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املستخلص :

ُلف الجؾش الؾبلٖ الٔ رعوف الْعٖ الج٘ئٖ فٖ الوٌبُظ الزعل٘و٘خ ّكّهٍ فٖ الزقط٘ؾ الوَزلام للج٘ئةخ
فكبى هغزوة الجؾةش الوةلاهً الزعل٘و٘ةخ الٌةبه٘ةخ الوٍةو٘خ هٗةبع ا ؽالةبد ا ثزلاث٘ةخ الضبًْٗةخ لوؾبفةةخ
ثغلاك – العواق ّركًْذ عٌ٘خ الجؾش هي  011هعلن ّهلهً ّلوب كبى الجؾش ّطال٘ب رؾل٘ل٘ب فقل افزةبه
الجبؽضةةبى ا كاح الوٌبٍةةجخ عةةواباد الجؾةةش ا ٍةةزجبًخ الوغلقةةخ ّىعةةذ علةةٔ عٌ٘ةةخ الجؾةةش ّ ةةل اٍةةزعو
الجبؽضةةبى الٍْةةبث ا ؽظةةبث٘خ الوٌبٍةةجخ لمعةةواباد هٌِةةب ج الٍْةةؾ الوةةوعؼ ٍةةزقواط ؽةةلح الالقةةوح ّ هعبكلةةخ
ث٘وٍْى ٍزقواط هعبه الضجبد ّ ل رْطة الجؾةش الةٔ اٍةزٌزبعبد عةلح هٌِةب ج  -ػةع الوٌةبُظ الزعل٘و٘ةخ
الزٖ رٌبّلذ الْعٖ الج٘ئٖ ّالزوث٘خ الج٘ئ٘خ فٖ الكزت اللهاٍ٘خ ماد العال خ ثبلوْػْع .
املصطلحبث الرئيسيت للبحثج الْعٖ الج٘ئٖ الزوث٘خ الج٘ئ٘خ الزقط٘ؾ الوَزلام.

*الجؾش هَز هي هٍبلخ هبعَز٘و

جملة العلىم
االقتصادية واإلدارية
العدد  39اجمللد 22
الصفحات449 -412

االطبر النظري

الىػي البيئي :

ُْ فِن العال خ الزأص٘وٗخ الوزجبكلخ ث٘ي ا ًَبى ّالج٘ئخ ّرقلٗو ٘وخ الوكًْبد الج٘ئ٘خ األٍبٍ٘خ الوؾ٘طخ
ّفِن الوشكالد الج٘ئخ ّالزعوف علِ٘ب ّؽلِب ّهٌ ؽلّصِب ّرغٌت الْ ْع فٖ الكْاهس الج٘ئ٘خ جة ّ ْعِةب
ّهةةب ٗزورةةت علِ٘ةةب هةةي هشةةبك اعزوبع٘ةةخ ّا زظةةبكٗخ  Palmer, 1995,10كوةةب ٗعةةوف اٗؼةةب ثبًةةَ اكها
ثوعط٘بد الج٘ئخ أّ فِوِب ّهعوفزِب عي ؽوٗق اكها الوزعلو٘ي للْا ا عزوبعٖ النٕ ٗع٘شْى ف٘ةَ ّثوةب ٗةلّه
فٖ ث٘ئزِن الوؾل٘خ ّا ل٘و٘خ هي ظْاُو ّهشكالد ث٘ئ٘ةخ ّأصبهُةب ّؽةوق عالعِةب ّهةي صةن ٗكزَةت الوزعلوة٘ي
اكهاكِن الْاعٖ لِنٍ ا ثعبك ّرزكْى لةلِٗن الوالةبُ٘ن ّا رغبُةبد ّالقة٘ن طةبلؼ  3112صّ 23كةنل ُةْ
اكها ّفِن الوزعلن القبثن علٔ اؽَبٍَ ّهعوفزَ ثبلعال بد ّالوشكالد الج٘ئ٘خ هي ؽ٘ش اٍجبثِب ّاصبهُةب ّؽةوق
عالعِب هؾول ّافوّى  3112ص  336فِْ عول٘خ ًق الالوك الوزعلن إلٔ ؽبلخ الةْعٖ الج٘ئةٖ عةي ؽوٗةق
رْػ٘ؼ الوالبُ٘ن ّ الؾقبثق ّ القؼبٗب ّالوشكالد الج٘ئ٘خ فٖ الوٌةبُظ اللهاٍة٘خ ّاصبهُةب فةٖ ؽ٘ةبح الالةوك
ّالوغزو ثِلف رؾال٘يٍ ّرؾق٘ق اللافع٘خ للَٗ ّطْ ً للَلْك٘بد ّ األفعبد الج٘ئ٘خ ا ٗغبث٘خ.

أهذاف الىػي البيئي :

رزعلك أُلاف الْعٖ الج٘ئٖ ّمل رجعب للّهٍ النٕ ٗلعجَ فٖ هْاعِخ الوشكالد الج٘ئ٘خ ّهي أُن أُلافَ ُٖ ج
 -0ركْٗي هعوفخ ث٘ئ٘ةخ لةلٓ الوزعلوة٘ي فةٖ فئةبد هقزلالةخ هةي الوغزوة رَةبعلُن علةٔ فِةن الوشةكالد الج٘ئ٘ةخ
لزكْى لِن اٍبً فٖ الوَبُوخ ّالوؾبفةخ علٔ الج٘ئخ
 -3غوً الق٘ن الج٘ئ٘خ الِبكفخ للٓ الوزعلو٘ي لظ٘بًخ الج٘ئخ
 -2الؾش علٔ هشبهكخ ا فواك الوزعلو٘ي فةٖ القؼةبب أّ الؾةل هةي الوشةكالد الج٘ئةخ رطةْٗو ا فال ٘ةبد الج٘ئ٘ةخ
للٓ الوزعلن ؽ٘ش رظجؼ ُٖ الو ٘ت عٌل الزعبه ه الج٘ئخ أؽول  3111ص 61
 -4رعيٗي الَلْ ا ٗغبثٖ عٌل الوزعلو٘ي فٖ الزعبه ه عٌبطو الج٘ئخ هث٘  3112ص 63

انىاع الىػي البيئي :

ٗكْى الْعٖ الج٘ئٖ علٔ ًْع٘ي هزواثط٘ي ثعؼِوب ثجعغ ُّوب ج ؽَي  3114ص 076
 -0الْعٖ الْ بثٖ ُّْ الْعٖ النٕ ٗوٌ ؽلّس الوشكلخ
 -3الْعٖ العال عٖ ُّْ النٕ ْٗاعَ ثَ الوغزو الوشكالد الج٘ئ٘خ الٌبعوخ هي ٍْب ا ٍزقلام لعٌبطةو الج٘ئةخ
لنل لزؾق٘ق الْعٖ الج٘ئٖ اى ٌُب اهكبى اٍبٍ٘خ ركْى هَؤّلخ عي رْع٘خ الوغزو ّ ٍة٘وب الوزعلوة٘ي عةي
ؽوٗق الزقط٘ؾ الج٘ئةٖ الوَةزلام الِةبكف للْطةْد الةٔ الوَةزْٓ الج٘ئةٖ الوٌشةْك ُّةنٍ ا هكةبى ُةٖ هؤٍَةبد
اللّلخ ّهؤٍَبد ّهٌةوبد الوغزو الولًٖ ّالوزعلو٘ي هي كبفخ شواثؼ الوغزو كوب هجٌَ٘ فٖ الشك ا رٖج
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جمبالث الىػي البيئي

ٌُب هغب د ٗوكي للْعٖ الج٘ئٖ اى ٗكْى عبهال هِوب ّاٍبٍ٘ب فِ٘ب ّهٌِبج الَعْك  3117ص 020
 -0هغبد رعل٘ن ا فواك ج ّ ُْ هغبد ّاٍ ّمل لزعبهلةَ هة ا فةواك الوزعلوة٘ي ّغ٘ةو الوزعلوة٘ي ثٌقة الوعوفةخ
للزعوف علٔ الوشكالد الج٘ئ٘خ
 -3هغبد رعل٘ن الالئبد ا عزوبع٘خ ّالوٌِ٘خ ج ُّةْ هغةبد ّاٍة ٗةلف ف٘ةَ الةْعٖ الج٘ئةٖ فةٖ الوغزوة ثؾكةن
عولِن ًّالْمُن ٗزن هي فالد اللّهاد ّالزلهٗت الزٌالنٗخ ّالزضق٘ال٘خ
 -2هغبد الزعل٘ن الولهٍٖ ج ٗزن عي ؽوٗق الزوث٘خ الج٘ئ٘خ فٖ أكفبد هْاػ٘ الج٘ئخ فٖ الوٌبُظ اللهاٍ٘خ ّفق
فظبثض ّغبٗبد ك ثلل فٖ عو٘ الوواؽ اللهاٍ٘خ هٗبع ا ؽالبد ا ثزلاثٖ الضبًْٕ الغبهعٖ
 -4هغبد الزعل٘ن غ٘و الٌةبهٖ ج ّٗشةو رعلة٘ن كبفةخ القطبعةبد فةبهط الوؤٍَةبد الزعل٘و٘ةخ هةي ؽوٗةق كّهاد
الزعل٘ن الوَزوو ّٗزن ُنا هي ج هؤٍَبد الوغزو كبفخ هي ا ٍوح ّالٌْاكٕ ّالوزبؽ ّالوَبعل ّالغوع٘بد
ّهٌةوبد الوغزو الولًٖ .

مكىنبث الىػي البيئي :

أى هالِْم الْعٖ الج٘ئٖ مّ طلخ ّص٘قخ ثوالِْم الج٘ئخ ّٗورجؾ ا ًَبى ثبلج٘ئخ ؽ٘ش ٗةؤصو ّٗزةأصو ثِةب فةٖ
الغْاًت الَلج٘خ ّا ٗغبث٘خ ّللْطْد الٔ ثواهظ فبعلخ ُّبكفخ لٌشو الْعٖ الج٘ئٖ فٌِب صالس ؽلقةبد هٌالظةلخ
ّهزظلخ فٖ الْ ذ ًالَخ هَؤّلخ عي ركبه الْعٖ الج٘ئٖ ُّٖ الطبثٖ ّ هؾَي  3101ص  44-42ج
 -0الزوث٘خ ّالزعل٘ن الج٘ئٖ ج ّٗجلأ ثبلزعل٘ن هي هٗبع ا ؽالبد ّهي صن هواؽ الزعل٘ن العبم ّالغةبهعٖ ثشةوؽ اى
ٗكْى ّعْك ركبه ألُلاف الجوًبهظ الزعل٘وٖ ّالزوثْٕ
 -3الضقبفخ الج٘ئ٘خ ج ُّٖ رجلأ عي ؽوٗق رْف٘و هظبكه الوعلْهبد ككزت ًّشواد ّهشةبهكخ الوضقالة٘ي الج٘ئ٘ة٘ي
فٖ الوٌب شبد الج٘ئ٘خ ماد الظلخ الوجبشوح ّغ٘و الوجبشوح ثبلوغزو ّ ٍ٘وب ماد الووكّك ا عالهٖ
 -2اإلعالم الج٘ئٖ ج ُْ أؽل اهكبى الزْع٘خ الج٘ئ٘خ ُّْ اكاح فعبلخ إم اؽَي الزقط٘ؾ لِب ثشك طةؾ٘ؼ ٗكةْى
لَ هوكّك اٗغبثٖ لوف هَزْٓ الْعٖ الج٘ئٖ ّالٌشو ّالالِن الَل٘ن للقؼبٗب الج٘ئ٘ةخ ّكةنل ٗعوة اإلعةالم الج٘ئةٖ
فٖ فِن ّهعوفخ الوزلقةٖ لقؼةبٗب الج٘ئةخ الوعبطةوح ّثٌةبب ٌبعةخ هعٌ٘ةخ رغةبٍ الج٘ئةخ ّ ؼةبٗبُب ّهةي ٌُةب ًغةل اى
اكفبد الزْع٘خ الج٘ئ٘خ فٖ الوٌبُظ الزوثْٗخ ثشك هقطؾ لَ ػوّهٕ فٖ ركْٗي اؽل اٍبٍ٘بد الْعٖ الج٘ئٖ

مراحل تنميت الىػي البيئي:

أى عول٘خ الْعٖ الج٘ئةٖ ُةٖ عول٘ةخ روثْٗةخ ثب ٍةبً ّٗةزن رؾلٗةل إعةواباد ركةْٗي الةْعٖ الج٘ئةٖ فةٖ هواؽة
اٍبٍ٘خ ُٖ ظالو  3101ص 72
 -0الووؽلخ الزوِ٘لٗخ ج ُّٖ الووؽلخ ا ّلٔ النٕ ثل لِب فٖ رؾلٗل ك ٘ق للوزعلو٘ي هي هعوفخ ّفِن الَلْ
الوزعلق ثبلج٘ئخ
 -3هوؽلخ الزكْٗي ج ُّٖ هوؽلخ رؾلٗل الولاف الؼوّهٗخ لزكةْٗي الةْعٖ الج٘ئةٖ لةلٓ الوزعلوة٘ي هةي ؽوٗةق
أصبهح اللافع٘خ لِن
 -2هوؽلخ الزطج٘قج ّفٖ ُنٍ الووؽلخ الوِوخ ٗوكي للوزعلو٘ي أربؽخ رطج٘ق هبرعلوٍْ هةي هالةبُ٘ن ثشةك فعلةٖ
ل٘كْى للِٗن ّعٖ للزأكل هي أصوٍ فٖ الزعل٘ن
 -4هوؽلخ الزضج٘ذ ج ُّٖ عول٘خ أصواب هبرعلوَ الطالة ٍبثقب ّرأص٘و هب رن رعلوَ فٖ عقْد الطالة
 -5هوؽلخ الوزبثعخ ج فٖ ُةنٍ الووؽلةخ ٗةزن الزقطة٘ؾ ألًشةطخ علٗةلح ٗشةبه فِ٘ةب الوزعلوة٘ي رِةلف الةٔ رِ٘ئةخ
الوْا ّرَبعل الوزعلو٘ي علٔ هوبهٍخ هبرن رعلوَ هي أع القجوح
ّهي فالد هعوفخ هواؽ رٌو٘خ الْعٖ الج٘ئٖ ًوٓ رواثؾ الوواؽ ّرعل عول٘ةخ هكولةخ هوؽلةخ رلةْ ا فةوٓ ُّةنا
هؤشةو علةٔ ػةوّهح أى ٗكةةْى ػةوي الوٌةبُظ الزوثْٗةةخ للوزعلوة٘ي هةي هٗةبع ا ؽالةةبد الةٔ الوَةزْٓ الغةةبهعٖ
لزؾق٘ق الِلف الوٌشْك ُّْ لهح الالوك الوزعلن ثبلؾالبظ ّط٘بًخ عٌبطو الج٘ئخ .
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خصبئص الىػي البيئي :

للْعٖ الج٘ئٖ علح فظبثض هزٌْعخ ُّٖ ًبٗ  3112ص300
 -0الْعٖ الج٘ئٖ ُلفَ الوثَٖ٘ الزوث٘خ الج٘ئ٘خ
 -3رٌو٘خ الْعٖ الج٘ئٖ للٓ الوزعلو٘ي عي ؽوٗق الؼجؾ الوعوفٖ ّالَلْكٖ ّػةجؾ ارقةبم القةواهاد ّالؾلةْد
أرغبٍ الج٘ئخ
 -2فِن ّاكها العال خ الزالبعل٘خ ث٘ي ا ًَبى ّالج٘ئخ علٔ اًِب العبه ا ٍبٍٖ فٖ ركْٗي الْعٖ الج٘ئٖ
 -4الْعٖ الج٘ئٖ ٗؾلك ٍلْك٘بد ّارغبُبد الوزعلو٘ي ثبلزعبه الظؾ٘ؼ ارغبٍ الج٘ئخ
لنل أى الْعٖ الج٘ئٖ ٗوكي اى ٗغٌٖ صوبهح هي فالد الزقط٘ؾ الشبه للغْاًت الوعوف٘خ ّالْعلاً٘ةخ ّالوِبهٗةخ
ؽزٔ ٗزوكي الوزعلن هي ركْٗي الَلْ ّا رغبٍ الوشة٘ل ًؾةْ الج٘ئةخ لةنل ٗوكةي للزوث٘ةخ الج٘ئ٘ةخ الزةٖ ُةٖ العبهة
ا ٍبٍٖ ّالزطج٘قٖ للْعٖ الج٘ئٖ عي ؽوٗق اٍبل٘ت رلهٌٗ هٌبُظ الزوث٘خ الج٘ئ٘خ أى رؾقق الْعٖ الج٘ئٖ لةلٓ
الوزعلو٘ي فٖ كبفخ الوواؽ اللهاٍ٘خ ُّنا هبٗغوًب لوعوفخ الزوث٘خ الج٘ئ٘خ .

الرتبيت البيئيت :

أطجؾذ الزوث٘خ الج٘ئ٘خ رزجْا هكبًب هِوب فٖ الوغزوعبد الزٖ روٗل الع٘ش ثْا طؾٖ ّهٌبؿ ٗقلةْ ثقةله
الوَةزطبع هةةي الزلةةْس ثأًْاعةةَ الوقزلالةةخ ّالٌِةةْع الظةةؾ٘ؼ ثبلزوث٘ةخ الج٘ئةةخ هةةي فةةالد رْع٘ةةخ الوةةزعلن ثأُو٘ةةخ
الج٘ئخ ّأصوُب فٖ طؾزَ ّاصوُب الْاػؼ ّالغلٖ علٔ الغ٘ القةبكم فلقةل أطةجؾذ الوشةكالد الج٘ئ٘ةخ ٍةبثلح فةٖ
هغزوعبرٌب ّرٌْعذ فطْهرِب ّكهعزِب هي هشكلخ الٔ أفوٓ ّأطجؾذ ٌُب ػةوّهح فةٖ رعلة٘ن ٍّةبث هعبلغةخ
ُنٍ الوشكالد ثطواثق علو٘خ ٍّلْك٘خ ٍّ٘بٍ٘خ اٗؼةب ّرلة الؼةوّهح ُةٖ ػةوّهح ؽزو٘ةخ فةٖ ٍةج٘ اٗقةبظ
الْعٖ الج٘ئٖ الٌب ةل لةلٓ الالةوك الوةزعلن للعْاهة ا عزوبع٘ةخ ّا فال ٘ةخ ّا زظةبكٗخ ّالزكٌْلْع٘ةخ الكبهٌةخ فةٖ
عنّه الوشكالد الج٘ئ٘خ الطبثٖ ّهؾَي  3101صّٗ 62وكي رعوٗة الزوث٘ةخ الج٘ئ٘ةخ ُةٖ هالِةْم روثةْٕ
علٗل ًَج٘ب ُّْ ًز٘غةخ رالبعة هالِةْهٖ الزوث٘ةخ ّالج٘ئةخ الزوث٘ةخ الج٘ئ٘ةخ رِةلف الةٔ هعبٗشةخ ا ًَةبى ّ ٍة٘وب
الوزعلن للوشكالد الج٘ئ٘خ ّالزلهٗت علٔ الوشبهكخ فٖ اكاهرِب ٍلو٘ب ّرٌو٘خ الةْعٖ الج٘ئةٖ فةٖ اؽةبه فطةخ علةٔ
الوَزْٓ الوؾلٖ اّ القْهٖ اّ العبلوٖ ه اكزَبة الالوك الوزعلن الق٘ن ّا رغبُةبد ا ٗغبث٘ةخ ًؾةْ ؽوبٗةخ الج٘ئةخ
ّرؾٌَِ٘ب ثِلف اعةلاك ع٘ة ّاع للج٘ئةخ الطج٘ع٘ةخ ّا عزوبع٘ةخ ّالٌالَة٘خ الٌغ٘ؾةٖ  0276صّ 2عوفزِةب
اٗؼةةب هٌةوةةخ الًَْ٘ةةكْ ثأًِةةب ًوةةؾ هةةي الزوث٘ةةخ ٗةةٌةن عال ةةخ ا ًَةةبى ّث٘ئزةةَ الطج٘ع٘ةةخ ّا عزوبع٘ةةخ ّالٌالَةة٘خ
َٗةةزِلف اكزَةةبة الوزعلوةة٘ي فجةةوح هةةي ؽقةةبثق ّهالةةبُ٘ن ّؽوٗقةةخ الزالك٘ةةو ارغةةبٍ القةة٘ن القبطةةخ ثوشةةكالد الج٘ئةةخ
كةبلزلْس ّالطب ةخ ّاٍةزٌياف الوةْاهك الطج٘ع٘ةةخ ّ Wo.compland,1976,p44عل٘ةَ فبلزوث٘ةخ الج٘ئ٘ةخ رعجةةو
ع ي الزعل٘ن الج٘ئٖ كغيب هي الزعل٘ن ٌٗةن عال ةخ ا ًَةبى الوةزعلن ثج٘ئزةَ الطج٘ع٘ةخ ّا عزوبع٘ةخ ّالٌالَة٘خ ل٘كةْى
ّاع٘ب ّ بكها علٔ الؾالبظ علٔ الج٘ئخ ّؽوبٗزِب هي الزل ٍوخ ثبهىح فٖ ٍلْ الالوك الوزعلن .

الرتبيت البيئيت املستذامت واملستقبل

اى العال خ ث٘ي ا ًَبى ّالج٘ئ خ ُٖ عال خ فلَال٘خ اما اشبهد العلٗل هي اللهاٍبد الٔ اى الوزعلو٘ي
ّالوعلو٘ي فٖ الزعل٘ن الٌةبهٖ غ٘و هعزبكٗي علٔ اُلاف الزوث٘خ الج٘ئ٘خ ّلن ٗزن ا ُزوبم فٖ اكفبلِب ػوي
الوٌبُظ اللهاٍ٘خ اى هغبد الزوث٘خ ّالزعل٘ن ُْ هغبد هِن ّؽْٕ٘ ّٗوض رؾلٗب فبطب ألٕ هعلن ؛ اى الزوث٘خ
الج٘ئ٘خ ٗوكٌِب اى رؾقق اُلافِب هي فالد اعزوبك ؽواثق ّاٍبل٘ت رلهَٗ٘خ ؽلٗضخ ّارجبع ث٘لاغْع٘ب روثْٗخ
رعزول ا ًلهبط ث٘ي ا ٍبل٘ت ّالطواثق ّالزقٌ٘بد ّا ٍزوار٘غ٘بد الزعل٘و٘خ لزؾق٘ق هْ اٗغبثٖ هي الج٘ئخ
ّىٗبكح ا ُزوبم ثِب ّػوّهح الوؾبفةخ علِ٘ب ؽزٔ ّ ذ وٗت هي ربهٗـ ا ًَبً٘خ كبى الزغ٘و الؾبط فٖ
ا ؽبه ا عزوبعٖ ٗؾلس ثجؾب ا اًَ هٌن الضْهح الظٌبع٘خ ّفالد القوى الضبًٖ هي القوى العشوٗي رعوػذ
الؾ٘بح ا عزوبع٘خ لِيح عو٘قخ فقل اكٓ الزقلم الَوٗ ّالقْٕ النٕ اؽوىرَ الوعبهف العلو٘خ ّرطج٘قبرِب
الزكٌْلْع٘خ ال ٔ هؼبعالخ رأص٘و ا ًَبى علٔ ث٘ئزَ هوب اٍالو عي ظِْه رغلٗلاد ا زظبكٗخ ّاعزوبع٘خ ّصقبف٘خ
رْلل عٌِب ظِْه هشكالد علٗلح كّى اًقطبع ؛ لنا فال هٌبص لزوث٘خ الج٘ئ٘خ رِلف الٔ ؽ الوشكالد الج٘ئ٘خ
رزَن ثطبث ا ٍزوواه ّؽزٔ رزقل الوعوفخ الزٖ ٗكزَجِب ا فواك ّرؼوي لِن اٍزوواه فعبل٘خ ا ًشطخ
الغبهٗخ فعلٔ الزوث٘خ الج٘ئ٘خ اى رؾوص كاثوب علٔ اعبكح ط٘بغخ رْعِ٘برِب ّهؼوًِْب ّاٍبل٘جِب ّا ٍزالبكح
هي الْ ذ ّرطْٗ ك مل لألّػبع الغلٗلح الطبثٖ ّ هؾَي  3101ص 330
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الرتبيت البيئيت يف املنبهج الذراسيت

أى ا ُزوبم ثبلزوث٘خ الج٘ئ٘ةخ فةٖ الوٌةبُظ اللهاٍة٘خ الزوثْٗةخ أطةجؼ هةي الوكةبثي ا ٍبٍة٘خ فةٖ الَةٌْاد
ا ف٘وح هي ُنا القوى فٖ أغلت كّد العبلن الوزقلم ّغ٘و الوزقةلم ّأكفةبد الزوث٘ةخ الج٘ئ٘ةخ فةٖ الوٌةبُظ الزعل٘و٘ةخ
علٔ ّفق اٍزوار٘غ٘بد هِوةخ هةي الزقطة٘ؾ للزوث٘ةخ الج٘ئ٘ةخ لزؾق٘ةق ا ؽز٘بعةبد الْؽٌ٘ةخ ّاكفبلِةب ػةوي الةٌةن
الزعل٘و٘خ فٖ الوٌبُظ اللهاٍ٘خ الِبكفخ الالوٗغبد  3112ص ّ 32هي ث٘ي ُنٍ اللّد العواق ؽ٘ش أفن فٖ
فططَ الوَزلاهخ ّػ الْعٖ الج٘ئٖ كبؽل عٌبطو الزقط٘ؾ هةي ؽوٗةق رشةوٗ القةْاً٘ي ّرشةك٘ ّىاهح الج٘ئةخ
ٌٍخ ّ 3112مل للعو علٔ ًشو الْعٖ ّالضقبفةخ الج٘ئ٘ةخ ّرالع٘ة كّه الوغزوة ّ ٍة٘وب الوزعلوة٘ي فةٖ ُةنا
الوغبد ّ ل ؽقق العواق ثعغ ا ًغبىاد فالد الٌَْاد  3100 -3101هٌِب
 -0أكفةةبد هْاػةة٘ الج٘ئةةخ الوَةةزلاهخ فةةٖ الوٌةةبُظ اللهاٍةة٘خ فةةٖ هواؽة هقزلالةةخ ّكةةنل الجؾةةْس ّاللهاٍةةبد
لللهاٍبد العل٘ب فٖ هغبد الزوث٘خ الج٘ئخ
ً -3شو الْعٖ الج٘ئٖ ثبٍزقلام هقزل الٍْبث هٌَ الووث٘خ ّالوَوْعخ ّالوقوّبح
 -2الزأك٘ل علٔ ا عزوبك علٔ الٍْةبث الؾلٗضةخ ثب رظةبد هٌةب شةجكبد الزْاطة ا عزوةبعٖ لَةوعزِب ٍّةِْلخ
الْطْد الٔ الوَزقله٘ي
 -4رٌو٘خ هّػ الوْاؽٌخ الج٘ئ٘خ للٓ ا فواك عو٘عِن ّ ٍ٘وب الوزعلو٘ي لزؾال٘يُن ّهشبهكزِن فٖ طٌ القةواه
لوف كهعخ الْعٖ الج٘ئٖ للِٗن فطخ الزٌو٘خ الْؽٌ٘خ  3107 -3102ص351

التخطيط املستذام :

الزقط٘ؾ أٍلْة رٌوْٕ اثزكو فٖ الوغزوعبد ا شزواك٘خ للزعبه ه عْاه ا ًزبط ّرْىٗعِب فأطجؾذ
عول٘خ الزقط٘ؾ ّػ الزظبه٘ن ّالوزطلجبد الزٖ روٍن الوَبه الوقجْد للزطْهاد ا عزوبع٘خ ّا زظبكٗخ كوب
ٗواٍ الوغزو أّ أطؾبة القواه .فبلزقط٘ؾ ٗعوف علٔ أًَ عول٘خ رْعَ٘ الوْاهك الوبكٗخ ّالجشوٗخ ّالطج٘ع٘خ
الوزْفوح فٖ أ ل٘ن هع٘ي ّاٍزغاللِب ثأعلٔ كهعخ هوكٌخ لزؾق٘ق ا ُلاف ا زظبكٗخ ّا عزوبع٘خ لالزوح ىهٌ٘خ
هؾلكح الؾوظٖ  0266ص 05فبلزقط٘ؾ عول٘خ رْعَ٘ ّرٌة٘ن ُّْ ًشبؽ ثشوٕ عوبعٖ ُبكف اهب
ا ٍزلاهخ كوب عوفزِب هٌةوخ الًَْ٘كْ ثأًِب علٔ ك ع٘ أى ٗزو الوبب ّالِْاب ّهْاهك الزوثخ طبف٘خ ّغ٘و
هلْصخ كوب عببد الٔ ا هع ّاى ٗزو الكبثٌبد الؾ٘خ علٔ ا هع غ٘و هزٌب ظخ القوٗشٖ  3112ص6
كوب رعوف ثأًِبالوقيّى الشبه لوأً الوبد الطج٘عٖ ّٗغت أ رؤكٕ العول٘بد ّا ًشطخ ا زظبكٗخ
ّا عزوبع٘خ الٔ فالغ ا طْد الج٘ئ٘خ الزٖ رلعن الؾ٘بح ّأما كبى القالغ ػوّهٗب ً فأى هي الشوّؽ
الؼوّهٗخ أٗؼب ً أى ٗزن الزعْٗغ عي فَبهارِب هي فالد إعبكح ثٌبب هأً الوبد الطج٘عٖ هّهبًْ 3112
ص 027فبلزقط٘ؾ الوَزلام ُْ مل الٌشبؽ الوزكبه النٕ ِٗلف الٔ رؾق٘ق ا ُلاف ا عزوبع٘خ ّا زظبكٗخ
ّالج٘ئ٘خ الزٖ ر ؤكٕ الٔ ا هرقبب ثبلوفبُ٘خ ا عزوبع٘خ ه اكجو له هي الؾوص علٔ الوْاهك الطج٘ع٘خ الوزبؽخ
ّثأ له هوكي هي ا ػواه ّاإلٍببح الٔ الج٘ئخ لالع٘بد الؾبػوح كّى الوَبً لالع٘بد الوَزقجل٘خ .

منهجيت البحث

ّلوب كبًذ هشكلخ الجؾش رزلقض ثؼع ًطبق الجعل الج٘ئةٖ فةٖ ٍ٘بٍةبد ّرْعِةبد الوٌةبُظ الزوثْٗةخ
فبى مل اٍِن فٖ اًقالبع الْعٖ الج٘ئٖ ث٘ي الوزعلو٘ي فٖ العواق فقل ُلف الجؾش كهاٍخ كش الْعٖ الج٘ئةٖ
فٖ الوٌبُظ الزعل٘و٘خ ّكّهٍ فٖ الزقط٘ؾ الوَزلام للج٘ئخ اعزول الجبؽضبى علٔ الوةٌِظ الْطةالٖ الزؾل٘لةٖ ّالةنٕ
ِٗزن ثْطة الةةبُوح هؾة اللهاٍةخ ّرظةْٗوُب كوً٘ةب عةي ؽوٗةق عوة ث٘بًةبد ّهعلْهةبد هقٌٌةخ عةي الةةبُوح
ّرظٌ٘الِب ّإفؼبعِب لللهاٍخ الل ٘قخ هلؾن  64 3111ألًَ الوٌِظ الوٌبٍت إلعواباد أهب أُو٘خ الجؾةش
هِوب كبًذ أُو٘خ ّالجواهظ الوْعِخ ًؾْ الزقط٘ؾ الوَزلام رجقٔ ًب ظخ إما هةب ٗكةْى ٌُةب ّعةٖ فةٖ الوغزوة
ّفبطخ الْعٖ الج٘ئٖ ٗؤهي ثغلّٓ ُنٍ الجواهظ لنل رأرٖ أُو٘خ الْعٖ الج٘ئٖ للؾالبظ علٔ الج٘ئخ هي الزةلُْه
ّا ٍزغالد العقالًٖ لوْاهكُب الطج٘ع٘خ ّا زظبكٗخ ّهْاعِخ الوشةكالد الج٘ئ٘ةخ ؽ٘ةش أطةجؾذ ٌُةب ػةوّهح
فٖ رعل٘ن ٍّبث هعبلغخ ُنٍ الوشكالد ثطواثق علو٘خ ٍّلْك٘خ ٍّ٘بٍ٘خ اٗؼب ّرلة الؼةوّهح ُةٖ ػةوّهح
ؽزو٘ةةةخ فةةةٖ ٍةةةج٘ اٗقةةةبظ الةةةْعٖ الج٘ئةةةٖ الٌب ةةةل لةةةلٓ الوةةةزعلن للعْاهةةة ا عزوبع٘ةةةخ ّا فال ٘ةةةخ ّا زظةةةبكٗخ
ّالزكٌْلْع٘خ الكبهٌخ فٖ عنّه الوشكالد الج٘ئ٘خ لنل لغأ الجبؽضبى الٔ الوغزو الزعل٘وٖ للكشة عةي كهعةخ
الْعٖ الج٘ئٖ فكبى ج
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 -1جمتمغ البحث :
ٗزكْى الوغزو فٖ ُنا الجؾةش هةي الوةلاهً الزعل٘و٘ةخ الٌةبه٘ةخ الوٍةو٘خ هٗةبع ا ؽالةبد ا ثزلاث٘ةخ
الضبًْٗخ لوؾبفةخ ثغلاك \ العواق
 -2ػينت البحث :
ركًْذ عٌ٘خ ُنا الجؾش هعلوٖ ّهلهٍٖ الوواؽ الزلهَٗة٘خ ا هثة لوةلاهً هةلٗوٗبد هؾبفةةخ ثغةلاك
للعةةبم اللهاٍةةٖ ّ 3106-3105للوةةْاك العلةةْم الغغواف٘ةةخ ا ؽ٘ةةبب ا زظةةبك الوعلوةة٘ي ّالولهٍةة٘ي
النٗي ٗقْهْى ثزلهٌٗ ُنٍ الوْاك كبى علكُن  535هعلوب ّهلهً النٗي ٗلهٍْى فٖ كاف ؽةلّك هؾبفةةخ
ثغلاك الكوؿ ّالوطبفخ أفزبه الجبؽضبى هٌِن  011هعلن ّ هلهٍب ل٘وضلْا عٌ٘خ الجؾش
 -3أداة البحث :
اٍزجبًخ الزوث٘خ الج٘ئ٘خ ج لغوع إعلاك اٍزجبًخ رؼةن فقةواد أٍةئلخ عةي الوةٌِظ القةبص ثوةبكح الزوث٘ةخ الج٘ئ٘ةخ
فٖ الوواؽ الزعل٘و٘خ ارج الجبؽش القطْاد ا ر٘خ ج
 - 0رْعَ٘ اٍزجبًخ اٍزطالع٘خ رؾزْٕ ٍؤا ً ّاؽةلا هالزْؽةب ً الةٔ  31هعلوةب ّهلهٍةب هةي الةنٗي ٗلهٍةْى
هبكح العلْم الغغواف٘خ ا ؽ٘بب ا زظبك ّالَؤاد ُْ ج هب الوٌِبط الوزج لزعل٘ن الزوث٘خ الج٘ئ٘ةخ ػةوي
الوٌبُظ اللهاٍ٘خ الزٖ رلهًٍِْب ؟
 - 3فةٖ ػةةْب إعبثةةبد العٌ٘ةةخ ا ٍةزطالع٘خ عةةي الَةةؤاد الوالزةةْػ فةةٖ الالقةوح  0الوةةنكْهح اًالةةب ّاٍةةزٌبكاً إلةةٔ
ا ؽالع علةٔ عةلك هةي اللهاٍةبد الَةبثقخ فؼةالً عةي فجةوح الجبؽضةبى الوزْاػةعخ فةٖ ُةنا الوغةبد كًْةَ اؽةلُن
هلهٍب فٖ الووؽلخ الوزٍْطخ لوبكح الغغواف٘خ ّالضةبًٖ اٍةزبم فةٖ ؽواثةق الزةلهٌٗ أعةلد اٍةزجبًخ ركًْةذ هةي
 35فقوح روض الوشكالد الجبهىح الزٖ ْٗاعِِب الوعلو٘ي ّالولهٍ٘ي .
 - 2عوػةةذ ُةةنٍ ا ٍةةزجبًخ علةةٔ هغوْعةةخ هةةي الوزقظظةة٘ي فةةٖ هغةةبد الزقطةة٘ؾ الؾؼةةوٕ ّا ل٘وةةٖ ّ
الوزقظظ٘ي فٖ هغبد الزوث٘خ ّالزعل٘ن
ّ - 4افق القجواب علٔ  07فقوح ّعللْا فٖ  2فقواد ّهفؼْا  5فقواد .
 - 5ثعل ا ٍزٌبك إلٔ اهاب القجواب أطجؾذ ا ٍزجبًخ رزكْى هي  31فقوح ثظ٘غزِب الٌِبث٘خ .
 -6لغوع الزعوف علٔ صجبد ا ٍزجبًخ ؽجقِب الجبؽش علةٔ  31هعلوةب ّهلهٍةب ّثبٍةزعوبد ؽوٗقةخ الزغيثةخ
الٌظال٘خ ّهعبكلخ اهرجبؽ ث٘وٍْى اٍزقوط الضجبد فكبى 1820
اٍزٌبكاً إلٔ هب رقلم أطجؾذ ا ٍزجبًخ عبُيح للزطج٘ق هلؾق ه ن 0
 -4تطبيق األداة:
ؽجق الجبؽضبى ا ٍزجبًخ علٔ عٌ٘خ الجؾش النٗي ٗلهٍةْى هةبكح العلةْم الغغواف٘ةخ ا ؽ٘ةبب
ا زظةةبك كةةْى هةةي الوالزةةوع اى ركةةْى ٌُةةب هْػةةْعبد كبف٘ةةخ للزوث٘ةةخ الج٘ئ٘ةةخ هةةي ػةةوي هٌِةةبط رل ة الوةةْاك
الزعل٘و٘ةخ ّ ةةل أعط٘ةةذ  2كهعةبد لمعبثةةخ اّافةةق ثلهعةةخ كج٘ةوح ّكهعزةةبى لمعبثةةخ اّافةق إلةةٔ ؽةةل هةةب
ّكهعخ ّاؽلٍ لمعبثخ اّافق فأطجؼ الوزٍْؾ الالوػٖ للالقوح كهعز٘ي .
 -5الىسبئل اإلحصبئيت :
اٍزعو الجبؽضبى الٍْبث اإلؽظبث٘خ الوٌبٍجخ إلعواباد الجؾش ج
 - 0الٍْؾ الووعؼ ا ٍزقواط ؽلح الالقوح .
 - 3هعبكلخ اهرجبؽ ث٘وٍْى ٍزقواط هعبه الضجبد .
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نتبئج الذراست
الٌزبثظ ًض الجؾش الْعٖ الج٘ئٖ فٖ الوٌبُظ الزعل٘و٘خ ّكّهٍ فٖ الزقط٘ؾ الوَزلام للج٘ئخ ّثعل رطج٘ةق
ا ٍزجبًخ علٔ هعلوةٖ ّ هلهٍةٖ هةبكح العلةْم الغغواف٘ةخ ا ؽ٘ةبب ا زظةبك رَلَةلذ الالقةواد علةٔ هةب ُةْ
هْعْك فٖ علّد 0
علّد  0الالقواد هزَلَلخ ثؾَت الٍْؾ الووعؼ ّالْىى الوئْٕ
د
0
3
2
4
5
6
7
2
2
01
00
03
02
04
05
06
07
02
02
31

الٍْؾ الْىى
الالقواد
الووعؼ %
الكزبة الوٌِغٖ للعلْم ّا زظبك ّا ؽ٘بب ّالغغواف٘خ ٗوكي فٖ هالوكارَ علٔ هب ّػ ألعلَ ّ %22822 3865
ٗوكي علٔ هبكح الزوث٘خ الج٘ئ٘خ ّرعوٗ الوزعلو٘ي ثِب
ػع الزعبّى ث٘ي هؤٍَبد اللّلخ ّثٌؾْ فبص ّىاهح الزقط٘ؾ ه ّىاهح الزوث٘ةخ ّهٌةوةبد %22822 3865
الوغزو الولًٖ هب ٌٗعكٌ اٗغبثب علٔ رعيٗي الزوث٘خ الج٘ئ٘خ الوْعْكح ػوي الوٌبُظ اللهاٍ٘خ
%26866
386
ػع رطْٗو ّرغ٘٘و هالوكاد الوٌِبط ًؾْ الْعٖ الج٘ئٖ
أُو٘خ الْعٖ الج٘ئٖ ّروك٘ي الوزعلو٘ي هٌَ رؾز الوِبم الوثَ٘خ للوعلو٘ي عٌل رعل٘وِن لوبكح %25 3855
الغغواف٘خ ّ العلْم ّا زظبك ّا ؽ٘بب ألًِب لَ٘ذ ماد اُو٘خ كجوٓ هي ؽ٘ش الوَبؽخ الوعطبح
كاف الكزبة
%22822
الكزةةبة الوٌِغةةةٖ لوةةةبكح العلةةةْم ّالغغواف٘ةةةخ ّا ؽ٘ةةةبب ّا زظةةةبك َٗةةةبعل الوزعلوةةة٘ي علةةةٔ 385
رْعِِ٘ن ًؾْ الْعٖ الج٘ئٖ ثبلشك الوطلْة
%22822
385
ػع الزلهٗت عٌل الوعلو٘ي علٔ رلهٌٗ هبكح الزوث٘خ الج٘ئخ
%22822
ٗظعت علٔ الوزعلو٘ي فِن هؼةو ْى الةْعٖ الج٘ئةٖ هة هالةوكاد الوٌِةبط القةبص ثبلغغواف٘ةخ 385
ّالعلْم
%21
ػع الزٌبٍق ّالزواثؾ ث٘ي هْػةْعبد الكزةبة الوٌِغةٖ ّهالةوكاد الزوث٘ةخ الج٘ئ٘ةخ الوزلافلةخ 384
هعَ
%21
384
ػع لهح الوعلو٘ي علٔ هثؾ هبكح الْعٖ الج٘ئٖ ه الوْاك الوثَ٘خ الزٖ رُ َل َهً
%21
ػةةع القةةلهح عٌةةل الوعلوةة٘ي ّالولهٍةة٘ي علةةٔ هثةةؾ هةةبكح الزوث٘ةةخ الج٘ئ٘ةةخ ه ة الوٌِةةبط الوقةةوه 384
كبلغغواف٘خ ّالعلْم
%21
384
هْػْعبد الزوث٘خ الج٘ئ٘خ غ٘و ّاػؾخ ّهؾلكح ػوي الوٌِبط الوقوه رلهََٗ
%72822 3825
الوْػةةْعبد الج٘ئ٘ةةخ الوْعةةْكح ثةة٘ي كفةةبد الوقةةوه الزلهَٗةةٖ رَةةبعل علةةٔ هوبهٍةةخ هقزلةة
ا ًشطخ الزعل٘و٘خ الج٘ئخ ّهوبهٍزِب علٔ اهع الْا
ْٗعةةل اهرجةةبؽ ثةة٘ي األُةةلاف العبهةةخ للووؽلةةخ الزعل٘و٘ةةخ ّهْػةةْعبد الزوث٘ةةخ الج٘ئ٘ةةخ الوقةةوه %72822 3825
رلهَِٗب ػوي الوبكح
%77866 3822
الوْػْعبد القبطخ ثبلزوث٘خ الج٘ئ٘خ رشغ الوزعلو٘ي علٔ رقلٗو الْعٖ الج٘ئٖ ّالعو ثَ
%76866
هْػةْعبد الزوث٘ةةخ الج٘ئ٘ةخ كافة الوقةوه اللهاٍةةٖ رؾةش علةةٔ العوة الغوةةبعٖ عٌةل الوزعلوةة٘ي 382
لؾوبٗخ الج٘ئخ
%76866
ثئهكبى الوزعلن رؾلٗةل هةب ُ٘ةَ الزوث٘ةخ الج٘ئ٘ةخ ّك٘ال٘ةخ ا ُزوةبم ثبلج٘ئةخ هةي فةالد الوْػةْعبد 382
اللهاٍ٘خ الوٌِغ٘خ الوقوه رلهَِٗب فٖ الوٌِبط
َٗزط٘ الوعلن اّ الزلهَٖٗ لوٌ الزواثؾ ث٘ي الزقط٘ؾ ّالزوث٘خ هي فالد الوْػةْعبد الج٘ئ٘ةخ %70866 3805
الزقط٘ط٘خ الوْعْكح كاف الوقوه
%65822 0826
هْػْعبد الزوث٘خ الج٘ئ٘خ ّاػؾخ ّهؾلكح الوعبلن ػوي الوبكح الوقوه رلهَِٗب
%62822
ّػةةْػ الغبًةةت الزقط٘طةةٖ الوَةةزلام للوعلةةن ّالوةةلهً عٌةةل رةةلهٌٗ الوةةبكح الوقةةوهح ّهثطِةةب 082
ثبلزوث٘خ ّ الْعٖ الج٘ئٖ
%61
الوعلوْى َٗزط٘عْى فلق ارغبٍ اٗغبثٖ ًؾْ هبكح الزوث٘خ الج٘ئ٘خ كًِْب لَ٘ذ هٌِبعب هَزقال 082

ّٗؾبّد الجبؽضبى ف٘وب ٗأرٖ رالَ٘و الٌزبثظ ّأُن الوؤشواد الوْػؾخ فٖ إعواباد الجؾش فٖ الغلّد أعالٍ
 -0الكزبة الوٌِغٖ للعلْم ّا زظبك ّا ؽ٘بب ّالغغواف٘خ ٗوكي فٖ هالوكارَ علٔ هب ّػ ألعلَ ّ ٗوكي
علٔ هبكح الزوث٘خ الج٘ئ٘خ ّرعوٗ الوزعلو٘ي ثِب
ؽظلذ ُنٍ الالقوح علٔ ٍّؾ هوعؼ لهٍ ّ 3865ثٌَجخ هئْٗخ لهُب ًّ %22822بلذ الوورجخ األّلٔ
ُّٖ ثنل رعل أكضو الالقواد غ٘و الوْافق علِ٘ب ُّنا هؤشو علٔ ػع الوْػْعبد الزٖ روكي علٔ الزوث٘خ
الج٘ئ٘خ كاف الوٌِبط الوقوه لوبكح العلْم ّا زظبك ّا ؽ٘بب ّالغغواف٘خ .
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ّ - 3عةةْك رعةةبّى ثةة٘ي هؤٍَةةبد اللّلةةخ ّثٌؾةةْ فةةبص ّىاهح الزقطة٘ؾ ه ة ّىاهح الزوث٘ةةخ ّهٌةوةةبد الوغزو ة
الولًٖ هب ٌٗعكٌ اٗغبثب علٔ رعيٗي الزوث٘خ الج٘ئ٘خ الوْعْكح ػوي الوٌبُظ اللهاٍ٘خ ؽظةلذ ُةنٍ الالقةوح علةٔ
ٍّؾ هوعؼ لهٍ ّ 3865ثٌَجخ هئْٗخ ةلهُب ًّ %22822بلةذ الوورجةخ الضبً٘ةخ ُّةٖ هقبهثةخ فةٖ الٍْةؾ
الووعؼ ّالْىى الوئْٕ للالقوح األّلٔ ُّنا هؤشو علٔ ػع الزعبّى ثة٘ي هؤٍَةبد اللّلةخ الوقزلالةخ ّغ٘ةبة
الزقط٘ؾ الَل٘ن ث٘ي الوؤٍَبد ماد الزأص٘و الزجبكلٖ .
 -2ػع رطْٗو ّرغ٘٘و هالوكاد الوٌِبط ًؾْ الْعٖ الج٘ئٖ
ؽظلذ ُنٍ الالقوح علٔ ٍّؾ هوعؼ لهٍ ّ 386ثٌَجخ هئْٗخ ةلهُب ًّ %26822بلةذ الوورجةخ الضبلضةخ إم
اى الوعلو٘ي ّالولهٍ٘ي ارالقْا ثٌَجخ كج٘وح علٔ رغ٘٘و ّرطْٗو الوٌِبط اللهاٍٖ ثوب ٗزٌبٍت ّ الْعٖ الج٘ئٖ .
 -4أُو٘خ الْعٖ الج٘ئٖ ّروك٘ي الوزعلو٘ي هٌَ رؾز الوِبم الوثَ٘خ للوعلو٘ي عٌل رعل٘وِن لوبكح الغغواف٘ةخ ّ
العلْم ّا زظبك ّا ؽ٘بب ألًِب لَ٘ذ ماد اُو٘خ كجوٓ هي ؽ٘ش الوَبؽخ الوعطبح كاف الكزبة
ؽظلذ ُنٍ الالقوح علٔ ٍّؾ هوعؼ لهٍ ّ 3855ثٌَجخ هئْٗخ لهُب ًّ %25بلذ الوورجخ الواثعخ ّٗجةلّ
إى الَجت فٖ مل ُْ روك٘ي الوعلو٘ي ّالولهٍ٘ي علٔ رعل٘ن هةْاكُن الوقةوهح هةي علةْم اّ ا زظةبك اّ ؽ٘ةبب اّ
عغواف٘خ كّى الزوك٘ي علٔ هْػْعبد الْعٖ الج٘ئٖ كًِْب غ٘و ّاػؾخ الوعةبلن اّ شةجَ هعةلّم مكوُةب ػةوي
الكزبة الوقوه.
 -5الكزةةبة الوٌِغةةٖ لوةةبكح العلةةْم ّالغغواف٘ةةخ ّا ؽ٘ةةبب ّا زظةةبك َٗةةبعل الوزعلوةة٘ي علةةٔ رةةْعِِ٘ن ًؾةةْ
الْعٖ الج٘ئٖ ثبلشك الوطلْة .
ؽظةةلذ ُةةنٍ الالقةةوح علةةٔ ٍّةةؾ هةةوعؼ ةةلهٍ ّ 385ثٌَةةجخ هئْٗةةخ ةةلهُب ًّ %22822بلةةذ الوورجةةخ
القبهَةةخ ّٗجةةلّ إى مل ة ًةةبرظ عةةي عةةلم إعطةةبب أُو٘ةةخ كج٘ةةوح لوالةةوكاد الةةْعٖ الج٘ئةةٖ ّكهغِةةب ه ة هالةةوكاد
ّهْػْعبد هبكح العلْم ّالغغواف٘خ ّا ؽ٘بب ّا زظبك .
ٍْف ٌٗب ش الجبؽضةبى الالقةواد القوةٌ األف٘ةوح ّالزةٖ ؽظةلذ علةٔ أ ة ا ٍّةبؽ الووعؾةخ ّالٌَةت
الوئْٗخ ّرجلأ ثبلالقوح ه ن . 06
 -06ثئهكةةبى الوةةزعلن رؾلٗةةل هةةب ُ٘ةةخ الزوث٘ةةخ الج٘ئ٘ةةخ ّك٘ال٘ةةخ ا ُزوةةبم ثبلج٘ئةةخ هةةي فةةالد الوْػةةْعبد اللهاٍةة٘خ
الوٌِغ٘خ الوقوه رلهَِٗب فٖ الوٌِبط.
ؽظلذ ُنٍ الالقوح علٔ ٍّؾ هوعؼ ّ 382ثٌَجخ هئْٗخ لهُب ًّ %76866بلذ الوورجةخ الَبكٍةخ عشةو
ُّٖ رش٘و الٔ ػع الوعلو٘ي ّ الولهٍ٘ي فٖ رؾلٗل هب ُ٘خ الزوث٘خ الج٘ئ٘خ هةي فةالد الوْػةْعبد اللهاٍة٘خ
الزٖ ٗعطًِْب للوزعلو٘ي هي فالد الكزت الوٌِغ٘خ.
َٗ -07زط٘ الوعلن اّ الزلهَٖٗ لوٌ الزواثؾ ث٘ي الزقط٘ؾ ّالزوث٘خ هي فالد الوْػْعبد الج٘ئ٘ةخ الزقط٘ط٘ةخ
الوْعْكح كاف الوقوه.
ؽظةةلذ ُةةنٍ الالقةةوح علةةٔ ٍّةةؾ هةةوعؼ ّ 3805ثٌَةةجخ هئْٗةةخ ةةلهُب ًّ %70866بلةةذ الوورجةةخ الَةةبثعخ
عشو ُّٖ رش٘و الٔ اٍزطبعخ الوعلن اّ الزلهَٖٗ لوٌ الزواثؾ ث٘ي الغبًةت الزقط٘طةٖ ّالزوث٘ةخ ّالزعلة٘ن هةي
فالد الوقوه ّعلٔ الوغن هي مل فِٖ عببد ثوورجخ هزأفوح ّلَ٘ذ ثوورجخ عبل٘خ .
 -02هْػْعبد الزوث٘خ الج٘ئ٘خ ّاػؾخ ّهؾلكح الوعبلن ػوي الوبكح الوقوه رلهَِٗب
ؽظةةلذ ُةةنٍ الالقةةوح علةةٔ ٍّةةؾ هةةوعؼ ّ 0826ثٌَةةجخ هئْٗةةخ ةةلهُب ًّ %65822بلةةذ الوورجةةخ الضبهٌةةخ
عشوُّٖ هورجخ هزأفوح ّ رش٘و الةٔ رالةْق ّثةنل ركةْى هْػةْعبد الزوث٘ةخ الج٘ئ٘ةخ ّاػةؾخ ػةوي الوةبكح
الوقوه رلهَِٗب عٌل ُنٍ الالئخ هي الوغ٘ج٘ي علٔ ا ٍزجبًخ
ّ -02ػةةْػ الغبًةةت الزقط٘طةةٖ الوَةةزلام للوعلةةن ّالوةةلهً عٌةةل رةةلهٌٗ الوةةبكح الوقةةوهح ّهثطِةةب ثبلزوث٘ةةخ ّ
الْعٖ الج٘ئٖ
ؽظلذ ُنٍ الالقوح علٔ ٍّؾ هوعؼ ّ 082ثٌَجخ هئْٗخ ةلهُب ًّ %62822بلةذ الوورجةخ الزبٍةعخ عشةو
ّرج٘ي ُنٍ الالقوح الغبًةت الزقط٘طةٖ الوَةزلام ّاػةؾب عٌةل ُةنٍ الٌَةجخ القل٘لةخ عةلا هةي الوغ٘جة٘ي علةٔ فقةواد
ا ٍزجبًخ
 -31الوعلوْى َٗزط٘عْى فلق ارغبٍ اٗغبثٖ ًؾْ هبكح الزوث٘خ الج٘ئ٘خ كًِْب لَ٘ذ هٌِبعب هَزقال
ؽظلذ ُنٍ الالقوح علٔ ٍّؾ هةوعؼ ّ 082ثٌَةجخ هئْٗةخ ةلهُب ًّ %61بلةذ الوورجةخ هةي الوْافقةخ ّثةنا
ُٖ رش٘و الٔ ػع فٖ فلق ارغبٍ اٗغبثٖ ًؾْ هبكح الزوث٘خ الج٘ئ٘خ ّثٌَجخ ل٘لخ .
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فةةٖ ػةةْب هبرْطةةلذ ال٘ةةَ إعةةواباد الجؾةةش ّهةةي فةةالد رؾل٘ ة فقةةواد ا ٍةةزجبًخ ّرالَةة٘وُب رةةن الزْط ة الةةٔ
ا ٍزٌزبعبد اٙر٘خ ج
ٗ -0عل الْعٖ الج٘ئٖ أؽل العٌبطو الوِوخ فٖ الزقط٘ؾ الوَزلام
 -3ػع

الوٌبُظ الزعل٘و٘خ الزٖ رٌبّلذ الْعٖ الج٘ئٖ ّالزوث٘خ الج٘ئ٘خ فٖ الكزت اللهاٍ٘خ ماد العال خ ثبلوْػْع

رْعل فطؾ ؽق٘ق٘خ رأفن ثبلؾَجبى هْػْع الزوث٘خ الج٘ئ٘خ هي ج الوؤٍَبد الؾكْه٘خ علٔ الوغن هةي
-2
رالب ن الوشبك الج٘ئ٘خ فٖ العواق
 -4اى عول٘خ الْعٖ الج٘ئٖ عول٘خ هزواثطخ رجلأ هي هوؽلخ الزوِ٘ل الٔ الزضج٘ذ
فٖ ػْب ا ٍزٌزبعبد الزٖ رْطلذ الِ٘ب اللهاٍخ الؾبل٘خ ٗوكي اى ًظ الٔ رْط٘بد هٌِب
ٗ -0غةةةت أى ٗكةةةْى ٌُةةةب رٌَةةة٘ق ّرعةةةبّى فةةةٖ ّػةةة القطةةةؾ الوَةةةزلاهخ ثةةة٘ي هؤٍَةةةبد اللّلةةةخ الوقزظةةةخ
ثبلوْػْع الج٘ئخ هض ّىاهح الزقط٘ؾ ّالزوث٘خ ّىاهح الظؾخ ّ ٍ٘وب ُ٘ئبد الج٘ئخ
 -3أكفةةبد هْاػةة٘ الج٘ئةةخ فةةٖ كزةةبة هٌِغةةٖ هةةي جةة ّىاهح الزوث٘ةةخ ثبلزعةةبّى هةة الوؤٍَةةبد الوقزظةةخ
ثبلوْػْع فٖ كبفخ الوواؽ الزلهَٗ٘خ هٗبع ا ؽالبد ا ثزلاثٖ الضبًْٕ الغبهعٖ
 -2أ بهخ كّهاد رلهٗج٘خ ّرٌَ٘ق٘خ ث٘ي هؤٍَبد اللّلخ للوال الزلهَٖٗ للوْاػ٘ الج٘ئخ
 -4هشبهكخ الوغزو ّ ٍ٘وب الوزعلو٘ي فٖ طةٌ القةواه فةٖ الةْعٖ الج٘ئةٖ ّالؾةل هةي الوشةكالد الج٘ئ٘ةخ هةي
ؽوٗق أعطبُن فوص هي الوٌةوبد الؾكْه٘خ ّالوَزقلخ للزعج٘و عي أهاُن ارغبٍ الج٘ئخ

املصبدر:

 اؽول ًبُل عبهو كّه ثواهظ ا ؽالبد فٖ الواكْٗ ّالزلاليْٗى فٖ ًشو الْعٖ الج٘ئٖ للٓ ا ؽالبد فةٖ هظةوهٍبلخ هبعَز٘و غ٘و هٌشْهح عبهعخ ع٘ي شوٌ القبُوح 3111
 اٗبك عبشْه الطبثٖ ّ هؾَي عجل علٖ الزوث٘خ الج٘ئ٘خ الوؤٍَخ الؾلٗضخ للكزبة ؽ 0ؽواثلٌ 3101 ؽَي اٗ وبى فقو كّه الجواهظ الج٘ئ٘خ ثبلزلاليْٗى الوؾلٖ فةٖ ًشةو الةْعٖ الج٘ئةٖ لةلٓ الوةواُق٘ي هٍةبلخهبعَز٘و غ٘و هٌشْهح هعِل اللهاٍبد العل٘ب للطالْلخ عبهعخ ع٘ي شوٌ القبُوح 3114
 الؾوظٖ هؾوْك الزقط٘ؾ ا زظبكٕ كاه الطل٘عخ ث٘وّد 0266 كًّبرْ هّهبًْ -ا زظبك الج٘ئٖ ّالزٌو٘خ الوَزلاهخ – هٌةوخ ا غنٗخ ّاليهاعخ فٖ ا هن الوزؾلح كهشةق 3113م.
 هث٘ عبكد هشعبى الزْع٘خ الج٘ئ٘خ هكزت الوشل الوٗبع 3112 طبلؼ عوبد اللٗي ا عالم الج٘ئٖ ث٘ي الٌةوٗخ ّالزطج٘ق هوكي ا ٍكٌلهٗخ للكزبة القبُوح ’ 3112 ظالو ٍ و٘خ أصو ا لزؾبق ثوٗبع ا ؽالبد فٖ ًشو الْعٖ الج٘ئةٖ هٍةبلخ هبعَةز٘و غ٘ةو هٌشةْهح عبهعةخأم القوٓ الَعْكٗخ 3101
 الالوٗؾبد غبلت هؤشواد ّ ؼبٗب الزوث٘خ الج٘ئ٘خ هؤٍَخ ا ًزشبه العوثٖ ث٘وّد 3112 هؾوةةل طةةبلؼ القوٗشةةٖ الزٌو٘ةةخ الوَةةزلاهخ ّالج٘ئةةخ هٌةةةْه الزٌو٘ةةخ فةةٖ ا طةةبه الٌبه٘ةةخ ّالزكبه ة ا ل٘وةةٖالعوثٖ هؤروو عبهعخ اليٗزًْخ ا هكى  3112م.
 هلؾةةن ٍةةبهٖ هٌةةبُظ الجؾةةش فةةٖ الزوث٘ةةخ ّعلةةن الةةٌالٌ .عوةةبى كاه الوَةة٘وح للٌشةةو ّالزْىٗ ة ّالطجبعةةخ 0223م .
 ًبٗ ًجَِ٘ الَ٘ل طؾخ الج٘ئخ ّالطال عبلن الكزت للٌشو ّرْىٗ ّؽجبعخ القبُوح 3112 الٌغ٘ؾٖ ا ٌٍ ا عزوبع٘خ للزوث٘خ هكزجخ األًغلْ الوظوٗخ القبُوح 0276 ّىاهح الزقط٘ؾ فطخ الزٌو٘خ الْؽٌ٘خ  3107 -3102ثغلاك 3102- Wo.Compland'',Environmental education in Secondary Schools '',treuds in
education,Development of education and Sience,UNESCO,1976.
- Palmer,J,G.Goldstein,W.& Curnow ,,A.'',Planning Education to Care for the
Earth, IUCN,Glaud, Switzerland,1995.
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Environmental awareness in the curriculum and its role in sustainable
environmental planning
Abstract:
The goal of current research to the definition of environmental
awareness in the curriculum and its role in sustainable environmental planning,
was the research community official regular educational schools (kindergarten,
primary, secondary) for the province of Baghdad - Iraq, the sample consisted
search of (100) teacher and a teacher, and what research was descriptive
analytical, researchers have selected the right tool for the research procedures
(closed) questionnaire, distributed to the research sample, has been used by
researchers appropriate statistical methods for procedures including: the
weighted average extraction unit paragraph, and Pearson equation does not
extraction reliability coefficient, and research found several conclusions from
them : - the weakness of the curriculum that dealt with environmental awareness
and environmental education in the relevant subject textbooks.
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