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ىهُت   اليىزدًت في وؼس الىعي البُئي مً مىٌىز هلبت الجامِاثدوز اللىىاث الخلفٍص

 

  

 طالم هـسالدیً مدمد  

الم  حامِت الظلُماهُت// ولُت الِلىم الاوظاهُت // كظم الُا

  

ص:  
ّ
 الـملخ

ىهُت اليىزدًت في زفّ مظخىي  جىؼف َرٍ الدزاطت ًُ الدوز الري جلِبه اللىىاث الخلُفٍص

الجمهىز باإلاِلىماث ُىه وجثلُفهم خٌى ألاطالُب الخاهئت التي ًدبِها الىعي البُئي وجصوٍد 

ىهُت أن جلِب دوًزا  ؤلاوظان هفظه كد البِئت التي ٌِِؼىن فحها الُىم. ًمىً لللىىاث الخلفٍص

ُت ألافساد بظلىههم، مً أحل اإلاظاَمت في الخفاي ُلى بِئتهم، وذلً لِع  ا في جُى  وخُىًٍ
ً

فاُال

ت أو البرامج اإلاخفسكت فلى، ولىً ًجب جسـُف البرامج مً زالٌ وؼس اإلاِل ىماث ؤلازباٍز

ماٌ ليؼس مِلىماث اإلاخِملت ذاث هبُِت  ىهُت مظخمسة واإلاظخدامت ووكّ حدٌو ألُا الخلفٍص

الخدلُلُت وجسـُف الىكذ اإلاىاطب لها مً زالٌ اطخلافت اصخاب الخبرة واإلاخســحن 

ىهُت في وؼس الىعي البُئي، أزرث ُُىت مً الوالب الجامِت  بُئُحن. إلاِسفت دوز اللىىاث الخلفٍص

.  434الظلُماهُت في فترجحها الـباخُت واإلاظائُت بالخسـص ي ؤلاوظاوي والِلمي كىامها 
ً
فسدا

واطخسدمذ للدزاطت اإلاىهج الىؿفي، فهى ألاطلىب ألاوظب لهرٍ الدزاطت. ومً ألاَداف التي 

 حظعى الدزاطت ئلى جدلُلها:

ىهُت ومظاَمتها في وؼس الىعي البُئي.حصخُف دوز  -4  اللىىاث الخلفٍص

 حصخُف مدي مِسفت هلبت الجامِت بالللاًا البُئُت. -2

ىهُت في وؼس الىعي البُئي. -3  الخِسف ُلى مىٌىز هالب الجامِت لدوز اللىىاث الخلفٍص

 ومً أَم الاطخيخاحاث التي جىؿلذ ئلحها الدزاطت هي:

ىهُت طىاء اإلادلُت  تئت والبرهامج اإلاظخللال ًىحد بسهامج زاؾ بالبِ -4 أو مجها في اللىىاث الخلفٍص

ت أو البرامج الفسدًت خظب ألاخدار  الفلائُت، وجلخـس اإلاِلىماث البُئُت ُلى اليؼساث ؤلازباٍز

 واإلاىاطباث.

ىهُت والجهاث اإلاِىُت بؼإون البِئت لخغوُت  -2 ال جىحد ُالكت مخبادلت بحن اللىىاث الخلفٍص

ُت البُئُت لديهم.ألاوؼ  وت البُئُت بغسق ُسكها ُلى اإلاؼاَدًً ووؼس اإلاِلىماث والخُى

جىحد فجىة مِسفُت هبحرة لولبت الجامِاث خٌى الللاًا البُئُت ، هدُجت كِف جلبُت  -3

ىهُت مً خُث الىعي البُئي.  الاخخُاحاث اإلاِسفُت البُئُت مً كبل  اللىىاث الخلفٍص
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 الـملّدمت:

حِد البِئت في ًىمىا َرا، اخد اإلاجاالث التي تهخم بها وافت اإلاإطظاث 

اث اإلاسخلفت، اإلادلُت  الاوظاهُت والخيىمُت المُت والِلمُت ُلى اإلاظخٍى والُا

والدولُت. واؿبذ البِئت مً الللاًا التي حربذ اهدباٍ اإلاسخـحن والباخثحن 

ا، زاؿت بِد ما ػِسث الخيىماث  والىاػوُحن الِلمُت والخســُت هدَى

واإلاإطظاث غحر الخيىمُت بخلً اإلاساهس التي جىاحهه وىهبىا، وحِاوي مً 

وباهىاُها اإلاسخلفت )التربت والهىاء واإلااء( واشدًاد الاخخباض الخسازي  الخلىر

 الِدًد مً 
ً
ا ا، جصاًدث الللم الِالمي خىله، بدُث جىٌم طىٍى وغحَر

الدزاطاث والبدىر خٌى الللاًا البُئُت واليىاززه التي ًخِسق له اإلاجخمّ 

ت، والتي البؼسي في وافت اهداء الىسة الازكُت طىاء الوبُُِت او البؼ ٍس

. وِلم أن البِئت التي ٌِِؽ فحها اإلاجخمّ 
ً
جىِىع ُلى خُاة الاوظان طلبا

البؼسي جىاحه الِدًد مً اإلاؼاول، وجخِسق لتهدًد مباػس مً كبل 

الوبُِت و ؤلاوظان هفظه مً زالٌ اطخسداماتها غحر الظلُمت التي الًمىً 

 ملاومتها بظهىلت. 

 مً َرا اإلاىٌىز، هسي اَخمام مددود 
ً
المُت مخلامىا مً كبل اإلاإطظاث الُا

مّ اإلاإطظاث، الخيىمُت وغحر الخيىمُت واإلاىٌماث اإلاجخمّ اإلادوي بالللاًا 

الم البُئي. حِىد الاَخمام للللاًا البُئُت الى هثرة  البُئُت، والتي حظمى بااُل

ت، واوِياطاتها ُلى خُاجىا  االيىازر البُئُت بيافت أهىاُها الوبُُِت والبؼٍس

ُىمُت مً خُث اإلاجاٌ الـحي والىفس ي والاحخماعي والاكخـادي ال

الم به مً زالٌ اخظاض  ا. وحِد اَخمام الىطائل الُا والظُاس ي وغحَر

ُت  باإلاظإلُت الاحخماُُت ججاٍ الللاًا البُئُت واإلاؼاولها والِمل ُلى جُى

الهاث واإلالابالث  ت والُا ىهُت اإلاخىُى الافساد مً زالٌ البرامج الخلفٍص

خماد ُلى اإلاسخـحن في َرا اإلاجاٌ، لغسق وؼس مساهس ا ىهُت بااُل لخلفٍص

ُت الافساد والِمل ُلى حغُحر  اشدًاد اإلاؼاول البُئُت بابِادَا اإلاسخلفت، وجُى

طلىههم، التي جسجبى بهرٍ الللُت. وخثهم ُلى اإلادافٌت لبِئتهم وخماًتها. 

را ًىوبم مً زالٌ ، َو
ً
الخفاي ُلى  لرا ًخىحب ان ًدافٍ ُلُه اًلا

اإلايىهاث البُئُت مً زالٌ وحىد التربُت والىعي البُئي لدًه مً زالٌ حغُحر 

طلىهه هدى ػيل افلل في طبُل خل اإلاؼىالث البُئُت ازىاء وكَى 

 اإلاؼىالث وكبلها.

 منهجيت البحث

:
ً
 مشكلت البحث:  أوال

جىمً مؼيلت البدث في وحىد ػً، مً مظخىي الىعي البُئي لدي هالب 

ىهُت في الجا معي هفئت الؼباب في اإلاجخمّ، وهرلً بُان دوز اللىىاث الخلفٍص

ُتهم ججاٍ الللاًا البُئُت. ومؼيلت البدث وىنها  وؼس الىعي البُئي وجُى

"مىكف أو كلُت أو فىسة أو مفهىم ًدخاج الى البدث والدزاطت الِلمُت 

ا وهخائجها الخ الُت واُادة للىكىف ُلى ملدماتها وبىاء الِالكاث بحن ُىاؿَس

ؿُاغتها في كىء هخائج الدزاطت ووكِها في الاهاز الِلمي 

(. كام الباخث بوسح َرٍ الاػيالُت في اهاز 77،2777الظلُم)مدمد،

ىهُت في وؼس الىعي البُئي مً مىٌىز دزاطخه بِىىان ) دوز اللىىاث الخلفٍص

ُت والخالي:هلبت الجامِاث  ( والتي مً زاللها جوسح الدظاؤالث الفُس

ما َى مظخىي حِسق هلبت الجامِاث للللاًا البُئُت في اللىىاث  -4

ىهُت؟  الخلفٍص

ىهُت ومظاَمتها في وؼس الىعي البُئي؟ -2  ما دوز اللىىاث الخلفٍص

ىهُت لدي هالب الجامِت للبرامج  -3 ما ُاداث اإلاؼاَدة لللىىاث الخلفٍص

 واإلاىاكُّ البُئُت؟

اللىىاث  ماَى اإلاىٌىز هالب الجامِت الظلُماهُت خٌى دوز   -4

ُت البُئُت بحن فئت هلبت الجامِاث؟ ىهُت في وؼس الخُى  الخلفٍص

: اهميت البحث:
ً
 ثانيا

جاحي اَمُت الدزاطت مً اَمُت اإلاىكَى اإلادزوض للبدث، التي بدوزٍ 

ىهُت في مجاٌ البُئي، بدُث ًسي  جخددر ًُ اػيالُت دوز اللىىاث الخلفٍص

المُت مدزوطت م  خٌى هُفُت الخِامل مّ الباخث ال ًىحد حغوُاث الُا
ً
ظبلا

ىهُت اليىزدًت، وجاحي حدوي  الللاًا البُئُت لديهم زاؿت في اللىىاث الخلفٍص

البدث، مً زالٌ ما ًخىؿل الُه البدث مً الىخائج، التي بدوزٍ طُيىن 

 ً خم ُمل ُلحها مً كبل الباخثحن آلازٍس دزاطت طابلت للدزاطاث ازسي، ٍو

الم، وطُيىن له ح دوي الاحخماعي الفساد اإلاجخمّ خٌى هُفُت في مجاٌ الُا

حِامل مّ الللاًا البُئُت والخفاي ُلى بِئتهم للمان جدلُم الصخت 

 البدهُت و جىفحر مىار هٌُف والبِئت الىٌُفت خىلهم.

  -وهرلً جىمً اَمُت وحدوي البدث ومبرزاث اللُام به لألُخبازاث الخالُت:

المُ .أ  ت اإلاخِللت بالخغوُاث كلت الدزاطاث اإلادلُت الِلمُت ؤلُا

الكتها بالؼإون البُئُت، زاؿت في اكلُم وىزدطخان.  المُت ُو الُا

والتي حِد مً اخد مجاالاث اإلاخِللت بالخُاة الُىمُت لدي 

 الافساد.

جمثل مداولت ُلمُت لدزاطت اخد مجاالث اإلاخســت في   .ب 

ىهُت اليىزدًت طىاء الفلائُت او اإلادلُت.   اللىىاث الخلفٍص

ُت لؼإون البِئت.كلت اَخ .ج  ىهُت في وؼس الخُى  مام اللىىاث الخلفٍص

ادة فهم لللاًا البُئُت وهُفُت حِامل   .د  اطهام َرٍ الدزاطت في ٍش

م حغوُاتهم  ىهُت اليىزدًت ًُ هٍس مِها في اللىىاث الخلفٍص

المُت له.  الُا

: اهداف البحث:
ً
 ثالثا

ظعى الى جدلُلها وهي:   -ًسهص البدث ُلى حملت مً ألاَداف، َو

مِسفت مدي حِسق هلبت الجامِت للللاًا البئُت في اللىىاث  -4

ىهُت.  الخلفٍص

 حصخُف مدي مِسفت هلبت الجامِاث بالللاًا البُئُت. -2

ىهُت ومظاَمتها في وؼس الىعي البُئي. -3  مِسفت دوز اللىىاث الخلفٍص

ىهُت لدي هالب هؼف ًُ ُاداث اإلاؼاَدة  -4 لللىىاث الخلفٍص

 الجامِت للبرامج واإلاىاكُّ البُئُت.

ىهُت  -5 الخِسف ُلى مىٌىز الوالب الجامِت خٌى دوز اللىىاث الخلفٍص

ُت البُئُت.   في وؼس الخُى

 

: نىع البحث ومنهجها:
ً
 سابعا

ِسف َرا اإلاىهج باهه  حِد مىهج َرٍ البدث مً كمً البدىر الىؿفُت، َو

م ا ت مً الوسق التي جمىً الباخث مً وؿف ُبازة ًُ هٍس و مجمُى

الٌىاَس الِلمُت والٌسوف اإلادُوت بها في بِئتها واإلاجاٌ الِلمي الري جيخمي 

الُه، وجـىز الِالكت بُجها وبحن الٌىاَس الازسي اإلاإزسة واإلاخأزسة فحها، هما 

جـىز ػيل الِالكت بحن مخغحراتها، باطخسدام اطالُب وادواث البدث 

التي جخالئم مّ الاَداف التي ٌظعى الباخث الى جدلُلها مً وزاء الِلمي 

 (95،2777اطخسدام اإلاىهج)خمُد،
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: مجخمع البحث وعينخه:
ً
  ثامنا

ًخيىن مجخمّ البدث مً هالب حامِاث الخيىمُت في اكلُم وىزدطخان. 

وان ُُىت البدث ًخيىن مً هالب حامِت الظلُماهُت بدوامحها الـباحي 

 واإلاظائي.

: مجاالث الدراست:جاسع
ً
 ا

اإلاجاٌ الصماوي: وهي اإلادة الصمىُت التي اطخغسكها الدوزة   -4

ىهُت اإلاظتهدفت والبالغت مدتها ) ( ػهىز واكِت بحن 6الخفٍص

 27/47/2724الى  45/4/2724

اإلاجاٌ اإلاياوي: ًخمثل ميان احساء الدزاطت وهي حامِت   -2

 الظلُماهُت في اكلُم وىزدطخان.

ىهُت التي ًخم اإلاجاٌ اإلاىكىعي:   -3 ًخمثل البرامج البُئُت الخلفٍص

 ُسكها مً زالٌ اللىىاث الخلفصوهُت اليىزدًت.

: حعريف مصطلحاث:
ً
 عاشرا

ىهُت  .أ  ُفت التي جإديها اللىىاث الخلفٍص الدوز: هلـد به جلً الًى

 اليىزدًت في وؼس الىعي البُئي لدي هلبت الجامِاث.

ىهُت: هلـد به اللىىاث ال  .ب  ىهُت اليىزدًت اللىىاث الخلفٍص خلفٍص

 الفلائُت واإلادلُت، التي ًخِسق لها هلبت الجامِاث.

الىعي: جلً مدزواث لدي الاوظان بما ًدوز خىله، خظب دزحت اهدباٍ  .ج 

الفسد والاخظاض بما ًخِامل مِه، كمً بئِخه الدازلُت والخازحُت، 

 وهُفُت جلُُم مياهخه كمً الجماُت التي جيخمي الُه.

وطى الري ٌِِؽ فحها الاوظان واليائىاث الازسي البِئت: ُبازة ًُ  .د 

 التي ًخازس بِلها ببِم.

الىعي البُئي: ُبازة ًُ جلً ُالكت اإلاىحىدة لدي الافساد بِىه وبحن   .ٌ 

بُئخه، ومظخىي مِسفت الفسد ومدزواجه خٌى الللاًا والاخدار التي 

 ًجسي خىله. والتي ًخلمً خسؿه لخفاي البِئت و الازجلاء به.

الجامِاث: هلـد به ول هالب الري ًدزطىن في الجامِاث هلبت  .و 

الخيىمُت او غحر الخيىمُت بما فحهم مً هلبت الدزاطاث الاولُت 

 والدزاطاث الِلُا.

ً الاحخماعي  ) جم ازخُاز هلبت الجامِت وىنهم فئت الؼباب كمً الخيٍى

دازل اإلاجخمّ والتي حؼمل ػباب وافت اإلاىاهم، مجها دازل اإلادافٌت 

زحها بيافت اإلاخغحراتها الدًمىزافُت، مثل: الظىً، الخالت الاحخماُُت، وزا

ا(.    الظً، الجيع، مظخىي اإلاِسفي، وغحَر

: الدراساث السابلت: 
ً
 عاشرا

 (:http://bib.univ-oeb.dz 2745،8787دزاطت )زىلت،  .أ 

دزاطت جلدمذ بها الباخثت بِىىان )دوز ؤلاذاُت اإلادلیت في وؼس الىعي البیئ( 

دزاطت میداهیت ُلى ُیىت مً مظخمعي ئذاُت أم البىاقي اإلادلیت. اُخمدة  وهي

الباخثت ُلى اإلاىهج الىؿفي، َدفذ الدزاطت ُلى ُدة الاَداف مجها، 

الخِسف ُلى ُاداث واهمان اإلاظخمِحن لالزباز والبرامج البُئُت، ومِسفت دوز 

سق اإلاظخمعي اذاُت أم البىاقي في وؼس الىعي البُئي، والىؼف ًُ دوافّ حِ

 للبرامج والازباز اإلالدمت خٌى الللاًا البُئُت. 

 مً الىخائج التي جىؿلذ الباخثت والتي خدد خظب الفسكُاث اإلالدمت، مجها:

ان البرامج اإلالدمت في اذاُت ام البىاقي، حظاَم في وؼس  -1

 الىعي البُئي إلاظخمِحها و حؼىُل زلافت البُئُت لديهم.

 ًجابي في وؼس الىعي لبُئي.لالذاُت ام البىاقي دوز ا -2

ًخِسق مظخمِى ئذاُت أم البىاقي اإلادلُت للبرامج و األخباز  -3

 البُئُت بدافّ االوالّ ُلى األخباز البُئُت اإلادلُت.

 ( 2746دزاطت: )بالخبِب و دفسوز،  .ب 

دزاطت جلدمذ بها باخثخان بِىىان)الللاًا البُئُت في اللىىاث الفلائُت 

الم والاجـاٌ، الِسبُت( وهي زطالت ماحظخ حر ملدمت الى كظم الِلىم الُا

وزكلت، وكد  –ولُت الِلىم الاوظاهُت والاحخماُُت، حامِت كاؿدي مسباح 

 في َىرا 
ً
 مظخسدما

ً
اُخمدث فحها الباخثان ُلى اإلاىهج الىؿفي وىهه مىهجا

البدىر، باُخماد ُلى أطلىب الُِىت اللـدًت، ومً ألاَداف التي طعى 

ُت الباخثان جدلُلها  هي: اًهاز دوز اللىىاث الخلفصوهُت في الازػاد والخُى

البُئُت في اإلاجخمّ، وهرلً بُان حهىد اللىىاث الفلائُت في مجاٌ الخماًت 

البُئُت و هرلً مِسفت حجم اَخماماث اللىىاث الفلائُت الِسبُت بللاًا 

 البُئُت ومؼىالتها. ومً الالطخيخاحاث التي جىؿلذ الُه الدزاطت هي: 

اللىىاث الفلائُت الِسبُت لها ئكباٌ ُلى اإلاؼاَدة مً أن  -4

 هسف أفساد الُِىت.

َرٍ اللىىاث دوزَا في الاَخمام بالللاًا البُئُت ٌِاوي   -2

 مً هلائف وذلً خظب اججاَاث اإلابدىزحن.

وأن هجاح اللىىاث الفلائُت الِسبُت في اطخلواب   -3

.
ً
 الجماَحر هدى الللاًا البُئُت ما شاٌ مددودا

 ( 2745اطت: )زاهُا،ج. دز 

َدفذ َرٍ الدزاطت للخِسف ُلى ماَُت الىعي البُئي وملىماجه، ودوز 

اإلاإطظاث الخِلُمُت اإلاخمثلت في الجامِت في جىمُت ووؼس زلافت الىعي البُئي 

لخل اإلاؼىالث البُئُت في اإلاجخمّ، وهُفُت اطهام الجامِت في جىمُت الىعي 

اجبِذ الدزاطت اإلاىهج الىؿفي  البُئي؟. ومً احل جدلُم َرٍ الاَداف

ت مً اإلاداوز جم  الخدلُلي مً زالٌ جوبُم اداة اطخبُان جيىهذ مً مجمُى

 457جوبُلها ُلي ُُىت مً هالب حامِتي هىوا و ُحن الؼمع، بالغ 

 اطخمازة.

 ومً اَم الىخائج التي جىؿلذ الحها: 

 ُلى صخت -4
ً
 واًجابا

ً
 وحىد ادزان لدي الؼباب بخازحر البِئت طلبا

 الِامت.

يبغي  -2 كِف دوز الاوادًمي للجامِت في جىمُت الىعي البُئي، ٍو

م جىفحر اإلاحزاهُاث  جفُِل دوزَا للجهىق بالىعي البُئي ًُ هٍس

 التي جلبي اخخُاحاث الجامِت البُئُت.

 مناكشت دراساث السابلت:

، طاُدث الباخث في جددًد  ما جخِلم بالدزاطاث الظابلت، ًمىً اللٌى

لبدث و حظاؤوالجه، واهلّ الباخث ُلى حملت مً اإلافاَُم ووكّ مؼيلت ا

الخاؿت بمىكَى الدزاطت، وزغم وحىد جلازب بحن الدزاطت الخالُت 

والدزاطاث الظابم مً خُث اإلاىهج اإلاظخسدم واػيالُت الدزاطت فُما 

ىهُت فحها، جبحن َىان اػيالُت في  جسف الىعي البُئي و دوز اللىىاث الخلفٍص

ُت ا ت وجم الخاهُد هُفُت جُى لجمهىز مً زالٌ الىطائل الاجـالُت اإلاخىُى

ُت افساد اإلاجخمّ مً اإلاساهس البُئُت التي جىاحهه.  ُلى كسوزة جُى

ى  ان َرٍ الدزاطت زغم جلازبها  مّ الدزاطاث الظابم مً خُث اإلالمىن ُو

ُت البُئُت، الا انها جسخلف ُجها وىنها جداٌو هؼف دوز اللىىاث  الخُى

ىه ُت اليىزدًت في وؼس الىعي البُئي بحن افساد اإلاجخمّ اليىزدي. و التي الخلفٍص

ت و البرامج اإلاإكخت التي حِسق في  جىدـس اَخماماتهم في اليؼساث الازباٍز
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را ماحِل الباخث ان ًبدث في َىرا  اوكاث اإلاىاطباث والاخدار البُئُت. َو

للللاًا البُئُت اإلاجاٌ. ومً حاهب آلازس جبحن ان وظبت اَخماماث الجمهىز 

ىحد ُاداث  ، والشاٌ َىان وعي مىسفم لدي اإلاىاهىحن ٍو
ً
ماشاٌ مددودا

 البُئُت الظِئت بحن افساد اإلاجخمّ، في ُدم الخفاي ُلى بُئخه اإلاِِؼُت.

ومً حاهب آزس جسخلف مً خُث الصمان واإلايان واإلاجخمّ وهبُِت الدزاطت 

 ُلى مجخمّ جسخلف ًُ اإلاجخمّ الدزاطاث الظابلت.

 اطار النظري: الخلفسيىن والبيئت 

 :
ً
ىن الخلفسيىن و خصائصه: اوال هدُجت جلً الخـائف التي ًمخلىها جلفٍص

ىاث اللسن  والخوىزاث الخىىىلىحُت التي ػهدتها مىر ًهىزَا في بداًت ُؼٍس

الم  ىن وطُلت فِالت كمً وافت الىطائل الُا ً، اؿبذ جلفٍص الِؼٍس

اإلاِلىماث مً زالٌ ُسق البرامج لجماَحري لخد آلان، للخـٌى ُلى 

 حدًدة بىحه اإلاؼاَدًً واُخاد الىاض ُلُه بما 
ً
ت التي فخدذ آفاكا اإلاخىُى

ىهُت ُسوق جفاُلُت بدُث ًخم  َى ُلُه آلان واؿبذ الِسوق الخلفٍص

ىهُت هجصء فِاٌ)ُبدالباطى ،  ، 37مؼازهت اإلاؼاَدون في البرامج الخلفٍص

ىن بِدة ا (.2745 ا مً وافت الىطائل و جخمحز الخلفٍص لخـائف التي جمحَز

الاجـاٌ الجماَحریت الازسي، زغم ًهىز الاهترهذ واُالم الجدًد بما فحها 

ىن  وطائل الخىاؿل الاحخماعي واإلاىاكّ الالىتروهُت، ولىً اخخفٍ الخلفٍص

ت الازسي،  خه وجازحٍر التي حِادٌ جازحر وطائل الاجـاٌ الجماَحًر بجماَحًر

لت اطخسدامها وكدزة ُلى جسهحز اَخمام اإلاؼاَدًً في وذلً حِىد الى طهى 

اػُاء مُِىت واُخمادَا ُلى الخسهت اإلاسافلت لِسق الـىزة مسافلت 

بالـىث. هاإلاا الىاهه الصاَُت وهبر حجم الؼاػت و ُسق الـىزة ُالُت 

الىكىح، له جازحر فِاٌ في حرب اإلاؼاَدًً والجلىض امامها طىاًء لخللي 

ة الافالم او الِسوق اإلاىطُلُت او الغىاء وكدزتها الخاؿت الازباز او مؼاَد

 في الادزان الخس ي 
ً
في التربُت والخِلُم خُث جلِب الـىزة دوزا هبحرا

 (.  2744، 7للمِلىماث اللفلُت التي جـاخبها)ُلي، 

: الىعي
ً
 البيئي والاعالم  ثانيا

فه: - أ  مفهىم البِئت و حٍِس

ه ًبإن ومً اػهس  البِئت في اللغت اطم مؼخم مً الفِل) باَء وبىا و ملاُز

اإلاِاوي َى ماوان في اؿله اللغىي(، بمِنى هٌص وأكام. والبِئت حِني في اللغت 

ازس فحهما)ُلي، ى ما ًدُى بالفسد او اإلاجخمّ ٍو ( ، وجمثل 7،2744اإلاجٌز َو

دـل  البِئت اَمُت هبحرة لالوظان، فهي مدُى الري ٌِِؽ فُه الاوظان ٍو

مازض فُه ُالكاجه اإلاسخلفت مّ مىه ُلى ملىماث  خفاُل مِه ٍو خُاجه ٍو

غحٍر مً اليائىاث واإلايىهاث التي جلصمه لخدلُم ُملُت جىُفه مّ البِئت، 

مظخسدما فحها ول ماجىافس له مً اإلاِازف واإلاهازاث و الخبراث 

ت 45،2779اإلاىحىدة)مدمد ابى طمسة، ِسف البِئت باهه "مجمُى (، َو

االث التي ججخمّ في الخحز الري جىحد فُه الٌسوف واإلاىاد والخفاُ

( وهرلً ٌِسف ُلى أنها ول ما َى زازج ًُ 2773، 549الخُاة)مدمد مىحر،

هُان الاوظان، وول ما ًدُى به مً مىحىداث، فدؼمل الهىاء واإلااء 

 (.9،2747والازق التي وما ًدُى به مً وائىاث او حماد)اخمد،

 الىعي والىعي البيئي: - ب

ىوىي ُلى وكىف الىعي: هي ادزا ن الفسد إلاا ًدُى به ادزاهأ مباػسا، ٍو

د مً اإلاِلىماث ُجها.  الفسد ُلى فىسة حدًدة وػِىزٍ بداحت الى اإلاٍص

فالىعي خالت الُلٌت الِادًت. وهرلً كدزة الاوظان ُلى الؼِىز براجه 

ً الاػُاء واليائىاث الازسي، فالىعي َى ػِىز  ً ُو وجماًص ذاجه ًُ آلازٍس

ى اًلا ػِىزٍ الباهً الثابذ بىحىد ذاجه مظخللت الاوظان ب ما ًفِله َو

ىان مً ًسي أن )الىعي َى ئدزان ( او َى)  (269،2748ومخمحزة)اطماُُل، َو

صخىة الفىس أو الِلل( والىعي في اؿوالح ُلم الاحخماَ َى ادزان الفسد 

مىً http://www.abgadi.net 38لىفظه وللبِئت اإلادُوت به)ُمس ، (. ٍو

ه الؼِىز الفسد باإلاظإولُت ججاٍ البِئت والوبُِت. حِحر 
ّ
ف الىعي البُئي بأه

ُت  واللُام بجمُّ اإلامازطاث التي حظاُد ُلى خماًتها والخفاي ُلحها، وجُى

ت الخاهئت، ومدي  ُت ألازواز التي حظببها اإلامازطاث البؼٍس ً خٌى هُى آلازٍس

ت الاهىاَ الخلىزاث زوىزتها، والىعي باإلاىاكُّ البُئُت اإلاسخلفت مثل واف

ت، ئكافت ئلى اطدبداٌ اإلامازطاث الخاهئت  واليىازر الوبُُِت والبؼٍس

 مّ 
ً
فُد ألازق والبِئت وحظاُد في الخفاي ُلحها، بالتزامً أًلا

ُ
زسي ج

ُ
بأ

مداولت ئؿالح ألاكساز الىاحمت ًُ اإلامازطاث البُئُت 

 (.64،2727الخاهئت")ازالؾ،

 الاعالم و البيئت:  -ج

ُالم اخد وطائل الفِالت في مجاٌ اُواء اإلاِلىماث والخلائم التي حِد الا 

ُتهم، ووؼس ادزان  ف اإلاخللي باالزباز البُئُت وجُى جخِلم باإلاجاٌ البُئي وحٍِس

الظلُمت للللاًا البُئُت وحظهُل فهمها لغسق اكىاُهم ججاٍ الخفاي ُلى 

الم البُئي وطُلت مً الىطائل اإلاظخسدمت  للىؼف ُلى البِئت، اؿبذ الُا

 
ً
الٌىاَس واإلاؼىالث البُئُت و ًىسض حهىدَا في الخفاي ُلى البِئت. هٌسا

الم  لخِلد الىٌام البُئي في الِالم، واَمُت اإلاجاٌ البُئي ًهس ماٌظمى بااُل

المُت اإلاخســت التي جصداد اَمُخه ًىم  البُئي واخد مً اَم الىطائل الُا

را ًخولب وح4997، 74بِد ًىم)الظید، ىد وىادز مإَلت ومدزبت (. َو

ومسخـت في َرا اإلاجاٌ، مّ خسؾ ُلى جىمُت مِسفتهم الِلمُت في َرا 

ُه ُلى فهم اإلاِلىماث الفىُت والِلمُت في  ادة ُو اإلاجاٌ بما طاُد في ٍش

مجاٌ هفظه، لغسق جىؿُل اإلاِلىماث البُئُت باطلىب بظُى بما ًخالئم 

  (.447،2778الجمهىز اإلاخللى)طمحر،

الم البُئي آلُت مً آلُاث الخغلب والخسفُف مً خدة وكد أؿبذ  ؤلُا

اإلاؼىالث البُئُت وأخد اإلالىماث في الخفاي ُلى البِئت اإلابني ُلى ئًجاد 

ت لخوىزة الِبث  لى ئدزان البؼٍس الىعي البُئي، واهدظاب اإلاِسفت وهللها، ُو

ُت ليؼس ال لُم بِىاؿس البِئت اإلاسخلفت، واطخِدادٍ للخفاُل مِها في الخُى

الجدًدة الخاؿت بدماًت البِئت أو الدُىة للخسلي ًُ طلىهُاث كازة بها 

الم في أداء مهمخه  خولب هجاح الُا خماد ُلى بسامج الـدًلت للبِئت، ٍو والُا

المُت والهُئاث  مُلا بحن اإلاإطظاث ؤلُا ًلخط ي باللسوزة حِاوها ػامال ُو

مىً  (.biblio.univ-alger.dz ، 44-42اإلاظإولت ًُ البِئت) بً مهسة، ٍو

الم البُئي باهه "  ُملُت اوؼاء ووؼس الخلائم الِلمُت اإلاخِللت  حٍِسف الُا

الم بهدف زفّ مظخىي الىعي البُئي، وؿىآل الى  بالبِئت، مً زالٌ وطائل الُا

الم البُئي، 55،2727الخىمُت اإلاظخدامت")ازالؾ، ( ومً خُث اَمُت الُا

ُت البُئُت اُخماد اطالُب اإلاخلدمت في مجاٌ  ًإهد اإلاهخمىن بؼإون الخُى

 ً غسض ووؼس الىعي البُئي مً زالٌ ازخُاز مىاكُّ بظُوت جخالئم الخيٍى

ت)ػاهس،  (.47،2745الرَني في جلً مسخلت مً اإلاساخل الِمٍس

هٌسأ لخلً الخوىزاث التي ػهدتها الِالم في مجاٌ البِئت مً حاهب، وجلً 

لمي دفِذ اإلاجخمّ الدولى للخسان اإلاساهس البُئُت مخفاكمت ُلى مظخىي الِا

الحل وكّ ُدة اإلاباديء واللىابى لـد جفاكم اإلاؼىالث البُئُت، بدُث 

كامذ َُئت الامم اإلاخددة بىكّ ُدة الاجفاكُاث واإلاِاَداث مً احل 

( مً https://research.un.orgخماًت البِئت كمً ُدة اإلاإجمساث الدولُت )
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د، التي جم فحها اُتراف ف 4972كمجها مإجمس طخىههىلم ُام  ي دولت الظٍى

 443الدولي بالدوز اإلاهم واللسوزي لخىاٌو ػإون الازق، التي خلس فحها 

دولت والِدًد مً اإلاىٌماث الخيىمُت وغحر الخيىمُت واإلاهخمُحن بالؼإون 

( مً الالمم 2398البِئت، وكد جلسز ُلد اإلاإجمس بمىحب الالئدت زكم )

التي اػحرث في جلً اإلاإجمس ػإون  4982وبي في ُام اإلاخددة. وجاحي مإجمس هحر

التي جخِلم بالبِئت والخىمُت وازجفاَ ُدد الظيان زاؿت في الدٌو الىامُت. 

دم جىطِها،  وكد ػدد اإلاإجمس ُلى الخسفُف مً خدة الجزاُاث الدولُت ُو

اوِياطاتها الخوحرة ُلى ػِىب الِالم، والِمل للخد مً جـاُد الفلس و 

ىدي  4992ميافدت الخلىر. وفي طىت اهدؼاٍز و  اوِلد مإجمس آزس في )ٍز

ل الري طمي "بمإجمس الازق" )زىلە، (، وكد أكس 64-59حاهحرو( في البراٍش

الن الـادز ًُ َرا اإلاإجمس الري جيىن مً ) ( فلسة، بسهامج ًُ 24الُا

ت و اُخبر َرا اإلاإجمس الخوىة الاولى هدى الخأهُد،  مظخلبل مظخدًم للبؼٍس

ت. بأن  للبؼٍس
ً
 وأماها

ً
 الِالم طىف ًيىن مىهىا أهبر ُادال

 وكد اجفم اإلاإجمسون ُلى حملت مً اإلابادئ أَمها:

خم ول ئوظان الِِؽ في بِئت صخُت وػسون مىاطبت للِِؽ والتزام ول 

ئوظان بدماًت البِئت و الخفاي ُلى مىازدَا، وئًجاد خلٌى للخىاكم بحن 

د ُلى الخِلُم لخدظحن وجىمُت الىعي البُئي الخأهُ البِئت والخىمُت بما فحها

الم و حصجُّ البدىر الِلمُت في مجاٌ البِئت. وجبادٌ  مً زالٌ وطائل الُا

، وخم ول فسد في الىؿٌى ئلى  اإلاِازف واإلاِلىماث والخىىىلىحُا بحن الدٌو

الدوز  مـادز اإلاِلىماث التي جدخفٍ بها الظلواث الِامت ًُ البِئت واُواء

للمسأة والؼباب والظيان الاؿلُحن في ئدازة البِئت الخُىي 

الم 64،2745وخماًتها)ػاهس، (. مً َرا اإلاىولم بسشث اَمُت ًهىز الُا

البُئي ودوزَا السائد في اًـاٌ اإلاِلىماث والبُاهاث الالشمت للمىاهىحن، 

ا، والِمل  ادة الىعي البُئي لديهم ججاٍ الللاًا البُئُت و مساهَس لغسق ٍش

اد خلٌى الظلُمت و جىمُت اإلاِسفت البیئیە ُلى اًج

 (.234،2776لديهم)اطماُُل،

 اهداف و الىظائف الاعالم البيئي:

ائف الِامت  الم البُئي أَدافه ووًائفه مً ألاَداف والًى ٌظخيبى ؤلُا

اث اإلاسجبوت باإلاجاٌ  لإلُالم الِام، وال ًسسج ُجها ئال بلدز ماجدُذ له اإلاىكُى

ز ما حظخدعي جلً اإلاجاٌ، ئكافت جفاؿُل ال جسد في التي ًسجبى بها، وبلد

الم الِام. ائف و ألاَداف التي ًيؼدَا ؤلُا  الًى

ائف  الم اإلاخسـف ذاث حؼابه لًى الم البیئى کىَى مً الُا ووًائف ؤلُا

الم الِام وأَمها ؤلازباز والخثلُف والخىحُه وؤلازػاد والتربُت والترفُه،  ؤلُا

ائف ؤلا  ئحمالها في الىلان  ُالم البُئي ًمىًومً أَم ألاَداف والًى

 (:76،4997-69آلاجُت)الظُد، 

م جىفحر  .4 الِمل ُلى زلم الادزان وشٍادة الىعي البُئي ًُ هٍس

 اإلاِلىماث والبُاهاث اإلاخِللت بالبِئت وهسخها للجمهىز.

 اُواءاإلاظخلبلحن اإلاِلىماث اإلاسخلفت خٌى الللاًا البُئُت. .2

الظلبُت لدي الجمهىز هدى الظلىن الِمل ُلى حغحر اججاَاث  .3

 البُئي الظلُم.

ُسق هماذج الخظىت للظلىن والافِاٌ التي حظتهدف خماًت  .4

 البِئت والخفاق ُلحها

 حصجُّ الافساد ُلى مؼازهت في مىاحهت اإلاؼىالث البُئُت. .5

حصجُّ الجمهىز مؼازهت في الخمالث البُئُت و اًجاد الخل  .6

 للمؼىالث البُئُت.

ُت بلىاهح .7 خداء ُلحها والترهحز الخُى ن خماًت البِئت مً افِاٌ الُا

 ُلى الِلىباث التي حظتهدف اخترام كُمت البِئت.

 اطار امليدانى:عرض نخائج الدرست وجحليلها

: الاحراءاث املنهجيت واداة حمع البياناث:
ً
 اوال

ُىت الدزاطت، ُدا اإلاـادز واإلاساحّ و اإلاىاكّ   لوبُِت مجخمّ ُو
ً
هٌسا

، كام الباخث باُداد اطخمازة الاطدباهت، الالىتروهُت 
ً
ُلمُت ومِخبرة ُلمُا

جلمً فحها زالزت مداوز السئِظت )مدىز الخِسق، مدىز البِئت، مدىز 

ىهُت في وؼس الىعي البُئي(، واداة للبدث للخـٌى  كُاض دوز اللىىاث الخلفٍص

ِد َرا اداة مً  ُلى مِلىماث وبُاهاث دكُلت وصخُدت بيظبت الِالُت. َو

 لدزاطت 
ً
 في مىهج اإلاظحي واهثر مالئما

ً
 واطخسداما

ً
ا اداواث اهثر ػُُى

 الجمهىز في اماهً مسخلفت مً خُث اإلاىكّ الجغسافي.

: الصدق الظاهري:
ً
 ثانيا

ت مً اإلادىمحن  هلـد بالـدق ُسق الاطخمازة الاطدباهت ُلى مجمُى

 بلـد مِسفت مدي ؿالخُت الفلساث الاطخمازة التي ؿمم مً احله ُلى

ت الخبراء ذاث الازخـاؾ  زمظت اإلادىمحن واإلاخســحن )مجمُى

المي(، وبلغذ كُمت الـدق اإلاظخسسج )  %(.9446الُا

: ثباث الاسخمارة:
ً
 ثالثا

 وكد SPSSبسهامج باطخسدام للثباث ازجبان بحرطىن  مِامل الباخث اطخِمل

ى9542الثباث بيظبت ) الىدُجت ًهسث  الُه. السوىن  ًمىً زباث حُد  %( َو

 مداوز التي ًخيىن َرا الفـل َى زالزت اإلاداوز واآلحي:

: البُاهاث الدًمىغسافُت  اإلادىز ألاٌو

 اإلادىز الثاوي: مدىز الخِسق البُئي

ىهُت في وؼس الىعي البُئي اإلادىز الثالث: مدىز دوز اللىىاث الخلفٍص
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 املحىر ألاول: البياناث الدًمىغرافيت 

 ىشَّ اليظبي للُِىت ُلى وفم مخغحر الجيع: الخ -4

غ البُاهاث اإلاخِللت بأفساد ُُىت البدث ًهس أن ُدد الروىز َى  ا  278مً زالٌ جفَس هالبت  453%، في خحن بلغ ُدد هالباث الاهار 64.5هالب وبيظبت كدَز

ا   (.4%، هما مىضح في ػيل)35.5وبيظبت كدَز

 
 البدث وفم مخغحر الجيع( ًبحن الخىشَّ اليظبي لُِىت 4ػيل)

 مخغحر الخسـف الدزاس يالخىشَّ اليظبي للُِىت ُلى وفم  -2

غ البُاهاث اإلاخِللت بأفساد ُُىت البدث أن ُدد هالب الدزاطاث ؤلاوظاهُت َى  ا  285ًهس مً زالٌ جفَس  بيظبت كدَز
ً
% ، وبلغ ُدد هالب الدزاطاث 66.4هالبا

 بيظبت  464الِلمُت 
ً
 (.2ي ػيل)% هما مىضح ف33.9هالبا

 
 ( ًبحن الخىشَّ اليظبي لُِىت البدث ُلى وفم مخغحر الخسـف الدزاس ي2ػيل)

 مخغحر وكذ الدزاس ى الخىشَّ اليظبي للُِىت ُلى وفم  -3

غ البُاهاث اإلاخِللت بأفساد ُُىت البدث وفم  ا  346أن ُدد هالب الدزاطاث الـباخیت َى  مخغحر وكذ الدزاس ىًهس مً زالٌ جفَس  بيظبت كدَز
ً
% ، وبلغ 87.3هالبا

 بيظبت  85  ُدد هالب الدزاطاث اإلاظائیت
ً
 (.3هما مىضح في ػيل) %49.7هالبا

 
 ( ًبحن الخىشَّ اليظبي لُِىت البدث ُلى وفم مخغحر الىكذ الدزاس ي3ػيل)

 مخغحر هَى الظىً الخىشَّ اليظبي للُِىت ُلى وفم  -4

غ البُاهاث اإلاخِللت بأفساد ُُىت البدث وفم  ا  266أن ُدد هالب دازل اإلادافٌت َى  مخغحر الظىًًهس مً زالٌ جفَس  بيظبت كدَز
ً
% ، وبلغ ُدد هالب 64.7هالبا

 بيظبت  465زازج اإلادافٌت 
ً
 (.4هما مىضح في ػيل) %38.3هالبا

64.5; ركىر   

33.5; االنبس  ركىر  

 االنبس

دراسبد  
66.1; االنسبنُخ  

;  دراسبد الؼلمُخ
33.9 

 دراسبد االنسبنُخ

 دراسبد الؼلمُخ

الذراسبد 
80.3; الصجبحُخ  

الذراسبد 
19.7; المسبئُخ  

 الذراسبد الصجبحُخ

 الذراسبد المسبئُخ
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 هَى الظىً( ًبحن الخىشَّ اليظبي لُِىت البدث ُلى وفم مخغحر 4ػيل)

 

 البحث وفم الخعرض عينت الدراست لللنىاث الخلفسيىنيت  محىر الخعرض:  نخائج جفريغ البياناث الدراست عینه

ىهُت: -4  مظخىي مؼاَدة اللىىاث الخلفٍص

ىهُت ًهس أن ُدد هالب الرًً ٌؼاَدون  غ البُاهاث اإلاخِللت بمؼاَدة أفساد ُُىت البدث لللىىاث الخلفٍص  َى ًهس مً زالٌ جفَس
ً
ىهُت دائما   85اللىىاث الخلفٍص

ً
هالبا

ا  ىهُت لخدما َى 49.7بيظبت كدَز ا  467%، وبلغ ُدد هالب الرًً ٌؼاَدون اللىىاث الخلفٍص  بيظبت كدَز
ً
%، في خحن ًهس ُدد الوالب الرًً ٌؼاَدون 38.7هالبا

ىهُت خظب الىكذ َى  ا  479اللىىاث الخلفٍص  بيظبت كدَز
ً
 (5ي ػيل زكم )%، وهما مىضح ف44.6هالبا

ىهُت ذاث مظخىي واهيء، وذلً ًسحّ الى هثرة اطخسدامهم للىطائل الازسي  ه الحهصة الرهُت بؼيل ًخطح مً زالٌ َرٍ الىدُجت ان اَخمام الوالب لللىىاث الخلفٍص

 دائم، لغسق جللي اإلاِلىماث مجها.

 
ىهُت( ًبحن اهمان مؼاَدة اللىىاث 5ػيل)  الخلفٍص

ىهُت -2  اهثر مؼاَدة وفم اللغت البث اللىىاث الخلفٍص

ىهُت ًهس أن ُدد هالب الرًً ٌؼاَدون اللىىاث الخلفص  غ البُاهاث اإلاخِللت بمؼاَدة أفساد ُُىت البدث لللىىاث الخلفٍص  349ٍىهُت اليىزدًت َى ًهس مً زالٌ جفَس

ا   بيظبت كدَز
ً
ىهُت غحر اليىز 84هالبا ا  82دًت َى %، وبلغ ُدد هالب الرًً ٌؼاَدون اللىىاث الخلفٍص  بيظبت كدَز

ً
 (6%، وهما مىضح في ػيل )49هالبا

ىهُت غحر اليىزدًت مً كبل هلبت الجامِاث، الى ُدم مِسفت اللغاث الا  خطح مً الىدُجت ان الظبب السئِس ي لللت مؼاَدة اللىىاث الخلفٍص را ٍو زسي وفهمهم لها، َو

خماد ُلى جلً اإلاِلىماث التي جلدمها اللىىاث را ٌظبب مددودًت اإلاِلىماث لديهم. ًإدي الى الُا . َو
ً
ىهُت اليىزدًت خـسا  الخلفٍص

 
ىهُت وفم اللغت6ػيل)  ( ًبحن مؼاَدة اللىىاث الخلفٍص

;  داخل المحبفظخ
61.7 

خبرج 
;  المحبفظخ
38.3 

 داخل المحبفظخ

 خبرج المحبفظخ

 %19.7دائمًب 

 ,لحٍذ مب
 %38.7 

 حست الىقذ
 %41.4 

 دائمًب

 لحٍذ مب

 حست الىقذ

القنىاد الزلفسَىنُخ  
 الكىردَخ  

 %81 

القنىاد الزلفسَىنُخ  
 غُر الكىردَخ

 %19 
 القنىاد الزلفسَىنُخ الكىردَخ  

 القنىاد الزلفسَىنُخ غُر الكىردَخ
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ىهُت اليىزدیت -3  اهثر مؼاَدة خظب هَى اللىاة  اللىىاث الخلفٍص

ىهُت الي غ البُاهاث اإلاخِللت بمؼاَدة أفساد ُُىت البدث لللىىاث الخلفٍص ىزدًت ًهس أن ُدد هالب الرًً ٌؼاَدون اللىىاث الفلائُت اليىزدًت ًهس مً زالٌ جفَس

ا  334َى   بيظبت كدَز
ً
ا  97%، وبلغ ُدد هالب الرًً ٌؼاَدون اللىىاث اإلادلُت اليىزدًت َى 77.5هالبا  بيظبت كدَز

ً
 (.7%، وهما مىضح في ػيل )22.5هالبا

 
ىهُت7ػيل)  ( ًبحن هَى مؼاَدة اللىىاث الخلفٍص

 ؼاَدة:طاُاث اإلا -4

ىهُت خظب طاُاث اإلاســت، ًهس أن ُدد هالب الرًً ٌؼاَدون ا غ البُاهاث اإلاخِللت بمؼاَدة أفساد ُُىت لللىىاث الخلفٍص للىىاث ًهس مً زالٌ جفَس

ىهُت اكل مً طاُت َى  ا  229الخلفٍص  بيظبت كدَز
ً
ىهُت مً طاُت الى 53.4هالبا  بيظبت  472طاُخحن َى %، وبلغ ُدد هالب الرًً ٌؼاَدون اللىىاث الخلفٍص

ً
هالبا

ا  ىهُت مً طاُخحن الى زالر طاُاث َى 39.9كدَز ا  37%، وبلغ ُدد هالب الرًً ٌؼاَدون اللىىاث الخلفٍص  بيظبت كدَز
ً
 (.8%، وهما مىضح في ػيل زكم )7هالبا

، ًلىم افساد الُِىت بمؼاَدة اللىىاث َرٍ الىدُجت جدُم هدُجت الفلسة الخامظت، بدُث ًهس ُدد الظاُاث اإلاســت إلاؼاَدة اللىىاث الخل
ً
ىهُت كلُلت حدا فٍص

ىهُت خظب اوكاتهم و جفسغهم.  الخلفٍص

 
ىهُت8ػيل)  ( ًبحن اهمان مؼاَدة اللىىاث الخلفٍص

 اللىىاث الخلفصیىهیت  أطباب مؼاَدٍ  -5

غ البُاهاث اإلاخِللت بمؼاَدٍ ىهُت لغسق مخابِت الاخدار اللىىاث الخلفصیىهیت لدي اإلابدىزحن، جبحن   ًهسث مً زالٌ جفَس ان ُدد الوالب ٌؼاَدون اللىىاث الخلفٍص

 بيظبت  484اإلادلُت والخازحُت بىاكّ 
ً
ىهُت إلاؼاَدة ألافالم والدزاما َى 24.9هالبا  وبيظبت  448%، وبلغ ُدد هالب الرًً ٌؼاَدون اللىىاث الخلفٍص

ً
%، 47.6هالبا

ىهُت لغسق جىمُت اإلاِلىماث والثلافت الِامت لديهمفي خحن ان ُدد الوالب الرًً ٌؼاَدون اللىىاث ال  بيظبت 442خلفٍص
ً
%، بِىما ًبلغ ُدد هالب الرًً 46.9هالبا

 وبيظبت  429ٌؼاَدون اللىىاث الخلفصیىهیت لخملُت الىكذ والدظلُت 
ً
ادة مظخىي 45.4هالبا %، وبلغ ُدد الوالب الرًً ٌؼاَدون اللىىاث الخلفصیىهیت لغسق ٍش

 بيظبت  448عي الىعي الاحخما
ً
 وبيظبت448% والرًً ٌؼاَدون اللىىاث الخلفصیىهیت للخِسف ُلى ُاداث والخلالُد الؼِىب ألازسي 44.4هالبا

ً
 اًلا

ً
%، 44.4هالبا

 (.9وهما مىضح في ػيل زكم)

 ًخطح مً َرٍ الىدُجت ان اَخماماث هلبت الجامِت، ال جىدـس ُلى مىكَى مِحن، واهما تهخم للمىاكُّ والاخدار 
ً
حن الدازلي والخازجي غالبا اإلاسخلفت ُلى اإلاظخٍى

ا.  ما جيىن الظُاطُت والفىُت، وغحَر

القنىاد الفضبئُخ  
 %77.5الكىردَخ 

القنىاد  
 الكىردَخالمحلُخ

22.5% 

   القنىاد الفضبئُخ الكىردَخ

 القنىاد المحلُخ الكىردَخ

53.1; اقل من سبػخ  ;  سبػخ الً سبػزُن  
39.9 

سبػزُن الً ثالس  
7; سبػبد   

  اقل من سبػخ

 سبػخ الً سبػزُن  

 سبػزُن الً ثالس سبػبد  
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ىهُتمؼاَدة اللىىاث أطباب ( ًبحن 9ػيل)  الخلفٍص

 املحىر الثاني: محىر الخعرض البيئي:

ىهُت، واآلحي:جخلمً َرا اإلادىز اَخماماث اإلابدىزحن بجاهب البُئي، ومظخىي حِسكهم للبرامج واإلاىاد البُئُت التي   حِسق مً زالٌ اللىىاث الخلفٍص

 مظخىي اَخمام اإلابدىزحن للبرامج البُئُت -4

غ البُاهاث اإلاخِللت ب   مظخىي اَخمام اإلابدىزحن للبرامج البُئُتًهسث مً زالٌ جفَس
ً
 بيظبت  99لديهم، جبحن ان ُدد الوالب يهخمىن بالبرامج البُئُت هثحرا

ً
%، 23هالبا

 وبيظبت  262الرًً يهخمىن بالبرامج البُئُت لخٍد ما َى فی خحن بلغ ُدد هالب 
ً
%، في خحن ان ُدد الوالب الرًً يهخمىن بالبرامج البُئُت خظب اوكاتهم 67.8هالبا

 بيظبت  77َى
ً
 (47%، وهما مىضح في ػيل )46.2هالبا

 
 مظخىي اَخمام اإلابدىزحن للبرامج البُئُت( ًبحن 47ػيل)

 هسق جللي اإلاِلىماث للمىاكیّ البیئیت  -2

غ البُاهاث اإلاخِللت ب م وسق جللي اإلاِلىماث للمىاكیّ البیئیت ًهسث مً زالٌ جفَس لدي اإلابدىزحن، جبحن ان ُدد الوالب الرًً ًخللىن اإلاِلىماث البُئُت ًُ هٍس

ت َى   بيظبت  473اليؼساث ؤلازباٍز
ً
م %، وبلغ ُدد الوالب الرًً ًخللى 23.3هالبا الم البُئي ن اإلاِلىماث البُئُت ًُ هٍس  وبيظبت  464َى الخمالث الُا

ً
هالبا

م 24.6 ىهُت%، في خحن ان ُدد الوالب الرًً ًخللىن اإلاِلىماث البُئُت ًُ هٍس س الخلفٍص  بيظبت  464َى  الخلاٍز
ً
 اًلا

ً
%، وبلغ ُدد الوالب الرًً 24.4هالبا

م  م %، 47هالبأ وبيظبت  427خـت للبِئت َى بسامج مسًخللىن اإلاِلىماث البُئُت ًُ هٍس الهاث ًبلغ ُدد الوالب الرًً ًخللىن اإلاِلىماث البُئُت ًُ هٍس ؤلُا

 (.44وهما مىضح في الجدٌو زكم )%، 46.7هالبأ وبيظبت  424البُئُت َى 

 
 هسق جللي اإلاِلىماث للمىاكیّ البیئیت لدي ُُىت البدث( ًبحن 11شكل)
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 مىاكیّ البیئیە ذاث اهثر اَخمام   -3

غ البُاهاث   وبيظبت  228، جبحن ان ُدد الوالب الرًً يهخمىن بالخلىر البُئي َى ذاث مىاكیّ ذاث اهثر اَخمام لدی اإلابدىزحنًهسث مً زالٌ جفَس
ً
%، 34.2هالبا

 بيظبت  466وبلغ الرًً يهخمىن باالخدار واليىازر الوبُُِت َى 
ً
ت َى %، هما بل24.9هالبا   439غ ُدد الوالب الرًً يهخمىن باالخدار واليىازر البؼٍس

ً
هالبا

 بيظبت  434%، في خحن ان ُدد الوالب الرًً يهخمىن باإلاؼاول البُئُت َى 27.8وبيظبت 
ً
 اًلا

ً
 (12%، وهما مىضح في الجدٌو زكم )27.4هالبا

 
 مظخىي اَخمام اإلابدىزحن بالللاًا البُئُت( ًبحن 12ػيل)

ىهُت ُلى اإلابدىزحن مظخىی جا -4  زحر اللىىاث الخلفٍص

غ البُاهاث   ىهُت،ًهسث مً زالٌ جفَس  جبحن ان ُدد الوالب الرًً  ذاث مظخىی جازحر اللىىاث الخلفٍص
ً
ىهُت هثحرا  وبيظبت  53َى  ًخازسون باللىىاث الخفٍص

ً
هالبا

ىهُت لخدما%، وبلغ الرًً 42.3  بيظبت 243َى  ًخازسون باللىىاث الخفٍص
ً
ىهُت كلُأل %، هما بلغ ُدد الوالب الرًً 56.4 هالبا   434َى ًخازسون باللىىاث الخفٍص

ً
هالبا

 (.43%، وهما مىضح في الجدٌو زكم )34.3وبيظبت 

د مظخىي الخازحر ُلى اإلاؼاَدًً، اي   د مظخىي مؼاَدة، جٍص ت َىان ًخطح مً َرٍ الىدُجت ان مظخىي مؼاَدة ًخازس بمظخىي الخازحر، بمِنى ولما جٍص ُالكت كٍى

را ما جبحن مً زالٌ الؼيل الِاػس، الم. َو  بحن وظبت اإلاؼاَدة ووظبت الخازحر مً حساء حِسق الجمهىز للىطائل الُا

 
ىهُت ُلى اإلابدىزحن ( 43ػکل)  مظخىی جازحر اللىىاث الخلفٍص

ىهُت في مجاٌ البُئي ُلی اإلابدىزحن   -5  جازحر اللىىاث الخلفٍص

غ البُاها ىهُت مً خُث الخازحر البُئي، ث ان ُدد الوالب الرًً ًهسث مً زالٌ جفَس ًخِسفىن ُلى هسق  بلغ ُدد الوالب الرًًبسشث ُلحهم جازحر اللىىاث الخلفٍص

 وبيظبت  277َى  الجدًدة إلاىاحهت اإلاؼاول البُئُت
ً
 بيظبت  236َى  ًخِسفىن ُلى الظىن البُئي الجدًد%، وبلغ الرًً 62.6هالبا

ً
 بلغ الرًً %، في خحن54.7هالبا

ادة الىعي البُئي َى  وبيظبت 246ًخازسون بٍص
ً
 وبيظبت 473%،، هما، بِىما بلغ ُدد الوالب الرًً ٌؼازوىن في الخمالث البُئُت َى57.4هالبا

ً
% وهما 23.8هالبا

 (.44مىضح في ػيل )
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ىهُت ُلى اإلابدىزحن( 44ػکل)  مظخىی جازحر اللىىاث الخلفٍص

ىهُتأهىاَ الخلىر البیئى اهثر حرب -6 المُت في اللىىاث الخفٍص  لدي اإلابدىزحن مً زالٌ حغوُاث ؤلُا
ً
 ا

غ البُاهاث ىهُت ًهسث مً زالٌ جفَس المُت في اللىىاث الخفٍص  لدي اإلابدىزحن مً زالٌ حغوُاث ؤلُا
ً
، جبحن ان ُدد الوالب الرًً خٌى أهىاَ الخلىر البیئى اهثر حربا

 وبيظبت  375َى  اإلااءر ًىجربىن الى جلى 
ً
 بيظبت  377جلىر الهىاء َى ًىجربىن الى %، وبلغ ُدد الوالب الرًً 27.8هالبا

ً
 %، هما بلغ ُدد الوالب الر27.4ًًهالبا

 وبيظبت  262َى  جلىر التربەًىجربىن الى 
ً
 425َى  الخسازي االزجفاَ ًىجربىن الى الاجفاَ %، بِىما بلغ ُدد الوالب الرًً ب23.9هالبا

ً
%، في خحن 44.4وبيظبت  هالبا

 بيظبت  54ًىجربىن الى جلىر البـسي َى بلغ ُدد الوالب الرًً 
ً
 بيظبت  49جلىر الظماعى َى ًىجربىن الى وبلغ ُدد الوالب الرًً %، وهرلً 5هالبا

ً
هالبا

 (.45%، وهما مىضح في ػيل )4.5

لهىاء والتربت(حائىا مً مسجباث زالزت وألاولى وىنها مً ُىاؿس السئِظت للبِئت بيظبت هسي مً زالٌ هخائج التي خـلذ ُلُه الباخث ان زالر مخغحراث )اإلااءو ا

(78.2.
ً
ت طلبا را ًإهد ان الخلىزاث الثالزت مً ازوس الخلىزاث التي جىِىع ُلى خُاة البؼٍس  %(، َو

 
ىهُت ُلى اإلابدىزحن( ًبحن 45ػکل )  مظخىی جازحر اللىىاث الخلفٍص

 ٍىهُت مً خُث اَخماتهم بالبِئتجلُم دوز اللىىاث الخلفص  -7

غ البُاهاث ىهُت مً خُث اَخماتهم بالبِئت ًهسث مً زالٌ جفَس  ، جبحن ان ُدد الوالب الرًً خٌى دوز اللىىاث الخلفٍص
ً
 فلى وبيظبت  37َى  كُمىا احابُا

ً
هالبا

 بيظبت  347َى  كُمىا بؼيل اإلاخىطى%، بِىما بلغ ُدد الوالب الرًً 8.6
ً
  بلغ ُدد الوالب الرًً %، هما73.5هالبا

ً
 وبيظبت  77َى  كُمىَا طلبُا

ً
%، 47.9هالبا

 (.46وهما مىضح في ػکل )

 
ىهُت مً خُث اَخماتهم بالبِئت ( ًبحن 46ػکل)  جلُم دوز اللىىاث الخلفٍص

ىي في مجاٌ البِئت -8 ىهُت بدوزَم الخُى  كُام اللىىاث الخلفٍص

غ البُاهاث ىي في مجاٌ البِئت ًهسث مً زالٌ جفَس ىهُت بدوزَم الخُى  وبيظبت  37َى  كُمىا هثحرأ، جبحن ان ُدد الوالب الرًً خٌى كُام اللىىاث الخلفٍص
ً
هالبا

 بيظبت  378َى كُمىا لخدما%، بِىما بلغ ُدد الوالب الرًً 7
ً
  %، هما بلغ ُدد الوالب الر74.5ًًهالبا

ً
 وبيظبت  93َى  كُمىَا كلُل حدا

ً
%، وهما 24.5هالبا

 (.46مىضح في ػيل)
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ىهُت مً خُث اَخماتهم بالبِئت( ًبحن 46ػکل)  جلُم دوز اللىىاث الخلفٍص

ىن  -9  لخللي مِلىماث البئُت بِد الخلفٍص
ً
 اهثر وطائل اُخمادا

غ البُاهاث  لخللي مِلىماث البئُت بِد الخلفص  ًهسث مً زالٌ جفَس
ً
ػبياث  جبحن ان ُدد الوالب الرًً ٌِخمدون ُلىٍىن لدي اإلابدىزحن، خٌى اهثر وطائل اُخمادا

 وبيظبت  477َى  الخىاؿلُت
ً
 بيظبت  465َى اإلاىاكّ الالىتروهُت  %، وبلغ ُدد الوالب الرًً ٌِخمدون ُلى48.9هالبا

ً
 %، هما بلغ ُدد الوالب الر47.6ًًهالبا

 وبيظبت  443َى الخمالث البُئُت  ٌِخمدون ُلى
ً
 وبيظبت  92َى ؤلاذاُاث  %، بِىما بلغ ُدد الوالب الرًً ٌِخمدون ُلى42هالبا

ً
%، في خحن بلغ ُدد 9.8هالبا

 بيظبت  86َى  الوالب الرًً ٌِخمدون ُلى مىٌماث اإلاجخمّ اإلادوي
ً
  77َى اإلاإطظاث الخيىمُت  وبلغ ُدد الوالب الرًً ٌِخمدون ُلى%، وهرلً 9.2هالبا

ً
هالبا

 بيظبت  64َى اإلاجالث  الوالب الرًً ٌِخمدون ُلى %، وبلغ ُدد8.2بيظبت 
ً
َى  طُمُىازاث واإلاإجمساث الِلمُت %، وبلغ ُدد الوالب الرًً ٌِخمدون ُلى6.8هالبا

 بيظبت  56
ً
 بيظبت  52َى  اإلاساهص الثلافُت %، اماُدد الوالب الرًً ٌِخمدون ُلى6.5هالبا

ً
َى  إلاساهص الدًيُتا %، وبلغ ُدد الوالب الرًً ٌِخمدون ُلى5.5هالبا

 بيظبت  33
ً
 بيظبت  23َى  الصخف %، وبلغ ُدد الوالب الرًً ٌِخمدون ُلى3.5هالبا

ً
 (46%، وهما مىضح في الجدٌو زكم )2.5هالبا

 
ىن ( ًبحن 46ػکل)  لخللي مِلىماث البئُت بِد الخلفٍص

ً
 اهثر وطائل اُخمادا

 الخلفسيىنيت في نشر الىعي البيئيمحىر الثالث: منظىر طالب الجامعت لدور اللنىاث 

ىهُت في وؼس الىعي البُئي مً مىٌىز هلبت الجام فلسة،  34ِت، خُث ًخلمًكام الباخث بِسق هخائج الِامت للبدث اإلاُداوي التي جخِلم بمِسفت دوز اللىىاث الخلفٍص

ىهُت في وؼس الىعي البُئي مً مىٌىز هلبت الجا  مِت. التي جم ازر ُُىت مً هلبت حامِت الظلُماهُت بدوامحها الـباحي واإلاظائي.جلِع مً زاللها دوز اللىىاث الخلفٍص

ج الِامت ًُ ول كام الباخث بخلمحن جلً الفلساث للُاض ول فلسة ُلى الخدي بِد ان اُوي ليل فلسة دزحت الخفلُل ووشنها اإلائىي زاؾ بها للخـٌى ُلى هخائ

ظخِسق الباخث الىخائج التي  جىؿل الحها واآلحي: اهوباَ واججاٍ، َو

: احدساب الىسط املرجح حسب معادلت فيشر: 
ً
 اوال

 (4×3)ث +(2×2(+)ث3×4)ث                  

 ----------------------الىطى اإلاسجح = 

 ث ن                                  

 (مىافم= جىساز الاحاباث ُلى البِد الاٌو )4ث

 ثاوي )مداًد(= جىساز الاحاباث ُلى البِد ال 2ث

 (غحرمىافم= جىساز الاحاباث ُلى البِد الثالث ) 3ث

 ث ن = الخىساز الىلي

: احدساب الىزن املئىي على النحى الخالي:
ً
 ثانيا

 الىطى اإلاسجح                  

 477×  --------------الىشن اإلائىي= 
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  الدزحت اللـىي                  

: دور اللنىاث الخلفسيىنيت
ً
 في نشر الىعي البيئي ثانيا

ىهُت في وؼس الىعي البُئي، خُث ًخلمً  فلسة، جلِع مً زاللها  34كام الباخث بِسق هخائج الِامت للبدث اإلاُداوي التي جخِلم بمِسفت دوز اللىىاث الخلفٍص

ىهُت في وؼس الىعي البُئي.  اججاَاث هلبت حامِت الظلُماهُت اشاء دوز اللىىاث الخلفٍص

ول  بخلمحن جلً الفلساث للُاض ول فلسة ُلى الخدي بِد ان اُوي ليل فلسة دزحت الخفلُل ووشنها اإلائىي زاؾ بها للخـٌى ُلى هخائج الِامت ًُكام الباخث 

ظخِسق الباخث الىخائج التي جىؿل الحها ُلى وفم مدىزًٍ َما:  اججاٍ، َو

 ىاث الخلفسيىنيت:املحىر الاول: انطباع طالب حىل حغطيت املىطىعاث البيئيت في اللن

ىهُت حغوُت طودُت. :الفلسة ألاولى (، 74.4( والىشن اإلائىي )2.232خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح ) حِد حغوُت اإلاىاكُّ البُئُت في اللىىاث الخلفٍص

لت  را ًدٌ ُلى جأًُد الُِىت لها، وان أطلىب هٍس ىهُتَو خم ازخفاء حغوُت اإلاىاكُّ البُئُت في اللىىاث الخلفٍص ، غالبا ماًيىن له ازس كلُل في ػد الاهدباٍ الجمهىز، ٍو

اث اإلاخىاولت خٌى اإلاىاكُّ البُئُت. بان  را بالخاهُد ًخغحر خظب هَى اإلاىكُى المُت بِم مً اإلاِلىماث التي ًجب مِسفتها مً كبل اإلاؼاَدًً َو الخغوُاث الُا

 للللاًا البُئُت مجسد هلل اإلاِلىماث الظودُت.

ىهُت حِد كُِفا، ملازهت بىثرة اإلاؼىالث البُئُت. ة الثاهُت:الفلس  خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح  الاَخمام باإلاىاكُّ البُئُت لدي اللىىاث الخلفٍص

را ًدٌ ُلى كِف اإلاىك79.2( والىشن اإلائىي )2.378) را ًدٌ ُلى جأًُد الُِىت لها، والىدُجت ًدُم الفلسة الظابلت، َو اث البُئُت ذاث الاَخمام الؼدًد (، َو ُى

 لدي الجمهىز، زغم هثرة اإلاؼىالث اإلاخفاكمت بُئُأ و جازحراتها اإلاظخلبلُت ُلى اإلاجخمّ البؼسي.

ىهُت كمً الازباز فلى. الفلسة الثالثت: الىشن اإلائىي ( و 2.487خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح ) جلخـس حغوُت اإلاىاكُّ البُئُت في اللىىاث الخلفٍص

اث البُئُت لدي82.6) را ًدٌ ُلى جأًُد الؼدًد الُِىت لها، والىدُجت ًدٌ ُلى ُدم الخِمم في اإلاىكُى ىهُت (، َو دم اَخمام بها.اللىىاث الخلفٍص  ، ُو

ىهُت باالَخمام الا في اإلاىاطباث. الفلسة السابِت : اث البُئُت في اللىىاث الخلفٍص ( والىشن 2.466سة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح )خـلذ َرٍ الفل الجدٌى اإلاىكُى

دٌ ذلً ُلى ُدم وحىد الاَخمام اإلاباػس بالللاًا البُئُت وحغوُت مىاكُِها والاخدار الب82.2اإلائىي ) را ًدٌ ُلى جأًُد الؼدًد الُِىت لها، ٍو ُئُت، ئال في (، َو

حن اإلادلي والدولي، وحغ ا ُلى الجمهىز مً خُث اإلاىاطباث السطمُت والُىم البِئت ُلى اإلاظخٍى را ًللل مً جازحَر وُت الفِالُاث البُئُت جىدـس في جلً الاوكاث َو

 اُواء اإلاِلىماث البُئُت.

ُت البُئُت ُلى الخلىزاث التربت واإلااء.  الفلسة الخامظت: ىهُت في مجاٌ الخُى خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح جلخـس اَخماماث اللىىاث الخلفٍص

ً البُئي في 85( والىشن اإلائىي )2.552) را ًدٌ ُلى تهمِؽ الجىاهب الازسي مً الللاًا البُئُت التي جازس ُلى الخيٍى را ًدٌ ُلى جأًُد اللىي الُِىت لها، َو (، َو

 اإلاجخمّ.

ىهُت.  الفلسة الظادطت: اث البُئُت لِظذ بسامج دائمت في اللىىاث الخلفٍص (، 77.7( والىشن اإلائىي )2.422وطى اإلاسجح )خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى اإلاىكُى

ىهُت، وذلً ٌِىد الى ُدم الا  را ًدٌ ُلى فلس البرامج اإلاخســت في مجاٌ البُئُت في اللىىاث الخلفٍص را ًدٌ ُلى جأًُد الُِىت لها، َو َخمام اإلاجاٌ البِئت هظائس َو

ا، زغم اَمُت اإلاجاٌ البُئي وجازحراتها ُلى هفىض الجمهىز.اإلاجاالث الازسي التي جم جسـُف الىكذ الالشم لها البرامج الصخُت و  اكت وغحَر  الٍس

اث البُئُت.  الفلسة الظابِت: ىهُت ُلى اإلاِلىماث والبُاهاث الجدًدة في وؼس اإلاىكُى ( 4.742خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح )حِخمد اللىىاث الخلفٍص

رٍ الىدُجت ًدٌ 57.7والىشن اإلائىي ) ( وهرلً وظبت اللبٌى الُِىت وظبت كُِفت 2ُلى ُدم جأًُد الُِىت لها، الن الىطى اإلاسجح اكل مً الىطى الفسض ى )(، َو

اث البُئُت. ىهُت ُلى اإلاِلىماث والبُاهاث البُئُت بُدُث ًفُد الجمهىز اإلاىكُى را ًدٌ ُلى كلت اُخماد اللىىاث الخلفٍص  حدا. َو

ىهُت بيؼس الىعي البُئي اإلاولىب للجمهىز.الفلسة الثامىت: الجلىم اللىىاث الخ ىهُت مً زالٌ البرامجه الخلفٍص خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح  لفٍص

ىهُت خٌى الللاًا ال77.3( والىشن اإلائىي )2.327) رٍ الىدُجت ًدٌ ُلى جأًُد الُِىت لها، جدٌ َرٍ الىدُجت كِف اإلاِلىماث البُئُت في البرامج الخلفٍص بُئُت، (، َو

را ًسحّ الى كلت اليىادز والبرامج اإلاخســت البُئُت الطخلافت اإلاسخـُحن في مجاٌ البِئت.  َو

ىهُت..الفلسة الخاطِت:  الهاث البُئُت مً اخد هسق اإلاىاطبت ليؼس الىعي البُئي في اللىىاث الخلفٍص ( 2.640خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح ) حِد الُا

الهاث البُئُت خٌى هُفت الخفاي 88)والىشن اإلائىي  ت اًـاٌ اإلاِلىماث والازػاداث مً زالٌ الُا رٍ الىدُجت ًدٌ ُلى جأًُد الُِىت لها. وجدٌ ُلى طُس ُلى (، َو

 البِئت بلغت البظُوت وطهلت فهم.

ُت البُئُت في بسامجها، الفلسة الِاػسة: ىهُت اإلادلُت بالخُى خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى  ملازهت باللىىاث الفلائُت. ًىحد اَخمام اهثر لدي اللىىاث الخلفٍص

 مً خُث اَخماماتهم 66( والىشن اإلائىي )4.984وطى اإلاسجح )
ً
(، مً زالٌ َرٍ الىدُجت هسي بان الفسق بحن اللىىاث الفلائُت واللىىاث اإلادلُت كلُل حدا

 بالللاًا البُئُت ومظاَمتهم في وؼس الىعي البُئي.

ُت البُئُت، الى اطخِاهت الجمهىز بالىطائل الازسي. فلسة خادي ُؼس: ىهُت بالبرامج الخُى خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى  جإدي كلت الاَخمام اللىىاث الخلفٍص

رٍ الىدُجت ًدٌ ُلى جأًُد الُِىت لها، الن في خالت وحىد فجىة مِسفُت لدي الجمهىزخٌى اي84.9( والىشن اإلائىي )2.457وطى اإلاسجح ) دم جلبُتها  (، َو مِلىمت ُو

 جإهد ذلً.  46ًلىم بالبذ ًُ اإلاـادز الازسي لخلبُت اخخُاحاجه اإلاِسفُت واػباُها. الجدٌو 

ُت الجهىز اشاءَا. اث البُئُت وجُى ىهُت في هُفت حغوُت اإلاىكُى خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى  فلسة زاوي ُؼس: الجإزس ازخالف ملىُت اللىىاث الخلفٍص

را ًدٌ ُلى 65.3( والىشن اإلائىي )4.967اإلاسجح ) رٍ الىدُجت ًدٌ ُلى ُدم جأًُد الُِىت لخدما، الن دزحت وطى اإلاسجح اكل مً دزحت الىطى الفسض ي، َو (، َو
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ىهُت كىىاث الخصبُت ملظمت خظب اإلاىاهم الجغسافُت وذاث طُاطاث ىهُت وىنها اغلبُت اللىىاث الخلفٍص واطتراحُاث اإلاسخلفت، لرا  وحىد جازحر ملىُت اللىىاث الخلفٍص

 ًىحد ازخالف في حغوُاتهم للللاًا البُئُت، في تهمِؽ مىاكُّ مُِىت واَخمام باإلاىاكُّ الازسي.

 محىر الثاني : دور اللنىاث الخلفسيىنيت في نشر الىعي البيئي. 

ف الجمهىز باإلاساهس البُئُت.  الفلسة الاولى: ىهُت مظاُد حُد لخٍِس ( والىشن اإلائىي 2.215خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح )حِد اللىىاث الخلفٍص

رٍ 73.8) رٍ الىدُجت ًدٌ ُلى جأًُد الُِىت لها، َو ىهُت مً خُث مظاُدة(، َو فهم مً اإلاساهس البُئُت  الىدُجت حؼحر الى اَمُت دوز اللىىاث الخلفٍص الجمهىز بخٍِس

ُت مجها.  والخُى

ىهُت في وؼس اليؼاهاث البُئُت لدي هلبت الجامِاث. ( والىشن 2.462خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح ) الفلسة الثاهُت: ال حؼازن اللىىاث الخلفٍص

ىهُت بيؼس اليؼاهاث البُئُت التي جلىم بها هالب الجامِاث طىاء ف72ئىي )اإلا رٍ الىدُجت ًدٌ ُلى جأًُد الُِىت لِدم مؼازهت اللىىاث الخلفٍص ي اإلاىاطباث (، َو

 ُلى هفىض الوالب زغم مؼازهتهم في اليؼاهاث الوالبُت.
ً
را جىِىع طلبا ا مً اليؼاهاث، َو  البُئُت او غحَر

ىهُت اخخُاحاث اإلاِسفُت لدي الجمهىز مً خُث الىعي البُئي. ت:الفلسة الثالث خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى  ال جلبي البرامج البُئُت في اللىىاث الخلفٍص

رٍ الىدُجت ًدٌ ُلى جأًُد الُِىت لِدم جلبُت 78.9( والىشن اإلائىي )2.368اإلاسجح ) را ًخفم اللىى  اخخُاحاث اإلاِسفُت لدي الجمهىزمً كبل(، َو ىهُت. َو اث الخلفٍص

. التي جسف باطخِاهت الجمهىز بالىطائل الازسي لغسق الخـٌى ُلى اإلاِلىماث البُئُت.  مّ فلسة خادي ُؼس مً اإلادىز الاٌو

ىهُت في حؼىُل الىعي البُئي والاَخماماث البُئُت لدي. الفلسة السابِت:  ( والىشن 2.244وطى اإلاسجح ) خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى حظاُدوي اللىىاث الخلفٍص

رٍ الىدُجت ًدٌ ُلى 3.7اإلائىي ) رٍ الىدُجت جإهد جازحر اللىىاث  ابساش (، َو ىهُت في مظاُدة الجمهىز لخىطُّ وشٍادة الىعي البُئي لديهم. َو دوز اللىىاث الخلفٍص

ىهُت وجىححههم. ىهُتُلى افساد الجمهىز مً زالٌ حِسكهم لبرامجها الخلفٍص  الخلفٍص

ادة الىعي البُئي لدي. الفلسة الخامظت: ىهُت اهثر مظاَمت في ٍش خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح  جإدي وحىد البرامج البُئُت في اللىىاث الخلفٍص

ىهُت ليي ٌظاَم87.4( والىشن اإلائىي )2.473) رٍ الىدُجت ًدٌ كسوزة وحىد بسامج البُئُت اإلاخســت في اللىىاث الخلفٍص ادة الىعي البُئي لدي الجمهىز. (، َو  في ٍش

 غحر مىافم مداًد مىافم الفلسة ث
وطى 

 اإلاسجح
 الىشن اإلائىي 

4.  
ىهُت حغوُت  حِد حغوُت اإلاىاكُّ البُئُت في اللىىاث الخلفٍص

 طودُت.
209 113 479 2.232 74.4 

2.  
ىهُت حِد كُِفا،  الاَخمام باإلاىاكُّ البُئُت لدي اللىىاث الخلفٍص

 ملازهت بىثرة اإلاؼىالث البُئُت.
248 89 94 2.378 79.2 

3.  
ىهُت كمً الازباز  جلخـس حغوُت اإلاىاكُّ البُئُت في اللىىاث الخلفٍص

 فلى.
279 80 72 2.487 82.6 

4.  
اث البُئُت في اللىىاث  ىهُت باالَخمام الا في الجدٌى اإلاىكُى الخلفٍص

 اإلاىاطباث.
294 44 93 2.466 82.2 

5.  
ُت البُئُت ُلى  ىهُت في مجاٌ الخُى جلخـس اَخماماث اللىىاث الخلفٍص

 الخلىزاث التربت واإلااء.
279 444 44 2.552 85 

ىهُت.  .6 اث البُئُت لِظذ بسامج دائمت في اللىىاث الخلفٍص  77.7 2.422 429 427 482 اإلاىكُى

7.  
ىهُت ُلى اإلاِلىماث والبُاهاث الجدًدة في  حِخمد اللىىاث الخلفٍص

اث البُئُت.  وؼس اإلاىكُى
478 94 232 4.742 57.7 

8.  
ىهُت بيؼس  ىهُت مً زالٌ البرامجه الخلفٍص الجلىم اللىىاث الخلفٍص

 الىعي البُئي اإلاولىب للجمهىز 
222 425 84 2.327 77.3 

9.  
ىهُت مً اخد هسق اإلاىاطبت ليؼس الىعي  الهاث البُئُت الخلفٍص حِد الُا

 البُئي 
300 477 24 2.640 88 

47.  
ُت   ىهُت اإلادلُت بالخُى ًىحد اَخمام اهثر لدي اللىىاث الخلفٍص

 البُئُت في بسامجها، ملازهت باللىىاث الفلائُت.
443 437 454 4.984 66 

44.  
ُت البُئُت، الى جإدي كلت الاَخمام اللىىاث  ىهُت بالبرامج الخُى الخلفٍص

 اطخِاهت الجمهىز بالىطائل الازسي.
248 432 54 2.457 84.9 

42.  
ىهُت في هُفت حغوُت  الجإزس ازخالف ملىُت اللىىاث الخلفٍص

ُت الجهىز اشاءَا.  اث البُئُت وجُى  اإلاىكُى
446 422 463 4.967 65.3 
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ىهُت مً ُثىز اإلاِاحاث للمؼىالث البُئُت. الفلسة الظادطت: خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح  ًإدي الخغوُاث البِئت اإلاِملت في اللىىاث الخلفٍص

رٍ الىدُجت ًدٌ ُلى كسوزة احساء حغوُاث اإلاِملت 87.4( والىشن اإلائىي )2.473) والدائمت للؼأن البُئي للمان اًجاد اإلاِالجاث البُئُت مً زالٌ اطخلافت (، َو

ُت الجمهىز باإلاساهس اإلاظخلبلُت البُئُت.  الاشخاؾ اإلاسخـحن في اإلاجاٌ البُئي لخٍِسف وجُى

ً الظلىن البُئي الجدًد لد الفلسة الظابِت:  ىهُت في جيٍى اث البُئُت في اللىىاث الخلفٍص خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى  ي الجمهىز.ال حظاُد وؼس اإلاىكُى

رٍ الىدُجت ًدٌ ُلى ُدم الاجفاق لدي ُُىت البدث مّ الفلسة، زغم كلت دزحت الىطى اإلاسجح، وحؼحر َرٍ الىدُجت 62.4( والىشن اإلائىي )4.865وطى اإلاسجح ) (، َو

ً الظلى زظب احابت اإلابدىزحن، ان وؼس  اث البُئُت له دوز فِاٌ في جيٍى  ن البُئي الجدًد لدي الجمهىز.اإلاىكُى

المُت مً خُث اُواء الىعي البُئي للجمهىز. ُفتهم الُا ىهُت بًى ( 2.497خـلذ َرٍ الفلسة بالخـٌى ُلى وطى اإلاسجح ) الفلسة الثامىت: ال جلىم اللىىاث الخلفٍص

رٍ الىدُجت ًدٌ ُلى جاًد ُُىت البدث للفلسة، وذلً ًإهد ُلى و 73.2والىشن اإلائىي ) الم البُئي ودوزَا (، َو ىهُت في ابساش اَمُت الُا حىد دوز طلبي لللىىاث الخلفٍص

ُت الجمهىز.  في اُواء اإلاِلىماث لغسق جُى

ىهُت زلم الرُس والخىف لدي الجمهىز. الفلسة الخاطِت: ( والىشن اإلائىي 2.479خـلذ َرٍ الفلسة ُلى وطى مسجح ) حظبب وؼس اإلاساهس البُئُت في اللىىاث الخفٍص

ىهُت اليىزدًت خٌى اإلاساهس ال77.3) بُئُت وٍدسن (، ًدبحن مً زالٌ َرٍ الىدُجت ان اإلاؼاَدًً ًخازسون باإلاؼاَد واإلاِلىماث التي ٌِسكها اللىىاث الخلفٍص

 اخظاطهم ججاٍ جلً اإلاساهس. 

ُت الجمهىز. الفلسة الِاػسة: ىهُت الى جُى ( والىشن اإلائىي 2.499خـلذ َرٍ الفلسة ُلى وطى مسجح ) جإدي ُسق الٌىاَس البُئُت الظِئت في اللىىاث الخلفٍص

يخلدونها التي ًلىم بها آلازسون طىاء زمي اإلاسلفاث73.3) را بدوزٍ جإدي  (، ًدبحن مً زالٌ َرٍ الىدُجت ان اإلاؼاَدًً ًخازسون باإلاؼاَد والِاداث الظِئت ٍو او، َو

د مً ال ُت لدي الافساد. الى جفىحر في زدَ جلً الِاداث وججىبها، وذلً ًٍص  خُى

اث البُئُت. ىهُت جلبُت اإلاِلىماث الياملت للمؼاَدًً مً خُث اإلاىكُى ( 4.979خـلذ َرٍ الفلسة ُلى وطى مسجح ) الفلسة خادي ُؼس: جمىىذ اللىىاث الخلفٍص

ىهُت لم ًخمىً مً جلبُت اإلاِلىم(، ًدبحن مً زالٌ َرٍ الىدُجت ان 65.9والىشن اإلائىي ) اث البُئُت الياملت للمؼاَدًً بؼيل مولىب، ُىدما اللىىاث الخلفٍص

را ًإهد هدُجت فلسحي الثالثت والثامىت، بدُث جبلى الفجىة اإلاِسفُت لدي اإلاؼاَدًً في ا  إلاجاٌ البِئت وكلاًاٍ.هالخٍ دزحت الىشن اإلائىي هسي دزحت مخىطوت، َو

ىهُت والجها خـلذ َرٍ الفلسة ُلى وطى مسجح ث اإلاِىُت البُئُت ليؼس الىعي البُئي لدي الجمهىز. الفلسة زاوي ُؼس: الًىحد الخلامً بحن اللىىاث الخلفٍص

ىهُت لم ًخمىً مً زلم الِالكت بُجهم وبحن اإلاإطظاث البُئُت الخيىمُت وغحر (، ًدبحن مً زالٌ َرٍ الىدُجت ان 77.8( والىشن اإلائىي )2.425) اللىىاث الخلفٍص

ُت الجمهىز مً اإلاساهس البُئُت ُلى مظخىي اإلادلي والاكلُمي والدولي. زغم خيىمُت لغسق اُواء اإلاخللحن اإلاِلى  ، لغسق جُى
ً
 و اكلُمُا

ً
ماث والبُاهاث الجدًدة دازلُا

ا مً اليؼاهاث البُ  مً اإلاإجمساث و هدواث وغحَر
ً
 ودولُا

ً
ت طىاء في اًام اإلاســت للبِئت مدلُا  ت.ئُت اإلاسخلفوحىد وؼاهاث وفِالیاث البیئیت اإلاخىُى

والبىن باحساء الدزاطاث والبدىر الِلمُت مً اإلاإط ظاث الجامُِت والجهاث هسي في اوهت ازحرة اَخمام اإلاإطظاث الخيىمُت و غحر الخيىمُت بالللاًا البُئُت، ٍو

زاء الخيىمت اكلُم وىزدطخان التي جخوالب اإلاسخـت برلً، و هخاب َُئت خفاي البِئت اإلاىحه الى وشازة الخِلُم الِالي والبدث الِلمي مً زالٌ زئاطت مجلع الىش 

لمؼىالث واإلاساهس البُئُت فحها جىحُه هالب الدزاطاث الِلُا باحساء البدىر والدزاطاث خٌى البِئت والللاًا اإلاخِللت بها. لغسق اًجاد الخلٌى الِلمُت ومدزوطت ل

 التي حِاوي مجها اكلُم وىزدطخان.

اث البُئُت.الفلسة زالث ُؼس: ال جساعي اللىىاث ا ىهُت الخبرة والخسـف في ُسق اإلاىكُى ( والىشن اإلائىي 2.426خـلذ َرٍ الفلسة ُلى وطى مسجح ) لخلفٍص

ىهُت بؼيل صخُذ، و 87.8) ىهُت الحظخِحن باصخاب الخبرة والخسـف البُئي في بسامجها الخلفٍص َرا ًبِدٍ مً (، ًدبحن مً زالٌ َرٍ الىدُجت ان اللىىاث الخلفٍص

را ًإدي الى اغفاٌ اإلاؼاَدًً للبرامج، بظبب طودُت مىاكؼت للللاًا البُئُت و ُدم زبرة لدي اإلالدم البالخِمم في  اث البُئُت، َو رهامج جىاولها للمىكُى

 واللُف اإلادُى للخدًث ُىه.

اث البُئُت هبرهامج مظخلل.الفلسة زابِت ُؼس:  ىهُت جسـُف الىكذ اإلاىاطب للمىكُى ( 2.273خـلذ َرٍ الفلسة ُلى وطى مسجح ) لم جخمىً اللىىاث الخلفٍص

ىهُت لم جسـف بسهامج زاؾ للمجاٌ البُئي هظاز اإلاجاالث الازسي مثل البرامج )الصخُت75.7والىشن اإلائىي ) ، (، ًدبحن مً زالٌ َرٍ الىدُجت ان اللىىاث الخلفٍص

ا( زغم اَمُت اإلاجاٌ، ووىهه مجاٌ خُىي وذا اكُت، الفىُت، الدًيُت، وغحَر  ث جازحر اإلاباػس بالخُاة الُىمُت لالفساد.الٍس

ىهُت دوز طلبي مً خُث وؼس الىعي البُئي.  (، ًدبحن 67.2( والىشن اإلائىي )4.877خـلذ َرٍ الفلسة ُلى وطى مسجح )الفلسة زامع ُؼس: جإدي اللىىاث الخلفٍص

را ما ًإهد الىطى ا دون ذلً َو ت ُُىت البدث الًٍإ ىهُت له دوز مً زالٌ َرٍ الىدُجت ان اهثًر سون اللىىاث الخلفٍص ى اكل مً الىطى الفسض ي، ٍو إلاسحج َو

 .وؼس الىعي البُئي الاًجابي مً خُث

ىهُت ًخازس ُلَي. (، ًدبحن مً زالٌ 74( والىشن اإلائىي )2.222خـلذ َرٍ الفلسة ُلى وطى مسجح ) الفلسة طادض ُؼس: جلدًم اإلاىاكُّ البُئُت في اللىىاث الخلفٍص

را ًإهد كسوزة وحىد بسهامج بُئي انَرٍ الىدُجت  ُت الىكَى واَمُخه، َو ىهُت ًخازس اإلاؼاَدًً خظب هُى زاؾ  جلدًم اإلاىاكُّ البُئُت مً زالٌ اللىىاث الخلفٍص

ُت الجمهىز بؼً افلل. ىهُت لغسق جلدًم اإلاِلىماث وجُى  في اللىىاث الخلفٍص

اث البُئُت في اللىى  ىهُت إلاؼازهتي في الخمالث خفاالفلسة طابّ ُؼس: ٌصجِني وؼس اإلاىكُى خـلذ َرٍ الفلسة ُلى وطى مسجح  ُلى البُِئت. ياث الخلفٍص

ىهُت البُئُت له جازحر كىي ُلى الافساد لدصجُِهم في مؼازهتهم في الخمالث البُئُت 87.6( والىشن اإلائىي )2.449) (، ًدبحن مً زالٌ َرٍ الىدُجت ان البرامج الخلفٍص

ت.والخفاق ُلى البِئت باػ  ياله اإلاخىُى
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ىهُت في بىاء الظلىن البُئي صخُذ لدي. (، ًدبحن مً 78.2( والىشن اإلائىي )2.348خـلذ َرٍ الفلسة ُلى وطى مسجح ) الفلسة زامً ُؼس: ٌظاَم اللىىاث الخلفٍص

را ًإهد  ىهُت البُئُت له دوز هبحر في بىاء الظلىن لدي الافساد، َو اث الخازحر ُلى زالٌ َرٍ الىدُجت ان البرامج الخلفٍص الم الجماَحري في كل هٌٍس دوز وطائل الُا

 افساد اإلاجخمّ، ودوزَم في جىححههم هدى اي كلُت.

ىهُت.  للبرامج البُئُت التي جلدم في اللىىاث الخلفٍص
ً
( والىشن اإلائىي 2.243خـلذ َرٍ الفلسة ُلى وطى مسجح ) الفلسة جاطّ ُؼس: هالب الجامِت اكل اَخماما

را بدوزٍ ًٌهس كلت الىعي ال (، ًدبحن73.7) ىهُت البُئُت، َو ت افساد الُِىت مً هالب الجامِت اليهخمىن للبرامج الخلفٍص  بُئي لديهم.مً زالٌ َرٍ الىدُجت ان اهثًر

 

 غحر مىافم مداًد مىافم الفلسة ث
وطى 

 اإلاسجح

الىشن 

 اإلائىي 

4.  
ف الجمهىز باإلاساهس  ىهُت مظاُد حُد لخٍِس حِد اللىىاث الخلفٍص

 البُئُت.
191 142 98 2.215 73.8 

2.  
ىهُت في وؼس اليؼاهاث البُئُت لدي هلبت  ال حؼازن اللىىاث الخلفٍص

 الجامِاث.
499 473 429 2.462 72 

3.  
ىهُت اخخُاحاث اإلاِسفُت لدي  ال جلبي البرامج البُئُت في اللىىاث الخلفٍص

 الجمهىز مً خُث الىعي البُئي.
237 446 78 2.368 78.9 

4.  
ىهُت في حؼىُل الىعي البُئي والاَخماماث  حظاُدوي اللىىاث الخلفٍص

 البُئُت لدي.
482 458 94 2.244 73.7 

5.  
ىهُت اهثر مظاَمت في  جإدي وحىد البرامج البُئُت في اللىىاث الخلفٍص

ادة الىعي البُئي لدي.  ٍش
252 474 78 2.473 87.4 

6.  
ىهُت مً ُثىز  ًإدي الخغوُاث البِئت اإلاِملت في اللىىاث الخلفٍص

 اإلاِاحاث للمؼىالث البُئُت. 
209 64 458 2.487 72.6 

7.  
 ً ىهُت في جيٍى اث البُئُت في اللىىاث الخلفٍص ال حظاُد وؼس اإلاىكُى

 الظلىن البُئي الجدًد لدي الجمهىز.
143 87 201 4.865 62.4 

8.  
المُت مً خُث اُواء ال جلىم اللىىاث  ُفتهم الُا ىهُت بًى الخلفٍص

 الىعي البُئي للجمهىز.
492 432 477 2.497 73.2 

9.  
ىهُت  زلم الرُس  حظبب وؼس اإلاساهس البُئُت في اللىىاث الخفٍص

 والخىف لدي الجمهىز.
477 424 437 2.479 77.3 

47.  
ىهُت الى  ُت جإدي ُسق الٌىاَس البُئُت الظِئت في اللىىاث الخلفٍص جُى

 الجمهىز.
474 469 88 2.499 73.3 

44.  
ىهُت جلبُت اإلاِلىماث الياملت للمؼاَدًً مً  جمىىذ اللىىاث الخلفٍص

اث البُئُت.  خُث اإلاىكُى
477 278 446 4.979 65.9 

42.  
ىهُت والجهاث اإلاِىُت البُئُت  الًىحد الخلامً بحن اللىىاث الخلفٍص

 ليؼس الىعي البُئي لدي الجمهىز.
202 81 148 2.425 77.8 

43.  
اث  ىهُت الخبرة والخسـف في ُسق اإلاىكُى ال جساعي اللىىاث الخلفٍص

 البُئُت.
264 93 77 2.426 87.8 

44.  
ىهُت جسـُف الىكذ اإلاىاطب  لم جخمىً اللىىاث الخلفٍص

اث البُئُت هبرهامج مظخلل.  للمىكُى
243 423 95 2.273 75.7 

ىهُت دوز طلبي مً خُث وؼس   .45  67.2 4.877 487 447 474 الىعي البُئي. جإدي اللىىاث الخلفٍص

ىهُت ًخازس ُلَي.  .46  74 2.222 472 131 498 جلدًم اإلاىاكُّ البُئُت في اللىىاث الخلفٍص

47.  
ىهُت إلاؼازهتي في  اث البُئُت في اللىىاث الخلفٍص ٌصجِني وؼس اإلاىكُى

 ُلى البُِئت. يالخمالث خفا
237 438 56 2.449 87.6 

ىهُت في بىاء الظلىن البُئي صخُذ لدي.ٌظاَم اللىىاث   .48  78.2 2.348 425 34 275 الخلفٍص

49.  
 للبرامج البُئُت التي جلدم في اللىىاث 

ً
هالب الجامِت اكل اَخماما

ىهُت.  الخلفٍص
225 73 433 2.243 73.7 
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 الاسخنخاحاث:

ىهُت و البرامج البُئُت ذاث مظخىي  -4  للبرامج البُئُت التي جلدم في اللىىاث مِدٌ مؼاَدة هالب الجامِت للبرامج الخلفٍص
ً
م اكل اَخماما واهيء. َو

ژا جىِکع ُلى مظخىي الىعی البیئى لديهم. ىهُت. َو  الخلفٍص

ىهُت ججسي في اوكاث وحىد مىاطباث البُئُت مثل ًىم البِئت الِالمي و   -2 المُت للللاًا البُئُت لدي اللىىاث الخلفٍص ت الخغوُاث الُا ًىم البِئت  اهثًر

 وىزدطخان، فحها جبرش وؼاهاث اإلاإطظاث الخيىمُت وهباز مظإولحن الخيىمُحن.

ىهُت بسامج مخســت في   -3 اكت الجىحد لدي اللىىاث الخلفٍص ىهُت ازسي والبرامج الصخُت والٍس مجاٌ البِئت، زغم اَمُتها وكسوزتها هثائس البرامج الخلفٍص

ا.  والفىُت وغحَر

ىهُت ا -4 ىهُت، طىاء اإلادلُت والفلائُت هثائس اهىاَ البرامج الخلفٍص زسي، والتي جلدم، ال ًىحىد بسهامج زاؾ بالبُئُت هبرهامج اإلاظخلل في اللىىاث الخلفٍص

ت او البرامج اإلاىفسدة خظب الاخدار واإلاىاطباث.جىدـس ُل  ى اليؼساث الازباٍز

ىهُت والجهاث اإلاسخـت بالؼإون البِئت، لخغوُت اليؼاهاث البُئُت، لغسق ُسكها ُلى اإلا -5 ؼاَدًً و الترقي ال ًىحد الِالكت اإلاخبادلت بحن اللىىاث الخلفٍص

ُتهم.   باإلاِلىماث البُئُت وجُى

 هلبت الجامِت بالللاًا البُئُت، ومؼازهتهم بالفِالُاث واليؼاهاث البُئُت ذاث مظخىي واهيء. الًىحد اَخمام كىي لدي -6

ىهُت مً ًىحد فجىة مِسفُت هبحرة لدي هلبت الجامِت خٌى الللاًا البُئُت، وذلً ًسحّ الى كِف جلبُت اخخُاحاث اإلاِسفُت البُئُت في اللىىاث الخ  -7 لفٍص

 خُث الىعي البُئي.

 ىص ي الدزاطتالخىؿُاث: ج 

ىهُت ازسي. -4 ىهُت، هثائس اهىاَ البرامج الخلفٍص  بلسوزة وحىد بسهامج البُئي اإلاظخلل في اللىىاث الخلفٍص

ىهُت اإلاظخمسة، جىحُه وجسػُد اإلاؼاَدًً بمساهس البُئُت اإلاخىحهت للمىولت -2 م البرامج الخلفٍص والاكلُم و  كسوزة اَخمام بىاكّ البُئي اإلادلي ًُ هٍس

 تها.هُفُت مىاحه

ىهُت والجهاث اإلاسخـت بالؼإون البِئت، واإلاإطظاث الخِلُمُت والاوادًمُت واإلاجخمّ اإلادوي -3 ، لخغوُت زلم الِالكت اإلاخبادلت بحن اللىىاث الخلفٍص

ُتهم.  اليؼاهاث البُئُت، لغسق ُسكها ُلى اإلاؼاَدًً و الترقي باإلاِلىماث البُئُت وجُى

 وخُىي في اإلاجخمّ، باإلاجاٌ البُئي، والِمل ُلى الاَخمام والاخخفاق بالبِئت ُلى مظخىي اإلادلي والاكلُمي.كسوزة اَخمام هلبت الجامِت هجصء فِاٌ  -4

 املراحع:

 .2747أخمد مدمد زبُّ: التربُت البُئُت، ُمان، داز ُالم الثلافت،  -4

ىوي اإلاخسـف، طىزٍت، حامِت الافتراكُت الظىزٍت،  -2 الم الاذاعي والخلفٍص  .2727ازالؾ خمدان، الُا

 .2776اطماُُل ابساَُم، الصخفي اإلاخسـف، اللاَسة، داز الفجس،  -3

الم الِسبي، -4 الم والاجـاٌ والسأي الِام،اللاَسة، داز الُا  . 2748اطماُُل ُبدالفخاح ُبد اليافي، مـولخاث الُا

الم اإلاخسـف دزاطت والخوبُم،بىغاشي، -5  .4997داز الىخب الىهىُت، الظُد اخمد مـوفى ُمس، الُا

ت، داز الىفاء،  خمُد -6 الم والِلىم الظُاطُت، الاطىىدٍز  .2777ابىبىس، مـٌفى الوائي، مىاهج البدث الِلمي وجوبُلاتها في الُا

أم  -أم البىاقي، حامِت الِسبي بً مھیدي -ماحظخحر، حامِت الِسبي بً مھیدي  زىلت ػاًب ُُىى، دوز ؤلاذاُت اإلادلیت في وؼس الىعي البیئ، زطاله -7

 . وسختالالىتروهیت.2745جصائس،.البىاقي، ال

الم الِلمي، اللاَسةن داز الفجس،  -8  . 2778طمحر مدمىد، الُا

الم البُئي، ُمان، داز دحلت،  -9  .2745ػاهس الخاج مسلف، الُا

ىن، ُمان، داز الاطامت،  -47  .2745ُبد الباطى  مدمد الخوامي، ملدمت في الاذاُت والخلفٍص

الم الصزاعي والبُئ -44  .2779ي، ُمان، داز الساًت،مدمد ابى طمسة الُا

المُت، اللاَسة: ُالم الىخب،  -42  .2777مدمد ُبد الخمُد، البدث الِلمي في الدزاطاث الُا

المُت، -43 ت الُا  .2773اللاَسة، داز الفجس، مدمد مىحر حجاب، اإلاىطُى

 املىاكع الالكترونيت:

الِسبُت، ملخف زطالت ماحظخحر، وسخت الالىتروهُت ُلى اإلاىكّ : كظم الِلىم بالخبِب وطام_دفسوز ؿفاء، الللاًا البُئُت في اللىىاث الفلائُت  -4

الم والاجـاٌ، ولُت الِلىم الاوظاهُت والاحخماُُت، حامِت كاؿدي مسباح   وزكلت. –الُا

      gla.dz/jspui/handle/ouar-https://dspace.univ 2746 .423456789/44493 

، حامِت الجصائس، ولُت الخلىق والِلىم الظُاطُت،  بً مهسة وظُمت، -2
ً
الم البُئي ودوزٍ في اإلادافٌت ُلى البِئت، زطالت ماحظخحر ميؼىز الىتروهُا ؤلُا

 كاهىن البِئت.

alger.dz/jspui/bitstream/-http://biblio.univ423456789/42889/4/BEN%27MHRA_NACIMA.pdf 

ُت واَمُتها، الؼازكت، د.ض، ؾ -4  ، وسخت الالىتروهُت.38ُمس ؿالح بً ُمس، مفهىم الىعي والخُى

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11193
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/12889/1/BEN%20MHRA_NACIMA.pdf
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 املجالث:

 .2745، طبخمبر 3، 3َهُالوى، الىعي البُئي ودوزٍ في الخىمُت اإلاظخدامت دزاطت مُداهُت ُلى هلبت حامِت هىوا، مجلت الظلىن البُئي، مزاهُا مدمىد  -4

 زبراء:

الم، حامِه -4  الظلیماهیت  أ.م.د.فىاد ُلی اخمد، الُا

الم، حامِت الظلُماهُت -2  ا.م.د. ُمس اخمد زملان، الُا

الم، حامِت الظلُماهُتؿابس مدمد طُِد،   ا.م.د.الهه -3  الُا

الم، حامِت الظلُماهُت الخلىُت -4  ا.م.د. ػحروى حباز مدمد ، الُا

الم، حامِت الظلُماهُت -5  ا.م.د.وازوان مدمد خظً ، الُا

 البُاهاث الصخـُت:

الم، ولُت الِلىم الاوظاهُت، حامِت الظلُماهُت، مدافٌت  اطخاذ مظاُد  دهخىز   طالم هـسالدیً مدمد ، -4  الظلُماهُت كظم الُا

د الالىترووي:         77774585545زكم الهاجف:             salam.mohammed@univsul.edu.iqالبًر

 

  

 پىزخە:

ازي بە حەماوەز و ئەم جىێژیىەوەیە َەوڵى زظدىە ڕوي ئەو ڕۆڵە دەداث کە کەهاڵە جەلەفصیۆهیەکان دەیگێڕن لە بەزشکسدهەوەي َۆػیازي ژیىگەیى و پێداوى شاهی

یایدا دەژیً. بە دڵىیاییەوە کەهاڵە جەلەفصیۆهیەکان دەجىاهً ڕۆػيبحرکسدهیان دەزبازەي ئەو ڕەفخازە هادزوطذ و َەاڵهەي پەیڕەوي دەکەن دژي ژیىگە و ئەو ژیىگەیەي ج

ئەوغ جەنها بە زۆڵێکى چاالک و شیىدوو بگێڕن لەَۆػیازکسدهەوەي جاکەکان طەبازەث بە ڕەفخازەکاهیان، لەپێىاوي َاوبەػیکسدهیان لە پازێصگازي ژیىگەدا، 

ى پێىیظخە بەزهامەي جایبەث و بەزدەوام و گەػەپێدەز َەبێذ لەڕێگەي داهاوى کازهامەو باڵوکسدهەوەي باڵوکسدهەوەي َەواڵ و شاهیازي بەزهامە پچڕ پچڕەکان هابێذ، بەڵک

 شاهیازي كىڵ و ػیکاز ئامێز و دیازیکسدوى کاحى پێىیظذ و میىاهدازیکسدوى کەطاوى پظپۆڕ و جایبەجمەهد لە بىازي ژیىگەدا.

طلێماوى بە َەزدوو دەوامى بەیاهیان و ئێىازان و َەزدوو بىازي مسۆیى و شاوظتى، دەزبازەي ڕۆڵى کەهاڵە بۆ شاهینى ئازاطخەو جێڕواهیىەکاوى زىێىدکازاوى شاهکۆي 

ێىاوى میخۆدي وەطفى، کە بە میخۆدێکى شاوظتى 434جەلەفصیۆهیەکان لە باڵوکسدهەوەي َۆػیازي ژیىگەییدا،) ( زىێىدکاز وەک همىهەي جىێژیىەوەکە وەزگحراوە، بە بەکاَز

 ازي دەکسێذ بۆ ئەم حۆزە جىێژیىەواهە.و گىهجاو دی

 لە دیازجسیً ئەو ئاماهجاهەي ئەم جىێژیىەوەیە َەوڵى داوە بۆ بەديهێىاوى؛ بسیدیە لە :

 دەطدىیؼاهکسدوى ڕۆڵى کەهاڵە جەلەفصیۆهیەکان و بەػدازیکسدوى لەباڵو کسدهەوەي َۆػیازي ژیىگەییدا. -4

 اهکۆ  بە بابەجە ژیىگەییەکان.دەطدىیؼاهکسدوى ڕادەي ئاطتى شاهینى زىێىدکازاوى ش  -2

 شاهینى جێڕواهینى زىێىدکازاوى شاهکۆ  بۆ ڕۆڵى کەهاڵە جەلەفصیۆهیەکان لەباڵو کسدهەوەي َۆػیازي ژیىگەییدا. -3

 دیازجسیً ئەو دەزئەهجاماهەي جىێژیىەوەکە پێى گەیؼخىوە بسیدیە لە:

لەکەهاڵە جەلەفصیۆهیەکاهدا، ئەو شاهیازیاهەي دەزبازەي ژیىگە باڵو دەکسێخەوە لە  َیچ بەزهامەیەکى جایبەث بەژیىگە وەک بەزهامەیەکى طەزبەزۆ بىوى هیە -4

 گەػتى َەواڵەکان و بەزهامەي کاحى، بەپێى بىوى بۆهەو ڕوداوە ژیىگەییەکان کىزث دەبێخەوە.

ە بۆ ڕوماڵکسدوى چاالکیە ژیىگەییەکان، بەمەبەطتى پەیىەهدي ئاڵىگۆڕ لەهێىان کەهاڵە جەلەفصیۆهیەکان و الیەهە پەیىەهدیدازەکاوى جایبەث بەژیىگە بىوى هی -2

 زظدىە ڕو و باڵوکسدهەوەي شاهیازي ژیىگەیى بۆ بیىەزان و َۆػیازکسدهەوەیان.

سیفیە بۆػاییەکى گەوزەي شاهیازي َەیە الي زىێىدکازاوى شاهکۆ دەزبازەي بابەجە ژیىگەییەکان، لەئەهجامى الواشي لەدابیىکسدوى پێداویظدیە مەُ -3

 ژیىگەییەکان لەالیەن کەهاڵە جەلەفصیۆهیەکان لەڕوي َۆػیازي ژیىگەییەوە.

 کلیلە وػە:  کەهاڵە جەلەفصیۆهیەکان ، َۆػیازي، َۆػیازي ژیىگەیى ، زىێىدکاز
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Abstract: 

This study reveals the role that Kurdish TV channels play in raising environmental awareness and providing the 

public with information about it and educating them about those wrong methods followed by man himself 

against the environment in which they live today. 

The media in general, and television channels in particular, can play an active and vital role in educating 

individuals about their behavior, in order to contribute to preserving their environment, and that is not through 

the dissemination of news information or sporadic programs only, but must allocate continuous and sustainable 

television programs and set an agenda , to publish in-depth information of an analytical nature and allocate the 

appropriate time for it by hosting environmental specialists. 

 A sample was taken from the students of the University of Sulaymani, in its morning and evening shifts, with a 

humanitarian and scientific specialization, comprising 431 individuals. The study used the descriptive method, as 

it is the most appropriate scientific method for this study. The study seeks to achieve a set of goals, including: 

1. Diagnosing the role of television channels and their contribution to spreading environmental awareness. 

2. Diagnosing the extent of university students' knowledge of environmental issues. 

3. Getting to know the university students' perspective on the role of television channels in spreading 

environmental awareness. 

Among the most important conclusions reached by the study, which becomes an area of application in the field 

of media studies, and the role of television channels in spreading environmental awareness are: 

1. There is no special program for the environment, such as the independent program on television channels, 

whether local or satellite, as many other types of television programs, which are presented are limited to news 

bulletins or individual programs according to events and occasions. 

2. There is no reciprocal relationship between television channels and the authorities concerned with environmental 

affairs, to cover environmental activities, for the purpose of presenting them to viewers and promoting their 

environmental information and awareness. 

3. There is no strong interest among university students in environmental issues, and their participation in 

environmental activities and activities is of a low level. 

4. There is a large knowledge gap for university students about environmental issues, due to the poor meeting of 

environmental knowledge needs on television channels in terms of environmental awareness. 

Keys: 

                TV channels, Awareness, environmental awareness, students 

 


