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البيئى  التنورالعمل مع الجماعات باستخدام النموذج التنظيمى البيئى وتنمية 
  بالسياحة البيئية المستدامة ألعضاء جماعات برلمان الطالئع بمدينة أسوان

  :ملخص الدراسة
تحديد العالقة بين العمل مع الجماعـات باسـتخدام النمـوذج            هدفت الدراسة إلى  

التنور البيئى بالسياحة البيئية المستدامة ألعضاء جماعـات برلمـان      يئى وتنمية   التنظيمى الب 
العالقـة  وينبثق من الهدف الرئيسى عدة أهداف فرعية وهى تحديد          . الطالئع بمدينة أسوان  

 المعرفى، القيمى  ( الجانب بين العمل مع الجماعات باستخدام النموذج التنظيمى البيئى وتنمية        
 حمايـة الـسائح مـن التلـوث       ( ول ح ى ألعضاء جماعات برلمان الطالئع    البيئ) المهارى  و

 شـبة التجريبيـة   تعتبر هذه الدراسة من الدراسات      و، ) إصالح الفساد البيئى   و البيئىلتدهورا،
العمل مع الجماعات باستخدام    (وهو قة بين متغيرين إحدهما مستقل    حيث تتضمن اختبار العال   

البيئى بالسياحة البيئيـة المـستدامة       التنورتنمية  (  تابع وهو  واآلخر)  التنظيمى البيئى النموذج  
تجريبيـة  باستخدام مجموعة واحـدة      )لدى أعضاء جماعات برلمان الطالئع بمدينة أسوان      

ت الدراسـة إلـى     وتوصل. عضو من أعضاء جماعات برلمان الطالئع     ) ١٥(والمكونة من   
الجماعـات باسـتخدام النمـوذج      عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بين العمل مـع          هناك  

البيئى ألعضاء جماعات برلمان    ) لمهارىوا القيمى،المعرفى(التنظيمى البيئى وتنمية الجانب     
، ونتج عن   ) إصالح الفساد البيئى  و البيئىالتدهور  ،حماية السائح من التلوث   (الطالئع  حول    

العمل حصائية بين   ذلك إثبات صحة الفرض الرئيسى وهو وجود عالقة إيجابية ذات داللة إ           
التنـور البيئـى بالـسياحة البيئيـة     مع الجماعات باستخدام النموذج التنظيمى البيئى وتنمية    

   .المستدامة ألعضاء جماعات برلمان الطالئع بمدينة أسوان 
– السياحة البيئية المستدامة     – البيئى   التنور  -النموذج التنظيمى البيئى   : الكلمات المفتاحية 
  . برلمان الطالئعأعضاء جماعات

Abstract:  
The study aimed to identify the relationship between social 

group work using the environmental organizational model , and the 
development of environmental literacy with sustainable ecotourism for 
members of Aswan's vanguard parliamentary groups.   A number of  sub 
- objectives emerged from the main objective as follows: define the 
relationship between  using  social group work the  organizational  
environmental   model  and   developing the (cognitive,  value and Skills) 
environmental aspect of  the vanguard parliamentary group members 
on ( protecting tourists from pollution,stopping environmental waste 
and reforming the environmental corruption). This study is quasi - 
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experimental study because it aims to examine  the effects of a 
changeable independent (social group work using the environmental 
organizational model) upon a changeable dependent (development of 
literacy environmental with sustainable ecotourism for members of 
Aswan's vanguard parliamentary  groups). Using  one experimental 
group of (15) members of th evanguard parliamentary groups.  The Study 

concluded there is a positive and statistically significant relationship 

between social group work using the environmental organizational 

model[and developing the (cognitive, value and skills)  environmental 

aspect  of the vanguard parliamentary[group[[[ members[[[on [[[( protecting 

[[tourists [[from pollution , [ [stopping environmental waste and reforming the 
environmental corruption. this resulted in the validity of the main 
hypothesis was that there is a positive and statistically significant    
relationship between social[ group work using the environmental 
organizational model and the development of environmental 
environmental literacy with sustainable ecotourism for members of 
Aswan's vanguard parliamentary groups                                            [[                                                                  

  :الدراسة مشكلة: أوالً
مـسئولية  )  وزارة الدولة للشباب حالياً    (تولى المجلس األعلى للشباب والرياضة      

ية الطالئع من جميع الجوانب ، فقد حدد المجلس منـذ إنـشاء تأهيـل               إعداد وتنمية شخص  
الطالئع وتفعيل مشاركتهم في الحياة كأحد أهدافه ، وذلك من خالل العديد مـن األنـشطة                
وبرامج العمل منها الخاصة بالتدريب على قيم الممارسـة الديمقراطيـة وحريـة التعبيـر               

م القيادية ومساعدتهم على اإللتـزام والـضبط        والحوار وقبول الرأي اآلخر وتنمية مهاراته     
 إحداث الوعي للطالئع وتأكيـد قـيم        االجتماعي ، فبرلمان الطالئع نشاط تثقيفي يهدف إلى       

من خالل التدريب علـى الحـوار       ) سنة١٨: ١٢(المواطنة واالنتماء بين الطالئع من سن       
م ، كمـا يـسعى إلـى    والتفاعل مع الرأي اآلخر وقبول اإلختالف في إطار ديمقراطي منظ  

  ،٢٠١٣إبـراهيم ،    (المسئولية االجتماعية تدعيم قيم الديمقراطية في نفوس الطالئع وتنمية        
    .) ٢٣ص 

وتعاني األجيال الحالية من مشكالت البيئة ، واألجيال القادمة ستعاني مـن ذلـك              
، وإن  ة عفويـة  وخصوصاً إذا لم تتهيأ لمواجهتها ، إن هذا التهيؤ ال يكن أن يتم بطريق     أيضاً

؛ فمن الواجب أن يبدأ من الصغر، فالبد من توعية األطفـال والطـالب        بدأنا في هذا التهيؤ   
القيم والسلوك السوي ؛     ، وإكسابهم االتجاهات . توازنها ومشكالتها    ، والشباب من اآلن بالبيئة   

ـ  ( لمساعدتهم على بناء نظرة جديدة تضمن حماية البيئة واستمرار التنمية          ، ١٩٩٩، اب الحط
     .)٦ ص
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ومن مظاهر االهتمام بالتنمية البيئية عقد المؤتمرات الدولية والمحليـة لمناقـشة             
الذى شـكل    ١٩٧٢عام  ) استوكهولم بالسويد  مؤتمر(، ومن أهم هذه المؤتمرات      ايا البيئة قض

 سانية عموماً  خطيراً ، وكان بداية االنطالقة الحقيقية لبدء االهتمام بالبيئة اإلن           تاريخياً منعطفاً
 حيث تمخض عنه قيام الجمعية العامة لألمم المتحدة بإنشاء برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة         

MNEP) Mnited Nations  Environment  Program (     ومهمته العنايـة بـشئون البيئـة
مؤتمر ريودى جانيرو فـي     (ثم   ، والتعاون الدولي في مجال حماية البيئة اإلنسانية بوجه عام        

 بدء خطى جماعية نحـو حمايـة البيئـة    ىفالمؤتمر   وتمثلت توصيات    ١٩٩٢ عام )يلالبراز
 أساسياً احتل مكانة في نطـاق التنظـيم         أ، كما أرست مبد    العالمية وتجنيبها كوارث التلوث   

القانوني وهو مسئولية الدولة عن أية أضرار بيئية تحدث للدول األخـرى أو تحـدث فـي                
 وقـد  .أنشطة على إقليمها    من   ألي دولة من جراء ما تمارسه      مناطق خارج الوالية اإلقليمية   

تحت رعاية   ١٩٩٤ عام سبتمبر ١٣  إلى ٥ في الفترة من  ) المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة     (عقد  
عشر مبدأ وعدد مـن       عمل احتوى على خمسة     األمم المتحدة وقد تمخض عن تبنى برنامج      

ة لعالج قضايا السكان والتنمية االقتصادية فـي         وخطة عمل مستقبلي   التوصيات تشكل ميثاقاً  
أنه كان من المتوقع أن يتطرق المؤتمر إلى تأكيد حق اإلنسان في             وحرى بالذكر  .شامل إطار

التنميـة االقتـصادية     المنطلـق إلـى        هـي   البيئة السليمة المتوازنة بحسبان أن تلك البيئـة       
      .)٢٠١٢ة،الموسوعة البيئي(واالجتماعية المنشودة للسكان 

وحظيت السياحة باهتمام متزايد في وقتنا الحاضر، نظراً لدورها الهام في التنميـة      
ومداخيل العملة الصعبة من جهة ، وإلعتبارات بيئية كزيادة دور جمعيات حمايـة البيئـة               
والتوجه العالمي نحو التنمية المستدامة والتسويق األخضر من جهة أخـرى ، كمـا تـضم            

ئية في طيات مفهومها التكامل بين االعتبارات االجتماعية والثقافيـة والطبيعيـة    السياحة البي 
وحتى اإلنسانية جملة وتفصيال ؛ وهي واحدة من األنشطة المعول عليها في تحقيق التنميـة              

فـي التوجـه إليهـا    المستدامة من خالل الحفاظ على المقاصد السياحية التي يرغب السياح       
ويه من مواقع تراثية وأثرية ، محميات طبيعية ومنتجعـات بيئيـة ؛    بما تحت  واالستمتاع بها 

دون إغفال مقومات حزمة الخدمة السياحية المتكاملة على غرار مراكز اإليواء ، االستقبال             
 حيث يشهد القطاع تطور ٢١، وسائل االتصال والمواصالت ، خاصة ونحن مع بداية القرن      

مي ، لذلك فإن التحدي يكمن في تحقيق التميز من          وازدهار ملفت للنظر على المستوى العال     
حيث تعيش السياحة البيئية في وقتنا الحاضر حراكاً        .  المواقع السياحية البيئية     خالل استدامة 

 البارز في التنمية    هاجديداً ، فهي تعرف حيوية وتطور منقطع النظير، بسبب أهميتها ودور          
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تمد في اقتصادياتها على قطاع السياحة كمـورد        المستدامة ، فهناك الكثير من الدول التي تع       
أساسي إن لم نقل وحيد لمداخيلها ، ويعود الفضل في ذلـك لآلثـار والمنـاطق والمزايـا                  
السياحية التي تزخر بها، والتي تستفيد منها مختلف مجاالت الحياة سـواء االجتماعيـة أو               

كل دول العالم ، خاصة العربيـة  ويشهد هذا القطاع نمو متزايد عبر      . الثقافية أو االقتصادية  
نحو؛ مصر، األردن ، تونس ومؤخر دول الخليج وعلى رأسها إمارتي دبي ، وأبو ظبـي ،   
انطالقاً من التزايد الملحوظ والملموس في عدد السياح عبر هذه الدول وغيرها مـن سـنة                

غـضون   مليار سائح في     ١,٦ألخرى ، ويتوقع الخبراء أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى نحو          
، ٢٠١٠بظـاظو ،  (  مليار دوالر٢٠٠٠، وقد تصل النفقات السياحية إلى حدود       ٢٠٢٠عام  
وعلى الرغم من أن االهتمام بالسياحة في مصر قد ازداد في الفتـرة األخيـرة               ).   ٨ص  

. ، إال أنه هناك الكثير من الشكوك حول صناعة السياحة باألساس في مصر           بصفة ملحوظة 
، وإلنعدام الـوعي   ياحة المصرية باألزمات المحلية والدولية من ناحية      الس  لتأثر وذلك نظراً 

السياحي لدى المواطنين من جهة أخرى األمر الذي أدى أن مصر لم تحقق معدالت متقدمة               
حـسني  : دراسـة  وهذا مـا أكدتـه    .)٧٤، ص٢٠٠٢عوض ،(في سوق السياحة العالمي   

بيئة تقدم مجموعة من البرامج الهادفة      على أن األجهزة العاملة في مجال حماية ال        )١٩٩٨(
   .، إال أن هذه البرامج تحتاج إلى إجراءات لزيادة فاعليتها لحماية البيئة

وقد سجلت السنوات األخيرة اهتماماً دولياً بشئون السياحة المـستدامة وحمايتهـا،       
ت فـي   حيث جاءت قضايا إدارة موارد السياحة ومرافقتها وحمايتها وتنميتها من األولويـا           

وهو توجه يتفق والتراث الحـضاري ، الـذي         . سياسات كثير من الدول ومجاالت تعاونها     
تسعى إليه خطط التنمية الوطنية من خالل نشر مبادئ الوعي بالسياحة ومقوماتها ، وتعطي              

، ص  ٢٠٠٧عبـد المـؤمن ،      ( بالغاً في الحماية والحفاظ عليهـا        الموارد السياحية اهتماماً  
إلى إمكانية تـوفير اسـتراتيجيات        Karlarinker(2001): كدته دراسة   وهذا ما أ  . )١٠٢

لحماية البيئة من خالل إزالة المواد الخطرة من البيئة للوقاية من التلـوث لتحقيـق التنميـة     
نظام سياسة االصـالح     نحو االيجابية المساهمة ضرورة على أيضاً المستدامة ، كما أكدت   

  . البيئى
تطور صناعة السیاحة البیئیة بـالتزامن مـع األزمـة          إن المتتبع والمالحظ ل   

نتاجي یساهم  ٕاالقتصادیة العالمیة یدرك أهمیة دعم هذا التوجه من منظور صناعي وا          
تاحة الفرص لتشغیل األیدي العاملة وتحقیق برامج التنمیة        ٕفي زیادة الدخل الوطني وا    

باتهم وتطلعاتهم في التمتع شباع لرغٕوكذلك من المنظور البیئي فهي عامل جذب للسیاح وا        
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الطبیعیة، مع األخذ بعین االعتبار أن هذا االستثمار في مصادر البیئة           وزیارة األماكن   
لن یؤدي إلى استنزاف ونفاذ الموارد الطبیعیة ، بل سیكون مجاالً لتحقیق الـسیاحة              

سعت إلى فالسیاحة البیئیة ال تستطیع أن تشكل عامل تنمیة إال إذا    . البیئیة المستدامة 
   .)٢٢٣، ص ٢٠١٤ هويدى ، (تحقیق سیاحة بیئیة مستدامة وبالتالي تنمیة مستدامة

تعد التنمية البشرية هي الركيزة األساسية التي من خاللهـا يحـدث اإلصـالح              و
، من خـالل إكـساب أفـراد     واالزدهار في أي مجتمع من المجتمعات وفي كافة المجاالت   

 لمستقبل أفضل تتوافق فيـه      يعيشون فيها لتمثل بناء   التي  عن البيئة    المجتمع مفاهيم صحيحة  
  (لم يـسود العـا  أبـد  كافة الجهود من أجل النهوض بالبيئة والبعد عن التدهور البيئي الذي   

2014,p13 BrennerUrie,    . (     البيئى السياحي يعتبـر     التنورحيث إن التخطيط لتنمية 
جتماعيـة الـذي يمكـن كافـة الـوزارات      جزء ال يتجزأ من خطة التنمية االقتصادية واال    

هرمـز ،   (واألجهزة واإلدارات الحكومية وغير الحكومية بتنفيذ السياسة التنموية السياحية          
  . )١١ ، ص٢٠٠٦

وتشير أدبيات البحث العلمي والدراسات المستقبلية إلى أنـه إذا كنـا نعـيش اآلن     
لتكنولوجية، وثـورة االتـصاالت،     العصر الذي يتسم بالمعلوماتية ، والتغييرات العلمية، وا       

والعولمة الثقافية، والتحديات البيئية، واالقتصاد الحر وغيرها من المتغيـرات ذات األثـر             
الفاعل في الوقت الحالي، فإن الغد سيشهد تغييرات علمية، وتكنولوجية، وإعالمية، وثقافيـة      

متنوراً بما يالئـم هـذه      وحتى يتكيف الفرد مع هذه التحديات، ينبغي عليه أن يكون           . هائلة
الطبيعة والمتطلبات ، ويسعى دوماً لتحصيل المعرفة ، وأسـاليب التفكيـر، واالتجاهـات              
العلمية الالزمة، ويوظفها في حياته ، فالتنور لم يعد قاصراً على قدرة الفرد علـى إتقـان                  

ر بها اإلنـسان  الطرائق واألساليب التي يعب" القراءة والكتابة، بل إن التنور بوجه عام يعني        
عن فهمه للعالم ، وعن أدوار كينونته فيه ، فهو إذن صورة لحياة الفرد تتكامل فيها مكونات        
اللغة التي يستخدمها مع األفعال التي يقوم بها ، والقيم التي يتبناها، والمعتقدات التي يـؤمن              

غيره من البـشر    بها، والمعارف التي اكتسبها، واالتجاهات، والهوايات التي يتميز بها عن           
     .)٢٠٠١العفيفى ، (بصفة عامة، وعن غيره من أبناء ثقافته بصفة خاصة 

 فاعتمدت على بناء نمـوذج هرمـي        Gayford (2002):دراسة  وهذا ما أكدته    
، وقـد  لمي العلوم في المرحلة الثانوية؛ بهدف تنمية التنور البيئي لدى مع    بطريقة المناقشات 

ربة أن المعلمين أصبحوا قادرين على تقرير احتياجاتهم وخاصـة          أظهر التقييم النهائي للتج   
على تزويـد    مة مما انعكس جلياًالنظريات العلمية والتنمية المستدفيما يتعلق بتحليل األفراد ل 
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طلبتهم بعناصر التنور البيئي وبما يمكن طلبتهم أيضاً من تطـوير القـدرات ذات العالقـة             
 حيث هدفت   )١٩٩٨(سرحان  : دراسة  وهذا ما بينته     .يدةللتعامل مع المعلومات بأفكار جد    

إلى التنور البيئي واالتجاهات البيئية لدى طالب جامعة حلوان والوصول إلى برنامج مقترح             
لتنمية مستوى التنور البيئي واالتجاهات البيئية لطـالب الجامعـة ، وأوضـحت الدراسـة        

لدى طالب جامعة حلوان عن      % ٦١,٨٧انخفاض مستوى التنور البيئى حيث  بلغت بنسبة         
 فـراج : دراسـة  واتفقت الدراسة السابقة مع   %.٧٥حد الكفاية المحدد فى الدراسة بنسبة       

حيث هدفت إلى تنمية بعض عناصر التنور البيئي لدى طـالب كليـة التربيـة                )٢٠٠٠(
موديوالت بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية من خالل التعلم الذاتي عن طريق ال            

التعليمية ونجحت الدراسة في تحقيق أهدافها ووصول معظم األفراد لمستوى التمكن الـذي             
   ..%٧٥اقترحته الدراسة وهو 

والشك أن خلق السلوك البيئي األمثل اليرتبط بالتكوين المعرفي فحـسب وإنمـا             
ي للـشخص   بتحويل هذه المعرفة التربوية إلى ممارسات عملية وبإدخالها في البناء النفـس           

ويعتبر االهتمام بالبيئة  .كجانب مهم من جوانب تكوين إتجاهاته وتكوينه األخالقي والمعنوي       
  البيئي من أبرز اهتمامات الخدمة االجتماعية فـي الوقـت الحـالي            التنوروالتربية البيئية و  

 - كفـرد    -والتي تركز على إيجاد عالقة إيجابية متوازنة بين اإلنسان في مختلف صوره             
، ٢٠١٠حبيـب ،  ( وبين بيئته التي يعيش فيهـا        –كعضو في مجتمع     -ضو في جماعة    كع
ويمكن للخدمة اإلجتماعية كمهنة إنسانية أن تسهم بطريقتها العلمية المختلفـة             . )٢٤٢ص

 البيئي والحد من المخـاطر      التنورإسهاماً فعاالً ومباشراً في تعديل السلوك اإلنساني وإنماء         
 ليلـه، أبـو     ( ة والمعاونة في تكاتف الجهـود لـضمان حيـاة أفـضل           التي تؤثر في البيئ   

 إلي ضـرورة  )٢٠٠١(عبد الوهاب : دراسة  هأوضحتما وهذا   . )١٧ص   ،٢٠١٥المجد،
تجـاه  ة مع تنمية سلوكياتهم االيجابيـة  إكساب الطالب المهارات الالزمة لحل المشكلة البيئي   

ي إكتساب تلك المهارات وتنمية السلوكيات     البيئة والتعرف علي أدوار الجماعات المدرسية ف      
 تدخل المهني للخدمة االجتماعيـة و       إلى فاعلية ال    )٢٠١٥ (ربيع  : دراسةواتفقت   . البيئية

  . تنمية وعي الفتيات الريفيات نحو اإلصحاح البيئي 
وخدمة الجماعة كطريقة أساسية للخدمة االجتماعية تستطيع أن تسهم في حمايـة            

أهدافها ومداخلها المهنية إلى برامج وأنشطة جماعية وجماعات وتفـاعالت          البيئة من خالل    
 التنظيمـي النمـوذج   وخاصة     إيجابية من خالل االستفادة منها في مواجهة المشكالت البيئية        

 لألنمـاط    أساسـياً  مـصدراً  البيئة االجتماعية تعتبـر    أن البيئي الذى يرتكز إطاره العام على     
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مـع غيـره مـن       ال يمكن  ها تعتبر أداة لتعديل هذا السلوك وأن الفرد       كما أن  ، السلوكية للفرد 
رها بغـرض مقابلـة   ياألفراد أن يلعب دوراً فعاالً في البيئة واستغاللها استغالل بناء أو تغي         

يتناسـب  النمـوذج   وهذا    .على استخدام البيئة لتغيير الفرد    النموذج  حاجاته حيث يركز هذا     
وم بتكوين جماعات   التي تق  مع الجماعات في مراكز الشباب    تطبيقه من خالل طريقة العمل      

البيئـة   السلوك االيجـابى نحـو     واالهتمام بتنمية  وتوعية ونشر التنور البيئي بها    لحماية البيئة   
ومواجهـة    في حماية البيئـة    التى تساهم  ممارسة األنشطة البيئية   فى واستخدام هذه الجماعات    

      ).٢٣٦، ص٢٠١١ ، حسن( ومشاكل البيئة التلوث
وتساعد خدمة الجماعة على تكوين مجموعة من االتجاهات التي يمكن لجماعـات           
برلمان الطالئع  أن يصبحوا قادرين على التعامل الناضج مع البيئة التي يعيشون فيها مـن                
أجل حل ومواجهة المشكالت البيئية وتحسين وتنمية مواردها وإكسابهم االتجاهـات التـي             

مل على تنمية   معارف البيئية أوالً وتكوين االستعداد والنزوع للمشاركة والع       يتطلب إكساب ال  
المهارات اإلنسانية التي تؤهلهم لتحسين البيئة وتحقيق التنميـة المرغـوب         القدرة على أداء    

 فـى فعاليـة   )١٩٩١(منقريـوس  : دراسة وهذا ما أثبتته  .)٤٤٠، ص٢٠٠٢أحمد،  (فيها
وهذا مـا     . مية مشاركة الشباب فى برامج التنمية البيئية      طريقة العمل مع الجماعات فى تن     

 إلى وجود دور إيجابي لخدمـة الجماعـة فـي تنميـة          )١٩٩١(سعد  : دراسة  هدفت إليه   
 مـع   )١٩٩٢ (إبـراهيم  : دراسةواتفقت    .  حماية البيئة من التلوث    اتجاهات الشباب نحو  

نحو حماية البيئـة مـن التلـوث        الدراسة السابقة إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى الطالب         
 أن هناك عالقة إيجابيـة      أكدتقد    )١٩٩٣(حسنين   : دراسةأما   .والمخاطر الناجمة عنها  

إليه  وهذا ما أشارت  . البرنامج وإكساب الطالب مهارات حل المشكالت البيئية       بين استخدام 
لجماعة فـى   على دور طريقة خدمة ا     والتي هدفت إلى التعرف   ) ١٩٩٨ (حسب اهللا    : دراسة

حيث تناولت الدراسة مفهوم التربية البيئية،      . تحقيق أهداف التربية البيئية بالمجال المدرسى     
والعالقة بين خدمة الجماعة والتربية البيئية ، كما توصلت الدراسة إلى أن خدمة الجماعـة               

تجاهات  عن اكسابهم مجموعة ا    تزود التالميذ بالمعارف الالزمة عن البيئة ومشكالتها فضالً       
كما هدفت     . ايجابية نحو البيئة، وكذلك مجموعة من المهارات للتعامل مع مشكالت البيئة          

التعرف علي أهداف جماعات النشاط المدرسـي، خاصـة         إلى   )٢٠١٠( معوض :دراسة  
 أشمل من التربيـة     ماًتماء البيئي وغرسه باعتباره مفهو    الجماعات البيئية منها في تحقيق االن     

 )٢٠١٨ (عبـد الـرحمن    :دراسـة ما بينته  وهذا  .لوعي البيئي، والرعاية البيئية البيئية، وا 
وهدفت إلى تحديد برامج العمل مع الجماعات التى تسهم فى نشر ثقافة المحافظة على البيئة               
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، المعوقات التى تواجه االخصائيين االجتماعيين فى نشر ثقافة المحافظة على البيئـة ، مـا      
  الجماعات فى نشر ثقافة المحافظة على البيئة ، وتوصلت نتائجها إلـى   أثر برامج العمل مع   

   .إسهامات برامج العمل مع الجماعات فى نشر ثقافة المحافظة على البيئة 
الممارسة المهنية التي تـساعده     نماذج  وألخصائي العمل مع الجماعات العديد من       

الذاتية للجماعـات   القوى على ى يعتمد التفاعلي الذ النموذج  : في أداء دوره داخل الجماعة منها     
،   التنموي الذى يسعى إلجراء النمو وزيادة األداء االجتماعي للفرد داخل الجماعة           نموذجوال
وقـدرات أعـضاء الجماعـة     طاقات  االحتياجات والمصالح المشتركة الذى يوظف    نموذج  و

على إعـادة التأهيـل       العالج الجماعي الذى يركز    نموذجو وتنمية خبراتهم وإشباع رغباتهم،   
 التنظيمي البيئي الـذى     النموذجالتبادلي و النموذج  ثم    سيئ التوافق من خالل الجماعة     لألفراد
والجماعة  ، البيئة االجتماعية كمصدر أساسي لألنماط السلوكية     : هما أساسيين على جانبين  يركز

منقريـوس   ( إعادة تنظيمهاوجوتعديل السلبية منها   إكساب السلوكيات اإليجابية   كوحدة رئيسية في  
     .)١١٨ص  ،٢٠٠٥ ، وآخرون

 على أن لألخصائى االجتماعى العديد مـن        )١٩٩٦(محرم   : دراسةوهذا ما أكدته    
األدوار فى تنمية السلوك البيئى لدى أعضاء الجماعة حتى يكونوا أكثر استجابة ومـشاركة              

طريقة العمل مـع    نماذج   أحد    التنظيمي البيئي هو   نموذجالو .فى مواجهة المشكالت البيئية   
الجماعات التي تتعامل مع الفرد والجماعة والمؤسسة والبيئة على أنها أنساق تتفاعـل مـع             

فعن طريق استخدام الجماعات    . بعضها البعض إلشباع الحاجات والرغبات وتحقيق الغايات      
 القيـام   يمكن إكساب أعضائها االتجاهات المرغوبة التى تواكب المتغيرات وتساعدهم على         

 مبروك :دراسةهدفت إليه    وهذا ما  .,Charles) 2001(بأدوارهم فى البيئة التى ينتمون إليه     

 التنظيمي البيئي في التخفيف من حدة السلوك        نموذج إلى اختبار فعالية ال    )٢٠٠٦ ( التمامى ،
البيئي السلبى من خالل األنشطة المختلفة لبرنامج التدخل المهني مما يـساعد فـي تنميـة                

عبـد الـرحمن     :دراسـة وأكـدت    .الوعى البيئي لدى األعضاء المنضمين لمراكز الشباب      
تفعيـل مـشاركة       فى  التنظيمى البيئى فى خدمة الجماعة    النموذج   فاعلية استخدام    )٢٠١٥(

  . التالميذ فى تنمية البيئة
من نتائج فى الدراسات السابقة يمكن أن نستخلص         وفى ضوء الطرح السابق وما جاء     

   :تىاآل
 أن معظم الدراسات السابقة اهتمت بتنمية الوعى فى حماية البيئة من التلوث ومنها دراسة     *
محمـد  (،  ) ١٩٩٢نظيمة أحمد سـرحان،   ( ،   ) ١٩٩١جالل الرشيدى ، نصيف فهمى،      (

بينما ركزت دراسات أخرى بإكـساب       ). ١٩٩٢نبيل إبراهيم،    (،  ) ١٩٩١الظريف سعد ،    
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ماجدة  (،   ) ١٩٩٣زغلول عباس ،    ( يئية وتنمية السلوكيات البيئية     مهارات حل المشكلة الب   
، وتناولت دراسات أخرى االصحاح البيئى والتربيـة البيئيـة          ) ٢٠٠١احمد عبد الوهاب ،     

 (، أمـا دراسـة    )١٩٩٨رمضان ابوالفتوح ، ( ، )  ٢٠١٥شيماء حسين ربيع ،    (دراسة  
ي االجتمـاعي   مقترح لـدور األخـصائ  اهتمت بتقديم اطار تصوري) ٢٠٠٠ماجد حنفى ،  

فى نشر ثقافة المحافظة علـى      ) ٢٠١٨منال عيد ،    ( ، واهتمت دراسة    لتنمية الوعي البيئي  
  . البيئة 

فايز محمد عبده ، أبـو  ( دراسة  ،,Gayford,2002) جيفورد( بينما ركزت نتائج دراسة *
العلـوم فـي المرحلـة      لمي  على تنمية التنور البيئي لدى مع     ) ١٩٩٣السعود محمد أحمد،    

بالوصول إلى برنـامج    ) ١٩٩٨نظيمة أحمد محمود سرحان،   ( ، بينما اهتمت دراسة     الثانوية
أما الدراسة الحاليـة  . مقترح لتنمية مستوى التنور البيئي واالتجاهات البيئية لطالب الجامعة     

ئـع بمدينـة    ة المستدامة لجماعات برلمـان الطال     ي البيئى بالسياحة البيئ   التنوراهتمت بتنمية   
  .أسوان

سحر ( ومنها دراسة     البيئى اهتمت أغلب الدراسات السابقة التى تناولت النموذج التنظيمى       * 
) ٢٠٠٨بسمة عبد اللطيف ،      (، دراسة   ) ٢٠٠٦فتحي مبروك ، على على على التمامى ،         

ئـي  التنظيمي البي النموذج  بإختبار فعالية   ) ٢٠١٥منال عيد أحمد عبد الرحمن ،       ( ، دراسة   
في التخفيف من حدة السلوك البيئي السلبى من خالل األنشطة المختلفة أما الدراسة الحاليـة               

 البيئـى   التنـور اهتمت بالعمل مع الجماعات باستخدام النموذج التنظيمى البيئى فى تنميـة            
   .بالسياحة البيئية المستدامة ألعضاء جماعات برلمان الطالئع بمدينة أسوان

حثة من الدراسات السابقة في تكوين إطـاراً أكثـر ثـراء مـن            ولقد استفادت البا  
المعلومات التى ساعدت فى صياغة المشكلة البحثية وأهداف البحـث وفروضـه وتحديـد              
المصطلحات العلمية والمفاهيم االجرائية للدراسة ، ويمكن القول بأن هذه الدراسـات علـى     

أنها لم تتعرض لتحديد طبيعـة التـدخل        الرغم من كثرة تصنيفاتها وأبعادها ومتغيراتها إال        
 التنـور المهنى لطريقة العمل مع الجماعات باستخدام النموذج التنظيمى البيئى فـى تنميـة         
وفـى  . البيئى بالسياحة البيئية المستدامة ألعضاء جماعات برلمان الطالئع بمدينة أسـوان            

ريقة خدمـة الجماعـة   اطار عرض المقوالت النظرية وأديبات مهنة الخدمة االجتماعية وط     
هـل  ( والدراسات والبحوث السابقة يمكن بلورة مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي وهـو             

 البيئى بالسياحة البيئيـة المـستدامة   التنوريؤدى ممارسة النموذج التنظيمى البيئى فى تنمية        
  ) ؟ ألعضاء جماعات برلمان الطالئع بمدينة أسوان
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  :أهمية الدراسة: ثانياً 
العصر الحـالي،    وحمايتها والحفاظ عليها أصبحت واحدة من أهم قضايا         ضية البيئية الق -١ 

اً مـن أبعـاد     وبعداً رئيس     حيوياً في أي تصور لبناء مستقبل الجنس البشري        وموضوعاً
تحقيـق  " نحـو   التخطيط للتنمية المستدامة   في خاصة الدول النامية  التحديات التي تواجهها  

  ". ٢٠٣٠ رؤية مصر
 ، فقد نمواً  فى العالم الصناعات أكثر زيادة إلقاء الضوء على السياحة حيث تعتبر من -٢

 مـن  مصر فى السياحة الدولية، وتعتبر التجارة القطاعات فى أهم من اليوم أصبحت
 ومن. القومى الدخل ميزانية فى مهما دوراً يلعب نتاجىإ قطاع هى اقتصادى منظور
 بـين  للتواصـل  وجسر رسالة حضارية سياحةال ، فإن وحضارى اجتماعى منظور
ولذا ضرورة تدخل وتضافر جهود الجمیع مـن أجـل تثمـین المقاصـد        . الثقافات

 البیئي والحفاظ علـى المـوارد   التنورالسیاحیة البیئیة والمساهمة في نشر ثقافة    
  . الطبیعیة

الجماعـات  وتنمية القيم اإليجابية نحو البيئة من إحدى أهداف طريقة العمل مع             غرس-٣
حول حماية الـسائح    ( البيئى   التنورفى مجال حماية البيئة ويكون ذلك من خالل تنمية          

بمـا يـساهم فـى تحقيـق     ) البيئى وإصالح الفساد البيئى التدهور من التلوث، وقف    
  .السياحة البيئية المستدامة

البيئى فـى    ىمع الجماعات باستخدام النموذج التنظيم     التى تناولت العمل   ندرة الدراسات  -٤
 البيئى بالسياحة البيئية المستدامة ألعضاء جماعات برلمان الطالئع بمدينة          التنورتنمية  
  .أسوان

 يعتبر التنور البيئى مطلباً حضارياً ضرورياً وملحاً لكل المواطنين فى القرن الحـادى              -٥
  .والعشرين لمواجهة الكثير من المشاكل التى تواجه مجتمعنا حالياً ومستقبالً 

  :أهداف الدراسة: ثالثاً 
  : الهدف الرئيسى 

 التنـور تحديد العالقة بين العمل مع الجماعات باستخدام النموذج التنظيمى البيئى وتنمية            * 
  .البيئى بالسياحة البيئية المستدامة ألعضاء جماعات برلمان الطالئع بمدينة أسوان

  : فرعية وهى كالتالىوينبثق من الهدف الرئيسى عدة أهداف:  األهداف الفرعية
الجانـب   وتنميـة  النموذج التنظيمى البيئـى    بين العمل مع الجماعات باستخدام      العالقة تحديد*
الـسائح مـن     حمايـة  ولح  الطالئع جماعات برلمان  ألعضاء البيئى )المهارىو القيمى المعرفى،(

   .التلوث
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نظيمى البيئى وتنمية الجانـب     تحديد العالقة بين العمل مع الجماعات باستخدام النموذج الت        * 
  .البيئىالتدهورالبيئى ألعضاء جماعات برلمان الطالئع حول   )المهارىالمعرفى، القيمى و(
وتنميـة الجانـب     البيئـى  الجماعات باستخدام النموذج التنظيمى    تحديد العالقة بين العمل مع    *
إصـالح الفـساد     حـول   عألعضاء جماعات برلمان الطالئ    البيئى) المهارىو القيمى المعرفى،(

   .البيئى
  : فروض الدراسة : رابعاً 

عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بين العمـل مـع        من المتوقع وجود     : الفرض الرئيسى *
 البيئى بالسياحة البيئية المـستدامة  التنورالجماعات باستخدام النموذج التنظيمى البيئى وتنمية    

  .ة أسوانألعضاء جماعات برلمان الطالئع بمدين
  : وينبثق من الفرض الرئيسى عدة فروض فرعية وهى كالتالى :الفروض الفرعية

عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بين العمل مع الجماعـات باسـتخدام     ودوجمن المتوقع    *
البيئـى ألعـضاء     ) المهارى القيمى و  –المعرفى( النموذج التنظيمى البيئى وتنمية الجانب      

  .حول حماية السائح من التلوث  الئعجماعات برلمان الط
عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بين العمل مع الجماعات باسـتخدام           من المتوقع وجود     *

ألعـضاء   البيئـى ) المهـارى  القيمى و  –المعرفى( النموذج التنظيمى البيئى وتنمية الجانب      
  .البيئى التدهور جماعات برلمان الطالئع  حول 

عالقة ايجابية ذات داللة احصائية النموذج التنظيمى البيئـى وتنميـة            من المتوقع وجود   *
 حـول  جالبيئى ألعضاء جماعـات برلمـان الطالئـع         ) المهارى القيمى و  – المعرفى ( الجانب

  . إصالح الفساد البيئى
  :يرتكز البناء النظرى للدراسة على المحاور التالية  :اإلطار النظرى للدراسة : خامساً 
  : بالسياحة البيئية المستدامة التنور البيئى الخدمة االجتماعية فى تنمية جورد : ولاأل المحور

 .البيئي التنورإنماء  فى التلوث والمعاونة والحد من السلبي تجاه البيئة اإلنساني تعديل السلوك  -
  .صة مشاركة جماعات برلمان الطالئعتدعيم المشاركة الفعالة في مجال حماية البيئة وخا -
تدعيم االتجاهات والقيم االيجابية نحو البيئة من خالل البرامج المختلفة التى تـساهم فـى             -

 .دامةس البيئى بالسياحة البيئية المستالتنور
 . اختيار أفضل األساليب للتدريب على نماذج فعالة فى التعامل االيجابى مع البيئة  -
كالت سلوك ومن هنا أهمية تعديل سـلوك   البيئى بأن المشكالت البيئية معظمها مش  التنور -

أهمية التعاون الدولي بأهمية مشكالت البيئة وكيفية مواجهتها        واألفراد والجماعات نحو البيئة   
. 
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مبـدأ   خالل االلتـزام بتطبيـق     من الالزمة لحماية البيئة   التشريعات إصدار على أهمية  التأكيد -
اني السليم لألحياء والمناطق السكنية للحـد       التخطيط العمر و الذي يدفع ثمن تلويثه    هو الملوث

 .من التلوث
 البيئى بالسياحة البيئية المستدامة التنورتنمية  استخدام النموذج التنظيمى البيئى فى 

  :لدى أعضاء جماعات برلمان الطالئع 
يسهم فى تكوين الوعى التنظيمى البيئى فى إطار قيم المجتمع ، ومن ثم تعزيـز وتقويـة                 *

   .ألعضاءلسلوك االستقاللى على تدعيم ال نسانى االيجابى ، األمر الذى يعملالسلوك اال
حـل المـشكالت ،      تدخل االخصائى االجتماعى بهدف المساعدة فى       يستند إلى ضرورة  *

ضوء فهم منظومـة المـشاركة وحـل         وتعليم المهارات االجتماعية ألعضاء الجماعة فى     
  . المشكلة

  .ى والمهنى وكيفية التطبيق فى مواقف الممارسة المهنيةيفيد فى تحديد المضمون العلم*
ن االخـصائى والجماعـة وفقـاً    فى ضوء األهداف األساسية تتحدد األدوار المهنية لكل م     *

 .جرائياً إمراحل نمو الجماعة وكيفية تحقيق هذه األهداف وصياغتها  لتطور
بالسياحة البيئية المستدامة    البيئى   التنورطريقة خدمة الجماعة وتنمية      :  المحور الثانى 

  .ألعضاء جماعات برلمان الطالئع بمحافظة أسوان 
كان اإلنسان هو المسئول األول عن حدوث المشكالت البيئية من خالل ســلوكه             إذا       

الخاطئ نحو البيئة ، فإن على الجماعات والشعوب أن تبدأ في مواجهـة قـضاياها البيئيـة       
سان نحو بيئته وتبصيره بالعالقات المعقدة والمتـشابكة بـين          بمحاولة تعديل سلوك هذا اإلن    

ونظراً لوجود مثل هذه المشكالت فالبد من        .المكونات بعضها البعض وبينها وبين اإلنسان     
إعداد العنصر البشري الذي يعتبر العامل الحاسم في إحداث أي تغيير أو درء ألي خطـر،                

إزاء بيئته ، واليتأتى ذلك إال بتربيتـه         هإعداد هذا العنصر ضرورة ترشـيد سلوك      ويتطلب
وقد اهتمت التربية المعاصرة بإعداد مواطنين متنورين علمياً وبيئياً لكـي        .تربية بيئية سليمة  

. ، والتكيف مع كل ما يجري من حولهم من مواقف وأحـداث              يـستطيعوا مواجهة الحياة  
ـــور العلمــي ـــاعتبر التن ــور Literacy  Scientific) (ف ــيوالتن  Literacy ) البيئ

Environmental ، وينبغـي تــضافر   ضمن أهداف تدريس العلـوم هدفاً رئيسياً ومهماً ( 
   .)AAAS,1989( الجهـود لتحقيقـه

 على أنـه عــام      ١٩٩٠ومما هو جدير بالذكر فإن األمم المتحدة قد أعلنت عام           
كـان   ، تومن أجل ذلك نظمت ثـالث مـؤتمرا        ،) UNESCO,1989(التنـور العالمي   
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 التربيـة الفعالـة     حيث اعتبرت أن التنور البيئي للجميع هو      ،التنور البيئـي محور اهتمامها   
التي تمد الفرد بالمعرفـة      و ) EducationFunctional التربية الوظيفية  أي(لكـل البـشر 

 لبيئيـة وللمـساهمة فــي التنميــة     ، والمهـارات والدوافع لمواجهة احتياجاته ا     األولية
,Sustainable ( (Development )UNESCO دامةالمـست  1988(.   

وإذا كان العمل مع اإلنسان لتنمية سلوكيات إيجابية والتعامل مع عقلـه وأفكـاره              
مهنـة الخدمـة     وإتجاهاته هو األساس لخلق إنسان يتعامل بوعي مع البيئة فهنا يبـرز دور            

  ). ٤٥٦، ص٢٠١٠حبيب ، (االجتماعية كأحد المهن العاملة في هذا المجال 
ومهنة الخدمة االجتماعية إحدى المهن اإلنسانية التي تهتم بالبيئة التـي يعـيش فيهـا                    

اإلنسان وكونه تلك البيئة صحية أو غير صحية كما يرتكز أيضاً على مدى تفاعل األفراد ،                
 هم وقدرتهم على اكتـشاف مـشكالت      هاالجماعات والمجتمعات مع بيئتهم وكيفية تعاملهم مع      

  . )Eorey,1995,p868(كذا على التعامل مع تلك المشكالت و
 طريق خدمة الجماعة واستخدامها للجماعات الصغيرة أن تسهم فى إعداد                  ويمكن عن 

 األفراد اإلعداد السليم وتعديل اتجاهاتهم وتنمية قدراتهم وزيادة أدائهم االجتمـاعى وزيـادة            
  ) .p16 Armando& Sheafoed,2005(ةالمشاركة االجتماعية فى الحياة االجتماعي

 البيئـى  التنـور   وهنا يبرز دور طريقة العمل مع الجماعات فى المساهمة فى تحقيـق            
   :بالسياحة البيئية المستدامة ألعضاء جماعات برلمان الطالئع ، كما يلى

مساعدة أعضاء جماعة برلمان الطالئع على اتخاذ قرارات تتصل بتعديل ظروفهم البيئية            * 
المرغوب  غير إلى عمل مجتمعى يؤدى إلى تغييرالمواقف      فى ترجمة هذه القرارت      المساهمةو

 . فيها
االتجاهات اإليجابية بيئياً التى تساير احتـرام الحقـوق البيئيـة           القيم و اإلسهام في تدعيم    * 

  .واالنسانية ، وتحافظ على صحة البيئة وذلك من خالل تعديل االتجاهات السلبية 
 أعضاء جماعة برلمان الطالئع على اكتساب الخبرات المناسبة في إطار البيئـة              مساعدة* 

وأيضا المهارات الالزمة في هذا المجال وذلك من خالل الممارسة الفعلية في مـشروعات              
  .والنظافة وحمالت التوعيةلخدمة العامة التي يتضمن التشجيرا

 ومـن   الجماعة في مجال البيئة    يمكن استخدام بعض األدوات واألساليب المتصلة بخدمة      * 
الوسـائل الـسمعية    ،الندوات، اللجان ،هذه األدوات المقابالت، الزيارات،المناقشات الجماعية    

 البيئى بالـسياحة    التنور، المعسكرات حيث يتم توظيفها بيئياً بما يساهم فى تنمية           والبصرية
   .البيئية
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التلوث وعـرض أسـاليب     تمثيل الدوروذلك بعرض موضوعات ومواقف بيئية خاصة ب       * 
المواجهة كما يمكن استخدام المسابقات بنوعياتها المختلفة مـع وضـع الجـوائز لتـشجيع           

  .المشاركة فيها
  .إقامة المعارض المتصلة بعرض مشكالت البيئة وطرق حمايتها* 
تكـوين  ومساعدة أعضاء جماعات برلمان الطالئع على القيام بالبحوث والدراسات البيئية       * 

 . السياحة البيئية المستقبلية ة لتطوير مستنير بالبيئة وحمايتها ووضع رؤى مستقبليرأى عام
العمل على ممارسة األنشطة البيئية من خالل المعسكرات البيئية التى تساهم فى المحافظة          * 

 .على البيئة وحمايتها من التلوث والقضاء على مشكالتها البيئية
  :مفاهيم الدراسة : سادساً 

  .م النموذج التنظيمى البيئى مفهو. ١
 . البيئى التنورمفهوم  .٢
 .مفهوم السياحة البيئية المستدامة  .٣
  .مفهوم  جماعات برلمان الطالئع  .٤
  : مفهوم النموذج التنظيمى البيئى. ١

 أنها بيئة اجتماعية وأداة لتحقيق أهداف كل من          على إلى الجماعة النموذج   وينظر هذا        
ينظر إلى األخصائي االجتماعي على أنه شخص تعاقد مع أعـضاء     األخصائي أو الجماعة و   

الجماعة كي يساعدهم على حل مشكالتهم وتحقيق أهدافهم وزيادة أدائهم االجتماعي، فيقـوم           
باختيار األعضاء وتكوين الجماعة، ويتفاعل مع األعضاء بطريقة مباشرة لتعديل سلوكهم أو            

 مواقف الجماعة أو يتـدخل إليجـاد البيئـة          يتفاعل بطريقة غير مباشرة ليعدل من ظروف      
الجنـدى  (االجتماعية الصالحة في الجماعة التي تساعد العضو على تغيير سلوكه واتجاهاته            

   .)١١٨، ص ٢٠٠٢وآخرون ، 
  :وتقصد الباحثة بالنموذج التنظيمى البيئى إجرائياً فى هذه الدراسة      

  .ع الجماعاتالحديثة في طريقة العمل مالنماذج من  نموذج -
 .لتنمية التنور البيئى بالسياحة البيئية المستدامةتعاقد يتم بين الباحثة واألعضاء   -
من خـالل زيـادة     أعضاء الجماعة   لدى   إحداث أنواع من التغييرات   يهدف النموذج إلى     -

   .البيئى بالسياحة البيئية المستدامة  المرتبط بالتنور )المعرفى والقيمى والمهارى(النمو  
والواجبات واألساليب   واالستراتيجياتمجموعة من االجراءات    تستخدم أخصائية الجماعة     -

ر بعض خصائص الجماعة لمساعدة     يللتأثير بغرض تغي   االعضاءالمحددة التى يقوم بتنفيذها     
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،  حـل المـشكلة    ،منها أساليب تعديل السلوكالبيئى  م من سلوكه  وا على أن يغير   األعضاء
  .  تصحيح المفاهيم الخاطئة وتدعيم الخبرة الجماعية، التعلم الذاتي

  :البيئى  التنورمفهوم . ٢
األحاسـيس    ،   تزويد األفراد بالمعارف البيئية األساسية ، المهارات        ( فقد عرف بأنه           

واالتجاهات البيئية المرغوب فيها والتي تمكنهم من االندماج الفعال مع البيئة التي يعيـشون        
 Disinger() ار من المسئولية البيئية التي تحقق الحفاظ على البيئة لحياة أفضل فيها في إط

& Roth, 1992)(   .  
، وتسهم   واالتجاهات المرتبطة بالبيئة تقدم للطالب     المهاراتوهو قدر من المعارف،           

التـي   تجاه المواقف البيئيـة       رشيداً في تشكيل الوعي البيئي لديهم، وتجعلهم يسلكون سلوكاً       
ه المجتمع الذي يعيـشون  تواجههم، ويسهمون في حل المشكالت، والقضايا البيئية التي تواج  

     .)١٩٩٩اللقانى ، الجمل ، (التنور تسهم فيه المناهج المختلفة كل بحسب طبيعته  فيه، وهذا
أعـضاء  هي مجموع اسـتجابات   :بأنه ]ىالبيئر للتنووتحدد الباحثة مفهوماً إجرائياً      
 التنور البيئى بالـسياحة البيئيـة       على مقياس  ) إناث   -ذكور(  اعات برلمان الطالئع من   جم

 )القيمـى والمهـارى   ،  المعرفـى   (زيادة النمو   وتلك االستجابات التى تعبر عن      ،  المستدامة
مـن خـالل   ) إصالح الفساد البيئـى    البيئى و  تدهورال،  حماية السائح من التلوث   (المرتبط  
لقائمين ويوجه من قبل ا ة أسوان غرفة النشاط بالمركز أو خارجها بمدين       داخل ةمنظمأنشطة  

 البيئى بما يحقق استمرارية الحياة لألجيال       التنوربصورة تخدم أهداف    على العملية التدريبية    
  .القادمة

  .مفهوم السياحة البيئية المستدامة . ٣
 يمثل مصدراً  للدخل ،      كونهيعتبر هذا النوع من السياحة هاماً جداً للدول النامية ل         

وهـى  .إلى دوره في الحفاظ على البيئة وترسيخ ثقافة وممارسات التنمية المـستدامة         إضافة
بالطبیعة ومكوناتها دون اإلخالل بالنظم البیئیة ودون أي تـأثیر سـلبي         التمتع سیاحة

أو بمعنى آخر كیف یتم توظیف البیئة التي حولنا لكـي    . على مكونات التنوع الحیوي   
ا یوجد حولنـا    مثل نمطاً من أنماط السیاحة التي یلجأ إلیها الفرد بغرض االستمتاع بم           ت

  .  ) ١١٢، ص ٢٠١٢ غرايبة ، (البحریة دون حدوث آثار سلبيةفي البیئة البریة و
وهي التزام أخالقي وأدبي أكثر منها التزام قانوني تعاقدي تعاهدي وهو التـزام فاعـل                   

د السائح أو على مستوى الشركة المنظمة لها أو على مـستوى      لیس فقط على مستوى الفر    
   .)١٤٧، ص٢٠١٠بظاظو ، (الدولة المستضیفة ولكن على مستوى العالم ككل
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والمساهمة ة على المناطق المحمية طبيعياً،    االستراتيجية التى يتم من خاللها دعم المحافظ          
   .)Jeffrey,2012,p247(فى التنمية االقتصادية 

  :د الباحثة بالسياحة البيئية المستدامة إجرائياً في هذه الدراسة  وتقص 
بالمنـاطق   البيئـي   البيئة والتـراث      على    الحفاظ  بها   االستراتيجية التى من خاللها يتم            

ـ ذلك من خالل مجموعة أنشطة بيئيـة        الطبيعية و   السياحية     ها أعـضاء الجماعـة     یمارس
البيئى بما يـساهم فـى      ) المعرفى، القيمى والمهارى    (لتنورالتجريبية بما يساهم فى زيادة ا     

  .ألجیال الحالیة واألجیال القادمة لى التراث البيئىمحافظة علال
  : مفهوم جماعات برلمان الطالئع -٤
 اإلنسان تسبق مرحلة الشباب تتحـدد مـن        يقصد بالطالئع بأنها مرحلة من مراحل عمر         

زمنى فى ضوء خصائص متماثلة أو بمقياس         إما بمقياس  تتحدد) سنه ١٨-٦( المرحلة العمرية 
هـذه   سلوكى باعتبـار   أو بمقياس  على طبيعة األوضاع التى يمر بها المجتمع       إجتماعى يعتمد 

 ،  ٢٠١٤المصيلحى ،   ( اإلتجاهات السلوكية ذات الطابع الخاص     المرحلة تشكل مجموعة من   
    .)٢٢٣١ص

عـضو  ( كـل  : ن الطالئع في هذه الدراسة   وتقصد الباحثة بأعضاء جماعات برلما          
من أعضاء جماعات برلمان الطالئع الذين أشتركوا فى أنشطة برنـامج التـدخل             ) وعضوه

المهنى بانتظام داخل وخارج مركز الشباب بمساعدة األخصائية االجتماعية بما يساهم فـى             
ـ لـديهم   ) رى  المهاو المعرفى، القيمى  ( الجانبتحقيق هدف التدخل المهنى وهو زيادة         ولح

  . ) إصالح الفساد البيئى والبيئىلتدهور ا،  حماية السائح من التلوث(
  Professional Intervention Program برنامج التدخل المهني: سابعاً 

 تتناول الباحثة برنامج التدخل المهني الذى قام أعضاء الجماعة التجريبية بتصميمه بمساعدة            
  . البيئى بالسياحة البيئية المستدامة التنورنمية الباحثة والذى يهدف إلى ت

 أهداف برنامج التدخل المهني:  
  .ويتمثل فى تنمية التنور البيئى بالسياحة البيئية المستدامة : الهدف الرئيسى
  :الطالئع بهدف  ويتمثل فى تكوين جماعة من أعضاء جماعات برلمان : األهداف الفرعية

  :يتمثل فى حماية السائح من التلوث و) ا(
  المعارف المتعلقة بحماية السائح من التلوث  : 
زيادة التعرف على معلومات عن الثقافات المختلفة للدول المتقدمة فى المحافظـة علـى              * 

  .النشاط السياحى
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  .زيادة التعرف على تجارب الدول الرائدة في مجال السیاحة البیئیة* 
.. التلوث البصري، االزدحـام     ( احى ومنها   زيادة التعرف على عوامل طرد الموقع السي      * 
  ).الخ
  .زيادة التعرف على المعلومات الخاصة بحماية السائح  مع أعضاء جماعتى بالمركز * 
 القيم المتعلقة بحماية السائح من التلوث :  
  .زيادة مشاركتى مع أصدقائى فى  نظافة بيئتى * 
  . محافظتى على موروث التراث الثقافى االنسانى * 
  . السلوك االيجابى فى التعامل مع السائح البيئى *

  .إرشاد زمالئى فى كيفية التخلص من القمامة لتصبح بيئة نظيفة*  
  .التربية البيئية هى شعار كل مواطن يعيش فى مصر* 
 المهارات المتعلقة بحماية السائح من التلوث :  
  .التشجيع على المشاركة فى المناقشات التى تخص البيئة* 

  .زيادة مشاركتى مع أعضاء الجماعة فى تنفيذ مشروع بيئى بالمركز*  
  .زيادة مشاركتى فى القوافل البيئية التى تساهم فى تغيير السلوك الخاطىء نحو البيئة* 
  .زيادة مشاركتى فى جمعية أصدقاء السائح * 
  .سبوع البيئىأل إقناع زمالئى فى المشاركة فى ا*
  : فى ر البيئى ويتمثلتدهوال)  ب (
 البيئى تدهورالمعارف المتعلقة بال   :  
  . البيئىتدهورالعوامل المؤدية للزيادة التعرف على * 
  ".رؤية مستتقبلية للتخفيف من ملوثات البيئة لتحقيق السياحة البيئية المستدامة" ندوة عن * 

  . زيادة التعرف على السلوكيات الخاطئة ضد البيئة*  
  . البيئىتدهورر الناتجة عن العرف على االضرازيادة الت* 
  .مناظرة علمية عن التدهور البيئى* 
 البيئى تدهورالقيم المتعلقة بال  :  
  .يسعدنى تعاونى مع زمالئى فى إعداد خريطة للبيئة* 
 .مواجهة االعتداء السلبى على البيئة* 
 .اهتمامى برصد الممارسات اإليجابية والسلبية معاً * 
  .عتبار مصلحة االجيال القادمة عند استخدام موارد البيئةاهتمامى أن نضع فى اال* 
  .محافظتى على التراث المعمارى من االندثار* 
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 البيئى تدهورالمهارات المتعلقة بال  : 
  . التدريب على عمل معسكرات ممكن استخدامها فى الحفاظ على البيئة* 
  .ثالتدريب على المشاركة فى أى مشروع للحد من التدخين والتلو* 
  .التفكير فى حل للخروج من أى مشكلة بيئية* 

  .التوعية للسلوكيات الخاطئة ضد البيئة *  
  .التدريب على مشروع المكتبة البيئية فى كل مركز*  

  :إصالح الفساد البيئى ويتمثل فى )  ج(
  المعارف المتعلقة بإصالح الفساد البيئى  : 
  .اد البيئى زيادة التعرف على االضرار الناتجة عن الفس* 
 .زيادة التعرف على كيفية مواجهة األخطار الناتجة عن الممارسات الخاطئة لإلنسان* 

  .زيادة التعرف على كيفية صناعة السياحة فى مصر * 
  .زيادة التعرف على اهمية المحميات الطبيعية والحفاظ عيها من االندثار * 
  .احىزيادة التعرف على أهمية الحفاظ على الموروث السي* 
  .زيادة التعرف على كيفية إعادة تدوير الموارد البيئية* 
 القيم المتعلقة بإصالح الفساد البيئى :  
  .التشجيع على القيام بعمل قافلة خاصة باالحتفال باليوم العالمى للبيئة*

  .هالى لحثهم علي المشاركة في نظافة البيئة المحيطة بهمألتنظيم لقاءات مع ا* 
  .ك فى تنفيذ قافلة لتشجير الحى المجاور بالمركززيادة االشترا* 
  .اكتساب فن التعامل مع السائح البيئى * 
  .التشجيع على اتباع التعليمات فى زيارة األماكن الخاصة بالسياحة البيئية* 
  المهارات المتعلقة بإصالح الفساد البيئى: 
  .التدريب على كيفية إعادة تدوير المخلفات البيئية* 
 .  ى فى اعداد نشرات وملصقات خاصة بالبيئةمساهمت* 
  .التدريب على قيادة مشروع المكتبة البيئية فى كل مركز* 
  " .ال للفساد البيئى " مشاركتى فى اعداد وتنفيذ مبادرات بيئية * 
  .مشاركتى مع زمالئى فى عمل معارض للمنتجات البيئية * 
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 قام عليها برنامج التدخل المهني التي األسس: 
 :    من األسس التي اعتمدت عليها الباحثة في بناء برنامج التدخل المهني ما يلى 
االطار النظري لطريقة خدمة الجماعة وما تحتويه هذه الطريقة من موجهـات مهنيـة ومبـادئ      *

  .وأساليب واستراتيجيات وبرامج إلى جانب االطالع وقراءة الكتابات التي تناولت أساليب الطريقة 
 الجماعة التجريبية بحيث تتوافق أنشطة البرنامج مع حاجـات ورغبـات            ورغباتحاجات   *

األعضاء مع اشتراك أعضاء الجماعة في تصميم أنشطة البرنامج مـن خـالل مناقـشتهم               
مختلف ألوان األنـشطة والبـرامج    التنظيمي البيئي لهم الختيارالنموذج الجماعية واستخدام   

هم على تنمية التنور البيئى وتحقيـق األهـداف التـي      التي يفضلون ممارستها والتي تساعد    
 .يسعوا إليها

االستعانة ببعض الخبراء والمتخصصين في مجال حماية البيئة من أجـل االسـتفادة مـن          *
  .توجيهاتهم وخبراتهم في تصميم هذا البرنامج

  إستراتيجيات التدخل المهني: 
زويد أعضاء الجماعـة التجريبيـة      تستخدم بهدف ت  و: استراتيجية إعادة البناء المعرفى      -

  ).٢٥(،) ١٤(، ) ١٢(،) ٣(بالمعارف والمعلومات ويتضح فى التقرير رقم 
وتستخدم بهدف تسهيل االتصال بين الباحثة وبين أعضاء الجماعة          : استراتيجية االتصال -

  ).١٨( التجريبية وبينهم وبين بعضهم البعض ويتضح ذلك فى التقرير رقم 
 حيث يتم اإلعتماد على اإلقناع عند التعبير عن الرأي وأيضاً تقبـل             :ناع  إستراتيجية اإلق -

الرأي اآلخر أثناء المناقشات الجماعية بالجماعة التجريبية ويتضح ذلك فـى التقريـر رقـم      
)١(.  
التنور البيئـى    والتي تهتم بتوضيح وفهم الطالئع ألنشطة     :إستراتيجية التعليم والتوضيح   ـ

معرفـة   األنشطة البيئية وأيـضاً    ستدامة،وتوضيح كيفية مشاركتهم فى تلك    بالسياحة البيئية الم  
،  )١٩(رقـم    التقريـر  ويتضح ذلك فى   البيئية المشكالت التى تواجههم أثناء تنفيذ األنشطة      ماهية

)٢٨ .( 
على توجيه التفاعل الجماعي بين األعـضاء         حيث تركز  :إستراتيجية التفاعل الجماعي    -

الجماعة وتعميق درجة اإلنتماء لدى أعضائها ويتـضح ذلـك فـى            من أجل تحقيق تماسك     
، ) ٣٣(،  )٢٥(،  ) ٢٣(،  ) ٢١(،) ٢٠(،  ) ١٩(،  ) ١٥(،  ) ١٤(،  ) ٧(،  ) ٣(التقرير رقم   

)٣٥ .(  
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 حيث يتم التعاون بين األعضاء أثناء ممارسة األنشطة البيئية وتحمل :إستراتيجية التعاون  -
ماعية مما يؤدى إلى اكتـساب المهـارات والخبـرات          المسئوليات ومواجهة المشكالت الج   

التنور البيئى بالسياحة البيئية المستدامة لدى أعـضاء         جماعية وتنمية المشاركة فى أنشطة    ال
 ). ٣٢(،) ٩(، ) ٦(الجماعة التجريبية ويتضح ذلك فى التقرير رقم 

الـسلوكيات   وتهـتم هـذه اإلسـتراتيجية بتـدعيم     :إستراتيجية تدعيم الخبرة الجماعية     -
واإلتجاهات اإليجابية وتدعيم المسئولية الفردية والجماعية والمجتمعيـة وتـدعيم الفاعليـة            

 ، ٣١، ٢٦، ٢٣، ١٩،  ١٧،  ١١ ،   ٩،١٠ ،   ٨،  ٧(الجماعية ويتضح ذلك فى التقرير رقـم        
٣٤. (  
، ٢٢،  ١٦( استخدمتها الباحثة فى التقريـر رقـم      : استراتيجية تصحيح المفاهيم الخاطئة   -

٢٧.(  
  ) .٢٤ ، ١٣ ، ١٠( واستخدمتها الباحثة فى التقرير رقم: استراتيجية حل المشكلة-
  تكنيكات التدخل المهني: 
 جماعية  قامت الباحثة بتنفيذ مناقشات:الجماعية باستخدام الطريقة العامة  تكنيك المناقشة *

  ) ١،٢،٣،٤،٧،٩،١١،١٨،٢١،٢٥،٢٨،٢٩،٣١،٣٣،٣٤،٣٥(رقمربالطريقة العامة فى التقاري
 قامت الباحثـة بتنفيـذ مناقـشات        :تكنيك المناقشة الجماعية باستخدام العصف الذهنى        *

  ).٣٠، ٢٤، ٢٣، ١٧، ٩، ٨، ٦(باستخدام العصف الذهنى فى التقارير رقم   جماعية
 يتيح هذا التكنيك الفرصة ألعضاء الجماعة أن يعبروا عـن مـشاعرهم            :تكنيك لعب الدور  *

  ).٣٦، ٣٢ ،٢٦ ،٢٢، ٢٠، ١٦، ١٥ ، ٦، ٥( ى التقريررقموأفكارهم بحرية ويتضح ف
 حيث يتم مساعدة أعضاء الجماعة التجريبية على فهـم أنـشطة            :تكنيك التعليم والتدريب    *

 ،  ٦(التنور البيئى بالسياحة البيئية المستدامة ، حيث قامت الباحثة بتنفيذها فى التقارير رقـم               
٣٣، ٢٩، ٢٠،٢١،٢٣،٢٧، ١٣، ١٠، ٧( 
) ١٥ ، ٨(حيث قامت الباحثة بتنفيذها فى التقرير رقما         : يك النموذج أو القدوة الحسنة    تكن* 

  :األدوات التى يتم استخدامها في برنامج التدخل المهني 
لقد استخدمت الباحثة مجموعة من هذه الوسائل ومـن خـالل مـشاركة االعـضاء فيهـا                

ام لهـذه الدراسـة ويـتم تناولهـا        وممارستهم لها حيث تتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الع        
  :بالتوضيح فيما يلى

حيث قامت الباحثة باستخدام المحاضـرة كفنيـة مـن فنيـات            :والمحاضرات الندوات) ا (
  . محاضراتسبع ) ٧(األسلوب التدريبى حيث عقدت الباحثة 
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  .)٣(في التقرير رقم ) مفهوم السياحة البيئية المستدامة ، السائح البيئى (محاضرة عن  -
  ).٣(في التقرير رقم ) أنواع السياحة البيئية  ( محاضرة عن -
  ) . ٤(في التقرير رقم ) نماذج فعالة فى السياحة البيئية ( محاضرة عن -
  ).١٢(في التقرير رقم ) إعادة تدوير الموارد البيئية ( محاضرة عن -
في التقريـر رقـم     ) البيئى تدهورالعوامل المؤدية إلى ال     البيئى، تدهورمفهوم ال  ( محاضرة عن    -
)١٤.(  
  ).٢٥(في التقرير رقم ) الفساد البيئى ، االضرار الناتجة عن الفساد البيئى ( محاضرة عن -
) أهمية التنور البيئى لمواجهة االخطار الناتجة عن الممارسات الخاطئة لإلنسان         (  محاضرة عن    -

رؤية مستقبلية للتخفيـف مـن      (  عن    حيث عقدت الباحثة ندوة    الندواتأما   ).٢٧(في التقرير رقم    
  ).١٦(في التقرير رقم ) ملوثات البيئة لتحقيق السياحة البيئية المستدامة

 اعتمدت الباحثة على استخدام المبادرات البيئية كأسلوب تـدريبى          :المبادرات البيئية   ) ب (
  ) .  ٢٩(، ) ٩(مناسب ويتضح ذلك فى التقرير رقم 

الذي يقوم به أعضاء الجماعة التجريبية لخدمة البيئة والذي يساهم فـي   و  :معسكر اليوم الواحد   )ج(
جماعات برلمان الطالئع والمشاركة في مواجهـة بعـض      تنمية درجة الوالء واإلنتماء لدى أعضاء 

رقـم   التقريـر  التنور البيئي ويتضح ذلك فى     هو حيث يمكن أن يكون هدف المعسكر      المشكالت البيئية 
)٢٢  .(  
 وقد استخدمت الباحثة ورش العمل مع األعضاء حتى يتسنى لها الوصول إلى             :العمل  ورش  ) د( 

 بين األعضاء وذلك من خالل طرح عدة قضايا والوصول مع األعـضاء          تحقيق فكر مشترك  
  ) .  ٢٦،٣٠ ، ٢٤ ، ١٩ ، ١٠، ٨، ٦، ٥(ويتضح ذلك فى التقرير رقم .إلى أهداف مشتركة ،

 حيث يتم تدريب أعضاء جماعات برلمان الطالئع على :ية البحوث والدراسات العلم  )  هـ(
إجراء البحوث والدراسات العلمية الخاصة ببعض القضايا البيئية والمشكالت المجتمعية من           

  ).  ٢٠(أجل التنور البيئى من خالل عمل ألبوم بيئى  ويتضح ذلك فى التقرير رقم 
ابقات ثقافيـة مـع أعـضاء الجماعـة         قامت الباحثة بإعداد مس   : المسابقات الثقافية   ) و (

داخل  المركز من خالل تقسيم المجموعة إلى ثالث          التجريبية مستخدمة األدوات الموجودة     
لومات ويتضح فـى التقريـر   ، ودورى مع) ٢٤(مجموعات ، ويتضح ذلك في التقرير رقم    

  .)٣٤(رقم 
دوات باسـتخدام األ  تقييم البرنـامج وذلـك      الهدف من هذه المرحلة هى      : تقييم البرنامج # 

  :التالية
التجريبيـة ومقارنتـه بالقيـاس       حيث تم القياس البعدى للجماعة     التنور البيئى،  مقياس تنمية *

  .القبلى
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تحليل محتوى التقارير الدورية التى تم تسجيلها الجتماعات الجماعة وذلك للتأكد من صحة            *
 .عية أو خطأ الفرض الرئيسى للدراسة ، وما انبثق عنه من فروض فر

 .التحليل الفردى ألعضاء الجماعة التجريبية للتعرف على فاعلية البرنامج *
  :اإلجراءات المنهجية للدراسة : اً ثامن

تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات شبه التجريبية التى تتضمن اختبـار            : نوع الدراسة ـ  ١
العمـل مـع    (الفروض حيث تتضمن اختبار العالقة بين متغيرين إحدهما مـستقل وهـو             

تنميـة التنـور البيئـى      ( واآلخر تابع وهو    ) التنظيمى البيئى   النموذج  الجماعات باستخدام   
  . )بالسياحة البيئية المستدامة لدى أعضاء جماعات برلمان الطالئع بمدينة أسوان 

حيث أنه المنهج المالئم الـذى       الدراسة على المنهج التجريبى     تقوم هذه  : منهج الدراسة ـ  ٢ 
بالمشكلة وتحليلها ثم صياغة الفروض واختبارها تمهيداً للوصـول           من خالله الشعور   يمكن

 علـى  وقد وقع اختيـار الباحثـة   ، العالقة بين المتغيرات المختلفةعن إلى النتائج التى تكشف  

 فى التجربة القبلية البعدية باستخدام مجموعة واحدة من أعـضاء            التصميم التجريبى المتمثل  

العمـل مـع     " لتقالمتغير التابع لديهم ثم إدخال المتغير المس       ان الطالئع وقياس  جماعات برلم 
علـى   ثم القيام بإجراء القياس مرة أخرى للتعرف       " البيئى النموذج التنظيمى  الجماعات باستخدام 
  . الفروق بين القياسين

  :خطوات إجراء التجربة. ٣
  .مكاني إلجراء التجربة كمجال -بمدينة أسوان  مركز شباب بدر  تم اختيار -
) ٣١(وكان عددهم   بالمؤسسة  أعضاء جماعات برلمان الطالئع     قامت الباحثة بعمل حصر لجميع       -

 بالمرحلة االبتدائيـة وتتـراوح أعمـارهم       )ذكور(أربع عضو   )  ٤(ن عضواً ، منهم     وثالثوواحد  
ـ  ٧(عضو  أثنى عشر   ) ١٢(ومدتهم بالمركز سنتين ، بينما      ) سنة   سنة     ١١( )  ذكـور    ٥+ ى   أنث

) ١٥(ومدتهم بالمركز سنتين ، بينما      )  سنة   ١٥ -سنة  ١٢( بالمرحلة األعدادية وتتراوح أعمارهم     
ومدتهم بالمركز من سنتين إلـى أربـع        بمرحلتى ثانية وثالثة ثانوى     ) ذكور  ٧+   أنثى   ٨( عضو  
  . سنوات

عضواً   خمسة عشر)١٥(ثم تم تطبيق شروط العينة على أعضاء برلمان الطالئع فوجدت عددها  -
  :توافرت فيهم شروط العينة وفقاً للمحددات اآلتية 

  ) . إناث –ذكور ( عدد من المترددين على مركز بدر بمدينة أسوان   تواجد أكبر-
ثانيـة  (وبمرحلـة  ثمانى عشر سنة   ) ١٨( ة عشر إلى    نس) ١٦( أن تتراوح أعمارهم من      -

  .ثانوى عام) وثالثة
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 أربـع   إلـى سنتين  ( تتراوح مدتهم بالمركز من     وعلى الدراسة    بدر موافقة إدارة مركز     -
  ) .سنوات

  ).البيئية والدينية  الرياضية ، الثقافية ، االجتماعية ،(  االشتراك فى جميع أنشطة المركز -
  .والتأثر باآلخرين هذه المرحلة اكثر مراحل الطالئع قابلة لالدراك والتعليم -
حلة تدعيم وتثبيت وتعزيز القيم والـسلوكيات مـن المجتمـع           المره  حتاج الطليع فى هذ   ي -

  الخارجى 
عضو من  ) ١٥( وقد قامت الباحثة باجراء الدراسة على مجموعة تجريبية واحدة وعددهم            -

) ١٥( حددت الباحثة إطار المعاينة والذي تمثـل فـي          و .أعضاء برلمان الطالئع بالمركز   
ة عـشرسنة   نس) ١٦(تي ال يقل عمرهم عن    عضو من أعضاء برلمان الطالئع بالمركز الال      

  .ثمانى عشر سنة) ١٨(عن  واليزيد
المرحلة   النوع  )رموز(األسم  م

  العمریة 
 مدة العضویة 

  بالمركز
المرحلة 
  التعلیمیة

  ثانیة ثانوى عام  سنتین  سنة١٧  أنثى  ع أ.ن  ١
  ثالثة ثانوى عام  ثالث سنوات   سنة١٨  ذكر  ع.م   ٢
  ثالثة ثانوى عام  سنواتثالث    سنة١٨  أنثى  ب. ش   ٣
  ثالثة ثانوى عام  ثالث سنوات   سنة١٨  ذكر  ف. ب  ٤
  ثانیة ثانوى عام  ثالث سنوات   سنة١٧  انثى  ع أ.ز  ٦
  ثانیة ثانوى عام  ثالث سنوات   سنة١٧  ذكر  م. ع أ  ٦
  ثانیة ثانوى عام  سنتین   سنة١٧  انثى  ص. م  ٧
  ثانیة ثانوى عام  أربع سنوات  سنة١٧  ذكر  خ.ى  ٨
  ثالثة ثانوى عام  سنتین  سنة١٨  انثى  س. ش  ٩

  ثانیة ثانوى عام  أربع سنوات  سنة١٧  ذكر  ى. م  ١٠
  ثالثة ثانوى عام  ثالث سنوات   سنة١٨  انثى  أ.أ  ١١
  ثانیة ثانوى عام  سنتین  سنة١٦  ذكر  ر.م  ١٢
  ثانیة ثانوى عام  ثالث سنوات   سنة١٧  انثى  أ. ف   ١٣
  مثانیة ثانوى عا  سنتین  سنة١٦  ذكر  ج. م  ١٤
  ثانیة ثانوى عام  ثالث سنوات   سنة١٦  انثى  أ.أ  ١٥

خمـسة  ) ١٥(أعضاء جماعات برلمان الطالئع في قائمة وعددهم         قامت الباحثة بتسجيل     -
عضواً  ثم قامت بتطبيق مقياس التنور البيئى بالسياحة البيئية المستدامة علـى هـذه                عشر

  .القبلي لعضوات الجماعة التجريبيةالمجموعة واعتبرت الباحثة أن هذا القياس هو القياس 
 قامت الباحثة بإجراء تعاقد شفهي بينها وبين أعضاء الجماعة التجريبية بحيث تم االتفـاق            -

 . مواعيد االجتماعات ومدتها وعقد االجتماعات األسبوعيةعلى

/ ٥ / ٩ م حتـى     ١٦/٢/٢٠١٩قامت الباحثة بتطبيق البرنامج خالل الفترة الزمنية مـن           -
اجتماعاً ، بواقع ) ٣٦( ، وقد بلغت حوالي ثالثة أشهر، وقامت الباحثة خاللها بعقد           م ٢٠١٩
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مدة كل اجتمـاع  ) السبت، الثالثاء ،الخميس (ثالث اجتماعات أسبوعياً للجماعة التجريبية يوم     ) ٣(
  .تتراوح بين الساعة والنصف والساعتين باستثناء بعض األنشطة التي تتجاوز هذه المدة

لباحثة في نهاية فترة التجربة بإجراء القياس البعـدى علـى أعـضاء الجماعـة               قامت ا  - 
 القبلي والبعدى   ن وإجراء المقارنات بين القياسي    نالتجريبية للتعرف على الفروق بين القياسي     

ألعضاء الجماعة التجريبية وباستخدام المعامالت اإلحصائية تم استخالص نتـائج التجربـة     
تنور البيئى بالسياحة البيئية المستدامة باإلضافة إلى تحليل محتـوى        وذلك باستخدام مقياس ال   

التقارير الدورية التي قامت الباحثة بتسجيلها خالل عملها مع أعضاء الجماعـة التجريبيـة              
  . وذلك للتدليل على مدى حدوث تنمية في التنور البيئى

، بحيث يتضمن كـل بعـد        حددت الباحثة التعريف اإلجرائي لكل بعد من األبعاد الثالثة           -
 ثـالث  المشاركة وتتضمن كل عبـارة    ) مقدار(، وذلك لقياس معدل     العباراتمجموعة من   

  .إلي درجة أداء أعضاء جماعات البرلمان في تلك العبارة استجابات متدرجة تشير 
  :  وقد مرت عملية تصميم المقياس بالخطوات اآلتية 

  :تحديد موضوع المقياس والهدف منه -
قامت الباحثة بتحديد موضوع المقياس وهو تنمية التنور البيئى بالـسياحة البيئيـة                حيث  

المستدامة وكان الهدف منه تنمية التنور البيئى بالسياحة البيئية لدى أعضاء جماعات برلمان            
الطالئع عينة الدراسة وقد تم تطبيق المقياس حتى يمكن قياس الفروق فى كل بعد من أبعاد                

  .ككل س المقياس المقياس وكذلك
  :صياغة أبعاد المقياس وعباراته* 

 وذلك من خالل تحديد اإلطار العلمى للمقياس ثم تحديـد األبعـاد الرئيـسية والمؤشـرات        
  :واالستجابات التى يتضمنها كل بعد على حدة حيث تضمن المقياس األبعاد اآلتية

  . عبارة٢٤حماية السائح من التلوث ويشمل  : البعد األول*
  . عبارة ٢٤التدهور البيئى  ويشمل  : البعد الثانى* 
  . عبارة٢٤إصالح الفساد البيئى ويشمل  : البعد الثالث* 

تم عرض المقياس على أعضاء هيئة التدريس من كلية الخدمة االجتماعية جامعـة حلـوان              
ثمانى عضو هيئة تدريس وتم تحكـيم       ) ٨(وكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسوان وعددهم       

وفـى  . ارتباط العبارات بالمقياس وأبعاده ، الصياغة اللغوية للعبـارات : المقياس من حيث    
إعادة صياغة بعض العبارات وحذف عبارات أخرى والتى        ضوء المحكمين ومالحظاتهم تم     

من المحكمين كحد أدنى وذلك من خالل معادلـة         % ٨٥لم تحصل على نسبة االتفاق وهى       
  ١٠٠        X     عدد مرات االتفاق =       نسبة االتفاق لة معاد:نسبة االتفاق وهى 

  عدد مرات االختالف  + عدد مرات االتفاق                                       
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  :      ومن خالل ذلك تم إعادة صياغة المقياس كالتالى 
  .عبارة٢٠حماية السائح من التلوث ويشمل  : البعد األول 
  . عبارة ٢٠دهور البيئى  ويشمل الت: البعد الثانى 
  . عبارة٢٠إصالح الفساد البيئى ويشمل : البعد الثالث 

قامت الباحثة باستخدام طريقة إعادة االختبـار وذلـك بتطبيـق       : ثبات وصدق المقياس  * 
من األعضاء بالمركز وتتوفر فيهم شروط االختبـار وتـم إعـادة    ) ١٠(المقياس على عدد    

على نفس العينة وقامت الباحثة باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان      التطبيق بعد عشرة أيام     
  لتحديد معامل الثبات 

  يوضح معامالت االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني) ١(جدول رقم 
 الداللة اإلحصائیة )ر(قیمة معامل االرتباط  أبعاد المقیاس

  )٠.٠٥ ، ٠.٠١(دال عند  ٠.٨٤ حمایة السائح من التلوث 
  )٠.٠٥ ، ٠.٠١(دال عند   ٠.٨٣  التدھور البیئى 

  )٠.٠٥ ، ٠.٠١(دال عند   ٠.٨٦  إصالح الفساد البیئى 
  )٠.٠٥ ، ٠.٠١(دال عند   ٠.٨٨  الدرجة الكلیة للمقیاس

ــة       ــستوى معنوي ــن م ــصائية م ــة إح ــة  ذات دالل ــاس الثالث ــاد المقي ــح أن أبع ــذا يوض   وه
   . ٠.٨٨س ككل مرتفع حيث بلغ كما أن معامل الثبات للمقيا) ٠.٠٥ ، ٠.٠١(
  : وقد استخدمت الباحثة للتأكد من صدق المقياس نوعين من الصدق هما :صدق المقياس*
والذى تمثل فى قيام الباحثة بعرض المقياس على الـسادة المحكمـين             : الصدق الظاهرى *

لمرتبطـة  ان ذلك فاستبعدت العبارات غير      لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم وقد استفادت كثيراً م      
بموضوع المقياس وأضاقت عبارات جديدة فضالً عن تعديل صياغة بعض العبـارات مـع       

  .فأكثر% ٨٥على نسبة اتفاق بلغت االبقاء على العبارات التى حصلت 
حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية    :صدق االتساق الداخلى  *

  : )٢(جدول رقم ما هى موضحة فى الجدول التالى للمقياس وكانت النتيجة ك
 معامل االرتباط  ع معامل االرتباط  ع معامل ارتباط  ع
٠.٤٨٨  ٤١ **٠.٩٧٩  ٢١  **٠.٩٩٢  ١* 
٠.٧١٦  ٤٢  **٠.٩٩٧  ٢٢  .**٠٧١٦  ٢**  
٠.٩٩٢  ٤٣  *٠.٥٣٤  ٢٣   *٠.٥٣٨  ٣**  
٠.٩٩٧  ٤٤  **٠.٥٩٩  ٢٤ **٠.٧٠٦  ٤**  
٠.٢٥٧  ٤٥ *٠.٤٨٨  ٢٥  **٠.٦٠٣  ٥   
٠.٩٩٢  ٤٦  ٠.٤١١  ٢٦  ٠.٣٨٧  ٦**  
٠.٧١٦  ٤٧  *٠.٤٩٥  ٢٧ **٠.٥٧٠  ٧**  
٠.٥٨٠  ٤٨  **٠.٩٩٢  ٢٨  **٠.٥٧٥  ٨**  
٠.٩٩٤  ٤٩  **٠.٩١٢  ٢٩  **٠.٥٦١  ٩**  

٠.٦٣٦  ٥٠  *٠.٤٩٠  ٣٠ **٠.٩٩٤  ١٠**  
٠.٥٨٠  ٥١  **٠.٩٠٠  ٣١  **٠.٦٠٨  ١١**  
٠.٨٣٠  ٥٢ **٠.٩٩٥  ٣٢  **٠.٦٦٦  ١٢** 
٠.٩١٣  ٥٣  **٠.٨٠٠  ٣٣ ٠.٣٩٧  ١٣**  
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٠.٤٨٥  ٥٤  **٠.٩٠٠  ٣٤  **٠.٥٦٢  ١٤*  
٠.٩٠٠  ٥٥  **٠.٩٩٢  ٣٥  *٠.٥٣٤  ١٥**  
٠.٦٨٢  ٥٦ ٠.٤٨٠  ٣٦ **٠.٩٩٥  ١٦** 
٠.٩٩٢  ٥٧  **٠.٦٨٢  ٣٧  **٠.٨٣٠  ١٧**  
٠.٦٨٣  ٥٨  **٠.٩٩٢  ٣٨  **٠.٥٨٨  ١٨**  
٠.٤٨٢  ٥٩  **٠.٨٨٠  ٣٩  *٠.٥٤٢  ١٩  
٠.٥٣٨  ٦٠  **٠.٩٩٢  ٤٠  **٠.٥٨٠  ٢٠*  

غير دالة أما باقى عبارات المقياس       ٥٩،  ٤٥،  ٣٦،  ٢٦،  ١٣،  ٦ نالحظ من الجدول السابق أن العبارات رقم      
  )                                     ٠.٠١ ،  ٠.٠٥(فهى دالة عند 

 حساب معامل االرتباط بين عبارات كل بعد والدرجة الكلية للبعد وكانت النتيجة كما هى موضحة فى -
   الجدول

  

  يوضح معامالت االرتباط بين كل عبارات المقياس ومجموع المقياس )٣(جدول رقم 
  إصالح الفساد البیئى  التدھور البیئى   حمایة السائح من التلوث 

 معامل االرتباط  ع معامل االرتباط  ع معامل ارتباط  ع
٠.٥٦٤  ٤١  ٠.٨٣٥  ٢١  ٠.٥٨٢  ١  
٠٨٦٥  ٤٢  .٠٧٧١  ٢٢  .٠٥٩٣  ٢.  
٠٩٩٣  ٤٣   ٠.٧٦٦          ٢٣   ٠.٦٢٩  ٣ .  
٠.٥١٠  ٤٤  ٠.٩٩٣  ٢٤ ٠.٧٠٥  ٤ 
٠.٢٩٣  ٤٥  ٠.٥٨٠  ٢٥  ٠.٦٤٢  ٥  
٠.٧٠٦  ٤٦  .٠٢٠٥  ٢٦  ٠.٢٦٤  ٦  
٠.٨٤٥  ٤٧ ٠.٨٣٥  ٢٧ ٠.٨٨٥  ٧  
٠.٩٩٢  ٤٨  ٠.٩٨٢  ٢٨  ٠.٥٧٠  ٨   
٠.٥١٤  ٤٩  ٠.٦٣٠  ٢٩  ٠.٦٢٩  ٩   

٠.٩٩١  ٥٠ ٠.٨٥٣  ٣٠ ٠.٨٤٠  ١٠  
٠.٦٥٣  ٥١  ٠.٨٠٦  ٣١  ٠.٧١٥  ١١  
٠.٩٩٢  ٥٢  ٠.٧٣٢  ٣٢  ٠.٦٨٠  ١٢  
٠.٦٥٧  ٥٣ ٠.٧٧١  ٣٣ ٠.٥٨٩  ١٣ 
٠.٩٣٥  ٥٤  ٠.٧٤٢  ٣٤  . ٠٤٨٧  ١٤  
٠.٤٧٤  ٥٥  ٠.٦٨٤  ٣٥  . ٠٤٩٥  ١٥  
٠.٥١٤  ٥٦ ٠.٣٧٥  ٣٦ ٠.٢٥٠  ١٦ 
٠.٩٦٠  ٥٧  ٠.٥٤٧  ٣٧  ٠.٤٨٥  ١٧  
٠.٨٦٥  ٥٨  ٠.٩٩٢  ٣٨  . ٠٩٩٢  ١٨  
٠.٣٥٠  ٥٩  ٠.٩٩٣  ٣٩  . ٠٥٧٠  ١٩  
٠.٥١٠  ٦٠  ٠.٧٣٥  ٤٠  . ٠٩٩٤  ٢٠  

 بالبعـد  ٥٩، ٤٥ بالبعد الثـانى ،  ٣٦، ٢٦بالبعد األول ، ١٣ ، ٦نالحظ من الجدول السابق أن العبارات رقم   
  ).٠.٠١ ،  ٠.٠٥(الثالث غير دالة وهذا يؤكد النتيجة السابقة أما باقى عبارات المقياس فهى دالة عند 

كانت النتيجـة   حساب االرتباط بين مجموع كل بعد من أبعاد المقياس ومجموع المقياس و           *
  ) ٤(جدول رقم كما هى موضحة بالجدول التالى 

 )ر(معامل االرتباط  أبعاد المقیاس
 **٠.٨٤ حمایة السائح من التلوث 

  **٠.٨٣  التدھور البیئى 
  **٠.٨٦  إصالح الفساد البیئى 
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نالحظ  من الجدول السابق أن كل أبعاد المقياس سجلت أرتباطاً كبيـراً بمجمـوع     
من خالل إعادة التطبيق للمقياس على نفس العينة التى تم عليها التطبيـق األول              و.المقياس  
من األعضاء المتواجدين بالمركز وذلك بعد عشرة أيام من التطبيق األول تم            ) ١٠(وقوامها  

حساب معامالت االرتباط بين درجات أبعاد ومجموع المقيـاس الخـاص بـالتطبيق األول              
 ة كما هى موضحة فى الجدول التالى جوالتطبيق الثانى وكانت النتي

  يوضح معامل ثبات المقياس من خالل إعادة التطبيق) ٥(جدول رقم 
 معامل الثبات أبعاد المقیاس

  ٠.٨٤٢ حمایة السائح من التلوث 
  .٠٨٣٩  التدھور البیئى 

  ٠.٨٦٨  إصالح الفساد البیئى 
  ٠.٠١دال عند 

  .ع بثبات عال بين أبعاده نالحظ  من الجدول السابق أن المقياس يتمت
وقد قامت الباحثة بحسابها وذلك بالحصول على الجذر التربيعى          : )االحصائى(الصدق الذاتى أو    *

 .لمعامل الثبات 

       ٠.٩٤=           س  ٠.٨٨=   معامل الثبات=    الصدق الذاتى 
  يوضح الصدق الذاتي للمقياس )٦(جدول رقم 

 الجذر التربیعي لمعامل الثبات اتمعامل الثب أبعاد المقیاس
  ٠.٩٢ ٠.٨٤ حمایة السائح من التلوث 

  ٠.٩٢  ٠.٨٣  التدھور البیئى 
  ٠.٩٣  ٠.٨٦  إصالح الفساد البیئى 
  ٠.٩٤  ٠.٨٨  الدرجة الكلیة للمقیاس

  ويدل ذلك على أن المقياس على درجة عالية من الصدق والثبات 
  :ـ أدوات الدراسة  ٤
اجتمـاع دورى   ) ٣٦(لقد عقدت الباحثة مع الجماعة التجريبية عـدد           :  التقارير الدورية  -أ

) ٣٦( سـجلت فيهـا عـدد    ،ثالث شهور تقريباً  )٣(ثالث اجتماعات أسبوعياً لمدة    ) ٣(بواقع  
 حدثت ألعـضاء    التى ، وتم تحليل محتوى هذه التقارير للتعرف على التغييرات         تقريراً دورياً 

   .الجماعة التجريبية
وقد قامت ) من إعداد الباحثة ( تنمية التنور البيئى بالسياحة البيئية المستدامة  مقياس -ب

  :الباحثة بتصميمه بناء على عدة خطوات 
تنمية التنـور البيئـى بالـسياحة    "  حددت الباحثة مفهوم المتغير التابع المراد قياسه وهو         -

ت والبحـوث و الدراسـات      في ضوء هذه الدراسة معتمدة علي الكتابـا       " البيئية المستدامة   
التي اعتمدت علي القياس في طريقة العمل مع الجماعات بـصفة عامـة والتـي               . السابقة
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بصفة خاصة وذلك لتحديد المعايير الخاصة بكل بعـد مـن            "التنور البيئى   " تناولت قياس   
  . أبعاد المقياس وفقراته 

لبيئى بالسياحة البيئية المـستدامة     بتنمية التنور ا   حددت الباحثة أبعاد المقياس والتي ترتبط        -
  : أبعاد رئيسة وهي كالتالي ثالث في ضوء هذه الدراسة في 

  .  حماية السائح من التلوث :البعــد األول 
 .  البيئى  التدهور:البعد الثاني 
   . إصالح الفساد البيئى :البعد الثالث 

، بحيث يتضمن كـل بعـد   ثة الثال حددت الباحثة التعريف اإلجرائي لكل بعد من األبعاد    -
، برلمان الطالئع بمركز بدر بمدينة أسـوان التي يتعرض لها جماعة   العبارات  مجموعة من   

  . تنمية التنور البيئى بالسياحة البيئية المستدامة ) مقدار(وذلك لقياس معدل 
 عرض المقيـاس علـى أعـضاء هيئـة       عرضت الباحثة المقياس بصورته األولية علي      -

 كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان وكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسـوان       التدريس من 
ارتبـاط العبـارات    : ثمانى عضو هيئة تدريس وتم تحكيم المقياس من حيث          ) ٨(وعددهم  

 ، حتى يكون المقياس صالحاً لقيـاس الـشيء   الصياغة اللغوية للعباراتبالمقياس وأبعاده ،    
وضع المقياس فى صـورته النهائيـة       عن  ت تلك المرحلة    الذي وضع من أجله ، وقد أسفر      
 عبـارة  ١٨عبارة ثالثة أبعاد كل بعد يحتوى علـى   ) ٥٤(بحيث أصبح المقياس يتكون من      

) ١(درجـة ،    ) ٢(درجة ،   ) ٣(لكل عبارة ثالث استجابات حددت الباحثة ثالث استجابات         
  .درجة  لكل عبارة 

 عدد العبارات أبعاد المقیاس
 ١٨ ئح من التلوث حمایة السا

  ١٨  الھدر البیئى 
  ١٨  اصالح الفساد البیئى 
  ٥٤  عدد العبارات الكلیة

  :علي النحو التالي العبارات قامت الباحثة بإعداد المقياس في صورته النهائية بحيث جاءت 
  :ويتضمن ما يلى   ) حماية السائح من التلوث : ( البعد األول*
  ) . ٦ ، ٥، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ (رقم العبارات ويشير إليه : معرفى المكون ال: "  المؤشر األول -
  ). ١٢ ، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧(رقم العبارات ويشير إليه "  المكون القيمى :"  المؤشر الثاني-
، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣(رقـم  العبـارات  ويشير إليه " :  المكون المهارى  : "  المؤشر الثالث    -

١٨.( 

  : ويتضمن ما يلي )  البيئى ورالتده : ( البعد الثاني* 
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 ٢٣ ،   ٢٢،  ٢١ ، ٢٠،  ١٩( رقـم    عبـارات ويشير إليه ال  " : المكون المعرفى   : "  المؤشر األول    -
،٢٤ . (  
، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧ ، ٢٦، ٢٥( رقـم      عبـارات ويشير إليه ال  " المكون القيمى   : "   المؤشر الثاني  -

٣٠ .( 

 ، ٣٤ ، ٣٣ ، ٣٢،  ٣١( رقـم    عبـارات إليـه ال  ويـشير    " : المكون المهارى "  :الثالث    المؤشر -
٣٥،٣٦.( 

  : ويتضمن ما يلي ) إصالح الفساد البيئى  : (البعد الثالث* 
 ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٩،  ٣٨ ، ٣٧( رقـم  عبـارات  ويشير إليه ال":  المكون المعرفى  "ج: المؤشر األول  -

٤٢ . (  
 ، ٤٧ ، ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣( رقـم   عبـارات ويشير إليه ال  "  المكون القيمى     : " المؤشر الثاني  -

٤٨ .( 

 ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩( رقـم  عباراتويشير إليه ال:  " مهـارى المكون ال " :  المؤشر الثالث -
٥٤.(  
  : مجاالت الدراسة -٥
  .تم تطبيق هذه الدراسة بمركز بدر بمدينة أسوان  : المجال المكانىـ  أ

مسة عشر عضو من أعضاء برلمـان       خ) ١٥(عينة عمدية مكونة من     : المجال البشرى .ب
  :الطالئع وفقاً للمحددات التالية 

  ) . إناث –ذكور (  تواجد أكبر عدد من المترددين على مركز شباب بدر بمدينة أسوان -
  ).الرياضية ، الثقافية ،االجتماعية ، البيئية والدينية (  االشتراك فى جميع أنشطة المركز -
ومـدتهم  ثـانوى عـام   ) ثانية و ثالثة ( بالمرحلة سنة ) ١٨(إلى ) ١٦( أن تتراوح أعمارهم من   -

  ).سنتين إلى أربع سنوات(من  بالمركز
 م إلـى  ١٦/٢/٢٠١٩استغرقت التجربة حوالى ثالثة أشهر فـى الفتـرة مـن       :المجال الزمنى ـ   ج
  م ٩/٥/٢٠١٩
طريقـة إعـادة     أساليب المعالجة اإلحصائية وتمثلت في          : المستخدمة   اإلحصائيةمالت  المعا -٥

االختبار ، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، معامالت االرتباط لسبيرمان واالتـساق            
  .SPPSالداخلى وذلك من خالل البرنامج اإلحصائي

  : الصعوبات التى واجهت الباحثة وكيف تم التغلب عليها-٦
وخاصة التى خارج المركـز     التنفيذية المرتبطة بتطبيق البرنامج     عدم سهولة االجراءات      -

  .مما إحتاج إلى بذل الكثير من الجهد مع الجهات المختصة لتنفيذ تلك االجراءات
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 أعتراض األعضاء على أوقات أنشطة برنامج التدخل المهنى لتعارضها مع دروسهم وقد             -
تغلبت الباحثة من خالل إيجاد شىء من المرونة فى البرنامج والتنسيق الجيد مع األعـضاء              

  .تحديد المواعيد التى تناسبهم وال تتعارض مع دروسهمل
أبدى بعض األعضاء في بداية التدخل المهني تحفظاً في حدود العالقة وإقامتها مع الباحثة             -

لألعـضاء  ولكن سرعان ما تالشت هذه المقاومة من خالل جهود الباحثة وإتاحة الفرصـة          
   .هم واهتماماتهم ومناقشة حاجاتي نفوسهمية واحترامها وبث الثقة ف بحرللتعبير عن آرائهم

مركز وتم مواجهتهـا    الوخارج  عدم توفر اإلمكانيات المادية للقيام ببعض األنشطة داخل          -
  . من خالل االستعانة بتدعيم الجهود الذاتية وتدعيم بعض الهيئات الممولة لبعض األنشطة

لى بعض النتائج ، وذلك بعد اختبار لقد توصلت الدراسة إ : نتائج الدراسة الميدانية: تاسعاً  
علـي  ) العمل مع الجماعات باستخدام النموذج التنظيمـى البيئـى         (أثر متغير مستقل وهو     

تنمية التنور البيئى بالسياحة البيئية المستدامة لدى أعضاء جماعات برلمان      (متغير تابع وهو    
ائى ، والمالحظات العلميـة     ، وقد تم تفسير تلك النتائج من خالل التحليل اإلحص         ) الطالئع  

للباحثة لمعرفة التغييرات التى طرأت على أعضاء الجماعة أثناء االجتماع بهـم وممارسـة    
األنشطة المختلفة ، وتحليل محتوى التقارير الدورية التى سجلتها الباحثة وسـوف أوضـح              

  : نتائج الدراسة من خالل ما يلى 
  : داه  النتائج المتعلقة بصحة الفرض األول ومؤ-١
 من المتوقع وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين العمـل مـع الجماعـات                -أ

البيئى ) المهارى القيمى و  –المعرفى  ( باستخدام النموذج التنظيمى البيئى وتنمية الجانب       
  .ألعضاء جماعات برلمان الطالئع  حول حماية السائح من التلوث 

ة لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي وضح النتائج اإلحصائيي )٧(جدول رقم 
  )حماية السائح من التلوث( : بالنسبة للبعد األولللجماعة التجريبية 

     القیاس 
  المؤشر

  ت   القیاس القبلى  القیاس البعدى
  المحسوبة

ت الجدولیة عند 
)٠.٠٥، ١٤(   

الداللة 
  االحصائیة

١س ١ع
٢س  ٢ع /

حمایة السائح   /
  ٢٩‚٤٧  ٧‚٧  ٣٩‚٥٣  ٨‚٩  من التلوث

توجد داللة   ٢ ‚ ١٤٥  ١٢‚٢٠
  إحصائیة

متوسطات درجات أعضاء جماعات برلمان الطالئع في القياس البعدى: ١س.   
متوسطات درجات أعضاء جماعات برلمان الطالئع في القياس القبلى : ٢س.   

بالسياحة البيئيـة    يتضح من الجدول السابق والذي يتعلق بالبعد األول لمقياس التنور البيئى            
، أن قيمة )حماية السائح من التلوث     ( المستدامة لدى أعضاء جماعات برلمان الطالئع وهو        

) ١٤( عند درجة حرية     ٢‚١٤٥=  وهي أكبر من قيمة ت الجدولية        ١٢‚٢٠= ت المحسوبة   
رية ذات داللة إحصائية لـدى  مما يدل على وجود فروق جوه ) ٠.٠٥(عند مستوى معنوية    
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التجريبية بعد التدخل وهو ما يؤكد على صحة الفرض الفرعي األول والذي مؤداه              عة  جماال
توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين العمل مـع الجماعـات باسـتخدام النمـوذج            (

البيئى ألعضاء جماعـات    )  القيمى والمهارى    –المعرفى  ( التنظيمى البيئى وتنمية الجانب     
 السائح من التلوث حيث أتاح برنامج التدخل المهني الفرصـة           برلمان الطالئع  حول حماية    

لعينة الدراسة االستفادة من األساليب المختلفة للتدخل المهني وذلك لما يتضمنه البرنامج من             
 أعضاء  أنشطة واستراتيجيات تساعد على زيادة التنور البيئى بالسياحة البيئية المستدامة لدى          

 حيث أكدت على أن     )١٩٩٤( عامر  : دراسة  ما أوضحته   وهذا   .جماعات برلمان الطالئع  
من أهم مشكالت تلوث البيئة هى تلوث المياه والتلوث بالقمامة وتلـوث الهـواء وتلـوث                

حيث إن اإلنسان الذى تنقصه المعرفة البيئية وما يدور حوله من نشاطات قد يؤدى       . المنازل
ديه فيتسبب فى تلوثهـا أو إتـالف     نقص وعيه ومعارفه إلى تكوين اتجاهات ضارة بالبيئة ل        

بعض مكوناتها أو فى استخدامه السيىء لمواردها أو استنزاف هـذه المـوارد بـسلوكيات              
: دراسـة   وهذا مـا أكدتـه      .)١٢٧، ص   ١٩٩٠السنهورى وآخرون ،    (ضارة به وببيئته    

إلى وجود عالقة بين معرفة الطالب عن مـشكلة تلـوث البيئـة وبـين               ) ١٩٩٢(سرحان
 ) ١٩٩٢( إبـراهيم : دراسة وهذا يتفق مع  .نشطة التي تهدف إلى حمايتها  ألفي ا مشاركتهم  

إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو حماية البيئة من التلوث والمخـاطر الناجمـة               
نه يمكن للخدمة االجتماعية أن     أ إلى   )١٩٩١(فهمى،  الرشيدى  : دراسة  كما اهتمت   . عنها

اد والجماعات والمجتمعات لتنمية وعيهم بمشكالت بيئتهم والحد         مع األفر   حيوياً تلعب دوراً 
جماعات برلمان الطالئـع    أعضاء  كأداة  األنشطة التي تتعلم فيها       فوفر البرنامج   . امن تلوثه 

الـسائح مـن    حول حمايـة    يئى بالسياحة البيئية المستدامة      الب التنور في تنمية    مما ساعدهم 
   ).١١، ٥،٧،٩،١٠ (التقرير رقمالتلوث ويتضح  ذلك في  

  : النتائج المتعلقة بإثبات صحة الفرض الفرعي الثاني ومؤداه -٢
هناك عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين العمل مع الجماعات باسـتخدام النمـوذج              " 

ات البيئى ألعضاء جماع  ) المهارى القيمى و  –المعرفى  ( التنظيمى البيئى وتنمية الجانب     
  . البيئىوقف التدهوربرلمان الطالئع  حول 

للجماعة وضح النتائج اإلحصائية لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي ي )٨(جدول رقم 
  ) التدهور البيئى( : ثانىبالنسبة للبعد الالتجريبية 
        القیاس 

  المؤشر
ت   القیاس القبلى  القیاس البعدى

  المحسوبة
ت الجدولیة عند 

)٠.٠٥، ١٤(   
  صائیةالداللة االح

١س ١ع
٢س  ٢ع /

  التدھور البیئى  /
٣١‚٢  ٧‚٩  ٣٩‚٦  ٨‚٩  

  توجد داللة إحصائیة  ٢ ‚ ١٤٥  ١٢‚٥٧

التنور البيئى بالسياحة    لمقياس   لثانى السابق والذي يتعلق بالبعد ا     يتضح من الجدول  
 ، أن قيمـة ت    )التدهور البيئى   (وهوالمستدامة لدى أعضاء جماعات برلمان الطالئع        البيئية
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عند ) ١٤( عند درجة حرية     ٢‚١٤٥= وهي أكبر من قيمة ت الجدولية       ١٢‚٥٧= حسوبة  الم
ة ذات داللـة إحـصائية لـدى        مما يدل على وجود فروق جوهري     ) ٠.٠٥(مستوى معنوية   

(  والذي مؤداه ثانى يؤكد على صحة الفرض الفرعي ال       التجريبية بعد التدخل وهو ما     جماعةال
صائية بين العمل مـع الجماعـات باسـتخدام النمـوذج           توجد عالقة ايجابية ذات داللة إح     

البيئى ألعـضاء جماعـات   )  القيمى والمهارى –المعرفى ( التنظيمى البيئى وتنمية الجانب   
األمر الذي يبين لنا أن برنامج التدخل المهني كان له           .التدهور البيئى برلمان الطالئع  حول     

ويوضـح اآلثـار اإليجابيـة    ئع بيئيـاً    تنور أعضاء جماعات برلمان الطال    أثر واضح على    
التقـدم  ويرجع ذلك إلى  .نحو البیئةاإليجابیة  السلوكيات البيئية لبرنامج التدخل المهني لزيادة  

البيئة وإحداث  استخدام  زادت قدرة اإلنسان علـى     حيث  العلمي الكبير الذي يشهده عصرنا،      
، فمن خالل   مصلحة األفراد واألمم   يرات عديدة وكبيرة في مقوماتها بما يتفق واعتبارات       يتغ

تتبع عالقة اإلنسان ببيئته نتبين أنه بدأ حياته على األرض وهمـه األكبـر حماية نفسه من               
 ما يعايشه من حيوانات مفترسة أو كائنات دقيقة تسبب له األمـراض        خاصةً ، عوامل البيئة 

ان األكبـر اآلن حمايـة     أو تؤدي إلى هالكه، وتطورت هذه العالقة إلى أن أصبح هم اإلنس           
وبرزت قضايا البيئة المختلفة مثل تلوث البيئـة واسـتنزاف         . البيئة من عوامل فعل اإلنسان    

مصادر الثروة وسوء استغاللها ، واإلخالل بالنظم البيئية فـي كثيـر مـن المنــاطق ،                 
فت إليه وهذا ما هد . والتزايـد السكاني بمعدالت تفوق معدالت تزايد مصادر الغذاء والطاقة        

التنظيمي البيئي في التخفيف    النموذج  ار فعالية   بإلى اخت ) ٢٠٠٦ (، التمامى  مبروك: دراسة  
من حدة السلوك البيئي السلبى من خالل األنشطة المختلفة لبرنامج التدخل المهني مما يساعد              

 :دراسـة وهذا مـا أكدتـه   .في تنمية الوعى البيئي لدى األعضاء المنضمين لمراكز الشباب 
)2001 (Karlarinker             إلى إمكانية توفير استراتيجيات لحماية البيئة من خـالل إزالـة 

المواد الخطرة من البيئة للوقاية من التلوث لتحقيق التنمية المستدامة ، كما أكدت أيضاً على               
دراسـة  وهـذا مـا قدمتـه     .ضرورة المساهمة االيجابية نحو نظام سياسة االصالح البيئى 

:2002)(  Gayford  بهـدف تنميـة     فاعتمدت على بناء نموذج هرمي بطريقة المناقشات
فوفر البرنامج كأداة  األنشطة التـي       . التنور البيئي لدى معلمي العلوم في المرحلة الثانوية         

 في تنمية التنور البيئى بالـسياحة       مما ساعدهم تتعلم فيها  أعضاء جماعات برلمان الطالئع        
 ٢٢ ،   ٢٠،  ١٥ ،   ١٣(البيئى ويتضح  ذلك في  التقرير رقم         ر  التدهوالبيئية المستدامة حول    

 ،٢٤.(  
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  النتائج المتعلقة بإثبات صحة الفرض الفرعي الثالث ومؤداه  -٣
هناك عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين العمل مع الجماعات باسـتخدام النمـوذج              " 

 البيئى ألعضاء جماعـات     )المهارى القيمى و  –المعرفى  (التنظيمى البيئى وتنمية الجانب     
  .برلمان الطالئع حول إصالح الفساد البيئى 

وضح النتائج اإلحصائية لداللة الفروق بين القياسين القبلي ي) ٨(جدول رقم 
  ).إصالح الفساد البيئى ( للبعد الثالث بالنسبة للجماعة التجريبية والبعدي 
       القیاس

   المؤشر
ت   القیاس القبلى  القیاس البعدى

  لمحسوبةا
ت الجدولیة عند 

)٠.٠٥، ١٤(   
  الداللة االحصائیة

١س ١ع
٢س  ٢ع /

إصالح الفساد   /
  ٣٣‚٥٣  ٨‚٢  ٤١‚١٣  ٩‚٠٦  البیئى

  توجد داللة إحصائیة  ٢ ‚ ١٤٥  ١٢‚٦٧

 التنور البيئى بالسياحة البيئيـة  لمقياس  لثالث السابق والذي يتعلق بالبعد ا     يتضح من الجدول    
 ، أن قيمـة ت ) إصالح الفساد البيئى  (وهوجماعات برلمان الطالئع    المستدامة لدى أعضاء    

) ١٤( عند درجة حريـة      ٢‚١٤٥= أكبر من قيمة ت الجدولية       وهى   ١٢‚٦٧ = المحسوبة  
 وق جوهرية ذات داللة إحصائية لـدى مما يدل على وجود فر  ) ٠.٠٥(عند مستوى معنوية    
 والـذي   ثالـث  الفرض الفرعـي ال     يؤكد على صحة   بعد التدخل وهو ما   الجماعة التجريبية   

توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين العمل مع الجماعات باستخدام النمـوذج             (مؤداه
البيئى ألعضاء جماعـات    )  القيمى والمهارى    –المعرفى  ( التنظيمى البيئى وتنمية الجانب     

نامج التدخل المهنـي  مر الذي يبين لنا أن بر    األ. إصالح الفساد البيئى  برلمان الطالئع  حول     
: دراسـة   هأوضحت وهذا ما .تجاه البيئة االيجابية سلوكياتهم دةكان له أثر واضح على زيا

 إلي ضرورة إكساب الطالب المهارات الالزمة لحل المشكلة البيئيـة       )٢٠٠١(عبد الوهاب   
ليـة  فاعإلـى   )٢٠١٥(ربيـع  : دراسة واتفقت  .  تجاه البيئة   االيجابية   مع تنمية سلوكياتهم  

الفتيات الريفيات  ) معارف ، اتجاهات وسلوكيات     (للخدمة االجتماعية وتنمية    التدخل المهنى   
  . نحو اإلصحاح البيئي
بأهمية تنمية الوعي واالتجاه االيجابي نحو البيئة ) (Hikawo  ,1999وهذا ما أكدته دراسة

 البيئـة عـن     من خالل تهيئة الخبرات العلمية حتى يتعايش الطالب مع عناصر ومشكالت          
 الزيارات الطالبية للمتنزهات القوميـة    همية بأ (Mollory,1999) واتفقت معها دراسة  .قرب

 .فاعلية في تنمية الوعي البيئي ومن ثم يتزايد االهتمام بالمحافظة على البيئةوأنها أكثر 

  فوفر البرنامج  كأداة األنشطة التي يتعلم فيها  أعضاء برلمان الطالئع ممـا سـاعدهم فـي        
زيادة معرفتهم وقيمهم ومهاراتهم نحو التنور البيئى حول إصالح الفساد البيئى ويتضح ذلك             

  ).٣١،٣٢،٣٤، ٢٩(في  التقرير رقم 
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ذات   ايجابيـة   عالقـة   هناك: "النتائج المتعلقة بإثبات صحة الفرض الرئيسي ومؤداه         -٤
 ة التنور وتنمييمى البيئى   التنظإحصائية بين العمل مع الجماعات باستخدام النموذج         داللة

  .جماعات برلمان الطالئع   ألعضاء         المستدامة        بالسياحة البيئية البيئى
ـ         ) ٩(جدول     بالنـسبة   ةيوضح الفروق بين القياسين القبلي والبعدى للجماعـة التجريبي

  ). البيئى بالسياحة البيئية المستدامةالتنور( للمقياس ككل
  البعد  م  ت المقیاسمتوسط درجا

 ت  بعدیًا  قبلیًا
  المحسوبة

  الترتیب
  قبل

  الترتیب
  بعد

  ١  ٣  ١٢‚٢٠  ٣٩‚٥٣  ٢٩‚٤٦  حمایة السائح من التلوث  ١
  ٢  ٢  ١٢‚٥٧  ٣٩‚٦  ٣١‚٢  التدھور البیئى  ٢
  ٣  ١  ١٢‚٦٧  ٤١‚١٣  ٣٣‚٥٣  إصالح الفساد البیئى  ٣

      ٢٠‚٨  ١٢٠ ‚٢٦  ٩٤‚٢  الدرجة الكلیة  

وهو العمل مع الجماعات    " على مدى تأثير المتغير التجريبي وهو       تدل نتائج الجدول السابق     
باستخدام النموذج التنظيمى البيئى على المتغير التابع وهو تنمية التنـور البيئـى بالـسياحة        
البيئية المستدامة ، حيث أتضح من مقارنة درجات  أعضاء الجماعة التجريبية قبـل وبعـد            

. ة في القياس البعدى بدرجة كبيرة عن القياس قبلياً        التجربة ارتفاع درجات عضوات الجماع    
وهذا يتضح من الجدول  السابق الخاص بمقارنة نتائج القياسين القبلـي والبعـدى ألبعـاد                

القبلي والبعدى المقياس ككل ، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين         
العمـل مـع   " سـة الرئيـسي وهـو    ،  مما يدل على صحة فرض الدرا  للجماعة التجريبية 

الجماعات باستخدام النموذج التنظيمى البيئى على المتغير التابع وهو تنمية التنـور البيئـى              
 انخفـاض مـستوى     )١٩٩٨(سرحان  : دراسة  وهذا ما بينته    . بالسياحة البيئية المستدامة    

فايـة  لدى طالب جامعة حلوان عـن حـد الك         % ٦١,٨٧التنور البيئى حيث  بلغت بنسبة       
 )٢٠٠٠(فـراج   : دراسـة   واتفقت الدراسة السابقة مع      . %٧٥المحدد فى الدراسة بنسبة     

حيث هدفت إلى تنمية بعض عناصر التنور البيئي لدى طالب كلية التربية بجامعـة الملـك       
خالد بالمملكة العربية السعودية من خالل التعلم الذاتي عن طريق الموديـوالت التعليميـة              

ي تحقيق أهدافها ووصول معظم األفراد لمستوى التمكن الذي اقترحتـه           ونجحت الدراسة ف  
إلـى   )١٩٩٣(عبـده ، أحمـد   : دراسة  واتفقت الدراسة السابقة مع     ..%٧٥الدراسة وهو   

 الثانويـة ، التـى أوضـحت أن طـالب     المرحلة طالبإكساب عناصر التنور البيئى لدى    
وهـذا مـا أكدتـه    .  البيئـى  التنـور مستوى المطلوب فـى  المرحلة الثانوية ليسوا على ال 

أن العمل اإليجابي يعد نتيجة نهائية للتنور البيئي حيث يجـب أن  Relf )  ،  (2003دراسة
  . أدائياًير أكثر من كونه نشاطاًي يركز على عمل التغونشطاً  حساساًيكون ناقداً
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 حـدوث تغييـر   ويتضح من تفسير تلك النتائج أن استخدام النموذج التنظيمى البيئى أدى إلى 
 فعلى في درجات أعضاء جماعة برلمان الطالئع في القياس البعدى، مما أدى إلى حـدوث              

وفى ضـوء مـا    .خل المهنىوهذا يدل على مدى تأثير برنامج التد  ، هذه الفروق المعنوية  
 عرضه من جداول وبيانات إحصائية ومناقشتها يمكن القول أن الباحثة أمكنت إثبات صـحة               سبق

العمـل مـع الجماعـات      " هناك عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين        : لرئيسي التالي   الفرض ا 
 لـدى أعـضاء     ستدامةباستخدام النموذج التنظيمى البيئى وتنمية التنور البيئى بالسياحة البيئية الم         

  ".جماعات برلمان الطالئع 
  :التوصيات والبحوث المقترحة 

 تتقدم  الدراسة الحالية من نتائج ضوء ما توصلت إليهى ف: توصيات الدراسة  -  أ
  :ىعض التوصيات كاآلتب بةالباحث

ضرورة عقد دورات تدريبية عن ثقافة الوعى البيئى والحفاظ على الموارد  *
 .الطبيعية

 . ضرورة فتح ساحات الحوار االلكترونية على الشبكة حول القضايا البيئية  *
 .الجامعى بالجامعاتضرورة  تفعيل دور جماعات أصدقاء البيئة من الشباب  *
 .بثقافة ترشيد استهالك الموارد للطلبة تعنى إرشادية برامج ضرورة اعتماد *
 .ضرورة مشاركة الشباب فى مشاريع بيئية تنمى لديهم التربيية البيئية  *
 .عقد ورش عمل تبصر الشباب بمخاطر السلوكيات البيئية الخاطئة *
  .ندوات عن مواجهة الفساد البيئى  ضرورة عقد   *

تقترح الباحثة في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية إجراء األبحاث : البحوث المقترحة-ب
  :اآلتية

  .متطلبات تفعيل دور جماعة أصدقاء البيئة بالمجال الجامعى من منظور خدمة الجماعة -
 .اسهامات جماعات األنشطة الطالبية فى تنمية الوعى بخطر التلوث البيئى  -
  .الجامعىللشباب ى فى طريقة العمل مع الجماعات لغرس القيم  البيئية برنامج إرشاد -
طريقة العمـل مـع      من منظور  البیئي المجال السیاحي على   التكنولوجیا الحدیثة  مخاطر -

 .الجماعات
 .دور جماعات األقران فى تنمية ثقافة ترشيد االستهالك البيئى  -
ت البيئية من منظور طريقـة العمـل مـع          استخدام االقصاء البيئى فى مواجهة المشكال      -

  .الجماعات
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  )١٠(جدول رقم                                               
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  المراجع
ش           ): ١٩٩٨ (إبراھیم ، أحمد حسني    ر من وراه غی الة دكت صر، رس ي م ة ف ة البیئ رامج حمای ة  تقویم ب ورة ، جامع

 .فرع الفیوم ، كلیة الخدمة االجتماعیة : القاھرة 
تقویم  فاعلیة برلمان الطالئع بمراكز الشباب فى تحقیق أھدافھ ، ) : ٢٠١٣ (ابراھیم  ، دالیا عبدالمولى عبدالنبى

  .رسالة ماجستر غیر منشورة  ، جامعة الفیوم ، كلیة الخدمة اإلجتماعیة 
ل  راھیم ، نبی وث    :)١٩٩٢(إب ن التل ة م ة البیئ و حمای ة نح ة االجتماعی الب الخدم ات ط شور  .  اتجاھ ث من بح

  .كلیة الخدمة االجتماعیة، فرع الفیوم : بالمؤتمر العلمي الثاني ، جامعة القاھرة 
دین          اھرة          : )٢٠٠٢(أحمد ، محمد شمس ال ة ، الق ة االجتماعی ي محیط الخدم ات ف ع الجماع ز  : العمل م مرك

  . الجامعي، جامعة حلوان، بدون طنشروتوزیع الكتاب
د وآخرون      رم محمد حم دي ، ك ات    : )٢٠٠٢(الجن ع الجماع ق  (العمل م ة والتطبی ة  ) النظری اھرة ، جامع ، الق

  .مركز نشروتوزیع الكتاب الجامعى : حلوان
سـیاحیة، مجل        : )٢٠١٤(الحسن ، ھاشم جعفر      ـة ال ـوارد الطبیعی ـة الم ـي تنمی ـة ف ـة اإلدارة أثر السـیاحة البیئی

   ).١٠٠(ع ، ) ٣٧(واالقتصـاد ، السنة 
:  نحو إدماج منھجي للتربیة البیئیة في التعلیم النظامي العربي، جامعة الدول العربیة : )١٩٩٩(الحطاب ، أحمد 

  .القاھرة
ا للطب : الخدمة االجتماعیة وحمایة البیئة ، القاھرة  : )١٩٩٠(السنھورى ، أحمد محمد وآخرون     اعة  دار مارین

  .    والنشر
ي محافظة       : )٢٠٠١(العفیفي، محمد عبد الفتاح   ي ف سادس األساس صف ال ذ ال  مستوى التنور البیئي لدى تالمی

  . غزة-، رسالة ماجستیرغیر منشورة ، كلیة التربیة ، الجامعة اإلسالمیة) فلسطین(رفح 
تربویة المعرفة في المناھج وطرق معجم المصطلحات ال: )١٩٩٩(أحمد حسین ، الجمل ، على أحمد  اللقانى ، 

  .٢التدریس ، القاھرة ، عالم الكتب ، ط 
  .مؤتمر البیئة العالمي : )٢٠١٢(الموسوعة البیئیة 

ة       : )٢٠١٤(المصیلحى ، نجالء أحمد      ع ، مجل دى الطالئ ة ل یم المواطن فعالیة برنامج التعلیم المدنى فى تنمیة ق
 ). ٧(، ج ) ٣٧(كلیة الخدمة اإلجتماعیة ،  ع : إلنسانیة ،جامعة حلواندراسات فى الخدمة اإلجتماعیة والعلوم ا

  .١مؤسسة الوراق  للنشروالتوزیع ، ط: السیاحة البیئیة وأسس استدامتھا ،عمان  :  )٢٠١٠( بظاظو ، إبراھیم  
  .ي الحدیثالمكتب الجامع:السلوك اإلنساني والبیئة االجتماعیة ، اإلسكندریة: )٢٠١٠(حبیب ،  جمال شحاتھ  

اھرة      : )١٩٩٤(حبیب ، جمال شحاتھ وآخرون      ة   ، الق ة الخدمةاالجتماعی ار مھن دار : اإلنسان والبیئة فى إط
  .مارینا للطبع والنشر

ق     : )١٩٩٨(حسب اهللا ، رمضان ابوالفتوح السید   ى تحقی دراسة استطالعیة لممارسة طریقة خدمة الجماعة ف
  .كلیة الخدمة االجتماعیة: رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة حلوان . مدرسىأھداف التربیة البیئیة بالمجال ال

العالقة بین استخدام البرنامج في خدمة الجماعة وإكساب الطالب مھارات  :  )١٩٩٣( حسنین ، زغلول عباس 
  . كلیة الخدمة االجتماعیة : رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة حلوان . حل المشكالت البیئیة

دار المعرفة : االتجاھات الحدیثة في السیاحة ، االسكندریة : )٢٠٠٨.( لمیاء السید ، فتحي ، الشرقاوي ، فيحن
  .الجامعیة

سین   یماء ح ع ، ش و     ) :٢٠١٥(ربی ات  نح ات الریفی ي الفتی ة وع ة و تنمی ة االجتماعی ي للخدم دخل المھن  الت
كلیة : جامعة حلوان . االجتماعیة والعلوم االنسانیةبحث منشور فى مجلة دراسات في الخدمة . اإلصحاح البیئي 

 ) .٧(ج ، ) ٣٩(الخدمة االجتماعیة ، ع 
 .١عمان، األردن، ط. التربیة البیئیة :  )٢٠٠٦.(ربیع ، ربیع، ھادي ، عادل

امج   ) : ١٩٩٨( سرحان ، نظیمة أحمد محمود      وان وبرن التنور البیئي واالتجاھات البیئیة لدى طالب جامعة حل
م          مقت اب ، عل ة للكت صریة العام ة الم ة ، الھیئ ة لطالب الجامع رح لتنمیة مستوى التنور البیئي واالتجاھات البیئی

   .)٤٧(، ع ) ١٢(النفس ، مج 
ف  د الظری عد، محم ن   ) : ١٩٩١(س ة م ة البیئ و حمای اه نح ة االتج امعي وتنمی شباب الج ات ال ع جماع ل م العم

  .فرع الفیوم، كلیة الخدمة  االجتماعیة: خامس ، جامعة القاھرة بحث منشور فى المؤتمر العلمي ال.التلوث
الة       : )١٩٩٤(عامر، محمد السید أبو المجد      ا ، رس ى مواجھتھ شعبیة ف ة ودور المشاركة ال مشكالت تلوث البیئ

  .معھد الدراسات والبحوث البیئیة  :دكتوراه غیر منشورة ، جامعة عین شمس 
د       شاركة          : )٢٠١٥(عبد الرحمن، منال عید أحم ل ـم ة لتفعـی ة الجماـع ى خدـم ى ـف ى البیـئ دخل التنظیـم تخدام الـم اـس

: التالمیذ فى تنمیة البیئة ، بحث منشور فى مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم االنسانیة، جامعة حلوان
  ).٤(ج ،)٣٩(كلیة الخدمة االجتماعیة،ع 
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ث   إسھامات برام :  )٢٠١٨( عبد الرحمن ، منال عید أحمد     ة، بح ج العمل مع الجماعات فى نشر ثقافة المحافظة على البیئ
ة،ع  : منشور فى مجلة الخدمة اإلجتماعیة ، الجمعیة المصریة لألخصائیین اإلجتماعیین،جامعة حلوان   كلیة الخدمة االجتماعی

  ).٥(ج ،) ٥٩(
القائمین بالتدریس بفصول محو األمیة، تنمیة مستوى التنور البیئي الوظیفي لدى : )٢٠٠٠(عبد المسیح،سمعان عبد المسیح 

  ). ٤(، ج )٢٤(مجلة كلیة التربیة، جامعة عین شمس،ع 
ل الروضة ،       : )٢٠٠٧(عبد المؤمن ، مروة محمود الشناوي السید   دى طف سیاحي ل وعي ال وحدة تعلیمیة مقترحة لتنمیة ال
  .رسالة ماجستیرغیر منشورة ، جامعة القاھرة

ؤتمر     ) : ٢٠٠١(عبد الوھاب ، ماجدة احمد      ى الم شور ف ث من نحو خطة لتنمیة الوعي البیئي لتالمیذ المرحلةاإلعدادیة ، بح
  .كلیة الخدمةاالجتماعیة : العلمي الرابع عشر ، جامعة حلوان 

اھرة    : )٢٠٠٢(عوض ، ھدى راغب     : تنشیط صناعة السیاحة في مصر في مواجھة األزمات المحلیة والدولیة، جامعة الق
  ) .    ١٣(ت واستشارات اإلدارة العامة ، ع مركز دراسا

  .م 2018 ٦-٥السیاحة البیئیة ، دار ناشري للنشر االلكتروني، تاریخ االسترجاع:  ) ٢٠١٢( غرایبة ، خلیفة مصطفى 
 http:// www. Nashiri. Net/ebooks/doc download/339.htm نشر بموقع

كندریة     :)٢٠١٥(لیلة ، علي ،  أبو المجد ، محمد السید        ة، اإلس ة البیئ دنیا   : دور الخدمة اإلجتماعیة في حمای اء ل  دار الوف
  .الطباعة والنشر

فعالیة المدخل التنظیمي البیئي في التخفیف من حدة  : )٢٠٠٦(مبروك ، سحر فتحي ، التمامي ، على على على 
ات في الخدمة االجتماعیة السلوك البیئي السلبى ألعضاء جماعات مراكز الشباب ، بحث منشور فى مجلة دراس  

   ) .٣( ،ج ) ٢١(كلیة الخدمة االجتماعیة،ع: والعلوم اإلنسانیة ، جامعة حلوان 
تأثیر برنامج بیئى مقترح على تنمیة السلوك البیئى ألعضاء الجماعة بمركز الشباب ، بحث : )١٩٩٦( محرم ، على ابراھیم 

  . لیة الخدمة االجتماعیةك: منشور فى المؤتمر العلمى التاسع ، جامعة حلوان 
ن           : )١٩٩١( منقریوس ، نصیف فھمى      ة م ة البیئ رامج تنمی ى ب شاركة ف ة والم شطة البیئی العالقة بین ممارسة الشباب لألن

  .منظور خدمة الجماعة ، مؤتمر الشباب والتنمیة البیئیة ، معھد الدراسات والبحوث البیئیة ، جامعة عین شمس 
ة الجماعة،       : )٢٠٠٥(ون  منقریوس ، نصیف فھمى وآخر     ي ممارسة خدم ات ف المحتوى العلمي والمھني للنماذج والنظری

  . مركز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي: جامعة حلوان 
یم     دور الجماعات البیئیة في غرس االنتماء البیئى : )٢٠١٠(معوض ، محمود معوض  ن التعل ى م لدى  تالمیذ الحلقة األول

  .معھدالدراسات والبحوث البیئیة: غیر منشورة ، جامعة عین شمساألساسى ، رسالة ماجستیر 
دین  ور ال ز ، ن ات   ) :٢٠٠٦( ھرم شرین للدراس ة ت ة جامع ى مجل شور ف ث من سیاحیة ، بح ة ال سیاحي والتنمی یط ال  لتخط

  ) .٣(، ع ) ٢٨(والبحوث العلمیة ، سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة ، مج
  العالقة التفاعلیة بین السیاحة البیئیة والتنمیة المستدامة ،  :  )٢٠١٤(ھویدى ، عبد الجلیل 

  ).٩( بحث منشور فى مجلة الدراسات والبحوث االجتماعیة ، ع 
AAAS .(1989). Science for all Americans A project 2061Report on Literacy goals 
inscience mathematics and technology, Washington , C.D , Author. 
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  ) ٢٩(  التجريبية التقرير رقم قارير التى تم تسجيلها مع الجماعةإحدى الت
  :الجزء اإلحصائي: أوالً  

                                  الوحـدة المحليــة غــرب أســوان   / مكــان التنفيــذ  . م٢٠١٩/ ٤ /  ٢٣ الثالثـاء  اليـوم والتــاريخ  
  .لثانية عشر ا إلى الساعة العاشرة الساعة/ توقيت االجتماع
  .ال يوجد/          عدد الغائبين .عضواً) ١٥( خمسة عشر/ عدد الحاضرين

  :  االجتماع  أهداف:  ثانياً 
  *. ال للفساد البيئى " تنفيذ مبادرة بيئية بعنوان* 
  .تشجيع أعضاء الجماعة على المناقشة الجماعية* 

والنصف وخمس دقائق   ة   التاسع ة فى تمام الساع   سوانأالباحثة إلى محطة     توجهت: االجتماع محتوى :ثالثاً  
،  ف. ، ب  ب.  ش (  األعضاء يةاألخصائت  وجدو تم اإلتفاق مع األعضاء على التجمع فى هذا المكان،          حيث

فشكرتهم اإلخـصائية علـى    )  إحنا جايين قبل الميعاد بنصف ساعه      ( )ع ا   .ز( حيث قالت العضوه     )ع أ   .ز
  ى ،. ، م س. خ ، ش.ى ، ص. م(وصل األعضاء  فى تمام العاشرة إالعشر دقيقه    اإلهتمام واإللتزام بالوقت و   

فى ) ع .، م   ع أ.ن(األعضاء  ثم وصل) أ  . أ  ، ج. ، م   أ. ف  (ثم وصل بعدهم مباشرة األعضاء      ) ر. أ ، م    .أ
  باإلتصال  )أ  .أ( وقامت العضوه    ).م . ع أ ( العضو دقائق وبعدهم مباشرة حضر    خمس إال تمام الساعة العاشرة    

 إجتمعت   وعندما وصلنا  ، المكان وتوجهنا إلى  على الميعاد  غرب أسوان للتأكيد   الوحدة المحلية  المسئولين فى   بأحد
مسئول ) ص. م(  رئيس الجماعه ومن العضوه  ) ع.م  (  اإلخصائية اإلجتماعية باألعضاء وطلبت من العضو     

شاط التطوعى أن يتم تقسيم األعضاء إلى لجنتين حيـث تـم   مسئول الن )  أ.  ف( ومن العضوه    النشاط البيئى 
) ى.   ، م   ع أ .ف ، ز  . ب ، ب  . ش  س ،   . خ ، ش  .ى(تشكيل اللجنه األولى والتى تتكون من األعـضاء         

صـنع بيئـة   " وتختص هذه اللجنه بالتوعية المجتمعيه من خالل اللوحات واإلرشادات التى أعدتها جماعة          
وتختص ) أ.ع ،  أ.ع أ ، م .م ، ن . ج ، ع ا . ، م أ.  ف( نية تتكون من األعضاء  بينما اللجنه الثا  ". جميلة  

شباب المستقبل بإعدادها والتى تعكس رؤية األهالى "هذه اللجنه بتوزيع إستمارة اإلستبيان التى قامت جماعة 
تطمئن من سيرالعمل وأثناء قيام اإلخصائية اإلجتماعية بالمرورعلى كل لجنه ل. حول مواجهة الفساد البيئى     
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يقوموا بجمع بيانات اإلستبيان فسألتهم اإلخصائية االجتماعية عـن         ) م. ج ،ع ا    . م( بنجاح وجد العضوين  
فعلقت اإلخصائية ) إحنا حاسين بالقلق ألننا أول مره نعمل حاجه ذى كده ) ( ج. م(سبب ذلك فقالت العضو  

 يصاحبها نوع من القلق والخوف وهذه فرصـه إلكتـساب   أن الخبرات الجديده دائماً ما   : اإلجتماعية قائلة   
ج ،ع  .م(الخبرات المتعدده وإستثارتهم اإلخصائية اإلجتماعية ليتعاونوا مع زمالئهم ، وبالفعل بدأ العضوين 

وعندما ذهبت اإلخصائية اإلجتماعية إلى اللجنه األولى قالت          .بأداء مهامهم وإنجاز أعمالهم المحددة لهم      )م . ا
،وتحـدث العـضو    )إحنا فرحانين عشان أول مره نقوم بمبادرة بيئية ونقوم بهذا الدور          ) (ب.  ش(ضوه  الع
مع اإلخصائية االجتماعية قائالً أن هناك بعض األهالى يريدون التطوع والمساهمة فى هذا العمل،              ) خ.ى(

 االجتماعية مع  األعـضاء  فقالت اإلخصائية اإلجتماعية أكتب أسمائهم ، وفى نهاية اليوم إتفقت اإلخصائية      
تفريغ هذه االستمارات لالطالع على رؤية االهالى فى مواجهة الفساد البيئى و نتقابل غداً فى تمام الساعه                 

  .السادسة مساء فى المركز للتعقيب على ما تم اليوم وشكرتهم االخصائية
درة الجماعة على تنظيم نفسها  يتضح من خالل عرض محتوى التقرير السابق ق:الجزء التحليلى والتخطيطى 

 و رئيس الجماعة ) ع.م   (أثناء العمل الجماعى بالمبادرة التى أقيمت فى غرب أسوان حيث قام كل من العضو             
مسئول النشاط التطوعى بالتعاون مع األعـضاء       ) أ  .  ف (مسئول النشاط البيئى والعضوه     ) ص. م (العضوه  

قيادات طبيعيه في    كما ظهر . ختص بمهام ومسئوليات وواجبات محددة    وكل لجنة ت   ، لتقسيم الجماعة إلى لجنتين   
  ).أ .أ(  الجماعة مثل األعضاء

  :أساليب وتكنيكات التدخل المهنى المستخدمه فى اإلجتماع 
وإتاحة الفرصة  من خالل طرح بعض الصعوبات التى تعوق تنفيذ المبادرة البيئية         : تكنيك المناقشة الجماعية  -١

  .آرائهم وحلولهم لمواجهة هذه الصعوبات  عن ليتناقشوا ويعبرواأمام األعضاء 
حيث شارك كل عضو فى الجماعة فى أداء الواجبات المحدده له أثنـاء تنفيـذ             :  تكنيك التعليم والتدريب     -٢

  .المبادرة البيئية غرب أسوان مما ساعد على تحقيق األهداف الجماعية 
  :ارة اإلجتماع دور اإلخصائية اإلجتماعية فى توجيه وإد

  بالوحدة مع المسئولين        عالقات  وتكوين اإلتصال  ليتمكنوا من  قامت اإلخصائية اإلجتماعية بمساعدة األعضاء  -١

  ) موارد األعضاء والبيئه وإستخدام و  بمهارة اإلتصال  إلتزاماً المبادرة  فى حتى يشتركوا
ادرة البيئية والتأكد من نجاح عمل لجان المبادرة البيئية مما       قامت اإلخصائية اإلجتماعية بمتابعة سير المب      -٢

يساهم ذلك فى تحقيق أهداف المبادرة البيئية ومساعدتهم على أداء الواجبات وتحمل المـسئوليات المطلـوب           
  .تنفيذها أثناء المبادرة البيئية 

جتماع القادم ليكونوا على وعى استخدمت الباحثة مبدأ األهداف المعينة حيث حددت الباحثة األهداف من اال-٣
  . وإدراك بالنشاط والبرنامج

  :نتائج التدخل المهني
تنفيذ األعضاء للمبادرة البيئية وأداء الواجبات وتحمـل  اتضح من هذا االجتماع تحقيق أهداف االجتماع حيث    

 والمواقف العملية المتعلقة    تبين استفادتهم من المعلومات   و. المسئوليات المطلوب تنفيذها أثناء المبادرة البيئية       
البيئية وأن األعضاء في حالة تفاعل بين بعضهم البعض وهذا إن دل على شيء فإنما يـدل علـى                بالمبادرة  

   .اهتمام األعضاء بالموضوع


