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ملخص: 

لدى  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل  عام  ب�سكل  الدرا�سة  تهدف 
الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  ولهذا  تنميتها،  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  ودور  الطلبة، 
التحليلى، كما اختريت عينة ع�سوائية ب�سيطة مبعدل )15%( من جمتمع الدرا�سة، فتكونت 
العينة من )600( طالب وطالبة، واأعّد اختبار الوعي بالت�رشيعات البيئية، واإ�ستبانة لدور 
اجلامعات  طلبة  معرفة  يف  �سعفًا  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  تنميته،  يف  اجلامعات 
الفل�سطينية باملواثيق والت�رشيعات البيئية �سواء على ال�سعيد الدويل منها، اأم على ال�سعيد 
احلد  يف   %70 عن  الت�رشيعات  بتلك  معرفتهم  م�ستوى  يزد  مل  حيث  الفل�سطيني،  املحلي 
االأدنى، ولقد احتلت معرفة الطلبة باملواثيق الدولية البيئية املرتبة االأوىل بتكرار )42( ، 
ون�سبة مئوية 7%، اأما معرفتهم بالت�رشيعات البيئية الفل�سطينية، فكانت يف املرتبة الثالثة 
بتكرار )20( ، ون�سبة مئوية 3.3%. وهذا يعني غياب الثقافة البيئية الفل�سطينية املتعلقة 
الوعي  اإح�سائيًا يف م�ستوى  البيئية. ولقد كانت هناك فروق دالة  بالت�رشيعات والقوانني 
بهذه الت�رشيعات، ترجع ملتغري اجلن�ص، ونوع اجلامعة، وكانت هذه الفروق ل�سالح الذكور 

من جهة، وطلبة اجلامعة االإ�سالمية من جهة اأخرى. 
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Abstract: 
This study aimed at identifying the role of the Palestinian universities in 

developing environmental regulations awareness among students.  Therefore, 
the analytical descriptive approach has been used. A simple random sample 
has been selected at (15%) of the population. The overall sample came to be 
(600) male and female Palestinian students. So two tools have been prepared: 
a questionnaire about the role of the Palestinian universities in developing 
environmental regulations awareness and environmental regulations test. 
The study found that there are a weakness in the awareness of international 
& local environmental regulations for the student of Palestinian Universities, 
so the level of this awareness is less than (70%) , Therefore, the awareness 
of international environmental regulations takes the first mark with (42) 
frequencies and (7) Percentage but the awareness of local environmental 
regulations takes the third rank with (20) frequency & (3.3) percent. This 
means that the Culture & literacy of Palestinian environmental regulations 

was absent. There are statistically significant differences at (α ≤ 0.01) in 
the studentsʼ responses about the total role of the Palestinian universities 
in developing environmental regulations awareness attributed to gender for 
males favor and for the Islamic University favor. 
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مقدمة: 
والنامية  املتقدمة  الدول  اأولويات  �سلم  يف  ال�سدارة  موقع  البيئة  ق�سايا  حتتل 
واهتماماتهما على حد �سواء، اإذ تواجه هذه الدول حتديات بيئية وا�سعة النطاق ناجمة عن 
االآثار ال�سلبية للتعامل مع البيئة، وما من �سك يف اأن العامل منذ اأوائل القرن املا�سي اجته 
والربوتوكوالت  واملعاهدات  االتفاقيات  من  العديد  وو�سع  عديدة،  دولية  جهود  ح�سد  اإىل 
البيئة  الدويل بهدف حماية  اأم  االإقليمي  اأم  الثنائي  امل�ستوى  �سواء على  بالبيئة،  املتعلقة 
واملحافظة عليها نظيفة ومالئمة حلياة االإن�سان، بحيث يتوجب على الدول التي ت�سادق 
على هذه االتفاقيات اأو بع�سها، اأن تلتزم باتخاذ التدابري الت�رشيعية والتنظيمية واالإدارية، 

لتنفيذ بنود تلك االتفاقيات، وتطبيقها على امل�ستوى الوطني. 
البيئة  اأن  على  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون  ن�ص  فقد  الفل�سطيني  امل�ستوى  وعلى 
اأجيال  اأجل  من  عليها وحمايتها  احلفاظ  واأن  االإن�سان،  النظيفة حق من حقوق  املتوازنة 

احلا�رش وامل�ستقبل م�سئولية وطنية من الدرجة االأوىل )�سي�سامل واآخرون، 1993( . 
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن معظم الن�سو�ص الت�رشيعية الفل�سطينية املتعلقة بحماية البيئة 
مل توجه مبا�رشة اإىل البيئة الفل�سطينية ب�سكل خا�ص، بل تناول بع�سها جوانب من البيئة 
اأذهان  عن  غائبة  الفل�سطينية  البيئة  حلالة  الكاملة  ال�سورة  اأن  اأي  حمدود،  ت�سور  وفق 
امل�رشعني، مما جعل تلك الن�سو�ص غري كافية وغري مالئمة للحاجة التي تتطلبها تطورات 
الع�رش، اإذ يغيب عن هذه الن�سو�ص املعيار العلمي املرجعي يف حتديد املخالفات املتعلقة 
مقا�سده  عن  به  واخلروج  لالجتهاد  القانوين  الن�ص  تطبيق  تعري�ص  يعني  مما  بالبيئة، 

)بارود، 1996: 107( . 
الت�رشيعات  يف  النظر  الإعادة  احلاجة  ا�ستدعت  فقد  الن�سو�ص،  حال  هذا  كان  وملا 
مع  لتتالءم  عليها  التعديالت  من  املزيد  اإجراء  اإىل  والدعوة  بالبيئة،  املتعلقة  الفل�سطينية 
بالبيئة  املتعلقة  اجلوانب  يف  خا�سة  البيئية،  وال�سالمة  ال�سحة  من  املطلوبة  امل�ستويات 
الزراعية، التي ترتبط مبا�رشة باحتياجات املواطن الفل�سطيني من ماأكل وملب�ص، كما ترتبط 
باملوارد الطبيعية احليوية التي تدعو ال�رشورة اإىل �سيانتها واحلفاظ عليها وتنميتها ب�سكل 

 . )Mansi,1998( م�ستدام
مع  للتعاطي  الفل�سطينية  املحاوالت  بداأت  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  جميء  ومع 
يف  الوطنية  ال�سلطة  اأن�ساأت  فقد  لذا  مبتابعتها،  املخولة  اجلهات  وحتديد  البيئة،  م�سكالت 
الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  البيئي يف  التخطيط  دائرة   1994 عام  من  اأول  ت�رشين 
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حيث كان من �سالحياتها متابعة االإدارة البيئية يف مناطق ال�سلطة الوطنية، ويف الوقت 
نف�سه ت�سكلت يف وزارات ال�سحة والزراعة واحلكم املحلي دوائر لل�سوؤون البيئية، االأمر الذي 
�سكل ازدواجية يف ال�سالحيات، وت�سبب يف عدم حتديد امل�سوؤوليات واملرجعيات املحددة 

 . )Jad, 2000( التخاذ القرارات يف �سوؤون االإدارة البيئية
ويف كانون اأول )دي�سمرب( من عام 1996م اأُن�سئت �سلطة جودة البيئة مبر�سوم رئا�سي، 
اأنيط بها املهمات االإدارية املتعلقة بالبيئة كافة، اإال اأن الدوائر اخلا�سة بالبيئة يف كل وزارة 
من الوزارات وا�سلت عملها وفق خططها وبراجمها اخلا�سة، ويف عام 1998م اأن�سئت وزارة 
�سوؤون البيئة، واعتربت املرجعية االأ�سا�سية لل�سوؤون البيئية يف فل�سطني، ويف عام 2002م 
�سدر مر�سوم رئا�سي بتحويل وزارة �سوؤون البيئة اإىل �سلطة جودة البيئة، واأعطيت املهمات 

وال�سالحيات نف�سها التي كانت للوزارة. 
ويف �سوء ذلك، تزايد االهتمام بالتعليم البيئي والرتبية البيئية، وبخا�سة بعد الو�سول 
اإىل قناعة اأكيدة باأنه ميكن تغيري وتعديل �سلوك االإن�سان، وتغيري نظرته للبيئة وعالقته بها، 
من خالل التعليم النظامي، ومن خالل الرتبية البيئية التي ت�ستخدم فيها اأ�ساليب ومناهج 

متنوعة حتتكم اإىل القوانني والت�رشيعات البيئية )�سليمان، 180: 1997( . 
اأهمية  النفو�ص  تغر�ص يف  بيئية  تربية  لوجود  اإحلاحًا  اأكرث  احلاجة  اأ�سبحت  فقد  لذا 
املحافظة على البيئة، الأن يف ذلك حمافظة على االإن�سان ذاته على املدى البعيد، و�رشورة 
االجتماعي  التطور  مع  يتم�سى  مبا  البيئية  االإن�سان  بحقوق  الوعي  تنمية  على  العمل 
الذي  االأمر  ذاته،  االإن�سان  من  البيئة  هذه  حماية  من  البد  اأنه  ذلك  والتقني.  واالقت�سادي 
ممكنة  قاعدة  اأو�سع  خالل  من  وقوانينها  البيئية  بالت�رشيعات  لديه  الوعي  تنمية  يتطلب 

)ال�رشنوبي، 26: 2003( . 
ومن هذا املنطلق، فاإن االإن�سان م�سئول م�سوؤولية اأخالقية اإزاء بيئته، فهو من خالل 
انتمائه لها عليه اأن ي�سنع بيئة تطيب فيها احلياة، وعليه اأن يفكر كيف نكون اأحباء للبيئة، 

واأن نقف يف وجه تلوثها، واأن جند احللول العملية مل�سكالتها )الفرا، 24: 1993( . 
اأ�سا�سيًا يف ت�سكيل الوعي بالت�رشيعات البيئية  ويف هذا ال�سياق توؤدي اجلامعة دوراً 
لدى الطلبة، �سواء يف اإطار تزويدهم باملعلومات البيئية ال�سحيحة، اأو ت�سكيل االجتاهات 
اإحدى  موؤ�س�سة  واجلامعة  والعاملية،  املحلية  وت�رشيعاتها  البيئة  ق�سايا  جتاه  واملواقف 
وظائفها االأ�سا�سية خدمة البيئة )اخلطيب، 125: 1995( ، والتوجه الدويل اليوم جلامعات 
العامل يف-اإطار الرتبية البيئية- يدور حول الوعي البيئي لدى الدار�سني، وبخا�سة يف جمال 
الت�رشيعات البيئية. لذا فاإن التعليم اجلامعي الفل�سطيني البد اأن يوؤدي دوراً يف احلفاظ على 
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البيئة، وح�سن ا�ستغاللها، وحل م�سكالتها يف اإطار من الوعي بالقوانني والت�رشيعات البيئية، 
حيث ين�سب التعليم اجلامعي على فئة ال�سباب، وال�سباب اجلامعي الفل�سطيني هم ال�رشيحة 
مداركهم،  تو�سيع  خالل  من  جيداً  اإعداداً  اأُعّدوا  فاإذا  املجتمع،  يف  التغيري  اأداة  متثل  التي 
بكيفية املحافظة على  القانوين  االإطار  البيئية �سمن  وزيادة معارفهم ووعيهم بحقوقهم 
البيئة وا�ستثمار مواردها ب�سكل منا�سب، والعمل على تنميتها، فاإنهم بذلك يكونون قادرين 
على اتخاذ قرارات بيئية �سليمة عند انخراطهم يف العمل، كذلك �سينعك�ص �سلوكهم البيئي 
بدرجة اأو باأخرى على �سلوك طلبتهم يف امل�ستقبل، اإذ مييل الطلبة عادة اإىل حماكاة �سلوك 
معلميهم، وبالتايل تبدو احلاجة اإىل هذه الدرا�سة من اأجل تعزيز ال�سلوك البيئي لدى طلبة 

اجلامعات، اأو تعديل هذا ال�سلوك اإن مل يكن بامل�ستوى املطلوب )احلفار: 256: 1990( . 
ونظراً الأهمية هذا املو�سوع، اأكدت العديد من اجلهود والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية 
على اأهمية ال�سلوك البيئي ب�سكل عام والقيم البيئية وت�رشيعاتها ب�سكل خا�ص، فركزت على 
�رشورة ت�سمينها يف املناهج الدرا�سية، حيث اأكد االأغا واأبو دف )1996( على �رشورة تبني 
منظومة قيمية للتعليم الفل�سطيني، وذلك يف املوؤمتر الدويل الثاين للدرا�سات الفل�سطينية، 
الذي ُعقد يف غزة من قبل جلنة تطوير املناهج الفل�سطينية، كما اأكدت معظم درا�سات املوؤمتر 
الرتبوي الثاين الذي ُعقد برام اهلل )1999( بعنوان: )املناهج الفل�سطينية روؤية م�ستقبلية( 
اأبناء  اإيجابية نحوها لدى املتعلمني من  على �رشورة االهتمام بالبيئة وتنمية اجتاهات 
ال�سعب الفل�سطيني من خالل مناهجه. وت�سري العديد من االأبحاث اإىل اأهمية درا�سة ال�سلوك 
العلمي  موؤمترها  بغزة  احلكومية  الرتبية  كلية  عقدت  حيث  الطلبة،  من  الفئة  لهذه  البيئي 
االأول حول البيئة واملجتمع يف الفرتة ما بني 26- 23 مار�ص 1997م كما عقدت اجلامعة 
كما  يوم 3- 6- 1998.  البيئية  وال�سلوكيات  البيئة  البيئي حول  يومها  بغزة  االإ�سالمية 
اأو�ست درا�سة الفرا )1997( اإىل �رشورة تطوير برامج اإعداد املعلمني وتزويدها مب�ساقات 
ُتعنى باالأخالقيات وتهتم بن�رش الوعي البيئي. كما اأو�سحت درا�سة االأ�ستاذ واأبو جحجوح 
الرتبية  بوزارة  املناهج  م�سممي  قبل  من  وا�سًحا  فل�سطينًيا  اهتماًما  هناك  اأن   )1999(
ب�سكل خا�ص، وذلك من خالل  البيئية  وبالقيم  ب�سكل عام،  التعليمية  باملنظومة  والتعليم 
الفل�سطينية. وكذلك قام تي�سري  العلوم  القيم يف مناهج  الك�سف عن توازن  اإىل  بحث هدف 
املدار�ص بقطاع  اكت�ساب طلبة  اإىل معرفة مدى  فل�سطينية هدفت  بدرا�سة  ن�سوان )1997( 
اجتاهاتهم  كانت  الذين  الطلبة  عدد  اأن  اإىل  وتو�سلت  املرغوبة،  البيئية  لالجتاهات  غزة 

البيئية ايجابية يزيد عن )50%( من العدد الكلي للطلبة. 
بيئية قائمة  تربية  اإىل وجود  تبدو احلاجة ما�سة  املرتكزات واجلهود  يف �سوء هذه 
لذا  البيئة،  ا�ستخدام  فيه  �ساء  ع�رش  يف  نظرية،  ولي�ست  تطبيقية  ب�سورة  الت�رشيعات  على 
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فقد جاءت فكرة هذه الدرا�سة حول الوعي بالت�رشيعات البيئية لدى الطلبة ودور اجلامعات 
الفل�سطينية يف تنميتها. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يف �سوء ما �سبق تتحدد م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�ص االآتي: 

ما واقع الوعي بالت�رشيعات البيئية لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية؟ 
وما دور اجلامعات يف تنمية ذلك؟ 

وي�ستق من ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية: 
ما م�ستوى وعي الطلبة يف اجلامعات الفل�سطينية بالت�رشيعات البيئية؟  1 .

ما دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية لدى الطلبة؟  2 .
اإىل اأي مدى يختلف دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية  3 .

لدى الطلبة باختالف كل من: اجلن�ص، التخ�س�ص، اجلامعة، املعدل الرتاكمي للطلبة؟ 
ما الت�سور املقرتح لتح�سني دور اجلامعات يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية  4 .

لدى طلبة اجلامعات؟ 

أهداف الدراسة: 
لدى  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل  عام  ب�سكل  الدرا�سة  تهدف 

الطلبة، ودور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية ذلك وب�سكل حمدد تهدف اإىل: 
حتديد م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية بالت�رشيعات البيئية.  ♦ 

التعرف اإىل دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية لدى  ♦ 
الدور باختالف متغريات اجلن�ص والتخ�س�ص واجلامعة  اأي مدى يختلف هذا  الطلبة، واإىل 

واملعدل الرتاكمي للطلبة. 
اقرتاح ت�سور لتنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية لدى طلبة اجلامعة.  ♦ 

أهمية الدراسة: 
ترجع اأهمية الدرا�سة اإىل كونها: 

تتناول مو�سوعًا مهمًا، يربط بني البيئة من جهة، وبني حقوق االإن�سان من جهة  ♦ 
ثانية، ويخرج بفكرة جديدة وهي الت�رشيعات البيئية، وهو من املو�سوعات النادرة التي متَّ 

تناولها يف البيئة الفل�سطينية. 
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ت كعينة م�ستهدفة، حيث اأن طلبة اجلامعات  تركز الدرا�سة على فئة طلبة اجلامعا ♦
من  ذلك  الفل�سطيني،  املجتمع  جمريات  يف  تاأثرياً  واالأكرث  اأهمية،  االأكرث  املحور  ميثلون 
منطلق اأنهم �سيقودون دفة احلياة يف امل�ستقبل، وهم عنوان املرحلة، واالأقدر على اإحداث 

التغيري املجتمعي والبيئي نحو االأف�سل. 
ت�سهم هذه الدرا�سة يف اإبراز فكرة التفاعل بني الطالب اجلامعي وحقوقه البيئية،  ♦ 

ومعاونته على اإدراك ت�سور متكامل لالإن�سان يف اإطار بيئته. 
بغر�ص  الفل�سطينية  باجلامعات  االأكادميية  ال�سئون  الدرا�سة  هذه  من  يفيد  قد  ♦ 

اإن  حيث  جامعي،  كمتطلب  لالإن�سان  البيئية  بالت�رشيعات  خا�ص  درا�سي  مل�ساق  التخطيط 
هذه الثقافة عاملية، وغري متوافرة يف بالدنا. 

قد يفيد من هذه الدرا�سات املوؤ�س�سات التي تهتم ب�سئون البيئية، وتلك التي تهتم  ♦ 

بحقوق االإن�سان، وذلك من اأجل �سياغة مواد ت�رشيعية وا�سحة تتعلق بالت�رشيعات البيئية 
لالإن�سان. 

الوعي  تنمية  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  دور  حول  مقرتحًا  ت�سوراً  الدرا�سة  تقدم  ♦ 

بالت�رشيعات البيئية لالإن�سان، مما يفيد �سانعي القرار يف اجلامعات اإىل �رشورة اال�ستفادة 
من هذا الت�سور عند التخطيط ملراجعة اخلطط الدرا�سية يف اجلامعات، واإ�سافة م�ساق جديد 

يتعلق بالت�رشيعات البيئية. 

حدود الدراسة: 
اقت�رشت الدرا�سة على الطلبة من اجلن�سني يف امل�ستوى الرابع من مرحلة البكالوريو�ص 
يف اجلامعات الفل�سطينية الثالث وهي: )االإ�سالمية- االأزهر- االأق�سى( يف العام اجلامعي 

 .2008/2007

تعريف مصطلحات الدراسة: 
يتبنى الباحثان التعريفات الآتية: 

الوعي بالت�رشيعات البيئية: ◄ ويق�سد به مدى اإملام طلبة اجلامعات بالت�رشيعات 
البيئية يف املجاالت االآتية: جمال املواثيق البيئية الدولية، وجمال القوانني والت�رشيعات 
البيئية املحلية، وجماالت الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بكل من مياه ال�رشب والهواء واإدارة 
البيئية  واإدارة املوارد  ال�سلبة  واإدارة املخلفات  ال�سحي  ال�رشف  العادمة و�سبكات  املياه 
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والتنوع احليوي والبيئة البحرية والت�سحر. ويقا�ص اإجرائيًا يف هذه الدرا�سة بالعالمة التي 
يح�سل عليها الطالب يف االختبار املعد لذلك يف املجاالت املذكورة. 

ويق�سد به يف هذه الدرا�سة كل ما تقوم به اجلامعات الفل�سطينية  دور اجلامعات:  ◄
بغزة من جهود تتعلق بالت�رشيعات البيئية كاملوؤمترات والندوات وور�سات العمل واملعار�ص 
بالعالمة  الدرا�سة  اإجرائيًا يف هذه  االأكادميي. ويقا�ص  والعمل  الفنية  والبحوث واملجالت 
التي يح�سل عليها الطالب على االإ�ستبانة املعدة لذلك، والتي ت�سم االأدوار االآتية للجامعة: 

الدور االأكادميي والدور الثقايف والدور البحثي والدور االإعالمي والدور الفني. 

الدراسات السابقة: 
من  وبالعاملية  جهة،  من  بالرتاكمية  يت�سم  اإن�سانيًا،  من�سطًا  العلمي  البحث  كان  ملا 
الرغم  العالقة، وذلك على  والبحوث ذات  الدرا�سات  تتناول  الدرا�سة  فاإن هذه  اأخرى،  جهة 
الدرا�سات  ومن  البيئية،  واملواثيق  والقوانني  الت�رشيعات  تتناول  التي  الدرا�سات  قلة  من 
و�سع  اإىل  هدفت  التي   )1985( م�سلمانـي  درا�سـة  البيئية  الرتبية  مبو�سوع  اهتمت  التي 
منهاج يف الرتبية البيئية لطلبة معاهد املعلمني يف االأردن، وقيا�ص مدى فعاليته يف تنمية 
املفاهيم واالجتاهات البيئية، وكذلك درا�سة عبد العال )1986( التي هدف فيها اإىل و�سع 
ى من خالله مفاهيم الرتبية البيئية يف مناهج العلوم البيولوجية لدور املعلمني  برنامج تنمَّ

واملعلمات. 
اأما درا�سة ال�سافعي )1990( فقد هدفت اإىل بناء برنامج الرتبية البيئية لطالب كليات 
الرتبية، وقيا�ص فاعليته باإعداد وحدة درا�سية من وحداته وجتربتها عمليًا. ومن النتائج 
نحو  االجتاهات  تنمية  اإح�سائية يف  ذات داللة  فروق  الدرا�سة: وجود  اإليها  تو�سلت  التي 
حفظ الطاقة ل�سالح التطبيق البعدى. يف حني هدفت درا�سة النجدي )1990( اإىل معرفة اأثر 
مقرر علوم الرتبية البيئية على تنمية االجتاهات نحو البيئة، وحت�سيل بع�ص املفاهيم لدى 

املعلمني اأثناء اخلدمة. 
اأما درا�سة �سديـق وعطـوة )1991( فقد هدفت اإىل تق�سى اأثر ا�ستخدام منهج م�ستقل 
يف  الرتبية  بكلية  االأ�سا�سي  التعليم  �سعبة  طلبة  لدى  البيئي  الوعي  تنمية  على  للرتبية 
املن�سورة ودمياط. كذلك هدفت درا�سة عبد اهلل )1992( اإىل معرفة القيم البيئية ال�سائدة 
لدى طلبة جامعة الزقازيق مب�رش، واإىل معرفة العوامل التي توؤثر يف اكت�ساب الطلبة لتلك 
القيم البيئية، واأثر التفاعالت املتبادلة بني تلك العوامل وبع�سها واأثر ذلك على القيم البيئية 

للطلبة. 
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ويف هذا االإطار فقد هدفت درا�سة كل من مبارك واحلدابي )1992( اإىل الك�سف عن 
الذين  اأن الطالب  البيئية لدى طالب كلية الرتبية بجامعة �سنعاء. حيث تبني  االجتاهات 
در�سوا مقرر الرتبية البيئية كان اجتاههم العام نحو الرتبية البيئية اإيجابيا. كذلك درا�سة 
الفرا )1993( التي ركزت على �رشورة تدري�ص الرتبية البيئية، واإىل �رشورة اإدخالها يف 
 Kim,( مناهج التعليم يف فل�سطني بهدف تكوين ما ي�سمى بال�سمري البيئي. اأما درا�سة كيم
1994( فقد هدفت اإىل قيا�ص العالقة بني املفاهيم واالجتاهات البيئية لدى طالب الكلية 

ل�سيا�سة  الرئي�سة  االأ�س�ص  اإىل و�سع   )Yang,  1994( ياجن  درا�سة  الكورية. يف حني هدفت 
تربية معلم املرحلة الثانوية يف تايوان تربية بيئية.  

ويف �سوء ذلك اأعد �سبا�ستو و�سميث )Sebasto & Smith, 1994( درا�سة هدفت اإىل 
معرفة اجتاهات املدر�سني نحو الرتبية البيئية، ومدى تركيزهم على مفاهيم الرتبية البيئية 
يف تدري�سهم، اإذ ا�ستخدم الباحثان لهذا الغر�ص مقيا�ص ليكرتي لالجتاهات البيئية، وا�ستبانة 
للتعرف اإىل مدى تناول مفاهيم الرتبية البيئية اأثناء تدري�سهم، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل 
اأقل  املدر�سون  يق�سي  ولكن  االإيجابية،  عالية  البيئية  الرتبية  نحو  املعلمني  اجتاهات  اأن 
اإىل  اأي�سًا  الدرا�سة  هذه  وهدفت  وق�ساياها.  البيئة  حول  التدري�ص  يف  اأ�سبوعيا  �ساعة  من 
قيا�ص اجتاهات املعلمني نحو بع�ص املفاهيم البيئية الرئي�سة، اأما درا�سة زميرمان )1996 
,Zimmerman( فقد هدفت اإىل حتديد القيم البيئية لدى الطلبة اجلامعيني باملك�سيك. كذلك 

هدفت درا�سة الفـرا )1997( اإىل التعرف على اأثر برامج كلية الرتبية بجامعة االأزهر بغزة 
على الرتبية البيئية لدى الطلبة اخلريجني بامل�ستوى الرابع. كذلك هدفت درا�سة ال�رشبينـي 
)1997( اإىل معرفة مدى فاعلية برنامج الرتبية البيئية املقرر على طلبة التعليم االإبتدائى 
درا�سة  ولقد تو�سلت  ال�سعبة.  لدى طلبة هذه  البيئية  القيم  تنمية  الرتبية بطنطا يف  بكلية 
اأقل من 70% كمتو�سط  اأن م�ستوى القيم البيئية لدى طلبة اجلامعات  اإىل  �سيدم )2007( 
افرتا�سي، واأن هذه القيم مل تتاأثر باجلن�ص واأن م�ستوى القيم البيئية لدى طلبة التخ�س�سات 

العلمية اأف�سل من اأقرانهم يف التخ�س�سات االأدبية. 
اأما الدرا�سات التي ركزت على مو�سوع الت�رشيعات البيئية، فمنها درا�سة اآل �سادق 
)1998( التي األقت ال�سوء على اأهم االأنظمة الت�رشيعية للحماية البيئية يف اململكة العربية 
ال�سعودية وبع�ص الدول العربية واالأجنبية، فاأكدت على �رشورة هذه الت�رشيعات من منطلق 
البيئية  الت�رشيعات  اأن  الدرا�سة على  البيئية ال تعرتف باحلدود، واأكدت هذه  اأن امل�سكالت 
احليوانية  والرثوة  والزراعية  والبحرية  الربية  احلماية  ت�سمل  فهي  عديدة،  جوانب  ت�سمل 
والنباتية، واحلماية من االإ�سباع واملخلفات ال�سناعية والكيميائية، ومنها ما يهتم بحماية 
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زالت  ما  احلاجة  باأن  واأو�ست  ال�سحي،  ال�رشف  والتخل�ص من خملفات  املائية  امل�سادر 
ما�سة لو�سع املزيد من القوانني الت�رشيعية للحفاظ على البيئة. ودرا�سة اجلندي )2000( 
التي �رشحت مفهوم الت�رشيع البيئي يف �سوء حمورية الدور املتوقع لها يف احلد من التلوث 
الدقيق بني تنفيذ خطط  التوازن  القائمة على  التنمية امل�ستدامة  البيئي وحتقيق  والتدهور 
اإىل   )Babiker, 2004( بابكر  درا�سة  تو�سلت  كذلك  البيئية.  االعتبارات  ومراعاة  التنمية 
�سعف اال�ستخدام اال�سرتاتيجي للت�رشيعات البيئية يف الكويت يف جمال �سناعة الكيماويات 
والبرتوكيماويات، واأن الت�رشيعات املحلية متثل التحدي االأكرب باملوازنة مع الت�رشيعات 

البيئية العاملية. 
ال�سوء  األقت  فقد   )Al- Zuʼbi and Mansur, 2004( ومن�سور  الزعبي  درا�سة  اأما 
على اآثار الت�رشيعات البيئية املتعلقة باتفاقية ال�رشاكة االأردنية – االأوروبية على �سادرات 
االأ�سمدة االأردنية، وتو�سلت اإىل اأن تكاليف االلتزام بهذه الت�رشيعات لي�ست قليلة، واأنه كلما 
درا�سة  هدفت  ولقد  ملحوظ.  ب�سكل  التكاليف  انخف�ست  كلما  االإنتاج،  يف  الكفاءة  ازدادت 
االتفاقيات  جتاه  امل�رشية  االلتزامات  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل   )2006( حافظ  �سحر 
واملعاهدات الدولية يف جمال حماية البيئة، ومدى االمتثال لتطبيقها، وتو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأنه على الرغم من توفر جهاز �سوؤون البيئة، وهو اجلهة املركزية امل�سئولة عن متابعة 
تطبيق التزامات م�رش جتاه االتفاقات الدولية وهو م�سئول عن متابعة تطبيق الت�رشيعات 
ح�رش  يوجد  فال  البيئي،  للتفتي�ص  العامة  االإدارة  جهاز  وكذلك  البيئة،  جمال  يف  الوطنية 
عدم  وكذلك  البيئية،  واملعاهدات  االتفاقيات  يف  الواردة  االلتزامات  اأحكام  جلميع  �سامل 
تلك  ومتابعة  تنفيذ  الإدارة  وظيفية  اآلية  اإىل  واالفتقار  لها،  املحلية  الت�رشيعات  مواكبة 
البيئة  حماية  اإدارة  بني  العالقة  بيان   )2007( خني�س  درا�سة  حاولت  كذلك  االتفاقيات. 
يف �سوء الت�رشيع البيئي اجلزائري موازنة ببع�ص الت�رشيعات البيئية لبع�ص الدول، وعلى 
امل�ستوى الفل�سطيني فقد تو�سلت درا�سة العي�سة )1996( اإىل غياب ت�رشيع بيئي فل�سطيني 
يف عهد االحتالل، واأن تر�سيخ مثل هذه الت�رشيعات �رشورة حتمية وحتتل اأولوية، واأنه لن 

يتم ذلك اإال بزول االحتالل. 

التعليق على الدراسات السابقة: 
يالحظ مما �سبق، تعدد الدرا�سات التي تناولت الوعي البيئي واالجتاهات والقيم البيئية 
اأنف�سهم،  املعلمني  لدى  اأو  املعلمني،  معاهد  من  م�ستواهم  اأو من يف  اجلامعات  طلبة  لدى 
الو�سفي  كاملنهج  خمتلفة،  مناهج  واتبعت  خمتلفة  بلدان  يف  الدرا�سات  هذه  جاءت  وقد 
بحثية متعددة كاالختبارات  اأدوات  ا�ستخدمت  كذلك  البنائي،  واملنهج  التجريبي  واملنهج 
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كان  تربوية،  اأو  بيئية  قيمة  ذات  نتائج  اإىل  معظمها  وتو�سلت  واملقابالت،  واال�ستبانات 
التي  الدرا�سات  تعددت  كذلك  البيئي.  الوعي  لتنمية  برامج خا�سة  ت�سميم  اأهمها �رشورة 
تناولت الت�رشيعات البيئية، ومما يلفت االنتباه اأن جميع هذه الدرا�سات ركزت على الق�سايا 
البيئية من جهة، والوعي البيئي من جهة اأخرى وفق اأبعاد معينة، اإال اأنه ال توجد درا�سات- 
فيما اطلع عليه الباحثان- تركز على القوانني والت�رشيعات البيئية والوعي بها من منظور 
اأم  اأم االإقليمي  ، �سواء كان ذلك على امل�ستوى املحلي  تربوي عدا درا�سة العي�سة )1996( 
العاملي، وهذا ي�سري اإىل قلة االهتمام بهذا احلقل من الت�رشيعات االإن�سانية، االأمر الذي جعل 
هذه الدرا�سة تتميز عن غريها من الدرا�سات يف تناولها لدور اجلامعات يف تنمية الوعي 

بالت�رشيعات البيئية. 

اإلطار النظري: 

التشريعات البيئية يف فلسطني: 

البيئية -على م�ستوى العامل- مل تعد قادرة على مواجهة  الت�رشيعات  اأن  ال �سك يف 
التلوث البيئي الذي حتدثه الطبيعة واالإن�سان على حد �سواء، لذا كان البد اأن تتكاتف اجلهود 
لو�سع ا�سرتاتيجية موحدة حلماية البيئة هدفها حتقيق رفاهة االإن�سان، واالرتقاء مب�ستواه 
اإىل االأف�سل، وفق �رشوط بيئية �سليمة، اأما على م�ستوى فل�سطني، فالواقع الذي ن�سهده اليوم 
اأن يقف يف وجه هذا  ي�ستطيع  ب�سبب عدم وجود ت�رشيع  البيئة،  تلوث جلميع عنا�رش  من 
التلوث، خلق نوعًا من اال�سطراب البيئي. واحلال يختلف متامًا يف فل�سطني عنها يف باقي 
البلدان العربية، من حيث الت�رشيعات املتعلقة بالبيئة، فبينما حتاول الدول العربية و�سع 
ت�رشيعات وقوانني خا�سة بالبيئة، جند اأنه يف فل�سطني كانت �سلطات االحتالل عن طريق 
البيئية  االأو�ساع  اأو قطاع غزة هي امل�سئولة عن  الغربية  ال�سفة  االإدارة املدنية �سواء يف 
 Applied Research( ب�سفة عامة، مبا يف ذلك الت�رشيعات، والقوانني واللوائح واالأنظمة
الوطن املحتل،  البيئية داخل  Institute, 1997( ولعل هذا ما �ساعد على تفاقم امل�سكالت 
اأو ال�سفة الغربية، ولو بقدر ب�سيط يف  حيث مل ت�ساهم االإدارة املدنية �سواء يف قطاع غزة 
اإن وجدت هذه  لوائح خا�سة بذلك، وحتى  اأو  البيئة وحمايتها، ومل ت�سع قوانني  معاجلة 

اللوائح، فلم تتابع االإدارة املدنية تنفيذها )مازن �سي�سامل واآخرون، 1993( . 
ويف اإطار ما �سبق ميكن القول اإن الت�رشيعات التي عنيت بالبيئة يف فل�سطني، مل تتناول 
يف اأغلب االأحيان عنا�رش وتكوينات البيئة بطريقة مبا�رشة، واإمنا هي جمموعة ت�رشيعات 
لها �سلة ب�سكل اأو باآخر بالبيئة ومو�سوعاتها، فمكونات البيئة ح�سب روؤية املتخ�س�سني 
مل مت�سها الت�رشيعات بطريقة مبا�رشة. )Applied Research Institute, 1997( وملا كانت 
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هذه هي حال الواقع القانوين للبيئة يف فل�سطني، فاإن احلاجة تبدو ما�سة ملزيد من اجلهود 
الإعادة النظر يف الت�رشيعات الفل�سطينية املتعلقة بالبيئة، وتزداد الدعوة اإىل اإجراء املزيد 
 Mansi,( من التعديالت عليها لتتالءم مع امل�ستويات املطلوبة من ال�سحة وال�سالمة البيئية

 . )1998

مبادئ  على  يعتمد  اأن  بد  ل  فل�سطني،  البيئة يف  ت�رشيعات حلماية  و�سع  اإن 
الذي  الفل�سطيني،  االإن�سان  هو  للت�رشيعات  النهائي  الهدف  يكون  اأن  منها:  عدة  اأ�سا�سية 
يبغي احلياة بطريقة اأف�سل من التي يعي�سها اليوم. واأن يكون هناك توازن بني �رشورات 
التنمية و�سالمة البيئة، فال ن�ستطيع اأن نخطو خطوة واحدة اإىل االإمام دومنا م�ساريع تنموية 
�سناعية، جتارية، زراعية ولكن وفق معايري، وت�رشيعات بيئية نتعلم منها كيف نغري من 

اأ�سلوب حياتنا نحو البيئة. 
األطر العامة للتشريعات واحلقوق البيئية يف فلسطني: 

العربية  القانونية  النظم  يف  امل�ستجدة  املوا�سيع  من  البيئي  الت�رشيع  مو�سوع  يعد 
عامة، والقوانني الفل�سطينية خا�سة، وهو اأي�سا من املوا�سيع التي تعد حديثة التنظيم يف 
النظم القانونية الدولية، ومع ذلك فاإن احلق يف بيئة نظيفة يعد من اجليل الثالث حلقوق 
حمليًا  عماًل  تتطلب  والتي  االجتماعي،  التعاون  على  القائمة  الت�رشيعات  وهي  االإن�سان، 

 . )Mansi, 1998( .اإقليمًا ودوليًا م�سرتكا
فمن حيث االإطار القانوين الدويل للحق يف البيئة: فقد بلغ عدد االتفاقيات واملعاهدات 
 ،1991  -1921 من  الفرتة  خالل  اتفاقية   )152( نحو  بالبيئة  املتعلقة  والربوتوكوالت 
ويتمثل الهدف االأ�سا�سي لهذه املعاهدات واالتفاقيات، يف حماية البيئة واملحافظة عليها 
نظيفة ومالئمة حلياة االإن�سان، بحيث توجب على الدول التي �سادقت على هذه االتفاقيات 
تلك  بنود  لتنفيذ  واالإدارية،  والتنظيمية  الت�رشيعية  التدابري  باتخاذ  تلتزم  اأن  بع�سها،  اأو 
اتفاقية  الدولية:  التفاقيات  اأمثلة  ومن  الوطني.  امل�ستوى  على  وتطبيقها  االتفاقيات، 
منظمة العمل الدولية رقم )169( ، واإعالن ريو )1992( ، واإعالن بكني 1983، وقرار الهيئة 

العامة لالأمم املتحدة يف عام )1990( . 
ومن حيث االإطار الد�ستوري: فقد ن�ست املادة )33( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني 
البيئة  على  واحلفاظ  الإن�سان،  حقوق  من  حق  النظيفة  املتوازنة  »البيئة  اأن  على 
الفل�سطينية وحمايتها من اأجل اأجيال احلا�رش وامل�ستقبل م�سئولية وطنية«. وت�سكل 
هذه املادة معياراً ن�ستطيع من خالله حتديد مدى التقارب ما بني �سيا�سات التنمية وحق 
للبيئة  والوقاية  احلماية  اإجراءات  يف  االأولوية  اإىل  ت�سري  كما  نظيفة،  بيئة  يف  االإن�سان 

الفل�سطينية، واعتبارها م�سئولية وطنية. 
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اأما من حيث الإطار القانوين املحلي: فاإنه على الرغم من اأن الت�رشيعات الفل�سطينية 
يف جمال البيئة تعد حديثة العهد، فما زال هناك �سعف وا�سح يف تعزيز هذه الت�رشيعات، 
كونها تتجاهل موا�سيع امل�ساركة املجتمعية، وكيفية التعامل مع حقوق االأفراد، ومن هذه 
الت�رشيعات: قانون الدفاع املدين رقم )3( ل�سنة 1998، وقانون املدن واملناطق ال�سناعية 
ل�سنة 1999، وقانون  الطبيعية رقم )1(  ل�سنة 1998، وقانون امل�سادر  احلرة رقم )10( 

 . )Jad, 2000( 1999 ل�سنة )البيئة رقم )7

أهداف الرتبية البيئية يف اجلامعة: 

يرى وليم �ستاب )William Stapp( اأن الهدف العام للرتبية البيئية هو: »اإعداد 
مواطن اإيجابي لديه معرفة بالبيئة )الطبيعة – واالجتماعية- وال�سيكولوجية- واجلمالية.. 
الخ( ، ولديه اهتمامات بالبيئة ودراية مب�سكالتها، ومزود باجتاهات ايجابية نحو حماية 
البيئة من التلوث واالإهدار وا�ستنزاف املوارد، وملتزم بتحمل امل�سئولية، ولديه القدرة على 

 . )Staap,1989: 495( »اتخاذ القرار ومزود مبهارة العمل الفردي واجلماعي
ويف �سياق هذا الهدف للرتبية البيئية، ميكن حتديد بع�ص االأهداف اخلا�سة للرتبية 

البيئية فيما ياأتي:  
اإبراز الوقائع التاريخية التي تدل على ح�سن ا�ستخدام بع�ص امل�سادر الطبيعية اأو  ♦ 

�سوء ا�ستغاللها، وما يرتتب على ذلك من اآثار ونتائج اجتماعية واقت�سادية. 
وطرق  بالبيئة  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  لديه  اإيجابي  مواطن  اإعداد  ♦ 

حمايتها واملحافظة عليها مما يتهددها من اأخطار. 
البيئية  الرتبية  ويف  البيئي  اجلمال  يف  واجلماعات  االأفراد  بني  التعاون  �رشح  ♦ 

وتو�سيحها مبا يف ذلك املجتمع الدويل ذاته. 
وكائنات  م�سادر  من  بها  وما  وبيئته،  االإن�سان  بني  والتداخل  الرتابط  تو�سيح  ♦ 

حية. 
وح�سن  �سيانتها  وطرق  الطبيعية  للم�سادر  بالن�سبة  الفهم  وتعميق  تنمية  ♦ 

ا�ستغاللها. 
تر�سيد ا�ستخدام املوارد الطبيعية املعر�سة للتلف والنفاذ دون تفريط اأو اإهدار.  ♦ 

وتعد هذه االأهداف على درجة كبرية من االأهمية بحيث ينبغي اأن تو�سع يف االعتبار 
اأم  اأكان هذا الربنامج �سيقدم لل�سغار  البيئية �سواء  عند التخطيط الأي برنامج يف الرتبية 
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للكبار، على اأن يراعي تكييف هذه االأهداف و�سياغتها مبا يتنا�سب مع اجلماعة التي �سيقدم 
لها الربنامج )غنامي، 1990: 78( . 

مشكالت الرتبية البيئية على املستوى اجلامعي: 

معوقات  �سكلت  متعددة  م�سكالت  من  اجلامعي  امل�ستوى  على  البيئية  الرتبية  تعاين 
فعلية لغايات الرتبية البيئية واأهدافها، ومن هذه امل�سكالت: 

اأن متد الطالب  اأن الرتبية يجب  اإن كثرياً من اجلامعات مل تدرك مبا فيه الكفاية  ♦ 
اجلامعي بنوع خا�ص من العالقة بينه وبني البيئة، وبذلك كانت اأهداف الرتبية البيئية يف 

تلك اجلامعات غام�سة ومبهمة. 
�سعف القالب الرتبوي لالجتاه البيئي يف الرتبية البيئية على امل�ستوى اجلامعي،  ♦ 
ففي كثري من اجلامعات يحتوي املنهج على مواد درا�سية منف�سلة توؤخذ فرادى متجزئة، 

مع اأنه ينبغي اأن تقدم مادة البيئة مبفهومها التكاملي. 
ت�سكو الرتبية البيئية يف اجلامعات من اأنها مل تدرك اأن عليها اأن تعد النا�سئني، ال  ♦ 
اأبنائهم من بعدهم، ومل�ستقبل االأمة التي يعي�سون فيها،  مل�ستقبلهم هم فقط، بل مل�ستقبل 

والكوكب الذي يعي�سون فوقه. 
تعاين الرتبية البيئية على امل�ستوى اجلامعي من معوق اآخر، هو اأن بع�ص رجال  ♦ 
اأن يعتربوا املواد املتعلقة مبنهج البيئة مواد علمية، مبعنى  اإىل  الرتبية مييلون كل امليل 

اأنهم يدرجونها يف م�ساق العلوم املنف�سلة. 
مما �سبق يت�سح اأن اإحدى امل�سكالت الرئي�سية للرتبية البيئية يف اجلامعات، يتمثل يف 
اإهمال مو�سوع الت�رشيعات البيئية التي يف �سوئها تتم معرفة احلقوق والواجبات البيئية 

لدى املتعلمني، االأمر الذي يف �سوئه حتدد ال�سلوكات واملمار�سات البيئية لديهم. 

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

يف �سوء اأهداف الدرا�سة، فقد ا�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي، الذي يقوم على و�سف 
الظاهرة قيد البحث من جميع جوانبها، وحتليل بنيتها، ومعرفة جممل العالقات والروابط 
بني مكوناتها دون تدخل من الباحث يف نتائجها، والظاهرة املراد درا�ستها وحتليلها يف 
هذه الدرا�سة هي واقع الوعي بالت�رشيعات البيئية لدى الطلبة ودور اجلامعات الفل�سطينية 

يف تنمية ذلك. 



172

الوعي بالتشريعات البيئية عند طلبة اجلامعات الفلسطينية 
د. محمود األستاذ
الددح محمود  أ. 

جمتمع الدراسة: 

غزة.  حمافظات  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  الرابع  امل�ستوى  طلبة  جميع  وي�سمل 
والبالغ عددهم حوايل )4000( طالب وطالبة ح�سب اإح�سائيات عمادات القبول والت�سجيل 
جامعة  االأق�سى،  جامعة  االإ�سالمية،  اجلامعة  وهي:  الثالثة،  الفل�سطينية  اجلامعات  يف 

االأزهر. 

عينة الدراسة: 

لقد اختريت عينة ع�سوائية ب�سيطة مبعدل )15%( من جمتمع الدرا�سة، للك�سف عن دور 
 )600( من  العينة  فتكونت  البيئية،  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  يف  الفل�سطينية  اجلامعات 

طالب وطالبة. 

خصائص العينة: 

ات�سمت عينة الدرا�سة من طلبة اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة باأنها من اجلن�سني، 
اجلدول )1( يو�سح ذلك. 

الجدول )1(
عينة الدراسة وفق المتغيرات الديمغرافية

الن�سبة %العددالفئة املتغري

اجلن�ص
50%300ذكر

50%300اأنثى

اجلامعة

33.3%200االإ�سالمية
33.3%200االأق�سى

33.3%200االأزهر

املعدل الرتاكمي

12.3%74من )60- 70( 
53.7%322من )71- 80( 
30.7%184من )81- 90( 

3.3%9120 فاأكرث

التخ�س�ص
56%336اآداب
44%264علوم
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أدوات الدراسة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، والإجابة على ت�ساوؤلتها، اأُعدت اأداتان هما: 

الوعي  تنمية  يف  اجلامعات  دور  وا�ستبانة  البيئية،  بالت�رشيعات  الوعي  اختبار 
بالت�رشيعات البيئية. 

أوالً: اختبار الوعي بالتشريعات البيئية: 
طلبة  لدى  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  واقع  اإىل  التعرف  اإىل  االختبار  هذا  ويهدف 

اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة. 
خطوات بناء الختبار:  ● 

اأتيح لهما من االأدب البيئي، وبع�ص الدرا�سات واالأبحاث  قام الباحثان مبراجعة ما 
ه الباحثان �سوؤااًل مفتوحًا لعينة من  املحلية املرتبطة بالبيئة والت�رشيعات البيئية. كما وجَّ
طلبة اجلامعات، وكان هذا ال�سوؤال هو: اأذكر الت�رشيعات البيئية التي تعرفها؟ ومن 
هذه امل�سادر، ا�ستطاع الباحثان اأن يحددا )13( �سوؤااًل مفتوحًا تعرب عن مدى وعي طلبة 
اجلامعات بالت�رشيعات البيئية يف املجاالت االآتية: جمال املواثيق الدولية البيئية، وجمال 
القوانني والت�رشيعات البيئية املحلية، وجمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق مبياه ال�رشب، 
تتعلق  التي  البيئية  الت�رشيعات  وجمال  بالهواء،  تتعلق  التي  البيئية  الت�رشيعات  وجمال 
ال�سحي،  ال�رشف  ب�سبكات  تتعلق  التي  البيئية  الت�رشيعات  العادمة، وجمال  املياه  باإدارة 
وجمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق باإدارة املخلفات ال�سلبة، وجمال الت�رشيعات البيئية 
التي تتعلق باإدارة املوارد البيئية، وجمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالتنوع احليوي، 
التي  البيئية  الت�رشيعات  البحرية، وجمال  بالبيئة  تتعلق  التي  البيئية  الت�رشيعات  وجمال 

تتعلق بالت�سحر، وجمال اأ�سباب عدم الوعي بالت�رشيعات البيئية. 
الباحثان  �ساغ  البيئية،  بالت�رشيعات  الوعي  ملفهوم  االإجرائي  التعريف  �سوء  ويف 
جلنة  على  االختبار  عر�ص  ثم  املجاالت،  من  جمال  بكل  اخلا�سة  االأ�سئلة  من  جمموعة 
 ،  )1 )امللحق  غزة  قطاع  جامعات  يف  والعلوم  البيئية  الرتبية  اأ�ساتذة  من  املحكمني  من 
وذلك للتاأكد من اأن االأ�سئلة تو�سح ما يفيد التعبري عن جماالت االختبار ودرجة اإ�سباعها، 
من  �سوؤال  بكل  اخلا�سة  التكرارات  مراجعة  وبعد  منها،  جمال  لكل  االأ�سئلة  مالءمة  ومدى 
اأ�سئلة االختبار من قبل هيئة التحكيم، بقيت اأ�سئلة االختبار كما هي مكونة من )13( �سوؤااًل 
كما ي�سفه امللحق )2( . كما و�سعت طريقة لال�ستجابة، بحيث تاأخذ املعرفة لكل حق من 
لتقنني  االإجراءات  اُتخذت  كذلك  �سحيحة.  ا�ستجابة  لكل  واحدة  درجة  البيئية  الت�رشيعات 
االختبار والتحقق من �سدقه وثباته، حيث ُطبق االختبار على عينة ا�ستطالعية مكونة من 

)30( طالبًا وطالبة. 
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�سدق الختبار:  ● 

الباحثان من �سدق االختبار عن طريق �سدق املحكمني، كما تاأكدا من �سدق  تاأكد 
االختبار عن طريق �سدق االت�ساق الداخلي: حيث اأوجدا معامل االت�ساق الداخلي لالختبار 
لدرجات  الكلى  املجموع  وبني  جمال،  كل  درجة  بني  االرتباط  معامل  ح�ساب  خالل  من 

االختبار كله، وذلك با�ستخدام معامل بري�سون كما يو�سحها اجلدول )2( : 
الجدول )2( 

صدق االتساق الداخلي الختبار الوعي بالتشريعات البيئية 

م�ستوى الدللةمعامل بري�سونالبيان
0.610.01جمال املواثيق الدولية البيئية. 

0.770.01جمال القوانني والت�رشيعات البيئية املحلية. 
0.810.01جمال الت�رشيعات البيئية. 

0.790.01جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق مبياه ال�رشب. 
0.610.01جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالهواء. 

0.710.01جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق باإدارة املياه العادمة. 
0.800.01جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق ب�سبكات ال�رشف ال�سحي. 
0.790.01جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق باإدارة املخلفات ال�سلبة. 

0.630.01جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق باإدارة املوارد البيئية. 
0.600.01جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالتنوع احليوي. 
0.650.01جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالبيئة البحرية. 

0.760.01جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالت�سحر. 
0.700.01 جمال اأ�سباب عدم الوعي بالت�رشيعات البيئية

يالحظ من اجلدول )2( اأن جميع جماالت اختبار الوعي بالت�رشيعات البيئية مرتبطة 
الوعي  اختبار  اأن  يعني  وهذا  لالختبار،  الكلي  املجموع  مع   )α ≤ 0.01( عند  اإح�سائيًا 

بالت�رشيعات البيئية يتمتع بات�ساق داخلي يعرب عن �سدقه. 
ثبات الختبار:  ● 

تاأكد الباحثان من ثبات االختبار عن طريق التجزئة الن�سفية: حيث جزئ االختبار 
اإىل ن�سفني، االأ�سئلة الفردية مقابل االأ�سئلة الزوجية، ثم ح�سب معامل ارتباط بري�سون بني 
الن�سفني على كل جمال يف االختبار، ثم ُعّدل طول لكل منهما با�ستخدام معامل �سبريمان/ 

براون، واجلدول )3( يو�سح ذلك. 
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الجدول )3( 
ثبات التجزئة النصفية الختبار الوعي بالتشريعات البيئية 

معامل �سبريمان/ براونمعامل بري�سونالبيان
0.660.79جمال املواثيق الدولية البيئية. 

0.700.82جمال القوانني والت�رشيعات البيئية املحلية. 
0.810.89جمال الت�رشيعات البيئية. 

0.730.84جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق مبياه ال�رشب. 
0.620.76جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالهواء. 

0.780.87جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق باإدارة املياه العادمة. 
0.800.88جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق ب�سبكات ال�رشف ال�سحي. 
0.690.81جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق باإدارة املخلفات ال�سلبة. 

0.740.85جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق باإدارة املوارد البيئية. 
0.650.78جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالتنوع احليوي. 
0.710.83جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالبيئة البحرية. 

0.730.84جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالت�سحر. 
0.680.80 جمال اأ�سباب عدم الوعي بالت�رشيعات البيئية

يالحظ من اجلدول )3( اأن قيم معامالت ارتباط بري�سون، وقيم معامالت �سبريمان/ 
ثبات  بدرجة  يتمتع  االختبار  اأن  اإىل  ي�سريان  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  الختبار  براون 
األفا  معامل  طريق  عن  اأي�سًا  ثباته  من  التاأكد  مت  كما  لال�ستخدام.  �سالحيته  توؤكد  جيدة، 
كرونباخ، حيث ي�سري ارتفاع معامل )α( اإىل اإن اأ�سئلة االختبار تعرب عن م�سمون واحد، كما 
 )α( قيم معامل )اأن هذا املعامل يدل على احلد االأدنى ملعامل الثبات، ويو�سح اجلدول )4

لالختبار ككل. 
الجدول )4( 

ثبات اختبار الوعي بالتشريعات البيئية كما تعبر عنه معامات α كرونباخ

معامل α كرونباخالبيان
0.77جمال املواثيق الدولية البيئية. 

0.70جمال القوانني والت�رشيعات البيئية املحلية. 
0.78جمال الت�رشيعات البيئية. 

0.82جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق مبياه ال�رشب. 
0.71جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالهواء. 
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معامل α كرونباخالبيان

0.78جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق باإدارة املياه العادمة. 
0.80جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق ب�سبكات ال�رشف ال�سحي. 
0.76جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق باإدارة املخلفات ال�سلبة. 

0.70جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق باإدارة املوارد البيئية. 
0.75جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالتنوع احليوي. 
0.74جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالبيئة البحرية. 

0.79جمال الت�رشيعات البيئية التي تتعلق بالت�سحر. 
0.70 جمال اأ�سباب عدم الوعي بالت�رشيعات البيئية

اأن قيم معامالت )α( كرونباخ الختبار الوعي بالت�رشيعات  يالحظ من اجلدول )4( 
توؤكد  اأن االختبار يتمتع بدرجة ثبات داخلي جيدة،  اإىل  باأبعاده املختلفة، ت�سري  البيئية  

وحدة م�سمونه وبالتايل �سالحيته لال�ستخدام. 

ثانياً: استبانة دور اجلامعات الفلسطينية يف تنمية الوعي بالتشريعات البيئية: 

الفل�سطينية يف تنمية  اإىل طبيعة دور اجلامعات  التعرف  اإىل  اال�ستبانة  وتهدف هذه 
الوعي بالت�رشيعات البيئية لدى الطلبة يف املجتمع الفل�سطيني. 

خطوات بناء الإ�ستبانة:  ● 

راجع الباحثان ما اأتيح لهما من االأدب البيئي املرتبط بالبيئة والت�رشيعات البيئية، 
بناء  يف  منها  لال�ستفادة  العالقة  ذات  املحلية  واالأبحاث  الدرا�سات  بع�ص  اإىل  رجعا  ثم 
ها �سوؤااًل مفتوحًا لعينة من طلبة اجلامعات الفل�سطينية وكان هذا ال�سوؤال  اال�ستبانة. كما وجَّ
هو: ما دور اجلامعة يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية؟ وما الفعاليات 
اأن يحددا )5( جماالت تعرب عن  الباحثان  ا�ستطاع  بذلك؟ ومن هذه امل�سادر،  اخلا�سة 
لدور  االإجرائي  التعريف  البيئية. وفى �سوء  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  دور اجلامعات يف 
كل  تغطي  فقرة،   )43( الباحثان  �ساغ  البيئية،  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  يف  اجلامعات 

جمال من املجاالت. 
وا�سح  باأ�سلوب  املختلفة  جماالتها  وفق  فقراتها  و�سياغة  اال�ستبانة  اإعداد  وبعد 
والعلوم  الرتبية  اأ�ساتذة  ُعر�ست على جلنة من املحكمني من  لغويًا،  ومفهوم، ومراجعتها 
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البيئية يف جامعات قطاع غزة )امللحق 1( ، وذلك للتاأكد من اأن الفقرات تو�سح ما يفيد 
التعبري عن جماالت اال�ستبانة ودرجة اإ�سباعها، ومدى مالءمة الفقرات يف كل جمال منها. 
وبعد مراجعة التكرارات اخلا�سة بكل فقرة من فقرات اال�ستبانة من قبل هيئة التحكيم 
اأقل من 80 % من املوافقة، فاأ�سبحت اال�ستبانة كما  ا�ستبعدت الفقرات التي ح�سلت على 

ي�سفها اجلدول )5( . 
الجدول )5(

جدول مواصفات استبانة دور الجامعات في تنمية الوعي بالتشريعات البيئية 

الن�سبة املئوية املجموعاأرقام الفقراتالبيان

1514.7- 5الدور االأكادميي
6823.5- 13الدور الثقايف 
14617.6- 19الدور البحثي

20720.5- 26الدور االإعالمي
27823.5- 34الدور الفني

34100الدور ككل

و�سعت طريقة لال�ستجابة بحيث يختار الطالب اال�ستجابات التي يراها منا�سبة �سمن 
التدريج  ياأخذ  البيئية، بحيث  بالت�رشيعات  الوعي  لدور اجلامعات يف تنمية  تدرج رباعي 
للدور املرتفع الدرجة )4( ، والدور املتو�سط الدرجة )3( ، والدور املنخف�ص الدرجة )2( ، 
والدور املعدوم الدرجة )1( . كما اأتخذت االإجراءات لتقنني اال�ستبانة والتحقق من �سدقها 

وثباتها، حيث ُطبقت اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية مكونة من )60( طالبًا وطالبة. 
�سدق الإ�ستبانة:  ● 

تاأكد الباحثان من �سدق اال�ستبانة عن طريق �سدق املحكمني: حيث عر�ست اال�ستبانة 
على جلنة حمكمني، واأخذ الباحثان مبا اأقرته هذه اللجنة من حذف لبع�ص الفقرات، وتعديل 

لبع�سها االآخر حتى و�سل عدد فقراتها اإىل )34( فقرة. 
كذلك ا�ستخدم االت�ساق الداخلي، حيث ُح�سب معامل االرتباط بني درجة كل بعد، وبني 
املجموع الكلى لدرجات اال�ستبانة كلها، وذلك من اأجل اإيجاد التجان�ص الداخلي لال�ستبانة، 

والإيجاد هذه االرتباطات اُ�ستخدم معامل بري�سون كما يو�سحها اجلدول )6( . 
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الجدول )6(  
صدق االتساق الداخلي الستبانة دور الجامعات الفلسطينية في تنمية الوعي بالتشريعات البيئية

م�ستوى الدللةمعامل بري�سونالبيان

0.790.01الدور االأكادميي
0.750.01الدور الثقايف 
0.800.01الدور البحثي

0.770.01الدور االإعالمي
0.810.01الدور الفني

يف  الفل�سطينية  اجلامعات  دور  ا�ستبانة  جماالت  جميع  اأن   )6( اجلدول  من  يالحظ 
تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية مرتبطة اإح�سائيًا عند )α ≤ 0.01( مع املجموع الكلي 
لال�ستبانة، وهذا يعني اأن ا�ستبانة دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي بالت�رشيعات 

البيئية يتمتع بات�ساق داخلي، مما يعني �سدق اال�ستبانة ملا اأعدت له. 
ثبات ال�ستبانة:  ● 

تاأكد الباحثان من ثبات اال�ستبانة عن طريق التجزئة الن�سفية، حيث ُجزئت اال�ستبانة 
اإىل ن�سفني، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية، ثم ح�سب معامل ارتباط بري�سون بني 
اأبعادها، ثم ُعدل طول كل منهما با�ستخدام  الن�سفني على اال�ستبانة كلها، ولكل بعد من 

معامل �سبريمان/ براون، واجلدول )7( يو�سح ذلك. 
الجدول )7(

ثبات التجزئة النصفية الستبانة دور الجامعات الفلسطينية في تنمية الوعي بالتشريعات البيئية 

معامل �سبريمان/ براونمعامل بري�سونالبيان

0.700.82الدور االأكادميي
0.780.87الدور الثقايف 
0.800.88الدور البحثي

0.840.91الدور االإعالمي
0.760.86الدور الفني

0.820.90الدور ككل

يالحظ من اجلدول )7( اأن قيم معامالت ارتباط بري�سون، وقيم معامالت �سبريمان/ 
اخلم�سة،  باأبعادها  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  يف  اجلامعات  دور  ال�ستبانة  براون 



179

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )1( - حزيران 

ت�سري اإىل اأن اال�ستبانة تتمتع بدرجة ثبات جيدة، توؤكد �سالحيته لال�ستخدام. كذلك ا�ستخدم 
من  بعد  ولكل  كلها  لال�ستبانة   α معامل  قيم   )8( اجلدول  ويو�سح  كرونباخ،  األفا  معامل 

اإبعادها. 
الجدول )8(

ثبات إستبانة دور الجامعات الفلسطينية في تنمية الوعي بالتشريعات البيئية 

معامل α كرونباخالبيان
0.77الدور االأكادميي

0.75الدور الثقايف 
0.80الدور البحثي

0.79الدور االإعالمي
0.82الدور الفني

0.76الدور ككل

اجلامعات  دور  ال�ستبانة  كرونباخ   )α( معامالت  قيم  اأن   )8( اجلدول  من  يالحظ 
اأن اال�ستبانة  اإىل  الفل�سطينية يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية باأبعاده اخلم�سة ت�سري 

تتمتع بدرجة ثبات داخلي جيدة توؤكد وحدة م�سمونه، وبالتايل �سالحيته لال�ستخدام. 

خامساً: املعاجلات اإلحصائية: 
 ،)SPSS( لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة اُ�ستخدمت الرزمة االإح�سائية للعلوم االجتماعية
حيث ا�ستخدمت التكرارات والن�سب املئوية للك�سف عن م�ستوى وعي الطلبة يف اجلامعات 
للتاأكد من  م�ستقلتني  لعينتني  )ت(  اختبار  ا�ستخدم  البيئية، كما  بالت�رشيعات  الفل�سطينية 
تنمية  اجلامعات يف  دور  والتخ�س�ص يف  اجلن�ص  كل من  باأثر  املتعلقة  الفر�سيات  �سحة 
الوعي بالت�رشيعات البيئية، كذلك ا�ستخدم اختبار حتليل التباين االأحادي للتاأكد من �سحة 
الفر�سيات املتعلقة بكل من اجلامعة واملعدل الرتاكمي يف دور اجلامعات يف تنمية الوعي 
بالت�رشيعات البيئية، واختبار �سيفيه البعدي يف حال وجود فروق دالة اإح�سائيًا با�ستخدام 

حتليل التباين، ثم اختبار �سيفيه البعدي.  

نتائج الدراسة: 

ما م�ستوى وعي طلبة  اإجابة ال�سوؤال االأول: ين�ص ال�سوؤال االأول على ما ياأتي:  ◄
ا�ستخدمت  ال�سوؤال،  هذا  والإجابة  البيئية؟  بالت�رشيعات  الفل�سطينية  اجلامعات 

التكرارات والن�سب املئوية، واجلدوالن )9 )اأ، ب(( يو�سحان ذلك. 
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الجدول )9أ( 
التكرارات والنسب المئوية لمستوى وعي الطلبة بالتشريعات البيئية الدولية والمحلية 

الرتتيب%التكرارجمالت الوعي

الوعي باملواثيق الدولية التي كفلت حقوق االإن�سان 
4271ب�سكل عام وحقوقه البيئية ب�سكل خا�ص

الوعي بالقوانني والت�رشيعات البيئية التي اقرها 
203.33املجل�ص الت�رشيعي و�سلطة اجلودة البيئية يف فل�سطني

الوعي بالت�رشيعات البيئية لالإن�سان التي اأف�ست اإليها 
3052املواثيق الدولية والت�رشيعات البيئية

باملواثيق  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  معرفة  �سعف  )9اأ(  اجلدول  من  يالحظ 
الفل�سطيني،  املحلي  ال�سعيد  على  اأم  منها  الدويل  ال�سعيد  على  �سواء  البيئية  والت�رشيعات 
احتلت  حيث  االأدنى،  احلد  يف  اإىل%70  الت�رشيعات  بتلك  معرفتهم  م�ستوى  يرتق  مل  حيث 
معرفة الطلبة باملواثيق الدولية البيئية املرتبة االأوىل وبتكرار )42( ون�سبة مئوية )%7(، 
بتكرار )30( ون�سبة  الثانية  املرتبة  ب�سكل عام  البيئية  بالت�رشيعات  احتلت معرفتهم  كما 
الثالثة  املرتبة  يف  فكانت  الفل�سطينية،  البيئية  بالت�رشيعات  معرفتهم  اأما   ،  )%5( مئوية 
واالأخرية بتكرار )20( ون�سبة مئوية )3.3%( . وهذا يعني غياب الثقافة البيئية الفل�سطينية 
املتعلقة بالت�رشيعات والقوانني البيئية يف الوقت الذي تنت�رش فيه ثقافة البيئة الدولية، واإن 

كانت بن�سبة غري مرتفعة. 
ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل اأن القوانني واملواثيق البيئية الدولية معممة ومنت�رشة عرب 
اأجهزة االإعالم واملوؤ�س�سات البيئية كافة مما اأدى اإىل تداولها بني االأفراد ب�سكل ن�سبي، اأما 
ال�سحف  يف  ُتعلن  مل  اأو  معلنة،  غري  تكون  فقد  الفل�سطينية،  البيئية  والت�رشيعات  القوانني 
العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  ببع�ص  خ�سو�سية  وذات  متخ�س�سة  تكون  وقد  االإعالم،  واأجهزة 
االأمر الذي جعلها غري معروفة للطلبة، اأو اأن اجلامعات الفل�سطينية مل تعط املو�سوع االأهمية 

املطلوبة. 
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة العي�سة )1996( التي توؤكد غياب ت�رشيع بيئي 
فل�سطيني ر�سمي ب�سبب االحتالل االإ�رشائيلي، كما تتفق مع درا�سة اآل �سادق )1998( التي 
حاجة  هناك  واأن  البيئة،  جوانب  جلميع  الالزمة  بالت�رشيعات  االإملام  �رشورة  على  توؤكد 
لو�سع املزيد من القوانني والت�رشيعات البيئية، كما تتفق مع درا�سة حافظ )2006( التي 

توؤكد عدم توافر ح�رش �سامل جلميع الت�رشيعات البيئية. 
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الجدول )9	( 
 التكرارات والنسب المئوية لمستوى وعي الطلبة بالتشريعات البيئية الخاصة 

بعناصر البيئة المحلية ومكوناتها

الرتتيب%التكرارجمالت الوعي

19632.71الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة با�ستخدام املياه
174292الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة بالهواء اجلوي ال�سحي

84146الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة باإدارة املياه العادمة
589.78الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة بخدمات �سبكات ال�رشف ال�سحي

96165الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة بحماية البيئة من املخلفات ال�سلبة
10417.34الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة بالتمتع باملوارد الطبيعية يف البيئة

101.79الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة باأهمية التنوع احليوي ك�رشورة بيئية
138233الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة بالتعامل مع البيئة البحرية

8013.37الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة بحماية البيئة من الت�سحر

كما يت�سح من اجلدول )9ب( اأن هناك �سعفًا يف معرفة طلبة اجلامعات الفل�سطينية 
م�ستوى  اأن  ذلك  الخ  والهواء...  املاء  من  بكل  املتعلقة  الفل�سطينية  البيئية  بالت�رشيعات 
با�ستخدام  املتعلقة  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  احتل  )50%( حيث  اإىل  ي�سل  معرفتهم مل 
الوعي  احتل  كذلك   ،  )%32.7( مئوية  ون�سبة   )196( بتكرار  االأوىل،  املرتبة  املياه 
بالت�رشيعات البيئية املتعلقة بالهواء اجلوي ال�سحي املرتبة الثانية، بتكرار )174( ون�سبة 
مئوية )29%( . كذلك احتل الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة بالتعامل مع البيئة البحرية 
املرتبة الثالثة، بتكرار )138( ون�سبة مئوية )23%( ، كذلك احتل الوعي بالت�رشيعات البيئية 
املتعلقة بالتمتع باملوارد الطبيعية يف البيئة املرتبة الرابعة، بتكرار )104( ون�سبة مئوية 
املرتبة  ال�سلبة  باملخلفات  املتعلقة  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  احتل  اأي�سًا   ،)%17.3(
اخلام�سة، بتكرار )96( ون�سبة مئوية )16%( ، واحتل الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة 
احتل  كذلك   .  )14( مئوية  ون�سبة   )84( بتكرار  ال�ساد�سة،  املرتبة  العادمة  املياه  باإدارة 
بتكرار  ال�سابعة،  املرتبة  الت�سحر  من  البيئة  بحماية  املتعلقة  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي 
)80( ون�سبة مئوية )13.3%( ، واحتل الوعي بالت�رشيعات البيئية املتعلقة بخدمات �سبكات 
ال�رشف ال�سحي املرتبة الثامنة، بتكرار )58( ون�سبة مئوية )9.7%( . كذلك احتل الوعي 
التا�سعة  املرتبة  بيئية  ك�رشورة  احليوي  التنوع  باأهمية  املتعلقة  البيئية  بالت�رشيعات 

واالأخرية، بتكرار )10( ون�سبة مئوية )%1.7( . 
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ومما �سبق يت�سح اأنه على الرغم من �سعف م�ستوى املعرفة التام بهذه الت�رشيعات فاإن 
معرفتهم ذات �سلم اأولويات يبداأ بالت�رشيعات البيئية التي تتعلق باملاء ثم بالبيئة البحرية 
ثم بالهواء، ومرد هذه النتائج من منظور الباحثني اأن املاء والهواء ي�سكالن ع�سب حياة 
اأي فرد، وهي  لدى  لكليهما معروفة  واأن معايري اجلودة  العامل،  اأي مكان يف  االإن�سان يف 
متثل ممار�سة حياتية يومية، ينبه اإليها يوميًا يف كل و�سائل االإعالم، وتدعو اإليها املناهج 
الدرا�سية، ذلك اإن �سعف جودتهما يودي بحياة النا�ص مبا�رشة ودون اإنذار، وبالتايل فاإن 
ونوعية  جهة،  من  ال�رشب  مبياه  تتعلق  التي  البيئية  بالت�رشيعات  اجلامعات  طلبة  معرفة 
املتعلقة  البيئية  بالت�رشيعات  معرفتهم  فاإن  كذلك  اأولوية،  احتلت  ثانية،  جهة  من  الهواء 
اأن قطاع غزة يقع على  اأي�سًا  بالبيئة البحرية جاءت يف املرتبة الثالثة، وال�سبب يف ذلك 
بهدف  البحر  �ساطئ  على  اإما  اأوقاتهم  من  كثرياً  ال�سكان  ويق�سي معظم  غزة،  بحر  �ساطئ 
التنزه اأو يف ال�سباحة، وكثري منهم ميتهن مهنة �سيد االأ�سماك، مما يجعل عالقتهم مع البيئة 
البحرية عالقة حميمة، االأمر الذي �ساهم يف تنمية معرفتهم بهذا النوع من الت�رشيعات. اأما 
كون �سعف معرفتهم �سبه املطلقة بالت�رشيعات البيئية املتعلقة بكل من الت�سحر و�سبكات 
ال�رشف ال�سحي والتنوع احليوي، فقد يعود ال�سبب يف ذلك اإىل غياب هذه اجلوانب يف حياة 
الفل�سطينيني، ذلك اأن قطاع غزة يخلو من ال�سحاري نظراً ل�سغر م�ساحته من جهة وكرثة 
عدد �سكانه من جهة ثانية، وكذلك عدم توافر �سبكات �رشف �سحي باملعني املطلوب يف 
م�ساحة  معظم  متثل  التي  املخيمات  يف  ال�سبكات  هذه  وتنعدم  والقرى،  املدن  من  العديد 
توافر مناطق منا�سبة غري  لعدم  ينعدم يف قطاع غزة  التنوع احليوي، فيكاد  اأما  القطاع، 
ماأهولة بال�سكان، وب�سكل عام فاإن �سعف م�ستوى الوعي بالت�رشيعات البيئية الفل�سطينية 
قد يرجع اإىل عدم تناول اجلامعات الفل�سطينية بغزة لهذه الت�رشيعات، وهذا ما ات�سح بعد 

مراجعة قواعد البيانات اخلا�سة باجلامعات عينة الدرا�سة. 
وتتفق هذه النتائج مع درا�سة عبد اهلل )1992( التي توؤكد �سعف القيم البيئية لدى 
اأن م�ستوى القيم البيئية لدى  طلبة اجلامعات، وكذلك درا�سة �سيدم )2007( التي وجدت 
طلبة اجلامعات الفل�سطينية اأقل من )70%( ، كذلك تتفق مع درا�سة اآل �سادق )1998( التي 
توؤكد عدم توافر ت�رشيعات جلميع جوانب البيئة، وكذلك درا�سة حافظ التي توؤكد عدم توافر 

ح�رش �سامل للت�رشيعات البيئية يف جميع مكونات البيئة. 
اجلامعات  دور  ما  ياأتي:  ◄ ما  على  الثاين  ال�سوؤال  ين�ص  الثاين:  ال�سوؤال  اإجابة 
طلبتها؟ ولالإجابة  لدى  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  الفل�سطينية يف 
املئوية  والن�سب  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  ال�سوؤال،  عن هذا 

والرتتيب واجلدول )10( يو�سح ذلك. 
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الجدول )10( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدور الجامعات 

في تنمية الوعي بالتشريعات البيئية 

الرتتيبالن�سبة املئويةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي دور اجلامعات 

10.963.3216.045الدور االأكادميي 
16.9140.8524.751الدور الثقايف 
11.533.9316.884الدور البحثي 

13.594.3219.893الدور االإعالمي 
15.304.5922.402الدور الفني 

- 68.3017.950.2الدور ب�سكل عام 

يالحظ من اجلدول )10( اأن دور اجلامعات ب�سكل عام يف تنمية الوعي بالت�رشيعات 
للجامعات يف  الثقايف  الدور  واأن   ، له )%50.2(  املئوية  الن�سبة  بلغت  الطلبة  لدى  البيئية 
تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية احتل املرتبة االأوىل بن�سبة مئوية )24.75%( . واأن الدور 
الثانية بوزن ن�سبي  البيئية احتل املرتبة  الوعي بالت�رشيعات  للجامعات يف تنمية  الفني 
احتل  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  للجامعات يف  االإعالمي  الدور  واأن   ،  )%22.40(
الوعي  تنمية  يف  للجامعات  البحثي  الدور  واأن   ،  )%19.89( ن�سبي  بوزن  الثالثة  املرتبة 
بالت�رشيعات البيئية احتل املرتبة الرابعة بن�سبة مئوية )16.88%( . واأن الدور االأكادميي 
مئوية  بن�سبة  اخلام�سة  املرتبة  احتل  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  يف  للجامعات 

 . )%16.04(
يف �سوء هذه النتائج يت�سح انخفا�ص م�ستوى دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية 
الوعي بالت�رشيعات البيئية لدى طلبتها، ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اجلامعات تركز على 
املو�سوعات البيئية مبا ت�سمله من مفاهيم ومكونات وعنا�رش وطاقة وموارد وبرامج حماية 
وا�ستثمار وم�سكالت واقعية اأكرث من تركيزها على ق�سايا الت�رشيعات يف جمال البيئة، على 
اعتبار اأن هذه الت�رشيعات هي حت�سيل حا�سل، واأن الكل يعرفها وهي حق طبيعي مكت�سب 
ومعروف، وهذا ما ات�سح عند مراجعة قواعد البيانات يف اجلامعات الفل�سطينية، فلم يجد 
الباحثان م�ساقات درا�سية خا�سة بذلك يف متطلبات اجلامعة، واإمنا قد مير امل�ساق الدرا�سي 
على هذه املو�سوعات مرور الكرام، كذلك مل تتناول الندوات واالأيام الدرا�سية واملوؤمترات 
اإىل  اإىل ذلك فاإن اجلامعات مل تتطرق  اإ�سافة  التي تعقد يف اجلامعات هذه املو�سوعات، 
االنرتنت  مواقع  على  بيئية  اأخبار  اأو  خا�سة  ن�رشات  خالل  من  البيئية  الت�رشيعات  ق�سية 

اخلا�سة باجلامعات. 
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وهذا  ذلك،  يف  االأوىل  املرتبة  يحتل  للجامعات  الثقايف  الدور  اأن  اأي�سًا  يت�سح  كما 
يرجع اإىل تعدد االأن�سطة الثقافية التي تقودها اجلامعات واملتمثلة يف الندوات والدورات 
واال�ستدعاء للخرباء واأ�سحاب القرار واإنتاج الن�رشات واملن�سورات واالإح�ساءات امل�ساحبة 
االأكادميي  الدور  كون  اأما  توعية.  حمالت  من  يرافقها  وما  للبيئة،  االحتالل  النتهاكات 
�سعف  اإىل  فمرده  االأخرية،  املرتبة  يحتل  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  يف  للجامعة 
حول  درا�سي  م�ساق  توافر  عدم  ال�سيما  البيئية،  الت�رشيعات  جمال  يف  الدرا�سية  اخلطة 
تبني  وعدم  البيئية،  بال�سئون  يخت�ص  ودرا�سات  مركز بحوث  وغياب  البيئية،  الت�رشيعات 

اخلطة االأكادميية الأعمال بيئية تطوعية. 
القيم  م�ستوى  اأن  اإىل  تو�سلت  التي   )2007( �سيدم  درا�سة  مع  النتائج  هذه  وتتفق 
واالأخالقيات البيئية لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية اأقل من )70%( ، كما تتفق مع درا�سة 
االأغا واأبو دف )1996( التي اأكدت على �رشورة تبني منظومة قيمية يف التعليم الفل�سطيني، 
وكذلك درا�سة االأ�ستاذ واأبو جحجوح )1999( ب�رشورة االهتمام بالقيم البيئية، وتختلف 
مع الدرا�سات التي اأكدت على فاعلية مناهج الرتبية البيئية يف تنمية املفاهيم واالجتاهات 
ودرا�سة   ،  )1986( العال  عبد  ودرا�سة   ،  )1985( م�سلماين  درا�سة  مثل  البيئية  واالأخالق 
ال�سافعي )1990( ،  ودرا�سة �سديق وعطوة )1991( ، ودرا�سة مبارك واحلدابي )1992( ، 

ودرا�ستا الفرا )1993، 1997( . 
اإىل اأي مدى تقوم  اإجابة ال�سوؤال الثالث )اأ( : ين�ص ال�سوؤال )3- اأ( على ما ياأتي:  ◄
البيئية من  الوعي بالت�رشيعات  الفل�سطينية بدورها يف تنمية  اجلامعات 
اُ�ستخدم االإح�سائي  ال�سوؤال،  منظور طلبتها وفق متغري اجلن�س؟ ولالإجابة عن هذا 

)ت( لعينتني م�ستقلتني واجلدول )11( يو�سح ذلك. 
الجدول )11( 

نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للكشف عن أثر الجنس دور الجامعات 
في تنمية الوعي بالتشريعات البيئية

املتو�سط العددالنوع الجتماعيالبيان
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
الدللة الإح�سائية املح�سوبة

الدور االأكادميي
30011.403.22ذكر 

3.28 )0.01 ≤ α( دالة عند
30010.523.37اأنثى

الدور الثقايف
30017.664.99ذكر 

3.84 )0.01 ≤ α( دالة عند
30016.164.60اأنثى
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املتو�سط العددالنوع الجتماعيالبيان
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
الدللة الإح�سائية املح�سوبة

الدور البحثي 
30011.864.01ذكر 

2.05 )0.01 ≤ α( دالة عند
30011.203.84اأنثى

الدور االإعالمي
30013.854.46ذكر 

غري دالة1.45
30013.344.16اأنثى

الدور الفني
30015.674.65ذكر 

1.97)0.01 ≤ α( دالة عند
30014.934.15اأنثى

دور اجلامعة ب�سكل عام
30070.4618.21ذكر 

2.95 )0.01 ≤ α( دالة عند
30066.1517.51اأنثى

 ) قيمة »ت« الجدولية تساوي )1.96( عند )α ≥ 0.01( ، ودرجة حرية )598 -
 ) قيمة »ت« الجدولية تساوي )2.57( عند )α ≥ 0.01( ، ودرجة حرية )598 -

عند       اجلدولية  )ت(  قيمة  من  اأكرب  املح�سوبة  )ت(  قيمة  اأن   )11( اجلدول  من  يالحظ 
)α ≤ 0.05( على دور اجلامعة ب�سكل عام، وعلى جميع االأبعاد ما عدا البعد االإعالمي، مما 
الدور  الطلبة حول  ا�ستجابات  اإح�سائيًا عند )α ≤ 0.05( يف  اأنه توجد فروق دالة  يعني 
البيئية ترجع ملتغري اجلن�ص  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  الفل�سطينية يف  للجامعات  البيئي 

ول�سالح الذكور. 
�سوؤون  الطالبات يف  من  تنوراً  اأكرث  الذكور  الطالب  كون  اإىل  ذلك  ال�سبب يف  ويرجع 
احلياة ب�سكل عام، واأن لديهم الفر�سة ملتابعة معظم ن�ساطات اجلامعة من ندوات وور�سات 
عمل وح�سور حما�رشات ثقافية طارئة وموؤمترات عامة... اإلخ، وهذا ما مل تتح الفر�سة له 
للطالبات بحكم طبيعتهن االأنوثية من جهة، وبحكم طبيعة عادات املجتمع وتقاليده التي 

ال تعطي الفر�سة لالأنثى لق�ساء اأوقات فراغها خارج اإطار البيت اأو العمل اجلاد. 
وتختلف هذه النتائج مع درا�سة �سيدم )2007( التي تو�سلت اإىل اأن القيم البيئية لدى 

طلبة اجلامعات مل تتاأثر باجلن�ص. 
مدى  اأي  اإىل  ياأتي:  ◄ ما  ال�سوؤال )3- ب( على  ين�ص   : الثالث )ب(  ال�سوؤال  اإجابة 
تقوم اجلامعات الفل�سطينية بدورها يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية 
اُ�ستخدم  ال�سوؤال،  هذا  عن  ولالإجابة  التخ�س�س؟  متغري  وفق  طلبتها  منظور  من 

االإح�سائي )ت( لعينتني م�ستقلتني واجلدول )12( يو�سح ذلك. 
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الجدول )12(
نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للكشف عن أثر التخصص في دور الجامعات 

في تنمية الوعي بالتشريعات البيئية

املتو�سط العددالتخ�س�سالبيان
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
الدللة الإح�سائية املح�سوبة

الدور االأكادميي
33610.823.41علمي

غري دالة- 1.12
26411.133.21اإن�ساين

الدور الثقايف
33617.094.96علمي

غري دالة1.03
26416.684.71اإن�ساين

الدور البحثي 
33611.754.08علمي

غري دالة1.54
26411.253.73اإن�ساين

الدور االإعالمي
33614.204.50علمي

3.92)0.01 ≤ α( دالة عند
26412.823.94اإن�ساين

الدور الفني
33615.574.66علمي

غري دالة1.61
26414.964.49اإن�ساين

دور اجلامعة ب�سكل عام
33669.4418.67علمي

غري دالة1.75
26466.8516.99اإن�ساين

 ) قيمة »ت« الجدولية تساوي )1.96( عند )α ≥ 0.01( ، ودرجة حرية )598 -
 ) قيمة »ت« الجدولية تساوي )2.57( عند )α ≥ 0.05( ، ودرجة حرية )598 -

يالحظ من اجلدول )12( اأن قيمة )ت( املح�سوبة اأ�سغر من قيمة )ت( اجلدولية عند 
)α ≤ 0.05( على دور اجلامعة ب�سكل عام، وعلى جميع االأبعاد ما عدا البعد االإعالمي، مما 
يعني اأنه ال توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابات الطلبة حول الدور 
البيئي للجامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية ترجع ملتغري التخ�س�ص، 
اأما الفروق يف الدور االإعالمي فهي ل�سالح ذوي التخ�س�ص العلمي. ويرجع ال�سبب يف ذلك 
اإدارة كل من املياه واملوارد... الخ،  اإىل كون ق�سايا الوعي بالت�رشيعات البيئية من حيث 
والت�رشيعات املرتبطة بكل منها هي ق�سايا تهم كل الطلبة من اجلن�سني، وبغ�ص النظر عن 

التخ�س�ص، �سواء كان يف العلوم اأم يف االإن�سانيات. 
وتختلف هذه النتائج مع نتيجة درا�سة �سيدم )2007( التي ترى اأن القيم البيئية لدى 

طلبة التخ�س�سات العلمية اأف�سل منها لدى طلبة التخ�س�سات االإن�سانية. 
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مدى  اأي  اإىل  ياأتي:  ◄ ما  على  ج(   -3( ال�سوؤال  ين�ص   : )ج(  الثالث  ال�سوؤال  اإجابة 
تقوم اجلامعات الفل�سطينية بدورها يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية 
من منظور طلبتها وفق متغري اجلامعة؟ ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال، واختيار �سحة 
االأحادي واجلدول )13( يو�سح  التباين  االإح�سائي حتليل  اُ�ستخدم  الفر�سية املتعلقة به، 

ذلك. 
الجدول )13( 

نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن أثر الجامعة في دور الجامعات 
في تنمية الوعي بالتشريعات البيئية 

الدللة الإح�سائية قيمة ف 
املح�سوبة

متو�سط 
املربعات

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات البيان املجال

 )0.01 ≤ α( دالة عند 4.88
53.44 2 106.89 بني املجموعات

10.94الدور االأكادميي 597 6534.30 خالل املجموعات
599 6641.19 املجموع

)0.01 ≤ α( دالة عند 22.6
498.42 2 996.85 بني املجموعات

21.98الدور الثقايف 597 13122.64 خالل املجموعات
599 14119.49 املجموع

 )0.01 ≤ α( دالة عند 10.25
154.140 2 308.28 بني املجموعات

15.03الدور البحثي  597 8977.18 خالل املجموعات
599 9285.4 املجموع

 )0.01 ≤ α( دالة عند 4.46
82.48 2 164.97 بني املجموعات

18.45الدور االإعالمي 597 11019.42 خالل املجموعات
599 11184.39 املجموع

غري دالة 2.22
46.72 2 93.45 بني املجموعات

21.04الدور الفني 597 12561.34 خالل املجموعات
599 12654.79 املجموع

 )0.01 ≤ α( دالة عند 8.82
2783.16 2 5566.33 بني املجموعات

315.27دور اجلامعة ب�سكل عام 597 188217.24 خالل املجموعات
599 193783.57 املجموع

 ) قيمة »ف« الجدولية تساوي )4. 61( عند )α ≥ 0.01( ، ودرجة حرية )597.2 -
 ) قيمة »ف« الجدولية تساوي )3( عند )α ≥ 0.05( ، ودرجة حرية )597.2 -
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عند          اجلدولية  )ت(  قيمة  من  اأكرب  املح�سوبة  )ت(  قيمة  اأن   )13( اجلدول  من  يالحظ 
)α ≤ 0.05( على دور اجلامعة ب�سكل عام، وعلى جميع االأبعاد ما عدا البعد الفني، مما يعني 
اأنه توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابات الطلبة حول الدور البيئي 
التي  اجلامعة  ملتغري  ترجع  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  يف  الفل�سطينية  للجامعات 
ينتمي اإليها الطالب. وللك�سف عن اجتاه الفروق، اُ�ستخدم اختبار �سيفيه البعدي، ووجد اأن 
الفروق ل�سالح طلبة اجلامعة االإ�سالمية. ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل كون اجلامعة االإ�سالمية 
جامعة عريقة يف غزة يزيد عمرها عن 30 �سنة، مرت مبراحل عديدة من التطور، وح�سلت 
على درجة االأيزو يف اجلودة والنوعية مقارنة ببقية اجلامعات املحلية، التي قد تعد حديثة 
الن�ساأة باملقارنة مع اجلامعة االإ�سالمية، وبالتايل لها اأنظمتها االأكادميية املتطورة التي 
�ساهمت يف فتح العديد من التخ�س�سات البيئية املهنية، وهي متتلك طاقمًا تدري�سيًا موؤهاًل 
يف  للم�ساهمة  عدة  دولية  منح  على  ح�سولها  ذلك  اإىل  اإ�سافة  البيئة،  جماالت  يف  جيداً 
حت�سني الظروف البيئية بقطاع غزة، وال�سيما م�رشوع حتلية املياه، وم�رشوع تطوير وادي 
غزة، وم�رشوع املخلفات ال�سلبة، وم�رشوع حت�سني �رشوط ال�سيد... الخ، كما اأنها تعاونت 
مع بلديات حمافظات غزة يف كثري من االأن�سطة البيئية التي �ساهمت يف التنمية البيئية يف 

القطاع، االأمر الذي جعل الطلبة يقومونها بدرجة اأف�سل من بقية اجلامعات. 
اإىل اأي مدى تقوم  اإجابة ال�سوؤال الثالث )د( : ين�ص ال�سوؤال )3- د( على ما ياأتي:  ◄
البيئية من  الوعي بالت�رشيعات  الفل�سطينية بدورها يف تنمية  اجلامعات 
اُ�ستخدم  ال�سوؤال،  الرتاكمي؟ ولالإجابة عن هذا  املعدل  منظور طلبتها وفق متغري 

حتليل التباين االأحادي واجلدول )14( يو�سح ذلك. 
الجدول )14( 

نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن أثر المعدل التراكمي في دور الجامعات 
في تنمية الوعي بالتشريعات البيئية 

الدللة الإح�سائية قيمة ف 
املح�سوبة

متو�سط 
املربعات

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات البيان املجال

غري دالة 0.62
6.88 3 20.66 بني املجموعات

11.10الدور االأكادميي 596 6620.53 خالل املجموعات
599 6641.19 املجموع

 )0.01 ≤ α( دالة عند 4025
98.61 3 295.85 بني املجموعات

23.19الدور الثقايف 596 13823.64 خالل املجموعات
599 14119.49 املجموع
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الدللة الإح�سائية قيمة ف 
املح�سوبة

متو�سط 
املربعات

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات البيان املجال

 )0.01 ≤ α( دالة عند 4.30
56.71 3 197.13 بني املجموعات

15.24الدور البحثي 596 9088.32 خالل املجموعات
599 9285.46 املجموع

غري دالة  1.51
28.15 3 84.46 بني املجموعات

18.62الدور االإعالمي 596 11099.92 خالل املجموعات
599 11184.39 املجموع

غري دالة  2.54
53.37 3 160.11 بني املجموعات

20.96الدور الفني 596 12494.68 خالل املجموعات
599 12654.79 املجموع

غري دالة 2.50
803.93 3 2411.80 بني املجموعات

321.09دور املعدل الرتاكمي ب�سكل عام 596 191371.77 خالل املجموعات
599 193783.57 املجموع

 ) قيمة »ف« الجدولية تساوي )3.78( عند )α ≥ 0.01( ، ودرجة حرية )596.3 -
 ) قيمة »ف« الجدولية تساوي )2.6( عند )α ≥ 0.05( ، ودرجة حرية )596.3 -

يالحظ من اجلدول )14( اأن قيمة )ت( املح�سوبة اأ�سغر من قيمة )ت( اجلدولية عند 
الثقايف  البعدين  االأبعاد ما عدا  )α ≤ 0.05( على دور اجلامعة ب�سكل عام، وعلى جميع 
والبحثي، مما يعني اأنه ال توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابات الطلبة 
حول الدور البيئي للجامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية ترجع ملتغري 

املعدل الرتاكمي. 
�سيفيه  اختبار  اُُ�ستخدم  والبحثي،  الثقايف  البعدين  يف  الفروق  اجتاه  عن  وللك�سف 
ال�سبب  البعدي، فكانت الفروق دائمًا ل�سالح الطلبة ذوي املعدل الرتاكمي االأعلى. ويرجع 
يف ذلك اإىل كون ق�سايا البيئة والت�رشيعات البيئية متثل اأهمية لكل فرد، ولكل طالب بغ�ص 

النظر عن م�ستوى حت�سيله، فالق�سية ثقافية اأكرث منها حت�سيلية. 
الت�سور  مالمح  ما  ياأتي:  ◄ ما  على  الرابع  ال�سوؤال  ين�ص  الرابع:  ال�سوؤال  اإجابة 
البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  يف  اجلامعات  دور  لتح�سني  املقرتح 
لدى طلبتها؟ ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال، عقد الباحثان ور�سة عمل، تو�سال بو�ساطتها اإىل 

املالمح االآتية للت�سور املقرتح يف �سوء االأدوار املتعددة للجامعات: 
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مالمح التصور البيئي املتعلقة بالدور األكادميي واإلداري للجامعات: 
اعتماد فل�سفة اأكادميية بيئية ذات منهجية خا�سة للجامعة تعتمد على جمموعة  ● 

اأن تظهر ال�سورة احلقيقية  البيئية الوطنية التي من �ساأنها  من القواعد واالأ�س�ص والثوابت 
للبيئة وت�رشيعاتها القانونية يف املجتمع الفل�سطيني. 

من  الب�رشية  الكوادر  اأداء  لتطوير  واملعنوية  والفنية  املادية  االإمكانات  توفري  ● 

االأ�ساتذة على اإعداد وتطوير الربامج اجلامعية ذات الطابع البيئي القانوين. 
العمل على اعتماد ميزانية خا�سة تلبي متطلبات العمل واحتياجاته يف اجلامعات  ● 

من منظور بيئي قانوين. 
ا�ستقطاب الكفاءات الفل�سطينية البيئية من اخلارج واال�ستفادة من خرباتها الطويلة  ● 

يف دعم الت�رشيعات البيئية. 
اإعداد برامج درا�سية بيئية ت�ستهدف تعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم البيئية،  ● 

ف�ساًل عن اإثارة اهتمامهم ب�رشورة امل�ساركة الفعلية يف �سنع القرارات البيئية وال�سيا�سية 
وتقرير م�سريهم البيئي. 

ببيئة  مرتبطة  االأهداف  هذه  تكون  واأن  بدقة،  درا�سي  برنامج  كل  اأهداف  حتديد  ● 

املجتمع وم�سكالته وجتمع بني احلقوق والواجبات. 

مالمح التصور البيئي املتعلقة بالدور الثقايف للجامعات: 
وعي  تنمية  يف  فعالية  اأكرث  الأنها  البيئية،  والتحليالت  التعليقات  ن�سبة  زيادة  ● 

الطالب وثقافته باالأحداث والق�سايا البيئية املختلفة وت�رشيعاتها. 
العربية  الدول  يف  البيئة  مب�سكالت  تتعلق  التي  البيئية  امل�سامني  ن�رش  �رشورة  ● 

والدول االأجنبية من منظور قانوين، ففي ذلك اإثراء للن�ساط البيئي القانوين. 
�رشورة اإ�رشاك الطلبة يف الربامج احلوارية والنقا�سات البيئية، وذلك بطرح الق�سايا  ● 

البيئية اليومية على �سحف وجمالت احلائط يف اجلامعات. 
�رشورة توفري مكتبة خا�سة ت�سم كل ما يتعلق بربامج البيئة �سواء كانت اأبحاث  ● 

اأو  امل�ستوى املحلي  ت�سجيالت كا�سيت وفيديو، على  اأم  اأم معلومات  اأخبار  اأم  اأم درا�سات 
القومي اأو الدويل بهدف متابعة التطورات واالأحداث املتعلقة بالبيئة وت�رشيعاتها. 
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خلفيات  لها  يكون  البيئية  الربامج  اإعداد  جمال  يف  خ�س�سة  مت ● كوادر  ا�ستدعاء 
ومهارات واخت�سا�سات متنوعة. 

تعطى  الفل�سطيني،  بالواقع  مرتبطة  وم�سكالت  ق�سايا  ذات  بيئية  برامج  عر�ص  ● 

اإطار من احلقوق  الق�سايا يف  تلك  اإيجابية نحو  لتبني مواقف  للطالب،  من خالله فر�سة 
البيئية. 

تعزيز االجتاه االإيجابي لدى طلبة اجلامعات نحو العمل البيئي وامل�ساركة البيئية  ● 

الفاعلة يف املجتمع من اأجل ال�سالح العام. 

مالمح التصور البيئي املتعلقة بالدور البحثي للجامعات: 

درا�سة واقع البيئة الفل�سطينية والتعرف على خ�سائ�سها واحتياجاتها وم�سكالتها  ● 

بهدف حتديد ما ينبغي تبنيه من ت�رشيعات بيئية. 
التوازن بني احلقوق  القانوين للمتعلمني بهدف حتقيق  البيئي  البناء  درا�سة واقع  ● 

والواجبات البيئية من خالل و�سع خطط وا�سرتاتيجيات حمددة للتعامل معهم. 

مالمح التصور البيئي املتعلقة بالدور اإلعالمي للجامعات: 

اأن تتبني اجلامعات فل�سفة بيئية اإعالمية فل�سطينية وا�سحة املعامل، بحيث ت�ساهم  ● 

يف �سقل وتدعيم الهوية الفل�سطينية البيئية مبا يعزز احلقوق والواجبات. 
اأن تعمل دوائر االإعالم يف اجلامعات على توعية ال�سباب اجلامعي، وبخا�سة على  ● 

تكوين اجتاهات  اإىل  ويوؤدي  وتقاليدهم،  قيمهم وعاداتهم  يعدل من  القانوين مبا  ال�سعيد 
ايجابية نحو البيئة نابعة من الت�رشيعات البيئية. 

مالمح التصور البيئي املتعلقة بالدور الفين للجامعات: 

اأن تقوم اجلامعات بعمل معار�ص للفن الت�سكيلي وامل�رشحي والثقايف تراعي فيه  ● 

اخل�سو�سية الفل�سطينية للبيئة وت�رشيعاتها. 
اأن تقوم اجلامعات بعر�ص اأفالم تف�سح من خاللها االنتهاكات االإ�رشائيلية للبيئة  ● 

الفل�سطينية. 
اأن تعقد اجلامعات م�سابقات بيئية ت�ستهدف ن�رش ثقافة الت�رشيعات البيئية.  ● 
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الباحثان  يرى  معوقاته،  على  والتغلب  املقرتح  الت�سور  هذا  تنفيذ  اأجل  ومن 
اأهمية القيام باجلهود الآتية: 

�رشورة تكاتف كل اجلهود واخلربات من اأجل �سياغة ت�رشيعات ولوائح وقوانني  - 

امل�ساريع  ندع  ال  حتى  فل�سطني،  يف  والب�رشية  الطبيعية  الظروف  مع  تتالءم  فل�سطينية، 
ت�رشيع  غياب  ظل  يف  عنا�رشها  بجميع  البيئة  على  تعتدي  اليوم  ن�سهدها  التي  التنموية 

بيئي ر�سمي. 
واإداري،  ا�ستقالل مايل  لها  البيئة، يكون  ت�سكيل موؤ�س�سة خا�سة حلماية  �رشورة  - 

وتتمتع ب�سخ�سية اعتبارية، ذات �سالحيات وا�سعة ُتلقى على عاتقها املحافظة على البيئة 
يف كل اأنحاء الوطن. 

واجلامعات،  واملعاهد  املدار�ص  اإىل  منهجية  كمادة  البيئي  البعد  اإدخال  �رشورة  - 

من اأجل تنمية االجتاهات، واملفاهيم، والقدرات البيئية عند االأفراد، من اأجل حتقيق تنمية 
م�ستدامة، وحتى يتم تغيري �سلوك االأفراد نحو البيئة. 

�رشورة اأن تقوم اجلامعات بعقد الندوات واملوؤمترات الثقافية املتعلقة باالأحوال  - 

ال�سباب اجلامعي من خاللها، �سواء كان ذلك عن طريق  اأن ي�سارك  البيئية على  والظروف 
االإ�سهام باالأبحاث العلمية اأم املناق�سة. 

بحيث  املحيط  الو�سط  عن  خا�سة  البيئية،  املعلومات  على  احل�سول  �سبل  توفري  - 

يت�سنى للطالب احل�سول عليها. 
البيئة املحيطة وظروفها  اإلزام كليات اجلامعة بتدري�ص مواد تن�سب على درا�سة  - 

واأحوالها وكيفية حت�سينها وتنميتها، على اأن تعمم هذه الدرا�سات على ال�سنوات الدرا�سية 
كافة بكل كلية. 

العلمية  بالبيئة املحيطة بحيث ت�سجع اجلامعات هيئاتها  �رشورة ربط اجلامعة  - 

اإيجاد حلول  البيئة املحيطة باجلامعة ودرا�سة م�سكالتها، وحماولة  وطالبها على درا�سة 
منا�سبة لها. 

تكوين اأ�رشة بكل كلية الأ�سدقاء البيئة تهدف اإىل تب�سري الطالب مب�سكالت البيئة  - 

الفل�سطينية وباخلطة القومية للحفاظ على البيئة وتعمري ال�سحاري، ولعل هذا االجتاه قائم 
بالفعل يف بع�ص كليات اجلامعات. 
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تنظيم مع�سكرات تهدف اإىل خدمة البيئة املحيطة، ي�سارك فيها طالب اجلامعات  - 
مع اإمكانية تخ�سي�ص جزء من درجة اأعمال ال�سنة يف املواد املتعلقة بالبيئة مما ي�سجعهم 

على ح�سور هذه املع�سكرات. 
الهيئة  اأع�ساء  فيه  ي�سارك  البيئة،  خلدمة  �سهر  كل  يوم  تنظيم  للجامعة  ميكن  - 
املحيطة  املناطق  اأحد  بت�سجري  كالقيام  البيئية  االأعمال  بع�ص  الطالب يف  مع  التدري�سية 
باجلامعة واالإ�سهام يف نظافة احلرم اجلامعي، وغري ذلك من االأعمال التي تعد مبثابة بيان 

عملي حلث ال�سباب اجلامعي على االهتمام بالبيئة. 
التبادل  والدويل من خالل  االإقليمي  امل�ستوى  االأخرى على  االت�سال باجلامعات  - 
بعثات  وا�ستقبال  املختلفة  للجامعات  طالبية  بعثات  واإيفاد  اجلامعات  هذه  مع  الثقايف 
البيئية  بامل�سكالت  وتوعيتهم  الطالب  لدى  البيئة  مفاهيم  تعميق  بهدف  منها،  طالبية 

املختلفة والوقوف على اأ�ساليب التغلب عليها. 
توفري بنك للمعلومات البيئية ميكن ال�سباب اجلامعي من اللجوء اإليه وقتما ي�ساء،  - 

ون�رش البحوث العلمية التي تن�سب على اأهمية البيئة و�رشورة حمايتها. 

التوصيات: 
يف �سوء النتائج التي مت التو�سل اإليها، يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 

الوعي  تنمية  جمال  يف  البحثي  دورها  الفل�سطينية  اجلامعات  تعزز  اأن  �رشورة  1 .
وبحوث  جامعية  ور�سائل  مهنية  بحوث  اإنتاج  على  بالرتكيز  وذلك  البيئية،  بالت�رشيعات 

تخرج، ت�ستهدف القوانني واحلقوق والت�رشيعات البيئية. 
وور�ص  وندوات  موؤمترات  بعقد  الثقايف،  املجال  الفل�سطينية  اجلامعات  اأن جتتهد  2 .
ت�رشيعي  منظور  من  البيئة  ق�سايا  ملناق�سة  خرباء  وا�ستدعاء  ودورات  وحما�رشات  عمل 

وقانوين. 
الطالبات،  لدى  وواجبات  حقوق  من  البيئية  بالت�رشيعات  الوعي  تنمية  �رشورة  3 .
على  االأبناء  تن�سئة  يف  رئي�ص  دور  عاتقهن  على  ويقع  امل�ستقبل،  اأمهات  اأنهن  باعتبار 

الت�رشيعات البيئية. 
�رشورة اأن توجه اجلامعات دورها االإعالمي يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية  4 .
يدر�سون  العلمية  التخ�س�سات  طلبة  اأن  اعتبار  على  االإن�سانية،  التخ�س�سات  طلبة  لدى 

م�ساقات اأكادميية ذات عالقة بذلك. 
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من املوؤمل اأن تعيد كل من جامعة االأق�سى واالأزهر النظر يف براجمها واأدوارها  5 .
الدور  هذا  اإبراز  يف  جهديهما  ق�سارى  تبذال  واأن  البيئية،  الت�رشيعات  بتنمية  يتعلق  فيما 

للطلبة. 
واملنخف�سة  املتو�سطة  الرتاكمية  املعدالت  ذوي  الطلبة  انتباه  لفت  �رشورة  6 .

واملرتفعة على حد �سواء الأهمية الت�رشيعات البيئية. 
باملواثيق  وعيهم  م�ستوى  تنمية  يف  جهودهم  اجلامعات  طلبة  يبذل  اأن  �رشورة  7 .
تكوين  بهدف  وذلك  حملية،  اأم  عاملية  الت�رشيعات  هذه  كانت  �سواء  البيئية  والت�رشيعات 

ثقافة قانونية تتعلق بالبيئة لديهم. 
املتعلقة  البيئية  بالت�رشيعات  والوعي  الفل�سطينية  اإملام طلبة اجلامعات  �رشورة  8 .
بكل من املاء والهواء والبيئة البحرية واملوارد الطبيعية واملخلفات ال�سلبة واإدارة املياه 

العادمة والت�سحر و�سبكات ال�رشف ال�سحي والتنوع احليوي على حد �سواء. 
وع�رشية  خما�سية  اإ�سرتاتيجية  خططًا  الفل�سطينية  اجلامعات  ت�سع  اأن  �رشورة  9 .

ت�ستهدف رفع م�ستوى دورها يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية لدى طلبتها. 
الوعي  تنمية  يف  االأكادميي  دورها  اجلامعات  تعزز  اأن  مبكان  االأهمية  من  10 .

بالت�رشيعات البيئية من خالل تدري�ص م�ساق درا�سي اأو جزء من م�ساق كمتطلب جامعي. 
الوعي  تنمية  اأجل  الفني من  تفعل دورها  اأن  الفل�سطينية  يتوجب على اجلامعات  11 .

بالت�رشيعات البيئية، وذلك من خالل الفنون الت�سكيلية وامل�رشحية... اإلخ. 
الوعي  تنمية  يف  االإعالمي  بدورها  الفل�سطينية  اجلامعات  تهتم  اأن  �رشورة  12 .

بالت�رشيعات البيئية، وذلك من خالل اإ�سدار الن�رشات واملطبوعات اخلا�سة بذلك. 

دراسات وحبوث مقرتحة: 
ا�ستكمالً لأفكار هذا البحث، يقرتح الباحثان اإجراء الدرا�سات الآتية: 

معوقات اجلامعات يف تنمية الوعي بالت�رشيعات البيئية.  1 .
م�ستوى معرفة طالب التعليم العام بالت�رشيعات البيئية.  2 .

مدى ت�سمن املناهج الفل�سطينية للت�رشيعات البيئية.  3 .
مدى تناول االإعالم لق�سايا الت�رشيعات البيئية.  4 .

االنتهاكات البيئية يف املجتمع الفل�سطيني.  5 .
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