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 تعددت البحوث واالهتمامات بالبيئة من جوانبها المختلفة طبيعية فيزيائية من جهة، اجتماعية 

ثقافيةةة مةةن جهةةات حخةةجو، حتةةى جوانةةال تةةعى الفةةجد الوت ةةافها والبحةةث حةةو  تةةب  تطويجهةةا والتعةةدي  فةة  

 تغيجاتها واالهتمام بها. 

هة  حةين تعاملةع مةا عنا ةجها و مووناتهةا و و لع  حوثج ما يبجز عالقة اإلنتان الوطيةد  بالبيئةة 

،  جةةامع تعليمةة  و بالتحديةةد التعلةةيم الويفيةةة التةة ثيج فيهةةا و التةة ثج بهةةا ، و ييهةةج هةةاا جليةةا فةة  الجانةةال ال

الطالةةال قةةد اوتتةةال المعةةاييج و االخالقيةةات و خا ةةة مفهةةوم التجبيةةة البيئيةةة و مالمةة  تجتةةيدها و  حيةةث 

  و منفعةةة ، و تةةوت توةةون عالقتةةع بالبيئةةة عالقةةة محافيةةة و نيةةام تبةةادتفعيلهةةا ، و بةةالب و بةةدون تفويةةج 

علةى العمةوم تعةان  مةن التةلووات المنافيةة للبيئةة حو بةاضحجو الميةاد  للبيئةة  المؤتتة الجامعيةةلون واقا 

الت  تنتج من الطالال و طجيقة تعاملع ما وتطع التعليمة  ، و هةاا لةم يمنةا المهتمةين بالوتةط البيئة  بة ن 

جتوا م اولع و معيقات تنميتع و لون لم يتعمقوا داخ  جوانبع و خا ة البيئة الداخليةة التة  تيةم موةان يد

، و هنةةةا ييهةةةج اإل ةةةوا  البيئةةة  و الةةةاق نالحيةةةع فةةة  الواقةةةا و قاعةةةات المطالعةةةة واضقتةةةام تواجةةةد الطالةةةال

د دخولع ويت يجده و التعليم  المعاش من حيث نيافة الموان تنييمع طجيقة تعام  الطالال ما قتمع عن

من يد ف  ال  ن البيئ  التعليم   فالو  لديعويت يتجوع ، فه  متؤولية الجميا ليس فقط عما  النيافة ، 

البيئة التعليمية و ما تنص عليع من تعليمةات و دداال الحفاي  على  لإلاعان لقوانين  ينمطالب حيث انهم 

البيئيةةة داخةة  الوتةةط الموونةةة للبنيةةة العنا ةةج ت  مختلةةعامةةة تخةةص حةةدود التعامةة  و دليةةات التفاعةة  مةةا 

 الجامعية .  اتالمؤتتات  و خا ة المؤتت



 مقدمة:
 

 ب
 

و الدجاتةةة التةة  بةةين حيةةدينا تةةوت تبةةجز مةةدو عمةةة الم ةةولة البيئيةةة فيمةةا يتعلةةة بالتةةلوب الميةةاد لعالقةةة 

مةةا  ملون بهةةاالتةة  يتعةةاطجة بةةالوةة  مةةن لديةةع متةةؤوليات  و لبةةةتوعيةةة الط اإلنتةةان بالبيئةةة ، وهةةاا مةةن اجةة 

يوتتبوا طجة بديلة علمية و بيئية حثناء تفاعلهم مةا وتةطهم التعليمة  ، فةنحن نعةيش فة  هةاه  و حنبيئتهم 

البيئة ف  هاا العالم ندجس قياياه و نتداو  الحديث عن عنا جه و ننا ال نعيش فيع و نتفاعة  مةن خاللةع 

، خةةة  هةةةاا الوتةةةط بمةةةا فةةة  الةةةب اإلنتةةةان ، ولوةةةن المتةةة لة ت ةةةم  وةةة  العنا ةةةج اات التةةة ثيج المتبةةةاد  دا

فالم ةةو  المطةةجوا و الةةاق نتةةةعى لمعالجتةةع يتعلةةة بقيةةةية نيافةةة البيئةةة التعليميةةةة و االعتنةةاء بهةةا و هنةةةا 

يتحدد المتفاع  الجئيت  داخ  هاا النوع من البيئة و هو الطالال فهو من يتحم  متةؤولية تعاملةع و تة ثيجه 

 داخلها. 

فف  دجاتتنا لمث  هةاه القيةايا و عويةا عةن بنةاء بةجامج توعويةة اج ةادية تخةص التجبيةة البيئيةة و 

هاا قد يتطلال وقت و جهد فإننا اتجهنةا مبا ةج  ىلةى الميةدان ىلةى الطالةال خا ةة و جعلنةا هةاا اضخيةج هةو 

ية الحفاي على البيئةة من يقتجا و يقوم بالتداع  الحج و الت جي  باضفواج الت  تتداو  ف  اهنع حو  ويف

ف  الوتط الجامع   خا ة بيئتع التعليمية من حقتام و قاعات المطالعة ، و الةب يةمن حقة  الت ةوجات 

االجتماعية و المعان  الداللية و من خال  تقنيات تقيس هةاا الت ةوج و الةاق يتعلةة بمجموعةة اضفوةاج و 

تةمها مةا طلبةة دخةجين وقةد ي ةتجووا فة  ميةامينها المعتقدات و االتجاهةات التة  يحملهةا الفةجد و الةاق يتقا

 حو  المويوع المدجوس . 

حيةةةةث اعتمةةةةدنا فةةةة  قيةةةةاس ت ةةةةوج الطالةةةةال علةةةةى تقنيةةةةة ال ةةةةبوة التجابطيةةةةة والتةةةة  تتةةةةاعدنا وتةةةةنيم 

التداعيات الحج  لع ف   و  مخططات وتجابطات وتجتيبات والب حتال ىججاءات تطبيقها، لوة  ن ة  فة  

 –وهاا نيجا لغيةاال المقةاييس التة  تقةيس المتغيةجات التة  نحةن ب ةدد معالجتهةا -ن النهاية ىلى بناء اتتبيا

 حو  ويفية المحافية على قاعات المطالعة والتدجيس انطالقا من اضفواج الت  يدل  بها و  طالال. 



 مقدمة:
 

 ج
 

ن حيةةث تناولنةةا فةة  دجاتةةتنا خمتةةة ف ةةو  التةة  تغطةة  المتغيةةجات وتويةة  حوثةةج مالمةة  وميةةامي

بناء االتتبيان ومعجفة ت وج الطلبةة حةو  ويفيةة  وهدفنا الجوهجق هو ن ب دد معالجتعالمويوع الاق نح

 المحافية على بيئتهم التعليمية وحييا اإلجابة على التتاؤالت والتحقة من الفجييات. 

 ةةوالية مبةةججات اختيةةاج المويةةوع، حهةةدات الدجاتةةة، اإلتيةةمن مةةن الدجاتةةة الف ةة  التمهيةةدق ففةة  

 لم طلحات ىججائيا، بعض الدجاتات التابقة. حهميتها، تعجيت ا

الف ةة  الثةةان  تيةةمن الت ةةوجات االجتماعيةةة والتةة  تطجقنةةا فيهةةا ىلةةى تعجيفهةةا، ملمةة  تةةاجيخ  لهةةا، 

خ ائ ها، محتواها، والعالقة ما بين الت ةوجات، نيجيةة النةوا  المجوزيةة والمحيطيةة، تةيجوجتها، ويائفهةا، 

اتةةها، حيةةث يةةمن هةاا اضخيةةج تقياتةةها  تةةم التطةجة ىلةةى تقنيةةة ال ةةبوة وحخيةجا التةةياة الفيةة  لهةةا وويفيةة قي

 التجابطية والت  اعتمدنا عليها ف  بناء االتتبيان الخاص بالمويوع المجاد قياتع. 

ثم ي ت  الف   الثالث الاق يتعلة بالبيئة ف  الوتط الجامع  حيث تطجقنا فيع ىلى ماهية البيئة ومفهومها 
الجزائجيةةة، البيئةةة والتنميةةة المتةةتدامة، ووةةالب التجبيةةة البيئيةةة ووحةةد  هادفةةة للحفةةاي  فةة  الن ةةوص القانونيةةة

 على البيئة ف  التعليم العال . 

هاا فيما يخص الجانال النيجق، حمةا الجانةال الميةدان  فقةد تيةمن الف ةلين الجابةا والخةامس، ففة  
يةةةة الدجاتةةةة ومنطلقاتهةةةا مةةةن دجاتةةةة الف ةةة  الجابةةةا والةةةاق يتعلةةةة بالمماجتةةةة الميدانيةةةة فقةةةد تةةةم عةةةجض منهج

اتةةتطالعية ىججاءاتهةةا ونتائجهةةا، ثةةم بعةةد الةةب الدجاتةةةة اضتاتةةية والتةة  تيةةم منهجيةةة الدجاتةةة، مجاالتهةةةا، 
طالةةةةال وطالبةةةةة مةةةةن مختلةةةةت التخ  ةةةةات للوقةةةةوت علةةةةى الفجوقةةةةات بةةةةين  ...عينتهةةةةا والتةةةة  طبقةةةةت علةةةةى 

ة معجفيةةةةة حو تةةةةلووية، ووةةةةالب حدوات الدجاتةةةةة ت ةةةةوجاتهم والجوانةةةةال التفيةةةةيلية بالنتةةةةبة لهةةةةم تةةةةواء وجدانيةةةة
 وحتاليال تحلي  البيانات. 

 ثم ي ت  الف   الخامس واضخيج ليتيمن عجض ومناق ة وتفتيج نتائج الدجاتة. 
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 أوال: اإلشكالية

تعتبررالبيبة رر للررالبيألسرري لبتميمررالامررتكابالتةررييلبيصي  رريةلبيتةرر لبصررأل لصيكرر ل ب  مرري لبصررأل ل يصرر ل-

 بيرر يلةعتبرراللرر بلبت ةررال فةألرر لب ليررالبتا أل ةعررهلصفةررللا لةعكالرريل ةععف رريلك   رريليررلل تيرراب لب ررال

لع ملل  يكليتألا هلبييعقلل الييلص لبيصي  يةلبت اى.ل

يص صهلبتا لل لبيك   لبتمليصللا  بعلبيك ف قيةل الة ع لكصي لآ رال قصر هل تترنلو ل عر ليفرة ل-

لبب لبة تل.لليي  مي يةللبيع يصالبتميمة لبيصيية ليسكي لبيتةييأل

بيتر ة لصر لكص  يت ريلبي بةعةر ل ص يصراليلبيتراللببر لبة ترلللر با مري ل ي يكليإ لبيرتصفملصر لبيبة ر ل ا ل-

ي ل ب لبيتةييل بمتكاباة لبيعةشأل بي ك ليالص أل يلك ل الللبيتغ ة لبيابعع لبيتالبر  اليلةصر  لتك ليإل م

بيتبرري لل بيتأليصررلأل بيرر يلةع ة رريلكعي يرر لئلو مرري لبة رر لئل بمررتكاباة للرر هلبت ةررايلكقتررا لبكرر ىلوةعيبةرر لا ل

لب تالل.لمفبة لبيتغ ة لبيكتبي ي ألوكيلصالق لت بيقة ل بمتكاباة لا لالت بيقة ل ل

 اةسيلبمتعكيات يألبكيلا  يلصبيايلص ل م ل ايللبيبشاة ل تلكة لبة  لب  مي ل تع  لكأليلةك يليالبيتةييل

يقر ل لرهلبيع ةر لكر لبيك تكرة لبييبة ر لويرنلتألعةرللألل م لةت يلب  مي ل بيصي  يةلبت اىلي  لةعتبالبة ر 

ت ظةملكيلةشربللبيامرت أليالل1997قيملبإ عيزليالصيمللبا يكجليألكملبيكتت يليفبة  ل لكصيتبللب قفةكة لبي ي

ياقلصكللصفكةر لألل04كؤمم لبة ة لكعا ي لصييكةيلألل20بيعفكالبيبة الصفنلكمت ىلبيعييملألبي يلصففل

 بةابلبة ةيلك لك تففلا تي لبيعييملأل ل يكليص غلتقاةالص لتيي لبيبة  ليف ظالت للكمتقبللبيبة  لل450

ل(ل.لل143ألصلل2002عمصايلألبيعييكال)لمفةكي لبي

يقرر ألصررتة للرر لعي ررهلك ررمل بةعررالعي ررهل يصرر للرر هلبيتاصرر لبامررت ألياة لبلتكررةلبييكشررصللبيبة ررالكرر ل

 ةتعفررقلبكصررةالبيبة رر لبيكمررتقبفال صالقرر لبا مرري ل لرر ليررالتأليصفررللكرراللبيبة رر أل يصرر ل عررهلبايكرريملاص ررال



 إشكالية الدراسة                                                 الفصل األول: 
 

6 
 

بيبة رر لبيك  ةرر ألبيبة رر لبي قييةرر ألبيبة رر لباعتكيصةرر ليع ب ب رريلبت رراىلبيتررالتتكررللكعي ة رريل ص يصرراليألي  رريكل

لوينلغةال يك.

بررة لبيألررا لبيعالقرر لبيتييةرر ليررملترر اكلبعرر لل ابكرريلكعتكعيت رري-ل صالقت رريلبي  مرري الكةرر لبيبة رر لل برريي ظالويررنل

 ترر بةلةصرر  لابعرراللويررنلبي ظررايلبيمرر تة لبيتررالتعتبررالبيكص  رريةلبيبة ةرر لل  يرركلقرر ةعررةشليةررللل  مرر للبيرر ي

ل (83ألصل2002بيعمصايأللمفةكي ) تقةقةيغةالكتابب  لتابب يللعزي ك 

 لصفرنلبيبة ر لكؤمميةلبعتكيصة لتعفةكة للي ي لةعتباليلبي بامر  ل بيبريت   لا  ريلاكرزلبيكتييظريق لظ اةل

ييرر لبيبة رر لكرر ل ظييرر لب  مرري لئل لرر بلت  رريلتتكررللألت لشررعياليلةتكترر الترر للئل ظ بيترر لصفررنل ظييت رري

 بالرريل كرر لبررة لالررمللرر هل يرركلصبررالكابتررللسررك لا بيكألتررا لا  رريلتامرر لكع ررنلبيبة رر ل لكرر لبة ةرريل ل مرر يل

بياتبر لأليبكعا ل صر للبيألرا لويرنللر هل لااقنل اشافلبت  بالبيتعفةكة لالتعتبالكبيكؤمميةلبيعيكع أل ل

لل شال ت صة ل عهلصفة لألك لبي  البيتعفةكالي  لق لةص  لبييصيكللكفمليعلل  بصلبيكتييظ لصفنلبة تل

لل.بآل اة لبع لالي

اعررللتتقةررقلبي  ي ةرر لئلت بيقةرر لل عررهلصفة رريلكعايرر لصةألةرر لبيتألرريظلصفررنلبيكعي يرر لئلو مرري لبة رر لئلكرر  يرر يكل

ل. بمتكابالئ

 ل بلق لالةتملوالب بم  لبيألا لبيعيقللألي  لق لةص  لبيكمرؤ للبيا ةمرالص  ريلأل لبإلكييرللا لتر  ةاهلغةرال

أل ة لبيابب  لبيبة ة ل لتصب لل يكلص يصال  ةف ل ياجل  يقلبيتأليصللبيكتبري للتعكرللبيعقال الم فلةتملت

 لل هلبيع يصرالقر لتصر  لبألعرللب  مري لبكريلا رللةرؤ اللأتفقي ةيلصفنلزصزصت يل لويمي ليل لوتالي يلبييصيكلل

يت  فلل لصالقتللغةالبت القة لكاللبة تللععفتللا لععفةلك للو مي لص ب الة كالبة ترللب ألمرلللأيالبيبة  

 ليالل هلبيتيي ل عهلبيبت لت للبمتابتةعةيةلب ي يليصالتعة لي يلتفركلبيعالقر لبيتأليصفةر لبيتبي يةر ل بةللأ

لبي بةع لبيت بيقة ل.ل
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يالكر لبيتعفرةمل بير يلةعصر لكر ىلبيتر ل البيمرف صال يص لبي بقاللبيكعيشلتييةيلصفنلبيعك مليالبي  البيعري

بي يلة ألالصفةيلاكزلبيكتييظ لصفنلبيبة  لبير يلتتكفرللبيكؤممريةلبيتعفةكةر أل ةكصر لبيقر للبصراة لبيعبريايل

ب ررتالللصالقرر لئو مرري لبة رر لئيييعيكعرر لصي ررةل الزبيررةلبيكصرري لبيككةررزلبيرر يلةغةررالتألصةررالب  مرري ل ةع ةررلل

للليالبة تللصصي  لكألصا.لكع نلآ اليصالةساللبصكت

 يص لل هلبتيسفة ليرملةعرالي ريلبي ييرهلبيعريكعالايلبلتكريمأل اسرتةلبت مري لبيعيكعةر ليرالتيير لةا رال

اةسرريلكرر للأيررالغةررالك سررع يل لررالمررف لبيك كررالةل1*اكرراليف أليةرريةل بيك فألرريةلبيعفكةرر لي رريلكرر لتفرر  ل ل

ت ب  لبيسعةجأل اةسيلص ملبيت ظةملبي يلةت  لويمي لك شآت يلك لتصمةال ت اةهل صتيب لصفنلبيع اب ل ب 

يف ي اةلبيتالة ا لية يلبي ييهأل ليلل لةعف لصفة يل ملةتاكلك فأليتللي ق يلكر لاصرلل صفرهلبالمرتةصة ل

ل غةال يكلك ل  بتعل.ل

 لصرر بلصكررةللأب رر بلبيشررصلليقرر لاترر  لتغةةررابليررال ظرريملمررةالبيبة رر لبيتعفةكةرر ل يررملة فررصليررالتعيكفررللكع رري

كةلبيمف صيةلغةالبيم ة ل ت لبيبة  ألتتنلبي مر لبير يلةتر يلبيصترهلبيعفكةر ليرملةمرفمللر لبيأل سنل تابص

صيات ريليقر ل بآل الك ل شي لبي ييهأليق لصب ليةلل ات  لتغةةابليكالكتلل يملةصب ل م ليقاب يلبيصتهل ب 

لقيملبإص ي للكع نلآ الةتكللايصيابلا اىلك لي  ل يعهل غ ي ل صللا  بعلبياييلة .ل

بيعيكعرر ل زةرري يلصفررنلبي ظةألرر لبيتعفةكةرر لبيك كرر لبيتررالتقرر ملب رريلكرر لت صةرر ألت قةررفأل بصرر ب ليفتةررييلل برر يك

باعتكيصة ل بيك  ةر ألاصربتةلتعري الكر لكشريصللبي ييرهلبصرأل لصيكر لبيترالتتعفرقلبرييتف  ل صر ملبيتألريظل

لبيتالةت بع لية ي.لصفنلبيبة  لبي ب فة لك لاقميملت اة ل قيصيةليفك ييع ل بيتالتعتبالاص البتكيص ل

                                                           
بيك فأليةلبيعفكة لةقص لب ي:لاقالملب ت ةلصالتةت يألا ابقلبت لكاكة لصفنلبتا ألا ابقليياغ لتملتاص ريألكمر  بةل*(ل)

يقي  يلصفنلبتا لوينلغةال يك.ل  باكتتي يةلتمل مةي  يل ب 
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فقةيملبيااتقي لبييألصال ب ي لبمتابتةعةيةلب ةف ل ياة يلك ل  ص يلك لاعللوصي يلب ي لبيعالق لئليل ي  بلبات ة ي

ل.لئل ب للبي م لبيعيكعالو مي لبة  

 يعللاص الكيلةعرييجلباكرالبير يلة رصلبيبة ر لبي ب فةر ليفتعفرةملبيعرييال لرالبتقمريمل قيصريةلبي ييعر لبيترال

ةت ب ي يلبي فب لل لت للب ي لبمتبةي لةميلمليةرللبي فبر لش صرةيلب يصريالمل كقتاتريت ملتر للصةألةر لبيتألريظل

لصفنلبة ت ملبيتعفةكة ل ك للبي صال بامتبصيالبكيلةق ك  لبللك لمف صيةلت ييالكأل  ملبيتابة لبيبة  .ل

الا لتتررنلتصرر ابةلترر للصةألةرر ل يررالسرر  للرر بلبيكشررصللباةص يرر عالبيتعفةكررالقرر لةصرر  ليف فبرر لآاب ل ايصرري

بيتأليظلصفنلبي م لبيبة البيعيكعاأل لملب  الملق لةقتات  لبيتفر للبيك يمرب ل ةسرع  لبر ب للتمريص ليرال

تصررتة لمررف ص م.ليييتصرر ابةلبيتررالةتكف   رريلترر للبيبة رر ل بيكتييظرر لصفة رريلقرر لتمرريص ليررالتصرر ة لبي ةصررلل

ص ي للكع رنل  اير ل ةصر  ل بر يكلقيبرلليفقةري ل بيكعييعر لبيعفكةر أل  يركلب بمر  لبيعيمليفكشصللبيك ا حل ب 

تق ةيةل امييةهلت صلبيتص ابةلباعتكيصةر لك رللبامتتسريالبيتمفمرفاألبامرصةكيةلبيكعايةر لويرنلغةرال

 يكأل يعرللالرملبيتق ةريةلبيت ة ر لبيكمرت  ك لكر لقبرللبيع ةر لكر لبيبريت ة ليرالكعييعر لك سر علكعرة لكر ل

بب ةرر ل بيترالترملبمررت  بك يليرالكعييعرر لبيك سر علبير يلبررة لاةر ة يلألتةرر ل رالللبيتصر ال لررالبيشربص لبيتال

لتعتبالك لبيتق ةيةلب مقي ة لبيت ة  لوينلعي هلبيتق ةيةلبت اىل.ل

 ب صالبيتص ابةلباعتكيصة ليييتص الك ل صي صللا للك ر كجليرالبيمرةا ابةلبيعال قةر ليأليراب ل لر بلكريل

 يلةتكرللكعف كريةلبعتكيصةر لكتألي تر ل كتعفقر لبك سر علبعتكريصالةمريص ليرالت بةراللبي بقراللباعتكريصالبير

لكعة .ل

يرر ص الكرر لصتبرر بلصرر لبيتصرر ابةل اترر   بلت ع رريليصاةرريل صفكةرريل ب  فقرر بليررالبيكمرريالبيرر أل لبعتكرريصال قرريك بل

ألتةرر لاص ررنلكأل  كرريليفتصرر ال  صررألللserge Moscoviciبرإبابزلك سرر علبيتصرر ابةلباعتكيصةرر للرر ل
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ب  لل اةق لك ل اقلبيكعاي لباعتكيصة لك ة يل كص أل ل ي يلاؤة لصفكة ل تميلمليرالب ري لتقةقر لكشرتاص ل

لي ت يلبعتكيصة ل قيية .ل

يب رر بلبيكع ررنلبي صررألالقرر لتصررب لبيتصرر ابةلصتررللبرر ةلليعررالجلكشررصللكعررة لقرر لةصرر  لغي برريليررالبيتيسررال

 لبي ابمر ل  يركلةق   ريلويرنلبيتمريؤللبيا ةمرالبيكعيشأل ل بلكيلم فلةتملبيعكللصفةرلليراللر بلبيك سر علقةر

يظلصفنلبيبة  ليرالبي مر ل يقل اةق لبيشبص لبيتابب ة ليفتأللبيتييا:لكيل بةع لبيتص ابةلت للب ي لبمتبةي 

ل  يص لقيصيةلبيت اة ل بيك ييع ؟للبيعيكعا

ل يق لب  اجلتتةلل بلبيتميؤللبيا ةمالتميؤاةلياصة ل لالصيآلتا:ل

ةررررللبمررررتعيبيةلبتيرررراب لكرررر لتةرررر لبتبعرررري لبيمررررف صة ل بيكعايةرررر لبي ع ب ةرررر ليررررالبمررررتبةي لويررررنلايلكرررر يلتك-ا

لبيكتييظ لصفنلبيبة  ليالبي م لبيعيكعا؟ل

لللةكص لب لتصر  لل ريكليرا قلكر لتةر لكتغةرالبيعر  ليرالبمرتعيبيةلبي فبر لتر للبمرتبةي لبيتألريظل-ه

لصفنلبيبة  ليالبي م لبيعيكعا؟ل

ك لتة لكتغةالبيت صصليالبمتعيبيةلبي فب لت للبمتبةي لبيتأليظلللللةكص لا لتص  لل يكليا ق-ج

لصفنلبيبة  ليالبي م لبيعيكعا؟ل

لرللكرر لبيكتتكرللب ل عرر ليرا قلكرر لتةر لكتغةررالبي ر البيعرريكعاليرالبمررتعيبيةلبي فبر لترر للبمررتبةي ل- 

لبيتأليظلصفنلبيبة  ليالبي م لبيعيكعا؟ل

 ت  اجلتتةلل هلبيتميؤاةلبيألاصة لياسةيةلتعةهلصفنللر هلبت ةرايلبصرأل لكؤقتر لويرنلترة لبيبتر لية ريل

ل بي ص للوينلبي تي جلبيتالتبة لكص بقةت ي.ل
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 ثانيا: الفرضيات

ليإلعيب لصفنلبيتميؤاةلبيتالتمل ات يليالباشصيية لتملصةيغ لبيألاسةيةلبيتيية :ل

لبعي  م لبيعيكعالتبازلتألسةالليألصفنلبمتبةي لبيتأليظلصفنلبيبة  ليالبيبمتعيبيةلاياب لصة  لبيبت ل-1

ل.بيكعاية لبي ع ب ة لبعي بيمف صة لصفنلبت

ت ع ليا قل بةل اي لوتصي ة لتعزىليكتغةرالبيعر  ليرالبامرتعيب لصفرنلبمرتبةي لبيتألريظلصفرنلبيبة ر ل-2

ليالبي م لبيعيكعا.ل

غةالبيت صصلبي ابماليرالبامرتعيب لصفرنلبمرتبةي لبيتألريظلت ع ليا قل بةل اي لوتصي ة لتعزىليكت-3

لصفنلبيبة  ليالبي م لبيعيكعا.ل

)يةمري  لكيمررتا(ليرالبامرتعيب لصفررنلبيعريكعاللت عر ليرا قل بةل اير لوتصرري ة لتعرزىليكتغةرالبي رر ا-4

لبمتبةي لبيتأليظلصفنلبيبة  ليالبي م لبيعيكعا.ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 : مبررات اختيار الموضوع:ثالثا

ترر للتييرر لبيقيصرريةلقبررلل بعرر للبي فبرر ل تمررعةللبيكالتظررية بيتررالتتك ررلليررالكابقبرر للبيتعابرر لبيش صررة -

 ل ملك لتة لبي ظيي ل بيت ظةمل بيتالععفةلك لل هلبيتعاب لك س صيلكقتاتيل كت  بلب ق .لل ا ع

لت ب  لبيك س علصفنلغابالبيك بسةاللبيميبق لبيتالتملت ي ي ي.ل-

 تبررازلكرر ىلت رريبقلايصرريالملكررالللبامررتبةي   لايصرريال كقتاترريةلتمرريلمليررالب رري لبي ررالهلبرر  الملةقتاتررل-ل

 .ليساللص لب ي لبا يكجلباشي يلبي يلةت فهلبيع  ل بي قةل بمتبصيالملب  هلبت ةايلمف صةيت م

بيك تشرررايلبيك ييةررر ليفبة ررر للةتكرررللبي ررريباللبي ررر كيتال بيررر يلمررر فلةقررر ملت فعررريةل تررر لتتمرررة لبيمرررف صيةل-

 ةتعفقلبيي ظيي لبي ب فة ليفعيكع .ل  يص ليةكيل

ت للسرا ايلبيكتييظر لصفرنل مر  ملبيتعفةكرال ا  ريلكمرؤ ية للبمف صةيت ميألةلب تبيهلبي فب ل بمتبصيالمل-

ل.يا ة ل)صللش صلكمؤ للص لبي ظيي (

ل شالبي صالبيبة ا.لل-ل

  : أهداف الدراسةرابعا

بصندد معالجتنت تنمسنه اهدا نت لكل دراسة هدف وموضوع التصورات االجتماعية الذي نحن  

 الي:

 اهداف نظرية-1

كعاير لتصرر ابةل  ع رريةل ظررالبي فبرر لتر للب رري لبمررتبةي ل يررقلبيشرربص لبيتابب ةر ليفتألرريظلصفررنلبيبة رر ليررال-

 بي م لبيعيكعالك لع  لبتيصيالبيتالةتكف   يلت للمف كلبي ظيي ل باصت ي لبيي م لبيتعفةكا.ل
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لبة لبي فب .البي قيي لبيبة ة ل  شلةلبيكع ة لت للت  ةابيع ي يألةلب تبيهل تتمة للة ت صل-

ليت لبيكعيللوينل ابميةلبة ة لا اىلت صمل ابمت يلبيتيية .لل-

لاهداف عملية: -2

لب عيب لصفنلبيألاسةيةلبيتالتملبقتابت يل ببابزلك ىلص بب ي.ل-

لب ي لبمتبةي لص ل اةقلبيشبص لبيتابب ة ل بي يلةعص لايصيال ت بصةيةلبي فب .ل-

 صةيغ لبقتابتيةل تف للتميلمليالكعييع لبيكشصللبيبة البيك ا ح.ل-

 :  : أهمية الدراسةخامسا

 تكم  اهمية هذ الدراسة  ي أنها: 

 فكصتب ل ظابلت  يل  ا ل ظيي لبيكتة لك لعي هلقيصيةلبيك ييع .ليلت ايلبياصة لبيكعايال بيألصايل-

بي فبرر ل بتمرريت يليةكرريلة ررصل ظييرر لبتقمرريمل بيترراصلصفررنلبيكتييظرر لصفة رريلكرر لصررلللتقرر ملصفررنلت صةرر -

 و الللبة األ  ظابلاةسيلالتكيك يلبعي هل ظيي لبتقميم.ل

 صفنلبي م لبيبة البي ب فا.للصكيللبي ظيي ليالبيتأليظب يللكع   بةلبيتالةق مت صملبي-

ل : تحديد مصطلحات الدراسة إجرائياسادسا

  les représentations socialesالتصورات االجتماعية: 

 لررررالكعك صرررر لبتيصرررريال بآلاب ل بيكقتاترررريةل بيكعرررريافلبيكصتمررررب لبيتررررالةتكف رررريلبي فبرررر لبيعرررريكعةة ل)صة رررر ل

ل)قيصيةلبيك ييع ألبتقميم(.لليف م لبيعيكعابي ابم (لت للصةألة لبيتأليظلصفنلبيبة  لبي ب فة ل
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   L’environnement:  ي الوسط الجامعي  ةنننننننننننننننالبيئ-

يرالبي مر لبيبة رالبير ب فاليفعيكعر ل بير يلةتك رلليرالقيصريةلبيك ييعر ل بتقمريمل بيكقص  لب يليرالبي ابمر ل

  قييك .ل1945كييلل8عيكع ل–كعكاللم ة ب الب عكع ل

 ( 2012إلى  2008)م   الدراسة السابمة: بعاسا-

 ظررابليت ب رر لبيك سرر علقةرر لبي ابمرر لييي ابمرريةلترر للكتغةابتررللقفةفرر لعرر بأليصرر لل رريكلبعرر لبي ابمرريةلبيتررال

ل.ل ابميةلكشيب  ليك للل بلبيك س علتسك ةلكتغةال بت لب 

ل ك لتفكلبي ابميةل ع :ل

 الدراسة األولى: -

صفة لبيتابة لعيكع ل كشرقألبع ر ب ل بقراللبيكألريلةملبيتاب ةر لبيبة ةر ليرالك ريلجلللننن عارف أسعد جمعة، ابم ل

 بيتابة لب مالكة أل ابم لكة ب ة ليالك با لكتييظ ل كشق.لصفة لبيتابة لعيكع ل كشق.ل

لبي  فلك  يلل لبيصشفلص ل بقاللكأليلةملبيتابة لبيبة ة ليالك يلجلبيتابة لب مالكة .ل

ل يف ص للوينلل بلبي  فلتمل احلص يلام ف :ل

لكيلآاب لك امالكي يلبيتابة لب مالكة لت للبيكأليلةملبيتاب ة لبيبة ة ليالك يلجلبيتابة لب مالكة ؟ل

لكيل بقاللبيكأليلةملبيتاب ة لبيبة ة ليالصتيهلبيتابة لب مالكة ليفصفلبيميباللبتميما؟ل

لةلبيتيية :ل يإلعيب لصفنلل هلبتم ف ل سعةلبيألاسةي

الت عررر ليرررا قل بةل ايررر لوتصررري ة لبرررة لكت مررر يةل اعررريةلك امرررالكررري يلبيتابةررر لب مرررالكة لتررر لل بقرررالل

لكأليلةملبيتابة لبيبة ة ليالك يلجلبيتابة لتبعيليكتغةالبيع  .ل
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الت عررر ليرررا قل بةل ايررر لوتصررري ة لبرررة لكت مررر يةل اعررريةلك امرررالكررري يلبيتابةررر لب مرررالكة لتررر لل بقرررالل

لكأليلةملبيتابة لبيبة ة ليالك يلجلبيتابة لتبعيليكتغةالبيكؤلللبيعفكال بيتاب ي.ل

ل.ل0,01 ت ا لصت لبيألاسةتة لص  لكمت ىلبي اي ل

تة لتملتعاةفلبيتابة لبيبة ة ل الر بفلبيتابةر لألابم لوينلشقة :لشقل ظايل شقلصكفا ق لقمكةلل هلبي 

بيبة ةرر لب مررالكة .للرر بليررالبيشررقلبي ظرراي.لاكرريلبيشررقلبيعكفرراليقرر لقمرركللبيبيترر لويررنلقمرركة :لبيقمررملبت لل

لةتسك لتتفةللصتيهلبيتابة لب مالكة ليفصفلبيميباللبتميماليالس  لكأليلةملبيتابة لبيبة ة .ل

بيتابةر لبيبة ةر ليرالك ريلجلبيتابةر لب مرالكة لكر ل ع ر ل ظرالك امرالكري يللاكيلبيقمملبي ي ا:لتسك لكألريلةم

لبيتابة لب مالكة .ل

ل يق لت صفةلبي ابم لوينلبي تي جلبيتيية :ل

لااىلكعظملبيك امة لص مل س حلبيكأليلةملبيبة ة ليالصتهلبيتابة لب مالكة .ل

تررر لل بقررراللبيكألررريلةملل0,01ايررر لاظ ررراةلبي ابمررر لصررر مل عررر  ليرررا قل بةل ايررر لوتصررري ة لص ررر لكمرررت ىل 

لبيتاب ة لبيبة ة .ل

ل(.ل2011 فةلكعظملبيكأليلةملبيتاب ة لبيبة ة لك لباتصيملبيشاصة .ل)صيافلامع لعكع أل

 :ثانيةالدراسة ال-

 ابم ليرررلصبف لغابالتترةلص ر ب لبيتابةر لبيبة ةر ليرالبيكر با لبابت ب ةر لكر ل ع ر ل ظرالبيكعفكرة ألعيكعر ل

 صفة لبيعف ملب  مي ة ل باعتكيصة ألقمملصفملباعتكيع.ل-قم  ة  –ك ت ايل
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بي  فلك لبي ابمر للر لبيتعرافلصفرنل بقراللبيتابةر لبيبة ةر ليرالبيكر با لبابت ب ةر أل ب  بل برقليعراللبيكشرا عل

بيبة ررالبيرر زبايليررالبيكرر با أل صرر يكلكعايرر لكتترر ىلبيكقرراالبي ابمررال كرر ىلت يمرربلل تكيشررةللكرراللبي سررالل

لالبيعزب ا.لبيبة الي

ل يق لتمل احلص يلتميؤاةلياصة ليف ص للوينلبي  فلك  ي:ل

للللةؤ الغةيهلوص ب لبيكعفكة ل تص ة  ملصفنلت بةقلبيتابة لبيبة ة ليالبيك با لبابت ب ة لبيعزب اة ؟ل

للتتر ياللللبيك ب لبي ابمة لبيكقاايلت   لبعة لباصتبيالبي ساللبيبة البييعزب اليالبيكر با لبابت ب ةر ؟ل لر

لل هلبيك با لصفنلبي مي للبيتعفةكة لي ابم لبيبة  ؟ل

للللبت ش  لبيالصألة لبيكتعفق لبييتابة لبيبة ة لت بقليالبيك ام لبابت ب ة لبيعزب اة ؟ل

ل صفنلس  لل هلبيتميؤاةلتملصةيغ لبيألاسة لبيعيك لبيتيية :ل-

ل معيملبة لبي ظايل بيت بةقا.لةتممل بقاللبيتابة لبيبة ة ليالبيك با لبابت ب ة لبع ملبا

ل يق لتألاعلك  يلبيألاسةيةلبيتيية :ل

ص ب لبيكعفكة لةؤ الصفنلت بةقلبيتابة لبيبة ة ليالبيك با لبيعزب اة .ل لو لغةيهلصكفة لتص ة ل ب 

لو لبت ش  لبيالصألة لبيكتعفق لبييتابة لبيبة ة لالت بقليالبيك با لبابت ب ة .ل

 ت قممليص للل هلبي ابم لوينلو  ة لك لبتب بهلةت ةي لصفنل كم ليص ل:لبت للةتت يلصفنلب  يال-

لبيكأل  كالبي ظايل ةسمل ال  ليص لل بي ي الةتعفقلبييعي هلبيك  عال بيكة ب ال ةتسك ليصفة .ل

سر عألالر بفلبي ابمر أليبيي مب ليفألصللبت ل:لتمليةللتت ة لوشصيية لبي ابم ل الكةت يألامبيهلب تةريالبيك ل

ل يالبت ةالبي ابميةلبيميبق لبيكشيب  ليفك س ع.ل
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اكرريلبيألصررللبي رري ا:لتسررك لالررملبيكرر با لبيألصاةرر لبيتررالت ي يررةلصالقرر لبا مرري لبييبة رر أل ررملصالقرر لبيت كةرر ل

لبييبة  أل ملكص  يةلبي ظيملبيبة ال  صي صلأل  البيك ام لبابت ب ة ليالبيتأليظلصفنلبيبة  .ل

صر ب هل   اهليررالكعريللبيتابةر لبيبة ةر أل ا ةررابلل بيألصرل بي يير :ليقر لتسرك لبلرر بفلبيتابةر لبيبة ةر ألبيكعفرمل ب 

لبت ش  لبيك امة لبيالصألة .ل

لاكيلبيي مب ليفك  جلبيكمت  مليألالل هلبي ابم لبمت  ملبيك  جلبي صألالبيتتفةفا.ل

ل يق لت صفةلبي ابم لوينلبي تي جلبيتيية :ل

لص ة  ملةؤ الصفنلت بةقلبيتابة لبيبة ة ليالبيك با لبابت ب ة .لغةيهلبيكعفكة ل ت-

ا لبيك ب لبي ابمة ليملتابعلبيكشصالةلبيبة ة ليالبيعزب ال صي لبيتاصةزلبتصبالصفنلكشصف لبيتف  .ل)صبفر ل-

ل(.ل11-5ألصلص2008غاباأل

 :الثالثة الدراسة-

تتررةلص رر ب :لبيتابةرر لبيبة ةرر ل   الرريليررالبيت كةرر لبيكمررت بك أل ابمرر لللننننن  تيحننة طويننل عرري ةل ابمرر لا رراىل

 كة ب ة لبكؤمميةلبيتعفةملبيكت م لبك ة  لبمصايألا ا ت ل صت ابهليالصفملباعتكيع.ل

تة لل يةلبي ابم لوينلوبابزلبي  البيا ةمالبي يلةؤ ةلل مقلبيتابة لبيبة ة ليالتتقةقلبيت كة لبيكمرت بك أل

ترر ىلصتررهلبيتعفررةملبيكت مرر ليكعايرر لكرريلتتسررك للكرر لت عة رريةلقةكةرر ل ك  فقرريةلبيتيعرر ل اةسرريلتتفةررللكت

ليكأليلةملبيتابة لك لاعللبيت كة لبيكمت بك .ل

لتة ل فصةلبي ابم لوينلبيتميؤاةلبيتيية :ل

لللليفتابة لبيبة ة ل م لكؤمميةلبيتعفةملبيكت م لبك ة  لبمصايل  اليالتتقةقلبيت كة لبيكمت بك .ل
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لصفنلل بلبيتميؤللت احلبيتميؤاةلبيألاصة لبيتيية :لل ب ي ب

للليك  فقيةلبيتيع لي صي صلبيتفكة لسك لكألريلةملكعرياةلبيتابةر لبيبة ةر لبيترالترملتسركة  يليرالصترهل

لبيتعفةملبيكت م ل  اليالبيت كة لبيكمت بك ؟ل

تررالبإكصي  رريلا لةصرر  لي رريلكرريل بةعرر ل مررقلت قعرريةلبيرر  الص رر لتفكةرر لبيمرر  لبياببعرر لكرر لبيتعفررةملبيكت مرر ل بي

ل  اليالبيت كة لبيكمت بك ؟ل

 قرر لتسررك ةلبي ابمرر لصشررايليصرر لل لررا:لبيألصررللبت للبيرر يلةتكترر الترر للوشررصيية لبي ابمرر ل كسرريكة  يل

لبيألاصة .ل

بيألصللبي ي ا:لتسك لبمتابتةعة لبيتابةر لبيبة ةر لكر لاعرللبيت كةر لبيكمرت بك ألبيألصرللبي يير :ل مرقلبيت كةر ل

يرالظرللكريلاقاترللبيك ب ةرقل بيكعيلر بةلبي  يةر ألبيألصرللبياببرال:لبيعالقر لبرة ل مرقلبيتابةر لبيبة ةر لبيكمت بك ل

ك تفرفلبيكقيابريةلبيم مرة ي عة ليفتراب للبير يلةتسرك لبيألصرللبي ريك  رملةر تال  مقلبيت كة لبيكمرت بك أل

وعررراب بةلةررر  التررر لللبيررر يلبيألصرررللبيمررري  لأل بعررر ل يررركلةفةرررلبي ظرررايليفتابةررر لبيبة ةررر ل بيت كةررر لبيكمرررت بك 

لل بي يلةك  ليف ابم لبيكة ب ة .للك  فقيت يبي ابم ل لك  عة ل

اكيلبيألصللبيميبال:لتسك لك تففلبيت عة يةلبيقةكة ليكألريلةملكعرياةلبيت كةر لبيكمرت بك ألبيألصرللبي ريك :ل

ةت ررري للتتفةرررللك  فقررريةلبيتيعررر ليكألررريلةملكعرررياةلبيتابةررر لبيبة ةررر لبيكعايةررر ليرررالكسررريكة لصترررهلبيعغابيةررريل

ل ل ت قعيةلبي  ا.ل بيك  ة أل بيألصللبيتيمال:لبيعكفةيةلبيتأليصفة لبيعال قة لبيصألة ل بيالصألة

لاملبيعيشاليق لتمليةللكعييع ل ك يقش لبي تي جليالس  لبيألص للبي ظاة ل بي ابميةلبيميبق .ل

ل

ل
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 الدراسة التي بي  أيدينا  أهه النمائص التي تضمنتها  أهه النتائج المتوصل إليها

بي ابمرررريةل تعررررةلويررررنلا لكالكرررر لبيتابةرررر لل-
بيبة ةرررر ليررررملت بررررقلبشررررصللكسررررب  لا لتتررررنل
وص ي لقرةلا لبا ريكجلكتر  لايلا  ريلسرك ل
ظ يالررررريل بيكقررررراابةل يصررررر لصررررر مل سررررر ت يل ب 
بشررصللكتصيكررلل صرريامأل لرر بلكرريلععررللك  رريل
يقرررر لصتيبرررريةل ا شرررر  لالكع ررررنلي رررريلترررر ا ل
   لت بةررررقلصكفرررراألك فكرررريل تعررررةلبي ابمرررر ل

نلا لكعظرملبيكألريلةملبيتاب ةر ل فرةلبي ي ة لوير
اصة أل لررر بلكررريلةزةررر لبتكرررالكرر لبتتصررريملبيشررر

 تعقة ب.لللللللللللللللللللللللل

 يرررررر لا  رررررريلقفةفرررررر لبيصتبرررررريال-صي ررررررةللرررررر هلبي ابمرررررريةل-

بيكتغةررابةلبيتررالقك رريلب ابمررت يلت ة رر ل  صرريلكرريل بيبترر ل

تتسررررك ليعرررر يل كأل رررر ملشرررريكلل كتصرررراال-ية رررريلصررررعه

 بيترالتتك رللبيكأل ر ملب ةص ير عاللبيي مب ليكتغةالبيبة ر 

يفبة ررر ل بت شررر  لبيكتعفقررر لبرررللبيالصرررألة أل لررر بلبتكرررال

تقاةبررررريلك تشرررررابلبعرررررللبي ابمررررريةلبيترررررالتتعفرررررقلبكتغةرررررال

بيكترررة لا لبيبة ررر ل ب كررريلعي ب ررريلبي بةعرررالة غرررالصفرررنل

بي ابم أل ي يكلل هلبيألع يل عرهلبيتعر ةللية ريل بيبتر ل

ل ي.ليالع ب ب يلبيتاليملةتملبيت اقلوية

بي ابمرررر لبيتررررال قرررر ملب رررريلمرررر فلت ررررتمل يرررر لقفررررةالل-

بعي رررهلك رررملة رررصلبي فبررر لصفرررنلبيعكررر مل بشرررصلل

قص يل بيكتعفقلبييبة  لبيتعفةكة لبيترالةر ا لية ريل

 صةررفلةكص ررللبيتألرريظلصفة رريأل لرر بلقرر لةفألررةلب تبرريهل

بيك تكرررة لبييبة رررر لبسررررا ايل سرررراللبررررابكجلباشرررري ة ل

 ترررر لبيبة رررر لبي ب فةرررر ليف ييررررهلايلكتغةررررايلبيقمررررمل

 قيصيةلبيك ييع لبيتالةص الب قبيللصفة يأل صةفل

 ععفررللة ررتملبيي مرر لبيتعفةكررالبيرر ب فالكرر لتةرر ل

ل ظييتلل ت ظةكل.ل
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 ـد تمهيـ

تعتبر التصورات االجتماعية كموضوع أو كأداة من أجل بناء فكرة أو معرفة جديدة قد تكوون فو  -

ولديوود داللووة  ألفكووار والتنووي،ت ضوومن تصووور م مووو مجالنووا التركوور  أو تني،تنوواي ميووس يووته تج وويد  وو   ا

ومعنىي فالتصور يجعل كل مجرد م مو  وقابل ل قيا  والتر ير ومند يته تكوين مضمون لموضوع معين 

 .                                                                           من أجل تم يل وبناء الواقع

عااه و ا صوورة أوليوة تر ور مون ن،ل وا  و ود او مودس فالتصورات تزيل األفكار الو مية وغير المعروفوة واع

 معين.

ولوو لد تعتبوور التصووورات االجتماعيووة  ات اووابع فكوور  وادراكوو  وتج وويد ي ورغووه تكوورار ا ووتعمال ا 

ف  عدة مواضيع إال أن ل ا اعتبار ف  ال امة النر  اجتماعية وي تعم  ا الكثير من البامثين والمركوريني 

الو ي ة والتعرف ع ى الم مح التارين  ل واي نصاهصو اي ممتوا واي وكو لد و نا وجب معرفة     األداة أو 

 وويرورت ا وبنيت ووا وأنيوورا التقنيووات التوو  ت ووتنده لقيا وو ا لمعرفووة ابيعووة مواضوويع بمثيووة معينووة. وكوول  وو ا 

  وف يته عرضد ومناقشتد من ن،ل الرصل ال   بين أيدينا.
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 االجتماعيةأوال: مدخل مفاهيمي للتصورات -

موون الصووعب إنشوواء مر وووه مموودد لركوورة التصووورات االجتماعيووة ميووس أن المووللرين تنوواولوا  وو ا ال روو  موون -

ميس أن منت ف التيارات وصوروا  و ا ال رو  بالتعقيود وأنود صوعب ويبودوا ل وه أنود وقبول  ن،ل زوايا منت رةي

التن يموووات ال ووو وكية ومووون  كووول شووو ء  وووو بنووواء مركوووبي والبوووامثين ي وووتعم وند مووون أجووول ابوووراز عووودد مووون

التصوورفات الشنصووية مث مووا كوو لد تووأثير الموضوووع فوو  التصوووراتي وأنوود رغووه كوول شوو ء أمكوون عموول بعووين 

 االعتبار أ ا يات مرا يمية.

الملكدة ل مللرين أن التصورات االجتماعية    داهما تصوور لشو ء موا أو موضووع معوين  المرا يه

وال يوجوود  نوواد تصووور موون دون موضوووع و ووو يعتبوور  وويرورة  ووواء مقيقوو  أو نيووال ي ماضوور أو غاهووبي 

 وعمل عق  ي والتصور لي  فقا انعكا  ل مقيقة بل مناا معرف  يقيه وين ه البيهة االجتماعية.

(Claudia labbé, 2016, p51) 

 :(Marchand et Weiss) :ف قد عرف ا   

رجه ف  المكوه والرعول و و  تتأ و  مون ع ى أن ا    اريقة رلية اجتماعية ل عاله ال   نعيش فيد الت  تت

مجموعووووة المعووووارفي اتجا ووووات ومعتقووووداتي والتوووو  تنووووأ موضوووووع معووووين. و وووو  تتضوووومن أيضووووا تووووأثيرات 

صدار األمكاه وغير  لد. )  (marchand et weiss,2009,p112المعارف اال تعداداتي القيهي واع

صيغة أو اريقة من ارق المعرفة االجتماعية م يأة ومصنرة  : بأن ا1961(Moscovici) أيضا[وعرف ا ]

 ( jean,2013,p104ول ا رلية عم يةي وت ا ه ف  بناء مقيقة مشتركة لومدة اجتماعية ثقافية. )

 : عرف ا ع ى أن ا عبارة عن  يرورة لبناء الواقع. Claudine))د[ وك ل]



 الفصل الثاني:                                            التصورات اإلجتماعية
 

22 
 

ع وووى أن ووا عبوووارة عووون أ ا وويات ومبوووادد إنتاجيووة ال وووتعدادات مرتباوووة  :(Willom doise) أكووودكمووا ]

 بمدن،ت ممددة ف  مجموع تقارير اجتماعية و   تن ه ال يرورات الداللية ضمن     التقارير. 

: أن التصورات االجتماعية    منتوج أو  يرورة لنشاا عق و  (jean Cloud abric[ )كما أوضح ك لد]

معينووة ميووس يووته إعووادة بنوواء الواقووع رغووه مووا يووته مواج توودي وبوو لد تموونح داللووة  نوواأ بروورد مووا أو مجموعووة

 ( Sandra,2000,pp,2-3ناصة ل واقع ال   ته بناء  عن موضوع قيد التصور. )

: أن التصووورات االجتماعيووة  وو  عبووارة عوون نم جووة لركوور واقعوو  موجوود نمووو jodlet) 1984بينووت[ )وقود ]

 يادة ل بيهة االجتماعية األدوات واألفكار. االتصال والتواصل واالدراد وال 

: أن التصوورات  و   وا رة عق يوة أكثور أو أقول إدراكوا (Garnier et sauve)مون كموا بوين كول 

 marie Evمن موووووة ومتراباووووووة تتع ووووووق ب وووووودف بصوووووورة ناصووووووة ومرتباووووووة بموضوووووووع معووووووين. )

germain,2011,p24 ) 

وموون نوو،ل  وو   التعريرووات المتنوعووة فيمكننووا تعريووف التصووورات االجتماعيووة ع ووى أن ووا عبووارة عوون  وويرورة ]

معرفيوووووة التووووو  ت ووووومح لنوووووا ببنووووواء دالالت ل واقوووووع الووووو   نعووووويش فيووووود أو إنشووووواء وبنووووواء  ووووو وكاتنا وممار ووووواتنا 

وجيووووةي المعووووارف االجتماعيووووةي وأن التصووووورات تتموووودد بوا وووواة العواموووول الشنصوووويةي االجتماعيووووةي األيديول

 .[المجردة العق ية والم مو ة المعاشة

 ثانيا: ملمح تاريخي للتصورات االجتماعية-

موون أجوول  1915التصووورات االجتماعيووة مشووتقة موون لر ووة الصووورة و وو  ال روو  الوو   ا ووتعم د فرويوود  وونة -

إبراز عمل الشعوري   ا العمل عرض ف  التم يل النر   ل بب ارتبااود بالج ودي والشوعور   ور كتصوور 

نر وووان  ميوووس أن فرويووود صووورر ب ووو ا التصوووور فووو  نصووووأ تنوووأ موووا وراء الووونر  والتووو  تتمموووور موووول 
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مكبوتات وال،شعوري فالكبت يبعد ويبيد   ا التصور و و ف  المقيقة وف  األصل تركب من صورة أولية ال

من انت،فات ف  ن اه الج د النر   والو   رفوض  و ا األنيور ا وتي،ء العمول الثقيول فو  االدراد والووع  

 (jean Christophe tamisier,2008,p 798النارج . )

 raussiau et bonardi 1999,jodlet 1989)ية تنأ كل من:ولقد كانت  ناد أعمال بمث

, Viet et Besnard 1972 , moliner et guimelli 2015 ,valence et secca 2010.)  ميس

فتموا عمول تركيبو  منصوأ فو  ن ريوة التصوورات االجتماعيوة. وم وب  و   التوواريا فورن أصول الن ريوة 

رات الجماعيوة بمعارضووة ل تصووورات الررديوةي وفوو  نوو،ل مووا تودنل جوو ور ا عنوود المر ووه الوودوركايم  ل تصووو 

يقووارب نصووف قوورن موون  وو ا المبوودأ قبوول أن يووأت  امو كوفي وو ا كووان البمووس األصوو   ع ووى صووورة التم يوول 

 وعدلت كأصل ل ن رية. 1961النر   والت  كانت قد عرضت وته ارم ا ف  تاريا 

(Lévy-Bruhl et Piaget) وانتشوورت ا مة فوو   وو ا العموول البمثوو  قوود كانووت أيضووا ل ووه فرصووة ل م وو

وكانووووووت  نوووووواد امتماليووووووة المعارضووووووة مووووووع المر وووووووه  االجتماعيووووووةيالن ريووووووة فوووووو  كوووووول الع وووووووه ا ن ووووووانية و 

 األنج و ك ون ي وأيضا التقارير ا ن انية واالشتغال بالجماعة  يكون ع ى األقل أكثر تاورا.

الوجوووو  الكبيووورةي نبووورات ه الررديوووة و وووه كووول  ووو  كتابوووات فرديوووة ل تووواريا موووع  ووو   األ وووااير المل  وووة  ووو   

 (delauvee kalampalikis et pétard 2011/2006)من:

ب وو ا القوودر موون النصوصووية والررديووة وفوو   وو   الوضووعية واموود موون أكثوور الوو ين كتبوووا عبووارات وأقوووال  وو ا 

 : و والتاريا ومتى أيضا بشروا ب    الن رية 

 (serge Moscovici 1982-1984-1989-2001-2003-2013) 
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ومووع  وو   التاووورات الم مو ووة ل ن ريووة ولكوون األكثوور أ ميووة فوو  ع ووه الوونر  االجتموواع   ووو بووروز مر وووه 

التصووورات االجتماعيووةي ف  ووور لمر وووه جديوود ال يعبوور داهمووا عوون صوويغة فكوورة جديوودةي ومووا يتنصووأ بوود 

دي ا ومناصري ا وال ين قد أع نوا عن ثورة مقيقية مر وه التصورات االجتماعية    الامومات الركرية لملي

والقروووزة التغييريوووة فووو  ع وووه الووونر  االجتمووواع ي ومنووود بووودأ العمووول فووو  البموووس موووول مضوووامين التصوووورات. 

(Gregory Lo Monaco et autre,2016,p 40) 

عودة فتورات وكنتيجوة ل و ا الم موح موول بودايات التصوورات االجتماعيوة نر وه أن التصوورات رغوه أن وا مورت ب]

موون التاووور لكن ووا أوال وقبوول كوول شوو ء كانووت ضوومن مصووا ح التصووور الوو   ا ووتنده فوو  التم يوول النر وو ي 

وب لد التصورات انتشرت ضمن ن رية التم يل النر   ع ى أ ا  البمس ف  الشعور كتصوور نر و ي ثوه 

م وتقل ب اتود برضول توالت بعد ا األبماس من قبل الع ماء والمركرين إلى أن أصوبمت التصوورات موضووع 

و وووو تراكموووات معرفيوووة فكريوووة ينر وووا الووو   ا وووته ب ووو   التصوووورات وكتوووب مرا يم وووا وبموووس فووو  مضوووامين ا 

(serge Moscovici)   إلوى يومنوا  1915و و راهد     التصورات. أ  أن التصورات ته البمس في وا منو

 . [  ا ومازالت األبماس تتواصل

 التصورات خصائصثالثا: -

يمكووون التاووورق لنصووواهأ التصوووورات باعتبار وووا مركبوووات  و ووويومعرفية أو مووون نووو،ل ا اوووار الووو   » -

تموووودس فيوووودي فوووواألولى تشوووومل المركووووب المعرفوووو  والمركووووب االجتموووواع  والثانيووووة تشوووومل ا اووووار اال ووووتدالل  

 واالجتماع ي ويمكن إبراز ا اار والمركب من ن،ل نصاهأ تميز التصورات االجتماعية من ا: 

تصور  و تمويل اجتماع  ل واقع إلى موضوع ل معرفة االجتماعية و لد مون نو،ل االنتقواء والتمريوف ال-

 بم ب المكانة الت  يشغ  ا األفراد ف  وضعية اجتماعية معينة. 
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 التصور مندمج ف  ال يرورات الع،هقية لألفراد. -

التصور  يرورة لتابيوع الواقوع االجتمواع  و لود مون نو،ل تمريوف العناصور االجتماعيوة وتقوديم ا ع وى -

 أن ا بدي ية. 

يمثل ممتوو  التصوور مركوب  و ويومعرف  إ  يتع وق األمور بمع وموات اجتماعيوة متراوتوة التنووع ومتع قوة -

 بموضوع اجتماع  معين. 

 الل  ال   يتج د من ن،ل الع،قة بين الشكل والمعنى. يتمدد ممتو  التصور االجتماع  باابعد الد-

التصووور االجتموواع   ووو ممتووو  رمووز  و وو   الناصووية مرتباووة بالناصووية الدالليووةي فالموضوووع الماضوور -

عااهووود نصووواهأ تنوووتج  يشوووير إلوووى موووا  وووو غاهوووب عووون ادراكنوووا المباشووور إ  يأنووو  داللوووة باالرتكووواز ع يووود واع

«. يرجووع إلووى البنيووة النياليووة لألفووراد ويكووون واموودا موون أ وواليب التعبيوور المعنووىي فووالممتو  الرمووز  ل تصووور

 ( 181ي أ 2014)ج ول وبكوش الجموع  ي

وكا وووووتن،أ لموووووا  وووووبق  كووووور  مووووون نصووووواهأ تتع وووووق بالتصوووووورات االجتماعيوووووة ن وووووتنتج ان التصوووووورات ]

 االجتماعية تتميز بوو: 

عبوارة عون مركوب معرفو  اجتمواع ي أن وا  أن ا تورتبا بموضووع معويني  ات ناصوية دالليوةي ممتوا وا  وو-

 .[ يرورة لتج يد الواقعي وك لد     التصورات ويشترد ويتقا م ا االفراد فيما بين ه

 والعالقة ما بين هذه التصورات كمحتوىرابعا: التصورات االجتماعية -

 نوواد من ووورين أ ا وويين يكونووان التصووورات االجتماعيووة كأ وو وب لألفكووار االجتماعيووة: من ووور مركووب -

 ) يرورة( ومن ور مل   )المنتوج أو المضمون(. 
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فالمنتوج أو ال يرورة لكت ة النشاا العق    واء من الررد الوار أو مجموعة أفراد تعيد إنشاء مقيقوة مشوتركة 

 رد والجماعة و   تنأ المدلول الناأ. م ه كانت المواج ة بين الر

والتصوووورات كممتوووو  تعبووور عووون مجموعوووة العناصووور المل  وووة كال ووويرورةي و ووو  تعاوووى تركيبت وووا 

وو يرت وووا ل معنوووى الووو   تنق ووودي و ووو  أيضوووا تتضووومن ع وووى نشووواا مولووود لنصووواهأ الموضووووع يجووور  ع وووى 

 م تو  ماد  م مو  و    األنيرة كناصية ل ممتو . 

ماعية    المعرفة الت  نج   ا لي  ب  ا القدر من الج لي ألن البعض ي وتايع والتصورات االجت

الوصوووول إلوووى  ووو   المعرفوووة وأكثووور مووون  لووودي ألن  ووو   األنيووورة ن وووتايع أن نجووود ا تموووت صوووي  منت روووة 

ومتنوعةي واألنأ من  لد أننا نقي  بالتمديد ناصية لش ء واضح ال   ي ا ه جزهيا ف  معرفة الش ء 

  ال   نج  د.

فالوصووول إلووى الممتووو  ي وومح فوو  وقووت المووق اال ووتمرارية الداهمووة ل  ووياق الوونر  اجتموواع  الوو   

 (Dany leon,2016,pp2-3)وو اهرد. ين ه ا نتاج الدالل  والممتو  

نمون عرفنوا ممتوا وا أو متوى أشورنا  ولكن ال لال ال   يارر واأل ه  و الع،قات ما بين التصورات؟ إ ا-

إليود فوأين تكمون الع،قووة موا بوين التصوورات فوو  المقول االجتمواع ؟ و و ا مووا توه م،م تود مولنرا ان العديوود 

من البامثين كانوا م تمين بم ألة المدود بين التصورات وامتماالت ع،قات ا ف  المقل االجتماع ي ميس 

كووول التصوووورات  ووو  فووو  صووو ة موووع مجمووووع تصوووورات أنووور  مجمووووع  ووو   األعموووال والبمووووس أ  ووورت أن 

 المل  ة ل بيهة الداللية واالجتماعية لألفراد. 

والبوووامثين أكووودوا ع وووى وجوووود أنمووواا مووون الع،قوووات بوووين التصوووورات ومن وووا: الع،قوووات الترابايوووة وع،قوووات -

 التضاد. 
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را ووت ه ل تصووورات فوو  د 1996فالع،قوات الترابايووة والتوو  عرضووت ع ووى يوود ا أبريوود ا و افووورج ا 

االجتماعيووة ل نقووود والعموولي وفوو   وو ا الوونما موون الع،قووات موضوووعات التصووورات ل ووا ع،قووة تووأثير متبادلووة 

ولكوون موون غيوور تبعيووةي وأيضووا نوات ووا المركزيووة تبقووى م ووتق ة ألن ووا تتضوومن عناصوور أ ا ووية وناصووة لكوول 

 تصور ع ى مد . 

تبعوا  guimelli et rouquette 2004ن اورف ومن ج ة أنر   ناد ع،قة التضاد والت  عرضوت مو-

ألعمال ه مول التصورات لألمن وال،أمني وع،قة التضاد تتضمن موضووعات التصوورات التو  ل وا مر ووه 

عك وو  ومنووود كووول تصووور  وووو ضووود ألنوود كووول نوووواة مركزيووة تمتوووو  مروووردات ناصووة لكووول موضووووع تصوووور. 

(Carine pianelli et autre,2010,p 243 ) 

نأ ممتو  التصور وما يتضومند مون مضوامين يمكننوا القوول إن الموللرين اترقووا بصورة عاموة أما فيما ي-

 من أجل القول ان الممتو  لتصور اجتماع  يتضمن ث،ثة أبعاد: التجا ي المع ومةي ومقل التصور. 

 وو   المعووارف  (jodlet 1994)وم ووب فالمع ومووة  وو : مجموعووة المعووارف ل موضوووع مقارنووة بال وودفي 

تممل رلية ممار واتية فو  الواقوعي و و  تموار  عم يوة التوأثير ع وى التصورف المكيوف بوا واة الرورد وج وا 

 لوجد ل ا رة أو مدسي وأيضا ع ى الصورة الت  يكون ا الررد ع ى  ا رة ما أو مدس معين. 

ة بالموضوووعي  وو   العم يووة أمووا فيمووا ينووأ االتجووا : ف ووو يوافووق االتجووا  ا يجوواب  أو ال وو ب  ل روورد مقارنوو-

التوجي ية تتمدد ضمن االنتقاء ل مع ومات وضمن تراتب ا دانل المقلي و   ت ومح ل رورد بتعوديل تصورفاتد 

 اال تجابات الم مور ب اي والتاور نمو التصرف بكل مرية. 
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 وأنيووورا مقووول التصوووور: ف وووو يتصووول بوووالتن يه الم وووتنده مووون اووورف معوووارف الرووورد الموووأنو ة م وووبقا موووول-

موضووووع معووويني فمقووول التصوووور ي ووومح بتشووورير المع وموووات و وووو يتغيووور ويتنووووع مووون فووورد إلوووى ينووور م وووب 

 ( Eve poliot et autre,2013,pp 14-16االنتماء األيديولوج . )

 والمحيطية المركزيةنظرية النواة  خامسا:-

ا    ن رية تتع ق ببنية التصوورات االجتماعيوة وكول التصوورات  1976-1993نظرية النواة لـ "أبريك -

االجتماعية مبنية وفق ن اه مع ومات  مزدوج ا الورأ  والمعتقوداتاي والو يروة الرهي وية ل و ا الن واه الموزدوج 

 و مرا  ا تقرار التصورات ضمن الجماعة الت  تمم د بمعنوى ا وتمرارية الودالالت والمعوان  التو  يتوافوق 

 عضاء الجماعة نمو موضوع التصور. في ا أ

ف ر ة النواة المركزية توم  مباشرة ب لد المناا التمثي   لكن ا تووم  بوأكثر مون  لود ع وى أن وا تنوأ -

بممتويووووات التصووووورات الثابتووووة والصوووو بة. فروووو  صوووويغت ا األولووووى ن ريووووة النووووواة المركزيووووة اقترمووووت باعتبووووار 

 ات تتضمن عناصر ممياية من مة مول النواة. التصورات ع ى أن ا ومدة تراتبية من المعتقد

ف   تتميز ع ى أن ا تمتو  ع ى معتقدات الت  ترجع إلى نبرات واقعية م مو ة  أما العناصر المحيطية-

 وفرديةي وبالابع أن ا تمت تبعية عناصر النواة لكن ا تعك  النبرات المعاشة لألفراد. 

مون عودد ضويق موون المعتقودات بعكو  المعتقودات المميايووة  وع وى الم وتو  الصوريح النوواة المركزيووة مللروة

 ( pascal moliner,2016,pp 3.1-3.3أن ا كثيرة العدد. )

وكا تنتاج عاه النواة المركزية    البناء الص ب والثابوت والو   ال يتغيور واع ا تغيور يتغيور التصوور ككولي ]

مرنة وقاب ة ل تغيير والتكيف مع المواقف الت  أما العناصر الممياية بما أن ا تتع ق بالنبرات الرردية ف   

 . [نتعرض ل ا ف   أقل ص،بة وغير ثابتة
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 ومن الوظائف الرئيسية للنواة المركزية وظيفتان هما: 

: و   تن ه الشعور وتمدد ابيعة الع،قات بين العناصور المنت روة ل تصوورات و كو ا  و  وظيفة منظمة-

 ل تصورات. تللف وتركب الجو ر المومد والثابت 

 و   تولد االدراد والمشاعر وتمدد الداللة لكل عنصر من مقل التصور.  ووظيفة مولدة:-

و كووو ا النوووواة المركزيوووة تزودنوووا بكووول موووا لووود ع،قوووة بالتصوووور  وووواء تركيبوووة الشوووكل أو الصوووورةي أو التعوووديل 

 والتغييري إند التصور ف  مجموعد ال    و بابيعة المال وجدان .

ول  ا ال بب وامد من النصاهأ األ ا ية و و بالرعل شوديد المقاوموة ل تغيورات أن النوواة المركزيوة  ات -

 Patrick rateau,2000,p 35)ع،قة تن يمية مع النواة الممياية. ) 

 أما العناصر المحيطية فوظائفها عموما تتمثل في: -

و لود م وب انت،فوات ال وياقات والو ات الررديووةي  التج ويدي التعوديلي الودفاع عون دالالت النوواة المركزيوةي-

 لد أن العناصر الممياية تتركب وتتألف نتيجة تدانل بين النوواة المركزيوة والمالوة الواقعيوة الم مو وة بموا 

 يتوافق وينده التصور. 

 ف   تج د العناصر المركزية   ا ألن ا تقوه بالترجمة الواقعية والم مو ة.

أيضا تن ه الدالالت المركزية بأن تضيف ل ا زيادة ف  الشعور متى تكون أكثر تكيرا مع نصوصية  و  

 ووضعية مالة الررد. 

و   ك لد تدافع بالت او  ع وى العناصور المركزيوة فو  مالوة تغير وا  و ا ألن الشوعور دانول الجماعوة يرقود 

 معالمد بالمعارضة مع الموضوع. 
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المتكامل بين الن اه المركز  والمميا    ا ما قد يلد  إلوى إمكانيوة ا وتيعاب وبالت او  بوا اة التم يل 

  Gregory Lo Monaco et Florent lheureux,2007,pp 59-60)وف ه التصور االجتماع . )

 والجدول التال  يوضح أ ه الرروقات بين العناصر الممياية والنواة المركزية. -

ـــ   جـــدول ـــة والعنا 1رق ـــواة المركزي ـــين الن ـــات ب ـــةصـــر يوضـــح أهـــ  الفروق  Frédéric) المحيطي
dosquet,2011,p 08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المركزيةالنواة  العناصر المحيطية

مرتباوووووة بالتووووواريا الجمووووواع  وتووووواريا الجماعوووووة  ت مح باندماج وان جاه المعارف وتاريا الررد.
 الوامدة.

 االجماع )تمدد االن جاه ل مجموعة(.  تدعه التباين والتغاير ل مجموعة.

 ثابتةي متراباةي وص بة.  لينةي وتدعه التناقضات. 

 ل تغيرات.  مقاومة غير مقاومة ميس تتغير وتتمرد. 

 ق ي ة الم ا ية ل ياق الوقت الماضر.  تتميز بالم ا ية ل  ياق اآلن  والوقت الماضر. 

 الو يرة
 ت مح بالتكيف ل واقع الم مو . 

 ت مح بالتغير ل ممتو . 
 تمم  ن اه النواة المركزية. 

 الو يرة
تولوووووووود الوووووووودالالت الناصووووووووة بالتصووووووووور وتموووووووودد 

 تن يم ا. 
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  processus de la représentation sociale االجتماعيةسادسا: سيرورة التصورات -

أن ل تصووووورات االجتماعيووووة  وووويرورتين تعموووو، ع ووووى التكوووووين والتو يووووف لعم يووووة  أكوووود 1961مو كوفي وووو  

 التصور: 

والت  يزيل من ن،ل ا الررد المعان  والدالالت الت  يلكود ع ي وا ويوته  لود بتج ويد : سيرورة التوضيع- 1

المع ومات الت  يمتاج ا ف  الواقع والت  تكون أكثر تعبيرا لدي والت  تتشكل ف  صورة  ات داللة أقل ثراء 

 ف  المع ومة ولكن أكثر انتاجا من أجل الر ه وا دراد. 

تتيح ادراج أشياء جديدة ف  أشياء قديمة لركر م بق والت  تصونف مون اورف والت  : الترسيخ سيرورة-2

 (castelloti et mooro,2002,p 8-9الررد. )

 ولقد ميز موسكوفيسي ثالثة مراحل متتابعة لسيرورة التوضيع وهي: 

ت ف ووه فوواألفراد لووي  با ووتااعت ه تنوواول كوول الوودالال االنتقــاأ أو االختيــار الســياقي الــداللي للمعلومــة:أ. 

 ينتقون إال ما يروند منا با ويكون م ما ل هي و لد أن كل مع ومة منتقاة تميز وتكمل المع ومة األنر . 

: ف نوا  و ا المناوا البنوواه  تتراعول فيود العناصور المنتقواة  وابقا التو  بوودور ا التكـوين لصـورة المخطـطب. 

 التصور. تكت   وتكت ب داللة قوية ت مح بب ورة نواة شك ية تمثل بنية 

و وو  المرم وووة التوو  تكووون في ووا عناصوور التناووويا البنوواه  تمامووا مج وودة فوو  الواقوووع  مرحلــة التطبيــع:ج. 

 (roussiau et banardi,2016,p 17ويصبح الموضوع مدرد وبدي   ف  المجتمع. )

تتموضووع ضوومن امتووداد الموضوووعية و وو  توودنل فوو  صوويغة التصووور وتلكوود  أمــا ســيرورة الترســيخ فهــي

 واندماجد ف  المجتمع.  ان جامد
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والتر يا يمتد ج ور  ف  التصور ضومن المعوارف الموجوودة م وبقا التو  توه مر  وا فو  ا اوار المرجعو  -

بعد التم د بالموضوعي و و يدمج الجديد ف  القديه ويدنل الموضوع ضومن شوبكة دالليوة موجوودة م وبقاي 

 الغريب.  ول لد ف و ي مح  ك ا بربراز المألوف من غير المألوف أو

والتر يا ي عب الدور المكمل ودور األلرة ميس ي وا ه فو  ن وق  اوار الت ويير والمرافقوة وتأ وي  لنموا ج 

 األشناأ واألمداس. 

: بأن التر يا يمنح قيمة و يريوة لممتوو  التصوور عون اريوق التكم وة ( يقولmoliner 1998) ولذلك-

ل تصووووري والمعوووارف المتمصووول ع ي وووا  ووووف تصوووبح فووو  شوووبكة الووودالالت الموجوووودة وعووون اريوووق التراتبيوووة 

م ووتندمة كووأداة موون قبوول األفووراد بعوود أمقيووة وشوورعية موضووع ا ومركز ووا أو  وووف ت ووتنده موون أجوول ب ووو  

 (Mireille la lancette,2009,p 14 دف ِملكد. )

و ووو   العم يوووة ت ووومح ل مع وموووة مووون الووودنول اللتقووواا نصووواهأ الصووونف أو النووووع الووو    يصوووبح األم ووون 

األفضوولي فوو   وو   النقاووة ي ووت زه قيمووة موون أجوول التقريووب وت وو يل ل موود  بووين الوو    ووو جديوود والوو    ووو و 

 pina boggiقووديهي ولكوون فوو  كوول الموواالت  لوود ي وومح بووالتزاه تنا ووق عوواله الروورد النوواأ بالمعرفووة. )

cavallo et Antonio lanaccone,1993,pp 3-4) 

 مرامل الم تنرجة من كل  يرورة )التوضيع والتر يا(. والمناا التال  ي نأ  يرورة التصورات وال
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 مراحل سيرورة التصورات االجتماعية( يبين 3)رق  مخطط 

 

 

 

سيرورة التصورات 

 االجتماعية

 الترسيخ التوضيع

 

 مرحلة البناء االنتقائي

التكوين لصورة المخطط 

 البنائي

 مرحلة التطبيع

مرحلة التأويل: ادماج 

موضوع جديد في نظام 

 فكري قديم

 شبكة المعاني 

 الوظيفة االدماجية
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 سابعا: وظائف التصورات االجتماعية-

 وظائف أساسية: أن التصورات االجتماعية تستوجب أربعة 2001لقد اقترح "أبريك" سنة -

 والو يرة التبريرية.الو يرة المعرفيةي و يرة ال ويةي الو يرة التوجي يةي 

 وهذه الوظائف تنشأ منها عدة أبعاد منها: -

 البعد المعرف  ال   يتيح ف ه وتر ير الواقع. 

 البعد العاار  أو الوجدان  ال   يشارد ف  تمديد ال وية ويمم  ويق  نصوصيات الجماعة. 

والممار ووووة الوووو   يبوووورر وأنيوووورا البعوووود ال وووو وك  أو توجيوووود الم وووو د الوووو   لوووود أولويووووة تركيووووب دليوووول الرعوووول 

 اال تعدادات وال  وكات. 

بـاقتراحه  سـت وظـائف  (clémence , Deschamps et abric 1990)ولقـد أضـاف كـل مـن:-

 والتي قد برزت في تعريف موسكوفيسي للتصورات وهي: 

 وو يرة تن يمية داللية ل واقع. 

 و يرة معرفية شام ة لألفكار الجديدة. 

 و يرة ن اه تر ير  ل واقع ع ى م ب نوعية المعارف. 

 و يرة توجي ية ل   ود. 

 و يرة تبريرية ل   وكات واال تعدادات. 

 و يرة بناء وتقوية ال وية دانل الجماعة. 
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وفوو   وو   المالووة لووو فمصوونا كوول و يرووة ع ووى موود  لوجوودنا ا تتووأثر وتوولثر وتتكاموول فوو  بعضوو ا الووبعض -

 Isa vekemanة ل تصوورات والتو  كوان قود عرضو ا أبريود فو  اقترامود ل و واهف. )لتنوتج األبعواد الث،ثو

julien,2017,pp 7-8 ) 

  ولكن الوظائف التي اتفق عليها العلماأ تتمثل في أربعة وظائف وهي:-

ــــة- ــــة المعرفي : و وووو   الو يرووووة تركووووب وتأ وووو  نافوووو ة موووون القووووراءات والمعووووارف ل ابيعووووة الريزيقيووووة الوظيف

 لألفراد.واالجتماعية 

والتصورات االجتماعية ت ومح بالتمثيول ل مع وموة بكام  وا فو  إاوار م موو  وفو  تنا وق موع القويه المق ومة 

والمشتركة بوا اة الجماعة أو المجموعة الت  ينتم  إلي ا األفرادي و و  ت و ل التواصول واالتصوال وأيضوا 

كمر ووه و وو يقووه بجموع الكول فو  تق يه وتصنيف المع ومة دانل الجماعوة. والتصوور االجتمواع  يو وف 

 فهة أ داف ناصة الت  تصل إلى مد الوضور. 

لوووى وظيفـــة الهويـــة: - و ووو  ت وووعى إلوووى تعريوووف ومرووو  ال ويوووة الشنصوووية وتما ووود الرووورد أو الجماعوووةي واع

 االمترا  بصورة وواج ة إيجابية ل جماعة الت  ينت ب إلي ا. 

 وكات ه وممار وات ه  وواء المألوفوة أو الجديودة وتمودد و و  ت واعد األفوراد لتوجيود  و الوظيفة التوجيهيـة:-

م وبقا التصوورفات الم ووتمرةي وت عووب فو   وو ا الصوودد دورا وصووريا  و ا ألن ووا تقوووه بتعريووف كول مووا  ووو جوواهز 

 وم مور عم د وقولد ضمن  ياق اجتماع  ممدد. 

أو تجاوز ووا موون أجوول أن : و وو  ت وواعد األفووراد لتر ووير وتبريوور  وو وكات ه فوو  الم ووتقبل الوظيفــة التبريريــة-

 (Philippe de carlos,2015,pp 45-46يتكيروا ويماف وا ع ى ن رت ه ل عاله. )
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 : السياق اللفظي للتصورات وكيفية قياسها:ثامنا-

أن العناصوور الملكوودة  ( أ  وورتDeschamps et guimelli 2002)موون األعمووال األنيوورة لكوول -

 ل تصورات قد يته ترعي  ا ف   ياق تعبير ملكد وتنتر  وت غى ف   ياق ينر. 

بالرعل أن ا جابات المقدمة ف  ا وتبيان ل تصوورات قود  ( يلكدflament 1999)ف  نر  الركرة البامس -

ال عكو  عورض اآلراء تكون متنوعة بكثرة بم ب النمو ج المعيار  المرعلي ا جابات ف  درا ة عادية تن

ي  كوو ا (flament) وموون مصوودر مرجعوو  و ووه ا بووة البمووس لوو ان وورة جيوودةا أو ان وورة  وويهةا بتأكيوود إلمووام 

 أنتجوا تصورا لدرا ات مباشرة ممددة بنمو ج معيار  لأل ات ة أو األولياء. 

باتنووا  اريقووة وكنتيجووة من جيووة م مووة فالدرا ووات التوو  تجوور  مووول التصووورات االجتماعيووة يكووون اجراه ووا -

ن امية با تنداه تقنية ال ياقات البدي ة أو  ات بداهلي وقد ا تعم ت ف  ع ه الونر  االجتمواع  منو  أكثور 

 نة ف  درا ات مول الضوابا الع كريةي و   تقوه ع ى الا ب ف  المواضيع التو  تنوتج الكثيور  20من 

 (jean Cloud abric,2001,pp 93-94من التصورات. )

فيما يخص كيفية قياس التصورات االجتماعيـة فهنـاك عـدة تقنيـات متنوعـة ومختلفـة فـي أسـاليب  أما-

 تطبيقها نذكر منها: 

 الشبكة الترابطية:-

و   من الارق المديثة مون نوع وا والتو  تجع نوا نتجود إلوى الموديس موع الرهوة الموراد قيوا  المتغيور ع ي وا  

التوراس الن ور ي ون وتنرج تصوورات ه موول الموضووع باتبواع  مباشرة عوض أن ن جأ إلى بناء ا وتبيان وفوق

ناوووات من جيووة إجراهيووة ناصووة بشوووبكة التووداعيات الترابايووة متووى نصوول إلوووى بنوواء ا ووتبيان ع ووى أ وووا  
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مون التقنيوات  ( و و Anna maria silvanad rosa 1995)ع مو ي و و   التقنيوة صوممت مون اورف 

 الدالل . الت  ت تنده ف  تمديد بنية ومضامين المقل

 أنها تتميز بـ:( silvanad rosa) ومن خصائص هذه التقنية حسب-

 ب ااة وعروية الر ه من ارف المرموأ. -

 مرونة تكير ا مع أ داف البمس. -

  رعة و  ولة ف ه التع يمات ف  كل المرامل العمرية ابتداءا من  ن التمدر  ع ى عك  اال تمارة. -

 التقنيات ع ى األن  بعين االعتبار الابيعةت تنده لومد ا أو مع باق  -

 تصنف ضمن الاراهق ا  قااية. -

 تابق باريقة فردية أو ف  مجموعة صغيرة. -

أن ووا أيضووا ج ابووة لألفووراد موون نوو،ل جع  ووه أكثوور دافعيووة ل جابووة عن ووا أفضوول موون إكمووال ا ووتبيان مبنوو  -

 ( 38 36ي أ أ 2017واويل. )مشار م يني

 :التقنية يت  حساب كل من: مؤشر القطبية، مؤشر الحيادية وفي هذه-

ي تنده لقيا  مكونات التاور ف  الموقوف أو التاوور  :( indice de polarisatio) مؤشر القطبية-

 ف  االتجا  الضمن  ل تصور االجتماع . 

 العدد ا جمال  ل عبارات÷ العبارات ال البة  عدد –عدد العبارات الموجبة  =( IP)ملشر القابية

 (1)+و  (1-بين )  (IP)القابية  ويتراور ملشر
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و و  تودل ع وى أن مع وه العبوارات  ات  1يمكن تشرير ا  {5ي0- ي1-( ينتم  إلى المجال } IP)إ ا كان 

 إيماء   ب . 

ع ووى أن مع ووه العبووارات  و وو  توودل 2يمكوون تشوورير ا  {4ي0+ ي4ي0}+ينتموو  إلووى المجووال ( IPن )إ ا كووا

 ال البة متقاربة. الموجبة و 

و و  تودل ع وى أن مع وه العبوارات  ات  3{ يمكون تشورير ا 1+ ي4ي0}+( ينتمو  إلوى المجوال IPإ ا كان )

 إيماء إيجاب . 

ــة  - : ي ووتنده لقيووا  مكونووات الووتمكه فوو  الضووبا ل تصووورات indice de neutralitéمؤشــر الحيادي

 االجتماعية. 

العودد ÷ العبارات الموجبوة +عودد العبوارات ال والبة(  عدد) –( =عدد العبارات الممايدة INالميادية )ملشر 

 ا جمال  ل عبارات 

 ( 1)+( و 1-( بين )INالميادية ) ويتراور ملشر

ع وى أن الق يول مون الك مووات  و و  تودل 1يمكون تشورير ا  {5ي0- ي1-( ينتمو  إلوى المجوال } INإ ا كوان )

 (.ضعيف )ميادمايد  ات إيماء م

ع ووووى أن الك مووووات أو  و وووو  توووودل 2يمكوووون تشوووورير ا  (4ي0+ ي4ي0-( ينتموووو  إلووووى المجووووال ) IN)إ ا كووووان 

 متو ا(.  )ميادمعا  والك مات ال  بيةالعبارات الممايدة تميل إلى الت او  مع مجموع الك مات ا يجابية 

ع وى أن مع وه الك موات  ات  و و  تودل 3يمكون تشورير ا  {1+ ي4ي0}+( ينتمو  إلوى المجوال IN)إ ا كان 

 ( Jean Cloud abric,2003, PP83-84)ومرترع(.  )ميادإيماء ممايد 
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 modèle des shémes cognitifs de)نمـــوذج االســـكامات المعرفيـــة القاعديـــة: -

base(SCB)): 

ابوووراز قووووة الع،قوووة التووو   ت ووودف بعوووض الدرا وووات الم تموووة بالتم يووول البنيوووو  ل تصوووورات االجتماعيوووة إلوووى-

 ووكاه المعرفوو  القاعوود  ل مقوول التصووور ل موضوووع. ويعتبوور ا تتممووور مووول العناصوور المعرفيووة التوو  تشووك

راباا مجمع فو  نمو  عواه،ت تممول بنيوات تن يميوة  28النمو ج األكثر ا تعماال لمد اآلني ف و يمو  

 . 1994 نة  guimelli & rouquetل معرفة. ميس   ا النمو ج قده من ارف 

ي تأنو  عودة نموا جي وكوول Bوعنصور المعرفووة A بووين عنصور المعرفوة Rويقتورر النموو ج أن  نواد ع،قوة -

 نمو ج يمكن أن يتشكل بمعرفة     الروابا القاب ة ل تعميه والتشكيل. 

ونمــوذج االســكامات المعرفيــة يســمح بــلثراأ التحليــل البنيــوت للتصــورات االجتماعيــة. حيــ  يمــر هــذا -

ك موات أو  3مرم وة التوداع  الم وتمر والتو  تا وب مون المرمووأ كتابيوا إعاواء  نموذج بثالثـة مراحـل:ال

 . Aعبارات تتبادر ف  ال  ن ل عنصر

 مرم ة تبرير الع،قات أ  تبرير انتيار     الك مات. -

تم يووول الع،قوووة أ  قيووواه المرمووووأ بتم يووول الع،قوووات بوووأن يقووورر بووونعه أو ال أدر  ع وووى الع،قوووة  مرم وووة-

 باعتبار  نبير لما عرضد. 

ي أ 2011ثووه تووته المعالجووة ا مصوواهية ل نمووو ج بووترمأ تكوورار ا جابووات الموجبووة. )نصووير ن،يريووةي 

267 .) 
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 :  (vergésلــ)تقنية االستحضار التسلسلي 

المقاربوووة البنيويوووة ل تصوووورات االجتماعيوووة تعتبووور تقنيوووة اال تمضوووار الت   ووو   إمووود  األدوات فووو  إاوووار -

الم مة ي ألن ا ت مح بجمع ممتو  التصور بتوضيح عناصر  المركزية و الممياية ي و    م توماة من 

ما    ميس اقترر ا تعمال اريقة التداع  المر مع اعتماد ملشرين ل، تمضار الت    (vergés)أعمال

ي ميووس أصووبمت  وو   التقنيووة وا ووعة اال ووتعمال ن وورا أل ميت ووا ي فقووا تاوور تكوورار العبووارات و رتبووة   ور ووا

 و   التقنيوة إشوكال فيموا ينوأ رتبوة ال  وور و أ ميووة ال  وور و لكون  و ا المشوكل توه معالجتود مون اوورف 

ة ي و يته المصول ع ي وا صامب     التقنية من ن،ل التن   عن رتبة ال  ور و تعويض ا برتبة األ مي

 من الت   ل المنجز من ارف المرموصين أنر  ه ي و تته     التقنية ف  مرم تين  ما: 

: أ  أننا نا ب من المرموأ إعااءنا نم  ك مات تتبادر فو  الو  ن موول ك موة مرحلة التداعي الحر-

 المثير الت  نقول ا لد.

و و  ترتيوب ت ود الك موات م وب األ ميوة وترتيب وا. وبعود  و   والمرحلة األخرى هي المرحلة التسلسلية: -

ن،يريوةي  )نصويرة. المرامل يوته معالجت وا متوى نصول فو  الن ايوة إلوى جودول األكثور أ ميوة واألقول األ ميوة

 (.  264أ 
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   :خالصــة

االجتماع  وكا تنتاج من ن،ل   ا الرصل نر ه ان التصورات االجتماعية أداة م مة جدا ف  ع ه النر  

وت ووواعدنا فووو  معرفوووة وتكووووين ال يكووول األولووو  لألشوووياء التووو  نج   ووواي وأيضوووا ت ووواعدنا فووو  وضوووع ا اوووار 

القاعد  مول األفكار الجديدة الت  تبقى ف   امة ال،شعور والنيال أو تكون غير معمول ب ا فو  مجوال 

 معين ميس تجع  ا مقيقية ومج دة.

ة والوو    وووف نقوووه با ووتنداه التصووور االجتماعيووة نمو ووا وكيووف والرصوول الموووال  الوو   يوودور مووول البيهوو

ل االوووب أن يمووواف  ع وووى الممووويا فووو  الو وووا الجوووامع ي ميوووس  ووووف يوووته عووورض مجموعوووة مووون العناصووور 

والتميوة الم وتدامةي وأنيورا  القانونيوة البيهوةالم مة والت  من بين ا التعريف بالبيهةي وضعيت ا فو  النصووأ 

مكانية تج يد ا ف  المقررات الوزارية. و  ا ما  يته عرضد. التربية البيهية مضامين   ا واع
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 :تمهيــــد

يعتبر اإلنسان ابن بيئته وهي مسكنه ومأواه وال يستطيع أن يعيش خارج إطارها أو في معزل 

منها، وهي متعددة المجاالت فكلما اجتمعت عناصرها خلقت بيئة معينة تدخل ضمن مجال معين، وأكيد 

ما يدفعنا  نحن نتحدث ونقصد المجال البشري والعالقة البيئية بين اإلنسان ووسطه الذي يعيش فيه، وهذا

إلى معرفة ماهيتها والمفاهيم المتعلقة بها، تقسيماتها، مفهومها في النصوص القانونية، وأيضا واألهم 

التربية البيئية كوحدة تعليمية هادفة للحفاظ على الوسط البيئي في التعليم العالي ودور هذا األخير في 

 هذا الفصل.  الحفاظ على البيئة. وهذا ما سيتم عرضه ومناقشته من خالل
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 أوال: ماهيــــة البيئـــة-

I. ــة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف البيئـــــــــــــــــــــــــتعري 

 .  أ. لغــــــــــــــة:1

في اللغة مشتقة من فعل تبوأ أي حل ونزل وأقام، وقال بن منظور في معجمه لسان  البيئة» 

العرب: باء إلى الشيء أي رجع إليه، وتبوأ بمعنى نزل وأقام. ووردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

يئته (. ولكلمة تبوأ معنيين: المعنى األول إصالح المكان وته87"أن تبوءا بمصر بيوتا" سورة يونس )

للمبنى أي أصبح مالئما للمبيت، والمعنى الثاني بمعنى النزول واإلقامة، وهي تعني أيضا: المنزل الذي 

 ( 25، ص 2013)محمد معيفي، . «يحتله الفرد والموضع الذي يحيط به والوسط الذي يعيش فيه

 :اـــــــــــــــالحـــاصط. ب. 1

عيش فيه حتى نهاية عمره، وتشمل البيئة جميع وهي الوسط الذي يولد فيه اإلنسان وينشأ وي»

العوامل الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، وكل ما يؤثر على اإلنسان بطريقة مباشرة 

 (15، ص 2005)نورالدين حمشة، «.أو غير مباشرة

 [: اـــــــــــة على أنهــــا البيئــــــوتعرف أيض]

ما هو خارج عن كيان اإلنسان وكل ما يحيط به من موجودات، فتشمل الهواء الذي يتنفسه  كل»

والماء الذي يشربه واألرض التي يسكن عليها، وما يحيط به من كائنات حية أو من جماد وهي عناصر 

، ص 1999)يسرى دعبس، «.البيئة التي يعيش فيها وهي اإلطار الذي يمارس فيه حياته وأنشطته المختلفة

29) 
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 : 1972ستوكهولم  أيضــــا[ مؤتمرها ــــويعرف] 

على أنها ذلك الرصيد من الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما إلشباع »

 ( 93، ص 2007)نجم العزاوي وحكمة النقار، . «حاجات اإلنسان وتطلعاته

 أنها:وي" على ــــــال بريــــــــالدكتور "ميشكذلك[ ا ـــويعرفه]

ما يعكسه مصطلح البيئة من جوانب إيجابية أو سلبية، فهو يرمز إلى العناصر الطبيعية  كل» 

كالماء والهواء والتراب والنبات والحيوان، وبالمقابل هناك الجانب السلبي الذي يرمز إلى التدهور والتلوث 

العالقات المتبادلة  واألضرار الناجمة عنه. وهناك من يرى أن البيئة هي مدلول ايكولوجي واسع يرمز إلى

 ( 09، ص 2016)مخبر البحث في تشريعات حماية البيئة،  «.التي تربط بين المجموعات اإلنسانية

ومن خالل هذه التعاريف يمكننا أن نتبنى تعريفا اجرائيا شامال للبيئة وهو الذي ورد في قاموس العلوم ]

 : [االجتماعية والذي قام بتعريف البيئة على أنها

جال الذي تحدث فيه االثارة والتفاعل لكل وحدة حية وهي كل ما يحيط باإلنسان من هي الم»

طبيعة ومجتمعات بشرية ونظم اجتماعية وعالقات شخصية، وهي المؤثر الذي يدفع الكائن إلى الحركة 

 D.R) . «والنشاط والسعي، فالتعامل متواصل بين البيئة والفرد واألخذ والعطاء مستمر ومتالحق

badawi,1986,p 135) 
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 المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالبيئة:  بعض- 2

 التربية البيئة:.  1.  2

وهي عملية إعداد الفرد للتفاعل الناجح مع البيئة لحسن االنتفاع بها والمحافظة عليها » 

وتطويرها، وهي تتطلب الخبرات التربوية في مختلف مواد الدراسة بما ييسر االدراك الكامل والمتكامل 

، ص ص 2003لى، )محمود عبد المو «.لمشكالت البيئة وفهمها، ويتيح بذل الجهد على الوفاء باالعتناء بها

194-195 ) 

 :. التلوث2.2

وهو إفساد المكونات البيئية حيث تتحول المكونات من عناصر مفيدة إلى ضارة مما يفقدها »

الكثير من دورها في صنع الحياة، وهذه المشكلة ترتبط أساسا بما يطلقه اإلنسان والطبيعة من نفايات أو 

على احتواء واستيعاب هذه النفايات، وهذا ما جعل االهتمام عناصر مختلفة وبين قدرة النظام االيكولوجي 

الكبير بمجال التنقية الذاتية للنظام االيكولوجي لوقف التلوث والتعامل مع البيئة بأسلوب حضاري عقالني 

)سعدية «.يتناسب مع قدراتها االستيعابية، وهنا تتظافر الجهود للتصدي من طرف الوحدات االجتماعية

 (24، ص 2008ي وعبد العباس فضيخ الغريري، عاكول الصالح

 :الوعي البيئي.  3. 2

وهو عملية منظمة يقوم بها اإلنسان لمواجهة مشكالت البيئة، مستخدما في ذلك جهازه الحسي » 

والعصبي واالجتماعي بشكل متكامل لتحسين أحوال البيئة في إطار شعوره بالمسؤولية اتجاه المجتمع 

 ( 101، ص 2007رشاد عبد اللطيف، )«.وأفراده ومؤسساته
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 النشاط اإلنساني:المواقف البيئية من .  4. 2

بمختلف نشاطاته يأخذ من البيئة موارد ويشكلها بشكل آخر ثم يلفظ فيها أو يطرح فيها  اإلنسان»

 مخلفات متنوعة، ومن المواقف البيئية منها:

 ال يترتب على نشاط اإلنسان ضرر بيئي دائم ال يمكن إصالحه.  حيث . أ. الطبيعة المتسامحة:4. 2

 الطبيعة الطيعة:. ب. 4. 2

 أي أن النظام البيئي قادر على التأقلم مع التدخل البشري أي عودته إلى حالته األصلية.  

 الطبيعة غير المتسامحة:. ج.  4.  2

دة منها إلى الحالة األصلية، أي أن أضرار أي أن اختالل النظام البيئي يؤدي إلى نتائج ال سبيل للعو  

 ( 407-406، ص ص 2014)طلعت مصطفى السروجي،  «.البيئة ال يمكن تعويضها

 ة: ـــــــــــــالبيئ . تقسيمـــــات3

 : [توجد عدة تقسيمات للبيئة وذلك حسب استعمالها ويمكن تقسيمها كالتالي]

 فقد قسمها مؤتمر ستوكهولم إلى ثالثة عناصر: ».   1.  3

 البيئة الطبيعية: . أ.  1.  3

وتتكون من أربعة نظم مترابطة ترابطا وثيقا وهي:" الغالف الجوي، الغالف المائي، اليابسة، 

المحيط الجوي " بما تشمله هذه األنظمة من ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر للطاقة، باإلضافة إلى 
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النباتات والحيوانات وهذه جميعها تمثل الموارد التي أتاحها اهلل سبحانه وتعالى لإلنسان لكي يحصل على 

 مقومات حياته " غذاء، كساء، دواء، مأوى ". 

 البيئة البيولوجية: . ب.  1.  3

ية وتشمل الفرد وأسرته ومجتمعه وكذلك الكائنات الحية في المحيط الحيوي، وتعد البيئة البيولوج

 جزءا من البيئة الطبيعية. 

 البيئة االجتماعية:. ج.  1.  3

وهو ذلك اإلطار من العالقات الذي هو أساس في تنظيم الجماعات، سواء األفراد بين بعضهم  

البعض في بيئة ما أو جماعات متباينة في بيئات متباعدة، واإلنسان بدوره أنشأ بيئة حضارية لكي تساعده 

بتعمير األرض منها ما هو مادي مثل المسكن والملبس ووسائل النقل، ومنها ما هو  في حياته وبذلك قام

 ( 130، ص 2008)نور الدين مسعودان، «.غير المادي كالعادات والتقاليد والثقافة

 : [وهناك من قسمها أيضا إلى. ] 2.  3

 البيئة السلوكية: . أ.  2.  3

بها استجابة الفرد للمحيط الذي يعيش فيه، وتعتمد استجابته على سماته الشخصية  ويقصد»

 ومقدار ما يتمتع به من قدرات وذكاء وثقافة، وأيضا مستواه الصحي جسميا وعقليا ونفسيا. 
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 البيئة السيكولوجية: . ب. 2.  3

ومحتوياتها المحيطة به، وهي وهي السلوك الباطني والصور الذهنية التي يكونها الفرد عن البيئة 

كل ما يتفاعل داخل اإلنسان ويؤثر في سلوكه نتيجة لمؤثرات البيئة وطرق التوافق معها نفسيا 

 ( 02، ص 2013)نبيهة صالح السامرائي،  «.وسلوكيا

 النظريات المفسرة لعالقة اإلنسان بالبيئة:. 4

تعددت النظريات وتنوعت وجهات النظر واختلفت بين الباحثين آراء وتصورات حول عالقة »

 . سان بالبيئةاإلن

 ومن أهم النظريات التي تناولت تلك العالقة نذكر منها:  

 المدرسة البيئية:.  1.  4

والتي تهتم أكثر بالبيئة منها لإلنسان، وترى أن هذا األخير هو كائن سلبي نحو قوى الطبيعة،  

والبيئة بمكوناتها لها تأثير حتمي على الكائنات الحية، واإلنسان يتأثر ببيئته ويجب أن يتأقلم فيها ويعيش 

للبيئة الطبيعية، ولكن لم في حدود امكانياتها، ومن هذا المنطلق هذه المدرسة تحاول إخضاع كل شيء 

 تدرك أن اإلنسان أقل الكائنات خضوعا لها وأنه كلما تقدم العلم كلما تحرر من تلك الحتمية البيئية. 

 البيئة اإلمكانية: .  2.  4

وهي مدرسة تناهض الحتمية البيئية وتؤمن بحرية اإلنسان باالختيار، فالبيئة بالنسبة لها تحتوي 

ت واإلنسان هو الذي يملك الحكم في اختيار ما يالئمه، كما أنه قوة إيجابية فعالة على إمكانيات واحتماال

 في تهيئة البيئة لمصالحه وتعديلها وتغييرها حسب رغباته. 
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 مدرسة التفاعل:.  3.  4

هذه المدرسة ترى أن هناك تأثير متبادل بين البيئة ومكوناتها، فالكائن ال يتأثر فقط بكل ما يحيط   

حرارة وطاقة بل أن البيئة هي األخرى تتأثر بالكائن الحي عن طريق التغذية المرتدة به من 

 ( 56-54، ص ص 2015)هشام سبع، «.الخارجية

ومن خالل ما تم عرضه من نظريات تفسر عالقة إنسان بالبيئة، فنستطيع أن نقول إنه في إطار سياق -

هذه العالقة أن عالقة الفرد بالبيئة ال تستطيع أن تفهم إال إذا كان الفرد أخذ ثروة متعددة من سياقات 

على أن الفرد هو الذي  ثقافية واجتماعية إلى حين أن هذه العالقة تحدث، والتاريخ أيضا أجمع بجدية

 يضع السلوكات والتحصيالت الناتجة منه، مثلما كذلك االحتياجات واالستهالكات. 

للفرد في المستقبل دائما في عالقته مع البيئة، هكذا  هذه المنفعة ستكون بالتحديد نتاج لعملية إسقاطية

ومهما يكن البعد البيئي في عالقته مع الموضوع وهو الفرد هما في تبادل ومصلحة، فلذلك فإن وحدة هذه 

 Gabriel) العوامل تحدد الطبيعة داخل الفرد وانصراف تحصيله وفعله وعمله في هذه البيئة.

Moser ,2009 ,p 24) 

 عناصر مهمة منها:  3ج عام حول النظريات نستخلص وكاستنتا-

 تأثير البيئة على الفرد بشكل حتمي وانصياعه لها وهي الحتمية البيئية. -

حرية الفرد البيئية أي اختياره ما يناسبه من الوسط الذي يعيش فيه أي أنه لديه االمكانية الختيار ما -

 يشاء. 

العنصر األخير فيتمثل في التأثير المتبادل كال من الفرد والبيئة واللذان يكونان في تفاعل مستمر أي  أما-

 التغذية الراجعة تأثير وتأثر. 
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 ( Gabriele ,p 24) والشكل الذي بين أيدينا يوضح بصفة عامة سياق العالقة إنسان بيئة.

 

 ةسياق العالقات إنسان بيئشكل يبين ( 1الشكل رقم )

 ثانيــا: البيئــة في النصـــوص القانونيـــة الجزائريـــة-

 البيئة كمفهوم قانوني: .  1

على الرغم من كثرة النصوص الدولية والوطنية التي تناولت موضوع البيئة بالتنظيم والحماية إال أنها لم »

تزل قاصرة من إعطاء تعريف موحد للبيئة أو للعناصر المكونة لها، وهذا يؤدي إلى اختالف الرأي حول 

أم يضاف إليها العناصر المنشأة العناصر البيئية المقصودة بالحماية، أيراد بها العناصر الطبيعية فقط 

 بفعل اإلنسان. 

 البيئة المصغرة

(العائلة ) 

 البيئة المتقاربة 

الوحدة ، الحي ، )
  (المجاورة

 البيئة العامة 

( الريف ، المدينة)  

 البيئة االجمالية 
السكان ، المجتمع ، األرض )

( ، البلدان  

التاريخ الفردي 

 والجماعي 

اإلسقاط في 

 المستقبل 

االستهالكات  الفرد 

 الضرورية 

السياق 

الثقافي 

 واالجتماعي 
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وبالرغم من ذلك فقد أعطى مؤتمر ستوكهولم معنى واسع بحيث تدل على أنها رصيد الموارد المادية -

 واالجتماعية المتاحة في وقت ما، في مكان ما، إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته. 

رفها المشرع ضمن المادة األولى من القانون الصادر ولو اطلعنا على البيئة في التشريع الفرنسي فقد ع-

المتعلق بحماية الطبيعة بأنها مجموعة من العناصر التي تتمثل في: الطبيعة،  1976. 07. 10في 

 الفصائل الحيوانية والنباتية، الهواء، األرض، الثروة المنجمية، والمظاهر الطبيعية المختلفة. 

للبيئة أوسع فقد أضاف العناصر التي يتدخل فيها اإلنسان في المادة وفي التشريع المصري كان تعريفه -

 األولى من قانون البيئة المصري بقوله: وما يقيمه اإلنسان من منشآت. 

أما التشريع الجزائري فلقد انتهج نفس المشرع الفرنسي في تعريفه للبيئة بحيث قام بحصر مدلول البيئة -

)حسونة عبد  .«1المتعلق بحماية البيئة* 03-83ى القانون رقم ضمن العناصر الطبيعية وذلك بمقتض

 ( 14، ص 2013الغني، 

: المشرع الفرنسي قام بحصر مفهوم البيئة ضمن [من هذا المنطلق البيئة كمفهوم قانوني نستنتج أن] -

المشرع العناصر الطبيعية فقط دون العناصر التي يتدخل اإلنسان في إيجادها، وهذا بالضبط ما انتهجه 

الجزائري في تعريفه للبيئة وحصر مدلولها، وهذا يدل على أن القوانين الدستورية هي قوانين وضعية وجب 

 .(2013حسونة عبد الغني، (التعديل والتغيير فيها.

 

 

                                                           

والمتضمن حماية البيئة  1983فبراير سنة  05الموافق لـ ـ 1403ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  03-83القانون رقم  (*)
 .43ج.ر العدد 
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 مفهوم البيئة والقوانين المتعلقة بها في المشرع الجزائري:.  2

تتكون من الموارد »الجزائري[ حيث أن البيئة في القانون  مفاهيم عديدة ومنها البيئة 04جاء في المادة ]

الطبيعية الحيوية والالحيوية كالهواء والجو والماء واألرض وباطن األرض والنباتات والحيوان، بما في ذلك 

 «. 2التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا األماكن والمناظر والمعالم الطبيعية*

الذي يتحمل »، [من الباب األول الذي يتعلق باألحكام العامة مبدأ الملوث الدافع 03المادة كما جاء في ]

بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن ان يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية 

عادة األماكن وبيئتها إلى حالتها األصلية*  «. 3من التلوث والتقليص منه وا 

الذي يكون بمقتضاه » [من الباب األول هناك مبدأ اإلعالم والمشاركة 03فس الوقت المادة أيضا في ن]

لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة والمشاركة في اإلجراءات المسبقة عند اتخاذ 

 «. 4القرارات التي قد تضر البيئة*

دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة  الذي يجب بمقتضاه» [مبدأ اإلدماج 03وجاء كذلك في المادة ]

 «. 5والتنمية المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها*

 [والشيء األهم الذي ذكره التشريع الجزائري هو فيما يتعلق بأدوات تسيير البيئة قانونيا، حيث جاء في]

الم البيئي، تحديد المقاييس البيئية، تخطيط لإلع هيئة»من: أن أدوات تسيير البيئة تتشكل  05المادة 

                                                           

من الجريدة  2003. 07. 19المؤرخ في  10-03من الباب األول حول األحكام العامة من القانون  04المادة  (*) 
 .43الرسمية العدد 

 .الباب األول حول األحكام العامة من نفس القانونمن  03المادة  (**)
 .من الباب األول من نفس القانون 03المبدأ الثامن من المادة  (***)

 .من الباب األول من نفس القانون 03المبدأ الرابع من المادة  (****)
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األنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة، نظام لتقييم اآلثار البيئية لمشاريع التنمية، تحديد األنظمة القانونية 

 «. 6الخاصة والهيئات الرقابية، تدخل األفراد والجمعيات في مجال البيئة*

 تدامـــــةثالثـــا: البيئـــة والتنميـــــة المس-

عندما نتحدث عن البيئة والتنمية المستدامة فإننا نتحدث عن الحوكمة البيئية العالمية أو ما يشتق منها ]

والتي تسعى للمشاركة في اتخاذ القرارات من خالل المؤسسات التي تمثلها ومن »]...[ ، [الحكم الراشد

شرعية في الفعل والشفافية في اإلفصاح عن المعلومات الهامة واالدامة من نشاطات وتنمية على المدى 

البعيد، وهذا ما جعل االهتمام من قبل الدول بمنظومة الحوكمة وذلك لما تحتويه من قطاعات ثالث " 

إلدارة الحكومية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني " والتي تتظافر فيما بينها لالهتمام بقضية البيئة. ا

حيث مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني من أهم الشركاء الذين يعتمدون عليهم في إنجاح 

فة عامة، وباعتبار الحوكمة البيئية من أجل تحقيق الحماية البيئية بصفة خاصة والتنمية المستدامة بص

عالمه بأهم  هذه المؤسسات لها االتصال المباشر بالمجتمع وتأثيرها الفعال في توجيه الرأي العام وا 

)نوال علي تعالبي، «.المشكالت البيئية في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع التعليمي بأطواره المختلفة

 ( 25-12، ص ص 2014

 

 

 

 

                                                           

 .من الباب الثاني من األحكام التمهيدية من نفس القانون 05المادة  (*)
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 ة:مفهوم التنمية المستدام.  1

وهي التي تهيئ للجيل الحاضر متطلباته األساسية والمشروعة دون اإلخالل بقدرة المحيط الحيوي على »

التنمية المستدامة هي العمارة والتمكين. واهلل سبحانه  أما إسالميامتطلباتهم، لألجيال القادمة  أن يهيئ

وتعالى كرم اإلنسان بتسخير هذه األرض لخدمته ولكن ملكيته األرض ليست مطلقة له، وله حق االنتفاع 

)صالح «.بموارد البيئة لكنها محدودة زمانيا، وهي مشتركة بين البشر ولها وظيفة تأمين احتياجات البشر

 ( 38، ص 2008الدين شروخ، 

و لقد تزايد االهتمام بالبعد البيئي للتنمية المستدامة بعد انعقاد أول مؤتمر لألمم المتحدة حول بيئة »

و هو كبداية لالهتمام الرسمي إلرساء قواعد التعاون الدولي لحل مشكالت  1972اإلنسان في ستوكهولم 

" و الذي يهتم بالمخاطر  UNEPللبيئة"  البيئة ، وترتب على هذا المؤتمر إنشاء برنامج األمم المتحدة

ستدخال نمط جديد و هو التنمية المستدامة و التي تهتم بثالث مبادئ االبيئية ، وهنا دعي المؤتمر إلى 

أساسية : المحافظة على التكامل البيئي ، العمل على تحقيق كفاية اقتصادية أي الحكم الراشد الستغالل 

، ص ص 2010)صليحة العشي، «.تستوعب األجيال الحاضرة و المستقبليةالموارد البيئية، تحقيق عدالة 

200-201) 

 التنمية البيئية كمفهوم للمحافظة على البيئة:.  2

و هذا المفهوم يعتمد على عملية المساعدة الذاتية و مشاركة أفراد المجتمع أنفسهم للمحافظة على وسط »

معين ، حيث هذه التنمية تشمل البعد االقتصادي و البعد االجتماعي أي العالقات اإلنسانية المتبادلة، 

اإلبقاء على البيئة نظيفة و من وبعد آخر و هو نتاج البعدين األخيرين و هو نوعية و جودة البيئة و يتض

في الحلقة البحثية "بنيروبي" كأحد أشكال التنمية القائمة  1980، ولقد انتشرت التنمية البيئية عام نقية
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على االعتماد على الذات و بالوعي الكامل بالبعد البيئي من منطق يقوم على إشباع حاجات األفراد 

 لبيئة. االتعايش اإليجابي بين اإلنسان و  لتحقيق

و إذا كانت التنمية البيئية تعتمد على وعي الذات فهذا يشمل أيضا األخالقيات البيئية التي يجب ]...[ 

على الذات معرفتها و تطبيقها ، و األخالق البيئية هي نتاج لتعاظم التأثير الديني لألخالق في تعامل 

فرد بالمجتمع ، و تزايد العالقات األخالقية اإلنسان مع اآلخر، وتعاظم الديمقراطية كأخالق تحكم عالقة ال

بين الناس و بيئاتهم ثالثا، و لكي تتحقق هذه األخالق ال بد من العودة إلى االخالق الدينية التي تتضمن 

أخالقيات بيئية و أيضا مؤسسات التنشئة االجتماعية و أدوارها الفعالة ، وكذلك التربية البيئية لألفراد و 

 ( 32-26، ص ص 2005)نظيمة أحمد سرحان، «.ية و كذا الجمعيات و المنظمات البيئيةالمؤسسات التعليم

ونستنتج من خالل هذا العنصر ان لإلنسان وأفراد المجتمع ككل دور يجب عليهم تأديته وهو بالمساهمة ]

في حماية البيئة ألن اإلنسان يعيش فيها ويحقق رفاهيته بواسطتها، ولكن يجب أوال أن يتحلى بأخالقيات 

يرة، وذلك بالرجوع إلى البيئة وكيفية التعامل مع عناصرها ومعرفة متطلبات المحافظة على هذه األخ

الضوابط االجتماعية كالدين الذي يتضمن كل ما يتعلق بالبيئة واالعتناء بها ثم يكتسب التربية البيئية 

 .[التي تتوافق وحق البيئة علينا السلوكات

حق الحصول على المعلومة البيئية كوسيلة لمساهمة الفرد في حماية البيئة في إطار .  3

  التنمية المستدامة:

يعتبر الحصول على المعلومة البيئية من المبادئ األساسية التي تقوم عليها الحماية القانونية للبيئة هذا »

من جهة، ومن جهة أخرى الضمانة الفعلية لتمتع اإلنسان بحقه في بيئة سليمة ومالئمة، حيث يعد إعالن 
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قانوني دولي يتضمن اإلشارة إلى  المنبثق عن األمم المتحدة حول البيئة أول نص 1972ستوكهولم لسنة 

 حرية الحصول على المعلومة والمساهمة في إيجاد حلول للقضايا والمشاكل البيئية. 

من أهم و أبرز النصوص  1998- 06-25و تعد اتفاقية "أريس" الصادرة على المستوى األوروبي في -

دولة  90تم إحصاء  2009ة الدولية في مجال حق الحصول على المعلومة البيئية ، و إلى غاية سن

ن الجهات تتوفر ضمن منظومتها القانونية على تشريعات دقيقة لتسهيل الحصول على المعلومات البيئية م

المتعلق بحماية  2003جويلية  19الصادر في  10-03، حيث في الجزائر فقد شكل القانون المعنية

تكريس حق الحصول على المعلومة البيئية توجها إيجابيا نحو 7البيئة في إطار التنمية المستدامة *

، 2011)بركات كريم، .«8باعتباره أحد المبادئ التي تقوم عليها الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائري*

 ( 39-38ص ص 

المهتمين  بعض» :البيئية أن[ونستنج من خالل هذا التطور التشريعي في حق الحصول على المعلومة ]

وحتى األفراد الذين لديهم اهتمام بالبعد البيئي يرون أن هذا الحق البيئي لم يجسد عمليا بقضايا البيئة 

وبالشكل المطلوب وذلك لعدم توفير الظروف المالئمة لإلعالم البيئي وحتى ثقافة المواطنة اإليجابية لم 

ات كريم، برك)«. دغير مجستترسخ في المواطن وهذا ما جعل من هذا الحق كقانون غير معمل به و 

2011 ). 

 

 

                                                           

، المتعلق بحماية البيئة في 2003يوليوا سنة  19الموافق لـ ـ 1424المؤرخ في جمادى األولى عام  10-03القانون  (*)
 .43إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية رقم 

 .43ج.ر  10-03من القانون  08المبدأ  03المادة  (**)
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 الوسط الجامعي رابعــا: التربيــة البيئيـــة كوحدة تعليميـــة هادفــة للحفــاظ على البيئـــة في 

 ة: ـــة البيئيـــة والتربيـــوم التربيـــمفه.  1

 ةـــوم التربيـــمفه.  1.  1

 ة: ـــــــــــــلغ. أ.  1.  1

و والزيادة العينية، الثالثي ربا، ومضارعه يربوا، وتتضمن معنى النممشتقة من الفعل الماضي المجرد »

. أي يمحق اهلل الربا العينية ونماء األموال ويزيد 267يمحق اهلل الربا ويربي الصدقات " البقرة "قال تعالى: 

اهلل الصدقات. ويمكن اشتقاقه من الفعل الماضي ربى وهي تحمل معنى تغذى وترعرع، ويمكن أيضا 

 قاقها من الفعل الماضي الثالثي ربب تحمل معنى إصالح الشيء. اشت

وبالتالي لغويا تعني التغذية والترعرع والزيادة واإلصالح في إطار النماء اإلنساني بترعرع القوى االدراكية 

، 2003)محمد محمود الخوالدة، .«واالنفعالية والحركية إلصالح شخصية اإلنسان وتقويم سلوكه في الحياة

 ( 69-68ص ص 

 ا:ــــــــــــــــالحـــاصط. ب.  1.  1

فعل منظم ومقصود يهدف إلى نقل المعرفة والقيم واكتساب المهارات النافعة في كل أنشطة الحياة »

)سليمان .«ومتطلباتها الحاضرة والمستقبلية، ويرتبط عادة بالتعليم من ناحية وبالتنمية من ناحية أخرى

 (286، ص 2009حامد، 
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 [:وتعرف أيضا اصطالحا]

بأنها ضرورة اجتماعية يتم بواسطتها نقل الخبرات والمهارات العلمية والمعايير والقيم السلوكية بحيث »

تحقق للمجتمع التقدم والتطور، فهي إذن تكيف سلوك األفراد ومواقفهم بما يتناسب األنماط الثقافية التي 

 ( 28، ص 2009)فوزية الحاج علي البدري،  .«ارتضتها الجماعة

ويعتبر أحدث التعاريف لها: فهو التعريف الذي يدور حول عملية » [ويمكن أيضا إضافة تعريف آخر]

التكيف، وهو أن التربية هي عملية التكيف أو التفاعل بين المتعلم "الفرد" وبيئته التي يعيش فيها، او هي 

وبالتالي التربية تقتصر على الجنس البشري أي تعتبر فعل يمارسه عملية تكييف مع البيئة المحيطة، 

 ( 21، ص 2002)محمد الطيطي،  .«كائن في كائن آخر

 مفهوم التربية البيئية: .  2.  1

 ( 195-194، ص ص 2003)أنظر: عبد المولى ، لقد تم آنفا تعريف التربية البيئية

تعرف التربية البيئية دوليا بأنها العملية التعاونية التي  حيث» [:ويمكن إضافة تعريف آخر للتربية البيئية]

تهدف إلى تنمية وعي األفراد بالبيئة والمشكالت المتعلقة بها وتزويدهم بالمعرفة والمهارات واالتجاهات 

وتحمل المسؤولية من قبل الفرد والجماعة اتجاه المشكالت المعاصرة وحماية المجتمع، ويمكن القول إن 

 .«لبيئية تعرف على أنها عملية تعليم المجتمع كيفية حماية نفسه من المشاكل واألمراض البيئيةالتربية ا

 ( 304، ص 2009)فيصل الغرايبة وفاكر الغرايبة، 

و التربية البيئية في أساسها منبثقة من التربية حيث هذه األخيرة هي عملية تكييف بين الفرد و بيئته كما »

لنا دورها الفعال في مجال البيئة ، و دورها دائما يقترن بالتنمية الشاملة بكل ذكر آنفا ، وهذاما يؤكد 

أبعادها البشرية و االقتصادية، فإذا كانت التربية هي هذه األخيرة و التنمية هي مفتاح الحضارة 
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بية، وهي التكنولوجية و العلمية واإلنسان كمحور لذلك و كوسيلة فال شك بأن التربية البيئية تنبثق من التر 

تهدف إلى توجيه األفراد في كافة قطاعات المجتمع بالبيئة و مشكالتها التي تنجم من خالل التفاعل الغير 

السوي معها لتحقيق حياة أفضل ، وكذلك تنمية سلوك الفرد بما يتماشى و قدرة البيئة ، وهذا ال يتم إال 

  (23، ص 2011)رانيا عبد المعز الجمال، .«بالتربية البيئية

والتربية البيئية ليست مجرد معلومات تدرس عن مشكالت البيئة كالتلوث وتدهور الوسط الحيوي أو »

 غير ذلك، فهي يمكن أن تتمثل في شقين: 

هو إيقاظ الوعي للعوامل االقتصادية والسياسية والتكنولوجية واألخالقية الكامنة في جذور  األول:

 المشكالت البيئية. 

 هو تنمية القيم األخالقية التي تحسن من طبيعة العالقة "إنسان بيئة".  الثاني:

وعليه فإن اإلطار العام لمواجهة المشكالت البيئية هو عن طريق التربية البيئية التي تعمل على خلق نمط 

 ( 118-117، ص ص 2014)رمزي احمد عبد الحي،  .«سلوكي علمي سليم تجاه البيئة

 للتربية البيئية:  المبادئ األساسية.  2

 من الناحية العلمية:.  1.  2

إن التعامل مع البيئة من الجانب العلمي كالتخطيط والتوقعات المستقبلية واألسس العلمية واإلرشادات »

والتوجيهات قد يقلل من المخاطر البيئية، بحيث ال يكون هناك ضرر لتفاعل العناصر البيئية فيما بينها، 

لتوازن البيئي من أجل استمرار ألن هذه األخيرة تسير وفق حركة ذاتية مستمرة تهدف إلى المحافظة على ا
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الحياة، وعكس ذلك عدم انتهاج أسلوب علمي والعشوائية في التعامل مع البيئة سوف يؤدي إلى خلل بيئي 

 . يهدد اإلنسان

 من الناحية األخالقية: .  2.  2

هذا الجانب يعود لإلنسان نفسه ومدى استعداده أن يكون عضوا نافعا في مجتمعه حريصا على -

ه مدركا لما يحيط به من أضرار وتهديدات في المحيط الذي يعيش فيه، وحتى تتم الناحية مصلحت

األخالقية عند اإلنسان فال بد من اعتبار موضوع حماية البيئة كواجب وطني، كذلك من الضروري أن 

  (73، ص 2010)محمود مصطفي عبد اهلل،  .«يسارع النظام التعليمي بتحقيق مبادئ التربية البيئية

وهناك قيم ومعايير ومبادئ يجب على الفرد االلتزام بها للمحافظة على البيئة ومنها محافظة البيئة »

 على اإلنسان نذكر: 

 مثل النظافة، الرعاية الصحية، التوافق البيئي.  قيم المحافظة على الصحة العامة:-

 : التثقيف البيئي، القيم الجمالية. قيم تعليمية-

)رانيا عبد  «.التخطيط البيئي، النظام، احترام القوانين، اإلدارة البيئية قيم بيئية تخطيطية وتشريعية:-

 ( 29-28المعز الجمال، ص 

 أهداف التربية البيئية في الجامعات ودور الجامعات في الحماية البيئية: .  3

 أهداف التربية البيئية بالجامعات: .  1.  3

العمل على تحديد المشكالت البيئية »: [البيئية في الجامعات في النقاط التالية تكمن أهداف التربية]

 ورصدها مبكرا. 
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 تنمية مهارات الطالب وهيئة التدريس في العمل على متابعة القضايا البيئية إذا لم يتم مواجهتها. -

 ليها. تنمية الوعي البيئي وتكوين االتجاهات الخاصة نحو البيئة بالعناية والحفاظ ع-

العمل على منع األخطار والمشاكل البيئية وفحص النواحي المرتبطة بالصحة من خالل الدورات -

 والمؤتمرات وورش العمل. 

 االهتمام بتفعيل البرنامج الخاص باإلدارة البيئية والحرص على فاعليته. -

الطالبي بالجامعة لدراسة المشكالت تفعيل المساهمة الخدماتية للمعسكرات البيئية التي تضم قادة العمل -

 ( 94-93، ص ص 2007)رشا أحمد عبد اللطيف، . «البيئية والسعي إليجاد حلول لها

وهنا نستنتج أنه يجب على كل اإلدارات الجامعية تفعيل برنامج خاص بالتربية البيئية بإقامة إدارة مستقلة ]

ا إدخال مواد تدريسية تحمل في مضمونها البعد بذاتها تعمل على التسيير البيئي للوسط الجامعي، وأيض

البيئي للعمل على رصد المشاكل البيئية الداخلية والخارجية في الوسط الجامعي، والبحث في إيجاد حلول 

 . [لها أو العمل على التوعية البيئية للطالب
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 دور الجامعة في حماية البيئة: .  2.  3

البيئة في ثالثة وضائف رئيسية اتفق التعليم العالي على اسنادها يتمثل دور الجامعة في حماية »

 للجامعة وهي كالتالي:

 أوال: وظيفة التعليم -

وتهدف هذه الوظيفة إلى تنمية شخصية الطالب من جوانبها المختلفة واعداده للعمل المستقبلي من خالل 

فاعل، وهذا ال يكون إال بمداخل تحصيله بالمعارف وتكوين االتجاهات الجيدة عن طريق الحوار والت

 منها المناهج الدراسية الجامعية.تتض

 ومن بين هذه المداخل: 

 المدخل االندماجي:أ. 

والذي يهتم بتضمين مواضيع بيئية مختلفة في جميع المناهج الدراسية، أو ربط الموضوع بقضايا بيئية  

على جمهور المعلمين والمشرفين التربويين في من منطلق التكامل للنظام البيئي بين هذه المناهج، وتعتمد 

 طريقة التعلم والتعليم. 

 مدخل الوحدات الرئيسية: ب. 

يتم إدخال وحدة دراسية أو فصل عن البيئة في إحدى المواد الدراسية الموجودة، أو توجيهه بمنهاج  ففيه

مادة دراسية بأكملها المتضمن وحدة بيئية في كتاب ما، مع العلم أن هذا المدخل يشمل بتوجيه مادة 

 .( 184، ص 2016)فتيحة طويل،  .«دراسية بأكملها توجيها تربويا
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 المستقل:  المدخلج. 

وهذا المدخل يجعل من التربية البيئية برنامج دراسي مستقل ومتكامل وهذا قد بدأ انتشاره في الجامعات »

 مثل: علم األرض والبيئة في اليرموك، التربية والماء في جامعات أخرى. 

ة بموضوع وهي تلك العملية النظامية للبحث عن المعلومات ذات العالق ثانيا: وظيفة البحث العلمي:-

قيد الدراسة والوصول إلى نتائج من خالل منهج علمي محدد، والهدف منها النظر إلى مشكالت بيئية 

 ومعالجتها وتوليد المعرفة لتحقيق التقدم التكنولوجي.

: وهي خدمة المجتمع المحلي بالتفتح إليه وحل مشكالته، وهذه الوظيفة تجعل من ثالثا: الخدمة العامة-

تغيير فعالة في المجتمع وتساعد على تكوين نظرة علمية تهيئ اإلنسان لتقبل التغيرات  الجامعة وسيلة

 .المالئمة بين األصالة والمعاصرةومعاينتها وأيضا 

 ومن مجاالتها: -

 مجال القيادة الفكرية للمجتمع:أ. 

وهنا الجامعة تسهم في بناء الحس الوطني عند المواطن وترسخ قيم النظافة والمحافظة على ثروات  

 المجتمع ومنشآته والتحدي لكل تخريب أو إخالل بالنظام البيئي. 

 مجال التعليم المستمر: ب. 

سائية او الجامعة وهنا تكون لألفراد فرصة للتعلم بعد االنتهاء من التعليم النظامي من خالل البرامج الم

المفتوحة، وأيضا دورات تدريبية كدورات االرشاد الصحي واالرشاد البيئي إلى غير ذلك وهذا ما يزيد في 

 وعيهم البيئي. 
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 مجال المحاضرات والمؤتمرات:ج. 

تقوم بتنظيم ندوات وملتقيات تستهدف فيها نشر المعرفة ومناقشة القضايا البيئية وكيفية التصدي  الجامعة 

 لها. 

 مجال االحتفاالت والمناسبات العامة: د. 

جوان، وهذا ما يزيد من  05وهنا الجامعة تنظم االحتفاالت كالمناسبات البيئية مثل: اليوم العالمي للبيئة 

 (235-233، ص ص 2007)راتب السعود،  .«مام بالوسط البيئيالمعارف البيئية واالهت

 ( 228)السعود، صوالمخطط المقابل يوضح الوظائف الرئيسية للجامعة 
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 المستقل المدخل                          المدخل االندماجي                      الرئيسية   مدخل الوحدات

  

 

 

 

 

 

 مجال التعليم المستمر

 مجال االحتفاالت بالمناسبات العام                            مجال الخدمات النموذجية                             

 مجال المحاضرات والندوات                              مجال القيادة الفكرية           

 عللمجتم                  

 الوظائف الرئيسية التي اتفق عليها خبراء التعليم العالي على اسنادها للجامعات( يبين 2)مخطط رقم  

 

 

 وظيفة التعليم 

 وظيفة البحث العلمي 

 وظيفة الخدمة العامة )خدمة المجتمع( 
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 :خالصـــــة 

ومنسجمة، ألن أصل اإلنسان وكاستنتاج فإن عالقة إنسان بيئة ال يمكن الفصل بينها فهي عالقة متكاملة 

من البيئة وهذه األخيرة مسخرة لخدمته فلذلك وجب وضع برامج ارشادية توجيهية للحفاظ عليها ومن ذلك 

 حفاظها على بقاء الكائن البشري، فالعالقة ذات طابع تبادلي وال يمكن عمل واحدة دون األخرى.

داني والذي يجسد الفكرة المطروحة وهذا ولذلك سوف يتم النظر في موضوع الدراسة من الجانب المي

التجسيد من مميزات التصورات االجتماعية أنها تجعل كل ما هو مجرد ملموس، وبذلك معرفة طبيعة 

 التصورات للموضوع قيد التحقيق فيه. وكل هذا سوف يتم عرضه ومناقشته في الفصل الموالي. 
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 :تمهيــــد

بعد التطرق إلى الجانب النظري وماا تاع ضر ان ماو  ناوي نظرداا ل دراتاا والتاب و ا   وبدنا  

البدئا  ب الوتاط   نيالتنورا  االجتماضدا، و  ني  دث ت من   المفاتدح األتاتدا لمو وع الدراتا،

  كمتغدري الدراتا األتاتددو.  الجامعب

الجاناااب المدااادانب والااالي د ااادد اليطاااوا  ايجرائداااا والمن جداااا ب أماااا الفناااوي ااتداااا والتاااب تتع اااق 

 الع مدا واألدوا  المتتيدما والتب بواتطت ا دتع الونوي إلى هدف الدراتا مو يالي التتاؤال  الرئدتدا. 

الدراتاا االتاتطالضدا، المان ل المتاتيدع  اب الدراتاا، مجااال  الماوالب  دث دت مو هالا الفناي 

 والنتائل المتوني إلد ا مو يالي االتتطالع. الدراتا، إجراءات ا 
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 أوال: الدراسة االستطالعية:

تعاااد الدراتاااا االتاااتطالضدا إ ااادا ناااور الب اااث االجتمااااضب وتااالتب ماااو  داااث الترتداااب  اااب أوي 

 بعدها مو ب وث مدداندا متعمقا.  درجا  الب ث أي أن ا نقطا انطالق لما

 تعريفها: -1

هاب ضباارع ضاو دراتاا مبدئداا ل تعارف ض اى الظااهرع التاب درداد البا اث دراتات ا ب ادف تاو در الف ااع 
الاادقدق والمط ااوب بالفعااي،  دااث تتاادح لاان  رنااا ت ددااد الموااك ا وناادارا الفاارو  بطردقااا أك اار واقعدااا. 

 ( 173، ص 2013)ن ى تعدي أ مد مغازي، 

 دااث تمتاااز هاالا الدراتااا بقناار الماادا وتاارضا اينجاااز والمرونااا لكون ااا رداار م كمااا بمقااادد  

 ( 41، ص 2011)مرواو ضبد المجدد إبراهدع، ال با  والندق. 

وقاد تاع انجااز هالا الدراتااا  اب ب  ناا هالا مااو أجاي معر اا تناورا  الط بااا  اب بنااء اتاتبداو و ااق 

لبدئااا  ااب الوتااط الجااامعب، وقااد تماا  بواتااطا اتااتمارع ت تااوي ض ااى طردقااا الواابكا الترابطدااا ل  فاااظ ض ااى ا

 أتئ ا مفتو ا وللك لجمع أكبر ضدد ممكو مو األ كار واالقترا ا .

 أهدافها:  -2

 ولقد جاء  هلا الدراتا إلى ت قدق ضدع أهداف من ا: 

تنورا  الط با ماو ياالي وج اا  نظارهع  اب ايجاباا ضاو األتائ ا مفتو اا تتع اق بكدفداا ال فااظ  معر ا-

 ض ى نظا ا البدئا دايي الجامعا ويانا  دما دتع ق بقاضا  التدرد  والمطالعا. 

اتاتيرا  ايجاباا  المواتركا التااب ت ماي نفا  الفكارع وللااك لتنامدع بناود تتااضد  ااب بنااء االتاتبداو مااو -

 نورات ع. يالي ت
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مال ظاااا االتاااتجابا  التاااب تظ ااار ض اااى ضدناااا الدراتاااا أ نااااء توزداااع االتاااتمارع وللاااك ل كواااف ضاااو مااادا -

متاتقبال  اب كدفداا النادارا والتعاماي ماع الط باا ماو  نتتفدد منن ا مو وع الب ث وهلا تفاض  ع مع األتئ

 أجي ال نوي ض ى إجابا  وا  ا ومو وضدا. 

 اب القدااع باايجراءا  المناتابا  ع التا وكدا  الواقعداا وهالا ييجاباا  مام اولا التقناب لمادا تطاابق ا-

 لبناء برنامل اروادي مددانب  عاي  ب دراتا  متتقب دا. 

 حدود الدراسة االستطالعية  -3

إلااى  2017-11-21باادو  ضبار  تاارتدو منفناا تدو األولاىتما  الدراتااا االتااتطالضدا حــدود الامانيــة: ال-

، وتاع  د اا االتاتطالع األولاب ومعر اا مادا اتاتجابا الط باا  ااوي ، أي أ نااء  تارع الدراتاا2017 26-11

اتتمارع األتئ ا المفتو ا ، و بعدها الفترع األيرا االتتطالضدا ل تطبدق الفع ب ل تقنداا التاب تاع اتاتيدام ا 

إلاى  2018 – 03- 21و م مارع و لقاد امتاد  الفتارع ماا بادو نظرا التتجابا اال راد لألتئ ا بطردقاا  عالاا 

، و هلا ألو يالي ت ك الفترع تع إجراء بع  التعاددال  و التغددارا   اب مجارا  2018- 04- 09رادا 

                                                                                                                             . الدراتا و هلا ما أدا إلى تليدر مدع إجراء الدراتا االتتطالضدا

مجمااااع تااااوددانب بوجمعااااا )ك دااااا الع ااااوع -قالمااااا– 1945ماااااي  8تماااا  الدراتااااا  ااااب جامعااااا  المكانيــــة:-

 . Fاينتاندا واالجتماضدا( المجمع 

ولقد أجرد  الدراتا االتتطالضدا ض ى ضدنا مو الط با تع تعددن ع بطردقا ضر دا مو  الحدود البشرية:-

 أجي جمع األ كار وايجابا  المتنوضا والميت فا، بمعنى أضطدنا االتتمارع لكي مو وجدناا وتعاوو معنا.

ت توي  تمارا ط با كعدنا أولدا،  دث تع توزدع ات 10تع إجراء الدراتا االتتطالضدا ض ى إجراءاتها: -4

( ماو أجاي جماع أكبار قادر 02جاباا  ميتنارع )أنظار الم  اق رقاعبإ ا مفتو اا داتع ايجاباا ضن اا ض ى أتئ
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وتنظدم ااا و اتااتيرا  الباادائي الموااتركا ل ط بااا  ااب كااي تااؤاي مطاارو  لكااب ال نقااع  ااب ممكااو مااو األ كااار 

لإلجااراءا  المن جدااا دكااوو التم دااد  للااكموااكي التكاارار ل عبااارا  ضنااد القداااع ببناااء بنااود االتااتبداو،  ااع بعااد 

لتطبدق تقندا الوبكا الترابطدا ضو طردق بدائي وأ كار موتركا و م ددع  دث نبدأ مباورع بالمر  ا ال انداا 

 . مو مرا ي التقندا نظرا ألو مر  ا التداضدا  قد طبق 

 . موتركااتتيرا  ايجابا  ال  ع بعد للكترجاع االتتمارا  بدوو اتت ناء وقد تع ات

ولكو قبي ضر  النتائل المتوني إلد ا نلكر بع  اتتجابا  أ راد العدناا أ نااء توزداع االتاتمارع والواروع 

  ب م ئ ا  دث كاو هناك: 

 ضدع التلنب  ب ايجابا ض ى األتئ ا.   -

بااداء وج ااا النظاار الفرددااا  التاالير  ااب إضااادع االتااتمارا  وأد ااا ضاادع ال اارص ض ااى ايجابااا الويناادا وار

 كجزء مو ضدنا ب ث ما.

 والجدوي التالب دو ح النتائل المتوني إلد ا  دما ديص االتتمارع االتتطالضدا. 
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 نتائج االستمارة االستطالعية وضح( ي2جدول رقم )

 األسئلة              

 

 أفراد العينة

حسب رأيك كيف يمكن الحفاظ  (1س
 على قاعات التدريس؟ 

رأيك كيف يمكن الحفاظ على  ( حسب2س 
 قاعات المطالعة؟ 

 ضدع رمب األوراق  ب القاضا.  o البدائل  الفرد األول 
o   تنظدع الطاوال  والكراتب بعد اليرو

 مو القاضا. 
o  . متح النبورع بعد االنت اء مو الدر 
o  .تزددو القاضا 

o . تنظدع الكراتب والطاوال 
o  .ضدع رمب األكي والموروبا   د ا 
o الكتابا ض ى جدران ا.  ضدع 
o  إبالغ ضامال  النظا ا بكي إيالي دايي

 القاضا. 

الفرد 
 الثاني 

كي  رد متؤوي ضو نظا ا المكاو اللي  o البدائل
 ج    دن. 

o   المبادرع  ب تنظدف القاضا إلا كان
هناك  و ى األوراق المبع رع  ب كي 

 مكاو.
o  األبواب. الم ا ظا ض ى النوا ل و 

o  الفرد دبدأ بنفتن  ب ال فاظ ض ى المكاو اللي
 طالع  دن. 

o  تنظدف المكاو اللي طالع  دن الفرد ضند
 اليرو .

o  د ا. الم ا ظا ض ى التتائر الموجودع  

الفرد 
 الثالث 

و ع قواندو نارما ورادضا ل بط  o البدائل 
 ت وك الطالب. 

o  الوضب مو قبي األتتال وتعزدزا لت وك
 النظا ا. 

o  العقاب لكي مو ديي بالنظا ا وأمتك
 مت بتا. 

o  جعي القاضا جمد ا وللك بالمبادرع  ب
 تزددن ا. 

o  .و ع ت ا الم مال   ب أماكو متعددع 
o  .المراقبا الدائما والمتتمرع 
o  األت وب ال تو مع الط با  ب  الا توضدت ع

 بال فاظ ض ى نظا ا القاضا . 
o  .تو اتتيداع اينارع  

 و ع األوتاخ  ب مكان ا المينص.  o البدائل  الفرد الرابع 
o  .تنظدع القاضا بعد كي  نا 
o  .ا تراع النظاع الداي ب ل قتع 
o  ر ق النوا ل واألبواب ضند االنت اء مو

 الدراتا. 

o  .ضدع رمب األوتاخ 
o  .تنظدع الكتب والم ا ظا ض د ا 
o  .ال فاظ ض ى نظا ا المكاو وتنظدمن 
o  .إقاما  مال  تنظدف 
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 الفرد
 الخامس

 ضدع رمب األوتاخ.  o البدائل 
o .ضدع الكتابا ض ى الطاوال  والكراتب 
o  . تنظدع الطاوال 

o  .ضدع رمب األوتاخ 
o  .ضدع النراخ والمطالعا بوكي هادئ 
o  .ضدع الكتابا ض ى الطاوال  وتنظدم ا 
o  توغدي اينارع  ب األوقا  الم ددع والمناتبا

 ل ا. 

الفرد 
 السادس 

إ تا  كي طالب بمتؤولدا ال جرع  o البدائل 
 ونظا ت ا. 

o   ض ى كي طالب و ع الم مال
 والف ال   ب أماكن ا الميننا. 

o  ضمي كي طالب ض ى جعي ال جرع مكاو
 نظدف ل دراتا. 

o  .اتتيداع القاضا  ل مطالعا  قط لد  لألكي 
o  ض ى كي طالب جمع جمدع األوتاخ التب تنتل

 مو ضندا. 
o  بدو الط با. نور  قا ا نظا ا الم دط 
o  .المتاهما  ب تنظدف ا وت تد  الط با بللك 

الفرد 
 السابع 

 ضدع يربوا الطاوال  والجدراو.  o البدائل 
o  .رمب األوتاخ  ب ال اودا الميننا 
o  . االك ار مو ت ا الم مال 

o  . تجنب رمب األوتاخ ض ى األر 
o  . تفادي التديدو ويربوا الطاوال 
o  االتناي بمتؤولب النظا ا داي  ا  ب  الا

  دوث ت وث معدو. 

الفرد 
 الثامن 

 ضدع رمب األوتاخ. o البدائل 
o  تو قواندو نارما تت مو جانب

 النظا ا دايي قاضا  التدرد . 
o  رص كي المتؤولدو ض ى الوضب البدئب 

 ل ط با. 
o  ال رص ض ى أو كي قتع د توي ض ى

 ت ا م مال . 

 

o يانا لرمب األوراق تو در األماكو ال
 والم مال . 

o  تفعدي العقوبا  الرادضا  وي االيالي بالنظاع
 الداي ب اللي ديص نظا ا قاضا  المطالعا.

الفرد 
 التاسع

 الم ا ظا ض ى ممت كا  ووتائي القاضا.  o البدائل
o  .ضدع الكتابا ض ى جدراو القاضا 
o  . ضدع تكتدر وتيردب الممت كا 

o  .ضدع التديدو 
o  .ضدع رمب الف ال  واألوتاخ 
o  .تنظدف القاضا  بدو ال دو وااير 
o  إرجاع التتائر  ب مكان ا  ب  الا اتتيدام ا

 أ ناء  تح النا لع. 
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الفرد 
 العاشر

 و ع ت ا  ب كي قاضا.  o البدائل 
o  ردع كي مو د اوي رمب األوتاخ  ب

 القتع. 
o  .تنبدن الط با بالم ا ظا ض ى القاضا 

o  تعاقب كي مو درمب األوتاخ  ب و ع قواندو
 هلا القاضا . 

o  . و ع منوورا  ل  فاظ ض ى نظا ا القاضا 

مااو هاالا الجاادوي نتااتنتل أو ضدنااا الط بااا اتااتجاب  ض ااى العمااوع مااع األتاائ ا التااب طر اا   دااث معظم ااع 

 وأبدا وج ا نظرا.  التب دراها مناتبا ل  فاظ ض ى القاضاأضطى البدائي 

وتنظدع ايجابا  والبدائي لكي  رد  ب العدنا االتتطالضدا، قمنا بعدها بتجمدع وبعد ضم دا التفردغ 

ت دا    كاار التاب بادورهاواكي ضباارا  تم اي األ ىالبدائي الموتركا أل راد العدنا  ب كي تؤاي وتنظدم اا ض ا

ونااي إلد ااا مااو لتطبدااق تقندااا الواابكا الترابطدااا ومناان ايضااداد ل بنااود الن ائدااا التااب تتااتير  مااو النتااائل المت

 . كي للك مو ح  ب الجداوي ااتدا:يالي التقندا

 اإلجابات المشتركة مـن طـرف أفـراد العينـة االسـتطالعية علـى السـلال األول الـ  يوضح ( (3جدول رقم

 دتم ي  ب: "  تب رأدك كدف دمكو ال فاظ ض ى قاضا  التدرد ؟ " 

                    البدائل    

 المشتركة               

 البندرقم 

 

 البدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

1   . ضدع رمب األوراق  ب القاضا وللك بو ع ا  ب ت ا الم مال 

2   .تنظدع الطاوال  والكراتب بعد اليرو  مو القاضا 

3   . متح النبورع بعد االنت اء مو الدر 

4   .كي  رد متؤوي ضو نظا ا المكاو اللي ج    دن 

5   .المبادرع  ب تنظدف القاضا إلا كان  هناك  و ى األوراق المبع رع 
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6   .الوضب مو قبي األتتال وتعزدزا لت وك النظا ا 

7   .الننح واالرواد لكي مو ديي بالنظا ا دايي القاضا 

8   .ا تراع النظاع الداي ب ل قتع 

9   .ضدع الكتابا ض ى الطاوال  والكراتب 

10   . ايك ار مو ت ا الم مال 

11   .تزددو القاضا وجع  ا جمد ا 

12   .ر ق النوا ل واألبواب ضند االنت اء مو الدراتا 

13   .تنبدن الط با ب رورع الم ا ظا ض ى القاضا 

 االستطالعية على السلال الثانياإلجابات المشتركة من طرف أفراد العينة يوضح ( 4والجدول رقم )

 اللي دتم ي  ب:"  تب رأدك كدف دمكو ال فاظ ض ى قاضا  المطالعا".

 البدائل المشتركة

 

البندرقم   

 
 البدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

1   .ضدع رمب االكي والموروبا   د ا 

2    .ضدع الكتابا ض ى جدران ا 

3   .الفرد دبدأ بنفتن  ب ال فاظ ض ى المكاو اللي طالع  دن 

4   .تنظدع الكراتب بإرجاض ا إلى مكان ا أ ناء إضارت ا 

5   .و ع ت ا الم مال   ب أماكو متعددع 

6   .األت وب ال تو مع الط با  ب  الا توضدت ع بال فاظ ض ى نظا ا القاضا 
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7   .ضدع النراخ والمطالعا بوكي هادئ 

8   . ضدع الكتابا ض ى الطاوال 

9   .اتتيداع القاضا ل مطالعا  قط ولد  لألكي 

10   .نور  قا ا نظا ا الم دط بدو الط با 

11   .تفادي التديدو تواء داي  ا أو  ب أروقت ا 

12   .تفعدي وتجتدد العقوبا  ض ى كي  رد ديي بالنظاع الداي ب ل قاضا ويانا نظا ت ا 

13    وم نقا  تتاضد  ب ال فاظ ض ى نظا ا القاضا . و ع منوورا 

14   .إبالغ العام دو ض ى النظا ا بكي إيالي بالقاضا 

15   .الم ا ظا ض ى التتائر الموجودع  د ا 

16   .المبادرع  ب  مال  التنظدف ل م ا ظا ض د ا 

17   .تو اتتيداع اينارع  

وبعاادما اتااتيرجنا الباادائي الموااتركا لأل ااراد  ااب كااي تااؤاي مطاارو  نقااوع بعااد للااك بتطبدااق تقندااا الواابكا -

بناااء االتااتبداو بالترابطدااا واتباااع المرا ااي المن جدااا اليانااا ب ااا ل ونااوي  ااب األيداار ل نتااائل التااب تتاامح 

 الياص بالمو وع قدد الدراتا.

 لمحافظة على قاعات المطالعة والتدريس:تقنية الشبكة الترابطية لبناء استبيان ا-5

مو التقندا  المتتيدما  ب ت ددد بنداا  (le réseau d’association) تعتبر تقندا الوبكا الترابطدا

 indice de)ال دادداا مؤوار القطبداا و  ( و تاابle champ sémantique) وم امدو ال قي الاداللب

polarisation et indice de neutralité). 
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التقددرا  المرتبطا أن ا تعمي ض ى ت ددد المفاهدع و  ما دال ظ ض ى هلا التقندا أو طردقا الوبكا الترابطداو 

 بمو وع معدو بوكي دقدق.  

 وفي بحثنا ه ا يتعلق األمر بـــــــ:

معر اااا األ كاااار وايلمااااع ب اااا  اااوي كدفداااا الم ا ظاااا ض اااى قاضاااا  التااادرد  والمطالعاااا انطالقاااا ماااو  أوال:-

الدالال  )ضبارا ، اتاتجابا ( التاب تعطد اا ضدناا الط باا  اب التعبدار ضن اا تاواء بواكي ناردح أي تا وك 

 دتع ممارتتن أو بوكي إد ائب تنوري. 

ــا:- طااا بالاادالال  التااب دتااتعم  ا الط بااا  ااب التعبداار  ااوي  تاااب مؤواارا  القطبدااا وال داددااا المرتب ثاني

 كدفدا الم ا ظا ض ى قاضا  التدرد  والمطالعا. 

 بناء االتتبداو الياص بال فاظ ض ى البدئا  ب الوتط الجامعب بمرجعدا من جدا وض مدا.  ثالثا:-

 وقد اتبعنا  ب تطبدقنا ل تقندا ايجراءا  التالدا:   

تاابا ل مر  ااا األولااى وهااب مر  ااا التااداضدا  )وقااد تااع تطبدق ااا مااو يااالي االتااتطالع  بالن المرحلــة األولــى:

وتنظدم ا واتتيرا  البدائي الموتركا وهلا قد لكرناا آنفا  مو إجراءا  الدراتا االتتطالضدا(،  دث كاي 

قااد تااع طالااب مااو العدنااا دقااوع بإضطائنااا العبااارا  التااب دراهااا مناتاابا وتتاااهع  ااب ال فاااظ ض ااى القاضااا، ول

 اتتيرا  األ كار والبدائي الموتركا كتم دد لتطبدق التقندا. 
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ظ علـى اكيفيـة الحفـوالوكي التالب دبدو التداضدا  المواتركا ل عدناا ض اى المتغدار األوي الالي دادور  اوي: 

 : قاعات التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يبين التداعيات المشتركة للطلبة على السلال األول (4)الشكل رقم

 

 

عدم رمي  1

األوراق في القاعة 

وذلك بوضعها في 

 سلة المهمالت 

تنظيم الطاوالت  2

والكراسي بعد 

 الخروج من القاعة

مسح الصبورة  3

بعد االنتهاء من 

 الدرس 

كل فرد مسؤول  4

عن نظافة المكان 

 الذي جلس فيه

المبادرة في  5

تنظيف القاعة إذا 

كانت هناك فوضي 

 األوراق المبعثرة

الوعي من قبل  6

األستاذ وتعزيزه 

 لسلوك النظافة

النصح واإلرشاد لكل  7

من يخل بالنظافة داخل 

احترام النظام  8 القاعة 

 الداخلي للقسم 

عدم الكتابة  9

على الطاوالت 

 والكراسي 

غلق النوافذ  10

واألبواب بعد 

االنتهاء من 

 الدراسة 

المبادرة في  11

شراء سلل 

المهمالت في حالة 

 عدم توفرها 

تنبيه الطلبة  12

بضرورة المحافظة 

 على القاعة 

التحفيز المادي  13

والمعنوي لعمال 

 النظافة 

 كيفية الحفاظ على قاعات التدريس 
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نط ب مو كي طالب و ع ارتباطا  بادو العباارا  باتاتعماي أتا ع  اب الوابكا الترابطداا  المرحلة الثانية:

 المكونا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يبين المرحلة الثانية من تقنية الشبكة الترابطية(5)الشكل رقم 

عدم رمي  1

األوراق في القاعة 

وذلك بوضعها في 

 سلة المهمالت 

الطاوالت  تنظيم 2

والكراسي بعد 

 الخروج من القاعة

مسح الصبورة  3

بعد االنتهاء من 

 الدرس 

كل فرد مسؤول  4

عن نظافة المكان 

 الذي جلس فيه

المبادرة في تنظيف  5

القاعة إذا كانت هناك 

 فوضي األوراق المبعثرة

الوعي من قبل  6

األستاذ وتعزيزه 

 لسلوك النظافة

النصح واإلرشاد لكل  7

من يخل بالنظافة داخل 

 القاعة 

احترام النظام  8

 الداخلي للقسم 

عدم الكتابة  9

على الطاوالت 

 والكراسي 

غلق النوافذ  10

واألبواب بعد 

االنتهاء من 

 الدراسة 

المبادرة في  11

شراء سلل 

المهمالت في حالة 

 عدم توفرها 

تنبيه الطلبة  12

بضرورة المحافظة 

 على القاعة 

التحفيز المادي  13

والمعنوي لعمال 

 النظافة 

كيفية الحفاظ على قاعات 

 التدريس 
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نط ب منن النظر إلى الوابكا الترابطداا المكوناا،  اع دقاوع بترتدب اا تف اد دا  تاب أهمدت اا  المرحلة الثالثة:

( مع العبارع األك ر أهمدا  ع التدر   ب الترقدع نزوال  تب أهمدت ا الرقع اللي بعدها 1وللك بو ع الرقع )

 ( وهكلا.3(  ع اللي د دن )2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يبين المرحلة الثالثة من تقنية الشبكة الترابطية (6)الشكل رقم

عدم رمي األوراق  1

في القاعة وذلك 

بوضعها في سلة 

5المهمالت   

 

 

 

الطاوالت  تنظيم 2

والكراسي بعد 

 الخروج من القاعة

7  

مسح الصبورة  3

بعد االنتهاء من 

6الدرس   

كل فرد مسؤول  4

عن نظافة المكان 

4 الذي جلس فيه  

المبادرة في تنظيف  5

القاعة إذا كانت هناك 

 فوضي األوراق المبعثرة

8 

الوعي من قبل  6

األستاذ وتعزيزه 

9 لسلوك النظافة  

النصح واإلرشاد لكل  7

من يخل بالنظافة داخل 

3القاعة   

احترام النظام  8

1الداخليللقسم   

عدم الكتابة على  9

الطاوالت 

10 والكراسي  

غلق النوافذ  10

واألبواب بعد 

االنتهاء من 

13الدراسة   

المبادرة في  11

شراء سلل 

المهمالت في حالة 

12عدم توفرها   

تنبيه الطلبة  12

بضرورة المحافظة 

2 على القاعة  

التحفيز المادي  13

والمعنوي لعمال 

11النظافة   

اظ على قاعات كيفية الحف

 التدريس 
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ضطاء كي ضبارع: المرحلة الرابعة  : نط ب مو كي طالب أو دعود إلى العبارا  التب قاع بكتابت ا وار

 إوارع )+( إلا كان  داللت ا إدجابدا )تتاهع  ب ال فاظ ض ى القاضا( 

 ( إلا كان  داللت ا تالبا )تتاهع  ب ال فاظ ض ى القاضا( -إوارع )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين المرحلة الرابعة من تقنية الشبكة الترابطية: (7)الشكل رقم

عدم رمي األوراق  1

في القاعة وذلك 

بوضعها في سلة 

5+المهمالت   

 

 

 

تنظيم الطاوالت  2

والكراسي بعد 

الخروج من 

+القاعة 7  

مسح الصبورة  3

بعد االنتهاء من 

6-الدرس   

كل فرد مسؤول  4

عن نظافة المكان 

4+ الذي جلس فيه  

المبادرة في تنظيف  5

القاعة إذا كانت هناك 

 فوضي األوراق المبعثرة

+8  

قبل الوعي من  6

األستاذ وتعزيزه 

9- لسلوك النظافة  

النصح واإلرشاد لكل  7

من يخل بالنظافة داخل 

3+القاعة   

احترام النظام  8

1+الداخليللقسم   

عدم الكتابة على  9

الطاوالت 

-10 والكراسي  

غلق النوافذ واألبواب  10

 بعد االنتهاء من الدراسة 

 0 13  

المبادرة في  11

شراء سلل 

المهمالت في حالة 

12+عدم توفرها   

تنبيه الطلبة  12

بضرورة المحافظة 

+2 على القاعة  

التحفيز المادي  13

والمعنوي لعمال 

 11  0النظافة 

 كيفية الحفاظ على قاعات التدريس 
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  ع بعد للك نقوع ب تاب مؤور القطبدا ومؤور ال داددا ل عبارا  المتداضدا:

 (مثال توضيحي واقعي :)األولحساب ملشر القطبية للطالب 

  العبارات الموجبة−العبارات السالبة= 1(*IPمؤور القطبدا )

 العدد ايجمالب ل عبار 
 

 ( 1( و )+1- دث دتراو  مؤور القطبدا بدو)

  1[ دمكو توفدرا  0,5-، 1-( دنتمب إلى المجاي ]IPإلا كاو ) 

 وهب تدي ض ى أو معظع العبارا  لا  إد اء ت بب. 

  2[ دمكو توفدرها  0,4,+ 0,4-( دنتمب إلى المجاي ]IPإلا كاو )

 ض ى أو معظع العبارا  الموجبا والتالبا متقاربا.  وهب تدي

  3[ دمكو توفدرها  1, + 0,4( دنتمب إلى المجاي ]+IPإلا كاو )

 وهب تدي ض ى أو معظع العبارا  لا  إد اء إدجابب. 

 ومو يالي ما تبق كان  إجراءا   تاب مؤور القطبدا ل طالب األوي كالتالب: 

 8ضدد العبارا  الموجبا = 

 3العبارا  التالبا = ضدد 

  13العدد الك ب ل عبارا  = 

  13/  3-8ومنن مؤور القطبدا = 

                                                           

)*(: indice de polarisationو هو بالعربدا مؤور القطبدا 
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(IP = )0,38  

(IP+[ دنتمب إلى المجاي )3[ و دمكو توفدرها  1, + 0,4  

 وهب تدي ض ى أو معظع العبارا  لا  إد اء إدجابب 

  1 تاب مؤور ال داددا ل طالب 

باراتالع السالبة )=  2(*INمؤور ال داددا )  عدد العبارات المحايدة −(العبارات الموجبة+

 العدد ايجمالب ل عبار 
 

 ( 1( و )+1-( بدو )INودتراو  مؤور ال داددا )

  1[ دمكو توفدرها  0,5-, 1-( دنتمب إلى المجاي ]INإلا كاو )

 وهب تدي ض ى أو الق دي مو الك ما  لا  إد اء م ادد ) داد  عدف( 

  2[ دمكو توفدرها  0,4, + 0,4-إلى المجاي ]( دنتمب INإلا كاو )

وهب تدي ض ى أو العبارا  الم اددع تمدي إلى التتاوي ماع مجماوع العباارا  ايدجابداا والتا بدا معاا ) دااد 

 متوتط( 

  3[ دمكو توفدرها  1, + 0,4( دنتمب إلى المجاي ]+INإلا كاو )

 مرتفع(  وهب تدي ض ى أو معظع العبارا  لا  إد اء م ادد ) داد

 ومو يالي ما تبق كان  إجراءا   تاب ال داددا ل طالب األوي كالتالب: 

 8ضدد العبارا  الموجبا = 

                                                           

 )*( indice de neutralité: وهو بالعربدا مؤور ال داددا 
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  3ضدد العبارا  التالبا = 

   2ضدد العبارا  الم اددع = 

  13العدد ايجمالب ل عبارا  = 

(IN = )2 – (8  +3 / )13  

(IN = )-0,69  

(IN[ دنتمب إلى المجاي )-1[ ودمكو توفدرها 0,5-، 1  

 وهب تدي ض ى أو الق دي مو العبارا  لا  إد اء م ادد ) داد  عدف( 

 دو ح للك.  4 ع نقوع ب تاب مؤور القطبدا وال داددا لكي أ راد العدنا والجدوي رقع 

فيما يتعلق بالمتغير األول ال   الحيادية لكل أفراد العينة (: يبين نتائج ملشر القطبية و 5الجدول رقم)

 يتعلق بكيفية الحفاظ على قاعات التدريس

الطلبة عينة 

 الدراسة 

العدد الكلي 

للعبارات 

 المتداعية 

عدد العبارات 

 اإليجابية)+(

عدد العبارات 

 (-السلبية)

عدد العبارات 

 المحايدة 

 ملشر الحيادية  ملشر القطبية 

1 13 8 3 2 0.38 -0,69 

2 13 9 2 2 0,54 -0,69 

3 13 11 1 1 0,77 -0,85 
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4 13 12 0 1 0,92 -0,85 

5 13 10 2 0 0,61  -0,92  

مااو  تاااب العاادد الك ااب ل عبااارا  الموااتركا باادو الط بااا  ااع إجااراء التقندااا و تاااب ضاادد العبااارا   وانطالقااا

(، تع ت ودي البداناا  الكدفداا إلاى 0(  ع ضدد العبارا  ال داددا )-ايدجابدا )+(  ع ضدد العبارا  الت بدا )

 بدانا  كمدا لف ع أك ر كدفدا ال فاظ ض ى قاضا  التدرد . 

( الياااااص بالنتااااائل العامااااا ل واااابكا الترابطدااااا نجااااد أو مؤواااار القطبدااااا دتاااالرجح باااادو 4) مااااو الجاااادوي رقااااع

ووقع   مو هل المجاي  3[ ودمكو توفدرها 0,1، +0,4[ واللي دنتمب إلى المجاي ]+0,92++، 0,38]

قرداااب ماااو الوا اااد. وهاااب تااادي ض اااى أو معظاااع العباااارا  لا  إد ااااء  0,92يو أ اااد طر اااب المؤوااار وهاااو 

 إدجابب. 

[  0,5-,  1-[ والاالي دنتمااب إلااى المجاااي ] 0,69-,  0,92- ااب  اادو أو مؤواار ال داددااا دتاالرجح باادو ]

و هب تدي ض ى أو الق دي مو الك ما  لا  إد اء م ادد )  داد  عدف ( أي أو أ اراد  1ودمكو توفدرها 

  اا   ااب نمااط  مااو العدنااا ال دعر ااوو إلا مااا كاناا  هاالا العبااارا  تتاااهع  ااب ال فاااظ ض ااى القاضااا و قااد تم

العبارا  التالدا: كي  رد متؤوي ضو نظا ا المكاو اللي ج    دن ، المباادرع  اب تنظداف القاضاا إلا كانا  

 هناك  و ى األوراق المبع رع. 

والجدوي التالب دو ح ضدنا مو نمط اتاتجابا  الط باا  اوي كدفداا ال فااظ ض اى البدئاا ماو جاناب قاضاا  

 ايدجابدا: التدرد  والتب تم ي المعانب
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جدول يوضح عينة من نمط استجابات الطلبة على المتغير األول والتي تحمل المعـاني  (6)الجدول رقم 

 اإليجابية

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 ضدع رمب األوراق  ب القاضا وللك بو ع ا  ب ت ا الم مال .  1

 تنظدع الطاوال  والكراتب بعد اليرو  مو القاضا.  2

 متح النبورع بعد االنت اء مو الدر .  3

 الوضب مو قبي األتتال وتعزدزا لت وك النظا ا.  4

 الننح واالرواد لكي مو ديي بالنظا ا دايي القاضا.  5

 ا تراع النظاع الداي ب ل قتع.  6

أما الجدوي الماوالب دو اح ضدناا ماو اتاتجابا  الط باا  اوي كدفداا ال فااظ ض اى البدئاا ماو جاناب قاضاا  

 التدرد  والتب ت مي داللا ت بدا وال تتاهع  ب ال فاظ ض ى القاضا والمم  ا كالتالب: 

 المتغير األول التي تمثل المعاني السلبية( يوضح عينة من نمط استجابات الطلبة على 7جدول رقم )

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  الرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 المبادرع  ب وراء ت ي الم مال   ب  الا ضدع تو رها.  1

 الت فدز المادي والمعنوي لعماي النظا ا.  2

 تنبدن الط با ب رورع الم ا ظا ض ى القاضا.  3

 ر ق النوا ل واألبواب بعد االنت اء مو الدراتا.  4

 ضدع الكتابا ض ى الطاوال  والكراتب.  5
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أما الوكي التالب دبدو التداضدا  الموتركا ل عدنا ض ى المتغدر ال انب اللي ددور  وي: كدفدا ال فاظ ض ى 

 قاضا  المطالعا 

 

 

 

 ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: يبين التداعيات المشتركة للطلبة على المتغير الثاني8الشكل رقم)

عدم رمي األكل  1

عدم الكتابة على  2 والمشروبات   

 جدرانها 

الفرد يبدأ بنفسه  3

في الحفاظ على 

 المكان الذي طالع فيه 

تنظيم الكراسي  4

بإرجاعها إلى مكانها 

 أثناء إعارتها 

وضع سلة المهمالت  5

 في أماكن متعددة 

األسلوب الحسن 6

مع الطلبة في حالة 

توعيتهم بالحفاظ 

 على نظافة القاعة  

عدم الصراخ 7

والمطالعة بشكل هادئ 

  

عدم الكتابة  8

 على الطاوالت 
استخدام  9

القاعة للمطالعة 

فقط وليس لألكل 

  

نشر ثقافة  10 

نظافة المحيط 

 بين الطلبة 

تفادي التدخين 11

سواء داخلها أو 

 في أروقتها 

تفعيل وتجسيد  12

العقوبات على كل فرد يخل 

بالنظام الداخلي للقاعة 

 وخاصة نظافتها 

وضع منشورات  13

وملصقات تساعد في 

الحفاظ على نظافة 

 القاعات

كيفية الحفاظ على قاعات 

إبالغ العاملين  14 المطالعة 

على النظافة بكل 

 إخالل بالقاعة 

المبادرة في  15

حمالت التنظيف 

 للمحافظة عليها 

حسن استخدام  16

 اإلنارة 

المحافظة على  17

 الستائر الموجودة فيها 
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إو إجراءا  تقندا الوبكا الترابطدا بمرا   ا توف دتع تطبدق ا ض ى المتغدر ال انب والوكي التابق 

دعتبر المر  ا األولى مو التقنداا، أماا  دماا د اب المر  اا ال انداا ل تقنداا:  داث نط اب ماو كاي طالاب و اع 

كي التو ااد ب المااوالب دباادو ارتباطااا  باادو العبااارا  باتااتعماي أتاا ع  ااب الواابكا الترابطدااا المكونااا. والواا

 : للك

 

 

 

 

 ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين: المرحلة الثانية للتقنية بالنسبة للمتغير الثاني9الشكل رقم)

عدم رمي األكل  1

 والمشروبات   

الكتابة على  عدم 2

 جدرانها 

الفرد يبدأ بنفسه  3

في الحفاظ على 

 المكان الذي طالع فيه 

تنظيم الكراسي  4

بإرجاعها إلى مكانها 

 أثناء إعارتها 

المهمالت وضع سلة  5

 في أماكن متعددة 

األسلوب الحسن 6

مع الطلبة في حالة 

توعيتهم بالحفاظ 

 على نظافة القاعة  

عدم الصراخ 7

والمطالعة بشكل هادئ 

  

عدم الكتابة  8

 على الطاوالت 

استخدام  9

القاعة للمطالعة 

فقط وليس لألكل 

  

نشر ثقافة  10 

نظافة المحيط 

 بين الطلبة 

التدخين  تفادي11

سواء داخلها أو 

 في أروقتها 

تفعيل وتجسيد  12

العقوبات على كل فرد يخل 

بالنظام الداخلي للقاعة 

 وخاصة نظافتها 

وضع منشورات  13

وملصقات تساعد في 

الحفاظ على نظافة 

 القاعات

كيفية الحفاظ على قاعات 

إبالغ العاملين  14 المطالعة 

على النظافة بكل 

 إخالل بالقاعة 

المبادرة في  15

حمالت التنظيف 

 للمحافظة عليها 

حسن استخدام  16

 اإلنارة 

المحافظة على  17

 الستائر الموجودة فيها 
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لطالااب النظاار إلااى الواابكا الترابطدااا  ااع دقااوع بترتدااب العبااارا  ترتدبااا تف ااد دا ا : نط ااب مااوالمرحلــة الثالثــة

 )..( دايي الدوائر.  3 2 1 تب أهمدت ا وللك بو ع األرقاع: 

 

 

 

 

 ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: يبين المرحلة الثالثة للتقنية بالنسبة للمتغير الثاني10الشكل رقم )

عدم رمي األكل  1

  9والمشروبات 

عدم الكتابة على  2

  8جدرانها 

الفرد يبدأ بنفسه  3

في الحفاظ على 

المكان الذي طالع فيه 

15  

تنظيم الكراسي  4

بإرجاعها إلى مكانها 

16أثناء إعارتها   

وضع سلة المهمالت  5

7في أماكن متعددة   

األسلوب الحسن مع 6

الطلبة في حالة 

توعيتهم بالحفاظ على 

6نظافة القاعة  

عدم الصراخ 7

والمطالعة بشكل هادئ 

5  

الكتابة  عدم 8

على الطاوالت 

14  

استخدام  9

القاعة للمطالعة 

فقط وليس لألكل 

4    

نشر ثقافة  10 

نظافة المحيط 

13بين الطلبة   

تفادي التدخين 11

سواء داخلها أو 

3في أروقتها   

تفعيل وتجسيد  12

العقوبات على كل فرد يخل 

بالنظام الداخلي للقاعة 

2وخاصة نظافتها   

وضع منشورات  13

وملصقات تساعد في 

الحفاظ على نظافة 

  17القاعات 

كيفية الحفاظ على قاعات 

العاملين إبالغ  14 المطالعة 

على النظافة بكل 

12إخالل بالقاعة   

المبادرة في  15

حمالت التنظيف 

1للمحافظة عليها   

استخدام حسن  16

11 اإلنارة  

المحافظة على  17

 الستائر الموجودة فيها

10  
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ضطاء كي ضبارع:  نط ب مو الطالب أو دعود إلى العبارا  التب رتب ا أما المرحلة الرابعة:  وار

 إوارع )+( إلا كان  داللت ا إدجابدا )تتاهع  ب ال فاظ ض ى القاضا( 

 ( إلا كان  داللت ا تالبا )تتاهع  ب ال فاظ ض ى القاضا( -إوارع )

 ( إلا كان  داللت ا م اددع0ضالما )

 

 

 

 

 ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: يبين المرحلة الرابعة لتقنية الشبكة الترابطية بالنسبة للمتغير الثاني 11الشكل رقم )

عدم رمي األكل  1

+ 9والمشروبات   
عدم الكتابة على  2

+ 8جدرانها   

الفرد يبدأ بنفسه  3

في الحفاظ على 

المكان الذي طالع فيه 

15 +  

تنظيم الكراسي  4

بإرجاعها إلى مكانها 

16-أثناء إعارتها   

وضع سلة المهمالت  5

7في أماكن متعددة +  

األسلوب الحسن مع 6

الطلبة في حالة 

توعيتهم بالحفاظ على 

   0 6نظافة القاعة

عدم الصراخ 7

والمطالعة بشكل هادئ 

5 +  

الكتابة  عدم 8

على الطاوالت 

14 0  

استخدام  9

القاعة للمطالعة 

فقط وليس لألكل 

4    +  

نشر ثقافة  10 

نظافة المحيط 

13 0بين الطلبة   
تفادي التدخين 11

سواء داخلها أو 

3في أروقتها +   

تفعيل وتجسيد  12

على كل فرد يخل العقوبات 

بالنظام الداخلي للقاعة 

2 0وخاصة نظافتها    

وضع منشورات  13

وملصقات تساعد في 

الحفاظ على نظافة 

  -17القاعات 

الحفاظ على قاعات  كيفية

 المطالعة 
إبالغ العاملين  14

على النظافة بكل 

12-إخالل بالقاعة   

المبادرة في  15

حمالت التنظيف 

 0للمحافظة عليها 

1 

حسن استخدام  16

-11 اإلنارة  

المحافظة على  17

 الستائر الموجودة فيها

10-  
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المتع ااق باااا: كدفدااا الم ا ظااا ض ااى قاضااا   بعااد ضاار  نتااائل تقندااا الواابكا الترابطدااا ض ااى التااؤاي

التدرد ، دتع ااو ضر  نتائل التقندا ض ى التؤاي المتع اق بااا: كدفداا ال فااظ ض اى قاضاا  المطالعاا، بعاد 

 تاااب مؤواار القطبدااا وال داددااا ل عبااارا  المتداضدااا.  ااع بعااد للااك نقااوع ب تاااب مؤواار القطبدااا ومؤواار 

 ال داددا ل عبارا  المتداضدا:

 (  األول )مثالي توضيحي واقعي اب ملشر القطبية للطالبحس

  العبارات الموجبة−العبارات السالبة( = IPمؤور القطبدا )

 العدد ايجمالب ل عبار 
 

 ( 1( و )+1- دث دتراو  مؤور القطبدا بدو)

  1[ دمكو توفدرا 0,5-، 1-( دنتمب إلى المجاي ]IPإلا كاو ) 

 ض ى أو معظع العبارا  لا  إد اء ت بب.  وهب تدي

  2[ دمكو توفدرها  0,4,+ 0,4-( دنتمب إلى المجاي ]IPإلا كاو )

 الموجبا والتالبا متقاربا.   وهب تدي ض ى أو معظع العبارا

  3[ دمكو توفدرها  1, + 0,4( دنتمب إلى المجاي ]+IPإلا كاو )

 ض ى أو معظع العبارا  لا  إد اء إدجابب.  وهب تدي

 7ضدد العبارا  الموجبا = 

 5ضدد العبارا  التالبا = 

  17العدد الك ب ل عبارا  = 
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  5/17-7ومنن مؤور القطبدا = 

(IP = )0,12  

(IP[ دنتمب إلى المجاي )-2[ و دمكو توفدرها  0,4, + 0,4  

 لبا متقاربا وهب تدي ض ى أو معظع العبارا  الموجبا والتا

 حساب ملشر الحيادية للطالب األول  

 عدد العبارات المحايدة −(العبارات الموجبة+العبارات السالبة )( = INمؤور ال داددا )

 العدد ايجمالب ل عبار 
 

 ( 1( و )+1-( بدو )INودتراو  مؤور ال داددا )

  1[ دمكو توفدرها  0,5-, 1-( دنتمب إلى المجاي ]INإلا كاو )

 وهب تدي ض ى أو الق دي مو الك ما  لا  إد اء م ادد ) داد  عدف( 

 2[ دمكو توفدرها  0,4, + 0,4-( دنتمب إلى المجاي ]INإلا كاو )

وهب تدي ض ى أو العبارا  الم اددع تمدي إلى التتاوي مع مجموع العبارا  ايدجابدا والتا بدا معاا ) دااد  

 متوتط( 

  3[ دمكو توفدرها  1, + 0,4ي ]+( دنتمب إلى المجاINإلا كاو )

 وهب تدي ض ى أو معظع العبارا  لا  إد اء م ادد ) داد مرتفع(

 7ضدد العبارا  الموجبا = 

 5ضدد العبارا  التالبا = 
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  5ضدد العبارا  الم اددع = 

 17العدد ايجمالب ل عبارا  = 

(IN = )5-(7+5 )/17  

(IN = )-0,41  

(IN[ دنتمب إلى المجاي )-2[ و دمكو توفدرها  0,4, + 0,4  

وهب تدي ض ى أو العبارا  الم اددع تمدي إلى التتاوي ماع مجماوع العباارا  ايدجابداا والتا بدا معاا ) دااد 

 متوتط(

 دو ح للك.  7 ع نقوع ب تاب مؤور القطبدا وال داددا لكي أ راد العدنا والجدوي رقع 

(: يبـين نتـائج حسـاب ملشـر القطبيـة والحياديـة بالنسـبة للمتغيـر الثـاني المتعلـق بكيفيـة 8الجدول رقم)

 الحفاظ على قاعات المطالعة

الطلبـــــــــــــة 

ــــــــــــــــة  عين

 الدراسة 

العـــــــدد الكلـــــــي 

ــــــــــــــــــــــارات  للعب

 المتداعية 

عــــدد العبــــارات 

 اإليجابية)+(

عــــدد العبــــارات 

 (-السلبية)

ــارات  عــدد العب

 المحايدة 

ملشــــــــــــــــــر 

 القطبية 

 ملشـــــــــر

 الحيادية 

1 17 15 0 2 0,88 -0,76 

2 17 9 6 2 0,18 -0,76 

3 17 14 1 2 0,76 -0,76 
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مو  تاب العدد الك ب ل عبارا  الموتركا بادو ضدناا الط باا بالنتابا ل متغدار ال اانب و تااب ضادد  وانطالقا

(  ااع ت ودااي البدانااا  0(  ااع ضاادد العبااارا  ال داددااا )-العبااارا  ايدجابدااا )+(  ااع ضاادد العبااارا  التاا بدا )

 الكدفدا إلى بدانا  كمدا لف ع أك ر كدفدا ال فاظ ض ى قاضا  المطالعا. 

 0,18( الياص بالنتائل العاما ل وبكا الترابطدا نجد أو مؤور القطبدا دتالرجح بادو ]+5مو الجدوي رقع )

للاك أو أ اد طر اب المؤوار قرداب  3[ و دمكاو توافدرها  1, + 0,4[ واللي دنتماب إلاى المجااي ]+0,88, 

 و هب تدي ض ى أو معظع العبارا  لا  إد اء إدجابب.  1مو 

[ ودمكاو 0,5-، 1-[ والالي دنتماب إلاى المجااي ]1-، - 0,65دادداا دتالرجح بادو ] ب  ادو أو مؤوار ال 

 و معظع العبارا  لا  إد اء ت بب.وهب تدي ض ى أ 1توفدرها 

 

 

 

 

 

 

 

4 17 9 5 3 -0,76 -0,65 

5 17 12  5  0  0,41  -1  



 ومنطلقاتها الدراسة منهجية                                       الفصل الرابع:
 

96 
 

التاااالب دو اااح ضدناااا ماااو نماااط اتاااتجابا  الط باااا  اااوي ال فااااظ ض اااى البدئاااا ماااو جاناااب قاضاااا   والجااادوي

 المطالعا والتب ت مي دالال  إدجابدا وال تتاهع  ب ال فاظ ض ى القاضا: 

جدول يوضح عينة من نمط استجابات الطلبة على المتغير الثاني التي تمثل المعاني  (9) الجدول رقم

 اإليجابية

الجاادوي التااالب دباادو اتااتجابا  الط بااا  ااوي ال فاااظ ض ااى البدئااا مااو جانااب قاضااا  المطالعااا والتااب  بدنمااا

 ت مي دالال  ت بدا وال تتاهع  ب ال فاظ ض د ا: 

 

 ـــــــــــارة العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 ضدع رمب األكي والموروبا .  1

 ضدع الكتابا ض ى جدران ا.   2

 الفرد دبدأ بنفتن  ب ال فاظ ض ى المكاو اللي ج    دن.   3

 تنظدع الكراتب بإرجاض ا إلى مكان ا أ ناء إضارت ا.   4

 و ع ت ا الم مال   ب أماكو متعددع.   5

 ضدع النراخ والمطالعا بوكي هادئ.   6

 إبالغ العام دو ض ى النظا ا بكي إيالي بالقاضا.   7

  تو اتتيداع اينارع.   8

 الم ا ظا ض ى التتائر الموجودع  د ا.   9
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جدول يوضح عينة من نمط استجابات الطلبة على المتغير الثاني التي تمثل المعاني  (10)الجدول رقم 

 السلبية 

 العباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارع  الرقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع 

 األت وب ال تو مع الط با  ب  الا توضدت ع بال فاظ ض ى نظا ا القاضا.   1

 ط ولد  لألكي. اتتيداع القاضا ل مطالعا  ق  2

 نور  قا ا نظا ا الم دط بدو الط با.   3

تفعدااااي وتجتاااادد العقوبااااا  ض ااااى كااااي  اااارد ديااااي بالنظاااااع الااااداي ب ل قاضااااا ويانااااا   4

 نظا ت ا. 

 و ع منوورا  وم نقا  تتاضد  ب ال فاظ ض ى نظا ا القاضا .   5

 . نتائج الدراسة االستطالعية:  6

تطبدااق تقندااا الواابكا الترابطدااا و تاااب مؤواار القطبدااا وال داددااا إو النتااائل المت نااي ض د ااا مااو 

كااااو ل اااا دور كبدااار  اااب الت دداااد األولاااب لبناااود االتاااتبداو اليااااص بكدفداااا ال فااااظ ض اااى قاضاااا  المطالعاااا 

 لتدكومتردا.ا، ومو  ع ا تتاب وروطن (3أنظر الم  ق رقع ) والتدرد 

 ثانيا: الدراسة األساسية-

 منهج الدراسة األساسية:  -1

  دث  ا  ب دراتتنا هلا المن ل الونفبإو أي دراتا دجب أو تتتند إلى من ل مناتب ل ا، وقد طبقن
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دعرف المن ل الونفب ض ى أنن للك المن ل الالي دتباع الطردقاا الت  د داا والتفتادردا ولكن اا بواكي 

 دنا. ض مب، مو أجي الونوي إلى نواتل م ددع لو عدا اجتماضدا مع

ونتتطدع أد ا أو نقوي بلنن طردقا لونف الظاهرع المدروتا وتنودرها كمدا ضاو طرداق جماع مع وماا  

ي اااض ا ل دراتااا الدقدقااا. )نااال  الااددو وااروخ،  ، ص 2003مقننااا ضااو الموااك ا وتنااندف ا وت  د  ااا وار

147 ) 

ماراد الكواف ضن اا ومو يالي هالا التعرداف دت اح لناا أو المان ل الونافب د اتع بدراتاا الظااهرع ال

 وتفتدرها وت  د  ا، ولكو بوكي ض مب د مو مع وما  دقدقا ض مدا مقننا ل ونوي إلى نتائل م ددع. 

 : الدراسة مجاالت-2

إو هالا اليطاوع تعااد ماو اليطااوا  الرئدتادا  ااب الدراتاا المدداندااا  داث بواتااطت ا نف اع المعطدااا  

األتاتدا التب تكوف لنا ضو التطبدق الواقعب المددانب ل ظااهرع الماراد معالجت اا، ماو مكااو إجاراء الدراتاا 

 ا الدراتا. والعدنا التب وم ت ا هلا األيدرع باي ا ا إلى المدع الزمندا التب اتتغرقت 

وبناافا وااام ا لكااي دراتااا  ال ااا مجاااال  رئدتاادا متعااارف ض د ااا وهااب المجاااي البوااري والزمنااب والمكااانب، 

 وهب  ب المو وع قدد الدراتا كالتالب: 

مااااي  8 دااث دتكااوو مجتماااع الدراتااا مااو مجموضاااا الط بااا الجااامعددو  اااب جامعااا  البشـــر :لمجــال ا1.2

ناث ومو ميت ف التيننا . -ماقال–ك دا الع وع االجتماضدا  1945  لكور وار

ك دااا الع ااوع اينتاااندا -قالمااا– 1945ماااي  8  قااد تااع تطبدااق الدراتااا  ااب جامعااا  المجــال المكــاني:2.2

 واالجتماضدا باضتبارها تت مو العدنا التب تتتو ب الوروط المط وبا. 
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الماادع الع مداا والتاب تم  ا  دتم اي  اب  تارع جماع تاع تقتادمن ضبار  تارا   داث والالي  المجال الامني:3.2

 ب  ال ا  نوي:  ني ياص بالتنورا ،  ني ياص بالبرنامل االرواادي، و ناي آيار يااص بالبدئاا 

ولقاد امتاد   تارع جماع الماادع الع مداا ض اى  تارتدو متقطعتادو:  تارع الاديوي الجاامعب ،  ب الوتاط الجاامعب

 . 2018إلى  ترع أوائي مار   2018،  ع  ترع أواير جانفب 2017إلى نو مبر  2017تبتمبر 

 ااع بعااد للاااك  تاارع الدراتاااا االتااتطالضدا والتاااب كاناا   ااامو  تاارع جماااع المااادع الع مداااا وهاالا لاااربح 

الوقاا ،  دااث قمنااا باتااتطالع باتااتمارع مفتو ااا لجمااع الباادائي واأل كااار التااب وزضاا  كعدنااا أولدااا ضر اادا 

يااارا  البااادائي ط باااا إنااااث، وهااالا االتاااتمارع المفتو اااا داااتع  10تم  ااا   اااب  معالجت اااا وتنظدم اااا وجااادولت ا وار

أل كاار األتاتادا التاب تتاتيدع  اب تطبداق تقنداا الوابكا الترابطداا و الوناوي ، والتب من ا تكوو االموتركا

 بداو الن اائب الالي دعماي بان كالداع لجماع البداناا نااء االتاتب ب األيدر إلى النتائل و التب مو يالل اا داتع 

التناورا  االجتماضداا ل مو اوع قداد  لقدا  لتقندا الملكورع آنفامنا  د ا اوالتب اتتيد  ب الدراتا األتاتدا

 الدراتا.

جراءات اااالدراتااا األتاتاادا و وتاالتى بعاادها  تاارع  ا تج دااز أد ااتااداءا مااو ت ددااد العدنااا و جم ااا و المن جدااا اب ار

ع معالجت ا  ع دتردغ بداناتن و وتفاتترجاع االتتبداو ع و التدكومتردا إلى توزد االتتبداو وا تتاب ينائنن

اي إلى أوائي م 9،  ع أ ردي إلى أوائي ماي 22مناقوت ا والونوي إلى النتائل، ولقد امتد  هلا الفترع بدو 

 و ر جواو. 
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 عينة الدراسة: -3

العدنااا هااب جم ااا مااو اال ااراد دااتع تاا ب ع بطردقااا معدنااا  تااب ايتدااار البا ااث وهاالا  ااب  الااا او 

البا ث دنعب ض دن تطبدق دراتتن ض اى جمداع أ اراد المجتماع األنا ب، وهالا ماا دجع ان دليال ضدناا تكاوو 

 ب دث دتتطدع  ب األيدر التعمدع. مو المجتمع األن ب ومم  ا لن 

 تحديد العينة:  1. 3

نااااث، ومااااو   داااث تتكاااوو ضدناااا الدراتااااا ماااو مفاااردا  تم ااااي  ئاااا ماااو الط باااا الجااااامعددو لكاااور وار

تيننااا  ميت فااا ولقااد تااع ايتدااارهع بطردقااا ضر اادا،  دااث د م ااوو نفاا  ينااائص المجتمااع األناا ب 

 . Fك دا الع وع االجتماضدا المجمع  1945ماي  8ودم  ونن أي دكونوو ط با مو جامعا 

 حجم العينة: 2.3

ت ددااد نااوع العدنااا وياناادت ا نقااوع بت ددااد  جم ااا وكمااا تاابق الاالكر ض ااى او العدنااا مجموضااا  دعااد

 51. ولقااد ب ااغ  جااع العدنااا Fك دااا الع ااوع االجتماضدااا المجمااع -قالمااا– 1945ماااي  8ط بااا مااو جامعااا 

ناث(طالب )لكور   .N=51 وار
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 عرض خصائص عينة الدراسة: 3.3

 من حيث الجنس: 1.3.3

 ( يمثل توايع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس( 11) )جدول رقم

 النتبا المئودا التكرار الجن 

 47,06℅ 24 لكر

 ℅52,94 27 أن ى

 100℅ 51 المجموع
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أما ℅ 47,06أي بنتبا  24قدر باا دللكور ا تكرارنتتنتل أو التم دي البدانب و الي الجدوي مو ي

التكرارا  متقاربا وهلا ما أردناا الموازنا ، وهنا نال ظ أو ℅ 52,94أي بنتبا 27ايناث واللي دقدر بااا 

 بدو تكرار اللكور وايناث وهلا ديدمنا  دما ديص الفر دا  الفارقدا. 

 ل توايع أفراد العينة حسب التخصص( يمث12جدول رقم )من حيث التخصص: 2.3.3

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 ℅39,22 20 علم النفس

 ℅27,45 14 فلسفة

 ℅33,33 17 علم االجتماع

 ℅100 51 المجموع 

 



 ومنطلقاتها الدراسة منهجية                                       الفصل الرابع:
 

103 
 

 

طالااب وطالباااا أي  51 كااااو جاااع تكاارار أ اااراد العدنااا نتااتي ص أو والتم دااي البداااانب  مااو الجااادوي

N=51 ،ن ع ض اى الن او تمااع،   تافا " كااو تكارار كاي ما دث كي مو التينص:" ض ع النف ، ض اع االج

 ااب هاالا األيداارع لااو ظ ق ااا - ،14 اارد، أمااا الف تاافا  اارد  17االجتماااع  اارد، ض ااع  20التااالب: ض ااع الاانف  

نتاابا الاالكور  دااث  ااب طااور ال دتااان  وبالت ددااد تينااص   تاافا دت اامو ض ااى تاابعا لكااور  قااط وباااقب 

 . ℅100 المت ني ض د ا هب النتبا المئودا الك داأما  دما ديص  ،-األ راد مو ايناث

 يوضح توايع أفراد العينة حسب الطور )ليسانس، ماستر(  13الجدول رقم  من حيث الطور:-3-3-3

 النسبة المئوية التكرار الطور 

 ℅47,06 24 ليسانس 

 ℅52,94 27 ماستر

 ℅100 51 المجموع 
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مااو يااالي الجاادوي والتم دااي البدااانب نال ااظ أو نتاابا توزدااع أ ااراد العدنااا مااو  دااث الطااور موااابن 

لتوزداع أ ااراد العدنااا  تااب الجاان  وللاك أننااا قناادنا للااك لدكااوو العماي ماانظع ونتااتطدع الموازنااا باادو نتاابا 

أك اار من ااا مااو الاالكور وايناااث نظاارا لتركدبااا مجتمااع الدراتااا والاالي دتااو ر ض ااى نتاابا ضالدااا مااو ايناااث 

اللكور،  دث ايترنا اللكور مو طور ال دتان  واينااث ماو طاور الماتاتر وهالا تااضدنا  اب تنظادع توزداع 

 االتتمارا . 

 : الدراسةأدوات -4

] دث تعتبر يطوع هاما مو يطوا  الدراتا[  دث دقاوع البا اث بت دداد األداع أو األدوا  التاب »

و وع الدراتا، وأدوا  جمع البدانا  متعددع )...( وهاب تتامى توف دتتيدم ا  ب جمع البدانا   وي م

أ دانا بوتائي الب ث، وم ما كان  أداع جمع البدانا   إنن دجاب أو تتاوا ر  د اا ]اليناائص التادكومتردا 

أو مااع  تاااب ت ااك الينااائص  ااب  الااا بناااء مقدااا  أو اتااتبداو[. )ضبااد الاار مو باادو ضبااد ا  الوانااي، 

 ( 56، ص 1999
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 بدو األدوا  المتتيدما  ب دراتتنا ما د ب: ومو 

 استبيان الحفاظ على قاعات التدريس والمطالعة: 1. 4

وهو اتتبداو دتع تنمدمن ب دف معر ا تنور الط با  وي كدفدا ال فااظ ض اى البدئاا  اب الوتاط الجاامعب 

 ويانا قاضا  المطالعا والتدرد  و دما د ب التعردف باالتتبداو.

 بعد الوصول إلى نتائج تقنية الشبكة الترابطية:  ةاالستبيان في صورته األولي.  2. 4

 دث دتكوو االتتبداو مو مؤوردو: المؤور األوي دتع ق بقاضا  التدرد  أما المؤور ال انب   او 

 ( 03)أنظر الم  ق رقع ديص قاضا  المطالعا. 

بنااد،  دااث مؤواار قاضااا   30ب وض ااى تاابدي الاالكر  ااإو مجمااوع البنااود المت نااي ض د ااا تتم ااي  اا

بند، ومؤور قاضا  المطالعا د توي  13التدرد  د توي بعدي الت وكب والمعر ب الوجدانب اللي دت مو 

 بند مقتما هب األيرا ض ى األبعاد نفت ا.  17ض ى 

 . االستبيان في صورته النهائية: 3. 4

والمعباار ضن ااا بطردقااا  م ون ااا بااالنظر إلااى أو تااداضدا  الط بااا مناادرها مجموضااا األ كااار التااب د

ضفودا كما تع تو د ن  ب الدراتا االتتطالضدا، وتماودا مع  رورع الب اث الع ماب والمن جاب  اب إضاادع 

أضاادنا  (4أنظاار الم  ااق رقااع )دااا ض ااى الم كماادو ضاار  هاالا البنااود  ااب ناادغت ا األول ، وبعاادارا البنااودنااد

 والمعنب وهلا لتج دز االتتبداو.  ووا  ا اليطابمو أجي أو تنبح جاهزع ل ا، الندارا الن ائدا 
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 وقاااد جااااء  اراء األتااااتلع الم كمااادو
(*)  

ل عباااارا  التاااب ت تاااا  الاااب تعاااددي و اااق كاااي مؤوااار ماااو  

 مؤورا  االتتبداو مو  ا  ب الجدوي التالب كما د ب:

 المعدلة في استبيان المحافظة على قاعات المطالعة والتدريس: . أ. العبارات3. 4-

راء التاااادع األتااااتلع باااارا  التاااب ت تاااا  الاااب تعاااددي  تاااب آالع قاعـــات التـــدريس: . ملشـــر1.أ. 3.  4-

 الم كمدو هب:

 العبارا  المعدلا  دما ديص مؤور قاضا  التدرد دو ح  (14جدوي رقع )

 ملشــــــــــــــــــــــر قاعات التدريس

 التعديلالعبارة بعد  العبارة في صورتها األولية رقم العبارة

 متح النبورع بعد االنت اء مو الدر  مو طرف الطالب.  متح النبورع بعد االنت اء مو الدر .  3

 ضدع الكتابا ض ى الطاوال  والكراتب والجدراو.  ضدع الكتابا ض ى الطاوال  والكراتب.  5

 تنبدن الط با ب رورع الم ا ظا ض ى نظا ا القاضا.  تنبدن الط با ب رورع الم ا ظا ض ى القاضا.  13

الاااااوضب ماااااو قباااااي األتاااااتال وتعزدااااازا لتااااا وك  10

 النظا ا. 

 إ تا  وانتباا األتتال لنظا ا القتع وتنظدع الطاوال  مو ضدمن. 

                                                           

 
-1945ماي  8جامعا –لع الم مدو  ب قتع ض ع النف  اتتع ضر  االتتبداو  ب نورتن األولدا ض ى مجموع األت(*) 

 التالدا أتماؤهع:
 تينص ض ع النف  البدداروجب : حرقاس وسيلةالدكتورع-
 : تينص ض ع النف  التربويهامل اميرةاألتتالع -
 ، تينص ض ع النف  التربوياغمين ن يرةالدكتورع: -
 ، تينص ض ع النف  التربويبورصاص فاطمة الاهراء:  األتتالع-
 تينص ض ع النف  االجتماضببن صغير كريمة الدكتورع :  -
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المبااادرع  اااب تنظداااف القاضااا إلا كانااا  هنااااك  4

  و ى األوراق المبع رع. 

ط با القتع إلا كان  هناك أوراق المبادرع  ب تنظدف القاضا مو قبي 

 مرمدا ض ى األر . 

  معنودات ع تقددع ال دادا وضبارا  الوكر لعماي النظا ا مو أجي ر ع  الت فدز المادي والمعنوي لعماي النظا ا.  7

الو دت ااح مااو الجاادوي باااو مؤواار قاضااا  التاادرد   ااب االتااتبداو ت اامو ض ااى مجموضااا مااو العبااارا  

 ضبارع مكونا ل لا المؤور.  13بنود مو  6المعدلا لع تتجاوز 

 :المطالعة قاعات ملشر.2. أ.3. 4-

 اااب هااالا المؤوااار المكاااوو  الم كمااادو األتااااتلع التاااادع اراء  تاااب تعاااددي الاااب ت تاااا  التاااب العباااارا اماااا 

 :هبلالتتبداو 

 المطالعة قاعات ملشر يخص فيما المعدلة العبارات يوضح( 15رقم )جدول 

 ملشر قاعات المطالعة

 العبار بعد التعديل العبارة قبل التعديل رقم العبارة

تنظاادع الكراتااب وللااك بإرجاض ااا إلااى مكان ااا أ ناااء  16

 إضارت ا. 

أ نااااء أيااالها ماااو قاضاااا إلاااى إرجااااع الكراتاااب لمكان اااا 

 أيرا. 

ضدع الكالع بنو  مرتفع دايي القاضاا أ نااء ال اددث  ضدع النراخ والمطالعا بوكي هادئ.   18

 أو المطالعا.

 ضدع الكتابا ض ى الجدراو والطاوال .  ضدع الكتابا ض ى جدران ا.  19

الفااارد دبااادأ بنفتااان  اااب ال فااااظ ض اااى المكااااو الااالي  25

 ج    دن. 

تااااا  بالمتااااؤولدا الويناااادا  ااااب ال فاااااظ ض ااااى اي 

 القاضا. 
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األتااا وب ال تاااو ماااع الط باااا  اااب  الاااا تاااوضدت ع  26

 بال فاظ ض ى نظا ا القاضا. 

األتاا وب ال طدااف مااع الط بااا  ااب  الااا تااوضدت ع بعاادع 

تااارك نفاداااات ع ومي فاااات ع مرمداااا ض اااى األر  و اااوق 

 الطاوال . 

 اتتيداع اينارع.  ترودد  تو اتتيداع اينارع.  29

 ضدع رمب الف ال  ض ى أر دا القاضا.  ضدع رمب االكي والموروبا . 14

 إبالغ متؤوي المكتبا بكي إيالي بالقاضا.  إبالغ العام دو ض ى النظا ا بكي إيالي بالقاضا.  23

 17ضبااارا  ت تااا  الااب تعااددي  تااب اراء التااادع الم كماادو مااو أنااي  8دت ااح مااو يااالي الجاادوي أو  

 ضبارع  ب اتتبداو الم ا ظا ض ى قاضا  التدرد  والمطالعا.

 . حساب الخصائص السيكومترية الستبيان المحافظة على قاعات التدريس والمطالعة:4. 4

ونقند بان أو دكاوو االتاتبداو أو المقداا  قاادرا ض اى قداا  ماا أضاد لقداتان، ودوجاد ضادع أتاالدب الصدق: 

 ومو بدن ا والتب اتتيدمناها  ب دراتتنا: 

وهناا بعاد مال ظاا ضباارا  االتاتبداو وبماا أو االتاتبداو المعاد  . صدق المحتوى أو المضـمون:. أ 4. 4

ا الترابطداا  اإو العباارا  تعبار بنادق واكال وم امونا ضاو مو مجموع اتتجابا  الط با ض ى تقندا الوابك

 كدفدا ال فاظ ض ى قاضا  التدرد  والمطالعا. 

× 100  دث ندق الم كمدو=  . ب. صدق المحكمين:  4.  4
ضدد االتفاقا 
 ضدد الم كمدو

 

و ض ااى وهاالا ل ت قااق مااو ناادق األداع والتلكااد مااو أن ااا تياادع أهااداف الدراتااا  دااث قمنااا بتوزدااع االتااتبدا

مجموضااا مااو األتاااتلع  ااب قتااع ض ااع الاانف  وللااك بقنااد ت كاادع آرائ ااع  ااوي البنااود التااب تقااد  مو ااوع 

                             ال فاظ ض ى البدئا  ب الوتط الجامعب.



 ومنطلقاتها الدراسة منهجية                                       الفصل الرابع:
 

109 
 

 لملشر قاعات التدريسبالنسبة احتساب صدق المحكمين يوضح جدول  (16م)الجدول رق

 ملشر قاعات التدريس

 الجانب السلوكي-1

 ℅النتبا باا:  لعبارع ا

1  100℅ 

2 100℅ 

3 100℅ 

4 100℅ 

5 100℅ 

6 100℅ 

7 100℅ 

8 100℅ 

 ℅100النتبا الك دا: 

 الجانب المعرفي الوجداني-2

9 100℅ 
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10 60℅ 

11 100℅ 

12 100℅ 

13 100℅ 

 ℅92النتبا الك دا: 

قاضا  التدرد  نتتنتل أو بنود البعاد التا وكب تقاد  ومو يالي ا تتاب ندق الم كدو لمؤور 

وهذا مؤشر على مصداقيتها، وكذلك بعد الجانب  المعرفبا الوجبدانا البنبود  ℅100ما أضد لقداتن بنتابا 

 وهذا كذلك مؤشر على مصداقيتها.  ℅90التا يتضمنها تقيس ما أعد له بنسبة 

فيما يلا جدول يتضمن المؤشر الثبانا مبن مؤشبرات االسبتبيان وهبو مؤشبر قاعبات المطالعبة والبذ   أما

يتضمن كذلك احتسا  صدق المحكين ومنه يتضح مدى مصداقية البنود المتعلقة باألبعاد والنسبة المئويبة 

 الكلية له.
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 قاعات المطالعة احتساب صدق المحكمين فيما يخص ملشريوضح جدول ( 17)جدول رقم 

 ملشر قاعات المطالعة

 الجانب السلوكي-1

 ℅النتبا باا:  العبارع 

14 60℅ 

15 100℅ 

16 80℅ 

17 100℅ 

18 60℅ 

19 100℅ 

20 100℅ 

21 80℅ 

22 80℅ 

23 80℅ 

24 100℅ 
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 ℅84,62النتبا الك دا: 

 الجانب المعرفي الوجداني-2

25 75℅ 

26 50℅ 

27 100℅ 

28 80℅ 

29 20℅ 

30 80℅ 

 ℅67,5النتبا الك دا: 

ومااو يااالي الجااداوي الم تتاابا لناادق الم كماادو نتااتي ص أو البنااود تقااد  بنتاابا كبداارع مااا أضااد 

 لقداتن. 

 أساليب تحليل البيانات:  – 5

لإلجاباااا ض اااى تتااااؤال  الدراتاااا والتلكاااد ماااو نااا ا الفااارو  تاااع االتاااتعانا بعااادد ماااو األتاااالدب 

اي نائدا المناتبا باضتبارها وبواتطت ا دتتنى لنا معر ا الفروقا  ومدا التبادو بدو المتغدرا  واألبعااد، 

معالجت ااا ولعااي أهااع اليطااوا   ااب الت  دااي الكمااب وهااب ضم دااا ونااف وت ياادص وااامي وضاار  البدانااا  و 

 ل ونوي إلى النتائل المرجوع، ومو بدو األتالدب اي نائدا المتبعا ما د ب:  
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 (: SPSS. استخدام الرامة اإلحصائية للعلوم االجتماعية) 1.  5

ب دث بعد تجمدع البدانا   وي المتغدرا  المراد قدات ا وال نوي ض ى المع وماا  المط وباا قمناا 

  .statistique package for sociale scienceتيداع هلا الرزما بتفردغ ا ومعالجت ا آلدا بات

 : التشتت مقاييس الناعة المركاية و2.5.

ناافا  تا وكدا ضناد أ ااراد   داث دتامح  تااب المتوتااط ال تاابب بمعر اا ماادا تما اي أو اضتاداي 

 العدنا، وكللك  تاب االن راف المعداري لمعر ا طبدعا توزدع اتتجابا  أ راد العدنا ومدا انتجامن. 

 ااب تبداااو ماادا توزدااع أ ااراد العدنااا مااو  دااث التينااص، الجاان ، الطااور، : ℅. النســبة المئويــة  3. 5

 رد  والمطالعا  ب الوتط الجامعب. وكللك  ب  تاب ندق بنود اتتبداو الم ا ظا ض ى قاضا  التد

  ب ت ددد مدا وجود  روق ألك ر مو مجموضتدو. : ANOVA. اختبار  4. 5

م اي  الطاور لجن  ومتغدرمتغدر ابدو متغدردو متتق دو ك ب ت ددد الفروق  :T Test. اختبار ت  5. 5

 . ما توف تبدنن الدراتا التب قمنا ب ا
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   :خالصـــة

بعد القداع باالتتطالع وبالدراتا األتاتدا وتطبدق تقندا الوابكا الترابطداا لبنااء اتاتبداو الم ا ظاا 

،  اع القدااع باايجراءا  المن جداا الونافدا من اا 1945مااي  8ض ى قاضا  التدرد  والمطالعا  ب جامعا 

 ن ا الفر دا  مو ضدم ا.  والكمدا نقوع بالعر  والتفتدر والمناقوا ل نتائل المتوني إلد ا ل تلكد مو
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: على البنودسطات استجابات طلبة عينة الدراسة متو عرض النتائج العامة لترتيب  أوال:  

ن المحافظة على يوضح االستجابات العامة لعينة الدراسة على استبيا (18) جدول رقم

التدريس قاعات المطالعة و   

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

 رقم العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة   Nحجم العينة 

العبارة 

  

 15 أكتب على جدران قاعات المطالعة  51 2,98 0,140

أرمي الفضالت على أرضية قاعات  51 2,88 0,325

 المطالعة

14 

 وطاوالت قاعاتأكتب على كراسي  51 2,75 0,523

 المطالعة 

19 

 26 أحافظ على الستائر الموجودة فيها  51 2,67 0,589

وليس أرمي األوراق في سلة المهمالت  51 2,61 0,635

قاعة التدريس  في  

1 

 وتجسيد العقوباتأرى انه يجب تفعيل  51 2,59 0,698

على كل طالب يخل بالنظام الداخلي 

22 
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  وخاصة نظافتهالقاعات المطالعة 

 12 أحترم النظام الداخلي للقسم  51 2,55 0,673

أتكلم بصوت مرتفع داخل قاعات  51 2,49 0,674

 المطالعة أثناء الحديث أو المطالعة 

18 

أنا مسؤول عن نظافة المكان الذي  51 2,43 0,728

 أجلس فيه في قاعات التدريس 

9 

أرى أنه على األستاذ االنتباه لنظافة  51 2,39 0,802

  الطاوالتوتنظيم القسم 

10 

وكراسي وجدران أكتب على طاوالت  51 2,37 0,631

التدريس  قاعات  

5 

أستخدم قاعات المطالعة للمذاكرة فقط  51 2,35 0,688

  وليس لألكل

20 

أتعامل بلطف مع الطلبة اآلخرين في  51 2,27 0,750

حالة توعيتهم بعدم ترك مخلفاتهم مرمية 

قاعات  وفوق طاوالتعلى أرضية 

 المطالعة

28 

من يخل بالنظافة  وأرشد كلأنصح  51 2,20 0,633 11 
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 داخل قاعات التدريس 

أقوم بإرجاع الكراسي لمكانها أثناء  51 2,20 0,722

 أخذها من قاعة إلى أخرى 

16 

أقتصد في استخدام اإلنارة داخل قاعات  51 2,12 0,791

 المطالعة 

29 

نظافة المحيط بين الطلبة أنشر ثقافة  51 2,04 0,747  30 

أتفادى التدخين داخل قاعات المطالعة  51 1,96 0,916

 أو في أروقتها 

21 

أبادر في تنظيف قاعة التدريس إذا  51 1,96 0,564

 كانت هناك أوراق مرمية على األرض 

4 

أنبه الطلبة بضرورة المحافظة على  51 1,94 0,676

 نظافة قاعات التدريس 

13 

أتحمل المسؤولية الشخصية في الحفاظ  51 1,94 0,858

 على قاعات المطالعة 

27 

لعمال  وعبارات الشكرأقدم الهدايا  51 1,92 0,771

 النظافة من أجل رفع المعنويات 

7 

التدريس  وأبواب قاعاتأقوم بغلق نوافذ  51 1,90 0,671 6 
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 بعد االنتهاء من الدراسة 

 والكراسي بعدأقوم بتنظيم الطاوالت  51 1,78 0,541

 الخروج من قاعات التدريس 

2 

أبادر مع زمالئي في حمالت النظافة  51 1,53 0,674

 للمحافظة على قاعات المطالعة 

24 

 3 أمسح الصبورة بعد االنتهاء من الدرس  51 1,53 0,644

أقوم بتبليغ مسؤول المكتبة بكل إخالل  51 1,49 0,644

 يحدث داخل قاعات المطالعة 

23 

أبادر في وضع سلة المهمالت في  51 1,27 0,532

 أماكن متعددة داخل قاعات المطالعة 

17  

مهمالت قاعات  سللأبادر في شراء  51 1,22 0,461

 التدريس في حالة عدم توفرها 

8 

تساعد في  وأنشر ملصقاتأضع  51 1,22 0,461

 الحفاظ على نظافة قاعات المطالعة 

25 

 

من خالل الجدول أعاله نستنتج أن متوسط استجابات طلبةة الدراسةة فةي اسةتبيان المحافظةة علةى قاعةات -

 بنود أخرى ذات المتوسط المنخفض.  3بنود ذات المتوسط المرتفع و 3المطالعة والتدريس يتمركز في 
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جةةدران قاعةةات المطالعةةة 'والةةذي يتعلةةق بمؤشةةر قاعةةات المطالعةةة علةةى :'أكتةةب علةةى 15حيةةث تحصةةل البنةةد 

والةةذي كةةان مةةن بةين بدائلةةه التةةي اسةةتجاب معظةةم الطلبةةة عليةةه بنسةةبة  2,98أعلةى متوسةةط حسةةابي يقةةدر بةةةةة 

 والبديل هو "أبدا". ℅98,0بة مئوية قدرت 

يتعلةةق أيضةةا بمؤشةةر أرمةةي الفضةةالت علةةى أرضةةية قاعةةات المطالعةةة' الةةذي  :'14فةةي حةةين تحصةةل البنةةد 

مةةن بةةين بدائلةةه التةةي اسةةتجاب لهةةا معظةةم  والةةذي كةةان 2,88قاعةةات المطالعةةة علةةى متوسةةط مرتفةةع يقةةدر بةةةة 

 'أبدا'.  والبديل هو ℅88,2بة أفراد العينة بنسبة مئوية قدرت 

ضةةةمن مؤشةةةر قاعةةةات  وهةةةو أيضةةةا:'أكتةةةب علةةةى كراسةةةي وطةةةاوالت قاعةةةات المطالعةةةة' 19ثةةةم تحصةةةل البنةةةد 

حيث كانت معظم استجابات طلبة الدراسة علةى البةديل 'دائمةا' بنسةبة  2,75بةة على متوسط يقدر المطالعة 

 . ℅78,4مئوية قدرت بةة 

 أما فيما يخص البنود التي تحصلت على متوسطات منخفضة فاألمر يتعلق بةة: -

هةةو ضةةمن مؤشةةر قاعةةات المطالعةةة' و  :'أبةةادر فةةي وضةةع سةةلة المهمةةالت فةةي أمةةاكن متعةةددة داخةةل17البنةةد 

كانةةت معظةةم اسةةتجابات الطلبةةة علةةى البةةديل 'دائمةةا' و  1,27بةةة الةةذي قةةدر متوسةةط حسةةابه و قاعةةات المطالعةةة 

 . ℅76,5بة بنسبة مئوية قدرت 

الةذي يتعلةق بمؤشةر ت التدريس فةي حالةة عةدم توفرهةا' و 'أبادر في شراء سلل مهمالت قاعا:8ثم يأتي البند 

كانةةت معظةةم اسةةتجابات الطلبةةة علةةى البةةديل 'دائمةةا' بنسةةبة و  1,22ة بةة، قةةدر متوسةةط حسةةابه ت التةةدريسقاعةة

 .℅ 86,3بة مئوية قدرت 
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الةةذي يتعلةةق و  نشةةر ملصةةقات تسةةاعد فةةي الحفةةاظ علةةى نظافةةة قاعةةات المطالعةةة'ع وأ:'أضةة25كةةذلك البنةةد و 

حيةةةث كانةةةت اسةةةتجابات طلبةةةة  ،1,22 تحصةةةل هةةةو اآلخةةةر علةةةى متوسةةةط قةةةدر بةةةةة أيضةةةا بقاعةةةات المطالعةةةة

 . ℅ 80,4بة ةالدراسة تنصب ضمن البديل 'دائما' بنسبة تقدر 

كخالصةةة لمةةا تةةم عرضةةه نسةةتخلص أن اسةةتجابات الطلبةةة علةةى االسةةتبيان كانةةت ذات مصةةداقية وأعطةةت و 

ر ولتفصـيل أث ـ)الدراسةة. بنةود موضةوع مةع مؤشةرات وبةدائل و هذا يةدل علةى التفاعةل اإليجةابي نتائج مقبولة و 

 .(8) فيما يخص تثرارات البدائل والنسب المئوية أنظر الملحق رقم

 الفرضيات:على ضوء عرض نتائج الدراسة  انيا: 

 :ولىالفرضية ال  عرض النتائج على ضوء.1

منطوقها" استجابات أفراد عينة البحث على استبيان الحفاظ على البيئة في الختبار الفرضية الولى و 

قد اعتمدنا في تحليلنا فالوسط الجامعي تبرز تفضيال لألبعاد السلوثية على البعاد المعرفية الوجدانية" 

قاعات خص كال من مؤشري قاعات التدريس و احتسابنا لهذه الفرضية على درجة المتوسطات التي تو 

 المطالعة.

 يوضح نتائج اختبار درجة المتوسطات في مستوي التفضيل حسب األبعاد (19)جدول رقم 

البعـــد المعرفـــي  البعد السلوثي 

 الوجداني 

 ياالنحراف المعيار 

 

  

 رات ـــالمؤش

ــــــــــــي  البعد السلوثي  ــــــــــــد المعرف البع

 الوجداني

 المتوسط الحسابي

 

 

 رات ـــالمؤش

 لثال البعدين االنحراف 2,08 2,22

 اإلجمالي  االنحراف

 المتوسط لثال البعدين 11,50 15.29

 المتوسط اإلجمالي 
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 قاعات التدريس 26,80 قاعات التدريس 3,75

 االنحراف لثال البعدين 3,34 2,43

 االنحراف اإلجمالي 

 المتوسط لثال البعدين 15,27 21,47

 المتوسط اإلجمالي 

 قاعات المطالعة 36,74 قاعات المطالعة 4,93

من خالل الجدول أعاله يتوضح لنا أن أغلب استجابات الطلبة تنتمي إلى فئة المتوسط المرتفةع الخةاص -

 . 26,80من مجمل قيمة متوسط قاعات التدريس الذي يقدر بةةةةة: 15,29الذي كان بنسبة بالبعد السلوكي و 

قاعةةات المطالعةةة فإنهةةا هةةي األخةةرى أغلةةب اسةةتجابات الطلبةةة كانةةت لصةةالح فئةةة المتوسةةط أمةةا فيمةةا يخةةص 

مةن القيمةة اإلجماليةة لمتوسةط قاعةات المطالعةة الةذي  21,47ة بةالمرتفع الخاص بالبعد السلوكي الذي قدر 

 . 36,74يقدر بةةةةة:

ضةةيل حسةةب األبعةةاد تبةةين أن بتطبيةةق اختبةةار الفةةروق بةةين المتوسةةطات التةةي تتعلةةق بمسةةتوى التفوبالتةةالي و 

 استجابات الطلبة تبرز تفضيل للبعد السلوكي على البعد المعرفي الوجداني. 

وكخالصةةة نسةةتنتج أن الفرضةةية التةةي كةةان مفادهةةا أن اسةةتجابات أفةةراد عينةةة البحةةث علةةى اسةةتبيان الحفةةاظ 

 الوجداني قد تحققت. على البيئة في الوسط الجامعي تبرز تفضيال للبعد السلوكي على البعد المعرفي 

 الفرضية ال انية:  عرض النتائج على ضوء.2

ومنطوقها " توجد فروق ذات داللة إحصائية تعـز  لمتييـر الجـنس  الختبار الفرضية ال انية

هةل هنةاك  لمعرفةةو في االستجابة علـى اسـتبيان الحفـاظ علـى البيئـة فـي الوسـط الجـامعي". 

الجةةةداول و فةةروق تعةةزى لمتغيةةةر الجةةنس فةةي االسةةةتجابة علةةى االسةةتبيان اسةةةتخدمنا اختبةةار "ت" 

 التالية توضح النتائج: 



 عرض ومناقشة  النتائج                                      الفصل الخامس: 
 

123 
 

  : التدريسقاعات  شرؤ مأ. .2

 يوضح نتائج اختبار "ت" لمتغير الجنس حسب مؤشر قاعات التدريس (20)جدول رقم 

المتوســـــــــــــــــط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحــــــــــــــــراف 

 المعياري

 الداللة قيمة "ت"

غيـــــــر دال عنـــــــد  1,53 3,55 25,95 24 ذثر

 3,83 27,55 27 أن ى 0,05

من خالل جدول مؤشر قاعات التدريس فإنه يوضح لنا أن متوسط استجابات الطلبة )ذكةور -

نةةاث ( فةةي اسةةتبيان المحافظةةة علةةى البيئةةة فةةي الوسةةط الجةةامعي متقةةارب، حيةةث يقةةدر متوسةةط وا 

 .  27,55أما اإلناث يقدر بةةةةة:  ،25,95بةةةةةة:كل من: الذكور 

 0,05وى الداللةة فنجةده أكبةر مةن أي أنه ال توجد هناك فروقات كبيرة، ولكن بالنظر إلى مسةت

بةةةذلك يتبةةةين لنةةا أنةةةه ال توجةةةد دال إحصةةائيا، و غيةةةر هةةةذه الحالةةة هةةةو  فةةةيو 0,84والةةذي قةةةدر بةةة 

هم علةةةى االسةةةتبيان والمتعلقةةةة بكيفيةةةة فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين الجنسةةةين فةةةي اسةةةتجابات

 الحفاظ على قاعات التدريس. 

 مؤشر قاعات المطالعة:..ب2

 يوضح نتائج اختبار "ت" لمتيير الجنس حسب مؤشر قاعات المطالعة (21)جدول رقم  

 مستو  الداللة  قيمة "ت" االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس 
دال عنـــد مســـتو  غيـــر  - 3,21 4,86 34,58 24 ذثر 
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 0,05 4,21 38,66 27 أن ى

مةةةةن خةةةةالل جةةةةدول مؤشةةةةر قاعةةةةات المطالعةةةةة يتوضةةةةح لنةةةةا أن هنةةةةاك فةةةةروق بةةةةين متوسةةةةطات -

نةةاث( علةةى اسةةتبيان المحافظةةة علةةى البيئةةة فةةي الوسةةط الجةةامعي،  اسةةتجابات الطلبةةة )ذكةةور وا 

 .  38,66أما اإلناث فقدر بةةةة  ،34,58فبالنسبة للذكور قدر المتوسط بةةةة 

وهةةذا يعنةةي أنةةه ال  0,28حيةةث قةةدر بةةة  0,05وى الداللةةة فنجةةده أكبةةر مةةن بةةالرجوع إلةةى مسةةتو 

 فروق بين الجنسين في استجاباتهم لمؤشر قاعات المطالعة دالة إحصائيا. توجد 

نةةةاك وبالتةةةالي وبتطبيةةةق اختبةةةار "ت" وكخالصةةةة نسةةةتنتج أن الفرضةةةية التةةةي كةةةان مفادهةةةا أن ه

فةةي االسةةتجابة علةةى اسةةتبيان الحفةةاظ علةةى تعةةزى لمتغيةةر الجةةنس فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية 

  .  حققتت لمالبيئة في الوسط الجامعي 

 الفرضية ال ال ة:عرض النتائج على ضوء .3

ـــر التخصـــص الدراســـي فـــي  توجـــد»ومنطوقهـــا   ـــة احصـــائية تعـــز  لمتيي فـــروق ذات دالل

لمعرفةة مةدى وجةود فةروق و «الجـامعياالستجابة على استبيان الحفاظ علـى البيئـة فـي الوسـط 

الجةداول اآلتيةة وعتين و لوجود أكثر من مجمة انظر  ANOVAتعزى لمتغير التخصص اعتمدنا على اختبار 

  تبين ذلك:
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 : ما بين التخصصات( ANOVAاختبار ) التدريس.أ.مؤشر قاعات 3

تخصص آخر فيما يخص استجابات بين تخصص و  ANOVAيوضح نتائج اختبار  (22)جدول رقم 

 الطلبة في مؤشر قاعات التدريس

عنــــــد مســــــتو  الداللــــــة  فروق بين المتوسطات  صـــــــــالتخص

Alpha=0.05 

 علم االجتماع  علم النفس 

 فلسفة 

0,23  

0,85  -  

0,98 

0,81 

 علم النفس  علم االجتماع 

 فلسفة 

0,23 –  

1,08 -  

0,98 

0,73 

 علم النفس  فلسفة

 علم االجتماع 

0,85 

1,08 

0,81 

0,73 

خةةالل الجةةدول الةةذي يبةةين لنةةا مةةدى وجةةود فةةروق بةةين تخصةةص واخةةر فةةي االسةةتجابة علةةى اسةةتبيان  مةةن-

 : ر قاعات التدريس فيتضح لنا اآلتيالحفاظ على البيئة في الوسط الجامعي فيما يخص مؤش

لكةةن بةةالنظر إلةةى مسةةتوى و  0,23بةةة علةةم االجتمةةاع نسةةبة الفةةروق بةةين المتوسةةطات تقةةدر بةةين علةةم الةةنفس و -

هةذا يةدل علةى أنةه ال توجةد فةروق بةين و  0,05وهو أكبر من  0,98بة الداللة بين التخصصين فنجده يقدر 

 التخصصين.

 ،0,85فلسةةةفة فوجةةةدنا أن الفةةةروق بةةةين المتوسةةةطات سةةةلبية بقيمةةةة أمةةةا فيمةةةا يخةةةص تخصةةةص علةةةم الةةةنفس و 

بالتةالي وهةو غيةر دال احصةائيا و  0,81والمقةدر بقيمةة  0,05وى الداللة فنجده أكبةر مةن إلى مستوبالنظر 

 ال توجد فروق بين التخصصين. 
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بةةين المتوسةةطات سةةلبية بقيمةةة  علةةم الةةنفس فنجةةد الفةةروقنتقةةال إلةةى تخصصةةي علةةم االجتمةةاع و كةةذلك باالو -

 هةةذا مةةا يبةةين أنةةه الوهةةو غيةةر دال احصةةائيا، و  0,98ر بةةة بةةالنظر إلةةى مسةةتوى الداللةةة فنجةةده يقةةد، و 0,23

 توجد فروق بين التخصص. 

، 1,08مةةةن جهةةةة أخةةةرى نجةةةد الفةةةروق بةةةين المتوسةةةطات فيمةةةا يخةةةص علةةةم االجتمةةةاع وفلسةةةفة سةةةلبي بقيمةةةة 

 . 0,73وبالنظر لمستوى الداللة فنجده غير دال إحصائيا عند 

 0,85وكةةةذلك بةةةالنظر إلةةةى تخصةةةص فلسةةةفة وعلةةةم الةةةنفس فنجةةةد الفةةةروق بةةةين المتوسةةةطات إيجابيةةةة بقيمةةةة -

وهةةذا يعتبةةر علةةى أنةةه غيةةر دال إحصةةائيا، وبالتةةالي ال توجةةد  0,05وهةةو أكبةةر مةةن  0,81اللةةة ومسةةتوى د

 فروق بين التخصصين. 

، وبةةالنظر إلةةى 1,08روق بةةين المتوسةةطات قةةدر بةةة علةةم االجتمةةاع فةةالفا فيمةةا يخةةص تخصةةص فلسةةفة و أمةة

 بين التخصصين. أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  0,73مستوى الداللة فنجده غير دال عند 

وكاسةةتنتاج أولةةي فيمةةا يخةةص اسةةتجابات الطلبةةة بالنسةةبة لمؤشةةر قاعةةات التةةدريس فيمةةا يخةةص الفةةروق بةةين 

 0,05متوسطات التخصص الواحد مع التخصصات األخرى وبالنظر لمستويات الداللة هل هي دالةة عنةد 

توجةةد فنسةةتخلص أن الفةةروق فةةي االسةةتجابات بةةين التخصصةةات غيةةر دالةةة إحصةةائيا وهةةذا يةةدل علةةى انةةه ال 

 فروق في استجابات طلبة ما بين التخصصات. 
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 في التخصصات(: ANOVAاختبار )مؤشر قاعات التدريس . 1.أ.3

 في التخصصات ANOVAيوضح نتائج اختبار  (23)جدول رقم  

  Alpha=0.05مستو  الداللة عند  Nالحجــــــــــــم  التخصـــــــــــــص 

 26,41 17 علم االجتماع 

 26,65 20 علم النفس 

 27,50 14 فلسفة 

  0,05غير دال احصائيا عند 

المتعلةةةق بمةةةدى وجةةةود فةةةروق بةةةين و  ANOVAهةةةو يوضةةةح نتةةةائج اختبةةةار مةةةن الجةةةدول الةةةذي بةةةين أيةةةدينا و 

 التخصصات التي تم الدراسة عليها حيث تبين لنا أن: 

فلسةةةفة( متقاربةةةة حيةةةث نجةةةد فةةةي علةةةم  الةةةنفس،علةةةم  االجتمةةةاع،اسةةةتجابات الطلبةةةة فةةةي التخصصةةةات )علةةةم 

 . 26,41بة االجتماع مستوى االستجابة قدر 

هنةا يعتبةر مسةتوى االسةتجابة و  27,50بةة أما تخصص فلسفة فيقدر  ،26,65علم النفس قدر هو اآلخر بة 

 . مفردة 14بة ةمرتفع بقليل عن مستوى التخصصات األخرى رغم حجم عينة التخصص التي قدرت 

، حيةةث قةةدر 0,05يتوضةةح لنةةا أنةةه غيةةر دال احصةةائيا عنةةد مسةةتوى داللةةة مسةةتوى الداللةةة أمةةا فيمةةا يخةةص 

 . 0,05وهو أكبر من  0,71بة  Sigمستوى الداللة 

وبالتةةالي ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي اسةةتجابات الطلبةةة بةةين التخصصةةات فيمةةا يتعلةةق بمؤشةةر 

 قاعات التدريس. 

 

 



 عرض ومناقشة  النتائج                                      الفصل الخامس: 
 

128 
 

 : التخصصات(ما بين ANOVAر .ب.مؤشر قاعات المطالعة )اختبا3

تخصص آخر فيما يخص استجابات بين تخصص و  ANOVAيوضح نتائج اختبار  (24)جدول رقم 

 الطلبة في مؤشر قاعات المطالعة

عنــــــد مســــــتو  الداللــــــة  فروق بين المتوسطات  التخصص

Alpha=0.05 

 علم االجتماع  علم النفس 

 فلسفة 

0,69 

0,82 - 

0,91 

0,89 

 علم النفس  علم االجتماع 

 فلسفة 

0,69 –  

1,51 -   

0,91 

0,70 

 علم النفس  فلسفة

 علم االجتماع 

0,82 

1,51 

0,89 

0,70 

تخصص اخر فيما يخص استجابات بين تخصص و  Anovaمن الجدول الذي يوضح نتائج اختبار -

أخرى لنتائج الطلبة في مؤشر قاعات المطالعة نستخلص أن نتائجه متقاربة نوعا ما ومتباعدة من جهة 

مدى دالية مستوى فيما يتعلق بمتوسطات التخصصات و  ذلكر قاعات التدريس الذي سبق عرضه و مؤش

 : sigالداللة 

بعكس  0,69علم االجتماع نجد الفروق بين متوسطي التخصصين هو فمثال في تخصصي علم النفس و 

هذا ال يمنع أن يكون مستوى  لكنو  0,23بة الفروق بينهما بالنسبة لمؤشر قاعات التدريس الذي قدر 

وبالتالي مدى االختالف بين المتوسطات ال يعنى أنه  ،0,98بة ةالداللة غير دال إحصائيا حيث قدر 

 مدى الفروق بنها. ط استجابات الطلبة و سبالضرورة يكون مستوى الداللة دال، فهي فقط تصف لنا متو 
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الفلسفة فيما علم النفس و تجابات الطلبة في ومن جهة أخرى لو الحظنا إلى الفروقات بين متوسطي اس

أما في قاعات المطالعة وهي كذلك سالبة  0,85بة ةيخص قاعات التدريس نجد الفروق سالبة تقدر 

لكن يبقى مستوى الداللة غير دال نا أن الفروق ليست كبيرة و هنا يتبين لو  ،0,82بة ةمتقاربة حيث قدرت و 

 . 0,81مقارنة بقاعات التدريس  0,89بة ةعلى وجود فروق حيث قدر في قاعات المطالعة 

كذلك األمر بالنسبة للفروقات بين متوسطات التخصصات األخرى نجد الفروق متقاربة أو متباعدة و -

 ذلك إحصائيا.  لكن داللتها غير دالة علىبأنه توجد فروق في االستجابات و  توحي

و لو نظرنا أيضا لتخصصي الفلسفة مقارنة لعلم النفس فنجد الفروق متقاربة نوعا ما حيث في مؤشر -

، أما في مستوى الداللة  0,82أما قاعات المطالعة يقدر بةة 0,85المتوسط يقدر بةة قاعات التدريس نجد

،  0،89حين قاعات المطالعة قدر بةةفي  0,81يبقى غير دال احصائيا حيث في قاعات التدريس قدر بةة

فهو يبقى غير دال إحصائيا ، وبالتالي ال توجد فروق في االستجابات رغم الفروقات بين  بعض 

متوسطات التخصصات األخرى ، مثل بين تخصص فلسفة و علم االجتماع حيث نجد في مؤشر قاعات 

فالفرق  1,51نجده بين التخصصين في حين قاعات المطالعة  1,08التدريس الفروق بين المتوسطات 

في حين قاعات  0,73واضح و لكن مستوى الداللة غير دال احصائيا ، حيث في قاعات التدريس قدر بةةة

، وبالتالي رغم وجود فروق بين المتوسطات و لكن هذا ال يعني أنها دالة إحصائيا  0,70المطالعة قدر بةة

حيث التخصصات، فاألمر إذا يتعلق بمستوى الداللة هل و أن هناك فروقات بين استجابات الطلبة من 

 هو دال أم ال و بغض النظر عن الفروق بين المتوسطات. 
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 في التخصصات(:  ANOVA.مؤشر قاعات المطالعة )اختبار 1.ب.3

 في التخصصات ANOVAيوضح نتائج اختبار  (25)جدول رقم 

  Alpha=0.05مستو  الداللة عند  Nالحجــــــــــــم  التخصـــــــــــــص 

 36,05 17 علم االجتماع 

 36,75 20 علم النفس 

 37,57 14 فلسفة 

  0,05غير دال إحصائيا عند 

و كةةةةةان فةةةةةي التخصصةةةةةات أي بةةةةةين  Anovaمةةةةةن خةةةةةالل الجةةةةةدول الةةةةةذي يوضةةةةةح هةةةةةو اآلخةةةةةر اختبةةةةةار -

التخصصةةات الثالثةةة بعينهةةا)علم االجتمةةاع، علةةم الةةنفس ، و فلسةةفة( فةةاألمر نفسةةه فيمةةا يتعلةةق بمتوسةةطات 

اسةةةتجابات اللبةةةةة و منةةةةه يتبةةةين أن متوسةةةةطات اسةةةةتجابات الطلبةةةة فةةةةي مؤشةةةةر قاعةةةات المطالعةةةةة أكبةةةةر مةةةةن 

ى مجمةةل البنةةود بةةين األبعةةاد فيمةةا يخةةص متوسةةطات اسةةتجاباتهم فةةي قاعةةات التةةدريس و ربمةةا هةةذا راجةةع إلةة

و كةذلك علةم  36,05المؤشرين و لكن رغم ذلك و رغم المتوسطات المتقاربة حيث نجد في علم االجتماع 

، و كةذلك نفةس المالحظةة أيضةا التةي سةةبق ذكرهةا فيمةا يخةص تخصةص فلسةفة أنةه مرتفةةع  36,75الةنفس 

مقارنةة بقاعةات التةدريس  37,57قاعات المطالعة بةةة نوعا ما وبدرجات قليلة حيث قدر هذه المرة في مؤشر

بغض النظر عن الحجم ، وهنا يتوضح لنا أنه ال توجد فروقات بين استجابات الطلبة  27,50حيث قدر بةة

 فيما يتعلق بقاعات المطالعة و لكن دائما يبقى مستوى الداللة هو الفيصل ما إذا كانت هناك فروق أم ال. 

هةةو أكبةةر مةةن و  0,68ة حيةةث قةةدر بةة 0,05اللةةة غيةةر دال عنةةد تبةةين لنةةا أن مسةةتوى الدفمةةن خةةالل الجةةدول 

Alpha 0.05 بةالنظر إلةى متوسةطات اسةتجابات ه غيةر دال احصةائيا علةى وجةود فةروق، و وهةذا يعنةى أنة

فةي اسةتجاباتهم نظةرا للمتوسةطات  الطلبة سابقا سواء في التخصصات أو بينها يتبين لنا أنه ال توجد فةروق
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هةذا ال علةى وجةود فةروق و  بالفعل إحصائيا أن مستوى الداللة غيةر دالدليل على عدم وجود فروق و وذلك 

 يمنع أن تكون هناك فروق في حاالت أخرى رغم التقارب الكير بين المتوسطات. 

توضيحها نسةتخلص أن الفرضةية التةي كةان من عرض للجداول و تحليله سابق تم تقديمة و  وكخالصة لما-

توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية تعةةةزى لمتغيةةةر التخصةةةص الدراسةةةي فةةةي االسةةةتجابة علةةةى  مفادهةةةا أنةةةه:"

طلبةة فيمةا أنه ال توجد فروق بين اسةتجابات الة في الوسط الجامعي " لم تتحقق و استبيان الحفاظ على البيئ

الةةذي وجةةدناه ا لمسةةتوى الداللةةة بةةين التخصصةةات وفةةي التخصصةةات و هةةذا نظةةر يتعلةةق بمتغيةةر التخصةةص و 

  في كال المؤشرين.  0,05بر من أك

 الفرضية الرابعة:عرض النتائج على ضوء .4

التي منطوقها "توجد فروق ذات داللة إحصـائية تعـز  لمتييـر الطـور الجـامعي )ليسـانس   

مةدى  لمعرفةةو ماستر( في االستجابة على استبيان الحفاظ على البيئة في الوسـط الجـامعي". 

ذي يتضةمن علةى مجمةوعتين اسةتخدمنا اختبةار "ت" والنتةائج الةالجةامعي و روق تعزى لمتغيةر الطةور وجود ف

 موضحة في الجداول التالية: 

  .أ.مؤشر قاعات التدريس:4

 يوضح نتائج اختبار "ت" لمتيير الطور بالنسبة لمؤشر قاعات التدريس (26)جدول رقم 

 مستو  الداللة  قيمة "ت" االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الطور  المؤشر 

 قاعات 

   التدريـــــــــــــس

دال عنةةةةةد مسةةةةةتوى غيةةةةةر    - 1,53 3,55   25,95 ليسانس 

 3,83 27,55 ماستر    0,05
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من خالل الجدول الخاص باختبار "ت" لمتغيةر الطةور بالنسةبة لقاعةات التةدريس يتوضةح لنةا -

ماسةةةتر فةةةي ليسةةةانس و متوسةةةطات بةةةين طلبةةةة أطةةةوار بةةةين مسةةةتوى المتوسةةةطة أن هنةةةاك فةةةروق 

، حيةث المتوسةط الحسةابي فظة على البيئة في الوسةط الجةامعياستجاباتهم على استبيان المحا

   .27,55الماستر يقدر بةةةة و  25,95در بةةةةة ر ليسانس يقو لط

غيةر فهةو بةذلك  0,84حيث قدر بة  0,05من  لكن بالنظر إلى مستوى الداللة فنجد أنه أكبرو 

فةةةةروق بةةةةين اسةةةةتجابات طلبةةةةة األطةةةةوار فيمةةةةا يخةةةةص قاعةةةةات  ي ال توجةةةةدبالتةةةةالدال إحصةةةةائيا و 

 التدريس. 

 .ب.مؤشر قاعات المطالعة: 4

 يوضح نتائج اختبار "ت" لمتيير الطور بالنسبة لمؤشر قاعات المطالعة (27)جدول رقم 

 مستو  الداللة  قيمة "ت" االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الطور  المؤشر 

 قاعات 

 المطالعة 

دال عنةةةةةةةةةةةةد غيةةةةةةةةةةةر  - 3,21    4,86 34,58 ليسانس 

 4,21 38,66 ماستر    0,05مستوى 

مةةةةن خةةةةالل الجةةةةدول الةةةةذي يتعلةةةةق باختبةةةةار "ت" لمتغيةةةةر الطةةةةور بالنسةةةةبة لقاعةةةةات المطالعةةةةة، -

أن هنةةةاك فةةةروق واضةةةحة بةةةين متوسةةةطات اسةةةتجابات الطلبةةةة مةةةن حيةةةث الطةةةور، يتوضةةةح لنةةةا 

والفةرق بينهمةا  38,66أمةا طةور الماسةتر فيقةدر بةةةةة  34,58فبالنسبة لطةور الليسةانس يقةدر بةةةةةة 

 واضح. 
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وهةو  0,28حيةث قةدر بةة  0,05مسةتوى الداللةة حيةث هةذا األخيةر أكبةر مةن  ولكن بالنظر إلى

فروق في االستجابات بين الطلبة من حيةث الطةور ال توجد وبالتالي  دال إحصائيا،غير بذلك 

 فيما يخص مؤشر قاعات المطالعة. 

وكخالصةةة لمةةا سةةبق نسةةتنتج أن الفرضةةية التةةي مفادهةةا أن هنةةاك فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية 

لةةم تعةزى لمتغيةر الطةور فةي االسةةتجابة علةى اسةتبيان الحفةاظ علةى البيئةةة فةي الوسةط الجةامعي 

   .تتحقق

 وتفسيرها  انيا: مناقشة النتائج المتوصل إليها 

ــائج 1 ــ ضــوء العامــة للطلبــة علــى االســتبيان فــي.مناقشــة النت ــة الميداني ــرات والتجرب  ةالخب

 :  وثذا النظريات العلمية للباحث

بالنظر إلى هةذه الدراسةة لكونهةا جديةدة نوعةا مةا فةي متغيراتهةا والدراسةات التةي تةم البحةث فيهةا فقةد درسةت -

ت لنةا تجربةة لقةد كانةامنةا انصةب حةول البيئةة الداخليةة و لكةن اهتميئة مةن ناحيةة ايكولوجيةة خارجيةة و فقط الب

لبيئةةي الةةذي قمنةةا بالدراسةةة عليةةه وهةةو االمراقبةةة الدائمةةة للوسةةط ات و يتسةةجيل للسةةلوكميدانيةةة مةةن مالحظةةة و 

 التدريس. قاعات المطالعة و 

يله ومةةا تمةةت المقارنةةة بةةين مةةا تةةم تسةةجالميةةدان ومةةا تةةم تسةةجيله و شةةة سةةتكون وفةةق خبةةرات فةةي لةةذلك المناقو 

 علميا. دراسته احصائيا و 
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طلبــة ثانــت هنــاط متوســطات بــالرجوع إلــى اســتجابات الفبالنســبة لمؤشــر قاعــات المطالعــة والتــدريس و 

 هي تعتبر من البنود السلبية. و  19  و15 14احتلت الرتب الولى منها البنود مرتفعة و 

''أكتب على جدران قاعات المطالعة '' معظةم اسةتجابات الطلبةة كانةت "أبةدا" :15البند حيث -

المثيةةةرة ات الجداريةةةة لكةةةن ليسةةت بةةةالكثيرة و حيةةةث فةةةي الواقةةع نجةةةد الكتابةة ℅ 98 بةةةبنسةةبة تقةةةدر 

 فقط نراها على طاوالت قاعات المطالعة فهنا معظم الطلبة صادقين في هذا البند.  باالنتباه،

أبةدا" ''أرمي الفضةالت علةى أرضةية قاعةات المطالعةة ''حيةث كانةت معظةم اسةتجابات الطلبةة ":14البند -

، ولكن بالنظر إلى الواقع المعاش و المراقبة البيئية مةن قبةل الباحةث الحظنةا  ℅88,2بنسبة مئوية تقدر بةة

يدانيةةةة أن معظةةةم الطلبةةةة يتركةةةون مخلفةةةاتهم علةةةى أرضةةةية قاعةةةات المطالعةةةة ، حيةةةث كانةةةت هنةةةاك تجربةةةة م

بتنظيف و تنظيم القاعة ثم مالحظة سلوك الطلبة قبل و بعةد دخةولهم و خةروجهم منهةا فكانةت النتةائج بةأن 

السةةلوكات المضةةادة للبيئةةة تتكةةرر كةةل مةةرة و مةةن بينهةةا رمةةي الفضةةالت و األوراق علةةى األرضةةية أو تركهةةا 

كأنهةا مثاليةة و لكةن الواقةع يطةر  فوق الطاوالت ، و لذلك استجاباتهم لهةذا البنةد علةى العمةوم غيةر صةادقة 

 هذا اإلشكال بقوة.

طاوالت قاعات المطالعة ''هو اآلخر تحصل على نسبة ''أكتب على كراسي و : 19أما فيما يخص البند -

النسةبة هةو يعتبةر أكبةر تكةرار بدرجةة و  40بةة ةبتكرار قدر ، وذلك بالبديل ''دائما'' و ℅78,4بة ةاستجابة تقدر 

، وهةةو أن صةةادقة والواقةةع يبةةرز ذلةةك ، فهةةذا البنةةد اسةةتجاب لةةه الطلبةةة بصةةفةالحسةةابيةألعلةةى المتوسةةطات 

 بطريقة مضادة للسلوك البيئي السوي. كتوب عليها بشكل يلفت االنتباه و طاوالت قاعات المطالعة م
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هــي تــي تحصــلت علــى أدنــى متوســط حســابي و أمــا فيمــا يخــص اســتجابات الطلبــة للبنــود ال

يتعلق بمؤشر قاعات التـدريس  8التي تتعلق بثال من مؤشري االستبيان: بند و . 25و  8 17البنود 

 هي تعتبر من البنود اإليجابية.   و قاعات المطالعة بمؤشر 25و 17ما أ

''أبادر في وضع سلة المهمالت في أماكن متعددة داخل قاعةات المطالعةة'' حيةث تحصةل : 17حيث البند 

هةةذا يتعلةةق بالبةةديل ''دائمةةا''، وبةةالنظر إلةةى الواقةةع درجةةة و  39وبتكةةرار  ℅76,5بةةة ةعلةةى نسةةبة مئويةةة تقةةدر 

فحقيقة كل قاعة لديها سلة خاصة بها فقط هنةاك بعةض المبةادرات كوضةع أكيةاس بالسةتيكية أو المسةاهمة 

فةةي سةةلوك التنظيةةف، لكةةن علةةى العمةةوم ال توجةةد هنةةاك سةةلل إضةةافية تبةةرز مةةدى االهتمةةام بنظافةةة البيئةةة أو 

 ليس عدم االكتراث.في تغيير السلوك نحو المحافظة و  رةتبرز مباد

أبادر في شةراء سةلل مهمةالت قاعةات التةدريس فةي حالةة عةدم توفرهةا '' حيةث تحصةل علةى نسةبة :''8البند 

ذلةةك يتعلةق ذلةةك بالبةديل ''دائمةةا''، وبةالنظر إلةةى الواقةع البيئةةي درجةة و  44وبتكةةرار  ℅86,3بةةة ةمئويةة تقةدر 

حسةةب مةةدى ذلةةك ي شةةراء سةةلل المهمةةالت و كيةةد هنةةاك مبةةادرات لكنهةةا قليلةةة فةةدقة وأفاسةةتجابات الطلبةةة صةةا

لةةو وأيضةةا حتةةى و بالفعةةل الواقةةع يبةةرز ذلةةك فةةي نقةةص المبةةادرات و  اهتمةةام الطلبةةة بالوسةةط التعليمةةي الةةداخلي

 معرفة وجدانية بسلوك النظافة. على حالها وال يوجد هناك وعي و ات تبقي يتوفرت فالسلوك

الةةذي تحصةةل ظافةةة قاعةةات المطالعةةة ''و أنشةةر ملصةةقات تسةةاعد فةةي الحفةةاظ علةةى ن''أضةةع و : 25أمــا البنــد 

وبةالنظر إلةى المراقبةة  ،، والةذي يتعلةق بالبةديل ''دائمةا''درجةة 41بتكةرار و  80,4بةة ةة تقةدر علةى نسةبة مئوية

لنةةوادي ن مصةةدرها املصةةقات ذات الطةةابع اإلرشةةادي لكةةواقةةع المعةةاش صةةحيح هنةةاك منشةةورات و الالبيئيةةة و 

دارة المكتبةةة تقةةوم أيضةةا العلميةةة المهتمةةة بةةاألمر و  ، فاسةةتجابات بةةل الطلبةةةقليةةل مةةن المبةةادرات مةةن قبةةذلك و ا 

 الطلبة لم تكن صادقة بالفعل ألن هذا النوع من المبادرات السلوكية قليل نوعا ما.
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 النظريات البيئية:  على ضوء.ب.1.1

األمةر نةت السةلوكات فيهةا مضةادة للبيئةة وذلةك بةالرجوع إلةى الواقةع البيئةي و التةي كافالنسبة للبنود السلبية و -

منها المدرسة البيئيةة التةي تةرى بةأن الفةرد ل االستشهاد بالنظريات البيئية و ومن خال ،19، 14يتعلق بالبند 

باته لةةذلك سةةلبية الفةةرد بالنسةةبة السةةتجابيئةةة تةةأثير حتمةةي يصةةعب الخضةةوع لهةةا، و للسةةلبي نحةةو البيئةةة و كةةائن 

وكةذلك الكتابةة علةى على البنود كانت في الواقع على العموم برميه للنفايات على أرضةية قاعةات المطالعةة 

 يحذر من هذا السلوك. هو بذلك لم يخضع لقوانين الوسط التعليمي الذي الطاوالت و 

، والتةةةي كانةةةت فيهةةةا اسةةةتجابات الطلبةةةة 25، و18، 17أمةةةا بالنسةةةبة للبنةةةود اإليجابيةةةة والتةةةي تتعلةةةق بالبنةةةد -

صادقة نوعا ما وفيها بعض المبادرات الفعلية في الواقع وذلك بمبادرات بعةض الطلبةة، ويمكةن تفسةير ذلةك 

هذا تعتبر الفرد حر في سلوكه و باالستشهاد بالنظرية اإلمكانية والتي بالرغم من نقص مثل هذه السلوكيات 

 نقص مبادراتهم. علية في الواقع و ما يبرر استجاباتهم الف

ومن جهة أخرى هناك النظرية التفاعليةة التةي تةرى أن هنةاك تفاعةل متبةادل بةين الفةرد والبيئةة وهةذه األخيةرة 

المبةادر الرئيسةي فيهةا ولةو تتأثر أيضا بالفرد وسلوكه، وبالتالي توجد هناك تغذية مرتدة يكون الفرد الفاعل و 

 حتى بالفعل القليل المعتبر كما يبرره الواقع البيئي والمالحظة الميدانية للوسط الذي يتم الدراسة عليه. 

 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات: -2

   .مناقشها حسب الفرضية الولى:1.2

الحفاظ على البيئة في الوسط الجامعي تبرز والتي كان مفادها'' استجابات أفراد عينة البحث على استبيان 

التةةي تحققةةةت حيةةث كةةةان متوسةةط اسةةةتجابات األبعةةةاد المعرفيةةة الوجدانيةةةة'' و  تفضةةيال لألبعةةاد السةةةلوكية علةةى

 . 21,47و 15,29المطالعة كالتوالي: ة بالسبة لمؤشري قاعات التدريس و الطلبة على األبعاد السلوكي
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دايةةة حيةةت تةةم القيةةام بالتةةداعيات الحةةرة مةةن أجةةل تنفيةةذ إجةةراءات تطبيةةق منطقيةةا منةةذ البوهةةذا كةةان متنبةةأ بةةه و 

يةل إلةى المطالعةة تميفية الحفاظ على قاعات التدريس و تقنية الشبكة الترابطية حيث كانت تداعياتهم حول ك

 المعرفة. السلوك أكثر من الوجدان و 

ن سةةلوكيات الطلبةةة النظةةر عةة للمالحظةةة و التطبيةةق بغةةض ألن السةةلوك هةةو أكثةةر األشةةياء ترسةةيخا و قابةةل

الحقيقية داخل الوسط التعليمي من حيث المحافظة علةى البيئةة ، فالسةلوك يعتبةر عمليةة مكتسةبة و هةذا مةا 

انعكةةس فةةي تةةداعياتهم فكانةةت النتيجةةة العامةةة بعةةد تطبيةةق التقنيةةة و اسةةتخراج البنةةود النهائيةةة بتغلةةب الجانةةب 

عبةارة سةلوكية فةي كةال المؤشةرين)قاعات التةدريس  19خراج على المعرفي الوجداني، حيث تم استالسلوكي 

عبةارة معرفيةة وجدانيةة ، وهةذا مةا بةرز منةذ البدايةة تفضةيال للبعةد السةلوكي ألنةه و  11والمطالعة( مقارنة بةة 

و معبةةرة للواقةةع  بتفسةةير اخةةر أكثةةر األبعةةاد التةةي يسةةتطيع الطلبةةة التفاعةةل معهةةا و تكةةون اسةةتجاباتهم صةةادقة

، و هذا أيضا ما أبرزته نتائج االستبيان النهائي الةذي اسةتجاب لةه الطلبةة بكةل مصةداقية و البيئي التعليمي

 تفاعل و ذلك بالرجوع إلى واقعهم الذي يمارسونه. 

في خطةوات اجرائهةا وذلةك فيمةا يخةص ترتيةب باإلضافة إلى ما تم عرضه يمكن أيضا الرجوع إلى التقنية و 

''عـدم رمـي ارات حسةب األهميةة حيةث أولةى بعةض أفةراد عينةة الدراسةة أهميةة للعبةارات السةلوكية مثةل: العب

 الوراق وذلط بوضعها في سلة المهمالت''  وثذلط عبارة'' عدم الثتابة على الطاوالت والثراسـي''  حيـث

ــى التــوالي: ــة عل ــارة أهمي ــة  احتلــت ثــل عب ''عــدم رمــي الثــل ، وكةةذلك أيضةةا بالنسةةبة للعبةةارة: 3و1الرتب

احتال رتبة الهمية علـى التـوالي: الرتبـة    حيثارة ''عدم الثتابة على جدرانها''والمشروبات فيها''  والعب

عطائه األولوية واألهمية. . 2و 1   وهذا ما يبرر الميل أكثر للبعد السلوكي وا 
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التةي بةدورها تحتةوي علةى وهذا أيضا يدل على أن تةداعياتهم تةدخل ضةمن العناصةر المحيطيةة للتصةورات و 

معتقدات وخبرات واقعية ملموسة صحيح تابعة للنةواة المركزيةة )المؤشةرات المدروسةة( لكةن تعكةس الخبةرات 

 المعاشة لألفراد وهذا ما تدعمه نظرية النواة المركزية والعناصر المحيطية. 

داني فهةذا األمةر طبيعةي ألن قلةة تةداعيات الطلةب واسةتجاباتهم بالنسةبة للبعةد المعرفةي الوجةأما فيما يخةص 

كل ما هو معرفي وجداني ال شةعوري يبقةى داخةل الفةرد ضةمن الةذهنيات والمعةارف وال يوجةد لةه تفاعةل فةي 

الواقةةع إال إذا تةةم تجسةةيده وممارسةةته ليةةتم مالحظتةةه واكتسةةابه أو ترشةةيده عةةن طريةةق البةةرامج اإلرشةةادية نحةةو 

ة دور في هذه الممارسة عن طريةق عمليةة التجسةيد، سلوك ممارس، وهنا تكون لوظائف العناصر المحيطي

 وهذا ما يؤكد استجابات الطلبة في تفضيلهم للبعد السلوكي على البعد المعرفي الوجداني.

  مناقشتها حسب الفرضية ال انية:.2.2

والتةةي كةةان مفادهةةا '' توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية تعةةزى لمتغيةةر الجةةنس فةةي االسةةتجابة علةةى اسةةتبيان 

الحفاظ على البيئة فةي الوسةط الجةامعي'' التةي لةم تتحقةق وكةان مسةتوى الداللةة فةي اسةتجابات الطلبةة عينةة 

 . الدراسة بالنسبة لكال المؤشرين من حيث التخصص غير دال إحصائيا على وجود فروق

لمكونةة للبيئةة هذه النتيجة يمكن تبريرها بأن متغير الجنس ''ذكر ، أنثى'' يعتبر من العناصةر المتفاعلةة و ا

أي أن هذه األخيرة تحتوي على عناصر متعددة تتفاعل فيما بينها و من بين تلك العناصر الفرد بةاختالف 

جنسه ، و لهذا عدم وجود فةروق بةين الجنسةين فةي اسةتجابتهم السةتبيان الحفةاظ علةى البيئةة ذلةك أن البيئةة 

وهةا باالهتمةام أو باإلهمةال أو عةدم المبةاالة يتعرض لها األفراد يوميةا، صةحيح كةل فةرد يتعامةل بمفهومةه نح

لكن بةالنظر لتصةورات الطلبةة فنجةدها تقريبةا متقاربةة و ذات منحةى إيجةابي فقةط ينقصةه السةلوك القةدوة مةن 

 أجل االتباع و االكتساب. 
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فرغم التعامل المختلف لكال الجنسين فيما يخص الحفاظ على البيئةة لكةن الةذهنيات موحةدة وهةذا راجةع إلةى 

 التعرض لمثير وقضية نفس اجتماعية واحدة، لذلك ال يكون هناك فارق بين استجاباتهم. 

د م بيئتةةه و و كةذلك يمكةن تبريةر هةذا بنظريةة مةةن النظريةات البيئيةة التةي تؤكةد علةةى مةدى التفاعةل بةين الفةر 

مدى انسجام تصوره نحوها بغض النظر عن جنسه و هي مدرسة التفاعل و التي ترى بأنه ليس فقط الفرد 

يتأثر بالبيئةة و انعكاسةاتها االيكولوجيةة بةل أن البيئةة هةي األخةرى تتةأثر بةالفرد و سةلوكياته فينةتج عةن ذلةك 

االنسةجام ز التوافةق و بةذلك تكةون االسةتجابة تغذية مرتدة تؤدي بهذا التفاعل إلةى خلةق نةوع مةن التةوازن و 

بطريقة موحدة ، وحتى إن لم تكن على شكل سلوك فهي تترجم عن طريق التصور و التداعيات الحرة ، و 

عليه فرغم اختالف السلوكيات بين كال الجنسين في الواقع البيئي الحقيقي لكن التصور يتوحد و يرتبط في 

فاعةل المنةةتج نحةو البيئةةة فةي المحافظةةة عليهةا ، و يعكةةس نمةط السةةلوك منحةى إيجةةابي و منطقةي يةةوحي بالت

المتبةةع و ربمةةا الخةةاص بالسةةيكولوجية الداخليةةة للفةةرد فةةي التعامةةل مةةع مكوناتهةةا ، وهةةذا مةةا جعةةل عةةدم وجةةود 

 فروق في استجابات الطلبة من كال الجنسين الستبيان المحافظة على البيئة. 

مةن بةين هةذه األخيةرة ''البيئةةة ة و العلمةاء فةي تقسةيمهم للبيئةاحثين و البةذلةك مةا أكدتةه أيضةا بعةض تقسةيمات و 

نهةةةا الفةةرد عةةةن البيئةةة ومحتوياتهةةةا، الصةةور الذهنيةةةة التةةي يكو '' والتةةي تعلةةةق بالسةةلوك البةةةاطني و السةةيكولوجية

ينةةتج عةةن ذلةةك طةةرق يكةةون هنةةاك تفاعةةل داخةةل اإلنسةةان ويةةؤثر فةةي سةةلوكه ومنةةه تتةةأثر بةةه البيئةةة و  بةةذلكو 

موحةةد بةةين الفةةرد وذاتةةه وبةةين األفةةراد عليةةه يكةةون التصةةور يئةةة واإلنسةةان نفسةةيا واجتماعيةةا، و بةةين الب التوافةةق

 باختالف جنسهم في كيفية المحافظة على البيئة وبذلك ال يكون هناك فروق في االستجابات. 
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 .مناقشتها حسب الفرضية ال ال ة: 3.2

تعزى لمتغيةر التخصةص الدراسةي فةي االسةتجابة علةى  والتي كان مفادها ''توجد فروق ذات داللة إحصائية

استبيان الحفاظ على البيئة في الوسط الجامعي''. والتي هي األخرى لم تتحقق ولم يكن مستوى الداللة دال 

 إحصائيا على وجود فروق. 

هةا و و يمكن تبرير عدم وجود فروق بالرجوع إلى دور الجامعة في حمايةة البيئةة و اإلجةراءات المتبعةة نحو 

أيضةةا إدخةةال عنصةةر الفةةرد و مشةةاركته فةةي عمليةةة الحمايةةة و الصةةيانة البيئيةةة ، و ذلةةك مةةن خةةالل وظائفهةةا 

نحةةةو البيئةةةة و خاصةةةة وظيفةةةة التعلةةةيم التةةةي تهةةةدف إلةةةى تنميةةةة شخصةةةية الطالةةةب مةةةن جوانبهةةةا المختلفةةةة و 

لمبةادرات العلميةةة و تحصةيله للمعةةارف و تكةوين االتجاهةةات الجيةدة عةةن طريةق الحةةوار و التفاعةل و أيضةةا ا

البيئية بين الحين و اآلخر و التي تجسد تصور الطالب نحو الحفاظ على البيئة و طةرق حةل مشةكالتها و 

 جعل منه مكون فعال و منتج في تحسين الواقع البيئي و االهتمام اإليجابي بالمحيط الذي يعيش فيه. 

حيةةةث تخصصةةةاتهم فمهةةةم يكةةةن اخةةةتالف أيضةةةا لةةةيس بالضةةةرورة أن تكةةةون اسةةةتجابات الطلبةةةة مختلفةةةة مةةةن -

فالتصور يكون شامل و متوافق و يدخل ضمن  -وأكيد هذا األخير لديه تأثير كبير على الفرد–التخصص 

الخدمةةة االجتماعيةةة و خدمةةة المحةةيط أي أن البيئةةة تشةةمل كةةل جوانةةب الحيةةاة و ال تتحةةدد أو تةةتلخص فةةي 

امعةة و سةيلة تغييةر فعالةة و تسةاعد علةى ون الججانب أو تخصص معين ، فالكل معني بالبيئة و بذلك تك

تكةةوين نظةةرة علميةةة تهيةة  االنسةةان لتقبةةل التغيةةرات البيئيةةة و كيفيةةة التعامةةل والحفةةاظ عليهةةا و علةةى محيطةةه 

الةةذي يتعةةايش ضةةمنه ، و بةةذلك يكةةون التفكيةةر واحةةد و الةةذهنيات هةةي األخةةرى متقاربةةة مثلمةةا رغةةم اخةةتالف 

كد مرة أخرى على أنه ليس بالضرورة أن يكون الفرد متخصص في مجةال السلوكيات كما ذكر سابقا ، ونؤ 

البيئةةة لكةةي يحةةافظ عليهةةا ألن البيئةةة نجةةدها فةةي كةةل مكةةان مةةن خةةارج التخصةةص و يختلةةف اسةةتعمالها لكةةن 
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الفرد يبقى المؤثر و المتأثر والعنصر الفعةال فيهةا ، و هةذا مةا يؤكةد علةى عةدم وجةود فةروق فةي اسةتجابات 

 ان المحافظة على البيئة يعزى لمتغير التخصص. الطلبة الستبي

و يمكن أيضا تبرير نتائج الفرضية بأهداف المنظومة التربوية التعليمية مةن بدايةة الطةور االبتةدائي حتةى -

الوصول إلى األطوار التعليمية العالية مثل الجامعة ، فهدفها األسبق هو التربية قبل التعليم و منها التربيةة 

سةةيم معةةاني التفاعةةل مةةع المحةةيط و العمةةل علةةى تجسةةيدها قبةةل التعلةةيم و الةةتعلم ، ألن التربيةةة البيئيةةة و تر 

و هذه األخيرة نجةدها فةي األطةوار التعليميةة و تكةون أكثةر رسةمية و صةرامة منهةا البيئية منبثقة من التربية 

التعامةل مةع المحةيط  في بيئات تربوية أخرى ، و هنا تكون للمؤسسة التعليمية دو في خلق التوافق و طرق

و ترسيم أخالقيات التفاعل مع البيئة و ذلك ليس بحصرها في مجال أو تخصص معين بل جعلها كمنهج 

 تربوي مستمر و هذا ما يؤكد أكثر على عدم وجود فروق في استجابات الطلبة من حيث تخصصاتهم. 

  .مناقشتها حسب الفرضية الرابعة: 4.2

والتةةةي مفادهةةةا ''توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية تعةةةزى لمتغيةةةر الطةةةور الجةةةامعي )ليسةةةانس، ماسةةةتر( فةةةي 

االستجابة على استبيان الحفاظ على البيئة في الوسةط الجةامعي. والتةي لةم تتحقةق ومسةتوى الداللةة لةم يكةن 

 دال إحصائيا على وجود فروق.

ويمكن تبرير نتائج هذه الفرضية على العموم بنفس ما قيل سابقا فةي مناقشةة نتةائج الفرضةية الثالثةة التةي -

تخةةةص متغيةةةر التخصةةةص و بةةةأن البيئةةةة تحةةةوى الفةةةرد و هةةةي موجةةةود فةةةي كةةةل مكةةةان ، كةةةذلك الطةةةور لةةةيس 

ين ألن الجوهر بالضرورة أن يكون اختالف في استجابات طلبة ليسانس أو طلبة الماستر أو ما بين الطور 

يكمةةن فةةي الةةذهنيات و األفكةةار المكتسةةبة مهةةم يكةةن الطةةور أو المسةةتوى التعليمةةي ، ريمةةا مةةن حيةةث النضةةج 

يمكةةن أن يكةةون اخةةتالف فةةي االسةةتجابات لكةةن إذا كانةةت هنةةاك ترسةةيم لمعنةةاي البيئةةة و نضةةج انفعةةالي و 
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القضةةية التةةي بةةين أيةةدينا و هةةي سةةلوكي فةةال يكةةون بالضةةرورة للطةةور تةةأثير فةةي عمليةةة االسةةتجابة لمثةةل هةةذه 

 المحافظة على البيئة. 

و مةةةةا يبةةةةرر نتةةةةائج الفرضةةةةية أيةةةةض التفةةةةتح و المشةةةةاركة العلميةةةةة للطالةةةةب أي اهتمامةةةةه بشةةةةؤون الجامعةةةةة و 

النشةةاطات التةةي تقةةوم بهةةا لصةةالحه و فعاليةةات النةةوادي العلميةةة و الجمعيةةات و الملتقيةةات ، هةةذا مةةا يجعةةل 

تعليمي الذي يدرس فيه و يشارك في معالجة قضةاياه و اقتةرا  حلةول مسةتقبلية الطالب يعي واقع المحيط ال

 ، كل هذا يؤدي إلى التوافق الفكري و الذهني و أيضا رابط التصور بةين الطلبةة ألنهةم فةي تفاعةل دائةم مةع

إلةى  و هةذا مةا يقودنةا و خاصةة قاعةات المطالعةة و التةدريسالبيئة التعليميةة التةي يتواجةدون فيهةا باسةتمرار 

 تأكيد محتوى مدرسة التفاعل التي ذكرت سابقا. 

فالتصور متةرابط و األفكةار علةى العمةوم تصةب فةي قالةب فكةري موحةد فيمةا يخةص تعامةل الفةرد مةع بيئتةه  

رغم اختالف سلوكه الحقيقي، وما يؤكةد ذلةك أيضةا و فةي نفةس سةياق التصةور هةو مةا تضةمنته خصائصةه 

قية لألفراد و منه عالقة األفراد بين بعضهم البعض و األهم عالقةتهم على أنه مندمج في السيرورات العالئ

بالبيئة التي يتعايشون فيها و يمارسون سلوكياتهم ، و كذلك أن محتوى التصور هو مركب سوسيو معرفي 

أي يتعلق بمعلومات اجتماعية قد تكون متفاوتة و لكنها متشابهة و متقاربة فةي معظةم األحيةان و المتعلقةة 

، وع اجتمةةاعي معةةين ، و هنةةا الموضةةوع فةةي نتةةائج الفرضةةية الرابعةةة يتعلةةق بالمحافظةةة علةةى البيئةةة بموضةة

فمهما يكن اختالف الطور او المستوى فالقضةية أو المثيةر واحةد يشةترك فيةه جميةع األفةراد و منسةجم بيةنهم 

 في تعامالتهم اليومية. 

قد نبرر أيضا نتائج الفرضية بالتداعيات األولةى فةي اجةراء الدراسةة االسةتطالعية مةن أجةل التمهيةد لتنفيةذ -

نسةتخرج  ما جعلنةاتقنية الشبكة الترابطية، حيث الحظنا تشابها واتفاق بين األفراد في بعض أفكارهم و هذا 

تختلف عن األخرى لتفادي التكرار،  األفكار المشتركة بينهم و جعلها تصب في فكرة واحدة بحيث كل فكرة
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وهةذا مةا يفسةةر نتةائج الفرضةةية فةي أنةةه ال توجةد فةةروق فةي اسةةتجاباتهم ألن مفهةوم البيئةةة و كيفيةة المحافظةةة 

عليها على العموم مشترك بين األفراد بغض النظر عن مستوياتهم و أطوارهم ، وعليه فاألمر و نعيد تأكيد 

بذلك ال يكون لمتغير الطور تأثير كبير على استجابات الطلبة ، و هذا ذلك يتعلق بالذهنيات و األفكار و 

على استبيان المحافظةة علةى البيئةة فةي الوسةط الجةامعي ما يؤكد على عدم وجود فروقات في االستجابات 

    تعزى لمتغير الطور الجامعي )لسانس ، ماستر(. 
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 خاتمة:

كأحدد مجدا ت –المطالعدة موم فيما يتعلق بقاعات التددري  و تعتبر البيئة الداخلية للجامعة على الع

 التعليمدي محيطد  البيئدي للتفاعل الذي يحدث بين الطالب و  الحقيق الوسط-الجامعيالتفاعل داخل الوسط 

هدل مدا ندراي فدي وكيفيدة الحفداع علي دا و ميا عن واقد  التعامدل مد  البيئدة وقد حاولنا في دراستنا أن نبحث عل

التددري  علدى العمدوم مطدابق لمدا سندرسد  علميدا واسدتجابات الطلبدة قد  البيئدي داخدل قاعدات المطالعدة و الوا

 من خالل ا ستبيان الذي تم بناءي من أجل دراسة المتغيرات. 

مطالعدددة ت الهندددا حاولندددا أن نتعدددرص علدددى التعدددورات ا جتماعيدددة للطلبدددة فدددي الحفددداع علدددى قاعددداو 

حقيقدة  بتقنيات حديثة تفيدنا فدي معرفدةو الدراسة علمي يتماشى و  لكن بطريقة ذات طاب  من جيوالتدري  و 

 لقد توعلنا من خالل دراستنا إلى النتائج التالية: التفاعل بن الفرد وبيئت   و 

رز تفضدديال للبعددد اسددتجابات أفددراد عينددة البحددث علددى اسددتبيان الحفدداع علددى البيئددة فددي الوسددط الجددامعي تبدد-

 السلوكي على البعد المعرفي الوجداني. 

  توجددد فروقددات ذات د لددة إحعددائية تعددزل لمتغيددر الجددن  فددي ا سددتجابة علددى اسددتبيان الحفدداع علددى -

 البيئة في الوسط الجامعي. 

  توجد فروق ذات د لة إحعائية تعزل لمتغير التخعص الدراسي في ا ستجابة على استبيان الحفاع -

 على البيئة في الوسط الجامعي. 

  توجد فروق ذات د لة إحعائية تعزل لمتغير الطدور الجدامعي سلسدان   ماسدتر  فدي ا سدتجابة علدى -

 استبيان الحفاع على البيئة في الوسط الجامعي. 
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و في األخير أرجوا أن تفتح هذي الدراسة لدراسدات أخدرل و منطلقدات جديددت لمتغيدر وخدر أو نفسد  

لكن من جوانب تطبيقية مطبقة وفق مناهج تجريبية تبرز عن مدل أهمية تفاعل الفرد مد  بيئتد  و كيفيدات 

التي قمنا بالبحث في دا   المحافعة علي ا و ا هتمام ب ا مثال : كبناء برامج إرشادية وفق متغيرات الدراسة 

وهددذا مددن أجددل ا هتمددام أكثددر و التركيددز علددى البعددد المعرفددي الوجددداني و العمددل عليدد  فددي زيددادت األفكددار 

تكون سندا للبعد السلوكي   المعرفية الوجدانية و اكساب ا للطلبة أو تجسيدها و تطبيق ا من خالل السلوك ل

 تعامل م  البيئة في نطاق التربية البيئية الفعالة. و بذلك باكتمال البعدين تكتمل أخالقيات ال
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 اقتراحات وتوصيات

وبالنظر إلى ما تم الوصول إليه ونظرا لحقيقة السلوكات البيئية الممارسة فعال في الواقع وأيضا من خالل 

دراستنا لها علميا وذلك أن بعضها بالفعل ممارس ويعكس مصداقية استجابات الطلبة لكن البعض اآلخر 

همال البعد المعرفي الوجداني   وجب  لم يكلم يعكس ذلك، وأيضا بالنظر إلى تفضيل البعد السلوكي وا 

 االهتمام بهذا األخير وتفعيل مالمح تجسيده. 

ومن خالل هذه المالحظات نقترح بعض االجراءات والتوصيات التي تساهم في تدعيم الجانب المعرفي 

الوجداني وتفعيله وأيضا المساندة للبيئة التعليمية والسعي نحو المحافظة عليها ومن بين هذه االقتراحات 

 توصيات ما يلي: وال

  .وجود جمعيات بيئية في الجامعة ناشطة ينظمها مجموعة من الطلبة 

  .خلق نوادي خضراء تهتم بشؤون البيئة في األوساط الجامعية 

  إقامة حصص إذاعية للتوعية والتحسيس البيئي ولما ال إذاعة خاصة بالجامعة تهتم وتناشد

 سام وقاعات المطالعة. بضرورة المحافظة على األوساط الجامعية من أق

  توزيع مطويات والفتات بيئية أو القيام بتطويرها إلى أيام تحسيسية سنوية ألن نظافة البيئة سلوك

 يستمر إلى ما ال نهاية وتتكرر مشكلته كل عام. 

  إقامة ندوات ومحاضرات قد يكون للطلبة كلمة فيها ويقومن بتنشيط تلك المحاضرات التي تحث

 تنظيم المستمر. على النظافة وال

  ضرورة القيام بمسابقات تنافسية حول أنظف قسم والقيام أيضا بالحمالت التطوعية، وهنا الكل

 معني باألمر وخاصة الطلبة وذلك لتنظيف الجامعة على األقل كل نهاية سداسي. 
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  مهتمين جوان. وذلك بإحضار خبراء و  5القيام باالحتفاالت السنوية للبيئة كاليوم العالمي للبيئة

لقاء محاضرات وجعل هذا اليوم كيوم دراسي بحت خاص بالبيئة الجامعية لدراسة مشاكل الوسط  بيئيون وا 

 الجامعي وخاصة الوسط البيئي الطالبي )قاعات المطالعة واألقسام من حيث النظافة والتنظيم(. 

 أنشطتهم  وضع مشرف عام داخل قاعات المطالعة الطابق الثاني لضبط سلوك الطلبة وتنظيم

 داخل المكتبة. 
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( 1الملحق رقم )  

 خصائص متغيرات الدراسة )قاعات المطالعة واألقسام( ومبررات اختيارها

 أوال: الخصائص الشخصية الخاصة بالباحث 

 خصائص قاعات المطالعة: 

  أنها رمز العلم والتععلم والحثتا الحلحللتوفراوا والعتا حت ورتا عنتع  طلحتة مرمزتلل ورمتز للعناتلم والمثاواتة

على الحلئة العلملة سواء مل جانب حلحللوفراوا أو ما ي، ولذلك وجتب مااوتعهتا حتاقخوا والستلوالات 

 العرحولة. 

 ذا لنتع  عنتا اثعاتاك وااعاتاا أنها قاعات عضم على العموم جل الطلحتة متل مخعلتل العخصصتات وتت

 ومنا ال ور  ل لا سلوك معلل ق  لاول معواوا والحلئة  اخل قاعات المطالعة أو مغالر. 

  ع م وجو  مشرل مراقتب وتا الطتاحا الرتانا وحتذلك عاتول الستلوالات عشتوائلة وتنتا عرجت   لتى ضتملر

 الطالب وم ى رماوعا الحلئلة. 

 ات لهو وأال وشرب، وتذا ما لعاس الواق  الحلئا للماعتات متل أنها قاعات مطالعة وقراءة وللست قاع

ووضتى وستتلوالات مناولتتة للحلئتتة والثزتاا عللهتتا، وألضتتا الوعناتتلم التذي لثتت ا للطتتاو ت والاراستتا رتتم 

 عراها على ثالها  ول عع لل أو  رجاع أرناء اإلعارة. 

 لنة، علتى عاتس واقت  قاعتات المطالعتة أنها قاعات للعزالر والعخطلط والمرجعة وتنا للزم اله وء والستا

 الزوضى والضجل  وسماع اقفانا  ول عتنلب ضملر أو الوعا حالمسؤوللة الشخصلة. 

  ألضا أنها عثعوي على ااملرات المراقحة والعتا متل المزعترن أنهتا عتؤ ي المهتام الثململتة لهتا، ولاتل لتم

الصتور حعت  خترول الطلحتة منهتا والناتر لعم عزعلل علتك المهتام للثزتاا علتى الحلئتة، مرتل: العمتاط حعتن 

وا ثالة الماعة، وتنتا لتتعا الت ور العوعتوي العثسلستا. ولاتل اتل تتذا   لوجت  وتا أرن الواقت ، ومتط 



تناك  وعات  رشا لة ثول الناام ال اخلا لال تذه الووعات عثعال عزعلل وعثرلك، أما  ذا حملت ومتط 

 معلمة وم  عم ومط نصل العمل. 

  لشرل على نااوعها عاموت نااوة ح ورتل لممل حعمل رائت  ثرصتا علتى الثزتاا ونااوتة أنها قاعات

الحلئة  اخل الثجترة، ولاتل استعمرارلة المثاواتة علتى الحلئتة  اختل تتذه اقخلترة لمت  علتى عتاعا الطلحتة 

أي اتتل وتتر  تتتو مستتؤول عتتل نزالاعتتا الشخصتتلة وللستتت عتتاموت النااوتتة، وتتتذا متتا لتت و   لتتى عثرلتتك 

ثساستتتا حمستتتؤوللعا عجتتتاه حلئعتتتا قل نااوتتتة الحلئتتتة متتتل  الضتتتملر التتتواعا أو حتتتاقثرى الغاوتتتل للطالتتتب وال

 نااوعا. 

 خصائص قاعات التدريس:  

  ،قحل أل عاول ماال لل راسة والعلم وها ماال إلحراز اقخوا والعرحلة والنااوة وقلم الععامل م  الحلئتة

 والعلم حو أخوا االشجرة حو أوراا. 

  ات خاصتة حالطلحتتة حصتزة حثعتتة وهتا العتتا عثتوي الطالتتب وعمت ه صتتزة طالتب علتتم، وحهتا لتتعم أنهتا ثجتتر

 صمل واره وشخصلعا حا سعراعلجلات الحناءة مل أجل خ مة نزسا واآلخرلل. 

  أنها المرآة العااسة لسلواات الطلحة أي أل سلوك الطلحة سواء أخوقا أو عاس ذلك لاهر مل خول

 سلوك عرحوي لضزا المثاواة على الثجرة أو العاس الزوضى والومحا ة. المثلط  اخل المسم،  ما 

   أل حهتا عتتاموت نااوتتة مرتتل قاعتتات المطالعتتة لستتهرل علتى المثاواتتة عللهتتا، ولاتتل حماءتتتا نالزتتة لمتت

على عاعا الطالب، ونااوة المسم مل نااوعا، وخاصة  ذا اال الطالب أو الطلحة ل رسول حصزة راحعة 

   لغلرونا وهنا مسؤوللعهم أاحر.   اخل المسم أي

  أنهتتا عثتتوي ألضتتا طلحتتة متتل عخصتتص واثتت  وتتا اتتل طتتاحا ولاتتل ستتلوالاعهم مععتت  ة منهتتا  المثاواتتة

والمهملة(، وتنا السلوك الجماعا لطغى على المثلط  اختل المستم،  متا حا ععنتاء حتا متل طترل علنتة 

 ة مل جهة واإلتمال مل جهة أخرى(. مل الطلحة أو اإلتمال مل قحل طلحة آخرلل حمعنى  المثاوا



  أنها جوتر العلتم والتععلم واثتعول مرااتز تامتة، وحهتا لنعمتل الطالتب متل  رجتة علملتة معلنتة  لتى مرعحتة

أعلتى منهتا، وتنتتا متل المزعترن أل عاتتول مااوتعتا لمستتما حالمثاواتة والت واع عنتتا واإلثستاس حمشتتاالا 

رجاع مسؤوللة نااوعا  لى جهات أخرى. الحل افوجلة، وللس العاس العشوائلة والزوضى و   ال

 ثانيا: الخصائص الموضوعية

  حالنسحة للخصائص الموضوعلة وإنها فلر موجو ة ل ى   ارة الاللة، ومتط تنتاك المتانول الت اخلا التذي

 لثعوي ال لحاجة، ثلا تذه اقخلرة عضم موا  عشرلعلة ععاقب على ال السلواات فلر اقخوقلة. 

 للماعحة تناك وا الحاب الراح  مل المانول ال اخلا حعنوال " الماعحات" لضم موا  قانونلة عععلا  حالنسحة

 حاآل اب ال اخللة منها:

  وعنص على أل على ال طالب العزام اله وء والعمل على اسععحاحا وا وضاءات الماعحة. 59الما ة : 

  وعناول المشروحات واسععمال الهاعل النمال وأ وات الموسلمى.  : لمن  الع خلل واقال63الما ة 

العموحتات: لعرعتب عتل مخالزتة ضتواحط الستلر العتتا ي للماعحتة الستثب الزتوري لحطاقتة المتار  واإلثالتة علتتى 

 المجلس العت لحا للاللة أو الجامعة. 

 ة وهنتاك الحتاب الختامس حعنتوال أما حالنسحة للناام ال راسا العام للجامعة ولشمل ال راسة واآل اب العام

  اب العامة: ولضم ع ة موا  قانونلة منها: اآل

  اما لجب على الجمل  اثعرام المواع  اقساسلة للنااوة والماهر والععامل. 64الما ة... : 

  عتت م العتت خلل وتتا اقمتتاال العتتا لمنتت  ولهتتا -: ...لجتتب علتتى الطلحتتة اثعتترام قواعتت  النااوتتة 66المتتا ة

 الع خلل.
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( 2ملحق رقم )  

  1945ماي  8جامعة 

 اللة العلوم ا نسانلة وا جعماعلة

 قسم علم النزس

 

 

 السنة الرانلة ماسعر علم النزس ا جعماعا

 

 اسعمارة أسئلة وا ضوء ا سعطوع

وا  طار العثضلر لنلل شها ة الماسعر وا علم النزس ا جعماعا ناام ل م  . نض  حلل أل لام تذه 

ا سعمارة والعا عثعوي أسئلة، ومل خولها نو  أل نرى عصوراعام ووجهات نارام، نتمل ععاونام معنا حتل 

 عاول اجاحعام موضوعلة وصرلثة.

 

فران علملة.واعلموا أل تذه المعلومات سول عسعخ م    ق  

 وشار لام ...

 

 

 

 



 حلانات شخصلة: أجب على الحلانات حوض   ائرة ثول اجاحعك

 

 الجنس:                 ذار                           أنرى

 

 العخصص:        علم النزس           علم ا جعماع                ولسزة

 

للسانس                الطور :                 ماسعر                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أجب على اقسئلة العاللة حإجاحات قصلرة:

 

 

. ثسب رألك الل لمال الثزاا على قاعات الع رلس؟1س  
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. ثسب رألك الل لمال الثزاا على قاعات المطالعة؟2س  

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 انعهى ...                
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التعليم العالي والبحث العلمي  وزارة  

  1945ماي  8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس 

 استمارة تقنية الشبكة الترابطية 

 أخي الطالب أختي الطالبة ...

في إطار إنجاز مذكرة تخرج بعنوان: التصورات االجتماعية في بناء استبيان وفق طريقة الشبكة الترابطية  

ماي  8دراسة ميدانية على قاعات المطالعة واألقسام في جامعة -لحفاظ على البيئة في الوسط الجامعي ل

  -قالمة– 1945

 نضع بين أيديكم هذه االستمارة التي تدور حول تطبيق الشبكة الترابطية للموضوع قيد الدراسة المذكور آنفا. 

ي ضمان تحت إطار معرفي وعلمي بحت. أرجوا تعاونكم معنا واعلموا أن ما تدلون به سيكون ف  

 وشكرا لكم ... والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته 

 إنجاز الطالب: سوكري عمار    

من إشراف الدكتور: مشطر حسين-  

 

 

 نـــــص األسئلة:



إليك هذه المخططات اقرأها بتمعن ثم رتب األفكار الموضوعة داخل الدوائر والتي تراها ذات - 1-

...إلخ داخل الدوائر.  3، 2، 1أهمية وأولوية، واكتب الترتيب على شكل أرقام   

أربط بسهم بين كل فكرة تراها أنها ذات عالقة مع الفكرة األخرى    - 2 -  

تبتها ثم قم بإعطاء أمام كل عبارة تم ترتيبها: ارجع إلى العبارات التي ر  – 3  

 إشارة)+( إذا كانت داللتها إيجابية )تساهم في الحفاظ على القاعة( 

( إذا كانت داللتها سالبة )ال تساهم في الحفاظ على القاعة( -إشارة)  

عة(  ( إذا كانت داللتها محايدة )ليست باإليجابية وال السلبية في المحافظة عل القا0عالمة)  

 تذكير: أن هذه الرموز هي فقط للتصنيف وال تحمل أي إيحاء معين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المخطط األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

عدم رمي األوراق في 1

ذلك بوضعها القاعة و

 في سلة المهمالت  
تنظيم الطاوالت  2

الكراسي بعد و

 الخروج من القاعة 

مسح  3

الصبورة بعد 

االنتهاء من 

 الدرس 

كل فرد مسؤول عن  4

نظافة المكان الذي 

 جلس فيه 

المبادرة في تنظيف  5

القاعة إذا كانت هناك 

 فوضى األوراق المبعثرة 

الوعي من قبل  6

األستاذ وتعزيزه 

 لسلوك النظافة 

النصح واالرشاد  7

لكل من يخل بالنظافة 

 داخل القاعة 

احترام النظام  8

 الداخلي للقسم 

عدم الكتابة  9

على الطاوالت 

 والكراسي 

األبواب غلق النوافذ و 10

 بعد االنتهاء من الدراسة 

المبادرة في  11

شراء سلل 

المهمالت في حالة 

 عدم توفرها 

تنبيه الطلبة  12

بضرورة المحافظة على 

 القاعة 

التحفيز المادي  13

 والمعنوي لعمال النظافة 

كيفية المحافظة على قاعات 

 التدريس 



 المخطط الثاني 

 

 

 

 

 

 

  

عدم رمي األكل  1

 والمشروبات 

عدم الكتابة على  2

 جدرانها 

الفرد يبدأ بنفسه في  3

الحفاظ على المكان الذي 

 طالع فيه 

تنظيم الكراسي  4

بإرجاعها إلى مكانها 

 أثناء إعارتها 

وضع سلة المهمالت  5

 في أماكن متعددة 

األسلوب الحسن مع  6

الطلبة في حالة توعيتهم 

 بالحفاظ على نظافة القاعة 

عة عدم الصراخ والمطال 7

 بشكل هادئ 

عدم الكتابة  8

 على الطاوالت 

استخدام القاعة  9

للمطالعة فقط وليس 

 لألكل 
نشر ثقافة نظافة  10

 المحيط بين الطلبة 

تفادي التدخين  11

سواء داخلها أو 

 في أروقتها 

تفعيل وتجسيد  12

العقوبات على كل فرد يخل 

بالنظام الداخلي للقاعة 

 وخاصة نظافتها 

وضع منشورات  13

وملصقات تساعد في 

الحفاظ على نظافة 

 القاعات 

إبالغ العاملين  14

على النظافة بكل 

 إخالل بالقاعة 

المبادرة في  15

حمالت التنظيف 

 للمحافظة عليها 

حسن استخدام  16

 االنارة 

المحافظة على  17

الستائر الموجودة 

 فيها 

 كيفية الحفاظ على قاعات المطالعة 



االستبيان في صورته األولية  (3ملحق رقم )  

 العبارات رقم البند الجانب

الجانب 
 السلوكي

 عدم رمي األوراق في القاعة وذلك بوضعها في سلة المهمالت 1
 تنظيم الطاوالت والكراسي بعد الخروج من القاعة 2
 مسح الصبورة بعد االنتهاء من الدرس 3
 المبادرة في تنظيف القاعة إذا كانت هناك فوضى األوراق المبعثرة 4
 عدم الكتابة على الطاوالت والكراسي 5
 غلق النوافذ واألبواب بعد االنتهاء من الدراسة 6
 التحفيز المادي والمعنوي لعمال النظافة 7
 المبادرة في شراء سلل المهمالت في حالة عدم توفرها 8

الجانب 
المعرفي 
 الوجداني

 كل فرد مسؤول عن نظافة المكان الذي جلس فيه 9
 النظافةالوعي من قبل األستاذ وتعزيزه لسلوك  10
 النصح واإلرشاد لكل من يخل بالنظافة داخل القاعة 11
 احترام النظام الداخلي للقسم 12
 تنبيه الطلبة بضرورة المحافظة على القاعة 13

الجانب 
 السلوكي

 عدم رمي األكل والمشروبات 14
 عدم الكتابة على جدرانها 15
 الكراسي وذلك بإرجاعها إلى مكانها أثناء إعارتها تنظيم 16
 وضع سلة المهمالت في أماكن متعددة 17
 عدم الصراخ والمطالعة بشكل هادئ 18
 عدم الكتابة على الطاوالت 19
 استخدام القاعة للمطالعة فقط وليس لألكل 20

 تفادي التدخين سواء داخلها أو في أروقتها 21

وتجسيد العقوبات على كل فرد يخل بالنظام الداخلي للقاعة وخاصة تفعيل  22
 نظافتها

 إبالغ العاملين على النظافة بكل إخالل بالقاعة 23 



 المبادرة في حمالت التنظيف للمحافظة عليها 24

الجانب 
المعرفي 
 الوجداني

 الفرد يبدأ بنسه في الحفاظ على المكان الذي جلس فيه 25
 األسلوب الحسن مع الطلبة ي حالة توعيتهم بالحفاظ على نظافة القاعة 26

 نشر ثقافة نظافة المحيط بين الطلبة 27

 وضع منشورات وملصقات تساعد في الحفاظ على نظافة القاعة 28

 حسن استخدام اإلنارة 29

 المحافظة على الستائر الموجودة فيها 30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحكميناالستبيان أثناء عرضه على ( 4ملحــــق رقــــــم )
  1945ماي  8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم علم النفس

 السنة الثانية ماستر تخصص علم النفس االجتماعي
 

 تحكيم استبيان حول موضوع:
وفق طريقة الشبكة الترابطية للحفاظ على البيئة في الوسط  التصورات االجتماعية في بناء استبيان

 الجامعي
-قالمة– 1945ماي  8دراسة ميدانية على قاعات لمطالعة واألقسام في جامعة   

 التعليمة:
 أساتذتي األعزاء سالم اهلل عليكم ...

ــوان المــذكور أعــاله،  ــنفس االجتمــاعي تحــت العن ــم ال ــام فــي إطــار إعــداد مــذكرة تخــرج ماســتر عل وللقي
بالدراسة الميدانيـة تـم إعـداد هـذا االسـتبيان مـع العلـم أنـه قـد مـر بعـدة إجـراءات تخـص تطبيـق الشـبكة 
الترابطيــة حتــى توصــلنا إلــى الصــورة النهائيــة لــه، ونظــرا لمــا تملكــون مــن خبــرات فــي التحكــيم ولســنوات 

 معنا والسالم عليكم.عديدة نرجو منكم تحكيم هذا االستبيان ونشكركم جزيل الشكر على تعاونكم 
 

 من إعداد الطالب:           تحت إشراف الدكتور:
 سوكري عمار                                                  مشطر حسين

 
 البيانات الشخصية:

 االسم واللقب: 
 التخصص: 

 الدرجة العلمية: 
  2018-2017السنة الجامعية: 

 



 . مؤشر قاعات التدريس 1

 تحذف  تعدل  تقيس  العبارات  رقم البند  الجانب

الجانب 

 السلوكي

    ع م رما اقوراا وا الماعة وذلك حوضعها وا سلة المهموت  1

    عنالم الطاو ت والاراسا حع  الخرول مل الماعة  2

    مسح الصحورة حع  ا نعهاء مل ال رس  3

    المحا رة وا عنالل الماعة  ذا اانت تناك ووضى اقوراا المحعررة  4

    ع م الاعاحة على الطاو ت والاراسا  5

    فلا النواوذ واقحواب حع  ا نعهاء مل ال راسة  6

    العثزلز الما ي والمعنوي لعمال النااوة  7

    المهموت وا ثالة ع م عوورتا  المحا رة وا شراء سلل 8

الجانب 

المعرفي 

 الوجداني

    ال ور  مسؤول عل نااوة الماال الذي جلس ولا  9

    الوعا مل قحل اقسعاذ وععزلزه لسلوك النااوة  10

    النصح واإلرشا  لال مل لخل حالنااوة  اخل الماعة  11

    اثعرام الناام ال اخلا للمسم  12

    عنحلا الطلحة حضرورة المثاواة على الماعة  13

 

 

 

 



 . مؤشر قاعات المطالعة 2

الجانب 

 السلوكي

    ع م رما اقال والمشروحات  14

    ع م الاعاحة على ج رانها  15

    عنالم الاراسا وذلك حإرجاعها  لى ماانها أرناء  عارعها  16

    وض  سلة المهموت وا أماال معع  ة  17

    ع م الصراخ والمطالعة حشال تا    18

    ع م الاعاحة على الطاو ت  19

    اسعخ ام الماعة للمطالعة ومط وللس لألال  20

    عزا ي الع خلل سواء  اخلها أو وا أروقعها  21

22 
عزعلل وعجسل  العموحات على ال ور  لخل حالناام ال اخلا للماعة وخاصة 

 نااوعها 

   

 
     حوغ العامللل على النااوة حال  خول حالماعة  23

    المحا رة وا ثموت العنالل للمثاواة عللها  24

الجانب 

المعرفي 

 الوجداني

    الزر  لح أ حنسا وا الثزاا على الماال الذي جلس ولا  25

    اقسلوب الثسل م  الطلحة ي ثالة عوعلعهم حالثزاا على نااوة الماعة  26

    نشر رماوة نااوة المثلط حلل الطلحة  27

    وض  منشورات وملصمات عساع  وا الثزاا على نااوة الماعة  28

    ثسل اسعخ ام اإلنارة  29

    المثاواة على السعائر الموجو ة ولها  30

 



( 5ملحق رقم )   

والتدريس في حالة توعية الطالب و يبين بعض الصور الميدانية التي تبرز مآل قاعات المطالعة 

 تحسيسهم بضرورة المحافظة على البيئة و أيضا تفعيل مالمح التربية البيئية و استيعاب مضامينها



 



 



 



 

                                        6ملحق رقم 

 

للقيام بعملية تصوير يبين وثائق طلب ترخيص مقدمة لرئيس قسم علم النفس ومنه لرئاسة الجامعة 

يخص قاعات التدريس والمطالعة 1945ماي  8فوتوغرافي بيئي في جامعة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(                                          7ملحق رقم )  
 يبين االستبيان في صورته النهائية                                

  1945ماي  8جامعة  
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس 
ستر علم النفس االجتماعي السنة الثانية ما  

 عنوان الدراسة: التصورات االجتماعية للحفاظ على البيئة في الوسط الجامعي 
1945ماي  8دراسة ميدانية على قاعات المطالعة والتدريس بجامعة   

ة والتدريس استبيان المحافظة على قاعات المطالع  
 التعليمة: أخي الطالب ...أختي الطالبة ...سالم اهلل عليكم 

في إطار التحضير لنيل شهادة ماستر تخصص علم النفس االجتماعي نضع بين أيديكم هـذا االسـتبيان الـذي 

، مر على عدة إجراءات حتى توصلنا إلى البناء النهائي له، و هو خطوة مهمة جدا وبها يـتم العمـل الميـداني

بـداء آرائكـم بملئـه وذلـك بوضـع عالمـة) ضـمن أحـد خانـات البـدائل بعـد قـراءة ×( ولذلك نأمـل تعـاونكم معنـا واا

 العبارات جيدا. 

ــم أن المعلومــات التــي تــدلون بهــا ســوف تعــالب ضــمن إطــار علمــي بحــت وضــمن أخالقيــات العمــل  مــع العل

 الميداني. 

 وبارك اهلل فيكم...وجزاكم اهلل كل خير

 

 إشراف الدكتور: مشطر حسين                              إعداد الطالب: سوكري عمار 

 

 

    2018-2017السنة الجامعية: 



البيانات الشخصية:      

ر                       أنثى   الجنس:    ذك-1  

 فلسفة                      علم االجتماع  التخصص:   علم النفس               -2

ماستر          الطور:     ليسانس              -3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 البدائــــــــــــــــل مؤشـــــــر قاعـــــــات التدريـــــــــــــس-1

 البدائل  
 أبدا أحيانا دائما العبـــــــــــــــــــــــــارة رقـــم البـــــند

    وللس وا قاعة الع رلس. أرما اقوراا وا سلة المهموت 1

    أقوم حعنالم الطاو ت والاراسا حع  الخرول مل قاعة الع رلس. 2
    أمسح الصحورة حع  ا نعهاء مل ال رس. 3
    أحا ر وا عنالل قاعة الع رلس  ذا اانت تناك أوراا مرملة على اقرن. 4
    أاعب على طاو ت واراسا وج رال قاعات الع رلس. 5
    أقوم حغلا نواوذ وأحواب قاعات الع رلس حع  ا نعهاء مل ال راسة. 6
    أق م اله الا وعحارات الشار لعمال النااوة مل أجل رو  المعنولات. 7
    أحا ر وا شراء سلل مهموت قاعات الع رلس وا ثالة ع م عوورتا. 8
    الع رلس.أنا مسؤول عل نااوة الماال الذي أجلس ولا وا قاعات  9
    أرى أل على اقسعاذ ا نعحاه لنااوة المسم وعنالم الطاو ت. 10
    أنصح وأرش  ال مل لخل حالنااوة  اخل قاعات الع رلس. 11
    أثعرم الناام ال اخلا للمسم. 12
    أنحا الطلحة حضرورة المثاواة على نااوة قاعات الع رلس. 13

 البدائـــــــــــــــل قاعــــــات المطالعـــــة مؤشـــــر-2

 أبدا أحيانا دائما العبـــــــــــــارة رقــــــم البنــــد

    أرما الزضوت على أرضلة قاعات المطالعة. 14
    أاعب على ج رال قاعات المطالعة. 15
    مل قاعة مطالعة  لى أخرى. أقوم حإرجاع الاراسا لماانها أرناء أخذتا 16
    المطالعة. أحا ر وا وض  سلة المهموت وا أماال معع  ة  اخل قاعات 17
    أعالم حصوت مرعز   اخل قاعات المطالعة أرناء الث لا أو المطالعة. 18
    أاعب على ج رال وطاو ت قاعات المطالعة. 19
    للمذاارة ومط وللس لألال. أسعخ م قاعات المطالعة 20
    أعزا ى الع خلل  اخل قاعات المطالعة أو وا أروقعها. 21

22 
أرى أنا لجب عزعلل وعجسل  العموحات على ال طالب لخل حالناام ال اخلا لماعات 

    المطالعة وخاصة نااوعها.

    أقوم حعحللغ مسؤول الماعحة حال  خول لث ا  اخل قاعات المطالعة. 23
    أحا ر م  زموئا وا ثموت النااوة للمثاواة على قاعات المطالعة. 24
    أض  وأنشر ملصمات عساع  وا الثزاا على نااوة قاعات المطالعة. 25



    أثاوا على السعائر الموجو ة ولها. 26
    أعثمل المسؤوللة الشخصلة وا الثزاا على قاعات المطالعة. 27

28 
حلطل م  الطلحة اآلخرلل وا ثالة عوعلعهم حع م عرك مخلزاعهم مرملة على  أععامل

    أرضلة وووا طاو ت قاعات المطالعة.

    أقعص  وا اسعخ ام اإلنارة  اخل قاعات المطالعة. 29
    أنشر رماوة نااوة المثلط حلل الطلحة. 30



 ( يبين التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة على استبيان الحفاظ على قاعات المطالعة والتدريس8رقم ) الملحق

  الح ائتتتتتتتتتتتتتل
 دائما أحيانا أبدا العحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارات

℅النسبة بــ ℅النسبة بــ التكرار  ℅بــالنسبة  التكرار   التكرار 
أرما اقوراا وا سلة المهموت وللس وا قاعات الع رلس -1 4 7,8 12 23,5 35 68,6  
أقوم حعنالم الطاو ت والاراسا حع  الخرول مل قاعة الع رلس -2 14 27,5 34 66,7 3 5,9  
أمسح الصحورة حع  ا نعهاء مل ال رس -3 28 54,9 19 37,3 4 7,8  
أحا ر وا عنالل قاعة الع رلس  ذا اانت تناك أوراا مرملة على اقرن -4 9 17,6 35 68,6 7 13,7  
أاعب على طاو ت واراسا وج رال قاعات الع رلس -5 7 13,7 35 68,6 9 17,6  
أقوم حغلا نواوذ وأحواب قاعات الع رلس حع  ا نعهاء مل ال راسة -6 14 27,5 28 54,9 9 17,6  
أق م اله الا وعحارات الشار لعمال النااوة مل أجل رو  المعنولات -7 17 33,3 21 41,2 13 25,5  
أحا ر وا شراء سلل مهموت قاعات الع رلس وا ثالة ع م عوورتا -8 44 86,3 3 5,9 4 7,8  
أنا مسؤول عل نااوة الماال الذي أجلس ولا وا قاعات الع رلس -9 7 13,7 15 29,4 29 56,9  
أرى أل على اقسعاذ ا نعحاه لنااوة المسم وعنالم الطاو ت -10 10 19,6 11 21,6 30 58,8  
أنصح وأرش  ال مل لخل حالنااوة  اخل قاعات الع رلس -11 6 11,8 29 56,9 16 31,4  
أثعرم الناام ال اخلا للمسم -12 5 9,8 13 25,5 33 64,7  
أنحا الطلحة حضرورة المثاواة على نااوة قاعات الع رلس -13 13 25,5 28 54,9 10 19,6  
أرما الزضوت على أرضلة قاعات المطالعة -14 0 0 6 11,8 45 88,2  
أاعب على ج رال قاعات المطالعة-15 0 0 1 2,0 50 98,0  
مل قاعة مطالعة  لى أخرى أقوم حإرجاع الاراسا لماانها أرناء أخذتا-16 9 17,6 23 45,1 19 37,3  
أحا ر وا وض  سلة المهموت وا أماال معع  ة  اخل قاعات المطالعة -17 39 76,5 10 19,6 2 3,9  
أعالم حصوت مرعز   اخل قاعات المطالعة أرناء الث لا أو المطالعة -18 30 58,8 16 31,4 5 9,8  
المطالعة أاعب على اراسا وطاو ت قاعات-19 40 78,4 9 17,6 2 3,9  
أسعخ م قاعات المطالعة للمذاارة ومط وللس لألال -20 6 11,8 21 41,2 24 47,1  
أعزا ى الع خلل  اخل قاعات المطالعة أو وا أروقعها -21 22 43,1 9 17,6 20 39,2  
أرى أنا لجب عزعلل وعجسل  العموحات على ال طالب لخل حالناام -22 6 11,8 9 17,6 36 70,6

 ال اخلا لماعات المطالعة وخاصة نااوعها 
أقوم حعحللغ مسؤول الماعحة حال  خول لث ا  اخل قاعات المطالعة-23 30 58,8 17 33,3 4 7,8  
على قاعات المطالعةأحا ر م  زموئا وا ثموت النااوة للمثاواة -24 29 56,9 17 33,3 5 9,8  
أض  وأنشر ملصمات عساع  وا الثزاا على نااوة قاعات المطالعة-25 41 80,4 9 17,6 1 2,0  
أثاوا على السعائر الموجو ة ولها-26 3 5,9 11 21,6 37 72,5  
أعثمل المسؤوللة الشخصلة وا الثزاا على قاعات المطالعة-27 20 39,2 14 27,5 17 33,3  
أععامل حلطل م  الطلحة اآلخرلل وا ثالة عوعلعهم حع م عرك مخلزاعهم -28 9 17,6 19 37,3 23 45,1

 مرملة على أرضلة وووا طاو ت قاعات المطالعة
أقعص  وا اسعخ ام اإلنارة  اخل قاعات المطالعة-29 13 25,5 19 37,3 19 37,3  
أنشر رماوة نااوة المثلط حلل الطلحة-30 13 25,5 23 45,1 15 29,4  



 (9الملحق رقم )

 Spssيبين نتائب الدراسة المتوصل إليها عن طريق برنامب 

 احصائيات حساب متوسطات األبعاد لقاعات التدريس والمطالعة

Table de fréquences 

 قاعات التدريس

 
Fréquenc

e 

Pourcenta

ge 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valid

e 

19,00 2 3,9 3,9 3,9 

21,00 4 7,8 7,8 11,8 

23,00 3 5,9 5,9 17,6 

24,00 4 7,8 7,8 25,5 

25,00 7 13,7 13,7 39,2 

26,00 2 3,9 3,9 43,1 

27,00 6 11,8 11,8 54,9 

28,00 6 11,8 11,8 66,7 

29,00 5 9,8 9,8 76,5 

30,00 6 11,8 11,8 88,2 

31,00 2 3,9 3,9 92,2 

32,00 1 2,0 2,0 94,1 

33,00 1 2,0 2,0 96,1 

34,00 1 2,0 2,0 98,0 

37,00 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 
 البعد المعرفي الوجداني

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

6,00 2 3,9 3,9 3,9 

8,00 2 3,9 3,9 7,8 

9,00 3 5,9 5,9 13,7 

10,00 8 15,7 15,7 29,4 

11,00 9 17,6 17,6 47,1 

12,00 9 17,6 17,6 64,7 

13,00 10 19,6 19,6 84,3 

14,00 5 9,8 9,8 94,1 

15,00 3 5,9 5,9 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 



 البعد السلوكي

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valid

e 

11,00 3 5,9 5,9 5,9 
12,00 2 3,9 3,9 9,8 
13,00 5 9,8 9,8 19,6 
14,00 8 15,7 15,7 35,3 
15,00 11 21,6 21,6 56,9 
16,00 6 11,8 11,8 68,6 
17,00 8 15,7 15,7 84,3 
18,00 6 11,8 11,8 96,1 
19,00 1 2,0 2,0 98,0 
22,00 1 2,0 2,0 100,0 
Total 51 100,0 100,0  

 

 
 قاعات المطالعة

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

26,00 1 2,0 2,0 2,0 

28,00 2 3,9 3,9 5,9 

29,00 1 2,0 2,0 7,8 

30,00 2 3,9 3,9 11,8 

31,00 3 5,9 5,9 17,6 

32,00 1 2,0 2,0 19,6 

33,00 4 7,8 7,8 27,5 

34,00 3 5,9 5,9 33,3 

35,00 3 5,9 5,9 39,2 

36,00 3 5,9 5,9 45,1 

37,00 2 3,9 3,9 49,0 

38,00 6 11,8 11,8 60,8 

39,00 5 9,8 9,8 70,6 

40,00 3 5,9 5,9 76,5 

41,00 5 9,8 9,8 86,3 

42,00 2 3,9 3,9 90,2 

43,00 2 3,9 3,9 94,1 

44,00 1 2,0 2,0 96,1 

45,00 1 2,0 2,0 98,0 

50,00 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 
 بعد سلوكي 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 17,00 2 3,9 3,9 3,9 



18,00 5 9,8 9,8 13,7 

19,00 7 13,7 13,7 27,5 

20,00 4 7,8 7,8 35,3 

21,00 7 13,7 13,7 49,0 

22,00 7 13,7 13,7 62,7 

23,00 6 11,8 11,8 74,5 

24,00 7 13,7 13,7 88,2 

25,00 5 9,8 9,8 98,0 

26,00 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 
 معرفي وجداني

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

8,00 2 3,9 3,9 3,9 

10,00 1 2,0 2,0 5,9 

11,00 1 2,0 2,0 7,8 

12,00 7 13,7 13,7 21,6 

13,00 7 13,7 13,7 35,3 

14,00 3 5,9 5,9 41,2 

15,00 6 11,8 11,8 52,9 

16,00 5 9,8 9,8 62,7 

17,00 7 13,7 13,7 76,5 

18,00 4 7,8 7,8 84,3 

19,00 2 3,9 3,9 88,2 

20,00 3 5,9 5,9 94,1 

21,00 2 3,9 3,9 98,0 

24,00 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 متوسطات قاعات التدريس من حيث الجنس

 

Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart type الجنس 
Moyenne 

erreur standard 

_قاعات

 التدريس

 72602, 3,55673 25,9583 24 ذكر

 73832, 3,83640 27,5556 27 انثى

 

 متوسطات قاعات المطالعة من حيث الجنس

 

Statistiques de groupe 
 

 N الجنس

Moyenn

e 

Ecart 

type 

Moyenne 

erreur 

standard 

_قاعة

 المطالعة

 99258, 4,86261 34,5833 24 ذكر

 81125, 4,21536 38,6667 27 انثى

 



 الحتساب متغير التخصص بالنسبة لقاعات التدريس والمطالعة  ANOVAاحصائيات

 
Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique 

de Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 Basé sur la moyenne ,675 2 48 ,514 التدريس_قاعات

Basé sur la médiane ,731 2 48 ,487 

Basé sur la médiane 

avec ddl ajusté 

,731 2 43,689 ,487 

Basé sur la moyenne 

tronquée 

,682 2 48 ,510 

 

ANOVA 

   التدريس_قاعات

 

Somme des 

carrés ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

Intergrou

pes 

(combiné) 9,872 2 4,936 ,340 ,713 

Terme 

linéaire 

Non 

pondérés 

5,950 1 5,950 ,410 ,525 

Pondérés 4,939 1 4,939 ,341 ,562 

Ecart 4,932 1 4,932 ,340 ,563 

Intragroupes 696,168 48 14,503   

Total 706,039 50    

 
Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 Basé sur la moyenne 1,469 2 48 ,240 المطالعة_قاعة

Basé sur la médiane 1,098 2 48 ,342 

Basé sur la médiane 

avec ddl ajusté 

1,098 2 42,222 ,343 

Basé sur la moyenne 

tronquée 

1,415 2 48 ,253 

 

ANOVA 

   المطالعة_قاعة

 

Somme des 

carrés ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

Intergroupes (combiné) 17,567 2 8,783 ,351 ,706 

Terme linéaire Non pondérés 5,557 1 5,557 ,222 ,639 

Pondérés 3,952 1 3,952 ,158 ,693 

Ecart 13,615 1 13,615 ,545 ,464 

Intragroupes 1200,120 48 25,002   

Total 1217,686 50    



 لمتغير الطور حسب قاعات التدريس و المطالعة T Test  احصائيات اختبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances 

Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance de 

la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 _قاعة

 المطالعة

Hypothèse 

de 

variances 

égales 

1,161 ,286 -3,213 49 ,002 -4,08333 1,27105 -6,63760 -1,52906 

Hypothèse 

de 

variances 

inégales 

  -3,185 45,880 ,003 -4,08333 1,28192 -6,66389 -1,50278 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 

sur l'égalité 

des variances 

Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance 

de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

_قاعات

 التدريس

Hypothèse 

de variances 

égales 

,041 ,841 -1,536 49 ,131 -1,59722 1,04018 -3,68754 ,49310 

Hypothèse 

de 

variances 

inégales 

  -1,543 48,903 ,129 -1,59722 1,03547 -3,67819 ,48375 



 الدراســـــة ـــــص ملخــــ

إن الهدف من الرئيسي من هذه  الدراسذا ال ذي امبذا ههذا هذة مصررذا  لذةرا  الالهذا رذي اللبذاة  لذ  الهيئذا 

رذي الةسذا المذذامصي ليذ  هذه  الدراسذذا قذان مباةاهذا هذذةال ال لذةرا  اام ما يذا لللبذذاة  لذ  الهيئذا رذذي 

 (. -االما– 1945ماي  8الةسا المامصي )دراسا ميدابيا  ل  اا ا  الماالصا ةال دريس همامصا 

 لقد لدد  الراسا ري ال ساؤا  ال الياال ة 

بذاة المصرريذا الةمدابيذا رذي اسذ هيان اللرراد مذن ليذ  األهصذاد السذلةقيا ة إل  أي مدى  ميل اس ماها  األ-

 ؟  ل  الهيئا ري الةسا المامصي

 هيان ن  قذذذةن هبذذاق رذذذرة  مذذن ليذذذ  م ايذذر المذذذبس رذذي اسذذذ ماها  الالهذذا لذذذةل اسذذذا هذذل يمقذذذن القذذةل-

 اللباة  ل  الهيئا ري الةسا المامصي؟ 

هل يمقن أن  قةن هباق رذرة  مذن ليذ  مايذر ال فلذا رذي اسذ ماها  الالهذا لذةل اسذ هيان اللبذاة -

  ل  الهيئا ري الةسا المامصي؟ 

هذذل مذذن المل مذذل أن بمذذد رذذرة  مذذن ليذذ  الاذذةر المذذامصي رذذي اسذذ ماها  الالهذذا لذذةل اسذذ هيان اللبذذاة -

 الةسا المامصي؟   ل  الهيئا ري

لقد ليا  لهذه  ال سذاؤا  البراذيا  ال اليذا ال ذي  هقذ  مؤا ذا إلذ  لذين الةلذةل للب ذائم هاريقذا  لميذا ة 

 هي قال اليال ةمبهميا  را هيا ة 

اس ماها  أرراد  يبا الهل   ل  اس هيان اللباة  لذ  الهيئذا رذي الةسذا المذامصي  هذرال  باذيد ل هصذاد -

 المصرريا الةمدابيا.السلةقيا  ل  األهصاد 



 ةمد ررة  ها  دالا إللائيا  صالى لم اير المبس ري ااس ماها  ل  اس هيان اللباة  ل  الهيئا ري -

 الةسا المامصي. 

 ةمذد رذرة  ها  دالذذا إللذائيا  صذالى لم ايذذر ال فلذا الدراسذذي رذي ااسذ ماها  لذذ  اسذ هيان اللبذذاة -

  ل  الهيئا ري الةسا المامصي. 

رذذي ااسذذ ماها  لذذ   ماسذذ ر( ةمذذد رذذرة  ها  دالذذا إللذذائيا  صذذالى لم ايذذر الاذذةر المذذامصي )لسذذابس  -

 اس هيان اللباة  ل  الهيئا ري الةسا المامصي. 

 لقد اسم  الدراسا إل  مابهينال ة 

  ي صلذ  البلذل األةل رلةل 3 ل   يل ةيين مامةبها لي  يهبةري يصالم المباهيم الرئيسيا ة  مابب-

ض الصبالر المر هاذا ههذا  مهيذدا لمذا سذي م ال صذر يدي الهي يارح إشقاليا الدراسا ة صبةن هالبلل ال مهالمة 

  أمذذا البلذذل ال الذذ  ري اذذمن الهيئذذا رذذي بي يذذدةر لذذةل ال لذذةرا  اام ما يذذا  ةالبلذذل ال ذذالذذف ريمذذا هصذذد

 الةسا المامصي. 

اسذ اد يا الدراسذا ا بلل الراهع ةيل ذةيالمابب الميدابي ةالم امن رللينال الهة أما المابب ال ابي ة -

مراءا هذا المبهميذذا رذذر ينال األةل ي صلذ  هالدراسذذا األساسذذيا ةفاةا هذذا ال ذذي  ذذم الصمذذل   ةال ذذابي مقسذذم إلذذ  ةا 

 مبااشا الب ائم. اما البلل الفامس رفللبا  لصرض ة ةرقها  

االذذب ةاالهذذا رذذي  51مهذذا  لذذ   يبذذا هلذذ  أساسذذيا لمة  لقذذد ا  مذذدبا رذذي دراسذذ با  لذذ  المذذبهم الةلذذبية 

 رلسبا.  فللا  من مم مع الدراساال  لم الببس   لم اام ماع  ة 3من  1945ماي  8مامصا 

 لقد اهق  األدةا  ال الياال ة 

  قبيا الشهقا ال راهايا قأداة رئيسيا ري الدراسا.-



يذذاب المقذذاييس ال ذذي اسذذ هيان  ذذم هبذذاء   ذذن اريذذ  ال قبيذذا ال ذذي هقرباهذذا لقيذذاس م ايذذرا  الدراسذذا بةذذرا لا- 

  قيس هلق. 

  ةللبا إل  الب ائم ال الياال  spssةهصد مصالما الهيابا  ههربامم 

اس ماها  أرراد  يبا الهل   ل  اسذ هيان اللبذاة  لذ  الهيئذا رذي الةسذا المذامصي  هذرال هالبصذل  باذيد -

 للهصد السلةقي  ل  الهصد المصرري الةمدابي. 

ا  ةمد ررة  ها  دالا إللائيا  صالى لم اير المبس ري ااس ماها  ل  اسذ هيان اللبذاة  لذ  الهيئذا -

 ري الةسا المامصي. 

ا  ةمد ررة  ها  دالا إللائيا  صالى لم اير ال فلا الدراسي ري ااس ماها  ل  اس هيان اللباة -

  ل  الهيئا ري الةسا المامصي. 

إللائيا  صالى لم اير الاذةر المذامصي )لسذابس  ماسذ ر( رذي ااسذ ماها  لذ   ا  ةمد ررة  ها  دالا-

 اس هيان اللباة  ل  الهيئا ري الةسا المامصي. 

Résumé 

 L'étude a porté sur les perceptions sociales de la préservation de l'environnement en milieu 

universitaire (étude de terrain sur les salles de lecture et d'enseignement de l'Université du 8 

mai 1945. 

L’étude a identifié les questions suivantes: 

 Dans quelle mesure les réponses des individus en termes de dimensions comportementales et 

cognitives-émotionnelles ont-elles tendance à figurer dans l'enquête sur la conservation de 

l'environnement dans le milieu universitaire? 

 Est-il possible de dire qu'il existe des différences en termes de sexe variable dans les réponses 

des étudiants sur le questionnaire pour préserver l'environnement dans l'université? 

 Peut-il y avoir des différences en termes de changement de spécialisation dans les réponses 

des étudiants sur le questionnaire pour préserver l'environnement dans l'université? 

 Sommes-nous susceptibles de trouver des différences en termes de niveau universitaire dans 

les réponses des étudiants sur le questionnaire pour préserver l'environnement dans 

l'université? 



Les hypothèses suivantes ont été formulées pour ces questions, qui sont temporaires jusqu'à ce 

que les résultats soient atteints de manière scientifique et systématique, comme suit:  

 Réponses des membres de l'échantillon de recherche au questionnaire sur la conservation de 

l'environnement dans le centre universitaire, soulignant une préférence pour les dimensions 

comportementales sur les dimensions cognitives et émotionnelles.  

 Il existe des différences statistiquement significatives dues à la variable de genre dans la 

réponse au questionnaire sur la conservation de l'environnement dans le milieu universitaire. 

 Il y a des différences de signification statistique attribuées à la variable de la spécialisation de 

l'étude dans la réponse au questionnaire pour préserver l'environnement dans l'université.  

 Il y a des différences statistiquement significatives dues à la variable de la phase universitaire 

(Lance, Master) dans la réponse au questionnaire sur la préservation de l'environnement dans 

l'université. 

L'étude était divisée en deux parties: 

 Le deuxième chapitre traite des perceptions sociales, tandis que le troisième chapitre traite de 

l'environnement dans le milieu universitaire, tandis que le deuxième traite des aspects sociaux 

de l'étude. 

 De l’autre côté, un champ contenant deux chapitres: chapitre IV contient la méthode d'étude 

de cadrage et les procédures, et le deuxième est divisé en deux sections: la première concerne 

l'étude de base et des étapes qui ont travaillé en conséquence, le chapitre V est concerné pour 

présenter et examiner les résultats.   

 

Dans notre étude, nous avons adopté une approche descriptive et un échantillon de recherche 

fondamentale de 51 étudiants à l'Université du 8 mai 1945, issus de 3 disciplines de la société 

d'étude: la psychologie, la sociologie et la philosophie.  

Les outils suivants ont été implémentés:  

 La technique du réseau d'interconnexion en tant qu'outil clé de l'étude.  

 Un questionnaire a été construit en utilisant la technique que nous avons mentionnée pour 

mesurer les variables de l'étude en raison de l'absence de mesures qui le mesurent.  

Après avoir traité les données dans le programme spss, nous avons atteint les résultats 

suivants: 

 Les réponses des membres de l'échantillon de recherche au questionnaire sur la conservation 

de l'environnement dans le centre universitaire montrent déjà une préférence pour la 

dimension comportementale sur la dimension cognitive et émotionnelle.  

 Il n'y avait pas de différences statistiquement significatives dues à la variable de genre dans la 

réponse au questionnaire sur la préservation de l'environnement dans le milieu universitaire.  

 Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dues à la variable de spécialisation de 

l'étude dans la réponse au questionnaire sur la conservation de l'environnement dans 

l'université.  

 Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dues à la variable de la phase 

universitaire (Lance, Master) dans la réponse au questionnaire sur la préservation de 

l'environnement dans l'université. 
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