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, خصائصھا ألھمفي ھذا الفصل سنحاول تناول موضوع الثقافة البیئیة؛ من خالل التطرق  

المسطرة التي تسعى  األھدافجانب التعرف على  إلى, والمستویات الثالثة التي تتكون منھا

ي  واألھمیة, تحقیقھا إلى ة تكتسیھاالت ع والبیئ اول مصادر  ,بالنسبة للمجتم ى تن باإلضافة إل

  .وأبعادھا, واھم ركائزھا, ر الثقافة البیئیةوعناص

  :خصائص الثقافة البیئیة -1 
ال ال    بیل المث ى س ایلي عل ا م ذكر منھ مات ن ائص والس ن الخص ة م ة جمل ة البیئی للثقاف

  :الحصر

ة أو  -1 ة أو االجتماعی ھ سواء الطبیعی ین اإلنسان وبیئت ة ب ات المتبادل م العالق ى فھ تؤكد عل

  .الثقافیة

رارات  تؤكد -2 على اكتساب المعرفة والوعي وتنمیة أوجھ التفكیر والتدریب على اتخاذ الق

  .إلیجاد حلول وبدائل فیما یتعلق بمشكالت البیئة

ة الس -3 ى تنمی ز عل ةترك یم االیجابی ات والق دى , لوك واالتجاھ اكل ل ل المش ارات ح ومھ

  .األفراد للوصول بالبیئة إلى نوعیة مالئمة لمعیشة اإلنسان

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

ع حدوث مشكالت والعمل على تحسین ھذ, تتوجھ نحو تجنب مشكالت البیئة -5 ه البیئة لمن

  .جدیدة

ى  -6 راد عل ق مساعدة األف ة البشریة عن طری ى حل مشكالت محددة للبیئ تتوجھ عادة إل

  .تإدراك ھذه المشكال

  .الستقاللیة والتطلع إلى المستقبلتتمیز بطابع ا -7

ؤمن بتضافر , ة في تناول وتوضیح مشكالت البیئةتأخذ بمنھج جامع لعدة فروع علمی -8 وت

  .1أنواع المعرفة الالزمة لتغییرھا
  

                                 
غیــر ( ,القیــت علـى طلبــة السـنة أولــى ماجسـتیر, محاضــرات فـي مقیــاس الثقافـة البیئیـة ,الثقافــة البیئیـة, زمـام نـور الــدین - 1

 جامعــة محمــد, قســم العلــوم االجتماعیــة, اآلداب والعلــوم االجتماعیــة واإلنســانیةكلیــة , تخصــص علــم اجتمــاع البیئــة, )منشــورة
  .2008 ,خیضر بسكرة
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  :مستویات الثقافة البیئیة  -2
م ات أساسیة ھي الفھ ة كفای ارات وال, تتكون الثقافة البیئیة من ثالث ھ المھ عمل؛ وعلی

  :یمكن تمییز ثالثة مستویات للثقافة البیئیة
  :المستوى األسمى-2-1

ر من الصفات؛ , المستوى األسمى إلىیصل الفرد المثقف بیئیا  ان حامال للكثی إذا ك

ة وقضایاھا ة بالبیئ بعض المصطلحات األساسیة المتعلق ة ب ھ , كالمعرف ى امتالك باإلضافة إل

رد , ةللوعي والحساسیة اتجاه البیئ ب استعداد الف ى جان ة، إل واحترام األنظمة البیئیة الطبیعی

  .لمعرفة مختلف التفاعالت بین األنظمة اإلنسانیة واالجتماعیة والنظم البیئیة
ة -2-1-1 ال المعرف ات : مج ة المكون ا بطبیع ون ملم ال أن یك ذا المج ي ھ رد ف ى الف عل

ة ر الحی ة وغی ة الحی و, األساسیة لألنظم ا یجب أن تك ي كم ة الت ة من األمثل ھ مجموع ن لدی

ة أن , تعكس االتصال والتفاعل بین الطبیعة واإلنسان كما یتطلب من الفرد في مجال المعرف

  .تكون لدیھ القدرة على إدراك عناصر األنظمة االجتماعیة

ق اتجاه : مجال االنفعال -2-1-2 یتطلب مجال االنفعال من الفرد أن یكون لدیھ حس عمی

ة واألنظ انیةالبیئ ة اإلنس ة, م ة البیئی لحة األنظم ام بمص ة واالھتم ى العنای افة إل , باإلض

ین حاجات اإلنسان وسالمة , واالجتماعیة داخل ب اط الت دركا لنق رد أن یكون م ى الف كما عل

  .البیئة

ارات -2-1-3 ال المھ د  :مج ارات تحدی تالك مھ رد ام ن الف ال م ذا المج ب ھ ث یتطل حی

  .و إعطاء حلول لھا سواء على المستوى المحلي أو العالمي, ھاالمشكالت البیئیة والتعریف ب

لوك -2-1-4 ال الس ذي  :مج ري ال ائن البش ذا الك رد ھ ن الف لوك م ال الس ب مج یتطل

دف  ع یھ باستطاعتھ أن یقدم الكثیر؛ من خالل قیامھ بنشاطات مع األسرة والمدرسة والمجتم

نب استجابتھ لألحداث البیئیة المتسارعة إلى جا, حمایة البیئة وحمایة مجتمعھ إلىمن ورائھا 

  .ومواكبتھا
  
  

  :المستوى الوظیفي -2-2
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ال ال     ى سبیل المث ا عل بعض منھ یتصف الفرد في المستوى الوظیفي بعدة صفات نذكر ال

ادیة  ة واالقتص ة االجتماعی ف األنظم ة ومختل م للبیئ ة والفھ رد للمعرف امتالك الف ر؛ ك الحص

ة ن األنظم ا م ین وامتال, وغیرھ ل ب ن التفاع ة ع لبیة الناتج ار الس افي باآلث وعي الك ھ لل ك

ة ریة والطبیعی ة البش یم , األنظم ل والتقی ب والتحلی ارات التركی ابھ مھ ى اكتس افة إل باإلض

  .لمختلف التغیرات التكنولوجیة واالجتماعیة ھواستیعاب, للمعلومات البیئیة

  :ویقسم المستوى الوظیفي إلى المجاالت التالیة   

ة -2-2-1 ال المعرف ة :مج م االیكولوجی ي عل عین ف ا واس ة وفھم رد معرف ك الف , یمتل

ار النشاط اإلنساني , السیاسة واالقتصاد, الدین التربیة, الجغرافیا م آلث ة والفھ ھ المعرف ولدی

  .على البیئة

ل القضایا : مجال المھارات -2-2-2 ي تحلی ا ف رد یتبعھ ا الف ھناك مھارات أساسیة یملكھ

  :والمشكالت نذكر البعض منھا على الشكل التاليالبیئیة 

 تحدید المشكلة البیئیة. 

 البحث عن الخلفیة التاریخیة لھذه المشكلة. 

 استقصاء ھذه المشكلة. 

 تقییم مصادر المعلومات. 

 تحلیل المشكلة البیئیة. 

  ئیة المتوقعة باالعتماد على خلفیة المعلومات البی) البیئیة( االیكولوجیةالتنبؤ باألحداث

 .المكتسبة

 1......إیجاد حلول بدیلة للمشكالت البیئیة. 

 

  
ة والمجتمع: مجال االنفعال -2-2-3 رد بالبیئ ام الف ذا المجال باھتم ب  إلى, یتجسد ھ جان

  .وامتالكھ الحس القیادي, إدراكھ للقیم البیئیة

                                 
عبد اهللا خطایبة وهدیل محمد : ترجمة, واتجاهاتها في التسعینات, تطورها, جذورها -الثقافة البیئیة ,روث زتشارل  - - 1

 .149- 144 ص- ص, 1998, األردن, - اربد -جامعة الیرموك, العدد الخامس عشر, الفیصل
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اة  :مجال السلوك -2-2-4 حیث یتصرف الفرد في ھذا المجال ضمن نمط أو أسلوب حی

ي , بناءا على قاعدة معرفیة مناسبة وجیدة, عینم ة ف ة والجماعی ب المشاركة الفردی ى جان إل

  .المعتقدات وطرق االستھالك للموارد واالشتراك في القرار السیاسي والتشریعات وغیرھا

  :مستوى العملیات -2-3
ة     ة البیئی ث من مستویات الثقاف و المستوى الثال ات ھ ذا ا, مستوى العملی ي ھ لمستوى فف

ر؛  ال ال الحص بیل المث ى س ھا عل ذكر بعض ة ن فات معین ا بص ف بیئی رد المثق ف الف یتص

كالتحرك ضمن المستوى السابق بجمیع األبعاد والتصرف بسلوكات بشكل تلقائي یھدف من 

  .ورائھ إلى ضمان سالمة البیئة من التدھور البیئي

  :ویقسم ھذا المستوى إلى المجاالت التالیة 

ال -2-3-1 ارات مج كالت  :المھ ویم المش ارات تق ال مھ ذا المج ي ھ رد ف ك الف یمتل

ایا یط , والقض ارات التخط یم ومھ راھین والق ائق والب ن الحق ة م ى جمل ك عل ي ذل تند ف ویس

ارات االستقصاء  ق استخدامھ لمھ والتقویم؛ للحلول البدیلة للمشكالت البیئیة وذلك عن طری

كذلك , إلى جانب التمییز بین العدد والكم والنوع, لیموقدرتھ على التنبؤ والتفكیر الس, العلمي

باإلضافة إلى اتصافھ بمھارة إدراك دور وأثر , قدرتھ على التخیل والربط والتحلیل والتقویم

  .المعتقدات الخاصة لكل فرد في قضایا البیئة ومشكالتھا

م قی :مجال االنفعال -2-3-2 ذي یفھ ة العالقالفرد المتعلم في مجال االنفعال ھو ال ین  ةم ب

لیمة؛ , الطبیعة والبیئة والمجتمع بغیة إیجاد حلول للمشكالت البیئیة والتعامل معھا بصورة س

ب , ویتمثل ھذا المجال في إدراك الفرد ألثر سلوكاتھ على البیئة وتحمل مسؤولیتھا ى جان إل

ة ى البیئ لبیة عل ة الشخصیة و التضحیة بالمصلح, إبداء استعداده لتصحیح آثار سلوكاتھ الس

  .من أجل المصلحة العامة
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ى : مجال السلوك -2-3-3 ا عل ا ألثرھ یم السلوكات تبع یستطیع الفرد في ھذا المجال تقی

واتخاذ القرارات البیئیة , إلى العمل للحفاظ على التنوع الحیوي واالجتماعي ةباإلضاف, البیئة

   .1لخا...والمشاركة الفاعلة, واالقتصاد, باالعتماد على العدالة

  :أھداف الثقافة البیئیة -3
بغیة بلورة , تھدف الثقافة البیئیة إلى تطویر الوعي البیئي وخلق المعرفة البیئیة األساسیة    

م ة الشرط األساسي كي یستطیع كل شخص أن , سلوك بیئي ایجابي ودائ ذي ھو بمثاب وال

  . لحفاظ على الصحة العامةو بالتالي المساھمة في ا, یؤدي دوره بشكل فعال في حمایة البیئة

ة نشرھا و إنضاجھا , وھنا تكمن أھمیة الثقافة البیئیة و السعي الدءوب لتطویرھا بغی

اھج الدراسیة  ي المن ادر أن یأخذ دوره ف ھ ق ائم بذات م و ق لتتحول بذلك إلى مجال خاص مھ

ةالمسطرة من قبل وزارة التربیة و التعلیم في كافة المراحل المدرسیة وكذا الجا دف , معی بھ

ذه  ق ھ ى تطبی ل عل ة وتعم ة البیئی وم الثقاف ى و مفھ درك معن دة ت ول جدی ال بعق ئة أجی تنش

 .2األخیرة في حیاتھا الیومیة بشتى الطرق و الوسائل

  :أھمیة الثقافة البیئیة -4
ن  اس ع ي األس تج ف ي تن ار الت ة األخط ي مواجھ ا ف ة دورا مھم ة البیئی ب الثقاف تلع

ى  ومن بین أھم النقاط التي یجب التركیز علیھا نذكر مایلي, خاطئةاإلنسان وممارساتھ ال عل

  : سبیل المثال ال الحصر
إن حمایة وحفظ صحة وحیاة اإلنسان ھي التزام وواجب أخالقي من المفروض أن یؤخذ  -1

  .بعین االعتبار عند القیام بأي عمل من قبل المجتمع والدولة

  

  

  

                                 
 .149- 144ص - ص ,مرجع سابق, روث زتشارل  - 1

 .eco.com4http://www:نقال عن1/2، جزءةخاص بأخبار البیئ الثقافة البیئیة ومھامھا األساسیة،،لدریوسيعلي ا -  2
  .12:41:على الساعة.13/04/2005:بتاریخ

http://www.
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تدیم  -2 ویر المس ة والتط ة إن الحمای ة األنظم واني وكاف اتي والحی ي والنب ام الطبیع للنظ

تقرار  ل اس ن أج یة م اھمة رئیس اھو إال مس ا م ا وماھیتھ ا وجمالھ ي تنوعھ ة ف االیكولوجی

  .وكذلك لحمایة التنوع الحیوي الشامل , المنظر الطبیعي العام 

تثمار  -3 ات االس ات ومتطلب وان والنب ة لإلنسان والحی د والمعیش ة إن أساس التواج المتنوع

  .والھواء والمناخ ,للمجتمع ھو حمایة الطبیعة كالتربة والماء

ة واقتصادیة  -4 إن حمایة وحفظ الموارد المعنویة والتراث الحضاري كقیم حضاریة وثقافی

  .للفرد والمجتمع

رة -5 اءات ح یع فض یخ وتوس ظ وترس ى حف ل عل تقبلیة, العم ال المس ة األجی ك لخدم , وذل

  .لى التنوع البیئي الحیوي واألماكن الطبیعیةوأیضا بھدف الحفاظ ع

  .1استبدال المصادر االحفوریة بالمصادر الطاقیة البدیلة -6

  :مصادر الثقافة البیئیة:  5
  :للثقافة البیئیة مجموعة من المصادر نذكر منھا    

  :األدباءالمثقفین و  -5-1
ى  األدباءیعمل المثقفین و  ة و  إیصالعل ةرسالة ثقافی ىإ أدبی من خالل  ,المجتمع ل

االت  ةمؤلفات و مق رز  أدبی ةتب وعي البیئي أھمی اس وغرس الثق, نشر ال ین الن ة ب ة البیئی اف

  .األدبیةالندوات الثقافیة و  إطاروكذلك في , بصفة عامة
  :رجال التربیة -5-2

وحفظ , على مبادئ قواعد النظافة) الطالبالتالمیذ و (النشءلھم دور فعال في تعلیم 

دارس (و واع صحیا یواكب الحضارة المعاصرة , وتكوین جیل مثقف بیئیا, الصحة ي الم ف

  .2)و الثانویات و الجامعات, المتوسطاتو 
  
  

  :األسرة -5-3
                                 

1- http:// www.najaat.com. Date:1/01/2008.10:30:46. 
, الوادي, دار الثقافة, ات الندوة السابعةمحاضر  -الوعي الغائب -الثقافة البیئیة, الرابطة الوالئیة للفكر واإلبداع - 2

  .131ص  ,2008, الجزائر

http://
http://www.najaat.com.
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ر  رةتعتب ن  األس مم ة  أھ ي تھیئ ع ف ات المجتم رادمؤسس ة األف ى البیئ اظ عل و , للحف

وتمثل قیم , طر عنھاء المخاودر, بناء االستعداد لدیھم للنھوض بھاو, حمایتھا من كل مكروه

  .على البیئة إیجابا ینعكسالنظافة وترشید االستھالك و التعاون و غیرھا مما 
ت وخاصة  دأ من البی ویجمع أصحاب علم االجتماع والبیئة على أھمیة الثقافة البیئیة التي تب

ق" األم" ة لخل ال القادم دھا األجی ة تعتم ینة وقوی حیحة رص ة ص دة اجتماعی اء قاع ل  لبن جی

  .1محمل بالوعي البیئي والصحي

  :  المساجد أئمة -5-4
ر  امیعتب اس اإلم ین الن ھ ب ذى ب ثال یحت ة المسموعة, م ھ الكلم ھ , ول ذا فل ؤثرة ل و الم

  .و الجماعات واألفراد, لثقافة البیئیة لمختلف المستویاتالدور الفعال في نشر ا
  : اإلعالموسائل  -5-5

ي یصل  ة الت لطة الرابع داھا تسمى الس ىم ع إل ي المجتم د ف د بعی ؤثر بشكل , ح و ت

والتلفزیونیة و التحقیقات  اإلذاعیةالبرامج ( األممواسع على مسار وحیاة و ثقافة الشعوب و 

ھ و , )الخ.......والصحف و المجالت ي التوجی د ف والنھوض  اإلرشادوالتي لھا الدور الرائ

  .2یسدرجات عالیة من الوعي والتحس إلىبالمستوى البیئي 
 :دور الجمعیات البیئیة  5-6

ة بیئیتعتبر الجمعیات من بین الوسائط والوسائل        ةالمھمة في إنجاح عملیة نشر ثقاف

ة  ى توعی ة بمعن ة وفعال رادعملی ة  أف رورة حمای ع بض ا المجتم ة علیھ ة والمحافظ البیئ

وعي سب لنشر التعتبر اإلطار المدني المنا) الجمعیات( ذلك ألن ھذه األخیرة , وترقیتھا

  حیث تركز ھذه الجمعیات في نشاطھا على تحسیس المواطنین وتعریفھم , البیئي

  

  

  

                                 
 .239 - 238ص - ص, مرجع سابق, راتب السعود - 1

  .132ص  , مرجع سابق, الرابطة الوالئیة للفكر واإلبداع - 2
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ن  ة م ة خالی ة نقی ي بیئ ي العیش ف م ف ى بعث روح  ناألخطار؛ مبحقھ ل عل خالل العم

  . 1بالبیئةلسلوكات الخاطئة والضارة المسؤولیة لدیھم وإحداث تقییم في ا

ین نشاطھا الثقافي في نشر الثقافة البیئ یمكن االستفادة من الجمعیات وو ي ب وعي البیئ یة و ال

واطنین ة, الم دوات والمحاضرات المتخصص د الن واء بعق ة ,س ول  وإقام یة ح ات دراس حلق

م الجھ أونشر بعض المطبوعات  أو البیئة، ي تحك ات الت ى الكتیب ود الدراسیة للمحافظة عل

  .البیئة
 :الجمعیات الثقافیة 5-7

ة, قافیة بالثقافة الصحیة و البیئیةالث تھتم الجمعیات ة البیئی عن  وتعمل على نشر الثقاف

  .الخ...الجھویة والمحلیة و الملتقیات الوطنیة و, والمحاضرات, طریق الندوات
ة   ل الشرائح االجتماعی ي لك الوعي البیئ ام ب ى االھتم ة تحث عل وذلك عن طریق نشر دوری

  .بدون استثناء

  :الجمعیات الریاضیة -5-8
ین  ھ انتشار واسع وعریض ب ات الریاضیة ل ن الجمعی وع م ذا الن باب  أوساطھ الش

ى  ,المجتمعات ویشكل نسبة كبیرة منھا الشباب ھو ركیزة أنوبما  ,خاصة ا عل لذا كان لزام

مختلف شرائح  إلىوالتثقیف البیئي  ,والتحسیس, رسالة التوعیة إیصالالجمعیات الریاضیة 

دورات  إنشاء أووالجھویة والوطنیة , نافسات الریاضیة الجواریةالشباب سواء من خالل الم

   .األحیاءریاضیة خاصة منھا بین 
  :المنظمات الطالبیة  -5-9

دور الرئیسي  أنال شك في  ھ ال م ل بالدطالب العل ھ مستقبل ال ي توجی , والمحوري ف

  تتماشى  اروأفكوذلك بتبني مناھج , طالب العلم مزود بالعلم والمعرفة أنعلى اعتبار 

  

  

                                 
س حول اقتصاد الملتقى الوطني الخام, دور التربیة البیئیة في تحقیق التنمیة الشاملة, مامنیة سامیة, هادفي سمیة - 1

 22- 21 ,سكیكدة 1955أوت  20جامعة  ,كلیة علوم التسییر والعلوم االقتصادیة, البیئة و أثره على التنمیة المستدامة
 .07ص , 2008أكتوبر 
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ع  فبإمكان, لثقافة البیئیة للبالدوتتوافق مع ا ین جمی ة ب ة البیئی ة نشر الثقاف ات الطالبی المنظم

  .1شرائح المجتمع بمختلف الوسائل

  :دور الجمعیات النسویة -5-10
ة  ة والتربی ال التوعی ي مج رأة دور ف المللم ي واإلع ي , البیئ دور ف ذا ال ن ھ ویكم

ة مسؤولیة المرأة في دورھ ا كاف اع مستواھا التعلیمي ودخولھ ذي نشأ نتیجة ارتف ا الجدید ال

ي , مجاالت العمل وكذلك كفاحھا من أجل وصولھا إلى كافة حقوقھا وواجباتھا والمشاركة ف

ر الرسمیة, التنمیة وتطویر المجتمع ث أصبحت , وتحمل كافة المسؤولیات الرسمیة وغی حی

ادي دور قی وم ب ة , وإرشادي, بھذا الوضع تق رأة الریفی ى أن الم ا یمكن اإلشارة أیضا إل كم

ومن , فھي تلعب دورا مزدوجا من خالل تعاملھا مع البیئة مباشرة, كونھا قریبة من األرض

  .2خالل أیضا إرشادھا وتوجیھھا وعزمھا على التعامل مع البیئة والطبیعة

  :عناصر الثقافة البیئیة -6
  :اإلعالم البیئي -6-1

ارات خاصة  ,م البیئي المواضیع التي تخص البیئةیتناول اإلعال     ا من اعتب ق بھ وما یتعل

الصحیحة ومعرفة للمصادر من مواضیع مختصرة جدیدة تتطلب متابعة للمعلومات  ؛بالمقال

اوالتعبیر واالطالع على تركیب وعمل ا ,واألحداث ة عالمی رامج البیئی اإ,لمنظمات والب  قلیمی

ا داتاالطالع على المعاھ و ,ومحلیا ل , البیئیة ومتابعة تطوراتھ ة لتحلی اریر البیئ ة تق ومتابع

  .3التطورات ومقارنة أراء الناس والجمعیات األھلیة والمؤسسات الرسمیة والھیئات الدولیة

ھ دور وأ ي ل ى أن اإلعالم البیئ ةباإلضافة إل ى البیئ اظ عل ي الحف رة ف ة كبی ن , ھمی جل أوم

  ماھي أسالیب اإلعالم البیئي في  :التالیة ألسئلةتوضیح ذلك أكثر سوف نجیب على ھذه ا

  

                                 
  .133ص , مرجع سابق, الرابطة الوالئیة للفكر واإلبداع - 1
ص  ,2009, األردن, عمان, دار المناهج ,-صیانتهاحمایتها و  -البیئة, محمد عطوة الهروط, وائل إبراهیم الفاعوري - 2

213. 
, اإلســكندریة, دار المعرفــة الجامعیــة, -أصــوله ومبادئــه-ســیكولوجیة االتصــال و اإلعــالم, عبــد الفتــاح محمــد دویــدار - 3

   .116ص , 2005, مصر
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ة؟ ة البیئ ي  حمای ي ف اھو دور اإلعالم البیئ ة؟ ةنشر الثقافم ة البیئ ة وحمای اھو دور  .البیئی م

  .اإلعالم البیئي في تنمیة الضمیر البیئي ؟

  :أسالیب اإلعالم البیئي في حمایة البیئة -6-1-1
ة ا ي حمای بعض إن أسالیب اإلعالم البیئي ف ر ال ى ذك ددة سنأتي عل رة ومتع ة كثی لبیئ

  :منھا
ا -1 حیةإنج ة والص ة البیئی رامج التوعی رامج التثقی, ح ب ات وب ذھا المؤسس ي تنف ف الت

ةوھناك دور كبیر تقوم بھ المنظمات , الحكومیة ة البیئی ي التربی دیانات وال, غیر الحكومیة ف

  .1السماویة في حمایة البیئة

الیب  -2 ین األس ا اإلعإن من ب ي ینتھجھ ةالت ة البیئ بیل حمای ي س ي ف جیع ھي , الم البیئ تش

  .جمعیات المھنیة والھیئات األھلیةوال, األفراد على تشكیل النوادي

ى تشجیع األ -3 ي عل احف والمعارضكما یعمل اإلعالم البیئ ارة المت ى زی راد عل ذا , ف وك

  .ق الحیوانات و المحمیات الطبیعیةزیارة حدائ

ا اومن بین األ -4 ي یتبعھ ةسالیب الت ة البیئ ة حمای ي بغی فة ھي تسخیر الصحا, إلعالم البیئ

  .وتحقیقات ورسوم وصور, لنشر الوعي البیئي عبر مقاالت

ة تنفیذ البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة ا, ضاومن بین األسالیب أی -5 ائق البیئ ي تكشف الحق لت

  .للمواطن

ات بحث كما یعمل اإلعالم البیئي أیضا على تنف -6 دوات وحلق یذ محاضرات متخصصة ون

  .2لنشر التوعیة في قضایا البیئة

  :دور اإلعالم البیئي في نشر الثقافة البیئیة وحمایة البیئة -6-1-2
اوي یؤكد الخبیر البیئي  أن عصام الحن ذ ب دا فمن یس جدی ة ل اإلعالم عن قضایا البیئ

  یسي ھو الحفاظ على الحیاة الرئعام أنشئت جمعیات أھلیة ھدفھا األساسي و 100أكثر من 

  

                                 
, 2007,الجزائـر, جامعـة ورقلـةمطبوعـات , دور وتأثیر اإلعالم في تنمیة البیئة والمحافظـة علیهـا, محي الدین مختـار - 1

   .18ص 
دادي   - 2 اظم المق ة, ك ة البیئی دانمارك, التربی ي ال ة ف ة المفتوح ة العربی اد, األكادیمی ة اإلدارة واالقتص م , كلی قس

   http//www.@o-academy.org./wesima-articles/library.2006-09 14-:نقال عن.48ص, اإلدارةالبیئیة

http://www.@o-academy.org./wesima-articles/library.2006-09
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ة وكانت وسیلتھا, البریة ك الصحافة والمجالت العام د استخدمتھا كوسائط لنشر فق, في ذل

  .مة في أمریكا وأورباكمجلة الجغرافیا العا, رسالتھا

رة  وتتوقف تغطیة وسائل اإلعالم البیئي العامة لھذه القضایا على األحداث والتطورات المثی

  :مھا إلى قسمین رئیسیین أال وھماقسیالتي یمكن ت

  : قسم الكوارث البیئیة -1
ل حوادث الضباب ا دن عام مث ي لن ذي حدث ف ل ال ام , 1952لقات ورك ع ي نیوی وف

  .1986في أوكرانیا أفریل  ةل المروعتشرنوبی ةوكذا حادث, 1963

  :قسم األحداث السیاسیة أو العالمیة المتجددة  -2
ة ھناك العدید من األحداث ا لسیاسیة أو العالمیة المتجددة التي عملت على حمایة البیئ

ام كل ع ا أي ؛بش ا وأنواعھ ة مكوناتھ ة بكاف ن , البیئ ة م ي البیئ ھ ف ن انقاض ا یمك اض م وانق

ذه لذلك س, طالتھا بفعل اإلنسان أو الطبیعة المخاطر والمشاكل البیئیة التي نذكر بعض من ھ

البیئة على سبیل المثال ال ھا األول واألخیر ھو حمایة التي كان وال یزال ھدفالجھود الدولیة 

و  مؤتمر قمةثم , 1972الذي انعقد بالسوید عام ولم استكھمؤتمر, لالحصر مث األرض بری
  .2002عام  جوھانسبورغباإلضافة إلى القمة العالمیة في , 1992عام  جانیرو دي
اطق الحضریة بیئیة تختلف من المنكما یمكن اإلشارة إلى أن التغطیة اإلعالمیة للحوادث ال  

                        .1ومن البلدان المتقدمة إلى البلدان النامیة, إلى المناطق الریفیة

  :م البیئي في تنمیة الضمیر البیئيدور اإلعال -6-1-3
الم د ب اإلع يیلع میر البیئ ة الض ي تنمی ا ف ذا , ورا مھم واطن ھ یس م ك بتحس وذل

  األدبیة في المحافظة  بقاع األرض بأنھ مطالب بتحمل مسؤولیتھالعصر في كل بقعة من 

  ,باستغالل مواردھا في الحدود التي تكفل إلنسان المستقبل حقھ الطبیعي أیضا, على البیئة

  

  

   .2و في أن ینعم ھو اآلخر بھذه الموارد والخیرات 

                                 
   1 .48ص , المرجع السابق - 

مخبر الدراسات , - التأثیر على األوساط الطبیعیة واستراتیجیات الحمایة-البیئة في الجزائر, وآخرون , عزوز كردون - 2
  . 52ص , 2001, الجزائر, قسنطینة, جامعة منتوري, واألبحاث حول المغرب والبحر األبیض المتوسط
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 :التربیة البیئیة -6-2

  :عناصر التربیة البیئیة -6-2-1
  :یة جملة من العناصر التي ترتكز علیھا منھا نذكرللتربیة البیئ

ا مالحظة وقیاس :التجریب -6-2-1-1 وتسجیل وتفسیر ومناقشة , ویقصد بالتجریب ھن

  .ضوعیةالظواھر البیئیة بمو

  .متزاید لكیفیة عمل النظم البیئیةإدراك  :الفھم -6-2-1-2

ي مجموعات وصوال إل :اإلدارة -6-2-1-3 ة معرفة كیفیة العمل ف ى إحداث أمور معین

  .ر الموارد وحشدھا وكیفیة التنفیذوكیفیة تقدی

درة  :األخالقیات -6-2-1-4 ھ الق إن عنصر التربیة البیئیة والموسوم باألخالقیات یقصد ب

ة ا ة إزاء التنمی ة واعی ارات أخالقی اذ خی ى اتخ ة عل ةالجتماعی ع البیئ ا م ي تفاعلھ ة , ف وكیفی

اذ خ داف ااتخ ع أھ تالءم م ار ی ھی رء وقیم ي , لم رم  ف رین ویحت داف اآلخ ھ أھ ت نفس الوق

  .وقیمھم

ات -6-2-1-5 ذاتھا: الجمالی ة ل دیر البیئ ة, تق تخدام البیئ ن  واس ال والف رویح والجم للت

  .فرد ألھدافھ القصوىوتحقیق ال, واإللھام

ھو االستعداد للمشاركة في عملیة حل المشكالت البیئیة بغض النظر : االلتزام -6-2-1-6

ل اإلنسانا إذا كاعم ة أو بفع ة , نت بفعل الطبیع ي حال ا أي تراجع أو انسحاب ف اإذادونم  م

اركةوج ذه المش ل ھ ا تعرق عوبات م ام , دت ص عور باالھتم ة الش و تنمی زام ھ ا أن االلت كم

  .الشخصي والمسؤولیة اتجاه رفاھیة المجتمع اإلنساني والبیئة معا
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األفراد بصفة عامة والطالب بصفة خاصة ھي ضرورة تعرف  :1الشمولیة  -6-2-1-7

ة بصورة شاملة ا وعيأو, على القضایا البیئی ة أیم ذه القضایا البیئی ون ھ وا مكن ك , ن یع ذل

  حتى 

رة  ة المض كالت البیئی اطر والمش ة المخ ة لمواجھ ول الناجع طیر الحل انھم تس ون بإمك یك

  .باإلنسان والبیئة على حد سواء

  :البیئیة في المناھج الدراسیةبیة مداخل تضمین التر -6-2-2
مین التر داخل لتض ة م اك ثالث یةھن اھج الدراس ي المن ة ف ة البیئی دخل , بی ي م أال وھ

ف , المدخل المستقل, المدخل االندماجي, الوحدات الدراسیة ة توظی ي توضیح لكیفی وفیما یل

  :اھج الدراسیة على مستوى المدرسةھذه المداخل الثالثة في المن
  : الوحدات المستقلة مدخل -6-2-2-1

د  ةیعتم ة البیئی داخل التربی د م اره أح تقلة باعتب دات المس دخل الوح مین , م ى تض عل

واد الدراسیةوحدة دراسیة أو فص ي إحدى الم ادة ل دراسي ف اج م ھ وإرشاد منھ ، أو توجی

  .2دراسیة بكاملھ توجیھا وإرشادا بیئیا

  :المدخل االندماجي -6-2-2-2
دماج دخل االن د البییتمثل الم ي إدراج البع ةي ف واد الدراسیة التقلیدی ي الم ي ف عن , ئ

ي أن , أو ربط المضمون بقضایا بیئیة مناسبة, طریق إدخال معلومات بیئیة ولیس من شك ف

وجھودھم وفعالیتھم غیر  ,فعالیة مثل ھذا التوجھ یعتمد بشكل أساسي على اتجاھات المعلمین

  .3شراف التربويمقللین من جھود اإلدارات المدرسیة و اإل

  :المدخل المستقل -6-2-2-3
كمنھج دراسي , دراسیة متكاملة للتربیة البیئیة المدخل المستقل ھو عبارة عن برامج

  ریاض (إذا كان مثل ھذا المدخل مناسبا لمرحلة التعلیم قبل المدرسي و , مستقل

  

                                 
1- http://f:ENVIRONMENT/HTM-08-05-2007 .10:25.   

.26ص , مرجع سابق, المقدادي كاظم - 2  

.222ص , مرجع سابق,  راتب السعود - 3  

http://f:ENVIRONMENT/HTM-08-05-2007
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دائيینا فإنھ) األطفال على سبیل المثال یم االبت ك , سب أیضا مرحلة التعل ي  ألنذل ذ ف التالمی

ة وینظرون إلى الظا, حلتین غیر معنیین بتفریغ المعرفةھذین المر ھرة أو المشكلة نظرة كلی

اج بسھولةكما أن المدرسین أیضا یس, شمولیة المضمون ال  ألن, تطیعون تدریس ذلك المنھ

   .1یشتمل على عمق علمي
داخل ال ي م ذكر ھ الفة ال ة الس ة البیئی داخل التربی ا إن م تغناء عنھ ن االس ي , یمك فھ

ة ضمن , وتبسط لنا مدلول التربیة البیئیةتفسر  ة البیئی وتساعدنا على تضمین وإدراج التربی

  .المناھج الدراسیة في كامل مراحل العملیة التعلیمیة والتربویة

  :أھداف وغایات التربیة البیئیة -6-2-3
  :لغایات نذكر منھاة من األھداف واترمي التربیة البیئیة إلى تحقیق جمل

ى مساعدة األ :الوعي -6-2-3-1 ة إل ة البیئی ى اكتساب تسعى التربی راد والجماعات عل ف

  .یة ومشكالتھا المتنوعة والمتعددةوالحساسیة إزاء البیئة الكل, الوعي

ى اكتساب  ؛تعمل التربیة البیئیة على مساعدة األفراد والجماعات: المواقف-6-2-3-2 عل

ة یم االجتماعی ةوالمشاعر القو الق ة بالبیئ ام والعنای ي االھتم ة ف اركة , ی ابھم روح المش وإكس

  .االیجابیة في صون البیئة وحمایتھا

راد والجماعات :المعرفة-6-2-3-3 ى اك ؛تسعى التربیة البیئیة إلى مساعدة األف تساب عل

على مواردھا والحفاظ , لي بالمسؤولیة المتكاملة اتجاھھاوالتح, فھم أساسي للبیئة ومشكالتھا

   .2والعنصر البشري فیھا

ة البیئ :تقییم القدرات -6-2-3-4 راد والجماعاتتھدف التربی ى مساعدة األف ة إل ى ی ؛ عل

ة والسیاسیة واالقتصادیةوالبرامج التعلیمیة فیما یخص العوام, تقییم التدابیر البیئیة , ل البیئی

  .االجتماعیة الجمالیة والتعلیمیة

  
  

                                 
.26ص , مرجع سابق, كاظم المقدادي - 1  

  2- رمضان عبد الحمید الطنطاوي, التربیة البیئیة- تربیة حتمیة-, دار الثقافة, عمان, األردن, 2008, ص 19.
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على تطویر  ؛تسعى التربیة البیئیة إلى مساعدة األفراد والجماعات :لمشاركة -6-2-3-5

  .1لضمان العمل المالئم لحل تلك المشكالت ,ؤولیة الملحة إزاء مشكالت البیئةالشعور بالمس

  :مبادئ التربیة البیئیة -6-2-4
د حددھا  ي عاصمة مؤتمر تبلیسي أما فیما یخص مبادئ التربیة البیئیة فق د ف المنعق

  :من خالل إعالنھ فكانت كالتالي 1977ا السوفیتیة عام جورجی
ا -1 ع جوانبھ ن جمی ة م درس البیئ ة, أن ت ة, الطبیعی ادیة, التكنولوجی یة, االقتص , السیاس

  .األخالقیة والجمالیة, التاریخیة ,والثقافیة

  . اةأن تكون التربیة البیئیة عملیة متواصلة مدى الحی -2

لوم في تكوین نظم شاملة خذ المضمون الخاص بكل علم من الععلى التربیة البیئیة أن تأ -3

  .ومتوازنة

دولي -4 ومي وال ي والق اون المحل ب المشكالت  تؤكد التربیة البیئیة على أھمیة التع ي تجن ف

  . البیئیة وحلھا

ة وال, یة الدارسین في كل مرحلة التجاوبأن تعلم التربیة البیئ -5 ع البیئ ا والتفاعل م م بھ عل

  .ي السنوات األولىوخاصة ف

  .ین اتخاذ القرارات وقبول نتائجھاأن تتیح التربیة البیئیة للمتعلم -6

ى اكتشاف المشك -7 ارا عل انوا صغارا أم كب راد سواء أك الت أن تساعد التربیة البیئیة األف

  . البیئیة وأسبابھا الحقیقیة

  .المشكالت البیئیة المعقدة في حل التفكیر الدقیق والمھارة ىأن تؤكد التربیة البیئیة عل -8

لمعرفة , وعددا كبیرا من الطرق التعلیمیة أن تستخدم التربیة البیئیة بیئات تعلیمیة مختلفة -9

  .2مع العنایة باألنشطة العملیة المباشرة, البیئة وتعلیمھا

  
  :الوعي البیئي 6-3

                                 
.19ص , المرجع السابق رمضان عبد الحمید الطنطاوي، -  1  

, الریاض, مركز الدراسات والبحوث, أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة ,اإلسالم والبیئة, محمد مرسي محمد مرسي - 2
  .191-190ص - ص, 1999,المملكة العربیة السعودیة
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اختال ین األشخاص ب ي ب وعي البیئ ف ال ي وجنسھمیختل ى ومستو, ف عمرھم الزمن

ة السابقةتعلیمھم و ى , ذكائھم وخبراتھم البیئی ھ عل ا اإلنسان عقل ل فیھ ة یعم ة عقلی و عملی فھ

  .1إدراك المخاطر البیئیة المختلفة
  :أسباب ظھور الوعي البیئي -6-3-1
  .اإلنسان ببدایة نفاذ مصادر معیشتھ إحساس -

  .تنوع حاجات اإلنسان بشكل مضطرد وتراكمي لعناصر البیئة المختلفة -

  .استغالل مضطرد وتراكمي لعناصر البیئة المختلفة -

  .2بروز مشاكل بیئیة -

  :كیفیة تحقیق الوعي البیئي -6-3-2
األمر السھل إن كیفیة تحقیق ي لیست ب وعي البیئ ي , ال ا ف ت نفسھ لیست ولكنھ الوق

  :إلنسان متى تمت مراعاة مایليحیث یمكن تحقیق الوعي البیئي عند ا, باألمر المستحیل

ةالتركیز على تنمیة الجانب اإلیماني عند اإلن -1 ذه البیئ رام ھ ة احت ى أھمی وحسن , سان عل

  .التعامل مع مكوناتھا

، والحث على عمق العالقة االیجابیة بین النتماء الصادق للبیئة في النفوسغرس شعور ا -2

  .بیئة بما فیھا من كائنات ومكوناتاإلنسان وال

ة ب -3 حیحةالعنای ة الص ات البیئی وفیر المعلوم الھا, ت رھا وإیص ى نش ل عل ف  والعم بمختل

  .اإلعالمیة واإلرشادیة لجمیع أفراد وفئات المجتمع, التعلیمیة, الطرق والوسائل التربویة

  لتعالیم وتوجیھات الدین , عارف ذات العالقة بالنظام البیئيإخضاع جمیع العلوم والم -4

  

  

  

ومتفقا , ى یكون استخدامھا ایجابیا ونافعاحت, تھ اإلسالمیة الصحیحةنیف وتربیاإلسالمي الح

  .1مع الصالح العام

                                 
,  2005, رمص, القاھرة, دار الفكر العربي, منھاج الخدمة االجتماعیة لحمایة البیئة من التلوث ,نظیمة أحمد سرحان  - 1

  .  26ص  
  http//www.swmsa.com/index.php.28-05-2008.13:30: ننقال ع, الوعي البیئي, مجلة العلوم االجتماعیة , إیمان عباس علي  -  2

http://www.swmsa.com/index.php.28-05-2008.13


  الثقافة البیئیة......................:..............................................الفصل الثالث

 84

 ؛ریا في جمیع األحواللة الوعي البیئي لیست أمرا فطمسأ بأنكما یمكن القول أیضا 

أ ا مس ف ولكنھ تركة لمختل ود المش ن الجھ ر م ذل الكثی ى ب اج إل ى وتحت ب وتنم لة تكتس

  .ن تولیھ جانبا كبیرا من العنایةأبھذا الشأن و نىعلیھا أن تع التي ,المؤسسات االجتماعیة

  :الجوانب التي البد أن یشملھا الوعي البیئي -6-3-3
وع یتطوروكرد فعل طبیعي لإلنسان الذي بات یواجھ المشاكل كان البد من أن   يال

ي ان؛ البیئ ن لإلنس د م ال ب ا ف ن مواجھتھ تمكن م ة لی اكل المطروح توى المش ون بمس أن  لیك

  -:یشمل الوعي البیئي الجوانب اآلتیة
ان*  ة اإلنس ار  :حمای ث اختی ن حی ده م ل مول ى قب ھ تشمل حت ان وحمایت ة اإلنس إن رعای

  .الزوجة والزوج والبعد عن البیئات المنحرفة والملوثة

ھ  :حمایة الجیران*  اونون مع ذین یتع وال تكتمل رعایة اإلنسان من غیر حمایة لجیرانھ ال

  .ھم من جھة وسوف یؤثرون على أسرتھ وأوالده من جھة أخرىویتفاعل مع

ة األرض*  ذي  :حمای ي ال ي واألساس ورد الطبیع ا الم م ألنھ ر مھ ة األرض أم إن حمای

  .یختزن اإلمكانات التي تقام علیھا الحیاة

زرع*  ة ال وان :حمای ران والحی ان والجی ة اإلنس د لخدم زرع وج وة  ؛إن ال ل ق ي تكتم لك

زداد  ع وی اة المجتم اج زراعي یضمن الحی ن إنت د م تقبل فالب ي الحاضر والمس تقراره ف اس

  .واستمرارھا

وتتمثل بتحریم حبسھ أو المكوث على ظھره طویال وتعریضھ للضعف  :حمایة الحیوان* 

  .والھزال والجوع

  

  

ق*  آت والمراف ة المنش ا  :حمای رار بھ دم اإلض رین وع ات اآلخ ة ممتلك ل بحمای ویتمث

  .2واردھا الطبیعیة والبشریةحمایة للبیئة ولم

                                                                                                     
نقال , أھمیة تنمیة الوعي البیئي وكیفیة تحقیقھ, صالح بن علي أبو العراد 1.-
  .http://www.saois.net/oat/arrad/65.htm15-11-2008-10:15:عن

  http//www.swmsa.com/index.php.28-05-2008.13:30 :ننقال ع, الوعي البیئي, مجلة العلوم االجتماعیة , إیمان عباس علي - 2
 

http://www.saois.net/oat/arrad/65.htm15-11-2008-10:15.
http://www.swmsa.com/index.php.28-05-2008.13
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  :ركائز الثقافة البیئیة  -7
  :منھا, فة البیئیة على عدة ركائزتقوم الثقا  

  :الشعور بالمسؤولیة -7-1
ة       اس بالمواطن ر, أي اإلحس ا الكبی و بیتن د ھ وطن أو البل ذا ال ا ,وان ھ اؤه إخوانن , أبن

ا وثقافة نتلقى د, وما یصیبھ یصیبنا ,سعادتھ من سعادتنا م آروسھا األولى من أمھاتن ا وھ بائن

ي أو, ھمل في سلة المھمالتیعلموننا كیف نلقي الم ا ف ا وترتیبن ن نبقى محافظین على نظافتن

ة والشارع  ت والمدرس كالبی ر ذل ى غی ذ وصایاھم فأو, إل ى تنفی ي أال نقطع ن نحرص عل

    .1وال نخرب أو نعتدي على ممتلكات غیرنا, شجرة وال نقتل عصفورا

ا وصونھا من    ى حمایتھ ا والعمل عل ي احترامھ ة ف إن مسؤولیة الفرد اتجاه البیئة والمتمثل

ة أو تحذیر أو إشعار, كل المخاطر والمشاكل المحدقة بھا , لیست مرتبطة دائما بوجود الفت

  .فقد یشعر بھا الفرد

  :الصحةالنظافة و  -7-2
افظة على صحة المجتمع بشكل مححد العوامل الرئیسیة للأإن صحة البیئة و نظافتھا 

و صحة المجتمع تبدأ بصحة األسرة و البیت مكان عیش األسرة یجب أن یعطي الكثیر , عام

ام ر من العالج ألن ؛من االھتم ة خی ة و الوقای ة جزء رئیسي من الوقای ل  ,2النظاف أي العم

المشكالت  وذلك من خالل القضاء على, ل البیئة الذي یعیش فیھا اإلنسانعلى تحسین أحوا

  ویتم كل ذلك عن طریق, التي تؤثر سلبا على صحة األفراد البیئیة

ة ح هتوفیر المیا ة لتصریف القمام ى ال تكون سببا الصالحة للشرب وتوفیر الطرق الحدیث ت

  و ذلك بمباشرة الرقابة على , وأیضا متابعة صحة األغذیة التي تباع, النتشار األمراض

  

, المنشآت والعمل على تھویة وإضاءة المساكن و, مواد الغذائیةت المتخصصة لبیع الالمجاال

ات  ة الشوارع والمنتزھ ة الحشراتونظاف اث , ومكافح ي الضوضاء وانبع ع التسبب ف ومن

   .3الغازات الضارة في الجو

                                 
  .13/01/2008:بتاریخ http://www.balagh. com:نفال عن الثقافة البیئیة لماذا نحن بحاجة إلیها؟ -1

  .299، ص أیمن مزاھرة، علي شوابكة، مرجع سابق -  2
  .27، ص 2000دار الفكر، عمان، األردن،  مبادئ الصحة العامة،مصطفى قمش وآخرون،  -  3

http://www.balagh.
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  :  الثقافة الجمالیة و الذوقیة -7-3
ى شيء من النظافة زائد شيء من الذوق الفني یحوالن البیوت البسیطة     رة إل أو الفقی

ة ة بالبیئ ي العنای ا ف یس شیئا ترفی الي ل ذوق الجم ا المكمل ,جنینات وال ل ھو جمالھ ذا , ب وھ

  .یتك و مسؤولیتي و مسؤولیة الدولةاألخیر ھو مسؤول

  :االلتزام الشرعي -7-4
ة    ؤولیة المواطن اس بمس ذوق , اإلحس اة ال ة و مراع حة و النظاف اء بالص و االعتن

إن اإلسالم الذي یعلمنا كیف نرفع األذى عن طریق  .ن صلب أدبنا وثقافتنالي الرفیع مالجما

دعونا إلى, فراداأل ة وعدم اإلضرار  ویعتبر ذلك صدقة لنا نثاب ونكافأ علیھا ی رام البیئ احت

  .1البنا بعدم االعتداء على جیرانناھو اإلسالم نفسھ یط, بھا

  :أبعاد الثقافة البیئیة -8
  :نظافة األحیاء -8-1
  :القمامة المنزلیةعوامل تراكم  -8-1-1

ة  - راد زادت كمی دد األف ا زاد ع ردي فكلم ب ط اك تناس ث  ھن كان حی دد الس و ع نم

  .المخلفات الناتجة عن كل فرد منھم

لیمة،  -  ر الس ادات غی ل الع تھالك مث ط االس ر نم ث تغی ي حی توى المعیش ور المس تط

 وتأخذ طریقھا  ,ھلكھا الفردأو شرائھا وقد ال یست, كطبخ كمیات كبیرة من األطعمة

ة  إلى النفایات وشراء األكواب والمالعق و الصحون البالستیكیة والورقیة غیر المرتجع

  .والتي ال یمكن استعمالھا مرة أخرى

  

 

ل الجاھز  - ات واألك وفیر المعطی التطور االقتصادي حیث ساھمت زیادة المصانع في ت

رة أخرى الصحون البالستیكیة  واألكواب والمالعق و ة لالستعمال م والورقیة غیر قابل

  .2جعلتھا سببا في تراكم النفایات الصلبة

                                 
  .05ص , مرجع سابق مزیاني نور الدین، قحام وھیبة، -  1

2 - http://www.dw-world.com/dw/article/0-167534-600htm13/10/2009.16:14:45. 

http://www.dw-world.com/dw/article/0-167534-600htm13/10/2009.16:14:45.
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ات  -8-1-2 ن النفای تج ع ن أن تن ي یمك ة الت حیة والبیئی اطر الص المخ
  :المنزلیة

  :المخاطر الصحیة المباشرة -8-1-2-1
 اإلصابات والحوادث والجروح بسبب وجود األدوات الحادة والزجاج المتكسر.  

  زالناتجة عن الجروح أو وخ) المناعة انمثل التھاب الكبد وفقد(األمراض بعض 

  .اإلبر

  د اإلصابة ون والجل از التنفسي وأمراض العی أمراض الجھ سھاالت نتیجة و اإل ,ب

  .انتشار الجراثیم

   ذي یسببھ ائي ال ل مرض الكیس الم وان لإلنسان مث األمراض التي تنتقل من الحی

ً منھ لتأكلھا الكالبإلقاء فضالت الذبائح ا   .لمصابة في مكان الذبح أو قریبا

  :مخاطر رئیسیة غیر مباشرة على الصحة العامة و البیئة -8-1-2-2
 تكاثر الحشرات والقوارض وھي جمیعھا ناقلة لألمراض.  
  واد ة الم راق وخاص تعفن أو االحت ر وال ن التخم ة ع ة الناتج روائح الكریھ ار ال انتش

  .العضویة
 ار الحیو ات انتش ث بالنفای ن أن تعب ي یمك الب الت القطط والك الة ك ات الض ان

  .السعال أمراض عدیدة كمرضتسبب في توتنشرھا بالشوارع وقد 

 تلوث التربة والمیاه الجوفیة بالمیاه أو المواد الكیماویة الراشحة من المخلفات. 

 ي ا ف ف أو تطایرھ دخان الكثی اعد ال ات وتص راق النفای ة احت واء نتیج وث الھ  تل

  .الجو

 

 انتشار المناظر المؤذیة ألكوام الفضالت یعتبر مكرھة صحیة تعافھا النفس.  

   :ترشید استھالك المیاه -8-2
ي ال یمكن  ة الت ا االستغناءالماء عنصر حیوي أساسي من عناصر البیئة المھم , عنھ

اء كل شيء حي ":قال تعالى, حیاة الكائنات الحیة أساسفھو   صدق هللا -"وجعلنا من الم

  .وبدونھ تنعدم الحیاة, شيء یملكھ الفرد أنفسفالماء ؛ -العظیم
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  :كمیة المیاه في العالم -8-2-1
رة الموجودة للمیاه الكلیة  كمیةالإن  ي الك ً  األرضیةف دا رة ج ث , كبی اه حی تشكل المی

 من المستغلة النسبة ولكن, األرضیةنسبة تزید عن ثلثي المساحة الكلیة لسطح الكرة 

   .یة بسیطة جداھذه الكم

  :تقسم كمیة المیاه الكلیة كما یلي

   .)بحار ومحیطات(میاه مالحة % 97

  :موزعة كالتالي, میاه عذبة% 3

  میاه جوفیة% 22    

  .كتل جلیدیة في القطبین وعلى قمم الجبال% 77    

ذه% 1     ف ھ ة ونص ي الطبیع اء ف كل دورة الم ي تش ي الت ط وھ ة  فق الكمی

  .1یرات ومستنقعاتنھار وبحموجودة على شكل أ

  :غیر العقالني للمیاه االستعمال -8-2-2
  :یتمثل في جملة من النقاط نذكر البعض منھا على سبیل المثال ال الحصر

  .اإلسراف في غسیل أواني الطبخ-

  .الري غیر المرشد للحدائق والمالعب الریاضیة -

 .غسیل السیارات بخرطوم المیاه -

 .المنازل أفنیةغسیل  -

  

 .لمباني التي تحت اإلنشاء بالمیاه النقیةرش ا -

 :اإلھمال في إصالح التسربات التالیة -

  .تسربات صنابیر المیاه وأدوات السباكة المختلفة*   

 .تسربات خزانات المیاه العلویة لفشل العوامل أو نحو ذلك*  

  .2تسربات خزانات المیاه األرضیة*  

                                 
عادة التدویر نقال عن -1   .http/www.jes.org.jo/default.asp-15-02-2009-15:15:النفایات الصلبة وإ
 

2  -  http://www.almyah.com/vb/showthread.php?t=296.18/05/2009.15:49:20 

http://www.jes.org.jo/default.asp-15-02-2009-15:15.
http://www.almyah.com/vb/showthread.php?t=296.18/05/2009.15:49:20
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  1:ن المیاه نتیجة عطل الصنابیر في المنازلیبین الكمیات المھدورة م) 01(الجدول رقم
سیالن بسماكة   تنقیط مستمر  نقطتین  نقطة واحدة  

  لتر 1.5
ماكة  یالن بس س

  مم3
یالن  س

  مم5بسماكة 

  لتر 1.35  لتر 0.83  لتر 0.026  لتر 0.075  0.0115  لتر 0.0035  في الدقیقة

  لتر 81.5  لتر 50  لتر 15.8  لتر 4.54  لتر 0.7  لتر 0.21  في الساعة

  لتر 1955  لتر 1180  لتر 108.5  لتر 108.5  لتر 17  لتر 5.1  في الیوم

  لتر 13700  لتر 8230  لتر 760  لتر 760  لتر 117.5  لتر 36  األسبوعي ف

  لتر711500  لتر 427500  لتر 39500  لتر 39500  لتر 6115  لتر 1880  في السنة

  

ا  ین لن ف یضیعمن خالل ھذا الجدول یتب اء كی ذا الع, عنصر الم ذي ضیاعھ ھ نصر ال

  .معا والبیئة اإلنسان یعني ضیاع

ة - اه العام ي دورات المی وء ف اكن الوض ي أم راف ف ة اإلس واق التجاری ل األس  مث

 .والمساجد والجامعات, المدارس, واألماكن العامة

 .عدم إبالغ الجھات الرسمیة عن التسربات -

 .االستحمامترك األطفال یسرفون ویعبثون في میاه  -

 .ء لغیر ما خصص لھالما استعمال -

  .طرق الري القدیمة ومقارنتھا بالطرق الحدیثة -

  

 

:طرق ترشید استھالك المیاه -8-2-3   
اه     ة من المی ر كمی لقد تم وضع العدید من الطرق التي یمكن من خاللھا ترشید أكب

ین  ذ بع د أخ اروق ي  اإلعتب ق ف رق للتطبی ذه الط ة ھ رق قابلی ذه الط ع ھ د وض عن

  . زارع وغیرھا بأقل تكلفة مالیة على المواطن وبأكثر فاعلیةوالم ,المنازل

  :ھذه الطرق نذكر أھمومن بین 

1 -  ً   .إكتشاف تسرب المیاه ومعالجتھ فورا

 .استعمال المیاه في المساجد والمدارس إعادة - 2
                                 

, 2009, - الجزائر -ورقلة, ماؤنا ثروتنا فلنحافظ علیه, وكالة الحوض الهیدروغرافي الصحراء, وزارة الموارد المائیة - 1
  .08ص 
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 .استعمال میاه الدوش ولیس البانیو - 3

  .زجاجة في خزان النیاجرا - 4

 .األسنانس عند تنظیف أاستخدام ك - 5

 .عند غسل السیارة م سطلاستخدا - 6

 .عدم ترك الحنفیة مفتوحة عند القیام بعمل ما - 7

 .استعمال المیاه إعادة - 8

 .عدم استخدام میاه الشرب للزراعة - 9

 .تغطیة التربة لتقلیل التبخر -10

  .1زراعة النباتات التي تتحمل الجفاف -11

  :المساحات الخضراء -8-3
ة ة المدین راء رئ احات الخض ل المس النظر لحسا, تمث ي ب یتھا وھ س

اومورفول ون الحضري  فھي وجیتھ رالمك ییر األكث ي التس ا, صعوبة ف م  ألنھ أھ

  .2والبیئة اإلنسانمعیار یحدد التوازن بین 

  

  

  

  :أصناف المساحات الخضراء -8-3-1
ة  اختالف الغای ة ب راء مختلف احات الخض ن المس دة م ناف عدی اك أص ھن

اییرویدخل في تصنیفھا م, الخ..واإلدارةالموقع  والطریقة من , جموعة من المع

ا ة -:أھمھ ام الملكی تخدام األرض, نظ ط اس احة, نم ة, المس ویر, الوظیف , التص

  :ومن خالل ھذه المعاییر نوجز بعضا منھا فیما یلي, مصادر المیاه

  :المساحات المشجرة -8-3-1-1
ا, غابات األمازون -:ھي الغابات الكبیرة واألدغال مثل       , ووسط أفریقیا وغیرھ

  . وفي أغلب األحیان المساحات المحیطة بالمدینة, لغابات الحضریة داخل المدنا

                                 
1 -- http://www.almyah.com/vb/showthread.php?t=296.18/05/2009.15:49:20 

 .14 ص ,مرجع سابق, عزوز كردون وآخرون - 2

http://www.almyah.com/vb/showthread.php?t=296.18/05/2009.15:49:20
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  : المساحات الفالحیة -8-3-1-2
قیة ة( مثل المناطق الزراعیة المس رة لزراعة , )الزراعة المكثف ول الكبی الحق

ل , )الخ..األرز, الشعیر, القمح( الحبوب ة مث ي تحضى بالعنای ل الت ات النخی غاب

  .غابات النخیل

 :البساتین الزراعیة -8-3-1-3
اء ا شجر وزرع وم ا بجدار وفیھ ر علیھ ة , ھو أرض أدی والبساتین الزراعی

ل, تكون في الغالب لألفراد ار كالنخی , وغالبا ما یحتوي البستان على أشجار الثم

ة , وكثیرا من الخضروات, والعنب, واللیمون, والبرتقال ان أشجار الزین ذلك ف ك

  .ربى ھذه البساتینزھور كثیرا ما توال

 :المنتزھات -8-3-1-4
د تصل مساحتھا     ى , المنتزھات عبارة عن مساحة واسعة من األراضي ق ال

ارات ة, اآلالف من الھكت ب مختلف وي, وذات تضاریس وتراكی ات  تحت ى غاب عل

ال, ومجاري مائیة وشواطئ ومستنقعاتومراعي  ان, جب الل و, ودی , شالالت ت

ا ي داخلھ وي ف ذلك تحت ة وك ات البری ى الحیوان طیاف , عل ات االص ا إمكانی وفیھ

  .والراحة واالستجمام
  

  :الحدائق -8-3-1-5
ار جانب مساحات صغیرة إلى, التي بھا میاه األرضھي  د عن الھكت , ال تزی

اص  یاج خ من س س ض ةو تؤس ة ألبنی ة أو عام االت , خاص اطق ومج ي من أو ف

تبقى ھذه الحدائق محصورة في أبنیة و, ھذه المساحات ال یمكن التوسع فیھا, محدودة

  .1وبیوت خاصة

  :ضوابط التشجیر داخل المدن  -8-3-2
  ):جانبي الشارع على األرصفة( الشوارع -8-3-2-1

                                 
 http://www.omranet.com/vb/showthread:نقال عن, نظرة عامة عن المساحات الخضراء, أبو یوسف - 1

php?t=136 date 27-02-2010 at16:32. 

http://www.omranet.com/vb/showthread
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ادة ( األضرارمن دور رئیسي للتخفیف من الكثیر من  لألشجارنظرا لما     كزی

ار فإنھ من األفضل األخذ بع ,...)ارتفاع نسبة التلوث, مشاكل المرور ین االعتب

  .وموقعھا في التنسیق, العالقة بین شكل وطبیعة نمو األشجار

في  األشجارومن أبرز الضوابط العامة التي ینبغي مراعاتھا عند اختیار وغرس 

  :الشوارع مایلي

  ون جارأن تك ن  األش وارع م ي الش ة ف واعالمغروس ل  األن ي تتحم الت

ة األم لإلصابة الظروف البیئیة للمنطقة ومقاوم ات الحشریة  راضب واآلف

 .وعوامل التلوث البیئي

 م 8-5تقل المسافة البینیة بین كل شجرة وأخرى عن أال. 

  ى  األشجاریتم غرس ة عل داخل المدن وفقا لما یراه المختصین وكل حال

 .حدة

 ومع , أن تتالءم طبیعة األشجار وحجمھا؛ مع نسبة حجم الشارع وطبیعتھ

 .یحیط بھ من منشآت ثابتةوما , ظروف الموقع الذي تغرس فیھ

  ات , األشجاریزرع كل شارع بنوع واحد من ك لسھولة إجراء عملی وذل

 .وإلبراز القیمة التنسیقیةالصیانة 

 

  وض م ح د حج د تحدی اة؛ عن رور المش ة م ة لحرك افة كافی تخصیص مس

 .األشجار على األرصفة

  الجانبیة األرصفةالشوكیة على  األشجارعدم غرس.  

  :الوسطیةالجزر  -8-3-2-2
باألشجار وذلك  ,الوسائل الھامة لتجمیل الشوارع إحدىتعتبر الجزر الوسطیة    

جیر زوالش ذه الج رض ھ ى ع ك عل ف ذل زر  ,رات ویتوق ذه الج ت ھ إن كان ف

ن االوسطیة  نمط م ھا ب ن غرس ة ألضیقة فیستحس رة والقابل ة المزھ یجة النباتی س

جیرات  ,للتشكیل جار والش ھا باألش یمكن غرس ع متسعة ف ال م ذات الظل والجم

د كل جی ذیبھا بش ھا , تھ یمكن غرس ة ف رة وعریض وال كبی ت ذات أط ا إذا كان أم

  .ذات االحتیاجات المائیة المتقاربة لیسھل صیانتھا األشجاربنوعین من 
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د اختی وھناك العدید ي من الضوابط التي یجب مراعاتھا عن ار غرس األشجار ف

  :الجزر الوسطیة

  المزروعة خاصة في وسط الجزر ذات سیقان  األشجاریفضل أن تكون

( أو السیارات یعیق حركة المارةو أن یكون تفرعھا عالیا بما ال  ,مرتفعة

ونخیل الواشنجتونیا  ,مثل نخیل البلح) أمتار 4 -3عن  ال یقل طول الساق

 .وأن یتناسب حجم األشجار مع عرض الجزیرة. والباركنسونیا والفیكس

 لجزر الوسطیة إذا كان عرض الجزیرة ال یقل یفضل زراعة النخیل في ا

ا تعطي ظال دون أن  ؛متر 4عن  حیث تمتاز عن األشجار األخرى بأنھ

ق  ا ال تعی ال نموھ د اكتم ة األخرى وبع زاحم عناصر التشكیالت النباتی ت

 .الرؤیة

   دوران ىمراعاة عدم غرس األشجار بالقرب من الفتحات والسماح لل  إل

 بالجزر الوسطى ویكتفي بغرس  U-TURNالخلف على شكل حرف 

 

د عن األ اع ال یزی تم  50سیجة بارتف ي ی ك للطرق الت م وذل اؤھاس تم  إنش وت

  .العائقة للرؤیة األشجار وإزالة إنشاؤھاإعادة النظر للطرق السابق 

  :أمام المنازل -8-3-2-3
ي یجب   اك بعض الضوابط الت ار غرس  ھن د اختی ا عن ام  األشجارمراعاتھ أم

  :نذكر البعض منھا على سبیل المثال ال الحصر المنازل

 ذا عامالت ر ھ دا  غطیة المبنى بالمتسلقات وفي بعض األحیان یعتب ا ج مھم

ى ل المبن ة لتجمی ة الصورة النھائی ي , لتكمل رة ف د كثی ا فوائ لقات لھ فالمتس

ولكن في ھذه الحالة تكون الغایة الرئیسیة لغرسھا ھي أن تكسب , التنسیق

 .وتربط المبنى بالحدیقةالمبنى طبیعة 

 وف اقطة األوراق لت جار المتس ض األش رس بع ن غ یفا یمك ل ص یر الظ

نھ یفضل زراعة األشجار مستدیمة الخضرة أإال والضوء والشمس شتاء؛ 

 .للمحافظة على نظافة الشارع أمام المنزل
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  ث ا من حی إصالح العیوب الھندسیة للمباني بمعدل تعدیل وھمي لمنظرھ

وذلك بغرس أنواع محددة من األشجار العالیة والقائمة  ھاوحجم, ارتفاعھا

 .النمو كالسرو أو عریضة النمو مثل اللبخ

  رازاتذات  أوجذور ظاھرة  أو أشواكذات  أشجار أیةعدم غرس  أو إف

  .أو مھیجة أو مسببة للحساسیة, نواتج سامة

  :أمام المحالت التجاریة -8-3-2-4
ي یجب م ة الت ام من أھم الضوابط العام ار غرس األشجار أم د اختی ا عن راعاتھ

  :المحالت التجاریة نذكر مایلي

 اع ة االرتف جار عالی رس األش ب غ ات , تجن ة لوح ب رؤی ث ال تحج بحی

 .اإلعالنیةالمحالت 

 یم مستمرة ات تقل ا  ,غرس األشجار التي ال تحتاج لعملی د فیھ ي ال یوج والت

 .أشواك وحتى ال یكون ذلك سببا إلزالتھا في المستقبل

 

  ا  األوراقمتساقطة  األشجارتجنب غرس ى ال یتسخ الرصیف بأوراقھ حت

 .أو ثمارھا المتساقطة أمام المحالت التجاریة

  اال اإلكثار من زراعة النباتات العشبیة المعمرة بحیث تكسب األحواض جم

یف  ل الرص غل كام ب ش ع تجن یف م ن الرص را م زا كبی غل حی وال تش

  .1لمشاةبأحواض الزراعة مما یعیق سیر ا

  :أھمیة المساحات الخضراء -8-4
  :فوائد بیئیة  -8-4-1
  .درجات  6 - 4خفض درجة الحرارة المرتفعة . 1

  .رفع نسبة الرطوبة الجویة . 2

  .توفیر الظل ومنع أشعة الشمس الحارقة . 3

                                 
ص  -ص, 2007, مصر, اإلسكندریة, منشأة المعارف, تجمیل المدنأسس وقواعد تشجیر و , محمد محمد كذلك - 1

232-238.  
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  .توفیر األكسجین الالزم لحیاة اإلنسان . 4

  .امتصاص ثاني أكسید الكربون الضار باإلنسان . 5

  .الحمایة من الریاح الباردة أو الساخنة . 6

  :فوائد اقتصادیة  -8-4-2
  .)قشرة  ـ شبابیك ـ أثاث( الخشب  إنتاج. 1

  .)ورق صحف وكتب ( عجین ورق . 2

  .زیوت من الجذور والثمار واألوراق. 3

  .اتصموغ وعقاقیر وأدویة وصبغ. 4

  .علف للماشیة من األوراق. 5

  .كمادة مطاطیة ر كغذاء والعصارةالثما. 6

  

  

  :فوائد تنسیقیة  -8-4-3
  .العنصر األساسي في تنسیق المواقع. 1

  .جمال الشكل والمنظر كعنصر فردي. 2

  .تزرع في مجموعات وكصفوف وكستائر. 3

  .زراعتھا كأشجار شوارع للتجمیل. 4

  .المنازل والمكاتبفي التنسیق داخل . 5

  .لجمال وألوان وقطف أزھارھا. 6

  :ئد ھندسیةفوا  -8-4-4
  .تحسین المظھر الجمالي واستكمالھ .1

  .إخفاء عیوب المنشئات. 2

  .كمصدات للریاح الرملیة والمحلیة تزرع. 3

  .ایة التربة من االنحراف والتعریةحم. 4

  .ثبیت الكثبان الرملیة ومنع خطرھات. 5

  .اتر لحجب الرؤیة والحمایةسو. 6
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  .من تأثیر تساقط األمطار والسیول الحمایة.7

  :مكافحة التلوث -8-4-5
  .ضجیج السیارات والضوضاء: الصوتيالتلوث . 1

  .العادم السام للسیارات والمصانع :التلوث الغازي. 2

  .تقلل من بریق األضواء الساطعة: التلوث الضوئي. 3

  .قلل من األتربة واألدخنة في الجوت: المواد الصلبة. 4

  .تمتص الروائح الكریھة من الجو: الروائح. 5

  

  

  

  .1حجب المناظر غیر المرغوب فیھا :التلوث البصري. 6

ل      ذا الفص ة ھ ي نھای تنتج ف ة أننس ة البیئی ائص وسمات للثقاف م  ,خص ى فھ دھا عل كتأكی

التركیز , التأكید على اكتساب المعرفة والوعي البیئي , ات المتبادلة بین اإلنسان وبیئتھالعالق

ة الس ى تنمی ابيعل ة والتأك, لوك االیج ود الفردی ى الجھ د عل خ...ی ة  .ال ن ثالث ون م ا تتك كم

مى توى األس تویات؛ المس وظیفي, مس توى ال ات, المس توى العملی دف الث ,مس ث تھ ة حی قاف

ة, البیئیة تطویر الوعي البیئي ع والبیئی ى المجتم اظ عل ي الحف ارزا ف دة , وتلعب دورا ب معتم

ا , الخ...األسرة, تربیةرجال ال, واألدباءفي ذلك على عدة مصادر كالمثقفین  اكم تتشكل  أنھ

دة عناصر  اإلعالممن ع ة ,البیئي ك ة البیئی وعي البیئي, التربی ان , ال ول ب ا یمكن أن الق كم

التخلص من ( وفي موضوعنا ھذا تناولنا ثالثة أبعاد كنظافة األحیاء, للثقافة البیئیة عدة أبعاد

  . محافظة على المساحات الخضراءترشید استھالك الماء وأھمیة ال, )القمامة المنزلیة
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