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التنمية املستدامة وصداقة البيئة
م.د .قصي قاسم جايـد فميح الركابي
وزارة التربية – مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة
الممخص
أصبحت البيئة وقضاياىا وادارتيا وحمايتيا تستقطب اىتمام العالم أجمع إذأضحت كثير من ببلد ا
لعالم تواجو مشكبلت تراجع وتناقص مدخراتيا من الموارد الطبيعية وظيرت الكثير من
مشاكل التموث البيئي وخطر االنقراض لمعديد من أنواع الكائنات الحية ولكوننا ليس بمعزل
عن العالم نتأثر بما حولنا فقدأولت الدول اىتماماً كبي اًر بحماية البيئة وانماء مواردىا وعممت عم

ى إيجاد توازن بين المتطمبات واالعتبارات البيئيةوترشيد استخدام الموارد المتاحة والتنمية
والتطوير في مختمف المجاالت.
وختامتا اوصت الباحثة بعض التوصيات لمحد من التموث البيئي وىي كما يأتي:
 -1العناية بالتربية البيئية ضمن التعميم النظامي و التعميم غير النظامي والتعميم البلنظامي .
 -2توجيو اىتمام كاف بالفئات المستيدفة في التربية البيئية مع التركيز عمى فئة األطفال .

 -3إشراك االختصاصيين في التربية وعمم النفس إضافة لمخبراء البيئيين في إعداد المادة العممية
واإلعبلمية في التربية البيئية
Summary
The environment, its issues, management and protection have attracted
the attention of the world as many countries of the world face
problems of decline and decrease their savings from natural resources.
Problems of environmental pollution and the risk of extinction of many
species of organisms and being not isolated
We have been very concerned about the protection of the environment
and the development of its resources and have worked to strike a
balance between environmental requirements and considerations.
And development in various fields.
In conclusion, the researcher recommended some recommendations to
reduce environmental pollution as follows:
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 - 1Care of environmental education in formal education and nonformal education and informal education.
.2Pay adequate attention to target groups in environmental education
with a focus on children.
- 3Involvement of specialists in education and psychology in addition to
environmental experts in the preparation of scientific and information
in environmental education
المقدمة :
خمق اهلل تعالى اإلنسان وميزه عن سائر مخموقاتو بالعقل وأستخمفو في األرض بعد أن أودع فييا
كل احتياجات التي تعينو عمى استم اررية الحياة .فأخذ اإلنسان يؤثر ويتأثر بما حولو من تمك
الموارد الطبيعية والبيئات المختمفة .
ورغم أن الحفاظ عمى البيئة يشترك فييا الجميع دون حدود أو قيود  ،إال أن نظرة اإلسبلم لمبيئة و
مواردىا الطبيعيةتقوم عمى أساس منع اإلفساد وحمايتيا والمحافظة عمى مكتسباتيا لتكون
الحياة في حالة مستمرة من البناء والتنمية المستدامة
وفي حاضرنا أصبحت البيئة وقضاياىا وادارتيا وحمايتيا تستقطب اىتمام العالم أجمع إذأضحت
كثير من ببلد العالم تواجو مشكبلت تراجع وتناقص مدخراتيا من الموارد الطبيعية وظيرت الكثير
من مشاكل
التموث البيئي وخطر االنقراض لمعديد من أنواع الكائنات الحية ولكوننا ليس بمعزل عن العالم نتأث
ر بما حولنا فقد

أولت الدول اىتماماً كبي اًر بحماية البيئة وانماء مواردىا وعممت عمى

إيجاد

توازن بين المتطمبات واالعتبارات البيئيةوترشيد استخدام الموارد المتاحة والتنمية والتطوير في مخت
لف المجاالت ،كنا ننظر إلى البيئة فيما مضى من جوانبيا الفيزيائية والبيولوجية ،ولكن أصبحنا
ننظر ليا اآلن من جوانبيا اال جتماعية واالقتصادية والثقافية بجانب جوانبيا الفيزيائية والبيولوجية
,فإذا كانت الجوانب البيولوجية والفيزيائية تشكل األساس الطبيعي لمبيئة البشرية ,فان جوانبيا
االجتماعية والثقافية ىي التي تحدد ما يحتاج إلية اإلنسان من توجييات ووسائل فكرية وتكنولوجية
لفيم الموارد الطبيعية واستخداميا وقبل أن نتناول البيئة يجب أن نتعرف عمى عمم البيئة
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عمم البيئــــــــــــة:
يذكر (السعدي  )2006،بأنيا "العمم الذي يدرس عبلقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيو
وييتم ىذا العمم بالكائنات الحية وتغذيتيا ،وطرق معيشتيا وتواجدىا في مجتمعات أو تجمعات
سكنية أو شعوب ،كما يتضمن أيضاَ دراسة العوامل غير الحية مثل خصائص المناخ (الح اررة،
الرطوبة ،اإلشعاعات ،غازات المياه واليواء) والخصائص الفيزيائية والكيميائية لؤلرض والماء

واليواء( ".السعدي  ، 2006،ص)18
يذكر(محمد عمي )1998,تعريف عمم البيئة بأنو "دراسة التفاعل بين كائن حي والوسط الذي
يعيش فيو ,وتقصي عبلقات التأثير المتبادل بين الكائن ومجموعة العوامل المؤثرة في الحيز
المكاني ".
وتتناول الدراسة مجموعتين من عوامل الفعل والتأثير:
المجموعة األولى :ىي الكائنات الحية التي تزخر بيا الوسط والتي تتضمن النباتات والحيوانات
المجوعة الثانية :فيي عوامل الفعل والتأثير المتصمة باليواء واألرض.
اما مفيوم البيئة فقد اختمف في تعريفة تبعا لوجية نظر كل من الباحثين التربويين والعمميين
واإلداريين
أوال :مفيوم البيئة عند التربويين:
إن البعض يرى التربية البيئة "ىي عممية تكوين القيم واالتجاىات والميارات والمدركات البلزمة
لفيم وتقديم العبلقات المعقدة التي تربط اإلنسان وحضارتو بمحيطو الحيوي الفيزيقي وتوضح
حتمية المحافظة عمى البيئة وضرورة حسن استغبلليا لصالح اإلنسان حفاظا عمى حياتو ورفع
مستويات معيشتو".
كما تعرف بعض المنظمات الدولية التربية البيئة بأنيا" عممية إعادة توجيو وربط لمميارات
والخبرات التربوية المختمفة مما يساعد عمى اإلدراك الشامل لممشكبلت البيئية وحميا وتحسين
البيئة وتنميو مواردىا" ص56
ثانياً :مفيوم البيئة عند العمميين:

فقد قسمت البيئة إلى ثبلثة أقسام ىي :
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البيئة اليوائية  :وىو يمثل جو األرض دينامكيا فيو يمتص بانتظام الجوامد والسوائل والغازات
اآلتية من مصادر طبيعية أومن صنع اإلنسان.
البيئة المائية  :كتمة الماء مثل اليواء تمثل نظاما ديناميكا يمتص باستمرار مجموعة من المواد
الصمبة والسائمة والغازات سواء الطبيعية او التي من صنع اإلنسان عبلوة عمى ذلك تدخل المياه
الطبيعية في تكوين الكائنات الحية التي يمكنيا إن تؤثر عمى النظام المائي.
التربة واألرض":إنيا النظرة الشمولية التي تتكامل في إطارىا المجموعة الحية والغير حية أي
النظر إلى نظام بيئي تترابط عناصرة.
ٍ
ثالثا:مفيوم البيئة عند اإلداريين:
ينظر إلى البيئة عمى إنيا منظمة وتؤدي دورىا في محيط البيئة تمتزم بنطاقيا وتتقيد بحدودىا
وتنقسم البيئة إلى نوعين رئيسيين:


بيئة داخمية



بيئة خارجية

تشتمل البيئة الداخمية عمى الناحية الفنية ويقصد بيا جانبان*طرق العمل *واآلالت المستخدمة في
أدائو.
و التنظيم الرسمي وىو مجموعة من القواعد والموائح والقوانين والتعميمات التى تسنيا إدارة
منظمة لتحكم بيا عبلقات العاممين ,وتعين بيا حدود اإلدارات واألقسام وتخصص األدوار
وتعرف االختصاصات والسمطات والمسؤوليات وتحدد قنوات االتصال وي ارعي في ذلك إن يوجد
نظام معين يسير العمل بموجبو ويمتزم بحدوده.
والتنظيم غير الرسمي ويقصد بيا الشبكة من العبلقات الشخصية واالجتماعية التى تنشأ
وتنمو بين العاممين نتيجة الجتماعيم في مكان العمل وذلك الن لمموظفين او العمال يكونونيا
فيما بينيما دون إذن اإلدارة او تخطيط سابق من التنظيم الرسمي.
اما البيئة الخارجية:
فتشمل عمى عدة أنواع أوليا البيئة السياسية واالقتصادية ويدخل ضمنيا البيئة الطبيعية والمالية
والتعميمية والفنية والبيئة النفسية والبيئة االجتماعية
ابعا :مفيوم البيئة من المنظور االقتصادي
رً
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يعرف البعض البيئة استناداً إلى نظرية النماذج حيث يعرف البيئة عمى البيئة لنظام معين ىي

مجموعة األنظمة

من ىذا التعريف يتضح مدى نسبية مصطمح البيئة ,فالبيئة ال يمكن تحديدىا إال بالتحديد
المسبق لمنظام المعنى ببحث بيئتو كذلك ينبغي أن نبلحظ أن البيئة وعناصرىا تختمف باختبلف
المستوى التجميعي الذي ننظر منو النظام المراد دراستو( فرد-أسرة -مدينو -دولة....الخ)
وذىب بعض العمماء إلى إن البيئة تشتمل عمى ثبلث منظومات ىي:
 -1منظومة المحيط الحيوي:ومداىا المكاني ىو الطبقات السفمى من اليواء (الغبلف
الجوي)والطبقات العميا من الماء(الغبلف المائي)والطبقات السطحية من األرض(الغبلف
اليابس) فتعتبر منظومة المحيط كونية المنشأ فيي مستقمة فعل اإلنسان وأثره.
 -2منظومة المحيط االجتماعي  :وفييا تبرز مجموعة النظم االجتماعية والسياسية والثقافية
واإلدارية التى وضعيا اإلنسان لينظم بيا سير عممو ومجتمعو.
 -3المنظومة التكنولوجية :وتتألف من كل ماأنشاه وصنعة اإلنسان وأقامو في حيز المحيط
الحيوي :المدن الطرق المزارع المصانع وسائل المواصبلت
(السعود،2007،ص)24-18
وقد قسم بعض الباحثين البيئة إلى قسمي رئيسين ىما:-
 .1البيئة الطبيعية :وىي عبارة عن المظاىر التي ال دخل لئلنسان في وجودىا أو استخداميا
ومن مظاىرىا :الصحراء ،البحار ،المناخ ،التضاريس ،والماء السطحي ،والجوفي والحياة
النباتية والحيوانية .والبيئة الطبيعية ذات تأثير مباشر أو غير مباشر في حياة أية جماعة
حية Populationمن نبات أو حيوان أو إنسان.
 .2البيئة المشيدة  :وتتكون من البنية األساسية المادية التي شيدىا اإلنسان ومن النظم
االجتماعية والمؤسسات التي أقاميا ،ومن ثم يمكن النظر إلى البيئة المشيدة من خبلل الطريقة
التي نظمت بيا المجتمعات حياتيا ،والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية،
وتشمل البيئة المشيد ة استعماالت األراضي لمزراعة والمناطق السكنية والتنقيب فييا عن الثروات
الطبيعية وكذلك المناطق الصناعية وكذلك المناطق الصناعية والمراكز التجارية والمدارس
والعاىد والطرق...الخ.
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والبيئة بشقييا الطبيعي والمشيد ىي كل متكامل يشمل إطارىا الكرة األرضية ،أو لنقل
كوكب الحياة ،وما يؤثر فييا من مكونات الكون األخرى ومحتويات ىذا اإلطار ليست جامدة بل
أنيا دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة واإلنسان نفسو واحد من مكونات البيئة يتفاعل مع مكوناتيا بما
في ذلك أقرانو من البشر ،وقد ورد ىذا الفيم الشامل عمى لسان السيد يوثانت) األمين العام لؤلمم
المتحدة حيث قال "أننا شئنا أم أبينا نسافر سوية عمى ظير كوكب مشترك ..وليس لنا بديل
معقول سوى أن نعمل جميعاً لنجعل منو بيئة نستطيع نحن وأطفالنا أن نعيش فييا حياة كاممة

آمنة".

و ىذا يتطمب من اإلنسان وىو العاقل الوحيد بين صور الحياة

أن يتعامل مع البيئة بالرفق والحنان ،يستثمرىا دون إتبلف أو تدمير ...ولعل فيم الطبيعة
مكونات البيئة والعبلقات المتبادلة فيما بينيا يمكن اإلنسان أن يوجد ويطور موقعاً أفضل لحياتو
وحياة أجيالو من بعده.

عناصر البيئة:-
يعتبر اإلنسان أىم عامر حيوي في إحداث التغيير البيئي واإلخبلل الطبيعي البيولوجي،
فمنذ وجوده وىو يتعامل مع مكونات البيئة ،وكمما توالت األعوام ازداد تحكماً وسمطاناً في البيئة،

وخاصة بعد أن يسر لو التقدم العممي والتكنولوجي مزيداً من فرص إحداث التغير في البيئة وفقاً

الزدياد حاجتو إلى الغذاء والكساء.

وىكذا قطع اإلنسان أشجار الغابات وحول أرضيا إلى مزارع ومصانع ومساكن ،وأفرط في
استيبلك المراعي بالرعي المكثف ،ولجأ إلى استخدام األسمدة الكيمائية والمبيدات بمختمف
أنواعيا ،وىذه كميا عوامل فعالة في اإلخبلل بتوازن النظم البيئية ،ينعكس أثرىا في نياية
المطاف عمى حياة اإلنسان كما يتضح مما يمي:-
الغابات :الغابة نظام بيئي شديد الصمة باإلنسان ،وتشمل الغابات ما يقرب  %28من القاراتولذلك فإن تدىورىا أو إزالتيا يحدث انعكاسات خطيرة في النظام البيئي وخصوصاً في التوازن

المطموب بين نسبتي األكسجين وثاني أكسيد الكربون في اليواء.

المراعي  :يؤدي االستخدام السيئ لممراعي إلى تدىور النبات الطبيعي ،الذي يرافقو تدىور فيالتربة والمناخ ،فإذا تتابع التدىور تعرت التربة وأصبحت عرضة لبلنجراف.
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 النظم الزراعية والزراعة غير المتوازنة :قام اإلنسان بتحويل الغابات الطبيعية إلى أراض زراعيةفاستعاض عن النظم البيئية الطبيعية بأجيزة اصطناعية ،واستعاض عن السبلسل الغذائية وعن
العبلقات المتبادلة بين الكائنات والمواد المميزة لمنظم البيئية بنمط آخر من العبلقات بين
المحصول المزروع والبيئة المحيطة بو ،فاستخدم األسمدة والمبيدات الحشرية لموصول إلى ىذا
اليدف ،وأكبر خطأ ارتكبو اإلنسان في تفيمو الستثمار األرض زراعياً ىو اعتقاده بأنو يستطيع
استبدال العبلقات الطبيعية المعقدة الموجودة بين العوامل البيئية النباتات بعوامل اصطناعية

مبسطة ،فعارض بذلك القوانين المنظمة لمطبيعة ،وىذا ما جعل النظم الزراعية مرىقة وسريعة
العطب.
النباتات والحيوانات البرية :أدى تدىور الغطاء النباتي والصيد غير المنتظم إلى تعرض عددكبير من النباتات والحيوانات البرية إلى االنقراض ،فأخل بالتوازن البيئية.
أثر التصنيع والتكنولوجيا الحديثة عمى البيئة:
 -1إن لمتصنيع والتكنولوجيا الحديثة آثا اًر سيئة في البيئة ،فانطبلق األبخرة والغازات والقاء
النفايات أدى إلى اضطراب السبلسل الغذائية ،وانعكس ذلك عمى اإلنسان الذي أفسدت

الصناعة بيئتو وجعمتيا في بعض األحيان غير مبلئمة لحياتو كما يتضح مما يمي:-
 -2تمويث المحيط المائي :إن لمنظم البيئية المائية عبلقات مباشرة وغير مباشرة بحياة اإلنسان،
فمياىيا التي تتبخر تسقط في شكل أمطار ضرورية لمحياة عمى اليابسة ،ومدخراتيا من المادة
الحية النباتية والحيوانية تعتبر مدخرات غذائية لئلنسانية جمعاء في المستقبل ،كما أن ثرواتيا
المعدنية ذات أىمية بالغة.
 -3تموث الجو :تتعدد مصادر تموث الجو ،ويمكن القول أنيا تشمل المصانع ووسائل النقل
واالنفجار الذرية والفضبلت المشعة ،كما تتعدد ىذه المصادر وتزداد أعدادىا يوماً بعد يوم،
ومن أمثمتيا الكمور ،أول ثاني أكسيد الكربون ،ثاني أكسيد الكبريت ،أكسيد النيتروجين ،أمبلح

الحديد والزنك والرصاص وبعض المركبات العضوية والعناصر المشعة .واذا زادت نسبة ىذه
المموثات عن حد معين في الجو أصبح ليا تأثيرات واضحة عمى اإلنسان وعمى كائنات
البيئة.
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 -4تموث التربة :تتموث التربة نتيجة استعمال المبيدات المتنوعة واألسمدة والقاء الفضبلت الصناعية،
وينعكس ذلك عمى الكائنات الحية في التربة ،وبالتالي عمى خصوبتيا وعمى النبات والحيوان ،مما
(السعود،2007،ص)44-34

ينعكس أثره عمى اإلنسان في نياية المطاف.
التنمية البيئية المستدامة:

إن موضوع البيئة ىو موضوع الحياة عمى ىذا الكوكب في صورتييا الطبيعية والبشرية  .وىي
مسؤولية كل من يعيش عمى األرض بيدف اعمارىا وليس التسبب في تدمير عناصر الحياة فييا ,
وىذا اليدف لن يتحقق إال بيد اإلنسان لكن يبدو انو في طريقو إلى الرفاىية قد تعدى حدوده حتى
غدت تصرفاتو ىي مصدر تموث البيئة واألضرار بيا .واذا استثنينا بعض الظواىر التي تتم في
إطار الطبيعة نفسيا وفقا لقوانينيا إال أن قضايا البيئة تدور كميا حول اإلنسان فيي من صنعو :
اما في تعاممو مع أخيو اإلنسان كالحروب المدمرة ..وأما من سوء التخطيط االقتصادي
واالجتماعي  ,وأما من سوء استعمال الموارد وما ينتج عنيا من تموث البيئة الطبيعية في البر
والبحر والجو .
البيئة والتنمية :
جميع القضايا البيئية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياسات وممارسات التنمية ,فمم يعد اإلدراك
البيئي مسألة رفاىية وشروطاً لحياة مثمى  ,بل مسألة حياتية ىامة في حياة اإلنسان ليا بعدىا
االقتصادي واالجتماعي والتربوي لمسكان .وىذا الموضوع ليس بجديد عمى اإلنسان الن الحفاظ
عمى البيئة كان الشغل الشاغل لئلنسان منذ بداية الخميقة ولكن الظاىرة جديدة وىي اكتساب
البيئة مسميات لقضايا كانت موجودة بالفعل مثل اإلدارة المستدامة لمبيئة  ,التنوع البيولوجي -
التصحر  -التخمص من النفايات الكيماوية  -إعادة تدوير النفايات الصمبة  ,وارتفاع درجة
ح اررة األرض والطاقة المتجددة والمحميات .
مؤشرات االستيالك المفرط لموارد العالم:
موشرات االستيبلك المفرط لموارد العالم  :تزايد عدد سكان العالم  -تراجع إنتاج الموارد
الغذائية  -مظاىر تدىور الكوكب األرضي  .والسؤال الحاسم ىنا ىو  :ىل يمكن لئلنسان أن
يستمر في تجاىمو لمتدمير الذاتي الذي يباشر منذ قرنين من الزمن عبر اعتماد أنماط اقتصادية
متوحشة تدمر اإلنسان والحيوان والنبات والمياه والبيئة بكل إبعادىا ؟
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مؤتمر قمة األرض:
عقد مؤتمر ثالث لقمة األرض حول التنمية المستدامة عام  1997وحضره ممثمون عن 93
دولة في ريو دي جانيرو .اما المؤتمر الرابع فكان عام  2002في جوىانسبورغ وحضره ممثمون
عن  189دولة  .وكان فيو مشاركات واسعة النطاق لجميع فئات المجتمع  ,وتم التركيز فيو
عمى اىتمام العالم وتوجيو األعمال الدولية صوب مواجية التحديات التي تعيق تحقيق التنمية
المستدامة
ماىي التنمية المستدامة ؟
إن مفيوم التنمية المستدامة" ىي معطيات اقتصادية  -ومعطيات اجتماعية ومعطيات بيئية
 وتنمية مستدامة "ىي األفعال والتصرفات الحالية المستقبمية لمخطر لدى البشرية القدرة عمى جعل التنمية
مستدامة لضمان تمبيتيا لحاجات الحاضر دون األضرار بقدرة األجيال المقبمة عمى إشباع
الحاجات الخاصة بيا  ،ولقد كان ىذا مفيوم دائما احد المبادئ الزراعة الجيدة  ،وقد نشأ
المصطمح الفعمي في صناعات الغابات قبل قرن تقريباً ،االانو اكتسب أبعاد عالمية عمى يد
المجنة العالمية لمتنمية المستدامة التي يطمق عمييا عادة اسم لجنة برونتد نسبة إلى رئيسيا
برونتبلند رئيس وزراء النرويج وقد دعا تقرير المجنة العام 1987الى عيد جديد من التنمية
المستدامة السميمة من ناحية البيئة.
والتعريف المادي لمتنمية المستدامة  :ىو ضرورة استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة ال
تؤدي إلى فنائيا أو تدىورىا  ,أو تناقص جدواىا بالنسبة لؤلجيال القادمة مع المحافظة عمى
رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غير متناقص من الموارد الطبيعية مثل البيئة والمياه الجوفية
والكتمة البيولوجية .
اما التعريفات االقتصادية :فيي اإلدارة المثمى لمموارد الطبيعية وذلك بالتركيز عمى الحصول عمى
الحد األقصى من منافع التنمية االقتصادية  ،بشرط المحافظة عمى خدمات الموارد الطبيعة
ونوعيتيا  .واستخدام الموارد اليوم ينبغي أال يقمل من الدخل الحقيقي في المستقبل .
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الخمط بين النمو االقتصادي والتنمية :
تخمط ىذه ال تعريفات االقتصادية بين التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي .حيث يتم
النظر إلى النمو االقتصادي عمى انو ضروري لمقضاء عمى الفقر وتوليد الموارد البلزمة لمتنمية
وبالتالي لمحيمولة دون مزيد من التدىور في البيئة والقضية ىي قضية نوعية النمو وكيفية توزيع
منافعو وليس مجرد عممية توسع اقتصادي ال تستفيد منو سوى أقمية من المبلكين الرأسماليين .
فالتنمية يجب أن تتضمن تنمية بشرية وبيئية شاممة والعمل عمى محاربة الفقر عبر إعادة توزيع
الثروة .
مكانة اإلنسان ضمن التعاريف المقدمة ىو أن الرجال والنساء واألطفال ينبغي أن يكونوا محور
االىتمام فيتم نسج التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية .
ومن األبعاد البيئية لمتنمية المستدامة :
إتبلف التربة واستعمال المبيدات وتدمير الغطاء النباتي  -حماية الموارد الطبيعية  -وصيانة
المياه عبر قمة من إمدادات المياه في بعض المناطق وضخ لممياه الجوفية بمعدالت غير
مستدامة وتمويث النفايات الصناعية والزراعية والبشرية المياه السطحية والمياه الجوفية وتيديد
البحيرات والمصبات في كل بمد تقريبا  -وتخميص مبلجئ األنواع البيولوجية  -وحماية المناخ
من االحتباس الحراري .
معايير التنمية المستدامة :
تقع الخطوة األولى في جيد تقييم تأثيرات التنمية المستدامة عمى عاتق الدولة كي تحدد
وتتميز توجيات ومناخ معينة لمستقبميا  .ويوجد إجماع مشترك لمنظر إلى مفيوم التنمية
المستدامة بوصفو يحيط بأبعاد ثبلثة  :البعد االجتماعي  -البعد االقتصادي  -البعد البيئي) .
نجاح التنمية المستدامة بيئيا (الصداقة مع البيئة):
يتطمب نجاح التنمية المستدامة بيئيا  :حسن اإلدارة البيئية لممشاريع اإلنمائية بحيث يدمج
محور الحفاظ عمى البيئة في ىذه المشاريع واجراء التقييم البيئي المستمر لممشاريع التنموية -
ووجود قانون بيئي رادع -والعمل عمى إنشاء مؤسسات معنية بشؤون البيئة  -ونشر الوعي
البيئي والتربية والتدريب وضرورة إدماج مفيوم التثقيف البيئي ضمن المناىج الدراسية ويحتاج
تحقيق ىدف التنمية المستدامة إلى إحراز تقدم متزامن في أربعة أبعاد ىي األبعاد  :االقتصادية
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 البشرية  -البيئية  -التكنولوجية  -وىناك ارتباط وثيق بين ىذه األبعاد المختمفة  .واإلجراءاتالتي تتخذ من إحداىا من شأنيا تعزيز األىداف في بعضيا اآلخر .واالستدامة تتطمب تغيي ار
تكنولوجيا مستم ار في البمدان الصناعية لمحد من انبعاث الغازات ومن استخدام الموارد من حيث
الوحدة من الناتج والتحسين التكنولوجي أمر ىام في التوفيق بين أىداف التنمية وقيود البيئة و
البيئة المستدامة ىي المقياس الحقيقي لحضارة الشعوب:
كيف ومن يصنع البيئة السميمة المستدامة ؟
المتحضرة في ىذا العصر.
أىم األىداف التي تسعى إلييا المجتمعات
ّ
البيئة المستدامة ىي من ّ
لكن الوصول إلى ىذا اليدف يتطمّب دراسة كل النقاط التي ترتبط بيذا الموضوع ،من ىنا
ّ
يجب تشريح العبلقة التي تربط البيئة باإلنسان .المقصود بالبيئة ىنا كل ما يتعمق بالجغرافية

والمناخ والحضارة .إما بالنسبة إلى اإلنسان يجب دراسة كل ما يتعمّق فيو من حيث كونو

تبيين أن ىناك تداخبلً عميقاً
الصناعي ،التاجر ،االقتصادي ،الثقافي ،واالجتماعي .ىذه النواحي ّ
ما بين البيئة و اإلنسان ،كل ناحية تؤثّر عمى الناحية األخرى لذلك يجب الحفاظ عمى التوازن

ما بين جميع النواحي ،واال فإن ميزان التواصل يكون قد تع ّرض لبلنكسار بسبب كثرة العوامل
تؤدي إلى البيئة المستدامة .يجب حصر كل ذلك بثبلثة متشعبات ووضعيا
المتداخمة والتي ّ
كيفية الوصول إلى البيئة المستدامة المواضيع األساسية
ضمن إطار ىندسي يساعد عمى فيم ّ
ىي ثبلث (  .المجتمع  -البيئة  -االقتصاد)

التنوع الثقافي ىو
إن العمماء الذين يدرسون ىذه المواضيع كعمماء االجتماع يرون إن ّ
التنوع يعتبر من القوانين االجتماعية لتطوير المفيوم البشري،
ضرورة لمبشر مما يعني إن ىذا ّ

بالنمو االقتصادي ولكن أيضا لموصول إلى اكتفاء فكري ،عاطفي ،ثقافي وروحاني
ليس فقط
ّ
،البيئة المستدامة ىي التي تحافظ عمى التوازن بين جميع ىذه العناصر في جميع األوقات .
بالنمو المستدام .
وفي ىذه الدراسة سوف نعرض بشكل أكاديمي المواضيع المتعمّقة
ّ
النمو األخضر :
ّ

األولوية لديو ىي البيئة وال يعنيو ال االقتصاد وال
النمو المستدام ألن
ّ
النمو يختمف عن ّ
ىذا ّ
التموث الناتج عن مصنع كيميائي ىو بمثابة
الثقافة وال المجتمع .عمى سبيل المثال :إن معالجة ّ
أولوية بالنسبة إلى البيئة الخضراء ميما كمّف ثمن ىذه المعالجة حتى ولو كان المجتمع المعني
ّ
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بيذه المشكمة ال يممك اإلمكانيات لمقيام بيذه المعالجة .
يؤدي إلى خمل اقتصادي كبير وبالتالي فإن الميزان الذي وضع من
إن الذىاب بيذا الطريق ّ
اجل الوصول إلى البيئة المستدامة سوف ينكسر حتماً ،وبالتالي ال يمكن الوصول إلى اليدف

المنشود .

البيئة تحديدىا وامتدادىا :
البيئة ىي الحمقة التي تربط الطبيعة بالثقافة وىي التي تخمق شخصية اإلنسان .ىذه البيئة
شخصيات متوازنة مفيدة لممجتمع وقد
تؤدي إلى خمق
ىي التي تحدد طبيعة األشخاص فيي ّ
ّ
تؤدي أيضا إلى خمق شخصيات عابثة بكل الحركة الطبيعية لمحياة .
ّ

المتيور ،إن الثقافة البيئية
الجيد أو اإلنسان
يمكن لمبيئة إن تفرز المجرم والمثقّف ،المسؤول ّ
ّ
ليست كباقي الثقافات بل ىي نظام أو جياز يعمل عمى تسييل األمور وتذليل المشاكل ،ىي
وتحول المسؤولية الفردية إلى الجماعة .
االجتماعية
تحرك الروح
ّ
التي ّ
ّ
التنوع
الثقافة البيئية تتطمّب أيضا توطيد العبلقة ما بين
ّ
شخصية اإلنسان والطبيعة من حيث ّ
البيولوجي و الثقافي ويجب احترام ىذه الثقافة .
ال يجوز مثبل التمييز بين البشر من حيث المون أو الجنس وال يجوز لآلخر إن يشعر انو في
غير مكانو أو انو غير جدير باالحترام ،ك ّل في مكانو يجب إن يكون في حالة من الحرّية
والمسؤولية ليمكنو إن يمعب الدور المجدي والذي ينعكس إيجابا عمى الفرد والمجتمع .
البيئة واإلنتاج أالقتصادي :
المادية مثل األغذية ،الطاقة  ...الخ .
ال يوجد حياة دون الموارد
ّ
البيئية ىنا تستوجب التعمّم عمى التوفير وعمى الصرف المسؤول ،كذلك عمى العدالة في
الثقافة ّ
التوزيع ضمن المجتمع ،و إن إدارة اإلنتاج واستعمال الموارد المشتركة بالشكل المتوازن ىي من
أألمور المطموبة ،كما وان إدارة النفايات الصادرة عن ىذا المجتمع ىي واحدة من األشياء
الضرورّية لمسير نحو البيئية المستدامة .
الثقافة البيئية ىي تربية اقتصادية إلدارة المؤسسات وسموك فردي واجتماعي في ما يتعمّق
بالموارد الحياتية اليومية .
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البيئة ىي نمط حياة :
اليومية في البيت ،المدرسة ،العمل ،عمى الطرقات ك ّل ىذه األمور ىي المرحمة األولى
الحياة
ّ
عمى طريق الثقافة البيئية إعادة تقييم دائم لمشخص وعبلقتو بالمجتمع .ك ّل ذلك بيدف تطوير
الشعور باالنتماء واالرتباط بالجذور .

ضمن ىذا الجو العام يصبح الفرد جزء من المجموعة ،والذي ىو بمثابة Matrices de vie
الكونية التي
”“GAIAأو بستان مشترك يغذي كل الشعوب .والفرد ىو ضمن ىذه الحركة
ّ
يؤدي إلى التضامن بين
يعتمد عمى ك ّل أعضائيا ،أي إفرادىا والفرد ىو منيا وليا ،ىذا الشعور ّ

جميع اإلفراد .

البيئة مشروع التزام جماعي :
إذا وجد اإلنسان في مكان ما عميو إن يدخل ضمن المجموعة المتواجدة أصبلً ،وعميو إن

يتأقمم مع ىذه المجموعة ،وبعد ذلك ،يشارك في التعاون مع اآلخرين في كافة األمور ،ويعمل
عمى تحقيق التغيير المفيد داخل المجموعة ،إن القاعدة القائمة إن المجموعة " تتعمّم وتمارس"

أىم األسس في تطوير المجتمعات .
ىي من ّ
لذلك إن التعمّم وقبول الحوار و كيفية سماع اآلخر وعممية اإلقناع ىي من الركائز أألساسية

المطموبة في تطوير المجتمعات ،فيو يرتبط بكل شيء :بالمدرسة ،بالبمديات ،بالمنظمات،

بالجمعيات ،بالخبليا...الخ .كل واحدة من ىذه تحدد دورىا وقدرات تأثيرىا االيجابي عمى الثقافة
البيئية .
عالقة البيئة بالتكنولوجيا:
مثبلً تقنية " التكنولوجيا في كل مكان" :تساعدنا في البحث في كيفية تطبيق التكنولوجيا عمى

مختمف جوانب حياة البشر؛ الحياة المنزلية ،واألعمال ،والطب ،والتعميم ...الخ .وفي كل فكل

مجال من ىذه المجاالت خصائص وتطورات إيجابية ،ال سيما في المجال التعميمي ،وليا القدرة
عمى دفع المجتمع إلى مزيد من التقدم في ميادين التكنولوجيا ووسائطيا الخيالية.
*العالقة المتبادلة بين اإلنسان والتكنولوجيا والفيم الصحيح لعمل ىذه األنظمة التكنولوجية ت
مكننا من تصميم
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البيئةالتي نعيش فييا.وتؤدي إلى البحث عن حمول لحاجات أخرى ،مما يؤدي إلى محفز دائم
لمتطور التكنولوجي.
فيي المحفز الرئيسي لمتغيير في المجتمع اإلنساني .وىذا التغيير يمضي قدماً بسرعة

متزايدة .وكيفما يكون الشكل المستقبمي لممجتمع فإنو من المؤكد أن يكون إسيام التكنولوجيا وما
يصاحبيا من بحث وتطوير مفيداً إفادة كبيرة .والتكنولوجيا أكبر بكثير من اآللة إنيا وسيمة منمطة
لتحقيق غرض أو نتيجة سبق تحديدىا .إنيا تتكون من ميارات الجسم والعقل ،ومن إجراءات فنية

وادارية ومن عممية شعورية والشعورية .إنيا تحول سموكي لحظي ليس لو انعكاس عمى ماحولة إلى
سموك مدروس ذا انعكاسات غير متوقعة.إنيا مثل المدفع الذي يطمق العالم لئلمام.
إن التقنية البيئة تيتم بمعالجة المشاكل واالىتمامات البيئية المختمفة مثل الكشف عن المموثات
البيئية المختمفة وتحميميا وازالتيا أو التقميل منيا ومعرفة مصادرىا والتحكم في نوعية وكمية ىذه
المموثات بطريقة تقنية  .ىذا باإلضافة إلى معرفة ومعالجة آثار ىذه المموثات عمى صحة
اإلنسان والبيئة
مجاالت التقنية البيئية:
 .1دراسة وتوثيق المؤشرات البيئية  ،وعمل دراسات تقييم المردود البيئي لممشاريع المختمفة وآثار
الدمار البيئي الناتج عن الحروب
 .2دراسة آثار التموث النفطي وغير النفطي عمى األحياء البحرية والمنتجات الزراعية.
 .3دراسة سميات مجموعة من المواد المموثة عمى صحة البيئة ،وتطوير تقنيات لقياس معدالت
التموث والتغير البيئي.
.4دراسة وتقييم المشكبلت الناشئة عن المخمفات المختمفة ( الصمبة والسائمة) وتموث المياه الجوفية
وتموث الشاطئ والمناطق البرية.
المخمفات الصناعية  ،الصرف الصحي تموث اليوا ء ،تفسخ أو تخريب المصادر الطبيعي
فموال التقدم العممي والتكنولوجيا لما كنا صديقين لمبيئة.
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النانو تكنولوجيا ”في خدمة البيئة :
اقتحمت “النانو تكنولوجيا” أو التقنية الدقيقة في السنوات األخيرة مجال البيئة مثمما اقتحمت
عدة مجاالت حيوية أخرى وتتزايد أىمية ىذه التقنية الحديثة مع تعالي النداءات المحذرة بالتدىور
البيئي لكوكب األرض وارتفاع نسبة انبعاثات الغازات المموثة لمطبيعة.
وتستخدم تقنية “النانو تكنولوجيا” أساسا في معالجة المياه وتحميل اليواء ومراقبة مكونات
جزيئاتو قصد إيجاد آليات متطورة يمكن تسخيرىا لمحفاظ عمى سبلمة البيئة وميزة “النانو
تكنولوجيا” أنيا تعتمد أساسا الطاقة النظيفة واآلمنة والرخيصة الثمن.
www.lebanese-forces.com/ar/artde.asp?newsid
دورنا في دعم التربية البيئة المستدامة وتكوين صداقات مع البيئة:
اع ببيئتو الطبيعية واالجتماعية لقد حقق اإلنسان عمى مدى
نحو حماية البيئة واعداد جيل و ٍ

وجوده عمى سطح األرض ومن خبلل المراحل التطورية التي مر بيا تقدماً كبي اًر استناداً لما ىو
عميو اليوم من الرقي والحضارة وما حققو من تقدم عممي وتقني نراه مع ذلك ونتيجة لمسموك

الخاطئ الذي يتفاعل من خبللو مع البيئة يسيم بشكل أو بآخر في اإلخبلل بتوازن نظاميا
فكانت اآلثار السمبية والتي تجمت بشكل مجموعة مشكبلت بيئية كالتصحر والتموث وانحسار
الغطاء النباتي ونقص الموارد الطبيعية ...وغيرىا من المشكبلت البيئية التي نشأت عن سوء
استخدام اإلنسان لبيئتو .

(السعود2007،م)263- 220،

لما كان اإلنسان ىو أسمى ما في الوجود ووجوده وسبلمتو يرتبطان بسبلمة بيئتو التي
يتفاعل مع مكونات نظاميا لذلك كان لزاماً عمى اإلنسان أن يدرك وبشكل دقيق تمك العبلقات

التي تربطو مع مكونات ىذا النظام خاصة وان جميع المؤتمرات والندوات العالمية التي تناولت
البيئة ومواضيعيا ومشكبلتيا أكدت أن المشكبلت البيئية ىي مشكبلت سموكية بالدرجة األولى .
إن االىتمام بالسموك اإلنساني تطور بشكل كبير مع ازدياد االىتمام بالتربية وتطور مفيوميا
تعتبر التربية أكثر أث ار في سموكنا وىي أىم صناعة في الحياة اليومية وكان ليا عبر العصور
منطمقاتيا وأىدافيا الفمسفية واالجتماعية والسياسية والعممية  ،وعميو كان البد إزاء ذلك من
البحث عن أساليب لتطوير سموك اإلنسان بعد فيم ىذا السموك ومعرفة جوانبو المختمفة .
والتربية  :عممية تيدف إلى تنمية الفرد المتكامل في جسمو وعقمو وحياتو االنفعالية
وتحسين تكيفو مع المجتمع .
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مفيوم التربية البيئية :ىي عممية تكوين القيم واالتجاىات والميارات والمدركات البلزمة لفيم
وتقدير العبلقات المعقدة التي تربط اإلنسان وحضارتو بمحيطو الحيوي الفيزيائي والتدليل عمى
حتمية المحافظة عمى المصادر البيئية الطبيعية وضرورة استغبلليا الرشيد لصالح اإلنسان
وحفاظاً عمى حياتو الكريمة ورفقاً لمستوى معيشتو .

يتضح أن التربية البيئية تعنى بالسموك وتوجيو االىتمام لتعديل ىذا السموك ومعالجة

المشكبلت البيئية والتدريب عمى المشاركة وتنمية الوعي البيئي واكساب األفراد القيم واالتجاىات
اإليجابية نحو حماية البيئة وتحسينيا بقصد إعداد جيل واع ببيئتو الطبيعية واالجتماعية .
ولما كانت التربية البيئية مستمرة وىي تربية موجية لممجتمع بكافة فئاتو العمرية والمينية
واالجتماعية لذلك نستنتج أىمية البناء ليذه التربية لدى أفراد المجتمع من مرحمة الطفولة إلى
مرحمة الشباب والرشد وحتى مرحمة الكيولة  ،وىذا مايؤكد من جانب آخر عمى أىمية التربية
البيئية المتكاممة وذلك من خبلل أنواع التعميم ( التعميم النظامي ,التعميم غير النظامي ,التعميم
البلنظامي ) فمن خبلل التعميم النظامي الذي تقوم بو و ازرتا التربية والتعميم العالي وما يتبع ليما
يمكن أن نقدم الترب ية البيئية النظامية ومن خبلل التعميم غير النظامي الذي تقوم بو و ازرة الثقافة
بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الشعبية عبر برامج محو األمية وتعميم الكبار يمكن أن نقدم
التربية البيئية غير النظامية ومن خبلل التعميم البلنظامي أو العرضي أو مايسميو بعض العمماء
بالطريق الثالث والذي تقوم بو وسائل اإلعبلم والمؤثرات األخرى في البيئية يمكن أن نقدم التربية
البيئية البلنظامية .
دور األسرة في التربية البيئية:
إن األسرة ىي نواة المجتمع وىي المؤسسة االجتماعية التربوية األولى التي يكتسب فييا
اإلنسان خبراتو المربية وذلك من خبلل تفاعمو مع البيئة ونظ اًر ألن لمسنوات األولى التي يقضييا
الطفل في المنزل أىمية كبيرة في نموه االنفعالي وأىم دور يجب أن يقوم بو الوالدان ىو تعميمو
الحكم عمى ماىو صحيح وما ىو خطأ وكيفية التعامل مع البيئة وعمى الوالدين أن يزودا أوالدىم
بالمعمومات ال ضرورية والمناسبة لسنيم عن البيئة والتربية سواد كان ذلك من خبلل األسئمة التي
يمكن أن يطرحيا األوالد أو من خبلل تقديم المعمومات ليم عندما يجدون الفرصة مناسبة لذلك ،
وىنا البد من التأكيد عمى أىمية الطريقة التي يتقبل بيا اآلباء تمك األسئمة لما لذلك من أثر
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كبير في نفسية األوالد بمختمف أعمارىم سواء أكانوا أطفاالً أم مراىقين أوشباباً  ,وعمى الوالدين
توظيف المواقف الحياتية بشكل موضوعي تجاه البيئة بمختمف مكوناتيا وعناصرىا ومظاىرىا

وذلك من أجل أفراد األسرة من توظيف خبراتيم بفعالية تجاه البيئة وصيانتيا .
ويمكن أن نحدد ميمة األسرة في التربية البيئية من خالل األىداف التالية :
تعميم وارشاد ,إعطاء ء معمومات  ,غرس القيم واالتجاىات  ,تنمية الميارات ,حل المشكبلت
,تنمية األخبلق البيئية
إذا أردنا التفصيل في القيم واالتجاىات التي يمكن أن تساىم األسرة في غرسيا لدى أفرادىا يمكن
اإلشارة إلى مايمي :
( حماية الموارد الطبيعية ,المحافظة عمى النظافة ,التعاون من أجل البيئة ,تذوق الجمال البيئي ,
المبادرة من أجل البيئة تقوية الوازع الديني).
أن تحقيق األىداف المنشودة من األسرة في التربية البيئية يتوقف بالدرجة األولى عمى ما تمتمكو
األسرة من معمومات واتجاىات وميارات في مجال البيئة والتربية البيئية .
أي عمى ما تمقاه الوالدان من معمومات عن البيئة ومفاىيم التربية البيئية وما تشكل لدييما
من اتجاىات إيجابية نحو البيئة إضافة لمميارات الحسية الحركية الميدانية التي يتمتع بيا
الوالدان في التعامل مع البيئة الطبيعية بمكوناتيا ومواردىا المختمفة ,إن قيام األسرة في دورىا
المنشود في التربية البيئية يحقق الميزات التالية :
 .1يقوي الترابط والصمة بين المنزل والمدرسة بيدف تحقيق األىداف المنشودة في التربية البيئية .
.2يسيم في تخفيف العبء الممقى عمى التعميم النظامي في تحقيق التربية البيئية من خبلل قيام
األسرة في جزء من العممية التربوية ضمن المنزل .
 .3يؤمن لؤلوالد مصد اًر ىاماً من مصادر المعرفة وتشجيعيم عمى تنمية القيم واالتجاىات والميارات
الضرورية لمحفاظ عمي البيئة وذلك من خبلل القدوة الحسنة.

.4يسيم في توظيف الصبلت الموجودة بين اآلباء واألبناء من أجل البيئة وتحقيق التربية البيئية .
.5يوفر فرصاً ىامة لممناقشة والحوار بين اآلباء واألبناء من أجل العمل لبناء األخبلق البيئية
وصيانة البيئة .
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دور المدرسة في التربية البيئية:
إن الدور الذي تقوم بو المدرسة في التربية يقع تحت التعميم النظامي ومن خبلليا يمكن تحقيق
التربية البيئية لدى فئة عمرية ىامة من فئات المجتمع .
وفي سياق الحديث عن دور المدرسة في التربية البيئية يمكن اإلشارة إلى مايمي :
دور المعمم في التربية البيئية
دوري كمعمم أو مدرس  :إن ميمة المعمم كبيرة في التربية البيئية حيث يمكنو القيام باألعمال
التالية :
 -1مساعدة الطبلب عمى التحصيل المعرفي في مجال التربية أي تنمية السموك المعرفي
 -2مساعدة الطبلب عمى اكتساب الميارات الحسية الحركية في مجال التربية البيئية أي تنمية
السموك المياري .
 -3مساعدة الطبلب عمى اكتساب القيم واالتجاىات اإليجابية نحو البيئية أي تنمية السموك
الوجداني .
إن نجاح المعمم في القيام بميامو في التربية البيئية يتوقف عمى إعداده وتأىيمو في ىذا البعد
الجديد من العممية التربوية فالمعمم البارع ىو المعمم القادر عمى تكييف وتوظيف المادة العممية
في مجال التربية البيئية .
ومما يساعد عمى القيام بيذه الميمة إلمامو بأسس التربية البيئية وفمسفتيا وأىدافيا ومفاىيميا
سواء منيا المفاىيم الرئيسية أو المفاىيم الفرعية .
ومن الضروري بمكان أن يكون المعمم والمدرس مؤىبلً ببعض االختصاصات التربوية مثل عمم

النفس التربوي وعمم النفس البيئي وعمم نفس الطفولة والمراىقة ليكون عمى إطبلع بحاجات
واىتمامات الطمبة والتبلميذ .
وذلك بيدف تحقيق الدافعية لدييم لمتعمم  ،أذ إن المعمم قادر عمى األخذ بيد تبلميذه من أجل
الوصول إلى تفسير بعض الظواىر الطبيعية البيئية وذلك لئللمام بجميع جوانب ىذه الظواىر
الطبيعية .
وكذلك فإن المعمم يمكن أن يساعده تبلميذه لمتنبؤ بما يمكن أن ينتج عن ىذه الظواىر
الطبيعية من انعكاسات عمى اإلنسان والحياة بشكل عام وأخي اًر يمكن لممعمم نفسو أن يتوصل مع
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تبلميذه ألساليب ضبط بعض الظواىر الطبيعية وبالتالي اتقاء انعكاساتيا السمبية عمى الحياة
والكائنات الحية وعمى رأسيا اإلنسان  ،وان ماقبل عن الظواىر الطبيعية وتناوليا من قبل المعمم
ينطبق عمى القضايا والمشكبلت البيئية.
إن تحقيق األىداف الثبلثة في تناول الظواىر الطبيعية والقضايا والمشكبلت البيئية ىي في
الواقع األىداف الثبلثة التي يسعى العمم لتحقيقيا وىي (:التفسير ,التنبؤ ,الضبط )
ولما كانت المشكبلت البيئية ىي باألساس مشكبلت سموكية لذلك كان لزاماً عمى المعمم أن

يسعى لضبط سموك طبلبو تجاه البيئة وفقاً لما يمكن أن يحقق إعادة التوازن لمنظام البيئي
عممية سيمة وتحتاج لمتابعة مستمرة .

الطبيعي نظ اًر ألن عممية ضبط السموك ليست

لذلك فإن التأكيد عمى أن التربية البيئية ىي تربية مستمرة من طفل الروضة إلى اإلنسان

الكيل ولممعمم دور ىام في حمقات ىذه التربية المستمرة  .إن لموازع الديني أىمية كبيرة في
تشكيل االتجاىات اإليجابية نحو البيئة ولذلك المعمم الناجح ىو الذي يستطيع أن يوظف ىذا
الوازع من أجل التربية البيئية وضبط السموك البشري خاصة وأنو مصد ار من مصادر المعرفة
وىو قدوة لتبلميذه من حياتيم االجتماعية .
وىنا البد من اإلشارة إلى بعض الصفات األساسية التي تسيم في نجاح المعمم بميمتو في
التربية البيئية :
-1

البد من توفر االستعداد والرغبة لدى المعمم لتدريس التربية البيئية وايصال مفاىيميا

ومبادئيا لتبلميذه .
-2
-3

أن يكون إلمامو كافياً بالتربية البيئية وفمسفتيا وأىدافيا ومبادئيا ومفاىيميا .

أن يكون عمى إطبل ع بالمشكبلت البيئية التي تعاني منيا البيئة واألبعاد العالمية لبعض

ىذه المشكبلت .
-4

أن يكون ممن يحظون باالحترام والتقدير وأن يكون مقبوالً لدى ىيئة المدرسة وطبلبو

-5

أن تتوفر لديو الخبرة والبراعة لنقل التربية البيئية إلى أسر تبلميذه.

-6

أن يكون متمرساً عمى إدارة الدروس العممية الصفية في مجال التربية البيئية .

والمجتمع الذي يعيش فيو .

-7

أن تتوفر لديو الخبرة في تخطيط األنشطة الصفية والبلصفية في مجال التربية البيئية .
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دور المناىج الدراسية في التربية البيئية :
إن المنيج المدرسي ىو عبارة عن وثيقة رسمية تحدد األىداف والمحتوى وطرائق التدريس
وأساليب التقويم.
والتربية البيئية كبعد جديد من أبعاد العممية التربوية تم إدخاليا في المناىج الدراسية بأساليب
مختمفة وضمن المقررات الدراسية كل حسب طبيعتو وقدرتو عمى ربط التعميم والمتعمم بالبيئة
حيث كان التأكيد عمى بعض المقر ارت الدراسية كمدرس األحياء والجغرافيا نظ اًر لطبيعة المادة
العممية وعبلقتيا بالبيئة مع عدم التقميل من أىمية باقي المقررات الدراسية كل حسب طبيعتو ،
ومما يساعد عمى النجاح في تحقيق األىداف المرجوة من المناىج في التربية البيئية ىو مراعاتيا
الىتمامات وميول وحاجات التبلميذ ليتم أخذىا بعين االعتبار عند إعداد ىذه المناىج وبالتالي
توظيف ىذه االىتمامات والميول والحاجات في مجال التربية البيئية .
وعمى المناىج الدراسية أن تراعي مفاىيم التربية البيئية بنوعييا الرئيسية والفرعية وأن تركز
عمى العبلقات ضمن األنظمة البي ئية ودور اإلنسان في توازن النظام البيئي الطبيعي وأن تتيح
الفرصة أمام التبلميذ والطبلب إلدراك أىمية البيئة الطبيعية ومواردىا ومكوناتيا في الحياة وأن
واجب الحفاظ عمى سبلمة البيئة ىو واجب إنساني بالدرجة األولى ألن اآلثار السمبية التي يمكن
أن تنتج عن السموك ال خاطئ تجاه البيئة ستنعكس بالدرجة األولى عمى اإلنسان وىو المخموق
المكرم والذي ىو خميفة ا في األرض  ( .السعدي وآخرون  : 2006 ،ص)113-112
وبالتالي البد لممناىج من أن تشكل اتجاىات إيجابية نحو البيئة لدى التبلميذ والطبلب
وكذلك البد من أن تكسب ىؤالء التبلميذ والطبلب ميارات اتخاذ الق اررات تجاه المشكبلت البيئية
إضافة لتأكيدىا عمى الميارات العممية الميدانية األدائية في التعامل مع البيئة ومكوناتيا ومواردىا
وبشكل آخر يمكن القول بأن التربية البيئية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار ضمن األىداف
الموضوعية لممناىج المدرسية وضمن المحتوى العممي وفي أساليب التدريس وطرائقو وأساليب
التقويم ويمكن إعطاء أمثمة بعض المقررات وامكانية توظيفيا في التربية البيئية وكمثال عمى ذلك
عمم األحياء وىو من المقررات ذات األىمية في التربية البيئية  .ومن خبللو يمكن أن تتناول
الكثير من مفاىيم التربية البيئية بنوعييا الرئيسي والفرعي مثل مفيوم البيئة الطبيعية ومفاىيمو
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الفرعية كمفيوم الغابة و وبيئة البادية وبيئة الماء العذب والغبلف المائي والبيئة البيولوجية والبيئة
المادية وبيئة البادية وبيئة الصحراء ومفيوم المناطق الزراعية والمناطق السكنية .
وكذلك يمكن تناول مفيوم النظام بشكل عام والنظام البيئي بشكل خاص حيث أن الخمية
الحية تمثل نظاماً وىي وحدة البناء األساسية ألجسام الكائنات الحية وىي نظام مصغر ضمن
نظام أوسع ىو النسيج والنسيج نظام مصغر ضمن العضو والعضو نظام مصغر ضمن الجسم
ويمكن إعطاء أمثمة عن األنظمة البيئية مثل البركة  ,والغابة  ,والبحر  ,...كميا أنظمة بيئية
متوازنة بأصميا ويمكن أن تحافظ عمى توازنيا إن لم يحدث ما يخل بتوازنيا و السيما التدخل
الخاطئ لئلنسان والذي قد يكون مبنياً إما عمى النظرة النفعية اآلنية أو عمى جيل اإلنسان
لموقعو ضمن النظام البيئي الطبيعي ولطريقة تعاممو مع الموارد الطبيعية .

إن الحديث عن دور المناىج الدراسية في التربية البيئية يؤكد ويوضح التفاعل والتكامل بين
المكونات المختمفة لمعممية التعميمية حيث أن المنيج الذي يأخذ التربية البيئية كبعد من أبعاد
العممية التربوية ميم والمدرس وما يقوم بو من دور في نقل المعارف وتوظيفيا و ترسيخ القيم
واالتجاىات وتنمية الميارات أيضاً ميم كما األنشطة المرافقة سواء كانت ىذه األنشطة صفية أم

الصفية ىي أيضاً ميمة في تحقيق التربية البيئية المنشودة .

دور النشاطات المدرسية في التربية البيئية:

إن لمنشاطات المدرسية أىمية كبيرة في التربية البيئية سواء كانت ىذه النشاطات تتم في
البيئة الصفية أم كانت تتم في البيئة البلصفية ومنيا العروض والتجارب العممية المخبرية وزيارة
الحديقة المدرسية والرحبلت العممية والجوالت الحقمية حيث من خبلل ىذه النشاطات يمكن ربط
التعميم بالبيئة وتنمية ميارات التفكير العممي والتي منيا ( المبلحظة العممية -التصنيف -
التفسير  -التنبؤ  -االستنتاج  -التجريب ..الخ ).
فعمى سبيل المثال فإن تنفيذ التجارب العممية في مقرر عمم األحياء ضمن المختبر
المدرسي مثل تجربة التركيب الضوئي يمكن لممدرس من خبلل ىذه التجربة أن يبين أىمية
النباتات الخضراء في استمرار الحياة عمى األرض حيث تمد الكائنات الحية باألوكسجين وتأخذ
غاز ثاني أوكسيد الكربون إضافة ألىميتيا في السمسمة الغذائية حيث تتغذى عمييا الكائنات غير
ذاتية ا لتغذية والتي يتربع عمى قمتيا اإلنسان والبد من تدعيم ىذه المعمومات بمغة األرقام الموثقة
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لكي تسيم ىذه المعمومات في تشكيل االتجاىات وتنمي القيم البلزمة نحو حماية األشجار كمورد
طبيعي متجدد وىام إن ماقبل عن التجارب المخبرية وأىميتيا في التربية البيئية يمكن أن يقال
عن النشاطات األخرى البلصفية فمن خبلل الصحيفة الحائطية سواء كانت عمى مستوى الصف
أو مستوى المدرسة والمشاركة فييا يمكن أن ننمي السموك المعرفي والسموك الوجداني نحو البيئة
لدى الطمبة والتبلميذ ومن خبلل الرحبلت والجوالت العممية والزيارات الميدانية التي يمكن أن
تنمي روح المبادرة من أجل البيئة والعمل الجماعي التعاوني في ىذا المجال وكذلك يمكن أن
تنمي قيمة تذوق الجمال البيئي وقيمة الوازع الديني تجاه البيئة من خبلل الشروح المرافقة وتمقي
األسئمة من الطمبة والمناقشات العممية الموضوعية التي تتم فييا والتقييم الذي يتم بنياية ىذه
الجوالت والرحبلت والزيارات العممية بيدف تعميم نتائجيا عمى المجتمع األصمي لمعينة المشاركة
في ىذه النشاطات إضافة لكل ماذكر فإن األنشطة بنوعييا الصفية والبلصفية تنمي ميارات
حسية حركية لدى الطمبة والتبلميذ وذلك من خبلل التفاعل المباشر مع مكونات البيئة والتحكم
بالعوامل والمتغيرات أثناء تنفيذ التجارب وبالتالي يمكن أن توظف ىذه الميارات في العمل
الميداني البيئي أثناء حمبلت التوعية بأشكاليا ووسائميا
دور وسائل اإلعالم في التربية البيئية:
إن وسائل اإلعبلم بأنواعيا المختمفة المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى المقاءات
المباشرة ميمة وليا خصوصية في نشر وتعميم التربية البيئية نظ اًر لقدرتيا عمى نقل المعمومة
بسرعة وعمى نطاق واسع ولكافة فئات المجتمع العمرية والمينية واالجتماعية والثقافية وىي تمثل

التعميم البلنظامي في عصر التفجر المعرفي والتقدم العممي والتقني الذي بات فيو اإلنسان أمام
كم ىائل من المعارف والمعمومات والحقائق العممية التي البد من استيعابيا وتوظيفيا في خدمة
اإلنسان .
ونظ اًر لما لئلعبلم البيئي من تأثير عمى السموك والعادات االجتماعية من اجل ترسيخ قيم

ومفاىيم جديدة تتبلءم وآفاق التطور فيو يسيم في مساعدة أفراد المجتمع عمى تحقيق تكيفاً في

سموكيم يدعم عممية التطور خاصة وان مفاىيم البيئة والتربية البيئية مازالت غامضة لدى الكثير
من المثقفين والعاممين في إدارات الدولة ومؤسساتيا .
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إن وضع خطط إعبلمية في مجال التوعية واإلعبلم البيئي ميم جداً في التربية البيئية

بحيث تتوجو وسائل اإلعبلم لفئات المجتمع كافة  ،وما يميز العصر الذي نعيش فيو تحول
وسائل االتصال الجماىيرية إلى أدوات ثقافية بحيث يمكن القول بأنيا أصبحت الوسيمة
الجماىيرية لمحصول عمى الثقافة واإلطبلع بمعنى أنيا باتت تؤمن الزاد الثقافي لممبليين
والتمفزيون يعتبر وسيمة االتصال الجماىيرية التي تمتمك لغة تعبيرية خاصة بيا تشمل نوعية
المادة وكيفية معالجتيا وعناصر التسجيد الفني المستخدمة في تقديميا .
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن معظم إن لم يكن جميع ما يقدمو التمفزيون يقع ضمن
اإلطار العا م لمثقافة الذي يشمل القيم واألفكار والمواقف واالتجاىات حتى أنماط السموك
اإلنساني  ،إن التمفزيون انتشر حتى أصبح البدو في الصحراء يشاىدون في خياميم التمفزيون

خاصة مع انتشار األطباق الفضائية حيث أصبح منافساً قوياً لمصحف وتحدى السينما وحطم
احتكار الراديو لتقديم األخبار والبرامج المختمفة وأصبح المصدر المفضل لممعمومات لمعظم

شعوب العالم .
لقد أصبح التمفزيون بالنسبة الغالبية العظمى من األطفال صديقاً وموجياً اختاروه ألنفسيم

وقد أجابت طفمة في السابعة من عمرىا عن سؤال ممن تتألف أسرتك بقوليا تتألف أسرتنا من
باب ا وماما وجدتي وجياز التمفزيون  ,مما يدل عمى أىمية وسائل اإلعبلم في التربية البيئية وعمى
رأس ىذه الوسائل التمفزيون كونو وسيمة سمعية بصرية فانو يساعد عمى فيم الظواىر الطبيعية
واألحداث في حياة المجتمع حيث أثبتت الدراسة أن األطفال الذين يشاىدون التمفزيون فعبلً ىم
أكثر إطبلعا من األطفال الذين ال يشاىدون التمفزيون .

لقد أجريت دراسة في اليابان طويمة األمد حول التعميم بواسطة التمفزيون بالتعميم بالمدرسة
وتوصمت ىذه الدراسة إلى نتائج ىامة ومثيرة لبلىتمام حيث توصمت الدراسة إلى التأكيدات
التالية والتي يدعميا جيد .
إن طريقة التعميم ال تؤثر عمى مستوى ونوعية الحفظ لمموضوع الذي يجري تعميمو وىذا
يعني من وجية نظر التأثير التربوي يجب أن ال يكون ىناك اختبلف كبير بين التعميم بواسطة
التمفزيون والتعميم في المدرسة  ,وتماماً كما ىو الحال في المدرسة فإن كمية المعمومات التي يتم
تذكرىا تتوقف غالباً عمى األطفال الذين يشاىدون البرامج التعميمية ذاتيا إجبارياً .
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يتم تحقيق أكبر تأثير تربوي لدى األطفال في الصف األول في المدرسة االبتدائية وىذا من
شأنو أن يؤكد مرة أخرى حقيقة أن التمفزيون يمارس تأثي اًر تربوياً قوياً عمى األطفال وتبلميذ

المدارس االبتدائية في الصف األول ونصل ىذا البحث إلى حقيقة مفادىا أن لمبرامج تأثي اًر مفيداً

في الذكاء العام .

مما سبق تبين أىمية وسائل اإلعبلم في التربية البيئية ال يمغي بحال من األحوال باقي
وسائل اإلعبلم وتوظيفيا في التربية البيئية ومن المفيد عرض التوصيات التالية التي يمكن أن
تزيد من فاعمية وسائل اإلعالم في التربية البيئية لدى األطفال وباقي الفئات العمرية في
المجتمع وىي :
 -1العناية بالتربية البيئية من خبلل األىداف العامة لوسائل اإلعبلم
 -2العناية بالتربية البيئية من خبلل الخطط الموضوعة لعمل وسائل اإلعبلم بأنواعيا
المختمفة .
 -3إيبلء التربية البيئية األىمية الكافية ضمن الصحف اليومية والدوريات والبرامج اإلذاعية
والتمفزيونية ومراعاة حاجات واىتمامات الفئات العمرية المستيدفة واشراك االختصاصين
في التربية وعمم النفس في إعداد المادة اإلعبلمية إضافة لمخبراء البيئيين.
 -4االىتمام بتأىيل الكوادر اإلعبلمية في مجال التربية البيئية من محررين ومعدين ومخرجين
ومقدمين لتحسين أداء وسائل اإلعبلم في التربية البيئية.
 -5التأكيد عمى المسابقات البيئية ضمن المادة اإلعبلمية وذلك لتحفيز األفراد لمعمل من أجل
البيئة وترسيخ المفاىيم الخاصة بالتربية البيئية .
( السعدي وآخرون  : 2006 ،ص)220-212
 -6التركيز عمى الوازع الديني من خبلل القيم واالتجاىات التي تسعى المادة اإلعبلمية
لتحقيقيا نظ اًر ألىمية ىذه القيمة في العمل من أجل البيئة وتحقيق التربية البيئية مع عدم
إغفال باقي فئات القيم .

 -7التركيز من خبلل وسائل اإلعبلم عمى السموك البيئي الميداني نظ اًر ألىميتو في تغيير
الواقع البيئي نحو عدم إغفال السموك المعرفي والسموك الوجداني تجاه البيئة .
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 -8التركيز من خبلل وسائل اإلعبلم عمى المشكبلت البيئية المحمية ذات األولوية لمعالجتيا
والحد منيا عن طريق التربية البيئية.
 -9التنويع في تقديم المادة البيئية حسب خصائص ومميزات وسائل اإلعبلم المختمفة لنشر
التربية البيئية .
 -10إجراء بحوث بيئية في الجامعات والمراكز البحثية وتوظيف نتائجيا من خبلل وسائل
اإلعبلم لنشر التربية البيئية .
التوصيات :
 -4العناية بالتربية البيئية ضمن التعميم النظامي و التعميم غير النظامي والتعميم البلنظامي .
 -5توجيو اىتمام كاف بالفئات المستيدفة في التربية البيئية مع التركيز عمى فئة األطفال .
 -6إشراك االختصاصيين في التربية وعمم النفس إضافة لمخبراء البيئيين في إعداد المادة
العممية واإلعبلمية في التربية البيئية
 -7التأكيد عمى المسابقات البيئية في التعميم النظامي والتعميم البلنظامي لتحفيز األفراد من
أجل البيئة وترسيخ مفاىيم التربية البيئية
 -8التركيز عمى الوازع الديني من خبلل القيم واالتجاىات التي تسعى المادة العممية أو
اإلعبلمية لتحقيقو لدى األفراد نظ ار ألىمية ىذه القيمة في العمل من أجل البيئة .
 -9التركيز عمى السموك البيئي الميداني ألىميتو في تغيير الواقع البيئي نحو األفضل مع عدم
إغفال لسموك المعرفي والسموك الوجداني تجاه البيئة
 -10توظيف نتائج الدراسات والبحوث العممية الخاصة بالتربية البيئية وذلك ضمن التعميم
النظامي والتعميم غير النظامي والتعميم البلنظامي ...
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