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 مقدمة

 أ 
 

، يومنا هذا اهتماما كبريا على املستويات العربية والعامليةتشهد البيئة ومشاكلها وقضاياها يف 
ومرد ذلك يرجع إىل الشعور املتنامي بأن التدهور الراهن للبيئة حيمل معه أخطار حقيقية على 

وإن تدارك وجماهبة حتديات البيئة ومشاكلها مرهون يف إدماجها )قضية البيئة( يف ، اإلنسانية كافة
يجي الذي يؤكد على ضرورة التوفيق بني التنمية وضرورهتا وبني البيئة الفكر التنموي االسرتات

 ومستلزمات بقائها وتطور مواردها.
الكثري من الندوات  هوهو أمر حذرت منه العديد من املؤمترات العلمية كما نشطت من أجل

ة معقدة ال أن مسالة محاية البيئة واحملافظة عليها مسأل ىعلى خمتلف املستويات وأكدت مجيعها عل
وإمنا هي مسالة تربوية بالدرجة ، ميكن أن تنظمها النواحي التشريعية واإلجراءات التكنولوجية وحدها

 األوىل.
، وهدف الرتبية البيئية إىل تعليم الفرد كيف يتخذ قرارا سديدا ورشيدا عندما يتعامل مع البيئة

م ومستوى من الوعي ومهارات معينة وهذا القرار السليم هو حمصلة ملعارف ومعلومات ومفاهيم وقي
ولتحقيق ذلك البد أن تكون الرتبية البيئة موضع اهتمام خرباء املناهج وكتاب ، البد أن ميتلكها الفرد

 ومؤلفي الكتب املدرسية.
واستجابة لتوصيات املؤمترات الدولية اليت تؤكد على أمهية الرتبية البيئة فقد توجهت اجلهود 

هيم الرتبية البيئية فقد توجهت اجلهود حنو ضرورة تضمني مفاهيم الرتبية البيئية حنو ضرورة تضمني مفا
وهي ، وذلك انطالقا من طبيعة الرتبية البيئية بوصفها طريقة حلماية البيئة، يف املناهج والكتب املدرسية

دأ التعليم أو مادة دراسية مستقلة وإمنا ينبغي تنفيذها وفق مب، ال تعد فرعا منفصال من فروع العلم
 املتكامل املتواصل مدى احلياة.

وقد شغلت املفاهيم اجلديدة اليت تتعلق بالبيئة وعناصرها املختلفة وقضاياها اهتمام العامل 
، إىل أن عالقة اإلنسان بالبيئة عالقة وثيقة وقدمية قدم اإلنسان ذاته اونظر ، بأسره يف اآلونة األخرية

ولكن وصل ، أن حيمي نفسه منها بكل إمكانياته املتواضعة قدميا وحياول، حيث كان يعيش متأثرا هبا
به احلال يف هذا العصر أن يؤثر إىل درجة خطرية وسلبية يف توازن البيئة إىل درجة خطرية وسلبية يف 
توازن البيئة إىل درجة تستدعي محاية البيئة من سلوكياته غري املسؤولة وتأثرياته الضارة ذات اآلثار 

 اخلطرية.



 مقدمة

 ب 
 

بنصيب متميز يف  رهناك مناهج معينة حبكم طبيعتها وارتباطها املباشر مبوضوع الطبيعة تستأث
إحدى أهم فروع املواد االجتماعية ، مقدمتها منهج اجلغرافيا ويف، مدى تشرهبا جلوانب التعلم املرجوة

هرها املختلفة هتتم بدراسة البيئة الطبيعية وظوا يفه، اليت تستطيع حتقيق أهداف الرتبية البيئية
وما ينتج عن هذا التفاعل من ظواهر ، التفاعل القائم بينها لوأشكا، والعالقات املتبادلة مع اإلنسان

 ومشكالت.
، أصدرت تشريعات كثرية للمحافظة على البيئة ثحي، وتويل اجلزائر البيئة اهتماما كبريا

ية والعربية اهتمت وزارة الرتبية بوضع للتوجهات العامل ةواستجاب، هلذه التشريعات والقوانني اوتطبيق
 محاية البيئة ضمن سياستها ومناهجها وحمتواها الرتبوي.

 هفإن، من مشكالت بيئية عديدة يعاين، وملا كان اجملتمع اجلزائري كغريه من اجملتمعات العربية
ئية من مفاهيم الرتبية البي تفأصبح، يعلق اآلمال يف حل هذه املشكالت على الرتبية ومناهجها

واليت حيرصون على إدخاهلا يف حمتوى املناهج والكتب ، املوضوعات اليت تشغل بال الرتبويني يف اجلزائر
 .املدرسية ومن بينها على وجه اخلصوص مناهج اجلغرافية

من خالل ، ومن هنا فإن هذا البحث حياول تسليط الضوء على املفاهيم البيئية يف اجلزائر
 ة البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف مراحل التعليم العام.رصد واقع مفاهيم الرتبي

 وقد تضمن هذا البحث ضمن املنهجية العامة على:
واملفاهيم األساسية والثانوية ، اإلشكالية اليت يدور عليها البحثبخاص : االولالفصل  -

 والدراسات السابقة.، كما يتطرق فيه إىل املقاربة النظرية السوسيولوجية املوجهة للبحث،  للدراسة
وذلك ، يتم الرتكيز فيه على االهتمام بالبيئة والتنمية بني املاضي واحلاضر :الثانيالفصل  -

فضال عن موضوع البيئة ، من خالل البحث يف مسار حتول تفكري اإلنسان باجتاه االهتمام بالبيئة
 ة عليها.احملافظ واسرتاتيجيةواقع البيئة يف اجلزائر  والتنمية املستدامة و

يتم التعرض فيه إىل البعد التارخيي ملفهوم الرتبية البيئية وذلك من خالل : الثالثالفصل  - 
عن طبيعة  فضال، التعرض لتطور مفهوم الرتبية البيئية وتأثريات املؤمترات الدولية يف مسرية الرتبية البيئية

 البيئية. الرتبية البيئية ومضموهنا ودور املدرسة يف حتقيق دور الرتبية



 مقدمة

 ج 
 

يتم الرتكيز فيه على واقع املفاهيم الرتبوية البيئية يف مناهج التعليم العام من : الرابعالفصل  -
كما يتطرق فيه إىل أهداف ،  خالل البحث يف علم اجلغرافيا والبيئة وكذا دور اجلغرافيا يف محاية البيئة

املفاهيم الرتبوية البيئية املتضمنة يف منهاج اجلغرافية يف وواقع ، الرتبية البيئية يف مراحل التعليم العام
 املتوسط والثانوي.، مرحلة التعليم االبتدائي

 يتم الرتكيز فيه على اإلجراءات املنهجية امليدانية للبحث وحيتوي على:: الخامسالفصل  -
 جماالت الدراسة.  ❖

 منهج الدراسة وأدواهتا. ❖

 جمتمع الدراسة وعينتها . ❖

 لدراسة.إجراءات ا ❖
عرض حتليل وتفسري البيانات امليدانية يف شكل عناصر أساسية  يتم فيه: السادسالفصل  -

وقد قدمت هذه العناصر على ، تستجيب للتساؤل الرئيسي والتساؤالت الفرعية املعروضة يف اإلشكالية
 الصور التالية:
 واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم االبتدائي. ▪
 واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم املتوسط. ▪
 ما واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم الثانوي. ▪

 
رغم كل ما بذلته ، فإن هذا العمل املتواضع يبقى عمال بشريا ال خيلو من نقائص، وعلى كل

ولذلك فإهنا ترحب يف هذا اإلطار بكل نقد  ،الباحثة يف سبيل تقدمي عمل مرضي )منهجيا ومعرفيا(
 كما ترجو أن يكون هذا البحث مقدمة لبحوث أكثر مشوال.،  عملي من شأنه أن يثريه أكثر
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 أوال/ إشكالية الدراسة: 

 تحديد مشكلة البحث: -1

 أن..  الكرمية احلياة بأسباب متدنا أن تستطيع... متوازنة بيئة وتعاىل سبحانه اهلل أعطانا لقد
، وتوازنه حفظه تكفل اليت والقوانني النواميس له ووضع الكون اهلل حبكمة. وخلق معها تعاملنا حنن

 كل  أتقن الذي اهلل صنع" ....  تعاىل قال صنعها وأتقن خلقها اليت البيئة صنع اهلل واحكم
 .88اآلية  النملسورة ...."شيء

 كبريا  اعتمادا تقدمه ويف حياته يف يعتمد اإلنسان أن جند العظيم امليثاق ذلك من وانطالقا
 ويعمل بيئته مع التعامل اإلنسان حيسن ما وبقدر، طبيعية موارد من هبا وما فيها يعيش اليت البيئة على
 أساليب يطور وان معيشته مستويات على احملافظة يستطيع فإنه ،راشدا استغالال مواردها استغالل عل

 .حياته
 سطح على اإلنسان ظهور منذ ببيئته اإلنسان لعالقة التارخيي التسلسل مراحل تدرجت ولقد 

 .والبيئة والعلم اإلنسان هي ثالثة عناصر مع باستمرار تتفاعل متتالية خطوات يف األرض
 عدة حدثت، التكنولوجي التقدم يتطلبه ملا طبقا بيئته يف اإلنسان تأثري لتعاظم ونتيجة

 املشكالت هذه وصلت وقد بآخر أو بشكل كلها  واحلياة اإلنسان مصري هتدد أصبحت مشكالت
 االنفجار ومشكلة صوره جبميع البيئي التلوث مثل العامل بالد معظم يف اخلطورة درجة إىل البيئية

 .وغريها...الضوضاء ومشكلة النووي التلوث ومشكلة ،السكاين
 مستخدما احلياة بأساسيات لتزويده البيئة يف له املتاحة املصادر على يعتمد اإلنسان ألن ونظرا

 األثر ذوات البيئية املشكالت من العديد بروز إىل التقنيات هذه استخدام أدى فقد ،متعددة تقنيات
 يف الوطن حدود وتتعدى حياته عل خطرا تشكل أصبحت واليت ـ الطويلة السنني عرب واملمتد الواضح
 .وتأثريها آثارها

 الوطين املستوى على وتعاوهنا اجلهود تضافر إىل احلاجة ويتطلب يعين له التصدي فان لذلك
 ،مستقبلية مشكالت وقوع ملواجهتها لتفادي عمل وخطط اسرتاتيجيات وإعداد، والعاملي واإلقليمي

 . للبيئة مستدامة تنمية حتقيق تعوق
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 األجيال ومستقبل مستقبله على قلق الكوكب هذا على اإلنسان فإن تقدم ما ضوء ويف
 البيئة على احلفاظ أن اإلنسان فوجد ،اخلطرة املشكالت هذه حلل الالزمة التدابري يتخذ مل إن الالحقة
 Eductionالبيئية بالرتبية يسمى ما خالل من األجيال تنشئة فإن لذلك جتاهلها ميكن ال ملحة حاجة

Environnemental  احلية ومكوناهتا بالبيئة واإلدراك الوعي خللق وسيلة خري هو البيئي التعليم أو 
 والسياسة والنفس والرتبية االجتماع علماء وانشغل،، واجلماعات واألفراد الناشئة لدى احلية وغري

 البيئية والتشريعات القوانني من عدد صدر ذلك أثر وعلى ومشكالهتا بالبيئة والقانون واالقتصاد
  .إخل...السويد، األمريكية املتحدة الواليات، فرنسا، بريطانيا يف، ومحايتها بالبيئة معينة دوائر وأنشئت

 ( UNESCO) اليونسكو مثل ومحايتها بالبيئة املختصة والوكاالت املتحدة األمم أخذت وقد

 وتاله، 1972 عام استكهومل يف للبيئة مؤمتر أول حيث البيئة حول املؤمترات بعقد (UNEP) واليونيب
 عام ريو ومؤمتر، 1987 عام اهلند ومؤمتر، 1977 عام تبيلسي ومؤمتر 1975 عام بلغراد مؤمتر

 على تؤكد كلها  اإلقليمية والندوات املؤمترات استمرت وهكذا، 2015.....إىل قمة باريس1992
  .العليا املراحل حىت االبتدائية املرحلة من بدءا الدراسية املناهج يف البيئة الرتبية إدخال ضرورة

 وتلوث أزمات من العامل شهده ما والسيما، العصر هذا يف ملحة ضرورة البيئية الرتبية وتعد
 يف واإلعالم والرتبية والصحة بالبيئة املعنيني على فرض بدوره والذي، مجيعا احلياة مناحي طال بيئي

 إىل وتنبههم، مجيعا اجملتمع أفراد وعي تنمي بيئية تربية وتقدمي ،البيئة قضايا على الضوء تسليط اجملتمع
 .عليها احملافظة وضرورة بالبيئة العناية يف سلوكهم وترشيد البيئي التلوث أخطار

 خمتلف يف للتالميذ مناسبة بيئية تربية تقدمي يف الدراسية املناهج به تضطلع اليت الدور خيفى وال
 وثقافتهم وأفكارهم رؤيتهم وتوحد، التالميذ جلميع شاملة عامة تربية حتقق حيث، التعليمية املؤسسات

 .حنوها وواجبهم البيئة حول
 غاية إىل االستقالل منذ تطوير عمليات لعدة خضعت قد الدراسية املناهج فإن ويف اجلزائر

 الطبيعية البيئة محاية حنو التوجيه أبرزها والدولية الوطنية والتطورات التغريات تبعا ملختلف احلايل وقتنا
 اليت املواضيع بإدراج الوطنية الرتبية وزارة قيام خالل من وذلك، هتددها اليت املشكالت خمتلف من

 البيئية الرتبية مفاهيم بإدخال الرتبية بوزارة ماحدا وهذا. الدراسية املواد من عدد يف البيئة بقضايا تتعلق
 البيئة بقضايا ومستقبال حاضرا ومسؤوليتهم بدورهم املتعلمني تبصري هبدف املدرسية املناهج يف
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 على تنص اليت اجلزائر يف صدرت اليت والقوانني للتشريعات تطبيقا ذلك جاء وقد، عليها واحملافظة
 .البيئة على احملافظة

 مفاهيم من مناسبا قدرا املواد مجيع يف الدراسية املناهج تضمني إىل املناهج إدارة سعت وقد
 كاجلغرافيا والرتبية املدنية وغريها. مادة كل  لطبيعة تبعا البيئية الرتبية

 تعليمية مادة أيضا هي لكن األرض سطح على ما وشرح بوصف يهتم علم فاجلغرافيا مثال
 .املتنوعة احلياة مشاكل حل على وتساعد لإلنسان األساسية احلاجات من للكثري تستجيب

 احمليط على وأثره اإلنسان طرف من املهيأ اجملال بدراسة أكثر هتتم اجلغرافيا أصبحت لقد
 املفاهيم من مجلة تتناول، إجرائية ومعرفة حديثة كجغرافية  جديدا مفهوما املادة أعطى مما، والبيئة

  .عام بشكل احمليط مع تعامله وأساليب اإلنسان نشاط بإشكالية املتعلقة اجلديدة األساسية
 وإكساهبا، البيئية املفاهيم على تركيزها حيث من خاصة أمهية اجلغرافيا كتب  تكتسب

 اليومي تفاعله يف اإلنساين العمل جمال إىل مباشرة يتجه معريف بنسق اتصاهلا حبكم للمتعلمني
 مرتبطة اجلغرافيا كتب  تكون أن ينبغي لذا، واملكان الزمان بعدي خالل من البيئة مقررات مع واملستمرة

 الذي البيئي الوسط مع البناء التفاعل من ليتمكن ،هبا واحلياة البيئة مقومات من املتعلم به حيس مبا
 الرتبية مفاهيم عن خالهلا من للكشف وقع االختيار على هذه املادة املنطلق هذا ومن ،فيه يعيش
، البيئة اجتاه الراشد السلوك ترسيخ يف املفاهيم هذه ألمهية وذلك، املقرر هذا حمتوى يف املتضمنة البيئية

 العام. التعليم مرحلة تالميذ قبل من املختلفة ومواردها
عن واقع املفاهيم البيئية يف مناهج  بدراسة القيام املفيد من أنه الباحثة رأت األساس هذ على

االبتدائي  التعليم مستوى على جاءت البيئية الرتبية جمال يف السابقة الكتابات أن ومبا، اجلغرافيا
 الذي االستطالعي املسح حسب وذلك العام التعليم مستوى على جاءت منها وقلة والتعليم املتوسط

التعليم  مرحلة يف البيئية الرتبية على السابقة الدراسات بأن القول ميكن ذلك وعلى، الباحثة به قامت
الدراسة  هذه جاءت فقد العام التعليم مراحل منظومة يف أمهيتها من الرغم على اجلزائر يف قليلة الثانوي
 الرئيس بالسؤال الدراسة مشكلة حتديد ميكن وهنا ،يف مراحل التعليم البيئية الرتبية مفاهيم لرتصد
 :التايل

 ؟  ما واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم العام
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 التالية: األسئلة عنه ويتفرع
 ما واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم االبتدائي؟
 ما واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم املتوسط؟ 

 ؟  اجلغرافيا يف التعليم الثانوي ما واقع املفاهيم البيئية يف مناهج
 أهداف الدراسة: -2

 ميكن حصرها يف النقاط التالية:

 إظهار أمهية دور العلوم اإلنسانية بشكل عام يف محاية البيئة. -1
 التأكيد على أن محاية البيئة مسؤولية تربوية قبل أن تكون علمية حبتة.  -2
توجيه األنظار إىل خماطر تفاقم املشكالت البيئية اليت من شاهنا تعطيل مسببات احلياة  -3

 على األرض.

الكشف عن واقع مفاهيم الرتبية البيئية املتضمنة يف مناهج اجلغرافيا ملرحلة التعليم العام  -4
  ضوء قائمة التحليل املعدة لذلك.باجلزائر يف

 أهمية الدراسة: -3
 تنبع أمهية الدراسة من خالل مايلي:

حماولة تعميق الفهم لألسباب الكامنة خلف املشكالت البيئية والدعوة إلعادة النظر يف  -1
ات والتأكيد على أمهية الفعالي، الوسائل واألساليب املتبعة ملنع هذه املشكالت أو التخفيف من حدهتا

 واألدوات اجملتمعية الكفيلة أكثر من غريها بتحقيق محاية البيئة.
توجيه األنظار إىل أمهية تضمني مفاهيم الرتبية البيئية يف املناهج والكتب املدرسية عامة  -2

 وكتب اجلغرافيا بشكل خاص,

رافيا التعريف باملفاهيم البيئية الواردة يف التعليم النظامي العام من خالل حتليل كتب اجلغ -3
 يف ضوء املفاهيم الرتبوية البيئية,
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ميكن أن تسهم هذه الدراسة يف دراسة إحدى القضايا املهمة يف امليدان الرتبوي وهي  -4
مفاهيم الرتبية البيئة اليت تقدم للتالميذ واليت حتدد اجتاهاهتم وسلوكياهتم وتصرفاهتم حنو البيئة الطبيعية 

االهتمام بالكيفية اليت تقدم هبا مفاهيم الرتبية البيئية للتالميذ وبالتايل ، وعناصرها احلية وغري احلية
 وبنوعية هذه املفاهيم اليت تقدم هلم.

 أسباب اختيار الموضوع: -4
إن أساس أي حبث ال ينبثق من فراغ أو من حب الكتابة للكتابة بقدر ما يستند على أسباب 

 األسباب.ودواعي. وقد وقع اختياري على هذا املوضوع هلذه 
أن موضوع الدراسة يدخل يف صميم التخصص )علم االجتماع البيئي( ويتالءم مع  -1

 طبيعته وال خيرج عن نطاقه.
 النسبية ملوضوع محاية البيئة. احلداثة -2
حول واقع  -حسب علمي -قلة الدراسات واألحباث ذات الطابع السوسيولوجي  -4

 . املفاهيم البيئية يف مناهج كتب اجلغرافيا

 تحديد المفاهيم:ثانيا/ 
تتطلب ، وي أي حبث أو دراسة سوسيولوجية على جمموعة مفاهيم ومصطلحات علميةينط

وكما ، -صطالحيةاللغوية واال- من الباحث حتديدها حتديدا دقيقا حىت يسهل فهم داللتها العلمية
 واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم العام »هو معلوم فإن موضوع البحث يدور حول 

حتديد املفاهيم اليت يتضمنها هذا ، ومن مثة فإنه من املهم قبل اخلوض يف معاجلة هذا املوضوع، «
كن حصر هذه املفاهيم ومي، وهذا لتوضيحها وبيان حدود استخدامها يف إطار العمل الراهن، خرياأل

  فيما يلي:
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 المفاهيم األساسية للبحث -أ
 :البيئة-1

، أي: حل «تبوأ»ومنه  «بوأ»األصل اللغوي لكلمة بيئة يف اللغة العربية إىل الفعل  رجعي
 واالسم منه بيئة مبعىن املنزل.، وأقام، ونزل

 لكلمة بيئة معنيني مها: «ابن منظور»وقد ذكر 
أي ، أصلحه مالئما وهيأه «تبوأه»قيل ، وهتيئته للمبيت فيه، : مبعىن إصالح املكاناألول *

 مث اختذه حمال له.، مالئماجعله 
 1وأقام به.، أي نزل فيــه «تبوأ املكان»كأن تقول ،  واإلقامة، : مبعىن النزولالثاني* 

. أي اختذا وهيئا مبصر بيوتا 2«أن تبوأ لقومكما مبصر بيوتا»ويف القرآن الكرمي قولـه تعالـى: 
 .3لقومكما

أو املنزل ، املكان أو املوطن»يتضح أهنا تعين: ، ومن خالل هذا التحديد اللغوي ملفهوم البيئة
  .«الذي يتخذه اإلنسان مستقرا له
للداللة على جمموعة العناصر يف اللغة الفرنسية   Environementويستخدم لفظ البيئة 

، كما تعرف على أهنا مجيع الظروف الطبيعية )الفيزيائية4احليوية أو الالحيوية اليت حتيط بالفرد.
 5الثقافية واالجتماعية(اليت قد تؤثر على الكائنات احلية واألنشطة البشرية.، البيولوجية، الكيميائية

فعلى سبيل املثال يعرفها ، فقد عرفت البيئة عدة تعريفات، أما من الناحية االصطالحية
يشتمل العوامل فمفهوم البيئة ، النظام الذي يعيش ويعمل ويتمتع فيه اإلنسان>>بأهنا:  «نيكتني»

 نباإلنسا الفيزيائية والبيولوجية اليت خلقت الظروف الطبيعية واالجتماعية وحىت غري الطبيعية اليت حتيط

 
 .3، ص2006. اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، دراسة يف علم اجتماع البيئة –البيئة واجملتمع عبد احلميد أمحد رشوان، حسني. 1

 .87القرآن الكرمي: سورة يونس، اآلية  2
 .12-11، ص ص 1999. مصر: دار الفجر للنشر والتوزيع، إسالميالتلوث ومحاية البيئة، قضايا البيئة من منظور حجاب، حممد منري.  3

4L e Petit Larousse Grand Format.Paris,2002,p388. 
5 Le Grand Robert. Paris ,2001. 
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. وبعبارة 1<<.وبعبارة أخرى فهي كل الظروف اليت تؤثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف حياة اإلنسان
 .«اإلنسان»شرا على الكائنات احلية مبا فيها أخرى هي خمتلف العناصر الطبيعية اليت تؤثر تأثريا مبا

الوسط أو اجملال املكاين الذي >>بأهنا  -حبسب حممد صاحل الشيخ-كما يعرفها البعض 
. أي أن البيئة بطريقة أو 2<<يعيش فيه اإلنسان مبا يضم من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر هبا ويؤثر فيها

وكذا التأثري بني اإلنسان ، الكائن احلي والوسط الذي يعيش فيهبأخرى تشمل دراسة التفاعل بني 
 وخمتلف العناصر الطبيعية.

بأهنا  -حبسب السيد عبد الفتاح عفيفي–ويف نفس السياق الداليل عرفت البيئة سابقا أيضا 
ه والعناصر املشيدة أو اليت أقامها اإلنسان من خالل تفاعل، حية وغري حية، كل العناصر الطبيعية>>

كما متثل العالقات القائمة ،  وتكون البيئة الطبيعية واملشيدة وحدة متكاملة، املستمر مع البيئة الطبيعية
. ويتضح من خالل هذه 3<<بني اإلنسان وبيئته والتفاعالت املتبادلة بينهما شبكة بالغة التعقيد
حيث ، «الطبيعية»والبيولوجية التعريفات بأن البيئة كان ينظر إليها فيما مضى من جوانبها الفيزيائية 

 أمهلت اجلوانب االجتماعية والثقافية رغم أمهيتها يف تفسري العالقة بني اإلنسان والبيئة.
املفهوم املوسع للبيئة على أساس أهنا  1972املنعقد عام  «مؤمتر استكهومل»ولذلك تبىن 

إلشباع حاجات اإلنسان ويف مكان ما ، رصيد املوارد املادية واالجتماعية يف وقت ما>>
. والبيئة هبذا املعىن تتضمن عالوة على اجملاالت الطبيعية املتمثلة يف املاء واهلواء والرتبية 4<<وتطلعاته

 كافة جوانب البيئة االجتماعية والثقافية واحلضارية.،  واملعادن...اخل
لعناصر الطبيعة. وعلى هذا فالبيئة وفقا هلذا االجتاه أصبحت تدل على أكثر من جمرد خمزون 

. ويسمى )بالبيئة الطبيعية( يعنصر طبيع، قسم البعض مفهوم البيئة إىل عنصرين أساسني
<<Natural Environnment>> اإلنسان من عناصر طبيعية وليس  ويقصد هبا كل ما حييط

 Human>>لإلنسان دخل يف وجودها مثل املاء واهلواء والرتبة وعنصر بشري ويسمى بالبيئة البشرية

 
 .07، املرجع السابق، ص البيئة واجملتمع دراسة يف علم اجتماع البيئةعبد احلميد أمحد رشوان، حسني:  1
 .15،  ص2002. اإلسكندرية:مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،  اآلثار االقتصادية واملالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منهاالشيخ، حممد صاحل.  2
 .223، ص 1996. القاهرة: دار الفكر العريب، حبوث يف علم االجتماع املعاصرعفيفي، السيد عبد الفتاح. 3
 .24، ص 1979. الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب. أكتوبر البيئة ومشكالهتاد سعيد. احلمد، رشيد و صباريين، حمم 4
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Environment>> ، ويقصد هبا اإلنسان واجنازاته اليت أوجدها داخل بيئته الطبيعية. كما قسم راو
 جمموعات هي:اإلطار البيئي إىل أربع  <<Wooten&Rau>> ووتون

، والظروف املناخية من حرارة ورياح، وتشمل على األرض مبا فيها من تربةالبيئة الطبيعية:  ▪
عالوة على موارد أرضية وموارد الطاقة واجملاري املائية باإلضافة إىل مستويات التلوث ، والنبات واحليوان

 الطبيعية ومصادرها املختلفة وعالقتها باحلياة.

 ةعالو ، وتشتمل على اخلصائص االجتماعية للمجتمع وحجمه وتوزيعهالبيئة االجتماعية:  ▪
والصحية والتجارية وغري  ةعلى خدمات اجملتمع مثل تسهيالت النقل واخلدمات الثقافية والسياسي

  ذلك من اخلدمات.

 واملساحات اخلضراء.وتشتمل على املنتزهات العامة واملناطق الرتفيهية البيئة الجمالية:  ▪

عناصر اإلنتاج مثل رأس املال ، : وتشمل على األنشطة املختلفةالبيئة االقتصادية ▪
وما يرتتب على ذلك من دخول قومية وفردية تؤثر على الرفاهية ، والتكنولوجيا والعمالة واألرض

 .1االقتصادية
إىل أن هناك أنواع عديدة من البيئات منها:  «سوزان أمحد أبو روية»ويف نفس الصدد تشري

ذلك اجلزء من >>فالبيئة االجتماعية يقصد هبا: ، والبيئة الثقافية، البيئة االجتماعية، البيئة الطبيعية
وكذلك التوقعات االجتماعية وأمناط ، الذي يتكون من األفراد واجلماعات يف تفاعلهم، البيئة)الشاملة(

. أي بتعبري آخر فإن البيئة االجتماعية تتضمن 2<<ع مظاهر اجملتمع األخرىالتنظيم االجتماعي ومجي
وكذا املؤسسات واملنظومات اليت تنظم يف ، العالقات االجتماعية القائمة بني األفراد واجلماعات أمناط

 إطارها اجلماعة شؤوهنا االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
البيئة املغايرة عن البيئة الطبيعية أو هي الطريقة اليت نظمت >>أما البيئة الثقافية فتعرفها بأهنا 

وهذا يف حماولتها للسيطرة عليها ، واليت غريت بواسطتها البيئة الطبيعية، هبا اجملتمعات البشرية حياهتا
. 3<<البيئة الثقافية أو الثقافة وخلق الظروف املالئمة لوجودها واستمرارها. هذه البيئة املصنوعة هي

 
 .19حممد صاحل الشيخ.مرجع سابق، ص  1
 .138ص  1999. مصر: دار املعرفة ا جلامعية، اإلنسان والبيئة واجملتمعأبو رية، سوزان أمحد. 2
 .139املرجع نفسه، ص  3
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أي بطريقة أو بأخرى فإن البيئة الثقافية هي ما ينتجه العمل البشري من أشياء ملموسة للسيطرة على 
 الطبيعة وتسخريها خلدمته.

على أن البيئة قيمة من قيم اجملتمع حيث  «سحر مصطفى حافظ»ويف سياق آخر تؤكد 
وذلك ، جيب أن تتأكد البيئة كقيمة من قيم اجملتمع, فتدخل ضمن النسق القيمي للمجتمع>>تقول 

وتغيري سلوكهم حيال البيئة حىت تصبح محاية البيئة هي الصورة ، بتنمية الوعي البيئي لدى اجملتمع
ر سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية حبيث تقتنع بل ويف نظ، املألوفة يف نظر أفراد اجملتمع

وبذلك أن تكون مثال حيتذى ، الدولة بأجهزهتا الرمسية بالبيئة كقيمة من قيم اجملتمع اليت يتعني محايتها
. أي بتعبري آخر عندما خنلق لدى أفراد اجملتمع تثمني البيئة  (1<<)به على املستوى الشعيب واالجتماعي

 من قيم اجملتمع, ينتشر بذلك الوعي البيئي بضرورة احلفاظ عليها ومحايتها من التلوث.كقيمة 
وهكذا فإن التعريف اإلجرائي الذي نتبناه يف هذه الدراسة خبصوص مصطلح البيئة يفيد بأهنا 
عبارة عن كل مكونات الوسط الذي يتفاعل معه الفرد مؤثرا ومتأثرا, سواء كان هذا الوسط طبيعيا أو 

 جتماعيا أو ثقافيا.ا
 التربية البيئية: -2

، لقد ظهرت عرب التاريخ اإلنساين جمموعة من اآلراء واألفكار اليت حاولت حتديد مفهوم الرتبية
الرتبية »القائلة بأن ، وأصبحت نظرية التكيف، إال أن مفهوم التكيف من أكثر مفاهيم الرتبية شيوعا

من أكثر النظريات قبوال لدى املربني يف ، املتعلم والبيئة اليت يعيش فيهاعملية تكيف أو تفاعل ما بني 
وقد فتحت األبواب لظهور نوع جديد من أنواع الرتبية املتعددة )كالرتبية  2«حتديدهم ملعىن الرتبية

 اخللقية والرتبية املهنية والرتبية الصحية ... والرتبية البيئية(.
باختصار هي اجلانب من الرتبية الذي يساعد الناس على العيش بنجاح على  والرتبية البيئية 

 وهي تعلم كيفية إدارة وحتسني العالقات بني اإلنسان وبيئته.، كوكب األرض

 
. الصــادرة بالقــاهرة عــن املركــز القــومي اجمللــة االجتماعيــة القوميــة، >>املفهــوم القــانوين للبيئــة يف ضــوء التشــريعات املقارنــة <<حــافظ، ســحر مصــطفى.  1

 .134، ص 1999. ماي 2. العدد 27للبحوث االجتماعية واجلنائية. اجمللد 
 .213، ص 2007حامد للنشر والتوزيع، . عمان: دار اإلنسان والبيئة، دراسة يف الرتبية البيئيةالسعود، راتب.  2
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منط من الرتبية هتدف إىل معرفة القيم وتوضيح »ففي هذا الصدد تعرف الرتبية البيئية على أهنا 
لفهم العالقات اليت تربط بني اإلنسان وثقافته وبيئته البيوفيزيائية كما املفاهيم وتنمية املهارات الالزمة 

وقد ناقشت  .1«أهنا التمرس على اختاذ القرارات ووضع قانون للسلوك بشأن املسائل املتعلقة بالبيئة
 املؤمترات الدولية للبيئة مفهوم الرتبية البيئية وتوصلت إىل التعريف اآليت:

عملية تكوين القيم واالجتاهات واملهارات واملدركات الالزمة لفهم  أن الرتبية البيئية هي»
وتقدير العالقات املعقدة اليت تربط اإلنسان وحضارته مبحيطه احليوي الفيزيائي والتدليل على حتمية 
احملافظة على املصادر البيئية الطبيعية وضرورة استغالهلا الرشيد لصاحل اإلنسان حفاظا على حياته 

 .2«ورفعا ملستوى معيشتهالكرمية 
وهذا يعين أن مفهوم الرتبية البيئية انتقل من النظرة اليت حتصره يف دراسة اجلوانب البيولوجية 
للبيئة إىل مفهوم أمشل وأعمق يضم اجلوانب الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل موضوع 

 بيئي يف أسلوب متكامل ومرتابط.
تعرف الرتبية البيئية حسب مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية الذي انعقد يف ويف نفس السياق 

. ويعرفها مؤمتر تبليسي 3«ركن من أركان احملافظة على البيئة»بأهنا  1972عام ، ستوكهومل/ السويد
 يف اإلحتاد السوفيايت يف هذا اجملال على النحو التايل: 1977

ىل تعريف األفراد واجلماعات بطبيعة البيئة بشقيها الطبيعي الرتبية البيئية ترمي بشكل أساس إ»
وكذلك ، الناجتة عن تفاعل مكوناهتا البيولوجية والطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، واملشيد

احتساب املعارف والقيم واملواقف واملهارات اليت تساعدهم على املسامهة املسئولة والفعالة يف بلورة 
 .4«ت االجتماعية وتدبري أمور نوعية احلياة يف البيئةحل املشكال

وبتعبري آخر فإن الرتبية البيئية هتدف إىل تكوين ثقافة بيئية لدى األفراد من خالل تزويدهم 
باملهارات والقيم واالجتاهات اليت جتعلهم إجيابيني يف التعامل مع البيئة من خالل ضرورة احلفاظ عليها 

 استخدامها.وترشيد 

 
 .7، ص 2003. اجلزائر، الرتبية البيئية، سلسلة موعدك الرتبوياملركز الوطين للوثائق الرتبوية.  1
 .12، ص 2001. القاهرة: دار الفكر العريب، الرتبية البيئية يف الوطن العريبمطاوع، إبراهيم عصمت:  2
 .216راتب السعود.مرجع سابق، ص  3
 .216، ص املرجع نفسه 4
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حيث عرف الرتبية البيئية على  «راتب السعود»ويتفق هذا التعريف مع الطرح الذي قدمه 
الذي يفهم نظم البيئة الطبيعية املعقدة الذي هو يف األساس  Ecolateإعداد اإلنسان البيئي »أهنا 

جزء منها فهما يتجاوز جمرد املعرفة إىل الشعور باملسؤولية حياهلا. إهنا هتدف إىل متكني اإلنسان من 
وعلى نوعية نشاطه ، وأنه ال يتجزأ من هذا الكيان، إدراك أنه الكائن املؤثر واملتأثر يف الكيان البيئي

 .1«دى حسن استغالله للبيئة واحملافظة عليهايتوقف م
وهكذا يتضح أن الرتبية البيئية تعين تزويد األفراد باملعارف واملهارات الالزمة للتعرف على 

وهذا من أجل إحداث التفاعل اإلجيايب بني اإلنسان والبيئة اليت يعيش فيها. ، املشكالت البيئية وحلها
وكذا مواجهة ، األفراد من خالل حسن استغالل املوارد الطبيعية من جهةوكذا تنمية الوعي البيئي لدى 

بل هي ، بعض املشكالت البيئية. وميكن القول أن الرتبية البيئية ليست من اختصاص املدرسة فحسب
ويف ، قضية اجتماعية ونقطة التقاء ترتبط باملشاركة اإلجيابية والفعلية لكافة أفراد اجملتمع يف محاية البيئة

الرتبية البيئية مبعناها »بأن  «فارعة حسن حممد»و «أمحد حسن اللقاين»هذا الصدد يؤكد كل من 
، كما أهنا ليست قضية مستوى تعليمي دون غريه،  الواسع والشامل ليت قضية مادة دراسية دون غريها

. 2«ولكنها مسؤولية قومية جيب أن يتصدى هلا اجلميع، وهي ليست مسؤولية مادة دون أخرى
ولتحقيق هذا املسعى جيب الرتكيز على الرتبية النظامية اليت تتم من خالل مؤسسات التعليم العام 

والرتبية غري النظامية اليت تتم من خالل بعض مؤسسات اجملتمع كاألسرة ودور العبارة ووسائل ، والعايل
 اإلعالم واملنظمات غري احلكومية وغريها.

البيئية هي عملية شاملة هتدف إىل تنمية وعي األفراد  وهكذا ميكن أن نستخلص بأن الرتبية
وصيانتها من خالل تبين قيم ومعارف ومهارات وسلوكيات إجيابية جتاه ، بضرورة احلفاظ على البيئة

 البيئة.

 
 .217ص  راتب سعود. مرجع سابق، 1
 .22-21، ص ص 1999. القاهرة. عامل الكتب الرتبية البيئية بني احلاضر واملستقبلاللقاين، أمحد حسني وفارعة، حسن حممد:  2
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 :المناهج التعليمية -3
 وأكثرها فعالية يف حتقيق أغراضه. ، يعد املنهاج أحد املكونات األساسية للنظام الرتبوي

  المنهاج لغة :
وصار هنجا ، واهنج الطريق:وضح واستبان، واملنهاج:الطريق الواضح، املنهج يف اللغة كاملنهاج

 واملنهاج :ج مناهج ويعين الطريق الواضح ومنه منهج أو مناهج التدريس. 1واضحا بينا 
 «...لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ...  »  (48اآلية  )قال تعاىل يف سورة املائدة 

هي  (منهج)أو  (منهاج )فكلمة منهاج يف اآلية الكرمية تعين الطريق الواضح...وأصل كلمة 
 والطريق النهج : أي البني الواضح.، الفعل هنج هنجا الطريق : سلكه

  المنهاج : اصطالحا
، لذا جند له عدة تعاريف، العديد من رجال الرتبية أن املفهوم تطور بتطور الفكر الرتبوييرى 

 ميكن تصنيفها يف اجملموعات التالية:
 Curriculum as Subjects or Subect matterتعريف املنهج على أنه املواد الدراسية : -

، يت يقوم املعلمون بتدريسهايقتصر املعىن التقليدي للمنهج على املواد الدراسية املنفصلة ال
 اي أن املنهج هبذا املعىن مرادف للمقرر أو الربنامج.، ويعمل التالميذ على تعلمها

  Curriculum as Experiences: تعريف املنهج على أنه اخلربات -

يرى أصحاب هذا االجتاه أن املنهج يتلخص يف مجيع اخلربات اليت يكتسبها التالميذ بتوجيه 
جمموع اخلربات الرتبوية اليت هتيؤها املدرسة للطلبة "املنهاج بأنه  «رالف تايلور  »فعرف من معلميهم 

الذي يؤدي إىل تعديل سلوكهم ويعمل ، داخلها أو خارجها بقصد مساعدهتم على النمو الشامل
 .2"على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة

 Curriculum as goals or endsتعريف املنهج على أنه األهداف أو الغايات النهائية  -

 
 .383، ص1997. بريوت:دار صادر، لسان العربابن منظور. 1
 .1982. ترمجة أمحد كاظم وجابر عبد احلميد. القاهرة :دار النهضة العربية،  أساسيات املناهجرالف، تايلور.  2
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يرى بعض الباحثني أن املنهج املدرسي يتمثل يف مجيع النتاجات التعليمية اليت تعترب املدرسة 
 بل يتمثل، مسئولة عن حتقيقها أي أن املنهج ال يقتصر على ما يفعله التالميذ يف املواقف التعليمية

أو ما يقدرون على أدائه مبهارة فيما بعد أي أن العربة بالنتائج والقدرة على ، فيما سوف يتعلمونه فعال
 توظيف املعلومات.

 Curriculum as a plan تعريف املنهج على أنه خطة -

 »  « سايلور والكسندر »فيعرف الباحثان « خطة للتعلم »يرى بعض املربني أن املنهج ميثل 
Sylor and Alexander » خطة يتم عن طريقها تزويد التالميذ مبجموعة من الفرص  املنهج على انه

 1مرتبطة بأهداف جزئية أو خاصة مبوضوع حمدد، التعليمية اليت تعمل على حتقيق أهداف عامة عريضة
ويف ضوء التعريفات السابقة نتبني أنه: ال يوجد تعريف متفق عليه كتعريف شامل للمنهاج 

 املدرسي.
إن تعريف املنهاج ينطلق من الرؤية والفلسفة اليت حيددها معرف املنهاج للعملية الرتبوية   

وما دامت تلك الرؤى والفلسفات متغرية فان االختالف يف ، واألدوار الرئيسية اليت جيب أن يقوم هبا
 تعريف املنهاج سيظل قائما.

جيب أن خيطط  (سواء أكان خربة أم حمتوى أم أهداف.. )هناك إمجاع أن املنهاج املدرسي 
 وينظم يف أشكال متسلسلة تضمن الوصول إىل أهداف تعليمية حمددة.

أن املنهاج يعين جمموعة من اخلربات الرتبوية اليت تعدها املدرسة  وهكذا ميكن أن نستخلص
لشامل املتكامل يف كافة اجلوانب العقلية والثقافية والدينية بغرض مساعدهتم على النمو ا، للطلبة

واالجتماعية واجلسمية والنفسية والفنية مما يؤدي إىل تعديل سلوكهم ويكفل تفاعلهم بنجاح مع 
 وابتكارهم حلوال ملا يواجههم من مشكالت. بيئتهم وجمتمعهم

 
1 j Galen ,Saylor and Alexender, William .Curriculum Planning for Better Teaching and Learning. New 

York: Rinchart and winston Holt, 1981. 
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 المفاهيم البيئية: -4
حيث تشكل املفاهيم قاعدة ، بتعلم املفاهيم وتعديلها وتطورهايويل التعليم اهتماما كبريا 

 ومن املبادئ تتشكل التعميمات.، ومن املفاهيم تتشكل املبادئ، فاملفهوم لبنته املعرفة، السلوك املعريف
املفهوم بأنه ميثل جمموع فصائل األشياء واألحداث املرتبطة مع  ناهد عبد الراضيوتعرف  

 1أو خاصية معينة ويطلق على هذه اخلصائص جمتمعة امسا أو عنوانا  بعضها يف تفسري ظاهرة
املفهوم بأنه نوع من التنظيم العقلي أو الذهين الذي يربط هبا  Vinacke  فيناكوقد عرف 

 .2الفرد املثريات السابقة باألشياء يف البيئة
األفكار اليت  األحداث أوأن املفهوم هو جمموعة من األشياء أو   Owen أوين كما يوضح

 .3تشرتك يف صفة أو أكثر
تصور عقلي جمرد  "أما تعريف املفهوم البيئي فيمكن هنا االستعانة بعدة تعريفات منها أنه

ويتم تكوينه عن طريق جتميع اخلصائص املشرتكة ألفراد ، يعطي امسا أو لفظا ليدل على ظاهرة بيئية
 .4"هذه الظاهرة 

كل لفظة أو كلمة أو مجلة أو فقرة تتناول البيئة من حيث مكوناهتا أو مواردها   "ويعرف أيضا 
 .5"أو مشكالهتا واحللول املناسبة هلا، أو ما يتعلق باحلفاظ عليها

فمثال كلمة التلوث مصطلح ملفهوم معني ينتج عن إدراك العناصر املشرتكة بني املواقف اليت 
أو ، ت الطبيعية إلحدى مكونات البيئة وهذا التغري ناتج عن تلوث اهلواءيوجد فيها تغري يف الصفا

تلوث املاء أو تلوث الرتبة أو تلوث الغذاء أو التلوث اإلشعاعي أو التلوث الفيزيائي حبيث ميكن القول 
: إن العنصر املشرتك بني هده املواقف هو تغري الصفات الطبيعية والكيمائية لألشياء وعندما توجد 

 .« تلوث »ه احلالة فإهنا تسمى هذ
 

برنامج مقترح في العلوم ألطفال ماقبل المدرسة وأثره عل اكتسابهم المفاهيم العلمية وبعض  "ي نوبي ناهد عبد الراض 1
 248، ص1996مصر، .جامعة المنيا . المؤتمر العلمي الثالثورقة مقدمة إلى  " العمليات العقلية

2 W.Edgar,Vinacke :the psychology of thinking .New york :MC Graw_Hill ,1952,p106. 
3 Owen, Steven .v and others .Eductional psychology ,an introduction.2nd. Bosten:little Brown company 

,1981,p247. 
4

 .115، ص1999.القاهرة: عامل الكتب، 1.طالرتبية البيئية واجب ومسؤوليةاللقاين، أمحد حسني و فارعة، حسن حممد . 
. اجمللد  جملة جامعة دمشقمجعة، عارف أسعد. واقع املفاهيم الرتبوية البيئية يف مناهج الرتبية اإلسالمية. دراسة ميدانية يف مدارس حمافظة دمشق.  5

 .896، ص2011.العدد الثالث+الرابع.27
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جتريد يعطى له امسا أو عنوانا أو  "املفهوم البيئي على انه  سوزان عبد العزيز خضر وتعرف
 .1"رمزا يطلق على عدد من الظواهر أو مكونات البيئة اليت تتميز خبصائص أو صفات مشرتكة

فاملفاهيم تشري إىل جمموعة معينة من اخلصائص والصفات املشرتكة واسم املفهوم عبارة عن  
 الطاقة.، التوازن البيئي، كلمة أو رمز مثال البيئة

ومن حيث الشمول والفردية وهذا يتوقف ، وختتلف املفاهيم البيئية من حيث البساطة والتعقيد
يندرج «املادة »وبذلك فإن املفاهيم املركبة مثل مفهوم ، على كمية اخلصائص املشرتكة املتصلة باملفهوم

عدد من املفاهيم يندرج منه  «موارد البيئة  »ومفهوم ، «الذرة»حتته عدد من املفاهيم البسيطة مثل 
 .«املوارد املتجددة»و«املوارد الدائمة »و «الغري حية»و«املوارد احلية»البسيطة مثل

  2:وميكن تصنيف املفاهيم البيئية على أساس وظيفتها إىل
مفاهيم تصنيفية : وهي املفاهيم اليت تعرف مبجموعة اخلواص املشرتكة بني جمموعة من -أ

تربز الشئ أو احلدث أو الظاهرة على أهنا عضو يف قسم أو عائلة من وهي  األشياء أو املواقف
األشياء أو األحداث أو الظواهر اليت هلا نفس اخلصائص أو الصفات مثل مفاهيم العائالت يف 

 اململكة النباتية واحليوانية.
ستدل وقد ي، مفاهيم نظرية: وهي مفاهيم ناجتة من التفكري اجملرد وليس املالحظة املباشرة -ب

وتقوم هذه املفاهيم على ، على وجود مثل هذه املفاهيم بطرق مباشرة وذلك باالستدالل على أثرها
نظريات علمية هتدف إل تفسري العالقات والقوانني مثل النظرية اجلزئية للحركة اليت تفسر بعض 

 الظواهر .
هومني أو بني شيئني مفاهيم عالقية: وهي املفاهيم اليت تقرر بعض أنواع العالقات بني مف -ج

 أو أكثر مثل مفهوم البناء الضوئي الذي يربط بني ثاين أكسيد الكربون واملاء والضوء والكلوروفيل. 

  3املفاهيم البيئية على أساس كيفية اكتساهبا وتعلمها إىل نوعني:آمال حسن علي  وتصنف
 

 .32، ص2001ه .جامعة حلوان. مصر، . أطروحة دكتوراإعداد تصميمات لتنمية الوعي باملفاهيم البيئيةخضر، سوزان عبد العزيز.  1
. فعالية برامج مركز التعليم والوعي البيئي مبحافظة مشال سيناء يف تنمية املفاهيم واالجتاهات البيئية لدى طالب املرحلة الثانويةأمحد، صالح حممد.  2

 .75، ص1995رسالة ماجستري غري منشورة. معهد الدراسات والبحوث البيئية. جامعة عني مشس، 
غري منشورة. معهد الدراسات والبحوث البيئية. جامعة عني  . رسالة ماجستريبرنامج مقرتح لتنمية املفاهيم البيئية لدى املرأة الريفيةعلي، أمال حسن.  3

 .44، ص1997مشس، 
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نتيجة تفاعله مع الظروف احمليطة مفاهيم عفوية أو تلقائية: وهي املفاهيم اليت يكتسبها الفرد 
 فكثري من املفاهيم البيئية يعرفها الفرد عن طريق النشاط اليومي.، به

مفاهيم علمية: وهي املفاهيم اليت يتعلمها الفرد بطريقة مقصودة لتهيئته ملواقف تعليمية 
.وعلى الرغم سواء كان ذلك من جانب الفرد ذاته أو من مصدر خارجي، باستخدام الوسائل التعليمية

من االختالف بني املوقفني إال أهنما مكمالن لبعضهما وقد يؤدي حدوث أحد املوقفني إىل االهتمام 
 بتحصيل املوقف اآلخر.

 1املفاهيم إىل نوعني: فيليب اسكاروسو  محمد جمال الدين كما يصنف
غريها مثال مفهوم النظام املفاهيم الرئيسية: وهي املفاهيم البيئية اليت ال ميكن اشتقاقها من -1

 املوارد الطبيعية واملشكلة البيئية.، البيئي
املفاهيم الفرعية: وهي املفاهيم البيئية اليت ميكن اشتقاقها من غريها مثل مفهوم التصحر حيث 
ميكن اشتقاقه من مفهوم املشكلة البيئية ومفهوم املورد الطبيعي الدائم أو املورد الطبيعي املتجدد أو غري 

 ملتجدد حيث ميكن اشتقاقها من مفهوم املوارد الطبيعية.ا
 2املفاهيم البيئية الرئيسية إىل مايلي:  صبري الدمرداش وقد صنف

 اخللق البيئي.-5 .ةالبيئي القرارات-4االقتصاد والتكنولوجيا.-3السكان.-2النظم البيئية.-1
املفاهيم الفرعية اليت تتكامل فيما ويتضمن كل مفهوم من هذه املفاهيم الرئيسية جمموعة من 

 بينها يف مستويات متدرجة لتكوين املفهوم الرئيسي.
 اجلغرافياواملقصود باملفاهيم البيئية يف هذه الدراسة الصيغ املعرفية الواردة يف حمتوى كتب 
وعالقة موضوع الدراسة مبا تشمله من حقائق وأفكار ومصطلحات ومبادئ وتعميمات متصلة بالبيئة 

 اإلنسان هبا.

 )المحيطة(: المفاهيم الحافة -ب

 
 .35سوزان عبد العزيز خضر. مرجع سابق، ص 1
 .35املرجع نفسه.ص 2
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بعاد واكتشاف األ، تقتضي الدراسة السوسيولوجية التعمق يف فهم بعض املصطلحات
 وهذا خدمة ألهداف البحث.، السوسيولوجية املتضمنة يف املعاين احلقيقية هلا

تضمن ي كمصطلح  <<املستدامةالتنمية >> ومن بني هذه املصطلحات جند كل من مصطلح
وفيما يلي سنحاول ، لباقي املفاهيم األساسية يف البحث <<مكملة>> <<حميطة>>مفاهيم حافة أو 

 بأكثر تفاصيل ممكنة:حتديدها 
 :التنمية المستدامة -

هتمام يعترب مصطلح التنمية املستدامة من بني املصطلحات احلديثة اليت ظهرت نتيجة اال
ول عن البيئة اإلنسانية يف مم املتحدة األحيث متت مناقشة ذلك يف مؤمتر األ>>، والتنميةبالبيئة 

 <<eco-developpement>> <<التنمية البيئية>>واستحدث مصطلح ، 1972 استكهومل عام
مت استخدام مصطلح ، اليت تراعي احملافظة على املوارد ألجيال املستقبل. ولعدم وضوح هذا املصطلح

وضوحا هو التنمية مع احملافظة على البيئة. واملصطلحان يشريان إىل املعىن ذاته الذي يشري إليه أكثر 
وهي مرادفات ، أو املطردة أو القابلة لالستمرار، مصطلح التنمية املستدامة أو املستدمية أو املتواصلة

ستخدم يف امل <<Sustainable Development>> تستعمل يف اللغة العربية لتدل على مصطلح
 .<<اللغة اإلجنليزية

 <<حتاد العاملي للمحافظة على املوارد الطبيعيةاال>>وىل يف تقرير ولقد برز املصطلح للمرة األ
وكما جاء يف ، <<اإلسرتاتيجية الدولية للمحافظة على البيئة>>حتت عنوان  1981 الصادرة عام
عتبار قدرات وإمكانيات خذ بعني االاإلنسانية مع األالسعي الدائم لتطوير نوعية احلياة >>التقرير هي 

هذه ، وبالتايل فإن هذا التقرير ركز على عالقة اإلنسان بالبيئة .1<<النظام البيئي الذي حيتضن احلياة
خري إتباع سياسات رشيدة يف التعامل مع البيئة من خالل عدم تلويثها العالقة اليت توجب على هذا األ

 ألن استمرار البيئة تعين استمرا حياته.، مواردها الطبيعيةواستنزاف 
مصطلح >>بأن  إحسان حفظيو  مريم أحمد مصطفىويف نفس الصدد يشري كل من 

، ستفادة منهافاملوارد قد تستثمر طويال عندما يتم اال، ستدامة جيب حتديده وتعريفه بعنايةاال
 

-  .الصادرة بلبنان عن شركة املنشورات التقنية احملدودة بالتعاون العلمي جملة البيئة والتنمية. >>التنمية املستدامة يف األردن. <<الزغيب، أمحد يوسف ،
 .15، ص 2000. ماي 26مع مركز الشرق األوسط للتكنولوجيا املالئمة. العدد 

 .134، ص 2001. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، قضايا التنمية يف الدول الناميةأمحد مصطفى، مرمي و حفظي، إحسان.   1
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ب سريعا إذا ما تغريت هذه صأهنا قد تن الإواستخدامها بطرق تتسم بالعقالنية والرشادة 
والتصرفات إزاء البيئة ، اتيستدامة مرتبط بتحسني السلوكوبتعبري آخر فإن حتقيق اال .1<<املمارسات

واملمارسات يف التعامل مع ات ي)ترشيد السلوك والرشادة البيئية، من خالل استخدام العقالنية، الطبيعية
 البيئة(.

التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون >>ويف سياق آخر عرفت التنمية املستدامة بأهنا 
كما أهنا التنمية القائمة على تشجيع أمناط ،  جيال املقبلة يف تلبية احتياجاهتمة على قدرة األماملساو 

هداف البيئية واالقتصادية يف العملية توازن بني األمكانات البيئة ومبا حيقق الإاستهالكية ضمن حدود و 
ويربط ، والتنمية املستدامة هي منط من التنمية جيمع بني اإلنتاج ومحاية املوارد وتعزيزها ... التنموية

واملالحظ يف هذا التعريف هو . 2<<سوية مع توفري أسباب العيش املالئمة بشكل عادل للجميع
، قبل أن تكون قضية تنموية وبيئية، التنمية املستدامة هي قضية أخالقية وإنسانيةالتأكيد على أن 

وتضمن حق ، ات حتافظ على البيئةيتعتمد على املسامهة الفعلية من كافة أفراد اجملتمع بإتباع سلوك
لية جيال احلاوهذا دون إغفال متطلبات األ، وموارد متجددة، جيال الالحقة يف التمتع ببيئة نظيفةاأل

 من هذه البيئة.
إحسان  مريم أحمد مصطفى وتقريبا الذي أخذ به كل من ، وهو نفس احملتوى الداليل

التنمية تكون مستدامة إذا ما أتاحت لألجيال القادمة الفرصة للعيش >>حيث أشارا إىل أن  حفظي
قادرين على عيش حياة كرمية وإذا ما جنحت يف حتقيق توازنا جيعل األفراد ، يف توازن مستمر مع البيئة

فالتوازن املستمر يعين أن كل أفراد اجلنس البشري لديهم الفرصة لكي يعيشوا حياة . على حنو مستمر
ومن مث . 3<<تعطيهم كل اإلمكانيات للوفاء حباجاهتم وحتسني أساليب حياهتم من خالل جمهوداهتم

تسعى إىل ، وىلالقية واجتماعية بالدرجة األيؤكد هذا التعريف على أن التنمية املستدامة هي قضية أخ
من خالل حتقيق التوازن بني البيئة والتصرفات ، ضمان حق أجيال املستقبل يف العيش يف بيئة سليمة

 اإلنسانية.

 
 .134املرجع نفسه، ص   1

اسات الوحدة العربية. العدد . الصادرة ببريوت عن مركز در جملة املستقبل العريب. »التنمية املستدمية والعالقة بني البيئة والتنمية«عبد اهلل، عبد اخلالق.   2
 .100، ص 1993. جانفي 176

 .134مرمي، أمحد مصطفى وإحسان، حفظي. مرجع سابق، ص  3



 الفصل األول: موضوع الدراسة وإطارها المفاهيمي

20 

 

والذي خصص بأكمله ، 1992 ويف سياق آخر حاول تقرير املوارد العاملية الذي نشر عام
وهي ، مسح شامل ألهم التعريفات اليت خصت هذا املصطلحإجراء ، ملوضوع التنمية املستدامة

 : 1وأما القاسم املشرتك بينهما فيتمثل يف، وثقافية، وإنسانية، وبيئية، تعريفات تنوعت بني اقتصادية
 جيب أوال أن ال تتجاهل التنمية الضوابط واحملددات البيئية. -

 تؤدي إىل دمار واستنزاف املوارد الطبيعية. الأثانيا  -

 ثالثا تطوير املوارد البشرية. -

 رابعا إحداث حتوالت يف القاعدة الصناعية والثقافية السائدة. -

بأنه حىت تتحقق  <<يرى الباحث >>ميشيل سريينا، هذا ومن منظور سوسيولوجي أيضا
 قل وتتمثل يف: التنمية املستدامة ينبغي توفر جمموعتني من العناصر على األ

والعالقات بني ، من املفاهيم اليت تساعدنا يف شرح العمل االجتماعيتقدم جمموعة  أوال:>>
، واحلوافز، والثقافة، وترتيباهتم املؤسسية، شكال املعقدة لتنظيماهتم االجتماعيةواأل، شخاصاأل

وإزاء املوارد الطبيعية. وثانيا: تقدم جمموعة من ، خروالقيم اليت تنظم سلوكهم الواحد إزاء اآل، والدوافع
، وتعزيز الرتابط، وكبح السلوك الضار، التقنيات االجتماعية الكفيلة باستثارة العمل االجتماعي املنسق

 .2<<واملساعدة على تنمية رأس املال االجتماعي، وصياغة ترتيبات اجتماعية بديلة

تعطي واليت ، تتأكد أمهية العناصر االجتماعية يف التنمية املستدامة، ومن خالل هذا الطرح
وصيانة ، باعتبارهم العامل الرئيسي يف احلفاظ على البيئة، )األفراد واجلماعات( <<للناس>>ولوية األ

مثل >>مهية احملورية للمؤسسات واملنظمات االجتماعية فضال عن إدراك األ، املوارد الطبيعية
 .<<تدامة البيئيةساال>>وهذا لتحقيق ، والثقافة البيئية، واملهارات، يف نشر القيم <<اجلمعيات

وهكذا ميكن القول أن التنمية املستدامة هي عبارة عن مقاربة عامة متس كافة النشاطات 
من خالل ، <<ترشيدها>>واليت تعمل على تغيري املمارسات و، واالقتصادية، االجتماعية والثقافية

ستفادة من ملستقبل يف االوكذا حتقيق العدالة واملساواة بني أجيال احلاضر وا، هتمام أكثر بالبيئةاال

 
 .100-99عبد اخلالق، عبد اهلل. مرجع سابق، ص ص  1
. الصادرة عن صـندوق النقـد الـدويل، والبنـك الـدويل لإلنشـاء جملة التمويل والتنمية. >>نظرة عامل االجتماع إىل التنمية املستدامة <<ميشيل، سريينا.  2

 .11، ص 1993. ديسمرب 04والتعمري. العدد 
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وكذا تأكيد أمهية املشاركة اإلجيابية لكافة الفاعلني االجتماعيني يف احلفاظ على البيئة ، املوارد الطبيعية
 وصيانتها من التلوث.

 ثالثا/ المقاربة النظرية السوسيولوجية الموجهة للبحث:

البيئي.وقد نشأت احلاجة إىل البحث العلمي يف ينتمي هذا البحث إىل ميدان علم االجتماع 
، هذا امليدان ارتباطا بطبيعة التغريات التكنولوجية واالجتماعية واملشكالت البيئية امللحة يف عامل اليوم

 وبضرورة العمل على إقرار عالقة متوازنة بني اإلنسان والبيئة.
حيث مل يستخدم مصطلح ، يورغم أن هذا امليدان قد يبدو جديدا على البحث السوسيولوج

إال أن علم االجتماع يتضمن يف بنائه كنظام معريف ومنذ 1علم االجتماع البيئي إال منذ زمن قريب 
 نشأته احملددات البيئية للسلوك.

نتيجة لالهتمام العاملي املتنامي مبوضوع البيئة أصبحت احلاجة ماسة للتعرف على األسس 
االجتماعية يف جمال البيئة واليت ترسم فلسفة التعامل مع املشكالت  واألطر النظرية اليت توجه البحوث

ومع أن هناك عدد من النظريات اليت تركز على جوانب متعددة للبيئة وخصوصا النظريات ، البيئية
الطبيعية إال أن هذه النظريات مل تكن كافية لتفسري اجلوانب املتعددة للظواهر واملشكالت البيئة 

لفة مما دفع بعض املهتمني إىل اللجوء إىل النظريات االجتماعية واليت كشفت جوانب وأبعادها املخت
 مهمة للدراسات البيئية ففتحت بذلك آفاقا جديدة للبحث والتقصي.

ونورد هنا آراء بعض املفكرين واالجتاهات النظرية يف تفسري العالقة بني البيئة واجملتمع واليت 
و حتديد اجملاالت والقضايا ، الدراسات البيئية ومناقشتها واملقارنة فيما بينهاميكن أن توظف يف جمال 

اليت تثريها هذه النظريات وإبراز أمهيتها يف وصف وتفسري وحتديد جوانب الظواهر واملشكالت البيئية 
 وكيفية التعامل معها . 

 نظرية الحتمية البيئية: -أ
كل ما فيه للبيئة اليت تسيطر عليه وليس يقر أصحاب هذه النظرية أن اإلنسان خيضع ب

واجملتمع واإلنسان من ، العكس. وهي تعطي الطبيعة الوزن األكرب يف جمال العالقة بني البيئة من ناحية

 
1 Dunlap.R.E and Catton.W.T:Environmental Sociology ,Annual Review of sociology  5, ,

1979 ,p243-273. 
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وهو من خالل ، ناحية أخرى. وتنظر هذه النظرية إىل اإلنسان باعتباره كائن سليب اجتاه قوى الطبيعة
 احلتمية البيئية مسري وليس خمري.

ويقوم الفكر احلتمي أو البيئي على مفهوم أساسي هو أن اإلنسان يتواجد يف بيئته اليت تؤثر 
ومن الضروري أن يتكيف معها ويعيش يف حدود إمكانياهتا. "ومن رواد هذه النظرية ، فيه تأثريا أكيدا

 .1القدامى هيبوقراط وأرسطو .. فقد ربطا بني املناخ وطبائع الشعوب وعاداهتم"
، فقد بني آثار اختالف البيئات يف حياة سكاهنا، وظهر االجتاه احلتمي يف مقدمة ابن خلدون

ووصف أثر اهلواء يف أخالق البشر واملناخ يف ، وربط يف العصور الوسطى بني املناخ وطبائع الشعوب
ب منه طبائع الشعوب. "فاملعمورة يف هذا املنكشف من األرض إمنا هو وسطه إلفراط احلر يف اجلنو 

وسكاهنا أكثر اعتداال يف أجسامهم وألواهنم ، فأقاليم الوسط متتاز باعتدال مناخها 2والربد يف الشمال"
وأخالقهم ومعامالهتم. والبيئة يف هذه املناطق أكثر عطاء وتنوعا يف هذا الغطاء من أراضي الشمال 

ة الوحشية توجد يف اجلنوب الذي واجلنوب الشديدة احلرارة. "ويذهب ابن خلدون إىل أن احليا، الباردة
ميتاز باحلرارة أكثر مما توجد يف األقاليم الباردة يف جهة الشمال ألن احلرارة تدفع إىل الطيش واخلفة 

 . 3بينما الربودة جتعل أهلها أناس هادئني وبذلك كانوا أقل وحشية من ذوي املناطق احلارة"
يف كتابه "روح القوانني" أن خيضع السلوك البشري  <<مونتسكيو>>"ويف العصر احلديث حاول 

وأعطى وزنا كبريا لتأثري املناخ والرتبة على اإلنسان. ورأى أن سكان املناطق ، للضوابط البيئية الطبيعية
. ويف 4ية الدافئة"وأقل ريبة ومكرا من سكان املناطق اجلنوب، البادرة أقوى بنية وأكثر شجاعة وصدقا

( مبدأ احلتمية يف  م1904-م1844) فردريك راتزلمنتصف القرن التاسع عشر أعلن اجلغرايف األملاين 
 "جغرافية األجناس" بعنوانم 1882عالقة اإلنسان مع البيئة .وبرز ذلك يف كتابه الذي صدر عام 

 
 .90، ص 2006. اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، علم اجتماع البيئةالبيئة واجملتمع، دراسة يف عبد احلميد أمحد رشوان، حسني:  1
  .97، ص 2007، لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مقدمة ابن خلدونبن خلدون، عبد الرمحن بن حممد:  2
 .107، ص 1992وان املطبوعات اجلامعية، . اجلزائر: ديالتفكري االجتماعي اخللدوين وعالقته ببعض النظريات االجتماعيةحضر، إدريس.  3
 .88حسني عبد احلميد أمحد رشوان. مرجع سابق، ص  4
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خريطة البيئة ومعلومات كافية ومن أقواله الشهرية "أعطين ، فيكتوركزنومن مؤيدي احلتمية 
وبإمكاين على ضوء ذلك أن أحدد لك أي نوع من اإلنسان ، عن موقعها ومناخها ومواردها الطبيعية

 .1ميكن أن يعيش يف هذه البيئة وما هي نشاطاته االقتصادية"
صحيح أن البيئة تعد إحدى العوامل اهلامة اليت تؤثر على اإلنسان لكنها ليست العامل 

 الوحيد أو املنفرد.
وتتلخص فلسفتها يف أن ، "هي مدرسة تناهض مدرسة احلتمية البيئيةالمدرسة اإلمكانية:  -ب

ولكنه قوة ، خاضع متاما ملؤثرات وضوابط البيئة الطبيعية، اإلنسان ليس جمرد خملوق سليب غري مفكر
وير. وتؤمن هذه املدرسة حبرية اجيابية فعالة ومفكرة وذا خاصية ديناميكية قادرة على التغيري والتط

فالبيئة ال حتتوي على ضروريات أو حتميات. وإمنا تقدم لإلنسان عددا من ، اإلنسان يف االختيار
واإلنسان مبحض إرادته خيتار منها ما يتالءم مع قدراته وأهدافه وطموحاته وتقاليده. فما ، االختيارات

لتغيري أو التحويل. فاإلنسان قوة اجيابية فعالة يف هتيئته من بيئة مل متتد هلا يد اإلنسان بالتعديل أو ا
وعلى ذلك ليست هناك حتمية مطلقة صارمة. بل هناك ، ملطالبه وتعديلها أو تغيريها وفقا لبيئته

 .2إمكانية مرنة"
أو خاضع ، غري مفكر، "ويرى أصحاب املدرسة اإلمكانية أن اإلنسان ليس جمرد خملوق سليب

فهو الذي حيدد منط استغالله ملوارد ، ولكنه سيد البيئة واملسيطر عليها، يئة الطبيعيةمتاما ملؤثرات الب
بيئته. فلو كانت البيئة الطبيعية هي العنصر احلاكم يف هذه العالقات لتشاهبت وجتانست األنشطة 

 البشرية بني البيئات الطبيعية املتشاهبة.
يف أن البيئة هي اليت تقدم لإلنسان عددا  والواقع أن املدرسة اإلمكانية قد غالت بعض الشيء

والقادر ، وهو املسيطر على البيئة، واإلنسان خيتار منها ما يتالءم مع قدراته وأهدافه، من االختيارات
إال أنه يف الواقع يقف عاجزا أحيانا عند مواجهة املشكالت البيئية ، على حتديد منط استهالكه ملواردها

بيئية لصاحله ولو كان األمر كذلك لتجانست األنشطة البشرية بني البيئات أو تسخري معظم املوارد ال
 .3الطبيعية املتشاهبة"

 
 .29-28، ص ص 1997. اإلسكندرية، منشأة املعارف، البيئة واإلنسان دراسة يف مشكالت اإلنسان مع البيئةعبد املقصود، زين الدين.  1
 .91حسني عبد احلميد رشوان. مرجع سابق، ص  2
 .92-91حسني عبد احلميد رشوان. مرجع سابق، ص ص   3
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جاءت هذه املدرسة لتوفق بني آراء املدرستني االحتمالية واإلمكانية. فهي المدرسة التوافقية:  -ج
االحتماالت قائمة يف بعض البيئات وإمنا تؤمن بأن ، وال باإلمكانية املطلقة، ال تؤمن باحلتم املطلق

لكي يتعاظم اجلانب الطبيعي يف مواجهة سلبيات اإلنسان وقدراته احملدودة. ويف بيئات أخرى يتعاظم 
 دور اإلنسان يف مواجهة حتديات ومعوقات البيئة.

"وتقوم فكرة هذه املدرسة على أساس أن البيئات الطبيعية ليست ذات تأثريات واحدة على 
ومن خالل ، وذلك من منطلق اختالف تأثري واستجابة هذه البيئات من ناحية، واإلنساناجملتمع 

 .1اختالف قدرات اإلنسان وإمكاناته يف استغالل موارد البيئة من ناحية أخرى"
فإذا ما ، واإلمكانية قائمة يف بيئات أخرى، "ومن مثة يرون أن احلتمية قائمة يف بعض البيئات

وإذا ما اقرتنت بيئة سهلة مع إنسان متطور تسود ، إنسان متخلف تسود احلتميةاقرتنت بيئة صعبة مع 
 .2والشك اإلمكانية"

، أربع استجابات للعالقة بني اإلنسان وبيئته <<أرنولد توينيب>>وقد صاغ املؤرخ االجنليزي 
 :3وهي، وذلك من خالل األنشطة البشرية اليت ميارسها اإلنسان

 
  .93، ص املرجع نفسه 1
 .93نفسه، ص   2
 .32-29زين الدين عبد املقصود. مرجع سابق، ص   3
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 استجابة سلبية: -1
ويتمثل هذا يف ، ويقف أمامها عاجزا، ال يستطيع أن يطوع بيئته، ويكون اإلنسان فيها متخلفا

 بيئة حرفيت اجلمع والصيد البدائي.
 استجابة التأقلم: -2

ويتمثل ذلك يف بيئة حرفة الرعي ، حياول اإلنسان أن يتأقلم جزئيا مع ظروف بيئته الطبيعية
 تربية احليوان على ما توفره البيئة الطبيعية من مرعى وموارد مياه...حيث تعتمد ، البدائي أو املرتحل

 استجابة ايجابية:  -3
وهنا تظهر ، وفيها حياول اإلنسان أن يتغلب على معوقات البيئة وحتدياهتا للوفاء باحتياجاته

والرعي ، البدائيةقدرته على تطويع عناصر البيئة الطبيعية الصاحلة. ويتمثل ذلك يف حرفة الزراعة غري 
 وهي حرفة تظهر إمكانيات اإلنسان وقدراته.، والصيد املتطور، املتطور

 استجابة إبداعية: -4
بل يبتكر ويبدع ليتفوق على بيئته. ويتمثل ، وفيها ال يكتفي اإلنسان مبجرد التأقلم والتقليد

 إذ هي ابتكار وإبداع بشري.، ذلك يف حرفة الصناعة

 مدرسة التفاعل  -د
وترى هذه املدرسة أن هناك تأثري متبادل بني البيئة ومكوناهتا.فالكائن احلي ال يتأثر بكل 

بل أن البيئة هي األخرى تتأثر بالكائن احلي عن طريق ، ماحييط به من ظواهر كاحلرارة والطاقة فحسب
ن البيئة تؤثر يف الكائنات احلية اليت مبعىن أ، التغذية املرتدة اخلارجية.اليت يسري تيارها إىل البيئة

 وهي بدورها تؤثر يف البيئة احمليطة.، تسكنها
وتعد هذه املدرسة أقرب إىل الواقعية واملوضوعية.فقد أكدت على وجود عالقة تفاعلية بني 

 اإلنسان والبيئة.
القة أو تعددت النماذج النظرية حول موضوع ع، خنلص مما سبق إىل انه مهما اختلفت اآلراء

إىل أنه هناك حقيقة واحدة تسيطر على ذهن املفكرين االجتماعيني يف يومنا هذا ، اإلنسان بالبيئة
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وان دراسة القضايا ، وهي ضرورة فهم ودراسة اجملتمعات اإلنسانية ضمن إطار النسق البيئي العام
 لنسق البيئي.البيئية توجب اعتبار اجلانب االجتماعي والبيئي معا ضمن نسق من العالقات هو ا

، بسبب اتساع مفهوم البيئة ذاهتا، ومن الصعوبة مبكان تبين منوذج واحد عند دراسة البيئة
هلذا وجب االعتماد على أكثر من منوذج يف تناوهلا ، وتشعب وتعدد املشكالت املصاحبة الستخدامها

 لقضية بيئية معينة.
فة يف دراسة البيئة فإننا نؤكد على أن وبناءا على ما تقدم من استعراض للنماذج النظرية املختل
فهو دون شك العنصر األساسي يف ، اإلنسان هو أحد األنواع الكثرية اليت تشكل النسق البيئي العام

نظرا ملا يتميز به من صفات كالثقافة والتكنولوجيا توجهان سلوكه:إما يف اجتاه استهالك ، قضايا البيئة
وإما يف اجتاه ترشيد ، استنزاف للطاقات املوجودة وتلوث البيئةمتزايد للموارد البيئة يرتتب عليه 

 عنه تنمية مستدمية وبيئة سليمة. لالستهالك تنجم

 رابعا/ الدراسات السابقة:
، اطلعت الباحثة على عدد كبري من الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت الرتبية البيئية عامة

تضمينها يف الكتب املدرسية خاصة وستكتفي الباحثة بعرض بعض هذه وتصنيف القيم البيئية ومدى 
 مما له عالقة مباشرة ببحثها ومن مث تبني موقع دراستها بني هذه الدراسات.، الدراسات

هناك دراسات اهتمت مبوضوع الرتبية البيئية يف املناهج والكتب املدرسية املختلفة وفيما يأيت 
 دت منها الباحثةعرض لبعض الدراسات اليت استفا

ميدانية  دراسة الرتبية البيئية ودورها يف التنمية املستدامة»  فتيحة طويلالدراسة األولى: 
كلية العلوم اإلنسانية ،  أطروحة دكتوراه غري منشورة« مبؤسسات التعليم املتوسط مبدينة بسكرة 

 .2012/2013 السنة اجلامعية، جامعة بسكرة، واالجتماعية
استنادا إىل الوظائف اليت تؤديها أجزاؤها ، الدراسة لفهم وحتليل نسق الرتبية البيئيةهذه  هتدف

 .وسط مؤسسات التعليم املتوسط مبدينة بسكرة، مع بعضها لتحقيق التنمية املستدامة، املرتابطة

 حاولت الدراسة حتقيق هذا اهلدف من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيسي:
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البيئية وسط مؤسسات التعليم املتوسط مبدينة بسكرة دور يف حتقيق التنمية هل للرتبية 
  :املستدامة والتساؤالت الفرعية التالية

هل للتوجيهات القيمية ملفاهيم جماالت التنمية املستدامة املتضمنة يف كتب التعليم املتوسط دور  -
 يف التنمية املستدامة؟.

هل ملنطلقات احلاجة خلصائص التلميذ ضمن مفاهيم جماالت الرتبية البيئية اليت مت تضمينها يف   -
 كتب التعليم املتوسط دور يف التنمية املستدامة؟. 

وسط ، هل للطريقة اليت ميارس هبا نسق العمليات التفاعلية العالئقية داخل الصف وخارجه -
 املستدامة؟.النوادي البيئية املدرسية دور يف التنمية 

واليت بإمكاهنا أن ، ما طبيعة نسق توقعات الدور عند تلميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط -
 يكون هلا دور يف التنمية املستدامة؟.

كتب: الكتب املقررة ملناهج   8وقد اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على عينة مكونة من 
ومادة اجلغرافيا مبستوياهتا األربعة ملرحلة التعليم املتوسط  ،مادة الرتبية املدنية مبستوياهتا األربعة
من أساتذة التعليم املتوسط الذين يدرسون مادة اجلغرافيا والرتبية  مبستوياهتا. كما مت اختيار عينة قصديه

كما مت اختيار عن ،  أساتذة 8حيث بلغ عددهم ، املدنية مبؤسسات التعليم املتوسط جمال الدراسة
، ذة الذين يرتأسون النوادي اخلضراء يف مؤسسات التعليم املتوسط جمال هذه الدراسةقصد األسات

 حيث بلغ عددهم ثالثة أساتذة.
طبقت العينة العشوائية املنتظمة على تالميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط الذين يدرسون 

أخذت الباحثة بطريقة ، تلميذا 593يف مؤسسات التعليم املتوسط جمال الدراسة حيث بلغ عددهم 
 .%20تلميذا أي ما ميثل  119عشوائية منتظمة 

 ومنهج حتليل املضمون .، اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي
وأداة املقابلة موجهة ، واستعملت أداة حتليل املضمون ضمن جمال تطبيق منهج حتليل املضمون

الذين يدرسون مادة اجلغرافيا والرتبية املدنية يف مؤسسات التعليم املتوسط  إىل أساتذة التعليم املتوسط
البيئية اخلضراء املدرسية ملغرفة خمتلف  كما وجهت إىل األساتذة املنشطني للنوادي،  جمال هذه الدراسة

 دامة.األنشطة الصفية والالصفية اليت يقوم هبا األستاذ لتعليم الرتبية البيئية من أجل التنمية املست
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 وخلصت هذه الدراسة امليدانية إىل جمموعة من النتائج نذكر منها:
ال تعمل على تدعيم وتقوية عالقات ، أن نسق الرتبية البيئية وما حيمله من أجزاء خمتلفة

بصورة متكاملة ومتوازنة من أجل ، واالعتماد املتبادل بني هذه األجزاء املختلفة، الرتابط والتماسك
 وذلك نتيجة:، وسط مؤسسات التعليم املتوسط، امةالتنمية املستد

اخللل الوظيفي الذي تؤديه التوجيهات القيمية للمعلومات املطابقة واملنتظمة لتفاعالت 
واليت تظهر يف ، وعدم قدرة تأثريها على سلوكهم داخل العملية التفاعلية الصفية واالصفية، األعضاء

ومفاهيم أساسية احتلت مراتب ، املستدامة احتلت مراتب متقدمةمفاهيم ثانوية لتحقيق التنمية 
صمن العديد ، ظهرت مجيعها بنسب متناقضة ومتفاوتة ومنعدمة يف بعض األحيان، متوسطة ومتدنية

 من مستويات التعليم املتوسط ملادة الرتبية املدنية واجلغرافيا.

ضمن منطلقات احلاجة ، ية املستدامةنقص يف االستدماج اجليد ملفاهيم الرتبية البيئية والتنم
 واملهارية لبناء شخصية التلميذ لتحقيق التنمية املستدامة.، والوجدانية، األساسية للتالميذ املعرفية

اليت حتدث داخل الصف ، عدم وجود تكامل اجتماعي ضمن العمليات التفاعلية العالئقية
 رجة ثانية.وخارجه وسط النوادي البيئية املدرسية بد، بدرجة أوىل

، وما يرتبط هبا من عالقات وتوقعات غري وظيفية لتحقيق التنمية املستدامة، أدوار التالميذ
وبالتايل ، ألهنا ال تعمل على حتقيق وظيفة التكيف مع االختبار املعريف جملاالت التنمية املستدامة

 اليت يتعرض هلا يف حياته اليومية.، خمتلف مواقف التنمية املستدامة

صي الباحثة بضرورة تفعيل النوادي البيئية كحركات اجتماعية داخل مؤسسات التعليم تو و 
بالشراكة مع ممثلي اجملتمع املدين ، باالنفتاح على حميطها البيئي وتنفيذ مشروعات بيئية، املتوسط

ودوره للتخفيف من حدة املشكالت البيئية ومحاية البيئة ليستطيع نسق الرتبية البيئة ، والقطاع اخلاص
 يف التنمية املستدامة أن يعيد إنتاج التوازن الصحيح بصورته الواقعية.

مفاهيم الرتبية البيئية املتضمنة يف كتب الرتبية » خالد أمحد السخي الدراسة الثانية :  /2
 .« اإلسالمية ملرحلة التعليم االبتدائي يف مملكة البحرين

 .2008، مجهورية مصر العربية، حلوانجامعة ، كلية الرتبية،  أطروحة دكتوراه
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هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مفاهيم الرتبية البيئية املتضمنة يف كتب الرتبية  
ومعرفة مستوى اكتساب الطلبة هلذه املفاهيم يف هناية املرحلة التعليمية ، اإلسالمية للمرحلة االبتدائية

 مبملكة البحرين.
 اهلدف من خالل اإلجابة عن:حاولت الدراسة حتقيق هذا 

ما مفاهيم الرتبية البيئية اليت يقرتح تضمينها يف كتب الرتبية اإلسالمية ملرحلة التعليم االبتدائي 
 مبملكة البحرين.

ما مفاهيم الرتبية البيئية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية ملرحلة التعليم االبتدائي مبملكة 
 البحرين.

ي وردت فيه مفاهيم الرتبية البيئية يف كتب الرتبية اإلسالمية ملرحلة التعليم ما شكل احملتوى الذ
 االبتدائي مبملكة البحرين.

 2007/2008تكون جمتمع الدراسة من مجيع كتب الرتبية اإلسالمية املقررة يف العام الدراسي 
رتبية اإلسالمية يف ستة كتب مقررة مبنهج ال (6)وقد بلغت ، (6-1)لصفوف مرحلة التعليم االبتدائي 

 واليت اعتمدهتا وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين.، مرحلة التعليم االبتدائي
ستة   (6)ويبلغ جمموعها ، أما عينة الدراسة فهي جمتمع الدراسة نفسه أي مجيع هذه الكتب

ه الكتب ويبلغ جمموع الدروس يف هذ، (املوضوعات )كتب. ويتكون كل كتاب من عدد من الدروس 
 صفحة. 778وتبلغ عدد صفحاهتا ، درسا (199)الستة 

وذلك لتحليل  ، اتبعت هذه الدراسة منهج البحث التحليلي الوثائقي كأسلوب للبحث النوعي
كتب الرتبية اإلسالمية ملرحلة التعليم االبتدائي مبملكة البحرين ملعرفة مستوى تضمنها ملفاهيم الرتبية 

أو ، ويعترب حتليل احملتوى منط من أمناط التحليل أو طريقة حبثية تطبق على مواد مكتوبة أو مرئية، البيئية
وتعد الكتب املدرسية من الوثائق املهمة يف هذا ، هبدف التعرف على خصائص حمددة فيها، مسموعة

 النمط من البحث ومصدرا أساسيا للبيانات اليت يتم مجعها وحتليلها.

ببناء أداة دراسته وهي عبارة عن قائمة مبفاهيم الرتبية البيئية املقرتح تضمينها وقد قام الباحث 
وكذلك تستخدم كمعيار يف حتليل ، يف كتب الرتبية اإلسالمية ملرحلة التعليم االبتدائي مبملكة البحرين

وهي: رئيسية للرتبية البيئية  (جماالت)مثانية مفاهيم  (8) حمتوى دروس هذه الكتب.وهي تتكون من
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واالقتصاد ، واملشكالت البيئية الكوكبية، واملشكالت البيئية، والسكان، واملوارد الطبيعية، النظام البيئي
 واألخالقيات البيئية.، والقرارات البيئية، والتكنولوجيا

وكل مفهوم رئيسي يتضمن جمموعة من املفاهيم الفرعية اليت تتكامل بينها لتعطي وصفا 
، بنود ويشكل كل بند منها مفهوما فرعيا 106وبذلك تكونت قائمة التحليل من ، توضيحيا له

 موزعا على املفاهيم الرئيسية الثمانية للرتبية البيئية.
 وخلصت هذه الدراسة امليدانية إىل جمموعة من النتائج نذكر منها:

لرتبية هناك جمموعة كبرية من املفاهيم يقرتح أن تتضمن بصورة أفضل يف مناهج وكتب ا
كي تسهم يف تقدمي جمموعة من املعارف البيئية ،  اإلسالمية ملرحلة التعليم االبتدائي مبملكة البحرين

وإعداد املتعلم ، اليت تساعد املتعلمني على رعاية البيئة ومحايتها والتعامل معها بصورة عقالنية وحكيمة
ت وما يهددها من أخطار والقادر على والواعي مبا يواجهها من مشكال، احملب لبيئته واملدرك بظروفها

املسامهة االجيابية يف التغلب على هذه املشكالت واحلد من تلك األخطار بل ويف حتسني ظروف 
 البيئة على حنو أفضل.

اهتمام كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية يف مملكة البحرين مبفاهيم الرتبية البيئية حيث 
أي نسبة ، فقرة 2188فقرة من أصل  445وردت فيها مفاهيم الرتبية البيئية  بلغ جمموع الفقرات اليت

 .%20.34مئوية مقدارها 

معظم مفاهيم الرتبية البيئية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية املعنية تتصل مبجال 
فقرة يف حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية الستة املعنية  192األخالقيات البيئية إذ وردت هذه املفاهيم يف 

يئية يف هذه من اجملموع الكلي للفقرات اليت وردت فيها مفاهيم الرتبية الب % 43.14وبنسبة بلغت 
 الكتب.

ترى الدراسة أن املفاهيم الفرعية واليت تنتمي إىل جمال األخالقيات البيئية قد استأثرت 
الرئيسية األخرى اليت مل حتظ  (املفاهيم )بتكرارات وبنسبة مرتفعة كانت على حساب اجملاالت 

 بنصيب وافر من التكرارات.

وبنسبة ، 10الت البيئية حيث بلغ تكرارها قلة املفاهيم الفرعية اليت اهتمت مبجال املشك
على الرغم من أمهية هذا املفهوم الذي يستهدف تعميق الوعي هبذه املشكالت ، % 2.25بلغت 
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وتفهمها واإلسهام يف حلها وتزويد املتعلم بالثقافة البيئية اليت تلزمه الختاذ السلوك البيئي املناسب إزاء 
 تلك املشكالت.

البيئية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية ملرحلة التعليم االبتدائي وردت  معظم مفاهيم الرتبية
األمر ، وليست بشكل بارز.وهذا يدل على أنه مل يتم معاجلتها بشكل علمي متعمق، بشكل ضمين

 الذي ال يسهم يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية.

 و يقرتح الباحث عدد من التوصيات:
مفاهيم الرتبية البيئية اليت توصلت إليها الدراسة عند التخطيط لدمج أو االستفادة من قائمة 

 وعند تأليف كتبها املدرسية.، تضمني مفاهيم الرتبية البيئية يف مناهج مرحلة التعليم االبتدائي

الرتبية البيئية الرئيسية عند دجمها أو تضمينها يف  (مفاهيم )ضرورة حتقيق التوازن بني جماالت  
 والكتب املدرسية. املناهج

توجه كتب الرتبية اإلسالمية ملرحلة التعليم االبتدائي عند تعديلها أو تطويرها إىل تعميق البعد  
حبيث تعطي مفاهيم الرتبية أمهية خاصة عند تضمينها حمتوى هذه ، "دروسها "البيئي يف موضوعاته 

 1.الكتب

املفاهيم البيئية الواجب تضمينها مبناهج »  سعود فهد رشيد العمروالدراسة الثالثة :  
العلوم ومدى فعاليتها على كل من التحصيل واالجتاه حنو البيئة لدى طالب املرحلتني االبتدائية 

 «. واملتوسطة للمملكة العربية السعودية
، مجهورية مصر العربية ،جامعة املنصورة، كلية الرتبية،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه

1994. 
هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع املناهج الدراسية يف التعليم العام يف اململكة العربية 

 مفهوما بيئيا. 108السعودية من خالل حتليل كتب العلوم وفق قائمة حتتوي على 

 
. جملة العلوم الرتبوية . « مفاهيم الرتبية البيئية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية مبملكة البحرين» أنظر السخي، خالد أمحد. 1

 .2011. األردن، 2. ملحق 38اجمللد
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، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن معظم املفاهيم البيئية يف تلك القائمة غري موجودة يف الكتب
ماعدا كتاب الصف الثالث املتوسط اذ احتوى على  ، فإن معاجلتها كانت عرضيةوإن وجد بعضها 

أما بقية الصفوف فقد كانت نسب ، عدد من املفاهيم البيئية اليت مل تعاجل لتحقق أهداف الرتبية البيئية
يضاف إىل ذلك أن هناك تكرارا يف تلك املفاهيم  %22.7إىل  %2.5وجود املفاهيم فيه ترتاوح بني 

وأن املفاهيم املوجودة تكون ناقصة الداللة أو يذكر املصطلح فقط دون ، وجودة بني الصفوفامل
 داللته.

ومن توصيات البحث التأكيد على تضمني املفاهيم البيئية يف مناهج التعليم العام بعامة 
ملفاهيم ومبناهج العلوم خباصة وضرورة التنسيق بني حمتويات املواد لتجنب التكرار املخل يف طرح ا

 البيئية.
ثقافة القيم البيئية ودورها »   « , scott & oultan سكوت وأولتان» الدراسة الرابعة : 

 1998قام بإعداد هذه الدراسة الباحثان سنة «.يف املنهاج املدرسي
  وتطور، هدفت الدراسة إىل الكشف عن الدور املهم لتعليم القيم البيئية يف املنهاج املدرسي

 السلوك األخالقي اجتاه البيئة واملشكالت البيئية.

الستخراج القيم ، اعتمد البحث على حتليل املضمون كأداة لدراسة عدد من الكتب املدرسية 
هو لغن القيم البيئية والثقافة البيئية تسهمان ف ، استنادا إىل منظور افرتاضي، البيئية املتضمنة فيها

 األفراد.بتحسني السلوك البيئي عند 
ما  (السلوك، الثقافة، القيم)أظهرت النتائج وجود عالقة وثيقة بني هذه اجلوانب الثالث   

 يؤكد صحة االفرتاض. 
ومتكني التعليم ، وقدمت الدراسة استنادا إىل ذلك جمموعة من اإلرشادات لتمتني هذه العالقة

 1البيئي من غرس القيم احملفزة على السلوك البيئي.

 
القيم البيئية يف كتب اجلغرافيا للصفني اخلامس والسادس من مرحلة التعليم األساسي يف سوريا دراسة حتليلية تقوميية للقيم البيئة  ».حالوة، بامسة خليل  1

 .2006سوريا،  2العدد.22لد اجمل .جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية .« املتضمنة يف الكتب
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القيم البيئية يف كتب اجلغرافيا للصفني اخلامس » بامسة خليل حالوة الدراسة الخامسة: 
 ة املتضمنة يف الكتبيوالسادس من مرحلة التعليم األساسي يف سوريا دراسة حتليلية تقوميية للقيم البيئ

.» 
  2002/2003قامت بإعداد هذه الدراسة سنة 

ملتضمنة يف كتب اجلغرافيا للصفني اخلامس والسادس هتدف الدراسة للكشف عن القيم البيئية ا
 من مرحلة التعليم األساسي يف سوريا.

 ولتحقيق هذا اهلدف حاولت الباحثة اإلجابة على األسئلة اآلتية:

 ما املضمونات البيئية اليت تشملها أهداف تدريس اجلغرافيا يف الصفني اخلامس والسادس؟.-

تب اجلغرافيا للصفني اخلامس والسادس واملعتمدة لعام ما القيم البيئية املتضمنة يف ك-
2002/2003. 

استنادا إىل تكرارات ، ما مدى توافق هذه القيم مع مضمونات األهداف البيئية يف الكتب-
 ورودها ؟.

ما اجملموعات البيئية اليت تنتمي إليها القيم املتضمنة يف كتب اجلغرافيا للصفني اخلامس -
محاية -محاية املوارد الطبيعية احلية) تصنيف هذه اجملموعات يف الفئات األربع اآلتية:وفق ، والسادس

 ؟. (النظافة والصحة العامة-محاية البيئة من التلوث-املوارد الطبيعية غي احلية
اقتصر البحث على حتليل مضمونات القيم البيئية يف كتب اجلغرافيا للصفية اخلامس والسادس 

 واعتبارها عينة أساسية للتحليل.، بكامله 2002/2003املقررة يف العام 
واعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي باستخدام املضمون أداة وأسلوبا الستخراج 

من مرحلة التعليم األساسي لعام  (الصفني اخلامس والسادس)القيم البيئية يف كتب اجلغرافيا السورية
وحدة أساسية للتحليل وفق حموري ماذا قيل ؟ وكيف (ةالفكر )واستخدمت اجلملة ، 2002/2003
 قيل ؟.

إىل جمموعة من االستنتاجات ، بعد مناقشة نتائج التحليل وتفسرياهتا، وتوصلت الدراسة
 كان من أمهها:،  العامة
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اقتصار أهداف تدريس اجلغرافيا يف الصف اخلامس على هدف عام بيئي واحد من بني  -
 (5)حيث كانت ، فضال عن قلة عدد الدروس اليت تعىن بالرتبية البيئية، هدفا يف الكتاب احمللل(16)

درسا وهذا اليفي باحلد األدىن من الرتبية البيئية.أما يف كتاب الصف السادس  (36)دروس من أصل 
هدفا يف الكتاب فضال عن قلة الدروس اليت تطرح قيما  (18)تصر على هدف بيئي واحد من بني فاق

 درسا يف الكتاب.(32)دروس من أصل (7)بيئية 

يف %( 91.36)بنسبة  (محاية املوارد الطبيعية احلية)بينما كانت السيادة لقيم جمموعة  - 
بقيمة واحدة  (محاية البيئة من التلوث والنظافة والصحة العامة)جمموع القيم والتكرارات العامة جاءت 

يف مضمونات  (محاية املوارد الطبيعية غي احلية)وتكرار واحد لكل منهما. وغابت قيم جمموعة 
 الكتاب.

اليت ، املوارد الطبيعية احليةويف كتاب اجلغرافيا للصف السادس سادت قيم جمموعة محاية  -
يف حني ، تكرارا (44)من جمموع التكرارات العام البالغ  (% 61.36)حصلت على سبع قيم ونسبة 

تكرارات وجمموعة النظافة والصحة العمة على  (4)حصلت جمموعة محاية البيئة من التلوث على 
 تكرار واجد.

مقابل  (%56.52)حيث كانت نسبة املعارف ، تفوق املعارف البيئية على املواقف البيئية -
. وهذا يعد جانبا سلبيا يف تعليم القيم واكتساهبا فكرا وممارسة. أما يف كتاب (% 53.48)نسبة 

من التكرارات  (%75)الصف السادس فقد تفوقت املعارف البيئية على املواقف البيئية بفارق كبري 
 وهذا جانب سليب يف تعليم القيم وإكساهبا مفهوما وسلوكا. (%25)للمعارف مقابل 

 توصلت الباحثة إىل عدد من املقرتحات أمهها:، تنتاجاتاستنادا إىل هذه االس
لوضع مناهج اجلغرافيا والرتبية ، تشكيل جلنة من خرباء وخمتصني يف العلوم واجلغرافيا والرتبية

 وأهداف كل مرحلة ومضمونات موضوعاهتا.، البيئية يف املراحل الدراسية

مقابل ، اجلغرافيا للصف اخلامس والسادسيف كتاب ، زيادة األهداف اخلاصة بالرتبية البيئية
 زيادة عدد الدروس اليت تعىن بطرح القيم البيئية.

مبا حيقق انسجاما ، الرتبية البيئة يف اجملموعات البيئية األربع االهتمام املتوازن مبضمونات
 وتكامال يف منظومة الرتبية البيئية الفاعلة.
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مبا يؤدي إىل ، واجلوانب العملية/املواقف،  الكتابحتقيق التوازن بني اجلانب املعريف/النظري يف
 إكساب القيم للمتعلمني .

درجة تضمني املفاهيم البيئية يف كتب » حسن عبد اهلل سعيد األمسري الدراسة السادسة: 
 «.الدراسات االجتماعية املطورة للمرحلة الثانوية يف ضوء مفاهيم الرتبية البيئية العاملية 

 2012، القدس، جامعة أم القرى، قسم املناهج وطرق التدريس، لية الرتبيةك،  رسالة ماجستري
هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املفاهيم البيئية الالزم تضمينها يف كتب الدراسات االجتماعية 
املطورة للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية يف ضوء بعض املتغريات  

 ومدى توافرها يف تلك الكتب.، اخلربة التدريسية، واملؤهلكالتخصص 
ولتحقيق ذلك مت حتديد قائمة باملفاهيم البيئية الالزم تضمينها يف املناهج الدراسية يف نظام 

القائمة ضمنت يف استبانة لتحديد درجة األمهية لتضمني كل  الثانوية. وهذهاملقررات اخلاصة باملرحلة 
ذلك مت استخدام حتليل احملتوى للكشف عن مدى توافر قائمة املفاهيم البيئية وبعد ، مفهوم على حدة

مت التوصل إىل اآليت : حتديد قائمة ، ضوء حتليل بيانات الدراسة االجتماعية. ويفيف كتب الدراسات 
 مفهوما. 40باملفاهيم البيئية تكونت من 

دراسة ألمهية تضمني املفاهيم البيئة أظهرت نتائج حتليل االستبانة أن درجة تقدير أفراد عينة ال
 ."ضعيفة"و " متوسطة "جاءت موزعة بني درجيت تقدير 

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف استجابات أفراد عينة الدراسة ألمهية املفاهيم.

وجود فروق دالة إحصائيا يف استجابات أفراد عينة الدراسة ألمهية املفاهيم البيئية تبعا ملتغري 
 املؤهل العلمي واخلربة التدريسية.

عن توافر (عينة التحليل )وكشفت نتائج حتليل احملتوى لكتب الدراسات االجتماعية املطورة 
مفهوما بيئيا يف كتاب اجلغرافيا للمرحلة  1767وتوافر ، مفهوما بيئيا يف كتاب االجتماعيات 1143

هيم البيئية املهمة الواردة يف هذه الدراسة يف الثانوية نظام املقررات فضال عن عدم تضمني بعض املفا
 الكتب الدراسية.
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خلصت الدراسة إىل مجلة من التوصيات املتعلقة باملعلمني ، وبناءا على النتائج أعاله
 ومصممي الناهج املدرسية ومنها:

 البيئية. الواردةضرورة إعادة النظر يف حمتوى مناهج الدراسات االجتماعية وتضمني املفاهيم  
 فيها بشكل يواكب االهتمام العاملي بالرتبية البيئية خبالف الواقع احلايل للمناهج. يف هذه الدراسة

إخضاع املعلمني لدورات تدريبية تساعدهم على كيفية تدريس املفاهيم البيئية من خالل 
ل هذه مع االستفادة من املتخصصني يف اجلامعات يف عقد مث، مناهج الدراسات االجتماعية املطورة

 الدورات التدريبية.

واقع املفاهيم الرتبوية البيئية يف مناهج الرتبية » عارف أسعد مجعة الدراسة السابعة: 
 «. اإلسالمية دراسة ميدانية يف مدارس حمافظة دمشق

 .2009/2010، سوريا، جامعة دمشق، أطروحة دكتوراه
، الرتبية البيئية يف مناهج الرتبية اإلسالميةهدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن واقع مفاهيم 

وحماولة إعداد قائمة باملوضوعات الرتبوية البيئية ملناهج الرتبية البيئية ملناهج الرتبية اإلسالمية يف مرحلة 
 التعليم األساسي.

 حاولت الدراسة حتقيق هذا اهلدف من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية.
 لبيئية يف مناهج الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر املدرسني ؟.ما واقع مفاهيم الرتبية ا

 ما واقع املفاهيم الرتبوية يف كتاب الرتبية اإلسالمية للصف السابع األساسي؟.

 ما مقرتحات مدرسي مادة الرتبية اإلسالمية لتفعيل الرتبية البيئية يف مناهج الرتبية اإلسالمية؟.
 ومدرسات مادة الرتبية السالمية يف تربية حمافظة دمشق.مدرسو  -ويتكون جمتمع الدراسة من:

 كتب الرتبية اإلسالمية ملرحلة التعليم األساسي.

كتب الرتبية اإلسالمية للصف السابع األساسي بوصفه ممثال لكتب -أما عينة الدراسة فهي :
 الرتبية اإلسالمية ملرحلة التعليم األساس.
 .(مدرسا ومدرسة 32) اإلسالمية للصف السابع األساسيومدرسو ومدرسات مادة الرتبية 
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استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة واقع مفاهيم الرتبية البيئية يف مناهج 
 وتقصي آراء مدرسي مادة الرتبية اإلسالمية حول هذه املفاهيم البيئية.، الرتبية اإلسالمية

وية البيئية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وذلك هبدف أعد الباحث استمارة حتليل للمفاهيم الرتب
 التعرف على واقع مفاهيم الرتبية البيئية يف كتاب الرتبية اإلسالمية للصف السابع األساسي.

استبانه رأي موجهة ملدرسي مادة الرتبية اإلسالمية يف مدارس حمافظة دمشق ملعرفة آرائهم  
 لرتبية اإلسالمية.حول مفاهيم الرتبية البيئية يف مناهج ا

 أظهر البحث نتائج عدة وأمهها :
خال كتاب الرتبية اإلسالمية يف الصف السابغ األساسي من مفاهيم تربوية بيئية ضرورية  -

 ومهمة حيتاجها الطلبة.

 معظم املفاهيم الواردة مل ترفق بالتعريف واحلكم والدليل الشرعي. -

اإلسالمية للصف السابع أي أمثلة أو أنشطة تطبيقية حول الرتبية مل حيتو كتاب الرتبية  -
 البيئية.

من املدرسني واملدرسات أن مفاهيم الرتبية البيئية غري متحققة يف  %56.25رأت نسبة  -
 كتب الرتبية اإلسالمية.

أن كتب الرتبية اإلسالمية حتقق تربية بيئية وأن املفاهيم  %39.29يف حني رأت نسبة  -
 دة فيها مناسبة.الوار 

 أي رأي اجتاه واقع املفاهيم الرتبوية البيئية يف كتب الرتبية اإلسالمية. %1.14ومل تبد نسبة  -
مل يظهر متغريا اجلنس واملؤهل العلمي والرتبوي أي فروق فردية ذات داللة إحصائية بالنسبة  -

آلراء مدرسي مادة الرتبية اإلسالمية حول واقع مفاهيم الرتبية البيئية يف كتب الرتبية اإلسالمية عند 
 .(0.01)مستوى الداللة 

 ومن توصيات الدراسة:
م تربوية بيئية مدعمة باألدلة والشواهد واألحكام الشرعية تضمني كتب الرتبية اإلسالمية مفاهي

 املرتبطة هبا.
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 إعداد وحدة دراسية متكاملة تتضمن الرتبية اإلسالمية. -

 إعداد أحباث حول التوعية والنظافة البيئية وكيفية تفعيلها ضمن املناهج الدراسية. -

املرحلة العمرية والصف الدراسي  إعداد قائمة باملفاهيم الرتبوية البيئة اإلسالمية حبسب -
 1وتضمينها يف كتب الرتبية اإلسالمية.

 عالقة الدراسة الحالية بهذه الدراسات 
، من عرض الدراسات والبحوث تبني أنه قد اختلفت أهداف بعض الدراسات مع بعضها

الرتبية اإلسالمية ومنها فمنها ما عىن بدراسة مفاهيم الرتبية البيئية يف كتب ، واتفقت مع البعض اآلخر
ما عىن بدراسة القيم البيئية يف مناهج كتب اجلغرافيا ومنها ما عىن بدراسة واقع املفاهيم البيئة يف مرحلة 

 التعليم االبتدائي ومنها ما عىن بدراسة واقع املفاهيم البيئية يف مراحل التعليم املتوسط.
وثيقا بدراستنا الراهنة من حيث كوهنا وليس مثة شك يف أن هذه الدراسات ترتبط ارتباطا 

هذا ، مرتبطة باملفاهيم البيئية املتضمنة يف املناهج التعليمية بصفة عامة ويف كتب اجلغرافيا بصفة خاصة
من جهة ولقد اهتمت الدراسات السابقة بإبراز أهم املفاهيم الرتبوية البيئية الواجب تضمينها يف 

ما تؤكده  الثانوي. هذاومل هتتم بالقضايا البيئية يف مرحلة التعليم ، مراحل التعليم االبتدائي واملتوسط
، الدراسة احلالية اليت تسعى إىل معرفة واقع املفاهيم البيئية يف مراحل التعليم العام ) التعليم االبتدائي

 التعليم الثانوي(.، التعليم املتوسط
ملفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف تبني من الدراسات السابقة ندرة الدراسات اليت تتناول ا

التعليم الثاوي كما أنه مل يتبني وجود دراسات سابقة وطنية حسب علم الباحثة ع واقع املفاهيم 
الرتبوية البيئية يف مناهج اجلغرافيا كوهنا إحدى مواد الرتبية االجتماعية واليت تسهم مع املناهج األخرى 

هتتم بدراسة املكان وتفاعل اإلنسان مع ذلك  الفرد كوهنايزها يف سلوك يف تعليم املفاهيم البيئية وتعز 
 املكان وعالقاته مع احمليط واملشكالت االجتماعية واالقتصادية.

يالحظ أن الدراسات السابقة قد تناولت مفاهيم الرتبية البيئية يف املناهج والكتب املدرسية 
تنوع احملاور واجملاالت اليت درات حوهلا قائمة مفاهيم الرتبية وكذلك يالحظ ، للمواد الدراسية املختلفة

 
. 27اجمللد  جملة جامعة دمشق.  « دراسة ميدانية يف مدارس دمشق -واقع املفاهيم الرتبوية البيئية يف مناهج الرتبية اإلسالمية »مجعة، عارف أسعد.   1

 .2011العدد الثالث+الرابع، 
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البيئية اليت متثل أداة الدراسة يف تلك الدراسات وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أهنا 
البيئية املتضمنة يف حمتوى كتب اجلغرافيا ملرحلة التعليم العام  ةجاءت للكشف عن مفاهيم الرتبي

 األمر الذي مل تتناوله أيا من تلك الدراسات.، باجلزائر
إن معظم هذه الدراسات تعتمد حتليل مضمون الكتب املدرسية إلبراز أمهية املفاهيم البيئية يف 

وقد استفادت الباحثة ، من حيث الفكر واملمارسة، ة للمتعلمنييإطار الرتبية البيئ املدرسية يفاملناهج 
استخدمت يف هذه الدراسات ومن تصنيفاهتا جملموعات املفاهيم  من أساليب حتليل املضمون اليت

 الرتبوية البيئية احملللة يف وضع املعيار لتحليل مضمون كتاب اجلغرافيا املعين ببحثها.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهي  د      
 أوال/ البيئة والتنمية بين الماضي والحاض ر    

 البيئة والسكان -1

 البيئة والتنمية المستدامة -2

 ثانيا/ واقع البيئة في الجزائر وإستراتيجية المحافظة عليها  
 تدهور البيئة في الجزائر-1   

 تجربة الجزائر في مجال حماية البيئة-2 
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 تمهيــد:
العام  1972وميثل عام ، لعقود طويلة ثار اجلدل الكبري حول العالقة بني البيئة والتنمية

بعد حتذيرات التقارير العلمية من خطورة استمرار الوضع يف ، املفصلي يف تاريخ اهتمام اإلنسان بالبيئة
، النمو االقتصادي الذي سيؤدي إىل استنزاف شبه كامل للمواد الطبيعيةالعامل بنفس أمناط ومعدالت 

إىل تفشي اجلوع يف مناطق متفرقة ، ومع وجود مستويات مرتفعة من التلوث البيئي ستؤدي إىل كوارث
فإن مفهوم التنمية ذاته بدأ يتعرض ، من العامل. وبالتوازي مع هذه التغريات يف التفكري بشأن البيئة

 أصبحت مشكلة البيئة والتنمية مشكلة اجملتمع كله.للتغري و 
وسنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء على موضوع البيئة من خالل التطرق إىل موضوع 

وأهم النظريات ، البيئة والتنمية بني املاضي واحلاضر وتتبع السريورة التارخيية لعالقة اإلنسان بالبيئة
ق إىل موضوع البيئة والتنمية املستدامة انطالقا من توضيح العالقة املفسرة هلاته العالقة. بعد ذلك التطر 

 بني التنمية والبيئة مث عرض أهم املشكالت البيئية اليت تعاين منها اجلزائر واسرتاتيجية احملافظة عليها.
 
 

 



 الفصل الثاني: البيئة والتنمية

42 

 

 أوال/ البيئة والتنمية بين الماضي والحاضر:
 البيئة واإلنسان: -1

بيئته األوىل واملتمثلة يف رحم األم البيئة الداخلية هذه البيئة ورغم ينتقل اإلنسان عرب حياته من 
وإن حدوث أي خلل فيها يؤدي ، قصر فرتهتا إال أهنا تعترب الوسط احليوي األول الذي ينمو فيه اجلنني

نية مث يعرب إىل البيئة اخلارجية اليت يعيش فيها لفرتة زم، إىل توقف عملية النمو. وبالتايل املوت احلتمي
طويلة وال تكون حياته يف معزل عن العامل الذي حييط به فهو عضو فعال وأساسي يؤثر ويتأثر وعلى 
هذا األساس فإن البيئة واإلنسان وخمتلف الكائنات احلية وغري احلية هي مكونات تتفاعل مؤثرة ومتأثرة 

متوازنة ومستمرة ببعضها البعض فالبيئة كل متكامل يعمل بنظام دقيق وجيعل من احلياة صورة 
وإحداث أي خلل يف مكونات البيئة يعرضها إىل فقدان التوازن يف النظام البيئي العام فيؤدي إىل 

 التدهور الفظيع يف حياة اإلنسان.
 تطور عالقة اإلنسان بالبيئة:

إن عالقة اإلنسان بالبيئة وتأثريه فيها عملية متغرية يف الزمان واملكان منذ ظهور اإلنسان وحىت 
فقد بدأ اإلنسان متجول مث ما ، وهذا التأثري اجتاز عدة مراحل من تطور اإلنسان عرب التاريخ، اليوم

 لبث إن استقر فأصبح مزارعا مث تطور ليصبح إنسانا صناعيا.
كان اإلنسان يف هذه املرحلة من التاريخ يعتمد   مرحلة جمع الثمار وصيد الحيوانات: -أ

فقد كان ينتقل من مكان سعيا للحصول على الصيد الذي يوفر  ،على الصيد كمصدر وحيد لغذائه
 له الغذاء وامللبس واملواد اخلام الالزمة لصيده.

فقد قنع مبا ، "وهي أول مرحلة مارس فيها اإلنسان النشاط االقتصادي بطريقة بدائية وبسيطة
، د حاجاته الغذائية...وجذوع النباتات والقواقع واحلشرات لس، فقام بقطف الثمار، جتود به الطبيعة

وبالتايل فإن سلوكه يف هذه املرحلة كان سلوكا ، 1وقام كذلك بصيد األمساك واحليوانات الربية..."
حيث عمل على استغالهلا بطريقة عقالنية وفق ما ، متيز بالتفاعل االجيايب مع البيئة الطبيعية، فطريا

 تقضيها احتياجاته.
 

، 2002، اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، <<دراسة يف علم االجتماع االقتصادي>>االقتصاد واجملتمع: عبد احلميد أمحد رشوان، حسني:  -1
 .20ص 
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لذلك عاش يف توازن وانسجام مع بيئته ، اإلنسان حمدودةيف هذه املرحلة كانت حاجات 
، بقوله: "يف البداية كان اإلنسان يشبع احتياجاته <<حممد منري حجاب>> الطبيعية ويؤكد هذا الباحث

ويف هذه املرحلة مل خيتل توازن ، فقد نشأ يف بيئة طبيعية تزيد مواردها عن احتياجاته، مبجهود أقل
 .1سان بوضوح يف البيئة احمليطة"ومل يؤثر اإلن، البيئة

انتقل اإلنسان إىل مرحلة استئناس احليوانات اليت  ، بعد مرحلة الصيد مرحلة الرعي: -ب
، فكانت تنتقل اجلماعة وراء املراعي، كانت تساعده يف أغراض الصيد. وتتميز هذه املرحلة بالتنقل

ت احليوان نتيجة الرعي املنتظم وبذلك ينتفع الناس مبنتجا، حيث تعيش على املراعي الطبيعية
نتيجة ، واستئناس احليوان. وخالل هذه املرحلة بدأت تظهر عوامل االختالل يف توازن البيئة الطبيعية

 <<معن خليل العمر>>مما أثر سلبا على إنتاجية األرض. حيث يشري ، اإلفراط يف الرعي وقطع الغابات
أن "تدجني احليوانات واستئناسها عمل على حتول يف إطار العالقات البيئية لإلنسان حتوال بالغا. ذلك 
ألن اإلنسان حول أنواعا من هذه األنواع قطعا متكاثفة العدد ومتكاثفة األثر البيئي على الكساء 

 .2النبايت"
 ا أثر على توازن البيئة.وميكن القول أن أثر اإلنسان البيئي اتسع مداه يف هذه املرحلة مم

لقد استدل اإلنسان األول إىل الزراعة بعد أن كونت اجلماعات البشرية  مرحلة الزراعة: -ج
اليت كانت تقتات باجلمع والصيد عالقات متبادلة فيما بينها وحددت مواقع ثابتة ودائمة تعود إليها 

استئناس احليوانات. "ويف مرحلة الزراعة بدال من املالحقة والتنقل. عالوة إىل ارتباط الزراعة ببدء 
استكمل اإلنسان سيادته على األحوال البيئية فهو يبدل الكساء النبايت الربي بأمناط من الكساء 
النبايت ويزرعها ويفلحها وهو يستعمل مياه األهنار ويضبطها مبا ينشئه من سدود وما يشقه من ترع 

إلنسانية واستحدث اإلنسان آالت احلرث والري واحلصاد الري وهو يبين قراه حيث تتكاثف اجلماعة ا
 .3واستخدم احليوان يف عمله"

وخالل هذه املرحلة كان لنشاط اإلنسان آثار بيئية هائلة فقد أدى إىل إحلاق الضرر بالبيئة 
يف وقطع الغابات مما أثر سلبا على إنتاجية األرض. و ، وتآكل الرتبة، نتيجة اإلفراط يف الرعي، الطبيعية

 
 .79حجاب، حممد منري. مرجع سابق، ص  1
 .266، ص 2001. اإلمارات العربية املتحدة: دار الكتاب اجلماعي العني، قضايا اجتماعية معاصرةالعمر، معن خليل.  2
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إىل أن "توازن الطبيعة وقع اإلخالل به لدى ظهور  <<نعمة اهلل عيسى>>هذا الصدد تشري الباحثة 
، الطبيعية البدائية كعائق أمام منو الزراعة )..( وكان الغذاء ومل يزل مشكلة اإلنسان البدائي واملعاصر

الطبيعة. لكنه أراد أن  وقد حل البدائي مشكلته بالقنص واإلفادة من إنتاج، وكذلك مشكلة احليوان
 .1فزرع األرض وجردها من غاباهتا اليت كانت تغطي مساحات شاسعة"، يرفع مستواه الغذائي

ويف نفس السياق تشري إىل أن املدنيات األوىل لإلنسان تأسست يف املناطق الزراعية وقرب 
من الطلب على  وظهور هذه املستوطنات البشرية على أشكال قرى أو مدن يعين املزيد، األهنار

فعانت الغابات من قطع أخشاهبا فضال عن تزايد تعرية الرتبة كل ذلك أدى إىل ، املصادر املخزونة
 تدمري مساحات كبرية وواسعة من األرض.

"وأوىل إشارات الدمار الواسع ظهر يف بالد ما بني النهرين )بالد الرافدين قدميا والعراق حديثا( 
البالد نوعية تربتها بواسطة زراعتها املكثفة حبيث وصلت إىل عدم قدرهتا حيث أفسد اإلنسان يف تلك 

 .2على منو الغالت الزراعية املطلوبة"
ونتيجة حبث اإلنسان عن مناطق نفوذ وأراضي ، على أنه يبقى القول بأنه خالل آالف السنني

أي كيف  -ديدجديدة للزراعة أدى إىل اختفاء حضارات بأكملها "وموضوع استعمار العامل اجل
صورة مشاهبة لصورة اإلنسان األوىل يف استنزاف األرض من -اكتشف اإلنسان أمريكا واستوطن هبا 

 .3أجل أن يعيش ويعتدي على خريات األرض اليت لبت وأشبعت كافة حاجاته الضرورية"
 ومنه فإن هذا املثال يقدم صورة من صور استغالل اإلنسان للبيئة اليت عاش فيها.

واليت بدأت يف أواخر العصور ، تتميز هذه الفرتة من عمر اإلنسان مرحلة الصناعة: -د
ببدئه بكسر احملرمات املتعلقة بأسرار الطبيعة وبظهور جمموعة من العلماء كأمثال جاليلو ، الوسطى

يستطيع اإلنسان من خالهلا أن يسخر ، ونيوتن الذين استطاعوا اكتشاف خضوع الكون لقوانني معينة
طبيعة خلدمته وبالتايل فقد انتقل اإلنسان إىل عصر الصناعة واالكتشافات والتطور العلمي ال

واحتياجات ، والتكنولوجي. وهكذا بدأ اإلنسان باستغالله ملوارد الطبيعة دون االكرتاث بتوازن البيئة
اكن ويهيئ الكائنات األخرى للبقاء. "وأصبح يف إمكانه أن يعيش يف بيئة من صنعه مبا يبين من مس

 
 .10، ص 1998. لبنان:دار الفكر العريب، خماطر تلوث البيئة على اإلنسانعيسى، نعمة اهلل.  1
 .269العمر، معن خليل. مرجع سابق، ص  2
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هلا من وسائل التدفئة والتربيد واإلضاءة وطوع اإلنسان مصادر للقوة جعلت بني يديه من اآلالت 
اهلائلة ما جعل آلثاره البيئية امتدادا على مساحة األرض ويف البحار ويف اهلواء. فضال عن ذلك فإن 

لك أصبح حيرق مواد  اإلنسان استطاع أن يستغل مصادر حفرية للوقود هي: الفحم والبرتول وبذ
كربونية أكثر بكثري من قدرة النظم البيئية على االستيعاب. ونتج عن ذلك تزايد مطرد يف أكسيد 

وثانيها أن الصناعة قادرة على إنشاء مركبات كيميائية طارئة على النظم ، الكربون يف اهلواء اجلوي
ألن النظم ، اد غري قادرة على استيعاهباأي أن التحوالت الطبيعية يف دورات املو ، البيئية غريبة عليها

البيئية ال تشتمل على كائنات قادرة على حتليلها وإرجاعها إىل عناصرها األوىل كما تفعل باملركبات 
وثالثها أن اإلنسان أصبح يعتمد على مصادر حفرية غري متجددة باإلضافة إىل ، العضوية الطبيعية

 .1املصادر املتجددة"
قة بني اإلنسان والبيئة إىل أن آلت إىل ضرر كبري أحدثه اإلنسان يف وهكذا تدرجت العال

وخاصة منذ بداية القرن العشرين ، البيئة ويف مكوناهتا. وقد تفاقمت مع انطالق الثورة الصناعية
 ظاهرتان بارزتان أدتا إىل بدء االختالل يف هذه املنظومة البيئية:

مما أدى إىل تفاقم ، بصورة تصاعدية سريعة ومذهلةالظاهرة األوىل هي تزايد عدد سكان العامل 
إذ مل تواكب التنمية االقتصادية يف هذا اإلطار النمو الدميغرايف. أما الظاهرة الثانية فهي ، فقر اإلنسان

هو إنسان يستهلك يف ، والسيما يف البلدان املصنعة، إن اإلنسان يف النصف الثاين من هذا القرن
ومن نتائج هذا االستهالك املفرط والغري العقالين استنزاف أكثر للموارد ، الواقع أكثر من حاجته

فبدت عليها عالمات التدهور ، الطبيعية اليت طلب منها عطاء جتاوز طاقاهتا الفعلية أحيانا
 .2واالختالل

وعلى كل ميكن القول أن عالقة اإلنسان بالبيئة مرت مبراحل تطور تعكس ظهور املشكالت 
حيث لبت البيئة كل حاجات اإلنسان بينما أدى النمو السكاين املتزايد وسعي ، هاالبيئية وتعقد

اإلنسان إلشباع حاجاته إىل إحداث ضغطا متزايد على كل النواحي البيئية بصورة مباشرة وغري 
 من خالل إنتاج كميات هائلة من امللوثات اليت فاقت قدرة الطبيعة على التخلص منها.، مباشرة

 
 .110، ص 1979والفنون واآلداب، . الكويت: اجمللس الوطين للثقافة البيئة ومشكالهتااحلمد، رشيد و صباريين حممد سعيد.  1
. سبتمرب 19. الصادرة بتونس عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. العدد اجمللة العربية للثقافة <<.واقع اإلعالم والتوعية البيئية>>مصطفى، زكريا.   2
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 البيئة والتنمية المستدامة: -2
 العالقة بين التنمية المستدامة والبيئة: 2/1

خلصنا يف النقاط السابقة أن اهتمام الناس يف اجملتمعات الصناعية الغربية باملشاكل البيئية 
وخماطر التكنولوجيا أضحى يأخذ أبعادا جديدة ومتعددة "ومن العالمات البارزة يف تطور االهتمام 

كان كالصدمة اليت ،  <<راشيل كارسون>>ملؤلفه  <<الربيع الصامت>> 1962اب نشر عام بالبيئة كت
أفاق اجملتمع الصناعي على أثرها بعد سنوات من الشعور بالرضا للرخاء والنمو وتراكم الثروات فيما 

وأوضح أن ، أبرز الكتاب اآلثار البالغة لتلوث البيئة بالكيماويات الصناعية، بعد احلرب العاملية الثانية
 .1اإلنسان والكائنات احلية مجيعا تتعرض ملخاطر هتدد بقاءها"

ففي بداية السبعينات عقدت ، وهلذا بدأ اإلنسان يهتم باحملافظة على البيئة وربطها بالتنمية
من خالل ، قدمت خالهلا تقارير متهيدية ركزت على ضرورة إدماج البيئة يف التنمية، عدة لقاءات
والعمل على محايتها حىت تليب احتياجات األجيال املقبلة وضمن هذا اإلطار ، الطبيعيةترشيد املوارد 

، 1970يف سنة  <<كفى من النمو>>واملعنون  <<نادي روما>> "فقد قدم التقرير األول املنبثق عن
النمو يف بفرضية احلدود البيئية للنمو االقتصادي حمدثا بذلك نقاشات حادة بني املناضلني أنصار 

 .2وبني دعاة النمو مهما كان الثمن"، درجة الصفر
الدراسية عن البيئة  <<فونيه>>عقدت حلقة ، (1971وبعد سنة من نشر هذا التقرير بالضبط )

بدأ النقاش ، ومنذ ذلك احلني، والتنمية "حيث كان هلا أثر كبري يف توضيح الروابط بني البيئة والتنمية
 .3إىل إمكانية تكامل النمو والبيئة" <<النمو مقابل التنمية>>عن مييل إىل الرتكيز بعيدا 

وهكذا ميكن القول أن فرتة السبعينات أحدثت إلعادة نظر رئيسية يف التفكري اإلمنائي 
شكلت حتديا أساسيا لإلمجاع التقليدي السائد حول التنمية االقتصادية "فقد استخدمت عبارات مثل 

، << السليمة بيئياالتنمية  >>و << التنمية اإليكولوجية >>و <<األمناط البديلة للتنمية وأساليب احلياة>>

 
1   Lindop ,Christine.Green planet (dominoes :Level 2). England :Oxford University Press, ,2010,p10. 

بطاقة للفهم، للتوقع، للنقاش(. ترمجة حممد غامن وآخرون. وهران: املركز  12؟ )العوملة والتنمية املستدمية، أي هيئات للضبطبياجيويت، إيزابيل وآخرون.  2
 .02.أ(، ص 2، بطاقة )1998فية، االجتماعية والثقا ةالوطين للبحوث األنثروبولوجي

، 1992. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، »1992-1972حالة البيئة يف العامل «إنقاذ كوكبنا التحديات واآلمال كمال طلبة، مصطفى.  3
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لكي تنقل رسالة واحدة هي: أن البيئة  << التنمية القابلة لالستمرار>>و << التنمية بال تدمري>>و
 .1والتنمية يعتمد كل منهما على اآلخر اعتمادا متبادال وإن كل منهما يف حقيقة األمر يدعم اآلخر"

والذي  1972جوان  6و 5بني  ومن مث فإن هذه التقارير مهدت الطريق لعقد مؤمتر استكهومل
إضافة إىل ممثلي عدد كبري من املنظمات احلكومية ، دولة عربية 14بينها ، دولة 113حضره ممثلو 

، مبدأ 26حيث انتهى املؤمتر على تبين ، والوكاالت املتخصصة واملنظمات غري احلكومية، الدولية
 :2توصيات وميكن تلخيص أهم املبادئ اليت أقرها املؤمتـــر كما يلي 109و

مبا يف ، على املوارد الطبيعية لألرض -لصاحل احلاضر واألجيال املقبلة-احلاجة إىل احلفاظ  -أ
 وذلك من خالل التخطيط واإلدارة املالئمة.، والنباتات، ذلك اهلواء واملياه والرتبة واحليوانات

اإلبقاء على قدرة األرض يف إنتاج املوارد احليوية املتجددة وجتديد هذه القدرة  احلاجة إىل  -ب
 كلما تسىن ذلك.

احلاجة إىل إيالء حفظ الطبيعة مبا يف ذلك األحياء الربية أمهية يف عمليات التخطيط  -ت
ملواد السامة ووقف إلقاء ا، واستغالل املوارد غري املتجددة مبا يصوهنا من النفاذ، للتنمية االقتصادية

 وغريها جتنبا للضرر اخلطري بالنظم االيكولوجية.
وذلك من خالل إدخال االعتبارات البيئية ، وعلى الرغم من النتائج االجيابية اليت أقرها املؤمتر

إال أن اجملتمع الدويل ، والتأكيد على الرتابط الوثيق بني البيئة والتنمية، يف عمليات صياغة برامج التنمية
"فالدول النامية ، ن ليقبل أن تكون اعتبارات احلماية البيئية على حساب التنمية الوطنية احملليةمل يك

إذ مل تكن الصلة بني البيئة والتنمية ، وكذلك الدول الصناعية ظلت تنظر إىل احلركة البيئية بشك
ؤويل الدول فلقد كان االعتبار السائد لدى معظم مس، االقتصادية االجتماعية مفهوم بوضوح بعد

بينما اعتربت الدول الصناعية أن محاية البيئة ، النامية أن االعتبارات البيئية مسألة رفاه ال ميكن حتملها
 .3وإدخال قيود بيئية يعين إغالق معامل وزيادة بطالة"

 
 .276املرجع السابق. ص كمال طلبة، مصطفى،  1
. الصادرة ببريوت عن مركز دراسات الوحدة جملة املستقبل العريب. <<التنمية الوطنية يف الوطن العريبالضوابط البيئية وأثرها يف >>محدان، هشام.  2
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تعمل على التحسيس بضرورة إدماج ، وعليه دعت الضرورة إىل عقد مؤمترات وندوات أخرى
حول أمناط  <<كوكريوك>>ومنها ندوة املكسيك ، لسياسات التنموية عرب العاملهذه العناصر يف ا

( حيث حددت عددا من املفاهيم الرئيسية 1974استخدام املوارد واسرتاتيجيات البيئة والتنمية )سنة 
 :1منها

 إن العوامل االقتصادية واالجتماعية هي غالبا املسبب الرئيسي للتدهور البيئي. -أ
 احلاجات األساسية لإلنسان دون جتاوز احلدود اخلارجية لقدرة احمليط احليوي.جيب سد  -ب
جيب أن يكون لدى اجليل احلايل الرؤية ألخذ حاجات األجيال القادمة يف االعتبار وأن  -ج

فال يهدد بذلك رفاهية ، ال يستويل على مصادر األرض احملدودة وإن ال يلوث نظمها اليت تدعم احلياة
 املستقبل وحىت بقاءه. اإلنسان يف

فإذا  ، حددت بشكل جلي العالقة الوثيقة بني التنمية والبيئة <<ندوة كوكريوك>>وهكذا فإن 
كانت التنمية هي االرتقاء بالنواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية من خالل حتسني مستوى 

أن يكون هناك استخدام بل ينبغي ، فإن ذلك جيب أن ال يأيت على حساب البيئة، معيشة اإلنسان
 حىت منكن أجيال املستقبل من العيش يف بيئة متالئمة مع التنمية.، عقالين للموارد الطبيعية

اعتربت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عند إقرار برنامج العمل للعقد اإلمنائي ، 1981ويف سنة 
ويل اقتصادي جديد ال ميكن التوصل وأي نظام د، للثمانينات "أن أية إسرتاتيجية إمنائية دولية جديدة
 .2إليهما إذ مل تؤخذ االعتبارات البيئية يف احلسبان"

"أن اجلنس البشري هو  1982أقرت اجلمعية العامة للميثاق العاملي للطبيعة ، إىل جانب هذا
الطاقة واملوارد وأن احلياة تعتمد على العمل املتصل بالنظم الطبيعية اليت تعد مصدر ، جزء من الطبيعة

الغذائية وأن جذور احلضارة ممتد يف الطبيعة اليت غدت الثقافة البشرية وأثرت يف مجيع االجنازات الفنية 
 .3والعلمية"

 
 أنظر يف هذا الصدد:  1
 .134-133أبو رية، سوزان أمحد. مرجع سابق. ص ص  -
  .203-202، ص ص 1993. تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، اإلدارة البيئية يف الوطن العريبتوفيق، حمسن عبد احلميد:.  -
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 :1كما أكد امليثاق على جمموعة من املسائل األساسية منها
 أن تدهور النظم الطبيعية سببه االستهالك املفرط. -أ

اقتصادي مناسب ومتوازن يؤدي إىل اهنيار اهلياكل أن اإلخفاق يف وضع نظام  -ب
 االجتماعية والسياسية واالقتصادية للحضارة اإلنسانية.

جيب توجيه االهتمام يف ختطيط وتنفيذ أنشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية )الوطنية  -ج
 والدولية( إىل أن حفظ الطبيعة هو جزء ال يتجزأ من تلك األنشطة.

التأكيد على أن محاية البيئة ترتبط ، خالل املسائل اليت أقرها امليثاق وهكذا يتضح من
ولذلك جيب األخذ بعني االعتبار قدرة النظام البيئي على العطاء عند التخطيط لعملية ، بالتنمية
 ومن مث فالتنمية والبيئة مها عمليتان متكاملتان وال ميكن الفصل بينهما.، التنمية

 1983أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام ، على أرض الواقعولتجسيد هذا االهتمام 
تشكيل )اللجنة العاملية للتنمية والبيئة( مهمتها حتقيق ثالثة أهداف أساسية وهي: إعادة النظر يف 

واقرتاح أشكال جديدة ، القضايا احلرجة للبيئة والتنمية من أجل صياغة مقرتحات واقعية ملعاجلتها
يل يف هذه القضايا واالرتفاع مبستويات الفهم وااللتزام بالعمل لدى األفراد واملنظمات للتعاون الدو 

 .2واحلكومات، واملصاحل، الطوعية واملؤسسات
سنوات وزارت عشرات املدن والدول يف  3وجتدر اإلشارة بأن اللجنة قامت بعملها ملدة 

لرتكيز على املوضوع األساسي وهو وتوصل أعضاءها إىل خالصة بأنه جيب ا، خمتلف القارات اخلمس
أن "الكثري من اجتاهات التنمية احلالية تؤدي إىل إفقار أعداد متزايدة من الناس وجتعلهم أكثر عرضة 

بينما تؤدي يف الوقت نفسه إىل تدهور البيئة. وأن مثة حاجة ال إىل رؤية التنمية يف اإلطار ، لألذى
امية فحسب بل إىل قيام مسار جديد للتنمية حيفظ التقدم املتصل بالنمو االقتصادي يف البلدان الن

 .3اإلنساين ألجيال املستقبل"

 
 املرجع نفسه. الصفحة نفسها.  1
 .24، ص1989. ترمجة حممد كامل عارف. الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، تقرير مستقبلنا املشرتكللبيئة والتنمية.اللجنة العاملية  2
 .25-24املرجع نفسه، ص ص   3
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مبثابة الوالدة  1987أفريل  27ويعترب التقرير النهائي للجنة العاملية للبيئة والتنمية اليت قدمته يف 
فهو األول من نوعه الذي يعلن فيه "أن تكامل البيئة مع التنمية أمر ، احلقيقية ملفهوم التنمية املستدامة

ويتطلب السعي حنو التنمية املستدمية تغيري السياسات احمللية ، مطلوب يف مجيع البلدان غنيها وفقريها
 .1والدولية لكل الشعوب"

املستدامة هي "التنمية اليت تليب حاجات احلاضرون املساومة على قدرة األجيال املقبلة والتنمية 
 يف تلبية حاجاهتم. وهي حتتوي على مفهومني أساسيني:

واليت ينبغي أن تعطي األولوية ، مفهوم احلاجات وخصوصا احلاجات األساسية لفقراء العامل -
 املطلقة.

البيئة لالستجابة  ةتكنولوجيا والتنظيم االجتماعي على قدر فكرة القيود اليت تفرضها حالة ال -
 .2حلاجات احلاضر واملستقبل"

 :3وهي تقوم بذلك )التنمية املستدامة( على
 اإلدارة الواعية للمصادر املتاحة والقدرات البيئية وإعادة تأهيل البيئة اليت تعرضت...  -أ

ا أكثر فعالية واقتصادا يف حتقيق التنمية األخذ بسياسات التوقعات والوقاية من منطلق أهن -ب
 املالئمة للبيئة.

والنابعة عن احلاجة إىل التنمية القابلة لالستمرار:  ، حتديد أهداف سياسات البيئة والتنمية -ج
التعامل مع مشكالت ، معاجلة مشكالت الفقر وسد حاجات اإلنسان، كتنشيط النمو وتغيري نوعيته

دمج ، إعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة املخاطر، ية قاعدة املصادرالنمو السكاين مع صون وتنم
وتعديل املمارسات والسلوكيات احلالية حىت ال حتد من فرص أجيال ، االعتبارات البيئية يف صنع القرار

 املستقبل يف تلبية احتياجاهتا األساسية.
تبنت العديد من  <<(1987تقرير مستقبلنا املشرتك )أفريل >>وعلى ضوء ، ويف نفس السياق
إىل سنة  1989واملؤمترات الدولية اليت عقدت يف الفرتة املمتدة من سنة ، املنظمات غري احلكومية

 
 .66املرجع نفسه، ص   1
 .69املرجع نفسه، ص   2
 .203توفيق، حمسن عبد احلميد. مرجع سابق، ص  3
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"اختذت مجعية الصحة  1989ففي ماي ، األفكار األساسية اليت انبثقت عن هذا التقرير، 1990
العاملية قرارا اعتربت فيه أن التنمية الصحية املنصفة ملوارد األرض سيكون له أمهية قصوى لتحقيق 

 .1الصحة للجميع وحلل املشكالت االيكولوجية ... والستمرار العملية اإلمنائية ذاهتا"
"أن ، 1989يف نوفمرب  أعلن املؤمتر الدويل للسكان الذي عقد يف "أمسرتدام"، إضافة إىل هذا

وكذلك محاية البيئة هي عناصر أساسية لنوعية احلياة وللتنمية القابلة ، التوازن السكاين واملوارد
وأن وضع إسرتاتيجية إمنائية تعكس اهتمامات السكان وتربط برامج السكان بالربامج ، لالستمرار

 .2تنمية قابلة لالستمرار" الصحية والرتبوية واإلسكانية والتوظيفية هي املعيار لتحقيق
اعتمد مؤمتر العمل الدويل فكرة التنمية القابلة لالستمرار ميعناها الوارد يف  1990ويف جوان 

تقرير )اللجنة العاملية للبيئة والتنمية( كمبدأ توجيهي لكل أنشطة منظمة العمل الدولية. واعترب "أن 
هداف اإلمنائية وأن توضع السياسات األهداف واألنشطة البيئية جيب أن تعرف يف إطار األ

االجتماعية واالقتصادية بعد األخذ باحلسبان احلاجة إىل استخدام مسبق للموارد واحلاجة إىل حتسني 
 .3ومحاية البيئة العاملية"

ومن مثة فالتوازن بني البيئة والتنمية هو شرط ضروري لتحقيق تنمية مستدامة تضع يف أولوياهتا 
 جيال الالحقة يف تلبية حاجاهتم والتمتع ببيئة نظيفة.أيضا ضمان حق األ

جوان  14إىل  3يف الفرتة املمتدة من  <<ريو دجيانريو>>أما قمة األرض اليت عقدت يف مدينة 
وأن التنمية البد أن تكون تنمية ، فقد أقرت بأن البيئة والتنمية وجهان لعملية حياتية واحدة، 1992

من خالل االستخدام ، واحلياتية، بقدر تلبيتها االحتياجات اإلنسانية مستدامة تليب الشروط البيئية
، العقالين للموارد الطبيعية. كما ركز املؤمتر على عدة قضايا اجتماعية وبيئية مثل تنمية املوارد البشرية

أمني عام  <<موريس سرتونغ>>حيث يقول ، وحتسني شروط احلياة والعمل للفقراء يف املناطق الريفية
اللجنة اإلعدادية للمؤمتر بالربازيل "إن هدف املؤمتر هو وضع البيئة يف مركز السياسة االقتصادية لدى 

 
 .58مرجع سابق، ص  <<.ابط البيئية وأثرها يف التنمية الوطنية يف الوطن العريبالضو >> محدان، هشام. 1
 املرجع السابق، نفس الصفحة.  2
 املرجع نفسه، نفس الصفحة.  3
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وإدماج األبعاد البيئية يف احلوار بشأن التنمية ووضع خطة عمل للسنوات الباقية من ، صانعي القرار
 .1"21القرن احلايل وللقرن 

واعتربت خطة عمل عاملية ال سابق هلا من أجل ، 21اعتمدت خطة العمل ، )نتيجة للقمة
 التنمية املستدامة(.

 :2واملؤمتر خرج بست نتائج أساسية
وضع معاهدات بشأن مسائل ذات أمهية كونية ومتصلة بالقطاعات البيئية كمعاهدة لتغري  -أ

 وأخرى للغابات وأخرى للتصحر ... اخل.، وأخرى للتنوع البيولوجي، املناخ
يثاق األرض حيدد ويعلن مبادئ تلتزم اجملتمعات والدول هبا يف العالقات فيما إعالن م -ب

 بينها ومع البيئة وتؤكد على تبين إسرتاتيجيات تنمية قابلة لالستمرار.
لتطبيق ميثاق األرض وصياغة اإلجراءات الواجب إتباعها  21حتديد جدول عمل للقرن  -ج

 مجتمع الدويل التنمية القابلة لالستمرار.مع حتديد األهداف واألساليب اليت حتقق لل
وضع آلية متويل لألنشطة التنفيذية للمبادئ املعلنة خصوصا يف الدول السائرة يف طريق  -د

 النمو اليت تفتقر إىل موارد مالية إضافية لدمج البعد البيئي يف سياستها وممارستها اإلمنائية.
افة بغية متكني اجلميع من حتقيق األهداف إقرار أصول إتاحة الثقافة البيئية للدول ك -ذ

املنشودة لتنمية قابلة لالستمرار ويفرتض أن تستند هذه األصول إىل ضرورة تقدمي املعرفة الكاملة بتلك 
 الثقافة مع احرتام مسألة حقوق امللكية الفكرية.

مبادئ حبث مسألة املؤسسات اليت ستشرف على عملية التنفيذ وقد خرج املؤمتر بعدة  -ر
 :3منها

أن حق التنمية جيب أن يتجسد مبا يضمن توازن حاجات التنمية واحلفاظ على البيئة  -أ
 لألجيال احلالية واملقبلة.

 
دراسات الوحدة العربية. العدد . الصادرة ببريوت عن مركز جملة املستقبل العريب.<<التنمية املستدمية والعالقة بني البيئة والتنمية>>عبد اهلل، عبد اخلالق.  1

 .80، ص 1993. جانفي 176
 .63. مرجع سابق، ص  <<الضوابط البيئية وأثرها يف التنمية الوطنية يف الوطن العريب>> محدان، هشام. 2
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أن محاية البيئة جيب أن تشكل جزء ال يتجزأ من عملية التنمية وال ميكن أن ينظر إليها  -ب
 مبعزل عنها.
سؤولية يف التنمية القابلة لالستمرار بالنظر إىل جيب أن تتحمل الدول الغنية )املتقدمة( امل -ج

 الضغوط اليت تفرضها جمتمعاهتا على بيئة األرض وبالنظر إىل نوعية الثقافة اليت تستخدمها.
احلاجة إىل تبادل املعرفة العلمية والتقنية وضرورة إشراك الفرد على املستوى الوطين يف صنع  -د

 معرفتهم وإدراكهم البيئي.القرارات العامة من خالل زيادة 
سن تشريعات بيئية على املستويني الوطين والدويل بغية حتقيق األهداف املنشودة للتنمية  -ذ

 وبغية فرض تعويضات للمتضررين من التلوث ومن خمتلف مشكالت البيئة.، القابلة لالستمرار
اركة االجتماعية يف عملية وهذا وينبغي اإلشارة فضال عما سبق إىل أن املؤمتر تناول أمهية املش

واملنظمات ، احلفاظ على البيئة من خالل تعزيز دور املرأة والشباب وإشراك كافة الفاعلني االجتماعيني
 واجلمعيات البيئية كطرف فاعل يف حتقيق التنمية املستدامة.، واالحتادات العمالية، غري احلكومية

وحتقيق ، دمج البيئة يف االعتبارات التنموية وعلى الرغم من أن املؤمتر أقر ضرورة، ومهما يكن
إال أن هذه اآلمال بدت ، تنمية مستدامة تليب الشروط احلالية دون إغفال متطلبات األجيال الالحقة

"فقد فشلت القمة يف حتويل التنمية املستدامة إىل ، غائبة ومل تتبلور كما كان متوقعا خالل قمة األرض
وظهر التباين احلاد بني مشال متقدم يبحث ، الغنية والفقرية يف العامل برنامج عمل ملزم جلميع الدول

 .1عن الرفاهية وجنوب متخلف يريد اخلروج من أزماته التنموية والبيئية"
عقدت القمة ، وبعد عشر سنوات، لذلك، وألن جودة االسرتاتيجيات هي جبودة تطبيقها

، 2002سبتمرب  4أوت إىل  26من ، وب إفريقياالعاملية حول التنمية املستدامة يف جوها سنربغ جن
فشكلت فرصة لقادة اليوم العتماد ، حيث أن خالل هذه الفرتة تفاقم الفقر وازداد تدهور البيئة

"فاجتمع أكثر ، 21خطوات عملية وحتديد أهداف قابلة للقياس من أجل تنفيذ أفضل خلطة العمل 
ات واملندوبني احلكوميني والقادة من شخص )مبا يف ذلك رؤساء الدول واحلكوم 60000من 

املنظمات غري احلكومية ورجال األعمال وغري ذلك من اجملموعات الرئيسية( يف خمتلف االجتماعات 

 
 .63ص السابق، املرجع  محدان، هشام. 1
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بشأن جدول  1992واملؤمترات واحللقات الدراسية لتحليل ما أحرز من تقدم منذ مؤمتر قمة ريو عام 
 .1ق التنمية املستدامة"وللبحث يف السبل اجلديدة لتحقي 21أعمال القرن 

إذ أن املشكالت اليت ظهرت يف هذه الفرتة مل تستطع قمة األرض األوىل جتاوزها وإجياد حلول 
بقوله "أنه على الرغم من األهداف احملققة يف  <<مبيكي>>هلا مثلما أشار إليه رئيس جنوب إفريقيا 

ال ودول وحتقيق التعاون بني دول الشم، هذه القمة من وقف الدمار البيئي والفقر وعدم املساواة
إال أن النتيجة املأساوية لذلك هي البؤس اإلنساين والتدهور البيئي الذي ميكن جتنبه مبا يف ، اجلنوب

ولقد أكد ممثلو شعوب العامل ومسؤويل احلكومات من  .2ذلك تنامي الفجوة بني الشمال واجلنوب"
 -ن التنمية املستدامةخطة تنفيذ قمة األرض بشأ-دولة يف الوثيقة اليت حتت عنوان  190أكثر من 

مليارات نسمة على   6على املسؤولية املشرتكة والتحرك السريع لضمان األمن واملستقبل املزدهر لـ 
 كوكب األرض.

"أن خطة التنفيذ هذه توفر  <<نيتني ديساي>>حيث يقول السكرتري العام لقمة جوها سنربغ 
وتساهم اجلهود املشرتكة بدعم توحيد ، املقبلة لنا كل ما حنتاجه لتحقيق التنمية املستدامة يف السنوات

، العناصر األساسية الثالثة للتنمية املستدامة وهي التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية والتنمية البيئية
ويف نفس السياق يؤكد قادة الدول يف تقرير مؤمتر القمة العاملي  3بوصفها دعامات متبادلة ومشرتكة"

ة "بأن القضاء على الفقر وتغيري أمناط االستهالك غري املستدامة ومحاية قاعدة املوارد للتنمية املستدام
الطبيعية وإدارهتا من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية هي أهداف شاملة ومتطلبات أساسية 

 .4للتنمية املستدامة"

 
 عن شبكة منظومة األمم املتحدة املعنية بالتنمية الريفية واألمن الغذائي. عشر بيانات بشأن التنمية املستدامةاملستدامة.مؤمتر القمة العاملي للتنمية   1

 املوقع االلكرتوين:
http://www.rdfs.net/news/interviews/0210in/0210in-quoteswssd-ar.htm. 

، نوفمرب/ديسمرب 111الصادرة بالكويت عن منظمة املدن العربية. العدد  ة العربية.جملة املدين. <<قمة األرض يف جوها سنربغ>>مسان، غسان.  2
 .7-6، ص ص 2002

 أنظر يف هذا الصدد:  3
 .05/09/2002جريدة الشعب االلكرتونية بتاريخ 

 http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/whats new/facture story.html: املوقع االلكرتوين
 

)من منشورات األمم املتحدة  2002سبتمرب  4-أوت  26تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. جوها سنربغ جنوب إفريقيا، هيئة األمم املتحدة.  4
 . مرفق.1ار . الفصل األول. القر A/CONF 20/199*رقم املبيع 
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ول إىل مؤشرات حاولت جلنة التنمية املستدامة يف األمم املتحدة الوص، ويف نفس السياق
ملصلحة املنتدى االقتصادي  <<ييل>>وكانت الدراسة اليت أعدهتا جامعة ، معتمدة للتنمية املستدامة

متثل أول دراسة مقارنة على مستوى العامل لالستدامة البيئية وحسب الدراسة فإن هناك مخس ، العاملي
 :1مكونات رئيسية لالستدامة البيئية وهي

تعترب الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تتمكن فيه من احلفاظ على  البيئية:األنظمة  -1
أنظمتها الطبيعية يف مستويات صحية وإىل املدى الذي تكون فيه هذه املستويات تتجه حنو التحسن 

 ال التدهور.
وطات تكون دولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تكون فيه الضغتقليل الضغوطات البيئية:  -2

 البشرية على البيئة قليلة إىل درجة عدم وجود تأثريات بيئية كبرية على األنظمة الطبيعية.
تكون الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تكون فيه أنظمتها تقليل الهشاشة اإلنسانية:  -3

اجملتمع االجتماعية وسكاهنا غري معرضني بشكل مباشر للتدهور البيئي وكلما تراجع مستوى تعرض 
 للتأثريات البيئية كلما كان النظام أكثر استدامة.

تكون الدولة ذات استدامة بيئية باملدى تكون فيه قادرة على القدرة االجتماعية والمؤسسية:  -4
 إنشاء أنظمة مؤسسية واجتماعية قادرة على االستجابة للتحديات البيئية.

يئية باملدى الذي تكون فيه متعاونة دوليا يف حتقيق تكون الدولة ذات استدامة بالقيادة الدولية:  -5
 األهداف املشرتكة يف محاية البيئة العاملية وختفيض التأثريات البيئية العابرة للحدود.

وهكذا ميكن القول أن التنمية املستدامة قضية عاملية تستدعي مشاركة كافة الفاعلني 
لتحقيق تقدم يكون متوازيا بني احتياجات من أفراد ومؤسسات ومجعيات وحكومات ، االجتماعيني

 والعمل على مواجهة الفقر ومحاية البيئة.، اإلنسان احلالية ومتطلباته املستقبلية
 التنمية المستدامة والمشكالت البيئية في الدول المتخلفة: 2/2

األجيال انتهينا يف العنصر السابق إىل أن التنمية املتواصلة أسلوب لتلبية حاجات ومطامح 
وأنه مفهوم يتضمن ، بدون املخاطرة مبقدرة أجيال املستقبل على الوفاء باحتياجاهتا، احلاضرة واملقبلة

 
 باتر حممد، علي وردم. كيف ميكن قياس التنمية املستدامة. أضافها يف البيئة العاملية. سياسات بيئية.  1

 29/05/2008مت تصفح املوقع يوم:   www.arabenvironment.net/arabic/archive/2006موقع األنرتنت :    
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، ثالثة عناصر رئيسية تتمثل يف العنصر االقتصادي والعنصر االيكولوجي )البيئي( والعنصر االجتماعي
 وهي متكاملة تدور يف إطار واحد.

رف على املشكالت البيئية اليت تعاين منها الدول املتخلفة سنحاول التع، أما يف هذا العنصر
كما يرجع إىل ،  واليت تتسم بالتعقيد والتشابك والسبب يف ذلك يرجع إىل أهنا ترتبط بالفقر والتخلف

االسرتاتيجيات والسياسات اليت اتبعتها إلحداث تنمية اقتصادية واجتماعية. وقضايا البيئة يف الدول 
 ومشكلة التلوث.، االنفجار السكاين، لذلك سوف نتناول قضايا الفقر، متشعبةاملتخلفة كثرية و 

تعد قضية الفقر الشاغل األساسي هلذه الدول ألنه السبب األكثر أمهية ملا  الفقر والبيئة: -أ
، صحيح "أن هناك خماطر هتدد النظم البيئية يف الدول الصناعية املتقدمة، حيدثه من تدهور يف البيئة

إال أن اخلطر الرئيسي على البيئة يف بلدان العامل الثالث ، عن اإلفراط يف اإلنتاج واالستهالكنامجة 
 .1يتمثل يف التخلف والفقر"

حيث اثبت التقرير الصادر ، "فالغالبية من الفقراء يسكنون يف مناطق تشهد تدهورا بيئيا حادا
 1.31بليون شخص إىل  1.23أن عدد الفقراء يف العامل قد ازداد من ، 1996من البنك الدويل عام 

من الفقراء يف منطقة جنوب آسيا وإفريقيا وجنوب الصحراء  90%ويعيش حوايل ، بليون شخص
 .2واهلند الصينية ومنغوليا وأمريكا الوسطى والربازيل والصني وأن معظم هذه املناطق يف الدول املتخلفة"

"حيث يرتتب على هذا الفقر أن يكون الفقراء ضحايا ضرر البيئة ، للبيئة فالفقر جيلب الضرر
حيث يعيشون يف مناطق ريفية هشة بيئيا حيث تقتل أمراض اإلسهال ، ووسيلة أيضا هلذا الضرر

،  مليون حالة مرضية يف كل سنة 900الناجتة عن املياه امللوثة حنو مليوين طفل وتتسبب فيما يقرب من 
اهلواء داخل البيوت الناتج عن حرق األخشاب والفحم والروث ... إىل اإلضرار  كما يؤدي تلوث

 300مليون نسمة كما يتسبب الغبار يف هواء املدن يف حدوث ما بني  800مليون إىل  400بصحة 
 .3ألف حالة وفاة سنويا" 800وألف 

 
 .55، ص 1991. ترمجة حممد صابر حممد. القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، <<الفقراحلد من دوامة >>الفقر والبيئة ألن ب، درننج.  1
 .103، ص 2002. اإلسكندرية : مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اآلثار االقتصادية واملالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منهاالشيخ، حممد صاحل.  2
  .103املرجع نفسه، ص  3
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للتنمية هي  "على أن تكون املهمة األوىل، 1992لذلك فقد أكد تقرير البنك الدويل عام 
 .1وأن التخفيف من حدة الفقر شرط مسبق لتحقيق التنمية املتواصلة"، القضاء على الفقر

يف شأن الفقر والبيئة يف إفريقيا "طور برنامج األمم املتحدة للبيئة مشروعا ، ويف نفس السياق
ام االيكولوجي رباعي السنوات يهدف إىل زيادة قدرات البلدان اإلفريقية على إدراج اعتبارات النظ

، مبا يف ذلك الورقات اإلسرتاتيجية للتقليل من الفقر، والبيئي واالعتبارات البيئية يف خططها اإلمنائية
وقد بدء هذا املشروع يف كينيا وموزامبيق وروندا ، خالقة بذلك بيئة متكينية الستئصال شأفة الفقر

 .2"2005ويف مايل وموريتانيا يف بداية عام  2004وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة يف عام 
تعد قضية االنفجار السكاين من القضايا اهلامة اليت  مشكلة االنفجار السكاني: -ب

إىل احلد الذي ، السكان املشكلة الرئيسية للبيئةشغلت العامل كله "حيث ميثل النمو املتزايد يف عدد 
غري أن هذا النمو املتزايد للسكان حيدث آثارا موجعة يف ، توصف به أحيانا بـ )أم مشكالت البيئة(

كما أن أثر أي مشكلة بيئية أخرى )التلوث أو استنزاف املوارد الطبيعية( يتناسب بال شك مع ،  البيئة
 .3حجم الزيادة يف عدد السكان"

كانت ،  احتاجت اإلنسانية إىل مليوين سنة كي عدد أفرادها مليار نسمة خالل كل هذا الوقت
كان نصف ،  الوالدات كثرية لكن معدل احلياة كان ضعيف بسبب ارتفاع معدل الوفيات بني األطفال

ري من عدد هؤالء تقريبا اليصل إىل عمر العشرين.كانت احلروب أو اجملاعات أو األوبئة حتصد عدد كب
ذلك  ىواقتض، (!من السكان األوروبيني %25أهلك الطاعون األسود حوايل ، 1350الناس)عام 

 االنتظار سنوات عديدة لتعويض هذه اخلسائر.
 750و، مليون نسمة 500كان جمموع السكان يف العامل يبلغ ،  عند هناية القرون الوسطى

وتقدم الزراعة ، وتراجع األوبئة الكبرية، والعلميبفضل التطور التقين ، 1750نسمة عام  مليون
فإن النمو ، ومبا أن اخلصوبة مل تنخفض خالل هذه الفرتة، ارتفع متوسط عمر االنسان، والتعليم

مليار نسمة .ومنذ ذلك  1,6بلغ عدد سكان األرض أكثر من ، 1900الدميغرايف قد تسارع عام: 
 

 .104نفسه، ص املرجع  (1
 أنظر يف هذا الصدد: (2
. مقررات الدورة الثالثة حالة البيئة ومسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف التصدي للتحديات الفنية والبيئيةجملس إدارة برنامج األمم املتحدة.  -

 .2005فيفري  25-21والعشرون جمللس اإلدارة. املنتدى البيئي الوزاري العاملي. نريويب، 
 .41السعود، راتب. مرجع سابق، ص  3
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مليارات وسوف يصل  6ما انفك عدد سكان األرض يتزايد بوترية جاحمة : انه يتجاوز اليوم ، التاريخ
وبالرغم من ، سنة بالرغم من اخنفاض معدالت الوالدة يف بلدان عديدة 30مليارات يف أقل من  8إىل 

مليون نسمة اضافية كل  84باأللف ) أي  14فإن معدل تزايد سكان العامل يظل ، األمراض
من الزيادة  %99ان هذا النمو ليس منتظما .فاليوم تعترب البلدان النامية مسؤولة عن (.!سنة

 .1الدميغرافية العاملية
إن التزايد الواضح يف عدد السكان يف العامل وبالتحديد يف دول العامل النامي قد أدى إىل 

دة. وقد تنبهت معظم وخاصة استنزاف املوارد غري املتجد، استنزاف ما يف البيئة من موارد وطاقات
احلكومية واجلمعوية واحملافل العلمية البيئية إىل خطورة ، اجملتمعات البشرية واهليئات الدولية واحمللية

وذلك بسبب العالقة التبادلية بني السكان ومسرية النمو االجتماعي ، مشكلة االنفجار السكاين
اليت يؤثر النمو السكاين من خالهلا على اآلليات ، 1992واالقتصادي. "ويوضح تقرير البنك الدويل 

–األمر الذي يعين ، حيث يشري إىل أن منو السكان يزيد من الطلب على السلع واخلدمات، البيئة
، كما أن منو السكان يفرض ضغطا إضافيا على املوارد الطبيعية،  زيادة يف اإلضرار بالبيئة -ضمنا

ينصب على ، وينطوي على إجهاد إضايف، هتدد الصحةويؤدي إىل إنتاج مزيد من النفايات اليت 
 .2للكرة األرضية" ةالقدرة االستيعابي

كما يتضح فيما ،  وينعكس أثر النمو االنفجاري يف السكان سلبا على كافة عناصر البيئة
 :3يلي

نقص الغذاء: إذ أن تزايد السكان ال يوازيه تزايدا مناسبا يف كمية الغذاء الالزم لسد  -1
 ات األفواه اجلديدة.احتياج

نقص املاء الصاحل لالستهالك البشري: ويقصد بذلك نقص املاء الصاحل للشرب اآلدمي  -2
من جهة ونقص املاء الصاحل للشرب احليوانات واالستخدامات الصناعية والزراعية من جهة أخرى. 

الصاحل لالستخدام من سكان الدول النامية ال يتوافر لديهم املاء  60%وتشري اإلحصاءات إىل أن 
 اآلدمي.

 
 .18، ص2008. لبنان : عويدات للنشر والطباعة، هتديدات البيئة.  LAROUSSEموسوعة بيئتنا  - 1

 .105الشيخ، حممد صاحل. مرجع سابق، ص  2
 .46السعود، راتب. مرجع سابق، ص  3
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من  0,8%كثري ولكن الصاحل منه لالستعمال ال يتعدى ،  تلويث املاء: إن املاء يف البيئة -3
اجملموع العام. وحىت هذه النسبة تتعرض للتلوث من فضالت اإلنسان املنزلية واجملاري الصحية وجماري 

 تكشاف وتصدير وتكرير النفط.وعمليات اس، تصريف األمطار والنشاطات الصناعية والزراعية
مثلما ، تلويث اهلواء: إن زيادة الناس تقود إىل زيادة استخدام وسائل النقل الربية واجلوية -4

وإىل زيادة النشاطات الصناعية. وينعكس كل ، تقود إىل زيادة استخدام شىت أنواع املبيدات يف الزراعة
 هذا على اهلواء بتلويثه.

 الرتبة.تلويث  -5
 نقص الطاقة وبالتايل استنزاف خمزوهنا األرضي. -6
 نقص الثروات املعدنية وبالتايل استنزاف خمزوهنا األرضي. -7
نقص املوارد املتجددة: وقد أدى التزايد املضطرد للسكان إىل زيادة استهالك موارد  -8

إىل استنزاف الغابات للحصول فقد أدى ذلك ، األرض املتجددة من غابات ومراع وأحياء مائية وتربة
كما أدى إىل الضغط على املراعي وإىل تزايد ،  على األخشاب الالزمة للصناعات اآلدمية املختلفة

إىل الدرجة اليت أصبحنا نسمع فيها عن انقراض أعداد هائلة من خمتلف أنواع ، الصيد البحري والربي
 الكائنات احلية.

 اقم ظاهرة سوء التوزيع اجلغرايف للسكان.ازدياد حركة اهلجرة السكانية وتف -9
 ازدياد كميات الفضالت املنزلية واملخلفات وأنواع القمامة املختلفة. -10
التأثري السليب على املناخ: إذ يربط أحيانا بني النمو السكاين املتفاقم وتغري املناخ  -11

وهذا يؤدي ، ط الصناعي والزراعيحيث يؤدي النمو السكاين إىل تدمري الغابات وزيادة النشا، العاملي
، الذي من شأنه زيادة ارتفاع درجة حرارة اجلو، بالتايل إىل زيادة نسبة ثاين أكسيد الكربون يف اجلو

وانصهار اجلبال اجلليدية اليت تؤدي إىل انغمار مزيد من ، وحتدث بالتايل تغريات يف املناخ العاملي
 اليابسة حتت املاء.

سيطرت مشكلة التلوث على كل قضايا البيئة حىت غدت مشكلة  لقدمشكلة التلوث:  -ج
البيئة الرئيسية. وللتلوث عدة تعريفات "إذ يعرفه البعض على أنه ما يؤثر يف مجيع عناصر البيئة مبا فيها 
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من نبات وحيوان وإنسان وكذلك كل ما يؤثر يف تركيب العناصر الطبيعية غري احلية مثل اهلواء واملاء 
ويعرفه آخرون بأنه "كل تغري كمي أو كيفي يف مكونات البيئة احلية وغري احلية ال  1ريها"والرتبة وغ

 .2تقدر األنظمة البيئية على استيعابه دون أن خيتل اتزاهنا"
 أما التعريف الشامل للتلوث فيشمل كل النقاط التالية:

ى اهلواء أو املاء أو يؤدي إىل تأثري ضار عل، أي تغيري فيزيائي أوكيميائي أو بيولوجي مميز
وكذلك يؤدي إىل اإلضرار بالعملية ، أو يضر بصحة اإلنسان والكائنات احلية األخرى، األرض

 كنتيجة للتأثري على حالة املوارد املتجددة.،  اإلنتاجية
التقدر األنظمة البيئية على ، كل تغيري كمي أوكيفي يف مكونات البيئة احلية أو غري احلية

 دون أن خيتل اتزاهنا.، استيعابه

إىل إضافة مادة غربية إىل اهلواء أواملاء أو  –نتيجة التكنولوجية املستخدمة  –كل ما يؤدي 
تؤدي إىل التأثري على نوعية املوارد وعدم مالئمتها وفقداهنا ، الغالف األرضي يف شكل كمي

 أوتؤثر على استقرار تلك املوارد.، خواصها

وتؤدي هذه املادة الدخيلة عند ، ري مألوفة إىل أي من األوساط البيئيةإدخال أي مادة غ
 وصوهلا لرتكيز ما إىل حدوث تغيري يف نوعية وخواص تلك األوساط.

حبيث ، إدخال مواد أو طاقة بواسطة اإلنسان سواء بطريق مباشر أو غري مباشر إل البيئة
، أو تضر باملوارد احلية أو بالنظم البيئية، انيةترتتب عليها آثار ضارة من شأهنا أن هتدد الصحة االنس

 3أو تعوق االستخدامات األخرى املشروعة هلا.، أو تنال من قيم التمتع بالبيئة
وأخطر هتديد للبيئة "فامللوثات تصل إىل جسم اإلنسان يف اهلواء ، إن التلوث مشكلة كبرية

هذا عدا ، له ويف األصوات اليت يسمعهاالذي يستنشقه ويف املاء الذي يشربه ويف الطعام الذي يأك

 
 .17، ص 1990الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ، : اجمللس ت. الكويالتلوث مشكلة العصرإسالم، أمحد مدحت.  1
 .52السعود راتب. مرجع سابق، ص  2

 . 68-67، ص ص 2012. القاهرة : مكتبة الدار العربية للكتاب، التلوث البيئي خطر يهدد احلياةعوض، حممد حسان و شحاتة، حسن أمحد .   3
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أما استنزاف موارد ، عن اآلثار البارزة اليت حتدثها امللوثات مبمتلكات اإلنسان وموارد البيئة املختلفة
 .1فهي قضية هتدد حياة األجيال القادمة"، البيئة املتجددة وغري املتجددة

وقد ، للتلوث هي عوامل من صنع اإلنسانوهنا ميكن اإلشارة إىل أن أغلب العوامل املسببة 
وازدياد مشاريع ، ازدادت بصورة خطرية مع التقدم الصناعي ومع التوسع اهلائل يف استخدام الطاقة

 خاصة تلك اليت جتاهلت املسألة البيئية وأمهلت محاية البيئة واحملافظة عليها.، التنمية االقتصادية
أتبعت ، وتتجه حنو التصنيع، ضة للتنمية االقتصاديةوهي تضع اخلطوط العري، فالدول املتخلفة

مثل: الصناعات التعدينية ، أمناطا تصنيعية تعتمد على تكنولوجيا وأساليب إنتاج ملوثة للبيئة
مثل تلوث ، والتلوث عموما ينقسم إىل: تلوث مادي 2واألمسدة واألمسنت واملبيدات"، توالبرتوكيماويا

غري مادي كالضوضاء اليت تنتج عن حمركات السيارات واآلالت والورش اهلواء واملاء والرتبة. وتلوث 
 واملاكينات وغريها.

تساهم فيها ، وهو ما جيعل التلوث مشكلة دولية، والواقع أن تلوث البيئة ظاهرة حنس هبا مجيعا
مجيع الدول تأثرا وتأثريا. وال أدل على ذلك من تساقط كميات هائلة من ملوثات على كثري من 

وانتقلت عرب الرياح ، بل نتجت عن مناطق ملوثة، ول األوربية عن طريق األمطار مل تنتج من قبلهاالد
واملياه ومع األمطار من بلد إىل آخر. وعادة ما تنتقل امللوثات مباشرة عرب الرياح من مكان ملوث إىل 

ت مشكلة عاملية اليت أصبح، احمليطات والبحار، آخر غري ملوث. وهناك مشكلة تلوث مياه األهنار
وحتولت من مشكلة ، وهناك مشكلة تصدير واسترياد املواد الغذائية من مناطق ملوثة وذات تأثري خطري

وتعترب من أهم ، إقليمية إىل مشكلة عاملية. ومشكلة ثقب األوزون اليت تشرتك فيها كل دول العامل
إال إذا تعاونت كل ، تدارك خماطرهاوال ميكن ، املشاكل البيئية اليت يعترب العامل كله مسؤوال عنها

 من أجل تقليل امللوثات اليت تصل إىل البيئة.، متقدمة ونامية، الدول
 بروج وبورياليسمبادرة أطلقتها شركتا  <<املاء ألجل العامل>>ويف نفس السياق "يعد برنامج 

األهداف اإلمنائية >>للمساعدة يف مواجهة التحديات املتعلقة باملياه حسب ما جاء يف تقرير منظمة 
لن يتمكن نصف  2015حيث يشري التقرير إىل أنه حبلول عام ، التابعة لألمم املتحدة <<لأللفية

يار نسمة سكان العامل من احلصول على مياه نظيفة للشرب. كما تشري املصادر إىل أن أكثر من مل
 

 .111، ص 1979.الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، البيئة ومشكالهتااحلمد، رشيد و صباريين حممد.  1
 .107الشيخ، حممد صاحل . مرجع سابق، ص  2
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وأكثر من ملياري نسمة ليست لديهم القدرة ، من العامل ال حيصلون على مياه صاحلة للشرب
 .1واإلمكانيات لتعقيم املياه اليت حيصلون عليها"

ولقد أثبتت الدراسات أن البلدان النامية وان اشرتكت مع الدول املتقدمة يف تعرضها آلثار 
 واالجتماعية والثقافية جعلتها تنفرد بسلبيات خاصة هبا.إال أن خصوصيتها االقتصادية ، التلوث

، وهكذا جند أن التعامل غري العقالين لإلنسان مع البيئة أدى إىل ظهور مشكالت بيئية خطرية
 واجلزائر من الدول املتخلفة اليت تعاين من التدهور البيئي.

1996ومن بني املؤشرات اخلطرية اليت مت عرضها ضمن املخطط الوطين من أجل البيئة لسنة 
2: 

 82%وسيقطن ، 2020مليون نسمة خالل  45* ارتفاع عدد السكان بثالث مرات حوايل 
 من الرتاب الوطين. 04%من جمموع السكان فيما ميثل 

مليون هكتار مهددة بالتصحر  200* تقلص املساحات الزراعية وزحف التصحر حيث توجد 
 يف املناطق السهبية.

 هكتار يف السنة من الغابات نتيجة احلرائق. 30000و  20000* فقدان ما بني 
 3م600و 500* ندرة مصادر املياه إذ يبلغ املعدل االستهالكي لكل مواطن جزائري ما بني 

 مما يعين بلوغ العتبة النظرية للندرة.، ل مواطنالسنة لك/
 * ارتفاع نسبة التلوث البحري وتدهور االحتياطات السمكية.

 نوع من النباتات يف طريق االنقراض. 640إذ مت إعالن ، * تضاؤل الثروة احليوانية والنباتية
يعية ويف * ارتفاع حجم النفايات الصناعية اليت أصبحت تساهم يف تدهور األوساط الطب

 انتشار األمراض املعدية واألوبئة.
وعلى الرغم من كل حماوالت التنمية فإن العديد من بلدان العامل النامي مازالت تعاين من 

وهو ما سنتطرق ، فضال عن ظروف وأوضاع التدهور البيئي، مشكالت التخلف الثقايف واالجتماعي
 

 أنظر يف هذا الصدد: 1
 .2008، 05. العدد ةااللكرتونيجملة آفاق البيئة والتنمية . <<بروج وبورياليس، تطلقان برنامج "املاء ألجل العامل>>سعد، عماد. 

.كلية العلوم القانونية .جامعة تلمسان، ،  رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العامحيي، وناس. اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر.   2
 .03، ص 2007
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من ، عليها عند واقع البيئة يف اجلزائر وإسرتاتيجية احملافظةإليه يف العنصر املوايل عندما حناول الوقوف 
خالل تسليط الضوء على الوضع البيئي املتدهور يف اجلزائر وجتربة السلطات اجلزائرية يف جمال محاية 

 البيئة.

 المحافظة عليها: واستراتيجيةثانيا/ واقع البيئة في الجزائر 
ا الزال متخلفا يف الدول النامية على املستويات بالرغم من كون االهتمام بالبيئة ومشكالهت

احلكومية واملؤسساتية والشعبية إال أن اجلزائر وإن كانت تنتمي هلاته الدول تسعى إىل إعادة االعتبار 
 للبيئة وحماولة حل مشكالهتا البيئية آلثارها السلبية على رهانات التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 املسطرة حلماية البيئة وترقيتها؟ االسرتاتيجية اجلزائر؟ وما هي فما هو واقع البيئة يف

 تدهور البيئة في الجزائر: -1 
مل حيظى البعد البيئي باهتمام كاف يف التنمية يف اجلزائر مما أدى إىل إفرازات خطرية هددت 

اجلزائري لتعديات خمتلفة كانت توازن البيئة الطبيعية ونوعية احلياة البشرية واحليوانية حيث تعرض اجملال 
عنصر هدم وختريب للخصائص البيئية يف غياب أي اهتمام يذكر بدور احلماية واحملافظة الشيء الذي 
أدى إىل مزيد من الضغوط على الوسط البيئي واإلخالل بالتوازن واالستقرار االيكولوجي ومسار 

 الغالف احليوي.
لقارة اإلفريقية إال أننا واجهنا خالل استقاللنا وضعا بالرغم من كون اجلزائر من أكرب بلدان ا

مثريا للقلق يتمثل يف تدهور األراضي نتيجة لعمد القوات العسكرية االستعمارية إىل إتالف الغابات 
وحرقها على نطاق واسع ألسباب عسكرية تعرفوهنا والجنراف وتصحر مساحات شاسعة من األراضي 

مليون هكتار بعدما   2,4بـ  1967حيث قدرت الثروة الغابية سنة  1«ذات القدرة اإلنتاجية العالية
 .18302ماليني قبل  4كانت 

نظرا لتهديدها جملموع اجملال السهيب ، إن مسألة التصحر يف اجلزائر أصبحت قضية إستعجالية
اعية أمهية حيث أظهرت الصور امللتقطة باألقمار الصن، وهو املنطقة الرعوية عالية اجلودة للبالد، الواسع

 
 .2006. اجلزائر، وإلزامية سياسات دعم دوليةالندوة الدولية حول حماربة التصحر مبناسبة  كلمة الرئيس بوتفليقة 1 

 أنظر يف هذا الصدد: 2 
 ar.wikipedia.org http//:ويكيبيديا.موقع األنرتنت   املوسوعة احلرةاجلزائر يف  -
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 .1باملائة من مساحة السهوب 69هكتار أي  13821,179املساحات املهددة بظاهرة التصحر 
األنشطة البشرية من جراء ضغط التزايد السكاين حيث ، وهذا يرجع ألسباب عديدة منها اجلفاف

ويقدر أن يصل  2008مليون سنة  34,4إىل  1998مليون سنة  29,5ارتفع عدد سكان اجلزائر من 
 .2مليون نسمة 35,7إىل  2010سنة 

والذي مت  2000الصادر عام –( RNEيف التقرير الوطين حول حالة البيئة الراهنة واملستقبلية )
مث التأكيد دون شك أن اجلزائر تواجه مشاكل خطرية من تدهور  -فيه تشخيص عميق حلالة البيئة

 البيئة والنظم البيئية واملصادر الطبيعية.
بيد ، ورغم أن اجلزائر تزخر بثروات طبيعية وفرية مثل النفط والغاز والفوسفاط واحلديد اخلام

أهنا تفتقر إىل مصدر أساس وحيوي هو املاء زيادة إىل إهدار هذا املورد الطبيعي. حيث ال تتعدى وفرة 
وهذا املوضع ميوقعنا من بني البلدان اليت تقع حتت حد ، سنويا لكل فرد 3م383هذا املورد أكثر من 

 .3سنويا لكل فرد 3م1000الندرة يف وفرة املياه احملددة دوليا بـ 
سنويا لكل  3م261مليون نسمة إىل  44بعدد السكان املتوقع  2020وستنخفض يف أفق »

عمال غري العقالين للماء وباإلضافة إىل األسباب املناخية املسببة هلذه الندرة يبقى االست 4«ساكن
أما  50%حيث أن نسبة التسربات يف القنوات بلغت »وتبذيره من أهم العوامل األساسية لذلك 
 .5«نسبة تنقية املياه القذرة فهي تقريبا معدومة

تعيش أزمة بيئية حقيقية من تدهور »يشري مشروع ميتاب أن اجلزائر ، ويف نفس السياق
واإلدارة غري املالئمة للنفايات وتركيز امللوثات ، ات احلضارية والصناعيةظروف املعيشة وتكاثر النفاي

 
 .2000. تقرير حول حالة ومستقبل البيئة يف اجلزائروزارة البيئة وهتيئة اإلقليم.  1 

 .2008، طين لإلحصائياتالديوان الو أنظر يف هذا الصدد:  2  
3 Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. plan national d'action pour 

l'environnement et le développement durable, 2002. 

 .   2006.جويلية 24.جملة علوم إنسانية الكرتونية.العدد جملة اجلندول. «جتربة اجلزائر يف محاية البيئة  » بلقرمي، سهام. 4 
 أنظر يف هذا الصدد: 5 

. دراسة حالة االسرتاتيجية الوطنية يف اجلزائر. خطة األفعال الوطنية للبيئة والتنمية املستدامة املشروع اإلقليمي إلدارة النفايات الصلبةميتاب. 
(PANE-DDوالربنامج الوطين لإلدارة املتكام ) ،2002لة للنفايات البلدية الصلبة.اجلزائر. 
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حيث تصل األضرار املرتبطة بالتدهور البيئي إىل كلف ، املتنوعة واالفتقار إىل التنوع البيولوجي ... اخل
 .1«من إمجايل الناتج احمللي 7%عالية تقدر حبوايل 

اجملتمع احلضري الكثافة السكانية وتزايد التخصص املهين ال خيفى عن أحد أن من مميزات 
ويف اجلزائر يعترب التوسع العمراين غري املدروس والنمو الدميغرايف وتغري منط ، الناجم عن تقسيم العمل

االستهالك من العوامل املباشرة للتدهور التدرجيي للبيئة. حيث عرفت خالل السنوات املاضية تدهورا 
ولد تلوثا هوائيا ميكن يف بعض األحيان مشاهدته بالعني »د احلضري والصناعي الذي هاما على الصعي

تدفقات ، مصادر منزلية، وترجع التدفقات اهلوائية يف التجمعات احلضرية أساسا حلركة املرور، اجملردة
ن أما ع 2«صناعية عن الوحدات اإلنتاجية أو صادرة عن احرتاق النفايات الصلبة يف اهلواء الطلق

النفايات فإن أغلبها حىت املسموح هبا من طرف البلدية هي نفايات خام ال خيضع ملعايري محاية البيئة 
فاجلزائري ينتج يوميا ما يعادل بالقيمة »، يف اجلزائر بسبب طبيعتها السمية واملشوهة جلمال املناظر

باإلضافة ، كربيات املدن  كغ يف 1,2كغ من النفايات احلضرية وتزيد هذه النسبة إىل  0,5املتوسطة 
فإن تسيري النفايات ، ويف هذا الصدد 3«إىل نتائج سلوكات املواطن عري احملسوبة يف تأزمي هذه الوضعية

، انعدام املزابل اخلاضعة للمراقبة، فرز النفايات يف عني مصدرها كانعداميف اجلزائر يتميز بنقائص هامة  
 نقص يف إعالم وحتسيس املستهلك.

كانت   1983فقبل صدور القانون املتعلق حبماية البيئة »أما فيما يتعلق بالنفايات الصناعية 
حيث كان املقاولون يفضلون املواقع ، املشاريع الصناعية تنجز دون القيام بدراسة أثرها على البيئة

الوضعية  وكانت هلذه، سهلة التهيئة مما جعل الصناعة تبتلع مساحات شاسعة من األراضي الزراعية
مثال ذلك هو أن تدفقات كل من مركب املنظفات لسور الغزالن ، آثار على البيئة والصحة العمومية

واملنطقة الصناعية لتيارت لوث سد جندة ... زد على ذلك إنتاج النفايات الصناعية  ، لوث سد لكحل
 أن التسممات األكثر والبد من اإلشارة إىل، واجلبس والغازات النامجة عن مصانع التكرار كاإلمسنت

 .4« صناعة الطالء ...، تذويب وتكرير الرصاص، حدوثا سببها الرصاص

 
 املرجع السابق. 1 

 بلقرمي سهام، مرجع سابق. 2
 املرجع نفسه. 3
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وبالرغم من كون عمق هذه »، كم  1200إن اجلزائر واجهة حبرية رائعة ممتدة على طول 
مليون 12,5 إىل أهنا تأوى حوايل  2كم 45000كم مبساحة   50املنطقة الساحلية ال يتعدى الـ 

 مقابل 2ن/كم 300باملئة من إمجايل السكان بكثافة سكانية تقدر بـ  43نسمة أي ما يعادل 
 .1«بالنسبة جملموع اإلقليم 2ن/كم12,22

هذا الرتكيز الكبري للسكان وما يتبعه من متركز األنشطة الصناعية والسياحية والتجهيزات »
باملئة من املساحة اإلمجالية للمنطقة  17ياع حوايل أثر على املساحة الشاطئية )ض، القاعدية املتنامية

الشاطئية( وعلى املوارد املائية حيث سجل التلوث البحري املتولد عن األقطاب الصناعية نسبا تبعث 
مليون طن من احملروقات متر سنويا بالقرب من  100على القلق خاصة التسربات البرتولية فحوايل 

وتتسرب يف  طن تفقد 10000مليون طن تشحن سنويا من املوانئ اجلزائرية و 50و، الشواطئ اجلزائرية
فهل ميكن ختيل تأثري ترسب املعادن الثقيلة على األحياء البحرية؟ ... فقد ، البحر أثناء هذه العمليات

ضف إىل ذلك مشكل ، شاطئ أي أكثر من الثلث 511شاطئ ضمن  183مت منع االستحمام يف 
 .2«اجنراف الشاطئ واالقتالع املفرط للرمال من الشواطئ

ائي أما عن التنوع البيولوجي فال ميكننا أن نغفل وجود أوساط وأنواع هذا بالنسبة للتلوث امل
فاملعروف أن التنوع البيولوجي هو جمموع اجلسيمات احلية من حيوان »، هذا التنوع يف حالة خطر

والتنوع البيولوجي أساس للمساعدة على ، الوراثية واألنظمة البيئية اليت تتطور فيها دعامتهاونبات مع 
إال أنه متقهقر ففي اجلزء الشمايل ، إال أنه رغم كون هذا التنوع ثري يف اجلزائر، مع التغرياتالتكيف 

يف جمملها تقريبا وكل ، جند الغابات املتوسطية ويف اهلضاب احللفاء والعرعار أما الصحراء فهي قاحلة
على زيادة مساحة الغابات  مع العمل، منطقة حتوي حيواناهتا وكائناهتا الربية والبحرية اليت جيب محايتها

 .3«وهتيئة السهوب بتنظيم عمليات الرعي واحلماية من التصحر، اجلزائرية كما كانت عليه قبل قرنني
أن اجلزائر أيضا فضاء للعديد من التنوعات الوراثية ألنواع » سهام بلقرميوتضيف الباحثة 

اإلفراط يف االرعاء هتدد ، احلرائق، كاألمراضإال أهنا اليوم تعاين من عدة مشاكل  ، مزروعة أو طوعية

 
 .2008الديوان الوطين لإلحصاء  1
 سهام بلقرمي: مرجع سابق. 2
 املرجع السابق. 3
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وأهم ما ميكن ذكره والذي يعمل حاليا على محايته بدعم دويل هو احلظائر الوطنية ، بعضها باالنقراض
 .1«هكتار 53000,00واحملميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي وهي تغطي حوايل 

ت ضارة على البيئة واليت تنذر بعواقب وخيمة ما مل كل هذه املؤشرات املذكورة سابقا هلا تأثريا
 حتظى البيئة باحلماية والتسيري العقالين والرشيد.

 
 املرجع نفسه. 1
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 الوطنية لحماية البيئة(: االستراتيجيةتجربة الجزائر في مجال حماية البيئة ) -2
عديدة ومتنوعة وهي نتائج تأخر رسم  -كما ذكرنا سابقا–إن عوامل تدهور البيئة يف اجلزائر 

تنمية راشدة تدرج يف اهتماماهتا األبعاد البيئية املتعلقة باملياه والغطاء النبايت واحليواين  اسرتاتيجية
 والوسط البحري والغالف اجلوي والرتبة والتصحر.

ينات وبصورة شبه رمسية مع فقد ظهر االهتمام بقضايا البيئة الطبيعية بشكل حمتشم يف الثمان
وقد توج هذا االهتمام منذ سنوات قليلة بقانون  1983صدور قانون اإلطار حول محاية البيئة يف سنة 

ولكن هذا ال يعين أن السلطات العمومية قد أقصت  2003محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 
دولة اجلزائرية عدة برامج منها ما يتعلق أرست ال 1983البعد البيئي من اهتماماهتا حيث أنه قبل 

بتشجري مساحات من البالد لتعويض العجز الناتج يف تدهور الغطاء النبايت والغايب خالل احلرب 
إضافة إىل برنامج ، التحريرية الوطنية وبسبب احلرائق والرعي اجلائر الذي ال تراعا فيه دورة الرعي

ضر لتشجري املناطق السهبية والشبه الصحراوية للحد مكافحة التصحر من خالل مشروع السد األخ
هذه الربامج وغريها تتطلب تعبئة موارد وإمكانيات هائلة ولكنها مل حتقق األهداف ، من زحف الرمال

املخطط هلا حيث لوحظ تزايد تدهور البيئة يف اجلزائر نتيجة لتظافر ثالث عوامل أساسية مرتبطة 
 ببعضها البعض وهي:

 مو الدميغرايف.تصاعد الن -
 تسارع وترية التحضر. -
 تطور التصنيع. -

وهي العوامل اليت كان هلا تأثري سليب متثل يف تزايد الضغوطات املكثفة على الثروات الطبيعية 
واألنظمة البيئية ويف مزيد من اإلسراف يف تلويث البيئة باملخلفات الناجتة عن املواقع الصناعية 

 والتجمعات العمرانية.
ذ سنوات أصبحت ميادين احملافظة على املوارد الطبيعية والبيئية ضمن سياسات احلكومة ومن

وتسعى السلطات »حول حالة ومستقبل البيئة  2001اجلزائرية إىل درجة أنه مت وضع تقرير وطين يف 
واحلد  ،العمومية اجلزائرية للتصدي لتفاقم ظاهرة التدهور البيئي لتقليص وحتجيم املخاطر النامجة عنها

ألنه ال ميكن االستمرار يف ، من األضرار واخلسائر املرتتبة عن االستغالل الغري عقالين للموارد الطبيعية
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وبالتايل ، دون العمل على ترشيد استغالل املوارد الطبيعية ودون إحلاق الضرر باألنظمة البيئية، التنمية
إلغاء منظور التنمية املضر بالبيئة والبدأ يف التفكري يف البدائل اليت تتيحها ، فإنه توجب على اجلزائر

وقد اختذت اجلزائر ، فاعلة حلماية البيئة اسرتاتيجياتاخليارات السياسية واالقتصادية واحلضرية إلرساء 
رقم  يف هذا اإلطار إجراءات تشريعية وتنظيمية تضمن احملافظة على البيئة ومنها القانون اإلطار

 03/10والذي مت استبداله بالقانون رقم  05/02/1983املتعلق حبماية البيئة واملؤرخ يف  83/30
والذي يكرس مسؤولية  1«واملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 19/07/2003املؤرخ يف 

بقاء على التوازن الطبيعي الدولة يف احلفاظ على الطبيعة واحملافظة على الثروة احليوانية والنباتية واإل
ومحاية املوارد الطبيعية من مجيع أسباب التدهور ومتارس الدولة هذه املسؤولية بواسطة ، والتناسق البيئي

 تنفيذ املخطط الوطين للعمل البيئي والتنمية املستدامة.
يئية مسة مما سبق ميكن القول أن تدهور البيئة والرتاجع يف ظروف احلياة والضرر على النظم الب

بيئية  اسرتاتيجيةواستنادا إىل حتليل الوضع وبإدراك حجم املشكلة مت تطوير ، للواقع البيئي يف اجلزائر
 شاملة ومتماسكة وسنحاول ذكر أغلب جماالت خطط السلطات اجلزائرية يف جمال محاية البيئة.

 في مجال النفايات الحضرية والصناعية: 2/1
خطة األفعال الوطنية للبيئة والتنمية املستدامة كأداة أساسية  2002قد أعدت اجلزائر عام 

: أوال رؤية مستقبلية تلزم اجلزائر PANEDDلتعريف ومتابعة السياسة البيئية اجلديدة. تعاجل 
 ياسرتاتيجباالستثمار يف تنمية نظم بيئية مستدامة. ومن هنا أتى هدف هذه اخلطة وهو طرح إطار 

  :2النوعية جند االسرتاتيجيةوخيار لألفعال ذات األولوية يتم تنفيذها. ومن ضمن أهداف 

 تطوير الصحة ونوعية احلياة. -1
 احملافظة على املوارد الطبيعية بوصفها رأس مال وحتسني إنتاجها. -2
 ختفيض اخلسائر االقتصادية وتطوير األهلية. -3
 والعاملية.محاية البيئة اإلقليمية  -4

 
 املرجع السابق. ،سهام بلقرمي 1
 ، مرجع سابق.املشروع اإلقليمي إلدراك النفايات الصلبةميتاب.  2
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يستند إدراك هذه األهداف الوطنية إىل تنفيذ التدابري املؤسساتية والتدابري املرافقة هلا إضافة إىل 
حتسني الصحة العامة ونوعية حياة املواطنني هدف جوهري للخطة ، االستثمارات يف األولويات

 الوطنية.
لدية ضرورية وأولوية. وقد ويف هذا السياق تعد إقامة إدارة صحيحة ومتكاملة للنفايات الب

الربنامج الوطين لإلدارة املتكاملة للنفايات البلدية  MATEترجم هذا يف الربنامج املفصل الذي وضعته 
PROGDEM  إىل استئصال املمارسات احلالية للمكبات غري  2004-2001يهدف هذا الربنامج

وإعادة استخدام النفايات القابلة  املراقبة وتنظيم اجلمع ونقل والتخلص الرشيد والسليم للنفايات
مدينة كربى يف اجلزائر. ويعتمد الربنامج على مبادئ  40للتدوير. يف مرحلته األوىل يستهدف الربنامج 

 1حديثة مت تبنيها عامليا وتتوافق مع التشريعات املوجودة يف البالد. خطوطه الرئيسية هي:

 الدور املركزي للجمعيات احمللية. -
 وث يدفع.مبدأ املل -
 مبدأ منع وتقليل النفايات من املصدر. -
 رفع التوعية والتثقيف والتدريب. -

( يتضمن قسمني القسم القانوين واملؤسسايت والقسم PROGDEMإن خطة األفعال برنامج )
 االستثماري يغطي القسم القانوين واملؤسسايت النقاط التالية:

الذي يتعلق بإدارة وضبط والتخلص  2001 ديسمرب 12املؤرخ يف  01-19تنفيذ القانون  -
 من النفايات الصلبة.

 (.ANOإنشاء الوكالة الوطنية للنفايات ) -
 تنفيذ األدوات االقتصادية. -
 استعادة كلف اإلدارة. -
 تنفيذ خطة تدريبية. -

 
 ، مرجع سابق.املشروع اإلقليمي إلدراك النفايات الصلبةميتاب.   1
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 تنفيذ خطة إعالم وتوعية. -
 طرح الثقافة البيئية. -
 وإعادة تبين اخلدمات االجتماعية )خدمات التجمعات(.بناء القدرة إلدارة النفايات  -
 إشراك القطاع اخلاص بشكل متزايد. -

بعض هذه العمليات موجودة فعليا. فالوكالة الوطنية للنفايات مت تنفيذها )قائمة فعال( 
ستستهل إمكانية امتالك األدوات الضرورية ملساعدة التوجهات واجلمعيات احمللية يف تطبيق خطط 

إضافة إىل أن تأسيس النظام الوطين لالستفادة وتدوير وإعادة استخدام نفايات التغليف ، رةاإلدا
سيسمح باستالم قسم كبري من النفايات املهمة القابلة للتدوير. كما مكن  Eco-jemاملعروف بإسم 

ادة تدريب تأسيس املركز الوطين للتدريب البيئي من رفع التوعية ملئات من عناصر السلطات احمللية وإع
 158الفنيني كذلك طرح التعليم البيئي بشكل اختباري يف التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي يف 

 مدرسة حكومية.
ألف طن من النفايات اخلطرة يتم فرزها   325يذكر أن مثة حوايل »، ويف نفس السياق دائما

ايات اخلطرة مثل اسبيستوس )تفرزها كل سنة. وتدعو املرحلة األوىل من اخلطة الوطنية إىل إزالة النف
 .1«وبقايا النفط، أربعة مصانع( والزئبق وبقايا الزنك ومشتقات البالستيك واملبيدات

 450وتقدر كمية نفايات الزئبق املخزون يف اجلزائر بأزيد من مليون طن فيما مت ختزين حوايل 
احلاملة للكلور ، ة مواد البيفينيلوتدخل إزال» عاما يف منطقة الغزوات بوهران. 20ألف طن حبوايل 

على حظر استخدام وشراء وتصنيع  1987السامة يف إطار اخلطة الوطنية. وينص قانون يعود ألوت 
 .2«واسترياد وبيع املنتوجات املشتقة من هذه املادة يف اجلزائر

ويتخذ العمل إلدارة هاته النفايات ، إن أهم مواقع إنتاج النفايات توجد يف ست واليات
بشكل أكثر رشدا بتشجيع إعادة معاجلة النفايات بعد مجعها وتشجيع الشركات باعتماد ثقافة أكثر 

بني وزارة  2005عقدا خاصا بالبيئة واألداء االقتصادي يف  60احرتاما للبيئة. وقد مت إبرام حوايل 
 

 .18/05/2006حمند، علي. اجلزائر تعتمد خطة للتخلص من النفايات اخلطرة. جريدة املغاربية   1
 http://www.magharebia.com        املوقع االلكرتوين: 

 .20/01/2009مت تصفح املوقع يوم: 
 املرجع السابق. 2
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غذاء والصناعة الصيدالنية والكيماوية واملعادن ومواد البناء البيئة والتنمية والشركات العاملة يف جمال ال
 .1والصناعة

 مجال التلوث المائي: 2/2
، مليون نسمة 2مدن يفوق عدد سكاهنا  10تتعلق األعمال اجلارية بإعادة تأهيل شبكات »

حمطة للتصفية دون أن ننسى مبادرات الشراكة مع الدول األوروبية لتحسني تسيري  24وإعادة تأهيل 
مع توسيع التنازل عن اخلدمة العمومية للماء لصاحل القطاع اخلاص وإعادة النظام ، املوارد املائية

ويقدر الربنامج الذي شرعت يف ، وتأسيس ضرائب خاصة بنوعية املاء واالقتصاد فيه، التعريفي للماء
مليون دينار  170تنفيذه وزارة املوارد املائية واملتعلق بتجديد وتوسيع منشآت التموين باملاء مببلغ 

 . 2«باملئة 50أجنزت منه 
 في مجال التلوث الجوي: 2/3

إن املصادر الرئيسية للتلوث اجلوي يف اجلزائر هي السيارات والصناعة وترميد النفايات وقد »
عدة إجراءات أمهها اختيار أنواع من الوقود تكون خالية هي وخملفاهتا من اختذت يف هذا اجملال 

حيث بدأت بتعميم ، امللوثات والتحول إىل مصادر جديدة للطاقة كالكهرباء أو الطاقة الشمسية
استعمال غاز البرتول املميع كغاز وقودي وإدخال البنزين اخلايل من الرصاص حيث نسجل يف الوقت 

حمطة منتشرة عرب كافة  160وإجناز ، سيارة حولت إىل غاز البرتول املميع 40,000احلايل حوايل 
 .3«اإلقليم وإن كان هناك مصنع تكرير وحيد إلنتاج البنزين اخلايل من الرصاص بسكيكدة

خصصت مصانع االمسنت استثمارات جديدة لتجديد أو إلقامة »، ويف السنوات األخرية
مليون دوالر أمريكي للتقليل من تلوث  272مرت سونطراك جتهيزات مضادة للتلوث كذلك استث

الغازات احملروقة والحرتام التزاماهتا السيما الناجتة عن معاهدة األمم املتحدة املتعلقة بالتغريات املناخية 
حلماية أيضا تنفذ اجلزائر برناجما واسعا خمصصا ، مونريال املتعلقة باملواد املضعفة لطبقة األوزون وباتفاقية

 
 .السابقاملرجع  ،حمند، علي  1
 بلقرمي، سهام، مرجع سابق. 2
 بق.املرجع السا 3
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مشروع خمصصة إلزالة املواد اليت  30وإجناز حوايل ، اجلو كإعداد برنامج وطين حلماية طبقة األوزون
 .1«وتشجيع االقتصاد يف الطاقة ومكافحة التبذير، تسهم يف إضعاف طبقة األوزون

 في مجال تلوث البحر والمناطق الشاطئية: 2/4
مليون طن كمتوسط من  100إىل  90حوايل تقوم خمتلف املوانئ اجلزائرية بتصدير ونقل »

، اعتمدت اجلزائر وتونس واملغرب خمططا استعجاليا مشرتكا، وحلساسية الوضع، نفط ومشتقاته سنويا
فضال عن التنسيق يف إطار اتفاقية محاية الوسط البحري إضافة إىل الشركة الدولية للوقاية والتدخل 

منها ، قبل سونطراك وعدد من شركائها الدولينيمن  2006ضد التلوث البحري اليت أنشئت يف 
إضافة إىل سيسبا ريبسول ، وتوتال الفرنسية، وستاتويل النروجيية، ومسري املغربية، سونالغول األنغولية

 .2«ألف دوالر 600واين اإليطالية برأمسال تصل ، اإلسبانيتان
اعتربت من خالله التلوث  2004ديسمرب  25اعتمدت اجلزائر قانونا يف »، ويف نفس السياق

كما انضمت اجلزائر إىل هيئة "ماركوست" ،  عن طريق احملروقات من بني املخاطر الرئيسية الكربى
. وهي هيئة تشرف عليها الوكالة الفضائية األوروبية اليت توفر 2007ملراقبة السواحل منذ جويلية 

 .3«ول كافة التسربات النفطية يف البحر املتوسط وقبالة السواحل اجلزائريةللجزائر خرائط ح
، إن إقامة جل املشاريع التنموية الثقيلة وامللوثة على الشريط الساحلي زاد من تدهور الوضعية

بعد متويل صندوق البيئة العاملية للربنامج املغاريب ملكافحة التلوث  1992وبالتايل سعت الدولة سنة »
وإعادة ، اجم عن احملروقات بشراء معدات كفيلة مبكافحة التلوث البرتويل وجتهيزات ومواد املخابرالن

ومن جهة ، تشغيل حمطات تفريغ زيوت البواخر وتكوين اإلطارات املختصة وتنظم املرور يف املوانئ
بيض بادرت اجلزائر مبساعدة برنامج عمل البحر األ، أخرى وعلى غرار بلدان احلوض املتوسطي

املتوسط بإعداد خمطط للتهيئة الشاطئية وقد انتهت دراسته األولية اخلاصة باملساحة احلضراتية للجزائر 
 .4«يتم توسيعه إىل مناطق ساحلية أخرى، ويف حالة بلوغ هذا املشروع نتائج حسنة، العاصمة

 مجال الغابات وحماية السهوب: 2/5
 

 .سابقالرجع املبلقرمي، سهام،   1
 .23/08/2008يوم  جريدة اخلربصواليلي، حفيظ. السواحل اجلزائرية أمام خماطر التلوث من ناقالت البرتول والغاز.  2
 املرجع السابق.  3
 بلقرمي، سهام، مرجع سابق. 4
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احلالية إىل تفضيل االختيارات التقنية املقبولة من طرف الفالحني من جهة  االسرتاتيجيةترمي »
ماليني هكتار من السهوب وإعطاء  03ومراعاة احرتام البيئة من جهة أخرى والعمل على إعادة هتيئة 

ولكن العمل اجلبار الذي جتدر اإلشارة إليه هو عملية مكافحة ، أولوية أكرب لألراضي املعنية باالجنراف
هكتار من األراضي املوبوءة بريقات اجلراد  1400اجلراد الصحراوي حيث مت رش أكثر من 

الصحراوي يف سياق جتربة املبيدات البيولوجية املشرتكة بني اجلهات املعنية بوقاية املزروعات اجلزائرية 
( املتكون من ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو( اليت أكدت بأن هذا املضاد احليوي )العضلة اخلضراء

بذور الفطر ومزيج من الزيوت النباتية واملعدنية أفضل من املبيدات التقليدية كونه غري سام لبين البشر 
وقد قدر الربنامج اخلماسي حلماية األراضي وتوسيع الغابات ، وال توجد له تأثريات جانبية بيئية أخرى

 .1«مليار دينار 25مببلغ 
ظة على البيئة هي من االنشغاالت األساسية يف عصرنا ويف إطار مما سبق ميكن القول أن احملاف

( مبادئ التنمية 2015إجناز أهداف التنمية لأللفية فقد التزمت اجلزائر بإدماج )وذلك إىل غاية 
املستدمية ضمن السياسات الوطنية وشرعت يف وضع اسرتاتيجية وطنية للبيئة. فوقعت على النصوص 

كول كيوتو على سبيل املثال( وقد ظهر عدد كبري من الوكاالت إىل الوجود الدولية األساسية )بروتو 
املعهد الوطين للتكوين ، الوكالة الوطنية للتغريات املناخية، منها املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدمية

حميط البيئة والسياحة وذلك لضمان ، وكلها تنشط حتت رعاية وزارة هتيئة العمران، يف ميدان البيئة
 مستدمي.

وتتمحور االسرتاتيجية الوطنية حول عدد من األهداف واملبادئ اليت تضمن احلماية واحملافظة 
على الغطاء النبايت والثروة احليوانية وحتاول حتديد إجراءات التصدي لكل أشكال التلوث واإلضرار 

ثلة يف الوزارة الوصية واجمللس البيئي وتندرج كلها يف عمليات تتكاثف فيها جهود اإلدارة املركزية املم
األعلى للبيئة والتنمية املستدامة والصندوق الوطين للبيئة واجلماعات احمللية البلدية والوالئية والقطاعات 

 االقتصادية املختلفة وكذلك احلركة اجلمعوية.
 

للمجتمع فإن جناح أي عملية تغيريية ألنظمة وأشغال احلياة اليومية  ،وضمن هذا اإلطار
تستلزم االستثمار يف العنصر البشري الذي يعترب االستثمار احلقيقي والرأس املال األساسي. وتعد يف 

 
 املرجع السابق.  1
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 هذا اجملال الرتبية ومؤسساهتا وهيئاهتا املكان األنسب إلعداد جيل املستقبل إعدادا يكون مبوجبه هو

وهو ما سيتم  قيق التنمية املستدامة.العنصر الفعال والفاعل حلماية البيئية وحتسني االطار املعيشي وحت
 معاجلته يف الفصل املوايل. 
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 البعد التاريخي لمفهوم التربية البيئية أوال/ 
 تطور مفهوم التربية البيئية -1

 ومها: ، تعكس األدبيات املتوفرة اليت تتناول مسرية الرتبية البيئية وجهيت نظر ختتلفان قليالا 
ومحمد  رشيد الحمدومنهم األستاذة ، ويتبناها العديد من الباحثني، وجهة النظر األوىل

وإمنا هلا ، وتؤكد بان "الرتبية البيئية" ليست حديثة العهد، وغريهم، عصام الحناويو صباريني سعيد
لكنها اكتسبت أمهية أكرب يف اآلونة األخرية نتيجة النبثاق الوعي باملشكالت البيئية ، أصوهلا القدمية

ومشكلة استنزاف ، ومشكلة التلوث، ومشكلة الغذاء، ومشكلة الطاقة، كاملشكلة السكانية،  الكربى
 . اخل… املوارد.

ظل مفهوم الرتبية البيئة وثيق الصلة يف تطوره مبفهوم البيئة ذاهتا ، ووفقاا لوجهة النظر هذه   
على تناول البيئة من ، ساسيةأبصفة  ،وقد انتقل من نظرة االقتصار وبالطريقة اليت كان ينظر هبا اليها.

يتضمن جوانبها االقتصادية واالجتماعية ، اىل مفهوم اوسع مدى، جوانبها البيولوجية والفيزيائية
والثقافية. وقد بَرَز ما يوحد بني هذه العوامل املختلفة من ترابط بيد ان الرتبية كانت دائماا ترتبط بالبيئة 

يف ، وحىت اليوم، اإلنسان كان يعد ملواجهة احلياة يف اجملتمعات القدميةذلك ألن ، على حنو ما
من خالل جتارب وثيقة الصلة بالطبيعة. وما برحت النظم الرتبوية ، قطاعات كبرية من سكان الريف

اىل حد ما أهدافا ومضامني هلا عالقة بالبيئة حىت وان كانت تنظر اليها من ، احلديثة تتخذ ملناهجه
 البيولوجية والفيزيائية بصفة اساسية.جوانبها 

اليت  ، بالنسبة للمواد الدراسية املتصلة بعلوم احلياة، بوجه خاص، وكان ذلك هو واقع احلال   
ج ََ بصورة منفصلة ودون تنسيق. ويف هذا اإلطار التقليدي  ، عالوة على ذلك، كان كل منها يُعاَل

ويستخلص منها نظرة شاملة عن ، تسبة بنفسهكان يانتظر من الدارس ان يؤلف بني املهارات املك
كان هذا )التعلم( يتسم يف الغالب   دويدرك العالقات القائمة بني عناصره املتباينة. وق، الواقع البيئي

كان يسرف يف   ابالتجريد واالنفصال عن الواقع البيئي الذي من املفروض ان يكون هدفاا للدراسة. كم
متجاهالا يف كثري من األحيان دوره يف إحياء وتطوير ، عن الطبيعةاقتصاره على تقدمي بعض املعارف 

وقد أختزل اىل جوانبه الطبيعية ، واإلحساس باملسؤولية إزاء الطبيعة. ومل يكن مفهوم البيئة ذاته، سلوكه
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كافياا لتقدير الدور الذي ميكن للعلوم االجتماعية ان تنهض به من أجل فهم البيئة البشرية ،  وحدها
 نها.وحتسي

وفحواه ان املشكالت والقضايا البيئية ، وجهة النظر الثانية جيسدها اعتقاد سائد لدى الكثريين
عصام البيئي الدويل د. منذ منتصف القرن املاضي. اخلبري -هي مشكالت وقضايا عرفناها حديثاا 

بان املشكالت مؤكداا بأن الدراسات العلمية املتعمقة توضح ، ال يتفق مع هذا االعتقاد الحناوي
، البيئية الزمت احلياة على سطح األرض منذ بدايتها. وقد أوضح العلماء تغري الظروف البيئية الطبيعية

تغرياا كبريا أدى اىل انقراض أنواع كثرية من أنواع احلياة النباتية ، خالل العصور اجليولوجية املختلفة
عملية االختيار الطبيعي. وكانت بعض التغريات فيما أمساه داروين ب، وظهور أنواع جديدة، واحليوانية

فيما عرف بأنه ، مليون سنة 65منذ ، مثالا ، حبيث أدت اىل فناء كامل للديناصورات، البيئية قوية
يف كل هذا كانت العوامل البيئية الطبيعية هي  أضخم فناء حدث لنوع من أنواع احلياة يف التأريخ.

 حلياة.املتحكمة يف بقاء أو انقراض أنواع ا
عاش  دومع بداية اإلنسان األول بدأت مرحلة التفاعل بينه وبني البيئة الطبيعية احمليطة به. فق  

، واستخدم يف ذلك أدوات حجرية خمتلفة، ومجع النباتات ليأكل، اإلنسان األول على صيد احليوانات
بدأ  ا. وعندمدائم التجوال حبثاا عن املأكل نواكتشف كيف يوقد النار. وكا، وسكن الكهوف

اليت كان يقوم ، اإلنسان األول يشعر ان نشاطاته أدت اىل نقص شديد يف أعداد احليوانات
واجته اىل االستقرار يف ، شرع يف تغيري أمناط حياته، باصطيادها ويف مساحة النباتات اليت كان جيمعها

َاالف  10تات منذ أكثر من وزراعة النبا، وتعلم استئناس وتربية احليوانات، مستوطنات بشرية بدائية
 سنة. 

، املرهقة واحملفوفة باملخاطر، وهكذا استبدل اإلنسان األول حياة التجوال والصيد واجلمع  
مثل صنع األواين من ، وتعلم مهارات خمتلفة، حبياة االستقرار األكثر أماناا لتلبية حاجاته األساسية

كما هو معروف من احلضارات   -احلديدية والنحاسية وغريهامث صناعة األدوات ، وبناء املأوى، الفخار
 ااالف سنة. 7حنو  منذ دالقدمية يف مصر ووادي الرافدين وإيران وتايالن

خاصة يف ، وخالل تلك األزمنة القدمية أدت أنشطة اإلنسان اىل بعض املشكالت البيئية  
وغريها. ولقد  ، وإزالة األشجار، ي اجلائربسبب الرع، مثل تدهور الرتبة، النظم الطبيعية إلنتاج الغذاء
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مما دفع ، حىت أنه أدى اىل اندثار حضارات بأكملها، كان هذا التدهور شديداا يف بعض املناطق
وحرمت بعض ، صون بعض احليوانات طبقاا ملعتقدات دينية ماإلنسان اىل تعلم صون الطبيعة. فت
ثرية تتعلم كيف تؤقلم حياهتا وتسد حاجاهتا وبدأت مجاعات ك، املعتقدات قطع األشجار والنباتات

متثل صورة حية للهجرة املومسية اليت ، بالتنسيق مع الظروف البيئية احمليطة هبا. فالبداوة التقليدية مثال
كما متثل التفاعل احلساس ،  وبالتايل عشب املراعي(، تتحكم فيها ظروف البيئة الطبيعية) وفرة املاء

وكيف أنه استطاع لقرون طويلة احلفاظ على التوازن ، لبدوي وبيئته الصحراويةواملتوازن بني اإلنسان ا
أمثلة كثرية توضح لنا كيف  كبني متطلباته وقدرة البيئة الصحراوية على التحمل وإعادة التأهل. وهنا

ومىت حيطون ، كانوا يعرفون أين،  وغريها، ودول مشال أفريقيا، ان البدو يف مناطق الصني الوسطى
 واىل أين يرحلون مرة أخرى.، ومىت، الرحال

وكيف ، كتب علماء اإلغريق عن العالقة بني اإلنسان والبيئة احمليطة به،  سنة 2500منذ حنو   
 350حدود عام  يان اإلنسان بسلوكه وأفعاله ميكن ان يؤثر باإلجياب او السلب يف هذه البيئة. فف

" ان معظم العلل االجتماعية والبيئية اليت تعانون منها هي قبل امليالد أعلن أفالطون خماطباا عشريته :
أفالطون أول من نادى  نعلى ان تكون لديكم العزمية والشجاعة لكي تغريوها". وكا، حتت سيطرتكم

عليه ان يتحمل نفقات إعادة تأهيلها. فذكر يف كتاب " القوانني ، بأن الذي حيدث تدهوراا يف البيئة
عليه ، ولذا فانه يتطلب محاية القانون.ومن يقوم بتلويث املاء بقصد، ثه بسهولة":"إن املاء ميكن تلوي

 ". باإلضافة اىل تعويض املتضررين من هذا التلوث، ان ينظف البئر او اجلدول
وجتدر اإلشارة هنا اىل ان هذا املبدأ هو أساس ما يعرف اليوم مببدأ " من يلوث عليه ان   

 .يتحمل نفقات إزالة التلوث! "
بـل هلـا جـذورها القدميـة يف ، تتوفر أدلة قوية على أن الرتبية البيئيـة ليسـت حديثـة العهـد، والواقع

مــن خــالل ربــط الرتبيــة ، رأي يُرِجــع نشــأة الرتبيــة البيئيــة اىل القــرن التاســع عشــر ةثقافــات الشــعوب. ومثــ
معتـربة ان ، استثمار الطبيعة والعنايـة هبـاوتلقي األديان السماوية على عاتق اإلنسان مسؤولية ، بالطبيعة

وأن االهتمـام بالطبيعـة ورعايتهـا هـو ، سوء إدارة الطبيعة إمث كبري شـأنه يف ذلـك شـأن اخلطايـا األخالقيـة
وعـــدم ، داعيـــة اإلنســـان علـــى حنـــو واضـــح وصـــريح اىل التعـــاطف مـــع الطبيعـــة، فضـــيلة أخالقيـــة أساســـية

وجعــــل مــــا بــــني اإلنســــان ، يعــــة اىل اإلنســــان وتقربــــه منهــــااىل جانــــب حتبيــــب الطب، إســــاءة اســــتخدامها
  ومودة. وألفة والطبيعة انسجاما



 الفصل الثالث: التربية البيئية وحماية البيئة

80 

 

كجــزء مــتمم للعلــوم ،  اكتســبت حمتواهــا العلمــي، كفكــر وممارســة وتطبيــق،  بيــد أن الرتبيــة البيئيــة
اميــة بفضــل احلركــة املتن، يف العقــود الثالثــة األخــرية مــن القــرن العشــرين، وتطــورت علــى حنــو كبــري، البيئيــة

وخاصـة املـؤمترات العلميـة الدوليـة الـيت كرسـت ، وحتـت تـأثري األنشـطة، واملتصاعدة ألنصار البيئة ومحاهتا
 للبيئة ومشكالهتا.

يف معــرض حديثــه عــن تــاريخ ظهــور الرتبيــة البيئيــة يف منــاهج الواليــات  1985يشــري كــريك عــام 
  :بأن هناك حركتان ظهرتا على الساحة العامية ومها، املتحدة األمريكية

 حركة صون الطبيعة -
 حركة الرتبية البيئية-

 مراحل 4وبذلك مر ظهور الرتبية البيئية من خالل 
 مرحلة إيقاظ الوعي:  -  

( مــن خــالل كتــاب أكــدوا علــى إيقــاظ النــاس  1890 – 1860بــدأت هــذه املرحلــة مــن عــام )
بــل يعــد االنســان ، بقــوهلم لــيس اإلنســان هــو الكــائن الوحيــد يف هــذه البيئــة، عــن دور اإلنســان يف بيئتــه

 جزءا من هذه البيئة مع مكوناهتا احلية وغري احلية.
 مرحلة الصون البيئي:

( حيــث روج العديــد مــن الكتــاب واملفكــرين 1910- 1890ظهــرت هــذه املرحلــة مــن عــام ) 
وعلـى غـرار ذلـك أنشـئت ) جلنـة لصـون البيئـة ، بضرورة صيانة املوارد واملصادر الطبيعية احلية وغري احليـة

لالسـتجمام يف الواليات املتحدة االمريكية( اليت أكدت على ضرورة االهتمام بالغابات بوصـفها مكانـا 
 واالسرتخاء وموقعا للبحوث والدراسات.

 
 
 

 مرحلة دراسة البيئة الطبيعية:
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( حيـث تأسســت مجعيــة أمريكيــة لدراســة البيئــة 1932-1910ظهـرت هــذه املرحلــة مــن عــام ) 
وقامت هذه اجلمعية جبهود كبرية يف دراسة البيئـة الطبيعيـة ومكوناهتـا احليـة وغـري احليـة وتقـدير ، الطبيعية

 ا مما أدى إىل ظهور مجاعة حميب للبيئة.مجاهل
 مرحلة التربية البيئية: 

وقــد ، حيــث مت إنشــاء مجعيــة مدنيــة لصــون البيئــة 1937حيــث ظهــرت هــذه املرحلــة مــن عــام 
وقـد روج هلـذا الكتـاب ، أعطت هذه اجلمعية فرصة للشباب يف دراسة الغابات واألشـجار واحليـاة الربيـة

البيئة بربط البيئة يف املنـاهج الدراسـية والزيـارات احللقيـة ومـن خـالل ذلـك نشـرت كتـب واملفكرين وحميب 
 1عن حياة البحرية للثروة احليوانية والنباتية.

الــــيت عقــــدت خــــالل العقــــود الثالثــــة األخــــرية مــــن القــــرن ، وأدنـــاه أبــــرز املــــؤمترات البيئيــــة الدوليــــة
 وأهم نتائجها باختصار:، العشرين

 اعرتف بدور الرتبية البيئية يف محاية البيئة. - 1972مل مؤمتر ستوكهو  -1
 وحدد أسس العمل ، وضع إطاراَ شامالا للرتبية البيئية   -1975  ميثاق بلغراد -2

 يف جماهلا.                  
 وضع مبادئ وتوجهات للرتبية البيئية. -   1977 مؤمتر تبليسي -3
 عاملية للرتبية البيئية. اسرتاتيجيةوضع  -   1987مؤمتر موسكو  -4
أكــد علــى إعــادة تكييــف الرتبيــة البيئيــة مــن ناحيــة التنميــة  -1992مــؤمتر ريــو دي جــانريو -5
 وتعزيز برامج التدريب البيئي. ، وزيادة الوعي البيئي يف العامل، املستدامة

مــا الدوليــة و تأثرياهتــا يف مســرية الرتبيــة البيئيــة ســنعرض وبالتفصــيل  ونظــرا ألمهيــة هــذه املــؤمترات
 فيها من توصيات يف العنصر التايل. ءجا

 

 
 .43- 42، ص ص 2010.األردن : دار املناهج للنشر والتوزيع،  -تدرييب للمعلمنيبرنامج  -الرتبية البيئيةالزبيدي، صباح حسن.  1
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تأثيرات المؤتمرات الدولية في مسيرة التربية البيئية -2
ومثــة رأي ، مــع أن غالبيــة البــاحثني البيئيــني تؤكــد بــأن للرتبيــة جــذور قدميــة يف ثقافــات الشــعوب

وإلقـــاء األديـــان ، مـــن خـــالل ربـــط الرتبيـــة بالطبيعـــة، الرتبيـــة البيئيـــة اىل القـــرن التاســـع عشـــريرجـــع نشـــأة 
معتــربة ان ســوء إدارة الطبيعــة إمث  ، الســماوية علــى عــاتق اإلنســان مســؤولية اســتثمار الطبيعــة والعنايــة هبــا

لة أخالقيـــة وأن االهتمـــام بالطبيعـــة ورعايتهـــا هـــو فضـــي، كبـــري شـــأنه يف ذلـــك شـــأن اخلطايـــا األخالقيـــة
  -داعية اإلنسـان علـى حنـو واضـح وصـريح اىل التعـاطف مـع الطبيعـة وعـدم إسـاءة اسـتخدامها، أساسية

كجـزء ،  اكتسبت حمتواها العلمـي، كفكر وممارسة وتطبيق،  بيد أن الرتبية البيئية -كما أسلفنا يف سابقا 
بفضـــل ، رية مــن القــرن العشــرينيف العقــود الثالثــة األخــ، وتطــورت علــى حنــو كبــري، مــتمم للعلــوم البيئيــة

ـــأثري األنشـــطة، احلركـــة املتناميـــة واملتصـــاعدة ألنصـــار البيئـــة ومحاهتـــا وخاصـــة املـــؤمترات العلميـــة ، وحتـــت ت
 .1972منذ مؤمتر ستوكهومل عام ، الدولية اليت كرست للبيئة ومشكالهتا

 مؤتمر ستوكهولم
ملناقشـة  وهـو أول مـؤمتر لألمـم املتحـدة، 1972جوان  6-5انعقد مؤمتر ستوكهومل يف الفرتة من 

ي بالقضــايا البيئيــة. ولعــل مــن ابــرز نتــائج وإجنــازات مسيــأول اعــرتاف ر  املــؤمترواعتــرب ، املشــكالت البيئيــة
علــى جديــة التعــاون كــدليل   -يونيــب –هــو اخلــروج بتوصــية إلنشــاء برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  ؤمتراملــ

ؤمتر وإنشــاء برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة شــهد العــامل اهتمامــا بالقضــايا املــوبعــد  .الــدويل حلمايــة البيئــة
 واملشكالت البيئية ومعاجلتها.

إضافة إىل ممثلي عدد كبري مـن املنظمـات ، دولة عربية 14بينها ، دولة 114املؤمتر حضره ممثلو 
، مبــدأ 26حيــث انتهــى إىل تبــين ، والوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، احلكوميــة الدوليــة

 توصيات . 109و
 1وفيما يلي نستعرض أهم التوصيات اليت جاءت يف هذا املؤمتر كاآليت:

 دعوة احلكومات إىل بذل اجلهود حلماية البيئة من التلوث. -
 صد.رصد التلوث من خالل إنشاء شبكة عاملية من حمطات الر  -

 
 .276 -275، ص ص 2004.سوريا: دار الفكر ، 1.طاإلنسان والبيئة والتلوث البيئيوهيب، صاحل.  1
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واختـاذ اإلجـراءات ، محاية البيئة من االستغالل غـري الرشـيد للمحافظـة علـى الثـروات الطبيعيـة -
الالزمــة لضــمان حتقيــق ذلــك مــع حتميــل الــدول املتقدمــة مســئولية مــا أصــاب البيئــة يف الــدول الناميــة مــن 

 تدهور.
 املعارضة الشديدة إلجراء التجارب على األسلحة النووية. -
 ت البيئة لكافة أفراد شعوب العامل مبختلف مستويات العمر والثقافة. تشكالالتوعية مب -
املعاونة يف دعم مراكـز البحـوث املختلفـة علـى املسـتوى احمللـي واإلقليمـي والـدويل ف خمتلـف  -

 جماالت البيئة اإلنسانية والتمويل الدويل للبحوث البيئية ذات الصفة الدولية واإلقليمية.
 تدريب األفراد الالزمني للعمل يف جمال البيئة اإلنسانية.ضرورة  -
 دعوة الدول إىل توقيع اتفاقية للمحافظة على الرتاث الطبيعي والقومي. -
ووســـائل ، االهتمـــام بالدراســـات اخلاصـــة بـــالكوارث الطبيعيـــة وحماولـــة التنبـــؤ هبـــا قبـــل وقوعهـــا -

 آثارها بعد حدوثها.
 ات البيئة.إنشاء صندوق خاص لتمويل مشروع -
 حتديد أهم املشكالت اليت يلزم التعرض هلا بالدراسة والبحوث العلمية. -
الختاذ اخلطوات الالزمة إلنشاء  -منظمة اليونسكو -دعوة منظمات األمم املتحدة وخاصة  -

يغطــي كافــة املراحــل الدراســية واجلمهــور خــارج املدرســة للتعريــف مبــا ميكــن ، برنــامج دويل للرتبيــة البيئيــة
 عمله من جهود إلدارة شؤون البيئة ومحايتها.

وتعــــد هــــذه التوصــــية مبثابــــة اعــــرتاف عــــاملي بأمهيــــة الرتبيــــة البيئيــــة واحلاجــــة إليهــــا حلمايــــة البيئــــة 
بالتعــاون بــني  1975واســتنادا إىل هــذه التوصــية مت انشــاء برنــامج دويل للرتبيــة البيئيــة يف عــام ، وحتســينها

 اليونسكو واليونيب. 
بأنه بعد مؤمتر ستوكهومل وبتأثريه سـرت موجـة اهتمـام عارمـة  «راتب السعود  »ستاذ ويرى األ  

ومتثــل ذلــك بــاملؤمترات والنــدوات الــيت انعقــدت يف خمتلــف منــاطق العــامل مــن أجــل وضــع ، بالرتبيــة البيئيــة
ميثــاق بلغــراد/ يوغســالفيا  نالنظــامي. وكــاأســاس لــربامج الرتبيــة البيئيــة يف التعلــيم النظــامي والتعلــيم غــري 

 مبثابــة إطــار شــامل حــدد أســس العمــل يف 1975الــذي صــدر عــن املشــغل الــدويل للرتبيــة البيئيــة عــام 
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مؤكـداا علــى أن هـذا اجملـال يهـدف اىل تطـوير عــامل يكـون سـكانه أكثـر وعيـاا بالبيئــة ، جمـال الرتبيـة البيئيـة
مــا ، فــرادي ومجاعــات، وميتلــك مــن املعــارف واملهــارات واملواقــف وااللتــزام بالعمــل، واهتمامــا مبشــكالهتا

  1يلزم حلل املشكالت القائمة وجتنب حدوث مشكالت جديدة.
 بلغراد العالمية للتربية البيئيةندوة  

بدعوة من ، 1975أكتوبر  22-13ندوة بلغراد عقدت يف العاصمة اليوغسالفية من 
 64فيها حنو مائة عامل وخبري من  للبيئة. الندوة شاركوبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة ، اليونسكو
 من نتائج الندوة وضع إطار للرتبية البيئية حيدد غاياهتا وأهدافها وخصائصها واملنتفعني هبا.  ندولة. وكا

، وذلــك لكونــه يشــكل حــىت اليــوم، ســنقف عنــد أبــرز تفاصــيل ميثــاق بلغــراد، وافيــة لوبتفاصــي
رجـاء العـامل. إطاراا علمياا ومرشداا معاصراا للرتبويني البيئيني يف شىت أ، عاماا  22وبالرغم من صدوره قبل 

  2وأدناه تفاصيله:
 غايات وأهداف التربية البيئية: -1

هتدف الرتبية البيئية اىل متكني اإلنسان من فهم ما تتميز به البيئة من طبيعة معقدة نتيجة   
بالوسائل للتفاعل بني جوانبها البيولوجية والفيزيائية واالجتماعية والثقافية.وتزويد األفراد واجملتمعات 

مبا يسهل ، الالزمة لتفسري عالقة التكامل اليت تربط بني هذه العناصر املختلفة ف املكان والزمان
تواؤمهم مع البيئة ويساعد على استخدام موارد العامل مبزيد من التدبري واحليطة لتلبية احتياجات 

اجياد وعي وطين بأمهية البيئة كما تسعى الرتبية البيئية إىل ،  االنسان املختلفة يف حاضره ومستقبله
بالنسبة ملتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية حبيث تؤدي إىل إشراك الناس جبميع 
مستوياهتم و بطريقة فعالة يف صياغة القرارات اليت تنطوي على املساس بنوعية بيئتهم مبكوناهتا 

لبيئية أيضا إىل خلق وعي بأمهية التكامل البيئي يف هتدف الرتبية ا اتنفيذها. كمويف مراقبة ، املختلفة
ان للرتبية  اككل. كمإذ أنه يرتتب على أي قرار تتخذه الدولة آثار عل املستوى الدويل  ، عاملنا املعاصر

البيئية دور يف تنمية روح املسؤولية والتضامن بني مجيع دول العامل بغض النظر عن درجة تقدم كل 
  نظام يكفل محاية البيئة البشرية وحتسينها.ولتكون أساسا ل، منها

 
 .2016-2015ص ص، 7200، للنشر والتوزيع حلامدومكتبة  دار: عمان (.البيئية) دراسة يف الرتبية  اإلنسان والبيئة. راتب السعود،  1

 .235احلمد، رشيد وصباريين، حممد سعيد. مرجع سابق، ص 2
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 خصائص التربية البيئية: -2
يضفي السعي اىل حتقيق الغايات واألهداف اليت مر ذكرها على عملية التعلم خصائص   

أو ، سواء يف ما يتعلق بتصميم مضمون الرتبية وتنظيمه، ويتطلب توافر شروط معينة فيها، معينة
 والتعلم وطريقة تنظيم هذه العملية.بأساليب التعليم 

، وقد تكون أهم مسة هلذه الرتبية هي كوهنا تتجه اىل حل مشكالت حمدودة للبيئة اإلنسانية
على إدراك املشكالت اليت ، وأياا كان مستواهم، فهدفها معاونة الناس أياا كانت الفئة اليت ينتمون اليها

حبلها. الطرق والوسائل الكفيلة  أسباهبا وتقييموحتليل ، تقف حائالا دومنا فيه خريهم كأفراد ومجاعات
واألنشطة الرامية اىل حل  لالسرتاتيجياتهتدف كذلك اىل إشراك الفرد يف وضع حتديد اجتماعي  يوه

فمرد ذلك يف ، كانت توجد اليوم مشكالت بيئية كثرية  االبيئة. وإذاملشكالت اليت تؤثر على نوعية 
، لة من الناس كانوا قد أعدوا لتبين مشكالت تتسم بالتحديد والتعقيدجانب منه اىل أن قلة ضئي

بإفراطه يف التجريد وعدم التناسق يف ، اساء التعليم التقليدي دهلا. وقفضالا عن إجياد حلول فاعلة 
اليت تتخذ من ، إعداد األفراد ملواجهة ما يطرأ على واقعهم من تعقيدات متغرية . يف حني ان الرتبية

الظواهر  جوانبها لتفسري املعارف بشىتتظافر ، العكس تتطلب على، مشكالت بيئية حمدودة حموراا هلا
 الواقعة املعقدة.

وهي كوهنا تأخذ مبنهج جامع لعدة فروع ، ومع ذلك تربز مسة أخرى من مساهتا األساسية  
حنو سليم ان تكون  أنه حيسن لفهم هذه املشكالت على عالبيئة. والواقعلمية يف تناول مشكالت 

على البيئة من وجوه الرتابط القائمة بني الظواهر واألوضاع السائدة واليت كان أتباع هنج يعتم على فرع 
واحد من فروع العلوم سينحو اىل جتزئتها. فالنهج اجلامع لعدة فروع علمية يتجاهل احلدود الفاصلة 

إذ انه ال ، وابعد عن التبسيط للمشكالت املاثلة ويعىن بإعطاء نظرة أكثر مشوالا ، بني العلوم التخصصية
ولكن يف فهم العملية فهماا شامالا قبل التطرق ، يتمثل يف البدء بوضع العلوم املختلفة جنباا اىل جنب

اىل حتليل إحدى املشكالت اخلاصة وحلها. على ان التوصل اىل تربية جامعة لعدة فروع علمية بصورة 
غي ان نسعى اىل حتقيقه تدرجيياا. ويفرتض لذلك ان تقوم اتصاالت ميسرة حقة يشكل مطلباا صعباا ينب

ووضع نظام مالئم للتعليم يأخذ يف اعتباره ، بني املعلمني بفضل ما يتلقاه املختصون من تدريب جديد
 الروابط الفكرية واملنهجية بني فروع العلم على اختالفها. 
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للتنويه ، استجابة فاعلة، اجات االجتماعيةوتدعو احلاجة اىل وضع تعليم يستجيب لالحتي  
وهي انفتاحها على اجملتمع احمللي املعني. فليس ، بإحدى اخلصائص الرئيسية األخرى للرتبية البيئية

ان تعمل على تنمية املعارف واملهارات ، اليت هتدف اىل حل مشكالت بيئية موحدة، يفرتض يف الرتبية
ومن ، على تطوير عرف حملي ميارس يف بيئات حمدودة، وبوجه أخ، بل وان تعمل أيضاا ، وحسب

وال يتحركون حلمايتها او حتسينها ، التحقق بان األفراد واجلماعات ال يولون اهتمامهم لنوعية البيئة
وحني يواجهون ما يعرتض سبيلهم من ، إال يف غمار احلياة اليومية جملتمعهم احمللي، بعزم وإصرار
 مشكالهتا. 

ألنه من اجللي ان كثرياا مما يسمى باملشكالت الوطنية ال يعدو  ، وهلذا النهج اجلماعي أمهية  
وان كانت مشرتكة بني عدة جمتمعات حملية يف وقت واحد. وإذا ، كونه حصيلة مشكالت فردية

يف الوقت ، فإننا نكون قد قطعنا بذلك، يةأمكن حل مشكالت معينة ختص أحد اجملتمعات احملل
 شوطا صوب حتسني البيئة لصاحل جمتمع أوسع نطاقاا مثل القطر او املنطقة. ، نفسه

وهنوض شىت ، توفر اإلدارة السياسية الالزمة، ويتطلب حتسني نوعية البيئة من ناحية أخرى  
ائل متعددة. ذلك ان التضافر قطاعات اجملتمع ببذل جهود لدعمها بكفاياهتا ومبا متلكه من وس

يف ، واملهارات العملية، والنظرة اجلمالية، مثل القيم، احلقيقي بني قدرات املعرفة وغريها من العناصر
اليت يتكون منها اجملتمع ، ومشاركة األفراد داخل خمتلف اجلماعات واملرافق، إطار اجلهود املنسقة

 وحتسينها.  اسيؤدي اىل فهم البيئة وترشيد إداراهت، احمللي
وهو ما تتميز به من طابع ، وهناك يف النهاية جانب َاخر من اجلوانب األساسية للرتبية البيئية  

االستمرارية والتطلع اىل املستقبل. فحىت وقت قريب من تأريخ اإلنسانية كان التغيري يف اإلطار 
 ظروف كهذه ان يتعلم أبناء وكان من امليسور يف، االجتماعي والثقايف والطبيعي للحياة حيدث ببطء

وان ينقلوها اىل أبنائهم وهم على يقني من ان هذا الرتاث ، األجيال اجلديدة قيم اَباءهم ومعارفهم
الثقايف سيكون كافياا لضمان تالؤمهم مع اجملتمع. ومنذ الثورة الصناعية وخالل النصف الثاين من 

نيفة. فقد أدى التقدم الباهر الذي أحرزته تعرض هذا اإلطار هلزة ع، بوجه أخص، القرن العشرين
املعارف العلمية وتطبيقاهتا التكنولوجية اىل مضاعفة سيطرة اإلنسان على بيئته وتزايدت سرعة التغريات 
اليت تعرضت هلا. ويف يومنا هذا تتغري البيئة الطبيعية واملبنية يف خمتلف جوانبها بسرعة بالغة مما يسفر 

ومن تولد مشكالت جديدة دون انقطاع. ، واجتماعية وثقافية جديدةعن ظهور نظم اقتصادية 
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إذاا  وأصبحت املعارف والتقنيات تتغري للمرة األوىل يف تاريخ اإلنسان خالل فرتة تقل عن عمر الفرد.
بطابع االستمرار. ، يف هذا السياق، من ان تتسم، هتدف اىل حل مشكالت البيئة، ال مناص لرتبية

يتعني على ، تتخلف املعارف اليت يكتسبها الناس ضماناا الستمرار فاعلية األنشطة اجلاريةولكي ال 
يف ذات ، وان تعىن، الرتبية البيئية ان حترص دائماا على إعادة صياغة توجيهاهتا ومضموهنا وأساليبها

ا لألوضاع مستوفية بصورة دائمة مع تطويعه، بان ان تكون املعارف املتاحة ملختلف الفئات، الوقت
 اجلديدة باستمرار. وهي تتدرج هبذه الصفة يف إطار الرتبية املستدامة.

ان تلعب دورا أساسيا يف درء ، ويتحتم عليها، اىل أنه ميكن للرتبية، وخنلص من كل ذلك
وحلها. ولكنه من الواضح ان اجلهود الرتبوية لن تؤيت مثراهتا الكاملة إذا جتاهلت ، مشكالت البيئة

ومنها على سبيل املثال ان يكون هناك تشريع يسعى اىل حتقيق نفس ، امل اهلامة األخرىبعض العو 
، وان تفرض قرارات حازمة، وان تتخذ التدابري الالزمة للسهر على حسن تطبيق القوانني، األهداف

 اليت يتزايد نفوذها بني الناس.، وان يستعان بأجهزة إعالم اجلماهري
وان تشكل كآلا مرتابطاا حىت تستطيع ان ، ان تتضافر فيما بينهاوينبغي لكل هذه العوامل   

تسهم يف محاية البيئة وحتسينها بصورة فاعلة. ومن أجل ذلك فعلى الرتبية ان تعمل على تصريف 
مبا يقوم ، وغريهم من املسؤولني ممن يتمثل يف قراراهتم رد اجملتمع على مشكالت البيئة، رجال السياسة
مع توعيتهم باحلاجة املاسة ألتباع أساليب أكثر رشاداا يف تدبري ، مية من تكافل وتكاملبني البيئة والتن

ومن ، فينبغي ان تعود بالنفع على مجيع قطاعات الناس، أمور البيئة. وإذا كانت التنمية عملية مستمرة
اعتبار الالزم لسياسات التنمية ان تضع البيئة يف اعتبارها. وإذا أسقطت متطلبات التنمية من 

االهتمامات البيئية فسيؤدي ذلك على العكس اىل وضع سياسات ال تعود بالنفع على اجملتمع احمللي 
 يف جمموعه.
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 المنتفعون بالتربية البيئية -3
متارس فكرة الرتبية الشاملة املستدمية واملتاحة للجميع تأثرياا واضحاا على مفهوم الرتبية البيئية   

ان تصبح متاحة  يووظيفتها. وينبغحبكم طبيعتها ، الرتبية هتم اجملتمع يف جمموعهان هذه  وتنظيمها. إذ
بوسائل تتالءم مع االحتياجات واملصاحل والبواعث اخلاصة بكل فئة من ، جلميع ألفراد اجملتمع احمللي

 فئات العمر ومن الفئات االجتماعية املهنية على اختالفها.
فمن املناسب إدخاهلا ، الرتبية متواصلة ومتاحة للجميعوما دام من الضروري ان تكون هذه   

 أو النظامي وغري النظامي.، يف مجيع مراحل التعليم املدرسي وغري املدرسي
جانب دورها يف نقل  البيئية. فإىلويأيت تعليم اجلمهور يف مقدمة املهام اليت تناط بالرتبية   

ينبغي هلا ان تعمل على توعيتهم مبا يصادفهم يف حياهتم اليومية من ، املعارف العامة اىل مجيع املواطنني
 والعمل بصورة جادة على حل هذه املشكالت. ، وان حتثهم على انتهاج سلوك قومي، مشكالت بيئية

وان تدخل يف ، اختالف أعمارهمومن الالزم ان تصبح الرتبية البيئية متاحة للناس على   
واجلامعي. ويف شىت ، والثانوي، واملتوسط، واالبتدائي، التعليم املدرسي جبميع مراحله: رياض األطفال

ان  إليها. ويتعنيأنشطة التعليم غري املدرسي لصاحل الناشئة والبالغني أياا كانت فئة الناس اليت ينتمون 
 تنمى يف كل مؤسسات التعليم ومناهجه. وان تدمج يف عملية التعليم العام بكل بلد

تأثري كبري على البيئة. ، عملها ونفوذها محبك، هلا، بتعليم فئات معينة، وتتصل املهمة الثانية  
ورجال القضاء ، وخرباء ختطيط املدن، واملعماريون، واملعنيون هنا بصورة مباشرة هم املهندسون

وغريهم. وال مندوحة لتوعية هؤالء ، واألطباء، والنقابيون، الصناعةورجال ، ومتعهدو البناء، والقانون
حبسب املهن والفئات االجتماعية ، بنتائج قراراهتم وأعماهلم بالنسبة للبيئة من ان توضح مناهج التعليم

يف املؤسسات املختصة بتدريب  النظامي أوإدخال هذا النوع من الرتبية يف التعليم  ناملعنية. وميك
او ، سواء أكان ذلك أثناء تدريبهم املبدئي، الفئات اليت متارس مسؤوليات اجتماعية معينةخمتلف 

 مبناسبة عودهتم الستكمال دراستهم. 
وتتصل املهمة الثالثة بتدريب بعض املهنيني والعلميني ممن يعكفون على دراسة مشكالت   

لف من أشخاص ميلكون مهارات تتأ، ويتعلق األمر من هذه الناحية مبجموعة ضخمة، بيئية حمددة
وهندسة. بعضهم أصحاب ختصصات عليا وتقنيات مراقبة تلوث اهلواء واملياه ، تقنية بالغة التنوع
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ان  بمتشابكة. وجياآلخر يتلقى تدريباا جامعياا بني فروع العلم إلعدادهم ملعاجلة مشكالت  موبعضه
هؤالء  لاألساسية. فكبيعية واالجتماعية يدخل يف احلساب أيضاا األخصائيون يف جماالت العلوم الط

بوضع معارف وثيقة يرتكز عليها ، حبكم حبوثهم وأعماهلم التخصصية، املهنيني والعلميني مطالبون
 التعليم والتدريب يف جمال البيئة.

سواء من حيث ، ومن املفيد ان نشري اىل ان مثة عالقات تربط بني املهام الثالث اَنفة الذكر 
يتسم ذلك التعليم وهذا  ذالرتبية. إمن حيث املؤسسات اليت تكلف هبذه  البيئية أوية مضمون الرتب

اليت أوردنا كالا منها على حده يف هذه الدراسة ، من ان تنفذ املهام دمستمرين. والبالتدريب بكوهنما 
أيضاا ان تشكل التوجيهات واملضامني كالا مرتابطاا  منسقة. ويتعنيبطريقة ، ألغراض منهجية وحتليلية

وميكن استخدامه كمرجع مشرتك ألنشطة الرتبية البيئية على ، يستند اىل اخلربة العملية واملعرفة العلمية
وتفاعل عناصرها البيولوجية والفيزيائية ، أهنا عملية يتم خالهلا توعية األفراد واجلماعات ببيئتهم

فضال عن تزويدهم باملعارف والقيم واملهارات واخلربة وباإلرادة اليت تيسر هلم ، افيةواالجتماعية والثق
ان تكون هذه الرتبية  يواملستقبل. وينبغحلل مشكالت البيئة يف احلاضر ، سبل العمل فرادى ومجاعات

 راهتم.وإمنا أيضاا لسلوك املسؤولني ممن ميكن ان تتأثر البيئة بقرا، هادية ال لسلوك الناس وحدهم
أو هو يف الواقع) ميثاق أخالقي ، كان ميثاق بلغراد مبثابة إطار علمي للرتبية البيئية،  والواقع

 دعق، هذا امليثاق ربأث، مت دالبيئية. وقيعترب األساس لكل عمل مستقبلي يف جمال الرتبية  عاملي(
من بينها ندوة عربية للرتبية البيئية عقدت بالكويت يف نوفمرب ، ندوات وطنية يف أقاليم العامل املختلفة

عربية للرتبية البيئية أخذت معامل  السرتاتيجية. وتوصل اجملتمعون فيها اىل وضع معامل 19761عام 
 ولكن دون إغفال لتكامل البيئة العربية مع باقي بيئات العامل.، ومسات البيئة يف الوطن العريب

 2:الندوة العربية للتربية البيئة في الكويت
.انعقدت هذه الندوة يف الكويت  ةالعربية للرتبية البيئي ةاالسرتاتيجيتعد هذه الندوة من املعامل 

وذلك من أجل وضع اسرتاتيجية عربية للرتبية البيئية  1976نوفمرب  26- 21يف الفرتة الواقعة بني 
من دول ، واستعدادا للمؤمتر الدويل احلكومي للرتبية البيئية الذي عقد يف تبيليسي) عاصمة جورجيا

الندوة من الوثائق املهمة يف مؤمتر تبيليسي.وساهم  االحتاد السوفيييت السابق( حيث مت عد نتائج هذه
 

 .238 صاملرجع السابق،  احلمد، رشيد وصباريين، حممد سعيد. 1

 .289-288وهيب، صاحل.مرجع سابق، ص ص  2
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يف اعداد هذه الندوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ) االليكسو( وبرنامج االمم املتحدة للبيئة ) 
وحضر الندوة ثالثون خبريا عربيا من ثالثة عشر دولة ، ومنظمة اليونسكو ودولة الكويت، اليونيب(

 عربية.
البيئية االمم املتحدة للتنمية البيئية ومفهوم الرتبية  مناقشتها برنامجوضوعات اليت متت وأهم امل

 وأمهيتها, وحالة الرتبية البيئية يف البالد العربية.، الرتبية البيئية وأهداف
 السرتاتيجيةاجملتمعون إىل منطلقات  البيئية توصلوانطالقا من ضرورة بناء خطة عربية للرتبية 

 كن تلخيص أهم معاملها ومساهتا كاآليت:عربية مي
تطعيم مناهج التعليم مبختلف أنواعه ومراحله بالرتبية البيئية بشكل متكامل مع املقررات  * 

 منفصل يف مراحل التعليم اجلامعي. لوبشك، الدراسية املختلفة يف التعليم العام
بالقدر املناسب من الرتبية البيئية  تإمداد املواطنني يف مجيع األعمار وعلى خمتلف املستويا *

 وذلك عن طريق وسائل اإلعالم ونشاط اجلمعيات املعنية
 األخذ باحلسبان برامج التنمية الشاملة يف الوطن العريب. *
 األخذ باحلسبان االمكانيات العربية املتاحة للرتبية البيئية. *
األخذ باحلسبان أن البيئة كل اليتجزأ ولذا جيب أن تشمل الرتبية البيئية كل جماالت البيئة  *

 االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والتشريعية والثقافية واجلمالية.
التأكيد على امهية قيام مشاركة فعالة يف توخي حدوث األضرار واألخطاء اليت تتعرض هلا  *

 البيئة.
 قضايا البيئة بنظرة قومية وعاملية مع مراعاة الفوارق اإلقليمية. البحث يف *
 التوجه إىل األوضاع احلالية واملستقبلية بالبيئة. *
 البحث يف مجيع قضايا التنمية من منظور بيئي. *
 التمسك بقيمة وضرورة التعاون والتنسيق احملل والقومي والدويل يف حل مشكالت البيئة. *

 التوصيات:
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 لي التوصيات اليت انتهت إليها الندوة.وفما ي
 املسح الشامل ملكونات البيئة ومشكالهتا يف الوطن العريب لتوثيقه واالنتفاع به.  •
 إعداد وتنسيق وتوثيق املعلومات اخلاصة بالرتبية البيئة. •
التنمية استمرار الدول العربية يف خطط التنمية مع مراعاة البيئة ومحايتها مبا خيدم أغراض  •
 الشاملة.

إنشاء هيئات متخصصة يف محاية البيئة حكومية وغري حكومية يف الدول العربية اليت  •
 المتتلك مثل هذه اهليئات.

 إعداد مراجع خاصة للثقافة البيئية العامة. •
 إدخال املعلومات البيئية املناسبة ضمن املناهج غي مراحل التعليم العام.  •
  العلوم البيئية يف مجيع كليات اجلامعة وأقسامها.إدخال مقررات خاصة يف •
، إعداد برامج يف العلوم البيئية توجه إىل املهنيني من الفئات املتخصصة) املهندسون •
صانعوا ، املخططون، االقتصاديون، الفيزيائيون، الكيميائيون، ضباط الغابات، الزراعيون

 القرارات...اخل(.
 إعداد مناذج ملواد الربامج اإلذاعية والتلفزيونية املتعلقة بالبيئة والرتبية البيئية. •
إعداد هيئة تدريس ملرحلة التعليم اجلامعي يتخصص أفرادها يف العلوم البيئية املتكاملة  •

 والرتبية البيئية.
 ة األوىل.إدخال الرتبية البيئية يف معاهد املعلمني وتدريبهم إلعداد مدرسي املرحل •
دراسة الرتبية البيئية والبيئة املتكاملة يف مواضيع الدبلوم واملاجستري والدكتوراه داخل وخارج  •

 الوطن العريب.
 تأمني املراجع للمكتبات يف العلوم البيئية والرتبية البيئية. •
 إعداد معجم خاص باأللفاظ البيئية يشرتك فيه املتخصصون يف كافة الدول العربية. •
 عقد لقاءات دورية للخرباء العرب للتباحث يف خمتلف القضايا والرتبية البيئة وتبادل اخلربات.•
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عقد دورات تدريبية ملعدي الربامج اإلذاعية والتلفزيونية وحمرري الصحف ليستطيعوا تناول  •
 موضوعات البيئة والرتبية البيئية بصورة مناسبة.

 إعالن وتوصيات مؤتمر تبليسي
الذي نظمته ، انعكس صدى ميثاق بلغراد يف إعالن املؤمتر الدويل احلكومي للرتبية البيئية  

يف الفرتة من ، اليونسكو بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مدينة تبليسي جبورجيا السوفيتية
تعريف  .إذ أكد إعالنه على ان الرتبية البيئية ترمي بشكل أساسي اىل1977أكتوبر  26 – 14

الناجتة عن تفاعل مكوناهتا ، األفراد واجلماعات بطبيعة البيئة بشقيها الطبيعي واملشيد أو املبين
وكذلك احتساب املعارف والقيم واملواقف ، البيولوجية والطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

ل املشكالت االجتماعية وتدبري واملهارات اليت تساعدهم على املسامهة املسئولة والفعالة يف بلورة ح
 أمور نوعية احلياة يف البيئة.

 تناول جدول أعمال املؤمتر املوضوعات التالية:
 مشكالت البيئة الرئيسية يف اجملتمعات املعاصرة. – 1
 دور الرتبية يف مواجهة مشكالت البيئة. – 2
اجلهود اليت تبذل يف الوقت الراهن على املستويني القومي والدويل من أجل تنمية الرتبية  – 3

 البيئية.
 اسرتاتيجيات تنمية الرتبية البيئية على املستوى القومي. – 4

جاءوا اليه حيملون ، التقى فيه أناس من كل حدب وصوب، كان مؤمتر تبليسي جتمعاا ضخماا 
ينقذ اجلنس البشري من ويالت ، وضمري بيئي، عو كلها اىل تنمية ُخلق بيئيتد، تواسرتاتيجيا، أفكاراا 

املمارسات اخلاطئة يف البيئة البشرية. وكان الذين التقوا يف تبليسي ميثلون خمتلف قطاعات اجملتمع 
مهندسون  ، أساتذة جامعات، معلمون، واضعو مناهج دراسية، خمططون، الدويل: وزراء تربية

، إعالميون، نقابيون، أطباء، قضاة، حمامون، مهنيون، اقتصاديون، بيولوجيون، ئيونفيزيا، كيماويون
 ىل ما يلي:إوخلصوا ، بتشخيص واقع البيئة الراهن وغريهم. وقد قام هؤالء



 الفصل الثالث: التربية البيئية وحماية البيئة

93 

 

ان االهتمام اجلدي باملشكالت البيئية يشكل ظاهرة حديثة العهد نسبياا يف جمتمعنا  -1
، أنه كانت هناك دائماا مظاهر معينة تفصح عن االهتمام ببعض القضايا املتصلة بالبيئة عاملعاصر. فم

تيجة ملا طرأ ون، ونتيجة لتقدم العلم بسرعة خارقة، فلم حيدث إال يف خالل العقود القليلة املاضية فقط
واكتسبت مشكالت كانت موجودة ، ان برزت مشكالت جديدة، من تغيريات تكنولوجية واجتماعية

وأصبح من املسلم به اآلن أن كثرياا من األنشطة البشرية تسفر جمتمعة عن ، جديدة متاماا  قبل أبعادامن 
راك ان بعض املشكالت اليت الظواهر اجلديدة أيضاا إد نتداركها. ومنتائج ضارة بالبيئة قد يستحيل 

بل ، قد تؤثر على اجلنس البشري يف جمموعه، وفقاا لبيئة البلد الذي تظهر فيه، تنشأ يف أشكال حمدودة
ان هناك مشكالت بيئية ميكن تصديرها اىل بالد أخرى عن طريق الرتتيبات الرامية اىل التجارة 

 واالستثمار.
، 1972الذي اعرب عنه مؤمتر ستوكهومل عام ، وما فتئ اإلحساس بإحلاح مبشكالت البيئة  

 قائماا حىت اآلن.
 االبيئة. وإذنفسه هو نوع من تدهور  رللتنمية. فالفقومثة يف الوقت ذاته حاجة ملحة  -2

التنمية. نظرنا اليه هبذا املفهوم فلن يصبح يف وسعنا ان نفاضل بعد اآلن بني محاية البيئة واحلاجة اىل 
وبوجه خاص يف ما بني اجلماعات األقل ، ان محاسية البيئة يف الكثري من البالد األقل حظاا  كذل

وخاصة لتلبية ، له إمنا يتطلب حتقيق التنمية كشرط الزم، واليت تشكل الغالبية الساحقة، حظاا 
 االحتياجات األساسية ألشد الناس فقراا يف العامل.

محاية البيئة وحتسينها تتوافق اىل حد بعيد مع التنمية يف ظل  توواقع األمر ان اسرتاتيجيا  
فهما مظهران مرتبطان وال انفصام بينهما لقدرة البشر على حتسني حياهتم وهتيئة ، هذه الظروف

رفاهية األجيال املقبلة. فينبغي لإلنسان ان يستخدم موارد األرض بطريقة ميكن معها الظروف املواتية ل
اإلحساس باملسؤولية اجتاه األجيال املقبلة ميثل  ابعد. وهذان تنتقل اىل أناس مل يشهد العامل مولدهم 

 وال زال الشوط اىل حتقيقه بعيداا.، جانباا بالغ األمهية من الوعي باملشكالت البيئة
 
وعلى ضرورة اختاذ ، ومثة اتفاق عريض يف الرأي على خطورة الوضع بالنسبة للبشرية مجعاء -3

بيد أنه مل ، جتلى ذلك مثاالا يف موضوعات املؤمترات الدولية اليت عقدت مؤخراا  دعاجلة. وقتدابري 
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أي اجلنس ، املعنينييتبلور بعد إدراك واضح أو رشيد خبطورة القضايا املطروحة لدى العدد األكرب من 
أحياناا من بعض ، ما حتدث مقاومة للمشروعات الرامية اىل عالج الوضع الراهن بأسره. فكثرياا البشري 

 الناس الذين يتضررون به يف املقام األول قبل غريهم.
على الصعيدين الوطين ، وعلى الرغم من اختاذ التدابري واإلقدام على عدد من املبادرات -4

فانه يبدو اهنا ال تفي باملتطلبات أو اآلمال اليت أعرب عنها املؤمتر. وألن  ، منذ مؤمتر ستوكهومل، والدويل
قيل ان  داخلطورة. ولقفانه ال ينبغي املغاالة يف تصوير هذه ، كانت احلالة البيئية خطرية اىل هذا احلد

ينبغي له  فيها. والفهو يستطيع أن يغري ومن مث ، اإلنسان هو الكائن احلي الوحيد الذي ال تقيده بيئته
 عليه أيضاا ان حيسنها. بل، ان حيميها فقط

ما حبثت املشكالت بطريقة  اهلا. فكثري ان حل املشكالت البيئية يقتضي أوالا حتليالا دقيقاا  -5
 ان يبدأ التحليل يبينها. وينبغبدالا من دراستها دراسة شاملة لبحث العالقات املتبادلة ، جزئية

مع أخذ مدى أضرارها ، تتعرض هلا البيئة للبيئة أواألخطار اليت حتدثها  وأالتلف بتصنيف ألنواع 
 باإلنسان باالعتبار.

كما تشمل البيئة ،  وهناك اآلن اتفاق على ان البيئة تشمل البيئة االجتماعية والثقافية  
العالقات املتبادلة بني البيئة الطبيعية ومكوناهتا ومن مث جيب ان تضع التحليالت يف االعتبار ، الطبيعية

عن ذلك فان املشكالت البيئية  والثقافية. وفضالا كذلك العوامل االجتماعية ،  البيولوجية والفيزيائية
او مشكالت ، ليست قاصرة على مشكالت االستخدام الضار او غري الرشيد للموارد الطبيعية

، وسوء ظروف الصحة العامة، نقص السكن خلف مثلالتبل هي تشمل بعض مشكالت ، التلوث
كما ،  مجيع املشكالت النامجة عن الفقر -أعم ةواإلنتاج. وبعبار وقصور أساليب اإلدارة ، وسوء التغذية

 تتضمن أيضاا بعض املشكالت املتعلقة حبماية الرتاث الثقايف والتارخيي.
حلول للمشكالت اليت رمبا  وما من شك يف ان العلم والتكنولوجيا يستطيعان إجياد -6

أنه ال ينبغي ان تكون  داحللول. بييكونان قد ساعدا بالفعل على إحداثها أو اإلسهام يف إجياد تلك 
ان تراعي فيها ، يف كثري من احلاالت، بل ينبغي، احللول املنشودة قصرية املدى او حمدودة األفق

 كثرياا ما تكون من املسببات األساسية لتلك املشكالت.  والثقافية اليتالعوامل االجتماعية 
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لكي يتسىن ، فاملطلوب إذاا هو إعادة النظر يف العالقات املعقدة والدقيقة بني اإلنسان وبيئته  
او إعادة التوازنات ، حفظ يالبيئية. وينبغلإلنسان الشروع يف إتباع منط إمنائي سليم من الناحية 

والطاقة خالل األنظمة البيئية الطبيعية واألنظمة البيئية اليت عدهلا اإلنسان  الضرورية يف تدفق املادة
مما ، على السواء. ويقتضي ذلك معرفة أفضل بالعالقة بني أنشطة اإلنسان واألنظمة البيئية املختلفة

 يقتضي بدوره مزيداا من البحوث اجلامعة لعدة فروع علمية.
أصبح من الضروري التمييز بني  دالتنمية. فق مناذج النظر يف ذلك إعادةعن  ويتعني فضال -7

هذا دافعاا إضافياا اىل املناداة بنهج  بالتنمية. ويعتربسواء ما يتعلق بالبيئة او ، الضروريات والكماليات
مشويل يف دراسة املشكالت البيئية اليت تستلزم إسهام مجيع العلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية يف 

ألزمة حضارية وال  انعكاسااملسلم به على نطاق واسع ان تلك املشكالت تعد  نحلها. ومو حتليلها 
 يقل مضموهنا األخالقي أمهية حبال عن عناصرها التكنولوجية أو االقتصادية.

وجيب ان يقرتن االعرتاف املتزايد بعواقب املشكالت البيئية وتداعياهتا بالتضامن بني  -8
دف حتسني إدارة البيئة مبا حيقق منفعة اإلنسان والتقليل من الفوارق القائمة كما ينبغي ان يسته،  األمم
 وإرساء عالقات دولية تقوم على اإلنصاف يف إطار نظام دويل جديد.، حالياا 

، إذا كانت الغاية املنشودة هي تفهم القضايا املطروحة، وللرتبية البيئية دور واضح تؤديه  
 ارف واملهارات واملواقف الكفيلة بتحسني الوضع الراهن.وتزويد املعنيني مجيعاا باملع

توصية تناولت جماالت الرتبية البيئية املختلفة على مستوى  41وقد أصدر مؤمتر تبليسي ، هذا
 هي:، أطر رئيسية 3وحددت التوصيات يف ، العامل ككل
توسيع نطاق الرتبية البيئية ترتكز اخلمس توصيات األوىل حتت عنوان " الرتبية البيئية " على  -

وتركز هذه التوصيات على احلاجة ، بطريقة ميكنها من مقابلة احتياجات التنمية البشرية للدول النامية
 إىل دمج الرتبية البيئية يف نظم التعليم النظامي وغري النظامي.

لى (حتت عنوان " اسرتاتيجية تنمية الرتبية البيئية ع 21– 6وضعت التوصيات من)  - 
 على أساس من البحوث والتجريب. االسرتاتيجيةالصعيد القومي " على أن يعتمد حتديد هذه 

( حتت عنوان " التعاون الدويل  41 – 22وكانت اجملموعة األخرية من التوصيات )  –
كما نص ،  واإلقليمي " وقد ظهر منها احلاجة إىل تقوية االتصال والتعاون بني أقاليم العامل املختلفة
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ضها على أن تقوم منظمة اليونسكو بتطوير قدرات مكاتبها اإلقليمية للمساعدة يف النهوض بالرتبية بع
 1وذلك بتزويدها باملختصني مع توسيع نطاق هذا املكتب.، البيئية

هي حتديد دور منظمة اليونسكو وبرنامج االمم املتحدة ، ومن التوصيات اهلامة اليت صدرت
وتويل الدور القيادي يف عمليات التطوير والتطبيق نظرا لتوفر اخلربات ، الرتبية البيئيةللبيئة يف تطوير 

يف حني يتوىل برنامج األمم املتحدة للبيئة ) اليونيب( دور التنسيق بني املنظمات الدولية بسبب ، فيها
 خرباته يف الشؤون البيئية.

 :وفيما يلي أهم التوصيات 
، يل احلكومي للرتبية البيئية يف تبليسي باإلحتاد السوفييت السابقجاء يف توصيات املؤمتر الدو 

( ملا كانت الرتبية البيئية قد تيسر محاية البيئة 1ما يلي: التوصية رقم )1977الذي انعقد يف أكتوبر 
املؤمتر  البيئية. فانوحتسني نوعيتها مما حيسن نوعية احلياة البشرية واحلفاظ على صالحية األنظمة 

  يوصي األعضاء مبا يلي:الدويل
وحتسني ، أن هتدف الرتبية البيئية اىل إجياد وعي وسلوك وقيم منن أجل محاية الغالف احليوي

 لوالطبيعي. ويشمواحلفاظ على القيم واألخالق والرتاث الثقايف ، نوعية احلياة لإلنسان يف كل مكان
واآلثار واملواقع واحلياة الطبيعية لإلنسان ذلك األماكن املقدسة واملعامل التارخيية واألعمال الفنية 

 وفصائل النبات واحليوان واملستوطنات البشرية. 
 وحتقيقاا لألهداف املشار إليها يوصي املؤمتر الدول األعضاء بـ:  
ان تتوىل السلطات املختصة إنشاء وحدات متخصصة يعهد إليها بإعداد كوادر قيادية  -1

، وتطوير املناهج الدراسية مبا يتالءم مع متطلبات البيئة احمللية واإلقليمية والدولية، باجملاالت البيئية
طرق الوسائل التعليمية وما يتطلبه ذلك من  داملطورة. وحتديوتأليف الكتب واملراجع الالزمة للربامج 

 هبدف شرح وتبسيط املناهج والربامج البيئية.، أدوات مساعدة مسعية وبصرية
 ويهدد حياة اإلنسان وصحته واقتصادياته.، عن كل ما يشوه البيئة االمتناع -2

 
 .293- 292.مرجع سابق، ص . االنسان والبيئة والتلوث البيئيوهيب، صاحل 1
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وتسهم يف برامج الرتبية البيئية على ، تشجيع إنشاء مجعيات أهلية تعمل على محاية البيئة -3
 خمتلف املستويات الشعبية واملهنية وصانعي القرارات.

ريس عناصر الرتاث الثقايف مبا يف ذلك تد، بذل كل اجلهود املمكنة يف سبيل محاية الرتاث-4
 يف برامج الرتبية البيئية.

 األخذ يف االعتبار ما للقيم األخالقية من اَثار إجيابية لدى تطوير برامج الرتبية البيئية. -5
ودعت اىل إدخال هذا اجلانب ، على بيئة العمل وأمهيتها لكل إنسان 7وركزت التوصية رقم   

وتزود الدارسني ، بتدائية والثانوية ويف التعليم العايل وتعليم الكبارمن الرتبية البيئية يف املدارس اال
ومعلومات عن املعايري الطبية املتعلقة ، يف احلرفة واملهنة املعينة، مبعلومات عن بيئة العمل ومشكالهتا

وجمموعة ، وغري ذلك من العوامل اليت تؤثر يف اإلنسان، باملستوى املسموح به من التلوث البيئي
 تدابري الوقائية واملنظمة ملراقبة تطبيقها.ال

، : أن تويل احلكومات األعضاء اهتمام لتثقيف عامة اجلمهور15ونصت التوصية رقم   
وتدريب بعض املهنيني والعلميني املشتغلني ببعض األنواع ، ولتعليم مجاعات مهنية أو اجتماعية حمددة

 اخلاصة من مشكالت البيئة.
 :18التوصية رقم   
إن املؤمتر بالنظر إىل ان التغيريات املؤسسية والرتبوية الالزمة إلدماج الرتبية البيئية يف نظم  

التعليم الوطنية ينبغي أال تقوم عل اخلربة وحدها وإمنا أيضا على عمليات حبث وتقييم تستهدف 
 الدول األعضاء مبا يلي: التعليمية يوصيحتسني القرارات املتعلقة بالسياسات 

وضع سياسات واسرتاتيجيات وطنية تشجع مشروعات البحوث يف جمال الرتبية البيئية وتطبيق 
 نتائجها يف العملية الرتبوية عموما عن طريق مقررات دراسية مالئمة.

دراسة إجراء حبوث بشأن غايات الرتبية البيئية وأهدافها والبىن املعرفية واملؤسسية اليت تؤثر يف 
 املتطلبات البيئية ومعارف األفراد ومواقفهم.

إجراء حبوث بشأن الظروف اليت تساعد على تنمية الرتبية البيئية حبيث يتم حتديد مضمون  
 تلك الرتبية مع مراعاة الظروف احمللية والوطنية.
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 إجراء حبوث لتطوير أساليب تعليمية ومناهج دراسية إلرهاف حس عامة الناس. 
يف دورات تدريب املعلمني قبل اخلدمة وأثنائها منهجيات للبحث فيما يتعلق أن تدرج 

 بتصميم وتطوير األدوات اليت متكنهم من حتقيق أهداف الرتبية البيئية على حنو فعال.
إجراء حبوث لتصميم نظم ومناهج للتدريس تسمح بوضع مناهج دراسية بيئية جتمع بني عدة 

 فروع علمية.
اث أساليب ومواد تعليمية زهيدة الكلفة متكن املربية من التدريب أو إجراء حبوث الستحد

 جتديد تدريبهم بأنفسهم.
اختاذ تدابري لتشجيع تبادل املعلومات بني اهليئات الوطنية للبحوث الرتبوية ونشر نتائج 

 البحوث على نطاق واسع.

ارجية بغية حتديد مدى إجراء حتليالت منتظمة للخربات واملواد الرتبوية الواردة من مصادر خ
1صالحيتها للتعليم ولتطويرها وفقا للظروف احمللية واالجتماعية واالقتصادية وااليكولوجية والثقافية.

 

 ثانيا/ طبيعة التربية البيئية ومضمونها
 التعليم البيئي كحلقة رئيسية في الوعي البيئي:- 1 

املوضوعات احلديثة اليت فرضت نفسها على العديد من إن محاية البيئة واحملافظة عليها من 
سواء  ، ملا هلا من تأثري مباشر وغري مباشر على االنسان وعلى البيئة احمليطة به، الدراسات والبحوث

، إن إدراك أن حياته وبقاءه مرهونا ببقاء البيئة واستقرارها .كانت طبيعية أو نفسية أو اجتماعية
بدأ يف السعي إىل ، وعندما استشعر اخلطر القادم من جراء السلوك غري الرشيد الذي انتهجه جتاهها

، كانت املؤمترات والندوات الدولية واإلقليمية،  وانطالقا من هذا الوعي، احلفاظ عليها وتطويرها
والتشريعات اليت استهدفت محاية البيئة واحلفاظ ، وأجريت البحوث وسنت القوانني، واحمللية، والوطنية
 عليها.

فالوعي البيئي هو ادراك الفرد لدوره يف مواجهة البيئة وإدراك عالقة  مما تقداستنادا إىل 
وما ينتج عن هذه العالقة من مشكالت بيئية يستطيع من خالل الوعي البيئي أن ، االنسان بالبيئة

 
 .249احلمد، رشيد وصباريين، حممد سعيد. مرجع سابق ص  1
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فالوعي البيئي هو الوسيلة األكثر فاعلية اليت تضع اجملتمع أمام ، مينع حدوثها يف احلاضر واملستقبل
وتأيت ضرورة تنمية الوعي البيئي عند الفرد من خالل التعليم ، مسؤولية يف التعامل مع قضايا البيئة

استخداما سليما وغري  البيئي عن طريق التعريف باملشكالت البيئية و الدعوة إىل استخدام مواردها
 هدام. 

مدير اإلدارة العامة للتوعية البيئية بالرئاسة العامة  نايف بن صالح الشلهوب وهنا يؤكد
لألرصاد ومحاية البيئة باململكة العربية السعودية "أن الوعي البيئي يف أصله يتكون من ثالث حلقات 

  :1منفصالت متداخالت يف آن واحد وهي
ويبدأ بالتعلم من رياض األطفال ويستمر خالل مراحل التعليم العام  والتعليم البيئي:التربية 

 إىل التعليم اجلامعي شرط أساسي وهو وجود تكامل ألهداف الربنامج التعليمي والرتبوي.
وتبدأ من توفري مصادر املعلومات ككتب ونشرات وإشراك املثقفني البيئيني يف  الثقافة البيئية:

والنقاشات املذاعة واملنشورة ويف احلوادث والنوازل والقضايا البيئية ذات الصلة املباشرة وغري احلوارات 
 املباشرة باجملتمع خاصة ذات املردود اإلعالمي.

وهو أداة إذا حسن استثمارها كان هلا ، هو أحد أهم أجنحة التوعية البيئية اإلعالم البيئي:
يف تسيري فهم وإدراك املتلقي لقضايا البيئة املعاصرة وبناء قناعات  املردود االجيايب للرقي بالوعي البيئي

 معينة جتاه البيئة وقضاياها.
 Formalالنظامية  الرتبية طريقسواء عن -، ومن هنا ميكن اإلشارة إىل أن التعليم البيئي

Edication والرتبية غري النظامية ، اليت تتم من خالل مؤسسات التنظيم العام والعايلNon 
Formal Education  اليت تتم من خالل بعض مؤسسات اجملتمع كاألسرة ودور العبادة ووسائل

يهدف إىل تشكيل الوعي البيئي بصورة اجيابية مما يؤدي ،  -اإلعالم واملنظمات غري احلكومية وغريها
  ركة بفعالية يف حل املشكالت البيئية.الضارة بالبيئة واملشا مسلوكياهتإىل دفع األفراد إىل تغيري 

 أهداف التربية البيئية -2

 
-28القاهرة،  . ورقة مقدمة إىل امللتقى اإلعالمي العريب األول للبيئة والتنمية املستدامة .« اإلعالم والتوعية البيئية » .نايف بن صاحل، الشلهوب 1

30/11/2006. 
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على الرغم من ان للرتبية البيئية أصوهلا القدمية إال أهنا اكتسبت أمهية خاصة منذ السبعينات 
من القرن العشرين نتيجة حلدوث وعي باملشكالت البيئية الكربى اليت بدأت تؤثر بعمق يف نوعية 

، واستنزاف املوارد الطبيعية، والتلوث، مثل االنفجار السكاين، وهتدد مستقبل األجيال، البشريةاحلياة 
الذي عقد يف ، إذ انطلقت الرتبية البيئية من اعرتاف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية

ؤمتر التوصية فأصدر امل، بدور الرتبية كركن من أركان احملافظة على البيئة، 1972ستوكهومل/السويد عام 
اىل اختاذ التدابري الالزمة ، ووكاالت األمم املتحدة األخرى عامة، اليت دعت اليونسكو خاصة 96

من حيث االهتمام بالبيئة ، لربنامج جامع لعدة فروع علمية للرتبية البيئية يف املدرسة وخارجها
ومنطلقاا ومبدأ هادياا ويوجه اىل مجيع قطاعات السكان. وكانت هذه التوصية اساساا ، ومحايتها

الذي ترعاه  للربنامج الدويل للرتبية البيئيةاستندت إليه اليونسكو يف حتديد األهداف اخلمسة التالية 
 1وهي:، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة

وأقاليمه تشجيع تبادل األفكار واملعلومات واخلربات املتصلة بالرتبية البيئية بني دول العامل  -1
 املختلفة.

تشجيع تطوير نشاطات البحوث املؤدية اىل فهم أفضل ألهداف الرتبية البيئية ومادهتا  -2
 وتنسيق هذه النشاطات.، وأساليبها

 تشجيع تطوير مناهج تعليمية وبرامج يف حقل الرتبية البيئية وتقوميها. -3
مثل املخططني ، ة البيئيةتشجيع وتدريب وإعادة تدريب القادة املسؤولني عن الرتبي -4

 والباحثني واإلداريني والرتبويني.
 توفري املعونة الفنية للدول األعضاء لتطوير برامج يف الرتبية البيئية. -5

اليت انعقد يف العاصمة  متخض عن املشغل الدويل للرتبية البيئية بلغراد الذيوكان ميثاق 
مؤكدا على أن هذا اجملال ، يف جمال الرتبية البيئيةقد حدد أسس العمل ، 1975اليوغسالفية يف أكتوبر 

وميتلكون من املعارف ، يهدف إىل تطوير عامل يكون سكانه أكثر وعيا بالبيئة واهتماما مبشكالهتا
حلل املشكالت القائمة وجتنب حدوث  مما يلز ، واملهارات واملواقف وااللتزام بالعمل فرادى ومجاعات

 
 .215، ص 7200 ،للنشر والتوزيع حلامدومكتبة  دار:عمان (. البيئيةاإلنسان والبيئة) دراسة يف الرتبية . راتب السعود، 1
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ميثاق بلغراد يف اعالن املؤمتر الدويل احلكومي للرتبية البيئية وقد انعكس صدى مشكالت جديدة 
الذي نظمته اليونسكو بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة للبيئة يف مدينة تبليسي عاصمة جورجيا عام 

وهو ضرورة اكتساب املعارف واالجتاهات والقيم ، إذ أكد على معىن شامل وأوسع للبيئة 1977
كما أكد على ضرورة احلاجة إىل تدريب املعلمني يف جمال الرتبية ،  الالزمة للحفاظ على البيئةواملهارات 

وتنمية ، ( اللتان أكدتا على أمهية تدريب املعلمني قبل اخلدمة12)، (11وخاصة التوصيتان )، البيئية
م على اختالف ومساعدهتم على تفهم أمهية التعاون فيما بينه، وعيهم باملشكالت والقضايا البيئية

ختصصاهتم للقيام بالدور الفعال يف جمال الرتبية البيئية من خالل املواد الدراسية اليت يقومون بتدريسها 
 وقد حدد أهداف الرتبية البيئية على النحو التايل: يف مراحل التعليم

  Awarenness Reinforcement  :يتعزيز الوع * 
مع مراعاة التكامل ، االقتصادية واالجتماعية والسياسية وااليكولوجيةأي االهتمام بالنواحي  

من ، بينها.ومساعدة األفراد واجلماعات لكسب الوعي واحلساسية للبيئة ككل واملشكالت املرتبطة هبا
خالل أيقاظ الوعي البيئي الناقد حول العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية 

خدمة البيئة لتأهيلها للمرحلة الثانية من التنمية يف مراحل اإلبداع لتسهم يف بناء اإلنسان  وتطويعها يف
 املتطور يف تفكريه.

   Knowledge :المعرفة * 
 ، أي مساعدة األفراد واجلماعات على اكتساب خربات متنوعة والتعرف على قضايا البيئة  

 االنسان اجتاه البيئة والدور الذي جيب أن يقوم به اجتاههاوحتديد مسؤولية ، وإدراك مشكالهتا
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  Attitudes: االتجاهات *
، أي مساعدة األفراد واجلماعات على اكتساب قيم اجتماعية ومشاعر قوية لالهتمام بالبيئة 

 ومنح احلوافز اليت تسهم يف محايتها وحتسينها.
    Skills: المهارات *

، واجلماعات على اكتساب املهارات الالزمة لتحديد املشكالت البيئيةأي مساعدة األفراد 
 وتشجيع احلوار بني هذه اجلماعات.، والعمل على حلها

  Participation: المشاركة *

  واملشاركة اإلجيابية على كافة، أي مساعدة األفراد واجلماعات على إدراك املشكالت 
 1املستويات والعمل على حلها.

بلوغ هذه الغايات إمنا يفرتض تكفل العملية الرتبوية بنشر معارف وقيم وكفايات عملية إن  
 ومناهج سلوك من شأهنا ان تساعد على فهم مشكالت البيئة وحلها.

يتعني على التعليم ان يوفر الوسائل الالزمة وبدرجات متفاوتة يف تعميقها  للمعارففبالنسبة   
وخصوصياهتا تبعاا لتباين مجاهري املتعلمني إلدراك وفهم العالقات القائمة بني خمتلف العوامل البيولوجية 

 مان واملكان. والفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية اليت تتحكم بالبيئة من خالل اَثارها املتداخلة يف الز 
فال ، ينبغي للرتبية البيئية أن تطور مواقف مالئمة لتحسني نوعية البيئة بالقيموفيما يتعلق 

لغالبية األفراد يف جمتمع معني  سبيل إىل إحداث تغيري حقيقي يف سلوك الناس اجتاه البيئة إال إذا أمكن
ذايت. وهلذه الغاية ينبغي  اا النضباطتصبح أساس، قيم أكثر إجيابية، عن إرادة حرة ووعي، أن يعتنقوا

للرتبية البيئية أن تسعى إىل توضيح وتنسيق ما لدى األفراد واجملتمعات من اهتمامات وقيم أخالقية 
 ومجالية واقتصادية بقدر ما هلا من تأثري على البيئة..

مبجموعة ، أي جمتمع، فان اهلدف هو تزويد كافة أفراد اجملتمع، الكفايات العمليةأما عن   
وذلك عن ، تسمح بإجراء أنشطة رشيدة يف جمال البيئة، بالغة التنوع من الكفايات العلمية والتقنية

 
، 2011دار الكتاب احلديث،  :القاهرة .الرتبية العلمية البيئية –الرتبية البيئية وعلم النفس .حممد، السعدين عبد الرمحن وثناء  مليجي السيد عودة، 1

 .620ص
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تتفاوت يف درجة تعقيدها. واملقصود بوجه عام هو إتاحة الفرصة ، طريق االستعانة بأساليب متعددة
للحصول على املعارف اليت يف كافة مراحل التعليم املدرسي وغري املدرسي الكتساب الكفايات الالزمة 

واليت تسمح باملشاركة يف إعداد حلول قابلة للتطبيق على املشكالت اخلاصة بالبيئة ، تتوافر يف البيئة
ذلك ألن القيام بصورة مباشرة وحمدودة بأنشطة ترمي إىل محاية البيئة وحتسينها هو ، وحتليلها وتقييمها

 خري وسيلة لتنمية هذه الكفايات .
األهداف الرئيسة للرتبية البيئية ، 1975يف عام   William B وليام .ب. ستابوقد حدد 

 1يف مساعدة األفراد واجلماعات على اكتساب:
الفهم بأن اإلنسان جزء ال يتجزأ من نظام يتألف من اإلنسان والثقافة والبيئة الطبيعية  -

 العالقات يف هذا النظام.وأن اإلنسان له القدرة على تغيري ، احليوية
 يف اجملتمع املعاصر. اودوره، الفهم الواسع للبيئة بشقيها الطبيعي واملصنوع -
الفهم العميق وشامل للمـشكالت البيئـية اليت تواجه اجلنس البشري يف الوقت احلاضر  -
يف حل هذه املشكلة ومسؤولية املواطنني أفراد ومجاعات حنو حلها أو احلد  املتعددة واإلسهامجبوانبها 

 منها.
، حنو أفضلاملهارات الالزمة حلل املشكالت البيئية وتطويرها مبا فيها ظروف البيئة على  - 

 مهارة التغيري االجتماعي. ، مهارة الـنقد، مهارة االتصال، هذه املهارات: مهارة حل املشكالت ومن
إزاء البيئة واليت تدفع األفراد بوازع منهم إىل املشاركة يف حل  تكوين االجتاهات املناسبة - 

ن املعلومات الوظيفية املشكالت البيئية وتتطلب عملية التكوين هذه االمتزاج بني قدر كبري م
 وأحاسيس األفراد ومشاعرهم مبا يولد لديهم يف النهاية الرغبة والدافع االنفعايل حنو عمل اجيايب.

  
  2 :األهداف اإلجرائية للرتبية البيئية إىل <<مطاوع ابراهيم  >>وقد صنف 

، املفاهيم الـبيئية الرئيسةوهتتم بإعطاء التلميذ معلومات وحقائق عن : األهداف املعرفية- 
 

 . 77، ص2010. لبنان: املؤسسة احلديثة للكتاب، 1. ط الرتبية البيئيةالطائي، إياد عاشور وعبد علي، حمسن:  1

 .1986مكتبة الطالب اجلامعي، .مكة املكرمة  .1ط .الرتبية البيئية: دراسة نظرية تطبيقية.عصمت مطاوع، إبراهيم 2

 



 الفصل الثالث: التربية البيئية وحماية البيئة

104 

 

ودور العلم ، والتغريات اليت أحدثها يف النظام البيئي، واإلنسان، والنظام البيئي، مثل: مفهوم الـبيئة
مثل:: ، وأخالقيات البيئة، ومناقشة مشكالت البيئة، والتكنولوجيا يف تطور عالقة اإلنسـان بالبيئة

 احلـقوق والواجـبات والقيم البيئية والضمري البيئي 
مثل: : تكوين ، وهتتم بإكساب التلميذ عدداا من االجتاهات والقيم :األهداف الوجدانية- 

وتنمية االجتاه ، وتنمية اجتاه إجيايب حنو محاية البيئة من التلوث واإلهدار، اجتاهات إجيابية حنو الذات
وتنمية التذوق ، وتنمية قيم بيئية هتدف إىل تكوين مشاعر االهتمام بالبيئة، ملتاحـةحنو ترشيد املوارد ا

والبحث عن ، وتقدير جهود العلماء يف محاية البيئة من التلوث، حنو اجلمال البيئي عند التالميذ
 مصادر بديلة للطاقة. 

، املشكالت البيئيةوتـهتم بإكساب التلميذ مهارات, مثل: : التعرف على : األهداف املهارية-
، ومهارة املبادأة، وإجياد احللول املناسبة، وحتليلها، وتنظيمها، ومجع املعلومات، واإلصغاء مع الفهم
 وتنفيذها.، ووضع خطة العمل

  :إن بلوغ هذه االهداف يتطلب عملية تربوية تستطيع
البيولوجية والفيزيائية واالجتماعية اليت تأمني املعرفة اخلاصة بالعالقات بني خمتلف العوامل  -

تتحكم يف البيئة من خالل أثارها املتداخلة تكون قادرة على تطوير مناهج للسلوك واستحداث 
 نشاطات مناسبة من خالل املالحظة والتجريب لصيانة البيئة.

تطوير مواقف مالئمة لتحسني نوعية البيئة عن طريق إحداث تغيري حقيقي يف سلوك  - 
لناس اجتاه بيئتهم حبيث يؤدي ذلك إىل اجياد الشخصية املنضبطة ذاتيا واليت تتصرف يف البيئة بروح ا

 املسؤولية .
االستعانة بأساليب شىت لتزويد الناس مبجموعة متنوعة من الكفايات العملية والتقنية اليت  -

لفرصة يف كافة مراحل وميكن حتقيق ذلك عن طريق إتاحة ا، تسمح بإجراء أنشطة رشيدة يف البيئة
 التعليم 

)النظامي وغري النظامي( الكتساب الكفايات القادرة على كسب املعارف املتوفرة عن البيئة 
 تكون عن البيئة تكون قادرة بالفعل لإلسهام يف وضع حلول قابلة للتطبيق ملشكالت البيئة. 

 مبادئ التربية البيئية: -3
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وهي ضرورية وهامة الختاذ حماور لتدريس برامج الرتبية ، ومبادئتقوم الرتبية البيئية على أسس 
 توضح العالقات املشرتكة بني فروع املعرفة.، وهذه االسس متداخلة، البيئية

سابقا عام  السوفيييتاملنعقد ىف عاصمة جورجيا باالحتاد  ((Tbilissi حدد مؤمتر تبليسيوقد 
 : 1من خالل إعالنه املبادئ األساسية للرتبية البيئية مبا يلى 1977

تدرس البيئة من كافة وجوهها الطبيعية والتكنولوجية واالقتصادية والسياسية والثقافية _ 
 واجلمالية.والتارخيية واألخالقية 

الرتبية النظامية وخارجه  ينبغى أن تكون الرتبية البيئية عملية مستمرة مدى احلياة داخل نظام_ 
. 

ال تقتصر الرتبية البيئية على فرع واحد من فروع العلوم بل تستفيد من املضمون اخلاص _ 
 بكل علم من العلوم ىف تكوين نظرة شاملة متوازنة .

تؤكد الرتبية البيئية على أمهية التعاون احمللى والقومى والد وىل ىف جتنب املشكالت البيئية _ 
 وحلها 

التجاوب مع البيئة والعلم هبا وحل مشكالهتا مع  نيتعلم الرتبية البيئية للدارسني ىف كل سن_ 
 العناية ببيئة التعلم ىف السنوات األوىل .

متكن الرتبية البيئية املتعلمني ليكون هلم دور ىف ختطيط خرباهتم التعليمية وإتاحة الفرصة هلم _ 
 الختاذ القرارات وقبول نتائجها .

 احلقيقية.عد على اكتشاف املشكالت البيئية وأسباهبا تسا_ 
 تؤكد على التفكري الدقيق واملهارة ىف حل املشكالت البيئية املعقدة ._ 
تستخدم الرتبية البيئية بيئات تعليمية خمتلفة وعدداا كبرياا من الطرق التعليمية ملعرفة البيئة _ 

 ة املباشرة.وتعليمها مع العناية باألنشطة العملية واملشاهد
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من الضرورة أن تساهم كل املناهج الدراسية والنشاطات الىت تشرف عليها املدرسة ىف _ 
، فبعضها متد الطالب باملعلومات واملفاهيم واحلقائق العلمية، احتواء الرتبية البيئية بكل تفاصيلها

 رك حنو البيئة .اوبعضها اآلخر تكون القيم واالجتاهات واملد
ألن ذلك قد يؤدى إىل نتائج عكسية ، اإلقالل من سيادة الربامج املستقلة ىف جمال البيئة_ 

 خاصة إذا ساد طابع اإلرشاد والنصح .
تقريب الفجوة بني األحباث العلمية وبني املناهج الدراسية وذلك من أجل زيادة فاعلية _   

 البيئية.الرتبية 
رسات والتطبيق الفعلي للمفاهيم واملدركات والقيم خلق االجتاهات العلمية من خالل املما_  

 يتعلمها الطالب نظرياا . اليت
 :1ترتكز عليها هذه الرتبية تتلخص فيما يلي أسسويف إطار مبادئ الرتبية البيئية وضعت    
 _ أن الرتبية البيئية مسألة قومية يف االصل وبالتايل فإن اجلهود الفردية لن جتدي نفعا كبريا. 
 أن الرتبية البيئية حتتاج لفكر يوجهها يف كافة مراحل العمل ختطيطا وتنفيذا وتقوميا ومتابعة._  
يف مجيع املستويات العمرية حىت  ا_ أن الرتبية البيئية جيب ان تتجه إىل الصغار والكبار مع 

 حيدث نوع من التوافق يف الفكر والسلوك البيئي.
بل جيب أن تشارك فيها مجيع ، املدارس واجلامعات فقطليست مسؤولية  _ أن الرتبية البيئية 

 مؤسسات الرتبية الرمسية وغري الرمسية عن إقناع كامل وفهم صحيح ألمهية الوعي والقيم البيئية.
_ جيب ان تتاح الرتبية البيئية بأساليب مبسطة ومباشرة لكل قطاعات العمل واإلنتاج ملا هلا  

 املشكالت البيئية أو تفاقمها.من دور بارز يف حل 
_ أن مساحات الرتبية البيئية ونشر الوعي البيئي يف وسائل اإلعالم البد أن تكون متناسبة  

 الذي يتناسب بدوره مع خطورة مشكالت اجملتمع البيئية.، مع درجة االهتمام والوعي هبذا االمر
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ملشكالت البيئية اآلنية واملستقبلية _ البد من اهتمام الباحثني واملفكرين مبعاجلة القضايا وا 
 على املستويات احمللية والقومية والعاملية.

فاملستهدف منها فكر وقيم وسلوكيات ، _ أن االتفاق على الرتبية البيئية يعد أمرا مهما 
 أي أنه إنفاق استثماري لتنمية عقل ووجدان وصحة وموارد األجيال اليت ستشكل مستقبل.، اإلنسان

الفرد بية البيئية جيب أن هتتم بكسب وتنمية االجتاهات والقيم فهي حمركات لسلوك _ أن الرت  
ال يتناقض مع ضرورة االهتمام بإتاحة الفرص للمتعلم الستكشاف املعلومات الوظيفية املرتبطة  وهذا

 حباجاته ومتطلبات احلياة يف بيئته.
وتنفيذها تنمية التفكري التحليلي _ أن املناهج الدراسية جيب أن تستهدف يف ختطيطها  

وعدم االكتفاء بعرض بعض ، وكسب وتنمية املهارات والقيم واالجتاهات، الناقد والتفكري االبتكاري
 القضايا عن البيئة حلفظها من جانب املتعلم كما هو احلال حاليا.

وضرورة ، لنامي_ أن دراسة وحتليل البحوث والدراسات البيئية اليت تتم يف العامل املتقدم وا 
 تطويعها و توظيفها خلدمة البيئة احمللية هدف البد من تنفيذه فالعامل كله بيئة اإلنسان.
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 خصائص وأشكال التربية البيئية -4
 خصائص التربية البيئية-أ

إن السعي إىل حتقيق الغايات واألهداف اليت عرضناها يضفي على عملية التعلم خصائص 
بأساليب  وتنظيمه أوفيما يتعلق بتصميم مضمون الرتبية  فيها سواءمعينة ويتطلب توافر شروط معينة 

 التعليم والتعلم وطريقة تنظيم هذه العملية. 
 «رشيد احلمد وحممد صباريين  »وجز وتتسم خصائص الرتبية البيئية جبملة من السمات ي

  أبرزها بالتايل:
* الرتبية البيئية تتجه عادة اىل حل مشكالت حمدودة للبيئة البشرية عن طريق مساعدة الناس 

 على إدراك هذه املشكالت.
* الرتبية البيئية تسعى لتوضيح املشكالت البيئية املعقدة وتؤمن تضافر أنواع املعرفة الالزمة 

 .لتفسريها
 * الرتبية البيئية تأخذ مبنهج جامع لعدة فروع علمية يف تناول مشكالت البيئة.

* الرتبية البيئية حترص على ان تنفتح على اجملتمع احمللي إمياناا منها بأن األفراد ال يولون 
ومية اهتمامهم لنوعية البيئة وال يتحركون لصيانتها أو لتحسينها جبدية وإصرار إال يف غمار احلياة الي

 جملتمعهم.
* الرتبية البيئية تسعى حبكم طبيعتها ووظيفتها لتوجه شىت قطاعات اجملتمع اىل بذل جهودها 

وهي بذلك تأخذ بفكرة الرتبية الشاملة ، مبا متلك من وسائل لفهم البيئة وترشيد إدارهتا وحتسينها
 املستدمية واملتاحة جلميع فئات الناس.

 .1ع االستمرارية والتطلع اىل املستقبل* الرتبية البيئية تتميز بطاب
إن أهم مسة هلذه الرتبية كما خلصت إليه ندوة بلغراد العاملية هي كوهنا تتجه إل حل 

، إذ أن هدفها معاونة الناس بغض النظر عن الفئة اليت ينتمون إليها، مشكالت حمددة للبيئة االنسانية
وأيا كان مستواهم على إدراك املشكالت اليت تقف حائال أمامهم ملا فيه خريهم كأفراد ومجاعات 
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هتدف إىل إشراك الفرد يف وضع حتديد  حبلها كماوحتليل أسباهبا وتقييم الطرق والوسائل الكفيلة 
 .اجتماعي لالسرتاتيجيات واألنشطة الرامية إىل حل املشكالت اليت تؤثر يف نوعية البيئة

ومن الصفات االساسية للرتبية البيئية أهنا تأخذ بنهج جامع لعدة فروع علمية اليت تتجاهل 
أن  مشولية كماوبذلك تتناول املشكالت البيئية وفق نظرة ، احلدود الفاصلة بني العلوم التخصصية

و ما تتميز به من وأحد اجلوانب االساسية للرتبية البيئية ه، الرتبية البيئية تستجيب الحتياجات اجملتمع
 1طابع االستمرار والتطلع إىل املستقبل.

ويف نفس السياق جيدر كذلك مراعاة فكرتني أساسيتني :أوهلما أن الرتبية البيئية ال ينبغي أن 
بل ينبغي أن تكون حمصلة إسهام من شىت ، تعترب علما جديدا يضاف إىل مواد الدراسة القائمة بالفعل

 التعليمية يف معرفة البيئة وفهمها وحل مشكالهتا وتدبري شؤوهنا.املواد واخلربات 
الفكرة الثانية تتلخص يف أن أمهية هذه الرتبية ال تكمن فقط يف أهنا تؤدي إىل إدخال بعض 

بل هي تكمن كذلك يف استثمار املعارف األساسية اجلديدة ، التعديالت على ما يلقن يف املدارس
على الدور االجتماعي الذي تضطلع به املؤسسات  شاملة تركزسة تربوية وملناهج جديدة يف إطار سيا

 2وعلى خلق عالقات جديدة بني مجيع الشركاء يف العملية التعليمية.، التعليمية
 أشكال التربية البيئية: -ب
مبعىن ، ترتكز الرتبية البيئية على مبدأ االستمرارية الذي يعترب من أهم املبادئ اليت يقوم عليها 

تبدأ من الطفولة من خالل برامج الرتبية النظامية ، أن تكون الرتبية البيئية عملية مستمرة مدى احلياة
، العكس فهو مجهور يشمل كافة الناس مستهدف بلوعليه فليس مثة مجهور حمدد ، وغري النظامية

بشكل واحد  ومن أجل ذلك كان البد من مواجهة مشكلة اتساع اجلمهور املستهدف وتنوعه ليس
بشكلي التعليم الرئيسيني  اجملتمع بلوال من خالل مؤسسة واحدة من مؤسسات ، من أشكال التعليم

 .3: التعليم النظامي وغري النظامي وعرب مؤسسات اجملتمع كافة

 
 .287، ص2004سوريا: املطبعة العلمية، . اإلنسان والبيئة والتلوث البيئيوهيب، صاحل. 1
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وتتم برامج الرتبية البيئية النظامية من خالل املؤسسات التعليمية جبميع مراحلها) رياض 
 التعليم العايل (.، التعليم الثانوي، التعليم املتوسط، االبتدائيالتعليم ، األطفال

أما برامج الرتبية البيئية غري النظامية ) التعليم غري النظامي( فإهنا تتم من خالل مؤسسات 
اجملتمع كافة كاألسر والنوادي واجلمعيات ودور العبادة ووسائل اإلعالم واملنظمات غري احلكومية 

 وغريها.
الرتبية البيئية تسعى  نظامية فإنسواء أكانت نظامية أم غري ، النظر عن شكل الرتبيةوبغض 

 إىل إعداد االنسان البيئي املدرك انه الكائن املؤثر واملتأثر يف الكيان البيئي.

 دور المدرسة في تحقيق أهداف التربية البيئية  ثالثا/ 

 آراء المنظرين في مجال الوعي البيئي للطفل: -1
ركز العديد من املختصني على مسألة البيئة وضرورة تعليم األطفال وإكساهبم خمتلف اخلربات  

 .1ضمن بيئاهتم الطبيعية
وقد كان روسو أول من وضع فكرة ان اإلنسان ينمو على وفق مراحل متتالية تبدأ مبرحلة 

للطفل ـ ويرى أن الطفل  وقد وضع برناجما تربويا مناسبا، الطفولة اليت جيب فهم خصائصها ومميزاهتا
وذكر يف ، ولقد أكد أن الطبيعة هي املعلم األول للطفل، فإفساده يأيت من اجملتمع، خري بطبيعته

 فلسفته الرتبوية على الرحالت والسفرات.
أما روبرت أوين فقد طالب باالبتعاد عن التعليم الشكلي ومنع الكتب عن أطفال هذه املرحلة 

فكريهم ونادى باستخدام اجملسمات والنماذج والرسومات واإلكثار من الغناء حىت ال تؤدي إىل تبلد ت
حيث التعلم يف الطفولة املبكرة جيب أن ، والرقص والتحدث حبرية وتلقائية عن األشياء يف البيئة حوهلم

 يكون مسليا وممتعا ومرتبطا يف بالبيئة احمللية.
طفال األشغال اليدوية لألطفال ملا هلا من أما جاك فريد يريك أوبر لني فقد اهتم بتعليم األ

فائدة يف هتذيب اخللق وتعلم الصرب باإلضافة إىل تعليم اللغة عن طريق الصور والنماذج واألشياء 
 كما أتاح لألطفال فرص استكشاف البيئة عن طريق اجلوالت والزيارات والرحالت.،  نفسها

 
 . 108، ص 2013دار املناهج للنشر والتوزيع،  . األردن:1ط .التعليم البيئي يف رياض األطفال.عباس ، إمياناخلفاف 1

 



 الفصل الثالث: التربية البيئية وحماية البيئة

111 

 

ا روسو موضع التنفيذ يف مدارس االطفال فوضع الكثري من االفكار اليت عرب عنه ستالوزيأما 
فقد طالب بإطالق قوى الطفل الطبيعية واالهتمام برتبية األبناء تربية عقلية ، اليت أنشأها يف سويسرا

وكان هدفه أن ، وخلقية وجسمية شاملة بغض النظر عن امكانياهتم املادية أو استعدادهم الفطري
وتنمية العالقة بني قدرات الطفل الطبيعية والبيئة الطبيعية من ، جيمع النشاط الرتبوي والصناعة اليدوية

 حوله.
فريى ضرورة أن يكتشف األطفال بأنفسهم وجيربوا ويالحظوا البيئة من  جون ديويأما 

ويف كتابه الشهري ) الطفل واملنهج ( الذي عرض فيه ديوي آراءه حول طبيعة املدرسة وقدمها  ، حوهلم
، فاعلة ورفض أن تكون مكانا حيشر فيه األطفال ليتلقوا املعلومات بطريقة التقليدكمؤسسة اجتماعية 

من املدركات الثقافية قبل سن السادسة  %80أما مارجريت ميد فرتى أن الطفل يكتسب أكثر من 
لذا كان من االمهية مبكان إدراك البيئة احمليطة به وتنبيهه إىل أمهيتها بصورة سهلة ومبسطة ، من عمره

 واحملافظة على مواردها...، هبدف حماولة اختاذ قرار بسيط على قدر مستواه جتاهها بعدم تلويثها
وضرورة مساعدة ، فريى ضرورة تربية االطفال تربية بيئية عرب مراحل منوهم املعريف بياجيهأما 

أظافرهم  األطفال وتشجيعهم على استطالع واكتشاف ما يف بيئتهم وإشباع فضوهلم البيئي منذ نعومة
 يفقدوا هذا الفضول كلما تقدمت هبم السن.  حىت ال

فتضمن برناجمهما اخلاص بالتغذية السليمة  ارتشيل ماكميالنو  مارجريتأما األختان 
والرعاية الصحية لألطفال ضرورة تعلم أنشطة تناسب العقل واجلسم مثل الرقص واللعب والدراما 

 الطبيعة واستخدام مصادرها يف التعليم .واخلروج إىل  واالستماع للقصص
 فإن مجيع املنظرين أكدوا على: مما تقداستنادا إىل 

ملعرفة مكوناهتا من خالل التفاعل ، ضرورة مساعدة األطفال على اكتشاف البيئة احمليطة هبم
 اإلجيايب مع هذه املكونات.

 أمهية الطبيعة كأسلوب تعلم للطفل.
 تعلم.ضرورة استخدام احلواس يف ال

 ضرورة استخدام اللعب واخلربة املباشرة كأسلوب للتعلم.
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 مداخل تضمين التربية البيئية في المناهج الدراسية: -2
يعترب املنهج الركيزة األساسية يف العملية الرتبوية ألنه ميثل جمموعة اخلربات اليت يتلقاها املتعلمون 

وكذلك منهج الرتبية البيئية ميكن وصفه بأنه ركيزة ، وقدراهتمهبدف تعديل سلوكهم وفق استعداداهتم 
واستقصاءا عن األسباب ، هامة تساعد على اكتساب التالميذ احلقائق البيئية ومبهارات التعامل معها

احلقيقية للمشكالت البيئية واالندماج بدوافع ذاتية للمشاركة يف حلها. وقد اقرتح خرباء مناهج العلوم 
 1منها:، بيئية بعض األساليب لتضمني البيئة يف املناهج الدراسيةوالرتبية ال

 المدخل االندماجي ) المتكامل( 2-1 
وفيه يتم ادخال معلومات الرتبية البيئية يف مناهج مجيع املواد الدراسية املختلفة حبيث حتقق 

مثل معاجلة مشكلة التلوث ، الدراسيةفتصبح جزءا من املادة ، التكامل بني الرتبية البيئية وهذه املواد
الضوضائي عند دراسة األذن والسمع يف العلوم الطبيعية . ومعاجلة تلوث اهلواء عند دراسة الغالف 

أو معاجلة تلوث املاء عند دراسة األهنار أو املسطحات املائية يف ، اجلوي او غازات اهلواء يف اجلغرافية
ميكن أن يعد هذا املدخل األكثر  البيئي كماالتكامل للنظام وحيقق هذا املدخل مفهوم ، اجلغرافية

 تالؤما للمرحلة االبتدائية من حيث تقدميها عن طريق التكامل واالندماج .
وميكن تلخيص اخلطوات التنفيذية إلدماج مفاهيم الرتبية البيئية داخل املواد الدراسية القائمة 

 2بثالث خطوات هي:
، النظام البيئي، مثال ) البيئة، املراد إدخاهلا يف املناهج الدراسية حتديد املوضوعات واملشكالت

 تلوث البيئة منها املفاهيم الفرعية على شكل قوائم.، داملوار ، السكان
يتم  ثحي، مسح شامل للمناهج املراد إدخال هذه املوضوعات ذات مضمون الرتبية البيئية

 إضافة هذه املوضوعات وتعزيزها يف املراحل الدراسية.
يتم إدخال هذه  ثحي، اقرتاح مفاهيم لرتبية البيئة ووضعها يف مكاهنا املناسب بني املواد

 دترشي، املفاهيم داخل املوضوعات اليت تقسم مع املواد الدراسية مثال اجلغرافيا عند دراسة البرتول
 االستهالك للمياه والتصحر.

 
 .154ص  ، 2010 ،احلديثة للكتاب املؤسسة :لبنان .1ط .الرتبية البيئية.حمسن، عبد علي وإياد عاشور  الطائي،  1
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 مدخل الوحدات الدراسية 2-2
فيه يتم إدخال وحدة أو فصل عن البيئة يف إحدى املواد املوجودة كوحدة قائمة على املادة 
الدراسية أوعلى مبدأ اخلربة حيث تدرس يف وحدة زمنية معينة كأن تدخل فصل عن الطاقة ومشكالهتا 

 اجلغرافيا.أو وحدة املشكلة السكانية يف كتاب ، يف كتاب القراءة
 المدخل المستقل: 2-3

يعتمد هذا املدخل على تدريس الرتبية البيئية كمنهج دراسي مستقل شأنه شأن أي مادة 
 دراسية أخرى. وأن مثل هذا املدخل ميكن االستفادة منه ملرحلة قبل املدرسة 

ملرحلتني ) رياض االطفال( ويناسب أيضا )الصفوف األساسية األوىل( ألن التالميذ يف هاتني ا
ينظرون إىل املشكلة نظرة كلية مشولية .مع أن هذا املدخل غري منتشر يف مناهج التعليم العام إال أنه 

 .آخذ يف االنتشار يف جمال التعليم العايل
 مدخل التكامل 2-4 

تتكامل فيها مواد دراسية ، قائمة على اخلربة إن هذا األسلوب يتضمن إعداد وحدات مرجعية
حيث ، البيئي لأو املدخويقوم هذا املبدأ على مبدأ التكامل بني فروع املعرفة يف اطار األسلوب ، عدة

فاألسلوب البيئي حيقق ، فيه إال بصورة كلية دال يوجأن املتعلم حينما يوجد يف موقف خربة معينة 
يتم دراسة  وهكذا، واملادة العلمية تغطي فروعا كثرية من املوضوعات العلمية، التكامل املعريف

 1هذه املشكالت. جتزئاملشكالت البيئية املعقدة حبيث تتالشى الفواصل املصطنعة اليت 
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 أساليب تدريس التربية البيئية في مراحل التعليم  -3
إن احلل االمثل ملواجهة املشكالت البيئية واحملافظة على البيئة وصيانتها يكمن يف حسن تنشئة 

وفيما يلي نستعرض بعض ، الرتبية واختيار األساليب والوسائل والطرق اهلادفةمن خالل ، االنسان
 1األساليب اهلامة املناسبة لرتبية الطفل تربية بيئية متكاملة.

 :*أسلوب اللعب 
إن االطفال يتميزون برغبة فطرية للنشاط واللعب ويعترب اللعب أحد األساليب اهلامة 

 واملفاهيم الرتبوية املختلفة .الكتساب األطفال اخلربات 
على أمهية ادراك أسلوب اللعب كمدخل وركيزة أساسية لعملية  1965 بياجيهوقد أكد 

منها أن االطفال يستخدمون اللعب  ، ويرى أن اللعب خيدم أهداف عديدة يف تربية الطفل، التعلم
د االطفال عن امللل كنشاط رمزي هام ويساعد على توضيح املفاهيم والتخفيف االنفعايل وإبعا

 ويشعرهم بالسعادة واملتعة. ومن بني أهداف االلعاب التعليمية :
االنطالق خبيال الطفل وتصوراته عن البيئة اليت يعيش فيها من خالل تقليده ملكونات هذه  - 

البيئة يف تصميماته لألشياء مثال ذلك الطفل الذي يكون غرفة نوم من املستهلكات بناء على تصوره 
 رفة نومه ولو بصورة قريبة منها.لغ

 اكتساب الطفل املفاهيم العلمية وخواص بعض املواد. -
 اكتشاف الطفل لقيمة املاء وحاجة احليوانات والنباتات إليه كما حيتاج إليه االنسان. -
 *أسلوب المناقشة: 

ساسيا يشرتك يعترب أسلوب املناقشة أحد االساليب اهلامة لرتبية الطفل بل أنه يعترب أسلوبا أ
اللعب واألناشيد(. وتعترب ، أسلوب الرحالت، مع مجيع األساليب االخرى يف الرتبية) أسلوب القصة

املناقشة أحد األساليب اهلامة لتنمية اللغة عند الطفل وزيادة ثروته اللغوية واثبات الذات. وهي أداة 

 
 . 194، ص2009 ،دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة: األردن  .3ط.ةالرتبية البيئية يف الطفولة املبكر  .مىن  حممد علي جاد، 1
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للتعبري احلر عن رأي الطفل واجيابياته. ومؤشر يوضح مقدار ما اكتسبه الطفل من أهداف اخلربات 
 واألنشطة خاصة االنشطة البيئية.

 ني: *األناشيد واألغا
للغناء واألناشيد واملوسيقى أمهيتهما فهي أحد االساليب اهلامة لرتبية الطفل . فاملريب املتمكن 
من استخدام أساليب الرتبية املختلفة يستطيع من خالل املوسيقى والغناء واألناشيد ان ينقل للطفل 

ته العقلية وتنميتها االحساس بالثقة واألمن والرضا عن الذات وتنمية سلوكيات الطفل وتشحذ قدرا
كذلك ،  وتنمي استجاباته االنفعالية وقدراته على التعبري الذايت وتساعده على النمو االجتماعي السليم

تساعد الطفل على تعلم اللغة وزيادة ثروته اللغوية واكتشاف األصوات والتميز هبا بدرجاهتا املتنوعة 
 تجنبون أداء السلوكيات اليت حتدثها.والتعرف على االصوات اليت حتدث تلوث مسعي بيئي في

 *الممارسة ) الخبرة المباشرة(:
وقد ، يكتسب األطفال خربات جديدة يف اجتاهات خمتلفة عن طريق ما يبذلونه من نشاط

، ....فرويلو  جيزل لورازريسو بستالوزينادى هبذا النوع من التعليم كثري من رجال الرتبية مثل 
بان > يبدأ التعليم بإدراك االشياء املادية وإثراء األعمال املادية وإثراء االعمال  بستالوزيفقد نادى 

>ان التعليم ميكن أن يزداد حيوية إذا   لورا زريسوتقول  املادية واالنغماس يف االنفعاالت الواقعية <
بعض األعمال)   كان وثيق الصلة باحلياة واخلربات الفاعلة احلية احلاسية <. إن قيام األطفال مبمارسة

كنفخ بالونة باهلواء مثال ( والتعرف على اهلواء وأمهيته بالنسبة للكائنات احلية وإدراك أمهية اهلواء 
 جتعل اخلربات اليت ميرون هبا تربوية وباقية االثر. ، للحركة وغريها

 *طريقة المشروعات 
نشاط بالعمل. وهذه تعترب طريقة املشروعات أحد األساليب املهمة اليت نشأت عن مبدأ ال

الطريقة تبىن على نشاط االطفال يف البيئة واختيارهم احلر ملوضوعات يقومون هبا تعاونيا حيث يكون 
لكل طفل دور واضح ومسؤولية حمددة متفق عليها وحيث يشرتكون معا يف وضع اخلطط والتفكري 

 والعمل والفقر مثل مشروع حديقة...
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 الرحالت:*
فقد أكد العلماء على مر العصور على ، االساليب اهلامة للرتبية البيئية للطفلإن الرحالت من 

ومن بني هؤالء الرتبويني ، أمهية الرتبية البيئية للطفل واستخدام الرحالت والزيارات لتحقيق اهدافها
والنفسيني واالجتماعيني الذين وصفوا نظرياهتم وأفكارهم يف تربية الطفل ومنوه من خالل البحث 
واالستكشاف واستخدام أسلوب املالحظة واستخدام احلواس للتعرف على البيئة والتعامل مع مكوناهتا 

وابن خلدون الذين بينوا فائدة الرحلة يف طلب العلم .كذلك جند نفس االهتمام ، جند اإلمام الغزايل
م. ويف القرن وغريهكومنيوس و مونتينيو رابليهبالرحالت كأسلوب للرتبية يف عصر النهضة أمثال 

يؤكد على أمهية الرحالت وما يتصل هبا من استخدام اخلربة  جان جاك روسوالسابع عشر جند 
التعلم باالستكشاف هو  بستالوزياملباشرة واالتصال املباشر بالبيئة يف تربية الطفل كذلك يعترب 

الت ميدانية أحدى املظاهر اهلامة للرتبية البيئية من خالل اصطحاب األطفال يف رحالت وجو 
للحدائق واملزارع اليت هتيئ هلم فرصة للمالحظة واملشاهدة عن قرب فيكتشفون بأنفسهم العالقات 

 املختلفة بني عناصر البيئة وجيدون اجابات عن أسئلتهم واستفساراهتم.

 دور القصص في تكوين وتنمية الوعي البيئي:*
واملؤلفة على لسان ، الشعبية، اخليالية، الواقعية، تعرض القصص واحلكايات بأنواعها املختلفة

االنسان أو احليوان أو النباتات أو غريها املقدمة للطفل املعلومات عن البيئة ومشكالهتا وما يرتتب 
وللقصص ، عليها من تطبيقات انشائية تنمي مهارات االطفال يف احملافظة على البيئة وصيانتها

الطفولة حيث تعمل على إثراء املفاهيم البيئية لدى األطفال واحلكايات أمهية كربى يف سنوات 
االجتاهات والعادات املرتبطة بالصحة  البيئة وتنميةوتكوين الشعور باالنتماء للبيئة وأمهية احرتام 

كذلك ان ربط القصص واحلكايات ببيئة الطفل الذي يعيش فيها ،  والغذاء و النظام ونظافة البيئة
 رد الصغري الواعي مبسؤوليته مع غريه حنو احملافظة عليها وتنميتها.يساعد على تكوين الف

 أسلوب العصف الذهني:* 
يستخدم العصف الذهين كأسلوب للتفكري اجلماعي أو الفردي يف حل كثري من املشكالت 

 1بقصد زيادة القدرات والعمليات الذهنية، العلمية واحلياتية املختلفة
 

 .383، ص2012أسامة للنشر والتوزيع،  راألردن: دا .1ط .الرتبية البيئية واسرتاتيجيات تدريسها .وليد رفيق العياصرة، 1
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هي حفز أو إثارة أو إمطار للعقل فإهنا تقوم على تصور حل أما عن أصل كلمة عصف ذهين 
العقل البشري )املخ( من جانب واملشكلة ، املشكلة على أنه موقف به طرفان يتحدى أحدهم األخر

اليت تتطلب احلل من جانب آخر. والبد للعقل من االلتفاف حول املشكلة والنظر إليها من أكثر من 
امها بكل احليل املمكنة. أما هذه احليل فتتمثل يف االفكار اليت تتولد وحماولة تطويقها واقتح، جانب

 1بنشاط وسرعة تشبه العاصفة.
أهداف التعليم يف  تفكريية معوينسجم أسلوب العصف الذهين بصفته اسرتاتيجية تعليمية 

ا ضمن تنمية الفكر يف غرفة الصف فهي تساعد املتعلمني وتدرهبم على حل املشكالت البيئية ابداعي
حيث تستطيع اجلماعة التوصل إىل احللول يف ساعات ، ألهنا تأخذ صفة التفكري اجلماعي، اجملموعة

ويرى دعاهتا أن ، وحتقق من النتائج ماال يستطيع أن حيققه الفرد أشهر، من خالل العصف الذهين
ولد اجلرأة وتزيد ألن اجلماعة تشجع على حتريض الفكر وت، التفكري اجلماعي أرقى من التفكري الفردي

 2وتبقي العقل مفتوحا إلمكانات واكتشاف حلول جديدة.، وتوسع بالتايل دائرة التفكري، يف املناقشة
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 أوال/ علم الجغرافيا والبيئة
 تعريف علم الجغرافيا وتطوره – 1
 تعريف علم الجغرافيا 1-1

واعتمد التفكري اجلغرايف منذ ، تعد اجلغرافيا واحدة من أقدم العلوم املعروفة على سطح األرض
أقدم العصور على دعامتني أساسيتني األوىل تتعلق بالفلك واألجرام السماوية اليت الحظها اإلنسان 

الثانية هي إدراك  ةحياته. والدعامواستدل هبا يف أسفاره فكانت مبثابة أول بوصلة استعان هبا يف 
، ولقد ظلت هاتان الدعامتان أساس الفكر اجلغرايف، العالقات املكانية اليت يسرت الكشف اجلغرايف

ولقد ظلت هاتان الدعامتان أساس الفكر اجلغرايف منذ أقدم العصور حىت مطلع العصور احلديثة 
 جديدة.حينما اتسعت آفاق املعرفة اجلغرافية وامتدت أطرافها لتشمل جماالت 

 إذ أن "وصف األرض"وكلمة جغرافيا اليت نستخدمها اليوم عبارة عن كلمة إغريقية تعين 
«Geo»  و ، «أرضا»تعين«grafhy »  وأول من استخدم مفهوم اجلغرافيا هو «وصفا»تعين" 

 192-284)الذي عاش يف اإلسكندرية يف القرن الثالث قبل امليالد ، « ايراتوتسين»العامل اإلغريقي
 ."وشغل منصب أمني مكتبتها ، (ق.م

الرغم  ىالزمن. وعلوقد تطور مدلول كلمة اجلغرافية وتعددت تعريفاهتا بني الباحثني مع مرور 
أهنا واصلت متحورها بصفة عامة حول دراسة اإلنسان  اجلغرافية إالمن اختالف التعريفات لعلم 

هانس هو  فها، عالقات توزيعا وحتليال وتعليالواألرض باعتبارها موطنا لإلنسان وإدراك ما بينهما من 
أن اجلغرافيا ذات جمال يتمثل يف منطقة  األصل يرىوهو جغرايف أملاين ،  Hans bobek بوبك

والشك أن ذلك ميثل ، التقاء القشرة األرضية والغالف احليوي والغالف الغازي عند سطح األرض
 .1الوسط أو البيئة اليت يعيش فيه اإلنسان

ها بأن اجلغرافيا هي العلم املختص بدراسة  وجتمع قواميس اللغة ومعامجها على اختالف
هذا التعريف الذي يعد تفسريا ملدلول لفظ اجلغرافية مل يرض اجلغرافيني منذ القرن  ناألرض. لكسطح 

 ريفاجلغرايف األملاين البارز آنذاك على هذا التع Ritter رتراعرتض  دامليالدي. وقالتاسع عشر 

 

 .18-17، ص2001. القاهرة : الدار املصرية اللبنانية،  اإلنسان وتلوث البيئةحممد السيد.  أرناؤوط، 1 
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دراسة العالقة بني   » وأضاف بأن اجلغرافيا هي، وقال إنه تعريف مضلل خاطئ.«وصف األرض »
 .«كافة الظاهرات الطبيعية واجلنس البشري 

ومنذ أن بدأ االعرتاض على تعريف وصف األرض فتح الباب أمام تعريفات عديدة لكنها 
اجلغرافيا يسعى جاهدا إلبراز العالقة بني بصفة عامة تدور حول مفهوم واحد يتمثل يف أن علم 

يف إطار األبعاد ، وتوضيح مدى التفاعل الذي ينشأ عن هذه العالقات، اإلنسان وبيئته اليت حتيط به
فاجلغرافية ال تتخري  اككل. وهكذواالختالفات املكانية ال تتضح أبعادها إال بعد دراسة األماكن  

ولكنها تصل إىل معرفة هذه االختالفات وطبيعتها من ، تهااالختالفات املكانية وتقتصر على دراس
 .1خالل املالحظة والتحليل والتعليل

أن  »حول تعريف اجلغرافيا طه عثمان الفراء و، محمد محمود محمدينوهنا يضيف 
وهذا  «اجلغرافيا هي دراسة شخصية املكان مبالحمها الطبيعية والبشرية ودراسة توزيع وحتليل وتعليل 

 يف يتميز باخلصائص اآلتية:التعر 
النظرة الكلية اليت تدرك الواقع جبوانبه البشرية والطبيعية على اختالف عناصر مكوناته 

 وتفاعلها.

أن لكل مكان  اجلغرافيا إذإبراز شخصية املكان اليت تعد من أهم ما يهدف إليه علم 
هذه االختالفات اليت متيز بني األماكن من حيث الظروف  غريه. ولوالشخصيته املختلفة اليت متيزه عن 

 املتنوعة ملا كانت هناك جغرافيا كما نعرفها حاليا.

وذلك إلدراك العالقات ، االهتمام بالظاهرات اجلغرافيا من حيث التوزيع والتحليل والتعليل
ويعد إدراك ، بل يتم الوصول إليه عن طريق التحليل والتوزيع، يرى بالعني اجملردة وهي أمر ال، بينها

العالقات املكانية عن طريق التوزيع والتحليل والتعليل من أهم السبل إلبراز الكل اجلغرايف الذي ال 
 2يتجزأ.

بيئية احمللية وميكن القول بأن اجملهودات األوىل اليت قام هبا اإلنسان من أجل تفهم الظاهرات ال
كانت اجلغرافية قد   اللجغرافية. وإذوتفهم مركزه بني هذه الظاهرات يعد املنشأ األول ، احمليطة به

 به فإنتناولت عرب الزمن بالدراسة والتحليل تلك العالقات دائمة التغري بني اإلنسان والطبيعة احمليطة 
 

 .24-23، ص2001. السعودية:دار املريخ، 4.دار املريخ.ط. املدخل إىل علم اجلغرافيا والبيئةحممدين، حممد حممود و الفراء، طه عثمان 1
 . 25، صنفسهحممدين، حممد حممود و الفراء، طه عثمان.مرجع  2
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لبيئة ودراستهما من حيث عالقة كل منهما اجلغرافيا املعاصرة هتتم بعنصرين أساسني مها اإلنسان وا
 باآلخر.

 مراحل تطور الجغرافيا 1-2
بدأت رغبة اإلنسان يف التعرف على بيئته وإمكاناهتا منذ أن خلقه اهلل على سطح هذا 

ويرجع الفضل يف ذلك إىل أن إلنسان حاجات ضرورية البد أن يسعى لتوفريها كالشرب ، الكوكب
والذهاب إىل مكان ، وهذه أمور تتطلب منه معرفة املنطقة اليت يعيش فيها، وامللبسواألكل واملأوى 

معني والعودة منه أمران يتطلبان من اإلنسان أن يكون على بينة ومعرفة بالعالقات املكانية اليت تسهل 
 والعالقات املكانية جزء من علم اجلغرافية.، له احلركة

بل حاول تفسري وجود ، عند حد التعرف على البيئة ومل يقف اإلنسان يف العصور القدمية
ولكن هذه التفسريات اعتمدت على اخليال أحيانا ، الظاهرات الطبيعية اليت حتيط به وتنشر حوله

 فجاء بعضها نوعا من اخلرافات واالعتقادات الغريبة.
اجلغرافية قد وميكن القول دون مبالغة أن نوعا من املعرفة واملالحظات والتأمالت ذات الصبغة 
 بدأت مع وجود اإلنسان على سطح هذا الكوكب والزمته يف رحلة حياته عرب قرون طويلة.

أسهم كل  داجلغرافية. وقوحضارات متنوعة يف منو وتطور املعرفة  ، لقد أسهمت شعوب كثرية
ية إسهام الشعوب يف جمال املعرفة اجلغراف ناحلضاري. وكاشعب بقدر ما يسمح به تطوره وتقدمه 

نتعرف على تطور املعرفة اجلغرافيا ينبغي لنا أن نتبع  يالطبيعية. ولكمتأثرا خبصائص بيئاهتا وظروفها 
 بعض مناذج االهتمامات لدى الشعوب القدمية.

مرحلة العصور القدمية وهذه املرحلة استمرت فرتة طويلة من الزمن  و:أ المرحلة األولى *
تطورت  الفلك حيثتماما كبريا بالعلوم اجلغرافيا مبا يف ذلك علم وفيها أظهر البابليني واألشوريني اه

النهرين من قبل علماء بابل الذين مجعوا معلومات كثرية عن حركة النجوم  ما بنياجلغرافية يف بالد 
 والكواكب وأثبتوا وجود تأثري كبري لألجرام السماوية ومواضعها على أفعال الناس.

 هما يشبمث لدى العلماء اإلغريق املوسوعيني الذين وضعوا ، نيلوتطورت اجلغرافيا يف وادي ال
املنهج العلمي يف البحث كما هو احلال يف مؤلفات كل من أرسطو وأفالطون وهريودوت وبطليموس 
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وقد أكد أرسطو مثال على ، ومل تفقد هذه املناهج أمهيتها العلمية بعد مضي آالف السنني، وغريهم
 1ونصح تالميذ ته ومنهم اإلسكندر املقدوين بعبارة أو مبدأ سر وأنظر.، املباشرةضرورة املالحظة 

 :المرحلة الثانية*
من مراحل تطور علم اجلغرافية تشمل العصور الوسطى أو ما يسمى بعصور االحنطاط: ومتتد 

كبري يف وقد تعرضت اجلغرافيا كغريها من العلوم إىل تراجع  ، م 1453إىل  476هذه الفرتة بني عامي 
وقاموا برتمجة ، ولكن حلسن احلظ فقد حافظ العلماء العرب يف هذه الفرتة على املعرفة اجلغرافية، أوروبا

وخاصة تطوير علم الفلك وقد ساعدت عوامل كثرية على تطور اجلغرافيا لدى ، هذه املعارف وتطويرها
ا مفاهيم أخرى مثل املسالك وإمنا استخدمو ، العرب مع أهنم مل يستخدموا تعبري أو كلمة جغرافيا

اجلغرافيني العرب كراتشوفسكي وقد صنف ، وتقومي البلدان...إخل، وعلم األطوال والعروض، واملمالك
ناهيك عمن ضاعت  ، من اجلغرافيني الذين عثروا على مصنفات وكتب هلم 141وصنف منهم 

 كتاباهتم ومؤلفاهتم أو من هم يف عداد الرحالة.

فقد ، م وحىت الوقت احلاضر1453: مرحلة العصور احلديثة: املمتدة من سنة الثالثةالمرحلة *
انكفأت اجلغرافيا وتراجعت كغريها من العلوم عند العرب وال تزال كذلك ألسباب خمتلفة ذاتية 

اجلغرافيا بينما تقدمت خمتلف العلوم يف الغرب مبا فيها ، ولألسف مل يتم جتاوزها حىت اآلن، وموضوعية
ويف هذه املرحلة ظهرت ، وغريهم، كوبرينكوسأعالم كثر من اجلغرافيني واملوسوعيني منهم  وبرز

وأسهم البحث ، وأصبحت اجلغرافيا علما له أصوله وقواعده، املدارس اجلغرافيا احلتمية واملكانية
وكذلك ، صفياألكادميي اجلغرايف يف التوصل إىل نظريات وقوانني جديدة وإىل االبتعاد عن املنهج الو 

ظهرت وتطورت اجلغرافية السببية اليت تبحث يف أسباب الظاهرات وتأثريها على العالقات املتبادلة بني 
 2الظاهرات الطبيعية املختلفة والظاهرات البشرية أيضا.

للكون وظواهره على أساس املالحظة  ومظاهرها أوإن علم اجلغرافيا باعتبارها وصفا لألرض 
وما يهم هنا الرتكيز على التعريفات واألفكار ، واجلغرافيا قدمية قدم اإلنسان، م مجيعايعد من أقدم العلو 

وإظهار قدرة ، واملالحظات اليت تظهر حقيقة اجلغرافيا وجوهرها بوصفها علما له مكانته بني العلوم
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 يف حل املشكالت العاملية مبا فيها ذلك، هذا العلم على املشاركة إىل جانب العلوم األخرى
 وبناء لبنة متينة يف تقدم العلوم وتطور البشرية.، املشكالت البيئية

ميزج بني العلوم االجتماعية ، إن الفكرة الرئيسية يف اجلغرافية أهنا علم مشويل تركييب حتليل
ويرى البعض أن اجلغرافيا تشكل صلة الوصل بني ، والعلوم الطبيعية وهتتم باإلنسان يف املقام األول

  الظاهرات الطبيعية والظاهرات البشرية.

 المدارس البيئية الجغرافيا - 2 
 )Derterminism school(1 المدرسة الجغرافيا الحتمية-أ

كل ظاهرة ترتبط مبا   الظواهر وأنيؤمن أصحاب هذه املدرسة بالرتابط القانوين الشامل بني 
واحلتمية ليست موضوعا جديدا وقد قال هبا الكثري ، وهي مشروطة هبا، حدث يف املاضي من ظواهر

قبل امليالد الذي ميز يف كتابه اهلواء  420 هيبوقراطومنهم ، من اجلغرافيني والعلماء منذ زمن بعيد
بني سكان ، (اهلواء واملاء واملكان) أرسطووكذلك ، بني سكان اجلبال وسكان السهول، واملاء واملكان

وجود ، (السياسة)الذي بني يف كتابه ، (ق.م 284-322) أرسطووكذلك ، اجلبال وسكان السهول
 ترابط بني املناخ وطبائع الشعوب.

حىت أن أفكار احلتم البيئي اليت تفسر الظاهرات اجلغرافية البشرية بظاهرات جغرافيا طبيعية 
وكانت ، أفكار اجلغرافية السياسية القدمية ألن املعرفة اإلنسانية كانت يف بداية تطورهاسيطرت على 

 املعلومات عن البيئة الطبيعية ودورها قليلة.
-م1520) بودانوشغل موضوع العالقة بني اإلنسان والبيئة أذهان الكثري من املفكرين مثل 

الذي حاول الربط بني ، (م 1406-م1332)يف القرن الرابع عشر امليالدي  ابن خلدونو، (م1596
يف  ، (م1689 ) مونتسيكيوومنهم ، طبائع البشر وصفاهتم البيئية واهتم بالعالقة بني اإلنسان والبيئة

 دارويينوتطورت األفكار احلتمية لدى ، م1855هوميرو، م1733 هتنركتابه روح القوانني/ و
-م1844) راتزلو، (م1859-م  1769) الكسندر همبولدتم و1779ريتر  شارلوفروسترو

 .(م1904
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إن الكثري من املفكرين أكدوا على حتمية تأثري القوى الطبيعية على نشاط اإلنسان مبا يف 
 لالرتبة. وحاو ونوعية ، وظروف املناخ وخصائصه، وشكل سطح األرض، ذلك تأثري املوقع اجلغرايف

، مهبولت دراسة العالقة بني اجملتمعات والشعوب من جهة وبني البيئات اليت تعيش فيه من جهة أخرى
 وبني أن اإلنسان يتبع األرض واملناخ والنبات.

بإجياد تفسري جغرايف لكيفية جتمع السكان وتوزعهم على سطح األرض وبيان  راتزلوقد اهتم 
كان   الطبيعية بلولكنه مل يكن متعصبا جدا للحتمية ، امةأثر البيئة اجلغرافيا على اجملتمع بصفة ع

 )كانت تلميذته ألني مسبل  ااإلنسان. وهكذيعتقد أن للحضارة والثقافة شأنا كبريا يف تغيري عقلية 
اليت تبنت أفكاره ونقلتها إىل أمريكا يف كتاهبا مؤثرات البيئة اجلغرافية الذي نشرته  (م1937-م 1863

وكانت تؤكد على أمهية تأثري ، أدخلت على هذه األفكار تعديالت مهمة بعد أن، م1911عام 
 1العوامل اجلغرافيا يف اإلنسان الذي هو نتاج هذه العوامل اليت تؤثر به بشكل مباشر.

، م 1859وقد بلغت احلتمية اجلغرافية ذروهتا عند داروين الذي بني يف كتابه أصل األنواع عام 
وأن جمموع ، هو صاحب الدور املقرر واملفسر للحياة على سطح األرض -البيئة-الطبيعيان الوسط 

 الوقائع مبا فيها التفكري البشري تنبع من الوسط الطبيعي.
، نرى من خالل ما سبق أن الكثري من أنصار املدرسة احلتمية غالوا يف إلغاء قدرات اإلنسان

 معات البشرية وبنائها.وتضخيم أثر الظروف البيئية يف تشكيل اجملت

 (Possibilism school) :المدرسة الجغرافية اإلمكانية أو االحتمالية -ب 

، اعرتض بعض اجلغرافيني على املدرسة احلتمية ونادوا باحرتام قدرات اإلنسان وإمكانياته
 نية. تؤماالحتمالوأدت هذه األفكار إىل والدة مدرسة جديدة يف اجلغرافية هي املدرسة اإلمكانية أو 

وقد ناقشت ، وأنه ميلك إمكانات التغيري يف بيئته مىت يشاء، هذه املدرسة بان اإلنسان سيد ما حوله
واإلنسان يف نظر املدرسة االختيارية عامل جغرايف اجيايب ، هذه املدرسة آراء احلتميني وفندت بعضها

 2تظهر عليها بصمات اإلنسان.فال توجد بقعة من األرض ال ، يسهم يف تعديل مظهر سطح األرض

 
1
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وكان يرى ، مؤسس هذه املدرسة (م1918-م 1845) فيدال دي البالشومن أشهر روادها 
يوجد حتم بيئي وإمنا  وانه ال، وذات تأثري متبادل، أن العالقة بني اإلنسان والبيئة هي عالقة متبادلة

من العلماء  وغريهم نجون ديماو ، بوفونو، لوسيان فيفرتوجيه بيئي ومن رواد املدرسة اإلمكانية 
ووجهوا انتقادات مهمة إىل مدرسة ، الذين مل يسلموا حبتمية البيئية وطغياهنا على اإلنسان واجملتمع

 وامتازت دراساهتم بالدقة العلمية واملثابرة يف التحليل واالبتعاد عن التعميم.، احلتم البيئي
باإلنسان ال ميكن أن تسريه أية حتمية جغرافية كانت أو يتعلق  أن كل مادي البالش ويرى 

اإلنسان سيدها واإلنسان هو ، أن البيئة الطبيعية حتوي إمكانيات لوسيان فيفركما رأى ،  غري جغرافية
 احلكم فيما خيتار منها.

فإن اإلنسان بدوره يؤثر يف ، واملدرسة اإلمكانية ترى انه إذا كانت البيئة تؤثر يف اإلنسان
ولكن هذه املدرسة أكدت على أمهية احرتام اإلنسان لقوانني الطبيعة وعد م التدخل السافر ، بيئةال

وقد وجه االهتمام إىل ، يرى أن اجلغرافيا هي علم املكان وليس علم اإلنسان دي البالشوكان ، فيها
اليت تدرسها العلوم كيف أن الظاهرات الطبيعية واإلنسانية   عناصرها وبنيدراسة البيئة اجلغرافية بكل 

 األخرى بشكل منفصل بعضها عن بعض فإهنا تتحد يف املكان وتؤثر يف اإلنسان وتتأثر به.
 )Environnemental school(1  المدرسة الجغرافية البيئية أو الحديثة-ج

، اإلنسانويرى أصحاهبا أن البيئة تؤثر يف ، وهذه املدرسة متثل الوسطية بني احلتمية واإلمكانية
وإذا كانت اجلغرافية هي العلم ، وأنه يوجد جمال مشرتك بني احلتمية واإلمكانية، واإلنسان يؤثر يف البيئة

وهي العلم الذي جيمع بني الظاهرات اجلغرافية الطبيعية ، الذي يدرس األرض بوصفها وطنا لإلنسان
بيئة الفكر املنهجي اجلغرايف فرتة فقد سادت املدرسة ال، والبشرية يف املكان من وجهة نظر إنسانية

وخصوصا يف انكلرتا ، بني فئة حمددة من اجلغرافيني، وما زال صداها يسمع حىت اآلن، طويلة من الزمن
الذي أعاد إحياء هذه املدرسة عن طريق إدخال فكرة النظم ، ستودارتوحديثا على يد ، على يد بال

 .(Ecosystems)البيئية 

وعالقته هبا ، لبيئية أن اإلنسان يعد عنصرا مهما من عناصر البيئةإن وجهة نظر املدرسة ا
وعليه عدم التهرب من هذه ، وتقع عليه مسؤولية إدارهتا بشكل صحيح، عالقة تكافلية
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ومن ، املسؤولية.وبشكل عام ميكن القول أن املدرسة البيئية جتمع بني املدرستني احلتمية واإلمكانية
 Déterminisme Stopالذي يسميها حتمية قف وسر ) ، (تيلور جريفيت)أنصار هذه املدرسة 

and go) 
، مبعىن أن اإلنسان هو الذي خيتار ويبذل اجلهد ولكن البيئة هي اليت تعطي وتستجيب

بل هو قادر فقط على تعديلها وهتذيبها ، واإلنسان لن يستطيع تغيري األوضاع الطبيعية تغيريا جذريا
 ملصلحته.

يف  فليرو، روكسيأي أن الكثري من اجلغرافيني قد انتهوا إل حل وسط يف هذه املسألة ومنهم 
وذلك بتسليمهم حبرية اإلنسان يف اختيار إمكانيات ، يف أمريكا كارل ساورووجريفت تيلور ، اجنلرتا
ا الكثري من وفيه، أي أن عناصر البيئة متعددة، هذه اإلمكانيات احملددة بالظروف اجلغرافية، البيئة

ولكن اإلنسان هو الذي خيتار منها ما يناسبه ويستغله بالشكل الذي يتناسب مع ، اإلمكانيات
 (Pragmatic possibilisme) أي إمكانية أو احتمالية برامجاتية، إمكانياته وقدراته املتطورة دائما

وهو الذي  واإلنسان ليس جمرد خملوق سليب ال حول له وال قوة بل هو صاحب عقل وإرادة
واملدرسة البيئية ، حيول املواد اخلام الطبيعية من جمرد مواد خام كامنة إىل ثروات وموارد ذات قيمة فعلية

 هبذا املعىن حتفظ للجغرافية مكانتها ووحدهتا الطبيعية والبشرية.

 دور الجغرافيا في حماية البيئة: -3

 بالبيئة:أسبقية علم الجغرافية باالهتمام  3-1
ألن ، وهي مل ختل ولن ختلو من التغيري، إن البيئة مل تكن يف حالة ثبات يف أي يوم من األيام

والدراسات ، التغري الذي تتعرض له الظواهر الطبيعية جزء ال يتجزأ من آلية عمل وحركية النظم البيئية
وعن األماكن والفرتات اليت وإىل حد كبري يف الكشف عن هذه التغريات ، اجلغرافية ساعدت عرب الزمن

 حدثت فيها.
وكان اجلغرافيون اإلغريق إذا ملسوا ، والعالقة بني اجلغرافيا والبيئة قدمية قدم اجلغرافية نفسها

بعض املفارقات االجتماعية أو استعصى عليهم تفسري ظاهرة بشرية ما أرجعوا سبب ذلك إىل ظروف 
ريق ظهر من بينهم أوائل البيئة اجلغرافية.ولذلك ميكن القول أن اإلغ
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الذين أسهموا يف إثراء )اإلغريق اليونان القدماء (ومن علماء  (Environnementalistes)البيئيني
 1وتقدمي معلومات مهمة عن البيئة ومكوناهتا نذكر:، الفكر البيئي

أو ، الذي حتدث عن وجود املاء بثالثة أشكال، )ق.م Thales 640-546(طاليس
وأشار إىل أن معرفة املناخ تتيح إنتاج ، وأن املاء هو أصل احلياة، (والغازية، الصلبة، السائلة)حاالت 

 زيتون جيد.
وحتدث ، الذي حتدث عن حركة التوازن العام للمياه ويف الطبيعة، (ق.م 322-384) أرسطو

أضف إىل ذلك ما ، وحتدث عن اإلنسان وبيئته السياسية، عن حركة التوازن العام للمياه ويف الطبيعة
وكان بعض شعوب الرومان كالغاليني يقدسون املظاهر ، قدمه اجلغرافيون الرومان يف هذا اجملال

، واألشجار املباركة ، والينابيع املقدسة، ويقدمون العبادة للجبال واحلجارة العجائبية املؤهلة، الطبيعية
 واحليوانات املقدسة.

، اجلغرافيني العرب واملسلمني اهتماما كبريا بالبيئة ودراسة مكوناهتاوقد أوىل الكثري من أعالم 
 2وميكن أن نذكر منهم:، وعالقة اإلنسان هبا خاصة يف العصور الوسطى، وعناصرها

، البلدان الكبرية، الذي ألف كتبا كثرية فيها وصف للبيئات املختلفة ومنها األقاليم، الكلبي
 األهنار.، البلدان الصغرية

 وفيه وصف لألقاليم واملعامل اجلغرافية.، األرضاملشهور بكتابه صورة  ارزميالخو 
 ومؤلفه رسم املعمور يف األرض ورسالته يف املد واجلزر. /يعقوب بن إسحاق الكندي

وعاجل فيها الكثري من ، وكتبه نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق وأقاليم العامل/، اإلدريسي
 ة املهمة.املعلومات اجلغرافية البيئي

وما فيه من ذكر ألمساء الطيور واحليوانات يف ، / وكتابه عجائب حياة احليوان الكربى القزويني
كما أنه درس بيئة احليوان وطباعه وغذائه بطريقة علمية جتريبية اعتمدت على التجربة ،  الرب والبحر
 واملالحظة.
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 دة من العامل.ومؤلفه حتفة األنظار وفيه شرح ووصف لبيئات عدي، ابن بطوطة
يف مقدمته أو يف كتابه العرب وديوان املبتدأ حيث يعد أول من كتب عن التكيف ، ابن خلدون

وميز بني جمموعتني من العوامل املؤثرة يف حياة اإلنسان ومها جمموعة ، البيئي بني اإلنسان والبيئة
 1وجمموعة العوامل احلضارية والتارخيية. ، العوامل الطبيعية

، وباآلثار املتبادلة بينهما، لقد اهتم العرب واملسلمني منذ القدم بالبيئة احمليطة باإلنسان
و تأثري اإلنسان يف هذا التغري حيزا مهما يف كتابات ، وبشكل عام حظي موضوع تغري شكل األرض

ن تقدير حجم التدخل البشري يف كثري من األنظمة واستطاع اجلغرافيو ، اجلغرافيني منذ مدة بعيدة
 البيئية.

أرنست من قبل العامل األملاين (Ecology)وكل هذا حدث قبل إطالق اصطالح علم البيئة 
 وأكد الكثريون من علماء اجلغرافية أمثال ، 1866عام  هيجل

م أن هدف اجلغرافية هو فه(م  1859 -م 1779)ريترو، (م 1859 -م 1769)همبولدت
 العالقات املتبادلة بني اإلنسان والوسط الذي يعيش فيه.

اهتم بدراسة العالقة ، ومن مؤسسي اجلغرافية احلديثة، ايكولوجيا–جغرافيا  همبولدتويعد 
 بني اإلنسان والبيئة.

ضمن اإلطار اجلغرايف يتزايد وينمو بسرعة وأخذ الكثري  باأليكولوجيةوقد أخذ هذا االهتمام 
من اجلغرافيني منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر يركزون يف مؤلفاهتم على العالقة بني اإلنسان 

 1864.2مؤلف كتاب اإلنسان والطبيعة عام (March) والبيئة ومن هؤالء مارش
مية احلديثة اليت بدأ ت تتبلور منذ أقل من ربع تعد الدراسات البيئية من أبرز التطورات العل

ومنذ ، أحدثت هذه الدراسات صدى اجيابيا لتحذيرات العلماء من أخطار تلوث البيئة قرن ولقد
 ختصصه فالبيئةذلك الوقت اهتم كثري من العلماء من ختصصات خمتلفة بالدراسات البيئة كل من زاوية 

رحب فسيح يسع الباحثني على اختالف ختصصاهتم ذات  بتعدد جوانبها الطبيعية والبشرية جمال
وليس من املبالغة أو من ضروب التحيز أن نقول أن اجلغرافيا أنسب العلوم وأقدرها على ، العالقة
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ويزكيها هلذه املكانة ما تتسم به من مشولية املعاجلة ألبعاد البيئة بشقيها الطبيعي ، الدراسات البيئية
 والبشري.

يا يف طليعة العلوم القادرة على املسامهة يف حل املشكالت اليت تعاين منها ستبقى اجلغراف
 الطبيعية ووقفالعقالين للموارد  التلوث واالستخداممبا يف ذلك مشكالت محاية البيئة من ، البشرية

 اذلك. ألهنوحل مشكالت الفقر واالنفجار السكاين وغري ، وكبح مجاح احلروب، سباق التسلح
ووضع احللول ، وكوهنا علما مشوليا تركيبيا قادرا على الربط بني خمتلف املسائل، العلومحبكم موقعها بني 

 املناسبة هلا.
 دور الجغرافيا في حماية البيئة والموارد الطبيعية: 2- 3  

وسوف يزداد ، تعد من املشكالت املستعصية أمام البشرية، إن مشكلة نفاذ املوارد الطبيعية
وتزايد عدد ، هذه املشكلة يوما بعد يوم مع تزايد استهالك املواد اخلام الطبيعية واستنزافهاخطر 

وما يرافق ، وسكان البلدان النامية على األخص، وخاصة لسكان املدن، السكان بشكل كبري جدا
م حيث إن الكثري من العلماء واملهتمني يؤكدون بأن البشرية أما، ذلك من مشكالت بيئية خمتلفة

أن تسلك طريق السالمة بوعي وإدراك ألمهية املوارد الطبيعية وترشيد  إما ةخطري مفرتق طرق 
وإما أن ، استخدامها مبا حيقق مصلحة األجيال احلالية ومصلحة األجيال القادمة والبشرية مجعاء
عية بشكل تسلك البشرية طريق الندامة إذا استمرت يف تدمري النظم البيئية واستنزاف املوارد الطبي

كما حيدث هذه األيام دون مراعاة قدرة هذه املوارد على التجدد املناسب الذي يؤمن ،  صارخ
 1استمرارية توفر املوارد بالشكل املطلوب.

بشكل عام ميكن القول أن املوارد الطبيعية املتجددة يتم استغالهلا يف الوقت احلاضر بشكل 
نتيجة لكل ذلك فإن قدرة الكرة األرضية على إعالة احلياة ، يفوق قدرهتا على التعويض أو التجدد

وبدرجة ال ميكن إيقافها يف الوقت الذي تتزايد فيه أعداد البشر بشكل ، آخذة بالتناقص يشكل خطري
وتزداد معها بطبيعة احلال معدالت االستهالك مما يسبب ضغطا شديدا أو متزايدا على موارد ، سريع

 األرض.
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األرض للكائنات احلية اليت تعيش عليه مستلزمات احلياة من خالل توفر لقد وفر كوكب 
واملاء والرتبة والنبات واحليوان واملعادن وغري ذلك مما أنعم اهلل على خملوقاته ، كاهلواء،  املوارد الطبيعية

ادة من موارد وعناصر تستمد استمرارية بقائها من خالل نظام تبادل املنفعة أو تبادل ما يسمى بامل
حيث يستمد كل عنصر وجوده من خالل بقية الكائنات احلية والعناصر غري احلية حبيث ، والطاقة

 يتحقق التوازن البيئي يف الوسط احليوي كله.
ولكن األرض يف نفس ، إن األرض تؤلف نظاما بيئيا مفتوحا يتم فيه تبادل املادة والطاقة

تغرقت ماليني السنني حىت وصلت إىل نظام بيئي وقد اس، الوقت تعد كوكبا حمدود احلجم واملوارد
، مستقر فيه من التنوع احليوي والتشابك ما يسمح باستمرار هذا التنوع وهذا التوازن واحملافظة عليه

فهي تعين عند التاجر الذي ينشد ، ومع ذلك بقيت املوارد الطبيعية تعين أشياء خمتلفة باختالف الناس
 عند رجل السياسة أو عند املهتم بقضايا البيئة. الربح شيئا خمتلفا عما تعنيه

ومهما يكن من أمر فإن املوارد الطبيعية يف البيئة اليت تعود إىل االمناط النباتية واحليوانية 
وقد تعرضت خالل فرتات زمنية إىل ، والصلبة والسائلة والغازية تكون بشىت انواعها نظاما بيئيا متكامال

 كالتلوث واالستنزاف وكوارث االنقراض.،  فاوتةضغوط وتأثريات خمتلفة ومت
من أجل محاية املوارد الطبيعية البد من اختاذ اإلجراءات املدروسة من قبل احلكومات 

هبدف االستغالل املنطقي والعقالين للموارد الطبيعية لغرض محايتها ، واملنظمات، والشعوب
حبث يؤدي ذلك إىل خلق ظروف مثالية  ،واحملافظة على الطبيعة من التدهور والتلوث، وإصالحها

مناسبة حلياة اجملتمعات البشرية واالستجابة جلميع احتياجاهتا املادية والثقافية لألجيال احلالية واألجيال 
 املقبلة.

هي اآلن  حمدد وإمنامل تعد حمصورة يف مكان ، ومبا أن املشكالت البيئية االيكولوجية
ومعظمها ، والدولية أو اإلقليمية وال تعرتف هبا، غرافية السياسيةاجلمشكالت عاملية ال تعرف احلدود 

تتأثر وتؤثر ، مشكالت جغرافية مكانية قبل كل شيء ترتبط باملكان وتصبح فاعلة ومتغرية يف الزمان
وبشكل خاص اإلنسان الذي يعد أهم هذه ، (Geosystem)يف خمتلف عناصر النظام البيئي 

 العناصر يف كال النظامني.
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، اإلدارية، االقتصادية، التكنولوجية ) محاية البيئة هي جمموعة من اإلجراءات التنظيمية إن
اليت تقوم هبا احلكومات واجلهات الرمسية والشعبية هبدف محاية واستغالل  (إخل ، الرتبوية، القانونية

 لألجيال احلالية واملقبلة تأمني حاجاهتا اآلن ويف املستقبل. ومنظم يضمنمواردها بشكل عقالين 
من اجل احملافظة على املوارد الطبيعية من ، أو محاية البيئة هي سياسة وفلسفة إدارة البيئة

وهذه ، لكي تضمن موارد كافية ملصلحة األجيال يف احلاضر واملستقبل، ستنزاف والتدمريالتدهور واال
 1احلماية تشمل ثالثة أجزاء هي:

واملناطق احلضارية واملواقع التارخيية من التلوث ، محاية النباتات واحليوانات واملوارد البيئة
 واالستنزاف واالستخدام غري العاقل.

ليس يف ، ة مبا يكفل دوام عطائها لتامني حاجات اإلنسان املتزايدةاستغالل املوارد الطبيعي
 وإمنا لألجيال القادمة.، الوقت احلاضر فقط

 تطبيق برامج حتسني البيئة وصيانة املوارد اعتمادا على التخطيط البيئي.

يف ، ةامليداني، خاصة اجلغرافية التطبيقية، مسامهة اجلغرافية، ولكن من املهم يف التخطيط البيئي
 احلصر الشامل واملتكامل للموارد الطبيعية مث وضع اخلطط والربامج املناسبة حلمايتها.

وحىت ، ويعد التخطيط البيئي جماال تطبيقيا هلا، تعد اجلغرافية األساس العلمي للتخطيط البيئي
والتطورات تنجح اجلغرافية يف هذا احملال عليها تعميق أسسها النظرية املفيدة يف تفسري العمليات 

والتخطيط إلدارهتا من اجل حتقيق التنمية املتوازنة اآلمنة للبيئة ، والتنبؤ مبستقبلها، اجلارية يف الطبيعة
 واالقتصاد واجملتمع.

وبني الزيادة الكبرية يف عدد ، العالقة معكوسة بني كمية املوارد الطبيعية املتاحة يف هذه األيام
ويف الوقت الذي تعاين فيه الكثري من دول العامل ، مليارات نسمةسكان العامل الذي زاد على ستة 

ولذلك فإن ، نتيجة اإلسراف يف استنزافها وتلوثها وتدهورها، ومناطقه من نقص يف املوارد الطبيعية
حتتل مكانا مهما يف ، املتجددة وغري املتجددة، احلية وغري احلية، محاية املوارد الطبيعية املختلفة

 واحملافظة على استقراره وتوازنه.، وترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام اجليو بيئي، غرافيةالدراسات اجل
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وتعميق الوعي بأمهية ، وميكن للجغرافيني القيام بدور مهم يف عمليات محاية املوارد الطبيعية
قات والعال، الطبيعي والبشري، هذه املوارد خاصة وان ميدان اجلغرافية هو البحث الشمويل التكاملي

الذي يؤسس لعمليات التحليل والرتكيب واالستنتاج لوضع اخلطط والسياسات املتعلقة حبماية ، بينهما
 املوارد الطبيعية.

 رئيس قسم اجلغرافيا يف جامعة دمشق1 محمد محمود سليمانويف نفس السياق يضيف 
كز اهتمام علم العالقة كانت دائما يف مر  هوهذ، أن العالقة بني اإلنسان والبيئة قدمية جدا

ذلك أثرت بشكل مباشر  جونتائ، هذه العالقة تعرضت للكثري من التغري عرب الزمن نولك، اجلغرافيا
ومن مظاهر هذه املشكلة زيادة ، والروحية(، على الطبيعة وعلى خمتلف احلياة املعاصرة ) اإلج واملادية

واملاحلة والرتبة والتلوث ، كاهلواء واملياه العذبةتلوث خمتلف عناصر البيئة  ، استنزاف املوارد الطبيعية
 واالنفجار الدميغرايف واجلوع وسوء التغذية ...، الضوضائي

ومبا أن اجلغرافيا يف جوهرها هي علم يدرس املكان واإلنسان الذي يعيش يف هذا املكان 
 أكرمان، باروز ،هكسليواإلنسان الذي يعيش يف هذا املكان كما يرى الكثري من اجلغرافيني مثل 

واملوارد البشرية ) ، وهذا يعين بشكل أو بآخر أن اجلغرافية هتتم بدراسة املوارد الطبيعية، وغريهم
اإلنسان واجملتمع البشري( وتساعد اجلغرافية يف محاية الكثري من املوارد الطبيعية كوهنا علما مشوليا 

والبيانات اهلامة عن املوارد الطبيعية  متكامال متتلك ضمن فروعها املختلفة قاعدة من املعلومات
ودراسة ، اجلغرافية واضح يف دراسة العالقات بني هذه املوارد البيئة ودوروالبشرية املوجودة يف 

 احتياطاهتا وخصائصها وتوزعا وسبل محايتها واحملافظة عليه وترشيد استغالهلا. 
احلروب والنزاعات امللحة اليت  تستطيع اجلغرافية القيام بدور طليعي يف شرح وتوضيح خماطر

خاصة أن معظم احلروب املباشرة أو ، تؤدي إىل وقوع خسائر كبرية بشرية ومادية وبيئية بشكل عام
وهذا األمر جيعل العامل والنظام ، غري املباشرة إن مل يكن مجيعها هو السيطرة على املوارد الطبيعية

وليس مبقدوره الصمود أمام هذه التحديات مما ، اأكثر هشاشة وتصدع، البيئي واالجتماعي، العاملي
 يؤدي إىل دمار البيئة ودمار اإلنسان.

 

.الصادرة بدمشق عن مركز الدراسات والبحوث جملة دراسات إسرتاتيجية. «دور اجلغرافية يف محاية البيئة  ».حممد، حممود سليمان  1 
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 ثانيا/أهداف التربية البيئية في مراحل التعليم العام 
تستهدف الرتبية البيئية يف الصفوف األوىل من مرحلة الدراسة االبتدائية تعريف الطفل مبا 

أما يف الصفوف األخرية وبناء على منو قدراته واتساع ، املناقشة والتعبريحييط به وتنمية قدراته على 
ويف ، دائرة تفكريه ومعارفه فتستهدف الكشف عن النواحي العلمية املسببة ملا يراه ملموسا يف البيئة

 ذلك يتحقق تطبيق املنطق على األشياء امللموسة من قبل التلميذ يف البيئة.
حيث يصبح التالميذ من كال اجلنسني ذوي نزاعات أكثر موضوعية أما يف املرحلة الثانوية 

لذا فقد ، وحتليال وأكثر منوا من املرحلة االبتدائية يف املعتقدات املقبولة واملرفوضة والعالقات االجتماعية
استنتاجيا يف حيث يستطيع التالميذ التفكري تفكريا ، تنمو قدراهتم بصورة تدرجيية حنو التفكري اجملرد

فقد يبدل التفكري مث ، ويستطيعون التقومي للمنطق واألسلوب يف التفكري، املشكالت اليت تصادفهم
يتوقف ليبدأ سياقا جديدا وهذا يعين أن تلميذ املرحلة الثانوية يتسم بالعمق يف إدراك العالقات والنظر 

جند أن  اهتمه. لذحل املشكالت اليت كما يتسم بالقدرة على التفكري يف ،  إىل األمور نظرة موضوعية
 األهداف العامة للرتبية البيئية يف مراحل التعليم العام تستهدف حتقيق األغراض التالية:

مع التعرف على عناصر العالقة املتبادلة بني ، مساعدة التلميذ على فهم موقعه يف إطار بيئته
 اإلنسان وبيئته.

عالقة بني اإلنسان وبيئته نتيجة لتطور العلم متكني التلميذ من التعرف على طبيعة ال
 والتكنولوجية.

 يرتتب على اختالل توازن العالقة بني اإلنسان وبيئته. مساعدة التلميذ على إدراك ما

مساعدة التلميذ على إدراك طبيعة التفاعل بني العوامل االجتماعية واحلضارية والقوى  
 الطبيعية يف إطار البيئة.

عند التلميذ من خالل تزويده باملهارات واخلربات واالجتاهات الضرورية اليت تكوين وعي بيئي 
 جتعله اجيابيا يف تعامله مع بيئته.

تعريف التلميذ بأمهية التعاون بني األفراد واجلماعات واهليئات للنهوض مبستويات حياته يف 
 1بيئته.
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 أهداف التربية البيئية في رياض األطفال: - 1
يعترب رياض األطفال بيئة تربوية مكملة لدور األسرة يف تنشئة الطفل وتضطلع رياض األطفال  

برسالة هامة تنطوي على تربية الطفل تربية علمية تستمد مقوماهتا من الظروف املوضوعية للمجتمع 
ملدرسة لذلك مل تعد ا، وأهدافه ويعتمد على أسس ومعايري النمو للطفل من املراحل األوىل حلياته

مهتمة بتزويد الطفل باملعارف واملعلومات فقط بل تعدى ذلك إىل تنمية الطفل تنمية شاملة متكاملة 
ألنه ينمو منوا متكامال من حيث البيئة اجلسمية والقدرات العقلية وعالقاته االجتماعية ومنوه الوجداين 

 والنفسي.
قبل املدرسة إىل  يئة تربوية لطفل ماويف جمال الرتبية البيئية جيب أن تسعى رياض األطفال كب

مساعدة األطفال واحمليطني هبم على اكتساب الوعي واحلساسية بالبيئة الكلية واملشكالت املرتبطة هبا 
واملعرفة والقيم االجتماعية واملشاعر القوية إزاء االهتمام بالبيئة والدافعية اليت تنشطهم وتوجههم حنو 

بيئة وحتسينها مبا يتكون لديهم داخل بيئة الروضة من مشاعر االنتماء هلا املشاركة الفعالة يف محاية ال
تسعى الرتبية البيئية داخل الروضة إىل اكتساب األطفال بعض  كحنوها. كذلوبيئتهم واجتاهات اجيابية 

املهارات املتعلقة حبل مشكالت البيئة واملشاركة يف حلها وتنمية اإلحساس باملسؤولية واملبادرة 
 1طفال واملمارسات املناسبة حلل تلك املشكالت.باأل

لذلك لن تستهدف الرتبية بناء شخصية الطفل مبعزل عن البيئة اليت يعيشها جبانبها الطبيعي 
فالبيئة الطبيعية ومكوناهتا ذات تأثري اجيايب يف حياة الطفل إن أحسن استخدامها ، واالجتماعي

ويف نفس الوقت البد من هتيئة الطفل مبا يتالءم وبيئته  ،وهتيئتها لكي يتقبلها الطفل ويتفاعل معها
الطبيعية ليدركها ويتفاعل معها باألسلوب الذي يستطيعه ومبا حيقق التالؤم معها ويتم ذلك من خالل 

 2مبا يساعده على التفاعل االجيايب مع البيئة الطبيعية احمليطة به.، تنمية حواس الطفل
بيئته االجتماعية والطبيعية وإدراكه لعواملها والعناصر املتفاعلة إن تبصر الطفل مبا حييط به يف 

فيها سوف يكون لديه كثريا من املفاهيم واملعارف واالجتاهات االجيابية والسلبية حنو بعضها البعض 
ومن خالل تفاعله مع بيئته االجتماعية األوىل اليت تتمثل بالعائلة أو البيئة احمللية واالجتماعية بصورة 

 
 .114.مرجع سابق، صالرتبية البيئية يف الطفولة املبكرة وتطبيقاهتاحممد علي جاد، مىن.  1
 .159، ص1987. تونس، الرتبية البيئية يف مناهج التعليم العام بالوطن العريباملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. 2
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االجتماعية مة وما حتمله هذه البيئة االجتماعية من عادات وتقاليد وقيم يتمثلها من خالل التنشئة عا
 ملا يكتسبه من البيئة املدرسية يف املراحل الدراسية األوىل باإلضافة

 1وهتدف الرتبية البيئية يف مرحلة ماقبل املدرسة إىل :
والتقدير أو  Awarenessدي إىل تكوين الوعي تنمية الثروة اللغوية واملهارات الالزمة اليت تؤ 

والتشابه واالختالف بينها ومالحظة طرق ، مبا يف بيئة الطفل من مصادر Appreciationاإلدراك 
 تعامل اإلنسان مع البيئة أي تكوين الوعي البيئي.

واعتماد كل معرفة أنواع النبات واحليوان يف بيئة الطفل والعالقات بينها وبني مقومات حياهتا 
 منها على اآلخر.

 معرفة أمهية املاء للحياة وكمصدر من مصادر الطبيعة.

 معرفة أمهية الرتبة حلياة اإلنسان واحليوان والنبات.

 مالحظة الظواهر البيئية احمللية امللموسة الطبيعية واالجتماعية.

لتعرف بصورة اجيابية تكوين وتنمية األمناط السلوكية السليمة عند األطفال اليت متكنهم من ا
فردية ومجاعية لصيانة البيئة ومصادرها وحسن االستفادة منها واحليلولة دون ظهور مشكالت بيئية 

 نتيجة السلوكيات السلبية لألطفال أو احمليطني هبم.

تكوين اجتاهات اجيابية مناسبة لدى األطفال حنو البيئة وذلك من خالل الرتبية املتكاملة اليت 
ا معلوماهتم الوظيفية وأحاسيسهم ومشاعرهم حنو بيئتهم الطبيعية والتكنولوجية تتكامل فيه
 واالجتماعية.

 احرتام األطفال جلميع املخلوقات يف الطبيعة ابتدءا من اإلنسان إىل اصغر املخلوقات وأدقها. 

كعملية عامة للطفل احرتام الطفل حلقوق اآلخرين يف البيئة وااللتزام بواجباته حنوهم وحنو البيئة  
 ولآلخرين وختص كل فرد فيها أيضا.

ترشيد سلوك األطفال إزاء بيئتهم بعناصرها املختلفة اليت ميكن أن يدركها الطفل يف هذه 
 املرحلة العمرية.

 
 .99-98مرجع سابق، ص صيف الطفولة املبكرة وتطبيقاهتا.الرتبية البيئية حممد علي جاد، مىن.  1
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تكوين وتنمية األسلوب العلمي للتفكري لدى األطفال من خالل توجيههم حنو استخدام 
كالت البيئة من شعور باملشكلة البيئية وحتديدها ووضع احللول األسلوب العلمي يف التعامل مع مش

 االفرتاضية حللها أو تفسريها مث اختيار صحة الفروض والوصول إىل التعميم.

 في المرحلة االبتدائية: أهداف التربية البيئية -2
االبتدائية ويف إطار وظائف املدرسة االبتدائية للمرحلة ، يف ضوء األهداف العامة للرتبية

صيغت األهداف الرتبوية للمرحلة االبتدائية آخذة بنظر االعتبار ، وخصائص منو الطفل يف هذه املرحلة
ومستوى هذه ، طبيعة منو الطفل من الناحية اجلسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والوجدانية

جتماعية لذا يتطلب األمر من املكونات وما تنطوي عليه العالقات االجتماعية للطفل مع بيئته اال
اليت تؤهله ألن يكون عضوا ، الرتبية أن تعمل عل اكتساب التلميذ ألمناط من السلوك االجتماعي

 فعاال يف أسرته ومدرسته وبيئته.
فهو يرغب يف كشف أسرار البيئة اليت يعيش ، االستطالعيزداد ميل الطفل يف هذه املرحلة إىل 

ويساعده على ذلك منو ، مشكالتويتبني ما فيها من مكونات أو ، ورهاأموحياول أن يستطلع ، فيها
لكي ، واسعاجيب أن يفسح أمامه اجملال  كوغريها. ولذلقدراته احلركية وحواسه السمعية والبصرية 

بأن نوفر له اخلربات ، وأن نشبع فيه ميله إىل االستطالع، يرتاد البيئة ويالحظ األشياء بنفسه
 شعر بدافع لتحصيلها. واملعلومات اليت ي

إن حتقيق هذا اهلدف عند تلميذ املرحلة االبتدائية يوفر له قدرا مناسبا من التوافق مع بيئته 
الطبيعية بصورة عامة وذلك مما تكسبه الرتبية من أمناط السلوك اخلاص بكيفية تعامله مع مكوناهتا 

يصبح عنده مستوى االستيعاب ألمهية  به حيثسواء النباتات أو احليوانات أو اآلثار وكل ما حييط 
هذه املكونات واحملافظة عليه مسؤولية اجتماعية جيب أن يسهم التلميذ بالقسط الذي يستطيع أن 

 يقدمه جتاه بيئته.

 التلميذ فإنأما اجتاه بيئته االجتماعية مبا يف ذلك البيت واملدرسة واجملتمع الذي يعيش فيه 
املوضوعية للتلميذ لكي يكتسب أمناط السلوك اليت تكون مقبولة من مهمة الرتبية هنا توفري الظروف 

ألن اكتسابه هلذه األمناط املقبولة جيعله يف حالة من التوافق السليم والتكييف الطبيعي ، أطراف اجملتمع
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يف جمتمعه مما خيلق حالة التفاعل املتبادل بني التلميذ ونفسه من جهة وبينه وبني جمتمعه من جهة 
 أخرى.

وتظهر أمهية البيئة والثقافة يف تنويع أمناط السلوك عند تلميذ املرحلة االبتدائية ألن دائرة 
كما أن معلوماته ،  املالحظ عنده تصبح أوسع مما كانت عليه يف مرحلة رياض األطفال االطالع

 واستخداماهتا وكذلكباإلضافة إىل املفاهيم العلمية وأنواع الصناعات ، الكمية والكيفية عن البيئة تزداد
يف هذه املرحلة تبدأ عنده مرحلة منو للميول على شكل رغبات سرعان ما تظهر حنو شيء ما وتنتهي 

كما وأن منوه اجلسمي يساعده على ظهور مهارات جديدة مضافة إىل منو مهارات ،  أو تضمحل
إىل تكوين اجتاهات وعادات وتقاليد تساهم يف احملافظة على العناصر اليت  وبيئته حباجة منه، سابقة

فيها وهي على شكل مكونات منها ما خيتص باآلثار ومنها بالنبات واحليوان وما يرتكه الطفل نفسه 
 من نفايات نتيجة الستعماله االحتياجات اليومية وإلدراكه كذلك للثروة املعدنية خامات أو مصنعة.

أصبحت الضرورة على الرتبية أن تؤدي دورها املطلوب للتلميذ يف املرحلة االبتدائية كل هذه 
بعد أن تؤدي دورها املطلوب للتلميذ يف املرحلة االبتدائية بعد أن أدرك الرتبويون طبيعة التلميذ فيها 

تلميذ القدر لذلك أكدت الرتبية على أن من أهدافها املطلوبة يف هذه املرحلة اكتساب ال، وما حيتاجه
ميكنه من فهم  واالجتماعية مباالضروري من املعلومات البيئية واملفاهيم العلمية والتكنولوجية والكمية 

تساعده على االستفادة منها واحملافظة عليها واحلرص  واملهارات اليتبيئته وتنمية امليول واالجتاهات 
إال أنه أصبح مييز ، ال يف مستوى بسيطعلى تنميتها بالرغم من أن احلس اجلمايل لدى الطفل اليز 

جدا بني األلوان واألزهار واملناظر الطبيعية وأنواع الطيور واحليوانات وحركاهتا وتفاصيل املظهر اخلارجي 
بل وأكثر من ذلك يتولد لديه ، هما يراأنه أصبح يتحسس ومييز مظاهر اجلمال يف كل  اهلا. كم

تذبه عرب القنوات اليت ترتسم يف خميلته ويصبح وكأنه جزء من االندماج الوجداين مع املنظر الذي جي
مث يتحول ذلك إىل حتليل املنظر ويبدأ لديه التفكري اجملرد والتحليل وكذلك ، ذلك الشيء أو يتمثله

إدراك العالقة بني العناصر املرتابطة لذلك فإن هدف الرتبية يكون أكثر عمقا واتساعا مما كان عليه يف 
األطفال فيما يتعلق جبمال الطبيعة أو األشياء اليت أنتجها اإلنسان حيث يتخذ اهلدف مرحلة رياض 

حىت يقدر مظاهر اجلمال واإلبداع ، يف هذه املرحلة تنمية احلس اجلمايل والتذوق الفين لدى الطفل
فين بأشكاله وتنمية قدرته على التعبري ال، اإلهلي يف كل ما حييط به يف الكون واحلياة واإلنتاج اإلنساين

 املتنوعة. 
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ولقد حددت ، األخرىمن البديهي أن ختتلف أهداف الرتبية البيئية من مرحلة تعليمية إىل 
وزارة الرتبية الوطنية ووزارة هتيئة اإلقليم والبيئة أهداف الرتبية البيئية يف التعليم االبتدائي املتوسط 

 والثانوي.
ئي إىل تكوين مجلة من املعارف واحلقائق اليت تتمحور وتسعى الرتبية البيئية يف التعليم االبتدا

 1حول البيئة وميكن إجياز أبرز أهداف الرتبية البيئية يف هذه املرحلة يف النقاط التالية:
 : األهداف املعرفية

 اكتساب التلميذ معارف متنوعة عن البيئة اليت يعيش فيها. ←
 التعرف على مقومات الثروة الطبيعية يف بيئته وكيفية احملافظة عليها.  ←
 حتديد املشكالت اليت تتعرض هلا البيئة وما يهددها من أخطار. ←
 أن يعرف مقومات التوازن الطبيعي يف بيئته. ←

 : األهداف املهارية

 مالحظة الظواهر الطبيعية لبيئته وتفسريها يف حدود إمكاناته. ←
 للمشكالت. اح احللول املناسبةاقرت  ←
 اختاذ القرارات واملبادرات املناسبة للحد من التعدي على البيئة ومن اإلساءة إليها. ←
 التواصل مع اآلخرين واملشاركة معهم يف حل مشكالت البيئة بالوسائل املتاحة. ←

 :األهداف الوجدانية

 تشكل وعي بيئي يسمح له برتشيد استغالل بيئته. ←
 الشعور حبجم املشكالت اليت تتعرض هلا البيئة. ←
 االلتزام باملشاركة الفعالة يف محاية البيئة. ←
 بالبيئة.احرتام وتقدير العالقات اليت تربط الكائنات احلية  ←

 
 .7، ص2007.اجلزائر، 3.طأدلة املريب يف الرتبية البيئيةوزارة الرتبية الوطنية. وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.  1
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 في المرحلة المتوسطة: أهداف التربية البيئية -3
حيث مظاهر النمو يتغري بصورة سريعة وواضحة ، مرحلة املتوسطة عن املرحلة االبتدائيةختتلف 

منوهم  ألن التالميذ يف هذه املرحلة ميرون بفرتة املراهقة ذات اخلصائص املتميزة عن املرحلة السابقة يف 
بيئة االجتماعية أهنا تعترب حادة وذات انعكاسات اجيابية وسلبية متبادلة بني املراهق من جهة وال كما

فإن نتائجها تتوقف على احتوائها من حيث فهم ، لذا فمهما توصف هذه املرحلة، من جهة ثانية
لذا اهتم املختصون يف ، واستيعاب خصائصها والعوامل املؤثرة فيها والنتائج املرتتبة عليها سلبا أو إجيابا

هو حمتوى املناهج الذي  وما، هؤالءالرتبية وعلم النفس يف الطرق واألساليب الواجب إتباعها مع 
يساعد على تنمية شخصية املراهق تنمية تكفل له التكيف االجتماعي بني أفراد عائلته والبيئة 

ما املراهق تتولد لديه ظاهرة الرفض املطلق لكل  نمدرسته. إوالتوافق الدراسي يف ، االجتماعية احمللية
حيث مرحلة النمو اجلسمي ، يستطيع فعله عل ما حييط بهوعملية حتكم يف كل ما ، سلطة عليه وه

ختلق عنده حالة من ، والعقلي واالجتماعي والوجداين الذي مير فيها وخاصة تأيت بطبيعة متزايدة
وعلى مستوى ، الشعور بأنه كبري ويدرك كل شيء ويستطيع بقوة عضالته أن جيابه ويدافع ويهاجم

قبل أن يقرر ، خذ يف اعتباره مجيع احللول املمكنة بالنسبة ملشكلة ماالنمو العقلي يستطيع املراهق أن يأ
وهو يف ذلك يتبع املنهج الفرضي ، أي من احللول هو الذي ينطبق بالفعل على ذلك املوقف املشكل

، 1االستداليل يف التفكري مثل هذا التفكري ال يوجد عند األطفال يف املراحل السابقة ملرحلة املراهقة
، توى االجتماعي يبدأ جيالس الكبار ويتحدث معهم بأسلوهبم وقيمهم وعاداهتم وتقاليدهموعلى املس

وإن حدث له ما ال يرضاه جتده يف كثري من احلاالت يتجه إىل التأثري السليب على من حوله ومن هم 
تج لذا جند سلوكه السليب ينعكس على الطبيعة من حيوانات ونباتات وآثار....إن هذا نا، أضعف منه

اليت تساعد على تلبية ، عن عدم إشباع رغباته بتنمية شخصيته بصورة عامة من خالل حمتوى املناهج
االحتياجات النفسية والوجدانية عنده وتشغيل قدراته العقلية وامتصاص قدراته اجلسمية حبيث يتم 

جتماعي يف تغري وملا كان الواقع اال، تصريف طاقاته مبشاغل تربوية تنمي شخصيته باالجتاه السليم
فإن هدف الرتبية هنا البد أن يتجه لتكوين اجتاه حنو تقبل التغيري ، والتلميذ يف حالة تغري مفاجئ

االجتماعي املرغوب فيه ألن فقدان املراهق لالجتاه اإلجيايب حنو التغيري االجتماعي سوف يأخذ به حنو 

 
، 2009الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم،  .اجلزائر: املعهدعلم النفس الطفل واملراهق، سند للتكوين املتخصصوزارة الرتبية الوطنية. 1
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الواقع النفسي للمراهق وصورة الواقع  وهنا حيدث التناقض بني، االجتاه السليب للتغري االجتماعي
االجتماعي للبيئة االجتماعي يف شخصية املراهق فيحدث له الصراع القيمي بني القيم اليت اكتسبها 

فإن هدف  ااستيعابه. لذويعمل هبا كما يدركها وبني قيم الواقع االجتماعي اليت خرجت من دائرة 
علم على تقليل القيم اجلديدة اليت ال تتعارض مع القيم الرتبية يف هذا اجملال يبىن على مساعدة املت

 مبا خيفف من حدة صراع القيم.، املتوازنة السليمة
وتأيت أمهية األهداف الرتبوية بالنسبة للمرحلة املتوسطة وطلبتها يف مرحلة املراهقة أيضا من 

شعور ناتج عن تراكم خالل بداية ظهور الشعور باملسؤولية عند املراهق جتاه ما حييط به وهذا ال
، اخلربات طيلة حياته وتنوع هذه اخلربات باإلضافة إىل مستوى التفكري التجريدي الذي وصل إليه

وتولد عنده من كل هذا اهتمامه بوطنه ومسؤوليته جتاه ، وإدراكه ملا يسمعه ويقرأه جتاه وطنه وبيئته
يدرك أن له حقوقا سواء يف املدرسة أو يف كما أصبح ،  البيئة واحملافظة على املمتلكات اخلاصة والعامة

وأخذ يتحدث ويعمل أيضا بأن عليه واجبات جتاه نفسه وعائلته ، البيت وكذلك يف البيئة االجتماعية
لذا فان الرتبويني أخذوا بنظر االعتبار هذه االهتمامات لدى املراهق ومستوى تفكريه ، ومدرسته ووطنه

سة أن تأخذ على عاتقها تنمية املواطنة مبا يؤدي إىل الشعور وحددوا اهلدف الرتبوي ومحلوا املدر 
 باملسؤولية وحتقيق التوازن بني احلقوق والواجبات ورعاية امللكية العامة واخلاصة ومحاية البيئة.

وتسعى الرتبية البيئية يف التعليم املتوسط إىل تكوين مجلة من املعارف واحلقائق اليت تتمحور  
 جياز أبرز أهداف الرتبية البيئية يف هذه املرحلة يف النقاط التالية:حول البيئة وميكن إ

 : األهداف املعرفية
، سياحية، مجالية، ثقافية، صحية، ايكولوجية، طبيعية)البيئة إدراك كلي وشامل ألبعاد ←

 (بيئية....
، ثقافية، كيميائية،  فيزيائية، بيولوجية، جغرافية) التحكم يف املفاهيم ذات البعد البيئي ←

 (فنية....
، الطاقة، اهلواء الطبيعة، التحكم يف العناصر البيئية وتوظيفها يف البيئة احمللية وهي: املاء ←

 الضجيج....، الصخب، النفايات
 معرفة تامة بشروط نظافة احمليط بالبيئة احمللية وصحته ومجاله.  ←



 العامالفصل الرابع: واقع المفاهيم التربوية البيئية في منهاج التعليم 

141 

 

 اإلطالع على املشاكل البيئة املطروحة على مستوى كوكب األرض. ←
 : األهداف املهارية-2

 القدرة على استعمال بعض األدوات والتجهيزات ذات العالقة حبماية البيئة احمللية. ←
 ل بسيطة للمحافظة على البيئة احمللية.التزود ببعض التقنيات إلجناز وسائ ←
 .(اقرتاح احللول، تصور خطة ومنهجية عمل، تشخيص )القدرة على حل مشكلة بيئية  ←
إنشاء املساحات ، غرس األشجار ) القدرة على ممارسة أجبديات احملافظة على البيئة ←

، وادث والسالمة منهاالوقاية من احل، صرف النفايات، تنظيف احمليط، محاية النباتات، اخلضراء
 .(االحتياطات األمنية.... 

 :األهداف الوجدانية-3
 .(نظافة احلي...، جتميل احمليط، نشاطات فنية)إبداء ميوالت واهتمامات بيئية  ←
 حتمل املسؤولية وروح املبادرة. ←
 االخنراط يف مجعيات ونواد بيئية. ←
 املشاركة يف التظاهرات والنشاطات املسابقات البيئية. ←
 إبداء روح النقد يف مقاومة السلوكات البيئة اليت تساهم يف تدهور البيئة. ←
 تقدير واحرتام جهود اآلخرين. ←
 إدراك أمهية البيئة السياحية والعمل على جتسيد السياسة الوطنية يف هذا اجملال. ←
االنفتاح على التحديات العاملية الكربى يف اجملال البيئي واملسامهة يف حلها يف إطار  ←

 1املواطنة العاملية.
 المرحلة الثانوية:يف  أهداف التربية البيئية -4

 
 .7، ص2007.اجلزائر، 3.طأدلة املريب يف الرتبية البيئيةوزارة الرتبية الوطنية.وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.  1
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الثانوية أوال وأخريا على الناشئني يف اجملتمع ممن بلغوا مرحلة عمرية بني تنصب مهمة املرحلة 
حيث تبدأ بتفجر قدرات الفرد وتنتهي ، عشرة والثامنة عشرة من العمر وهي قمة مرحلة املراهقة 15

وا لذا جند املهتمني وذوي اخلربة يف التعليم الثانوي أخذ، والتكامل باجتاه منحنيات النمو حنو االستقرار
 يف االعتبار 

خصائص هذه املرحلة يف النمو يف حياة الفرد من حيث إدراكه للبيئة احمليطة به وما يعكسه 
لذا فمسؤولية التخطيط ، من سلوك جتاه املؤثرات البيئية احمليطة به وتفاعله معها اجيابيا كان أم سلبيا

اجلمال واإلبداع يف الكون من  الرتبوي هنا تنصب على متكني التلميذ من حوله يف أن يتذوق مظاهر
ويتفهم ويتذوق مناذج من اجنازات اإلنسان يف ، وأن يتمكن من التعبري عنها بالوسيلة املناسبة، حوله

 مبا يكسبه احرتاما وتقديرا للرتاث اإلنساين.، اجملاالت الفنية والعملية املختلفة
املنطقي املنتظم فيستطيع أن  قادرا متاما على التفكري (التلميذ)ويف املرحلة يصبح الفىت 

كما يستطيع أن يصمم التجارب اليت حياول أن يثبت هبا ،  يستخرج ما تتضمنه املقدمات من النتائج
فال ، وهذا ما يضاعف قدرته على التعلم، كما تزداد قدرته على التجريد والتعميم،  بعض اكتشافاته

-وأمهها االستنتاج والتجريد والتعميم، تهبعد أن نضجت أدوا –شك أن القدرة على التفكري املنطقي 
كما حيدث تقدم ملحوظ يف ،  تؤدي إىل حذف كثري من األخطاء اليت كان يقع فيها الطفل من قبل

أي أن خرباته اليت يكتسبها ، لزيادة القدرة على التعميم، مادة إىل أخرى التعلم منعملية انتقال أثر 
 ...، اجلغرافيا، ن يطبقها يف مادة أخرى كالفيزياءيف مادة معينة كالرياضيات مثال يستطيع أ

فعن طريق ، ويظهر دور املدرسة من حيث هي املؤسسة املشرفة على تربية الناشئني وتعليمهم
الدراسة املوضوعية لتقاليد اجملتمع يستطيع غرس القيم االجتماعية اليت حيرتمها اجملتمع وتكوين 

ميكنهم من تكوين عالقات اجتماعية تنسجم وحياة الكبار يف مبا ، االجتاهات السليمة عند التالميذ
التلميذ لالجتاه العلمي واألسلوب املوضوعي يف احلياة وتنمية التفكري  اجملتمع فاكتسابالعائلة او 

الناقد وسلوك حل املشكلة حىت يستطيعوا تطويع ما يقابلهم من مشكالت التحدي الفكري والتطور 
هذا األسلوب من التفكري يساعد التالميذ على النظرة املوضوعية إىل مشاكل والشك أن ، التكنولوجي

يعترب  اخلرايف الذيوالتخلص من أساليب التفكري ، وبالتايل العمل على إزالة املعتقدات البالية، العصر
 مسؤوال عن تقهقر القوى الفكرية عند الفرد.
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يتمكنوا من التغلب على  وضوعية كيموان ينظر التالميذ إىل مشكالت احلياة اليومية نظرة 
فعن طريق الدراسة املوضوعية لتقاليد اجملتمع ميكن اكتشاف القيم ، املشكالت اليت تواجههم

واالجتاهات السليمة اليت تقوم املدرسة باعتبارها مؤسسة اجتماعية تقع عليها مسؤولية تزويد التالميذ 
تقنوا املهارات املناسبة اليت متكنهم من تكوين األسرة وأن ي، بقدر كاف من املفاهيم واالجتاهات والقيم

 مبا فيه جناحهم يف احلياة األسرية مستقبال. ، وحتمل مسؤوليتهم حنوها، ورعايتها
ويهدف بذلك إىل حتقيق التكيف مع ، يتصل الفرد ببيئته اخلارجية بطريقة مستمرة دائمة

من السلوك الذي تكون على شكل استجابات  ويتم التفاعل عن طريق أمناط خمتلفة، مقتضيات البيئة
فالعقبات البيئية تشمل مجيع العوامل اخلارجية اليت تقف أمام حياة التالميذ فتؤثر ، للمؤثرات البيئية

سواء ترجع هذه ، تأثريا سلبا حتد من قابليتهم ونشاطهم وفعاليتهم يف حتقيق أهدافهم وإرضاء حاجاهتم
وسواء كانت يف البيت أو املدرسة ، البيئة االجتماعية أو إىل البيئة الثقافية العوامل إىل البيئة املادية أو
اليت تقف كثري من العقبات يف البيئة االجتماعية حيال إشباع احلاجات ، أو يف اجملتمع بصورة عامة

كان منها يتعلق برواسب املاضي أو التقاليد االجتماعية   التالميذ سواءوحتقيق التكيف لكثري من 
 اضرة.احل

أما بالنسبة لألهداف الرتبوية اليت ميكن األخذ هبا يف العملية الرتبوية والتعليمية وتضمني 
تساعد املدرسة على إحداث التغريات املرغوبة يف حياة الفرد  املناهج. واليتغاياهتا ومراميها يف حمتوى 

من ، اليت يعانون منها فهي تلك األهداف اليت تساعد التالميذ على مواجهة املشكالت، واجملتمع
واإلسهام يف حلها ، خالل إدراكهم ملشكالت بيئتهم االجتماعية واالقتصادية والصحية والعمرانية

 حسب قدراهتم وإمكاناهتم.
 

 ثالثا/ المفاهيم التربوية البيئية المتضمنة في مناهج التعليم العام 
 التعليم االبتدائيمناهج  المفاهيم التربوية البيئية المتضمنة في-1

من املعروف أن املستوى العقلي واالنفعايل لتلميذ الصف الرابع االبتدائي يصاحبه منو يف  
متنوعة تتصل بأسرته وحيه  النمو معارفوأن من عناصر هذا ، اجلانبني اإلدراكي واالجتماعي

تأثره بأفراد أسرته وتأثريه و ، وهو يكتسب تلك املعارف من خالل احتكاكه وتفاعله، ومدرسته وبلده
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ويتزايد لديه ، يف جماالت خرباته بصفة مستمرة، وهو إذ يكتسب تلك املعرفة، وأقاربه ورفاقه وغريهم
يفسر كل ، وهو حينما يتفاعل مع اآلخرين، كلما اتسعت جماالت تلك التفاعالت،  حجم ما يرتاكم

 جديد من اخلربات على ضوء ما يتوافر له من خربات سابقة.
ومن عناصر هذا النمو أيضا تطور قدراته اللغوية اليت تتصل بالقراءة والكتابة والتخاطب  

وسرعان ما يتسع ، واالتصال والتفاعل مع مجيع من يتعامل معهم يف إطاره البيئي الذي يعيش فيه
 نطاق اتصاله وتفاعله ليشمل آفاقا ومستويات متعددة.

نموه املستمر ف ي اجلانبني اإلدراكي واالجتماعي ويستطيع تلميذ الصف الرابع االبتدائي ب
فهو ال يقف عند مستوى رصد الظواهر ، أن يتخذ مواقف اجيابية حنو البيئة يف إطار منوه العام وقدراته

الطبيعية أو البشرية وما يوجد بينهما من تكامل وتأثري متبادل ولكنه حياول أن يكون له دور إزاء كل 
   ومواقف يف بيئته القريبة ووطنه بصفة خاصة .ما جيري حوله من أحداث 

ويف ضوء ذلك ميكن القول أن التلميذ يف هذه املرحلة عدا مهيئا ملستوى من الرتبية البيئية 
يتناول وطنه خباصة والوطن العريب بعامة تناوال يتناسب مع ذاك النمو وتلك القدرات حبيث يصل إىل 

ول به إىل مستوى من السلوك الراشد والتفاعل االجيايب ومن الضروري أن نؤكد أننا ال نستطيع الوص
ذلك املستوى من خالل تناول أو تدريس أجزاء من مواد دراسية منفصلة وإمنا ميكن بلوغ هذا اهلدف 
من خالل املواد الدراسية املتكاملة اليت تعتمد على مشول اخلربة إذ يعيش الطفل هذه اخلربة ويلمسها 

ومهاراته فكره ووجدانه  عن قرب ويتفاعل معها يف خمتلف اجملاالت فيمكن أن ترتك بصماهتا على
تتكون لديه قيم واجتاهات وميول تدفعه إىل أن يسلك سلوكا رشيدا إزاء بيئته بكافة  وبذلك

 مستوياهتا.
على أن اخلربات املتكاملة هذه حتتاج إىل معلم يستطيع إدراك العالقات بني املواد الدراسية 

طيع أن يهيئ للتالميذ اخلربات املنشودة املتاحة كافة وما يوجد بينهما من قنوات وروابط حبيث يست
ولعل هذا يدعونا إىل التفكري يف مراجعة نوعية الربامج اخلاصة بإعداد ، القائمة على التكامل والشمول

حبيث تتوافر لدينا النوعية الالزمة لتنفيذ ، معلم املرحلة االبتدائية وبرامج تدريب املعلم أثناء اخلدمة
 ى حنو مثمر وفعال يساعد على حتقيق أهدافها.مناهج الرتبية البيئية عل
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ولعنا حنتاج على املدى القريب إىل إعداد توجيهات للمعلم احلال تبني أهداف الرتبية البيئية 
 وموضعها من الرتبية الشاملة.

 1ويؤكد املختصون أن لتدريب املعلمني على الرتبية البيئية هدفني مهمني مها:
مبشكالت البيئة يف إطار التنمية البشرية عامة والتنمية االقتصادية إثارة اهتمام املعلم ووعيه  

 خاصة.واالجتماعية 

 غرس االجتاهات والقيم واملهارات لدى املعلمني عند التعامل مع موضوعات البيئة ومكوناهتا. 

وعليه فان املعلم إذا امتلك وعيا بيئيا شامال واجتاهات وقيما بيئية يستطيع أن يقوم بتدريس 
حيث يستطيع تزويد الطلبة باملعلومات واملفاهيم والقيم ، األخرىضامني الرتبية البيئة واملواد الدراسية م

 واالجتاهات واملهارات أثناء شرح املوضوع.
إن طبيعة املرحلة وخصائص منو الطفل يف هذه املرحلة تستوجب اختيار وحدات مرجعية تقوم 

ل بني الظواهر املختلفة يف بيئة اإلنسان ودور اإلنسان يف فيها الرتبية البيئية على مفهوم التكام
 2ميكن األخذ باعتبارات عديدة أمهها: هعليها. وعلياستخدامها الرشيد وصيانتها واحملافظة 

تعريف التلميذ مبفهوم الوطن ببعديه احمللي والقومي إذ أنه البد أن يعرف أوال املكان الذي  
 .(الوطن الكبري)مث ينتقل إىل اإلطار األوسع  (الوطن الصغري)يه يعيش فيه ويتعامل معه وينتمي إل

تعريف التلميذ بالبيئة وأبعادها املادية والبشرية وما جيري بني هذين البعدين من تفاعالت هلا  
آثارها يف الفرد واجملتمع وهي تفاعالت تقوي على التأثري والتأثر يلمسها اإلنسان يف جمرى احلياة 

 اليومية.

أن ذلك يؤدي إىل إذ  تعريف التلميذ بآثار ذلك التفاعل بني اجلانبني الطبيعي والبشري 
 مظاهر نشاط بشري متنوعة مبظاهر املوقع واملناخ واملصادر الطبيعية.

وهذا على اعتبار أن نقطة البداية ، تعريف التلميذ باملوارد املتاحة يف البيئة وحسن استغالهلا 
ك متهيدا وذل، وبينهاهي أن يعرف التلميذ طبيعة تلك املوارد وحجمها والعالقة الوظيفية القائمة بينه 

 لتعلمه كيفية استخدامها استخداما رشيدا إىل أكرب درجة ممكنة. 

 
 .152، ص2010املناهج للنشر والتوزيع ، . األردن : دار الرتبية البيئية برنامج تدرييب للمعلمنيالزبيدي، صباح حسن.  1
 .175، مرجع سابق، صالرتبية البيئية يف مناهج التعليم العام بالوطن العريباملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. 2
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بيان التكامل بني البيئة احمللية والوطن العريب الكبري وإظهار عالقات التأثري والتأثر بينهما  
 وبيان إمكانية التكامل بينهما يف املصادر الطبيعية والبشرية.

أن من  الثانية إذيف بيئته بغرض دعم األوىل وتاليف بيان بعض النواحي االجيابية والسلبية  
املطلوب أن يلمس التلميذ عن قرب ما يتخذ من إجراءات يف بيئته حلماية موارد البيئة واإلفادة منها 

باإلضافة إىل أنه من املطلوب أيضا أن ميس التلميذ بعض املظاهر السلبية املتعلقة ، لصاحل اإلنسان
صورة تؤدي إىل إهدارها وذلك بقصد تنمية االجتاه لدى التلميذ لدعم باستخدام تلك املصادر ب

 اجلوانب االجيابية وإثرائها وتاليف النواحي السلبية.
هذه هي االعتبارات اليت يعتمد عليها يف اختيار موضوع هذه املرحلة وهي تتيح املشاركة يف 

ذا األمر يتوقف بطبيعة احلال على طبيعة  حتقيق أهداف الرتبية البيئية بني عديد من املواد الدراسية وه
كل مادة وإمكانية مشاركتها يف حتقيق أهداف هذه الوحدة على حنو متكامل ومنه يربر املدخل 

 املتكامل الذي ميكن أن تسلكه جمموعة من املواد لتحقيق وحدة دراسية يف الرتبية البيئية.
 لتربية البيئيةنماذج مختلفة من المواد الدراسية تتناول موضوع ا 1-1

فيما يلي نبني اإلطار العام للمجاالت املختلفة اليت ميكن أن تشارك فيها املواد الدراسية 
 :املختلفة

 اللغة العربية: - 1
فاللغة العربية من حيث هي الوسيلة لالتصال متثل عامال جوهريا يف بيان مصادر البيئة 

استخداما رشيدا فاللغة تعكس قيما ومفاهيم ومبادئ وعادات الطبيعية والبشرية وسبل استخدامها 
ولذلك فإهنا ميكن من خالل اختيار موضوعات بيئية أن تساعد ، وتقاليد البيئة اليت حيياها الطفل

الطفل على التعرف على بيئته على مجيع املستويات كما أهنا تساعده على التعبري عن قيم وعادات 
 كه هبا واحملافظة على مظاهرها وصيانتها.هذه البيئة وارتباطها ومتس

 الرتبية اإلسالمية:-2
فمن خالهلا ميكن أن يتبني الطفل أن اهلل سبحانه وتعاىل قد سخر املوارد الطبيعية يف البيئة 

وهنا ميكن االستشهاد بآيات من القرآن الكرمي اليت تؤكد هذا املعىن وما يرتبط بذلك ، خلدمة اإلنسان
وهذا يعين ، لإلنسان على التفكري يف املخلوقات البيئية واحلفاظ عليها بعد أن سخرها اهلل لهمن حث 
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أن تشارك خربات الرتبية الدينية يف بيان تلك املوارد بأنواعها املختلفة وأدوارها بالنسبة حلياة اإلنسان 
على أن ذلك يساعد يف استثمار مع التأكيد ، وأدواره يف التعامل معها واستغالهلا اجليد واحملافظة عليها

تلك املوارد لفرتة طويلة وهو األمر الذي يصعب حتقيقه إذا ما تعرضت تلك املوارد ألي نوع من 
 اإلهدار .

العلوم : وهي من املواد الدراسية اليت يظهر ارتباطها الواضح بالبيئة جبميع أبعادها وبالتايل فإهنا 
يعين أنه ينبغي النظر إىل  مواردها وهذاوسبل احملافظة على  ميكن أن تسهم يف تعريف التلميذ ببيئته

وبالتايل جيب احملافظة على صحته ليكون قادرا ، اإلنسان يف حد ذاته باعتباره أحد املوارد األساسية
 على استثمار املوارد األخرى للبيئة.

ن خالهلا بيان هذا باإلضافة إىل أن هذا اجملال الدراسي من اجملاالت األساسية اليت ميكن م
العالقة بني اإلنسان والبيئة وتنمية القيم واالجتاهات وأساليب التفكري واملهارات الالزمة للتعامل مع 

 ظواهر البيئة سواء كانت طبيعية أو بشرية.
الرياضيات : ميكن أن يشارك هذا اجملال الدراسي يف موضوع الوحدة من خالل قراءة أعداد  

ات ومعرفة املسافات وحل املسائل املرتبطة بذلك ومن خالل ذلك ميكن أن السكان واملواليد والوفي
فيستطيع من خالهلا ، تقدم للطفل حقائق ومعلومات ومفاهيم وتعميمات الجتاهات وقيم حول البيئة

أن يتفاعل مع البيئة تفاعال سليما وأن يسلك سلوكا يظهر فيه البعد الوظيفي وخاصة أن الطفل يف 
بط بني األرقام املختلفة ودالالهتا البيئة اليت اكتسبها خالل تفاعالته يف األسرة والبيئة هذه املرحلة ير 

وهذا يعين أنه مبراعاة هذا األمر نكون قد أحتنا الفرصة للطفل ليصل بني خرباته وبني كل ، احمليطة به
 تعلم جديد.

املناسبة مثل الرسم واألعمال  الرتبية الفنية: فمن خالهلا ميكن التوضيح والتعبري باألنشطة الفنية
اليدوية واستخدام اخلامات املتوفرة يف البيئة احمللية عن كل مظاهر نشاط اإلنسان يف البيئة وأدواره يف 

وال تقل أمهية هذا األمر عن إتاحة الفرصة للطفل للتعبري اللفظي أو ، التعامل مع ظواهرها املختلفة
بذلك تدريب التالميذ على االتصال بالبيئة واخلروج إليها ويرتبط ، الكتايب عن مثل هذه النشاطات

واالحتكاك هبا و وبظواهرها احتكاكا مباشرا حبيث تؤثر يف مفاهيمهم واجتاهاهتم وقيمهم والتعبري عن 
 ذلك يف أنشطتهم الفنية املختلفة.
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ميذ للوطن ومن خالهلا ميكن إنشاء األناشيد واألغاين اليت تؤكد حب التل الرتبية املوسيقية: 
وشعوره باالنتماء إليه والدفاع عنه وتذوق معامل فيه وتنمية تذوقه لرتاثه املوسيقي وفنه الشعيب ولعل هذا 
يشري إىل أن جمال الرتبية املوسيقية يعين أساسا بناء العديد من االجتاهات والقيم فضال عن عنايته 

ية اهلامة اليت تؤثر بشكل متميز يف سلوك بتنمية التذوق واإلحساس باجلمال ومها من األهداف الرتبو 
اإلنسان اجتاه البيئة اليت يعيش فيها ولعل ذلك يؤكد أمهية االرتباط بني جوانب التعلم اليت حتتويها 
اخلربات اليت يضمها املنهج الدراسي جبوانبها املعرفية والوجدانية واحلس حركية حبيث تتفاعل يف إطار 

 و موارد البيئة اليت يعيش فيها الطفل.متسق وتؤدي إىل سلوك رشيد حن

املواد االجتماعية: وهي حبكم كوهنا تعاجل العالقة بني موارد البيئة ومظاهر النشاط البشري  
وما يتعلق هبا من تنظيم للمجتمع إمنا تعترب مصدرا من مصادر املعرفة اليت ال ميكن إمهاهلا أو جتاهلها 

لطفل العالقة بني موقع البيئة ومظاهر سطحها ومناخها وما يقوم يف ميدان الرتبية البيئة حبيث يدرك ا
به اإلنسان من نشاط مثل الزراعة والصناعة والتجارة والرعي وآثار ذلك كله يف أسلوب تنظيم اجملتمع 

هذا باإلضافة إىل بيان ما تقدمه الدولة للمواطن من خدمات خمتلفة هتدف إىل ، حبرفه ومهنه املختلفة
كعامل مؤثر وفعال يف التفاعل اجلاري بينه وبني موارد البيئة على مستوى الوطن الصغري أو العناية به  

حبكم كونه أحد جماالت الدراسية يساعد يف التعرف على املاضي وصالته باحلاضر  خالكبري. والتاري
 1وما يعاين من مشكالت ودور اإلنسان إزاءها.

الدراسية املختلفة هلا أدوارها يف الرتبية البيئية وال يقتصر ذلك يتضح مما سبق أن املواد      
على مادة دراسية دون غريها وأن هذا األمر يتوقف بطبيعة احلال على خصائص املتعلم وخرباته 

 ومن هنا تظهر األدوار املتكاملة للمواد الدراسية املختلفة.، السابقة
 تربية البيئيةمنهاج الجغرافيا كنموذج يتناول موضوع ال 1-2

يرمي بالدرجة ، إن مادة اجلغرافيا يف التعليم االبتدائي نشاط تربوي إيقاظي حتسيسي وعملي
األول إىل إثارة روح املالحظة وتنمية القدرة على تنظيمها وتدقيقها وتدريب التلميذ على التعلم 

حييط به من الظواهر باملمارسة وبذل اجلهد ليفتح جمال االستكشاف لديه والتساؤل باهتمام عما 

 
 .182-181، ص ص، مرجع سابقالرتبية البيئة يف مناهج التعليم العام بالوطن العريباملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. 1
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رغبة يف إجياد تفسريات هلا ومعرفة العناصر الفاعلة واملتحكمة يف وجودها وتفاعل اإلنسان ، اجلغرافية
 معها . 

 1إن اهلدف من تدريس اجلغرافيا يف التعليم االبتدائي:
 مدارك التلميذ احلسية والفكرية وتنميتها جتاه احمليط الذي يعيش فيه. إيقاظ ←
لتلميذ بالعناصر األساسية اليت تكون حميطه والعالقات اليت تربط بعضها ببعض حتسيس ا ←

 وما ينتج عن تفاعالهتا.
 .(البشرية، الطبيعية) جمال جغرايف خبصائصه املتميزة

الذي يظهر يف طريقة معيشته واستغالله للمواد ، عالقة اإلنسان مبحيطه الطبيعي وتفاعله معه
 تأقلم والتأثري فيه وحتسني ظروف حياته. ويقتضي ذلكاليت تتوفر فيه ويف درجة ال

 جعل التلميذ حمور العملية التعليمية. -
 تشخيص حاجاته احلقيقية. -
 اختيار الوضعيات التعليمية املناسبة لسنه واهتماماته. -
 اعتبار مادة اجلغرافيا أداة حقيقة للفهم والعمل. -
 تنمية االتصال الشفوي والكتايب. -
 استخدام مالئم ملفاهيم وأدوات املادة. -

ينطلق منهاج اجلغرافيا للسنة الرابعة متوسط من التعليم االبتدائي من املكتسبات القبلية 
للمتعلمني كأبعاد املكان مث إدراجها يف خمتلف املواد التعليمية يف الطور األول من التعليم االبتدائي 

 يف إطار حتقيق الغايات التالية:ويندرج ذلك ، (مرحلة التعلمات القاعدية)

اكتساب معرفة جغرافية بأبعادها اليت تولد لدى املتعلم ارتباطه باألرض واحلفاظ على  ←
 موارد حميطه وبالده.

 فهم التنوع البيئي أو الوسط الطبيعي والتصرف فيه كفرد حر ومسؤول. ←
 وسطالمفاهيم التربوية البيئية المتضمنة في مناهج التعليم المت -2

 
 .2، ص2006. اجلزائر : الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، السنة الرابعة ابتدائي -دليل املعلموزارة الرتبية الوطنية. 1
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حتقيقا ألهداف الرتبية البيئية يف إجياد خلق بيئي رشيد يقود إىل االعرتاف بان اإلنسان جزء 
 من البيئة الطبيعية اليت يعيش فيها يتأثر مبواردها ويؤثر فيها. 

وانطالقا من احلاجة اليت تبىن فيها بيئة جديدة تأخذ يف االعتبار الفائدة املتبادلة اإلنسان 
للمناهج  ومستقبله ميكنية حىت تبقى هذه املوارد تليب حاجة اإلنسان منها يف حاضره واملوارد الطبيع

الدراسية املختلفة يف التعليم املتوسط أن تتناول العالقة املتبادلة بني اإلنسان واملوارد الطبيعية املتاحة له 
 يف إطار املالمح الرئيسية التالية:

  تتأثر حياة اإلنسان الطبيعية املختلفة -

 يف نشاطاته الرتوجيية.-يف صناعاته.-يف دوائه -يف مسكنه.-يف كسائه-يف غذائه.

 لكل فعل من جانب اإلنسان إزاء موارده الطبيعية رد فعل من قبل هذه املوارد.

وخصوصا غري املتجددة منها مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم  ) استنزاف املوارد الطبيعية
 .(والثروات املعدنية

 .(مثل تلوث املاء وتلوث اهلواء وتلوث الغذاء وتلوث الرتبة )تلوث املوارد الطبيعية 

 ويؤمل بعد تدريس هذه املناهج أن يصبح املتعلم قادرا على أن:
 ء اإلنسان واستمرار حياته.يدرك أمهية املوارد الطبيعية بالنسبة لبقا

 يفهم املراحل التطورية لعالقة اإلنسان باملوارد الطبيعية يف بيئته.

يدرك األخطار اليت تلحق باملوارد الطبيعية بفعل عوامل متعددة يف مقدمتها السلوك غري 
 الرشيد لإلنسان إزائها.

 اإلنسان نفسه. يدرك ضرورة احملافظة على املوارد الطبيعية ألن يف ذلك حفاظا على

 وهنا ميكن التأكيد على اخلطوط العامة التالية:
بل أن ، * تدريس املوارد الطبيعية ليس بالضرورة ضمانا لتحقيق الرتبية البيئية يف هذا اجملال

األصل يف ذلك إبراز العالقات املتبادلة بني املوارد الطبيعية من جهة وبينها وبني اإلنسان من جهة 
 أخرى.
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جلوانب اإلجيابية والسلبية لتفاعل اإلنسان مع موارد الطبيعة وليس الرتكيز على جانب * إبراز ا
واحد منها حىت تكتمل الصورة أمام املتعلم وحىت ال يشعر بأن مقتضيات احملافظة على املوارد تتعارض 

 وطموحات التقدم املستهدف.
 البيئيةنماذج مختلفة من المواد الدراسية تتناول موضوع التربية  2-1 

إن املطلوب من واضعي املناهج ومؤلفي الكتب ومصممي الوسائل التعليمية وواضعي برامج 
التدريب هو معاجلة قضية تفاعل اإلنسان مع موارده الطبيعية يف املناهج الدراسية املختلفة مبعىن 

 تشريب هذه املناهج جبوانب التعلم املستهدفة .
معينة هي حبكم طبيعتها وارتباطها املباشر مبوضوع املوارد ومع التسليم بأن هناك مناهج 

الطبيعية تستأثر بنصيب متميز يف مدى تشرهبا جلوانب التعلم املرجوة ويف مقدمتها مناهج العلوم 
ومناهج املواد االجتماعية إال أنه ميكن تشريب املناهج الدراسية على اختالفها مما جيعلها تربز أهداف 

إىل جانب تأكيدها لألهداف اخلاصة هبا. وفيما يلي نقدم مناذج لكيفية تضمني موضوع الرتبية البيئية 
 الرتبية يف املناهج الدراسية املختلفة:

 :اللغة العربية

 ميكن حتقيق األهداف التالية للغة العربية
 * تزويد التالميذ مبعلومات عن املوارد الطبيعية.

 البحث عن هذه احلقائق من مصادرها.* إثارة حوافز التالميذ إىل املزيد من 
 * االجتاه االجيايب حنو التفاعل مع املوارد الطبيعية باإلسهام يف صيانتها واحملافظة عليها.

 * تكوين روح التعاون بني التالميذ بالقيام بأعمال مشرتكة يؤدوهنا داخل القسم وخارجه.
 لغوية املختلفة .* االستفادة من املوضوعات املدروسة يف حتقيق األنشطة ال

 *اكتساب التالميذ املهارات اللغوية.
وتوجد يف ميدان اللغة العربية جماالت خصبة ملعاجلة موضوع البيئة وخصوصا جماالت القراءة 

 والتعبري واحملفوظات.
ففي جمال القراءة ميكن أن تتضمن كتب القراءة موضوعات تتعلق ببعض املوارد الطبيعية املهمة 

وتغرس ، يذ احمللية توضح أمهية هذه املوارد وحتثه على اإلسهام يف صيانتها واحملافظة عليهايف بيئة التلم
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فيه روح اإليثار والتفاين من أجل مصلحة اجلماعة يستمد منها مصلحته وحتصنه على احرتام ما يف 
 بيئته من موارد تتوقف عليها حياته وحياة جمتمعه.

درس بني حني و آخر بعض املوضوعات املتصلة بالبيئة ويف التعبري يتحقق ذلك بأن خيتار امل
 ويعرضها أمامهم للمناقشة والتعبري بني الشفهي واخلطي.، مراعيا خربات التالميذ ومستواهم

ويف احملفوظات متسع للرتبية البيئية كما ينطوي عليه الشعر من إثارة للمشاعر ومن قدرة على 
 توثيق الصلة بني اإلنسان وبيئته.

 :ة اإلسالميةالرتبي

من األهداف اليت ميكن أن حتققها مناهج الرتبية اإلسالمية يف جمال موضوع الرتبية البيئية 
 مساعدة التالميذ على:

إدراك احلكمة من وراء وجود كل مورد من موارد البيئة الطبيعية وأن خفيت حكمة وجود 
 بعض هذه املوارد على اإلنسان فإهنا الشك حكمة بالغة.

رة اخلالق سبحانه وتعاىل فيما أوجد من موارد طبيعية تفصح عن عظمته وتقطع تقدير قد
 بوحدانيته.

اكتساب السلوك البيئي القومي الذي يتمثل يف حسن التعامل مع املوارد واحملافظة عليها ألن يف 
ذلك حفاظا على اإلنسان نفسه الذي خلقه اهلل وكرمه وسخر له كل ما يف بيئته من موارد هناك 

كثري من اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة اليت ميكن أن تتضمنها مناهج الرتبية اإلسالمية ال
يف جمال تفاعل اإلنسان مع موارده الطبيعية .فمن هذه اآليات واألحاديث ما حيض على حسن 

وأن هذه ، ومنها ما حيث على عدم إتالفها، التعامل مع هذه املوارد وعدم اإلسراف يف استخدامها
املوارد كل منها موجودة بقدر وحلكمة معينة حىت لو خفيت هذه احلكمة من اإلنسان ألنه مل يتوصل 

النظام املتقن  اعليم. وهذبعد إىل معرفة كل العالقات املتبادلة بني املوارد الطبيعية وفوق كل ذي علم 
هذا النظام دون وعي وختطيط وان التدخل يف ، هو الذي جيعل األرض موطنا مناسبا للحياة، البديع

 حيل مبقوماته ويؤدي إىل عواقب غري مأمونة. 
 :العلـوم

جتد أهداف الرتبية البيئية بصفة عامة جماال خصبا يف منهج العلوم إذ ميكن أن تساعد هذه 
 املناهج التالميذ على:
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 إدراك أمهية املوارد الطبيعية الدائمة وكيفية استغالل اإلنسان هلا.

معرفة مقومات املوارد الطبيعية املتجددة يف بيئتهم وأمهيتها واجلهود اليت تبذل واليت ينبغي أن 
 تبذل لتحسينها.

يف بيئتهم وأمهيتها وكيفية ترشيد ، التعرف على أهم أماكن وجود املوارد الطبيعية غري املتجددة
 استغالهلا.

 اعها املختلفة .معرفة العالقات املتبادلة بني املوارد الطبيعية بأنو 
 منهاج الجغرافيا كنموذج يتناول موضوع التربية البيئية 2 -2

 أهداف تدريس مادة اجلغرافيا يف السنة األوىل من التعليم املتوسط
 منهاج اجلغرافيا يف السنة األوىل من التعليم املتوسط حول األهداف التالية  يتمحور 

 جغرافية ضرورية للتموقع. على معامل تكوين نظرة أولية عن العامل لدى املتعلم وجعله يطلع

اكتشاف تنوع وتباين املظاهر اجلغرافية انطالقا من خرائط وصور ونصوص باعتبارها أدوات 
 .(ربط العالقات-التصنيف-االكتشاف)مليات أولية لبناء املعرفة بيداغوجية متكن من ع

تنويع فرص قراءة نصوص متصلة بالربنامج والتمرس على الكتابة املستقلة يف شكل عبارات 
 وفقرات ذات داللة.

من حيث قراءهتا واجنازها قصد ربط العالقة بني  (االصطالحات ) التمرن على لغة اخلريطة
 اإلنسان والوسط الطبيعي.

التمرن على استخدام أدوات املعرفة بداية بالكتاب املدرسي والبحث عن الوثائق األخرى 
 بشكل مستقل.

 التمرن على ممارسة الوصف مبا ميكن من إثراء اخليال وتنمية اإلدراك.

 نسان من االستفادة من الطبيعة دون اإلضرار هبا.البحث عن القواعد اليت متكن اإل

تعلم التحليل اجلغرايف باعتماد وضعيات متكن من حتليل العالقة بني اإلنسان ووسطه الطبيعي 
 1واختيار مناذج النشاط يف بيئات متنوعة من العامل.

 الكفاءات املستهدفة 

 
ن الوطين للمطبوعات . اجلزائر: الديوامناهج السنة األوىل من التعليم املتوسطوزارة الرتبية الوطنية.مديرية التعليم األساسي. اللجنة الوطنية للمناهج.  1
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غرافية قصد التكيف مع الوسط اكتشاف العامل يف تنوعه وتباينه واكتساب قدر من الثقافة اجل
 الطبيعي.

اكتساب معامل جغرافية أساسية باستخدام اإلحداثيات ومصطلحات مناسبة متكن من 
 التحديد والتموقع.

وربط العالقة بني عناصرها  حتديد اجملموعات التضاريسية واملناخية الكربى على سطح األرض
 املتفاعلة.

  وتعليل تفاوت التوزيع .حتديد مناطق التجمع السكاين يف العامل

تعلم التحليل اجلغرايف باعتماد وضعيات متكن من حتليل العالقة بني اإلنسان ووسطه الطبيعي 
 واختيار مناذج النشاط يف بيئات متنوعة من العامل.

 أهداف تدريس مادة اجلغرافيا يف السنة الثانية من التعليم املتوسط
طور الدعم والتعمق يف إطار ، الثاين من التعليم املتوسطيندرج تدريس اجلغرافيا يف الطور 

 الغايات احملددة سلفا واملتمثلة يف:
 تزويد املتعلمني مبرجعيات وطنية أكيدة تعكس قيمه احلضارية بصدق.-

 فهم العامل يف تنوعه وتطوره والتصرف فيه كفرد حر ومسؤول.-

 االرتباط باألرض والرتاث احلضاري.معرفة التاريخ واجلغرافيا بأبعادها اليت تولد -
ينطلق برنامج السنة الثانية من التعليم املتوسط من املكتسبات القبلية للمتعلمني املعامل 

كمبادئ بسيطة ختص اجلغرافيا ،  اجلغرافيا واجملموعات الكربى على سطح األرض واإلنسان والبيئة
هجية أساسية يف السنة الثانية من التعليم يف حني اعتماد مبدأ مستوى التنمية كمقاربة من، العامة

على أن يراعى هذا املبدأ يف تناول  ، املتوسط واخلاص بقارة آسيا وقارة أمريكا ومناذج دول منها على
 كل قارة وكل بلد مدرج للدراسة وهي: 

 .(املتطورة)كنموذج لدول الشمال الدول ،  اليابان ضمن القارة اآلسيوية -
 (الدول السائرة يف طريق النمو ) ة األمريكية كنموذج لدول اجلنوبالربازيل ضمن القار  -
أما الصني فقد اختري كنموذج خاص وفريد من نوعه كدولة جتاوزت مرحلة العجز الغذائي  -

 وانتقلت إىل مرحلة االكتفاء الغذائي يف معظم اجملاالت الضرورية اإلسرتاتيجية.
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 الثة من التعليم املتوسطأهداف تدريس مادة اجلغرافيا يف السنة الث
من  (طور الدعم والتعميق) ينطلق منهاج اجلغرافيا يف السنة الثالثة من التعليم املتوسط

باعتماد نفس مبدأ مستوى التنمية يف مواصلة دراسة بقية القارات ، املكتسبات القبلية للمتعلمني
والعناصر اليت تفسر خصائص السكان والتنمية ويرمي املنهاج إىل تزويد املتعلمني باملفاهيم األساسية 

 .(نيجريا، أملانيا) وكذا البلدين املدرجني كمنهاج من قاريت أوروبا وإفريقيا، بالنسبة لكل قارة
 .(الدول املتطورة )كنموذج لدول الشمال ،  أملانيا دولة ضمن القارة األوروبية

رتول ال تزال تعاين من مشاكل معيقة ووفرة الب، نيجرييا :كدولة افريقية توصف بكثرة السكان
 على التنمية.

* متكني املتعلمني من فهم مميزات القارات من خالل التعرف على تنوع وتباين املظاهر 
 اجلغرافيا فيها.

من خالل التعرف على أساليب ، * متكني املتعلمني من فهم العالقة بني اإلنسان وبيئته
 وإمكانات احمليط . استعادة اإلنسان من املوارد الطبيعية

، الزراعة، التصنيع، التخلف، مثل التقدم، * اإلملام باملفاهيم اجلغرافيا املتعلقة بالسكان والتنمية
 املوارد الطبيعية.، االقتصاد، الفقر، اإلنتاج

، نصوص، صور، خرائط) * التدريب على توظيف األدوات البيداغوجية اخلاصة مبادة اجلغرافيا
 .(بيانات

يب على لغة اخلريطة ومصطلحات املادة قصد التعبري الشفوي والكتايب بشكل * التدر 
 منهجي.
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 الكفاءات املستهدفة يف اجملال املعريف:
من خالل شروح قائمة على تقاطع املعطيات ، اكتشاف مظاهر التباين والتنوع يف القارات
 التارخيية والطبيعية والثقافية والدميغرافية واالقتصادية.

 القة بني اإلنسان والبيئة وصوال إىل تقييم الوسط الطبيعي والبشري.ربط الع
 توظيف املفردات واملفاهيم واملصطلحات اجلغرافية بشكل سليم.

 منهاج اجلغرافيا يف السنة الرابعة من التعليم متوسط 
احلديث وهي مبفهومها ، اجلغرافيا قدميا مادة تعليمية هتتم بوصف وشرح ما على سطح األرض

وتتبىن يف ذلك ، تعىن بدراسة العالقة بني السكان وجماهلم اجلغرايف وأساليبهم يف التنمية تنوعا وتباينا
ومواجهة ، متكن من تفسري دور اإلنسان ونشطاه وتقنياته املتنوعة يف استغالله للمحيط، مقاربة

 ري املتجددة.املشاكل الناجتة عن تفاعله مع البيئة واستغالل مواردها املتجددة وغ
إن اعتماد مبدأ السكان والتنمية يف الدراسة اجلغرافية من شأنه متكني املتعلمني من التعرف 

كوضعيات جغرافية متنوعة ومتباينة ،  على مجلة من اإلشكاليات املطروحة بالنسبة للتنمية وهتيئة اإلقليم
انطالقا من ، مغري للوسط الطبيعيإذ يعترب اإلنسان أكرب ، وما ينجر عليها من مشاكل ومعيقات

استغالله للمجال اجلغرايف واسرتاتيجياته ونشاطاته وقراراته مؤثرا بذلك على العناصر البيئية وهو يف 
قلب النظام البيئي يساهم مبا يصنعه من أدوات وما ميارسه من نشاط يف التأثري على البيئة إجيابا 

يتحمل ما ينجر عن ذلك من عواقب وخيمة وتكاليف  قد، لدرجة وعيه ومستوى تطوره اوسلبا. تبع
اهتماما للحفاظ على املوارد املتجددة وغري املتجددة ويتسبب يف أخطار  ال يعريحني ، باهظة

 1تكنولوجية وأمراض معدية باإلضافة إىل صعوبة مواجهه للكوارث الطبيعية.
مهزة وصل بني التعليم القاعدي  (هطور التعمق والتوجي)تعترب السنة الرابعة من التعليم املتوسط 

الثقافية واحلسية ، والتعليم الثانوي حيث تساهم يف تنمية قدرات املتعلم ومنوه املنسجم جبميع جوانبه
واالجتماعية عرب فرتات إتقان كفاءات متكاملة تسمح له بالنمو الطبيعي يف حميطه والتدرج حنو 

 
. اجلزائر : الديوان الوطين للمطبوعات من التعليم املتوسط 4مناهج السنة وزارة الرتبية الوطنية.مديرية التعليم األساسي. اللجنة الوطنية للمناهج.  1
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كما تقدم مادة اجلغرافيا ومن خالل تعلمات قاعدية غايتها متكني املتعلم من التحكم يف ،  االستقاللية
الالحقة أو ما يساعده على مواجهة احلياة  معارف املادة وأدواهتا مبا يؤهله ملتابعة التعليم يف املرحلة

 االجتماعية واملهنية من ناحية أخرى.
ويرمي تدريس اجلغرافيا يف هذا الطور إعطاء املتعلم أدوات فهم العامل يف تنوعه وتباينه وصوال 

تطور  إىل دراسة مفصلة للجزائر هبدف إبراز مكانتها اجليو إسرتاتيجية إقليميا وقاريا وعامليا حىت يساير
 جمتمعه ويساهم يف بنائه عن دراية ووعي ملواجهة التحديات يف مجيع جماالت احلياة. 

 أهداف تدريس مادة اجلغرافيا يف السنة الرابعة من التعليم املتوسط
متكني املتعلمني من فهم اخلصائص العامة للجزائر من خالل اكتشاف تنوع وتباين املظاهر -

 اجلغرافيا فيها.

من خالل التعرف على ، علمني من فهم العالقة بني اإلنسان ووسطه الطبيعيمتكني املت-
 استغالله للموارد الطبيعية اليت تزخر هبا بالده.

، صور، خرائط) التعرف على توظيف املفاهيم واألدوات البيداغوجية اخلاصة مبادة اجلغرافيا-
 .(بيانات ، نصوص

لشفوي والكتايب بأسلوب منهجي قصد التدريب على استغالل خمتلف أشكال التعبري ا-
 االتصال والتبليغ بشكل سليم.

متكني املتعلمني من التفاعل االجيايب مع البيئة واقرتاح حلول عالجية واختاذ التدابري الوقائية -
 عند اللزوم.

 1يكون املتعلم يف هناية التعليم املتوسط قادرا على:-
للجزائر من الناحية الطبيعية والسكانية واالقتصادية التعرف على اخلصائص املميزة -

 والدميغرافية .

 ربط العالقة بني اإلنسان والتنمية والبيئة واالستغالل العقالين للموارد الطبيعية.-

 توظيف املكتسبات واملعارف القبلية عند اقرتاح احللول والتدابري الوقائية اجتاه مشاكل البيئة.-
 البيئية المتضمنة في مناهج التعليم الثانوي المفاهيم التربوية -3

 
 .67املرجع السابق، ص 1
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يعترب التعليم الثانوي مرحلة النضج الفيزيولوجي واالستعدادات للتعلم التجريدي حيث تتبلور 
امليول واالختيارات يف الدراسة .يتوقع من التلميذ يف هذه املرحلة أن يكون قادرا على :بناء نظرة 

تعرف على التطورات التارخيية واجلغرافية وطنيا وإقليميا وعامليا واضحة األبعاد الزمنية واملكانية وال
واستخالص القيم واخلربات من أجل التموقع والتفاعل االجيايب يف بيئته الطبيعية واالجتماعية كمواطن 

 وكإنسان واع.
االجتماعية واإلنسانية إن التغريات العميقة اليت عرفتها الساحة الوطنية والعاملية تدعو العلوم 

 أي حتويل الفرد أي شخص اجتماعي متوازن وناجح .، إىل حتمل مسؤولية أداء مهمتها األساسية
وتسعى العلوم االجتماعية واإلنسانية مبفهومها احلديث إىل بناء مناذج تفكري ال ترتكز على 

املتعلم. بداع واالبتكار لدى بل على البحث واالستقصاء قصد تنمية روح النقد واإل، الوصف واملعاينة
فإن العلوم تتطلع إىل حتسني قدرات التالميذ على ترشيد النشاطات ، أجل بلوغ هذا اهلدف نوم

وتقوميها قصد االستفادة منها وجتاوزها. وإىل جانب التفسري والتحليل والنقد تعتين ، واخلربات اإلنسانية
، وتنمية معىن القيم الوطنية واإلنسانية، الوجود والكونالعلوم االجتماعية واإلنسانية مبسائل اإلنسان و 

 وتثري الوعي مبسائل البيئة واحمليط.
 منهاج الجغرافيا كنموذج يتناول موضوع التربية البيئية 

وذلك قصد حتسيس التلميذ ، تعتين برامج اجلغرافيا عناية خاصة جبغرافيا اجلزائر واملغرب العريب
كما أهنا تعمل على تكوين قابليته للتفتح على العامل الذي ،  موارد وطنه وبيئتهبضرورة احلفاظ على 

 واالستعداد جملاهبة التحديات يف احلاضر واملستقبل.، يعيش فيه
واملهارات اليت متكنه من الفهم السليم ، إن تعليم اجلغرافيا يهدف إىل تزويد التلميذ باملعارف

ينبغي يف املرحلة التعليمية األوىل أن هتتم  اجلغرايف. والبالتوزيع  والظواهر املتعلقة، للفضاء اجلغرايف
بل يكتفي التلميذ ، وخمتلف مظاهر التضاريس، مثل ميكانيزمات املناخ، الربامج وحمتوياهتا بالتفاصيل

، ويكون قادرا على قراءة املخططات والسالمل، مبعرفة الطبيعة من خالل اخلرائط واألطالس اجلغرافيا
 1وفهم نشرة أحوال الطقس.، خرائط صغريةورسم 

 
 .29، ص2009، الدليل املنهجي إلعداد املناهجلوطنية للمناهج.وزارة الرتبية الوطنية. اللجنة ا 1
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ينبغي أن حتتوي املضامني مسائل ذات طابع نظري ومنهجي يف جمال ، ويف التعليم الثانوي
خاصة تلك اليت أجريت يف ، كما ينبغي أن تأخذ يف احلسبان مكتسبات البحث العلمي،  اجلغرافيا

أن يتحول درس اجلغرافيا إىل حصة  ينبغي الصناعية. والميدان مالحظة الطقس عن طريق األقمار 
ألن يستغل كفرصة للتفكري حول هذه األماكن  يينبغ، العكسعلى  واملناطق بلوصف األماكن 

 ناجلغرايف. وموراء الظواهر الطبيعية قوانني تسري تنظيم النشاطات البشرية يف الفضاء  نأل، واملناطق
املفيد أثناء دراسة النشاطات البشرية أن نركز االنتباه على التطورات احلالية املتعلقة بالتحوالت 

 ات السياسية.وآثارها على اهلياكل االجتماعية واملؤسس، والتوجهات االقتصادية احلديثة، التكنولوجية
، الطقس، مثل التضاريس، توزيع اجلغرافيا يف جمموعة من املواضيع)واملقاربة املوضوعية 

ال )لكنها ال ينبغي أن تنسينا أن هذه العناصر ما هي إال مكونات نظام متماسك ، ضرورية (السكان
خاضعة ، معقدة.والظواهر الطبيعية هي وقائع جغرافيا (فهم الطقس دون فهم التضاريس-مثال-ميكن

لذا ينبغي أن تكون مقاربة هذه الظواهر ذات طابع ، لتطور دائم دون أن تفقد مظاهرها األساسية
 نقدي.

فإن أفضل مقاربة هي املقاربة النسقية اليت تعترب مصدر الفوائد املنهجية ، وهبذا املنظور
اإلنسانية يف دراسة الفضاء فهي متكن التلميذ من إبراز الروابط املوجودة بني الظواهر ، واملعرفية
 1كما متكنه أيضا من الفهم اجليد ملكانته يف الوسط اجلغرايف،  اجلغرايف

كوهنا ال خترج   -رغم خصوصيتها –ال ختتلف غايات تدريس اجلغرافيا عن غايات مجيع املواد 
وهي هتدف إىل تكوين مواطنني أسوياء منسجمني نفسيا ، عما هو مسطر يف السياسة التعليمية

ليكونوا أكثر وعيا وإدراكا ، وفكريا وحمصنني باحلد األدىن من املعارف االجتماعية مبا فيها اجلغرافيا
والعاملية وانطالقا من اإلحساس باالنتماء ألصالتهم إلمكانياهتم وقدراهتم الذاتية والوطنية واإلقليمية 

ومن املنهاج الرمسي ميكن ، 1995كما ورد يف املنهاج الرمسي للمادة لسنة ،  واالعتزاز حبضارهتم
 2تلخيص أهداف املادة يف التعليم الثانوي بشعبه العامة والتقنية ومبستوياته الثالث:

 األهداف املعرفية
 

 .29املرجع السابق، ص 1

.اجلزائر:املركز الوطين للوثائق الرتبوية، ص 35العدد سلسلة من قضايا الرتبية.وزارة الرتبية الوطنية.مقاربة جديدة لتدريس التاريخ، تعليمية اجلغرافيا .  2
 .42، 41ص
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 يأيت تتلخص هذه األهداف فيما
يتحصن التلميذ مبعارف تؤهله الن يكون واعيا ومدركا حلقائق وطنه ودعما للمكاسب -1

 ، املختلفة يف املراحل التعليمية السابقة
 ، يتحكم يف خمتلف املفاهيم واملصطلحات املتداولة يف املادة ويستعملها بعد ذلك بدقة-2

 ، واالجتماعيةيتعامل بطريقة اجيابية مع ظواهر البيئة االقتصادية -3

 ، يلم بأبعاد املكان والزمان ملختلف الظواهر-4

 ، أن يتمكن من اكتساب القدرة على التفكري العلمي جبميع خطواته املنهجية-5

 ، يفهم عالقة التفاعل بني ظواهر البيئة الطبيعية واجلهود املبذولة لرتويض تلك الظواهر-6

ويطلع على بيئات جغرافية إقليمية ، واملغاربية وخصوصيتهايتعرف على البيئة اجلزائرية -7
 ، وعاملية متنوعة ويقف على مناذج من األنظمة االقتصادية واالجتماعية املختلفة

 ، يتحكم يف الدراسة اإلقليمية للجزائر قصد معرفة خصائصها اجلغرافية بدقة-8

 ، التعامل مع البيئة وأن يتجنب السليب منهايتعرف على أساليب التنمية وسياستها وطرائق -9

يتعرف على آليات التقدم وأسباب التخلف وعلى خمتلف القوى االقتصادية العاملية -10
 ، وخصوصيات هذه القوى

يقارن بني ضخامة املوارد يف الدول املتخلفة وضعف استغالهلا /البشرية منها على وجه -11
 ، اخلصوص

 ، ية املعاصرة ويدرك خماطرهايطلع على القضايا العامل-12
يتزود باحلد األنسب من املعرف اليت متكنه من شق طريقه حنو مستويات أعلى من -13

 التعليم من جهة وتكون له درعا واقيا من أخطار االجتاهات غري اإلنسانية.
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 :األهداف السلوكية واملنهجية
 تتلخص هذه األهداف فيما يأيت

وضوعية والتنظيم يف جماالت التفكري والسلوك لدى التالميذ ترسيخ احلد األنسب من امل-1
 ، عن طريق التعامل السليم مع املعارف وحسن توظيفها

القدرة على اختاذ املواقف من خالل اإلملام باألبعاد الزمانية واملكانية ومعرفة خمتلف -2
 ، خصائص الظاهرة املراد دراستها

يع خطواته بدءا من املالحظة الدقيقة إىل التحليل تنمية القدرة على التفكري العلمي جبم-3
 ، فاالستقراء واالستنتاج مث التلخيص

 تربية روح االنفعال العاطفي وكبح سرعة االندفاع واألحكام املسبقة.-4
، التحكم يف تقنية احلصول على املعلومات وتدوينها وتنظيمها وتقدميها مبا فيها البيانات -5

 اخلرائط.، التمثيل
، طبيعة العلم، اجملتمع) هذه األهداف املستعرضة مشتقة من مصادر متنوعة تتغري باستمرار

 .(االجتاهات العاملية والسياسية واالقتصادية والبيئية...، طبيعة التلميذ
وهو ما جيعله يراجع ، وعادة ما يغري اجملتمع فلسفته نتيجة احتكاكه باجملتمعات األخرى

ملسايرة التطورات العاملية وعلى هذا األساس فإن اجملتمع الذي ال يضع آلية أهداف سياسيه التعليمية 
إذ ال جدوى يف منهاج ، إلعادة النظر يف صياغة أهداف سياسته الرتبوية حمكوم عليه بالتخلف

أن  "بأهداف ال تتماشى وطموحات اجملتمع وآماله.ويف هذا الصدد يقول أمحد رضوان وأمحد اللقاين
اجتماعية وحمصلة ملا قد يعرتي اجملتمع من تغريات فإن جودته أو معيار صالحيته رهن  املنهاج ظاهرة

هذا ما  "بقدرته على االستجابة لتلك التغريات األمر الذي جيعله أقد على حتقيق النفع االجتماعي
تتطلبه األهداف اجليدة للمادة اليت من املفرتض أن تستجيب للتغريات اليت طرأت على الساحة 

 وطنية والدولية من جهة وتتمثل طموحا مشروعا يف جيل كفيل حبمل املسئولية.ال
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يعترب منهاج اجلغرافيا يف التعليم الثانوي استمرارا ملنهاج اجلغرافيا يف التعليم املتوسط كتدعيم 
من  ودراسة القارات املختلفة، وتعميق ملا مت اكتسابه من معامل مكانية ومفاهيم وقواعد أولية يف املادة

 وصوال إىل الدراسة املفصلة للجزائر.، حيث السكان والتنمية تنوعا وتباينا
بالسكان  حمصلة تتعلقتعميق مفاهيم جغرافية  ، يتم يف السنة األوىل من التعليم الثانوي-  
وتفسري التنوع والتباين والتطور يف العامل يف ، ومنهجيات استعمال أدوات املادة يف الدراسة، والتنمية

 االت خمتلفة كالسكان والتنمية واملوارد والبيئة والكوارث الطبيعية واألخطار.جم
اجملال اجلغرايف للسكان يف الوطن العريب  الثانوي حتليليتم يف السنة الثانية من التعليم - 

ف واجلزائر لربط العالقة بني اإلنسان والوسط الطبيعي وجماالت التنمية والتميز بني أوجه الشبه واخلال
 وصوال إىل استخالص املشاكل ومظاهر التكامل.

يتم يف السنة الثالثة من التعليم الثانوي الرتكيز على تباين وتنوع عامل اليوم من خالل الدراسة -
حىت يأخذ ، االقتصادية املفصلة لنماذج من العامل املتقدم والعامل املتخلف باإلضافة إىل قضايا الساعة

على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي ويتهيأ ملواصلة ، لعامل الذي يعيش فيهاملتعلم فكرة كاملة على ا
 الدراسة يف التعليم العايل أو التوجه إىل احلياة العملية.

 منهاج الجغرافيا في السنة األولى من التعليم الثانوي
األساسية اليت مت يف هناية التعليم املتوسط يكون املتعلم قادرا على التحكم يف املفاهيم 

حيث مت الرتكيز على العناصر اليت تفسر خصائص ، اكتساهبا يف الدراسة العامة والدراسة القارية
يكون املتعلم قادرا على التعرف ، هناية السنة األوىل من التعليم الثانوي والبيئة. ويفالسكان والتنمية 

إلنسان مبحيطه وأساليبه يف التنمية ودوره يف هتيئة على مظاهر التنوع والتباين اجلغرايف يف العامل وعالقة ا
 اإلقليم وصوال القرتاح حلول للمشاكل البيئية.

يركز منهاج اجلغرافيا يف السنة األوىل من التعليم الثانوي على العالقة بني اإلنسان ووسطه 
 الطبيعي واالجتماعي.

املعيشية واختالف املستويات  ، بالتباين يف توزيع السكان عليها تتصففاألرض الذي حييا 
، بيئات حيوية متناقضة وجماالت جغرافية واسعة وهشة يف نفس الوقت حبكم معيقات طبيعية فيها

 جتعل احلياة عليها صعبة وغري مستقرة يف أغلب األحيان.
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ته مؤثرا بذلك على انطالقا من نشاطاته وقرارا، يعترب اإلنسان أكرب مغري للوسط الطبيعي
يساهم مبا يصنعه من ، العناصر البيئية احليوية واجلوية واملائية والسطحية وهو يف قلب النظام البيئي

، أدوات ومبا ميارسه من أساليب يف التأثري على البيئة إجيابا وسلبا تبعا لدرجة وعيه ومستوى تطوره
حني ال يعري اهتماما للحفاظ على  ،يتحمل ما ينجر عن ذلك من عواقب وخيمة وتكاليف باهظة

باإلضافة إىل صعوبة مواجهته للكوارث ، املوارد الطبيعية ويتسبب يف أخطار تكنولوجية وأمراض معدية
 الطبيعية.

اآلخر. وأثر وتأثري كل منهما يف ، وهتدف اجلغرافيا أساسا إىل فهم الظواهر الطبيعية والبشرية
كذلك   ىفيها. وتسعن للتأقلم مع اجملال احليوي للبيئة اليت يعيش خالهلا يدرك املتعلم جهود اإلنسا نم

مثل سوء استخدام األرض زراعة ، إىل إبراز األخطاء اجلسيمة اليت يرتكبها اإلنسان يف وسطه البيئي
وعواقب ذلك كله على التوازن البيئي وأثره السيئ ، واستعمال املفرط للمياه، الغاباتوإتالف ، ورعيا
 الكائن احلي.على 

ويتناول املنهاج أربع وحدات تعليمية تتعلق بأدوات املادة والسكان واملوارد الطبيعية والبيئات 
 1املتنوعة واملخاطر الكربى.

 منهاج الجغرافيا في السنة الثانية من التعليم الثانوي
قيا والوطن العريب اجلزائر يف إفري، تتناول مادة اجلغرافيا يف السنة الثانية من التعليم الثانوي

ويعتمد املتعلمون على مكتسباهتم املنهجية يف السنة األوىل من التعليم الثانوي واملتعلقة ، والعامل
 بتوظيف أدوات املادة.

إن ما مت اكتسابه من منهجيات استعمال أدوات املادة وتفسري مظاهر التنوع والتباين والتطور 
طالق املتعلم يف السنة الثانية من التعليم الثانوي لتحليل اجملال هو مبثابة أرضية ان، يف العامل جغرافيا

وربط العالقة بني اإلنسان ووسطه الطبيعي والبحث ، اجلغرايف يف كل من اجلزائر وإفريقيا والوطن العريب
عن خمتلف املعطيات اليت تساعد على شرح العالقة بني اإلنسان والتنمية وصوال إىل اقرتاح احللول 

 
 .15، ص2005، منهاج اجلغرافيا السنة األوىل ثانويوزارة الرتبية الوطنية.مديرية التعليم الثانوي، اجملموعة املتخصصة للمناهج/جغرافيا.  1
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املطروحة على املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي واملستوى القاري .ويتحقق ذلك من  للمشاكل
 1خالل األهداف التالية:

 :األهداف املعرفية
 متكني املتعلمني من التعرف على مكانة اجلزائر اإلقليمية والقارية والعاملية.-
ية يف كل من إفريقيا إعطاء التالميذ معطيات متكنهم من ربط العالقة بني السكان والتنم-

 والوطن العريب واجلزائر واستخالص املشاكل املرتتبة على ذلك.
 :األهداف املهارية

 متكني املتعلمني من منهجيات استخدام أدوات املادة يف إطار البحث عن:-
 املعلومات أو استثمارها.

 :األهداف الوجدانية
بالنسبة للقضايا املختلفة وإجياد احللول املناسبة تعويد التالميذ على اختاذ املواقف وتربيرها -

 للمشاكل املطروحة.
مت التعرض هلا يف مرحلة التعليم املتوسط ويف ، مفاهيميتم يف مرحلة التعليم الثانوي تعميق 

 السنة الثانية من التعليم الثانوي يتم الرتكيز على مفاهيم أساسية تربز 
طن العريب والعامل من حيث الرهانات اجليوسياسية والدور مكانة اجلزائر يف كل من إفريقيا والو 

 احمللي واإلقليمي والقاري:
-املنظمات السياسية-التهيئة اإلقليمية-البيئة-اإلقليم-التحول االقتصادي-التنمية-السكان

 التكتالت االقتصادية. 
 

 

 

 
 .5، ص2006مارس السنة الثانية من التعليم العام والتكنولوجي،-نهاج مادة اجلغرافيا الوثيقة املرافقة ملوزارة الرتبية الوطنية.مديرية التعليم الثانوي.  1
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 تمهيد

يتطلب البحث السوسيولوجي وضع خمطط متكامل من البحث النظري وامليداين هبدف 
كل تلك الدالئل الضرورية للبحث السوسيولوجي املنظم مع مراعاة تفسريها وفق  الوصول وبعناية إىل

تصورات وحمددات متناقضة. ومن املعروف أن هناك أدوات مرجعية اإلطار احملدد الذي ال تشوبه 
  منهجية متكن الباحث من أداء خطوات حبثه واليت يتحتم عليه تبياهنا كيفية استعماهلا ومربرات ذلك.

وعليه فإننا سنحاول يف هذا الفصل التعرض لإلجراءات املنهجية امليدانية املتبعة يف هذه 
 باإلضافة إىل عينة وأداة الدراسة.، وكذا منهج الدراسة، جماالت الدراسةعارضني بذلك ، الدراسة
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 أوال / مجاالت الدراسة
وكذا متطلبات التعمق اليت تستدعيها املقاربة السوسيولوجية لواقع ، متاشيا مع طبيعة املوضوع

 باجلوانب التاليةاملفاهيم البيئية يف املناهج اجلغرافيا فقد اهتمت هذه الدراسة 
 2015/2016توجه هذه الدراسة اهتماما حنو حتليل حمتوى كتب اجلغرافيا بالعام الدراسي 

 ملرحلة التعليم العام دون غريها من مكونات املنهج األخرى.
، تعتمد الدراسة احلالية حمتوى الفقرة كفئات شكل احملتوى الذي وردت فيه الرتبية البيئية

الدراسة غري معنية بالفئات األخرى شكل احملتوى مثل األسئلة واألنشطة والصور وبذلك فان هذه 
 واخلرائط والرسومات

 وفيما يلي نتطرق إىل الكتاب املدرسي وعالقته باملنهاج الرتبوي

 الكتاب المدرسي وعالقته بالمنهاج التربوي
ل رصد الغايات فلسفة تربوية منهاج يرتمجها من خال لولك، لكل جمتمع فلسفته الرتبوية

 بواألهداف والربامج واملقررات واملضامني واألنشطة واألدوات والوسائل والطرائق واملنهجيات وأسالي
الكتاب املدرسي عنصرا من عناصر املنهاج باعتباره وسيلة من الوسائل  املصاحبة. ويعتربالتقومي 

 املتفاعلة مع باقي عناصر املنهاج املختلفة تفاعال جدليا.
 الكتاب المدرسي كوسيلة تعليم وتعلم -1

، ال خيتلف الكتاب املدرسي عن الكتب األخرى املوجهة لشرائح خمتلفة من مجهور القراء 
فعملية حتقيق األهداف بصفة عامة ، حيث يعترب من الدعامات األساسية يف العملية التعليمية التعلمية

ددة تساعد على القيام هبذه العملية على وعملية التدريس بصفة خاصة تتضمن االستعانة بوسائل حم
والكتاب ، أكمل وجه وأقرب السبل إىل ذهن املتعلم لضمان الفهم اجليد حملتوى املادة التعليمية

ويعترب أحد أدوات املنهج الرئيسية حنو حتقيق ، املدرسي أحد أهم تلك الوسائل على اإلطالق
 يها عن طريق الرتبية املدرسية.األهداف الرتبوية واليت يسعى ككل إىل التوصل إل

فالكتاب ، إن عالقة الكتاب املدرسي باملنهاج الرتبوي تكاد تكون عالقة الروح باجلسد
املدرسي هو الوسيلة اليت من خالهلا يتم عرض حمتويات املنهج الرتبوي وتوصيلها للتلميذ بصورة 
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عارف وتقنيات واجتاهات ومعلومات مبسطة لتحقيق األهداف الرتبوية املرجوة وما توفره من خربات وم
 وغري ذلك.

وما دام الكتاب هو التطبيق العملي للمنهاج فهذا يعين انه جيب أن يؤلف بعناية حيث 
ويشمل املوضوع الواحد ، تقسم كل وحدة إىل عدد من املوضوعات، يشتمل على عدد من الوحدات

على عدد من املشروعات وتتحدد  وتشتمل، عدد من أسئلة التقومي الذايت والتدريبات واألنشطة
ويعكس الكتاب يف النهاية أسس املنهاج ممثلة يف ، وكذلك املراجع، األهداف املتوخاة من كل وحدة

ويعكس الكتاب يف النهاية أسس ، فلسفة اجملتمع ومنظومته القيمية وأوضاعه االجتماعية واالقتصادية
ويعكس أيضا ، وأوضاعه االجتماعية واالقتصادية املنهاج ممثلة يف فلسفة اجملتمع ومنظومته القيمية

وبذلك فإن الكتاب هو مسرح ، والتقومي، األنشطة، احملتوى، الكتاب عناصر املناهج األربعة: األهداف
 عمليات املنهاج واملعرب عنها متاما. 

للمادة فهي الوعاء احلامل ، تعترب الكتب املدرسية من الوسائل اهلامة يف العملية التعليمية
حيث تتضمن مجيع ، وهي املرجع الذي يستقي منه املتعلم معارف أكثر من غريه من املصادر، العلمية

الوحدات التعليمية املقرتحة يف املنهاج لبناء الكفاءات احملددة يف خمتلف املستويات من الكفاءة من 
 وبناء كفاءاهتم املعرفية حىت ينسج مع قدرات املتعلمني، الكفاءات القاعدية إىل الكفاءة اخلتامية

 1فهو املرشد بالنسبة للمعلم واملرجع املوثوق بالنسبة للمتعلم.، واألدائية
فهي بالنسبة للمتعلم املصدر ، وإن كانت الكتب املدرسية بالنسبة للمعلم أداة عمل ضرورية

، والعلمية واجلمالية لذلك روعي يف إعداده مجلة من االعتبارات الرتبوية والبيداغوجية، األساسي للتعلم
 2حىت تكون يف مستوى املناهج اجلديدة وأداة فعالة بني أيدي املتعلمني.

 أهمية الكتاب المدرسي ووظائفه -2
 أهمية الكتاب المدرسي

تنبثق أمهية الكتاب املدرسي يف العملية الرتبوية من كونه الوعاء الذي حيتوي املادة التعليمية 
الالزمة لتحقيق أهداف املنهج التعليمي ودوره الفاعل يف إجياد العملية  اليت تعترب من أهم الوسائل

 
 .25، ص2003اجلزائر:اللجنة الوطنية للمناهج، أفريل. منهاج السنة الرابعة من التعليم املتوسط.مديرية التعليم األساسي.وزارة الرتبية الوطنية 1
 .13، صاملرجع السابق 2
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وعلى هذا األساس فانه مركز املشروع الرتبوي الذي ينطلق منه املعلمون يف عملهم ، التعليمية
لذا فان الكتاب املدرسي يستحوذ على ، ويلجأ إليه املتعلمون يف حتصيل الكثري من معارفهم، التعليمي

السيما يف املناهج التعليمية يف البلدان النامية اليت ، من النشاط التعليمي يف البيئة الصفية أعلى نسبة
لقصور تأهيل املعلمني وتوفري ، تنظر إىل الكتاب املدرسي على انه مصدر أساسي من مصادر التعلم

 1اب املدرسي.املصادر األخرى اليت ميكن أن تكون ذات فعل مؤثر يف الناتج التعليمي إىل جانب الكت
كما يعترب الكتاب املدرسي الوسيلة اهلامة لعرض املادة املختارة يف موضوع معني واليت تشكل 

ويعترب الكتاب من أهم الوسائل التعليمية يف أي مرحلة ، جزءا هاما من املنهج الشامل لتلك املادة
وشديد الفاعلية يف ، لتعليميةفهو قوي األثر يف العملية ا، تعليمية وخاصة لتدريس املواد االجتماعية

فيكتسب أمهية من األدوار اليت يقدمها ، تشكيل اجتاهات التالميذ وقيمهم وتنمية ميوهلم وقدراهتم
 ونذكر بعض النقاط اخلاصة بأمهية الكتاب:، والوظائف اليت يقوم هبا

واخلربات يقدم الكتاب قدرا من احلقائق واملعلومات اليت تعني الطالب على مجع املعلومات -
 اليت ختدم موضوعات املنهج.

يقدم اخلربات واملعلومات بطريقة تتناسب مع مستوى الطالب فهو بسيطا ويقرب هلم 
 ويعرضها بأسلوب جذاب. تاملعلوما

 يعترب املرجع األساسي الذي يستقي منه الطالب معلوماهتم. -
 االجتماعيات.ينمي الكتاب املدرسي قدرة استخدام القراءة يف مبحث  -
 إذ يهيأ له القدر الضروري من املعلومات.، يسهل على املعلم حتضري الدروس -
 وذلك طبقا للربامج املقررة. ذحيدد للمعلم ما الذي ينبغي له تدريسه للتالمي -

فهو املصدر األساسي الذي يستقون منه يف معظم ، يالزم التالميذ خالل مراحل متدرسهم
وهو يالزم املعلم واملتعلم وال ميكن ، فالكتاب من أهم الوسائل التعليمية، احلصيلة املعرفيةاألوقات 

 االستغناء عنه.

 
 .79، ص2011. األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع، 1.طحتليل مضمون املناهج الدراسيةالرمحن وعطية، حمسن علي.اهلامشي، عبد  1
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وبالباقي من الوسائل التعليمية جمرد تابعات للكتاب فقط ، ويعد هو األساس فهو الدرس بعينه
 وهذا ما، لذي عرفته املناهجورغم التطور التكنولوجي واالنفجار املعريف والثقايف والتغريات والتطور ا

يزال هو األهم واملهم يف العملية التعليمية وخاصة يف دول  إال انه ما، جعل أمهيته تقل وقيمته ترتاجع
 العامل الثالث.

 وميكن إجياز أمهيته يف مايلي:
: يتم تأليف الكتاب املدرسي وفقا ألهداف جمددة مسبقا يوفر إطارا عاما للمقرر الدراسي

ويتوىل تأليفه خمتصون يف الرتبية وتكون لديهم اخلربة واخللفية اليت متكنهم من حتديد إطار ، للمنهج
حيث ميكن لألستاذ إن يصوغ األهداف اإلجرائية ألي ، مناسب للمقر الدراسي وفقا لألهداف

 موضوع ويساعده على التنظيم اجليد واملنطقي للدروس ويتناوله بأسلوب سهل وميسر له ولتالميذه.
من أهم ميزاته توفره يف كل وقت وحني لدى مجيع  :صدر أساسي للمعرفة وقريب المنالم
 ويستقي منه كل التالميذ املعرفة ويساعدهم على تنمية حمصوهلم املعريف.، التالميذ

 اكثري   االجتماعية:الكتاب المدرسي أداة أساسية لجذب التالميذ وإثارتهم لدراسة المواد 
ما تشتمل كتب الدراسات االجتماعية على الوسائل التعليمية املتنوعة من صور وخرائط وأشكال 

ما يساهم يف إضفاء احليوية على املادة العلمية وحيبب  اوهذ، توضيحية ورسوم بيانية وإحصائية
 التالميذ يف دراستها.

: أوضحت لتالميذالكتاب المدرسي أداة أساسية لتنمية مهارة القراءة والدراسة لدى ا
فمهارة التالميذ يف قراءة الدراسات ، الدراسات أن املهارة يف القراءة مرتبطة بدرجة كبرية باملادة املقروءة

ومعظم التالميذ وخاصة ، االجتماعية ودراستها تنمو عن طريق القراءة يف كتب الدراسات االجتماعية
ى املراجع الكافية اليت نعاجل موضوعات يف مرحلة التعليم األساسي ال ميلكون أوال يطلعون عل

 لذا يوضع الكتاب املدرسي لسد هذا الفراغ.، الدراسات االجتماعية

يعمل اجملتمع بكافة  تراث المجتمع للتلميذ: الكتاب المدرسي مصدرا أساسي لنقل
، والكتاب هو األداة الرئيسة لذلك، مؤسساته للحفاظ على تراثه الثقايف ونقله من جيل إىل جيل

حيث يتلقى التلميذ من خالله دروسه األوىل حول ثقافة بيئته وثقافة جمتمعه مما يسهل له عملية 
فهو يلعب دورا بارزا يف احلفاظ على الرتاث من ناحية وقيادة التغري ، االحتكاك والتكيف السليم معها

 الثقايف من ناحية أخرى.
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 كومنظمة: ذلتوافر الكتاب لدى التالميذ يساعد املعلم يف أن يضع لتالميذه تعيينات حمددة 
ألن الكتاب عادة ما يقسم إىل فصول يتضمن كل فصل منها عددا من املوضوعات املنظمة واملرتبة 

 ويوجد يف هناية كل فصل ملخص واف ملا ورد فيه وعديد من األسئلة والتمرينات، وفق أسلوب معني
اليت ميكن أن تستخدم يف توجيه تفكري التالميذ للمسامهة يف مناقشة املوضوعات الواردة يف الكتاب 

كما أن بعض هذه األسئلة والتدريبات تتطلب اإلجابة عليها ،  املدرسي وما يتصل هبا من مشكالت
م حتديد واجب بالقراءة خارج الكتاب املدرسي املوجود أصال يف أيدي مجيع التالميذ يسهل على املعل

أو يقسم التالميذ إىل جمموعات وحيدد لكل جمموعة واجبا معينا طبقا ، منزيل لكل تلميذ من التالميذ
 خلرباهتم السابقة ومستوياهتم.

تقتصر أمهية  ال والتلخيص:الكتاب المدرسي أداة مهمة ألغراض المراجعة والتطبيق 
وان  ، مات واحلقائق عن املوضوعات املقررة عليهموظيفة الكتاب املدرسي على إمداد التالميذ باملعلو 

كان ما يتضمنه الكتاب من معلومات وحقائق عن املوضوعات ليست هناية املطاف بالنسبة هلا بل 
لذا كان من األمهية مبكان أن يوجه الكتاب املدرسي ، يكون اعتبارها احلد األدىن هلذه املوضوعات

على بعض الكتب واملراجع األخرى الكتساب مزيد من  االطالعالتالميذ بل واملعلم أيضا إىل 
وأيضا ضرورة قيام التالميذ بأنشطة متنوعة متصلة هبذه ، املعلومات واحلقائق عن نفس املعلومات املقررة

والكتاب املدرسي يف هذه احلالة ميكن أن يكون أداة للتأكد من صحة احلقائق ، املوضوعات
من خالل ما مسعه التلميذ يف الدرس من املعلم أو من خالل قراءة واملعلومات اليت مت التوصل إليها 

بعض الكتب وعقد املقارنات بني املعلومات واحلقائق اليت توصلوا إليها من خالل قيامهم ببعض 
األنشطة أو مشاهدة فيلم تعليمي أو القيام برحلة تعليمية وهكذا وبدون كتاب مدرسي ميكن أن 

 قائق مشتتو وغري مرتابطة ال تساعد على تنمية تفكريهم.يكتسب التالميذ معلومات وح

 وظائف الكتاب المدرسي
هناك تعريفات متعددة للكتاب املدرسي ومن التعاريف السابقة نستخلص أن الوظيفة األوىل  

فان الكتاب املدرسي  اوتكوين. وعموماليت يتميز هبا الكتاب املدرسي عن غريه هي أنه أداة تعلم 
وهذه الوظائف تتغري حسب املادة العلمية وحسب مستعملي الكتاب ، يؤدي عدة وظائفميكن أن 

 ومها املعلم واملتعلم.
 :بالنسبة إلى المتعلم
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بعض الوظائف موجهة على اخلصوص حنو التعلم املدرسي وبعضها اآلخر متكن من ربط 
 التعلم املدرسي باحلياة اليومية أو احلياة املهنية مستقبال.

 ائف اخلاصة بالتعلمالوظ 1-أ
 نقل املعارف *
تنمية القدرات واملهارات فكتاب التلميذ ال يسمح باستيعاب سلسلة من املعارف فقط بل  *

مثل الكتب ، يستهدف أيضا اكتساب املتعلم طرقا وسلوكا وحىت عادات حتسيس املتعلم للعمل واحلياة
بينما ، ي أو تعلم التلخيص أو تنظيم التعلماليت تسعى إىل تنمية تعلم لغة أو التنبيه باملسعى العلم

 اكتساب القدرات واملعارف يرتكز على نشاط ميارسه املتعلم يف عدة مواضيع تعليمية.
 تعزيز املكتسبات هذه الوظيفة تقليدية أيضا وتتحقق بالتطبيقات املستمرة. *
اب املدرسي جيب تقومي املكتسبات ال ميكن االستغناء عن هذه الوظيفة يف كل تعلم والكت *

أن ستضمن باخلصوص التقومي الذي يقيس درجة االكتساب وخاصة التقومي التكويين الذي يعاجل 
 صعوبات كل متعلم من أجل تقدمه أو حتسني تدرجه.

 الوظائف اخلاصة مبواجهة احلياة اليومية واملهنية  2-أ
 املساعدة على إدماج املكتسبات هذه وظيفة رئيسية يف التعليم 

ذلك أن عدم جدوى التعلم امللحوظ يظهر غالبا يف عدم قدرة املتعلم على استعمال 
فيتوجب على كل مؤلف وعلى كل معلم أن ، مكتسباته املعرفية يف أوضاع خمتلفة عما ألفه يف املدرسة

يراعي األهداف املتعلقة بإدماج مكتسبات املتعلمني وذلك باستثمار مكتسباهتم يف مسرية ثنائية 
 اه وهي إدماج عمودي أي ربط املعارف واملهارات مبادة معينة من بدايتها إىل هنايتها.االجت

 إدماج أفقي: أي التوثيق بني القدرات واملهارات املكتسبة عرب عدة مواد.
الكتاب املدرسي أداة ميكن أن يرجع إليها املتعلم لكي جيد  املرجعية: يعتربالوظيفة  3-أ

 معلومات حمددة دقيقة مثال : قانون رياضي أو قاعدة كيميائية أو حنوية.....
والكتب املدرسية اليت تؤدي هذه الوظيفة املرجعية جيب أن تكون معدة كوسائل تربوية 

 لالستعمال املرجعي وهبذا املنظور تشمل ثالث مراحل:
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ريقة االستعمال: وتتمثل يف وصف تنظيم الكتاب مع تدقيقات حول طبيعة احملتوى ط–
ونصائح حول البحث السريع والفعال إضافة إىل مالحظات حول تقدمي احملتوى وشروح الرموز 

 املستعملة وفهرس احملتويات.
 مضمون املادة أو املعلومات على شكل نصوص مرفقة جبداول وبيانات إعالمية مرتبطة -

 إحاالت على مراجع أخرى.، أجبديا
وتبدأ ، للمتعلم بتنمية قدراته على البحث عن معلومات ومعاجلتها حاستبيانات: تسم -

بأسئلة موجهة لتعويد املتعلم على استعمال أدواته وأسئلة تدور حول غرض الكتاب وحمتواه واستخدام 
 معجم الكلمات الفاحتة والرموز.

عطي الكتاب املدرسي دورا جيعل املتعلم مستقال ذاتيا يف تعلمه إن هذه الوظيفة األساسية ت
 ومينح للمعلم دور املرشد ال دور العامل.

وظيفة الرتبية االجتماعية والثقافية: هذه الوظيفة ختص كل املكتسبات ذات الصلة  4-أ
قتصر على بالسلوك وبالعالقات مع الغري وباحلياة يف اجملتمع عموما والكتاب املدرسي ميكن أن ي

ولكنه ميكن أن يساهم يف تنمية السلوك  savoir, et savoir  faireاكتساب املعارف واملهارات 
savoir –être  

 اليت تسمح للمتعلم بأخذ مكانته تدرجييا يف حميطه االجتماعي والعائلي والثقايف والوطين.
 بالنسبة إلى المعلم - ب

دوره األساسي هو وظيفة التكوين والقصد من مهما كانت خصوصية الكتاب املدرسي فإن 
هذه الكتب هو توفري أدوات تسمح للمعلم بأداء دوره املهين يف صريورة التعليم والتعلم وميكن أن 

 نتصور وظائف الكتاب املدرسي بالنسبة إىل املعلم على النحو التايل:
كل شيء عن أمر ما ومع   مال يعلللمعلم أن  نالعام: ميكوظيفة اإلعالم العلمي واإلعالم  -1

ذلك ميكن أن يطالب بإعطاء معلومات أو تسيري البحث عن معلومات أو تقييمه أو يبحث بنفسه 
عن معلومات وذلك يف شىت امليادين فالكتب املدرسية وخاصة تلك املوجهة إىل املعلمني ميكن أن 

 تزودهم باملعارف الضرورية .
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أن يقوم الكتاب املدرسي املتجدد بدور  نة: ميكباملادوظيفة التكوين البيداغوجي اخلاص 
التكوين املستمر لكونه حيمل على املعلم سلسلة من مسالك وطرائق العمل قابلة للتحسني وأيضا 

 يساعده على جتديد ممارسته البيداغوجية آخذا باالعتبار التطور الدائم لتعليمية املواد.
 وظيفة املساعدة على التعلم وتسيري الدروس: -3

وميكن ، يقدم الكتاب املدرسي عدة أنشطة يف عدة طرائق تسمح كلها بتحسني التعلم يوميا
للمؤلفني أن يظهروا مهاراهتم يف اقرتاح عدة مسالك وطرائق مفتوحة تتيح لكل من املعلم واملتعلم قدرا  

 كبريا من حرية النشاط.
لتقييم يف كتاب التلميذ  أن نقرتح أدوات ا ناملكتسب: ميكوظيفة املساعدة على تقييم - 4

كما يف دليل املتعلم جيب أن تشمل هذه األدوات خمتلف جوانب التقييم ومنها ممارسة التقييم 
أثناء املساعدة على حتليل األخطاء واقرتاح مسالك طرائق ناجعة  évaluation formativeالتكويين 

 ملعاجلة تلك األخطاء.
سي يف التعليم فمهما كان التطور احلاصل يف العلوم إن هذه الوظائف حتدد أمهية الكتاب املدر 

عنها يف التدريس لكونه أداة عمل لكل من املتعلم  اال غنالكتاب يبقى أداة أساسية  نفإ، الرتبوية
 واملعلم يف آن واحد.

ويرى بعض املختصني يف هذا اجملال إن الكتاب املدرسي ينمي مهارات القراءة الفاحصة 
 زيادة على ما يتضمنه من وسال تعليمية مرتبطة باملادة وموضوع الدراسة.، الناقدوالتفكري 

إن هذه الوظائف ال تنتهي عند حدود الوظائف البيداغوجية بل إن تلك املساحة املعتربة من 
يا مما يعين إمكانية استغالله تربو ، األمهية البيداغوجية تقابلها أمهية أكرب على الصعيد الرتبوي والثقايف

 وثقافيا لتحقيق أكثر من هدف.
 1وتكمن وظائف الكتاب املدرسي يف مايلي :

حيث ، :وتتطلب اختيار املعلومات يف مادة دراسية معينة ويف موضوع حمدد تبليغيهوظيفة 
كما ينبغي أيضا غربلة هذه املعلومات ،  يكون اكتساهبا تدرجييا عرب السنوات املتتالية للمسار الدراسي

 
 .8-7، ص2005، فيفري3العدد املركز الوطين للوثائق الرتبوية. . اجلزائر:جملة املريب.«الكتاب املدرسي  »املان، إمساعيل.  1
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إضافة إىل ذلك فان الكتاب املدرسي ، علها يف متناول تالميذ املستوى الدراسي املعنيوتبسيطها جل
وإطار تارخيي حمدد ومقاييس لغوية معينة وهذا ما جيعله صاحلا ، يقدم معارف وفق فلسفة معرفية معينة

 واالقتصادية احلاصلة.نظرا للمتغريات االجتماعية والثقافية والسياسية ، لفرتة معينة دون غريها

يقرتح الكتاب املدرسي نوعا من التوزيع والتسلسل للوحدات التعليمية  وظيفة هيكلية:
وهو بذلك يهيكل التعليم وينظمه تنظيما بيداغوجيا وفق املستوى املعريف والعقلي ، الكتساب املعارف

 للتالميذ بعدة طرائق نذكر منها:

 النظرية العلمية.من التجربة العلمية للتلميذ إىل  •

 من النظرية إىل التمارين التطبيقية واختبار املكتسبات. •

 النظري.من التمارين التطبيقية إىل اإلعداد  •

 من العرض إىل األمثلة والصور التوضيحية. •

 من األمثلة والصور التوضيحية إىل املالحظة والتحليل. •

لميذ يف عملية التلقي للكتاب املدرسي دور يف توجيه تعلم التوظيفة توجيهية: – 3
 والتحصيل وكذا يف تدبر املعارف املكتسبة بطرائق خمتلفة قصد التحكم يف اخلربات اخلاصة بالتالميذ.

 وذلك بإحدى الطريقتني
 التكرار واحلفظ وتقليد األمثلة.

 مما ميكنه من استخدام خرباته ومالحظاته اخلاصة.، النشاط األكثر تفتحا وابتكارا للتلميذ

وعن العالقة الرابطة بني ، أخرى فإن الكتاب املدرسي يعرب عن مفهوم معني لالتصال من جهة
 باإلضافة إىل الوسط االجتماعي والثقايف للتلميذ.، وبني التالميذ واملعلمني، والراشديناألطفال 

 شروط الكتاب المدرسي: -3 
األداة املهمة يف تنفيذ كما أشرنا سابقا للكتاب املدرسي الدور األساسي من خالل كونه 

ولكي ، املنهج الدراسي على الرغم من التقدم العلمي التقين الواسع يف مواد املنهج وأساليب تنفيذه
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حيقق الكتاب املدرسي دوره احلقيق يف العملية التعلمية وجب أن يتوفر فيه جمموعة من الشروط 
 واألسس اليت جيب مراعاهتا نذكر منها:

من الطبيعي أن الكتاب املدرسي يتأثر بطبيعة ثقافة اجملتمع  لثقافي:األساس االجتماعي وا
ولذا البد أن يكون للكتاب املدرسي الطابع االجتماعي والثقايف وان ، واجتاهاته وقيمه وأبعاده وظروفه

وحيمل األفكار اليت تقدم هبا املؤلفون ، خيدم االجتاهات واملبادئ والقيم والصفات االجتماعية
وربط حمتوى الكتاب مبا يوجد يف اجملتمع من ثقافة سائدة كاللغة والدين والقيم ، على تأليفه واملشرفون

والوطن واحلرية والدميقراطية...اخل. وبذلك يتحول الكتاب من جمرد رموز وأفكار ونصوص وألفاظ 
 وظيفة تفيد يف تنمية الشخصية الوطنية والفردية والثقافية. إىل، ورسوم ولغة

 يفف، ساس هناك اعتبارات ينبغي مراعاهتا يف وضع الكتاب املدرسي واحلكم عليهويف هذا األ
 وضع األساس الثقايف نذكر مثال:

أن يكون للكتاب صبغة اجتماعية وان خيدم االجتاهات االجتماعية وينمي صفة املواطنة -
 جملتمع تعاوين وطين.

 مراعاة مراكز الثقل يف ثقافة اجملتمع. -
عرفة من عصر إىل آخر من حيث وظيفتها وتفسريها للواقع واألحداث فقد قيمة وصحة امل -

 يلجئ املؤلف إىل مراجع أو مصادر ال تتوفر فيها الدقة العلمية وغري موثوق فيها.
لذا جيب أن يعرف املؤلف أحدث ما وصلت إليه مادته ، ضرورة احلرص على حداثة املادة -

 املعرفة من تصورات.العلمية وما وصلت إليه ميادين 
فمن وظائف الكتاب مساعدة ، قابلية التعليم بالكتاب املدرسي الستخدام االجتماعي

مثله مثل ، التالميذ على تكوين إطار عقلي وتكوين فكري يستخدمونه كأساس يف مواجهة احلياة
بناء إطار  والقدرة على، املهندس الذي يرسم ختطيطا واضحا ومنوذجا فكريا واضحا ملا يقصد بناءه

فكري من املعلومات واملفاهيم والقواعد يساعد علة حتويل املشكالت املعقدة واملواقف الغامضة إىل 
والشرط األساسي لتحقيق اجتماعية ، عالقات واضحة وسلوك موجه وهذه هي غاية الرتبية السليمة

مستوى نضجهم ومطالب يضع املؤلف نفسه مكان التالميذ الذين يؤلف هلم الكتاب مراعيا ، املادة أ
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هذا النضج ومسؤولياهتم كمواطنني يف تربيتهم االجتماعية وهدف التعليم وتزويدهم باملهارات 
 املختلفة.

جيب أن يكون الكتاب املدرسي مسايرا للمنهاج الذي تقرره السلطات التعليمية على أن 
اجملتمع وذلك عن طريق متاشيه مع األهداف احملددة للمنهاج أو اليت تعد جزءا من املنهاج ميثل إدارة 

ويرى علماء النفس االجتماعي ان املنهاج هو وسيلة للضبط والتحكم وتنميط األفراد ، أهداف اجملتمع
ويتم ذلك يف ضوء سلطة مركزية ، يف ضوء قوالب الطاعة واملسايرة لالجتاهات السائدة يف اجملتمع

ومنه فالكتاب املدرسي اجليد هو ، حكم يف إدارة املنهج على أنه جمموعة اختيارات من ثقافة اجملتمعتت
من أهداف املنهج وأهداف املواد الدراسية مرشدا هلم الختيار موضوعاته وحتديد  مؤلفوهالذي يتخذ 

 احملتوى التعليمي له أي أن يكون احملتوى ترمجة صادقة لألهداف احملددة له.
يجب أن تكون مادة الكتاب منظمة وكافية وشاملة للمعالم الرئيسية للموضوعات  -ج
، لقد جرت العادة أن يقسم الكتاب املدرسي إىل جمموعة من الفصول ترتب ترتيبا منطقيا المقررة:

ويتناول كل فصل منها موضوعات أو موضوع ويقسم كل موضوع إىل جمموعة من العناوين الرئيسية 
وكثريا ما تفتقد إىل املفاهيم واملصطلحات ، والفرعية وتعاجل كلها تقريبا بنظام واحد هو السرد والوصف

اليت تعترب مفتاح حتصيل املعرفة كما أهنا ال ترتكز على شرح وتفسري املفاهيم واملصطلحات اجلديدة أو 
 القدرات الفردية والفروق الفردية.غري املألوفة والبد أن يتم تنظيم املوضوعات واملفاهيم والكلمات وفق 
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 أن تكون مادة الكتاب المدرسي صحيحة ودقيقة : -د
إن املادة التعليمية للكتاب املدرسي هي األساس واحملور الرئيسي فهي تستخدم لتحقيق املعرفة 
العلمية من معلومات وحقائق ومبادئ لذا جيب على املؤلف أو املؤلفني أن يراعوا صحة احلقائق 

 علومات اليت حيويها الكتاب.وامل
أي ضرورة  تكون مادة الكتاب المدرسي مسايرة لما هو مستحدث في مجال العلم: -ه

لذلك جيب أن يعلم املؤلف أو املؤلفون بأحدث ما وصلت إليه ، احلرص على حداثة املادة العلمية
ب املدرسي ال يؤلف كل مادته وما وصلت إليه ميادين املعرفة من تطورات بقدر اإلمكان وألن الكتا

كما تزداد املعرفة كل يوم فإنه من الواجب على املؤلف أن يدرك ذلك بتزويد كتابه باملعينات ،  يوم
وكذلك تكون املادة املقررة ، املختلفة اليت توجه للتالميذ واملدرسني إىل جتديد مادة الكتاب وتفسريها

 بيئية واالجتماعية والدولية.مسايرة للمستجدات واألحداث والتطورات والتغريات ال
 أن تراعى مادة الكتاب المدرسي مستويات التالميذ: -ز

وإمنا يؤلف لتلميذ ، الكتاب املدرسي ال يؤلف ألي تلميذ يف أي سن أو يف مرحلة أوصف
وعليه جيب ، معني يف سن معني ويف مرحلة عمرية معينة وصف حمدد له خصائص ومطالب منو معينة

ؤلفني للكتاب املدرسي أن يضعوا يف ختطيطهم وتأليفهم للكتاب خاصية املستوى على املؤلف أو امل
فكثريا ما جند احتواء الكتاب على مفاهيم ومصطلحات من زاوية ، ومنو التلميذ واخلصائص النفسية له

متخصصة عليا هذا يؤدي إىل التعثر يف الفهم والقراءة وعدم االستيعاب والعزوف عن استخدام 
 الكتاب.

 أن تكون مادة الكتاب مثيرة لتفكير التلميذ: -ح
الكتاب اجليد هو الذي يدرك مؤلفوه أمهية إتاحة الفرصة أمام التالميذ اليت تثري تفكريهم فيما 

حيث يتم وضع التالميذ أمام مشكالت متصلة مبوضوعات ، يعاجله الكتاب املدرسي من موضوعات
متفق عليها وهنا يتم إكساب التالميذ الدافعية حنو حلول معينة ملشكالت وفق أساليب علمية 

 الكتاب املدرسي والتعلم.

جيب أن تكون مادة الكتاب  أن تكون مادة الكتاب المدرسي متماسكة ومترابطة: -ط
املدرسي مرتابطة األجزاء وأن يكون االنتقال من نقطة إىل نقطة أو من فكرة إىل فكرة طبيعيا وليس 
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املواضيع فاحلاضر يكمل السابق. وال يكون هناك فاصل بني املوضوعات حىت والتسلسل يف ، فجائيا
 يسهل للتلميذ أخذ صورة عن املوقف أو الظاهرة اليت يدرسها.

البد أن حيتوي  أن تكون الوسائل التعليمية في الكتاب المدرسي كافية وجيدة: -ي
ل اخلرائط اجلغرافية واخلرائط الكتاب املدرسي على عدد مناسب ومتنوع من الوسائل التعليمية مث

 والصور والرسوم البيانية واألشكال التوضيحية...، التارخيية
ويتمثل يف الشكل  أن يكون إخراج الكتاب المدرسي مشوقا وجذابا للتالميذ: -ك

اخلارجي وطباعته الداخلية ونوع الغالف والعنوان الرئيسي وجتليده وتنسيق العناوين الرئيسة والفرعية 
 يح البيانات املرافقة للرسوم والصور واإلحصاءات واخلرائط وغريها.وتوض

 جودة غالف الكتاب . -
 جيب أن يكون الغالف مدعما بصورة جذابة تدل على مضمون الكتاب. -
 استعمال األلوان يف الصور واخلرائط. -
 سالمة ودقة الطباعة وأن يكون الورق من النوع اجليد. -
 بات الكتاب المدرسي كافية ومتنوعة:أن تكون أسئلة وتدري -ل

جيب أن تغطي األسئلة والتدريبات مجيع املوضوعات واألفكار الرئيسة الواردة يف كل موضوع 
 وتكون مرتبطة باملوضوعات املقررة فيه.

 ثانيا/ منهج الدراسة وإجراءاتها
مناهج البحث من بني أهم األساليب اليت جتعل من املادة العلمية حمددة وموضوعية هي 

العلمي فاملنهج العلمي يعترب من أحد املكونات األساسية للمعرفة العلمية باعتباره جمموعة من القواعد 
 اليت يستعني هبا الباحث أو الطريقة اليت يتبعها قصد الوصول إىل نتائج علمية موضوعية.

 ة ملشكلة حبثه.استجابة لطبيعة موضوع الدراسة خيتار الباحث املناهج واألدوات املالئم
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 منهج الدراسة:
ختتلف املناهج العلمية املستخدمة باختالف مشكالت البحث والظواهر املدروسة وكذا 

فاملنهج هو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة أي مشكلة الكتشاف  األهداف املراد حتقيقها.
و الربنامج الذي حيدد السبيل وه، احلقيقة واإلجابة على األسئلة واستفسارات يثريها موضوع البحث

والعلم الذي يبحث يف هذه الطرق هو علم مناهج ، للوصول إىل تلك احلقائق وطرق اكتشافها
 البحث.

 1فاملنهج يعين جمموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة يف العلم
املنهج العلمي يهدف إىل ، واملناهج أو طرق البحث ختتلف باختالف املواضيع وبشكل عام

ويف بعض األحيان نطلق عليه اسم النظرية العلمية  اجملهولة.توسيع نطاق املعرفة والتعرف على اجلوانب 
ونقصد بذلك صياغة النظريات وإثراء ما هو موجود من فكر وآراء وعالقات حىت تتضح الصورة يف 

إذن من هذا املنهج العلمي ، هلا. فالغايةا أذهاننا ونفهم حقيقة األشياء اليت نالحظها وال جند تفسري 
 2هو الكشف عن احلقيقة العلمية األصلية 

الوصول إىل مردود اجيايب يف تنظيم سري العقل وبالتايل حماولة  وعلى هذا األساس ومن اجل
روس تفسري الظواهر بطريقة منظمة والعناية أكثر باحلقائق الواقعية املرتبطة بطبيعة مشكلة املوضوع املد

يساعدنا على  اعتمدنا على منهج، والذي يتمثل يف واقع املفاهيم الرتبوية البيئية يف املناهج التعليمية
التحليل والتفسري بشكل موضوعي أال وهو منهج البحث التحليلي الوثائقي أسلوبا للبحث النوعي 

وصفا كميا  ةويعد حتليل احملتوى " أسلوب حبثي يستهدف وصف احملتوى الظاهر ملادة دراسي
  3وفق معايري حمددة مسبقا "، وموضوعيا ومنظما

ملعرفة مستوى ، وألننا هندف إىل معرفة واقع حمتوى كتب اجلغرافيا ملرحلة التعليم العام باجلزائر
يعترب حتليل احملتوى منطا من أمناط التحليل أو طريقة حبثية تطبق على ، تضمنه ملفاهيم الرتبية البيئية

وتعد الكتب املدرسية ، هبدف التعرف على خصائص حمددة فيها، أو مرئية أو مسموعةمواد مكتوبة 

 
 .99، ص1999جلزائر:ديوان املطبوعات اجلامعية، اهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، امنبوحوش، عمار و الذنيبات، حممد حممود:  1
 .100املرجع السابق، ص 2

 .53، ص2008األردن:دار املسرية، ،  مفاهيم ومصطلحات يف العلوم الرتبوية.نواف، مسارة و عبد السالم، العديلي. 3
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ومصدرا أساسيا للبيانات اليت يتم مجعها وحتليلها وحتليل ، من الوثائق املهمة يف هذا النمط من البحث
أو  يف هذا النوع من الدراسات يركز على املعلومات املتضمنة يف الوثيقة «حتليل املضمون»احملتوى 

ويف كثري من األحيان يهدف حتليل احملتوى إىل تقييم الوثيقة كالكتاب ، الوثائق اليت يتم حتليلها
 املدرسي وفق اعتبارات ) معايري( متفق عليها. 

وعليه فاهلدف من اعتمادنا هلذا املنهج يكمن يف حماولة بلورة عمل سوسيولوجي ميداين نوعي 
الظاهرة وتسليط الضوء عليها وعلى خمتلف جوانبها باختيار عينة بوصف ، معمق يف حدود اجتهادنا
 حمدودة وفق طرق عملية.

 أداة الدراسة

، خيتلف أسلوب مجع البيانات باختالف طبيعة املوضوع املدروس ونوع البيانات املراد مجعها
كلة البحث لذا ارتبطت عملية جناح مجع املعلومات مبدى فعالية األدوات املستخدمة فبعد حتديد مش

وتساؤالت الدراسة تتكون لدينا حوصلة خاصة يف أذهاننا حول نوع املادة أو البيانات املراد مجعها من 
 امليدان لالقرتاب من الظاهرة هبدف الوصول إىل اإلجابة على مشكلة البحث.

قامت ، جلزائرللتعرف على واقع املفاهيم الرتبوية البيئية يف مقرر اجلغرافيا ملرحلة التعليم العام با
 وفقا لألسس واخلطوات التالية: وهي عبارة عن قائمة مبفاهيم الرتبية البيئية، الباحثة ببناء أداة الدراسة

على الدراسات واألحباث واملصادر األخرى لألدب الرتبوي املكتوب يف جمال  االطالع -1
 الرتبية البيئية واملناهج الدراسية.

ة لإلفادة من منهجيتها يف بناء قائمة مفاهيم الرتبية البيئية االطالع على الدراسات السابق-2
 (. 2010ودراسة عارف أسعد مجعة و أمحد علي كنعان)، (2008مثل دراسة خالد السخي )

إجراء الدراسة املسحية لدروس مقرر اجلغرافيا عينة الدراسة ملعرفة واقع املفاهيم البيئية  -3
 فيها.

اليت تتكون من أربع ، اخلطوات واألسس مت صياغة بنود قائمة املفاهيمويف ضوء هذه  -4
، البيئة والسكان، المشكالت البيئية، النظام البيئيجماالت )مفاهيم( رئيسية للرتبية البيئية وهي 

حبيث يقابل كل مفهوم رئيس منها العناصر اليت ، حماية البيئة وصيانتها، المشكالت البيئية العالمية
إذ أن كل مفهوم رئيس يتضمن جمموعة من املفاهيم الفرعية اليت تتكامل فيما بينها لتعطي ، تكونه



 الفصل الخامس: اإلجراءات المنهجية للدراسة

182 

 

، ويشكل كل بند مفهوما فرعيا، بندا( 22)وبذلك تكونت قائمة املفاهيم من ، وصفا توضيحيا له
 موزعا على املفاهيم الرئيسية اخلمسة للرتبية البيئية.

 صدق وثبات أداة الدراسة
 من الشروط األساسية يف عملية حتليل احملتوى توفر املوضوعية واليت حتقق بتوافر أمرين 

 الثبات. -2الصدق -1
 صدق أداة الدراسة-1

، للتأكد من صدق أداة الدراسة متت صياغة بنود قائمة املفاهيم يف ضوء الغرض املنشود منها
وذلك للتأكد ، هذه البنود على حمكمني خمتصنيوجرى عرض ، وعلى غرار ما مت يف الدراسات املماثلة

من مدى مناسبة اتصال هذه البنود لكل جمال من اجملاالت الثمانية للمفاهيم الرئيسة بعد إجراء 
 التعديالت املقرتحة من قبلهم. 

 ثبات أداة التحليل:-2

 وحىت يتأكد الباحث من ثبات، يعد ثبات التحليل أمرا الزما للتحقق من صحة األداة
التحليل قامت الباحثة بتحليلني لبعض صفحات كتب مادة اجلغرافيا املختارة مبدة زمنية متباعدة بني 

مث قامت حبساب معامل الرتابط بني التحليلني للتحقق من خال ، املدتني جتاوزت العشرين يوما
 حيثهولستي  معادلةاستخدام 

 يف التحليل األول. عدد الفقرات: 1س
 الفقرات يف التحليل الثاين.عدد :2س

 عدد الفقرات اليت تطابقت يف التحليلني.س ص :
 س ص2        

 2+س1س       

وهي نسبة مقبولة جدا  %86ومن خالل تطبيق املعادلة ظهرت نسبة معامل االرتباط 
 اليت سيتم التوصل إليها.مما يشري على ثبات األداة وإمكانية اعتماد النتائج ، ألغراض الدراسة احلالية

 ر=
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تكون األداة قائمة املفاهيم قد استقرت يف ، وبتحقق الباحثة من صدق أداة الدراسة وثباهتا
 صورهتا النهائية.

 ثالثا / مجتمع الدراسة وعينتها
 مجتمع الدراسة

تألف جمتمع البحث من الكتب املدرسية )حمتوى كتب اجلغرافيا( بصفوف مراحل التعليم العام 
 املعتمدة من طرف وزارة الرتبية والتعليم.

 عينة الدراسة
تطبيق أدواهتا على مجيع ، إىل أن الوضع األمثل يف الدراسات امليدانية « رشيد طعيمة »يرى 

إىل انه يصعب إن مل يكن مستحيال حتقيق ، مفردات اجملتمع األصلي الذي تتعلق به هذه الدراسة
 1ذلك يف بعض األحيان.

لقد تضمنت خمتلف الكتب املدرسية يف مرحلة التعليم العام قضايا البيئة ومشكالهتا بنسب  
وكتب ، الرتبية املدنية، غري أن الكتب األكثر تضمنا هلذه القضايا هي كتب الرتبية اإلسالمية، متفاوتة

أن هذه املادة  األخري الذي تضمن العديد من القضايا املتعلقة بالبيئة على اعتبار اجلغرافيا. هذا
 تستجيب للكثري من احلاجات األساسية لإلنسان وتساعد على حل مشاكل احلياة املتنوعة.

لقد أصبحت اجلغرافيا هتتم أكثر بدراسة اجملال املهيأ من طرف اإلنسان وأثره على احمليط 
ة من املفاهيم تتناول مجل، مما أعطى املادة مفهوما جديدا جلغرافيا حديثة ومعرفة إجرائية، والبيئة

ومن مثة   األساسية اجلديدة املتعلقة بإشكالية نشاط اإلنسان وأساليب تعامله مع احمليط بشكل عام.
كان اختيارنا للعينة قصديا واملتمثلة يف كتب اجلغرافيا يف مراحل التعليم العام يف ظل اإلصالحات 

 الرتبوية اجلديدة باجلزائر.
مصوبا حنو كتب اجلغرافيا لسنوات اإلصالح من التعليم العام ) على اعتبار أن اختيارنا كان 

الثانية ثانوي( كانت ، األوىل ثانوي، الرابعة متوسط، األوىل متوسط، اخلامسة ابتدائي، الرابعة ابتدائي
 الكتب املعنية هي:

 
 .103، ص1979. اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اإلعالمحتليل احملتوى يف حبوث عبد احلميد، حممد. 1
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، اجلزائر، : الديوان الوطين للمطبوعات املدرسيةكتاب السنة الرابعة من التعليم االبتدائي
 صفحة. 79. ويشتمل على مقدمة عامة وثالثة جماالت وزعت على 2003/2004
 :مقدمة ومدخل :األرض كوكبنا 1
 :اجملال األول: أدوات اجلغرافيا.2
 : اجملال الثاين: اإلنسان يف وسطه الطبيعي.3
 : اجملال الثالث: اإلنسان يف بيئته احمللية.4

، اجلزائر، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية كتاب السنة الخامسة من التعليم االبتدائي:
 صفحة. 111. ويشتمل على مقدمة عامة وثالثة جماالت وزعت على 2003/2004
 :مقدمة وتقومي تشخيصي1
 :اجملال األول: موقع اجلزائر2
 : اجملال الثاين: جغرافية اجلزائر3
 : اجملال الثالث: السكان يف اجلزائر4

، اجلزائر، : الديوان الوطين للمطبوعات املدرسيةالتعليم المتوسطكتاب السنة األولى من 
 صفحة. 159ويشتمل على مقدمة عامة وثالثة ملفات كربى وزعت على  2007/2008

 : مقدمة مت تقسيمها إىل مثاين وحدات تعليمية.1
 وقسم إىل تسع وحدات تعليمية.، 1: ملف2
 تعليمية. وقسم إىل سبع وحدات، صورة من اجلزائر، 2: ملف3
 .البيئة والتلوث، 3: ملف4

، اجلزائر، : الديوان الوطين للمطبوعات املدرسيةكتاب السنة الرابعة من التعليم المتوسط
 صفحة. 140مشل على ثالث وحدات موزعة على  2011/2012

 قسمت إىل أربع، السكان والتنمية يف اجلزائر:1الوحدة التعليمية
 مع وضعية إدماج وتقومي.، وضعيات تعليمية     
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مع ، قسمت إىل أربع وضعيات تعليمية، السكان والتنمية يف اجلزائر: 2الوحدة التعليمية
 وضعية إدماج وتقومي.

 قسمت ، مشاكل البيئة والكوارث الطبيعية يف اجلزائر: 3الوحدة التعليمية    
 وتقومي.إىل أربع وضعيات تعليمية مع وضعية إدماج      

تأليف الديوان الوطين للمطبوعات كتاب السنة األولى من التعليم الثانوي:
 صفحة. 106وحدات تعليمية موزعة على  3ويشتمل على ، 2012/2013املدرسية:

  مع، قسمت إىل أربع وضعيات تعليمية، أدوات اجلغرافيا: 1الوحدة التعليمية
 وضعيتان إدماجيتان ووضعية تقومي.    
 قسمت إىل أربع وضعيات ، السكان واملوارد الطبيعية: 2الوحدة التعليمية  

 مع وضعيتان إدماجيتان ووضعية تقومي.، تعليمية   
 قسمت إىل أربع وضعيات تعليمية مع ، بيئات متنوعة: 3الوحدة التعليمية  

 وضعيتان إدماجيتان ووضعية تقومي.     
 وقسمت إىل أربع وضعيات، املخاطر الكربى يف العامل:4الوحدة التعليمية   

 تعليمية مع وضعيتان إدماجيتان ووضعية تقومي    
تأليف الديوان الوطين للمطبوعات كتاب السنة الثانية من التعليم الثانوي:

 صفحة. 140ويشمل على أربع وحدات تعليمية موزعة على ، 2014/2015املدرسية:

مع ، قسمت إىل أربع وضعيات تعليمية، اجلزائر يف الوطن العريب وإفريقيا:1الوحدة التعليمية
 وضعية إدماجية ووضعية تقوميية. ، املنهجية، احلصيلة

مع ، قسمت إىل أربع وضعيات تعليمية، التباين اإلقليمي يف اجلزائر: 2الوحدة التعليمية 
 تقوميية . وضعية إدماجية ووضعية، املنهجية، احلصيلة

قسمت إىل أربع وضعيات  ،التحول االقتصادي واالجتماعي يف اجلزائر: 3الوحدة التعليمية 
 ووضعية تقوميية. وضعية إدماجية، املنهجية، مع احلصيلة، تعليمية
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، مع احلصيلة، قسمت إىل أربع وضعيات تعليمية، اجلزائر يف العامل: 4الوحدة التعليمية 
 إدماجية ووضعية تقوميية.وضعية ، املنهجية

 إجراءات الدراسة:  رابعا /
 قامت الباحثة باإلجراءات واخلطوات التالية:، لإلجابة عن أسئلة الدراسة احلالية    
اجلغرافيا ملرحل التعليم العام وحدة واحدة ألنه مبجموعها تسهم يف  اعتبار مجيع كتب-1

 للتلميذ من خالل املوضوعات) الدروس (اليت اشتملت عليها.تشكيل البناء املعريف واملفاهيمي 

مت قراءة حمتوى كتب اجلغرافيا املعنية قراءة متأنية ودقيقة للتعرف على األفكار املتصلة -2
وهذا ، )املفهوم البيئي ( اليت تتضمنها كل فقرة من فقرات املوضوعات اليت اشتملت عليها هذه الكتب

 ووحدة املضمون.يعين تطبيق وحدة الرتميز 

قسمت موضوعات كل كتاب من هذه الكتب إىل فقرات ذات معىن لتطبيق وحدة الرتميز -3
يف ضوء وحدة املضمون عن طريق حتديد كل فقرة حتمل مفهوم بيئي. ومت قراءة كل فقرة على حدا 

 لبيان القيمة اليت تتضمنها أو تشري إليها من خالل املوضوع.

عدد الفقرات اليت ضمها  إذ حبساب، املقرر، وحدة لتحليلهااعتمدت الباحثة الفقرة -4
ميكن حساب النسبة املئوية ، مث حساب عدد الفقرات من بينها اليت تناولت الظاهرة، احملتوى كله

أسهل وانسب املقاييس اليت  دإضافة إىل انه يكاد يتفق كثري من الباحثني على أن الفقرة تع، للتضمني
لسهولة حصرها بدقة وملناسبتها إلجراء الدراسة ، ميكن اختاذها أساسا للتحليل يف حبوث حتليل احملتوى

وكذلك مت  وال كبرية احلجم جدا كاملقال.، فهي ليست صغرية احلجم جدا كالكلمة أو الفكرة، احلالية
وذلك ملعرفة شكل ، الفقرة كفئات لشكل احملتوىاعتماد العنوان الرئيس والعنوان الفرعي وحمتوى 

حلساب تكرارا ، اعتمد التكرار وحدة للعد يف التحليل البيئة كمااحملتوى الذي وردت فيه مفاهيم الرتبية 
 ت املفاهيم الواردة سواء يف العناوين الرئيسية أو العناوين الفرعية أو حمتوى الفقرات.

 عليها كل كتاب من كتب اجلغرافيا. مت حساب عدد الفقرات اليت اشتمل -5

صممت الباحثة استمارة لتحليل حمتوى هذه الكتب اشتملت على املفاهيم )اجملاالت ( -6
 وخصص فراغ حلساب تكرار املفاهيم ونسبتها.، الرئيسة للرتبية البيئية وعلى فئات شكل احملتوى
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حيث ، لية حتقيقا ألهدافهاالتدريب عل حتليل احملتوى حىت ميكن تطبيقه يف الدراسة احلا-7
مت حتليل عينات من حمتوى بعض ، قام الباحث بتحليل عينات من حمتوى كتب اجلغرافيا أكثر من مرة

 حىت تتكون لديه القدرة على القيام بإجراء التحليل حسب قواعده وإجراءاته.، الكتب أكثر من مرة

كتب اجلغرافيا موضوع الدراسة   قامت الباحثة بتحليل مجيع املوضوعات الدروس الواردة يف-8
 هبدف معرفة إن كانت هذه املوضوعات تقدم للتلميذ مفاهيم الرتبية البيئية.

 .جرى رصد نتائج حتليل احملتوى-9

 وحدات التحليل المستخدمة في الدراسة *
لذلك وحىت يتم ، يعترب الوصف الكمي للظاهرة املدروسة من أهم خصائص حتليل احملتوى

ينبغي وجود وحدات يعتمد عليها الباحث يف عملية ، إىل تقدير كمي دقيق لتلك الظواهرالتوصل 
 التحليل .

أهنا وحدات احملتوى اليت ميكن إخضاعها  » وحدات التحليل: محمد عبد الحميديعرف 
دالالت تفيد الباحث يف تفسري ، ويعطي وجودها أو غياهبا وتكرارها أو إبرازها، للعد والقياس بسهولة

 1«النتائج الكمية 
وفيما ، ووحدة التكرار، استخدمت الدراسة احلالية عدة وحدات حتليل وهي :وحدة الرتميز

 يلي بيان لكل منها:
 وحدة الرتميز) وحدة التسجيل(-أ

وقد ، احملتوىواليت يتم بواسطتها إحصاء احلدث املفرد من عناصر ، هي أصغر جزء يف احملتوى
 2تكون وحدة الرتميز كلمة أو مجلة أو فقرة أو موضوعا

وبالنسبة لوحدة الرتميز املستخدمة يف الدراسة احلالية فهي الفقرة على اعتبار ان اختيار وحدة 
 .3طعيمةأشار إىل ذلك  املطلوبة كماالرتميز يتوقف عليه الوصول إىل النتائج 

ري أدبيات حتليل احملتوى أن وحدة املضمون هي وحدة املضمون )وحدة السياق(:تش -ب
فمثال عندما تكون اجلملة ، واليت ميكن أن تفحص لتشخيص وحدة للرتميز، اهليكل األكرب من احملتوى

 
 .136، ص1987.القاهرة:دار الفكر العريب، حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانيةطعيمة، رشدي. 1
 .1982. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2.ط دراسة استطالعية -حتليل مضمون الفكر القوميياسني، السيد. 2
 . 2004. القاهرة: دار الفكر العريب، 3.طحتليل احملتوى يف العلوم االنسانية:مفهومه، أسسه، استخداماتهطعيمة، رشدي. 3
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فان احمللل يهتم بالفقرة ، ومن أجل تعرف أن هذه اجلملة تعرب عن قيمة مرغوب فيها، وحدة للرتميز
 . 1باعتبارها اهليكل األكرب الذي يستدل من خالله على القيمةاليت وردت فيها اجلملة 

فإن وحدة املضمون) وحدة السياق( هي املوضوع باعتباره اهليكل ، وبالنسبة للدراسة احلالية
األكرب الذي يستدل من خالله على وجود القيمة املرغوب فيها )مفاهيم الرتبية البيئة( يف الفقرة اليت 

 هي وحدة الرتميز.
 وحدة التكرار -ج

كما أن عملية العد والقياس ،  2وتشري أدبيات حتليل احملتوى، وهذه الوحدة تفيد العد والقياس
أو تطابق نتائج حماوالت ، تتطلب ضوابط معينة لتتطابق نتائج عدة حمللني يعملون بشكل مستقل

 عدة للباحث نفسه.

 أساليب المعالجة اإلحصائية*
 مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية يف معاجلة بيانات الدراسة: 
 التكرارات:حيث مت استخالص جمموعات تكرار كل قيمة)مفاهيم الرتبية البيئة(.-1

 النسب املئوية:حيث مت حساب النسبة املئوية لتكرار كل قيمة )مفاهيم الرتبية البيئية(.-2

ها حلساب معامل الثبات لتحليل عينة احملتوى من مت استخدام: Holstiمعادلة هولسيت -3
 قبل الباحثة نفسها يف مريت التحليل. 

 

 
 
 
 
 

 
 .1983. القاهرة :دار الثقافة، حتليل املضمونياسني، عادل عبد الكرمي. 1
 .1983السعودية:دار الشروق، . حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالمالسيد، حممد عبد احلميد. 2



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أوال / عرض وتحليل نتائج الدراسة       
 ثانيا / من اقش  ة نتائ ج الدراسة      
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  أوال/ عرض وتحليل نتائج الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مفاهيم الرتبية البيئية املتضمنة يف حمتوى كتب اجلغرافيا 

خالل اإلجابة عن األسئلة الثالثة وحاولت الدراسة حتقيق هذا اهلدف من ، للمرحلة املتوسطة باجلزائر
وفيما يلي النتائج املتعلقة بكل سؤال من ، اليت طرحتها مستخدمة يف ذلك أسلوب حتليل احملتوى

 أسئلة الدراسة.

 عرض وتحليل نتائج السؤال األول -1
  ? نص هذا السؤال على: ما واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم االبتدائي

 ( يوضح جمموع املفاهيم البيئية املتضمنة يف كتاب اجلغرافيا يف التعليم االبتدائي01دول رقم )اجل

 

 المفاهيم البيئية                       
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 46 21 0 8 17 0 ت الرابعة ابتدائيالسنة 

% 0 27.42 12.90 0 33.87 74.19 

 16 0 0 07 09 0 ت السنة الخامسة ابتدائي 

% 0 14.52 11.29 0 0 25.81 

 62 21 0 15 26 0 ت المجموع

% 0 41.93 24.19 0 33.87 100 

 2 / 3 1 / الرتبة
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 البيئية المتضمنة في كتاب الجغرافيا في التعليم االبتدائي( يوضح مجموع المفاهيم 01الشكل رقم )

 
يبني اجلدول جمموع املفاهيم البيئية اليت تضمنتها كتب اجلغرافيا عينة البحث يف الطور 

كانت  االبتدائي يف اجلزائر حيث يتضح من خالل اجلدول أن املفاهيم املتعلقة باملشكالت البيئية
تليها املفاهيم املتعلقة حبماية البيئة  % 41.93هذا ما مثلته نسبة و ، األكثر تضمنا يف هذه الكتب

 . %24.19مث البيئة والسكان حيث بلغت نسبة تضمينها %33.87وصيانتها بنسبة
أما األفكار املتعلقة بالنظام البيئي واملشكالت العاملية البيئية فقد غابت يف مناهج اجلغرافيا 

 عينة البحث.
فهو يرغب يف كشف ، هذه املرحلة أين يزيد ميل الطفل إىل االستطالعمتاشيا مع خصائص 
، ويتبىن ما فيها من مكونات أو مشكالت، وحياول أن يستطلع أمورها، أسرار البيئة اليت يعيش فيها

يتطلب من املدرسة أن تعمل على ، ويساعده على ذلك منو قدراته احلركية وحواسه السمعية والبصرية
اليت تؤهله الن يكون عضوا فعاال يف أسرته ومدرسته ، ألمناط من السلوك االجتماعياكتساب التلميذ 

 وبيئته.
، ألن حياته تتوقف على هذه البيئة وتعتمد عليها، الطفل حيتاج إىل تعلم كل ما يتعلق ببيئته

وميكن أن يتم هذا التعليم من خالل األنشطة املتنوعة اليت تساعد الطفل على فهم بيئته والكشف مبا 
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وبناء الثقة يف مقدرة ، والتعرف على مشكالهتا، حييط هبا من ظواهر طبيعية أو من صنع اإلنسان
 الطفل على التفاعل البناء مع البيئة والتعاون على حل مشكالهتا.

التحكم يف ، خريتني من الطور االبتدائي ) مرحلة تعميق التعلمات األساسيةإن املرحلتني األ
ومن مث ، اللغات األساسية( تعرف منوا مستمرا للتلميذ يف خمتلف اجلوانب اجلسمية العقلية والوجدانية

يكون أكثر فهما للمعارف واملهارات اليت تقدم له يف شكل كلمات ، فإن التلميذ يف هذه املرحلة
 وهذا ما يربر تضمني القضايا واملفاهيم البيئية يف كتب السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي.، ومجل

حيث أن تذكر املفاهيم ، إن تعلم املفاهيم البيئية يساعد على فهم ومواجهة املشكالت البيئة
 فينعكس ذلك على، بل اهلدف ترك أثر يف نفس التالميذ، البيئية وحفظها ليس هو اهلدف من تعلمها

أيضا مع ثقافة التلميذ  ولذلك البد من التعامل، سلوكهم مبا يتناسب وإجياد حلول للمشكالت البيئية
ومن هنا كان البد من ترمجة املفاهيم ، وذلك من خالل لغة التعبري التشكيلية والتصويرية، البصرية

تتضمن تلك و ، البيئية يف الكتب املدرسية إىل تصميمات مرئية متتابعة توضح هذه املفاهيم
التصميمات صور ورسوم توضيحية للتالميذ تستهدف تبسيط املفاهيم البيئية للطفل من خالل اللغة 

وذلك من منطلق استخدام الرسوم باعتبارها وسيلة للتعليم التوضيح للمعاين واملفاهيم بصورة ، البصرية
 1مناسبة لطفل الطور االبتدائي.

 
.أطروحة دكتوراه . جامعة بسكرة،  قضايا البيئة يف املنهاج التعليمي دراسة حتليلية لكتاب الرتبية املدنية يف الطور االبتدائي يف اجلزائربوترعة، بالل: 1

 401- 400، ص ص 2014-2015
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ايا البيئة املتعلقة باملشكالت البيئية يف كتب اجلغرافيا ( يوضح نسبة تكرار قض02اجلدول رقم )
 للسنوات األوىل والرابعة من التعليم االبتدائي

  المحور

 الفكرة/المجال

 ابتدائي 5كتاب السنة  ابتدائي 4كتاب السنة 

 % ت % ت

يئية
 الب

الت
شك

الم
 

 3.85 1 19.23 5 تلوث الماء -1

 3.85 1 19.23 5 تلوث الهواء -2

 3.85 1 15.38 4 تلوث التربة -3

 23.08 6 7.69 2 التصحر واالنجراف-4

 0 0 3.85 1 انقراض الحيوانات البرية و البحرية -5

 34.62 9 65.38 17 مفاهيم المشكالت البيئية في الكتاب

 25.81 16 74.19 46 مجموع المفاهيم البيئية في الكتاب

 

 
 يوضح عدد تكرارات مفهوم المشكالت البيئية في كتب الجغرافيا ( 02الشكل رقم )

 للسنوات الرابعة والخامسة من التعليم االبتدائي
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من خالل اجلدول والذي تضمن نسبة املفاهيم البيئية املتعلقة باملشكالت البيئة اليت احتواها  
يتضح أن نسبة تناول املشكالت البيئية يف كتاب ، ابتدائيكتاب اجلغرافيا يف السنة الرابعة واخلامسة 

يف حني كانت نسبة تناول ، %65.38اجلغرافيا للسنة الرابعة ابتدائي كانت النسبة األكرب وقدرت بـ
  وهي نسبة ضعيفة. % 34.62 هذا اجلانب يف كتاب السنة اخلامسة متوسط نسبة

كما يالحظ من خالل عرض النتائج يف اجلدول أن جمال التصحر واالجنراف قد استأثر 
يف كتاب  % 23.08بالنسب املرتفعة من بني املفاهيم الفرعية للمشكالت البيئية حيث مثل نسبة 

والتصحر هو تعرض األراضي ، يف كتاب السنة األوىل ثانوي %7.69السنة اخلامسة ابتدائي ونسبة 
وحيدث التصحر نتيجة لنشاطات ،  املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبةللتدهور يف

اإلنسان وتغريات املناخ. والتصحر ال يشري إىل اتساع الصحاري احلالية بل انه حيدث ألن النظم 
واليت تغطي أكثر من ثلث أراضي العامل تتعرض بصورة شديدة ، االيكولوجية يف األراضي اجلافة

 غالل املفرط واالستخدام غري املناسب لألراضي..لالست
وخيشى علماء البيئة ، لقد أصبح الزحف الصحراوي يهدد مخس املساحات يف الكرة األرضية

من مساحة الكر ة األرضية إىل  %15واليت ال تزيد عن ، من حتول جزء كبري من األراضي الزراعية
اليت ، صحراء نتيجة للتدهور البيئي واستمرار الكوارث الطبيعية كاستمرار سنوات اجلفاف املتالحقة

واإلخالل ، وكذلك االستخدام البشري اخلاطئ لقواعد ونظم البيئة، يف عديد من بقاع العامل أثرت
الل بالتوازن البيئي عن طريق الزراعة يف املناطق واإلخ، بالتوازن البشري اخلاطئ لقواعد ونظم البيئة

والرعي اجلائر بتحمل وحدة املساحة الرعوية أكثر من طاقتها الرعوية والتوسع العمراين ، اجلديدة
وعلى الرغم ، واالعتداء على أراضي الغابات بقطع األشجار والشجريات وشق الطرق داخل الغابات

إال أن ، التصحر باعتباره حالة مناخية فوق طاقة البشرمن أن اجلفاف عامل أساسي من عوامل 
 1يعد يف أغلب األحيان املسبب الرئيسي حلاالت التصحر. ، كمستغل للموارد الطبيعية،  اإلنسان

كما يتضح من اجلدول أن نسبة تناول مشكلة املاء ومشكلة اهلواء يف كتاب السنة الرابعة 
أما  ، (%15.38تليها مشكلة تلوث الرتبة بنسبة )، (% 19.23متساوية ) ابتدائي كانت بنسبة

 (.%3.85كتاب اجلغرافيا للسنة اخلامسة ابتدائي فقد تطرق هلذه املشاكل بنفس النسبة قدرت بـ)

 
 .75املرجع السابق، ص 1
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ومع أن األرض تسمى الكوكب األزرق بفعل كثرة املياه إال أن جزء صغري جدا من هذه املياه  
املاء منذ قرن ازداد كثريا كما أن هذه املياه أصبحت غري  إال أن استهالك، ميكن أن يستعمله اإلنسان

هلذا جيب أن يعي اإلنسان أنه ولو كانت املياه موردا متجددا  صاحلة للشرب مبعظمها بسبب التلوث.
 فمياه الشرب مغرضة للنضوب.

من اجملموع العام وحىت  %1إن املاء يف البيئة كثري ولكن الصاحل منه لالستعمال ال يتعدى 
ذه النسبة تتعرض للتلوث من فضالت اإلنسان املنزلية واجملاري الصحية وجماري تصريف مياه ه

الندرة والتلوث إذن مها  األمطار والنشاطات الزراعية وعمليات استكشاف وتصدير وتكرير النفط.
ملتعددة وجهان ملشكلة املاء املعاصرة .والتلوث مشكلة جتعل من املاء املتاح غري صاحل لالستعماالت ا

 1منه )املنزلية والصناعية والزراعية وللحياة املائية والربية.
املاء عنصر حيوي ولكن ازدياد الطلب عليه يفرض علينا التقنني يف استعماله وتربية األجيال 

 الصاعدة على احملافظة على هذه الطاقة الثمينة.
، ألف سنة مضت 50لقد بدأت ظاهرة تلوث اهلواء من قبل اإلنسان منذ أن عرف النار منذ 

وازداد تلوث اهلواء مع منو املدن وبعد الثورة الصناعية واستخدام ، ولكن كان التلوث حمدودا يف البداية
اهلواء يف املدن وباتت ظاهرة التلوث  الوقود األحفوري ليبلغ أوجه يف النصف الثاين من القرن العشرين.

 2وخاصة يف املدن الكربى من أبرز املشكالت اليت يواجهها اإلنسان يف وقتنا احلاضر.
واليت ترتفع فيها نسبة التعرض مللوثات ، يف عديد من املدن املوجودة يف خمتلف أحناء العامل

االلتهاب من املمكن أن يصاب األطفال الذين يعيشون فيها ببعض األمراض مثل الربو و ، اهلواء
 باإلضافة إىل اخنفاض معدل املواليد. األخرى. هذاوبعض أمراض اجلهاز التنفسي ، الرئوي

كما أوضحت أحباث منظمة الصحة العاملية أن اكرب نسبة تلوث باجلسيمات املادية يكون يف 
األطفال  وارتفاع معدل الفقر والكثافة السكانية عادة ما يكون، الدول اليت تعاين من تدهور االقتصاد

 3نتيجة ألهنم دائما ما يكونون خارج املنزل.، أكثر عرضة ملخاطر تلوث اهلواء

 
 .130، ص1979الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  ئة ومشكالهتا.البياحلمد، رشيد و صباريين، حممدسعيد. 1
 .104، ص2001. سوريا: دار الفكر دمشق، 1. طاإلنسان والبيئة والتلوث البيئيوهيب، صاحل. 2

 .126، ص1، ط2012اب، . القاهرة: مكتبة دار العربية للكت التلوث البيئي، خطر يهدد احلياةعوض، حممد حسان و شحاتة، حسن أمحد. 3
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فتسبب ، تعترب الرتبة ملوثة باحتوائها على مادة أو مواد بكميات أو تركيزات على غري العادة
واجلوفية ويعترب خطرا على صحة اإلنسان واحليوان والنبات أو املنشآت اهلندسية أو احلياة السطحية 

 من أبرز مشكالت البيئة وأكثرها تعقيدا وأصعبها حال.
وفيما يتعلق بقضية انقراض احليوانات الربية والبحرية فقد كاد ينعدم تناول هذه القضية يف  

ومت اإلشارة إىل هذه القضية يف كتاب السنة الرابعة حيث ، كتب اجلغرافيا للطور االبتدائي يف اجلزائر
 تكرارات فقط . 1تكرارات هذه القضية يف الكتب املذكورة بلغ جمموع 

ومن جهة ، فمن جهة تتوزع حسب املناخ، إن الكائنات احلية تتوزع يف جمموع الكرة األرضية
وبدون شك فإن انقراض عدد كبري من هاته الكائنات احلية له ، أخرى حسب تاريخ تطور األرض

التنوع البيولوجي( ، املنظومة البيئية )السالسل الغذائيةعالقة وطيدة بتطور اإلنسان حيث أن جهله ب
، وبصفة عامة فإن ازدياد عدد السكان جعله يقضي على هاته الكائنات بقصد أم بغري قصد.

ممثال يف تراجع ، اختالف وتطور الوسائل اليت يهاجم اإلنسان هبا بيئته أدى إىل تغري بنية الكوكب
 كائنات وتراجع يف التنوع البيولوجي يف العامل.التنوع الوراثي لدى جمموعة من ال

 رغم هذا يبقى تناول املشكالت البيئية يف كتب اجلغرافيا يف املرحلة االبتدائي غري كاف.
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( يوضح نسبة تكرار قضايا البيئة املتعلقة بالبيئة والسكان يف كتب اجلغرافيا للسنوات 3اجلدول رقم )
 الرابعة واخلامسة من التعليم االبتدائي 

  المحور

 الفكرة/المجال

 ابتدائي 5كتاب السنة  ابتدائي 4 كتاب السنة

 % ت % ت

كان
الس

ة و
لبيئ

ا
 

وازدياد حركة الهجرة  االنفجار السكاني -1
 33.33 5 33.33 5 السكانية

 13.33 2 20 3 النفايات والقمامة )الفضالت المنزلية( -2

 0 0 0 0 التأثيرات السلبية على المناخ -3

 0 0 0 0 األمراض واألوبئة -4

 46.67 07 53.33 08 مفاهيم البيئة والسكان في الكتاب

 25.81 16 74.19 46 مجموع المفاهيم البيئية في الكتاب

 

 
 يوضح عدد تكرارات مفهوم البيئة والسكان في كتب الجغرافيا ( 03الشكل رقم )

 للسنوات الرابعة والخامسة من التعليم االبتدائي

من خالل اجلدول والذي تضمن نسبة املفاهيم البيئية املتعلقة بالبيئة والسكان اليت احتواها  
يتضح أن نسبة تناول هاته املفاهيم يف كتاب ، واخلامسة ابتدائي الرابعةكتاب اجلغرافيا يف السنة 
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يف حني كانت نسبة تناول ، % 53.33 اجلغرافيا للسنة الرابعة ابتدائي كانت النسبة األكرب وقدرت بـ
 .%46.67 هذا اجلانب يف كتاب السنة اخلامسة ابتدائي

إن تضمني مفاهيم السكان والبيئة يف املناهج من شأنه متكني املتعلمني من معرفة التفاعل  
السليب واإلجيايب بني اإلنسان وبيئته وما ينتج عن هذا التفاعل ومعرفة مفاهيم جديدة توضح اإلخالل 

 الذي يسببه اإلنسان للكون وللبشرية.
كاين وازدياد حركة اهلجرة السكانية قد كما يتضح من اجلدول أن نسبة قضية االنفجار الس

تليها نسبة تناول مفاهيم النفايات والقمامة بنسبة ، % 33.33 استأثرت بالنسبة األكرب قدرت بـ
 يف كتاب السنة اخلامسة ابتدائي . % 13.33 يف كتاب السنة الرابعة ابتدائي ونسبة %20 قدرت بـ

لبية عل املناخ واألمراض واألوبئة قد انعدمت كما يتبني من اجلدول أن مفاهيم التأثريات الس
 يف مناهج اجلغرافيا عينة البحث.

اإلنسان يعد سببا رئيسا يف تلويث البيئة وإحداث اخللل يف التوازن عن طريق االستخدام غري 
الرشيد واألمثل ملكونات النظام البيئي من حوله وسببا رئيسا يف كل املشاكل العديدة لبيئته. لقد جنح 

 ولكنه عرض توازهنا للخطر بتشويش دورات احلياة األساسية.، نسان يف استغالل موارد الطبيعةاإل
 1800انقضت ماليني السنني قبل أن يبلغ عدد البشرية املليار األول من األنفس يف العام 

 4مليارات إىل  3عاما لينتقل من  15مث ، 1920عاما فقط قبل أن يبلغ املليارين يف العام  120و
مليارات. وتعود هذه الفورة السكانية إىل التقدم الذي  6مليارات إىل  5عاما لينتقل من 11مليارات و

 أحرزه الطب والصناعة والزراعة.
كلما زاد عدد سكان األرض زاد عدد األشخاص الذين جيب توفري الغذاء هلم وزاد أيضا 

به عامل النفس  ما قامبيئة خمتربية  أن نذكر مثاال عن اخللل االيكولوجي يف األضرار. وميكنحجم 
حيث أجرى جتربة على الفئران ملعرفة أثر التكاثر واالزدحام على حياهتا حيث مت تأمني   جون كالهون

التجربة ملدة مخس سنوات  مربع. استمرتكافة الظروف للتكاثر ضمن بيئة خمتربية مساحتها مائة قدم 
انية فئران أربع إناث وأربع ذكور وبدأت الفئران ووضع يف هذه البيئة مث 1981-1977بني عامي 

كانت يف نوع من   فردا 150تتكاثر يف الظروف املناسبة اليت أمنت هلا .وعند وصول عدد الفئران إىل 
بل ، التوازن يف احليز املكاين املتوافر وكميات الغذاء املقدمة هلا وبالطبع الفئران مل تعرف معىن التوازن
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دث اكتظاظ وضغط على املكان والغذاء وأصبحت الفئران تتعارك ومتيل استمرت بالتناسل وح
 وبدأ، والعدوانيةيزداد الصراع  والغذاء كانازداد الضغط على احليز املكاين  سلوكها. وكلماللعدوان يف 

 1األمومة معانيها وأصبحت اإلناث تتخلص من مواليدها. لالهنيار. وفقدتالبناء االجتماعي يتعرض 
أما فيما يتعلق بتضمني مفهوم النفايات والقمامة املنزلية فلم يكن بالقدر املطلوب يف مناهج 

 اجلغرافيا عينة البحث.
، تتميز اجملتمعات احلديثة بأمناط زائدة من االستهالك وال يتوقف ذلك على الدول الغنية فقط

هذه  إنتاجها. ويصاحبهذه العدوى إىل كثري من الدول النامية فزاد استهالكها على بل انتقلت 
، الزيادة اهلائلة يف االستهالك زيادة مضطردة يف حجم املخلفات اليت ينبغي التخلص منها كل يوم

كل الدول من هذه املشكلة نظرا الزدياد كميات   بالسكان. وتعاينخصوصا يف املدن الكبرية املزدمحة 
ومتثل عبئا كبريا على كاهل القائمني على أمر هذه املدن فهي ، هذه املخلفات والنفايات يوما بعد يوم

 خملفات جيب التخلص منها كل يوم حرصا على الصحة العامة..
حيث يشهد  ، باتت مشكلة التغريات املناخية تشكل ضغوطا كبرية على الدول واحلكومات

األمر الذي ، وقة يف ارتفاع درجات احلارة وبوترية متسارعةكوكب األرض معدالت قياسية غري مسب
الكائنات احلية واحمليطات والبحار متسببة يف حدوث  العاملية. وحياةانعكس على املنظومة البيئية 

 اضطرابات مناخية مثل العواصف واألعاصري اليت ستزداد حدة سنة بعد أخرى.
الطاعون. السل الكولريا أو  -اآلفات القدمية ويلعب تدهور البيئة دورا هاما يف عودة ظهور 

الشروط غري الصحية اليت غالبا ما يعيش فيها سكان املدن الكربى يف العامل الثالث ميكن أن تكون  إن
 وراء األوبئة القاتلة.

، إن تالميذ املرحلة االبتدائية ليس لديهم القدرة على قراءة بعض املصطلحات العلمية وكتابتها
ألن الطفل ، فقط حل األسئلة مصحوبة بالرسومات وال يستطيعون حل األسئلة اللفظيةويستطيعون 

يف هذه املرحلة ليس لديه القدرة على فهم بعض الكلمات اللفظية والرموز العلمية .ومن مث فان طفل 
 واألوبئة. املرحلة االبتدائي ليس لديه القدرة على فهم بعض املفاهيم البيئية على غرار التغريات املناخية 

 
 97، ص2004. سوريا : املطبعة العلمية، 1. طاإلنسان والبيئة والتلوث البيئيوهيب، صاحل .  1
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( يوضح نسبة تكرار قضايا البيئة املتعلقة حبماية البيئة وصيانتها يف كتب اجلغرافيا 4اجلدول رقم )
 للسنوات الرابعة واخلامسة من التعليم االبتدائي

  المحور

 الفكرة/المجال

 ابتدائي 5كتاب السنة  ابتدائي 4 كتاب السنة

 % ت % ت

نتها
صيا

ة و
لبيئ

ية ا
حما

 

 0 0 85.71 18 مكافحة التلوث البيئي -1
 زيادة المساحات الخضراء -2

 و المحافظة على جمال البيئة ونظافتها

2 9.52 0 0 

 0 0 4.76 1 معالجة النفايات الصلبة-3
 0 0 0 0 مكافحة التصحر -4

 0 0 100 21 مفاهيم حماية البيئة وصيانتها في الكتاب

 25.81 16 74.19 46 الكتابمجموع المفاهيم البيئية في 
 

 
 يوضح عدد تكرارات مفهوم حماية البيئة وصيانتها في كتب الجغرافيا ( 04الشكل رقم )

 للسنوات الرابعة والخامسة من التعليم االبتدائي

يتبني من اجلدول الذي يوضح نسب تكرار مفاهيم الرتبية البيئية املتعلقة حبماية البيئة يف كتب 
أن كتاب اجلغرافيا للسنة اخلامسة ابتدائي مل يتضمن ، اجلغرافيا لسنوات الرابعة و اخلامسة ابتدائي
 إطالقا مفاهيم تتعلق حبماية البيئة وصيانتها.
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ويتبني من اجلدول أيضا أن مفهوم مكافحة التلوث البيئي قد استأثر بالنسبة حيث بلغت 
 .%85.71ابتدائينسبة تضمينه يف كتاب السنة الرابعة 

كما يتضح من اجلدول أن كتاب السنة الرابعة ابتدائي تضمن مفاهيم تتعلق بزيادة املساحات 
 .%9.52اخلضراء واحملافظة على مجال البيئة ونظافتها غري أهنا نسبة متدنية بلغت نسبة

وهي  %4.76بنسبة أما مفهوم معاجلة النفايات الصلبة فقد مت تضمينها يف كتاب السنة الرابعة
 نسبة ضعيفة جدا .

يتضح من اجلدول املتعلق مبفاهيم محاية البيئة وصيانتها يف كتب اجلغرافيا للطور االبتدائي يف 
حيث تضمن كتاب السنة الرابعة ، اهتمام املشرع املدرسي مبفهوم مكافحة التلوث البيئي، اجلزائر

 والعالجية لكل نوع من التلوث البيئي. (تكرارات حول الطرق وأساليب الوقائية 18ابتدائي )
وجيب اإلشارة هنا أن الصور والرسوم واأللوان تعترب عناصر مهمة يف العملية التعليمية ألهنا 

وهناك رسوم تفوق املادة املكتوبة يف ، تساعد على تصوير املضمون بشكل أكثر دقة ووضوحا وإقناعا
صور التوضيحية لتساعد التلميذ على تكوين صور ذهنية ومن هنا تبدو أمهية االعتماد على ال، تأثريها
 وتنمي قابلية للوعي البيئي وتكسبه األمناط السلوكية واإلجيابية جتاه بيئته احمللية.، اجيابية

وفيما يتعلق باحملافظة على مجال البيئة وزيادة املساحات اخلضراء يتضح أن كتب اجلغرافيا 
حيث تضمن كتاب السنة الرابعة ابتدائي ، رق بكثرة هلذا اجلانبللطور االبتدائي يف اجلزائر مل تتط

(تكرارات فقط .بالرغم من أن احلس اجلمايل لدى الطفل ال يزال يف مستوى بسيط إال أنه أصبح 2)
مييز جيدا بني األلوان واألزهار واملناظر الطبيعية وأنواع الطيور واحليوانات وحركاهتا وتفاصيل املظهر 

لذلك فإن هدف الرتبية ، أنه أصبح يتحسس ومييز مظاهر اجلمال يف كل ما يراه هلا. كمااخلارجي 
فيما يتعلق جبمال الطبيعة أو األشياء اليت أنتجها اإلنسان هو تنمية احلس اجلمايل والتذوق الفين لدى 

إلنتاج حىت يقدر مظاهر اجلمال واإلبداع اإلهلي يف كل ما حييط به يف الكون واحلياة وا، الطفل
 1وتنمية قدرته على التعبري الفين بأشكاله املتنوعة.، اإلنساين

 
 161.مرجع سابق، صالرتبية البيئية يف مناهج التعليم بالوطن العريباملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم: 1



 الفصل السادس: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة

202 

 

وفيما يتعلق بقضية معاجلة النفايات الصلبة فقد كاد ينعدم تناول هذه القضية يف كتب 
 اجلغرافيا للطور االبتدائي يف اجلزائر ومت اإلشارة إىل هذه القضية يف كتاب السنة الرابعة مبجموع

 تكرارات .(1)
بعد أن فطن ، ى مشكلة التخلص من النفايات اهتماما شديدا هذه األيام يف كل مكانوتلق

وضررها البالغ على البيئة احمليطة ، وخطورهتا على صحته وسالمته، اإلنسان إىل حدة مشكلة التلوث
 به.

 عرض وتحليل نتائج السؤال الثاني -2
 مناهج اجلغرافيا يف التعليم املتوسط؟نص هذا السؤال على: ما واقع املفاهيم البيئية يف 

( يوضح نسبة تكرار املفاهيم البيئية يف كتب اجلغرافيا للسنوات األوىل والرابعة من 05اجلدول رقم )
 التعليم املتوسط

 

 المفاهيم البيئية                       
 

يئي الكتاب    
 الب

ظام
الن

يئية 
 الب

الت
شك

الم
 

 

كان
الس

ة و
لبيئ

ا
ئية  

البي
كل 

مشا
ال

مية
لعال

ا
يئة  

 الب
ماية

ح
نتها

صيا
و

موع 
مج

ال
 

 54 3 1 14 19 17 ت السنة األولى متوسط

% 11.88 13.28 9.79 0.96 2.09 37.76 

 89 12 1 30 40 6 ت السنة الرابعة متوسط 

% 4.19 27.97 20.97 0.69 8.39 62.23 

 143 15 2 44 59 23 ت المجموع

% 16.08 41.26 30.76 1.39 10.49 100 

 4 5 2 1 3 الرتبة
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 ( يوضح مجموع المفاهيم البيئية المتضمنة في كتاب الجغرافيا في التعليم المتوسط( 05الشكل رقم )

 
يبني اجلدول جمموع املفاهيم البيئية اليت تضمنتها كتب اجلغرافيا عينة البحث يف الطور املتوسط 

خالل اجلدول أن املفاهيم املتعلقة باملشكالت البيئية كانت األكثر تضمنا يف اجلزائر حيث يتضح من 
من جمموع املفاهيم البيئية وهذا حتقيقا ألهداف  % 41.26وهذا ما مثلته نسبة ، يف هذه الكتب

الرتبية البيئية يف التعليم املتوسط يف تكوين مجلة من املعارف واحلقائق اليت تتمحور حول البيئة من 
وهذا ما تسعى إليه مناهج اجلغرافيا وذلك من ، خالل اكتساب خربات متنوعة عن البيئة ومشكالهتا

ات واملفاهيم واحلقائق عن البيئة وجعله قادرا على حتديد املشكالت اليت خالل تزويد التلميذ باملعلوم
حيث بلغت نسبة ، تليها املفاهيم املتعلقة بالبيئة والسكان .تتعرض هلا بيئته وما يهددها من أخطار 

من جمموع املفاهيم البيئية وهذا متاشيا مع  % 30.76 تضمني هذه املفاهيم يف كتب اجلغرافيا نسبة
الرتبية البيئية يف هذه املرحلة يف التعريف باألخطار اليت تلحق باملوارد الطبيعية بفعل العوامل  أهداف

متكني التلميذ من حتديد أوجه النشاط  إزائها. كذلكاملتعددة يف مقدمتها السلوك غري الرشيد لإلنسان 
عيش فيها يتأثر مبواردها ويؤثر واالعرتاف بان اإلنسان جزء من البيئة الطبيعية اليت ي، البشري يف البيئة

وإبراز اجلوانب االجيابية والسلبية لتفاعل اإلنسان مع موارد البيئة وتوضيح أن اإلنسان هو ، فيها
وقيدت ، والبيئة تعاين من األنشطة البشرية املتعددة اليت قيدت قدرهتا على العطاء، مشكلة البيئة األوىل
 وأخلت بتوازهنا.، طاقاهتا وإمكانياهتا
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من  % 16.08أما األفكار املتعلقة بالنظام البيئي فقد بلغت نسبة تضمينها يف كتب اجلغرافيا 
جمموع املفاهيم البيئية املتضمنة يف الكتب وهذا هبدف اإلدراك الكلي والشامل للنظام البيئي 
وباملقومات األساسية هلذا النظام احليوي. يف حني كانت نسبة تضمني كتب اجلغرافيا يف الطور 

ع حتقيق املعرفة وهذا متاشيا م، من جمموع املفاهيم % 10.49 املتوسط لألفكار املتعلقة حبماية البيئة
 التامة بشروط نظافة احمليط وبضرورة محاية البيئة وصيانتها. 

أما املفاهيم املتعلقة باملشكالت البيئية العاملية فقد بلغت نسبة تضمينها يف كتب اجلغرافيا 
1.39% 

تكرار واحد لظاهرة ، من جمموع املفاهيم البيئية املتضمنة يف الكتب وهي نسبة ضعيفة جدا
بقة األوزون يف كتاب السنة األوىل متوسط و تكرار واحد أيضا لظاهرة االحتباس احلراري تآكل ط

 وهذا يف كتاب السنة الرابعة متوسط. 
( يوضح نسبة تكرار قضايا البيئة املتعلقة بالنظام البيئي يف كتب اجلغرافيا للسنوات 06اجلدول رقم )

 األوىل والرابعة من التعليم املتوسط
  المحور

 كرة/المجالالف

 متوسط 4كتاب السنة  متوسط 1 كتاب السنة

 % ت % ت

يئي
 الب

ظام
الن

 
 0 0 4.34 1 تعريف البيئة -1

 13.04 3 17.39 4 النظام البيئي -2

 13.04 3 21.73 5 التوازن البيئي -3

 0 0 8.69 2 دور اإلنسان في النظام البيئي-4

 0 0 21.73 5 أنواع البيئات -5

 26.08 6 73.91 17 مفاهيم النظام البيئي في الكتاب

 62.23 89 37.76 54 مجموع المفاهيم البيئية في الكتاب
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 يوضح عدد تكرارات مفهوم النظام البيئي في كتب الجغرافيا ( 06الشكل رقم )

 للسنوات األولى والرابعة من التعليم المتوسط

من خالل اجلدول والذي تضمن نسبة املفاهيم البيئية املتعلقة بالنظام البيئي اليت احتواها   
يتضح أن نسبة تناول املفهوم الرئيسي النظام البيئي ، كتاب اجلغرافيا يف السنة األوىل والرابعة متوسط

يف حني كانت نسبة ، % 73.91يف كتاب اجلغرافيا للسنة األوىل كانت النسبة األكرب وقدرت بـ 
 .% 26.08 متوسط 4تناول هذا اجلانب يف كتاب 

ـ متوسط قدرت ب 1كما يتبني من اجلدول أن تعريف البيئة ورد بنسبة ضعيفة يف كتاب السنة 
أما عنصر النظام البيئي ، يف حني مل يتم التطرق هلذا العنصر يف كتاب السنة الرابعة متوسط، % 4.34

يف كتاب % 13.04 يف كتاب السنة األوىل متوسط ونسبة % 17.39فقد مت تناوله بنسبة تقدر بـ 
 السنة الرابعة متوسط.

يف كتاب السنة األوىل متوسط  % 21.73أما جانب التوازن البيئي فقد مت تناوله بنسبة تقدر بـ
يف كتاب السنة الرابعة متوسط. كذلك بالنسبة ملفهوم أنواع البيئات فقد ظهر  % 13.04ونسبة 
 الرابعة.يف حني مل يتم التطرق هلذا العنصر يف كتاب السنة  % 21.73بنسبة 

متوسط  4كما يظهر من اجلدول أن قضية دور اإلنسان يف النظام البيئي مل تظهر يف كتاب 
  .% 8.69متوسط بـ  1يف حني قدرت نسبة تناوهلا يف كتاب 
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يظهر من خالل اجلدول أن كتب اجلغرافيا يف التعليم املتوسط قد خلت تقريبا من تناول 
املنتهجة اليت ترتكز على عرض املعارف  اجلديدة يةاالسرتاتيجوهذا راجع إىل ، مفهوم تعريف البيئة

بشكل متدرج خالل خمتلف املراحل التعليمية حيث مت تضمني تعريف البيئة يف خمتلف اجملاالت 
 املفاهيمية لكتب الرتبية املدنية واجلغرافيا يف الطور االبتدائي

يف املراحل اآلتية على  من خالل خمتلف الصور واملشاهد لتوصيل املعارف للطفل ليعمل املتعلم
تعريفات( يؤهله للتفاعل اإلجيايب ، بناء هذه األفكار يف ذهنه ليكون يف األخري بناءا معرفيا ) مفاهيم

 صور ونصوص(، مع )حميطه خرائط
واستخدم مصطلح النظام البيئي منذ البداية لإلشارة إىل مكان حمدد ليس باعتباره مكان جتمع 

 1ىل املكان الذي يضم مجيع العوامل املادية اليت تشكل ما يطلق عليه البيئة .الكائن احلي بل لإلشارة إ
والنظام البيئي هو جمموعة من العناصر املتفاعلة املتداخلة معا واليت تضم عناصر بيولوجية 
وبيئية وتتمثل الفكرة الرئيسية يف أن أي نظام بيئي يتكون من الطبيعة املادية أو النظام احليوي 

 2ة غلى العناصر البيولوجيةباإلضاف
كما يظهر من اجلدول أن نسبة تضمني كتب اجلغرافيا ملفهوم التوازن البيئي كانت منخفضة 
خصوصا يف كتب السنة الرابعة متوسط ويعين التوازن البيئي توازن العالقات بني املكونات احلية وغري 

وتعين التوازن بني وفرة املواد ، تأثريات خارجة عنهاحلية يف النظام البيئي الطبيعي الذي ال يتعرض ألي 
من جهة وحاجة وتأثري الكائنات احلية الستمرار  ومستوى العوامل البيئية اليت يوفرها الوسط البيئي

 3حياهتا مبستوى ثابت ومستقر عرب فرتة من الزمن من جهة أخرى.
حلياة يف أي مكان من سطح فا، واإلخالل بتوازن البيئة يعد نتيجة لعوامل بشرية وطبيعية

نباتية أو ، األرض تعد حصيلة جملموعة من العوامل البيئية فوجود شجرة مثال يعين وجود حياة أخرى
، تعيش يف ظلها يف ظروف متوازنة من احلرارة واملياه والرتبة وغري ذلك من الظروف البيئية، حيوانية

إخالل بالعناصر البيئية .كذلك يف حال وعند اجتثاث هذه الشجرة من قبل اإلنسان فإنه سيحدث 
 

1 Unesco Final Report of a Regional Seminar :Environemental Education and teacher Eduction in Asia and the 

Pacific,Tokyo,National Institute for Eductional Research,1993.  
لوزراء، جملس شؤون ، مشروع التدريب والوعي البيئي، رئاسة جملس امرجع يف البيئة للتعليم النظامي وغري النظامي، الرتبية البيئيةحممد صابر سليم : 2

 .43-42، ص ص1999البيئة، القاهرة، 
 26، ص2010، 1، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، طالرتبية البيئيةإياد عاشور الطائي :حمسن عبد علي: 3
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إدخال نبات ما إىل إحدى املناطق اليت ال يتواجد فيها أحد أنواع احليوانات اليت تتغذى على هذه 
ومثال ذلك إدخال نبات الورث  فإنه سيسود يف هذه املنطقة ويتحول إىل آفة ضارة.، النبات

حيث حتوال إىل جتمع ، ة األمريكية فيما بعدوالكالمات إىل أسرتاليا ومشال غرب الواليات املتحد
 خطري ومل تتم السيطرة عليها إال بعد أن أدخلت أنواع من احلشرات اليت تتغذى عليها.

بيئي متكامل  املزروعة نظاموهناك قصة ترويها كتب علم البيئة هبدف التوضيح بأن األرض 
الحظ –فواكه وحظرية دواجن حتوي خضروات وأشجار  -تقول القصة أن صاحب مزرعة  ومتوازن.

وجود نوع من طيور البومة اجلارحة يستوطن املزرعة ويعتدي أحيانا على أفراخ الدجاج بني فرتة وأخرى 
وعلى عجل قرر الرجل القضاء على طائر البومة باصطيادها و تدمري ، ويستهلك منها بعض األفراد

وبعد بضعة أسابيع فوجئ الرجل هبجمة مكثفة  أعشاشها وبعد فرتة ليست طويلة كان له ما أراد.
تتعرض هلا نباتات اخلضروات باملزرعة من قبل أعداد كبرية من القوارض ) فئران احلقل وغريها ( مما 
سبب له خسارة كبرية .فكر الرجل باألمر واستشار مزارعني آخرين فوصل إىل نتيجة أن إعادة طائر 

ا الطائر اجلارح ينظم أعداد القوارض فتسلم اخلضراوات من البومة إىل املزرعة أربح له حيث أن هذ
والفعل توقف الرجل عن مالحقة طائر  أذاها والضرر ليس كبريا إذا ما افرتس بعض أفراخ الدجاج.

فطائر البومة إذن جزء مكمل يف النظام البيئي للمزرعة  البومة حىت يعطيه الفرصة للعودة إىل املزرعة.
ولو ترك األمر  ، وارض فرصتها باالزدياد وهجمت على نباتات اخلضراواتوعندما ألغي أخذت الق

كذلك تستهلك كميات كبرية من نباتات اخلضراوات وتصبح بعدها القوارض يف جماعة فأما أن ترتك 
والنتيجة يف لنهاية نشوء نظام بيئي جديد يأخذ صورة اتزان جديدة وهذا ما نقصده ، املزرعة أو متوت

االتزان يف النظام البيئي يتصف بالديناميكية أي أنه دائم التغري من صورة إىل أخرى عندما نقول إن 
 1 مع كل تغري يف مكون أو أكثر من مكوناته

إن إدراج مثل هذه املعلومات البيئية واألمثلة امليدانية الواقعية يف الكتب املدرسية وتكييفها 
أن ينمي الوعي واإلدراك بأمهية مفهوم التوازن من شأنه ، وتبسيطها حسب املراحل العمرية للتالميذ

 البيئي وأسباب اختالله.

 
 .76، مرجع سابق، صالبيئة ومشكالهتا ،حممد سعيد صباريين ،رشيد احلمد 1
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ويتضح من خالل اجلدول السابق أن نسبة تضمني مفهوم دور اإلنسان يف النظام البيئي يف  
كتب اجلغرافيا للطور املتوسط كانت منخفضة جدا يف كتب السنة األوىل متوسط وانعدمت يف كتاب 

تضح جليا أن تضمني قضية عالقة اإلنسان ببيئته مل يكن بالقدر املطلوب لي، السنة الرابعة متوسط
هذا ، خصوصا و أن اإلنسان هو مشكلة البيئة عرب مر العصور بغية إشباع حاجاته األساسية

هذه العالقة اليت كانت يف بداياهتا األوىل ، االستغالل الذي يرتجم يف صورة العالقة بينه وبني بيئته
مث ما لبثت أن اختلت األمر الذي أدى إىل ظهور العديد من ، توافقا مع البيئةأكثر انسجاما و 

 املشكالت البيئية احمللية والعاملية.

فيتصرف فيها كما لو  ، فاإلنسان يضع نفسه خارج إطار أنظمة البيئة ويعتربها ملكيته اخلاصة
ترضي ذوقه وانطالق اإلنسان يف ينظمها وينسقها ويشكلها بالكيفية اليت ، كانت حديقته املنزلية

 من هذا االعتبار جيعل منه مشكلة للبيئة.، تعامله مع البيئة

إن فهم التلميذ لطبيعة العالقة بني اإلنسان وبيئته جيعله يدرك حجم األخطار اليت سببها 
ها هذه العالقة وتوجيه مما يولد لديه الدافع إىل ضبط، والزال يتسبب هبا هذا اإلنسان على بيئته

 يكفل راحة اإلنسان ورفاهيته وضمان محاية البيئة واستقرار توازهنا ونظامها.، بشكل اجيايب
 05أما فيما يتعلق مبفهوم أنواع البيئات فقد مت تناوله فقط يف كتاب السنة األوىل متوسط ب

 وهذا، تكرارات وردت جلها يف اجملال املفاهيمي املتعلق باجملموعات الكربى على سطح األرض
منطقي على اعتبار أن هذا اجملال هو األنسب إلدراج مثل هكذا قضايا وحىت يكون التلميذ على 

ومن مث إدراك كيفية التعامل اإلجيايب مع ، دراية باخلصائص املميزة لكل بيئة من البيئات اليت يعيش فيها
 هذه البيئات والتكيف معها بسالم .
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البيئة املتعلقة باملشكالت البيئية يف كتب اجلغرافيا ( يوضح نسبة تكرار قضايا 07اجلدول رقم )
 للسنوات األوىل والرابعة من التعليم املتوسط

  المحور

 الفكرة/المجال

 متوسط 4كتاب السنة  متوسط 1 كتاب السنة

 % ت % ت

يئية
 الب

الت
شك

الم
 

 16.95 10 8.47 5 تلوث الماء -1

 13.55 8 16.95 10 تلوث الهواء -2

 3.38 2 0 0 تلوث التربة -3

 32.20 19 1.69 01 التصحر واالنجراف-4

 1.69 1 5.08 3 انقراض الحيوانات البرية و البحرية -5

 67.79 40 32.20 19 مفاهيم المشكالت البيئية في الكتاب

 62.23 89 37.76 54 مجموع المفاهيم البيئية في الكتاب

 

 
 يوضح عدد تكرارات مفهوم المشكالت البيئية في كتب الجغرافيا (  07الشكل رقم )

 للسنوات األولى والرابعة من التعليم المتوسط

من خالل اجلدول والذي تضمن نسبة املفاهيم البيئية املتعلقة باملشكالت البيئة اليت احتواها   
يتضح أن نسبة تناول املشكالت البيئية يف كتاب ، كتاب اجلغرافيا يف السنة األوىل والرابعة متوسط
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يف حني كانت نسبة تناول هذا ، %62.23اجلغرافيا للسنة الرابعة متوسط كانت النسبة األكرب وقدرت بـ
  وهي نسبة ضعيفة. % 37.76 اجلانب يف كتاب السنة األوىل متوسط نسبة

على تعريف ، اجلغرافيا للسنة الرابعةهذا يأيت متوافق إىل حد بعيد مع اهلدف البيئي يف كتاب 
التلميذ مبشاكل البيئة والكوارث الطبيعية من خالل ما تواجهه اجلزائر من حتديات تفرضها طبيعة 

ومع اهلدف البيئي الوحيد يف  ، وسوء استخدام اإلنسان هلذا السطح من جهة ثانية، السطح من جهة
الرابع املعنون بـ اإلنسان والبيئة باإلضافة إىل ملف كتاب السنة األوىل متوسط داخل اجملال التعليمي 

 البيئة والتلوث.
كما يالحظ من خالل عرض النتائج يف اجلدول أن جمال التصحر واالجنراف قد استأثر   

وهذا أمر طبيعي ألول ظاهرة ، بالتكرارات والنسبة املرتفعة من بني املفاهيم الفرعية للمشكالت البيئية
وبعد انعقاد دورة األمم املتحدة حول التصحر بنريويب ، الحظتها على املستوى العامليطبيعية بيئية مت م

 حملاربة هذه الظاهرة.  PNUEكلف برنامج األمم حول البيئة   1977سنة 
لكن تدمري النباتات الناتج عن أنشطة ، والتصحر عملية عادية وطبيعية تصيب بعض املناطق

الري...( ضاعف مدى هذه ، االستغالل املفرط للرتبة، الرعي اجلائر، اإلنسان ) اجتثاث األحراش
 1الظاهرة وامتدادها اجلغرايف.

وفيما يتعلق بقضية انقراض احليوانات الربية والبحرية فقد كاد ينعدم تناول هذه القضية يف   
األوىل والرابعة  ومت اإلشارة إىل هذه القضية يف كتاب السنة، كتب اجلغرافيا للطور املتوسط يف اجلزائر

 تكرارات فقط . 4حيث بلغ جمموع تكرارات هذه القضية يف الكتب املذكورة 
فاألجناس اليت ال تتمكن  «االنتقاء الطبيعي»انقراض بعض احليوانات عملية طبيعية تسمى 

من التكيف مع التغيري أو اليت تكون أضعف من األجناس األخرى متوت يقال إهنا تنقرض املشكلة أن 
انقراض  »نسان يسرع االنقراض وإذا تسارع االنقراض احلايل إىل حد كبري حيكى أكثر فأكثر عناإل

 .«مجاعي
، الئحة محراء باألجناس األكثر تعرضا لالنقراض، أعوام 4العاملي للطبيعة كل  االحتادينشر 

والربمائيات ، 8والطيور: نوع واحد من أصل ، 4ويعين هذا التهديد الثدييات : نوع واحد من أصل 
 

 .72، ص2008، دارعويدات للنشر والطباعة، بريوت، لبنان، والبيئةاإلنسان (:LAROUSSEموسوعة بيئتنا ) 1
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. مما يؤدي إىل انقراض هذا القدر 1والسالحف : تقريبا النصف، 3)ضفادع(: نوع واحد من أصل 
 عات(.من احليوانات هو الصيد احملظور والتلوث وتدمري البيئات الطبيعية )خاصة الغابات واملستنق

كما يتضح من اجلدول أن نسبة تناول مشكلة املاء كانت النسبة األكرب يف الكتابني بنسبة   
تليها مشكلة تلوث اهلواء ، ( يف السنة األوىل متوسط%8.47(يف السنة الرابعة متوسط و)% 16.94)

متوسط. ويأيت ( يف كتاب األوىل %6.77( يف كتاب السنة الرابعة متوسط ونسبة)%13.55بنسبة )
أما كتاب اجلغرافيا للسنة األوىل ، ( يف كتاب السنة الرابعة متوسط%3.38بعدها تلوث الرتبة بنسبة )

 متوسط فلم يتطرق فيه إىل هذه املشكلة.
يتبني من خالل اجلدول اهتمام املشرع املدرسي بقضية تلوث املاء باعتبار أن مشكلة املاء  

 ث.مشكلة ذات وجهني الندرة والتلو 
، 3مليار كم 1.4، ظلت كمية املياه املوجودة على األرض هي ذاهتا، مليار سنة 4.4فمنذ  

فقط قابلة  %0.03منها ، %2.8واملياه العذبة ال تشكل سوى، %97.2املياه املاحلة بنسبة 
رهن وبقاء الكائنات احلية كلها ، . املياه العذبة هي إذا مورد حمدود يف كوكبنا!لالستخدام البشري

هلذا وجب تنمية قدرة الفرد على اإلسهام يف محاية البيئة من خالل احملافظة على املياه حبسن ، بنقائها
 استعماهلا واحملافظة عليه من التبذير والتلوث.

خصوصا يف ظل النسب املتزايدة ، أما بالنسبة لتناول مشكلة تلوث اهلواء فيبقى غري كاف 
وتدهور صحة اإلنسان يف العديد من الدول بسبب  خمتلف أحناء العامل.يوميا هلذا النوع من التلوث يف 

 تلوث اهلواء الناجم عن املصانع وعوادم السيارات واحلرائق الغابية وغريها.
فلقد احتفظ اهلواء احمليط بنا على مر األزمنة برتكيبة ثابتة بالرغم من دخوله يف سالسل من  

ومع تزايد النشاط الصناعي وتطور وسائل النقل وازدحام املدن  الدورات الطبيعية اليت جتري يف البيئة.
أكسيد ، كربيتأكسيد ال، أكسيد الكربون، بالسكان تعرض اهلواء والزال ألنواع شىت من املعوقات

 ...، النيرتوجني
 

 أنظر يف هذا الصدد   1
 .102، ص2012، ترمجة ديانا أيب عبود عيسى، دار اجملاين، بريوت، لبنان، 3، طالبيئة كيف وملاذااميانوال بارواسيان : -   

 -   Express.fr «l’extinction des espèces s’accélère»,L’Express,12 sptembre 2007 )2011/02/24 تم

 ) تصفح الموقع بتاريخ
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يف ، ويالحظ أن مشكلة تلوث الرتبة مل يتطرق هلا يف كتاب اجلغرافيا للسنة األوىل متوسط
تظهر هذه املشكلة بتكرارين فقط يف كتاب السنة الرابعة متوسط وهذا يف الوضعية التعليمية  حني

التعليمية الثالثة" مشاكل البيئة والكوارث  الثانية "التلوث والنفايات والزحف العمراين" التابعة للوحدة
لكن  ، واملبيدات ليست امللوثات الوحيدة للرتبة كما يظهر يف مفهوم تلوث الرتبة الطبيعية يف اجلزائر".

كل ما يلوث املاء واهلواء يلوث الرتبة الن املاء واهلواء مكونات من مكونات الرتبة ....ويف الري غري 
والسماد أيضا إذا  تعرض الرتبة لرتاكمات األمالح مما يقلل من إنتاجيتها. املنظم وقصور نظم الصرف

 فإنه يلوث الرتبة مما يدهور إنتاجيتها.، كما ونوعا وزمانا ومكانا،  مل يستخدم بالشكل املناسب
، رغم هذا يبقى تناول املشكالت البيئية يف كتب اجلغرافيا يف املرحلة املتوسطة غري كاف

ا تفتقد إىل العمق إىل مشكالت بيئية أخرى هامة يف حياة الطفل مثل مشكل التلوث فمناهج اجلغرافي
 والتلوث الكهرومغناطيسي....، مشكل التغريات املناخية، السمعي

( يوضح نسبة تكرار قضايا البيئة املتعلقة بالبيئة والسكان يف كتب اجلغرافيا للسنوات 08اجلدول رقم )
 املتوسطاألوىل والرابعة من التعليم 

  المحور

 الفكرة/المجال

 متوسط 4كتاب السنة  متوسط 1 كتاب السنة

 % ت % ت

كان
الس

ة و
لبيئ

ا
 

وازدياد حركة الهجرة  االنفجار السكاني -1
 السكانية

4 
 

9.09 
 

11 
 25 

 31.81 14 6.81 3 النفايات والقمامة )الفضالت المنزلية( -2

 4.54 2 2.27 1 المناخالتأثيرات السلبية على  -3

 9.09 4 9.09 4 األمراض واألوبئة -4

 68.18 30 31.81 14 مفاهيم البيئة والسكان في الكتاب

 62.23 89 37.67 54 مجموع المفاهيم البيئية في الكتاب
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 يوضح عدد تكرارات مفهوم البيئة والسكان في كتب الجغرافيا (  08الشكل رقم )

 للسنوات األولى والرابعة من التعليم المتوسط

من خالل اجلدول والذي تضمن نسبة املفاهيم البيئية املتعلقة بالبيئة والسكان اليت احتواها   
يتضح أن نسبة تناول هاته املفاهيم يف كتاب اجلغرافيا ، كتاب اجلغرافيا يف السنة األوىل والرابعة متوسط

يف حني كانت نسبة تناول هذا ، %68.18للسنة الرابعة متوسط كانت النسبة األكرب وقدرت بـ 
 .%31.81اجلانب يف كتاب السنة األوىل متوسط نسبة 

إن تضمني مفاهيم السكان والبيئة يف املناهج من شأنه متكني املتعلمني من التعرف على مجلة  
انطالقا من ، من اإلشكاليات املطروحة بالنسبة للتنمية إذ يعترب اإلنسان أكرب معيق للوسط الطبيعي

ري على البيئة يساهم مبا يصنعه من أدوات وما ميارسه من نشاط يف التأث، استغالله للمجال اجلغرايف
قد يتحمل ما ينجر عن ذلك من عواقب وخيمة ، إجيابا أو سلبا تبعا لدرجة وعيه ومستوى تطوره

حني ال يعري اهتماما للحفاظ على املوارد املتجددة وغري املتجددة ويتسبب يف ، وتكاليف باهظة
  1ة.أخطار تكنولوجية وأمراض معدية باإلضافة إىل صعوبة مواجهته للكوارث الطبيعي

كما يتضح من اجلدول أن نسبة تناول النفايات والقمامة كانت مرتفعة وشكلت النسبة   
تليها نسبة تناول مفاهيم االنفجار ، يف كتاب السنة الرابعة متوسط  % 31.81األكرب قدرت بـ 

 يف كتاب الرابعة متوسط ونسبة %25السكاين وازدياد حركة اهلجرة السكانية بنسبة قدرت بـ 
 

، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، من التعليم املتوسط 4مناهج السنة وزارة الرتبية الوطنية، مديرية التعليم األساسي، اللجنة الوطنية للمناهج:  1
 .66ص، 2013اجلزائر، 
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كما يتبني من اجلدول أن مفاهيم األوبئة واألمراض وردت ،  يف كتاب السنة األوىل متوسط  9.09%
يف كال الكتابني.أما مفهوم التأثريات السلبية على املناخ نسبة تكاد  % 9.09بنسبة ضعيفة قدرت بـ

 يف كتاب األوىل متوسط. % 2.27يف كتاب الرابعة متوسط ونسبة  % 4.54 تكون منعدمة
ن تضمني هذه املفاهيم يف كتب اجلغرافيا جيعل التلميذ يدرك حجم األخطار اليت يسببها إ 

فهو متهم بقضية مصريية بالنسبة ، مشكلة البيئة بيئته. اإلنسانوالزال يتسبب هبا اإلنسان على 
 إهنا قضية اإلخالل بالبيئة والشروع يف تدمريها.، للجنس البشري

والبيئة قدمي قدم ظهور اجلنس البشري على كوكب األرض والبيئة منذ أن التفاعل بني اإلنسان 
وكان من ، استوطنها اإلنسان قبل حوايل مليون عام تليب مطالبه وتشبع الكثري من رغباته واحتياجاته

إن تزايدت الضغوط ، نتائج السعي إىل إشباع خمتلف احلاجات البشرية مع الزيادة السريعة يف السكان
ئة الطبيعية باستهالك مواردها وبتجاوز طاقتها عل استيعاب النفايات الناجتة من األنشطة على البي
 البشرية. 

ومتثل النفايات أحد أكرب ملوثات البيئة خصوصا يف احمليط العمراين احلضري مما تسبب به من 
تقديرات إىل أن تلوث وإضرار للبيئة بسبب طبيعتها السمية واملشوهة جلمال املناظر البيئية وتشري ال

كيلو غرام يف السنة   600حوايل  باليني طن من النفايات سنويا 4و  3.4البشرية كلها تنتج مابني 
للفرد يف السنة ويف  كلغ 850.إن األمريكيون هم أكرب منتجي النفايات يف العامل إذ ينتجون 1للفرد

ة.أما يف اجلزائر فيبلغ متوسط إنتاج الفرد للفرد يف السن كلغ 540أوروبا حيتل النروجييون املرتبة األوىل بـ
 1.2وتصل هذه النسبة يف املدن الكربى مثال إىل حد ، من النفايات يوميا ما يعادل نصف كيلوغرام

 .كلغ
وال ميكننا تعديل هذه السلوكيات إال عن طريق ، إنتاجنا من النفايات فاق كل احللول هلا

 والسبل السليمة والصحيحة للتعامل معها.، والنفاياتالرتبية والتثقيف خبطورة القمامة 
النمو املتعاظم يف عدد السكان ميثل املشكلة الرئيسية للبيئة فالزيادة السكانية مثال تسبب يف 

، كما أهنا تؤدي إىل استهالك كميات كبرية من موارده،  زيادة الفضالت اليت تلقى يف النظام البيئي
التوازن الطبيعي قد ينتج من الزيادة يف السكان والزيادة يف الفضالت ومن ذلك يظهر أن اإلخالل يف 
 

1 Philipe Chalmin et catherine Gallochet:Du Rare à l’infini Panorama Mondial Des Déchets 

2009, Economica,Paris , 2009,p442. 
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املطروحة والزيادة يف استهالك املوارد.إال أن الزيادة الصغرية يف السكان ال حتدث مشكالت ختل يف 
فعندما يقيم مثال مائة شخص يف عشرة كيلومرتات على طول جدول ، التوازن الطبيعي للنظام البيئي

قائهم للفضالت يف هذا اجملرى قد ال يسبب مشكلة ما الن العوامل الطبيعية للتطهري) مائي فإن إل
ومبعىن آخر فإن الفضالت ، األمساك والبكترييا وغريها( تستطيع معاجلة هذه الفضالت بسهولة

املطروحة يف اجلدول ) وهو نظام بيئي مائي( هي يف حدود قدرته االستيعابية دون إخالل يف توازنه 
مثال..وهذا  125ولكن عملية التطهري الطبيعية قد ختتل لو أن هؤالء السكان قد ازدادو إىل ، يعيالطب

وإذا ما أمعنا النظر يف ظاهرة منو ، بالفعل هو ما حيصل على نطاق كبري ملوارد املياه يف البيئة ككل
املدن اليت تنشأ عادة السكان احلضر فإننا جندها ظاهرة عاملية والسكان احلضر هم الذين يتمركزون يف 

البحر..إخل (.والتجمع السكاين حيدث -الفحم-النفط-بالقرب من مورد طبيعي أو أكثر ) املاء
من سطح   %1إخالال بارزا يف االتزان الطبيعي القائم يف املناطق اليت تنشأ فيها املدن اليت تغطي سوى 

 1كوكبنا ويسكنها نصف البشرية تقريبا.
وبشكل أمشل ساهم تطور ، ساعد على تنامي اجلراثيم وانتشار األوبئةإن االكتظاظ السكاين ي

بشكل كبري يف نقل العوامل املرضية ، سبل االتصال ووسائل النقل وعوملة جتارة املأكوالت والسياحة
او الزكام أو السل يصاب هبا الناس يف ، فأمراض الطاعون الرئوي، املعدية بني أطراف الكرة األرضية

إن هتجري السكان الناتج عن اجملاعات واحلروب يسهل كذلك انتشار  .يف الطائرات  املطارات أو
شخصا يف رواندا بسبب الكولريا داخل خميمات الالجئني  23800مات ، 1994األوبئة: ففي عام 

 يف منطقة جوما ) زائري سابقا(.
إننا  »يساعد تلوث املياه وكذلك االضطرابات املناخية على انتشار األوبئة فمقولة باستور 

حىت ، مازالت صحيحة يف جزء كبري من العامل «من األمراض عن طريق الشرب  %90نصاب ب 
الذي أباد أعدادا كبرية من السكان يف أوروبا ، هذا املرض البكتريي، فالكولريا، القهابعد قرن من إط

يف أمريكا اجلنوبية وإفريقيا الشرقية واجلنوبية  1990يعاود نشاطه منذ عام ، خالل القرن التاسع عشر
اللذين أصبحا أكثر مقاومة للمضادات ، نفسه يقال عن اإلسهال والتيفوئيد الشيءيف آسيا  وكذلك

الذي كان يعترب لفرتة طويلة العدو األخطر لإلنسان ) يف القرون ، بالنسبة للطاعون احليوية. أما

 
 .18، ص2008للنشر والطباعة، بريوت، لبنان، ، ترمجة جورج قاضي، عويدات هتديدات البيئة( LAROUSSEموسوعة بيئتنا ) 1
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 التاريخ عادمنذ هذا ، 1991فإنه كان يف تراجع حىت عام ، اجتاح هذا الوباء الكبري أوروبا(، الوسطى
 1زامبيا(.، الكونغو، ريو وأفريقيا )تنزانياوالب، الطاعون ليظهر بشكل وبائي يف اهلند

لقد أحدث تدخل اإلنسان يف التوازن الطبيعي ألنظمة البيئة الكثري من املشكالت لبعضها  
، حيث يظن العلماء أن ارتفاع حرارة األرض يسرع بفعل أنشطة اإلنسان، آثار عاملية كتغري املناخ مثال

ويقال ، درجات مئوية مع هناية القرن احلايل 5.8إىل  1.4ويتوقعون أن ترتفع حرارة األرض بعد من 
درجات مئوية أكثر يف القطب الشمايل  10أن ارتفاع احلرارة أكثر حدة يف القطبني إذ يبلغ االرتفاع 

 درجة يف القطب اجلنويب. 12إىل  8و
يف املكسيك أن املناطق الواقعة  2006وقد أكد املنتدى العاملي للمياه الذي عقد يف يونيو  

يف احلزام الذي يربط قارة إفريقيا وجنوب آسيا واليت تضم أكثر من مليار شخص يعيشون بدون مياه 
لة باجلفاف ستكون من أكثر املناطق تضررا من الكوارث الناجتة عن التغريات املناخية واملتمث، نظيفة

  2وحرائق الغابات والفيضانات والتصحر واجملاعات وتفشي الفقر وتدهور التنوع البيولوجي.

 
 .29-28املرجع السابق، ص ص 1
 .87، ص2013، مكتبة الدار العربية للكتاب،، القاهرة، االحتباس احلراري بني التخفيف والتكيف واحللولعلي عبد اهلل: علي حممد 2
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( يوضح نسبة تكرار قضايا البيئة املتعلقة حبماية البيئة وصيانتها يف كتب اجلغرافيا 09اجلدول رقم )
 للسنوات األوىل والرابعة من التعليم املتوسط

  المحور

 الفكرة/المجال

 متوسط 4كتاب السنة  متوسط 1 كتاب السنة

 % ت % ت

نتها
صيا

ة و
لبيئ

ية ا
حما

 

 13.33 2 6.66 1 مكافحة التلوث البيئي -1
 زيادة المساحات الخضراء -2

 و المحافظة على جمال البيئة ونظافتها

2  

 
13.33 

 

 

 
4 

 

33.33 
 

 

 

 20 3 0 0 معالجة النفايات الصلبة-3
 20 3 0 0 التصحرمكافحة  -4

 80 12 20 3 مفاهيم حماية البيئة وصيانتها في الكتاب

 62.23 89 37.67 54 مجموع المفاهيم البيئية في الكتاب

 

 
 يوضح عدد تكرارات مفهوم حماية البيئة والسكان في كتب الجغرافيا (  09الشكل رقم )

 للسنوات األولى والرابعة من التعليم المتوسط
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يتبني من اجلدول الذي يوضح نسب تكرار مفاهيم الرتبية البيئية املتعلقة حبماية البيئة يف كتب  
يادة املساحات اخلضراء واحملافظة أن نسبة تضمني مفهوم ز ، اجلغرافيا لسنوات األوىل والرابعة متوسط

يف حني  % 33.33على مجال البيئة كانت النسبة األكرب يف كتاب السنة الرابعة متوسط تقدر بـ 
 يف كتاب السنة األوىل متوسط. % 13.33قدرت هاته النسبة بـ 

ويتبني من اجلدول أيضا أن مفهوم مكافحة التلوث البيئي تضمن بنسبة منخفضة يف كتاب 
 على الرتتيب % 6.66و  % 13.33حيث قدرت بـ ، السنة األوىل متوسط والرابعة متوسط

ويظهر اجلدول أيضا أن مفهوم مكافحة التصحر مل يتم تضمينه يف كتاب اجلغرافيا للسنة 
يف كتاب السنة الرابعة  %20 يف حني مت تضمني هذا املفهوم بنسبة منخفضة بلغت، األوىل متوسط

 متوسط.
مفهوم معاجلة النفايات الصلبة مل يتم تضمينه يف كتاب اجلغرافيا للسنة األوىل  أما جانب

 يف كتاب السنة الرابعة متوسط. % 20يف حني مت تضمينه بنسبة منخفضة أيضا بلغت ، متوسط
يتضح من خالل اجلدول املتعلق مبفاهيم محاية البيئة يف كتب اجلغرافيا للطور املتوسط يف 

هذه الكتب ملفهوم مكافحة التلوث كان بنسب منخفضة يف كتايب السنة األوىل  أن تناول، اجلزائر
( تكرارات حول مكافحة 2حيث تضمن كتاب اجلغرافيا للسنة الرابعة متوسط )، الرابعة متوسط
، يف حني بلغ عدد تكرارات نفس القضية يف كتاب السنة األوىل متوسط تكرار واحد، التلوث البيئي

يعترب قصورا يف هذه الكتب خصوصا وأهنا تضمنت مفاهيم يف مشاكل التلوث البيئي كما وهو ما 
بل جيب ، فحسب فالتلميذ ليس حباجة فقط ملعرفة واستشعار مشكالت التلوث البيئي، اشرنا سابقا

 إكسابه وتعليمه املهارات والسلوكيات الالزمة ملكافحة هذا التلوث.
ب اجلغرافيا يف الطور املتوسط لقضية معاجلة النفايات كما يتضح من اجلدول أن تناول كت

يف حني ظهر هذا املفهوم يف كتاب السنة الرابعة ، الصلبة كان منعدما يف كتب السنة األوىل متوسط
النفايات والزحف ، تكرارات وردت مجيعها يف الوضعية التعليمية الثانية ) التلوث 03متوسط ب

 يمية الثالثة مشاكل البيئة والكوارث الطبيعية يف اجلزائر.العمراين( اخلاصة بالوحدة التعل
إن املشرع اجلزائري ويف وضع مناهج اجلغرافيا اكتفى فقط بقضية كيفية االستفادة من بعض 

إضافة إىل أن الدور األساسي للقيام هبذه ، النفايات واسرتجاعها كالورق والبالستيك والزجاج واألملنيوم
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وهلذا مل يهتم مؤلفي الكتب كثريا هبذا املفهوم اكتفى ، املؤسسات احلكومية املعاجلة تقع على عاتق
 فقط بتبيان دور الفرد يف تعقد هذه الظاهرة وإبراز احللول اليت ميكن اقرتاحها للحد منها.

وفيما يتعلق باحملافظة على مجال البيئة ونظافتها يتضح من اجلدول أن كتب اجلغرافيا للطور 
وهذا نوع من ، اجلزائر مل تتطرق بكثرة هلذه املسألة رغم أمهية احمليط اجلميل يف احلياةاملتوسط يف 

، القصور الن الرتبية البيئية هتدف إىل متكني اإلنسان من إدراك انه جزء ال يتجزأ من هذا الكيان
حمقا  1«روسو »وقد كان ، ويتوقف على نوعية نشاطه مدى حسن استغالله للبيئة واحملافظة عليها

عندما نادى برتبية الطفل وفق الطبيعة وبني أحضاهنا ألن التعامل مع البيئة ضرورة الزمة لتفجري 
ولكي حيس الطفل مبناظر اجلمال من حوله مما ينمي لديه كل ، طاقات اإلبداع واالبتكار عند الطفل

 يع األشياء من حولنا.وليشعر بأمهية النظام الكوين الذي رتب به اخلالق مج، معاين السامية العظيمة
يتضح كذلك من خالل اجلدول السابق اهتمام كتاب اجلغرافيا للسنة الرابعة متوسط مبفهوم 

إذ أن عالج مشكلة التصحر ينطلق أساسا من تعديل سلوك اإلنسان وتصويب ، مكافحة التصحر
التصحر كتنظيم  اجتاهاته وهذا ما أشار إليه املشرع املدرسي من خالل التطرق إىل وسائل مكافحة

الوقاية من حرائق الغابات وكذا دور التشجري وللجهود ، عملية الرعي للحد من عمليات الرعي اجلائر
خاصة إجراءات احلماية للمنطقة السهبية املنطقة األكثر ، اجلبارة اليت خصصتها اجلزائر يف هذا اجملال

 ى.ويعترب السد األخضر أهم إجناز يف هذا املسع، تعرضا للتصحر
 عرض وتحليل نتائج السؤال الثالث -3

 نص هذا السؤال على: ما واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم الثانوي؟

 
 .207-206، ص ص 2002، ، عامل الكتب، القاهرةاملنهج الرتبوي وحتديات العصرجمدي عزيز إبراهيم: 1



 الفصل السادس: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة

220 

 

( يوضح نسبة تكرار املفاهيم البيئية يف كتب اجلغرافيا للسنوات األوىل والثانية من 10اجلدول رقم )
 التعليم الثانوي

 

 
 الثانوييوضح مجموع المفاهيم البيئية المتضمنة في كتاب الجغرافيا في التعليم (  10الشكل رقم )

يبني اجلدول جمموع املفاهيم البيئية اليت تضمنتها كتب اجلغرافيا عينة البحث يف الطور الثانوي  
وهذا ، حيث يتضح أن املفاهيم املتعلقة بالنظام البيئي كانت األكثر تضمنا يف هذه الكتب، يف اجلزائر
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 السنة األولى ثانوي

 151 7 16 48 29 51 ت

% 21.93 12.5 20.69 6.89 3.01 65.08 

 

 السنة الثانية ثانوي 

 81 13 5 11 26 26 ت

% 11.20 11.21 4.74 2.15 5.60 34.91 

 

 المجموع

 232 20 21 59 55 77 ت

% 33.18 23.70 25.43 9.05 8.62 100 

 5 4 2 3 1 الرتبة
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من جمموع  % 25.43 والسكان بنسبةتليها املفاهيم املتعلقة بالبيئة ، % 33.18ما مثلته نسبة 
 املفاهيم البيئية .

إن تضمني مفاهيم البيئة والعالقة املتبادلة بني اإلنسان وبيئته يف التعليم الثانوي دليل على  
حيث إدراك الفرد للبيئة احمليطة به وما يعكسه من  النمو منإدراك املشرع خلصائص هذه املرحلة يف 

كذلك إدراك أن طالب هذه ،  سلوك اجتاه املؤثرات البيئية احمليطة به وتفاعله معها اجيابيا أم سلبيا
املرحلة لديه القدرة على استيعاب وحتليل القضايا املعاصرة امللحة اليت هتم البشرية فيستطيع أن يتخذ 

 على أن يشارك جمتمعه اإلنساين مهومه الكربى.مواقف حمددة تساعده 
بلغت نسبة تضمني هذه املفاهيم يف كتب  حيث، البيئيةتليها املفاهيم املتعلقة باملشكالت 

من جمموع املفاهيم البيئية وهذا متاشيا مع أهداف هذه املرحلة يف مساعدة  % 23.70اجلغرافيا نسبة 
ون منها من خالل إدراكهم ملشكالت بيئتهم االجتماعية التالميذ على مواجهة املشكالت اليت يعان

 واالقتصادية والصحية والعمرانية والبيئية واإلسهام يف حلها حسب قدراهتم وإمكاناهتم.
أما بالنسبة للمفاهيم املتعلقة باملشكالت البيئية العاملية فقد بلغت نسبة تضمينها يف كتب 

وهذا متاشيا مع املبادئ التوجيهية ، ة املتضمنة يف الكتبمن جمموع املفاهيم البيئي %9.05اجلغرافيا
 دوليا وإقليميا.، وطنيا، العامة للرتبية البيئية يف البحث يف القضايا البيئية الكربى حمليا

مينها يف كتب اجلغرافيا يف الطور ضأما املفاهيم املتعلقة حبماية البيئة فقد بلغت نسبة ت
املفاهيم وهي نسبة ضعيفة جدا بالنسبة للمعلومات واملهارات الواجب من جمموع  % 8.62الثانوي

 معرفتها ملساعدة األفراد واجلماعات على اكتساب املهارات حلل املشكالت البيئية.
كما يتبني من اجلدول أيضا أن نسبة تناول املفاهيم البيئية يف كتاب اجلغرافيا للسنة األوىل 

 2يف حني كانت نسبة تناول هذه املفاهيم يف كتاب  %65.08بـ ثانوي كانت النسبة األكرب وقدرت
 .% 34.91ثانوي 
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( يوضح نسبة تكرار قضايا البيئة املتعلقة بالنظام البيئي يف كتب اجلغرافيا للسنوات 11اجلدول رقم )
 األوىل والثانية من التعليم الثانوي

  المحور

 الفكرة/المجال

 ثانوي 2السنة كتاب  ثانوي 1 كتاب السنة

 % ت % ت

يئي
 الب

ظام
الن

 

 0 0 0 0 تعريف البيئة -1

 0 0 5.2 4 النظام البيئي -2

 2.6 2 2.6 2 التوازن البيئي -3

 0 0 10.39 8 دور اإلنسان في النظام البيئي-4

 31.17 24 48.05 37 أنواع البيئات -5

 11.20 26 21.93 51 مفاهيم النظام البيئي في الكتاب

 34.91 81 65.08 151 مجموع المفاهيم البيئية في الكتاب

 

 
 يوضح عدد تكرارات مفهوم النظام البيئي في كتب الجغرافيا (  11الشكل رقم )

 للسنوات األولى ولثانية من التعليم الثانوي

من خالل اجلدول والذي تضمن نسبة املفاهيم البيئية املتعلقة بالنظام البيئي اليت احتواها   
يتضح أن نسبة تناول املفهوم الرئيسي النظام البيئي يف  ، كتاب اجلغرافيا يف السنة األوىل والثانية ثانوي
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كانت نسبة تناول هذا يف حني   %21.93كتاب السنة األوىل ثانوي كانت النسبة األكرب وقدرت بـ
 .% 11.20 اجلانب يف كتاب الثانية ثانوي

، كما يظهر من خالل اجلدول أن كتب اجلغرافيا قد خلت من تناول مفهوم تعريف البيئة
عرض املعارف بشكل متدرج خالل خمتلف املراحل  اسرتاتيجيةوهذا راجع كما أشرنا سابقا إىل 

خمتلف اجملاالت املفاهيمية لكتب الرتبية املدنية يف الطور  التعليمية حيث مت تضمني تعريف البيئة يف
 االبتدائي.

كما يتبني من اجلدول أن نسبة تضمني كتب اجلغرافيا ملفهوم النظام البيئي كانت منخفضة يف  
وهذا راجع كما  يف حني انعدمت يف كتاب اجلغرافيا للسنة الثانية ثانوي.، كتب السنة األوىل ثانوي

التدرج يف عرض املفاهيم واملعلومات خالل خمتلف املراحل فطبيعة مرحلة التعليم  قلنا أيضا إىل
تستلزم الرقي إىل عرض املفاهيم واملعلومات مع طبيعة طالب هذه املرحلة أين تزداد فيها ، الثانوي

 القدرة على التجريد والتعميم وهذا ما يضاعف قدرته على التعلم.
يظهر من خالل اجلدول أن مفهوم أنواع البيئات قد استأثر بالنسبة األكرب يف كتب اجلغرافيا 

يف كتاب السنة  % 31.17يف كتاب السنة األوىل ثانوي و بنسبة  % 48.05للتعليم الثانوي بنسبة 
غرافيا الثانية ثانوي وهذا متاشيا مع توصيات مؤمتر خرباء اجلغرافيا العرب لبحث مشكالت تدريس اجل

خصوصا ، 1969 جانفي 5إىل  1968ديسمرب  28واملنعقد يف الفرتة املمتدة بني ، يف الوطن العريب
، واليت تنص على ضرورة حتقيق التوازن بني دراسة البيئة احمللية والعربية وبني بيئة العامل (3 )التوصية رقم

 .(بيئات متنوعة )وهذا ما يظهر جليا يف كتاب السنة األوىل ثانوي يف الوحدة التعليمية الثالثة 
ومتيز الدراسات اجلغرافية بني منوذجني من البيئات ترتابطان مع بعضهما ومها البيئة الطبيعية 

املختلفة من حرارة  فالبيئة الطبيعية تشمل جمموعة العوامل الطبيعية كاملناخ بعناصره، والبيئة البشرية
أما البيئة البشرية فتدل على ، ورطوبة ورياح وضغط جوي وعناصر النبات والتضاريس والرتبة...إخل

املناطق اليت يتفاعل معها اإلنسان وأثر فيها بشكل واضح كاملراكز العمرانية البشرية والسدود وطرق 
 1النقل واملواصالت وغريها.

 
 .12، ص2004، املطبعة العلمية دمشق، سوريا، 1، طاإلنسان والبيئة والتلوث البيئيصاحل وهيب :  1
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ف الظروف الطبيعية السائدة فيها ودرجة تأقلم اإلنسان مع وختتلف البيئات البشرية باختال
وهذه البيئات سواء أكانت طبيعية أم بشرية ، تلك الظروف ودرجة استثماره للموارد املوجودة فيها

 فهي يف تغري دائم ولكن بدرجات خمتلفة.
فالبيئة البشرية  ،ويهتم علماء االجتماع بدراسة البيئات البشرية نظرا لتأثرياهتا يف حياة اإلنسان

من وجهة نظر علماء االجتماع هي دراسة أشكال وتطور اجملتمعات البشرية وتأثري العوامل االجتماعية 
جند أن أساليب اجلماعات  البشرية حيثاليت تؤدي إىل تغريات يف العالقات االجتماعية ضمن البيئة 

فاجلماعات البدائية تتعامل مع ، ملتقدمةالبدائية يف تكيفها مع بيئاهتا ختتلف عن اجلامعات البشرية ا
بيئاهتا ضمن العالقات املتوازنة بني احتياجاهتا وإمكانات البيئة على العطاء .يف حني اجلماعات 
البشرية املتقدمة تتعامل مع بيئاهتا على العكس من ذلك مما أدى إىل حدوث خلل يف األنظمة البيئة 

 1الطبيعية واستنزاف مواردها بشكل سريع. 
أما فيما يتعلق مبفهوم دور اإلنسان يف النظام البيئي فقد مت تناوله فقط يف كتاب السنة األوىل 

ليتضح جليا أن تضمني قضية عالقة اإلنسان ببيئته مل يكن بالقدر  ،% 10.39 ثانوي بـ نسبة
إلدراج عالقة اإلنسان املطلوب خصوصا يف اجملال املفاهيمي املتعلق بالبيئات املتنوعة اجملال األنسب 

  بالبيئة اليت يعيش فيها
فجميع الكائنات احلية من نبات وحيوان ، فال يكفي فقط حتديد وشرح خصائص البيئات

إضافة إىل اإلنسان تعيش كجزء من منظومة بيئية إال أن اإلنسان له قدرة على التنقل من منظومة بيئية 
هذا الذي ، ث التكيف الكبري يف أية منظومة بيئيةتسمح له التكنولوجيا احلديثة إحدا، إىل أخرى

 عها وعدم استغالهلا بشراهة.ميدعو إىل ضرورة فهم البيئة والتعايش 
إن فهم التلميذ لطبيعة عالقة اإلنسان وبيئته جيعله يدرك حجم األخطار اليت سببها والزال 

ذه العالقة وتوجيهها بشكل مما يولد لديه الدافع إىل ضبط ه، يتسبب هبا هذا اإلنسان على بيئته
 يكفل راحة اإلنسان ورفاهيته وضمان محاية البيئة واستقرار توازهنا ونظامها.، اجيايب

كما يظهر من اجلدول أن نسبة تضمني كتب اجلغرافيا ملفهوم التوازن البيئي كانت منخفضة 
 ( تكرارات فقط يف الكتابني.2جدا )

 
 .13املرجع السابق، ص 1
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فمنذ ، إحداث التغيري البيئي واإلخالل الطبيعي البيولوجيإن اإلنسان أهم عامل حيوي يف 
خاصة ، وكلما توالت األعوام ازداد حتكما وسلطانا يف البيئة، وجوده وهو يتعامل مع مكونات البيئة

 بعد أن يسر له التقدم العلمي والتكنولوجي مزيدا من فرص إحداث التغري يف البيئة. 
، من القارات %28وتشمل الغابات ما يقرب ، باإلنسان فالغابة مثال نظام بيئي شديد الصلة

خصوصا يف التوازن ، ولذلك فان تدهورها أو إزالتها حيدث انعكاسات خطرية يف النظام البيئي
 1املطلوب بني نسبيت األكسجني وثاين أكسيد الكربون يف اهلواء.

مرحلة التعليم الثانوي إن إدراج مثل هذه املعلومات البيئية يف الكتب املدرسية من شأنه يف 
مرحلة التعميم والتجريد أن يضاعف قدرته على التعلم وينمي الوعي واإلدراك بأمهية مفهوم التوازن 

 البيئي وأسباب اختالله.
( يوضح نسبة تكرار قضايا البيئة املتعلقة باملشكالت البيئية يف كتب اجلغرافيا 12اجلدول رقم )

 ليم الثانويللسنوات األوىل والثانية من التع
  المحور

 الفكرة/المجال

 ثانوي 2كتاب السنة  ثانوي 1كتاب السنة 

 % ت % ت

يئية
 الب

الت
شك

الم
 

 3.63 2 18.18 10 تلوث الماء -1

 1.81 01 5.45 03 تلوث الهواء -2

 1.81 1 3.63 2 تلوث التربة -3

 38.18 21 21.82 12 التصحر واالنجراف-4

 5.45 3 3.63 02 الحيوانات البرية و البحريةانقراض  -5

 47.27 26 52.72 29 مفاهيم المشكالت البيئية في الكتاب

 34.91 81 65.08 151 مجموع المفاهيم البيئية في الكتاب

 
 .26، ص2012، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، 1، طالتلوث البيئي خطر يهدد احلياةحممد حسن عوض، حسن أمحد شحاتة:  1
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 يوضح عدد تكرارات مفهوم المشكالت البيئية في كتب الجغرافيا (  12الشكل رقم )

 من التعليم الثانوي للسنوات األولى والثانية

من خالل اجلدول والذي تضمن نسبة املفاهيم البيئية املتعلقة باملشكالت البيئية اليت احتواها   
تناول املشكالت البيئية يف كتاب يتضح أن نسبة ، كتاب اجلغرافيا يف السنة األوىل والثانية ثانوي

يف حني كانت نسبة تناول هذا  % 52.72اجلغرافيا للسنة األوىل كانت النسبة األكرب وقدرت بـ
 . % 47.27اجلانب يف كتاب السنة الثانية نسبة 

كما يالحظ من خالل عرض النتائج يف اجلدول أن جمال التصحر واالجنراف قد استأثر 
يف كتاب  % 38.18 املفاهيم الفرعية للمشكالت البيئية حيث مثل نسبة بالنسب املرتفعة من بني

والتصحر هو نقصان أو هدم ، يف كتاب السنة األوىل ثانوي %21.82السنة الثانية ثانوي ونسبة 
ولقد أصبحت ظاهرة التصحر  مما يؤدي هبا إىل حاالت شبيهة بالصحراء.، وختريب األرض املستغلة
للتعرف على ، دعا اهليئات املختصة إىل الشروع يف ختطيط وتنفيذ مشاريع من اخلطورة مبكان مما

 وإجياد احللول ملكافحتها حسب منط استخدام األرض.، مشاكل التصحر
واملتمثل يف سوء استغالل ، إن العامل الرئيسي املسبب للتصحر هو النشاط البشري احملموم

كما أن اجلفاف يعجل حبدوث ظاهرة ،  االستفادة من الغطاء النبايتويف املغاالة يف ، األراضي وإدارهتا
لتحويلها إىل أغراض غري ، وتقدر مساحة األراضي الزراعية اليت يفقدها العامل نتيجة للتصحر، التصحر
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 7إضافة إىل حوايل ، مليون هكتار سنويا 11زراعية بسبب التوسع العمراين والصناعي ما يعادل 

 1ملراعي تفقد سنويا نتيجة للرعي اجلائر ماليني هكتار من ا
من مساحة البالد  % 85إذ أن ، وتعترب املنطقة العربية من أكثر البالد اليت تعرضت للتصحر

إضافة إىل بعض البلدان العربية يف الشمال ، العربية تقريبا الواقعة يف آسيا قد تضررت من التصحر
 2اإلفريقي.

 كتب اجلغرافيا لقضية انقراض احليوانات الربية والبحرية  كما يظهر من اجلدول أن نسبة تضمني
يف كتاب السنة األوىل ثانوي  % 3.63يف كتاب السنة الثانية ثانوي ونسبة  % 5.45كانت منخفضة 

. 
الكثري من احليوانات يف بقاع العامل قد تعرضت أو مهددة باالنقراض نتيجة التلوث والصيد 

العشرين انقرضت عشرات األنواع من الطيور والثدييات بسبب ضغط األنشطة ففي القرن ، املفرط
 34000نوع حيواين وأكثر من  5000واليوم هناك أكثر من ، البشرية على األنواع أو على مواطنها

 3أنواع مهدد باالنقراض 10نوع نبايت منها نوع واحد من الشجر على 
، س معروفة أو غري معروفة تنقرض كل ساعةويعتقد علماء اليوم أن جنسني أو ثالثة أجنا

 4عاما. 50وهبذه الوترية يكون قد انقرض ربع األجناس احليوانية بعد 
وعلى مستقبل الكائنات احلية واحليوانية  لألنشطة البشرية تأثري قوي على التنوع البيولوجي  

مرة أعلى من املعدل الطبيعي يف  1000إىل  100والنباتية فمعدل االنقراض احلايل من األنواع هو 
 . 5تاريخ كوكب األرض

فيتضح من اجلدول أن نسبة تناول مشكلة املاء كانت ، التلوثأما بالنسبة لتناول مشكلة 
 يف كتاب السنة الثانية ثانوي. %3.63ونسبة  %18.18ألوىل ثانوي بـ النسبة األكرب يف كتاب السنة ا

يف كتاب  %1.81 يف كتاب السنة األوىل ثانوي ونسبة %5.45  تليها مشكلة تلوث اهلواء بنسبة
 

 .62ملرجع السابق، صا 1

 .55املرجع السابق، ص 2
 .42، مرجع سابق، صهتديدات البيئة(: Larousseموسوعة بيئتنا ) 3
 .101، مرجع سابق، صالبيئة كيف وملاذااميانوال بارواسيان : 4

5 Christiane Galus,« La sixième extinction des espèces peut encore être évitée»,le monde,13 

aout 2008 . 
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 يف كتاب السنة األوىل ثانوي ونسبة % 3.63 ويأيت بعدها تلوث الرتبة بنسبة، السنة الثانية ثانوي
 السنة الثانية ثانوي.يف كتاب  % 1.81

يتبني من خالل اجلدول اهتمام املشرع املدرسي بقضية تلوث املاء باعتبار أن مشكلة املاء 
وتلوث املياه هو أي تغري فيزيائي أو كيميائي يف ، مشكلة ذات وجهني الندرة والتلوث كما ذكرنا سابقا

أو جيعل املياه غري صاحلة ، الكائنات احليةيؤثر سلبا على ، نوعية املياه بطريق مباشر أو غري مباشر
فاملياه مطلب ، ويؤثر تلوث املاء تأثريا كبريا يف حياة الفرد واألسرة واجملتمع، لالستخدامات املطلوبة

إذا  ، فاملاء قد يكون سببا رئيسيا يف إهناء احلياة على األرض، حيوي لإلنسان وسائر الكائنات احلية
بسبب ، ميوت ما يقرب من مخسة ماليني شخص سنويا، لصحة العامليةووفقا ملنظمة ا1كان ملوثا.

 2جترعهم ماءا ملوثا
فحىت وقت قريب كانت مشكالت ، أما بالنسبة لتناول مشكلة تلوث اهلواء فيبقى غري كاف

التلوث البيئية حمدودة بسبب قدرة األرض على استيعاب اخلاصية وتنقية الكميات الضئيلة من 
سامهت يف ، واالنفجار السكاين، وإدخال املركبات اآللية، ع منو التصنيع يف اجملتمعولكن م، امللوثات

، وأهم ملوثات اهلواء الرئيسية املوجودة يف معظم املناطق احلضرية حدوث مشكلة تلوث اهلواء املتزايد.
)سواء  واجلسيمات، واهليدروكربونات، هي أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيرتوجني وأكاسيد الكربيت

فلقد انتشرت هذه امللوثات يف مجيع أحناء الغالف اجلوي يف العامل يف تركيزات عالية ، الصلبة والسائلة(
 مبا يكفي ليسبب مشكالت صحية خطرية.

مليون شخص ميوتون سنويا نتيجة لبعض األسباب  2.4لقد أعلنت منظمة الصحة العاملية أن 
مليون شخص ميوتون من األمراض اليت تعزو إىل  1.5ومنهم ، اليت تعزو بطريقة مباشرة إىل تلوث اهلواء

 3تلوث اهلواء يف األماكن املغلقة 
( فقط يف  2تظهر بتكرارين )، أما بالنسبة لتناول مشكلة تلوث الرتبة فهي ضعيفة وغري كافية

 ( فقط يف كتاب السنة الثانية ثانوي.1ب السنة األوىل ثانوي وبتكرار واحد)كتا

 
 .145، مرجع سابق، صالتلوث البيئي خطر يهدد احلياةحممد جسان عوض، حسن أمحد شحاتة: 1
 .76املرجع السابق، ص 2
 .121املرجع السابق، ص 3
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واليت أصبحت عرضة للتلوث والتدهور يف ، تعد الرتبة من أمثن املوارد الطبيعية لإلنسان والدول
فاحملافظة على الرتبة من التلوث والتدهور ، وقتنا احلاضر بسبب التصرفات الغري عقالنية لإلنسان

ويعترب الوعي البيئي أهم الطرق ، الرتباطها بصحة وجود اإلنسان، مية من ضروريات العصرضرورة حت
حبيث ، ويتحقق ذلك عن طريق تعليم األفراد كيفية التعامل مع الرتبة، للحفاظ على الرتبة من التلوث

 تصبح جزءا من سلوك الفرد.
فمناهج ، رحلة الثانوية غري كافرغم هذا يبقى تناول املشكالت البيئية يف كتب اجلغرافيا يف امل

اجلغرافيا تفتقد إىل العمق إىل مشكالت بيئية أخرى هامة يف حياة التلميذ مثل مشكل التلوث 
 التلوث اجليين....، التلوث اإلشعاعي، والتلوث الكهرومغناطيسي، مشكل التغريات املناخية، السمعي

البيئة املتعلقة بالبيئة والسكان يف كتب اجلغرافيا للسنوات ( يوضح نسبة تكرار قضايا 13اجلدول رقم )
 األوىل والثانية من التعليم الثانوي

  المحور

 الفكرة/المجال

 ثانوي 2كتاب السنة  ثانوي 1 كتاب السنة

 % ت % ت

كان
الس

ة و
لبيئ

ا
 

وازدياد حركة الهجرة  االنفجار السكاني -1
 11.86 7 61.01 36 السكانية

 6.78 4 8.47 5 النفايات والقمامة )الفضالت المنزلية( -2
 0 0 8.47 5 التأثيرات السلبية على المناخ -3
 0 0 3.39 2 األمراض واألوبئة -4

 18.64 11 81.35 48 مفاهيم البيئة والسكان في الكتاب
 34.91 81 65.08 151 مجموع المفاهيم البيئية في الكتاب
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 يوضح عدد تكرارات مفهوم البيئة والسكان في كتب الجغرافيا (  13الشكل رقم )

 للسنوات األولى ولثانية من التعليم الثانوي

من خالل اجلدول والذي تضمن نسبة املفاهيم البيئية املتعلقة بالبيئة والسكان اليت احتواها   
نسبة تناول هاته املفاهيم يف كتاب اجلغرافيا يتضح أن ، والثانية ثانوي كتاب اجلغرافيا يف السنة األوىل

يف حني كانت نسبة تناول هذا ، % 81.05 للسنة األوىل ثانوي كانت النسبة األكرب وقدرت بـ
 .% 18.64 اجلانب يف كتاب السنة الثانية ثانوي

إن تضمني مفاهيم السكان والبيئة يف املناهج من شأنه متكني املتعلمني من معرفة التفاعل  
السليب واإلجيايب بني اإلنسان وبيئته وما ينتج عن هذا التفاعل ومعرفة مفاهيم جديدة توضح اإلخالل 

 الذي يسببه اإلنسان للكون وللبشرية.
كاين وازدياد حركة اهلجرة السكانية قد كما يتضح من اجلدول أن نسبة قضية االنفجار الس

يف   % 11.86  يف كتاب السنة األوىل ثانوي ونسبة % 61.01 استأثرت بالنسبة األكرب قدرت بـ
يف   %8.47 تليها نسبة تناول مفاهيم النفايات والقمامة بنسبة قدرت بـ، كتاب السنة الثانية ثانوي

 السنة الثانية ثانوي . يف كتاب % 6.78 كتاب السنة األوىل ثانوي ونسبة
كما يتبني من اجلدول أن مفاهيم التأثريات السلبية عل املناخ واألمراض واألوبئة قد انعدمت 

  % 8.47بنسبة  يف حني ظهرت املفاهيم يف كتاب السنة األوىل ثانوي، يف كتاب السنة الثانية ثانوي
 على التوايل . % 3.39 و
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تلويث البيئة وإحداث اخللل يف التوازن عن طريق االستخدام غري اإلنسان يعد سببا رئيسا يف 
الرشيد واألمثل ملكونات النظام البيئي من حوله وسببا رئيسا يف كل املشاكل العديدة لبيئته. وقد 

ومثل هذا القلق ليس حديث ، وجهت حركة اخلضر االنتباه إىل ما تعده قنبلة الكثافة السكانية املوقوتة
(  1834-1766) توماس مالثوسحذر االقتصادي ورجل الدين الربيطاين  1798عام فمنذ ، العهد

أفكار  ألن إنتاج الغذاء حمدود.، من أن الزيادة السكانية ستؤدي حتما إىل جماعة شديدة عامة وفظيعة
، فالزيادة السكانية مشكلة يف حد ذاهتا، ولكنها سبقت عصرها، البيئية مل تكن غري صحيحة مالثوس

 يف مقاله الشهري مالثوسوقد أورد ، ولكنها أيضا تربز خطورة املشاكل البيئية

 of Population Essays of the Principale   السكان يتزايدون طبقا  عن السكان أن
أما املواد الغذائية تزداد طبقا ملتتالية عددية وهكذا ال   16، 8، 4، 2، 1قوامها  ملتتالية هندسية

يستطيع اإلنسان حل مشكلة الغذاء .إذ سوف تتناقص كمية بالنسبة للفرد إىل أن يأيت الوقت الذي 
تتجاوز عنده معدالت منو السكان عن معدالت الزيادة يف إمدادات الغذاء عندئذ يتحدد عدد 

 1وانتشار األوبئة واحلروب. ، اتالسكان بفعل الكوارث مثل اجملاع
بعد حوايل ، مليارات 6واليوم يبلغ عددهم ، مليار 1.6كان عدد سكان العامل ،  قبل مئة عام

لكن هذه الزيادة الدميغرافية املذهلة تعين بلدان العامل الثالث ، سنة سيزيد عددهم ملياري نسمة 25
 بشكل خاص.

مليار  1.6بلغ عدد سكان األرض أكثر من ، 1900عام ، النمو الدميغرايف يف تسارع رهيب
 6ومنذ ذلك التاريخ ما انفك عدد سكان األرض يتزايد بوترية جاحمة :إنه يتجاوز اليوم  نسمة.

فبالرغم من اخنفاض معدالت الوالدة يف ، سنة 30مليارات يف أقل من  8مليارات وسوف يصل إىل 
بالرغم من األمراض فإن معدل ، دة يف بلدان عديدةوبالرغم من اخنفاض معدالت الوال، بلدان عديدة

 2مليون نسمة إضافية كل سنة 84باأللف أي  14تزايد سكان العامل يظل 
 إن منو املدن الكربى اليوم مرتبط باالنفجار السكاين أكثر من ارتباطه بالتطور االقتصادي.

 يرتك هذا التمدن املفرط آثارا ال سابق هلا على البيئة.

 
 .137، ص2006، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، دراسة يف علم اجتماع البيئة -البيئة واجملتمعحسني عبد احلميد أمحد رشوان: 1
 .18، صهتديدات البيئة:(Larousse)موسوعة بيئتنا 2
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ية التصنيع والنزوح من األرياف رويدا إىل هجر املساحات الطبيعية لصاحل املساحات أدت عمل
ظهرت مدن عظمى ماليينية )أو جتمعات ، وخالل القرن العشرين واملعبدة واملتمدنة.، املستصلحة

مث تتابع ذلك بعد احلرب ، بدأ ذلك يف البلدان الغنية أوال، ماليني نسمة 10مدن( تضم أكثر من 
 العاملية الثانية يف البلدان الفقرية.

لقد جتاوز التوسع الدميغرايف   «املدن الكارثية  »يف البلدان النامية تأخذ جتمعات املدن مظهر 
سوف ، 1950الذين تضاعف عددهم ست مرات اليوم بالنسبة لعام ، فسكان املدن، كل التوقعات

، مليارات نسمة 4ليبلغ أكثر من  2025يتضاعف كذلك ثالث مرات إضافة من اآلن وحىت العام 
 1أي نصف سكان الكرة األرضية.

فإهنا تستهلك ثالثة أرباع املوارد ، من مساحة الكرة األرضية %1مع أن املدن حتتل أقل من 
العاملية مثل املياه والطاقة. كما أن معدالت التلوث واألضرار اليت تنتج عن املدن هي  االسرتاتيجية

 ضجيج. ، نفايات، تلوث اهلواء، مبستوى هذا اجلشع
فإنتاج ، أما فيما يتعلق بتضمني مفهوم النفايات والقمامة املنزلية فلم يكن بالقدر املطلوب

مليون طن من النفايات  2فكل يوم يطرح يف العامل حوايل ، النفايات مل يتوقف عن التزايد يف العامل
فسواء خزنت النفايات أو ، يات مشكلة صعبة احللتطرح هذه الزيادة املستمرة يف حجم النفا، املنزلية

هلذا السبب ينبغي التحرك على كل ، فإهنا تشكل مصدرا حتميا للتلوث، حرقت أو أعيد تدويرها
 خصوصا على املستوى التثقيفي والتعليمي.، املستويات للتقليل منها

يف كتاب السنة األوىل كما يتبني من اجلدول النسبة الضعيفة لتضمني مفهوم التغريات املناخية 
 ثانوي وانعدامها يف كتاب السنة الثانية ثانوي.

وزيادة ، اإلخالل بتوازن البيئة الطبيعية يعد نتيجة لزيادة عدد السكان واستنزاف املوارد والتلوث
عدد السكان بشكل كبري يشكل ضغطا على املوارد واستهالكها وطرح املزيد من املخلفات الصناعية 

وكما مسعنا وقرأنا عن غابات مت القضاء عليها وحبريات وأهنار ماتت وحتتضر  ختلف أنواعها.والبشرية مب
غريبا أن نسمع عن تغريات مناخية وعن اآلثار الصحية املتصلة  الزراعية. ليسوتصحر يبتلع األراضي 

 بارتفاع احلرارة غري الطبيعي. 

 

 .21، 20املرجع السابق، ص 1 
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التغريات املناخية تتسبب يف وفاة العديد من األشخاص وظهور األمراض جراء الكوارث 
وعليه فإن العديد من األمراض ، الطبيعية وما ينجم عنها كحدوث موجات احلر والفيضانات واجلفاف

ومن أهم هذه األمراض املعدية نذكر محى املستنقعات ومحى ، طرية تنتشر بتغري درجات احلرارةاخل
 الضنك وأخرى قاتلة كتلك النامجة كان سوء التغذية واألمراض اليت تسبب اإلسهال.

ألف شخص  150موت حوايل  2001تؤكد منظمة الصحة العاملية يف تقريرها الصادر عام 
ريات التغريات املناخية معظمهم من سكان الدول النامية والفقرية نتيجة أمراض سنويا نتيجة تزايد تأث

 1املالريا اإلسهال املعوي وأمراض الدورة الدموية أو بسبب فقر الدم.
حيث ، إن التأثريات الصحية اليت تتسبب فيها التغريات املناخية لن تعرفها كل شعوب العامل

مبا يف ذلك الذين يعيشون يف اجلزر الصغرية واملناطق اجلافة بوجه خاص الدول النامية  تعاين منها
 اجلبلية واملرتفعات واملناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية الكبرية.

ستتعرض لتأثريات متنوعة ، واجلزائر هذا البلد املتوسطي الذي اغلب مناطقه جافة وشبه جافة
ة والصحة كما ستكون العواقب وخيمة على األنظمة خاصة فيما يتعلق باملوارد املائية والرتبة والفالح

حيث يشري اخلرباء إىل أنه ستكون أوضاع جفاف كثرية مصحوبة بتدهور نوعية ، الطبيعية والسكان
املياه الصاحلة للشرب اليت ينجم عنها بقاء األمراض النامجة عن تلوث املياه كالتيفوئيد والتهاب الكبد 

ستتسبب يف ، كالتهابات املعدة واألمعاء إىل جانب هذه األمراض  وأوبئة خطرية كالكولريا وأخرى
  2مثل احلمى احلبيبية املتوسطية والطاعون وغريها. معاودة ظهور أمراض وانتشار أمراض معدية أخرى

كما يتبني من اجلدول النسبة الضعيفة جدا ملفهوم األمراض واألوبئة يف كتاب السنة األوىل 
 وانعدامها يف كتاب السنة الثانية ثانوي.، ثانوي

يلعب تدهور البيئة دورا هاما يف عودة ظهور اآلفات القدمية السل الكولريا أو الطاعون اليت 
فإهنا متثل هتديدا متصاعدا لسكان املدن ، وإن كانت تصيب السكان األكثر فقرا بشكل خاص

نسمة كل يوم  3000وميوت ، نسمة بالسلمليون  2و 1.5بني  الكربى يف العامل. ميوت كل عام ما
 يف إفريقيا مبرض املالريا.

 
 .88، ص2013، 1، مكتبة دار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، طاالحتباس احلراري بني التخفيف والتكيف واحللولعلي حممد علي عبد اهلل: 1
، 629مؤسسة املنشورات العسكرية، العدد ، جملة شهرية تصدرهاجملة اجليش، » تأثرياهتا على الصحةالتغريات املناخية، ما  «باحث ميمونة: 2

 .44، ص2015ديسمرب
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مث ، م 1352م إىل سنة  1347أدى وباء الطاعون الذي ضرب أوروبا بشكل عام من سنة 
اعترب هذا الوباء مستأصال بشكل  مليون شخص. 25م إىل قتل  1722بشكل متطرف حىت عام 

يشهد ، .ومنذ حوايل ثالثني سنة 1994لكنه عاد إىل الظهور يف اهلند عام ، عملي خالل الستينات
وهو  1976يف زائري عام فيروس إيبوال فقد ظهر  العامل ظهور فريوسات كانت جمهولة يف املاضي.

ووباءا آخر يف أوغندا عام ، 1995وسبب وباءا جديدا عام  %90مسئول عن محى نزفيه مميتة بنسبة 
2000.1 

( يوضح نسبة تكرار قضايا البيئة املتعلقة باملشكالت البيئية العاملية يف كتب اجلغرافيا 14اجلدول رقم )
 للسنوات األوىل والثانية من التعليم الثانوي

  المحور

 الفكرة/المجال

 ثانوي 2كتاب السنة  ثانوي 1 كتاب السنة

 % ت % ت

مية
لعال

ية ا
لبيئ

ت ا
كال

مش
ال

 

 4.76 1 4.76 1 الحروب -1

 0 0 0 0 مشكلة ثقب األوزون -2

 0 0 28.57 6 ظاهرة االحتباس الحراري -3

 19.04 4 42.86 9 الفقر والجوع -4

 23.81 5 76.19 16 مفاهيم المشكالت البيئية العالمية في الكتاب

 34.91 81 65.08 151 مجموع المفاهيم البيئية في الكتاب

 

 .29، مرجع سابق، صهتديدات البيئة:Larousse)(موسوعة بيئتنا 1 
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 يوضح عدد تكرارات مفهوم المشكالت البيئية العالمية في كتب الجغرافيا (  14الشكل رقم )

 للسنوات األولى ولثانية من التعليم الثانوي

يتبني من اجلدول الذي يوضح نسب تكرار مفاهيم الرتبية البيئية املتعلقة باملشكالت البيئية  
أن نسبة تضمني مفاهيم املشكالت العاملية  ، العاملية يف كتب اجلغرافيا لسنوات األوىل والثانية ثانوي

 اته النسبة بـيف حني قدرت ه %76.19 كانت النسبة األكرب يف كتاب السنة األوىل ثانوي تقدر بـ
 يف كتاب السنة الثانية ثانوي. 23.81%

مل يتم تضمينه يف كتاب  األوزونويتبني من اجلدول أيضا أن مفهوم ظاهرة تآكل طبقة 
يف حني أن مفهوم االحتباس احلراري ظهر بنسبة قدرت ، اجلغرافيا للسنة األوىل والثانية ثانوي

أما فيما خيص مفهوم اجلوع والفقر فقد مت تضمينه ، الثانية ثانوييف كتاب السنة  وانعدم %28.57بـ
 يف كتاب السنة الثانية ثانوي. % 19.04يف كتاب السنة األوىل ثانوي وبنسبة  % 42.86بنسبة 

 يف كال الكتابني. % 4.76بنسبة تقدر بـ  مفهوم احلروب فتم تضمينها أما
ت البيئية العاملية يف كتب اجلغرافيا للطور يتضح من خالل اجلدول املتعلق مبفاهيم املشكال

أن تناول هذه الكتب ملفهوم مشكلة ثقب األوزون كان منعدما رغم أن غاز ، الثانوي يف اجلزائر
يعد درعا واقيا حيمي الكائنات احلية على سطح ، ( يف مستويات تواجده األساسية3oاألوزون )

ميتص القسم األعظم منها قبل وصوهلا إىل سطح األرض من خماطر األشعة فوق البنفسجية الذي 
وحسب املختصني فإن حجم األوزون الذي تآكل يف املنطقة اجلنوبية يعادل حجم الواليات ، األرض
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وأن سبب هذا التناقص يف األوزون يف  1957والظاهرة حتدث سنويا منذ عام ، املتحدة األمريكية
الكلور   األوزون يدمر بشكل أكرب بسبب مادةالقطب اجلنويب ناجم عن سحب الثلج اليت جتعل 

 1(.CFCSوفلوروكربون ) 
وقد أثبتت االحباث أن سبب تآكل طبقة األوزون يعود إىل استخدام الكيماويات وبعض 

يف مقدمتها أجهزة التكيف والثالجات والتربيد واملبيدات احلشرية والعطور  يأيتالصناعات اليت 
ومستحضرات التجميل واإلسفنج الصناعي وبعض عبوات الطعام .هذا وإذا استمر إنتاج الغازات 

وهي املعروفة باسم ، املؤثرة على األوزون مثل عناصر الكربون واهليدروجني والنيرتوجني والكلور
ربون" فسوف يتعرض البشر لكميات أكثر من األشعة البنفسجية مما سيؤدي إىل زيادة "الكلوروفلوروك

 2اإلصابة بأمراض العيون وسرطان اجللد والتأثري على احليوان والنبات.
كما يتضح من اجلدول أن تناول كتب اجلغرافيا يف الطور الثانوي ملفهوم ظاهرة االحتباس 

يف حني ظهر هذا املفهوم يف كتاب السنة األوىل ، ثانية ثانوياحلراري كان منعدما يف كتب السنة ال
( ناسامدير معهد جودار التابع لوكالة الفضاء األمريكية )جيمس هانز تكرارات .ويعترب  06ثانوي ب

، 1998أبرز العلماء الذين متكنوا من لفت االنتباه إىل حقيقة وجود عامل التسخني العاملي عام 
وغريمها من ، التسخني األرضي ناجم عن زيادة غاز ثاين أكسيد الكربون وغاز امليثانعندما أعلن أن 

ويعتقد أن السبب األساسي يف زيادة درجات احلرارة على وجه املعمورة يرجع لتغريات  ، الغازات
باإلضافة للبقع الشمسية اليت أدت إىل ، نتيجة نشاطات البشرية اجلائرة، كيميائية يف الغالف اجلوي

رتفاع درجة احلرارة عن متوسطها بصفة عامة مبقدار يرتاوح بني درجة ودرجتني مئويتني على مستوى ا
 3العامل.

منعرجا حامسا يف مسار مستقبل ، حسب املتابعني لشؤون البيئة 2015وتعد قمة سنة 
هذه  حيث شهدت تنظيم واحدة من أهم القمم الدولية حول املناخ خالل، املنظومة املناخية الدولية

 العشرية مبنطقة 

 
 .133، مرجع سابق، صاإلنسان والبيئة والتلوث البيئيصاحل وهيب:  1
 .70ا، مرجع سابق، صالبيئة ومشكالهترشوان :حسني عبد احلميد أمحد  2
 34، مرجع سابق، صاالحتباس احلراري بني التخفيف والتكيف واحللولعلي حممد علي عبد اهلل: 3
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حيث عرفت ، بإشراف من منظمة األمم املتحدة باريسبالعاصمة الفرنسية  «لوبورجي »
 دولة من بينها اجلزائر. 195خبري وخمتص قادمني من  ألف 50مشاركة ما يقارب 

مليون  13حيث تعرضت ما يزيد عن ، واجلزائر من بني أكثر الدول عرضة للتغريات املناخية
تعاين اجلزائر من ظاهرة  سنويا كماهكتار من األراضي  400.000هكتار لالجنراف أي ما يعادل 

مما ، خالل العقدين األخريين % 10حيث سجل تراجعا يف مستوى تساقط األمطار حبوايل ، التصحر
 . %50صدر ذاته بنسبة ألثر سلبا على الفالحة من خالل تراجع إنتاج احلبوب حسب امل

قمة باريس تعترب من بني أهم احملطات احلامسة ضمن مسار املفاوضات الدولية حول قضية 
ويعاجل وبشكل فعال ومتوازن ،، كيوتومن شانه أن يعوض بروتوكول ، املناخ للتوصل إىل اتفاق جدي

كونه احلل املالئم واألمثل ،  مئويتنيمسألة التخفيض من نسبة انبعاث الغازات الدفيئة مبعدل درجتني 
وضرورة تأقلم اجملتمعات مع انعكاسات ، من اجل احتواء ظاهرة االحتباس احلراري الشامل من جهة

هذه اجملهودات ينبغي هلا أن تأخذ بعني  أخرى. كلاالضطرابات املناخية املوجودة أصال من جهة 
ب على هذا االتفاق أن يدخل حيز التنفيذ بداية جي، ويف األخري االعتبار إمكانيات وقدرات كل بلد.

 1مع ضمان االستمرار لتطبيقه بصفة تدرجيية كمرحلة انتقالية.  2020من سنة 
وقد اختذت اجلزائر مجلة من اإلجراءات ملواجهة التغريات املناخية منها رفع استغالل الطاقات 

الغازات الناجتة عن  انبعاثاتوتقليص ، 2030يف املائة يف آفاق سنة  27املتجددة إىل حدود 
 االحتباس احلراري ورسكلة النفايات.

، يتضح من خالل اجلدول أيضا أن نسبة تناول كتب اجلغرافيا ملفهوم احلروب كانت غري كافية
كما أن استنزاف موارد البيئة يعد سببا حلروب ونتيجة هلا بآن واحد ،  فاحلروب تعين الكوارث البيئية

احلروب اليت حدثت حىت اآلن حروب بيئية كان هدفها االستيالء على اخلامات واملوارد فمعظم ، معا
السامة منذ القدم فلجأ إىل إحراق النباتات أمام مداخل  الطبيعية... ولقد أدرك اإلنسان أمهية الغازات

لنووية عرف اإلنسان القوة التدمريية لألسلحة ا بالدخان. وقدالكهوف حيث خيتبأ األعداء لقتلهم 
 ناكازاكي وهيروشيما فوق مدينيت  1945باستخدامه هلا يف هناية احلرب العاملية الثانية يف عام 

 اليبانيتني .
 

مؤسسة املنشورات العسكرية،  ، جملة شهرية تصدرهاجملة اجليش، » قمة باريس حول املناخ حنو التوصل إىل اتفاق طموح «امساعيل جنادي: 1
 .37، ص2015، ديسمرب629العدد
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مرتا تسبب املوت للكثري من  200إن تفجري قنبلة ذرية بقوة كيلو طن واحد فوق األرض ب
، هكتارا 100 واحلشرات يف مساحة تفوق، هكتارا 40الكائنات اجملهرية يف مساحة تزيد عن 

والكثري من الطيور واحليوانات اللبونة يف مساحة تزيد عن ، هكتارا 350والنباتات يف مساحة تزيد عن 
 هكتارا. 490

كما أن الستعمال األسلحة النووية والكيميائية أضرار هائلة يف البيئة فاستعمال املبيدات 
مبقدار ألف طن أدى إىل القضاء على حنو  1971-1966السامة يف حرب فيتنام خالل األعوام 

ماليني هكتار من الغابات واألراضي الزراعية وهتجري عدد كبري من الناس وكان كل ذلك هبدف  106
مما أدى ، ضاء على املزروعات والنباتات والتخلص من أوراق الغابات لكشف مواقع الثوار وحتركاهتمالق

إىل حدوث كارثة بيئية ما تزال آثارها إىل يومنا هذا وقد زادت نسبة اإلصابة باألمراض السرطانية 
ا وتعاملوا مع هذه والتشوهات عند أبناء فيتنام الشمالية كما تضرر اجلنود األمريكيون الني استخدمو 

 1املبيدات العشبية. 
إن تضمني مفاهيم احلروب يف املناهج من شأنه متكني املتعلمني من معرفة التأثريات البيئية 

فاحلرب ال هتدم احلياة اإلنسانية يف مواقع ، للحروب وحجم اخلسائر واملشاكل جراء هذه احلروب
 واالقتصادية. احلرب فقط بل هتدم املوارد الطبيعية واالجتماعية

كما يالحظ من خالل عرض النتائج يف اجلدول أن مشكل الفقر واجلوع قد استأثر 
، فمع التصاعد املتواتر للحرارة القصوى وتغري أشكال سقوط األمطار، بالتكرارات وهذا أمر طبيعي

ة أقصى ستلحق التغريات املناخي، واألعاصري االستوائية األكثر دمارا وارتفاع مستوى مياه البحر
وهم النساء والشعوب األصلية والفالحون والصيادون ، األضرار مباليني الفقراء واحملرومني يف العامل

فإفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية تواجه تقلص مواسم ، واألمم الصغرية املقيمة يف اجلزر ويف الصحراء
ومن ، نتج الغذائي وندرة املياه العذبةاالخضرار وفقدان األراضي القابلة للزراعة أو تدهورها ونقصان امل

 2شان فرتات اجلفاف أن تسبب يف سوء التغذية واجملاعة على نطاق واسع.
( يوضح نسبة تكرار قضايا البيئة املتعلقة حبماية البيئة وصيانتها يف كتب اجلغرافيا 15اجلدول رقم )

 للسنوات األوىل والثانية من التعليم الثانوي
 

 .259:مرجع سابق، صاإلنسان والبيئة والتلوث البيئيصاحل وهيب : 1
 .222، مرجع سابق، صاالحتباس احلراري بني التخفيف واحللولعلي حممود علي عبد اهلل: 2
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  المحور

 الفكرة/المجال

 ثانوي 2كتاب السنة  ثانوي 1 كتاب السنة

 % ت % ت

نتها
صيا

ة و
لبيئ

ية ا
حما

 

 10 2 25 5 مكافحة التلوث البيئي -1
 زيادة المساحات الخضراء -2

 و المحافظة على جمال البيئة ونظافتها

2 10 4 20 

 20 4 0 0 معالجة النفايات الصلبة-3

 15 3 0 0 مكافحة التصحر -4
 65 13 35 7 مفاهيم حماية البيئة وصيانتها في الكتاب

 34.91 81 65.08 151 مجموع المفاهيم البيئية في الكتاب

 

 
 يوضح عدد تكرارات مفهوم حماية البيئة وصيانتها في كتب الجغرافيا (  15الشكل رقم )

 للسنوات األولى ولثانية من التعليم الثانوي

يتبني من اجلدول الذي يوضح نسب تكرار مفاهيم الرتبية البيئية املتعلقة حبماية البيئة يف كتب  
أن نسبة تضمني مفاهيم البيئة وصيانتها كانت النسبة األكرب ، اجلغرافيا لسنوات األوىل والثانية ثانوي
يف كتاب السنة  % 35يف حني قدرت هاته النسبة بـ  % 65يف كتاب السنة الثانية ثانوي تقدر بـ 

 األوىل ثانوي.
يف   %25ويتبني من اجلدول أيضا أن مفهوم مكافحة التلوث البيئي تضمن بنسبة قدرت ب

 يف كتاب السنة الثانية ثانوي. % 10وبنسبة ، كتاب السنة األوىل ثانوي
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ايات الصلبة مل يتم تضمينهما و معاجلة النف ويظهر اجلدول أيضا أن مفهوم مكافحة التصحر
 %20% و15 يف حني مت تضمني هذا املفهومني بنسبة بلغت، يف كتاب اجلغرافيا للسنة األوىل ثانوي

 على التوايل يف كتاب السنة الثانية ثانوي.
أما جانب مفهوم زيادة املساحات اخلضراء واحملافظة على مجال البيئة ونظافتها فقد ظهر 

يف   % 10يف حني مت تضمينه بنسبة منخفضة بلغت ، السنة الثانية ثانوي % يف كتاب 20بنسبة 
 كتاب السنة األوىل ثانوي.

يتضح من خالل اجلدول املتعلق مبفاهيم محاية البيئة يف كتب اجلغرافيا للطور الثانوي يف 
كتاب حيث تضمن  ، أن تناول هذه الكتب ملفهوم مكافحة التلوث كان بنسب غري كافية، اجلزائر

يف حني بلغ عدد تكرارات نفس القضية يف كتاب السنة ، ( تكرارات2اجلغرافيا للسنة الثانية ثانوي )
بل ، فحسب فالتلميذ ليس حباجة فقط ملعرفة مشكالت التلوث البيئي، (تكرارات5األوىل ثانوي )

 سابقا. جيب إكسابه وتعليمه املهارات والسلوكيات الالزمة ملكافحة هذا التلوث كما أشرنا
كما يتضح من اجلدول أن تناول كتب اجلغرافيا يف الطور الثانوي ملفهوم معاجلة النفايات 

يف حني ظهر هذا املفهوم يف كتاب السنة الثانية ، الصلبة كان منعدما يف كتب السنة األوىل ثانوي
داخل  -قيا املدن والبيئة يف الوطن العريب وإفري-يف العنصر الرابع  تكرارات وردت 04ثانوي ب

 الوحدة التعليمية األوىل ) اجلزائر يف الوطن العريب وإفريقيا ( .
خزنت النفايات أو  احلل. فسواءتطرح الزيادة املستمرة يف حجم النفايات مشكلة صعبة 

هلذا السبب ينبغي التحرك على كل ، فإهنا تشكل مصدرا حتميا للتلوث، أحرقت أو أعيد تدويرها
 ن كميتها.املستويات للتقليل م

إن املشرع اجلزائري ويف وضع مناهج اجلغرافيا اكتفى فقط بتعريف إدارة النفايات حيث عرفها 
مبا يف ذلك اإلشراف على هذه ، على أهنا عمليات مجع وحفظ ونقل والتخلص من النفايات

وهلذا ، احلكوميةعلى اعتبار أن نظام ومجع ومعاجلة النفايات تقع على عاتق املؤسسات ، العمليات
اكتفى فقط بتبيان دور الفرد يف تعقد هذه الظاهرة وإبراز احللول اليت ميكن اقرتاحها للحد منها.

اجلغرافيا ملفهوم زيادة املساحات اخلضراء  أن تناول كتب، يتضح من خالل اجلدول أيضا 
جلغرافيا للسنة الثانية حيث تضمن كتاب ا، واحملافظة على مجال البيئة ونظافتها كان بنسب غري كافية
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يف حني بلغ عدد تكرارات نفس القضية يف كتاب السنة األوىل ثانوي ، ( تكرارات4ثانوي )
 رغم أمهية مجال احمليط يف حياة الفرد واجملتمع.، (تكرارات2)

حيث مل ، يتبني أيضا من خالل اجلدول السابق أن تناول قضية مكافحة التصحر كان ضعيفا
( تكرارات فقط يف كتاب السنة الثانية ثانوي وهذا 3وظهر بـ)، نة األوىل ثانوييظهر يف كتاب الس

 راجع إىل االهتمام السابق لكتب اجلغرافيا يف مرحلة التعليم املتوسط هبذا املوضوع.
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 ثانيا/ مناقشة نتائج الدراسة
( يوضح مفاهيم التربية البيئية المتضمنة في كتب الجغرافيا لمرحلة التعليم العام بالجزائر 16الجدول رقم )

 وتكرارات كل منها ونسبتها المئوية ورتبها 

 

 يوضح عدد تكرارات مفاهيم التربية البيئية المتضمنة في كتب الجغرافيا لمرحلة التعليم العام بالجزائر( 16الشكل رقم )
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 مفاهيم التربية البيئية المتضمنة في كتب الجغرافيا عينة الدراسةتكرارات  ( يوضح17الجدول رقم )

 
 يوضح عدد تكرارات مفاهيم التربية البيئية المتضمنة في كتب الجغرافيا عينة الدراسة( 17الشكل رقم )

 
 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

السنة 
الثانية 
ثانوي 

السنة 
األولى 
ثانوي

السنة 
الرابعة 
متوسط

السنة 
االولى 
متوسط

السنة 
الخامسة 
ابتدائي

السنة 
الرابعة 
ابتدائي

81

151

89

54

16

46 مجموع المفاهيم البيئية

0 0

17
6

51

26

0
10
20
30
40
50
60

 

 الكتاب

عة 
لراب

نة ا
الس

ائي
بتد

ا
سة  
خام

ة ال
لسن

ا
ائي

بتد
ا

لى  
ألو

نة ا
الس

سط
متو

عة  
لراب

نة ا
الس

سط
متو

 

وي
 ثان

ولى
 األ

سنة
ال

وي 
 ثان

انية
 الث

سنة
ال

 

موع
مج

ال
 

مجموع المفاهيم 
 البيئية

46 16 54 89 151 81 437 



 الفصل السادس: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة

244 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17
9

19

40

29 26

0

10

20

30

40

50

0 0 1 1

16

5

0

5

10

15

20



 الفصل السادس: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة

245 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

8 7
14

30

48

11

0

10

20

30

40

50

60

21

0
3

12
7

13

0
5

10
15
20
25



 الفصل السادس: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة

246 

 

 نتائج السؤال األول مناقشة-1
 ما واقع املفاهيم البيئية يف كتب اجلغرافيا للطور االبتدائي؟

الذي سعى إىل الكشف عن واقع املفاهيم البيئية يف حمتوى  يتبني من نتائج السؤال األول  
( 62كتب اجلغرافيا للمرحلة االبتدائية أن جمموع الفقرات اليت وردت فيه مفاهيم الرتبية البيئية بلغ )

أي بنسبة ، ( فقرة اشتملت عليها املفاهيم البيئية يف الكتب عينة الدراسة437فقرة من أصل )
14.19%.  

( اليت 2002/2003باسمة خليل حالوة )تيجة مع ما توصلت إليه دراسة وتتفق هذه الن
واقتصار ، أشارت إىل قلة الدروس اليت تعىن بالرتبية البيئية يف كتب اجلغرافيا اليت تناولنها بالدراسة

 هدفا. 16تدريس اجلغرافيا يف الصف اخلامس على هدف عام بيئي واحد من بني 
يتضح كذلك من النتائج احملصل عليه من حتليل مضمون كتب اجلغرافيا للطور االبتدائي يف  

ئة البيئة والسكان وجمال محاية البي، اجلزائر أن املفاهيم البيئية اليت تنتمي إىل جمال املشكالت البيئية
(كانت على %24.19)، ( 33.87 %)، (%41.93وصيانتها قد استأثرت بالتكرارات وبنسبة مرتفعة )

،  حساب املفاهيم واجملاالت الرئيسية األخرى اليت مل حتظ بنصيب وافر من التكرارات يف هذا املنهاج
أمهية هاذين املفهومني على الرغم من ، املشاكل البيئية العاملية، كما حصل ملفهوم جمال النظام البيئي

ومن مث ميكنه ، يف حياة التلميذ يف التعرف على خمتلف عناصر ومكونات نظامه البيئي الذي يعيش فيه
 مستقبال أن يدرك السبل واالسرتاتيجيات الكفيلة حبماية هذه البيئة واحلفاظ على توازهنا.

ك التلميذ ملكونات نظامه وميكن إرجاع السبب يف ذلك إىل تركيز املشرع املدرسي على إدرا 
البيئي يف كتب املناهج األخرى ككتاب الرتبية املدنية من خالل توفري القدر الكايف من املعلومات 

، الشواطئ، اجلبال، املساحات اخلضراء، املتعلقة بالتعرف على البيئة )املدينة الريف املناظر الطبيعية
 . )الصحراء...

وهنا نشري إىل اجتماع خرباء الرتبية البيئية العرب الذي انعقد بالكويت يف أفريل من عام  
بالتعاون بني املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واللجنة الوطنية الكويتية للرتبية والعلوم  1978
جه إىل خمططي املناهج وكان هدف هذا االجتماع بناء وحدات مرجعية يف الرتبية البيئية تو ، والثقافة

ومصممي الوسائل التعليمية وواضعي برامج إعداد املعلمني يف الوطن العريب لالسرتشاد هبا يف 
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وقد عرف اخلرباء العرب الوحدة املرجعية على أهنا  ، استيعاب أهداف الرتبية البيئية يف املقررات الدراسية
حمور  «وطني»وقد اختري ، بط بينهما حمور معنيكل متكامل من اخلربات والنشاطات املتعلقة بالبيئة ير 

الوحدة مرجعية للمرحلة االبتدائية تتكامل فيه خمتلف املقررات الدراسية يف إطار أهداف الرتبية البيئية 
  اليت تسعى أساسا إىل ترشيد سلوك اإلنسان يف البيئة.

املرحلة االبتدائية يف اجلزائر مل وقد تبني من النتائج احملصل عليها أيضا أن كتب اجلغرافيا يف  
، تول أمهية كبرية للمفهوم الفرعي مشكلة التلوث البيئي ومشكلة انقراض احليوانات الربية والبحرية

وميكن تفسري هذه النتيجة على أن القدرات العقلية لتلميذ املرحلة االبتدائية ال تسمح له باستيعاب 
 تلوث الرتبة...ك،  موضوعات تتناول مشكالت التلوث البيئي

( اليت أشارت إىل 2008) خالد أحمد السخيوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
 قلة املفاهيم الفرعية اليت اهتمت مبجال املشكالت البيئية.

وان كان تناول هذه املفاهيم يكون بشكل بسيط معتمدا يف ذلك على الصور على اعتبار أن 
فالصورة تساعد ، اعل ويتجاوب أكثر عن طريق الصور أكثر من الكلماتالتلميذ يف هذه املرحلة يتف

، التلميذ يف تصور حمتوى الكتب املدرية تصورا صحيحا يتطابق مع ما يرمي إليه مؤلف الكتاب
  فالصورة من أهم عناصر حمتوى الكتاب املدرسي يف املرحلة االبتدائية

وهناك رسوم تفوق ، ووضوحا وإقناعا فالرسوم تساعد على تصوير املضمون بشكل أكثر دقة
، وتنمي قابليتهم للوعي البيئي، املادة املكتوبة يف تأثريها وتساعد على تكوين صور ذهنية اجيابية

 1وتكسبهم األمناط السلوكية املقبولة اجتماعيا.
لقد تبني من خالل حتليل حمتوى كتب اجلغرافيا يف الطور االبتدائي أن كتاب السنة الرابعة  

متوسط كان األكثر تناوال ملوضوعات تتعلق حبماية البيئة حيث بلغت نسبة تناول هذه املوضوعات يف 
حيث تضمن الكتاب موضوعات تتعلق مبكافحة التلوث و زيادة املساحات ، %33.87هذا الكتاب 

ويستطيع تلميذ الصف الرابع االبتدائي بنموه املستمر  اخلضراء و احملافظة على مجال البيئة ونظافتها.
فهو ال ، يف اجلانبني اإلدراكي واالجتماعي أن يتخذ مواقف اجيابية حنو البيئة يف إطار منوه العام وقدراته

 
، جامعة ورقة مقدمة إىل املؤمتر العلمي السادس، اجلزء الثالثمصطفى رشاد:صور اجملالت املكتوبة والرسوم التوضيحية كوسائل للرتبية عن طريق الفن،  1

 .85، ص1991حلوان، مصر، 
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من تعامل وتأثري متبادل ولكنه  يقف عند مستوى رصد الظواهر الطبيعية أو البشرية وما يوجد بينهما
حياول أن يكون له دور إزاء كل ما جيري حوله من أحداث ومواقف يف بيئته القريبة ووطنه بصفة 

 خاصة.
خنلص إىل القول بان كتب اجلغرافيا يف الطور االبتدائي يف اجلزائر قد تضمنت مفاهيم ذات  

غري أن هذا التناول  ، والسكان ومحاية البيئة وصيانتهاالبيئة ، صلة بالرتبية البيئية مثل املشكالت البيئية
وهذا راجع لطبيعة التلميذ وخصائصه العقلية ، كان بشكل بسيط معتمدا يف ذلك على الصور

ملستوى من الرتبية البيئية يتناول وطنه خباصة والوطن العريب  مهيأتلميذ هذه املرحلة عدا ، والوجدانية
بعامة تناوال يتناسب مع ذلك النمو وتلك القدرات حبيث يصل إىل مستوى من السلوك الراشد 

 والتفاعل االجيايب مع بيئته.
ومن الضروري أن نؤكد أننا ال نستطيع الوصول به إىل ذلك املستوى من خالل تناول او 

اء من مواد دراسية منفصلة وإمنا ميكن بلوغ هذا اهلدف من خالل املواد الدراسية املتكاملة تدريس أجز 
يف خمتلف  اليت تعتمد على مشول اخلربة اذ يعيش الطفل هذه اخلربة ويلمسها عن قرب ويتفاعل معها

اهات وبذلك تتكون لديه قيم واجت، اجملاالت فيمكن أن ترتك بصماهتا على فكره ووجدانه ومهاراته
أن اخلربات املتكاملة هذه  مستوياته. علىوميول تدفعه إىل أن يسلك سلوكا رشيدا إزاء بيئته بكافة 

حتتاج إىل معلم يستطيع إدراك العالقات بني املواد الدراسية املتاحة كافة وما يوجد بينهما من قنوات 
 .ى التكامل والشمولوروابط حبيث يستطيع أن يهيئ للتالميذ اخلربات املنشودة القائمة عل

 :نتائج السؤال الثاني مناقشة-2
 ما واقع املفاهيم البيئية يف كتب اجلغرافيا للطور املتوسط؟

بالرغم من أن االهتمام بالبيئة ظاهرة قدمية نشأت مع دراسة الطبيعة مبكوناهتا الفيزيائية  
وهو طابع تقومي السلوك ، وقتنا احلاضروثرواهتا احليوية واملادية إال أن هلذا االهتمام طابعه اخلاص يف 

وسبب ذلك يرجع ملا يقوم به اإلنسان من أعمال غريت مظاهر البيئة املختلفة الطبيعية منها ، اإلنساين
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فعناصر البيئة ومكوناهتا كل ، وجلبت الضرر يف خالصتها لإلنسان نفسه، أو االجتماعية واالقتصادية
 1.هذه العناصر يؤثر على املظاهر األخرى متكامل ومتواصل وتغري من مظاهر عناصر

قد حبث يف أمهية العالقة بني التنظيم االجتماعي  ابن خلدون إىل أن دانكانوقد أشار  
اجلغرافية وما تشمله من مساحة وموارد  أخرى. فالبيئةوظروف املعيشة من جهة ، وأشكاله من جهة

 2ومناخ تؤثر يف تشكيل البناء االجتماعي الثقايف للمجتمع.
تعترب دراسة البيئة يف املرحلة املتوسطة امتدادا طبيعيا ملا تتضمنه مناهج املرحلة االبتدائية  

وإضافة مفاهيم ، بتدائيةوتستهدف الدراسة تعميق املفاهيم البيئة اليت سبق أن درسها تلميذ املدرسة اال
ودراسة العالقات املتشابكة يف البيئة ، جديدة تتناول املتغريات البيئية والعوامل الطبيعية واحليوية املؤثرة

مث االنطالق إىل النظرة البيئية ، والعمل على صيانة البيئة وحسن استغالهلا، احمللية والبيئة اإلقليمية
 كاملة. الواسعة اليت تعاجل بوصفه بيئة مت

يتبني من نتائج السؤال الثاين الذي سعى إىل الكشف عن واقع املفاهيم البيئية يف حمتوى   
( 143كتب اجلغرافيا للمرحلة املتوسطة أن جمموع الفقرات اليت وردت فيه مفاهيم الرتبية البيئية بلغ ) 

أي بنسبة ، عينة الدراسة( فقرة اشتملت عليها املفاهيم البيئية يف الكتب 437فقرة من أصل )
فقد تضمنت الكتب موضوعات تتعلق ، حيث تنوعت القضايا اليت تضمنتها هذه الكتب .32.72%

كما تناولت الكتب بعض املوضوعات املتعلقة ،  النظام البيئي، باملشكالت البيئية والبيئة والسكان
ا كتاب السنة الرابعة متوسط وذلك مبا يتناسب وتلميذ هذه املرحلة خصوص، حبماية البيئة وصيانتها

تتيح للتلميذ االنتقال إىل الطور املوايل ، اليت تتوج بامتحان شهادة التعليم املتوسط، )السنة النهائية(
ومن مث كان البد من اكتساب التلميذ أكرب قدر من املوضوعات البيئية كما ونوعا متهيدا أو حتضريا 

 للمرحلة القادمة.
وقد تبني من خالل النتائج احملصل عليها من حتليل مضمون كتب اجلغرافيا للطور املتوسط يف  

خاصة ما تعلق مبسألة ، % 41.25اجلزائر أن تناول مفهوم املشكالت البيئية كان بنسبة عالية بلغت 
ة على التصحر واالجنراف حيث أن التلميذ يف هذه املرحلة أصبح أكثر نضجا وزادت قدراته العقلي

 
1 Christine lindop:Green planet (dominoes :Level 2), Oxford University Press, England, 2010, 

p8 
2 Duncan .D .O :Social Organization and Eco-system in Robert L. Faris ,ed Hend book of 

modern Sociology ,Rand Mcnaly ,chicago,1994,p36. 
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فهم بعض القضايا البيئية األكثر عمقا وتنوعا مثل التعرف على بعض املشكالت البيئية كتلوث املاء 
 واهلواء والتصحر واالجنراف وغريها.

، (%1.4وفيما يتعلق مبفهوم املشكالت البيئية العاملية فقد مت تناوله بشكل مقتضب)بنسبة 
قادر على فهم واستيعاب قضايا أكثر تعقيدا مثل مشكلة وهذا ألن تلميذ املرحلة املتوسطة مازال غري 

ومن مث فإن املشرع املدرسي ركز يف هذه املرحلة على إدراك  االحتباس احلراري وتآكل طبقة األوزون.
تصحر...( وفهمها متهيدا وحتضريا لتلقينه بعض ، تربة، ماء، التلميذ للمشكالت البيئية) تلوث هواء

 تعقيدا يف السنوات القادمة.القضايا األكثر 
كما تضمنت الكتب عينة الدراسة بعض املوضوعات املتعلقة بعالقة اإلنسان ببيئته وهو ما 
يتناسب مع عمر التلميذ يف هذه املرحلة حيث أصبح بإمكانه التعرف واستيعاب العالقة بني اإلنسان 

كس سلبا على توازن وسالمة النظام ويدرك أن اختالل هذه العالقة سينع، والبيئة اليت يتواجد فيها
فالكفاءة اخلتامية املنتظر حتقيقها هو ، وهذا ما يهدف إليه منهاج مادة اجلغرافيا يف هذه املرحلة، البيئي

أن يكون املتعلم يف هناية التعليم املتوسط قادرا على ربط العالقة بني اإلنسان والتنمية والبيئة 
 يعية.واالستغالل العقالين للموارد الطب

، سجلنا ارتفاع نسبة تضمني املوضوعات املتعلقة بالنظام البيئي مقارنة بكتب الطور البتدائي 
فقد تناولت ، %16.08حيث بلغت نسبة تناول قضية النظام البيئي يف كتب اجلغرافيا للطور املتوسط 

 اإلنسان يف النظام البيئي.النظام البيئي ودور ، التوازن البيئي، الكتب موضوعات تتعلق بأنواع البيئات
وفيما يتعلق باختيار التفاعل بني اإلنسان ومصادر بيئته الطبيعية حمورا من حماور الرتبية البيئية على 

وفيه يأخذ ، هو أن الصف ميثل بداية املرحلة املتوسطة % 73.91مستوى السنة األوىل متوسط 
أن تتعمق فكرته عن هذه العالقة يف  ة علىالطبيعياملتعلم فكرة عن عالقة اإلنسان مبصادر بيئته 

الصفوف الباقية )التعليم الثانوي( هاته العالقة املتبادلة بني اإلنسان وموارد البيئة ) الدائمة واملتجددة 
وتأثر توزيع ، رئيسية مخسة هي تأثر حياة اإلنسان مبوارد البيئة املختلفة وغري املتجددة( يف إطار مالمح

وتأثر الثقافة البشرية باملوارد الطبيعية وتأثري الثورة الصناعية على املوارد ، مبوارد البيئةاجلماعات البشرية 
 وارتباط بقاء اإلنسان حبسن استغالل املوارد الطبيعية.، الطبيعية
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أما مفهوم محاية البيئة يف كتب اجلغرافيا يف التعليم املتوسط فقد كانت نسبة تضمينها نسبة 
رغم أمهية هذه املفاهيم يف متكني املتعلمني من التفاعل االجيايب مع البيئة  %10.49قليلة قدرت بـ

 واقرتاح حلول عالجية واختاذ التدابري الوقائية عند اللزوم.
خنلص إىل القول بأن كتب اجلغرافيا يف الطور املتوسط يف اجلزائر قد تضمنت العديد من  

سب خمتلفة من كتاب آلخر ومتثلت هذه املفاهيم يف النظام املفاهيم اليت هلا عالقة بالرتبية البيئية وبن
 التصحر واالجنراف(، تلوث اهلواء، املشكالت البيئة) تلوث املاء، أنواع البيئات، التوازن البيئي، البيئي

األمراض ، التأثريات السلبية على املناخ، النفايات، البيئة والسكان )االنفجار السكاين
أهنا مل تتطرق كثريا إىل موضوعات مفاهيم ، من خالل حتليل هذه الكتب واألوبئة..(.كما توصلنا

، معاجلة النفايات الصلبة، مكافحة التصحر، تتعلق حبماية لبيئة وصيانتها) مكافحة التلوث البيئي
هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه ، زيادة املساحات اخلضراء واحملافظة على مجال البيئة ونظافتها(

( اليت أشارت إىل خلو كتب الصف السابع األساسي ن 2009/2010) عارف أسعد جمعةدراسة 
 باسمة خليلوكذلك تتفق مع دراسة ، مفاهيم تربوية بيئية ضرورية ومهمة حيتاجها الطلبة

فتيحة طويل تفق مع دراسة وت، ( اليت أشارت إىل قلة مفاهيم محاية البيئة من التلوث2002/2003)
ومتدنية ظهرت مجيعها بنسب ، ( اليت خلصت أن املفاهيم األساسية احتلت مراتب متوسطة2012)

ضمن العديد من مستويات التعليم املتوسط ملادة الرتبية ، متناقضة ومتفاوتة ومنعدمة يف بعض األحيان
 املدنية واجلغرافيا.

 نتائج السؤال الثالث: مناقشة-3
وال تكفي نفسها بنفسها ، افرتاض يف النظرية البيئية أن األنظمة البيئية ليست مغلقةأول 
والعامل الطبيعي يتكون من  فكل نظام بيئي يتفاعل مع غريه من األنظمة األخرى.، بصورة مطلقة

 أو Ecosphèreشبكة من األنظمة البيئية أكربها املنظومة العاملية اليت شاعت تسميتها باجملال البيئي 
 .Biosphèreاجملال البيولوجي 

البشرية يف احلاضر تواجه احتمال وقوع كارثة بيئية يعود السبب فيها حتديدا إىل أن اإلنسان يف 
وهدد األنظمة البيئية اليت ال ميكن للحياة ، مالحقته العمياء واملندفعة للثروة املادية أخل مبيزان الطبيعة

 البشرية أن تقوم إال هبا.
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 50سنة. وخالل  80و 40فاحتياطات املعادن وفق التقديرات لن تدوم أكثر مما يرتاوح بني 
عاما ستزول الغابات االستوائية املطرية اليت من شأهنا أن تنقي مناخ األرض وتنظمه إذا ما استمر 

ت املصانع وحمطات الطاقة تلوث األهنار والبحريا باإلضافة إىل ذلك فإن، معدل التصحر احلايل
متتلك التكنولوجيا  األخرى. وأخرياوالغابات اليت متد اإلنسان بالغذاء والوقود واملاء واملوارد احليوية 

 الذرية القدرة على سحق اجلنس البشري وتدمري الكوكب الذي يقله.
والتكنولوجية ، والعلمية، إن مسألة صيانة بيئة اإلنسان مسألة ال تنظمها النواحي التشريعية

ولعل أمهية العملية الرتبوية هنا تكمن يف أهنا تنمي  منا هي مسألة تربوية بالدرجة األوىل.وإ، وحدها
سلوك األفراد مبا يتماشى وأمهية صيانة البيئة واحملافظة عليها وجتعلهم حيرتمون القوانني بوازع داخلي 

 ذلك. أيبل واملسامهة يف تطوير هذه القوانني أيضا إذا دعت احلاجة إىل ، منهم وبرغبة من أنفسهم
أن هناك حاجة ماسة وملحة لتنمية معلومات األفراد ومهاراهتم واجتاهاهتم وميوهلم وقيمهم يف هذا 

 اجملال تصبح جزءا من تفكريهم وسلوكهم وتركيب شخصياهتم .
ام بالرتبية البيئية يف الوقت احلاضر يف تبني أن هناك حاجة ماسة وملحة لالهتم، مما تقدم

مراحل التعليم املختلفة إلعداد اإلنسان املتفهمة لبيئته واملدرك لظروفها والواعي مبا يواجهها من 
مشكالت وما يتهددها من أخطار والقادر على املسامهة اإلجيابية يف التغلب على هذه املشكالت 

مهمة املرحلة  أفضل. وتنصبهذه البيئة على حنو  واحلد من تلك األخطار بل ويف حتسني ظروف
الثانوية أوال وأخريا على الناشئني يف اجملتمع ممن بلغوا مرحلة عمرية بني اخلامس عشرة والثامنة عشرة 

حيث تبدأ بتفجر قدرات الفرد وتنتهي باجتاه منحنيات النمو حنو ، من العمر وهي قمة مرحلة املراهقة
 االستقرار والتكامل .

يتبني من نتائج السؤال الثالث الذي سعى إىل الكشف عن واقع املفاهيم البيئية يف حمتوى   
( 232كتب اجلغرافيا للمرحلة الثانوية أن جمموع الفقرات اليت وردت فيه مفاهيم الرتبية البيئية بلغ ) 

أي بنسبة ، الدراسة( فقرة اشتملت عليها املفاهيم البيئية يف الكتب عينة 437فقرة من أصل )
، (%25.43البيئة والسكان )، (%33.19معظم املفاهيم تتصل مبجال النظام البيئي ) .53.09%

 (.%8.62محاية البيئة وصيانتها)، (%9.05املشكالت البيئية العاملية)، (%23.70املشكالت البيئية)
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على فكرة التوزيع اللوليب رجع إىل تركيز املشرع إن التعمق يف هذه املفاهيم يف هذا الطور ي
ومؤداها أن ترتدد نفس جوانب التعليم املرجوة يف جمال ، Spiral Distribution Methodeواحللزوين 

عالقة اإلنسان مبصادر بيئته الطبيعية من صف إىل آخر حبيث تزداد منوا وتعمقا باستمرار انتقال 
  أخرى.املتعلم من صف آلخر ومن مرحلة إىل

سجلنا ارتفاع نسبة تضمني املفاهيم البيئية يف كتاب السنة األوىل ثانوي مقارنة بكتاب السنة 
هي الصف الدراسي  السنة األوىل يرجع ذلك إىل أنو %65.08حيث بلغت النسبة ، الثانية ثانوي

املرحلة لدراسة هذه الذي يسبق التشعيب يف املرحلة الثانوية فتتاح بذلك الفرصة جلميع تالميذ 
 املواضيع .

خنلص إىل القول بأن كتب اجلغرافيا يف الطور الثانوي يف اجلزائر قد تضمنت العديد من 
زاد اهتمام املشرع املدرسي يف اجلزائر بقضية تضمني املفاهيم  البيئية. فقداملفاهيم اليت هلا عالقة بالرتبية 

زاد حجم املوضوعات املتعلقة بأنواع البيئات تلوث  حيثالثانوي البيئية يف كتب اجلغرافيا يف الطور 
، النفايات والقمامة، االنفجار السكاين وازدياد حركة اهلجرة السكانية، التصحر واالجنراف، املاء

غري أن هناك تراجع ملحوظ يف ، الفقر واجلوع، ظاهرة االحتباس احلراري، التأثريات السلبية للمناخ
حسن عبد اهلل وهذا ما يتوافق مع دراسة ، اهيم محاية البيئة وصيانتهاتناول موضوعات تتعلق مبف

يف  ( اليت أشارت إىل عدم تضمني بعض املفاهيم املهمة الواردة يف الدراسة2002)سعيد األسمري 
 يف التعليم الثانوي. الكتب املدرسية
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 نتائج البحث

يف مرحلة التعليم العام يف  –عينة البحث  –من خالل عملية حتليل حمتوى كتب اجلغرافيا 
اجلزائر نالحظ أن املناهج الدراسية يف مادة اجلغرافيا تتضمن موضوعات وثيقة الصلة بالبيئة لكن هذا 

 يقود إىل جمموعة من املالحظات منها:
خلو مناهج اجلغرافيا يف بعض مستويات مراحل التعليم العام من بعض املفاهيم البيئية  - 

 ة اليت يف ضوئها متت عملية التحليل.املتضمنة يف القائم
فقد احتلت ، عدم التوازن يف عرض مضمون املفاهيم البيئية املضمنة يف مناهج اجلغرافيا -

 بينما عرضت مفاهيم أخرى دون تعمق والشمول .، مفاهيم موقع الصدارة
دث ما توصلت احملتوى البيئي املتضمن يف مناهج اجلغرافيا ملراحل التعليم العام ال يساير أح -

 إليه البحوث البيئية يف جمال املشكالت البيئية املستحدثة.
مناهج اجلغرافيا تعرض املفاهيم البيئية باعتبار حتصيلها هو اهلدف النهائي دون اهتمام يذكر  -

 بكسب مهارات حل املشكالت. 
تتصل  وبشكل عام ميكن القول أن املناهج الدراسية يف مادة اجلغرافيا تتضمن موضوعات 

إال انه بالرغم من وجود هذه املوضوعات ، بالبيئة ومكوناهتا ومواردها وظواهرها ومشكالهتا وقضاياها
ال ميكن القول بوجود تربية بيئية مبفهومها احلديث تستوعب اإلشارة إىل عديد املفاهيم البيئية املتضمنة 

ة إىل سلوك وقيم ومهارات تعىن باحلفاظ يف القائمة املشار إليها يف البحث مما جيعلها عاجزة عن الرتمج
وعلى اكتساب األخالق البيئية أمسى ما ترمي إليه الرتبية البيئية لتأمني التعايش ، على البيئة وتطويرها

 السليم بني الفرد والبيئة.
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إذا كانت محاية البيئة هي أسلوب للتعامل مع البيئة يأخذ باحلسبان اتزاهنا وحمدودية مواردها  

فان هذا يستدعي العمل من أجل إقامة عالقة صداقة وانسجام بني ، لكي تبقى املأوى املريح لإلنسان
والتقني أنه من العبث  االجتاه.وهذا يتطلب فهم وتوظيف العلوم اإلنسانية يف هذا ، اإلنسان والبيئة

بل البد مشاركة فعالة ، عالج مشكالت العصر مبا يف ذلك املشكالت البيئية عن طريق املعارف فقط
العلوم اليت تثري يف اإلنسان تفكريا عميقا يؤدي إىل إتباع سياسة أو  والرتبوية. هذهللعلوم اإلنسانية 

العناصر املكونة هلذا  البيئي كأحدضمن النظام  تضع اإلنسان يف مكانه احلقيقي، فلسفة جديدة
وسلوكه وتسليحه بأخالق ، ومن خالل هذه العلوم يتم العمل على تغيري تفكري اإلنسان، النظام
 وثقافة بيئية مناسبة وكفيلة جبعله فاعال ومشاركا يف محاية البيئة ومحاية مكوناهتا.، البيئة

أو مادة دراسية ، ال تعد فرعا منفصال من فروع العلم، والرتبية البيئية كطريقة حلماية البيئة 
األمر الذي يتطلب ضرورة تضمني ، مستقلة وإمنا ينبغي تنفيذها وفق مبدأ التعليم املتكامل املتواصل

مفاهيم الرتبية البيئية يف الناهج والكتب املدرسية وبناء شبكة عالقات بني مفاهيم الرتبية البيئية 
و االجتماعية يف اجملاالت الدراسية املختلفة وفق روابط طولية وعرضية يف إطار جبوانبها الطبيعية أ

بني األهداف واحملتوى والتدريس والنشاط والوسائل التعليمية والتقومي خلدمة جمال  الشمولية و التكامل
 الرتبية البيئية.
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 الدراسةملخص 
، تشهد البيئة ومشاكلها وقضاياها يف يومنا هذا اهتماما كبريا على املستويات العربية والعاملية

ومرد ذلك يرجع إىل الشعور املتنامي بأن التدهور الراهن للبيئة حيمل معه أخطار حقيقية على 
أجله الكثري من اإلنسانية كافة وهو أمر حذرت منه العديد من املؤمترات العلمية كما نشطت من 

الندوات على خمتلف املستويات وأكدت مجيعها على أن مسالة محاية البيئة واحملافظة عليها مسألة 
وإمنا هي مسالة تربوية ، معقدة ال ميكن أن تنظمها النواحي التشريعية واإلجراءات التكنولوجية وحدها

 بالدرجة األوىل.

كد على أمهية الرتبية البيئة فقد توجهت اجلهود حنو واستجابة لتوصيات املؤمترات الدولية اليت تؤ 
ضرورة تضمني مفاهيم الرتبية البيئية يف املناهج والكتب املدرسية وذلك انطالقا من طبيعة الرتبية البيئية 

  بوصفها طريقة حلماية البيئة.

 يعلق فإنه، عديدة بيئية مشكالت من يعاين ،اجملتمعات من كغريه  اجلزائري اجملتمع كان  وملا
 املوضوعات من البيئية الرتبية مفاهيم فأصبحت، ومناهجها الرتبية على املشكالت هذه حل يف اآلمال

 ومن املدرسية والكتب املناهج حمتوى يف إدخاهلا على حيرصون واليت اجلزائر يف الرتبويني بال تشغل اليت
 .اجلغرافية مناهج اخلصوص وجه على بينها

من خالل رصد ، البحث حياول تسليط الضوء على املفاهيم البيئية يف اجلزائرومن هنا فإن هذا 
 واقع مفاهيم الرتبية البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف مراحل التعليم.

 وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي:

 ؟  ما واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم العام

 ة:والتساؤالت الفرعي

 ما واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم االبتدائي؟ 

 واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم املتوسط؟ ما  

 ؟  واقع املفاهيم البيئية يف مناهج اجلغرافيا يف التعليم الثانويما  

 ستة فصول :فقد مت اعتماد ، ولتغطية االغراض املطلوبة يف هذا البحث



 

 

واملفاهيم األساسية والثانوية ، خاص باإلشكالية اليت يدور عليها البحثاألول :  الفصل 
  والدراسات السابقة.، املوجهة للبحث املقاربة النظرية السوسيولوجيةكما يتطرق فيه إىل ،  للدراسة

وذلك من ، املاضي واحلاضريتم الرتكيز فيه على االهتمام بالبيئة والتنمية بني  الفصل الثاين:
فضال عن موضوع البيئة والتنمية ، خالل البحث يف مسار حتول تفكري اإلنسان باجتاه االهتمام بالبيئة

   ..وواقع البيئة يف اجلزائر واسرتاتيجية احملافظة عليها.املستدامة 
التطور  البحث يف للرتبية البيئية ومحاية البيئة من خالل فيه الفصل الثالث: يتم التعرض 

كما يتم   تأثريات املؤمترات الدولية يف مسرية الرتبية البيئيةفضال عن ، ملفهوم الرتبية البيئية التارخيي
   .و دور املدرسة يف حتقيق هذه األهداف إىل مبادئ وخصائص وأهداف الرتبية البيئية التطرق فيه

من ، الرتبوية البيئية يف مناهج التعليم العام واقع املفاهيمإىل يتم التعرض فيه  الرابع:الفصل 
تضمني مفاهيم الرتبية البيئية يف مناهج  وأهداف، البيئةخالل التطرق إىل دور اجلغرافيا يف محاية 

 خمتلف مراحل التعليم العام. 

  : مها فصلني على اشتمل فقد للدراسة امليداين اجلانب أما
 بالعام اجلغرافيا كتب  حتليل مت حيث ،للدراسة املنهجية اإلجراءات يف ومتثل: ااخلامس الفصل  
 العام التعليم ملرحلة 2015/2016 الدراسي

و متثلت أدوات ، اقتضت طبيعة الدراسة امليدانية إتباع منهج البحث التحليلي الوثائقيوقد 
تتكون من أربع جماالت )مفاهيم( رئيسية للرتبية  مجع البيانات امليدانية يف قائمة مبفاهيم الرتبية البيئية

محاية البيئة ، املشكالت البيئية العاملية، البيئة والسكان، املشكالت البيئية، البيئية وهي النظام البيئي
حبيث يقابل كل مفهوم رئيس منها العناصر اليت تكونه إذ أن كل مفهوم رئيس يتضمن  ،وصيانتها

جمموعة من املفاهيم الفرعية اليت تتكامل فيما بينها لتعطي وصفا توضيحيا له وبذلك تكونت قائمة 
موزعا على املفاهيم الرئيسية اخلمسة للرتبية ، فرعيا ( بندا ويشكل كل بند مفهوما22املفاهيم من )

 البيئية.



 

 

، وقد مت استخدام العينة كتب اجلغرافيا لسنوات اإلصالح من التعليم العام ) الرابعة ابتدائي
، 2007/2008األوىل متوسط املؤلف يف عام  ،2003/2004اخلامسة ابتدائي املؤلفة يف عام 

و الثانية ، 2012/2013األوىل ثانوي املؤلف يف عام ، 2011/2012الرابعة متوسط املؤلف يف
 ( 2013/2014ثانوي املؤلف يف 

الفصل السادس: يتم فيه حتليل وتفسري البيانات امليدانية يف شكل عناصر أساسية ختدم 
وقد  والتساؤالت الفرعية املعروضة يف اإلشكالية الفرض العام للموضوع وتستجيب للتساؤل الرئيسي

 سفرت هذه الدراسة امليدانية عن عدة نتائـج أمهها:أ
ان كتب اجلغرافيا يف الطور االبتدائي يف اجلزائر قد تضمنت مفاهيم ذات صلة بالرتبية البيئية  •

بسيط  البيئة والسكان ومحاية البيئة وصيانتها غري أن هذا التناول كان بشكل، مثل املشكالت البيئية
 .وهذا راجع لطبيعة التلميذ وخصائصه العقلية والوجدانية، الصورمعتمدا يف ذلك على 

 عالقة هلا اليت املفاهيم من العديد تضمنت قد اجلزائر يف املتوسط الطور يف اجلغرافيا كتب  أن-
، البيئي التوازن، البيئي النظام يف املفاهيم هذه ومتثلت آلخر كتاب  من خمتلفة وبنسب البيئية بالرتبية
البيئة والسكان ، (واالجنراف التصحر، اهلواء تلوث، املاء تلوث) البيئية املشكالت، البيئات أنواع

األمراض واألوبئة..(.كما توصلنا من ، التأثريات السلبية على املناخ، النفايات، )االنفجار السكاين
حبماية لبيئة وصيانتها) أهنا مل تتطرق كثريا إىل موضوعات مفاهيم تتعلق ، خالل حتليل هذه الكتب

زيادة املساحات اخلضراء واحملافظة ، معاجلة النفايات الصلبة، مكافحة التصحر، مكافحة التلوث البيئي
 ، على مجال البيئة ونظافتها(

أن كتب اجلغرافيا يف الطور الثانوي يف اجلزائر قد تضمنت العديد من املفاهيم اليت هلا عالقة  •
اد اهتمام املشرع املدرسي يف اجلزائر بقضية تضمني املفاهيم البيئية يف كتب ز  البيئية. فقدبالرتبية 

التصحر ، زاد حجم املوضوعات املتعلقة بأنواع البيئات تلوث املاء الثانوي حيثاجلغرافيا يف الطور 
ية التأثريات السلب، النفايات والقمامة، االنفجار السكاين وازدياد حركة اهلجرة السكانية، واالجنراف

أن هناك تراجع ملحوظ يف تناول موضوعات  واجلوع غريالفقر ، ظاهرة االحتباس احلراري، للمناخ
 تتعلق مبفاهيم محاية البيئة وصيانتها

وبصفة عامة : فقد توصلت نتائج هذه الدراسة إىل املناهج الدراسية يف مادة اجلغرافيا تتضمن 
إال انه بالرغم من وجود ، رها ومشكالهتا وقضاياهاموضوعات تتصل بالبيئة ومكوناهتا ومواردها وظواه



 

 

هذه املوضوعات ال ميكن القول بوجود تربية بيئية مبفهومها احلديث تستوعب اإلشارة إىل عديد 
املفاهيم البيئية املتضمنة يف القائمة املشار إليها يف البحث مما جيعلها عاجزة عن الرتمجة إىل سلوك وقيم 

باحلفاظ على البيئة وتطويرها وعلى اكتساب األخالق البيئية أمسى ما ترمي إليه الرتبية ومهارات تعىن 
 البيئية لتأمني التعايش السليم بني الفرد والبيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé de l'étude 

 

 Aujourd’hui, l’environnement, et ses problèmes sont d’un grand intérêt aux niveaux arabe et 

international. 

Ceci est du au sentiment croissant que la détérioration actuelle de l’environnement 

porte avec de vrais dangers pour toute l’humanité qui a été averti par de nombreuses 

conférences scientifiques, et il a également été actif dans de nombreux séminaires a différents 

niveaux. 

Tous ont souligné que la question de la protection et de la préservation de 

l’environnement était complexe et il ne peut être réglementé uniquement par des mesures 

législatives et techniques, mais plutôt par l’éducation.  

Et en réponse aux recommandations des conférences internationales qui soulignent 

l’importance de l’éducation environnementale, les efforts ont été orienté vers la nécessité 

d’inclure les concepts d’éducation environnementale dans les programmes et les manuels 

scolaires, on basant sur la nature de l’éducation environnementale pour protéger 

l’environnement. 

 Et comme c’était la société algérienne, comme d’autres sociétés, souffre de nombreux 

problèmes environnementaux, il place les espoirs dans la résolution de ces problèmes sur 

d’éducation et ses programmes. 

Les concepts de l’éducation environnementale sont devenus un sujet de préoccupation 

pour les éducateurs e Algérie, et ce qu’ils souhaitent inclure dans le contenu des programmes 

et des manuels, y’compris et en particulier les programmes de géographie et d’ici, cet article 

tente de faire la lumière sur les concepts environnementaux en Algérie en surveillant la réalité 

des concepts d’éducation environnementale dans les programmes de géographie aux étapes de 

l’éducation. 

En répondant à la question principale en éducation : 

- Quelle est la réalité des concepts environnementaux dans les programmes de 

géographie en éducation publique? 

Sous-questions: 

-Quelle est la réalité des concepts environnementaux dans les programmes de géographie dans 

l'enseignement primaire? 



 

 

-Quelle est la réalité des concepts environnementaux dans les programmes de 

géographie dans l'enseignement moyen? 

- Quelle est la réalité des concepts environnementaux dans les programmes de 

géographie dans l'enseignement secondaire? 

 Et afin de couvrir, les objectifs requis dans la présente recherche six chapitres ont été 

adoptés:  

 Le premier chapitre: et spécifique au problème de la recherche et au concept d’étude 

de base et secondaires il aborde également l’approche sociologique de la recherche et les 

études antérieures.  

 Le deuxième chapitre: il se soucie de l'environnement et du développement entre le 

passé et le présent, à travers la recherche au cours de la transformation de la pensée humaine 

vers l’attention portée à l’environnement ainsi que le thème de l’environnement et du 

développement durable et la réalité de l’environnement en Algérie et sa stratégie de 

préservation. 

Le troisième chapitre: il s’adresse à l’éducation environnementale et à la protection 

de l’environnement à travers des recherches sur l’évolution historique du concept d’éducation 

environnementale, ainsi que sur l’impact des conférences internationales dans le processus 

d’éducation environnementale, et il aborde également les principes ; les caractéristiques et les 

objectifs de l’éducation environnementale et le rôle de l’école dans la réalisation de ces 

objectifs. 

 Le quatrième chapitre: il s’adresse à la recherche des concepts d’éducation 

environnementale dans les programmes d’enseignement, en abordant le rôle de la géographie 

dans la protection de l’environnement, et les objectifs d’intégré les concepts d’éducation 

environnementale dans les programmes .on cursus des différentes étapes de l’éducation. 

Le coté champ de cette étude comprenait deux chapitres qui sont  

Le cinquième chapitre: représenté dans les procédures méthodologiques de l’étude, 

ou les livres de géographie ont été analysés durant l’année scolaire 2015/2016. 

La nature de l’étude sur le terrain a nécessitait une approche analytique documentaire 

et les outils de collecte de données sur le terrain étaient une liste de concepts d’éducation 

environnementale composée de quatre domaines (concepts) principaux d’éducation 



 

 

environnementale qui sont : écosystèmes, problèmes environnementaux, mondiaux 

environnement et population, protection st conservation de l’environnement. 

De sorte que chacun des concepts majeurs corresponde aux éléments qu’il constitue. Et 

chaque concept majeur comprend un ensemble de sous- concepts qui se complètent pour en 

fournir une description descriptive. 

Et ainsi, la liste de concepts comprenait 22 éléments et chaque élément constitue un 

sous –concept distribué sur les cinq concepts clés de l’éducation environnementale et il a été 

utilisé comme échantillons , les livres de géographie pour les quatrième et cinquième année 

primaire écrit en 2003-2004, les livres de géographie pour les première année moyenne écrit 

en 2007-2008 ,quatrième année moyenne écrit en 2011-2012 ,première année secondaire écrit 

en 2012-2013 ,et deuxième année secondaire écrit en 2013-2014. 

Le sixième chapitre : analyse et interprète les données de terrain sous forme 

d’éléments essentiels qui servir la prémisse générale du sujet et il répond à la question 

principale et aux sous –questions présenté dans la problématique, et cette étude de terrain a 

abouti à plusieurs résultats, le plus important : 

- Que les livres de géographie du primaire, en Algérie aient inclus des concepts liés et 

relatif à l’éducation environnementale, tels que les problèmes environnementaux, 

environnement et population, et la protection et la conservation de l’environnement. 

Cependant, cette approche était simplement basée sur des images, et cela est du à la 

nature de l’élève et à ses caractéristique mentales et émotionnelles. 

-Que les livres de géographie dans l’enseignement moyen en Algérie a inclus de 

nombreux concepts liés à l’éducation environnementale et à  

Et à des taux différents d’un livre à l’autre.et ces concepts étaient : écosystème, 

équilibre écologique, types d’environnement, problèmes environnementaux (pollution de 

l’eau, pollution de l’aire, désertification et érosion), environnement et population (explosion 

démographique, déchets, impacts négatifs sur le climat, maladies et épidémies…). 

Et en analysant ces livres, nous avons constaté qu’ils ne traitaient pas beaucoup des 

sujets et des concepts liés à la protection et à la conservation de l’environnement (lute contre 

la pollution de l’environnement lutte contre la désertification, traitement des déchets solides, 

augmentation des espaces verts, et préservation de la beauté et de la propreté de 

l’environnement). 



 

 

-Que les livres de géographie dans l’enseignement secondaire en Algérie a inclus de 

nombreux concepts liés à l’éducation environnementale et l’intérêt du législateur scolaire en 

Algérie a accru la question de l’intégration des concepts environnementaux dans les livres de 

géographie dans l’enseignement secondaire, ou le volume de sujets lié aux types 

d’environnements a augmenté( pollution de l’eau, désertification et érosion, explosion 

démographique et migration accrue de la population, déchets et ordures, impacts négatifs du 

climat, réchauffement de la planète, pauvreté et faim),cependant il ya un déclin marqué en 

abordant les questions liées aux concepts de protection et d’entretien de l’environnement. 

Et, en général, les résultats de cette étude ont révélé que le programme d’étude en 

géographie comprenait des sujets liés à l’environnement et à ses composants, ses ressources, 

ses phénomènes st ses problèmes. 

Cependant, malgré l’existence de ces sujets, il n’existe pas d’éducation 

environnementale au sens moderne du terme qui contiennent la référence à de nombreux 

concepts environnementaux contenus dans la liste mentionnée dans la recherche les rendant 

incapables de se traduire par des comportement , des valeurs et des compétences liée à la 

préservation et au développement de l’environnement et pour donner à l’éthique 

environnementale, le plus haut objectif de l’éducation environnementale pour assurer une 

coexistence saine entre l’individu et l’environnement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Study Summary 

To day, the problems and issues of environment have been of great interest at the Arab 

and international levels. This is because of the growing feeling that the current degradation of 

the environment carries with it real dangers to humanity which was warned by many scientific 

conferences and it has also been active for many seminars at various levels. 

All confirmed that the protection and preservation of the environment is a complex 

issue and it cannot be regulated by legislative and technological measures alone, but rather by 

an educational issue in the first place. 

And in response to the recommendations of international conferences which confirms 

the importance of environment education, efforts have been directed to wards necessity to 

include concepts of environmental education in the curriculum and school books. 

This is based on the nature of environmental education as a way to protect the 

environment. 

As Algerian society as well as other societies suffer from many environmental 

problems, and its articulate and the concepts of environmental education have become subjects 

which are occupied by education in Algeria which they are careful to enter them in the 

curriculum content and in the school books including in particular the geography curriculum 

and from here, this research try to highlighting environmental concepts in Algeria, through 

monitoring the reality of the concepts of environmental education in the curricula of 

geography in the education stages. 

By answering the main question: 

-What is the reality of environmental concepts in geography curricula in the general 

education? 

And sub questions are: 

- What is the reality of environmental concepts in geography curricula in the primary 

education? 

-What is the reality of environmental concepts in geography curricula in the 

intermediate education? 

-What is the reality of environmental concepts in geography curricula in the high 

school? 



 

 

And to cover the required purposes in this research six chapters have adopted| : 

Chapter one: is related to the research problem and the basic and secondary concepts of 

the study, it also deals with the sociological approach to research and previous studies. 

Chapter two :focusing on the interest of environment and development between past 

and present and that is through research into the course of the transformation of human 

thinking towards the environment as well as the theme of the environment and sustainable 

development and the reality of the environment in Algeria and the strategy of preserving them. 

Chapter three :focus on environmental education and environmental protection through 

research into the historical development of the concept of environmental education, as well as 

the Impact of international conferences in the march of environmental education, and it also 

addresses the principles characteristics and objectives of environmental education, and the role 

of school in achieving theses objectives. 

Chapter four :in witch, exposure the reality of the concepts of the environment in 

public education curricula by addressing the role of geography in protecting the environment 

and the objectives of incorporating concepts of environmental education in the curricula of 

various stages of public education. 

However the field side of the study included two chapters: 

Chapter five: represented in the methodological procedures of the study, where 

geography books were analyzed in the academic year 2015/2016 for general education. 

The nature of the field study involve following the documentary analytical research 

method, and field data collection tools were a list of environmental education concepts and it 

consists of four main areas of environmental education which is next the ecosystem, 

environmental problems, environment and population, global environmental problems, 

protection and safety of the environment. so that each concept corresponds to the head of the 

elements that is constitutes and each major concept includes asset of sub concepts which are 

integrated among themselves to give a description of it .thus ,the list of concepts consisted of 

22 items, each item constitutes a sub -concept distributed on the five main concepts of 

environmental education 

As ample of geography books has been used (fourth and fifty primary author in 

2003/2004, first middle author in 2007/2008, fourth middle author in 2011/2012, first 

secondary author in 2013/2014) 



 

 

Chapter six: analysis and interpretation of field data in the form of essential elements 

how serve the general premise of the subject, and responds to the main question and sub 

questions presented in the problematic  

This field study has resulted several results are most important: 

That, books geography in primary stage in Algeria has included concepts related to 

environmental education such as environmental problems, environmental and population and 

environmental protection, however, this approach was simple based on photos and this is due 

to the nature of the student and its mental and emotional characteristics. 

That books geography in the middle stage in Algeria have included many concepts 

which are related to environmental education in different proportions from book to book, these 

concepts were I, the ecosystem, environmental balance, types of environments, environmental 

problems(water and air pollution, desertification and erosion),environment and population, 

population explosion, waste, negative impacts on climate, diseases and epidemics…)  

And by analyzing these books, we found that they did not touch much of the topics and 

concepts of environmental protection )combating pollution, combating desertification, treating 

solid waste, increasing green spaces and preserving the beauty and cleanliness of the 

environment  (  

 That books geography in the secondary stage in Algeria have included many concepts 

related to environmental education. The interest of the school legislator in Algeria has 

increased the issue of including environmental concepts in the geography books of the 

secondary stage, where the volume of topics related to types of environments increased have 

increased) water pollution, desertification and erosion, population explosion , increased 

population migration, waste and garbage, negative impacts of climate, global warming, 

poverty and hunger 

But, there is a marked decline in addressing issues related to concepts of environmental 

protection. 

In general, the results of this study have reached: curriculum in geography includes 

subjects related to the environment, its components, resources, phenomena, problems and 

issues. However, despite the existence of these subjects, it can not be said that there is an 

environmental education in its modern concept, which absorbs the reference to the many 

environmental concepts included in the list referenced in the search, making them unable to 



 

 

translate into behavior, value and skills related to the preservation and development of the 

environment and to the acquire environmental ethics, its highest purpose of environmental 

education to ensure healthy coexistence between the individual and the environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


