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مركز البحوث الرتبوية والنفسية جامعة بغداد

ممخص البحث
لقد اضحى موضوع البيئة ومشكالتيا خالؿ العقود الثالثة االخيرة مف المواضيع الميمة والخطيرة التي
نالت اىتماـ الباحثيف بيذا الشأف خاصتاً مع تفاقـ تداعياتيا الوخيمة ،وتحولت الى قضايا ساخنة تفرض نفسيا

بإلحاح في كؿ مكاف مف العالـ ،ال عمى المعنييف بشؤوف البيئة والمتخصصيف بيا فحسب ،بؿ وعمى جميع الناس
أينما وجدوا  ،بغض النظر عف مستوى معيشتيـ ،وظروؼ حياتيـ ،ومستواىـ التعميمي والثقافي الف عالقة
االنساف بالبيئية عالقو وثيقيو منذ القدـ اذ اعتمد عمييا في توفير ما يحتاج اليو لمبقاء  ,وخالؿ مراحؿ تطور

الحضارة قاـ ببعض ا لمحاوالت لمحفاظ عمييا لكنو واجيو صعوبة النو اصبح المسيطر عمييا والمستثمر ليا والكؿ
أصبح متأث ارً بيا وحتى متضر ارً  ,حيث اشارت العديد مف الدراسات والبحوث الدراسات والبحوث التي تناولت
موضوع البيئية ومشكالتيا وضرورة تنمية الوعي البيئي والتي اكد البعض منيا عمى ضرورة اف تتضمف المناىج

الدراسية قضايا البيئية ومشكالتيا والسعي الى تنمية الوعي البيئي ومنيا  ,دراسة دسبوتو ) 1977( Despot
ودراسة نيمسوف  (1993( Nelsonودراسة الشافعي (ٓ )ٜٜٔودراسة عبد السالـ (ٔ. )ٜٜٔ
يتضح مف ىذا الميمة المالقاة عمى عاتؽ مخططي المناىج مياـ انتقاء عناصر البيئة االكثر التصاقا
بحياة المتعمميف وانسبيا لمستويات نضجيـ وعمى مصممي المناىج اف يوسعوا دائرة البيئية ويعمقوا مستوى
تناوليـ لمشكالتيا اماـ االطفاؿ ليزداد وعييـ وتكتشؼ استعداداتيـ وتنمو قدراتيـ ويزداد عمؽ خبراتيـ عمى اف
تتـ ىذه العممية بتدرج منيجي واسس عممية سميمة.
ولكي ال تضيع جيودنا في ممصقات واحتفاالت عف البيئة ،أو في ميرجانات وخطابات نظرية ،يجب أف ننطمؽ
مف قواعدنا الحقيقية وأف ندرس الموضوع مف خالؿ إمكاناتنا الذاتية ،دوف التيويف أو التيويؿ مف خالؿ النظرة
الموضوعية العممية التي تعتمد عمى جرد السمبيات وااليجابيات ،والسماح بإدماج الموضوع البيئي في المخطط
الوطني وبكافة نشاطاتو وعمى رأسيا التربية والتعميـ  ،بحيث يستفاد مف اإلمكانات بشكؿ أكبر في تنمية مرتكزات
القوة ومعالجة السمبيات البيئية منذ حدوثيا.
وىنا تكمف مشكمة البحث في التعرؼ عمى فمسفة المناىج الجغرافية في تشخيص ومعالجة المشكالت البيئية.

23

2016

العدد ( )15

مشكمة البحث:

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
المبحث االوؿ

أصبح مصطمح "البيئة"  Environmentشائع االستخداـ في األوساط العممية ،والمفرح أف استخدامو
أخذ يتزايد عند عامة الناس يوماً بعد اَخر ,وفي ضوء ذلؾ نجد لمبيئة تعاريؼ عديدة ومختمفة ،باختالؼ عالقة

اإلنساف بالبيئة ,فالمدرسة بيئة ،والجامعة بيئة ،والمصنع بيئة ،والمؤسسة بيئة ،والمجتمع بيئة ،والوطف بيئة،
والعالـ كمو بيئة ,ويمكف النظر إلى البيئة مف خالؿ النشاطات البشرية المختمفة ،كأف نقوؿ ،البيئة الزراعية ،أو

الصناعية ،أو الثقافية ،أو الصحية ،أو االجتماعية ،أو السياسية ،أو الروحية.
لقد اضحى موضوع البيئة ومشكالتيا خالؿ العقود الثالثة االخيرة مف المواضيع الميمة والخطيرة التي
نالت اىتماـ الباحثيف بيذا الشأف خاصتاً مع تفاقـ تداعياتيا الوخيمة ،وتحولت الى قضايا ساخنة تفرض نفسيا

بإلحاح في كؿ مكاف مف العالـ ،ال عمى المعنييف بشؤوف البيئة والمتخصصيف بيا فحسب ،بؿ وعمى جميع الناس

أينما وجدوا  ،بغض النظر عف مستوى معيشتيـ ،وظروؼ حياتيـ ،ومستواىـ التعميمي والثقافي الف عالقة
االنساف بالبيئية عالقو وثيقيو منذ القدـ اذ اعتمد عمييا في توفير ما يحتاج اليو لمبقاء  ,وخالؿ مراحؿ تطور
الحضارة قاـ ببعض المحاوالت لمحفاظ عمييا لكنو واجيو صعوبة النو اصبح المسيطر عمييا والمستثمر ليا والكؿ
أصبح متأث ارً بيا وحتى متضر ارً .

لقد بادر انساف القرف العشريف بالعدواف عمى البيئة مموثا إياىا ولـ يكف الدافع وراء ىذا العدواف ش ارً

متأصالً في نفسو انما واقع ىذا التعدي مف باب الغفمة في غمار تقدمو العممي التكنولوجي.

وقد اشارت العديد مف الدراسات والبحوث الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع البيئية ومشكالتيا

وضرورة تنمية الوعي البيئي والتي اكد البعض منيا عمى ضرورة اف تتضمف المناىج الدراسية قضايا البيئية
ومشكالتيا والسعي الى تنمية الوعي البيئي ومنيا :
دراسة دسبوتو  ) 1977( Despotودراسة نيمسوف  (1993( Nelsonودراسة الشافعي (ٓ)ٜٜٔ
ودراسة عبد السالـ (ٔ. )ٜٜٔ
لقد حاوؿ الميتموف بالتربية والتعميـ ادخاؿ موضوعات البيئية ضمف مناىج التعميـ االساسي بوسائؿ
متعددة إال اف تأكيد النظاـ التعميمي عمى الحفظ واستذكار الحقائؽ كاف دائما عائقاً دوف تحقيؽ قدر يذكر مف

التربية البيئية في معظـ المناىج .

ويؤكد (مطاوع ٘ ) ٜٜٔذلؾ بقولو اف اسموب معالجة المناىج الحالية لموضوعات البيئة يدؿ عمى انيا
ال تقدـ لمناشئة تربية بيئية الف موضوعاتيا تدور حوؿ البيئية اما مجاؿ التعميـ مف أجؿ البيئية فما زاؿ ضعيفاً ولـ

تتضمف معال مو في اىداؼ تممؾ المناىج في مراحؿ التعميـ المتدرجة ال تتضمف جميع مجاالت التربية العممية وانما
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تقتصر عمى بعد المعرفة العممية  ,وىي قمما توضح العالقة التبادلية بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع والبيئية
(الكسباني . )ٖٖ٘:ٕٕٓٓ:
يتضح مف ىذا الميمة المالقاة عمى عاتؽ مخططي المناىج مياـ انتقاء عناصر البيئة االكثر التصاقا
بحياة المتعمميف وانسبيا لمستويات نضجيـ وعمى مصممي المناىج اف يوسعوا دائرة البيئية ويعمقوا مستوى
تناوليـ لمشكالتيا اماـ االطفاؿ ليزداد وعييـ وتكتشؼ استعداداتيـ وتنمو قدراتيـ ويزداد عمؽ خبراتيـ عمى اف
تتـ ىذه العممية بتدرج منيجي واسس عممية سميمة.
ولكي ال تضيع جيودنا في ممصقات واحتفاالت عف البيئة ،أو في ميرجانات وخطابات نظرية ،يجب أف
ننطمؽ مف قواعدنا الحقيقية وأف ندرس الموضوع مف خالؿ إمكاناتنا الذاتية ،دوف التيويف أو التيويؿ مف خالؿ
النظرة الموضوعية العممية التي تعتمد عمى جرد السمبيات وااليجابيات ،والسماح بإدماج الموضوع البيئي في
المخطط الوطني وبكافة نشاطاتو وعمى رأسيا التربية والتعميـ  ،بحيث يستفاد مف اإلمكانات بشكؿ أكبر في تنمية
مرتكزات القوة ومعالجة السمبيات البيئية منذ حدوثيا.
وىنا تكمف مشكمة البح ث في التعرؼ عمى فمسفة المناىج الجغرافية في تشخيص ومعالجة المشكالت البيئية.

اىمية البحث :

اف المحافظة عمى البيئية مف التموث يتـ مف عدة طرؽ أىميا تزويد االفراد بالقدر المناسب مف المعارؼ
عف البيئية ومشكالتيا واالثار الناجمة عف التموث صحياً واقتصاديا واجتماعياً وكسب وتنمية االتجاىات االيجابية

نحو الحفاظ عمى البيئية ومكوناتيا واالتجاىات السمبية نحو التموث ومسبباتو ومصادره وذلؾ بيدؼ تغيير
سموكيات االفراد في اتجاه المحافظة عمى البيئية مف التموث واحتراـ القوانيف والتشريعيات المنظمة  ,لذلؾ فأف

تربية االفراد تربية بيئية ال يعني مجرد تمقينيـ مجموعة مف المعمومات والمعارؼ عف بعض المشكالت البيئية
كالتموث وتدىور المحيط الحيوي واستنزاؼ الموارد الطبيعية غير المتجددة فالتربية البيئية تواجو طموحاً اكثر مف

ذلؾ يتمثؿ في ىدفيف ىما  :ايقاظ الوعي الناقد لمعوامؿ االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية واالخالقية
الكامنة في جذور التربية البيئية وتنمية القيـ االخالقية واالتجاىات البيئية التي تحسف مف طبيعية العالقة بيف
االنساف والبيئية تمؾ العالقة التي تطورت عمى نحو غير سوي وسببت كؿ ما يواجو البيئية مف مشكالت (سميـ

. )ٖ:ٜٜٜٔ
اف تضميف التربية البيئية ضمف المناىج التربوية التعميمية ضرورة ممحة وخاصة مناىج العموـ والجغرافية
النيا ترتبط بالبيئية وعناصرىا وظواىرىا وما يمكف اف تحققو ىذه المناىج في تنمية الوعي البيئي لدى الطالب
وتخمقيـ بالقيـ البيئية واالتجاىات االيجابية نحو البيئية.
وبما اف الكتاب المدرسي اداة تعميمية بالغة االىمية والضرورة وشائعة االستخداـ بيف الطمبة يمكف اف
يحتوي عمى مفاىيـ ومبادئ تساعد الطمبة مف توجيو سموكيـ نحو بيئتيـ .
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ىذا يقودنا الى اف المناىج اذا احسف تصميميا وخاصة مناىج الجغرافيا فأنيا تستطيع اف تمد المتعمـ بالمفاىيـ
البيئية عمى اسس تربوية تبصره بمؤشرات االسراؼ  ,واالتالؼ  ,واالستنزاؼ  ,والتدمير  ,والتصرؼ الالوعي ,
والالعقالني لمثروات الطبيعية التي ىي اساس تقدـ المجتمع  ,وعمية فأف ىناؾ حاجو ماسة تجد التربية ليا بعداً

مناسباً في المناىج والكتب المقررة (الشبمي . )ٖٔ٘:ٜٔٛٙ :

لقد اضحى موضوع تموث البيئة واالخطار الناجمة عنو مف الموضوعات الرئيسية التي ستشغؿ العالـ في

القرف الواحد والعشريف وبدأت بحوث العمماء ومؤتمراتيـ عف المخاطر التي تيدد البيئة تتوالى وبدأ العالـ يسمع
بأنماط التموث التي تنذر بفناء الحياة البشرية مف عمى سطح االرض .
وقد حفمت السنوات االخيرة بالعديد مف المؤتمرات والندوات الدولية واالقميمية التي تناولت موضوع البيئة ومشكالتو
منيا :
 االجتماع الذي عقد في عاـ ٓ ٜٔٚفي نيفادا والتي نظمتو ىيئة اليونسكو باالشتراؾ مع االتحاد العالمي
لممحافظة عمى الطبيعة
 مؤتمر " روشميكوف " بسويس ار وعقد في عاـ ٔ. ٜٔٚ
 ندوة التموث أثاره واخطاره وطرؽ الوقاية منو في العالـ العربي التي عقدت بالقاىرة في المدة ٕٕ الى ٕ٘ ابريؿ
عاـ ٕ. ٜٔٚ
 مؤتمر ىيئة االمـ المتحدة عف البيئة االنسانية الذي عقد في " ستوكيولـ " بالسويد في المدة ٘ الى ٔٙ
يونيو عاـ ٕ. ٜٔٚ
 الندوة العربية لمتربية البيئية التي عقدت في الكويت في المدة ٕٔ الى  ٕٙنوفمبر . ٜٔٚٙ
 حمقة سانت كاتريف لمتربية البيئية ونظمتيا ىيئة اليونسكو بالتعاوف مع وزارة التربية والتعميـ وجامعة السويس
في المدة مف ٕٕ الى ٖٔ اغسطس ٕ. ٜٔٛ
 المؤتمر الدولي االوؿ عف البيئية والتنمية في افريقيا الذي عقد في المدة مف ٕٔ الى ٕٗ أكتوبر ٘. ٜٜٔ
وقد خرجت جميع ىذه المؤتمرات بعدد مف التوصيات كاف أىميا :
ٔ  .التوصؿ الى تعريؼ واضح لمتربية البيئية وانشاء برنامج دولي ليا يغطي جميع مراحؿ التعميـ لمتعريؼ بأىـ
مشكالت البيئة وطرؽ حمايتيا مف التموث.
ٕ .وضع اطار لمتربية البيئية يحدد غاياتيا واىدافيا وخصائصيا والمنتفعيف بيا واىمية دمجيا في مناىج عممية
واالنسانية ومنيا مادة الجغرافية .
ٖ  .تشجيع ما تضطمع بيو االسرة ودور الحضانة ورياض االطفاؿ مف جيود في التربية البيئية لألطفاؿ السيما قبؿ
التعميـ المدرسي.
ٗ .ضرورة ادخاؿ عموـ البيئة والتربية البيئية في مناىج اعداد المعمميف قبؿ الخدمة .
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٘  .تشجيع البحوث في مجاؿ التربية البيئية وتطبيؽ نتائج البحوث في العممية التعميمية لكي تقوـ عممية دمج
التربية البيئية في نظـ التعميـ عمى الخبرة ة والبحث معاً.

 . ٙتطعيـ مناىج التعميـ قبؿ الجامعي بموضوعات البيئة ومشاكميا بشكؿ متكامؿ مع المقررات الدراسية المختمفة
وجعميا مقررات وبرامج مستقمو في التعميـ الجامعي .
 . ٚضرورة بناء مناىج وبرامج تعميمية في مجاالت التربية البيئية العامة ومجاؿ تموث البيئة خاصة تدرس لجميع
الطالب في مراحؿ التعميـ المختمفة .

ىدؼ البحث :

ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ الى فمسفة المناىج الجغرافية في تشخيص ومعالجة المشكالت البيئية .

مسوغات البحث :

ٔ  .يأتي ىذا البحث استجابة لتوصيات العديد مف المؤتمرات والبحوث التي اكدت عمى دراسة مشكالت البيئة ومدى
مساىمة المناىج التعميمية في تشخيص ومعالجة المشكالت البيئية.
ٕ .عالمية المشكمة التي يتناوليا البحث فمشكالت تموث البيئة لـ تعد مقصورة عمى دولة دوف اخرى بؿ انيا تيدد
سالمة الحياة البشرية  ,االمر الذي يدفع الى بذؿ المزيد مف الجيد في سبيؿ تنمية وعي المتعمميف عامة
بأبعاد المشكمة وتكويف االتجاىات االيجابية نحو الحفاظ عمى البيئة .
ٖ .يمكف اف يساىـ ىذا الب حث في تنمية وعى وادراؾ المتعمميف بمشكالت البيئة مف خالؿ المناىج التعميمية.
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المبحث الثاني

خمفية نظرية عف التربية البيئية

التطورات التاريخية لظيور التربية البيئية :
منذ نحو (ٕٓٓ٘ ) سنة كتب عمماء االغريؽ عف العالقة بيف االنساف والبيئة المحيطة بو ،وكيؼ اف
االنساف بسموكو وافعالو يمكف اف يؤثر سمبا او ايجابا في ىذه البيئة .ففي حدود عاـ ٖٓ٘ قبؿ الميالد اعمف

افالطوف مخاطبا عشيرتو( :اف معظـ العمؿ االجتماعية والبيئية التي تعانوف منيا ىي تحت سيطرتكـ ،عمى اف
تكوف لديكـ العزيمة والشجاعة لكي تغيروىا) .و كاف افالطوف اوؿ مف نادى باف الذي يحدث تدىو ار في البيئة،
عميو اف يتحمؿ نفقات اعادة تأىيميا ,فذكر في كتاب (القوانيف) (اف الماء يمكف تمويثو بسيولة ،و َم ْف َيقوـ
بتمويث الماء بقصد ،عميو اف ينظؼ البئر او الجدوؿ ،باإلضافة الى تعويض المتضرريف مف ىذا التموث) .وتجدر
االشارة ىنا الى اف المبدأ ىو اساس ما يعرؼ اليوـ بمدا (مف يموث عميو اف يتحمؿ نفقات ازالة التموث) (الجباف
. )٘ٗ :ٕٓٓٓ:

العالقة بيف الفمسفة والتربية :
اف فمسفة التربية ىي تطبيؽ الطريقة والنظرة الفمسفية في ميداف الخبرة المسمى التربية  ,ولما كانت
الخبرة االنسانية بأنواعيا المختمفة تقوـ التربية عمى نقميا مف جيؿ الى اخر  ,كما اف ىذه الخبرة االنسانية ذاتيا
ىي التي تعمؿ الفمسفة عمى تحميميا ونقدىا وانسجاميا (بني فارس . )ٖٗ:ٕٜٓٓ:
وعمى ىذا االساس فاف التربية تعد الجانب التطبيقي لمفمسفة  ,فيي الممارسة الفعالة لتأكيد المبادئ
وتأصيؿ االتجاىات والمثؿ العميا  ,عف طريؽ غرسيا عممياً في االجياؿ القادمة وتربيتيا تربية تشكؿ منيا
شخصيتيا في ضوء المبادئ الفمسفية التي تعبر عف ثقافة المجتمعات التي تعيش فييا .

لذلؾ نستطيع القوؿ اف التربية والفمسفة تشتركاف في الموضوع  ,وتختمفاف في الوسائؿ  ,لكف ما ىو
الشيء المشترؾ بيف الفمسفة والتربية ؟ اف موضوع التربية ىو االنساف  ,واالنساف ىو المحور االساسي
لموضوعات الفمسفة ام ا عف الوسائؿ المستخدمة في التربية والفمسفة  ,اف التربية تستخدـ وسائؿ عممية عممية
تطبيقية اما وسائؿ الفمسفة فيي فكرية تأممية  ,اف ىذه الحقيقية تحممنا عمى القوؿ اف موضوع الفمسفة اكبر مف
موضوع التربية (الحمبوس . )ٜ:ٕٕٓٓ:

العالقة بيف البيئة والتربية :

عالقة قديمة مرت بمراحؿ متميزة  ,حيث كانت البيئة ىي المصدر االساس لمتربية ،يكتسب منيا االنساف
خبرات تفاعمو مع مكوناتيا المختمفة وعندما تطورت الحياة البشرية وتسعت الخبرات االنسانية برزت المدارس
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كمؤسسات اجتماعية تقوـ ِبتََزْود الخبرات االنسانية المتنوعة في صورة مواد دراسية ,واصبح دور المتعمميف ىو
االلماـ بيذه الخبرات خالؿ التعميـ العاـ.
اف الوعي البيئي و مشكالتيا ليس بالموضوع الجديد بؿ ىو قديـ ،قدـ االنسانية ذاتيا ,حيث منذ زمف
بعيد انتبو االنساف الى اف ىذه البيئة التي يعيش فييا ليست دائمة لو ،بؿ ىي معرضة لمتيديد والفناء ،و
خصوصا في عناصرىا الرئيسية (الماء ،والتربة) ،بذلؾ كاف االنساف كثي ار التنقؿ والترحاؿ بحثا عف االماف ،او
الغذاء  ،او الماء عمى وجو الخصوص الذي كاف مف اىـ اسباب معظـ حاالت التنقؿ والترحاؿ التي قاـ بيا
االنساف عبر التاريخ.
و تطور ىذا االىتماـ بعد ذلؾ و خصوصا بعد منتصؼ القرف الثامف عشر وال سيما بعد قياـ الثورة
الصناعية في اوربا ،و ما نتج عنيا مف انتشار المصانع عمى قطاع واسع ،و قياـ حركة االستعمار التي ما ىي
في حقيقتيا اال البحث عف المػػػػوارد االوليػػػة الداخميػػػة في الصناعػػػة ،التي بدأت في االستنزاؼ في المجتمعػػػات
الصناعيػػة نتيجػػة لسػػػوء االستغػػػالؿ (الحناوي . )ٕٛ:ٕٓٓٗ:
ثـ تطور ىذا االىتماـ مع التقدـ العممي والصناعي الذي اخذ العالـ يشيده في جميع المجاالت وال سيما
في المجاؿ الصناعي الذي تسببت المنافسة فيو الى استغالؿ االنساف السيء لمبيئة و مواردىا ،ما نتج عنو الكثير
مف اشكاؿ التموث البيئي ،و ظيور الكثير مف االمراض المستعصية ،كالسرطاف ،وامراض القمب ،و االوعية
الدموية ,وقد تنبو االنساف الى ىذه المخاطر ،و ما تسبب بو مف مخاطر لمبيئة ولنفسو ،حيث اصبحت حياتو
ميددة في كؿ لحظة ،مما دفعو ذلؾ الى العم ؿ عمى حماية البيئة (ونفسو) ،و ذلؾ بالمحافظة عمى مواردىا و
صيانتيا مف االستنزاؼ ،وكاف افضؿ وسيمة لتحقيؽ غاياتو ىذه ،اف يجعؿ مف البيئة موضوعا لمتربية والتعميـ
البيئي في داخؿ المدرسة و خارجيا ,و ليذا تعتبر التربية البيئية جزءا مف العممية التربوية ،و موضوعا لمتربية
والممارسات السموكية لدى االفراد (المتعمميف) والمجتمعات البشرية سواء بسواء.
وىكذا فقد اصحبت التربية البيئية بعدا مف ابعاد التربية ،و موضع اىتماـ متزايد مف قبؿ المجتمع
االنساني ،عمى الرغـ انيا بعيدة االصوؿ والجذور ،عمى المستويات العالمية واالقميمية والمحمية ,وقد ترتب عمى
االىتمػػػاـ توافر دراسػػػ ات و بحوث و خبرات بيئية عديدة حاولت الييئات والمنظمات الدولية جمعيا و تنظيميا و
تطويرىا لتكوف في متناوؿ الدوؿ المختمفة مف جية ،و تسييؿ تبادؿ الخبرات البيئية فيما بينيا وتيسيرىا مف جية
اخرى.
لقد ظيرت عبر التأريخ اإلنساني مجموعة مف اآلراء واألفكار التي حاولت تحديد مفيوـ التربية ،إال أف
مفيوـ التكيؼ قد غدا مف أكثر مفاىيـ التربية شيوعاً ،وأصبحت نظرية التكيؼ القائمة باف التربية عممية تكيؼ أو
تفاعؿ ما بيف المتعمـ والبيئة التي يعيش فييا ،مف أكثر النظريات قبوالً لدى المربيف في تحديدىـ لمعنى التربية ,

وبمقتضى ىذه النظرية تعتبر وظيفة المعمـ ،في األساس ،مساعدة المتعمـ عمى تكييؼ نفسو وفقاً لبيئتو  ,ومعنى
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ذلؾ اف جميع الدروس التي يمقييا المعمـ في مختمؼ المواضيع ،وما يرافؽ ىذه الدروس مف مطالعات في
المكتبات ،وتجارب في المختبرات ،وزيارة لممتاحؼ والمعارض ،وجوالت في المصانع والمزارع ،ورحالت الى أألماكف
األثرية ،وغيرىا ،مف مختمؼ أنواع النشاطات المنيجية والالمنيجية ،تعتبر وسائؿ تستخدـ لمساعدة المتعمـ عمى
تكييؼ نفسو وفقاً لبيئتو .

ولعؿ اف نظرية التكيؼ ىذه ،قد شرع ت األبواب لظيور نوع جديد مف أنواع التربية المتعددة( كالتربية

الخمقية ،والتربية المينية ،والتربية الوطنية ،والتربية الصحية ،والتربية  ،وغيرىا) إنو التربية البيئية
(شيال . )ٚٗ:ٜٕٔٚ:
فما المقصود بيا ؟
ما ىو مفيوـ التربية البيئية وما الذي تسعى إليو ؟
عرفت جامعة أليوني األمريكية التربية البيئية  Environmental Educationبأنيا نمط مف التربية
ييدؼ الى معرفة القيـ وتوضيح المفاىيـ وتنمية الميارات الالزمة لفيـ وتقدير العالقات التي تربط بيف اإلنساف
وثقافتو وبيئتو البيو فيزيائية  ،كما إنيا تعني التمرس عمى اتخاذ الق اررات ووضع قانوف لمسموؾ بشأف المسائؿ
المتعمقة بنوعية البيئة.
وعرفيا القانوف العاـ لمواليات المتحدة بأنيا عممية تعميمية تعني بالعالقات بيف اإلنساف والطبيعة ،وتشمؿ
عالقة السكاف والتموث ،وتعدد السكاف والتموث ،وتوزيع الموارد ،واستنفاذىا ،وصونيا ،والنقؿ ،والتكنولوجيا،
والتخطيط الحضري والريفي مع البيئة البشرية الكمية (السعود. )ٔٛ:ٕٓٓٗ :
وتُعرؼ التربية البيئية أيضاً بأنيا:
 التعمـ مف اجؿ فيـ وتقدير النظـ البيئية بكميتيا  ،والعمؿ معيا وتعزيزىا .
 التعمـ لمتبصر بالصورة الكمية المح يطة بمشكمة بيئية بعينيا مف نشأتيا ومنظوراتيا واقتصادياتيا وثقافاتيا
والعمميات الطبيعية التي تسببيا والحموؿ المقترحة لمتغمب عمييا .
 انيا تعمـ كيفية ادارة وتحسيف العالقات في االنساف وبيئتو بشمولية وتعزيز  ،وىي تعمـ كيفية استخداـ التقنيات
الحديثة وزيادة انتا جيتيا  ،وتجنب المخاطر البيئية  ،وازالة العطب البيئي القائـ  ،واتخاذ الق اررات البيئية
العقالنية .
 عممية تكويف القيـ واالتجاىات والميارات والمدركات الالزمة لفيـ وتقدير العالقات المعقدة التي تربط االنساف
وحضاراتو بمحيطو الحيوي الفيزيقي والمحافظة عمى مصادر البيئة ( ديدش . ) ٛ٘ : ٕٓٓ٘ :
اما التربية فأنيا تعرؼ عمى انيا عممية بناء وتنمية لالتجاىات والمفاىيـ والميارات والقدرات والقيـ عند
األفراد في اتجاه معيف لتحقيؽ أىداؼ مرجوة .والتربية بذلؾ تكوف بمثابة استثمار لمموارد البشرية يعطي مردوداً
ديناميكياً في حياة األ فراد وتنمية المجتمعات .وفي ىذا المفيوـ لمتربية ،لذلؾ التربية البيئية ىي عممية تكويف
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القيـ واالتجاىات والميارات والمدركات الالزمة لفيـ وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنساف وحضارتو بالبيئة
التي يحيا بيا ،وتوضيح حتمية المحافظة عمى موارد البيئة ضرورة حسف استغالليا لصالح اإلنساف ،وحفاظاً عمى

حياتو الكريمة  ،ورفع مستويػػػات معيشتو (الحمد وصباريني. )ٜٔٗ:ٜٜٔٚ:

وتسعى التربية البيئية الى إعداد األفراد ليكونوا متوافقيف مع بيئتيـ ،ويتمثؿ ذلؾ في تعميـ الفرد كي يكوف
قاد ارً عمى القراءة والكتابة  Literateوفيـ األرقاـ ،واستعماليا  Numerateوفيـ نظـ البيئة الطبيعية المعقدة
التي ىو جزء منيا ،واستخداميا بمسؤولية وتعزيز  ,Ecolateويعتبر الشرط األخير مف خصائص اإلنساف المربي
 Educatedاليدؼ األساسي لمتربية البيئية التي تسعى الى إعداد الفرد اإلنساني لمعيش اآلمف في كوكب
األرض .ومف ىنا تتضح العالقة الوثيقة بيف التربية والبيئة ،والتي أفرزت مجاالً تربوياً لو أصولو ومبرراتو وفمسفتو
وأىدافو ومحتواه ومستمزمات تعميمو وتقويمو ،أال وىو التربية البيئيػػة Environmental Education

( عريبات ومزاىره. )ٖٔ:ٕٓٓٗ :

أىداؼ التربية البيئية :

مع أف التربية البيئية ليسػت حديثػة العيػد ،بيػد أنػو منػذ عيػد قريػب بػدأ االىتمػاـ بػدمج البيئػة صػراحة فػي
عمميػػة التعمػػيـ ،ولكػػف بإعطػػاء األوليػػات والعنايػػة بالمشػػكالت التػػي تتعمػػؽ بحمايػػة المػوارد الطبيعيػػة والحيػػاة النباتيػػة
والحيوانيػػة ،او مػػا يتصػػؿ بيمػػا مػػف موضػػوعات  ،إف األىػػداؼ ،او األسػػس ،أو المنطمقػػات لمتربيػػة البيئيػػة ،عديػػدة،
وتشمؿ ما يمي:
بمػػا اف المشػػكالت البيئيػػة تتسػػـ بالتعقيػػد ،فينبغػػي أف تواجػػو بمجػػاالت المعرفػػة المختمفػػة  ،ويتعػػيف النظػػر
لممشػػػكالت البيئيػػػة فػػػي سػػػياقيا المحمػػػي أوال ،ومػػػف ثػػػـ العػػػالمي حتػػػى يػػػدرؾ الفػػػرد حجػػػـ المشػػػكالت ،ويقتنػػػع بيػػػا
وبخطورتيػا .فالتربيػة البيئيػة تكػوف أكثػر تػأثي ار فػي األفػراد عنػدما توضػح ليػـ .والسػموؾ الظػاىر لمنػاس تجػاه البيئػػة
يعتمد عمى المعارؼ والقيـ التي يمتمكونيا (ابو شق ار . )ٜٔٛ:ٜٜٔ٘:
وكاف ميثاؽ بمغراد الذي تمخض عف الندوة الدولية التي عقدت في العاصمة اليوغسالفية في تشريف
األوؿ/أكتوبر ٘ ،ٜٔٚقد شرح غايات وأىداؼ التربية البيئية كونيا تيدؼ الى تمكيف اإلنساف مف فيـ ما تتميز بو
البيئة مف طبيعة معقدة نتيجة لمتفاعؿ بيف جوانبيا البايولوجية والفيزيائية واالجتماعية والثقافية ..والبد ليا بالتالي
مف اف تزود الفرد والمجتمعات بالوسائؿ الالزمة لتفسير عالقة التكافؿ التي تربط بيف ىذه العناصر المختمفة في
المكاف والزماف بما يسيؿ توائميـ مع البيئة ويساعد عمى استخداـ موارد العالـ بمزيد مف التدبير والحيطة لتمبية
احتياجات اإلنساف المختمفة في حاضره ومستقبمو.
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كيؼ السبيؿ لبموغ أىداؼ التربية البيئية ؟
يتطمب ىذا عممية تربوية تستطيع:
 تػػأميف المعرفػػة الخاصػػة بالعالقػػات بػػيف مختمػػؼ العوامػػؿ البيولوجيػػة والفيزيائيػػة واالجتماعيػػة التػػي تػػتحكـ فػػي
البيئػػة ،مػػف خػػالؿ أثارىػػا المتداخمػػة ،تكػػوف قػػادرة عمػػى تطػػوير منػػاىج لمسػػموؾ واسػػتحداث نشػػاطات مناسػػبة ،مػػف
خالؿ المالحظة والدراسة والتجريب لصيانة البيئة.
 تطػوير مواقػؼ مالئمػة لتحسػػيف نوعيػة البيئػة عػػف طريػؽ إحػداث تغييػػر حقيقػي فػي سػػموؾ النػاس اتجػاه بيئػػتيـ،
بحيث يؤدي ذلؾ الى إيجاد الشخصية المنضبطة ذاتياً والتي تتصرؼ في البيئة بروح المسؤولية.

 االسػػتعانة بأسػػاليب شػػتى لتزويػػد النػػاس بمجموعػػة متنوعػػة مػػف الكفايػػات العمميػػة والتقنيػػة التػػي تسػػمح بػػإجراء
أنشطة رشيدة في البيئة .ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ أتاحػو الفرصػة فػي كافػة مراحػؿ التعمػيـ (النظػامي وغيػر
النظػامي) الكتسػػاب الكفايػػات القػادرة عمػػى كسػػب المعػػارؼ المتػوفرة عػػف البيئػػة ،تكػػوف قػادرة بالفعػػؿ ل سػػياـ فػػي
وضع حموؿ قابمة لمتطبيؽ لمشكالت البيئة (العياصرة. )ٗٗ:ٕٕٓٔ :

البعد التربوي :

وتيدؼ التربية البيئية كمفيوـ الى بناء المواطف اإليجابي الػواعي بمشػكالت البيئػة ،وتنميػة الػوعي بأىميػة
البيئػػة ،وتنميػػة القػػيـ االجتماعيػػة ،ودراسػػة المشػػكالت البيئيػػة ،وتحميميػػا ،مػػف خػػالؿ منظػػور القػػيـ ،وتنميػػة الميػػارات
الالزمة لفيـ وتقػدير العالقػات التػي تػربط بػيف اإلنسػاف وبيئتػو البيوفيزيائيػة .وتيػدؼ ايضػاً الػى تنميػة أخػالؽ بيئيػة
تسعى الى إيجاد التوازف البيئي ورفع مستوى المعيشة لألفراد ،وتنمية مفيػوـ جمػاىيري اساسػي لمعالقػات اإلنسػانية

والتفػػاعالت البيئيػػة ككػػؿ باإلضػػافة الػػى تزويػػد الم ػواطنيف بمعمومػػات دقيقػػة وحديثػػة عػػف البيئػػة ومشػػكالتيا بيػػدؼ
معاونتيـ عمى اتخاذ الق اررات السميمة ألسموب التعايش مع البيئة وتوعية المجتمع ،وبأف مف حػؽ كػؿ مػواطف اتخػاذ
الق اررات بشأف المشكالت البيئية.
لػػذلؾ يقػػػع عمػػػى عػػػاتؽ مصػػممي المنػػػاىج التعميميػػػة وخاصػػػة ذات العالقػػة مسػػػؤوليات ضػػػخمة لتحقيػػػؽ
االسػػتغالؿ العممػػي لممػوارد المتاحػػة ،وتوجيػػو االىتمػػاـ الػػى المشػػكالت البيئيػػة المعاصػػرة ،وضػػرورة دراسػػة المشػػكالت
الناجمة عف التغيرات التكنولوجية التي احدثيا اإلنساف وكانت ليا اَثار سيئة عمى األنظمة البيئية ،كالتموث.

وتتمثػػؿ مسػػؤولية التربيػػة البيئيػػة أيض ػاً فػػي دراسػػة المشػػكالت البيئيػػة وتحميميػػا مػػف خػػالؿ منظػػور شػػامؿ

وجامع لفروع المعرفػة يتػيح فيميػا عمػى نحػو سػميـ  ,كمػا دعػت نػدوة بمغػراد عػاـ ٘ ٜٔٚالػى أىميػة التربيػة البيئػة
التي تيدؼ الى تكويف جيؿ واع ميتـ بالبيئة وبالمشكالت المرتبطة بيا ،ولديػو المعػارؼ والقػدرات العقميػة ،والشػعور
باإللتزاـ ،بما يتيح لو اف يمارس ،فردياً أو جماعياً ،حؿ المشكالت القائمة ،وأف يحوؿ بينيا وبيف العودة لمظيور.
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ومف ىنا فاف التربية البيئية أصبحت بعداً ميماً مف ابعاد حؿ مشكمة التموث البيئي مف خالؿ غرسيا

ألخالقيات بيئية عند األفراد ,وفي ىذا االتجاه يقوؿ ليو بولد -أستاذ البيئة الشيير" :إننا نحقؽ فكرة أخالقية-
المحافظة عمى األرض حيف ننظر عمى أنيا مجتمع ننتمي إليو ,وبذلؾ يمكننا أف نستخدـ األرض بطريقة تنـ عف
الحب واالحتراـ".
والتربية البيئية المرتكزة عمى وعي بيئي كبير وأخالؽ بيئية رفيعة ،كفيمة في أف تسيـ في الحد مف
التموث وتدىور الحياة ،باإل ضافة الى دور العقيدة التربوية في غرس القيـ اإليمانية والسموكيات اإليجابية لمتعامؿ
مع البيئة.
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المناىج التربوية ودورىا في تشخيص ومعالجة مشكالت البيئية
تمعب مناىج التربية البيئية دو ار أساسيا في مواجية معظـ المشاكؿ والمخاطر التي تواجو البيئية  ،إذ
أنيا تمثؿ جزءا ال يتج أز مف العممية التربوية ،وينبغي أف تتركز حوؿ مشكالت محددة ،وأف تتسـ بطابع الجمع بيف
فروع العمـ المختمفة ،كما ينبغي أف تستيدؼ تعزيز اإلحساس بالقيـ ،وأف تسيـ في رفاىية الجميع ،واف تعني
ببقاء الجنس البشري ،وينبغي إف تستمد قوتيا األساسية مف مبادرة الدارسيف والتزاميـ بالعمؿ ،واف تسترشد
باىتمامات الحاضر والمستقبؿ ،لذا فالتعميـ إجماال ال يكوف مستوردا أو منقوال وبعيدا عف حياة الجماعة ،بؿ يجب
أف يكوف وظيفيا يعالج مشكالت الحياة وظروؼ العصر ،ويتزود فيو التالميذ بأساسيات فيـ الطبيعة وحركتيا ،لكي
تتكوف لدييـ االتجاىات والقيـ البيئية ،وتنمو لدييـ روح المواطنة البيئية لممحافظة عمى مواردىـ الطبيعية
واستغالليا بطريقة تحقؽ األىداؼ المنشودة.

اىمية التربية البيئة :

معظـ الدراسات التربوية التي تناولت التربية البيئة كانت دائماً تحاوؿ االجابة عمى السؤاؿ التي يقوؿ:

لماذا التربية البيئة؟

وتمحورت االجابة عف ىذا السؤاؿ المبررات التالية:
ٔ .تزايد المشكالت البيئة وتفاقميا وتعقدىا بصورة شديدة بمرور الزمف ،وما تبع ذلؾ مف ضرورة االىتماـ بالتربية
البيئة  ,كمثاؿ عمى ذلؾ الثورة العممية والتكنولوجية التي تعد سالحاً ذا الحديف ،فقد استفاد منيا االنساف مف

ناحية ولكف كانت ليا اثارىا المدمرة مف ناحية اخرى ،مما اوجد مشكالت بيئية غاية في الخطورة ،فاإلنساف ىو
صاحب االبتكارات العممية والتكنولوجية التي ادت الي زيادة مشكمة استنزاؼ موارد البيئة ،وتكشؼ ىذه
المشكالت اف االنساف ىو مشكمة البيئة االولى ،لذا اصبح مف الضروري اف تتجو الجيود الي تربية االنساف

تربية بيئية .
ٕ .تدارؾ الوضح البيئي الراىف واتخاذ التدابير الالزمة لتنمية العالقات االيجابية بيف االنساف واقرانو وبيئتو وبيف
عناصر البيئة المحيطة ،وتنامي الخبرة االنسانية واتساع مجاالتيا في معرفة اثار المفرزات الصناعية
والتكنولوجية بشكؿ عاـ.
ٖ .كما اف الناس بحاجة الي تربية بيئية ليفيموا مف خالليا الوظائؼ االساسية وصوالً الي انتاج الغذاء ،والعثور

عمى الماء ،وحماية انفسيـ مف تقمبات الجو ،والحقيقة اف المجتمع والطبيعة يتفاعالف بعضيما مع بعض،

ويؤثر كؿ منيا في االخر.
وسائؿ حماية البيئة الثالثة ىي :
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(العمـ  +قانوف  +تربية) = حماية البيئة = التحدي لمشكالت البيئة .
وبذلؾ عرفنا اف عالقة االنساف بالبيئة مرت بمراحؿ تطور تعكس ظيور المشكالت البيئية وتعقدىا ،حيث
لبت كؿ حاجات االنساف ،بينما ادى النمو السكاني المتزايد وسعي االنساف ال شباع حاجاتو الى احداث ضغط
متزايد عمى كؿ النواحي البيئة بصورة مباشرة وغير مباشرة ،مف خالؿ انتاج كميات ىائمة مف المموثات التي فاقت
قدرة الطبيعة عمى التخمص منيا ,وقد اكد العديد مف عمماء البيئة عمى اف التطور التكنولوجي وسوء توجييو ادى
الى االستغالؿ السيء لمموارد الطبيعية مما ادى بالتالي الى حدوث العديد مف المشاكؿ البيئية.

المناىج والتربية البيئية :

مستويات التربية البيئية :
يمكف تمييز خمسة مستويات أساسية لمتربية البيئية و التي ينبغي لبرامج التربية البيئية في المدارس أف

تعمؿ عمى تحقيقيا وىي:
أوالً :مستوى الوعي بالقضايا والمشكالت البيئية:

تتضمف تنمية وعي الطالب بالموضوعات البيئية التالية:

 مدى تأثير االنشطة اإلنسانية ميما كانت صغيرة عمى البيئة بصورة ايجابية أو سمبية.
 مدى تأثير السموؾ الفردي ل نساف عمى االتزاف البيئي ( مثؿ النفايات المنزلية والمخمفات ,اإلسراؼ بالماء.
التدخيف ,قطع األشجار .)...
 أىمية تضافر الجيود الفردية عمى نطاؽ المدرسة الواحدة مع الجيود المحمية أو الدولية لحؿ المشكالت
البيئية.
 توعية الطالب عف ارتباط المشكالت ا لبيئية المحمية مع المشكالت البيئية اإلقميمية والعالمية وضرورة التعاوف
بيف الشعوب لحؿ ىذه المشكالت وأف كرتنا األرضية ىي منزؿ كبير تعيش بو كافة الكائنات الحية بكافة
أنواعيا وأجناسيا وما يصيب أي منيا بضرر أو أذى سوؼ ينتقؿ إلى األخريف عاجال أـ أجال .
ثانياً :مستوى المعرفة البيئية بالقضايا والمشكالت البيئية :

عمى المدارس بكافة مستوياتيا أف تتضمف مناىجيا التعميمية بالمعرفة البيئية لمساعدة الطالب عمى

اكتساب الخبرات المتعمقة بالبيئة والتي تحتوي عمى ما يمي:
 تحميؿ المعمومات والمعارؼ الالزمة لمتعرؼ عمي أبعاد المشكالت البيئية التي تؤثر عمي االنساف والبيئة .
 ربط المعمومات التي يحصؿ عمييا التمميذ مف مجاالت المعرفة المختمفة بمجاؿ دراسة المشكالت البيئية .
 فيـ نتائج االستعماؿ السيئ لمموارد الطبيعية وتأثيره عمى استنزاؼ ىذه الموارد ونفادىا.
 التعرؼ عمى الخمفية التاريخية التي تقؼ وراء المشكالت البيئية الراىنة.
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 التعرؼ عمى التجارب والمقترحات المحمية و اإلقميمية والدولية لحماية البيئة واالستفادة منيا أو االقتراح
بتعديميا .
ثالثاً :مستوى الميوؿ واالتجاىات والقيـ البيئية:

تتضمف تزويد الطالب بالفرص المناسبة التي تساعدىـ عمى تنمية ميوليـ اتجاه بيئتيـ وذلؾ مف خالؿ ما يمي:

 تنمية الميوؿ االيجابية المناسبة لدى الطالب لتحسيف البيئة والحفاظ عمييا.
 تكويف االتجاىات المناسبة نحو مناىضة مشكالت البيئة والحفاظ عمي مواردىا وحمايتيا مما ييددىا مف أخطار
بيئية .
 تنمية االحساس بالمسؤولية الفردية والجماعية في حماية البيئة مف خالؿ العمؿ بروح الفريؽ والمشاركة
الجماعية في حؿ المشكالت البيئية.
 بناء االخالؽ والقيـ البيئية اليادفة مثؿ احتراـ حؽ البقاء والحياة لكافة الكائنات الحية ميما كانت صغيرة أو
كبيرة واحتراـ البيئة بكافة محتوياتيا واحتراـ الممكيات الخاصة والعامة بشكؿ يوجو سموؾ الطالب نحو االلتزاـ
بمسؤوليتيـ وعدـ االستيتار.
رابعاً  :تحديد مستوى الميارات البيئية :

يتضمف مساعدة الطالب عمى تنمية الميارات البيئية بشكؿ فعمي:

 جمع البيانات والمعمومات البيئية مف المصادر البحثية والتجارب والعمؿ الميداني والرصد البيئي والمالحظة
والتجريب واالستقصاء “مف خالؿ رحالت أو زيارات إلى مواقع تشيد مشكمة بيئية معينة ” .
 تنظيـ البيانات وتصنيفيا وتمثيميا وتحميميا واستعماؿ الوسائؿ المختمفة لمبحث واالستقصاء والعرض .
 وضع خطة عمؿ لحؿ المشكالت البيئية أو صي انة وتنمية الموارد الطبيعية ،أو ترشيد استيالكيا وحمايتيا مف
االستنزاؼ واالستيالؾ ،بحيث تتضمف ىذه الخطة إجراءات العمؿ ونوعيتيا مع جدولتو زمنيا ومكانيا .
 استقراء الحقائؽ مف دراسة المشكالت البيئية ثـ صياغة نماذج أو تعميمات أو قوانيف مقترحة حوليا .
 تنظيـ د ارسات في الرصد البيئي والتجارب البيئية وبناء مشاريع تنموية بناء عمي نتائج ىذا الرصد .
خامساً  :مستوى المشاركة الفعمية في األنشطة البيئية :

يتضمف إتاحة الفرص المناسبة لمطالب في المساىمة الفعمية في النشاطات البيئية العممية :

 المشاركة في اإلستقصاءات والمراجعة والدراسات البيئية مف اجؿ اقتراح الحموؿ ليذه المشكالت .
 تنظيـ أنشطة حماية البيئة وصيانة وتنمية مواردىا سواء عمى المستوى الفردي أـ عمى مستوى المجموعة.
 تقويـ البرامج والق اررات واإلجراءات البيئية مف حيث درجة تأثيرىا عمى مستوى التوازف بيف متطمبات اإلنساف
ومتطمبات الحفاظ عمى البيئة.
 المشاركة في األنشطة والمشاريع والحمالت البيئية الوطنية واإلقميمية والعالمية.
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المبادى االساسية الستمرارية برامج التربية البيئية :
ْ

مستمرة طواؿ الحياة في كافة مراحؿ الدراسة وخارجيا.
 أف تكوف عممية التربية البيئية
ّ
 أف تدرس البيئة ككؿ ،بما فييا مف المكونات والموارد الطبيعية ،والمكونات التي صنعيا اإلنساف.
 أف تكوف التربية البيئية مسؤولية كؿ الجيات القائمة عمى أمور التربية والتعميـ أي التربية المباشرة وغير
كؿ المستويات.
المباشرة ،وعمى ّ
 أف تقرر التربية البيئية في كؿ االتجاىات التعميمية لتشمؿ كؿ المجاالت والعموـ المتصمة بالبيئة مف (اليندسة

بأنواعيا واالقتصاد  ،السياسة ،الجغرافيا  ,الزراعة ،الصحة ،العموـ  ،القانوف  ،اإلدارة…).
 أف تكوف أكثر اقترابا مف المنظور العممي في صوف البيئة ،والمساىمة في إنعاشيا بأعماؿ تطبيقية داخؿ
المؤسسة التعميمية ،وخارجيا كالمساىمة في عمميات ( التشجير والعناية باألشجار والغابات والحدائؽ ،وعمميات
تنظيؼ الشواطئ والمساحات الخضراء ،والحفاظ عمييا وصيانة محيطيا…) (سميـ . )ٛٗ:ٜٔٚٙ:
أف مسألة حماية البيئة والمحافظة عمى مواردىا ،مسألة معقدة ال يمكف أف تنظميا التشريعات البيئية
واإلجراءات التكنولوجية وحدىا فقط ،وانما ىي مسألة تربوية بالدرجة األولى ،فالقوانيف وحدىا ال تستطيع أف تحقؽ
الغرض المرجو منيا ،إف لـ تستند إلى وعي وادراؾ يصؿ إلى ضمير اإلنساف ،ويتحوؿ إلى قيـ وضوابط لمسموؾ
مف اجؿ المحافظة عمى البيئة ،وال يتـ تكويف مثؿ ىذه االتجاىات والقيـ إال بحسف إعداد األفراد في ىذا المجاؿ
وتربيتيـ تربية بيئية داخؿ المدرسة ،وتقويميـ بيئيا خارجيا  ،ومف ىنا كاف االىتماـ بإدراج قضايا ومفاىيـ التربية
البيئية داخؿ المناىج والمقررات الدراسية المختمفة.

مداخؿ تضميف التربية البيئية في مناىج الجغرافية :
تعتبر البيئة تعتبر جزءا اساسيا وىاما مف مكونات المنيج المدرسي التربوي ،وتعد صحة البيئة المدرسية

اىـ عامؿ في خفض نسبة انتشار االمراض ,ويمكف التحكـ في انتشار كثير مف االمراض عف طريؽ االىتماـ
بصحة البيئة المدرسية بما يعني كؿ ما يحيط بالمعمـ والمتعمـ مف عوامؿ ،سواء كانت حية او غير حية طبيعية او
عكس ذلؾ.
يمكف تضميف التربية البيئية في المناىج الدراسية مف خالؿ :
ٔ.مدخؿ الوحدات الدراسية .
ٕ.المدخؿ االندماجي .
ٖ .المدخؿ المستقؿ .
وفيما يمي توضيح لكيفية توظيؼ ىذه المداخؿ الثالثة في مناىج الجغرافية عمى مستوى المدرسة:
ٔ.مدخؿ الوحدات المستقمة .
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يعتمد عمى ىذا المدخؿ عمى تضميف وحدة دراسية او فصؿ دراسي أو توجيو منياج مادة الجغرافية بكاممو
توجيياً بيئياً ,ومف األمثمة عمى تضميف المناىج وحدة المشكمة السكانية ،ووحدة مشكمة الطاقة ،او مشكمة التموث
في كتاب الجغرافيا ،وغيرىا  ,عمى اف بعض و ازرات التربية والتعميـ في العالـ قد استحدثت منياجاً دراسياً كامالً
يناقش قضايا البيئة في الصفوؼ الثانوية ،ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ مادة عموـ األرض والبيئة .

ٕ .المدخؿ االندماجي .
ويتمثؿ ىذه المدخؿ بتضميف البعد البيئي في المواد الدراسية التقميدية ،عف طريؽ إدخاؿ معمومات بيئية،
أو ربط المضموف بقضايا بيئية مناسبة ,وليس مف شؾ في اف فاعمية مثؿ ىذا التوجو يعتمد بشكؿ أساسي عمى
اتجاىات المعمميف وجيودىـ وفعاليتيـ ،غير مقمميف مف جيود اإلدارات المدرسية واإلشراؼ التربوي  ،وتعد معظـ
كتب الجغرافية التعميمية لكؿ المراحؿ مؤىمة لتنفيذ ىذا المدخؿ ،إذ يمكف تضمينيا نصوصاً بيئية توجو لمتعبير

بالكتابة عف موضوعات بيئية .
ٖ.المدخؿ المستقؿ .

ويتمثؿ ىذا المدخؿ في برامج دراسية متكاممة لمتربية البيئية كمنياج دراسي مستقؿ ,واذا كاف مثؿ ىذا
المدخؿ مناسباً لمرحمة التعميـ قبؿ المدرسي( رياض األطفاؿ) فانو يناسب أيضاً مرحمة التعميـ االبتدائي (الصفوؼ
األساسية الستة أألولى) ،ذلؾ ألف التالميذ في ىاتيف المرحمتيف غير معنييف بتفريغ المعرفة ،وينظروف الى الظاىرة

او المشكمة نظرة كمية شمولية ،كما اف المعمميف أيضاً يستطيعوف تدريس ذلؾ المنياج بسيولة ،ألف المضموف ال

يشتمؿ عمى عمؽ عممي ,وعمى الرغـ مف ذلؾ تجدر اإلشارة الى اف ىذا المدخؿ غير منتشر في مناىج التعميـ

العاـ ،ولكنو أخذ في االنتشار في مجاؿ التعميـ العالي.

استراتيجيات التعميـ الممكف استعماليا في تدريس الجغرافية لمواجية مشكالت البيئة :
يمكف

تحقيؽ أىداؼ التعميـ البيئي النظامي ،وعمى وجو الخصوص عبر استخداـ مجموعة مف

االستراتيجيات التعميمية والتي يمكف مف خالليا تحديد المشكالت البيئية والتعرؼ عمى اسبابيا ومراحؿ تطورىا
ووضع السبؿ الكفيمة في الحد منيا او معالجتيا لما تتمتع بو الجغرافيا مف موضوعات تيتـ بالبيئية خاصتاً باف

ميداف الجغرافيا ىو سطح االرض فضالً عف التبايف والتجانس في مظاىر سطح االرض وما تتضمنو الجغرافيا
البشرية بفروعيا المتعددة والتي تكوف عمى عالقة بموضوعات البيئية ومف اىـ ىذه االستراتيجيات ما يمي:

ٔ.استراتيجية الخبرة المباشرة .
تمثؿ أحد أىـ ستراتيجيات التعميـ في التربية خاصتاً في تدريس مادة الجغرافيا ذلؾ اف تفاعؿ الطالب

المباشر م ع البيئة يوفر األساس المادي المحسوس لتعمـ المفاىيـ البيئية ،وزيادة فيـ ىؤالء الطمبة لبيئتيـ،
وتقديرىـ ليا .إف استراتيجية الخبرة المباشرة تتضمف اف يتعمـ الطالب عف طريؽ أكثر مف حاسة مف حواسيـ،
ومعموـ أنو كمما كثرت الحواس التي يستخدميا المتعمـ ،كمما كاف تعممو أسرع ،وأثبت ,ويمكف اف تشمؿ الخبرة
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المباشرة مواقع في البيئة الطبيعية كشاطئ البحر او منطقة جبمية او منطقة صحراوية او محمية طبيعية ،او
محطة تقطير مياه ،او مصنع تعميب مواد غذائية ،او محطة تنقية لممياه العادمة.
ٕ.استراتيجية البحوث االجرائية والدراسات العممية .
إف تكميؼ الطالب بإجراء البحوث حوؿ قضايا البيئة تجعؿ منيـ مشاركيف فاعميف في جمع المعمومات
وتبويبيا وتنظيميا وتحميميا واستخالص التوصيات الالزمة في ضوء تحميالتيـ  ,عمى انو يمكف االستفادة مف
الزيارات الميدانية لربطيا بإجراء البحوث العممية حوؿ قضايا بيئية كثيرة ،كمشكالت الصناعة عمى سبيؿ المثاؿ ,
ويتولى الطمبة عممية جمع المعمومات عف المصنع المراد دراستو بحيث تتضمف :موقع المصنع ،وسبب اختياره،
ونوع المواد التي تصنع ،والمواد الخاـ المستخدمة ،والفضالت الناتجة عف المصنو ،وطريقة التخمص مف النفايات،
واجراءات حماية العامميف في المصنع مف تعرض لممموثات المختمفة ،واجراءات حماية البيئة المحيطة بالمصنع،
وغيرىا .ويقوـ الطمبة بتحميؿ المعمومات التي جمعوىا واستخالص إيجابيات المصنع وسمبياتو ،وتقديـ توصياتيـ
في ضوء ذلؾ ,وىكذا يمارس الطمبة أساسيات اتخاذ القرار وحؿ المشكالت.

اىداؼ تربوية ىامة  :يحقؽ استخداـ استراتيجيات الخبرة المباشرة واستراتيجية البحوث اإلجرائية والدراسات
العممية أىدافاً تربوية ىامة لدى الطمبة ،ومنيا:

 تنمية ميارات التفكير العممي مف مالحظة دقيقة ،وجمع بيانات ،وتبويبيا وتصنيفيا ،ومف ثـ الخروج بقوانيف او
أحكاـ عامة.
 تنمية الميارات اليدوية  ،كاستخداـ األجيزة وجمع العينات وحفظيا.
 تعزيز فرص التعميـ عف طريؽ العمؿ.
 تنمية االتجاىات العممية كالحذر في استخالص النتائج ،وتقدير خطورة الكوارث في البيئة الطبيعية ،وتقدير
قيمة الجيود التي تبذؿ لممحافظة عمى البيئة.
 تنمية فرص العمؿ الجماعي التعاوني.
ٖ.استراتيجية دراسة القضايا البيئية .
وىذه االستراتيجية وثيقة الصمة باستراتيجية إجراء البحوث  ,وتعد دراسة القضايا البيئية مف
االستراتيجيات المفيدة في مساعدة الطمبة عمى تفيـ عناصر القضية واسباب ظيورىا وأساليب المحافظة الواجب
اتخاذىا .وال تتضمف القضايا البيئية مشكالت فقط ،بؿ تتناوؿ أيضاً إجراءات نافعة ،مثؿ إقامة سد ،أو مصنع ،أو
مزرعة ،أو إنشاء محمية طبيعية ،وغير ذلؾ.

وتحتاج دراسة القضايا البيئية أخذ ثالثة أمور باالعتبار :
 اختيار القضايا اليامة المرتبطة بحياة الطمبة اليومية وما تنشره عنيا وسائؿ األعالـ بصورة متواصمة.
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 اتباع أسموب المناقشة في تناوؿ القضية المختارة وذلؾ ألف المناقشة تساعد المتعمـ عمى فيـ نفسو واحداث
تغيير إيجابي في سموكو ،وتساعد عمى التعبير بمغة سميمة وعمى التفكير المنطقي واحتراـ اآلخريف.
 عرض مضموف القضية بتنظيـ معيف ليتمكف الطمبة مف تفيـ تنوع مكانتيا وادراؾ العالقات المتبادلة بينيا.
ٗ.أستراتيجية لعب االدوار .
يمكف استخداـ استراتيجية لعب األدوار وما يتخمميا مف مناقشات إليجاد الحموؿ لممشكالت البيئية
وتتمخص ىذه االستراتيجيات في اختبار مشكمة بيئية معينة ،ومف ثـ اختبار مجموعات مف الطمبة التي تمثؿ
المصالح المتقاطعة حياؿ ىذه المشكمة ،وتوزيع ألدوار بينيـ ،وتمثيؿ ىذه األدوار ،ومف ثـ تقويـ األداء ،وتحديد
اآلثار المترتبة عمى النتائج.
٘.استراتيجية حؿ المشكالت .
يعتبر إكساب الطالب القدرة عمى اتخاذ الق اررات الواعية والمسؤولة حياؿ القضايا البيئية أحد أىداؼ
التربية البيئية الذي يتطمب تحقيقو مشاركة ىؤالء الطالب في مناقشة مشكالت بيئية واقتراح بدائؿ وحموؿ ليا.
وىذه المشكالت البيئية المطروحة لممناقشة يجب اف تكوف واقعية ومناسبة لقدرات الطمبة واىتماماتيـ.
ومف األساليب التي يمكف استخداميا ،في مجاؿ حؿ المشكالت ،المناقشات الجماعية المفتوحة والموجية،
وتمثيؿ األدوار ،واأللعاب والمحاكاة ،والقياـ بمشروعات واقعية ( القياـ بزراعة محمية ،التغمب عمى انجراؼ التربة،
زراعة قطعة أرض زراعية بالري بالتنقيط ،خفض استيالؾ الطاقة ،وغيره) ،كما يتضح في المثاؿ الذي يعرض
مناقشة قضية شؽ طريؽ في منطقة ريفية.
وسوؼ تسيـ المناقشة في إثراء معمومات المشاركيف حوؿ تموث اليواء ودور األشجار في تنقيتو،
والضوضاء والصحة ،ومعنى التوازف البيئي الطبيعي .ويقرر الطمبة بعد المناقشة إمكانية شؽ الطريؽ أو عدـ
شقو ،وتطبيؽ ذلؾ في حاالت أخرى.
.ٙاستراتيجية الرسوـ الرمزية ( الكاريكاتير ) .
الرسوـ الكاريكاتيرية تحمؿ في طياتيا رسائؿ ،وتترؾ لمقارئ او المشاىد حرية التفسير .وقد تكوف مثؿ
ىذه الرسوـ أحياناً أبمغ في توصيؿ الرسالة مف مقاالت بأكمميا  ,ولمكاريكاتير أىمية بالغة في تطوير ميارة

التفكير ،وتعويد الطمبة عمى قبوؿ اَراء اآلخريف ،وبناء االتجاىات ،وتعزيز قيـ النظافة والمحافظة عمى البيئة ،وما

إلى ذلؾ.

.ٚأستراتيجية المشاركة باألنشطة البيئية .
تعتبر مشاركة الطمبة بالنشاطات البيئية مف أفضؿ الوسائؿ لتحقيؽ أىداؼ التربية البيئية .فالمشاركة
تساعد ىؤالء الطمبة عمى:
 اكتساب المعمومات بشكؿ وظيفي عف النشاط الذي يقوموف بو.

38

2016

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )15

 اكتساب ميارات يدوية عف طريؽ استخداـ األجيزة واألدوات والمواد.
 تنمية ميارات التفكير العممي ،مثؿ المالحظة الدقيقة ،والقياس ،وجمع البيانات ،والتمييز ،والتنظيـ والتصنيؼ.
 اكتساب مواقؼ وعادات وقيـ مرغوب بيا ،كالتأني في استخالص النتائج ،وتقدير توازف الطبيعة واحتراميا،
وتقدير الجيود التي تبذليا المؤسسات الرسمية واألىمية في خدمة البيئة.
ومف االنشطة النافعة التي يمكف اف يشارؾ فييا الطمبة :
 حمالت النظافة داخؿ المدف وعمى الشواطئ.
 غرس األشجار ورعايتيا وقطؼ الثمار.
 االحتفاؿ بالمناسبات البيئية ،كمعارض الصور المرسومة أو الفوتوغرافية التي حققيا الطالب والتي تعكس
ممارسات سمبية وايجابية لتعامؿ اإلنساف مع البيئة.
صورً عف
ا
 مسابقات حوؿ موضوعات بيئية معينة عف طريؽ كتابة تقارير او أعداد البوـ بيئي يتضمف
ممارسات إيجابية وسمبية في البيئة.

 األلعاب التربوية البيئية التي تصمـ لمتسمية ،التمفازية وغير التمفازية ،الفردية والجماعية.
 تشكيؿ لجاف او جمعيات أصدقاء البيئة لتتولى االتصاؿ بالمجتمع المحمي لمتوعية البيئية ،واقامة مخيمات
بيئية يتعرؼ إثناءىا المشاركوف عمى مكونات البيئة وطبيعة التوازف بينيا ويقوموف برعاية األشجار واقامة
جدراف استناديو لحماية التربة مف االنجراؼ ،وما الى ذلؾ.
 االتصاؿ بأخصائييف في موضوعات بيئية معينة ،مثؿ أطباء الصحة العامة ،وميندسي األحراج القائميف عمى
محاضرت حوؿ النشاطات البيئية التي
ا
المحميات الطبيعية ،والمشرفيف عمى حدائؽ الحيواف ،ودعوتيـ إللقاء
يمارسونيا.
 إلقاء كممات توجييية في طابور الصباح ،تتناوؿ األحداث البيئية الجارية :أمراض ،وجفاؼ ،وتصحر ،وتموث
الماء ،واستخداـ المبيدات ،وغير ذلؾ.
 زراعة قطعة مف األرض ،والعناية بيا رياً وتسميداً ،ويسبؽ ذلؾ تحميا تربتيا لمعرفة مدى صالحيتيا لمزراعة .

اف المنيج المدرسي ىو عبارة عف وثيقة رسمية تحدد األىداؼ والمحتوى وطرائؽ التدريس وأساليب

التقويـ  ،والتربية البيئية كبعد جديد مف أبعاد العممية التربوية يجب إدخاليا في المناىج الدراسية بأساليب مختمفة
وضمف المقررات الدراسية كؿ حسب طبيعتو وقدرتو عمى ربط التعميـ والمتعمـ بالبيئة حيث كاف التأكيد عمى بعض
المقررات الدراسية كمعمـ األحياء والجغرافيا نظ ارً لطبيعة المادة العممية وعالقتيا بالبيئة مع عدـ التقميؿ مف أىمية

باقي المقررات الدراسية كؿ حسب طبيعتو  .ومما يساعد عمى النجاح في تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف المناىج في

التربية البيئية ىو م راعاتيا الىتمامات وميوؿ وحاجات التالميذ ليتـ أخذىا بعيف االعتبار عند إعداد ىذه المناىج
وبالتالي توظيؼ ىذه االىتمامات والميوؿ والحاجات في مجاؿ التربية البيئية .
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وعمى المناىج الدراسية أف تراعي مفاىيـ التربية البيئية بنوعييا الرئيسية والفرعية وأف تركز عمى
ا لعالقات ضمف األنظمة البيئية ودور اإلنساف في توازف النظاـ البيئي الطبيعي وأف تتيح الفرصة أماـ التالميذ
والطالب إلدراؾ أىمية البيئة الطبيعية ومواردىا ومكوناتيا في الحياة وأف واجب الحفاظ عمى سالمة البيئة ىو
واجب إنساني بالدرجة األولى ألف اآلثار السمبية التي ي مكف أف تنتج عف السموؾ الخاطئ تجاه البيئة ستنعكس
بالدرجة األولى عمى اإلنساف وىو المخموؽ المكرـ والذي ىو خميفة في األرض .
ولكي يستطيع مخططي المناىج التربوية تجاوز المشكالت البيئية الكثيرة البد مف االىتماـ بالمستقبؿ
وحاجاتو االساسية وقد اكد ىذا الموقؼ (ت وفمر) بقولو اف مف نقاط ضعؼ المناىج الحالية عمى الرغـ مف
التطورات التي أدخمت عمييا اىتماميا الخاص بالماضي وشيء قميؿ مف االىتماـ بالحاضر  ,وىذا يعني اف الطمبة
يتعمموف حقائؽ ومعمومات ال يستعممونيا في حياتيـ المستقبمية  ,اف التفكير في المستقبؿ وما يكتنفو مف تطورات
عممية وتكنولوجية ما زالت امور غائبة عف اذىاف مخططي المناىج في اغمب دوؿ العالـ الثالث عمماً اف االجياؿ

الحالية التي ترتاد المدارس والمؤسسات التعميمية سوؼ تعيش المستقبؿ وليس الماضي ويؤكد أىمية ىذا الموقؼ

الرأي الذي ينػػػادي بو (توفػػػمر) والذي عرضػػو عمى ىذا النحػػو( لكي نواجػػو المستقبؿ بثقػػػة ال بد مف البحث عف
اىدافنػػا وطرؽ تدريسنػػا في المستقبػػؿ بدالً مف الماضػػي) ( نجـ . )ٗ٘:ٕٖٓٓ:

وبالتالي البد لممناىج مف أف تشكؿ اتجاىات إيجابية نحو البيئة لدى التالميذ والطالب وكذلؾ البد مف أف

تكسب ىؤالء التالميذ والطالب ميارات اتخاذ الق اررات تجاه المشكالت البيئية إضافة لتأكيدىا عمى الميارات العممية
الميدانية األدائية في التعامؿ مع البيئة ومكوناتيا ومواردىا وبشكؿ آخر يمكف القوؿ بأف التربية البيئية يجب أف
تؤخذ بعيف االعتبار ضمف األىداؼ الموضوعية لممناىج المدرسية وضمف المحتوى العممي وفي أساليب التدريس
وطرائقو وأساليب التقويـ ويمكف إعطاء أمثمة بعض المقررات وامكانية توظيفيا في التربية البيئية وكمثاؿ عمى ذلؾ
عمـ األحياء وىو مف المقررات ذات األىمية في التربية البيئية  .ومف خاللو يمكف أف تتناوؿ الكثير مف مفاىيـ
التربية ال بيئية بنوعييا الرئيسي والفرعي مثؿ مفيوـ البيئة الطبيعية ومفاىيمو الفرعية كمفيوـ الغابة و وبيئة
البادية وبيئة الماء العذب والغالؼ المائي والبيئة البيولوجية والبيئة المادية وبيئة البادية وبيئة الصحراء ومفيوـ
المناطؽ الزراعية والمناطؽ السكنية .
إف الحديث عف دور المناىج الدراسية في التربية البيئية يؤكد ويوضح التفاعؿ والتكامؿ بيف المكونات
المختمفة لمعممية التعميمية حيث أف المنيج الذي يأخذ التربية البيئية كبعد مف أبعاد العممية التربوية ميـ والمعمـ
وما يقوـ بو مف دور في نقؿ المعارؼ وتوظيفيا و ترسيخ القيـ واالتجاىات وتنمية الميارات أيضاً ميـ كما

األنشطة المرافقة سواء كانت ىذه األنشطة صفية أـ ال صفية ىي أيضاً ميمة في تحقيؽ التربية البيئية المنشودة

.
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٘ .يجب اف تتضمف المناىج والمقصود ىنا المناىج التي ليا عالقة وصمو بالبيئية خبرات لبيئات طبيعية وانسانية
متعددة ال يمكف اجازىا في الفصوؿ الدراسية بؿ تتـ في اليواء الطمؽ .
.ٙيجب اف تتضمف المناىج خبرات استقصائية يقوـ بيا الطالب في بيئاتيـ .
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 .ٛأىمية التركيز في األىداؼ التعميمية العامة لمتربية البيئية عمى الجانب الوجداني والجانب الميارى والذي تيتـ
برامج التربية البيئية بتييئة الخبرات التعميمية لكي يكسبيا الدارسوف.
 .ٜضرورة أف يتـ تكامؿ وشموؿ في صياغة األىداؼ العامة لمتربية البيئية عمى مستوى المواد الدراسية التي
تدرس مف خالليا ،وعمى مستوى المراحؿ التعميمية المختمفة ،بحيث تظير بوضوح فمسفة المنيج التكاممي متعدد
التخصصات في إدراج مفاىيـ التربية البيئية مف حيث األىداؼ.
ٓٔ .إعطاء اىتماـ خاص لألنشطة المدرسية ،واعتبارىا جزءا أساسيا مف المنيج ،حيث إنيا تمثؿ المجاؿ األىـ في
تنمية االتجاىات البيئية وغيرىا مف االتجاىات ،وتحويميا إلى سموؾ دائـ لدى الطالب .
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Abstract
It has become the subject of the environment and its problems during the last
three decades of the important topics and dangerous that gained the attention of
researchers in this regard as especially with the worsening repercussions severe, and
turned out to be hot issues impose themselves urgently everywhere in the world, not
concerned with the environment and specialists out, but also on all people wherever
they are, regardless of their standard of living, and the circumstances of their lives,
and their level of education and culture because the relationship of man with
environment relationship since antiquity as relied upon to provide what they need
him to stay, and through the stages of the development of civilization has made some
attempts to keep it, but faced difficulty because it is controlled by the and the
investor have all become influenced by them and even affected, as indicated many of
the studies and research studies and research that dealt with the environmental
theme and its problems and the need for the development of environmental
awareness, some of which stressed the need for the curriculum include
environmental issues and problems and seeking to develop environmental
awareness . Including, Dspoto Despot study (1977) and the study of Nelson NeLSON
((1993 Shafei and study (1990) and the study of Abdul Salam (1991).
Clear from this task rests curriculum planners selected elements of the environment
are closest to the lives of learners and the most suitable levels of maturity tasks and
curriculum designers to expand the environmental department and deepen the level
of intake of the problems in front of children to increase their awareness and
discover their preparations and grow their abilities and increase the depth of
experience that this process is done gradually systematic and foundations sound
science.
In order not to waste our efforts in posters and celebrations for the environment,
or at festivals and letters of the theory, we must proceed from the real bases and
studying the issue through our own potential, without underestimating or
exaggerating through scientific objective view that rely on inventory pros and cons,
and allow the integration of environmental Thread in the national plan and all of its
activities, especially the education, so taken advantage of the possibilities more fully
in the development of the pillars of strength and address the environmental
drawbacks since they occur.
Herein lies the problem of the research to identify the philosophy of geography
curricula in the diagnosis and treatment of environmental problems .
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