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،

والتقدیر.االحترام

كما 
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یدموصول إلى كل من قدم ليوالشكر
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ة:ـــــدمــمق
تعتبر قضیة البیئة قضیة العصر وھي من المشكالت األساسیة والخطیرة في حیاة اإلنسان؛ فقد 

في لمي بھا في مختلف التخصصات العلمیة واضطلع علم االجتماع بالحلقة األقوىاتعاظم اإلھتمام الع

سلسلة العنایة بھا والحد من تدھورھا بتأھیل العامل البشري سلوكا وإدارة من خالل علم إجتماع 

،الذي یھدف إجماال إلى تقدیم التصورات النظریة في علم اإلجتماع في خدمة القضایا البیئیة،البیئة

تقدیم جملة من في علم اإلجتماع باعتمادشق طریقھ بین التخصصات التقلیدیة لزاما وعلیھ بات 

والمساھمة في تنشیط وإعداد الكفاءات -النظریة منھا والعملیة-المعارف األكادیمیة المنظمة 

وعلیھ فالوصول بعلم إجتماع البیئة إلى تحقیق أھدافھ یكون قد أنجز دور العلوم ،المرتبطة بھا

موازاة ذلك فإن المدرسة ستظل بو،اھمة في تحقیق التنمیة المستدامةاإلجتماعیة واإلنسانیة في المس

بیئیة في الوسط المدرسي.( تربیة) اإلطار األمثل لتناول البیئة في ظل منظومة تربویة تؤسس لثقافة

( آلیات تفعیل نشر الثقافة البیئیة في الوسط المدرسي؛ وذلك بوضع :ومن ثم جاء ھذا الموضوع

؛ حیث تم تناول الموضوع بالشكل التالي:بتدائیةمنھاج مقترح لتفعیل التربیة البیئیة في المرحلة اإل

إلى جانب،الفصل األول: ویتضمن إشكالیة الدراسة مع إبراز مبررات اختیار الموضوع

اتوالمقاربباإلضافة إلى الدراسات السابقة،ومفاھیم الدراسة،توضیح أھمیة الدراسة وأھدافھا

.النظریة

مشكالت البیئة أما الفصل الثاني: فقد كان متضمنا للتراث النظري؛ إذ جاء ھذا الفصل بعنوان 

، وكذلك األساس الفلسفي لحمایة البیئة،التحول الطارئ لعالقة اإلنسان بالبیئة،واستراتیجیات حمایتھا

التلوث والمشكلة من خالل ؛ كما تناولنا أیضا المشكالت البیئیة على المستوى العالمي والمحلي

مشكلة اإلحتباس الحراري واألمطار ،التصحرمشكلة ،مشكلة استنزاف طبقة األوزونالسكانیة،

،تشریعات حمایة البیئةنقطة أخرى ال تقل أھمیة عما سبق أال وھي كما عالجنا أیضا ،الحامضیة

وكذا اإلتفاقیات الدولیة وذلك من حیث اإلتفاقیات والمواثیق المبرمة على المستوى الدولي العالمي, 

أسباب عدم ثم،في الجزائرالمبرمة على المستوى اإلقلیمي والتطور التشریعي لقانون حمایة البیئة

.كفاءة تشریعات حمایة البیئة

أصل الثقافة البیئیة وذلك من خالل ،الثقافة البیئیةأال وھي كما تعرضنا إلى جزئیة أخرى

،( التربیة البیئیةتنشئة الثقافة البیئیةعوامل مع التطرق إلى أبرز ،وكذا مستویاتھا،وخصائصھا

إلى جانب تناولنا أھم ركائزھا ،ثم تناولنا أھداف وأھمیة الثقافة البیئیة،الوعي البیئي)،اإلعالم البیئي

البیئیة في دعم التنمیة المستدامة.( التربیة)تطرقنا إلى دور الثقافةبعدھا ،وأبعادھا



ب

ھذا حیث تناولنا في ،الوسط المدرسيبالبعد البیئي في أما الفصل الثالث والذي عنوناه 

وتنظیم أطوار مرحلة التعلیم ،اإلبتدائیة من خالل مھام المدرسة اإلبتدائیة الجزائریةالمدرسة الفصل 

، التربويالمنھاج، , كما تناولنا مكونات الوسط المدرسي؛ وذلك من خالل المعلم, المتعلماإلبتدائي

.الكتاب المدرسيو

،ھدافھوأالمنھاج التربوي من حیث أنواعھإلى نقطة أخرى في ھذا الفصل وھي ثم تعرضنا 

، المعرفیة،إلى جانب تناولنا ألسس بناء المنھاج( األسس النفسیة، شروطھ الداخلیة والخارجیةوكذا 

وذلك من خالل ،عناصر المنھاج ومكوناتھكما تطرقنا أیضا إلى أھم ، الفلسفیة)، واإلجتماعیة

طرق التدریس ،األنشطة التعلیمیة،المحتوى،األھداف التعلیمیة( األھداف العامة والخاصة

في التعلیم البیئي.التربوي دور المنھاجكما تناولنا عنصرا آخر وھو، )التقویم،وووسائلھ

عرض وتحلیل تناول،ستخالص النتائجاإلجراءات المنھجیة واعنوناه بفقد أما الفصل الرابع

نتائج الدراسة.

.االبتدائیةلمرحلة في التربیة البیئیة لمقترح تصمیم منھاج :بعنوانالخامس الفصل ناردأوو

باللغتین مع وضع ملخص للدراسة، ومجموعة من المالحق، وقائمة للمراجع ،الدراسة بخاتمةوانھینا

.العربیة والفرنسیة
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االشكالیة:-1
 ،

،

،

،،،، ، ،األوزون

نحو البیئة.واالتجاھاتمع ما یرافقھ من اختالل في القیم ، عیة واستنزافھا وغیرھاالموارد الطبی

،

وذلك من خالل تبني العدید ، والعمل على إنمائھا

،

،،تطالھا

قبل ، أي شكل من أشكال التعدي على البیئةمقابلوالتي تتراوح مابین فرض للغرامة إلى حد التجریم

،، وتنمیة اإلتجاھات والقیم اإلیجابیة،القناعات

،،

حمایتھا وترقیتھا عن قناعة واختیار.

ا

،أكادمیین...إلخ)،جمعیات حمایة البیئة،الدولي( ھیئات دولیة

البدیل األمثل القادر على حمایة البیئة من المخاطر كعنصر ومشروع من شأنھ أن یشكل أرض الواقع

،،التي تتھددھا من اإلنسان

؛ 

، -موضوع الدراسة-المدرسة ھذه األخیرة،وسائل اإلعالم،دور العبادة،وھي األسرة

،أھم المؤسسات السالفة الذكر

، وثقافیاتربویا وإجتماعیا تنشئة أفرادھا 

،،بالواقع اإلجتماعي الذي ینتمون إلیھ

المتعلمین نحو القضایا مسؤولة وبشكل مباشر على تنمیة إتجاھات إیجابیة لدى 
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،،،

ب،، المدرسي

وذ،

،

وأفكارھم حول البیئة وواجباتھم نحوھا.

؛

،والثقافیة واإلعالمیةفي جمیع األنشطة اإلجتماعیة والتربویة والتعلیمیة سعیھا إلى إدماج البعد البیئي 

،

على اإلستغالل العقالني والمستدام لمواردھا.و ،والمحافظة على العناصر المكونة لھا

ال

:الحاليالموضوع 

اھي آلیات تفعیل نشر الثقافة البیئیة في الوسط المدرسي؟.م-

مبررات اختیار الموضوع:-2

؛ 

نشر الثقافة البیئیة في الوسط المدرسي فیما یلي:

الوضع المتدھور الذي آلت إلیھ البیئة، خصوصا وأن مشكلة البیئة مشكلة تربویة بالدرجة األولى.-

اھتمام الدولة الجزائریة بإدراج مفاھیم التربیة البیئیة في المناھج التعلیمیة.-

بموضوع الثقافة البیئیة على المستوى الوطني.قلة الدراسات الخاصة -

االھتمام الشخصي بموضوع الثقافة البیئیة وآلیات نشرھا في الوسط المدرسي.-

االھتمام بموضوع البیئة على المستوى العربي والعالمي.-

اھتمام علم اجتماع البیئة بالقضایا البیئیة واالجتماعیة معا. -

أھمیة الدراسة:أھداف و-3
یسعى البحث الحالي إلى تحقیق مجموعة من األھداف؛ یمكن ایجازھا في التالي:

تدعیم واثراء المكتبات المدرسیة عبر إضافة مراجع وكتب بیئیة.-
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تحدید أي العناصر أكثر تأثیرا في الوسط المدرسي-

البیئیة.

استھداف العنصر األكثر تأثیرا في الوسط المدرسي بالتحلیل.-

تفعیل آلیات نشر الثقافة البیئیة في الوسط المدرسي.-

.االبتدائیةتربیة البیئیة في المرحلة ح للتصمیم منھاج مقتر-

ھل، أوالاھمیتھا تستمد ھذه الدراسة كما 

مرحلة مھمة في تنمیة مفاھیم األطفال ھذه األخیرة حیث تعتبر االبتدائیةنشطة بیئیة تالئم المرحلة أ

وتشكیل سلوكاتھم واتجاھاتھم نحو البیئة.

تبرز أھمیة ھذه الدراسة من حیث:؛ ھذه المشكالتومساھمة اإلنسان في حل، المتزایدة

البیئة.نحو 

إ

االبتدائیة.

تحدید المفاھیم األساسیة:-4
مفھوم الثقافة:-4-1

:" "ادوارد"

.1"والقانون والعادات والقدرات األخرى التي یكتسبھا اإلنسان كعضو في المجتمعواألخالقیاتوالفن 

نستطیع

،

متماسكة ومتكاملة.

سواء ،الموروثة خالل حیاة اإلنسانالعناصر:"نھاأفقد عرف الثقافة على "سابیر"أما العالم

.2"أكانت ھذه الموروثات مادیة أو روحیة

.119، ص، 2004، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة، ، أصول التربیةعبد المنعم عبد القادر المیالدي-1
،  دار المعرفة الجامعیة، األنثربولوجیا الثقافیةفاروق أحمد مصطفى، محمد عباس ابراھیم،  -2

.47-46ص، -، ص2005األزاریطة،االسكندریة، 
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ھذا التعریف على أھمیة التراث الثقافي المتألفیؤكد 

والمثل وما إلیھا.غیر المادیة والعادات والتقالید

مفھوم البیئة:-4-2
ا:یاصطالح-4-2-1

ذلك االطار( الحیز) الذي یعیش فیھ االنسان مستمدا منھ متطلباتھ :"عرفت البیئة على أنھا

،، الحیاتیة األساسیة

.1"الحیاة في ھذا االطار

، ة البشریةھذا التعریف یتوافق الى درجة كبیرة مع ما یعرف باسم البیئ

.حیوان) وغیر الحیة،كوسط طبیعي بعالقاتھ المتعددة المتداخلة بین مكوناتھ الحیة( نبات؛ البیئة

""

و ،،؛ 

.2"وكذا األماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة،أشكال التفاعل بین ھذه الموارد

وكأن البیئة ھي ،نھ اقتصر على الجانب الطبیعي دون الجانب البشريما یالحظ على ھذا التعریف  أ

فقط.اطار طبیعي 

مفھوم الثقافة البیئیة:-4-3
اصطالحیا:-4-3-1

،أ

 ،

،

.3لآلخرین من حولھ"

دراسة تسلط الضوء على موقف االسالم وتشریعاتھ في مجال الحفاظ على البیئة، - االسالم والبیئةخلیل رزق، -1
.20، ص، 2006دار الھادي،  بیروت لبنان، 

،  دار الخلدونیة، من التلوث بالمواد االشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري- حمایة البیئةعلي سعیدان، -2
.6، ص، 2008الجزائر، 

، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، دراسات في العلوم االنسانیة وقضایا البیئةحسن محمد محي الدین السعدي، -3
.240، ص، 2008
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""

،

1صیانة وحمایة البیئة."والقدرات والتوجھات السلوكیة من أجل

نالحظ على ھذا التعریف أنھ یزاوج بین الثقافة البیئیة والتربیة البیئیة.

إجرائیا:-2- 4-3
إن الثقافة البیئیة ھي كل ماینعكس في جمیع المعارف المتعلقة بالبیئة وتنعكس في التربیة 

البیئیة كمادة مستقلة. 

التربیة البیئیة: مفھوم -4-4
اصطالحیا:-4-4-1

"1976("

،،

.2والحفاظ على حیاتھ الكریمة ورفع مستوى معیشتھ"،حسن استغاللھا لصالح اإلنسان

،

،

،

.3المستقبل"

.4الدولي لھا"

إجرائیا:-4-4-2
واألنشطة الھادفة إلى تنمیة كل المعارف تعرف التربیة البیئیة من الناحیة االجرائیة على أنھا 

؛ وھي تنعكس في مادة مستقلة.مستوى الوعي والممارسة البیئیة

.70، ص، 2009، دار أسامة، عمان، األردن، أسباب، أخطار، حلول-التلوث البیئيسلطان الرفاعي، -1
دراسة میدانیة بمؤسسات التعلیم المتوسط بمدینة -التنمیة المستدامةالتربیة البیئیة ودورھا في فتیحة طویل، -2

، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في علم االجتماع، تخصص علم اجتماع البیئة، شعبة علم االجتماع، -بسكرة
.16،ص،2012/2013قسم العلوم اإلجتماعیة، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،

،  2008، دار العلوم، عنابة، الجزائر، البیداغوجیا واألندراغوجیا-التربیة البیئیة الشاملةصالح الدین شروخ، -3
.17ص،  

.14، ص، 2007،  سلسلة العلوم والتكنولوجیا،  مكتبة األسرة،  القاھرة، التربیة البیئیةعصام الدین ھالل،  -4
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المدرسة:مفھوم -4-5
اصطالحیا:-4-5-1

،

إنھا األداة والوسیلة والمكان الذي بواسطتھ تنقل الفرد من حال التمركز حول ،ومؤثرة فیھ أیضا

.1الذات إلى حال التمركز حول الجماعة

بأنھا:" ھي تلك المؤسسة االجتماعیة الرسمیة التي "رشاد صالح منھوري"كما عرفھا 

،،تقوم بوظائف التربیة

.2واجتماعیا"

،كما عرفت المدرسة على أنھا:"

، تنظیمیة تربویة تنشأ وتغلق بقرار من السلطة الوصیة

.3"سابقا السنة الخامسة حالیااألولى إلى السنة السادسة

من خالل قراءتنا 

،الوظائف التي تقدمھاولھا من حیث أما الثاني فتنا،على أنھا أداة ووسیلة

،تناولھا من الناحیة القانونیة

....الخ).والمنھاج التربوي،الكتاب المدرسي،المتعلم،" المعلمو المتمثلة في :المدرسة

إجرائیا:-4-5-1

وذلك من خالل القیام ؛التربویة..الخ)،( البیئیةمجموعة من المعارف والقیمتنشئة الفرد واكسابھ 

بعدة وظائف معتمدة في ذلك على مكونات الوسط المدرسي.

1 - Grass( Alain)- Sociologie de l'educations textes fondamentaux. Larousse. Paris.1974.
p. 91.

،  دار -دراسة في علم النفس اإلجتماعي التربوي-التنشئة اإلجتماعیة والتأخر الدراسيرشاد صالح منھوري، -2
.36،  ص،  2006المعرفة الجامعیة،  األزاریطة،  

, سند تكویني لفائدة مدیري التسییر التربوي واإلداريالمعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواھم, -3
, 25/07/2011, 08:00, نقال عن: 07, ص, 2004المدارس اإلبتدائیة, الحراش, الجزائر, 

www.infpe.edu.dz/pubinfpes/livers_infpe/livre_adm/...p/Legis.pdf
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:التربويالمنھاجمفھوم -4-6
ا:یاصطالح-4-6-1

":

.1"وبمھارة فائقة بغرض بلوغ مرام وأھداف محددة سلفا

"
،

،،بالمتعلم ومجتمعھة مرتبط،ومعرفیة

بقصد اإلسھام ،وتحت إشراف منھا

.2وتقویم مدى تحقق ذلك كلھ لدى المتعلم،والوجدانیة والجسمیة

إجرائیا:-4-6-2
الاألالھداف و األھو تلك المادة الدراسیة المكونة من المنھاج 

.لھا عالقة مباشرة بالبیئة ؛ بحیث تكون كل ھذه المكونات أو العناصر تقویمالكذاالتدریس و

الدراسات السابقة:-5

،،البحث أو الرسالة الجاري انجازھا

كما قد ،تكون مطابقة للدراسة الجاري انجازھا؛ وحینئذ یدرس الباحث الجانب الذي تختص بھ دراستھ

.3دراسات میدانیةتكون دراسات نظریة مكتبیة أو 

غیر المحلیة:الدراسات-5-1

األولى:الدراسة-
،

- ،
قسم المناھج ،تدریس العلوممتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في تخصص المناھج وطرق  

.45، ص، 2009دار القصبة، الجزائر، ،-رھانات وإنجازات- إصالح التربیة في الجزائربوبكر بن بوزید، -1
سلسلة ، - النظریة والتطبیق-المنھاج التعلیمي والتوجھ األیدیولوجيسھیلة محسن كاظم الفتالوي، أحمد ھاللي، -2

.42- 41ص، -، ص2006ردن، طرائق التدریس،  الكتاب السابع،  دار الشروق، عمان، األ
، منشورات جامعة منتوري أساسیات في منھجیة وتقنیات البحث في العلوم اإلجتماعیةمیلود سفاري، وآخرون، -3

قسنطینة، جامعة منتوري قسنطینة، قسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة،  السنة 
.149، ، ص2005/2006الجامعیة، 
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.1423/20021،الفصل الدراسي الثاني،جامعة أم القرى،كلیة التربیة،وطرق التدریس

-
دة.لألقسام العلمیة بمدینتي مكة المكرمة وج

:الدراسة إلىھدفت ھذه :أھداف الدراسة -

تحدید المستوى العام للوعي ببعض المخاطر البیئیة لدى عینة الدراسة على جمیع مجاالت المخاطر -

البیئیة.

-

ببعض المخاطر البیئیة.بمدینتي مكة المكرمة وجدة في مدى  الوعي

-

.-في مدى الوعي ببعض المخاطر البیئیة–وجدة 

التعرف على التباین بین طالبات مدینة مكة المكرمة وطالبات مدینة جدة في مدى الوعي ببعض -

اطر.المخ

أھمیة الدراسة:-

ة بكلیة التربیة أن تكون الملتحقالطالبة إعداد قائمة محكمة لبعض المخاطر البیئیة التي ینبغي على -

على وعي بھا.

إعداد اختبار موضوعي لتحدید مستوى الوعي ببعض المخاطر البیئیة لدى طالبات كلیة التربیة -

وجدة.لألقسام العلمیة بمدینتي مكة

تعد ھذه الدراسة بمثابة رسالة توجھھا الباحثة إلى المسؤولین عن العملیة التعلیمیة لتزویدھم -

بمستوى الوعي ببعض المخاطر البیئیة لدى طالبات كلیة التربیة لألقسام العلمیة بمدینتي مكة 

المكرمة وجدة.

ئج ھذه الدراسة لتضمین المخاطر البیئیة في المناھج.استفادة مخططي ومطوري المناھج من نتا-

حث القائمات على التدریس بتضمین األھداف السلوكیة التي تنمي الوعي بالمخاطر البیئیة لدى -

المتعلمات أثناء تدریسھن حسب مناسباتھا لمواضیع الدراسة.

، مستوى الوعي ببعض المخاطر البیئیة لدى طالبات كلیة التربیة لألقسام العلمیة ھدى محمد حسین بابطین-1
دراسة مقدمة إلى قسم التربیة وعلم النفس ضمن متطلبات الحصول على درجة ، - بمدینتي مكة المكرمة وجدة

الماجستیر في تخصص المناھج وطرق  تدریس العلوم، قسم المناھج وطرق التدریس، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، 
. 11:08, 01/08/2012نقال عن: 1423/2002الفصل الدراسي الثاني، 

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../k.doc
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باستخدامھا في ،البیئیة واالختبار الموضوعياإلستفادة من أدوات الدراسة( قائمة ببعض المخاطر -

أبحاث أخرى مماثلة لھا.

إثارة اھتمام اإلعالمیین في وزارة اإلعالم حول بعض المخاطر البیئیة.-

تقدیم التوصیات والمقترحات المبنیة على نتائج الدراسة التي سوف تفید الجھات المعنیة .-

حدود الدراسة:-

تطبیق مقیاس الوعي ببعض المخاطر البیئیة الذي یتضمن اختبار موضوعي من نوع  االختیار من -

متعدد المعد من قبل الباحثة لھذه الدراسة.

،عینة من طالبات الفرقة األولى والفرقة الثالثة بكلیة التربیة لألقسام العلمیة تخصص أحیاء وكیمیاء-

 ،

وقد تم استبعاد الفرقة الثانیة لشدة اقترابھا الزمني من الفرقة األولى والفرقة الثالثة.

یقتصر على بعض مدن المنطقة الغربیة وھي( مكة المكرمة وجدة).-

.الدرجة الكلیة لإلختبار الوعي ببعض المخاطر البیئیة كحد أدنى للكفایة المطلوبة) من %75تحدید(-

).0.05أخذ الداللة اإلحصائیة الختبار الفرضیات عند مستوى( -

مجاالت المخاطر البیئیة المحددة في ھذه الدراسة فقط.-

اقتصرت الدراسة على قیاس الجانب المعرفي فقط.-

فروض الدراسة: -
1-

) من الدرجة الكلیة لإلختبار یعزى لكل من:%75حد الكفایة( التربیة ومتوسط 

تخصص أحیاء وتخصص كیمیاء.-الفرقة الثانیة .ج-الفرقة األولى.ب-أ

2-

الدراسة على االختبار یعزى لكل من:

الفرقة الدراسیة( الفرقة األولى, والفرقة الثانیة).-أ

التخصص( أحیاء وكیمیاء).-ب

المدینة( جدة ومكة).-ج

ال-3

ولجمیع المجاالت على اختبار الوعي ببعض المخاطر البیئیة.
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منھج الدراسة:-
لذلك كان المنھج ،البیئیة المختارة عشوائیا من أدبیات الدراسةالتربیة لألقسام العلمیة ببعض المخاطر 

مستقبال.

:مجتمع الدراسة-
1800دینتي مكة المكرمة وجدة, حیث بلغ عدد الطالبات الكلي( والثالثة بم

ھـ.1422

عینة الدراسة وكیفیة اختیارھا:-
:حسب الخطوات التالیة

وذلك نظرا لظروف الباحثة التي ،وھي مدینتي مكة المكرمة وجدة،تحدید المدن بالطریقة العمدیة-

تحد من سفرھا بعیدا عن مقر سكنھا.

) 920حیث بلغ إجمالي عدد عینة الدراسة( ، تم اختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة البسیطة-

.تخصص أحیاءمكة المكرمة وجدة طالبة من طالبات كلیة التربیة لألقسام العلمیة في مدینتي 

أدوات الدراسة:-
أوال: إعداد قائمة ببعض المخاطر البیئیة.

ثانیا: إعداد اختبار الوعي ببعض المخاطر البیئیة.

-
التالیة:

مستوى-

%75بمدینتي مكة المكرمة وجدة) لم یصل إلى مستوى حد الكفایة المطلوب وھو(

الكلیة الختبار الوعي ببعض المخاطر البیئیة.

توجد-

.طالبات الفرقة الثالثة على اختبار الوعي ببعض المخاطر البیئیة لصالح الفرقة الثالثة

-،

تخصص الكیمیاء.
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-

.درجات طالبات مدینة جدة على اختبار الوعي ببعض المخاطر البیئیة

تتفقان في الجانب النظري.أوجھ االتفاق:-

، ، عینة الدراسةأوجھ اإلختالف:-

، الدراسة السابقة على المنھج الوصفي؛ حیث اعتمدت البیانات

لیل المحتوى.ودلیل المقابلة واستمارة تح،المنھج الوصفي التحلیلي باسخدام تقنیة تحلیل المحتوى

: من الدراسةأوجھ اإلستفادة-
( إعداد الفصول النظریة).ساھمت في إثراء الجانب النظري-

ساھمت في بناء أو تصمیم المنھاج المقترح للتربیة البیئیة في المرحلة االبتدائیة.-

ساھمت ھذه الدراسة في إثراء نتائج الدراسة الحالیة.-

الدراسة الثانیة:-
،

،رسالة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة دكتوراه قسم التربیة والثقافة ،-المتحدة

.20061،جامعة عین شمس،معھد الدراسات والبحوث البیئیة

مشكلة الدراسة:-

إلمارات العربیة المتحدة.ا

األسئلة الفرعیة للدراسة: -
-

اإلمارات؟.

، فاعلیة برنامج أنشطة بیئیة صفیة وال صفیة على تنمیة المھارات والقیم عبد المنعم محمد درویش المرزوقي-1
رسالة مقدمة الستكمال ، - البیئیة لدى تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

متطلبات الحصول على درجة دكتوراه قسم التربیة والثقافة البیئیة، معھد الدراسات والبحوث البیئیة، جامعة عین 
, 12:59,28/07/2012نقال عن:2006شمس،  

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/236357
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التعلیم ما صورة برنامج مقترح لألنشطة الصفیة والالصفیة لتالمیذ الصف التاسع بالحلقة الثانیة من -

األساسي بدولة اإلمارات.

-

الثانیة من التعلیم األساسي بدولة اإلمارات.

فروض الدراسة:-

لمجموعة الضابطة على توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة وا-

مقیاس القیم البیئیة بعد تطبیق البرنامج المقترح لصالح المجموعة التجریبیة.

توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على -

مقیاس المھارات البیئیة بعد تطبیق البرنامج المقترح لصالح المجموعة التجریبیة.

-

قبل تطبیق البرنامج المقترح وبعده لصالح التطبیق البعدي.

-

تطبیق البرنامج المقترح وبعده لصالح التطبیق البعدي.البیئیة الفعلیة  قبل 

أھداف الدراسة:-

اإلمارات.

تتجسد أھداف ھذه الدراسة في:ة:أھمیة الدراس-

-

ویمكن تطبیقھا في أي دولة أخرى.،األساسي بدولة اإلمارات

-
كما یمكن اإلستفادة منھا.،التاسع

-

منھ في مجاالت أخرى غیر بیئیة.

-

الدراسات المستقبلیة.
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حدود الدراسة:-
تم تطبیق البرنامج على بعض مدارس الحلقة الثانیة في مدینة أبو ظبي بدولة اإلمارات.-

.2005/2006تم تطبیق البرنامج خالل العام الدراسي -

-
بمدارس مدینة أبو ظبي بدولة اإلمارات.

نتائج الدراسة: -

-)0.05(

المجموعة التجریبیة.

-)0.05(

نامج لصالح التطبیق البعدي.المھارات والقیم البیئیة للمجموعة التجریبیة قبل وبعد تطبیق البر

-3

كما كان ھناك إكتساب كبیر للمھارات البیئیة سواء العقلیة أو األدائیة في ،وصلت إلى مستوى اإللتزام

الفئتین طلبة وطالبات.

ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في فكرة اقتراح منھاج.تتفق أوجھ االتفاق:-

.عینة الدراسةو،تختلف ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في مجاالت الدراسةأوجھ اإلختالف:-

أوجھ االستفادة من الدراسة: -

.للدراسة الحالیةالجانب النظري ساھمت ھذه الدراسة في إثراء -

-
المرحلة االبتدائیة.

:لثالثة الدراسة ا-
،-

-،251 +2(،

20091.

طرح الباحث إشكالیة بحثھ من خالل سؤالین اثنین:مشكلة الدراسة:-

دراسة میدانیة في مدارس التعلیم -، مناھج التربیة البیئیة المعرفة والممارسة لدى المدرسینریمون المعلولي-1
، 02:50نقال عن: 2009)، 2+ 1العدد( 25مجلة دمشق،  المجلد ، - األساسي  حلقة ثانیة مدینة دمشق

02/08/2012 ،190.pdf-u.sy/mag/edu/images/stories/135ww.damascusuniversity.ed
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ما مستوى المعرفة بالتربیة البیئیة لدى المدرسین؟.-

ما مستوى تطبیق المدرسین لمناھج التربیة البیئیة؟.-

أھداف الدراسة:  -

الوقوف على مستویات معرفة المدرسین بمناھج التربیة البیئیة( األھداف والمحتوى والطرائق).-

التعرف على  واقع تطبیق المدرسین لمناھج التربیة البیئیة.-

تحدید العالقة بین مستویات المعرفة ومستویات التطبیق.-

تین جرى التأكد من صدقھا وثباتھا.وصوغ أدا،تم إعتماد المنھج الوصفي التحلیليمنھج الدراسة:-

عینة الدراسة:-
دمشق.

نتائج الدراسة:-

- ،

،،المؤھلین تربویاوضوحا لدى المدرسین غیر 

ومستویات تطبیقھا.

-

 ،،

..ومكوناتھ وبالنظام التعلیمي واإلدارة المدرسیة

)منھج الدراسة(المنھج الوصفي التحلیليفيتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالیة أوجھ اإلتفاق: -

مناھج خاصة بالبیئة.ضرورة إعداد كما تتفقان في 

.تختلفان في العینةأوجھ اإلختالف: -

أوجھ اإلستفادة من الدراسة: -
ساھمت في إثراء الجانب النظري للدراسة الحالیة.-

ساھمت في كیفیة استخدام منھج الدراسة.-

ساھمت في تصمیم المنھاج المقترح للتربیة البیئیة في المرحلة االبتدائیة.-
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الدراسات المحلیة:-5-2
:األولىالدراسة 

،--أبعاد التربیة ال،یخلف نجاة
2006/20071.

مشكلة الدراسة: -

ما ھي أبعاد التربیة البیئیة في الوسط المدرسي الجزائري ؟.-

-التساؤالت الفرعیة التالیة:والذي تندرج تحتھ

ماھي أبعاد التربیة البیئیة في المقررات الدراسیة؟.-

في النشاطات المدرسیة؟.البیئیة ما ھي أبعاد التربیة-

ما مدى تجاوب الوسط المدرسي مع أبعاد التربیة البیئیة؟.-

ما ھي معوقات التربیة البیئیة في الوسط المدرسي الجزائري ؟.-

فاق التربیة البیئیة في الوسط المدرسي الجزائري ؟.آما ھي -

-،

 ،

،التعلیم على التعامل اإلجمالي مع البیئة

وعبر كافة القطر الوطني.،دراسي في جمیع المراحل التعلیمیة

- : ،

، طیةي الجزائري و عالقتھا الترابسالبیئیة في الوسط المدر

بتعلیمات عن أبعاد التربیة البیئیة في الوسط المدرسي الجزائري.

،--كما إستعانت بمنھج تحلیل المحتوى-

تحویلھا من صفتھا الكیفیة إلى صفتھا الكمیة بھدف وصف و تحلیل و 

،،،الكتب المدرسیة

،،

.المھاري

دراسة -التربیة البیئیة في مضامین مادة التربیة المدنیة للمرحلة اإلبتدائیةجابر نصر الدین، طویل فتیحة، -1
ص، -،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص2010، مجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، العدد األول، دیسمبر، -تحلیلیة

-https://articles.e، 10/01/2014، 16:35، نقال عن:56-57
marifah.net/kwc/f?p=pay:2:0::::P2_ISN:265191
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لین 

، قالمة

؛ 100،للدراسة

التي طبقت علیھا استمارة اإلستبیان إلى جانب المقابلة والمالحظة.،الدراسة

نتائج الدراسة: 
إن أبعاد التربیة البیئیة في المقررات الدراسیة للطور الثاني جاءت بطریقة كالسیكیة إعالمیة تقوم -1

،على التلقین وتعتمد على التحلیل في بعض األحیان

،البیئیة والعناصر والمكونات األولیة للبیئة الطبیعیة

،، وآثارھا

وبلورة قیم ایجابیة تسمح بترشی

في طرق حمایتھا وصیانتھا دون المھارات الیدویة.المھارات الذھنیة التي تسمح لھ بالتفكیر 

،، أما أبعاد التربیة البیئیة في النشاطات المدرسیة-2

ومن ثم اكتس

وأخیرا اكتسابھم لبعض المعارف البسیطة والسطحیة عن بعض العناصر البیئیة.،المحلیة

وعن مدى تجاوب التالمیذ مع أبعاد التربیة البیئیة في الوسط المدرسي عكست النتائج عجز وعدم -3

..التالمیذ للمكتسبات والمدركات المعرفیة في ترجمة المعارف والمعلومات البیئیةتفعیل 

-
، تتفقان أیضا في منھج الدراسة. لمدرسيا

،تختلف ھذه الدراسة مع الدراسة أوجھ اإلختالف:-

أدوات الدراسة.

أوجھ اإلستفادة من الدراسة:-

ساھمت في إثراء الجانب النظري للدراسة الحالیة.-

ساھمت في اختیار منھج الدراسة الحالیة.-

ساھمت أھداف  الدراسة السابقة في تدعیم نتائج الدراسة الحالیة.-

:الثانیةالدراسة -
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مدارس مدینة قسنطینة -التربیة البیئیة في المدارس اإلبتدائیة من وجھة نظر المعلمین،عبلة غربي
،-–جامعة منتوري ،العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیةقسم علم اإلجتماع, كلیة ،-نموذجا

2008/20091.

مشكلة الدراسة:-
اإلبتدائیة الجزائریة؟.ماھو واقع التربیة البیئیة في المدارس 

األسئلة الفرعیة:-

الجزائریة؟.

الوسائل التعلیمیة لدراسة البیئة؟.تتوفر ھذه المدارس على 

ھل األنشطة الالصفیة المتعلقة بالتربیة البیئیة تطبق في المدرسة اإلبتدائیة الجزائریة؟.

فرضیات الدراسة:-

الفرضیة العامة:-

یتسم واقع التربیة البیئیة في المدارس اإلبتدائیة بعدم اإلنسجام بین النظري والتطبیقي.-

الفرضیة العامة فرضیات جزئیة:وتتفرع عن 

إن غیاب عملیة تكوین وإعداد المعلمین یؤثر على تطبیق التربیة البیئیة في المدارس اإلبتدائیة.-

،إن المواد الدراسیة المقررة ال تأخذ بعین اإلعتبار الوضع البیئي في الجزائر في المدارس اإلبتدائیة-

التعلیمیة لدراسة البیئة.وأن ھذه المدارس ال تتوفر على الوسائل 

إن األنشطة الالصفیة المتعلقة بالتربیة البیئیة ال تطبق في المدارس اإلبتدائیة الجزائریة.-

الدراسة:أھمیة-
تبرز دور التربیة البیئیة في المدرسة اإلبتدائیة وتلقي الضوء على واقع تطبیقھا.-

األساسي في المراحل الالحقة.تؤكد على أھمیة المرحلة اإلبتدائیة ودورھا -

تكشف عن أھم المشكالت البیئیة التي تعاني منھا الجزائر وباقي دول العالم.- 

تبین المجھودات المبذولة لحمایة البیئة.- 

 -

، -مدارس مدینة قسنطینة نموذجا- التربیة البیئیة في المدارس اإلبتدائیة من وجھة نظر المعلمینعبلة غربي،-1
نقال عن: 2008/2009، -قسنطینة–قسم علم اإلجتماع, كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة، جامعة منتوري 

02:38،17/05/2013،ses/sociologie/AGHA2941.pdfthewww.umc.edu.dz/buc/
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أھداف الدراسة:-

وكیفیة اإلھتمام بھا داخل الوسط المدرسي.، الوصول إلى صورة عن أوضاع البیئة في الجزائر- 

وعرض مشكالت البیئة والتعرف على قدرة المؤسسات ، على العالقة بین اإلنسان والبیئةالوقوف- 

الحكومیة وغیر الحكومیة على مواجھة ھذه المشاكل المحیطة بھم.

محاولة التعرف من المعلمین كیف طبقت التربیة البیئیة على أرض الواقع.- 

مجاالت الدراسة: -
اإلبتدائیة لمدینة قسنطینة.جمیع المدارسالمجال المكاني:-1

المجال الزماني: لقد تم تقسیم فترة النزول إلى المیدان إلى مرحلتین:-2

،المرحلة األولى: كانت في األسبوع األول من شھر مارس-

بعض المعلمین.

-
ماي.5/30مدرسة إبتدائیة من 135معلم موزعین على 135

135المجال البشري: ینحصر في فئة معلمي السنة الرابعة إبتدائي موزعین على -3

بمدینة قسنطینة.

منھج الدراسة:
 ،

بعض مدراء المدارس اإلبتدائیة أو من مدیریة البیئة.

طبقت على بعض المسؤولین والمشرفین في قطاع ،استخدمت كأداة مساعدة في ھذا المبحثالمقابلة:

ومسؤولین من مدیریة التربیة.،لتربیة كمدراء المدارسا

اإلستمارة: 
وشملت أسئلة حول التساؤالت الفرعیة.

تم اختیار العینة على أساسیین ھما: العینة:

المدارس اإلبتدائیة: اتبعت أسلوب الح- 

مدرسة.135

المعلمین: اختیار معلم واحد من كل مدینة.- 
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بعد عرض نتائج الدراسة على ضوء الفرضیات الفرعیة اتضح بأن::نتائج الدراسة

، التربیة البیئیة الزالت مھمشة وال تكتسي أھمیة بالغة-

علیھا.

المدارس اإلبتدائیة ال تتوفر على الوسائل التعلیمیة الالزمة.-

األمر الذي یحول دون تطبیق األنشطة المدرسیة وتحقیق أھداف التربیة البیئیة.،المعلم الیتم إعداده-

على -

أن واقع التربیة البیئیة في المدارس اإلبتدائیة یتسم بعدم اإلنسجام بین النظري والتطبیقي.

المشروع البیئي المشترك بین وزارة التربیة ووزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة المتعلق بالتربیة البیئیة من -

لم یطبق.أجل التنمیة المستدامة والذي خصص الحقیبة البیئیة والنادي األخضر

األنشطة المدرسیة ال تمارس خاصة الالصفیة منھا.-

-

عیة داخل المدرسة ومعلمیھم ال یقومون باألعمال البیئیة كحمالت التنظیف التطو

.المحافظة على البیئةمن األعمال 

أوجھ اإلتفاق: -
بعض النتائج.و، أدوات جمع البیانات، المنھجكما تتفقان في،االبتدائيالتعلیم 

.والعینةالدراسة،دراسة الحالیة في مجاالت تختلف ھذه الدراسة مع ال: أوجھ اإلختالف-

أوجھ اإلستفادة من الدراسة:-

ضبط بعض المفاھیم األساسیة للدراسة الحالیة.ساھمت في -

.ساھمت في إثراء الجانب النظري للدراسة الحالیة-

الدراسة الحالیة.ساھمت في اختیار منھج-

االبتدائیة.ساھمت في إعطاء صورة واضحة عن واقع التربیة البیئیة في المدارس -

ساھمت نتائج الدراسة السابقة في تدعیم نتائج الدراسة الحالیة.-

:الثالثةالدراسة-
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،-
-- ،

،قسم علم اإلجتماع،مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع البیئة

2008/20091،قسنطینة،جامعة منتوري،اإلجتماعیة

-
؟.تكریس التربیة البیئیةفعال علىالجزائریة 

یإلىتبنت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي؛ منھج الدراسة:-

وطریقة المسح االجتماعي بالعینة.،االجتماعي الشامل

في تم استخدام المسح الشامل للتالمیذ؛ حیث تم أخذ كل تالمیذ السنة الخامسة ابتدائيعینة الدراسة: -

واإلمكانیات ،وھذا الن مجتمع البحث صغیر،تلمیذا61باألرقاموھو مایعادل ،مدرسة صاولي بشیر

األولىبالنسبة للسنة أماتسمح بتطبیق المسح الشامل علیھ.

البسیطة.

-
،فعال على تكریس التربیة البیئیةوالمتوسط الجزائریة

،اإلبتدائي والمتوسط الجزائریة تعمل فعال على تكریس التربیة البیئیة

ھو أن دور المعلمین كان باإلمكان أن یكون أكثر فعالیة والجدیر بالذكر ،والمتمثلة في المعلم والمنھاج

خصوصا معلمي –لوال تقید المعلمین بالمقررات الدراسیة وغیاب روح المبادرة لدیھم ،مما ھو علیھ

-،،

وصوال إلى خلق تربیة بیئیة لدى التلمیذ.

،،أما فیما یتعلق بالمنھاج-

،وین قاعدة معرفیة بیئیة للتالمیذتساھم في تكریس التربیة البیئیة وذلك من خالل إسھامھا في تك

أن ما یعاب على ھذه المناھج ھو غلبت المعالجة النظریة ذات البعد المعرفي على المواضیع

بابتدائیة صاولي بشیر دراسة میدانیة-دور مدارس التعلیم االبتدائي والمتوسط في التربیة البیئیة،بلعید جمعة-1
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع ، -قسنطینةوالیة-ومتوسطة قربوعة عبد الحمید ببلدیة الخروب

نقال 2008/2009جامعة منتوري, قسنطینة, ، قسم علم اإلجتماع, كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة، البیئة
.pdfwww.umc.edu.dz/buc/theses/sociologie/AGHA2941،02:01،17/05/2013عن: 
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،وھذا على حساب البعدین الوجداني والمھاري،البیئیة

المستویین االبتدائي والمتوسط.البیئیة في الكتب موضع الدراسة لكل منیةالترب

-موضع الدراسة-من خالل ماسبق یمكن القول بان دور مدارس التعلیم االبتدائي و المتوسط-

،مقبوال في مجال تكریس التربیة البیئیة

.2004رس الجزائریة بصورة جادة یعود الى سنة افي المد

اكتفت الدراسة السابقة والدراسة الحالیة بطرح تساؤل رئیسي فقط.أوجھ اإلتفاق: -

، المنھجدراسة الحالیة في مجاالت الدراسة،: تختلف ھذه الدراسة مع الأوجھ اإلختالف-

لبیانات والعینة.ا

من الدراسة: االستفادةأوجھ -

ساھمت في إثراء الجانب النظري للدراسة الحالیة.-

ساھمت في جمع مراجع الدراسة الحالیة.-

ساھمت الدراسة السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحالیة.

المقاربات النظریة:-6

،

،

.1بحثیة تقدم نماذج من مفاھیم تساعد الباحث في الشرح والتفسیر االجتماعي

والسوسیولوجي على المستویین النظري والمیداني. 

،سوسیولوجیة أو المتخصصین في مجال البحث المنھجي والتطبیقيال

،

التعمیمات والقوانین العامة التي تصقل النظریة السوسیولوجیة وتعید بلورتھا وتحدیثھا بصورة 

.19، ص، 1997، دار الشروق، عمان, األردن، نظریات معاصرة في علم االجتماعمعن خلیل عمر، -1
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؛

.1السوسیولوجیة كغیرھا من النظریات العلمیة األخرى

یمكن أن نحدد المقاربة النظریة  لھذه الدراسة في مستویین:

البنائیة الوظیفیة:المستوى األول: -6-1

2العشرین

أو الموجھ النظري لھم عند تناولھم للقضایا والمشكالت التي یعالجونھا بصورة واقعیة في بحوثھم 

.3ودراساتھم النظریة والمیدانیة

،ظریة على تصور نسقي للمجتمعتقوم البنائیة الوظیفیة؛ كمقاربة نكما 

،وظیفتھ إمداد مقومات الحیاة األساسیة

،وبین الطبیعة وأدائھا لھذه الوظائف،وبین العالقات الوظیفیة عند المخلوقات الحیة،الحیة

، ، ، مجموعة من الضرورات الوظیفیة

 ،

، ، من خالل اتجاھات معرفیة مشتركة، اإلجتماعیة

 ، ، ،

.التكامل اإلجتماعي

 ،

، فھو مایشجع على حمایة موارد البیئة من اإلستنزاف، اإلقتصادیة واإلنتاج للجماھیر

، رشید لھاإلیھ اإلستخدام غیر ال

.4ولیس اإلضرار بھا، حیاة المواطنین

:الثانيالمستوى -6-2

المدخل الثقافي:-6-2-1

، الجزء الثاني،  دار -النظریة السوسیولوجیة المعاصرة-النظریة في علم اإلجتماععبد هللا محمد عبد الرحمان، -1
.02، ص، 2005الجامعیة، اإلسكندریة، المعرفة 

، دار إدارة المؤسسات االجتماعیة بین اإلتجاھات النظریة والممارسات الواقعیةعبد هللا محمد عبد الرحمان، -2
.368، ص، 2001المعرفة الجامعیة، االسكندریة، 

، مرجع سبق ذكره، -جیة المعاصرةالنظریة السوسیولو-النظریة في علم اإلجتماععبد هللا محمد عبد الرحمان، -3
.13ص، 

.150-149ص، -فتیحة طویل، مرجع سبق ذكره،  ص-4
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األنساق والنظم والمؤسسات 

،

ركز ھذا المدخل ی،ناحیة أخرى

واقعیة البیئة الثقافیة التي تتعدد مظاھرھا ونتائجھا على كل من الحیاة الیومیة سواء للتالمیذ أو ھیئات 

. 1التدریس بالمدارس

،،

،والفلكلور، التقالید،والعرف،المدرسیة والمیول واالتجاھات

بین التالمیذ التي تلعب أدوارا متنوعة والتأثیر على التال

والمھني الحالي والمستقبلي.

،

،،

،الج أصحاب ھذا المدخلوالمناھج التربویة....)؛ ویع

،

السیما ،حیث تشھد تلك المظاھر عملیة تحول االطفال إلى تالمیذ،األعمار الدراسیة والزمنیة للتالمیذ

.2أسرھم كأطفال

.3بھا المدرسة في المجتمع

،

،"،"
البنائیة الوظیفیة وحاول إستخدامھا في دراسة االنساق أو النظم االجتماعیة المختلفة ومنھا النظام 

..89-88ص، -، ص2001دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، علم اجتماع المدرسة،عبد هللا محمد عبد الرحمان، -1
.93-92ص،  -، صالمرجع السابق-2
.94, ص-، صالمرجع السابق-3
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 ،

وتخصیص ،م لمواجھة ھذه األدواروتطویر قدراتھ،وأدوارھم إلى أدوار األفراد البالغین في المستقبل

،،

.تكرس من أجل االعداد والتأھیل الالزم للتالمیذ

 ، ،

،

خاصة وأن المدرسة أو الوسط المدرسي یعتبر وسیلة ،للمدرسة وإكتسابھا األدوار االجتماعیة للتالمیذ

.1الكتساب القیم الفردیة واألسریة وإنتقالھا إلى إكتساب القیم المجتمعیة والعالمیة

،ومن خالل أفكار

،،تحقیق حالة من التوازن

دون استنزاف ،والتكامل والحفاظ على النمط الذي یقوم بھ النسق،وظائف التكیف وتحقیق الھدف

،كالتصنیع والتقدم التكنولوجي،یئیةوتمثل المشكالت الب،مضر بھ

ویستنفذ جزءا من موارده إلعادة التوازن.،عن الخلل الوظیفي الذي یفقد النسق توازنھ واستقراره

،

،،

من خالل حسن ،وإعادة تنظیم المجتمع، والتربیة، ومبادئ األخالق،وفي نسق القیم،اإلجتماعیة

،،

.2خدمة للوظیفة العامة والبنیة اإلجتماعیة نفسھا،ألداء األدوار المتوقعة منھ،وتنشئتھ

المدخل البیئي:-6-2-2

تعریف المدخل البیئي: -

ھو

واستنزاف اإلنسان لمواردھا حیث یركز ھذا المدخل على كیفیة ربط المناھج الدراسیة بمشكالت 

.178، ص، ، مرجع سبق ذكرهعلم اجتماع المدرسةعبد هللا محمد عبد الرحمان، -1
.150-149ص، -المرجع السابق، ص-2
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، من حیث تحلیل أسبابھا والنتائج المترتبة علیھا،البیئة وقضایاھا

،والعمل على حلھا

.1المؤسسات في حل مشكالت البیئة وقضایاھا

، المدخل البیئي ھو أحد المداخل الرئیسیة التي تستخدم في تصمیم المناھج الدراسیة

البیئة أساسا لتنظیم خبرات المنھج الدراسي فتكون موضوعاتھ من واقع البیئة التي یعیشھا التالمیذ 

، ومن أجل البیئة لتعرف قضایاھا ومشكالتھا

والمھارات واإلتجاھات.

،

وغیرھا من عملیات العلم بقصد خلق وعي بیئ

،مكونات البیئة ومشكالتھا التي تعاني منھا البیئة

.علیھا

،قلةینظر إلى مكوناتھ كوحدات مست

.2بین ھذه المكونات وبالعالقات المتبادلة وبالتأثیر الدائم بین بعضھا البعض

خصائص المدخل البیئي: -

حیث تعد ، یقوم المدخل البیئي على إفتراض مفاده أن البیئة تكون محور أساس اھتمام المناھج

وذلك لعدم الوعي بأبعاد ومضمون ،لمین مع بیئتھم من المشكالت بالغة الخطورةمشكلة تفاعل المتع

مما یؤثر بشكل سلبي على تحقیق الوظیفة األساسیة للتربیة وھي إعداد المتعلم للتفاعل مع ،ھذا التفاعل

لذلك أوصت العدید من المؤتمرات العالمیة والمحلیة بضرورة جعل البیئة ھي محور اھتمام ،بیئتھ

.3المناھج بشكل یساعد المتعلمین على التفاعل مع بیئتھم والتكیف معھا

كما أن للمدخل البیئي عدد من الخصائص یمكن ایجازھا في اآلتي:

، قسم الدعوة وأصول الدین،  كلیة العلوم - المناھج وطرق التدریس- مفھوم طریقة التدریسأیمن محمد أبو بكر، -1
، 2014-08-24، 07:43،  نقال عن، 03الیزیا، ص،  اإلسالمیة،  جامعة المدینة العالمیة، شاه علم ، م

mylibrary.medui.edu.my:81-81
http://www.soadbgy.netu.net/gfff.htm،2014-08-24، 8:30، نقال عن: المدخل البیئي في التدریس-2
.03أیمن محمد أبو بكر، مرجع سابق، ص،  -3
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یوفر المدخل البیئي للمتعلم فرصة اإلحتكاك المباشر بالبیئة مما یسھم في تكوین عاطفة قویة بین - 

أسبابھا والتفكیر في على تعرف الو،الوقوف على مشكالتھاومن ثم ، المتعلم وبیئتھ التي یعیش فیھا

وكیفیة العمل على تالفي أخطارھا.،حلھا

.یساعد على بقاء أثر التعلم وإمكانیة اإلستفادة منھ في مواقف تعلیمیة أخرى- 

اإلھتمام بحسن تنشئة المتعلم وتربیتھ تربیة بیئیة سلیمة.- 

حیث یتیح الفرص ،م التي تحكم سلوك اإلنسان إزاء بیئتھإبراز أھمیة تكوین اإلتجاھات والقی- 

ومن ثم ینمي لدیھم روح العمل الجماعي والتعاوني وروح المشاركة ،للمتعلمین للعمل معا

وتحمل المسؤولیة وإثارة میولھ واھتماماتھ نحو البیئة وإكسابھ أوجھ التقدیر من أجل العمل على 

.1والمحافظة علیھاصیانتھا 

حیث ،تنظیم المناھج وفقا للمدخل البیئي یزیل الفجوة بین مایتعلمھ ھؤالء المتعلمین والواقع الفعلي-

تكون البیئة میدانا تطبیقیا للدراسة النظریة التي یتلقوھا في المدرسة.

البیئیة المتضمنة یسمح المدخل البیئي بالترابط الرأسي واألفقي للخبرات الحیاتیة واألنشطة - 

.2بمحتوى المنھج

البیئیة:)التربیةالثقافة(دور المدخل البیئي في تحقیق أھداف -
للمدخل البیئي دور في تحقیق أھداف التربیة البیئیة بحیث ال ینصب تدریس العلوم أو المواد 

العالقات اإلجتماعیة على الحقائق العلمیة  والقوانین والنظریات بل یجب أن یسعى إلى تفسیر 

القائمة بین عناصر البیئة وظواھرھا. بحیث یعالج الحقائق والقوانین والنظریات في اطار مترابط 

بحیاة المتعلم وبیئتھ مما یحقق أھداف التربیة البیئیة.

ویسعى المدخل البیئي إلى تحقیق ذلك من خالل :

.التعرف على الظواھر البیئیة وسبب نشوئھا ودور اإلنسان في حدوثھا- 

تنمیة المھارات العملیة والعلمیة في تفسیر الظواھر.- 

استخدام األسلوب العلمي في التفكیر.- 

اإلھتمام بدراسة البیئة والمساھمة في حل مشكالتھا.- 

تنمیة اإلتجاھات المناسبة نحو البیئة وظواھرھا.- 

http://www.soadbgy.netu.net/gfff.htm،2014-08-8:30،24المدخل البیئي في التدریس، نقال عن: -1
.03، ص، مرجع سابق، أیمن محمد أبو بكر- 2
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استخدام األسلوب العلمي في التفكیر.- 

مشكالتھا.اإلھتمام بدراسة البیئة والمساھمة في حل - 

تنمیة اإلتجاھات المناسبة نحو البیئة وظواھرھا.- 

وتمر عملیة تحقیق المدخل البیئي ألھداف التربیة البیئیة بثالث مراحل:

التعرف على البیئة.- 

التعامل مع البیئة.- 

.1تطویر البیئة- 

دور المدخل البیئي في تنمیة اإلتجاھات البیئیة:-

أساسیة على ھدف اكتساب ونمو اإلتجاھات البیئیة المرغوبة وتعدیل تركز التربیة البیئیة بصفة - 

بحیث تتكون لدیھم اإلتجاھات البیئیة ،اإلتجاھات غیر المرغوبة عند المتعلمین في جمیع المراحل

الكافیة والتي تدفعھم للعمل على حمایة البیئة وصیانتھا وحل المشكالت بطرق وأسالیب علمیة 

من خالل اكتسابھ االتجاھات البیئیة واإلتجاه باالستعداد ،واكتساب اإلنسان السلوك البیئي السلیم

العقلي لدى الفرد.

یعتمد على تقدیم مجموعة من الحقائق والمناھج العلمیة ألن المكون ؛ ئةمي االتجاھات نحو البیاوتن- 

األول ھو المكون المعرفي ویعتمد علیھ في تقدیم الحقائق والمفاھیم على طریق  التدریب( 

.2مدخل البیئي) التي یتبعھا المعلمال

شروط استخدام المدخل البیئي في التدریس:-
تیح الفرصة لكل من المعلم والمتعلم من التفاعل الحر مع  البیئة  إن استخدام البیئة في التدریس ی

یتطلب التدریس وفقا للمدخل البیئي تقسیم المتعلمین إلى مجموعات عمل كما القسم،والتحرر من قیود 

ویعني ، صغیرة یتراوح عددھا بین خمسة إلى عشرة متعلمین طبقا لإلمكانیات المتاحة للتعاون معا

وكل مجموعة البد أن تقوم نفسھا.، تلمیذ البد أن یقوم نفسھذلك أن كل 

،2014-08- 24، 8:30نقال عن: .05ص, ، المدخل البیئي في التدریس-1
http://www.soadbgy.netu.net/gfff.htm

، 2014-08-24، 8:30, نقال عن: 06، ص،البیئي في التدریسالمدخل-2
http://www.soadbgy.netu.net/gfff.htm
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الطارئ لعالقة اإلنسان بالبیئة:التحول -1
إلى جانب أنھا بالجھد والمعرفة إلى إنتاج وثروة، البیئة ھي جملة العناصر التي یحولھا اإلنسان 

،: قانون االعتماد المتبادليوھثابتة تعرف بالقوانین األیكولوجیة تتكون من ثالثة قوانین طبیعیة 

، إن النظرة الشمولیة لمسألة البیئة، 1البیئیةقانون محدودیة الموارد ،البیئیةقانون ثبات النظم

تكشف لنا األبعاد األساسیة التالیة لمسألة البیئة؛ ،والربط بین ھذه األخیرة وبین الھموم اإلنسانیة

.2البعد االجتماعي والثقافي، اإلنساني،االقتصادي،البعد االیكولوجي

عند دراسة تطور العالقات والتفاعل بین الفرد والوسط البیئي الذي یعیش فیھ نجد أن ھذا و 

-التطور قد مر بالمراحل التالیة:

تفاعالت كیمیائیة وفیزیائیة وفرت الظروف المالئمة لتكوین بعض مرحلة الصفر:- 1-1

أشكاللذلك لم یظھر أي شكل من ،3األحماض األمینیة وتسمى ھذه المرحلة بالتطور الكیمیائي

في ھذه المرحلة.األرضالحیاة على كوكب 

یجمع طعامھ من ثمار النباتات وأوراقھا في ھذه المرحلةاإلنسانكان المرحلة األولى:- 1-2

.4جمع أخشاب األشجار وألیاف األعشاببكان یقوم كما ،وسوقھا وجذورھا

.5األساسیةاإلنسانمتطلبات أوفي ھذه المرحلة زادت حاجات :ةالمرحلة الثانی- 1-3

وكان ،البیئیةمرحلة الزراعة حیث استكمل اإلنسان سیادتھ على األحوال المرحلة الثالثة:- 1-4

.6لإلنسان في ھذه المرحلة آثار بیئیة ھائلة بإحداثھ تغییرات بیئیة بارزة المعالم

، إذ ارتبطت ھذه المرحلة بالثورة الصناعیة التي شھدتھا أوربا الغربیةالمرحلة الرابعة:- 1-5

وخدمات ،استطاع اإلنسان باستخدام التكنولوجیا الحدیثة تمویل الموارد الطبیعیة إلى سلع

.7مختلفة

العربي، القاھرة، ، دار الفكر طرق وأسالیب واستراتیجیات حدیثة في تدریس العلوماحمد النجدي وآخرون، -1
.528، ص 2003مصر، 

، -اتحاد شبیبة الثورة-، القطر العربي السوريتعمیق الوعي البیئي والسكاني لدى الشبابصندوق األمم المتحدة، -2
.205-204ص -، ص1994الندوة التربویة المركزیة لشبیبة الثورة،  سوریا، دمشق، 

. 23-22ص،  - ،ص2008، دار الشروق، عمان، األردن، مجتمعالبیئة والأیمن مزاھرة، علي شوابكة، -3
،  المكتب الجامعي نحو دور الخدمة االجتماعیة في تحقیق التربیة البیئیةعصام توفیق قمر، سحر فتحي مبروك،  -4

.24، ص، 2004الحدیث، اإلسكندریة، مصر، 
.73،أیمن مزاھرة، علي شوابكة،  مرجع سبق ذكره، ص-5
. 267، ص، 2001، دار الكتاب الجامعي، مصر،، قضایا اجتماعیة معاصرةخلیل العمرمعن -6
.74ص، ،2008،  دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، اإلنسان والبیئة والمجتمعسوزان أحمد أبوریة، -7
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األساس الفلسفي لحمایة البیئة:-2
لقد اختلفت عالقة اإلنسان بالبیئة باختالف مراحل حیاة اإلنسان منذ وجوده على األرض حتى 

وعلى الرغم من االھتمام المبكر من قبل الفالسفة والمفكرین في تفسیر وتوضیح ،یومنا ھذا

ھذه العالقة إال أن األمر لم یرق إلى مستوى ما قدمتھ المدارس والفرق الفقھیة أو الفلسفیة إال 

في القرن التاسع عشر؛ حیث تم تقسیم ھذه العالقة الى ستة مراحل ھي:

العالقة بین اإلنسان والبیئة):الفلسفة الحتمیة( حتمیة -2-1
, وابن خلدون فقد "ق.م222-284وأرسطو , ق.م420ھیبوقراط "تمتد جذور ھذه الفلسفة الى 

كما تبلورت ھذه الفلسفة في أواخر القرن التاسع ،1ربطوا بین المناخ وطبائع الشعوب وعاداتھم

رافیون في مطلع القرن تبعھ الجغ،"1892-1810فردریك راتزل"عشر على ید األلماني 

.2العشرین

إلى أن الحتمیة تؤكد أن البیئة ھي كل شيء في حیاة اإلنسان و أن التطور "مس سمبل"وتشیر 

.3البشري وجھد اإلنسان ال یخرج عن كونھ نوعا من التفاعل السلبي مع البیئة وخضوعا لھا

الفلسفة اإلمكانیة:- 2-2
وتطورت ھذه الفلسفة على ید كل من ، "لوسیان فیفر"أول من أطلق ھذا المفھوم ھو الفرنسي 

على اعتبار أن ،وقد آمنت ھذه المدرسة بحریة اإلنسان في اإلختیار،"فینال البالش وبرین"

، وإنما على احتماالت و إمكانیات،ات أوعلى حتمیاتیالبیئة ال تحتوي ال على ضرور

الحر في اختیار ما یناسبھ من ھذه واإلنسان ذلك الكائن البشري المغیر والمتغیر ھو 

كما أنھ قوة ایجابیة فعالة في تھیئة البیئة وفقا لمطالبھ وتعدیلھا أو تغییرھا وفقا ، اإلمكانیات

.4وتعدیلھا أو تغییرھا وفقا الرادتھ،لمطالبھ

الفلسفة التفاعلیة:- 2-3
ثیر متبادل بین البیئة حیث رأت أن ھناك تأ،تعد ھذه المدرسة أقرب إلى الواقعیة والموضوعیة

وتقدم ھذه ،إلى جانب أنھا أكدت على وجود عالقة تفاعلیة بین اإلنسان والبیئة،ومكوناتھا

فالتفاعل بین ،والمرض،الصحة،الفلسفة معطیات تساعد على فھم العالقة بین البیئة

لمرض.المنظومات الثالثة یؤثر بشكل أو بآخر في العوامل المھیئة للصحة أو المسببة ل

المكتبة الجامعیة، اإلسكندریة،  ،-دراسة في علم اإلجتماع البیئة-البیئة والمجتمعحسین عبد الحمید أحمد رشوان، -1
.86،  ص، 2006مصر،  

، 2010دار الیازوري، عمان،  األردن،  ،- الفكر التربوي المعاصر-اإلنسان والتربیةماھر اسماعیل الجعفري، -2
.104ص، 

.104المرجع السابق، ص، -3
.22-21ص، -، صمرجع سبق ذكرهعصام توفیق قمر، سحر فتحي مبروك، -4
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فالمنظومة الطبیعیة تقدم مجموعة من التغیرات الفیزیقیة مثل المناخ والتضاریس ودرجات 

أما المجموعة اإلحتمالیة فإنھا تقدم عددا من المتغیرات مثل التنشئة ،الحرارة وما إلى ذلك

وتضم المنظومة ،العادات السلوكیة،الممارسات الیومیة،الثقافة والتعلیم،اإلجتماعیة

تكنولوجیة تقنیات حدیثة تساھم في اشباع مختلف حاجات اإلنسان مثل القدرة على استخدام ال

.1میاه الشرب النقیة

ألنھا ، مما تقدم یمكن القول بأن الفلسفة التفاعلیة ھي فلسفة أقرب الى الواقعیة والموضوعیة

التأثیر و التأثر بین كال أكدت عالقة التفاعل بین اإلنسان والبیئة؛ ذلك التفاعل الذي ینجم عنھ 

وھذا التأثیر والتأثر قد یكون ایجابي وقد یكون سلبي.،الطرفین (اإلنسان والبیئة)

الفلسفة الندیة:- 2-4
تقوم الفلسفة الندیة في تفسیرھا للعالقة بین اإلنسان والبیئة على أساس الصراع الحاد بین الطبیعة 

ذا إمعنى ھذا أنھ ،وھما ندان متكافئان،والمكانواإلنسان إلقرار صیغة التعایش في الزمان 

فإن لإلنسان كذلك الحق في تطویع البیئة بما یمتلك من ، كان للبیئة الحق في تحدي اإلنسان

فالبیئة واإلنسان خصمان متكافئان وھذه الخصومة تنتھي ، ینتصر بھا لوجوده،وسائل حضاریة

ة من جوالت الصراع.بالمصالحة و إقرار التعایش بینھما عقب كل جول

وذلك بأنھا ،فإن ھذه الفلسفة یعتریھا الغموض وعدم التحدید"عارف صالح مخلف"وعلى رأي 

.2تجعل الطبیعة بمنزلة اإلنسان

فلسفة جایا:- 2-5
تكون ،تستند ھذه الفرضیة على أن المادة الحیة على األرض وغالفھا الجوي والمائي والصخري

یشكل معا الكائن الواحد الذي یمتلك جملة من القدرات واإلمكانیات التي ، فیما بینھا نظاما معقدا

تجعل من األرض مكانا صالحا للحیاة.

واإلنسان بموجب فرضیة جایا یعد جزءا ال یتجزأ من ھذا الكائن المعقد المركب األجزاء.

فیھ الكائنات إن ھذه الفلسفة تكاد تكون األقرب إلى تعریف البیئة بالمحیط الحیوي الذي تعیش 

حیث تمتاز فلسفة جایا بالنظرة الشمولیة إلطار الحیاة ووحدة اإلنسان ،الحیة بما فیھا اإلنسان

كما تمتاز بالحداثة والتوفیق بین العلم والدین.،مع البیئة

الفلسفة البیئیة لسكولیموفسكي:- 2-6

.94،ص، مرجع سبق ذكره، حسین عبد الحمید أحمد رشوان-1
ص، -، ص2007، دار الیازوري، عمان، األردن، -الحمایة االداریة للبیئة-االدارة البیئیةعارف صالح مخلف، -2

103-104.
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حیث نقد ھذا االخیر موقف الفلسفات ،"ھنري سكولیموفسكي"مؤسس ھذه الفلسفة ھو العالم 

الغربیة المادیة والعلمانیة والوضعیة المنطقیة واإلنسانیة من اإلنسان والبیئة.

وقد وضع ھذا العالم مخطط مقارن یوضح فیھ أھم المبادئ التي تعبر عن خصائص 

.1فلسفة البیئة التي نادى بھا والمبادئ التي تعبر عن خصائص الفلسفات الغربیة

على المستوى العالمي والمحلي:المشكالت البیئیة-3
مشكالت البیئة بمعناھا الشامل ھي مجموعة الظروف الناتجة عن تأثیر عوامل سلبیة المفعول في 

، باشكال الحیاة المختلفةهمما یؤدي الى تردي نوعیة ھذا النظام و إضرار،النظام البیئي

لى أخرى حسب الموقع الجغرافي و إوتختلف مشكالت البیئة في نوعھا وعمقھا من جھة 

وھي بعد ھذا تنحصر في مجموعتین من العوامل: العوامل ،المستوى الحضاري للسكان

.2والعوامل البشریة، الطبیعیة

الحصر مایلي:نذكر على سبیل المثال ال التي تعاني منھا البیئةومن بین أبرز المشكالت البیئیة 

المشكلة السكانیة:التلوث و- 3-1
ویعد البحث في ،یعتبر التلوث ظاھرة عالمیة شاملة بدأھا اإلنسان منذ تاریخ وجوده على األرض

ھذه الظاھرة معاصرا؛ حیث بدأ العلماء والمعنیون اإلھتمام بھا بعد أن تفاقمت وتراكمت أسباب 

فأصبحت تھدد جل مقومات الحیاة سواء اإلجتماعیة أو ،ھذه الظاھرة وعمت عواقبھا الخطیرة

و أدرك العلماء والباحثون أن ماحصل ھو نتاج ما تفرزه ،أو الحضاریة،اإلقتصادیة

.3الممارسات اإلنسانیة الخاطئة من آثار ممیتة

-ویقسم التلوث البیئي إلى قسمین رئیسیین:

.4تلوث الغذاء،التربةتلوث ، تلوث الھواء،تلوث الماءالتلوث المادي: -

.5والتلوث السمعي( الضوضاء)، التلوث الكھرومیغناطیسيالتلوث غیر المادي:-

دار المعرفة ،-واالنساندراسة في سیكولوجیة العالقة بین البیئة -علم النفس البیئيمجد احمد محمد عبد هللا، -1
.07، ص، 2007الجامعیة، االسكتدریة، 

.07المرجع السابق، ص، -2
.15، ص،2008، دار الیازوري، عمان، األردن، تلوث التربةفاضل أحمد شھاب، فرید مجید عید، -3
دراسة حالة مركب -دور ادارة الجودة الشاملة في المؤسسة االقتصادیة للمحافظة على البیئةسمیة عمراوي، -4

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة،( غیر منشورة)،  تخصص اقتصاد -بسكرة- لوطایة-الملح
وتسییر، قسم العلوم االقتصادیة ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

.110، ص، 2009-2008الجزائر، 
مكتبة الدار العربیة، القاھرة، مصر، ، تلوث البیئة السلوكیات الخاطئة وكیفیة مواجھتھا،حسن أحمد شحاتة-5

.50،  ص،  2006
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أما بالنسبة للتلوث في الجزائر فیمكن اإلشارة إلى أن الجزائر عرفت خالل السبعینات تطورا 

غیر أن ، تم إنشاء أكبر مركبات عرفتھا البالدةإذ أنھ خالل ھذه الفترة القصیر،سریعا وھاما

وظلت حركة ملوثة على الشریط الساحلي ،عملیة التصنیع لم تتم في إطار التنمیة المستدامة

. 1عدة أراضي خصبة تعاني من نقص ھام في مردودھا الزراعي

التربة.،ومن بین أھم العناصر التي مسھا التلوث في الجزائر؛ الماء, الھواء

عن المشكلة السابقة أال وھي المشكلة السكانیة أو مایعرف اك مشكلة أخرى ال تقل خطورة وھن

إحدى أضخم المشكالت البیئیة التي ؛ حیث تعد ھذه األخیرة بالزیادة المستمرة في عدد السكان

.2في أي مشاكل أخرى قد تحدث لإلنسانيالسبب الرئیسكما تعدتؤرق شعوب الدول النامیة؛ 

وقد نتج ھذا النمو السكاني المتصاعد عن االنخفاض السریع في معدالت الوفیات( وخاصة 

.3معدالت وفیات الموالید واألطفال ومضادات حیویة)

نقص ، والتربة،الھواء،وكان للمشكلة السكانیة عدة انعكاسات على اإلنسان والبیئة تلویث المیاه

نقص الماء الصالح وكذا ،نقص الغذاء،وبالتالي استنزاف مخزونھا األرضي،الطاقة

.4لالستھالك البشري

مشكلة استنزاف طبقة األوزون:- 3-2

،تمثل طبقة االوزون الدرع الواقي للحیاة من االثر المدمر الناتج عن االشعة فوق البنفسجیة

وذلك النھ ھو المرشح( الفلتر) الطبیعي ،ت غیر المرئیة للشمسعاشعاوالتي ھي إحدى اإل

الذي یقوم بامتصاص ومنع االشعة فوق البنفسجیة ذات الموجات القصیرة التي تضر بالحیاة. 

5كم فوق سطح األرض.40و 25وتوجد ھذه الطبقة على ارتفاع یتراوح بین 

وقد زاد تعرض طبقة األوزون االستراتوسفیریة إلى خطر التحلل والتفكك والتدمیر؛ بسبب ما 

وتفككھا وتحولھا إلى عناصر ،بعثة من سطح األرض تتفاعل معھایصلھا من ملوثات ھوائیة من

وتعد مركبات ،وبسبب بعض عملیات الغالف الجوي من جھة أخرى،جھتھأخرى من 

.90، ص، 2000، مطبعة النجاح، الجزائر، الرھانات البیئیة في الجزائراحمد ملحة، -1
.79، ص، مرجع سبق ذكرهسلطان الرفاعي، -2
، جمعیة المكتب العربي للبحوث والبیئة، القاھرة، مصر، أخالقیات البیئة وحماقات الحروبزكریاء طاحون، -3

.280، ص، 2002
.49-42ص،  -ص، 2004، دار حامد، عمان، األردن، -دراسة في التربیة البیئیة-اإلنسان والبیئة، راتب السعود-4
، دار النھضة العربیة، القاھرة،  2، ط-ال حمایة البیئةفي مج-دور القانون الدولي العامریاض صالح أبو العطا، -5

.140،  ص، 2008
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الصناعیة أكثر تلك الملوثات المؤدیة إلى تفكك األوزون وبالتالي )CFSs(الكلوروفلوروكربون

.1انخفاض تركیزه

كزیادة في اإلصابة كما أن لمشكلة استنزاف طبقة األوزون مسببات لھا آثار صحیة أیضا 

.2اإلصابة بأمراض العیونو زیادة ،بسرطان الجلد

إن تضخم مشكلة استنزاف طبقة األوزون االستراتوسفیریة وتآكلھا تطلب تظافر جھودا عالمیة 

یة األرض من أخطار زیادة تدفق األشعة وحما،إلیجاد الحلول المناسبة للحد من ھذه المشكلة

وحمایتھا من التغیرات المناخیة المحتملة الناتجة بفعل التغیر في میزانیة ،فوق البنفسجیة إلیھا

وأن تتعاون دول العالم لحمایة األرض من أشكال التدمیر ،اإلشعاع الشمسي ونسبة أنواعھ

.3بیئیة واقتصادیة وسیاسیة أیضاوالتخریب البیئي الذي ینعكس بال شك في صورة كوارث 

-ومن بین الوثائق التي تم التوصل إلیھا للحد من مشكلة استنزاف طبقة األوزون نذكر مایلي:

المشاركة مع المجتمع الدولي في حمایة طبقة األوزون من االستنزاف وتوفیر الحمایة البیئیة -

من األخطار المحتملة من زیادة والحفاظ على المستوى الصحي لھذا الجیل واألجیال القادمة

األشعة فوق البنفسجیة.

. 4تجنب التعرض لخطر المبادالت التجاریة مع غیر األطراف التي لیست بموجب البروتوكول-

مشكلة التصحر:- 3-3

تفاعل بین الظروف الطبیعیة كقلة األمطار وتذبذبھا وارتفاع نسبة نتیجةالتصحر تحدث ظاھرة 

وكذلك العوامل البشریة التي تتمثل باالستغالل ،وزحف الكثبان الرملیة وتعریة التربة،التبخر

.5العشوائي لموارد الثروة الطبیعیة

بشكل موجز حیث یقول أن التصحر:" افتقار وتدھور للقدرة البیولوجیة للنظام "كینث"ویعرفھا 

.6"االیكولوجي

-األسباب، اآلثار، والحلول- المشكالت البیئیة المعاصرةمحمد ابراھیم محمد شرف، -1
.97-96ص، -، ص2007دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ،
.65،  ص، مرجع سبق ذكرهأیمن مزاھرة، علي الشوابكة،  -2
.103، ص، مرجع سبق ذكرهمحمد ابراھیم محمد شرف، -3
.66، ص، مرجع سبق ذكرهأیمن مزاھرة، علي الشوابكة، -4
.266-265ص، -، صمرجع سبق ذكرهفاضل أحمد شھاب، فرید مجید عید،  -5
، 2011دار الیازوري، عمان، األردن، ،-مكافحتھ- مخاطرة-أسبابھ-مفھومھ- التصحرصبري فارس الھیتي، -6

.13ص، 
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-ظاھرتین:ویرجع علماء البیئة أسباب التصحر إلى تظافر 

حدوث نوبات جفاف تدوم مابین خمس وسبع سنوات.الظاھرة األولى:-

تدھور التوازن البیئي بواسطة اإلنسان وحیواناتھ عن طریق سوء استغالل الظاھرة الثانیة:-

الموارد الطبیعیة المتجددة من میاه وتربة وغطاء نباتي.

وللتغلب والحد من ھذه اآلثار وغیرھا ،وخیمة على السكان والبیئةآثاركما أن بظاھرة التصحر 

؛ حصر الموارد ھناك العدید من األسالیب والوسائل التي یمكن إتباعھا لمواجھة التصحر أھمھا

.1تنمیة وصیانة النبات الطبیعي، الطبیعیة

اإلنتاج البیولوجي ظاھرة جغرافیة أو تدھورفیمكن القول بأنھفي الجزائرللتصحرأما بالنسبة 

أو بعبارة أخرى تدھور ، مما قد یفضي في النھایة إلى خلق ظروف شبھ صحراویة،لألرض

وتعود أو مزارع تعتمد على الري المطري.،خصوبة أراضي منتجة سواء كانت مراعي

أسباب التصحر في الجزائر إلى: 

أسباب طبیعیة:-أ

یتعاقب فیھا الجفاف.تناقص كمیات المطر في السنوات التي -

فقر الغطاء النباتي یقلل من التبخر.-

انجراف التربة.-

أما ،وتعد التعریة في المناطق الجافة وشبھ الجافة أداة حدوث الصحراء،التعریة واالنجراف-

فھو ببساطة عمل تخریبي من فعل اإلنسان غیر الواعي مثل استخدام ؛تجریف التربة الزراعیة

یة في صناعة طوب البناء.الطبقة السطح

.2زحف الكثبان الرملیة-

أسباب بشریة:-ب

الضغط السكاني على البیئة.-

وعلى األراضي بتحویلھا إلى منشآت سكنیة وصناعیة ،تعدي اإلنسان على النبات باجتثاثھا-

وغیرھا.

.3یعیةإضافة إلى أسالیب إستخدام األراضي الزراعیة واالستغالل السیئ للموارد الطب-

وان ھذا التدھور البیئي الذي تعاني منھ الجزائر یكلفھا ما یلي:

.203-198ص -ص، ذكرهبقمرجع س، سحر فتحي مبروك،عصام توفیق قمر-1
2 -http://ar wikipedia.org./wiki/29-04-2008/15:30:45
3 -http://ar wikipedia.org./wiki/29-04-2008/15:30:45
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التسییر غیر المالئم لألحواض المنحدرة للمناطق الجبلیة والفضاءات السھبیة یسبب النزوح -

.الریفي ومرارة العیش في المدن

وأمراض الجھاز ،األمراض المنقولة عن طریق المیاه مستمرةبسبب تدھور صحة المواطنین-

متنامیة.الالتنفسي 

.1من الثروة المقاسة بالمنتوج الداخلي الخام تضیع سنویا7%-

-األمطار الحامضیة:اإلحتباس الحراري ومشكلة - 3-4
تعرف ظاھرة االحتباس الحراري بأنھا: اإلرتفاع التدریجي في درجة حرارة الطبقة السفلى 

المحیط باألرض وبسبب ھذا اإلرتفاع زیادة القریبة من سطح األرض من الغالف الجوي 

.2انبعاث الغازات الدفیئة أو غازات الصوبة الخضراء

دنى طبقات الغالف الجوي أنھا: الزیادة التدریجیة في درجة حرارة أیضا على أكما تعرف 

كنتیجة لزیادة انبعاثات الغازات الملوثة( غازات االحتباس الحراري) منذ ،رضالمحیط باأل

.3الثورة الصناعیةبدایة

و تشرید أعداد ھائلة من السكان، و خلق ،انخفاض اإلنتاج الزراعي و الحیواني العالميف

أماكن أخرى من إلىیلجئونعشرات المالیین من الالجئین البیئیین الجدد في العالم، و الذین 

تعد من األخطار االجتماعیة واالقتصادیة لظاھرة االحتباس ،4بیئیاأمناالعالم تكون أكثر 

الحراري.

ھناك عدة طرق یتم استعمالھا والتوسع فیھا بمرور الوقت لمواجھة ارتفاع درجة حرارة األرض 

عن طریق تقلیل انبعاثات ثاني أكسید الكربون منھا مثال:

إلى الطاقة الشمسیة.استعمال السیارات الھجین التي تسیر بالبنزین باالضافة -

ابتكار مصانع وآالت صدیقة للبیئة.-

زیادة كفاءة احتراق الوقود في المحركات.-

قلیل معدالت قطع الغابات واستھالك األخشاب.ت-

، الدیوان الوطني للتعاون التقني، حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائرتقریر وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة ، -1
.104،  ص ، 2000

، دار الرایة، عمان، األردن، -االحتباس الحراري-الغالف الجوي-تلوث الھواء-النظام البیئيبیان محمد الكاید، -2
.149، ص،2011

من ظاھرة االحتباس الحراري في بروتوكول كیوتو( في -للبیئة، الحمایة الدولیة سالفة طارق عبد الكریم الشعالن-3
.31،  ص، 2010منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، اتفاقیة تغیر المناخ لسنة)،

، الملتقى الوطني الخامس التوعیة البیئیة ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامةقحام وھیبة، مزیاني نور الدین،-4
سكیكدة، 55أوت20، جامعة رة وأثره على التنمیة المستدامة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییحول اقتصاد البیئ

.2، ص 2008نوفمبر- 12-11الجزائر، 
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.1توفیر بدائل لحرق األخشاب لدى فقراء المناطق اإلستوائیة-

عن اتحاد كیمیائي إلى جانب مشكلة اإلحتباس الحراري نجد مشكلة األمطار الحامضیة التي تنتج 

بین جزیئات الماء الموجودة بالھواء مع جزیئات بعض الغازات الموجودة بالھواء 

.2أیضا فوق سطح األرض مكونة مركبات حمضیة
3والنبات.،الحیوان، آثارا على اإلنسانوتحدث األمطار الحامضیة

ظاھرة األمطار الحامضیة:لمواجھة تباعھا  تم ایحلول ھناك عدة 

سیعمل على تقلیل ظاھرة ھ تقلیل كل من ثاني أكسید الكبریت وأكسید النیتروجین في الھواء فإن-

لبیئتھ.أن یقدمھا ایستطیع كل فرد منتياألمطار الحامضیة فھناك العدید من المساعدات ال

وذلك ،ترشید استھالك الطاقة والتلوث مثل استخدام  الكھرباء بكمیات أقل وكذلك الفحم-

العامة أو المشي فھذا مفید أكثر مما یعتقد الكثیرون فیرى  الخبراء أنھ باستخدام المواصالت 

یمكننا تقلیل كمیة الوقود المحترق إلى النصف ذلك عن طریق ترشید استھالك الطاقة.

قد ،العوامل المؤثرة في تكوین األمطار الحامضیةان الفحم نظیفا قبل أن  یحرق فإن أیضا إذا ك-

وإن كانت ھذه ،تقل أو تتالشى فبكسر الفحم  وغسلھ بالماء نجد أننا نتخلص من الكبریت

.4ولذلك ال تتبعھا معظم الحكومات  النھا ترید توفیر األموال،الطریقة مكلفة جدا

حمایة البیئة:تشریعات-4
صعد تمواجھة ھذا االنھیار المتوالي للبیئة إلىأخذت الحاجة ؛اإلنسانأمام التھدید الرھیب لحیاة 

ویتوالى ذلك في صورة ،والھیئات والمنظمات الدولیة،لكل الدولاألولىحیز االھتمامات إلى

،الطبیعیةاألرضیةحمایة موارد الكرة إلىدراسات ومؤتمرات واتفاقیات وتشریعات تھدف 

.5والسیما الماء والھواء والبخار والغابات والجبال

،وعلیھ سنحاول إستعراض اإلتفاقیات والمواثیق المبرمة على المستوى الدولي العالمي

وكذا التطور التشریعي لقانون حمایة البیئة ،واإلتفاقیات الدولیة المبرمة على المستوى اإلقلیمي

:في الجزائر

20.08.2014www.startimes.com/f.as?t=33207658at .36..11االحتباس الحراري نقال عن:-1
.230، ص، مرجع سبق ذكرهمحمد ابراھیم محمد شرف، -2
، سلسلة الرضا للمعلومات، دار -سلسلة محاضرات-، الثقافة البیئیة مطلب حضاري لألسرةمحمود احمد حمید-3

.38-37ص، -ص،2003الرضا للنشر، سوریا، دمشق، 
/kenanaonline.com/ users/ lobnamohamed، 20.08.2014، 13:43األمطار الحامضیة، نقال عن: -4

posts 377344.
ص، -، ص2001، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، -األمن والمجتمع-علم االجتماع األمنيعصمت عدلى، -5

374-377.
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االتفاقیات والمواثیق المبرمة على المستوى الدولي العالمي:- 4-1
، والتقلیل من المشاریع المھددة لقد عقدت العدید من االتفاقیات والمواثیق من أجل حمایة  البیئة

1للبیئة

منع االتجار الدولي في األجناس الحیوانیة المھددة باالنقراض.بشان1973* اتفاقیة واشنطن 

بشان حظر إجراء أیة تغییرات في البیئة ألغراض عسكریة.1977* اتفاقیة 

بشان حفظ األحیاء البریة والبیئات الطبیعیة.1979* اتفاقیة 

حمایة البیئة وھذه االتفاقیة قد خصت موضوع 1972* اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار 

البحریة بجزء مستقل وقد نصت االتفاقیة على إلزام الدول بوجوب اتخاذ تدابیر مالئمة لمنع 

البیئة البحریة من خالل إتباع أفضل الوسائل الممكنة.

بشان حمایة طبقة األوزون.1985* اتفاقیة فیینا 

.2في حالة وقوع حادث نوويبشان المساعدة المتبادلة 1986* االتفاقیة الدولیة المبرمة عام 

االتفاقیات الدولیة المبرمة على المستوى اإلقلیمي:- 4-2
.1976* اتفاقیة برشلونة بشان حمایة البحر األبیض المتوسط من التلوث عام

.1968* االتفاقیة اإلفریقیة لحفظ الموارد الطبیعیة سنة 

لسواحل الطبیعیة األوربیة.بشان حفظ األحیاء البریة وا1979* االتفاقیة األوربیة 

* اتفاقیة الكویت اإلقلیمیة للتعاون في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث والمبرمة عام 

19783.

وقد صدرت في سیاق اإلعالنات والمواثیق الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البارزة والتي یشار 

بالسوید في عام استكھولم األمم المتحدة عن البیئة المنعقد في إلیھا في ھذا الخصوص؛ كمؤتمر

ونقطة االنطالق األساسیة لوضع ، ؛ حیث یعتبر أبرز تجسید الھتمام الدول بمسألة البیئة1972

مسألة البیئة في مقدمة قضایا اإلنسان المعاصر.

1Recherche en matière de  routes et de transports routiers- évaluation de l’impact des routes sur
l’environnement – rapport réalisé par un groupe d’experts scientifiques de l’ocde- 0rganisation de
coopération et de développement économiques .France  paris.1994. p-p.81/82

، 2001، جمعیة اآلفاق، القاھرة،  مصر، دراسة حول المفھوم من منظور جنوبي-مة البیئیةالجریخالد شوكات، -2
.63-61ص، -ص

.63-61ص، -، صالمرجع السابق-3
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وفي ،شؤون البیئةوھیئات ومنظمات تھتم ب،انعقد ھذا المؤتمر بحضور ممثلي دول كثیرةكما

یشكل نقلة نوعیة عن ،وھو إعالن بالغ األھمیة،ختام أعمالھ صدر إعالن استكھولم للبیئة

طریق إبراز مسألة البیئة ولفت االھتمام العالمي إلیھا.

وكان المبدأ األساسي الذي جاء في اإلعالن ھو التالي:"أن لإلنسان حقا أساسیا في الحریة 

یاة الالئقة في بیئة ذات نوعیة تتیح العیش لحیاة كریمة والمساواة وظروف الح

.1ومرفھة"

ثاني 1992بالبرازیل سنة ریودیجانیروإلى جانب اعتبار مؤتمر قمة األرض الذي انعقد بمدینة 

وقد حضر القمة أكثر من ،دولة161اشترك في ھذا المؤتمر ،مؤتمر للبیئة والتنمیة

الوكاالت الدولیة الرسمیة والھیئات غیر ، باإلضافة إلى اآلالف من رئیس دولة)100(مائة

الرسمیة التي تواجدت من أجل الدفاع عن البیئة وحمایتھا.

البشریة تحتاج إلى نأإن الفكرة العامة لجملة المؤتمرات التي عقدت من أجل حمایة البیئة ھي؛ 

أن تولد ھذه األخالق إال بعد نوعیة وال یمكن ،ترتبط باحترام الطبیعةة عصریة أخالق بیئی

؛ بمعنى 2وتعلمھ محبة واحترام كل مخلوق طبیعي،تظھر لإلنسان مدى ارتباطھ بالطبیعة،جیدة

الحاجة الى ضرورة وجود مایسمى بالثقافة البیئیة.

:التطور التشریعي لقانون حمایة البیئة في الجزائر- 4-3

:الفترة االستعماریةتطور قانون حمایة البیئة أثناء -1- 4-3

لكن ،في ھذه الحقبة كانت ھناك العدید من القواعد والقوانین العالمیة التي تنص على حمایة البیئة

فقد أدى ،ألن ذلك یتنافى مع مصالحھ،المستعمر الفرنسي كان یرفض تجسیدھا في الجزائر

افھا بشتى الطرق بھا الجزائر إلى استنزتزخرطمعھ في الثروات والموارد البیئیة التي 

عملیات الحفر الھمجیة...).،قطع األشجار،والوسائل( حرق الغابات

تطور قانون حمایة البیئة بعد االستقالل:-2- 4-3
منھا التدھور البیئي الناتج عن ، تعد الجزائر من ضمن الدول التي تتخبط في مشكالت عدیدة

لذلك فھي بحاجة ، مستقبل األجیال القادمةاالستغالل القوي للموارد الطبیعیة التي أصبحت تھدد 

الى سیاسات بیئیة رشیدة تتماشى مع التحوالت التي عرفتھا التوجھات االقتصادیة على 

، ن االھتمام بإدارة الموارد الطبیعیةأبتطویر تنظیمات تسعى إلى رفع ش؛المستوى الدولي

.205، ص مرجع سبق ذكرهالمتحدة للسكان، األممصندوق -1
،  -تحلیلیة لسالسل اعالنات الغزالة" دنیا"دراسة -برامج التربیة البیئیة في التلفزیون الجزائريشتوي األخضر، -2

تخصص علم اإلجتماع  الثقافي، قسم علم ( غیر منشورة)، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع،
. 2، ص، 2006-2005الجزائر، ، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة بن یوسف بن خدة، االجتماع
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إلى تحقیق األھداف المنتظرة تتخذ اإلجراءات الالزمة للوصول بھذا القطاعأنوعلى كل دولة 

.1قصد تحقیق التنمیة المستدامة والمتوازنة والشاملة،باعتبارھا جزء ال یتجزأ من التطور ذاتھ

بدأت تظھر بوادر تشریعیة تجسد اھتمام الدولة بحمایة البیئة في مطلع السبعینات، وھذا ما وقد

نجده مبررا بإنشاء المجلس الوطني للبیئة كھیئة استشاریة تقدم اقتراحاتھا في مجال حمایة 

البیئة.

ویتجلى لنا بوضوح تأثر المشرع الجزائري بموضوع البیئة واإلشكاالت التي یطرحھا من 

والذي ،المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة03/10خالل صدور القانون رقم 

یمكن القول بشأنھ أنھ جاء ثمرة مشاركة الدولة الجزائریة في عدة محافل دولیة تخص ھذا 

وكذا مصادقة الجزائر ،وقمة الجزائر لدول عدم االنحیاز،ستوكھولماندوة الموضوع منھا

المنعقدة ریودي جانیرووأھمھا اتفاقیة ، على العدید من االتفاقیات التي تصب في نفس اإلطار

والجزائریة ،بالبرازیل التي تعتبر نقطة التحول الكبرى في السیاسة البیئیة الدولیة بصفة عامة

مجموعة من ،خیر دلیل على النھضة البیئیة التي جاء بھا القانون السالف الذكربصفة خاصة، و

بما یتناسب ومتطلبات التنمیة المستدامة ،المبادئ واألھداف التي تجسد حمایة أفضل للبیئة

ومبادئھا.

وھذا ،إضافة إلى ما سبق نجد أنھ وفي كل سنة مالیة یصدر قانون یتضمن بنودا تتعلق بالبیئة

إن دل على شيء فإنما یدل على حرص المشرع على مواكبة متطلبات العصرنة بما تفرزه من 

وفي المقابل على متابعتھ عن كثب لمختلف الحلول المقترحة لھا سواء ،مشاكل بیئیة متعددة

أو من خالل الندوات ، على المستوى الدولي بمناسبة المؤتمرات المنعقدة في ھذا الخصوص

.2یة الخاصة بالبیئةالدراسیة الوطن

حمایة البیئة:تشریعات أسباب عدم كفاءة - 4-4
فیما یلي:تشریعات حمایة البیئة  تتلخص أھم أسباب عدم كفاءة 

تفتقد التشریعات البیئیة إلى المرونة.-

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ارة السیاسة البیئیة في اطار التنمیة المستدامة في الجزائرادملیكة بوضیاف، -1
قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة ( غیر منشورة)، في فرع التنظیمات السیاسیة واالداریة،

.60، ص،  1427/2006بن یوسف بن خدة، الجزائر ، -واالعالم, جامعة 
، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائريبن قري سفیان، - 2

، 12/03/2012، 20:55، نقال عن: 23-19ص -، ص2005- 2004للقضاء، الجزائر، 
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=233462
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وذلك راجع الى ازدواجیة النصوص المتعلقة ،عدم الوضوح في اعتماد النص الواجب تطبیقھ-

بالبیئة.

ثنائیة إلىراجع ،التنازع والتداخل في اإلختصصات سواء في اإلشراف والرقابة أو التنفیذ-

عمل المؤسسات المختصة بشؤون البیئة.

حیث أنھا ال تتمتع بقوة الردع ،العقوبات التي تضمنتھا النصوص التشریعیةمالئمةعدم -

الموازیة لحجم المخالفات المتعلقة بالبیئة.

نصوص التشریعیة لكثیر من المستجدات الھامة المتصلة بالبیئة.عدم تناول ال-

بمعنى أنھا ال تعمل على البعد االستقاللیةالمؤسسات المسؤولة عن شؤون البیئة تنعدم فیھا-

بل ترتبط بنشاطات حكومیة أخرى تأخذ الكثیر من جھدھا ووقت عملھا.،البیئي فقط

مما ،شؤون البیئةبإرادةیئي في المؤسسات المعنیة غیاب الكوادر المتخصصة في العمل الب-

قدھا المرجعیة العلمیة واإلداریة.یف

افتقار األجھزة المسؤولة عن شؤون البیئة إلى صالحیة الرقابة على عمل المؤسسات سواء -

الالزمة لمتابعة تطبیق وتنفیذ النصوص التشریعیة المتعلقة األھلیةأوالخاصة أوالعامة 

.1بالبیئة

الثقافة البیئیة:-5
وخصائصھا:أصل الثقافة البیئیة- 5-1

والذي كان یعمل في ""تشارلز روث""على ید الكاتب 1969لقد بدأ مصطلح الثقافة البیئیة عام 

وبعدھا نشر ،وقد ظھر ذلك من خالل مقاالت عدیدة حول التربیة البیئیة،جامعة مساشوتوس

إال ؛والتي لم تلق اھتماما یذكر"،جریدة نیویورك تایمز"الكاتب مقالة حول الثقافة البیئیة في 

وبعدھا ،"ریتشارد نیكسون"بعد ظھور مصطلح الثقافة البیئیة في خطابات الرئیس األمریكي 

، بدأ یظھر ھذا المصطلح في الخطب التي كان یلقیھا البیروقراطیون الفدرالیون في أمریكا

التي تعمل على نشر ؛ ة، التربیة، والثقافةمن خالل االھتمام بقضایا البیئظھر بمعنى أنھ 

ر أو التحسیس بقضایا البیئة كمدخل أساسي إلدراك مخاطر التلوث، وكذا لتغیی،الوعي البیئي

.2السلوكیات والذھنیات لالھتمام أكثر بھذه القضیة

للثقافة البیئیة جملة من الخصائص نذكر منھا مایلي:كما أن 

.286-285ص، -، صمرجع سبق ذكرهسلطان الرفاعي، -1
مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في ، -والیة بسكرة نموذجا-دور مدیریة البیئة في حمایة البیئةخلیفة تركیة،  -2

علم االجتماع،( غیر منشورة)،   تخصص علم اجتماع البیئة، قسم العلوم اإلجتماعیة،  كلیة العلوم االنسانیة 
.19-18ص، -، ص2010-2009واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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وتؤمن ،تأخذ الثقافة البیئیة بمنھج جامع لعدة فروع علمیة في تناول وتوضیح مشكالت البیئة-1

بتضافر أنواع المعرفة الالزمة لتغییرھا.

ومھارات حل المشاكل لدى األفراد ، السلوك واالتجاھات والقیم االیجابیةتعمل على تنمیة -2

للوصول بالبیئة إلى نوعیة مالئمة لمعیشة اإلنسان.

تتوجھ عادة إلى حل مشكالت محددة للبیئة البشریة عن طریق مساعدة األفراد على إدراك -3

ھذه المشكالت.

صیانة البیئة والمحافظة علیھا.تؤكد على الجھود الفردیة والجماعیة في سبیل -4

تتوجھ نحو تجنب مشكالت البیئة.-5

تؤكد على اكتساب المعرفة والوعي وتنمیة أوجھ التفكیر والتدریب على اتخاذ القرارات -6

إلیجاد حلول وبدائل فیما یتعلق بمشكالت البیئة.

.1بیئتھتؤكد الثقافة البیئیة على فھم العالقات المتبادلة بین اإلنسان و-7

مستویات الثقافة البیئیة:- 5-2
یمكن تمییز ثالثة مستویات للثقافة البیئیة:

المستوى األسمى:-1- 5-2
إذا كان حامال للكثیر من الصفات؛ كالمعرفة ،یصل الفرد المثقف بیئیا إلى المستوى األسمى

باإلضافة إلى امتالكھ للوعي ،ببعض المصطلحات األساسیة المتعلقة بالبیئة وقضایاھا

واحترام األنظمة البیئیة الطبیعیة، إلى جانب استعداد الفرد لمعرفة ، والحساسیة اتجاه البیئة

مختلف التفاعالت بین األنظمة اإلنسانیة واالجتماعیة والنظم البیئیة.

ت األساسیة على الفرد في ھذا المجال أن یكون ملما بطبیعة المكونامجال المعرفة: -1-1- 5-2

كما یجب أن تكون لدیھ مجموعة من األمثلة التي تعكس االتصال ،لألنظمة الحیة وغیر الحیة

كما یتطلب من الفرد في مجال المعرفة أن تكون لدیھ القدرة ،والتفاعل بین الطبیعة واإلنسان

على إدراك عناصر األنظمة االجتماعیة.

مذكرة مكملة لنیل ،-دراسة میدانیة بمدینة بسكرة-واقع الثقافة البیئیة في المجتمع الحضريمازیا عیساوي، -1
شهادة الماجستیر في علم اإلجتماع, ( غیر منشورة)، تخصص علم إجتماع البیئة، قسم العلوم اإلجتماعیة، كلیة العلوم 

.68، ص، 2009/2010اإلنسانیة واإلجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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عال من الفرد أن یكون لدیھ حس عمیق اتجاه البیئة یتطلب مجال االنفمجال االنفعال: -1-2- 5-2

كما ، واالجتماعیة،باإلضافة إلى العنایة واالھتمام بمصلحة األنظمة البیئیة،واألنظمة اإلنسانیة

على الفرد أن یكون مدركا لنقاط التداخل بین حاجات اإلنسان وسالمة البیئة.

من الفرد امتالك مھارات تحدید المشكالت حیث یتطلب ھذا المجال مجال المھارات: -1-3- 5-2

و إعطاء حلول لھا سواء على المستوى المحلي أو العالمي.،البیئیة والتعریف بھا

یتطلب مجال السلوك من الفرد ھذا الكائن البشري الذي باستطاعتھ مجال السلوك:-1-4- 5-2

جتمع یھدف من ورائھا إلى أن یقدم الكثیر؛ من خالل قیامھ بنشاطات مع األسرة والمدرسة والم

إلى جانب استجابتھ لألحداث البیئیة المتسارعة ومواكبتھا.،حمایة البیئة وحمایة مجتمعھ

المستوى الوظیفي:-2- 5-2
یتصف الفرد في المستوى الوظیفي بعدة صفات ؛ كامتالك الفرد للمعرفة والفھم للبیئة 

وامتالكھ للوعي الكافي باآلثار ،رھا من األنظمةومختلف األنظمة االجتماعیة واالقتصادیة وغی

باإلضافة إلى اكتسابھ مھارات ،السلبیة الناتجة عن التفاعل بین األنظمة البشریة والطبیعیة

لمختلف التغیرات التكنولوجیة ھواستیعاب،التركیب والتحلیل والتقییم للمعلومات البیئیة

واالجتماعیة.

ویقسم المستوى الوظیفي إلى المجاالت التالیة:

،الجغرافیا، یمتلك الفرد معرفة وفھما واسعین في علم االیكولوجیةمجال المعرفة:-2-1- 5-2

ولدیھ المعرفة والفھم آلثار النشاط اإلنساني على البیئة.، السیاسة واالقتصاد،الدین التربیة

ت أساسیة یملكھا الفرد یتبعھا في تحلیل القضایا البیئیة ھناك مھارامجال المھارات: -2-2- 5-2

والمشكالت نذكر البعض منھا على الشكل التالي:

تحدید المشكلة البیئیة.-

البحث عن الخلفیة التاریخیة لھذه المشكلة.-

استقصاء ھذه المشكلة.-

تقییم مصادر المعلومات.-

تحلیل المشكلة البیئیة.-

االیكولوجیة( البیئیة) المتوقعة باالعتماد على خلفیة المعلومات البیئیة المكتسبة.التنبؤ باألحداث-
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.1إیجاد حلول بدیلة للمشكالت البیئیة......-

إلى جانب إدراكھ ،یتجسد ھذا المجال باھتمام الفرد بالبیئة والمجتمعمجال االنفعال: -2-3- 5-2

وامتالكھ الحس القیادي.،للقیم البیئیة

،حیث یتصرف الفرد في ھذا المجال ضمن نمط أو أسلوب حیاة معینمجال السلوك:-2-4- 5-2

إلى جانب المشاركة الفردیة والجماعیة في المعتقدات ،بناءا على قاعدة معرفیة مناسبة وجیدة

واالشتراك في القرار السیاسي والتشریعات وغیرھا.، وطرق االستھالك للموارد

مستوى العملیات:-3- 5-2
ففي ھذا المستوى یتصف ، مستوى العملیات ھو المستوى الثالث من مستویات الثقافة البیئیة

التحرك ضمن المستوى ؛ الفرد المثقف بیئیا بصفات معینة نذكر البعض منھا على سبیل المثال

بشكل تلقائي یھدف من ورائھ إلى ضمان سالمة تالسابق بجمیع األبعاد والتصرف بسلوكیا

ة من التدھور البیئي.البیئ

ویقسم ھذا المستوى إلى المجاالت التالیة:

،یمتلك الفرد في ھذا المجال مھارات تقویم المشكالت والقضایامجال المھارات: -3-1- 5-2

ویستند في ذلك على جملة من الحقائق والبراھین والقیم ومھارات التخطیط والتقویم؛ للحلول 

وقدرتھ على ،ك عن طریق استخدامھ لمھارات االستقصاء العلميالبدیلة للمشكالت البیئیة وذل

كذلك قدرتھ على التخیل ،إلى جانب التمییز بین العدد والكم والنوع، التنبؤ والتفكیر السلیم

باإلضافة إلى اتصافھ بمھارة إدراك دور وأثر المعتقدات الخاصة ،والربط والتحلیل والتقویم

لكل فرد في قضایا البیئة ومشكالتھا.

بین ةالفرد المتعلم في مجال االنفعال ھو الذي یفھم قیمة العالقمجال االنفعال: -3-2- 5-2

بغیة إیجاد حلول للمشكالت البیئیة والتعامل معھا بصورة سلیمة؛ ،الطبیعة والبیئة والمجتمع

إلى جانب ،ویتمثل ھذا المجال في إدراك الفرد ألثر سلوكاتھ على البیئة وتحمل مسؤولیتھا

و التضحیة بالمصلحة الشخصیة من ،إبداء استعداده لتصحیح آثار سلوكاتھ السلبیة على البیئة

أجل المصلحة العامة.

، ترجمة: عبد اهللا خطایبة وهدیل التسعیناتجذورها، تطورها، واتجاهاتها في -الثقافة البیئیةروث،زتشارل-1
.149- 144ص، -، ص1998، األردن، -اربد-محمد الفیصل، العدد الخامس عشر، جامعة الیرموك
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،یستطیع الفرد في ھذا المجال تقییم السلوكات تبعا ألثرھا على البیئةمجال السلوك: -3-3- 5-2

واتخاذ القرارات البیئیة باالعتماد ،إلى العمل للحفاظ على التنوع الحیوي واالجتماعيةباإلضاف

. 1والمشاركة الفاعلة...الخ،واالقتصاد،على العدالة

عوامل تنشئة الثقافة البیئیة:- 5-3
التربیة البیئیة:-1- 5-3

، التربیة البیئیة عملیة دینامیكیة یتمكن من خاللھا األفراد والجماعات من الوعي بمحیطھم

وھكذا یساعدھم في العمل إلیجاد حلول ،واكتساب المعارف والقیم والكفاءات والتجارب

الكتساب الوعي ،نفالتربیة البیئیة ھي ارتقاء باإلنسا،2لمشاكل البیئة الحالیة والمستقبلیة

واكتساب المعرفة واالتجاھات والمیول والمبادرة ،وبالمشكالت المرتبطة بھا،واالھتمام بالبیئة

3ومنع ظھور مشكالت أخرى جدیدة.،للعمل على حل المشكالت الحالیة

عناصر التربیة البیئیة:-1-1- 5-3

وتسجیل وتفسیر ومناقشة الظواھر البیئیة ،ویقصد بالتجریب ھنا مالحظة وقیاسالتجریب:-

بموضوعیة.

إدراك متزاید لكیفیة عمل النظم البیئیة.الفھم:-

معرفة كیفیة العمل في مجموعات وصوال إلى إحداث أمور معینة وكیفیة تقدیر اإلدارة:-

الموارد وحشدھا وكیفیة التنفیذ.

عیة إزاء التنمیة االجتماعیة في تفاعلھا مع القدرة على اتخاذ خیارات أخالقیة وااألخالقیات: -

البیئة.

وتحقیق الفرد ،واستخدام البیئة للترویح والجمال والفن واإللھام،تقدیر البیئة لذاتھاالجمالیات: -

ألھدافھ القصوى.

ھو تنمیة الشعور باالھتمام الشخصي والمسؤولیة اتجاه رفاھیة المجتمع اإلنساني االلتزام: -

. 4كما یقصد بھ أیضا االستعداد للمشاركة في عملیة حل المشكالت البیئیة،معاوالبیئة 

.149-144ص، -ص،مرجع سبق ذكرهروث، زتشارل- 1
، دار المسیرة، عمان، 2، ط ISO 14000نظم ومتطلبات وتطبیقات -، إدارة البیئةنجم العزاوي، عبد القادر النقار-2

.11،ص، 2010االردن، 
، نقال عن:التربیة والتوعیة البیئیة مطلب وطنيزید بن محمد الرماني، -3

13/07/2012/18:20http://www.alukah.net/Culture/0/40978/
4-http://f:ENVIRONMENT/HTM-08-05-2007 .10:25.
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بشكلالمتبادلةبقضایاھاعلیھاالتعرفوضرورةالمتداخلةبالطبیعةالطالبيوعالشمولیة:-

.1شامل

مداخل تضمین التربیة البیئیة في المناھج الدراسیة:-1-2- 5-3
،تساھم في تنشئة المواطنلإن التربیة البیئیة فرع من فروع المعرفة تم ادخالھا في المسار الدراسي 

من اكتساب في ذات الوقت،وإن من أھدافھا الكبرى ترسیخ ثقافة بیئیة في عقول التالمیذ وتمكینھم

لمفھوم فان التربیة وبھذا ا،المعارف وتطویر الكفاءات الضروریة للحفاظ على سالمة المحیط البیئي

البیئیة تاخذ بایدي التالمیذ الدراك العالم الذي یحیط بھم وبناء عالقات سلیمة معھ لیصبحوا مواطنین 

.2فاعلین

،وإن مداخل تضمین التربیة البیئیة في المناھج الدراسیة؛ ھي مداخل ال یمكن االستغناء عنھا

وتساعدنا على تضمینھا وإدراجھا ضمن المناھج ،فھي تفسر وتبسط لنا مدلول التربیة البیئیة

الدراسیة في كامل مراحل العملیة التعلیمیة والتربویة.

مدخل الوحدات المستقلة: -
على تضمین وحدة دراسیة أو ، یعتمد مدخل الوحدات المستقلة باعتباره أحد مداخل التربیة البیئیة

رشاد منھاج مادة دراسیة بكاملھ توجیھا أو توجیھ وإ،فصل دراسي في إحدى المواد الدراسیة

.3وإرشادا بیئیا

المدخل االندماجي:-
عن طریق إدخال ،یتمثل المدخل االندماجي في إدراج البعد البیئي في المواد الدراسیة التقلیدیة

ولیس من شك في أن فعالیة مثل ھذا ،أو ربط المضمون بقضایا بیئیة مناسبة،معلومات بیئیة

وجھودھم وفعالیتھم غیر مقللین من جھود ، التوجھ یعتمد بشكل أساسي على اتجاھات المعلمین

.4اإلدارات المدرسیة و اإلشراف التربوي

المدخل المستقل:-
و ،كمنھج دراسي مستقل، المدخل المستقل ھو عبارة عن برامج دراسیة متكاملة للتربیة البیئیة

إذا كان مثل ھذا المدخل مناسبا لمرحلة التعلیم قبل المدرسي (ریاض األطفال على سبیل 

،/21/12/2013, نقال عن: التربیة البیئیة،صالح عبد المحسن عجاج-1
21:30،faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=16413

.102-101ص، -صمرجع سبق ذكره، ، بوبكر بن بوزید-2
, األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك، كلیة اإلدارة واالقتصاد، قسم اإلدارة التربیة البیئیةكاظم المقدادي، -3

-http//www.@o-academy.org./wesima،14/09/2006، 18:30.نقال عن: ن26البیئیة، ص
articles/library

.222، ص، مرجع سبق ذكرهراتب السعود ، - 4



مشكالت البیئة واستراتیجیات حمایتھاالثاني                الفصل 

50

فإنھ یناسب أیضا مرحلة التعلیم االبتدائي؛ ذلك ألن التالمیذ في ھذین المرحلتین غیر ، المثال)

كما أن ،وینظرون إلى الظاھرة أو المشكلة نظرة كلیة شمولیة، معنیین بتفریغ المعرفة

ألن المضمون ال یشتمل على عمق ،ین أیضا یستطیعون تدریس ذلك المنھاج بسھولةالمدرس

. 1علمي

أھداف وغایات التربیة البیئیة:-1-3- 5-3
ترمي التربیة البیئیة إلى تحقیق جملة من األھداف والغایات نذكر منھا:

.تھددھاالتيوبالمشكالتبالبیئةشاملوعيتكوینعلىالمتعلمینمساعدةالوعي:-

بیئتھم،نحوإیجابیةوأحاسیسقیمتطویرعلىالمتعلمینمساعدةالمواقف واالتجاھات:-

2.وترقیتھاحمایتھافيالفعالةالمشاركةعلىوحفزھم

والحفاظ ، مساعدة األفراد والجماعات؛ على اكتساب فھم أساسي للبیئة ومشكالتھاالمعرفة: -

.3فیھاعلى مواردھا والعنصر البشري 

والبرامج التعلیمیة فیما ،مساعدة األفراد والجماعات؛ على تقییم التدابیر البیئیةتقییم القدرات:-

االجتماعیة و الجمالیة والتعلیمیة.، یخص العوامل البیئیة والسیاسیة واالقتصادیة

إزاء مشكالت مساعدة األفراد والجماعات؛ على تطویر الشعور بالمسؤولیة الملحة المشاركة: -

.4البیئة, لضمان العمل المالئم لحل تلك المشكالت البیئیة

مساعدة الفرد أو الجماعة على اكتساب المھارات المختلفة التي تمكنھم من المھارات:-

المساھمة االیجابیة في حل المشكالت البیئیة التي تعترض تعاملھم مع عناصر البیئة التي 

ة في حل المشكالت البیئیة التي تعترض تعاملھم مع عناصر البیئة تمكنھم من المساھمة االیجابی

.5المختلفة

.26،  ص، مرجع سبق ذكرهكاظم المقدادي، - 1

.196، ص، ، مرجع سبق ذكرهبلعید جمعة-2
.19، ص، 2008، دار الثقافة، عمان،األردن، -تربیة حتمیة-البیئیة، التربیة رمضان عبد الحمید الطنطاوي- 3

.19المرجع السابق، ص - 4

، دار الكتاب الحدیث،  -البعد النفسي للعالقة بین البیئة والسلوك- علم النفس البیئيعلي عسكر، محمد االنصاري، -5
.204، ص، 2004القاھرة، 
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إلى جانب ذلك یمكن اإلشارة إلى أھم التقنیات التي یمكن أن تساعد في دراسة موضوعات 

التربیة البیئیة وھي:

الرحالت التعلیمیة: حیث تھیأ للمتعلم مشاھدة األشیاء على واقعھا مثل مشاھدة البحار * 

ومشاھدة المصانع والمناجم.،وزیارة المعارض والمتاحف،غاباتوال

التعامل عن طریق العمل كإجراء التجارب الزراعیة وتربیة األسماك.* 

حیث أنھما لھما القدرة على تصویر البیئة بمختلف ،استحداث األفالم المتحركة والتفزیون* 

مكوناتھا في مناطق العالم في مختلف األزمان وعرضھ على الطلبة.

الصور التعلیمیة الثابتة حیث تعمل على نقل واقعي لعناصر موضوع ما.* 

كاللوحات التعلیمیة والخرائط الجغرافیة والملصقات.،الرسومات التعلیمیة* 

البدیلة لھا.لنماذج والمجسمات: تعتبر أكثر الوسائل التعلیمیة ارتباطا بحقائق األشیاءالعینات وا* 

إجراء الدراسات والتجارب واألبحاث: وذلك الكتشاف الحقائق أو التأكد من صحتھا.* 

المطبوعات المحلیة والعالمیة: حیث تعتبر القراءة ھي أغنى مصادر المعرفة في حیاة * 

.1اإلنسان

مبادئ التربیة البیئیة وخصائصھا:-1-4- 5-3
اھتماما وأولوه،التربیة البیئیة بعد اساسي أخذه واضعو االصالح التربوي بعین االعتبارتعد 

باعتبار أنھا وسیلة ضروریة لتوعیة التلمیذ بالحاجة الماسة الى ضمان تنمیة مستدامة ،خاصا

المنعقد في عاصمة جورجیا السوفیتیة عام "مؤتمر تبلیسي"حدد وقد .2لصالح االجیال القادمة

مبادئ التربیة البیئیة في النقاط التالیة:1977

أن تكون التربیة البیئیة عملیة متواصلة مدى الحیاة.-1

أن تستخدم بیئات تعلیمیة مختلفة وعددا كبیرا من الطرق التعلیمیة.-2

.)االقتصادیة...الخ، التكنولوجیة، الطبیعیة(أن تدرس البیئة من جمیع جوانبھا-3

أن تأخذ المضمون الخاص بكل علم من العلوم في تكوین نظم شاملة.-4

تؤكد على أھمیة التعاون المحلي والقومي والدولي في تجنب المشكالت البیئیة وحلھا. -5

السنوات والتفاعل مع البیئة والعلم بھا وخاصة في،أن تعلم الدارسین في كل مرحلة التجاوب-6

األولى.

أن تتیح التربیة البیئیة للمتعلمین اتخاذ القرارات وقبول نتائجھا.-7

.77- 76ص، - ، صسبق ذكرهمرجع ھدى محمد حسین بابطین، -1
.100، ص، مرجع سبق ذكرهابو بكر بن بوزید، -2
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أن تساعد األفراد على اكتشاف المشكالت البیئیة وأسبابھا الحقیقیة.-8

.1التفكیر الدقیق والمھارة في حل المشكالت البیئیة المعقدةىأن تؤكد عل-9

تمتاز التربیة البیئیة بجملة من الخصائص نذكر من بینھا على سبیل المثال:كما

االتجاه إلى حل المشكالت البیئیة عن طریق مساعدة الناس على إدراك ھذه المشكالت.-أ

.السعي إلى تحدید وتوضیح المشكالت البیئیة-ب

ت البیئیة.األخذ بمنھج جامع لعدة فروع علمیة في تناولھا لمختلف المشكال-ت

الحرص على أن تنفتح على المجتمع المحلي .-ث

السعي بحكم طبیعتھا ووظیفتھا لتوجیھ شتى قطاعات المجتمع لفھم البیئة.-ج

.2تمتاز بطابع االستمراریة والتطلع إلى المستقبل-د

اإلعالم البیئي:-2- 5-3
المتعلقة بالبیئة إلیجاد درجة من الوعي اإلعالم البیئي ھو عملیة إنشاء ونشر الحقائق العلمیة 

في كتابھ اإلعالم البیئي "حسین محمد القحطاني"وقد عرفھ ،3البیئي وصوال للتنمیة المستدامة

من المفھوم إلى التدریب على أنھ:" توظیف وسائل اإلعالم من قبل أشخاص مؤھلین بیئیا و 

وخلق رأي عام متفاعل ایجابیا مع تلك القضایا".،إعالمیا للتوعیة بقضایا البیئة

كما أشیر إلى اإلعالم البیئي أیضا على أنھ:" أحد المقومات األساسیة في الحفاظ على البیئة من 

واكتساب المعرفة ونقلھا لتأھیل الجمھور نفسھ لیكون أداة في نشر ،خالل إیجاد الوعي البیئي

.4السلوكیات الضارة بھاقیم المحافظة على البیئة والتخلي عن 

عوامل نجاح اإلعالم البیئي:-5-3-2-1
التشجیع والدعم الدائمین من قبل اإلدارات البیئیة للفنانین واإلعالمیین والصحفیین -

وتحفیزھم لإلبداع في الطرح البیئي. 

ص؛  تبادل على الجھات المسؤولة بالتوعیة واإلعالم البیئي في القطاعین الحكومي والخا-

وذلك لصقل وتنمیة مھارات القائمین ، الخبرات المكتسبة في مجال التوعیة و اإلعالم البیئي

على اإلعالم البیئي.

التخطیط اإلعالمي المسبق لألھداف المرجوة من الطرح اإلعالمي البیئي. -

أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، مركز الدراسات والبحوث، اإلسالم والبیئة،محمد مرسي محمد مرسي، -1
.191-190ص، -، ص1999الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

.16-15ص، -، ص2007، دار الفجر، القاھرة، -تطبیقات-دراسات–قراءات -التربیة البیئیةحسام محمد مازن، -2
.19ص، ، 2011، دار أسامة، عمان، األردن، اإلعالم البیئيسناء محمد الجبور، -3
.13-12ص،  -المرجع السابق، ص-4
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كمسؤولین ضرورة توعیة أصحاب المناصب العلیا اإلعالمیة بأھمیة الدور الذي یقومون بھ -

والمساھمة في استمراریة التنمیة المستدامة بالوطن.،إعالمیین للحفاظ على البیئة

إعطاء المجتمع فرص تحمل مسؤولیتھ بالمشاركة في طرح رأیھ البیئي عبر القنوات اإلعالمیة -

.1لتكون وسیلة إبداعیة تفاعلیة لنشر الوعي والثقافة البیئیة

البیئي في حمایة البیئة:أسالیب اإلعالم -2-2- 5-3
تنفیذ محاضرات متخصصة وندوات وحلقات بحث لنشر التوعیة في قضایا البیئة.-1

تنفیذ البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة التي تكشف الحقائق البیئیة للمواطن.-2

وكذا زیارة حدائق الحیوانات و المحمیات ، تشجیع األفراد على زیارة المتاحف والمعارض-3

بیعیة.الط

والجمعیات المھنیة والھیئات األھلیة.،تشجیع األفراد على تشكیل النوادي-4

.2وتحقیقات ورسوم وصور،تسخیر الصحافة لنشر الوعي البیئي عبر مقاالت-5

.3وبرامج التثقیف التي تنفذھا المؤسسات الحكومیة،إنجاح برامج التوعیة البیئیة والصحیة-6

البیئي في تنمیة الضمیر البیئي:دور اإلعالم-2-3- 5-3
أصبح اإلعالم الیوم بؤرة العمل البیئي والركیزة التي تنطلق منھا االستراتیجیات التوعویة 

بمختلف أنماطھا وقواعدھا و أسسھا وبرامجھا؛ بحیث أصبحت المؤسسات اإلعالمیة حجر 

الروابط المعلوماتیة بین ما وتعزز، الزاویة التي تساھم في زیادة الثقافة البیئیة داخل المجتمع

یحدث داخل بیئة المجتمع بنفسھ والبیئة الخارجیة التي أصبحت تمثل األساس القوي للبیئة 

.4الداخلیة الرتباط الكل بالجزء

وذلك بتحسیس مواطن ھذا العصر في كل ، كما أن لإلعالم دورا مھما في تنمیة الضمیر البیئي

.5حمل مسؤولیتھ األدبیة في المحافظة على البیئةبقعة من بقاع األرض بأنھ مطالب بت

باإلضافة إلى أن دور اإلعالم البیئي ال یقتصر على عرض المعلومات البیئیة فقط من أخبار و 

، أنشطة بل یتجاوز ذلك إلى طرح مختلف المشاكل البیئیة التي یعاني منھا المجتمع بنفسھ

.152، ص، 2009عمان، األردن، مكتبة المجتمع العربي، التوعیة البیئیة، عادل مشعان ربیع،  -1
.48كاظم المقدادي، مرجع سبق ذكره، ص، -2
، مطبوعـات جامعـة ورقلـة،  الجزائـر، دور وتـأثیر اإلعـالم فـي تنمیـة البیئـة والمحافظـة علیهـامحـي الـدین مختـار، -3

.18، ص، 2007
.176-175ص، -، ص2009،  دار دجلة، عمان، األردن، البیئة والمجتمعسحر أمین كاتوت، -4
، مخبر -التأثیر على األوساط الطبیعیة واستراتیجیات الحمایة- البیئة في الجزائرعزوز كردون ، وآخرون، - 5

. 52، ص 2001الدراسات واألبحاث حول المغرب والبحر األبیض المتوسط، جامعة منتوري،  قسنطینة، الجزائر، 
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لیضع األطر ، والدوليالمجتمع الخارجيوالمشاكل البیئیة التي یشترك فیھا مجتمعھ مع 

. 1الصحیحة والسلیمة لھذه المشاكل

الوعي البیئي:-3- 5-3
كما یعد اكتساب الفرد ، الوعي البیئي ھو جانب من جملة مدارك اإلنسان بالعالم الذي یحیط بھ

والھدف ،وطرق حلھا،لخبرات في فھم العالقات والمشكالت البیئیة من حیث أسبابھا و آثارھا

منھا أن یصبح الفرد ملما بالعالقات بین عناصر الطبیعة البیئیة ومكوناتھا األساسیة, ومدى 

.2تأثیر كل منھا باألخرى ومدى تأثیر اإلنسان علیھا وتأثره بھا

وھو اإلدراك القائم ، الوعي البیئي ھو معرفة وإدراك الفرد للبیئة ومختلف مقوماتھا وقضایاھا

.3والمعرفة بالمشكالت البیئیة وأسبابھا و آثارھا وكیفیة التغلب علیھاعلى أساس اإلحساس

، وتعود أبرز أسباب ظھور الوعي البیئي إلى استغالل مضطرد وتراكمي لعناصر البیئة المختلفة

،تنوع حاجات اإلنسان بشكل مضطرد وتراكمي لعناصر البیئة المختلفةبروز مشاكل بیئیة،

4یة نفاذ مصادر معیشتھ.وكذا إحساس اإلنسان ببدا

خصائص الوعي البیئي:-3-1- 5-3
؛  5إن الوعي البیئي عملیة عقلیة یعمل فیھا اإلنسان عقلھ على إدراك المخاطر البیئیة المختلفة

وعلیھ فھو یمتاز بجملة من الخصائص نذكر من بینھا: 

وأھم ،األساس األول في تكوین الوعي البیئي ھو توافر خلفیة معرفیة واسعة عن البیئة-1

كما یتضمن تكوین الوعي ،وأفضل السبل لمواجھتھا والحد من آثارھا،مواردھا ومشكالتھا

،البیئي لدى األفراد القدرة على اتخاذ القرارات الالزمة لحمایة البیئة والمحافظة علیھا

م أسالیب التفكیر العلمي اإلبداعي الناقد لحل مشكالتھا. واستخدا

.176-175ص، -ص، مرجع سبق ذكرهسحر أمین كاتوت، -1
، -مدینة عنابة أنموذجا- دراسة استطالعیة لعینة من الثانویین والجامعیین-االعالم والبیئة،رضوان سالمن-2

كلیة العلوم السیاسیة ،قسم علوم االعالم واالتصال،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في علوم االعالم واالتصال
.24-23،ص-ص،2006-2005،جامعة الجزائر،واالعالم

دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الثقافة البیئیة في المناطق الحضریة" الجمعیات ،مجاھد عبد الحلیم-3
قسم علم االجتماع ،كلیة العلوم  االنسانیة والعلوم االجتماعیة،جنوب"،وسط،شرق،الوطنیة البیئیة للمناطق

، 2009/2010، جامعة منتوري قسنطینة،دة الماجستیر في علم اجتماع البیئةمذكرة مقدمة لنیل شھا،والدیموغرافیا
.55،ص

: ننقال ع، الوعي البیئي،مجلة العلوم االجتماعیة،إیمان عباس علي-4
30:http//www.swmsa.com/index.php.28-05-2008.13

، مصر، القاھرة،دار الفكر العربي، التلوثمنھاج الخدمة االجتماعیة لحمایة البیئة من ،نظیمة أحمد سرحان-5
.  26ص  ،2005
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و من العوامل األساسیة المساعدة على تكوین الوعي البیئي ھو فھم وإدراك العالقة التفاعلیة -2

1المتبادلة بین البیئة واإلنسان.

مر ولكنھا في الوقت نفسھ لیست باأل،إن كیفیة تحقیق الوعي البیئي لیست باألمر السھل-3

المستحیل؛ حیث یمكن تحقیق الوعي البیئي عند اإلنسان متى تمت مراعاة غرس شعور 

والحث على عمق العالقة االیجابیة بین اإلنسان والبیئة بما ،االنتماء الصادق للبیئة في النفوس

.2فیھا من كائنات ومكونات

ي جمیع األحوال؛ ولكنھا كما یمكن القول أیضا بأن مسألة الوعي البیئي لیست أمرا فطریا ف-4

مسألة تكتسب وتنمى وتحتاج إلى بذل الكثیر من الجھود المشتركة لمختلف المؤسسات 

التي علیھا أن تعنى بھذا الشأن وأن تولیھ جانبا كبیرا من العنایة.،االجتماعیة

أبعاد الوعي البیئي:-3-2- 5-3
التي یمكن من خاللھا قیاس وعي ورد في بعض الدراسات والبحوث البیئیة مجموعة من األبعاد

األفراد تجاه بیئتھم: 

،البیئة ومكوناتھا و أھم مواردھا وأھمیتھا والمفاھیم البیئیة المرتبطة بھا مثل( النظام البیئي-1

المشكالت البیئیة).، الموارد البیئیة، التوازن البیئي

واألسباب المرتبطة بالمشكالت البیئیة المحلیة والعالمیة ومنھا على سبیل المثال( العوامل-2

،انتشار األمراض،إھدار واستنزاف الموارد الطبیعیة،مشكالت التلوث البیئي, الزیادة السكانیة

التشوه الجمالي للبیئة).،المجاعات ونقص الغذاء

لمشكالت البیئیة.األضرار والمخاطر المرتبطة بكل مشكلة من ا-3

القیم واالتجاھات والسلوكیات االیجابیة الالزمة لحمایة البیئة والمحافظة علیھا ومواجھة -4

مشكالتھا.

اقتراح قرارات وحلول لبعض المشكالت البیئیة ووجود رغبة في المشاركة والمساھمة -5

.3الفعالة في حل ھذه المشكالت لحمایة البیئة والمحافظة على مواردھا

كما یمكن اإلشارة إلى أن الوعي بأھمیة البیئة وصیانتھا یدل على وعي الفرد والجماعات 

بمسؤولیاتھم الحاضرة نحو البیئة ومسؤولیاتھم نحو أجیالھم القادمة, باإلضافة إلى الحفاظ على 

.211،ص،2009،القاھرة،عالم الكتب،صحة البیئة والطفل،نبیھة السید عبد العظیم نایل -1
نقال ،أھمیة تنمیة الوعي البیئي وكیفیة تحقیقھ،صالح بن علي أبو العراد2.-
.http://www.saois.net/oat/arrad/65.htm15-11-2008-10:1عن:

.212، 2009،ذكرهبقمرجع س،نبیھة السید عبد العظیم نایل-3
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،یةمصادر الثروة الطبیعیة یشیر إلى أھمیتھا في تمویل التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والثقاف

.1وفي ترقیة ھذه المجتمعات ونموھا االقتصادي

:وأھمیتھاالبیئیةالثقافةأھداف- 5-4
للثقافة البیئیة جملة من األھداف یمكن حصرھا في النقاط التالیة:

إتاحة مجاالت واسعة لتكوین المفاھیم وتحدید السلوكیات البیئیة المرغوبة.-

التحدیات البیئیة.توظیف مھارات التفكر العلیا لمواجھة -

.2إكساب المواطن المھارات البیئیة وتنمیتھا بالتفكر الناقد والتطبیق العملي للمعلومات-

حمایة وحفظ صحة اإلنسان والبیئة على حد سواء.-

حمایة المصادر الطبیعیة كالتربة والماء والھواء والمناخ.-

عیة.الحفاظ على التنوع البیئي والحیوي واألماكن الطبی-

حمایة وحفظ الموارد المعنویة والتراث الحضاري كقیم حضاریة وثقافیة واقتصادیة للفرد -

والمجتمع.

.3استبدال المصادر األحفوریة بالمصادر الطاقویة البدیلة-

إزالة أو معالجة األضرار البیئیة القائمة.-

تجنب أو التقلیل من المشاكل واألخطار البیئیة الراھنة.-

.4الوقایة االحتیاطیة من المشاكل البیئیة المستقبلیة والتي قد یكون من الممكن تداركھا-

یتجزأ االھتمام بالبیئة ومكوناتھا جزءاً النأما فیما یتعلق بأھمیة الثقافة البیئیة فیمكن اإلشارة إلى أ

على بیئة سلیمة في سبیل الحفاظ،من اھتمام كافة الجھات والھیئات والوزارات وحتى األفراد 

،جیل المستقبل،ولعل الخطوة األھم ھي البدء مع األطفال،ونظیفة بكل ماتحویھ من كائنات حیة

كیفیة المحافظة على جمالھا ھموتعلیم،بیئیاً من خالل خلق سلوك بیئي وحب للبیئةتثقیفھمو

.5اةوبالتالي الحفاظ على حیاتھم المستقبلیة سلیمة ومعاف،وصحتھا ودیمومتھا

دار ، - الواقع والمستقبل-السیاسة التربویة في الوطن العربي، راضیة حسین الخزرجي، عبد السالم الخزرجي-1
.293،ص، 2000،األردن، عمان، الشروق

.113، ص،ذكرهبقمرجع س،سناء محمد الجبور-2
.73- 72،ص-ص،مرجع سبق ذكره،مازیا عیساوي -3
.... مشاركة واسعة لمشروع سبانا في االحتفالیة الثالثة تعمیق الثقافة البیئیة واكتشاف المواهب عند األطفال- 4

نقال عن:.للطفولة والبیئة

http://fedaa.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=99478740720100609230259 ,02, ص
.03، ص، المرجع السابق-5
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وطرق التفكیر وأسالیب ،للثقافة البیئیة دور في تزوید الفرد بالمعرفةباالضافة إلى ذلك فإن

فمن خاللھا تتحقق نشأة مواطن یتمتع ،وأنماط السلوك المختلفة في تعاملھم مع البیئة،العمل

والذي یحتم علیھ إتباع ماھو صواب وتجنب ماھو خطا دون وجود رقابة ،بااللتزام البیئي

لیصبح السلوك البیئي ، وترسیخ قیم المشاركة في حمایة البیئة وصیانتھا،خارجیة عن سلوكھ

.1جزءا ال یتجزأ من أخالق اإلنسان وثقافة المجتمع

التي تنتج ؛ في إعداد المواطن بیئیا وصوال إلى تنمیة الحساسیة البیئیةالثقافة البیئیةھماتسكما 

وتكوین األخالق البیئیة التي تحد من ، عنھا مسؤولیة بیئیة تؤدي إلى االرتقاء بسلوك األفراد

.2السلوكیات السلبیة وتدفعھا إلى السواء

للثقافة البیئیة مجموعة من المصادر نذكر منھا:

دور كما أن لھا ،3مؤسسة األولى التي ترعى الطفل وتنمي فیھ روح المسؤولیةھي الاألسرة:-

تضمن القیم والمبادئ والمعاییر السلوكیة التي تحدد اتجاھات التي تھام في اكتساب الفرد الثقافة 

.4الفرد  في تعامالتھ السلوكیة مع الوسط المحیط

من المعارف في كل فرع من فروع العلوم تعنى المدرسة بإعطاء التلمیذ قدرا معیناالمدرسة:-

تلعب كما،5كما یتصل اتصاال وثیقا بحاجات البیئة والمجتمع،یتناسب مع مداركھ وحاجاتھ

.6دورا كبیرا في تكوین االتجاھات والقیم البیئیة وأنماط السلوك البیئي السلیم لدى التالمیذ

،تبرز أھمیة نشر الوعي البیئيالتيدبیةاألھمو مقاالتھممن خالل مؤلفاتالمثقفین و األدباء:-

وغرس الثقافة البیئیة بین الناس بصفة عامة.

واألفراد و ،الدور الفعال في نشر الثقافة البیئیة لمختلف المستویاتلھمأئمة المساجد: -

.7الجماعات

مذكرة ، -دراسة میدانیة بمدینة عین اعبید-الحضریةدور الثقافة البیئیة في حمایة البیئة ،رضوان صالح محمد-1
كلیة العلوم اإلنسانیة ، قسم علم االجتماع، تخصص علم إجتماع  البیئة، مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اإلجتماع

.94،ص،2010/2011،جامعة منتوري قسنطینة،والعلوم االجتماعیة
.113،ص،ذكرهبقمرجع س،سناء محمد الجبور-2

3 - Andrée Pomerleau; Gérard Malcuit, L'enfant et son environnement- Une étude
fonctionnelle de la premiére enfance-, Pierre Mardaga, éditeur, Belgique, 1983, p, 130.

.240،ص،ذكرهبقمرجع س،حسن محمد محي الدین السعدي-4
5 - P.lebel, audio- viruel et pédagogie, Edition ESF, Paris, 1979, p, 75.

, 22/12/2013،06:30نقال عن: ،دور المدرسة في حمایة البیئة-6
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt20154.html

،الوادي، دار الثقافة،محاضرات الندوة السابعة،- الوعي الغائب-الثقافة البیئیة،الرابطة الوالئیة للفكر واإلبداع-7
.132،ص،2008،الجزائر
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وكذا متابعة تقاریر البیئة ،لوسائل اإلعالم الدور الرائد في التوجیھ واإلرشادوسائل اإلعالم:-

لتحلیل التطورات ومقارنة أراء الناس والجمعیات األھلیة والمؤسسات الرسمیة والھیئات 

.1الدولیة

تعتبر الجمعیات من بین الوسائط والوسائل المھمة في إنجاح عملیة دور الجمعیات البیئیة:-

مایة البیئة والمحافظة علیھا بمعنى توعیة أفراد المجتمع بضرورة ح؛ ةنشر ثقافة بیئی

. 2وترقیتھا

،عن طریق الندواتتعمل الجمعیات الثقافیة على نشر الثقافة البیئیةالجمعیات الثقافیة:-

والمحلیة...الخ.و الملتقیات الوطنیة و الجھویة،والمحاضرات

،والتحسیس،من بین ادوار الجمعیات الریاضیة؛  إیصال رسالة التوعیةالجمعیات الریاضیة:-

.والتثقیف البیئي إلى مختلف شرائح الشباب

بإمكان المنظمات الطالبیة نشر الثقافة البیئیة بین جمیع شرائح المجتمع المنظمات الطالبیة:-

.3بمختلف الوسائل

بما أن المرأة تمثل نصف المجتمع ویقع على عاتقھا دور أساسي في دور الجمعیات النسویة:-

وحمایة أفراد األسرة من تأثیر األضرار المحتملة للعوامل البیئیة ، لذلك ،البیئیة السلیمةالتربیة 

فإن التركیز على دور المرأة وحثھا على المشاركة الفعلیة في أنشطة وبرامج التوعیة البیئیة 

.4بعض المشكالت البیئیةسیكون لھ مردود في الحد من 

الثقافة البیئیة البد من تكامل جھود المدرسة والعائلة والمجتمع والدین والمنظمات حتى تتطورو 

وبالتالي ،دورا في عملیة التعلیم ومن ثم تنمیة ثقافتھم البیئیةيفجمیعھا تؤد،واللجان...الخ

م واألفضلیة لألشخاص الذین لدیھ،فنحن بحاجة إلى أفراد لدیھم مبادئ أساسیة عن الثقافة البیئیة

.5مستویات أعلى من ھذه الثقافة

، اإلسـكندریة،دار المعرفـة الجامعیـة،-أصوله ومبادئه-سیكولوجیة االتصال و اإلعالم، عبد الفتاح محمد دویدار-1
.116،ص،2005،مصر

الملتقى الوطني الخامس حول ،دور التربیة البیئیة في تحقیق التنمیة الشاملة،مامنیة سامیة،هادفي سمیة- 2
،سكیكدة1955أوت 20جامعة ،كلیة علوم التسییر والعلوم االقتصادیة،اقتصاد البیئة و أثره على التنمیة المستدامة

.07ص ،2008أكتوبر 21-22
. 133،ص،ذكرهبقمرجع س،الرابطة الوالئیة للفكر واإلبداع-3
نقال عن: ،1797،16/06/2007الحوار المتمدن العدد ،عنصر فعال في حمایة البیئةالمراة،نعمى شریف-4

20/12/2013،18:35 ,http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=86082
دراسة میدانیة على عینة من -بالثقافة البیئیة في الوسط الحضريالمساحات الخضراء وعالقتھا ،محمد كاكي-5

تخصص علم ، ( غیر منشورة)،مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع ،المتنزھین بحدائق مدینة بسكرة
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:وأبعادھاركائز الثقافة البیئیة- 5-5
:سبیل المثال ال الحصرىمنھا علنذكرتقوم الثقافة البیئیة على عدة ركائز

الشعور بالمسؤولیة:-1- 5-5
،المھمالتثقافة نتلقى دروسھا األولى من أمھاتنا وآبائنا وھم یعلموننا كیف نلقي المھمل في سلة 

إن .  و 1وأن نبقى محافظین على نظافتنا وترتیبنا في البیت والمدرسة والشارع إلى غیر ذلك

مسؤولیة الفرد اتجاه البیئة والمتمثلة في احترامھا والعمل على حمایتھا وصونھا من كل 

بل،لیست مرتبطة دائما بوجود الفتة أو تحذیر أو إشعار،المخاطر والمشاكل المحدقة بھا

مرتبطة بشعور الفرد.

النظافة و الصحة:-2- 5-5
واستغاللھ بأقصى درجات الكفاءة ،ن النظافة سالح یجب استعمالھ على جمیع المستویاتإ

كما یستلزم ،وھذا یستلزم تثقیفا ھادفا للفرد في المدرسة والبیت والمجتمع،استغالال كامال

بحیث ال تترك مشكلة التخلص من القمامة واختزانھا لجھد السكان ؛ ن تصمم البیوتأالتشریع ب

وكذلك أن تعطي عملیة التصرف بالقمامة المتجمعة من البیوت اھتماما أكبر من ،واجتھاداتھم

.2حیث األسلوب وما یعمل بھا بعد جمعھا

الثقافة الجمالیة و الذوقیة: -3- 5-5

،سكرةب،جامعة محمد خیضر،كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة،قسم العلوم  اإلجتماعیة،إجتماع البیئة
.51،ص،2010/2011

.13/01/2008بتاریخ:http://www.balagh. comنفال عن:الثقافة البیئیة لماذا نحن بحاجة إلیها؟-1
سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس ،عالم المعرفة،العلم ومشكالت االنسان المعاصر،زھیر الكرمى-2

.196-195،ص- ص،2000،فبرایر،الكویت،الوطني للثقافة والفنون و اآلداب
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التي تجعل اإلنسان ینعم بالحیاة، ألنَّھ من خاللھا ُیْدِرك أنَّ سر الحیاة السعیدة والناجحة ھي الثقافة

والذي ینعكس على سلوكھ فُیْصبح ،یكمن في حرصھ على أْن یرى ما فیھا من مظاھر الجمال

.1مھذب االنفعاالترقیق الوجدان، مرھف الحس، 

االلتزام الشرعي:-4- 5-5

اإلسالمیة من خالل نصوص الكتاب والسنة والقواعد األصولیة المستمدة منھما الشریعة عالجت 

الجوانب المختلفة المتعلقة بالبیئة بما یضمن حمایتھا والمحافظة علیھا وذلك من خالل:

.الدعوة إلى رعایة ثروات األرض المائیة والنباتیة والحیوانیة والحفاظ علیھا

لنظافة في البدن والملبس والبیوت والطرقات.الدعوة إلى المحافظة على الصحة وا

.الدعوة إلى االعتدال والتوازن واالبتعاد عن اإلسراف والتبذیر

.الدعوة إلى النظر في الكون والمخلوقات وعظیم صنعتھا وروعتھا وجمالھا

وینتج عن ذلك واجب اإلنسان تجاه الكون من عمارة األرض بإحیاء مواتھا واستصالحھا، وأال یفسد

.2الكون من حولھ

المتمثلة في مجموعة فإنھ یمكن القول بأن ھذه األخیرة؛لثقافة البیئیةالأما فیما یخص أبعاد 

والممثلة لرصید أفراده نتیجة الوعي البیئي ،المبادئ والقیم واألفكار السائدة في المجتمع

فھما وتخطیطا ،المتراكم لدیھم من مصادر عدة؛ ھي في النھایة المنظمة والمحددة لسلوكھم

وھي تعتمد على عنصرین أساسیین:،والتزاما

عنصر موضوعي متوارث من حصیلة قیم المجتمع ككل یتسم بالعمومیة والشمول یتم انتقالھا -1

مما یجعلھا موحدة لغالبیة أفراد المجتمع الخاضعین لنفس ، ى جیل ومن فرد إلى فردمن جیل إل

الظروف والمتعاملین مع نفس المعطیات. 

یتوقف وجوده على مدى القناعة الخاصة لكل فرد ،عنصر ذو طبیعة شخصیة أو ذاتیة-2

یفسر وجود بعض األفراد وھذا ما،بضرورة االلتزام بتلك المبادئ أو القیم أو األفكار المتوارثة

1
, 19/12/2013, 05:56نقال عن: ،مفھوم التربیة الجمالیة ووظائفھا واھدافھا،جامعة ام القرى- 

http://uqu.edu.sa/page/ar/118079
، منظمة المؤتمر االسالمي، لبیئة بین النظریة والتطبیقالتدابیر الشرعیة في المحافظة على ا،محمد علي الزغول-2

نقال ،16،ص،دولة االمارات العربیة المتحدة، امارة الشارقة،الدورة التاسعة عشرة،مجمع الفقھ االسالمي الدولي
http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=16988, 10:46،07/10/2014عن: 
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سواء بطریقة مباشرة أو ،قد یدفعھم لالعتداء علیھا،غیر المھتمین بالبیئة ومشاكلھا لسبب ما

غیر مباشرة رغم ارتفاع مستوى الوعي البیئي الجماعي.

وعلى اعتبار أن الثقافة البیئیة أسلوب لحمایة البیئة فإنھا بشكل عام تأخذ بعدین:

ویتأتى ،وھو العمل على حدوث تالفي المشكالت البیئیة والحد من تأزمھا: األسلوب الوقائي-1

توقف ذلك على وال ی، ذلك من خالل السلوكات الرشیدة والممارسات االیجابیة نحو البیئة

اإلرشاد-النصح(لیضا مستوى الجماعة؛ من خالأبل البد أن یمس المستوى الفردي وحسب 

.)التوجیھ-

ویتم , بغرض التخفیف منھا أو إزالتھا محاولة معالجة المشكالت البیئیةاألسلوب العالجي: -1

.1ذلك على المستوى الفردي والجماعي

كما أن للثقافة البیئیة أیضا جملة من األبعاد نذكر من بینھا:

المحافظة على المساحات الخضراء.-

المحافظة على نظافة األحیاء.-

ترشید استھالك الماء.-

بالنظام البیئي ومكوناتھ.التعریف -

البیئیة اإلقلیمیة والعالمیة.تالتعریف بالمشكال-

البیئیة في دعم التنمیة المستدامة:( التربیة)دور الثقافة- 5-6
حمایة البیئة وإعداد جیل واٍع ببیئتھ الطبیعیة نحومعالجة المشكالت البیئیة وتنمیة الوعي البیئيیجب

اإلنسان على مدى وجوده على سطح األرض ومن خالل المراحل حیث حقق،واالجتماعیة

من تقدم بھا؛ تقدماً كبیراً استناداً لما ھو علیھ الیوم من الرقي والحضارة وما حققھالتطوریة التي مر

البیئة یسھم بشكل أو معمع ذلك ونتیجة للسلوك الخاطئ الذي یتفاعل من خاللھ؛ وعلمي وتقني نراه

:بیئیةالمشكالت في العدید من الاآلثار السلبیة والتي تجلت ل بتوازن نظامھا فكانتبآخر في اإلخال

البیئیة وانحسار الغطاء النباتي ونقص الموارد الطبیعیة ...وغیرھا من المشكالتكالتصحر والتلوث

.نشأت عن سوء استخدام اإلنسان لبیئتھالتي 

یتفاعل مع وسالمتھ یرتبطان بسالمة بیئتھ التياإلنسان ھو أسمى مافي الوجود ووجوده و لما كان

تلك العالقات التي تربطھ مع كان لزاماً على اإلنسان أن یدرك وبشكل دقیقا؛ مكونات نظامھ

.102- 101ص، -، صمرجع سبق ذكرهرضوان صالح محمد، -1
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والندوات العالمیة التي تناولت البیئة ومواضیعھا ن جمیع المؤتمراتأمكونات ھذا النظام خاصة و

.1مشكالت سلوكیة بالدرجة األولىالمشكالت البیئیة ھي ومشكالتھا أكدت أن

وعلیھ تعد الثقافة( التربیة) البیئیة أنجع األسالیب لتطویر سلوك اإلنسان بعد فھم ھذا السلوك ومعرفة 

ولما كانت البیئة تتمیز بحدوث تغیرات وطفرات عمیقة ومستمرة, جوانبھ المتعددة والمختلفة؛ 

لذا یجب أن تتسم بطابع االستمرار والتطلع إلى فینبغي للتربیة البیئیة أن تستوعب التغییر؛

.2المستقبل

إن الحق بالتمتع ببیئة سلیمة واالرتقاء بجودة الحیاة ھما مقومان أساسیان ومتالزمان لتحقیق التنمیة 

المستدامة التي ینشدھا الجمیع وتتوق إلیھا كل األمم في عالمنا الراھن.

ومن ھذا المنطلق أصبحت التربیة السبیل ،معرفة أفضل للبیئةویمر تحقیق التنمیة المستدامة عبر 

ألنھا تشكل وسیلة لمقاربة المسائل التي تطرحھا البیئة االجتماعیة ،األمثل لتحقیق ھذا الھدف

والطبیعیة والتنمویة بشكل عام.

فشمولیة الفعل ،تدامةالبیئیة جانبا من نجاعتھا إن لم تكن سندا داعما للتنمیة المس( الثقافة)وتفقد التربیة

التربوي ال تتحقق في كامل تجلیاتھا إن ظل الفعل مقتصرا على تمكین الناشئة من الحصول على 

ولم یتعده إلى تنشئتھم على المواطنة وتمكینھم من ،المعارف والمعلومات في بعدھا األكادیمي

ھام  في تحقیق مقومات وفي مقدمتھا تدریبھم على اإلس،اكتساب مختلف مھارات الحیاة الیومیة

فال تنمیة من دون تربیة ،التنمیة المستدامة عبر ما یتخذونھ من مواقف ویأتونھ من سلوكات یومیة

وال تربیة من دون تنمیة.

البیئیة ھي الثقافة التي تعمل على تنمیة السلوك واإلتجاھات ( التربیة)مماسبق یمكن القول بأن الثقافة

.العالقات المتبادلة بین اإلنسان والبیئة...الخإلى جانب تأكیدھا على فھم

1 -http://www.startimes.com/?t=29402442-  -12:43//27/09/2013
.63،ص، 2010،بیروت،المؤسسة الحدیثة للكتاب،التربیة البیئیة،محسن عبد علي، ایاد عاشور الطائي-2
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:الجزائریةالمدرسة اإلبتدائیة-1
،، إن تسمیة المدرسة اإلبتدائیة قدیمة

وفي ظل اإلستعمار الفرنسي بالجزائر كانت السلطات الفرنسیة ،دول العالم

،،التعلیمیة التي تسبق التعلیم الثانوي

،وأبقي على ھذه التسمیة بعد اإلستقالل

،،التعلیم

،وبعد تنصیب المدرسة األساسیة عوضت ھذه التسمیة بملحق المدرسة األساسیة،التعلیم اإلبتدائي

،

.1في اإلستعمال من جدیددائیةتم إعادة تسمیة المدرسة اإلبت1991من سبتمبر اوابتداء،بالتدریج

وقد أصبحت المدرسة االبتدائیة 

.2السنة السادسة سابقا السنة الخامسة حالیا

:اإلبتدائیةمھام المدرسة -1-1
تضطلع المدرسة بمھام التعلیم والتنشئة اإلجتماعیة والتأھیل.

التعلیم والتعلم:مھمة -1-1-1

ضمان اكتساب التالمیذ معارف في مختلف مجاالت المواد التعلیمیة.-

إثراء الثقافة العامة للتالمیذ بتعمیق عملیات التعلم ذات الطابع العلمي واألدبي والفني.-

تنمیة قدرات التالمیذ الذھنیة والنفسیة والبدنیة وكذا قدرات التواصل لدیھم.-

ثقافي في مجاالت الفنون واآلداب والتراث الثقافي.ضمان تكوین -

-

وحل المشاكل.

ضمان التحكم في اللغة العربیة باعتبارھا اللغة الوطنیة والرسمیة وأداة اكتساب المعرفة في مختلف -

علیمیة ووسیلة التواصل اإلجتماعي.المستویات الت

تمكین التالمیذ من التحكم في لغتین أجنبیتین على األقل للتفتح على العالم.-

دراسة - عالقة ضغوط العمل بالرضا الوظیفي للمدرسین في المؤسسة التربویة الجزائریةابن خرور خیر الدین، -1
، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع،( غیر منشورة)، -میدانیة بمدارس بلدیة لعوینات لوالیة تبسة

اجتماع التربیة، قسم العلوم االجتماعیة , كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، تخصص علم 
.109, ص, 2010-2011

.07المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواھم، مرجع سابق، ص، -2
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- ،

ولى للمتمدرس.من قدرة التالمیذ على استخدامھا بفعالیة منذ السنوات األ

-

.1الحیاة المدرسیة والجماعیة

مھمة التنشئة اإلجتماعیة:-1-1-2

-،

وتساوي المواطنین في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغیر.

منح تربیة تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق اإلنسان.-

-

وتضمن تنمیة دائمة للبالد.

بتلقینھم آداب الحیاة الجماعیة وجعلھم یدركون أن الحریة والمسؤولیة متالزمتان.إعداد التالمیذ -

-

.2والمدنیة والمھنیة

مھمة التأھیل:-1-1-3

إعادة استثمار المعارف والمھارات المكتسبة وتوظیفھا.-

اإللتحاق بتكوین عال أو مھني أو بمنصب شغل یتماشى وقدراتھم وطموحاتھم.-

التكیف باستمرار مع تطور الحرف والمھن وكذا مع التغیرات اإلقتصادیة والعلمیة والتكنولوجیة.-

اإلبتكار واتخاذ المبادرات.-

استئناف دراستھم أو الشروع في تكوین جدید بعد تخرجھم من النظام -

.3اإلستمرار في التعلم مدى الحیاة بكل استقاللیةوكذا ،مدرسيال

تنظیم أطوار مرحلة التعلیم اإلبتدائي:-1-2

ومبادئ نمو التلمیذ في ھذه المرحلة من العمر وھي:

وفق النصوص المرجعیة والمناھج الرسمیة-دائيالدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم اإلبتمحمد الصالح حثروبي، -1
.18-17ص، - ، ص2012دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 

.19المرجع السابق،  ص، -2
.21-20ص، -المرجع السابق، ص-3
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؛ في ھذا الطور یشحن طور اإلیقاظ والتعلمات األولیة: ویشمل السنتین األولى والثانیةالطور األول:-

،التلمیذ ویكتسب الرغبة في التعلم والمعرفة

عن طریق:

اكتساب مھارات اللغة العربیة المتواجدة في قلب التعلمات.-

م األساسیة للمكان والزمان.بناء المفاھی-

الخاصة بكل المواد مثل حل رفاإضافة إلى المع،اكتساب المنھجیات والطرائق( كفاءات عرضیة)-

،،

التقنیة البسیطة...الخ.

طور تعمیق التعلمات األساسیة: ویشمل السنتین الثالثة والرابعة؛ إن تعمیق التحكم في الطور الثاني:-

اللغة العربیة عن طریق التعبیر الشفھي وفھم المنطوق والمكتوب والكتابة یشكل قطبا أساسیا لتعلمات 

ة ،

والتكنولوجیة والتربیة اإلسالمیة والمدنیة ومبادئ اللغة األجنبیة.

-،

،والتعبیر الشفھي باللغة العربیةخاصة التحكم في القراءة والكتابة-التعلمات األساسیة

،،مجاالت المواد األخرى( الریاضیاتالمندرجة في

،

،ختامیة واضحة من إجراء تقویم ختامي للتعلیم االبتدائي( امتحان نھایة المرحلة)

.1وتعده لمتابعة مساره الدراسي في مرحلة التعلیم المتوسط بنجاح، األمیة

مكونات الوسط المدرسي:-2
المعلم:   -2-1

،العناصر األساسیة للعملیة التعلیمیةتجمع كل األنظمة التعلیمیة بأن المعلم أحد 

.2تحقیق أھدافھ المنشودة

وفق النصوص المرجعیة والمناھج -الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم اإلبتدائيمحمد الصالح حثروبي، -1
.23مرجع سبق ذكره، ص ،،- الرسمیة

.77، ص، 2007، دار صفاء، عمان،  األردن، بین الواقع والنظریة-االدارة التربویةیحي محمد نبھان، -2
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،وفي ھذا یقول المربي الكبیر عبد العزیز السید:" إن المعلم ھو العمود الفقري للتعلیم

والمناھج المدروسة والمعدات الكافیة تكون قلیلة الجدوى ،فالمباني الجیدة،المعلم یكون صالح التعلیم

إنبل ، لم یتوفر المعلم الصالحإذا

.1"من النقص في ھذه النواحي

،

،

،،

.2"اومثقف

األدوار األساسیة للمعلم: -2-1-1

،3و،، نذكر منھا على سبیل المثال ؛ الخصائص الجسمیة، وجھ

ان للمعلم ادوار عدیدة نذكر من بینھا:

.التعلیم والتدریس-

التالمیذ.تثقیف -

.على البحث عن المعرفةالتالمیذتدریب -

.تھیئة مناخ الحریة والدیمقراطیة وحفظ النظام-

.باآلباء والبیئةاالتصال-

.المعلم قدوة لتالمیذه-

.4تقویم التعلیم ونمو التالمیذ-

،ال یمكن تغییر المحتوى الدراسي وطرق التدریسكما انھ 

،

ھ أن یوفر البیئة الخصبة الصالحة لنمو تالمیذه كما أن علی،المرور في الخبرات التربویة المناسبة لھم

.217، ص،2008،  دار الشروق، عمان، األردن، علم اجتماع التربیةعبد هللا الرشدان، -1
، مراجعة وتدقیق سامر أیمن،  المدرسیة الناجحة والفعالةمدیر المدرسة ودوره في االدارة ایناس محي الدین، -2

.35،ص، 2009مركز الرواد، دار جلیس الزمان، عمان، األردن، 
.221-220ص، -،صمرجع سبق ذكرهعبد هللا الرشدان، -3
عیل االصالح الرھانات األساسیة لتف- تدریب المعلم كأحد متطلبات اإلصالح التربوي, فریجة أحمد, بن زاف جمیلة،  -4

منشورات مخبر المسألة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات الراھنة،  دفاتر المخبر، أعمال التربوي في الجزائر، 
.443، ص، 2009، العدد الخامس،  جوان، 2009ماي، 7- 6الملتقى الثالث، المنعقد 
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،جسمیا وعقلیا واجتماعیا وروحیا

.1ةیوالمستقبل

البیئیة:لتربیة)(االمعلم والثقافة-2-1-2
البد أن یتمتع المعلم بكفایات تتصل بمحتوى الثقافة البیئیة ذات مستویات:

یجب أن یكون مدرس التربیة البیئیة قادرا على:المستوى األول: األسس البیئیة:-

تطبیق أسس التوازن البیئي والمفاھیم البیئیة التابعة لھ في تحلیل المشكالت البیئیة.-

معرفتھ بأسس التوازن البیئي بنتائج المشكالت البیئیة المحتملة.تطبیق -

تطبیق معارفھ بالتوازن البیئي في اقتراح الحلول والبدائل الممكنة للمشكالت البیئیة.-

ایصال وتطبیق المفاھیم البیئیة ضمن سیاق تربوي.-

ینبغي لمدرس التربیة الالمستوى الثاني: إدراك المفاھیم البیئیة:-

وتطویر مواد تعلیمیة تساعد المتعلمین على إدراك ما یأتي:

،السیاسیة،واإلقتصادیة،تأثیر أنشطة اإلنسان المختلفة( الثقافیة-

نظر التوازن البیئي.

بیئي.تأثیر سلوكیات الفرد في البیئة من وجھة نظر التوازن ال-

تأثیر المشكالت البیئیة المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة في التوازن البیئي.-

.2الحاجة لتقویم واستقصاء المشكالت البیئیة قبل اتخاذ القرارات واألحكام-

دور القیم البیئیة في الحفاظ على البیئة وحمایتھا وصیانتھا.-

الحاجة للعمل المسؤول من قبل المواطن في عالج وحل المشكالت -

.3اتخاذ إجراءات)،إبداء الرأي، التشجیع،المحلیة( اإلقناعالبیئیة 

-
، ، المشكالت البیئیة

التعلیمیة التي ستطور في الكفایات التعلیمیة لدى المتعلمین وھي:

اكتساب المعارف والمھارات الالزمة لتحدید المشكالت البیئیة واستقصائھا.-

البیئي.القدرة على تحلیل المشكالت البیئیة من حیث تأثیرھا في التوازن -

.155، ص،2009الفجر، القاھرة،، دار الحدیث والتكنولوجي-المنھج التربويحسام محمد مازن، -1
.142-140ص،  - ،  صمرجع سبق ذكرهریمون المعلولي ، -2
، دار الوفاء، قراءات عن الدراسات البیئیة للمعلم-التربیة وقضایا البیئة المعاصرةالسید سالمة الخمیسي، -3

.13،  ص، 2008االسكندریة، 
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لقدرة على طرح حلول بدیلة للمشكالت الملحة في البیئة المحلیة.ا-

القدرة على التحلیل الذاتي للمشكالت البیئیة الملحة والحلول البدیلة.-

القدرة على تحدید موقف ذاتي یعبر عن القیم الشخصیة اتجاه المشكالت البیئیة الملحة.-

-
،

لتطویر الكفایات والقدرات نفسھا لدى المتعلمین لكي یتمكنوا من أداء العمل ؛واإلستراتیجیات التعلیمیة

.1اقتضى األمر( اإلقناع والتشجیع واتخاذ إجراءات مناسبة)الفردي والجماعي كلما 

المتعلم:-2-2
أكما ،العمود األساسي الذي  تقوم علیھیعتبر التلمیذ محور العملیة التربویة و

؛

االجتماعیة .

وھو ،ضعف أركان ھذه العملیةأوھو یبدو وكأنھ ،كما عرف التلمیذ بأنھ محور العملیة التعلیمیة

،الذي یتحمل في النھایة كافة جھود م

.2ھذه األركان جمیعا باعتبار أن نجاحھ یعني نجاح العملیة التربویة كلھا وفشلھ یعني فشلھا

،وھذا یعني معرفة مراحل نموھم،الذین یقدم لھم المنھاجاألفرادھم العنصر الذي یشكل فالتالمیذ

،، وحاجاتھم النفسیة

.3مرحلة من مراحل حیاتھم

التفاعل بین المتعلم وزمالئھ:-2-2-1
فیما االتصالویبدأ ،ینشأ التفاعل بین المتعلمین منذ اللحظة التي یلتحق فیھا األفراد بالمدرسة

،أوضاع الجسم،تغییرات الوجھ، إشارات الید، بینھم باستخدام مختلف الرموز المتفق علیھا( اللغة

،فیتعرف بعضھم على بعض،أو كلھا مجتمعة)،األزیاء

تجمعھم فتتكون بینھم صداقات.

.142-140، ص-ص، ذكرهبقمرجع س،ریمون المعلولي -1
دراسة میدانیة-دور أسلوب الحوار في تفعیل العالقة بین المعلم والمتعلم في المدرسة الجزائریة، بن المة سھام-2

،تخصص علم إجتماع التربیة، ( غیر منشورة)،مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اإلجتماع،-بمدینة سطیف
.47،ص،2007/2008،بسكرة،جامعة محمد خیضر،وم اإلجتماعیة واإلنسانیةكلیة اآلداب والعل، قسم علم اإلجتماع

.329،ص،2008،األردن،عمان،دار الفكر،مدخل إلى التربیة،عاطف عمر بن طریف،ابراھیم عبد هللا ناصر-3
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،التعرف علىإلىالتفاعل داخل الصف یدفع التالمیذ إن 

ون،والتي تؤثر تأثیرا موجبا على نواتج تعلمھم،بینھمتنشأ صداقات 

 ،

.1فیكون بذلك تصورات جدیدة عن الذاتجدیدة من السلوك وتساعده على تجریب أدوار مختلفة 

والمبنیة بین المتعلم والمعلمكلما توافرت العالقات اإلنسانیة من جھة أخرى یمكن اإلشارة إلى أنھ 

،على الحب واالحترام والتقدیر حققت العملیة التربویة أھدافھا

على المعلم أن یأخذ :""ابن خلدون"یث یرى الفیلسوف العربي ح،األجانب القدماء منھم والمعاصرون

أي أن خلق العالقات اإلنسانیة عامل مھم في ،التالمیذ( الطالب) بالقرب والمالینة ال بالشدة والغلظة"

،تحقیق أھداف التربیة

.2بینھم

ة:یالبیئ( التربیة البیئیة)الثقافةالمتعلم و-2-2-2
،وعلیھ فإن 

ویتضح ھذا الدور في ،وتحرض الطفل ألخذ دوره في المحافظة على بیئتھ وسالمتھا،المساھمة لحلھا

،والنشاطات التي یبرز فیھا،المشاركة الفعالة في تنفیذ المھام الفردیة والجماعیة التي یقوم بھا

بما یتالءم مع عمره وقدراتھ.،في تطویرھا

ویظھر ذلك جلیا من خالل مایلي:

النظافة:-أ

علیھا.قیام التلمیذ بنظافة جسمھ ومالبسھ وحاجاتھ والمحافظة -

االھتمام بنظافة البیت والمدرسة والشارع والحي واألماكن العامة.-

وضع القمامة واألوساخ في األماكن المخصصة لھا مھما كانت صغیرة.-

المحافظة على مصادر المیاه كالینابیع واألنھار والبحیرات وعدم رمي الفضالت فیھا.-

ستوى الصف والمدرسة.المشاركة في لجان النظافة التي تقام على م-

-

والمعارض.

التشجیر:-ب

قیام األطفال بزراعة األشجار والنباتات والورود في حدیقة البیت والمدرسة.-

.47،  ص، مرجع سبق ذكرهبن المة سھام،  -1
.48-46ص، -، ص2009مكتبة الجامعة، األردن، ، -في مفھومھا الحدیث- أصول التربیةعلي حسین الدوري، -2
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المساھمة في عید الشجرة بمشاركة اآلباء.-

معارض النباتات والورود.المشاركة في-

.1المشاركة في المسابقات بین الفصول والمدارس ومنابر اإلبداع المتعلقة بالبیئة-

:حمایة ثروات البیئة من التلوث-ت

عدم إلقاء الفضالت والقاذورات وجلود الحیوانات في غیر األماكن المخصصة لھا.-

أماكنھا.عدم إتالف األشجار والنباتات واقتالعھا من -

.2عدم قتل الحیوانات والطیور التي تعیش في البراري كالضب والجربوع والحمام المطوق-

اإلبتعاد عن اللعب بإطالق المفرقعات في المناسبات العامة وغیرھا.-

المحافظة على نظافة الشوارع والمدارس والحدائق والمرافق العامة.-

الجداول واألنھار الصغیرة.المساھمة في تنظیف المجاري المائیة ك-

استعمال المیاه النظیفة.-

استعمال الصابون بدل الكیماویات األخرى عند غسل الیدین.-

.3المشاركة في توزیع النشرات والملصقات التي توضح أخطار التلوث للثروات الطبیعیة-

:التربويالمنھاج-2-3

والذي سنتطرق ،العناصر المكونة للوسط المدرسيأھمحد أیعد المنھاج كما ،4النظریة والتطبیقیة

الحقا.لھ بشيء من التفصیل 

الكتاب المدرسي:-2-4

، نقال عن: 08:00، 05/11/2013دور الطالب في المحافظة على البیئة، -1
http://shmf.ahlamontada.com/t531-topic

، نقال عن: 08:00، 05/11/2013دور الطالب في المحافظة على البیئة،-2
http://shmf.ahlamontada.com/t531-topic

، نقال عن: 08:00، 05/11/2013دور الطالب في المحافظة على البیئة، -3
http://shmf.ahlamontada.com/t531-topic

4 - G. Mialaret, traite de psychologie appliqué. Sous la direction de M Reuchlin, ruf-
Paris, 1971,p, 62.
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،،

.1إنتاجیةوبأعلى ،وكلفة،ووقت

، المنھاجكما عرف الكتاب المدرسي على أنھ نظام كلي یتناول عنصر المحتوى في 

؛)،،(

،المعلمین للمتعلمین في صف ما
2.

.3على المتعلم بمساعدة المعلم أن یتعرض لھاینبغيللفرص التعلیمیة التي 

عناصر الكتاب المدرسي:-2-4-1
 ،

ویمكن ایجاز ھذه العناصر باآلتي:،التربویة والتعلیمیة التي وضع الكتاب من أجلھا

ىإن أولمقدمة الكتاب:-1

.4األساسیة التي تتضمنھا وحدات الكتاب أو فصولھاألفكارن دور في إعطاء فكرة عامة ع

إنالتعلیمیة:األھداف

.موضوعأوخاصة بكل وحدة أھدافو ،دراسة الكتاب بكافة وحداتھ وموضوعاتھ

إنالمحتوى: -2

وعملیات التقویم.األنشطةالتدریس و 

تشكل أحد عناصر الكتاب المھمة التي من شأنھا توفیر األنشطة التعلیمیة والتدریبات:-3

استیعابتغذیة راجعة للمتعلمین، وتدریبھم على تطبیق ما تعلموه واكتشاف مدى قدرتھم على 

.5زیادة على تثبیت المعلومات في أذھان المتعلمین،بھواإلحاطةالموضوع 

خصائص الكتاب المدرسي:-2-4-2

، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاھرة، المنھاج التربوياسحاق الفرحان، توفیق مرعي، -1
.338، ص،2009

مفاھیمھا، وعناصرھا،  و أسسھا - المناھج التربویة الحدیثةتوفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحیلة، -2
.335،  ص، 2000، دار المسیرة، عمان،  األردن، وعملیاتھا

-دراسة میدانیة بثانویة الدكتور سعدان- االنتماء االجتماعي للتلمیذ وعالقتھ بالتحصیل الدراسيدكاكن ابتسام، -3
،  مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في  علم االجتماع،(غیر منشورة) ، تخصص علم اجتماع التربیة، كلیة -بسكرة

.42، ص،2008- 2007جامعة محمد خیضر،  بسكرة، االداب والعلوم االجتماعیة واالنسانیة، 
، دار صفاء، عمان، األردن، تحلیل مضمون المناھج المدرسیةعبد الرحمان الھاشمي، محسن علي عطیة،  -4

.83، ص، 2011
.99-84ص، -صمرجع سبق ذكره ،، عبد الرحمان الھاشمي، محسن علي عطیة-5
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یتمیز الكتاب المدرسي بعدة صفات نستخلصھا فیمایلي:

الكتاب نظام كالمنھاج تماما لھ أربعة عناصر.- 

الكتاب یغطي عنصر المحتوى في المنھاج.- 

ایجابیات التربیة والتعلیم وسلبیاتھا.الكتاب یعكس كل - 

والتقویم والتطویر.، والتنفیذ،الكتاب ھو مسرح عملیات المنھاج: عملیات التصمیم- 

والتقویم.،األنشطة،الكتاب یعكس عناصر المنھاج األربعة؛ المحتوى- 

 -،

من المعرفة المقصودة.

 -
التي سیستعملھا المتعلمون.

یؤلف الكتاب في ضوء جمیع المبادئ التربویة والنفسیة التي روعیت في تصمیم المنھاج.- 

أوال ثم المعلم.میذ لتلالكتاب وجد الستخدام ا- 

، المنھاجنتماما عیجب أن یعبر الكتاب - 

.1بدلیل للمعلم یكمل المشوار

التربوي.لإلصالحالكتاب المدرسي وسیلة - 

، اإلجتماعيلإلصالحالكتاب المدرسي وسیلة - 

.2االجتماعیة

أھمیة الكتاب المدرسي:-2-4-3
یعد الكتاب أحد العوامل المؤثرة في تكوین التلمیذ؛ وتعود أھمیة الكتاب المدرسي إلى إمكانیة 

،،توفره في أیدي جمیع التالمیذ

،وتنفیذھا وتنظیمھا، یھيء للمعلم فرصة تخطیط ورسم الموضوعات الدراسیة

للمحتوى العلمي والوسائل المعینة واألنشطة و أسالیب التقویم المقترحة.

أو تنظیم المعلومات وعرضھا والتعبیر عنھا.،األفكاروالقدرة على استخالص

، دار -تقویمھا-تخطیطھا-عناصرھا-أتسسھا-مفھومھا- نظریاتھا-التربویةالمناھج محمد حسن حمادات، -1
.225، ص، 2009الحامد، عمان، األردن، 

.317، ص، 2002دار الشروق، عمان، األردن، المدخل الى التربیة والتعلیم،عبد هللا الرشدان، نعیم جعنیني، -2
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، كما یوفر الكتاب المدرسي تنظیما مناسبا للمادة الدراسیة

،السنویة والیومیة وإعدادھا

.1أسئلة وتمارین وقراءات خارجیة

سیاسة الكتاب المدرسي:-2-4-5
أما

أو،الجزائر

،

الكتاب المدرسي الجزائري.نشأوعلى اثر ھذه الخلفیة ، الھویة الجزائریة

،

،

 ،76-35161976

 ،

.2الخاص بمجانیة التربیة والتكوین1976افریل 16المؤرخ في 67-76المرسوم و

،،،

ھناك مكونات أخرى نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر:، المدرسي)

اإلدارة المدرسیة:-أ
فأصبحت ،بل أن المدرسة انفتحت أبوابھا لتؤثر في المجتمع وتتأثر بھ وتتفاعل فیھ ومعھ،فیھ

،3أخذ وعطاء ومشاركة وتعاون،العالقة تبادلیة

،

،ووسائلھا التعلیمیة

:4طریق

.150،  ص،  2006، دار المسیرة، عمان،  األردن، اإلجتماعیةطرائق تدریس الدراسات فخري رشید خضر، -1
دراسة تحلیلیة لمحتوى كتب القراءة للطور الثاني -القیم التنمویة في المدرسة الجزائریةعبد الرزاق عریف، -2

جتماع مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اإلجتماع،( غیر منشورة)، تخصص علم أ، - التعلیم األساسيمن
، 2005- 2004التنمیة،  قسم علم اإلجتماع، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.20ص، 
، - في ظل المتغیرات العالمیة-اإلدارة المدرسیة المعاصرةنادیة محمد عبد المنعم، عزة جالل مصطفى، -3

.64-63ص،-، ص2008، مصر، المجموعة العربیة للتدریب والنشر، القاھرة
دار الحامد، عمان، االردن، ،- في ضوء الفكر االداري المعاصر-االدارة المدرسیةعبد العزیز عطا هللا المعایطة، -4

.78- 76ص، -، ص2007
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-

إسھام المدرسة في حلھا والتأكید على المیزة المشتركة في العمل بین المدرسة والبیئة.

-

.1مالحظتھا في المدرسة أو خارجھا

-ب
إلى جانب ،2المتعلمون بالتعاون مع بقیة أقرانھم أو زمالئھم بتوجیھ وإرشاد معلمیھم

ب،ال،ال،ال،ال

حیث ؛ذالنظري بالجانب التطبیقي و توسیع اآلفاق المعرفیة للتالمی

.3البیئيالمباشر والمسؤول عن جمیع العاملین في المدرسة ولمدیر المدرسة دور في تفعیل النشاط

،-ت

؛ كذلك على متابعة األحداث الجاریة

ومحاولة 

.4متكامالللمتعلم حتى یكون البناء العلمي والثقافي 

حیث ؛5تقوم المعارض بدور ھام في ثقافة المجتمع المعارض:-ث

خاصة الصغار منھم.البیئیة  بین جمیع شرائح المجتمع 

المنھاج التربوي:-3
:وأھدافھالتربوي انواع المنھاج- 3-1

،

المختلفة:التعلیمنظمفياعتمادھاتمالتيالمتعددةالمنھاجأنواعومن،استخدامھا

.64- 63ص، - ، صمرجع سبق ذكرهنادیة محمد عبد المنعم، عزة جالل مصطفى، -1
.115-113ص، -، صذكرهمرجع سبق عادل مشعان ربیع، -2
، 2008دار المناھج، عمان، األردن، ،- بین النظریة والتطبیق-النشاط المدرسي المعاصرمنذر سامح العتوم،  -3

.56-55ص، -ص
، ص، 2010، دار الفكر، عمان،  األردن، االتصاالت التربویة في المؤسسات التعلیمیةرافد الحریري،  فاعلیة -4

92.
.139مازن، مرجع سبق ذكره،  ص، حسام محمد-5
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أووھو:األساسيالمنھاج-ت

تطبیقھیتمالذيالمثاليالمنھاجبمثابةوھو،والتعلیمالتربیةكوزارةالمسئولةالجھة التربویة

.المجتمعفيوشرائحھمبیئاتھماختالفعلىالتعلیمیةالمؤسساتفيكافة المتعلمینعلى

العامالرسميللمنھاجالمصاحبالمنھاجوھو:اإلثرائيالمنھاج-ث

.المنھاج األساسيفيالمتعلماكتسبھماعلىبناءاالتعلمعملیةإثراءعلىأھدافھفي تحقیق

أوالموازيالمنھاجعلیھیطلقماوھو:الخفيلمنھاجا-

.وخارجھاالمدرسةداخلاألنشطةمنالعدیدخاللھمن

،امننوعوھو:البینيالمنھاج-

؛والمفاھیمبالقضایاتتعلقالتيالمناھجوذلك مثل

.للفردوالمواطنةالقانونوحقوقالمجتمعيوالوعيوحقوق اإلنسان

،الدراسیةالموادبینللتكاملیسعىالذيالمنھاجوھو:التكامليالمنھاج-ج

ھذایسعىحیث،ومتواصلةایجابیةمن عالقات

.بینھافیمااالختالفأوجھعلىالتركیزمنبدالً الظواھر المختلفة

،:-ح

،وبمیولھبالمتعلماالھتمامعلىیركزحیث،والتعلمالتعلیمكمدخالً لعملیة

.المختلفةباألنشطةالقیامخاللمن قدراتھ واستعداداتھلتنمیة

مراحلعلىابناءالتعلیمیةالخبراتبتنظیمیعنىالذيالمنھاجوھو:المحوريالمنھاج-خ

كأعضاءالمشتركةوحاجاتھمالمتعلمینمشكالتعلىیركزكماالمدرسةأثناءللتعلمالمتكامل

.في المجتمع

في المراحلالبیئيالتعلیموأسسمبادئإدخالعلىیركزالذيالمنھاجوھو:البیئيالمنھاج-د

دوراً علىومبنیاً قائماً یكونالتعلیموھذا،المختلفةالتعلیمیة

.المتعلموسلوكوقیماتجاھاتتشكیلفي

المناھجتتشابھماعادةً العربيالوطنوفي

الدراسیة.موادهوتصنیفوھیكلتھابناءھاالتشابھ في

المتعلم؛تناسبلكيومبسطمنطقي سلیمبشكلتتكاملأنیجبللمنھاجالمختلفةوعلیھ فاألنواع
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وأن،علىیساعدهمما،المختلفة

.1ومستمربشكل دینامیكيالجدیدة األفكارتطویركیفیةعلىدائمإطالععلىیكون

یخص أما فیما ،نواع المنھاجفیما یخص أھذا 

نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر:األھداف 

تربیة أفراد نشطین في سیاق یتمیز بالتغیرات المتالحقة والھادفة.-1

مقاومة االختالف الطبقي( التفاوتات االجتماعیة) والتغلب على تحدي العنف.-2

الثقافي بشكل مبدع.التعامل مع التنوع -3

اإلعداد من أجل إعادة ابتكار السیاسات أي سیاسات الدول تجاه قضایا معینة.-4

اإلعداد على القدرة التخاذ المزید من القرارات الشخصیة المعقدة والمتنوعة.-5

.2االستفادة من التقدم التكنولوجي مع تجنب آثاره السلبیة-6

:التربويللمنھاجالشروط الخارجیة والداخلیة-3-2
أو ،،األساسیةمن العملیات 

؛

،،وتحدیدھا

و،

.)الشروط الداخلیةوالشروط الخارجیةألمریكي( روبرت جانیھ) نوعان: ( ا

:التربويالشروط الخارجیة للمنھاج-3-2-1
أن؛ھي 

؛ أو

،،،أ

مایلي:تتضمن 

.المیزانیة-

األبنیة.-

.األدوات والمواد والوسائل واألجھزة التعلیمیة-

تقویم منھاج الجغرافیا في ضوء أھداف التربیة البیئیة للصف العاشر من وجھة نظر أحمد زكي حسن عدوان، -1
، قدم ھذا البحث استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المناھج وطرق معلمي الدراسات االجتماعیة
-م المناھج وتكنولوجیا التعلیم،  كلیة التربیة، عمادة الدراسات العلیا، الجامعة االسالمیةالتدریس( االجتماعیات)، قس

، نقال عن: 10/01/2013، 01:30، 12-11ص، -، ص2009، -غزة
sis/87442.pdftheibrary.iugaza.edu.ps/

.274رافد الحریري، مرجع سبق ذكره، ص، -2
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.الكوادر البشریة-

.الطرق التعلیمیة-

.الطرق التقویمیة-

.الفترة الزمنیة-

،وأدوات،التعلیمیة التي سیطبق فی

األدوات،،أ

.إلیھاوالوسائل التي یحتاج واألدوات،المنھاجإلیھاوالوسائل التي یفتقر 

:التربويللمنھاجالشروط الداخلیة-3-2-2
،ھي 

--

 ،،،،، ،،

،ومستوى التحصیل،ومستوى الدافعیة،واألكادیمیة

.1نھ من الضروري إبرازھا ووصفھا وتركیز الضوء علیھا في أثناء عملیة التصمیمأالتعلیمي 

:التربويأسس بناء المنھاج-3-3
نذكر منھا:األسسیقوم المنھاج في بنائھ على جملة من 

وھذا االتجاه ،ترى ھذه األسس أن التلمیذ أو المتعلم ھو محور بناء المنھاجاألسس النفسیة:-3-3-1

،

،األسس على مراعاة حاجات المتعلم الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة وخصائص نموه واستعداداتھ

بطبیعة التعلم ومبادئھ.تعنى 

األسس المعرفیة:-3-3-2
،وتنمیة مھارات النقد والتحلیل

.2رفة من الكتب إلى عقول التالمیذإلى جانب أن ھذه األسس تجعل مھمة المعلم تقتصر على نقل المع

،جا-3-3-3

،المدرسة ھي مؤسسة اجتماعیة أنشأھا المجتمع لتحقیق أھدافھ التربویة

، 2007/2008منشورات جامعة دمشق،  كلیة التربیة، جامعة دمشق، تصمیم المناھج وبناؤھا، یونس ناصر،  -1
، 14:45,نقال عن: 53-49ص، -ص
15/04/2012،http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=372&lng=AR&cid=44137

دار الثقافة، عمان، العملیة، مفاھیمھا النظریة وتطبیقاتھا-اإلدارة المدرسیة الحدیثةجودت عزت عطوي، -2
.                                                                                                                176،  ص، 2009األردن، 



البعد البیئي في الوسط المدرسيالفصل الثالث:

80

إلى جانب تأثر المدرسة بالمنزل فإنھا تتأثر كذلك بالبیئة التي یشكل المجتمع بعاداتھ وتقالیده وقیمھ ،لھ

.1جزءا منھا

ایقوم المنھ:ةالفلسفیاألسس -3-3-3

،ا، االذي یحقق المنھ

.2واآلخر یمثل الجانب النظري أو الفكري لھا وھو الفلسفة،جاالجانب التطبیقي لھذه العملة وھو المنھ

حظ مایلي:ھذه األسس األربعة المھمة في بناء المناھج نالإلىنظرنا وإذا

1-،،

المتعلم.إلىالمجتمعات واختالف تركیبھا وفلسفتھا وحاجاتھا ونظرتھا

.بعضھا تفاعال عضویاأنھا غیر منفصلة و إنما ھي متكاملة ومتفاعلة مع -2

أنھا-3

أو ،،

.3وما یحدث فیھ من تغییراتھومستجدا ت،بطبیعة المجتمع

یتحكم فیھا عدد من العناصر التنظیمیة ؛اھج الدراسیة عملیة معقدة وحساسةإن إعادة بناء المن

وتستدعي ،من البرامجالتي یتم تحدیدھا بدقة كبیرة لضمان تماسكھا الداخلي وترابطھا مع غیرھا

.4البناء

عناصر المنھاج ومكوناتھ:-3-4
یتكون المنھاج من العناصر التالیة:

:( األھداف العامة والخاصة)األھداف التعلیمیة-3-4-1

،من قیم واتجاھات ومھارات ومعلومات؛ ككل إكسابھ للتلمیذ

التغییر المنشود في إحداثإلىخالل تفاعلھا مع بعضھا البعض ومع غیرھا من العناصر اآلنفة الذكر 

وطاقاتھ.إمكاناتھھذا المتعلم ضمن شخصیة

-44ص،  -ص، 2007،  دار الفكر، عمان،  األردن، المناھج أسسھا, ومكوناتھازكریا اسماعیل أبو الضبعات،  -1
45.

.200حسام محمد مازن، مرجع سبق ذكره، ص، -2
.177-176ص،  -جودت عزت عطوي، مرجع سبق ذكره، ص-3
.46،  ص، مرجع سبق ذكرهبوبكر بن بوزید،  -4
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إلىاإلشارةویمكن 

واقعیة بمعنى تكون أھداف المنھاج الواحد:أنكما یجب ،المجتمع ومن واقع حاجاتھ القائمة وتطلعاتھ

شاملة ومراعیة للتوازن ،كما تكون قابلة للمالحظة والقیاس من جھة ثانیة،قابلة للتطبیق من جھة

.1وانفعالیا،اجتماعیا، عقلیا،تنمیة شخصیة المتعلم جسمیا

التربویة:األھدافخصائص -3-4-1-1
نذكر مایلي:التربویة العامة األھدافخصائص أھممن بین 

.إلیھاتشتق من فلسفة اجتماعیة قومیة وتستند أنھا-1

توجھ كل األنشطة التربویة داخل المدرسة وخارجھا.أنھا-1

أنھا تمثل آمال جمیع فئات المجتمع.-2

أن األھداف عامة ترسم االتجاھات العامة وال تختص بعلم من العلوم أو بمقرر من -3

المقررات.

.2أن األھداف مستقبلیة تقوم على أساسھا السیاسات والمخططات التي تكفل تحقیقھا-4

:التربویةمستویات األھداف-3-4-1-2
ھناك ثالثة مستویات لألھداف یمكن ترتیبھا كاألتي: 

-،

وتندرج تحتھا أھداف المجتمع.

وتندرج تحتھا ،اقصر من مدى الغایاتوھي أھداف أقل عمومیة من الغایات ومداھااألغراض:-

أھداف التربیة وأھداف المراحل التعلیمیة.

لالمتوقع األداءوھي عبارات تصف السلوكیة:األھداف-

الخاصة بالمواد الدراسیة.واألھدافالمنھج أھدافوتندرج تحتھا ،معین

،ویتحدد مستوى الھدف بداللة عاملین األول ھو الزمن 

،

.177جودت عزت عطوي، مرجع سبق ذكره،ص -1
، 2002مكتبة زھراء الشرق، القاھرة،،-الواقع والمامول- أسس بناء وتنظیمات المناھجامام مختار حمیدة، -2

.158ص،
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أإذاوی، 

.1الالزم لتحقیقھ قصیرا

التربویة:األھدافتصنیف -3-4-1-3
:یأتيثالثة مجاالت رئیسیة كما إلىالتربویة األھدافصنف( بلوم) 

،التي تتصل بالمعرفة وبالقدرات والمھارات العقلیةاألھداف: ویتناول اإلدراكيالمجال المعرفي -

، التركیب،التحلیل،التطبیق،االستیعاب والفھم، ویشتمل على المستویات الرئیسیة التالیة؛ المعرفة

التقویم.و

،أوا-

عقائده وأسالیبھ في التكیف مع الناس. 

: ویشمل ھذا المجال األھداف التي تتعلق بالمھارات اآللیة والیدویة كالسباحة المجال النفسحركي-

،؛النفسي والعصبي

.2الناي بمھارة

المحتوى:-3-4-2
،

،

؛

.3إضافة إلى المعرفة القیمیة

أما فیما یخص الخبرات التي یشملھا المحتوى فھي

معینة نوجزھا كما یأتي:

معاییر تتعلق بحاجات المتعلم والمجتمع).-معاییر اختیار المحتوى( معاییر تتعلق بالقابلیة للتعلم-

والمعلومات.المعرفة والمحتوى -

وسائل اختیار المحتوى.-

، دار المسیرة، عمان، األردن، 2، طأسس بناء المناھج وتنظیماتھاحلمي أحمد الوكیل، محمد أمین المفتي، -1
.118، ص، 2005

دار ،  -تطویرا-تقویما-تخطیطا-المناھج بین التقلید والتجدیدطھ حسین الدلیمي، عبد الرحمان عبد الھاشمي، -2
.88-87ص، -، ص2007أسامة، عمان، 

.52، ص، مرجع سبق ذكرهاسحاق الفرحان، توفیق مرعي، -3
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تنظیم المحتوى.-

.1مشكالت اختیار المحتوى-

خطوات اختیار المحتوى:-3-4-2-1
ج ھنا تحدید المحتوى الذي یساھم في تحقیق األھداف المحددة االمقصود باختیار محتوى المنھ

ا، ج بصورة جیدةاللمنھ

وعملیة االختیار ھذه تواجھ عدید من الصعوبات أھمھا:، ومھارات ومفاھیم وقیم واتجاھات

التطور الھائل والسریع للمعرفة اإلنسانیة.-

في أھداف العملیة التربویة.التغیر والتطور المستمر -

،اختیار األفكار الرئیسیة التي تشتمل علیھا الموضوعات، الموضوعات الرئیسیة

.2اختیار المادة المرتبطة باألفكار الرئیسیة

المحتوى:معاییر اختیار -3-4-2-2
الختیار المحتوى ھناك مجموعة من المعاییر یجب أن تؤخذ في الحسبان منھا:

،أن یكون المحتوى مرتبطا باألھداف:-

وإال لما تمكنا من تحقیقھا.، لذلك یجب أن یكون المحتوى ترجمة صادقة لألھداف

ن یكون أ-

،إالناحیة العلمیة البحتة ف

التلمیذ روح المادة وطریقة البحث فیھا.

أن یرتبط المحتوى بالواقع الثقافي الذي یعیش فیھ-

أ

. للتالمیذتكون مقولبة أال, أي للتلمیذمواجھتھا مع ترك حریة التفكیر المبدع 

أن یكون ھناك توازن بین شمول وعمق المحتوى: -

سلسلة المنھل في العلوم التربویة، دار دجلة، عمان، ،- وطرائق التدریس-المناھجرحیم یونس كرو العزاوي، -1
.138-137ص، -، ص2009األردن، 

.158-156ص،-، ص2006دار الفكر، عمان، األردن، المناھج وتخطیطھا،بناء محمد صابر سلیم، وآخرون، -2
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یعني:الشمول-أ
واضحة عن المادة ونظامھا.

واأل،، -ب

،

ویمكن تطبیقھا في مواقف جدیدة.، واالفكار

،أومن المالحظ 

،أإالصعوبة ف

وبھذا یتحقق الشمول والعمق.،وبالتالي قابلیتھا للتطبیق في مواقف متنوعة

أن یراعي المحتوى میول وحاجات التالمیذ:-
تولذا ،وحاجاتھمھمال بد من االھتمام بمیولدافعیتھموإلثارة ،التالمیذ

،أحد المعاییر التي یتم على أساسھا اختیار المحتوىيھ؛ھموحاجات

، ون بھاالتالمیذ, وللقدرات العقلیة والجسمیة لمرحلة النمو التي یمر

وبالتالي عدم قدرتھم على مواصلة دراستھم.،قد یسبب لھم نوعا من اإلحباط

ن یبنى أو،السابقالتالمیذأن یراعي المحتوى مستوى تعلم السابق: التالمیذمراعاة المحتوى لتعلم -

سابق.التعلم العلیھ حتى یكون بناء المعلومة تراكمیا أي أن یبنى التعلم الالحق على 

.1مراعاة المحتوى لالحتیاجات المستقبلیة للفرد والمجتمع-
المحتوى:معاییر ترتیب -3-4-2-3

،ا

التتابع.و،التكامل

أونعني باالستمرار وجود عالقات راالستمرار: -

.2سنوات الدراسة

،التكامل:-

موضوعات معینة بموضوعات سابقة ولنفس المادة في صفوف سابقة أو الحقة.

،معیار التوحید: -

.3واألدب واإلنشاء واإلمالء في وحدة واحدة

.146- 145ص، - ، صمرجع سبق ذكرهمحمد حسن حمادات، -1
دار المریخ، الریاض، المملكة عناصرھا واسسھا وتطبیقاتھا،-المناھج الدراسیةصالح عبد الحمید مصطفى، -2

.43-42ص، - ، ص2000العربیة السعودیة، 
.147، ص، مرجع سبق ذكرهمحمد حسن حمادات، - -3
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األنشطة التعلیمیة:-3-4-3
،جا

،كما أن ،1ایجابیة وفعالة في تحقیق األھداف التعلیمیة لھ

.األخرىج افي عالقات تبادلیة وتفاعلیة مع عناصر المنھاألنشطةوتعمل ،ومن ثم تعدیل سلوكھ

التعلیمیة:األنشطةأنواع-3-4-3-1
؛

وھو كما یلي:األھدافأساسالتصنیفات التصنیف على 

.نشاطات للحصول على معلومات-

.المھارات العملیةنشاطات لتنمیة -

نشاطات تساعد على تحقیق أھداف وجدانیة.-

.2نشاطات لتكوین مفاھیم أو تعمیمات-

معاییر اختیار األنشطة التعلیمیة:-3-4-3-2
أن یكون النشاط مالئما لألھداف.-

أن یكون النشاط مالئما للتالمیذ.-

االرتباط الوثیق بالحیاة.-

إمكانات المدرسة والمجتمع.یمكن تنفیذه في حدود -

.3ةوالنفس حركیأن تتوازن األنشطة التي تنمي الجوانب المعرفیة والوجدانیة -

طرق التدریس ووسائلھ:-3-4-4
،جا

والنشاط والتقویم ارتباطا وثیقا.

التي تجعل ،وإنما یعلم بطریقتھ في التدریس،أن المعلم ال یعلم بمادتھ فحسبویتفق المربون على 

أو ؛4كما توفر الوقت والجھد،التعلم أیسر وأسھل

 ،

عالم الكتب، ، -بین الفكر والتطبیق والتطویر- برامج التربیة الخاصة ومناھجھاسعید محمد السعید، وآخرون،  -1

.139، ص، 2006القاھرة، 
.48-47ص، - ، صمرجع سبق ذكرهصالح عبد الحمید مصطفى، -2
.49- 48ص، - المرجع سابق، ص-3
.45المرجع سابق، ص، -4
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 ،،، ،

.1المشروع..الخ

،

،

.2المختلفة

معاییر اختیار طریقة التدریس المناسبة:-3-4-4-1
توجد عدة معاییر أوشروط ینبغي مراعاتھا عند اختیار الطریقة التدریسیة المناسبة حتى تحقق 

ومن أبرز ھذه المعاییر مایلي:،الھدف منھا

الطریقة لألھداف التعلیمیة الخاصة بموضوع معین.مالئمة-

للمحتوى.مالئمة الطریقة -

مالئمة الطریقة لمستوى التالمیذ.-

إتاحة الفرصة للتالمیذ لممارسة السلوك المراد تعلمھ.-

اقتصادیة الطریقة في الوقت والجھد.-

استشارة دوافع التالمیذ وتشویقھم إلى التعلم.-

أأ-

3ن یقدموا التقاریر ویخططوا للدراسة والمشروعات ثم ینفذونھا.أو،المختلفة

التقویم:-3-4-5
فمن خاللھا ،إن عملیة التقویم ھي إحدى العملیات الحیویة الضروریة في العملیة التربویة

 ،،

،ھیالتوتسوإدارة،العملیة التربویة وعناصرھا التربویة من معلمین ومدیرین وموجھین ومناھج

.4وأوجھ النشاط المختلفة...الخ

(؛-–إن

)،وكذا وسائل التقویم نفسھا،الطرائق والوسائل التعلیمیة،المحتویات،األھداف

كلھ تنشیط وضبط وتصحیح سیرورة التعلیم في كل عناصرھا.

.275رافد الحریري، مرجع سبق ذكره، ص، -1
.142رحیم یونس كرو العزاوي, مرجع سبق ذكره ، ص، -2
. 47-46ص، - ، صمرجع سبق ذكرهصالح عبد الحمید مصطفى،  -3
.131، ص، 2008، دار صفاء، عمان، أسس التربیةعزت جرادات، وآخرون، -4
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مجاالت التقویم:-3-4-5-1
تقویم األھداف:-

یمكن معرفة موطن الخلل في األھداف التي تمت صیاغتھا:

من حیث االختیار.-

من حیث التحدید.-

من حیث التصنیف.-

تقویم المحتویات:-
المقدمة للتالمیذ.قد یكون الخلل في المحتویات-

عالقة الھدف بالمحتوى.-

مدى عالقة الوسائل بمستوى التالمیذ وقدراتھم.-

تنظیم المحتوى.-

تقویم الطرائق والوسائل:-

لطریقة المتبعة والوسائل الموظفة.قد یكون سبب اإلخفاق في ا-

مدى تحكم المدرس في الطرائق.-

مدى مالءمة الوسائل واألدوات المستعملة لمستوى الدرس والھدف المحدد.-

تقویم التقویم:-

لتي یستعملھا المدرس.ونعني بذلك تقویم األدوات( األسئلة) ا-

مدى مالءمة أدوات التقویم المسطرة.-

.1مدى الدقة في الصیاغة لألسئلة المستخدمة-

أنواع التقویم:-3-4-5-2
وفیما یلي بعض ھذه األنواع:،أنواع التقویم بتعدد معاییر التصنیفتتعدد 

قیمة المنھاج النھائیة أو اإلحصائیة.معیار قیمة المنھاج:-

بداللة األھداف أو بداللة عناصر المنھاج األخرى.معیار دالالت التقویم:-

أو التخاذ قرار ما.،إلصدار حكم على المنھاجمعیار غرض التقویم:-

كتقویم المنھاج أو جزء منھ.معیار مدى اتساع عملیة التقویم:-

ت، - ،  دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، د-أسسھ وتطبیقاتھ-نموذج التدریس الھادفمحمد صالح حثروبي،  -1
.94ص، 
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تقویم ختامي.،تقویم بنائي،تقویم تمھیديمعیار مراحل التقویم:-

،إدارة،-

المدرسة.و،المحافظات

معلمون.،مختصون،مشرفون،خبراءة التقویم:معیار القائمین بعملی-

، ، ، ،ت:األدوات-

.1....أخرى

األسس التي یقوم علیھا التقویم:-3-4-5-3
الشمول.-1

االستمراریة.-2

.واألدواتالتكامل بین النتائج -3

.األھدافالتناسق مع -4

علمیة.أسسیبنى على أن-5

2الموضوعیة.-6

في التعلیم البیئي:التربوي دور المنھاج -3-5
دورلھا،والتعلیمیة المتعددةالحیاتیةالمراحلجمیعفيالبیئيالتعلیمعملیةإن 

یتطلبماوھو.المجتمعفيوالثقافة البیئة،البیئيالوعيونشر،البیئیةالتربیةمبادئغرسفي

یكونلنولكنوالتطور والرقيالنھضةعنیبحثمجتمعأيفيبالفعلوتنفیذهعملھ

،كلعلىسیادةلھوآمنحرمجتمعظلفيإالوالتطویر

المؤسساتمنوبالذاتاالھتمام الالزملبیئياوالوعيالبیئیةوالتربیةالتعلیمقضیةیوليأنعلى

المجتمعاتوتجاربخبرةمستفیدا من،والرسمیةالمعنیة

.المجال

،تحتل المدرسةفوعلیھ

،،والمحافظة علیھا وصیانتھا أیضا

وھذا األمر یتطلب مجموعة ،التالمیذ لمدرستھم أوالحیث أن حمایة البیئة لن تبدأ إال من خالل حمایة

.163ص، ،مرجع سبق ذكرهمحمد حسن حمادات، -1
، 2007، دار الثقافة، عمان، األردن، صناعة المناھج وتطویرھا في ضوء النماذجعبد اللطیف بن حسین فرج، -2

.220ص، 



البعد البیئي في الوسط المدرسيالفصل الثالث:

89

والحفاظ على البیئة المجاورة للمدرسة من التلوث واإلسھام في المحافظة على عناصرھا وصیانتھا.

وفي جمیع الحاالت ینبغي أن یكو

؛على عملیة متكاملة

أن ،

طبیعةتحسینأجلمنإلیھایحتاجونأویمارسونھاسوفوالتيالعلمیةاالستخدامأسالیبفيیتحكموا

.1فیھا یعیشونالتيالبیئة

مراحل التعلیم في النقاط التالیة:

لقد كانت معظم المناھج المعتمدة منذ فجر االستقالل إلى یومنا ھذا مستوردة من تجارب اآلخرین و -

(التدریس باألھداف، التدریس بالكفاءات...).األمثلة على ذلك كثیرة

-
شؤون سیاسیة، و اقتصادیة و اجتماعیة.

-

اإلطارات ذوي معارف تطبیقیة ھزیلة.

-

.2ثروتھ

.31،  ص،مرجع سبق ذكرهأحمد زكي حسن عدوان، -1
التربویة على دراسة میدانیة لمعرفة تأثیر المنظومة-المنظومة التربویة الجزائریة والتنمیةھویدي عبد الباسط، -2

ة اآلداب ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع التنمیة( غیر منشورة)، قسم علم اإلجتماع, كلی-التنمیة

.88، ص، 2004/2005والعلوم واالنسانیة و اإلجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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اإلجراءات المنھجیة للدراسة التحلیلیة:-1
منھج الدراسة: -1-1

إن طبیعـة المشـكلة واألھـداف المرسومـة تفـرض على البـاحث تحدیـد منـھج معیـن لتطبـیقھ 

موقـف من المـواقف ـول إلى الحقیـقة في أي وقـت أو من الوصھفي الدراسـة، فھو الوسیـلة التي تمكن

.1اختـبارھا والتأكـد من صـالحیتـھا وتعمیـمھاومحـاولة 

باستخدام تقنیة تحلیل المحتوى؛ ھذه اعتمدنا على المنھج الوصفي التحلیلي  وفي دراستنا

، الظاھرة وتصویرھا كمیا وكیفیا:" طریقة لوصفحیث یعرف المنھج الوصفي التحلیلي على أنھ

ثم ،المیدانیة عن المشكلة موضوع البحثوذلك عن طریق جمع المعلومات النظریة والبیانات 

على أنھ:" المنھج الذي یعتمد على دراسة كما یعرف ،2تصنیفھا وتحلیلھا والوصول إلى النتیجة"

الواقع أو الظاھرة كما توجد في الواقع ویھتم بوصفھا وصفا دقیقا ویعبر عنھا تعبیرا كیفیا أو تعبیرا 

أما التعبیر الكمي فیعطینا وصفا رقمیا ،ویوضح خصائصھافالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة، كمیا

في حین ،3یوضح مقدار ھذه الظاھرة أو حجمھا ودرجات ارتباطھا مع الظواھر المختلفة األخرى"

، بصریة–تقنیة غیر مباشرة تستعمل في منتجات مكتوبة أو سمعیة على أنھ:"تحلیل المحتوى یعرف 

. 4"والتي یظھر محتواھا في شكل مرقمصادرة من أفراد أو مجموعة أو عنھم 

Holstyیعرف كما 

.5طریق تشخیص صفات محددة للرسائل تشخیصا موضوعیا منظما"
أنھ:" أسلوب منظم أیضا على تحلیل المحتوى كما یعرف

 ،

وذلك في ضوء نظام ضمني للفئات ،یھدف إلى التصنیف الكمي لمضمون معینحیث 

، دار وائل، األردن، 2، طأسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة واإلنسانیةفوزي غرایبیة وآخرون،  -1

.18ص، 2002
، 2007،  دار الھدى، عین ملیلة،  الجزائر، مناھج وأدوات البحث العلمي في العلوم اإلجتماعیةرشید زرواتي،  -2

.86ص، 
، دار الفكر، عمان، األردن، -البحث النوعي والبحث الكمي-البحث العلميذوقان عبیدات،  سھیلة أبو السمید، -3

.95، ص، 2002
4 - Maurice Angers, Initiation à la méthodologie des sciences humaines, casbah édition.
Alger, 1997, P, 157.

دار الفكر العربي، ،-استخداماتھ- أسسھ- مفھومھ- تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیةرشدي أحمد طعیمة، -5
.70، ص، 2004القاھرة، 



اإلجراءات المنھجیة واستخالص النتائجالفصل الرابع:

93

.1لبعض بیانات مناسبة لظروف متعددة خاصة بھذا المضمون"

تحلیل المحتوى بمجموعة من الخصائص نذكر منھا:یمتازكما 

أنھ أسلوب للوصف: یھدف للوصف الموضوعي لمادة اإلتصال والوصف یعني تفسیر الظاھرة كما -

تقع في القوانین التي تمكننا من التنبؤ بھا.

أنھ أسلوب موضوعي: نعني بالموضوعیة أن ھذه األداة تقیس ما وضعت لقیاسھ.-

المحتوى أسلوب منظم: والتنظیم یعنى أن یتم التحلیل في ضوء خطة.عملیة تحلیل-

عملیة تتبین من خاللھا الخطوات التي مر بھا التحلیل في إنتھاء الباحث فیما انتھى إلیھ.-

-،

ا للدراسة ونطقا للحكم على إنتشار الظاھرة.الكمي باعتبارھا أساس

-,

.2یستھدف من خاللھا الكشف عن العالقات بین الظواھر

و تالبحث، عن السؤال على ما یدور موضوع أنھا:" الفئة التي تستھدف اإلجابة  

، ، سیاستھا التحریریة

ینشر في مجاالت محدودة أو أوقات 

.3لدى الوسیلة االعالمیة

على اعتبار أن اإلشكالیات التي تتناولھا مواضیع العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة كثیرة و

(وحدة فإنھ من المعقول أن تكون الوحدات المستعملة في تحلیل المحتوى كثیرة ومتنوعة،ومتنوعة

، 4)السنتمتر المربع ،الزمن،المقطع،اللقطة،الموضوع،الفقرة،الفكرة،الجملة،العبارة،الكلمة

.وذلك تبعا لطبیعة كل مضمون والھدف من دراستھ

على:أیضا وفي دراستنا ھذه اعتمدنا 

دراسة تحلیلیة تقویمیة-الھویة في المنظومة التربویة الجزائریةاإلصالح التربوي وإشكالیةإسماعیل رابحي، -1
أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم في علم النفس،  قسم العلوم،-لفلسفة التغییر في ضوء مقاربة حل المشكل

، ص،2012/2013،باتنة،جامعة الحاج لخضر،كلیة العلوم  اإلنسانیة واإلجتماعیة والعلوم اإلسالمیة،اإلجتماعیة
342.

.343، ص، مرجع سبق ذكره، إسماعیل رابحي-2
.121، ص، 1979، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تحلیل المحتوى في بحوث االعالممحمد عبد الحمید، -3
.53-49ص، -، ص2007،  طاكسیج.كوم، الجزائر، تحلیل المحتوى للباحثین والطلبة الجامعیینیوسف تمار،  -4
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كالفاصلة ؛ برموز تشیر إلى بدایتھا ونھایتھاحدد الجملة من الناحیة السمنطقیة،تتوحدة الجملة:-

وھي تختلف في ،وبأوصاف كالفعل والفاعل والمفعول بھ والنعت وحروف الجر..،والنقطة من ناحیة

وفي حالة استعمالھا في تحلیل بناءھا من لغة إلى أخرى حسب القواعد المتعارف علیھا في كل منھا.

فإن الباحث یأخذ بعین اإلعتبار تلك القواعد لحساب الجمل الدالة التي تساعده على إعطاء ،المحتوى

.1من جھة ولمعرفة عددھا واتجاھاتھا من جھة أخرى،د مفیدة لحل إشكالیتھأبعا

تحدد الفقرة في علم الكتابة؛ بأول حرف في البناء إلى آخر كلمة التي تتبعھا نقطة وحدة الفقرة:-

.2وبیاض

:عینة الدراسة- 1-2
وبما أن دراستنا تتعلق بآلیات تفعیل ،تتعلق العینة بالمجتمع األصلي للبحث وبحدود الدراسة

وقد ،وبھذا تكون العینة المختارة ھي عینة قصدیة( عمدیة)،الثقافة البیئیة في الوسط المدرسينشر

تمثلت في: 

عبارة عن نشرة رسمیة للتربیة الوطنیة الذي أطلق علیھ اسم التوجیھي للتربیة الوطنیة:القانون -أ

والذي ، 2008حیث صدر في فیفري ، 2008جانفي 23المؤرخ في 04-08القانون التوجیھي رقم 

، وھي آخر الوثائق من وزارة التربیة الوطنیة،صادق علیھ المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة

وحدة و.3دة التشریعیة والتأطیر المؤسساتي إلصالح النظام التربويوالتي تتوخى منھا اكتمال بناء الع

التحلیل ھنا ھي  الجملة.

الصادرة عن ،ھي مجموعة من المناھج المرافقة لمعلمي التعلیم اإلبتدائيمناھج التعلیم اإلبتدائي:-ب

والتي تعد محتویاتھا ذات عالقة بمتغیر البحث في:، تتمثل المناھج الدراسیة، وزارة التربیة الوطنیة

.اللغة العربیةمنھاج اللغة العربیة ممثال في كتاب -

منھاج اللغة الفرنسیة ممثال في كتاب اللغة الفرنسیة.-

منھاج التربیة اإلسالمیة ممثال في كتاب التربیة اإلسالمیة.-

المدنیة.منھاج التربیة المدنیة ممثال في كتاب التربیة-

منھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة ممثال في كتاب التربیة العلمیة والتكنولوجیة.-

منھاج الجغرافیا ممثال في كتاب الجغرافیا.-

منھاج التاریخ ممثال في كتاب التاریخ.-

.53-49، ص-ص، مرجع سبق ذكره، یوسف تمار-1
.51،ص، مرجع سبق ذكره، یوسف تمار-2
مذكرة مكملة ، -دراسة تحلیلیة نقدیة- اإلصالحات التربویة في الجزائر بین الخصوصیة والعالمیة،حسني ھنیة-3

كلیة العلوم اإلنسانیة ، تخصص علم إجتماع التربیة،( غیر منشورة)، لنیل شھادة الماجستیر في علم اإلجتماع
.138،ص،2008/2009، ، بسكرة، جامعة محمد خیضر،قسم علم اإلجتماع، واإلجتماعیة
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م ؛ 

وحدة التحلیل ھنا ھي  الجملة.و.أیضاكما تم استبعاد مناھج الریاضیات، التعلیمي الحالي

تتمثل في الكتب المدرسیة المعتمدة بعد اإلصالح ویتم تعیینھا في مستویین ھما:الكتب المدرسیة:-ج

تم اإلشارة إلیھا سابقا.وقد مناھج التعلیم اإلبتدائي:-

وھي مرحلة التعلیم ؛ من السنة األولى ابتدائي إلى السنة الخامسة ابتدائيتتحددسنوات الدراسة:-

ویرجع باألساس التركیز على ھذه المرحلة لخاصیتین ممیزتین ھما:،القاعدي

أنھا مرحلة التعلیم اإللزامي الموجھ لجمیع الناشئة على مستوى الوطن.-*

*-،

كما ھو الحال في ، وبالتالي نتفادى متغیر التخصص العلمي الذي قد یؤثر على بناء المناھج التعلیمیة

التعلیم الثانوي. 

2931 ،

،؛ 2012/ 2011الدراسیة 

،و.2011/ 2010

الفقرة).
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:) یبین المواد الدراسیة في المرحلة اإلبتدائیة01جدول رقم(

السنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانیةالسنة األولىالرقم
السنة 
الخامسة

اللغة العربیةاللغة العربیةاللغة العربیةاللغة العربیةاللغة العربیة01

التربیة اإلسالمیة02
التربیة 
اإلسالمیة

اللغة الفرنسیةاللغة الفرنسیةالفرنسیةاللغة 

التربیة المدنیةالتربیة المدنیة03
التربیة 
اإلسالمیة

التربیة 
اإلسالمیة

التربیة 
اإلسالمیة

04
التربیة العلمیة 
والتكنولوجیة

التربیة العلمیة 
والتكنولوجیة

التربیة المدنیةالتربیة المدنیةالتربیة المدنیة

05////////////////////////
التربیة العلمیة 
والتكنولوجیة

التربیة العلمیة 
والتكنولوجیة

التربیة العلمیة 
والتكنولوجیة

الحغرافیاالجغرافیاالجغرافیا////////////////////////06

التاریخالتاریخالتاریخ////////////////////////07

0404070707المجموع

الدراسیة في المرحلة اإلبتدائیة:تقدیم المواد -
اللغة العربیة:مادة -1

ولھذا كان لزاما ،إن اللغة العربیة في المنظومة التربویة وسیلة التعلیم والتواصل والتبلیغ

بحیث تصبح ؛فتجعلھا أداة طیعة لدى المتعلمین، على المدرسة أن تعتني بأمر ھذه األداة عنایة خاصة

یرھم.أساس تفكیرھم ووسیلة تعب

والجدیر بالذكر أن اللغة العربیة ھي اللغة الوطنیة والرسمیة وھي من أھم وسائل اإلرتباط الروحي 

.1بین أبناء الوطن واألمة والمقوم األساسي للشخصیة الجزائریة

ویتمیز تعلیم اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائي بمظھرین اثنین:

.ابتدائياألولى والثانیةنالمكتسبات اللغویة المحققة في السنتیتثبیت وترسیخ - أ 

.1دعم وإثراء ھذه المكتسبات بالتوسع في تناول المفاھیم والمعطیات-ب 

مدیریة ،منھاج السنة االولى من التعلیم اإلبتدائي،وزارة التربیة الوطنیة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-1

.7،ص،2011،جوان،جنة الوطنیة للمناھجالل،التعلیم األساسي
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وترسیخا للمبادئ ،ویعتبر تعلیم اللغة العربیة في السنة الخامسة تعزیزا لمكتسبات المتعلم السابقة

وذلك من ؛والتواصل في وضعیات مختلفةاللغویة األساسیة التي تسمح لھ بالتحكم في القراءة والكتابة

.2قبل انتقالھ إلى مرحلة التعلیم المتوسط

اللغة الفرنسیة:مادة -1
ولذلك فقد اعتنت بھا ، في المنظومة التربویة وسیلة التعلیم والتواصل والتبلیغالفرنسیةإن اللغة 

ھي الفرنسیة والجدیر بالذكر أن اللغة ، 3ھا أداة طیعة لدى المتعلمینتفجعل، المدرسة عنایة خاصة

.4األجنبیة األولىاللغة 

التربیة اإلسالمیة:مادة -1
تدخل مادة التربیة اإلسالمیة في إطار المنھج التربوي العام الذي یتبناه النظام التربوي 

،تصنف ضمن المجال اإلجتماعي،وسلوكإذ ھي في التعلیم القاعدي معرفة وممارسة ،الجزائري

وتكوین ،وتكون في مجموعھا إطارا تعلیمیا تعلمیا ھاما باعتبارھا تسھم في استكمال نمو المتعلم

شخصیتھ عقیدیا وفكریا ووجدانیا وجسدیا وجمالیا وخلقیا وفق الكتاب والسنة.

تھدف أساسا إلى إكساب ؛ في مرحلة التعلیم اإلبتدائيیة اإلسالمیة إلى جانب أن مادة الترب

الذي یمكنھ من الحد األدنى في شتى مجاالت تعلم مادة التربیة المتعلم المستوى العلمي والخلقي 

.5اإلسالمیة

ودخل طور التعمیق ، قد مر بطور التلقینابتدائيفإذا كان المتعلم في السنتین األولى والثانیة

حیث یتوسع في ،فإنھ في السنة الرابعة ابتدائي سیستكمل طور التعمیق،ابتدائيالسنة الثالثةفي

.1مفھوم اإلیمان من أجل ترسیخ المبادئ األساسیة للعقیدة اإلسالمیة

، مدیریة منھاج السنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائيالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة، وزارة التربیة الوطنیة، -1

.7، ص،2011التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج، جوان، 
مدیریة ، منھاج السنة الخامسة من التعلیم اإلبتدائيالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة، وزارة التربیة الوطنیة، -2

.10، ص،2011،جوان، اللجنة الوطنیة للمناھج، التعلیم األساسي
مرجع ،علیم اإلبتدائيمنھاج السنة الثالثة من الت، وزارة التربیة الوطنیة، لجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیةا -3

.26،ص،سبق ذكره
وفق النصوص المرجعیة والمناھج -الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم اإلبتدائي،محمد الصالح حثروبي-4

.38،ص،مرجع سبق ذكره، - الرسمیة
مرجع سبق ،التعلیم اإلبتدائيمنھاج السنة الثالثة من ،وزارة التربیة الوطنیة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-5

.26،ص،ذكره
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التربیة المدنیة:مادة -2
، واعیاتقوم على تكوین المواطن تكوینا اجتماعیا التربیة المدنیة مادة تعلیمیة استراتیجیة؛

كما تعد التربیة المدنیة أحد النشاطات ،2ومتفتحا على القیم العالمیة،متشعبا بالروح الوطنیة

تتمثل في معارف وممارسات تخص قواعد ، األولى من التعلیم االبتدائيالتربویة الھامة في السنة 

الحیاة الجماعیة حیث یتمرن التلمیذ على السلوكات المتالئمة معالحیاة المشتركة في المدرسة؛ 

ویوظف المفردات والتراكیب المناسبة في تعاملھ ،فیتعلم المسؤولیة الفردیة والجماعیة،تدریجیا

واتصالھ باآلخرین.

اعتمادا ،حسیسیةتكما یعمق معارفة البیئیة المألوفة؛ ویتم ذلك في شكل نشاطات تربویة إیقاظیة و

.3على محیط التلمیذ االجتماعي والبیئي

تدرج تعلماتھا في السنة الثالثة ضمن سیاق تحقیق المالمح الخاصة بالمتعلم من خالل كما 

واكتساب ثقافة بیئیة ،وقواعد الحیاة الجماعیة، توسیع دائرة تكوینھ في مجاالت المواطنة

،ة تشكل استمراریة لمرحلة االیقاظتبار السنة الثالثة حلقة تعلیمیوزمكانیة وصحیة وأمنیة؛ باع

.4والمحیط،المدرسة،ا لمرحلة تعمیق التعلمات األساسیة في البیتومنطلق

لرابعة من التعلیم االبتدائي إلى تعمیق معارف ویھدف منھاج مادة التربیة المدنیة في السنة ا

وتمكینھ من إقامة عالقاتھ المختلفة وفق القواعد ،المتعلم المتعلقة بمبادئ المواطنة وممارستھا

واإلعالم ،المواطنة والمؤسسات الخدماتیة(والقیم اإلجتماعیة المكتسبة في مجاالت،النظامیة

.5) وقواعد األمن والتفاعل ایجابیا مع المحیط،واإلتصال والبیئة والصحة

وتمثل السنة الخامسة حلقة استكمال بناء الكفاءات المحددة للمرحلة االبتدائیة في المعرفة 

.6قدر الذي یؤھلھ لالنتقال إلى مرحلة التعلیم المتوسطوالسلوك؛ وتطویرھما بال

بیة العلمیة والتكنولوجیة:الترمادة -3

مدیریة ،منھاج السنة الرابعة من التعلیم اإلبتدائي،وزارة التربیة الوطنیة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-1

.30،ص،2011،جوان،اللجنة الوطنیة للمناھج، التعلیم األساسي
مرجع ، منھاج السنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائي، وزارة التربیة الوطنیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-2

.45، ص، سبق ذكره
مرجع ، منھاج السنة االولى من التعلیم اإلبتدائي، وزارة التربیة الوطنیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-3

.34،ص، سبق ذكره
مرجع ، منھاج السنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائي، وزارة التربیة الوطنیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-4

.45، ص، سبق ذكره
مرجع ،منھاج السنة الرابعة من التعلیم اإلبتدائي، وزارة التربیة الوطنیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-5

.49،ص،سبق ذكره
مرجع ، منھاج السنة الخامسة من التعلیم اإلبتدائي، رة التربیة الوطنیةوزا،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-6

.41،ص، سبق ذكره
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، تحلیل الظواھر،إن مادة التربیة العلمیة بطابعھا الخاص والمتمثل في استكشاف المحیط

التعامل مع األدوات التكنولوجیة تسمح بالبناء المستمر والتدریجي خالل المسار المدرسي لجملة

والكفاءات األساسیة التي تزود المتعلمین بأدوات مفتاحیة للوصول تدریجیا ،من المعارف العلمیة

واكتساب نوع من االستقاللیة،إلى مستوى من الفھم والتحكم الفكري والعلمي للعالم المحیط بھم

.1لحل مشاكل من الحیاة الیومیة وبناء الحیاة الشخصیة

،االستدالل،تطویر المواصفات المتعلقة بالفكر العلمي: الموضوعیةكما تستھدف ھذه المادة 

نقدیة تجعلھم وفضولیة، موضوعیة،مما یساعد على تكوین أفكار واقعیة،الخ...تقدیم الحجج

.2من المواطنین الذین یتحلون بالوعي والمسؤولیة بفضل البناء المتدرج والجماعي لمفاھیم علمیة

لمیة والتكنولوجیة یكون جملة منسقة ومھیكلة لنشاطات ذات طابع علمي إن منھاج التربیة الع

للدور نظرا ،تستھدف ترقیة التربیة العلمیة والتكنولوجیة في المدرسة االبتدائیة،وتكنولوجي

.3المعتبر الذي تلعبھ المعارف العلمیة في العصر الراھن

؛جمیع مستویات التعلیم االبتدائيإن أھمیة العمل على تطویر التربیة العلمیة وإدراجھا في

تجد مبررھا في ضرورة مسایرة منظومتنا التربویة للتطور السریع الذي تشھده الساحة في 

وھذا ما یفرض ،المجال العلمي والتكنولوجي وإدماج المستجدات الحاصلة في المجال التربوي

دیة تتضمن تعلما متدرجا لخطة رھانا ینبغي الوعي بھ ورفعھ بتزوید المتعلمین بثقافة علمیة قاع

كفاءات ومواقف تسمح لھم بالفھم والتحكم في بعض ،التقصي واالستكشاف أو اكتساب معارف

.4مظاھر العالم الذي یتطور باستمرار

الجغرافیا:مادة -4
وتستجیب إلى ، معطیات معرفیة وعلمیة من مختلف الموادالجغرافیا مادة علمیة تجمع بین 

وھي مكون أساسي للتربیة تساعد على حل مشكالت حیاتیة من ،الكثیر من الحاجیات األساسیة

وتمكن ، واكتشاف العالقات القائمة بین السكان ومجالھم الجغرافي، خالل تنمیة البعد المكاني

بقمرجع س،منھاج السنة األولى من التعلیم اإلبتدائي،وزارة التربیة الوطنیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-1
.69،ص،ذكره

بقمرجع س، منھاج السنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائي، التربیة الوطنیةوزارة ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة2
.86،ص، ذكره

بقمرجع س،منھاج السنة الرابعة  من التعلیم اإلبتدائي،وزارة التربیة الوطنیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة3
.88،ص،ذكره

بقمرجع س، منھاج السنة الخامسة  من التعلیم اإلبتدائي،وزارة التربیة الوطنیة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة4
.91،ص، ذكرهبقس
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.1على بیئتھممن البحث وفھم قواعد تنظیمھم واستغاللھم واستفادتھم من موارد محیطھم والحفاظ

التاریخ:مادة -5
فاحھا والحافظ لعبرھا وتجاربھا وك،یعتبر التاریخ سجل ماضي األمة والذاكرة الجماعیة للشعوب

نتاج عوامل وتطورات تاریخیة أدت إلى ماھو علیھ الحال من أوضاع وھو،عبر األزمنة والعصور

وإلى التعبیر عن أصالتھ من خالل واإلنسان في حاجة إلى توازن تخلقھ تلك الذاكرة ، ومشكالت

تأكید جذوره العریقة وتوظیف سجل ذلك الماضي الستنباط الدروس والعبر واالستفادة من خبرة 

.2العصور السابقة في معالجة الكثیر من القضایا الراھنة المعیشة

أدوات جمع البیانات:- 1-3

یستخدمھا الباحث في جمع المعلومات التي ، جمع البیانات ھي تلك األدوات المختلفةإن أدوات 

.3ضمن استخدامھ لمنھج معین أو أكثر، والبیانات المستھدفة من البحث

المقابلة أداة من أدوات البحث تستخدم في جمع البیانات التي تمكن الباحث :دلیل المقابلة-1- 1-3

أو اختبار فروضھ. وتعتمد على مقابلة الباحث للمبحوث وجھا ،من اإلجابة على تساؤالت البحث

.4حین یطرح الباحث عددا من األسئلة على المبحوث لإلجابة عنھا-في الغالب-لوجھ

ودلیل المقابلة الذي استخدمناه في دراستنا ھذه احتوى على مجموعة من األسئلة والبنود التي قمنا 

غیر أنھ یمكن ومدیر مدرسة إبتدائیة.،وقد تم تطبیق دلیل المقابلة مع بعض المعلمین،5بإعدادھا

والبعض اآلخر كانت ،بعض المبحوثین امتنعوا عن االجابة بحجة أنھم مشغولیناالشارة ھنا إلى أن 

.اجابتھم سطحیة 

:استمارة تحلیل المحتوى -2- 1-3
:)2008للتربیة الوطنیة( اإلستمارة الخاصة بتحلیل القانون التوجیھي-2-1- 1-3

%أھداف خاصة بالبیئةأھداف عامة

: الجملة.وحدة التحلیل-

مرجع ، منھاج السنة الخامسة  من التعلیم اإلبتدائي، وزارة التربیة الوطنیة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-1
.57،ص، ذكرهبقس
بقمرجع س، منھاج السنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائي،وزارة التربیة الوطنیة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-2

.59،ص، ذكره
،دیوان المطبوعات الجامعیة، 02الطبعة ، مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واإلتصال،أحمد بن مرسلي-3

.202،ص،2005،الجزائر،- بن عكنون-الساحة المركزیة
،بنغازي،دار الكتب العربیة، -أسالیبھ وتقنیاتھ- البحث العلمي،عیاد سعید أمطیر،عصمان سركزالعجیلي -4

.212،ص،2002،لیبیا
).01أنظر الملحق،  رقم(-5
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صریح( ظھور لفظ البیئة).مستوى التناول: -

:) 2011( جوان اإلستمارة الخاصة بتحلیل مناھج التعلیم اإلبتدائي-2-2- 1-3
السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانیةالسنة األولى

%%أ.بأ.ع%أ.بأ.ع%أ.بأ.ع%أ.بأ.ع%أ.بأ.ع

-01-المادة
-02-المادة
-03-المادة

-04-المادة

-05-المادة
-06-المادة
-07-المادة

المجموع

الجملة.وحدة التحلیل:-

صریح( ظھور لفظ البیئة).مستوى التناول:-

تمثل أسماء المواد المبرمجة في مرحلة التعلیم اإلبتدائي.:- 07-....إلى المادة.-01-المادة-

االھداف العامة.أ.ع:-

األھداف الخاصة بالبیئة.أ.ب:-

النسبة المئویة.:%-

:)2011/2012( اإلستمارة الخاصة بتحلیل الكتب المدرسیة-2-3- 1-3
التناول الضمنيالتناول الصریح

%.3م.%2+م1م.2م..1ع.د.م..1م.ع.د.مع.ماسم المادةالرقم
مج(م.

3.2.1(
%

اللغة العربیة01

02
اللغة 

الفرنسیة

03
التربیة 

اإلسالمیة

04
التربیة 
المدنیة

05

التربیة 
العلمیة 

والتكنولوجیة

الجغرافیا06
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التاریخ07

المجموع

عدد دروس المستوى األول. .:1ع.د.م.

المستوى الثاني..:2م.

المستوى األول+ المستوى الثاني؛ عدد الدروس الموجودة في المستوى األول والثاني :2+م1م

المتناولة لموضوع البیئة بشكل صریح.

المستوى الثالث؛ المقصود بھ عدد الدروس المتناولة لموضوع البیئة بشكل ضمني؛ بمعنى :3م.

ولكن النجدھا في العنوان بل من خالل قرائتنا ،الدروس التي تتحدث على البیئة والمحافظة علیھا

للدرس.

.مجموع المستویات):3+2+1مج(م:
الفقرة.و،الجملةوحدة التحلیل: 

الجملة.فیھعنوان المجال؛ وحدة التحلیل ونعني بھ المستوى األول: -

الجملة.فیھ عنوان الدرس؛ وحدة التحلیل ونقصد بھ المستوى الثاني: -

الفقرة.فیھمحتوى الدرس: وحدة التحلیل ونعني بھ المستوى الثالث: -

مستوى وفي ال، یمكن اإلشارة إلى أن نوع التحلیل في المستوى األول والثاني( تناول صریح)

الثالث( تناول ضمني).

تمت عملیة التحلیل باتباع الخطوات التالیة:مراحل التحلیل: - 1-4

قد تم انجاز ھذا العمل بشكل عام عبر مرحلتین؛ حیث تمثلت المرحلة األولى في جمع 

وقد امتدت ھذه المرحلة من ،المادة العلمیة للجانب النظري المتعلق بموضوع الدراسة

.2012إلى غایة فیفري 2011أفریل 

أما المرحلة الثانیة فتمثلت فیما یعرف بالجانب المیداني؛ حیث مرت ھذه األخیرة 

بمرحلتین ھما: 
المرحلة األولى: المرحلة اإلستطالعیة:

:في ھذه المرحلة قمنا بـ

مقابالت مع بعض معلمي المدارس اإلبتدائیة.-

)2008اإلبتدائي كما وردت في القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة( تحلیل أھداف التعلیم -

)2011التعلیم اإلبتدائي  كما وردت في مناھج التعلیم اإلبتدائي( جوان تحلیل أھداف-

)2011/2012المجاالت  المتعلقة بالبیئة في  الكتب المدرسیة للمواد المحددة للدراسة( تحلیل-
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تحلیل الدروس المكونة لمحتویات الكتب المدرسیة.-
أخذ فكرة عامة الحكم علي دور الوسط المدرسي في نشر الثقافة البیئیة والھدف من كل ھذا ھو*

حول مدى اإلھتمام بالبیئة في مرحلة التعلیم اإلبتدائي.

المرحلة الثانیة: المرحلة النھائیة:
وقد تم خالل ھذه الفترة تفریغ ،2014إلى غایة جوان 2012من مارس حلة وقد امتدت ھذه المر

البیانات وتحلیلھا:

تعلیم اإلبتدائي  كما وردت في القانون للالمتعلقة بالبیئة من األھداف العامة ھدافاألتقدیر نسبة -

التوجیھي للتربیة الوطنیة.

كما وردت في مناھج تقدیر نسبة  األھداف المتعلقة بالبیئة من األھداف العامة  للتعلیم اإلبتدائي  -

التعلیم اإلبتدائي.

.للمواد المحددة للدراسةالكتب المدرسیةتقدیر عدد المجاالت  المتعلقة بالبیئة في -

تحلیل الدروس المكونة لمحتویات الكتب المدرسیة-

وتفسیر البیانات واستخالص النتائج:تحلیل -2
تحلیل وتفسیر البیانات:- 2-1

تقدیر نسبة  األھداف المتعلقة بالبیئة من األھداف العامة  للتعلیم اإلبتدائي  كما )02(جدول رقم 
):2008(وردت في القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة

%أھداف خاصة بالبیئةأھداف عامة

100330

10،03 (

؛ معنى ھذا %30وھذا ماعكستھ النسبة المئویة  ،أھداف

ضعیف جدا.

وفي سیاق اإلھتمام بالبیئة في مرحلة التعلیم االبتدائي 

،الكثیر من القوانین والتشریعات( الجزائریة) التي تدعو إلى حمایة البیئة والمحافظة علیھا

.1یوجد توافق بین التشریع والتطبیق فیما یخص البیئة"

: "

-مدارس-المعلمین

.14:00-13:30، على الساعة: 2012-04- 17مقابلة مع معلمةمن إبتدائیة صولي الشریف، بتاریخ: -1
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إلھتمام بالتربیة البیئیة في اكما أشارت نفس الدراسة إلى أن ،الحقیبة البیئیة والنادي األخضر لم یطبق
1،

.2البیئة

المتعلقة بالبیئة من األھداف العامة  للتعلیم اإلبتدائي  كما تقدیر نسبة  األھداف )03(جدول رقم 
: )2011( جوان وردت في مناھج التعلیم اإلبتدائي

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانیةالسنة األولى

%%أ.بأ.ع%أ.بأ.ع%أ.بأ.ع%أ.بأ.ع%أ.بأ.ع

12000006000004000007000005000000اللغة العربیة

اللغة 
الفرنسیة

//////////////////040000030000040000

التربیة 
اإلسالمیة

070114.28100110110218.1807000005000010

التربیة 
المدنیة

030133.33070229060350070343030133.3338.46

التربیة 
العلمیة 

والتكنولوجیة

04025003026703026703026703026762.5

030310003031000303100100//////////////////الجغرافیا

03000003000003000000//////////////////التاریخ

260415.38260519.23341029.41330824.24260623.07المجموع

انطالقا من المعطیات اإلحصائیة المدونة في الجدول أعاله الذي یدور محتواه حول أھداف 

المواد الدراسیة في المرحلة اإلبتدائیة یتضح لنا:

بالنسبة لمادة اللغة العربیة:-1
في حین النجد أي ،ھدفا)12( إبتدائي نجد أن مجموع األھداف المسطرة األولىفي السنة 

أما فیما یخص مجموع األھداف المسطرة ، %00ھذا ماعكستھ النسبة المئویة ،ھدف خاص بالبیئة

في حین ال یوجد أي ھدف خاص بالبیئة وھذا ما أكدتھ النسبة أھداف)06( في السنة الثانیة فقد بلغ

وفي ،)أھداف04( إبتدائي فقد بلغأما فیما یتعلق بعدد أھداف المادة في السنة الثالثة ، %00المئویة 

أما فیما یخص مجموع ، %00وھذا مامثلتھ النسبة المئویة معبر عن البیئةالمقابل ال نجد أي ھدف 

في حین لم نسجل أي أھداف)07( عة من التعلیم اإلبتدائي فقد بلغالسنة الرابفياألھداف المسطرة

)02انظر الملحق رقم (- 1
.153، ص،مرجع سبق ذكرهعبلة غربي، -2
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بعدد أھداف المادة في السنة أما فیما یتعلق ، %00ھذا ما عكستھ النسبة المئویة ،ھدف خاص بالبیئة

وھذا مامثلتھ ،ال نجد أي ھدف معبر عن البیئةوفي المقابل ،)أھداف05( الثالثة إبتدائي فقد بلغ

.%00النسبة المئویة 
بالنسبة لمادة اللغة الفرنسیة:-2

في حین النجد أي أھداف)04(مجموع األھداف المسطرةفي السنة الثالثة إبتدائي نجد أن 

أما فیما یخص مجموع األھداف المسطرة ،%00ھذا ما عكستھ النسبة المئویة،ھدف خاص بالبیئة

وھذا ،في المقابل ال نجد أي ھدف خاص بالبیئة،)أھداف03(في السنة الرابعة إبتدائي فقد بلغ

المسطرة في السنة الخامسة إبتدائي أما فیما یتعلق بمجموع األھداف ،%00ماتعكسھ النسبة المئویة

.%00وھذا ما عكستھ النسبة المئویة،في حین ال نجد أي ھدف خاص بالبیئة، )أھداف04(فقد بلغ
بالنسبة لمادة التربیة اإلسالمیة:-3

في حین نجد أن،أھداف)07(في السنة األولى إبتدائي نجد أن مجموع األھداف المسطرة

فیما یتعلق أما ،%14.28وھذا ماتعكسھ النسبة المئویة،كان خاص بالبیئةواحدا)01( ھدفا

في حین نجد أن األھداف ،أھداف)10( األھداف المسطرة في السنة الثانیة إبتدائي فقد بلغبمجموع 

أما فیما یخص أھداف ،%10وھذا ماتمثلھ النسبة المئویة ،واحدا)01ھدفا(الخاصة بالبیئة قد بلغت 

ھدفیننسجل وفي المقابل ،ھدفا)11( فقد بلغت في السنة الثالثة إبتدائيمادة التربیة اإلسالمیة 
أما في السنة الرابعة إبتدائي فإننا ،%18.18وھذا ماتعكسھ النسبة المئویة ،خاصین بالبیئة)02( 

في حین أننا لم نسجل أي ھدف خاص ،أھداف)07( المادة قد بلغأھدافنجد أن مجموع 

أما فیما یتعلق بمجموع أھداف مادة التربیة اإلسالمیة ، %00وھذا ماتعكسھ النسبة المئویة،بالبیئة

وھذا ، في حین أننا لم نسجل أي ھدف خاص بالبیئةأھداف)05( في السنة الخامسة إبتدائي فقد بلغ

.%00ماتعكسھ النسبة المئویة 

بالنسبة لمادة التربیة المدنیة:-4
)01(اھدفمقابل ، أھداف)03( في السنة األولى إبتدائي نجد أن مجموع األھداف المسطرة 

أما فیما یخص مجموع األھداف ،%33.33بالبیئة وھذا ماعكستھ النسبة المئویة خاصا واحد

وھذا مامثلتھ ،عن البیئةینمعبر)02ھدفین( مقابل أھداف)07( المسطرة في السنة الثانیة فقد بلغ 

06( أما فیما یتعلق بعدد أھداف المادة في السنة الثالثة إبتدائي فقد بلغ، %29النسبة المئویة 

أما فیما ، %50معبرة عن البیئة وھذا مامثلتھ النسبة المئویة أھداف)03في حین نجد( ،أھداف)

في حین أھداف)07( یخص مجموع األھداف المسطرة في السنة الرابعة من التعلیم اإلبتدائي فقد بلغ
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أما فیما یتعلق بمجموع ،%43ھذا ما عكستھ النسبة المئویة ،بالبیئةةخاصأھداف)03(نسجل 

نسجل وفي المقابل،أھداف)03( المدنیة في السنة الخامسة إبتدائي فقد بلغأھداف مادة التربیة 

.%33.33وھذا ماتعكسھ النسبة المئویة ، خاص بالبیئةواحد)01(اھدف
بالنسبة لمادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة:-5

،أھداف)04( بلغ مجموع أھداف مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة في السنة األولى إبتدائي
أما فیما یتعلق بمجموع ،%50وھذا ما عكستھ النسبة المئویة ،خاصین بالبیئة)02فین(ھدمقابل 

)02ھدفین(وفي المقابل نسجل ،أھداف)03( األھداف المسطرة في السنة الثانیة إبتدائي فقد بلغ
إلى أن النتائج المتحصل ویمكن اإلشارة ھنا ، %67وھذا ماتمثلھ النسبة المئویة ،خاصین بالبیئة

والخامسة ،الرابعة،علیھا في السنة الثانیة إبتدائي ھي نفس النتائج المتحصل علیھا في السنة الثالثة

إبتدائي.

بالنسبة لمادة الجغرافیا:-6
03(في حین نجد ،)أھداف03(في السنة الثالثة إبتدائي نجد أن مجموع األھداف المسطرة

ویمكن اإلشارة ھنا إلى أن النتائج ،%100ھذا ما عكستھ النسبة المئویة ،بالبیئةةخاص)فاھدأ

والخامسة ،المتحصل علیھا في السنة الثالثة إبتدائي ھي نفس النتائج المتحصل علیھا في السنة الرابعة

إبتدائي.

بالنسبة لمادة التاریخ:-7
في حین النجد أي ھدف ،أھداف)03( بلغ مجموع أھداف مادة التاریخ في السنة الثالثة إبتدائي

ویمكن اإلشارة ھنا إلى أن النتائج المتحصل علیھا ، %00ھذا ماعكستھ النسبة المئویة ، خاص بالبیئة

والخامسة إبتدائي.الرابعةالسنتینفي السنة الثالثة إبتدائي ھي نفس النتائج المتحصل علیھا في

أھداف المواد الدراسیة المقررة في مرحلة التعلیم یتضح لنا من خالل ما سبق ذكره أن مجموع 

بقدر ماھي أھداف خاصة أھدافا متعلقة بالبیئة وقضایاھا)؛لیست أي( اإلبتدائي  لیست أھدافا بیئیة

بتدریس تلك المواد في حد ذاتھا .
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المحددة تقدیر عدد المجاالت  المتعلقة بالبیئة في  الكتب المدرسیة للمواد 04الجدول رقم(

:)2011/2012( للدراسة
السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانیةالسنة األولى

%1مع.م%1مع.م%1مع.م%1مع.م%1مع.ماسم المادةالرقم

080112.25140536100440100330100330اللغة العربیة01

040250090111.11040000////////////////////////////////اللغة الفرنسیة02

التربیة 03
اإلسالمیة

030000030000040000040000040000

060233.33050120050120070114.28060117التربیة المدنیة04

التربیة العلمیة 05
والتكنولوجیة

180528080337.5080562.5070457.14080450

0201500403750303100/////////////////////////////الجغرافیا06

040000070000030133.33////////////////////////////التاریخ07

350822.85300930371335.1المجموع

3

481225381232

عدد.ع:

مجاالت.م:

عدد المجاالت؛ ونقصد بھ عدد المحاور المتناولة لموضوع البیئة.ع.م:

المستوى األول؛ ونقصد بھ التناول الصریح لموضوع البیئة بمعنى عنوان المجال لھ عالقة .:1م.

مباشرة بموضوع البیئة.

حول عدد یتضح من خالل المعطیات اإلحصائیة المدونة في الجدول أعاله الذي یدور محتواه 

ـالتربیة المدنیة ب؛ أن أعلى نسبة في السنة األولى ابتدائي سجلتھا مادة بالبیئةالمجاالت المتعلقة 

وبعدھا اللغة العربیة بنسبة ،%28تلیھا مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة بنسبة ،33.33%

.%00أما مادة التربیة اإلسالمیة فال یوجد بھا أي مجال متعلق بالبیئة ، 12.25%

التربیة العلمیة والتكنولوجیةأما أعلى نسبة سجلت في السنة الثانیة ابتدائي فقد كانت في مادة 

،%20ـبأما مادة التربیة المدنیة فقد قدرت نسبتھا، %36اللغة العربیة بنسبة تلیھا مادة ، 37.5%

.%00أما فیما یخص مادة التربیة اإلسالمیة فال یوجد بھا أي مجال متعلق بالبیئة 

؛ فقد سجلنا أعلى نسبة في المجاالت المتعلقة بالبیئة في السنة الثالثة ابتدائيعدد فیما یخصأما 

أما فیما یتعلق بمادتي اللغة الفرنسیة ،%62.5التربیة العلمیة والتكنولوجیة حیث قدرت بـ مادة 

أما مادة اللغة العربیة فقد قدرت نسبتھا ،%50والجغرافیا فقد كانت نسبتھما متساویة حیث قدرت بـ 
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أما فیما یخص مادتي التربیة اإلسالمیة والتاریخ ، %20التربیة المدنیة بنسبة تلیھا مادة ،%40بـ 

.%00فلم نسجل أي مجال متعلق بالبیئة 

أما فیما یخص عدد المجاالت المتعلقة بالبیئة في السنة الرابعة ابتدائي؛ فقد سجلنا أعلى نسبة في 

وبعدھا اللغة ،%57.14بنسبة تلیھا مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة ، %75الجغرافیا مادة 

11.11ومادة اللغة الفرنسیة بنسبة ، %14.28تلیھا مادة التربیة المدنیة بـ ،%30العربیة بنسبة 

00.%أما فیما یخص مادتي التربیة اإلسالمیة والتاریخ فلم نسجل أي مجال متعلق بالبیئة ،%

تلیھا مادة ،%100الجغرافیا أما أعلى نسبة سجلت في السنة الخامسة ابتدائي فقد كانت في مادة 

تلیھا مادة ، %33.33بـفقد قدرت نسبتھا التاریخأما مادة ،%50التربیة العلمیة والتكنولوجیة بنسبة 

اللغة الفرنسیة أما فیما یخص مادتي ، %17ومادة التربیة المدنیة بـ ، %30اللغة العربیة بـ 

.%00التربیة اإلسالمیة فلم نسجل أي مجال متعلق بالبیئة و

:" إن تدریس الثقافة البیئیة في المدارس ھو تدریس للوسط وھذا ما أكدتھ إحدى المعلمات
وذلك من ،البشریة منھا وغیر البشریة-المحیط باإلنسان الذي یشمل كافة الجوانب المادیة

م الثقافیة من خالل دمجھا في حصص القراءة( اللغة خالل إدراجھا في عدة مواد إلبراز القی
وتدریسھا في مادة التربیة اإلسالمیة كنمط واقعي من ،العربیة أو الفرنسیة) كمواضیع عامة

و في مادة التربیة المدنیة كمصطلح لمعرفة ،خالل معرفة آیات وأحادیث تحث على الزراعة
وھذه المواد كلھا ، لتكنولوجیة ومادة الجغرافیاوكذلك مادة التربیة العلمیة وا،أھمیة التشجیر

مكملة لبعضھا البعض؛ كھدف لتوعیة المتعلمین بالبیئة والعالقات القائمة بمكوناتھا 
.1ومساعدتھم على طرق حمایتھا"

:" التوجد مادة وھذا ما أكده لنا أحد المعلمین بالمدرسة االبتدائیة بوالرباح حمودي بالعالیة
.2بالبیئة ومشاكلھا..."مستقلة خاصة 

: "ھناك مواد تتناول بعض ومن جھة أخرى أكد أحد المعلمین بمدرسة قرین بشیر على أنھ
وكذا ، ومادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة، الموضوعات الخاصة بالبیئة كمادة التربیة المدنیة

أھداف المادة في حد ذاتھا  ولیس إال أنھا تھتم بتحقیق أھدافھا أي ، مادة التربیة االسالمیة..الخ
.3االھداف الخاصة بالبیئة"

.12.00-11:30على الساعة: ،2012-04- 17مقابلة مع معلمة من إبتدائیة صولي الشریف،  بتاریخ: -1
.17:00-16: 30، على الساعة: 2012- 04-15مقابلة مع معلم من إبتدائیة بولرباح حمودي بالعالیة، بتاریخ: -2
.12:00-11:30، على الساعة:2012-1904إبتدائیة التربیة والتعلیم, بتاریخ: مقابلة مع معلمة من -3
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كتب السنة أولى إبتدائي:یبین تحلیل :)05(الجدول رقم

التناول الضمنيالتناول الصریحفي التناول الصریح1یدخل م

%.3م.%2+م1م.2م..1ع.د.م..1م.ع.د.مع.ماسم المادةالرقم
مج

3.2.1م.
%

0830010404082712402067العربیةاللغة 01

02
التربیة 

اإلسالمیة
032200000000000627.270627.27

03
التربیة 
المدنیة

06370211011252.4305141746

04
التربیة 
العلمیة

185705180422390814.033063

351460833094228.763121.237350المجموع

انطالقا من المعطیات الكمیة للجدول المدون أعاله یتضح لنا:

بالنسبة لمادة اللغة العربیة:- 1
درس؛ كلھا تتناول 20/30مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول یتضح أن نسبة -

.%67البیئة أي بنسبة 

في ، درس12/20مستوى التناول الضمني ب الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة -

درس.08/20مقابل التناول الصریح الذي تحقق في 

بالنسبة لمادة التربیة اإلسالمیة:- 2
یتضح من خالل ، مستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة التربیة اإلسالمیة للسنة األولى ابتدائي-

.%27.27درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 06/22الجدول بنسبة 

في مقابل 06/06الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الضمني -

غیاب التناول الصریح بصفة نھائیة.

بالنسبة لمادة التربیة المدنیة:- 3
یظھر من خالل ، مادة التربیة المدنیة للسنة األولى ابتدائيمستوى الدروس الدالة على البیئة في-

.%46درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 17/37الجدول بنسبة 

درس؛ في مقابل 12/17الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الصریح -

درس.05/17التناول الضمني الذي تحقق بنسبة 
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بالنسبة لمادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة:-4
، مستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة للسنة األولى ابتدائي-

.%63درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 30/57یتضح من خالل الجدول بنسبة 

العلمیة والتكنولوجیة للسنة األولى ابتدائي؛ نالحظ فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة التربیة -

08/30درس؛ في مقابل التناول الضمني الذي تحقق بنسبة 22/30غلبة مستوى التناول الصریح 

درس.

كتب السنة الثانیة إبتدائي:یبین تحلیل): 06الجدول رقم(

الرقم

التناول الضمنيالتناول الصریح

%.3م.%2+م1م.2م..1ع.د.م..1م.ع.د.مع.ماسم المادة
مج(م.
3.2.1(

%

01
اللغة 

العربیة
14560520072748.2116294377

02
التربیة 

اإلسالمیة
0322000002029.0916011882

03
التربیة 
المدنیة

052201040105231045.451568.18

04
التربیة 
العلمیة

08230303010417.3913571774

30123092711383155459376المجموع

انطالقا من المعطیات الكمیة للجدول المدون أعاله یتضح لنا:

بالنسبة لمادة اللغة العربیة:- 1
درس؛ كلھا تتناول 43/56مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول یتضح أن نسبة -

.%77البیئة أي بنسبة 

درس, في 27/43الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الصریح ب -

درس.16/43مقابل التناول الضمني الذي تحقق في 

بالنسبة لمادة التربیة اإلسالمیة:-2
یتضح من خالل ،مستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة التربیة اإلسالمیة للسنة األولى ابتدائي-

.%82درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 18/22الجدول بنسبة 



اإلجراءات المنھجیة واستخالص النتائجالفصل الرابع:

111

درس16/18بنسبة الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الضمني-

درس.02/18في مقابل التناول الصریح بنسبة 

بالنسبة لمادة التربیة المدنیة:-3
یظھر من خالل ، البیئة في مادة التربیة المدنیة للسنة األولى ابتدائيمستوى الدروس الدالة على -

.%68.18درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 22/ 15الجدول بنسبة 

درس؛ في 10/15الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الضمني -

درس.05/15مقابل التناول الصریح الذي تحقق بنسبة 

بالنسبة لمادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة:-4
یتضح ،مستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة للسنة األولى ابتدائي-

.%74درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 17/23من خالل الجدول بنسبة 

العلمیة والتكنولوجیة للسنة األولى ابتدائي؛ نالحظ فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة التربیة -

درس.04/17درس؛ في مقابل التناول الصریح الذي تحقق بنسبة 13/17غلبة مستوى التناول الضمني 

كتب السنة الثالثة إبتدائي:یبین تحلیل): 07الجدول رقم(

التناول الضمنيالتناول الصریح

%.3م.%2+م1م.2م..1ع.د.م..1م.ع.د.مع.ماسم المادةالرقم
مج(م.

3.2.1(
%

103004130417571343.3330100اللغة العربیة01

04160206000638106316100اللغة الفرنسیة02

03
التربیة 

اإلسالمیة
0437000003038.1017462054.05

05230105010626.0213571983التربیة المدنیة04

0825051506218403122496التربیة العلمیة05

0227011500151500001556الجغرافیا06

0428000001010415541657.14التاریخ07

3718613108156937.097138.1714075.26المجموع
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المدون أعاله یتضح لنا:انطالقا من المعطیات الكمیة للجدول

بالنسبة لمادة اللغة العربیة:- 1
درس؛ كلھا تتناول 30/30مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول یتضح أن نسبة -

.%100البیئة أي بنسبة 

في ، درس17/30الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الصریح ب -

درس.13/30مقابل التناول الضمني الذي تحقق في 

بالنسبة لمادة اللغة الفرنسیة:-2
یتضح من خالل ، مستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة ابتدائي-

.%100درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 16/16الجدول بنسبة 

في درس 10/16الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الضمني -

درس.06/16مقابل التناول الصریح بنسبة 

بالنسبة لمادة التربیة اإلسالمیة:-3
یظھر من خالل ،مستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة التربیة االسالمیة للسنة الثالثة ابتدائي-

.%54.05درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 37/ 20الجدول بنسبة 

درس؛ في 17/20الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الضمني -

درس.03/20مقابل التناول الصریح الذي تحقق بنسبة 

بالنسبة لمادة التربیة المدنیة:-4
یتضح من خالل ،الدالة على البیئة في مادة التربیة المدنیة للسنة الثالثة ابتدائيمستوى الدروس -

.%83درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 19/23الجدول بنسبة 

فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة التربیة المدنیة للسنة الثالثة ابتدائي؛ نالحظ غلبة مستوى -

درس.06/19مقابل التناول الصریح الذي تحقق بنسبة درس؛ في 13/19التناول الضمني 

بالنسبة لمادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة:-5
یتضح ،مستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة للسنة الثالثة ابتدائي-

.%96درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 24/25من خالل الجدول بنسبة 

فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة للسنة الثالثة ابتدائي؛ نالحظ -

درس.03/24درس؛ في مقابل التناول الصریح الذي تحقق بنسبة 21/24غلبة مستوى التناول الضمني 
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بالنسبة لمادة الجغرافیا:- 6
یتضح من خالل الجدول ، الجغرافیا للسنة الثالثة ابتدائيمستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة-

.%56درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 15/27بنسبة 

فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة للسنة األولى ابتدائي؛ نالحظ -

الضمني بصورة نھائیة.درس؛ في مقابل غیاب التناول15/15غلبة مستوى التناول الصریح 

بالنسبة لمادة التاریخ:- 7
یتضح من خالل الجدول ،مستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة التاریخ للسنة الثالثة ابتدائي-

.%57.14درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 16/28بنسبة 

ابتدائي؛ نالحظ غلبة مستوى التناول فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة التاریخ للسنة الثالثة -

درس.01/16درس؛ في مقابل التناول الصریح بنسبة 15/16الضمني 

كتب السنة الرابعة إبتدائي:یبین تحلیل ): 08الجدول رقم(

التناول الضمنيالتناول الصریح

رقم
ال

.1م.ع.د.مع.ماسم المادة
1ع.د.م.

.
%.3م.%2+م1م.2م.

مج(م.

3.2.1(
%

10300310031343.331343.332687اللغة العربیة01

02
اللغة 

الفرنسیة
09180102810560422.221478

03
التربیة 

اإلسالمیة
043100000303101548.3818

58.0

6

04
التربیة 

المدنیة
0728010401051812431761

05
التربیة 

العلمیة
07240413051875062524100
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041003070310100000010100الجغرافیا06

07270000010104155616التاریخ07
59.2

6

4816812362460المجموع

36

653912575

انطالقا من المعطیات الكمیة للجدول المدون أعاله یتضح لنا:

بالنسبة لمادة اللغة العربیة:-1
درس؛ كلھا تتناول 26/30مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول یتضح أن نسبة -

.%87البیئة أي بنسبة 

فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة اللغة العربیة للسنة الرابعة ابتدائي؛ نالحظ تساوي التناول -

في حین تحقق التناول ،درس13/26بین الصریح والضمني؛ حیث تحقق التناول الصریح بنسبة 

درس.13/26الضمني بنسبة 

بالنسبة لمادة اللغة الفرنسیة:- 2
درس؛ كلھا تتناول 14/18مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول یتضح أن نسبة -

.%78البیئة أي بنسبة 

في ،درس10/14ب الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الصریح -

درس.04/14مقابل التناول الضمني الذي تحقق في 

بالنسبة لمادة التربیة اإلسالمیة:- 3
درس؛ كلھا تتناول 18/31مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول یتضح أن نسبة -

.%58.06البیئة أي بنسبة 

االسالمیة للسنة الرابعة ابتدائي؛ نالحظ تساوي فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة التربیة -

في حین تحقق التناول ،درس15/18التناول بین الصریح والضمني؛ حیث تحقق التناول الضمني بنسبة 

درس.03/18الضمني بنسبة 

بالنسبة لمادة التربیة المدنیة:- 4
درس؛ كلھا تتناول 17/28مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول یتضح أن نسبة -

.%61البیئة أي بنسبة 
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، درس12/17نسبة الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الضمني ب-

درس.05/17في مقابل التناول الضمني الذي تحقق في 

بالنسبة لمادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة:-5
درس؛ كلھا تتناول 24/24من خالل الجدول یتضح أن نسبة مستوى الدروس الدالة على البیئة -

.%100البیئة أي بنسبة 

فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة للسنة الرابعة ابتدائي؛ نالحظ -

في حین ، درس18/24تساوي التناول بین الصریح والضمني؛ حیث تحقق التناول الصریح بنسبة 

درس.06/24تحقق التناول الضمني بنسبة 

بالنسبة لمادة الجغرافیا:-6
مستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة الجغرافیا للسنة الرابعة ابتدائي, یتضح من خالل الجدول -

.%100درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 10/10بنسبة 

غرافیا للسنة الرابعة ابتدائي؛ نالحظ غلبة مستوى فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة الج-

درس؛ في مقابل غیاب التناول الضمني بصورة نھائیة.10/10التناول الصریح 

بالنسبة لمادة التاریخ:-7
یتضح من خالل الجدول ، مستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة التاریخ للسنة الرابعة ابتدائي-

.%59.26درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 16/27بنسبة 

فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة التاریخ للسنة الرابعة ابتدائي؛ نالحظ غلبة مستوى التناول -

.درس01/16درس؛ في مقابل التناول الصریح بنسبة 15/16الضمني 
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كتب السنة الخامسة إبتدائي:یبین تحلیل ): 09الجدول رقم(

التناول الضمنيالتناول الصریح

رقم
ال

اسم 

المادة
.1م.ع.د.مع.م

ع.د.م.

1.
.2م.

2+م1م

%.3م.%

مج(م.

3.2.1

(

%

01
اللغة 

العربیة
1027030807155611412696.29

02

اللغة 

الفرنس

یة

041200000808673251192

03

التربیة 

اإلسالم

یة

0430000001013.3320672170

04
التربیة 

المدنیة
0624010401052112501771

05
التربیة 

العلمیة
08160408051381.2534416100

06
الجغرا

فیا
03110309011091019.0911100

0314010500053606431179التاریخ07

/////3813412342357436045117المجموع
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انطالقا من المعطیات الكمیة للجدول المدون أعاله یتضح لنا:

بالنسبة لمادة اللغة العربیة:-1
درس؛ كلھا تتناول 26/27مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول یتضح أن نسبة -

.%96.29البیئة أي بنسبة 

فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة اللغة العربیة للسنة الخامسة ابتدائي؛ نالحظ غلبة التناول -

درس.11/26في حین تحقق التناول الضمني بنسبة ،درس15/26الصریح بنسبة 

بالنسبة لمادة اللغة الفرنسیة:- 2
درس؛ كلھا تتناول 11/12مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول یتضح أن نسبة -

.%92البیئة أي بنسبة 

درس, في 08/11الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الصریح ب -

درس.03/11مقابل التناول الضمني الذي تحقق في 

بالنسبة لمادة التربیة اإلسالمیة:- 3
درس؛ كلھا تتناول 21/30یتضح أن نسبة مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول -

.%70البیئة أي بنسبة 

فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة التربیة االسالمیة للسنة الخامسة ابتدائي؛ نسجل غلبة -

درس.01/21في حین تحقق التناول الصریح بنسبة ، درس20/21التناول الضمني بنسبة 

بالنسبة لمادة التربیة المدنیة:-4
درس؛ كلھا تتناول 17/24مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول یتضح أن نسبة -

.%71البیئة أي بنسبة 

في ،درس12/17الشيء المالحظ فیما یخص مستوى التناول ھو غلبة مستوى التناول الضمني ب -

درس.05/17مقابل التناول الضمني الذي تحقق في 

التربیة العلمیة والتكنولوجیة:بالنسبة لمادة -5
درس؛ كلھا تتناول 16/16مستوى الدروس الدالة على البیئة من خالل الجدول یتضح أن نسبة -

.%100البیئة أي بنسبة 

مستوى تناول البیئة في مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة للسنة الخامسة ابتدائي؛ بیتعلق فیما -
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في ،درس13/20الصریح والضمني؛ حیث تحقق التناول الصریح بنسبة نالحظ تساوي التناول بین 

درس.07/20حین تحقق التناول الضمني بنسبة 

بالنسبة لمادة الجغرافیا:-6
یتضح من خالل ،مستوى الدروس الدالة على البیئة في مادة الجغرافیا للسنة الخامسة ابتدائي-

.%100درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 11/11الجدول بنسبة 

فیما یخص مستوى تناول البیئة في مادة الجغرافیا للسنة الخامسة ابتدائي؛ نالحظ غلبة مستوى -

درس.01/11درس؛ في مقابل التناول الضمني بنسبة 10/11التناول الصریح 

بالنسبة لمادة التاریخ:-7
یتضح من خالل الجدول ، وى الدروس الدالة على البیئة في مادة التاریخ للسنة الخامسة ابتدائيمست-

.%79درس؛ كلھا تتناول البیئة بنسبة 11/14بنسبة 

مستوى تناول البیئة في مادة التاریخ للسنة الخامسة ابتدائي؛ نالحظ غلبة مستوى بیتعلق فیما -

درس.05/11مقابل التناول الصریح بنسبة درس؛ في 06/11التناول الضمني 
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الدراسیة من السنة األولى إلى السنة المواد التناول بین یبین ترتیب )10رقم(جدول
الخامسة إبتدائي:

الرقم

السنة
المادة

السنة
االولى

النسبة 
المئویة

السنة 
الثانیة

النسبة 
المئویة

السنة 
الثالثة

النسبة 
المئویة

السنة 
الرابعة

النسبة 
المئویة

السنة 
الخامسة

النسبة 
المئویة

الترتی
ب 

العام

01
اللغة 

العربیة
016702770110003870396.2601

02
اللغة 

الفرنسیة
////021000478049202

03
التربیة 

اإلسالمیة
0427.2701820754.050758.06077007

04
التربیة 
المدنیة

03460468.1804830561067106

05
التربیة.ع.و 
التكنولوجیة

026303740396011000110001

0656021000210002////الجغرافیا06

05560659.26057905////التاریخ07

إلى السنة الخامسة إبتدائيترتیب التناول بین المواد الدراسیة من السنة األولى وقد تم

1لتحویل النسب المئویة المعیاریة )الي درجات على مقیاس عشرىhullباستخدام جدول (ھل  

%96.26،%87،%100،%77،%67نالحظ من خالل الجدول المدون أعاله أن نسبة 

األولى إلى السنة الخامسة مستوى تناول مواضیع البیئة بالنسبة لمادة اللغة العربیة من السنة تمثل 

ابتدائي على التوالي.

%100أما بالنسبة لمادة اللغة الفرنسیة فقد كانت نسبة مستوى تناول البیئة في السنة الثالثة 

.%92اما فیما یخص السنة الخامسة فقد كانت النسبة ،%78أما في السنة الرابعة فقد سجلنا نسبة 

فھي تمثل مستوى تناول مواضیع ،%70،%58.06،%54.05،%82،%27.27أما النسب 

البیئة بالنسبة لمادة التربیة اإلسالمیة من السنة األولى إلى السنة الخامسة ابتدائي على التوالي.

%46أما بالنسبة لمادة التربیة المدنیة فقد كانت نسبة مستوى تناول البیئة في السنة األولى 

%83أما فیما یخص السنة الثالثة فقد كانت النسبة ،%68.18فقد سجلنا نسبة ةأما في السنة الثانی

في السنة الخامسة.%71ونسبة ،ي السنة الرابعةف%61كما نجد نسبة 

فھي تمثل مستوى تناول مواضیع البیئة ، %100،%100،%96،%74،%63أما النسب 

بالنسبة لمادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة من السنة األولى إلى السنة الخامسة ابتدائي على التوالي.

)03انظر الملحق رقم(1
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أما ،%56أما بالنسبة لمادة الجغرافیا فقد كانت نسبة مستوى تناول البیئة في السنة الثالثة 

.%100أما فیما یخص السنة الخامسة فقد كانت النسبة ،%100في السنة الرابعة فقد سجلنا نسبة 

أما في ،%56أما بالنسبة لمادة التاریخ  فقد كانت نسبة مستوى تناول البیئة في السنة الثالثة 

.%79أما فیما یخص السنة الخامسة فقد كانت النسبة %59.26السنة الرابعة فقد سجلنا نسبة 

ما فیما أ،الكتب المدرسیة لمواضیع البیئة حسب المادة الدراسیةھذا فیما یخص مستوى تناول 

اللغة العربیة احتلت ن مادة أیتعلق بترتیب المواد الدراسیة المتناولة لموضوعات البیئة فیمكن القول ب

)03(والمرتبة رقم ،في السنة الثانیة)02رقم( والمرتبة ،في السنة األولى والثالثة)01المرتبة رقم( 

السنة الرابعة والخامسة.في 

في )04(والمرتبة رقم ،في السنة الثالثة)02(أما اللغة الفرنسیة فقد احتلت المرتبة رقم 

السنة الرابعة والخامسة.

في السنة األولى)04(أما فیما یخص ترتیب مادة التربیة اإلسالمیة فقد احتلت المرتبة رقم 

في السنة الثالثة والرابعة والخامسة.) 07(والمرتبة رقم ، في السنة الثانیة)01(المرتبة رقم 

،في السنة األولى ابتدائي) 03(وفیما یتعلق بترتیب مادة التربیة المدنیة فقد احتلت المرتبة رقم 

في السنة الرابعة ) 05(كما احتلت المرتبة رقم ، في السنة الثانیة والثالثة ابتدائي) 04(والمرتبة رقم 

في السنة الخامسة ابتدائي.) 06(لمرتبة وا، ابتدائي

في )02(أما فیما یخص ترتیب مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة فقد احتلت المرتبة رقم 

في )01(كما احتلت المرتبة رقم ،في السنة الثانیة والثالثة ابتدائي)03(والمرتبة رقم ،السنة األولى

السنة الرابعة والخامسة ابتدائي.

في )02(والمرتبة رقم ،في السنة الثالثة) 06(أما مادة  الجغرافیا  فقد احتلت المرتبة رقم 

السنة الرابعة والخامسة ابتدائي.

في السنة الثالثة والخامسة )05(وفیما یتعلق بترتیب مادة التاریخ فقد احتلت المرتبة رقم 

.)06(أما في السنة الرابعة فقد احتلت المرتبة رقم ،ابتدائي

أما فیما یخص ترتیب المواد الدراسیة تبعا للمرحلة االبتدائیة ككل أي( من السنة األولى إلى 

) أخذ المنحى التالي:10السنة الخامسة إبتدائي)؛ فإن ترتیب المواد حسب الجدول رقم( 

في المرتبة األولى نجد مادتي اللغة العربیة والتربیة العلمیة والتكنولوجیة.-

المرتبة الثانیة نجد مادتي اللغة الفرنسیة والجغرافیا.في -

في المرتبة الخامسة نجد مادة التاریخ.-

في المرتبة السادسة نجد مادة التربیة المدنیة.-

وفي المرتبة السابعة واألخیرة نجد مادة التربیة اإلسالمیة.-
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استخالص النتائج:- 2-2
" واطالعنا على كل مالھ عالقة بموضوع دراستنا،تنا النظریة والتحلیلیةمن خالل دراس

المعطیات البیانیة الكمیة وباإلستناد إلى ،آلیات تفعیل نشر الثقافة البیئیة في الوسط المدرسي"

إلى النتائج التالیة التي سنحاول على ضوئھا اإلجابة على توصلنا والكیفیة التي تم التحصل علیھا 

التساؤل الرئیسي:

البیئة في المواد الدراسیة؛ حیث انعكس نستنتج من خالل ماسبق أن ھناك إھتمام بموضوع  

الجدول وھذا ما أكدتھ النسب المئویة الواردة في،ذلك االھتمام في مستوى تناول كمي مقبول

دور نتفق مع الدراسة السابقة:" ھناونحن،)04وكذا الجدول رقم( ،)03(الجدول رقم ،)02رقم(

دراسة میدانیة بابتدائیة صاولي بشیر -مدارس التعلیم االبتدائي والمتوسط في التربیة البیئیة
؛ التي أشارت فیھا صاحبتھا قسنطینة"والیة-ومتوسطة قربوعة عبد الحمید ببلدیة الخروب

تكریس أن دور مدارس التعلیم اإلبتدائي في مجال التربیة البیئیة یعتبر مقبوال في مجال إلى:" 
خصوصا إذا أخذنا بعین اإلعتبار ان االھتمام بالتربیة البیئیة في المدارس الجزائریة ، التربیة البیئیة

.1"2004بصورة جادة یعود الى سنة 

, وھذا ما أكدتھ اإلھتمام بموضوع البیئة یتأثر بأھداف المادة في حد ذاتھاكما نستنتج أیضا أن 

؛)05،06،07،08،09:( االنسب المئویة الواردة في الجد

-"، "
تبین في العدید من أنھالحامد" 

وإما أن تشتمل ،حیث أنھا إما تكون خالیة من المفاھیم والمشكالت البیئیة؛تفتقر إلى المضامین البیئیة

،،على بعضھا

"المنجحي"في حین أشار ،مجردة دون ربطھا بالواقعالعلمیة ال
 ،

إكتساب حیث أنھا تلعب دورا كبیرا في، األمر الذي یتطلب ضرورة تعدیل وتحدیث المناھج التعلیمیة

،2المعلمین للمعارف والقیم والمھارات واإلتجاھات البیئیة المناسبة

- دراسة میدانیة بمدینة قالمة-أبعاد التربیة البیئیة في الوسط المدرسي الجزائري الدراسة السابقة:" 
؛ "2006/2007،

.395،ص،مرجع سبق ذكره،بلعید جمعة-1
.77،ص،مرجع سبق ذكره،ھدى محمد حسین بابطین-2
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 ،1 ،

-
- "

.2البیئیة

أن  اإلھتمام بالبیئة بمعنى تناول الكتب المدرسیة لموضوع الثقافة البیئیة لم یكن كافیا؛ وعلیھ فإن 

على ( ضعیف جداولكن من الناحیة النوعیة  ،المحتویات)على مستوى(مبالغ فیھمن الناحیة الكمیة

إلى تقدیم منھاج مقترح لتفعیل التربیة البیئیة في المرحلة ما استدعى ھذا ،األھداف)مستوى 

اإلبتدائیة.

البیئیة؛ و التي تعد التربیةضرورة  تخصیص مادة دراسیة مستقلة تعرف بمادة بمعنى 

حیث تعد ھذه المفاھیم البیئیة التي ، مفاھیم تربویة بیئیة مھمةلإحدى المواد الدراسیة المتضمنة 

ومنع ھدر ،التزامھا أمرا من حیث األداء( كالحفاظ على البیئة بغرس األشجاریتوجب على الفرد 

، وترشید استخدام مصادر البیئة...) ونھیا من حیث االمتناع واالجتناب( كاجتناب تلویث البیئة، الماء

واستنزاف ثروات األرض...).؛كإسراف المیاه وقطع األشجار؛واالعتداء علیھا

ثقافة احترام وصّحة وذوق و مشاعر الطفل نفسھ، وصّحة وذوق ومشاعر ھيالثقافة البیئیةف

اآلخرین وذوق وصحة البیئة المحیطة، فھي ما یجب عملھ من أجل حفاظ الطفل على البیئة وحمایتھا 

3.و التفاعل بسلوكیات ایجابیة

توجھ  لكل فانھ یلزم لھا أن ت،والن الثقافة البیئیة تتوجھ إلى شرائح متباینة من المجتمع

ومن أكثر ھذه الفئات ھي فئة األطفال ،شریحة منھا وفقا لخصائصھا ومستویاتھا ونقاط اھتماماتھا

باعتبار أن مرحلة الطفولة من المراحل العمریة المھمة التي یتم فیھا إعداد ؛بمستویاتھم المتباینة

ویمكن من خالل اإلعداد البیئي لھؤالء األطفال تحقیق تنمیة مستدامة تطول ؛القوى البشریة المستقبلیة

كما أن تثقیف الطفل بیئیا یساعد بشكل كبیر في تھیئتھ للتعامل مع ، جمیع جوانب البیئة والمجتمع

،خاصة إذا ما تم إعداده ثقافیا وحضاریا وأخالقیا للتعامل الرشید معھا، قضایا البیئة المحیطة

عدتھ على إدراك العالقات الشمولیة والنظرة المتكاملة والروابط المتداخلة بین عناصرھا وبین ومسا

.56، ص، مرجع سبق ذكره، طویل فتیحة، جابر نصر الدین- 1
.174، ص، مرجع سبق ذكره، المعلوليریمون -2
في المدارس العراقیة بالتعاون مع وزارة التربیة العداد مناهج للتربیة البیئیةالحملة الوطنیة،ولید فاضل العبیدي-3

/http://www.m3arej.comنقال عن:،-مشروع مقترحدراسة- العراقیة
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بالمعلومات البیئیة المناسبة التي تجعلھ یسلك سلوكا بیئیا هباالضافة الى تزوید،تجاھھااالسلوك العام 

.1ایجابیا مسؤوال

ومن ، في الوعي البیئي  لدى األطفالاتحدث  فرقا كبیرفالمدرسة ھي التي من شانھا أن 

كما سیكونون قادرین على ،خالل الثقافة البیئیة سیكون التالمیذ أكثر حرصا على الحفاظ على البیئة

باتت الثقافة ،ونظرا ألھمیة المحافظة على كوكبنا، تطبیق ما یتعلمونھ خارج الفصول الدراسیة

لألھالي أو أولیاء األمور والمعلمین لعب دور متمیز في ویمكن ؛البیئیة اآلن أمرا في غایة األھمیة

، مساعدة األجیال الصاعدة الناشئة على تبني ممارسات بیئیة والتمسك بفھم أفضل للبیئة طوال حیاتھم

.2لیصبحوا مواطنین ذوي إحساس بالمسؤولیة تجاه البیئةوتحفیزھم

.111،ص،مرجع سبق ذكره،سناء محمد الجبور-1
نقال عن : ،طالب المدارستثقیفي، یعزز الوعي البیئي بین برنامج بیئتي وطني ال-2

ww.alittihad.ae/mobile/details.php?id=121527&y=2012 .
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منھاج مادة التربیة البیئیة:- 1
شبكة المواقیت المعدلة لمرحلة التعلیم االبتدائي:یبین ) 11جدول رقم(

5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1السنة المواد التعلیمیة

د30ساو7د30ساو7د15ساو8د15ساو11د15ساو10اللغة العربیة

سا3سا3//////////////////اللغة األمازیغیة

د30ساو4د30ساو4سا3////////////اللغة الفرنسیة

د30ساو4د30ساو4د30ساو4د30ساو4د30ساو4الریاضیات

د30ساو1د30ساو1د30ساو1د30ساو1د30ساو1التربیةالعلمیةوالتكنولوجیة

د30ساو1د30ساو1د30ساو1د30ساو1د30ساو1التربیة اإلسالمیة

د45د45د45د45د45التربیة المدنیة 

د30ساو1د30ساو1د45////////////التاریخ والجغرافیا

د45د45د45د45د45التربیة الفنیة

د45د45د45د45د45التربیة البدنیة

د45د45د45د45د45التربیة البیئیة 

سا+ 24د30ساو22سا21سا21الحجم الساعي األسبوعي

اللغة 

األمازیغیة

سا+اللغة 24

األمازیغیة

لغة عربیة:المعالجة البیداغوجیة

ریاضیات:

لغة عربیة:

ریاضیات

لغة عربیة:

ریاضیات:

لغة عربیة:

ریاضیات:

لغة 

فرنسیة:

لغة عربیة:

ریاضیات:

لغة فرنسیة:

الدراسیة:تنظیم السنة - 1-1
أسبوعا 33مدة السنة الدراسیة والمقدرة بـ  یجدر التذكیر أن عملیة تخفیف المناھج قد راعت

تخصص ،أسبوعا للسنة األولى والثانیة والثالثة والرابعة ابتدائي36و،للسنة الخامسة ابتدائي
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وأسبوع في كل فصل ،التشخیصي) منھا للتقییم( أسبوع واحد في بدایة السنة الدراسیة للتقییم 4ربعة(أ

.1)دراسي یوافق الزمن الالزم النجاز مختلف أنشطة التقییم

تقدیم مادة التربیة البیئیة:- 1-2
وإدراجھا في جمیع ،إن األھمیة من العمل على بناء منھاج خاص بمادة التربیة البیئیة

التربویة للتطور السریع الذي تجد مبررھا في ضرورة مسایرة منظومتنا، مستویات التعلیم االبتدائي

وھذا ما یفرض ، وإدماج المستجدات الحاصلة في المجال التربوي، تشھده الساحة في المجال البیئي

رھانا ینبغي الوعي بھ ورفعھ بتزوید المتعلمین بتربیة بیئیة قاعدیة تتضمن تعلما متدرجا لحظة 

تسمح لھم بالفھم والتحكم في بعض أواكتساب معارف كفاءات ومواقف،التقصي واالستكشاف

مظاھر العالم الذي یتطور باستمرار.

إن منھاج التربیة البیئیة یساھم بصورة فعالة مع المواد التعلیمیة األخرى في تنمیة الوعي 

وتنمیتھ للقیم لدى المتعلمین في بناء مواقف ایجابیة إزاء البیئة ، الجماعي بما یقدمھ للثقافة العامة

وھذا یمكن المتعلمین في بناء مواقف موضوعیة بتعلیمھم أسس النقاش البناء لحل مشاكل ، والمجتمع

وتقبل اآلخر كطرف یمتلك آراء ووجھات نظر مختلفة.

إن وجاھة محتویات منھاج مادة التربیة البیئیة مرھونة بإرسائھا في الوسط االجتماعي 

باإلضافة إلى أن الھدف الذي تسعى إلیھ مادة التربیة البیئیة بدءا من المدرسة ھو؛ تنشئة ، الثقافي

وذلك عن طریق تزویده بالمعلومات والتصورات والمھارات االیجابیة اتجاه ،جیل تنشئة بیئیة

المحافظة على البیئة.

شكالت المتصلة بھاإعداد الفرد المھتم بالبیئة وبالمكما تھدف مادة التربیة البیئیة الى 

والحیلولة دون ، والمزود بالعلم والمعرفة والمھارات الالزمة للعمل على حل المشكالت البیئیة الحالیة

ظھور مشكالت جدیدة.

كما یعمق المنھاج معارف التلمیذ البیئیة المألوفة ویتم ذلك في شكل نشاطات تربویة ایقاظیة 

االجتماعي والبیئي.وتحسیسیة اعتمادا على محیط التلمیذ 

:2أما الھیكلة العامة للمحتویات فیما یخص التعلیم االبتدائي فقد تم تقسیمھا الى ثالثة أطوار

؛ وأھم موضوعاتھ: النظافة الشخصیة إبتدائيیشمل السنة األولى والسنة الثانیةالطور األول:-1

األخطار.....الخ.

مدیریة ،االبتدائيمنھاج السنة الثانیة من التعلیم ،وزارة التربیة الوطنیة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-1
.04،ص،2011،جوان،اللجنة الوطنیة للمناھج،التعلیم األساسي

مرجع ، االبتدائيمنھاج السنة الثانیة من التعلیم ، وزارة التربیة الوطنیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة-2
.46، ص، ذكرهبقس
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عالم النبات ،؛ وأھم موضوعاتھ:  الماءإبتدائيیشمل السنة الثالثة والسنة الرابعةالطور الثاني:-2

....الخ.،النظام البیئي،والحیوان

القضایا ،التغذیة والصحة،؛ وأھم موضوعاتھ: التلوثإبتدائيیشمل السنة الخامسةالطور الثالث:-3

المؤتمرات.... الخ.،البیئیة العالمیة

عي: الحجم السا- 1-3
ما التوزیع السنوي أ،د لكل حصة45الحجم الساعي الخاص بمادة التربیة البیئیة ھو 

تبعا للنموذج المعمول بھ.اسبوعأ28سبوعي لھذه المادة ھو األ

سبوع التقویم واالمتحان والمراجعة أولما نستثني ،أسبوعا36سابیع الدراسة الكلي أن عدد أبمعنى 

درس( 22الى 20وعلیھ یتراوح عدد الدروس مابین ، حصة28یعني اسبوعأ28یصبح لدینا 

الدروس تستغرق اكثر من حصة واحدة).بعضعلى اعتبار ھناك 

یقطع من المواد التالیة::الساعيتعویض الحجم-

التربیة العلمیة والتكنولوجیة.-

اللغة العربیة.-

التربیة اإلسالمیة.-

ال یمس محتویات المواد السابقة بأي أثر سلبي.على أن یتم اإلقتطاع بشكل 

الوسائل التعلیمیة:- 1-4
تعینھ على تحقیق الكفاءات ،یحتاج المعلم وھو ینفذ المنھاج الى جملة من الوسائل التعلیمیة

والتفاعل ،وتمكنھ من إدراك الحقائق،إذ أن الوسیلة التعلیمیة تقرب المعنى إلى ذھن المتعلم،المسطرة

مادة منھاجانة بھا لتنفیذ ومن السندات والوسائل التعلیمیة التي یمكن االستع،مع المادة التعلیمیة

یقترح مایلي:التربیة البیئیة

المصادر: -1- 1-4
القران الكریم:-1-1- 1-4

المكتوب في المصاحف المنقول ؛ھو كالم هللا المنزل على سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم

المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس.عبد بتالوتھ المعجز ولو بسورة منھ، بالتواتر المت

وقد عني القرآن الكریم بكل ما یساعد على ترسیخ مفاھیم الثقافة( التربیة) البیئیة وتنمیتھا، من خالل 

ات وحیوان وأرض وھواء وغذاء.عنایتھ بحیاة الفرد، وكل ما یحیط بھ من نب

الحدیث الشریف:-1-2- 1-4
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أو وصف خلقي ،أوتقریر،أو فعل،ضیف للنبي صلى هللا علیھ وسلم من قولأھو ما 

.و خلقيأ

بھدیھ وتعالیمھ على على نظافة البیئة وحمایتھا، وجعل ذلك -د حافظ النبي صلى هللا علیھ وسلموق

المجتمع، حتى یعیش الناس في بیئة صحیة، خالیة من األمراض واألوبئة.مسؤولیة كل فرد من أفراد 

النصوص التشریعیة:-1-3- 1-4
الدستور:-أ

یمكن تعریف الدستور انطالقا من معیارین أحدھما شكلي واآلخر موضوعي:

ھو مجموعة القواعد المدونة في وثیقة أو أكثر.المعیار الشكلي:-

مجموعة القواعد القانونیة المتعلقة بالسلطة السیاسیة في الدولة من حیث المعیار الموضوعي:-

.1إنشائھا وإسنادھا وتنظیمھا وممارستھا سواء كانت قواعد مكتوبة أو غیر مكتوبة

:نظام الجماعة التربویة-ب

ھو نص تنظیمي یحدد العالقات بین أعضاء الجماعة التربویة من تالمیذ ومعلمین وأساتذة 

وھو یضم وبینھم وبین المؤسسة التربویة من جھة أخرى.،وموظفین وأولیاء التالمیذ من جھة

،مجموعة من المبادئ العامة والمفاھیم السلوكیة التي تعد الحد االدنى المشترك الذي یجب التمسك بھ

رض الواقع.أوالعمل على تجسیده في 

تنمیة الشعور بالجماعة والمسؤولیة لدى التالمیذ اتجاه ال بد لنظام الجماعة المدرسیة أن یركز على 

المجتمع بادئا بالبیئة المدرسیة المحیطة بھم، مثل المحافظة على المباني الدراسیة واألدوات التعلیمیة 

واألثاث المدرسي وغیر ذلك.

:قانون الصحة-ت

،سة الصحیة العامةعلى المسائل القانونیة فیما یتعلق بالممارقانون الصحة العامةُیركز

وعلى تأثیرات الصحة العامة الناتجة عن الممارسة القانونیة. وفي شكلھ القانوني، یتضمن قانون 

، الوقایة من اإلصابات السلطة الُشرطیة:الصحة العامة ثالثة حقول أساسیة من الممارسة

2.قانون السكانوواألمراض،

قانون البلدیة:-ث

، 03/05/2013, 1:15مفھوم الدستور وأنواعھ، نقال عن : -1
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=430024

2-20:21  ،06/09/2013 ,http://ar.wikipedia.org/wiki
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ذات سیادة ومحددة في دولةالقومي أو المحلي أو الداخلي فيالقانونھوقانون البلدیات

ویشتمل قانون البلدیات لیس فقط القانون على المستوى القومي، بل كذلك .القانون الدوليمقابل

ورغم أن ،محليالقانون على مستوى الدولة، والمقاطعات، واألقالیم، والمناطق، وكذلك المستوى ال

ھذه القوانین یمكن أن تكون فئات ممیزة، فیما یتعلق بقانون الدولة، فال یھتم القانون الدولي بشكل كبیر 

وبنفس الطریقة ال یمیز القانون الدولي بین القانون العادي ،بھذا التمیز، ویتعامل معھا على أنھا واحدة

.1للدولة والقانون التشریعي لھا

االنتخابات:قانون -ج
ویتیح لكل أطراف العملیة االنتخابیة ،ھو القانون الذي ینظم عملیة االنتخابات في مراحلھا المختلفة

الوقوف على الكیفیة التي یتم من خاللھا إدارة االنتخابات واإلعالن ،من ناخبین ومترشحین ومشرفین

.2عن نتائجھا

قانون المجلس الشعبي:-ح
إذ ،السلطة التشریعیة،المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة،بغرفتیھیمارس البرلمان 

ینص الدستور بھذا الصدد على أنھ یجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من 

3."ومجلس األمة على التوالي حتى تتم المصادقة علیھ،طرف المجلس الشعبي الوطني

قانون حمایة البیئة:-خ
قانون حمایة البیئة أحد فروع القانون الدولي العام الذي یھتم بحمایة البیئة بمختلف یعتبر 

جوانبھا, ویمكن إجمال المواضیع التي یھتم بھا القانون الدولي البیئي فیما یلي:

منع تلوث المیاه البحریة وتوفیر الحمایة واالستخدام المعقول للثروات واألحیاء البحریة.-

الجوي من التلوث.حمایة المحیط-

حمایة النباتات والغابات والحیوانات البریة.-

حمایة المخلوقات الفریدة.-

حمایة البیئة المحیطة من التلوث.-

مجموعة قواعد ومبادئ القانون الدولي التي تنظم ھوقانون حمایة البیئة الدولي إنفوعلیھ 

لتي تنتج عن مصادر مختلفة للمحیط البیئي نشاط الدول في مجال منع وتقلیل األضرار المختلفة ا

.4أو خارج حدود السیادة اإلقلیمیة

1-20:51  ،06/09/2013 ,http://ar.wikipedia.org/wiki
/, 1:13,4/5/2013عبد الفتاح ماضي،  مفھوم االنتخابات الدیمقراطیة، نقال عن: -2

http://www.achr.nu/art220.htm
/http://karaomarbakireldjazair.com،04/05/2013، 9:52، نقال عن: تعریف المجلسقارة محمد بكیر، -3
http://www.bee2ah.com, 11:46، 4/5/2013قانون حمایة البیئة، نقال عن: -4
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.1قانون التأمینات االجتماعیة-د
تھدف التأمینات االجتماعیة إلى تعویض المؤمن علیھ وأسرتھ بحسب األحوال عن الخسارة 

والمتمثلة في فقده الدخل نتیجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدھا والتي تتمثل في ،التي یتعرض لھا

.2البطالةو،المرض،اإلصابة،الوفاة،العجز،بلوغ سن التقاعد

یستوجب تدریس مادة التربیة البیئیة  في مرحلة التعلیم اإلبتدائي( من السنة األولى كما 

مجموعة من الوسائل والسندات  التي یتم تحضیرھا  لتوظیفھا في ابتدائي إلى السنة الخامسة ابتدائي)

أو تلك التي تتوفر في ،أن یحضرھاسواء منھا تلك التي یتعین على المدرس ،كل وضعیة تعلمیة 

نذكر منھا على سبیل المثال:3المؤسسة  أو یتضمنھا الكتاب المدرسي

الخرائط:-
" علم األمكنة" ـالتدریس باعتبارھا مجال یعنى بتعتبر الخریطة وسیلة تعلیمیة فعالة في

لذا فتوظیف الخریطة في الدرس من شأنھ أن یساعد على تقریب األماكن وتكوین ،و" علم المالحظة"

الصور الذھنیة للكثیر من األفكار وترجمتھا إلى واقع عملي یخفف من حدة المساوئ المترتبة عن 

الخریطة تساعد على فھم البیئة المحلیة والمجاورة والبعیدة.وبعبارة أخرى ، 4التعلم اللفظي

فوتوغرافیة:الصور ال-
الصورة مادة اتصال تقیم العالقة بین المرسل والمتلقي، فمرسل الصورة ال یقترح رؤیة محایدة 

ذلك أن الصورة ال ،االجتماعيوالمخیاللألشیاء والمتلقي یقرأھا انطالقا من التجربة الجمالیة 

.بل تحرك حواسھ وأحاسیسھ ومیراثھ العاطفي واالجتماعي،تخاطب حاسة البصر لدى المتلقي فقط

ومن ھنا نرى بأن فھم الصورة یرتبط ارتباطا وثیقا بثقافة المتلقي وقدرتھ على استیعاب مغزاھا وفھم 

ة اللفظیة، فعلى قدر خبرات الفرد أبعادھا وفك رموزھا بدقة وبطریقة سلیمة، وشأنھ في ذلك شأن اللغ

وتجربتھ السابقة وخلفیتھ الثقافیة یكون استعداده لتفھم مضامین الصور الفوتوغرافیة التي تعرض 

لیس موجودا الفرد علیھ وعمق تفسیره لھا، وبتعبیر آخر فإن المعنى الذي تثیره الصورة في ذھن 

ن الصورة بما أمنھ موجود في الشخص المشاھد لھا، وابل یكون جزء،كامال وبالضبط في الصورة

.5تحتویھ من مكونات ما ھى إال مثیر بصري یستدعى ھذه المعاني ویرتبھا

مرجع ، منھاج السنة الخامسة من التعلیم اإلبتدائيیة الوطنیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة،  وزارة الترب-1
.49-48ص، -، صسبق ذكره

http://southsinai.ibda3.org/t221-topic، 17: 15، 4/5/2013ماھیة التأمینات االجتماعیة، نقال عن: -2
مرجع سبق ، االبتدائيمنھاج السنة األولى من التعلیم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة، وزارة التربیة الوطنیة، -3

.41—36ص، -،  صذكره
4-18:46 ،10/09/2013 ,http://www.startimes.com/f.aspx?t=8801254
، 23:16الصور الفتوغرافیة شكل ام مضمون،  نقال عن: -5
4/5/2013،http://www.pcintv.com/forums/showthread.php?t=14986
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أشرطة الفیدیو:-
الفیدیو وسیلة من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة المستخدمة في مجال االتصال قام بقفزة نوعیة 

البعض من الوسائل یقتصر على عرض ،جي التواصليكبیرة في سلسلة التطور والتقدم التكنولو

أما الفیدیو فیجمع بین المثیرات وتسجیل إعطاء التغذیة الراجعة ،المثیرات أو تسجیل االستجابات

.1وھذا ما جعل من ھذه التقنیة وسیلة تعلیمیة لھا مكانتھا المتمیزة في العملیة التربویة

استخدام أشرطة فیدیو تھتم بالوضع البیئي یساھم بشكل كبیر البیئي فإن -أما في الحقل الثقافي

في تنمیة وتطویر الثقافة البیئیة .

لمرحلة التعلیم اإلبتدائي:التربیة البیئیة كتب مادة محتویات وأھداف -2
كتاب السنة األولى ابتدائي:وأھدافمحتویات- 2-1
المحتویات:-1- 2-1

الشخصیة:المحور األول: النظافة -

نظافة الجسم.-

نظافة الثیاب.-

نظافة الطعام والشراب.-

.وحدة إدماجیة-

:المنزلنظافة المحور الثاني:  

نظافة الغرفة.-

نظافة البیت ككل.-

وحدة إدماجیة.-

المحور الثالث: نظافة المدرسة.

القسم.نظافة -

نظافة المدرسة.-

نظافة حدیقة المدرسة-

وحدة إدماجیة.-

المحور الرابع: نظافة المحیط الخارجي:-

الغابة.-

الحدیقة.-

1-18:12 ،07/09/2013 ،www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=918
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نظافة الطریق( الشارع).-

وحدة ادماجیة.-

األھداف:-2- 2-1

الھدف العام للسنة األولى ابتدائي:-

.وطرق ممارستھاقواعد النظافةبالتلمیذتعریف-

الھدف العام الخاص بالمحور األول: النظافة الشخصیة.-

بأھمیة النظافة الشخصیة التي ستمكنھ من محاربة الجراثیم.التلمیذ تعریف -

ولذلك یجب المحافظة على النظافة البدنیة والمنزلیة والمدرسیة والصحیة" ،النظافة عامل أساسي-

النظافة من اإلیمان".

للنظافة عدة مجاالت.-

األھداف الخاصة بالدرس األول: نظافة الجسم:-

نظافة األسنان-وذلك عن طریق حثھ على نظافة أظافره؛ كیفیة القیام بنظافة جسمھالتلمیذإكساب -

نظافة ،نظافة الیدین( بالماء والصابون)،)المحددة لذلكعدد المرات والمدة،الفرشاة والمعجونب( 

االستحمام الكامل للجسم.،الشعر( عدد المرات في األسبوع)

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: نظافة الثیاب:-
ثقافة نظافة ثیابھ من خالل إكسابھ كیفیة التفریق بین إذا ما كانت مالبسھ نظیفة أم ال التلمیذ إكساب -

بناء على الشكل والرائحة.

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: نظافة الطعام والشراب:-
أن یستنتج:على عند انتھاء التلمیذ من االطالع على الدرس یصبح قادرا 

ؤثر تأثیرا ایجابیا على صحة الفرد.بان نظافة الطعام والشراب ت-

طرق المحافظة على الطعام والشراب.-

أھمیة نظافة الطعام والشراب.-

إدماجیة:وحدة األھداف الخاصة بالدرس الرابع: -
والمعنون بالنظافة الشخصیة إحضاریطلب المعلم من التالمیذ في بدایة المجال األول 

:ھاماتم تقدیمھ على مستوى الدروس نذكر منمجموعة من األدوات الالزمة لدعم 

فیما یخص نظافة األسنان:-1
فرشاة ناعمة الشعر.-أ

معجون األسنان.-ب

خیط األسنان.-ج
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غسول األسنان.-د

یحاول المعلم باستخدام ھذه األدوات تعلیم التالمیذ كیفیة تفریش أسنانھم.

فیما یخص نظافة الیدین:-2
الطریقة الصحیحة لتنظیف الیدین.عرض فیدیو تعلیمي عن

:الھدف العام الخاص بالمحور الثاني: نظافة المنزل-

عن نظافة البیت( أسرتھأفراد بقیة نھ مسؤول تماما مثل أإكساب التلمیذ الشعور بالمسؤولیة؛ بمعنى -

.یعتاد على االھتمام بھحتى وھدوئھ وجمالھ ،المنزل)

األول: نظافة الغرفة:األھداف الخاصة بالدرس -

عن طریق:سلوكات ایجابیة حول تنظیم وتنظیف غرفتھالتلمیذإكساب -

واألماكن المخصصة لھا.وضع األلعاب واألشیاء المرمیة والمبعثرة في الصنادیق -

.تنظیف السطوح المكتبیة مع ترتیب الفراش-

الغرفة وزوایاھا.تنظیف أرضیة -

الثاني: نظافة البیت:األھداف الخاصة بالدرس -
بعد انتھاء التلمیذ من االطالع على ھذا الدرس یصبح قادرا أن یستنتج:

كیفیة تنظیف البیت وترتیبھ.-

أھمیة نظافة البیت.-

حد العوامل الرئیسیة للمحافظة على صحة أأن یدرك التلمیذ أن صحة البیئة المنزلیة ونظافتھا ھي -

المجتمع بشكل عام.

التخلص من النفایات المنزلیة بوضعھا في أكیاس محكمة اإلقفال.أھمیة -

إدماجیة:خاصة بالدرس الثالث: وحدة األھداف ال-
ھذه الصور تحتوي على ،یقوم المعلم بإحضار مجموعة من الصور ذات حجم كبیر

كما یحاول أن یعرض صور أخرى ، ونظافة البیت ككل،موضوع نظافة الغرفة الخاصة بالطفل

، باإلضافة إلى( شرائط سمعیة بصریة)،تعبر على غرفة الطفل عندما تكون في حالة فوضى

رسوم متحركة.

: نظافة المدرسة:الثالثاألھداف الخاصة بالمحور -

، المدرسة،إكساب التلمیذ السلوكیات االیجابیة اتجاه المحافظة على نظافة البیئة المدرسیة( القسم-

الحدیقة...الخ).

األھداف الخاصة بالدرس األول: نظافة القسم:
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أن یھتم التالمیذ بالمحافظة على نظافة القسم.-

أن یدرك التالمیذ أھمیة المحافظة على األثاث المدرسي.-

ان یدرك التالمیذ روح التعاون فیما بینھم وحب وروح العمل الجماعي بروح الفریق الواحد.-

لتالمیذ والمعلمین.أن یتم بث روح التنافس بین ا-

أن یدرك التالمیذ شدة خطورة ظاھرة الكتابة على الجدران وبالتحدید جدران المدرسة.-

أن یستشعر التالمیذ قیمة أھمیة اآلیات واألحادیث النبویة التي تحث على النظافة.-

والطاوالت.، المحافظة على المقاعد الدراسیة-

إتالفھا.المحافظة على الكتب المدرسیة وعدم-

في القسم إللقاء المخلفات فیھا.المھمالت وضع سلة -

الھدف الخاص بالدرس الثاني: نظافة المدرسة:-

سلة رمي األوساخ فيو،افظة على نظافة المدرسةالمحالخاصة بإكساب التلمیذ السلوكیات االیجابیة -

نظافة جدران المدرسة.، نظافة الحمامات، األوراق)،أكیاس السبش والبسكویت(المھمالت

الھدف الخاص بالدرس الثالث: نظافة حدیقة المدرسة:-

، یھمثر بیئي جمیل لدأتكریس حب العمل للحدیقة المدرسیة في نفوس التالمیذ لما لھذا السلوك من -

ویعرفھم ،مما ینمي لدیھم مواقف ایجابیة اتجاه البیئة،عناصر المنظومة البیئیةأو تقریبھم من

بالتنوع البیولوجي ومختلف تجلیاتھ.

توطید عالقة التلمیذ بحدیقة المدرسة نفسیا وحسیا حتى یتوطن في نفسھ حب االعتناء بھا-

باإلضافة إلى تنظیم حملة نظافة عامة لمحیط المدرسة .،والمحافظة علیھا ومقاومة كل ما یؤذیھا

إدماجیة:األھداف الخاصة بالدرس الرابع: وحدة -
نشاط:-1

في ھذا المحور( نظافة المدرسة) بجملة من النشاطات التي بامكانھا ترسیخ یقوم المعلم

أھداف ھذا المحور في أذھان التالمیذ نذكر منھا على سبیل المثال:

تقدیم أشرطة فیدیو تعبر عن النظافة في القسم والمدرسة وكذا حدیقة المدرسة.-

أو صور بھا شعارات حول ،بإحضار صور جمیلة معبرة على جمال البیئة الطبیعیةتكلیف التالمیذ -

ونظافة المدرسة بصفة خاصة.،المحافظة على النظافة بصفة عامة

:"لنحافظ على نظافة بیئتنا المدرسیة": مسرحیة-2

."یفتح الستار على منظر لقسم دراسي"-
."والثانیة تدخل علیھا،في القسمبنتان األولى جالسة"

طمة.اھذا الحذاء یافأجملیا سالم ما مریم:
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.أعجبك الحذاء یا مریم؟فاطمة بغرور:

.من أین اشتریتھ یا فاطمة؟،الروعةإنھ غایة في أعجبني،مریم:

.من السوق یا عزیزتي؟فاطمة:

ولكن من أي محل اشتریتھ؟.،أعرف أنھ من السوقمریم:

محل جدید بضاعتھ جمیلة جدا.،من محل في الركن األیسر من السوقفاطمة:

ھل بإمكانك أن تصفي لي المكان جیدا؟.مریم:

سأخط لك موقع المحل فتابیعیني.بكل سرور یا صدیقتيفاطمة:

فعلي ذلك.إ، حسنا حسنامریم:

."ولكنھا تقف بعیدا،بینھماتدخل علیھما تلمیذة ثالثة وتستمع للحوار القائمفي ھذه األثناء " 
."بالكتابة على الطاولةفاطمة تخرج قلما وتبدأ "

بعد المكتبة بثالث محالت:،وھنا المكتبة الحدیثة،مدخل السوقأنظري ھنا فاطمة:

" تتدخل البنت الواقفة بعیدا وتصرخ بغضب واستنكار".
یا فاطمة؟ ماذا تفعلین؟.ما ھذا ھدى:

ماذا حدث حتى ثرتي فجأة؟.،ماذا حل بكفاطمة" وقد بدت غاضبة":

لماذا تكتبین على الطاولة؟.ھدى:

العظیم في كتابتي على الطاولة؟.؟ وما ھو األمرھذا ماجعلك تثورینأ:" باستھزاء وسخریة"فاطمة

لماذا إستأتي یا ھدى؟.مریم:

ولكن لیس من الصواب أن ترسمي على الطاولة یا فاطمة.ھدى:

.وما شأنك أنت؟، طاولتيإنھا فاطمة:

فعلي ما شئتي.إعندي لكي سؤاالن وبعدھا ھدى:

ھدى.معلمةیا تفضلي فاطمة:

ي الطاولة في أول العام الدراسي؟ نظیفة أم كما ترینھا اآلن وقد كتبتي علیھا؟.كیف وجدتھدى:

؟.ولكن ولكن ماھو السؤال الثاني،نظیفةأ أ أ...بارتباك":"فاطمة

سأعاقبك عقابا ، ماذا ستفعلین؟،ى جدرانھ بالدھانوقمت بالكتابة علما رأیك لو أتیت إلى بیتكم ھدى:

شدیدا.

ولماذا تعاقبیني؟.، ماذا" بغضب واضطراب": فاطمة

عفوا.ھدى:

توسخین بیتنا وتریدین العفو.فاطمة:
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فمثلما ،للمدرسة وتالمیذھاملك أقولھ لك أن الطاوالت واألثاث المدرسي ھذا ما أردت أن ھدى:

فنظافة المدرسة من نظافتنا.،وجدتھا نظیفة واجب علیك أن تحافظي على نظافتھا

بأدوات ومرافق المدرسة.صدقتي یا أختاه وأعدك أنني لن أقوم بأي عمل فیھ ضرر فاطمة" بخجل":

.أحسنت یا ھدى لقد أدركت اآلن أھمیة النظافةمریم:

علینا جمیعا أن نحافظ على نظافتنا ونظافة مدرستنا.نعم یا أخوات ھدى:

أفضل.خذي یا فاطمة وارسمي لي مكان المحل ھنا :"تخرج ورقة"مریم 

في سلة المھمالت بعد استخدامك لھا.وال تنسي رمي الورقة ، ھكذا أفضل وأنظفھدى:

:ولكن دعونا جمیعا نقول وبصوت واحد،عزیزتي فقد أدركت أھمیة النظافةال تخافي یامریم:
.1" فلنحافظ على نظافة بیئتنا المدرسیة"

األھداف الخاصة بالمحور الرابع: نظافة المحیط الخارجي:-
یصبح قادرا على:،عند انتھاء التلمیذ من االطالع على دروس محور نظافة المحیط الخارجي

تمنع ،عدیدة( یسمح بالعیش في بیئة صحیة وجمیلةن لنظافة المحیط الخارجي فوائد بأأن یستنتج -

)....إلختدخل البھجة والسرور على النفوس،انتشار األمراض

سالمة المحیط.لالمھددة إحصاء بعض السلوكات -

األھداف الخاصة بالدرس األول الغابة:-
إكساب التلمیذ قواعد الحفاظ على الغابات.-

بفوائد الحفاظ على الغابات على سبیل المثال: التلمیذ تعریف -

التقلیل من أخطار الفیضانات.-

حفظ الوسط الحیوي.-

توقف اإلنجرافات الثلجیة في المناطق الجبلیة.-

حث التالمیذ على الحفاظ على البیئة من خالل التنزه في الغابة.-

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: الحدیقة:-
التالمیذ سلوكات ایجابیة حول المحافظة على نظافة الحدیقة عن طریق جمع القمامة إكساب -

في الحاویات القریبة من الحدیقة  والموجودة وسطھاھاومن ثم وضع،ووضعھا في أكیاس سوداء

...وغیرھا من وكذا وضع الفتات مكتوب علیھا عبارات تدعو إلى المحافظة على نظافة المدرسة

یجابیة.السلوكیات اال

, 15/01/2013, 10:30نقال عن: ،-لنحافظ على بیئتنا المدرسیة-مسرحیة،أقالم التالمیذمجلة -1
http://a9lam.3abber.com/post/115144



تصمیم منھاج مقترح للتربیة البیئیة في المرحلة االبتدائیةالخامس:           الفصل 

143

غرس في نفوس التالمیذ أن المحافظة على نظافة الحدیقة تعمل على تلطیف الجو المحیط بالمنزل -

وتمنع األتربة من الدخول إلى فناء المنزل.، وتخفیف حدة الریاح ال سیما المحملة بالغبار والرمال

ید تساھم بقدر كبیر في توطن الحدائق أو، ن األشجار ھي رئة العالمأغرس في نفوس التالمیذ ب-

الروابط االجتماعیة بین الناس.

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: نظافة الطریق( الشارع):-
جل الحد من ظاھرة تكاثر الذباب الذي ینقل أثقافة الحفاظ  على نظافة الطریق من التلمیذ إكساب 

وذلك حفاظا ،وإكسابھ كیفیة التخلص من القمامات وعدم رمیھا إلى الشارع،الجراثیم بین األفراد

على صحتھ وصحة بیئتھ ومحیطھ القریب والبعید.

األھداف الخاصة بالدرس الرابع: وحدة  إدماجیة:-
ویطلب ،یقوم المعلم إلعداد ھذه الحصة بإحضار جملة من الصور المعبرة على ھذا المحور

من التالمیذ تصنیفھا إلى مجموعتین:

،الحدیقة،مجموعة الصور المعبرة عن السلوكات االیجابیة اتجاه الحفاظ على نظافة البیئة( الغابة-أ

)....إلخالشارع- الطریق

، الحدیقة،مجموعة الصور المعبرة عن السلوكات السلبیة اتجاه البیئة( الغابة-ب

)....إلخالشارع،الطریق

كتاب السنة الثانیة ابتدائي:وأھدافمحتویات- 2-2
المحتویات:-1- 2-2

المحور األول: مواد التنظیف:

أحصي مواد التنظیف والتطھیر.-

أتعرف على خطورة مواد التنظیف والتطھیر.-

عبر عن السلوك الصحیح والسلوك الخاطئ.أ-

دماجیة.إوحدة -

الثاني: األخطار في المنزل:المحور -

حوادث السقوط.-

تناول المواد الخطیرة.-

حوادث الكھرباء والغاز.-

إدماجیة.وحدة  -

المحور الثالث:األخطار في المدرسة:-
.المدرسةداخل األخطار -
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اللعب باألدوات المدرسیة الحادة.-

األلعاب الریاضیة.-

إدماجیة.وحدة  -

المحور الرابع: األخطار في المحیط العام:-

الضوضاء واألصوات العالیة.-

تراكم القمامة والمواد الخطیرة.-

البحیرات).،الحفر الموجودة في الطرقات( البالوعات-

إدماجیة.وحدة  -

األھداف:-2- 2-2

الثانیة ابتدائي:الھدف العام الخاص بالسنة -

التعریف باألخطار وسبل الوقایة منھا.-

األھداف الخاصة بالمحور األول: مواد التنظیف:-

التعریف بمختلف مواد التنظیف.-

التحذیر من خطورة مواد التنظیف.-

األھداف الخاصة بالدرس األول: أحصي مواد التنظیف والتطھیر.-
المستعملة للتنظیف والتطھیر.إحصاء التلمیذ  مختلف المواد -

ومعاینة حالة تواجدھا.،التمییز بین مواد التنظیف والتطھیر من خالل ماھو مدون على علبھا-

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: أتعرف على خطورة مواد التنظیف والتطھیر:-

ن مواد التنظیف تشكل خطورة على صحتھ وصحة بیئتھ( وأخطار قریبة أإكساب  التلمیذ ثقافة -

وبعیدة المدى).

.)مواد التبییض والمبیدات الحشریة والعشبیة(مواد التنظیف خطورة تعریف التلمیذ بأكثر -

ن مواد التنظیف والتطھیر تشكل خطورة على البیئة وخاصة عندما تكون أثقافة التلمیذإكساب -

القارورات أو العلب فارغة وترمى في أشعة الشمس.

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: التعبیر عن السلوك الصحیح والسلوك الخاطئ:-

تحذیر الطفل من تواجده مع أمھ أثناء التنظیف.-

التحذیر من ترك مواد أو مستحضرات التنظیف في متناول األطفال.-

واألطفال.إبعاد المستحضرات عن األكل -

عدم خلط نوعین من المواد الكیماویة أو أكثر مع بعضھا.-

استعمال بدائل طبیعیة للتنظیف.-
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إدماجیة.وحدة  األھداف الخاصة بالدرس الرابع: -
ثم یقوم ،یحضر المعلم معھ مجموعة من القارورات لبعض من مواد التنظیف تكون فارغة

، حد تالمیذ تھ حول اسم المنتوجأورة ما ویقوم باستجواب بعدھا یأخذ قار،بترتیبھا فوق الطاولة

إلى أن یكمل العملیة.وھكذا دوالیك ، وفوائده ومخاطره

بعد االنتھاء من ھذه المرحلة ینتقل المعلم إلى مرحلة أخرى وھي مرحلة قراءة العالمات التي 

تدل على األخطار الموجودة في المواد الكیماویة مثل:

نھ منتوج ضار ومھیج.أتدل على : )xالمثلث الذي بداخلھ عالمة (-

نھ منتوج ذو مواد سامة أو ترمز إلى خطر الموت. أتدل على : المثلث الذي بداخلھ جمجمة-

نھ منتوج ذو مواد قابلة لالشتعال.أتدل على : المثلث الذي بداخلھ عالمة النار-

نھ منتوج ضار بالبیئة.أیدل على : المثلث المرسوم بداخلھ شجرة وسمكة-

باإلضافة إلى التركیز على قراءة التعلیمات.-

الھدف العام الخاص بالمحور الثاني: األخطار في المنزل:-

إكساب  التلمیذ أھم األسباب المؤدیة إلى حدوث األخطار بالمنزل.-

األھداف الخاصة بالدرس األول: حوادث السقوط:-
التلمیذ بأھم أسباب حوادث السقوط.تعریف  -

تعریف التلمیذ  بسبل الوقایة من حوادث السقوط.-

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: تناول المواد الخطیرة:-

تعریف التلمیذ بخطورة المواد الخطیرة( األدویة ومواد التنظیف).-

.)خاصة عندما یكون حدیث الوالدة(نھ أكثر األفراد تأثرا بخطر ھذه المواد أتعریف التلمیذ -

.ىإكساب التلمیذ قدرة التمییز بین الدواء والحلو-

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: حوادث الكھرباء والغاز:-
.- الغاز-التعریف بأحد مكونات البیئة-

التعریف باألسباب المؤدیة إلى تسرب الغاز.-

الغاز.التعریف بالحوادث الناجمة عن تسرب -

تنبیھ التلمیذ بعدم التقرب أو االقتراب من األسالك الكھربائیة.-

وحدة إدماجیة:األھداف الخاصة بالدرس الرابع: -
:مام السلوك الخاطئأوحرف(خ) ،مام السلوك الصحیحأص) ضع عالمة(-1
ترك الطفل وحده في المطبخ.-أ

تحمیل المقبس الكھربائي فوق طاقتھ.-ب
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ن یتسلقھ مثل الكرسي والطاولة.أبعاد الطفل عن أي شيء یمكن إ-ت

دوات المطبخ الحادة( السكین....).أاللعب ب-ث

عدم اقتراب الطفل من مفتاح الكھرباء ویداه مبلولتان.-ج

بعاد مفاتیح الكھرباء والغاز عن متناول أیدي األطفال.إ-ح

ل بمنتھى الدقة.جھزة الكھرباء والغاز تعمأن أالتاكد من -خ

شواھد:قصة: -2
البالغة من العمر،" ھبة الرحمان"فاستوقفتنا مأساة الطفلة،تصفحنا صور حیاتنا الیومیة

( سنة واحدة)؛ ھذه الطفلة الصغیرة المقبلة على الحیاة خسرت حیاتھا بسبب إھمال أو جھل األم 

لق القارورة غعن -بعد إزالتھا الغبار وتنظیف الغرفة-بكیفیة حفظ مواد التنظیف؛ إذ غفلت األم

من المنظف یسبقھا أجلھا لتحد حیاتھا بشربھا الطفلة وحضرت . ابنتھا الوحیدةورفعھا عن متناول 

لتفارق الحیاة بعد معاناتھا في المستشفى مدة ستة أیام.،....األم بعد ذلك وھي تنازعلتعثر علیھا 

األھداف الخاصة بالمحور الثالث: األخطار في المدرسة:-
یتعرف التلمیذ أنمؤشر ھذا الھدف ھو، وأن یكون المتعلم قادرا على ذكر األخطار في المدرسة

تسلق ،اللعب باألدوات الحادة،اللعب بالحجارة،على األخطار في المدرسة ویتجنبھا( الشجار

)....األشجار

المدرسة:داخل األھداف الخاصة بالدرس األول: األخطار 

أن یتعرف التلمیذ على مختلف األخطار التي یمكن أن یتعرض لھا في المدرسة.-

على مدى خطورة  األخطار التي یتعرض لھا داخل المدرسة.ن یتعرف التلمیذأ-

أن یتعرف التلمیذ على أھم سبل الوقایة من تلك األخطار.-

اللعب باألدوات المدرسیة الحادة:األھداف الخاصة بالدرس الثاني: -

.الحادةتعرف التلمیذ على كیفیة التعامل مع األدوات المدرسیةیأن-

.الحادةاألضرار التي تخلفھا األدوات المدرسیةعلىالتلمیذتعرف یأن -

تعرف التلمیذ على األدوات المدرسیة في حالة استعمالھا االستعمال الصحیح.یأن-

األلعاب الریاضیة:األھداف الخاصة بالدرس الثالث: 

األلعاب الریاضیة.أن یتعرف التلمیذ على أنواع -

األلعاب الریاضیة.أن یتعرف التلمیذ على أضرار -

بالدرس الرابع: وحدة إدماجیة.األھداف الخاصة 
نشاط:-1
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یحضر المعلم معھ جملة من الصور المعبرة على أھم األخطار المدرسیة نذكر منھا على 

سبیل المثال:

مما یحدث لھ سجحات دامیة نتیجة الحتكاكھ ،صورة لطفل یقع في الفناء ویصطدم بالحجارة-

باألرض.

وإذا بھ یفقد توازنھ ویسقط.؛صورة لطفل یتسلق أشجار المدرسة-

:اللعبة الخطیرةقصة: -2

بعد انتھاء المعلم من إلقاء درس في مادة ،حد األقسام االبتدائیةجرت أحداث القصة داخل أ

في ھذه األثناء التفت التلمیذ رضا الى ،القسموجلوسھ في مكتبھ لتصحیح كراریس، الریاضیات

ودار الحوار التالي بینھما:، زمیلھ عمر

: ما رأیك أن نلعب اآلن؟.رضا

: انتظر حتى یخرج المعلم من القسم.عمر

: ال تخف...دعنا نلعب یاصدیقي.رضا

: حسنا.عمر

: ما رأیك أن نتبارز بھذین المدورین؟.رضا

: موافق.عمر

ویصیب عمر عین زمیلھ بالمدور عن غیر قصد.،لحظات فقطوماھي إال 

: عیني..عیني.رضا

: ماالذي حدث؟.المعلم

ماھذا؟.التالمیذ:

كنا نلعب فقط.،لم أقصد إیذاءهعمر:

(وبعد أیام أفاد التقریر الطبي رضا إلى المستشفىالتلمیذوعلى جناح السرعة طلب المعلم إسعاف 

فقدان رضا لبصره).

قام بطرح جملة من األسئلة على تالمذتھ فیما یخص أحداث ،انتھاء المعلم من سرد ھذه القصةوبعد 

ھذه القصة:

ما سبب إصابة عین رضا؟.-1

بالمدور سلوك صحیح؟.رضا وعمرھل لعب -2

ماھي األخطار التي یمكن أن تنجم عن اللعب باألدوات المدرسیة الحادة؟.-3

السلوك الخاطئ؟.كیف یمكن تفادي ھذا -4

في المحیط العام:المحور الرابع: األخطارالھدف العام الخاص ب-



تصمیم منھاج مقترح للتربیة البیئیة في المرحلة االبتدائیةالخامس:           الفصل 

148

یصبح قادرا على:األخطار  في المحیط العامعند انتھاء التلمیذ من االطالع على محور 

تراكم ،أن یتعرف على أھم األخطار الموجودة في المحیط العام كالضوضاء واألصوات العالیة-

البحیرات).،الحفر الموجودة في الطرقات( البالوعات،والمواد الخطیرةالقمامة 

الثقافة البیئیة ھي الركیزة األساسیة للحد من ھذه األخطار.أن یدرك بأن -

:الضوضاء واألصوات العالیةاألھداف الخاصة بالدرس األول:-

أن یتعرف التلمیذ على مصادر الضوضاء واألصوات العالیة.-

یتعرف التلمیذ على مدى خطورة الضوضاء واألصوات العالیة على صحة الفرد والمجتمع.أن -

أن یتعرف التلمیذ على أسالیب تجنب ھذا الخطر.-

:تراكم القمامة والمواد الخطیرةاألھداف الخاصة بالدرس الثاني:  -

تراكم القمامة والمواد أن یتعرف التلمیذ على مختلف األضرار التي تصیب اإلنسان والبیئة جراء -

الخطیرة.

أن یتعرف التلمیذ على أن المسؤول على تراكم القمامة والمواد الخطیرة ھو المواطن بالدرجة -

والبلدیة بالدرجة الثانیة.، األولى

أن یتعرف التلمیذ على سبل الوقایة من أخطار تراكم القمامة والمواد الخطیرة.-

ظة على نظافة المحیط مسؤولیة جماعیة یجب اإللتزام بھا.أن یدرك التلمیذ بأن المحاف-

:البحیرات)،الحفر الموجودة في الطرقات( البالوعاتاألھداف الخاصة بالدرس الثالث: -

أن  یتعرف التلمیذ على أسباب الحفر الموجودة في الطرقات.-

أن یتعرف التلمیذ على مختلف مخاطر الحفر الموجودة في الطرقات.-

.( تلوث بصري)أن یدرك التلمیذ بأن وجود الحفر في الطرقات ھو منظر مفزع وغیر حضاري-

:إدماجیةوحدة األھداف الخاصة بالدرس الرابع:  -

ھي التأثیرات الصحیة الناجمة عن الضوضاء؟.ما-

ھي األخطار التي یتعرض لھا اإلنسان والبیئة جراء تراكم القمامة؟.ما-

عن انتشار الحفر والبالوعات في الطرقات؟.الذي ینجم ما-

كتاب السنة الثالثة ابتدائي:وأھداف محتویات- 2-3
المحتویات: -1- 2-3

المحور األول: الماء:-

حاالت الماء.-

استخدامات الماء.-

ترشید استھالك الماء.-
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إدماجیة.حدة و-

المحور الثاني: الھواء:-
.الھواء ومكوناتھ-

خصائص الھواء.-

الغازات السامة.-

إدماجیة.وحدة  -

المحور الثالث: عالم النبات:-
الغطاء النباتي.-

المحافظة على النبات.-

أثر النبات في البیئة.-

إدماجیة.وحدة -

الحیوانات:المحور الرابع: عالم -

تنقل الحیوانات في أوساطھا.-

التغذیة عند الحیوانات.-

الرفق بالحیوانات.-

إدماجیة.وحدة  -

األھداف: -2- 2-3

الھدف العام للسنة الثالثة ابتدائي:-

وأھمیتھا.ویطلع على مكونات البیئةلتلمیذاأن یتعرف-

.للمحور األول: الماءالھدف العام -

التي ال یمكن اإلستغناء عنھا بأي حال من األحوالأحد عناصر البیئةاكساب التلمیذ ثقافة أن الماء -

محافظة علیھ من التبذیر والتلوث.باإلضافة إلى إكساب التلمیذ القدرة على حسن استعمال الماء وال

مجاالت استعمالھ.ن یحدد أو،فوائد الماء ومصادرهبتعریف التلمیذ-

األھداف الخاصة بالدرس األول: حاالت الماء.-
عند انتھاء التلمیذ من االطالع على ھذا الدرس نتوقع لھ أن یصبح قادرا على:

صلب).،غازي،إدراك أن للماء ثالث حاالت( سائل-

إدراك كیفیة تحول الماء من حالة إلى حالة.-

الطبیعة.أن یتعرف على دورة الماء في -

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: استخدامات الماء.-
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من االطالع على ھذا الدرس نتوقع لھ أن یصبح قادرا على أن یحدد:عند انتھاء التلمیذ 

استعماالت الماء ووظائفھ.-

استعماالت المیاه العذبة والمیاه المالحة.-

الماء.بالدرس الثالث: ترشید استھالك األھداف الخاصة-
:عند انتھاء التلمیذ من اإلطالع على ھذا الدرس نتوقع أن یصبح قادرا على 

أن یظھر وعیا بأھمیة المحافظة على مصادر المیاه الطبیعیة الموجودة.-

النبات).،الحیوان،أن یدرك أن الماء نعمة وھو ضروري لحیاة مختلف الكائنات( اإلنسان-

لألجیال القادمة( التنمیة المستدامة).أن الماء حق لنا كما ھو حق -

إدماجیة:األھداف الخاصة بالدرس الرابع:  وحدة  -
نشاط:-1

إقامة تجربة تظھر حاالت تحول الماء:
وبعدھا یأخذ ذلك الجلید ویضعھ في قدر صغیر فوق نار ،یحضر المعلم معھ جلیدا أو ثلجا

ویبدأ ،وعندما یصل الماء الى درجة الغلیان،ھادئة ویطلب من التالمیذ التركیز وتسجیل مالحظاتھم

ل المعلم تالمذتھ عن الحالة الثانیة التي تحول إلیھا الماء.أعندھا یس، البخار في التصاعد

ل مرة أخرى تالمذتھ عن أس؛ ثم یسأمتبقي في القدر ویسكبھ في كبعد ھذه المرحلة یأخذ الماء ال

الحالة الثالثة التي تحول إلیھا الماء.

:كل صباحغسل وجھيأأنشودة: -2

غسل وجھي كل صباح أ-

یشرق وجھي كالمصباح.-

أسناني دوما بیضاء.-

تلمع مثل نجوم سماء.-

غسلھا أربع مرات.أ-

بالمعجون وبالفرشاة.-

.غسلأغسل أغسل وجھي أ-

غسل وجھي كل صباح.أ-

حمزة حمزة حمزة.-

سمع؟ من ناداني؟.أماذا -

أنا یاحمزة قد نادیتك.-

حد بمكاني.أال یوجد -



تصمیم منھاج مقترح للتربیة البیئیة في المرحلة االبتدائیةالخامس:           الفصل 

151

بال یاحمزة ھا أنا جنبك.-

عجبا عجبا من یتكلم.-

قطرة ماء قطرة ماء قطرة ماء.-

من تتكلم.-

قطرة ماء.-

ھل تدري ما قطرة ماء.-

قطرة ماء ال تعرفھا.-

كم تخدمك وكم تھدرھا.-

مني تتغذى األنھار.-

تحي مني ذي األشجار.-

ھل كانت دنیاك جمیلة؟.-

لوال الماء بكل خمیلة.-

ھل كنت تنظف أسنانك؟.-

أو تجعل كالجنة دارك؟.-

جسمك أكثره لو تدري.-

من ماء لكن ال یجري.-

أنا سر حیاة األشیاء.-

تدري ما قطرة ماء؟.ھل -

عفوا یا قطرة لم أقصد.-

حمزة البأس ال تبعد.-

ماذا تبغي القطرة مني؟.-

أنصت یاحمزة وافھمني.-

ھل تسمع؟.-

صوت القطرات.-

تسقط في كل الحارات.-

قطرة ماء فوق القطرة.-

تغدو سیال تجري نھرا.-

قطرة ماء فوق القطرة.-

تغدو سیال تجري نھرا.-
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حقا أصبحت القطرات -

نھرا یجري.-

لكن مات.-

لم یذھب لسقاء الشجر.-

لم یرو وریقات الزھر.-

لم یشرب منھ العطشان.-

لكن طبیعة اإلنسان.-

اإلنسان.-

یاسر حیاة األكوان.-

یا نعمة ربي الرحمان.-

لن أسرف في قطرة ماء.-

وسأخبر كل الجیران.-

الماء عماد معیشتنا.-

جعل دنیانا كجنان.ی-

یاسر حیاة األكوان.-

.1غسل وجھيأ،أغسل وجھي-

الھدف العام للمحور الثاني: الھواء-
عند انتھاء التلمیذ من االطالع على ھذا المحور یصبح قادرا على:

أن یتعرف على الھواء كأحد عناصر البیئة وأھم مكوناتھ.-

وأھم الغازات السامة التي یمكن ان تمس ھذا العنصر.،أن یتعرف على خصائص الھواء-

األھداف الخاصة بالدرس األول الھواء ومكوناتھ.-
:عند انتھاء التلمیذ من االطالع على درس الھواء ومكوناتھ لیصبح قادرا على 

أن یستنتج أن الھواء موجود في كل مكان.-

ویكون الباقي من بخار الماء ، 21األكسجین ، 78أن یتعرف على مكونات الھواء( النیتروجین -

ومن غازات عدیدة).

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: خصائص الھواء:-
عند انتھاء التلمیذ من االطالع  على درس خصائص الھواء یصبح قادرا على:

،30/06/2013, 11:45نقال عن: ،أنشودة أغسل وجھي كل صباح-1
http://www.youtube.com/watch?v=Nn7lCPRwA_Y
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أن یستنتج أن الھواء موجود یمأل الفراغات.-

یستنتج أن الھواء یتحرك.أن -

أن الھواء یمر داخلنا( التنفس).أن یستنتج-

اإلنسان والحیوان والنبات).(یحيالھواء بأن یستنتج أن -

أن یستنتج أن للھواء ضغط ووزن. -

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: الغازات السامة.
عند انتھاء التلمیذ من االطالع على درس الغازات السامة یصبح قادرا:

السامة.أن یعرف طبیعة الغازات -

سامة وغیر السامة).مواد كیمیائیة ،سامة قاتلة،ئیةأن یستنتج أن للغازات السامة أنواع ( مواد كیمیا-

أن یتعرف على أھم سبل الوقایة من خطر الغازات الكیمیائیة السامة.-

إدماجیة.األھداف الخاصة بالدرس الرابع: وحدة -
ولكن لبضعة دقائق فقط ،وأیام بدون ماء،ألسابیع بدون طعامثبت علمیا أن البشر یمكنھم العیش -1

بدون ھواء. ولھذا السبب فنوعیة الھواء الذي نتنفسھ تؤثر تأثیرا كبیرا وھاما للغایة على صحتنا. وإن 

توفیر حصة كافیة من الھواء النقي من أصعب األمور التي تواجھنا في حیاتنا الیومیة لذا فإن 

یتنا جمیعا.المحافظة علیھ مسؤول

في الجدول التالي:اتجاه عنصر الھواءبین السلوكات االیجابیة والسلبیة-أ

السلوك السلبيالسلوك االیجابيالسلوكات

أجب عما یلي:-ب

ماھو الھواء؟.-

لماذا نتنفس الھواء؟.-

نحن نعیش بالھواء أم الھواء یعیش بنا؟.-
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وفي المدینة التي تقطن بھا على وجھ ،التلوث الھوائي في المدن الكبرىأبین بعض أسباب -

الخصوص؟.

على اإلنسان والبیئة؟.الغازات السامة ما تأثیر -2

األھداف الخاصة بالمحور الثالث:عالم النبات:-

أھمیة وفوائد الغطاء النباتي للبیئة وأسالیب حفظھ وتنمیتھ.التلمیذإكساب -

الخاصة بالدرس األول الغطاء النباتي :األھداف -

بماھیة الغطاء النباتي.التلمیذتعریف -

.-حفظ التوازن البیئي-بأھمیة الغطاء النباتي من حیث تأثیره االیجابي في البیئةالتلمیذتعریف-

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: المحافظة على النبات:-

)وعدم قطعھا أو حرقھا...الخ،وذلك بسقیھاعلى (كیفیة المحافظة التلمیذإكساب-

إكساب التلمیذ أھمیة المحافظة على النبات من أجل حیاة سلیمة لالنسان والحیوان والبیئة.-

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: أثر النبات في البیئة.-

أن النباتات تؤثر في البیئة.التلمیذیتعلم -

بأن إھمال النباتات یؤثر سلبا على البیئة واإلنسان والحیوان.التلمیذیتعلم-

إدماجیة.الرابع: وحدة  األھداف الخاصة بالدرس-
إلى ما یدعو الرسول صلى هللا علیھ وسلم في ھذین الحدیثین:-1

رواه -قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:" من كانت لھ أرض فلیزرعھا أو لیمنحھا أخاه"-أ

أبي ھریرة.مسلم عن 

قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:" مامن مسلم یغرس غرسا إال كان ما أكل منھ لھ صدقة -ب

رواه -"وما أكلت الطیر فھو لھ صدقة،وما أكل السبع منھ لھ صدقة،وما سرق منھ لھ صدقة

-مسلم
قصیدة: أسبوع الشجرة-2

.***   وافیت جموعا منتظرةأھال یا أسبوع الشجرة

.أحببنا الخضرة أطفاال  ***   وكبارا نھتف للشجرة

.تعطینا ظال یحمینا   ***   وجماال یسعد من نظرة

.وفوائد أخرى مشتھرةوغذاء نطعمھ أیضا   ***   

.وهللا یبارك من شكره

.كي نزرع في یوم الشجرةھیا یا إخواني ھیا   ***   
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.1***   خضراء ودوما مزدھرةھیا كي نجعلھا تبدو 

لماذا؟.وإلى ماتدعونا ھذه القصیدة؟ -

الھدف العام الخاص بالمحور الرابع: عالم الحیوانات.-

ن الحیوانات ھي أحد أھم الكائنات الحیة التي تحتاجھا البیئة واإلنسان على حد أتعریف التلمیذ ب-

سواء.

وأنواعھا تتطلب منا نحن البشر المحافظة علیھا.وأن الحیوانات بمختلف أشكالھا -

األھداف الخاصة بالدرس األول: تنقل الحیوانات في أوساطھا.-

التمییز بین الحیوانات األلیفة والمفترسة الذكور منھا واإلناث.-

التعرف على كیفیة عیش وتنقل بعض الحیوانات في أوساطھا.-

التغذیة عند الحیوانات.األھداف الخاصة بالدرس الثاني: درس-

یتعلم التلمیذ أن للحیوانات تنوع في األنظمة الغذائیة.-

أن الحیوانات تتغذى وغذائھا یعتمد إما على النبات أو بقیة الحیوانات.-

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: الرفق بالحیوان.-
خالل الرفق بھا؛ بعدم ضربھا وتعذیبھا؛ یتعلم التلمیذ بان الحیوانات ثروة یجب المحافظة علیھا من -

وكذلك عدم اصطیادھا أوقات التكاثر.

بان الحیوانات تحتاج إلى الغذاء مثلھا مثل بقیة الكائنات.التلمیذیتعلم -

قیمة أن الرفق بالحیوان ھو الرفق بالبیئة.التلمیذإكساب -

أن الرفق بالحیوان واجب علینا.-

إدماجیة.األھداف الخاصة بالدرس الرابع: وحدة -
ضع أسماء الحیوانات التالیة في الخانة المناسبة:-1

-األسد-دب البنيال-الجدي-دالفھ-الثعلب األحمر-الحمار-الخروف-أسد البحر-البقرة-الضبع

الحمار الوحشي.-الزرافة- الدب القطبي-الغزالة-، القط، الفیلالذئب-الكلب-النمر-الحصان

الحیوانات األلیفةالحیوانات المفترسة

، 25/04/2014/17:58، نقال عن: أسبوع الشجرةعبد هللا المقبل، -1
http://www.shajrah.com/spip.php?page=thread&id_forum=89
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أذكر أسماء بعض الحیوانات المھددة باالنقراض؟.-2

.ما تأثیر انقراض بعض الحیوانات على البیئة؟-3

.ذكر الجھود المبذولة للحفاظ على الحیوانات المھددة باالنقراض؟أ-4

سطر؟.للجزائر في بضعة أالحیوانیة صف الثروة -5

كتاب السنة الرابعة ابتدائي:وأھدافمحتویات- 2-4
المحتویات:-1- 2-4

المحور األول : النظام البیئي:-

مكونات النظام البیئي.-

السلسلة الغذائیة.-

أھمیة النظام البیئي.-

إدماجیة.وحدة-

الموارد الطبیعیة غیر الحیة.المحور الثاني: حمایة -

الخامات والمعادن.-

الطاقة الكھربائیة والغاز.-

الوقود والبترول.-

األخشاب.-

إدماجیةوحدة  -

المحور الثالث: المشكالت البیئیة-

المشكالت البیئیة المحلیة.-

اإلقلیمیة.المشكالت البیئیة -

المشكالت البیئیة العالمیة.-

إدماجیة.وحدة  -

المحور الرابع: األخطار التي تھدد النظام البیئي:-
األخطار الطبیعیة.-

األخطار البشریة.-

إدماجیة.وحدة  -

األھداف:-2- 2-4
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الھدف العام للسنة الرابعة ابتدائي:-
إلى جانب اطالعھ على ،وبعض الموارد الطبیعیة غیر الحیة،یتعرف التلمیذ على النظام البیئيأن -

ھم األخطار التي تھدد النظام البیئي.أو،بعض المشكالت البیئیة

الھدف العام للمحور األول: النظام البیئي:-

.التعرف على النظام البیئي-

التعرف على مكونات النظام البیئي. -

التعرف على أھم خصائص النظام البیئي.-

األھداف الخاصة بالدرس األول: مكونات النظام البیئي-

أن یتعرف التلمیذ على مفھوم النظام البیئي.-

أن یتعرف التلمیذ على مكونات النظام البیئي.-

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: السلسلة الغذائیة.-

والعالقات الغذائیة.، التوازن البیئيأن یتعرف التلمیذ على -

أن یتعرف المتعلم على السلسلة الغذائیة.-

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: أھمیة النظام البیئي:-
عند انتھاء  التلمیذ من االطالع على درس أھمیة النظام البیئي یصبح قادرا على:

إدراك مدى أھمیة النظام البیئي.-

بین النظام البیئي واإلنسان.إدراك العالقة -

األھداف الخاصة بالدرس الرابع: الوحدة اإلدماجیة.-
مع ذكر السبب:)سلبي–أم -ایجابيحدد نوع السلوك( -1

السببنوع السلوكالسلوك

- - .اإلتساع العمراني
- - .تحویل فضالت الطعام ألسمدة

استخدام المبیدات الحشریة 

.بكثرة

 - -

- - تصنیع الزجاج المكسرإعادة 
: النظام البیئينشودةأ-2

فصل كرسي وكتاب   ***   مابین سؤال وجواب

مدرستي بیئة علمیة   ***   فلتجمع كل األصحاب
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والبیئة المائیة        ***   ھي بیئة غنیة

فحیتان كبیرة         ***   وأسماك كثیرة

وأعشاب وفیرة       ***   طویلة قصیرة.

الھدف العام للمحور الثاني: حمایة الموارد الطبیعیة غیر الحیة.-

.غیر الحیةبتعدد وتنوع الموارد الطبیعیةالتلمیذتعریف -

.تعریف التلمیذ بأسالیب حمایة الموارد الطبیعیة غیر الحیة-

األھداف الخاصة بالدرس األول: الخامات والمعادن-
الخامات والمعادن.تعریف التلمیذ ببعض أنواع -

تعریف التلمیذ بأھمیة المعادن والخامات بالنسبة للبیئة واإلنسان.-

ن للخامات المعدنیة دور رئیسي في التنمیة الصناعیة واالقتصادیة.أیستنتج التلمیذ ب-

والغاز:األھداف الخاصة بالدرس الثاني: الطاقة الكھربائیة-
درس الطاقة الكھربائیة والغاز یصبح قادرا على أن: عند انتھاء التلمیذ من اإلطالع على 

یستنتج بأنھما موردان طبیعیان ال یمكن االستغناء عنھما.-

یستنتج بأن المحافظة على ھذه الطاقة أمر ضروري.-

وتحول الطاقة الكھربائیة ، حركیة طاقة كھربائیة- طاقة كامنة:یستنتج بأن الطاقة تعرف تحوالت-

حراریة.إلى طاقة 

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: الوقود والبترول:-
من جملة األھداف المتوخات من وراء ھذا الدرس نذكر:

على ماھیة الوقود والبترول.التلمیذأن یتعرف-

على تأثیرھما في البیئة.التلمیذ أن یتعرف-

أن یتعرف التلمیذ على مدى خطورة استغاللھما دون حساب.-

یستنتج التلمیذ أصل البترول وأثره في مختلف مجاالت حیاتنا.أن -

أن یستنتج بان البترول مورد ثمین تجب المحافظة علیھ.-

بیان أصل نشأة البترول والغاز ودوره في تسییر وسائل النقل.-

من الوقایة ،الطعام, العالج،مكان العمل،بیان دور البترول في حیاتنا الیومیة: نظافة البیت-

الحشرات.

األھداف الخاصة بالدرس الرابع: األخشاب-
من جملة األھداف المتوخات من وراء ھذا الدرس نذكر:

مصادر وجود الخشب.التلمیذ على أن یتعرف -
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أن یستنتج التلمیذ أن للخشب أنواع.-

أن یستنتج التلمیذ أن  للخشب عدة ممیزات.-

.موارد بدیلة عن األخشاب مثل األلمنیومیستنتج التلمیذ بأن ھناك أن -

وحدة إدماجیة:األھداف الخاصة بالدرس الخامس: 
عرف ما یأتي:-1

المعادن:-

......................................................................................

التعدین:-

-................................................................................

(خ) أمام الجواب الخاطئ:وعالمة،(ص) أمام الجواب الصحیحضع عالمة-2

النحاس ھو أساس الصناعات الثقیلة().-

یدخل المنغنیز في صناعة الصلب().-

بالجزائر تحدیدا بعنابة().یوجد مصنع الحجار للحدید والصلب -

یستخدم الفوسفات في صناعة المبیدات الحشریة().-

استخدم اإلنسان قدیما من الذھب حلیة وزینة().-

أجب عما یلي:-3

كیف یمكن الحصول على الطاقة الكھربائیة من الطبیعة؟.-

ھل یمكن تولید الطاقة الكھربائیة بطرق أخرى؟.-

).-صناعة األخشاب والورق-كیف تعمل األشیاءعرض فیلم وثائقي:( -4

یتحدث عن األخشاب وأنواعھا.-

.لألخشابیتحدث عن الطلب المتزاید -

أھم استعماالت الخشب في البناء والتأثیث.-

األھداف الخاصة بالمحور الثالث: المشكالت البیئیة:-

على تسمیتھا بالمشكالت البیئیة.أن یتعرف التلمیذ على ان البیئة تعاني مشكالت عدة اصطلح -

، مشكالت بیئیة إقلیمیة،: مشكالت بیئیة محلیةإلىأن یستنتج التلمیذ أن المشكالت البیئیة مقسمة-

مشكالت بیئیة عالمیة.

األھداف الخاصة بالدرس األول: المشكالت البیئیة المحلیة.-
تعریف التلمیذ ببعض المشكالت البیئیة المحلیة.-
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التلمیذ بأسباب حدوث المشكالت البیئیة المحلیة.تعریف-

.المشكالت البیئیة المحلیةتعریف التلمیذ بسبل تفادي -

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: المشكالت البیئیة اإلقلیمیة.-

تعریف التلمیذ بالمشكالت البیئیة اإلقلیمیة.-

تعریف التلمیذ بتأثیر المشكالت البیئیة اإلقلیمیة.-

األھداف الخاصة بالدرس الثالث المشكالت البیئیة العالمیة:-
یستنتج التلمیذ أھم المشكالت الرئیسیة التي تواجھھا البیئة في العالم.-

لحد من المشكالت البیئیة العالمیة.واأللتقلیل بعض الحلول المطروحةالتلمیذیستنتج -

إدماجیة:ألھداف الخاصة بالدرس  الرابع: وحدة  ا-
: مشروع الحقیبة التعلیمیةنشاط

المستھدفون تالمیذ وتلمیذات المرحلة االبتدائیة والھدف ھو تحفیز حب البحث عند جمیع التالمیذ -

وحب االطالع والمشاركة.

على سبیل المادة من وسائل تعلیمیةبطریقة التنفیذ: یتم تجھیز حقیبة خاصة یوضع فیھا كل مایتعلق -

بمحور المشكالت البیئیة مثال في درس المشكالت البیئیة المحلیة ةخاصةص مضغوطاقرأالمثال

نفس الشيء بالنسبة و،اإلقلیمیةللمشكالت كما یخصص قرص آخر ، یتم وضع قرص مضغوط 

مشكالت العالمیة.لل

المجموعة:مثالمجموعات( ا.ب.ج) لكل مجموعة قائد یحاول المعلم أن یقسم التالمیذ الى  ثالثة -

.تأخذ موضوع المشكالت المحلیة-أ

.المشكالت اإلقلیمیة-ب

المشكالت العالمیة.-ج 

تم یطلب من كل قائد مجموعة عرض ما ؛ وفي حصة الوحدة اإلدماجیة الخاصة بھذا المحور-

ویحاول أن یشرح محتویات القرص المضغوط وھكذا.،جمعھ من معلومات

توزع األقراص المضغوطة على جمیع تالمیذ القسم.وبعد نھایة الحصة -

الھدف العام الخاص بالمحور الرابع: األخطار التي تھدد النظام البیئي:-
قادرا على:بعد انتھاء التلمیذ من االطالع على ھذا المحور یصبح

أن یستنتج بأن ھناك أخطار طبیعیة وأخرى بشریة تھدد النظام البیئي.-

.كـ (الثقافة البیئیة...)ھذه األخطار المھددة للنظام البیئي یمكن الحد منھا بعدة طرقأن یستنتج بان-

األھداف الخاصة بالدرس األول: األخطار الطبیعیة-
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أن یتعرف التلمیذ على ماھیة األخطار الطبیعیة.-

الطبیعیة.برز الحلول المساھمة في التقلیص من حدة األخطار أأن یتعرف التلمیذ على -

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: األخطار البشریة-
عند انتھاء التلمیذ من االطالع على درس األخطار البشریة یصبح قادرا على:

أن یتعرف على ماھیة األخطار البشریة.-

أن یتعرف على أھم طرق مواجھة األخطار البشریة.-

إدماجیة:األھداف الخاصة بالدرس الثالث: وحدة  -

وضع قائمة بالزالزل التي تعرض لھا الوطن العربي في ، استعن بأحد مصادر المعرفة المعلوماتیة-

العقود األخیرة؟.

وماھي سبل الوقایة منھا؟.ماھي الكوارث الطبیعیة التي تتعرض لھا بالدك؟.-

كتاب السنة الخامسة ابتدائي:وأھدافمحتویات- 2-5
المجتویات:-1- 2-5

المحور األول: التلوث-
تلوث الماء.-

تلوث الھواء.-

تلوث التربة.-

إدماجیة. حدة و-

.المحور الثاني: التغذیة والصحة-

قضایا غذائیة شائعة.-

العالقة بین التغذیة والصحة.-

بعض األمراض المعدیة.-

إدماجیة.حدة و-

المحور الثالث: قضایا بیئیة عالمیة:-

تآكل طبقة األوزون.-

التصحر.-

اإلحتباس الحراري.-

إدماجیة.وحدة -

المحور الرابع: المؤتمرات.-
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مؤتمر استكھولم.-

مؤتمر ریودیجانیرو.-

مؤتمر جوھانسبرغ.-

إدماجیة.حدةو-

األھداف:-2- 2-5

الھدف العام الخاص بالسنة الخامسة االبتدائي:-
ات المحافظة على البیئة.یممارسة بعض السلوك-

الھدف العام الخاص بالمحور األول: التلوث-
عند االنتھاء من االطالع على ھذا المحور یصبح التلمیذ قادرا على أن:

حد مشكالت البیئة.أیستنتج أن التلوث ھو -

التربة).،الھواء،یستنتج أن للتلوث أنواع( تلوث الماء-

یستنتج أن للتلوث أسباب بشریة وأخرى طبیعیة. -

األھداف الخاصة بالدرس األول: تلوث الماء-
عند انتھاء التلمیذ من االطالع على درس تلوث الماء یصبح قادرا على أن: 

یتعرف  على معنى تلوث الماء.-

لتلوث الماء عدة مصادر.یستنتج أن -

،یستنتج أن المیاه الملوثة لھا تأثیر سلبي على حیاة اإلنسان وحیاة بقیة الكائنات( الحیوانات-

النباتات...الخ).

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: تلوث الھواء-
عند انتھاء التلمیذ من االطالع على ھذا الدرس یصبح بإمكانھ:

أن یتعرف على  معنى تلوث الھواء.-

أن یحدد مصادر تلوث الھواء.-

یمیز بین المصادر الطبیعیة وغیر الطبیعیة لتلوث الھواء.-

یذكر أمثلة من واقعھ الیومي لتلوث الھواء.-

التحسیس بضرورة المحافظة على نقاوة الھواء.-

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: تلوث التربة:-
انتھاء التلمیذ من االطالع على ھذا الدرس یصبح بإمكانھ:عند 

أن یتعرف على معنى تلوث التربة.-
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تحدید مصادر تلوث التربة.-

أن یتعرف على أسالیب المحافظة على التربة( الثقافة البیئیة..........).-

إدماجیة:األھداف الخاصة بالدرس الرابع: وحدة  -

المناسبة:في الخانة) X(ضع عالمة-

مصادر أخرىمصادر طبیعیةمصادر متحركةمصادر ثابتة

المنشات 
الصناعیة

وسائل النقل 
المختلفة

االنبعاثات الناتجة 
عن أشعة الشمس

الغازات االنبعاثات 
الصادرة عن 
األجھزة والمعدات 

الكھربائیة

:والصحةالھدف العام الخاص بالمحور الثاني: التغذیة-
عند انتھاء التلمیذ من االطالع على ھذا المحور یصبح قادرا على أن یستنتج:

.)كلما كان غذاء الفرد سلیما ومتوازنا كانت صحتھ جیدة(أن ھناك عالقة بین التغذیة والصحة -

األھداف الخاصة بالدرس األول أخطاء غذائیة شائعة:-

أن یتعرف التلمیذ على مختلف األخطاء الغذائیة الشائعة.-

أن یتعرف التلمیذ على سبل الوقایة من الوقوع في مثل ھذه األخطاء الغذائیة.-

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: العالقة بین التغذیة والصحة:-
ح قادرا على:بعد انتھاء التلمیذ من االطالع على درس العالقة بین التغذیة والصحة یصب

إدراك العالقة الوثیقة بین التغذیة والصحة.-

وء التغذیة یؤثر على الصحة.س-

یستنتج التلمیذ أن الغذاء یمكن أن یحتوي على نسب عالیة من العناصر الغذائیة التي لوحظ أن لھا -

.أمراض المخ...الخ،عالقة ببعض األمراض كالسرطان
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.)نظافة الغذاء تضمن الصحة(یستنتج بان النظافة واجبة -

تلعب دورا ھاما في الحفاظ على صحة اإلنسان.والمتوازنة یستنتج التلمیذ بان التغذیة السلیمة-

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: األمراض المعدیة:-
:بعد انتھاء التلمیذ من ھذا الدرس یصبح قادرا على 

معد.یستنتج بأن ھناك من األمراض ماھو أن -

یتعرف على بعض أسماء األمراض المعدیة.أن -

یتعرف على أسباب انتقال العدوى.أن -

یستنتج بعض مصادر األمراض المعدیة.أن -

إدماجیة.اف الخاصة بالدرس الرابع: وحدة  األھد-
عالمات فساد األغذیة المصنعة:بنشاط خاص-1

مالحظة حول عالمات فساد األغذیة المصنعة على الشكل التالي:یقوم المعلم مع التالمیذ بإعداد بطاقة 

عالمة فساد الغذاءاسم الغذاء

ب
لعل

ي ا
ة ف

وظ
حف

الم
یة 

غذ
األ

في
 

ظة
فو

مح
 ال

ذیة
الغ

ا

س
كیا

اال

أمراض معدیة مع ذكر السبب وطرق الوقایة منھا:5ھات -2

طرق الوقایة منھاألسباب نوع المرض
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الھدف العام الخاص بالمحور الثالث: قضایا بیئیة عالمیة:-

تآكل كـ( النتائج والحلول، أن یتعرف التلمیذ على أھم القضایا البیئیة العالمیة من ناحیة األسباب-

.)االحتباس الحراريو، التصحر،طبقة األوزون

جل اإلنسان والبیئة.على بعض المؤتمرات التي عقدت من أأن یتعرف التلمیذ -

األھداف الخاصة بالدرس األول: طبقة األوزون:-
:عند انتھاء التلمیذ من االطالع على درس تآكل طبقة األوزون یصبح قادرا على

.بیان مفھوم تآكل طبقة األوزون-

األوزون.طبقةاألسباب المؤدیة إلى تآكل  بیان-

تآكل  طبقة األوزون.مدى خطورة إدراك -

األھداف الخاصة بالدرس الثاني: التصحر:-
بعد انتھاء التلمیذ من االطالع على ھذا الدرس یصبح قادرا على : 

كبر المشكالت البیئیة العالمیة.أأن یستنتج بان التصحر یعد من -

.للتصحر أسباب طبیعیة وبشریةیستنتج أن أن -

مكافحة ظاھرة التصحر.أن یستنتج أھم أسالیب -

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: االحتباس الحراري:-

أن یتعرف التلمیذ على ظاھرة االحتباس الحراري من ناحیة المفھوم واألسباب.-

أبرز الحلول التي وضعت من أجل التقلیل أو الحد من ظاھرة اإلحتباس أن یتعرف التلمیذ على -

البیئیة).-التربیة-الحراري( القوانین والتشریعات، نشر الثقافة

إدماجیة:األھداف الخاصة بالدرس الرابع: وحدة -
األوزونعلیاء صدیقة مسرحیة:-1

غایة فالحدیقة، كان حلم علیاء أن تذھب الى حدیقة الحیوانات وتشاھد الفیل واألسد والزرافة

.في المتعة والبھجة
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عندما أعدت جمعیة أصدقاء البیئة رحلة إلى حدیقة الحیوانات حلم علیاء؛مرت األیام وتحقق 

من أجل قضاء وقت توجھت علیاء وأصدقاء البیئة إلى حدیقة الحیواناتحیث ؛ ألعضائھا الصغار

ممتع ومفید.

( األطفال وسط الحدیقة).
ھل الحظتھ یا أسماء؟.،ما أصاب صدیقنا الدب القطبيعلیاء:

حیویة.وجھھ على الرغم مما یتصف بھ من  نشاط  ومالمح الحزن تعلو ، نعمأسماء:

لماذا أصبح على ھذا الحال؟.؛ أنا في حیرة من أمريعلیاء:

دعینا نجري بحثا علمیا عن حیوان الدب القطبي.أسماء:

بحثا علمیا؟.علیاء:

ھذا الحیوان الرائعشتھ وسلوكھ وكل مایتعلق بھ؛ لنستكشف سر ومعی، نعم نبحث عن بیئتھأسماء:

من حالة الحزن التي تبدو علیھ.لعلنا نساعده على التخلص  

(األطفال  یبحثون).
السالم علیك یا أسماء.علیاء:

، وأنت یا صدیقتي وجدت  معلومات شیقة عنھ؛ لقدوعلیكم السالم ورحمة هللا تعالى وبركاتھأسماء:

.؟نتائج بحثك عن حیوان الدب القطبيماھي 

؟مابك یا صدیقتي أراك متلھفة لسماعيعلیاء:

.نعم كثیرا،نعمأسماء:

تفضلي أنت أوال.علیاء:

.؟ھل تعلمي یا علیاء أنھ حیوان قطبي یعیش في البیئة المتجمدة والتي تسمى القطب الشماليأسماء:

، حیثیستطیع المشي على الجلید والسباحة في المیاه المفتوحةوھو یولد على الیابسة، وعلیاء:

یقضي معظم حیاتھ في البحر.

.؟كل ھذا الحزنولكن لما ،!روعة ھذا الحیوانسبحان هللا یاال أسماء:

فھو من الحیوانات المھددة باالنقراض.؛ التلومیھ یا أسماءعلیاء:

االنقراض؛ ماذا تقصدین بذلك؟.أسماء:

اقصد أن أعدادھا في تناقص مستمر بسبب موتھا.علیاء:

أتعرفینھا؟.؟ماھي األسبابو، یا لألسفأسماء:

أسباب كثیرة سأذكر منھا اثنان:علیاء:

الصید الجائر لھذا الحیوان لفترات زمانیة طویلة.-1



تصمیم منھاج مقترح للتربیة البیئیة في المرحلة االبتدائیةالخامس:           الفصل 

167

ظاھرة االحتباس الحراري.-2

ودمار ، فھي سبب ارتفاع درجة حرارة األرض وذوبان الجلید؛ لقد سمعت عن ھذه الظاھرةأسماء:

وانتشار الفیضانات وحدثت بسبب ثقب األوزون.، مساكن الدب القطبي

ما أبشعھا من ظاھرة أنا ال أحبھا فھي سبب ھالك حیواني المفضل.علیاء:

حدث الدمار في بیئتنا.أومن ھو ھذا األوزون الذي أسماء:

حقا یا أسماء عرفت اذن االوزون ھو سبب تعاسة الدب القطبي في حدیقة الحیوانات.،آهعلیاء:

یجب أن نبحث عن حل یجعل ، فھالك الكثیر من الدببة ودمار بیئتھا الجلیدیة ھي سبب حزنھ الشدید

.واخذ قسط من الراحةلى اللقاء یا صدیقتي سأذھب إلى منزلي التمام واجباتي المنزلیة إ...الدب سعیدا

إلى اللقاء.أسماء:

).غرفتھا( علیاء في 
ھو فألحمیك من االوزون؛ یھا الدب؟ ماذا أفعل ألحمیك من عدوك اللدودأماذا حدث لك علیاء:

یھا االوزون الشریر.ألن تفلت من یدي ، ودمار بیئتك، سبب ذوبان الجلید

( طفل یجري في الساحة)
من :أنا ھنا أنا األوزون أنا األوزون، أنا ھنا، من ینادیني؟ وأخیرا انتبھى البشر لوجودياألوزون:

.؟من ینادیني؟ینادیني

وزون).لى ھنا لكي القنك درسا( علیاء تضرب األإتعالى ، األوزونعلیاء:

ال یكفیك ماحدث لي بسببك؟.أ، یتھا االنسانةأماذا تفعلین؟ ماذا تفعلین وزون:األ

ودمرت بیئة الدب ، نت الذي سببت لنا ارتفاع درجة حرارة االرض وذوبان الجلیدأنا؟ أبسببي علیاء:

القطبي .

.نك ال تعرفین الحقیقة؟،  یبدو أأنا من فعل ذلك أیتھا اإلنسانة، ھا ھا ھااألوزون:

نت عدو البیئة اللدود.أھا؛ أعرفبالعلیاء:

فقد وضعني هللا تعالى لخدمة األرض ومن ، سانة فانا لست عدوكانتبھي لكالمك أیتھا اإلناألوزون:

علیھا.

وكیف ذلك؟.!تخدم االرضعلیاء:

....،...، ذرات االكسجین3تكون من وأ، أنا غاز وجزء من الغالف الجوياالوزون:

فال تتسرعي بالحكم علي.التي تطلقھا الشمس، شعة فوق البنفسجیة الضارة حمي االرض من األأ

.؟أیضاماذا لدیكوأكملعلیاء:
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وغیرھا من الغازات السامةض ولكن بع، حمي األرضأوقد منحني هللا القوة لكي األوزون:

حمایة األرض ومن علیھا...إلخ.وغیر قادر على ، األكاسید جعلتني ضعیفا

.تیك ھذه الغازات ؟ومن أین تأعلیاء:

.نت؟إنھا من صنعك أوزون:األ

نا؟.من صنعي أعلیاء:

والمبیدات ،الطائرات، السیارات، المصانع( غازات: نعم فھي غازات ینتجھا البشراالوزون:

سببت لي ثقبا أضعف من قدرتي على الحمایة.) الحشریة

ولكن؟.علیاء:

ثم أطلقتم علي ، أنتم البشر جعلتموني عاجزا عن حمایتكم من االشعة الضارة؟. ولكن ماذااألوزون:

العدو اللدود.

ن نحاسب غیرنا.أن نحاسب أنفسنا قبل أیجب علینا ، یھا االوزونأسفة أنا أعلیاء:

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ.:األوزون

كمل أنت تقوم بعملك على أن نحافظ علیك فأویجب علینا ، نك صدیق للبیئةأعلن أنا سوأعلیاء:

السیارات والطائرات والمصانع.لى كننا نحتاج إلو، وجھ

التي واستخدام المواد الصدیقة للبیئة  استخدامھا ولكن یجب التقلیل منھا، بالفعل یمكنك :األوزون

التحتوي على مواد ضارة.

أیھا األوزون؟.لك أتقبل مساعدتيعلیاء:

شكرا لك أیتھا اإلنسانة.نعم؛ األوزون:

.الیوم علیاء صدیقة االوزونبي من نا اسمي علیاء ولقأعلیاء:

(علیاء تنھض من فراشھا بعد أن غرقت في نوم عمیق)
حمایتھا والمحافظة علیھا حتى نعیش بسالم البد من علینا؛ ن للبیئة حق ، إیالھ من حلم جمیلعلیاء:

.وصحة

.1غنیة ضم البیئة واحمیھا)علیاء تردد أ( 

المسرحیة؟.ھذه ماالمغزى من -

؟., او ماھي عناصرھاالبیئةمما تتكون -

،  13:58،  جمعیة أصدقاء البیئة، اإلمارات العربیة،  نقال عن: مسرحیة علیاء صدیقة األوزون، علوان الحمادي-1
13/02/2013 ،www.youtube.com/watch?v=FUwsCAUASm4
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.عن طریق ماذا نحافظ على البیئة؟-

.؟كیف نحافظ على البیئة-

نشاط خارج القسم:-2
نشاط خاص بظاھرة التصحر:- 2-1

باعتبارھا من المشكالت التي أصبحت آثارھا ؛ تعتبر ظاھرة التصحر من الظواھر المھمة

وفي معظم القارات والسیما في قارة ، تشكل مساحة كبیرةبل السلبیة ال تقتصر على منطقة محدودة 

قم بجمع ؛ وعلیھفریقیا مما أدى إلى قلة إنتاج المحاصیل والذي ینعكس على تغذیة اإلنسان والحیوانأ

وكذلك إلعطاء التالمیذ مزیدا من األفكار حول ھذه ، عدة صور متنوعة تمثل أشكاال من التصحر

من الطبیعة؛ مما یعزز الدور اإلرشادي والتوعوي لیؤثر ایجابیا و أن الظاھرة التي باتت تنال م

مع إرفاق ھذه الصور  ، ساحة المدرسةفي ق ھذه الصور یعلقم بتحضاریا في سلوكنا نحو البیئة ( 

.)باتفاقیة األمم المتحدة

اإلحتباس الحراري: نشاط خاص بظاھرة - 2-2
العشرین ظھر اختالل في مكونات الغالف الجوي نتیجة في نھایة القرن التاسع عشر والقرن 

اعتماد النشاطات البشریة ونتیجة، ومنھا تقدم الصناعة ووسائل المواصالت، النشاطات اإلنسانیة

ظھر مایعرف بظاھرة غاز طبیعي" كمصدر أساسي للطاقة، بترول، على الوقود األحفوري" فحم

اإلحتباس الحراري؛ وعلیھ تحدث عن ھذه الظاھرة مبرزا أھم األسباب واآلثار الناجمة عن ھذه 

المشكلة البیئیة الخطیرة.

الھدف العام الخاص بالمحور الرابع: المؤتمرات-
عند انتھاء التلمیذ من االطالع على درس المؤتمرات یصبح قادرا على:

البیئة قضیة عالمیة.یستنتج بأن أن -

جل حمایة البیئة من أي خطر یھددھا سواء أكان تمرات التي عقدت من  أأھم المؤعلى أن یتعرف -

طبیعیا أو بشریا.

أھم القرارات التي أصدرتھا ھذه المؤتمرات.علىأن یتعرف -

إدخال قیم التنمیة المستدامة ومبادئھا وممارساتھا.-

األول: مؤتمر استكھولم.األھداف الخاصة بالدرس -

تعریف التلمیذ بأبرز األسباب التي دعت إلى عقد ھذا المؤتمر.-

تعریف التلمیذ بأھم المبادئ التي یقوم علیھا مؤتمر استكھولم.-

من أجلتعریف التلمیذ بإسھامات المؤتمر الدولي من خالل المبادئ والتوصیات الصادرة عنھ -

أنواعھا ومكوناتھا.بمختلف حمایة البیئة
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.األھداف الخاصة بالدرس الثاني: مؤتمر ریودیجانیرو-
مؤتمر ریودیجانیرو.تعریف التلمیذ بأبرز األسباب التي دعت إلى عقد -

تعریف التلمیذ بأھم المبادئ التي یقوم علیھا مؤتمر ریودیجانیرو.-

تعریف التلمیذ باتفاقیات مؤتمر قمة األرض.-

التنمیة المستدامة لدى التلمیذ.ترسیخ فكرة -

األھداف الخاصة بالدرس الثالث: مؤتمر جوھانسبورغ:-

.مؤتمر جوھانسبورغتعریف التلمیذ بأبرز األسباب التي دعت إلى عقد -

تعریف التلمیذ بأھم المبادئ التي یقوم علیھا مؤتمر جوھانسبورغ.-

التلمیذ بمحاور مؤتمر جوھانسبورغ.تعریف -

إدماجیة:األھداف الخاصة بالدرس الرابع:  وحدة 
النموذج الموالي قم باتباع  نفس الطریقة مع بقیة المؤتمرات:الیك 

مثال: قمة ریو: قمة األرض

- 3ریو دي جانیرو (UNCED)مؤتمر األمم المتحدة للبیئة والتنمیةنضع اسم المؤتمر والتاریخ:
.1992حزیران 14

قمة األرضاالسم غیر الرسمي

البرازیلالحكومة المستضیفة

108/172على مستوى رؤساء الدول/الحكومات: عدد الحكومات المشاركة

موریس إف سترونج، كندااالمین العام للمؤتمر

UNCEDأمانةالمنظمون

البیئة والتنمیة المستدامةالمواضیع الرئیسیة

شخصا 17000ممثلي المنظمات غیر الحكومیة. 2400تواجد المنظمات غیر الحكومیة

حضروا المنتدى الموازي للمنظمات غیر الحكومیة

البیئة جدول أعمال القرن الحادي والعشرین, إلى إعالن ریو حول الوثیقة الناتجة

والتنمیة, بیان عن مبادئ الغابات، اإلطار العام لألمم المتحدة 

.لتغیر المناخ، اتفاقیة التنوع البیولوجي

:ب مادة التربیة البیئیةمن كتدروس نموذجیة-3
: السنة األولى ابتدائي- 3-1
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المحور األول: النظافة الشخصیة-
نظافة الجسم.-1

الثیاب.نظافة –2

نظافة الطعام والشراب.-3

إدماجیة.وحدة  -4

الدرس األول: نظافة الجسم.
:أالحظ-

ماذا ترى في الصور التالیة:

بنت تنظف اسنانھابنت تستحم

ولد یقلم اظافرهبنت تمشط شعرھا 

یمثل مجموعة الصور الخاصة بدرس نظافة الجسم) :01الشكل رقم (

أتعلم:-

یجب االستحمام الیومي للبدن.-
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المحافظة على األسنان.-

المحافظة على نظافة األذن والعین.-

نظافة الشعر.-

ألون:-

أنجز مایلي: -
.4- 3-2-1: بوضع أرقامأرتب: -1

النظیف،یحب ،المسلم, هللا

( المعجون).، ( شعري)بوضع الكلمة المناسبة:أجیب-2

أغسل أسناني بالفرشاة و................-

أمشط ...........بالمشط.-

أحفظ:-
قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:" إن لبدنك علیك حقا".

الدرس الثاني: نظافة الثیاب
:وأعبرأالحظ-
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ماذا ترى في الصور اآلتیة:

بااللوانالبس ملطخة ممالبس نظیفة                                    

مالبس مرتبة في الخزانةاألرض           مالبس مرمیة على

.یمثل مجموعة الصور الخاصة بدرس نظافة الثیاب):02الشكل رقم (-

أتعلم:-

یجب المحافظة على غسل المالبس.-

ارتداء المالبس النظیفة.                        .یجب -

ألون: -

أنجز مایلي:-
.6-5-4-3-2-1أرتب بوضع األرقام: -1



تصمیم منھاج مقترح للتربیة البیئیة في المرحلة االبتدائیةالخامس:           الفصل 

174

وقایة.-من-درھم-قنطار-خیر-عالج-

حرف(ص) للتصرف الصحیح وحرف(خ) للتصرف الخاطئ:أضع:-2

عدم تغییر المالبس لمدة طویلة().-

الحرص على ارتداء المالبس النظیفة().-

اللعب في األماكن المتسخة().-

لبس الحذاء والقدم مبللة().-

أحفظ:-
.-المدثرمن سورة04یةاآل-قال تعالى:" وثیابك فطھر".

الدرس الثالث: نظافة الطعام والشراب

أالحظ وأعبر:-
غیر نظیف.،أعبر باستعمال ما یأتي: نظیف

شرب ماء ملوثطعام فوق المائدة منظم ومرتب.

قارورة مفتوحة                                       طعام بھ ذباب

.یمثل مجموعة الصور الخاصة بدرس نظافة الطعام والشراب): 03الشكل رقم (

أتعلم:-
یجب غسل األیدي قبل إعداد الطعام.-
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یجب غسل الفواكھ والخضار بالماء والصابون.-

استخدام األوعیة والصحون النظیفة.-

األغذیة في الثالجة مغطاة.حفظ-

االطعمة ذات الروائح النفاذة واالثار الغلیظة یجب أن یحذر االنسان منھا.-

ألون: -

أنجز مایلي: -
: 9-8-7-6-5-4-3-2-1أرتب بوضع األرقام: -1

دواءك.- طعامك-في-

.األصحاء-إال-فوق-ال-یراھا-رؤوس-المرضى- الصحة- تاج-
أمام العبارة الخاطئة:) xضع عالمة ( أ-2
على األرض.()طعام وجود -

وجود سوائل على الطاولة.()-

ترك علبة الملح مفتوحة.()-

وضع الملعقة مباشرة على الطاولة.()-

أحفظ: -

رواه أبو - ))بركة الطعام الوضوء قبلھ والوضوء بعده((قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:-
.-والترمذيداود 

.-من سورة البقرة222اآلیة -قال تعالى:" إن هللا یحب التوابین ویحب المتطھرین"-
السنة الثانیة إبتدائي:- 3-2

المحور األول: األخطار في المدرسة
األخطار داخل المدرسة.-1

اللعب باألدوات المدرسیة الحادة.-2

األلعاب الریاضیة.-3

إدماجیة.وحدة  -3
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الدرس األول: األخطار داخل المدرسة.
أالحظ:-

-02-صورة-01-صورة

-03-صورة

الصور الخاصة بدرس األخطار داخل المدرسةیمثل مجموعة):04الشكل رقم (

أذكر األخطار التي یتعرض لھا األطفال في الصور؟.-1

أذكر أخطار أخرى؟.-2

أقدم بعض النصائح للوقایة من مثل ھذه الحوادث.-4



تصمیم منھاج مقترح للتربیة البیئیة في المرحلة االبتدائیةالخامس:           الفصل 

177

أتذكر:-
تتعدد األخطار التي قد أتعرض لھا في المنشآت التعلیمیة والتي یمكن تصنیفھا كاآلتي:

األخطار الفیزیائیة.-

ألخطار الھندسیة.-

األخطار الكیمیائیة.-

ألخطار الصحیة.ا-

أخطار الحریق.-

أنجز مایلي: -
ربط بین الخطر ونوعھ:أ

غیاب شروط السالمة عند تشیید المنشآت التعلیمیة -..............األخطار الفیزیائیة.......

اعمدة االنارة.-................األخطار الھندسیة......

السوائل والغازات.-................األخطار الكیمیائیة.....

الضجیج .        -.حیة.....................األخطار الص

.تراكم النفایات بالمدرسة-..ق.......................أخطار الحری

أوظف مكتسباتي:-
قواعد السالمة:

ومن ؛ التي من شأنھا حمایة الطفلطفال على قواعد السالمة العامة یجب على المعلمین تدریب األ

مایلي:بین ھذه القواعد نذكر على سبیل المثال 

الخ وتحذیرھم من اللعب …تدریب األطفال على استخدام األدوات المدرسیة الحادة كالمقص والقلم-1

بھا خشیة إصابتھم في العین واألذن وغیرھا.

ما قد ینجم عنھا من حرائق قد الزمة لوقایة األطفال حین إجراء التجارب المعملیة لاتخاذ التدابیر ال-2

تصیب األطفال بتشوھات وحروق.

وط على الدرج وعدم ضرورة التنبیھ  على األطفال دوما بعدم  التدافع أثناء الصعود أو الھب-3

ض والفقر في الممرات وبین الصفوف.الرك
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:الحادةباألدوات المدرسیةالدرس الثاني: اللعب 
أالحظ: -

-02-صورة-01-صورة 

-04-صورة- 03-صورة

.یمثل مجموعة الصور الخاصة بدرس اللعب باألدوات المدرسیة الحادة):05شكل رقم (

؟.4- 3-2-1ماذا ترى في الصور -1

األدوات؟.ماذا نسمي كل ھذه -2

إلى ما یؤدي اللعب بھذه األدوات؟.-3

أتذكر:-

ألنھا تشكل خطرا على صحتك وصحة ؛ حذر استخدام األدوات المدرسیة الحادة في غیر موضعھاا-

زمیلك.

المعلم حرصا على بحوزة لتي واإلكتفاء باألدوات ا، حظار األدوات الحادة إلى المدرسةعدم إ-

سالمتكم.
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أنجز مایلي: -
وحرف( خ) أمام الجواب الخاطئ:، ضع حرف(ص) أمام الجواب الصحیح

یعتبر الكوس من األدوات المدرسیة غیر الحادة().-

السكین من األدوات المدرسیة().-

االستخدام الخاطئ لالدوات المدرسیة الحادة تنجم عنھ اخطار كثیرة().-

أوظف مكتسباتي:-
.-من سورة البقرة195اآلیة -تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة"قال تعالى:" وال 

. -من سورة النساء71آلیة اقال تعالى:" یا أیھا الذین آمنوا خذوا حذركم"

الدرس الثالث: األلعاب الریاضیة:

االحظ:-

02الصورة 01الصورة 

04الصورة 03الصورة 

الریاضیةیمثل مجموعة الصور الخاصة بدرس األلعاب ):06الشكل رقم (

؟04-03- 02-01ماذا تالحظ في الصور-

إلى ما یؤدي اللعب العنیف في فناء المدرسة؟.-

كیف یمكننا تفادي مثل ھذه السلوكات؟.-
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أتذكر: -
عدم السماح للطفل:

ریاضة تفوق سنھ.بممارسة -

باللعب لدرجة اإلعیاء.-

باللعب العنیف في فناء المدرسة.-

أحذیة.باللعب بدون -

أنجز مایلي: -
ضع العوامل المؤدیة الى حدوث اخطار في حصة التربیة البدنیة داخل حیز:

توفیر غرف تبدیل -انجاز الساحات المخصصة للریاضة باالسمنت-انعدام غرف تبدیل المالبس

.المالبس

أوظف مكتسباتي:-

والسباحة وركوب الخیل".قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:" علموا أوالدكم الرمایة-

العقل السلیم في الجسم السلیم.-

السنة الثالثة ابتدائي: - 3-3
المحور الثالث: عالم النبات-

الغطاء النباتي.-1

المحافظة على النبات.-2

أثر النبات في البیئة.-3

وحدة إدماجیة.-4



تصمیم منھاج مقترح للتربیة البیئیة في المرحلة االبتدائیةالخامس:           الفصل 

181

النباتيالدرس األول: الغطاء 
االحظ :

- 02-صورة رقم-01-صورة رقم

-04-صورة رقم -03-صورة رقم

-05-صورة رقم

.یمثل مجموعة الصور الخاصة بدرس الغطاء النباتي):07شكل رقم (

)؟07علي ما یدل الشكل رقم (-

حدد الصور التي تدل على حمایة الغطاء النباتي؟-

حدد الصور التي تدل على االساءة للغطاء النباتي؟-
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تعریف الغطاء النباتي-1
صغیرة أو نباتات بریة،ھو كافة النباتات المتواجدة على سطح األرض من أشجار أو شجیرات

یتنوع الغطاء النباتي بحسب نوع المناخ وحسب حیث ،والتي نشأت بصورة طبیعیة، كانت أو كبیرة

فھي الرئة التي تتنفس وھي أحد أھم المكونات البیئیة ،مستوى االرتفاع عن مستوى سطح البحر

منھا األرض ومصدر غذاء كافة الكائنات الحیة.

شرح المفردات:-

، تقسم األرضعلى سطحلة الحیةالكتالتي تشكلالحیةالمتعضیاتھي مجموعةالكائنات الحیة: -

، أولیات،الطالئعیات،فطریات، نباتات،حیوانات:عادة لعدة ممالك حسب التصنیف المعتمد أھمھا

جراثیم.

ماھي العالقة بین ھذه العناصر ترى، للغطاء النباتي والتربة والمناخ عالقة عضویة ترابطیة-1

الثالث؟ وكیف یؤثر أحدھما في اآلخر؟.

أعط تعریفا آخر للغطاء النباتي؟.-1

الغطاء النباتي في الجزائر:-2
تنتمي الجزائر مناخیا إلى مناخ البحر األبیض المتوسط المتمیز بفصل الشتاء الممطر مع اعتدال في 

؛ كما أن امتداد الجبال وارتفاعھا یؤثر في المناخ، لجافوبفصل الصیف الحار وا،درجة الحرارة

أما جنوبا فیخضع للمناخ الصحراوي المتمیز ، وجدت منطقة قاریة في مناخھا متمیزة بنباتاتھاحیث

األقالیم النباتیة في الجزائر على النحو بین یمكن التمییز حیث ، خصائصھ المعروفة وحیاتھ النباتیةب

التالي:

نباتات إقلیم البحر المتوسط.-أ

نباتات إقلیم السھوب( الھضاب العلیا) أو اإلقلیم القاري.-ب

نباتات اإلقلیم الصحراوي.-ج

شرح المفردات: 
یقوم على عناصر أربعة ھي الحرارة والضغط ، وحالة الجو لمدة تطول سنة أو أكثرالمناخ:

والریاح والتساقط.

في اقلیم البحر المتوسط؟.ماھي النباتات التي تعیش-1

بماذا تمتاز النباتات التي تعیش في اقلیم السھوب؟.-2
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: أسالیب إكثار وتنمیة الغطاء النباتي الطبیعي-3
الغطاء النباتي الطبیعي اسالیب عدیدة ینبغي اتباعھا نذكر منھا على سبیل المثال:واكثار لتنمیة 

دراسة الموارد الطبیعیة بمناطق الغطاء النباتي.-

إكثار النباتات المنقرضة أو المھددة باالنقراض.-

التعاون العلمي والفني مع المنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا عن -

طریق المؤتمرات والندوات العلمیة.

شرح المفردات:-

األحیاء البریة والمائیة, وحمایة النظم الطبیعیة واستغاللھا بشكل یضمن حمایة حمایة البیئة: -

استمرارھا في العمل وفق نظام طبیعي متزن.

لماذا نحتاج إلى إتباع أسالیب إكثار وتنمیة الغطاء النباتي الطبیعي؟.-

ھناك أسالیب أخرى لتنمیة الغطاء النباتي الطبیعي أذكرھا؟.-

نشاط خارج القسم:-
ومصدر غذاء  كافة ، أحد أھم المكونات البیئیة؛ فھو الرئة التي تتنفس منھا األرضد النبات یع

، تحدث عن الغطاء النباتي في الجزائرأسطر ) 10في فقرة ال تتجاوز عشرة(، الكائنات الحیة

وأھمیتھ بالنسبة لإلنسان والبیئة.

الدرس الثاني: المحافظة على النبات
االحظ:

- 03-صورة-02-صورة-01-ةورص

.یمثل مجموعة الصور الخاصة بدرس المحافظة على النبات):08الشكل رقم (
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؟.03-02-01الصورة ماذا تشاھد في -

أعجبتك ھذه الصور؟ لماذا؟.ھل -

.ھل تشارك مع زمالئك في غرس األشجار؟-

.كیف تصبح بیئتك عندما تشارك في تشجیرھا؟-

.ما األدوات الالزمة التي یستخدمھا األطفال لغرس األشجار في ساحة المدرسة؟-

: سلوكیات الحفاظ على الغطاء النباتي
للحفاظ على الغطاء النباتي البد من اتباع جملة من السلوكات اإلیجابیة كـ: 

وقف عملیات الرعي غیر المنظم للغطاء النباتي الذي یمارسھ رعاة االغنام؛ الن ذلك یؤدي الى -

عدم تجدد نمو االشجار واالعشاب.

ضمان استمرار وجودھا.ترشید قطع أشجار الغابات للحصول على االخشاب؛ الن ذلك یؤدي الى -

بدال من تلك التي یتم قطعھا لالستفادة منھا.، العمل على تجدید زراعة االشجار-

أومناطق لزراعة محاصیل ، الى مناطق عمرانیة، عدم تحول مناطق الغابات والنباتات الطبیعیة-

أخرى.

لفة.استصالح أراضي البور وزراعتھا باالشجار والمحاصیل الزراعیة المخت-

إقامة المحاصیل الطبیعیة؛ للحفاظ على ماتبقى من النباتات الطبیعیة من االنقراض.-

تشریع القوانین التي تمنع استعمال النبات الطبیعي كوقود في المناطق التي تمارس فیھا عملیات -

أو في المناطق الفقیرة من العالم.، التحطیب دون رقیب

شرح المفردات: -

عملیة الصیاغة الخطیة للقوانین الدولیة المتعارف علیھا.تشریع القوانین: -

أبین فوائد المحافظة على النباتات.-1

أحصي بعض التصرفات التي ال تحافظ على سالمة النباتات.-2

أوضح كیف دعانا اإلسالم إلى المحافظة على النباتات.-3

نشاط خارج القسم:-
تحث عن المحافظة على النبات إلیك ھذه اآلیة على سبیل المثال:ابحث عن اآلیات التي-1

:" وھو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا بھ نبات كل شيء فأخرجنا منھ خضرا نخرج قال تعالى

منھ حبا متراكبا ومن النخل من طلعھا قنوان دانیة وجنات من أعناب والزیتون والرمان مشتبھا وغیر 

.-99سورة األنعام اآلیة -ثمره إذا أثمر وینعھ إن في ذلكم آلیات لقوم یؤمنون".متشابھ انظروا إلى 
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قم بالتجربة التالیة:-2

وعودا من الكرفس وبعض الغصون ،ووردة، ضع في وعاء من الماء عرقا من الھندباء البریة-أ

الصغیرة.

.ضع نباتات مماثلة في وعاء آخر ال یحتوي على الماء؟-ب

الوعاء ین لبضعة أیام وتفقدھما بین الحین واآلخر ماذا یحدث للنباتات؟.أترك -ج

سجل مالحظاتك فیمایخص الوعاء األول والوعاء الثاني؟.-

ماذا تستنتج من خالل ھاتین التجربتین؟.-

الدرس الثالث: أثر النبات في البیئة

االحظ:-

-02-الصورة رقم- 01-الصورة رقم

-04-الصورة رقم-03-الصورة رقم

):09الشكل رقم (
ماھي احتیاجاتنا الیومیة للنبات؟.-

كیف یؤثر النبات في البیئة؟.-

إلى مایؤدي إھمال النبات؟.-
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أھمیة وفوائد الغطاء النباتي:
وذلك بسبب الفوائد الكثیرة ،الغطاء النباتي ألیة بقعة من بقاع األرضال یمكن إحصاء فوائد وأھمیة 

حیث یعتبر الغطاء النباتي القاعدة األساسیة في الھرم الغذائي لكافة ؛ المباشرة وغیر المباشرة لھ

كما یمكن اعتبار النباتات أیضا:، الكائنات الحیة

مصدر مھم من مصادر الغذاء لإلنسان والحیوان.-

وسیلة مھمة من وسائل إنتاج الطاقة والتدفئة.-

حضن دافئ إلیواء الحشرات والطیور وبعض الحیوانات.-

إھمال النباتات یؤدي إلى إھمال البیئة.كما یمكن االشارة إلى أن * 

شرح المفردات: -

.عدم االھتمام بالبیئةإھمال البیئة: -
والبیئة؟.إلنسان ماھي أھمیة األشجار بالنسبة  ل-1

متى یكون للنباتات تأثیر سلبي على البیئة؟.-2

نشاط خارج القسم: -
التي ینتج تستخدمھ الكائنات الحیة في عملیة التنفس ، كسجین عنصرا مھما في ھذه الحیاةیعد األ-1

ثابتة كمیة كل من األكسجین وثاني أكسید الكربون وال بد أن تبقى ، منھا غاز ثاني أكسید الكربون

في البیئة.

ثم حلل؟.، فكر جیدا-

كیف تساھم النباتات في الحفاظ على اإلتزان البیئي؟.-

ماذا یحدث لو فقدت النباتات من البیئة؟.-

أو في الحي بمناسبة إحیاء الیوم العالمي لعید ، أقترح نشاطات أقوم بھا مع زمالئي في المدرسة-2

مارس من كل سنة.من شھرالشجرة الموافق للحادي والعشرین

أنشودة: ما أجمل الشجرة-3
ما أجمل الشجرة خضراء مزدھرة.-

ما أجمل الشجرة خضراء مزدھرة.-

.بثمارھا جادت-

جادت ما أكرم الشجرة.-

في ظلھا الحاني.-

طفل وبستاني.-

جلسا یقوالن.-
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ما أجمل الشجرة.-

ما أجمل ما أجمل ما أجمل الشجرة.-

.بجذورھا ضربت ضربت-

.في األرض فانتصبت وعلت-

.وتظل واقفة للماء منتظرة-

ما أجمل ما أجمل ما أجمل الشجرة.-

إن مر إنسان في الظھر تعبان.-

.مدت لھ ظال ورمت لھ ثمرا-

.ما أكرم الشجرة-

.كم جاء عصفورا في الحر مذعورا-

.واألمن قد غمر، في حضنھا إختبأ-

ما أكرم ما أكرم الشجرة.ما أكرم -

-.

-.

.1ما أجمل ما أجمل ما أجمل الشجرة-

من خالل ھذه األنشودة حاول أن تصف الشجرة. - 3-1

من خالل ھذه األنشودة، استخرج أھمیة األشجار بالنسبة لالنسان؟.- 3-2

السنة الرابعة إبتدائي:- 3-4

المحور األول: النظام البیئي-
مكونات النظام البیئي.-1

السلسلة الغذائیة.-2

أھمیة النظام البیئي.-3

إدماجیة.وحدة  -4

، 30/02/2014، 02:50، نقال عن: ما أجمل الشجرةسلیم عبد القادر، -1
http://www.youtube.com/watch?v=wE8l7STLUag
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الدرس األول: مكونات النظام البیئي
أتذكر: -

النظام البیئي؟.موضوع لماذا ندرس-

ماھي العوامل المؤثرة في النظام البیئي؟.-

: وأعبرأالحظ-

تعریف النظام البیئي:-1
وتفاعالتھا. بھ من عناصر بیئیة طبیعیة وبشریة عبارة عن التجمع الحیوي وما یحیط یئي: النظام الب

البد أن تكون بالضرورة عناصر حیة وغیر التي و،وال یمكن وجود نظام بیئي دون مقومات أساسیة

حیة.

شرح المفردات:
أنواع مختلفة من الكائنات الحیة في بیئة معینة.تجمع التجمع الحیوي: 

أعط  مفھوما آخر للنظام البیئي؟.-
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أذكر بعض العناصر البیئیة الطبیعیة والبشریة التي تحیط بالتجمع الحیوي؟.-

توظیف المكتسبات:-
عام:A.G. Tanselyوضع مفھوم النظام البیئي ألول مرة من قبل -أ

1-1940.

2-1960.

3-1935.

النظام البیئي كیان متكامل ومتوازن یتألف من:-ب

كائنات حیة.-1

كائنات غیر حیة.-2

كائنات حیة وغیر حیة.-3

مكونات النظام البیئي:-2
تنقسم مكونات النظام البیئي الى مجموعتین:

في حیاة مكونات غیر حیة( العوامل الطبیعیة): ھي مجموعة من العوامل غیر الحیة التي تؤثر -أ

تقسم ،وتحدد نوعیتھا وأماكن وجودھا, كما تحدد نوعیة العالقات بین الكائنات الحیة،الكائنات الحیة

العوامل المائیة.،عوامل التربة،العوامل الطبیعیة الى ثالثة أنواع؛ العوامل الجویة

نواعا مختلفة ذلك أویشمل، مكونات حیة( العوامل الحیویة): وھي جمیع األحیاء في النظام البیئي-ب

من الحیوانات والنباتات والكائنات الدقیقة واإلنسان.

ویطلق على مجموعة الكائنات الحیة التي تعیش في نظام بیئي وترتبط فیما بینھا بعالقات 

متبادلة اسم المجتمع الحیوي.

سیین ھما:تنقسم النظم البیئیة بدورھا حسب توفر المكونات الحیة وغیر الحیة الى نظامین أسا

نظام بیئي متكامل( طبیعي).-

نظام بیئي غیر متكامل.-

شرح المفردات: -

ھي كائنات حیة دقیقة ذات خلیة واحدة أو تعیش في مستعمرات خلویة بسیطة ال الكائنات الدقیقة: -

الطحالب...الخ.، الفطریات، الفیروسات، البكتیریا: ترى بالعین المجردة مثل

طبیعي), والنظام البیئي غیر المتكامل؟.الماھو النظام البیئي المتكامل( -1

إلى كم قسم تقسم النظم البیئیة المحركة للنظام البیئي؟.-2

توظیف المكتسبات:-
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إن أھم ما یمیز النظام البیئي ھو التوازن الدقیق القائم بین مكوناتھ مع المرونة والحركة؛ فما ھو -

البیئي؟.التوازن 

ماھي أھم العوامل المؤثرة في مكونات النظام البیئي؟.-

الدرس الثاني: السلسلة الغذائیة:

أتذكر:-

قولھ حول تن أال وھو النظام البیئي؛ مالذي یمكن أتطرقت في الدرس الماضي لموضوع مھم جدا -

ھذا الموضوع؟.

:وأعبراالحظ-

-01-صورة
-02-صورة

تعریف السلسلة الغذائیة:-1
تحویل الطاقة الكیمیائیة أو طاقة الطعام المستغلة من مصدر ما عن طریق ھي السلسلة الغذائیة

سلسلة من األنواع المختلفة بحیث یأكل بھا كل نوع من الكائنات الحیة النوع الذي یسبقھ؛ فالسلسلة 

ھي أبسط صورة لسریان الطاقة في النظام الطبیعي.

وذلك ؛ لبا ماتكون السالسل الغذائیة على الیابسة قصیرة بحیث تتكون من حلقتین او ثالث حلقاتوغا

لوجود عدد كبیر من اكالت االعشاب كبیرة الحجم.

لى مجموعتین رئیسیتین ھما:إتنقسم الكائنات الحیة من حیث حصولھا على الغذاء 

.المنتجات او ذاتیة التغذیة-أ

.المستھلكات-ب
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شرح المفردات:-
كائنات تقوم بتصنیع الغذاء بواسطة عملیة التركیب الضوئي.ذاتیة التغذیة:-

: كائنات تتغذى على الكائنات العضویة الحیة.المستھلكات-

إلى كم قسم تنقسم الكائنات الحیة من حیث حصولھا على الغذاء؟.-1

مصادرھا الغذائیة؟ أذكرھا؟.إلى كم صنف تصنف المستھلكات الرئیسیة اعتمادا على -2

توظیف المكتسبات: -
أي من المجموعات اآلتیة یمثل سلسلة غذائیة صحیحة:-1

بقرة.-أعشاب-إنسان-1

بقرة.- إنسان- أعشاب-2

إنسان.-أعشاب-بقرة-3

إنسان.-بقرة- أعشاب-4

:في مكانھ المناسبالمصطلح العلميصحح الخطأ بكتابة -2

الطاقة الغذائیة من كائن آلخر( منتجات).انتقال -1

الحیوان الذي یتغذى على نباتات في السلسلة الغذائیة( مستھلكات).-2

تصنع غذائھا بنفسھا من مواد بسیطة( سلسلة غذائیة).-3

كائنات حیة تعتمد على غیرھا في السلسلة الغذائیة( مستھلك أول).-5
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تلوث السالسل الغذائیة-02
نتفھم كیفیة تراكم وانتقال الملوثات إلى جسم اإلنسان. أن من خالل السالسل الغذائیة یمكن 

ویتضاعف تركیز الملوثات الكیمیائیة عشرات اآلالف من المرات خالل مرورھا عبر السالسل 

أي من المنتجات حتى اإلنسان نتیجة قدرة الخالیا على تجمیعھا وتركیزھا فیما یعرف ، الغذائیة

التضخیم الحیوي.ب

شرح المفردات:-

ھي تلك المواد الكیمیائیة العضویة وغیر العضویة المنشأ.الملوثات الكیمیائیة:-

تنتج الخالیا من انقسام خلیة بعد عملیة نموھا؛ والخلیة ھي الوحدة التركیبیة والوظیفیة في خالیا: -

الكائنات الحیة.

كیف یحدث تلوث السالسل الغذائیة؟.-

ھل بإمكاننا الحد من تلوث السالسل الغذائیة؟.-

توظیف المكتسبات:-

تحدث عن بعض النشاطات البشریة التي تتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة الطبیعیة؛ وبالتحدید -

والمستھلكات).، السالسل الغذائیة( كائنات ذاتیة التغذیة

ائیة؟.ماھي الوسائل المساعدة على مكافحة تلوث السالسل الغذ-
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الدرس الثالث: أھمیة النظام البیئي:
أتذكر:-

وماھي مكوناتھ؟.، ماھو النظام البیئي-

ماھي أھمیة النظام البیئي؟.-

أالحظ وأعبر:-

-03-صورة رقم -02- صورة رقم-01-صورة رقم

-05-صورة رقم -04-صورة رقم 

یمثل مجموعة الصور الخاصة بدرس اھمیة النظام البیئي.): 12الشكل رقم (

أھمیة النظام البیئي:
ه النظم البیئیة تدعم وتعیل حیاة اإلنسان ونشاطاتھ حیث أن المنتجات والخدمات البیئیة التي تقدمھا ھذ

و النظم تشكل عامال ھاما وأساسیا في دیمومة اإلنسانیة ومستقبل تطورھا اإلجتماعي واإلقتصادي.

من الحقائق التي الیمكن تجاھلھا أن اإلنسانیة بحاجة ماسة الى الخدمات والمنتجات التي تقدمھا النظم 

الخدمات التموینیة، المنظمة، الثقافیة، والخدمات المدعمة.كالبیئیة 

التي تعتبر عنصرا مھما للحفاظ ، الدواء والتربة؛ الھواء النقي ، الماء ، فالنظم البیئیة تقدم لنا الغذاء 

على التنوع الحیوي والجمال والرفاھیة.



تصمیم منھاج مقترح للتربیة البیئیة في المرحلة االبتدائیةالخامس:           الفصل 

194

شرح المفردات:-
ھو التنوع في أشكال الطبیعة الحیة؛ أو ھو عبارة عن مقیاس لمدى صحة األنظمة التنوع الحیوي: -

البیولوجیة.

ماھي  أسباب اختالل التوازن البیئي؟.-

ماھو دور اإلنسان في البیئة؟.-

ماھي عوامل اختالل النظام البیئي؟.-

إلى ما یؤدي اإلخالل بالنظام البیئي؟.-

توظیف المكتسبات:
عرف مایلي:-1

:...........................................................................................خدمات تموینیة-

: :...........................................................................................خدمات منظمة-

.....................................................:........................................خدمات ثقافیة-

:...........................................................................................خدمات مدعمة-

عالقة اإلنسان بالبیئة؟.في بضعة أسطر تحدث عن -2

السنة الخامسة ابتدائي:- 3-5
قضایا بیئیة عالمیةالثالث: المحور 

األوزون.طبقةتآكل -1

التصحر.-2

اإلحتباس الحراري.-3

.إدماجیةوحدة -4
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:الدرس األول: تآكل طبقة األوزون
:أتذكر-

؟.ھل ھناك إھتمام بقضیة األوزون-

.أین یوجد ثقب األوزون؟-

ماھي أھمیة طبقة األوزون؟.-

ماھي األسباب التي أدت إلى ثقب طبقة األوزون؟.-

.؟ثقب طبقة األوزونماھي المخاطر الناجمة عن-

:وأعبرأالحظ-

-02-صورة رقم -01-صورة رقم 

-04- صورة رقم - 03-صورة رقم 

.تاكل طبقة االوزون یمثل مجموعة الصور الخاصة بدرس ): 13الشكل رقم (

طبقة االوزون:تعریف -1
، حیث ینصب اھتمام الشعوب في مختلف بلدان العالم علیھا؛ طبقة األوزون قضیة عالمیةتعتبر 

وھذه الطبقة مثلھا مثل أي ، الجوي الذي یحیط بالكرة األرضیةھي جزء من الغالف فومن جھة 

مام طموحات اإلنسان أولكن ، شيء طبیعي تعتمد فاعلیتھا على التوازن الصحي للموارد الكیمیائیة

من ھذه الموارد الكیمیائیة تساعد على إتالف بل تدمیر طبقة ت التي تصل إلى حد الدمار جعل

األوزون.
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ثقب األوزون الى مایلي:ترجع أسباب 

الملوثات العضویة.و، حرائق الغابات، البراكینأسباب طبیعیة:-أ

خاصة: ناتجة عن نشاطات اإلنسان :أسباب صناعیة-ب

الغاز الطبیعي).، الفحم، االحتراقات( النفط-

عوادم السیارات والطائرات.-

التفجیرات الذریة والنوویة.-

الضارة.البخاخات -

إطالق الصواریخ الى الفضاء.-

شرح المفردات:-

ھو عبارة عن طبقة من الغازات التي قد تحیط بجسم مادي ذا كتلة كافیة.الغالف الجوي: -

مما یتكون عنصر األوزون؟.-1

ماھي أبرز األسباب المؤدیة إلى اتساع ثقب األوزون؟.-2

للبیئة؟.فیما تتجسد طموحات اإلنسان المدمرة -3

مخاطر الثقب األوزوني:-2
استمر تتمخض عن الثقب األوزوني ستكونوا رھیبة ومؤلمة وبخاصة إذاأنإن النتائج التي یمكن 

لما ینتج عنھ من تسرب قدر كبیر من األشعة فوق البنفسجیة إلى سطح ، الثقب الحالي في االتساع

وھذا بدوره یؤدي إلى:، األرض

الشمسیة.اإلصابة بالحروق -

تزاید انتشار األمراض السرطانیة( خاصة سرطان الجلد).-

زیادة الخسائر الزراعیة.-

حدوث تغییرات كبیرة في مناخ األرض وارتفاع درجة الحرارة في العالم.-

شرح المفردات:-
الضوء المرئي كھرومیغناطیسیة ذات طول موجي أقصر من ھي موجة األشعة فوق البنفسجیة: -

ألن طول موجة اللون البنفسجي ھو األقصر سمیت بفوق البنفسجیة ، لكنھا أطول من األشعة السینیة

بین ألوان الطیف.

.عبارة عن التھاب واحمرار بالجلد یسببھ التعرض الزائد للشمسالحروق الشمسیة: -
ما الذي  سیحدث لو استمر ثقب األوزون في االتساع؟.-1
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؟.مستوى التصور وعلى مستوى السلوك)على ( من مخاطر ثقب األوزونأذكر سبل الوقایة -2

نشاط خارج القسم:-
قم بالبحث على النشاطات البشریة الصدیقة للبیئة الرامیة إلى الحد من مخاطر ثقب االوزون؟.

الدرس الثاني: التصحر:-

أتذكر:-

.السابق؟ماھي أكبر المشكالت البیئیة التي تناولتھا في الدرس -

؟.وماھي الحلول الناجعة للتقلیص منھا، ماھي أكبر مسبباتھا-

؟  اآثارھا، ماھي أسبابھي ھذه المشكلة، فماھ؛ لمیةایعد التصحر كذلك كبرى المشكالت البیئیة الع-

؟.التصحرظاھرةمن للحد مناسبة ماھي الحلول التي تراھا 

:وأعبرأالحظ-

-02- صورة رقم -01-صورة رقم 

-04- صورة رقم -03-صورة رقم 

یمثل مجموعة الصور الخاصة بدرس اھمیة النظام البیئي.): 14الشكل رقم (
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تعریف التصحر:-1
ھو التدھور الكلي او الجزئي الذي یحدث في عنصر أو أكثر من عناصر األنظمة البیئیة : التصحر

األرضیة مؤدیا إلى تراجع خصائصھا النوعیة وتدني قدرتھا اإلنتاجیة إلى الدرجة التي تصبح فیھا 

صحر الى التحدوث ظاھرة أسباب ترجع، وھذه النظم عاجزة عن إعالة مایعیش فیھا من كائنات حیة

و العوامل البشریة.التقلبات المناخیةعاملین رئیسیین ھما:

كما ان للتصحر حاالت:

تصحر خفیف.-

تصحر معتدل.-

تصحر شدید جدا.-

شرح المفردات:-

التدھور: اإلنخفاض-

.تصحر شدید جدا؟، تصحر معتدل، ماذا نعني بحاالت التصحر التالیة: تصحر خفیف-

المناطق تضررا بالتصحر في بالدك؟.ماھي أكثر -

مكافحة التصحر:-2
یؤدي التصحر إلى تقلص الرقعة الزراعیة والى ھجر السكان من الریف والمناطق النائیة إلى الحضر 

.والمدن بحثا عن سبل العیش والحیاة

الف كم  مربع سنویا من األراضي الخصبة أو الصالحة للزراعة إلى أراضي60تحول أكثر من ی

غیر صالحة لإلنتاج في العالم.

:وللتقلیل أو الحد من ھذه المشكلة البیئیة الخطیرةتبني خطة إقلیمیة ضمن خطة عالمیة البد من 

تنمیة الغطاء النباتي ووقف تدھوره.-أ

التقلیل من انجراف التربة وتدھورھا.-ب

تباع سیاسة عمرانیة مبنیة على أسس بیئیة.ا-ت

الطبیعیة بطریقة مبنیة على أسس سلیمة.إدارة الموارد -ث

تنمیة الوعي البیئي لدى كافة أفراد المجتمع.-ج

شرح المفردات:-

ھو اإلحساس بأھمیة الحفاظ على البیئة.الوعي البیئي: -

ماھي اآلثار المترتبة على استمرار ظاھرة التصحر؟.-1

التصحر؟.كیف یساھم الفرد المثقف بیئیا في الحد من ظاھرة -2
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خارج القسم:نشاط -
وطرق مواجھتھا؟.، ابحث على أشكال وعوامل ظاھرة التصحر في الجزائر-

قارن بین ظاھرة التصحر في الجزائر وبلد عربي آخر؟.-

الدرس الثالث: االحتباس الحراري-

أتذكر:-

أن ذكرنا في ھذا المجال مشكلتین تؤرقان البیئة؛ أذكرھما؟.وسبق-

أذكر أھم النقاط الرئیسیة التي تم تناولھما قي الحصتین السابقتین؟.-

: "االحتباس الحراري"ھناك مشكلة أخرى تشكل خطرا على البیئة واإلنسان تسمى -

)-الحلول-اآلثار-من حیث( األسباباإلحتباس الحراريظاھرةماذا تعرف عن -

أالحظ:-
؟05-04- 03-02- 01-على ما تدل الصور 

-03-صورة رقم -02-صورة رقم -01- صورة رقم 

-05-صورة رقم -04-صورة رقم 

.االحتباس الحراريیمثل مجموعة الصور الخاصة بدرس ): 15الشكل رقم (
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تعریف االحتباس الحراري:-1
إن ظاھرة االحتباس الحراري عبارة عن ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض عن معدالتھ الطبیعیة 

بسبب تراكم غاز ثاني أكسید الكربون المنبعث في یحدث االحتباس الحراري، كما على مدار العام

ولكن حین تتصاعد الحرارة في فترات ، حیث تدخل حرارة الشمس إلى األرض؛ الجو العلیاطبقة 

تخرج فتصبح وال، اللیل فإنھا سوف تصطدم في تراكمات ھذا الغاز الموجودة في طبقة الجو العلیا

ولھذا تسمى باالحتباس الحراري.؛ الحرارة مثل المحبوسة في األرض

شرح المفردات:-
حد مكونات الغالف الجوي.أھو مركب كیمیائي وغاز ثاني أكسید الكربون: -

ماھي األسباب الرئیسیة المؤدیة إلى حدوث ظاھرة االحتباس الحراري؟.-1

الناتجة عن ظاھرة االحتباس الحراري بسبب النشاط البشري غیر الرشید؟.خطورة األضرارماھي-2

الحراري:الظواھر المتوقعة نتیجة االحتباس -2

إن من جملة الظواھر المتوقعة نتیجة مشكلة االحتباس الحراري نذكر على سبیل المثال ال الحصر:-

ذوبان الجلید سیؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر.-أ

غرق الجزر المنخفضة والمدن الساحلیة.-ب

ازدیاد الفیضانات.-ت

حدوث موجات جفاف وتصحر مساحات كبیرة من األرض.-ث

زیادة عدد وشدة العواصف واألعاصیر.-ج

انتشار األمراض المعدیة في العالم.-ح

انقراض العدید من الكائنات الحیة.-خ

حدوث كوارث زراعیة وفقدان بعض المحاصیل.-د

احتماالت متزایدة بوقوع أحداث متطرفة في الطقس.-ذ

لمشكلة:ھناك عدة خطوات یمكن اتخاذھا للتقلیل من اخطار ھذه او-

التبرید والتدفئة-

.الكھرباء-

.استخدام اإلضاءة المناسبة-

.البراد-

غساالت المالبس.-

.الكمبیوتر-

توفیر المیاه.-
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شرح المفردات:-
إلىمجموعة أفراد من أو إلى فرد آخر ھي األمراض القابلة لالنتقال من فرداألمراض المعدیة:-

.مسببھا كائن حي, ویكونینمجموعة أفراد أخر

ھو اختفاء الكائن الموجود على كوكب ما واستحالة ظھوره من جدید.انقراض:-

أذكر ظواھر أخرى ناتجة عن ظاھرة االحتباس الحراري؟.-1

أذكر بعض الحلول المقترحة لعالج مشكلة االحتباس الحراري؟.-2

نشاط خارج القسم:
ابحث:ازدادت بسبب النشاط البشري وعلیھمن المعروف أن ظاھرة االحتباس الحراري 

أھم النشاطات البشریة المتسببة في ازدیاد ظاھرة االحتباس الحراري؟.عن -1

كیف یساھم الفرد المثقف بیئیا في التقلیل أو الحد من ظاھرة االحتباس الحراري؟. -2

ماالذي نستطیع فعلھ لوقف الكوارث المستقبلیة القادمة؟.-3
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مة:ـــــاتـــــخ
یوم خلق كانت بیئة حفیة بھ حانیة علیھ ضامنة الفردال یخفى على أحد أن البیئة التي احتضنت 

؛اتجاھھاالفردألسباب حیاتھ، وكان یمكن أن یظل األمر كذلك لوال ماواكب البیئة من سوء تصرفات 

، التصحر، اإلحتباس الحراري من خالل المشاكل البیئیة كالتلوث والمشكلة السكانیة، ثقب األوزون

إلخ.واألمطار الحامضیة، تدھور الموارد النباتیة والحیوانیة، انخفاض منسوب المیاه الجوفیة...

تربیة) بیئیة؛ حیث تشكل ھذه األخیرة عملیة لوبالتالي فإن األمر أصبح في أمس الحاجة لثقافة( 

تجاه البیئة بكل مكوناتھا وعناصرھا وخلق وا،تنمیة المعارف والقدرات والقیم لدى جمیع األفراد

لدیھم بحتمیة المحافظة علیھا، وعدم استنزافھا أو إساءة التعامل معھا. الوعي واإلحساس بالمسؤولیة 

وال یتحقق ذلك إال عن طریق إعداد المناھج التربویة أوال، ومن ثم التفكیر الجدي في ایجاد 

نقل األفكار الثقافیة والتربویة البیئیة لھذا الجیل.طرائق ووسائل تدریسیة وتربویة مناسبة ل

ھذه وفي واقع الحال ھناك العدید من اآللیات التي تعمل على تفعیل نشر الثقافة( التربیة) البیئیة

آلیات تفعیل نشر الثقافة البیئیة الذي تناولنا من خاللھ دراسة ،ثل موضوع بحثنا ھذاتمالتياألخیرة

.بتدائیةاالذلك باقتراح منھاج للتربیة البیئیة في المرحلة والمدرسيفي الوسط 

ومن خالل مراحل بحثنا بشقیھ النظري والمیداني، ووفق البیانات الموجودة في الجداول والتي 

:التالیةواالستخالصاتالنتائج إلى توصلنا ، قمنا بتحلیلھا وتفسیرھا

اللغة العربیة، التربیة العلمیة والتكنولوجیة، اللغة ھناك اھتمام بموضوع البیئة في المواد الدراسیة(-

؛ بتدائياالالفرنسیة، الجغرافیا، التاریخ، التربیة المدنیة، والتربیة اإلسالمیة) في مختلف أطوار التعلیم 

تناول كمي مقبول.وقد تجسد ذلك االھتمام في 

األھداف المسطرة؛ بمعنى أن في حد ذاتھاالمواد الدراسیة  اإلھتمام بموضوع البیئة یتأثر بأھداف -

.خاصة بتدریس تلك الموادالبیئة وقضایاھا بقدر ماھي أھداف بلیست أھدافا متعلقة 

بمعني أن االھتمام الكمي علي مستوى الدروس وجدناه مبالغ فیھ علي عكس األھداف التي كان 

على مستوى المحتویات نجدھا توسطت في تناولھا لموضوع البیئة تناوال ضعیفا یكاد ال یذكر، أما 

تناولھا بین البینین ؛ أي أن تناولھا للموضوع كان مقبوال.
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بعبارة أخرى إذا كان اإلھتمام بالبیئة وقضایاھا موجود من الناحیة الكمیة( عدد الدروس) 

أو االھتمام ، أما من جھة األھداف فالتناول ومن ناحیة المجاالت موجود أیضا  لكن بصورة سطحیة

حتى نحافظ على الكم ونصمم أھداف تخدم البیئة دون أن نمس محتویات المواد وضعیف جدا؛ وعلیھ 

الموزعة على المواد الدراسیة، ة المحتویاتالدراسیة، البد من تصمیم منھاج جدید محتویاتھ من نسب

بیة العلمیة والتكنولوجیة، مادة الترأھدافھ خاصة بالبیئة، حجمھ الساعي مقتطع من بعض المواد كـ( 

، وبذلك نكون قد صممنا منھاجا جدیدا أھدافھ ذات بعد بیئي اللغة العربیة، التربیة اإلسالمیة...)

أسمیناه بمنھاج التربیة البیئیة .

مما سبق یمكن وضع جملة من التوصیات:

إعداد وتدریب المعلمین في المجال البیئي.-

ة في المراحل التعلیمیة المختلفة بالمنھج االسالمي الرشید تدعیم المناھج والمقررات البیئی-

الذي یلزم الفرد بالسلوك البیئي القویم الذي یحمي البیئة ویحافظ علیھا.

وضع استراتیجیة للتربیة البیئیة.-

أن یتماشى محتوى المناھج التربویة البیئیة مع قدرات التلمیذ وبیئتھ االجتماعیة.-
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ملخص الدراسة:

ملخص الدراسة:
ھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على آلیات تفعیل نشر  الثقافة البیئیة في الوسط المدرسي

االبتدائیةمنھاج للتربیة البیئیة في المرحلة اقتراحوذلك من خالل الدراسة المیدانیة والتي تمثلت في 

والذي حیث  خصص الفصل األول لموضوع الدراسة؛وقد تمت ھذه الدراسة في خمسة  فصول

الدراسات السابقةوكذلك ، أھمیة وأھداف الدراسة، مبررات اختیار الموضوع، تناولنا فیھ اإلشكالیة

فیما اھتم الفصل الثالث بالبعد البیئي ،لیوضح لنا الفصل الثاني مشكالت البیئة واستراتیجیات حمایتھا

ھذا فیما یخص الجانب النظري.، في الوسط المدرسي

التحلیلیة؛ حیث خصص الفصل المیدانیةأما الفصلین الرابع والخامس فقد خصصا للدراسة

اإلجراءاتلفصل جملة من وقد تناولنا في ھذا ا،الرابع لإلجراءات المنھجیة واستخالص النتائج

الص النتائج من خالل اإلجابة على تحلیل وتفسیر البیانات واستخكما تطرقنا فیھ أیضا إلى المنھجیة، 

التساؤل الرئیسي التالي:

ما ھي آلیات تفعیل نشر الثقافة البیئیة في الوسط المدرسي؟.-
.االبتدائیةلتربیة البیئیة في المرحلة لفي حین اھتم  الفصل الخامس بتصمیم منھاج  مقترح 

وقد استعنا في ھذه الدراسة بالمنھج الوصفي التحلیلي باستخدام تقنیة تحلیل المحتوى مرفقة 

تمثلت في: القانون التوجیھي ) عمدیھ( قصدیھمع عینة ، تحلیل المحتوىواستمارةبدلیل المقابلة 

كتب ال،)2011( طبعة جوان االبتدائيمناھج التعلیم ،)2008للتربیة الوطنیة( النشرة الرسمیة 

).2011/2012( االبتدائيالمدرسیة من السنة األولى إلى السنة الخامسة من التعلیم 

اتضح لنا:من خالل كل ماتقدم من تحلیل للبیانات كمیا وكیفیا 

بالبیئة في المواد الدراسیة ینعكس في مستوى تناول كمي مقبول.اھتماموجود -

بموضوع البیئة یتأثر بأھداف المادة في حد ذاتھا.االھتمام-

االھتماممعنى ذلك أن تناول الكتب المدرسیة لموضوع الثقافة البیئیة لم یكن كافیا؛ أي أن 

ھذا ما استدعى إلى تقدیم ، ولكن من الناحیة النوعیة ضعیف جدا، بالبیئة من الناحیة الكمیة مبالغ فیھ

وبھذا نكون قد أجبنا على التساؤل الرئیسي ، االبتدائیةلبیئیة في المرحلة منھاج مقترح لتفعیل التربیة ا

الذي انطلقنا منھ.
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Résumé:

La présente recherche avait pour but l'identification des outils

(mécanismes) d'efficacité pour la propagation de la culture environnementale

dans le milieu scolaire. L'étude effectuée sur le terrain  consiste à suggérer un

guide  d'éducation environnementale au primaire.

Répartie en cinq chapitres, cette étude traite dans le premier chapitre la

problématique, la motivation, l'importance et les objectifs de l'étude ainsi que

les recherches antérieures.

Le second chapitre explicite les problèmes de l'environnement et les

stratégies de sa protection.

Le troisième chapitre aborde la dimension environnementale dans le

milieu scolaire.

Le quatrième chapitre est consacré aux démarches méthodologiques et

à l'analyse des résultats obtenus qui répondent à la problématique suivante:

Quels sont les outils (mécanismes) pour rendre efficace la propagation

de la culture environnementale dans le milieu scolaire?.

Dans le cinquième chapitre, nous présentons l'élaboration d'un guide

d'éducation environnementale au primaire.

La méthode que nous avons choisie est dexriptive analytique. Nous

sommes appuyés sur la technique d'analyse du contenu accompagnée d'un

interview, la fiche technique de l'analyse du contenu, et les corpus de la loi d'

orientation d'éducation nationale( journal officiel 2008), de méthodes( guide)

d'enseignement primaire( édition 2011), et des manuels scolaire de la

première à la cinquième année primaire( 2011/2012).

L'analyse quantitative et qualitative des donnés a permis de remarquer

que:

- L'importance accordée à l'environnement dans les matières scolaires

est acceptable sur le plan quantitatif.
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- L'importance accordée à l'environnement est influencée par les

objectifs de la matière en elle-même.

Ce-ci veut dire que le traitement de l'environnement dans les

manuels scolaires est insuffisant c'est-à-dire le traitement de

l'environnement sur le plan quantitatif est exagéré mais sur le plan

qualitatif est très faible. Chose qui nous a poussé à proposer un

curriculum pour rendre efficace l'éducation environnementale au

primaire, ainsi nous avirons a répondre à notre questionnement de

départ.


