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  :مـقـدمــة

 في القيم دراسات مراجعة فإن الجامعات، في القيم لتعليم البالغة األهمية من بالرغم
 دراسية مواد أو برامج أية وجود عن تكشف لم العربية، البالد في الجامعي مالتعلي
 على العالي التعليم مجال في الباحثين تأكيد ورغم. تقويمها أو القيم بتعليم تتعلق محددة
 حسب التربوية األهداف من الثالث الفئات على تتوزع أن يجب العالي التعليم أهداف أن

 االنفعالي، والمجال حركي النفس والمجال المعرفي لمجالا: المعروف" بلوم "تصنيف
 للطلبة المجال إتاحة هي العالي التعليم في شيوعاً األكثر الممارسة أصبحت فقد

 سوق لمتطلبات األفراد إلعداد) والثاني األول المجاالن (والمهارات المعارف الكتساب
 المفقود أو الغائب البعد أصبحت حتى كامالً إهماالً القيم أهملت الذي الوقت في العمل،
  .الجامعي التعليم مناهج من

 التنمية برامج من الجامعي التعليم في القيم موقع من الدراسة أهمية وتأتي 
 الثقافية البنية في القيم موقع ومن جهة من الحديثة المجتمعات في والتقدم والتطوير

 وأساس المجتمع مال أسر القيم بوصف أخرى جهة من المجتمعات لهذه والحضارية
 جميع في المعلمين إعداد عن مسؤولة الجامعات أصبحت فقد. فيه تربوي إصالح أي

 الجامعي التعليم في القيم موقع انعكاسات فهم الضروري من يجعل مما التعليم، مراحل
 مدرسية بيئات في جرت معمقة دراسة في أنه ونذكر. العام التربوي النظام على

 وفعالياتها، المدرسة صفوف في بالفعل يتم ما أعماق في الغوص توحاول متفاوتة،
 غير التأثير ومصادر والنوايا، الخواطر عن الكشف محاولة إلى ذلك وتجاوزت
 عن المدرسين بين المعمقة المناقشات كشفت المقصودة، وغير منها المقصودة المباشرة،

 المشكالت مجال في خاصةوب التعليم، لمهنة المعلمين إعداد برامج في واضح خلل
 بها يمر التي الجامعي التعليم برامج في خلل وهو. واألخالق للقيم المعقدة المفاهيمية
 الفنية الجوانب على التركيز يتم حيث األولي، المهني إعدادهم أثناء في المعلمون
  .يةالتربو والقيم القيمية التربية لقضايا واضح إهمال مع التعليم، لعملية والتنظيمية

أ  



 المختلفة، المهن في العمل مواقع في ينتشرون سوف الذين الجامعة خريجو أما
 فإن ذلك عن وفضالً. قيم من اكتسبوه ما المواقع هذه إلى معهم يحملون سوف فإنهم

 في ممارساتهم في مباشراً تأثيراً تؤثر الجامعة طلبة لدى تستقر التي القيم منظومة
  .عامة الحياة

 البيئية، التربية قيم تنمية في ودورها الجامعة هو الدراسة هذه موضوع فإن وعليه
  . فيه العلمي البحث وكذا نشاطاته الجامعي التعليم برامج في موقعها حيث من

 ينقل الدراسة لهذه موضوعاً بوصفه الجامعة في  البيئية القيم موقع وتحديد
 التوجه لتعزيز تخذهات أن للجامعات يمكن التي المتنوعة اإلجراءات إلى االهتمام
 يسهم الجامعة في بيئي أخالقي مناخ ولبناء معها، والتعامل بالقيم التفكير في اإليجابي

 بالسلوك وااللتزام الحسنة، القدوة ممارسات فيه وتسود والتوجيه، التشريع بنائه في
. وطلبة وأساتذة وموظفين إدارة من الجامعية البيئة عناصر جميع من البيئي القيمي
 تعين التي البحوث وكذا والبرامج والنشاطات الفعاليات صور في التفكير يعني وهذا
 حمايتها على وتشجع البيئة تخص التي واألخالقية القيمية بالمعايير االلتزام على

  .بها واإلضرار والمساس فرص وتضييق

 البيئية، يةالترب قيم تنمية في ودورها الجامعة فيها سنتناول التي الدراسة هذه وتأتي
 محاولة خالل من البيئي الوعي بجانب االهتمام ضرورة إلى االنتباه للفت منا محاولة
 من هامة مؤسسة األخيرة هذه باعتبار الجامعة طلبة لدى البيئية التربية قيم غرس

 خالل من وذلك وتقدمها، المجتمعات بناء في األثر بالغ لها التي التكوينية المؤسسات
  .بالبالد التنمية عجلة سيدفع الذي الغد شباب يعدون الذين الطلبة من مخرجاتها

 على المحافظة في البيئية القيم أهمية إبراز محاولة من الدراسة هذه أهمية لتبرز
 السلوكات من انطالقا بالبيئة اإلضرار وقوع لتفادي وقائي كجانب حمايتها و البيئة

ب  



 تقدمه ما خالل من المجال هذا في للجامعة همالم الدور وإبراز. تجاهها لألفراد الخاطئة
  .بها العلمي والبحث علمية ونشاطات برامج، من

 البيئية التربية بجانب لالهتمام الملحة الضرورة تمليه لما نظرا هذا كل جاء وقد
  .   منها مهما جزءا البيئية القيم تعد والتي البيئة، حماية في

 قيم تنمية في ودورها الجامعة ضوعمو تناولت التي الدراسة هذه جاءت وقد
 موضوع تناول األول الفصل فصول، سبعة من ذلك في منطلقين. البيئية التربية

 الدراسات عرض المفاهيم، تحديد أهميتها، منها، الهدف اختيارها، أسباب الدراسة،
 اإلنسان عنصر تناولنا الثاني الفصل وفي. منها االستفادة ومجاالت والمشابهة السابقة
 البيئة بقضايا العالمي االهتمام ثم بالبيئة، اإلنسان لعالقة المفسرة النظريات وأهم والبيئة،

 البيئية، التربية موضوع فيه تناولنا الثالث والفصل.والندوات المؤتمرات خالل من
 فيه طرحنا الرابع والفصل. تدريسها أساليب أهدافها، أهميتها، مكوناتها، مفهومها،
 خصائصها، وظائفها، أهميتها، للقيم، تعريف بإعطاء البيئية، لقيموا القيم عنصر

 الخامس الفصل ليأتي. البيئية القيم إلى ثم اكتسابها، وطرق تصنيفها تغيرها، مصادرها،
 وظائفها، أهدافها، تطورها، الجامعة، عرفنا والبيئة، الجامعة موضوع فيه تناولنا

 موضوع لدراسة النظرية المداخل أهدافها، ،الجزائرية الجامعة تطور  وإلى مكوناتها،
  .   البيئة حماية في الجامعة دور وإلى الجامعة،

 المكاني، المجال من للدراسة، المنهجية اإلجراءات تناول الذي السادس الفصل ثم
 وعرض الوصفي، المنهج وهو الدراسة في المستخدم والمنهج البشري، وكذا الزمني،
  .االستبيان استمارة و حظةمال من المستخدمة األدوات

 وتحليل عرض فيه تناولنا فقد الدراسة في األخير الفصل وهو السابع الفصل وفي
 عليها، والتعليق جداول، في وتفريغها النتائج عرض من بـداية. الميدانية الدراسة نتائج

ج  



 النتائج األول، بالتساؤل المتعلقة النتائج: لوحده تساؤل لكل النتائج وضع إلى الوصول ثم
  .الثالث بالتساؤل المتعلقة والنتائج الثاني بالتساؤل المتعلقة

       التساؤالت صحة تؤكد والتي للبحث، النهائية النتائج صياغة إلى تطرقنا ثم
  . خطئها أو

    انطالقا بها خرجنا التي والتوصيات االقتراحات صياغة إلى األخير في لنصل
  .للدراسة لخصم وضع ثم الميدانية، الدراسة من

  

 

د  
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  :ةـدراســة الـد مشـكلـتحـدي – 1

أصبـح شائع االستـخدام في األوسـاط      " البيئـة  " من المـالحظ أن مصطلح     
وفي ضوء  .العلمية، والمفرح أن استخدامه أخذ يتزايد عند عامة الناس يوما بعد آخـر           

 بها، فاألســرة    اإلنسانـتلفة باختـالف عالقة    ذلك نجد للبـيئة تعاريف عديدة ومخ     
جـامعة بيـئة والمصنع بيئة والمجـتمع بيـئة والــعالم        لبيئة والمدرسـة بيـئة وا   

  .كله بيئة

ويمكـن النظر للبيـئة من خـالل النشاطات البـشرية المخـتلفة كأن نقــول           
 االجتماعيـة اسية أو   البيئة الثقافـية أو الصـحية أو الصناعيـة أو الزراعية أو الـسي          

          : ومهما كانـت النظـرة إلى البيـئة ومجــاالتها، فـإن البيئــة هـي             .وغيـرها
اإلطار الذي يعيـش فيه اإلنـسان، ويحصل منه على مقومـات حيـاته من غـذاء            " 

وكـساء ودواء ومـأوى، ويمارس فيه كل نشـاطاته وعــالقاته المخــتلفة مـع             
 والبيـئة بالمعنى العـلمي المـتداول تتـمثل فـي ثـالث   1) (."لبشرأقـرانه من بني ا   
بيـئة طبيعية، ببـيئة اجتـماعية وبيئـة مـشيدة، ومن خـالل كل      : أقسـام رئيـسية 

هذا يتـضح لنا مدى العـالقـة بين اإلنسـان و البــيئة فهـي إطــار وجـوده،                
 أن يكــون    نـسان اإلومـحددة ألنشـطته ومستويات معيشتـه، لذا ينبـغي علـى         

  .عامـال ايجـابيا يؤثـر في البيـئة حتى يحافـظ على ذاتـه ومحـيطـه

الفــرد  لدى  ومن هـذا المنـظور تأتـي ضـرورة تنـمية الوعـي البيـئي         
من خالل التربية البيـئية، فمسـاهمة التـربية عمـوما من خـالل نـشر المعلومات           

ـشكالت البيـئية والدعـوة إلى استـخدام     الخاصة بالبيئة من منطـلق التعـريف بالم     
مـواردها استـخداما سلـيما وغـير هدام، يشـكل أهـمية بالـغة  فـي تنمــية             

 يتعرضـان لمشـكالت هي من صـنع       إنماالوعي، فـهذه الموارد وذلك االسـتخدام      
                                                 

   .2ص ،2007، 1ط ، األردن، دار عالم الثقافة،يةـئـية البيـربــالت: أحمد محمد ربيععادل مشعان،  -1) (
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 نفسه، وما دام األمـر كذلك فالبد من حمـاية هذه البـيئة من اإلنسـان ذاته              اإلنسان
وهـذا يتطلب تنمـية الـوعي البيـئي لديه، وغرس الـشعـور بالمـسؤولية عنـده             
تجـاه بيئته، وال سـبيل إلى ذلك إال بالتربـية البيئـية التي من خاللـها نـستطيـع              

، على أن تكـون إدراكـية فحسـب      واإلنسان واسع للعـالقة بين البيـئة      إدراكخلق  
ـ      ا، تشـعره بمسـؤولية المـشـاركة فـي       وإنما ينبـغي أن تكـون سـلوكـية أيض

حمايـة البيـئة الطبيعية وتحسيـنها وتجنب اإلخـالل بها، وذلك بتبــني سلــوك            
فالتعليم لم يعـد    . مـالئم يمـارس بصفة دائـمة على المستـوى الفردي والجمـاعي       

 والنجاح في االمتحانات هو الغاية من التربيـة،بل       . تحصيال معرفيا للمقررات الدراسية   
أصبح التعليم ينظر إليه باعتباره تعديال للسلوك اإلنساني، وعونا له على التكيـف مـع          

   )1(.مقتضيات التغير واالستجابة لمطالب التطور

والتـربية المعاصرة عمـوما تتـجه إلى وجـوب مشـاركة المجتمع بكــل          
ـ             . ئيةفئـاته وطـاقاته ومؤسسـاته في التـربية بكل أشكـالها، عامة كانـت أم بيـ

سواء كانـت بيـداغوجية أو أندراغوجية، وبخـاصة المجتمع المدني وجمـاعاتــه          
فالبيـئة للجميع وما يحصـل فيها من تدهور هو من فعـل الجميــع،            . المخـتلفـة

وبالتـالي فعـلى الجميـع أن يقـوموا بحــمايتها، وتطــوير قدراتــهم علـى             
ذا كانـت التربيــة تعــد األداة ذات        وإ. حـمايتها حمـاية للجـميع في الوقت ذاته     

األثـر بعيـد المدى في تنشـئة وإعـداد األجـيال إعـدادا تربويـا يتـفق والقـيم           
األصـلية، ويؤصل لدى األجـيال مفـاهيم خلقية اجتمـاعية على احتـرام البيــئة           

 األســرة، : وتقـديرها، وهذا يعنـي أن التـربية ممثـلة في مؤسـساتها التربـوية        
 يـوجب  الخ...ريـاض األطـفال، المـدارس، المسـاجد، النـوادي والجـامعـات     

  .عليهـا أن تضـطلع بـدور بـارز في تحـقيـق هـذا الـهـدف األسـمى

                                                 
.                269، ص1981النهضة العربية،بيروت دار  الطبعة الثانية، ،في اجتماعيات التربية :منبر المرسي سرحان - )1(
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والجـامـعة باعـتبارها أحـد أهم المؤسسـات فـي تنــمية المجتمــعات           
باينة، وهي  البشـرية والتي منذ نشـأتها تتـخذ صـورا عـديدة تخـدم أغـراضا مت         

روا قا  "فـقد تبـدو أحيـانا    . اليوم أكثر تبـاينا مما كـانت عليه في أي وقـت مضى         
  ."والمبادئأكـاديميا يحـمي ألـوان المـعرفـة والحـقـيقة، 

 البـحـوث، كما قد رفـعت الجامعــات فـي         كجهاز إلجراء وأحـيانا تبـدو   
العلم في خدمـة    ( ـرى شعار ، وفي فـترات أخ   )العلم للعلم   ( بعض األحيـان شعـار  

فيمـا بـدت في أحيـان أخــرى مركــزا إلعــداد األخــصائيـين            ) المجتمع
  .والبـاحثـين

ولكـن غالبا ما نجـدها مؤسـسة ذات طابع أخـالقي معـنوي مسـؤول عن           
، ويكـون ذلـك    )أفـراد المجتمع   ( نقل  قيم اجتماعية معيـنة إلى األطـر القوميـة       

ففيـما يخص مجـال البيــئة مـثال        . أدوار متعـددة ومتـشعبة  من خالل القيـام ب   
) كجانب وقـائي  ( يمكـن للجـامعة أن تسـهم في حـمايتـها ودرء األخطـار عنها          

      والتصـدي لما أصاب هذه البـيئة من أخطار ومعـالجة مـا اعتــراها مـن أذى               
  ). كجانب عالجي ( 

ابطة يـصـعب فـصـل     وذلك مـن خـالل ثـالث أدوار متشـابكة ومتــر       
          التعـليـم، البــحث العــلمي، الخــدمة العــامة         : أحـدها عن اآلخـر وهـي   

     ) 1 ().خدمة المجتمع( 

 بــها الجــامعة     تقـوم وانطـالقا مـن كل هـذه األدوار السـاميـة التـي         
 دور الجـامعـة فـي مجــال حمــاية     إبرازسنـحاول من خـالل هـذا العـمل      

 مـن خالل دراستـنا الحـالية والتـي ننطـلق فيـها من سـؤال رئيــسي            البـيئة
  : مـفـاده

                                                 
   .15ص  ،2001، 1والنشر، ط، عمان، دار الفكر للطباعة الجامعة والبحث العلمي: سامي سلطي عريفج -1 )(
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 مـا دور الجـامعـة في تنـميـة قـيـم التـربـية البـيئـية ؟  -

 : تنـدرج تحـتـه ثـالث أسـئلـة فـرعيـة هي

 هـل للبـرامج المقدمة في الجامـعة دور في تنمــية قـيم التربيــة              – 1 
  البـيئية ؟

اطات العلمية المقـدمة في الجامعة دور في تنمية قيـم التربية          شـ للن  هـل – 2
  البيئية ؟ 

   هـل للبـحث العـلمي دور في تنمـية قيـم التـربية البيـئية ؟– 3
  : أهـميـة الـدراسـة/ 2

 إلى إبراز الدور الـذي تلعبـه      هدفتكـمن أهمـية هذه الدراسـة في كونـها ت      
  تبيـان  وكــذا . قيـم التربية البـيئية لدى طالبهــا     الجـامعة في مجـال تنـمية     

أهمـية التـربـية البيـئية في مجـال المحـافظة علـى البـيئــة مـن ناحــية              
  .أخـرى

   : أسـباب اختـيار المـوضوع / 3

  :  األسبـاب الـذاتـيـة–   أ 

  . دور الجـامعة في مجـال حمـاية البـيئةإبراز الرغبـة في -

  .ي بمـجال البـيئـة الشخـصاالهتمام -

  :  األسبـاب الـموضـوعيـة–ب   

  . وسـائـل حـمايـة البـيـئةإبراز محـاولـة -

  . دور الجامعـة في مجـال حمـايـة البيـئـةإبراز -
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  . أهمـية التـربيـة البيئـية في مجـال حمايـة البـيئةإبراز -

المحافظــة   أهميـة تنمـية الوعي البيـئي لدى األفـراد في مجـال           إبراز -
  .على البيئة

نا وما توفر لدينا من مادة       نقـص الدراسـات حول الموضوع، حسب اطـالع      -
  .علمية

  :الهـدف من الـدراسـة/4

تـهـدف هـذه الـدراسـة إلى تسـليـط الـضـوء على مجـموعـة مـن          
  : األهـداف وهـي

 دور الجامعة في مـجال حماية البيـئة من خـالل تنمــية قـيم              إبراز -
  .تربية البيئيةال

معرفـة البـرامج الجامعـية المقدمة ودورها في مجـال تنميـة قـيم           -
 .التربية البيئية

 .ئةـ أهمـيـة الـبحـث العـلـمي في مجـال البـيإبراز -
 دور النشـاطـات العلمـية في الجامعـة وعـالقـتـها بمجـال        إبراز -
 .البيـئة

  :لـدراسـةاألساسية لمفاهـيم التحـديد / 5

فتعتبر المفاهيم بمثابة المفاتيح    . تحديد المفاهيم من أهم جزئيات البحث العلمي       يعد
التي يعتمدها الباحث إلزالة اللبس و الغموض الذي يشوب مصطلحات الدراسة، رئيسية     
كانت أم ثانوية، لذا سنحاول في هذا العنصر تحديد المفاهيم الرئيسية و المفـاهيم ذات               

ور، الجـامعـة، القـيـم، البيئــة، القيــم البيئــية،         الـد :وهي.العالقة للدراسة 
  .التنـمية، التربيـة البيـئيـة

 - 10 -



 :الفصل األول  دراسةـوضوع الـ م                                            

 : امـعـةـالـجتــعـريـف  -1

لم يتفق الباحثون و علماء التربية على تعريف محدد أو قـائم بذاتـه لمفهـوم                  
الجامعة، إال أن المتفـق عليه هو أن كل مجتمع ينشئ جامعته و يحدد لها أهدافها بناءا                

  .على ما تمليه عليه مشاكله و مطامحه و توجهه السياسي و االقتصادي و االجتماعي

و علية فإنـه ال يمكن فصل الجامعـة عن المحيط الذي وجدت فيه، بل تظـل               
  .جزءا ال يتجزأ منه و تتأثر بالتوترات و الصراعات التي تحدث فيه سلبا و إيجابا

    :عة   و سنحاول اآلن عرض بعض التعاريف للجام

المؤسسة التي  :" الجامعة بأنها " سميح أبو مغلي وآخرون     " يعرف األستاذ    -
تقوم بصورة رئيسية على متابعة دراسات متخصصة في مجال أو أكثر من مجاالت   

  1 ) ( ."المعرفة
فهناك من يعتبرها المصدر األساسي للخبـرة، مهمتهـا األولـى هـي               -

تها النظرية و التطبيقية و تهيئة الظـروف      التوصيل الخالق للمعرفة اإلنسانية في مجاال     
2 )(.الموضوعية لتنمية الخبرة الوطنية لتحقيق التنميـة في كافـة الميادين

وتعد الجامعة أيضا مؤسسة اجتماعية و تكوينية ، تهـدف إلـى تغطيـة               -1
احتياجات بلد ما من اإلطـارات و التقنيين و تعمل على تأهيــل الطـالب للمجـال                

ة التطور العلمي و التكنولوجي بصفة عامة، و هي تضم كل األجهـزة             المهني و مساير  

                                                 
، قسم اإلدارة   العربية المفتوحة في الدانمارك، كلية اإلدارة واالقتصاد      ، األكاديمية   التربية البيئية : كاظم المقدادي  -) 1(

  38.،ص 2006 -2005البيئية،

        

WWW-ao-academy.org/wessimaarticles/librery-20060914-590 http05/10/2010.p 38.     

، جامعة متنوري قسنطينة،    إشكالية المشـاركة الديمـقراطية في الجامعة الجزائـرية     فضيل دليو و آخرون،       -) 2(
  .77،  ص 2001
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 :الفصل األول  دراسةـوضوع الـ م                                            

اإلدارية و المالية و المخابر العلمية التي تتطلبها العمليـة التربوية الجامعيـة من أجل             
 . 1)(التكوين العلمي من خالل التدريس و البحث العلمي

 خاللهـا       وهو تعريف يركز على الوظيفة التكوينية للجامعة حيث توفر مـن          
اإلطارات العليـا وتؤهلهم لخوض المهن المختلفة، إضافـة إلـى  وظيفتـها العلميـة           

  .مـن خـالل تفعيل دور البحـث العلمـي

  : و عليه فإن المفهوم اإلجرائي للجامعة هو

أنها تلك المؤسسة التعليمية و التكوينية، التي عهد لها المجتمـع مهمـة تكـوين               
و الكفاءة و المهارة العالية التي تؤهلهم لتلبية احتياجات سوق          اإلطارات، ذات المعرفة    

العمل و متطلبات وظائفهم في مختلف القطاعات  االقتصادية و االجتماعيـة، تكوينـا              
    .يجعل من هذه اإلطارات ثروة تستثمرها البالد في تحقيق التنمية الشاملة

  :دورــال تـعـريـف  -2

) ( هو ما يقوم الشخص بفعله: لغة 2  
ـ مي"رى  ــ وي - ـ  " رتونــ ـ  ـأن لك ـ ـرد م ـل ف ـ زا اجتماعي ـرك ا ــ

   3 ) (.داــيس دورا واحـوعة من األدوار، ولـلزم مجمــيست
فيقول عن الدور أنه عنصرا مشتركا بين  البنـاء االجتمـاعي            " بارسونز"أما  -

  4 ) (.والشخصية

                                                 
رسالة مقدمـة لنيل شـهادة      (معوقـات تدريـس الفـروع العلميـة بالجامعـة الجزائريـة     عي،  الطاهر كال  -) 1( 

، دراسـة ميدانيـة بجامعـة باجي مختار عنابـة، كليـة العلوم اإلنسانيـة و االجتماعية ، تخـصص               )الماجستير
  .46منشورة ، ص ، رسالة ماجستير غير )2002–2001(علم اجتماع التنميـة، جامعة منتوري قسنطينة، 

ص  ،2،1962إحسان محمد إحسان، دار الطباعة، بيروت، لبنـان، ط        : ،ترمعجم علم االجتماع  : دينكل ميشال  - )2(
205.  

  . 23، ص1955، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، الطبقات االجتماعية: غريب السيد أحمد - )3(

  .188، ص2،2007، دار الفكر، عمان، األردن، طجتماعيعلم النفس اال: خليل عبد  الرحمان المعايطة- )4(
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ـ          " سنفورد"  أما   - ن فيعرفه بأنه تصور لسلوك يرتبط بشخص معين أو بصفة م
  1 ) (.صفاته الشخصية ألنه تعبير عن حاجات الشخص

 والمسؤوليات بأنه جميع الممارسات والمهام والواجبات       إجرائياالدور  ومن ذلك يعرف    
  .طالبهاى التي تقوم بها الجامعة بهدف دعم االنتماء لد

   :ئةـف البـيــريـتع -3

نزله، أأه و ه، بمعنى هي  ه في ه إياه، وبوأّ       كلمة بيئة جذورها من أباءه منزال وبوأّ      
: ه، والبيئة والبـاءة والمبـاءة     أ المكان حلّ  أي نزلته وتبو  : أت منزال وتبو. ن له فيه  ومكّ

2 (.أونالمنزل، وقيل القوم حيث يتبو(  

مجموع كل الظروف   : " لقواميس االيكولوجية بأنها  اتعرف البيئة في أحد      -
  )3 (."الخارجية التي تؤثر على الكائنات

   )4(" ما يحيط باإلنسان كّل" وهي 

 البيئة تعتبر هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنـسان و يحـصل علـى                كما أن    -
مقومات حياته من غذاء  و كساء و مأوى و يمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بنـي                  

   .)5( "البشر 

                                                 
  .23، ص 1955الطبقات االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، :غريب السيد أحمد-) 1(
  .302، ص1، ج1997، بيروت، لبنان، 1دار الصادر، طلسان العرب، : ابن منظور-) 2(

)3( - A dictionary of ecology, évolution and systematics, R, J, lincoh, G-A box shall P,f 
Clark,1982,Cambridge.University press, p80 

 ، الدوحة،  قطر،  مركز البحـوث و الدراسـات،            قضايا البيئة من منظور إسالمي    : المجيد عمر النجار    عبد   -) 4(
   . 19،  ص 1999

  .17،  ص 2003نقحة،   الجزائر، دار األمل،  ، طبعة مالبيئة في مواجهة التلوث: فتحي دردار  - )5(
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المركب الحيوي المناخي الطبيعـي مـع بعـض         :"  وتعرف البيئة على أنها    -
  )1 (."لتي تكون وتقدم وسطا لحياة الكائن الحيالظواهر األخرى ا

يؤكد على أن البيئة هـي كـل شـيء يحـيط            " استوكهولم"وهذا مؤتمر    -
  .)2(باإلنسان
ـ  " والبيئة هي  - وامل الطبيعيـة و البيولوجيـة و العوامـل         ـمجموع الع
ية و االقتصادية،  التي تتجاور في توازن،  و تـؤثر            ـافـثقـية و ال  ـماعـاالجت

   )3( . "ة أو غير مباشرة مباشرة و الكائنات األخرى بطريقعلى اإلنسان
وهي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه على مقومات حياتـه             -
    )4(. كساء، دواء ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بني البشر، من غذاء
الثقافية واالقتصادية  وتعتبر البيئة مجموعة النظم الطبيعية واالجتماعية و       -

لمترابطة فيما بينها، والتي تشكل موطنا لإلنسان والكائنات األخرى، يستمدون منه           ا
   5 )  (.نشاطاتهم، تأثيرا وتأثرا زادهم، ويؤدون فيه

مما سبق يمكن اعتبار البيئة على أنها إجمالي األشياء التي تحيط بنـا             و   -
اء وتؤثر على وجود الكائنات الحية على سطح األرض، متـضمنة المـاء والهـو             

 .  والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم
  

                                                 
-  Herbit honson, peter ouven, d ictionary of ecology, London, 1962, p 126.) 1( 

،  دار  النـصر،      البيئة، مشاكلها و قضاياها وحمايتها من التلوث، رؤية إسـالمية         : محمد عبد القادر الفقي     -  )2(
  .9 - 8، ص ص 1993القاهرة ،  

الرياض،  المملكة العربية السعودية،  مطابع جامعة الملـك   , قانون حماية البيئـة :   أحمد عبد الكريم سالمة    - )3(
    . 65،  ص 1997سعود،  

    .03،ص 2007، 2القاهرة، دار الفجر،ط ،البيئية، قراءات، تطبيقاتالتربية : حسام محمد مازن-) 4(

 ير النهائي لحلقة البحث الوطنية حول استراتيجيات التربية البيئية واتجاهات         التقر: وزارة التربية في سوريا    -  ) 5(
   .1990،تطورها
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   :ميةـــريف التنــــتع -4

أن التنمية هي عملية اقتـصادية      :"          إن الجمعية العامة لألمم المتحدة تؤكد     
واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسـرهم           

تهم النشطة والحرة والهادفـة فـي التنميـة وفـي           واألفراد جميعهم على أساس مشارك    
    )1(.زيع العادل للفوائد الناجمة عنهاالتو

- 2(.ف التنمية بأنها عملية ديناميكية مستمرة، أي أنها ليست ثابتةكما تعر(    
- العملية المرسومة لتقـدم    "  بأنها   1955فتها هيئة األمم المتحدة سنة      وعر

يا، والمعتمدة بأكبر قدر ممكن على مبادرة المجتمع        المجتمع كله، اجتماعيا واقتصاد   
     )3(. المحلي

وبعبارة أخرى فان التعريف اإلجرائي للتنمية يحدد بكونها العملية التي بمقتضاها           
توجه كافة الجهود لجميع أفراد المجتمع بهدف خلق ظـروف اجتماعيـة واقتـصادية              

ماج في حياة المجتمع واإلسهام في      مالئمة في المجتمعات المحلية ومساعدتها على االند      
  .تقدمها بأقصى ما يمكن

  :تعـريــف الـقـيــم  -5

محور جدل العديد من الفالسفة والمفكرين علـى اخـتالف          ” القيمة“شكل مفهوم   
 بالرغم من التنوع في التأويالت والمقاربات       ،مشاربهم ومناهلهم وكذا مجاالت إنتاجيتهم    

                                                 
مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية،دراسة مقارنـة بـين الـشريعة اإلسـالمية        : عبد الرزاق مقري  -)   1  (

، 1، دار الخلدونيـة،الجزائر،ط   راهنـة والقانون الدولي حول مشكالت التنمية والبيئة في ظل العالقات الدوليـة ال           
  .148 – 147، ص ص 2008

  . 23، ص2003، دار الفجر، الجزائر،تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة: علي غربي وآخرون-  ) 2  (
اإلعالم التنموي والتغير االجتماعي، األسـس النظريـة والنمـاذج          : عاطف علي العبد، نهى عاطف العبد     -  ) 3  (

  .9،ص 2007، دار الفكر العربي، مصر، ةالتطبيقي
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أكثر من ذي قبل إلى االقتراب بتجديد من هذا المفهوم           نجدنا دوما بحاجة ملحة      ،البحثية
أنفسنا في  ” معلمة“بالتوازي مع ما وجد في عوالم الفكر وصدقه الفعل حتى نتمكن من             
ـ            مـستحدث  ” معلم”دائرة األحداث ونقيم كل ما يحيط بنا من أشياء وأشخاص ووقائع ب

 علـى مـا عايـشناه       يتوافق مع ما نعيشه وما نستشرفه من نظرات مستقبلية ومرتكز         
  . من خالل قراءاتنا للتاريخوأدركتاه

 :غةــل  - أ

ومعناها أنا قوي، أنا بـصحة      )Valeo(القيم في أصلها الالتيني ترجع إلى الفعل        
بمعنى القدرة على الصمود في وجه التأثيرات الخارجية والتأثير فيهـا بتـرك             1 )(جيدة

ي جمع القيمة بمعنى ثمـن الـشيء أي         معالم لهذا التأثير، أما في اللغة العربية فالقيم ه        
قدره وثمنه، كما وردت بمعنى الطريق المستقيم الذي ال زيغ فيه وال ميل عن الحق كما             

 يعني الملة المستقيمة والـصراط الـسوي،        2)(»وذلك دين القيمة  «: ورد في قوله تعالى   
  .الذي يوضح الفرق بين الحق والباطل

در الشيء، أو قدر ومكانـة الفـرد   كما تعرف القيمة في اللغة على أنها ق   -
  .3)(والشيء القيم، أي الشيء الغالي النفيس

ون  تحصيله   ـعلى أنها غاية أو هدف اجتماعي يك      " جابلن  " يعرفها   كما -
 .4)(ا فيهـمرغوب

  

                                                 
، الـشركة الوطنيـة للنـشر والتوزيـع         نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقة       الربيع ميمون،    - )1(

  .28، ص1980الجزائر، 
  .سورة البينة: 5اآلية  - )2(
، مؤسـسة أم    ي العمليـة التعليميـة    أسس ومهارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتها ف      : إبراهيم رمضان الديب   - )3(

  .179، ص2006، السعودية،2القرى، المدينة  المنورة، ط
  .83، ص1999، 1، دار المنير، دمشق، سوريا، طالقيم التربوية السائدة في شعر الطفل: أحمد كنعان -) 4(
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 :الفصل األول  دراسةـوضوع الـ م                                            

عن القيم بأنها تطلق على كل ما هو جدير باهتمام الفرد،           " سميث"ويقول   -
 .1)(أو أخالقية أو دينية أو جماليةالعتبارات مادية أو معنوية أو اجتماعية 

وعليه القيم تعد نوعا من المعايير السلوكية واألخالقية التي ترتبط بمعايير أخرى            
  .يحددها اإلطار العام للمجتمع

يعد مفهوم القيمة من المفاهيم التي اهتم بها الكثير مـن البـاحثين فـي               و -
االجتماع، وعلم النفس، وغير    مجاالت مختلفة، كالفلسفة، والتربية و االقتصاد وعلم        

وقد ترتب على ذلك نوع من الخلط والغمـوض فـي اسـتخدام             .ذلك من المجاالت  
المفهوم من تخصص آلخر، بل ويستخدم استخدامات متعـددة داخـل التخـصص             

 به جميع المنشغلين في مجال علم       هفال يوجد تعريف واحد لمفهوم القيم يعرف      .الواحد
 2) (. في دائرة اهتمامهالنفس االجتماعي كموضوع يقع

إن القيم بمفهومهـا العـام تتـضمن األفكـار          : المفهوم اإلجرائي للقيمة   -
والسلوكات التي يكتسبها الفرد من خالل المؤثرات التي يتعرض لها إيجابا أو سلبا،             

 .وتؤدي من ثم إلى اتجاهاته ومواقفه
  :ئـيةـم البيـقيـعـريـف الـت -6

 اإلسالمية، التي تكون    األصولية المنبثقة من    يقصد بها مجموعة األحكام المعيار    
  تجاه البيئة، تمكنه من تحقيق وظيفـة الخالفـة فـي           اإلنسانبمثابة موجهات لسلوك    

   3 ) (.األرض

                                                 
الدراسـات العربيـة،    ، مجلة   التراث القيمي في المجتمع العربي بين الماضي والحاضر       : محمد الحسن  إحسان - )1(

  .89، ص1990، بيروت، 9العدد
  .31 ،ص1986ـ ، 3، طنظــرية القيــمة: حسين عمر -) 2(
    .129 – 128، ص ص مرجع سبق ذكره: عادل مشعان ربيع وآخرون - )3(
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الموقف الذي يتخذه الفرد تجاه بيئته مـن        " وتعرف القيم البيئية على أنها       -
مساهمة في حـل    حيث استشعاره مشكالتها أو عدم استشعاره، ومن ثمة استعداده لل         

هذه المشكالت، وتطوير ظروف البيئة نحو األفضل، أو عدم استعداده، وكذا موقفه            
من استغالل الموارد الطبيعية في هذه البيئـة اسـتغالال راشـدا أو جـائرا وفـق                 

  1 ) (. إيجابا أو سلبا.المعتقدات السائدة رفضا أو قبوال
 ف من أشـكال المعـار      القيم البيئية بأنها مجموعة    "جاسم صالح "ف  رويع -

والمعتقدات التي يمتلكها الفرد، وتؤدي إلى المحافظة على البيئة، وممارسة السلوك           
  2 )  (.البيئي الصحيح

أنها عبارة عن   " ومنه نخلص إلى أن التعريف اإلجرائي للقيم البيئية هو           -
وره معارف يمتلكها الفرد، وكذا مواقف يتخذها اتجاه بيئته ينطلق فيها من خالل شع            

 .يحاول الوصول على المحافظة على البيئة التي يعيش فيهابالمشكالت البيئية، ل

  :البيـئيـةالتـربيـة  - 7

  : يلي  البيئية نذكر منها ماالتربيةتعددت مفاهيم 

 الـذي   1977 عـام    اليونسكوجاء في مؤتمر     تعرف التربية البيئية بحسب ما     -
 توجيـه وربـط مختلـف فـروع المعرفـة            عملية إعادة   "بأنها" تبليسي"جرى بمدينة   

ييسر اإلدراك المتكامل للمشكالت البيئية، ويتيح القيام بأعمـال         والخبرات التربوية، بما    
     )3(. عقالنية للمشاركة في مسؤولية تجنب المشكالت البيئية، واالرتقاء بنوعية البيئة

                                                 
   .362، ص1988، دار المعارف، القاهرة،التربيـة البيئية، النموذج والتـنفيذ والتقـويم: صبري الدمرداش - )1(
   .92، ص 1995، الكويت، التربية البيئية:جاسم صالح عبد اهللا، وقبالوي عبد الرؤوف شفيق - )2(
، نحو دور فعال للخدمة االجتماعية في تحقيـق التربيـة البيئيـة           : صام توفيق قمر، و سحر فتحي مبروك      ع - ) 3(

  . 28 ص 2008، 1المكتب الجامعي الحديث، ط
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 والخبـرات    وتعد التربية البيئية عملية إعداد، توجيه وربط فـروع المعرفـة           -
التربوية المختلفة بما ييسر اإلدراك الحسي المتكامل لمشكالت البيئة، ويتيح بذل جهود            

     )1.(. اء بتطوير البيئة واحتياجات المجتمعفالوأشد وأقدر على 

ـ         اإلجرائـي ن التعريـف  أ  ومن خالل كل ما تقدم من تعاريف يمكن أن نقول ب
يـسعى لغـرس القـيم      ية تربوية وجهد تعليمـي       بأنها عمل   فيمكن القول  للتربية البيئية 

واالتجاهات والمبادئ البيئية لدى الفرد لغرس الوعي البيئي لديه والتنويـه بـضرورة             
  .حماية البيئة والمحافظة عليها

  :  والمـشـابـهةةـات السابقـدراسـال – 6

إن كل بحث هو عبارة عن حلقة متصلة بمحاوالت كثيرة، فكل مـل البـد وأن                
 سبقته جهود، فالدراسات السابقة تعتبر تراثا نظريـا يمكـن االنطـالق منـه               تكون قد 

للوصول إلى نتائج جديدة تخدم البحث العلمـي، وذلـك باالسـتعانة بكافـة البحـوث                
  . والدراسات التي تناولت نفس الظاهرة التي اختارها

ويشترط أن يكون في الدراسات السابقة أي موضوعا وهدفا ونتائجـا، أمـا إذا              
  .2)(جدت فرضيات البحث والعينة والمنهج واألدوات فالدراسة تكون أثر تفصيال ودقةو

وانطالقا من موضوع الدراسة، هناك بعض الدراسات السابقة التي لهـا عالقـة             
بموضوعنا حسب اطالعنا وما توفر لدينا من مادة علمية، سنتعرض لها ونتطرق إلـى              

حولها، إضـافة إلـى      جهات النظر المختلفة  أهم النتائج التي توصلت إليها مع إعطاء و       
  . محاولة نفسها وتقسيمها مع اإلشارة إلى أوجه االستفادة منها في دراستنا الحالية

                                                 
- ) 1  (  Unesco. UNEF(1976) The Belgrad Chatter ;A global frome work for envirenment 

éducation ;connect,Vol 1,p69.  
  . 91، ص، 2002، الجزائر، 1، طتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية:  رشيد زرواتي–) 2(
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محمد أحمد الخـضر، ونـواف أحمـد سـمارة،          1) (:1ة رقم   ــدراســال -
، منشورات مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات بيئة من منظور إسالميالقيم ال، )2009(

  .  2009اإلنسانية المجلد التاسع، العدد الثاني، 

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في القيم البيئية من منظـور إسـالمي، ومعرفـة               
  . دالالت هذه القيم من خالل تتبع األدلة في القرآن الكريم، والسنة النبوية

هـل وردت فـي     : الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التـالي       هدفت هذه   
القرآن الكريم آيات ذات صلة بالقيم البيئية، ولها داللة بيئية ؟ ينطبق عن هذا الـسؤال                

  : األسئلة الفرعية التالية

 ما أهم اآليات الواردة بالقرآن الكريم واألحاديث النبوية التي تـرتبط القـيم              -1
  البيئية بها ؟ 

 ما دالالت المفاهيم الواردة في اآليات القرآنية، واألحاديث النبويـة أو مـا              -2
  عالقتها بالقيم البيئية من منظور اإلسالم ؟ 

التوازن ( قيم االستغالل   :  تناول الباحثان في هذه الدراسة ثالث قيم رئيسية هما         -
كما بحثت الدراسـة    . ة، وقيم المحافظة على البيئة، والقيم الجمالية في البيئ        )واالعتدال

  . عن المفاهيم التي ترتبط بكل من القيم الثالث

 وفي سبيل تحقيق ذلك استخدم الباحثان المنهج التحليل الوصفي الستنباط أهـم             -
الدالالت التي ترتبط بالقيم البيئية من منظور إسالمي، وتم ذلك مـن خـالل مراجعـة               

اديث النبوية، لمعرفة الـدالالت التـي       اآليات الواردة في القرآن الكريم ومراجعة األح      
  . تسير إلى القيم البيئية أو المفاهيم التي ترتبط بها

                                                 
  . 20، ص2009لثاني،  مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، المجلد التاسع، العدد ا–) 1(
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  :  تحديدها في هذه الدراسةتم ليأتي عرض نتائج البحث حسب القيم التي -

  : 01ة ــدراســج الــنتائ

وهي التي تختص بتوجيه سلوك الفرد      ): التوازن واالعتدال ( قيم االستغالل   : أوال
عدم اإلسراف، عدم التبذير والبعد عن      :  و االستغالل الجيد لمكونات البيئة، وتتضمن     نح

التعرف مع االعتدال والتوازن في كل شيء حيث يدعوا اإلسالم على االعتـدال فـي               
  . استهالك الموارد البيئية، حيث تكفي ضرورة وحاجة، دون إفراط وال تفريط

م أشارة إلى التوازن البيئـي، وبمـا أن         فقد توصل الباحثان إلى أن القرآن الكري      
البيئة في المهد والفراش والموطن والسكن والحياة لإلنسان، فقد اهتم الدين اإلسـالمي             
بالبيئة بمفهومها الواسع ومواردها المختلفة، ونهى عن اإلسراف بكل أشكاله في المأكل            

  . والمشرب والملبس

آن الكريم الدالة على قيم التـوازن       والجدول التالي يوضح اآليات الواردة في القر      
  : واالعتدال

   رقم اآلية   السورة   المفهوم البيئي   رقم اآلية   السورة المفهوم البيئي

  9  األنبياء  60  البقرة

  31  األعراف  64  المائدة

  26  اإلسراء  56، 85  األعراف

  77  القصص

ــراف أو  اإلسـ
  التبذير

  141  األنعام

  اإلفساد

  67  الفرقان  85  هود

  08  الرعد
  الاالعتد

  المقدار  19  لقمان
  26  اإلسراء    19  الحجر

  التقدير  5  الرحمان  الحسبان  2  الفرقان
  56، 85  األعراف  اإلصالح  3  األعلى
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تختص بتوجيه سلوك األفراد نحـو المحافظـة        : قيم المحافظة على البيئة   : ثانيا
لثروة النباتية، الثروات الحيوانيـة،     الثروة المائية، ا  : على مكونات البيئة وتشمل مفاهيم    

الصحة البدنية، الغالف الجوي، نظافة الطرقات، نظافة بيـوت اهللا، الهـدوء، وعـدم              
  .الفوضى

توصل الباحثان إلى أن اإلسالم يدعو إلـى اإلنـسان إلـى أن يتجنـب الفـساد                 
 يـدعو   واإلسراف، ألنها عامالن من عوامل تخريب البيئة وتدميرها، وبالتالي، فإن اهللا          

  . هذا اإلنسان بصفة غير مباشرة إلى أن يحمي هذه البيئة ويحافظ عليها

والجدول التالي يوضح اآليات الواردة في القرآن الكريم في قيم المحافظة علـى             
  : البيئة

  رقم اآلية  السورة   المفهوم البيئيرقم اآلية  السورة   المفهوم البيئي 

  22  البقرة   125  األنعام 

  32  إبراهيم   16  الحجر 
  الغالف الجوي  

  
   32  األنبياء 

  ة المائية الثرو

   53  طه 

آل 
  عمران

   63  الحج    14

   8 -5  النحل
   45  النور   27  فاطر

  الثروة النباتية 

  

  

   21  المزمل

 الثروة الحيوانية 

   28  فاطر

   157األعراف   الصحة البدنية

   96  األنعام   ء وتوفيره الهدو

ــوت اهللا  ــة بي نظاف
  والبيوت العامة 

  31األعراف 

   36  يس  الثروة الحيوانية 
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 اإلنـسان وهي القيم التي تختص بتوجيه سـلوك        : القيم الجمالية في البيئة   : ثالثا
نحو التذوق الجمالي لمكونات البيئة فقد توصل الباحثان إلى أن القرآن الكريم يعطـي               

  .تضمنته من قيم جماليةأهمية كبيرة لتنوع الحياة بما 

ذات الداللة  ة الواردة في اآليات الكريمة      ي والجدول التالي يشير إلى المفاهيم البيئ     
  .على القيم الجمالية

  

المفهـــوم  رقم اآلية   السورة   المفهوم البيئي 

  البيئي 

ــم   السورة  رقـ

  اآلية 

  البقرة   جمال الخالق
117  

ــال  جمــ
  الحيوان

  النحل 
8  

  16  الحجر   70  إلسراء ا
  7، 6الصافات   7  االنفطار
  5  الملك   4  السين 

  جمال اإلنسان 

  

  7 السجدة

ــال  جمــ
  السماء 

  9  ق 
  99  األنعام  54 -53  طه 

  57األعراف   10 الزخرف 
  جمال األرض 

  63 الحج

ــال  جمــ
  النبات 

 54، 53  طه 
ــول  ــد دخ ــال عن الجم

  المساجد 
 األعراف 

31  
      

اسة إلى أن كل ما تدعوا إليه التربية البيئة المعاصرة مـن قـيم              فقد توصلت الدر  
ومفاهيم لتغيير نظرة اإلنسان للبيئة قد أشار إليها القرآن الكريم من خالل الكثيـر مـن                

  : آياته الكريمة واألحاديث النبوية وقد توصلت إلى النتائج التالية
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صادر العقيدة اإلسـالمية    دالالتها في م  ): التوازن واالعتدال (  قيم االستغالل    -1
  : تتلخص في الجوانب اآلتية

  .  النهي عن الفساد في األرض-

  . األمر باإلصالح في األرض-

  .  أن كل شيء خلقه اهللا تعالى في هذا الكون بمقدار-

  .  أن اهللا تعالى قدر في األرض أقواتها-

  .  أن اهللا تعالى مهد األرض وسواها لخلقه-

  : فقد تلخصت النتائج في الجوانب اآلتية: لبيئة ودالالتهاقيم المحافظة على ا/ 2

  .  المحافظة على الثورة المائية-

  .  المحافظة على الثورة النباتية-

   المحافظة على الثورة الحيوانية -

  .  المحافظة على بيوت اهللا والبيوت العامة-

  .  المحافظة على الصحة البدنية-

   . المحافظة على الهدوء وتوفيره-

 ودالالتها في مصادر العقيدة اإلسالمية فقد تركزت        :القيم الجمالية في البيئة   / 3
  : هذه القيم في اآلتي

  .  الجمال في خلق اإلنسان-
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  .  الجمال في خلق السماء واألرض-

  .  الجمال في خلق النبات-

  .  الجمال في خلق الحيوان-

لية في البيئة وتحث علـى      وكلها تهدف إلى لفت نظر اإلنسان إلى الجوانب الجما        
المحافظة عليها والتزامها في السلوك اإلنساني وكنتيجة عامة توصلت الدراسة إلى القيم            
الثالث قد اتجهت جميعها نحو تحقيق هدف مشترك وهو تحسين العالقة بين اإلنـسان              

  . والبيئة، وأن القيم المتخلفة من الدراسة ليست جميع القيم التي شرعها اإلسالم

القـيم البيئـة    ): 2006( باسمة خليـل حـالوة       1) (:2ة رقم   ــدراســلا -

المتضمنة في كتب الجغرافيا للصفين الخامس والسادس من مرحلة التعليم األساسـي            

، كلية التربيـة،  )دراسة تحليلية تقويمية للقيم البيئة المتضمنة في الكتب   ( ،  في سـورية  
  . جامعة دمشق

لى مضمونات القيم البيئية في كتب الجغرافيـا        هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف ع     
للصفين الخامس والسادس في سوريا وكيفية توزعها ضمن معيار أعد لذلك يضم أربع             

حماية الموارد الطبيعية الحية، حماية الموارد الطبيعية غير الحية، حماية          ( مجموعات  
  ).  النظافة والصحة العامة–البيئة من التلوث 

ة مادة الجغرافيا وهي إحدى مواد التربية االجتماعيـة التـي           وقد اختارت الباحث  
تسهم مع المقررات األخرى في تعليم القيم البيئة وتعزيزها في سلوك الفـرد، وكونهـا            
تهتم بدراسة المكان وتفاعل اإلنسان مع ذلك المكان وعالقاته مع المحـيط وإشـكاالت              

  . األخر واالقتصادية

                                                 
  . 469، ص، 2006، 2، العدد 22 المجلد - مجلة جامعة دمشق–) 1(
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  :ةـــدراســاؤالت الــتس

ا المضمونات البيئية التي شملها أهداف تدريس الجغرافيا في الـصفين            م -1
  الخامس والسادس ؟  

 ما القيم البيئية المتضمنة في كتب الجغرافيا للصفين الخامس والـسادس            -2
   ؟  2003/ 2002والمعتمدة لعام 

 ما مدى توافق هذه القيم مع مضمونات األهداف البيئية في الكتـب، اسـتنادا      -3
  كرارات وروادها ؟ إلى ت

 ما المجموعات البيئية التي ينتمي إليها القيم المتضمنة في كتـب الجغرافيـا              -4
       للصفين الخامس والسادس وفق تصنيف هذه المجموعات في الفئـات األربـع اآلتيـة              

حماية الموارد الطبيعية الحية، حماية الموارد الطبيعية غير الحية، حماية البيئة مـن             ( 
  ). ، النظافة والصحة العامةالتلوث

هذا وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليـل، باسـتخدام المـضمون أداة             
فـي الـصفين الخـامس      ( وأسلوبا الستخراج القيم البيئية في كتب الجغرافيا السورية         

           واسـتخدمت الجملـة     2003 / 2002من مرحلة التعليم األساسـي، لعـام        ) والسادس
  ماذا قيل؟ وكيف قيل؟ : وحدة أساسية للتحليل وفق محوري) ةالفكر( 

  : وقد أسفر البحث عن مجموعة من االستنتاجات العامة ركزت على

 اختصار أهداف تدريس الجغرافيا في الصف الخامس على هدف عام بيئـي             -1
فضال عن قلة عدد الدروس التـي تعنـي         . هدفا في الكتاب المحلل   ) 16(واحد من بين    

درسا في الكتاب وهذا ال ينعـي      ) 36(دروس من أصل    ) 5(ية البيئية حيث كانت     بالترب
بالحد األدنى من التربية البيئية، أما في كتاب الصف السادس فاقتصر على هدف بيئي              
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) 7(هدفا في الكتاب فضال عن قلة الدروس التي تطرح قيما بيئية            ) 18(واحد من بين    
  . درسا في الكتاب) 32(دروس من أصل 

بنـسبة  ) حماية الموارد الطبيعيـة الحيـة   (  بينما كانت السيادة لقيم مجموعة       -2
حماية البيئـة   ( في مجموع القيم مجموع القيم والتكرارات العامة، وجاءت         ) 91.3%(

بقيمة واحدة وتكرار واحد لكل منها، وغابت قـيم         ) من التلوث والنظافة والصحة العامة    
في مضمونات الكتاب، وفـي كتـاب       ) ة غير الحية  حماية الموارد الطبيعي  (  مجموعة  

الجغرافيا للصف السادس سادت قيم مجموعة حماية الموارد الطبيعيـة الحيـة، التـي              
) 44(من مجموع التكرارات العامة البـالغ       ) %61.36( حصلت على سبع قيم ونسبة      

 تكرارات ومجموعة ) 4(تكرار في حين حصلت مجموعة حماية البيئة من التلوث على           
  . حماية الموارد الطبيعية

   تفوت المعارف البيئية على المواقف البيئية، حيث كانت نسبة المعارف -3

وهذا يعد جانبا سلبيا فـي تعلـم القـيم          ) %53.48( مقابل لنسبة   ) 56.52%( 
واكتسابها فكرا وممارسة، أما في كتاب الصف السادس فقد تفوقت المعـارف البيئيـة              

وهذا ) %25(من التكرارات للمعارف مقابل     ) %75( فارق كبير   على المواقف البيئية ب   
  . جانب سلبي في تعلم القيم واكتسابها مفهوما وسلوكا

  :  واستناد إلى هذه االستنتاجات، توصل البحث إلى عدد من المقترحات أهمها-

تشكيل كمية من الخبراء مختصين في العلوم والجغرافيـا والتربيـة، لوضـع            * 
يا والتربية البيئية في المراحل الدراسية، وأهداف كل مرحلة ومضمونات          مناهج الجغراف 
  . موضوعاتها

زيادة األهداف الخاصة بالتربية البيئية، في كتاب الجغرافيا للـصف الـسادس            * 
  . والخامس مقابل زيادة عدد الدروس التي تعني بطرح البيئة
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ألربـع، بمـا يحقـق      االهتمام المتوازن بمضمونات قيم المجموعات البيئية ا      * 
  . انسجاما وتكامال في منظومة التربية البيئية الفاعلة

/ النظر في الكتاب، والجوانـب العمليـة      / تحقيق التوازن بين الجانب المعرفي    * 
  . التطبيقية، بما يفعل إكساب القيم للمتعلمين، والسلوكات الناجمة عنها

ـ 1426( : السويدان، شـذا عبـد الـرزاق   ): 3(ة رقـم    ــدراســال -   / هـ
برنامج مقترح لتنمية القيم البيئية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي في           ) م2004

، رسالة ماجستير في األدب تخـصص منـاهج         مادة العلوم بالمملكة العربية السعودية    
  . وطرق تدريس العلوم، جامعة الملك سعود، كلية التربية

لقيم البيئية المتـضمنة محتـوى       هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع ا        -
كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي، عن طريق معيار أعدته الباحثة يتضمن قائمـة             
القيم الواجب تضمنها في المحتوى ثم تحليل الكتاب علـى أساسـه، وإعـداد برنـامج          

  . يتضمن مجموعة من األنشطة لتنمية القيم البيئية

م البيئية في المحتوى يفتقر إلى التـوازن،         وتوصلت الدراسة إلى أن توزيع القي      -
 من المجموع، ثم قيم التوازن البيئي بنـسبة         % 46.5حيث احتلت القيم الجمالية بنسبة      

 وأخيرا جاءت قيم حماية البيئة وصيانتها       %18.30 وبعدها قيم الصحة بنسبة      22.3%
  . %13.90بنسبة 

 فصول ذات عالقة بجمال     رت الدراسة نسبة القيم الجمالية ودورها إلى وجود       فسو
تركيب جسم اإلنسان والنباتات والتي تعد مجاال خصبا إلبراز قيم الجمـال، وتـدخال              

من أي قيمة بيئية، كمـا توصـلت        " العلوم تساعدنا في تطوير وسائل االتصال     " فصل  
  . الدراسة إلى أن المحتوى أهمل بعضا من القيم الفرعية
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لبيئية هي الفصل األول والرابع والخـامس        وكانت أكثر الفصول تناوال للقيم ا      -
  . والسادس والسابع

وقد اقترحت الباحثة برنامجا يتضمن مجموعة من األنشطة لتحقيق أهداف الرتبة           
  . البيئية في تنمية القيم البيئية

وعلى ضوء ما انتهت إليه نتائج الدراسة توحي الباحثة بضرورة ربـط منـاهج              
ية الخاصة بالمحافظة على بيئة، وكـذا ضـرورة عقـد           العلوم بتعالم الشريعة اإلسالم   

دورات تدريبية للمعلمات تتضمن برامج الرتبة البيئية وورش عمـل لتـدريبهن علـى        
  .وسائل تحقيق أهداف الرتبة البيئية 

 وكذا األخذ بقائمة القيم البيئية الحالية عند بناء مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية،             -
  : لشمول والتتابع بين القيم البيئيةمع مراعاة التوازن وا

 (        . المرزوقي، عبد المـنعم محمـد درويـش        :)4(ة رقم   ــدراســال -
فاعلية برنامج أنشطة بيئية وصفية وال صفية على تنمية المهارات والقيم           ). 2006

البيئية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسـي بدولـة اإلمـارات العربيـة               

 معهـد   –رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم البيئية قسم التربية والثقافة والبيئة            ،المتحدة
  . 2006 - جامعة عين شمس–الدراسات والبحوث البيئة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج أنشطة صفية وال صفية             
ثانية من التعلم األساسي    في تنمية المهارات والقيم البيئية لتالميذ الصف التاسع بالحلقة ال         

  . بدولة اإلمارات

  : وانطلق في ذلك من التساؤالت الفرعية التالية
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)  إنـاث  -ذكـور   (  ما المهارات والقيم البيئية الالزمة لتالميذ الصف التاسع          -1
  . بالحلقة الثانية من التعليم األساسي بدولة اإلمارات ؟

     صفية لتالميذ الصف التاسـع      ما صورة برنامج مقترح لألنشطة الصفية والالّ       -2
  . بالحلقة الثانية من التعليم األساسي بدولة اإلمارات ؟)  إناث-ذكور( 

 ما فاعلية البرنامج المقترح كتنمية المهارات والقيم البيئية المناسـبة لتالميـذ      -3
   بالحلقة الثانية من التعليم األساسي بدولة اإلمارات ؟)  إناث-ذكور ( الصف التاسع 

  : فروض الدراسة

 بين متوسط درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة         إحصائيا توجد فروق دالة     -1
والمجموعة الضابطة على مقياس القيم البيئية بعد تطبيق البرنـامج المقتـرح لـصالح              

  . المجموعة التجريبية

 توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية على            -
  . القيم البيئية قبل تطبيق البرنامج المقترح وبعده لصالح التطبيق البعديمقياس 

 توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات أفراد والمجموعة التجريبيـة            -2
والمجموعة الضابطة على مقياس المهارات البيئية بعد تطبيق البرنامج المقترح لصالح           

  . المجموعة التجريبية

حصائيا بين متوسط درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة          توجد فروق دالة إ    -4
على مقياس المهارات البيئية قبل تطبيق البرنامج المقتـرح وبعـده لـصالح التطبيـق             

  . البعدي

  : ولتحقيق هدف الرسالة قام الباحث بالنقاط التالية
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 وضع قائمة بالمفاهيم والقضايا البيئية المطلوبة للصف التاسع، وبعد عرضه           -1
صفي، وتم عرضه على محكمـين       محكمين، تم تصميم برنامج نشاطي صفي وال      على  

  . أيضا العتماده

أحدهما للقيم البيئية، واآلخـر للمهـارات البيئيـة الفعليـة،           :  تصميم مقياس  -2
باإلضافة إلى اختيار للمهارات البيئية األدائية والتأكد من صدقه وثباته وعرضه علـى             

  . محكمين

أحدهما للطلبة واألخرى للطالبات، وتم اختيار صفين من        : ن تم اختيار مدرسي   -3
كلل مدرسة بطريقة عشوائية، بحيث كانت أحدهما ضابطة واألخـرى تجريبيـة،وكان            

  .  طالبا وطالبة96 العالية والطالبات إجمالي

   تم تطبيق االختبار القبلي على كل المجموعات، ثم تم تطبيق النشاط الصفي-4

  . ة أسابيع على المجموعة التجريبية فقط للطلبة والطالباتصفي خالل ست والالّ

  .  تم تطبيق االختبار البعدي على كل المجموعات التجريبية والضابطة-5

مهـارات أدائيـة    ) 5(الختبار عدد   ) ذكور وإناث   ( طالب  ) 10( تم اختيار    -5
  . ئهاقاموا بتطبيقها بواسطة بطاقة مالحظة وضعت على سلم يتالءم مع خطوات أدا

 لمعالجة البيانات والتحقيق    SPSS اإلحصائيكما قام الباحث باالستعانة بالبرنامج      
  . من صحة الفروض

 وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على مـستوى الداللـة              -
على مقياس القيم البيئية،    ) ذكور وإناث   (  بين المجموعتين التجريبية والضابطة      0.05

مهارات البيئية للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج لـصالح          وعلى مقياس ال  
  . التطبيق البعدي

 - 31 -



 :الفصل األول  دراسةـوضوع الـ م                                            

في (  وقد أثبتت النتائج اكتساب الطلبة والطالبات لجميع مكونات القيم البرنامج            -
وصلت إلى مستوى االلتزام، كما كان هناك اكتساب كبيـر للمهـارات            ) مكونات قيمة 

  . دائية في الفئتين طلبة وطالباتالبيئية سواء العقلية أو األ

صفية في عمرين القـيم البيئيـة،       ويؤكد البحث على أهمية األنشطة الصفية والالّ      
  . واكتساب المهارات البيئية لدى الطلبة وعدم االعتماد على المنهج الدراسي العادي

وأوصى الباحث بضرورة تطبيق البرنامج على الطلبة في المراحـل الدراسـية            
صفية بصورة غير تقليديـة ضـمن المنـاهج         ة، وإدماج األنشطة الصفية والالّ    المختلف

الدراسية، وزيادة االهتمام بها، وربط المفاهيم البيئية بالمواقف الـسلوكية فـي الكتـب          
  . المدرسية

إعـداد  ،  )2001( خضر، سـوزان عبـد العزيـز       :)5(ة رقم   ــدراســال -

 رسالة دكتوراه ، في فلسفة التربيـة        تصميمات لتنمية الوعي بالمفاهيم البيئية للطفل،     
  .2001البيئية، قسم التصميمات الزخرفية كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، 

  :  تتحدد مشكلة البحث لهذه الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي-

عي البيئي للتالميذ مـن خـالل تأكيـد          هل يمكن تنمية المفاهيم المرتبطة بالو      -
  وتوظيف المعلومات النظرية في الرسوم التوضيحية باألسلوب القصصي ؟ 

  : منطلقة من فروض للدراسة هي

 توجد فوق ذات داللة إحصائية في وضوح أبعاد المفهوم البيئي لدى تالميـذ              -1
تجربـة الميدانيـة    الصفين السادس والسابع بمرحلة التعلم األساسي قبل وبعد تطبيق ال         

  . لصالح القياس البعدي
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 هناك فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب التالميذ قيما تشكيلية في توظيف             -2
األلوان تعبيريا وشكليا لتوضيح أبعاد المفهوم البيئي لدى التالميذ قبـل وبعـد تطبيـق               

  . التجربة الميدانية لصالح القياس البعدي

  :وكانت حدود الدراسة كما يلي

 تقتصر الدراسة على عينة من تالميذ الصفين السادس والسبع بمرحلة التعليم -1 
  . األساسي، حيث تشمل المناهج الدراسة في هذه المرحلة على وحدات البيئة

 تقتصر الدراسة على تناول مفهوم بيئي رئيسي لكل من الـصفين الـسادس              -2
ل المفاهيم البيئية بكتاب العلـوم      والسابع بمرحلة التعليم األساسي، وذلك من خالل تحلي       

  لهذه المرحلة وقد تم تحديدها في 

  تلوث الهواء  :       مفهوم التلوث البيئي-أ

  تلوث الماء للصف السادس بمرحلة التعليم األساسي                           

   دورة ورق القطن   مفهوم اآلفات الزراعية      -ب

   للصف السابع بمرحلة التعليم األساسي -          الجراد                        

  .  تقتصر الدراسة في إعداد التصميمات على الرسوم التوضيحية القصصية-3

  .  كما اتبع هذا البحث المنهج التحليل والمنهج التجريبي-

  : وكانت خطوات البحث كما يلي
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   :ريـار النــظـاإلطــ: أوال

اهيم البيئية ودورها في مجال التعلم وتعريف الوعي البيئي          دراسة تحليلية للمف   -1
  .وأبعاده

 دراسة تحليلية للوحدات الدراسية المرتبطة بالبيئة لمادة العلوم لتالميذ الصفين   -2
  . السادس والسابع بمرحلة التعلم األساسي، وتحديد المفاهيم البيئية

  . والعالقة المتبادلة بينهما دراسة لمفهومي التربية الفنية والتربية البيئية -3

  .  دراسة للرسوم التوضيحية وأهميتها في العملية التعليمية-4

   دراسة للقدرات اإلدراكية للطفل في المرحلة المحددة للبحث -5

  :  يتناول اإلطار العلمي اتجاهين:يــار العـلمــاإلط: ثانيا

دس والسابع لمرحلـة     تطبيق مقياس لقياس الوعي البيئي لتالميذ الصفين السا        -أ
  : التعليم األساسي، ويشمل بناء وضبط مقياس الوعي البيئي الخطوات التالية

  . الهدف من المقياس/ 1

  . حدود المقياس/ 2

  . مفردات المقياس/ 3

  . تعليمات المقياس/ 4

  . صدق المقياس/ 5

  . تقدير درجات المقياس/ 6

  . ثبات المقياس/ 7
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  . تطبيق المقياس/ 8

اءات الخاصة بالتجربة الميدانية لتالميذ الـصفين الـسادس والـسابع            اإلجر -ب
  . : بمرحلة التعليم األساسي إلعداد رسوم توضيحية لبعض المفاهيم البيئية

  .  األهداف وطرق التدريس المتبعة-1

  .  خطوات إعداد التجربة-2

  .  اختيار عينة البحث-

  .  الصفات اإلدراكية ألفراد عينة البحث-

  . نامج الزمني البر-

  .  موضوعات التجربة-

بعدي للتعرف على مدى نمـو الـوعي        / تطبيق قبلي :  خطوات تنفيذ التجربة   -3
  . البيئي لتالميذ الصفين السادس والسابع بمرحلة التعليم األساسي

 تقسيم النتائج المتمثلة في تصميمات الرسوم التوضيحية للتالميذ عن طريـق            -4
من األساتذة المتخصصين، وذلك وفق االستبيان المـصمم        لجنة تحكيم تشمل مجموعة     

  . للتقييم

  .  تحليل النتائج إحصائيا للتحقق من صحة الفروض-5

  .  النتائج والتوصيات المقترحة في البحث-6

توصلت الباحثة إلى أن الفرض األول قد تحقق والذي ينص على           : نتائج الدراسة 
 أبعاد المفهوم البيئي لدى التالميذ قبـل        أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في وضوح       

  . وبعد تطبيق التجربة الميدانية لصالح القياس البعدي
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 أيضا تحقق الفرض الثاني الذي ينص على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية   -
في اكتساب التالميذ قيما شكلية في توظيف األلوان تعبيريا وشـكليا لتوضـيح أبعـاد               

  . الميذ قبل وبعد تطبيق التجربة الميدانية لصالح القياس البعديالمفهوم البيئي لدى الت

وقد خلصت الباحثة إلى جملة من التوصيات منها الربط بين محتـوى التربيـة              
شكالت العامة في المجتمع كالمشكالت البيئية ومحو األميـة وكـذا           مالفنية والقضايا وال  

   .تعميق المفاهيم البيئة التي يبقى للتالميذ دراستها

 استخدام األسلوب القصصي في الموضوعات التي تعتمد على الرمز وعلـى            -
  . المفاهيم المتعددة العناصر

 إدخال مجال الرسوم التوضيحية وأهميتها للطفل في برنـامج ومنـاهج مـادة              -
  .التصميمات الزخرفية لما لها أثر فعال في توضيح المفاهيم المختلفة

القيم البيئية لـدى طـالب      ) 1997(رف عبده    األلفي، أش  1) (:6الدراسة رقم    -

  . ، رسالة ماجستير، قسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة المنصورةكليات التربية

هدفت دراسة األلفي إلى تحديد القيم البيئية لدى طالب كليات التربية، وإلـى أي              
لـشعبة مـع    مدى تختلف القيم البيئية باختالف الفرقة الدراسية والجنس والتخصص وا         
  . إعداد مشروع مقترح لتنمية القيم البيئية واكتسابهم مهارات تعل القرائية

 ولتحقيق ذلك استخدام الباحث المنهج الوصفي، كما استخدم استبانة القيم البيئي            -
       طالبا وطالبة مـن كليـة التربيـة        ) 274(من إعداده، وطبقت على عينة مبلغ عددها        

  ". رةالمنصو" و " بدمياط " 

                                                 
، رسالة ماجستير، قـسم أصـول التربيـة، كليـة       القيم البيئية لدى طالب كليات التربية      األلفي، أشرف عبده،     –) 1(

  .1997التربية، جامعة المنصورة 
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 وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العينة في             -
كل من القيمة الجمالية وقيمة الحرص على مواجهة المشكلة المكانية وفي القيم البيئيـة              

  . ككل، لصالح الفرقة األولى

 كما وجدت فروق دالة إحصائيا في القيم الجمالية وقيمة الحـرص علـى مـا                -
المشكلة المكانية والقيمة الخلقية تجاه البيئة وفي القيم ككل لصالح الطلبات، كما             هجهتاو

أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائية بين متوسـطي طـالب الـشعب العامـة               
ودرجات طالب شعبة التعلم االبتدائي في القيمة الجمالية للبيئة، وفي تنميـة الحـرص              

 الخلقية تجاه البيئة وفي القيم ككل لصالح طالب         على مواجهة المشكلة السكانية والقيمة    
  . شعبة التعليم االبتدائي

التطور القيمي لطـالب    ): 1993( عبد الغفار أحالم     1) (:7ة رقم   ـدراســال -

  . كلية التربية النوعية بالقاهرة

 قد سعت هذه الدراسة للتعرف على القيم السائدة بين طالب التربيـة النوعيـة               -
متابعة تطور القيم بين الطالب، وإبراز دور أعضاء الهيئة التعليمية          حسب التخصص، و  

  . في تدعيم بعض القيم لدى طالبهم

 ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، حيـث طبقـت أداة             -
 طالبا وطالبة من طالب كلية التربية الشرعية بالعباسـية          140البحث على عينة قوامها     

ت التربية النوعية وخلصت الدراسة إلـى اخـتالف القـيم بـاختالف             كممثلة عن كليا  
التخصصات، حيث تمايز طالب لشعبة التربية الموسيقية بالقيم الجمالية واالقتـصادية،           
وطالب التربية الفنية بالقيم الجمالية والنظرية، وطالب شعبة التربيـة الفنيـة بـالقيم              

  . منزل لها بالقيم الدينية والنظريةالجمالية والنظرية، وطالب شعبة االقتصاد ال
                                                 

، دراسـة طوليـة، مجلـة التربيـة          التربية النوعية بالقـاهرة    التطور القيمي لطالب كلية   :  عبد الغفار أحالم   –) 1(
  . 179، ص 30المعاصرة، العدد 
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 كما لم تظهر نتائج وجود فروق جوهرية بين قيم الطالب بالـشعب الـثالث،               -
  . كماال يوجد تشابه بين قيم الطالب وأعضاء هيئة التدريس

، )2002(الجعفري، عـصمت بـن هـالل        :  دراسة 1) (:8دراسة رقم   ــال -
  . األردنيةالمنظومة القيمية لطلبة جامعة سلطان قابوس

 هدفت إلى معرفة نظام القــيم لدى طلبة جامعة سلطـان قابوس كما يقيـسه          -
ومعرفة العالقة  " عطية محمود هنا  "والذي عبر به    ) ألبورت وفرنون ولندزي  ( اختبـار  

بينهما والفروق العائدة للجنس والسنة والتخصص، ولإلجابة عن أهداف الدراسة، قـام            
لى البيئة العمانية من خالل تعديل صياغة العديد من فقراته،          الباحث بتكييف االختبار ع   

        خبيرا، وبعد التأكد من صدقها وثباتها طبقها علـى عينـة قوامهـا              22وعرضها على   
طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة، وباستخدام الوسط الحسابي واالنحراف          ) 478( 

كانت أهم النتائج تشير إلى ترتيب      " يرسونب" المعياري، وتحليل التباين ومعامل ارتباط      
قيم الطلبة تنازليا حسب أهميتها بالنسبة لحياتهم دينية واجتماعيـة ونظريـة وسياسـية              
واقتصادية وجمالية، كما وجدت فروق بين الجنسين في القمـة الجماليـة، والـسياسية              

مالية، إال أنها   واالقتصادية لصالح الذكور، ولم تظهر فروق بين الجنسين في القيمة الج          
ظهرت فروق دالة في القيمة الدينية واالجتماعية لصالح اإلناث، وكشفت النتائج عـن             
فروق دالة في القيمتين النظرية واالقتصادية لصالح القسم العلمي، وفروق دالة في القيم             
السياسية واالجتماعية والجمالية لصالح القسم األدبي، ولم تظهر فروق في التخـصص            

  .  مة الدينيةفي القي

 أما المستوى الدراسي فقد كشفت النتائج عن وجود فروق فـي القـيم الدينيـة         -
والسياسية والجمالية لصالح المستوى المبتدئ والنظرية االقتصادية لـصالح المـستوى           

  . المتقدم
                                                 

 .http://www المنظومة القيمية لطلبة جامعة الـسلطان قـابوس األردنيـة   :  الجعفري، عصمت بن هالل–) 1(
badera masiri. Info/ genera- contenance- papers. 15/04/2014 : 10h :15 .  
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 دراسة البطش، محمد وليد وهاني عبـد الـرحيم   :1)(9ة رقـم    ــدراســال -
، سعت للتعرف على مواقف الشباب      ى طلبة الجامعة األردنية   البناء القيمي لد  ) 1990(

السوري وقيمهم وتباين هذه القيم حسب الجنس واالنتماء الجغرافي و الوسط االقتصادي            
طالبا وطالبة في   ) 265( واالجتماعي ولتحقيق ذلك طبقت أدائها على عينة مكونة من          

جامعي السوري يتمتع بنظـرة     الجامعات السورية، وتوصلت الدراسة إلى أن الشباب ال       
مشرقة للمستقبل، ويعتقد الشباب بأن جهودهم الفردية هـي ذات األثـر األكبـر فـي                
مصائرهم، وأن مصدر الرضا في حياتهم ينبع من طبيعة المهنة واألسـرة واالنتمـاء              

  .القومي وأبدوا عمل المرأة خارج المنزل قبل الزواج، وعارضوا تعدد الزوجات

اتجاهات الحداثة  ) 1985( دراسة الشيخ، والخطيب    : 2)(10 مـدراسة رق ـال -

  . عند طلبة السنة الرابعة في الجامعة األردنية

 والتي هدفت إلى تحديد درجة تمثل طلبة السنة الرابعة في الجامعة األردنيـة              -
  . التجاهات الحداثة وتأثير التخصص الدراسي في الجامعة على هذه االتجاهات

طالبا وطالبة  ) 196( ق الباحثان استبانة على عينة مكونة من         ولتحقيق ذلك طب   -
من الجامعة األردنية وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تأثير التخصص الجـامعي علـى              

  .جاهات الحداثة لدى عينة الدراسةات

  

  

                                                 
، مجلة دراسات، البناء القيمي لدى طلبة الجامعة األردنيـة ، )1990( ش، محمد وليد وهاني عبد الرحيم،      البط –) 1(

  . 15، ص، 3، العدد 18المجلد 
، اتجاهات الحداثة لدى طلبة السنة الرابعة فـي الجامعـة األردنيـة           ): 1975(  الشيخ عمر، وجهاد الخطيب      –) 2(

  . 5، المجلد 17معة الكويت، العدد المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، جا
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الفرق بين الجنسين   ) 1976( دراسة الخضري، سليمان    : 1)(11الدراسة رقم    -

  . في القيم

الدراسة إلى التعرف على القيم السائدة في عند الـذكور واإلنـاث            هدفت هذه    -
والفروق بين القيم السائدة بين الجنسين ولتحقيق ذلك تم تطبيق استبانة على عينة مـن               

  . طلبة جامعة قطر

 وقد توصلت الدراسة إلى وجود اختالفات كبيرة بـين القـيم الـسائدة لـدى                -
كثر من اإلناث نحو القيم السياسية والنظريـة        الجنسين، وأظهرت الذكور ميال واضحا أ     

واالقتصادية، وكانت الفروق دالة وإحصائية بين الجنسين لصالح الذكور، كما أظهرت           
  النتائج فروقا دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث في القيم الجمالية والدينية

لية التعليمية علـى    تأثير العم ،  )1990" (بيرد"  دراسة   :12دراسة رقم   ــال -

  ).ألباما بأمريكا( قيم واتجاهات الطالب بكلية الفنون بوالية 

 هدفت هذه الدراسة إلى تبيان تأثر العملية التعليمية على قيم واتجاهات الطالب             -
  : بكلية الفنون بوالية ألباما بأمريكا، واختبار صحة الفروض التالية

ات الطالب بين السنة األولى والسنة       ال يوجد تغيرات جوهرية في قيم واتجاه       -1
  .النهائية

 سن تغيير قيم واتجاهات الطالب في اتجاه قـيم اتجاهـات أعـضاء هيئـة                -2
  . التدريس، وقد استخدم الباحث أداتين واحدة للقيم واألخرى لالتجاهات

                                                 
، كتاب دراسات نفسية في الشخصية العربية، تحريـر جـابر           الفرق بين الجنسين في القيم    :  الخضري سليمان  –) 1(

  . عيد الحميد جابر، القاهرة، عالم الكتب
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 وكانت أهم النتائج تشير إلى حدوث تغيرات في قيم واتجاهات الطالب خاصة             -
حي الدينية، كما تأثرت قيم واتجاهات الطالب واتجاهـات أعـضاء هيئـة        بالنسبة للنوا 
  . التدريس

: حماد شريف علي واألغا، عبد المعطي رمضان      : دراسة:1)(13الدراسة رقم    -
مستوى معرفة الدارسين في برنامج التربية بجامعة القدس المفتوحة لمفهومي القيم           

  . واالتجاهات

 على مستوى معرفة الدارسـين فـي جامعـة           هدفت هذه الدارسة إلى التعرف     -
 طالبـا   108القدس المفتوحة لمفهومي القيم واالتجاهات، وتكونت عينة الدراسة مـن           

فقرة قد شملت أبعـاد     ) 50(وطالبة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة تتكون من          
 االستبانة مكونات القيم واالتجاهات وخصائصها ومصادرها، وقد تم حـساب الـصدق           

حكمين، أما الثبات فقد تم حسابه عن طريـق تطبيـق           ملألداة بغرضها على لجنة من ال     
  . %87األداة وإعادة تطبيقها، وكانت نسبة الثبات 

 وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى معرفة الدارسين بمفهوم القيم أعلى مـن              -
  . مستوى معرفتهم لمفهوم االتجاهات

روق دالة إحصائيا في مـستوى معرفـة         كما كشفت الدارسة عن عدم وجود ف       -
  . الدارسين للقيم واالتجاهات تعزى إلى الجنس

 وأوصى الباحثان بضرورة تنمية مفهوم القيم واالتجاهـات لـدى الدارسـين،             -
واقتراح الباحثان إجراء دراسات أخرى مرتبطة بالبحث مثل التعرف على المنظومـة            

  . تساب القيم لدى الدارسينالقيمية لدى الدارسين والتعرف على مصادر اك
                                                 

جامعة القدس  مستوى معرفة الدارسين في برنامج التربية ب      :  حماد شريف علي و األغا عبد المعطي رمضان        –) 1(

، 12، العدد   18المجلد  ) سلسلة الدراسات اإلنسانية  ( ، مجلة الجامعة اإلسالمية     لمفهومي القيم واالتجاهات   المفتوحة
  . 446- 429، ص، ص، 2010يونيو 
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عولمـة القـيم    ): 2011( دارة عثمان، علي عطية علـي        :14الدراسة رقم    -

 كلية  -، رسالة دكتوراه  على السياسة التربوية في جمهورية مصر العربية       وانعكاساتها
  . 2011 جامعة سوهاج – قسم أصول التربية -التربية

نعكاساتها على السياسة التربويـة      تهدف هذه الدراسة إلى تناول عولمة القيم وا        -
 ومجاالتها وأيضا القيم العالميـة التـي        -في مصر، حيث تناولت عولمة القيم، أسبابها      

يجري تسويقها اآلن في ظل التسوية السليمة في منطقة الشرق األوسط وانعكاس عولمة             
 وغير  القيم على المجتمع المصري، وتناولت الدراسة دور المنظمات الدولية والحكومية         

الحكومة في عولمة القيم واآلليات المستخدمة لنقل القيم للتعليم المصري، وأيضا تناولت            
قيم الثقافة العربية والعوامل المؤثرة فيها في ظل عولمة القيم، وأهم النتـائج المترتبـة               
على عولمة القيم وانعكاسها على التعليم المصري وتناولت أيضا نتائج تحليل محتـوى             

  . يم وانعكاسها على السياسة التربوية في مصرعولمة الق

 واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، والذي يقوم فيـه باسـتعراض             -
بعض آراء الفالسفة والتربويين وأيضا أراء بعض السياسيين واالقتصاديين المهتمـين           

اسة بالفكر العولمي وبخاصة الفكر الخاص بعولمة القيم وانعكاسات ذلـك علـى الـسي             
التعليمية في مصر واقتراح إستراتيجية لتفعيل دور عولمة القيم في مجال التعلـيم فـي           

  . مصر

  :   أما فيما يخص نتائج الدراسة فكانت كاآلتي

الشامل في نفوس األفـراد،      غرس القيم التربوية التي هي قوام منهج اإلسالم          -1
 الخارجي ومن هنـا فـإن       وهي الضمان لتحقيق أهداف المجتمع للتصدي للغزو الثقافي       

  . تحديد األهداف البد وأن نراعي صفة الشمول التي تكتسبها تلك القيم

 - 42 -



 :الفصل األول  دراسةـوضوع الـ م                                            

  ترتبط القيم التربوية في األمة العربي اإلسالمية، ارتباطا حميميـا بثقافتهـا،            -2
وعليه فإن فصلها عن إطارها الثقافي السليم ودمجها في مناخ من االزدواجية الثقافيـة،              

ائلة الغزو الثقافي العربي، يعرضها للذوبان وينزع منها الفعالية فـي           أو تركها تحت ط   
  . صياغة الشخصية اإلسالمية والعربية القوية وضع الواقع الحضاري السليم

بمفهومهـا  (  أن الصراع بين الثقافة اإلسالمية والعربية والثقافـة الغربيـة            -3
فعال لذي ينتهي إلـى تحريـر       البد أن يخدم في االتجاه اإليجابي ال      ) الحضاري الشامل 

الثقافة اإلسالمية والعربية والقيم المنبثقة عنها، ومن أجواء الثقافة الغربية القائمة علـى             
  . أسس ومقومات مناقضة ألسس اإلسالم

 القيم التربوية اإلسالمية هي وحدها التي تحقق لتجانس بين الناس داخل إطار             -4
  . ق واحد من القيممن االختالف ماداموا مجتمعين في ظل نس

 أن القيم التربوية التي تشكل قوام النظام التربوي البد أن تأخذ بعين االعتبار              -5
والتقدير خصائص التصور اإلسالمي لإلنسان وعالقته بالبيئة حتى يتحقق التحكم فـي            

  . مسار النمو اإلنساني على الوجه اإليجابي

إجـراء البحـوث     توصل الباحث إلى وضع مجموعة من التوصـيات هـي            -
والدراسات العلمية التي تشخص القيم األصلية كاإليمان والصدق واإلخالص في العمل،           

  . إلخ...والصبر والثقة 

  . وهذه القيم التي يمكن أن تتصدى لتيار العولمة وتقف في وجهه

وأكد على ضرورة تمسك أبناء األمة العربية واإلسالمية بهوية أمتهم واالعتزاز           
  . قافي والحضاريبتراثها الث
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وكذا على ضرورة القيم السلبية والضارة التي تحاول قنوات العولمة نشرها بين            
  . األقطار المستهدفة

إصالح منظومة التعليم العالي والبحـث      : دليلة خينش 1)(  :15دراسة رقم   الــ -

 دراسة ميدانية على مستوى أقسام علم       -ظل التحوالت التنموية الجديدة    العلمي في 
ماع في بعض جامعات الشرق الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه           االجت

غيـر  . ( م2010/2011العلوم في علم اجتماع التنمية، جامعة بسكرة، الجزائـر،          
  ) .منشورة

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز اإلصالحات التي مرت بها منظومة التعليم العـالي             
رت بها الجزائر، منطلقة من تساؤل رئيسي       والبحث العلمي والتحوالت التنموية التي م     

  :مفاده

هل عكست إصالحات منظومة التعليم العـالي والبحـث العلمـي          -
  التحوالت التنموية التي مرت بها الجزائر؟

  :ولإلجابة عن هذا السؤال جاءت التساؤالت الفرعية كما يلي 

هل يسهم إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تقريب           - 1
  قة بين مؤسسات التعليم العالي والمحيط االقتصادي واالجتماعي ؟العال

هل  يسهم إصالح التعليم العالي والبحث العلمي في تقريب العالقة            - 2
 بين البحث العلمي االجتماعي والمحيط االقتصادي واالجتماعي ؟

                                                 
، إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر في ظل التحـوالت التنمويـة الجديـدة              : دليلة خينش  -) 1(

 أطروحة دكتوراه العلـوم ،      -ميدانية على مستوى أقسام علم االجتماع في بعض جامعات الشرق الجزائري          دراسة  
  .2010/2011 بسكرة، ةجامع
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تكمن أهمية الموضوع فـي التعـرض إلـى حيثيـات وتفاصـيل برنـامج               
 عقـود   5ا منظومة التعليم العالي والبحث العلمي طيلـة         اإلصالحات التي مرت به   

  .تقريبا 

أجريت الدراسة الميدانية على مستوى ثالث أقسام علم االجتماع فـي ثـالث             
  .جامعة بسكرة، جامعة سطيف وجامعة باتنة: جامعات تقع بالشرق الجزائري هي 

بـذلك   أما بالنسبة للمنهج فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصـفي مطبقـة             -
االستمارة موزعة على األساتذة باألقسام، المقابلة مع األساتذة الذين         : األدوات التالية 

  .وكذا المالحظة بالمشاركة ) LMD(اشرفوا على ملفات 

 أستاذا مـن الجامعـات      71أما فيما يخص العينة المختارة فكانت ممثلة في         
   ). أستاذ36 أستاذ، سطيف 11 أستاذ، باتنة 24بسكرة ( الثالث

 كما استخدمت الباحثة تحليل المحتوى، بتحليل محتوى برامج السنة الثالثة           -
فـي تحليـل األهـداف      : والرابعة في النظام الكالسيكي السابق لإلصالح، أيـضا       

البيداغوجية من إدراج الوحدات الدراسية من كل سداسي، وكذا تحليل محتوى كـل             
  مادة دراسية

  .ثتهامن حيث تكرارها أو حدا) مقياس ( 

  : وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها

إن إصالح منظومة التعليم العالي والبحـث العلمـي وفـق الظـروف              •
المعمول بها حاليا ال يسهم في تقريب العالقة بين مؤسسات التعليم العالي والمحـيط          

  .االقتصادي واالجتماعي فهناك اختالف بين الطموح والواقع
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ظومة التعليم العالي والبحث العلمي لم يصل إلى مـستوى        إن إصالح من   •
الطموحات التي صيغت في األهداف في تقريـب العالقـة بـين البحـث العلمـي                

 .االجتماعي والمحيط االقتصادي واالجتماعي، وان كان هناك إسهاما فهو ضئيل

وكخالصة للبحث فقد توصلت الباحثة إلى أن إصالح التعلـيم العـالي والبحـث              
مي بالجزائر لم يعكس التحوالت التنموية التي مرت وتمر بها الجزائر، فقد ظل هذا              العل

القطاع طيلة المراحل التي مر بها يتسم بالشكلية، كما ظلت مجمل الخطابات الـسياسية              
 حـسب مـسار العالقـات       - في كل مرحلة   -والرسمية تعكس التوجهات اإليديولوجية   

    داف اإلصالح على الواقـع الجزائـري ، نظـام          الدولية، مما انجر عنه عدم إسقاط أه      
  . لذلك سوف تظهر نفس النتائج 1970شبيه بإصالح ) ل م د(

  :لذلك اقترحت الباحثة مجموعة من التوصيات * 

  .العمل على توفير التطاير النوعي المالئم -
 .العمل على التطبيق الفعلي لعملية إدراج أنواع التكوين ما بعد التدرج -

 .ر في األطر القانونية لسير هياكل البحث والباحث إعادة النظ -

توحيد المواد الدراسية على مستوى كافة الشعب لتسهيل عمليـة التنقـل             -
 .والتحويل والمعادلة

 .ضرورة تعديل بعض المواد الدراسية وتجديد مضامين مواد أخرى -

تفعيل دور مخابر البحث العلمية في عملية التكوين الجامعي ، عن طريق             -
 .يم نماذج تكوينية واقتراح مضامين معرفة جديدةتقد

ضرورة دعم العالقة بـين البحـث العلمـي والمحـيط االقتـصادي              -
 .واالجتماعي عن طريق قنوات االتصال
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:  دراسة فتحي حسن ملكاوي، أحمد سـليمان عـودة           :16الدراسة رقم    -
  . موقع القيم في التعليم الجامعي في األردن

بيان أهمية دراسة موقع القيم في التعليم الجامعي للكشف         تهدف هذه الدراسة إلى ت    
  .عن الجهود المبذولة للعناية بموضوع القيم في تشريعات التعليم الجامعي وممارساته

  :لذلك انطلقت الدراسة الميدانية من األسئلة التالية 

ما موقع القيم في التعليم الجامعي كما يراه أعضاء هيئة التدريس في             - 1
  ألردنية؟الجامعات ا

ما القيم ذات األهمية الخاصة في التعليم الجامعي كما يراه أعـضاء             - 2
 هيئة التدريس في الجامعات األردنية؟

ما األساليب والطرق التي يستخدمها أعضاء هيئـة التـدريس فـي             - 3
 الجامعات األردنية لتنمية القيم في التعليم الجامعي ؟

الجامعات األردنيـة   ما الدوافع التي تجعل أعضاء هيئة التدريس في          - 4
 يهتمون بالقيم في تعلمهم الجامعي ؟

اخ ـيئة التدريس في الجامعات األردنية المن     ـكيف يصف أعضاء ه    - 5
 اتهم ؟ـمي في جامعـالقي

استخدم الباحثان في الدراسة الميدانية باالستمارة كأداة وزعت علـى           -
امعـة   أسـتاذ ، وج    77جامعة اليرمـوك    (  أستاذا من الجامعات األردنية      145

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية)  أستاذ 68األهلية 
أن أعضاء هيئة التدريس يعتبرون للقيم موقعا مهمـا فـي التعلـيم              -
 .الجامعي
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أن السلوك الشخصي لعضو هيئة التدريس المتوافق مع القـيم الحميـدة             -
 .باعتباره أسوة وقدوة هو أهم طريقة لتنمية القيم في التعليم الجامعي

 الدوافع لالهتمام بقضايا القـيم فـي التعلـيم          ىقوأالدافع الديني هو    ن  أ -
 .الجامعي

ن هناك نوعا من الصراع القيمي لدى الطلبة، وميال نحو تشرب القـيم             أ   -
الغربية الوافدة، بينما يظهر الطلبة في نظر أعضاء هيئـة التـدريس التزامـا              

  . ملحوظا بقيم العلم والمعرفة
التربية البيئية ودورهـا فـي      : راسة فتيحة طويل  د1 )( :17الدراسة رقم    -

 –دراسة ميدانية  بمؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بـسكرة           .التنمية المستدامة 
 جامعـة   -أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم اجتمـاع التنميـة           

  ) .غير منشورة. ( 2012/2013- الجزائر–بسكرة 

لتـي  نسق التربية البيئية، استنادا إلى الوظائف ا      تسعى هذه الدراسة لفهم وتحليل      
  :تؤديها أجزاءها المترابطة منطلقة من تساؤل رئيس مفاده

كيف يمكن للتربية البيئية وسط مؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بـسكرة            -
  إن تقوم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة؟

  :تندرج تحته أسئلة فرعية هي

مفاهيم مجاالت التنمية المستدامة، المتضمنة فـي       هل للتوجيهات القيمية ل    -
  محتوى كتب التعليم المتوسط، دور في التنمية المستدامة؟

                                                 
 دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم المتوسط بمدينة       – التربية البيئية ودورها في التنمية المستدامة     : فتيحة طويل  -) 1(

كتوراه العلوم في علم االجتماع، تخصص علم اجتماع التنمية، جامعة بسكرة،           بسكرة ، أطروحة مقدمة لنيل درجة د      
  ) .غير منشورة ( م، 2012/2013الجزائر، 
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هل لمنطلقات الحاجة الخصائص التلميذ ضمن مفاهيم مجاالت التربيـة           -
 البيئية التي تم تصنيفها في كتب التعليم المتوسط، دور في التنمية المستدامة؟ 

بها نسق العمليات التفاعلية العالئقيـة داخـل        هل للطريقة التي يمارس      -
 الصف وخارجه، وسط النوادي البيئية المدرسية، دور في التنمية المستدامة؟ 

ما طبيعة نسق توقعات الدور عند تلميذ الـسنة الرابعـة مـن التعلـيم            -
 المتوسط ، والتي بإمكانها إن يكون لها دور في التنمية المستدامة؟

لمنهج الوصفي، ومنهج تحليل المضمون لكتب      اعتمدت الباحثة على ا    -
الجغرافيا والتربية المدنية كعينة قصدية مـن كتـب التعلـيم المتوسـط،             
 .مستعينة بمقابلة مع عينة قصدية من أساتذة التعليم المتوسط بمدينة بسكرة

كما استخدمت الباحثة قياس االختبار المعرفي لمجاالت التنمية المستدامة، لعينـة           
  . تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسطمنتظمة من

  :وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها

أن نسق التربية البيئية وما يحمله من أجزاء مختلفة، ال تعمل على             -
تدعيم وتقوية عالقات الترابط والتماسك، واالعتماد المتبادل بين هذه األجـزاء           

  .المختلفة

ازنة من أجل التنمية المستدامة وسـط مؤسـسات التعلـيم           بصورة متكاملة ومتو  
  :المتوسط وذلك نتيجة 

الخلل الوظيفي الذي تؤديه التوجيهـات القيمـة للمعلومـات المطابقـة             •
  .والمنظمة لتفاعالت األعضاء 

عدم وجود تكامل اجتماعي ضمن العمليات التفاعليـة العالئقيـة، التـي             •
 . وسط النوادي البيئية بدرجة ثانيةتحدث داخل  الصف بدرجة  أولى، وخارجه
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ـ          •  المـستدامة،   ةنقص في االستدماج الجيد لمفاهيم التربية البيئيـة والتنمي
ضمن منطلقات الحاجة األساسية للتالميذ لبناء شخصيتهم من جميع النـواحي لتحقيـق             

 .التنمية المستدامة 

حقيق أدوار التالميذ، وما يرتبط بها من عالقات وتوقعات غير وظيفية لت           •
 .التنمية المستدامة

النظام السياسي ودوره في تفعيـل      " : أسماء بن تركي     ):19(الدراسة رقم    -

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتـوراه العلـوم فـي علـم             "قيم المواطنة لدى الشباب   
 اإلنـسانية االجتماع تخصص علم اجتماع التربية، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم           

  ).غير منشورة) ( 2013-2012( عة بسكرة واالجتماعية، جام
هل للنظام السياسي الجزائـري دور  : " انطلقت هذه الدراسة من سؤال مفاده   -
 علـى هـذا التـساؤل       ولإلجابة في تفعيل قيم المواطنة واالنتماء لدى الشباب؟         أساسي

 :جاءت الفرضيات التالية

 فـي   أساسير   لوظائفها دو  أدائها في   -لمؤسسات النظام السياسي الجزائري    -
 .تفعيل قيم المواطنة لدى الشباب

 فـي  أساسي لوظائفها دور أدائها في - لمؤسسات النظام السياسي الجزائري   -
 . لدى الشباباالنتماءتفعيل قيم 

 . تفعيل قيم المواطنة واالنتماء لدى الشبابإعاقةزمة الشرعية دور في أل -

 .النتماء لدى الشباب  تفعيل قيم المواطنة واإعاقةالزمة المشاركة دور في  -

حيث كان الهدف من هذه الدراسة هو بحث طبيعة الدور الذي يقوم بـه النظـام                
  .السياسي لتفعيل قيم المواطنة واالنتماء لدى الشباب

وقد تم االستعانة بالمنهج الوصفي كمنهج للدراسة، وباستخدام اسـتمارة اسـتبيان            
على عينة عشوائية مكونـة مـن       وزعت  ) ليكرت(  عبارة وفقا لمقياس     60مكونة من   
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 عدد طلبـة التـدرج بجامعـة        إجمالي من   % 1 طالبا من الجامعة يمثلون نسبة       238
   .بسكرة

  :وجاءت نتائج الدراسة كما يلي 

أثبتت هذه الدراسة درجة ممارسة متوسطة لقيمة المواطنة بين الطلبة عينـة             -
  .الدراسة
يفة لدى الطلبـة عينـة      أثبتت الدراسة أن درجة ممارسة قيمة االنتماء ضع        -
 .الدراسة

أثبتت الدراسة أن لمؤسسات النظام السياسي من خالل أدائها لوظائفهـا دور             -
 .نسبي في تفعيل قيم المواطنة لدى الشباب

أثبتت النتائج أيضا الدور الضعيف لمؤسسات النظام السياسي في تفعيل قـيم     -
 .االنتماء

 إعاقة تفعيل قيم المواطنـة      بينت النتائج أن الزمة الشرعية دور متوسط في        -
 .واالنتماء لدى الشباب

كما بينت أن الزمة المشاركة دور متوسط في إعاقة تفعيل قـيم المواطنـة               -
 .واالنتماء لدى الشباب
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  : التعقيب على الدراسات السابقة

يتبين من خالل عرض الدراسات السابقة أنها أجريت في دول عربية، وتمثلـت             
" العمري" في مصر، ودراسة    ) 1993" ( عبد الغفار " ، و )1997" (األلفي" في دراستي   

، " الخـضري " في سوريا، ودراسة    ) 1984" ( البطش" في األردن، ودراسة    ) 1988(
   .األردن" حسن فتحي ملكاوي" سلطنة عمان، ودراسة " الجعفري" ودراسة 

 "طويـل فتيحـة   " و دراسة    بجامعات الشرق الجزائري،     " دليلة خينش "  ودراسة
  ."رـ بالجزائ"فقد أجريتا بجامعة محمد خيضر بسكرة " أسماء بن تركي" وأيضا دراسة 

  ).1990" ( بيرد" أما الدراسة األجنبية فقد أجريت بأمريكا، دراسة  -
وكانت عينة بعض الدراسات مجتمع الطلبة الجامعيين سواء كانوا طالبا           -

ائية مختلفة سـواء أسـاليب      أو طالبات، كما استخدمت هذه الدراسات أساليب إحص       
 .إحصائية وصفية أو استداللية، وكانت متغيراتها مختلفة

أما عن المنهج المستخدم فقد كان المنهج المتبع في هذه الدراسـات هـو               -
 .المنهج الوصفي، واالستعانة بتحليل المحتوى في دراسة طويل وخينش

لى كـل مـن     أما أدوات الدراسة فقد كانت تتمثل في االستبانة للتعرف ع          -
 .القيم واالتجاهات في غالبية الدراسات المذكورة آنفا

 . كانت مختلفةدأما في يخص النتائج التي توصلت لها هذه الدراسات فق -

أما عن موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة، فيالحظ أن هذه الدراسة             -
 .معة بالجا من البرامج، األنشطة الجامعية، والبحث العلمي كلعوتتعرض لموض

في حين أن الدراسات التي عرضناها تتضمن تركيزا على القيم التـي يكتـسبها              
أو التـي تتنـاول قـيم       .الطلبة أو التعرف على مدى إكساب المناهج للقيم لدى الطالب         

  . المواطنة، وهو ما تناولته دراسة أسماء بن تركي
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 :الفصل األول  دراسةـوضوع الـ م                                            

فقد استعنا بها في وفيما يتعلق بمجال االستفادة لهذه الدراسة من الدراسات السابقة    
  .تصميم أدوات الدراسة وتوظيفها

 .توضيح الفكرة األولية للموضوع الذي سيتم تناوله -

  .استخدامه و كذا األدوات المستخدمة اختيار المنهج و االستفادة في -
 .االستفادة في مجال ضبط أسئلة االستمارة وتحديدها -

 .االستفادة من المراجع العلمية المستخدمة -

 . بداياتنا من نهاية ما توصلت إليه الدراسات السابقة تقريبا كذا انطلقت -
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  :ةـئـان بالبيـة اإلنسـالقـع -1

  :ةـئـان والبيـن اإلنسـة بيـالقـور العـل تطـراحـم.1-1

خلق اهللا عز وجّل اإلنسان في كوكب األرض، بيئة الحياة، يستمد منها قوتـه              
لروحـي ، وكـان أثـر       وأسباب نموه المادي والفكري واألخالقي واالجتماعي، وا      

اإلنسان على البيئة في أول األمر هينا، وال يتعدى أثر الكائنـات الحيـة األخـرى،                
وبدأت تتغير عالقة اإلنسان ببيئته مع تغير مراحل حياته من الجمع وااللتقاط إلـى              
الصيد والقنص ، ومن ثَم إلى الزراعة فالصناعة، ويعود هذا التغيير المستمر لمكانة             

لمتميزة في البيئة بما وهبه اهللا من خصائص بيولوجية فريدة تميـزه عـن              اإلنسان ا 
باقي المخلوقات والتي تمكنه من االمتداد خارج إطـار بيئتـه البيولوجيـة زارعـا               

  .1)(وصانعا

فالوسط البيئي الذي نعيش فيه يمثل محصلة للتطور المستمر منذ بداية الخلـق             
  .إلى ما شاء اهللا سبحانه وتعالى

ور العالقات والتفاعل بين اإلنسان والوسط البيئي الذي يعيش         طاسة ت وعند در 
  :فيه نجد أن التطور قد مر بالمراحل التالية

  :رـفـة الصـلـرحـم.1-1-1

لم يظهر فيها أي شكل من أشكال الحياة على كوكب األرض، فقد كان الغالف              
وكانت تجري بـين    مونيا،  الغازي خاليا من األوكسجين، وغنيا بغازات الميثان واأل       

ـ              كوكـب   ىمكونات الغالف الغازي والمكونـات غيـر العـضوية الموجـودة عل
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مـة  تفاعالت كيميائية ، وفيزيائية وفرت الظروف المالئ      ) كالماء والبكتيريا (األرض
  . بالتطور الكيميائي ، وتسمى هذه المرحلةلتكون بعض األحماض األمينية

أن تتكاثر وتغطي صفاتها الوراثيـة      وقد بدأت الحياة مع ظهور خاليا بوسعها        
وبدأ الطريق الطويل لتطور الحياة على كوكـب األرض،         .لألجيال القادمة أو الجديدة   

فقد أخذت النباتات المائية تغزو اليابسة، وحدث نتيجة لذلك تغير جـذري لمكونـات              
 ،ادت غازات األوكسجين والنيتـروجين الهواء، حيث اختلفت الغازات المختزنة وس

، تظهر وتتطور هذه المرحلة استطاعت الحيوانات والنباتات المعروفة حاليا أن         وفي  
 وتكونت مخازن ضخمة من الفحم والبترول من بقايا الكائنات          ،وظهر اإلنسان األول  

  .1)(الحية

  :ىـة األولـلـرحـالم.1-1-2

عاش الناس في هذه المرحلة على شكل جماعات صغيرة متفرقة، ولم يزد عدد             
ماعة الواحدة في الغالب عن خمسين فردا، يشتركون فـي الـصيد وجـع              فراد الج أ

  .الثمار

وكانت هذه الجماعات في تنقل مستمر في البيئة المحلية تبحث عـن مـصادر              
الغذاء الذي تحتاجه، استخدم اإلنسان في بداية األمر األيدي ، والحجارة والعـصي             

ة بدائية لم تسهم بفعالية فـي       للصيد وقتل الحيوانات وجع الغذاء، وكانت هذه األسلح       
انقراض الكائنات الحية، ويمكن القول أن اإلنسان الصياد وجامع الغذاء قد عاش في             
بداية هذه المرحلة كغيره من الكائنات الحية، ولم يؤثر فـي التـوازن البيئـي فـي                 

الزحـف  :منطقته، لذا فقد كانت العوامل المؤثرة في البيئة هي عوامل الطبيعة مثـل            
  .يدي، البراكين، وصواعق البرق وغيرها من المؤثرات الطبيعيةالجل
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غير أن توفر القدرات الجيدة في اإلنسان مثل قدرته على صنع األدوات مـن              
أجل الصيد، وجمع الغذاء وإعداد الطعام والملبس، وقدرته على إعطـاء الخبـرات             

جعلته أفضل تكيف   المكتسبة إلى أطفاله باستعمال اللغة لتمرير المعلومات         والمعرفة
ت التي كان يعيش معها ، فقد اكتسب اإلنسان الخبرة في           اللعيش في البيئة من الحيوان    

 تدريجيا، فحسن أدوات الصيد واستخدم النـار وأخـذ يقطـع            تحسين ظروف حياته  
، كما استعمل النـار لمطـاردة       ويقتل أعدادا كبيرة من الحيوانات    األشجار، ويحرقها   
   .يدا لصيدهاقطعان الحيوانات تمه

ويتضح مما سبق أن اإلنسان أخذ يؤثر في بيئتـه تـدريجيا بزيـادة معرفتـه               
وتقدمه، غير أن األعداد الصغيرة لهذه الجماعات جعلت التأثير البيئي السلبي بسيطا            

  .جدا ويمكن إهماله

  :ةـيـانـة الثـرحلـالم.1-1-3

: أي قبل حـوالي   هي المرحلة الزراعية التي سبقت الثورة الصناعية األولى،         
 ألف عام، حيث أخذ اإلنسان في االسـتقرار، فـدجن بعـض أنـواع               12 إلى   10

الحيوانات وزرع بعض أنواع النباتات، وبذلك أصبح منتجا للغذاء، هذا ويعتقـد أن             
الزراعة بدأت مصادفة في مختلف مناطق العالم عندما الحظ اإلنسان بذور الثمـار             

  .رمي فيها بقايا الثمارتنمو من جديد في األماكن التي ي

وفي هذه المرحلة أخذ اإلنسان يؤثر في البيئة سلبيا كمزارع ومربي حيوانات ،  
ويحرق الغابات ويستخدم مناطقها ألغراض الزراعة والرعي، وقـد أدى اجتثـاث            
الغابات إلى الحد من استيعاب التربة لمياه األمطار مما أدى إلـى زيـادة معـدالت                

  .ياه، وارتفاع معدالت التربةالجريان السطحي للم
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وعموما بقي تأثير اإلنسان السلبي على الوسط البيئي في هذه المرحلة بـسيطا             
جدا ولكن بالتأكيد يفوق تأثير اإلنسان خالل المرحلة األولى، وقد تطورت الزراعـة             
في هذه المرحلة، حيث قلل المزارع من اعتماده على قوته الجـسدية فـي حـرث                

 حيوانات الجر األليفة في الحرث وزرع بعـض أنـواع الحبـوب،             التربة، فاستخدم 
كالقمح والشعير والذرة، وغيرها من النباتات، وقام باستصالح مساحات واسعة مـن           

  .األراضي لإلنتاج الزراعي 

وقد ترتب على هذه العملية ظهور نظم اجتماعيـة واقتـصادية فـي القـرى               
ء الناس، السيما وأن عمليـات الـسرقة   الزراعية تنظم العديد من العالقات بين هؤال    

والغزو التي أخذت تتزايد أجبرت هؤالء السكان على تطوير قوة سياسـية لحمايـة              
مناطق نفوذهم، وازدادت كثافة سكان القرى الزراعية وتطورت لتظهر بعدها المدن           

  .وتنمو بشكل بطيء، وكانت المدن معزولة عن بعضها البعض

  :ةــالثـلة الثـرحـالم.1-1-4

هي مرحلة الثورة الصناعية األولى، حيث أخذت التجمعات الـسكانية تنمـو            
تدريجيا، وتطورت الحرف المهنية، وشيدت المصانع في بريطانيا أوال خالل الفترة           

  .م، وبعد ذلك في ألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة1790 – 1750الزمنية 

، 1763سـنة   " جيمس واط  "وفي هذه المرحلة اخترعت اآللة البخارية من ِقبل       
والتي تعتبر رمزا لبداية الثورة الصناعية، وأخذت اآللة التي تستعمل الوقود الحفري            

  .1)(كمصدر للطاقة تحل محل األدوات الحرفية المستعملة في ذلك الوقت 
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القطار والسفن البخارية ثم الطائرات     : كما استعملت وسائط النقل المختلفة مثل     
جع التقدم التقني اآلنف الذكر إلى تقدم العلوم وخصوصا العلوم          في وقت متأخر، وير   

   .التطبيقية

وفي هذه المرحلة أيضا أدخلت اآللة الزراعية واسـتعمل الـسماد الكيميـائي             
والمبيدات الكيميائية في اإلنتاج الزراعي، كما هاجرت أعداد كبيرة من العاملين في            

  .كان بعضها المليون نسمة، وتجاوز عدد سلمدنالزراعة من الريف إلى ا

وقد أدى ذلك إلى ظهور مشكالت بيئية واقتصادية واجتماعية قـضت علـى             
  .أعداد هائلة من سكان المدن

واليوم نجد العديد من مدن العالم النامي تعاني من مشكالت بيئية واقتـصادية             
  .واجتماعية كالتي عانت منها الدول األوروبية خالل الثورة الصناعية األولى

  :ةــلة الرابعــرحـالم.1-1-5

 وال نعرف كيف تنتهي، ويطلق عليهـا الثـورة          اآلنهي المرحلة التي نعيشها     
  .الحاسبات االلكترونية واالتصاالتالصناعية الثانية، أو ثورة 

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية حدثت تغيرات كثيـرة فـي الـنظم التقنيـة               
 وتتميز هذه المرحلة بتقدم العلوم والتكنولوجيـا        واالجتماعية واالقتصادية والسياسية،  

خصوصا في الفضاء الخارجي، والتوسع في استعمال الحاسبات االلكترونية، حيـث           
دخلت في جميع جوانب الحياة العصرية، وتحـسنت نوعيـة االتـصاالت وتبـادل              
المعلومات بدرجة لم يسبق لها مثيل، كما تحسنت أيضا كفاءة االستفادة مـن طاقـة               

وقود الحفري والطاقة النووية، وتم التوسع في استعمال مصادر الطاقـة المتجـددة     ال
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مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها للحد من استنزاف مصادر الثـروة والتلـوث             
  1) (.البيئي

وقد ساهمت ثورة االتصاالت في خلق نظام العولمة، وجعـل العـالم قريـة              
  : صغيرة واحدة، ويشمل نظام العولمة كل من

  :ةـاديـة االقتصـولمـالع -أ

فقد أصبحت األموال والبضائع تنقل بحرية في معظم دول العالم مـن خـالل              
عبـر شـبكة    " التجارة االلكترونيـة  " كما انتشرت    (WTO)منظمة التجارة العالمية    

  .االنترنيت في معظم دول العالم أيضا

  :ةـافيـة والثقـاعيـة االجتمـولمـالع -ب

 الناس االجتماعية تتأثر بقيم وأساليب حياة شـعوب العـالم           أخذت ثقافة وحياة  
الغربي، ونشاهد اليوم صراعا مصطنعا للثقافات والحضارات والذي ال يعرف أحـد            

  2) (.كيف سينتهي

  :ةــاسيـة السيـولمـالع -ج

وتهدف إلى نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وقد أخـذت شـعوب دول                
  .ة والديمقراطية وبمستويات مختلفةالعالم النامي تطالب بالحري

 إال أن   ، وارتفاع مستوى وعي سكان العالم     ،وبالرغم من التقدم العلمي والتقني    
المشكالت البيئية ال تزال قائمة، وأدت إلى ظهور وعـي بيئـي لـدى حكومـات                
ومواطني الدول المتقدمة، حيث تم إنشاء العديد من المؤسسات والمعاهـد العلميـة             
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 المواضيع البيئية، باإلضافة إلى تأسيس األحزاب الـسياسية والتـي           لدراسة مختلف 
  .جعلت من أهم أهدافها حماية وصيانة البيئة لإلنسان

وقد انتشرت هذه األحزاب السياسية التي تدعى باألحزاب الخضراء في معظم           
  .1)(دول العالم الصناعي وأصبحت ذات نفوذ سياسي قوي

 السعود قد قسم مراحل تطور العالقة بـين         وفي تقسيم آخر نجد الدكتور راتب     
  :اإلنسان والبيئة إلى مرحلتين

  :ئةـان من البيـة اإلنسـايـة حمـلـرحـم -أ

بدأت تتغير عالقة اإلنسان ببيئته مع تغير مراحل حياته، من الجمع وااللتقـاط             
إلى الصيد والقنص، فكان همه األكبر هو حماية نفسه من غوائل البيئة، وخاصة ما              

لك ، وكذ األمراضايشه من حيوانات مفترسة وكائنات دقيقة تبين له أنها تسبب له            يع
الثلوج والصواعق، والعواصف وانحباس األمطار؛ أي أن اإلنسان في هذه المرحلة           
كان يقف أمام البيئة ضعيفا، يبحث عن وسائل حماية نفسه منها، لذلك سميت هـذه               

  ".ئةمرحلة حماية اإلنسان من البي"المرحلة بـ

  :انـة من اإلنسـة البيئـمايـلة حـمرح -ب

استنبط اإلنسان من بيئته وسائل عيشه من مأكل ومشرب، وملـبس، ومـسكن             
ووسيلة انتقال ووسيلة ترفيه، لكن استغالل اإلنسان للمصادر الطبيعية التي منحه اهللا            

سـرافية  إإياها، لم يكن أحيانا بطرق سليمة ورشيدة،وإنما كان ذلك االستغالل بطرق            
   .ومسرفة، خاصة المصادر الطبيعية غير المتجددة كالفحم والبترول والمياه الجوفية
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أما المصادر المتجددة كالنباتات والتربة والمياه فقـد أسـرف اإلنـسان فـي              
فتعويض شجرة فـي    ؛   استغاللها بمعدل يفوق معدل تجددها تحت الظروف الطبيعية       

يض طبقة رقيقة مفقودة في التربة يحتاج       الصحراء يحتاج إلى عشرات السنين وتعو     
  .إلى مئات السنين

فهذه البيئة أصبحت خطرا على اإلنسان، وذلك بفعل اإلنـسان نفـسه وهكـذا              
على أن الخـوف     قديما وحديثا، اتضح لنا أن الخوف من البيئة شعور الزم اإلنسان          

  :1)(ة حديثا أشد من الخوف من البيئة قديما وذلك لألسباب التاليمن البيئة

أن مصادر الخوف من البيئة قديما كانت في غالبيتها طبيعية، وبالتالي            .1
ا ففي معظمهـا    ' قد يكون خفيفا، أما مصادر الخوف من البيئة حديث         تأثيرهافإن  

 . أشدتأثيرهاصناعية وبالتالي فإن 

مصادر الخوف من البيئة قديما محدودة العدد، أما حديثا فهي مصادر            .2
 .كثيرة ويصعب حصرها

مصادر الخوف من البيئة قديما مستقلة كل واحدة عن األخـرى، وال             .3
ـ                            ضانات ترابط بينها غالبا، إذ قد ال يكون هناك مـن عالقـة تـربط بـين الفي

، فـي حـين أن      اعقنات المفترسة أو الصو   االثلوج، وبين الخوف من الحيو    أو  
 بعضها الـبعض،     من البيئة حديثا مترابطة متداخلة، وتؤثر في       مصادر الخوف 

المياه الجوفيـة،   وقد تولد بعضها بعضا، إذ أن تلويث التربة بالمبيدات قد يلوث          
 .ومن ثم الهواء أو الغذاء وهكذا

مصادر الخوف من البيئة قديما كانت ملموسة ومحسوسة في أغلبهـا            .4
وقـد ال تكـون     ،  )كتلوث الماء (وسة ومحسوسة   في حين أنها حديثا قد تكون ملم      

 ).اإلشعاعيكالتلوث (
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أن أثار المشكالت البيئية قديما كانت مباشرة يمكن مالحظتها بـسهولة    .5
وبسرعة، في حين أن آثار المشكالت البيئية الحديثة قد تكون مباشرة وقد تكون             

 . مثالالمغناطيسيةغير مباشرة كتأثير األمواج 

، أمـا   األرضتأثير المشكالت البيئية قديما كان على مستوى سـطح           .6
الطيـران  (نجده قد امتد إلى طبقات الجو، ووصل إلى طبقـة األوزون            حديثا ف 
التفجيرات النووية التي تجـرى تحـت سـطح          (األرضوإلى طبقات   ) النفاث
 ).األرض

 أنهـا حـديثا      حـين  ، في ايكان محل قديما  أن معظم المشكالت البيئية      .7
 .1)(أصبحت تتصف بظاهرة العالمية التي ال تعترف الحدود

بيئية القديمة كانت تهدد اإلنسان وحده، فـي حـين أن           أن المشكالت ال   .8
المشكالت البيئية الحديثة ال تهدد سالمة اإلنسان فحسب بل تهدد كوكب األرض        

 .الذي يعيش عليه

عظمه وقتيـا،   المشكالت البيئية قديما كان في م     أن الخطر الناجم عن      .9
ـ          تأثيرهومدى   ة حـديثا    قصير، في حين أن الخطر الناجم عن المشكالت البيئي

 .يستمر لسنوات ويصيب مساحات واسعة من األرض وتأثيرهطويل األمد 

أن التصدي للمشكالت البيئية قديما كان أسهل، ويمكن مكافحتها          .10
في وجهها أكثر من المشكالت البيئية الحديثة التي أضحى التـصدي           والوقوف  

 .2)(لبعضها أمال يصعب تحقيقه

 أن تقـسيم مراحـل      يغازي سـفارين  في حين يرى كل من عبد القادر عابد و        
  :تطور العالقة بين اإلنسان والبيئة قد تمثلت في خمسة مراحل هي
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  :رــال البشـبـر األرض الستقـلة تسخيـرحـم -1

تمثل الفترة التي انقضت إلى أن أصبحت األرض مؤهلة لظهور اإلنـسان               
فـة مـن    عليها فخاللها تطور الغالف الجوي والمائي لألرض وظهرت أنواع مختل         

نباتات والحيوانات وتشكلت الثروات المعدنية وتشمل هذه المرحلة معظـم تـاريخ            لا
  . أن ظهر اإلنسان عليهاإلىاألرض 

  :دـة الصيـرحلـم -2

عاش خاللها اإلنسان مرحلة تنقل مستمر باحثا عن طعامه وشـرابه ومـارس             
تأثير علـى    في هذه المرحلة أي دور يذكر في ال        لإلنسانفيها مهنة الصيد، ولم يكن      

واقتصر التأثير على البيئة فقط على العمليات التي تتم علـى            .البيئة واإلضرار بها  
سطح األرض وفي باطنها مثـل الـزالزل، البـراكين، الفيـضانات واالنزالقـات              

  .األرضية

  :ةــة الزراعـلـرحـم -3

ولغايـة بـدء   " عشرة إال اثنا عشر ألف عـام " ألف عام 12 إلى 10تعود إلى   
ففي بـدايتها عـرف      ،) م18ق  (لصناعية في منتصف القرن الثامن عشر       الثورة ا 

ويمكن اعتبارها المرحلة التي بـدأ فيهـا التـأثير          اإلنسان الزراعة وبدأ االستقرار،     
  .السلبي لإلنسان على البيئة ، إذ بدأ بحرق النفايات ألغراض الزراعة والرعي

  :ةـاعيـورة الصنـة الثـلـرحـم -4

ن الثمن عشر إلى غاية منتصف القرن العشرين، حيـث          تمتد من منتصف القر   
األحفوري لتسيير   ألغراض شتى وبدأ بحرق الوقود       اآلالتبدأ اإلنسان في استخدام     

  .وسائط النقل المختلفة
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  .وخالل هذه المرحلة ومع تطور التصنيع ظهرت مشكالت بيئية خطيرة

  :اتـومـورة المعلـة ثـلـمرح -5

 اآلن، وتمثل بدايتها النصف الثاني مـن القـرن          هي المرحلة التي نعيشها        
 ففي هذه المرحلة ظهرت الحاسبات االلكترونية وتطورت وسائل االتصال          ،العشرين

وتفجرت ثورة المعلومات، وحدثت مشاكل بيئية متعددة مثل تلوث الهـواء والمـاء             
  .1)(واستنزاف الثروات الطبيعية

بد وغازي سفارين يتوافقان مـع      ومن خالل كل ما تقدم نرى أن عبد القادر عا         
سامح الغريبة ويحي الفرحان في تقسيم كليهما لمراحل تطور العالقة بين اإلنـسان             

  .مراحل) 5(والبيئة إلى خمسة 

  :ةـان والبيئـن اإلنسـة بيـالقـرة للعـات المفسـالنظري.1-2

  Determinism: ةـميـة الحتـدرسـالم.1-2-1

رسة إلى اإلنسان باعتبـاره كائنـا       دظر هذه الم  يطلق عليها المدرسة البيئية، تن    
  .سلبيا تجاه قوى الطبيعة، وهو من خالل الحتمية البيئية مسير وليس مخير

ومـن الـضروري أن     فاإلنسان يتواجد في بيئته التي تؤثر فيه تأثيرا أكيـدا،           
ن ة تقوم على مبدأ أساسـه أ      ي، فالمدرسة البيئ  تهااإمكانيف معها ويعيش في حدود      يكيت

االختالفات المتواجدة بين الشعوب والمجتمعات اإلنسانية ككل ترجع إلى االختالفات          
  .في الظروف البيئية والجغرافية

 
  .22-21، ص ص 2002دار وائل،: ان، عمأساسيات علم البيئة :يعبد القادر عابد، غازي سفارين - 1)(
 ‐ 65 ‐



 
 
 

 الفصل الثاني  اإلنســـــان والبيئـــــة                 

                                                           

ربطا بـين المنـاخ     : )أرسطو(، و )هيبوقراط: (رواد هذه المدرسة القدامى   من  
  .وطبائع الشعوب وعاداتهم

لوسطى حيث  في العصور ا  " ابن خلدون "هر االتجاه الحتمي في مقدمة      ظأيضا  
لبيئات في حياة سكانها، وربط بين المناخ وطبائع الشعوب، ووصـف           بين اختالف ا  

  .أثر الهواء في أخالق البشر والمناخ في طبائع الشعوب

فأقاليم الوسط تمتاز باعتدال مناخها، وسكانها أكثـر اعتـداال فـي أجـسامهم              
ثر عطاء وتنوعا في هـذا      وألوانهم وأخالقهم ومعامالتهم، والبيئة في هذه المناطق أك       

  .الغطاء من أراضي الشمال الباردة والجنوب الشديدة الحرارة

ويقول أن البيئة الحارة يسكنها السود من البشر، بيوتهم من الطـين والقـصب     
، وهـم يتـسمون     وأقواتهم من ذرة وعشب، ومالبسهم من أوراق الشجر أو الجلود         

  .بالخفة والطيش

يض المتوسط فيتـسمون بـالجرأة والـشجاعة        أما مجتمعات حوض البحر األب    
  .والمعرفة

ة النباتية  إال أن ما تقرره المدرسية الحتمية قد ينطبق على مختلف أشكال الحيا           
، لكنه أقل من ذلك في انطباقه على الحيـاة اإلنـسانية، إذ أن              والحيوانية بشكل كبير  

 التكنولوجيـا كلمـا     اإلنسان أقل الكائنات خضوعا للبيئة ، فكلما تقدم العلم وتطورت         
 .1)(زادت درجة التحرر من تلك الحتمية
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  Possibilisme:ةـانيـدرسة اإلمكـالم.1-2-2

هي تناهض المدرسة الحتمية البيئية، وتتلخص فلسفتها في أن اإلنـسان لـيس             
مجرد مخلوق سلبي غير مفكر، خاضع تماما لمؤثرات وضوابط البيئة الطبيعية لكنه            

  .كرة له خاصية دينامية قادرة على التغيير والتطويرقوة ايجابية فعالة ومف

تقدم لإلنسان عددا من    فهذه المدرسة تؤمن بحرية اإلنسان في االختيار، فالبيئة         
، واإلنسان بمحض إرادته يختار منها ما يتالءم مـع قدراتـه وأهدافـه              االختبارات

          بـه وتعـديلها   وطموحاته وتقاليده، فاإلنسان قوة ايجابية فعالـة فـي تهيئتـه لمطال           
أو تغييرها وفقا لمشيئته، وعليه فليست هناك حتمية مطلقة صارمة، بل هناك إمكانية             

  .مرنة

 المدرسة اإلمكانية أن اإلنسان سيد البيئة والمسيطر عليها، فهو          أصحابويرى  
، فلو كانت البيئة الطبيعية هي العنصر الحاكم         يحدد نمط استغالله لموارد بيئته     الذي
 هذه العالقات لتشابهت وتجانست األنـشطة البـشرية بـين البيئـات الطبيعيـة               في

، فالبيئـة الجافـة فـي    غير قائمـة ،والواقع يقول أن هذه الفرضية السابقة  المتشابهة
الواليات المتحدة األمريكية وصحراء الجزيرة العربية تتشابه مكوناتهـا الطبيعيـة،           

ذه المنـاطق تختلـف عـن المنـاطق         ومع ذلك فإن األنشطة البشرية في كل من ه        
  .األخرى

والخالصة أن المدرسة اإلمكانية تقول بأن الكائنات الحية بما فيها اإلنسان هي            
  .التي تشكل بيئتها من خالل نشاطاتها المختلفة

إال أن هذه المدرسة قد غالت بعض الشيء قي أن البيئـة تقـدم عـددا مـن                  
  .م مع قدراته وأهدافه االختيارات واإلنسان يختار منها ما يتالء
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ير إال أنه في الواقع يقف عاجزا أحيانا أمام مواجهة المشكالت البيئية أو تـسخ             
، فلو كان األمر كذلك لتجانست األنشطة البشرية بـين          معظم الموارد البيئية الصالحة   

  .1)(البيئات الطبيعية المتشابهة

  :ةـاليـية أو االحتمـوافقـة التـدرسـالم.1-2-3

توفيق بين أراء المدرستين الحتمية واإلمكانية، فهي ال تؤمن بـالحتم           تحاول ال 
 المطلقة، إنها تؤمن بأن االحتماالت قائمة في بعض البيئـات           باإلمكانيةالمطلق وال   

لكي يتعاظم دور الجانب الطبيعي في مواجهة سلبيات اإلنسان وقدراتـه المحـدودة             
في مواجهة تحديات ومعوقات البيئة     ، وفي بيئات أخرى يتعاظم دور اإلنسان        )حتمية(
واقـع العالقـات بـين اإلنـسان         لذلك فهي مدرسة واقعية كونها تصور     ،  )إمكانية(

حية وبين البيئة من ناحية أخرى، وهي مدرسة موجودة فعـال دون            اوالمجتمع من ن  
  .تميز أو تعصب لطرف على حساب الطرف اآلخر

، واإلمكانيـة   ي بعض البيئات  حتمية قائمة ف   ال فأصحاب هذه المدرسة يرون أن    
، وإذا  سود الحتمية  متخلف ت  إنسان فإذا اقترنت بيئة صعبة مع       ؛قائمة في بيئات أخرى   
  .دون شك اإلمكانية متطور تسود إنساناقترنت بيئة سهلة مع 

 قد صـاغ  « Arnold Toynpe »" أرلنولد توينبي"ونجد المؤرخ االنجليزي 
وبيئته، وذلك من خالل األنشطة البشرية التـي        أربع استجابات للعالقة بين اإلنسان      

  :يمارسها اإلنسان وهي

يكون فيها اإلنسان متخلفا، ال يـستطيع أن        :ةـابة سلبي ـاستج - 1
يطوع بيئته، ويقف أمامها عاجزا، هذا ما يتمثل في بيئـة حرفتـي الجمـع               

  .والصيد البدائي
 
  .92-91، ص ص سابقالمرجع ال ،:حسين عبد الحميد رشوان - 1)(
 ‐ 68 ‐



 
 
 

 الفصل الثاني  اإلنســـــان والبيئـــــة                 

يحاول اإلنسان التأقلم جزئيا مـع ظـروف      :مـابة التأقل ـاستج - 2
 .ي المرتجلـي البدائـة الرعـته الطبيعية، ويتمثل في بيئة حرفبيئ

تظهر فيها قدرة اإلنـسان علـى تطويـع         :ةـة ايجابي ـاستجاب - 3
عناصر البيئة الطبيعية الصالحة،إذ يحاول اإلنسان التغلب علـى معوقـات           
البيئة وتحدياتها لتحقيق احتياجاته، وهذا يتمثل في حرفـة الزراعـة غيـر             

 . والصيد المتطورينالبدائية والرعي

ال يكتفي اإلنسان بمجرد التأقلم والتقليـد،       :ةـة إبداعي ـاستجاب - 4
إنما يبتكر ويبدع ليتفوق على بيئته، ويتمثل ذلك في حرفة الصناعة، إذ هي             

  .ابتكار وإبداع بشري

لـاعـة التفــدرسـم.1-2-4

                                                           

 :Interaction   

ئة ومكوناتها؛ بمعنـى أن  تقوم هذه المدرسة على أن هناك تأثير متبادل بين البي 
البيئة تؤثر في الكائنات الحية التي تسكنها وهذه الكائنات الحية بدورها تـؤثر فـي               

  .البيئة المحيطة بها

د أكدت علـى وجـو    وهذه المدرسة تعد أقرب إلى الواقعية والموضوعية، إذ         
نسان يتم  عالقة تفاعلية بين اإلنسان والبيئة، والواقع يشير إلى أن إشباع احتياجات اإل           

بعض عناصر المنظومة البيئية إلى مصادر ثروة تزيد من درجة          عن طريق تحويل    
إشباعه الحتياجاته، واإلنسان يحاول جاهدا اكتـشاف الجديـد لمعالجـة العناصـر             

  .1)(دامهاـدة الستخـالمتوفرة في هذا المحيط بتقنيات جدي
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  :ئةـيـالت البـكـان ومشـاإلنس-2

خل بشكل سافر في أنظمة البيئة المختلفة محـدثا خلـال           نجد أن اإلنسان قد تد    
كبيرا في توازنها الطبيعي، وفات اإلنسان أنه عنصر مكمل لعناصر البيئة، وبـدون             
التعامل معها حسب قوانينها وأنظمتها فإن الضرر لن يصيبها وحدها، بـل سـوف              

  .1)(سنعكس عليه ال محالة

لبشر وتشبثهم بـالربح العاجـل      فتعددت كوارث البيئة الناتجة عن قصر نظر ا       
وقـد أدى التعامـل غيـر العقالنـي         .. على حساب الخسارة من مدخرات المستقبل     
  .لإلنسان مع البيئة إلى ظهور مشكالت بيئية

فالمشكلة البيئية هي حدوث خلل أو تدهور في النظام البيئي بما ينجم عنه مـن               
ء كان هـذا الخطـر      أخطار بيئية تضر بكل مظاهر الحياة على سطح األرض سوا         

  .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

أن معنى المشكلة ال يقتصر على مجرد حدوثها وإنمـا يمتـد ليـشمل      والواقع  
احتماالت حدوث خلل أو تدهور بيئي على ضوء االستخدامات الحاليـة بمـا ينبـئ      

  .2)(بحدوث المشكلة في المستقبل المنظور

وفـة مـن حيـث أسـبابها        وعلى الرغم من أن هذه المشاكل أصـبحت معر        
ومظاهرها والنتائج المترتبة عليها، هذا فضال عن العديد من االفتراضات حولها، إال            
أنها ال تزال موجودة وبصورة متفاقمة تدعونا إلى التوقف أمامها، حيث أنه من بين              

 
  .39 ص ،مرجع سبق ذكره راتب السعود، - 1)(
، ة البيئية ودورها في مواجهة مشكالت البيئة في الوطن العربـي والعـالم            يالترب :أحمد دالشة وآخرون   - 2)(

  .109، ص 1988، جمعية عمال المطابع التعاونية،2ط عمان،
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المشكالت التي البد أن نتوقف أمامها بالدراسة والتحليل مـشكالت البيئـة عامـة               
  .1)(شكلة بيئية تعتبر أهم م التلوث البيئي، التيوخاصة مشكلة

  :ئيـوث البيـلـالت.2-1

     يعرف التلوث على أنه كل تغير يطرأ على الصفات الفيزيقيـة أو الكيميائيـة              
أو البيولوجية لهذا اإلطار، مما يؤدي إلى إفسادها وجعلها خطرا على صحة اإلنسان             

تدهور؛ أي التحول في صـفات البيئـة        التلوث ضربا من ال   والحيوان، وبذلك يكون    
  .وسماتها إلى ما يضر اإلنسان

  :وهناك عدة تعريفات للتلوث نذكر منها

المـاء  (سط من أوسـاط البيئـة       ظهور عدد من المواد الجديدة في و       •
لم تكن موجودة فيه من قبل، أو أنها كانت موجودة ولكن زاد            ) اء والتربة والهو

 .2)( البيئيتركيزها فتُخل بالنظام

هو حدوث تغير وخلل في الحركة التوافقية التي تتم بـين مجموعـة              •
 .3)(العناصر المكونة للنظام االيكولوجي

هو إفساد المكونات البيئية حيث تتحول هذه المكونات مـن عناصـر             •
 الكثير من دورها في      فقدان  مما يؤدي إلى   ∗)ملوثات(مفيدة إلى عناصر ضارة     

 .4)(صنع الحياة

 
دار : اإلسـكندرية  -اسـات واقعيـة   مـداخل نظريـة ودر     –االجتماع وقضايا البيئة   علم:عبد الرؤوف الضبع   - 1)(

  .  139، ص2004الوفاء،
  .145، ص مرجع سابق :عبد الرؤوف الضبع  - 2)(
  99، ص2003دار األمل، : الجزائر،البيئة في مواجهة التلوث :فتحي دردار - 3)(
) لنقصانبالزيادة وا (تتحول عناصر أي نظام ايكولوجي إلى ملوثات إذا ما فقدت كثير من صفاتها وكمياتها                - ∗

  .التي خلقت بها، بحيث تصبح في صورتها الجديدة عنصر ملوثا للبيئة
، 2، اإلسـكندرية،ط  - دراسة في مشكالت اإلنسان مع بيئتـه       –البيئة واإلنسان    :زين الدين عبد المقصود    - 4)(

  .189،ص1997منشأة المعارف،
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لمعنية بتلوث البيئة التابعة للجنة االستشارية لرئيس الواليـات         وتعرفه الهيئة ا  
  :المتحدة األمريكية للعلوم التعريف التالي

إن تلوث البيئة هو التغيير غير المستحب في محيطنا كليا، وعلـى أوسـع               «
نطاق، فهو ناتج عرضي عن الفعاليات اإلنسانية، من خالل التأثير المباشر أو غيـر              

ت الطاقة في نماذجها ومستويات اإلشعاع والقوام الكيميائي والفيزيائي         لتغيرا المباشر
  .1)(»ووفرة الكائنات الحية

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "مام بالبيئـة

طلبات وتطبيقات 

 

ـت
ـزاي

الت
د 

ـ
ث
لو

 

اهــتمامــــات 
الحضــــارات 
القديمــــــــــة

م اإلدارة البيئيـنظلة إنشاءـمرح

مرحـلة التشــريع

       البيئــــي

ئيي التوازن الب

14 ISO  دار : ، األردن
ومستوى االهت

البيئة نظم ومت

  

ةـنقط

000 وتطبيقات،   
ة

                                                           

  
  

 

  
  
  
  

تلـوث شكـل يوضـح العـالقة الطرديـة بين ال"

إدارة : نجم العـزاوي، عبد اهللا حكمة النقار: المصدر(

14000ISO .120ص( 

ئةـتمام بالبيـد االهـزايـت  

  
اتإدارة البيئة، نظم ومتطلب   :نجم العزاوي، عبد اهللا حكمت النقار      - 1)(

  .102، ص2007، 1المسيرة ، ط
 ‐ 72 ‐



 
 
 

 الفصل الثاني  اإلنســـــان والبيئـــــة                 

                                                           

  

  :يقسم التلوث البيئي إلى قسمين رئيسيين:وثـواع التلـأن.2-1-1

ة، هو التلوث الذي يصيب احد عناصر البيئة الرئيـسي        :اديـوث الم ـلـالت-أ
تلـوث الهـواء، تلـوث      : وتكون آثاره مباشرة على اإلنسان ويشمل عدة أنواع هي        

  .التربة، تلوث الماء، تلوث الغذاء

 هو التلوث غير المحسوس وتكون آثاره غيـر         :اديـر الم ـوث غي ـالتل-ب
التلوث الضوضائي، التلوث اإلشـعاعي،     : مباشرة على اإلنسان، ويشمل نوعان هما     

  :صل لكل نوع من هذه األنواعوفيما يلي توضيح مف

  :واءـوث الهـلـت.2-1-1-1

يعتبر تلوث الهواء من أكثر أنواع التلوث انتشارا، وأشدها تأثيرا علـى حيـاة              
اإلنسان، فتلوث الهواء هو وجود أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية بالهواء بكميات              

ن والنبات أو تؤثر    تؤدي إلى أضرار فسيولوجية واقتصادية وحيوية باإلنسان والحيوا       
  .1)(في طبيعة األشياء

يتلـوث   «:  كما يلـي   1967وقد عرف المجلس األوروبي تلوث الهواء عام        
الهواء في حالة وجود مادة غريبة أو عندما يحدث تغيير ملحوظ في النسب المكونة              

  .»له، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج ضارة

متحدة األمريكية التلوث الهوائي    وعرفت األكاديمية الوطنية للعلوم بالواليات ال     
تغيير غير مقبول في الخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية للهواء الذي          «:بأنه

 
  .37-34، ص ص 2007، 1دار عالم الثقافة، ط:، عمانالتربية البيئية :عادل مشعان ربيع وآخرون - 1)(
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يستنشقه اإلنسان والذي يسبب أضـرارا لحياتـه وأضـرارا لألنـواع وللمظـاهر              
  .1)(»الحضارية

وبالرغم من أن تلوث الهواء كان موجودا منذ فجر التـاريخ، ومنـذ أن بـدأ                
نسان في استخدام النار، إال أنه في ذلك العصر لم يكن يمثل مشكلة، وذلـك ألن                اإل

  .كميات األبخرة الناتجة عن إشعال النار بسيطة في ذلك الوقت

أما في العصر الحديث فإن كميات الدخان والجسيمات الكربونية العالقة به هي            
  .2)(كميات كبيرة ولها تأثير ملموس على حياة اإلنسان

  :وثـلـادر التــمص*

يتنوع التلوث الذي يصيب البيئة إلى أنواع متعددة، فمنها التلوث الذي يحـدث             
فجأة، ومنها التلوث البطيء، ويحدث التلوث الفجائي بسبب تصادم ناقالت الـنفط أو             
تحطمها، أو جنوحها في عرض البحر أثناء العواصف الشديدة، فينسكب النفط فـي             

ية، وكذلك قد تتحطم أبراج التنقيب، واستخراج النفط من         البحر، وتتلوث البيئة البحر   
  .الجروف القارية البحرية

أما التلوث البطيء فمصادره أرضية، كتسرب النفط مـن معامـل التكريـر             
البتروكيماوية، وزيوت المحركات المستعملة، ومخلفات غسيل السيارات تنقلها ميـاه          

  .المجاري إلى البحر

ت من تسربات المواد الهيدروكربونية الجوية، كما       ويصل إلى البحر أيضا كميا    
  .تتسرب بعض المواد إلى عمق البحر نفسه

 
  .50، صبقامرجع س: عبد الحميد أحمد رشوان - 1)(
  .83، ص2008ب الجامعة، مؤسسة شبا: ، اإلسكندريةقضايا بيئية وأسرية :طارق أحمد - 2)(
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  :فملوثات البيئة تنقسم إلى قسمين

، وإشـعاعية طبيعيـة، الغبـار       كيميائيـة : )مباشرة(ةـيـات طبيع ـوثـمل*
  .واألعاصير، الزالزل، البراكين والمواد الحيوية

ات المصانع، األمطار الحامـضية،     غاز: كيميائية :ةـعـات مصطن ـوثـمل*
  .مخلفات المصانع، عوادم السيارات، أكاسيد الكربون، اإلشعاعات

وبالنسبة للتلوث الضوضائي فمـصدره محطـات االتـصاالت، الـرادارات،           
  .1)(الخ.. أصوات السيارات والمصانع

إن المكونات الغازية للهواء لها عالقة مباشـرة         :واءـوث اله ـادر تل ـمص:أ
  :وث وهيبالتل

وهو ضروري لعملية صنع الغذاء     :ربونـد الك ـي أكسي ـانـاز ث ـغ •
في النباتات الخضراء، ويوجد طبيعيا بكميات قليلة في الجو، لكن ازدياد نسبته            

يسبب اضطرابا في عملية التنفس، ويسبب االختنـاق         %0.3 إلى   %0.03من  
  .%0.4حين وصول نسبته 

 مباشرة في الموازنة الحراريـة لجـو        فزيادة أو نقصان كمية هذا الغاز يؤثر      
  .األرض وتؤديها إلى تغييرات أخرى متوقعة في جميع عناصر الطبيعة

وتتمثل المصادر األساسية لغاز ثاني أكسيد الكربون فـي ثـورات البـراكين             
  ).الخ.. البترول ، الفحم، أخشاب (وحرق الوقود العضوي 

 
  .37-36، ص ص 2004، 1دار صفاء،ط:، عمانالبيئة، حمايتها، تلوثها ومخاطرها :ذياب عبد الحفيظ - 1)(
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الـث أكـسيد     ث الذي يتحول إلـى   :ريتـد الكب ـيي أوكس ـاز ثان ـغ •
الكبريت وهذا بدوره يتحول إلى حامض الكبريتيك في وجود الماء أو الرطوبة            

  .الجوية العالية ليصبح ضارا
كـسيد  أهمهـا أكـسيد النيتـروجين وثـاني أ        :يد النيتروجين ـاسـأك •

النيتروجين الذي يتحول إلى حامض النتريك في وجـود المـاء، أو الرطوبـة              
 .دة يلحق أضرارا عالجوية، وبالتالي

لوثات الهوائية مجموعة مـن الغـازات       ممن مصادر ال   :اصـالرص •
ثاني أكسيد الكبريت، وأول    :والجسيمات التي تنطلق من المصادر المختلفة مثل      

إضافة إلى الجسيمات العديدة مثـل      وريد االيدروجين، وثاني أكسيد الكربون وفل   
  .جسيمات الرصاص والزئبق والغبار وغيرها

، المـصادر   ائراتالصناعة، السيارات والط  :وائي نذكر ومن مصادر التلوث اله   
، االنقالب الحراري، استخدام المبيدات الحشرية فـي البيئـات          )اإلشعاعية(النووية  
  .1)(الزراعية

 من حرائق الغابات وثوران البـراكين،       أساساهذا ونشأ التلوث الطبيعي للهواء      
 يضمن أن مواد التلوث      في وقت قصير   األحداثوعموما فإن عدم انتظام وقوع هذه       

  .المنطلقة تنقشع وتتبدد

ت التفاعليـة   اكما يمكن أن نذكر من المصادر الرئيسية لتلوث الهواء، الصناع         
 حيث أنه كل يوم تنطلـق مـن هـذه المحطـات             ،ومحطات توليد الطاقة الكهربائية   

  .2)(الحرارية كميات هائلة من مواد التلوث وغيرها من المصادر األخرى

 
  .52-51 ص ص ،مرجع سابقعبد الحميد أحمد رشوان،  - 1)(
  .87ص ،مرجع سابقطارق أحمد،  - 2)(
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التلـوث اإلشـعاعي    : نميز في تلوث الهواء نوعان من التلوث هما       ويمكن أن   
  .والتلوث بالضجيج

  : يـاعـعـوث اإلشـلـالت-أ

 الموجة   قوي في جو األرض أنواع كثيرة من اإلشعاع غير أن أخطرها ما كان           
عالي الطاقة قادرا على االختراق، من هذه األخيرة نذكر األشعة الكونيـة واألشـعة          

ن كان معظمهـا  إ فوق البنفسجية التي مصدرها من خارج األرض و   السينية واألشعة 
  .آت من الشمس

يقوم الغالف الجوي بالتخلص من معظم هذه األشعة باالمتصاص أو االنعكاس           
 ،بحيث ال يصل إلى سطح األرض سوى القليل منها ال يشكل خطرا علـى الحيـاة               

ة في الحالة الطبيعية      من األشعة فوق البنفسجي     % 99زون تمتص قرابة    وفطبقة األ 
أولهما طبيعي؛ دون تدخل البشر كما هو الحـال فـي           : للنشاط اإلشعاعي مصدران  

  .تحلل اليوارنيوم الموجود في صخور الفوسفات والغرانيت وغيرها

ة أو في المفاعالت الذريـة      ناتج عن تفجير القنابل الذري    : عياصطنا: وثانيهما
هربـاء، وفـي حالـة التفـاعالت الذريـة          ك كتوليـد ال   السلميةالتي تقام لألغراض    

اني، كما هو الحال في القنابـل      االصطناعية فإن سرعتها تكون عالية جدا تقاس بالثو       
ذرية، وقد يكون أبطأ من ذلك ويسيطر عليه كما يريـد اإلنـسان فـي مفـاعالت      ال

 من الوحـدات    أنواع   الناتجة عنه بعدة     واألضرار السليمة يقاس اإلشعاع     األغراض
  . والتي تعني جرعة اإلشعاع الممتصة(RAD)" راد"منها نذكر 
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  ):النووي(اعي ـوث اإلشعـار التلـآث*

تؤثر اإلشعاعات التي تدخل جسم اإلنسان في جزيئات المركبـات العـضوية            
للخاليا  فتقطع روابطها الكيميائية، وبالتالي تعطل قـدرتها علـى القيـام بأعمالهـا            

الـسرطان بكـل    :لك أعراض وأمراض نذكر منها    الطبيعية في الجسم، فينتج عن ذ     
أنواعه، والعقم وأمراض الجهاز العصبي بما في ذلك جهاز المناعة والهرم المبكر،            

  .والتشوهات الخلقية للكبار، وأهم منها لألجنة قبل الوالدة

فنأخذ على سبيل المثال أكبر وأخطر حادثة من حوادث المفـاعالت النوويـة             
 وهي حادثة تشرنوبل بأوكرانيا ، ففي حوالي الواحدة والنصف          السابقة في العالم أال   

ابع في محطة تشر نوبـل       انفجر المفاعل الذري الر    1986 أفريل   26من صباح يوم    
طقـة  ن، وذلك بسبب اإلهمال من قبل بعض المسؤولين والمهندسـين، وم          السوفياتية

ت ضخمة مـن    ، وقد دفع هذه االنفجار بكميا     أوكرانياتشرنوبل تقع في شمال غرب      
مشع، النواتج المشعة إلى الجو، فكونت هذه النواتج سحابة هائلة من الغاز والغبار ال            

لتها الرياح إلى كثير من دول أوروبا، فـأدى هـذا           انتشرت فوق مكان الحادث وحم    
 من سكان المنطقة    13500 شخصا في الحال، وتم ترحيل نحو        32االنفجار إلى وفاة    

  . كم30،من دائرة حول المفاعل النووي قطرها 1)(بعيدا عن مكان االنفجار

لقد انتهى حادث نشرنوبل في هذه الحادثة لكن أضراره على  الصحة والبيئـة              
 1986ال تزال مستمرة ، فقد جاء في تقرير الهيئة الصحة العالمية صدر في مـاي                

ن أن آثار اإلشعاع  من الحادثة وصلت إلى أجواء كل من فنلندا، والسويد بعد يـومي               
، كما وصلت أيضا إلـى       أفريل 29 إلى ألمانيا وفرنسا في      من وقوع الحادث وصلت   

  .وسط أوروبا وشمال إيطاليا وتركيا
 
، االجتماعية في تحقيق التربيـة البيئيـة      نحو دور فعال للخدمة      :قمر، سحر فتحي مبروك   عصام توفيق    - 1)(

  .181، ص203المكتب الجامعي الحديث، :القاهرة
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تسببت السحابة المشعة الناتجة عنه والتي انتشرت فوق أوربا فـي تلويـث              دق
 األطعمـة   كثير من الالمزارع ومختلف المحاصيل،وامتنع الناس في أوربا عن تناول         

  .ننتجات األلباوالخضر وم

وهو رئيس قسم اإلشعاع البيولوجي     " جيرود  زكرسي  "صرح البروفيسور   فقد  
  ، مليون هكتار من األرض الزراعية في أوكرانيا       2بمعهد النباتات بأوكرانيا أن نحو      

 قد أصبحت ملوثة باإلشعاع نتيجة تساقط السحابة المشعة مع األمطـار            وبيالروسيا
وحدثت زيـادة قـدرتها     ،ها وتحولت إلى مناطق مميتة     زراعت توقفت فوق األراضي، 

 فـي   % 50و  في معدل اإلصابة بمرض سرطان الغدة الدرقية لدى األطفال،         45%
 .1)(أمراض األوعية الدموية، وتضاعفت في أمراض الجهاز التنفسي

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  .182، ص المرجع السابق : ، سحر فتحي مبروك عصام توفيق عمر-1)(
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  "تأثيرات المواد المشعـة واإلشعاعات على أعضاء وأنسجة وخاليا اإلنسان "

  
 اعــدر اإلشعـمص   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أعضاء وأنسجة جسم اإلنسان

 ةـا دمويـخالي طفراة وراثية لخاليا
أعضاء وأنسجة جسم

 أهـم الخـاليـا المتـأثـرة

خاليـا تناسلية 
 ذكريـة وأنثوية

ا ـوه الخاليـتش
الدموية ثم الموت 

 واتـد سنـبع

أنسجة ذكرية 
 وأنثـويـة

 نمو جنيني

تشـوه وراثي 
  وعـقم

د الوالدةـبع  

بويضة 
مخصبة 

 رةــمتأث

ا دمويةـخالي
 مطفـرة

  

  

  

  

تكون خاليا سرطانية 
اء ــفي األعض

 رةـة المتأثـواألنسج

  
 
 
  

  
 
 

ورم سرطاني نشط 
ثم المالك خالل 

 يرةـفترة قص

موت الجنين أو 
ه أو ـوهـتش
  وراثييرـتطف

   % 16. 90   % 27.10
 

% 32.30 % 23.70 

             

   ) 143.اد محمد ذيـاب، مرجـع سابـق صـمــع: المصـدر( 
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  ) ائيـوضـالض(:جـجيـوث بالضـلـ الت-ب

 وأصبحت إحدى السمات التي     ، جزء ال يتجزأ من حياتها اليومية      إن األصوات 
ت مصدر إزعاج لنا ال     ة أصبحت األصوا  ، لكن اآلن وفي المجتمعات الحديث     تميزها

  .، لذلك فهي تندرج تحت اسم الضوضاء نريد سماعها

والضوضاء مزيج من المعلومات واألصوات غير المتجانسة وغير المتناسقة         
وغير المرغوب فيها، ذات طاقة تؤثر علـى قـدرة الـوعي لتميـز المعلومـات                

ى مهام الجهاز العـصبي     ، تؤثر عل   إلى صحة األجهزة السمعية    يءواألصوات وتس 
  .المركزي 

  :ويمكن تلخيص تأثيرات الضوضاء فيما يلي 

ـ  مثل سـرعة ال    :ة  ـيـرات نفس ـأثيـت • ب واإلرهـاق العـصبي     تع
 وسهولة اإلثارة وكثـرة الـشكوى والتـأثيرات العـصبية           قعور بالضي شوال

التي تزيد من نسبة األخطـاء وتـنقص        ، و الفسيولوجية المؤثرة على اإلنتاج     
 . على التركيز وأداء األعمال الذهنية والعقلية القدرة

 مثل سرعة النبض، وتقلص الـشرايين       :ةـوجيـيولاـل ب ـردود فع  •
واألوعية الدموية وسرعة إفراز بعض الغدد في الجسم، ممـا يتـسبب عنـه              

القرحة وقلة مقاومـة    : ارتفاع نسبة السكر في الدم ،ومن ردود الفعل األخرى        
 .في بؤرة العين الجلد للكهرباء ،وتوسيع 

 أي األجهزة السمعية والحساسة في الشعيرات       :زة  ـرار باألجه ـاألض •
 .وحتى الصمم أحيانا ... الحسية للجسم الحلزوني باألذن الداخلية 

وذلك بسبب الضوضاء الحادة والضغط العـالي        : اةـوفـدوث ال ـح •
 :نذكر ) الضوضائي(ومن مصادر التلوث بالضجيج .جدا 
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تأتي بشكل أساسـي    ): السيارات(:وارعـق والش رـاء الط ـوضـض -
 .من السيارات، عربات النقل

 هـي مـشكلة تـؤرق       :اء الجـو    ـضوض: رات  ـاء الطائ ـضوض -
 .األشخاص الذين يعيشون بجوار المطارات

يكون مصدرها المـصانع    : ضوضاء المصانع :اعةـاء الصن ـضوض -
 .1) (عامة الناسوأماكن العمل وهي تؤثر على العاملين في هذه األماكن وعلى 

  :اهـوث الميــتل.2-1-1-2

معروف أن الحضارات المختلفة لم تنمو وتزدهر إال في وجود كيات كبيرة من             
المياه الصالحة للري،والماء يأتي في المرتبة الثانية بعد األكسجين في أهميته بالنسبة            

  .اتيةلحياة اإلنسان، فهو مهم لكافة صور الحياة اإلنسانية والحيوانية والنب

هو حدوث تغييرات تؤدي إلى إتالف الماء مما يؤدي         «والمقصود بتلوث الماء    
  .»إلى اختالل النظام األيكولوجي نظرا لكون الماء قد صار ضارا

والمياه من العناصر األساسية التي تساعد على إذابة كميات كبيرة من المـواد             
ة لهما، لكن عندما تكون هـذه       المغذية، ونقلها إلى النباتات والحيوانات وتأمين الحيا      
  .2)(المياه ملوثة تصبح خطرا على مجمل الكائنات الحية

  من هذه    %97.04 من سطح الكرة األرضية، ونسبة       %70تغطي المياه نسبة    
المياه تتواجد في المحيطات والبحار، والبحيرات المالحة، بينما تمثل الكمية المتبقيـة            

  .3)( المياه العذبة2.59%
 

  .57.51: ص   ص ، بقا مرجع س:عادل شعان ربيع وآخرون - 1)(
  .87ص ،مرجع سابق: طارق أحمد- 2)(
  .359، ص1995، 1 ، القاهرة، الدار العربية للنشر والتوزيع، طلتربيةا: دأحمد عبد الوهاب عبد الجوا-3 )(
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دم اإلنسان األنهار والبحيرات منذ القدم في تـسيير أمـوره، وبهـذا             وقد استخ 
االستعمال يكون قد وضع األنهار والبحيرات نحت رحمة التلوث، حيث يعاني نصف            
سكان العالم اليوم من مشكلة نقص المياه وارتفاع درجة التلوث الناتج عـن سـوء               

  .1)(االستعمال

ر غير المرغوب فيها فـي الميـاه        فتلوث الماء يعني وجود الملوثات والعناص     
بكميات كبيرة، أو بشكل يعيق استعمال المياه لألغراض المختلفة كالشرب والرعي،           

  .2)(والتبريد وغيرها

ولعل من أبرز المتناقضات التي ظهرت في تاريخ البشرية أن اإلنسان رغـم             
ة إال أنه كان    حاجته للماء، واعتماده الدائم في معظم نشاطاته الفسيولوجية واالجتماعي        

دائما يتخلص من فضالته في البحيرات واألنهار التي تمثل أهم المصادر التي تمـده              
بما يحتاج إليه، فتلوث المياه ينتج من سهولة إلقاء المخلفات في المسطحات المائيـة،          
ومع التضخم في حجم التجمعات السكانية، وتطور وسائل المعيشة وتعددها، وازدياد           

لكيميائية المستخدمة في الصناعات الحديثة فإن هناك العديد منه صور          أعداد المواد ا  
التلوث للمياه، كالتلوث بالبكتيريا والفيروسـات وغيرهـا مـن الكائنـات المـسببة              
لألمراض والتلوث بالمواد العضوية القابلة للتحلل والتي تستهلك األكـسيجين مـن            

يهة، والتلـوث بـاألمالح غيـر       الماء، وتسبب في قتل األسماك وإنتاج الروائح الكر       
العضوية التي يصعب إزالتها بالمعامالت البسيطة مما يجعل المـاء غيـر صـالح              
للشرب أو الري، والتلوث بالعناصر الغذائية كالفوسفات والنترات التي تشجع نمـو            
الغابات والطحالب التي ينتج عنها مواد عضوية قد ترسب فـي قـاع البحيـرات،               

  .ذي يجد من تواجد الكائنات البحرية المائيةوالتلوث بالزيت، وال

 
  .50ص ،1،2002، بيروت، دار العلوم العربية،طاإلنسان والبيئة، مشكالت وحلولعلي العطار،  -1)(
  . 23، القاهرة، الدار العربية، صتلوث البيئة ، السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتهاحسن أحمد شحاتة ،  -2)(
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  :وبوجه عام، يمكن تلخيص أشكال تلوث الماء في العناصر األساسية التالية

 .مخلفات مصانع دباغة الجلود السائلة -

 .مخلفات مصانع الصناعات الغذائية -

 .مخلفات مصانع األدوية -

 .مخلفات المفاعالت النووية -

 ولمخلفات مصافي النفط وتكرير البتر -

التزايد المستمر للحرارة الـذي يـؤدي إلـى خفـض كميـة              -
 .األوكسجين في الماء

، لذلك يعتبر العلمـاء أن كـل أضـرار          1)(وبالتالي اإلضرار بالكائنات الحية   
  .بالكائنات الحية الموجودة في البيئة المائية هو إضرار بالبيئة ككل

  :ويمكن تقسيم تلوث الماء إلى أربعة أنواع رئيسية هي

  :عيـيـوث الطبـلـالت:أوال

المقصود به، التلوث الذي يغير خصائص الماء الطبيعية، فيجعله غير مستساغ           
  .لالستعمال اآلدمي مثل اكتسابه الرائحة الكريهة أو اللون أو المذاق

  :ائيـيـوث الكيمـلـالت:اـثاني

 نتيجة وجود مواد خطيـرة فيـع كمركبـات          ا سام اماء تأثير لليعني أن يصبح    
  . أو الزئبق أو الكادميوم أو الزرنيخ أو المبيدات الحشريةالرصاص

ويعد التلوث الكيميائي للماء واحدا من أهم وأخطـر المـشاكل التـي تواجـه               
  .اإلنسان المعاصر

 
  .115، ص2006، 2، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طالتلوث البيئي: عبد القادر رزيق المخادمي - 1)(
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ومن المعروف أن المواد الكيميائية يمكن تقسيمها من حيث قابليتها للذوبان في            
ونوع قابل للتـراكم والتجمـع فـي        نوع قابل لالنحالل،    : الماء إلى نوعين رئيسيين   

الكائنات الحية التي تعيش في الماء، والنوع الثاني أشد خطرا ويضم المعادن الثقيلة             
، والمبيدات الحشرية والمنتجات النفطية والمـواد العـضوية         )كالرصاص والزئبق (

  ).البالستيك(المركبة كاللدائن 

ائية آثـارا ضـارة علـى       ومن المسلم به أنه للتلوث الكيميائي للمسطحات الم       
مختلف األحياء المائية، ومما يزيد من صعوبة األمر أن عدد الملوثات التي أفرزتها             
الحضارة الحديثة يقدر باآلالف، وتزداد أعداد المنتجات الكيميائية الجديـدة بمعـدل            

  .يفوق عدد الدراسات التي تبحث في مخاطر هذه المنتجات

  :يـوجـولـوث البيـلـالت:اـثالث

عني وجود ميكروبات مسببة لألمراض بالمياه، أو طفيليات أو وجود أحيـاء            ي
بكميات كبيرة تتسبب في تغيير طبيعة المياه ونوعيتها، وتؤثر في          ) كالطحالب(نباتية  

  .سالمة استخدامها

  :راريــوث الحـلـالت:اـرابع

يعد هذا التلوث صورة من صور التلوث بالنفايات الـصناعية ؛حيـث تعمـل              
 الحديد والصلب والورق، ومحطات توليد الكهرباء وغيرها  على اسـتعمال            مصانع

، ثم تقوم بصرف المياه الساخنة إلى مياه البرك والنهار مما           المياه في عمليات التبريد   
  1) (.يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مياهها

  .ومن ثم تتعرض األحياء المائية الموجودة فيها للخطر
 
، القـاهرة، دار   إسـالمية التلوث،رؤيـة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من    البيئة،: محمد عبد القادر الفقي    - 1)(

   59-58ص ص ،1993النصر، 
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اري في فقس بيض األسماك قبل موسم توافر الغـذاء          كما يتسبب التلوث الحر   
  .المناسب في المنطقة الموجودة فيها، وينتج عن ذلك إبادة جزء كبير منه

كما يؤدي ارتفاع درجة حرارة المياه إلى زيادة نمو بعـض الطحالـب غيـر               
  .المرغوب فيها

  :اءـات المـوثـمل.1

  :ةـيـاعـات الصنـفلـالمخ.1-1

مختلفة عن الصناعات الكيميائيـة والتعدينيـة والتحويليـة         تشمل كافة المواد ال   
دي إلى تلوث الماء باألحماض واألصباغ والمركبـات        ؤوالزراعية والغذائية، التي ت   

  .الخ. ..الهيدروكربونية، واألمالح السامة والدهون والبكتيريا
  :اريـجـاه المـيـم.1-2

ات المائية كاألنهار،   ثمة دول كثيرة تقوم بتصريف مياه المجاري إلى المسطح        
والبحار والبحيرات، على الرغم مما في ذلك من أخطار، حيث تكون هـذه الميـاه               

وبعض ) كالصابون والمنظفات الصناعية  (ملوثة بالمواد العضوية، والمواد الكيميائية      
  .أنواع البكتيريا والميكروبات الضارة إضافة إلى المعادن الثقيلة السامة

كثير من األمراض الخطرة بواسطة مياه المجاري التي يـتم          كذلك يتم انتقاال ال   
تسربها إلى المسطحات المائية دون معالجة، وتحتوي هذه المياه على مسببات نقـل             
األمراض إلى اإلنسان، كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات وغيرهـا، فتنقـل هـذه            

والجروح والفم، عند   األحياء الدقيقة المسببة لألمراض إلى اإلنسان، عن طريق الجلد          
االستحمام أو السباحة في المياه الملوثة، أو عند تناول األسماك والكائنات البحريـة             

  1) (.المصابة بهذه األحياء الدقيقة الممرضة

 
  .60-59ص ص، ع السابقالمرج :محمد عبد القادر الفقي - 1)(
 ‐ 86 ‐



 
 
 

 الفصل الثاني  اإلنســـــان والبيئـــــة                 

  :فــطـالن.1-3

يعد النفط من أكثر مصادر التلوث المائي انتشارا أو تأثيرا، وهو يتشرب إلـى              
، كما الحال في انفجار آبـار       )غير متعمدة (إرادية  المسطحات المائية إما بطريقة ال      

النفط البحرية، أو بطريقة متعمدة كما حدث في حرب الخليج، ومن قبل في الحـرب      
العراقية اإليرانية ، كما تتعمد بعض الناقالت البحرية إلقاء الميـاه المـستعملة فـي               

التي ليـست   غسيل خزاناتها في أعالي البحار، أو بالقرب من سواحل بعض الدول            
  .لديها تشريعات قانونية لحماية بيئتها البحرية ومياهها اإلقليمية

ويؤدي تلوث المسطحات المائية بالنفط إلى موت طيـور البحـر واألسـماك             
  .والدالفين واألحياء المائية األخرى

  :ةـريــدات الحشـيـبـالم.1-4

ميـاه  تنساب المبيدات الحشرية التي ترش على المحاصـيل الزراعيـة مـع             
الصرف إلى المصارف، كما تتلوث مياه القنوات التي تغسل فيهـا معـدات الـرش             

  .وآالته بهذه المبيدات مما يؤدي إلى قتل األسماك واألحياء المائية

  :ةــوويـالت النـاعـالمف.1-5

تتسبب المفاعالت النووية في التلوث الحراري لمياه المسطحات المائية، حبنما          
مستعملة في تبريد هذه المفاعالت إلى هذه المسطحات مما يضر          يتم تصريف المياه ال   

  .بالكائنات الحية مع احتمال تلوث إشعاعي للمياه
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  :كـتيـالسـالب.1-6

إن إلقاء المواد البالستيكية في المسطحات المائية يؤدي إلـى قتـل األسـماك              
رية علـى   والطيور والثدييات البحرية، أو إلحاق الضرر بها، فصغار السالحف البح         

سبيل المثال تلتهم أكياس البالستيك العائمة ظنا منها أنها قناديل البحر التـي تـشكل               
  .وجبات لذيذة لها، ومن ثمة تموت نتيجة انسداد أمعائها لهذه األكياس

 التي تستعمل كمادة أوليـة فـي صـناعة منتجـات            –وتخدع حبيبات اللدائن    
لحبيبات طافية فوق سطح الماء فتظنها       الطيور البحرية حينما ترى هذه ا      -البالستيك

بيض سمك طافيا فتلتقطها، وتتجمع تلك الحبيبات في أمعائها لتقودها إلـى المـوت              
  .البطيء

األمر المزعج في مشكلة التلوث بالبالستيك هو أن هذه المواد ال تتحلـل فـي               
  1)( .الماء، ومن ثمة تظل بشكل عام خطرا على األحياء البحرية

  :اصـرصـال.1-7

تتعرض المسطحات المائية للتلوث بالرصاص نتيجة لغرق السفن التي تحمـل           
منتجات كيميائية يدخل الرصاص في تكوينها، أو عنـدما تلقـي بعـض المعامـل               

  . نفاياتها أو فضالتها إلى المياه البحرية-المطلة على هذه المسطحات-الكيميائي

لوثة بالرصاص من مكان إلى     تقوم التيارات المائية بدور كبير في نقل المياه الم        
آخر، ويركز الرصاص في األنسجة اللحمية لألسماك واألحياء المائية لتنتقل منهـا            
إلى اإلنسان ، ليؤدي إلى حدوث التسمم بالرصاص التي تـسبب المـوت البطـيء               

  .وهالك خاليا المخ
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ومن أكثر المسطحات المائية تلوثا بالرصـاص البحـر األبـيض المتوسـط،             
طلنطي، حيث ارتفعت نسبة الرصاص في مياه الناحية الـشمالية مـن            والمحيط األ 

  .المحيط األطلنطي خمس مرات في غضون األعوام الخمسين األخيرة

  .وال يقتصر التلوث على المياه السطحية، بل يشمل مياه األعماق

  :قـبـزئـال.1-8

لتـي  في تركيب المركبـات الـسائلة ا      ) سائلة(يدخل الزئبق في حالته المتأنية      
تصرف ضمن مياه الصرف الناتجة عن المصانع الكيميائية إلى البيئـة البحريـة أو              

  .النهرية أو غير ذلك من المسطحات المائية األخرى

  :ومن أهم المصادر الملونة للمياه بعنصر الزئبق نذكر

 ).الخ.. كيمياويات، بيترو كيمياويات، معادن،(المخلفات الصناعية  -

 .محطات تقطير المياه -

 .المخلفات والنفايات -

 .مياه الصرف الزراعية -

 .مصانع إنشاء السفن ومخلفاتها -

 .المياه المستخدمة في استخراج المعادن -

 1)( .مخلفات مياه المجاري -

ولقد اهتزت األوساط العلمية في كل من كندا والواليات المتحدة األمريكية سنة            
" أونتـاريو "ماك بحيـرة     م نتيجة إلجراء بعض التحليالت الكيميائية على أس        1970

بهدف التعرف على محتواها من الزئبق، حيث أوضحت الفحوص أن نتيجـة هـذه              
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 مليغرامات، بينما الكمية التي يسمح بها من الزئبق في المـواد            7التحليالت قد بلغت    
 مليغرام، أي أن كمية الزئبق بهذه األسماك قد وصـلت           05الغذائية يجب أال تتعدى     

  . المسموح بها ضعفا للكمية14إلى 

ويتضح خطر الزئبق في أنه ينتقل خالل سلسلة الغذاء من النباتات أو األسماك             
إلى الثدييات والبشر، والزئبق يهاجم خاليا المخ والجسم ويقتلها، وال يوجـد عـالج              

  .حقيقي لحاالت التسمم الناتجة عن الزئبق

  :ومــادميـالك.1-9

 المواد البالستيكية، والدهانات كما     يستخدم الكادميوم في صناعة الزنك وأصباغ     
يستخدم في طالء الخزف، وفي عدد من الصناعات الكيميائية والتحويلية، وحين يتم            
تصريف النفايات الصناعية المحتوية على الكادميوم إلى المسطحات المائية، يمكـن           

نـسان  أن يتجمع هذا العنصر السام في أنسجة األحياء المائية، ومن ثمة ينتقل إلى اإل           
  .عند تناوله األغذية المحتوية على هذه األحياء

ويتسبب الكادميوم في إحداث تغيير في تركيب الدم، وفي تقليل حجم المصابين            
  .1)(بهذا التسمم، نظرا ألنه يهاجم العظام ويؤدي إلى قصر طولها

  :ةـامــة السـويـواد العضـالم.1-10

مياوية العضوية المصنعة فـي     تستخدم الزراعة والصناعة آالف المركبات الكي     
إنتاج المواد البالستيكية والمبيدات واألدوية واألصباغ ، ومـواد أخـرى عديـدة،             
والكثير من هذه المركبات ذو سمية عالية جدا، إذ يمكن أن تتـسبب فـي إحـداث                 
تشوهات خلقية أو اإلصابة بمرض السرطان، ومما يفاقم المشكلة أن بعضا من هذه             
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ل بالسرعة الكافية بحيث يشكل وصولها إلى المياه تهديدا خطيـرا           المركبات ال يتحل  
  .1)(للصحة

فالتلوث المائي ليس ظاهرة حديثة، إذ أن اإلنسان قد واجه هذه المشكلة منذ قدم              
التاريخ، لكن حجم المشكلة في العصور القديمة كان محدودا، أما اآلن فـإن هنـاك               

  :  ومن هذه العوامل نذكربعض العوامل التي ساعدت على تفاقم المشكلة

 .دنـانية في المـادة السكـالزي •

 .ةـاعـو الصنـنم •

 .دات الحشريةـدام المبيـاستخ •

  .عـات على نطاق واسـدام المنظفـاستخ •

دد السكان تعني زيادة في الفضالت المنزليـة، وزيـادة فـي            ـادة ع ـإن زي 
ف وتكريـر   المجاري الصحية والنشاطات الزراعية والصناعية، وعمليات استكـشا       

البترول وتصديره، وذلك بدوره يزيد في تلوث المياه وتدهورها كما ونوعا بازديـاد             
 .2)(عدد السكان

  :ةــربـوث التــتل.3-1-1-3

ال أحد يغفل عن أهمية التربة كمورد متجدد من موارد البيئة، فهي تتكون من              
ت الحية إال أن    والكائناللماء والهواء،   مواد صلبة عضوية،ـ وغير عضوية، إضافة       

اإلنسان أحيانا يلجأ الستخدام مبيدات كمياوية لألعشاب غير المرغوب فيها، والتـي            
إذا ما بقيت فإنها تؤثر على اإلنتاج الزراعي، ومع ذلك فالمبيدات الكيمياويـة تفيـد               
نسبيا في مكافحة اآلفات الزراعية، إال أنه تلوث التربة، فإن إضـافة المـواد غيـر               
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 بنسب غير مسموح بها إلى التربة يسمى تلـوث التربـة أو تلـوث               المرغوب فيها 
  . األرض

  :من أهم ملوثات التربة نذكر:ةـربـوث التـادر تلـمص.1

تسرب البترول، المبيدات الحشرية، األسمدة الكيمياويـة، المخلفـات الـصلبة           
ا ، هذه األخيرة التي تعتبر مـصدر      )مخلفات المصانع (، والمخلفات الخطرة    )القمامة(

) الخطرة وغير الخطـرة   (أساسيا لتلوث التربة بالكميات الهائلة من النفايات الصلبة         
التي يخلفها اإلنسان، من مخلفات منزلية ومخلفات صناعية وزراعية، ويعتبر تـرك            

  .إهماال كبيرا) العمومية(هذه المخلفات في األماكن المفتوحة 

تربـة لتراكمـات    كذلك الرعي غير المنظم، وقصور نظم الصرف يعرض ال        
األمالح وبقايا الصناعات والمخلفات البترولية والنفايات السمة والمشعة مما يقلل من           

  .إنتاجيتها ويعمل على تدهورها

كذلك السماد الكيمياوي والعضوي إذا لم يستخدم بالشكل المناسب كما ونوعـا            
  .1)(علها بوراوزمانا ومكانا ، فإنه يلوث التربة ويدهور إنتاجها وربما يتسبب في ج

وجدير بالذكر أن المبيدات تتسبب في مليوني حالة تسمم في العالم وفي وفـاة              
  .2)( منها تحدث في الدول النامية%85 ألف شخص سنويا، 40

كما تلعب مخلفات المصانع والنفايات اإلشعاعية واألمطـار الحمـضية دورا           
 1990رض الذي أجري عـام    كبيرا في هذا التلوث، ويقدر التقييم العالمي لتدهور األ        

 
، دار  1، القـاهرة، ط   التلوث خطر  واسع االنتشار مع التعرض لمشكلة السحابة السوداء         زكريا طاحون،    - 1)(

  .110-109:، ص ص2004السحاب للنشر،
القاهرة،سلـسلة التنميـة    ،  اسـتراتيجيات حمايـة البيئـة مـن التلـوث          : محمد يسري إبراهيم دعبس    - 2)(
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 من المساحة الكلية لألرض في العالم تدهورت بدرجات متفاوتـة بـسبب             %15أن  
  .1)(األنشطة البشرية

يعد تلوث سطح األرض ظاهرة قديمة قدم اإلنسان نفسه، فالفضالت تنتج عـن             
اإلنسان ونشاطاته لتستقر على سطح األرض وتشوه جماله، وتتكون النفايـات مـن             

مواد مستهلكة، وبقايا أطعمة، ومعلبات فارغة وأكياس من البالستيك         (نازل  نفايات الم 
باإلضافة إلـى   ).وكرتون ومواد بالستيكية وورق، وكذلك الخضر والفواكه وغيرها       

  .نفايات البناء والهدم والفضالت اآلدمية والحيوانية

ـ             ا فتبدأ مشكلة النفايات عند خروجها من المصنع أو المنزل وأنه بمجرد رميه
في أي مكان في الطريق ، أو في البحر ، أو في النهر تنـتج تلوثـا ، فهـي تبـدأ                      
بالتفكيك بسرعة، ويؤدي هذا التفكك إلى مضاعفات خطيرة بيئية واقتصادية وصحية           

  .2)(يصعب إحصاء أضرارها وأخطارها

امل التي ساعدت على تفجير مـشكلة النفايـات         وويمكن القول أن من بين الع     
  :ييل الصلبة ما

 .ةـرتفعـانية المـادة السكـالزي -

 .يةـتل السكانـالب العامة وسط الكـود المقـوج -

 .3)(نقص الوعي البيئي، الصحي، وغياب التربية البيئية: ل سلوكيةـعوام -

  .ازدياد عدد المصانع وما تفرزه من نفايات مختلفة -

 
، ص  2005،  1، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة، ط        جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق    : أشرف هالل  - 1)(

  .70-69ص
  .113  ص ،بقامرجع س : علي العطار - 2)(
، اإلسـكندرية، دار    علم االجتماع وقضايا البيئة، مداخل نظرية ودراسات واقعيـة        : بد الرؤوف الضبع  ع - 3)(
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  :زونوة األـل طبقـتآك.2-2

اتوسفير هامة جدا في تقليل كمية      تعتبر طبقة األزون الموجودة في طبقة الستر      
األشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، والتي تصل إلى سطح األرض وتـؤثر             

  .بطريق مباشر على اإلنسان والنبات والحيوانات البرية وكذا األحياء المائية

وقد أعلنت اإلدارة الوطنية للشؤون الحيوية والبحرية في واشنطن أن الثقـب            
زون الواقعة فوق القارة القطبية الجنوبية ، إنما هو         ونت منه طبقة األ   الخطير الذي عا  

األكسجين الثالثي وبن المواد الكيماوية المعروفـة       (زون  ونتيجة التفاعل بين غاز األ    
  ").كلورفلوروكربونات"باسم 

ومن شأن هذا التفاعل أن يعرض طبقة األزون للتآكل أو فقدان الكثافة السوية             
  .1)( البنفسجية وامتصاصهالصد األشعة فوق

إن أثر الكيمياويات الزراعية على طبقات الجو العليا، وعلى طبقة الهواء الذي            
نستنشقه وعلى المياه التي نشربها وعلى األرض التي تؤونا فهي تفرز الكثير مـن              
الملوثات التي تؤثر بدورها في رفع درجة حرارة الكرة األرضية، كما أنه يمكن أن              

  .2)(قة األوزون ، ومن ذلك تأثيرها في تغيير المناخ أيضاتؤثر في طب

  :انـى اإلنسـب األوزون علـر ثقـتأثي *

إن التأثير المباشر على األشعة فوق البنفسجية يكـون علـى الجلـد وعلـى               
األغشية، كما أن زيادة التعرض لهذه األشعة يسبب سرطان الجلد والعمـى، وقلـة              

  .لة اإلصابة باألمراضالمناعة في الجسم، وبالتالي سهو
 

  .61-560 :ص ص  ،سابقمرجع  : محمد يسري إبراهيم دعبس - 1)(
، 1، القاهرة، جمعية المكتب العربي للبحوث والبيئـة،ط       أخالقيات البيئة وحماقات الحروب   : زكريا طاحون  - 2)(
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 مواطن بسرطان الجلد كل عام، وتعتبر       100.000وعلى مستوى العالم يصاب     
األشعة فوق البنفسجية هي المسؤول األول عن ذلك، ويتوقع العلماء أنه كلما نقـص              

   .%2 فإن ذلك يؤدي إلى اإلصابة بسرطان الجلد بنسبة %1األزون بنسبة 

  :ضرـالخات وـى النبـزون علور األـيـتأث*

لم يكن منذ خمسة عشر عاما، أحد يعرف شيئا عـن تـأثير األشـعة فـوق                 
 صنف من النباتات قد اختبـرت       200البنفسجية على النبات، واليوم هناك أكثر من        

الفاصوليا، الفول،  (: من حيث تأثرها باألشعة فوق البنفسجية، ومن هذه النباتات نذكر         
حجم األوراق التي تقـوم بعمليـة التمثيـل         فتؤثر هذه األشعة في تقليل      ..) البطيخ  

  .الضوئي ومن ثمة تؤدي إلى قلة اإلنتاج

  :ةـريـياء البحـى األحـر األوزون علـأثيـت*

بالرغم من أن المعلومات المتاحة عن اآلثار الجانبية لثقـب األوزون وعلـى             
صـبحت  األحياء المائية تعتبر قليلة ، فقد أثبتت البحوث المعملية أن هذه األحيـاء أ             

  .حساسة عند تعرضها لألشعة فوق البنفسجية

وعادة ما تتأثر الكائنات الحية النباتية التي تعيش في الطبقـة الـسطحية مـن               
المياه، أكثر من تأثر الكائنات الموجودة في األعماق والتي تكـون عـادة حـساسة               

  .للملوثات وكذا األمراض

ء األسماك، فإن نقص هذه     حيث أن الهائمات النباتية هي المورد األساسي لغذا       
الكائنات النباتية ينعكس مباشرة على الثروة السمكية، هذا عالوة على ثبوت التـأثير             
المباشر لألشعة فوق البنفسجية على الهائمات الحيوانيـة بهـا، ومنهـا األسـماك              

  فـوق  شـعة لأل يوما   15والقشريات، وقد لوحظ أنه إذا عرضت بعض األحياء لمدة          
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 عن المستوى العادي فإن ذلك يتسبب في قتل كثيـر مـن             %20 عن   بنفسجية تزيد ال
  .1)( أمتار10هذه الهائمات الحيوانية ذوات األعمار الصغيرة، ولعمق يمتد إلى 

إن اختفاء األوزون الذي يحمي األرض، ذو نتائج سيئة على كافـة الكائنـات              
غاز ثـاني   الحية وهو يؤدي إلى تسخين حرارة الجو، والذي يسبب ارتفاع مستوى            

أكسيد الكربون، ويؤدي هذا التسخين إلى انقالب المناخ وتغيير الجو، فترتفع ميـاه             
البحار، وتزداد الفيضانات والعواصف، وتقل المياه الصالحة للـشرب، ويـنخفض           
هبوط المطر، لهذا فإن تدمير طبقة األوزون وإضعافها سيزيد من المشاكل الصحية            

  .2)(لإلنسان

تهت الحياة في معظم كوكبنا مع مرور الزمن، أو أن يضطر           فلوال األوزون الن  
اإلنسان إلى الحياة في داخل مدن وقرى فيها المعدات والمستلزمات الالزمة لحمايته            
من األشعة فوق البنفسجية أو السكن في مدن تقام تحت سطح األرض وفي أعمـاق               

لحـروب الحديثـة    البحار والمحيطات، وهذا ما سيلجأ إليه اإلنسان مع اسـتمرار ا          
  .3)(والصناعات والملوثات

  : انيـار السكـجـة االنفـلـكـمش.2-2

يمثل النمو  المتزايد في عدد السكان المشكلة الرئيسية للبيئة، إلى الحد الـذي              
، غير أن هذا النمو المتزايد للسكان يحدث آثارا      )أم مشكالت البيئة  (توصف به أحيانا    

كالتلوث أو استنزاف الموارد    ( مشكلة بيئية أخرى     موجعة في البيئة، كما أن أثر أي      
  .يتناسب بال شك مع حجم الزيادة فيس عدد السكان) الطبيعية

 
  .209-206: ص صمرجع سابق،: أحمد عبد الوهاب عبد الجواد- 1)(
 ،القـاهرة، مركـز الحـضارة       -دراسة حول المفهوم من منظور جنوبي     –الجريمة البيئية    :خالد شوكات - 2)(

  .42، ص2001، 1العربية،ط
  .65، عمان، صمرجع سايق :عماد محمد ذياب عبد الحفيظ- 3)(
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  :مشكلة االنفجار السكاني هي لتوضيح مفهوم لقد برزت ثالث مدارس رئيسية

  : يـرافـور ديمغـة من منظـانيـة السكـلـالمشك.1

م السكان، يرون بأن المشكلة     أصحاب هذه المدرسة يمثلون كل الباحثين في عل       
السكانية عبارة عن تناقض أو سباق غير متكافئ بين عدد المواليد وعدد الوفيـات،              
فطبقا لبعض اإلحصائيات يرون أن سكان العالم يتزايدون بمعدالت سريعة، حيـث            

ألـف فـرد    137 ألف طفل، في حين تبلغ الوفيات حوالي 384يولد يوميا ما يقرب  
 ألف طفل في اليوم الواحد، وهـذا يعنـي أن           247 صافية مقدارها    يوميا أي بزيادة  

 طفل في كل ثانية، وتشير التوقعات السكانية إلى         2.86سكان العالم يتزايد ون بمقدار    
 2010 مليون عـام     7 إلى   2000 بليون عام    6.2حدوث زيادة في سكان العالم من       

  .2025 بليون عام 8.2وإلى 

  :يـولوجـأيك /ي ـور بيئـظن منـة مـة السكانيـالمشكل.2

ينظر أصحاب هذه المدرسة إلى المشكلة السكانية من واقع تحليـل العالقـات             
القائمة بين اإلنسان والبيئة المحيطة، ويدرسون انعكاسات المشكلة الـسكانية علـى            

  .مشاكل المواد األولية، ومشاكل الغذاء العالمي وتلوث البيئة

اقض أو السباق غير المتكافئ بين قدرة السكان         تتمثل في التن   فالمشكلة السكانية 
  .وقدرة األرض على إنتاج الغذاء ،ايدعلى التز

  :اسيـاد السيـور االقتصـة من منظـة السكانيـالمشكل.3

يرى أصحاب هذه المدرسة أن المشكلة السكانية هي تناقض أو سـباق غيـر              
يعجز هذا النظام عـن     متكافئ يقوم بين السكان وبين النظام االجتماعي السائد حيث          

  .أن يوفر لهؤالء السكان متطلبات الحياة
 ‐ 97 ‐



 
 
 

 الفصل الثاني  اإلنســـــان والبيئـــــة                 

                                                           

وبصرف النظر عن الطريقة التي ينظر بها إلى المشكلة السكانية، فإن األمـر             
الواضح هو أن هناك تزايدا في حجم السكان يصاحبه تزايدا آخر في حجم المعانـاة               

 مـن  %80يضم حوالي اإلنسانية، وأن كل هذا متمركز في بلدان العالم النامي الذي           
  .1)(سكان العالم

وينعكس أثر النمو االنفجاري في السكان سلبا على كافة عناصر البيئة، كمـا             
  :يلي يتضح فيما

إذ أن تزايد السكان ال يوازيه تزايدا مناسبا فـي كميـة            :ذاءــص الغ ـنق .1
الي الغذاء الالزم لسد احتياجات األفواه الجديدة، وتشير اإلحصائيات إلى موت حـو           

  .بسبب الجوع)  مليونا سنويا12( ألف إنسان يوميا 35

يقصد به نقص المـاء     :ريـالك البش ـح لالسته ـالـاء الص ـص الم ـنق .2
 تالصالح للشرب اآلدمي من جهـة ونقـص المـاء الـصالح لـشرب الحيوانـا               
 60واالستخدامات الصناعية والزراعية من جهة أخرى، وتشير اإلحصائيات إلى أن           

  .الدول النامية، ال يتوافر لديهم الماء الصالح لالستخدام اآلدمي من سكان %

تتعرض المياه للتلوث بفـضالت اإلنـسان المنزليـة          :اءـمـويث ال ـتل . 3
والمجاري الصحية والنشاطات الصناعية والزراعية، وعمليات تكرير الـنفط، وأن          

  .اد السكانيا بازدمعظم مصادر ملوثات الماء سالفة الذكر يزداد تأثيرها كما ونوع

إن زيادة الناس تقود إلى زيادة استخدام النقل البريـة          :واءـث اله ـويـتل .4
والجوية مثلما تقود إلى زيادة استخدام شتى أنواع المبيدات في الزراعة، وإلى زيادة             

 
  .42-41ص ص ،مرجع سابقراتب السعود، - 1)(
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،وعلى طبقة األوزون    كل هذا سلبا على الهواء بتلويثه      النشاطات الصناعية، وينعكس  
  .باإلخالل

يقود التزايد السكاني إلى التأثير الـسلبي علـى األرض مـن            :ويث التربة تل.5
  :ناحيتين

فمن الناحية األولى يزداد االعتداء على األرض الزراعيـة بـشق الطرقـات             
،والمطارات وإنشاء المساكن، ومن ناحية أخرى نهب خيـرات التربـة وإرهاقهـا             

  .وفي كل ذلك تلويث للبيئةبالمبيدات الحشرية والفطرية،

يعتمد اإلنـسان علـى الـنفط       : دنيةـروات المع ـة والث ـص الطاق ـقـن .6
والغاز الطبيعي والفحم كمصادر أساسية للطاقة، وهذه الموارد غير المتجددة ال يمكن    

  .أن تجدد نفسها بشكل يوازي معدالت استهالكها خاصة مع الزيادة السكانية

  :ةـامة المختلفـلقمواع اـة وأنـزليـالت المنـات الفضـاد كميـازدي.7

بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها معالجة هذه الفضالت سواء بالحرق، أم             
بالطمر بغيره، فإن أثارا سلبية كثيرة على البيئة بما تسببه من تلوث للماء والهـواء               

  .والتربة

فزيادة حجم النفايات والفضالت التي تنجم عن حياتنا المعاصرة عاما بعد عام،            
يادة عدد السكان من جانب، وزيادة استهالك اإلنسان من الـسلع والمـواد،             نتيجة لز 

إضافة إلى التوسع الصناعي والعمراني، وما يصاحبه من قدر كبير مـن النفايـات              
الناجمة عن األنشطة البشرية المعقدة في مجاالت التـصنيع والزراعـة والتعـدين             

  .1)(والخدمات والسياحة
 

  .73: ص،مرجع سابقمحمد عبد القادر الفقي،  - 1)(
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يؤدي النمو السكاني إلى تدمير الغابات وزيـادة        :خالتأثير السلبي على المنا   .8
النشاط الصناعي والزراعي، مما يؤدي إلى زيادة نسبة ثاني أوكسيد الكربـون فـي            
الجو، وزيادة ارتفاع درجة حرارة الجو، وبالتالي تحدث تغيرات في الجو، وانصهار            

  .1)(الجبال الجليدية التي تؤدي إلى انغمار مزيد من اليابسة تحت الماء

فهذه االنعكاسات السلبية الكبيرة لمشكلة االنفجار السكاني على كافة عناصـر           
  .البيئة، تبرر وصف هذه المشكلة بأنها أم المشكالت

  :واردـنزاف المـة استـكلـمش.2-3

ساهم التزايد السكاني في زيادة استهالك واستنزاف موارد الطاقـة الطبيعيـة،            
بيعي، مما سيحرم األجيال القادمة نـصيبها مـن      كالفحم الحجري ،والنفط والغاز الط    

هذه الموارد غير المتجددة، كما أن زيادة استهالك الطاقة سيؤدي إلى زيادة التلـوث              
  .البيئي

واالستنزاف بالمفهوم العلمي استغالل المورد إلى درجة النفاذ، بحيـث يكـون           
  .2)(من هذا المورد أكبر من معدل الوارد إليهمعدل الفاقد 

  : موارد البيئة إلى ثالثة أنواعوتصنف

هي مكونات المحيط الحيوي، ثابتة الكمية، وتشمل       :ةـمـوارد الدائ ـالم.أ
  .الماء ، الهواء، والطاقة الشمسية

 
، 1، سلسلة محاضرات، دمشق ، دار الرضـا،ط       الثقافة البيئية مطلب حضاري لألسرة    يد،  محمود احمد حم   - 1)(

  .11-10:،ص ص2003
  .117ص ،مرجع سابق :أحمد دالشة - 2)(
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 هي تمتلك خاصة التجدد ذاتيا،وتشمل الكائنات       :ددةـتجـوارد الم ـالم.ب
  .الحية والتربة

ون المحـدود،   هي المـوارد ذات المخـز     :ددةـر المتج ـوارد غي ـالم.ج
  .وتتضمن النفط، والغاز الطبيعي والفحم والمعادن

، وغير المتجـددة ثـروات متاحـة        لموارد الثالث الدائمة والمتجددة   إن هذه ا  
  .له حياة كريمةلإلنسان، ينهل منها ما يمكنه من العيش بأمان، وما يوفر 

ناعية إال أن االزدياد المتسارع للبشرية، وما صاحبه من نتائج الثـورة الـص            
والزراعية ،دفع اإلنسان إلى اإلسراف في اسـتغالل مـوارد البيئـة واسـتحالب              

، وتربة  )غابات(، وأحياء نباتية    )برية وبحرية (مكوناتها، هواء ، ماء وأحياء حيوانية       
ونفط وغاز طبيعي وفحم ومعادن مختلفة ، تلك هي مشكلة استنزاف موارد البيئـة              

  .1)(الطبيعية

باألنظمة البيئية فهي في الواقع مشكلة تنشأ من المشكالت         فإن مشكلة اإلخالل    
  :الرئيسية الثالث

  .المشكلة السكانية، ومشكلة التلوث، ومشكلة استنزاف الطاقة

واإلخالل باألنظمة البيئية ال يقتصر على بلد دون بلد وال منطقة دون أخرى،             
  .2)(بل يشمل الغالف الجوي كله

  

 
  .42-41ص ص ،مرجع سابق: راتب السعود - 1)(
  .232 ص،22، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العددالبيئة ومشكالتها: رشاد الحمد، محمد سعيد صيارني - 2)(
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  :زائرـلجة في اـالت البيئيـم المشكـأه

تعد الجزائر بين الدول الغنية بالموارد الحيوانية والنباتيـة الهامـة، غيـر أن              
التراث ويا لألسف يعرف تدهورا مستمرا ويرجع ذلك أساسـا للنمـو الـديمغرافي              

  .1)(والضغوط المختلفة على الموارد الطبيعية

في طريق  فالجزائر تعيش أزمة حادة في بيئتها ، فكلنا يعرف أن البيئة سائرة             
  .محفوفة بتهديدات حقيقية

إن هذه التهديدات الباقية على خطورتها آخذة في التعميم من تـدهور إطارنـا              
المعيشي، تلوث الماء الصالح للشرب، استنفاذ الموارد الغابية، اختفاء أنواع نباتيـة            

 انبعـاث ، التصحر الزاحف،    وحيوانية، تركم مواد كيميائية تسمم األراضي والتربة      
  .2)(ازات السامة التي تفسد بشكل خطير الهواء الذي نستنشقهالغ

فحسب تقرير وزارة اإلقليم والبيئة، فإن الجزائر تعيش حاليا في بيئـة شـديدة      
  .التدهور

  :فمن بين المشكالت البيئية التي تعاني منها الجزائر نذكر

  :دةـددة بشـدودة ومهـع ومحـة التوزيـة سيئـوارد طبيعيـ م-

ى المساحة الشاسعة والظروف الطبيعية المناسبة، فإن المجموعـات         بالنظر إل 
تتقاسم اإلقليم الوطني، توفر موارد وقدرات غير متساوية، أيضا التضحية باألراضي           

  .الزراعية لصالح العمران واالستهالك المبالغ فيه للماء وتبذيره

 
  .49 ص2000،الجزائر، مطبعة النجاح،الرهانات البيئية في الجزائرأحمد ملحة،  - 1)(
من كلمة وزير البيئة وتهيئة      – تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر      : وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة،    - 2)(

  .6 شريف رحماني، ص-اإلقليم
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  .1)(ت المائيةفالجزائر تحتل مكانة ضمن البلدان األكثر فقرات في ميدان القدرا

  :التصحـــر -

 مليون هكتار هي اآلن مهددة بمسار التـصحر         20إن السهوب تغطي حوالي     
  .2)(بسبب الرعي غير المنتظم، واستصالح األراضي عن طريق نزع الغطاء النباتي

كما أصبح االنجراف أيضا يصيب ماليين الهكتارات في المناطق الجبلية، وقد           
  .كل مضر جداتراجعت المساحة الغابية بش

كما أن الجزائر تعيش أزمة بيئية خانقة بسبب برامج التنمية والتـصنيع ممـا              
  .يزيد من درجات التلوث بشتى أنواعه

وكخالصة لما سبق فإن الجزائر تعيش مشكالت بيئية متعددة المنـشأ تتركـز             
  .خاصة في المدن ذات التوطين الصناعي والتضخم الحضري

  :رةـكـة بسـنـدية في مـالت البيئيـالمشك* 

تعد بسكرة إحدى واليات الجزائر ذات الطابع الـصحراوي، وال تخلـو مـن              
وهناك منها ما هو نـاجم عـن النمـو          .المشكالت البيئية إال أن أهمها يعتبر طبيعيا      

  :السكاني السريع ، ومنم بين هذه المشكالت نذكر

  

  

 
  .53ص  ،المرجع السابق:أحمد ملحة 1)(
  .15ص  ،المرجع السابق :زارة تهيئة اإلقليم والبيئة،و 2)(
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  :يـور األراضـتده •

هاما من األراضي الزراعية    إن تدهور األراضي ظاهرة خطيرة تصيب جزءا        
واألراضي الرعوية، وذلك نتاج االنجراف المائي، واالنجراف الهوائي أيضا بسبب          

  .النشاط البشري وخاصة منها المرتبطة بالممارسات الزراعية غير المتكيفة

  :ـرافـاالنج •

خاصة الناتج عن عمل الرياح، فهو يصيب المناطق الجافة وشبه الجافة، ينتج            
ل التوازن بين المناخ واألرض والغطاء النباتي واإلنسان، ويـؤدي إلـى            عنه اختال 

  .1)(التقليص التدريجي لهذا الغطاء النباتي في المنطقة

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .26ص  ،مرجع سابق: وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة 1)(
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  .شـكـل يوضـح األسبـاب الرئـيسيـة للتـصـحـر •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رـحـة للتصـباب الرئيسيـاألس

 رةـاشـاب مبـأسب

 اط االستعمالـأنم -

 رـقـالف -
 ادة السكانيةـزيـال -

 يةة السياحـاألنشط -

 .السياسات الحكومية -

 األنشطة البشرية

 رـئـاي الجـالرع -
 ةـفـة المكثـالزراع -
 يئالسدام ـاالستخ -

 للكيماويات الزراعية

 اتـابـة الغـإزال -

 ق الغاباتـرائـح -

 التوسع الحضري -

طبيعيةغير أسباب

 رةـر مباشـاب غيـأسب

أسباب طبيعية

 ةـجويالظروف ال -
 ةـالكوارث الطبيعي -
ةلطبوغرافيا الخواص -
 اتيـاء النبـالغط -

 ربةـة التـالـح -

 المستدامة، المجلد الثـاني،     الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية     : المصدر

  .226ص
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  :ةـزراعيـي الـالف بعض األراضـإت •

بغرض انجاز البناءات ، خاصة في منطقة الزيبان التي كانـت فـي الـسابق               
  .عبارة عن نخيل، بينما اليوم تحولت إلى مراكز سكنية موسعة

أيضا تعاني مدينة بسكرة كباقي المدن الجزائرية من مـشكلة التلـوث التـي              
قمت نظير الزيادة في عدد السكان من جهة، والتوسع العمراني من جهة أخرى ،              تفا

كما ال يفوتنا أن نشير إلى ظاهرة األحياء الجانبية، أو القصديرية التي نراهـا فـي                
  .المدخل الشمالي للمدينة خاصة

هذه باختصار أهم المشكالت البيئية في الجزائر بـصفة عامـة، ويمكـن أن              
ماء كمورد طبيعي في بسكرة، إال أن المشكلة ليست في ندرة           نضيف عنصر نقص ال   

  .1)(المياه العذبة على األرض، إنما عجز اإلنسان عن االستغالل األمثل لها

  :ةـيـ البيئبالقضـايـاي ـدولـام الـتمـااله-3

  :ةـيـدولـرات الـمـؤتـم المـأه.3-1

اآلثار المترتبة  لقد أصبحت البيئة ومشكالتها قضية ذات طابع عالمي من حيث           
عليها، هذه الطبيعة الخاصة لمشكالت البيئة ألزمت المجتمع الدولي أن يتعامل مـع             
مشكالت البيئة خارج إطار الحدود واألطر السياسية، ويظهر ذلك واضحا في إبرام            

  :الكم الهائل من االتفاقيات والمؤتمرات

  

  

 
  .52ص  ،مرجع سابق :أحمد ملحة -1)(
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  ):1972(م ـولـر ستوكهـمؤتم.3-1-1

 بمدينة ستوكهولم العاصمة الـسويدية،      1972 جوان   05 انعقد هذا المؤتمر في   
متضمنا أول وثيقة دوليـة     ) حول البيئة اإلنسانية  (وقد صدر في ختام أعماله إعالن       

عن مبادئ العالقات بين الدول في شؤون البيئة، فضال عن خطـة العمـل الـدولي                
لدوليـة   توصية، تدعو الحكومات ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات ا        109تضمنت  

  .1)(إلى التعاون في اتخاذ تدابير من أجل حماية الحياة ومواجهة مشكالت البيئة

وفيه تم وضع الخطط لألسرة البشرية لتمكينها من تحقيق مطالبها فـي بيئـة              
  .2)(صحية ومنتجة، وتوفير غذاء مناسب ومسكن صحي ومياه نظيفة

 سـنوات   10ءاتهم كـل    وقد اتفق خالل هذا المؤتمر قادة العالم على تكرار لقا         
مرة، وتمخض عنه إعالن األمم المتحدة عن بيئة اإلنسان، كما كشف المؤتمر عـن              
شرخ بين الدول المتقدمة والدول النامية بسبب استغالل األولى للمصادر الطبيعيـة             

  .3)(للثانية بطريقة قادت إلى اإلخالل بالبيئة وسوء توزيع الثروات

ة من أهمها إدخال االعتبارات البيئية في عمليات        فقد جاء المؤتمر بنتائج ايجابي    
  .التنمية أيضا تم فيه مناقشة قضايا البيئة وعالقتها بالفقر وغياب التنمية في العالم

  :ومن بين المبادئ واألسس التي جاء بها مؤتمر ستوكهولم نذكر

أن لإلنسان حقا أساسيا في الحرية والمساواة ،وظروف الحياة الكريمة           -
 .نظيفة تتيح له العيش في كرم ورفاهيةفي بيئة 

 
  .8ص  ،مرجع سابق: أحمد ملحة - 1)(
ـ    ،:جامعة الدول العربية، المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم         - 2)( ي فـي مجـال     الدليل المرجعي للشباب العرب

  .24، ص 2006، القاهرة، سبتمبر على البيئة المحافظة
  .23ص  ،قبمرجع سا، عبد القادر عابد، غازي سفاريني - 3)(
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أكد على أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومات لتحسين وحماية            -
  .البيئة لألجيال القادمة

 بمـا   1972وبناء على ذلك أنشئت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديـسمبر            
  :تتمثل وظائفه الرئيسية في"  برنامج األمم المتحدة للبيئةب"يعرف 

ز التعاون الدولي في مجال البيئـة، وتقـديم التوصـيات           تعزي .1
 .المناسبة لهذا الغرض

وضع األنظمة اإلرشادية العامـة لتوجيـه البـرامج البيئيـة،            .2
 .وتنسيقها في إطار نظام األمم المتحدة

متابعة تنفيذ البرامج وجعل الوضع البيئي الدولي تحت البحـث           .3
 .والمراجعة المستمرة

 العلمية والمهنية المتـصلة الكتـساب       تيئاتعزيز مساهمة اله   .4
 .1)(المعارف البيئية وتقويمها وتبادلها

اإلبقاء على قدرة األرض في إنتاج الموارد الحيوية المتجـددة،           .5
 .وتجديد هذه القدرة كلما تسنّى ذلك

الحاجة إلعطاء األهمية لعمليات التخطيط للتنمية واالسـتغالل         .6
لسامة وغيرها تجنبا للضرر بـالنظم      الرشيد للموارد، ووقف إلقاء المواد ا     

  .2)(اإليكولوجية

توجه االهتمام إلـى    : أيضا مؤتمر ستوكهولم أعطى تعريفا للتربية البيئية فهي       
تعديل أنماط السلوك البيئي، وتهدف إلى معايشة البشر للمشكالت البيئية، والتـدريب            

 
  .119-118ص  ،قبمرجع سا: عصام نور - 1)(
، مجلة المستقبل العربـي، بيـروت،       الضوابط البيئية وأثرها في التنمية في الوطن العربي       : هشام حمدان  - 2)(

  .52-51:، ص ص 185اسات الوحدة العربية، عدد مركز در
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ئـتهم الطبيعيـة    على المشاركة، وتنمية الوعي البيئي بهدف أعداد أجيال واعيـة ببي          
  .1)(واالجتماعية والنفسية

  :ةـة البيئيـدوة العالمية للتربيـالن) 1975(راد ـدوة بلغـن. 3-1-2

عقد مؤتمر بلغراد في يوغسالفيا لدراسـة أوضـاع التربيـة البيئيـة علـى               
المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية باالشتراك مع اليونـسكو، وبـرامج األمـم            

 دول  5 دولـة مـن بيـنهم        60لبيئة، وقد حضرت هذا المـؤتمر       المتحدة لشؤون ا  
  .2)(عربية

فهو بمثابة إطار شامل حدد أسس العمل في مجال التربية البيئية،ـ مؤكدا على             
أن هذا المجال يهدف إلى تطوير عالم يكون سكانه أكثر وعيـا بالبيئـة، واهتمامـا                

االلتزام بالعمل، فـرادى    بمشكالتها، ويمتلكون من المعارف والمهارات والمواقف و      
  .3)(وجماعات، ما يلزم لحل المشكالت القائمة وتجنب حدوث مشكالت جديدة

  ):1977(ي ـيسـر تبلـؤتمـم.3-1-3

 أكتـوبر   26 إلى   13 في الفترة الممتدة من      السوفيتيباالتحاد   هذا المؤتمر    عقد
 دول  09 دولة كان من بينها      68 في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا، حضرته        1977
  . منظمة دولية من بينها المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة 28، و 4)(عربية

 
  .41، ص مرجع سابق: أحمد عبد الوهاب عبد الجواد - 1)(
، )المناطق الجافة وشبه الجافـة نموذجـا      (دور التربية البيئية في الحياة االجتماعية       : محي الدين مختار   - 2)(

م، الجزائـر،   7/08/2001-1الجافة، غرداية،   التنمية االقتصادية في المناطق الجافة وشبه       "الملتقى الدولي حول    
  .11ص  المركز الجامعي ورقلة،

  .216،ص ، مرجع سابقراتب السعود - 3)(
  .146-145:،ص صمرجع سابقعادل مشعان وآخرون،  - 4)(
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استهدف المؤتمر تحديد توصيات بشأن ما يمكن القيام به مـن أعمـال علـى               
  .النطاق الوطني واإلقليمي والدولي لتعزيز دور التربية البيئية وتطويرها

ذ اإلجـراءات الالزمـة لتطـوير       وقد ناشد هذا المؤتمر الدول األعضاء اتخا      
الجانب التربوي الهام، كما نادى المؤتمر في توجيهاته بضرورة توفير التربية البيئية            
لجميع فئات األعمار والمستويات وتعليم وتدريب الفئات المهنية من الذين قد يكـون             

  .1)(ألعمالهم وقراراتهم أثرا ملموسا في البيئة

  ):1982(ة ـيعي للطبـثاق العالمـالمي.3-1-4

تحاد العالمي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيـة       انعقدت الجمعية الثانية عشر لال    
  .1975العاصمة الزائيرية في سبتمبر عام " كينشاسا"بمدينة 

وقد توجت أعمال هذه الجمعية الحقا بصدور الميثاق العالمي للطبيعـة عـام             
الميثاق العالمي للطبيعـة علـى       عن الجمعية  العامة لألمم المتحدة، وقد أكد          1982

الرابطة الوثيقة بين البيئة والتنمية، وأن خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ينبغي           
  .2)(أن تبنى دراسة علمية كاملة لمتطلبات البيئة والحفاظ عليها

  ):1989(ون ـجتـر ولنـمـؤتـم.3-1-5

ـ    " ولنجتون"أقيم هذا المؤتمر بـ      ، وانتهـى   1989و  عاصمة نيوزيلندا في يوني
باالتفاق مبدئيا على السماح بالتعدين في القارة القطبية الجنوبيـة علـى أن تتعـاون       

 
  .14، ص مرجع سابقأحمد دالشة وآخرون،  - 1)(
  .72-71: ص ص،مرجع سابقخالد شوكات،  - 2)(
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الدول المعنية على وضع األنظمة والقواعد المناسبة السالفة الذكر بما يضمن التحكم            
  .1)(بشتى أعمال التعدين من جهة ويكفل حماية البيئة من جهة أخرى

  ):1992(رو ـض ريو ديجانية األرـمـر قـمـؤتـم.3-1-6

، 1992 جـوان    12 إلى   1انعقد هذا المؤتمر بالبرازيل في النصف األول من         
للبحث في سبيل معاجلة مشكلة التلوث ووضع الحلول الالزمة لذلك، وااللتزام بتنفيذ            

علـى  " قمـة األرض  "هذه الحلول، وقد تم االتفاق في هذا المؤتمر الذي اتخذ شعار            
  : أهمها21رجت في جدول أعمال القرن مقترحات عديدة أد

التوقيع على اتفاقية حماية التنوع البيئـي، والمحافظـة علـى             -أ 
 ..الغطاء النباتي والغابات والتربة

التوقيع على اتفاقية حمايـة األرض مـن التقلبـات المحتملـة              -ب 
 .والحفاظ على طبقة األوزون، وطرح ظاهرة االحتباس الحراري

من قبل الدول الغنية إلى الدول النامية       تقديم المساعدات المالية       -ج 
  .والفقيرة للمساهمة في حماية بيئة هذه األخيرة

 مليار دوالر سنويا، بالرغم من أن       2.5إال أن قيمة المساعدات المدفوعة بلغت       
  .2)( مليار دوالر70 دفعه هو المستوجبالمبلغ 

اريخ واتفق القادة   وقد اعتبر هذا المؤتمر في حينه أكر تجمع لقادة العالم في الت           
على برامج طموحة لمعالجة التغيرات المناخية، وتخلـيص العـالم مـن العناصـر         

  .3)(السامة
 

  .71، ص جع سابقمر:محمد يسري دعبس - 1)(
  .172-171:،ص صمرجع سابق: فتحي دردار - 2)(
  .23،ص مرجع سابق: عبد الرزاق عابد، غازي سفارني - 3)(
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  :وقد صدر عن مؤتمر قمة األرض ثالث وثائق رئيسية هي

  .إعالن ريو أو ما يسمى بميثاق األرض •
  ).21جدول اعمل القرن  (21األجندة  •
   .1)(المبادئ العامة حول الغابات •

  ):2002(ز بورغ ـمر جوهانمؤت.3-1-7

 بـورغ   بجوها نز  عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة        2002في أوت   
 193 ألفق مشارك من 40 رئيس دولة وحكومة، ونحو 100بجنوب إفريقيا بحضور    

دولة، وذلك لبحث عدة قضايا منها سبل مكافحة الفقر، ووقف اإلضـرار بالبيئـة،              
حكومات الدول إلى العمـل علـى   ) ة المناخ العالميةمنظم(وعلى هامش القمة دعت    

  .2)(مكافحة التغيرات المناخية المرتبطة باستخدام مصادر الطاقة غير النظيفة

كما أكد هذا المؤتمر على أهمية تنفيذ أجندة القرن الواحد والعشرين، وركـز             
" في عنـان  كو"على القضايا الخمس التي عرفها السكرتير العام لألمم المتحدة السيد           

الماء، الطاقة، الـصحة، الزراعـة،    " (WIHAB"والتي عرفت باسم مبادرة ويهاب      
  . 3) ()والتنوع البيولوجي

فقد جرى التركيز في هذه القمة على استدامة التطور والتقدم الصناعي وإعادة            
  .4)(توزيع الثروة مع االستمرار في المحافظة على البيئة

 
  .9، ص مرجع سابق :أحمد ملحة - 1)(
مـشكالت بيئيـة ، طبيعتهـا ، آثارهـا ،كيفيـة            : عبد الرحمن محمد السعدني، ثناء مليجي السيد عودة        - 2)(

  .138الكتاب الحديث،ص القاهرة،دار ،مواجهتها
الدليل المرجعي للشباب العربـي فـي       جامعة الدول العربية، المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،          - 3)(

  .25، ص 2006، القاهرة، سبتمبر المحافظة على البيئة مجال
  .24 -23، ص ص مرجع سابقعبد القادر عابد، غازي سفاريني،  - 4)(
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  ):2005(ال ـريـونتـر مـمؤتم.3-1-8

بكندا مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر      " مونتريال" عقد في    2005في ديسمبر   
 آالف من الممثلين    10حول التغيرات المناخية، وقد شارك في هذا المؤتمر أكثر من           

لحكومات، ومنظمات حكومية وغير حكومية ورجال أعمال وعشية انعقاد المـؤتمر           
 إعالنا مشتركا تخص فيـه أصـحاب        أصدرت أكاديميات العلوم في كبريات الدول     

القرار السياسي على أخذ مشكلة االرتفاع الحراري بالكرة األرضية علـى محمـل             
الجد.  

 أن تخفـف    2050ولذلك يتعين على الدول الصناعية مـن اآلن وفـي عـام             
  .1)(االنبعاثات الحالية فيها أربع مرات

  : للبـيئة االتفـاقيـات المساهمـة في بـروز القانـون الدولـي3-2

لما حدث وأن وصغت المشاكل الملحة لتلوث البيئة أعضاء المجتمـع الـدولي          
أمام ضرورة تكثيف و توطيد التعاون الدولي على المستويين الـدولي     )خاصة الدول (

 وتـرتبط ، ويستوجب حل هذه المشاكل تدخل القانون الوطني والـدولي،           واإلقليمي
أال وهو الحق في الحياة من خالل المحافظة        ؛  قضية البيئة بأهم حقوق اإلنسان قاطبة     

 وقع هو تتالي القـرارات والمواثيـق        الذيفإن  ....في إطار بيئة نظيفة   على صحته   
التي بلورت تدريجيا معـالم مـا        - مع ما ذكرناه من مؤتمرات سابقة      -والمعاهدات

الذي يعتبر أحـد المؤشـرات   "قانون دولي للبيئة   "  على تسميته ب     االصطالحيمكن  
مجموعة قواعد ومبادئ   : " وـفه. لرئيسية لتطور القانون الدولي في صالح البشرية      ا

 التي تنظم نشاط الدول في مجال منع وتقليل األضرار المختلفة التـي             القانون الدولي 
  ."تنجم عن مصادر مختلفة للمحيط البيئي، أو خارج حـدود السيـادة اإلقليميـة

 
  .138، صسابقالمرجع المد السعد ني، ثناء المليجي السيد عودة، عبد الرحمن مح - 1)(
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سيا في بلورة وتطوير قواعد هـذا القـانون         وتلعب االتفاقيات الدولية دورا أسا    
لهذا كان من األهمية بما كان التعرض لهذه االتفاقيـات وتتبـع تسلـسلها              . ومبادئه
1   ) (الزمني

   : المبـرمـة علـى المستـوى الـدولـي االتـفاقيـات - 1

  : 1954اتـفاقيـة لنـدن عـام  •

 أحكاما عديدة    هذه االتفاقية  أوردتالخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط، وقد       
بشان مكافحة التلوث البحري الناشئ عن عمليات التفريغ العمدي للـنفط مـن             

  .المعنيةالسفن في بعض المناطق 

 :1960اتـفـاقيـة بـاريـس عـام  •

 بشأن المسؤولية المدنية في ميدان      1963عام  " بروكسل" والتي كملتها اتفاقية    
 واالتفاقية المكملة   االتفاقية هذه   ردتهاأووقد تركزت األحكام التي     ... الطاقة النووية 

لها  على بيان قواعد وطريقة اقتضاء التعويض جبرا للضرر الناشئ عن مخـاطر              
  .ةوويناستخدام الطاقة ال

  : 1967-1963معاهدة موسكو عام  •

األولى بشأن وقف التجارب الذرية، والثانية بشأن المبادئ التي تحكم نـشاط            
  . الفضاء الخارجيالدول في استكشاف واستخدام

  

  
 

) (1  ، ص ص 58- 59.مرجع سبق ذكره - خالد شوكات: 
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 : 1969ام ـل عـسـروكـة بـاقيـفـات •

 المدنية عن األضرار الناشئة عـن التلـوث بـالنفط،           المسؤوليةبشأن   •
 ذات الصلة بالتعويضات التي يمكن المطالبة بها في حالة وقوع           أحكاما تضمنت

  . أضرار ناشئة عن تسرب النفط أو صرفه من السفن
 :1970اتـفـاقيـة بـروكـسـل عـام  •

  .بشأن صيد وحماية الطيور

 :1971اتـفـاقيـة بـروكـسـل عـام  •

خاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الضرر الحـادث عـن التلـوث             
  .بالنفط

 : 1972اتـفـاقيـة بـاريـس عـام  •

  .بشأن حماية التراث الطبيعي والثقافي" اليونسكو" المبرمة في إطار منظمة

 :1973اتـفـاقـيـة واشـنـطـن عـام  •

  .بشأن منع االتجار الدولي في األجناس الحيوانية المهددة باالنقراض

 : 1977االتـفـاقـيـة المـبـرمـة عـام  •

في إطار منظمة العمل الدولية، بشان حماية العمال من األخطار المهنية فـي             
  .بيئة العمل عن تلوث الهواء، وعن الضوضاء واالهتزازات
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 :1977االتـفـاقـيـة المـبـرمـة عـام  •

 أية تغييرات في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض          إجراء خطربشأن  
  .عدائية

  : 1972اتـفـاقـيـة أوسـلـو عـام  •

  .بشأن منع التلوث البحري من خالل إلقاء النفايات من الطائرات والسفن

 : 1979اتـفـاقـيـة بـارن عـام  •

  .بشأن حفظ األحياء البرية والبيآت الطبيعية

 : 1982ة األمـم المتـحـدة لقـانـون البـحـار عـام اتفـاقيـ •

 بجـزء   -والمالحظ أن هذه االتفاقية قد خصت موضوع حماية البيئة البحرية         
 كما أكدت على أهمية التعاون الدولي على المستويات المختلفة من اجـل             -مستقل

1  ) (.اإلبقاء على البيئة البحرية نظيفة

 :1985اتـفـاقيـة فييـنا عـام  •

 على المبادئ التي تراعي الحـد مـن         واالتفاق،  األوزونن حماية طبقة    بشأ
  2) (.في العالم" الكلوروفلوروكربون" المواد المختلفة التي تحتوي على إنتاج

 : 1986االتـفـاقـيـة الـدوليـة المـبرمـة عـام  •

  3) (.  بشان المساعدة المتبادلة في حال وقوع حادث نووي
 

) (1   ، ص ص 61-63.مرجع سابق - خالد شوكات: 
) (2   ، ص 59.مرجع سابق - محمد يسري، إبراهيم دعبس: 

) (3   ، ص.63مرجع سابق- خالد شوكات: 
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عن منظمة التعاون والتنمية االقتـصادية      مجموعة المبادئ الصادرة     •

 . الخاصة عبر الحدود1972عام 

 : االتفـاقيـات المبـرمـة على المستـوى الدولـي اإلقليـمي -2

 :   اتـفـاقـيـة بـرشلـونـة •

  .بشأن حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث

 :1968االتـفـاقـية اإلفـريـقيـة عـام  •

  .يةلحفظ الطبيعة والموارد الطبيع

بـين الـدول    : 1974اتفـاقـية حماية البيئـة المبــرمة عــام         •
 .اإلسكنـدنافيـة

 :1979االتـفـاقيـة األوروبيـة المبـرمة عـام  •

  .بشأن حفظ األحياء البرية والسواحل الطبيعية األوروبية

 : 1979االتـفـاقيـة المبـرمة عـام  •

تلوث بعيد المدى عبـر     في إطار اللجنة االقتصادية األوروبية، بشأن مكافحة ال       
  .الحدود

 : كيـة هلسنـيـاقـفـات •

  . بشان حماية البيئة البحرية لبحر البلطيق1974الموقعة عام 
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 : اتفـاقيـة الكـويـت اإلقـلـيمية •

  .1978للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث، والمبرمة عام 

 :1972اتـفـاقيـة جـدة عـام  •

  .حرية للبحر األحمر وخليج عدنبشأن حماية البيئة الب

 :إعـالن المـبـادئ •

  1)(.  بشأن مكافحة تلوث الهواء1978طار مجلس أوروبا عام إالصادر في 

فهذه فقط بعض االتفاقيات المساهمة في بروز قانون دولي للبيئـة، إال أنـه ال               
لى يومنا  يمكننا التغاضي عن االهتمام الذي توليه الدول بالبيئة، والذي اليزال ممتدا إ           

  .هذا

   

  

  

  

  

  

  
 

) (1  ، ص ص.64 - 65 . مرجع سابق- خالد شوكات:
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ISO 14000  شكل يوضح سلسلة المتطلبات العامة التي أقرتها المواصفة البيئية الدولية

ةـراجعـالم  

 التحسيس المستمر

ص ـحـالف يذـنفـالت

طـطيـالتخ  

ةـيئيـة البــاسـيالس  

.127مرجع سابق، ص: زاوي، عبد اهللا حكمت النقارـم العـنج:درـالمص  
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  :دـهيـتم

إن التربية البيئية تعد عملية تربوية هدفها تكوين المدركات واالتجاهات والقيم، 
من أجل تحسين .ليفهم الفرد عالقته المعقدة بالبيئة سواء الحضارية أو الطبيعية منها

األهمية التي  ونظرا لكل هذه.نات الحية التي تعيش فيهانوعية الحياة فيهاله ولكل الكائ
توليها المجتمعات للتربية البيئية كضرورة حتمية لخلق وعي  وضمير بيئي لألفراد 
سنحاول تناول التربية البيئية، مبادئها، أهميتها، والمداخل واألساليب التي تتضمنها 

  .طريقة تدريس التربية البيئية في المؤسسات التعليمية

  :تتعدد تعريفات التربية البيئية ومنها:  التربيـة البـيئـية تعـريـف- 1

هي تطوير مواطنين عالميين، مدركين مهتمين : د سعيد الحفار. تعريف أ* 
ببيئتهم وبمشكالتها، مسلحين بالمعرفة والمهارات والمواقف والذرائع إزاء العمل على 

كالت الراهنة، وتجنب وقوع مشكالت مستوى الفرد والمجتمع نحو إيجاد حلول للمش
  .1)(أخرى جديدة في المستقبل 

عملية تهدف إلى نوعية سكان العالم "بأنها :  وروبنسون"غالسكو"وقد عرفها * 
بالبيئة الكلية وتقوية اهتماماتهم بها والمشكالت المتصلة بها، وتزويدهم بالمعلومات 

 للعمل على حل مشكالت جديدة، والحوافز والمهارات التي تؤهلهم أفرادا وجماعات
وهذه العملية مستمرة مدى الحياة، حتى توجد مساهمة غير منقطعة ومسؤولية متواصلة 

  .2)(" لبناء هذه البيئة

 
، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر، التربية البيئية الشاملة، البيداغوجيا واالندراغوجيا: صالح الدين شروخ - 1)(

  .17، ص 2008
، دار الفكر، دمشق، سوريا، التربية البيئية وآفاقها المستقبلية: صالح محمود وهبي، ابتسام درويش العجمي - 2)(
  .55، ص 2003، 1ط

 - 121 -



 
 
 

 :الفصل الثالث التـــربــية البيئــــيـة                              

                                                

عملية تكوين : "كما عرفتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بأنها* 
 المعقدة التي تربط اإلنسان المهارات واالتجاهات والقيم الالزمة لفهم وتقدير العالقات

بمحيطه الحيوي، وتوضح حتمية المحافظة على مصادر البيئة وضرورة وبحضارته 
  .1)(" حسن استغاللها لصالح اإلنسان وحفاظا على حياته الكريمة ورفع مستوى معيشته

ومن خالل كل ما تقدم يمكننا القول بأن التربية البيئية هي الجانب من التربية 
د الناس على العيش بنجاح على كوكب األرض، فهي منهج تربوي لتكوين الذي يساع

الوعي التي من خالل تزويد وتمكنه من التفاعل مع بيئته االجتماعية والطبيعية، وهي 
  .عملية مستمرة مدى الحياة

  :خـصائـص التربـية الـبيئية. 2

للتربية من خالل التعاريف اآلنفة الذكر يمكننا استخالص الخصائص التالية 
  :البيئية

أنها تتضمن تكوين الوعي البشري وتهيئ اإلنسان بالبيئة الكلية وبمحيطه * 
  .البيئي

أنها عملية متكاملة للمعلومات والمهارات واألبحاث والقيم، وهي حاجات * 
  .اإلنسان للتوافق مع البيئة

 والثقافية تدعو لفهم العالقة المعقدة بين اإلنسان وبيئته الطبيعية واالجتماعية* 
  .وتفاعالتها

  .تدعو للعمل الفردي والجماعي من أجل صيانة البيئة وحل مشكالتها* 

 
  .11، ص 2007، 2، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط التربية البيئية، مشكالت وحلول : رياض الجبان -1)(
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  .تعد تربية شاملة لكل أشكال التعلم ومستمرة مدى الحياة* 

  .1)(تسعى لتحقيق الحياة الكريمة لإلنسان حاضرا ومستقبال* 

  .مشكالت البيئةالتربية البيئية تأخذ بمنهج جامع لعدة فروع علمية في تناول * 

التربية البيئية تحرص على أن تتفتح على المجتمع المحلي إيمانا منها بأن * 
األفراد ال يولون اهتماماتهم لنوعية البيئة وال يتحركون لصيانتها أو لتحسينها بجدية 

  .وإصرار إال في غمار الحياة اليومية لمجتمعهم

لتوجيه شتى قطاعات المجتمع التربية البيئية تسعى بحكم طبيعتها ووظيفتها * 
لبذل جهودها بما تملك من وسائل لفهم البيئة وترشد إداراتها وتحسينها، وهي بذلك تأخذ 

  .2)(بفكرة التربية الشاملة المستديمة والمتاحة لجميع فئات الناس 

  : أهـداف التـربية البيــئية- 3

لبيئية لتتماشى مع لقد تطورت أهداف التربية البيئية مع تطور مفهوم التربية ا
  :النظرة الجديدة تجاهها، فحددت الفرص العام للتربية البيئية على النحو التالي

تطوير عالم سكانه أكثر إحساسا واهتماما بالبيئة، والمشكالت ذات الصلة، 
ويملكون من المعارف والمهارات واالتجاهات والدوافع وااللتزام بالعمل فرديا 

  .لمشكالت القائمة وتجنب الجديد منهاوجماعيا، كما يلزم لحل ا

 
  .13 -12ص ص : المرجع السابق)  1(
  ،  2007، 1، دار الفجر للنشر، القاهرة، ط تطبيقات- دراسات-التربية البيئية، قراءات: مازنحسام محمد  -  2)(

  .16-15ص ص        

 - 123 -



 
 
 

 :الفصل الثالث التـــربــية البيئــــيـة                              

     ومن خالل حل المؤتمرات المنعقدة حول البيئة فإن التربية البيئية تهدف إلى
  :ما يلي

  .إعداد األفراد ليكونوا متوافقين مع بيئتهم* 

تمكين اإلنسان من فهم ما تتميز به البيئة من طبيعة معقدة نتيجة للتفاعل بين * 
  .والفيزيائية واالجتماعية والثقافيةجوانبها البيولوجية 

تزويد الفرد والمجتمعات بالوسائل الالزمة لتفسير عالقة التكافل التي تربط بين * 
هذه العناصر المختلفة في المكان والزمان بما يسهل توائمهم مع البيئة ويساعد على 

ان المختلفة في استخدام موارد العالم بمزيد من التدبير والحيطة لتلبية احتياجات اإلنس
  .حاضره ومستقبله

 وفاعلة في مسئولةتساعد على اشتراك الناس جميع مستوياتهم وبطريقة * 
  .صياغة القرارات التي تنطوي على المساس بنوعية بيئتهم بمكوناتها المختلفة

 بديلة ال تترتب عليها آثار إيمائيةالتكفل بنشر المعلومات عن مشروعات * 
  .ضارة بالبيئة

ز الوعي واالهتمام بترابط المسائل االقتصادية واالجتماعية والسياسية تعزي* 
  .في المناطق المدنية والريفية) اإليكولوجية(والبيئية 

إتاحة الفرص لكل شخص الكتساب المعرفة والقيم والمواقف وروح االلتزام * 
  .والمهارات الضرورية كحماية البيئة وتحسينها

 تجاه البيئة لدى األفراد والجماعات والمجتمع خلق أنماط جديدة من السلوك* 
  .ككل
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الربط بين الحس البيئي ومعرفة البيئة والمهارات الكفيلة بحل مشكالتها * 
  .وتوضيح القيم المتعلقة بها في كل مرحلة من مراحل العمر

  .1)(مساعدة الدارسين على اكتشاف أعراض المشكالت وأسبابها الحقيقية * 

  : أهداف وغايات التربية البيئية في النقاط التاليةلذلك يمكن أن نلخص

أما مساعدة األفراد وكذا الجماعات على اكتساب فهم للبيئة : ةـرفيــمعـال. أ
  .ومشكالتها

  .تسهم في اكتساب األفراد والجماعات وعيها اتجاه بيئاتهم: يـــوعــال. ب

الجماعات روح تعمل التربية البيئية على اكتساب األفراد و: فـمواقـال. ج
  .2)(المشاركة اإليجابية في حماية البيئة 

إتاحة الفرصة لألفراد والجماعات للمشاركة النشطة في : ةـاركـشـالم. د
  .3)(العمل على حل المشكالت البيئية الملحة 

  : فلسفة التربية البيئية- 4 

  :ا يليهناك مجموعة من األسس والمنطلقات الفلسفية للتربية البيئية نوجزها فيم
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 مختلف تضافرتتصف المشكالت البيئية بالتعقيد، ولذا فإن مواجهتها تتطلب * 
مجاالت المعرفة، كما أن دراسة الطبيعة ذاتها تتطلب أيضا منحى تداخليا تتكامل فيه 

  .المعارف من تخصصات مختلفة

يجب النظر إلى المشكالت البيئية بداية في سياقها المحلي الذي يحيط بالفرد، * 
م بعد ذلك في السياق العالمي للمشكالت البيئية، حتى يدرك الفرد حجم تلك المشكالت ث

  .ويقتنع بخطورتها

لقد أحدث الجنس البشري إخالل واضطرابا في البيئة لم تقم بمثله صور الحياة * 
األخرى، ولذا فإنه يتحمل مسؤولية إصالح األعطاب التي أحدثها، وعدم تماديه في 

  .يباإلتالف والتخر

تعتمد رفاهية الجنس البشري وحياته واستمرار وجوده على كوكب األرض * 
  .على القيم التي يمتلكها الناس حول احترام أقرانهم من بني البشر

 لالنسجامحماية وصيانة الموارد البشرية، أو الحاجة إلى إيجاد أخالقيات بيئية * 
مرة مدى الحياة بداية من الطفولة بين اإلنسان والبيئة، وأن تكون التربية البيئية مست

  .1)(المبكرة وتستمر خالل برامج التعليم النظامي وغير النظامي 

ينبغي النظر إلى المشكالت البيئية بدءا من بيئة الفرد الداخلية التي تمثل * 
  .شخصه، فالبيئة المحلية فاإلقليمية فالعالمية التي تشمل كوكب األرض
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فكر (ين عالميين، الشعار العالمي للمهتمين البيئيين، تشجيع وتعزيز نمو مواطن* 
  .1)() عالميا واعمل محليا

  : مبـادئ التـربـية البـيئـية- 5 

لقد اتضح فيما سبق أن التربية البيئية هي إحدى الوسائل والطرق واألساليب 
 سانية،األساسية لتنمية وتغذية فكرة المسؤولية الجماعية تجارة المحافظة على البيئة اإلن

والعمل على استدامتها واستمرارها، كما تغذي فكرة المواطنة البيئية، وتنمي وتساعد 
  :، وذلك من خالل المبادئ التالية2)(على تكوين الحلق والضمير البيئي 

  : اديـتصـب االقـانـالج. أ

إن استغالل الموارد البيئية من قبل اإلنسان نفسه لتحقيق التنمية االقتصادية 
هية الشاملة لبني البشر شيء سليم، ويتفق مع أهداف التنمية، لكن بشرط أن تتوج والرفا

  .هذا االستغالل، إيجابية العمل، والعقالنية فيه وحسن التصرف مع هذه المواد

  :لميــب العـانـالج. ب

الجانب العلمي هو العامل األساسي الذي يجب أن تتم بواسطته عملية االستغالل 
  .بحيث ال يكون هنالك تأثيرا ضارا بعملية التفاعل لعناصر البيئةللموارد البيئية 
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  : يـلقـب الخـانـالج. ج

فمن واجبنا تقدير األمور بكل دقة وما ينجم عنها في كل عمل تقوم به، وهذا 
محافظة على البيئة واجبا أخالقي، ووطني إنساني لخدمة اإلنسانية والمحافظة عليها بال

  .1)(والوسط المكاني الذي تعيش فيه حتى تستمر الحياة بشكل جيد 

  :يةــئـيـة البـيـربــالت) داخلـم(ية ـ منهج– 6

 جهودها المستهدف وتنوعه وتغيره على اعتبار إتباعتواجه التربية البيئية مشكلة 
هذه الوضعية ببراج في أنها عملية مستمرة مدى الحياة، وتتعامل التربية البيئية مع 

األسرة، النوادي، (والتعلم غير النظامي ) مؤسسات العلم والتعليم(التعلم النظامي 
   .)الخ...ومؤسسات الشباب والمتاحف ووسائل اإلعالم 

فبالنسبة للتربية البيئية النظامية هناك ثالثة أساليب أو مداخل لتضمينها في 
  :المناهج الدراسية هي

  : يــاجـدمـاالنل ــدخـمــال. أ

يتم ذلك بتضمن أو تشريب البعد البيئي في المواد الدراسية التقليدية وذلك بإدخال 
معلومات بيئية أو ربط المحتوى بقضايا بيئية مناسبة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على 

في طريقة التعليم، وقد أظهرت ) الموجهين(جهود المعلمين والمشرفين التربويين 
تخدام مسائل عن قضايا بيئية في تدريس الرياضيات قد أدى إلى أسباب الدراسات أن اس

  .الطلبة اتجاهات بيئية إيجابية

 

 
، جمعية عمال التربية البيئية ودورها في مواجهة مشكالت البيئة في الوطن العربي:  وآخرونأحمد دالشة - 1)(
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  :  ةــدراسيــدات الــدخل الوحــم. ب

تضمين وحدة أو فصل عن البيئة داخل إحدى المواد الدراسية أو توجيه منهج 
 عن البيئة في كتاب مادة دراسية بأكملها توجيها بيئيا وكمثال على ذلك تضمين وحدة

  .1)(علم األحياء، ومناقشة المشكلة السكانية في كتاب الجغرافيا 

  :لـــدخل المستقـمــال. ج

يقوم هذا المدخل على أن تكون التربية البيئية مادة دراسية قائمة بذاتها وتزداد 
  .2)(تفصيال وتشعبا كلما ارتقى الطالب في السلم التعليمي خالل سنوات الدراسة 

  :ةـية في المـدرسـة البيئـليـم التـربـيـرق تعـالـيب وطـ أس– 7 

  :اءــقصــة االستـــريقـط. 1

تعتبر من أكثر الطرق المستخدمة في تدريس موضوعات التربية البيئية،       
ألنها تتيح الفرصة أمام الطالب لممارسة العمليات العقلية واالستقصاء العلمي بأنفسهم 

لطالب من حيث ثقته وشعوره باإلنجاز واحترامه لذاته وزيادة مستوى وتؤكد على بناء ا
  .طموحه واتجاهاته واهتماماته البيئية

  :ةـيـدانـميـزيارات الــالت والـرحـال. 2

تعتبر الرحالت الميدانية نشاطا تعليميا تعلميا منظما ومخططا خارج المدرسة، 
 مثل الموارد النباتية والحيوانية وتكون بزيارات للبيئة المحلية ومواردها المختلفة
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ومصادر الطاقة، أو زيارة مصنع أو مستوصف صحي وحتى تكون الرحالت الميدانية 
تعلمي بيئي ينبغي أن يكون لها أهداف تعليمية بيئية محددة ومرتبطة - ذات طابع تعليمي

  .ضوعات البيئة التي يدرسها الطلبةبمو

  : اتـروعــة المشــريقــط. 3

و مجموعة من األنشطة الهادفة التي يقوم بها المتعلم لتحقيق أهداف المشروع ه
معينة، وتتضمن تكليف الطلبة مثال بإعداد تقرير عن مشروع ما وذلك عبر المراحل 

   اختيار المشروع، تخطيط المشروع، تنفيذ المشروع، ومرحلة تقويم : (التالية
  .1)() المشروع

  : ةـيحيــتوضات ــرات أو لوحـدام مثيـتخــاس. 4

  .الهدف منها هو إثارة انتباه التالميذ وحثهم على التفكير في موضوع معين    

  :يرــة التفكـالت البيئية وطريقــالتدريب على حل المشك. 5

ينبغي أن تكون المشكلة من البيئة المحلية للطالب، وتتالءم وقدراتهم وتثير       
  .عددة مفتوحةاهتماماتهم وتشجعهم على اقتراح حلول مت

  :صـــصـقـــال. 6

  .تساعد على إثارة عنصر التشويق عند التالميذ وتشيد انتباههم     
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  :  ةـلميـــارب العــــجــالت. 7

تجارب عملية ينجزها الطلبة في مخابر المدرسة، وتجارب : تنقسم إلى قسمين    
  .عملية ينجزها الطلبة في البيئة مباشرة

  : ل األدوارــمثيـاة وتـاكـب والمحــلعــال. 8

توفر هذه األلعاب الوقت عموما، وبذلك تنتج تغذية راجعة سريعة عن نتائج      
  .وعواقب اتخاذ القرارات

  :ةـئيـة البيـشطــة في األنــاركــالمش. 9

    كالقيام بحمالت نظافة في البيئة المحلية مثال، لهذه   األنشطة أهمية كبيرة في 
  .ه التربية البيئيةتحقيق أهداف هذ

  : يـــذاتـــليم الــــعـــالت. 10

وذلك بحث الطلبة على كتابة تقرير حول قضايا بيئية محلية وعالمية وجمع      
  .الخ...للبيئةمواضع بيئة من المجالت والصحف وإعداد ألبوم صور 

  : رــكـــصف الفــن أو عـــذهــارة الــإث. 11

كار المتعلقة بحل المشكلة البيئية دون الحكم عليها يقوم على طرح كل األف      
  1).(بأي طريقة ما 

تقريبا كل الطرق التي يمكن من خاللها تدريس التربية البيئة في المدرسة  هذه 
تعليمي بيئي معين وغير فاعلة -وقد تكون كل طريقة فاعلة وناجحة في موقف تعلمي
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ضوع تشير إلى أنه على المعلم أن في موقف تعليمي بيئي آخر، إال أن أدبيات المو
يمتلك القدرة والكفاية التعليمية في تحديد واختبار الطريقة المناسبة للمواقف التعليمية 

  .البيئية المعنية والتي من خاللها يمكنه تحقيق األهداف التربوية البيئية المنشودة

ية، وهي تتناول إن التربية البيئية تعد استجابة لألزمة البيئية التي تواجه البشر
حاالت واقعية توجب المشاركة في دراستها، وتأخذ أهداف التربية البيئية بالمنحى 

والتربية البيئية ذات طابع كلي في توجهاتها، وتضمن الفعل في تعاملها مع . التداخلي
وتبحث عن . المشكالت البيئية، وتستخدم البيئة  بشقيها الطبيعي والصناعي وسطا للتعلم

الذي يعني تالزم " المدخل القيمي"  في دراسة الحاالت البيئية، وتسعى إلى تبني البدائل
 بين بدائل االختياربناء أنماط سلوكية تساعدنا في المحافظة على البيئة، وتهتم بأسس 

  . الحاالت البيئية

 وهي جهد ال. وتهدف التربية البيئية إلى تطوير مهارات حل المشكالت البيئية
ك للتربويين لوحدهم، بل هي جهد مجتمعي تشترك في تحقيقه كافة الجهود ينبغي أن يتر

والتربية البيئية ليست فكرا نظريا، وال وجهات نظر، بل هي علم . الرسمية واألهلية
  . 1)(تطبيقي يتجلى بالفعل والممارسة

  

  

  

  

 
  ، صادتواالق كلية اإلدارة لبيئية في حماية البيئة،دور التربية ا: كاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك األ- 1)(

  .   16ص 
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 :الفصل الثالث التـــربــية البيئــــيـة                              

  

  :ـةـالصــخ

اسة من خالل كل ما تقدم نستشف أن مسؤولية التربية البيئية تتمثل في در
المشكالت البيئية وتحليلها من خالل منظور شامل وجامع لفروع المعرفة، لذلك 
أصبحت التربية البيئية بعدا مهما من أبعاد حل المشكالت البيئية على اختالفها من 
خالل غرس رادع ذاتي ينبع من داخل اإلنسان، يدفعه إلى ضرورة المحافظة على 

اإليمانية والسلوكية اإليجابية للتعامل مع البيئة البيئة وحمايتها ومحاولة غرس القيم 
      وليس فقط من أجل اإلنسان بل من أجل جميع المخلوقات واإلنسان ما هو إال 

 .نوع منها
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:رابعالفصل ال  االجتماعيـة القيــم                                   

                                                           

  :دـهيـمـت 

بين المفاهيم التي حظيت باهتمام العلماء والفالسفة و المفكرين فـي            إن القيم تعد من   
  .علم النفس، وعلم االجتماع وغيرها من العلوم

لذلك سـنحاول   .عوللقيم دور مهم وأهمية بالغة في تحديد سلوكات األفراد في المجتم          
مصادرها،تغيرها، تصنيفها وطـرق     دور القيم، خصائصها، أهميتها،    إبرازفي هذا الفصل    

  .اكتسابها

   :االجتماعيةأهمية القيم  -1

 دورا هاما ومؤثرا في توجيه سلوك الفرد والجماعة         االجتماعية تلعب القيم      
يق التـوازن فـي     فهي تقوده إلى إصدار األحكام على الممارسات التي يقوم بها وتحق          

  :ويمكن أن نلخص أهميتها في ما يلي. سلوكه بين مصالحه ومصالح المجتمع

  :على المستوى الفردي  - أ

القيم تهيئ للفرد اختيارات معينة تحدد السلوك الصادر عنه وبمعنـى آخـر              -
  .تحدد االستجابات فهي تلعب دورا هاما في تشكيل الشخصية الفردية وتحديد أهدافها

تنبؤ بسلوك الفرد، متى عرفنا ما لديه من قيم أو أخالقيـات فـي               تمكننا من ال   -
 .المواقف المختلفة

 تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه وتمنحه القـدرة علـى التكيـف                -
  )1(.والتوافق وتحقيق الرضا عن نفسه لتجاوبه مع الجماعة في مبادئها وعقائدها

 
  .8ص  ،1986 مؤسسة الخليج العربي،، القيم في العملية التربوية، الكويت ضياء الزهرة، - )1(
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ات المجتمعية في كافة المجتمعـات      أكدت الدراس :  القيم ظاهرة مجتمعية   -      
على أن القيم مثلها مثل أي ظاهرة اجتماعية تخضع للتغيير الذي يمكن إرجاعه إلـى               

 ضغوط القوى الخارجية " تغيير التركيب الداخلي للبناء االجتماعي"

فاألولى تعنـي أن    .  القيم مفاهيم تصورية، إضافة إلى كونها مفاهيم عامة        -    
اغ في شكل ألفاظ مطلقة إال أنها تطبق في حدود مواقف خاصة، أما             القيم تشكل أو تص   

الثانية فتعني أنها تتضمن مجموعة من التعميمات التي يمكن من خاللها فهم فعل معين              
 ترقـى لمـستوى     اجتماعيابأن له معنى كما أنها عبارة عن مفاهيم مرغوبة ومتطلبة           

 الفرد في   تهم في توجيه قرارا   الشعور كما يمكن أن تصل لمستوى اإلدراك حيث تسا        
 .المواقف المختلفة إال أنها نادرا ما تكون متطابقة لدى فردين من أفراد المجتمع

القيم موجودة لدى كافة المجتمعـات إال       : القيم موجودة لدى كافة المجتمعات     -  
 إلى آخر حيث    عأنها تختلف في ترتيب أهميتها وأولوية التمسك بها وتدعيمها من مجتم          

ثل القيم أحد أهم مظاهر السلطة لما لها من قوة اإللزام فـاألفراد وهـم يـصدرون                 تم
أحكامهم القيمية إنما يصدرونها في ضوء تلك األحكام المتعـارف عليهـا مـن قبـل                

النسق القيمي ،الذي يمكـن     -المجتمع والتي يطلق عليها في إطار ثقافة المجتمع الواحد        
لمجموعة من القيم التي يتبناها الفـرد أو أفـراد          تعريفه على أنه ذلك الترتيب الهرمي       

    )1(.المجتمع ويحكم سلوكه أو سلوكهم دون الوعي لذلك

  :على المستوى الجماعي - أ

 يشابه تلك التي يمتلكها     ، من القيم  ا معينا  نسق يحتاج "جماعي "ماعيتجا تنظيم   كل
  .الذين ينتمون إلى هذا النسقاألفراد 

 
       ،2002، دار المعرفـة الجامعيـة، اإلسـكندرية،         1، ط القيم التربوية في المسرح الطفـل      :إيمان العربي النقيب   - )1(
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 على قيم معينة يقلل من احتماالت حدوث الخالفات بين          اتفاق أفراد المجتمع   إن  
أفراد المجتمع، وتوجيه األفراد نحو قيم مشتركة من شأنه أن يولد تركيز الجهود نحو              

هل إمكانيـة    فالقيم تساهم في تحقيق تكامل البنية االجتماعية تس        تحقيق أهداف المجتمع،  
م وتـوفر   ــود قي ـلب وج ـتتط تماعيةـاالجياة  ـتلبية مطالب هؤالء األفراد، فالح    

ى ذلك فلن تكون الحياة     ــوعل.عـيم وبين أعضاء المجتم   ــ على تلك الق   اقــاالتف
ام، ولن يتـوافر    ــق النظ ــحقـم ولن يت  ــك القي ـدون تل ـ  ب  يةــماعــاالجت
    )1 (.ضائهـن أعـا بيـالرض

  .  تقي المجتمع من األنانية المفرطة والنزاعات والشهوات الطائشة-

 تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحديـدها للخيـارات             -
 .الصحيحة التي تسهل للناس حياتهم وتحفظ للمجتمع استقراره وكيانه في إطار واحد

القيم و األخالقيات الحميدة هي الركيزة األساسية التي تقوم عليها الحضارات،            -
   )2(. سقطت الحضارةوإذا ما انهارت تلك القيم واألخالقيات 

  : خصائص القيم - 2

تعد القيم مصدرا من أهم المحددات الهامة للسلوك اإلنساني المرتبطة باهتمامات           
الفرد والجماعة فهي مفهوم اجتماعي له عالقة بتصورات الجماعات والشعوب تجـاه            

ية موضوع معين، فهي تشكل جزءا من ثقافة الفرد والمجتمع وتتميز بثالث أبعاد أساس            
  )3(.ممثلة في الجانب المعرفي والوجداني واألدائي

 
 .  67، دار الميسرة، عمان، ص 1، طعلم النفس االجتماعيأحمد عبد اللطيف وحيد،  -) 1(

  .10، صسابقمرجع ضياء الزهرة،  - )2(
     ،2001، كلية العلـوم التربويـة، القـاهرة،    سيكولوجية التعلم والتعليم، األسس النظرية والتطبيقية : سامي ملحم  - )3(
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  : يمكننا تحدد جملة من السمات التي تتميز بها القيم مجموعة من النقاط

  : القيم حصيلة للتجربة الجمعية للمجتمع -

إن القيم ما هي إال حصيلة التجربة الجمعية للمجتمع، فبصورة تلقائية تقـوم كـل               
مية التي تمكن وأداء كل قيمة مما يسهم في سيادة قيمـة            جماعة بترتيب قيمها حسب األه    

معينة في مجتمع ما وسيادة قيمة أخرى في مجتمع آخر ومعنى هذا أن هنـاك اختالفـا                 
)1(واضحا بين األنساق القيمية لكل مجتمع، 

   :القيم ذات طبيعة ذاتية اجتماعية  -

 من العالقـات مـع      لها أثر بارز في السلوك العام والخاص وفي تحديد عدد قليل          
نتيجة لكونها حصيلة للتجربة الجمعية للمجتمع، تقوم كل جماعـة          . بعض أفراد الجماعة  

بترتيب قيمها حسب أهمية كل قيمة، مما يساهم في سيادة قيمة معينة فـي مجتمـع مـا                  
وسيادة قيمة أخرى في مجتمع آخر فهناك اختالف واضح بين األنـساق القيميـة فـي                

  .  المجتمعات

  :قيم ذات ثبات واستقرار نسبيال  -
 ألنها تدخل في إطار العادات الفكرية والسلوكية، لكن هذا الثبات النـسبي يـسمح              

  )2( .بالتغيير والتعديل

  

  

                                                            
  .31ص  ،سابقالمرجع ال إيمان العربي النقيب، - )1(
 ،عـات الجامعيـة الجزائـر     ديوان المطبو  ،ب ط ، االجتماعيالمرشد في علم النفس     ،عبد الحميد محمد الهاشمي      - )2(

  . 25ص
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  :القيـــم متــوارثـــة -

 اإلرث التاريخي يشكل أحد الروافد األساسية لتشكيل نسق القيم، حيث تتناقل تلك            
  . ة التنشئة االجتماعيةالقيم من جيل إلى آخر عبر عملي

 تختلف القيم باختالف الدور االجتماعي والمركـز االجتمـاعي واالقتـصادي            -
  )1(.والثقافي، كما تختلف حسب الجنس والعمر والمعطيات الدينية واألخالقية

 : القـيم ظــاهــرة إنسـانية تاريخـية اجتماعية ثـقافـــية -

إلنسان وهي التي تحـدد الـسلوك و         دائما حاضرة في سلوك ا     افهي إنسانية تبدو  
وهي تاريخية ألنها نشأت مع ميالد المجتمع اإلنساني        . ترسم مقوماته وتعين بنيته   

وهي ثقافية حيث أنها صفات يرغب فيها الناس في         . وصاحبته في مراحل تطوره   
  .إطار ثقافتهم و من ثم فهي عنصر من عناصر الثقافة

   :القيــم مفــاهــيم تصــوريـة -

 إلى كونها مفاهيم عامة فاألولى تعني أن القيم تشكل أو تصاغ على شكل              فةضاإ
ألفاظ مطلقة إال أنها تطبق في حدود مواقف خاصة، أما الثانية فتعني أنها تتـضمن               
مجموعة من التعميمات التي يمكن من خال لها فهم فعل معين بأن له معنى، وهـي               

قى إلى مستوى الشعور، كما يمكن      عبارة عن مفاهيم مرغوبة ومتطلبة اجتماعيا تر      
أن تصل لمستوى اإلدراك حيث تساهم في توجيه قرارات الفـرد فـي المواقـف               

  )2( إال أنها نادرا ما تكون متطابقة لدى فردين من أفراد المجتمعةالمختلف

                                                            
دار الهـدى للطباعـة والنـشر،        ، مفاهيم أساسية في علم النفس االجتمـاعي       :جابر نصر الدين، لوكيا الهاشمي     -)1(

  .168ص. 2006الجزائر 
  

 .34، ص مرجع سابق :إيمان العربي النقيب -)2 (
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القيم مكتسبة يتعلمها الفرد في نطاق الجماعة وعن طريـق التنـشئة             -
أحد األنظمـة االجتماعيـة التـي أوجـدتها         االجتماعية، والتربية باعتبارها    

  .)1( المجتمعات لها دور فعال في عملية إستدماج األفراد لتلك القيم

 :مـصــادر الــقيــم – 3

يقول غالبية المفكرين أن الفرد يستمد قيمة من عدة مصادر ال من مـصدر واحـد                
  :يلي سنحاول إدراجها فيما

 : األســــرة-1- 3

 تتوفر لديه عناصـر     حتى تتكفل برعايته    ،اضنة األولى للطفل   الح  تعتبر إن األسرة 
االندماج في المحيط الخارجي، وخالل فترة الحضانة تمد األسرة الطفل بمبادئ وأخـالق             

  ،)2(وعادات معينة فتتشكل عند الطفل معالم هويته وعقله ووجدانه ومشاعره

  : المـدرسـة-2- 3 

فيها الطفل القواعد ويدركها ويتفهم معانيها      تعد المدرسة المؤسسة األولى التي يتعلم       
ـ وأهميتها في بناء المجتمع، فالمدرسة تساهم في تشكيل لغ         ـ ة وخ ــ ـ لق ودي ــ ن ــ

ـ ـات أن مح  ـنت الدراس ـقد بي ــول ،)3(فلـلوك الط ـط س ـونم ـ ـوى الب ـت ج ـرام
تـساب  ـفـي اك  اعد  ــ التي تـس   ة  ــدرسيـوامل الم ـــ الع من أهم قررات  ـوالم
ين، ــمدرسـر ال ــد تأثي ـانب ذلك نج  ــيم، والى ج  ـــبرات والق ـالخيذ  ـالتالم
ـ ـميـفل أو التلـد كذلك أن الط  ــإذ وج  ـ ـذ يلت ـ ـقط قي ـ  ـم الم الل ـدرس مـن خ

 
  .27، ص المرجع السابق:  عبد الحميد محمد الهاشمي )1(
  .29، ص1994، مكتبة وهبة، مصر، أصول الفكر اإلداري في اإلسالم: د العظيم محمد أحمد عب)2(
  .29، صالمرجع السابق :أحمد عبد العظيم محمد - )3(
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ـ     ــره الصري ـبيــتع ـ ال داخ ـح عنها قـوال وفع ـ  ــ ـ ـجرات ال ـل ح ة ـدراس
  .)1(اـارجهـوخ

  : ةــنيـيم الديــالـعـالت -4- 3

كانت القيم الدينية هي المحرك األساسي والدافع       فقد   ، القيم  مصادر تعد من أهم        
   .الزدهار الكثير من الشعوب واالبتعاد عن هذه القيم كان سبب اندثارها

  :الجـماعـة التي يــنتمي إليـها الـفـــرد -5- 3

 لجماعة الرفاق دورا مهما في تنشئة الطفل، فهي تساعد علـى تحقيـق االسـتقالل               
سرة وإفساح المجال الكتساب خبرات جديدة، فعن طريقهـا يـدخل فـي             العاطفي عن األ  

خبرات جديدة تختلف عما عرفة داخل الحدود الضيقة لألسرة، حيـث يـستطيع اكتـساب               
مهارات التفاعل الجيد من خالل محاكاته لنماذج من األقران والذين يشكلون قوة اجتماعية             

  )2(.تدفعه لتعديل السلوك

  : المــل اإلعــائـوس -6- 3

هي تقدم مضامين   ،  ف  أساسيا في عملية التنشئة االجتماعية    دورا  وسائل اإلعالم اليوم    ل
قيمية معينة، وبالتالي تساهم في غرس القيم، ولعل التلفزيون أحد أكثر وسـائل اإلعـالم               

  )3("األب الثالث"فيه تلك األهمية عندما أطلق عليه اسم " فولر"ويختزل رأي . تأثيراً

 
  .71، صمرجع سابقضياء زاهر،  - )1(
  .  72، ص 1999، دار الفكر العربي، القاهرة، علم النفس االجتماعيزين العابدين درويش ،  - )2(
  .73، صمرجع سابقاهر، ضياء ز - )3(
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أن عدد القيم يزداد مع امتداد العــمر، مما يتكون على شـكـل           " يتشروك "ويؤكد
تجمعــات القيـــم لدى الفرد، وتـسمى هذه العــملية باالنتــظام فـي النــسق              

  .)1(الـقيمي

  :تـغيــر الــقـيـم – 4

     تخضع  القيم ككل ظواهر المجتمع لتأثير التغير الذي يحـدث نتيجـة التغيـر               
االجتماعي أو ضغوط القوى الخارجية، فالتغير في القـيم عمليـة أساسـية             الداخلي للبناء   

تصاحب التغير في بناء المجتمع، وتعني تغيرا في تسلسل القيم داخل نسق القـيم، كـذلك                
تغير مضمون القيمة ومعناها وتوجهاتها، فالقيم ترتفع وتنخفض وتعلو وتهـبط، وتتبـادل             

ا تختلف في سرعة التغير فبعضها يتغير ببطء مثـل          المراتب والدرجات فيما بينها، إال أنه     
القـيم  (وبعضها يتغير بسرعة كالقيم المرتبطة بالمال والملـبس       ... القيم الخلقية والروحية  

  ) 2( ).المادية

ومحدداتها الثقافيـة والدينيـة،     القيم نسبية تختلف باختالف الجماعات اإلنسانية       و   
بل يمكن أن يكون هناك اختالف فـي الثقافـة           ،قطالختالف ال يوجد بين الثقافات ف     وهذا ا 

أنها تتغير بما يطرأ على نظم      كما  الواحدة، وفي المجتمع الواحد باختالف ثقافاته الفرعية،        
 البد من النظر إليها من      اكية، لذ يالمجتمع من تطور وتغير عبر الزمن فالقيم ظاهرة دينام        

  .)3( الظروف المحيطة بثقافة المجتمعإلى بالنظر خالل الوسط الذي تنشأ فيه والحكم عليها

  

 
  .375، صمرجع سابقعبد اللطيف محمد خليفة،  - )1(
، دار النهـضة للطباعـة      2، ط القيم والعادات االجتماعية، بحث ميداني لبعض العادات االجتماعية       فوزية دياب،    - )2(

  . 28، ص1980والنشر، بيروت، 
، قـراءات   الجنسين في دولة اإلمارات   .والوافدين من   الفروق في القيم بين المواطنين      يوسف عبد الفتح محمد،      - ) 3(

  .58 ، ص 1990في علم النفس، المجلد الخامس،
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  : الــقــيــمصــراع – 5

 بفترات التغّير نتيجة    مر يعتر الصراع القيمي أمرا طبيعيا ال يخلو منه أي مجتمع ما          
عدم توحد األفراد بالقيم توحدا كامال واختالف طبيعة األفراد باختالف مراكزهم وأدوارهم            

ي سلوك الشخص في المواقف وعدم اسـتقراره علـى          االجتماعية، ويؤثر صراع القيم ف    
موقف ثابت من السلوك، بل إن هذا الصراع أمرا ال مفر منه في المجتمع المتغير وخطوة                

  .)1(إلعادة تكوين قيم جديدة تتالءم وتغيرات العصر

 وجود عدم اتساق وانسجام داخـل  "الصراع القيمي بأنه" السيد الشحات "حيث يعرف   
 عن تباينها وتضادها، وعلى أنه حالة تكون فيها القيم متعارضة ومتضاربة            نسق القيم ينتج  

 فقد يحدث أن تتصارع و تتعارض قيم األبناء وقيم اآلباء، أين يعتنق اآلباء              .)2("في نسقها 
قيما قديمة ال تتفق مع القيم الجديدة التي يعتنقها األبناء، فيرون أن االلتزام بقـيم الجيـل                 

دون تحقيق غاياتهم، كما قد يحدث صراع في المجتمـع بـين القـيم              السابق عائق يحول    
  )3(.الدينية السائدة وقيم دينية جديدة تظهر تدعو إلى التحرر المفرط

، وبصورة جلية عند االنتقال من الريف إلـى          في الهجرة  يبدو صراع القيم واضحا   
ا، أين يواجه العراقيل    المدينة أو العكس، حيث يجد المهاجر تركيبة مغايرة للقيم التي عهده          

أما في الهجرة الخارجية فيكون الـصراع القيمـي أكثـر           . في االندماج مع البيئة الجديدة    
بروزا ألن الفرد ينتقل إلى مجتمع أجنبي مختلف تماما في العـادات والتقاليـد وطرائـق                

  )4(.التفكير، وكلما كان المجتمع المهاجر إليه أكثر اختالفا زاد صراع القيم حدة

 
  .378 صت،.، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية، دالبناء االجتماعي والشخصية :محمد سعـيد فرج - )1( 
، دار الفكـر  ربيـة اإلسـالمية  الصراع القيمي لدى الشباب ومواجهته من منظـور الت السيد شحات أحمد حسن،     - )2(

  .82 - 81 ص، ص1987العربي، القاهرة، 
، 2000، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، علم النفس االجتمـاعي خليل ميخائيل معوض،  : خليل ميخائيل معوض   - )3(

  .244ص
  .104 صالمرجع السابق،: السيد شحات أحمد حسن - )4(
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ما يظهر الصراع القيمي في مظاهر منها حركات اإلصالح التي تـأتي كمحاولـة              ك
لتخطي قيم تقليدية لم تعد تساير العصر الحديث، أو حركات إصالحية محافظـة تـسعى               

ومـن  . للتمسك بالقيم األصيلة التي هي صلب الثقافة المحلية عندما تتالقى وقـيم دخيلـة             
ت فهي تجسيد لصراع القيم لكنـه يأخـذ طـابع           المظاهر األخرى للصراع القيمي الثورا    

العنف، فهي تعد تعبيرا حادا عن رفض القيم وعن مدى الصعوبة التي تواجهها تلك القـيم              
  )1(.لالنسجام مع المنظومة الثقافية

   تصاحب كذلك عملية التحديث صراع القيم بخاصة في المجتمعات النامية، إذ أن            
يير المادي لظروفها، واتجاهاتهم ونظـرتهم للحيـاة،        محاولتها تعويض التخلف يعني التغ    

فالفرد في هذه المجتمعات النامية  يعيش موجها بالتقاليد واألعراف، الشيء الذي يعجـل              
  )2 (.بحدوث صراع بين قيم يربى عليها وقيم تحل فجأة عليه

  :تصـنـيف الــقــيــم – 6

 للقيم، فكل تصنيف يبنى     لم يتوصل الباحثون والدارسون  إلى تقديم  تصنيف موحد         
  .وسنحاول  ذكر أكثر التصنيفات شيوعا. على اعتبارات معينة

  (E.Spranger):  تصنـيف سبر نجر-1- 6

ـ القي: قام بتصنيف الــقيم على أساس محتواها وهي       ـ مة النظ ـــ رية، ـــ
  .يةـــ الدين واليةـــادية، الجمــ، االقتص االجتماعيــةياسية،ــالس

ويتحدد مفهومها في ميل اإلنسان إلى اكتـشاف    : لنظرية أو العملية  القيمة ا . 1   
  .حقيقة األشياء والظواهر ولذلك فهو يتخذ منحى معرفيا من العالم المحيط به

 
 1993، مؤسسة شباب الجامعـة،      اعي، مدخل لنظرية الوظيفة لتحليل التغيير     التغير االجتم : فاديه عمر الجوالني   - )1(

  .104ص، 
  .104، صالمرجع السابقالسيد شحات أحمد حسن،  - )2(
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ويتحدد مفهومها في كيفية الحصول على      : القيمة االقتصادية أو االستقاللية   . 2
واستثمار األموال ويتميـز    الثروة وتنميتها عن طريق اإلنتاج والتسويق، واالستهالك        

األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة بنظرة عملية، ويكونون عادة من رجال المال             
  )1(واألعمال

ميل الفرد إلى تكوين العالقات االجتماعيـة مـع         تكون ب و: القيم االجتماعية   .3   
  .هاآلخرين والتعاون معهم والتضحية من أجل سعادتهم حيث يجد في ذلك إشباعا ل

 ميل الفرد إلى ما هو جميل من ناحيـة          تترجم في و: القيم الجمالية أو الفنية    .4   
الكل والتوافق والتنسيق فينظر إلى العالم المحيط نظرة تقديرية، وتتميز هذه القيم بالميـل              

  .إلى الفن واالبتكار و تذوق الجمال واإلبداع الفني 

تمام الفرد وميله للوصول إلى     يقصد بها اه  : الــقيــم الســـياسيـــة  .5  
السلطة والحكم سواء في األشياء أو األفراد وال تقتصر تلك القيم على مجال السياسة فقط               

  .إنما تتطرق لمجاالت أخرى

وتتمثل في مدى اهتمام الفرد بمعرفة ما وراء        : الدينية أو الروحية   الــقيــم . 6
  )2(.  كل نواحي الحياةالعالم الظاهري فيرغب في معرفة تعاليم الدين في

  : تـــف وايـــ تصني– 2 – 6

   :ثماني مجموعات من القيم هي يتضمن هذا التصنيف

 
، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قـسنطينة،       التغير من ارتقاء القيم لدى مجموعات عمرية مختلفة       : بشير معمرية   -)1 (

  .14 - 13  ص، ص2001، جوان 15العدد 
  .36، ص، المرجع السابق: بشير معمرية - )2(
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لترابط االجتماعي، حب الناس، حب األسرة، التعاون،  : مجموعة القيم االجتماعية  . 1
  .التسامح

  . الصدق، العدالة، الدين والعدالة:مجموعة القيم األخالقية. 2

  ...التسلية والعب، اإلثارة، الجمال، المرح: لترويجيةمجموعة القيم ا. 3

  ... الطعام، الرحمة، النشاط، الصحة، الرفاهية: مجموعة القيم الجسمانية. 4

  ..حرية الوطن واستقالله، الوحدة:  الوطنية-مجموعة القيم القومية. 5

ل التكيف واألمن االنفعالي، الـسعادة، التحـصي      : مجموعة قيم تكامل الشخصية   . 6
  .والنجاح، اعتبارات الذات، السيطرة، القوة، التصميم

  .الثقافة، الفهم، الذكاء:  الثقافية-مجموعة القيم المعرفية. 7

  .)1 (..العمل، الضمان االقتصادي:  االقتصادية–مجموعة القيم العملية . 8

  :  تصـنيف ريـتــشــر – 3 – 6

  : القيم وفق عدة منظورات " ريتشر" صنف 

  :مجـال الــقيم: لــمنــظـور األولا: 6-3-1

 :  القيم الشيئية-  أ Thing  value    وتشمل القيم الخاصة باألشـياء وتـدور حـول
  ...الموجودات الطبيعية كالحركة، القوة

  . القيم التي تدور حول مستقبل البيئة وتطويرها والمحافظة عليها:  القيم البيئية- ب

                                                            
  .160 -159 ص، ص1990، دار الفكر، الدار البيضاء، المغرب، أهداف التربية ومنظومة القيم :خمحمد الدوي - )1(
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 األفـراد مـن حيـث الـسمات والقـدرات           وتشير إلى ذوات  :   القيم الذاتية  - جـ
  ...والمواهب مثل الشجاعة، الذكاء

تلك التي تعبر عن العالقات والتفاعالت بين أفراد المجتمع مثل          :  القيم الجماعية  - د
  . االحترام والثقة المتبادلة

تلك التي تمس مستقبل المجتمع و حياة أفراده مثل المـساواة         :  القيم المجتمعية  - هـ
  .ق   و الواجباتفي الحقو

  :مــوضــوع القيــمة: المـنظـور الثـاني 6-3-2

ـ ـ ق - تلك التي تفرضها معـايير الـصواب والخطـأ داخـل           : ةـيـيــم أخالق
  )1(. المجتمع

    التي تحددها طبيعة العالقات بين العناصـر الماديـة،         :  قـيـم جــمالــيـة  -
  .أو المعنوية على أساس االتساق

  ...  تلك التي تحدد النواحي السياسية كالسلطة، الحرية: قيــم سياسـية-

  .المتعلقة بالنواحي االقتصادية كقيم االستثمار والمنفعة: يم اقتصاديةـ ق-

  .وتتعلق بطبيعة الخير والحق والجمال: م دينيةــ قي-

  .تلك التي تنشأ نتيجة الحاجة للمعرفة: ةـليـقـم عـ قي-

  .  حول الحب والمودة والعالقات بين األشخاصتلك التي تدور: يةـم عاطفـيـ ق-

  .وتتضمن كل ماله عالقة بالنواحي الجسمية و البدنية : يةـدنــم بـيـ ق- 
                                                            

  .29، صمرجع سابق :إيمان العربي النقيب - )1(
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  .تتضمن كل ما يتعلق بقيم العمل والمهنة: يةـنـم مهـ قي- 

تتضمن كل ما يمس مستقبل المجتمع و الحياة االجتماعيـة          : ةـاعيـيم اجتم ـ ق - 
  .ألفراده

  : التصنيف وفق مجموعة من المعايير:ثـالـور الثـظـنـالم :6-3-4

النظر إلى القيم باعتبارها غاية     : ةـي بالذاتي ـونعن:  الموضوعية –معيار الذاتية    -أ
إمكانية قياس هذه القيم لدى األفراد اعتمادا علـى وزن القيمـة            : فضلى، أما الموضوعية  

  .النسبي

شيوع القيمة على   : عمومــيةويقصد بال : ةـصوصيـ الخ –عيار العمومية   ـم  - ب
  )1(. فتعني مدى تعلق القيمة بفئة معينة من المجتمع: مستوى المجتمع، أما الخصوصية

 التفريق بين النظر إلى القيمـة باعتبارهـا         :يةـ الوسيط –ائية  ـعيار النه ـم -جـ
  .غاية نهائية أو كونها وسيلة تؤدي إلى غاية أخرى

أي النظر للقيمة مـن     : مة والمستفيد منها  ـيتص الق ـقة بين مخ  الـعيار الع ـ م -د
  .حيث اتجاهها نحو استفادة الفرد أو المجتمع أو كليهما

النظر إلى القيمة من حيـث كونهـا اجتماعيـة          : ونـــار المضم ــ معي -هـ
  إلخ...دينية

  :قــيـاس الــقــيــم – 7

  : لدراسة القيم دراسة علمية تستخدم عدة طرق  سنحاول ذكرها

                                                            
  .  22 -23، ص صالسابقالمرجع : إيمان العربي النقيب  -)1(
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 :المالحظة أو المشاهدة المنظمة - 1 – 7

ـ التعرف على سلوك المبحوثين في غفلـة        من خاللها   يحاول الباحث    نهم، حيـث   م
يالحظ الباحث سلوكيات عينة البحث دون علمهم، وهذه العملية أكثر مالئمة عند األطفـال              

د حيث يكون التعبير اللفظي ليس في متناول الجميع، ولعل من ايجابيات هذه الطريقة تحدي             
  إلـى أن في دراسته للقيم الشخـصية " HAWKES"، ويشير هوكس تزييفالسلوك دون  

  )1 (.المالحظة تعتبر عامال مساعدا إلى جانب طرق القياس األخرى في دراستنا للقيم

 : المقابلة الشخصية .1

وهي مجموعة من األسئلة توجه من شخص لشخص آخر بغرض الحصول علـى             
لعب دورا مهما في قياس القيم لدى األفـراد، فقـد            وت ،معلومات حول سلوك هذا الشخص    

  )2( .استخدمت بوسائل شتى من طرف الباحثين في مجال قياس القيم

 :تحليل المضمون  .2

استخدم هذا األسلوب للكشف عن القيم من خالل تحليل مضمون الوسـائل، سـواء              
ـ   1974سنة  " رالف وايت "ويعتبر  . كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية        ل مـن    من أوائ

استخدم تحليل المضمون، كما استخدم في العديد من الدراسات الحضارية للمقارنـة بـين              
القيم لدى كل من طلبة مصر وأمريكا، كما استخدمه العديد من الباحثين فـي تحديـد دور              

حيث تمت دراسة مقارنة بين مجلتي      . مجالت األطفال في تنحية جملة من القيم االجتماعية       
للوقوف عن القيم االيجابيـة والـسلبية       ) 1979،  1974(ترة الممتدة من    للف" سمير وميكي "

التي تجملها لألطفال المصريين وقادت الدراسة إلى أن هناك قـيم ايجابيـة ممثلـة فـي                 

 
  .58 ص،مرجع سابق:  اللطيف محمد خليفةعبد - )1(
  .59 ،نفسهمرجع ال - )2(
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االحترام والصداقة واالندماج والتسامح كما تم تسجيل من القيم السلبية كاإلهمال والخمول            
  .وعدم الوالء للوطن والظلم والبخل

 ):االستخبارات(االستبيان  .3

من أكثر الطرق المستخدمة في قياس القيم وهناك العديد من الفئات المستخدمة في             
  :هذا المجال وسنعرض لفئتين أساسيتين

  : وتشمل أسئلة اختيارية من البدائل ومنها:الفئة األولى

 :زنــورت وفيونون وانـاستخبارات ألب •

اس القيم ويهدف إلى قياس جملة من القيم         من أوائل االستخبارات في قي     يعد و  
النظرية واالجتماعية والسياسية والجمالية والدينية واالقتصادية ويتضمن هذا القيـاس          

 :جزأين

  :الــجـــزء األول -1

  . من خالل اختيار بديل من بديلينالمبحوثمجموعة من البنود يجيب عليها   

  :الــجـــزء الثاني -2

 من خالل االختيار بديل     بحوثود يجيب عليها الم   مجموعة من البن     عبارة عن   
  .من بين أربعة بدائل

 :مـقيـاس الـقيـم الـفـارقــة •

 ويقــوم على أساس تصنيــف القـيم       ،"R.Prince" "برنــس"أعده  
  :إلى صنفــين
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 بــندا   64 ويتكــون من    . قيــم تقليـــدية وقيــم عصــريـة   
مجيــب أن يــختار واحـدة،       يشـمل كل منـها على عبـارتيـن وعـلى ال      

ـ    واألخرى تمثـل القـيم     ) كالقيـم األخالقية (ليدية  إحـداها تمثل القيــم التقـ
  .العصرية كاالهتمام بالحاضر والصداقة والسعادة

   :الفــئــة الثانــــية

      وهي االستخبارات التي تقيس القيم من خالل ترتيب الفـرد لعـدة بنـود               
  :أهميتها بالنسبة له ومنهاأو البدائل المقدمة حسب 

 :مـــقياس دراســـة االختيارات •

ويتضمن ثالث مشكالت رئيسية يرفق بكل منها ثمانية حلـول مفتوحـة،             
ويطلب من الفرد ترتيب هذه الحلول حسب أهيمتها من وجهـة نظـره ويفيـد               

 .االختبار في تحديد جملة من القيم مثل الدين والصداقة والخدمة االجتماعية

 :القيم الشخصيةمقياس  •

القـيم  ( قيم هي    10 بندا لقياس    90مكون من   "  HAWKES" "هوكس"أعده  
الجمالية، االسترخاء، الراحة، الصداقة، اإلثارة، الحياة األسرية، الحريـة البدنيـة،           

  )1 ().السيطرة أو التحكم، التقدم الشخصي، االعتراف أو التقدير من قبل اآلخرين

 قـيم مـن     03 بنود لقياس    03ة يضم كل منها      مجموع 30بنود المقياس إلى    
  .، ويطلب من الفرد ترتيبها حسب األهمية من وجهة نظره طبعا10القيم الـ

                                                            
  .64، صمرجع سابق: عبد اللطيف محمد خليفة -  )1(
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 :مــقــياس قــيــم الــعــمل •

 مجموعـة   18 قيمة، ويضم    15لقياس  " SUPER" "سوبر"      أعده  
، العالقة  اإلبداع، األمن، المكانة االجتماعية   (تحتوي كل منها أربعة قيم مختلفة       

  ).مع اآلخرين

 :"ROKEOCH" "روكيش"مسح القيم  •

الحكمة، احتـرام الـذات، الحريـة،       (ويتضمن جزأين األول لقياس القيم الغائية       
الطموح، المـرح،   ( قيمة والثانية لقياس القيم الوسيلية       18وتتكون من   ) الخ....السعادة،

يطلب من الفرد ترتيبها مـن       قيمة و  18وتتكون من   ) الخ... النظافة، األمانة، الشجاعة  
 .  حسب األهمية وبشكل مستقل عن اآلخر18 إلى 01

الحياة المريحة، الحياة المثيـرة،     :ويتكون مقياس القيم الغائية من القيم التالية       -
االنجاز، السالم العالمي، جمال العالم، المساواة، األمن العـائلي، الحريـة، الـسعادة،             

ب ، األمن القومي، المتعة، النجاة والخلود فـي الحيـاة           االنسجام والتناغم الداخلي، الح   
  .اآلخرة، احترام الذات، التقدير أو االعتراف االجتماعي، الصداقة الحقيقية، الحكمة

         طمـوح، واسـع األفـق، قـادر        : أما مقياس القيم الوسيلية فيشتمل القيم اآلتيـة       
واسع الخيال، مستقل، مثقف،    أو متمكن، مرح، نظيف، شجاع، متسامح، خدوم ، أمين،          

ضـبط  ( عقالني أو منطقي، محب ، مطيع، مهذب، متحمـل للمـسئولية، منـضبط              
  )1().النفس

ذ تعليم القيم في الجامعات صـوراً عديـدة، فـبعض الجامعـات             ـــيأخ -
والكليات المتخصصة تحاول أن تبني مناخاً جامعياً ملتزماً بالقيم والفضائل الخلفيـة            

 
  .150، 134، ص ص1993، المجلس الوطني للثقافة والفنون، واآلداب، ارتقاء القيمعبد اللطيف محمد خليفة،  -) 1(
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األسـاتذة والطلبـة    : األفراد من فئات البيئة الجامعيـة جميعهـا       يسهم في بنائه كل     
ومن الجامعات ما يقدم برنامجـاً متكـامالً مـن المـواد اإلجباريـة               . واإلداريين

واالختيارية إضافة إلى النشاطات العملية الموجه لتعزيز السلوك القيمي لدى طلبـة            
دداً من المـساقات فـي      ومنها أن الجامعة تدرس عادة ع     . الجامعات بطريقة مباشرة  

قضايا القيم واألخالق سواء في أبعادها النظرية أو العملية وينطبق ذلك على وجـه              
التحديد على تخصصات الفلسفة والتعليم الديني وعلم االجتماع وفي أحيـان قليلـة             
تطرح بعض الجامعات مادة اختيارية عامة في قضايا القيم واألخالق يدرسها مـن             

كما تطرح كثير من الجامعات فـي العـالم العربـي           . مهتمين بها شاء من الطلبة ال   
اإلسالمي مادة في الثقافة اإلسالمية تحتوي أحياناً على قدر كبيـر مـن المفـاهيم               

  . والتوجيهات األخالقية

  .ويتضح من خالل العرض السابق تنوع تصنيفات القيم مما يصعب في عملية قياسها

  

  

  

  

  

  

  

  

  ‐ 153 ‐



    
 

:رابعالفصل ال  االجتماعيـة القيــم                                   

                                                           

  :ا وأهميته القيم البيئية-8

ثمة تعريفات للقيم من جوانبها الفردية واالجتماعية، وبعـد الخـوض فـي هـذه               
 والـسلوكات التـي     األفكار القيم بمفهومها العام تتضمن      أن إلىالتعريفات فقد خلصنا    

 إلى سلبا، وتؤدي من ثم      أو إيجابايكتسبها الفرد من خالل المؤثرات التي يتعرض لها،         
  .اتجاهاته ومواقفه

قيم البيئية عن هذا اإلطار، ألنها سلوك أنساني مكتسب يتجلـى فـي             وال تخرج ال  
الموقـف الـذي    :" تصرفات الفرد إزاء بيئته المحيطة لذلك فالقيم البيئية تعرف بكونها         

 مشكالتها أو عدم استـشعاره، ومـن ثمـة          هيتخذه الفرد تجاه بيئته من حيث استشعار      
 عدم أو .روف البيئة نحو األفضل  استعداده للمساهمة في حل هذه المشكالت وتطوير ظ       

استعداده، وكذلك موقفه من استغالل الموارد الطبيعية في هذه البيئية استغالال راشـدا             
  )1(. سلباأو إيجابا قبوال، أو جائرا وفق المعتقدات السائدة رفضا أو

وهذا االتجاه أو االستعداد ال يتأتى إال من خالل التربية، حيث يربى األفراد علـى               
عامل االيجابي مع البيئة بمساعدة المتعلمين على تطوير قيمهم البيئية بإتباع أساليب            الت

متعددة من المناقشات والمواقف والممارسات البيئية السليمة، بحيث تصبح هذه القـيم            
  .جزءا من مكوناتهم الشخصية

 تضمين المناهج  المدرسـية قيمـا        أهمية إلى) سكوت(  يشير   اإلطاروضمن هذا   
 تـسهم   أن يمكـن    إذ القيم البيئية لها دور مهم في المنهاج الدراسي،          أن:" ، بقوله بيئية

  )2( . في المجتمعكأفراد، ذ والسلوكي عند التالمياألخالقيبفعالية في التطوير 

 
  .362، ص1988، دار المعارف، القاهرة، لتنفيذ والتقويمالتربية البيئية، النموذج وا:  صبري الدمرداش–) 1(

(2 -) Scott,William et Chiris,Qultim (1995): Environmenttal value education; an operation 
of the roll in  the rolr in the school curriculum, P3. 
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 عملية غرس القيم البيئية، مما تعرض له من مشكالت، وما يتهددها            أنوهذا يعني   
  .ستثمارا رشيدا يحفظ نظافتها وتوازنها ومن ثمة استثمار مواردها اإخطارمن 

 :اإلسالممفهوم القيم البيئية في  -9

 أهمها ومن األحياء، عالم في توجد ال بخصائص وميزه اإلنسان، كرم تعالى اهللا إن
 باألعمال األرض ليستعمر أهله و اإلنسان خلق وتعالى سبحانه فاهللا ،األرض في الخالفة
 والتكريم حدوده وفي التفضيل هذا اإلنسان يستغل ال حتى  و اهللا منهج ظل في الصالحة

 يعاونه قيمياً نظاما اإلسالم قدم األخرى، المخلوقات على والتعدي البيئة، إلى اإلساءة في
 خالل من االهتمام هذا ويتبلور سلوكه، ضبط على ويعمل البيئة، مع السلمي تعايشه في

 المعيارية المنبثقة من األحكامموعة  الذي ينص على مجاإلسالمية البيئية القيم مفهوم
 تجاه البيئة، وتمكنه من اإلنسان، التي تكون بمثابة موجهات لسلوك اإلسالمية األصول

  )1( : ومن هذه القيم نذكراألرضتحقيق وظيفة الخالفة في 

على مكونات البيئيـة     تختص بتوجيه سلوك الفرد نحو المحافظة        :قيم المحافظة  -1
وة المائية، الثروة النباتية، الثروة الحيوانية، الصحة البدنية، الغـالف          الثر: وتشمل المفاهيم 

  .الجوي، نظافة الطرقات، نظافة بيوت اهللا، الهدوء وعدم الفوضى

 في بيئـة صـحية      اإلنسان يحيا   أن على   اإلسالميةوفي هذا المجال حرصت العقيدة      
 تكفل سالمة البيئة وحمايتها      والقيم البيئية التي   مناسبة ووصفت عددا من القواعد والمبادئ     

 موجهة لتكوين ثقافة بيئية، وسلوك قـويم        وآداب وإشاراتمن العبث، من خالل نصوص      
  )2( . يقدر البيئة ويحافظ عليهااألفرادلدى 

 
 دراسة نظريـة،     في تنميتها،  اإلسالميةودور التربية    اإلسالمالقيم البيئية في    : عزيزة محمود عبد الحسيب رمال     –) 1(

  .75، ص1991جامعة الملك عبد العزيز، كلية التربية، قيم التربية اإلسالمية، السعودية، 
، منـشورات المنظمـة     إسالميةدراسات بيئية، تحليل لبعض المشكالت في وجهة نظر         : وآخرونأحمد الريسوني    –) 2(

  50.1999لثقافية، ايسيسكو ، المغرب، ،ص  للتربية والعلوم ااإلسالمية
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 هي تلك القيم التي تختص بتوجيـه سـلوك          ):التوازن االعتدال (  قيم االستغالل    -2
 التمتع بموارد الطبيعة    لإلنسان اإلسالم أتاحة، فقد    نحو االستغالل الجيد لمكونات البيئ     أفراد

 الجسمية عليه وعلى المجتمع من سوء       األضرار وال تبذير، لكيال تنعكس      إسرافمن غير   
  .التصرف

ويعد اإلنسان في وقتنا الحاضر من أهم العوامل المؤثرة في التوازن البيئي، وقد بـدا       
، واالنفجار التكنولوجي والصناعي والديمغرافي     هذا التأثير في التزايد منذ الثورة الصناعية      

المتمثل في ازدياد السكان وارتفاع مستوى المعيشة، وممارسات اإلفراط والتفـريط التـي             
  )1( .يتخبط فيها العالم المتقدم اليوم

 نحـو التـذوق     اإلنـسان  هي القيم التي تختص بتوجيه سـلوك         : القيم الجمالية  -3
 جميـل يحـب     ن اهللا إ: "  رسول اهللا صلى اله عليه وسـلم         الجمالي لمكونات البيئة، قال   

  ".الجمال

، بتوجيه  اإلنسان القيم البيئية تركز على  تنمية الخلق البيئي لدى           أنيتضح مما سبق    
 للتفاعـل مـع عناصـر البيئـة         وإعدادهسلوكه في تعامله مع البيئة بمؤثراتها البشرية،        

جله، وحماية  أيئة، واستمرار تكييف البيئة من      جل الب أالمختلفة، بما ينمي معنى التكيف من       
 المعارف البيئية التي تساعده في فهم العالقـات         اإلنسان إكسابالنظام البيئي وهذا يتطلب     

 التي تمكنه مـن     اإلنسانالمتبادلة بنية وبين عناصر البيئة، ويتطلب كذلك تنمية مهارات          
 تنميـة   أيـضا  التربيـة البيئيـة       ، وتستلزم  األفضلالمساهمة في تطوير هذه البيئة نحو       
 اهتمامه نحو هـذه البيئـة،       وإثارة  بيئته، إزاء اإلنساناالتجاهات والقيم التي تحكم سلوك      

  . العمل على صيانتها والمحافظة على مواردهاألهمية التقدير أوجه وإكسابه

 
  .25، ص 2001، دار قنديل ، عمان، 1ط:  والبيئةاإلسالم : الخطيبإبراهيمهشام  –) 1(
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القيم البيئية تعد جزءا مهما من القيم ككل فإنه يمكن إسقاط ما            و بما أن     -
  . باعتبارها جزءا اليتجزأ منها.  عناصر عليهاتقدم من

وفيما يتعلق بالقيم البيئية فينبغي للتربية البيئية أن تطور مواقف مالئمة             -
لتحسين نوعية البيئة، فال سبيل إلى إحداث تغيير حقيقي في سلوك الناس اتجاه البيئة              

دة حرة ووعي، قيم    إال إذا أمكن لغالبية األفراد في مجتمع معين أن يعتنقوا، عن إرا           
 ولهذه الغاية ينبغـي للتربيــة  . بيئية أكثر ايجابية، تصبح أسـاسا النضـباط ذاتي     

تسعى إلى توضـيح وتنسيق ما لدى األفراد والمجتمعات من اهتمامات           البـيئية أن 
 .وقيم أخالقية وجمالية واقتصادية بقدر ما لها من تأثير على البيئة

  

  :ةـالصـخ

  مفهومهـا، أهميتهـا،    إبـراز  حاولنـا    حيـث فصل موضوع القيم    تناولنا في هذا ال   
إلى القيم   ثم   .رها، صراع القيم، تصنيفها، وأخيرا طرق قياسها      مصادرها، تغي  خصائصها،

  .  وتطرقنا لجزئية تعليم القيم بالجامعاتالبيئية كجزء مهم من القيم
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 :امسخالفصل ال   والبيئـــــةامعةجال                   

                                                

  :امـعـةـ الج:أوال

  : دـيـتـمه
 أنشأت المجتمعات عددا من المؤسـسات التـي         رغبة منها في التقدم واالستمرار،    

ومن أهم هذه المؤسسات نجـد الجامعـة،        .  لها مهمة تحقيق هذه الرغبة النبيلة      أوكلت
 األفراد، وبالتالي فهي تنشئةعليمية وتكوينية فهي تعمل على  فإضافة إلى كونها مؤسسة ت    

، وتشترك مع باقي المؤسسات األخـرى فـي         االجتماعيةمؤسسة من مؤسسات التنشئة     
الجامعـة مـسئولية      فيوتتولى العملية التعليمية     البعض،   بعضهابربط أجيال المجتمع    

اجها عمليـات اإلنتـاج والنمـو       توفير القوى العاملة المدربة والكوادر الفنية التي تحت       
، هذا وقد أكدت العديد من الدراسات الحديثة على أهميـة االسـتثمار فـي               التكنولوجي

باعتباره ينصب أساسا على العنـصر       ، )1(التعليم نظرا ألهميته البالغة للفرد والمجتمع     
  )2(.معالبشري ويهدف إلى تنمية اإلنسان تنمية شاملة متكاملة وإعداده للحياة في المجت

       الجامعة هي التعليم العـالي، أي أنهـا تجـاوز المراحـل            "   بأن  "داورا ند " يرى 
 إلى حدود المعرفة و اآلداب و الفنون ، فهي قبـل كـل              امتداداو مستوى البكالوريا و     

  )3(. "شيء مؤسسة التعليم العالي

   .هوم واحدسنستعمل في دراستنا هذه كل من مفهوم الجامعة و التعليم العالي كمف
أ بناء على مشاكل و مطامح المجتمع الـذي         ـة تنش ـق عليه أن الجامع   ـإن المتف 

وجدت فيه، فالمجتمع هو الذي يحدد أهداف و توجهات جامعاته، ألنّه ال يمكن فـصل               
   )4(.الخ ...الجامعة عن محيطها االجتماعي و االقتصادي و السياسي

 
  .205،ص2001، عمان دار صفاء، التربيةمدخل إلى:عمر أحمد همشري -)1(
  .332، ص2000، اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية، لتربيةاأسس :  شبل بدران، أحمد فاروق محفوظ-)2(
         مجلة العلوم االجتماعيـة -"الجامعة الجزائرية نموذجـا "الجامعة و رهانات عصر العولمة       :الطّاهر إبراهيمي  -)3(

  .168، ص لجزائر، جامعة باتنة ا، 2003 ، جوان8د إلنسانية ، العداو 
مخبر ،   2001 ، قسنطينة ،   1 ط -إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية      :فضيل دليو و آخرون    -)4(

   .77ص .مخبر التطبيقات النفسية و التربوية ، منشورات جامعة منتوري+ علم اجتماع االتصال
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ي هو  التكوين العالي أو التكوين الجـامعي،         و في الجزائر فإن مفهوم التعليم العال      
كل نمط للتكـوين أو التكـوين       :" وحسب الجريدة الرسمية، يعرف التعليم العالي  بأنه         

للبحث يقدم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي من طرف مؤسسات التعليم العالي، كما              
ـ              ن طـرف   يمكن أن يقدم تكوين تقني في مستوى عالي من طرف مؤسسات معتمدة م

الدولة، و تتكون مؤسسات التعليم العالي من الجامعات و المراكز الجامعية و المدارس             
  كما يمكن أن تنشأ معاهد و مـدارس لـدى دوائـر              .لجامعةاو المعاهد الخارجة عن     

    )1(."وزارية أخرى بتقرير مشترك مع الوزير المكلف بالتعليم العالي 

 :عةــامـــة  الجــميـ أه– 1

 نقل التراث االجتماعي من السلف إلـى         كذلك في   العملية التكوينية للجامعة     لثمتت
المجتمع، المنتظر منهم قيادتـه فيمـا بعـد         ) نخبة( الخلف كما تعمل على تنشئة صفة       

  )2(.وتوضيح معالم الطريق التي عليه أن يسلكها للوصول إلى مستويات الرقي العليا

  .ة عن الجامعة و أهدافهالذلك سنحاول في هذا الفصل إعطاء لمح

في بعض األوقات كانت الجامعة تعتبر مؤسـسة ذات هـداف أخالقـي معنـوي               
مسؤول عن نقل قيم اجتماعية معينة إلى األطر القومية، بينما بدت في أوقات أخـرى               

   )3( .كمركز إلعداد األخصائيين أو ملجأ للباحثين والمحققين

 
 ،1999 ،24  العـدد     -05-99الجريدة الرسمية ، القانون رقـم      -الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية    -)1(

   .4ص

، دراسـة ميدانيـة بجامعـات الـشرق         تقويم العمليـة التكوينية في الجامعـة     :  لحسن بوعبد اهللا، محمد مقداد     -)2(
   .01، ص 1998الجزائري،   الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

، تر، أحمد القادري، مطبعة جامعة دمـشق،        فــن التعــلـيم وفـن التـعـلـم   : وآخرون نورمان ماكنري    -)3(
  .20، ص 1973
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 إليهـا،  والنفـاذ  والمعرفة، المعلومات ءإنشا حرية فرد لكل اليوم الجامعة وتتيح
 بما والمستدامة الشاملة التنمية وتحقيق الحياة، نوعية لتحسين ونشرها منها، واالستفادة

 العربـي  التـراث  مـن  القـيم  استلهام مغفلة غير العصر و متطلباته روح مع يتالءم
 .واإلنساني اإلسالمي

لعلم من أجل العلـم و الوصـول      فمهمة الجامعة اليوم لم تعد تقتصر على تطوير ا        
إلى الحقائـق العلمية فقط، بل تطورت لتشمل تطوير المجتمع و النهوض به على كل              

 . الجوانب، و المســاهمة في حل مشكالتـه

 : تطور  الجـامـعة– 2

 الطبيعي لمؤسسات التعليم المتخصصة و التـي ظلـت      االمتدادتعتبر جامعة اليوم    
اج ـــث اإلنت ــنة أساسية للمعارف اإلنسانية من حي     تتطور على مر السنين كحاض    

و التطبيق، لكن و بالرغم من أن الجامعة كمؤسسة تعليمية إلنتـاج المعرفـة المعقـدة                
التنظيم ، حديثة النشأة نسبيا، إال أن جذورها التاريخية ضاربة في القـدم تعـود إلـى                 

      ت القديمـة كالفرعونيـة     مدارس الحكمة في الصين القديمة أو ما يماثلها في الحضارا         
  .و الهندية و البابلية 

 مـا يعـرف     أنـشئوا و من المعروف أن المسلمين منذ بداية ظهـور اإلسـالم            
 نقلة نوعية في بنـاء      اعتبرتبالجوامـــع و خصوصا مع الهجرة المحمدية ، التي         

رى، و التـي    المسجد النبوي الذي شكل النواة الحقيقية للمدارس العربية اإلسالمية الكب         
كما أنشئت العديـد مـن      . تطورت منها الجامعة الحديثة بمفهومها العصري في أوربا       

ـ   المسجد الحرام بمكة، المسجد الجامع بالبصرة ، المسجد الجامع         : المساجد الجامعة ك
 الجامع األموي بدمشق، جـامع القيـروان        ،بالفسطاط بمصر، المسجد األقصى بالقدس    

  .الخ ....قرطبة في األندلسبتونس، المسجد الجامع ب
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نكر دور الجامع األزهر كنوع من المدارس العليا، و الذي أنشأ فـي             ن ال    أننا كما
 ولـى ، عالوة على ذلك كانت هذه المدارس النـواة األ         م970عامعهد الدولة الفاطمية    

م، 1233 ببغداد عام     "المستنصرية" إلنشاء جامعات عربية إسالمية قوية مثل الجامعة        
و لعله األقرب صيغة لما يعرف اليوم بالجامعة، وأقدمه       ) المغرب( القرويين بفاس    جامع

في التاريخ من حيث الهيكلة و التنظيم و نوعية التكوين، و قد شرع فـي بنائـه عـام                   
هذا و نجد   . على منواله في القرون الوسطى     قد أسست    جامعات أوروبا   جد  م، و ن  875

  :ما يليدة مراحل ، يمكن إجمالها فيالتطور التاريخي للجامعة قد مر بع

  :الجامعات في العصور الوسطى: أوال

 تام  اتفاق إال أنه ليس هناك      ،بغض النظر عن وجود الجامعات في العصور القديمة       
فيما يتعلق بتاريخ إنشاء الجامعات، ذلك ألنها أنشئت في بادئ األمر على أنها مدارس              

    )1( .مهنية

كبير في نشأة الجامعـات فـي       الثر  األالفلسفية اليونانية   و قد كان لتأثير المدارس      
العصور الوسطى، و خاصة في مراحلها التاريخية األولى، إذ لعبت الجامعة في ذلـك              
   الوقت دورا هاما سواء في العالم اإلسالمي أو في أوربا في صياغة أفكـار المجتمـع،               

  .و قيادتها للحركة الثقافية و الفكرية

 أخذ فيه نجم الجامعات في العالم اإلسالمي في األفـول بفعـل             و في الوقت الذي   
 الجامعة في أوربا تواصل تقدمها بـشيء مـن          المجتمع، ظلت االنحطاط الذي أصاب    

 و انقطعت عن    التفكير، فظلت حبيسة نمط مثالي من       العلمية،التحفظ تجاه االكتشافات    
  . المجتمع

 
 مصر، الـدار   -"دراسة تحليلية للعالقة بين الجامعة و السلطة      " الجامعة و السلطة     :عبد العزيز الغريب صقر    -)1(

   .146، ص 2005، العالمية
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 دورا هاما في صياغة األفكار، و هكذا نجد أن الجامعة في العصور الوسطى لعبت      
    )1(.سواء في العالم اإلسالمي أو األوربي

  : الجامعات في عصر اإلصالح: ثانيا

 يبدأ من القرن السادس عشر إلى القـرن         "التنوير" يطلق علي هذا العصر عصر      
عشر، و فيه كان للحركة الثقافية و الفكرية و السياسية دور في تغيير المؤسسات               الثامن

جامعية، إضافة إلى طبيعة االستقرار االجتماعي الذي اتسم به هذا العصر، و الـشيء              ال
المالحظ في هذا الزمن هو أن النمو الكمي للجامعات كان بطيئـا مقارنـة بالعـصور                

 . الوسطى

لقد تميزت الجامعات في عصر اإلصالح بتغير جوهري في توجيه سياسات التعليم            
ـ  ـات من الطاب  ـذه السياس ـث تغيرت ه  الجـامعي و إيديولوجيـاته، حي    المي ـع الع

و عموما يمكن القول أن الجامعات      . ي، و هذا نتيجة ظهور فكرة القوميات      ـومـإلى الق 
األوروبية أثناء عصر اإلصالح و في نهاية القرن الثامن عشر، لـم تكـن بالـصورة                

لم تعـرف   اإليجابية التي ظهرت بها جامعات العصور الوسطى، نظرا ألن الجامعات           
    )2(.كما أن البحث العلمي لم يعد ذا أهمية في النظام األكاديمي توسعا من حيث الحجم،

  : الجامعة في العـصر الحديث: ثالثا

جامعات العصور الوسـطى، و مـع أن هـذه          ل امتداداالجامعات المعاصرة   تعتبر  
       ورالجامعات مازالت تحمل الكثير من المعالم التـي ورثتهـا مـن جامعـات العـص               

 
، 2001 ، قـسنطينة ،      1 ط - الديمقراطية في الجامعـة الجزائريـة      إشكالية المشاركة  -فضيل دليو و آخرون    -)1(

   .76 -75 ص ص .مخبر علم اجتماع االتصال مخبر التطبيقات النفسية و التربوية، منشورات جامعة منتوري
   ،1991، اإلسكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة      ،يم الجامعي ــسوسيولوجيا التعل  : عبد اهللا محمد عبد الرحمان     -)2(

   .38، 33 ص ص
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          جدها تتطور بصورة سريــعة و تكثـف مـن اهتماماتهـا            ن - ناإال أن  )1( .الوسطى
و العلمي   و وظائفها و تنوع من أهدافها المجتمعية مواكبة بذلك حركة التقدم الصناعي           

، ثورة ال تقل أهميـة عـن الثـورة          "الثورة التعليمية " : ـمحدثة ما يسمى ب    الحاصل،
أن عمليـة التوسـع     : "تالكوت بارسـونز  "  عالم االجتماع الشهير  "رى  الصناعية، إذ ي  

 نتيجـة  تبقدر ما جاء  من فراغ ،يأتتالشامل في مجال التعليم في العصر الحديث لم 
ير الكبرى التي حدثت في طبيعة بناء المجتمعات الحديثة، و لعل           يالعديد من مظاهر التغ   

رة التعليميـة بـالثو "رات حـدوث مـا يـسمى    من أهم هذه التغي" "Educationnel 

Révolution عشر)2( أواخــر القرن الـثامن عشر وامتدادا للقرن الـتاسعفي ."   

 أضـيفت األلمانية في القرن التاسع عـشر المـيالدي         ومع نهضة جامعات البحث     
وظيفة أخرى للجامعة تتعلق بتوليد المعرفة إلى جانب التعليم وإعداد القـوى العاملـة              

وهذا األنموذج الذي تعهدت فيه الجامعة بالبحث والتدريس كـان لـه تـأثير              المتعلمة،  
عاملي واسع مع بداية القرن العشرين، ليس خالل انتشاره الواسع في الواليات المتحدة              
األمريكية فحسب، وإنما أيضا ألن تطبيق التدريس والبحث كان مختلفا تماما في العديد             

   )3( .يعمالن بمعزل عن بعضهما البعضمن الدول األوروبية، وربما كانا 

أما بالنسبة للمملكة المتحدة فإن تطور وظيفة البحث العلمي كان بطيئا، ومرتبطـا             
وبـدال مـن وجـود      .  من توليد المعرفة الجديدة    ، أكثر  المعرفة للطلبة  ، ونقل بالتحديث

معـا  وظيفتين للجامعة إحداهما التدريس واألخرى البحث، اتحدت هاتـان الوظيفتـان            

 
 ، 2002 ،   1ط،  االتجاهات الحديثة في التعليم الجـامعي المعاصـر و أسـاليب تدريـسه             : محمد منير مرسي   -)1(

   .10، ص القاهرة، عالم الكتب
النشأة التطورية  و المداخل النظرية و الدراسـات         " علم اجتماع التربية الحديث      : عبد اهللا محمد عبد الرحمان     -)2(

   .40 اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، ص ، "الميدانية الحديثة

، الرياض، مكتبة الملك فهـد الوطنيـة،   الجامعة في عصر العولمة : فهد بن سلطان السلطان   :  روجر كنـج، تر   -)3(
  .37، ص2008
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الذاتي للمجتمعات الفكرية جاءت الدعوة     "متفاعلتان، ومع نمو التفكير العلمي والتنظيمي     
، وأصبحت االستقاللية والحريـة واألكاديميـة       اإلجراءاتإلى صياغة المناهج وتشريع     

)1(.داخل المؤسسات الجامعية شرطا ضروريا للتقدم العلمي والصناعي والعسكري

  :ور الجامعة في أوربا قد مر بثالث مراحل هيعموما يمكن القول بأن تطو 

 :المـرحلـة األولـى -

  .رىـكبـية الـربـدارس العـدا للمـتبر تقليـعـت

 :المـرحلة الثـانيـة -  

ـ  ـلـلت الع ـادس، وقد أهم  ـرن الـس ـتبدأ من الق       ـ  ـوم التجريب ل ـية بفع
  .ةـسـمنة الكنيـهي

 : ثـةـالمرحـلة الثال -  

ة انبعاثـا جديـدا     ـ حيث عرفت الجامع   ،رن الـتاسع عشر  ـالق من نهاية    بداية  
     )2( .لـووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تطور مذه

 : أهـداف الجـامـعـة- 3

إن وضع أهداف محددة لكل الجامعات بصفة عامة يعد أمرا غيـر ممكـن، ألن               
ف التـي   األهداف التي تخدم مجتمع معين قد ال تصلح لخدمة مجتمع آخر، و األهـدا             

     )3( .وضعت في زمن معين قد ال يمـكن تطبيقها في فترة زمنية أخرى

 
  . 38ص  :المرجع السابق -)1(
   .77، ص  ،مرجع سبق ذكرهإشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية:  فضيل دليو و آخرون-)2(
   .56 - 54، ص صمرجع سبـق ذكـره :عبد العزيز الغريب صقر )3(
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و يمكن القول أن المؤسسة الجامعية تتسم بكونها الحلقة المجتمعية األكثر تماسا مع             
معطيات العلوم و المعارف و التطورات، حيث تضم كما و نوعا من األطـر البـشرية     

      .)1( لرسم معالم المستقبلالمؤهلة لنقل تلك المعارف و العلوم

  :و عليه، يمكن إجمال أهداف الجامعة فيما يلي

  :قيادة المجتمع نحو الرقي و التقدم   -

  :و يتم ذلك عن طريق

           نقل المعرفة و تطويرها، عن طريق التـدريس فـي مراحلـه العاديـة               •
           اإلنـسانية  و العالية، و كذا اإلضافة لها عن طريـق البحـوث المتـصلة بـالعلوم              

  .و التطبيقية، وهذا كله بهدف تثقيف المجتمع
فالبعض يقـوم بمهـام     : إعداد الباحثين عن طريق برامج الدراسات العليا         •

البحث و التدريس، و البعض اآلخر يقوم بمهام البحث و العمـل فـي مؤسـسات                
  .أخرى
اجـات  إعداد التخصصات المستقبلية التي تمليها تطـورات العلـم و احتي           •
  .)2(العصر

تسعى الجامعة باعتبارها مؤسسة علمية إلى تنمية المجتمع و إحـداث التغييـر           
  .)3(اإليجابي فيه لمستقبل أحسن

 
دراسة تطبيقية لكليات العلوم    " إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية         :بسمان فيصل محجوب   - )1(

  .52 ، ص المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،2003القاهرة ،، "اإلدارية و التجارة 
          ، مـصر، الـدار العربيـة للكتـاب    ، 2001، 1 ط،التعليم الجامعي بـين النظريـة و التطبيـق     :حسن شحاتة  - )2(

  .14 - 13ص ص

  . 6 ص ،مرجع سابق :لحسن بوعبد اهللا -)3(
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 والجامعة  لها دور كبير في تقديم المعرفـة و تـشجيع القـيم               و النهوض  •
 بالمجتمع، كما أنها تسعى  للحفاظ على هوية المجتمع و التجديد في هـذه               األخالقية

  .  لهوية باتجاه تحديات المستقبلا

  : وظـائـف الجـامـعـة - 4

  :   هنـاك ثالثــة وظـائف رئيسـية للجـامـعة

  : إعــداد القـوى البشــرية •

و هذا يكون من خالل إعداد الكوادر المطلوبة و التي ستقوم بشغل الوظائـف             
لي ، و تهيئتهـا     العلميـة و التقنيــة و المهنية و اإلداريـة ذات المستوى العــا          

للقيام بمهمات القيادة الفكرية في مختلف النشاطات من أجـل تقـديم االستـشارة و               
   )1( .المساهمة في القيام بمهمات القيادة

  ): تطــوير المعـرفة(البــحث العلــمي  •

وهو أحد الوظائف الثالث التي يستند إليها التعلـيم الجـامعي فـي مفهومـه               
ـ    ــامعة أن تقـوم بتوليـد المعرفـة و االختراعـات           المعاصر فالمتوقع من الج

المطلوبة عن طريق متابعة البحث و التعمق العلمي و اإلسهام في تقـدم المعرفـة               
اإلنسانية لوضعها في خدمة اإلنسان و المجتمع عن طريـق تـشخيص مـشكالته              
 االجتماعيـــة و االقتصادية، و إيجاد الحلول العلمية المناسبة لتطوير الحياة فـي           

مجتمعات هذه الجامعة، فال يمكن أن توجــد جامعـة بالمعنى الحقيقي، إذا هـي             
  .أهملت البحث العلمي

 
، بيـة  ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العر1 ط-نحو إستراتيجية بديلة للتنمية الشاملة    :علي خليفة الكواري   -)1(

  .    106، ص1985
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  :التنـشيط الثقـافي و الفكـري العـام •

إن نشر العلم و الثقافة يعد من رسالة الجامعة، و التـي هـي بمثابـة مركـز      
لمهنيـة ، و التي    لإلشعاع الفكري و المعرفي و تنمية الملكات المهارات العلمية و ا          

   )1(تمثل الحجر األساسي لعمليات التنمية الوطنية 

  :  مكـونـات التعـليـم العـالـي - 5

و خـصوصا      يعتبر التعليـم العـالي  العمود األساسي للتنمية البشرية المستدامة          
      في العصر الحاضر، حيث أصبح التعليم المستمر من أهم بنـود إسـتراتيجيات الـدول،              

     بالوظائف التي أنشأت ألجلها، ال بد لهـا مـن عناصـر              لكي تقوم المؤسسة الجامعية    و
  :و أطراف فـاعلة و متفاعلة، نذكرها فيما يلي

 ): األسـتـاذ(  هـيـئة التـدريـس -1- 5

ألداء وظيفتها تحتاج المؤسسة الجامعية إلى عنصر مهم جـدا، يتمثـل فـي هيئـة           
حجر الزاوية في العملية التربويـة التعليميـة ،   "  الذي يعد   التدريس أو األستاذ الجامعي،   

وهو القائم بهذه العملية بوصفه نـاقال للمعرفة و مسؤوال عـن السير الحـسن للعمليـة               
   )1( "البيداغوجية في الجـامعة

الفرد الذي  : " و يعرف األستاذ الجامعي أو عضو هيئة التدريس في الجامعة بأنه            
 أو ما يعادلها و استثناء من يحمل درجة ماجستير، و يعـين فـي               يحمل درجة دكتوراه  

الجـامعة برتبة جامعية كأستاذ مساعد أو أستاذ مشارك أو أسـتاذ متعاقـد، و يعتبـر                
 
مخبـر علـم اجتمـاع       ،   2006  ، قـسنطينة،   2ط،  المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة     :فضيل دليو  - ) 1(

  .91، ص االتصال، منشورات جامعة منتوري
             ،  ، مرجـع سـبق ذكـره       إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعـة الجزائريـة       : فضيل دليو و آخرون    - ) 2(

  .91 -79ص ص 
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 عضو هيئة التدريس الدعامة األساسية الكبرى في قوة الجامعة و مستواها و نوعيتهـا              
   )1(."و سمعتها 

تها و مخابرها عددا من المدرسين و البـاحثين،         ال بد  للجامعة أن تجمع في مدرجا       
أو بمجرد نقل   ... الذين ال يكتفون بتلقين طالبهم مجموعة من المعلومات المعروفة سابقا         

الخبرة الموجودة في البالد األجنبية ، و لكنهم يتعاونون معهم علـى اكتـشاف الطريـق                
ها و تطويرها وفق معطيات     األمثل الستخدام تلك المعلومــات و تمثيلها و إعادة صياغت        

   ."الواقع الوطني 

أن األستاذ الجامعي هو ذلك الذي يـدرب طالبـه علـى       :  "جون ديوي  ":و يرى 
استخدام اآللة العلمية، و ليس الذي يتعلم بالنيابة عنهم، فهو الذي يشترك مع طالبه في               

   )2( ."تحقيق نمو ذاتي يصل إلى أعماق الشخصية و يمتد إلى أسلوب الحياة 

  :ويقوم األستاذ الجامعي برسالتين مهمتين وفي وقت واحد هما

تكون بالقيام بتدريس طلبة الجامعة في مختلف مراحـل         : الـرســالة األولـى  -
  .التعليم الجامعي

تتمثل في القيام بالبحوث العليمة ألجل تقـدم العلـم و           :  الرسـالــة الثـانيـة 
ـ                  ذي يجمـع بـين وظيفـة البحـث العلمـي           ترقيته، و األستاذ الجامعي الكامل هو ال
  )3( .و التأليف، و وظيفة التدريس في وقت واحد

 
 مجلة مخبر أبحـاث فـي اللغـة و          ،عضو هيئة التدريس و أخالقيات و أدبيات الجامعة       : عبد الرحمان برقوق  - )1(

  . 65 -59 ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص ص 2005األدب الجزائري، 
 المطبوعـات    الجزائـر، ديـوان    ،المهام الحضارية للمدرسة و الجامعة الجزائريـة      : محمد العربي ولد خليفة    - )2(

  .197، ص 1989الجامعية، 
، 1990،   ، بن عكنون، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيـة        2 ط ،أصــول التربية و التعليم   : رابح تركي  - )3(

  . 73 -72ص ص 
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  :)يــامعــجالالطالب (ة ـالبيـة الطــاعــالجم -2- 5    

 من المرحلـة    باالنتقالشخص سمح له مستواه العلمي       " هو الطالب الجامعي    إن
ل له الحـصول علـى      امعة وفقا لتخصص يخو   الثانوية، بشقيها العام و التقني إلى الج      

   )1(" إذ أن للطـالب الحق في اختيار التخصص الذي يتمــاشى و ميله الشهادة،

 أحد العناصر األساسية الفاعلة في العمليـة التربويـة           يعتبر و الطالب الجامعي  
ـ .  و يمثل عدديا الفئة الغالبة في المؤسسة الجامعية    الجامعي،طيلة التكوين    الل فمن خ

التكوين الجامعي الذي يتلقاه خالل سنوات دراسته في الجامعة يتمكن هذا األخير من             
  .مهاراته و تنمية الشخصية،تطوير قدراته و استعداداته 

 : الهــيكــل اإلداري و التـنظــيمي- 3- 5

تلك المكونات البشرية المتكاملـة و المتناسـقة        : " الهيكل اإلداري و التنظيمي هو    
ت اإلدارية و التنظيمية وفقا للنظام الهيكلي العـام و الوظيفي، التي تدير وتسير             النشاطا

   )2( ."المؤسسة الجـامعيـة 

  :  التـعلــيم العـالي فــي الجـزائـر- 6

  : تـطـور الجـامعـة الجـزائـرية - 1 -   6

       يعد التعليم أحد المتغيرات األساسية في جميع البرامج التـي شـهدها العـالم،             "  
و يعود ذلك إلى الدور الرئيسي الذي لعبه هذا الجانب في تنمية القدرات العقليـة التـي       
تتحكم في عملية التنمية ذاتها، ألنه يشجع النمو و يـساعد فـي التنـسيق االجتمـاعي                 

 
  ، 193 المستقبل العربي ، العـدد     -"منظور الجامعة العصرية  "مسؤولية المجتمع العلمي العربي      :رياض قاسم  - )1(

  . 85، ص الكويت، 1995مارس
  .94، ص  ، مرجع سبق ذكرهإشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية :فضيل دليو و آخرون - )2(
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لألعضاء الجدد في المجتمع و في نظام القيم الثقافية و السياسية السائدة،  و انطالقا من                
ئد للتعليم في تشجيع التنمية االجتماعيـة و االقتـصادية، ركـزت التجربـة              الدور الرا 

   )1(. "الجزائرية على هذا المتغير المحدد في عمليتها التنموية قياسا بالجوانب األخرى

  . لقد مر التعليم العالي في الجزائر بمراحل تاريخية هامة سنحاول عرضها

  :سـتعـمار التـعـليـم الـعالي في عـهـد اال-1- 1 -6

تمثل أساسا في دور الزوايا و المساجد، لتعليم اللغة و الدين، و نـشر الثقافـة                  
          اإلسالمية، لذلك عمل االستعمار الفرنسي على القضاء على هـذه المراكـز الثقافيـة             

  . و الدينية

  :نشــأة الجامعــة الجــزائـرية -

، حيث أنشئت بالجزائر فـي سـنة      رياالستعمايعود نظام التعليم العالي إلى العهد       
     مدارس الحقـوق، العلـوم      1879 مدرسة عالية في الطب و الصيدلة، ثم سنة          1859

، التي ستسير علـى     الجزائر جامعة   1909و اآلداب و التي سيعطي تجميعها معا سنة         
   )2(.منوال سابقاتها بفرنسا

لم يكن بنفس مستوى ذلك      التعليم في الجزائر في تلك المدارس أو الجامعة          إال أن  
الموجود في فرنسا، فقد كان يهدف إلى تعليم وتثقيف أبنـاء الفرنـسيين المتواجـدين               
بالجزائر، و كذا تكوين نخبة مزيفة من المثقفين الجزائريين مقطوعـة الـصلة عـن               

 
 القاهرة ، دار    ،2004  ، 1 ط ،"االقتصاد ، المجتمع و السياسة      " الدولة الجزائرية الحديثة     :عبد العـالي دبلة  - )1(

  .103، ص الفجر
مجلـة إنـسانيات،     ،حالة الجزائر و العالم العربي    : امعة نتاجا للتاريخ و رهانا مؤسساتيا     الج: حسن رمعون  - )2(

              ،وهـران ، الجزائـر ، مركـز البحـث فـي األنثروبولوجيـا االجتماعيـة و الثقافيـة                   ،1998ديسمبر  ، 6العدد
  .63 -51ص ص 
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 ، وعلى هذا ظلت الجامعة      االستعماريةالجمـاهير الشعبية ، من أجل خدمة المتطلبات        
 تابعـة لـوزارة   1962 حتى سـنة  – و التي كانت فرنسية المنشأ و النمط  –الجزائرية  

  .)1(التربية الوطنية الفرنسية، و خاضعة كما هو معلوم لقوانين التعليم العالي الفرنسي

 -1914"  لم يتخرج منها جزائري واحد إال بعد الحرب العالميــة األولـى              و  

، كمـا لم ينشأ بها قسم لدراسـة        1920   فتخرج منها محـام واحد فقط سنة        "1919
اللغة العربيـة و الثقافة العربية ،  كانت الجـامعة الجـزائرية مقفلة األبواب في وجه              

   .)2(  تقريباالشباب الجزائري

  :"1970-1962" التعـليـم العالي بعد االستـقالل -2- 1 -6 

      ادية كان بناء دولة عصرية و حديثة يتطلب النهوض بكـل القطاعـات االقتـص             
  كان من الـضروري و االجتماعية و السياسية على حد السواء، و في مقدمة األولويات        

   .القضاء على سياسة التجهيل التي مارستها فرنسا على الشعب الجزائري

را جذريا من حيث األهـداف  رت رسالة الجامعة الجزائرية تغي، تغي االستقاللفمنذ  
  :الجامعة الجزائرية القيام بالمهام التاليةو الوسائل، و قد ألقي على عاتق 

إقامـة نظام جامعي جديد يـراعي وضعية البالد ، التي تتميـز            -
 . و موارد بشرية محدودةسيئة،ببنية اقتصادية 

 .توفير التعليم الجامعي لجميع الراغبين فيه -

 
دراسة نظرية و تحليل مقارن     " دية و الوطن العربي   نظم التعليم في المملكة العربية السعو     : أحمد منير مصلح   - )1(

  .465، ص الرياض، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 1984 ،2 ط،"لنظم التعليم العربي و مشكالته 
  .147 – 146، ص ص مرجع سابق :ح تركيــابر - )2(
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إقامة نظام جامعي بإمكانه منح البالد بما فيها القطاع االقتـصادي            -
آلجال، ما يحتاج إليه من اإلطارات الضرورية من حيث الكم و           و في أسرع ا   

 .الكيف

 . بمستوى عالي لمواجهة مشاكل التخلفتالسعي لتكوين إطارا -

إقامة نظام جامعي يلبي متطلبات التنمية مـع مراعـاة المعـايير             -
 .المعروفة في البلدان المتقدمة ، و ذلك في أسرع وقت ممكن

 العلمـي و التقنـي، و ربطـه         إعطـاء التعليم الجـامعي بعـده      -
 . الوطنياالقتصادبالحقـائق الوطنيـة، و توجيهه نحو الفروع التي يحتاجها 

لقد شهدت تلك الفترة تطبيق أولى مخططات التنمية الوطنية، و هـو مـا عـرف     
 ، و قد رافق ذلك المخطـط تطـور          1970-1967بالمخطط الثالثي للتنمية في الفترة      

 غير قادرة على اإليفاء بالحاجة ، ممـا         فأصبحت الجامعات  محسوس في أعداد الطلبة،   
  . )1(تطلب إيجاد حلول مستعجلة 

  ":1980-1971" التعليم العالي في الفترة من -2- 1 -6

ميزها تخلي الجامعة الجزائرية عن نظامها االستعماري القديم، حيث ظهرت ألول           
إصالح التعليم العالي ، كمـا       وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و         1970مرة سنة   

  :شهدت تقسيم الكليات إلى معاهد،  وصنفت مراحل الدراسة الجامعية كالتالي

 .سمرحلة الليسان .1

 .مرحلة الماجستير .2

 . )2( مرحلة دكتوراه العلوم .3

 
  .152 – 148، ص ص المرجع السابق :ح تركيــراب - )1(
    ، ص ص  1992،   الجزائر ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة        -التربية و التكوين في الجزائر     :بوفلجة غياث  - )2(

61 – 64.  
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  : تمت عدة تطورات منها ظهور المخططات التالية1971وفي سنة 

 :"1973-1970: "اعي األولــخطط الربــالم – 6

 تـضاعف مجمـوع   و عدد الطلبة بشكل لم تسبق معرفته من قبل،  ارتفع حيث
، ، و في سـنة      1970 سنة   ا طالب 19311 إلى   1968 سنة   ا طالب 10756الطلبة من   

 تكوين المجلـس الـوطني      وكذا تم تكوين المنظمة الوطنية للبحث العلمي ،         1973
 .للبحوث العلمية

 :"1977-1974: " المخـطــط الربــاعي الثــانـي- 7

ما  سجلت في مختلف المجاالت، و من ي أكثر صلة بمستويات التنمية الت كانت
  : حققته نذكر

 .1971تدعيم عملية إصالح التعليم الجامعي، التي شرع فيها سنة  -

 .تدعيم ديمقراطية التعليم في مختلف مراحله بما فيه الجامعي -

 .تكوين اإلطارات العليا الالزمة لتنمية البالد -

  )1( . التنميةاحتياجاتليم مع تكييف التع -

  : إلـى  غاية اليوم1981 التعليم العالي التعليم العـالي من سنة-3- 1 -6

            تعد نقطة لبداية التحول الحقيقي فـي سياسـة التعلـيم العـالي،              1983إن سنة   
    و ذلك بظهور مشروع الخريطة الجامعية الذي قدمته كل من وزارتي التعلـيم العـالي               

 حـسب حاجـة     2000 التخطيط ، و يهدف إلى تخطيط التعليم العالي، حتى سـنة             و
االقتصاد الوطني ، حيث تتطلب هذه الخريطة معرفة التنبؤات على المستوى الجهوري            

  )2( .و الوطن
 
  .154، 152، ص ص المرجع السابق :ح تركيــراب - )1(
 حوليات جامعة   ،التعليم العالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية       :1987-1986عبد اهللا ركيبي   - )2(

  .161، ص لجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ا1987-1986 ،1الجزائر، العدد
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وفي فترة التسعينات، كانت البد من إعادة النظر الجـادة فـي سياسـة التكـوين                
ق نظام الكليات ، فالجامعة أصبحت تتكـون مـن         تطبي إلى رجعت ،الجامعة الجزائرية ب

           تتـولى مهمـة التنـسيق بـين أعمــال الكليـات           هي  التي    مجموعة من الكليـات    
  : المهام التاليةاتكليأسندت لل وو المصالح التقنية و اإلدارية المشتركة، 

 .التعليم على مستوى التدرج و ما بعد التدرج -
  تجديد المعارفالتكوين و تحسين المستوى و -

 .تفعيل البحث العلمي -  

، حيث بلغ الفرق بين عدد المسجلين في الـدخول          ارتفاعهو قد واصل عدد الطلبة      
 مقعدا، و لقـد    16586 حوالي   1971-1970 سنة و 1963-1962 : سنة   الجامعي
 175087: إلى 1999 و 1990 الزيادة في عدد المناصب البيداغوجية فيما بين         كانت  
  .منصب

 أن اإلشكال المطروح حاليا على الساحة يتصل بالدرجة األولى بنوعية التعلـيم             إالّ
       اإلداريـين  المـسئولين  "العالي، فآراء أغلبية األطراف الفاعلة في العملية البيـداغوجي        

 تشير إلى تدني المستوى بل إلى رداءته في         " و البيداغوجيين على المؤسسات و األساتذة     
          أصبحت هذه الصورة مـصدر تـذمر و إحبـاط لكـل األسـاتذة              بعض األقسام، حيث    

 و لكنها أيضا مصدرا لرغبة ملحة في العمل على إحداث التحسينات الالزمـة              ،و الطلبة 
   )1( .للرفع من المستوى

 
تأمالت حول تطور التعليم العالي في الوطن العربي و مدى مساهمته فـي عمليـة التنميـة                  :محمود بوسنة  - )1(

،ص ص   قسنطينة، الجزائـر   ،جامعة منتوري ،  2000 ،   13 مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد     -"عرض لتجربة الجزائر  "
7 ،20.  
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روج من األزمة التي تمر بها حاليا ، إلـى تـوفير   خ وسعت الجامعة الجزائرية  لل 
العلمية و البشرية و المادية التي تسمح لها باالستجابة لتطلعات          اإلمكانيات البيداغوجية و    

المجتمع، لذلك  ظهر مشروع إصالح التعلـيم العـالي فـي هيكلتـه الجديـدة لنظـام                  
  :، لتحقق األهداف  التالية2004سنة" ليسانس، ماستر،  دكتوراه" L.M.D:الـ

 .استقاللية الجامعة على أساس تسيير أنجع -
 تلبيـة الطلـب الـشرعي فـي         االعتبار يأخذ بعين    تقديـم تكوين نوعي   -

 .الحصـول على تكوين عالي
          تحقيق تأثير متبـادل فعلـي بـين الجــامعة و المحـيط االجتمـاعي                -

 .و االقتصادي، و هذا بتطوير آليات التكيف المستمر
بيداغوجية نشطة يشرف فيها الطالب على تكوينـه ، و تكـون الفرقـة               -

 .بة دعم و دليل و نصيحة ترافقه طيلة مساره التكوينيالبيداغوجية بمثا
          إعـداد مشروع جـامعة يشمل االنـشغاالت المحليــة و الجهويــة            -

    )1( .و الوطنية على المستوى االقتصادي و العلمي واالجتماعي و الثقافي

  :ةـزائريــة الجــعـامــداف الجـأه  – 7

   :هي ا سياسة التعليم العالي في الجزائرهناك أربعة مبادئ ترتكز عليه 

  : اليــعليم العــراطية التــ ديمق-7-1

  :و يقصد بديمقراطية التعليم العالي تحقيق األمور التالية

إتـاحة الفرص المتكافئة لجميع الطلبـة الجزائريين الذين أنهوا بنجاح         / أ
  .كانته االجتماعيةدراستهم الثانوية ، كل حسب كفاءته العقلية بغض النظر عن م

 
  .5 – 4ص ص ، 2004جانفي، ملف إصالح التعليم العالي ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - )1(
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    ربـط جميع جهات الوطن الجزائري بشبكة واسعة مـن الجامعـات          / ب
  .و المعـاهد العليا

تــوفيـر الرعــايــة االجتمــاعية و االقتـصادية، المنــح          / ج
   )1( .)الدراسيــة و المطـاعم الجامعيـة و السكن و النقل

 عليها النـسق    ارتكزاصر التي   تعد ديمقراطية التعليم العالي واحدة من أهم العن        و
   )2(."التعليمي في الجزائر

   :زأرةــالج -7-2

عني التخلص من العنصر األجنبي في مؤسسات الدولة بمـا فيهـا المؤسـسات              ت
   )3(.الجامعية، و تعويضه بالعنصر الوطني

و قد تجسدت الجزأرة في الجامعة الجزائرية من خالل القيام تدريجيـا بـإحالل             
   .وطنية محل المدرسين األجـانباإلطارات ال

  :بـريـعـتـل ا-7-3

التعريب ال يعد مجرد عملية ضرورية إلعادة التوازن اللغوي فـي الـبالد             إن     
   )4(. و إنما هي قضية وطنية بكل ما تعنيه هذه الكلمةاألصلية،لصالح لغة الشعب 

  

 
  .159، ص مرجـع سابـق :ح تركيــراب -  )1(
  .104، ص مـرجع سابق :عبد العـالي دبلة -  )2(
 مجلة الباحـث    ، و الجزأرة ديمقراطية التعليم ، البحث العلمي      : مالحظات عامة حول سياسات   : صالح فياللي  - )3(

  .86 – 73، ص ص قسنطينة ، الجزائر ، جامعة منتوري،2004، جانفي 5االجتماعي، العدد
  .110 -109، ص ص مــرجع سابق :عبد العـالي دبلة -  )4(
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  :يةـنمـتـمي و الـلـ العاالتــجاه -7-4

  .يحقق التنمية المساهمة في التقدم العلمي الذيالغرض من هذا المبدأ هو 

      :ةـعـامـوضوع الجــ مالتي تناولتة ــل النظريـداخـالم – 8

 التطرق ألهم النظريات السوسيولوجية التي تناولت موضوع الجامعة أو التعليم           إن
الجامعي، خطوة أساسية في بحثنا كون هذه النظريات بمثابـة المـداخل التـي تحـدد                

  . البحث من الوجهة النظريةتموضع

في ضـوء معـالجتهم     تتبلور إسهامات علماء االجتماع في دراسة النظام التعليمي         
لقضايا فرعية مرتبطة به، كدراستهم للمؤسسات التعليمية أو لوظيفة النظـام التعليمـي             

  .وكذا للدور الوظيفي للمدرسة و الجامعة كنسق اجتماعي

ـ  وسنــحاول تناول      اهات التي اهتمت بتفـــسير العالقـــة      أهم االتج
  .و المـجتمــع بين التعليم و التنمية

  :االتجـاه الـوظـيفي - 1

ية أصحاب هذا االتجاه من خالل تصور العالقة المتبادلـة بـين            تتمحور رؤ 
التعليمي و بقية النظم االجتماعية األخرى ، على اعتبار أن النظام           ) النظام(القطاع  

، و بالتـالي ال يمكـن       )المجتمع(التعليمي أحد األنظمة الفرعية للنسق االجتماعي       
خلي بـين مكونـات هـذا       تحليله إال من خالل وظيفته في تحقيق التكامـل الـدا          

  )1(.المجتمع

  

 
  .324، ص مــرجع سابق :عبد اهللا محمد عبد الرحمان- )1(
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        كـان اهتمام الرواد األوائل لهذا االتجـاه بالنظـام التعليمـي بـصفة عامـة،               ف
     والجامعة بصفة خاصة محاولين إبراز وظيفتها الرئيسية فـي المجتمـع و أهميتهـا،       

  :ومن أهم رواد هذا االتجاه نذكر

 :مــايـل دوركــيـإم•

المكونات الداخلية للجامعة تعمل على نقل القيم العامة التي         ، أن   "دوركـايم "يرى  
من شأنها خلق التجانس و التضامن االجتماعي ، كما تعمـل علـى إكـساب  الفـرد                  
    المهارات النوعية المتخصصة و الضرورية للمهام العملية التي سيقوم بهـا مـستقبال،            

 .أو ما يعرف عند دوركــايم بتقسيم العمل

 : مــاكس فيـبر•

هو التنظيمات البيروقراطية، حيث يرى أن المعاهـد        " فيـبر"إن محور تحليالت    
 مـن  ، وذلك العليا و المدارس المتخصصة و الجامعات هي التي تحدد طبيعة المجتمع          

خالل األنمـاط المختلفة من التعليـم و التدريـب التي تقـدمها لألفراد،  و هي التي              
)1(.لمهنية في المجتمعتمنحهم المكانة االجتماعية و ا

 :تــالـكوت بــارسـونز•

 للنظام التعليمي ،    "بـارسونز"حظي التعليم الجامعي بأهمية بالغة ضمن تحليالت        
الذي يمد جميع المؤسسات و التنظيمات اإلنتاجية       " التنظيم األم   " حيث اعتبر الجامعة    

 و المهارات البشرية    و الخدماتية بالفئات المهنية على مختلف تخصصاتهم، و بالكوادر        
كما أنه اهتم كذلك بالجماعات المهنية التي تعمل فـي          . الالزمة لقوى العمل و اإلنتاج    

  .الجامعات من خالل التركيز على أهمية التدريب المهني و الفني لهذه الفئة األكاديمية

 
  .188 – 187، ص ص مــرجع سابق :عبد اهللا محمد عبد الرحمان-)1(
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  : نـظـريــة الـتـحـديث-2

مـن خـالل     تحديث و التنمية  بتحليل العالقة بين التعليم و ال      تهتم نظرية التحديث  
إبرازها ألهمية المؤسسات االجتماعية و التعليمية و على رأسها الجامعة،  فهي تقـوم              
   بعملية التجديد في مختلف جوانبها و التأكيد على أهمية التحوالت في أنمـاط الـسلوك               

   .و القيم

  :النظـــرية  هو من رواد هذ

 : ليالندـاكـيد مــداف •

 قياس معدالت توجيه األبحاث في المجتمع و مدى تأثيره على           "ندماكليال"حاول    
          ركز علـى متغيـرات سـيكولوجية كاإلنجـاز و الدافعيـة و القـيم               معملية التنمية   

رها أهم سمات الشخصية التحديثية التي يجب نقلها و تبنيها فـي            اعتب  و    ،و المعتقدات 
 .الدول النامية لتحقيق التنمية

 : و دافــيد سمـيثإنجلـز  •

    تمثلت إسهامهما في تحليل دور المؤسسات التعليمية كالجامعة، لتحديـد          
 أكبـر   تعد اكتـساب   من كون عملية التحديث      انطلقاالعالقة بين التعليم و التنمية،      

  .التغييرالخبرة و الرغبة في ك و قيم، اتجاهاتعدد من السكان لسمات و 
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  :بشـري نـظـريـة رأس المـال الـ-3

    جاءت تحليالتها للعالقة المتبادلة بين نظام التعليم و مخرجاتـه مـن القـوى              
   العاملة باعتبارها استثمارا لرأس المال البـشري  و أحـد األسـس لعمليـة التنميـة                 

)1( .الشاملة

 :تيودور شولتز •

اعتبر مهارات الفرد و معرفته شكل من أشكال رأس المال البشري ، و اعتبر              
يم نوع من االستثمار، كما ركّز على أهمية التعليم و العمل في زيادة النفقـات               التعل

االقتصادية للمؤسسات التعليمية ، حيث ذهب إلى اعتبار التعليم رأس المال البشري            
جـاءت  ...  طالما أنه يصبح جزء من الفرد الذي يتلقاه ، فيمكـن بيـعه و شراؤه            

سات التي اعتبرت بأن القوة المحركـة للنمـو         هذه النظرية لتأكيد المقوالت و الدرا     
  )1(.  هم البشرياالقتصاد

 على التنمية االقتصادية فقـط      نظريـة رأس المال الـبشـري    اقتصرت تحليالت 
دون إعطاء االعتبار للتنمية االجتماعية التي تعتبر جزءا هاما فـي عمليـات التنميـة               

   )2( .الشاملة

  

  

 
  .188 ص ، السابقالمرجع - )1(
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  : عية نـظريـة األنـسـاق االجتـما-4

ظهرت نظرية األنساق االجتماعية أول األمر عند علماء البيولوجيا، و خاصـة            
، حيث عرض أسس أفكاره التحليلية البيولوجيـة عـن     "لدونـج برتـــالنفي  " عند  

ـ    نظرية األنساق العامة ، ثم امتدت إلى علماء االجتماع  و النفس            : طريق ما عرف ب
نظيم و تطوره أهمية خاصة في استخدام هـذه         و التربية، و كان لنمو علم اجتماع الت       
  .النظرية لدراسة التنظيمات االجتماعية

 مـن   C.BERROW "شـارلز بـروو   "و تعتبر محاولة عالم اجتمـاع التنظـيم         
المحاوالت الهامة التي حاول فيها استخدام هذه النظرية ، و ذلك بدراسة القوة التنظيمية              

تعليمية ، محلال البناءات الداخليـة و مـدى         داخل مجموعة من المستشفيات الجامعية ال     
كمـا  .  أعـضائها  تالدور الذي تشكل به التنظيمات اآلراء و االتجاهـات و سـلوكيا           

         استخدمت االتجاهات الحديثة هذه النظرية في تحليـل مظـاهر التغييـر التنظيمـي ،               
      .  و العالقات المتبادلة بين التنظيمات باعتبارها أنساقا فرعية

تؤدي دورها في عمليات    " كالجامعة  " يرى رواد هذه النظرية أن األنساق المفتوحة      
التنمية و حل مشكالت و قضايا المجتمع المتعددة، و أن األنـساق المفتوحـة تتفاعـل                
مباشرة مع بيئتها، و يركّزون عليها في دراساتهم و تحليالتهم للمؤسسات التعليميـة ،              

دين على أنه ال يمكن أن تعـيش أو تـستمر مؤسـسة             المدارس و الجامعات مؤك   : مثل
   )1( .تعليمية بدون انفتاحها و تعاملها مع البيئة الخارجية التي تحيط بها

 وعليه فإنه من الضروري االهتمام بكافة العناصر الموجودة المكونـة للجامعـة،            
ه هـذا   كونه يمكّن من تطوير و تفعيل دور الجامعة في المجتمع، و المتمثل في إمـداد              

 
  .97 - 96، ص ص مــرجع سابق :عبد اهللا محمد عبد الرحمان - )1(

 - 182 -



 
 

 :امسخالفصل ال   والبيئـــــةامعةجال                   

                                                

األخير بأفراد على مستوى الكفاءة و المهارة المطلوبة لخدمة قطاعاته المختلفة لتحقيق            
  . التنمية الشاملة

  : االتـجـاه الـمـاركـسـي المحـدث -4

 التعليـم هـو الركيزة األساسية إلعادة إنتاج       نأ ترى ب   المـاركسية المحدثـة    إن
تمع، و عليه فإن تموقع األفراد فـي البنـاء           في المج  االقتصاديةالعالقات االجتماعية و    

االجتماعي و وضعهم الطبقي يتحدد تبعا لوضعهم التعليمي ، و بالتالي يصبح التعلـيم              
معيارا للتصنيف و االنتقاء و وسيلة لفرض القـوة و الهيمنة في يـد الطبقة الحاكمـة               

 ترك  مـستقبلهم فـي       لتعمل على إنتاج أيديولوجيتها، و لهذا ينتهي األمر بالفقراء إلى         
 حدد أصـحاب هـذا االتجـاه دور النظـام           قدو. بما فيها الجامعة  المؤسسات التعليمية   

  )2( .االجتماعي داخل المجتمعالتعليمي في إعادة اإلنتاج 

  :دور الجامعة في حماية البيئة

تعرف الجامعة بأنها المؤسسة التي تقوم بصورة رئيسية بتـوفير تعلـيم متقـدم              
 النفسي علـى    واالستعداددرجة من النضج، ويتصفون بالقدرة العقلية       ألشخاص على   

وتلعب الجامعات  . متابعة دراسات متخصصة في مجال أو أكثر من مجاالت المعرفة         
دوراً هاماً وأساسياً في تنمية المجتمعات البشرية وتطورها، فهي التي تصنع حاضرها            

لفكريـة والفنيـة للمجتمعـات       تـشكل القاعـدة ا     باعتبارهاوتخطط معالم مستقبلها،    
 متعددة ومتـشعبة،    بأدوار دور الجامعات في التنمية فيتم من خالل القيام          أما.البشرية

 خبراء التعليم العالي علـى إسـنادها للجامعـات          اتفقوالقيام بوظائف رئيسية ثالث     
   :يهالحديثة، و
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ائف الـثالث   وهذه الوظ ).الخدمة العامة ( التعليم، البحث العلمي، وخدمة المجتمع      
 تسهم فـي    أنويمكن للجامعة   . مترابطة ومتشابكة، ويصعب فصل أحدها عن اآلخر      

والتصدي لما أصاب البيئـة مـن       ) كجانب وقائي ( حماية البيئة ودرء األخطار عنها    
عبـر وظائفهـا الرئيـسية      ) كجانب عالجي (  من أذى    اعتراهاأخطار، ومعالجة ما    

   :الثالث، وذلك على النحو التالي

  :م ــليــتعــال -1

 تنمية شخصية الطالب من جميـع جوانبهـا         إلىتهدف وظيفة الجامعة التعليمية     
 االتجاهـات وإعداده للعمل المستقبلي، من خالل تحصيل المعارف وحفظها وتكـوين           

وتعد عمليـة    .الجيدة عن طريق الحوار والتفاعل وتوليد المعارف والعمل على تقدمها         
 تقوم بها الجامعة لإلسهام في تنمية األفراد تنميـة كاملـة            التعليم إحدى الوظائف التي   

   .وشاملة، أي تمكين الجامعة من أداء وظيفتها في تنمية الموارد البشرية

لى دور الجامعة في حماية البيئة من خالل هذه الوظيفة، وظيفة التعلـيم             جويت - 
 أنعليم الجامعي، على     ما يعرف بالمنحى البيئي للت     أوفي تركيزها على التربية البيئية      

في المناهج الدراسية الجامعيـة،     ) الجامعية(هناك ثالث مداخل لتضمين التربية البيئية       
  :وهي

  .ـ مدخل الوحدات الدراسية1

  .االندماجيـ مدخل  2

   .ـ مدخل المستقل 3
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   :علميــال ثـحـالب-2

فاألبحاث هي   . توليد المعرفة وتحقيق التقدم التكنولوجي     إلىوتهدف هذه الوظيفة    
 التكنولوجيا المتطورة والتقـدم الـذي نـشهده اليـوم فـي البلـدان               إلىالتي قادت   
 لمعدل النشاطات في األبحاث وكثافتها عالقـة إيجابيـة          أنوأصبح معروفاً   .المتقدمة

   .بمعدل التنمية

غ األثر في   ــــإن األبحاث التي قامت بها الجامعات عبر التأريخ كان لها بال          
 عدداً كبيـراً  أنوعلى الرغم من  . لصناعة والزراعة ومختلف جوانب الحياة    مجاالت ا 

من مراكز األبحاث قد أنشئ بصفة مستقلة عن الجامعات، إال أن أبحاث الجامعات ما              
  .من غيرها من األبحاث دقة  حد كبير أكثر أهمية وأكثرإلىزالت 

بحث عن المعلومـات    والبحث العلمي الذي نقصده هنا هو تلك العملية النظامية لل         
ذات العالقة بالموضوع قيد الدراسة، ومن خالل تعريف المشكلة وتحديدها، وصياغة           

 باسـتنتاجات  الحلول، وجمع وتنظيم وتقسيم البيانات، والخـروج   واقتراحالفرضيات،  
وبهذا . مع الفرضيات  اتساقهاومضامين، وبالتالي فحص هذه التضمينات لمعرفة مدى        

إنه لمحاولة دقيقـة    .االهتماموسيلة اإلنسان لدراسة الظواهر ذات      يكون البحث العلمي    
 حلول لمختلف المشكالت التي تواجهها اإلنسانية وتثيـر         إلىومنظمة وناقدة للوصول    

  .قلق اإلنسان وحريته

كيف يسهم  " اإلنسان والبيئة "من مؤلفه ) دور العلم في حماية البيئة    ( يبين في فصل  
ان على الوسط المحيط به، وتسخير هذا الوسط لما فيـه           العلم في تسهيل سيطرة اإلنس    

 حياتـه مـن خـالل تطـوير اآلالت والمعـدات واألجهـزة              واسـتمرار مصلحته  

 - 185 -



 
 

 :امسخالفصل ال   والبيئـــــةامعةجال                   

 العلم لمعالجة بعض األضرار التي نشأت بسبب        باستخداموكيف قام اإلنسان    .واألدوات
   .العلم أو بغيره، أو محاولة التقليل من تفاقمها وتزايدها

فالجامعة .يث عن العلم يعني بشكل رئيس الحديث عن الجامعات        ن الحد بأويوضح  
من خالل كلياتها ومراكزها البحثية المختلفة تقوم بالبحث العلمي، بواسطة أسـاتذتها            

وينبه في  .الذين يشكل البحث العلمي لهم جانباً أساسياً من جوانب مسؤوليتهم الوظيفية          
بة الدراسات العليا، يقومون، بتوجيه     هذا المقام بان طلبة الجامعات، وعلى األخص طل       

ويورد بعض األمثلة التـي   .وإشراف من أساتذتهم، بالبحث العلمي في مجاالت شتى
توضح وظيفة الجامعة البحثية في مجال حماية البيئة والتصدي لمـا يعتريهـا مـن               

  :مشكالت كما يلي

  :  السكانياالنفجارمجال مواجهة مشكلة  -أ 

 تطوير تكنولوجيـا موانـع الحمـل،        استهدفتلمية التي   من خالل البحوث الع      
   .وتحديد جنس الجنين، وغيرها

  :مجال مواجهة مشكلة التلوث -ب

 حماية الهواء والماء والتربة     استهدفتمن خالل البحوث العلمية العديدة، التي           
مـا  والغذاء، ومكافحة التلوث الذي لحق بها، وتطوير وسائل النقل والطاقة البديلة، و           

 بحوث كثيرة للتـصدي لظـاهرتي التلـوث الكهرومغناطيـسي           ظهرتكما  . ذلك إلى
   .والضوضاء

  : موارد البيئةاستنزافمجال مواجهة مشكلة  -ت

 حماية موارد البيئة الدائمة، والمتجددة، وغيـر        استهدفتمن خالل البحوث التي     
  .المتجددة
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  :)معـدمة المجتـخ( :ةــامـة العــدمـالخ -3

 جعل الجامعة وسيلة تغيير فاعلة فـي المجتمـع، حيـث          إلىلوظيفة  تهدف هذه ا  
تساعد على تكوين النظرة العلمية التي تهيئ النـاس لتقبـل التغيـرات، ومعاينتهـا،               

كما إنها تساهم في المالئمـة بـين        .، ضمن فلسفة المجتمع وقيمه وثقافته     واستمرارها
ــرات الج     ــل التغي ــراد لتقب ــد األف ــرة، وتع ــالة والمعاص ــدةاألص   .دي

وتنطلق هذه الوظيفة الثالثة، من وظائف الجامعة، من أن الجامعة يجب أن تكون بؤرة              
 على المجتمع المحلي وتقوية الـروابط       االنفتاحعلمية وثقافية في المجتمع، من خالل       

 موارده  استغاللمعه وتقديم المشورة له، والمساهمة في حل مشاكله، ومساعدته على           
 تعزل نفـسها    أنإذ ال يمكن للجامعة     .وى البشرية الالزمة المدربة   الطبيعية، بتوفير الق  

 تنوع  أن الراهنة، بل على العكس من ذلك تماماً، فان عليها           االجتماعيةعن المشكالت   
من خدماتها التي تقدمها للجمهور خارج نطاق الحرم الجامعي، فهي بمثابة نماذج بين             

 االستـشارات وبخاصـة فـي مجـال        جميع القطاعات،    إلىاإلنجازات التي تقدمها    
 .والدورات التدريبية ونشر المعارف

  :مفهوم الخدمة العامة كوظيفة للجامعة -

لقد ظهر مفهوم الخدمة العامة كوظيفة للجامعة في النصف أألخير مـن القـرن              
 إنـشاء   إلى، عندما أدركت الدولة الحاجة      األمريكيةالتاسع عشر في الواليات المتحدة      

 البحث العلمي   باستخدامفي كل والية تعنى بتطوير الزراعة ومكانتها        جامعات رسمية   
وإنشاء المحطات التجريبية وتدريب المرشدين الزراعيين في الميادين، وأنشأت نظاماً          

 هذا الـدور  واستمرلتقديم الخدمات للمزارعين الصناعيين، وأصحاب المهن المختلفة،   
ستمر في كافـة المجـالت ولكافـة الفئـات           ليشمل برامج التعليم الم    واالتساعبالنمو  
   .العمرية
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إن النظرة الشاملة للجامعات في العالم، تكشف عن تبـاين واضـح فـي مـدى                
 الـرفض   إلـى  المطلقة   االستجابة هذه الجامعات لهذه الوظيفة الحديثة، ومن        استجابة

يل  الجامعات األمريكية علـى سـب  أنففي حين  .المطلق لهذه الوظيفة ما بين الدرجتين     
 ليشمل الخدمة العامة، ليس أفاقه هذا الدور وبلورته وطورته ووسعت       استوعبتالمثال  

 الدولة فحسب، بل وعلى صعيد العالم، نجد أن مثل هذا الـدور             أوعلى صعيد الوالية    
أما الصورة في كثير من جامعـات        .ما زال محدوداً في كثير من الجامعات األوربية       

ا، إذ أنها قد تراوحت ما بين الرفض المطلق لهذا الـدور            العالم النامي فهي أقل إشراق    
وإذا كانت كل المجتمعات بحاجـة      .جداوتضييق هامشه وتقييد مساحته بصورة كبيرة       

 تقوم جامعاتها بوظيفتها الثالثة، وهي الخدمة العامة، فـان مجتمعـات الـدول              أن إلى
قوم به الجامعة في هـذا   أي عمل تأنعلى  .النامية تبدو أكثر حاجة لمثل هذه الوظيفة    

   .المجال يمثل حماية للبيئة في جانب من الجوانب

 تقوم بها الجامعة في مجـال       أنونورد فيما يلي بعضاً من األمثلة التي يمكن             
   :الخدمة العامة، والتي تنعكس إيجابياً على البيئة

 مجال القيادة الفكرية للمجتمع -أ

بناء الحس الـوطني والقـومي عنـد المـواطن،           تسهم في    أن على الجامعة    أنإذ      
وترسيخ قيم النظافة والمحافظة على مكنوزات المجتمـع وثروتـه والتـصدي لكـل              
محاوالت العبث والتدمير واإليذاء الذي قد تتعرض له بعض موارد البيئـة، بطريقـة              

ت،  تقوم بهذا الدور من خالل مجموعة من النشاطا        أنويمكن للجامعة    .عمدية أو تلقائية  
 وسائل األعالم، وتقديم البرامج الخاصـة، وعقـد النـدوات والمحاضـرات             كاستخدام

 أنوالمؤتمرات، وتقديم البرامج التدريبية للطلبة والمواطنين، وغير ذلك مما من شـأنه             
  .يسهم في حماية البيئة
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   :مجال التعليم المستمر -ب   

ية تقدم للمـواطنين الـذين       تدريب أووهو حقل واسع يشتمل على كل فرصة تعليمية             
 تقدم هذه الخدمة    أنويمكن للجامعة    .فاتتهم مثل هذه الفرص من خالل التعليم النظامي       

للمواطنين من خالل برامج الدراسات المسائية النظامية والجامعة المفتوحة والتعليم عن           
الفنيـين  بعد والدورات والبرامج المهنية المتخصصة والدورات الفنية والمهنية للعمال و         

 الزراعـي   واإلرشادوالدورات العامة للراغبين والمهتمين، كدورات اإلرشاد األسري        
 البيئي، والبستنة، وتربيـة النحـل،       واإلرشاد الصحي   واإلرشاد االستهالكيواإلرشاد  

 مثل هذه النشاطات تسهم في زيادة       أنوغني عن القول     .وتربية نباتات الزينة، وغيرها   
عرفية وتوسيع مداركهم ونفض أقنعة الجهل والتخلف عنهم، ممـا          حصيلة المواطنين الم  

   .شك في زيادة وعيهم البيئي يسهم بال

   : والدراساتاالستشاراتمجال  -ج

 تسهم في تطوير عمل كل مؤسسات الدولية من خالل الدراسة           أنإذ يمكن للجامعة    
ال ال يتسع لذكر    ولعل المج  . لإلصالح والتحديث  االستشارةوالتحليل والتشخيص وتقديم    

 تقوم بها والتي مـن شـأنها        أن التي يمكن للجامعة     واالستشاراتكل أنواع الدراسات    
   .التصدي لمشكالت البيئة كافة واإلبقاء على البيئة في منأى عن كل أشكال األذى

   :مجال الخدمات النموذجية -د

ـ  ـامـذا المجال قيام الج   ـضمن ه ـيت ـ م خ ـعة بتقدي ـ ـدمات نم ــ ية ـوذج
ـ       ـة المجاالت، م  ـافـها في ك  ـعـجتملم  .زهاـن خالل بعـض وحـداتها ومراك

 تزيد من وعي    أنز وعيادات طبية يمكنها     ـة وما يتبعه من مراك    ــفمستشفى الجامع 
وث الغذائي وكافـة أشـكال      ــل والتل ــم النس ـيـيال قضايا تنظ  ـنين ح ـالمواط

ـ ا مدرسة الجامعة وروضتها فيمكنها تق     ــأم .التلوث األخرى  ديم العديـد مـن     ــ
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النشاطات التي تساعد في زيادة الوعي البيئي لدى الدارسين فيها والمواطنين على حد             
 ومراكزهـا   اإلعالميـة وتشاركها في هذه المهمة مكتبة الجامعـة ووسـائلها          . سواء

   . فيهااالجتماعيةالمتخصصة ومتاحفها ومختبراتها ومراكز الخدمات 

  والندوات المحاضرات والمؤتمراتجالم -ـه

ـ    أنإذ يمكن للجامعة     والنـدوات  ) العامـة والخاصـة   (اضرات  ـ تـنظم المح
ـ   ـدف ن ـمية التي تسته  ـرات واللقاءات العل  ـوالمؤتم بادل الـرأي   ـشر المعرفة وت
ات والبحوث في مجاالت كثيرة، ومنها تحليل مـشكالت         ـبرة وعرض الدراس  ـوالخ

   . ذلكإلىوما البيئة، وعرض وجهات النظر المختلفة للتصدي لها، 

   : بالمناسبات العامةاالحتفاالتمجال  -و

 بالمناسبات العامة، ومنهـا المناسـبات       االحتفالوفي هذا المجال تنظم الجامعة      
 تمـر دون    أن ال تدع أي مناسـبة ذات طـابع بيئـي            أن على الجامعة    أنالبيئية، إذ   

ـ            ـ ب تفالـاالح رض ها من خالل المحاضـرات والنـدوات وتوزيـع النـشرات وع
يوم الـشجرة ويـوم     : ولعل من ابرز هذه المناسبات    . الملصقات واألفالم، وغير ذلك   
ويوم البيئة العالمي واليوم العالمي   عن التدخينلالمتناعالماء العالمي  واليوم العالمي 

 م البيئة العربي ويوم الغـذاء العـالمي       ولمكافحة المخدرات ويوم األوزون العالمي وي     
 ما ينبغي التنويه له فـي هـذا المجـال إن كثيـراً مـن                أنعلى   ر العالمي قويوم الف 
ر مستقلة لتكون نافذتها التي تطـل منهـا علـى           ــ دوائ استحدثتات قد   ــالجامع

وقد جاءت مثـل هـذه       .ذا المجتمع ـــالمجتمع المحلي وذراعها التنفيذي لخدمة ه     
 ر،ــتمم المـس  ـليـرة التع ـدائ: ديدةـت مسميات ع  ــدات تح ـ الوح -دوائرـال
ـ  ـــدة خدمة المجت  ــة المجتمع، ووح  ـدمـوخ  تـشارات ــاالسدة  ـمع، ووح

  . ذلكإلـىا ـة، ومــعالقات الخارجيـدة الـات، ووحـوالدراس
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 الخدمة   وظيفة ( ةـيفـذه الوظ ـ به اهتمامهاات  ـوجت بعض الجامع  ـد ت ــوق
امعة في   مركز قيادي عالي لإلشراف على نشاطات الج       باستحـداث)  العامة للمجتمع 

هذا المجال، وهو مركز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما             
)1( .حلوان بجمهورية مصر العربية هو في

 

 :ةـخالص

كخالصة لما سبق عرضه في هذا الفصل، نقول أننـا تناولنـا فيـه موضـوع                و
ر، أهـداف الجامعـة     وظائفها، مكوناتها، الجامعة في الجزائ    الجامعة، تطورها أهدافها،    

الجزائرية،المداخل النظرية التي تناولت موضوع الجامعة، وأخيرا تطرقنـا إلـى دور            
 .الجامعة في حماية البيئة

لنستنتج أن للجامعة دورا كبيرا في تنميـة المجتمـع مـن الناحيـة االقتـصادية                
 .واالجتماعية بما في ذلك الجانب البيئي

 

 

 

 

 
  :  ت الجامعات العراقيةدور الجامعة في حماية البيئة، منتديا -)1(

 www.iraq.com/archive/index.php!f-121.hml. 15/08/2014. 10 :45 
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 ادسسالفصل ال  المنهجية للدراسةراءات جاإل                   

تعتبر مرحلة تحديد اإلجراءات المنهجية للدراسة إحدى الخطوات الهامة التـي ال            
يمكن االستغناء عنها في الدراسة العلمية الصحيحة،وهذا لما تتضمنه هذه المرحلة مـن             

نزالق عن العلمية أو الحياد خاصـة       خطوات تمثل في الواقع سياجا يقي الباحث من اال        
على مستوى المنهج والعينة وأدوات جمع البيانات،وحسن اختيار هذه المحددات الثالث           
من شأنها أن تبعد الباحث عن السطحية والذاتية،كما ال يجب االكتفـاء بـذكر األدوات               
ـ                 ا والمنهج بل يجب التعليل عن سبب اختيار هذا المـنهج واألدوات بالـذات وهـذا م

  .سنحاول التفصيل فيه في هذا الفصل

  :مجـــاالت الــدراسة :أوال

  ):المكاني( المجال الجغرافي -1

 كلم عم وسط    2 يتمثل في جامعة محمد خيضر بسكرة، وهي تقع على بعد حوالي            
  :وقد تم إنشاؤها بداية بالمعاهد الوطنية التالية.المدينة، على طريق سيدي عقبة

 )1984مرسوم (معهد الري  -

 )1984مرسوم (معهد الهندسة المعمارية  -

 )1984مرسوم (معهد الكهرباء التقنية -

 92-295ثم تحولت هذه المعاهد إلى مركز جامعي بمقتضى المرسـوم رقـم             
  .07/07/1992المؤرخ في 

 تحولـت   07/07/1998 المؤرخ في    98-219ولما صدر المرسوم رقم      -
 .لك إضافة كلية رابعة كليات، وسبعة أقسام، وتم بعد ذ3إلى جامعة تضم 

 أصـبحت   17/02/2009 المؤرخ فـي     09/90وبمقتضى المرسوم رقم     -
 : كليات وواحد وثالثين قسما06الجامعة تتكون من 
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 . أقسام7تضم . كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة- 1

 . أقسام09تضم . كلية العلوم والتكنولوجيا-  2

 .م أقسا4تضم . كلية اآلداب واللغات-3

 . اقسام6تضم . كلية العلوم االنسانية واالجتماعية-4

 . أقسام3بها .  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-5

  )1( .تضم قسمين اثنين. كلية الحقوق والعلوم السياسية-6

  :المجال البشري -2

يتمثل في طلبة جامعة يسكرة الذين يدرسون مقاييس أو بـرامج تخـتص بالبيئـة             
أمـا  .بالنسبة لمحوري البرامج والنشاطات العلمية ودورها في تنمية قيم التربية البيئيـة           

ي فقد تم اختيار مدراء مخابر البحث العلمية بجامعة بـسكرة،           فيما يتعلق بالبحث العلم   
  . مخبرا33والتي كان عددها 

 : وبالنسبة للطلبة فكانوا من الكليات التالية -

 .كلية العلوم والتكنولوجيا •

 .كلية العلوم االنسانية واالجتماعية •

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية •

 .اةكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحي •

  .وذلك لكونها تقدم لطلبتها برامج تمس جوانب البيئة

                                                 
      dz.biskra-univ.www  2014/04/12 .11 :20  موقع جامعة محمد خيضر بسكرة               -)1 (
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 ادسسالفصل ال  المنهجية للدراسةراءات جاإل                   

  :الـمجــال الزمـني -3

  :قمنا بتقسيم المجال الزمني إلى ثالث مراحل رئيسية

 :األولى المرحــلة  -  أ

 مبدئيـة  معلومـات  علـى  الحصول خاللها من تم استطالعية بدراسة فيها قمنا
 اسـتمارة  تكـوين  ذلـك  بعد تم بالبيئة، بمقاييس عالقة لها التي التخصصات تخص

 2013  نوفمبر من أي تقريبا ونصف شهرين المرحلة هذه ودامت.المبدئية االستبيان
  .2013 جانفي شهر منتصف إلى

  :الثانية المرحلة – ب 

 بلغ الذين و الطلبة على االستبيان استمارات وتوزيع الميدان إلى النزول فيها تم
   .البيئة تخص مقاييس بأقسامها يدرس كليات أربع على موزعين طالبا 78 عددهم

 يخص فيما هذا.الثاني السداسي بداية من تبدأ أسبوعين حوالي ذلك استغرق وقد
  .الطلبة استمارات

 وزع فقـد  العلميـة  البحث مخابر برؤساء الخاصة باالستمارات يتعلق فيما أما
 اسـتالم  يتم لم حين في فقط، منها البعض واسترجع الماضي، العام نهاية في بعضها
 ،2014 سبتمبر الجاري العام بداية في توزيعها إلعادة ارتأينا حيث. االستمارات بقية
  . استمارة 33كاملة استرجاعها تم وقد

  :الـثالـــثة المرحــلة – ج

 النتائج إلى والوصول النتائج وتفسير وتحليل جداول، في البيانات تفريغ فيها تم
  .يوما 60 المرحلة هذه دامت وقد. واستخالصها النهائية
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  :ةـالدراسعــينة : ياـثان

بالنسبة للموضوع الذي نحن بصدد البحث فيه، فإن العينة المطلوبة والتي يجب 
اعتمادها هي العينة القصدية، وتتمثل في جمهور الطلبة الذين يدرسون مقياس البيئة 

معة، وكذا فئة هذا فيما يخص البرامج والنشاطات العلمية بالجا.بتخصصهم بالجامعة
 طـــالبا  78يبلغ حجم العينة . األساتذة مدراء مخابر البحث العلمي بجامعة بسكرة

وزعت على مختلف طلبة األقسام الذي يدرسون مقياس البيئة، وذلك بأخذ ) مفردة( 
  . من العدد الكلي للطلبة بكل  تخصص يدرس مقياس البيئة%10نسبة 

وقد تم توضيح تقسيم النسب . معة بسكرة رئيسا للمخابر العلمية بجا31وفي 
المأخوذة من كل تخصص في الجدول الخاص باألقسام والتخصصات التي ينتمي إليها 

  .  أفراد العينة

  :منهج الدراسة: ثـالـثـا

األساليب والطرق المتعددة المتاحة للباحث يستخدمها في جمع :" المنهج هو
   )1(".خاللها إلى نتائج أو تفسيراتوالتي سيصل من  البيانات الالزمة في بحثه،

 أو ظاهرة معينة تخضع والمعروف أن اختيار منهج معين لدراسة أي موضوع
وكذا الهدف منه وهذا لكون المناهج متعددة ولكل  بالضرورة لطبيعة الموضوع نفسه،
المنهج ولهذا فقد اعتمدنا في موضوع بحثنا على  موضوع ما يناسبه من المناهج،

 الذي يرتبط بدراسة المشكالت المتعلقة بالمجاالت اإلنسانية واألكثر استخداما الوصفي
  )2(.لك نتيجة صعوبة استخدام األسلوب التجريبيوذ فيها،

                                                 
القاهرة الدار : تر كوثر حسين كوجك،مناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية والتربوية: لويس كوهين-)1(

 .62، ص 1990العربية، 
 .129، صمرجع سابق: عمار بوحوش، محمد الذنيبات -)2(

 - 196 -



 
 

 ادسسالفصل ال  المنهجية للدراسةراءات جاإل                   

 على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معين بطريقة المنهج الوصفيويقوم   
دة فترات،من أجل التعرف على الظاهرة أو كمية ونوعية في فترة زمنية معينة أو ع

الحدث من حيث المحتوى والمضمون والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد على فهم 
  )3( .الواقع وتطويره

الدراسة أما عن استخدامنا لهذا المنهج فكان نتيجة اعتباره األكثر مالئمة لموضوع 
من أجل معالجة الظاهرة كميا " الجامعة ودورها في تنمية قيم التربية البيئية"ــوالمتعلق ب

 الموضوع بواسطة االستمارة التي تخصوكيفيا عن طريق جمع المعلومات المقننة 
بدور الجامعة في فنحن نسعى إلى التعريف  وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة،

 كان تركيزنا في هذه الدراسة على الكيف أكثر من لذا التربية البيئية لدى الطلبةتنمية قيم 
  .الكم

 :أدوات جمــع البــيانـات: اــعــراب

 مناسبة أدوات واستعمال معين، منهج إتباع الباحث من يتطلب بحث بأي القيام إن
 أو واقع معرفة بواسطتها يستطيع التي الالزمة المعلومات وإلى الوصول من تمكنه
  .الدراسة ميدان

  :التالية األدوات على لبحثنا البيانات جمع مرحلة في اعتمدنا وقد

  :ظةــالحـمـال – أ

 المعلومات جمع في مزايا من لها لما العلمي البحث إطار في المالحظة تدخل
 لموضوع متابعتنا خالل من المشاركة بغير المالحظة على اعتمدنا وقد والبيانات،
 تقدمه ما ظل في البيئة تجاه الطلبة سلوكات ومالحظة وبمراقبة بعد، نع الدراسة
  .البيئة يمس علمي وبحث علمية نشاطات برامج، من بسكرة جامعة
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 دراستنا موضوع حول معرفي رصيد جمع في كأداة االستمارة ساعدتنا فقد
  .الحالية

  :ةـقـابلـمـال – ب 

 موضوعات غي االجتماعي حثالبا يستخدمها التي الوسائل من المقابلة تعد
 مع لوجه وجها الباحث تضع فهي.شفويا ومعلومات بيانات على للحصول متعددة

  .مباشر بشكل البحث ومحيط المبحوثين

 التعرض يتم األسئلة من مجموعة يتضمن دليل عن عبارة بأنها القول يمكننا إذ
 األقسام رؤساء مع المقابلة بإجراء قمنا وقد والمبحوث، الباحث بين لوجه وجها لها
 معلومات على للحصول بالبيداغوجيا، المكلفين األقسام رؤساء نواب بعض وكذا
 تدرسه، التي السنوات وكذا بالبيئة، الخاص بالمقياس المتعلقة.( الموضوع تخص

  ...)به الخاص والتوقيت

  : سـتمـارةاال – ج 

 مرتبطة وحقائق معلومات على للحصول المالئمة األدوات أحد االستبيان يعتبر
 من مجموعة على يحتوي مطبوع شكل عن عبارة " هي واالستمارة معين، بواقع
 بأهداف ترتبط الموضوعات من موضوع وحول األفراد من عينة إلى موجهة األسئلة
  1) (.الدراسة

  2)( .البريد طريق عن ترسل أو الشخصية المقابلة طريق عن االستمارة تطبيق ويتم

 
 وائل، دار ،2ط األردن، ،واإلنسانية االجتماعية العلوم في العلمي البحث أساليب :وآخرون غرايبية فوزي -  1)(

 .   18ص ،2002
 .   168ص  ،ذكره سبق مرجع: الجيالني وحسان سالطنية بلقاسم -  2)(
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 عليها، االعتماد حاولنا مهمة أداة االستمارة كون وفي األساس هذا وعلى
 تعدد خالل من وذلك دراستنا، موضوع جوانب كل فييستو مناسبا إعدادا وإعدادها
 ثم محكمين على وعرضها المبحوثين من عينة على وتطبيقها وتنوعها األسئلة
  .النهائي شكلها في وضعها

 وجامعة بسكرة، جامعة من محكمين على االستمارة توزيع تم وقد -
 حيث.منها اآلخر البعض وحذف األسئلة، بعض تعديل تم حيث. 2 قسنطينة
 .استمارات ثالثة عوض فقط استمارتان أصبحت
 وذلك الطلبة، على تجريبية استمارات عشرة) 10 (بتوزيع قمنا كما -
 صياغة ذلك  وبعد. االستمارة أسئلة في والغموض النقص نقاط عند للوقوف

 .  الميدان إلى بها النزول تم النهائي شكلها في االستمارة

 

  :خالصة

 الميدانيـة  الدراسـات  في جدا مهما فصال للدراسة ةالمنهجي اإلجراءات فصل يعد
 يجعلـه  مـا  وهذا المستخدمة، واألدوات منهجها، الدراسة مجاالت كل فيها تحدد الذي
 .للدراسة الميداني والجانب النظري الجانب بين وصل حلقة يصبح
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  :بعالـفـصــل الـسا  

 لـدراسـةعرض وتحليل نتائج ا
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  : ةـلبــة بالطـقــعلـارة المتـات االستمـانـل بيـليـرض وتحـع: أوال

   :سـب الجنــن حســوثيــع المبحـوزيــثل تــيم :)01 (ل رقمجدو  
  %  المئويةالنسبةرار ـــــالتك  س ــنــالج

  %35.9  28ر ـــــــــذك
  %64.1  50ى ــــثـــــأن
  %100  78موع ــــجـــالم

- 78 مبحوثا من مجموع 50أن هناك ) 1(ن القراءة اإلحصائية للجدول رقم تبي 
 من إجمالي أفراد %35.9 ذكورا يمثلون نسبة 28 و %64.10نسبة بطالبا هم إناثا وذلك 

  . العينة

لذكور وذلك يعود إلى أن نسبة  ما يالحظ أن نسبة اإلناث مرتفعة أكثر من نسبة ا-
نجاح الفتيات في البكالوريا أكبر من نسبة الذكور وكذا زيادة نسبة الفتيات على نسبة 

  .الذكور في المجتمع
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   . التي ينتمي إليها المبحوثينةــليـــكــيمثل ال :)2( جدول رقم -  
  %  المئويةالنسبة رارــكــالت  ةـــليـكـال

وم ـلـعـة الــيــلـك
  اـيـوجـولـنـكـوالت

14  
17.94 %  

انية ــلوم اإلنســـلية العـك
  يةـــواالجتماع

08  
10.25%  

وق ــية الحقـــلـــك
وم ــعلــوال
  يةـــاســـالسي

16  
20.51%  

كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة 
  والحياة

40  
55.28%  

  %100  78  وعــمجــمــال

الكليات التي ينتمي إليها أفراد ) 2(دول رقم  الواردة في الجاإلحصائيات برزت -
 طالبا ممن ينتمون لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة 40العينة فنجد 
 طالبا ينتمون لكلية الحقوق والعلوم السياسية 16ليها ي، %51.28ممثلة بنسبة 

 ممثلين  طالبا ينتمون لكلية العلوم والتكنولوجيا14بعدها  %20.51نسبة بممثلة 
 طلبة ينتمون لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ممثلين 8 ثم %17.94بنسبة 

  . %10.25نسبة ب

 أن عدد الطلبة الذين يدرسون مقياس البيئة في الجامعة أغلبهم من يبينوهذا ما  -
 ،)ياكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة، وكلية العلوم والتكنولوج( الكليات العلمية 

ثم تليها بعد ذلك كلية الحقوق والعلوم السياسية وذلك نظرا للعدد الكبير لطلبة الحقوق لذلك 
  .نسبة كبيرة نوعا ماالكانت 
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  : يمثل توزيع المبحوثين حسب القسم والتخصص :)3(جدول رقم 
  %ةسبـالن  رار ـالتك  صص ـالتخ  ة نــالس %سبة ـالنكرار الت  سم ـالق

علوم 
 األرض 

   الثانية-  34.62% 27

   الثالثة -

   ماستر - 1

   ماسر - 2

  
تسيير  -

تقنيات 
  حضرية

2 - 13   

3 - 10   

1 - 02   

2 – 02   

34.62% 

الزراعة 
  
  

أمراض أولى ماستر   03.85%  03  
النباتات ووقاية 

  .تالمزروعا

03  

  
3.84%  

 الهندسة
ية ارالمعم

   ماستر - 1  15.39% 12

  ماستر - 2

الهندسة والبيئة 
مناطق في ال
  الجافة

09  
03  

15.38% 

علوم الحياة ثانية ماستر   %2.56 02  ري ـال
  والبيئة 

02  2.57%  

تربية حركية أولى ماستر   %10.25 08 ةاضالري
عند الطفل 
  والمراهق 

08  10.26% 

ثالثة  -  %20.51 16 الحقوق 
LMD  

 %20.51  16  تخصص إداري

ثالثة  سنة -  %12.82  10البيولوجيا 
  1تر ماس -

 وقــايــة -
النـــباتات 

فــي المناطق 
  .الجافة

07  

03  
12.82%  

  %100  78      %100 78المجموع 
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- توزيع المبحوثين حسب القسم ) 3(جدول رقم للين القراءة اإلحصائية تب
 %34.61 طالبا من قسم علوم األرض بنسبة 27فنالحظ أن : والتخصص

 و %16.66 ممثلين نسبة LMDثانية السنة ال ا من طالب13سمين على قم
 ممثلين نسبة  تسيير تقنيات حضرية طلبة من السنة الثالثة تخصص10

تسيير  سنة أولى ماستر تخصصالمن ) 02 (اثنان ثم طالبان 12.82%
من سنة ثانية ) 02 (اثنان وطالبان %2.56يمثلون نسبة  تقنيات حضرية
  . %2.56 ممثلين نسبة تسيير تقنيات حضرية ماستر تخصص

 كلهم من السنة %20.51 من قسم الحقوق يمثلون نسبة ا طالب 16ونجد  -
 من قسم الهندسة المعمارية ا طالب12الثالثة تخصص قانون إداري ثم 

 طلبة من السنة أولى ماستر تخصص) 09( منهم %15.38يمثلون نسبة 
 طلبة من 3 و %11.53 ممثلين بنسبة الهندسة والبيئة في المناطق الجافة

 يمثلون الهندسة والبيئة في المناطق الجافة لثانية ماستر تخصصالسنة ا
منهم ، %12.82 طلبة من قسم البيولوجيا يمثلون نسبة 10 و %3.84بنسبة 

 طلبة من السنة أولى 3 و %8.97 طلبة من السنة الثالثة يمثلون بنسبة 7
  . %3.84 يمثلون بنسبة وقاية النباتات في المناطق الجافة ماستر تخصص

 كلهم من %10.25 طلبة من قسم التربية البدنية والرياضية بنسبة 8ليها ي -
طلبة السنة أولى ماستر تخصص تربية حركية عند الطفل والمراهق ممثلين 

  . %10.25نسبة 
 كلهم من طلبة السنة أولى %3.84 طلبة من قسم الزراعة بنسبة 3وبعدها  -

لين بنسبة ماستر تخصص أمراض النباتات ووقاية المزروعات ممث
 من اهم كال%2.56ن نسبة ن من قسم الري يمثالي، بعدها طالب3.84%

  . والبيئةالمياهطلبة سنة ثانية ماستر تخصص علوم 
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، كون هذه األخيرة تهتم هذا ما يفسر زيادة عدد الطلبة في الفروع العلمية -
وتدرس البيئة من جوانب مختلفة، ممثلة خاصة في قسمي الزراعة 

      .والبيولوجيا

     :يبين دراسة مقاييس البيئة بشكل: )4(جدول رقم 
  ة ـبـنســال  كرارــالت   االحتماالت

   %12.82   10ق ـــمــعـــم
   %52.56   41ط ــوســـــمت
   %34.62   27ي ـــطـــــس
  %100   78 وع ــمـمجـــال

الي أفراد  طالبا من إجم41أن ) 4( القراءة اإلحصائية للجدول رقم ل خال منيتبين
نة يقرون بأن المقاييس الخاصة بالبيئة تدرس البيئة بشكل متوسط وذلك بنسبة العي

 طالبا من إجمال أفراد العينة يقرون بأنها تدرسها بشكل سطحي 27وأن . 52.56%
 طلبة من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنها تدرس البيئة 10 أخيرا %34.62ممثلين نسبة 

  . %12.82بة بشكل معمق، وذلك نس

قرون بأن مقاييس البيئة يغالبية أفراد العينة  نالحظ أو نستنتج أنلذلك  -
 تناول  أنهذا ما يفسربالجامعة تدرس البيئة بشكل متوسط تقريبا، و

 بشكل  يكون جوانبهابشتى في المقاييس المدرسة يكون ي   مواضيع البيئة
ى تناول  وربما مرد ذلك إل. بسيط وسطحي وليس بشكل أكثر عمقا

  الموضوع بشكل مبسط سطحي 
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  .الجوانب التي تمسها مقاييس البيئة المدرسة بالجامعة:) 5(جدول رقم 
  %ة ــبـسـالن  رارــالتك  االحتماالت

  %17.94  14  ة ـحـة والصـئـبيــال
  %37.18  29وث ـتلـئة والـيــبــال
  %43.58  31 رية ـضـة الحـئـيــالب

  : أخــرى تــذكـر

ئة وتهيئة اإلقليم  البي-
  والتنمية المستدامة 

 التشريعات التي تتعلق -
  .بالبيئة والتلوث الحضري

  

02  

  

02  

  

2.57%  

  

2.57%  

  % 100  78الـــمــجـمـوع 

 فردا من أفراد العينة يقرون 29 أن )5(حصائية للجدول رقم إلن القراءة ايتب -
 وذلك بنسبة ة والتلوثيئبأن مقاييس البيئة بالجامعة تمس جوانب الب

وتهيئة اإلقليم  طالبا يقرون بأنها تمس جوانب البيئة 31، وأن 37.18%
ن بأنها تمس ان يقرا وأن طالبان اثن%2.57نسبة بوالتنمية المستدامة وذلك 

نسبة بجوانب التشريعات التي تتعلق بالبيئة والتلوث الحضري، وذلك 
2.57%الحضرية أكثر لبيئة ار اهتمام مقاييس البيئة بجانب وهذا ما يفس 

اييس خاصة بالبيئة تدرس البيئة بها مقالتي تدرس كون معظم التخصصات 
  . وعالقتها بالمحيط، أو البيئة الحضرية ككل
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   : الصعيد علىتناول مواضيع البيئة: يمثل )6(جدول رقم
  % ةـسبـالن رارـــكـتــال  االتــــاالحتم

  %19.23  15  يـــلـحـــالم
  %41.03  32  ينــــوطـــال
  %6.41  05  يــمـــليــاإلق

  %33.33  26 يـــمــلــــــاالع
  %100  78  وعــــجمــالم

 طالبا من إجمالي أفراد العينة 32 أعاله يتبين لنا أن )6( الجدول رقم ل من خال-
 وأن %41.03يقرون أن تناول مواضيع البيئة يكون على الصعيد الوطني وذلك بنسبة 

تناول مواضيع البيئة يكون على المستوى العالمي وذلك بنسبة  ن بأن طالبا يفسرو26
 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقولون بأنها تتناول مواضيع البيئة على 15و  ،33.33%

 طلبة من إجمالي أفراد العينة 5  نجد، في حين%19.23الصعيد المحلي وذلك بنسبة 
6.41لصعيد اإلقليمي وذلك بنسبة رون بأنها تتناول مواضيع البيئة على ايفس%.  

الحظ أن غالبية المواضيع تتناول البيئة على الصعيد الوطني وذلك يرجع إلى أنه البد الم ف
من تناول مواضيع البيئة في الوطن لمعرفة أهم المشكالت البيئية التي تعاني منها البالد 

  . وكذا واقع البيئة عندنا

  :  بالجامعةةيج البيئبراماليمثل أهداف  :)7(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار   االحتماالت 

  %60.25   47  معرفية 
  %03.85   03   ترفيهية 
  %35.90   28  تربوية 

  %100   78  المجموع 
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 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقولون 47 أن )7( يتضح من خالل الجدول رقم -
 طالبا 28، وأن %60.25بنسبة ك بأن البرامج البيئة المقدمة لهم ذات أهداف معرفية وذل

 3 وأن %35.90من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنها ذات أهداف تربوية وذلك بنسبة 
  . %3.85 ذات أهداف ترفيهية وذلك بنسبة ارون بأنهقطلبة من إجمالي أفراد العينة ي

 ل ما تقدم نالحظ أن البرامج المقدمة كلها تقريبا ذات أهداف معرفيةكومن خالل 
تقدم للطالب معارف ومعلومات حول البيئة أولية عن البيئة، فـ تسعى إلى توضيح صورة 

  . ومشاكلها وواقعها

   :يمثل المصطلحات المستخدمة في برنامج مقياس البيئة: )8(قم رجدول 
  %النسبة   التكرار   االحتماالت 

   %76.2   60  بسيطة 
  %17.95   14  غامضة 
    %5.13   04  بسيطة 
  %100   78  ع المجمو

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقولون 60يتضح لنا أن ) 8(من خالل الجدول رقم 
، وأن %76.92 وذلك بنسبة بأن المصطلحات المستخدمة في برنامج مقاييس البيئة بسيطة

 المصطلحات كانت غامضة وذلك بنسبة ن إجمالي أفراد العينة يقولون بأن طالبا م14
معقدة وذلك بنسبة  ة من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنها كانت طلب4 و أن 17.95%
5.13%.  

 مما يالحظ أن معظم الطلبة يقرون بأن المصطلحات المستخدمة في مقياس البيئة -
 فهم  أن البرامج البيئية تدرس موضوع البيئة بشكل بسيط، كانت بسيطة، وهذا ما يعكس

  . الطلبة لها
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  : ع التي ينبغي أن تنالها مقاييس البيئة في الجامعةيمثل المواضي :)9(جدول رقم 

   %ةــبــنسـالرار ــكـتـال  االت ــمــتــاالح

  % 8.97  07  البيئة والتلوث
  %14.11  11  التلوث والصحة

  %21.80  17 البيئة الحضرية مشكالت
  %25.64  20  الثقافة البيئة
  %20.51  16  التربية البيئة
  %8.97  07  اإلعالم البيئي
  %00  00  أخرى تذكر
  %100  78  المجموع

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون 20 يتضح لنا أن )9(من خالل الجدول رقم  
   %25.64بأنه متناسين البيئة يجب أن تتناول مواضيع الثقافة البيئية وذلك بنسبة 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن مقاييس البيئة يدب أن 17وأن  -
 16 و أن %21.80ول مواضيع المشكالت البيئية الحضرية وذلك نسبة تنا

طالبا من إجمالي أفراد العينة يقولون بضرورة تناول مواضيع التربية البيئية 
 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون 11 و أن %20.51 بنسبة وذلك

 7 وأن  %14.11بضرورة تناول مواضيع التلوث والصحة وذلك بنسبة 
 %8.97 يقرون بضرورة تناول مواضيع البيئة والتلوث وذك بنسبة طلبة

 البيئي في اإلعالم طلبة آخرين يقرون بضرورة تناول مواضيع 7وكذا 
  . مقاييس البيئة المقدمة بالجامعة
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وعليه فإنه يتضح أن غالبية أفراد العينة يرون ضرورة االهتمام مجانيا وموضوع 
  . أنها تعتبر مطلب حضاريا لكل فرد في المجتمعالثقافة البيئية إيمانا منهمك ب

  : ة بالجامعةي يمثل طابع برامج المقاييس البيئ:)10(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار   االحتماالت 

   %57.69   45  علمي 
   %30.77   24  وقائي 

   %11.54   09  عالجي 
  %100   78  المجموع 

 إجمالي أفراد العينة يفسرون  طالبا من45يتضح أن ) 10(من خالل الجدول رقم  
 طالبا من 24 وأن %57.69طابع علمي وذلك بنسبة بأن برنامج مقاييس البيئة ذات 

 طلبة 09وأن  %30.77إجمالي أفراد العينة يقرون بأنها ذات طابع وقائي وذلك بنسبة 
 مما يالحظ %11.54 طابع عالجي وذلك بنسبة  ذاتد العينة يقرون بأنهاافرأمن إجمالي 

  .أي أنها تقدم معلومات من جانب علمي. أن مقاييس البيئة بالجامعة جلها ذات طابع علمي

بها مقاييس تتناول  وهذا ما يعزى إلى الطبيعة العلمية للتخصصات التي تدرس
  . موضوع البيئة، فكلها أقسام تختص بالدراسات العلمية والتقنية

  : يئية المقدمة في التخصص يمثل االستفادة من البرامج الب):11(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار  االحتماالت 

  %29.49  23  دائما 
  %61.54  48  أحيانا 

  %8.97  07  أبدا 
  %100  78  المجموع 
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 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم يستفيدون 48أن ) 11(الجدول رقم  يبين 
 طالبا 23 وأن %61.54لك بنسبة أحيانا فقط وذفي الجامعة  المقدمة ةيالبيئ من البرامج

ة المقدمة في الجامعة يمن إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم دائما يستفيدوا من البرامج البيئ
أو غالبية الطلبة كانوا يستفيدون أحيانا نتج أن نالحظ أن ستومنه ت. %8.97وذلك بنسبة 

  . من البرامج البيئية المقدمة في مقياس البيئة بالجامعة

  : بين المشكالت البيئية التي غير المبحوث سلوكه اتجاهها:) 12( رقم جدول
 %النسبة  التكرار   االحتماالت 

 %46.15  36  التلوث بأنواعه
 %28.20   22استنزاف الموارد 
 %25.64   20مشكالت الصحة 

  %00   0  أخرى تذكر 
  %100   78  المجموع 

 من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم  طالبا36يتضح لنا أن ) 12(من خالل الجدول 
طالبا من 22 وأن %46.15شكله التلوث بأنواعه وذلك بنسبة م اتجاهروا سلوكهم غي 

إجمالي أفراد العينة قد غيروا سلوكهم اتجاه مشكلة استنزاف الموارد وذلك بنسبة 
 طالبا قد غيروا سلوكهم اتجاه مشكالت الصحة وذلك بنسبة 20، وأن 28.20%
25.64% .  

شكلة م بدرجة أكبر تجاه مسلوكاتهروا  مما سبق يتضح لنا أن الطلبة قد غيانطالقا
الرئيسي فيها هو الفرد تسبب  الم، يعتبر أكبر و أول مشكلةالذيالتلوث بأنواعه، 

  . نفسهوالمتضرر األول منها هو الفرد
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  : ا أمر يعدهل وجود برامج خاصة بالبيئة ):13(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار  االحتماالت

  %80.77  63  ضروري 
  %17.95  14  نوعا ما 

  %1.28  01  غير ضروري 
  %100  78  المجموع 

 فردا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنـه وجـود           63أن  ) 13(يوضح الجدول رقم    
 طالبـا   14، وأن   %80.77برامج خاصة بالبيئة في الجامعة أمرا ضروريا وذلك بنـسبة           

 طالبا من إجمالي    01 وأن   %17.95وذلك بنسبة   ) ضروري( ا نوعا ما    يقرون بأنهم أمر  
ــسبة     ــك ن ــروري وذل ــر ض ــرا غي ــه أم ــون بأن ــة يقول ــراد العين   . %1.28أف

 طالبا مما أقروا بضرورة وجود برامج خاصة بالبيئة يقرون بأنـه يجـب أن               63 وأن   -
  . %80.76تطبق على كل التخصصات وذلك بنسبة 

لبة ألهمية موضوع البيئة وضرورة تدرسيه في الجامعة ومن ذلك نالحظ إدراك الط
   .الساعةوفي كل التخصصات لما له من أهمية كبرى وباعتباره موضوع 

 يمثل دراسة مقياس البيئة طيلة المسار الدراسي في كل :)14(جدول رقم 
  . السداسيات

  %النسبة   التكرار  االحتماالت 

  % 32.05   25  نعم 
  % 67.95   53  ال 
  % 100   78  مجموع ال
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 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون 53يتضح لنا أن ) 14(من خالل الجدول رقم 
 53، وأن %67.95ة تكون طيلة مسارهم الدراسي، وذلك بنسبة بيئبأن دراسة مقياس ال

فردا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم ال يدرسونها طيلة مسارهم الدراسي وذلك بنسبة 
 وهذا ما يوضح أن تدريس مقياس البيئة في الجامعة ال يكون طيلة المسار 32.05%

  .الدراسي في التخصصات التي تدرسها، بل في السداسيات معينة فقط

  :  يمثل الحجم الساعي لمقياس البيئة:)15(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار االحتماالت 

   %32.05   25  كافي 
   %67.95   53  غير كاف 
  %100   78  المجموع 

 طالب من إجمالي أفراد العينة يقرون 53يتضح لنا بأن ) 15(من خالل الجدول رقم 
 25، وأن %67.95بأن الحجم الساعي المدرس للمقياس البيئة غير كاف، وذلك بنسبة 
  . %32.05طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون الحجم الساعي كاف وذلك بنسبة 

 لمقياس البيئة في التخصصات التي تدرسه بالجامعة لذلك نالحظ أن الحجم الساعي
. ، ويعتبر أمرا البد من النظر فيهغير كاف، وذلك نظرا لقلة الساعات الخاصة بالمقياس

   . ألنه اليعتبر كافيا لتغطية الهدف المرجو
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 برامج البيئة المقدمة في ةبيئي يمثل االستفادة من المعلومات ال:)16(جدول رقم 
  : بالجامعة

  %النسبة التكرار   االحتماالت   %النسبة التكراراالحتماالت 

  %12.82   10  سلوك اتجاه البيئة تغير 
  %5.13  04  االستفادة من معلومات حول التلوث

  %3.85   03   هاالستفادة من مجال حماية الميا
  %7.69   06   من مجال حماية الطاقة االستفادة

  %41.02   32   في تنمية الوعي البيئي ستفادةاال
م التربية ـيـ في تنمية قاالستفادة
  البيئية 

23   29.49%  

 %87.18   68  نعم 

   %00   00  ر ــذكــــرى تـــــأخ
  المجموع  12.82  10
78  100  

    100%  

 طالبا من إجمالي أفراد العينة 68يتضح لنا أن ) 16( الجدول رقم لمن خال -
ادوا من البرامج البيئية المقدمة في الجامعة وذلك بنسبة يقرون بأنهم استف

 %41.02 طالبا استفادوا في مجال تنمية الوعي البيئي بنسبة 32 منهم 87.18%
  . %41.02 طالبا استفادوا في تنمية قسم التربية البيئية بنسبة 23و 

 6 و %12.82 طلبة استفادوا في تغيير سلوكهم تجاه البيئة وذلك بنسبة 10و  -
 طلبة استفادوا من 4و  %7.69طلبة استفادوا في مجال حماية الطاقة بنسبة 

 طلبة استفادوا في مجال حماية المياه 3 و %5.13معلومات حول التلوث بنسبة 
  . %3.85بنسبة 
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 طلبة من إجمالي أفراد العينة أقروا بعدم استفادتهم من البرامج البيئية 10وأن 
  . %12.82ة  وذلك بنسبالمقدمة في الجامعة

   .وهذا ما يفسر أن الطلبة قد استفادوا فعال من البرامج البيئية المقدمة لهم في الجامعة

  أن الوعي البيئي لديهم زاد من خالل ما تناولته البرامج البيئية من مواضيع وأفكار، 

  :  البيئية صعوبة في فهم بعض الموضوعات الطلبة وجديبن ما إذا :)17(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  الت االحتما

   %2.56   02  دائما 
  %79.49   62  أحيانا  

  %17.95   14  أبدا 
  %100   78  المجموع 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة أنهم أحيانا ما 62نجد أن ) 17(من خالل الجدول رقم 
 14، و أن %79.49يجدون صعوبة في فهم موضوعات البيئة المقدمة لهم وذلك بنسبة 

 من إجمالي أفراد العينة يقولون بأنهم لم يجدوا صعوبة مطلقا في فهم موضوعات طالبا
من إجمالي أفراد العينة يقولون بأنهم ) 02( وأن طالبين اثنين %17.95البيئة وذلك بنسبة 

 ومن خالل %2.56دائما يجدون صعوبة في فهم الموضوعات البيئية المقدمة وذلك بنسبة 
ئية، وهذا ييع البضلبة أحيانا ما يجدون صعوبة في فهم المواكل ذلك يتضح أن معظم الط

 لبعض موضوعات البيئة همما يعكس وجود بعض الصعوبات فقط لدى الطلبة في فهم
  . بالجامعةالمقدمة لهم
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  :  يوضح نوع الصعوبات التي واجهها المبحوث:)18(جدول رقم 
   %النسبة  التكرار   االحتماالت 

  %41.03   32  ص وسائل اإليضاح نق
  %15.38   12  صعوبة المصطلحات 

  %11.54   09  نقص خبرات األستاذ في التدريس 
  %32.05   25 عدم تخصص األستاذ في مجال البيئة 

  %00   00  أخرى تذكر 
  %100   78  المجموع 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون 32يتضح أن  )18(من خالل الجدول رقم 
 طالبا 25 وأن %41.03تنص وسائل اإليضاح وذلك بنسبة بأنهم يواجهون صعوبة 

  . %32.05 وذلك بنسبة يواجهون صعوبة عدم تخصص األستاذ في مجال البيئة

 طلبة من إجمالي أفراد العينة يواجهون مشكلة نقص خبرات األستاذ في 9وأن 
  . %11.54بنسبة التدريس وذلك 

نقص وسائل اإليضاح  لذلك يتضح أن أكثر صعوبة يواجهها الطلبة هي -
، التي تلعب دورا مهما في أعطاء المعلومة البيئية، المستخدمة في تدريس مقياس البيئة

عدم وجود أستاذ متخصص في مجال وكذا المشكل الذي يليها هو  . وإيصالها للطلبة
  .ئةـــالبي
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  :  يمثل الطريقة التي يستخدمها أستاذ مقياس البيئة في التدريس:)19(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار   االحتماالت 

   %43.59   34  المحاضرة اإللقائية 
   %19.23   15  محاضرة العرض 

   %23.08   18  ة قشانمحاضرة الم
   %2.56   02  طريقة حل المشكالت 

   %11.54   09  طريقة المشروع 
   % 00   00  أخرى تذكر 

  %100   78  المجموع 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن 34يتضح أن ) 19(من خالل الجدول رقم 
الطريقة التي يستخدمها أستاذ مقياس البيئة في التدريس هي الطريقة المحاضرة اإللقائية 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون باستخدام طريقة 18، وأن %43.59وذلك بنسبة 
لي أفراد العينة يقرون  طلبة من إجما09 و أن %23.08المحاضرة بالمناقشة وذلك نسبة 

يقران ) 02( وطالبان اثنان %11.54بأن األستاذ يستخدم طريقة المشروع وذلك بنسبة 
  . %2.56بأن األستاذ يستخدم طريقة حل المشكالت وذلك بنسبة 

غلب طريقة سائدة يستخدمها األساتذة المدرسون أمن خالل كل ما تقدم نالحظ أن 
وذلك نظرا لغياب استخدام الوسائل . ة المحاضرة اإللقائيةلمقياس البيئة بالجامعة هي طريق

  .   كما ذكرنا سابقااإليضاحية المستخدمة
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  :  يبين األدوات لتي يستخدمها األستاذ لمقياس البيئة في الجامعة:)20(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار  تماالتحاال

  %6.41  5  لوحات سياسية 
  %6.41  5  أفالم توضيحية 

  %12.82  10  ية نماذج بيئ
  %11.54  9  تصاميم ورسوم 
  %6.41  5  مقاطع إيضاحية 

  %38.46  30  كتب ومراجع 
      أخرى تذكر 
  %7.69  6  شرح شفوي 

  %7.69  6  جهاز العرض 
  %2.57  2  المحاضرة مطبوعة 

  %100  78  المجموع 

  طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون30نالحظ أن ) 20(من خالل الجدول رقم  -
بأن األستاذ المدرس لمقياس البيئة في الجامعة يستخدم المراجع والكتب وذلك بنسبة 

38.46% .  
 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون باستخدام األستاذ للشرح الشفوي وجهاز 14وأن 

  . %17.95العرض وكذا المحاضرة المطبوعة وذلك بنسبة 

 طلبة 9 وأن %12.82ية وذلك بنسبة البيئ طلبة يقرون باستخدام النماذج 10وأن  -
 طلبة يقرون باستخدام 5 وأن %11.54يقرون باستخدامهم التصاميم والرسوم وذلك بنسبة 

 طلبة أيضا يقرون باستخدام المقاطع 5 وأن %6.41اللوحات البيانية، وذلك بنسبة 
  .%6.41اإليضاحية وذلك بنسبة 
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مها أساتذة مقياس البيئة في ومن خالل كل ما تقدم نالحظ أن أكثر أداة يستخد
  .وفرها بشكل كبيرتالجامعة هي الكتب والمراجع ل

 يوضح هل األدوات المستخدمة من طرف أستاذ مقياس البيئة :)21(جدول رقم 
  : كافية أم ال

  %النسبة   التكرار  االحتماالت 

   % 15.38   12  كافية 
   %84.61   66  غير كافية 
  %100   78  المجموع 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون 66نالحظ أن ) 21(ل الجدول رقم  من خال-
 %84.61أن األدوات المستخدمة من طرف أستاذ مقياس البيئة غير كافية وذلك بنسبة 

 طالبا يقرون بأن األدوات المستخدمة من طرف األستاذ كافية وذلك بنسبة 12وأن 
15.38% .  

الطلبة يقرون بأن األدوات المستخدمة من ومن خالل كل ما تقدم نالحظ أن معظم 
   .طرف أستاذ مقياس البيئة في الجامعة غير كافية وذلك راجع لعدم توفرها بشكل جيد

  ؟ .... يمثل الزيارات الميدانية تكون :)22(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار   االحتماالت   

   %3.85   03  دائما 
  %33.33   26  أحيانا 

  %62.82   49  أبدا 
  %100   78  المجموع 
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 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون 49نالحظ أن ) 22( من خالل الجدول رقم -
 طالب من 26، وأن %62.82بأن الزيارات الميدانية غير موجودة مطلقا وذلك بنسبة 

 %33.33إجمالي أفراد العينة يقرون بأن الزيارات الميدانية تكمن أحيانا فقط وذلك بنسبة 
لبة من إجمالي أفراد العينة بقرون بأن الزيارات الميدانية تكون دائما وذلك بنسبة  ط3وأن 

3.85% .  

من خالل كل ما تقدم نالحظ نقصا كبيرا في الزيارات الميدانية بالنسبة للطلبة الذين 
  . يدرسون مقياس البيئة

  : معة يمثل أهم النقاط المقترحة فيما يخص مقياس البيئة في الجا):23(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار   االحتماالت 

  %34.62   27   الزيادة من الزيارات الميدانية -
   %12.82   10   الزيادة في معدل الحجم الساعي لمقياس البيئة لكل تخصص -
   %5.13   04   إدراج المشاريع الجماعية بإشراف األستاذ تخصص البيئة -
   %15.38   12   زيادة االهتمام بجانب التوعية البيئية -
   %2.56   02   إدراج جزء خاص بنظافة محيط الجامعة -
   %8.97   07   تكليف أستاذ مختص في البيئة بتدريس المقياس -
   %5.13   4   االهتمام بجانب التنمية المستدامة والبيئة -

   %6.41   5  تعميم مقياس البيئة على كل التخصصات بالجامعة 
   %6.41   5   بشكل موسع استخدام الوسائل اإليضاحية-

تواصل الطلبة مع المجتمع لنقل الخبرات والمساهمة في حلول 
  ناجحة 

2   2.57%  

  %100   78  المجموع 
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 طالبا يقترحون زيادة في زيارات 27نالحظ أن ) 23(من خالل الجدول رقم 
ادة  أفراد العينة يقترحون زيإجمالي طالبا من 12، و أن %34.62الميدانية وذلك بنسبة 

 طلبة يقترحون الزيادة في 10 وأن %15.38االهتمام بجانب التوعية البيئة وذلك نسبة 
  . %12.82الحجم الساعي لمقياس البيئة بكل تخصص، وذلك بنسبة 

 طلبة يقترحون تكليف أستاذ مختص في البيئة لتدريس مقياس البيئة بالجامعة 5ن أو
  . %8.97وذلك بنسبة 

فراد العينة يقترحون تعميم مقياس البيئة كل التخصصات  طلبة من إجمالي أ5و أن 
 طلبة آخرين يقترحون استخدام 5 في حين نجد %6.41التي تدرس بالجامعة وذلك بنسبة 

، %6.41الوسائل اإليضاحية بشكل موسع في تدريس المقياس الخاص بالبيئة وذلك بنسبة 
اريع الجماعية التي تختص البيئة  طلبة من إجمالي أفراد العينة يقترحون إدراج المش4وأن 

  . %5.13وذلك تحت إشراف أستاذ المقياس بنسبة تقدر بـ 

 يقترحن إدراج جزء خاص بنظافة محيط الجامعة بالقياس الخاص اثنانوأن طالبان 
 وأخيرا طالبان يقترحان االهتمام بتواصل الطلبة %2.56بالبيئة الذي يدرس، وذلك بنسبة 

  . %2.56ات والمساهمة في حلول ناجحة تخص البيئة وذلك بنسبة مع المجتمع لنقل الخبر

 من خالل كل ما تقدم نالحظ تأكيد الطلبة أو غالبتهم على ضرورة إدراج -
الزيارات الميدانية الخاصة بمقياس البيئة لتقريب الطالب أكثر من المحيط والبيئة التي هو 

  .جزء منها
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  البيئية بالجامعة  ميةالنشاطات العل: الثـــور الثـــالمح

  : النشاطات العلمية بالجامعة: أوال

  :  الجامعة طبيعة النشاطات العلمية التي تقدمها:)24(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار   االحتماالت 

  %53.85   42  ملتقيات عليمة 
   %16.67   13  أيام دراسية 
   %1.28   01  أيام تكوينية 

   %1.28   01 ورشات تكوينية 
   %26.92   21  رض معا

   %00   00  أخرى تذكر 
  %100   78  المجموع 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن 42نالحظ أن ) 24(من خالل الجدول رقم 
معظم النشاطات التي تقدمها الجامعة هي عبارة عن ملتقيات علمية، وذلك نسبة 

 معظم النشاطات هي عبارة  طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن21، وأن 53.58%
 طالبا من إجمالي أفراد العينة 13، في حين نجد %26.92عن معارض وذلك بنسبة 

 وطالب واحد فقط %16.67يقرون بأن النشاطات عبارة عن أيام دراسية وذلك بنسبة 
 التكوينية وذلك بنسبة تالو رشايقول بأن النشاطات العلمية المقدمة بالجامعة تتمثل في 

1.28%.   

 فقط يقر بأن النشاطات المقدمة بالجامعة عبارة عن أيام تكوينية ا واحداوطالب -
  .  أيضا%1.28وذلك بنسبة 
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 ومن خالل كل ما تقدم من إحصائيات نالحظ أن غالبية النشاطات المقدمة -
  .بالجامعة هي عبارة عن ملتقيات علمية ال أكثر

في هذه النشاطات العلمية ما إذا كان الطالب يسجل حضوره  :)25(جدول رقم 
  : المقدمة بالجامعة

  %النسبة   التكرار  االحتماالت 

   % 6.41   5  دائما 
   %67.95   53  أحيانا 

   %25.64   20  أبدا 
  %100   78  المجموع 

 طالب من إجمالي أفراد العينة يقرون 53نالحظ أن ) 25(من خالل الجدول رقم 
 في %67.95عة يكون أحيانا فقط وذلك بنسبة بأن حضورهم للنشاطات المقدمة بالجام

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم ال يحضرون أبدا لهذه النشاطات 20حين نجد 
 طلبة يقولون بأنه حضورهم 5، في حين نجد %25.64التي تقدمها الجامعة وذلك بنسبة 

  . %6.41دائم لهذه النشاطات المقدمة بالجامعة وذلك بنسبة 

خالل ما سبق نستنتج أن حضور الطلبة لهذه النشاطات العلمية التي تقدمها ومن 
) 28(الجامعة يكون أحيانا فقط وقد يعود ذلك إلى أسباب نستشفها من خالل السؤال رقم 

  . المطروح آنفا
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   يبين سبب عدم الحضور للنشاطات العلمية ؟ :)26(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار   االحتماالت 

  %00  0  هتماماك بالموضوع عدم ا
  %20  4  عدم وجود وقت كاف 

  %60  12اختصاص البرنامج الدراسي 
  %20  4  انشغالك بأعمال أخرى 

  %00  00  أخرى تذكر 
  %100  20  المجموع 

 طالب من إجمالي الطلبة الذين ال 12نالحظ أن ) 26(من خالل الجدول رقم 
بالنشاطات العلمية التي تقدمها الجامعة يحضرون النشاطات العلمية ال يسجلون حضورهم 

 4 وأن %60وذلك بسبب اختصاص البرنامج الدراسي لديهم، وذلك بنسبة ممثلة بنسبة 
 طالبا الذين ال يسجلون حضورهم أبدا بالنشاطات العلمية المقدمة 20طلبة من بين 

بة بالجامعة يقرون بأن سبب في ذلك يعود إلى عدم وجود وقت كاف لذلك، وذلك نس
20% .   

 طلبة آخرين من إجمالي الطلبة ال يسجلون حضورهم للنشاطات 4في حين نجد 
العلمية التي تقدمها الجامعة يرجعون سبب ذلك إلى انشغالهم بأعمال أخرى وذلك بنسبة 

20% .  

لذلك نالحظ أن اختصاص البرنامج الدراسي سبب رئيسي وأولي لعدم حضور 
  . قدمها الجامعةالطلبة للنشاطات العلمية التي ت
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  : النشطات العلمية أكثر جذبا للطلبة ي يمثل أ:)27(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار   االحتماالت 

  % 3.85  3  األيام الدراسية 
   %3.85  3  النشاطات الرياضية 

  %29.49  23  الملتقيات العلمية 
   %32.5  25  المعارض 

   %16.67  13  ات العلمية الميدانية خرجال
   %10.25  8  طات التوعوية النشا

   %3.85  3  الورشات التكوينية 
  %100  78  المجموع 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقولون بأن 25أن ) 27(نستنتج من خالل الجدول رقم 
  . %32.50المعارض تعتبر من أكثر النشاطات العلمية األكثر جذبا للطلبة وذلك بنسبة 

العينة يقولون بأن أهم النشاطات جذبا للطلبة هي  طالبا من إجمالي أفراد 23ن أو
 ثمانية طلبة من إجمالي أفراد العينة يقولون 8، و %29.49الملتقيات العلمية وذلك بنسبة 

بأن النشاطات التوعوية تعتبر من نشاطات التي تجذب أكثر نشاطات جذبا للطلبة وذلك 
  . %3.85بنسبة 

تكوينية تعتبر من بين أهم النشاطات التي  طلبة آخرين يقولون بأن الورشات ال3و 
 ثالث طلبة آخرين يقولون بأن الورشات 3 نجد أن %3.85تجذب الطلبة وذلك بنسبة 

  . %3.85التكوينية تعتبر من أكثر النشاطات العلمية جذبا للطلبة وذلك بنسبة 
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 من لذلك نالحظ أن هي أكثر النشاطات العلمية األكثر جذبا للطلبة وذلك لما تقدمه
تقريب للصورة وللواقع لكل بشكل مقرب أكثر تليها بعد ذلك الملتقيات العلمية في الدرجة 

  . الثانية

  :  يمثل مدى اهتمام الجامعة بهذه النشاطات العلمية):28(جدول رقم 
  %النسبة التكرار االحتماالت 

   %14.10   11  دائما 
   %70.51  55  أحيانا 

   %15.39  12  أبدا 
  %100   78  المجموع 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة 55نالحظ أن ) 28(من خالل معطيات الجدول رقم 
  . %70.51يقرون بأن اهتمام الجامعة بهذه النشاطات العلمية يكون أحيانا فقط وذلك بنسبة 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن اهتمام الجامعة بهذه النشاطات ال 12وأن 
 طالب من إجمالي أفراد العينة 11، وأن %15.39وذلك بنسبة ). منعدما(يكون مطلقا 

  . %14.10يقرون بأن الجامعة تهتم دائما بهذه النشاطات العلمية وذلك بنسبة 

  . ومن خالل كل ما تقدم نالحظ أن اهتمام الجامعة لهذه النشاطات يكون أحيانا فقط
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  : تناوال لمواضيع البيئة  يمثل أكثر النشاطات العلمية :)29(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار   االحتماالت 

   %29.49   23  الملتقيات العلمية 
   %7.69   06  الندوات العلمية 

   %23.08   18  المحاضرات 
   %21.79   17  األيام الدراسية 

   %17.95   14  المعارض 
   %100   78  المجموع 

  %00   00  أخرى تذكر 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقولون بأن 23 نالحظ أن )29(من خالل الجدول رقم 
 %29.49الملتقيات العلمية هي أكثر النشاطات العلمية تناوال لموضوع البيئة وذلك نسبة 

 طالب من إجمالي أفراد العينة يقولون بأن المحاضرات هي من أكثر النشاطات 18وأن 
  .%23.08العلمية تناوال لمواضيع البيئة وذلك بنسبة 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن األيام الدراسية هي من أكثر 17ن أو -
 طالب يقرون بأن 14 وأن %21.79النشاطات العلمية تناوال لموضوع البيئة وذلك نسبة 

المعارض يعتبر من أكثر النشاطات العلمية التي تناول موضوع البيئة وذلك نسبة 
أفراد العينة يقرون بأن الندوات العلمية تعتبر من أكثر  طلبة من إجمالي 6 نجد 17.95%

  . %7.69النشاطات العلمية األكثر تناوال لموضوع البيئة وذلك بنسبة 

 لذلك نستنتج أن الملتقيات العلمية هي من أكثر النشاطات العلمية التي تقدمها -
 ذاتها بهذه الجامعة تناوال لموضوع البيئة وذلك يعود ربما الهتمام الجمعة في حد
  . النشاطات والتركيز عليها أكثر دون غير من باقي النشاطات العلمية األخرى
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  : شكالت البيئية  التي تمسها هذه النشاطات العلميةميمثل ال:)30(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار   االحتماالت 

   %15.39   12   مشكالت التلوث بأنواعه -
   %3.85   03   مشكالت ثقب األوزان -
   %3.85   03   مشكالت الطاقة -
   %6.41   05   مشكالت الفقر -
   %24.35   19حتباس الحراري  مشكالت اال-
   %25.64   20   مشكالت الثقافة البيئية -

   %20.51   16  مشكالت التربية البيئية 
   %00   00  أخرى تذكر 

  %100   78  المجموع 

 طالبا من إجمالي أفراد العينة 20نالحظ أن ) 30(من خالل معطيات الجدول رقم 
المقدمة بالجامعة هي مشكالت شكالت البيئية التي تمسها النشاطات العلمية ميقرون بأن ال

 طالب من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن 19 وأن %25.64الثقافة البيئية وذلك نسبة 
هي معة مشكالت االحتباس الحراري هي أكثر مشكلة تمسها النشاطات العلمية بالجا

 طالب من إجمالي أفراد العينة 19 وأن %25.64مشكالت الثقافة البيئية وذلك بنسبة 
هي أكثر مشكلة تمسها النشاطات العلمية بالجامعة  يقرون بأن مشكالت االحتباس الحراري

  . %24.35وذلك بنسبة 

 طالب من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن النشاطات العلمية تمس أكثر 16وأن 
 طالبا من إجمالي أفراد العينة 12، وأن %20.51كالت التربية البيئية وذلك بنسبة شم

  . %15.39 بأنواعه وذلك بنسبة لتلوثشكالت اميقرها بأن النشاطات العلمية تمس أثر 
 طلبة من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن مشكالت الفقر هي التي تناولها النشاطات 5وأن 
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 طلبة من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن 3 وأن %6.41 بنسبة العلمية بالجامعة وذلك
 طلبة آخرين 3 وأن %3.85ب األوزان وذلك بنسبة ثقالنشاطات العلمية تمس أكثر مشكلة 

من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن النشاطات العلمية تناولت أكثر وتمس مشكالت النظافة 
 النشاطات العلمية المقدمة بالجامعة تمس  أيضا كذلك نالحظ غالبية%3.85وذلك بنسبة 

ضرورة ملحة الستمرار األفراد داخل محيط هذه األخيرة مشكالت الثقافة البيئية باعتبارها 
  . نظيف وبيئة سليمة

  :  يمثل ضرورة وجود نشاطات علمية بالبيئة بالجامعة:)31(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار   االحتماالت 

   %100  78  ضروري 
   %00  00   ما نوعا

  %00  00  غير ضروري 
          %100  78  المجموع 

 طالبا وهم إجمال أفراد العينة 78نالحظ أن ) 31(من خالل معطيات الجدول رقم 
ا وذلك كلهم يقرون بأن وجود نشاطات علمية خاصة بالبيئة في الجامعة أمرا ضروري

  . %100بنسبة 

ولهذا نستنتج أن مجموع البيئة هم جدا، وتناوله من خالل النشاطات العلمية التي 
تقدمها الجامعة أمرا ضروريا نظرا لقرب الجامعة من المجتمع ولكونها تقدم أفراد لهذا 

  ... المجتمع وجيال يسعى للحفاظ على البيئة التي يعيش منها، عليها ولها
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  :  يمثل مدى كفاية معالجة النشاطات العلمية لموضوع البيئة:)32(جدول رقم 
    %النسبة  التكراراالحتماالت 

   %2.57   02  كافية 
  %51.28   40  متوسطة 

  %46.15   36غير كافية 
  %100   78  المجموع 

 طالب من إجمالي أفراد العينة يقرون 36نالحظ أن ) 32(من خالل الجدول رقم 
، %51.28اطات العلمية بالجامعة لموضوع البيئة متوسطة وذلك بنسبة بأن معالجة النش

 طالب يقرون بأنها معالجة النشاطات العلمية بالجامعة لموضوع البيئة كانت غير 36وأن 
  . %64.15كافية وذلك بنسبة 

في حين نجد طالبان اثنان من إجمالي أفراد العينة يقران بأن المعالجة لموضوع 
  . %2.57ية وذلك بنسبة البيئة كانت كاف

ومن خالل كل ذلك نستنتج أن النشاطات العلمية لموضوع البيئة كانت متوسطة 
  . وذلك لكون االهتمام ال يكون دائما. دائما

 يمثل المصطلحات المستخدمة في النشاطات العلمية المتعلقة ):33(جدول رقم 
  : بموضوع البيئة

  %النسبة  التكرار   االحتماالت 

   %75.64   59  بسيطة 
   %19.23   15  غامضة 

  %5.13   04  معقدة 
  %100   78  المجموع 
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 طالبا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن 59نالحظ أن ) 33(من خالل الجدول رقم 
 وأن %75.64المصطلحات المستخدمة في النشاطات العلمية كانت بسيطة وذلك بنسبة 

أن المصطلحات المستخدمة في النشاطات  طالب من إجمالي أفراد العينة يقرون ب15
 طلبة من إجمالي أفراد العينة 4 في حين نجد %19.23العلمية كانت غامضة وذلك بنسبة 

يقرون بأن المصطلحات المستخدمة في النشاطات العلمية كانت غامضة وذلك بنسبة 
5.13% .  

علمية ومن خالل كل ما تقدم نالحظ أن المصطلحات المستخدمة في النشاطات ال
المتعلقة بموضوع البيئة كانت بسيطة ويعود ذلك إلى األخذ باالعتبار ضرورة إيصالها 

  . أوضح ومبسطةللطالب بصورة

 جدول يبين مواضيع البيئة التي ينبغي تناولها النشاطات العلمية :)34(جدول رقم 
  : بالجامعة

  %بة ــالنسكرار ــالتاالت ــمــاالحت

   %12.82   10  البيئة والتلوث 
   %33.33   26  البيئة والصحة 
   %6.41   05  البيئة والطفل 
   %33.34   26  التربية البيئة 

  %14.10   11  الجامعة والبيئة 
   %00   00  أخرى تذكر 

   %100   78  المجموع

 طالب من إجمالي أفراد العينة يقرون 26نالحظ أن ) 34(من خالل الجدول رقم 
ئية التي ينبغي أن تتناولها النشاطات العلمية بالجامعة هي بأنه من بين المواضيع البي
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 طالب من إجمالي أفراد العينة 26 و أن %33.33مواضيع البيئة والصحة وذلك فيه 
  . %33.33يقرون بأنه ينبغي تناول موضوع التربية البيئة وذلك بنسبة 

موضوع بغي تناول  طالبا آخر من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنه ين11وأن 
 5، وأن %12.82الجامعة والبيئة والتلوث في النشاطات العلمية في الجامعة وذلك بنسبة 

طلبة آخرين من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنه ينبغي تناول موضوع البيئة والطفل في 
  . %6.41النشاطات العلمية والجامعة وذلك بنسبة 

ي ينبغي أن تتناولها النشاطات  المواضيع التنمن خالل ما تقدم نالحظ أنه من بي
العلمية بالجامعة هي مواضيع البيئة والصحة، وكذا موضوع التربية البيئة بالدرجة األولى 
وذلك يعود لضرورة هذين الموضوعين لحياة سليمة لسير على كوكب آمن وبيئة نظيفة و 

  . سليمة
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ة التي تتناولها النشاطات  يمثل مدى االستفادة من المواضيع البيئي:)35(جدول رقم 
  : العلمية

  %النسبة   التكرار   االحتماالت   %النسبة التكرار االحتماالت 

  ةتغيير سلوك اتجاه البيئ -
13  24.53%  

 االستفادة من معلومات -
  حول التلوث 

03  
5.66%  

 االستفادة في مجال حماية -
  المياه 

01  
1.89%  

ادة في مجال حماية  االستف-
  الطاقة 

03  
5.66%  

االستفادة في تنمية الوعي -
  البيئي 

19  
35.85%  

 االستفادة في تنمية قيم -
  التربية البيئية 

14  
26.41%  

   %67.95   53  نعم 

  %00  00  أخرى تذكر
        %32.05   25  ال 

  %100  53    %100   78  المجموع 

مالي أفراد العينة يقرون  طالبا من إج53نالحظ أن ) 35(من خالل الجدول رقم 
بأنهم استفادوا من المواضع البيئية التي تناولتها النشاطات العلمية بالجامعة وذلك بنسبة 

67.95% .  
 طالب الذين استفادوا من هذه النشاطات العلمية كانت 53 طالبا من إجمالي 19وأن 

 طالب من إجمالي 14 و أن %35.85استفادتهم في تنمية الوعي البيئي لديهم وذلك بنسبة 
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 طالب من 13 و أن %26.41الطلبة الذين استفادوا قد استفادوا في البيئة وذلك بنسبة 
الطلبة اثنين استفادوا من النشاطات العلمية المقدمة بالجامعة قد استفادوا من خالل تغيرهم 

 من  طلبة الذين استفادوا قد استفادوا3 وأن %24.53البيئة وذلك بنسبة لسلوكهم اتجاه 
 طلبة آخرين استفادوا قد استفادوا في 3 أيضا وأن %5.66معلومات حول التلوث وذلك 

  .  أيضا%5.66مجال حماية الطاقة وذلك بنسبة 

 طالب من إجمالي أفراد العينة لم يستفيدوا من المواضيع البيئية 25في حين نجد 
  . %32.05والنشاطات العلمية المقدمة بالجامعة وذلك بنسبة 

نستنتج أن معظم الطلبة يستفيدون في مواضيع البيئة التي تناولها، النشاطات كذلك 
  . لديهموأن مجال االستفادة لكون أكثر من خالل تنمية الوعي . العلمية بالجامعة

  .   يوضح تناول النشاطات العلمية في الجامعة لموضوع البيئة):36(جدول رقم 
  النسبة   التكرار  االحتماالت 

   %1.28   01  دائما 
  %61.45   48  أحيانا 

  %37.18   29  مناسباتيا 
  %100   78  المجموع 

 طالب من إجمالي أفراد العينة يقرون 48نالحظ أن ) 38(من خالل الجدول رقم 
بأن تناول النشاطات العلمية بالجامعة لموضوع البيئة يكون أحيانا فقط وذلك بنسبة 

61.54% .  

العينة يقرون بأن تناول النشاطات العلمية بالجامعة  من إجمالي أفراد ا طالب29وأن 
 وأن طالبا واحد فقط من %37.18لموضوع البيئة يكون مناسباتيا فقط وذلك بنسبة 

أن تناول النشاطات العليمة بالجامعة لموضوع البيئة يكون دائما بيقر  إجمالي أفراد العينة 
  .%1.28وذلك بنسبة 
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اول النشاطات العلمية بالجامعة لموضوع البيئة من خالل كل ما تقدم نالحظ أن تن
  . يكون أحيانا فقط وهذا ما يفسر بأنه يكون بحسب المناسبات البيئة فقط

 يمثل العمل بالنصائح البيئية المقدمة من خالل النشاطات العلمية :)37(جدول رقم 
  . بالجامعة

   %النسبة   التكرار  االحتماالت 

   %32.05   25  دائما 
   %64.10   50   أحيانا
   %3.85   03  أبدا 
  %100   78 وع ـالمجم

 طالب من إجمالي أفراد العينة يعملون 50 نالحظ أن )37(من خالل الجدول رقم 
  . %64.10بالنصائح البيئة المقدمة من خالل النشاطات العلمية بالجامعة فقط وذلك بنسبة 

ما يعملون بالنصائح البيئية  طالب من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم دائ25وأن 
  . %32.05المقدمة من خالل النشاطات العلمية بالجامعة وذلك لنسبة 

 طلبة من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم أبدا لم يعملوا بالنصائح 3في حين نجد 
  . %3.85البيئية المقدمة من خالل النشاطات العلمية بالجامعة وذلك بنسبة 

 الطلبة يعملون أحيا فقط بالنصائح البيئية التي تقدمها لذلك نستنتج أن غالبية
النشاطات العلمية الخاصة بالبيئة بالجامعة وقد يعود ذلك إلى الظروف التي يجب بها 

  . العمل وبهذه النصائح وتطبيقها، كما قد تعود الهتمام الطلبة في حد ذاتهم بالموضوع
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شاطات العلمية الخاصة بالبيئة في يمثل االقتراحات فيما يخص الن :)38(جدول رقم 
  :الجامعة

  %النسبة رار ــالتك  االتـــمــــتــاالح

  %5.19  04   القيام بالمسابقات حول موضوع البيئية -1
  %10.25  08   تنظيم الملتقيات الخاصة بالبيئة -2
  %6.41  05   إقامة المعارض الخاصة بالبيئة -3
  %8.97  07  ريب الطالب من المحيط والبيئة  اإلكثار من الخرجات الميدانية لتق-4
  %15.39  12   الحمالت التوعوية للطلبة تخص البيئة -5
  %8.97  07   تنظيم األيام دراسية تخص موضوع البيئة -6
  %6.41  05 إدراج موضوع التربية البيئية فيما يخص النشاطات العلمية بالجامعة -7
  %6.41  05   االهتمام بجانب التوعية البيئية -8
 االهتمام بموضوع التلوث والمخاطر التي يسببها في النشاطات -9

  العلمية
03  3.85%  

 وضرورة الحفاظ تها االهتمام بموضوع البيئة والتحسيس بأهمي-10
  عليها 

07  8.97%  

  %5.12  04   توزيع منشورات توعية بالجامعة-11
  %3.85  03  معة  تنظيم حمالت التشجير والتنظيف بمشاركة الطلبة بالجا-12
  %2.57  02   االهتمام بموضوع البيئة والعمران في الملتقيات العلمية -13
 التنسيق بين دور الجامعة والسلطات المعنية بالمدينة فيما يخص -14

  موضوع البيئة وحمايتها 
02  2.57%  

  %5.12  04   إقامة تظاهرات علمية خاصة بالبيئة بصفة دائمة ومستمرة -15
  %2.57  02  تظاهرات عليمة خاصة بالبيئة بصفة دائمة ومستمرة  إقامة -16
  %100  78   المجموع -17
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عرض وتحليل بيانات االستمارة المتعلقة برؤساء مخابر البحث العلمية : ثانيا

  :بالجامعة

  : يوضح ما إذا كانت مخابر البحث العلمية كافية بالجامعة):39(رقم جدول 
   النسبة التكرار  االحتماالت 

 %54.84  17  نعم 
 %45.16  14  ال

  %100  31  المجموع

 فردا من إجمالي العينة     17 أعاله والذي يبين أن      )39( رقم من خالل بيانات الجدول   
يقرون بان الجامعة فعال تحوي عددا كافيا من مخابر البحث العلمية وذلك ما تمثله نـسبة                

ان الجامعة ال تحوي عددا كافيا       فردا من إجمالي أفراد العينة يقرون ب       14 وان   % 54.84
  .%45.16من مخابر البحث العلمية وذلك ما تمثله 

  : يبين ما إذا كانت هذه المخابر تقدم فعال الجديد للبحث العلمي:) 40(جدول رقم 
  النسبة  التكرار االحتماالت 

  %29.03  09  دائما 

  %70.97  22  أحيانا 

  %00  00  أبدا

  %100  31  المجموع

 فردا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن مخابر       22 إن    أعاله )40(رقم دوليبين الج  
 09، وان   % 70.97البحث العلمية تقدم الجديد للبحث العلمي، وذلك أحيانا فقط وبنـسبة            

أفراد من إجمالي أفراد العينة يقولون بان مخابر البحث العلمية تقدم الجديد للبحث العلمي              
  .%29.03دائما ما تمثله نسبة 
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  : يوضح الجوانب التي يمسها البحث العلمي في المخابر):41(جدول رقم
  النسبة   التكرار  االحتماالت 

  %55.55  05  االقتصادية
  %00  00  السياسية

  %11.11  01  جتماعية اال
  %00  00  الثقافية
  %33.34  03  البيئية

  %00  00  أخرى تذكر
  %100  09  المجموع

 أفراد من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن البحـث  5 أن  أعاله)41(رقم يبين الجدول 
 أفراد  3، في حين نجد     % 55.55العلمي بالمخابر يمس الجوانب االقتصادية وذلك بنسبة        

  .%33.34فراد العينة يقرون بأنها تمس الجوانب البيئية، وذلك ما تمثله نسبة من إجمالي أ

  % 11.11في حين نجد فردا واحدا يقر بأنها تمس الجوانب االجتماعية وذلك بنسبة             
أخذت المجموع من إجمالي األفراد الذين يقرون بأن مخابر البحث العلميـة تقـدم دائمـا                

  . أفراد9 الجديد في مجال البحث العلمي وهم
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يبين ما إذا كانت هذه المخابر تسعى لتحقيق هذه الجوانـب علـى             : )42(جدول رقم 
  :ارض الواقع

  النسبة  التكرار االحتماالت

 %25.80  08  دائما 

 %61.29  19  أحيانا 

 %12.91  04  أبدا

  %100  31  المجموع

ي أفـراد    فردا من إجمـال    19 يتبين أن     أعاله )42(رقم من خالل معطيات الجدول   
العينة يقرون بأن المخابر العلمية تسعى لتحقيق هذه الجوانب على ارض الواقع أحيانا فقط              

  .% 61.29وذلك بنسبة 

 أفراد من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنها تسعى إلى تحقيقها علـى             8في حين نجد    
  .% 25.80ارض الواقع دائما وذلك بنسبة 

ة يقرون بأنها أبدا ال تسعى إلـى تحقيـق هـذه             أفراد من إجمالي أفراد العين     4وأن  
  .% 12.91وذلك ما تمثله نسبة ) أبدا( الجوانب إلى ارض الواقع مطلقا 

  : يوضح نوع البحوث التي تقدمها مجموعات البحث العلمية:  )43(جدول رقم 
  النسبة   التكرار  االحتماالت 

  %12.91  04  النظرية 

  %19.35  06  )الميدانية ( التطبيقية 

  %67.74  21  كالهما معا

  %100  31  المجموع
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 فردا من إجمـالي أفـراد       21ن  أ يتضح    أعاله )43(رقم من خالل معطيات الجدول   
العينة يقرون بان مخابر البحث العلمية بالجامعة تقدم بحوثا نظرية وتطبيقية معـا وذلـك               

م البحـوث    أفراد من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهـا تقـد          06، وان   % 67.74بنسبة  
 أفراد من إجمالي أفراد العينـة       04، في حين نجد     % 19.35التطبيقية فقط، وذلك بنسبة     

 وهـذا مـا     %12.91يقرون بان المخابر البحثية تقدم فقط البحوث النظرية وذلك بنسبة           
  ) . أدبي–تقني ( يعزى إلى طبيعة المخبر 

 ما توصلت إليـه     لإليصا يوضح ما إذا كانت هذه المخابر تسعى         ):44(جدول رقم   
  :من بحوث إلى الجهات العليا

سبة ــالن  رارـالتك  االت ـاالحتم

  %19.35  06ا ــمـــدائ

  %64.52  20 ا ـانـيــأح

  %.16.13  05  داـــــأب
  %100  31 وعـمــالمج

 فردا من أفراد العينة يقولون بأن المخابر تسعى فعال          20يتبين من خالل الجدول أن      
صلنا إليه من نتائج بحثية إلى الجهات العليا وذلك أحيانا فقـط وبنـسبة      إلى توصيل ما تو   

64.52 %.  
 أفراد من إجمالي العينة يقرون بأنها دائما تـسعى إلـى إيـصال              06في حين نجد     

  .% 19.35النتائج البحثية إلى الجهات العليا وذلك بنسبة 

 تـسعى إليـصال مـا        أفراد من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنها أبدا ال         05ونجد  
  . توصلت إليه من نتائج بحثية إلى الجهات العليا
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  : يبين مختلف المجاالت التي يهتم بها المخبر) :45(جدول رقم
  النسبة  التكرار  االحتماالت

  %22.59  07  االقتصادية

  %09.67  03  السياسية

  %19.35  06  االجتماعية

  %25.80  08  الثقافية

  %22.59  07  البيئية

  %00  00  كرأخرى تذ

  %100  31  المجموع

 أفراد من إجمالي العينة يقرون بـان        8أعاله أن    )45( رقميتبين من خالل الجدول     
 أفراد مـن إجمـالي      7، وان   %25.80مخبرهم يهتم بمجاالت العلوم التقنية وذلك بنسبة        

  .% 22.59أفراد العينة يقرون بأن مخبرهم يهتم بمجاالت االقتصاد وذلك بنسبة 

اد وآخرين يقرون بأن مجال البيئة من أهم ما يهتم به مخبرهم وذلك بنـسبة                أفر 7و
 أفراد من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم يهتمون بالمجاالت          06 أيضا، وان    % 22.59

ـ  ، وهذا ما يفسره طبيع     % 09.67السياسية في مخبرهم وذلك ما تمثله نسبة         ة كـل   ــ
  ...). العلوم التقنية، الريففيه مخابر تهتم بالسياسة،( بر   ــمخ
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  :يوضح ما إذا كان هناك سعي للبحث في مجال البيئة ومشكالتها  :)46(جدول رقم 
  النسبة   التكرار  االحتماالت 

  %45.16  14  نعم 

  %54.84  17  ال

  %100  31  المجموع

 فردا من إجمالي أفراد العينة يقرون       17أن  : أعاله)46(رقم يتبين من خالل الجدول   
 14 في حـين نجـد       %54.84أن مخابرهم ال تسعى للبحث في مجال البيئة وذلك بنسبة           ب

فردا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن مخابرهم تسعى فعال للبحث فـي مجـال البيئـة                 
  .% 45.16ومشكالتها، وذلك بنسبة 

  .ن كل مخبر يسعى للبحث في المجال الذي يختص بهأأي 

  لبحث في مجال البيئة يكون ؟يبين السعي ل: )47(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  االحتماالت 

 %14.29  02  دائما 

 %57.14  08  أحيانا 

 %28.57  04  أبدا

  %100  14  المجموع

 أفراد من إجمالي أفراد العيينة يقرون       8بين أن   ت أعاله   )47(رقم   من خالل الجدول  
ـ                    ا فقـط وذلـك   بأنهم يسعون من خـالل مخـابرهم للبحـث فـي مجـال البيئـة أحيان

 أفراد من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم يسعون للبحث فـي            4، وان   % 57.14بنسبة  
  .% 28.57مجال البيئة من خالل مخبرهم وذلك مناسباتيا فقط وذلك بنسبة 
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من إجمالي أفراد العينة يسعون للبحث في مشكالت        ) 02(في حين نجد فردان اثنان      
  .% 14.29ما تمثلها نسبة البيئة وذلك دائ

  .أي إن المخابر تهتم فقط بمجال البيئة أحيانا فقط وفي المناسبات، وليس دائما

  : يوضع أسباب عدم وجود بحث في مجال البيئة ومشكالتها: )48(جدول رقم 
  النسبة   رارــكـالت  ابـــبــــاألس

الطبيعة التقنية لألبحاث المبرمجة ال تهتم مباشـرة        
  يئةبمجال الب

10  58.82%  

  %41.18  07  طبيعة المشاريع البحثية لمخبر 
  %100  17  المجموع

 أفراد من إجمالي األفراد الـذين يقـرون بـأنهم ال            10 إن   )48(رقم   يبين الجدول 
يقرون بان السبب في ذلك هو الطبيعة التقنية لألبحاث         )  فردا 17( يبحثون في مجال البيئة     

  .% 58.82بمجال البيئة وذلك بنسبة المبرمجة فهي ال تهتم مباشرة 

 فردا الذين يقرون بعدم اهتمام مخبرهم بمجال البيئة         17 أفراد من إجمالي     07ونجد  
  .% 41.18يقرون بان السبب في ذلك هو طبيعة المشاريع البحثية للمخبر وذلك بنسبة 

بما حتـى   ن المخابر ال تهتم بمجال البيئة كونها تخدم المجاالت التقنية أكثر ور           أ أي  
  .المخابر األدبية أيضا بكلية اآلداب واللغات
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 يبين ما إذا كان البحث العلمي يتناول مواضيع التنمية والتي جانب            ):49(جدول رقم 
  :البيئة من أهم جوانبها

النسبة  التكراراالحتماالت 

  %45.16  14  نعم 

  %54.84  17  ال

  %100  31  المجموع

فردا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن مخابرهم ال          17 أن   )49(رقم   يبين الجدول 
  . %54.84تتناول مواضيع البيئة في بحوثه العلمية وذلك بنسبة 

 فردا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن مخابرهم تتناول موضوع البيئة في           14وأن  
  .% 45.16بحوثها العلمية، وذلك بنسبة 

لعلمية لكل مخبر بحث والتخصص الـذي       وهذا ما يعزى دائما إلى طبيعة البحوث ا       
  .يبحث فيه

  :  يبين اهتمام مخابر البحث بمجال البيئة من خالل إقامة ):50(جدول رقم
  النسبة  التكرار  االحتماالت 

  %00  00  الندوات 
  %6.45  02  المعارض

%29.03  09  الملتقيات العلمية

%32.26  10  األيام الدراسية

%32.26  10  البحوث العلمية

  %00  00  أخرى تذكر
  %100  31  المجموع
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 أفراد من إجمالي أفراد العينـة       10 يتبين أن    )50(رقم  من خالل معطيات الجدول     
  .% 32.26يقرون بأنهم يهتمون بمجال البيئة وذلك بإقامة األيام الدراسية وذلك بنسبة 

  .ونفس النسبة تقر بأنها تهتم بمجال البيئة من خالل البحوث العلمية

 أفراد يقرون بأنهم يهتمون به من خالل إقامة الملتقيـات العلميـة وذلـك               09 ونجد
  .% 29.03بنسبة 

من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم يهتمون بمجال البيئـة     ) 02(ونجد باحثين اثنين    
  .% 6.45من خالل إقامة المعارض وذلك بنسبة 

كذا البحوث العلمية لتنـاول     أي إن اهتمام جل المخابر تهتم بإقامة األيام الدراسية و         
  .موضوع البيئة

  : يوضح ما إذا كان دفتر المخبر يتناول موضوع البيئة في مقاالته: ) 51(جدول رقم
  النسبة التكرار االحتماالت

  %12.91  04  دائما 

  %32.26  10  أحيانا 

  %54.83  17  أبدا

  %100  31  المجموع

ردا من إجمالي أفراد العينة يقرون       ف 17 أعاله يتبين إن     )51(رقم   لمن خالل الجدو  
بان الدفتر الخاص بمخبرهم ال يتناول أبدا موضوع البيئة فـي مقاالتـه وذلـك بنـسبة                 

54.83%.  

 أفراد من إجمالي أفراد العينة يقرون بان الدفتر الخـاص بمخبـرهم يتنـاول               10و
  .%32.26موضوع البيئة في مقاالته أحيانا فقط وذلك بنسبة 
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 إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم يتناولون موضوع البيئة بـدفتر            أفراد من  4ونجد  
  .% 12.91مخبرهم وذلك يكون دائما وبنسبة 

  .ن غالبية المخابر تقريبا ال تتناول مقاالت دفاتر مخبرها موضوع البيئةأأي 

يبين ما إذا كان هناك سعي لتشجيع البحوث أو المقاالت الخاصـة            : )52(جدول رقم 
  :هابالبيئة ونشر

  النسبة  التكراراالحتماالت 

 %22.59  07  دائما 

 %64.51  20  أحيانا 

 %12.91  04  أبدا

  %100  31  المجموع

 فردا من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم        20 يتبين أن    )52(رقم   من خالل الجدول  
يسعون لتشجيع البحوث والمقاالت الخاصة بالبيئة ونشرها، وذلك أحيانـا فقـط وبنـسبة              

64.51 %.  

 أفراد من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم دائما يسعون لتشجيع البحـوث             07ن  أو
  .% 22.59والمقاالت الخاصة بالبيئة ونشرها وذلك بنسبة 

الي أفراد العينة يقرون بأنهم أبدا ال يسعون لتـشجيع          إجم أفراد من    04في حين نجد    
  .% 12.91سبة البحوث والمقاالت الخاصة بالبيئة ونشرها وذلك بن

ولعل ذلك يعود إلى مجال اهتمام البحوث بكل مخبر من المخـابر وكـذا طبيعـة                
  .البحوث به
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 يوضح ما إذا كان هناك سعي إليصال نتائج البحوث البيئية إلـى             ):53(جدول رقم 
  : الجهات الرسمية ألخذها بعين االعتبار

 %النسبة  رارــتكــالاالتــمــاالحت

  %00  00  ا ـمـدائ

  %100  14  انا ـحيأ

  % 00  00  داــأب

  %100  14  موعـالمج

يقرون بأنهم يـسعون    )  فردا 14( أعاله إن كل أفراد العينة       )53(رقميبين الجدول   
فعال إلى إيصال نتائج البحوث البيئية إلى الجهات الرسمية ألخذها بعين االعتبـار وذلـك               

  .%100أحيانا فقط وبنسبة 

  .ن الذين يهتمون بمجال البيئة في مخابرهم فردا م14العينة مأخوذة من  •

  :يوضح ما إذا كانت دفاتر المخبر توزع على الطلبة ):54(جدول رقم 
  %النسبة رارــــتكـالاالت ــاالحتم

  %29.03   09  نعم 

  %70.97  22  ال

  %100  31 موعـجـالم

بـان   فردا من إجمالي أفراد العينة يقـرون         22 أعاله أن    )54(رقم   يوضح الجدول 
  .% 70.97الدفاتر الخاصة بمخبرهم هم ال توزع على الطلبة وذلك بنسبة 

 أفراد من إجمالي أفراد العينة يقرون بان الدفاتر الخاصة بمخبرهم يـتم             09ن  أو -
  .%29.03توزيعها على الطلبة وذلك بنسبة 

 - 247 -



 
 
 

 :سابعالفصل ال                              عرض وتحليل نتائج الدراسة

يبين ما إذا كان المخبر قد حقق أهداف تنمية قيم التربية البيئيـة             : )55(جدول رقم 

   :الطلبة من خالل نشاطاته وبحوثه لدى
  النسبة  التكرار  االحتماالت 

  %50.00  07  دائما 

  %50.00  07  أحيانا 

  %00  00  داـأب

  %100  14  المجموع

 أفراد من إجمالي أفراد العينة الـذين     07أعاله أن    )55(رقمن من خالل الجدول     ييتب
 مخابرهم قد حققت فعال أهداف تنمية       نأيقرون ب )  فردا   14( يهتم مخابرهم بمجال البيئة     

 نـسبة   هذا ما مثلته  قيم التربية البيئية لدى الطلبة وذلك دائما من خالل نشاطاته وبحوثه و           
50 %.  

ن مخابرهم قد حققت أهداف     أ أفراد آخرين من إجمالي أفراد العينة يقرون ب        07 أنو
 . أيضا% 50ما تمثله نسبة  تنمية قيم التربية البيئية لدى الطلبة وذلك أحيانا فقط وهذا 

 إلى تنمية قـيم التربيـة        وتهدف  تحاول  البحث العلمية  ن مخابر أوهذا ما يبرر فعال     
  .البيئية لدى الطلبة، وذلك من خالل ما تقدمه من أبحاث ونشاطات
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  : لتطوير البحث العلمي في مجال البيئة المقدمةيوضح أهم االقتراحات :)56(جدول رقم

   المئويةالنسبة  رارـالتك  اتــراحـتـــاالق  مـالرق

01  
إنشاء مخابر بحث علمية دقيقة تهتم بمجال البيئة  -

  .مباشرة 
02  6.45%  

02  
تنظيم محاور البحث لكل المخابر التي تساير التطور  -

  التكنولوجي
02  6.45%  

03  
تطوير البحث العلمي بتجهيز المخابر باألجهزة والوسائل  -

المواد الكيميائية التي عادة ما وإيجاد طرق بديلة القتناء 
  يطول استالمها

04  12.91%  

04  
محاولة تشجيع مخابر البحث المنتجة بصورة فعلية على  -

  04  أخرى غير منتجة علميا في مجال البيئة خاصة
12.91% 

  
05  
  
  

ضرورة اهتمام صناع القرار بإنتاج الجامعة المتعددة في  -
  04  .مجال البيئة

12.91% 

  

06  
ت وطنية في مجاالت البيئة تربط ما بين إنشاء شبكا -

  .العديد من المخابر التي تنشط في نفس المجال العلمي
05  16.12%  

  %12.91  04  .اقتراح مواضيع بحث تعود بالفائدة على المحيط والبيئة -  07

08  
) مخابر البحث ( تدعيم وتشجيع الروابط بين الجامعة  -

يات الوالئية، المدير(  والجهات الفاعلة على ارض الواقع 
  ).الوزارات الوصية

06  19.35%  

  %100  31  وعـمــجـــمـال
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  : تحليل البيانات وعرض النتائج

   :نتائج الدراسة

أي دراسة كانت تهدف إلى التوصل لنتائج ذات أهداف علمية، وذلك قصد اإلجابة 
  . من التساؤالت أو البرهنة عن الفرضيات التي وصفها الباحث في بداية بحثه

أما فيما يخص داستنا الراهنة والمتعلقة بالجامعة ودورها في تنمية قيم ت، ب، فإنها 
تهدف إلى الكشف عن دور الجامعة في تنمية قيم التربية البيئية لدى طالبها، وبعدما قمنا 
بعملتي التفريغ البيانات وتحليلها من منظور سوسيولوجي فقد تم التوصل إلى مجموعة من 

  . ها عالقة بمشكلة البحثالنتائج التي ل

  :  النتائج المتعلقة بالبيانات الشخصية-

من خالل البيانات المتحصل عليها والمتعلقة بخصائص أفراد العينة يتضح لنا أن 
 من إجمالي أفراد العينة مم إناث بالمقابل نجد نسبة الذكور تقدر بـ %64.10نسبة 

35.90% .  

 من إجمالي أفراد العينة ينتمون إلى %51.28 كما تبين اإلحصائيات أن نسبة -
 من إجمالي أفراد العينة %20.51كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة، وأن نسبة 

 ينتمون إلى كلية العلوم والتكنولوجيا، في %17.94ينتمون إلى كلية الحقوق وأن نسبة 
العلوم اإلنسانية  من إجمالي أفراد العينة ينتمون إلى كلية %10.25حين نجد نسبة 

  . واالجتماعية

 أما بالنسبة لألقسام والتخصصات التي تدرسها عينة الدراسة فقد وجدنا أن نسبة -
 من طلبة السنة %16.66 يدرسون بقسم علوم األرض مقسمين على نسبة 34.61%
 من صلة السنة الثالثة تخصص تسيير تقنيات حضرية %12.82 وأن نسبة LMDالثانية 
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 يدرسون بالسنة أولى ماستر تخصص تسيير تقنيات حضرية وتقدر %2.56ة في نجد نسب
  .  يدرسون بالسنة الثانية ماستر تخصص تقنيات حضرية%2.56النسبة 

 من إجمالي أفراد العينة هم من الطلبة قسم الحقوق %20.51 في حين نجد نسبة -
  . وكل نسبة تمثل طلبة السنة الثالثة تخصص قانون إداري

 يمثل إجمالي أفراد العينة يدرسون بقسم الهندسة المعمارية منهم %15.32 ونسبة -
 الهندسة والبيئة في المناطق الجافة يدرسون بالسنة أولى ماستر تخصص %11.53نسبة 

  .  يدرسون بالسنة الثانية ماستر تخصص%3.84ونسبة 

وأن  من إجمالي أفراد العينة يدرسون بقسم البيولوجيا %12.82 في حين سنة -
 وأن  وقاية النباتات في المناطق الجافة منهم يدرسون بالسنة الثالثة تخصص%8.94نسبة 
وقاية النباتات في المناطق   فيما تمثل طلبة السنة أولى ماستر تخصص%3.84نسبة 
   .الجافة

 من إجمالي أفراد العينة يدرسون بقسم الرياضة وكل منهم %10.25 وأن نسبة -
  . ماستر تخصص تربية حركية عند الطفل والمراهقمن طلبة السنة أولى 

 من إجمالي أفراد العينة يدرسون بقسم الزراعة وكلهم يمثلون %3.84 وأن نسبة -
طلبة السنة أولى ماستر تخصص لمرضى النباتات ووقاية المزروعات، وأن نسبة 

نية ماستر  من طلبة السنة الثاهم من إجمالي أفراد العينة يدرسون بقسم الري وكل2.56%
  . تخصص علوم حياة والبيئة
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  : برامج البيئة في الجامعةال: سؤال البحثي الثانيال نتائج -

  : النتائج المتعلقة ببرامج ومقاييس البيئة في الجامعة: أوال

 من إجمالي أفراد العينة ترى بأن مقاييس البيئة %52.65 وجدنا بأن نسبة -
 من إجمالي أفراد %34.62بشكل متوسط أن نسبة بالتخصص الذي يدرسونه تدرس البيئة 

 من إجمالي أفراد العينة %12.82العينة تدرسها بشكل سطحي في حين نجد ان نسبة 
  . قول بأن المقاييس البيئية بالتخصص الذي يدرسونه تدرس البيئة بشكل معمقت

قر  من إجمالي أفراد العينة ت%39.74أن نسبة نالحظ ) 7( من خالل الجدول رقم -
بأن البرامج المقدمة في المقياس الخاص بالبيئة تمس جوانب البيئة الحضرية وأن نسبة 

 من إجمالي أفراد العينة تقر بأن البرامج المقدمة في المقياس الخاص بالنسبة 37.18%
 من إجمالي أفراد العينة تقر بأن المراجع %17.94تمس جوانب البيئة والتلوث، وأن نسبة 

  . ع المقدمة في المقياس الخاص بالبيئة تمس جوانب البيئة والصحةتقر بأن المراج

 من إجمالي أفراد العينة تقر بأنها تمس جوانب البيئة وتهيئة %2.57في حين نسبة 
 تقر بأنها تمس جوانب التشريعات المتعلقة %2.57اإلقليم والبيئة المستدامة، ونفس النسبة 

  . بالبيئة والتلوث الحضري

 من إجمالي أفراد العينة %41.03من خالل الدراسة الميدانية أن نسبة  كما تبين -
تقر بأن البرامج المقدمة في المقياس الخاص بالبيئة تناول مواضيع البيئة على الصعيد 

 من إجمالي أفراد العينة تقر بأن البرامج الخاصة بالبيئة %33.33الوطني، وأن نسبة 
 من %19.23العالمي، في حين نجد نسبة )  الصعيد(تتناول مواضيع البيئة على المستوى 

إجمالي أفراد العينة تقر بأن البرامج الخاصة بالبيئة تناول مواضيع البيئة على المستوى 
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 من إجمالي أفراد العينة تقر بأن البرامج الخاصة بالبيئة تمس %6.41المحلي، وأن نسبة 
  . جوانب البيئة على المستوى اإلقليمي

 من إجمالي أفراد العينة تقر %60.25أن نسبة ) 9(ل الجدول رقم  ونجد من خال-
 من %35.90بأن البرامج البيئية المقدمة في تخصصهم ذات أهداف معرفية وأن نسبة 

إجمالي أفراد العينة تقر بأن البرامج البيئية المقدمة في تخصصهم ذات أهداف تربوية، 
  . يقرون بأنها ذات أهداف ترفيهية من إجمالي أفراد العينة ف%3.85وأخيرا نسبة 

 من إجمالي أفراد العينة %76.92تبين أن نسبة ) 10( وأن من خالل الجدول رقم -
 %17.95تقر بأن المصطلحات المستخدمة في برنامج مقياس البيئة كلها بسيطة وأن نسبة 
جد نسبة من إجمالي أفراد العينة تقر بأن في برنامج مقياس البيئة كانت غامضة في حين ن

 من إجمالي أفراد العينة تعتبر بأن المصطلحات المستخدمة في برنامج مقياس 5.13%
  . البيئة كانت معمقة

 من إجمالي أفراد العينة تقر بأن البرامج الخاصة بالبيئة في %25.64 وان نسبة -
 من إجمالي أفراد %21.80الجامعة يجب أن تتناول مواضيع الثقافة البيئية وغن نسبة 

لعينة هو بالنسبة في الجامعة يجب أن يتناول مواضيع مشكالت البيئة الحضرية، وأن ا
 من إجمالي أفراد العينة هو بالنسبة في الجامعة يتناول مواضيع البيئة %20.51نسبة 

 من إجمالي أفراد العينة بالنسبة في الجامعة يتناول %14.19الحضرية، وأن نسبة 
 من إجمالي أفراد العينة تقر بأهداف يجب أن %8.97بة مواضيع البيئة والتلوث وأن نس

 من إجمالي أفراد العينة تقر %8.97تتناول المواضيع البيئية والتلوث وأخيرا النسبة نسبة 
  . بأهداف يجب أن تتناول المواضيع اإلعالم البيئي

 من إجمالي أفراد %57.96نجد أن نسبة ) 12( ومن خالل بيانات الجدول رقم -
 من %30.47 تقر بأن البرامج البيئية المقدمة بالجامعة ذات طابع علمي، وأن نسبة العينة
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إجمالي أفراد العينة تقر بأن البرامج البيئية المقدمة بالجامعة ذات طابع وقائي، في حين 
البيئية المقدمة ذات طابع  من إجمالي أفراد العينة تقر بأن البرامج %11.54نجد نسبة 
  .عالجي

  ): 13(نتائج المتعلقة بالبرامج البيئية ودورها في تنمية قيم ت، ب، جدول رقم ال: ثانيا

 ترى بأن استفادتهم من برامج البيئة المقدمة بالتخصص %61.54 وكذا نجد نسبة -
 ترى بأن استفادتهم في البرامج البيئية %29.49الذي يدرسونه كون أحيانا، وأن نسبة 
  . ون دائماالمقدمة بالتخصص الذي يدرسونه تك

 تقر بأنهم لم يستفيدوا أبدا من البرامج البيئية المتعلقة بالتخصص %8.97وأن نسبة 
  . الذي يدرسونه

 تقر إلى أن غيرت سلوكها اتجاه مشكلة التلوث بأنواعه وأن %46.15 كما نجد -
 تقول بأنها غيرت سلوكها اتجاه مشكلة استنزاف الموارد في حين نجد %28.20نسبة 
  .   نقول بأنها غيرت سلوكها اتجاه مشكالت الصحة%25.64نسبة 

 نرى بأن وجود برامج خاصة بالبيئة في الجامعة أمرا %80.77 وجد أن نسبة -
 ترى بأن وجود برامج %17.95ضروريا وفي كل التخصصات بالجامعة وأن نسبة 

أن  ترى ب%1.28خاصة بالبيئة بالجامعة أمرا نوعا ما ضروري، وفي حين نجد نسبة 
   .بالجامعة أمرا غير ضروريوجود برامج خاصة بالبيئة 

 البيئة  تدرس مقياس%67.95نجد أن نسبة ) 16( من خالل معطيات الجدول رقم -
 ال %32.05في تخصصهم طيلة مسار تكوينها الجامعي في كل السداسيات وان نسبة 

  . تدرس مقياس البيئة في تخصصها طيلة مسارها الدراسي
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 نرى بأن الحجم الساعي لمقياس البيئة غير كاف في حين %67.95 ونجد نسبة -
  .  تقول بأنه كاف%32.05نجد نسبة 

 تقول بأنها استفادت من المعلومات المقدمة بالبرامج البيئية %87.18 وأن نسبة -
 من نسبة الذين استفادوا كانت استفادتهم في مجال %41.02التي يدرسونها، وأن نسبة 

 قد استفادوا في مجال تنمية قيم التربية %29.49يئي لديهم وأن نسبة تنمية الوعي الب
 قد استفادت في مجال تغيير سلوكهم تجاه البيئة، ونسبة %12.82البيئية لديهم، ونسبة 

 قد استفادت في المعلومات %5.13 قد استفادوا في مجال حماية الطاقة ونسبة 7.69%
  . جال حماية المياه قد استفادت في م%3.85حول التلوث ونسبة 

 عن إطالقاستفد ت من إجمالي أفراد العينة تقول بأنها لم %12.82وأن نسبة 
  . المعلومات التي تقدمها البرامج البيئية التي يدرسونها

 تقول بأنها أحيانا %79.49يتبين أن نسبة ) 19( ومن خالل معطيات الجدول رقم -
 %17.95البيئة المدرس، وأن نسبة فقط تجد صعوبة في فهم بعض الموضوعات مقياس 

تقول بأنها لم يجد أبدا أية صعوبة في فهم بعض الموضوعات بمقياس البيئة الذي يدرسونه 
 نقول بأنها دائما نجد صعوبة في فهم بعض الموضوعات المطروحة %2.56ونسبة 

  . بمقياس البيئة الذي يدرسونه

 واجهتها تعود إلى نقص  نقول بأنها الصعوبات التي%41.03 كما نجد نسبة -
 تقول بأن الصعوبة التي واجهتها تعود إلى عدم %32.05، ونسبة اإليضاحوسائل 

 تقول بأن الصعوبة التي %15.38تخصص أستاذ المقياس في مجال البيئة، ونسبة 
 تقول بأن %11.54واجهتها تعود إلى صعوبة المصطلحات المستخدمة في المقياس ونسبة 

  . تها تعود إلى نقص خبرات أستاذ المقياس في التدريسالصعوبة التي واجه
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 تقر بأن الطريقة %43.59نجد أن نسبة ) 21( ومن خالل معطيات الجدول رقم -
التي يستخدمها أستاذ مقياس البيئة في التدريس في طريقة المحاضرة اإللقائية، وأن نسبة 

ريقة المحاضرة بالمناقشة  تقر بأن الطريقة التي يستخدمها أستاذ المقياس هي ط23.08%
 تقر بأن الطريقة التي يستخدمها أستاذ مقياس البيئة هي طريقة محاضرة %19.23ونسبة 

 تقر بأن طريقة أستاذ مقياس البيئة هي طريقة المشروع، وأن %11.54العرض ثم نسبة 
  .  تقر بأنه يستخدم طريقة حل المشكالت%2.56نسبة 

وات التي يستخدمها أستاذ المقياس في الكتب  تقر بأن األد%38.46 ونجد نسبة -
 %11.54 تقر بأنه يستخدم النماذج التوضيحية، وأن نسبة %12.82والمراجع، ونسبة 

 تقر بأنه يستخدم المقاطع %6.41تقر بأنه يستخدم التصاميم والرسوم، ثم نسبة 
النسبة  أيضا نقول بأنه يستخدم األفالم التوضيحية، ونفس %6.41، ونسبة اإليضاحية

  .  أخرى نقول بأنه يستخدم اللوحات البيانية6.41%

 أيضا تقول %7.69 نقول بأنه يستخدم الشرح الشفوي، ونسبة %7.69 ونسبة -
  . بأنه يستخدم جهاز العرض

 تقول بأنه يستخدم طريقة %2.57وأخيرا نسبة ) %6.41(ثم نسبة تدل نسبة 
  ). مطبوعة المحاضرة( المحاضرة المطبوعة 

 تقر بأنه، األدوات التي يستخدمها األستاذ مقياس البيئة غير %84.61د نسبة  ونج-
  .  تقول بأنها كافية%15.38كافية، في حين نجد نسبة 

 تقر بأن الزيارات الميدانية التي تخص برامج مقياس %62.82 كما نجد نسبة -
كون أحيانا فقط ما ، نقول بأنها ت%33.33ونسبة ). غير موجودة أبدا( البيئة ال تكون أبدا 

 نقول بأنها دائما تقوم بالزيارات الميدانية %3.85تقوم بالزيارات الميدانية، في حين نسبة 
  . الخاصة بمقياس البيئة
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 تقترح الزيادة من الخرجات الميدانية التي تخص مقياس %34.62 ونجد أن نسبة -
 %12.82 البيئة، ونسبة  تقترح زيادة االهتمام بجانب التوعية%15.38البيئة وأن نسبة 

  . تقترح الزيادة في الحجم الساعي لمقياس البيئة بكل تخصص

 تقترح تكليف أستاذ مختص في البيئة بتدريس المقياس ونسبة %8.97ونسبة 
 أخرى %6.41 تقترح تعميم مقياس البيئة على كل التخصصات بالجامعة، ونسبة 6.41%

 تقترح إدراج المشاريع %5.13سع، ونسبة  بشكل مواإليضاحيةتقترح استخدام الوسائل 
 أخرى تقترح االهتمام بجانب %5.13الجماعية البيئية بإشراف أستاذ المقياس، ونسبة 

 تقترح إدراج جزء خاص بنظافة محيط %2.56 ونسبة –التنمية المستدامة والبيئة 
 الخبرات  أخرى تقترح االهتمام بتواصل الطلبة مع المجتمع لنقل%2.56ونسبة . الجامعة

  . والمساهمة في الحلول الناجحة فيما يتعلق بالبيئة

  : النشاطات العلمية بالبيئة بالجامعة: المحور الثالث

  : النشاطات العلمية بالجامعة: أوال

 تقر بأن النشاطات %53.85نجد أن نسبة ) 26( من خالل معطيات الجدول رقم -
 تقر بأن %26.92يات علمية، وأن نسبة العلمية التي تقدمها الجامعة عي عبارة عن ملتق

 تقر بأن %16.67النشاطات العلمية التي تقدمها الجامعة هي عبارة عن معارض، ونسبة 
 تقول %1.28النشاطات العلمية التي تقدمها الجامعة هي عبارة عن أيام دراسية ونسبة 

 تقول %1.28 ن نسبةأو بأن النشاطات العلمية بالجامعة تتمثل في الورشات التكوينية،
  .بأنها النشاطات بالجامعة عبارة عن أيام تكوينية

 تقر بأنها تسجيل حضورها بهذه النشاطات أحيانا فقط، %67.95 ونجد أن نسبة -
 تقر %6.41 تقر بأنها ال تحضر أبدا لهذه النشاطات العلمية، ونسبة %25.64وأن نسبة 

  . بأنها تحضر دائما لهذه النشاطات العلمية
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 من إجمالي األفراد الذين يقرون بأنهم ال يحضرون أبدا %60نسبة  ونجد -
للنشاطات العلمية المقدمة بالجامعة تقر بأن سبب عدم حضورهم يعود إلى اكتضاض 

 منها تقول بأن سبب عدم حضورهم %20برنامجهم الدراسي، في حين نجد نسبة 
نقول بأن سبب عدم  أخرى %20للنشاطات هو عدم وجود وقت كاف لديهم لذلك، ونسبة 

  . حضروها يعود إلى انشغالهم بأعمال أخرى

 تقر بأن المعارض هي أكثر النشاطات العلمية جذبا للطلبة، %32.50 وأن نسبة -
 تقر بأن الملتقيات العلمية هي أكثر النشاطات العلمية جذبا للطلبة، %29.49وأن سنة 

شاطات جذبا للطلبة، ونسبة  تقول بأن الخرجات العلمية هي أكثر الن%16.67ونسبة 
 أخرى تقر بأن %3.85 تقول بأن النشاطات التوعوية أكثر جذبا للطلبة، ونسبة 10.25%

 أخرى تقر بأن النشاطات %3.85األيام الدراسية هي أكثر النشاطات جذبا للطلبة، ونسبة 
  . الرياضية أكثر النشاطات جذبا للطلبة

معة بالنشاطات العلمية يكون أحيانا فقط،  تقر بأن اهتمام الجا%70.51 وأن نسبة -
 تقر بأن الجامعة ال تهتم أبدا بهذه النشاطات العلمية، في حين نسبة %15.39ونسبة 
  .  تقر بأن اهتمام الجامعة وبهذه النشاطات يكون دائما14.10%

  : النشاطات العلمية الخاصة بالبيئة في الجامعة: ثانيا

 تقر بأن الملتقيات %29.49نجد أن نسبة ) 31( من خالل معطيات الجدول رقم -
 تقر بأن %23.08العلمية هي أكثر النشاطات العلمية تناوال لمواضيع البيئة، ونسبة 

 تقر بأن %21.79المحاضرات هي أكثر النشاطات العلمية تناوال لمواضيع البيئة، ونسبة 
 تقر %17.95ئة، وبنسبة األيام الدراسية هي أكثر النشاطات العلمية تناوال لمواضيع البي

 تقر بأن %7.69بأن المعارض هي أكثر النشاطات العلمية تناوال لمواضيع البيئة وبنسبة 
  .الندوات العلمية هي أكثر النشاطات العلمية تناوال لمواضيع البيئة
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 تقر بأن النشاطات العلمية تمس مشكالت الثقافة البيئة بنسبة %25.64 ونجد نسبة -
 %20.51ونسبة .  النشاطات العلمية تمس مشكالت االحتباس الحراري تقر بأن24.35%

 تقر بأن %15.39تقر بأن النشاطات العلمية تمس مشكالت التربية البيئية، ونسبة 
 تقر بأن النشاطات العلمية %6.41ونسبة . النشاطات العلمية تمس مشكالت التلوث بأنواع

اطات العلمية تمس مشكالت ثقب  تقر بأن النش%3.85تمس مشكالت الفقر، ونسبة 
 . أخرى تقر بأن النشاطات العلمية تمس مشكالت الطاقة%3.85األوزان، ونسبة 

تقر بأن وجود %100نجد أن نسبة ) 33( من خالل معطيات الجدول رقم -
  . نشاطات علمية خاصة بالبيئة في الجامعة يعتبر أمرا ضروريا

التربية في الجامعة و دورها في تنمية قيم الخاصة بالبيئة  النشاطات العلمية: ثالثا

  : البيئية

 تقر بأن معالجة النشاطات العلمية من خالل معطيات %51.28 ونجد نسبة -
 تقر بأن %46.15نجد الجامعة لموضوع البيئة كانت متوسطة، ونسبة ) 34(الجدول رقم 

 %2.57 نسبة بالجامعة لموضوع البيئة كانت غير كافية، في حين. معالجة النشاطات ع
  . ع لموضوع البيئة كانت كافية. تقر بأن المعالجة ن

 تقر بأن المصطلحات المستخدمة في النشاطات العلمية، %75.64 ونجد نسبة -
 تقر بأن المصطلحات المستخدمة %19.23والمتعلقة بموضوع البيئة كانت بسيطة، ونسبة 

  . امضةفي النشاطات العلمية والمتعلقة بموضوع البيئة كانت غ

 تقر بأن المصطلحات المستخدمة في النشاطات العلمية والمتعلقة %5.13ونسبة 
  . بموضوع البيئة كانت معقدة
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 تقر بأن المواضيع التي ينبغي أن تتناولها النشاطات العلمية %33.33 ونجد نسبة -
  . بالجامعة هي مواضيع البيئة والصحة

بغي أن تتناولها النشاطات العلمية  تقر بأن المواضيع التي ين%33.33ونجد نسبة 
  . بالجامعة هي مواضيع التربية والبيئة

 تقر بأن المواضيع التي ينبغي أن تتناولها النشاطات العلمية %14.10ونجد نسبة 
  .بالجامعة هي مواضيع الجامعة والبيئة

 تقر بأن المواضيع التي ينبغي أن تتناولها النشاطات العلمية %12.82ونجد نسبة 
  . لجامعة هي مواضيع البيئة والتلوثبا

 تقر بأن المواضيع التي ينبغي أن تتناولها النشاطات العلمية %6.41ونجد نسبة 
  . بالجامعة هي مواضيع البيئة والطفل

 تقر بأنها استفادت من المواضيع البيئية التي تتناولها %67.95 ونجد نسبة -
 منها تقول بأنها استفادت في مجال %35.85النشاطات العلمية في الجامعة وأن نسبة 

 مما استفادت في مجال تنمية قيم التربية %26.41تنمية الوعي البيئي لديها، ونسبة 
 منها %5.66 استفادت في مجال تغيير سلوكها اتجاه البيئة ونسبة %10.53البيئية، ونسبة 

ماية  أخرى استفادت في مجال ح%5.66استفادت من معلومات حول التلوث، ونسبة 
  .  قد استفادت في مجال حماية المياه%1.89الطاقة، ونسبة 

 تقر بأنها لم تستفد مطلقا من هذه المواضيع البيئة التي تتناولها %32.05أما نسبة 
  . النشاطات العلمية بالجامعة

 تقر بأن تتناول النشاطات العلمية بالجامعة لموضوع البيئة %61.54 ونجد نسبة -
 تقر بأن تناول النشاطات ع لموضوع البيئة يكون %37.18ونسبة يكون أحيانا فقط، 
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 تقر بأن تناول النشاطات العلمية بالجامعة لموضوع %1.28مناسباتيا، في حين نجد نسبة 
  . البيئة يكون دائما

 تقر بأنها تعمل %61.10نجد أن نسبة ) 39( ومن خالل معطيات الجدول رقم -
 %32.05ل النشاطات العلمية بالجامعة أحيانا فقط، ونسبة بالنصائح البيئية المقدمة من خال

  . تقر بأنها دائما تعمل بالنصائح البيئية المقدمة من خالل النشاطات العلمية

 تقر بأنها ال تعمل أبدا بالنصائح البيئية المقدمة من خالل %3.85في حين نجد نسبة 
  . النشاطات العلمية بالجامعة

  :ية ودورها في تنمية قيم التربية البيئيةمخابر البحث العلم: رابعا

 من إجمالي العينة يقرون بان الجامعة فعال تحوي عددا % 54.84 نجد أن نسبة 
  .كافيا من مخابر البحث العلمية 

 من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن مخابر البحث % 70.97ونسبة  -
  . العلمية تقدم الجديد للبحث العلمي، وذلك أحيانا فقط

 من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن المخابر تمس الجوانب %33.34د نسبة ونج -
 . البيئية

يقرون بأن المخابر العلمية تسعى لتحقيق هذه الجوانب         % 61.29ونسبة   -
  . على ارض الواقع أحيانا فقط

    ن مخابر البحث العلمية أمن إجمالي أفراد العينة يقرون ب % 67.74نسبة و -
  .وثا نظرية وتطبيقية معابالجامعة تقدم بح

من أفراد العينة يقولون بأن المخابر تسعى فعال إلى توصيل مـا             % 64.52ونسبة    -
   .ا إليه من نتائج بحثية إلى الجهات العليا وذلك أحيانا فقطوتوصل

من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن مخابرهم ال تسعى للبحث في %54.84و بنسبة  -
  . مجال البيئة
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 من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم يسعون من خالل مخابرهم % 57.14ونسبة -
  . للبحث في مجال البيئة أحيانا فقط

من إجمالي األفراد الذين يقرون بأنهم ال يبحثون في مجال البيئة           .% 58.82و نسبة   -
يقرون بأن السبب في ذلك هو الطبيعة التقنية لألبحاث المبرمجة فهي ال            )  فردا 17( 

  . اشرة بمجال البيئةتهتم مب
 من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن مخابرهم ال تتناول مواضـيع            %54.84و نسبة   -

   . العلميةمالبيئة في بحوثه
 من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم يهتمون بمجـال البيئـة   % 32.26ونجد نسبة   -

يئـة مـن خـالل      وذلك بإقامة األيام الدراسية،ونفس النسبة تقر بأنها تهتم بمجال الب         
  .البحوث العلمية

 من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن الدفتر الخاص بمخبرهم ال %54.83و نسبة -
 . يتناول أبدا موضوع البيئة في مقاالته

 من إجمالي أفراد العينة يقرون بأنهم يسعون لتـشجيع البحـوث            % 64.51ونسبة  -
  . والمقاالت الخاصة بالبيئة ونشرها، وذلك أحيانا فقط

 تقر بأنها يسعى فعال إليصال نتائج البحوث البيئيـة إلـى الجهـات           %100وبنسبة  -
  .الرسمية ألخذها بعين االعتبار وذلك أحيانا فقط

 من إجمالي أفراد العينة يقرون بأن الدفاتر الخاصة بمخبرهم          % 70.97ونجد نسبة   -
  . ال توزع على الطلبة

ـ      نـة الذي ـراد العين ـ من إجمالي أف   % 50و نسبة   -    ئة ـ يهتم مخابرهم بمجـال البي
يقرون بأن مخابرهم قد حققت فعال أهداف تنمية قيم التربية البيئية لدى            )  فردا 14( 

  . الطلبة وذلك دائما من خالل نشاطاته وبحوثه
 التربيـة    يقرون بأن مخابرهم قد حققت أهداف تنمية قـيم           األخرى % 50نسبة    و-

 .طالبيئية لدى الطلبة وذلك أحيانا فق
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  : عموما نخلص إلى ما يلي

، وأن %64.10 أكدت هذه الدراسة بأن أكبر نسبة هي نسبة اإلناث وذلك نسبة -
أغلبهم ينتمون إلى كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة وهذا ما أكدت عليه نسبة 

  . %36.61 وغالبتهم من قسم علوم األرض وذلك بنسبة 51.28%

، %52.56بيئة نجد تدرس البيئة بشكل متوسط وذلك بنسبة  بالنسبة لمقاييس ال-
، كما تبين الدراسة بأنها %39.74وأنها تمس أكثر جوانب البيئة  الحضرية، وذلك بنسبة 

البرامج المقدمة في القياس الخاصة بالبيئة تتناول مواضيع البيئة على الصعيد الوطني 
برامج البيئة المقدمة في الجامعة ذاته ، وبالنسبة ألهداف ال%33.33وهذا ما تمثله نسبة 

  . %60.25ألنها أهداف معرفية وهذا ما تؤكده نسبة 

 في برنامج مقياس البيئة كلها بسيطة حيث عبرت ة وأن المصطلحات المستخدم-
، وأن البرامج الخاصة بالبيئة في الجامعة يجب أن تتناول مواضيع %76.92عنها نسبة 

  . %25.64ه نسبة الثقافة البيئة هذا ما تؤكد

 %57.69ة المقدمة بالجامعة ذات طابع علمي حيث أقرت نسبة يوأن البرامج البيئ
  . بذلك

وأن االستفادة من البرامج البيئية المقدمة بالتخصص تكون أحيانا فقط وهذا ما مثلته 
  . %61.54بنسبة 

روريا  وأن األغلبية ترى أن وجود برامج خاصة بالبيئة في الجامعة بعد أمرا ض-
  . %80.77وهذا ما أكدته نسبة 
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) كل السداسيات( يلة المسار التكويني بالجامعة طس مقياس البيئة كان يوأن تدر
ت نسبة  والحجم الساعي لمقياس البيئة غير كاف حيث أقر%67.95وهذا ما أكدته نسبة 

67.95% .  

دة وهذا ما عبرت وأن االستفادة من المعلومات المقدمة بالبرامج البيئة المدرسة موجو -
، وأن مجال االستفادة كان في تنمية الوعي البيئي لديهم وهذا ما %87.18عنه نسبة 

  . %29.49عبرت عنه بنسبة 

وفيما يتعلق بالصعوبات فإنها أحيانا فقط ما تكون وهذا ما عبرت عنه نسبة 
79.49% .  

 ما أكدته نسبة أما فيما يتعلق بالصعوبات فإنها تتمثل في نقص وسائل اإليضاح وهذا
 وأن طريقة المحاضرة اإللقائية من أكثر الطرق استخداما من طرق أستاذ 41.03%

 وأن أكثر األدوات استخداما في الكتب %43.59مقياس البيئة وهذا ما أكدته نسبة 
  . %38.46والمراجع وهذا ما عبرت عنه نسبة 

نها غير موجودة وذلك ما عبرت  وبالنسبة للزيارات الميدانية المتعلقة بمقياس البيئة فإ-
 أما فيما يتعلق بالنشاطات العلمية بالجامعة فإن غالبيتها في الملتقيات %62.82عنه نسبة 

 أن غالبية الطلبة يحضرون لهذه النشاطات العلمية، %53.85علمية وهذا ما أكدته نسبة 
  . %67.95وهذا ما خبرت عنه نسبة 

ة في الجامعة لها فعال دور في تنمية قيم و عليه فإن البرامج التي تدرس البيئ •
كل متوسط نخلص إلى أن التساؤل األول قد تحقق وإن كان بشالبيئية، لالتربية 

 .نوعا ما وذلك لوجود بعض النقائص والمشكالت
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 وبالنسبة للسبب الرئيسي في عدم حضور البقية لهذه النشاطات فهو اكتضاض -
شاطات العلمية األكثر جذبا للطلبة فنجدها المعارض وفيما يتعلق بالن. البرنامج الدراسي

 وأن الجامعة تهتم أحيانا فقط بهذه النشاطات العلمية وذلك %32.50وذلك ما أقرته نسبة 
  . %70.51ما أقرت به نسبة 

وفيما يتعلق بالنشاطات العلمية األكثر تناوال لمواضيع البيئة فنجدها الملتقيات  -
 وأن النشاطات العلمية تمس مشكالت الثقافة %29.49ه نسبة العلمية وهذا ما أكدت علي

  . %25.64البيئة وهذا ما أكدت عليه نسبة 

 ترى بأن وجود نشاطات علمية خاصة بالبيئة بالجامعة يعتبر %100 ونجد نسبة -
 .     وإدراكهم ألهمية البيئة وضرورة المحافظة عليهاهمل على وعيدأمرا ضروريا وهذا ما ي

ة لمعالجة النشاطات العلمية لموضوع البيئة فكانت متوسطة وهذا ما عبرت  بالنسب-
، وإنما المصطلحات المستخدمة في النشاطات العلمية والمتعلقة %51.28عنه نسبة 

 وبالنسبة للمواضيع التي %75.64بموضوع البيئة كانت سطحية وهذا ما أكدته نسبة 
ة فهي مواضيع التربية والبيئة وهذا ما أكدته ينبغي أن تتناولها النشاطات العلمية بالجامع

    %33.33نسبة وكذا البيئة و الصحة وهذا ما أكدته نسبة 

االستفادة من المواضيع التي تناولتها النشاطات العلمية بالجامعة فقد بأما فيما يتعلق 
 وأن االستفادة كانت في مجال تنمية الوعي البيئي %67.95تحققت وهذا ما أكدته نسبة 

  . لدى الطلبة

 وفيما يخص تناول النشاطات العلمية بالجامعة لموضوع البيئة فإنه أحيانا فقط -
  . %32.05وهذا ما عبرت عنه نسبة 
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 وأن األغلبية الساحقة تعمل أحيانا فقط بالنصائح البيئية المقدمة من خالل -
  .%61.10النشاطات العلمية بالجامعة وهذا ما أكدته نسبة 

 تتناول مواضيع البيئة بشكل توصل إلى أن النشاطات العلمية بالجامعة الولهذا فإننا ن
دائم، إال أن الذي تقدمه منها يعتبر ذو تأثير على الطلبة ويستفيدون منه في مجال تنمية 

   .  وهذا ما يدفعنا بأن التساؤل الثاني قد تحقق.الوعي البيئي لديهم

 . %33.34عنه نسبة تمس المخابر الجوانب البيئية وهذا ما عبرت  -

 على أرض الواقع أحيانا فقط، وهذا ما        تسعى مخابر العلمية لتحقيق هذه الجوانب      -
  .% 61.29عبرت عنه نسبة 

 إليه من نتـائج بحثيـة إلـى         تأن المخابر تسعى فعال إلى توصيل ما توصل       و -
  .% 64.52 وهذا ما عبرت عنه نسبة .الجهات العليا وذلك أحيانا فقط

وهذا ما عبرت عنه نسبة  .لبحث في مجال البيئة أحيانا فقطوتسعى المخابر ل -
57.14 %  

 من إجمالي أفراد العينة يقرون بـأن مخـابرهم ال تتنـاول             %54.84و نسبة    -
  . مواضيع البيئة في بحوثهم العلمية

 32.26وتهتم المخابر بمجال البيئة وذلك بإقامة األيام الدراسية وذلك بنسبة  -
  . ا تهتم بمجال البيئة من خالل البحوث العلمية، ونفس النسبة تقر بأنه%

وهذا بر ال يتناول أبدا موضوع البيئة في مقاالته امخال الدفتر الخاص بنأو  -
  .%54.83نسبة ما عبرت عنه 

أن المخابر ممثلة برؤسائها تسعى لتشجيع البحوث والمقاالت الخاصة بالبيئـة            -
    % 64.51  وبنسبة.ونشرها، وذلك أحيانا فقط

نها تسعى فعال إليصال نتائج البحوث البيئية إلى الجهات الرسمية ألخـذها            وأ -
  .%100عبرت عنه نسبة  و هذا ما بعين االعتبار وذلك أحيانا فقط،
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و هـذا مـاعبرت      ونجد وأن الدفاتر الخاصة بمخبرهم ال توزع على الطلبة،         -
  . % 70.97نسبة  عنه

ـ توأن أفـراد العينـة الذيــن       -   رهم بمجال البيـــئة    هـــتم مخابـ
يقرون بأن مخابرهم قد حققت فعال أهداف تنمية قيم التربيـة           )  فردا   14( 

عبـرت   و هذا ما   البيئية لدى الطلبة وذلك دائما من خالل نشاطاته وبحوثه،        
  . % 50نسبة  عنه

  يقرون بأن مخابرهم قد حققت أهـداف تنميـة قـيم            األخرى % 50نسبة    و -
  .الطلبة وذلك أحيانا فقطالبيئية لدى  التربية 

موضوع  تتناول ومن خالل كل ما تقدم نقول أن مخابر البحث العلمية بالجامعة
                     .من خالل ما تقدمه من أعمالجوانبه تمس البيئة و

  :ياتـتوصـات والـتراحـاالق

ا  تعميم البرامج والمقاييس الخاصة بالبيئة على كل التخصصات بالجامعة، وكذ- 1
  . زيادة الحجم الساعي لهذه البرامج

 محاولة برمجة الحصص الخاصة بالبيئة في كل السداسيات تقريبا، وتكون طيلة - 2
  . المسار التكويني للطالب الجامعي

 زيادة االهتمام بجانب التوعية البيئية في هذه المقاييس المدرسة، االستعانة - 3
  . لبيئة بالجامعةبأساتذة مختصين بتدريس المقاييس الخاصة با

  .  تكليف أستاذ مختص بالبيئة لتدريس مقياس البيئة بالجامعة- 4

  .  اإلكثار من معدل الخرجات الميدانية الخاصة بمقاييس البيئة- 5
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  .  إقامة مشاريع حماية تخص البيئة تحت إشراف أستاذ المقياس- 6

  . درسونهمقياس البيئة الذي يانبا خاصا بنظافة محيط الجامعة ب إدراج ج- 7

  .  استخدام الوسائل اإليضاحية بشكل موسع في تدريس مقياس البيئة- 8

 االهتمام بجانب البيئة والتنمية المستدامة في المقياس أو البرنامج الخاص بالبيئة - 9
  . الذي يدرسونه الطلبة

 التركيز على تواصل الطلبة مع المجتمع وذلك لنقل الخبرات والمساهمة في -10
  . حلول ناجحة

  .  اإلكثار من النشاطات العلمية التي تتناول موضوع البيئة بالجامعة-11

 االهتمام بموضوع البيئة والتحسيس بأهمية وضرورة الحفاظ عليها من خالل -12
  . النشاطات العلمية

  .  بموضوع البيئة والعمران في الملتقيات العلمية المنظمة بالجامعةامماالهت -13

  .  التربية البيئة باعتباره مطلبا حضاريا لكل األجيال القادمة االهتمام بموضوع-14

  .  توزيع منشورات توعوية على الطلبة بالجامعة-15

  .  االهتمام بموضوع التلوث والمخاطر التي يسببها من خالل النشاطات العلمية-16

  .  تنظيم أيام دراسية تنال موضوع البيئة-17

  . ة للطلبة تخص البيئة تنظيم حمالت توعوية بصفة دائم-18

  .  إقامة المعارض الخاصة بالبيئة-19
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  .  تنظيم الملتقيات العلمية التي تتناول موضوع البيئة-20

 التنسيق بين دور الجامعة والسلطات المعنية بالمدينة فيما يخص موضوع -21
                                         . البيئة وحمايتها

  .ث علمية تهتم بمجال البيئة إنشاء مخابر بح-22

  . تنظيم محاور البحث لكل المخابر لتساير التطور التكنولوجي -23

  . اهتمام مخابر البحث العلمية باالحتياجات البيئية الخاصة بالمحيط-24

 إنشاء شبكات وطنية في مجاالت البيئة تربط ما بين العديد من المخابر التي -25
  .تنشط في نفس المجال العلمي

 البحث عن آلية جادة لتجاوب المؤسسات الرسمية مع نتائج البحث العلمي -26
  .حول البيئة

  . ضرورة اهتمام صناع القرار بإنتاج الجامعة المتعددة في مجال البيئة -27

 العمل على إيصال نتائج البحوث التي تقدمها الجامعة في مجال البيئة إلى -28
  .صناع القرار

  .ث تعود بالفائدة على المحيط والبيئة اقتراح مواضيع بح-29

والجهات الفاعلة على ) مخابر البحث(  تدعيم وتشجيع الروابط بين الجامعة -30
  ....).المديريات الوالئية، الوزارات الوصية( رض الواقع أ

إنشاء شبكات وطنية في مجاالت البيئة تربط ما بين العديد من المخابر التي  - 31
 .علميتنشط في نفس المجال ال
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 وتخدم البيئة تنظيم محاور البحث لكل المخابر التي تساير التطور التكنولوجي - 32
 .التي هي أحد محاور التنمية

محاولة تشجيع مخابر البحث المنتجة بصورة فعلية على أخرى غير منتجة  – 33
 علميا في مجال البيئة خاصة

ن المخابر التي إنشاء شبكات وطنية في مجاالت البيئة تربط ما بين العديد م – 34
 .تنشط في نفس المجال العلمي

 .اقتراح مواضيع بحث تعود بالفائدة على المحيط والبيئة – 35

والجهات الفاعلة على ) مخابر البحث( تدعيم وتشجيع الروابط بين الجامعة  - 36
 ).المديريات الوالئية، الوزارات الوصية( ارض الواقع 

   .عة المتعددة في مجال البيئة ضرورة اهتمام صناع القرار بإنتاج الجام- 37
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  :خـاتــمـة

 وكالهما سياقين، في تذكر الجامعي التعليم في واألخالق القيم قضايا أن لوحظ
 وترد الجامعي، للتعليم العامة األهداف تحديد عند األول التشريعية، بالنصوص يتعلقان

 الخاصة والتعليمات األنظمة مواد تحديد عند والثاني إنشائية، عامة نصوص في
 التعليمات، لتلك الطلبة أو األساتذة مخالفة على المترتبة التأديبية واإلجراءات بالعقوبات

 .محددة إجرائية نصوص في وتأتي

تنمية قيم  في هاـدورالجامعة و:" بـ  من خـالل دراستنـا هـذه والمتعلقـة
لى أن درجـة اء ذلك، توصلنا إ والنتـائـج المتحصل عليهـا جـر" ة البيئيتربيةال

 بسكـرة جامعة من خالل ما تقدمـه الطلبة نوعا ما،الوعـي البيئي قـد زادت لـدى 
   .ةبيئيـال خصمن برامـج ت

ج ـرامـمنتـه من بـا تضـن خالل مـت مـاولـرة حـ بسكفـجـامـعة  
و نشاطات علمية، والبحث العلمي بها من خالل مخابر البحث  ،ختلفـةـية مـئـبي

تسعى إلى تكـوين رصيد معرفـي وثقافـي في المجـال البيئي لدى ، العلمي بها
طالبها يجعلهم بمنأى عن األخطـار الناجمـة عن المشكـالت البيئيـة نوعا ما، من 
خـالل محاولـة بعض أفـراد العينة تغيير سلوكاتهم تجاه البيئـة بالجانب االيجابي، 

، ونقص الحجم الساعي لها، وأنها علـى الـرغم من نقص البرامـج البيئيـة المدرسة
تكــون في كل األقسام والتخصصات، وأيضا نقص النشاطات العلمية التي تتناول  ال

  إلخ...موضوع البيئة من ملتقيات علمية وندوات
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بالرغم كذلك من عدم نشاط كل مخابر البحث العلمي بها في مجال البيئة، إال أن 
ث في هذا المجال بصورة ال بأس بها وأنها التي تتناوله ضمن أعمالها تحاول البح

  .تسعى إلى المساس  بجوانب البيئة من خالل بحوثها

 من تحتويه ما خالل من البيئية التربية قيم تنمية في دورا بسكرة فلجامعة اإذ
 اهتماما تولي أن البد أنها من الرغم على بها، العلمي والبحث علمية نشاطات برامج،
  .المجال بهذا أكبر
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 الجامعـة  نظـور م "العربـي  العلمـي  المجتمع مسؤولية: قاسم رياض )101

 .الكويت ،1995مارس   ،193العدد ، العربي المستقبل -"العصرية

 طلبـة  لـدى  الحداثـة  اتجاهات): 1975 ( الخطيب وجهاد عمر، الشيخ )102

 جامعـة  اإلنسانية، للعلوم العربية المجلة ،األردنية الجامعة في الرابعة السنة

 .5 المجلد ،17 العدد الكويت،

 ، التعلـيم  ديمقراطيـة : سياسـات  حول عامة مالحظات: فياللي صالح )103

 ،2004 جانفي ،5العدد االجتماعي، الباحث مجلة ، الجزأرة و العلمي البحث

 .الجزائر ، قسنطينة منتوري، جامعة

 الجزائرية الجامعة "العولمة عصر رهانات و الجامعة  :إبراهيمي الطّاهر )104

 ،2003جـوان  ، 8 العـدد  ، اإلنـسانية  و االجتماعية العلوم مجلة -"نموذجا

 .باتنة جامعة لجزائر،ا

 أدبيـات  و أخالقيـات  و التـدريس  هيئـة  عضو: برقوق الرحمان عبد )105

 دار ، 2005 الجزائـري،  األدب و اللغـة  فـي  أبحاث مخبر مجلة ،الجامعة

 .الجزائر مليلة، عين الهدى،

 ،بالقاهرة النوعية التربية كلية لطالب القيمي التطور: أحالم الغفار عبد )106

 .30 العدد المعاصرة، التربية مجلة لية،طو دراسة
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 الديمقراطيـة  الجزائريـة  الجمهورية في العالي التعليم: ركيبي اهللا عبد )107

 ديـوان  الجزائر، ،1987-1986 ،1العدد الجزائر، جامعة حوليات ،الشعبية
  .الجامعية المطبوعات

 ني،الثا العدد التاسع، المجلد اإلنسانية، والدراسات للبحوث الزرقاء مجلة )108

2009. 

 .2 العدد ،22 المجلد -دمشق جامعة مجلة )109

 و العربـي  الوطن في العالي التعليم تطور حول تأمالت: بوسنة محمود )110

 العلـوم  مجلـة  -"الجزائر لتجربة عرض "التنمية عملية في مساهمته مدى

 .الجزائر قسنطينة، منتوري، جامعة ،2000 ، 13العدد ، اإلنسانية

، ئية وأثرها في التنمية في الـوطن العربـي        الضوابط البي : هشام حمدان  )111

 .185مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، عدد 

  :التقارير: اخامس

دور التربية البيئية في حماية : كاديمية العربية المفتوحة في الدانماركاأل )112

    . كلية اإلدارة واالقتصادالبيئة،

 القـانون  ، الرسمية الجريدة -الشعبية يةالديمقراط الجزائرية الجمهورية )113

  .1999 ،24 العدد  -05-99رقم

 ،العـالي  التعليم إصالح ملف ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية )114

  . 2004جانفي

الدليل المرجعي للشباب المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم الثقافية،  )115

العربية، برنامج األمم ، جامعة الدول العربي في مجال الحفاظ على البيئة
  .2006المتحدة للبيئة، سبتمبر 
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 حـول  الوطنيـة  البحث لحلقة النهائي التقرير: سوريا في التربية وزارة )116

   .1990،تطورها واتجاهات البيئية التربية استراتيجيات

تقرير حول حالـة ومـستقبل البيئـة فـي     : وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة،  )117

  . شريف رحماني-ة وتهيئة اإلقليممن كلمة وزير البيئ، الجزائر

  : الملتقيات: ساساد

المنـاطق  (دور التربية البيئية في الحياة االجتماعية       : محي الدين مختار   )118

التنمية االقتـصادية فـي     "، الملتقى الدولي حول     )الجافة وشبه الجافة نموذجا   
م، الجزائر، المركـز    7/08/2001-1المناطق الجافة وشبه الجافة، غرداية،      

  .امعي ورقلةالج

  :المذكرات: ابعسا

 رسـالة  ،التربيـة  كليـات  طالب لدى البيئية القيم عبده، أشرف األلفي، )119
  .1997 المنصورة جامعة التربية، كلية التربية، أصول قسم ماجستير،

 بالجامعــة  العلميــة  الفـروع  تـدريس  معوقـات كالعي، الطاهر )120

 ميدانيــة  دراســة  ،)الماجـستير  شهادة لنيل مقدمـة رسالة (الجزائريـة
 ، االجتماعيـة  و اإلنـسانيـة  العلـوم  كليـة عنابـة، مختار باجي بجامعـة
 ،)2002–2001 (قـسنطينة،  منتوري جامعة التنميـة، اجتماع علم تخصص
   .منشورة غير ماجستير رسالة

 في بالجزائر العلمي والبحث العالي التعليم منظومة إصالح: خينش دليلة )121

 علـم  أقـسام  مـستوى  علـى  ميدانية دراسة ،الجديدة التنموية التحوالت ظل
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 العلـوم،  دكتـوراه  أطروحة -الجزائري الشرق جامعات بعض في االجتماع
  .2010/2011 بسكرة، جامعى

 دراسـة  – المـستدامة  التنمية في ودورها البيئية التربية: طويل فتيحة )122
 درجـة  للني مقدمة أطروحة بسكرة، بمدينة المتوسط التعليم بمؤسسات ميدانية
 بسكرة، جامعة التنمية، اجتماع علم تخصص االجتماع، علم في العلوم دكتوراه
  ).منشورة غير ( م،2012/2013 الجزائر،

  :االنترنت مواقع: اثامن

 السلطان جامعة لطلبة القيمية المنظومة: هالل بن عصمت الجعفري، )123

 ‐http://www. badera masiri. Info/ genera األردنية قابوس

contenance‐ papers.   
  :العراقية الجامعات منتديات البيئة، حماية في الجامعة دور )124

 www.iraq.com/archive/index.php!f-121.hml

        dz.biskra‐univ.www  بسكرة خيضر محمد جامعة موقع )125
126) WWW‐ao‐academy.org/wessimaarticles/librery‐

20060914‐590 http.   
127) Unesco. UNEF(1976) The Belgrad Chatter ;A global 

frome work for envirenment éducation ;connect,Vol 1. 
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  قائمة بأسماء األساتذة المحكمين

  الجامعة  الرتبة العلمية  االسم واللقب

  جامعة بسكرة  أستاذ التعليم العالي  نصر الدين جابر
 جامعة بسكرة أستاذ التعليم العالي  نور الدين زمام

 جامعة بسكرة أستاذ التعليم العالي  عبد العالي دبلة

  2-جامعة قسنطينة  أستاذ التعليم العالي  علي بوعناقة
  2-جامعة قسنطينة  أستاذ التعليم العالي  ربيع جصاص 
  2-جامعة قسنطينة   -أ-أستاذ مساعد  سليم بوسقيعة 
  2-جامعة قسنطينة   -أ-أستاذ مساعد  صبرينة حديدان
  2-جامعة قسنطينة   أستاذ التعليم العالي  مسعودة كنونة

  
  
  
  
  
 



  :ملخص الدراسة

  هل للجامعة دور في تنمية قيم التربية البيئة؟: انطلقت هذه الدراسة من سؤال مفاده
  : الفرعية التاليةاألسئلةتندرج تحته 

  هل للبرامج المقدمة في الجامعة دور في تنمية قيم التربية البيئية؟ - 1
 يئية؟هل لنشاطات العلمية المقدمة بالجامعة دور في تنمية قيم التربية الب - 2

 هل للبحث العلمي في الجامعة دور في تنمية قيم التربية البيئية؟ - 3

حيث كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو معرفة ما دور الجامعة في تنمية قـيم               
  :التربية البيئية لدى طالبها، وذلك من خالل

 دور الجامعة في مجال حماية البيئة من خالل تنمية قـيم التربيـة              إبراز -
  .البيئية
 . البحث العلمي في مجال البيئةأهمية إبراز -

 . دور النشاطات العلمية بالجامعة وعالقاتها بمجال البيئةإبراز -

 مقدمـة للطلبـة     األولى تم االعتماد على استمارات استبيان       األهدافولتحقيق هذه   
 رؤساء مخـابر    لألساتذةتتناول محوري البرامج والنشاطات العلمية بالجامعة، والثانية        

  .العلميتتناول محور البحث : حث العلميةالب
وقد تم االستعانة بالمنهج الوصفي في الدراسة لنصل في األخير بعد تحليل وتفسير             
النتائج الميدانية إلى أن الجامعة فعال حققت قيم التربية البيئة لدى طلبتها من خالل مـا                

  .تقدمه من برامج ونشاطات علمية وبحث علمي بها



Résumé de l’étude 

            Cette étude a démarré à partir de  la question   suivante :  l’université, 
a‐t‐elle  un  rôle  à  jouer  dans  l’évolution  des  valeurs  de  l’éducation 
environnementale ? 

          Cette question englobe d’autres questions : 

1‐ Les  programmes  présentés  à  l’université,  ont‐ils  un  rôle  dans 
l’évolution des valeurs de l’éducation environnementale ? 

2‐ Les activités scientifiques, ont‐elles un rôle dans l’évolution des valeurs 
de l’éducation environnementale ? 

3‐ La recherche scientifique à l’université, a‐t‐elle un rôle dans l’évolution 
des valeurs de l’éducation environnementale ? 

         D’où  l’objectif  de  cette  étude  est  de  savoir  quel  est  le  rôle  de 
l’université  dans  l’évolution  des  valeurs  de  l’éducation  environnementale 
chez les étudiants, et cela à travers : 

‐ L’illustration du  rôle de  l’université dans  le domaine de  la protection 
de  l’environnement à partir de  l’évolution des valeurs de  l’éducation  
l’environnementale. 

‐ L’illustration  de  l’importance  de  la  recherche  scientifique  dans  le 
domaine de l’environnement. 

‐ L’illustration  du  rôle  des  activités  scientifiques  à  l’université  et  son 
rapport avec le domaine de l’environnement. 

          Et  pour  réaliser  ces  objectifs,  nous  nous  sommes  basés  sur  deux 
questionnaires : le premier, destiné aux étudiants, concerne les programmes 
et  les activités  scientifiques à  l’université.  Le deuxième, aux directeurs des 
laboratoires de recherche scientifiques concerne la recherche scientifique. 

         Nous avons fait appel à la méthode descriptive dans cette étude. Après 
l’analyse  et  l’explication  des  résultats  de  l’étude  pratique,  nous  avons 
constaté, à la fin, que l’université de Biskra réalise, vraiment, l’évolution des 
valeurs de  l’éducation environnementale  chez  ses étudiants  à partir de  ce 
qu’elle  leur  présente  comme  programmes,  activités  et  recherche 
scientifiques.   


