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تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة
د .عبد اجمليد بن سلمي الروقي
أستاذ أصول الرتبية املشارك ،كلية الرتبية جبامعة شقراء

املستخلص:

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى دور اجلامعــات الســعودية يف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى طلبتهــا ،والتعــرف علــى مســتوى وعيهــم ابلتنميــة املســتدامة،
والكشف عن العالقة بني واقع دور اجلامعات يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة .واستخدمت الدراسة املنهجني الوصفي
ـردا مــن الطلبــة املنتظمــن يف أربــع جامعــات ســعودية.
املســحي والوصفــي االرتباطــي ،ومت تطبيــق االســتبانة علــى عينــة عشـوائية طبقيــة مكونــة مــن ( )384فـ ً
وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن أمههــا :أن واقــع دور اجلامعــات الســعودية يف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى الطلبــة جــاء بدرجــة مرتفعــة؛ حيــث
حل دور (إدارة اجلامعة) يف املرتبة األوىل ،يليه دور (عضو هيئة التدريس) ،ويف املرتبة الثالثة دور (األنشطة الطالبية) ،ويف املرتبة الرابعة جاء دور (املقررات
ّ
اجلامعيــة) ،كمــا أن مســتوى وعــي طلبــة اجلامعــات ابلتنميــة املســتدامة جــاء بدرجــة مرتفعــة .وكشــفت النتائــج عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن
اســتجاابت عينــة الدراســة حنــو حمــوري الدراســة( :واقــع دور اجلامعــات يف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى الطلبــة -مســتوى وعــي الطلبــة ابلتنميــة املســتدامة) تعــزى
إىل متغــر (اجلنــس) ،وكذلــك عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابهتم حنــو (واقــع دور اجلامعــات يف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى الطلبــة أببعــاده
الثالثــة :عضــو هيئــة التدريــس ،املقــررات اجلامعيــة ،األنشــطة الطالبيــة) تعــزى إىل متغــر (اجلامعــة) ،بينمــا وجــدت فــروق يف بُعــد (إدارة اجلامعــة) لصــاحل طلبــة
جامعــة شــقراء .كمــا أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حنــو( :مســتوى وعــي الطلبــة ابلتنميــة املســتدامة) تعــزى إىل متغــر
(اجلامعــة) .كمــا توصلــت الدراســة إىل وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حنــو واقــع دور اجلامعــات يف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى الطلبــة
ومســتوى وعــي الطلبــة ابلتنميــة املســتدامة.
الكلمات املفتاحية :اجلامعات السعودية  -الوعي البيئي -التنمية املستدامة.
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The Role of Saudi Universities in Improving Students’ Environmental Awareness and its
Relation to Their Awareness Level of Sustainable Development
Dr. Abdalmajeed Selmi Arroqi
Associate professor College of education, Shaqra University

Abstract:
This research aimed at identifying the Saudi university’s role in improving students’
environmental awareness, the students’ awareness level of sustainable development, and the
relationship between the reality of Saudi universities role in improving students’ environmental
awareness and their awareness level of sustainable development. The research adopted the
descriptive method and used a questionnaire distributed among a stratified random sample
including (384) regular students from four Saudi universities.
The research concluded that the universities’ role in improving students’ environmental
awareness reached a high degree; whereas the (university administration) role ranked first,
followed by (faculty member) role, (student activities) role, and (university curricula) role
respectively. University students were proved to have a high awareness level of sustainable
development. There were no statistically significant differences among the sample members
responses on the two axes (the reality of the university role in improving students’ environmental
awareness and the students’ awareness level of sustainable development) according to the
(gender) variable and on (the reality of the university role in improving students’ environmental
awareness, including its three dimensions: faculty member, university curricula, student
activities) according to the (university) variable. While there were differences in the dimension
(university administration) for Shaqra University students. Also, there were no statistically
significant differences among the sample responses concerning (the level of students’ awareness
of sustainable development) based on (university) variable, and there was a positive correlation
among the sample responses concerning the reality of universities role in improving students’
environmental awareness and the students’ awareness level of sustainable development.
Key words: Saudi universities - environmental awareness - sustainable development
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املقدمة:
متثل البيئة أمهية ابلغة لإلنسان ،فقد أودع هللا فيها مجيع مقومات احلياة ،وسخر لإلنسان ما حيتاج إليه من مكوانهتا اليت متكنه
من العيش فيها ،ومن أجل أن يستثمرها ويقوم بعمارهتا كما أمره هللا سبحانه.
وقد سعت الكثري من اجملتمعات إىل االستغالل الكبري للموارد البيئية واالستفادة منها ،وهو ما أوجد الكثري من األمناط والسلوكيات
السلبية ،واليت متثلت يف االستهالك املتزايد هلا ،واإلسراف يف استخدامها ،وظهور العديد من املشكالت البيئية ،ومنها تلوث املياه،
أضر
وتلوث اهلواء ،وتلوث الرتبة ،ومشكالت التصحر وغريها من املشكالت األخرى؛ مما انعكس بدوره على التوازن الطبيعي ،و ّ
مبكوانت البيئة وما حتويه من كائنات حية ،وه ّدد صحة اإلنسان واستقرار حياته فيها.
وعليه ،فإنه ينبغي احلذر من االستنزاف البشري املتسارع للموارد الطبيعية؛ حيث تشري إحدى الدراسات إىل أنه يف العام
 2050سيكون العامل حباجة إىل كوكبني مقاربني يف حجمهما إىل حجم كوكب األرض؛ ملواجهة متطلباهتم املتزايدة من االحتياجات
األساسية)Meerah, Halim & Nadeson, 2010( .
عنصرا
وقد اهتمت العديد من دول العامل بزايدة وعي األفراد جتاه بيئتهم واألخطار اليت ميكن أن حتيط هبا؛ حيث ميثل الوعي البيئي ً
ويعرف الوعي البيئي أبنه" :إدراك الفرد القائم على إحساسه ومعرفته ابلعالقات واملشكالت
ً
حامسا يف مواجهة املشكالت البيئيةّ .
عرف الوعي ابملشكالت البيئية
البيئية من حيث أسباهبا وآاثرها ووسائل عالجها"( .حممد والرافعي والسيد1427 ،ه ،ص ،)95كما يُ ّ
أبهنا" :إدراك الفرد للمخاطر واملشكالت اليت هتدد بيئته ،وسعيه حملاولة احلد منها والتغلب عليها"( .النجار ،2019 ،ص)57
ونتيجة هلذا االهتمام؛ فقد عقدت الكثري من املؤمترات والندوات اليت اندت ابالهتمام ابلبيئة؛ حيث عقد يف العام ( )1972مؤمتر
اإلنسان والبيئة يف "استوكهومل" ابلسويد ،والذي يعد مبثابة البداية لتبين وإنشاء برانمج األمم املتحدة للبيئة ،واملهتم إبقرار التعاون بني
الدول يف جمال البيئة ومتابعة برامج التنمية من أجل محاية البيئة ،وتاله مؤمتر قمة األرض الذي عقد يف "ريو دي جانريو" ابلربازيل
والذي أكد على أن التنمية املستدامة هي خطوة ضرورية لتجاوز التدهور البيئي( .الزروق )2013 ،ويف العام ( )2002عقد مؤمتر
"جوهانسبريج" جبنوب إفريقيا للتنمية املستدامة ،والذي حدد أهدافًا للتصدي للمشاكل البيئية الصعبة ،ومنها تقليص إنتاج واستخدام
املواد الكيميائية حبلول العام  2020واستبداهلا بطرق ال تضر البيئة أو صحة اإلنسان .كما عقدت منظمة األمم املتحدة يف العام
مترا حول التغريات املناخية يف مدينة "كوبنهاجن" ابلدمنارك ،والذي اندى خبفض مستوايت االنبعااثت الغازية ملواجهة
( )2009مؤ ً
مشكالت التغري املناخي( .إبرير)2010 ،
ويف العام  ،2015قامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بوضع أهداف رئيسة لتحويل العامل وحتقيق مستقبل أفضل حبلول عام
 ،2030وأطلقت عليها مسمى (أهداف التنمية املستدامة) ،وتتضمن ( )17هدفًا تسعى من خالهلا إىل توفري حياة كرمية للجميع،
قدما حملاربة الفقر واجلوع ،واحلد من تدهور البيئة ،ويف املقابل تعزيز الصحة والتعليم
والعمل على محاية كوكب األرض ،واملضي ً
واملساواة بني اجلنسني والسالم والعدالة( .اهليئة العامة لإلحصاء)2018 ،
عرف كل
احتل الوعي البيئي مكانة كبرية مع إقرار أهداف التنمية املستدامة ووضع خطة لتنفيذها حبلول العام  ،2030وقد ّ
لقد ّ
من :النسو ،وسلوب ،ودام مرياس ( )Lansu, Sloep & Dam-Mieras, 2010التنمية املستدامة أبهنا" :جمموعة من اإلجراءات
العملية اليت متكن األجيال احلالية من تلبية احتياجاهتا دون اإلضرار ابلبيئة لينتفع هبا األجيال الالحقة" (ص.)250
ويتضمن مفهوم التنمية املستدامة عدة أمور ،ومنها" :أهنا حالة ال يتناقص فيها املنفعة أو االستهالك أو خمزون رأس املال الطبيعي
عرب الزمن ،كما يتم فيها إدارة املوارد؛ حبيث حتافظ على اإلنتاج املستدام من خدمات املوارد ،كذلك فإنه يتحقق فيها احلد األدىن من
شروط استقرار النظام البيئي وعودته"( .حممد ودواي وخضري ،2015 ،ص)342
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إن مفهوم التنمية املستدامة يسعى إىل حتقيق التوازن يف البيئة بني املوارد املتاحة واالحتياجات الفعلية ،وهو أمر ممكن حتقيقه من
خالل ترسيخ املمارسات األكثر استدامة والصديقة للبيئة ،ونقل خربات الدول املتقدمة يف جمال التنمية املستدامة ،وحتديد املشكالت
البيئية اليت متثل خطورة كبرية على البيئة وعلى األجيال القادمة؛ لذا فإنه من الضروري دعم عمليات رفع مستوى الوعي ،وتغيري أمناط
االستهالك ،وهو ما ميكن حتقيقه من خالل الربامج التعليمية)Pearson & Degotardi, 2009( .
وعلى الصعيد احمللي ،يتجلى (الربانمج الوطين للتوعية البيئية والتنمية املستدامة) ،وهو أحد مبادرات التحول الوطين  2020ضمن
رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030والذي يهدف إىل نشر املعرفة ورفع مستوى الوعي بقضااي البيئة ،وترسيخ الشعور ابملسؤولية الفردية
واجلماعية للمحافظة عليها وحتسينها لدى خمتلف شرائح اجملتمع ،ابإلضافة إىل تشجيع اجلهود الوطنية التطوعية يف هذا اجملال ،ورفع مستوى
الثقافة البيئية؛ لتعزيز دور كل فرد يف اجملتمع بوصفه مشارًكا يف محاية البيئة ومنع التلوث عنها ،وترشيد استخدام املوارد الطبيعية ومنع أو
احلد من تلوثها .وتتضمن املبادرة تنفيذ برامج لتشجيع اجملتمع على املشاركة الفاعلة يف محاية البيئة واحملافظة عليها ،من خالل السعي
لتحقيق االنسجام بني توفر املوارد الطبيعية املتجددة وغري املتجددة ،وبني متطلبات التنمية املستدامة( .املركز الوطين لألرصاد1442 ،ه)
واململكة العربية السعودية بوصفها إحدى دول أعضاء اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،فإهنا تسعى ألن تكون من أوائل الدول اليت
تعمل على حتقيق تنمية مستدامة عامليًا ابتداءً من الداخل؛ إذ إن أهداف التنمية املستدامة تنسجم مع رؤية اململكة  .2030وابلرغم
من أن حتقيق أهداف التنمية املستدامة هو من األمور الطوعية غري امللزمة للدول ،فإن اململكة التزمت مبسؤوليتها التامة بتنفيذها مبا
يتوافق مع ثوابتها وخصوصيتها ،كما أن مشاركتها يف العديد من املؤمترات وورش العمل املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة أسهمت
بشكل كبري يف توضيح جهود اململكة لتحقيقها أببعادها وجوانبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ومبا ينسجم مع الرؤية الوطنية
( .2030اهليئة العامة لإلحصاء)2018 ،
مؤخرا عن إطالق مبادرة (السعودية اخلضراء) ،ومبادرة (الشرق
كما أعلن مسو ويل العهد األمري حممد بن سلمان -حفظه هللاً -
األوسط األخضر)؛ حيث أوضح مسوه أن هاتني املبادرتني أتتيان تعز ًيزا للجهود البيئية القائمة يف اململكة العربية السعودية خالل
اجلادة مبواجهة ما عانته من حتدايت بيئية متثلت يف ارتفاع درجات احلرارة،
السنوات السابقة وفق رؤية  ،2030نظري رغبة اململكة ّ
واخنفاض نسبة األمطار ،وارتفاع موجات الغبار والتصحر( .وكالة األنباء السعودية1442 ،ه)
ويف ظل هذه التحدايت اليت تواجه النظام البيئي ،وكذلك التحدايت اليت تواجه حتقيق متطلبات التنمية املستدامة ،جند أن الرتبية
ومرورا
معنية ابلدرجة األوىل بتنمية الوعي البيئي وتشكيله لدى األفراد على خمتلف أعمارهم ،بدءًا مبرحلة التعليم ما قبل املدرسيً ،
ابلتعليم العام ،مث التعليم اجلامعي.
مشكلة الدراسة:
تعول الكثري من الدول على اجلامعات يف إحداث التغيري والتطوير لدى األفراد واجملتمعات؛ حيث ينظر إىل اجلامعات ابعتبارها
ّ
األداة املهمة يف حتقيق النهضة واالرتقاء على كافة اجلوانب االجتماعية والبيئية واالقتصادية والتقنية والسياسية ،واليت ميكن من خالهلا
مواجهة التحدايت املعاصرة ،ومواكبة التطورات السريعة املتالحقة.
وميثل الوعي البيئي أحد املوضوعات البارزة يف هذا العصر ،والذي ينبغي للجامعات أن توليه ُج ّل اهتمامها وتركيزها؛ ملا له من
أمهية كبرية يف غرس السلوكيات واالجتاهات اإلجيابية لدى طلبة اجلامعة حنو بيئتهم ،وزايدة الوعي أبمهية البيئة واحملافظة عليها ،والقدرة
على التعامل معها واستثمار مواردها ابلشكل املطلوب ،والذي ال يؤثر على حق األجيال القادمة ابالنتفاع هبا.
وقد جاءت أهم التوصيات اخلتامية ملؤمتر (املخرجات التعليمية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية  )2030املنعقد يف
جامعة حائل يف الفرتة من  28-26نوفمرب  2019بضرورة إكساب املتعلمني مهارات القرن احلادي والعشرين اليت هتدف إىل التحول

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،384-351جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

355

يف إسرتاتيجيات الصف الدراسي واملناهج؛ لتشكيل طالب مستعدين لتلقي عامل متطور ،واملشاركة بشكل متزايد يف التواصل بني
الثقافات والتفكري الناقد والتكامل التكنولوجي ،وتعزيز قدرة املؤسسات التعليمية على توفري كوادر بشرية مؤهلة ومدربة يف خمتلف
التخصصات؛ لتلبية حاجات سوق العمل مبا يسهم يف تعزيز التنمية املستدامة( .رسالة اجلامعة1442 ،ه)
وقد أشارت إحدى الدراسات إىل ضعف مستوى الوعي البيئي لدى الطالب اجلامعي ،كما أن دور اجلامعة يف تنميته كان ضعي ًفا
(املعافا ،)2020 ،كما بينت دراسات أخرى أن مستوى الوعي البيئي لدى طلبة اجلامعة كان متوسطًا (الطراونة ،)2018 ،وأن مستوى
بوي ،وأن مستوى املمارسة البيئية واالهتمام ابلقضااي البيئية
املعرفة البيئية واالجتاهات حنو البيئة لدى الطلبة أقل من املستوى املقبول تر ً
بوي( .العمري واخلوالدة)2013 ،
ال خيتلف عن املستوى املقبول تر ً
ويف ظل ندرة الدراسات اليت تناولت دور اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى الطالب اجلامعي ومستوى الوعي ابلتنمية املستدامة
لديه والعالقة بينهما ،جاء اهتمام الباحث هبذه الدراسة اليت تسعى لإلجابة عن السؤال الرئيس التايل :ما دور اجلامعات السعودية
يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة؟
أسئلة الدراسة:
ينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
	-ما واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة من وجهة نظرهم؟
	-ما مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة؟
	-ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف استجاابت الطلبة حنو كل من( :واقع قيام اجلامعات السعودية بدورها يف تنمية الوعي
البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة) اليت تعزى ملتغريي :اجلنس واجلامعة؟
	-ما العالقة بني واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة؟
أهداف الدراسة:
	-تتحدد أهداف الدراسة فيما يلي:
	-التعرف على واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها.
	-التعرف على مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة.
	-الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف استجاابت الطلبة حنو حموري الدراسة املتعلقة مبتغريي :اجلنس ،واجلامعة.
	-الكشف عن العالقة بني واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة.
أمهية الدراسة:
للدراسة احلالية أمهية نظرية ،وأخرى تطبيقية ،وميكن توضيحهما على النحو التايل:
األمهية النظرية:
تنبع األمهية النظرية للدراسة احلالية من خالل ما أييت:
تناوهلا ملوضوع الوعي البيئي للطلبة ،وهو من املوضوعات اليت فرضت نفسها بقوة يف الوقت احلاضر حبسب التحدايت اليت أفرزهتا
واآلاثر اليت ترتتب عليها .كما ميثل موضوع التنمية املستدامة أحد املوضوعات املعاصرة ،والذي يلقى االهتمام املتزايد يف الكثري من
البلدان حول العامل؛ حيث إن هذا املفهوم يُعىن حبق األفراد واجملتمعات يف االنتفاع ابملوارد الطبيعية ،واحلصول على احتياجاهتم ومتطلباهتم
األساسية ،وحتسني مستوايهتم املعيشية ،وذلك دون استنزاف هلذه املوارد أو إفراط يف استهالكها؛ للحفاظ على حق األجيال الالحقة.
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كما أتيت هذه الدراسة استجابة للتوصيات اليت قدمتها املؤمترات العاملية حول موضوعات الوعي البيئي والتنمية املستدامة ،وضرورة
قيام املؤسسات التعليمية -ومنها اجلامعات -بدورها الرتبوي والتوعوي يف هذا اجملال؛ حيث أتيت الدراسة ضمن هذا اإلطار.
أيمل الباحث أن تثري الدراسة احلالية األدب الرتبوي أو املكتبة الرتبوية مبا ستقدمه من إضافة علمية ونظرية؛ كون الدراسة احلالية
من الدراسات النادرة -على حد علم الباحث -اليت تناولت دور اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها ومدى ارتباطه مبستوى
وعيهم ابلتنمية املستدامة.
األمهية التطبيقية:
تتضح األمهية التطبيقية للدراسة احلالية من خالل ما أييت:
	-من املؤمل أن تفيد نتائج الدراسة احلالية وتوصياهتا يف لفت نظر قيادات اجلامعات السعودية ومنسوبيها من أعضاء هيئة
التدريس إىل الواقع الراهن للدور الذي تقوم به اجلامعات يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها؛ مما يعزز من املناشط والربامج
واألدوار اليت ميكن أن تقوم هبا اجلامعات يف هذا الشأن.
	-كما ميكن أن تفيد هذه النتائج والتوصيات القائمني على اجلامعات السعودية يف الكشف عن مستوى وعي طلبة اجلامعات
ابلتنمية املستدامة ،وعالقته ابلدور الذي تقوم به اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لديهم؛ وابلتايل استثمار وتعزيز جهود اجلامعات
يف دعم توجهات مؤسسات الدولة وجهودها يف هذا اجملال.
	-فتح اجملال أمام الباحثني إلجراء املزيد من الدراسات حول تنمية الوعي البيئي ،وكذلك املزيد من الدراسات األخرى حول
امللحة اليت تستحق االهتمام يف وقتنا احلاضر.
موضوع التنمية املستدامة ،بوصفهما من املوضوعات ّ
مصطلحات الدراسة:
الوعي البيئي :يُقصد ابلوعي" :إدراك الفرد ألشياء معينة يف املوقف أو الظاهرة"( .شحاتة والنجار وعمار ،2003 ،ص)339
عرف (الوعي البيئي) إجرائيًا أبنه :استشعار الطالب اجلامعي ألمهية البيئة وسالمتها من أجل تلبية احتياجاته ومتطلباته ،وإدراكه
ويُ ّ
للمشكالت البيئية وخطورهتا وأتثرياهتا على الفرد واجملتمع ،ومعرفته أبسباهبا وسبل عالجها.
عرف (الدور) أبنه" :األمناط السلوكية املتوقعة أو اليت يؤديها فرد ما -أو مؤسسة -يف سياق اجتماعي معني"
دور اجلامعات :يُ ّ
عرفه الباحث إجرائيًا أبنه :مجيع اجلهود واإلجراءات واألنشطة اليت تقوم هبا
(الشريفي1421 ،ه ،ص .)219أما (دور اجلامعات) فيُ ّ
اجلامعات السعودية من أجل تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها .ويتم قياسه يف هذه الدراسة من خالل االستبانة املع ّدة هلذا الغرض،
واليت تتناول أربعة أبعاد :إدارة اجلامعة ،عضو هيئة التدريس ،املقررات اجلامعية ،األنشطة الطالبية الالصفية.
التنمية املستدامة :تتبىن الدراسة يف تعريفها اإلجرائي للتنمية املستدامة التعريف الذي أوردته منظمة (اليونسكو) ،والذي نص
على أن التنمية املستدامة هي "التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة،
واالستدامة هي منوذج للتفكري حول املستقبل الذي يضع يف احلسبان االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية يف إطار السعي
للتنمية وحتسني جودة احلياة"( .منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،2013 ،ماهي التنمية املستدامة؟).
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :يقتصر موضوع الدراسة على واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته بوعيهم
ابلتنمية املستدامة.
احلدود الزمانية :أجريت الدراسة يف الفصل األول من العام اجلامعي 1442ه.
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احلدود املكانية :اقتصرت الدراسة على كل من :جامعة اإلمام حممد بن سعود ،وجامعة القصيم ،وجامعة شقراء ،وجامعة اجملمعة.
وقد جاء اختيار هذه اجلامعات ابعتبار تفاوهتا يف النشأة ،ما بني العريقة يف نشأهتا كجامعة اإلمام حممد بن سعود ،واملتوسطة النشأة
كجامعة القصيم ،واحلديثة النشأة كجامعيت شقراء واجملمعة.
اإلطار النظري:
 /1مفهوم الوعي البيئي وأمهيته:
تعرف البيئة أبهنا" :الوسط أو اجملال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان وحيصل منه على مقومات حياته ،من غذاء وكساء ومأوى،
ّ
ويتأثر به ويؤثر فيه" (السبعاوي ،2018 ،ص .)100وتشري دراسة إبرير ( )2010إىل أن لفظ البيئة كان يقصد به يف املاضي البيئة
الطبيعية مبواردها ومكوانهتا املتعددة ،كاألرض والنبااتت واحليواانت ،واملياه واهلواء ،إال أن هذا املفهوم تغري ومل تعد البيئة متثل العناصر
الطبيعية فقط ،بل أصبحت تشمل املوارد املادية واالجتماعية املتاحة إلشباع حاجيات اإلنسان.
وعلى ذلك ،فإن البيئة متثل لإلنسان اإلطار الذي يعيش فيه ،وحيصل منه على مقومات حياته ،وميارس فيه نشاطاته وعالقاته
مع أفراد اجملتمع ،فهي تشمل كل ما حييط ابلفرد من موجودات ،من املاء واهلواء واألرض ،وما عليها من كائنات حية أو غري حية،
املكون الطبيعي؛ حيث يرتبط اإلنسان من
املكون االجتماعي ،و ّ
املكون االقتصادي ،و ّ
وابلتايل فهي تتكون من ثالثة مكوانت رئيسةّ :
إجياب أو سلبًا( .قرواين)2013 ،
خالل هذه املكوانت ببيئته ويتفاعل معها وتؤثر فيه ويؤثر فيها ً
وجل -سخر لإلنسان املوارد البيئية ليتمكن من القيام مبقتضى اخلالفة يف األرض ،واستثمار هذه املوارد على الوجه
إن هللا ّ
عز ّجاهدا إىل استنزاف هذه املوارد واستهالكها
املطلوب دون إسراف أو إفساد ،إال أن جهل اإلنسان وقلة وعيه جتاه بيئته جعله يسعى ً
بشكل كبري؛ مما أدى إىل ظهور العديد املشكالت البيئية واختالل التوازن الطبيعي فيها.
مستخدما كل ما
عرف أبو عمرية ( )2014الوعي البيئي أبنه" :استشعار املواطن أبمهية سالمة البيئة لتلبية متطلباته واحتياجاته،
ً
ويُ ّ
لديه من معارف وخربات ومهارات للتعايش مع مكوانهتا ،وإدراكه ملدى خطورة مشكالهتا على صحته ،ومستقبل األجيال القادمة،
عرفه حممد وآخرون (1427ه)
والعمل على عدم تفاقمها ،وإجياد احللول املناسبة هلا ابلطرق والسلوكيات السليمة" (ص .)11يف حني يُ ّ
أبنه" :إدراك الفرد القائم على إحساسه ومعرفته ابلعالقات واملشكالت البيئية من حيث أسباهبا وآاثرها ووسائل عالجها" (ص.)95
كما تشري دراسة السبعاوي ( )2018إىل أن الوعي البيئي يتمثّل يف "مدى إدراك الفرد وإملامه ابملعلومات واملفاهيم البيئية املتوفرة لديه
يف كيفية التعامل واحملافظة على البيئة ،واملتمثل بصورة السلوكيات اإلجيابية الصحيحة جتاه البيئة"(ص.)101
إمجال إىل أن الوعي البيئي يرتكز على تزويد الفرد ابملعارف واملهارات وبناء االجتاهات لديه؛ من أجل
إن هذه التعريفات تشري ً
فعال يف
عنصرا ً
الشعور واإلحساس مبشكالت بيئته اليت يعيش فيها واألسباب النامجة عنها ،وموقفه اإلجيايب جتاه ذلك ،وليكون ً
احلفاظ عليها وتنميتها من خالل سلوكياته وتصرفاته اإلجيابية جتاهها.
وتتجلى أمهية التوعية البيئية يف كوهنا من الوسائل الفعالة اليت تساعد اإلنسان على احلفاظ على مقومات بيئته وصيانتها من مجيع
املخاطر اليت يسببها اإلنسان ،بصورة مباشرة أو غري مباشرة (املهنا1433 ،ه) ،وحسن استغالل مصادرها الطبيعية املتجددة وغري
املتجددة( .املعافا)2020 ،
ئيسا للرتبية البيئية ،فالنقص يف الوعي البيئي يُع ّد أحد
إن تعزيز الوعي البيئي لدى األفراد ابت ضرورة ملحة بوصفه هدفًا ر ً
األسباب الرئيسة يف ظهور املشكالت البيئية ،ولعل من أبرزها استغالل اإلنسان للموارد الطبيعية عشوائيًا على حساب التوازن البيئي
دون االكرتاث ابحتياجات األجيال القادمة( .عبد الفتاح.)2020 ،
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 /2دور اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي:
يعول عليها اجملتمع يف تلبية احتياجاته ومتطلباته ،حسب املرحلة
ميثل طلبة اجلامعة العنصر البشري الفعال يف اجملتمع ،والقوة اليت ّ
العمرية الفتية اليت يعيشوهنا ،وحسب ما ميتلكونه من معارف ومهارات اكتسبوها خالل فرتة تدرجهم يف مراحل التعليم املختلفة،
ابإلضافة إىل أتهيلهم وختصصهم العلمي يف سنوات دراستهم اجلامعية ،وهو ما حيتم على اجلامعة أن تثري خرباهتم ومعلوماهتم حول
خمتلف القضااي اليت هتمهم وهتم جمتمعهم ،ومن ذلك القضااي اليت تتصل ببيئتهم اليت يعيشون فيها.
ويربز دور اجلامعة من خالل ما تقوم به من جهود تتمثل يف توجيه وعي طلبتها حنو البيئة ومشكالهتا ،واختاذ خطوات مهمة
على املستوى الرباجمي وعلى مستوى األنشطة واملقررات وأعضاء اهليئة التدريسية .فاجلامعات ختتلف عن غريها من املؤسسات
التعليمية األخرى؛ لكوهنا من أهم املؤسسات اليت هلا عالقة مباشرة جبميع جوانب التنمية املستدامة يف جماالهتا املختلفة :االجتماعية،
واالقتصادية ،والثقافية ،والبيئية ،والسياسية ،فهي متثل القيادة الفكرية والعلمية يف اجملتمع واملنوطة حبل مشكالته ومواجهة حتدايته.
(عامر)2011 ،
وعلى ذلك ،فإنه ينبغي على اجلامعة أن تقوم بتطوير براجمها الدراسية اليت تقدمها لطلبتها؛ لتوسيع مداركهم ،وزايدة املعرفة والوعي
بكيفية التعامل مع البيئة واحلفاظ عليها ،وكذلك رفع مستوى الوعي بتأثري األنشطة املختلفة على البيئة ،وخباصة تلك األنشطة اليت
تؤثر سلبًا عليها ،وابلتايل ميتلكون القدرة على اختاذ القرارات اإلجيابية عند قيامهم ابألنشطة املختلفة بعد اخنراطهم يف سوق العمل
واحلياة العامة( .النجار)2019 ،
مهما يف ترشيد السلوك البيئي لألفراد إذا ما أحسن ختطيط ووضع براجمها ،وإعداد من يقوم
فاجلامعة ميكن أن تلعب ً
دورا ً
ابلتدريس فيها ،فنجد أن من أهم أهداف التعليم اجلامعي اإلسهام يف خدمة البيئة ،فمن خالل التعليم اجلامعي تتم عملية التفاعل
املستمر بني الفرد املتعلم وبيئته؛ حبيث حتقق الصلة الوثيقة بني ما يتعلمه الفرد وحاجات جمتمعه ومشكالته( .السبعاوي)2018 ،
عددا من اإلجراءات اليت ميكن للجامعة أن تسهم من خالهلا يف رفع درجة الوعي البيئي
ويرى املعافا ( ،2020ص )122أن هناك ً
لدى الطلبة ،ومنها ما يلي:
اهتماما أكرب يف األنشطة الطالبية.
	-إعطاء برامج البيئة والرتبية البيئية
ً
	-احتواء اجملالت اجلامعية بكافة أنواعها على موضوعات بيئية هتدف إىل توعية الطلبة أبمهية احلفاظ على البيئة وترشيد مواردها.
	-عقد الندوات واللقاءات يف جمال البيئة للطالب لتسهل نقل املعلومات إليهم.
	-احتواء املقررات الدراسية على بعض القضااي البيئية؛ لرفع درجة الوعي البيئي لدى الطلبة.
	-وجود مصادر متنوعة للمعلومات عن البيئة وإاتحتها لطلبة اجلامعة.
	-وميكن حتديد دور اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها من خالل عدة حماور ،وذلك على النحو التايل( :الزعيب2015 ،؛
العجمي وآخرون2018 ،؛ الطراونة)2018 ،
أوال /إدارة اجلامعة :ميكن إلدارة اجلامعة أن تتخذ بعض اإلجراءات اليت تسهم يف تنمية وعي الطلبة ابلبيئة ،ومن ذلك على سبيل
املثال عقد املؤمترات العلمية والندوات اليت تناقش موضوعات البيئة ،واستضافة عدد من املتخصصني واملهتمني ابلشؤون البيئية لتوعية
الطلبة بدورهم جتاه البيئة.
اثنيًا /عضو هيئة التدريس :ميثل عضو هيئة التدريس أحد أركان العملية التعليمية ،وله دور كبري يف هذا اجملال؛ حيث ميكن له
أن يقوم بتوعية الطلبة ابألنظمة والقوانني الصادرة من الدولة حول محاية البيئة واحملافظة عليها ،وأن يناقشهم يف املشكالت اليت تعاين
منها البيئة ،والطرق اليت ميكن من خالهلا معاجلة هذه املشكالت.
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اثلثًا /املقررات الدراسية :تعمل املقررات الدراسية على إعداد الطالب اجلامعي من الناحية املعرفية واملهارية والقيمية ،وابلتايل فهي
تسهم بقدر كبري يف تكوين شخصيته وإعداده األكادميي والتخصصي ،واملسامهة يف إعداده ابقتدار لسوق العمل واجملتمع .وميكن
عاما على
للمقررات الدراسية حبسب طبيعتها أن تسهم يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة -وخباصة تلك املقررات اليت تكون متطلبًا ً
مستوى اجلامعة -وذلك من خالل تضمينها ملوضوعات تتناول املفاهيم البيئية ،وتناقش قضااي البيئة وحتدايهتا.
ابعا /األنشطة الطالبية :متثل األنشطة الطالبية الالصفية روح احلياة اجلامعية ،فهي هتيئ للطالب اجلامعي الفرصة لتعزيز قدراته
رً
وتنمية مهاراته يف شىت اجملاالت ،كما تفتح اجملال أمامه الكتشاف مواهبه وممارسة هواايته .وميكن لألنشطة الطالبية أن تعمل على
تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة من خالل إاتحة الفرصة هلم لالخنراط يف األعمال التطوعية املتعلقة خبدمة البيئة ،وكذلك إقامة
املسابقات اليت تعزز الوعي البيئي.
 /3مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها:
ظهرت العديد من التعريفات ملفهوم التنمية املستدامة ،ومن ذلك ما أورده طاهر ( )2013أبهنا" :السعي الدائم لتقدير نوعية احلياة
اإلنسانية ،مع األخذ يف االعتبار قدرات وإمكاانت النظام الطبيعي الذي حيتضن احلياة" (ص .)51كما عرفتها "اللجنة العاملية لألمم
املتحدة ( )2002أبهنا :التنمية اليت حترتم البيئة وتعترب مالئمة تكنولوجيا وصاحلة اقتصاداي ومقبولة اجتماعيا ،وهتدف إىل تلبية احتياجات
اجليل احلايل دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة"( .بكر والربزجني ،2018 ،ص)140
وتؤكد على هذا التعريف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ()2013؛ حيث أشارت إىل أن التنمية املستدامة
تعين" :التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة ،واالستدامة هي منوذج
للتفكري حول املستقبل الذي يضع يف احلسبان االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية يف إطار السعي للتنمية وحتسني جودة
احلياة".
وبشكل عام فإن هذه التعريفات للتنمية املستدامة تتشارك يف أهنا أتخذ يف احلسبان حتسني معيشة اإلنسان ،وتركز على مستوى
جودة ونوعية اخلدمات اليت يتلقاها ،وذلك من خالل استثمار أمثل للموارد البيئية ،ودون إغفال حق األجيال القادمة يف توفري
احتياجاهتا ومتطلباهتا األساسية.
وهناك ثالثة أبعاد رئيسة للتنمية املستدامة ،وهي :البعد االقتصادي الذي يتضمن إشباع حاجات األفراد من خالل منو اقتصاد
مالئم ،والبعد االجتماعي ويتضمن حتقيق العدل واملساواة من خالل توزيع خمرجات التنمية بعدالة بني أبناء اجليل احلايل واألجيال
الالحقة ،والبعد البيئي الذي يتضمن محاية البيئة وحتقيق التوازن بني اإلنتاج والبيئة( .خالد والشامي)2018 ،
 /4أهداف التنمية املستدامة ودور اجلامعة يف حتقيقها:
	-يشري غنيم وأبو زنط ( ،2010ص )7إىل أن هناك مجلة من األهداف اليت تسعى التنمية املستدامة لتحقيقها ،ومنها ما يلي:
	-حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان من خالل الرتكيز على العالقات بني نشاطات السكان والبيئة.
	-تعزيز وعي السكان ابملشكالت البيئية القائمة ،وتنمية إحساسهم ابملسؤولية جتاهها ،وحثهم على املشاركة الفعالة يف إجياد حلول
مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف تنفيذ وتقدمي برانمج ومشاريع التنمية املستدامة.
	-احرتام البيئة الطبيعية وحتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد ،وهنا تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد على أهنا موارد
حمدودة؛ لذلك حتول دون استنزافها أو تدمريها ،وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل أمثل.
	-ربط التكنولوجيا احلديثة أبهداف اجملتمع من خالل توعية السكان أبمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي ،وكيفية استخدام
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املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع دون أن يؤدي ذلك إىل خماطر وآاثر بيئية سلبية ،أو على األقل وجود حلول
مناسبة هلذه اآلاثر.
	-إحداث تغيري مناسب يف حاجات وأوليات اجملتمع ابتباع طريقة تالئم إمكانياته وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن
تفعيل التنمية االقتصادية ،والسيطرة على مجيع املشكالت البيئة.
	-حتقيق منو اقتصادي تقين ،والذي يتطلب تطوير املؤسسات والبىن التحتية؛ لتؤكد على املساواة يف تقاسم الثروات بني األجيال
املتعاقبة ،ويف اجليل نفسه.
ويف العام  ،2015قامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بوضع أهداف رئيسة لتحقيق مستقبل أفضل حبلول العام  ،2030وأطلقت عليها
مسمى (أهداف التنمية املستدامة) تتضمن ( )17هدفًا ،ومن هذه األهداف :القضاء على الفقر واجلوع ،وتعزيز الصحة والتعليم واملساواة
بني اجلنسني ،وضمان احلصول على املياه النظيفة ،ومحاية النظم البيئية املتصلة ابملياه يف الغاابت واجلبال واألراضي الرطبة واألهنار ،وزايدة
االستثمار يف مصادر الطاقة النظيفة،كالطاقة الشمسية والرايح والطاقة احلرارية( .برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف الدول العربية1442 ،ه)
وضوحا ،بوصفها األداة اليت يستند إليها اجملتمع يف إحداث التغيري
وأييت دور اجلامعة يف حتقيق التنمية املستدامة بشكل أكثر
ً
والتنمية والتطوير يف شىت اجملاالت.
فالتعليم اجلامعي يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل إعداد القوى البشرية املختلفة وتدريبها ،وخباصة املعلمني والرتبويني
وصناع السياسة التعليمية وخمططي التعليم .فاجلامعات تتحمل مسؤولية حتقيق أهداف ومتطلبات التنمية املستدامة بوصفها مكان
إعداد قادة املستقبل ،فكثري من املوارد البشرية اليت تدير مؤسسات اجملتمع املختلفة تعلمت وتدربت يف اجلامعة ،كما أن اجلامعات
منوذجا حيتذى به
متثل
انعكاسا للمجتمعات اليت نشأت فيها ،فمن خالل التعليم والبحث العلمي واملمارسات املؤسسية فإهنا تُع ّد ً
ً
يف سعي اجملتمع حنو حتقيق التنمية املستدامة يف كافة جوانبه ،إضافة إىل أن اجلامعات لديها التزام اتم حنو اجملتمع وخدمته ،وضرورة
املسامهة يف الوفاء مبتطلباته وحل مشكالته ،مما حيتّم عليها املشاركة يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع( .درويش والسيد)2016 ،
ويف هذا السياق ،يشري الطراونة وأبو محيدان ( ،2020ص )248إىل أنه ينبغي على اجلامعات أن تعمل على تطبيق فكر جديد
يتم من خالله إنتاج رأس مال بشري له دراية مببادئ التنمية املستدامة وذلك من خالل ما يلي:
إجياد مناذج جديدة للنمو االقتصادي تتفق مع التنمية املستدامة يف مناهج االقتصاد من خالل دراسة بعض القضااي،كقضااي الندرة،
واالقتصاد البيئي ،واملوارد املتجددة وغري املتجددة ،وإدراج مبادئ التنمية املستدامة يف مجيع التخصصات ذات العالقة ابلنشاط االقتصادي.
تطبيق أساليب جديدة للطاقة املستدامة ،فعلم االستدامة يتطلب البحث يف الطاقة البديلة للموارد الطبيعية من أجل األجيال
القادمة ،فاحلفاظ على الطاقة واملوارد غري املتجددة ال يقتضي فقط عدم اإلفراط يف استغالل هذه املوارد ،وإمنا يتطلب توفري البدائل هلا.
إدراج مبادئ التنمية املستدامة يف مجيع التخصصات اجلامعية ،فالتحديثات يف املناهج اجلامعية عرب التخصصات املختلفة هي
مفتاح التعامل مع التنمية املستدامة ،كتدريس مناهج يف التكيف البيئي واملناخي ،والتخطيط املستدام وبناء املؤسسات املستدامة .
ومستقبل احلصول على احتياجاهتم
حاضرا
إن على اجلامعة مسؤولية كبرية يف تعزيز املهارات واالجتاهات اليت ستتيح للطلبة
ً
ً
األساسية واحلياة الكرمية ،وكذلك حق االستفادة العادلة من املوارد البيئية دون اإلضرار هبا .كما أنه ينبغي على اجلامعة -حتقي ًقا
للتنمية املستدامة -أن تقوم إبعداد األفراد الذين ميتلكون الوعي الكامل؛ حبيث تكون لديهم االستدامة كمظهر وسلوكيات تعزز من
مسؤوليتهم االجتماعية جتاه جمتمعهم.
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الدراسات السابقة:
أول /الدراسات املتعلقة ابلوعي البيئي:
ً
أجريت العديد من الدراسات حول موضوع الوعي البيئي من زوااي خمتلفة ،ومن ذلك دراسة العمري واخلوالدة ( )2013اليت
هدفت إىل التعرف على مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة كلية الرتبية جبامعة الريموك ابألردن ،واستخدم الباحثان املنهج الوصفي
فردا .وأظهرت النتائج أن مستوى املعرفة البيئية
ومقياسا للثقافة البيئية مت تطبيقه على عينة عشوائية من الطلبة بلغ حجمها (ً )430
ً
واالجتاهات حنو البيئة لدى الطلبة أقل من املستوى املقبول تربوايً  ،77%وأن مستوى املمارسة البيئية واالهتمام ابلقضااي البيئية ال
بوي .كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية على اختبار املعرفة البيئية تعزى
خيتلف عن املستوى املقبول تر ً
للجنس لصاحل اإلانث ،يف حني مل توجد فروق تعزى للمستوى الدراسي أو للتخصص ،وكذلك وجود فروق على مقياس االجتاهات
حنو البيئة يعزى للتخصص ،وفروق على مقياس االهتمام ابلقضااي البيئية تعزى للجنس لصاحل اإلانث وللمستوى الدراسي.
"ليله وفيفريز" ( )Lillah & Viviers, 2014فهدفت إىل التعرف على تصورات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية
أما دراسة ّ
إدارة األعمال والعلوم االقتصادية يف إحدى جامعات جنوب إفريقيا فيما يتعلق مبستوايت الوعي والقيم البيئية ،واآلاثر املرتتبة على
تدريس موضوعات حول إدارة البيئة والتعليم البيئي ،ومدى اختالف تصوراهتم عن نظرائهم يف الكليات األخرى ،واستخدم الباحثان
املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة اليت طبقت على عينة مكونة من ( )326طالبًا و( )126عضو هيئة تدريس .وبينت أهم النتائج
موافقة أعضاء هيئة التدريس على تدريس موضوعات عن إدارة البيئة والتعليم البيئي بدرجة أكرب من نظرائهم يف الكليات األخرى ،يف
حني كانت رغبة طلبة الكلية يف التعلم عن البيئة وعن السلوكيات البيئية بدرجة أقل من نظرائهم يف الكليات األخرى.
وسعت دراسة الزعيب ( )2015إىل التعرف على مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة العلوم اإلسالمية
العاملية وعالقته مبتغريي اجلنس والتخصص ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة اليت طبقها على عينة عشوائية
تفعا ،وأنه ال توجد فروق يف مستوى
بسيطة بلغت ( )80طالبًا وطالبة .وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى الوعي البيئي للطلبة كان مر ً
الوعي تعزى للجنس ،يف حني توجد فروق تعزى للتخصص ولصاحل ختصص اإلرشاد والصحة النفسية.
كما أجرى كل من :العجمي والظفريي والشطي ( )2018دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى املواطنة البيئية لدى عينة من
طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت وعالقتها ببعض املتغريات ،واستخدم الباحثون املنهج الوصفي ،واالستبانة اليت طبقت على عينة
تفعا يف ثالثة أبعاد ،هي:
عشوائية من طلبة الكلية بلغ حجمها (ً )374
فردا .وبينت أهم النتائج أن مستوى املواطنة البيئية جاء مر ً
الثقافة البيئية ،والتطوع يف أنشطة بيئية ،والسلوك البيئي املسؤول .يف حني جاء متوسطًا يف بُعد دعم الطلبة ألنشطة ختدم قضااي
ومشكالت البيئة .كما بينت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريي النوع والتخصص الدراسي.
وقام كل من" :تيكن وجينيس" ( )Tekin & Gunes, 2018بدراسة هدفت إىل حتديد مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة
"إينونو" برتكيا ،والعوامل املؤثرة فيه .واستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي ،ومقياس االجتاهات البيئية الذي جرى تطبيقه على
عينة من طلبة اجلامعة بلغ عددهم ( )384طالبًا ممن يدرسون يف املستويني األول والرابع .وكشفت النتائج أن درجة االجتاهات البيئية
لطلبة املستوى األول وطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وكلية اهلندسة كانت أعلى من نظرائهم ،يف حني جاءت االجتاهات البيئية
لدى طلبة كلية طب األسنان هي األدىن .كما بينت النتائج أن العوامل األخرى اليت تؤثر على مستوى الوعي تضمنت احلالة التعليمية
ألولياء أمور الطالب ،ومنطقة معيشتهم اليت عاشوا فيها معظم الوقت ،وحالة ممارسة اهلواايت لديهم.
وهدفت دراسة الطراونة ( )2018إىل تقصي مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية اآلداب يف جامعة الزيتونة األردنية ،واستخدم
ومقياسا جرى تطبيقه على عينة عشوائية طبقية بلغت ( )250طالبًا وطالبة .وأظهرت النتائج أن مستوى
الباحث املنهج الوصفي
ً
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الوعي لدى أفراد العينة جاء متوسطًا ،وأن مستوى الوعي البيئي خيتلف ابختالف اجلنس ولصاحل اإلانث ،وابختالف املستوى
الدراسي ،ولصاحل طلبة مستوى السنة الرابعة.
وأجرى احلضيف ( )2019دراسة هدفت إىل التعرف على مدى التزام طالب الرتبية البدنية وعلوم احلركة جبامعة القصيم ابلقيم
البيئية ،والتعرف على مستوى التدين لديهم ،ابإلضافة إىل الكشف عن العالقة بني التزام الطلبة ابلقيم البيئية ومستوى التدين.
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،وطبقت االستبانة على عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها ( )196طالبًا .وأشارت
جدا ،وأن مستوى التدين لديهم كان بدرجة كبرية ،وأن هناك
نتائج الدراسة إىل أن التزام الطالب ابلقيم البيئية متحقق بدرجة كبرية ً
عالقة ارتباطية طردية قوية بشكل عام بني مستوى التدين والقيم البيئية املقاسة لديهم.
وهدفت دراسة عبد الفتاح ( )2020إىل تنمية املسؤولية البيئية والوعي البيئي ابستخدام منوذج " "csctيف تدريس مقرر الرتبية
البيئية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة الوادي اجلديد مبصر ،واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ،وأداتني لقياس الوعي البيئي
واملسؤولية البيئية على عينة من طالب الفرقة الثالثة تعليم أساسي ،وجمموعهم ( )200طالب .وأوضحت النتائج وجود دالئل تشري
إىل منو املسؤولية البيئية والوعي البيئي لدى العينة التجريبية اليت مت تدريسها ابستخدام منوذج "."csct
وأجرى املعافا ( )2020دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة جنران ودور اجلامعة يف تنميته،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة اليت طبقت على عينة بلغت ( )560طالبًا .وأوضحت النتائج أن هناك
ضع ًفا يف مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة ،وكذلك ضع ًفا يف دور اجلامعة يف تنميته ،وأن هناك فروقًا يف مستوى الوعي البيئي لصاحل
التخصصات العلمية ،ولصاحل طلبة املستوايت الرابع والسابع والثامن ،كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بني استجاابت
الطلبة حول دور اجلامعة للوعي البيئي ومستوى الوعي البيئي.
اثنيًا /الدراسات املتعلقة ابلتنمية املستدامة:
تناول عدد من الباحثني موضوع التنمية املستدامة يف دراساهتم ،ومن ذلك دراسة كل من" :إندربريج ونوردن وهانسون"
( )Anderberg, Norden & Hansson, 2009اليت سعت إىل الكشف عن أهم االجتاهات الرئيسة اليت ميزت األحباث اليت
تناولت التعليم من أجل التنمية املستدامة يف جمال التعليم العايل ،بوصفه من القضااي املعقدة ،ابإلضافة إىل حقيقة أن التنمية املستدامة
هي قضية مهمة للجامعات على مستوى العامل ،واستخدم الباحثون املنهج الواثئقي من خالل استعراض االجتاهات احلديثة يف
عاما املاضية .وقد توصلت الدراسة إىل أن
البحوث اليت تناولت التعليم من أجل التنمية املستدامة يف التعليم العايل على مدار العشرين ً
قليل ،فمازالت النقاشات
التعليم من أجل التنمية املستدامة جرى تنفيذه بشكل حمدود ،وأن عدد األحباث حول هذا املوضوع كان ً
العاملية تدور حوله ،وأن جهود اجلامعات مازالت غري فعالة وحباجة إىل مزيد من التطوير ،كما أكدت النتائج على الدور احلاسم الذي
يلعبه التعليم العايل يف التعليم لتحقيق االستدامة.
أما دراسة أبو مساعد ( )2015فهدفت إىل التَّعرف على درجة تطبيق اجلامعات الفلسطينية إلدارة اجلودة الشَّاملة وعالقتها بدرجة
حتقق مؤشرات التَّعليم من أجل التَّنمية املستدامة ،ولتحقيق أهداف َّ
الدراسة؛ مت استخدام املنهج الوصفي التَّحليلي وأداة االستبانة،
وتكونت عينة ال ِّدراسة من ( )279أكادمييًا من أعضاء اهليئة التَّدريسية يف اجلامعات الفلسطينية والذين ميثلون نسبة ( )27%من جمتمع
َّ
ِ
ال ِّدراسة .ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها ال ّدراسة أن الوزن النّسيب لدرجة تطبيق اجلامعات الفلسطينية إلدارة اجلودة الشَّاملة من
أي بدرجة تطبيق كبرية ،كما بلغ الوزن النِّسيب لدرجة حتقُّق مؤ ِّشرات التَّعليم من
وجهة نظر أعضاء اهليئة التَّدريسية بلغ ()72.06%؛ ّ
أجل التَّنمية املستدامة من وجهة نظر أعضاء اهليئة التَّدريسية يف اجلامعات الفلسطينية ()67.98%؛ أي بدرجة حتقُّق متوسطة .كما
بينت النتائج وجود عالقة ارتباط دالّة إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسطات درجات تقدير أعضاء اهليئة التَّدريسية
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لدرجة تطبيق اجلامعات الفلسطينية إلدارة اجلودة الشَّاملة وبني درجة حتقُّق مؤ ِّشرات التَّعليم من أجل التَّنمية املستدامة فيها ،وهي
عالقة طردية قوية؛ حيث بلغ معامل االرتباط بينهما (.)0.82
وسعت دراسة درويش والسيد ( )2016إىل الوقوف على مفهوم التنمية املستدامة وخصائصها ومتطلبات حتقيقها ،وحتديد
دور التعليم اجلامعي يف تلبية متطلباهتا ،واستخالص العالقة بني متويل التعليم اجلامعي ودوره يف الوفاء مبتطلبات التنمية املستدامة،
كما وكي ًفا
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي .وكشفت أهم النتائج أن حتقيق التنمية املستدامة يتطلب تطوير التعليم اجلامعي ً
من خالل عدد من اآلليات ومن أبرزها :تطوير مستوى الطالب اجلامعي ،وختصيص اعتمادات مالية إضافية للجامعات ،ومراجعة
وحتديث مناهج التعليم اجلامعي بصورة دورية.
وأجرى الدوسري ( )2017دراسة هدفت إىل استعراض واقع برامج عمادات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف اجلامعات السعودية
لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة ،والكشف عن املعوقات اليت تواجه العمادات يف حتقيق التنمية املستدامة ،وأهم الربامج املقرتحة
للعمادات لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة ،واستخدم الباحث املنهجني الوصفي املسحي والوصفي التحليلي ،ومت تطبيق االستبانة
فردا
فردا ،وعينة بلغت (ً )211
على عينة تكونت من عمداء ووكالء عمادات خدمة اجملتمع يف مثان جامعات سعودية وعددهم (ً )30
من أعضاء هيئة التدريس .وبينت النتائج أن حتقق الربامج املقدمة يف العمادات ملتطلبات التنمية املستدامة جاءت بدرجة متوسطة،
وأن من أهم الربامج املقرتحة للعمادات يف حتقيق متطلبات التنمية املستدامة :برامج األمن الفكري وبرامج التطوير املهين لقطاع التعليم
والربامج التثقيفية والتوعوية للشباب.
وسعت دراسة خالد والشامي ( )2018إىل التعرف على مستوى الوعي ابلتنمية املستدامة لدى طالبات كلية االقتصاد املنزيل
ومقياسا
جبامعة األزهر ،وكذلك مستوى التفكري الناقد لديهن ،والعالقة بينهما .واستخدمت الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي،
ً
للوعي ابلتنمية املستدامة ،والذي مت تطبيقه على عينة من طالبات الفرقة الرابعة بلغت ( )246طالبة .وأوضحت النتائج أن مستوى
منخفضا ،وأنه ال توجد عالقة
تفعا لدى الطالبات ،يف حني كان مستوى التفكري الناقد لديهن
ً
الوعي ابلتنمية املستدامة كان مر ً
ارتباطية بني الوعي ابلتنمية املستدامة والتفكري الناقد.
وهدفت دراسة النجار ( )2019إىل التعرف على أثر برانمج تدرييب يف ممارسات التنمية املستدامة على تنمية الوعي ابملشكالت
البيئية ومهارات العمل التطوعي لدى طالبات جامعة سطام بن عبد العزيز ابخلرج ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجرييب،
وأداتني لقياس الوعي ابملشكالت البيئية واختبار للمواقف ،وتكونت عينة الدراسة من ( )45طالبة بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية
ابجلامعة .وبينت النتائج فاعلية الربانمج التدرييب يف تنمية الوعي ابملشكالت البيئية ومهارات العمل التطوعي لدى الطالبات ،كما
كشفت النتائج عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الوعي ابملشكالت البيئية ومهارات العمل التطوعي.
وأجرى بكر والربزجني ( )2020دراسة هدفت إىل التعرف على مستوايت املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة لدى طلبة جامعة
صالح الدين ابلعراق ،والكشف عن طبيعة العالقة بني املسؤولية االجتماعية وأبعاد التنمية املستدامة من منظور الطلبة ،واعتمدت
فردا.
الدراسة على املنهج الوصفي املسحي ،وتطبيق االستبانة على عينة عشوائية طبقية من طلبة كليات اجلامعة بلغ حجمها (ً )375
وتوصلت الدراسة إىل أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بدرجة متوسطة من املسؤولية االجتماعية ،كما يتمتعون بدرجة متوسطة من
االستجابة ألبعاد التنمية املستدامة؛ أي إهنم يتمتعون بشعور إجيايب حنو بعض جماالت املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة ،وأن
هناك عالقة ارتباطية مباشرة وغري مباشرة للمتغري املستقل (املسؤولية االجتماعية) واملتغري التابع (أبعاد التنمية املستدامة).
وهدفت دراسة املدين ( )2020إىل التعرف على اجتاهات طالب اجلامعات حنو تناول وسائل التواصل االجتماعي لقضااي التنمية
املستدامة ،واعتمد البحث على املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة اليت طبقت على عينة قصدية بلغ حجمها ( )400طالب يف
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جامعيت أم القرى مبكة املكرمة وامللك عبد العزيز جبدة .وأشارت النتائج إىل أن هناك عالقة ارتباطية بني معدل تعرض الشباب اجلامعي
السعودي لوسائل التواصل االجتماعي ومستوى وعيهم بقضااي التنمية املستدامة على وسائل التواصل االجتماعي ،متثلت يف تكوين
خلفية عن قضااي التنمية املستدامة يف املرتبة األوىل ،مث احلصول على معلومات بشأهنا.
تعقيب على الدراسات السابقة:
ابلنظر يف الدراسات اليت جرى استعراضها ،يُالحظ أهنا تع ّد من الدراسات احلديثة ،وقد تناول بعضها موضوع الوعي البيئي ،يف
حني تناول بعضها اآلخر موضوع التنمية املستدامة ،ومجيع هذه الدراسات اهتمت وركزت على التعليم اجلامعي؛ مما يعين أن موضوع
الدراسة احلالية يعد من املوضوعات اجلديرة ابلبحث.
وقد اتفق موضوع الدراسة احلالية مع موضوعات الدراسات السابقة ،كما اتفقت الدراسة احلالية مع كثري منها يف استخدام املنهج
حتديدا مع دراسة (احلضيف )2019 ،يف استخدام املنهج الوصفي االرتباطي ،وكذلك اتفقت مع الكثري من هذه
الوصفي ،واتفقت ً
الدراسات يف استخدام أداة االستبانة ،يف حني تفردت الدراسة احلالية عن هذه الدراسات يف حبثها ملوضوع دور اجلامعات السعودية
يف تنمية الوعي البيئي وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة.
واستفاد الباحث من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة ،وإثراء اإلطار النظري للدراسة احلالية ،كما استفاد منها يف
حتديد املنهج املالئم للدراسة ،وإعداد وتصميم أداة الدراسة ،وكذلك يف حتليل نتائج الدراسة والتعليق عليها.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة :لتحقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحث ابستخدام املنهجني الوصفي املسحي والوصفي االرتباطي ،والذي جرى
بوساطتهما التعرف على واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي لدى الطلبة ،والتعرف على مستوى وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية
املستدامة ،وكذلك دراسة ووصف العالقة بني واقع دور اجلامعات يف تنمية الوعي لدى الطلبة ،ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة.
تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة البكالوريوس املنتظمني يف أربع جامعات ،وهي :اإلمام حممد بن سعود
جمتمع الدراسةّ :
اإلسالمية ،والقصيم ،وشقراء ،واجملمعة ،والذين يبلغ عددهم ( )197681طالبًا وطالبة( .جامعة اإلمام حممد بن سعود1442 ،ه؛
جامعة القصيم1442 ،ه؛ جامعة شقراء1442 ،ه؛ جامعة اجملمعة)2019 ،
فردا ،مث توزيع االستباانت
عينة الدراسة :قام الباحث ابختيار عينة عشوائية طبقية من طلبة اجلامعات األربع بلغ حجمها (ً )384
عليهم ابلتساوي ،وكان عدد االستباانت املسرتدة ( )329استبانة متثل  85.7%من إمجايل االستباانت املوزعة .ويوضح اجلدول التايل
خصائص عينة الدراسة:
جدول ( )1خصائص عينة الدراسة
املتغري
اجلنس

اجلامعة

اإلمجايل

الفئة

التكرارات

النسبة املئوية

ذكر

238

72.3

أنثى

91

27.7

جامعة اإلمام حممد بن سعود

76

23.1

جامعة القصيم

72

21.9

جامعة شقراء

93

28.3

جامعة اجملمعة

88

26.7

329

100%
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يتضح من اجلدول ( )1أن عينة الدراسة من الذكور بلغت ( )238طالبًا بنسبة ( )72.3%وهي األعلى ،بينما جاء عدد الطالبات
فردا،
( )91طالبة بنسبة ( .)27.7%كما يتضح أن نسبة طلبة جامعة شقراء هي األعلى بواقع ()28.3%؛ حيث بلغ عددهم (ً )93
فردا ،مث طلبة جامعة اإلمام حممد بن سعود بنسبة ( ،)23.1%وعددهم
يليهم طلبة جامعة اجملمعة بنسبة ( ،)26.7%وعددهم (ً )88
فردا.
فردا ،يف حني كانت النسبة األدىن لطلبة جامعة القصيم بواقع ( ،)21.9%وعددهم (ً )72
(ً )76
أداة الدراسة :استخدم الباحث أداة االستبانة ملناسبتها لطبيعة البياانت املراد احلصول عليها ،ومتشيًا مع أهداف الدراسة ومنهجها
والتساؤالت اليت تسعى لإلجابة عنها.
بناء أداة الدراسة :قام الباحث ببناء أداة الدراسة يف صورهتا األولية ابلرجوع للمراجع واألدبيات ذات العالقة ،ومن خالل
الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة .وتكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من جزأين :اجلزء األول اشتمل على البياانت
األولية لعينة الدراسة ،وهي( :اجلنس ،واجلامعة) .أما الثاين فاشتمل على حمورين رئيسني ،ومها :احملور األول (واقع دور اجلامعة يف تعزيز
الوعي البيئي لدى الطلبة) ،وتضمن ( )20عبارة موزعة على ( )4أبعاد ،وهي( :إدارة اجلامعة) ،و(عضو هيئة التدريس) ،و(املقررات
اجلامعية) ،و(األنشطة الطالبية – الالصفية) .واحملور الثاين (مستوى وعي طلبة اجلامعة ابلتنمية املستدامة) وتضمن ( )20عبارة.
صدق أداة الدراسة :قام الباحث ابلتحقق من صدق األداة من خالل ما يلي:
أ /الصدق الظاهري :عُرضت االستبانة بصورهتا األولية على ( )6من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف جماالت الرتبية والعلوم
البيئية ،والذين أبدوا مقرتحاهتم ومالحظاهتم حول مناسبة االستبانة ،ومدى وضوح عباراهتا وانتمائها للمحور ،ويف ضوء ذلك مت إجراء
التعديالت اليت اتفق عليها غالبية احملكمني ،سواء ابحلذف أو التعديل أو اإلضافة.
ب /صدق االتساق الداخلي :مت حساب االتساق الداخلي من خالل تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من ( )30طالبًا
وطالبة ،مث حساب معامل االرتباط "بريسون" من خالل معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة ابلدرجة الكلية
للمحور الذي تنتمي إليه العبارة ،ويوضح ذلك اجلداول التالية:
جدول ( )2معامالت ارتباط عبارات حمور (دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة) ابلدرجة الكلية للمحور
عضو هيئة التدريس

إدارة اجلامعة

األنشطة الطالبية

املقررات اجلامعية

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

1

**0.675

6

**0.756

11

**0.745

16

**0.809

2

**0.753

7

**0.776

12

**0.826

17

**0.754

3

**0.727

8

**0.840

13

**0.786

18

**0.835

4

**0.644

9

**0.802

14

**0.825

19

**0.770

5

**0.804

10

15
**0.751
** دال عند مستوى 0.01

**0.758

20

**0.821

جدول ( )3معامالت ارتباط أبعاد حمور (دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة) ابلدرجة الكلية للمحور
البعد

معامل االرتباط

البعد

معامل االرتباط

إدارة اجلامعة

**0.885

املقررات اجلامعية

**0.911

عضو هيئة التدريس

**0.909

األنشطة الطالبية

**0.920

** دال عند مستوى 0.01
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جدول ( )4معامالت ارتباط عبارات حمور (مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة) ابلدرجة الكلية للمحور
العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

1

**0.661

6

**0.800

11

**0.674

16

**0.770

2

**0.671

7

**0.665

12

**0.750

17

**0.799

3

**0.715

8

**0.732

13

**0.749

18

**0.811

4

**0.700

9

**0.708

14

**0.806

19

**0.782

5

**0.673

10

**0.696

15

**0.759

20

**0.544

** دال عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدولني ( )3 ،2أن مجيع عبارات حمور (دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة) دالة عند مستوى
( ،)0.01كما تراوحت معامالت االرتباط لألبعاد ابلدرجة الكلية للمحور ما بني ( .)0.920 ،0.885كما يتضح من اجلدول ()4
أن مجيع عبارات حمور (مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة) دالة عند مستوى ()0.01؛ إذ تراوحت ما بني
( ،)0.811 ،0.544ومجيعها معامالت ارتباط جيدة ،وتشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة ومناسبة لتطبيق أداة الدراسة احلالية.
ثبات أداة الدراسة :حلساب ثبات أداة الدراسة مت إجراء اختبار معامل ثبات (ألفا كرونباخ) .ويوضح اجلدول ( )5قيم معامل
الثبات حملاور أداة الدراسة:
جدول ( )5معامل (ألفاكرونباخ) لقياس ثبات أداة الدراسة
م

احملور

عدد العبارات

معامل الثبات

1

إدارة اجلامعة

5

0.871

2

عضو هيئة التدريس

5

0.914

3

املقررات اجلامعية

5

0.914

4

األنشطة الطالبية

5

0.916

5

الدرجة الكلية للمحور األول (واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة)

20

0.964

6

احملور الثاين (مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة)

20

.0950

40

0.965

الثبات الكلي

يتضح من اجلدول ( )5أن قيمة معامل الثبات الكلي ألداة الدراسة بلغ ( ،)0.965وهي درجة ثبات عالية ،فيما تراوحت
معامالت الثبات لألبعاد وحموري الدراسة ما بني ( ،)0.964 ،0.871وهذه املعامالت تشري إىل درجة عالية من الثبات ميكن الوثوق
هبا يف استخدام أداة الدراسة جلمع البياانت الالزمة.
األساليب اإلحصائية املُستخدمة يف الدراسة:
عددا من األساليب اإلحصائية املناسبة ،وهي :التكرارات والنسب املئوية ،ومعامل ارتباط "بريسون"
استخدمت الدراسة ً
( ،)Pearson Correlationومعامل "ألفاكرونباخ" ( ،)Cronbach’s Alphaواملتوسط احلسايب ( ،)Meanواالحنراف املعياري
( ،)Standard Deviationواختبار (ت) لعينتني مستقلتني ( ،)Independent Sample T-Testوحتليل التباين األحادي (One
 ،)Way Anovaواختبار شيفيه (.)Scheffe
واستخدمت الدراسة مقياس "ليكرت" ( )Likertاخلماسي لتحديد استجاابت عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات االستبانة،
جدا )4( ،مرتفع )3( ،متوسط )2( ،منخفض)1( ،
وحتديد قيمة لكل مستوى من املستوايت يف املقياس كما يلي )5( :مرتفع ً
جدا .ومت حتديد طول فئات املقياس اخلماسي من خالل املعادلة :طول الفئة= درجة الفئة العليا -درجة الفئة الدنيا ÷
منخفض ً
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عدد الفئات ،)0.80 =5 ÷1 5-( ،مث إضافة الناتج إىل أقل قيمة يف املقياس ( )1لتحديد احلد األعلى للفئة ،وهكذا أصبح طول
الفئات كما يف اجلدول (:)6
جدول ( )6حتديد فئات املقياس املتدرج اخلماسي
مرتفع ج ًدا

مرتفع

متوسط

منخفض

منخفض ج ًدا

5 – 4.21

4.20 3.41-

3.40 – 2.61

2.60 – 1.81

1.80 – 1

نتائج الدراسة ومناقشتها وحتليلها:
السؤال األول :ما واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة من وجهة نظرهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجاابت عينة
الدراسة حنو احملور األول الذي تضمن أربعة أبعاد ،وذلك على النحو التايل:
جدول ( )7يوضح واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة
م

دور اجلامعات السعودية

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

الرتتيب

1

إدارة اجلامعة

3.85

0.87

1

2

عضو هيئة التدريس

3.80

1.00

2

3

املقررات اجلامعية

3.69

0.95

4

4

األنشطة الطالبية

3.73

0.97

3

3.77

0.86

مرتفع

املتوسط احلسايب
العام

بلغ املتوسط احلسايب العام للمحور ( ،)3.77ابحنراف معياري ( ،)0.86وهذا يدل على أن واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية
الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر الطلبة.
وقد يعزى ذلك إىل االهتمام الكبري الذي توليه اجلامعات لنشر الوعي حول املفاهيم البيئية والرتكيز على محاية البيئة واحلفاظ
عليها ،ابعتبار أن هذا التوجه يواكب رؤية اململكة العربية السعودية  2030اليت ركزت على القضااي البيئية ،وتكثيف الوعي حبماية
البيئة ،والتوسع يف زايدة رقعة مساحة احملميات الطبيعية.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من( :الزعيب2015 ،؛ والعجمي وآخرون )2018 ،اللتني كشفتا أن مستوى الوعي البيئي لدى
تفعا .يف حني ختتلف مع دراسة (الطراونة )2018 ،اليت بينت أن مستوى الوعي لدى الطلبة جاء متوسطًا،
طلبة اجلامعة كان مر ً
ودراسة (املعافا )2020 ،اليت أوضحت أن هناك ضع ًفا يف مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة ،وكذلك ضع ًفا يف دور اجلامعة يف تنميته.
وابلنظر إىل اجلدول السابق ،يتضح أن دور (إدارة اجلامعة) جاء يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( ،)3.85واحنراف معياري
( ،)0.87يليه دور (عضو هيئة التدريس) مبتوسط حسايب ( ،)3.80واحنراف معياري ( ،)1.0وابملرتبة الثالثة أييت دور (األنشطة
أخريا جاء دور (املقررات اجلامعية) يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب
الطالبية) مبتوسط حسايب ( ،)3.73واحنراف معياري ( ،)0.97و ً
( ،)3.69واحنراف معياري (.)0.95
تفصيل هلذه األبعاد:
وفيما يلي
ً
البعد األول /واقع دور إدارة اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي:
للتعرف على ذلك؛ مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجاابت عينة الدراسة،
وترتيبها تنازليًا حسب املتوسط احلسايب ،وذلك على النحو التايل:
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جدول ( )8يوضح واقع دور إدارة اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة
املتوسط احلسايب

تصدر إدارة اجلامعة النشرات
 3التوعوية حول املشكالت البيئية 17 19.1 63 41.6 137 31.3 103
والتصدي هلا

5.2

9

2.7

3.94

0.98

2

مرتفع

20

6.1

10

3

3.87

1

3

مرتفع

13 12.5 41 21.3 70 29.2 96 33.1 109

4

3.75

1.06

4

مرتفع

5.5

3.69

1.01

5

مرتفع

3.85

0.87

موافق بشدة
ك

ك

%

ك

%

ك

%

تعقد إدارة اجلامعة الندوات
 1واللقاءات العلمية اليت هتدف إىل 46 41.3 136 35.6 117
تنمية الوعي البيئي

14

2

تستضيف إدارة اجلامعة
املتخصصني يف اجملال البيئي
للتوعية ابلقضااي البيئية

تكرم إدارة اجلامعة الطلبة املتميزين
ّ 5
يف جمال خدمة البيئة

%

ك

%

حمايد

69 40.7 134 29.2 96

21

هتتم إدارة اجلامعة ابملشاركة يف
 4االحتفال ابملناسبات البيئية مثل 18 11.9 39 18.8 62 36.2 119 27.7 91
يوم الشجرة
املتوسط احلسايب العام للبعد

الرتتيب

16

4.9

14

4.3

3.99

1.04

1

مرتفع

م

العبارات

موافق

غري موافق

غري موافق بشدة

الدرجة

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

مرتفع

يتضح من اجلدول ( )8أن املتوسط احلسايب العام للبعد بلغ ( ،)3.85ابحنراف معياري ( ،)0.87وهذا يدل على أن واقع دور
إدارة اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم .وقد تراوحت املتوسطات احلسابية بني (،3.69
 ،)3.99وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي.
وميكن تفسري ذلك أبن إدارة اجلامعة تتفهم بشكل واضح مسؤوليتها الكبرية جتاه طلبتها من خالل تنمية الوعي البيئي لديهم،
ومسايرة االجتاهات احمللية والعاملية يف توجهاهتا حنو محاية البيئة واحملافظة عليها.
وجاءت العبارة (( :)1تعقد إدارة اجلامعة الندوات واللقاءات العلمية اليت هتدف إىل تنمية الوعي البيئي) ابملرتبة األوىل مبتوسط
حسايب ( ،)3.99وابحنراف معياري ( ،)1.04ويعزى ذلك إىل إدراك إدارة اجلامعة ألمهية هذه الندوات واللقاءات العلمية يف إجياد
بيئة علمية حمفزة الستثارة الوعي البيئي لدى الطلبة .يليها العبارة (( :)3تصدر إدارة اجلامعة النشرات التوعوية حول املشكالت البيئية
والتصدي هلا) ،مبتوسط حسايب ( ،)3.94وابحنراف معياري ( ،)0.98ويعزى ذلك إىل الدور الذي يقوم به اإلعالم اجلامعي جتاه
القضااي البيئية والتوعية مبشكالهتا .ويف األخري أتيت العبارة (( :)4هتتم إدارة اجلامعة ابملشاركة يف االحتفال ابملناسبات البيئية) مبتوسط
سنوي
حسايب ( ،)3.69وابحنراف معياري ( ،)1.01ويعزى ذلك إىل أن املناسبات البيئية اليت تقام على مدار العام وبشكل يتكرر ً
على مستوى العامل تع ّد فرصة مهمة للتذكري أبمهية البيئة واحلفاظ عليها.
البعد الثاين /واقع دور عضو هيئة التدريس يف تنمية الوعي البيئي:
ويوضح ذلك اجلدول التايل:
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جدول ( )9يوضح واقع دور عضو هيئة التدريس يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة
درجة املوافقة
م

العبارات

موافق بشدة
ك

يوضح عضو هيئة التدريس للطلبة
7
أمهية احلفاظ على البيئة

%

موافق
ك

%

حمايد
ك

%

غري موافق

غري موافق
بشدة

%

%

ك

ك

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب الدرجة

5.5 18 6.7 22 11.9 39 37.7 124 38.3 126

3.97

1.12

1

مرتفع

 6الطلبة للمشاركة يف خدمة البيئة 4.3 14 8.5 28 14.9 49 37.7 124 34.7 114

3.90

1.10

2

مرتفع

 9يف املشكالت البيئية اليت يعاين 5.2 17 9.7 32 15.2 50 36.5 120 33.4 110

3.83

1.15

3

مرتفع

 8األنظمة والقوانني املتعلقة مبجال 5.8 19 9.1 30 14.6 48 37.4 123 33.1 109

3.83

1.16

4

مرتفع

يكلف عضو هيئة التدريس الطلبة
 10بكتابة بعض التقارير أو األحباث 29 12.5 41 24.6 81 28.6 94 25.5 84
حول املخاطر البيئية

3.50

1.02

3.80

1

يقوم عضو هيئة التدريس بتوجيه
واجملتمع

يناقش عضو هيئة التدريس الطلبة
منها اجملتمع

يبني عضو هيئة التدريس للطلبة
محاية البيئة

املتوسط احلسايب العام للبعد

8.8

5

مرتفع
مرتفع

يتضح من اجلدول ( )9أن املتوسط احلسايب العام للبعد بلغ ( ،)3.80ابحنراف معياري ( ،)1وهذا يدل على أن واقع دور عضو هيئة
التدريس يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم .وقد تراوحت املتوسطات احلسابية بني (،3.50
 ،)3.97وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي.
أي كان ختصصه األكادميي -نتيجة لتأهيله العلمي العايل وخرباته العملية؛ لديهوميكن تفسري ذلك أبن عضو هيئة التدريس ً
الوعي واإلملام الكايف بقضااي البيئة اليت يعيش فيها ،واملشكالت اليت تتعرض هلا ،وكيفية مواجهة هذه املشكالت والتصدي هلا،
وابلتايل لديه القدرة ابلقيام أبدواره املطلوبة يف اجملال التوعوي.
وجاءت العبارة (( :)7يوضح عضو هيئة التدريس للطلبة أمهية احلفاظ على البيئة) ابملرتبة األوىل مبتوسط حسايب (،)3.97
وابحنراف معياري ( ،)1.12ويعزى ذلك إىل أن احلفاظ على البيئة تع ّد من األولوايت اليت ينبغي التأكيد عليها من قبل عضو هيئة
التدريس بوصفها األساس يف اجملال التوعوي واهلدف الرئيس .يليها العبارة (( :)6يقوم عضو هيئة التدريس بتوجيه الطلبة للمشاركة
يف خدمة البيئة واجملتمع) مبتوسط حسايب ( ،)3.90وابحنراف معياري ( ،)1.10ويعزى ذلك إىل استشعار عضو هيئة التدريس ألمهية
مشاركة طلبته يف خدمة بيئتهم وجمتمعهم الذين ينتمون إليه .ويف األخري أتيت العبارة (( :)10يكلف عضو هيئة التدريس الطلبة بكتابة
بعض التقارير أو األحباث حول املخاطر البيئية) مبتوسط حسايب ( ،)3.50وابحنراف معياري ( )1.02ويعزى ذلك إىل حماولة ربط ما
يتعلمه الطلبة يف حماضراهتم بواقعهم وبيئتهم اليت يعيشون فيها.
البعد الثالث /واقع دور املقررات اجلامعية يف تنمية الوعي البيئي:
ويوضح ذلك اجلدول التايل:

د .عبد اجمليد بن سلمي الروقي :دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة
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جدول ( )10يوضح واقع دور املقررات اجلامعية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة
املتوسط احلسايب

14

تشجع املقررات اجلامعية
الطلبة على املشاركة يف
التصدي ملشكالت البيئة

25 24.3 80 39.2 129 24.9 82

7.6

13

4

3.74

1.04

2

مرتفع

12

تسهم املقررات اجلامعية
يف التعرف على مفاهيم
الثقافة البيئية

45 148 22.5 74

33 18.5 61

10

13

4

3.72

1.05

3

مرتفع

11

تتضمن بعض املقررات
اجلامعية عددا من
املوضوعات اليت تتناول
قضااي البيئة

31 22.2 73 38.9 128 24.9 82

15

4.6

13

توضح املقررات اجلامعية
اللوائح والقوانني اليت
32 13.4 44 22.2 73 32.8 108 21.9 72
ينبغي التقيد هبا للحفاظ
على البيئة

9.7

موافق بشدة
ك

%

ك

%

حمايد
ك

%

ك

%

ك

%

حتث املقررات اجلامعية
واحملافظة عليها

املتوسط احلسايب العام للبعد

9.4

3.70

1.08

3.44

1.04

3.69

0.95

الرتتيب

 15الطلبة على االهتمام ابلبيئة 25 20.7 68 36.8 121 31.3 103

7.6

12

3.6

3.84

1.06

1

مرتفع

م

العبارات

موافق

غري موافق

غري موافق بشدة

الدرجة

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

4

مرتفع

5

مرتفع
مرتفع

يتضح من اجلدول ( )10أن املتوسط احلسايب العام للبعد بلغ ( ،)3.69ابحنراف معياري ( ،)0.95وهذا يدل على أن واقع دور
املقررات اجلامعية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم .وقد تراوحت املتوسطات احلسابية بني
( ،)3.84 ،3.44وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي.
وجاءت العبارة (( :)15حتث املقررات اجلامعية الطلبة على االهتمام ابلبيئة واحملافظة عليها) ابملرتبة األوىل مبتوسط حسايب
( ،)3.84وابحنراف معياري ( ،)1.06ويعزى ذلك إىل ما ذُكر آن ًفا أبن قضية االهتمام ابحلفاظ على البيئة هي من األولوايت،
واهلدف الرئيس من رفع مستوى الوعي بقضااي البيئة .يليها العبارة (( :)14تشجع املقررات اجلامعية الطلبة على املشاركة يف التصدي
ملشكالت البيئة) مبتوسط حسايب ( ،)3.74وابحنراف معياري ( ،)1.04ويعزى ذلك إىل أن التوعية ابلبيئة تتضمن االهتمام ابلتصدي
ملشكالهتا واملخاطر املرتتبة عليها .ويف األخري أتيت العبارة (( :)13توضح املقررات اجلامعية اللوائح والقوانني اليت ينبغي التقيد هبا
للحفاظ على البيئة) مبتوسط حسايب ( ،)3.44وابحنراف معياري ( ،)1.04ويعزى ذلك إىل أمهية هذه اللوائح والقوانني يف فرض
احلماية للبيئة وإيقاع العقوابت اليت تتضمنها على خمالفيها.
البعد الرابع /واقع دور األنشطة الطالبية يف تنمية الوعي البيئي:
ويوضح ذلك اجلدول التايل:
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جدول ( )11يوضح واقع دور األنشطة الطالبية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة
املتوسط احلسايب

5.2 17 10.6 35

3.72

1.15

2

مرتفع

تتضمن األنشطة الطالبية ورش
 19عمل ملناقشة القضااي البيئية
اليت هتم اجملتمع

5.2 17 9.4 31 22.8 75 37.1 122 25.5 84

3.68

1.11

3

مرتفع

تشجع األنشطة الطالبية الطلبة
 20على االخنراط يف األنشطة
التطوعية املتعلقة بقضااي البيئة

4.3 14 11.9 39 21.3 70 38.9 128 23.7 78

3.66

1.09

4

مرتفع

ك

%

ك

%

 16توضيح دور الطالب يف احلفاظ 23 15.2 50 41.6 137 33.1 109

7

10

3

م

العبارات

موافق بشدة
ك

%

موافق
ك

حمايد
%

ك

%

تسهم األنشطة الطالبية يف
على البيئة ومواردها

تقدم األنشطة الطالبية

 18مسابقات وأنشطة علمية لتنمية 69 33.4 110 29.8 98
الوعي البيئي

21

تتضمن األنشطة الطالبية
رحالت وزايرات إىل األماكن
25 11.9 39 21.9 72 28.9 95 29.8 98
17
املتعلقة حبماية البيئة كاحملميات
الطبيعية
املتوسط احلسايب العام للبعد

7.6

3.61

1.03

3.73

0.97

الرتتيب

3.95

1.02

1

مرتفع

غري موافق

غري موافق
بشدة

الدرجة

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

5

مرتفع
مرتفع

يتضح من اجلدول ( )11أن املتوسط احلسايب العام للبعد بلغ ( ،)3.73ابحنراف معياري ( ،)0.97وهذا يدل على أن واقع دور
األنشطة اجلامعية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم .وقد تراوحت املتوسطات احلسابية بني
( ،)3.95 ،3.61وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي.
وميكن تفسري ذلك أبن األنشطة الطالبية على اختالف تنوعها وأهدافها املرسومة ،فإهنا تصب يف صاحل تشكيل شخصية الطالب
اجلامعي ،وتشكيل وعيه وإدراكه ملا يدور حوله ،ومدى مسؤوليته وواجباته جتاه بيئته وجمتمعه ،وابلتايل فإن القائمني على هذه األنشطة
الطالبية يدركون أمهيتها يف هذا اجلانب ،وأهنا تعد أداة مهمة يف يدهم يستطيعون من خالهلا الرفع من مستوى الوعي البيئي لدى طلبة اجلامعة.
وجاءت العبارة (( :)16تسهم األنشطة الطالبية يف توضيح دور الطالب يف احلفاظ على البيئة ومواردها) ابملرتبة األوىل مبتوسط
حسايب ( ،)3.95وابحنراف معياري ( ،)1.02ويعزى ذلك إىل ما متت اإلشارة إليه ساب ًقا من أن احلفاظ على البيئة تع ّد من
األولوايت اليت ينبغي التأكيد عليها ،واهلدف الرئيس من رفع مستوى الوعي بقضااي البيئة .يليها العبارة (( :)18تقدم األنشطة
الطالبية مسابقات وأنشطة علمية لتنمية الوعي البيئي) مبتوسط حسايب ( ،)3.72وابحنراف معياري ( ،)1.15ويعزى ذلك إىل أمهية
املسابقات العلمية اليت تستثري الطالب وحتفزهم للمشاركة والتنافس بينهم ،وابلتايل تنمية الوعي البيئي لديهم .ويف األخري أتيت العبارة
(( :)17تتضمن األنشطة الطالبية رحالت وزايرات إىل األماكن املتعلقة حبماية البيئة كاحملميات الطبيعية) مبتوسط حسايب (،)3.73
تعرفهم عن
وابحنراف معياري ( ،)0.97ويعزى ذلك إىل الدور الكبري الذي تلعبه الرحالت والزايرات الطالبية إىل هذه األماكن ،واليت ّ
قرب عن بيئتهم وما حتتويه من مكوانت حية وغري حية ،ودورهم يف احلفاظ على ما يشاهدونه على أرض الواقع.
السؤال الثاين :ما مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجاابت عينة
الدراسة حنو احملور الثاين ،وترتيبها تنازليًا حسب املتوسط احلسايب ،وذلك على النحو التايل:

د .عبد اجمليد بن سلمي الروقي :دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة
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جدول ( )12يوضح مستوى وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية املستدامة
املتوسط احلسايب

التلوث البيئي من املعوقات اليت تواجه
10
التنمية املستدامة

2.7 9 10.9 36 38 125 47.7 157

0.6 2

4.29

0.82

2

مرتفع
جدا
ً

تعمل التنمية املستدامة على التوظيف
16
األمثل للقدرات البشرية

1.5 5 14.6 48 47.1 155 36.2 119

0.6 2

4.17

0.77

3

مرتفع

0.3 1

4.17

0.82

4

مرتفع

4.17

0.86

5

مرتفع

0.85

6

مرتفع

7

مرتفع
مرتفع

11

من الضروري العمل على ترشيد
استهالك املوارد الطبيعية (الطاقة،
الغذاء ،املاء)... ،

ك

%

موافق
ك

%

ك

%

%

%

ك

ك

الرتتيب

0.9 3 10.3 34 42.9 141 45.3 149

0.6 2

4.31

0.74

1

مرتفع
جدا
ً

م

العبارات

موافق بشدة

حمايد

غري موافق

مستوى الوعي

غري موافق
بشدة

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

تسهم التنمية املستدامة يف محاية املوارد
14
الطبيعية

10 15.8 52 41 135 39.8 131

تعد مصادر الطاقة من أهم مقومات
12
التنمية املستدامة

4.3 14 13.1 43 41.9 138 40.1 132

0.6 2

تتطلب التنمية املستدامة تكامل جهود
6
مجيع املؤسسات اجملتمعية

3.3 11 14.6 48 42.6 140 38.6 127

0.9 3

4.15

تسعى التنمية املستدامة إىل حتسني
اجملاالت الصحية والتعليمية والسكانية

1.2 4 17.6 58 42.9 141 37.1 122

1.2 4

4.13

0.83

هتتم التنمية املستدامة بتحسني نوعية
18
حياة أفراد اجملتمع

3.3 11 15.8 52 42.9 141 37.4 123

0.6 2

4.13

0.84

8

0.9 3

4.12

0.88

9

مرتفع

2.4 8

4.10

0.99

10

مرتفع

8

3

تشري التنمية املستدامة إىل ضرورة
13
التوظيف األمثل جلميع املوارد املتاحة

13 15.8 52 40.7 134 38.6 127

اإلسراف يف استخدام املوارد الطبيعية من
7
املعوقات اليت تواجه التنمية املستدامة

4.9 16 14.6 48 36.2 119 41.9 138

4

تركز التنمية املستدامة على التوازن بني
 19متطلبات األجيال احلاضرة واألجيال
القادمة

4.6 15 14.9 49 41 135 38 125

1.5 5

4.09

0.92

11

مرتفع

تعتمد التنمية املستدامة على رأس املال
15
البشري واملادي معا

3.6 12 20.7 68 41.9 138 32.5 107

1.2 4

4.01

0.89

12

مرتفع

تتطلب برامج التنمية املستدامة االعتماد
9
على التكنولوجيا احلديثة

3.3 11 18.2 60 42.9 141 32.8 108

2.7 9

4.00

0.95

13

مرتفع

تظهر نتائج التنمية املستدامة يف عدالة
17
التوزيع للثروات

3.3 11 22.2 73 41.9 138 31.3 103

1.2 4

3.99

0.88

14

مرتفع

ينبغي أن تتم التنمية املستدامة يف حدود
5
اإلمكاانت املتاحة

4.6 15 20.1 66 42.6 140 31.3 103

1.5 5

3.98

0.91

15

مرتفع

لدي وعي اتم ابلتحدايت اليت تواجهها
3
التنمية املستدامة يف جمتمعي

6.4 21 17.9 59 44.1 145 30.1 99

1.5 5

3.95

0.93

16

مرتفع

3.93

1.16

17

مرتفع

3.91

1.00

18

مرتفع

20

من الضروري مشاركة املرأة يف العمل
والتنمية لتحقيق املساواة االجتماعية

13 17.3 57 32.5 107 39.2 129

2

لدي وعي اتم ابألدوار املطلوبة مين
لإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة
مبجتمعي

9.7 32 17.0 56 39.8 131 31.9 105

4

23

7

1.5 5
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املتوسط احلسايب

 4من خالهلا التغلب على معوقات التنمية 8.8 29 19.5 64 38.9 128 31 102

1.8 6

3.83

1.00

20

مرتفع

4.07

0.65

ك
لدي وعي كبري بقضااي التنمية املستدامة
1
وأهدافها

%

موافق
ك

%

لدي وعي ابآلليات واحللول اليت ميكن
املستدامة

املتوسط احلسايب العام للمحور

ك

%

%

%

ك

ك

الرتتيب

8.8 29 19.5 64 38.9 128 31 102

1.8 6

3.88

1.01

19

مرتفع

م

العبارات

موافق بشدة

حمايد

غري موافق

مستوى الوعي

غري موافق
بشدة

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

مرتفع

يتضح من اجلدول ( )12أن املتوسط احلسايب العام هلذا احملور بلغ ( ،)4.07ابحنراف معياري ( ،)0.65وهذا يدل على أن مستوى
وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية املستدامة جاء بدرجة مرتفعة .وقد تراوحت املتوسطات احلسابية بني ( ،)4.31 ،3.83وهذه املتوسطات
جدا ،ومرتفع).
تقع ابلفئتني الرابعة واخلامسة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي (مرتفع ً
وميكن تفسري هذه النتيجة أبن الطلبة لديهم وعي مرتفع أببعاد التنمية املستدامة وأهدافها واملفاهيم اليت تتضمنها ،وقد يعود هذا
الوعي املرتفع إىل جهود الدولة مبؤسساهتا الرمسية -مبا فيها املؤسسات التعليمية -يف الرتكيز على قضااي التنمية املستدامة وأهدافها
خالل السنوات املاضية ،بوصفها إحدى املتطلبات املهمة لتقدم اجملتمع وحتسني حياة األفراد ،وانسجامها مع مستهدفات رؤية
 ،2030كما يتضح ذلك من خالل مبادرة الربانمج الوطين للتوعية البيئية والتنمية املستدامة؛ حيث صاحب هذه املبادرة زخم إعالمي
كبري من خالل وسائل اإلعالم املختلفة ،وخباصة على مستوى وسائل التواصل االجتماعي ،واليت يستخدمها الشباب اجلامعي يوميًا
جيدا ابلتنمية املستدامة.
ويتلقاها بشكل كبري؛ مما ولّد لديهم وعيًا ً
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (خالد والشامي )2018 ،اليت بينت أن مستوى الوعي ابلتنمية املستدامة لدى طالبات كلية
تفعا ،يف حني ختتلف مع نتيجة دراسة (بكر والربزجني )2020 ،اليت توصلت إىل أن مستوى
االقتصاد املنزيل جبامعة األزهر كان مر ً
التنمية املستدامة لدى طلبة جامعة صالح الدين جاء بدرجة متوسطة.
جدا) ،ومها العبارة (( :)11من الضروري العمل على ترشيد استهالك
وجاءت عباراتن فقط من عبارات هذا احملور بدرجة (مرتفع ً
املوارد الطبيعية ،الطاقة ،الغذاء ،املاء )... ،ابملرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( ،)4.31وابحنراف معياري ( ،)0.74ويعزى ذلك إىل أن
قضااي الرتشيد يف االستهالك والبعد عن اإلسراف هي من القضااي اليت ينادي هبا الدين اإلسالمي احلنيف ،وابلتايل تعد من القيم
اإلسالمية اليت نشأ عليها الطلبة منذ الصغر وحىت طوال سنواهتم الدراسية يف مراحل التعليم العام واجلامعي .ويف املرتبة الثانية العبارة (:)10
(التلوث البيئي من املعوقات اليت تواجه التنمية املستدامة) مبتوسط حسايب ( ،)4.29وابحنراف معياري ( ،)0.82ويعزى ذلك إىل أن
مباشرا يف حياة األفراد واجملتمعات ،كما أهنا تؤثر سلبًا على مستقبل األجيال الالحقة.
تلوث البيئة يع ّد من األمور اليت تؤثر ً
أتثريا سلبيًا ً
يف حني جاءت العبارة (( :)1لدي وعي كبري بقضااي التنمية املستدامة وأهدافها) ابملرتبة التاسعة عشر مبتوسط حسايب (،)3.88
وابحنراف معياري ( ،)1.01ويعزى ذلك إىل أن هناك بعض الطلبة مل يصلوا إىل مستوى الوعي التام ابلتنمية املستدامة ،فهم ما يزالون
حباجة إىل مزيد من الوعي بقضااي التنمية املستدامة وأهدافها .ويف املرتبة األخرية العبارة (( :)4لدي وعي ابآلليات واحللول اليت ميكن
من خالهلا التغلب على معوقات التنمية املستدامة) مبتوسط حسايب ( ،)3.83وابحنراف معياري ( ،)1.0وقد يعزى ذلك إىل صعوبة
حصر معوقات التنمية املستدامة وحتدايهتا يف هذا العصر ،والذي يتسم ابلتغريات املتالحقة واملستجدات املتسارعة يف شىت اجملاالت،
وابلتايل فإن آليات التغلب على هذه املعوقات واحللول املطروحة حتتاج إىل مزيد من الوقت ليتبني أثرها.
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د .عبد اجمليد بن سلمي الروقي :دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة

السؤال الثالث :ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف استجاابت الطلبة حنو كل من( :واقع دور اجلامعات السعودية يف
تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة) اليت تعزى ملتغريي اجلنس واجلامعة؟
أول /الفروق ابختالف اجلنس:
ً
للتعرف على الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى
وعيهم ابلتنمية املستدامة ابختالف متغري (اجلنس)؛ مت استخدام اختبار (ت) لعينتني مستقلتني ،وذلك على النحو التايل:
جدول ( )13يوضح نتائج اختبار (ت) لعينتني مستقلتني للفروق يف استجاابت طلبة اجلامعات ابختالف متغري (اجلنس)
األبعاد
إدارة اجلامعة
عضو هيئة التدريس
املقررات الدراسية
األنشطة الطالبية
الدرجة الكلية للمحور األول /واقع دور اجلامعات
السعودية يف تنمية الوعي البيئي
احملور الثاين /مستوى وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية
املستدامة

اجلنس

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

ذكر

238

3.86

0.85

أنثى

91

3.82

0.92

ذكر

238

3.79

1.00

أنثى

91

3.84

1.00

ذكر

238

3.68

0.93

أنثى

91

3.72

1.00

ذكر

238

3.71

0.95

أنثى

91

3.76

1.03

ذكر

238

3.76

0.84

أنثى

91

3.78

0.92

ذكر

238

4.05

0.67

أنثى

91

4.11

0.60

قيمة ت

مستوى
الداللة

0.405

0.686

0.390

0.697

0.335

0.738

0.335

0.723

0.204

0.939

0.758

0.449

يتضح من اجلدول ( )13أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت طلبة اجلامعات حنو الدرجة الكلية حملور
(واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي) ،وأبعاده األربعة( :إدارة اجلامعة ،عضو هيئة التدريس ،املقررات اجلامعية،
األنشطة الطالبية) ابختالف متغري (اجلنس)؛ حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لألبعاد على التوايل (، 0.738 ، 0.697 ، 0.686
 ،)0.723وللدرجة الكلية ( ،)0.939ومجيعها قيم أكرب من ()0.05؛ أي غري دالة إحصائياً؛ مما يدل على تقارب استجاابت الطلبة
من الذكور واإلانث حنو دور اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة.
وميكن تفسري ذلك أبن طلبة اجلامعة من الذكور واإلانث يتلقون القدر نفسه من االهتمام والدعم من قبل اجلامعة للرفع من
مستوى وعيهم ببيئتهم؛ حيث تقوم إدارة اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس بدورهم يف تنمية الوعي لشطري الطالب والطالبات على
السواء ،كما أن الطلبة الذكور واإلانث الذين ينتمون إىل ذات التخصص يدرسون املقررات اجلامعية نفسها ،وكذلك فإهنم يتعرضون
يف الغالب إىل الربامج واألنشطة الطالبية ذاهتا اليت تقدمها اجلامعة هلم يف هذا اجلانب.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسيت( :الزعيب2015 ،؛ والعجمي وآخرون )2018 ،اللتني أشارات إىل عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف استجاابت الطلبة حنو مستوى الوعي البيئي تعزى ملتغري اجلنس.
بينما ختتلف هذه النتيجة مع دراسة (العمري واخلوالدة )2013 ،اليت كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت
الطلبة على اختبار املعرفة البيئية وعلى مقياس االهتمام ابلقضااي البيئية يعزى للجنس ولصاحل اإلانث .كما ختتلف مع دراسة (الطراونة،
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 )2018اليتكشفت عن وجود فروق يف مستوى الوعي البيئي لدى طلبةكلية اآلداب جبامعة الزيتونة األردنية يعزى للجنس ولصاحل اإلانث.
كما يتضح من اجلدول ( )13أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حنو حمور (مستوى وعي طلبة
اجلامعات ابلتنمية املستدامة) ابختالف متغري (اجلنس)؛ حيث بلغت قيمة مستوى الداللة للمحور ( ،)0.449وهي قيمة أكرب من ()0.05؛ أي
غري دالة إحصائياً ،وتُشري النتيجة السابقة إىل تقارب استجاابت عينة الدراسة من الذكور واإلانث حنو مستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة.
معا ابلتوجه العام اإلجيايب للدولة
وميكن تفسري ذلك أبن طلبة اجلامعة من الذكور واإلانث يتعرضون للعوامل نفسها ،ويتأثرون ً
واجملتمع حنو ضرورة الوعي ابلتنمية املستدامة ،والسعي احلثيث حنو حتقيق أهدافها ،وابلتايل فإن مستوى الوعي بني اجلنسني متقارب.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (املدين )2020 ،اليت كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات
الطلبة الذكور واإلانث على مقياس وعيهم بقضااي التنمية املستدامة.
اثنيًا /الفروق ابختالف اجلامعة:
للتعرف على الفروق يف استجاابت عينة الدراسة ابختالف متغري (اجلامعة)؛ مت استخدام حتليل التباين األحادي ،وذلك على النحو التايل:
جدول ( )14يوضح حتليل التباين األحادي للفروق يف استجاابت طلبة اجلامعات ابختالف متغري (اجلامعة)

األبعاد

إدارة اجلامعة

عضو هيئة التدريس

املقررات اجلامعية

األنشطة الطالبية
الدرجة الكلية للمحور األول /واقع دور
اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي
لدى الطلبة
احملور الثاين /مستوى وعي الطلبة ابلتنمية
املستدامة

اجملموعات

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة ف

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات

7.913
239.486
247.399
4.379
321.293
325.672
2.921
291.283
294.204
6.464
303.256
309.721
5.105
236.165
241.271
1.807
136.194
138.001

3
325
328
3
325
328
3
325
328
3
325
328
3
325
328
3
325
328

2.638
0.737

3.579

0.014

1.460
0.989

1.477

0.221

0.974
0.896

1.086

0.355

2.155
0.933

2.309

0.076

1.702
0.727

2.342

0.073

0.602
0.419

1.437

0.232

اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

مستوى الداللة

يتضح من اجلدول ( )14أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حنو الدرجة الكلية حملور
(واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة) وأبعاده الفرعية الثالثة( :عضو هيئة التدريس ،املقررات اجلامعية،
األنشطة الطالبية) ابختالف متغري (اجلامعة)؛ حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لألبعاد على التوايل (،)0.076 ،0.355 ،0.221
وللدرجة الكلية للمحور ( ،)0.073ومجيعها قيم أكرب من ()0.05؛ أي غري دالة إحصائياً.
بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بُعد (إدارة اجلامعة) ،وملعرفة اجتاه الفروق؛ مت استخدام اختبار "شيفيه" (،)Scheffe
وذلك على النحو التايل:
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جدول ( )15يوضح اختبار "شيفيه" للفروق يف االستجاابت ابختالف متغري اجلامعة يف بعد (إدارة اجلامعة)
اجلامعة

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

اإلمام حممد بن سعود

اإلمام حممد بن سعود

76

3.68

1.09

-

القصيم

72

3.71

0.84

شقراء

93

4.07

0.75

اجملمعة
** دال عند مستوى ()0.01

88

3.87

0.74

**0.38

شقراء

القصيم

اجملمعة

**-0.38
-

**-0.36

**0.36

-

يوضح اجلدول ( )15نتائج املقارانت البعدية ملتوسطات استجاابت عينة الدراسة ابختالف متغري (اجلامعة) يف بعد (إدارة
اجلامعة)؛ حيث يتبني أن تلك الفروق جاءت بني طلبة جامعة شقراء وطلبة جامعيت القصيم واإلمام حممد بن سعود ،وذلك لصاحل
طلبة جامعة شقراء مبتوسط حسايب ( ،)4.07واحنراف معياري ()0.75؛ مما يدل على أن طلبة جامعة شقراء يوافقون بدرجة أكرب
على دور إدارة اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة.
وميكن تفسري ذلك من خالل اهتمام إدارة جامعة شقراء ابلتوعية البيئية والتثقيف بقضااي البيئة؛ حيث تقدم اجلامعة خدماهتا
نظرا التساع املساحة اجلغرافية اليت تغطيها اجلامعة ،واليت متتد
وأنشطتها من خالل كلياهتا املختلفة واملوزعة على عدد من احملافظات؛ ً
ملسافة أكثر من ( )400كم من أقصى حمافظة يف غرب اجلامعة (حمافظة عفيف) إىل أقصى حمافظة يف شرق اجلامعة (حمافظة املزامحية)،
وابلتايل اتساع نطاق اخلدمات اجملتمعية اليت تقدمها اجلامعة ،واليت تشمل ( )9حمافظات خمتلفة.
كما يتضح من اجلدول ( )14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حنو حمور (مستوى
وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية املستدامة) ابختالف متغري (اجلامعة)؛ حيث بلغت قيمة مستوى الداللة للمحور ( ،)0.232وهي قيمة
أكرب من ()0.05؛ أي غري دالة إحصائياً ،وتُشري النتيجة السابقة إىل تقارب استجاابت أفراد الدراسة على اختالف اجلامعة اليت
يدرسون هبا حنو مستوى الوعي ابلتنمية املستدامة.
معا ابلتوجه العام اإلجيايب للدولة
وميكن تفسري ذلك -كما سبق ذكره -من أن طلبة اجلامعات يتعرضون العوامل نفسها ويتأثرون ً
واجملتمع حنو أمهية الوعي بقضااي التنمية املستدامة والسعي احلثيث حنو حتقيق أهدافها ،وابلتايل فإن مستوى الوعي بني الطلبة متقارب.
وختتلف هذه النتيجة مع دراسة (املدين )2020 ،اليت كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طلبة
جامعيت أم القرى مبكة وامللك عبد العزيز جبدة على مقياس وعيهم بقضااي التنمية املستدامة ،وذلك لصاحل طلبة جامعة امللك عبد العزيز.
السؤال الرابع :ما العالقة بني واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخدام معامل ارتباط "بريسون" للكشف عن العالقة بني املتغريين ،وذلك كما يلي :جدول ()16
يوضح نتائج معامل االرتباط بني واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة
حمور /مستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة

حمور /واقع دور اجلامعات السعودية
يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

إدارة اجلامعة

0.513

0.001

عضو هيئة التدريس

0.447

0.001

املقررات اجلامعية

0.467

0.001

األنشطة الطالبية

0.470

0.001

0.522

0.001

الدرجة الكلية
** دال عند مستوى ()0.01
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يتضح من اجلدول ( )16أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حنو
واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وأبعاده الفرعية األربعة( :إدارة اجلامعة ،عضو هيئة التدريس ،املقررات
اجلامعية ،األنشطة الطالبية) ومستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة؛ حيث بلغت قيم معامالت االرتباط ما بني (،0.447 ،0.513
 )0.470 ،0.467وللدرجة الكلية ( ،)0.522ومجيعها معامالت ارتباط دالة إحصائيًا.
وتشري هذه النتيجة إىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى
وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة ،وقد يعزى ذلك إىل ارتفاع الدور الذي تقوم به اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها،
وزايدة الرتكيز على هذا اجلانب املهم؛ مما انعكس بدوره على ارتفاع مستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة.
خالصة نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
حل دور
أن واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر عينة الدراسة؛ حيث ّ

(إدارة اجلامعة) يف املرتبة األوىل ،يليه دور (عضو هيئة التدريس) ،مث دور (األنشطة الطالبية) ،وابملرتبة الرابعة جاء دور (املقررات اجلامعية).
أن مستوى وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية املستدامة جاء بدرجة مرتفعة.
كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت الطلبة حنو حموري الدراسة( :واقع دور اجلامعات
السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ،ومستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة) تعزى إىل متغري (اجلنس).
كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت الطلبة حنو حمور( :واقع دور اجلامعات السعودية يف
تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة أببعاده الثالثة :عضو هيئة التدريس ،املقررات اجلامعية ،األنشطة الطالبية) تعزى إىل متغري (اجلامعة)،
يف حني وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف بُعد (إدارة اجلامعة) لصاحل طلبة جامعة شقراء .كما كشفت النتائج أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية بني استجاابت الطلبة حنو حمور( :مستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة) تعزى إىل متغري (اجلامعة).
كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباط موجبة بني استجاابت الطلبة حنو واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي
لدى الطلبة ومستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة.
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توصيات الدراسة:
يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ،فإن الدراسة تقدم التوصيات التالية:
ضرورة سعي اجلامعات السعودية إىل تعزيز دورها الفعال يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها؛ حيث أوضحت نتائج الدراسة أن
مهما يف زايدة مستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة.
هلا ً
دورا ً
سنوي ،واليت تربز دور اجلامعة يف توعية
على إدارة اجلامعة زايدة الرتكيز على املشاركة يف االحتفال ابملناسبات البيئية اليت تقام ً
منسوبيها ابلبيئة ،مع ضرورة العمل على توطيد عالقتها مع مؤسسات اجملتمع احمللي يف هذا الشأن.
أن يستثمر عضو هيئة التدريس مهارات الطلبة يف كتابة التقارير واألحباث لتوجيهها قدر اإلمكان حنو املوضوعات املتعلقة ببيئتهم،
وتناول قضااي التنمية املستدامة؛ مما يسهم يف تعزيز هذه املفاهيم لديهم.
عاما جلميع طلبة اجلامعة ،أو تضمني بعض
ضرورة العمل على إعداد مقرر جامعي متخصص يف الثقافة البيئية؛ ليكون متطلبًا ً
املوضوعات البيئية يف مقررات اإلعداد العام (كمقرر املهارات األكادميية واحلياتية) مبا يُسهم يف اكتساب الطلبة للمعارف واالجتاهات
اإلجيابية حنو بيئتهم واحلفاظ عليها.
ينبغي أن تسعى اجلامعات السعودية إىل استثمار توجه الدولة مبؤسساهتا املختلفة حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،والعمل
على طرح الربامج واملبادرات اليت تدعم هذا التوجه ،وذلك من خالل زايدة الرتكيز على توعية الطلبة بقضااي التنمية املستدامة
وأهدافها ،واملعوقات اليت تواجهها وسبل التغلب عليها.
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املركــز الوطــي لألرصــاد1442( .ه) .مبــادرة الربانمــج الوطــي للتوعيــة البيئيــة والتنميــة املســتدامة .مســرجع يف 1442/3/11ه علــى
الرابــط:

https://ncm.gov.sa/Ar/MediaCenter/AwarenessDef/Pages/AwarenessInitiative.aspx

املعافــا ،حممــد .)2020( .دور اجلامعــة يف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى طــاب جامعــة جنـران .جملــة احتــاد اجلامعــات العربيــة للبحــوث يف
عمــان ،)4(40 ،ص.136-113
التعليــم العــايل ،األمانــة العامــة الحتــاد اجلامعــات العربيــةّ ،

381

)م2022/هـ1443(  جامعة شقراء،384-351  ص ص،1  ع،9 مج،جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية

 (رســالة. ســبل تعزيــز الوعــي البيئــي لــدى الدارســن ابملــدارس املتوســطة والثانويــة الليليــة مبدينــة ال ـرايض.)ه1433( . عبــد هللا،املهنــا
. الســعودية، ال ـرايض، جامعــة امللــك ســعود، كليــة الرتبيــة،)ماجســتري غــر منشــورة
ه1442/3/16  مســرجع يف. الرتبيــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة.)2013( ."منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة "اليونســكو
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216383_ara

:علــى الرابــط

 أثــر برانمــج تدريــي يف ممارســات التنميــة املســتدامة علــى تنميــة الوعــي ابملشــكالت البيئيــة ومهــارات العمــل.)2019( . فاطمــة،النجــار
 املركــز، اجمللــة العربيــة للعلــوم ونشــر األحبــاث، جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية.التطوعــي لطالبــات جامعــة ســطام بــن عبــد العزيــز
.78-52 ص.)3(2 ، فلســطني،القومــي للبحــوث
. الرايض، التقرير اإلحصائي للوضع الراهن. أهداف التنمية املستدامة يف اململكة العربية السعودية.)2018( .اهليئة العامة لإلحصاء
. مســو ويل العهــد يعلــن عــن مبــادرة الســعودية اخلضـراء ومبــادرة الشــرق األوســط األخضــر.)ه1442( ."وكالــة األنبــاء الســعودية "واس
https://www.spa.gov.sa/2208368

:ه علــى الرابــط1442/8/16 مســرجع يف
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