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  خلصلالم

يا هدفت الدراسة إلي تعرف مدي فعالية مراكز الشباب في تحقيق الوعي البيئي لدي روادها بمحافظة الدقهلية،وتطلب ذلك تحليال نقديا وإجرائ

وكذلك أوجه النقص والقصور في تحقيق الوعي البيئي لدي روادها من (اإلسهامات)ألهدافها ووسائلها وأساليبها بغية الكشف عن األوجه االيجابية

وقام الباحث بوضع إطار نظري استعرض فيه نشأتها وتطورها وأنشطتها ووسائلها الثقافية،واستخدمت الدراسة .خالل أنشطتها المتعددة والمتنوعة

وعرضهما على (استبانه للعاملين بمراكز الشباب وأخري للمترددين عليها) لدراسةثم تناول البحث استخالص وصياغة أداتا ا.منهج البحث الوصفي

ثم قام الباحث بتحديد عينة الدراسة،وقد تم اختيار .لجنة من السادة المحكمين لضبطهما ومراجعتهما،ثم تعديلهما وصياغتهما في صورتهما النهائية

من العاملين بمراكز الشباب (044)منهم فردا،(054)ب خمسة،وعينة األفراد التي بلغتالعينة بالطريقة العمدية ،وقد بلغت عينة مراكز الشبا

 من روادها(054)بالدقهلية،

وتحليلها  ثم قام الباحث بتطبيق أداتا بحثه علي العينة واستخدم األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات إحصائيا ثم قام بتسجيل النتائج

 : إلي عدة نتائج أهمهاتم التوصل و.ا والتوصيات في ضوئهاوعرض مجمله وتفسيرها،

 :نتائج تتعلق بواقع مراكز الشباب ومدي مساهمتها في تحقيق الوعي البيئي لدي روادها :أوال

 هناك قصور في رافد الثقافة البيئية ضمن الروافد التثقيفية األخرى بالدقهلية. 

 ل بينها وبين ما أنيط بها من تثقيف روادها بيئياهناك تدنيا واضحا في تحقيق الوعي البيئي  يحو. 

 نتائج تتعلق بمعوقات تحقيق الوعي البيئي لدي رواد مراكز الشباب بصفة عامة :ثانيا

 ضعف تعاون األجهزة المعنية بالبيئة مع مراكز الشباب بالدقهلية. 

 التي تقدمها ضعف المخصصات المالية وعدم قدرتها علي الوفاء بمتطلبات األنشطة والبرامج. 

 قلة االستعانة بمتخصصين في مجال البيئة إللقاء المحضرات والندوات وإثراء ثقافة روادها البيئية. 

 بشري المدربقلة تزويد قصور الثقافة بما هو جديد في مجال البيئة ، ونقص العنصر ال. 

 ةلتحفيزهم لالطالع علي الثقافة البيئي قلة إجراء المسابقات البيئية لروادها. 

 فقر في روافد الثقافة البيئية ومصادر المعلومات المتاحة ونقص المناظرات والمناقشات البيئية. 

 

 مقدمةال

،حتى تطورت من مجرد استتفادة اإلنستان متن متوارد البيئتة والصراعلقد تراوحت العالقة بين اإلنسان والبيئة منذ القدم بين الهدوء  

والبيئتة هتتي اإلطتار التذي يعتتيإل فيته اإلنستان بكتتل متا يحتويته متتن  (0) عتتن جهتل عتن قصتد أوإلتى استتنزافها بتتل إلتى حتد تتتدميرها،إما 

ويشتتتتتتير تقريتتتتتتر منظمتتتتتتة التعتتتتتتاون والتنميتتتتتتة االقتصتتتتتتادية إلتتتتتتي المشتتتتتتكالت الخطيتتتتتترة فتتتتتتي مجتتتتتتاالت تلتتتتتتو   (2) .مكونتتتتتتات

ر المشتتكالت البيئيتتة إلتتي وترجتتع مصتتاد (0).الفضاء،والمخلفات،والضوضاء،وضتتعف التربة،وضتتغط االستهالك،واستتتنزاف المتتوارد

أصتبحت التربيتة البيئيتة حجتر الزاويتة لمواجهتة المشتكالت وعوامل مرتبطة بنقص المستتوي االقتصتادي والتربيتة البيئيتة غيتر الكافية،

  (0).جهتهاكون هدفها مواالبيئية،وي

لقوانين والتشريعات،ومن هنا كانت هناك حاجتة لذا تعد التربية البيئية األداة الفعالة لتنمية الوعي بوازع من ضمير األفراد و ليست ا

يتحقق وال وكل ما تتعرض له من أزمات ومشكالت،معها لالهتمام بالوعي البيئي إلعداد اإلنسان المتفهم لبيئيته والواعي بكيفية التعامل 

ان الستتلبية تجتال البيئتتة،غير أن ولقتتد صتدرت العديتتد متن القتوانين البيئيتتة للحتد متتن تصترفات اإلنست (5).ذلتك إال متن ختتالل تربيتة ستليمة

القوانين وحدها ال تستطيع أن تحقق الغرض المرجو منها إن لم تستند إلي وعي و إدراك يصل إلي ضتمير اإلنستان متن أجتل المحافظتة 

تفاعل والتعامل متع ويرتبط مفهوم الوعي البيئي بالتربية البيئية كأحد أهدافها علي أساس أنها وسيلة تمكن اإلنسان من ال (6) .علي البيئة

 (7).كما أن للوعي البيئي جذور تاريخية منذ آالف السنين مع الوجود اإلنساني.ايجابيات وسلبيات البيئة
 

وتقوم التربية بدور مهم حيث تتناول الوعي البيئي وهو يعد جانبا رئيسيا من الجوانب التربوية التي تتعلق ببقاء اإلنستان واستتمرار 

هميتة المصتادر أب الذي نعيإل فيه،حيث تسعي التربية البيئية إلتي تنميتة التوعي وتعتديل ستلوك األفتراد بمتا يتفتق وحياته علي هذا الكوك

لتذلك يتزايتد فتي الوقتت .جميتع فئتات المجتمتعلوهذا ال يتأتي إال من ختالل الجهتود التربويتة الالنظاميتة،حيث أنهتا موجهتة  (8).الطبيعية

 (9).هميتة التدور التذي تلعبته فتي حيتاة األفتراد والشتعوبأل(الالمدرستية)الالنظاميتة يئيتة النظاميتة والحالي االعتراف بحتمية التربيتة الب

وألهميتتة التربيتتة البيئيتتة غيتتر الرستتمية،وهي تربيتتة ختتارن المدرستتة،وتكون تجريبتتا أكثتتر متتن البتترامج التربويتتة البيئيتتة فتتي المدرستتة 

  (04.)التليفزيون والراديو والمجالت مثلعالم الرسمية،وتشمل التربية البيئية غير الرسمية وسائل اإل

باإلضتافة إلتى أن متا ،و تعدد ختدماتها الثقافية بويةلتنوع أنشطتها التر األساسيةالالمدرسية ومراكز الشباب من المؤسسات التربوية 

إلتي هتا وتميتل برامج.أفراد الشعبتستهدف فئات كثيرة من ما هو عملية تربوية منظمة وهادفة ليس المقصود به تثقيفا عارضا،وإنتقدمه 

 .(00) جتماعية مرغوبةاتجاهات اوعي ووهي برامج تنظم بصورة متكاملة إلكساب الشباب خبرة و األنشطة الحرة

  

 



 .واخرون ى يمن محمد النبو
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 مشكلة البحث

تحقيتق فانه ينبغي أن يكون لها دورا فعاال في  كمؤسسة تربوية ال مدرسية نظرا ألهمية الدور التربوي لمراكز الشباب في المجتمع 

خاصتتتة بعتتتد متتتا تبتتتين عجتتتز القتتتوانين  نحتتتو البيئتتتةالستتتلبي  تغييتتتر ستتتلوك األفتتترادولمواجهتتتة مشتتتكالت البيئتتتة لروادهتتتا التتتوعي البيئتتتي 

متا باإلضتافة إلتي ،الشتباب نستبة ضتئيلة تحتتان إلتي تفسير ومن ناحية أخترى ال تتزال نستبة المتترددين علتى بعتز مراكتز.والتشريعات

 يتطلب دراسة فعاليتها في تحقيق الوعي البيئتي ذلكوتأسيسا على .تدني تحقيق أهدافهاالسابقة من قصور وتوصلت إليه نتائج الدراسات 

الوقتوف علتي متا و(معوقاتهتا)و(إستهاماتها)وهذا يتطلب تحليال نقديا وإجرائيا ألهدافها ووسائلها وأساليبها بغية الكشتف عتن.لدي روادها

 .هذا الدوريمكن أن يثري 

 :  كلة الدراسة الحالية قد صيغت في التساؤالت التاليةوبالتالي فان مش

 ما واقع مراكز الشباب في المنظومة التربوية ؟ -0

 ما دور مراكز الشباب في تحقيق الوعي البيئي ؟ -2

 إلى أي مدى استطاعت مراكز الشباب بالدقهلية تحقيق الوعي البيئي لدي روادها ؟  -0

 اب لتحقيق الوعي البيئي لدي روادها بالدقهلية ؟كيف يمكن إثراء دور مراكز الشب -0

 :همية البحث في نقاط عدة من أهمهاتتضح أ:أهمية البحث

 .وهذا يجعل للدراسة أهمية خاصة دوم مدى الحياةا تتميز بأنهت أنه يقع في مجال التربية الالمدرسية التي (0

 .نوع المؤسسات التربوية التي تستفيد من نتائجه،وتتيتناول أحد أهم أهداف التربية البيئية وهو الوعي البيئيأنه  (2

 .مواكبة هذل الدراسة لمجموعة من األحدا  التي توصي بضرورة االهتمام بالوعي البيئي (0

  .الشباب في تحقيق الوعي البيئي لدي روادهامراكز لفت انتبال القائمين علي أمر البيئة من تنسيق الجهود بينهم وبين  (0

 

 :أهداف البحث

إستهاماتها تعترف من خالل  ،ي تحيق الوعي البيئي لدي روادهالبحث الوقوف علي مدي فاعلية مراكز الشباب بالدقهلية فيستهدف ا

 .هذا الدوروضع تصور مقترح لتفعيل و، م دورهاتعظالعناصر التي  وتعرفمعوقاتها و

 :منهج البحث

متعلقة بطبيعة ظاهرة ما أو موقتف ومجموعتة متن النتاس أو يرمى إلى دراسة الحقائق الراهنة ال حيث"الوصفي"تم استخدام المنهج 

(02).مجموعة من األحدا  وذلك من خالل دراسة طبيعة الظاهرة موضوع الدراسة
 
  

 :مصطلحات البحث

  (00).وتعني قياس مدي تحقيق أي نشاط ألهدافه(00).هي مقدرة شيء علي تأثير وتقييم وتحقيق انجاز الهدف :فاعلية

و هيئة شبابية تربوية أهلية ذات نفع عام وله شخصية اعتبارية مستقلة تسهم في تنمية النإلء والشباب باستثمار وقت ه :مركز الشباب

فراغهم في ممارسة مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية والوطنية،ويسعي إلكسابهم الممارسات التي تكفل تحمل المسئولية 

  (05).مة للدولةفي إطار القانون والسياسة العا

يعرف الوعي البيئي أنه إدراك شيء ما في البيئة،سواء أكان هذا الشيء مجردا أم محسوسا،وهو أدني مستويات الجانب  :الوعي البيئي

(06).الوجداني
 
 

صالحة و تعتبر مراكز الشباب مؤسسة عامة تتيح للشباب ممارسة نشاطه في سهولة و يسر بهدف تحقيق المواطنة ال :أدبيات البحث

 (07.)دون تحديد أو تخصيص لنوع معين من النشاط لفئة بعينها من المواطنين

والرياضة ظاهرة عالمية وقديمة قدم البشرية وال يوجد ثقافة معروفة لم ترتبط بشكل أو بآخر بأي نوع من األنشطة أو المشاركة 

ر فهم إما ممارسون أو متابعون أو مشاهدون للرياضة علي الرياضية والبدنية،فالرياضة تعد جانبا من جوانب الحياة لمعظم البش

التنافس،وهو ا نظم وقواعد أساسه قائم علي وهي نشاط بدني  (08).اختالف مستويات المتابعة والمشاهدة علي حد سواء من جانب آخر

 (09.)يتضمن مجهودا بدنيا ،ومهارات،مميزة من الرياضيين

 :عن مراكز الشباب في مصر ةلمحة تاريخي

أنشتتتتئت أول ستتتتاحة 0902وفي،كتتتتان بدايتتتتة انتشتتتتار الحركتتتتة الكشتتتتفية0908فتتتتي وأنتتتتإلء أول نتتتتادي فتتتتي مصتتتتر 0886 فتتتتي

 0952 عتامفي ،وتتم االهتمتام بمعستكرات الشتباب وتعتريفهم بالبيئتة0954وفي،تم إشتهار األنديتة والستاحات الشتعبية0905في،وشعبية

إنشتتاء المجلتتس تتم 0950في،وتأستس االتحتتاد العتتام ل نديتة الريفيتتة0950فيو،قامتت الثتتورة فأولتت اهتمامهتتا وعنايتهتتا الكاملتة بالشتتباب

إنشتتتتتتاء المجلتتتتتتس األعلتتتتتتى تتتتتتتم 0956وفي،تتتتتتتم إنشتتتتتتاء اإلدارة العامتتتتتتة لرعايتتتتتتة الشتتتتتتباب0955وفي،األعلتتتتتتى لرعايتتتتتتة الشتتتتتتباب

ل استم تعتد0965وفي،المجلتس األعلتى للشتباب إلتيتحولتت 0965في،ولهتاوزارة الشباب وتم تعيتين وزيترا  تلتشك0960فيوللشباب،

تتم 0999في،وتم تصنيف مراكز الشباب إلتي مطتورة وغيتر مطتورة 0966فيو.الذي استمر حتى اآلن"مركز شباب القرية"النادي إلي

  (24)والرياضة  يتولي التنسيق بين الوزارات المعنية بالشباب مجلس قومي للشباب والرياضة إنشاء

  :أهداف مراكز الشباب

 (20:)ومن أهم ما تهدف إليه تتعدد أهداف مراكز الشباب

 .إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية و القومية و الرياضية و االجتماعية و الروحية (0)
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 .استثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التي تنمي شخصيته و تستثمر طاقاته و تساعد علي تنشئته تنشئة صالحة (2)

 .األمية و زيادة الوعي السكاني والصحي وحماية البيئة اإلسهام في مشروعات الخدمة العامة و مكافحة (0)

 .وتنظيم المعسكرات و تشجيع الرحالتتزويد الشباب بالمهارات الفنية و اليدوية المختلفة  (0)

 .ف الوعي بأهمية القراءة والبحث وتهيئة المناخ الصحي لالطالع واالشتراك في المسابقات الثقافية المختلفةيتكث (5)

 .ي تعتمدها إدارة المركز شهريا في إطار الخطة السنوية التي تعتمدها الجمعية العموميةتنفيذ البرامج الت (6)

 .تكوين األسر و الجماعات و فرق النشاط للتدريب علي أساليب القيادة و المشاركة في وضع و تنفيذ البرامج (7)

 .الرياضية والدينية وغيرها وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بالمهرجانات واألعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات (8)

 .إتاحة الفرصة للممارسة و التدريب علي استخدام آليات التكنولوجيا الحديثة (9)

 :دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع 

 (22):النقاط التاليةفي  وينحصر دور مركز الشباب

 .للشباب بمراكز الشباب وهو مجموعة الواجبات و السلوكيات التي يقدمها األخصائي االجتماعي :الدور التنموي -0

  .تعمل علي وقاية النإلء والشباب من االنحرافات السلوكيةالتي وهو مجموعة الواجبات والسلوكيات  :الدور الوقائي -2

 .يقوم القائد التربوي المتخصص بوضع العالن السليم  فعندما يحد  للفرد أو الجماعة مشكلة :الدور العالجي -0

 :البرامج في مراكز السباب

برامج تنظم بصورة متكاملة إلكساب الشباب خبرة أو وعي علي أن يؤدي ها حيث أن.برامج مراكز الشباب إلي األنشطة الحرة تميل

  .(20).ذلك إلي تراكم الخبرات وتنمية القدرات وإشباع االحتياجات

 :ولتطبيق األنشطة الحرة لتنمية الوعي البيئي يمكن تنفيذ عدة أنشطة منها

  .خاطئةوسلوكيات دة الخبراء المتخصصين حيث يقدم الوعي البيئي لالمتناع عن عادات عا هايدعو منظمو -0

.مشكالت البيئةبتعرف الزيارات الميدانية بأنها جولة منظمة يقوم بها الشباب وتعرفهم  :الزيارات الميدانية
 
 

 .نظيفةول علي بيئة جميلة تعد المعسكرات ضمن األنشطة الحرة للقيام بالخدمة العامة للبيئة لنحص :المعسكرات -2

  .علي البيئةللحفاظ  تهدف إلي تقديم الوعي البيئي ألفراد المجتمع من خالل لوحات إرشادية :الالفتات أو الملصقات -0

 .يتبادل األفراد فيها الرأي حول موضوع أو مشكلة،وتحد  بين مجموعتين يمثالن اتجاهين مختلفين :المناظرات -0

تم عمتتل مجلتتة متتن ختتالل التتذهاب إلتتي ،وييتتد متتن الصتتحف أعمتتدة لنشتتر كافتتة األمتتور البيئيتتةتخصتتص العد :والمجححالتالصححح   -5

 (20).المكتبات و االطالع علي والكتب واألشرطة واألفالم لتدوين المجالت عن المشكالت البيئية

 (25).اختيار الشباب مشكلة إلبداء رأيهم فيها وتسجيل الحلول ووضعها في الصندوقيتم :صندوق حل المشكالت  -6

 :الدراسات السابقة

 (26)(2112")تقويم مصادر التمويل لبعض مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية" (0

وتوصل إلي .وصفيواستخدم الباحث المنهج ال،ز مراكز الشباب بمحافظة الدقهليةهدفت الدراسة إلي تقويم مصادر التمويل ببع

 بضرورةوأوصي الباحث .تنفيذ برامج وأنشطة مركز الشبابأنه ال يوجد تمويل ذاتي يساهم في تنمية الموارد المالية ل:نتائج من أهمها

 . لصرف اإلعانات على مراكز الشباب وضع معايير موضوعية

 (27)(2111" )اتيخطة تسويقية إلمكانات مراكز الشباب بمحافظة الغربية كمدخل للتمويل الذ" (2

منهج و اعتمدت علي ال،الغربية كمدخل للتمويل الذاتي استهدفت الدراسة إعداد خطة تسويقية إلمكانات مراكز الشباب بمحافظة

أن مراكز :هاجمن أهم نتائو مركز شباب قرية54ب مدينةومراكز شبا7االستبيان،وعينتهاأدواتها  كانالوصفي باألسلوب المسحي،و

كما ال يوجد تم تنفيذل في األعوام السابقة، ووضع ميزانية النشاط الرياضي ال يتم علي أساس ما،تساهم في محو األميةاب المدن ال شب

 .وافز واألجور للمدربين بمراكز الشباب ميزانية تكفي لمنح الح

 (28)(2112")تقويم الموارد المادية و البشرية بمراكز الشباب بمحافظة المنوفية" (3

 البشرية بمراكز الشباب بمحافظة المنوفية من خالل التعرف علي الموارد الماديةة تقويم الموارد المادية والدراساستهدفت 

كانت أدواتها ،و279مدينة وقرية من إجمالي مركز شباب94ج الوصفي وإجمالي عينة البحث اعتمدت علي المنهو،والبشرية بها

راكز الشباب المقومات التي تساعد علي توفير الدعم الالزم ل نشطة الرياضية وال ال تتوافر بم:،وتوصلت إلي نتائج من أهمهااالستبيان

 .توزيع اإلعانات علي مراكز الشبابتوجد معايير موضوعية ل
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 :خطوات البحث و إجراءاته

 :يسير البحث وفق الخطوات التالية

 دور مراكز الشباب في تحقيق الوعي البيئي لدي روادهالوصول إلي بعز المتطلبات التربوية لتفعيل المحاولة  دراسة نظرية :أوال

 .دورها،وتصور مقترح تقدمه الدراسة ليثري معوقاتها،وتعرف هاتهدف إلي توصيف واقع دراسة ميدانيةو

          وتم ضبطهما، وأخري لروادها بمراكز الشباببناء استبانه للعاملين تم و"االستبيان"ستخدم الباحث لجمع المعلوماتا :ثانيا

خمسة  البحثعينة  تتضمنو.درجة عالية من الثبات اوحققت هماتم حساب ثباتو،علي صدق المحكمينفي صدق أدواته عتمد الباحث وا

تطبيق  وتم فردا (054) وبذلك تشمل العينة البشرية من روادها (054) و من العاملين بها (044) بلغتبشرية وعينة  ،مراكز شباب

  ،األساليب اإلحصائية المناسبةم ااستخدو البحثأداتا 

 

 النتائج
 :نتائج فيما يليال أهم يمكن حصرو

 :نتائج تتعلق بواقع مراكز الشباب ومدي مساهمتها في تحقيق الوعي البيئي لدي روادها بالدقهلية :أوال

 هناك قصور في رافد الثقافة البيئية ضمن الروافد التثقيفية األخرى بالدقهلية. 

 ها من تثقيف رواها ثقافة بيئية تثري وعيهمبين ما أنيط بفي تحقيق الوعي البيئي  يحول بينها و هناك تدنيا واضحا  

 بصفة عامة -عينة البحث-بمعوقات تحقيق الوعي البيئي لدي رواد مراكز الشباب نتائج تتعلق :ثانيا

 ت البيئةقلة االهتمام بعقد ندوات و محاضرات بيئية ونقص المناظرات و المناقشات حول مشكال. 

 تدني درجة اهتمام القائمين علي التخطيط بالبيئة ومشكالتها. 

 ضعف تعاون األجهزة المعنية بالبيئة مع مراكز الشباب. 

  قلة تنفيذ األنشطة الرياضية بالمستوي المطلوب لقصور ميزانيات مراكز الشباب . 

 وإثراء ثقافة روادها البيئية واتالبيئة إللقاء المحضرات والند قلة االستعانة بمتخصصين في مجال. 

 فقر في روافد الثقافة البيئية ومصادر المعلومات المتاحة واقتصارها في الغالب األعم علي عدد محدود من الكتب. 

 مركزية التخطيط ألنشطة مراكز الشباب و قلة تزويدها بما هو جديد في مجال البيئة. 

 (.أجهزة عرض سينمائي –فيديو )زم واألجهزة العصرية افتقار المكتبات بمراكز الشباب إلي األثا  الال 

 ضآلة المكافآت الخاصة بالمديرين واألخصائيين مما أدي إلي إحجامهم عن العمل بمراكز الشباب. 

 :ومما يسهم في تعظيم دور مراكز الشباب لتحقيق الوعي البيئي لدي روادها

        ،االستعانة بمتخصصين في مجال البيئة -

 . رات تدريبية بيئية للقائمين علي األنشطةعقد دو -

 . عرض أفالما تسجيلية عن البيئة ومشكالتها والمشاركة في حلها -

 :المقترحات و التوصيات

 :فيما يلي أهم المقترحات والتوصيات التي تنبثق من نتائج هذه الدراسة 

 .ب الجهات المعاونةإفساح مجاالت للمشاركة في التخطيط ل نشطة في مراكز الشباب من جان -

 .تنمية وعي القائمين علي األنشطة المختلفة بطبيعة المشكالت البيئية وحدود مخاطرها -

 .إيجاد نوع من التنسيق الفعال بين مراكز الشباب وبين المؤسسات المعنية بالبيئة -

 .ع لتثقيفهم بيئياعلي غرار مهرجان القراءة للجمي مراكز الشباب االهتمام بتنظيم مهرجان بيئي لرواد -

 . االهتمام بمكتبات مراكز الشباب وتزويدها بما هو جديد في مجال البيئة ومشكالتها -
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THE YOUTH CENTRES EFFECTIVENESS IN ACHIVING THE 

ENVIRONMENTAL AWARENESS AMONG THEIR VISITORS – AFIELD STUDY 

IN DAKAHLIA GOVERNORATE 

 

ABSTRACT 

 

The study has aimed at knowing how the youth centers affect achieving the environmental 

awareness among visitors in Dakahlia governorate. The demanded critical and practical analysis 

for their aims means and styles to find out their positive (effective) and defective sides in 

achieving the environmental awareness among their visitors through their various activities. The 

researcher    put theoretical frame to show their cultural start, development, activities. The study 

has used the descriptive procedure. The study has chosen the two tools used the study (a 

questionarre for those who work in youth centers and the other for their visitors).then he showed 

it to a stuff of doctors to check, revise and give the final picture. The student used a questionarre 

as a tool to collect data. Then he has chosen the study sample .the youth centers are five. The 

individual sample is 450 person devided into 300 who work in these centers and 150 from their 

visitors. Then he applied his study tools on the sample and used the suitable statistics styles to 

deal with the data.  

 The most important results: 

Firstly: the youth centers reality and their contribution to achieving their environmental 

awareness among their visitors: 

-There is lock in the environmental sources compared to the other cultural sources in Dakahlia. 

-There is a clear defect in achieving the environmental awareness among the visitors of the 

youth centers. 

Secondly: the obstacles that lead to not achieving the environmental awareness among the youth 

centers visitors in general: 

- There is cooperation between the systems youth centers in dakahlia. 

- There is alack in funds and that leads inability to carry out the activities and the programmes 

they render.  

-lack in specialists in the field of the environment to present "give" lectures and symposia  

-Not providing the youth centers with what is new in the field of environment. 

- Few competitions are held among their visitors to encourage then to know something about the 

environmental culture. 

- Lack in the environmental culture sources and the available sources of data.                  

i.  


