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 المقدمة
 ونوضح ان قدماءالمصريين اول من قامو بتلقين التربيه البيئيهه جييهال و وليميه 
 اجييهههههال القادمهههههه لهههههيل نهههههم مصهههههر نالههههه  ول هههههن نهههههم يميههههه  انااءال هههههالو

 
قدماءالمصريين بتهدريل ماهاميو التربيهه البيئيهه عبهر اييهال و ايه   لقد قاو علماء

الههل امايههه التربههه ال راعيههه مههن التلههو  والههل امايههه  قههامو بتلقههين اهاههال و
الايويههه والههل الماانلههه علههم مصههوبه  لم روعههاو والههل الههتمدو الم اناههه

البيئيه اصهباو رالهمه نهم عقهل  التربه ال راعيه اتم ان مذه المااميو نم التربيه
 مهلهههههههه  لههههههههنه يناههههههههذما بايمههههههههان9000الاههههههههى  المصههههههههر  عبههههههههر 

 
ان  يبل  وليله ايويهه جمتبهار تلهو  الميهاه ايه هائر اج اومو اول من التمدمو

 مذا الهائر ج يشر  اجا المياه المامونه ناذا شر  من الماء شربوه وان لو يشر 
  لهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههو يشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههربوه

 
بنلهاو اايهه نهم  وعندما ياء اجلىو لانيف لي لو البشر ان هللا قد مل  مهذا ال هون

 (لدقه نيقول ت الم ) ان  ل شئ ملقناه بقدر
 
 

ان هللا قهد مله  اجنلهان لي هون يه ءا مهن مهذا ال هون ولهيل  اوضهح اجلهىو ولقهد
  له مانيه ال ون مل ا له وانما هللا لمر

ولهيل  وبراو انه ي ء مهن مهذه اجرا اجانهه مناهذ جوامهر هللا ن هو مهدير اجرا
مالك ل ا ولهيل متصهرف ني ها انهه ملهتملف علهم ادارت ها والهتهمارما ومهو لهذلك 

  ي ههها نييههه  ان يتصههرف ني ههها تصههرنا امينههها نهههم اههدود امانتههههامههين عل امههين
 

الاياتيهه قههد ملق هها هللا لنها وبالتههالم نهان اجنتاهها  ب ها ي تبههر نههم  ان يميه  المههوراد
لهذلك ييه  عليهه ان يراعهم نهم التصهرف ني ها مصهلاه النهال  اجلىو اقا لليمي 

الا  نم التصرف ان ي رف ان مذه المل يه ومذا  يمي ا ن و شر اء ني ا  ما يي 
 من ب ده جيناصر نم ييله نقه ول ن نم اجييال

 ودعهههههههههم اجلهههههههههىو للت ميهههههههههر واجنشهههههههههاء وال مهههههههههل علهههههههههم اصهههههههههى  اجرا
هللا صهلم هللا عليهه ولهلو )مهامن ملهلو ي هرل ارلها او يه ر   رعها  نقهال رلهول

 نيا ل منه هير 
 

اهد و نلهيله اذا قامهو اللهاعه ونهم يهد ا او ب يمهه اج هان لهه بهه صهدقه او انلهان
 .نلي رل ا

 
 
 



  
مناك شهبه اتاها  بهين المتمصصهين علهم بن البيئهة عههار ي هين نيهه ا نلهان 

مقومهاو اياتهه و ويمهارل نيهه عىقاتهه مه  بقرانهه مهن البشهر و  وياصل منه علم
ب ها اتهم تههورو مهن ميهرد الهتاادا ا نلهان مهن مهوارد  متااعىً ومؤهراً ومتأهراً 
تدميرما وعما عن قصد بو عن ي هل و وب بهر هاهرا نه   ل علمالبيئة علم التن ان ا ب

والت نولوييههة ثالتهه  ت ههد لههىااً ذا اههدين و نقههد  مههذا الميههال ث الهههورا الصههناعية
بيئية اايهة نه  المههورا و لهذا ويه  عليهه )  بنادو ا نلان ل ن ا بويدو مش ىو

 هها وقههدرت ا عليههه بن يههدرك عىقت بي ا نلههان ( بن ي هه  تلههك الاقيقههة و ويت ههين
  والتيابات ا

 
علم تربية ا نلان تربية بيئية و تهؤدي نه   و وبصبح من الضروري بن يتيه الي د

و يلههاعد علههم الههت ىل مواردمهها  الن ايههة علههم لههلوك عنلههان  متاضههر مهه  البيئههة
وال مل علم اهل مشها ل ا مهن  بهريقة ييدا و والتمهيه لتنمية الموارد المتيددا و

  .بيئة و واياا ب هر ل ادا لإلنلانبيل عهاء بنضل لل
 

 ويههتو مههن مههىل التربيههة البيئيههة توعيههة اعنههراد واليماعههاو ببيئههت و و نضههى عههن
ت ويدمو بالم ارف والقيو والم اراو و والمبرا الت  تيلر ل و لبل اهل مشه ىت ا 

الااضر والملتقبل و وت ون لهدي و القهيو واجتيامهاو والم هاراو الى مهة لا هو  ن 
بهين ا نلهان واضهارته و واهل المشه ىو القائمهة ومنه  ل هور مشه ىو   ىقاوال

  والتمايهف مهن اهدا بضهرار التلهو  البيئه  و وتهدريب و علهم اتمهاذ بيئيهة يديهدا و
اللليمة و ياية عدارا البيئهة مه  الهتمداو الت نولوييهاو الاديههة و  القراراو البيئية
  . بي يهههههة والبيئيهههههةا نتهههههان وتينههههه  ال هههههوار  اله و يايهههههة  يهههههادا

بصهباو ملههئولية عامهة تتامل ها المؤللههاو  علهم ذلهك يتضهح بن التربيههة البيئيهة
ال ه ء اع بهر نه  تاقيه  التربيهة البيئيهة  والمنلماو دولياً وعقليميا ومالياً و ويقه 

بتربية الننء من مىل برامي ها  علم عات  المؤللاو التربوية و ن   الت  ت ن 
التربوية الت  ييه  بن  للاو الت ليمية ن  مقدمة المؤللاوالمتنوعة وتأت  المؤ

مهىل مقررات ها  تتبنم البهرام  الته  ت هدف علهم تاقيه  بمهداف التربيهة البيئيهة مهن
  . الدرالية

 
  : ما وو التربية البيئية

 مو ي هد ت ليمهم مويهه بو مقصهود ناهو الت هرف وت هوين المهدر او لا هو ال ىقهة
 ئته بأب ادما ا يتماعية والهقانية وا قتصادية والبيولوييةالم قدا بين ا نلان وبي

والهبي يههة اتههم ي ههون واعًيهها بمشهه ىت ا وقههادرا علههم اتمههاذ القههرار ناههو صههيانت ا 
نههم اههل مشهه ىت ا مههن بيههل تالههين نوعيههة الايههاا لنالههه وعلههرته  وا لهه او

  . ولميتم ه وال الو
 

 منلمههة لت ههوين القههيو واجتيامههاووي رن هها مامههد صههابر لههليو بأن هها ث ال مليههة ال

 الملخص



 والم اراو الى مة لا و ال ىقاو الم قدا التهم تهربه ا نلهان واضهارته بالبيئهة و
وجتمههاذ القههراراو المنالههبة المتصههلة بنوعيههة البيئههة و واههل المشهه ىو القائمههة و 

  . علىمن  ل ور مش ىو بيئية يديدا وال مل
 

  بمداف التربية البيئية
اعدا اعنههراد والميموعههاو اجيتماعيههة نههم ا تلهها  الالالههية ملهه : الههوعم -

  ومش ىت ا والوعم للبيئة ال لية
تيههار   الم رنههة م ملههاعدا اعنههراد والميموعههاو اجيتماعيههة للاصههول علههم -

 متنوعة نم البيئة و وا تلا  تا و بلالم للبيئة ومش ىت ا.
يهة نهم ا تلها  لللهلة مهن اجتيامهاو م ملهاعدا اعنهراد والميموعهاو اجيتماع -

اجمتمههاو بالهبي ههة و والمااهه او للملههاممة الااعلههة نههم تالههين  القههيو ومشههاعر
  . واماية البيئة

 الم ههاراو م ملههاعدا اعنههراد والميموعههاو اجيتماعيهة نههم ا تلهها  الم ههاراو -
  . نىتشميص وال مش ىو البيئة

يههة ج تلهها  الم رنههة اجيتماع الملههاممة م تههونير الاههرص لونههراد والميموعههاو
بالملهاممة بوصها و  الضرورية لصهن  القهرار و واهل المشه ىو و ممها يلهمح ل هو

 وليو لتا  ) مواهنين ملئولين نم تمهيه وعدارا ميتم  ديمقراهم نم اين تقدو
) stapp ال ليهة و  ب دف عاو للتربية البيئيةومو م ث ت وين المواهن الملو بالبيئة

والاههوان   و المرتبهههة ب هها و والمهه ود بههال لو واجتيامههاووالم ههتو ب هها وبالمشهه ى
واجلت او والم اراو الى مة لل مل الارد  واليماعم لال المش ىو البيئيةالااليهة 

  و والايلولة دون ل ور مش ىو يديدا
  ااماااية التربية البيئية ن  

 ًمهها بالبيئههةتلهه م التربيههة البيئيههة علههم تهههوير عههالو لهه انه ب هههر عالاًلهها وامتما
ومشهه ىت ا و ويمتل ههون الم ههارف والم ههاراو والههدوان  واجلتهه او بال مههل نههراد  

  لال المش ىو القائمة ومن  ل ور مش ىو يديدا ويماعاو
  

 
 

 المقدمـــــة
 

االجياال  لقدماء المصريين اول من قاموا بتلقين التربية البيئية الجياالمم ولجمياع
 كاااااااان فاااااااا  جميااااااااع ان اءالعااااااااالمالقادماااااااا  لااااااااي  فاااااااا  مصاااااااار ف ساااااااا  ول

 
قدماءالمصريين بتدري  مفاهيم التربي  البيئي  عبر اجياالمم  ياق قاامو  لقد قام علماء
اسا   مايا  التربا  العراعيا  مان التلاوق واسا   مايا  لمعروعاات  بتلقين اطفالمم

ال يويا  واسا  الم اف ا  علا  خصاوب  التربا  العراعيا   واسا  اساتخدم المكاف ا 
البيئيا  اصاب ت راساخ  فا  عقال الفاصر المصار   مفاهيم ف  التربيا  ت  ان هذه ال



 مطلااااااااااااااااا  سااااااااااااااااان  ينفاااااااااااااااااذها بايماااااااااااااااااان9000عبااااااااااااااااار 
 

ان  طاائر االياب  كوسايل   يويا  الختباار تلاوق الميااه  ياق اوهم اول مان اساتخدمو
 هذا الطائر ال يشر  االا المياه المامون  فاذا شر  من المااء شاربوه وان لام يشار 

  لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام يشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااربوه
 

بن اام غايا  فا   ا جاء االسصم ل نياف لايعلم البشار ان َّللا قاد خلا  هاذا الكاونوعندم
 لدق  فيقول تعال  ) ان كل شئ خلقناه بقدر(

 
 

ان َّللا قد خل  االنسان ليكون جعءا من هذا الكون ولاي  الكاون  ولقد اوضح االسصم
  ل  مافي  ملكا ل  وانما َّللا سخر

ولاي   منفاذ الوامار َّللا فماو مادير االرن وبارغم انا  جاعء مان هاذه االرن االانا 
 مالك لما ولي  متصرف فيما ان  مستخلف عل  ادارتما واستثمارها وهو لذلك امين

 امين عليما فيج  ان يتصرف فيما تصرفا امينا ف   دود امانت 
 
ال ياتي  قد خلقما َّللا لنا وبالتال  فان االنتفاا  بماا يبتبار فا   ان جميع الموراد        

لاذلك يجا  عليا  ان يراعا  فا  التصارف فيماا مصال   الناا   الساصم  قاا للجمياعا
ان يعرف ان هذه الملكي  وهاذا ال ا  فا  التصارف  جميعا فمم شركاء فيما كما يج 

 من بعده الين صر ف  جيل  فقط ولكن ف  االجيال
 ودعاااااااا  االسااااااااصم للتعمياااااااار واالنشااااااااااء والعماااااااال علاااااااا  اصاااااااااصر االرن

َّللا علياا  وساالم )مااامن مساالم يباار  غرسااا او يااعر  عرعااا َّللا صاال   فقااال رسااول
اذا قامات السااع  وفا  ياد  او بميما  االكاان لا  با  صادق  فياكال منا  طيار او انساان
 ا دكم فسيل  فليبرسما.

خصل العقود الثصثة األخيرة ت ولت البيئة ومشكصتما مع تفاقم تداعياتما الوخيمة الا  
في كل مكان من العالم، ال عل  المعنياين بشاؤون قضايا ساخنة تفرن نفسما بإل ار 

البيئة والمتخصصين بما، ف س ، بل وعل  جميع النا  أينما وجادوا و يثماا كاانوا، 
ببن الن ر عن مستو  معيشتمم، و اروف  يااتمم، ومساتواهم التعليماي والثقاافي. 

ي  جمياع الكل أصبح متأثراً، و ت  متضرراً، من تردي البيئة ومقوماتماا. بياد أنا  لا
المعنيااين ممتمااين بتااداعيات المشااكصت البيئيااة ويسااعون لمعالجتمااا، مااع أن هااؤالء 
يعرفاون أن مان يرغا  باالعيم بأماان، ويساع  خياراً لذريتا ، مطالا  ب ماياة البيئاة 

 والعناية بما يداً بيد مع اآلخرين الذين يشاركون  العيم فيما والنشاط في  لما. 
ا مممة ترتبط وثي  اإلرتبااط باوعي اإلنساان وثقافتا  إن  ماية البيئة والعناية بم

البيئية.وفي هذا المضمار للتربياة البيئياة دور كبيار فاي خلا  الاوعي والثقافاة البيئياة، 
 وبالتالي في  ماية البيئة ورعايتما وت سينما وتطويرها. 

 
 الفصل األول



 البيئة والتربية: 
اط العلميااة،والمفرر أن أصاابح مصااطلح يالبيئااةي شااائع االسااتخدام فااي األوساا

إساتخدام  أخااذ يتعايااد عنااد عامااة النااا  يوماااً بعاد اَخاار. وفااي ضااوء ذلااك نجااد للبيئااة 
تعاريف عديدة ومختلفة، باختصف عصقاة اإلنساان بالبيئاة. فالمدرساة بيئاة، والجامعاة 
بيئة، والمصنع بيئة،والمؤسسة بيئاة، والمجتماع بيئاة، والاوطن بيئاة،والعالم كلا  بيئاة. 

ن الن اار إلاا  البيئااة ماان خااصل النشاااطات البشاارية المختلفااة، كااأن نقااول، البيئااة ويمكاا
العراعياااة، أو الصاااناعية، أو الثقافياااة، أو الصااا ية، أو االجتماعياااة،أو السياساااية،أو 

 الرو ية.
 

 وممما كانت الن رة إل  البيئة ومجاالتما، فإن التعاريف الواردة بشأنما هي كاآلتي:
لذي يعيم في  اإلنسان، وي صال منا  علا  مقوماات  ياتا  مان البيئة هي اإلطار ا-1

غااذاء وكساااء ودواء ومااأو ، ويمااار  فياا  نشاااطات  وعصقاتاا  مااع أقراناا  ماان بنااي 
 البشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار. 

 
البيئة تعني كل ما هو خارج عن كيان اإلنسان، وكل ما ي ايط با  مان موجاودات، -2

تاااي يساااكن عليماااا فتشااامل الماااواء الاااذي يتنفسااا ، والمااااء الاااذي يشااارب ، واألرن ال
ويعرعما، وما ي يط ب  من كائنات أو جماد. باختصار هي اإلطار الذي يماار  فيا  
  ياتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  وأنشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطت  المختلفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 

 
البيئة بالمعن  العلمي المتداول تتمثل في ثصق جوانا  رئيساية، جانا  اقتصاادي، -3

 وجان  اجتماعي، وجان  فيعيائي طبيعي.
  
قة يتضااح لنااا مااد  العصقااة الوثيقااة بااين اإلنسااان وماان خااصل التعاااريف الساااب       

والبيئة، فمي إطاار وجاوده، وم اددة ألنشاطت  ومساتويات معيشات ، ولاذا ينبباي علا  
 اإلنسان أن يكون عامص إيجابيا، يؤثر في البيئة  ت  ي اف  عل  ذات  وم يط .

 
خااصل  ومان هااذا المن ااور، تااأتي ضاارورة تنميااة الااوعي البيئااي عنااد الفاارد ماان       

التربية البيئية، فمساهمة التربية عموماا مان خاصل نشار المعلوماات الخاصاة بماا مان 
منطل  التعرياف بالمشاكصت البيئياة والادعوة إلا  اساتخدام مواردهاا اساتخداما ساليما 
وغير هدام، يشكل أهمية بالبة في تنمية الاوعي. فماذه الماوارد وذلاك االساتخدام إنماا 

نع اإلنساان نفسا . وماا دام األمار كاذلك، فاص باد مان يتعرضان لمشكصت هي مان صا
 ماية هذه البيئة مان اإلنساان ذاتا . وهاذا يتطلا  تنمياة الاوعي البيئاي لديا ، وغار  
 الشااااااااااااااااااااااااااااااااعور بالمسااااااااااااااااااااااااااااااااؤولية تجاااااااااااااااااااااااااااااااااه البيئااااااااااااااااااااااااااااااااة.. 
وال ساابيل إلاا  ذلااك إال بالتربيااة البيئيااة التااي ماان خصلمااا نسااتطيع خلاا  إدراك واسااع 

ن، عل  أن ال تكون إدراكية ف س ، وإنماا ينبباي أن تكاون للعصقة بين البيئة واإلنسا
سلوكية أيضا، تشعره بمسئوليت  في المشااركة فاي  ماياة البيئاة الطبيعياة وت ساينما، 



وتجن  اإلخصل بماا، وذلاك بتبناي سالوك مصئام يماار  بصافة دائماة علا  المساتو  
 الفردي والجماعي .

 
لادول إلا  تادري  الكاوادر الصعماة التاي وألهمية الموضو  عملت العديد من ا       

تقوم عل  نشر وتنمية الوعي البيئي لاد  المتعلماين، وإشابا  صافة الممارساة البنااءة 
 لسلوكيات األداء لديمم تجاه مواردهم وبيئتمم.

وأخيراً؛ فالتربية البيئياة، هاي مفماوم ترباوي أساساا، يجعال مان عناصار البيئاة 
آن وا د، ومان ثام ينبباي اساتخدام  فاي كال فارو  مجتمعة موردا علميا وجماليا في 

 التربية  ت  يكون المتعلم مادركا للمعاارف  اول البيئاة ولادوره  ياال عناصارها   . 
 

 هل للتربية البيئية دور في  ماية البيئة ؟ 
في مؤلف  القيم الموسوم :ي اإلنسان والبيئة:دراساة فاي التربياة البيئياةي    أولا  

الساعود أهمياة كبيارة لادور التربياة فاي  ماياة البيئاة، متنااوالً  األستاذ الادكتور راتا 
بالتفصااايل دور كااال مااان المدرساااة، والجامعاااة، ورياااان األطفال،واألسااارة، ودور 
العباااادة، واإلعاااصم، والمن ماااات غيااار ال كومياااة فاااي  ماياااة البيئاااة )سااانعرن لماااا 

الوسااائل ماان بالتفصاايل ال قاااً(، متبنياااً منمجاااً خاصاااً فااي توضاايح دور كاال ماان هااذه 
خصل عرن المشكصت البيئية الرئيسية الثصق ) األنفجار السكاني، والتلوق البيئي، 
وإسااتنعاف المااوارد الطبيعيااة( وتبيااان الاادور الوقااائي والاادور العصجااي معاااً لكاال ماان 
وسائل  ماية البيئة الاثصق ) العلام والقاانون والتربياة( فاي التصادي لماذه المشاكصت 

 البيئية.
وساائل رئيساية ل ماياة البيئاة ووقايتماا مان األخطاار القائماة، أو  3لسعود ال  يشير ا

معالجااة مااا أصااابما ماان تمديااد، ومااا تعرضاات لاا  ماان ويااصت، هااي العلاام، والقااانون، 
والتربيااة، ملفتاااً اإلنتباااه الاا  أن الكثياار ماان البااا ثين فااي مجااال البيئااة ياارون ان دور 

ور العلام او القااانون، ذلاك ان التربيااة هاي التااي التربياة فاي  مايااة البيئاة يبااع كثياراً د
تصيغ شخصيات األفراد ليكونوا علماء، وهي التي تبير من سلوكيتمم لتقبل تعليماات 
 القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانون واإلنصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايا  لنصوصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 
وقد  مرت عبر التأريخ اإلنساني مجموعة مان اآلراء واألفكاار التاي  اولات ت دياد 

غااادا مااان أكثااار مفااااهيم التربياااة شااايوعاً،  مفماااوم التربياااة، إال أن مفماااوم التكياااف قاااد
وأصب ت ن رياة التكياف القائلاة باان التربياة عملياة تكياف أو تفاعال ماا باين الماتعلم 
والبيئة التي يعيم فيما، من أكثار الن رياات قباوالً لاد  الماربين فاي ت ديادهم لمعنا  

لماتعلم التربية. وبمقتض  هاذه الن رياة تعتبار و يفاة المعلام، فاي األساا ، مسااعدة ا
علا  تكيياف نفسا  وفقاااً لبيئتا .ومعن  ذلاك ان جمياع الاادرو  التاي يلقيماا المعلام فااي 
مختلف المواضيع، وما يراف  هذه الدرو  من مطالعات في المكتبات، وتجار  في 
المختبااارات، وعياااارة للمتاااا ف والمعاااارن، وجاااوالت فاااي المصاااانع والماااعار ، 

مختلااف أنااوا  النشاااطات المنمجيااة ور ااصت الاا  أألماااكن األثريااة، وغيرهااا، ماان 
والصمنمجيااة، تعتباار وسااائل تسااتخدم لمساااعدة المااتعلم علاا  تكييااف نفساا  وفقاااً لبيئتاا  

ان ن رية التكيف هذه، قاد شارعت  -والكصم للسعود -.ولعلنا ال نجافي ال قيقة إن قلنا



تربيااة األبااوا  ل مااور نااو  جديااد ماان أنااوا  التربيااة المتعااددة) كالتربيااة الخلقيااة، وال
الممنية، والتربية الوطنية، والتربياة الصا ية، والتربياة اإلساتجمامية، وغيرهاا(، هاو 

 التربية البيئية   ، فما المقصود بما ؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 مفموم التربية البيئية: 

 ما هو مفموم التربية البيئية وما الذي تسع  إلي  ؟ 
 Environmental Educationياة البيئياة عرفت جامعاة ألياوني األمريكياة الترب

بأنمااا نمااط ماان التربيااة يماادف الاا  معرفااة القاايم وتوضاايح المفاااهيم وتنميااة الممااارات 
الصعمة لفمم وتقادير العصقاات التاي تاربط باين اإلنساان وثقافتا  وبيئتا  البيوفيعيائياة. 

ساائل كما إنماا تعناي التمار  علا  إتخااذ القارارات ووضاع قاانون للسالوك بشاأن الم
 المتعلقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة بنوعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة البيئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 
وعرفمااا القااانون العااام للواليااات المت اادة بإنمااا عمليااة تعليميااة تعنااي بالعصقااات بااين 
اإلنسان والطبيعة، وتشمل عصقة السكان والتلوق، وتعادد الساكان والتلاوق، وتوعياع 
الموارد، وإستنفاذها، وصاونما، والنقال والتكنولوجياا، والتخطايط ال ضاري والريفاي 

 مع البيئة البشرية الكلية.
 وُتعرف التربية البيئية أيضاً بأنما: 

 * الاااتعلم مااان أجااال فمااام وتقااادير الااان م البيئياااة بكليتماااا، والعمااال معماااا وتععيعهاااا. 
* التعلم للتبصر بالصورة الكلية الم يطة بمشكلة بيئية بعينما من نشأتما ومن وراتماا 

ة التاي تساببما وال لاول والمقتر اة للتبلا  وإقتصادياتما وثقافاتماا والعملياات الطبيعيا
 عليماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. 
* أنما تعلم كيفية إدارة وت سين العصقات في اإلنسان وبيئت  بشامولية وتععياع. وهاي 
تعلاام كيفيااة إسااتخدام التقنيااات ال ديثااة وعيااادة إنتاجيتمااا، وتجناا  المخاااطر البيئيااة، 

 عقصنية.وإعالة العط  البيئي القائم، وإتخاذ القرارات البيئية ال



* عملياااة تكاااوين القااايم واإلتجاهاااات والمماااارات والمااادركات الصعماااة لفمااام وتقااادير 
العصقااااات المعقاااادة التااااي تااااربط اإلنسااااان و ضااااارات  بم يطاااا  ال يااااوي الفيعيقااااي 

 والم اف ة عل  مصادر البيئة. 
هاي عملياة بنااء  -من وجمة ن ر األستاذين رشايد ال ماد وم ماد صاباريني -والتربية
إلتجاهات والمفاهيم والممارات والقدرات والقيم عند األفراد فاي إتجااه معاين وتنمية ل

لت قي  أهداف مرجوة. والتربية باذلك تكاون بمثاباة إساتثمار للماوارد البشارية يعطاي 
مردوداً ديناميكياً في  ياة األفراد وتنمية المجتمعات. وفي هاذا المفماوم للتربياة، فاان 

ين القايم واإلتجاهااات والممااارات والماادركات الصعمااة التربياة البيئيااة هااي عمليااة تكااو
لفمم وتقدير العصقاات المعقادة التاي تاربط اإلنساان و ضاارت  بالبيئاة التاي ي ياا بماا، 
وتوضاايح  تميااة الم اف ااة علاا  مااوارد البيئااة ضاارورة  ساان إسااتبصلما لصاااالح 

 اإلنسان، و فا اً عل   يات  الكريمة ، ورفع مستويات معيشت    . 
التربيااة البيئيااة فمااي، بأختصااار، الجاناا  ماان التربيااة، الااذي يساااعد النااا  علاا   أمااا

العاايم بنجااار علاا  كوكاا  األرن، وهااو مااا يعاارف بااالمن   البيئااي للتربيااة. كمااا 
تعرف التربية البيئية عل  أنما تعلم كيفية إدارة وت سين العصقات بين اإلنسان وبيئتا  

ة ايضاااً تعلاام كيفيااة إسااتخدام التقنيااات ال ديثااة بشاامولية وتععيع.وتعنااي التربيااة البيئياا
وعيااادة إنتاجيتمااا، وتجناا  المخاااطر البيئيااة، وإعالااة العطاا  البيئااي القااائم، وإتخاااذ 

 القرارات البيئية العقصنية    . 
وُتعد التربية البيئية إتجاهاً وفكراً وفلسفة، هدفما تسليح اإلنسان في شت  أرجاء 

ضامير بيئاي( ي ادد سالوك  وهاو يتعامال ماع البيئاة فاي أي  العالم بـ )خل  بيئي( أو )
مجاااال مااان مجاالتماااا..ي الخلااا  البيئااايي يجااا  ان يكاااون العامااال الماااؤثر فاااي إتخااااذ 
القرارات البيئية ممما كان مستواها.. بناء مدينة، أو إنشاء جسار، أو شا  طريا ، أو 

لقمامااة بناااء سااد، أو إقامااة مصاانع، أو إصااطياد ساامك فااي نماار، أو الااتخل  ماان ا
المنعليااة،أو التنااعه علاا  شاااطئ الب اار أو فااي  ديقااة عامااة..و ت  القاارارات األكباار 
علاا  المسااتو  السياسااي واإلقتصااادي، يجاا  ان ت ساا   ساااباً للبيئااة فااي إطارهااا 
العااالمي ألن المصااالح البشاارية وا اادة، ومسااتقبل الجاان  البشااري وا ااد.. ي الخلاا  

التكاماال البيئااي فااي عالمنااا المعاصاار،  يااق البيئاايي معناااه ان يعااي اإلنسااان الو اادة و
يمكن ان تترت  عل  القرارات التاي تتخاذها الابصد المختلفاة، وعلا  منااهه سالوكما، 
اَثار عل  النطا  الدولي.. الخل  البيئي أو الضمير البيئي الذي تمادف التربياة البيئياة 

يتكياف اإلنساان  ال  إيجاده أو تنميت  عناد كال إنساان فاي المجتماع العاالمي، يعناي أن
الخلاا  البيئي،بإختصااار،  -ماان أجاال البيئااة، ال ان يسااتمر فااي تكييااف البيئااة ماان أجلاا 

 معناه ي التعايم مع البيئةي، وبذلك تسمم التربية البيئية في  ماية البيئة..   . 
الاا  إعااداد األفااراد ليكونااوا  -ب ساا  األسااتاذ راتاا  السااعود  -وتسااع  التربيااة
يتمثل ذلك في تعليم الفرد كي يكون قادراً عل  القراءة والكتاباة متوافقين مع بيئتمم، و

Literate  وفمااام األرقاااام، وإساااتعمالماNumerate  وفمااام ن ااام البيئاااة الطبيعياااة
. ويعتباار Ecolateالمعقاادة التااي هااو جااعء منمااا، وإسااتخدامما بمسااؤولية وتععيااع 

ي للتربياة المادف األساسا Educatedالشرط األخير من خصائ  اإلنسان المربي 
البيئية التي تسع  ال  إعداد الفرد اإلنسااني للعايم اآلمان فاي كوكا  األرن، ومان 



هنا تتضح العصقة الوثيقة بين التربية والبيئة، والتي أفرعت مجااالً تربويااً لا  أصاول  
ومبرراتاا  وفلساافت  وأهدافاا  وم تااواه ومسااتلعمات تعليماا  وتقويماا ، أال وهااو التربيااة 

    .  Environmental Educationالبيئياااااااااااااااااااااااااااااة 
الاا  ذلااك يضاايف األسااتاذان ال مااد وصااباريني بااان التربيااة البيئيااة تسااع  الاا  إيجاااد 
وعي وطني بأهمية البيئة بالنسبة لمتطلبات التنمية األقتصاادية واإلجتماعياة والثقافياة 
ب يق تؤدي ال  إشراك السكان كافة طوعاً ال كرهاً، وبطريقاة مساؤولة وفعالاة، فاي 

القرارات التي تم  نوعية البيئة بكافة مكوناتما.وتمدف التربياة البيئاة أخياراً  صياغة
 ال  إيجاد وعي عل  أهمية التكامل البيئي في العالم المعاصر   .

ويدعو األستاذان بشير عربيات و أيمن معاهرة ال  التفري  بين التثقيف البيئي 
عي البيئاي ينادرج فاي سايا   ماصت والتوعية البيئية.فاألول غير الثاني.وإذا كان الو

اإلرشاد السريعة، فالتثقيف أو التربية البيئياة هاي أ اد علاوم البيئاة المتعاددة العنااوين 
والمرا اال، والااذي يقتضااي لاا  باارامه متخصصااة ضاامن جااداول عمنيااة يشااارك فيمااا 

 الجميع بدون إستثناء كل من نطل  عمل  وطمو ات     . 
 

 أهداف التربية البيئية:
ن التربية البيئية ليست  ديثاة العماد، بياد أنا  مناذ عماد قريا  بادأ اإلهتماام مع أ

بدمه البيئة صرا ة في عملياة التعلايم، ولكان بإعطااء األولياات والعناياة بالمشاكصت 
التي تتعل  ب ماية الموارد الطبيعية وال ياة النباتية وال يوانية، او ما يتصل بمما مان 

 موضوعات    .
 األس ، أو المنطلقات للتربية البيئية، عديادة، وتشامل ماا يلاي:  إن األهداف، او

بمااااا ان المشااااكصت البيئيااااة تتساااام بالتعقيااااد، فينببااااي أن تواجاااا  بمجاااااالت المعرفااااة 
المختلفااااة.ويتعين الن اااار للمشااااكصت البيئيااااة فااااي سااااياقما الم لااااي،أوالً، وماااان ثاااام 

ما.فالتربيااة البيئيااة العااالمي، ت  ياادرك الفاارد  جاام المشااكصت، ويقتنااع بمااا وبخطورت
تكون أكثر تاثيراً فاي األفاراد عنادما توضاح لمم.والسالوك ال ااهر للناا  تجااه البيئاة 

 يعتمد عل  المعارف والقيم التي يمتلكونما   .
وكان ميثا  بلبراد،الذي تمخن عان النادوة الدولياة التاي عقادت فاي العاصامة 

ايااات وأهااداف التربيااة ، قااد شاارر غ1975اليوغسااصفية فااي تشاارين األولرأكتااوبر 
البيئية كونما تمدف ال  تمكين اإلنسان من فمام ماا تتمياع با  البيئاة مان طبيعاة معقادة 
نتيجة للتفاعل بين جوانبما البايولوجياة والفيعيائياة واإلجتماعياة والثقافياة.. والباد لماا 

التاي بالتالي من ان تعود الفرد والمجتمعات بالوسائل الصعماة لتفساير عصقاة التكافال 
تربط باين هاذه العناصار المختلفاة فاي المكاان والعماان بماا يسامل تاوائممم ماع البيئاة 
ويساااعد علاا  إسااتخدام مااوارد العااالم بمعيااد ماان التاادبير وال يطااة لتلبيااة إ تياجااات 
اإلنسااان المختلفااة فااي  اضااره ومسااتقبل . وينببااي للتربيااة البيئيااة كااذلك ان تساامم فااي 

جمود التنمية، كما ينببي لماا ان تسااعد علا  إشاراك خل  وعي وطني بأهمية البيئة ل
النا  بجميع مستوياتمم وبطريقة مسؤولة وفاعلة في صياغة القرارات التاي تنطاوي 
علاا  مسااا  بنوعيااة بيئااتمم بمكوناتمااا المختلفااة، وفااي مراقبااة تنفيااذها.. ولمااذه البايااة 

مائيااة بديلااة ال ينببااي للتربيااة البيئيااة ان تتكفاال بنشاار المعلومااات عاان مشااروعات إن



تترت  عليما اَثار ضارة بالبيئة، ال  جانا  الادعوة الا  إنتمااج طرائا  لل يااة تسامح 
 بإرساء عصقات متناسقة معما.

ومن غايات التربية البيئية أيضاً تكوين وعي واضح بالتكامل البيئي فاي عالمناا 
المختلفاة،  المعاصر  يق أنا  يمكان ان تترتا  علا  القارارات، التاي تتخاذها البلادان

 وعل  مناهه سلوكما، اَثار عل  النطا  الدولي.
وثمااة دور بااالغ األهميااة للتربيااة البيئيااة ماان هااذه النا يااة يتمثاال فااي تنميااة رور 
المسااؤولية والتضااامن بااين بااصد العااالم بصاارف الن اار عاان مسااتو  تقاادم كاال منمااا، 

 ما. لتكون اساساً لن ام يكفل  ماية البيئة البشرية وتطويرها وت سين
ان بلوغ هاذه الباياات إنماا يفتارن تكفال العملياة التربوياة بنشار معاارف وقايم 
 وكفايات عملية ومناهه سلوك من شأنما ان تساعد عل  فمم مشاكصت البيئاة و لماا.. 
فبالنسبة للمعارف يتعين عل  التعليم ان يوفر الوسائل الصعمة وبدرجات متفاوتاة فاي 

ين جمااهير المتعلماين إلدراك وهام العصقاات القائماة تعميقما وخصوصاياتما تبعااً لتباا
بااين مختلااف العواماال البايولوجيااة والفيعيائيااة واإلجتماعيااة واإلقتصااادية التااي تاات كم 
بالبيئة من خصل اَثارها المتداخلة في العماان والمكاان. وإذ يقصاد مان هاذه المعاارف 

يئااة وت سااينما، فماان ان تساافر عاان تطااوير مناااهه الساالوك وأنشااطة مؤاتيااة ل مايااة الب
الضروري ان يتم ت صيلما قدر اإلمكان عن طريا  وضاع البيئاات الخاصاة موضاع 

 المص  ة والدراسة والتجربة العلمية..
وفيما يتعل  بالقيم ينببي للتربية البيئية ان تطور مواقف مصئمة لت ساين نوعياة 

البيئاة إال إذا أمكان البيئة، فص سبيل ال  إ داق تبيير  قيقاي فاي سالوك الناا  إتجااه 
لبالبية األفراد في مجتمع معين ان يعتنقوا، عن إرادة  رة ووعي، قيم أكثر إيجابياة، 
تصبح أساساً ألنضباط ذاتي. ولمذه الباية ينببي للتربية البيئية ان تسع  ال  توضايح 
وتنسي  ما لد  األفراد والمجتمعات من إهتمامات وقيم أخصقياة وجمالياة وإقتصاادية 

 در ما لما من تأثير عل  البيئة..بق
أمااا عاان الكفايااات العمليااة،فان الماادف هااو تعويااد كافااة أفااراد المجتمااع،أي مجتمااع، 
بمجموعة بالبة التنو  من الكفايات العلمية والتقنية، تسمح بإجراء أنشطة رشايدة فاي 
. مجال البيئة، وذلك عن طري  اإلستعانة بأسالي  متعددة، تتفاوت في درجاة تعقيادها
والمقصااود بوجاا  عااام هااو إتا ااة الفرصااة فااي كافااة مرا اال التعلاايم المدرسااي وغياار 
المدرسي ألكتسا  الكفايات الصعمة لل صول عل  المعارف التي تتاوافر فاي البيئاة، 
والتي تسمح بالمشاركة في إعداد  لول قابلة للتطبي  عل  المشكصت الخاصة بالبيئاة 

بصورة مباشرة وم دودة بأنشطة ترمي ال   ماياة  وت ليلما وتقييمما، ذلك ألن القيام
 البيئة وت سينما هو خير وسيلة لتنمية هذه الكفايات . 

وتشااكل هااذه األهااداف كلمااا عمليااة تربويااة مو اادة،  يااق ال طائاال يرجاا  ماان 
أنشطة تربوية ترمي الا  ت قيا  أهاداف معيناة بصاورة مشاتتة، وجعئياة. وال يجادي 

 د شامل تجاه البيئة   . ذلك كثيراً في تطوير نمه جدي
 يشاااير د. غااااعي أباااو شاااقراء    الااا  أن أهاااداف التربياااة البيئياااة  اااددت بماااا يلاااي: 

تععياااع الاااوعي واإلهتماااام بتااارابط المساااائل اإلقتصاااادية واإلجتماعياااة والسياساااية  -أ
 والبيئية )اإليكولوجية( في المناط  المدينية والريفية. 



رفااة والقاايم والمواقااف ورور اإللتااعام إتا ااة الفاار  لكاال شااخ  إلكتسااا  المع - 
 والممارات الضرورية ل ماية البيئة وت سينما. 

خلاا  أنماااط جدياادة ماان الساالوك تجاااه البيئااة لااد  األفااراد والجماعااات والمجتمااع  -ت
 ككاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال. 

 
 ودعا أبو شقراء ال  إسترشاد التربية البيئية بالمبادئ التالية:

وكاذلك بجوانبماا  -بجوانبما الطبيعية، والتي صانعما اإلنساان -البيئة و دة متكاملة -1
 التكنولوجياااااااة واإلجتماعياااااااة واإلقتصاااااااادية والثقافياااااااة واألخصقياااااااة والجمالياااااااة. 

التربيااة البيئيااة عمليااة متواصاالة مااد  ال ياااة، تباادأ فااي مر لااة مااا قباال المدرسااة  -2
 ن امية وغير الن امية.وتستمر في جميع المرا ل التربوية ال

األخذ بمنمه جامع بين فرو  المعرفة يستعين بالمضمون الخا  لكل فار  منماا  -3
 لتيسير التوصل ال  ن رة شمولية متواعية.

 التعرف ال  القضايا البيئياة الكبار  مان من اور م لاي وقاومي وإقليماي ودولاي.  -4
ع مراعاااة اإلطااار التااأريخي التركيااع علاا  األوضااا  البيئيااة ال اليااة والم تملااة ماا -5

 لمذه األوضا . 
تععيااع التعاااون علاا  الصااعيد الم لااي والقااومي واإلقليمااي والاادولي فااي تصفااي  -6

 المشكصت البيئية واإلسمام ب ل هذه المشكصت. 
 أن تؤخذ صرا ة بعين اإلعتبار الجوان  البيئية في مخططات التنمية والتطوير.  -7
ومعرفاااة البيئاااة والمماااارات الكفيلاااة ب ااال مشاااكصتما الاااربط باااين ال ااا  البيئاااي  -8

 وتوضيح القيم المتعلقة بما في كل مر لة من مرا ل العمر.
 مساااااعدة الدارسااااين علاااا  إكتشاااااف أعااااران المشااااكصت وأساااابابما ال قيقيااااة.  -9
التأكيد عل  تشع  المشكصت ومن ثم ضارورة تنمياة الفكار النقادي والمماارات  -10

 . الكفيلة ب ل المشكصت
إستخدام بيئات متنوعة للتعلم، ومجموعة كبيرة من النماذج التربوية، فاي الاتعلم  -11

 والتعليم عن البيئة، مع التأكيد عل  األنشطة العملية والتجار  المباشرة   . 
 

وتناااول أ.د. راتاا  السااعود هااذه األهااداف بتفصاايل أكثاار   ،موضاا اً بأناا  علاا  
ا القديمااة إال أنمااا إكتساابت أهميااة خاصااة منااذ الاارغم ماان ان للتربيااة البيئيااة أصااولم

السبعينات من القرن العشارين نتيجاة ل ادوق وعاي بالمشاكصت البيئياة الكبار  التاي 
بدأت تؤثر بعما  فاي نوعياة ال يااة البشارية، وتمادد مساتقبل األجياال، مثال اإلنفجاار 

ئياااة مااان السااكاني، والتلاااوق، وإساااتنعاف الماااوارد الطبيعياااة، إذ إنطلقااات التربياااة البي
إعتراف ماؤتمر األمام المت ادة للبيئاة البشارية، الاذي عقاد فاي ستوكمولمرالساويد عاام 

، باادور التربيااة كااركن ماان أركااان الم اف ااة علاا  البيئااة، فأصاادر المااؤتمر 1972
التي دعات اليونساكو خاصاة، ووكااالت األمام المت ادة األخار  عاماة،  96التوصية 

امع لعاادة فاارو  علميااة للتربيااة البيئيااة فااي الاا  إتخاااذ التاادابير الصعمااة لبرنااامه جاا
المدرسة وخارجما، من  يق اإلهتمام بالبيئاة و مايتماا، ويوجا  الا  جمياع قطاعاات 
السكان. وكانت هذه التوصية اساساً ومنطلقاً ومبادأ هاديااً إساتندت إليا  اليونساكو فاي 



ترعااه بالتعااون  ت ديد األهداف الخمسة التالياة للبرناامه الادولي للتربياة البيئياة الاذي
 مع برنامه األمم المت دة للبيئة، وهي: 

تشااجيع تبااادل األفكااار والمعلومااات والخباارات المتصاالة بالتربيااة البيئيااة بااين دول -1
 العالم وأقاليم  المختلفة. 

تشجيع تطوير نشاطات الب اوق المؤدياة الا  فمام أفضال ألهاداف التربياة البيئياة  -2
 ذه النشاطات.ومادتما وأساليبما، وتنسي  ه

 تشاااجيع تطاااوير منااااهه تعليمياااة وبااارامه فاااي  قااال التربياااة البيئياااة وتقويمماااا.  -3
تشاااجيع وتااادري  وإعاااادة تااادري  القاااادة المساااؤولين عااان التربياااة البيئياااة، مثااال  -4

 المخططين والبا ثين واإلداريين والتربويين. 
 ة البيئية. توفير المعونة الفنية للدول األعضاء لتطوير برامه في التربي -5
 

 كيف السبيل لبلوغ أهداف التربية البيئية ؟ 
عن هذا السؤال يجي  رشيد ال ماد وم ماد ساعيد صاباريني باان بلاوغ هاذه األهاداف 

 يتطل  عملية تربوية تستطيع: 
تااأمين المعرفااة الخاصااة بالعصقااات بااين مختلااف العواماال البايولوجيااة والفيعيائيااة  -

بيئااة ماان خااصل أثارهااا المتداخلااة تكااون قااادرة علاا  واالجتماعيااة التااي تاات كم فااي ال
تطااوير مناااهه للساالوك وإساات داق نشاااطات مناساابة ماان خااصل المص  ااة والدراسااة 
 والتجريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  لصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايانة البيئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 

تطوير مواقف مصئماة لت ساين نوعياة البيئاة عان طريا  إ اداق تبييار  قيقاي فاي  -
الشخصااية المنضاابطة ذاتياااً ساالوك النااا  إتجاااه بيئااتمم ب يااق يااؤدي ذلااك الاا  إيجاااد 

 والتي تتصرف في البيئة برور المسؤولية. 
اإلسااتعانة بأسااالي  شاات  لتعويااد النااا  بمجموعااة متنوعااة ماان الكفايااات العمليااة  -

والتقنية التي تسامح باإجراء أنشاطة رشايدة فاي البيئاة.ويمكن ت قيا  ذلاك عان طريا  
الن اامي( إلكتساا  الكفاياات أتا ة الفرصة في كافة مرا ل التعليم )الن اامي وغيار 

القااادرة علاا  كساا  المعااارف المتااوفرة عاان البيئااة، تكااون قااادرة بالفعاال لإلساامام فااي 
 وضع  لول قابلة للتطبي  لمشكصت البيئة    . 

 
 البعد التربوي: 

من ابعاد مشكلة التلوق البيئي  Educational Dimensionيعتبر البعد التربوي 
ك مان خاصل نشار الاوعي البيئاي المرتكاع علا  أخصقياات التي لما أهمية كبيارة، وذلا

تاادعو الجميااع لضاارورة اإلنتماااء الاا  هااذه القريااة  Educational Ethicsبيئيااة 
الكونية بإيجابية وتفاؤل.وإن نقطة إنطص  اإلهتمام في هذا الجانا  بادأت مان ماؤتمر 

 ستوكمولم، الذي عقد خصل الفترة ما بين 
ت اات عنااوان ي عااالم وا ااد فقااط مي،  يااق تضاامن  1972 عيااران ر يونيااو  5-16

المااؤتمر إن اإلنسااان صاانيع بيئتاا  وصااانعما فااي اَن وا ااد.وإن بااين المجتمااع والبيئااة 
عصقة وثيقة، فمي معيلا  الطبيعاي الاذي ياوفر لا  فرصاة للنماو الفكاري واإلجتمااعي 
 والرو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي. 



عي بمشاكصت البيئاة، وتمدف التربية البيئية كمفموم الا  بنااء الماواطن اإليجاابي الاوا
وتنميااة الااوعي بأهميااة البيئااة، وتنميااة القاايم اإلجتماعيااة، ودراسااة المشااكصت البيئيااة، 
وت ليلما، مان خاصل من اور القايم، وتنمياة المماارات الصعماة لفمام وتقادير العصقاات 
التااي تااربط بااين اإلنسااان وبيئتاا  البيوفيعيائية.وتماادف ايضاااً الاا  تنميااة أخااص  بيئيااة 

لاا  إيجاااد التااواعن البيئااي ورفااع مسااتو  المعيشااة لمفااراد، وتنميااة مفمااوم تسااع  ا
جمااهيري اساسااي للعصقااات اإلنسااانية والتفااعصت البيئيااة ككل،باألضااافة الاا  تعويااد 
المواطنين بمعلومات دقيقة و ديثة عن البيئة ومشكصتما بمدف معااونتمم علا  إتخااذ 

ة وتوعياة المجتماع، وباأن مان  ا  كال القارارات الساليمة إلسالو  التعاايم ماع البيئا
 ماااااااااااااااواطن إتخاااااااااااااااااذ القااااااااااااااارارات بشااااااااااااااااأن المشاااااااااااااااكصت البيئيااااااااااااااااة. 
ويقع عل  عات  التربية البيئية مسؤوليات ضخمة لت قيا  التعااون باين الادول لتاوفير 
 ياااة كريمااة لكاال البشاار عاان طرياا  اإلسااتبصل العلمااي للمااوارد المتا ااة وتوجياا  

اصرة، وضارورة دراساة المشاكصت الناجماة عان اإلهتمام ال  المشكصت البيئية المع
التبيرات التكنولوجية التي ا دثما اإلنسان وكانت لما اَثار سيئة عل  األن مة البيئياة، 
 كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالتلوق. 
وتتمثل مسؤولية التربية البيئية أيضاً في دراسة المشكصت البيئية وت ليلما مان خاصل 

  ن ااو سااليم.كما دعاات ناادوة من ااور شااامل وجااامع لفاارو  المعرفااة تتاايح فمممااا علاا
الا  أهمياة التربياة البيئاة التاي تمادف الا  تكاوين جيال وا  مماتم  1975بلبراد عاام 

بالبيئااة وبالمشااكصت المرتبطااة بمااا، ولدياا  المعااارف والقاادرات العقليااة، والشااعور 
باااإللتعام، بمااا يتاايح لاا  ان يمااار ، فردياااً أو جماعياااً،  اال المشااكصت القائمااة، وأن 

 ماااااااااااااااااااااااااا وباااااااااااااااااااااااااين العاااااااااااااااااااااااااودة لل ماااااااااااااااااااااااااور. ي اااااااااااااااااااااااااول بين
ومن هنا فان التربية البيئية أصاب ت بعاداً مممااً مان ابعااد  ال مشاكلة التلاوق البيئاي 

أساتاذ  -من خصل غرسما ألخصقيات بيئية عند األفراد.وفي هذا اإلتجااه يقاول ليوبولاد
الم اف اة علا  األرن  اين نن ار علا  أنماا -البيئة الشمير:إننا ن ق  فكارة أخصقياة

تمااااع ننتمااااي إلي .وبااااذلك يمكننااااا أن نسااااتخدم األرن بطريقااااة تاااانم عاااان ال اااا  مج
 واإل تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارام. 
والتربية البيئية المرتكاعة علا  وعاي بيئاي كبيار وأخاص  بيئياة رفيعاة، كفيلاة فاي أن 
تسمم فاي ال اد مان التلاوق وتادهور ال يااة، باإلضاافة الا  دور العقيادة التربوياة فاي 

 اإليجابية للتعامل مع البيئة.  غر  القيم اإليمانية والسلوكيات
 
 
 
 

 
 الفصل الثالق

 خصائ  التربية البيئية وسماتما وأشكالما:



 
تتسااام خصاااائ  التربياااة البيئياااة بجملاااة مااان السااامات ياااوجع رشااايد ال ماااد وم ماااد 

 صباريني أبرعها بالتالي: 
* التربيااة البيئيااة تتجاا  عااادة الاا   اال مشااكصت م اادودة للبيئااة البشاارية عاان طرياا  

 دة النا  عل  إدراك هذه المشكصت. مساع
* التربيااة البيئيااة تسااع  لتوضاايح المشااكصت البيئيااة المعقاادة وتااؤمن ت ااافر أنااوا  

 المعرفة الصعمة لتفسيرها. 
 * التربيااة البيئيااة تأخااذ بماانمه جااامع لعاادة فاارو  علميااة فااي تناااول مشااكصت البيئااة. 

الم لي إيمانااً منماا باأن األفاراد  * التربية البيئية ت ر  عل  ان تنفتح عل  المجتمع
ال يولون إهتماممم لنوعية البيئة وال يت ركون لصيانتما أو لت سينما بجدياة وإصارار 

 إال في غمار ال ياة اليومية لمجتمعمم. 
* التربية البيئية تسع  ب كم طبيعتماا وو يفتماا لتوجا  شات  قطاعاات المجتماع بباذل 

بيئة وترشيد إدارتماا وت ساينما، وهاي باذلك تأخاذ جمودها بما تملك من وسائل لفمم ال
 بفكرة التربية الشاملة المستديمة والمتا ة لجميع فئات النا . 

 * التربية البيئية تتميع بطابع استمرارية والتطلع ال  المستقبل    . 
إن التربية البيئية تعد إستجابة لمعماة البيئياة التاي تواجا  البشارية.وهي تتنااول 

عية، توج  المشاركة فاي دراساتما.وتأخذ أهاداف التربياة البيئياة المعرفياة  االت واق
بااالمن   التداخلي.والتربيااة البيئيااة ذات طااابع كلااي فااي توجماتما.وتضاامن الفعاال فااي 
تعاملمااااا مااااع المشااااكصت البيئية.وتسااااتخدم، بشااااقيما الطبيعااااي الصااااناعي، وسااااطاً 

.وتسع  ال  تبني المادخل القيماي للتعلم.وتب ق عن البدائل في دراسة ال االت البيئية
الااذي يعنااي تااصعم بناااء أنماااط ساالوكية تساااعد بالم اف ااة علاا  البيئااة.وتمتم باساا  
األختيااار بااين باادائل ال اااالت البيئية.وتماادف التربيااة البيئااة الاا  تطااوير ممااارات  اال 

 المشكصت البيئية. 
تشاترك فاي  وهي جمد ال ينبباي ان يتارك للترباويين لو ادهم، بال هاو جماد مجتمعاي

ت قيق  كافة الجمود، الرسمية منماا واألهلية.والتربياة البيئياة ليسات فكاراً ن ريااً، وال 
 وجمات ن ر، بل هي علم تطبيقي يتجل  بالفعل والممارسة   . 

 
قد اشار ال  ان السعي الا  ت قيا  الباياات  1975وكان ميثا  بلبراد في عام        

عملية التعلم خصائ  معيناة، ويتطلا  تاوافر واألهداف التي عرضناها يضفي عل  
شااروط معينااة فيمااا، سااواء فااي مااا يتعلاا  بتصااميم مضاامون التربيااة وتن يماا ، أو 
بأسالي  التعليم والتعلم وطريقة تن ايم هاذه العملية.وقاد تكاون أهام سامة لماذه التربياة 

  أيااً هي كونما تتج  ال   ل مشكصت م دودة للبيئاة اإلنساانية، فمادفما معاوناة الناا
كانت الفئة التي ينتمون اليما، وأيااً كاان مساتواهم، علا  إدراك المشاكصت التاي تقاف 
 ائصً دونما فيا  خيارهم كاأفراد وجماعاات وت ليال أسابابما وتقيايم الطار  والوساائل 
الكفيلاااة ب لماااا.وهي تمااادف كاااذلك الااا  إشاااراك الفااارد فاااي وضاااع ت دياااد إجتمااااعي 

لااا   ااال المشاااكصت التاااي تاااؤثر علااا  نوعياااة لمساااتراتيجيات واألنشاااطة الرامياااة ا
البيئة.وإذا كانت توجد اليوم مشكصت بيئية كثيرة، فمرد ذلك، في جان  منا ، الا  أن 



قلة ضئيلة من النا  كاانوا قاد أعادوا لتبناي مشاكصت تتسام بالت دياد والتعقياد، فضاصً 
ريااد وعاادم عاان إبجاااد  لااول فاعلااة لما.وقااد اساااء التعلاايم التقلياادي، بإفراطاا  فااي التج

التناس  إعداد األفراد لمواجمة ما يطرأ عل  واقعمم من تعقيادات متبيارة ، فاي  اين 
ان التربيااة التااي تتخااذ ماان مشااكصت بيئيااة م اادودة م ااوراً لمااا تتطلاا  علاا  العكاا  
ت افر المعارف بشت  جوانبما لتفسير ال واهر الواقعة المعقدة. ومع ذلك تبارع سامة 

وهاي كونماا تأخاذ بمانمه جاامع لعادة فارو  علمياة فاي  أخر  من ساماتما األساساية،
 تناول مشكصت البيئة.

والواقع أن  ي سن لفمم هذه المشكصت عل  ن و سليم ان تكون علا  البيئاة مان 
وجااوه التاارابط القائمااة بااين ال ااواهر واألوضااا  السااائدة والتااي كااان أتبااا  نمااه يعااتم 

ا. فاالنمه الجاامع لعادة فاارو  علا  فار  وا اد مان فاارو  العلاوم ساين و الا  تجعأتماا
علميااة يتجاهاال ال اادود الفاصاالة بااين العلااوم التخصصااية ويعناا  بأعطاااء ن اارة أكثاار 
شمصً وابعد عن التبسايط للمشاكصت الماثلاة، إذ انا  ال يتمثال فاي البادء بوضاع العلاوم 
المختلفة جنباً ال  جن ، ولكان فاي فمام العملياة فممااً شاامصً قبال التطار  الا  ت ليال 

د  المشااكصت الخاصااة و لمااا.. علاا  ان التوصال الاا  تربيااة جامعااة لعاادة فاارو  إ ا
 علمية بصورة  قة يشكل مطلباً صعباً ينببي ان نسع  ال  ت قيق  تدريجياً.

ويفتااارن لاااذلك ان تقاااوم إتصااااالت ميسااارة باااين المعلماااين بفضااال ماااا يتلقااااه 
بااره الاروابط المختصون مان تادري  جدياد ووضاع ن اام مصئام للتعلايم يأخاذ فاي أعت

الفكرية والمنمجية باين فارو  العلام علا  إختصفماا. وتادعو ال اجاة الا  وضاع تعلايم 
يستجي  لإل تياجات اإلجتماعية إستجابة فاعلاة للتنويا  بإ اد  الخصاائ  الرئيساية 
األخر  للتربية البيئية وهي إنفتا ما عل  المجتمع الم لي المعين. فلي  يفترن في 

الاا   اال مشااكصت بيئيااة م ااددة ان تعماال علاا  تنميااة المعااارف التربيااة التااي تماادف 
والممااارات و ساا ، باال وان تعماال أيضاااً وبوجاا  أخاا  علاا  تطااوير عاارف م لااي 
يمااار  فااي بيئااات م ااددة، وماان الت قاا  ان األفااراد والجماعااات ال يولااون إهتماااممم 

ر ال يااة لنوعية البيئة، وال يت ركون ل مايتما او ت سينما بععم وإصرار إال فاي غماا
اليومية لمجتمعمم الم لي، و ين يواجمون ما يعترن سبيلمم مان مشاكصتما.. ولماذا 
الاانمه الجماااعي أهميااة ألناا  ماان الجلااي ان كثيااراً ممااا يساام  بالمشااكصت الوطنيااة ال 
يعدو كون   صيلة مشكصت فردية وان كانت مشتركة بين عدة مجتمعاات م لياة فاي 

ت معينااة تخاا  أ ااد المجتمعااات الم ليااة فاننااا وقاات وا ااد.. وإذا أمكاان  اال مشااكص
نكااون قااد قطعنااا بااذلك فااي الوقاات نفساا  شااوطأ صااو  ت سااين البيئااة لصااالح مجتمااع 
أوسع نطاقاً مثل القطر او المنطقة. ويتطلا  ت ساين نوعياة البيئاة مان نا ياة أخار ، 
توفر اإلدارة السياسية الصعمة، ونمون شت  قطاعات المجتماع بباذل جماود لادعمما 

كفاياتما وبما تملك  من وسائل متعددة. ذلك ان الت افر ال قيقي باين قادرات المعرفاة ب
وغيرهااا ماان العناصاار مثاال القاايم والن اارة الجماليااة والممااارات العمليااة فااي إطااار 
الجمود المنسقة ومشاركة األفراد داخل مختلف الجماعات والمراف  التي يتكون منما 

 لبيئة وترشيد إدراتما وت سينما. المجتمع الم لي، سيؤدي ال  فمم ا
وهناااك فااي النمايااة جاناا  اَخاار ماان الجواناا  األساسااية للتربيااة البيئيااة وهااو مااا 
تتميااع باا  طااابع اإلسااتمرار والتطلااع الاا  المسااتقبل.ف ت  وقاات قرياا  ماان تااأريخ 



اإلنسانية كان التبيير في اإلطار اإلجتماعي والثقافي والطبيعاي لل يااة ي ادق بابطء، 
الميسااور فااي  ااروف كمااذه ان يااتعلم أبناااء األجيااال الجدياادة قاايم اَباااءهم وكااان ماان 

ومعارفمم وان ينقلوها ال  أبنائمم وهم عل  يقين مان ان هاذا التاراق الثقاافي سايكون 
كافياً لضمان تصءممام ماع المجتماع.. ومناذ الثاورة الصاناعية وخاصل النصاف الثااني 

لمااعة عنيفااة، فقااد أد  التقاادم  ماان القاارن العشاارين بوجاا  أخاا  تعاارن هااذا اإلطااار
الباهر الذي أ رعت  المعارف العلمياة وتطبيقاتماا التكنولوجياة الا  مضااعفة سايطرة 
اإلنسان عل  بيئت  وتعايد سرعة التبيرات التي تعرضت لماا. وفاي يومناا هاذا تتبيار 
البيئة الطبيعية والمبنية في مختلف جوانبما بسرعة بالباة مماا يسافر عان  ماور ن ام 

صاااادية وإجتماعياااة وثقافياااة جديااادة، ومااان تولاااد مشاااكصت جديااادة دون إنقطاااا . إقت
وأصب ت المعارف والتقنيات تتبير للمرة األول  في تأريخ اإلنساان خاصل فتارة تقال 
عن عمر الفرد..إذاً ال منا  لتربية تمدف ال   ل مشاكصت البيئاة مان ان تتسام فاي 

المعاارف التاي يكتسابما الناا  ضاماناً هذا السيا  بطابع اإلستمرار، ولكي ال تتخلف 
ألستمرار فاعلية األنشطة الجارية يتعين علا  التربياة البيئياة ان ت ار  دائمااً علا  
إعااادة صااياغة توجيماتمااا ومضاامونما وأساااليبما، وان تعناا  فااي ذات الوقاات بااان ان 
تكاااون المعاااارف المتا اااة لمختلاااف الفئاااات مساااتوفية بصاااورة دائماااة ماااع تطويعماااا 

الجديدة بإستمرار.. وهي تتدرج بمذه الصافة فاي إطاار التربياة المساتديمة  لموضا  
 .  
 
 

 أشكال التربية البيئية وبرامجما: 
يعتبر األستاذ رات  السعود أن وا دة من أهم األس  التي ترتكاع إليماا التربياة 
، البيئية هي اإلستمرارية، بمعن  ان تكون التربية البيئياة عملياة مساتمرة ماد  ال يااة

تبدأ من باواكير الطفولاة، مان خاصل بارامه التربياة الن امياة، وغيار الن امية.وعليا  
فلااي  ثمااة جممااور م اادد مسااتمدف فااي التربيااة البيئيااة، باال علاا  العكاا  فااان هااذا 
الجممور يشمل النا  كافة، ببن الن ر عن العمر او الجان  او العار  او اللباة او 

وام.ومن أجال ذلاك كاان الباد مان مواجماة غير ذلك.إن  جمماور متناو  متبيار علدالاد
مشكلة إتسا  الجممور المستمدف وتنوعا  لاي  بشاكل وا اد مان أشاكال التعلايم، وال 
من خصل مؤسسة وا دة من مؤسسات المجتمع، بل بشكلي التعليم الرئيسايين: التعلايم 
الن اااامي ) الرسااامي( والتعلااايم غيااار الن اااامي ) غيااار الرسااامي(، وعبااار مؤسساااات 

 كافة. المجتمع 
تبدأ التربية البيئية اليوم مان مساتو  رياان األطفاال وتساير قادماً  تا  تبطاي 
باقي مرا ل التعليم.ولما كانت التربياة البيئياة فاي مفمومماا األساساي، وفاي تطبيقماا، 
تجمع بين شت  فرو  العلم، فأنما تادمه البارامه الدراساية المختلاة علا  كال مساتو  

ل التعلاايم العااام تتضاامن المناااهه الدراسااية فيمااا ماان مسااتويات التاادري .ففي مرا اا
تتضمن  مواد تثير عند الناشئة ملكات الفضول والمص  ة والتفسير، وتتضامن أيضااً 
المعاارف األساسااية عاان تاارابط جميااع عناصاار البيئااة، ووقااع هااذا التاارابط علاا   ياااة 

ك العلمي للبيئاة اإلنسان اإلجتماعية والثقافية..وتتضمن المناهه الدراسية أيضاً اإلدرا



الطبيعية ولما لما من وقائع وو ائف.كما تتضمن المناهه تبصيراً بالمنمه السليم فاي 
اإلغتراف من الموارد الطبيعياة ساواء فيماا ماا يتجادد وماا ال يتجادد.. والماوارد التاي 

 تتجدد يكون لما، بص شك، أهمية خاصة    . 
تفاااات الاااا  مشااااكصت البيئااااة لقااااد باااادأ التعلاااايم الن ااااامي ) المدرسااااي( يل       

ويستوعبما في القرارات الدراساية المختلفاة علا  أساا  اإلقتناا  باأن التربياة البيئياة 
فااي إطااار األن مااة التربويااة المدرسااية تساااعد علاا  فماام أفضاال للجواناا  اإلنسااانية 

 واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية لل ياة.. 
مؤسسااات  4ة ) التعلاايم الن ااامي( الاا  يقساام السااعود باارامه التربيااة البيئيااة الن امياا

رئيساية، وهاي: رياان األطفاال والمادار  ) مؤسساات التعلايم العاام(، والجامعااات، 
وكليااات المجتمااع ) مؤسسااات التعلاايم العااالي(.عل  ان الماادار  والجامعااات تمثاال 
العمود الفقري في التعلايم الن اامي بساب  ضاخامة جممورهاا وطاول فترتماا العمنياة 

 يان األطفال ومؤسسات التعليم المتوسط. قياساً بر
أما برامه التربية البيئية غير الن امية ) التعليم غير الن امي(، والابعن يطلا  علا  
التربية البيئية في التعليم غير الن اامي) غيار الرسامي(:ياإلعصم البيئايي أو ي الثقافاة 

 البيئيةي أو يالتوعية البيئيةي   ، 
ات المجتمع كافة، كاألسر والنوادي والجمعيات والميئات فانما تتم من خصل مؤسس

والمتا ف والمعارن ودور العبادة ووسائل اإلعصم والمن مات غير ال كومية 
وغيرها. ون راً لشدة تأثرها وخطورة برامجما وطول مدة تأثيرها العمنية فان 

لمؤسسات األسرة ودور العبادة ووسائل اإلعصم تشكل هي األخر  العمود الفقري 
 التعليم البيئي غير الن امي   . 

 
 الفصل الرابع

 دور األسرة في  ماية البيئة: 
تمثل األسرة الجماعاة اإلنساانية األولا  التاي يتعامال معماا الطفال والتاي        

يعاايم معمااا الساانوات التشااكيلية األولاا  ماان عمااره، هااذه الساانوات التااي يؤكااد علماااء 
بر األثر في تشكيل شخصيت  تشكيصً يبق  مع  بعاد ذلاك التربية وعلم النف  ان لما أك

 بشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكل مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان األشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكال. 
ان عملية التطبيع اإلجتماعي للطفل تتم من خصل كل مؤسسات المجتمع التي يتفاعال 
معما الطفل، إال ان أكثار هاذه المؤسساات تاأثيراً هاي مؤسساة األسرة.وتتضاح أهمياة 

ا المبادأ البيولاوجي العاام الاذي يقاول األسرة في تشاكيل شخصاية الطفال إذا ماا تاذكرن
 بإعدياد قابلية التشكيل او اعدياد المطاوعة كلما كان الكائن صبيراً.

واألسرة هي المسؤولة، وال سيما في السنوات الخم  األول  من عمر الطفال، 
عن كثير مما يرد للطفل من مؤثرات.كما أنما هي البيئة اإلجتماعية األول  التاي يبادأ 

فل بتكوين ذات  والتعرف عل  نفسا ، عان طريا  عملياة التفاعال اإلجتمااعي فيما الط
المتمثلة في األخذ والعطااء، والتعامال بينا  وباين أعضااء األسارة اآلخرين.وفاي هاذه 
البيئة اإلجتماعية يتلق  الطفل أول إ سا  بما يج  القيام با ، باألعماال التاي إذا قاام 

 تي إذا قام بما تلق  الذم. بما تلق  المديح، واألعمال األخر  ال



لقد تعارف المربون عل  أن األسرة تقوم بثصق و ائف أساساية هاماة فاي المجتماع، 
 وهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي: 

إنتااااااج األطفاااااال وإمااااادادهم بالبيئاااااة الصاااااال ة لت قيااااا   اجااااااتمم البيولوجياااااة  -1
 واإلجتماعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 

 ليااده. إعاادادهم للمشاااركة فااي  ياااة المجتمااع وفااي التعاارف الاا  قيماا  وعاداتاا  وتقا -2
 تعويااااادهم بالوسااااااائل التااااااي تمياااااائ لماااااام تكااااااوين ذواتماااااام داخاااااال المجتمااااااع.  -3

ومن هنا يتضح لنا خطورة الادور الاذي تؤديا  األسارة تجااه األبنااء، والمنبثا  أصاصً 
عن كونما البيئة اإلجتماعية األول  التي يتعامل معما الطفل، وتمثل ل  مصادر األمان 

 ال اجات.  والطمأنينة واإلستقرار وإشبا  مع م
وتأسيساً عل  ما سب  تصبح األسرة أهم مؤسسات المجتمع في تميئة األفاراد لل فاا  
علاا  البيئااة، و مايتمااا ماان كاال مكااروه، وبناااء اإلسااتعداد لااديمم للنمااون بمااا،ودرء 
المخاطر عنما، وإستيعا  وتمثل قيم الن افاة وترشايد اإلساتمصك والتعااون، وغيرهاا 

 البيئة. مما ينعك  إيجابياُ عل  
ونااورد فيمااا يلااي توضااي اً رمعياااً لاادور األساارة فااي  مايااة البيئااة ماان خااصل 
توضاايح دورهااا فااي التصاادي لمشااكصت البيئااة الرئيسااية الااثصق: اإلنفجااار السااكاني 
والتلوق وإستنعاف ماوارد البيئاة.عل  ان ماا ينبباي التاذكير با  هاو ان دور األسارة، 

 ضمن بعدين رئيسيين: كبيرها من مؤسسات المجتمع األخر ، يت
 البعد الوقائي ) بمدف ال يلولة دون وقو  المشكصت البيئية(  -
والبعد العصجي ) بمدف تخفيف  ادة المشاكصت البيئياة والتصادي لماا ومقاومتماا(،  -

 وذلك عل  الن و التالي: 
 دور األسرة في التصدي لمشكلة األنفجار السكاني  -1

مشكلة األنفجار السكاني الجمل المعرفاي، والجمال  غني عن القول ان من أهم أسبا 
الديني، وعقدة الولد الذكر، التي تجعل بعن األعواج يستمرون في اإلنجا  إذا كاان 
المولود أنث   ت  يطل المولود الذكر، والعادات والتقاليد، وضعف التن يم األساري، 
 وغيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ذلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك. 

يئااة ومنمااا التصاادي لمشااكلة أن األساارة هااي نقطااة األرتكاااع فااي معالجااة قضااايا الب
 األنفجار السكاني، من خصل القيام ببعن النشاطات، ومنما: 

 تن يم ال مل  -
 إطالة فترة الرضاعة،وتشجيع الرضاعة الطبيعية.  -
 توعيااة األبناااء بخطااورة مشااكلة اإلنفجااار السااكاني ومناقشااة هااذه القضااية معماام.  -
  م اربة العواج المبكر وبالذات لد  األناق. -
 تشجيع التعليم وتسميل فرص  وبالذات لمناق، مما يقلل من فر  العواج المبكر.  -
 دور األسرة في التصدي لمشكلة التلوق  -2

يكتس  األبناء كثيراً من سلوكياتمم مان خاصل تعايشامم الياومي ماع أسارهم، وبالاذات 
ة لممارساات مع أمماتمم، ويشكلون كثيراً من إتجاهااتمم مان خاصل مشااهداتمم اليوميا

الوالدين واألخوة الكبار وغيرهم من أفراد األسرة الذين يقطناون معمام. وتكااد تكاون 



التربية بالتقليد من أهم وسائل التربية التي يمكن أن تلجأ إليماا األسارة لبنااء إتجاهاات 
 إيجابية عند األبناء ن و البيئة وتععيع قيم الم اف ة عليما. 

ياة البيئاة مان األخطاار التاي تتماددها أساسااً، فاان وإذا كان دور األسرة فاي وقا
دورهاااا فاااي معالجاااة ماااا إعتااار  البيئاااة مااان مشاااكصت ال يقااال أهمياااة عااان دورهاااا 
الوقائي.وفي مجال التصدي لمشكلة التلاوق بكافاة أشاكالما: تلاوق الماواء، والمااء، و 
ر التربااة، والبااذاء، والتلااوق الكمرومبناطيسااي، والتلااوق الساامعي، فااان لمساارة دو

هام. وناورد فيماا يلاي بعان األساالي  التاي يمكان لمسارة إساتخدامما فاي سابيل باق 
الوعي البيئي لد  األطفال  يال قضاايا الميااه والتصادي لمشاكلة تلاوق الميااه، علا  

 سبيل المثال: 
أن يتعامل األبوان مع الميااه بإيجابياة، فاص يسارفان، وال يلوثاان، وبالتاالي فانا  مان  -

 ن ينمياان أبناءهماا عان خلا  اإلساراف بالمااء وتلويثا  ويأتياان بمثلا . غير المعقاول ا
أن ال يمل األبوان من النصح واألرشااد الا  ماواطن الخلال فاي قضاايا الميااه، وأن  -

 يااادالن األبنااااء علااا  مصاااادر تلاااوق الميااااه، ويوجماااانمم الااا  سااابل التصااادي لاااذلك. 
ي كل شايء، ومنماا ن افاة المااء أن يبر  األبوان في نفو  األبناء قيمة الن افة ف -

  يثما وجد. 
أن يذكر اآلباء واألبناء بان اإلنسان هو مشاكلة المااء، ذلاك ان اإلنساان قاد إن ارف  -

عن المنمه السليم في التعامل مع الماء، فأسرف ولوق وإساتنعف، ولان يكاون هنااك 
  ل لقضايا الماء إال من خصل اإلنسان نفس . 

اء في عملياات تن ياف خعاناات ميااه الشار  وتعقايم الميااه، أن يشرك األبوان األبن -
 ولو كان ذلك من خصل المشاهدة، إن تعذر ممارسة الفعل عملياً. 

أن يشاارك اآلباااء األبناااء فااي عمليااات تفقااد شاابكة المياااه المنعليااة وف اا  العاادادات  -
 ومراقبة التسر  ومعالجت . 

طة الميااه عان أي تسار  للميااه مان أن يشرك األبوان األبنااء فاي عملياة إباصغ سال -
 شبكة المياه الرئيسية. 

تقلياال  جاام خااعان المر ااان بوضااع عجاجااة ماااء ممتلئااة ومبلقااة سااعة لتاار داخاال  -
 الخعان وإعصم األبناء عن ال كمة من ذلك. 

لتاراً( لبسال السايارة، بادالً مان الخرطاوم ) الصاوندة( وشارر  20إستخدام الادلو )  -
 ال كمة من ذلك. 

ن اايم ري نباتااات ال ديقااة المنعليااة، وتصاابير  جاام  فائرهااا، وإسااتخدام طريقااة ت -
 الري بالتنقيط، وشرر هذه اإلجراءات لمطفال. 

 دور األسااااااااارة فاااااااااي التصاااااااااادي لمشاااااااااكلة إسااااااااااتنعاف ماااااااااوارد البيئااااااااااة  -3
تمثااال ماااوارد البيئاااة بانواعماااا يناااابيع خيااار لي صااال اإلنساااان منماااا علااا  مقوماااات 

سان غير العقصني مع هذه الماوارد البيئياة قاد أفساد بعضاما،  يات .غير ان تعامل اإلن
ولوق مجموعة أخر ، وتسب  في إنقران بعان أناوا  الكائناات ال ياة، وقلال مان 

 العمر اإلفتراضي لكثير من مصادر الطاقة والمعادن. 
ولي  من شك أن لمسرة دور كبير في التصدي لمشكلة إستنعاف موارد البيئة 

لدائمة، والمتجاددة، وغيار المتجددة.فاألسارة تسامم فاي بنااء إتجاهاات بكافة إشكالما: ا



إيجابية عند أطفالما ن و البيئة ومكوناتما، وتدعم قايم الن افاة، والمشااركة والتعااون، 
وترشااايد اإلساااتمصك، وغيرهاااا، ذلاااك ان األسااارة تعتبااار مفتاااار عملياااة الاااتعلم لاااد  

تطبياا  العملااي لمفاااهيم البيئة.وعناادما األطفااال.والمنعل يعتباار ماان األماااكن المثاليااة لل
تمار  إ د  األسا  البيئياة فاي نطاا  األسارة فانماا تارتبط بعاد ذلاك بإسالو   يااة 
الفاارد، وثمااة كثياار ماان مفاااهيم التربيااة البيئيااة تعلاام فااي المنعل.فعناادما يوضااح اآلباااء 

م( أو لمبناء كيفية الخل  من النفايات الصلبة ومقاوماة ال رائا  ) الماواء ماورد دائا
 اإلعتنااااااااااء بنباتاااااااااات ال ديقاااااااااة او ال يواناااااااااات األليفاااااااااة) ماااااااااوارد متجاااااااااددة( 
أو ال فا  علا  الطاقاة الكمربائياة) ماوارد غيار متجاددة( فمام باذلك يقادمون ألبناائمم 

 قيماً بيئية تستمدف  ماية موارد البيئة.
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