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  مبخوت فالح سند العجمى  اســم الباحـث
جتمع المدنى فى تنمية المسئولية االجتماعية دور الم  عـنـوان البحث

دراسة اجتماعية بمدينة : والسلوك اإليجابى نحو البيئة 
  الكويت

  عين شمس  جـامـعــــة
  معهد الدراسات والبحوث البيئية  كـلـيـــــة
  العلوم اإلنسانية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 هذه الدراسة لمعرفة أهم الملوثات فى مدينة الكويت ومصادرها، تسعى
ثم كيف تتمكن المنظمات غير الحكومية من التعامل مع هذه الملوثات وكيف 
تواجهها وجهدها فى تنمية السلوك اإليجابى نحو البيئة من جهة ودورها فى 

  . زيادة المسئولية االجتماعية نحو حياته البيئية لدى أعضائها
تسعى الدراسة لمعرفة أهم المعوقات التى تواجه منظمات المجتمع ثم 

  .المدنى عند أداء رسالتها فى تنمية السلوك اإليجابى نحو البيئة
  منهج الدراسة

هذه الدراسة تعد من الدراسات الوصفية حيث تقوم برصد دور 
مؤسسات المجتع المدنى فى تنمية السلوك اإليجابى والمسئولية االجتماعية 

  .حو الطبيعةن
وتستعين هذه الدراسة بمنهج المسح االجتماعى بالعينة وذلك بالتطبيق 
على عينة من بعض مؤسسات المجتمع المدنى بمدينة الكويت، هذا من جانب 
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ومن جانب آخر تستخدم الدراسة منهج المسح االجتماعى بالعينة بالتطبيق 
ى فى تنمية على الجهود والرصد وتحليل دور مؤسسات المجتمع المدن

  .المسئولية االجتماعية
  استنتاجات الدراسة

تعد مشكلة التلوث التى يعانى منها المجتمع الكويتى هى مشكلة  -١
تلوث الهواء تليها مشكلة تلوث المياه وتأتى  مشكلة تلوث السطح فى 
المرتبة األخيرة، ولعل أهم محدثات التلوث المشتركة فى جميع 

  .خاصة بالنفطالوحدات هى معامل التكرير ال
تلوث المياه أصبح من المشكالت الكبيرة التى يعانى منها الكويتيون،  -٢

مصفاة "إذ يرى مجتمع البحث أن مخلفات البترول وزيادة عدد 
كل هذا له الدور الرئيسى فى .. وشحن البترول على السفن" النفط

 .تدهور الحالة البيئية لمياه الكويت اإلقليمية
ارزا فى تحديد مدى إقبال األفراد على األعمال تبين أن للعلم دورا ب -٣

سواء االجتماعية أو البيئة، فاالرتفاع الملحوظ فى مستوى تعليم 
العاملون فى المؤسسات األهلية والتنموية يشير إلى نتيجة أخرى 
متضمنة وهى أنه كلما ارتفع المستوى العلمى لألفراد ازداد وعيهم 

على األعمال المجتمعية األهلية البيئى وبالتالى أصبح أكثر افيال 
 .التنمية الفعالة فى المتمع المحلى

دورا هاما فى الحد " التنموية والبيئية"للجمعيات األهلية واالجتماعية  -٤
من التلوث البيئى وذلك من خالل ما تقدمه من أنشطة وبرامج 

 .تشمل جميع فئات المجتمع" توعية بيئية"
 المادى، وهذا ما أكدته النتائج تحتاج الجمعيات إلى مزيد من الدعم -٥

التحليل حيث يقدم الدعم المادى عائق عند تنفيذ كثيرا من الخطط 
  .البيئية والتنموية حتى يتثنى لها إنجاز ما تهدف له

  


