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إني رأیت أنھ ال یكتب أحد كتابا في یومھ إال قال " 
 غیرت ھذا لكان أحسن ، و لو زید ھذا في غده لو

لكــان یستحسن ، و لو قدم ھذا لكــــان أفضل  و لو 
ترك ھذا لكان أجمل ، و ھذا من أعظم العبر و ھو 

  "دلیل على استیالء النقص على جملة البشر 
  

  
 عماد الدین األصفھاني



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :عمال بقول رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ و سلم ـ 

أتقدم بجزیل " . شكر اهللا من ال یشكر الناس یال " 
الشكر و التقدیر إلى األستاذة المشرفة مسعودة 

ونة على ما قدمتھ لي من توجیھات و إرشادات نخ
ون ــــیر عو اقتراحــات و تشجیعات فكانت لي خ

  .و سند في إنجاز ھذه الرسالة 
 كما ال أنسى أن أتوجھ بالشكر و التقدیر إلى كل 

 بما فیھم ھموا في مد ید العون لھذا العمل الذین سا
 . موظفي و أساتذة الثانویتین مجال الدراسة

.  

  
 لیلى حزمــــون



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :إھــــــــــــــداء
  :أھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع إلى                  

 ةإلى روح أبي الطاھر.  
 تــــإلى من رعتني بعینیھا و كستني بحنانھا إلى من كان  

 أمي......... ى إل‘ و مازالت لي أبا و أما حفظھا اهللا      
  إلى من یساندني في  مواصلة مشواري في الدراسات 

  العثرات زوجـــي  العلیا ، و یقف إلى جانبي في وجھ       
 ید             سعـــــــــ... العزیـــــــــــز       
  وأریجاد جھ– محمد -ســامر : إلى براعمي المتفتحة .  
  دعبد الحمی: إلى إخواني األعزاء جــًدا على قلبي – 

  .ر عبد القاد– بوبكر      
  زھور –یاسمینة : إلى كافة أفراد العائلة .................. 
 الء ـــــإلى كل األھل و األحباب و األصدقاء و الزم :  

   –    نجاح – كریمة – زینة – فھیمة – زھیة –سعاد       
  ...................  جنات – أمال - جمعة       
  منإلى كل من ساعدني في إنجاز ھذا العمل من قریب أو 
 .د ـــــــــبعی      

 

 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  
  
 
 

 
  
  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

  
  

  
  اإلشكـــالیة: أوال    

  
  مبررات اختیار الدراسة: ثانیا    

  
  أھمیة الدراسة: ثالثا    

  
  أھداف الدراسة: رابعا  

  
  تحدید المفاھیم: خامسا 

  
  الدراسات السابقة: ادسا س
  
 

       

 



 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  
  
 
 

 
  
  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  أھمیة التعلیم و دوره في المجتمع : أوال  
  أنظمة التعلیم : ثانیا  

   نظام التعلیم في العالم- 1         
   نظام التعلیم في الوطن العربي - 2         
   ـ نظام التعلیم في الجزائر 3         

   قبل االحتالل الفرنسي -1- 3         
   في عھد االحتالل الفرنسي -2- 3         
   في عھد االستقالل-3- 3         
  صالح التعلیم إ - 3-1- 3         

   التعلیم في الجزائر في األلفیة الثالثة- 3-2- 3         
  لى التدریس بالكفاءاتإ من التدریس باألھداف - 3-3- 3         

  التعلیم الثانوي في الجزائر: ثالثا  
  أھمیة التعلیم الثانوي - 1
 أھداف التعلیم الثانوي وحاجات المتعلم المراھق -2

 إصالح التعلیم الثانوي في الجزائر و مراحل تطور -3        
  ) 1975- 1962( المرحلة األولى - 1 - 3         
   )1990-1976(لثانیة  المرحلة ا-2 -3          
  ) 1998 -1990(الثالثة   المرحلة-3 -3          
  أھمیة دور المعلم في العملیة التربویة: رابعا 

  مسؤولیات المعلم تجاه التالمیذ   -1          
 أدوار المعلم في ظل النظام التعلیمي الحدیث - 2   
 المعلم و محتوى المقرر  -3 
 صفات المعلم المبدع     -4 
  مسؤولیات المعلم تجاه المجتمع : خامسا 
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  .االھتمام العالمي بالمشكالت البیئیة : أوال

  . االھتمام قبل وبعد مؤتمر ستوكھولم - 1

 .نشوء الوعي البیئي - 2

  . البیئیةأبرز المشكالت: ثانیا

  .المشكلة السكانیة - 1

 .التلوث البیئي - 2

 .استنزاف الموارد البیئیةمشكلة   - 3

  .واقع البیئة ومشكالتھا في الجزائر: ثالثا

  .التصحر - 1

 .تلوث الھواء - 2

 .النفایات - 3

 ).االنقراض(تدھور التنوع البیولوجي - 4

 .التلوث البحري - 5

  .مظاھر تجسید اھتمام الجزائر بالبیئة: رابعا

   البیئیة في برامج التنمیة االجتماعیة واالقتصادیةإدماج االستمراریة - 1

 .العمل على النمو المستدام وتقلیص ظاھرة الفقر - 2

  .حمایة الصحة العمومیة للسكان - 3

  .المدخل السوسیولوجي لدراسة البیئة: خامسا

  .االتجاھات النظریة لعلم االجتماع البیئي -1

  .االتجاه المحافظ -1 -1

  .لیبراليالاالتجاه  -2 -1          

  . االتجاه الرادیكالي-3 -1          

 .النموذج البیئي الجدید -4 -1          

 

 



 
 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  التعلیم والبیئة : أوال

  التعلیم البیئي - 1

  مفھوم التعلیم البیئي - 1 -1

   مداخل التعلیم البیئي-2 -1         

  المدخل االندماجي - 1 - 2 -1          
  مدخل الوحدات الدراسیة -2 -2 -1         

         المدخل المستقل - 3 - 2 -1          
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  .طرائق تدریس التعلیم البیئي ووسائل التوعیة البیئیة:  ثالثا

  التعلیم البیئي وعالقتھ بالتوعیة البیئیة: رابعا

 .كیفیة التوعیة البیئیة للتالمیذ - 1

  التوعیة البیئیة بین المعلم والمقرر - 2

  .المعلم  ومھارات العمل التوعوي البیئي - 1 -2

 . ووزن البعد البیئي في المقرر التوعیة البیئیة-2 -2

  .التعلیم البیئي في العالمممارسات : خامسا

  .التعلیم البیئي في الوالیات المتحدة األمریكیة - 1

 . في بریطانیاالبرامج البیئیة - 2

 . في مصرة البیئیالبرامج - 3

 .یت البیئي في الكوالبرنامج - 4

 .التعلیم البیئي في الجزائر - 5

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  مجاالت الدراسة: أوال

  المجال المكاني  - 1

 .المجال البشري - 2

 .المجال الزمني - 3

  .منھج الدراسة: ثانیا

  .أدوات جمع البیانات: ثالثا

   المقابلة الغیر المقننة -1      

   السجالت - 2       

   االستمارة - 3       

  لوب التحلی أسل- 4       

   األسلوب اإلحصائي الكمي -4-1      

   التحلیل الكیفي -4-2      
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  أفراد مجتمع الدراسة مواصفات -  6        

  

 



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  عرض وتحلیل البیانات المیدانیة :أوال 
  

          
    

   المعلومات حول مؤشرات الفرضیة األولى:ثانیا 

  

  

            

 



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  
  
  

  ةعرض وتحلیل البیانات المیدانی :أوال 
     

   المعلومات حول مؤشرات الفرضیة الثانیة:ثانیا 

  نتائج الدراسة تفسیر  عرض و :ثالثا 
  
   النتائج في ضوء الفرضیة األولى- 1            

   النتائج في ضوء الفرضیة الثانیة-2            
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   موقع الدراسة من التراث النظري :خامسا

  
  .           التساؤالت التي تثیرھا الدراسة:سادسا
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أ  

                    : مقدمــةال

ھذه لتي خلفتھا التطورات التكنولوجیة ، االعالم جملة من المتغیرات  یشھد

خطر تحد ھو تحدي أالمتغیرات ھي في الواقع تحدیات خطیرة تواجھھا البشریة ، و 

  في ھذا المجال ھواألھم والبیئة التي أصبحت ھي قضیة الساعة على كل المستویات ،

 دخل العالم  بعد أناآلثار المترتبة على المجتمع البشري ،عة معالجة وطبی كیفیة مواجھة

ة ھي ألفیة  إذ بعد أن كانت األلفیة الثانی.إلى األلفیة الثالثة مثقال بمشكالت بیئیة ساخنة 

بقدر تغني  ھ أن ، مجاال للشكیتركالصناعیة أصبح واضحا بما ال الثورة المعلوماتیة و

 یقینالتكنولوجي  بقدر ما بدأت تستیقظ على تطور الصناعــي وذلك البتھلیلھا البشریة و

مازال  من مشكالت بیئیة ال حصر لھا ، وفرزأ ما فرزأ أن ذلك ھو مد جارف همؤدا

التدمیر البیئي مستمرا بال ھوادة ـ إذ أن األمر ال یتوقف فقط عند تآكل ھذا الدرع الغازي 

یحمي كل أشكال الحیاة  كیلومتر و50بـ  االرقیق ـ طبقة األوزون ـ الذي یعلو رؤوسن

على األرض من اآلثار القاتلة التي تنجم عن التعرض لمستویات عالیة من أشعة الشمس 

د ــالتي یمكن أن تتسبب في اإلصابة بأمراض مثل سرطان الجل و ،فوق البنفسجیة

ن كمتضرر أول م وعندما یتم الحدیث عن الصحة .تدمیر الجھاز المناعي والعمـى و

نسان ولصعوبة فلیس ألنھا وحدھا المتأثرة ولكن ألنھا أغلى ما یملك اإلالتدھور البیئي 

  .  سترجاع الصحة الجیدة بعد فقدانھاإ

اكتشاف ثقب في طبقة األوزون فوق القطب الجنوبي    ال یكمن في      من ذلك  األصعب و   

الغ��ازات ال��صناعیة یھ��ا ف��ي الثمانینی��ات نج��م ع��ن الكیماوی��ات الت��ي ی��ستخدمھا الب��شر بم��ا ف 

العلم�اء المھم�ومین   لی�ھ  إ توصلبل فیما   .ھي غازات الفلـــور و كلوروكاربون      المنبعثة و 

ى أن الق�ضیة أكب�ر م�ن     التأكید علوھوبمستقبل الجنس البشري أو باألحرى أنصار البیئة       

الح��ل ھ��ذه الم��رة م��ن ال��صعب الوص��ول إلی��ھ ألن     ألنم ـ��ـي أعظأن م��ا خف�� ذل��ك بكثی��ر و 

  .ددة و متضافرة إلى درجة التعقید ــ البیئي ناجم عن مشكالت متعالتدمیر

المأكل ت كوكب األرض على توفیر المسكن وفالزیادة السكانیة لوحدھا تفوق إمكانا

المناسبین ، إلى جانب إلحاق كثیر من األذى بالبیئة الطبیعیة و زیادة التلوث البیئي الناجم 



ب  

إذ ینضم إلى . لسد حاجات السكان المتزایدین عن إقامة مشروعات التنمیة الصناعیة 

یعادل ثالثة أضعاف ھو رقم  و ،سكان العالم كل عام حوالي تسعین ملیون نسمة جدد

في المناطق التي تقام فیھا ھذه وتذھب بعض التقدیرات إلى أنھ و. سكان كندا 

عشرین ألف نوع من  القضاء كل سنة على حوالي سبعة والمشروعات الجدیدة یتم

 العالمي حتراراإلرتفاع مستوى البحار المصاحب لظاھرة إ ناھیك عن  ،الكائنات الحیة

 سیؤدي إلى   مما ،الذي تسببھ الغازات الدفیئة المنبعثة بسبب النشاطات البشریة المختلفة

  .لوحة المیاه في األراضي الساحلیةزیادة مإغراق المناطق الزراعیة المنخفضة و

منذ سنوات قلیلة ھا إال أن األمر المؤكد ھو أنھ ولمجال لتعدادإنھا مشكالت ال یتسع ا

األول ماض��یة ب��دأ االھتم��ام بق��ضایا البیئ��ة یتزای��د باس��تمرار خاص��ة بع��د الم��ؤتمر الع��المي   

 . 1972ام ـــم عـــبستوكھولللبیئة 

الھتمام بضرورة حمایة البیئة ، ثم توالت بعده الذي كان بمثابة منعطف تاریخي لو

اإلقلیمیة بحثا عن الحلول المناسبة  لقضایا البیئة الشائكة   والمؤتمرات الدولیـة ودواتـالن

ضخما التقى فیھ أناس  الذي مثل تجمعا 1977 و أھمھا مؤتمر تبلیسي الدولي الحكومي

ا كلھا إلى تنمیة استراتیجیات تدعومن كل حدب وصوب جاؤوا إلیھ یحملون أفكارا و

ت الخاطئة للجنس لجنس البشري من ویالت الممارساضمیر بیئي ینقذ اخلق بیئي و

قد خلصوا إلى أن الحلول المناسبة ال ینبغي أن تكون قصیرة البشري ضد البیئة ، و

الثقافیة التي جتماعیة ود أو محدودة األفق ، بل ینبغي أن تراعى فیھا العوامل اإلــــاألم

ادة النظر  إذ أن المطلوب ھو إع، كثیرا ما تكون من المسببات األساسیة للمشكالت البیئیة

أن األمر یحتاج إلى مزید من في العالقات المعقدة والدقیقة بین اإلنسان وبیئتھ ، و

  .، بما فیھا دور النظریات االجتماعیة البحوث الجامعة لعدة فروع علمیة 

 أو باألحرى أنصار البیئة كان یحمل  ،إن ما خلص إلیھ المجتمعون من أجل البیئة       و

طیات��ھ دالئ�ل عل��ى یأس��ھم م�ن فائ��دة االتفاقی�ات الملزم��ة لل��دول ال�صناعیة بالتقلی��ل م��ن      ف�ي  

التي كانت في كل مرة یتم خرقھا  و ،)المبیدات الحشریة(الزراعیة ة وــاألنشطة الصناعی

ـ االتفاقیات ـ مثلما تم خرق اتفاقی�ات ـ بروتوك�ول مونتری�ال ـ م�ن قب�ل الوالی�ات المتح�دة           

بالتحدید فیما یخص استخدام غ�از برومی�د المیثی�ل     و.. تھا الدول األخرى    عاألمریكیة ثم تب  



ج  

 أن الحل ال یكمن في التشریعات الدولیة أو االتفاقی�ات   لىإ ذ خلصوا إ...الضار باألوزون   

الت�شریعات وح�دھا ال   ن فائ�دة ، ل�ذا ف�إن س�ن الق�وانین و       التي تحظر التجاوزات الدولیة دو    

ف السلیم من قبل اإلنسان ، وأن  العنصر التربوي مھم یمكن أن یؤدي إلى ضمان التصر

الت�شریعات ف�ضال ع�ن الم�شاركة ف�ي      ألف�راد باتج�اه احت�رام الق�وانین و     جدا لتنمی�ة س�لوك ا     

  . تشریعھا وا ــسنھ

 برن��امج لتربی��ة  إع��دادض��رورةعل��ى لم��ؤتمر س��توكھولم ) 96(ق��د أك��دت التوص��یة رق��م و

من���ذ بدای���ة و. وت���وعیتھم بمتطلباتھ���ا  البیئ���ة األف���راد بغی���ة تع���دیل س���لوكھم الم���دمر تج���اه  

السبعینات من القرن الماضي أكد علماء البیئة ضرورة إتباع سیاسة تربویة تعن�ى بحمای�ة     

ذا المج��ال ووض��ع  الخاص��ة ف��ي ھ��  ن��شأت العدی��د م��ن الھیئ��ات العام��ة و    بع��دھا ئ��ة ، والبی

  .محلیة تحث على ضرورة االھتمام بحمایة البیئة تشریعات دولیة و

ص�یانتھا  العملی�ة ، وألج�ل حمای�ة البیئ�ة و    ؤدي المربون الدور األساس�ي ف�ي قی�ادة       یو

الق��درات عن��د  والمف��اھیم والمھ��ارات وك�ان ال ب��د للتعل��یم أن یأخ��ذ طریق��ھ نح�و االتجاھ��ات  

 حمای�ة  المفك�رون  م�ن أج�ل    ی�راھن علیھ�ا  الت�ي   التوعی�ة البیئی�ة واألھ�داف       األفراد لتحقیق   

  . في ظل بیئة سلیمة متوازنة تنمیة المجتمعاتورفاھیة و

تحقی�ق أھ�داف حمای�ة    التوعی�ة البیئی�ة ل  طرائ�ق   التعلیم البیئ�ي أح�د أھ�م وس�ائل و      یعدو

ف�ي    و،نحو البیئ�ة ل�دى متخ�ذي الق�رار    تعدیل االتجاھات ة المستمرة و  التربی وذلك    ، البیئة

 م األخ�رى نح�و الم�شكالت   تبح�ث ف�ي تج�ارب األم�     ھذا الصدد نجد أن ك�ل دول�ة ت�درس و          

ب البحث في أس�الی   ، وقد ترفض ھذه التجارب كلیة ویستمرمدى تأثیرھاالبیئیة ونوعھا و  

ھو أمر یجعل من مواجھة المشكالت البیئیة  أمرا یرتبط و، جدیدة مبتكرة من الواقع ذاتھ 

  . فیھ توافر اإلمكانات البحثیة الالزمةمدى ھ وظروفھ وـبطبیعة المجتمع و إمكانات

ث اھتماما واضحا إلى قضیة المناھج الموجھة بیئیا ، كم�ا یلق�ى   توجھ مراكز البحو  و

ة ذل�ك م��ن خ�الل المنظم�ة العربی��   بالغ��ا عل�ى م�ستوى األم��ة العربی�ة و   ھ�ذا االتج�اه اھتمام�ا    

 أما ،ما تعقده من مؤتمرات و ندوات متخصصة في شأن البیئة للتربیة والثقافة والعلوم  و

أن لیة تقوم بجھود واضحة في ھذا الشأن ، كما على المستوى العالمي فإن المنظمات الدو

                .ھن�اك العدی�د م�ن المنظم�ات غی�ر الحكومی��ة و الجمعی�ات المحلی�ة الت�ي تعن�ى ب�أمر البیئ��ة          



د  

الكثی��ر م��ن الم��واد الدراس��یة ت��ستوعب ق��ضایا البیئ��ة ف��ي ن��سیجھا بالمراح��ل     الی��وم یوج��دو

ع���ن المق���ررات و مق��ررا دراس���یا منف��صال   التعلیمی��ة المختلف���ة ألن البیئ��ة لی���ست مبحث���ا أ  

واد الوصول إل�ى ھ�دف التوعی�ة البیئی�ة أص�بح ی�ستدعي تطع�یم الم�           و  ، الدراسیة المعروفة 

ھ�ذا ھ�و   الدراسیة المختلفة من لغات وإنسانیات وفنون وعلــوم وغیرھا بق�ضایا البیئ�ة ، و         

الفكر الذي بدأ یأخ�ذ طریق�ھ إل�ى المق�ررات الدراس�یة ف�ي مراح�ل التعل�یم كلھ�ا ابت�داء م�ن                 

ن ال��دول مق��ررات  ری��اض األطف��ال إل��ى الجامع��ة ، و ی��درس األبن��اء الی��وم ف��ي العدی��د م��     

  . البیئة ھ نحواتجاھاتمحورھا اإلنسان و

         ي ـسانائن إن����ال ی����ستثنى منھ����ا أي ك����ة ھ����ي م����شكلة عالمی����ة وم����شكلة البیئی����ألن الو

 عرض�ة لك��ل الت��أثیرات  ف�إن الجزائ��ر ھ�ي األخ��رى   حت�ى جام��د ،  نب��اتي أو ي أوـ�ـ حیوانأو

یتجاھلون الكثیر ع�ن   في غالبیتھم ما یزالوا یجھلون أوأفراد المجتمع الجزائري    البیئیة  و  

یة البیئیة ضرورة التوعبالنظام السائد ستدعي اھتمام القادة التربویین وقضیة البیئة ، مما ی

  .بكل مراحلھ ) المدرسي(للناشئة من خالل التعلیم النظامي 

حمای�ة  الم�ستمر م�ن أج�ل     ذلك إال بتط�ویر محت�وى التعل�یم والعم�ل الج�اد و      ال یتأتى و

المعلم�ین نح�و المب�ادرة    لك دافعا لألس�اتذة و ذ حتى یكون  ،البیئة من قبل السیاسة التعلیمیة    

ررات الدراسیة تنفیذا یكون في صالح البیئة من خالل  الجھد الشخصي في تنفیذ المقبذلو

  .السعي إلى التوعیة البیئیة للتالمیذ باعتبارھا أولى أھداف التعلیم البیئي 

إبراز إسھام األساتذة في التوعیة البیئیة لى إ  الحالیة الدراسةتھدفو في ھذا اإلطار 

 واقع السیاسة آلیا عن  تعبر تي من خالل المقررات الدراسیة ال في مرحلة التعلیم الثانوي

سھام األساتذة في التوعیة البیئیة من إلى معرفة إتجاه البیئة ، كما تھدف التعلیمیة الوطنیة 

المب�ادرة   ح�ول  الدراسة سوف تتمحور أكثریجدر بالذكر أن   ،وخالل المبادرة الشخصیة    

 ل�یم الث�انوي   تذة التع أس�ا س�ھام إخاص�ة وأن المق�صود من�ذ البدای�ة ھ�و       الشخصیة لألساتذة ،    

  .في التوعیة البیئیة 

  : فصول سبعة  البحث إلى بابین و قسماألھداف  ه و تحقیقا لـھذ

  .فصول أربعة ى ـیحتوي عل ویتضمن الجانب النظري للدراسة و:الباب األول 



ه  

موضوع الدراسة ، و یشتمل على تحدی�د لم�شكلة الدراس�ة ، وص�یاغتھا ث�م             : الفصل األول 

ذا ـك� ات اختیارھ�ا و أھمیتھ�ا ، وك�ذلك تحدی�د أھ�داف الدراس�ة و مفاھیمھ�ا  و       توضیح مب�رر  

  . الدراسات السابقة

  . دور المعلم في العملیة التربویة خلفیة تاریخیة عن التعلیم و : الفصل الثاني

           : ویشتمل على 

ذا في الوطن كم في العالم ، ویبعض أنظمة التعلالمجتمع ، وره في دویم وأھمیة التعل     

 ، االستقالل في عھدوثناءه أوقبل عھد االحتالل الفرنسي  ثم التعلیم في الجزائر ــيالعرب

كذا من التدریس في الجزائر في األلفیة الثالثة وكما تم التعرض للتعلیم  ، وإصالحھ

ت أھمیتھ أھدافھ وحاجا جزائرفي الثم التعلیم الثانوي ، بالكفاءات   التدریسإلىباألھداف 

ر المعلم في العملیة التربویة  أھمیة دو ، ثم وإصالحھالمتعلم المراھق ومراحل تطوره 

، ثم المعلم ثــي الحدیـكذا أدواره في ظل النظام التعلیمومسؤولیاتھ تجاه التالمیذ ، و

   .المجتمع تھ تجاهامسؤولی و،صفاتھ كمعلم مبدع وومحتوى المقرر 

  .تھا واقع البیئة ومشكال : الثالثالفصل 

مؤتمر  بعدالعالمي بالمشكالت البیئیة قبل وتم التطرق في ھذا الفصل إلى االھتمام و       

ع ـثم تم تناول واقـــ وأبرز المشكالت البیئیة ،. نشوء الوعي البیئي  ستوكھولم ، وكذا

دخل  تجسید اھتمام الجزائر بالبیئة ، ثم الممشكالتھا في الجزائر ، وكذا مظاھرـة والبــیئـ

عن حجم خطورة الواقع البیئي الذي ھو یعبر ھذا الفصل و السوسیولوجي لدراسة البیئة ،

جراء البحوث والدراسات حول موضوع طبیعة العالقة القائمة إالداعي األول للتسابق في 

  .وقیام النماذج النظریة لمعالجة ھذا الموضوع بین المجتمع والبیئة 

   .التوعیة البیئیة  البیئي وممارسات التعلیم : الرابعالفصل 

 ومداخلھ ،التعلیم البیئي التعلیم والبیئة ، ثم مفھوم وتم في ھذا الفصل إعطاء فكرة عن          

 وطرائق تدریس التعل�یم البیئ�ي   ،التوعیة البیئیة تم تناول أھداف التعلیم البیئي و     ثم بعد ذلك    

التوعیة البیئیة ، وكیفیة التوعیة البیئی�ة   وكذا عالقة التعلیم البیئي ب      ، ووسائل التوعیة البیئیة  

م�ن خ�الل التط�رق للمعل�م ومھ�ارات      التوعیة البیئیة بین المعلم والمقرر،      واقع   وللتالمیذ ،   

ثم بعد ذلك تم التطرق . وزن البعد البیئي في المقرركذا المعلم و  و،البیئي العمل التوعوي 



و  

                                          أجنبیة وعربیة وكذا في الجزائ�ر  ذج دولیةلتعلیم البیئي في العالم من خالل نما     ممارسات ا ل

 ف��ي مج��ال التعل��یم والبیئ��ة وم��ع حداث��ة     ل��ى أن ك��ون الموض��وع إش��ارة ھن��ا  وال ب��د م��ن اإل 

  فصول للجانب النظ�ري حت�ى  أربعة لى تخصیص إضطرار إ، كان ھنالك  موضوع البیئة   

تجن�ب  مك�ان  اإل ق�در  محاول�ة   مع  واضحة عنھ   فكرة  طاءعإ  و   بالموضوع  لمامیمكن اإل 

  .  جوانبھ أي جانب منفي أن یكون البحث مبتورا 

  . ول ــ فصثالثة ویتضمن الجانب المیداني ، وقد قسم إلى  : الباب الثاني

  .اإلجراءات المنھجیة  : الخامسالفصل 

، وبع�د ذل�ك ت�م     )، زمن�ي  ، ب�شري   مك�اني  (رض لمج�ـاالت الدراس�ـة      ــم التع  حیث ت        

لفرض��یات ، ث��م التط��رق    التط��رق لم��نھج الدراس��ة ، وأدوات جم��ع البیان��ات م��ن المی��دان    

وك��ذا التع��رض لمواص��فات مجتم��ع الدراس��ة م��ن خ��الل البیان��ات        ومؤش��راتھا ، الدراس��ة 

   . الشخصیة

  . راسیة من خالل المقررات الدفي التوعیة البیئیة ساتذة األتجسید إسھام  : السادسالفصل 

وك�ان ذل�ك بع��رض بیان�ـات الدراس�ة المیدانی��ة المتعلق�ة بجم�ع المعلوم��ات ح�ول مؤش��رات         

   . بالتعلیم البیئيالرسمي ھتمام مستوى اال: -   التالیةالفرضیة األولى

   .المقررات على الجوانب البیئیة كل  احتواء -                               

  .  تخصیص حجم ساعي  لتناول الجوانب البیئیة -                               

، لیتم قراءتھا وتفسیرھا م�ن  ھذا  المحور ذلك بتفریغ البیانات المجمعة في جداول حسب    و

، ث��م لنظ��ري ال��ذي قی��ل ف��ي الموض��وع   اانب باإلس��تناد إل��ى الج��ـ  وی��ة وئاخ��الل الن��سب الم 

   . جمع من معلومات حول مؤشرات الفرضیة األولى مالالتطرق 

  .سھام األساتذة في التوعیة البیئیة من خالل المبادرة الشخصیة إتجسید  : السابعالفصل 

وك��ان ذل��ك بع��رض بیان��ـات الدراس��ة المیدانی��ة المتعلق��ة بجم��ع المعلوم��ات ح��ول مؤش��رات   

  .اھتمام األساتذة بالمشكالت البیئیة مستوى  - :التالیة الفرضیة الثانیة 

  .بالمعلومات البیئیة   لمام األساتذةإدرجة  -                              

    .لتوعیة البیئیةابة لمبادرل األساتذة تقییم  -                              

   القیام بأنشطة بیئیة اإلدارة االقتراح على -                             



ز  

تم قراءتھا وتفسیرھا م�ن  ، لیھذا  المحور ذلك بتفریغ البیانات المجمعة في جداول حسب    و

، ث��م لنظ��ري ال��ذي قی��ل ف��ي الموض��وع  اانب باإلس��تناد إل��ى الجـ��ـ  وی��ة وئاخ��الل الن��سب الم

  .التطرق لما جمع من معلومات حول مؤشرات الفرضیة الثانیة 

النتائج في تم عرض تفسیرھا  وحلیلھا تعلى ضوء ما طرح بعد ما تم تفریغ البیانات و         و   

 ھاوبع��دث��م التط��رق للنت��ائج العام��ة للدراس��ة ،  الثانی��ة  ومناق��شتھاض��وء الفرض��یة األول��ى و

تناول موقع الدراسة من التراث النظري ،  ثم وء الدراسات السابقة ، ضمقارنة النتائج في 

خاتم�ة  الكما تم طرح بعض التساؤالت التي تثیرھا الدراسة ، وفي النھایة تـــــم عــــرض          

  . ول ، ثم وضع قائمة المراجع والجدا
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  : اإلشكالیــــــــة : أوال 

فروعھ��ا  ن��شغاالت العلمی��ة لمختل��ف العل��وم وب��رز اإلأأص��بحت عالق��ة اإلن��سان بالبیئ��ة م��ن  

جتماعی��ة الت��ي  الطبیعی��ة واإلف��ي العل��وم  فھ��ي موض��وع م��شترك تتناول��ھ العدی��د م��ن الدراس��ات    

 ع�ن الم�شكالت   خاص�ة بع�د تف�اقم الت�دھور البیئ�ي الن�اجم      . نسان ببیئتھ تختص بدراسة عالقة اإل 

البیئیة التي تجمع أغلب التوجھات العلمیة في مجال البیئة على أن اإلنسان ھو الفاعل الرئی�سي           

حی��اة المدنی��ة ال��صناعیة    والواق��ع أن  ، ھاعناص��ر وھااتـفیھ��ا ، نتیج��ة تجاھل��ھ أو جھل��ھ بمقوم��    

یح�سب ح��ساب   ال�ذي ل��م  ،التكنول��وجي وف��رزه التق�دم العلم�ي   أللمجتمع�ات والتم�ادي ف��ي التقنی�ة    

ع مخ�اطر بیئی�ة  ال ح�صر لھ�ا     ـ�ـ األم�ر ال�ذي جع�ل الع�الم یع�یش عل�ى وق           ،   لآلثار المترتبة عن�ھ   

 كذلك تضرو ..الثقافیة االجتماعیة وـــة ومجاالتھا االقتصادیاة وـــرب في كل مناحي الحی   ــتض

 ما یسمى بأزم�ة  رو ظھ أسھم في ما  ، نسانيأفراد المجتمع اإلالتي یعیش فیھا    البیئة الفیزیقیة   ب

   . البیئة

عالقة اإلنسان بالبیئة ، ھذه العالق�ة  تدرج تطور معت البیئیة ستفحال المشكال إلقد تزامن   و

. ھ ال یمك�ن ال�تحكم فی�ـ   ا س�كانیا  رنفجاإا زاد تعداد السكان ، إلى أن ص�ار التي تطورت أكثر كلم   

بیئی��ة نتیج��ة التق��دم للم��وارد الزی��ادة نھ��م اإلن��سان ا ، وـكثرتھ��ر وـحتیاج��ات الب��شإبالت��الي تن��وع و

   .ما نجم عنھ من تلوث أدى إلى تدھور بیئي متسارع بشكل مخیـــــفالتكنولوجي و

ل�ى االھتم�ام   إ ادع� األم�ر ال�ذي   ،  أن العدید من المشكالت البیئیة تتسم بالعالمیة      والمالحظ 

حمای�ة البیئ�ة م�ن    لس�تراتجیات  اإلـات وـاإللحاح المستمر عل�ى الحاج�ة لوض�ع ال�سیاسـ       و العالمي

 ك�ل الجھ�ود لإلس�ھام ف�ي     ت�ضافر  و،ة اإلقلیمیــات الدولیة ویخالل األنظمة والتشریعات واالتفاق   

ادة مم�ا ھ�و مت�اح    س�تف الحیلول�ة دون ت�دھورھا أكث�ر ، م�ع اإل    جل حمایة البیئة وأالعمل الجاد من   

    .بالخطر البیئيالجماعات باعتبار أن الجمیع معني من كل الخبرات والجھود لدى األفراد و

ة ـئ���الج���ادة ف��ي إط��ار العم���ل ل��صالح البی   المالح��ظ للواق���ع یرص��د المح��اوالت    والمتتب��ع و 

ثر من صعید ، فقد سنت القوانین قد سجلت ھذه المساعي على أك   في الوقت نفسھ ، و     المجتمعو

ة ، ی��ـجی��ة بغ��رض الح��د م��ن الم��شكالت البیئ اس��تخدمت نت��ائج البح��وث التكنولوو، الت��شریعات و

تأخ�ذ أبع�ادا   رار وتبقى القضیة البیئیة بكل تداعیاتھا تطرح نفسھا باستم وتالرغم من ذلك بقی بو

       ...ي أو الثقافي ـجتماعاإلأوي ـ النفس أوستطالع للواقع الصحيإمع كل تكتشف ، مذھلة أكثر 
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ي ح�دثت  تط�ورات ھام�ة ف�    ، التكنولوجیا ف�ي الت�صدي للت�دھور البیئ�ي       ومع فشل القوانین و       

ھو ما حصل فعال في أوائ�ل ال�سبعینیات ح�ین ھ�ب     ت اإلنسان لتحسین ظروف بیئتھ ، و      محاوال

م�ع  و. 1972لم ع�ام  والمجتمع الدولي لحضور مؤتمر األمم المتحدة للبیئة البشریة في اس�توكھ       

عت�رف الع�الم ف�ي    إ، تحسینھا مع تلبی�ة متطلب�ات اإلن�سان منھ�ا       لحاح الحاجة إلى حمایة البیئة و     إ

التشریعات ال تكفي بأي حال من األحوال لضمان حمایة ظاھرة الدولیة بأن التكنولوجیا ولتھذه ا

تبصیرھم بالدور الذي ینبغ�ي أن  سكان العالم بكل فئاتھم والبیئیة لتوعیة الال بد من أنھ و، البیئة  

، ل��ذا  المعادی��ة لھ��ا  ن ال��سلوكیاتع�� الع��دول و ،ج��ل حمای��ة البیئ��ة أیؤدی��ھ ك��ل واح��د م��نھم م��ن    

أن یح��اولوا ق��در اإلمك��ان التحل��ي   سكان ھ��ؤالء ال�� إل��ى ب��ر األم��ان ال ب��د عل��ى ك��ل    لوص��ول  ول

   .بھا ومتأثر فیھا و م یمثل كائن مؤثراإلدراك بأن كل واحد منھ وسالمة تجاه البیئةبسلوكیات م

ج�راء العدی�د م�ن البح�وث     إي بالبیئة عن ت�سابق الب�احثین ف�ي    ھتمام المتنام أسفر ھذا اإل       كما

ھتمامھ�ا  إال أن مح�ور  إھتماماتھا بحسب المجاالت التي تعنى بھا ،     إوالدراسات ، والتي تباینت     

جتماعی��ة ف��ي عل��ى البیئ��ة الطبیعی��ة ، متناس��یة أھمی��ة دور النظری��ات اإل ف��ي البدای��ة ك��ان من��صبا 

ومع   .یجابیة نحو البیئةتجاھات اإلالدراسات واألبحاث البیئیة وتنمیة السلوك البیئي السلیم واإل       

ن المخطط�ی العلم�ـاء و المنظم�ات الرس�میة و  ھتمام بالتوعیة البیئیة یزداد من قب�ل   بدأ اإل  ذلك فقد 

ال��سنوات  وذل��ك ف��ي  جتم��اع علم��اء اإلعلم��اء ال��نفس وأخی��را   وال��سیاسیین ورج��ال االقت��صاد و  

ا أث�اره  وذل�ك ب�الموازاة م�ع م�    كث�ر،  ن�ساني أ الط�ابع اإل یأخ�ذ  ب�دأ االھتم�ام بالبیئ�ة    وھن�ا   ،  األخیرة  

ابتداءا نتباه لكل النخب في العالم إللمن لفت  1972العالمي األول للبیئة عام   ستوكھولم  مؤتمر  

وص�وال  من طلب التعاون مع المسؤولین الحكومیین ، والترب�ویین ، والمخطط�ین ، والخب�راء و       

م ل��ى م��ستوى فھ�� إ الناش��ئةی��صال إوتمكی��نھم م��ن  المعلم��ین وتزوی��دھم بالمھ��ارات الالزم��ة   ل��ى إ

 . لى غایة ھذه األلفیة الثالثةإمتواصال بھذا الشأن ھتمام وال یزال اإل، دراك العالقة مع البیئة إو

منعطفا تاریخیا لھ أثره في إتجاه التفكی�ر ص�وب األخ�ذ بتوجھ�ات جدی�دة ف�ي       ذلك المؤتمر كان  ف

                .معالجة المشكالت البیئیة 

إنم�ا ت�نجم   ،  بالبیئ�ة  أف�راد المجتم�ع   یلحقھا ألحقھا واألضرار التي  أن  ب التسلیمبعد   خاصة  

 ومكونات م�ع عناص�ر  متع�املھ  تحكم  والمعاییر  إلى وجود نسق متماسك من القیم     مفتقارھإعن  

 إل��ى -جتم��اعیین األوروبی��ین ث��م األم��ریكیین   المنظ��رین اإل-جتم��اع أدى بعلم��اء اإلم��ا   البیئ��ة ،
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ألخرى ، وإیالء قضایا البیئة أھمیة قصوى تتناس�ب  الخروج عن إغراقھم في قضایا المجتمع  ا 

جتم��اع بیئ��ي إعل��م وتأسی��سھم ل،  المجتمع��ات الب��شریة عل��ىم��ع م��ا خلفت��ھ أزم��ة البیئ��ة م��ن آث��ار   

 دورك����ایم ،( م����ستمدین قواع����ده م����ن الج����ذور المعرفی����ة لعل����م االجتم����اع وعلم����اءه األوائ����ل    

علم االجتماع البیئي ورسمت وجھت أبحاث نظریة  أطرتجاھات وإمستخلصین  )فیبروماركس 

ق�صد  ، ل�ى یومن�ا ھ�ذا    إ ي ـجتم�اع البیئ�  ، ویستمر البحث متواص�ال م�ن قب�ل علم�اء اإل           مساراتھا

رس��م و، التف�سیرات ال��سوسیولوجیة لطبیع�ة العالق�ة القائم�ة ب��ین المجتم�ع والبیئ�ة       ل�ى  إالوص�ول  

باعتب���ار الجان���ب   ،لی���ةقلیمی���ة منھ���ا والدوفل���سفة التعام���ل م���ع الم���شكالت والق���ضایا البیئی���ة اإل  

   .ھو النسق البیئي  ضمن نسق من العالقات اجتماعي والبیئي معاإل

تجاھ�ات والمع�اییر،   المشكلة تكم�ن ف�ي غی�اب ن�سق متماس�ك م�ن الق�یم واإل       كون أن وال بد   

 ، وض�رورة   الم�شكالت البیئی�ة   لح�د م�ن   لال�شروع ف�ي بن�اء ن�شء واع ببیئت�ھ      ل�ى   إ الجمیعیدعو  

ب�ین  القائم�ة  العالقة طبیعة انب الوجداني والمھاري لموضوع  المشكلة الذي ھو     لى الج إنتباه  اإل

  .خارجھا  على البعد التربوي في المدارس وعتمادباإل، المجتمع والبیئة 

وأال تخل��و  ، ھ��ذه الحقیق��ةوالمحلی��ة بق��ضایا البیئ��ة العالمی��ة ن  و المعنی��یغف��لویفت��رض أال  

ویرھم بیئی�ا ،  تن�  وتعلیم الناشئة في التربیئيھتمام بالبعد برامجھم من اإلو  وأنشطتھم   ، جھودھم

ھي التعلم عن البیئة إنسان بیئي یتصف بثالثیة بیئیة وضرورة تكوین  لحكوماتا یتعین علىلذا 

ألھمی�ة التعل�یم   ،  )االتجاھ�ات واألفع�ال  الق�یم و (م�ن أج�ل البیئ�ة     و )كمصدر(من البیئة و) المعرفة(

لب المجتمعات المتقدمة كلما واجھت تح�دي مع�ین ف�ي أي مج�ال     أن أغذ  إ،  في النھوض باألمم    

ا وتط�ویر ك�ل آلیاتھ�ا بم�ا     ـسیاسة التعل�یم إلع�ادة النظ�ر فیھ�    جاالت الحیاة تلجأ إلى التعلیم و   من م 

حجم المشكلة التي تواجھھا ، ذلك أن تلك المجتمعات قد سلمت بأن تعلیم الناشئة وفق�ا      یتناسب و 

ھو ما  و.یات ھو الحل األمثل لكل أزمةما یواجھھ من تحدغیرات وما یستجد في المجتمع من تل

العالمیة ، إذ أصبح التعل�یم البیئ�ي   قلیمیة واإلالبیئیة في السعي لمواجھة المشكالت یحدث بالفعل  

الغربي في العالم  غلب السیاسات التعلیمیةأ ھتماماتإمن أولى الذي أولى أھدافھ التوعیة البیئیة 

  .لعربیة  امن الدول قلةو

 لھم درجة من الوعي البیئ�ي ، و ال یح�دث ھ�ذا إال    جماعاتوجود أفراد و  األمر  تطلب  وی

 ، لتخفی�ف م�ن تل�ك الم�شكالت ق�در اإلمك�ان      لھ ب�الحلول  وعی� مشكالتھا ورفة اإلنسان لبیئتھ و   بمع
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ال تع�رف م�ستویات   البیئیة تتجاوز الحدود الدولی�ة وال�سیاسیة و    مع التأكد بأن المشكالت      خاصة

 ت�صقل  ھافي المجتمع ألن كبرىتھا  الھمیأو التوعیة البیئیة  ضرورةیؤكداألمرالذي ، جتماعیة  إ

 البیئیة كالتلتعامل مع المشایجابیة إكتساب إساعد في تزود بالمھارات الضروریة وتالمعرفة و

 الحكومات سواء في الدول المتقدمة أو بع�ض ال�دول النامی�ة إل�ى     بالمجتمعات ووقد أدى ذلك     ،

 و ممارس�ة  تنشد التوعیة البیئیة إدراكا والبیئي في مؤسساتھا التعلیمیة وخارجھا    ھذا الفكر    تبني

  . ا أو تطوعا ـغیر الرسمیة سواء تكلیففي المؤسسات الرسمیة و

 ةتوعی�  الب�دون العم�ل عل�ى   ستف�شل  إنقاذ بیئة اإلنسان من اإلنسان ذاتھ      ت محاوال نإلذلك ف 

البیئ�ي  تط�ویر م�ا یع�رف ب�التعلیم     دع�م و و ،نظام تربوي موجھ بیئیا   ، من خالل تبني البیئیة لھ 

ق�د  و  ،ف�ي قطاع�ات المجتم�ع كاف�ة    المشكالت الناجمة عن التفاع�ل معھ�ا   لتوعیة األفراد بالبیئة و   

استوعب رجال التربیة ھذا الھدف من خالل ة ، وــأفرز ھذا التوجھ البیئي برامج للتوعیة البیئی   

س�ناد التنفی�ذ   إ، وف�ي مراح�ل التعل�یم المختلف�ة     جوان�ب بیئی�ة     ع و بمواضیة  تطعیم المناھج الدراسی  

تج�اوز مرحل�ة الج�دل    ق�د  بھذا یك�ون  و. وھكذا نشأ ما یسمى بالفكر البیئي للمعلم المربى بیئیا ،     

یعات الت�شر حترام القوانین وإألفراد باتجاه اإلقناع أن العنصر التربوي مھم جدا لتنمیة سلوك ا و

   .تشریعھا ركة في سنھا وفضال عن المشا

ة ـ��ـبیئت��ھ یج��ب أن ینطل��ق م��ع التربی��ة االنتقادی   بعل��ى ھ��ذا األس��اس ف��إن وع��ي اإلن��سان     و      

إیجاد العودة إلى التناغم مع الطبیعة الذي ھا ، ولالعالقة التي تتوجھ نحو تنمیة اإلدراك الكامل و

م البیئي الذي ھو جزء منھ  توازن النظاة زدھار طاقات اإلنسان ووضعھا في خدم    إیساعد على   

شمل ك�ل المراح�ل العمری�ة الت�ي یم�ر بھ�ا       ت سن مبكرة ، و  في التوعیة البیئیة  یشرع في على أن   

ن�سان م�ع الخ�ضوع لخب�رات مباش�رة ومخطط�ة ومق�صودة ومنظم�ة لتفاع�ل اإلن�سان والبیئ��ة           اإل

   .إدارة ھذا التفاعل لیرى اإلنسان آثار سلوكیاتھ الشاذة على البیئةو

وقد تبلورت كل ھذه المعاني لدى الخبراء و المھتمین بالتعلیم البیئي على مستویات مختلفة      

ذلك من خالل عالمي أو على المستوى العربي ، وفي العدید من الدول ، سواء على المستوى ال      

ی�ة  المنظمات الدولیة التي تقوم بجھود واضحة في ھذا الشأن ، وكذلك من خالل المنظم�ة العرب          

ــ  بیة والثقافة والعلوم و   للتر   ،التعلیمة وما تعقده من مؤتمرات و ندوات متخصصة في شأن البیئ

یج�اد المعل�م ال�ذي یك�ون أھ�ال لتنفی�ذ       إلیھ بضرورة توجیھ المن�اھج وجھ�ة بیئی�ة و     إوكذا ما تدعو    
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 ولھ�ذا  المنھج الموجھ بیئیا ، ألن المعلم ھو المفتاح الرئی�سي لنج�اح العملی�ة التعلیمی�ة التعلمی�ة ،          

ینبغي توافر القناعة لدیھ بأھمیة البرامج البیئیة ومبرراتھ�ا م�ن جھ�ة ، وأھمی�ة البیئ�ة ومكوناتھ�ا          

دخالھ�ا ف�ي التعل�یم یمث�ل     إع�داد الب�رامج البیئی�ة و   إذا كان إ و .ودورھا في الحیاة من جھة أخرى       

راد لحمای�ة البیئ�ة ،   كساب الق�یم وروح االلت�زام ل�دى األف�    إأحد السبل الھامة في التوعیة البیئیة و 

ن األھم من ذلك ھو ضرورة وجود المعلمین الذین یؤثرون في سلوك التالمیذ ویساعدون في إف

  . تطویر أنماط التفاعل بینھم وبین عناصر بیئتھم 

وك�ذا ف�ي مج�ال ت�وفیر     ل�ى التعل�یم ،   إدخال البیئة إلذلك توجد عدة تجارب دولیة في مجال     

شیر إل�ى وع�ي   ی� وم وـ�ـ ب�ل یتزای�د ك�ل ی   بھ�ذا ال�شأن ،     االھتم�ام    نقط�ع وال ی المعلم المربى بیئی�ا ،      

یت�دنى  ھتمام تختلف من دول�ة ألخ�رى ، و  اإل ، إال أن درجات  البیئیة  تالدول بخطورة المشكال  

  . مستوى اإلھتمام أكثر في مجتمعات العالم الثالث بعكس الدول المتقدمة 

لدراس�ة واق�ع ذل�ك    ض األقط�ار العربی�ة ،   بعوقد توالت جھود الباحثین في العالم الغربي و 

االھتمام في مجال التعلیم البیئي والبرامج البیئی�ة الت�ي ت�م ت�ضمینھا ف�ي التعل�یم بغ�رض التوعی�ة           

حیث نجد في الوالیات المتحدة األمریكی�ة توج�ھ أنظ�ار الب�احثین نح�و المن�اھج       ، البیئیة للناشئة   

 بعد أن أشارت نت�ائج العدی�د م�ن الدراس�ات      )Disinger,1990(وطرائق تدریس البیئة كدراسة     

أن المناھج الدراسیة في المدارس األمریكیة لم تعطي الموض�وعات البیئی�ة األھمی�ة الت�ي یمك�ن           

،    ) Fortner,1991(أن ت������ساعد ف������ي تعمی������ق وع������ي التالمی������ذ بق������ضایا البیئ������ة كدراس������ة    

Lozzi,1989) (.  

ب البیئ��ي للمعلم��ین أنف��سھم وت��أھیلھم كم��ا توال��ت الدراس��ات الت��ي اس��تھدفت ب��رامج الت��دری  

للتعلیم البیئ�ي ف�ي ك�ل مراح�ل التعل�یم ، أو ب�األحرى م�ا یتعل�ق بت�وفیر المعل�م المرب�ى بیئی�ا لك�ل                  

لمدى فعالیة مشاركة المعلم�ین أثن�اء الخدم�ة ف�ي ت�دریس           )  Jaus جاوس   (مثل بحث  .المستویات

أب�و ال�سعود   (دائی�ة والمتوس�طة ، ودراس�ة    لتالمی�ذ الم�دارس االبت    ) ثالثین س�اعة    (التربیة البیئیة   

ع��داد معلم��ي المرحل��ة  إع��داد برن��امج للدراس��ات البیئی��ة بمن��اھج  إ الت��ي اس��تھدفت )2001، أحم��د

 ألث�ر اس�تخدام م�نھج م�ستقل     )1991،  ص�الح ص�دیق ومحم�د عط�وة       ( دراس�ة األولى بم�صر ، و    

 إل�ى التي أش�ارت   )1989ي ،اسماعیل الدردیر( ودراسةللتربیة البیئیة في تنمیة الوعي البیئي ،     

ج ــــــــــ��ـر برنامـــــ�ـ أث) ح�سام م�ازن   (كم�ا درس  ، فاعلی�ة الم�دخل البیئ�ي ف�ي التوعی�ة البیئی��ة      
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تعلیم���ي مقت���رح لتنمی���ة بع���ض المف���اھیم البیئی���ة ل���دى معلم���ي ومعلم���ات العل���وم أثن���اء الخدم���ة     

ات البیئی�ة ف�ي برن�امج    أث�ر اس�تخدام المق�رر   )  ی�سري عفیف�ي    (بالجمھوریة الیمنی�ة ، كم�ا درس     

تأھیل معلمي المرحلة االبتدائیة للمستوى الجامعي على تنمیة الوعي البیئي واالتجاھ�ات البیئی�ة          

  . للدارسین فیھ

التركی�ز  مازالت تصب جل االھتمام وھنا إلى أن أغلب الدراسات كانت و     و تجدر اإلشارة         

 س��واء ف��ي التعل��یم قب��ل الج��امعي البیئی��ة م��دى احتوائھ��ا عل��ى المف��اھیم  عل��ى المن��اھج الدراس��یة و

، م��ع  أو عل��ى م��ستوى التعل��یم الج��امعي لتخ��ریج المعل��م المرب��ى بیئی��ا  لتخ��ریج ن��شء واع ببیئت��ھ

ربم�ا ألن الكثی�رین   ف�ي مج�ال التوعی�ة البیئی�ة ،     عنصر المعلمین سھام إلمدى  اإلشارة السطحیة   

یقود المعلمین في ھج ھو الذي یلزم وي یقول أن المنتعودوا على إطالق ذلك الحكم المنطقي الذ

حتى اآلن تطالعن�ا  لیس الواقع كلھ ، ألنھ ووالعملیة التعلیمیة ، وھذا في الحقیقة جزء من الواقع  

المعلم�ین  ب�ة المثقف�ین عام�ة و   المواقع االلكترونی�ة عم�ا تبذل�ھ نخ      األخبار العلمیة وأوراق العمل و    

ـ م�ن مب�ادرات شخ�صیة    ل�دول األق�ل تق�دما      وحت�ى ف�ي بع�ض ا   الدول األكث�ر تق�دما  خاصة ـ في  

الناجم ع�ن الم�شكالت    مكملة لما ترفعھ السیاسات التعلیمیة من تحدیات لمواجھة التدھور البیئي   

    .الناشئة خاصة بالمتطلـبات الكلیة لبیئتھم ة ، وذلك لتوعیة المجتمع عامة والبیئی

أدى ذل�ك إل�ى    ووا الرف�اه الم�ادي ،  لعل المعلمین ف�ي العدی�د م�ن تل�ك  المجتمع�ات ق�د حقق�           و     

یئ�ي ھ�و نف�سھ ف�ي جمی�ع المجتمع�ات       اھتمامھم بالحاج�ات الالمادی�ة ، إال أن خط�ورة الوض�ع الب       

خاص�ة مم�تھن التعل�یم ال�ذي     قف أیا كان مكتوف األی�دي ، و  أال ی  یفترضحتى الجزائر ، لذلك     و

   .أخرى غیر مھنة التعلیــم تعد رسالتھ أعظم من رسالة ممتھن الفالحة أو البناء أو أي مھنة 

ل�ى  إلمعلمین ف�ي بالدن�ا   البیئي لأو التكوین من التدریب   نوع   أيغیاب  وفي ضوء ما سبق ول        

 أس��اتذة التعل��یم  س��ھامإ عل��ى محاول��ة معرف��ة   فق��ط اقت��صار الدراس��ة الحالی��ة اس��تدعى، ح��د اآلن

ف�ي  وذل�ك  البیئیة للناشئة في التوعیة من خالل المقررات الدراسیة والمبادرة الشخصیة   الثانوي  

عل��ى م��ستوى الث��انویتین مج��ال   ش��ؤون البیئ��ة ف��ي التعل��یم   المتبع��ة نح��و  ظ��ل ال��سیاسة التعلیمی��ة  

لمعرف�ة قناع�ات معلمین�ا بج�دوى      اجتماعی�ة   ج�راء دراس�ة     إلح�اح الرغب�ة ف�ي       إل وذلك،   الدراسة

،  بھذا ال�شأن  لمعلوماتانقص  خاصة مع ،حمایة البیئة   للتوعیة البیئیة وبالتالي    ل الھادفالتعلیم  

ومحاول��ة   ھ��ذه المحاول�ة لمعرف��ة م�ا ی��دور ف�ي أذھ�ان المعلم��ین تج�اه ھ��ذا الموض�وع       ج�اءت ل�ذا 
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سھامھم بدورھم في التوعیة البیئیة من خالل المق�ررات الدراس�یة والمب�ادرة الشخ�صیة        إمعرفة  

ل��ھ ف��ي التعل��یم ف��ي ظ��ل م��ا یعتقدون��ھ ع��ن اھتم��ام ال��سیاسة التعلیمی��ة بموض��وع البیئ��ة عام��ة وتناو 

مخططی�ھ  و إخالء المسؤولیة وجعلھا لصیقة ب�المقرر   أمام  و ،بغرض حمایة البیئة    وذلك  خاصة  

، نورد أن معلمنا العظیم الرسول ـ صلى اهللا علیھ و سلم ـ بعث فینا برسالة اإلس�الم المت�ضمنة     

ل�م یكت�ف    ـ و   نبوی�ة ش�ریفة ـ س�لوكا و ق�وال      ف�ي الق�رآن الك�ریم ، إال أن�ھ ج�اد بم�ا لدی�ھ م�ن س�نة         

   .بالقرآن العظیم في نشر الرسالة المحمدیة رغم ظروفھ القاسیة 

العھ��د ة ث��دیحق��ضایا الح��ال بالدن��ا الت��ي تعودن��ا منھ��ا عل��ى الت��أخر ف��ي تن��اول     أم��ام ول��ذلك      

 البیئی�ة ،  ت الفكر أكثر انشغاال أمام خطورة الم�شكال أصبح، مجال البیئة والتعلیم بالتحدید في   و

 حداثة االھتمام بالبیئة بمفھومھا الحالي ، و نقص الدراسات االجتماعیة المحلیة في لى جانبإ، 

ب�ھ   الجھل أو زالة الغموضإل، و الواقع عن  مختلفا ما في أذھاننا یبقى حتى ال  وھذا المجال ،    

ن ال�سعي  إ، ف� ادي ــاالقت�ص كنا نشفق على معلمینا من ضراوة وقساوة الواقع االجتم�اعي و       إن  و

نت�ساءل عل�ى ال�رغم م�ن ذل�ك عم�ا یبذلون�ھ         أن یستدعي، بھذا الواقع  البحث االجتماعي   لربط    

لتالمیذ أمام ما یعتقدونھ عن ال�سیاسة  البیئیة لتوعیة ال شخصیة لإلسھام في     ومبادرات من جھود 

  تح�اول الدراس�ة الحالی�ة    ل�ذلك .التعلیمیة في مجال التعلیم البیئي الھادف للتوعیة البیئی�ة للناش�ئة    

  :الرئیسي التالي اإلجابة على التساؤل 

  ؟ أساتذة التعلیم الثانوي في التوعیة البیئیة یسھم ھل -

 : وقد تفرع عن ھذا التساؤل سؤالین فرعیین ھما 

  ؟ من خالل المقررات الدراسیة   البیئیةتوعیة الفيساتذة األ ھل یسھمـ 

  ؟درة الشخصیةمن خالل المباالتوعیة البیئیة  فيساتذة األھل یسھم  ـ 

غالبا ما نجھل الذي  البیئة والتعلیممسألة ھام جدا یتعلق بمجال  الدراسة الحالیة تتناوللذلك      

عل�ى ك�ل الم�ستویات الفردی�ة والجماعی�ة       الكثیر، خاصة وأن موض�وع البیئ�ة ح�دیث العھ�د        عنھ

س�اتذة  س�ھام األ إف�ة  وبمحاول�ة معر ، بالتحدی�د  حدث عھدا ف�ي التعل�یم   أووالمؤسساتیة في بالدنا ،    

م��دى اھتم��ام ال��سیاسة  معرف��ة ض��منیاس��یتم م��ن خ��الل المق��ررات الدراس��یة  ف��ي التوعی��ة البیئی��ة 

كم��ا أن��ھ  . وذل��ك ألن المق��ررات الدراس��یة تعك��س ذل��ك    ،  ب��شؤون البیئ��ة ف��ي التعل��یم   التعلیمی��ة 

الكشف في ذات سیتم ، سھام األساتذة في التوعیة البیئیة من خالل المبادرة الشخصیة إوبمعرفة 
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ھتم�امھم بالبیئ�ة   إم�دى  وعي ل�دى فئ�ة األس�اتذة و   ثقافة العم�ل التط�  عن وكتحصیل حاصل   الوقت  

خاصة وأن االھتمامات والقناعات  .ومدى قناعتھم بضرورة التوعیة البیئیة للناشئة       ومشكالتھا  

اع�ات   بصمات تظھر من خالل السلوكیات والتصرفات الیومیة لألفراد والجم   على األغلب   لھا  

  .المصرح بھا من قبلھم وآراءھم ووجھات نظرھم  من خالل اعتقاداتھم یمكن اكتشافھا ، كما 

  :  الدراسة ختیارإ مبررات :ثانیا 

ھتمام العالمي المتزاید بالبعد التربوي كمنطلق أساسي لحمایة البیئة من خالل التوعیة    ـ اإل 

  .البیئیة للناشئة 

ی��ة البیئی��ة للناش��ئة باعتب��ارھم مم��ن یع��ول عل��یھم ف��ي  ـ�� ض��رورة إس��ھام المعلم��ین ف��ي التوع

  .الدعوة للحفاظ على البیئة 

  .ھتمام المتزاید بالتدھور البیئي الناجم عن المشكالت البیئیة ـ اإل

عتماد على التعلیم عامة و المعلم خاصة في أوساط الناشئة خاصة في مجال   ـ ضرورة اإل  

  .خدمة البیئة 

ب��ھ إل��ى العملی��ة التعلیمی��ة بك��ل عناص��رھا خاص��ة ف��ي ال��دول     ـ�� ال��دور الفع��ال ال��ذي ی��سند   

  .لك  محلیا ذستدعى محاولة معرفة إ، مما المتقدمة 

 ة الذاتی� اتختیار مشكلة الدراسة الراھنة ، أم�ا المب�رر   كانت ھذه المبررات الموضوعیة إل    

  :تمثل في تف

لبیئیة على األق�ل ل�دى   جتماعي بواقع التعلیم البیئي و التوعیة اـ الرغبة في ربط البحث اإل     

خاص�ة م�ع اإلح�ساس بغی�اب الح�س البیئ�ي       بالثانویتین مجال الدراس�ة  فئة أساتذة التعلیم الثانوي    

  .على كل المستویات الرسمیة و غیر الرسمیة في المجتمع الجزائري 

الرغب��ة ف��ي معرف��ة كیفی��ة  ل��ى إفیع��ود ذل��ك  ختی��ار أس��اتذة المرحل��ة الثانوی��ة  أم��ا بالن��سبة إل

 كج�امعیین  - سھام في حمایتھا من خالل التوعیة البیئیة للتالمی�ذ واإل مع موضوع البیئة  تجاوبھم

، باألوساط التربویة حدیث العھد على األقل البیئة  موضوع باعتبار أن  -وخریجي معاھد علیا 

لى مرحلة النضج أو ال�شباب  إنتقال من سن المراھقة كما أن تدریسھم لتالمیذ یمثلون مرحلة اإل   

ھتم�ام  لى معرف�ة م�دى اإل  إ ادعكل ذلك ترسیخ مفاھیم التعلیم البیئي بشكل سلیم    تضمن  حلة  مرك

، وبالتالي معرفة م�دى حرص�ھم عل�ى أن    بترسیخ الحس البیئي لدى الجیل الجدید  ى األساتذة   لد
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 معلم�ون یلقن�ون   البیئیة ض�من ك�ونھم   على غرس القیم  ن  للنشء ، فیعملو  بیئیون  یكونوا مربون   

الواقع یفرض على أن یھدف التعلیم یكسبون الخبرات العلمیة المختلفة ، خاصة وأن المعارف و

، وذلك حتى تتجلى الفائدة من التعلیم في  من أجل تحصیل المعارف فقط ال یكونلغرس القیم و  

  .الحیاة العملیة 

  : أھمیة الدراسة   :ثالثا

ل�ق بإس�ھام العن�صر الب�شري ـ      تكمن أھمیة موضوع الدراسة في كون�ھ یتن�اول جانب�ا ح�ساسا یتع    

لناشئة ، و بالتالي في المجتمع ككل ، و تعود أھمیة ھ�ذه الدراس�ة   ل  البیئیةتوعیة الاألساتذة ـ في  

  : إلى 

 متمثل في المعل�م كفاع�ل أساس�ي     ،ـ أھمیة البعد التربوي عامة و العنصر البشري خاصة     

ل��ك بالعم��ل عل��ى تع��دیل و تنمی��ة  تج��اه معالج��ة و حمای��ة البیئ��ة و ذ تعلیم��يف��ي نج��اح أي م��سعى

  .الوعي البیئي لدى الناشئة 

  .ـ أھمیة قناعة المعلم بأھداف و أسباب و مبررات التوعیة البیئیة حتى یسھم في تحقیقھا 

ـ أھمیة وعي المعلم بالمشكالت البیئیة و التدھور البیئي الحاصل لیقوم ببذل الجھد الممكن 

  .في مجال حمایة البیئة 

توعیة البیئیة في تزوید البشریة بأخالق اجتماعیة عصریة ترتبط ب�احترام البیئ�ة       ـ أھمیة ال  

  .و تعرف النشء بحقوقھ في البیئة و واجباتھ تجاھھا 

  :  أھداف الدراسة :رابعا ـ 

لى تحقیقھا م�ن خ�الل اھتمام�ھ    إو أھداف یسعى الباحث   ألكل دراسة أو بحث علمي ھدف       

    :فیما یلي  أھداف الدراسة الحالیة  ویمكن تلخیص ،بالظاھرة المدروسة

أس�اتذة التعل�یم الث�انوي ف�ي     س�ھام  إم�دى  الكشف عن الظاھرة المدروسة می�دانیا بمعن�ى معرف�ة         ـ  

   .التوعیة البیئیة

   .من خالل المقررات الدراسیة  البیئیة توعیةالساتذة في األـ إبراز إسھام 

  .الل المبادرة الشخصیة من خساتذة في التوعیة البیئیة  األـ إبراز إسھام 

  . معرفة مدى اھتمام السیاسة التعلیمیة في الجزائر بمسألة البیئة -



   ةموضوع الدراس....................................................................................................................   الفصل األول
                                                                                            

 - 12 -

  . التحسیس من خالل ھذا العمل المتواضع بأھمیة البیئة وكیفیة حمایتھا -

   :دید المفاھیم ح ت:خامسا 

می�ة  تحدید المفاھیم ھي خط�وة مھم�ة م�ن خط�وات البح�ث العلم�ي ، وھ�ي ذات أھمی�ة عل          ن  إ    

جتماعیة التي تستمد أغلب مفاھیمھا من الحیاة خاصة على مستوى البحوث اإل   ،  ومنھجیة بالغة   

ص�طالحاتھا ب�اختالف األف�راد ، والجماع�ات ، والمجتمع�ات      إجتماعیة التي تختل�ف معانیھ�ا و   اإل

  وضع تعاریف واض�حة ومح�ددة لك�ل مفھ�وم ی�ستخدم ف�ي الدراس�ة الحالی�ة ، ألن        فقد تم   وعلیھ  

حلق�ة وص�ل ب�ین النظری�ة     تحدی�دھا ھ�و   و ، تعد بمثابة مفاتیح فھم ما یق�رأ أو یكت�ب         لمفاھیمتلك ا 

المعنى اللغوي ، ثم بع�د ذل�ك دراس�ة وتحلی�ل     تحدید المفاھیم من خالل وقد تم تحدید   والمیدان ،   

مختلف التعاریف المتوفرة للمصطلح  ، ثم استخالص المعن�ى ال�ذي تق�ر ب�ھ أغل�ب التع�اریف ،          

  .شامل ودقیق بشأن المصطلح  جرائي إلى تعریف إ والوصول

  :أ  ـ مفھوم اإلسھام 

  . یشتق اإلسھام من الكلمة العربیة سھم ، سھوما  أي تغیر لونھ :لغة * 

رك أو ف�ي  ـیعني المساھمة أو المشاركة و الم�ساعدة ، و المعاون�ة ف�ي عم�ل م�شت      :اصطالحا  * 

  .إنجاح قضیة 

المنج�د ف�ي   .(لم�ساعدة ف�ي إنج�از عم�ل أو إنج�اح م�شروع       و إسھام یعني قیام ك�ل واح�د با      

  ).2000 ، 1اللغة العربیة المعاصرة ، دار المستر جیر ، بیروت ، ط

اركة ـــالم�ش : " إلس�ھام ح�سب م�ا تقت�ضیھ ھ�ذه الدراس�ة یك�ون كم�ا یل�ي          ا:  المفھوم اإلجرائ�ي  

لتالمی�ذ و ذل�ك   ل ی�ة   البیئتوعی�ة  الالمساعدة ضمن فریق العم�ل م�ن أج�ل ال�سعي إلنج�اح ق�ضیة        و

  ".بمتابعة المعلومات البیئیة و االھتمام بمشكالت البیئیة حتى تتحقق األھلیة لذلك اإلسھام 

  ) : المعلم ( ب ـ مفھوم األستاذ 

ح المعلم بأن�ھ اإلن�سان ال�ذي یق�وم بعملی�ة التعل�یم و ن�ص        ) 2004،88إبراھیم ناصر ،  ( یعرف

ب الخب�رات ، و ذل�ك ب�أن ی�ضعھم ف�ي مواق�ف تعلیمی�ة        إرشاد التالمیذ و مساعدتھم على اكتسا    و

 إذا ل�م یوج�د الم�تعلم و ھ�و التلمی�ذ ، أم�ا حلق�ة الوص�ل ب�ین          ةمھم�ة المعل�م تعتب�ر الغی�      و،  ة  معین

م و المتعلم فھو الموضوع أو مادة التعلم ، و تكون لھا مناھج و طریقة تؤدیان إل�ى ھ�دف         ـالمعل
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م�ن خ�الل المھم�ة الت�ي یق��وم بھ�ا كعن�صر م�ن العناص��ر        ف�المعلم ھن�ا یع��رف   . العملی�ة التعلیمی�ة   

  .التعلیمیة ككل 

أن صفة المربي ھي الصفة األكثر عمومیة   )88 ،2007مجدي صالح طھ المھدي، (و یرى

على اعتبار أن القائم بمھنة التعلیم ھو في األصل مربي ، و في ذات الوقت مدرس  ، فإذا ك�ل           

 المعل��م یق��وم ب��دوره التدری��سي ف��ي التعل��یم و ب��دوره     معل��م مدرس��ا  ، و ك��ل معل��م مرب��ي ، ألن   

و عن�دھا یمك�ن الق�ول أن المعل�م ھ�و م�ن ینق�ل الخب�رات و ی�ضیف المعلوم�ات           . التربوي ك�ذلك   

 ویبین ھذا التعریف أن  ." ھان الدارسین مع تقبلھم لھاذبوسائل تكفل إیصال ھذه المعارف إلى أ

  . على دوره التدریسي والتربوي مربي وھذه الصفة تشمل المعلم في النھایة ھو

فالمعلم إنسان مرشد و موجھ ، إذ یسیر دفة سفینة التعلیم ، و كلما ك�ان المعل�م أكث�ر وعی�ا      

و إدراكا لخبرات الطلبة و آمالھم و رغباتھم و اھتماماتھم الرئیسیة كان أكثر فھم�ا للق�وى الت�ي          

ي األوالد بج�ودة و مھ�ارة ألح�ق    أن م�ن یرب�  :" و یق�ول أرس�طو ف�ي المعل�م       . تعتد نفوس�ھم بھ�ا      

   ) .2004،94إبراھیم ناصر ، " .(باالحترام و اإلكرام من الذین ینجبونھم 

كما أن لھ دوره األساسي . المعلم ھو القائم على التنظیم و المشرف على الخبرة المربیة و

فھ�و یرب�ي   . في نقل الخبرة و المعرفة التي تؤدي إلى زیادة النمو و تع�دیل ال�سلوك و تح�سینھا     

 وی��ضیف ھ��ذا التعری��ف للتع��اریف  ).2003،15محم��د عب��د الب��اقي أحم��د ،. ( الشخ��صیة اإلن��سانیة 

   .السابقة مھمة تعدیل السلوك لمھام المعلم 

توجی�ھ  و إرش�اد   وو تع�دیل   في تغیی�ر  ا رئیسی فاعالالمعلم  حول كون   ھذه التعاریف   تتفق  و

 إط�ار ل�م مربی�ا وموجھ�ا وم�شرفا ومنظم�ا ف�ي       سلوكیات واتجاھات النشء ، لذلك فقد یكون المع     

  .ومساھما في تعدیل سلوكیات النشء العملیة التعلیمیة 

  :المفھوم اإلجرائي 

المعل�م   : " كم�ا یل�ي  للمعلم  اإلجرائيمن خالل التعریفات السابقة یمكن أن یكون التعریف          

ي ـــ�ـ ي و سلوكـ�ـ ع عملــــھو الشخص الذي یقود التالمیذ إلى ترجمة األھداف التربویة إلى واق   

ة و إرس�اء قواع�د النظ�ام    ــیتم تنفیذ السیاسة التعلیمیة و الخطط التربوی ھو إجرائي ، فعن طریق    

ل و التج�اوب ب�ین   ــا زاد التفاعــالسیاسي للدولة و إحداث التغییر االجتماعي المطلوب ، و كلم       
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 نم�ت الق�یم و تحقق�ت األھ�داف     ھم ونھ و بی� المعلم و تالمیذه كلم�ا زادت ال�صالت و الت�رابط بین�      

  ".المشتركة 

  :جـ ـ مفھوم التعلیم 

و ھ���و م���ن الفع���ل الالتین���ي  : و تعل���م ال���شيء أي أتقن���ھ  " عل���م "م���صدر م���ن الفع���ل  : لغ���ة * 

"instruct "       و ورد في القرآن الكریم في صور كثیرة ، صورة الفعل الماضي المبني للمعلوم

   ). 31:البقرة " (ا و علم األسماء كلھ" كقولھ تعالى " علم "

..." و قال یا أیھا الن�اس علمن�ا منط�ق الطی�ر و أوتین�ا        : " و المبني للمجھول كقولھ تعالى      

  ).30، 2007: مجدي صالح طھ المھدي . (، كما ورد في صور أخرى ) 16: الفرقان(

 عملی�ة حف�ز  ) التعل�یم  ( التعلیم ھو مجھود شخص لمعونة  آخ�ر عل�ى ال�تعلم ، و              :اصطالحا* 

ستثارة قوى المتعلم العقلیة و نشاطھ الذاتي ، و تھیئة الظروف المناسبة التي    إ نھألى  إضافة  باإل

  : ي ـو ال تتم عملیة التعلیم إال بوجود ثالثة عناصر و ھ.. تمكن المتعلم من التعلم 

  .ـ المعلم أو المرشد أو الموجھ 

  .ـ المتعلم وھو الفرد الذي یرید أن یتعلم 

عل��ى أن��ھ  وی��تم ھن��ا تعری��ف التعل��یم    ).233، 2004: إب��راھیم ناص��ر ) . ( لموض��وع ا( ـ�� الم��ادة 

  ) .المعلم ، المتعلم ، المادة ( من خالل عناصره الثالثة ال إمجھود یبذل وعملیة حفز، والیتم 

و یعن�ي الف�ن   . عملیة نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم : " و یعرف التعلیم أیضا بأنھ   

یع بواسطتھ المعلم حفز المتعلم و تشجیعھ و توجیھھ توجیھا یكفل فیھ حاجات المتعلم الذي یستط

و بالتالي یعك�س ھ�ذا عالق�ات متبادل�ة ب�ین ف�رد أو أكث�ر        .. و تحقیق غایاتھ و أھدافھ و مقاصده     

ة و بین فرد أو مجموعة من ناحی�ة أخ�رى  ، و یك�ون األث�ر إح�داث ت�أثیر فع�ال یتغی�ر           یمن ناح 

   ).31 ،2007:مجدي صالح طھ المھدي ("لوك األفراد الذین یراد تغییر سلوكیاتھم من خاللھ س

    .ویؤكد ھذا التعریف على عملیة نقل معلومات یكون أثرھا تغییر سلوك األفراد المراد تعلیمھم 

بالتربیة ھي عالقة الجزء بالكل أو الخ�اص   عالقة التعلیم كما و تجدر اإلشارة ھنا إلى أن      

تف�اق ب�ین   و ھ�ذا ال یعن�ي فق�دان اإل   ..  ألن التعلیم ھو جانب  جزئي من جوانب التربی�ة  .بالعام    

علیم على التربیة حین یراد بھ تالمفھومین ، فالتعلیم  أحد المعاني اللغویة للتربیة ، و قد یطلق ال      
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ت تعدیل السلوك ال تحصیل الحقائق و المعلومات وحدھا ، ألنھ�ا ل�وال ھ�ذه الحق�ائق و المعلوم�ا       

ترة التعل�یم داخ�ل مؤس�سات    ففالمتعلم یقضي .. لما نما میل المتعلم إلى تكوین عادات و صفات   

مجدي (  التربیة التي تسبق ذلك أو تلیھ التعلیم ، و ھذا جزء بسیط من حیاتھ بالنظر إلى فترات

ك���ساب للحق���ائق إن التعل���یم ھ���و إوح���سب ھ���ذا التعری���ف ف���  ).33 ، 2007:ص���الح ط���ھ المھ���دي 

   .ومات وفي نفس الوقت ھو تعدیل للسلوك والمعل

 ف��األمر وبالت��الي تجاھ��اتھم إس��لوكیات التالمی��ذ ویم��س  التعل��یم أن     وتوض��ح ھ��ذه التع��اریف  

عملی�ة مق��صودة ومخطط�ة لك��ي   أی�ضا    ھ��و  إنم�ا  معلوم�ات وحق�ائق فق��ط و  إك��سابل�یس ق�ضیة   

  .یكون وسیلة تحدي ومواجھة في الحیاة العملیة 

 :ي المفھوم االجرائ

 الدراس�ة الحالی�ة   ف�ي للتعل�یم   " المفھ�وم اإلجرائ�ي   " ن إف� اآلنفة ال�ذكر ،   لتعاریف لستنادا  إ

االنتق��ال ب��المتعلم م��ن ح��ال الجھ��ل بالمع��ارف و الحق��ائق و المعلوم��ات إل��ى ح��ال    : " ب��ھ یق��صد 

  نفسھ ھ و تزكیة ـ المتعلم تضمن تھذیب سلوكاامتالكھا بما ینمي و یكون عادات و صفات لد

  ".تثقیف أخالقھ و إكسابھ مفاتیح المعرفة ، و مھارات الدراسة المستقلة و التعلم الذاتي و 

و یعني ھذا التعریف أن التعلیم  ھو إعداد األف�راد الع�املین ف�ي الحی�اة ، و الطاق�ة العامل�ة          

و لیس فقط إكساب المعارف ، بحیث یصبح الطالب مسلحا بالخبرات و القدرات . في المجتمع 

وم�ستفیدا  مة لأللفیة الثالثة ، بحیث یتحول دوره من مجرد متلقي إلى باحث منتج للمعرف�ة   الالز

   .منھا في حیاتھ العملیة 

  : ـ تعریف التعلیم الثانوي د 

ة طبع��د المرحل��ة االبتدائی��ة و المتوس�� التعل��یم الث��انوي ھ��و التعل��یم النظ��امي ال��ذي یمت��د م��ن   

 تعلیم معد الستقبال التالمیذ بعد نھایة ما یع�رف س�ابقا   ینتھي عند مداخل التعلیم العالي ، و ھو    و

و ینتق�ل التالمی�ذ إل�ى الثانوی�ة وف�ق      ) . مرحل�ة التعل�یم االبت�دائي و أإلكم�الي          ( بالتعلیم األساسي   

  .یحددھا الوزیر المكلف بالتربیة التي شروط االنتقال 

  :  ـ مفھوم البیئة ه

  : لغة * 
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عل الماضي باء و بوأ  و مضارعھ یبوأ ، و تشیر معاجم سم مشتق من الف إالبیئة في اللغة    

اللغة العربیة إلى أن ھذا الفعل قد استخدم في أكثر من معنى ، و لكن أشھر ھذه المعاني ھو ما    

  .ام ـزل و أقـى نـكان أصلھ اللغوي یرجع إلى الفعل باء و مضارعھ یتبوأ ، بمعن

منزال أي منزلتھ ، و بوأت الرج�ل بمعن�ى ھیأت�ھ    و یقال تبوأت   ) . 16 ،   2004عود ،   سراتب ال  ( 

   ).07 ، 2001عبد اهللا شحاتة،(و مكنت لھ فیھ 

إن�ھ لح�سن البیئ�ة أي ھیئ�ة استق�صاء مك�ان       : البیئة و المباءة  بمعنى المنزل ، و یقال : سم  و اإل 

   ) . 16 ، 2004 أحمد عوض ، ،أحمد عبد الرحیم ( النزول و موضعھ 

ة أنھا المكان أو المنزل الذي یتخذه اإلنسان أو الحی�وان مق�را إلقامت�ھ         فالمعنى اللغوي للبیئ  

   ) .04 ، 2006رشوان ، حسین (و الحیاة فیھ بكل ما فیھ من ظروف 

م��ن خ��الل است��شھاده بآی��ات قرآنی��ة    ) 16، 2004رات��ب ال��سعود ، اإلن��سان و البیئ��ة، (یؤك��د و

نة النبوی��ة المطھ��رة ، ق��د برھن��ت لن��ا   أحادی��ث ش��ریفة أن اللغ��ة العربی��ة موثق��ة ب��القرآن و ال��س   و

س��مھا المت��داول ف��ي الغ��رب     عروب��ة لف��ظ البیئ��ة ، و أنھ��ا لی��ست كم��ا یعتق��د ال��بعض تعریب��ا إل        

Environment    رب ـع��� ح��د اللغ��ة فح���سب ب��ل نج��د لعلم��اء ال      عل��ى أن األم��ر ل��م یق���ف عن��د

   . تعریفھابن خلدون السبق في تحدید مفھوم البیئة و االمسلمین و على رأسھم عبد الرحمنو

 للدالل�ة عل�ى الظ�روف    Environmentو في اللغ�ة االنجلیزی�ة ی�ستخدم م�صطلح البیئ�ة           

أم���ا ف���ي اللغ���ة الفرن���سیة فتع���رف كلم���ة البیئ���ة     ..المحیط���ة الت���ي ت���ؤثر عل���ى النم���و و التنمی���ة   

Environnement اء ، و ـ��ـ بأنھ��ا مجموع��ة م��ن الظ��روف الطبیعی��ة للمك��ان م��ن ھ��واء ، و م

  . )06 ، 2006رشوان ، حسین (و ما یقیمھ اإلنسان من منشآت .. لحیة أرض و الكائنات ا

  :صطالحا إ* 

ص�طالحا ب�شكل دقی�ق     إلم یكن ھناك اتفاق بین الباحثین و العلماء على تحدید معن�ى البیئ�ة    

و قب����ل التع����رض إل����ى مفھ����وم البیئ����ة  . إال أن معظ����م التعریف����ات ت����شیر إل����ى المعن����ى نف����سھ  

Environmentز بین��ھ و ب��ین م��صطلح عل��م البیئ��ة    ینبغ��ي التمیی��Ecology  فف��ي ق��اموس ، 

 العل�م ال�ذي ی�درس العالق�ات ب�ین الكائن�ات الحی�ة و بیئتھ�ا         Ecologyالمورد یقصد بعلم البیئ�ة    

  ).75، 2004منى محمد علي جاد، (ھو من فروع علم األحیاء و
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 "ة  م عبار1866عام ) Ernest Haeckel(حیث وضع العالم األلماني ارنست ھیجل 

Ecology "       أو علم البیئة بعد دمج كلمتین یونانیتین ھماOikes  و معناھا م�سكن و Logos 

ھ ـــ�ـ و معناھا علم و عرفھا بأنھا العلم الذي یدرس عالقة الكائنات الحیة بالوسط الذي تع�یش فی      

   ).09 ، 2006  ،وآخرونربیع ( 

   ) : حسب التسلسل الزمني (ي و على العموم فإن للبیئة عدة تعاریف نذكر بعضھا فیما یأت

كل شيء یح�یط  : "  أن البیئة ھي 1972ـ جاء في إعالن مؤتمر ستوكھولم للبیئة البشریة عام        

عناصر ومكونات ھذا المحیط  وال یحدد ھذا التعریف  ).07 ، 2006رشوان ، حسین  " (باإلنسان  

  .بل یعممھ أكثر

ان ــاإلطار ال�ذي یع�یش فی�ھ اإلن�س    : "  بأنھا ) 24،  1979رشید الحمد ، صابریني ، ( ـ و یعرفھا    

و یحصل منھ على مقومات حیاتھ من غذاء و كساء و دواء و مأوى  و یمارس فیھ عالقتھ مع          

  ." أقرانھ من بني البشر 

ووفق ھذا التعریف یتبین أن البیئة لی�ست مج�رد م�وارد  یتج�ھ إلیھ�ا اإلن�سان لی�ستمد منھ�ا             

 عالق�ة اإلن�سان باإلن�سان الت�ي تنظمھ�ا المؤس�سات االجتماعی�ة        مقومات حیاتھ، إنما یشمل أی�ضا    

و ھ�ذا   ). 25 ،1979 رش�ید الحم�د ، س�عید ص�ابریني ،    .  (العادات و األخالق و الق�یم و األدی�ان     و

  .التعریف یشمل التفاعالت الواردة بین اإلنسان و محیطھ و بین اإلنسان و اإلنسان 

موع�ة ال�نظم الطبیعی�ة و االجتماعی�ة الت�ي تع�یش فیھ�ا        مج: " و تعرف البیئ�ة أی�ضا عل�ى أنھ�ا           -

جم�ال ع�ویس   ".( الكائنات الحی�ة و الت�ي ت�ستمد منھ�ا حاجاتھ�ا المختلف�ة و ت�ؤدي فیھ�ا أن�شطتھا              

 و البیئة حسب ھذا التعری�ف ھ�ي الطبیع�ة بك�ل نظمھ�ا والمجتم�ع بك�ل نظم�ھ              ) .05 ،2000السید،

  .بحیث شمل التعریف كل الكائنات الحیة 

نخلص من ھ�ذه التع�اریف أن�ھ ال یج�ب الخل�ط ب�ین كلم�ة البیئ�ة و كلم�ة الطبیع�ة ، فالبیئ�ة                        

  . تضیف إلى فكرة الطبیعة مظاھر جدیدة و غریبة 

ـ و البیئ�ة ھ�ي ك�ل م�ا یح�یط باإلن�سان م�ن مكون�ات طبیعی�ة أو م�شیدة ، و ظ�روف اجتماعی�ة و               

  ) .22 ،2004، فاطمة آل خلیفة.(ثقافیة و التي تتفاعل مع اإلنسان بشكل مباشر أو غیر مباشر

كم�ا ینظ�ر إل�ى البیئ��ة عل�ى أنھ�ا الوس��ط المح�یط باإلن�سان و ال�ذي ی��شمل كاف�ة الجوان�ب المادی��ة           

مادیة ، البشریة و غی�ر الب�شریة ، و معن�ى ذل�ك أن البیئ�ة تعن�ي ك�ل م�ا ھ�و خ�ارج م�ن                  وغیر ال 
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ھ ت��اإلط�ار ال�ذي یم��ارس فی�ھ حیا   ....و كی�ان اإلن�سان ، كم��ا ت�شمل م�ا یح��یط ب�ھ م�ن موج��ودات       

   ) .29 ، 2002محمد إسماعیل عمر ، .( نشاطاتھ المختلفة و

روف و العوامل ظوناتھا الطبیعیة و عن الیث عن مكإذن ھو الحد: ـ فالحدیث عن مفھوم البیئة 

العناص��ر و علی��ھ یتف��ق العلم��اء عل��ى أن البیئ��ة تعن��ي ك��ل    .. الت��ي تع��یش فیھ��ا الكائن��ات الحی��ة    

  .)09 ،2007،وآخرونربیع أحمد (.. اإلنسان في تجمعاتھ المختلفةو..الطبیعیة و الحیاتیة

زین الدین عب�د  ( .حیاتنا المعاصرة فالبیئة أصبحت شائعة االستعمال و متداولة بشكل كبیر في          

   ) .17 ، 2009المقصود غنیمي ، 

   الجمیع  أن البیئة لیست وحدھا المؤثرة على اإلنساناأنھ أصبح من المسلمات لدجلیا و یبدو    

ة و ـ�ـ و إنما ھو اآلخر یؤثر فیھا و في غیره من البشر ، و بالتالي ھناك تفاعل مستمر ب�ین البیئ   

، فتتفق أغلب التعریفات عل�ى أن  ان  و اإلنسان من جھة أخرى ـ و بین  اإلنس    اإلنسان من جھة  

بكل مافیھا من كائنات وأفراد المجتمع وعالقاتھم ببیئتھم وببع�ضھم  ، البیئة تفاعل ،تأثیر ، وتأثر 

  . البعض 

 :جرائي المفھوم اإل

تي لصاحبھ زین ال�دین  جرائي اآلتبني التعریف اإلنفة الذكر یمكن    من خالل التعریفات اآل        

حی�ث ی�رى    كأنسب تعریف إجرائي لمصطلح البیئ�ة ف�ي الدراس�ة الحالی�ة     عبد المقصود غنیمي   

م ھ�ذا المج�ال م�ن    ضالمجال المكاني الذي یعیش فیھ اإلنسان و یتأثر و ی�ؤثر فی�ھ بم�ا ی�     "  :أنھا

بم��ا فیھ��ا  ب��ین مكون��ات البیئ��ة  ھ��ذا التعری��ف  یجم��ع و،  " .عناص��ر طبیعی��ة و عناص��ر ب��شریة  

  .  اإلنسان نفسھ ، و بین ما یوجد فیھا من عالقات تفاعل مستمرة بین كل ھذه المكونات 

  : ـ مفھوم التوعیة البیئیة و

نتیجة للضرر الحاصل للبیئة ن�اد المفك�رون إل�ى مفھ�وم  التوعی�ة البیئی�ة م�ن خ�الل إن�شاء              

رامج لتقی��یم و مراقب��ة كیفی��ة   لجن��ة عالمی��ة ترعاھ��ا األم��م المتح��دة ، و توال��ت المب��ادرات و الب��     

  .استغالل البیئة 

ات والمھ�ارات  ـاالتجاھم وـن القیــھي عملیة تكوی : التوعیة البیئیة من المنظور العالمي  و 

تقدیر العالقات المعق�دة الت�ي ت�ربط اإلن�سان بمحیط�ھ الحی�وي و توض�ح           راك الالزم لفھم و   اإلدو
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 ."ھ ــستغاللھا ألجل رفع مستویات معی�شت ضرورة المحافظة على البیئة و مصادرھا و حسن ا       

    ).208 ، 2007 ،حمد ربیع وآخرونأ( 

للتوعیة البیئیة  یعتبرھا عملیة تنطوي على تكوین مجموعة القیم    العالمي  ن ھذا المنظور    إ

فیم�ا ب�ین الب�شر    یج�ابي  اإلدراك بما یساعد على رسم كیفیة التعامل      تجاھات والمھارات واإل  واإل

  .ضرار بالبیئة دون اإل من جھة أخرى من جھة ومحیطھم

ج رامالب����"  :التوعی����ة البیئی����ة بأنھ����ا   ) 204 ، 2007 ، أحم����د ربی����ع وآخ����رون ( ع����رف یو 

النشاطات الت�ي توج�ھ للن�اس عام�ة أو ل�شریحة معین�ة بھ�دف توض�یح و تعری�ف مفھ�وم بیئ�ي                 أو

م ونظ�رتھم  ــ� تجاھھإو بالت�الي تغیی�ر   ، ام و ش�عور بالم�سؤولیة   م� ھتإمعین أو مشكلة بیئیة لخل�ق   

   . " ي إیجاد  الحلول المناسبةإشراكھم فو

 لمجتمع محدد لتعریفھ بالمف�اھیم  توجھویوضح ھذا التعریف أن التوعیة البیئیة ھي برامج       

یجاد الحل المناسب لكل إتجاه والنظرة للمساھمة في   البیئیة أو المشكالت البیئیة بھدف تغییر اإل      

  .مشكلة 

فق��د ت��م فی��ھ تعری��ف   تح��اد ال��سوفییتي س��ابقا   باإل1977لمنعق��د ع��ام  اأم��ا م��ؤتمر تبلی��سي   

ھ و رب��ط لمختل��ف ف��روع المعرف��ة و الخب��رات    ی��ادة و توجعملی��ة إع��  : " بأنھ��االتوعی��ة البیئی��ة  

التربویة بما ییسر اإلدراك المتكامل للمشكالت البیئی�ة و یت�یح القی�ام بأعم�ال عقالنی�ة للم�شاركة                

 2007أحمد ربیع وآخرون ،  ( " .لبیئیة و االرتقاء بنوعیة البیئة في مسؤولیة تجنب المشكالت ا 

 ،207 .(    

عملیة تتضمن برامج تكمیلیة متعمقة ی�تم توص�یلھا ب�شكل     ن التوعیة البیئیة    أویبین ھذا التعریف    

دراك المتكام��ل للم��شكالت البیئی��ة والق��درة عل��ى    علمی��ة ویحق��ق اإل ت��دریبي ج��امع لع��دة ف��روع   

 أن��ھ م��ن  )248 ، 1979رش��ید الحم��د ، محم��د س��عید ص��باریني ،  ( یب��ینو. ل الوص��ول لبیئ��ة أف��ض

یمك�ن تخ�ریج   الوثیقة بین مختلف فروع المعرفة قصد التوعیة البیئی�ة   قامة تلك الروابط   إخالل  

  . ما یمكن تسمیتھم بالتكاملیین البیئیین 

ال�وعي البیئ�ي م�ن خ�الل     عملیة نق�ل الف�رد إل�ى حال�ة     : " ھناك من یعرف التوعیة البیئیة بأنھا       و

م و الحقائق و القضایا و المشكالت البیئی�ة و آثارھ�ا عل�ى حی�اة اإلن�سان بھ�دف             ـتوضیح المفاھی 
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     ن�ادر غ�ازي   (." الدافعی�ة لدی�ھ وص�وال لل�سلوكیات و األفع�ال البیئی�ة اإلیجابی�ة             تحفیزه و تحقیق  

 http. //smap.ew.eea.europa.eu.                                                                                        (   

أھمی�ة   و التي یعرفھا اإلنسان منذ أن وع�ى   ،و بما أن التوعیة البیئیة ھي إحدى المفاھیم العامة  

ھ ، وبع�د أن تأك�دت    ضرورة تفھم الوضع البیئي من قبل�    التي تتطلب  وجوده بالحفاظ على البیئة   

ساسیة في تلوث البیئة ، فقد أس�ست العدی�د م�ن مراك�ز        األمشكلة  ال لبشریة أنھا الغالبیة العظمى ل  

ات و االزدھ�ار و التق�دم   ـ تساھم الیوم ف�ي تحقی�ق النجاح�      و التوعیة البیئیة على مستوى العالم ،     

   .في مجال نشر عملیة التوعیة البیئیة 

 :المفھوم االجرائي 

،  لح البیئياتحقیق الصقصد  جھد یبذل أنھایتضح ئیة یمن خالل ما ورد حول التوعیة الب  و     

 التعریف اإلجرائي للتوعیة البیئیة و الذي یتماشى و الدراسة الحالیةفستنادا للتعاریف السابقة إو

ب�رامج  لى حالة ال�وعي البیئ�ي ب  إعملیة نقل التالمیذ التوعیة البیئیة ھي   : ي  ـ كاآلت ن یكون أیمكن  

 اإلدراك لھم بما ییسرالتربویة ف فروع المعرفة و الخبرات مختلربط وتوجھ وتتعید نشاطات و

تج�اھھم  إبالت�الي تغیی�ر   ھتم�ام و ش�عور بالم�سؤولیة ، و     إل�ق   بھ�دف خ  المتكامل للمشكالت البیئی�ة     

    .و االرتقاء بنوعیة البیئة م و إشراكھم في إیجاد الحلول المناسبة ــنظرتھو

اق ھذا المفھوم بتحدید مفھوم الوعي البیئي ، و ذلك و یمكن اإلشارة ھنا إلى أنھ قد تم إلح           

  . انطالقا من أن التوعیة البیئیة ھي عملیة تتضمن تكوین الوعي البیئي 

  :ـ تحدید مفھوم الوعي البیئي ز

     :لغة *

قبل أن نعرض لمفھوم الوعي و تعریفات�ھ المتع�ددة ، نوض�ح أوال معن�ى ال�وعي ف�ي اللغ�ة           

الح�دیث  ) وع�ى  ( الزاد و المتاع أي جعلھ في الوع�اء و  ) أوعى ( ، و ) الوعاء  " ( العربیة ،   

ع��صام " . ( أي التق��دیر و الفھ��م و س��المة اإلدراك  ) ال��وعي ( أي حفظ��ھ و فھم��ھ و قبل��ھ ، و  

   . ) 20 ، 2007توفیق قمر ، 

  :صطالحا إ* 

حالة " أنھ كما عرف ب. إدراكا مباشرا " ھ ـــإدراك الفرد لما یحیط ب"  عرف الوعي بأنھ 

ویؤك�د ع�صام   " . من معرفة الحوادث المحیطة الخارجة و الح�وادث الداخلی�ة الذاتی�ة و فھمھ�ا         
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 ك�ان  نتوفیق قمر أن ال�وعي عملی�ة عقلی�ة وجدانی�ة ت�شمل الج�انبین المعرف�ي و الوج�داني ، و إ         

 ف��ي الجان��ب المعرف��ي یحت��ل المق��ام األول م��ن ال��وعي ، و لكن��ھ ل��یس معرفی��ا بحت��ا ، إذ أن��ھ یق��ع  

   . ) 20 ، 2007عصام توفیق قمر ، (  .الجانب الوجداني 

ھ ـ�ـ  الوعي البیئي عل�ى وج�ھ الخ�صوص ف�إن مفھوم    عنھذا عن الوعي بصفة عامة ، أما        

ذو ص��لة وثیق��ة ف��ي تط��وره بمفھ��وم البیئ��ة ذاتھ��ا ، و بالطریق��ة الت��ي ك��ان ینظ��ر بھ��ا إلیھ��ا و ال    "

زیائیة  ، و لكنھا امتدت و شملت جوانب مختلفة تقتصر النظرة على الجوانب البیولوجیة و الفی    

جمال ال�دین  " .( اقتصادیة و اجتماعیة و ثقافیة للبیئة ، و یبرز ما بین ھذه العناصر من ترابط      

وی���ربط ھ���ذا التعری���ف ب���ین ال���وعي والجوان���ب البیولوجی���ة     .  ) 91، 2003 ص���الح ، عل���يال���سید

  .للبیئة جتماعیة والثقافیة قتصادیة واإلوالفیزیائیة واإل

 الف��رد ل��دوره ف��ي مواجھ��ة  إدراك" فق��د ع��رف ال��وعي البیئ��ي بأن��ھ  " ول��یم التل��سون " أم��ا 

وی�ربط ھن�ا ال�وعي البیئ�ي بال�دور ال�ذي یفت�رض أن          . ) 20 ، 2007عصام توفیق قم�ر ،    ( "البیئة

  .یقوم بھ من ھو واع بیئیا 

ة ـی��الفئ��ات االجتماعم��ساعدة " ي بأن��ھ أم��ا م��ؤتمر تبلی��سي فإن��ھ ح��دد مفھ��وم ال��وعي البیئ��     

 إیج��اد سیاس��ة خاص��ة واألف��راد عل��ى اكت��ساب و فھ��م ال��وعي بالبیئ��ة و م��شكالتھا ذات ال��صلة   و

یج��اد الحل��ول  بمعن��ى خل��ق ال��وعي بالبیئ��ة وم��شكالتھا ل��دى الجماع��ات واألف��راد إل     .  " تجاھھ��ا

  . المناسبة

    : البیئ�ي بأن�ھ   كما عرفت ندوة اإلعالم و ق�ضایا البیئ�ة ف�ي م�صر و الع�الم العرب�ي ال�وعي              

كت�ساب  إإدراك الفرد لدوره في مواجھة البیئة ، و مساعدة الفئات االجتماعیة و األفراد عل�ى           " 

   ) . 91 ،2003جمال الدین السید علي صالح، ".(الوعي بالبیئة و مشكالتھا 

  الفرد لدوره تج�اه البیئ�ة  إدراك الوعي البیئي یجمع بین  أنیتبین من خالل ھذه  التعاریف       

  . في المجتمع األخرىومساعدتھ على تكوین ذلك لدى الفئات 

 :جرائي اإلالمفھوم 

من خالل ھذه التعریفات السابقة یمكن أن یورد التعریف اإلجرائي التالي لمفھوم الوعي          و

 الم�ساعدة عل�ى   وك�ذا إدراك التلمی�ذ ل�دوره ف�ي مواجھ�ة البیئ�ة و م�شكالتھا ،          : "  على أن�ھ     البیئي

  ".اك ممارسة  ذلك اإلدرتكوین
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  : الدراسات السابقة : سادسا 

أن م�ن ص��فات  ضروریة إلنج�از أي دراس��ة ، خاص�ة و  تع�د الدراس�ات ال�سابقة الخط��وة ال�    

ن قب�ل  إذ  ـھن�اك دراس�ات أنج�زت م�    ، إذ ال یمكن أن نبدأ من الصفر والعلم التراكمیة المعرفیة  

   .رى متداد لما سبقھا من دراسات أخإیمكن أن تكون أي دراسة جدیدة 

ة أو بح�ث  ــتشعبھا یفرض على الباحث عندما یفكر في القیام بأیة دراس    ة و ـفنمو المعرف " 

 عم�ل علم�ي م�ن    فك�ل . االقتناع بأن عملھ ھذا ھو عبارة ع�ن حلق�ة متواص�لة بمح�اوالت كثی�رة          

أن تك�ون ق��د س��بقتھ جھ��ود ا أخ�رى مج��سدة ف��ي ش�كل دراس��ات س��ابقة س��واء     ھ�ذا القبی��ل ال ب��د و 

   ).103 ، 1999 إبراھیم التھامي ،" . ( ة أو مكتبیة ـمعملیمیدانیة أو 

 میل�ود س�فاري ،  ( الحقیقة أن الدراسات السابقة تمكن الباحث م�ن جمل�ة معطی�ات أھمھ�ا         و

1999 ، 35 - 36(   :  

  .ـ تكوین خلفیة نظریة عن الموضوع 

 أن�ھ ل�م یع�د    ولك�ن ل�یس معن�ى ذل�ك    .. ـ تبصیر الباحث بأنھ لیس الوحید الذي یدرس الموض�وع     

  .قابال للبحث 

  .ختیار اإلطار النظري العام للموضوع إـ أنھ یوفر على الباحث الجھد في 

  .ـ أنھا تبصر الباحث بأخطاء اآلخرین 

بقدر ما ھو في م�صلحة الباح�ث    " التمحیص اول الدراسات بالعرض والتحلیل و   أن تن  كما

انوا سباقین في البحث عرفانا لھم بما عتراف أیضا في ذات الوقت بجھود اآلخرین ممن كإفإنھ 

وفروه من آراء ، نظریات ، معارف و معلومات قد ال تك�ون می�سرة ل�وال أن وفرتھ�ا دراس�ات           

ن الفائدة من الدراسات السابقة إ ومھما یكن ف ) .39 ، 1995میلود سفاري ،   " . ( ھؤالء الباحثین   

ص��ة م��ن حی��ث المنھجی��ة ، أم��ا   خا ف��ي خدم��ة ال��سیرالعلمي للبح��ث والباح��ث   ت��صب ف��ي كونھ��ا 

ن��سان والظ��اھرة  إالحق��ائق الت��ي تثبثھ��ا أو ترف��ضھا فتختل��ف م��ن مجتم��ع آلخ��ر ن��سبیا فالباح��ث      

توال��ت جھ��ود   وفیم��ا یخ��ص مج��ال البیئ��ة والتعل��یم .وخاض��عة لل��زمن ك��ذلك ن��سانیة إالمدروس��ة 

 وع��دم الح��صول عل��ى ملخ��صاتھا فق��ط ال أن إالب��احثین ال��ذین أج��روا دراس��ات ف��ي ھ��ذا المج��ال  

. العثور على الم�نھج الم�سخدم فیھ�ا واألھمی�ة وغیرھ�ا من�ع م�ن ت�ضمینھا ف�ي الدراس�ة الحالی�ة                     

   :  وألنھا تشترك مع الدراسة الحالیة في مجال البحث فقد تعرضنا للدراسات التالیة
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  : أ ـ الدراسة األولى 

 ث�ره ف�ي  ألدراسة بعض م�شكالت تل�وث البیئ�ة و   مدى فعالیة برنامج مقترح    ھي بعنوان   و

 الطفول��ة بكلی��ة التربی��ة   االتج��اه نح��و تل��وث البیئ��ة ل��دى طالب��ات ش��عبة     التح��صیل المعرف��ي و 

ھو بحث ألقي في المؤتمر العلمي األول للبیئة الذي وللباحث  یسري مصطفى السید .  بسوھاج

و ق�د ن�شر ض�من بح�وث الم�ؤتمر       .م 1997 أبریل 3 ـ  1ن ـــنظمتھ جامعة حلوان في المدة م

   . مجلداتھ لم تطبعو

  : قد تحددت مشكلة البحث في األسئلة التالیة و

) ف�ي ف�رق الدراس�ة األربع�ة     (  ـ ما مدى معرفة طالبات شعبة الطفولة بكلیة التربیة بسوھاج  1

  لبعض مشكالت تلوث البیئة؟

) في فرق الدراسة األربعة (  ـ ما نوع اتجاھات طالبات شعبة الطفولة بكلیة التربیة بسوھاج 2

    مشكالت تلوث البیئة؟نحو

 ـ ھل توجد فروق ذات دالل�ة إح�صائیة ب�ین متوس�طات درج�ات طالب�ات الف�رق األربع�ة ف�ي            3

تھا اإلح�صائیة ؟  اختبار التحصیل المعرفي لمشكالت تلوث البیئة ؟ و أن وجدت فروق  ما دالل    

   و ما اتجاھھا ؟ 

ات الف��رق األربع��ة ف��ي  ـ�� ھ��ل توج��د ف��روق ذات دالل��ة إح��صائیة ب��ین متوس��طات درج��ات طالب�� 

م��ا ة ؟ وـمقی��اس  االتجاھ��ات نح��و م��شكالت تل��وث البیئ��ة ؟ و أن وج��دت م��ا داللتھ��ا اإلح��صائی    

  اتجاھھا ؟   

 ـ ما مدى فعالیة البرنامج التعلیمي المقترح لدراسة بعض مشكالت تلوث البیئة في التحصیل  5

  العلمي لطالبات الفرقة األولى لشعبة الطفولة بكلیة التربیة ؟

 ـ ما مدى فعالی�ة البرن�امج التعلیم�ي المقت�رح لدراس�ة بع�ض م�شكالت تل�وث البیئ�ة ف�ي تنمی�ة             6

  االتجاه نحو تلوث البیئة لطالبات الفرقة األولى لشعبة الطفولة بكلیة التربیة ؟

ب�ین متوس�ط درج�ات الفرق�ة األول�ى ف�ي        ) 0.01<عند مستوى (  ـ ھل فروق دالة إحصائیا  7

تبار التحصیل المعرفي ، و توجد متوسط درجاتھن في التطبیق ألبعدي و إن التطبیق القبلي الخ

  وجدت فروق ما داللتھا اإلحصائیة ؟ و ما اتجاھھا ؟ 
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ب�ین متوس�ط درج�ات الفرق�ة األول�ى ف�ي        ) 0.01<عند مستوى (  ـ ھل فروق دالة إحصائیا  8

دي ــــتھن في التطبیق ألبعالتطبیق القبلي لمقیاس االتجاھات نحو تلوث البیئة ، و متوسط درجا       

  و إن وجدت فروق ما داللتھا اإلحصائیة ؟ و ما اتجاھھا ؟

و بالتالي فقد كانت مشكلة تلوث البیئة كما یقول الباحث ھي محور دراستھ ، م�ع توظی�ف      

  . إمكانات تكنولوجیا التعلیم في تصمیم و تنفیذ البرنامج المقترح 

لب�احثین  ا نفس المنحى ال�ذي یف�ضل الخب�راء و   كھقد برر الباحث اختیاره للموضوع بسلو   و

. ھو أسلوب بناء البرامج التعلیمی�ة الم�ستقلة ف�ي مج�ال التربی�ة البیئی�ة       في مجال علوم البیئة ، و 

  . كل تفصیلي في برامج الدراسات السابقة شبعد تناول مشكلة تلوث البیئة بو

س��تجابة إأن ھ��ذا البح��ث  تكم��ن ف��ي  أم��ا ع��ن األھمی��ة الت��ي یراھ��ا الباح��ث  لدراس��تھ فھ��ي     

 الدراس�ات وث وـالبحوث التي أكدت على تشجیع إجراء البحرات وت العدید من المؤتمـ  لتوصیا

قب�ل الج�امعي   وي ـمدى وع�ي ط�الب مراح�ل التعل�یم الجامع�     في مجال مشكالت التلوث البیئي و   

 تل�وث البیئ�ة   ھي مشكلةة المشكلة التي یتناولھا البحث و عالمیفي  بھا ، كما تكمن أھمیة دراستھ       

.  

  : البحث إلى مجموعتین ض قد قسم فروو

م�دى دالل�ة الف�روق      تتعلق بواقع التحصیل المعرفي واالتجاھات نحو تلوث البیئة ، و    ـ: األولى

  .بین متوسطات درجات طالبات الفرق األربعة قبل تطبیق البرنامج التعلیمي المقترح 

   . الطالباتر تطبیقھ على آثاـ  وتتصل بمدى فعالیة البرنامج و: الثانیة

ذلك لدراسة مدى إدراك نة على فرضیاتھ بالمنھج الوصفي واستعان الباحث في البرھقد و      

ا  ـھ��اتجاھ��اتھن نحوطفول��ة ل��بعض م��شكالت تل��وث البیئ��ة و طالب��ات الف��رق األربع��ة ف��ي ش��عبة ال 

  .تفسیر البیانات التي تم الحصول علیھا تحلیل وو

ذلك لدراسة مدى فعالیة البرن�امج التعلیم�ي المقت�رح لدراس�ة     ي وج التجریب  كما اعتمد المنھ       

تجاھات نح�و تل�وث البیئ�ة ل�دى     اإل وأثره في التحصیل المعرفيو ، ةـئتلوث البیبعض مشكالت   

  .طالبة الفرقة األولى لشعبة الطفولة 
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لبع��دي ابی��ة الواح��دة م��ع التطبی��ق القبل��ي و ق��د اس��تخدم الباح��ث ت��صمیم المجموع��ة التجری و

الباح�ث بإع�داد   حی�ث ق�ام   . تجاھ�ات نح�و تل�وث البیئ�ة     ختبار التح�صیل المعرف�ي و مقی�اس اإل      إل

  : ھي عان بھا في جمع بیانات الدراسة والتي استاألدوات التالیة و

  .تجاه نحو تلوث البیئة أ ـ مقیاس اإل

  .ختبار التحصیل المعرفي في مشكالت تلوث البیئة إب ـ إعداد 

رات المقی���اس ، وذل���ك ف���ي إع���داد عب���ا) Likert(باح���ث طریق���ة لیك���رث ق���د اس���تخدم الو

كم��ا ت��م عم��ل اس��تمارة اس��تجابات    . ص��غر ال��زمن الم��ستغرق ف��ي إع��داد المقی��اس    ل��سھولتھا  و

موافق ج�دا ، مواف�ق ، غی�ر متأك�د      ( لعبارات المقیاس  بحیث یقابل كل عبارة خمس استجابات     

اس ف�ي ص�ورتھ األولی�ة عل�ى مجموع�ة م�ن       و قد ت�م ع�رض المقی�   ) . معترض ، معترض جدا   

علم النفس بكلیة التربیة ب�سوھاج ف�ي   اء ھیئة التدریس بقسمي المناھج وجمیع أعض( المحكمین  

  . مرفقا بھ استبیانھ الستطالع آرائھم في عبارات المقیاس ) 1995/1996(العام الجامعي 

ا ـــار المحكمون إلى غموضھقام الباحث بتعدیل صیاغة بعض عبارات المقیاس التي أشو      

ح�صلت ب�اقي   ل�ى ض�عف ص�لتھا بأبع�اد المقی�اس ، و     عبارات اتف�ق المحكم�ون ع  ) 6(تم حذف  و

 من المحكمین ، و قد ض�بط المقی�اس بعبارات�ھ    %90عبارات المقیاس على اتفاق  ما یزید عن    

أم�ا بخ�صوص   ) . مبحوثا (  طالبا 60الثمانیة بعد أن تمت التجربة االستطالعیة للمقیاس على     

اختبار التحصیل المعرفي في مشكالت تلوث البیئ�ة فق�د اختی�رت مف�ردات االختب�ار م�ن ن�وعي               

م�ا  س�ؤاال ، أ ) 52( ضم االختب�ار ف�ي ص�ورتھ المبدئی�ة     د و أسئلة التكمیل ، و  االختیار من متعد  

أم�ا  س�ؤاال ،   ) 49( التجربة االس�تطالعیة لالختب�ار فق�د اتف�ق     بعد استطالع رأي المحكمین ، و 

فیما یخض البرنامج التعلیمي فقد قام الباح�ث بإع�داد برن�امج تعلیم�ي اقترح�ھ لدراس�ة م�شكالت             

أما بخصوص عینة الدراسة فقد شمل البحث كل طالبات شعبة الطفولة في الفرق . تلوث البیئة 

 ، حیث كانت الدراسة 96/97األربعة دون باقي شعب كلیة التربیة بسوھاج في العام الجامعي 

لب�ة ، وطالب�ات الفرق�ة الثانی�ة وع�ددھن         طا ) 125( ع�ددھن   مسحیة لطالبات الفرق�ة األول�ى و      ال

طالب�ات الفرق�ة الرابع�ة    طالب�ة ، و  ) 125( ثالث�ة وع�ددھن   طالب�ات الفرق�ة ال   طالبة ، و   ) 105(

أم�ا الدراس�ة التجریبی�ة للبرن�امج التعلیم�ي المقت�رح فق�د ت�م تطبیقھ�ا          . طالب�ة   ) 125( ع�ددھن  و

  ) .  كمجموعة تجریبیة.( آخر بعديطالبة تطبیقا قبلیا و) 125(ولى كل طالبات الفرقة األعلى 
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  : قد اعتمد الباحث في دراستھ على المصطلحات التالیة و

حی��ث ح��دد ھ��ذه .  ـ االتج��اه نح��و تل��وث البیئ��ة     3. ـ التح��صیل المعرف��ي     2. ـ تل��وث البیئ��ة     1

   .المفاھیـم ، و تبنى تعار یف إجرائیة لھا 

ى قب�ول بع�ض ف�روض البح�ث     قد توصل الباح�ث ی�سري م�صطفى ال�سید ف�ي األخی�ر إل�             و      

  . رفض بعض ھذه الفروض الفرعیة و

  : وجاءت توصیات البحث كما یلي       

ـ ینوه الباح�ث إل�ى أھمی�ة اإلس�راع  بإع�ادة النظ�ر ف�ي مق�ررات إع�داد المعل�م ف�ي جمی�ع ش�عب                     

  .الواديكلیات التربیة بجامعتي أسیوط و جنوب 

عل�وم  ق الت�دریس و تكنولوجی�ا التعل�یم و   ـ ضرورة التكامل بین المتخصصین في المناھج و طر     

إنتاج المواد التعلیمیة التي تن�اقش م�شكالت تل�وث    و.. خطیط برامج التربیة البیئیة    عند ت  .البیئة  

  .البیئة 

ب ـتدری� داد و التربیة البیئی�ة ف�ي خط�ط إع�    ـ ضرورة استخدام موضوعات استراتیجیات تدریس 

  .المعیدین و المدرسین المساعدین لتخریج كوادر علمیة من أعضاء ھیئة التدریس 

ن ـم�  لی�ھ إلم�ا توص�لت     ،نتب�اه الباحث�ة  ستفادة من ھذه الدراسة من حیث لفتھا إل  وقد تمت اإل       

 ق�صد تخ�ریج  ،  بیئیا تكوینا  - طالبات شعبة الطفولة – المعلمینالنقص في تكوین    نتائج تخص   

، األم�ر   بینم�ا یبق�ى الوض�ع  مبھم�ا ف�ي بالدن�ا       ة البیئیة على م�ستوى م�صـر   ربیالقائمین على الت  

  . لدیناوخاصة في أذھان المعلمین أكثر بشؤون البیئة في التعلیم محلیا ھتمام الذي استدعى اإل

  :ب ـ الدراسة الثانیة 

مدى تن�اول  "  بعنوان ،) مناھج و طرق التدریس ( ھي رسالة ماجستیر في التربیة تخصص     و

كت��اب األحی��اء لل��صف األول الث��انوي بدول��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة ل��بعض جوان��ب التربی��ة  

      . 2001 -جامعة عدن ـ كلیة التربیة . للباحث عبد المنعم محمد درویش " . البیئیة 

  : وعن مبررات ھذه الدراسة ھي 

 المن�اھج الحالی�ة  ، حی�ث أنھ�ا تق�دم الق�ضایا        صعوبات تحقیق أھداف التربیة البیئیة في ظل  - 1

ع��داد الم��تعلم أكادیمی��ا م��ع تجاھ��ل الجان��ب الوج��داني   البیئی��ة ف��ي ص��ورة محت��وى علم��ي فق��ط إل  

  .والمھاري في تقدیم القضایا والمشكالت البیئیة في المناھج مما یفقدھا األھمیة 
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جرائیة أو أنشطة إلبیئیة بصورة  الصعوبات التي تواجھ المعلمین أنفسھم في تقدیم القضایا ا- 2

ص�فیة وال ص�فیة أثن�اء عملی�ة التعل�یم وال�تعلم ، م�ع ع�دم رب�ط الم�ادة العلمی�ة بالبیئ�ة المحلی��ة أو             

  .لى الحل إبصورة مشكالت تحتاج 

طبیع��ة النظ��ام المتعل��ق ب��الیوم الدراس��ي والح��صص التقلیدی��ة الت��ي ال ت��سمح كثی��را بالقی��ام       - 3

ح�دى المعوق�ات ف�ي تحقی�ق أھ�داف التربی�ة       إھ�داف  تعتب�ر ك�ذلك م�ن       بأنشطة مناسبة لتحقیق األ   

   .البیئیة 

مدى تن�اول كت�اب م�ادة األحی�اء المع�د       رؤیة - :و قد ھدف الباحث من خالل دراستھ إلى          

و مقارنة من حیث األھمیة والثقل لطالب الصف األول الثانوي للموضوعات و المفاھیم البیئیة 

كما ھدفت الدراسة إلى تقدیم ت�صورات و مقترح�ات للجھ�ات    .لطالب ـین و اذلك برؤیة المعلمـ 

التعل�یم و ال�شباب بم�ا ی�ساھم ف�ي تك�ریس القناع�ات بأھمی�ة التربی�ة           ة و ــالمعنیة في وزارة التربی   

  .البیئیة و ضرورتھا للمجتمع اإلماراتي 

  : كانت األسئلة التي جاءت ھذه الدراسة لإلجابة علیھا ھي كاآلتي و 

لخصائص الرئی�سیة لكت�اب األحی�اء المق�رر لل�صف األول الث�انوي ف�ي دول�ة اإلم�ارات           ـ ما ا  1

  ؟  المتحدة و مدى إشراكیتھ للطالبالعربیة

 ـ ما حجم و كفایة الموضوعات البیئیة ف�ي كت�اب األحی�اء المق�رر لل�صف األول الث�انوي ف�ي          2

    البیئیة ؟  للتربیةدولة اإلمارات العربیة المتحدة إلكساب المفاھیم الالزمة

 ـ ما مدى تحقی�ق المف�اھیم البیئی�ة ف�ي كت�اب األحی�اء المق�رر لل�صف األول الث�انوي ف�ي دول�ة             3

ت الطلب���ة اإلم���ارات العربی���ة المتح���دة و ن���سب تكرارھ���ا ، و م���دى مالءمتھ���ا لترس���یخ اتجاھ���ا  

   اإلیجابیة نحو البیئة ؟

بیئیة المتضمنة في كتاب األحیاء  ـ ما تقویم الطلبة و أعضاء الھیئة التدریسیة للموضوعات ال4

المق�رر لل��صف األول الث��انوي ف�ي دول��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح�دة ؟ و ھ��ل توج��د ف��روق ذات     

  ل منھما تعزى إلى تغییر الجنس ؟ داللة إحصائیة بین تقویمات ك

  : أما اإلجراءات التي قام بھا الباحث لإلجابة على األسئلة السابقة فھي كالتالي 

 قائم�ة بالمف�اھیم البیئی�ة الت�ي یفت�رض أنھ�ا ت�الءم ط�الب ال�صف األول ث�انوي بدول�ة             ـ إع�داد   1

  .اإلمارات العربیة المتحدة  بشكل خاص ، و الدول العربیة بشكل عام 
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 ـ عرض المفاھیم البیئیة على محكمین للتأكد من ص�دقھا ، و كان�ت ن�سبة االتف�اق العام�ة م�ع         2

  .%87المحكمین 

باس�تخدام الم�نھج الوص�في    ) أداة البح�ث  ( ب األحی�اء بموج�ب المعی�ار     ـ تحلی�ل محت�وى كت�ا     3

  .التحلیلي الذي یقوم على أسلوب تحلیل المحتوى ، و باعتماد الفكرة كوحدة للتحلیل 

ح��صر عین��ة الدراس��ة م��ن الطلب��ة و المعلم��ین للتع��رف عل��ى اتجاھ��اتھم نح��و الموض��وعات  وت��م 

 م ل�� مع) 30( طال��ب و طالب��ة و   )450 ( لدراس��ةالبیئی��ة ف��ي كت��اب األحی��اء ، و كان��ت عین��ة ا     

  . معلمة قاموا بتعبئة االستمارة بعد التأكد من صدقھا و ثباتھا و

المقرر للصف األول الثانوي ) النظري و العملي (الدراسة كتاب األحیاء ھذه و قد شملت 

األول  و ط�الب و طالب�ات ال�صف    ) 1999 ـ  1998 (بدولة اإلمارات العربی�ة المتح�دة ل�سنة    

الث��انوي بم��دارس مدین��ة أب��و ظب��ي التابع��ة لمنطق��ة أب��و ظب��ي التعلیمی��ة بدول��ة اإلم��ارات العربی��ة   

المتحدة ، و مدرسي و مدرسات م�ادة األحی�اء لل�صف األول الث�انوي بم�دارس مدین�ة أب�و ظب�ي           

   .التابعة لمنطقة أبو ظبي التعلیمیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة 

  :  تمحورت الدراسة حولھا فھي أما المصطلحات التي

  .البیئة ـ التربیة البیئیة ـ المفھوم البیئي ـ المرحلة الثانویة 

أم��ا مجتم��ع الدراس��ة فإن��ھ یتك��ون م��ن جمی��ع الم��دارس الثانوی��ة التابع��ة لمنطق��ة أب��و ظب��ي       

ق��ام الباح��ث باختی��ار  )  بن��ات 06 بن��ین ، 06( مدرس��ة ثانوی��ة  ) 12( التعلیمی��ة الب��الغ ع��ددھا  

مدارس مناصفة بین المدارس الثانویة للبنین و البنات ، بلغ عدد طالب الم�دارس ال�ست          ) 06(

طالب�ا و طالب�ة ، ق�ام الباح�ث ب�شمولھم جمیع�ا ، حی�ث وزع           ) 1050( في الصف األول ثانوي   

علیھا االس�تمارة و ق�ام ب�شرح م�ضمونھا و اإلجاب�ة عل�ى استف�سارات الط�الب  ، و ف�ي النھای�ة              

  . استبانھ فقط   ) 450( ت المعادة و المقبولة ھي كانت االستبیانا

طالبة ، قد أجابوا على االستبیان و أعادوه ، أما مجتم�ع الھیئ�ة        ) 231( طالبا و    ) 219( أي  

 ) 39( التعلیمیة الذین یدرسون مادة األحیاء للصف األول الث�انوي ف�ي الم�دارس الثانوی�ة فھ�و          

  .فقط  ) 30( ستجاب منھم مدرسا و مدرسة تم شمولھم جمیعا ، و ا

  : و توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 
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شراكیة الكتاب للطالب م�ن حی�ث ال�صور و األش�كال و األن�شطة الذاتی�ة و ع�رض        إ ـ معامل  1

  .المادة العلمیة كانت ضعیفة 

ع�دد ال�صفحات ، كم�ا    ب ـ نسبة الموضوعات المخصصة للبیئة في الكتاب كانت متدنی�ة قیاس�ا    2

  . مقارنة بالمفاھیم الواجب توافرھا %34بة المفاھیم البیئیة الموجودة تشكل نسبة أن نس

 ـ أغفل الكتاب المفاھیم البیئیة التي تھم دولة اإلمارات العربی�ة المتح�دة ب�شكل خ�اص ، و ل�م       3

  .تتضح أھداف المفاھیم ذات الصلة بالتربیة البیئیة بصورة دقیقة 

اب ت� دة العلمی�ة المت�ضمنة ف�ي الك   ن الم�شمولین بالدراس�ة للمـــ�ـا    ـ جاء تقویم الطلب�ة و المعلم�ی   4

بمستوى متدن ، و لم تظھر فروقات ذات داللة إحصائیة ب�ین تقویم�ات الطلب�ة و المعلم�ین تبع�ا          

  .لعامل الجنس 

  : و كانت توصیات الدراسة كما یلي 

ة البیئیة  و ترسیخ  ـ تحسین مستوى المادة العلمیة بما یضمن وضوح أھداف و مفاھیم التربی  2

ال�وعي بالموض��وعات البیئی�ة ، و إب��راز دور الطال�ب ف��ي حمای�ة البیئ��ة لزی�ادة معام��ل اش��راكیة      

  .الكتاب للطالب على جمیع المستویات  

 ـ دعوة وزارة التربیة و التعلیم لمعالج�ة الق�ضایا الت�ي ح�صلت عل�ى اس�تجابات ض�عیفة تبع�ا          3

  .یسیة لعینة ممثلة لمجتمع الدراسة لرؤیة الطــالب و أعضاء الھیئة التدر

 ـ االھتمام بالجانب العملي بإقامة الحدائق البیئیة و المعامل و المختبرات البیئیة و المع�ارض   4

لمام إحدى نتائج ھذه الدراسة تؤكد مدى إن  إ .بالمدارس لتعزیز الجانب التجریبي لدى الطالب       

حی�اء ل�دیھم ،   رراتھم وبالتحدی�د ف�ي كت�اب األ   م�اراتي بمواض�یع البیئ�ة ف�ي مق�        الطالب والمعلم اإل  

  .مور لدى معلمینا ھذه األأھمیة لذلك تكونت الرغبة لدى الباحثة في معرفة 

  : جـ ـ الدراسة الثالثة 

ل��صاحبھا عب��د ال��رحمن   " لألمی��ة البیئی��ة ب��ین ال��شباب الج��امعي     " ھ��ي دراس��ة میدانی��ة   و

ق�د ھ�دفت الدراس�ة    و.1997نفس البیئ�ي ، جامعة اإلسكندریة ـ مصر ـ تخصص علم ال   العیسوي ،

ھ��ا إل��ى التع��رف عل��ى مق��دار المعرف��ة بالمعلوم��ات الت��ي تحف��ظ البیئ��ة و س��لوكیات األف��راد حیال     

  . تقویمھم للوضع البیئي في الوقت الراھن و
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  : فروض الدراسة 

  . ـ أن اإلناث أكثر وعیا بالبیئة من الذكور  1

  .مات البیئیة عن صغار السن  ـ أن كبار السن أكثر إلماما بالمعلو2

  . ـ أن أرباب  المؤھالت و الوظائف األعلى أكثر حرصا على سالمة البیئة من غیرھم 3

  . ـ أن المتزوجین أكثر اھتماما من غیر المتزوجین 4

  : قد كانت المفاھیم المركزیة لھذه الدراسة ھي و

  .ة األبجدیة و الوظیفة المیاه الملوثة ـ تلوث الھواء ـ مصادر تلوث المیاه ـ األمی

خصیة فردیة مع عدد عتمدت ھذه الدراسة على إجراء مقابالت شإأما أدوات الدراسة فقد 

إل�ى  و.  م�دى األخط�ار الت�ي تتع�رض لھ�ا      ن�ة للتح�اور معھ�م ف�ي م�سألة البیئ�ة ، و      من أف�راد العی   

وث ــــشكلة التلستبیان لكشف مدى إلمام الفرد بقضایا البیئة و م  إستمارة  إجانب ذلك تم تصمیم     

آخر عملي سلوكي وستبیان جانبا نظریا و تضمن اإل . ال البیئة و نظافتھا     سلوكیاتھ الفعلیة حیـ  و

تك�ون  الخ و...بعض األشیاء من النوافذ كما یبدو في بعض العادات السلوكیة للفرد نفسھ كإلقاء      

بقی��ة )  ب��نعم  أو ال (س��ؤاال تتطل��ب اإلجاب��ة علیھ��ا   ) 24( س��ؤاال منھ��ا  ) 44( س��تبیان م��ن اإل

  ) . دائما ، أحیانا ، نادرا ، ال إطالقا ( األسئلة متعددة االختیار 

ا و ت��ضمنت األس��ئلة مف��ردات لتق��ویم الوض��ع البیئ��ي و م��سؤولیة الدول��ة و األف��راد حیالھ�� 

ف�ي نھای�ة   اكن األكث�ر معان�اة م�ن التل�وث ، و    مبلغ معان�اة الف�رد م�ن تل�وث البیئ�ة و معرف�ة األم�            و

رة وتلقائیة ـان ورد  سؤاال مفتوح النھایة لیبدي فیھا المشارك في البحث آراءه بطریقة حستبیاإل

ذل��ك إل��ى جان��ب  و. سھ الشخ��صي حی��ال ق��ضیة البیئ��ة   لیعب��ر ع��ن إح��سا وبأس��لوبھ الشخ��صي و

  .حالتھ االجتماعیة یان على بیانات عن جنس المشارك وسنھ ومؤھالتھ ومھنتھ وستبحتواء اإلإ

  : اسة موضوعات تنحصر في محاور خمس ھي قد تناولت الدرو

  . ـ محور العادات السلوكیة الفعلیة للفرد 1

  . ـ محور ثقافة الفرد البیئیة أو وعیھ البیئي في مقابل األمیة البیئیة 2

  . ـ محور دور الفرد و المجتمع قي  التلوث و الحفاظ على البیئة 3

  .اناة منھ  ـ محور شعور الفرد بأخطار التلوث و مبلغ المع4

  . ـ محور أسباب التلوث و كیفیة التخلص من القمامة 5
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و ق��د توص��لت الدراس��ة ف��ي األخی��ر إل��ى الك��شف ع��ن وج��ود ف��روق ب��ین الثقاف��ة النظری��ة      

ال�سلوك الفعل��ي ، و ل��ذلك یتع�ین تحوی��ل معلوم��ات الن�اس و مع��ارفھم إل��ى واق�ع س��لوكي حی��ال      و

ة ـئ�  األمی�ة الوظیفی�ة المرتبط�ة بالبی   مطال�ب بمح�و  البیئة ، و أن المجتمع بأكملھ و بكل مؤس�ساتھ     

  .التلوث و

 كم��ا و ت��دعو الدراس��ة إل��ى ض��رورة تنمی��ة ال��سلوك الفعل��ي و الع��ادات العملی��ة الواقعی��ة        

المرتبطة بالمحافظة على البیئة و تحسینھا و الحفاظ على ال�صحة العام�ة و ن�شر الثقاف�ة البیئی�ة             

بیئ�ي و خل�ق ال�شعور بااللتح�ام ب�ین الف�رد و بیئت�ھ و تك�وین         أو التربیة البیئیة و تنمیة الضمیر ال     

  .العادات اإلیجابیة تجاه البیئة بحیث یقوم كل فرد بواجبھ حیال البیئة 

. ھتمام بقضیة البیئة و حمای�ة األف�راد م�ن أخط�ار التل�وث      الدولة إلى اإلیدعو الباحث   كما  

 شروعات إیجابی��ة لحمای��ة البیئ��ة  ذل��ك بأس��الیب مختلف��ة ت��شریعیة و إمكان��ات مالی��ة و عم��ل م��     و

كتساب قدرة أكبرعلى إستفادة من ھذه الدراسة كانت من خالل    وعن اإل  .استثمارھا و تجمیلھا  و

  .ستمارة أكثر تحدید أسئلة اإل

  : د ـ الدراسة الرابعة 

دور مؤس�سة التعل�یم الث�انوي    : " و ھي رسالة ماجستیر في عل�م االجتم�اع البیئ�ي بعن�وان              

ـ  ةدراس�ة میدانی�ة بثانوی�ة م�صطفى ب�ن بولعی�د بال�شریعة والی�ة ـ تب�س          ".  البیئ�ي  في نشر ال�وعي 

 ، سعى من خاللھا لإلجابة 2008 ـ 2007للباحث بورزق نوار ، التي قام بھا خالل العام الجامعي 

  : عن سؤال مركزي ھو 

  ـ ما ھو دور مؤسسة التعلیم الثانوي الجزائري في نشر الوعي البیئي ؟ 

  : الدراسة كإجابة على تساؤالت فرعیة ھي وقد جاءت 

  . ـ ھل أن إدارة مؤسسة التعلیم الثانوي تعمل على نشر الوعي البیئي ؟ 1

  . ـ ھل أن أستاذ التعلیم الثانوي یعمل على نشر الوعي البیئي ؟ 2

  . ـ ھل تعمل المناھج التربویة للتعلیم الثانوي على نشر الوعي البیئي ؟ 3

لباح��ث للت��ساؤالت فق��ط  ، و ع��دم اعتم��اده عل��ى الفرض��یات ، و احت��واء       و یالح��ظ اس��تخدام ا 

ـ البیئة ـ الدور ـ التعل�یم الث�انوي ـ مؤس�سة       : الدراسة على مجموعة من المفاھیم المركزیة مثل 

  .التعلیم الثانوي ـ الوعي البیئي ـ المنھاج 
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  : و تمثلت األھداف األساسیة للبحث فیما یلي 

بة النظ�ام التعلیم�ي الجزائ�ري للم�ساھمة ف�ي حمای�ة البیئ�ة م�ن خ�الل             ـ الكشف ع�ن م�دى اس�تجا       

  .مؤسسة التعلیم الثانوي 

للتعلیم الثانوي في نشر ال�وعي  ) اإلدارة ـ األستاذ ـ المنھاج   ( ـ الكشف عن مدى إسھام كل من 

  . البیئي خاصة في ظل اإلصالحات التي یعرفھا القطاع 

و یق��ول .  عل��ى االس��تمارة و المالحظ��ة و المقابل��ة و ق��د اعتم��د الباح��ث ف��ي جم��ع البیان��ات

الباحث أن دراستھ شملت تالمیذ المؤس�سة بمختل�ف م�ستویاتھم ، و أن البح�ث ق�د اقت�صر عل�ى             

الكشف : سنوات اإلصالح فقط  و یرجع ذلك إلى تماشیھ مع أھداف الدراسة و التي تنص على 

للتعل�یم الث�انوي ف�ي ن�شر ال�وعي البیئ�ي       ) األس�تاذ ـ اإلدارة ـ المنھ�اج     ( عن مدى إسھام كل من 

  .خاصة في ظل اإلصالحات التي یعرفھا القطاع 

 ) 120(و أما عینة الدراسة فقد اعتمد الباحث على العینة الطبقیة ، وقد بلغ ألفراد العینة  

و ق��د تناول��ت الدراس��ة  . ف��ردا ، و ق��د ت��م اختیارھ��ا باعتم��اد طریق��ة العین��ة الع��شوائیة المنتظم��ة    

  : ضوع من خالل ثالث محاور ھي المو

  .ـ دور إدارة الثانویة في نشر الوعي البیئي 

  .ـ دور األستاذ  في نشر الوعي البیئي 

  .ـ دور المنھاج  في نشر الوعي البیئي 

طالبا ، غیر  ) 120( سؤاال ، و وزعت االستمارة على    ) 55( و تكونت االستمارة من     

    ـع م�  المطلوب�ة ت�م تعام�ل الباح�ث     م�ستوفیة لل�شروط العلمی�ة   أنھ بعد اس�تبعاد االس�تمارات غی�ر ال        

  . استمارة فقط  ) 112( 

ـ و قد توصل الباحث لإلجابة على السؤال المركزي من خالل اإلجابة على التساؤالت الفرعیة 

  .بحیث توصل إلى أن اإلدارة تلعب دور ضعیف جدا في نشر الوعي البیئي . 

  .الباحث یفتقدون للمبادرة ، و یتقیدون فقط بما جاء في البرامج ـ أما األساتذة فإنھم یؤكد 

ـ أما المناھج فقد استنتج الباح�ث أن�ھ و م�ن خ�الل دراس�تھ ف�إن المعالج�ة نظری�ة فق�ط ، و تأخ�ذ                    

المواضیع البیئیة العالمیة دون المحلیة التي تأتي من واقع التلمیذ ، و باعتبارھا ذات بعد نظري 

  .ناقصة لدى التالمیذ ، فال یتجاوب مع ھذا المنھاج كل ما ھو منتظر یجعلھا تكون مھارات 
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  :و بالتالي فإن الباحث قد توصل لإلجابة عن السؤال المركزي كما یلي 

  .مؤسسة التعلیم الثانوي دورھا مقبول في عملیة نشر الوعي البیئي 

عي البیئ�ي م�ن   إن ھذه الدراسة قد تناول�ت مؤس�سة التعل�یم الث�انوي و دورھ�ا ف�ي ن�شر ال�و           

  ) . اإلدارة ـ األساتذة ـ المنھاج ( خالل عناصر ثالث 

و ل��ذلك فإنھ��ا ل���م تتن��اول األس���اتذة ب��شكل تف���صیلي ، و اقت��صرت عل���ى تن��اولھم كإح���دى       

 ، كم�ا أن  للدراسة الحالیةتخاذ األساتذة محورا إة إلى ث األمر الذي دفع الباح   العناصرالتعلیمیة ، 

 وق�د تم�ت   .لیس على تساؤالت فقط دراسة و لسیر في ال  لفرضیات    عتمد على   ت الدراسة الحالیة 

ل��ى غی�اب المب�ادرة الشخ�صیة ل��دى    إش�ارتھا ف�ي النت�ائج    إس�تفادة م�ن ھ�ذه الدراس�ة م��ن حی�ث      اإل

 معرف�ة ھ�ذا   الدراسة الحالیة ستھدفت إ لذلك  ، الدراسة تلكاألساتذة على مستوى الثانویة مجال    

  .الحالیة الدراسةل ساتذة الثانویتین مجاأالجانب لدى 

و ھف�وات ـ ت�دعیما     بالرغم مما قد تحملھ من نق�ائص أ ھما یكن تبقى الدراسات السابقة ووم

م�دھا  وأ ـطعن الخمكان قدر اإلإبعادھا ا للباحث في توجیھ مسار دراستھ و عونلمشكلة البحث و  

 عملی�ات  ف�ت إال توقو،  یوج�د عم�ل كام�ل ف�ي می�دان العل�م         عموم�ا ال  و .بكل المعلومات المفی�دة     

الدراسات الحدیثة أثبتت أن العل�م الح�دیث الب�د أن تك�ون نتائج�ھ مج�رد            و. البحث العلمي نھائیا    

جتماعی�ة فق�ط   ، وھذا لیس على مستوى العل�وم اإل حتماالت ، تحتمل الصدق كما تحتمل الخطأ      إ

، ویشرع فما أثبت صحتھ باألمس قد یثبث خطأه الیوم  .نما حتى على مستوى العلوم الدقیقة  إو

وكثی��را م��ا یح��دث ھ��ذا ب��البحوث  الطبی��ة م��ثال فم��ا بال��ك ب��البحوث         ف��ي البح��ث حول��ھ مج��ددا    

  .االجتماعیة 
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  : دوره في المجتمع  أھمیة التعلیم و: أوال

وق�د  . األلفی�ة الثالث�ة ال�ذي یعتب�ر التعل�یم وس�یلتھ ل�ذلك        إن�سان   ھإن مجتم�ع الغ�د ی�نھض ب�            

 م�ن  ال�شرائح   ءاابت�د أصبح الجمیع یدرك بأن التعلیم ھو أمن البد أن یتفق الجمی�ع عل�ى ت�وفیره        

ف��ین  ومنظم��ات المجتم��ع الم��دني ، م��ع ض��رورة  االجتماعی��ة الب��سیطة إل��ى غای��ة جماع��ات المثق

 و متغیرات���ھ ع���ن طری���ق التط���ور   ر یتماش���ى التعل���یم م���ع متطلب���ات الع���ص  الح���رص عل���ى أن

  .واإلصالح

 ت��درًجا ف��ي ھ ق�د ش��ھد التعل��یم فی�  والمجتم�ع الجزائ��ري كمجتم��ع دام احتالل�ھ ق��رن ورب��ع            

ي ، و ی�شھد التعل�یم ف�ي     الفرن�س  منظومة تربویة تخ�دم م�صالح الم�ستعمر    إصالحھ بعد ما ورث   

ص��الحھ م��ن خ��الل مواكب��ة التغیی��ر والتط��ور ال��ذي  ف��ي اآلون��ة األخی��رة مح��اوالت إل الجزائ��ر و

تم�اد نظ�ام الت�دریس بالكف��اءات ،    البح�وث المرتبط�ة بالعملی�ة التعلیمی�ة ، باع    ت�شھده الدراس�ات و  

معلومات ، بل إع�داد الم�تعلم    حیث لم یعد التعلیم تلقینا لل،ھو توجھ عالمي معاصر في التعلیم      و

  . نفسھ تعلًما بلیكون مفكًرا ومبدًعا و م

 دائًما رأس حركة التغییر ، فإنھ المدخل الحقیقي الذي یمك�ن ع�ن طریق�ھ    وألن المعلم یبقى         

الفعال في أي نظام تعلیم�ي  ویره ، باعتباره العنصر المؤثر و  االنطالق في إصالح التعلیم و تط     

ذ و اتج�اه  ـــ أھمیتھ في العملیة التربویة تقع على عاتقھ مسؤولیات اتجاه التالمی وباإلضافة إلى . 

 تشكیل مجتمع لىإتھدف  ھو ما یحقق حیاة تعلیمیة ات ، المعلم لھذه المسؤولیتحملالمجتمع ، و

أن�ھ قب�ل ذل�ك كل�ھ ھ�و       و ،قدرتھ على أنھ صانع مستقبلھ بیدی�ھ    یقوم على رؤیة اإلنسان و      ، جدید

ن�ھ الب�د م�ن  التط�رق ألھمی�ة التعل�یم ودوره ف�ي        إلذلك ف .  ر مما ھو صنیعتھ     ثیخھ أك صانع تار 

تحدیات المستقبل ، كم�ا أن�ھ   أھم وسیلة لبناء الشعوب ومواجھة متغیرات و  یعتبر ذإالمجتمع ،   

ن جمی��ع ال��دول الت�ي تق��دمت ج��اء تق�دمھا و نھ��ضتھا م��ن بواب��ة   أل .ھ�و البدای��ة الحقیقی��ة للتق�دم   

ال و.. ي أولوی��ة برامجھ�ا و سیاس��تھا  ب�ل إن ال��دول المتقدم�ة نف��سھا  ت�ضع التعل��یم ف�     "التعل�یم ، 

فإن كمیة المعلومات و المعرفة . یمكن أن ندخل إلى مجتمع جدید بلغة ال یعرفھا ھذا المجتمع 

كما برزت حاجة الفرد و المجتمع إلى .. ا شھر ) 18( البشر تتضاعف اآلن كل     التي یملكھا   

كذلك إح�داث الت�وازن ب�ین وظ�ائف جدی�دة وفق�ا       تنسق مع طبیعة العصر ، و      ضروریة   قدرات
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 ل��ذلك فالحاج��ة ماس��ة للتعل��یم  ) .21 ـ�  20 ،2003 :ح��سن ش��حاتة  . (  "لظ�روف المجتم��ع و البیئ��ة 

  .  األصعدةع كل المستجدات وعلى كل بغیة التواصل م

 العل�م للعل�م ، باعتب�ار     ، المنطلق األول ینبع م�ن مب�دأ      للعلم و على العموم ھناك منطلقین    

أن العلم أو الثقافة ھدف في حد ذاتھ ، و أن نشر الثقافة و العل�م كھ�دف أول  س�یحقق بطریق�ة       

و المنطلق الثاني و یحمل مبدأ العلم للمجتمع ، و علیھ .. غیر مباشرة أھداف التنمیة  و التقدم 

دى ك�ل ھ�ذا إل�ى تأكی�د     و ق�د أ .. فأي مخطط تربوي یجب أن یھ�دف أوال إل�ى خدم�ة المجتم�ع              

 تحق��ق أنالنظ��رة إل��ى التعل��یم باعتب��اره نوع��ا م��ن االس��تثمار و أداة م��ن أدوات اإلنت��اج علیھ��ا     

خاص�ة  ) 66 ،2002 ، إب�راھیم ع�صمت مط�اوع   .(أقصى عائد اجتماعي ممكن بأق�ل تكلف�ة ممكن�ة        

   . ما خطط لھ من قبل خبراء ومختصین تربویین إذان ھذا االستثمار مضمون العائد أو

ھو الوس�یلة الت�ي   "من خالل ما یقدم فیھ من أنشطة تربویة مختلفة ، والتعلیم في الواقع و   

ة یمكن عن طریقھا تحقیق أھداف المجتمع ، فیما یتعلق باتج�اه نم�و أف�راده ف�ي الن�واحي العقلی�        

تنم�ي  وظ كیان�ھ  ــ�ـ القیمیة في االتجاھات التي یرى أنھا تحف    لوجدانیة والسلوكیة والروحیة و   او

عقی�ل  .( "أھدافھ ویكون تحقق آمالھ بقدر ما ینال منھ الفرد  ورفاھیتھ ، و  تضمن تقدمھ ثقافتھ و 

ن المجتم�ع ھ�و   إ متتالی�ة ف�  أجی�ال  التعل�یم ت�شمل ع�دة     أھ�داف ن  ألو ).39 ، 2008 محمود رف�اعي ،   

  .استخدامھ أحسن إذا منھ خاصة األكبرالمستفید 

من ث�م ال ینبغ�ي   اإلنسان إلى اهللا تعالى ، ورب فالتعلیم یعد نمطا من أنماط العبادة التي تق      

 ھذا لن یكونو. ق أو إلحداث الضرر واإلفساد أن نسيء استخدامھ في إفساد العقیدة أو األخال

فل�یس  .. إال من خالل نقل ثقافة ذھنیة صالحة تمكن األفراد م�ن ح�سن اس�تخدامھا ف�ي حی�اتھم         

یب لل�شباب عل�ى   لكن�ھ أی�ضا ت�در   و.. ت االمھ�ار  مجرد تدریب على تحصیل المعارف و  التعلیم

، )32، 2007،مجدي صالح طھ المھدي   ).( لتوحید  ا( زة التدین ــفي مقدمتھا غری  والغرائز،تنمیة  

، ن�سان حی�اة طبیعی�ة    ن�سان ال�ذي ثب�ت م�ؤخرا ض�رورتھ لیع�یش اإل          ي لإل انوھو الجانب الروح  

  .خاصة من الجانب العقلي 

دور فاع��ل ف��ي ص��یاغة أوض��اع   عل��ى ح��د س��واء النامی��ةلتعل��یم ف��ي  ال��دول المتقدم��ة و ول

لتعل��یم ی��تم توظیف��ھ اجتماعی��ا   س��لوكا ، أي أن ا ووج��دانابناتھ��ا فك��را وت��شكیل أبنائھ��ا وو الدول��ة 

ة م���ن آلیات���ھ ك���ي ت���شكل نوعی���ة جدی���دم���ضامینھ وجی���ھ فل���سفتھ وأھداف���ھ وتت���ولى الدول���ة توو"
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ائمة سعیا نحو مستقبال منشود ، لقالقدرات للتفاعل مع األوضاع االمواطنین تمتلك المھارات و

مؤس��سات ح��وارات فكری��ة تحت��شد لھ��ا ك��ل فئ��ات ول��ب التعل��یم وفاق��ا مجتمعی��ا عام��ا وھن��ا یتطو

 حال التعل�یم  أنلذلك نجد  . )17، 2006حسن شحاتة،".(المھتمین  بالتعلیمالدولة من المھمومین و 

وم�ا   -یمك�ن م�ن خ�الل التعل�یم     نھ أباإلضافة إلى  . مجتمع في أي یعبر دوما عن النظام السائد   

إی�صال الثقاف�ة    - من مناھج وجھود للمعلمین في تنفیذ تلك المناھج عن وع�ي وإدراك        ھیتضمن

   . بعناصرھا المادیة والمعنویة إلى األجیال الصاعدة 

 ھ�و  وسنة من سنن الحی�اة  ن التغیر االجتماعيإفن حركة الحیاة مستمرة في المجتمع      وأل

ال��سلبیة للمواق��ف واألوض��اع الحالی��ة ، ودراس��تھا واالنتق��ال إل��ى أوض��اع     ال��شعور بالمع��الم  " 

 ،2006،م�وراد مرداس�ي  ".(قت�ھ م�ع البیئ�ة الت�ي یع�یش فیھ�ا       دوار الف�رد وعال أجدیدة تحسن فیھ�ا     

وحتى یتحقق التغیر االجتم�اعي المطل�وب ، یلع�ب التعل�یم دور ھ�ام ف�ي م�سایرة ك�ل م�ا             .)172

 تغییرات ویستجیب لھا من خالل محتوى المنھج ، إال أن نیجري في المجتمع وفي العصر م   

                           .قد تمس بعض األساسیات في المجتمع جتماعي وإھناك مشكالت تصاحب أي تغیر 

البح��ث ف��ي أس��بابھا  "  ل��ذلك ف��التعلیم ال یتخل��ف ع��ن التعام��ل م��ع تل��ك الم��شكالت  وع��ن    

بعد ذلك اقتراح الحلول المناسبة لھا سواء كان ذلك وتقصي مصادرھا ودراسة مظاھرھا ، ثم 

ف��راد المجتم��ع منھ��ا قب��ل ح��دوثھا أو وقوعھ��ا أخ��ذا ف��ي   أعل��ى الم��ستوى الوق��ائي ،ال��ذي یح��ذر  

الحسبان تجارب اآلخرین وممارساتھم ، أو كان ذل�ك عل�ى الم�ستوى العالج�ي بع�د أن ح�دثت             

     ) .129 -128 ، 1984ب�د العل�یم مرس�ي ،    محم�د ع  ( " .المشكلة وبدأ المجتمع یعاني منھ�ا بالفع�ل       

للح�رص عل�ى الت�راث االجتم�اعي للمجتم�ع فینقل�ھ م�ن          "  یستخدم التعلیم ف�ي الوق�ت نف�سھ          كما

وعل��ى العناص��ر ..جتم��اعي ی��شتمل عل��ى العناص��ر المادی��ة وھ��ذا الت��راث اإل.. جی��ل إل��ى جی��ل 

 عملیة س�یرورة الثقاف�ة   ظ یحفآخروبمعنى ).125، 1984،  محمد عبد العلیم مرسي   ..".( المعنویة  

.    

 تعری��ف األم��ة ، وفق��ا ألي ام��ل منف��رد م��سئول ع��ن نج��اح الف��رد و   التعل��یم أھ��م ع ویبق��ى 

غی�ره م�ن    واألمریكی�ة  المتحدة و قد أظھرت دراسات مكتب اإلحصاء في الوالیات        " ،للنجاح

 م�ن  المنظمات أن قدرة الناس على الك�سب تزی�د ب�شكل ملم�وس م�ع زی�ادة م�ا یح�صلون علی�ھ           

 ، آخ�رون ودون�ا أوت�شیدا   (  " .یساعد التعلیم على المنافسة ف�ي االقت�صاد الع�المي      م ، و  ـالتعلی
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حت�ى م�ن الجان�ب    ل في تنمیة المجتمع وتط�ویره  عالتعلیم أصبح یعول علیھ بالف    ف  . )111 ،   2004

 جریت عل�ى الم�دى الطوی�ل عل�ى عین�ة     أ التيحدى الدراسات االجتماعیة    إأن  ذ  إقتصادي ،   اإل

 أن ھ�ؤالء ال�ذین   ، وذلك ف�ي المجتم�ع األمریك�ي ال�ذي ی�ولي التعل�یم حق�ھ ، أك�دت              من التالمیذ   

ونجح�وا ف�ي   لبیتھم أحسن من الناحیة االجتماعی�ة واالقت�صادیة   اا دراستھم أصبحوا في غ    وتابع

  .لم یكملوا دراستھم ألي سبب من األسبابأولئك الذین من حیاتھم العملیة 

د ـ��ـعملی��ة اس��تثمار ف��ي الب��شر ، ل��ھ عائ" إل��ى  ،م��ن مج��رد خدم��ةا بھ��ذالتعل��یم ق��د انتق��ل و

أخی�را ، ھ�و اس�تثمار یجع�ل اإلن�سان ق�ادر       واالس�تثمار ف�ي التعل�یم أوال و     . محسوب  وردود  ــم

لروحی���ة الجوان���ب العقلی���ة ولش���املة ى تنمی���ة نف���سھ كف���رد وكشخ���صیة إن���سانیة متكامل���ة و عل���

 ، 2002إبراھیم عصمت مطاوع ،  .(  "الجمالیةیة واالنفعالیة واالجتماعیة واألخالقووالجسمیة 

م�ساعدة ك�ل ف�رد عل�ى اح�تالل      مار المق�درة اإلنتاجی�ة لألف�راد و    یسھم التعلیم في استث إذ  ) .09

لف�ة عملی�ة التكام�ل    من ھن�ا یحق�ق التعل�یم بفروع�ھ المخت       و  "مركز وظیفي معین في المجتمع ،     

 العام��ة ف��ي المجتم��ع ، و تبع��ا للبن��اء المتغی��ر     تن��شئة األف��راد وفق��ا لن��سق الق��یم   االجتم��اعي ، و

  معن���ى ذل���ك أن نج���اح أف���راد ) .58 ، 2008عقی���ل محم���ود رف���اعي ، .( "ل���ألدوار التخص���صیة

   . ھالمجتمع في الحیاة العملیة رھن نجاعة التعلیم فی

ص�الحھ وص�الح أف�راده ال�ذي یكم�ن ف�ي ض�مان بیئ�ة          ھ�ي خدم�ة   المجتم�ع وبما أن خدم�ة   

وس��ائل إذا ) 03(ق��د اتف�ق علم��اء ال�سلوكیات و البیئ��ة عل�ى ثالث��ة     ف" لقادم�ة   س�لیمة لألجی��ال ا 

اتبعت بصورة متكاملة فإنھا من الممكن أن تحقق نتائج إیجابیة ف�ي إح�داث تغیی�ر ف�ي ال�سلوك        

الحوافز ، التعلیم ، استخدام التشریعات و( : و ھذه الوسائل الثالث ھي  ..اإلنساني تجاه البیئة 

 یع�د التعل�یم أول�ى ھات�ھ الوس�ائل     ، إذ ) 58 ، 2006 – 2005مق�دادي،   الكاظم   ( .)عبیة  المشاركة الش 

فی�تم م�ن   .  ألنھ یشرع في ممارستھ منذ المراحل العمری�ة األول�ى لإلن�سان       المقترح استخدامھا 

ومن التحدیات الكب�رى ف�ي ھ�ذا الع�صر وف�ي الم�ستقبل            ، مواجھة كل التحدیات     التعلیم خالل

تطویر التعلیم عن وعي وقناعة إذ یحتاج المجتمع إلى وھو تحد خطیر یستلزم  ،تحدي البیئة  

تجدید یحتضن مسیرة تطویر التعلیم الذي یرع�ى تجدی�د الق�یم البیئی�ة  الت�ي ی�سعى التعل�یم إل�ى               

  .بثھا 
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  .    فالتعلیم یعمل في نفس الوقت على تحسین حیاة المجتمعات بكل أبعادھا المختلفة 

  : التعلیم  أنظمة: ثانیا

 : نظام التعلیم في العالم -1

م�ن ھن�ا تت�ضح    ن�ھ المح�رك ال�ذي ی�دفع المجتم�ع ، و     التعل�یم بأ " جون دیوي " لقد وصف  

اآلب�اء عل�ى الم�ستوى    الم�ربین و تواجھ خبراء التربیة و  تتشابھ مشكالت التعلیم التي     أھمیتھ ، و  

 الذي یحدق ببرنامجھا التعلیمي فلقد استشعرت الوالیات المتحدة األمریكیة الخطر" العالمي ، 

ی��ة لتعزی��ز اقترح�ت بن��اءا عل��ى ذل��ك خط�ة ش��املة لإلص��الح ، كم��ا ق�دمت الیاب��ان خط��ة تعلیم    و

ل م�ن الق�رن الح�ادي و الع�شرین ،     تالفي الجوانب السلبیة للن�صف األو     الجوانب اإلیجابیة ، و   

 ).33،2003اتة،ح�سن ش�ح  .(ھاھي الصین تستثمر في التعلیم و تراھن على إصالحھ و تح�سینھ     و

   .أفضلوھو شأن كل األمم التي تسعى لتحقیق حیاة 

تتسم الیابان بمركزی�ة الجماع�ة م�ع أولوی�ة االن�سجام االجتم�اعي ، ل�ذلك یتطل�ب ق�انون                   و

م�ن  ) %94( س�نة ، و یواص�ل    ) 15( التعلیم الیاب�اني بق�اء الطال�ب ف�ي المدرس�ة حت�ى س�ن           

ث س�نوات و ھ�ي مرحل�ة إجباری�ة ، و یع�د التعل��یم      الط�الب مرحل�ة التعل�یم الث�انوي البالغ�ة ث��ال     

  .. مھنة كل طالب لم یبلغ سن الرشد 

نتیج�ة ل�ذلك ال   أما الفكرة المھیمنة على التعلیم األمریكي ف�ال ت�زال ت�دعم الالمركزی�ة ، و         

 .ةة داخ�ل الوالی�ات المتح�دة األمریكی�    ي ف�ي التعل�یم الع�ام ی�ؤدي رس�الة قوی�      یزال التحكم المحل�   

م�ع   م�ن و   التعلیم المستوحاة والمتوافق�ة  أنظمة وذلك ما یؤكد نجاعة )34، 2003، حسن شحاتة  (

  .المجتمع المحلي 

اعیا وخلفیتھا التعلیمیة جی�دة  شمال أمریكا ـ كدول متقدمة صن با وو التعلیم في أوركما أن

 یحظ�ى  -ا ـ�ـ تؤك�د علیھ ذه ال�دول االبتك�ارات الفردی�ة و   تقدر ھ� وعلى مستوى تكنولوجي عال و    

ھ��ذه تھ��تم ، كم��ا ) س��ابقا ( ع��الي للمدرس��ین كم��ا ف��ي االتح��اد ال��سوفییتي وتأھی��ل  كب��رأاھتم��ام ب

وضع الخطط التي تستھدف وضع نظام جید لتعلیم المعوقین وو..الدول بتنمیة شخصیة الطفل 

وتواصل ھاتھ المجتمعات الیوم  ) . 158 ،2005، بن حسین فرجعبد اللطیف . (استئصال األمیة 
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عل��یم ب��التخطیط للم��ستقبل م��ن خ��الل التعل��یم ألنھ��ا ت��رى الم��ستقبل ف��ي ج��ودة تعل��یم       م��سیرة الت

  . أطفالھا

فأع�داد المتعلم�ین قلیل�ة وأع�داد      " ل�ف، متخأن�ھ  عن�ھ  أما التعل�یم ف�ي إفریقی�ا فأق�ل م�ا یق�ال          

ل�ى  الكتب المدرسیة مھملة ، و في ال�دول العربی�ة م�شكالت منھ�ا الحاج�ة إ     المدرسین كذلك ، و  

التعل�یم الع�ام والتعل�یم الفن�ي     الفرص التعلیمیة و  ة تعلیمیة واضحة ، ومحو األمیة و      وجود فلسف 

تواجھھ�ا م�شكلة    التعل�یم االبت�دائي إجب�اري ، و   ..المح�یط الھ�ادي  س�یا و آ أما ف�ي    .تعلیم المرأة   و

أم��ا ف��ي أمریك��ا الالتینی��ة    .ذ ــ��وس��ائط النق��ل للتالمی لین وال��نقص ف��ي إع��داد المدرس��ین الم��ؤھ   

 التعل��یم االبت��دائي إجب��اري و لك��ن مازال��ت بع��ض دولھ��ا تحت��اج إل��ى أع��داد  فنج��د ..ي الك��اریبو

 ب�ن ح�سین   عب�د اللطی�ف  .(تعاني ھذه الدول من أعداد الط�الب الكبی�رة    كبیرة من المدرسین ، و    

  ) . 158 ، 2005 ، فرج

وض ـالنھ���ل���ب األم���م تعط���ي أھمی���ة للتعل���یم وتعتب���ره مفت���اح التق���دم و     المالح���ظ أن أغو

، عن�د مواجھ�ة أي م�شكلة یلج�أ إل�ى التعل�یم والق�ائمین علی�ھ            ار في تحقیق النجاح ، و     واالستمر

والب��د عل��ى ك��ل دول��ة ت��سعى للرق��ي أن ت��ستفید م��ن التج��ارب الناجح��ة ، ولك��ن ل��یس بتطبیقھ��ا     

 )الق�یم والمعاییروالع�ادات   ( یتواف�ق م�ع المجتم�ع المحل�ي     نما بأخد منھا م�ا   إ و ،كقوالب جاھزة   

  . ھ وترك مایتناقض مع

  :  التعلیم في الوطن العربي نظام ـ 2

ھي توض�ح االنتظ�ام    و،مبادئ  متشابھة  في األقطار العربیة لھا أھداف و  إن نظم التعلیم  

اإللزام�ي  ي وـالحكوم�ات العربی�ة تحكم�ت ف�ي تأس�یس التعل�یم المجان�         و  "في سلمھا التعلیم�ي ،    

ادة أع�داد  ف�ي النم�و ف�ي زی�    ن�ي ، و ة ، وطورت نظ�ام التعل�یم الفن�ي والمھ       بطریقة جزئیة أو كلی   

) 06(على العموم فإن السلم التعلیمي في األقطار العربیة یتك�ون م�ن     و.. المدارس والفصول   

 ) 03( المتوس�طة و ) اإلعدادی�ة    (  ة  ــ�ـ س�نوات للمدرس   ) 03( سنوات للمدرسة االبتدائی�ة و    

   ) .44 ، 2005 حسین فرج ، عبد اللطیف بن(   . "سنوات للدراسة الثانویة العامة أو المھنیة

 واتـ�ـ سن )  06( ك�ون للطف�ل   یزام�ي ، من�ذ أن    إلوكما أن التعل�یم ب�صفة عام�ة مج�اني            

 یع�د  لك�ن سنوات في بع�ضھا ، و  ) 09( وات في معظم األقطار العربیة ، و   سن ) 06( یدوم  و

سنتین في بعض األقطار العربیة یستمر تعل�یم ری�اض األطف�ال ل�    إجباریا في البعض اآلخر ، و    
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ھیئ�ات   م أوـة وزارة التعلی� ـ�ـ ی�تم تح�ت مراقب  و. س�نوات فأربع�ة م�ن عم�ر الطف�ل           )  03( منذ  

یم أن التعل� ة وـــفي معظم األقطار العربیة نجد أن التعلیم العام ھو مسؤولیة الحكوم       و. خاصة  

     عب�د  . ( المجال على أن یكون تحت مالحظة ھیئات رسمیة  الخاص یكون محدودا في العدد و     

   ) .44 ، 2005اللطیف بن حسین فرج ، 

ب�دون ش�رط   التوس�ع دون النظ�ر إل�ى الج�ودة ، و    یتسم نظام التعلیم ف�ي ال�وطن العرب�ي ب    و

المؤتمر الثالث لوزراء التربیة قد نبھ  خسارة ال استثمارا ، والجودة تكون النفقات على التعلیم 

زید (إلى ذلك  )1970مراكش (یة الوزراء المسئولین عن التخطیط االقتصادي في الدول العربو

، م��ع أن الج��ودة أص��بحت می��زة م��ن می��زات ھ��ذا الع��صر بك��ل       ) 153،  2008: منی��ر س��لمان  

  .منتجاتھ بما في ذلك مخرجات التعلیم التي یطلب فیھا التمیز والتفوق 

كب��ر ع��دد ممك��ن م��ن  أالتعل��یم ف��ي ال��وطن العرب��ي ھم��ھ األول إدخ��ال  ال ی��زال  رغ��م ذل��ك

مؤتمر مراكش قد خرج و.. مراعاة ما یتلقونھ من تعلیم  دون  ،لمدارس التعلیمیة األفراد إلى ا  

ات ض��مني ب��أن نظ��م التعل��یم ف��ي ال��بالد العربی��ة م��ا زال��ت  دون الحاج��          ب��اعتراف ص��ریح و  

التربی�ة اھتمام�ا     كی�ف كما أنھا لم ت�ول   .. نا المعاصرة  األسالیب المعتمدة في حیات   والمعاییر و 

   ..الكم انشغالھا بجانب  تھ بسبب ھملا و أكافی

تجاوز الكیف ھو إعطاء األولویة للكم و "  ما یالحظ إذا على التعلیم في الوطن العربي      

على الرغم من ذلك ما یزال النمو الكمي للتعل�یم  اكھ في مرحلة ثانیة ، ومؤقتا على أمل استدر 

م بع��د ف��ي المرحل��ة دون المع�دل المطل��وب حت��ى أن أطف��ال األم��ة العربی��ة ل��م ی��ستوعبھم اإلل��زا  

 وبالت���الي فل���م ی���تم النج���اح عل���ى ك���ال      ) .159 -158، 2008 ، زی���د منی���ر س���لمان  .( " االبتدائی���ة

  . المستویین

أم��ا إدارة العملی��ة .. الواق��ع  ھ��وة كبی��رة ب��ین اآلم��ال المرج��وة و  وج��ود "ذل��ك م��ا یؤك��د و

الت�ي تم�ول التعل�یم    الحكوم�ة ھ�ي   التعلیمیة في الوطن العربي فتعتمد على مفھوم المركزی�ة ، و      

واح�د منھ�ا ھ�و دیمقراطی�ة التعل�یم ، فم�ن       وب الوفاء بذلك ألس�باب عدی�دة ، و     ھناك تعھد بوج  و

بشروط متساویة بدون النظر ألي عوامل اجتماعی�ة  قوا التعلیم المجاني وحق المواطنین أن یتل  

   ) . 145، 2005،عبد اللطیف بن حسین فرج .( "اقتصادیة
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 ف��ي ال��وطن العرب��ي ف��ي   التعل��یم واق��ع  )94 ، 2003، مط��اوع  إب��راھیم ع��صمت  (ی��وجز و

  : النقاط التالیة 

  . ـ المدارس و المعاھد في حالة ازدحام غیر مسبوقة بالتالمیذ و الطالب1

  . ـ تزاید حجم العمالة و تداخل اختصاصاتھا 2

غی�ر  سئول وم اإلیج�ابي و ال�سلبي ، الم�    ـ سلوكیات العاملین خلیط متنافر من الجدی�د و الق�دی   3

  .المسئول 

  . ـ جمود اإلجراءات و تقادم طرق العمل 4

  . ـ صناعة القرار  ـ في أحسن صورھا ـ مسألة اجتھادیة ، قد تصیب و قد تخطيء 5

 ـ عالقات العمل یسودھا التنافس على م�وارد مح�دودة ، م�ع غی�اب ف�رص العم�ل الجم�اعي         6

  .المسئول 

  .لمألوف ، و یثبط األفكار االجتھادیة االبتكاریة  ـ المناخ المدرسي یكرس االستمساك با7

 ـ القیادات اإلداریة التعلیمیة حریصة أشد الحرص على أمنھا الوظیفي ، بالبعد عن مخاطر 8

  . التجریب ، و ھي في جملتھا مسیطرة و متسلطة 

 إل�ى األم�ر یحت�اج   و، ھ ـــ�ـ أن التعلیم في الوطن العرب�ي یم�ر بأزم�ة ف�ي جمی�ع جوانب             كما

  . ة ــوالت و التغیرات العالمیة العاتیـــورة في أنظمة التعلیم ، لمواجھة التحث

تط�ویره ف�ي ال�وطن     عقب�ات التعل�یم و   ) 65 ، 2003 ،    مطاوع  عصمت  إبراھیم ( یوجز لذلك

  : العربي فیما یلي 

 ـ  كثرة التقلبات و التعدیالت في السیاسة التعلیمیة ، و ضعف ارتباطھا بالسیاسات الخاصة 1

  .بقطاعات النشاط األخرى في المجتمع 

 و عن��دھا ی��صبح التغیی��ر   التغیی��ر، و ف��ي فھ��م أھ��داف   الواق��ع، ـ ق��صور اإلدارة ف��ي فھ��م        2

  .ضرورة

  . ـ قصور العنصر البشري عن االستجابة االیجابیة لدواعي التطویر 3

  . ـ ضعف إمكانات التحرك في الواقع ، إلى التغییر المنشود 4

ت�دني ف�ي م�ستویات المعی�شة یق�دم       أح�وال األم�ة العربی�ة م�ن ض�عف و     یھلعل ما آلت إل  و

 لتج�اوز ھ�ذا   أبلغ الدروس الحافزة على حتمیة الرؤیة التعلیمیة من المنظور القومي العرب�ي ،        
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 الثروة البشریة الت�ي ین�اط  یر من أنشطة التنمیة العربیة ، واألكمل في كث  الواقع نحو األفضل و   

  . الرھ�ان الم�ضمون عل�ى تحقی�ق اآلم�ال م�ن منج�زات التنمی�ة            ذ و بالتعلیم أن یكونھا ھي الم�ال     

  . وبالتالي الوصول لنوعیة حیاة أفضل  ) .39 ـ 38 ، 2006: حسن شحاتة (

ھ ات بنیت��ب�  نظ�را لث  ،التق��دمل دول�ة م�شكلة م��ن م�شكالت النھ�ضة و     ف�ي ك�� یمث�ل التعل�یم  ذ إ

م وتجدیده ـھ یعتبر إصالح التعلیفي الوقت ذاتئھ ونتاج مخرجاتھ من الطالب ، وأدامنھاجھ وو

التق�دم ، لم�ا یترت�ب عل�ى ذل�ك م�ن تنمی�ة متط�ورة لخریجی�ھ           وتطویره آلیة من آلیات النھضة و     

ة واالس���تجابة الفاعل���ة ـالمتواصل���لمحرك���ة لم���سیرة التنمی���ة ال���شاملة و مم���ن ی���شكلون الطاق���ة ا

ذا بمثاب���ة إ فھ���و . )25 ، 2003 ،ح���سن ش���حاتة .( الخارجی���ة للتح���دیات والمتغی���رات الداخلی���ة و 

  .راستثما

ق��د ش��ھد التعل��یم ف��ي اآلون��ة األخی��رة م��ن الق��رن الع��شرین تط��ویرا أو تجدی��دا تربوی��ا           و

دل�ف إل�ى األلفی�ة الثالث�ة م�ن خ�الل خط�ط م�ستقبلیة         رب�ي ، و متسارعا على م�ستوى ال�وطن الع   

ا واقع��می��راث طبیع��ي للتط��ور الت��اریخي ، وعناص��ر ثقافی��ة ، و  مح��سوبة ، ح��امال ب��ین طیات��ھ  

إفادت�ھ  و ،ستعارة م�ا یب�دو مفی�دا ف�ي دول�ة م     سیاسیا للمجتمع ، بحیث ال یمكن توقع ا    اقتصادیا و 

ل�ى جان�ب   إ، ب�ل األكی�د ھوالحف�اظ    ) 2003،34 ،ح�سن ش�حاتة  (.عندما ینتقل خارج بیئتھ الطبیعیة  

 خ��الل عملی��ة  )العناص��ر المادی��ة والمعنوی��ة للثقاف��ة المحلی��ة    ( جتم��اعياإلالت��راث ذل��ك عل��ى  

المعل��م ، الم��نھج ، ( وھ��و م��ا یفت��رض أن یت��ضمنھ التعل��یم بك��ل عناص��ره التعلیمی��ة   ، ط��ویرالت

الق��ضاء عل��ى ھوی��ة  الم��ستدمر الفرن��سي ل��ذلك فعن��دما أراد   ،...)الوس��ائل التعلیمی��ة التلمی��ذ ، 

الق�ائم عل�ى   المجتمع الجزائري لتسھل علیھ عملیة التوغل فیھ عمل بالتحدی�د عل�ى ش�ل التعل�یم        

  .سالمیة إالوطنیة من لغة ودین وتقالید الثوابت 

   :رـالتعلیم في الجزائنظام  ـ 3

     :  ـ قبل االحتالل الفرنسي1ـ  3

م�ا  ي الجزائ�ر ف�ي الق�رون ال�سالفة ، و     الجھ�ل ف�   س�توى أن الحقیقة التاریخیة تؤكد أنھ ما       إ

األق�صى  ك�ان العلم�اء ب�المغرب    و.. ائر مسیرة التعلیم ، وما انع�دمت الم�دارس         زانقطعت بالج 

إذ كان .. یعترفون لھ بقیمة دراساتھ ادات الطالب الجزائري حق قدرھا وبتونس یقدرون شھو



   . التعلیم و دور المعلم في العملیة  التربویةخلفیة تاریخیة عن................. ................................................لثاني الفصل ا
                                                                                            

  44

ن بف��اس أو ج��امع  یج��امع الق��روی بخریج��ي الجزائ��ر ی��تم إلح��اقھم باألق��سام العلی��ا للتخ��صص       

ح��تالل ، م���ساجد ع���امرة   تل��ك ھ���ي الوض��عیة التعلیمی���ة ب��الجزائر قب���ل اال    ،الزیتون��ة بت���ونس 

التق��اریر دراس��ات والح��سب  و..لتالمی��ذ ، م��دارس زاھ��رة وزوای��ا حافل��ة بالطلب��ة  باألس��اتذة وا

إن : على رأسھم إسماعیل أوربان حیث یقول عن مصلحة االستخبارات العسكریة و الصادرة  

 یفوق ما یوجد 1936/1937الكتابة في سنة جزائریین الذین یحسنون القراءة وعدد العرب ال

 45ذ عدد األمیین في الج�یش الفرن�سي الم�شار إلی�ھ ك�ان یبل�غ         في الجیش الفرنسي المحتل ، إ     

 الح�رة  الموس�وعة موق�ع  . ( علیھ كان عدد األمی�ین عن�د الجزائ�ریین یق�ل ع�ن تل�ك الن�سبة             و %

  ).http://ar.wikipedia.orgluiki، یكیبیدیا و

 02 لمجل���س ال���شیوخ الفرن���سي ف���ي  ) كوم���بنی���و( كم���ا ج���اء ف���ي تقری���ر قدم���ھ ال���سید  

فی�را م�ن الن�اس    كان التعلیم العالي یشمل في أرض الجزائر جمع�ا غ    : "  ما یلي    1894فبرایر

وخ علم�اء محترم�ون ال یتلق�ون ع�نھم عل�وم      ییجلسون حول ال�ش و. المتعطشین للعلم والمعرفة  

م��ا إن انت��صرت  ـة وقوانینھ��ا فح��سب ب��ل أی��ضا األدب والریاض��یات وعل��وم الفل��ك و      ال��شریع

 .)24  ت،.د،  دمرجي.ب( . "  التعلیم العاليأضمحلالشیوخ وأسلحتنا حتى تفرق 

  :  ـ في عھد االحتالل الفرنسي 2 ـ 3

المعی��شة  للجزائ��ر ، انخف��اض م��ستوى ال��دخل وم��ن النت��ائج المباش��رة لالح��تالل الفرن��سي 

خ�دمات العام�ة   للغالبیة العظمى م�ن الجزائ�ریین ، حی�ث حرم�ت أع�دادا ض�خمة م�ن التمت�ع بال            

 .ن یــ على ت�وفیر الخ�دمات للم�ستوطنی   تمام إدارة االحتالل یقتصر   فكان اھ  .التعلیم  كالصحة و 

  .قد كان تدھور التعلیم الجزائري راجعا إلى سیاسة مقصودة من إدارة االحتالل الفرنسيو

یلخ��ص و سیاس��ات مختلف��ة لت��سییر نظ��ام التعل��یم ف��ي الجزائ��ر      الفرن��سیة الحكوم��ةاتبع��ت     

   :ھد االحتالل الفرنسي في المراحل التالیة التعلیم في ع  )30 -28ت ،.دمرجي ، د.ب(

 :  )1880 -1830 (األولىالمرحلة 

 ل�م تھ�تم الحكوم�ة الفرن�سیة     1850لى سنة إ 1830 التي تمتد من سنة الفترة األولى  في       

نح�اء القط�ر   أبتعلیم أبناء األھالي ، فكان شغلھا الشاغل مواجھة المقاومة الجزائریة في جمی�ع      

 ت��ستقبل ع��ددا  ، فتح��ت م��دارس ف��ي بع��ض الم��دن فق��ط1880 و1850م��ابین  الفت��رةث��م ف��ي .

تعل��یم الم��سلمین عل��ى الوج��ود   ن الت��صریحات المتوالی��ة بخط��ورة  أال إمح��دودا م��ن التالمی��ذ ، 
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في   ، واالستشھاد بمشاركة الجزائریین الذین الزموا دراستھم في المدارس الرسمیة،نسيالفر

   . 1871تقلص بعد ثورة المقراني جعلت عدد المدارس ی

   : )1930 – 1880(المرحلة الموالیة فكانت بین وأما 

 وخط�ت وزارة  ، تعم�یم التعل�یم ب�الجزائر   إل�ى  ترم�ي    ،  ظھ�رت نزع�ة جدی�دة      1880في سنة   و

علنتھ�ا  أ التي اإلدماج یتبع مبدئیا التعلیم في فرنسا بحكم سیاسة  ،التعلیم الفرنسیة تنظیما جدیدا 

 المتعل��ق بمجانی��ة 1881 ج��وان 12رت بتطبی��ق ق��انون م��ؤرخ ف��ي  الحكوم��ة الفرن��سیة ، ف��أم 

 الساریین المفعول في  ،بتدائياالجباریة التعلیم إ المتعلق ب1882 مارس 28 وقانون  ،التعلیم

ال أن األم�ر ك�ان ن�سبیا    إوارتفاع عدد التالمی�ذ  المدارس  التراث الفرنسي ، ورغم ارتفاع عدد     

  .فقط یدرسون لزامي للدراسة ن اإل من الذین ھم في الس % 2حیث كان 

بن�اء الجزائ�ریین    بالن�سبة أل % 8.3      وفي نھایة القرن التاسع عشر كانت ن�سبة التم�درس     

 معارض�ة المعم�رین األوروبی�ین الت�ي     إل�ى  بالنسبة ألبناء األوروبی�ین ، ویرج�ع ذل�ك       % 84و

س��یس أانی�ة الكافی��ة لت أع�ضاءه ت��وفیر المیز  ورف��ض  ،كان�ت تتمث��ل ف�ي مجل��س النیاب�ات المالی��ة   

  .بناء الجزائریین أالمدارس وتعمیم تعلیم 

 ثالثة معاھ�د ف�ي ك�ل    1850فتحت سنة    ن الحكومة الفرنسیة كانت قد    أ     ھذا ویجدربالذكر   

  وھي تكوین بعض الجزائریین لوظائف معین�ة   ،من الجزائر وتلمسان وقسنطینة لغایة رسمیة     

  .والمساجد عن الزوایا بعاد الجزائریین وذلك إل

  : ) 1962 -1930(المرحلة الثالثة 

ل�ى تعم�یم التعل�یم    إ اتجھ�ت  ،1930س�نة   بعد احتفال فرنسا بالذكرى المئویة الح�تالل الجزائ�ر      

جب�اري   كم�ا ق�ررت تطبی�ق مب�دأ التعل�یم اإل      ،بصفتھم فرنسیین مسلمینبناء الجزائریین  ألفائدة  

ن��سیة ق��انون تعل��یم األھ��الي بموج��ب    ث��م ألغ��ت الحكوم��ة الفر ،1882ال��ذي ن��ص علی��ھ ق��انون  

 ث��م  بع��د ان��دالع الث��ورة التحریری��ة ض��اعفت الحكوم��ة  ،1949 م��ارس 5مرس��وم م��ؤرخ ف��ي 

جتماعی�ة   المراك�ز اإل 1955 وعالوة على الم�دارس الجدی�دة أس�ست س�نة            ، الفرنسیة جھودھا 

ال�شباب ع�ن   بع�اد  إالتربویة الخاصة باألطفال الكبار ، وكان الھدف الحقیقي من ھ�ذه المراك�ز         

 أصدرت الحكومة الفرنسیة قانونا جدیدا في شأن تعلیم المسلمین یقضي   1958 وفي    ، الثورة

ي خ�ط اللغ��ة العربی��ة ض�عیف ج��دا ف��ي الم�دارس رغ��م أن ق��انون     تعم��یم التعل�یم ، ھ��ذا وبق�� إل�ى 
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 یعتبر اللغة العربی�ة م�ن لغ�ات    1947 سبتمبر 20ؤرخ في مال الجزائر الذي نص علیھ األمر  

نھ كان ھن�اك دور كبی�ر   أ إلىشارة المستویات ، مع اإل   د الفرنسي یجب تدریسھا في كل     تحااإل

 ف��شرعت ف��ي ف��تح الم��دارس ،1931لجمعی��ة علم��اء الم��سلمین الجزائ��ریین الت��ي أس��ست س��نة  

بتدائیة الحرة بعد حملة ال نظیر لھا ، وتبرع المخلصون م�ن الجزائ�ریین الم�سلمین ب�أموال              اإل

 مدرس�ة ت�ضم أكث�ر م�ن     150یق�رب   بلغ عدد ھذه الم�دارس الح�رة م�ا      جزیلة على الجمعیة ،و   

 اإلدارة حی��ث اعتن���ت الجمعی��ة كثی���را بتعل��یم البن���ات ، م��ع العل���م أن      ، وتلمی���ذة تلمی��ذ 4500

غلق��ت الكثی��ر منھ��ا أثن��اء  أالفرن��سیة ب��ذلت م��ا بوس��عھا لعرقل��ة تأس��یس ھ��ذه الم��دارس ، حی��ث    

  .الحرب العالمیة الثانیة 

رس�ال الع�شرات   إمت جمعیة العلماء الم�سلمین واعتن�ت ب     للتعلیم الثانوي فقد اھت     بالنسبة     أما

بت�ونس ، وبان�دالع الث�ورة ألق�ت     لى مختلف الدول العربیة وخاصة جامع الزیتون�ة    إمن الطلبة   

دارة االس���تعماریة الق���بض عل���ى الكثی���ر م���ن أع���ضاء جمعی���ة العلم���اء الم���سلمین ومعلم���ي    اإل

  ھ��ذه الم��دارس الح��رة الت��ي یع��ود لھ��ا الف��ضل ف��ي ن��شر التعل��یم   كم��ا أغلق��ت ، الح��رةالم��دارس

  .  في الجزائرومقاومة الجھل

  : عھد االستقاللفي  ـ 3 ـ 3

 كانت أھدافھا تتمثل في محو  ،لقد ورثت الجزائر بعد استرجاع سیادتھا منظومة تربویة      

ھذه بد أن تتغیر  لذلك كان ال ، وطمس معالم تاریخ الشعب الجزائري ،الشخصیة الوطنیة

 لثقل ا ونظر،یمكن أن یحدث ذلك بین عشیة وضحاھا   الوإذ" ، ضموناالمنظومة شكال وم

وضعت  ، بإقامة المدرسة األساسیة 1980 وقبل اإلصالح الشامل الذي طرأ في  ،الماضي

حتى تسھل العملیة االنتقالیة من  وتعدیالت وتحویرات بشكل تدریجي لإلصالحمشاریع 

 بشكل المطلوب  التربویة التي سیرتھا حكومة االحتالل لمدة طویلة ویجري التغییرالمنظومة

   . )30ت ، . ، ددمرجي. ب(وعبر مراحلتدریجي 

   :صالح التعلیم إ -1-  3 -3

ولكن  على التعلیم في الجزائر عدة إصالحات وتحویرات وتعدیالت جزئیة اتخذت

  :  )30ت ، . ، ددمرجي. ب(رات على ثالثة اختیاا بناء ذلك وقد تم، بالتدریج

  .یستحقان من العنایة بھما  الجزأرة ما  الوطني بإعطاء التعریب االختیار
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  . الثوري بتعمیم التعلیم وجعلھ في متناول الصغار والكبار االختیار

  . العلمي بتفتح التعلیم نحو العصریة والتحدیث وبالتحكم في العلوم والتكنولوجیا االختیار

مختلف التحویرات  )32 - 30 ت ،. د ،دمرجي. ب ( السابقميیاألكادالمفتش  ویلخص    

  :النحو التالي  التي تمت على واإلصالحاتوالتعدیالت 

  :أ ـ دیمقـراطیة التعلیم 

كما تقلص  % . 100یقارب من   إلى ما1962في سنة  % 20ارتفعت نسبة التعلیم من       

 وارتفعت نسبة تعلیم البنات كما أنجزت ،اطق الریفیة التباین بین المناطق الحضاریة والمن

  .التعلیمیة والتكوینیة في جمیع أنحاء القطر وكان بذلك التعلیم مجاني المؤسسات 

  : التعریب -ب 

 االبتدائي في تعریب السنة األولى من التعلیم 63/1964شرع ابتداء من السنة الدراسیة         

 حتى طال المعاھد التكنولوجیة ،یة التعلیم المتوسط والثانوي لى غاإعملیة التعریب واستمرت 

   .نماطللتربیة بالنسبة لجمیع األ

  : الجزأرة -جـ 

 مثلما شملت موظفي التأطیر والتعلیم  ،شملت الجزأرة محتویات وبرامج التعلیم        

ن الفرنسیین  وبعدما غادر معظم المعلمی، 1964والتشریع المدرسي بالتدریج ابتداء من سنة 

 وبالفعل تم توظیف مئات من الموظفین بمستوى ،المدارس كان من الضروري إیجاد البدیل 

 وعملت وزارة التربیة جادة على تكوینھم ورفع مستواھم  ،ثقافي ضعیف وبدون كفاءة تربویة

أنھ  إال ،الورشات الصیفیة  التربصات القصیرة و الثقافي والمھني عن طریق األیام التربویة و

 وابتداء ، بإعارة الكثیر من المتعاونین من األقطار العربیة ودول أخرى االستعانةكان البد من 

 في البدایة بالنسبة للمناصب ذات ، أسندت كل المناصب للجزائریین وحدھم 1970من 

م القضاء على من المعاھد التكنولوجیة للتربیة ت الجھود واإلكثار ة ثم بمضاعف ،المسؤولیة

 1975 وبعد ، والمتوسط وأیضا في التعلیم الثانوي االبتدائياون األجنبي في التعلیم التع

 وزارة التربیة عدة تراتیب ولوائح ترمي إلى جزأرة مجال التشریع المدرسي وإلغاء اتخذت

  .التشریع األجنبي في الجزائر 
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  : توحید التعلیم -د 

 ومدارس التعلیم العام االبتدائیةن المدارس  توحید البرامج بی تم1964 من سنة اثم ابتداء     

  من جھة أخرى ،من جھة والمدارس التي كانت تابعة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

 ص التي تن1976 أفریل 16وبحكم أمریة  ، والمسابقات االمتحاناتكما قامت الوزارة بتوحید 

لتعلیم الحر ذو الطابع التجاري  ألغي ا ،على كون التربیة والتكوین من اختصاص الدولة

  .والتعلیم التابع لآلباء البیض 

وكان آنذاك .  والمتوسط االبتدائي مركز لتكوین مفتشي التعلیم 1963كما وأسس في سنة       

 أنشأت 1973-1970 ومع انطالق المخطط الرباعي ،ال یتعدى الستة عدد دور المعلمین 

لقى فیھا التلمیذ المعلم والتلمیذ األستاذ تكوینا أولیا قبل معاھد تكنولوجیة في كل والیة حتى یت

  .الشروع في التدریس 

 وبات منذ ذلك الوقت المعھد ، 1963كما أنجز أول كتاب في الجزائر المستقلة سنة       

 واآلالف من الوسائل  ،التربوي الوطني یقوم بتألیف وطبع وتوزیع المالیین من الكتب

م إصالح  تستقاللاإلوبعد أكثر من عشر سنوات بعد ، والخرائط والصور ) التربویة(التعلیمیة 

 معقدة شرع انتقالیة وبعد عدة مراحل ،شامل یرمي إلى تغییر المنظومة التربویة تغییرا جذریا 

 وتجسدت كل ، وقامت الوزارة بعدة تجارب میدانیة  ،في التفكیر في منظومة تربویة جدیدة

 یتضمن تنظیم ، التي ھي بمثابة قانون مدرسي  ،1976 أفریل 16ریة  أماتخاذتلك الجھود في 

 اللغة العربیة استعمالینص على  إجباریة التعلیم ومجانیتھ و تعمیم  و: التربیة والتكوین 

 كما نصت األمریة على تفرع النظام ،وجعل النظام التربوي الوطني من اختصاص الدولة 

 أما عن التعلیم ،یم التحضیري واألساسي والثانوي  والعالي التعل: التربوي إلى أربع مستویات 

ھا صف یمكن و1979 إلى 1976 بعد فترة امتدت من 1980األساسي فدخل حیز التنفیذ سنة 

   .1976 أفریل 16بفترة الترددات ومحاوالت التراجع عن أمریة 

 أفریل 16ت علیھا أمریة أما التعلیم الثانوي العام والتقني فلم یعرف اإلصالحات التي نص      

 ما عدا فتح بعض الشعب ذات الطابع العلمي والتكنولوجي في الثمانینات  ،1976

 أومع التراجع الجزئي . واإلصالحات التي سجلت في التسعینات ولكن بصفة غیر منتظمة 

  . سابقا المتخذةالكلي عن بعض القرارات 
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 االستقالل بعد قد وظفت  الجزائر أن)45 ، 2005،  فرج ین حس بنعبد اللطیف(كما یضیف        

 تم 1962 ففي المرحلة األولى عام ،ن تدریب الئق لمدرسیھااضم ، لبرنامج من ثالث مراحل

 وفي المرحلة الثانیة ،ومساعدي المدرسین ، فتح معھدین في كل مقاطعة لتدریب المدرسین 

 كان 1981 وفي المرحلة الثالثة  أسست معاھد فنیة لتدریب مدرسي التعلیم الثانوي1971عام 

  . ھناك تركیز على زیادة عدد المعاھد الفنیة لتدریب ھیئة متخصصة وعالیة لمدرسي المدرس 

   : ةفي األلفیة الثالثالتعلیم في الجزائر  -3-3-2

 ال��ذي یعتم��د عل��ى تحدی��د الم��ستویات  ،بع��د أن تبن��ت الجزائ��ر نظ��ام الت��دریس باألھ��داف       

وخاص���ة ، المختلف���ة ل���صیاغتھا ) التقنی���ات ( كیفی���ات الالتع���رف عل���ى اف ، وألھ���دامتسل��سلة  

فی��ة ، الوجدانی��ة ، المعر: ك��ذا ت��صنیف األھ��داف وف��ق المج��االت األھ��داف اإلجرائی��ة منھ��ا ، و

البحوث األخیرة أن التدریس باألھ�داف ی�ؤدي إل�ى تفكی�ك         بینت الدراسات و   ، حركیة   - الحس

  ،المعارف المكتسبةة إلى تشتت األھداف اإلجرائیة أي بعثر باإلضافة  ،مراحل سیر الدراسة

تطبیقھ��ا لح��ل  و ،مترابط��ة أثن��اء توظیفھ��ا ف��ي موق��ع م��ا و، الت��ي ال ت��صبح مرتبط��ة فیم��ا بینھ��ا 

   ) .4 ، 2006، وزارة التربیة الوطنیة  ( .ارجھا إشكالیة عملیة في الحیاة المدرسیة أو خ

ع ـ والت�ي ظل�ت مج�رد م�شاری    ي توال�ت من�ذ الثمانینی�ات   بعد م�شاریع إص�الح التعل�یم الت�        و      

  ، بدأ العمل بھ من�ذ  المقاربة بالكفاءاتھو نظام م تطبیق منھاج جدید في التعلیم و    ت إصالح ، 

تكون كل المؤسسات قد أنھت بھا مجمل التغی�رات م�ع   و  ،2003/2004ة الدراسیة  ــــــالسن

یجابی��ات إنظ�ام م��ستورد م�ن دول غربی��ة ل�ھ    ھ��و ، و2008/2009 ة ال��سنة الدراس�یة ـــــ�ـ بدای

  .لیست بھینة  لكن علیھ مآخذ أیضاكثیرة ، 

   :  التدریس بالكفاءاتإلىمن التدریس باألھداف  -3 -3 -3

  ،ريـالنظ� ي و  طریقة تربویة قدیمة بالنسبة للتداول المعرف  المقاربة بالكفاءات غم أن     ر     

 إال أن ،رـاة الجزائری�ة ، إذ رغ�م ق�دم وج�ود ھ�ذا اإلط�      إال أنھا حدیثة بالن�سبة للمن�اھج التربوی�        

ز ـ الطریق�ة الت�ي ترك�    لفت�رة طویل�ة خاض�عا ل�نمط الت�دریس باألھ�داف ،          الحقل التربوي ظل و   

ب�إزاء عملی�ات اإلص�الح الترب�وي الجدی�دة دخ�ل        أساسي على الكم والتراكم والتلقین ، و   لبشك

مم��ا جع��ل  ،  ب��صورة مفاجئ��ة   الكف��اءاتالمقارب��ة ب  م��صطلح الترب��ويل��ى الحق��ل الثق��افي و إ

ل ـالك��د الطوی��تطل��ب األم��ر م��نھم البح��ث الواس��ع و و ،المكلف��ین بتطبیق��ھ ف��ي حی��رة م��ن أم��رھم
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: بالكف�������اءات  الت�������دریس مع�������ضلة( .لت�������دارك ح�������االت اإلغت�������راب ع�������ن الموض�������وع    

(http://www.manhal.net/print.php.action                                                                         .                        

و تزوی�د الم�تعلم بوس�ائل    ھ�  التي یكون ش�غلھا ال�شاغل    ،وھذا المسعى یعتمد على بناء الكفاءات     

م�شروع إع�داد المنھ�اج وف�ق التوص�یات التربوی�ة الجدی�دة یعتب�ر          ف". تسمح لھ بأن یتعلم بنفسھ    

 ل��یس م��ن أج��ل اكت��ساب   ،التعلیمی��ة/ س��ي ف��ي العملی��ة التعلمی��ة  المح��ور األسا) الم��تعلم(التلمی��ذ 

  .معارف جدیدة فحسب بل من أجل اكتساب عملیة یستعملھا المتعلم داخل المدرسة وخارجھا 

م�ع أنھ�ا تمث�ل أح�د     ( التعلیمی�ة ال یتج�ھ كلی�ة إل�ى المحتوی�ات      -إن مركز اھتمام العملی�ة التعلمی�ة        

 ب��ل ینبغ��ي ،لمف��اھیم األساس��یة والعملی��ات الذھنی��ة العقلی��ة أو ا) األوج��ھ األساس��یة ف��ي اإلص��الح

ر ـأی��ضا توجی��ھ التلمی��ذ إل��ى توظی��ف المع��ارف المكت��سبة ف��ي وص��ف وتف��سیر بع��ض الظواھ��        

 وبالت��الي جع��ل التلمی��ذ    ) .5 ، 2006 ، وزارة التربی��ة الوطنی��ة . ("والح��وادث العلمی��ة والعملی��ات   

  . عنصرا محركا ولیس مجرد متلقي للمعلومات 

  وتنحدر المقاربة المعتمدة على الكفاءات من صلب المقاربة المرتكزة على األھ�داف مم�ا یعن�ي        

فالقضیة لی�ست ق�ضیة    . أن مكتسباتنا السابقة من حیث ھذا الجانب ستظل محفوظة ومصونة          " 

.. ھف�و إل�ى س�د بع�ض النق�ائص ال�سابقة        یھي عمل تطویري   بقدر ما  ،تغییریة شاملة   " ثورة  "

ض��ف إل��ى ذل��ك أن ك��ال م��ن الت��دریس    ..ال��سكون  وتخلی��صھا م��ن الجم��ود و ، المعرف��ة وتفعی��ل

ح فرصا ـإال أن التدریس بالكفاءات یمن. .باألھداف والتدریس بالكفاءات یعتمدان على القدرات 

ذ ھن���اك نق���اط التق���اء ب���ین   إ ) .5، 2006 ، وزارة التربی���ة الوطنی���ة  . (أرح���ب للن���ضج والتط���ویر 

  .النموذجین 

 من عیوب التدریس "بوالیة سكیكدة أن  اء في إحدى الملتقیات الوالئیة لألساتذة أنوقد ج 

 . ولكن تظھر كھدف یراد تحقیقھ،باألھداف أن المعارف ال تظھر كموارد تجند لحل إشكالیات      

ماذا سیفعل التلمیذ بكل ما اكتسبھ ؟ بینما جوھر المقاربة بالكفاءات : كما ال توجد مكانة للسؤال 

م�اذا   :إلى السؤال   ماذا یجب أن یعرفھ التلمیذ ؟:السؤالوفي نھایة المرحلة یتم االنتقال من أنھ  

إذ أن   ) .4 ، 2006وزارة التربی���ة الوطنی���ة ،  " ( یج���ب أن یك���ون التلمی���ذ ق���ادرا عل���ى عمل���ھ ؟ 

 التقلیدیة اعتمدت على فكرة الوصول بالتلمیذ إلى أبعد مدى ممكن من حیثالطریقة التربویة و

المعرف�ة ، اعتم�ادا   ة وف� ی�تم ش�حنھ بطریق�ة ش�بھ آلی�ة بالثقا     قدر المعارف الموجھة إلیھ ، بحی�ث     
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 وف�ي لحظ�ة   . الثقاف�ة دد وـعلى فرضیة جد تقلیدیة مفادھا أن الصغیر قادر على اس�تیعاب التع�         

حت��ى عل��ى ال��ذات أخ��ذ   و،التوج��ھ نح��و االنفت��اح عل��ى اآلخ��ر  و،يسالتغیی��ر االجتم��اعي وال��سیا

: بالكف�������اءات  الت�������دریس مع�������ضلة(.الجتم�������اعي یراج�������ع ح�������ساباتھ القدیم�������ة   الم�������نھج ا

(http://www.manhal.net/print.php.action                                                                             

یة وبخصوص حیثیات اعتماد ھذا النظام التعلیمي الجدید في المنظومة التربویة الجزائر      

لقد تم بناء المناھج السابقة "  :) 2005،5، الوطنیة ربیةوزارة الت ( یقول مدیر التعلیم الثانوي

 ، التالمیذ معارف وسلوكیات عدة إكساب والغرض منھا  ، على المقاربة باألھدافعتمادباإل

 بتدریج واضح في تقدیمھا إال أنھ تم واالھتمامورغم ضبط ھذه األھداف بشيء من الدقة 

ھذه أن " یضیف  و،  "لوقوف على جملة من السلبیات والنقائص في تطبیق ھذه المقاربةا

تعلم ل إلى التفكیر في مقاربة جدیدة ألسالیب ااالختصاصالسلبیات والنقائص أدت بذوي 

إذ تقوم ھذه المقاربة على بیداغوجیا ..  في بناء المنھاج والتدریس مستقبال واعتمادھاوالتعلیم 

تسمى ھذه المقاربة ي والتي تختلف عن الطریقة التقلیدیة ، ذات الطابع التراكم ،اإلدماج 

 على تحدید جملة من الكفاءات اإلدماجترتكز بیداغوجیا و  . اءاتـبالكف المقاربةالجدیدة  

كما تقوم على مسار تعلیمي ال یعتمد على ضم المعارف . األساسیة في كل مرحلة دراسیة 

ت لحل المشاكل في تجمیعھا ، بل تھتم بتوظیف المكتسباض وـالبعالمھارات إلى بعضھا و

 المبني على االندماجيخالصة القول إن التعلیم و .  " خطاب ذو داللةإنتاجوضعیات جدیدة و

   ".الكل لیس مجموع األجزاء  " :ھو مبدأ ھامالمقاربة بالكفاءات یقوم على 

 ھذه إطارفي أنھ و ): 14، 2005 ، بیة الوطنیةوزارة التر( إصدارات إحدىوقد جاء في           

علیھ فإن التعلمات و.. دون وجود مبررات وجیھة لذلك  إدراج موضوع ما یمكن   الالمقاربة

طلق من األبحاث الحدیثة في نتھا  في ھذا البرنامج من كونھا تالتي یتلقاھا التلمیذ تستمد مبررا

ر إلى سلوك الفرد على أنھ نشاط متناسق واع  المبنیة على أسس تعلیمیة تنظ التربیة وعلوم

إن ھذه و.. ت تھدف المدرسة إلى تحقیقھا ھادف  ، كما تعكس ھذه التعلمات وجود غایا

 یضع ھو یبحث فیھ لیجد نفسھ و ، ذ التعلمات تنطلق من وضعیة ـ مشكل مرتبط بواقع التلمی

 ویصادق یضمن نتائجخطوات ویجرب ویناقش اقتراحات ویبرر حلوال ویقترح فرضیات و

من جھة ة وــقد استحوذ المشكل على تفكیره من جھعلى ھذه ویدحض تلك ، وبھذا یصبح و
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تملكھ لیصبح قضیة تعنیھ  خاصة عندما یدرك في نھایة أخرى ھو قد احتضن ھذا المشكل و

عندھا یلمس الحاجة إلى تناول المفھوم و.. تسمح بحل ھذا المشكل المطاف أن مكتسباتھ ال 

ھو بھذا أیضا یكون قد وجد مبررات وجیھة للتعلمات التي ھو  و  ."الجدید موضوع الدراسة 

   .بصدد أخذھا 

ل یالتي یقتضي فیھا األمر تشك" وضعیة مشكلة " ما أطلق علیھ تربویا مصطلح  وھو     

 ، في حین یطلب من ھذا األخیر التأقلم أزمات حقیقیة معرفیا لدى المتعلم من قبل المربي

ث رجل وامرأة للمستقبل اللذان ال یشكالن عمعھا و حلھا كما تنتھي أھداف ھذه العملیة إلى ب

 بالقیم دراش بادرة الحیویة الفردیة في ظل وعيعبئا على الدولة من خالل فكرة الم

 معضلة التدریس بالكفاءات(.الوطنیة واالجتماعیة 

                                                        (http://www.manhal.net/print.php.action   

یفعل من دور الطالب في التعلم فال یكون " یمكن المالحظة بأن ھذا النمط من التدریس             و 

ة ،  ع�ن المعلوم��ة ب�شتى الوس�ائل الممكن��   الطال�ب فی�ھ متل�ق للمعلوم��ات فق�ط ب�ل م��شاركا وباحث�ا      

الم��شاركة اإلیجابی��ة للم��تعلم ي وكلم��ات أدق ھ��و نم��ط م��ن الت��دریس یعتم��د عل��ى الن��شاط ال��ذات  بو

دما المالحظ��ة ووض��ع الف��روض والقی��اس وق��راءة    الت��ي م��ن خاللھ��ا ق��د یق��وم بالبح��ث م��ستخ    و

تح�ت إش��راف  الوص�ول إل�ى المعلوم��ات المطلوب�ة و   االس�تنتاجات الت�ي ت��ساعده عل�ى    البیان�ات و 

وبالت�الي ی�تخلص الطال�ب ھن�ا      ) .14 – 13 ، 2008، زید منیر سلمان    ( . "مھتقویـھ و توجیھـم و المعل

  . من سلبیتھ 

قافة التح�صیل إل�ى ثقاف�ة    االنتقال بالتعلیم من ث" لذلك فإن ھذه المقاربة بالكفاءات تتطلب             

". ة  الثالث� ان األلفی�ة إع�داد إن�س  الت�ي یتطلبھ�ا   .. االھتم�ام بتنمی�ة مھ�ارات التفكی�ر الناق�د          والتفكیر  

على مختلف األصعدة إش�كالیة منھجی�ة الت�دریس    وتطرح الیوم و   ) .31-30، 2006 ،حسن شحاتة   (

ین بتنفیذھا لم�ا یعل�ق عل�یھم م�ن آم�ال ، إذ      فلمدى مطابقة المكة نجا عتھا و  ـاویبالكفاءات من ز  

جئ لھ�ا  نجد أغل�ب المھتم�ین ینتق�دون طریق�ة المقارب�ة بالكف�اءات عل�ى أس�اس االس�تخدام المف�ا           

إك�سابھ القن�وات المناس�بة للتواص�ل بم�ا یعن�ي تفوی�ت الكثی�ر م�ن الفوائ�د            ذ و دون تحضیر المنف�   

  .على التلمیذ 
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   : في الجزائر التعلیم الثانوي :ثالثا

  : أھمیة التعلیم الثانوي ـ 1

فف�ي المرحل�ة الثانوی�ة    " مم�ا نعتق�د    انوي أكبر بكثیر م�ن توقعاتن�ا ، و      إن أھمیة التعلیم الث   

نتظ�ام ف�ي الدراس�ة    ممارسة الحی�اة العملی�ة أو اال  طالب للخروج إلى الحیاة العامة وتم إعداد ال  ی

یتج��ھ ف��ي بع��ض ال��دول إل��ى الدراس��ات     ) الث��انوي ( ق��د ل��وحظ أن ھ��ذا التعل��یم   و.. بالجامع��ة 

ل��ذلك نج��د أن معظ��م  د فنی��ین یلتحق��ون بقطاع��ات العم��ل واإلنت��اج ، و التطبیقی��ة المیدانی��ة إلع��دا

أحم��د ح��سین " . ( ة للطال��ب ح��بالقیم��ة التطبیقی��ة للمعرف��ة المتا الدراس��یة ت��رتبط أساس��ا الم��واد

   .لى عالم الشغل إ فقد یذھب الطالب مباشرة بعد ھذا التعلیم . ) 70 ، 2001اللیقاني ، 

ر مرحلة للمرحلة الثانویة أھمیتھا ألنھا تستقبل الشباب في سن المراھقة التي تعتبو " 

البد أن یمر بھا ، فالمراھقة ھي المرحلة الوسطى بین الطفولة الفرد ، وأساسیة في نمو 

یضا لم یصل إلى النضج الكامل ، وھنا تكمن صعوبة ھو أالشباب فالمراھق إذا لیس طفال وو

متالحقة ..فسیولوجیة ا تغیرات نفسیة وخطورتھا فھي مرحلة انتقالیة یصاحبھھذه الفترة و

التلمیذ في  ف. )48 ـ 47 ، 2008، عقیل محمود رفاعي .( "ین بھ جئ صاحبھا و تفاجئ المحیطتفا

تجاوزھا بالنسبة إلیھ ھو وضع خطواتھ األولى على المرحلة یواجھ تحدیات صعبة جدا وھذه 

   .قد یصل إلى أرقى المستویات إذا لم یكل نجاحات التي تنتظره في الجامعة وطریق ال

اع التعلیم النظامي قیمة لتمتعھ بمنزل�ة كبی�رة ف�ي    لذلك فالتعلیم الثانوي ھو من أكثر أنو     " 

ل ب�  المرغ�وب فیھ�ا ، م�ن ق   امعظم األنظمة التربویة باعتباره یق�ود إل�ى الف�رص التعلیمی�ة العلی�           

إبراھیم�ي الط�اھر    .." عنایة في معظم النظم التربوی�ة  الملتحقین بھ ، ولھذا كان محل اھتمام و     

 یخت�تم ب�شھادة البكالوری��ا الت�ي تف�تح المج�ال واس�عا أم��ام        وذل�ك ألن ھ�ذا التعل�یم    ).439 ، 2001  ،

  .المتحصل علیھا 

  : حاجات المتعلم المراھق أھداف التعلیم الثانوي و ـ 2 

 ا ـھ��بحك��م المرحل��ة العمری��ة الت��ي یم��ر ب    ذل��ك ات ع��دة ، وب��ذ الثانوی��ة یواج��ھ تقل  تلمی��نإ

ي فلھا أھمیتھا ففت�رة  لبالتااھقین ، و المرتستمد المرحلة الثانویة أھدافھا من أنھا مرحلة تعلم   و"

تحت�اج التغی�رات الت�ي یحت�اج إلیھ�ا الف�رد ف�ي ھ�ذه         ة مرحلة أساس�یة ف�ي نم�و الف�رد ، و         المراھق
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یوضح فلسفة المرحلة الثانویة  ھو ما ه على النمو الكامل والسلیم ، و    المرحلة إلى تربیة تساعد   

 فیك�ون  ). 56 ، 2008، محم�ود رف�اعي  عقی�ل  ." (یئ�ة ف�رص النم�و ال�شامل للف�رد     وظیفتھ�ا ف�ي تھ  و

  . التعلیم في ھذه المرحلة وكأنھ إعادة بناء فكري للتلمیذ 

ة الوص�ل ب�ین   فالمرحلة الثانوی�ة تع�د بمثاب�ة العم�ود الفق�ري للعملی�ة التعلیمی�ة ، فھ�ي حلق�          

 ال�ذات وتك�وین  التعلیم الجامعي أو الع�الي ، كم�ا تخ�تص ھ�ذه المرحل�ة ببن�اء          التعلیم االبتدائي و  

ن طلم��والرحل��ة اإلع��داد الج��اد بل��ة للمرحل��ة الثانوی��ة ماتمث��ل الفت��رة العمری��ة المقالشخ��صیة ، و

 وھ�ذا م�ا    ) .21 ، 2007ي ، م� محمد حسنین العج.( سلوكھ  في قیمھ ومعتقداتھ وھویتھ و    ) الفرد(

ب�ل  یزید م�ن خط�ورة مھم�ة التعل�یم ف�ي ھ�ذه المرحل�ة وی�دعو إل�ى ض�رورة االھتم�ام بھ�ا م�ن ق                

    .والقیادیین التربویینالمعلم 

یرات التي تحدث في نم�وه  إذ تتلخص مطالب المتعلم في مرحلة المراھقة في تقبل التغ  " 

ة نی���الج���سمي وتقبل���ھ للم���سؤولیة الجماعی���ة ونم���و الثق���ة لدی���ھ ب���النفس ، واكت���سابھ للق���یم الدی      

س��تقالل االاة عائلی��ة ، ورغبت��ھ ف��ي التح��رر و  اس��تعداده لتك��وین حی�� االجتماعی��ة الناض��جة ، و و

تعلیمیة تركز على خدمة المجتمع اتخاذ القرارات المھمة ، كل ذلك یستدعي صیاغة أھداف          و

ات واإلط�الع  تحم�ل الم�سؤولی  والتدریب على مواجھة المشكالت وتكوین األسرة الصالحة ،    و

ن إل�ذلك ف�  . ) 32 ، 2001، ج�ودت أحم�د س�عادة   .( الخلقی�ة الق�یم الدینی�ة و  نین و القواعلى األنظمة و  

  .ذه المرحلة كثیرا ما تساعد على ترسیخ االتجاھات بشكل سلیم لدى الطلبة ھ

   :ھيتعلم عند المراھق لل شروط ضروریة    وھناك

ھن�ا ال ب�د أن بنظ�ر المعل�م إل�ى الدافعی�ة       تثی�ر ن�شاطا معین�ا ف�ي الم�تعلم ، و     ـ توفر الدافعیة التي  

  .على أنھا تمثل مصدر من مصادر اشتقاق الھدف التعلیمي 

ف تعلیمی�ة ترتك�ز عل�ى    یتطل�ب ھ�ذا األم�ر م�ن الم�تعلم ص�یاغة أھ�دا          و ، ـ الن�ضج عن�د الم�تعلم      

ما میة تناسب مستوى نضج المتعلمین ومواقف تعلیواجبات وطرح أمثلة وأنشطة ومناقشات و  

  .بینھم من فروق فردیة 

 المواق�ف  ی�ساعد ذل�ك الم�تعلم ف�ي    تعلمھ الب�د م�ن ممارس�تھ فعلی�ا ، و    ـ الممارسة ، حیث ما یتم     

ج�ودت أحم�د   ( .التعلیمیة الجدیدة ، إذا ما تعرض ألوجھ الشبھ مع المواق�ف التعلیمی�ة ال�سابقة       

   .)32 ، 2001، سعادة
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ال تخرج أھداف التعلیم الثانوي عن فلك أھداف منظوم�ة التعل�یم ب�ل ت�شكل ج�زءا منھ�ا            و

اف لتربیة فاألھدھي لذلك تتأسس من محتوى تعلیمي شامل یسھل بلوغ غایات المجتمع من ا    و

توثی�ق  ماء االجتماعي الثقافي للم�تعلم و لتحصیلي بل تتعدى إلى تعزیز االنت     اال ترتبط بالجانب    

 ویمك�ن أن نطل�ق علیھ�ا األھ�داف العملی�ة       ) .445 ،  2001 ،إبراھیم�ي الط�اھر   . ( صلتھ بوطن�ھ    

  .للتعلیم 

  : إصالح التعلیم الثانوي في الجزائر  ـ مراحل تطور و3

براھیم��ي الط��اھر ت��اریخ تط��ور التعل��یم الث��انوي ف��ي الجزائ��ر إل��ى ث��الث مراح��ل      یق��سم إ

   :ھيو ھذه المراحل ).452 ،  2001،إبراھیمي الطاھر (

   :)1975 ـ 1962(ـ المرحلة 3-1

  : قد كان التعلیم الثانوي في ھذه المرحلة یشتمل على ثالثة أنماط ھي و

  : یتألف من لجامعة وھ ثالث سنوات یفضي إلى اأ ـ تعلیم ثانوي مدت

  .الفلسفة  فروع الریاضیات والعلوم التجریبیة وـ تعلیم عام یعد للباكالوریا في

  .التقنیات االقتصادیة اكالوریا في التقنیات الریاضیة وـ تعلیم تقني یعد للب

ھ�و م�ا دف�ع    زائریین أقل من نسبة األجان�ب ، و في ھذه المرحلة ظلت نسبة األساتذة الج    و

حی�ث تزای�دت   .. سیاسة وطنیة في مجال تكوین المك�ونین عرف�ت تط�ورا ت�دریجیا          نتھاجإلى  إ

كس درجة اس�تطاعة  نسبة األساتذة الجزائریین خاصة في مجال التعلیم الثانوي التقني الذي یع  

أن الذین نالوا ن�صیبا م�ن التعل�یم ال�ذي ش�رعھ االس�تعمار الفرن�سي لألھ�الي           للتكوین ،خاصة و  

ن ذل��ك م��ن سیاس��ة الم��ستعمر  ألق��د حظ��وا بتعل��یم نظ�ري ع��ام ال تطبیق��ي إب�ان االح��تالل ك��انوا  

  .نفسھ

  : )1990 ـ 1976(المرحلة الثانیة  -3-2

ة  المتعل��ق بالتربی�� 16/04/1976رخ ف��ي  الم��ؤ76ـ�� 35ص��در ف��ي ھ��ذه الفت��رة األم��ر   

 م�ن الف�صل األول   37 ، 36 ، 35 ، 34 ،  33:ھو ال�نص ال�ذي ح�دد ف�ي م�واده            والتكوین و 

  .ات خاصة بھذا التعلیمعدة إجراء
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عرف��ت س��نوات الثمانینی��ات ظھ��ور وث��ائق إلص��الح التعل��یم الث��انوي ، منھ��ا م��شروع          و

 اخت�صاصات مث�ل    ال�ذي ت�ضمن إح�داث ش�عب جدی�دة ف�ي      1984إصالح التعلیم الثانوي سنة   

ب�رغم تمی�ز ھ�ذه المرحل�ة     ش�عبة ، و  22غیرھ�ا حت�ى وص�لت    العلوم الفالحی�ة والبیوكیماوی�ة و   

التنظ�یم ، إال أنھ�ا تمی�زت ب�إفراز م�شاكل عدی�دة ف�ي المج�ال         یع وفي مجال التشر بروح جدیدة   

 ھ��ذه المرحل��ة خ��ط  ات��ضح ف��ي و16/04/1976نفی��ذ ك��ل بن��ود األم��ر   دون تتالتطبیق��ي حال��

  .المجتمع التعلیم ، فشكلت مكسبا للتعلیم ودیمقراطیة مستوى الجزأرة والتعریب و

   :)1998 ـ 1990( المرحلة الثالثة -3-3

إن إصالح التعلیم الثانوي لیس جدیدا ، فقد بدأ ف�ي الثمانینی�ات لك�ن ظ�ل مج�رد م�شاریع            

تأس�یس   مث�ل تنوی�ع ش�عب التعل�یم التقن�ي و     إصالح كما اتخذت إجراءات ما لبث�ت تت�رك جزئی�ا       

األساس��ي بع��دم  تعل��یم الث��انوي و ق��د تمی��ز ال إح��داث ال��شعب االختیاری��ة ، و  ، ولت��أھیلياالتعل��یم 

  ..لوصایة فاستجاب لعدة تسمیات في مدة ثالثین سنة االستقرار في ا

 غی�ر مختلف�ة ع�ن ماض�یھا     1998ھكذا بدت الصورة التي آل إلیھا التعلیم الث�انوي ف�ي      و

 أساتذتــــ�ـھ  اعف ھیاكل�ھ وتالمی�ذه و  ت�ض انب رغم التوس�ع ف�ي ن�شر التعل�یم و         في كثیر من الجو   

یة ل��م تك��ن إال إس��ھامات ع اإلص�الح عل�ى ال��رغم م��ن اعتب�ار إص��الحھ أولوی��ة إال أن الم��شاری  و

تحت إشراف جبھات رسمیة متعددة  تقبلیة عبر مراحل زمنیة متقطعة وتصورات مستحلیلیة و

 مردودیة التعلیم الثانوي ضعیفة م�ن حی�ث ع�دد المتخ�رجین بالن�سبة لع�دد ال�داخلین        تلذلك بقی 

 العاملة الضروریة قوى التعلیم الثانوي على إعداد الةإلیھ كما یظھر ضعفھ من حیث عدم قدر  

أنھ قد ثبت أن التعلیم الثانوي ) 497 ،  2001 ،إبراھیمي الطاھر   (یضیف  و..لعالم الشغل واإلنتاج    

الم ع� ي وـــــ�ـ التكامل ب�ین مرحل�ة التعل�یم األساس   تحقیق نسق من النظام التربوي لم یتمكن من        

أنھ ل�م تج�د طری�ق النف�اذ     أن النصوص التشریعیة التي ص�درت ب�ش  الشغل أو التعلیم العالي ، و   

إل�ى ھ�در   ھ�و م�ا ی�شیر     لما تم تسخیره لھ م�ن إمكانی�ات و  كلیا مما جعل مخرجاتھ غیر متكافئة   

كم�ا ع�رف   .. على العموم عدت إنج�ازات ھ�ذه المرحل�ة نجاح�ا كمی�ا      في الجھود واألموال ، و   

ثناء الت�دابیر  المج�رد باس�ت  التعلیم الثانوي محاوالت إصالح متعددة لكنھا بقیت حبیسة التصور        

ت�ردد  جزر تعكس اخ�تالف و ظلت ھذه المرحلة التعلیمیة في حركة مد و  و.. والترتیبات الفنیة   
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مم�نھج یتخ�ذ م�ن الحق�ائق الوطنی�ة       أسلوب تغییر معقل�ن و انتھاجصانعي القرار التربوي على     

  . التطورات العالمیة مشروعیتھ االجتماعیة و

 تق��دمت اللجن��ة الوطنی��ة للمن��اھج بم��ایلي   2006/ 2005وف��ي ال��سنة الدراس��یة  وم��ؤخرا   

 ف�ي بن�اء التعل�یم الث�انوي     المقارب�ة بالكف�اءات  تم اعتماد  لقد : ) 5 ، 2004 ،وزارة التربیة الوطنیة(

ف��ي إط��ار إص��الح المنظوم��ة التربوی��ة وإن مواكب��ة وتی��رة ھ��ذا اإلص��الح عل��ى م��ستوى التعل��یم   

ف تطبیق برنامج السنة األولى ثانوي   تصاد 2005/2006الثانوي مع مطلع الدخول المدرسي      

، غیر أنھم یجدون أنفسھم ملزمین  مع تالمیذ خضعوا للتعلیم وفق الھیكلة السابقة من اإلصالح         

وعلی�ھ ف�إن ال�سنتین الدراس�یتین     ..  م�ن قب�ل   هبدراسة مضامین غیر منسجمة كلیة م�ع م�ا ت�داولو     

القا من ھذا المنظور صار من وانط.. تعتبران مرحلة انتقالیة 2006/2007 و  2006/ 2005

إذ سنفرد ف�ي وثیق�ة خارجی�ة فق�رة       . الضروري التكفل بتالمیذ ھذه المرحلة وفقا لخصوصیاتھم      

وذل�ك  . تكون نبراسا لألستاذ یستعین بھا في اجتیاز ھذه المرحل�ة  .. نوضح فیھا كیفیة التكفل بھم    

ال���دخول المدرس���ي ف���ي انتظ���ار وص���ول تالمی���ذ س���نوات اإلص���الح إل���ى التعل���یم الث���انوي ف���ي   

2007/2008 .  

وزارة  ( یر التعلیم الثانوي من خالل إحدى إصدارات اللجنة الوطنی�ة للمن�اھج   د م كما تقدم       

صیغت المناھج الجدیدة في التعل�یم الث�انوي   :  إلى األساتذة بھذا النداء ) 3،  2005،  التربیة الوطنیة   

ننا نتوخى من زمالئن�ا األس�اتذة الخ�وض ف�ي     ، فإ على المقاربة بالكفاءات وكونھا مقاربة جدیدة     

 ص�حیحا، ف�إن تحق�ق ذل�ك فإن�ھ بع�د       اھذه المقاربة تدریجیا ومحاولة فھمھا مع مرور الوقت فھم 

نھ لن یك�ون ھن�اك إع�داد م�سبق لألس�اتذة      أمعنى ذلك  . ضمانھا أكید لتحقیق مبتغى تلك المناھج       

وعلی�ھ فاالجتھ�اد    " وبعد ذلك یضیف. على تناول ھذه المقاربة بل الخوض مباشرة في تطبیقھا         

ال��ذاتي لك��ل عن��صر م��ن عناص��ر الفری��ق البی��داغوجي  ف��ي ك��ل مؤس��سة، وتب��ادل الخب��رات،          

والمع���ارف العلمی���ة، واس���تغالل م���صادر اإلع���الم واالت���صال والح���وار البی���داغوجي العلم���ي     

بھ��ا الموض��وعي م��ن ش��أن ك��ل ذل��ك أن ی��ذلل م��ن ص��عوبة  تبن��ي المف��اھیم الجدی��دة الت��ي ج��اءت   

ن ھ�ذه المقارب�ة ق�د تط�ور ق�درات التلمی�ذ       أبعد ھذا یمك�ن الق�ول ب�   .   "أدبیات المقاربة بالكفاءات 

 الب��د م��ن اعتم��اد ن��ھ أال إعل��ى التعل��یم ال��ذاتي الم��ستدام واالن��دماج بنج��اح ف��ي مجتم��ع المعرف��ة،   

مكلف�ین  ، مع األخذ بعین االعتبار ضرورة تحضیر الأسالیب أكثر نجاعة في تبني ھذه المقاربة  
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یوض��ع م��ستقبل أجی��ال ف��ي مھ��ب ال��صدف     بتنفی��ذ ھ��ذه المقارب��ة بأس��لوب ال اعتب��اطي حت��ى ال   

  .والمفاجئات غیر المحسوبة 

   : ربویةأھمیة دور المعلم في العملیة الت :رابعا 

 یعول أنھ واحد ممنمن المھنة التي یزاولھا ، خاصة و مكانتھ  لقد اكتسب المعلم أھمیتھ و    

تحفیزه وتشكیلھ لدى األجیال الناشئة ، فمھنتھ ھدایة العقل الناشئ الوعي وعلیھم أمانة صناعة 

مع�ارف  واب ال�نشء معلوم�ات   ـاإلسھام ف�ي إك�س  ألن یبدع وتشكیل سلوكھ وإنماءه ـ التلمیذ ـ و  

وة لك�ن بالق�د  ف الق�ضایا المطروح�ة ف�ي واقع�ھ ، وتك�وین أخالق�ھ ل�یس ب�التعلیم فق�ط و             في مختل 

  . تنمیة مھاراتھ یمھ ، ووتعدیل اتجاھاتھ وقأیضا 

النظام التعلیمي ككل ، فصالح حال التعلیم  من أركان العملیة التعلیمیة والمعلم ركن ھامف

إعدادا ، حیث أن المعلم الصالح یستطیع ومرتبط بصالح حال المعلم دینا ، و خلقا ، و علما ، 

ر من جوانب التق�صیر   الكثیىأن یسد بعض النقص في الموقف التعلیمي كما یستطیع أن یتالف    

ھذا یحمل ب ، وـالتي لھا دور قي تربیة الطالاعیة األخرى بالمجتمع ، وفي المؤسسات االجتم

محم�د ح�سنین   (. ھ ـج�  التعلیمی�ة داخ�ل الف�صل المدرس�ي وخار    المعلم أدوار كثی�رة ف�ي العملی�ة       

  .اة النشء في حیمتعددة دورالمعلم  ذو أبعاد تأثیر وھذا ما یجعل ) .33 ، 2007العجمي ، 

حقیقیة ف�ي  ي المجھول وراء كل نھضة تنمویة والجندھولى ذلك أن المعلم    إ       ضف  

تأكی�د  مستقبل المجتمع وي یصنع البذور األولى في صیاغة    المجتمع ، وھو في الفصل الدراس     

حیث أن وجود معلم كفء م�ع م�نھج ب�ھ بع�ض الق�صور ، أو م�ع كت�اب مدرس�ي ب�ھ             .. ھویتھ  

 خی�ر م�ن معل�م     ،و مادة تعلیمیة لم تنل حقھ�ا العلم�ي م�ن اإلع�داد أو الت�دقیق      أروـض القص ـبع

غیر كفء مع منھج متمیز و كتاب متقدم و مادة تعلیمیة أح�سن إع�دادھا ، ف�المعلم ھ�و أخط�ر          

عن��صر ف��ي منظوم��ة التعل��یم و بق��در إع��داده و تدریب��ھ و رعایت��ھ بق��د ر العائ��د م��ن العملی��ة            

و باعتبار المعلم أساس العملیة التعلیمی�ة فق�د    ) .34 ،  2007 لعجمي ، محمد حسنین ا  (. یة  ـالتعلیم

أصبحت العدید من الدول تھتم بإعداد معلمین متخصصین  في المواد التي یدرسونھا ، كما تم 

 الفرصة لغیر المتخصصین كي یتأھلوا مھنی�ا ع�ن طری�ق ب�رامج دراس�یة تدریبی�ة لھ�م ،           تھیئ

 م��ن خ��الل األخ��رى ألن المعل��م یرب��ي ن��شء أبن��اء المھ��ن  ل��ذلك فمھن��ة المعل��م أعظ��م و أش��رف 

  . و الجھد الذي یبذلھ ھالتكامل بین المحتوى الذي یدرس



   . التعلیم و دور المعلم في العملیة  التربویةخلفیة تاریخیة عن................. ................................................لثاني الفصل ا
                                                                                            

  59

 المعلم حاج�ة ض�روریة للمجتمع�ات    لھذا كان و.. ألنبیاء في رساالتھم معلمین     لقد كان ا  و

طھر ا یت�صف ب�ال  ـما دام المعلم أمرا ال غنى عن�ھ ، فق�د ك�ان ل�ھ ف�ي المجتم�ع مرك�زا مرموق�               و

لق�د فق�دت مھن�ة التعل�یم الكثی�ر م�ن قدس�یتھا ف�ي         و.. املة الح�سنة و الخل�ق الك�ریم        المعوالعفة و 

التجدید في ، بالرغم من أنھا أساس التغییر و ) 15 ، 2005: خالد طھ األحمد . ( الوقت الحاضر   

  .المجتمع 

وعي لم��ین عل��ى ال��أن ی��ساعد المتع، ھ��و المعل��م عل��ى ص��احب ھ��ذه المھن��ة وق�د أص��بح   و

ادة العلمیة التي یدرسھا فقط  اإلسھام في حلھا ، ألنھ لم یعد علیھ أن یتقن الم    بمشكالت بیئتھم و  

ون موجھ��ا ـك��ة التقلیدی��ة ، ب��ل أص��بح علی��ھ أن ی  مج��رد ملق��ن للمعرف��ة كم��ا ف��ي المدرس�� ل��یسو

م وعل��ى ـخ��صائص نموھ�� زا لتعل��یم المتعلم��ین ، وق��ادرا عل��ى فھ��م حاج��اتھم و     محف��ومن��سقا و

خال�د ط�ھ   . ( ر ـی� لمواجھ�ة الحی�اة ف�ي ع�صر س�ریع التغ     ت�أمین إع�دادھم    وإرش�ادھم و  توجیھھم  

ھ��ذا ال��راھن الح��رج م��ن عم��ر البیئ��ة    خ��الل  وھ��ذا م��ا یحتاج��ھ ال��نشء   .  )17 ، 2005 :األحم��د 

  .والمجتمع 

ن المتھم الرئیسي أم�ام أف�راد المجتم�ع ھ�و الق�ائم ب�أمر مھن�ة          اعلى أي نحو كان األمر ف     و

فقد ثبت .. ھو المعلم الذي یمثل حجر الزاویة في العملیة التعلیمیة كلھا  و ،بھاصاح و ،التعلیم

 ) % 40( منھ��ا إل��ى المعل��م وح��ده ، بینم��ا یتوق��ف   ) %60( أن نج��اح عملی��ة التعل��یم یرج��ع 

 )ل والتلمی�ذ ـالوسائالمنھج ، اإلدارة ، األنشطة و  (ةیبقیة العناصر العملیة التعلیم   األخرى على   

 ذا أنإ یمكن القول  ) .15 ، 2007 ،مجدي صالح طھ المھدي   . ( دث الدراسات   ھذا حسب أح  و

أكثر من أي عنصر  المعلم  عنصرتتحقق من خالل الدور الذي یؤدیھ العملیة التربویة    أھداف

   .تعلیمي آخر

 أس�اس خبرت�ھ ، إذ   الت�ي ھ�ي   نق�ل المعرف�ة التعلیمی�ة    ف�ي   المعل�م األساس�ي   ویترك�ز دور  

یتمی��ز بالمھ��ارة التام��ة نح��و العملی��ة   و ،ل��ى درای��ة تام��ة بموض��وع تخص��صھ علی��ھ أن یك��ون ع

ال ب�د للمعرف�ة أن    و ،التعلیمیة ، فالتربیة تتضمن مساعدة الفرد على تحقیق أقصى نمو فك�ري  

 ف�ال ب�د    ).15 ، 2003، محم�د عب�د الب�اقي أحم�د     (. یمكن تطبیقھا في عالم الواق�ع رة وـتكون مستم 

ھ�و أھ�م أھ�داف التعل�یم ف�ي      ، و تعلمھ في حیات�ھ العملی�ة و الیومی�ة أی�ضا     أن یستفید المتعلم مما 

  .األلفیة الثالثة 
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  : مسؤولیات المعلم تجاه التالمیذ  ـ 1

ذلك أنھ یقوم بالعدی�د م�ن األدوار س�واء    "  في أي أمة ،  مسؤولیة خطیرة    المعلم     یتحمل

 المح�یط بالمدرس�ة متم�ثال ف�ي     داخل حجرة الدراسة ، أو في المدرسة ذاتھ�ا ، أو ف�ي المجتم�ع        

األخ��رى العامل��ة ف��ي ذل��ك    االت��صال بأس��رة الطال��ب أو منزل��ھ أو ف��ي االت��صال بالمؤس��سات      

 ، 1984 ،محمد عبد العل�یم مرس�ي   ( ."ة ـلتربوي مع األجیال الناش اھالمؤثرة في عمل  المجتمع و 

ھ بموج��ب المق��ررات  وبالت��الي فم��سؤولیة  المعل��م ال تنتھ��ي بانتھ��اء ال��درس ال��ذي یتناول��  . )16

  .محیط التلمیذ الذي یدرسھ لى إنما یتعدى ذلك إ و ،الدراسیة

ة احترام المعلم تختلف حسب درجلمعلمین مسؤولیات ال حصر لھا ، وتقع على عاتق او

جدیتھ في العطاء من خالل رسالتھ التعلیمیة في الحیاة  فأما  عن و، التزامھ بواجباتھ   لمھنتھ و 

  :  كما یلي ) ریاض معوض ( و) حسن مصطفى (المیذ فیوردھا لتمسؤولیاتھ تجاه ا

 ـ تعلم التالمیذ فن الحیاة التعاونیة ، عن طریق العلم و العمل في المواقف التي یھیئونھا لھم 1

  .داخل المدرسة و خارجھا 

  . ـ على المعلم أن یحترم األمانة الموضوعة بین یدیھ ـ التالمیذ ـ و یسوي بینھم في المعاملة2

أن ی��دفعھم إل��ى تقب��ل   التالمی��ذ الفط��ري إل��ى االس��تطالع و    ـ عل��ى المعل��م أن ی��ستغل می��ل         3

  .مسؤولیاتھم 

  .  یعمل على سدھا في المدرسة و المجتمع  ـ أن یبحث عن حاجاتھم و4

  . ـ أن ینمي في التالمیذ بعض القیم الخلقیة 5

اء داخل الفصل أو في المواقف  ـ على المعلم أن یكون غیر متحیز في معاملة التالمیذ ، سو6

  .االجتماعیة األخرى 

خارج�ھ    یوردھ�ا م�ع ت�صنیفھا داخ�ل الف�صل و     باإلضافة إل�ى ھ�ذه الم�سؤولیات ھن�اك م�ن        

اإلخالص للعل�م والرس�الة الت�ي    :  الدرس فأولھا فأما عن مسؤولیات المعلم تجاه تالمیذه أثناء      "

ح�سن توجی�ھ ك�ل تلمی�ذ إل�ى ن�وع       : ثالثھ�ا  اإلع�داد لل�درس ال�ذي س�یقدمھ ، و     : ثانیھا  ویؤدیھا ،   

، تك�وین االتجاھ�ات ال�صحیحة ل�دى تالمی�ذه      : رابعھ�ا  درج�ة ذكائ�ھ ، و  لمواتي لقدراتھ والعلم ا 

ن�شغال  ع�دم اال :  سادس�ھا م�ستویاتھم العقلی�ة المتخلف�ة ، و     مراعاة قدرات التالمی�ذ و    : خامسھا  و

المیذ أثناء الدرس لتزید أواصر الثقة التأسماء استعمال : سابعھا عن التالمیذ وقت الدرس ، و
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تعلیمھم مفاتیح ام�تالك  : تحقیق العدل بین التالمیذ ، و تاسعھا : ثامنھا والمحبة بینھ وبینھم ، و 

أي أن الم�سؤولیة الحق�ة تبت�ديء     ).132 ـ   123 ، 2007 ،مجدي صالح ط�ھ المھ�دي   " . ( المعرفة 

  . خالص في العمل  باإل

ح�ساس بالم�سؤولیة تج�اه    غ�رس ل�دیھم اإل  و  ف�ي ال�تعلم ،  می�ذ تالال ترغی�ب    ل�ى ذل�ك   إضف  

لیھ معرف�ة م�واطن    أن یكون كوالد لجمیع التالمیذ ، كما عى المعلمكما أن عل. قیمھ  المجتمع و 

عادات��ھ  ذ لھ�ذا المجتم��ع قیم�ھ وتقالی��ده و  یعم�ل عل��ى ترس�یخ ق��یم المجتم��ع ، إ  ال�ضعف ل��دیھم ، و 

حارس�ا  ا وـأبعادھ� لم أن یكون واعیا بھذه الق�یم ، و لمععلى اھي نابعة من معتقدات أفراده ، و      و

ذ ب�سلوكیاتھ  إ   ) .34 ـ  19 ، 1984 محم�د عب�د العل�یم مرس�ي ،    . (لھذه القیم باحترامھ�ا ھ�و اآلخ�ر    

  .تنبني سلوكیات التلمیذ 

تت�أثر بشخ�صیتھ ، كم�ا أن س�لوك      و ، ثم أن جماعة التالمیذ تستجیب لتوجیھ�ات المعل�م        " 

االس�تجابة الم�شتركة ب�ین    تسمى ھذه  و ،مظھرهعلم لالھتمام بمادتھ وعلمھ و    المالجماعة یحفز   

ھر والسر في صعوبة مھنة التدریس یكم�ن ف�ي أن ج�   ، و" روح الجماعة  " تالمیذه بـ   المعلم و 

 بنجاح ، فالتالمیذ لیسو آلة ، وال المعلم العملیة التعلیمیة ھو كیفیة التعامل مع العنصر البشري

أعق�د أن ن�دیر   ر اآلل�ة باإلن�سان ولك�ن م�ا أش�ق و     أن ن�دیر اآلل�ة باآلل�ة ، أو ن�دی    ما أسھل  آلة ، و  

ھ�و م�ا یح�دث ف�ي العملی�ة      و ). 22 ـ  20 ، 2003 :إبراھیم ع�صمت مط�اوع  " . ( اإلنسان باإلنسان 

  .التي یكون فیھا المعلم ھو مدیروصانع الموقف التعلیمي التعلیمیة 

 :  الحدیث أدوارالمعلم في ظل النظام التعلیمي- 2

 إن الدور اإللقائي التقلیدي للمعلم لم یعد یفي بمتطلبات العصر ، ھذا العصر الذي أصبح

ال یك���ون وع���اء " ك���ذا التمی���ز ، إذ عل���ى المعل���م الی���وم أن اإلب���داع فی���ھ ھ���و ال���سمة الب���ارزة و

" . مساعدتھم على إعادة اكتشاف حق�ائق العل�م    ، بل إن دوره ھو توجیھ الطالب و     للمعلومات

ن واإلج�راءات  ـ�ـ كما ال یمكن للمعلم االعتم�اد كلی�ا عل�ى القوانی    ) ." 50 ، 2003 : حسن شحاتة   (

م وقدرات�ھ الذاتی�ة ،   ـاال ، بل ثمة ما ھ�و م�رتبط بشخ�صیة المعل�     ـاألسالیب كي یكون معلما فع    و

  ،ھذا المظھر التعلیمي لم ت�تم دراس�تھ دراس�ة وافی�ة م�ؤخرا     وھذا بعدا من الصعب وصفھ ، و     

 وھ�و المظھ�ر   ) .185 ، 2005 ،زدن� راری�شارد آ " . ( ی�ستحق االھتم�ام   یمثل أھمی�ة بالغ�ة و  نھ  لكو
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الذي یجعل عطاء العملیة التعلیمیة في أقصاه ، ألن المعلم آنذاك یتفاعل مع الموق�ف التعلیم�ي          

  .یستجد لدیھ من متغیرات  ویفعل ما لدیھ من قدرات حسب كل ما

 البشري یدعون المعلم إلى اس�تخدام ت�أثیره الشخ�صي      لقد أصبح المھتمین بھذا العنصر    و

أن تركی�ز النم�و المھن�ي للمعل�م عل�ى      خاص�ة و " ة و اجتماعیة إیجابیة ، لتحقیق أھداف أكادیمی  

اجتی���از  و ،تنفی���ذ المق���ررات الدراس���یة بق���صد م���ساعدة التالمی���ذ عل���ى تح���صیل المعلوم���ات     

راك م�ع تالمی�ذه ف�ي تخط�یط العم�ل      یح�رم الم�درس فرص�ة االش�ت    . االمتحانات التي تعقد فیھ�ا    

طلب منھ أن یفكر المشروعات التي تتو، اط ـالقیام بألوان مختلفة من النش و، وتنفیذه  ،الیومي

عقی�ل محم�ود   ".( ق�درة عل�ى ت�وجیھھم   ا لھ�م و م�  تالمیذه فی�زداد فھ  یالحظو،   ویبتكر  ، ویجرب

   ).30، 2008:رفاعي

الجم��ود ال��ذي فرض��تھ علی��ھ التربی��ة  معن��ى ذل��ك أن��ھ مطل��وب م��ن المعل��م أن یخ��رج ع��ن   

المثالیة التقلیدیة المستمدة من الفلسفة الیونانیة ، و یرتبط أكثر بالمجتمع ، فإذا كنا نرید أن نعد 

 ی��شمل جمی��ع  ،ال��شباب للحی��اة ، فینبغ��ي أن نعرف��ھ بالبیئ��ة الت��ي س��یعیش فیھ��ا تعریف��ا ص��حیحا   

عقی��ل محم��ود  . (ب��البعض اآلخ��ر  مظ��اھر الحی��اة فیھ��ا ، و نوض��ح ل��ھ ھ��ذه المظ��اھر بع��ضھا     

لذلك على المعلم الیوم أن یدرك أن ما یعلمھ لیس مادة دراسیة فح�سب    ) . 24 ،  2008: رفاعي  

أن المعل�م  " ش�جاعة التعبی�ر ، و ی�ذكر كروبل�ي     بل أن ی�درك أی�ضا أھمی�ة المعرف�ة والتفكی�ر و       

  : المبدع یتمیز باآلتي 

  .خرینـ حث التالمیذ على التعلم بدون معونة اآل

  .ـ دفع التالمیذ إلى أن یتحكموا في المعرفة الواقعیة لیكون لھم أساس متین للتفكیر 

  .ـ حث التالمیذ على التعمق في اھتمامات معینة 

  .ـ حث التالمیذ على العمل في موضوعات غیر عادیة 

  .ـ حث التالمیذ عن البحث على حلول جدیدة 

  .ھم ـ االھتمام بأسئلة التالمیذ و اقتراحات

  .ـ إعطاء فرص للتالمیذ لكي یختاروا مواد متباینة تحت ظروف متباینة 

  . ) 180 ، 2005 صالح الدین عرفة محمود ،. ( ـ تنمیة التقییم الذاتي لدى التالمیذ 
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أن المطلوب من المعلم في ظل النظام التعلیمي الحدیث ھو أن ) 262، 2006 حسن شحاتة،(ویؤكد 

 یركز أنلتالمیذ للحیاة، بأن یدربھم على أسالیب التفكیر ومھارتھ ال یكون قادرا على إعداد ا

على تحصیل المعلومات والمعارف الجاھزة التي سرعان ما یتجاوزھا التقدم العلمي ألن 

التفوق الذي نراه عند الطالب أصحاب المجامیع العالیة ھو تفوق تحصیلي ال یدل على قدرة 

ي ـــشكالت، أو القدرة على التفكیر الناقد أو التفكیر اإلبداععقلیة ممیزة، كالقدرة على حل الم

  .سان جدید لأللفیة الثالثةنأو الوعي بعملیات إ

واعتب�ار  "   مـ�ـ كما أن النظام التعلیمي الحدیث یحتاج إلى فھم ھذه األدوار الجدی�دة للمعل      

ومرتك��زات التعل�یم مزیج�ا م�ن اإلح�ساس  والت�ذوق الفن�ي والممارس�ات المبنی�ة عل�ى أس�س           

علمیة وإعطاء المعلم الحریة واالستقاللیة الخاصة التي تمكنھ من تصمیم البیئ�ات التعلیمی�ة            

خاص�ة  ) 2008،71 مینر س�لمان،   زید (  "التي تناسب االحتیاجات الخاصة المتنوعة للمتعلمین     

اة ذي ال یت�رك ب�صماتھ ف�ي الحی�    وان الدراسات الحدیثة تشیر إلى أنھ ال جدوى من التعلیم ال   

یة للفرد، وھذا یفرض على المعل�م الی�وم أن یعل�م التالمی�ذ م�ن أج�ل الحی�اة ال م�ن أج�ل              العمل

  .االمتحانات

   :المقرر محتوىو المعلم ـ 3

 غای�ة  إل�ى  التعل�یم  وس�ائل  م�ن  ابت�داء  متع�ددة  تعلیمیة عناصر على باالعتماد یتم التدریس إن

 األھ��داف تتحق��ق حت��ى العناص��ر ذهھ�� تكام��ل ض��رورة م��ن ب��الرغمو ، الم��نھج محت��وى و المعل��م

 إذ التعلیمیة العملیة إنجاح في إسھاما أكثر العناصر ھذه أي عن قائما یبقى الجدل أن إال التعلیمیة

 ب��ین الف��رق یوض��ح أن فی��ھ ح��اول ال��ذي كتاب��ھ ف��ي )JOHN ALASKA، الس��كاأ ج��ون ( ولـ��ـیق

 معظ��م ف��ي واح��دة تك��ون تك�اد  المن��اھج إن " : فیق��ول التربی��ة ب�ین  و المدرس��ة إل��ى ال��ذھاب مج�رد 

 المدرس�یة  المب�اني  أن إل�ى  باإلضافة ، المناھج تلك تعالج التي الكتب كذا و ، الواحد البلد مدراس

 العن�صر  أن ی�ستنتج و ، أخ�رى  إل�ى  مدرس�ة  م�ن  یختل�ف  الم�دارس  لھ�ذه  المنتج لكن و تتشابھ تكاد

 ب�صماتھ  فیت�رك  ب�ھ  یق�وم  ال�ذي  ورال�د و.....المعل�م .... ش�ك  ب�ال  ھ�و  لمینالمع بین الفارق و الفعال

 أح��د یؤك��دو كم��ا ). 18 ، 1984 ، مرس��ي العل��یم عب��د محم��د( ". التربوی��ة العملی��ة عل��ى الواض��حة

 م�نھج  م�ع  جید معلم لدینا كان إذا تنجح قد التعلیمیة العملیة  أن التعلیمو التربیة مجال في الباحثین

 ، جی�دة  غی�ر  كت�ب  أو م�نھج  مع جید غیر ممعل بوجود تنجح أن یمكن ال بینما ، جیدة غیر كتب أو
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 العك��س و المن��اھجو الكت��ب ف��ي الموج��ود ال��نقص یع��وض نأ یمك��ن جی��دا ك��ان إذا المعل��م أن أي

   . صحیح

 الت�ي و ارـ�ـ االختی علیھ�ا  یق�ع  الت�ي  المعلوماتو المعارف من القدر "  ھو فالمحتوى ذلك مع

 إذ كثی�رة  بمع�ان  محمل�ة  أنھ�ا  إال عبارةال ھذه قصر من الرغم وعلى ، معین نحو على تنظیمھا یتم

 ی��صلح اوم��اذ نت��رك، وم��اذا نأخ��ذ فم��اذا .. ب��سیطة غی��ر عملی��ة ذاتھ��ا ح��د ف��ي االختی��ار عملی��ة أن

 ف�ي  یج�ري  م�ا  ك�ل  ی�سایر  أن ینبغ�ي  الم�نھج  محتوى أن والواقع . یصلح ال وماذا وشبابنا ألطفالنا

 النظ�ر  تعی�د  الناھ�ضة  األم�م  ف�ان  ن�ا ھ وم�ن  .. لھا یستجیب وان تغیرات من العصر وفي المجتمع

 وذل�ك  )172 -169 ،1984، مرس�ي  العل�یم  عب�د  محم�د ( .".وأخ�رى  فت�رة  م�ابین  مقرراتھ�ا  محت�وى  في

  التربوی�ة  األھ�داف  وح�سب  .آلخ�ر  مجتمع من تختلف والتي المتبعة التعلیمیة السیاسة على یعتمد

   . السیاسة تلك قبل من المرسومة

 عمل��ي واق�ع  إل��ى التربوی�ة  األھ��داف ترجم�ة  إل��ى  التالمی�ذ  یق��ود ال�ذي  وھ�� المعل�م  أن یبق�ى و        

 النظ�ام  قواع�د  إرس�اء و التربویة الخطط و التعلیمیة سةالسیا تنفیذ یتم ھطریق و يـإجرائو سلوكي

 ، 2003 ، مط�اوع  ع�صمت  إب�راھیم .( المطل�وب  االجتم�اعي  التغییر إحداثو للدولة العام سيالسیا

  تق�وم  وأن�شطة  أعم�ال  ع�ن  عب�ارة   ان�ھ  على  االجتماع علماء بعض یفسره الذي التغییر ذلك ).19

 آب�اؤھم  بھ�ا  یق�وم  ك�ان  عم�ا  تختل�ف  واألن�شطة  األعمال وھذه ، الیوم.. الناس من كبیرة أعداد  بھا

 فت�رات  م�ن  س�ابقة  فت�رة  في أنفسھم الناس ھؤالء بھا یقوم كان التي األعمال عن حتى ،أو قبل من

  . حیاتھم

 ب��التنظیم االجتم�اع  علم��اء ی�سمیھ  م��ا طری�ق  ع��ن الدراس�ي  الف��صل جماع�ة  بتنظ��یم  عل�م الم ویق�وم 

 بین�ھ  ت�رابط ال التـص�  ازدادت تالمی�ذه  و المعل�م  ب�ین  وبالتج�ا  و التفاعل زاد كلماو ، االجتماعي

 التفاع�ل  ھ�ذا  خ�الل و  ـةالتعلیمی�  العملی�ة  ف�ي  دوره و م�سؤولیاتھ  م�نھم  واح�د  كل إدراكو ، بینھمو

 المدرس�ة و المعل�م  إل�ى  االنتم�اء  و ب�الوالء  الشعور یزدادو المشتركة األھداف تتحقق و مالقی تنمو

  ).19 ،2003مطاوع، عصمت إبراھیم (".الدراسة عن انقطاعھمو تسربھم أو التالمیذ غیاب فیقل

 بینم�ا  المعل�م  إل�ى  یرج�ع  التعلیمی�ة  العملی�ة  نج�اح  م�ن  %60 أن التربوی�ة  الدراسات أحدث تثبتو

 ل��ذلكو ." المحت��وى بیتھ��ا م��ن و لتربوی��ةا للعملی��ة المتبقی��ة العناص��ر عل��ى ت��وزعت فق��ط 40%

 یمث�ل  م�ثال  البیئ�ي  الجان�ب  یكون فقد ، العلمیة المادة بقدر لیس و التناول بأسالیب متعلقة فالمسألة
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 أي الن�سبة  لھ�ذه  یك�ون  ال التقلیدی�ة  ال�سیاسة  ظ�ل  ف�ي  لك�ن و ، الدراس�ي  المنھج محتوى من 70%

 قد المقابل فيو .. االستظھار و بالحفظ الطالب یقومو المعتاد بالتدریس یقوم فالمعلم ، تذكر قیمة

 ل��دى ال��وعي و الرؤی��ة وض�وح  م��ع لك��ن و البیئ�ي  الجان��ب ف��ي الم�نھج  محت��وى م��ن %20 یك�ون 

 ح��سین أحم��د( . %70 ن��سبة م��ن فاعلی��ة أكث��ر الن��سبة ھ��ذه أن تج��د التربوی��ة القی��ادات و المعل��م

   . ) 179 ، 2001 ، محمد نحس فارعة اللیقاني

 المجتم�ع ذ وـاه التالمی� ـم�سؤولیاتھ تج�   والتربوی�ة بعد استعراض أھمیة المعل�م ف�ي العملی�ة        

أن�ھ یمث�ل مح�ور تفعی�ل الموق�ف      موقعھ من المحتوى ، بات أكیدا   وصفاتھ   و أدواره الجدیدة ،  و

لم�ادة الدراس�یة الت�ي    التعلیمي ، فعالوة على أنھ ینفذ المنھج الذي ھو مكلف بتنفیذه من خ�الل ا  

یقوم بتدریسھا ، فإنھ ینقل للنشء القیم االجتماعیة المختلفة و یحث على تبني الموائم م�ن تل�ك          

  .القیم 

أن بتي ترغب في نھوض مجتمعاتھا لاو لذلك تھتم الحكومات التي تقدر التعلیم حق قدره   

تم�ام المطل�وب للق�ضایا     االھبتوجیھذلك استثمار جھوده في میدان عملھ ، و  تتیح للمعلم فرص    

 أكث��ر العط�اء ت�شجع المعلم��ین عل�ى الب�ذل و    ، و ومنھ��ا الق�ضایا البیئی�ة   المطروح�ة ف�ي ال�ساحة   

  . الوسائل ىبشتو

   : المبدع المعلم صفات ـ 4

 ال�صفات  ھ�ذه  أخ�ذت  ق�د و ، الن�اجح  المعل�م  ل�دى  وجودھا من بد ال خصائصو صفات ھناك

 أو ال���صفات ھ���ذه تق���سمو ، تربوی���ون احثونب��� بھ���ا ق���ام بح���اثأو استف���سارات و دراس���ات م���ن

 ناص�ر  إب�راھیم ( اـیوردھ� و )سمات( شخصیة وصفات )قدرات( ةمعرفی صفات إلى الخصائص

  : یلي كما )96 ـ 95 ، 2004

  : المعرفیة الصفات ـ 1 ـ 4

 كي علمالم لدى الذكاء من معین حد توفر من بد ال أنھ حاثاألبو الدراسات معظم أكدت لقد

   : بـ ذلك جانب إلى یتمتع أنو التعلیم یةعمل من یتمكن

   لھا التام إدراكھو یدرسھا التي ةالماد من تمكنھ بمعنى : األكادیميو تخصصھ میدان معرفة  ـ 1
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 إل�ى  الدراس�یة  الم�ادة  م�ن  یری�د  ما توصیل على القدرة بمعنى : )الطالقة( التعبیر على القدرة ـ 2

  .التالمیذ

  . العقلي التالمیذ عمر متوسط و المقررة األفكار نقل بین المواءمة على القدرة ـ 3

  . الصعب إلى السھل من تدریسھا في التدرج و الدراسة مواضیع تنظیم و ترتیب ـ 4

   : الشخصیة الصفات ـ 2 ـ 4

 الدراس�ات  أك�دت  ق�د و الت�دریس  عملی�ة  ف�ي و المعل�م  صفات في تؤثر شخصیة صفات ھناك

 بم�ا  یت�صف  التالمی�ذ  من المحبوبةو الجیدة الشخصیة حبصا المعلم أن الصدد بھذا أجریت التي

   : یلي

 ح�ول  جدی�د  ك�ل  متابع�ة و ، الت�دریس  في والمھارة ضوحالو ، التدریس بموضوع یتعلق ما منھا ـ

  . الموضوع

 التع��اطف ال��صبر ، الم��رح ، حای��دةالم ، العدال��ة ، االت��زان ، العام��ة بشخ��صیتھ تتعل��ق ص��فات ـ��

  . التعاون ، التخلق ، المرونة ، التحمس ، العطفو

 یثی��ر التالمی��ذ عربم��شا االھتم��ام لدی��ھ یك��ون ب��أن ذل��كو ، التالمی��ذ م��ع بالتعام��ل تتعل��ق ص��فات ـ��

 م�ع  یتفاع�ل  التالمی�ذ  م�ع  یتج�اوب  ، الموض�وع  یف�سر و یب�سط و ی�شرح  ، والتفكی�ر  للبح�ث  عقولھم

  . استعداداتھمو قدراتھم

 ال�سویة  األخ�الق  و الق�یم  غ�رس  عل�ى  م�ل ع إذا بأن�ھ  ی�درك  أن المبدع المعلم على ینبغي كما

 على یشرف الذي للمعلمو یتلقونھ الذي للعلم راماحت لدیھم یخلق فإنھ المجتمع غالبیة ینشدھا التي

 ھ�ذا و ةالفردی�  لألحك�ام  بالن�سبة  موض�وعي  حك�م  بال�ضرورة  ھ�و  االجتماعي الحكم لكون تعلیمھم

 للمجتم�ع  الع�ام  ال�صالح  ف�ي  ق�یم  و قواع�د  و أخالقیة حیاة على الفرد لتنشئة وسیلة العلم من یجعل

 لن��سبة با أو الم��ستقبل  ف��ي  المتعلم��ین  ھ��ؤالء  ینجزھ��ا  أن یمك��ن  الت��ي  لإلنج��ازات  بالن��سبة  س��واء

 دةــال���سائ تاألخالقی��ا  أس��اس  ھ���و المجتم��ع  أن " دورك��ایم  " ی���رىو ، اآلخ��رین  م��ع  لتع��امالتھم 

 بالنظ��ام مرتبط��ة  الجتم��اعيا الن��شاط أش��كال أن كم��ا ،  الروح��يو األخالق��ي اإلش��عاع وم��صدر

 ی�سمو  أن�ھ  إال م�نھم  ن�ابع  أن�ھ  رغ�م  األف�راد  یتج�اوز  س�ام  نظ�ام  بأن�ھ  یتمی�ز  الذي و السائد األخالقي

 ( E.DURKAIM:1957;P.14 – 16) . احترام�ھ  عل�ى  یجب�رھم و  عل�یھم  مفروض�ا  حی�صب  و عل�یھم 

 لالم�ستقب  ف�ي  یجعلھ�م  المجتم�ع  م�ن  المطلوب�ة  السویة القیم بالتزام لتالمیذه المعلم إقناع فإن لذلك.
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 الخ�روج  أن یعتب�ر  ال�ذي  الحنی�ف  اإلس�المي  ال�دین  ع�ن  ببعی�د  لیسو . القیم تلك عن المدافعین من

  . باهللا الشرك مثل مثلھ الكبائر من ھو الجماعة من

  : مسؤولیات المعلم تجاه المجتمع  :خامسا 

 باإلض�افة إل�ى م�ا یتوقع�ھ م�نھم      ن المجتمع ینتظر الكثیر دائما من عنصر المعلم�ین ، فھ�م       إ    

اتھم االرتق�اء بم�ستوى أخالقی�   التالمی�ذ ـ ومھ�اراتھم و   یر معلوم�ات األبن�اء ـ    وتط" المجتمع من 

ي فاعي والع��اط م��  أی��ضا تعزی��ز تط��ورھم االجت  مادیمي ، یتوق��ع م��نھ  ك��تح��صیلھم العلم��ي األ و

  .  فقطرالمعارف تطویولیس .)52 ، 2005 ،ي ستانفوردلرف، بیاركيبفورست ( "..األخالقي و

التزاماتھم تجاه اتھم وأخالقیات المجتمع إذ تتجسد واجب تماما یدرك المعلم لذلك یجب أن 

إذ .. اللیاق�ة   وتحقیق مستوى راقي من السلوك و ..المجتمع من خالل ممارستھم لمھنة التعلیم       

.. یم��ي ق��وي  األساس��یة لنظ��ام تعلی��ؤمن المجتم��ع ب��أن المعلم��ین األكف��اء الف��اعلین ھ��م الركی��زة  

یطالب المتجمع المعلم�ین ب�أن یك�ون إیم�انھم قوی�ا بق�درات جمی�ع األطف�ال بغ�ض النظ�ر ع�ن                 و

ائالتھم وظ���روف ع���ات ی���خلفصادي وت���اعي و االقم���عھم االجتض���ھم ولغ���تھم ودی���نھم ووجن���س

   ) . 53 ، 2005 رلي ستانفورد  ،ففورست باركي ، بی" . ( معوقاتھم معیشتھم وقابلیتھم و

 فی�ھ ، ل�یس   ع على المعلم ع�بء اجتم�اعي ھ�و حمای�ة المجتم�ع ال�ذي یع�یش         یلقي المجتم و

إذ یعتب��ر ن��شر العل��م ب��ین أف��راد   .. الثقاف��ة الت��ي یحملھ��ا  بال��سالح وال بالعت��اد ، ولك��ن ب��الفكر و  

ف�العلم جع�ل لین�شر ، وف�ي ن�شره إتم�ام       .. قوم بھ�ا  المجتمع من أولى الواجبات التي ینبغي أن ی  

خیر والشكوك ام وتبدید لألوھالق ، وتعدیل للسلوك ، وـــتھذیب لألخوللفائدة ، وسمو بالنفس 

التعلیمیة ھو البیئة التي یعیش فیھا كل من یعلم فمن ال خیر عد المؤسسة التربویة وبكان لھذا  م

  .) 147ـ 145، 2007مجدي صالح طھ المھدي،.(لھ في مجتمعھ ال خیر لھ في نفسھ

تعلیمھ�ا  ا وھ� م�ع ب�ین األجی�ال الت�ي یق�وم بتربیت     مجتمعلم علی�ھ أن ی�درك أن�ھ وس�یط ال    وأي  

  لؤوھ�و الم�س  ا وـذلك بتنمیة القیم األصلیة في نفوس أفراد المجتمع ، لذلك فدوره قیمي أی�ض    و

بن��اء ج��زء أساس��ي ف��ي غ��رس ق��یم المجتم��ع عملی��ة أساس��یة و وي ، لقیم��اع��ن ال��وعي ) المعل��م(

م وإنم�ا یتج�اوز إل�ى    لمعرفة ب�التعلی عملھ ال یقتصر على نقل ا    و. شخصیات مواطني المستقبل    

إل��ى التق��دم   م��ا ی��ؤدي إل��ى التعاض��د اإلن��ساني و   اإلس��ھام ف��ي غ��رس ك��ل  تك��وین ال��شخص ، و 

 لذلك یرى الب�احثون ف�ي عل�م    ).151ـ2007،150مجدي صالح طھ المھدي،.(االجتماعي التاریخي 
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 "م بمعلمی��ھ أن تح��ول االتجاھ��ات یك��ون أكث��ر ی��سرا عن��دما یتوح��د الم��تعل    "ال��نفس االجتم��اعي

  . فتصبح القضیة المطروحة للبحث عن حل لھا واحدة لكلیھما ) .37 ، 200، بوخریسة بوبكر(

  وإجماال فإن مسؤولیات المعلم تجاه المجتمع بما فیھا تشكیل الفكر وتنمیة القیم وتعدیل السلوك            

 مراعی�ا مكان�ة   ،تفرض على المعلم التحلي برؤى واضحة بمعالم النظریة التربوی�ة ف�ي المجتم�ع      

الق��یم المجتمعی��ة ض��من عناص��ر الن��سق الثق��افي ومتطلب��ات تنمی��ة المجتم��ع والمكان��ة اإلقلیمی��ة            

 ، لذلك بات علیھ أن یدرك مشكالت مجتمعھ ویسعى إلى المشاركة في حلھا  والعالمیة لألمة ككل  

ال عنصر المعلم ، بما في ذلك المشكالت البیئیة والتدھور البیئي الناجم عنھا وقد یتطلب ذلك إدخ

 مربی�ا ی�سھم ف�ي تن�شئة األجی�ال      تھفي النماذج االجتماعی�ة البیئی�ة الت�ي تتن�اول ق�ضایا البیئ�ة ب�صف                

   .المتعاقبة ونشر الوعي البیئي واالجتماعي

لقد تبین من خالل م�ا ت�م عرض�ھ ح�ول التعل�یم ودور المعل�م ف�ي العملی�ة التربوی�ة أن التعل�یم             و  

ة في تكوین القیم والمعارف التي تدفع إلى المشاركة اإلیجابیة في بناء یمثل أداة فاعلة وقوة ھائل

ھان���ا م���ضمونا عل���ى تحقی���ق التط���ویر والتخط���یط     تثمار الث���روة الب���شریة  باعتبارھ���ا  ر  واس���

   .االستراتیجي للتعلیم، وتوظیف التوجھات الجدیدة في معالجة منظومة التعلیم

 عل�ى ك�ل الم�ستویات، وھ�و الم�ؤدب      الم�تعلم ر م�ع  كما أن المعلم ھو مصدر التفاعل المباش�          

المباشر، وھو الذي یتطلب الحصول على عط�اءه، منح�ھ فرص�ا وظروف�ا لإلس�ھام والم�شاركة           

ا فیھ��ا م� ف�ي تحوی�ل م��زارع الفك�ر الب�شري، لت��صبح م�دارس لأللفی��ة الثالث�ة بك�ل الم��ستجدات وب       

 لیصبح الواقع البیئي بم�شكالتھ  رھا واآلثار المترتبة على تدھو ومشكالتھا  تناول قضایا البیئة    

 الجوانب البیئیة في المق�ررات الدراس�یة     تضمینومحاولةمحورا أساسیا في العملیة التعلیمیة ،      

تبق�ى  ، على مستوى كل المراحل الدراسیة إذ بدون إشراك البعد التربوي في البحث عن الح�ل        

الواقعی�ة باعتب�ار التعل�یم أق�صر الط�رق      النظریات االجتماعیة التاریخیة والحدیثة تفتق�د للحل�ول      

  . عبر الزمنأجیال المجتمعات للوصول إلى كل 

 أص��بحت الحاج��ة ماس��ة للتع��رف عل��ى األس��س النظری��ة الت��ي توج��ھ البح��وث   ل��ذلكونتیج��ة      

 العم��ل عل��ى الم��ستوى إل��ى ، ومعرف�ة م��دى توجھھ��ا ھ��ي األخ�رى   االجتماعی�ة ف��ي مج��ال البیئ��ة 

معالج�ة م�ا وق�ع ،    وفي سیرورة البحث عن حل للمشكالت البیئیة ،  الوجداني والمھاري للنشء  

    .القادمة واألخیر ھو المجتمع بكل أفراده وأجیالھ لالمتضرر األووالحد من تفاقمھا أكثر ألن 
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     :أوال ـ االھتمام العالمي بالمشكالت البیئیة 

البیئة منذ وجود الجنس البشري على كوكب  بین المجتمع والمستمر التفاعل أدى لقد    

مرت فة ـبین البیئنسان كمكون أساسي لھذا المجتمع و العالقة بین اإلوتعقداألرض إلى تطور 

 وكلما تعقدت تلك األنماط ،ش المجتمعات تعقدت فیھا أنماط عیھذه العالقة بمراحل متتالیة 

البعض یطلق علیھا أزمة  العالقة حتى أصبح تلك تعاظمتتفاقم ب مشكالت بیئیة كلما ظھرت 

عالقة البیئة بتفسیر وتزامن مع تلك المراحل وجود مفكرین اھتموا ، ة ـالبیئاإلنسان و

قحامھا في ھاتھ  ال یتسع إلال أن المجال ھناإ، من مدرسة ألخرىاختلفت والمجتمع تفسیرات 

  .الدراسة 

استوجب تفاعالت بین   بأن وجود المجتمع اإلنساني على األرض     ویمكن القول فقط

 ، الضرورات أخذ الإفي بدایة األمر تتعدى لم  م التيحاجاتھأفراده وبین البیئة المحیطة لتلبیة 

 . حلة الجمع والصید والقنص ، وعرفت بمر على البیئة یذكرأثرا ھذه المرحلة ولم تترك 

سعت آفاقھم وحاجاتھم، فتزایدت االكتشافات واالختراعات بدءا ت تعداد السكان ، اوبتزاید

 مرحلة الزراعة حیث استقرت وجاءت بذلكباكتشاف النار إلى اختراع آلة الحرث، 

الجماعات البشریة في تجمعات سكانیة، ومع ذلك استمرت الطبیعة في استیعاب مخلفات 

 مھدجعلھا تھذه المرحلة تراكم رؤوس األموال في إال أن ، اإلنسان دون أي تأثر سلبي 

 وتحسنت فیھا  النمو االقتصادي فیھاسعالتي تو،  ومرحلة التصنیعلمجيء الثورة الصناعیة

زادت بذلك فالمدن الملیونیة ظھرت ، و  التعداد السكانيتسارع دتزایف ظروف الحیاة ،

 فكانت النتیجة بروز  ولم تعد للبیئة القدرة على االستیعاب ،الصناعیةالمخلفات البشریة و

  . ،ترتب عنھا واقع بیئي متدھور  مشكالت بیئیة ال حصر لھا

،  ویالحظھ كاره ألن كل فرد في العالم یعیشھالمشكالت البیئیة واقع ال یمكن إن   وألن 

 ووصوال إلى مشكلة ثقب  من مشكلة القمامة ومرورا بالجوع والمرور والمرضءااابتد

، ومع  إلحاح الحاجة إلى حمایة البیئة اعترف العالم في  ... األوزون واألمطار الحمضیة

 ،  بضرورة التصدي للمشكالت البیئیة1972أكبر تظاھرة دولیة عقدت في ستوكھولم عام 

لمراحل وتواصلت بعد ذلك التوصیات ، وآخر ما تم التوصیة بھ ھو استخدام التعلیم بجمیع ا
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العمریة بغرض التوعیة البیئیة للنشء ، وھو ما یتقارب مع ما تسعى الدراسة الحالیة للكشف 

  .عنھ محلیا أي في مجال الدراسة 

 وضعھا في حدود المشكلة السكانیة، ومشكلة إلىبما یدعو  مشكالت البیئة ت تعددقدو     

 على أساس أن العدید من التلوث ومشكلة استنزاف الموارد المتجددة وغیر المتجددة،

   . المشكالت األخرى تنشأ من ھذه المشكالت الرئیسیة

مع العلم أنھ بمعرفة واقع المشكالت البیئیة واإلطالع علیھا یكون السعي إلیجاد حل   

 تم االتجاه تضعف كلما تھاوعلى الرغم من عالمیتھا فإن القدرة على مواجھ، لھا سعیا جدیا 

مكانیات سواء المھاریة أو  لضعف اإل الدول السائرة في طریق النمومن الدول المتقدمة إلى

 المحلیة، ناھیك عن تأثرھا  المشكالت البیئیةتفاقمت فیھا ، بما فیھا الجزائر التي المادیة 

بالمشكالت البیئیة العالمیة ، خاصة وأنھا تسعى نحو التنمیة االقتصادیة بما یستدعي إقامة 

ضطرار إلى تجاھل تلك األضرار لحتمیة السعي لتحقیق ة مع اإلالمشاریع المضرة بالبیئ

  . التنمیة

               .      لذلك البد من التعرض ولو بإیجاز لبعض المشكالت البیئیة في العالم وكذا في الجزائر

وبما أن موضوع البیئة سواء في التعلیم أو في أي موضع آخرھو موضوع شائك والبد 

شارة لكل حیثیاتھ بما فیھا المعلومات البیئیة خاصة تمل الدراسة على اإلحاطة بھ أن تشلإل

ولذلك ستتم . وأن الدراسة السوسیولوجیة للبیئة تتطلب اعتبار الجانب البیئي واالجتماعي معا

محاولة تغطیة بعض المعلومات عن البیئة ومشكالتھا وكذا عن المدخل السوسیولوجي 

ك األمور سیبقي الموضوع مبتور، حیث یدعو عالم لدراستھا ، خاصة وأن تجاھل تل

لى ضرورة اتحاد العلوم وتكاملھا من خالل تناول إ) جوزیف ھوبر(االجتماع البیئي األلماني 

موضوع البیئة الذي ال یمكن دراستھ تحت مظلة فرع علمي واحد أو اثنین بل بكل فروع 

  .المعرفة المختلفة والمتعددة 

  :  مؤتمر ستوكھولم ـ االھتمام قبل و بعد1

عل�ى ش�كل دراس�ات ق�ام بھ�ا بع�ض المھتم�ین        وم�شكالتھا  لقد بدأ االھتمام العالمي بالبیئ�ة       

. أطلقوا بعض إشارات الخطر الت�ي تنب�ھ م�ن خط�ر التل�وث و الق�ضاء عل�ى الكائن�ات الحی�ة           و
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 . تزاید االھتمام بالبیئة عندما نشطت الدراسات التي تشرف علیھ�ا بع�ض المنظم�ات الدولی�ة        و

ففي عام "نساني شیئا فشیئا  ویالحظ المتمعن في تنامي ذلك االھتمام أنھ أخذ یتسم  بالطابع اإل

 ق��ام 1968و ف��ي ع��ام  ... "الیون��سكو"بدراس��ة بإش��راف منظم��ة ) جی��ل ( لم ا ق��ام الع��1649

المكتب الدولي للتربیة بالتعاون مع منظمة الیونسكو بدراسة أوسع انتقلت من مرحلة الوصف   

تزای�د  ومرحلة التحلیل الب�سیط ف�ي مج�ال التربی�ة البیئی�ة ، و بع�د تزای�د الم�شكالت البیئی�ة              إلى  

االھتمام بالبیئة ، تم ترجمة ھذا االھتمام بت�شكیل منظم�ة متخص�صة تابع�ة لألم�م المتح�دة ھ�ي            

  دروی�ش  وھب�ي ، ابت�سام   محم�ود ص�الح ).(الیونی�ب  U.N.E.P (برنامج األمم المتح�دة للبیئ�ة   

والمتمعن أكثر یالحظ وبسھولة أن�ھ ومن�ذ البدای�ة ك�ان ھنال�ك می�ل للح�ل             ).138 ،   2003العجي،  

  .التربیئي

 ،ن بالبیئ��ة ب��أن األخط��ار البیئی��ة ب��دأت بالت��أثیر عل��ى الحی��اة الب��شریة   وعن��دما ش��عر المھتم�� و   

لع�ل م�ن أب�رز     و"الن�دوات الداعی�ة إل�ى حمای�ة البیئ�ة ،       عوا إلى الدعوة لعقد المؤتمرات و     سار

ھر االھتمام یتمثل في عقد المؤتمرات و إقامة الندوات و ورش العمل ، فقد أك�د الم�ؤتمر            مظا

لألجی�ال  تح�سین مكوناتھ�ا   عل�ى أن حمای�ة البیئ�ة و   ) 1972(ال�دولي للبیئ�ة ف�ي س�توكھولم ع�ام      

 وك��ذا ق��ضیتھا  ).145، 2007، وآخ��رون ربی��عأحم��د " (ح للب��شریة ل��الحاض��رة والقادم��ة ھ��دف م 

  . األساسیة 

وضع توصیات تمثل منطلق�ات   و ، و لذلك تمیز مؤتمر ستوكھولم باإلعالن العالمي للبیئة            

و ك��ان إلع��الن  .. أساس��یة لفھ��م البیئ��ة و مواجھ��ة الم��شكالت الت��ي أوج��دتھا مطال��ب اإلن��سان     

ستوكھولم و ما اتخذ على أساسھ من مبادرات إقلیمیة و دولیة و وطنیة الفضل في تنمیة وعي 

جدی�د ی�دعو إل�ى التع�ایش م�ع      " فك�ر بیئ�ي   " و إرس�اء  .. م�شكالت و أساس�ھا   أف�ضل لطبیع�ة ال  

 بم��ؤتمر 96و ق�د أك��دت التوص��یة   ). 24، 1979رش��ید الحم��د ، محم�د س��عید ص��باریني، ( البیئ�ة  

 تحی�ث ن�ص  .ستوكھولم ضرورة إعداد برنامج لتربیة األفراد بغیة تعدیل سلوكھم تج�اه البیئ�ة     

یئی��ة و ال��وعي البیئ��ي الن��اتج عنھ��ا ال یمكنھ��ا اإلیف��اء ب��الغرض    أن التربی��ة الب: " عل��ى م��ا یل��ي  

و یب�رز دور الق�یم   .. المطلوب دون التزوید بالوسائل الت�ي ت�ساعد ف�ي ح�ل الم�شكالت البیئی�ة              

األخالقیة التي تغرسھا التربیة البیئیة و التي تتج�سد ف�ي مح�صلتھا ب�الوعي البیئ�ي ف�ي ق�درتھا                 



 واقع البیئة ومشكالتھا .............................................................................................................ثالث الفصل ال
                                                                                            

  
 

73

نسان و الطبیعة و ھي عالقة انتماء حی�ث أن اإلن�سان ج�زء     على تعدیل شروط العالقة بین اإل     

 وھنا بدأ االھتمام بالبیئ�ة یأخ�ذ بع�دا     ).24، 1979رشید الحمد ، محمد سعید صباریني،( ". منھا  

  .نسانیا في المعالجةإ

 إنعقاد ورش�ة عم�ل   1972و قد كانت أولى ثمرات مؤتمر ستوكھولم للبیئة البشریة عام   

" ي ب�ـ   حی�ث ص�در ع�ن ھ�ذه الورش�ة م�ا س�م        ون م�ع منظم�ة الیون�سكو ،        بالتع�ا  1975بلغراد  

ال�ذي یع�د   و، الذي كان بمثاب�ة إط�ار علم�ي للتربی�ة و دورھ�ا ف�ي خدم�ة البیئ�ة           " میثاق بلغراد   

میثاق��ا أخالقی��ا عالمی��ا ، م��ن ھن��ا یمك��ن اعتب��ار ھ��ذا المیث��اق بدای��ة ع��صر جدی��د لول��وج النظ��ام    

الق��ضایا  توجھات��ھ ف��ي البیئ��ة و م��شكالتھا ، حی��ث ب��دأت  الترب��وي بمختل��ف برامج��ھ و آلیات��ھ و 

ات ـأن�شطتھ داخ�ل المؤس�س   ھ و مناھج�ھ و ج� س�ات التعل�یم و برام  ى سیال� البیئیة تعرف طریقھ�ا إ  

ع�الن س�توكھولم منعط�ف    إن إل�ذلك ف�   .)56 ، 2006 ـ    2005، ك�اظم المق�دادي  ( .التعلیم�ة وخارجھ�ا  

  .ھتمام بالبیئة لإلتاریخي

تح��اد ال��سوفییتي س��ابقا    باإل1977تبلی��سي فیم��ا بع��د و المنعق��د ع��ام    و ق��د أوص��ى م��ؤتمر      

دع�م  بضرورة التصدي لمشكالت البیئة من خالل دمج البیئ�ة ص�راحة ف�ي العملی�ة التعلیمی�ة و              

ة  ص��عام��ة و التعل�یم البیئ��ي خا االس��تراتجیات المتعلق�ة ب��التعلیم  ھ�ذا التوج��ھ بتوض�یح األفك��ار و  

   .حرى تنمیة السلوك البیئي لدى الناشئة بغیة التوعیة البیئیة ، أو باأل

 و من مكان آلخر داخل  ، یختلف االھتمام بقضایا البیئة من دولة ألخرىرغم ذلكو

و لقد أوضحت المسوحات التي قامت بھا مؤسسات غالوب و لویس ھاریس "،ا  ـالدولة نفسھ

إال .  النامیة و المتقدمة  االھتمام العام بالقضایا البیئیة في كل من الدولزیادةدولة ) 40(في 

التغیرات المناخیة و تآكل : في الدول المتقدمة یكون االھتمام أكبر بقضایا البیئة مثل وأنھ 

ة األوزون و األمطار الحمضیة ، بینما في الدول النامیة یكون االھتمام بقضایا نوعیة ـطبق

 ـ 2005كاظم المقدادي ، ( ". .واء  و التربة  ، و الصرف الصحي ، و القمامة ــالھوالمیاه ، 

لى كون الدول النامیة لم تتخلص بعد من تلك إویرجع ذلك على األغلب . )56 ، 2006

  . المشكالت
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و في عام .. تجرى أبحاث متعلقة بالبیئة تعد باآلالف " ففي الوالیات المتحدة األمریكیة 

لقة بحمایة البیئة ، حیث و تختص بالتشریعات المتع..  تم تأسیس وكالة حمایة البیئة 1970

قانون حمایة الھواء ، و قانون تنظیم : تم سن سبع قوانین فیدرالیة أقرھا الكونغرس و ھي 

التخلص من المخلفات الصلبة ، و قانون تنظیم استعمال المبیدات ، و قانون حمایة الصحة 

 العجي ، ویش  دروھبي ، ابتساممحمود صالح .. ( العامة ، و قانون الحمایة من الضوضاء 

  .وربما یعود ذلك لطول عھدھا في االھتمام بالبیئة  .)118 ـ 117 ، 2003

ؤولة عن ن الوالیات المتحدة األمریكیة مسو على الرغم من كل القوانین الصادرة فإ

 من عدد سكان %4من الغازات الملوثة للھواء علما أن عدد سكانھا ال یشكل سوى 25%

التلوث الذي " ،حیث أن  )118 ، 2003 العجي ،  درویش ، ابتسام وھبي محمودصالح. (العالم 

یسببھ مواطن أمریكي واحد یزید على ذاك الذي یسببھ مواطن عادي من دول العالم الثالث 

و باإلضافة إلى ذلك فإن الحكومة ).202 ، 2007أحمد ربیع وآخرون، .( مرة مائةلى إبعشرین 

" و في المقابل ھم یستجیبون لذلك ، و ك أكثر المواطنین على االستھالاألمریكیة تحث

المؤتمرات الدولیة التي تعقد من ودات ـتحرص الوالیات المتحدة على المشاركة في المعاھ

) قمة األرض ( ، فعلى سبیل المثال اشتركت الوالیات المتحدة في مؤتمر جل حمایة البیئةأ

 مرة على المعاھدة التي ال توافق و رفضت التوقیع مثل كل.. الذي عقد في ریو دي جانیرو 

مصالحھا ، مثل معاھدة التنوع البیولوجي ، و تعلل الحكومة األمریكیة ذلك بعدم سیطرتھا 

ھناك من یرجع السبب إلى تأثیر تلك الشركات على االنتخابات وعلى الشركات الخاصة ، 

بد أن نفوذ تلك الشركات وال  ).136 ، 2007،عصام توفیق قمر"  ( االنتخابیةبتمویلھا للحمالت 

  .الضخمة یجعلھا تتحكم أكثر

 في  الیابانكما اشتركت.. جھودا مستمرة إلیجاد بیئة أفضل فیبذل  الشعب الیاباني أما

، كما استضافت مؤتمر ) مونتریال( و وقعت على بروتوكول ،) قمة األرض ( مؤتمر 

و ة ـ و تشریعات لحمایة البیئكما سنت قوانین..طوكیو الذي ناقش أحوال البیئة العالمیة 

وكثیرا ما ). 117 ـ 116 ، 2007عصام توفیق قمر ،  .(1971بیئة الیابانیة في عام أنشأت وكالة ال

  .ذ یتفق نمط عیشھم مع متطلبات التحسین البیئي إتتسم عادات الیابانیین بالتعایش مع البیئة ، 
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 حمایة البیئة و تحسینھا و وضع أما في بریطانیا فقد تم إنشاء وزارة للبیئة مھمتھا  

اء ـو التغلب على الضوض قوانین لحمایة الماء و الھواء ،و سنت..إستراتیجیة  إلدارتھا

 ابتسام ، وھبي محمودصالح(.ذلك صلبة و إصالح التربة و غیرالتخلص من المخلفات الو

نت من ویالت مع العلم أن بریطانیا ھي أولى الدول التي عا ) .121، 2003 العجي ، درویش

  .التلوث بكل أنواعھ

 اتفاقیة خاصة بمنع تلوث البحار نتیجة إلقاء المخلفات 1972كما أبرمت في لندن عام 

 المؤتمر 1989بأنواعھا المختلفة ، و قد وقع علیھا كثیر من الدول ،كما عقد في لندن عام 

دولة ، كما  ) 150( و حضره أكثر من .. الدولي لبحث كیفیة مواجھة تآكل طبقة األوزون 

شاركت في مؤتمر قمة األرض و وافقت على كل االتفاقیات حتى التي رفضتھا الوالیات 

علما أن الثورة الصناعیة بدأت في ).158 ـ 157 ، 2007عصام توفیق قمر،.( المتحدة األمریكیة 

  . یئةبریطانیا ،ولذلك كانت أول المتضررین بیئیا ، فكانت أكثر سبقا في سعیھا لحمایة الب

  ،لم العربي فإن االھتمام بالبیئة و قضایاھا ال یزال في بدایاتھاأما على مستوى الع

بعض الدول العربیة ربما یعود األمر إلى انشغال الدول العربیة بقضایا التنمیة ، و مع أن و

ھیئات مختصة في شؤون البیئة ، إال أن اإلجراءات و الجھود المتخذة  أنشأت أجھزة و

لبیئة ھي لحد اآلن جھود ارتجالیة و قرارات متخذة بدون تخطیط و بدون دراسة ، لحمایة ا

تزامن منھا مع األیام و المناسبات یلذلك نلمس عدم االنضباط و المواظبة علیھا ، ماعدا ما 

ن بعض األقطار العربیة أصبحت إ : ")2007،150أحمد ربیع وآخرون،(ذ یقولإ ةـالعالمیة للبیئ

وقد عقدت في العالم العربي العدید من الندوات ..یوم البیئة العالمي تحتفل كل عام ب

ن تجاھل بعض بالرغم من ذلك ال یمكو" ..لى نشر الوعي البیئيإوالمؤتمرات الھادفة 

یة ـ بحال الوضع المجھودات الذاتیة لبعض المھتمین ـ في البلدان العربالمبادرات الشخصیة و

  البیئیةلتوعیةلستقبال من تدھور أكبر ، خاصة بشأن السعي ما سیؤول إلیھ مالبیئي الراھن و

  . باألعمال التطوعیة لخدمة البیئةالقیاملمواطنین ، ول

  

  



 واقع البیئة ومشكالتھا .............................................................................................................ثالث الفصل ال
                                                                                            

  
 

76

  : ـ نشوء الوعي البیئي 2

 عن اإلعالنمع أن السبب المباشر الذي لفت انتباه الجمیع لقضیة البیئة في البدایة ھو 

نھ و من نتائج التدمیر الذي تعرضت لھ البیئة ، ال أإ، األوزوناكتشاف العلماء لثقب في طبقة 

ة مھملة و قد ظلت مشكالت البیئ"  لبیئیة ،االھتمام المتزاید بقضایا البیئة و بروز الحركات ا

لعلماء من جانب العلماء حتى وقت قریب  و لكن في السنوات العشرین الماضیة ظھر اھتمام ا

طارق " .( لماء االجتماع بمشاكل البیئة رجال االقتصاد و عو المخططین و السیاسیین و

. ي ئي بیـدل و اإلقناع أمر حتمیة نشوء وعـة الجـو لذلك تجاوز مرحل،  ) 09 ، 2008محمد ، 

أن المطلوب خالل العشر سنوات القادمة ) : "  Lister Brownلیستر براون ( ول ـیقو

 ، بما في ذلك االنتقال إلى االرتقاء بالوعي البیئي العالمي و المحلي إلى مستویات جدیدة

تفرز تحوالت و تغیرات حیاتیة ، و معیشیة ، و حضاریة ) ثورة بیئیة عالمیة(لة ـمرح

وفي الثقافات  ،شمولیة في نمط اإلنتاج و االستھالك ، و في توجھات و سلوكیات األفراد 

وال یتأتى ) .114،   2008طارق محمد ، " .( لتي تحدد عالقة اإلنسان بالبیئة العادات السائدة او

  . ال بتخریج بیئیین یعملون على تكوین بیئي متواصل لكل أفراد المجتمع إذلك 

لى إلى نوعین األول یدعو إلى المحافظة على البیئة إویمكن تقسیم األصوات الداعیة 

لى إنسان ،والثاني یدعو التلوث وأضراره على اإل التوعیة البیئیة والوعي البیئي بمخاطر

 .نسان اتجاه البیئة ومكوناتھا  التلوث البیئي عبر تصحیح الممارسات الخاطئة لإلمكافحة

أن : " و قد وصل األمر بأحد الباحثین إلى أن یقول ) . 2007،203أحمد ربیع وآخرون،(

و عموما ھناك أربع  ). 10 ، 2008طارق محمد ، " .( الموضوع یستحق ثورة في االتجاھات 

  : سیر نشأة الوعي البیئي و ھي اتجاھات نظریة لتف) 04(

   : فرضیة االنعكاس -2-1

ة ئ من اھتمام بشأن البی1970دث بعد و تفسر ھذه الفرضیة نشوء الوعي البیئي بما ح

اعتبار ذلك نتیجة لألوضاع المتدھورة ألحوال البیئة في الدول الصناعیة الغربیة بعد و

حیث تربط ھذه الفرضیة بین . ثر فأكثر  و تفاقم ذلك التدھور أك ،الحرب العالمیة الثانیة
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حدث من اھتمام بالبیئة  ، أي أن ما) Jehlicka.1992(التدھور البیئي و انتشار الوعي البیئي 

  .ھو تداعیات لآلثار المترتبة عن التدھور البیئي

  :  ـ أطروحة ما بعد المادیة 2-2

معات األوربیة بعد األزمة و ینطلق ھذا االتجاه في تفسیره لنشوء الوعي البیئي في المجت

من أن دخول المجتمع في حیاة الرفاه المادي و ظھور ) 1950 ـ 1929(االقتصادیة 

الحاجات الالمادیة على السطح ، خاصة بعد تفرغ المجتمع ألمور النظافة و الراحة و 

 و یھتم بأمور التحسین البیئي) ما بعد الحرب العالمیة الثانیة(االستجمام جعل ھذا الجیل 

ویقترب ھذا االفتراض  . )ANGLEHART;1990.(اتجاھاتھ نحو البیئة والسمو بأفكاره 

ذا اتسعت أحوال إ"مما قالھ ابن خلدون عن دور العامل االقتصادي في تحول اھتمام البشر

لى السكون إالمنتحلین للمعاش ،وحصل لھم ما فوق الحاجة من الغنى والرفھ، دعاھم ذلك 

وال یتأتى  . )2007،47محمود بن جماعة،(  .." الزائد على الضرورة والدعھ،وتعاونوا على

ال بعد تحقیق الحاجات المادیة الملحة في الحیاة البشریة ومادون ذلك فھو كثیرا ما إبداع اإل

  .یعیق العطاء لدى األفراد والجماعات 

  :  ـ أطروحة الطبقة الوسطى الجدیدة 2-3

ماعي ألولئك  الذین یتبنون أخالق النزعة البیئیة تؤكد ھذه األطروحة على الوضع االجت

إذ بحكم وظائفھم یالحظون بشكل مباشر مشكالت الناس مثل ) المتخصصون االجتماعیون (

، وكذا  ) 2008  ـ2007صالح فیاللي ، .( األطباء الذین یھتمون بالعالقة بین البیئة و الصحة 

ة البیئة أحد المحامین ، ثم تاله بعد ذلك المحامون حیث كان  أول الدعاة لیوم األرض وحمای

  .أصحاب المراكز االجتماعیة  األخرى 

  :  ـ اتجاه النزعة التنظیمیة و االنغالق السیاسي 2-4

ر ھذه األطروحة نشوء الوعي البیئي من خالل تحدید التوترات السیاسیة لبعض تفس

دفاعي ضد اقتحام الدولة للحیاة الدول الغربیة ، و تعتبر الحركات االجتماعیة بمثابة رد فعل 

االجتماعیة لألفراد العادیین ، و یعود ظھور ھذه الحركات إلى تحالف الدولة مع القطاع 



 واقع البیئة ومشكالتھا .............................................................................................................ثالث الفصل ال
                                                                                            

  
 

78

 ، خاصة عند تبني مشاریع بناء لمصانع في مناطق  )2008 ـ 2007صالح فیاللي ، (الخاص 

  .للدفاع عن البیئة  یستفز الجماھیر األمورسكنیة فموافقة الدولة على ذلك ، وعلى مثل ھذه 

  ،و على العموم یؤخذ على ھذه االتجاھات األربعة تھمیش مشكالت البیئة المحلیة

و بدال من ذلك التركیز على ، باعتبارھا أولویات للحكومات و اإلعالم و الحركات البیئیة 

  ...استنزاف األوزون ، الغازات الدفیئة ، و االحتباس الحراري 

  :   البیئیةأبرز المشكالت: ثانیا 

 منشأ المشكالت البیئیة مع أخذ في االعتبار أن إلىالبد من اإلشارة  في بدایة األمر

ال أن معالجة موضوع إ طار البحث االجتماعي ولیست دراسة طبیعیة ،إالدراسة تدخل في 

البیئة بمفھومھا الشامل والجدید یستدعي استحضار بعض المعلومات العلمیة عن البیئة 

ھذه و..ف البیئة الطبیعیة من كائنات حیةتتألإذ "  منھا في كل جوانب الدراسة ،و لالستفادة

نما ھي متداخلة و متفاعلة بما یجعلھا تكون إ توجد بمعزل عن بعضھا البعض، والعناصر ال

تتفاعل و.  )Ecosystème  ( النظام البیئي متكامال و متزنا یعرف بـ   كالفي النھایة

أي  إذا فإن حدوث ، وفق نظام دقیق بما یضمن فقط التوازن البیئي تتكامل ھذه العناصر و

و م یؤثر في طبیعة التفاعل بینھا ،اإلزالة ، في مكونات أي نظا خلل باإلضافة أو االستبدال أو

یسري مصطفى ".(یئي و تحدث المشكالت البیئیة من ثم تظھر أعراض اختالل التوازن الب

ن المشكالت البیئیة استجابة لتدخل ما ، یترك بصمات على  من ھنا تكو) .28 ، 2006، السید

نسان بسعیھ المتواصل لتلبیة متطلباتھ دون تفكیر في مكوناتھا وغالبا ما یكون المتدخل ھو اإل

  . العواقب

تنشأ المشكالت البیئیة نتیجة ألسباب طبیعیة أو بشریة ، فقد ینشأ االختالل في توازن ف

 بعض الشروط الطبیعیة كالحرارة أو األمطار أو الجفاف ، مما النظام البیئي نتیجة لتغیر

یؤدي إلى تبدل المناخ و قد ینشأ إخالل توازن النظام البیئي بسبب إنشاء مصنع كیماویات أو 

كما تجدر اإلشارة في عجالة لمیزة العالمیة التي  ).47، 2000ریاض الجبان،.(سبب الحروبب

 التي  ،بالرغم من أن الفعالیات التي تبعث المخاطر البیئیة  إذتتسم بھا المشكالت البیئیة ، 

ینجم عنھا التدھور البیئي الحاصل ھي فعالیات متركزة في بضعة بلدان ، إال أن مخاطرھا 
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تتوزع على الجمیع على األغنیاء و الفقراء و على الذین ینتفعون بھا و الذین ال ینتفعون ، و 

مل المخاطر سوى القلیل من التأثیر في عملیات صنع حتال یملك معظم الذین یشاركون في 

 ومن جھة أخرى فإن  ) .61 ، 2000السید سالمة الخمیسي، .( القرار الذي ینظم ھذه الفعالیات 

سمة العالمیة التي تمیز المشكالت البیئیة یمكن االستفادة منھ في حمایتھا ، ألن الجمیع سوف 

  .یة ،ویتأثر بھایرى التأثیرات السلبیة للمشكالت البیئ

ال یوجد فاصل بین المشكالت البیئیة في : " )29 ، 2006  ، یسري مصطفى السید(و یقول 

و النظام البیئي العالمي كل ، الدول المتقدمة و الدول المتخلفة ، فالقضایا البیئیة قضایا عالمیة 

دمة الغنیة میزة  و إنما ھناك تباین في حجم و أھمیة المشكلة على أن للدول المتق،متكامل 

ا و لیس األمر ـالقدرة المادیة و التقنیة على مواجھة المشكالت و التوصل لحلولھا و تطبیقھ

و ترتبط المشكالت البیئیة في وطننا العربي باإلفراط في التنمیة ، كذلك في الدول المتخلفة 

زال شعوب  فما ت.  "تخلف عن ركبھا في دولھ األخرىفي بعض دولھ و التفریط فیھا و ال

   .الدول النامیة وحكامھا یقیمون المشاریع االقتصادیة دون بحث تأثیراتھا على البیئة والمجتمع

 كما أنھا ال تخضع لحدود سیاسیة ، فھي  ،حیث أن البیئة ال تخضع لنظام إقلیمي معین     

ولة ثرا و بدرجات متفاوتة من دأعالم تأثیرا و تالمشكالت عالمیة تشترك فیھا كل دول 

ال أن األمر یختلف بالنسبة لمواجھة المشكالت إ ). 48 ،  2007 قمـر ،  توفیقعصام( ألخرى  

  .البیئیة فكل حسب إمكانیاتھ 

و األمثلة على عالمیة المشكالت البیئیة كثیرة ، فالعالم اآلن یواجھ ارتفاعا في درجات 

و ھذا یعني بالدرجة األولى الحرارة نتیجة تآكل طبقة األوزون المحیطة بالكرة األرضیة ، 

د لـراض سرطان الجزیادة ما یصیب اإلنسان باألشعة فوق البنفسجیة ، مما یسبب لھ أم

 وتلك األمراض ال تصیب .انتشار المیاه البیضاء أي العمى ، و نقص المناعة عند األفراد و

  .عالم فقط شعوب الدول المصنعة واألكثر تسببا في المشكالت البیئیة بل كل سكان ال

نسانیة من مشكالت ، ومع ذلك واجھتھ اإل وقد تكون المشكالت البیئیة من أصعب ما

بتوعیة الفرد والمجتمع في كل  یمكن أن تستغل میزة عالمیة المشكالت البیئیة لحمایة البیئة

  .  بالممارسة واإلدراكأنحاء المعمورة وبنفس الدرجة من الجدیة لتكون ھناك نفس االستجابة 
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اإلخالل بتوازن البیئة نتیجة لزیادة عدد السكان في العالم ، و التلوث و السلوك  ویعد

 یقولإذ . )18 ، 2003، يج الع درویشابتسام وھبي ، محمودصالح.( غیر السوي تجاه البیئة 

 أن ھم اإلنسان قد تحول من الحمایة من غوائل البیئة إلى حمایة  ": )2004،37،راتب السعود(

و ھذا لیس معناه ضعف موقف البیئة و لكن معناه أنھا أصبحت . ئل اإلنسان البیئة من غوا

أضعف ضررا كان ..لخوف من البیئة قدیمالك أن اذ. خطرا على اإلنسان بفعل اإلنسان نفسھ 

أما حدیثا فأصبح الخوف ت غوائل البیئة في معظمھا طبیعیة،فقد كان.منھ في العصر الحدیث 

   ."  الكرة األرضیة.. البشري و عالیا إذ یھدد سالمة الجنسو مستواه  امن البیئة مرعب

،  ظھور مشكالت بیئی�ة ال ح�صر لھ�ا    إلىو قد أدى كل ذلك التعامل الجائر لإلنسان مع البیئة   

  : المجال ال یتسع لذكرھا كلھا ، و یمكن أن تكون أبرزھا ھي و

  . ـ  المشكلة السكانیة 1

  . ـ  مشكلة التلوث البیئي 2

  .البیئیةلة استنزاف الموارد  ـ مشك3

  : ـ المشكلة السكانیة 1

 جولیان (و قد بدأ االھتمام بمشكلة السكان بعد الحرب العالمیة الثانیة ، حیث أطلق 

 ، حینما كان 1948 الصیحة األولى في ھذا المجال عام )  Julian Huxleyھكسلي ـ 

 بد من تحقیق التوازن بین السكان ال: " مدیرا للیونسكو ، إذ قال في أحد المحافل الدولیة 

ھذا و قد تجلى االھتمام المتزاید " .. الموارد االقتصادیة ، و إال على الحضارة الفناء و

بقضیة السكان على مستوى العالم ، في عقد مؤتمرات دولیة ضمت العدید من الخبراء 

ان لم یقتصر فقط على و الواقع أن االھتمام الدولي بمشكلة السك.. المھتمین بقضیة السكان 

عقد المؤتمرات الدولیة للسكان ، بل امتد إلى إجراء البحوث و التدریبات في مختلف أنحاء 

عبد الرحمن .(رى ـالعالم إلجراء التعدیالت السكانیة و غیر ذلك من مشكالت األنشطة األخ

ر السكاني مشكلة علما بأن ھنالك من ال یعتبر االنفجا ).185 ، 2007السعداني ، ثناء ملیجي ، 

  . بیئیة
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السكان و أنشطتھم االقتصادیة و تزاید و مما الشك فیھ أن ھنالك عالقة وثیقة بین 

  فمعظم التغیرات البیئیة التي حدثت في القرن العشرین كانت بسبب نشاطات اإلنسان ،البیئة

  .الخ ...سكن ، و الملبس مو جھوده للحصول على مستویات أفضل من الغذاء ، و ال

لقد ساھمت جمیع دول العالم المتقدم منھا و النامي ، في إنھاك البیئة ، فالدول المتقدمة و

بما تملكھ من تقنیات زادت من نسبة ثاني أكسید الكربون و غیره من الغازات الحابسة 

للحرارة في الھواء الجوي ، أما الدول النامیة فبسبب الضغوط التي تواجھھا من أجل تطویر 

عبد الرحمن .( للبیئةھا  استنزفت موارد البیئة ، و نتج عنھ تخریب تاماقتصادیات

و ذلك ألن الزیادة السكانیة تلتھم بسرعة كافة أنواع ). 188 ، 2007، جيثناء ملیالسعداني،

   . هھا تحول بین المجتمع و بین سبل ارتقاءالموارد الغذائیة المتاحة ، كما أن

  : )67 ، 2008طارق محمد ، ( ما یلي ) یوثانت ( متحدة و یقول السكرتیر العام لألمم ال  

 ـ یع�یش ثلث�ا س�كان الع�الم ف�ي المن�اطق األق�ل تق�دما ، و ال یملك�ون أكث�ر م�ن س�دس ال�دخل                1

  .العالمي 

 م ، بینم�ا  1963 دوالر ع�ام  135 ـ الدخل الفردي السنوي ف�ي تل�ك المن�اطق ال یزی�د ع�ن       2

 دوالر ف��ي الوالی��ات المتح��دة  2845 الغربی��ة إل��ى  وص��ل ف��ي ب��الد أمریك��ا ال��شمالیة و أورب��ا   

  .     دوالر في بلدان أوربا الغربیة 1033األمریكیة  ، و 

 ـ یوج�د طبی�ب واح�د ف�ي ك�ل أل�ف م�ن ال�سكان ف�ي أمریك�ا ال�شمالیة ، و أورب�ا ، و االتح�اد               3

ل  ش�خص ف�ي الھن�د ، و لك�    6000، بینم�ا ال یوج�د إال طبی�ب واح�د لك�ل      ) س�ابقا  ( ال�سوفیتي  

  ... شخص في أفغانستان 32000

 ـ یوجد ملیار شخص في العالم یعیشون في ظروف س�كنیة یرث�ى لھ�ا ، باإلض�افة إل�ى ع�دم        4

  . كفایة األغذیة و الخدمات الطبیة 

  : أن التضخم السكاني ھو مصدر للعدید من المشاكل التي منھا ب التذكیرھنا و یجدر 

  ـ مشاكل الرعایة الطبیة 1

  .فیھ ـ مشاكل التر2

  . ـ  مشاكل اإلسكان 3
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  .   ـ  مشاكل الغذاء 4

كما یؤثر في كیفیة استخدام األرض للزراع�ة ، و كیفی�ة اس�تخدام الث�روات المعدنی�ة م�ن            

طارق (.ھذه األرض ، أي بمعنى آخر فإن تضخم حجم السكان یؤثر في عالقة اإلنسان بالبیئة

 بكل أنواعھ  دورا أكبر في الت�أثیر عل�ى   وربما یلعب عامل االستھالك . )75ـ�   74،  2008،   محمد

  . البیئة 

 معظ��م المجتمع��ات ال أنإ وعل��ى العم��وم ھن��اك م��ن ال یعتبرالم��شكلة ال��سكانیة م��شكلة بیئی��ة ،    

ق�د تنبھ�ت   البشریة و الھیئات الدولیة و المحلیة الحكومی�ة و األھلی�ة و المحاف�ل العلمی�ة البیئی�ة           

ي یشھده العالم الیوم ، و ذلك ب�سبب العالق�ة التبادلی�ة    إلى خطورة مشكلة االنفجار السكاني الذ  

 إذ ی���نعكس أث���ر النم���و  ..الھام���ة ب���ین ال���سكان و م���سیرة التط���ور االجتم���اعي و االقت���صادي    

   ) : 46 ، 2004راتب السعود ، (  سلبا على كافة عناصر البیئة فیؤدي إلى ،سكانلل االنفجاري 

 5واء ھـ ـ تلویث ال 4 ـ تلویث المیاه ، 3شرب ،  ـ نقص الماء الصالح لل2 ـ نقص الغذاء ، 1

 ـ نق��ص     7 ـ نق��ص الطاق��ة و بالت��الي اس��تنزاف مخزونھ��ا األرض��ي ،     6ـ��  تلوی��ث التربی��ة ، 

 ـ ازدی�اد حرك�ة الھج�رة ال�سكانیة و تف�اقم       9 ـ نقص الموارد المتجددة ،  8الثروات المعدنیة ، 

ات ف� كمی�ة الف�ضالت المنزلی�ة و المخل   د  ـ ازدی�ا  10ظاھرة سوء التوزی�ع الجغراف�ي لل�سكان ،    

  .  ـ التأثیرات السلبیة على المناخ 11أنواع القمامة المختلفة ، و

تزاید سكان العالم إذا یشكل أكبر خطر یھدد البیئة ، إذ یتزاید تعدادھم كل عام بما ف

 و معظم ھذه الزیادة تتركز في أفقر دول األرض ، و إذا لم یتم..  ملیون نسمة 90یقارب 

  . النظر في ھذه الظاھرة فإنھ یمكن لھذه الحالة أن تتفاقم في السنوات القادمة 

كیف یمكن االلتزام بتنمیة الرقي االجتماعي في : و ھنا سیواجھ العالم كلھ ھذا السؤال 

إنسان جدید في العالم معظمھم في المناطق النامیة ) 377000( الوقت الذي یولد فیھ كل یوم 

  ) . 52 ـ 51 ، 2007عصام توفیق قمر ، ( ف من الحرمان و الفاقة ال تطاق ؟ و أغلبھم في ظرو

 الزیادة السكانیة المرتفعة في الدول ذات الموارد المحدودة ، أو غیر المستغلة  خاصة وأن

ة ـاستغالال مناسبا تؤدي إلى مشكالت جدیدة مثل إعاقة عملیة التنمیة فیھا ، و تزاید البطال

ات و زیادة الضغط على المؤسسات التعلیمیة و االجتماعیة و الصحیة ع الخدمیسوء توزو
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     ،حمود وھبي،ابتسام درویش العجيصالح م(.و المرافق األخرى بة تأمین السكنصعوو

  .وھذا ما یجعل المشكلة السكانیة مشكلة شائكة وذات أبعاد مختلفة .) 246، 2003

، كما تعكس التوقعات بعیدة المدى زخم  إذ یتزاید سكان العالم بشكل مستمر و متسارع 

و قد أدت ھذه الزیادة السكانیة إلى اتساع الفجوة بین . النمو السكاني على الصعید العالمي 

 إضعاف قدرة حكوماتھا على لىأعدادھم و بین الموارد في البلدان ضعیفة الدخل ، كما أدت إ

 مما یوضح الترابط بین التوازن  ،ستوفیر التعلیم و الرعایة الصحیة و األمن الغذائي للنا

السكاني و التوازن البیئي ، إذ تحدث مشكلة االنفجار السكاني عندما یؤدي تضخم عدد 

. رة ـبین الموارد المتوفو السكان إلى حالة عدم التوازن بین حاجاتھم المتزایدة لالستھالك 

  .السكانیة والبیئة أكثرویتبین ھنا الترابط بین المشكلة  ) .49 ، 2000 الجبان ، ریاض(

ة قل� و  ، الخ�دمات ال�صحیة و التغذی�ة   سببا ف�ي تح�سن  التقدم العلمي و التكنولوجي     ویعتبر

اد عدد الموالید مع قلة الوفی�ات ، م�ا أدى إل�ى تزای�د م�ذھل ف�ي تع�داد س�كان         یالمجاعات و ازد  

لی�ون ن�سمة    م93العالم  حتى وصل حالیا إلى زیادة سنویة بمقدار سكان مك�سیكو أي ح�والي          

) 177 ، 1997س�یمونز ، ترجم�ة ال�سید محم�د عثم�ان ،      . ج . أی�ان  . ( تزداد كل س�نة ف�ي الع�الم        

وعلى األغلب فان القضیة تكمن في عدم تماشي النمو االقتصادي مع النمو السكاني في الدول 

 م�ن  بذلك لم تع�د األرض ق�ادرة عل�ى اس�تیعاب ھ�ذه الزی�ادة ال�سكانیة بك�ل م�ا تخلف�ھ                المتخلفة ، 

 ، 1979س���عید ص���باریني ، محم���د رش���ید الحم���د،.(ت���أثیرات ، ف���اعتبرت م���شكلة بیئی���ة رئی���سیة 

مكانی�ات  إ م�ن  األرض�یة حدى الدراسات مؤخرا تثبث أن ما ف�ي الك�رة    إوالمفارقة ھو أن    ).110

  .وثروات ال یزال كاف لضعف عدد سكانھا الیوم 

  : ـ  التلوث البیئي 2

بصورة مفاجئة في النصف الثاني م�ن الق�رن   "  البیئة  تلوث"  لقد ظھر االھتمام بمشكلة     

 و لكن برغم وجود تلوث منذ آالف السنین فإن الموضوع لم ی�شكل م�شكلة إال ف�ي          ، العشرین

أی�ن ل�م تع�د البیئ�ة ق�ادرة       ) .80 ،  2008ط�ارق محم�د ،  .( العصر الحدیث بع�د انت�شار ال�صناعة        

   .على استیعاب المخلفات بأنواعھا 
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كلة بیئیة برزت بوضوح مع مجيء عصر الصناعة ، و قد حظیت و التلوث مش

كما أخلت بالكثیر من ... بالدراسة و االھتمام ألن آثارھا الضارة شملت اإلنسان نفسھ 

ھان ذو قد طغى التلوث على كل مشكالت البیئة حتى رسخ في أ.. األنظمة البیئیة السائدة 

رشید الحمد ، ...( ئة و في مكافحتھ یستقیم الحال الكثیرین أن التلوث ھو المشكلة الوحیدة للبی

   .خاصة وأن التلوث یمس مختلف مجاالت حیاة البشریة ). 119 ، 1979محمد سعید صباریني ، 

و قبل عصر الصناعة كانت أنھ و إن الربط بین حجم مشكلة التلوث و الصناعة ، معناه 

 في سالسل تحوالتھا ، أما الیوم فلم ھاالبیئة مستوعبة لمخلفات النشاطات البشریة ، و تجری

 استیعاب مخلفات المصانع و اآللیات  علىتعد ھذه الدورات الطبیعیة لألنظمة البیئیة قادرة

وال بد   ) .51 ، 2004راتب السعود ، . ( المحطات و التجارب النوویة و غیرھا والمركبات و

  .ئة الطبیعیة على تحویلھا أن األمر مرتبط أكثر بالمخلفات الصناعیة التي تعجز البی

غیر وو تجمع األغلبیة على أن التلوث ھو كل تغیر كمي و كیفي في مكونات البیئة الحیة     

 و التغیر الكمي قد یكون ..ستیعابھ دون أن یختل اتزانھا  الحیة ال تقدر األنظمة البیئیة على ا

كربون عن نسبتھ المعتادة و قد بزیادة بعض المكونات الطبیعیة للبیئة كزیادة ثاني أكسید ال

 و تسرب النفط في میاه البحر ..ق التي تطرأ على مناطق الغابات یحدث ذلك نتیجة الحرائ

أما التغیر الكیفي فیحدث من إضافة مركبات صناعیة غربیة على األنظمة البیئیة . الخ 

 ) 120، 1979ریني ،  سعید صبا محمد،رشید الحمد (  ..الطبیعیة مثل مبیدات اآلفات الزراعیة 

 حیث ارتبط بالتطور ،التلوث مشكلة حدیثة في مظاھرھا و نتائجھا الراھنة فومھما یكن  .

الذي كان من نتائجھ  و ، تعرف البشریة لھ مثیال من قبلالتكنولوجي الذي لموي ـالصناع

مما ، قبل  لما أدخلھ اإلنسان في البیئة من ملوثات  لم تكن معروفة من  ،اختالل نظم البیئة

وھناك  ) . 69 ، 2000السید سالمة الخمیسي ، ( . جزئي أو كلي لبعض النظم خاللتسبب في إ

 ، 2007، ملیجيالثناء عبد الرحمن السعدني،(یجازإعدة أنواع للتلوث ، یتم فیما یلي تناولھا ب

28 (:  

  : یقسم األغلبیة التلوث إلى قسمین رئیسیین ھما  :أقسام التلوث 

  :  المادي و یشمل أ ـ التلوث



 واقع البیئة ومشكالتھا .............................................................................................................ثالث الفصل ال
                                                                                            

  
 

85

  . ـ تلوث الھواء 1

  .  ـ تلوث الماء 2

  . ـ تلوث التربة 3

  . ـ تلوث الغذاء4

  : ب ـ التلوث غیر المادي و یشمل 

  . ـ التلوث الضوضائي 1

  . ـ التلوث الكھرومغناطیسي 2

  . ـ التلوث اإلشعاعي 3

  : أنواع الملوثات .  ـ التلوث القیمي 4

  : دة أنواع وفقا لمحاور ثالثة ھي یمكن تقسیم الملوثات إلى ع

  : ـ حسب نشأتھا 

م��صدرھا مكون��ات البیئ��ة كالغ��ازات و األترب��ة الناتج��ة ع��ن الب��راكین    :  ـ ملوث��ات طبیعی��ة      1

  ...أكسید النیتروجین المتكونة في الھواء الجوي نتیجة عملیات التفریغ الكھربائي و

قنی�ات و اكت�شافات كالنفای�ات الناتج�ة     مصدرھا ما ابتكره اإلنسان م�ن ت :  ـ ملوثات صناعیة  2

  . عن األنشطة النوویة ، و عوادم وسائل النقل و المواصالت 

  : ـ و تقسم حسب طبیعتھا إلى 

  ...فیروسات ، بكتیریا ) : إحیائیة (  ـ ملوثات بیولوجیة 1

  ..ئدة، المبیدات ، الكیماویات الساغازات المصانع ، عوادم السیارات :  ـ ملوثات كیمیائیة 2

  ...الضوضاء ، الحرارة ، اإلشعاعات :  ـ ملوثات فیزیائیة 3

  : ـ و تقسم أیضا حسب قابلیتھا للتحلل 

  .غاز ثاني أكسید الكربون ، مركبات النترات :  ـ ملوثات تتحلل عضویا 1

عب�د ال�رحمن   ( ..یة ، مطاط ، زجاج ، بالس�تیك  مخلفات معدن:  ـ ملوثات ال تتحلل عضویا  2

   ) . 26 ـ 25 ، 2007:  ثناء ملیجي ، السید عودة السعدني ،
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و مھما تعددت أنواع التلوث البیئي و تصنیفاتھ ، یبقى أثره على اإلنسان و صحتھ و 

و قد أثبتت بعض الدراسات أن كثیرا من األمراض ... على الحیوان و النبات أثار وخیمة 

 .واءـھشرین قد حدثت نتیجة تلوث الن الع منھا اإلنسان منذ النصف األخیر من القرىالتي عان

   .على البیئة بات التلوث مشكلة العصر اإلنسانة  سیطربسبب و . )85 ، 2008، محمد طارق (

  :  ـ مشكلة استنزاف الموارد البیئیة 3

، أضحى اإلنسان ناھبا لموارد بیئتھ الطبیعیة فقد أسرف في استغالل موارد البیئة 

  : و یمكننا معالجة مشكلة استنزاف موارد البیئة من جانبین أوشك كثیر منھا على النضوب و

    . استنزاف الموارد المتجددة و استنزاف الموارد غیر المتجددة 

    : استنزاف الموارد المتجددة-3-1

فقد أزال اإلنسان و مازال یزیل ... مثل استنزاف التربة و البروتینات النباتیة و الحیوانیة    

و فیما یتعلق باستنزاف الموارد الحیوانیة فقد انقرض عدد كبیر من  ... الغابات الطبیعیة

ن الكائنات النباتیة نوع م) 300ـ 100(ا ینسان لھا ، و ینقرض یومالحیوانات بفعل صید اإل

والبد أن توعیة األفراد بخطورة ذلك ). 40 ـ 39 ، 2006: یسري مصطفى السید . ( الحیوانیةو

  . أكثر من ضرورة أصبح

في شمالي شرق الوالیات المتحدة األمریكیة یعتقد أن إزالة الغابات و زحف الحضر ف

و لعل شبكات الطرق التي شقت عبر كل .. تسببا في تآكل التنوع الحیوي للكائنات الحیة 

أنحاء الغابات األفریقیة ھي التي مكنت صائدي الحیوانات من الوصول إلى أعماق الغابات 

لدراسات بتكثیف األبحاث حول اآلثار السلبیة الناتجة عن إزالة و قد أوصت إحدى ا... 

التي ھي رئة العالم ویفترض توصیل ذلك ) . 143 ـ 142 ، 2006، طارق أسامة صالح. (اتالغاب

  .لمن یجھلھ

 نوع من 36 تشیر اإلحصاءات إلى أن العالم قد خسر في عام واحد فقط حوالي ذ إ

 نوعا آخر للخطر ، 311ن الطیور باإلضافة إلى تعرض  نوعا م94الحیوانات الثدییة ، و 

 سنویا نتیجة االستنزاف ، و كذلك التربة % 2أما الغابات فھي في تناقص مستمر بمعدل 

 من الطبقة العلیا كل عقد و ذلك بسبب االنجراف   %7فإنھا في تتناقص باستمرار بمعدل 



 واقع البیئة ومشكالتھا .............................................................................................................ثالث الفصل ال
                                                                                            

  
 

87

دي ة الكثیفة أو الري الكثیف ، مما یؤالتآكل بشكل مستمر نتیجة االستھالك المستمر بالزراع

  . www.slam. -alislam.com)بحث التربیة البیئیة في اإلسالم ، ( ..إلى ملوحة التربة 

كذلك تسود استخدامات المیاه ممارسات خاطئة تؤدي إلى ندرة المیاه و نضوبھا ، عدا 

ر الذي یھدد عن االنخفاض الطبیعي الحاصل في منسوب المیاه في باطن األرض ، األم

 التي قفزت على . "و لعل أشد مظاھر النضوب ھو قضیة نقص المیاه البشریة بخطر حقیقي 

السطح منذ سنوات حتى أن الكثیرین یشیرون بأن حروب القرن القادم ستكون حروبا من 

األبعاد االجتماعیة والنفسیة  لك أن تتصور و) .2008،34سبنسر كالجان ،  .(  "جل المیاهأ

   .للحروب

و ألن استنزاف الموارد ھو تقلیل قیمة المورد أو اختفائھ عن دوره العادي من سلسلة 

الغذاء و الحیاة ، فإن ذلك لھ تأثیر خطیر على التوازن البیئي و ذلك ألن استنزاف مورد من 

 و یؤثر على البیئة ككل و على نطاقھ  ،الموارد قد یتعدى أثره إلى بقیة  الموارد األخرى

  ) . 41 ، 2002 أحمد عمر عبید اهللا ، .(  محلیا و عالمیا الواسع 

 في كوكب األرض ةواحة العالم و المتمثل: ") 72ـ71، 1994جان ماري بیلت،(یقول و        

و مع اشتداد العدوان علیھا تتراجع .. تأوي قشرتھا عفصة جدیدة ھي اإلنسان الصانع 

فتوسیع المدن و المصانع و .. قدمیھا الطبیعة بطریقتھا الخاصة في صمت و على طرفي 

یضاف إلى  .بناء الطرق و المطارات و استغالل المحاجر تستھلك كل سنة آالف الھكتارات 

 تراجع آخر ،ھذا التراجع المذھل للحیز المكاني الطبیعي مزروعا كان أو مكسوا بالغابات 

 بالتنوع األضرار وھو . "یةمن السھل إدراكھ على الفور من جانب الحیاة النباتیة و الحیوان

  .البیولوجي بمعنى أوسع 

  

  :  استنزاف الموارد غیر المتجددة -3-2

 ةالطاقة الطبیعی تي یستنزفھا اإلنسان حالیا مصادرمن أھم الموارد غیر المتجددة ال

مع تسارع عملیة التنمیة في بعض الدول و..و الثروات المعدنیة ) كالنفط و الغاز و الفحم (

 و یتعارض ھذا ..ستنزاف لمصادر الطاقة األخرى  واقع االعنال یختلف األمر  .. النفطیة
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موارد البیئة مع الدعوات العالمیة للتنمیة المستدامة ، بحیث تتم التنمیة لاالستنزاف الشره 

لمواجھة احتیاجات األفراد دون االنتقاص من قدرة األجیال المقبلة على مواجھة 

و یحتاج اإلنسان إلى الطاقة احتیاجا شدیدا في ) . 2006،40 السید،یسري مصطفى.(احتیاجاتھا

حیاتھ الیومیة ، و قد ازدادت حاجتھ إلیھا بشكل مطرد ھذه األیام نتیجة عوامل عدیدة منھا 

م  و زیادة األخذ بأسباب التقنیات الحدیثة في كل ـتضاعف أعداد السكان على مستوى العال

زیادة الطلب على كافة أنواع الوقود و بشكل حاد ، و ھو ما و قد أدى كل ذلك إلى .. مكان 

  .شكل ضغطا على مصادر الطاقة الطبیعیة 

نتیجة و ، و یواجھ العالم الیوم موقفا صعبا مع تطور الحضارة البشریة عبر السنین

لالستھالك المتزاید لكافة أنواع الطاقة و أیضا مع االحتماالت المتزایدة لنضوب مصادر 

ن السعدني ، ثناء الملیجي اعبد الرحم) . ( الفحم ـ البترول ـ الغاز الطبیعي ( التقلیدیة الطاقة 

   ) . 104 ـ 103 ، 2007، 

و نفاد الموارد الطبیعیة الذي تصوره سلفا أزمة الطاقة و غالء المواد األولیة ، و 

 ..وضاعا متفجرة ي نھایة المطاف أالتلوث الذي یتھددنا و تدمیر الطبیعة ، و كل ھذه تخلق ف

و .. فما ھو الیوم ثراء یمكن أن یصیر فقرا غدا . تلك إذا ھي عواقب سوء استغالل الثراء 

یھدد المصیر نفسھ مناطق غنیة أخرى لم تعرف كیف تتوخى الحكمة في استغالل مواردھا 

جان ماري (ھ من بالیین ومالیین البالیین فماذا سیجدي ملوك النفط و ما یجمعون

  ) 90 ـ 1994،87،بیلت

إن موارد .  في استغالل موارد البیئة و أوشك الكثیر منھا على النضوب ذاإ لقد أسرفنا

ة البیئة الدائمة المتجددة و غیر المتجددة ، ثروات لإلنسان یأخذ منھا ما یوفر لھ الحیاة الكریم

الفحم  وور و لكنھ دأب على االستدرار المتواصل للغابات و التربة و األسماك و الطی..

و إلى اآلن لم تتمكن التكنولوجیا التي .. النفط و الغاز الطبیعي و المیاه الجوفیة و غیرھا و

رشید الحمد . ( ة ـطورھا من إیجاد بدائل توازي النقص الكبیر في الموارد الطبیعیة المستنزف

   ) .136 ، 1979 سعید صباریني ،  محمد،
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 یكفي أن نعرف أن إطالق  " : )140 ـ 139، 1979رشید الحمد ، سعید صباریني،(    ویضیف 

مثال یستخدم من الطاقة قدر ما كان یلزم إلنشاء " ساترین " صاروخ واحد من طراز 

نحن ال نقول بالتوقف عن استخدام النفط و الغاز الطبیعي كوقود ، ... األھرامات الثالثة 

، الطاقة من الشمس و الطاقة لكن ننادي باالقتصاد في االستخدام و تنوع مصادر الطاقة و

   ." الطاقة من الریاح و مساقط المیاه والنوویة 

لشساعة  طوال أیام السنة    وبذكر الطاقة الشمسیة یمكن القول أن الشمس تطل على الجزائر

مساحتھا ، وقد یساعد ھذا العامل في استخدامھا للطاقة الشمسیة كطاقة نظیفة وبدیلة عن 

 عملت التوعیة البیئیة للناشئة على تخریج جیل قادر على اتخاذ قرارات النفط والغاز، وربما

نما توقع أو تنبؤ إذا ما كان في یده صنع القرار یوما ولیس ھذا بحلم أو ینبغیات وإبیئیة سلیمة 

مستقبلي لمن یستخدم التعلیم كاستثمار في مجال خلق وتكوین الطاقات البشریة ابتداءا من 

  . كر البشري المدارس كمزارع للف

  :  واقع البیئة و مشكالتھا في الجزائر :ثالثا 

الوضع البیئي في الجزائر یمتاز بالتدھور و الالمباالة ، فھناك زحف كبیر للرمال من 

الجنوب باتجاه الشمال ، و الغالف أو الغطاء النباتي ضعیف و في طریق الزوال نتیجة 

تشجیر التي كانت في وقت  و سیاسة الاللبناءلعامل الجفاف و زحف االسمنت أو التعمیر و ا

 كما أن الموارد  ،)حتى نھایة السبعینات ( سابق من أولویات و أبجدیات العمل التطوعي 

ق ـمقلي ـورة والتلوث الصناعمتدھ ري و الشواطئ ـالمائیة آیلة لالندثار ، و الوسط البح

) . إلخ  ...ةكب أسمیدال بعنابمصانع اإلسمنت بمفتاح ، مصنع البرایت بتسمسیلت ، و مر(

في مقابل و.سالیب العلمیة للتخزین نفایات سامة و مكدسة في الھواء الطلق دون مراعاة األ

ذلك ھناك ضغط دیمغرافي شدید و مشاكل حضریة تؤثر سلبا على األوضاع الصحیة 

 ، 1997 ، عین طایة 1997الت التیفوئید في جل مدن الجزائر ، أم البواقي اح.( المؤلمة 

.  ، بسبب اختالط میاه المجاري بالمیاه الصالحة للشرب1998 ، بسكرة 1998خنشلة 

)www.khayma.net-(  یجاز المشكالت البیئیة في الجزائر فیما یلي إویمكن:  
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   : ـ التصحر 1

أوضحت الدراسة التي  األراضي الزراعیة حیث و ھي مشكلة عویصة تھدد بتقلیص       

 من معھد أبحاث التنمیة و السلم بدوسبورغ ،)  أنا باالھو دغیت (قدمتھا الباحثة األلمانیة 

أت تضرب بلدان العالم  إلى أن آثار التغیر المناخي بد " األسبوع البیئيوذلك ضمن فعالیات 

دراسة أن ارتفاع درجة حرارة األرض و قد أشارت ال.. سیما شمال إفریقیا العربي  ال

بلھ انخفاض في نسبة المیاه الموجودة في المنطقة و ھذا ما سیزید من حدة موجة الجفاف اسیق

  . ھناك 

   من األراضي الزراعیة مھددة بالتصحر%60و قد أوضحت الباحثة أنھ و في الجزائر فإن 

، ما سیدفع بالسكان إلى و ھذا ما یمس مصدر عیش أكثر من ملیوني شخص في المنطقة 

یوسف بوفجلین ( . أخرى بعیدا عن المجال الزراعي الھجرة و البحث عن مصادر

ww.dw.world.de/(.  

حیث أن مسالة التصحر في الجزائر أصبحت قضیة استعجالیھ ، نظرا لتھدیدھا لمجموع 

 المساحات حیث أظھرت الصور الملتقطة باألقمار الصناعیة أھمیة. المجال السھبي الواسع 

اف  ـو ذلك بسبب الجف..  من مساحة السھوب %69المھددة بظاھرة التصحر و قدرت بـ 

 مالیین 10األنشطة البشریة مثل رعي الغنم ، حیث تتعرض ھذه المنطقة لما یزید عن و

،  2006، سھام بلقرمي.(  مالیین رأس04تتحمل أكثر من مع أن السھوب ال .. رأس من الغنم 

 ولعل سكان تلك المناطق قد شرعوا في ھجرانھا والبحث عن مناطق أكثر تلبیة .)29

األول لكونھ أصبح  ویكون المجتمع ھنا ھو المتضرر. الحتیاجاتھم الیومیة مثل رعي الغنم 

  .بمثابة الجيء بیئي 

األنشطة الصناعیة فال یخفى على أحد أن المجتمع و ،  أما عن المناطق الحضریة

 بالكثافة السكانیة و تزاید التخصص المھني الناجم عن تقسیم العمل ، و في الحضري یتمیز

الجزائر یعتبر التوسع العمراني غیر المدروس و النمو الدیمغرافي و تغیر نمط االستھالك 

 ، 2006 ، سھام بلقرمي(وتضیف فیھ من العوامل المباشرة للتدھور التدریجي لإلطار المعیشي 

   :یظھر فیما یلي أن ذلك التدھور   )29
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   :ـ تلوث الھواء 2

الصناعي و عرفت الجزائر خالل السنوات الماضیة تطورا ھاما على الصعید الحضري 

الذي ولد تلوثا ھوائیا یمكن في بعض األحیان مشاھدتھ بالعین المجردة ، و یرجع أساسا 

صلبة في الھواء لحركة المرور ، مصادر منزلیة ، الوحدات اإلنتاجیة و احتراق النفایات ال

  .كلھا تؤثر على الصحة وق ـالطل

  :  ـ النفایات 3

إن النفایات الصلبة تشكل مصدرا ھاما لتلوث البیئة في الجزائر ، فالجزائري ینتح یومیا 

 كغ 1.2 كغ من النفایات الحضریة و تزید ھذه النسبة إلى 0.5ما یعادل بالقیمة المتوسطة 

نتائج سلوكات المواطن غیر المحسوبة في تأزیم ھذه في كبریات المدن ، باإلضافة إلى 

الوضعیة الناتجة عن عدم فرز النفایات في عین مصدرھا ، انعدام المزابل الخاضعة للمراقبة 

  ...، نقص في إعالم و تحسیس المستھلك 

 ) 1983( نھ في الجزائر بالذات و قبل صدور القانون المتعلق بحمایة البیئة أكما و 

یع الصناعیة تنجز دون القیام بدراسة أثرھا على البیئة ، و بالتالي إنشاء كانت المشار

المصانع على األراضي الزراعیة ، و في أألوساط السكانیة ، و علیھ فالتقییم البیئي 

  .للمشروعات الصناعیة ھو أفضل حل للتقلیل من اآلثار الناجمة من خالل إیجاد بدائل ممكنة 

  ) :اإلنقراض( جي  ـ تدھور التنوع البیولو4

 كما یوجد في الجزائر خطر یھدد أوساط التنوع البیولوجي  ،و ھي مشكلة بیئیة عالمیة

 فالمعروف أن التنوع البیولوجي ھو مجموع الجسیمات الحیة من حیوان و نبات مع ،

 مع اإلشارة إلى أن بعض تلك األنواع.. دعیمتھا الوراثیة و األنظمة البیئیة التي تتطور فیھا 

 و اإلفراط في الرعي ، على الرغم من وجود مھددة باالنقراض بسبب األمراض، الحرائق

:  طي حواليغدعم دولي لحمایة الحظائر الوطنیة  و المحمیات الطبیعیة و ھي ت

  .ھكتار 53.000.000
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  : ـ التلوث البحري 5

ن األقطاب أما التلوث البحري المتولد ع، نجد التلوث البحري الذي یصب في الشواطئ 

 ملیون طن 100، خاصة التسربات البترولیة فحوالي أكثرالصناعیة فإنھ یبعث على القلق 

 ملیون طن تشحن 50من المحروقات تمر سنویا بالقرب من الشواطئ الجزائریة ، حیث أن 

فھل یمكن تخیل .  طن تفقد و تسرب في البحر 10.000سنویا من الموانئ الجزائریة و 

عادن الثقیلة على األحیاء البحریة ضف إلى ذلك مشكلة انجراف الشاطئ تأثیر تسرب الم

  .االقتالع المفرط للرمال و

  : مظاھر تجسید اھتمام الجزائر بالبیئة :رابعا 

 ، و قد كانت قبل ھذا التاریخ أي في 2003لقد أنشأت مدیریة البیئة في الجزائر عام 

و قد تمت ھیكلة .. راقب أو كجمعیة  مجرد مفتشیة تابعة للوالیة تتشكل كم1996سنة 

اتب انطالقا من تنظیم مدیریة البیئة من ناحیة المصالح الخاصة بھا و ما تتوزع علیھ من مكو

   ./www.djelfa.info).التنظیم البیئي و إشكالیة التصحر: میلود حمیدة (  ..2007قانون 

الوطنی���ة إلدارة الم���وارد ة الخط���"بیئ���ة و التنمی���ة ف���ي الجزائ���ر تطبی���قكم���ا اعتم���دت وزارة ال

 دی��سمبر 12  و تمت��د الخط��ة عل��ى م��دى ع��شر س��نوات أص��بحت قانون��ا س��اریا ف��ي    "الخط��رة

2001 .   

و تم تنفیذ استبیان على الصعید الوطني لمراقبة التطورات في إنتاج النفایات الخطرة في عام 

و لضمان .. د  مدینة كبیرة بالبال40 ، مما سمح بإعداد مقالب النفایات في حوالي 2002

ة ـالدعم المالي المطلوب قامت الھیئة الوطنیة المكلفة بتطبیق الخطة بتأسیس صندوق البیئ

لتشجیع تقلیص " الدافع الملوث " الحد من التلوث و سن نظام ضریبي جدید للبیئة أساسھ و

 بین 2005 عقدا خاصا بالبیئة و األداء االقتصادي في 60و قد تم إبرام حوالي .. الملوثات 

وزارة البیئة و التنمیة و الشركات العاملة في مجال الغذاء و الصناعة الصیدالنیة و الكیماویة 

الجزائر تعتمد خطة للتخلص من : " محند علي .( و المعادن و مواد البناء و الصناعة 

 ./www.magharebia.com)" النفایات الخطرة 
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 إال أنھ  ،ریة في مجال حمایة البیئة الجزائاتو بالرغم من وجود تدخالت جریئة للسلط

كما وضعت إستراتیجیة . یجب الذكر بأنھا غیر منتظمة و غیر خاضعة لتقییم النتائج المحرزة

   :)29، 2006،سھام بلقرمي (  حول تحقیق األھداف التالیة 2011 ـ 2001للعشریة القادمة 

  :  و االقتصادیة ـ إدماج االستمراریة البیئیة في برامج التنمیة االجتماعیة 1

حیث یتم تشكیل األعمدة القاعدیة الكفیلة بضمان تنفیذ البرامج المسطرة التي یكون فیھا 

استعمال الموارد الطبیعیة و تقدیم خدمات بیئیة سلیمة متوافقة مع متطلبات صالحیة البیئة 

  .التنمیة المستدامة و

  :  ـ العمل على النمو المستدام و تقلیص ظاھرة الفقر 2

من خالل القانون المتعلق بالتھیئة و التنمیة المستدامة ، موضوعھ عقلنة اإلعمار 

التطور البشري الذي تقوم علیھ التنمیة المستدامة و التي أصبح االستثمار فیھا أمرا و

  .ضروریا حیث تسمح باإلسھام في بناء مجتمع متضامن و التخفیف من ظاھرة الفقر 

  :  سكان  ـ حمایة الصحة العمومیة لل3

من خالل التربیة و التحسیس البیئي لحث المواطنین على احترام القواعد البیئیة فیغیروا 

سلوكیاتھم بصفة إرادیة تجاه البیئة سواء بواسطة المعلمین و المربین أو الجمعیات الفاعلة أو 

   ."ج درھم وقایة خیر من قنطار عال" لنصل إلى تحقیق المثل القائل .. الشخصیات المحلیة 

و بالرغم من كون االھتمام بالبیئة و مشكالتھا ال زال متخلفا في الدول النامیة على 

المستویات الحكومیة و المؤسساتیة و الشعبیة إال أن الجزائر ـ و إن كانت ضمن ھذه الدول ـ 

  للبیئة و محاولة حل مشكالتھا البیئیة آلثارھا السلبیة على رھاناتاالعتبارتسعى إلى إعادة 

   .التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و على صحة السكان و ظروف معیشتھم 

 :فیما یلي تدخالت الجزائر في مجال حمایة البیئة ) 29 ، 2006 ،سھام بلقرمي(وتلخص 

تعل�ق األعم�ال الجاری�ة بإع�ادة تأھی�ل ش�بكات التموی�ل        ت :ـ ف�ي مج�ال التل�وث الم�ائي       3-1

 02 مدن یفوق عدد سكانھا 10ھیر ، و قد مست العملیة بالماء الصالح للشرب و شبكات التط

 محط��ة للت��صفیة ، و ھن��اك مب��ادرات ال��شراكة م��ع ال��دول       24ملی��ون ن��سمة و إع��ادة تأھی��ل    
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كما شرعت وزارة الم�وارد المائی�ة بتنفی�ذ برن�امج     .. األوروبیة لتحسین تسییر الموارد المائیة   

  .یتعلق بتجدید و توسیع منشآت التموین بالماء 

 الجزائر عدة إجراءات أھمھ�ا أن�واع م�ن الوق�ود     اتخذت : في مجال التلوث الجوي    -3-2

تكون خالیة ھي و مخلفاتھا من الملوث�ات و التح�ول إل�ى م�صادر جدی�دة للطاق�ة كالكھرب�اء أو               

حی�ث ب�دأت بتعم�یم اس�تعمال غ�از البت�رول الممی�ع كغ�از وق�ودي و إدخ�ال              .. الطاقة الشم�سیة    

و احتراما اللتزامات الجزائر السیما الناتج�ة  .. لرصاص حیز االستعمال البنزین الخالي من ا   

ع��ن معاھ��دة األم��م المتح��دة المتعلق��ة ب��التغیرات المناخی��ة و باتفاقی��ة مونری��ال المتعلق��ة ب��المواد    

مخص�صا لحمای�ة الج�و     دة األخیرة تنفذ الجزائ�ر برنامج�ا  المضعفة لطبقة األوزون ، و في الم 

  حمایة طبقة األوزون كإعداد برنامج وطني ل

 على الجزائر أن عملیة اإلزالة یؤخذ : في مجال النفایات الحضریة و الصناعیة     -3-3

 قریب في تنفیذ برنامج وقتتجري في ظروف ال تؤمن أیة حمایة للبیئة ، إال أنھ سیشرع في     

 ملی�ون دوالر أمریك�ي   26خاص بتح�دیث نظ�ام جم�ع و إخ�الء النفای�ات بف�ضل ق�رض قیمت�ھ             

أما فیما یخص وضعیة النفایات الصناعیة فإنھا باعثة  .. ھ البنك اإلسالمي لوالیة الجزائر      منح

 م�ن الوح�دات ال�صناعیة الت�ي جھ�زت بأنظم�ة م�ضادة للتل�وث           %50على القلق خاصة و أن      

معظمھ��ا معطل��ة ع��ن العم��ل حالی��ا ، و ف��ي إط��ار التنمی��ة الم��ستدامة تعك��ف س��ونا ط��راك عل��ى   

لكیماوی��ة ألوح��ال البت��رول ع��وض طمرھ��ا ، و ھ��ذا تحقیق��ا لم��واد      دراس��ات ح��ول المعالج��ة ا 

  .القانون المتعلق بحمایة البیئة 

 بعد تمویل صندوق 1992سعت الدولة سنة  : في مجال تلوث البحر و الشواطئ -3-4

البیئة العالمیة للبرنامج ألمغاربي لمكافحة التلوث الناجم عن المحروقات ب�شراء مع�دات كفیل�ة        

یزات و مواد المخابر ، و إع�ادة ت�شغیل محط�ات تفری�غ     ـــي و تجھـــــتلوث البترول بمكافحة ال 

  . زیوت البواخر و تكوین اإلطارات المختصة و تنظیم المرور في الموانئ 

رمي اإلستراتیجیة الحالیة إلى العمل على ت : في مجال الغابات و حمایة السھوب -3-5

وب و إعط��اء أولوی��ة أكث��ر لألراض��ي المعنی��ة     ــــ مالی��ین ھكت��ار م��ن ال��سھ   03إع��ادة تھیئ��ة  

ب��االنجراف ، و تج��در اإلش��ارة ھن��ا إل��ى عملی��ة مكافح��ة الج��راد ال��صحراوي ب��رش أكث��ر م��ن    
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 ھكتار من األراضي الموبودة بیرقات الجراد الصحراوي ف�ي س�یاق تجرب�ة المبی�دات           1400

ئری��ة و منظم��ة األغذی��ة  البیولوجی��ة بالتع��اون ب��ین الجھ��ات المعنی��ة بوقای��ة المزروع��ات الجزا   

حیث تأكد أفضلیة ھ�ذا المبی�د البیول�وجي غی�ر ال�سام لبن�ي الب�شر كم�ا أن�ھ ال          ) الفاو(الزراعة  و

  .تأثیرات جانبیة بیئیة أخرى لھ 

     ث الثقافي سند للذاكرة الجماعی�ة  و باعتبار الترا : في مجال حمایة التراث الثقافي      -3-6

 ال���سلب خاص���ة وة و الثقافی���ة إال أن���ھ یتع���رض للنھ���ب ـو عل���ى ال���رغم م���ن أھمیت���ھ التاریخی���

منحوتات و أواني ما قبل التاریخ و بیعھا ف�ي الخ�ارج ، و لھ�ذا الغ�رض فتح�ت ع�دة ورش�ات         

و إع��ادة االعتب��ار للمكت��سبات التاریخی��ة و تخ��ص   تعم��ل حالی��ا عل��ى ت��رمیم الت��راث الت��اریخي  

ألغ��واط ، ق��سنطینة ، وھ��ران ،    موق��ع  ا15 والی��ة منھ��ا الجزائ��ر العاص��مة ب��ـ     18العملی��ة 

 114.000و ق��د خ��صص الغ��الف الم��الي لحمای��ة الت��راث الثق��افي و الت��اریخي ب��ـ  .. غردای��ة 

  .دینار 

بعد استعراض واقع البیئ�ة وم�شكالتھا یتب�ین لن�ا أن االھتم�ام الج�دي بالم�شكالت البیئی�ة                         

كان�ت ھن�اك دائم�ا مظ�اھر      أن�ھ  فم�ع  ، المعاص�ر مجتم�ع ال  ف�ي  اییشكل ظ�اھرة حدیث�ة العھ�د ن�سب        

معینة تفصح عن االھتمام ببعض القضایا المتصلة بالبیئة، فل�م یح�دث إال خ�الل العق�ود القلیل�ة          

 -تن��امي المجتم��ع الم��دني وم�ع ذ إ ،1972الماض�یة فق��ط وخاص��ة بع�د م��ؤتمر س��توكھولم ع��ام   

  1970 في ی�وم األرض  تعالت أصوات أنصار البیئةف،   خرجت البیئة عن صمتھا  -الصناعي

 وتن��ذر بتوری��ث بیئ��ة منھك��ة لألجی��ال القادم��ة ، وب��دأ الت��سابق ف��ي   ت��دعو لوق��ف الت��دمیر البیئ��ي 

نشاء لجنة إلى مفھوم التوعیة البیئیة من خالل إجراء البحوث والدراسات ، ونادى المفكرون إ

ل��ى الھتم�ام بالبیئ�ة إ  ال�ذي س��اد ا الط��ابع الم�ادي  ب�ذلك  تح�ول  عالمی�ة ترعاھ�ا األم�م المتح��دة  ، ف   

م بدراسة السلوكیات البیئیة لإلنسان وطبیعة العالقة القائمة بین�ھ وب�ین البیئ�ة     س یت نساني  إ طابع

 تأخ��ذ الط��ابع  دراس��ة البیئ��ةوب��دأت   ،لبیئ��ي عل��ى المجتم��ع اإلن��ساني ذات��ھ وانعك��اس الت��دھور ا

 إل�ى نم�اذج نظری�ة ت�صلح       مختلف�ة للتوص�ل    بمح�اوالت ودراس�ات   قی�ام   الخ�الل   من  ،   اإلنساني

 معتمدة في ذلك على كتابات بع�ض أھ�م    ،دراسة النسق البیئي بمضمونھ البیئي  واالجتماعي    ل

كم�ا س�اعد    تجاھ�ات والدراس�ات  وق�د تم�ت االس�تفادة م�ن تل�ك اإل           .  االجتماع األوائل  مرواد عل 



 واقع البیئة ومشكالتھا .............................................................................................................ثالث الفصل ال
                                                                                            

  
 

96

في صیاغة تصور نظ�ري ومنھج�ي یوج�ھ الدراس�ة الحالی�ة ،       اإلطار الفكري لتلك المحاوالت 

 اس��تھدفت تف��سیر الظ��واھر   يالمح��اوالت م��ن مختل��ف ال��رؤى واألفك��ار الت��    بم��ا تحتوی��ھ تل��ك   

والمشكالت البیئیة وكیفیة التعامل معھا والبحث في طبیعة العالق�ة القائم�ة ب�ین أف�راد المجتم�ع       

  .والبیئة 

  : المدخل السوسیولوجي لدراسة البیئة:  خامسا

، كان لإلعالم األمریكي دور  إلى میالد حركة بیئیة حدیثة) 1970( یرمز یوم األرض      

ر بھ، على الرغم من أن قضیة البیئة لم تكن بحاجة إال للوقت لتتفاقم وتشحذ یكبیر في التشھ

وقد لعبت الحركات البیئیة دورا  "االھتمامات فیصبح موضوع البیئة محور اھتمام عالمي 

ذه الحركات تأخذ دورھا وبدأت ھ...قدم تكبیرا في تنامي الوعي البیئي في العالم الغربي الم

رات في تشریعات یبھدف إحداث تغی... السیاسي في دول أوربا وأمریكا الشمالیة  واسترالیا

وقد حققت مبدئیا .) 3، 2001صالح بن محمد الصغیر،  ( "ھذه الدول لتساھم في حمایة البیئة

  .لفت انتباه العدید من المھتمین 

مباشرة بعلوم الطبیعة إلى إجراء البحوث  م صلة لھنتسابق ذوي االختصاصات الذی    حیث 

خاصة إثر توصیات الندوات ...) مصادرھا واستنزافھا، وتلوثھا(والدراسات حول البیئة 

میة االتجاھات اإلیجابیة نحو نأن المسؤولیة البیئیة تتمثل في توالمؤتمرات البیئیة التي رأت 

سة لوجود نظریات اجتماعیة في الدراسات البیئة والمعارف والقیم، وبینما أصبحت الحاجة ما

كان آنذاك ، واألبحاث البیئیة وتنمیة السلوك البیئي السلیم واالتجاھات االیجابیة  نحو البیئة 

 مسائل المجتمع التي تتقدم قضیة البیئة في سلم غراقھم فيإمسترسلین في علماء االجتماع 

یولوجیة قبل أن یسترسلوا في الترویج   رافضین نظریة الحتمیة الجغرافیة والب ،ولویاتاأل

والمقاالت التي ظھرت خالل السبعینات ففي عدد من األوراق "   دمـلفكرتي التنمیة والتق

 إلى )ب رایلي دنال(  و ) ولیم كاتون (ع الریفيان في علم االجتماخصصالمت ذھب العالمان 

أساسي للمجتمع اإلنساني أغلبیة علماء االجتماع یشتركون مع بعضھم البعض في تصور  أن

وھذا ، یكولوجیة التي تحكم الكائنات األخرى في عالقتھا بالبیئة یخلو من المبادئ والحدود اال

الل التطور العلمي والتقدم من خ یة للنموھقبولھم باإلمكانیة الالمتنا ن فيالتصور یكم
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میز اإلنساني وقدرة  بمعنى اعتقادھم بالت.) 4 ،2008 -2007صالح فیاللي، (". والتكنولوجي

اإلنسان على إیجاد الحلول لكل المشاكل التي تعترضھ في طریق التنمیة والتحدیث مع تجاھل 

  .أیة حدود تفرضھا الظواھر البیئیة 

ویتجلى ھذا التوجھ بوضوح في األدبیات السوسیولوجیة لنظریة التحدیث التي مارست       

 كذلك اعتبروا ینیكما أن الماركس  ،)1955 - 1975( بینتأثیرھا لمدة عقدین من الزمان فیما 

إلى الحد الذي ، لالنتباه عن ضرورة الصراع الطبقيالخوض في موضوع البیئة صرف 

لنظریة ا  في بالفعل على بعض المجاالت المھمةیمنةأصبحت فیھ النظرة الماركسیة مھ

ستبعاد ذلك إلى المزید من اال، وقد أدى  االجتماعیة األوربیة فیما بعد الحرب العالمیة الثانیة

 العالم وعندما ھب . ) 5 ، 2008 -2007صالح فیاللي، ( االجتماع ملقضایا البیئة من مجال عل

، وجد علماء االجتماع أنفسھم یفتقرون إلى  في عقد السبعینات إلى البث في قضیة البیئة

 خاصة وأن،  والمجتمعإلى فھم متمیز للعالقة بین البیئة یرشدھم تراث نظري أو بحث سابق 

  . بین البیئة والمجتمع میدانا جدیدا على البحث االجتماعي القائمةالعالقةطبیعة موضوع 

إال أن  ،  االجتماع البیئي إال مند عقد من الزمان تقریبامحیث لم یستخدم مصطلح عل      

، حیث نجد  كعلم االجتماع یتضمن بنائھ كنظام معرفي ومنذ نشأتھ المحددات البیئیة للسلو

في تشكیل البناء االجتماعي والثقافي للمجتمع ..قد بحث تأثیر البیئة الجغرافیةابن خلدون 

  .واھتم أكثربتأثیر المناخ السائد في كل منطقة ) .5-4، 2001صالح بن محمد الصغیر، "(

قد انطوت ) كس وفیبر، كارل مار امیل دوركایم (باإلضافة إلى أن رواد علم االجتماع   

 2008  -2007صالح فیاللي،( قمة اھتماماتھم  البیئةا على بعد بیئي لكن لم تحتلأعمالھم ضمنی

طارق " (ة ـالسنوات العشرین الماضیة ظھر اھتمام علماء االجتماع بالبیئ" ال أنھ وفي إ) 7،

 بعد أن تبین أن ھناك عدد من النظریات التي تركز على جوانب مھمة  ،)09، 2008محمد، 

ب المتعددة نة للبیئة وخصوصا النظریات الطبیعیة إال أنھا لم تكن كافیة لتفسیر الجواومتعدد

بعض المھتمین إلى اللجوء إلى بللظواھر والمشكالت البیئیة وأبعادھا المختلفة مما دفع 

صالح بن محمد ( .ة ـالنظریات االجتماعیة للكشف عن جوانب مھمة للدراسات البیئی

  .جتماعیاإلھا تجد السبیل لتفسیر جوانب متعددة للظواھر البیئیة ع) .5-4، 2001الصغیر، 
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البیئة والدعوة مع العلم أن الحركات البیئیة التي لطالما ساھمت وكانت سباقة لحمایة   

 ، كان لعلم االجتماع مساھمة فیھاقد ارتبطت أصال بحركات اجتماعیة " إلى االھتمام بھا

الجتماعین إلى خطورة المشكالت البیئیة مما أسھم في حیث نجحت في لفت انتباه المنظرین ا

وذلك ما ،  ـيعدت على ظھور علم االجتماع البیئتطویر أطر نظریة ذات مضامین بیئیة سا

یؤكد أن االھتمام بالبیئة في وقتنا الحاضر لھ طابعھ الخاص على الرغم من أنھ ظاھرة قدیمة 

 عن تقویم السلوك اإلنساني، وسبب ذلك  ذلك الطابع الذي ینم ،نشأت مع دراسة الطبیعة

یرجع لما یقوم بھ اإلنسان من أعمال غیرت مظاھر البیئة المختلفة الطبیعیة منھا أو 

والبد من النظرة ....االجتماعیة أو االقتصادیة وجلبت الضرر في خالصتھا لإلنسان نفسھ

، 2001 محمد الصغیر، صالح بن(الشاملة لكل ما یترتب عن سلوك اإلنسان نحو عناصر البیئة 

ضف إلى ذلك أن العلوم الطبیعیة وكذا الدراسات البیئیة المختلفة التي أجریت كان . ) 3

مصادرھا، عناصر التوازن، (محور االھتمام في معظمھا  منصبا على البیئة الطبیعیة 

بیة نحو دون أن تعنى بتنمیة السلوك البیئي السلیم واالتجاھات اإلیجا...) استنزافھا، تلوثھا

  .البیئة

ولقد تأثر علم االجتماع البیئي في توجھاتھ بالظروف السیاسیة التي سادت النصف األخیر     

 وما ،كما كان لحركات حقوق اإلنسان ومناھضة الحرب...من الستینات من القرن المنصرم

كل ئتھ ، وبی أثر في قیام توجھ رافض للعالقة القائمة بین اإلنسان إیدیولوجیةقامت علیھ من 

ھذا أدى إلى زیادة االھتمام بالمسائل البیئیة من قبل العاملین في ھذا المیدان وإلى ضرورة 

صالح بن ( )اجتماعي(دراستھا وفھمھا في إطارھا الصحیح من خالل منظور سوسیولوجي 

  .  نموذج متمیزیفسر أسباب وخبایا تلك العالقة إلىسعیا للوصول ) .5-4، 2001محمد الصغیر، 

ذات عالقة وبحلول منتصف السبعینات أنشأت جمعیات  علم االجتماع في أمریكا أقساما       

غلب األعمال المبكرة حول البیئة تحت تأثیر أأما في أوربا فقد عالجت . بعلم االجتماع البیئي  

 اتح�دت  1992ف�ي ع�ام   ف  . "تع�اظم دولی�ا  یكما بدأ االھتم�ام بالبیئ�ة    ،  یاسیة  حركة الخضر الس  

 االجتماعی�ة لت�شكل اللجن�ة البحثی�ة الرابع�ة      ااإلیكولوجی� وعة البیئة والمجتمع مع مجموعة      مجم

 1994والعشرین في إطار الجمعیة الدولیة لعلم االجتماع حول البیئة والمجتمع وبحلول ع�ام      
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نوق��شت مائ��ة وأربع��ة ع��شرة ورق��ة بحثی��ة ت��دور ح��ول   .. ال��دولي لعل��م االجتم��اعوف��ي الم��ؤتمر

 انعق�د الم�ؤتمر المئ�وي للمعھ�د ال�دولي      1993 بالبیئة والمجتمع وفي عام موضوعات مرتبطة 

ص�الح  (" .لعلم االجتماع بباریس وكرس عدة جل�سات لموض�وع المخ�اطر البیئی�ة والك�وارث               

 نساني ھي أكثر ماالواقعة على المجتمع اإل خاصة وأن تلك المخاطر .)6،  2008، 2007،  فیاللي

  .طارھا االجتماعي إیة في لفت االنتباه للقضایا البیئ

محدودا في تناول قضایا البیئة الطبیعیة  من ذلك ظل إسھام السوسیولوجیین وبالرغم      

منھا على سبیل المثال أن ، ویؤكد ذلك بعض المؤشرات " ، وربطھا بمتغیرات سوسیولوجیة

یة البیئة عام جامعة  القاھرة عقدت مؤتمرا علمیا حول دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنم

، عرضت فیھ أكثر من ثمانین ورقة بحثیة ما بین الطب والھندسة والصیدلة 1997

في تخصص ین ھذه األوراق غیر دراسة واحدة ولم یكن ب.... وغیر ذلكواإلعالموالبیولوجي 

 جامعة حلوان في نفس العام  في كما عقد ،)291، 2004عبد  الرؤوف الضبع، (االنثروبولوجیا 

علمیا حول دور الجامعة في نشر الثقافة البیئیة ومواجھة التلوث وعرض في المؤتمر مؤتمرا 

أكثر من مائة ورقة بحثیة تنتمي إلى القانون والفنون والھندسة وغیرھا من العلوم، ولم یكن 

  ) .292، 2004عبد الرؤوف الضبع، (.تغلین بعلم االجتماع ش لمنمن بین ھذه البحوث غیر بحثی

 أول من ) Cattonون تكا( و) Dunlapانلوب د  (لما االجتماع الریفيویعتبر عا  

جتماعیة كما استفاد علماء االجتماع البیئي االلنظر  ااستجاب للمشكالت البیئیة من وجھة

وخاصة كتابھ تقسیم  ،كایمر من كتابات إمیل دو ) Schnaiberg شنایبرغ  (المحدثین أمثال

  .وما یظھر فیھ من أفكار صاحبھ ) .6، 2001الصغیر، صالح بن محمد (العمل في المجتمع 

  Robert Park)وب�رت ب�ارك   ر(م نج�د    بكتاب�ات دورك�ای  ت�أثروا ال�ذین  وكذلك م�ن العلم�اء   

وعلم���اء اجتم��اع آخ���رون ق��اموا بتط���ویر عل���م    )Ernest Burgessایرن��ست ب���رجس  (و

ة عالق�ة البیئ�ة بتنظ�یم    وبالرغم من اعت�رافھم بأھمی�    .. االیكولوجیا البشریة، في جامعة شیكاغو    

 مم���ا جع���ل االس���تفادة م���ن   قت���رن بإھم���الھم للثقاف���ة والق���یم،  االحی���اة االجتماعی���ة، إال أن ذل���ك  

خاص�ة  ) 1990  ، وب�روك ثس�می (اع البیئي مح�دودة    مم االجت ا البشریة في مجال عل    یـاإلیكولوج
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ن�اس، وبالت�الي   إذا علمنا أن مف�اھیم كالثقاف�ة والق�یم والمعتق�دات ھ�ي أس�اس ت�شكیل اتجاھ�ات ال            

  .كیفیة تعاملھم مع  البیئة

تطوره وامتداد جذوره سواء إلى ابن خلدون أو إمیل " فعلم االجتماع البیئي في   

دوركایم أو مدرسة شیكاغو أو علم االجتماع الریفي قد تأثر بشكل أو بآخر بھؤالء العلماء 

لمنصرم علم االجتماع وبھذه المدارس جمیعھا لیتشكل بذلك في النصف األخیر من القرن ا

وقد تقدم علم االجتماع البیئي كمیدان من . ) 7، 2001،صالح بن محمد الصغیر( " .البیئي

ولقد اھتم  " لغرض دراسة العالقات القائمة بین المجتمع والبیئة،  میادین علم االجتماع

جتمع بالبیئة العلماء في ھذا المجال الجدید بدراسة وتحدید العوامل والوسائل التي تربط الم

وركزوا بدایة على مفاھیم مثل الثقافة وخاصة القیم والمعتقدات بما لھا من أھمیة في تشكیل 

وھنا . )8، 2001صالح بن محمد الصغیر، ( . "اتجاھات الناس وبالتالي طرق تعاملھم مع البیئة

  . بدایة االلتفات نحو ثقافة المجتمع والعالقة مع البیئة إلى اإلشارةیمكن 

أن  : " )    www.sociologie.uni –hal جوزیف ھوبر(یقول عالم االجتماع األلمانيو  

 ممثال من قبل خبراء 1990علم االجتماع تأخر في ولوج مجال البحوث البیئیة إلى غایة 

، واتخذ في البدایة تسمیة علم االجتماع وعلم البیئة للجمعیة األلمانیة التي أنشأت  معترف بھم

 كان أغلبیة المشاركین لم یطلقوا بعد تسمیة علم 1996ن حتى عام ، ولك1994عام 

  ." االجتماع البیئي التي أصبحت اآلن شائعة االستخدام

ة ترتكز على عدد من المتغیرات البیئألن المعالجة السوسیولوجیة لموضوع  و        

ھوم البیئة وعدم ونتیجة لتعقد مف، السوسیولوجیة المرتبطة بتشكیل عالقة اإلنسان بالبیئة 

تغیراتھا المتداخلة وعالقاتھا ، فقد تباینت طرق المعالجة للعوامل والعالقات التي مالوعي ب

   .ة البیئ علم اجتماعیھتمون بھا وبناء علیھ، ظھرت توجھات سوسیولوجیة في مجال

  : االتجاھات النظریة لعلم االجتماع البیئي-1

ر بعل���م ــــــــ���ـة األمــــــــ���ـي بدایــــــــ���ـع البیئ���ي فم االجتم���اـــــــ���ـر علـــــــ���ـلق���د تأث  

ة ــــ���ـل ب���ین البیئـــــ���ـى التفاعــــــــــــ���ـز علـــ���ـالت���ي ترك " ةـــــــــــــا الب���شریـاالیكولوجی���

) 2008،6 -2007ص���الح فیالل���ي،   " (وكــــــــــاعي وال���سلـ���ـ م االجتمـــ���ـ ة والتنظیــــــــ���ـالفیزیقی
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ل الق�یم والثقاف�ة والق�وة، ب�دأت     ــــــــــــــ�ـ ن بسبب إھمال ھذا التوجھ لمتغی�رات مث  ـــــــــــــولك

ت��الكوت (تب��رز اتجاھ��ات نظری��ة أخ��رى مناف��سة كالنظری��ة الوظیفی��ة، وعل��ى رأس��ھا كتاب��ات       

 حی��ث امت��د تأثیرھم��ا إل��ى عل��م االجتم��اع البیئ��ي حت��ى نھای��ة      )ب��رت میرث��ون ور(و )بارس��ونز

ة نظام فیھ توازن بیئي متكامل ف�إذا  أخللن�ا بھ�ذا       یعتبر البیئة بالنسبة للوظیف   وت.الستینات تقریبا   

 النظ�ام البیئ�ي لع�دم اإلخ�الل     م�ع  ل�ذلك الب�د م�ن التفاع�ل العقالن�ي       ،التوازن یتأثر النظام الع�ام   

ذا م�ا  إویبدو التحفظ  جلی�ا ف�ي آراء ال�وظیفیین         ) .2008 -2007صالح فیاللي،  (  .بالتوازن البیئي 

  . األمر بالنظام االقتصادي السائد واعتباره المتسبب في التدمیر البیئي تعلق

 ینطوي على تقبل للوضع القائم وال یھتم بتفسیر عوامل  الوظیفيھذا االتجاهألن  و  

برز أالتغیر وأسبابھ أدى ھذا إلى رفض ومھاجمة علماء االجتماع البیئي لھذا االتجاه وتتمثل 

 لجوء  بعض علماء االجتماع الوظیفیین إلى المناھج  ة فيیظیفاالنتقادات التي وجھت للو

)  9، 2001صغیر،الصالح بن محمد ( الكمیة، وتناولھم جزئیات دون ربطھا باإلطار الكلي

اوالت مختلفة ومتباینة محقامت   ،لالتجاه الوظیفي من قبل الكثیرینونتیجة لھذا الرفض 

االجتماعي معتمدة في ذلك ق البیئي بمضمونھ لح لدراسة النس نماذج نظریة تصىللتوصل إل

  . األوائل على كتابات بعض أھم رواد علم االجتماع

ى أعمال علماء یمتد اإلطار العام لفھم القضایا األساسیة في علم االجتماع البیئي إل       إذ 

ة الذین أرسوا قواعد نظری)  وكارل ماركس ماكس فیبرل دوركایم، میإ (االجتماع األوائل 

وذلك باعتبارھم عملوا على مستوى ...لتفسیر المجتمعات اإلنسانیة وفھمھا امتدت لیومنا ھذا 

رغم اختالفھم من ..  بالظواھر البیئیة المصاحبةوااھتمالنظریات الشاملة كما أن ثالثتھم 

 جولقد انعكس ھذا االختالف في كتابات المحدثین وفي النماذ.. والمعرفیةةاإلیدیولوجیالناحیة 

حیث یمثل فكر دوركایم الجانب المحافظ ویمثل ماكس فیبر ..النظریة التي حاولوا بناءھا

   .)  14 -10 ،2001صغیر،الصالح بن محمد (یمثل ماركس الجانب الرادیكاليواالتجاه اللیبرالي، 

ومع ذلك فثالثتھم كانت لھم أفكار خصت البیئة اتخذھا الدارسین كأساس نظري لصیاغة 

 ، تبلورت من خاللھا االمتدادات الفكریة التي اعتبرت بدایات لالھتمام نماذج نظریة

  . ولیست نظریات قائمة بذاتھا  السوسیولوجي بالبیئة ، وكانت في الواقع مجرد آراء وأفكار



 واقع البیئة ومشكالتھا .............................................................................................................ثالث الفصل ال
                                                                                            

  
 

102

كما  ھذه النماذج النظریة التي ظھرت في مرحلة السبعینات والثمانینات یتم استعراضوس    

  : )  14 -10 ،2001صغیر،لاصالح بن محمد (یلخصھا 

   :  االتجاه المحافظ-1-1

امل عھذا االتجاه ھو امتداد لفكر دوركایم وینطلق من اعتبار أن القیم وتغیرھا ھو ال  

  : األساسي في توجیھ المجتمعات نحو االنحدار البیئي وینقسم أصحاب ھذا االتجاه إلى فئتین

كل البیئیة في المجتمعات  الغربیة ارتبط ویرى أصحابھا أن ظھور المشا:  الفئة األولى   

 بتغیر نسق القیم الذي أدى إلى ظھور قیم الفردیة والعالمیة واإلنجاز في المجتمعات الصناعیة

وبالتالي تحقق الرخاء والوفرة وظھور اختالفات في البناء االجتماعي بسبب التغییر في .

ادي فأصبحت بمثابة الوقود الذي زود وقد ارتبطت ھذه القیم بالنمو االقتص "النسق القیمي 

 األمر الذي أغفل بحث نتائج ھذا ز للنمو المتصاعدالمجتمعات الصناعیة بالدوافع والحواف

وإن أصحاب ھذا االتجاه ینظرون إلى ھذه القیم من خالل ما ستحقق من نمو ..النمو 

ى نوع من  داعین إلون فیھ الطرف عن نتائجھا البیئیةاقتصادي في الوقت الذي یغض

  Dunlap and vanliere -1984)انلوب وفان لیري د(.المواءمة بین وجودھا والمسائل البیئیة 

 ان ماأما الفئة الثانیة ضمن االتجاه المحافظ فیھتم أصحابھا بطبیعة المجتمع الصناعي و   

م یؤدي وبما أن تغیر القی.. تستخدمھ المجتمعات الصناعیة من تكنولوجیا یؤدي إلى تلوث بیئي

إلى تقسیم معقد في العمل، تتصف بھ المجتمعات الصناعیة، فإن ھذه العناصر  الثقافیة ھي 

السبب الرئیسي في انحدار البیئة الناتج عن الصناعة وقد ربط أنصار ھذا االتجاه بین النمو 

ى االقتصادي ومستوى المعیشة، وبناء علیھ فھم ال یقدمون حلوال بیئیة من شأنھا أن تؤثر عل

ورغم أن ھذا االتجاه یبحث ویحلل طبیعة ظھور .القاعدة الصناعیة للمجتمع الغربي 

المشكالت البیئیة من ناحیة إجتماعیة إال أن أنصاره ال یرون أن تغییر القیم یخدم مصلحة 

 .تسعى لتحقیقھ المجتمعات الرأسمالیة الصناعیةالذي النظام الرأسمالي والنمو االقتصادي 

بقاء األمر لى إالدعوة معنى ذلك  ) Dunlap and vanliere -1984لیري دانلوب وفان (

على ما ھو علیھ الستمرار المنفعة المادیة وبالتالي تحقیق الرخاء والرفاه المادي مع السعي 

  .للتكیف مع المشكالت البیئیة
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  : االتجاه اللیبرالي-1-2

 على القوة ركز ی(Max weber) ھذا االتجاه المستمد من فكر ماكس فیبر إن  

  :ا نظر أساسیتان في ھذا االتجاهھتوالھیمنة لتوضیح المشاكل البیئیة وھناك وج

ویرى أصحاب ھذه الوجھة أن الحكومة والنسق القانوني تھیمن علیھما جماعات :  األولى

ح والمنافع التساع القوة لھذه الجماعات سوى زیادة الرب ال ھدفلیس لدیھا اھتمام بالبیئة، و

 والمؤسسات التجاریة الكبرى خمة ویؤكد أصحاب ھذا االتجاه أن الشركات الضوذوالنف

   .يـكیل البیئ في القرارات غیر المبالیة بالبیئة وتقاوم إعادة التشتتحكـم

أن أصحاب ھذا االتجاه في تحلیلھم للمشكالت البیئیة یرون أن المستفیدون من : ة  الثانی

م وإعطاء صفة الشرعیة ألھدافھم وأعمالھم ویقنعون االستنزاف البیئي یستخدمون اإلعال

 وبالتالي فھم یستغلون الرموز الثقافیة لصالح  ،الناس بزیادة االستھالك بواسطة اإلعالم

التنظیمات االقتصادیة بما یؤدي إلى تفاقم المشكالت البیئیة، ویرى أنصار ھذا االتجاه أن 

 بالبیئة كالحركات البیئیة إلزالة القوة الحل الوحید یكمن بوجوب تضافر جھود المھتمین

 Craig andكریج وفریدیریك ( .ةخمة الكبیرة التي تمتلكھا الشركات الضھیمنالسیاسیة وال

frederick- 1928(  

  :   االتجاه الرادیكالي-3 -1

تحل�یال ألس�باب    )  Karl marx(یقدم النمط الرادیكالي المستمد من فكر ك�ارل م�اركس        

بیئ��ة فی��رى أص��حاب ھ��ذا االتج��اه أن الم��شكالت البیئی��ة ظھ��رت نتیج��ة الالعقالنی��ة  اس��تنزاف ال

  . من قبل النظام الرأسمالي ونماذجھ اإلنتاجیة المتبعة

 فإن -ةی ولیس المجتمع-وبما أن النظام الرأسمالي یركز على الملكیة الفردیة  

كي الخاص استنزاف ویفرض ھذا النمط االستھال.. االستھالك یوجھ نحو العائلة النوویة 

   . لتالي المزید من التدھور  البیئيالمصادر الطبیعیة وبا

ا وفي الفترة عیتوسظاما ومن ھنا فإن المنظرین الرادیكالیین یرون أن النظام الرأسمالي ن  

، وبما أنھ نظام مكلف ومسرف فإنھ یؤدي إلى  ع فیھا تصیبھ حالة من الركودستالتي ال ی

  .– 1982)كریج وفریدریك (.ةـالستعمال المنھك لمصادر البیئة الطبیعیا: نتیجة واحدة وھي
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ن النظام أقول كارل ماركس ب"  جلیا أن رأي أصحاب ھذا االتجاه یعكس وویبد  

جل الربح دون اعتبار للبیئة أ ألن من خاللھ تستنزف الثروة من  "الرأسمالي ھو عدو البیئة

كات الكبرى وذات المصالح ھي سبب تخریب البیئة  إذ أن الشر ،)2008 -2007صالح فیاللي، (

مل ھذه األخیرة للمسؤولیة وتخصیص أموالھا ومداخلھا لتطویر البحث حن الحل ھو تأو

   .ر األدویة والتخفیف من مخاطر التلوثیوتوف

،  الوظیفیین انطلق من الجوانب الثقافیة للمجتمعات -یل المحافظین حل ت     مما سبق یتبین أن

إال واالتجاھات ،  والسلوك  ، ظواھر اجتماعیة معینة، مثل تكیف الناس مع التلوثففسروا

 وھم  ،التغیر االجتماعيمیكیة أنھم لم یقدموا تحلیالت لطبیعة بناء المجتمع وال بیانا لدینا

 محمد  بنصالح(ببساطة لم یقبلوا حل المشكالت البیئیة مقابل التضحیة بالنمو االقتصادي 

إذ یرون أن تحسین مستوى المعیشة مشروط بالتصنیع مع بعض التعامل ) 13 ،2001،الصغیر

  .العقالني مع النظام البیئي لعدم اإلخالل بالتوازن البیئي

أما النمط اللیبرالي فقد ق�دم تف�سیرات ألس�باب ظھ�ور الم�شكالت البیئی�ة وربط�ھ ب�القوة             

ي عملی�ة تقل�یص أو ن�زع ھ�ذه     والھیمنة وم�صالح ال�شركات الكب�رى، داعی�ا أن�صار البیئ�ة لت�ول          

إذ أن ، إال أن الرادیكالیین انتقدوا ھذا الحل اللیبرال�ي ب�دعوى ص�عوبة تحقیق�ھ      ،القوة والھیمنة 

 القوة وأخذه من ال�شركات الكب�رى   نالمشكلة تكمن في النظام الرأسمالي وال یمكن تغییر میزا         

  ، نزافا ھائال للموارد والطاق�ة والمھیمنة التي تعتمد على التوسع االقتصادي والذي یتطلب است     

صالح بن ( .ن ـذلك لن تقبل بالتغییر ألنھ دمارا للرأسمالیی  للرأسمالي  كلبنة أساسیة في النظام ا    

لذلك فإن الح�ل   . مع العلم أن التوسع االقتصادي رھان الرأسمالیین      )14،  2001صغیر،  المحمد  

   .كما یراه الرادیكالیون یكمن في إنھاء الرأسمالیة

  أن النماذج النظریة البیئیة االجتماعیة )15 ، 2001، صالح بن محمد الصغیر(یرى و   

ومن ظروف المجتمعات  ، المدارس االجتماعیة الكالسیكیة السابقة انطلقت من أدبیات وفكر

  . الصناعیة وبیئتھا

 rileyورایل�ي دنل�وب   . wiliam kattonونتول�یم ك�ا  ( لخ�ص عالم�ا االجتم�اع           وق�د 

dunlap  (     افتراض�ات  المھیمن�ة إل�ى الع�الم  ف�ي     لنظ�رة الغربی�ة  ال�سمات الت�ي می�زت تل�ك ا  
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ن ی�������ـ  مع.ز،تـج س�������شنروـال وج������� ـ�������ـدوق لـب�������(كم�������ا یل�������ي  يھ������� أربع�������ة أساس�������یة  

  : ) /www.maaber.org:رومیة

یختلف الناس اختالفا أساسیا عن جمیع المخلوق�ات األخ�رى عل�ى األرض ولھ�م علیھ�ا          -1

  .سیادة كاملة

 م القیام بما ھو ضروري لاص، یمكن لھم اختیار أھدافھم وتعدة مصیرھم الخالناس سا -2

 .دة لك فھو یؤمن للبشر فرصا غیر محدوالعالم ضخم وواسع، ولذ -3

ك�ل م�شكلة ثم�ة ح�ل، ول�ذلك ال ینبغ�ي للتق�دم أن        لإن تاریخ البشریة  ھ�و ت�اریخ التق�دم ف     -4

 .یتوقف أبدا

، إن ل�م یك�ن ح�صریا     ف�ي المق�ام األول  وفي ھذه النظرة إلى الع�الم ینظ�ر إل�ى األرض          -5

 وق�د أثب�ت    ،كمجموعة من الموارد الطبیعیة ألن البشر أرقى وأسمى من بقی�ة الطبیع�ة      

 أن ھذه النظرة إلى العالم تدفع نح�و موق�ف مف�رط ف�ي تمرك�زه الب�شري          )نوتاولیم ك (

جاھات  الذي استمدت منھ االت- وأن ثمة أربعة أفكار تھیمن على منظور علم االجتماع

ن ی�������ـز،ت، معـج س�������شنروـال وج�������ـ�������ـدوق لـب�������(  ھ�������ي كم�������ا یل�������ي - ال�������سابقة

    : )  /www.maaber.org:رومیة

بما أن البشر یمتلكون نوعا من التراث الثقافي باإلضافة إلى إرثھم الجیني وكتمیز عنھ  -1

  .لذلك فھم ال یشبھون أبدا المخلوقات األخرى على األرض

ح��دود وأن تتغی��ر ب��سرعة أكب��ر بكثی��ر م��ن تغی��ر   یمك��ن للثقاف��ة أن تتن��وع تنوع��ا غی��ر م  -2

 .السمات البیولوجیة

 ل��ذلك وبم��ا أن الكثی��ر م��ن الخ��صائص الب��شریة  مكت��سب اجتماعی��ا أكث��ر من��ھ فط��ري،     -3

 .ل اجتماعیا أیضا ویمكن أن تحذف االختالفات غیر المالئمةدفیمكن لھا أن تتب

ال عي یمك��ن أن ی��ستمر ب�� أی��ضا یعن��ي الت��راكم الثق��افي أن التق��دم التكنول��وجي واالجتم��ا    -4

 .ة یي النھاـة كافة قابلة للحل فیحدود جاعال المشكالت االجتماع

وق��د أدت الم��شكالت المنھجی��ة والتطبیقی��ة للنم��اذج النظری��ة ال��سابقة إل��ى االس��تمرار ف��ي         

 م�ن  محاوالت بحث جدیدة تھدف إلى إیجاد نماذج نظریة سوسیولوجیة لتناول الق�ضایا البیئی�ة    
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راف��ضة للنم��وذج اإلن��ساني الق��ائم عل��ى فك��رة التمی��ز اإلن��ساني أو التمرك��ز  خ��الل وجھ��ة نظ��ر 

  . البشري والذي طبع االتجاھات السابقة  

ون ودانلوب تكا(یئي الجدید والذي طوره كل من  ظھر النموذج الب       ونتیجة لذلك

Catton and dunlap (ئة بیة الفھم العالمي الشامل للریوقد بني ھذا النموذج على نظ

  ): 17-15 ،2001، محمد الصغیر بنصالح( ون ودانلوب فیما یليتوالتي صاغھا كا

   NEP(New Environmental paradigm(:   النموذج البیئي الجدید-1-4

) WR Cattan and R.Dunlap -1978ورایلي دانلوب  ونت كاولیم(لقد قدم كل من      

الذي " اإلنسانيالنموذج "، مقابل  البیئي اععلم االجتملنموذجا جدیدا لدراسة البیئة كقاعدة 

 Cattan and ون ودانلوبتكا(ساد التفسیرات االجتماعیة السابقة، وقد اعتمدت حجة 

R.Dunlap  ( على أن معظم األنماط االجتماعیة تنظر للمجتمعات  اإلنسانیة على أنھا

ت للبیئة والسیطرة  بكل ما یرافق ھذه النظرة من استخداماه ومركزيمحور العالم الطبیع

   .رىـــبغرض خدمة اإلنسان  دون اعتبار للعناصر البیئیة األخ.. علیھا

، ئيمنافسا في مجال علم االجتماع البینموذجا بیئیا  )ون ودنلوبتكا(طور كل من      و قد 

  : علیھ النموذج البیئي الجدید ضمناه أربعة مبادئ أساسیة ھياأطلق

 ب�����صفات خاص�����ة وممی�����زة، كالثقاف�����ة والق�����یم    عل�����ى ال�����رغم م�����ن ات�����صاف اإلن�����سان    -1

إال أنھ واحد من أنواع كثی�رة ال تع�د وال تح�صى، تعتم�د عل�ى بع�ضھا ف�ي             ا،ـــوالتكنولوجی

  .النسق البیئي الكبیر

إن العالقات اإلنسانیة ال تت�أثر بعوام�ل اجتماعی�ة وثقافی�ة فق�ط ولك�ن تت�أثر ك�ذلك بعالق�ات              -2

ب عل��ى ذل��ك م��ن ردود أفع��ال ف��ي ن��سیج البیئ��ة    مت��شابكة م��ن األس��باب والنت��ائج وم��ا یترت��  

الطبیعیة وعلیھ فإن األفع�ال اإلن�سانیة الھادف�ة لھ�ا كثی�ر م�ن النت�ائج غی�ر المق�صودة أو م�ا                 

 . بالوظائف الكامنةىیسم

یعیش الناس ویعتمدون على بیئة بیولوجیة فیزیائیة محدودة تفرض قیودا حیویة وفیزیائیة     -3

 .على العالقات اإلنسانیة
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ن كثی�را م��ن ق�درة اإلن��سان عل�ى االخت�راع والق��وة الم�ستوحاة أو الم��ستقاة م�ن ع��دة       رغ�م أ  -4

ھ�ا ق�درة فائق�ة إال أن�ھ ال یمك�ن إلغ�اء       ت للوھلة األولى أنھا تحم�ل ف�ي طیا   اختراعات قد تبدو  

 . ) Catton and dunlap -1978ون ودانلوب تكا(ن اإلیكولوجیة أو تجاوزھا القوانی

 ك�ل م�ن    أن حیث أوض�ح  ،النموذجیننقدا لكال ) Buttel -1987ل باتی(ھذا وقد قدم        

 اإلن��ساني تمی��زمفھ��وم نم��وذج الق��دما )   Catton and dunlapون ودانل��وب تك��ا(

(HEP)          وان�ھ یرك�ز عل�ى     ، على أنھ  نم�وذج ق�دیم یغط�ي ع�دة اتجاھ�ات نظری�ة متناف�سة 

ر مناس�ب كإط�ار نظ�ري     وبالتالي فھو غیر واقعي وغی     .الجانب االجتماعي اإلنساني فقط   

ة أو بعبارة أخرى ال یمكنھ تفسیر حدود البقاء اإلنساني في ھ�ذا    ــبیئي للمجتمعات اإلنسانی  

     .الكون ضمن مقدرات  بیئیة

ة بتوجی����ھ الدراس����ات  ب����إل����ى المطال)  292 ، 2004، د ال����رؤوف ال����ضبع ب����ع(ی����دعو  و  

ف�رع جدی�د م�ن ف�روع عل�م      السوسیولوجیة نحو تناول موض�وعات البیئ�ة الت�ي یمك�ن أن تمث�ل       

جتماع في  مراحل تقي أطره النظریة من التراث النظري في علم اال   ساالجتماع البیئي الذي ی   

، ویك�ون موض�وعھ     على معطی�ات الم�نھج ف�ي عل�م االجتم�اع         جیاویعتمد منھ  تطوره المختلفة 

 حتى یتم فھم  وذلك ،دراسة العالقات بین البیئة والطبیعة والمتغیرات السوسیولوجیة المختلفة

  .ودراسة المجتمعات اإلنسانیة ضمن إطار النسق البیئي العام

ولقد رأى المعاصرون من المھتم�ین بعل�م االجتم�اع البیئ�ي االس�تفادة مم�ا توص�ل إلی�ھ عل�م                   

ك�ایم  ردو(االجتماع من بناءات نظریة، فأصبحت النظریات الكالس�یكیة وبخاص�ة م�ا ج�اء ب�ھ            

 المرج�ع األساس�ي لبن�اء نم�اذج نظری�ة      )  Durkheim Marx weberوم�اركس وفیب�ر   

جدیدة وأصبحت ھذه المنطلقات النظریة أساس�ا للتوجھ�ات النظری�ة ف�ي عل�م االجتم�اع البیئ�ي             

  .) 17، 2001صالح بن محمد الصغیر، (

 أنھ وعلى الم�ستوى النظ�ري ھن�اك توج�ھ      ": )291 ، 2004،عبد الرؤوف الضبع  (ویقول    

حدیث��ة الت��ي أفرزھ��ا التط��ور التكنول��وجي والن��شاط ال��صناعي عل��ى     نح��و إدم��اج المتغی��رات ال 

المستوى العالمي في صیاغة التوجھات النظریة في دراسة البیئة والمیل نح�و نظری�ة تكاملی�ة          

كما أنھ وعلى المستوى المنھج�ي ف�رغم تع�دد الم�داخل المنھجی�ة ف�ي االتجاھ�ات المختلف�ة ف�ي                   
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م���ن إدراك أن ھن���اك س���عیا للتكام���ل المنھج���ي ب���ین دراس��ة البیئ���ة إال أن نظ���رة مدقق���ة تمك���ن  

  .  لى تفسیرات قائمة على كل فروع المعرفة العلمیة إوذلك سعیا للوصول " . االتجاھات 

م�ن ال�صعوبة بمك�ان تبن�ي نم�وذج      "أن�ھ  ) 18، 1421ال�صغیر،   محم�د  صالح  بن(     كذلك یؤكد 

تشعب  وتع�دد الم�شكالت الم�صاحبة    واحد عند دراسة البیئة بسبب اتساع مفھوم البیئة ذاتھ، و 

الستخدامھا، إذ ق�د ی�رى الباح�ث ض�رورة االعتم�اد عل�ى أكث�ر م�ن نم�وذج ف�ي تناول�ھ لق�ضیة              

وذل�ك م�ا یؤك�د أن موض�وع البیئ�ة بك�ل زوای�اه المتع�ددة یمك�ن أن یجع�ل العل�وم               ". بیئیة معینة 

  .ا الجدید مفھوم شامل تتبادل فیما بینھا الحقائق العلمیة وتشترك فیھا لكون البیئة بمفھومھ

لعل ذلك ال یتعارض مع تنامي االتجاه النظري التكاملي الذي ظھرت مؤش�راتھ م�ن       و  

عرض اإلسھامات النظریة اإلمبریقیة في الدراسات البیئیة على المستوى العالمي، فإذا كان�ت   

ي ال یكتمل  فإن ھذا النسق النظر ،ھناك اتجاھات اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة في دراسة البیئة  

  كما  "Tallcot Parsons  "إال بوجود االتجاه السوسیولوجي وذلك یتفق تماما مع نظریة

 بمعن�ى أن الباح�ث    ،)292، 2004عب�د ال�رؤوف  ال�ضبع،     " (النظریة االجتماعیة "جاء في كتابھ    

عیھ ص�صھ ف�ي س�بیل س�    خالمتخصص لن یكون قادرا على االكتفاء بالمعطیات المنھجی�ة ف�ي ت      

وھ��و م��ا ی��دعو إلی��ھ ع��الم االجتم��اع     م��ن موض��وعات مرتبط��ة بالبیئ��ة سیر م��ا یتناول��ھنح��و تف��

ت���شكل البح���وث البیئی���ة حق���ال م���شتركا ب���ین   أن  ضرورةب���) 2001-جوزی���ف ھ���وبر(األلم���اني 

   .التخصصات األكادیمیة لخلق تبادل أكادیمي متعدد التخصصات

 ، ما أدى إلى لبحوث والدراسات المجال والتسابق في إجراء اذا البحث في ھراستم     و قد 

م��ن إس��ھامات علم��اء االجتم��اع البیئ��ي األوروبی��ین واس��تمد منھ��ا   ن��شوء نم��اذج نظری��ة عالمی��ة

علم��اء االجتم��اع البیئ��ي ف��ي الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة نم��اذج نظری��ة أخ��رى ، ل��سنا ب��صدد  

  .التعرض  لھا 

الم�شكالت البیئی�ة وأھمی�ة الجان�ب          ورغم تباین االتجاھات فیما بینھا حول وصف وتفسیر  

أو الجانب التكنولوجي في التعامل مع البیئة  ، إال أن ذل�ك  ) قیم ، معاییر واتجاھات   ( الثقافي  

التب��این ف��ي الواق��ع  یخ��دم الم��شتغلین ف��ي عل��م االجتم��اع البیئ��ي ویرس��م فل��سفة التعام��ل م��ع             

فھ��وم البیئ��ة وت��شعب وتع��دد   الم��شكالت البیئی��ة للممارس��ین ف��ي ھ��ذا الحق��ل ، وذل��ك الت��ساع م    
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أن ق�در عل�م االجتم�اع ب�ل ك�ل عل�وم المجتم�ع األخ�رى ،         " المشكالت البیئیة المصاحبة ، كما     

ارتھن بمواقف إیدیولوجیة تتناقض أشد التناقض ، انعكست بوجھ خاص على ت�صور م�شاكل       

ال�سمالوطي ،  نبی�ل  " . ( المجتمع وانتقاء بعضھا للدراسة ومعالجتھ�ا بحث�ا وتحل�یال واس�تنتاجا        

1981 ، 10. (   

لنم��اذج النظری��ة ف��ي  ا أن��ھ وم��ع اخ��تالف  )18 ، 2001،  ال��صغیر ب��ن محم��د ص��الح (ی��رى و    

 توجھ�ان   -  كالثقاف�ة والتكنولوجی�ا  - ة البیئة فإن اإلنسان ونظرا لما یتمیز بھ م�ن ص�فات         سدرا

اس��تنزاف للطاق��ات  إم��ا ف��ي اتج��اه اس��تھالك متزای��د للم��وارد البیئی��ة تترت��ب علی��ھ       - : س��لوكھ

 وإم��ا ف�ي اتج��اه ترش�ید لالس��تھالك ی�نجم عن��ھ تنمی�ة م��ستدیمة وبیئ��ة      ،الموج�ودة وتل��وث البیئ�ة  

  :سلیمة ویوضح ذلك في الشكل التالي 

  ثقافة

  )قیم، معاییر، اتجاھات(

  تكنولوجیا

  

 ترشید استھالك                                                                                                                                        استھالك متزاید 

        

  ةمیة سل بیئ           تلوث بیئي              تنمیة مستدیمة  استنزاف طاقة وموارد          

                                            

  الثقافة والوضع البیئي                                         

 ف�یمكن الق�ول إذا    ،وبما أن سلوك اإلنسان موجھ من صفات مكتسبة كالثقافة والتكنولوجی�ا        

 ھ��ذا اإلن��سان لتعل��یم بیئ��ي ھ��ادف    اعبإخ��ض ال یت��أتى إال   تح��سین الوض��ع البیئ��ي ال��راھن  أن 

بمعن�ى  ج�ل ص�الح البیئ�ة و   أوالوج�دان م�ن   لة متعلقة بتشكیل الفكر أالمسإذ أن   ،للتوعیة البیئیة 

   .أدق من أجل صالح المجتمع 

 القول بأن حدة المشكالت البیئیة جعل جانب كبی�ر م�ن اھتم�ام الع�الم الی�وم  یتج�ھ              ویمكن  

 إیجاد وعي بیئ�ي وخل�ق بیئ�ي یق�ود إل�ى التع�ایش م�ع         البیئة وجلأإلى تبني برامج تعلیمیة من    



 واقع البیئة ومشكالتھا .............................................................................................................ثالث الفصل ال
                                                                                            

  
 

110

الیة ال تكف�ي  الم االعتمادات   العالم بأن التكنولوجیا والتشریعات و، خاصة بعد اعتراف  البیئة

ن�سان نتیج�ة اس�تغاللھ الخ�اطيء     وأن كل الم�شكالت الت�ي ت�سبب بھ�ا اإل    "، لضمان حمایة البیئة 

لى إللبیئة ،دفع دول العالم للتفكیر في التقلیل من الضرر الحاصل للبیئة حیث نادى المفكرون       

نشاء لجنة عالمیة ترعاھا األم�م المتح�دة ،وتوال�ت المب�ادرات     إمن خالل  مفھوم التوعیة البیئیة    

والبرامج لتقییم ومراقبة كیفیة استغالل البیئة ،صاحبھا التفكیر بمفھوم التوعیة البیئی�ة والتعل�یم     

- 204 ،2007أحم�د ربی�ع وآخ�رون ،   ". (والتدریب ،مع جھود مكثفة في مجال التشریعات البیئیة  

205 . (  

د ھ��ذا الع��رض الم��وجز ألھ��م ال��رؤى ال�سوسیولوجیة ف��ي دراس��ة البیئ��ة ، ومھم��ا ب��دت       وبع� 

ن تن��اول أي ق��ضیة بیئی��ـة  سوس��یولوجیا یتطل��ب     إبع��ض ال��رؤى غی��ر متقارب��ة ومتباین��ة ، ف��     

االستفادة من كل النماذج النظریة ، و یبدو أن أكثر ما یتقارب مع الدراسة الحالیة ھ�و اعتب�ار     

  العنصر األساسي في قضایا البیئة انطالق�ا م�ن   -ویكسبھ من قیم  بیئیة    وما یكتسبھ    -اإلنسان  

أن اإلنسان البیئي ھ�و ال�ذي ی�سھم ف�ي التغیی�ر واالرتق�اء بال�سلوكیات الب�شریة  إل�ى س�لوكیات                  

  . سویة وال یتأتى ذلك إال من خالل غرس القیم البیئیة بواسطة التعلیم  والتوعیة البیئیة 

 الحالیة معرفة جزء بسیط مما یجري بشأن التعل�یم والبیئ�ة وب�األحرى        لذلك تحاول الدراسة     

س��ھام أس��اتذة التعل��یم الث���انوي ف��ي العم��ل عل��ى حمایتھ���ا بالتوعی��ة البیئی��ة ف��ي أرض الواق���ع          إ

 . ،وبالتالي معرفة كیفیة معالجة قضیة البیئة في الواقع التعلیمي )الثانویتین مجال الدراسة (
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   :التعلیم والبیئة  :أوال 

لى ضرورة  تالزم التعلیم إالقرن الماضي   لقد انتبھت بعض المجتمعات منذ أواخر     

والشك أن االھتمام الرسمي بتوجیھ التعلیم وجھة بیئیة یؤدي إلى تأثر المعلمین وإلى والبیئة، 

علیم البیئي مداخل یتحدد من  كما أن للت.جدیتھم في تنفیذه للوصول إلى التوعیة البیئیة للناشئة

خاللھا كیفیة توجیھ مناھج التعلیم وجھة بیئیة ، ولتدریس التعلیم البیئي البد من طرائق متفق 

علیھا من قبل خبراء التربیة ، وذلك حتى تتحقق أولى أھدافھ المتمثلة في التوعیة البیئیة للناشئة  

تلك الوسائل ، و تتم التوعیة البیئیة في مجال التي مھما تعددت وسائلھا یبقى التعلیم البیئي أھم 

  .  التعلیم  باالعتماد على جھود المعلمین في تنفیذ المناھج الموجھة بیئیا 

وفي حقیقة األمر ینظر الیوم إلى التعلیم البیئي على أن�ھ عملی�ة ی�تم خاللھ�ا توعی�ة األف�راد                 

ح��ل ر لھ��م ی��س والمھ��ارات الت��ي ت والجماع��ات ببیئ��تھم ف��ضال ع��ن تزوی��دھم بالمع��ارف والق��یم     

تج�ارب رائ�دة ف�ي مج�ال التعل�یم      ع�ن   الی�وم  ن�سمع و، المشكالت البیئیة في الحاض�ر والم�ستقبل       

 باإلض�افة إل��ى بع�ض المح�اوالت ف�ي بع�ض ال�دول العربی��ة      ، البیئ�ي ف�ي بع�ض ال�دول األجنبی�ة      

دراكا وممارسة إي والتي رغم تدني مردودھا على مستوى االتجاھات نحو البیئة و الوعي البیئ      

ال أن المحاول��ة ذاتھ��ا ت��ستحق التنوی��ھ بھ��ا ك��ون أن الحل��ول الطبیعی��ة     إح��سب أغل��ب الدراس��ات  

  .والمناسبة  تبدأ دائما صغیرة وترتقي بعد ذلك 

تتن��اول جانب��ا رئی��سیا م��ن "  ف��ي مج��ال البیئ��ة ب��دور ھ��ام حی��ث   والتعل��یمت��ضطلع التربی��ةو 

و لق�د أیقن�ت   ..  استمرار حیاتھ على ھ�ذا الكوك�ب    وإلنسانالجوانب التربویة التي تتعلق ببقاء ا    

تغیی��ر  ف�ي  الت البیئی��ة تكم�ن ف��ي تنمی�ة ال��وعي، و  دول الع�الم أن الم��داخل الرئی�سیة لح��ل الم�شك   

و ال .. ، و ف�ي التغیی�ر الثق�افي و ف�ي ال�تحكم ف�ي العل�م و التكنولوجی��ا        ات األف�راد اتجاھ� وس�لوك  

 ستطیع التربی�ة أن تعم�ل عل�ى تط�ویر    ، و عل�ى ھ�ذا ت�   لتعل�یم  خ�الل التربی�ة و ا  م�ن یكون ذلك إال    

 توفی�ق  ع�صام  .("اھتساسا و اھتمام�ا بالبیئ�ة و م�شكال   و إح�  ،عالم یك�ون س�كانھ أكث�ر وعی�ا بیئی�ا        

 مفاھیم و مواقف اإلن�سان تج�اه ق�ضایا    تغییرفي بطء  ومع أنھ قدیما كان ھناك    )104 ،   2005،رقم

 ال أن�ھ إالمف�اھیم عب�ر ح�ضارات مختلف�ة بمعن�ى ت�م توارثھ�ا ،        البیئة ، و لذلك انتقلت العدی�د م�ن        

 أص��بح التغیی��ر ال��سریع یم��س حت��ى    و التط��ور التكنول��وجي ال��سریع ،   الث��ورة ال��صناعیة  وبع��د
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المفاھیم التي لطالما توارثتھا المجتمعات ، لذلك یستلزم األمر وجود منظومات لألخالق و القیم 

 التركی�ز عل�ى الجوان�ب    نإل�ذلك ف�    ،ان المعادی�ة للبیئ�ة  المعتقدات التي تحد من تصرفات اإلن�س  و

الفنیة و المؤسسیة و التشریعیة للقضایا البیئیة على حساب البعد اإلن�ساني ال�ذي ھ�و ف�ي الواق�ع             

ال�ذي ی�ستدعي    األم�ر  .محور كل ھذه القضایا زاد في البعد عن المعالجة الناجعة لقضایا البیئة       

  .لى التعلیم إالعودة 

 تأكد لذا الجمیع أنھ البد من تطویر التعلیم وتطعیم المناھج الدراسیة بالجوانب البیئیة     من ھنا

موجھة نحو تكوین االتجاھات الموجبة نحو البیئة وتشكیل وتنمیة القیم واألخالقیات " بطریقة 

 ولكن یبدو أن زیادة أو نقصان المعرفة.. البیئیة وكذا السلوكیات البیئیة الرشیدة والمطلوبة

البیئیة في المنھج الدراسي لیس لھ قیمة كبیرة ، ولكن العبرة بنواتج التعلم التي تتوقف على 

دارة المواقف إمدى التفاعل بین الخبرة والمتعلم من ناحیة وعلى قدرة المعلم على تنظیم و

 أحمد حسین اللیقاني ، فارعة حسن" .( الكفیلة ببناء المفاھیم واالتجاھات والقیم وتطویرھا 

حتى یترافق مع اكتساب المعرفة العلمیة غرسا للقیم البیئیة ، فینجم عنھ  ) 180 ، 2001محمد ، 

لى الحد منھا ، ناھیك عن إالتزامات خلقیة بیئیة لدى المتعلم فیكون واع بمشكالت بیئتھ ویسعى 

  .تشكل لدیھ ضمیر بیئي یكون بمثابة درع واق ضد السلوكیات المعادیة للبیئة 

 المتعلم حقائق ومعارف بیئیة باستخدام المناھج الدراسیة إكسابذا لیست إضیة األساسیة     فالق

وخبرات المعلم فقط بل األسمى من ذلك واألسلم متعلق بالقیمة الوظیفیة للحقائق والمعارف 

ثراء إالبیئیة واستثمارھا على أفضل نحو، واألمر المؤكد أن المعلم كلما حرص على تحسین و

لبیئیة كلما ساعد ذلك على تحقیق ما یرجوه من أھداف المنھج سواء كان بیئیا خالصا الخبرات ا

 2001أحمد حسین اللیقاني ، فارعة حسن محمد ، .(  أو مندمجا في مناھج مدرسیة أخرى قائمة 

موارد بیئتھ  لیتم تخریج متعلم یتوقع منھ على األقل أن یعرف كیف یمكن أن یستثمر ) . 182، 

 منھا بالقدر الذي یطور حیاتھ وفي ذات الوقت یحافظ على تلك الموارد من أجل وكیف یأخذ

والنتیجة ھنا ھي خلق عالقة وظیفیة بین التعلیم والبیئة ، . األبناء األحفاد في المستقبل 

    .باالستفادة من التعلیم وتوجیھھ وجھة بیئیة فیكون لدینا بالنھایة تعلیما بیئیا 
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    :ئي التعلیم البی -1

    :ـ مفھوم التعلیم البیئي 1 -1

 ھذه الدراسة تستدعي تحدید مفھوم التعلیم البیئي من منطلق أن إسھام المعلم في التوعیة        ن    إ

البیئیة یتم في إطار العملیة التعلیمیة ، سواء كان ذل�ك م�ن خ�الل الب�رامج المق�ررة أوم�ن خ�الل         

  .مبادرة المعلمین 

أن التعلیم البیئي أحد أھم وسائل و طرائق : "   )387 ، 2006سعدي ،  حسین علي ال  ( و یقول       

تحقی�ق أھ�داف و حمای�ة البیئ�ة ، كم�ا أن�ھ ال یع�د فرع�ا منف�صال ع�ن العل�م أو موض�وعا م��ستقال             

للدراسة ، بل یؤخ�ذ تبع�ا لمب�ادئ و أس�س المعرف�ة الممت�دة ف�ي العل�وم كاف�ة ، و یت�ضمن التعل�یم             

اتخاذ القرارات و كیفیة استنباط  و تشكیل أسالیب السلوك ف�ي ك�ل   البیئي أسلوب التدریب على   

  .  "ت  ذات العالقة بالقیم البیئیة المجاال

نص ھ��ذا التعری��ف عل��ى أن التعل��یم البیئ��ي یمك��ن أن ی��تم م��ن خ��الل ك��ل الف��روع العلمی��ة   ی��و     

  .اإلنسانیة و

ط���ویر القــ���ـدرات نظ���ام تعلیم���ي یھ���دف إل���ـى ت: " كم���ا یع���رف التعل���یم البیئ���ي عل���ى أن���ھ 

لألفراد المھتمین بالبیئة و قضایاھا ، و الذي من خاللھ یح�صلون     ) العلمیة  ( المھارات البیئیة   و

على المعرفة العلمیة البیئیة و التوجھات الصحیحة و اكت�ساب المھ�ارات الالزم�ة للعم�ل ب�شكل               

اإلمكان للحیلولة دون فردي ، أو جماعي في حل المشكالت البیئیة القائمة ، و العمل أیضا قدر 

و یح��دد ھ��ذا التعری��ف   ) .12 ، 2006  محم��د الح��سن ،حی��ةفت" . ( ح��دوث م��شكالت بیئی��ة جدی��دة  

  .التعلیم البیئي من خالل أھدافھ 

ة خل��ق الك��وادر ال��سیاسی  : "  البیئ��ي أم��ا جم��ال ال��دین ال��سید عل��ي ص��الح فیق��صد ب��التعلیم     

تعام��ل م��ع الم��شاكل البیئی��ة المختلف��ة م��ن خ��الل  االقت��صادیة و الفنی��ة و العلمی��ة الق��ادرة عل��ى ال و

ك��أي م��نھج تعلیم��ي ل��ھ سیاس��تھ الخاص��ة م��ن خ��الل إع��داد         :أس��الیب علمی��ة مختلف��ة ، و ھ��ي    

الم��ستویات المختلف��ة ، و وض��ع الب��رامج و المن��اھج م��ن أج��ل تع��دیل س��لوك الم��واطنین نح��و          

   ) . 93 ، 2003 جمال الدین السید علي صالح ،" . ( االستخدام الرشید للبیئة  
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و یعتبر التعلیم البیئي كأي تعلیم آخر ، لھ منھجھ و برامجھ و مدخالتھ و مخرجاتھ حسب 

نظاما متداخال ، : " باإلضافة إلى ذلك یعرف التعلیم البیئي في موضع آخر بأنھ . ھذا التعریف 

، و یھ�تم  یتركز حول المشاكل ، و یرتبط بالقیم و المجتم�ع المحل�ي ، ف�ي الحاض�ر و الم�ستقبل         

ببقاء اإلنسان باعتباره نوعا ، و یعتمد على اندماج الطالب و نشاطھ ، و على ھذا األساس ف�إن     

نواة التعلیم البیئي تقوم على العالقات المتداخلة بین األنشطة اإلن�سانیة و م�سائل البیئ�ة ، و ھ�ذا         

ق��یم العام��ة  یتطل��ب دراس��ة كیفی��ة ح��دوث  التغیی��ر المرغ��وب قی��ھ كم��ا یتطل��ب التع��رف عل��ى ال     

   ) . 31 ، 2006 - 2005مقدادي ، الكاظم " .(المتعارف علیھا 

و یقصد ھنا بالتعلیم البیئي التغییر نحو فع�ل بیئ�ي ص�ادر م�ن إن�سان واع و ل�ھ ق�یم ص�قلھا                       

  .ھذا التعلیم 

نشاط حدیث نسبیا و تقوم بھ المؤس�سات التربوی�ة   : "   على أنھ   أیضاو یعرف التعلیم البیئي        

ھ��دف إحاط��ة الن��اس علم��ا بطبیع��ة و حج��م الم��شكالت الت��ي تع��اني منھ��ا البیئ��ة و تع��دیل س��لوك   ب

الن��اس نح��و حمای��ة البیئ��ة و تح��سینھا و تجمیلھ��ا و الك��ف ع��ن ال��سلوك ال��سلبي الم��ضاد للبیئ��ة         

عب��د "  (ة ئ��و ت��صحرھا و انت��شار الج��راثیم و الع��دوى و األوب تلویثھ��ا و ت��دمیرھا و تخریبھ��ا  و

   ) .28 ، 1997،وي عیسالالرحمان 

یب��ین ھ��ذا التعری��ف أن التعل��یم البیئ��ي فع��ل ترب��وي م��ستحدث یخط��ط م��ن خالل��ھ للح��د م��ن    

  .المشكالت البیئیة وذلك باستخدام المؤسسات الرسمیة 

ومن خالل التعریف�ات ال�سابقة ال�ذكر یمك�ن تبن�ي التعری�ف الت�الي كمفھ�وم إجرائ�ي للتعل�یم               

تعلیمي حدیث نسبیا یتم في المؤس�سات التربوی�ة ، یھ�دف إل�ى       التعلیم البیئي ھو نظام     : " البیئي  

ـا ھ���الت الموجــ���ـودة فیرف���ع م���ستوى ال���وعي و المعرف���ة و الفھ���م للبیئ���ة ال���شاملة ، و الم���شك     

م���سؤولیات اإلن���سان ع���ن دوره فیھ���ا ، بتع���دیل س���لوكیات و اتجاھ���ات التالمی���ذ نح���و البیئ���ة        و

ة لحل مشكل البیئة ، و ذلك من خالل إتباع منھج إكسابھم القیم االجتماعیة و المھارات الالزمو

  ". تعلیمي و برامج تعلیمیة بیئیة محددة

إن المھتم�ین ب�التعلیم البیئ�ي ل�م ی�ذھب جھ�دھم أدراج الری�اح ،         : مداخل التعلیم البیئي    -1-2

یواج�ھ  وي ـبل إن ذلك ساعد في ظھور نماذج معینة یمكن من خاللھا تحقیق أھداف التعلیم البیئ     
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یمك��ن  إال أن��ھ. و ھ�ي ات��ساع الفئ��ة الم��ستھدفة و تنوعھ�ا و تغیرھ��ا    ةـعل�یم البیئ��ي م��شكلة مھم�� الت

  المدرس�یة اط أو م�داخل للتعل�یم البیئ�ي النظ�امي لت�ضمینھ ف�ي المن�اھج       ـالقول أن ھناك ثالث�ة أنم�   

  :    ھي المداخلة و ھذه ـعلى مستویات مختلف

  :  المدخل االندماجي -1-2-1

 ا ـمین و توجیھ جمیع المواد الدراسیة نحو مشكالت البیئة و قضایاھو ملخصھ ھو تض   

أحمد ( .ة بالتالي ترك المواد الدراسیة كما ھي ما عدا توجیھھا توجیھا بیئیا نحو مشكالت البیئو

وبالتالي دمج البیئة في التعلیم باستخدام الدروس المطعمة  ) . 172 ، 2007ربیع و آخرون ،

  .بمواضیع بیئیة 

. ي ھذا األسلوب یتم إدخال معلومات التعلیم البیئي في مناھج جمیع المواد الدراسیة و ف

معالجة مشكلة تلوث الھواء عند دراسة الغالف الجوي في مادة الجغرافیا ، أو تلوث : مثال 

الماء عند دراسة األنھار و المسطحات المائیة ، و یحقق ھذا المدخل مفھوم التكامل للنظام 

والمالحظ أن ھذا المدخل یجعل كل المواد الدراسیة  ) . 125 ، 1997 ریاض الجبان ، . (البیئي 

 كتمثیل التسارع الحاصل في التزاید السكاني بالمتتالیة المقررات،قابلة لتضمین البیئة في 

  .الھندسیة في مادة الریاضیات ، وتمثیلھ فیما مضى بالمتتالیة الحسابیة 

ا ـعات الدراسیة التي یدرسھا بالبیئة و مشكالتھا محلیو یربط المعلم بین الموضو" 

وطنیا و عالمیا و إقلیمیا كلما كان ذلك ممكنا ، و تحقیق أھداف ھذا األسلوب متوقفا على و

 ) 172، 2007ربیع و آخرون،أحمد ".( جھود المعلمین في طریقة التعلیم و أسلوب التوجیھ البیئي

    .یعتمد على وضوح الرؤیة والوعي لدى المعلمین أي أن النجاح في تناول ھذا األسلوب 

یعتمد على جھود المعلم ، ومدى فھمھ لألھداف وقدرتھ على تحقیقھا ، ویعتبر ھذا " ألنھ 

یسري " (المدخل أسھل المداخل حیث یربط المعلم بین حقائق العلوم والبیئة كلما رأى ذلك 

   ) 79 ، 2006مصطفى السید ، 

ة ــــروع المقترح إلعداد اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم و التوعیالمش( وحسب ما جاء في

   :یتضمن ھذا المدخل نمطین للتعلیم البیئي ھما  ) 1999و االتصال البیئي ، عمان في 
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   ) : Interdisciplinary Approach: ( أ ـ التخصصات المتداخلة المنھج 

ختلفة من المعرفة ، فتتطور لغة و یحصل من خاللھ قدر معین من التكامل بین مجاالت م

تساعد على قیام تبادل مفاھیم و مناھج مشتركة من مباحث مختلفة و دمجھا بطریقة معینة 

و قد یركز ھذا المنھج على المشكالت ، كما قد یركز .. الشتقاق وحدة معینة في التعلیم البیئي 

  .على المفاھیم 

  ) : Multidiscplinary: ( ب ـ منھج الموضوعات المتعددة 

ر ـــبعض ، و یتمم بعضھا البعض اآلخب و تتداخل الفروع العلمیة في ھذا النمط بعضھا 

و ذلك بإدخال معلومات بیئیة ، أو ربط المحتوى بقضایا بیئیة مناسبة ، و یعتمد ذلك بشكل 

 جھود المعلمین و المشرفین التربویین ، و تؤدي ھذه الطریقة إلى إكساب الطالب ىأساسي عل

  . تجاھات بیئیة إیجابیة ا

 نجد القدرة على تحدیث المحتوى ، مع االھتمام الدائم  االندماجيو من أھم مزایا المدخل

و في إطار ھذا المدخل  ،بفلسفة كل نظام تربوي ، و ذلك عن طریق إدخال عناصر جدیدة 

   .یمكن تطعیم المناھج الدراسیة بالمفاھیم البیئیة

   :راسیة  مدخل الوحدات الد-2-2 -1

إذ في ھذا المدخل یمكن إعداد فصل أو وحدة عن البیئة و یتم إدخالھا في إحدى المواد 

و یأخذ بھذا المنھج العدید من المناھج كالجغرافیا و األحیاء ، حیث یمكن إدخال ،الدراسیة 

 وحدة المشكلة السكانیة مثال في مادة الجغرافیا ، كما یمكن إدخالھا من حیث تزاید السكان

ابتسام  ،  وھبي محمودصالح.(الخ ...المتسارع في المتتالیات الھندسیة في مادة الریاضیات 

بمعنى تضمین كل مادة دراسیة بما یتناسب معھا من مواضیع  ) . 2003،65العجي،درویش 

  .بیئیة

و یعني ذلك إدخال وحدة أو فصل عن البیئة في إحدى المواد الدراسیة الموجودة كإدخال 

لطاقة و مشكالتھا في كتاب القراءة ، و یتمثل ھذا المدخل في توجیھ مضمون المادة فصل عن ا

   ) . 125 ،  1997ریاض الجبان ، .( الدراسیة توجیھا بیئیا 
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ة ــــ و الجغرافیا ھما العلمان األكثر مالئمة لضم فكرة البیئاو یبدو أن العلوم البیولوجی" 

   ) . 173 ،  2007رون ، ربیع و آخأحمد " . ( و قضایاھا إلیھا 

تماعیة واالقتصادیة و تدرس الوحدة في فترة زمنیة محددة بجمیع أبعادھا االج       

   . والطبیعیة

و عموما یعد ھذا المدخل نمط شائع نسبیا في كثیر من سالسل الكتب المدرسیة العالمیة 

كما و یعالج ..  المختلفة و یعالج ھذا المدخل المواضیع البیئیة. على مختلف مستویات الدراسة 

و من . المواضیع البیئیة عن طریق توجیھ محتوى منھاج مادة دراسیة بأكملھ توجیھا بیئیا 

مزایا ھذا المدخل سواء طبق في مراحل التعلیم الدنیا أو في المراحل الثانویة أن لدى معظم 

على تدریس المواضیع معلمي المراحل الدنیا و معلمي العلوم و التربیة االجتماعیة القدرة 

 ة و االتصال البیئيـالمشروع المقترح إلعداد اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم و التوعی( . البیئیة 

  ) .1999، عمان في 

   : المدخل المستقل -3 -2 -1

 البیئیة الموضوعات على أساس وجود منھج خاص بالبیئة یتناول المدخلو یقوم ھذا 

  بھذا األسلوب ینبغي أن تؤدي برامج التعلیمو وھو األكثر تقدما،،المشكالت الخاصة بالبیئة و

  : ) 174 -173، 2007،وآخرون ربیع  أحمد ( بالصفات التالیة في النھایةإلى أن یتسم الطالب المتعلم

أ ـ القدرة على استخدام التفكیر العلمي و مواجھة مشكالت البیئة بوسائل فاعلة لحل ھذه 

  . و تحمل مسئولیة عالجھا بطرق فاعلة قدر استطاعتھ و إمكاناتھ ) ..البیئیة( المشكالت

ة ــــب ـ القدرة على الحركة و العمل ضمن الجماعة التي ینتمي إلیھا سواء الجماعة المدرسی

  .باستمرارأو األسریة أو جماعة البیئة التي یتفاعل معھا 

 یتصف سلوكھ بالحماس لما جـ ـ القدرة على تعدیل سلوكھ عند مواجھة مواقف جدیدة ، و أن

ھو أفضل نتیجة التغیرات البیئیة المستحدثة ، و أن یتمیز بالبصیرة و سرعة اإلدراك لمواجھة 

. ھ ـــــالمعوقات التي تبطئ من التنمیة و بالتالي النھوض بالمتجمع الذي یعیش فیھ و ینتمي إلی

و یناسب التدریب أثناء ) جامعي المتوسط و ال( ي ــم العالـل في التعلیـر ھذا المدخـو ینتش
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،وقد تعاظم استخدام ھذا المدخل مؤخرا في التعلیم  ) 126 ، 1997ریاض الجبان ، ( الخدمة 

   .الجامعي 

تدریس الموضوعات البیئیة كمادة دراسیة مستقلة مثلھا في ذلك مثل ل ھذا المنھج یخصصو 

  ).الخ...الفیزیاء ، الریاضیات (مادة دراسیة أخرى ، أي 

خل ھي أن المحتوى مستمد من عدة علوم د و من الصعوبات التي تعترض ھذا الم

 و جعلھا مادة مستقلة ال یحقق ھدف اكتشاف العالقات المتبادلة بین اإلنسان و البیئة ،متداخلة 

و تشابك العالقات و المشكالت البیئیة لمساعدة اإلنسان على اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ 

   ) . 66، 2003صالح وھبي ، ابتسام العجي،. (   بل یجعلھا مادة للتلقین و الحفظ فقط على البیئة

سنوات   ) 6 ـ 1( و یناسب ھذا المدخل مرحلة التعلیم قبل المدرسي و المرحلة العمریة 

على اعتبار أن الطلبة في ھاتین المرحلتین یتعلمون من خالل المالحظة أكثر ، و نظرتھم إلى 

لیة كلیة ، كما أن للمعلمین القدرة على تدریس ھذه المادة بسھولة بسبب أن المواد الظواھر شمو

 و یالحظ أن انتشار  )79 ، 2006یسري مصطفى السید ، .( ال تحتاج إلى تغطیة شاملة و بتعمق

علیم الثانوي قلیل نسبیا ، و لكنھ آخذ في االنتشار و التوسع حیث أظھرت تھذا المدخل في ال

   .علیم البیئي في اتجاھات الطلبةتمقررات في ال ألثر اإلیجابي لتدریسالدراسات ا

ھذه المداخل نجدھا تقریبا في أغلب التجارب الدولیة التي طبقت و أدخلت التعلیم البیئي 

 و ھناك باإلضافة إلى ھذه المداخل مدخلین جامعاتھا،في كل مراحل التعلیم في مدارسھا و 

   :ھماإضافیین 

  :بیئیامدخل االجتماعي و إثراء المناھج ال -4ـ  2 -1

من أھداف ھذا المدخل إبراز العالقة بین العلم و التكنولوجیا و المجتمع و البیئة حیث 

  .یتیح الفرصة للمتعلمین على اتخاذ القرارات بالنسبة للحیاة الیومیة و مستقبل المجتمع 

   :لمفاھیمي االمدخل  -5 -2 -1

المشتركة بین عدة مواقف أو حقائق ، و ع�ادة م�ا یعط�ي ھ�ذا     المفھوم ھو تجرید العناصر   

التجرید اسما أو عنوانا ، حیث ینظم محتوى المنھج ح�ول مف�اھیم عام�ة أساس�یة لتك�ون العم�ود             
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 عــ��ـن الموقــ��ـع االلكترونــ��ـي  ).  www.addiuall.net رش��ید ع��دي  .أ.(الفق��ري للمن��تج البیئ��ي  

(http:// salah agag .jeeran .com.)                                                      

ومن خالل ھذه المداخل التي تطب�ق الی�وم ف�ي الكثی�ر م�ن من�اھج التعل�یم الموج�ھ بیئی�ا ف�ي                    

العالم یطمح الخبراء إلى إیقاظ الوعي الناق�د ل�دى المتعلم�ین للعوام�ل االقت�صادیة والتكنولوجی�ة              

الكامن��ة ف��ي ج��ذور الم��شكالت البیئی��ة ، وك��ذا تنمی��ة الق��یم    واالجتماعی��ة وال��سیاسیة واألخالقی��ة   

األخالقیة واالتجاھات االیجابیة نحو البیئة التي تحسن من طبیع�ة العالق�ة الع�ضویة بی�نھم وب�ین       

بیئ��تھم  ،تل��ك العالق��ة الت��ي تط��ورت عل��ى نح��و غی��ر س��وي وس��ببت ك��ل م��ا یواج��ھ البیئ��ـة م��ن       

  . مشكالت 

یرتكز  ھنیعتمد علیھا في  ممارستھ في العدید من الدول ، فاوكما أن للتعلیم البیئي مداخل     

فتحیة محم�د الح�سن ،   ( مبادئ لإلرشاد و التوجیھ و حسب بیان تبلیسي ھي كما یلي  ى عل ككذل

  : ) 14ـ 13، 2006

 ـ یھتم بكافة الجوانب البیئیة و یأخذ بعین االعتبار جمیع أنواعھا و عناصرھا ، البیئیة 1

ة ـ الثقافی، السیاسیة، االقتصادیة،ةاألمور االجتماعیة، مع مراعاة دالطبیعیة و المشی

  ..التاریخیةو

 جمیع ي فیستمر  المرحلة ما قبل المدرسة ومستمرة حیث یبدأ في  ـ یكون عملیة متواصلة و2

  .المراحل

   .البعضة مع بعضھا ـ ـ یحتوي على مواضیع متعددة و مترابطة و منسجم3

 إقلیمیة وعالمی�ة  ةمحلیة، وطنیایا البیئیة الرئیسیة من وجھة نظر  ـ یتخصص و یوضح القض 4

  .األرضحتى یتسنى للطالب التعرف على الظروف البیئیة في مختلف بقاع 

  . ب التاریخي لھااألخذ بعین االعتبار الجانة مع  ـ یركز على األوضاع البیئیة الراھنة والكامن5

المحل�ي و اإلقلیم�ي و ال�دولي ف�ي ح�ل الم�شكالت        ـ تعزیز و توض�یح قیم�ة و أھمی�ة التع�اون      6

  .القضایا البیئیة و الحیلولة دون وقوعھا المتكرر و

   والنمو ورطات التح و صریح في مخططة و بشكل واضیأخذ بعین االعتبار الجوانب البیئ ـ ی7

  ـ یمنح المتعلمین فرصة التخطیط و تطویر طرق و أسالیب تعلیمھم و إفساح المجال أم�امھم  8

  .إلبداء الرأي و صنع القرار 
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  توضیح القیم البیئیة لكل جیل بیئة، المعرفة ، المقدرة على حل المشاكل و ـ یربط بین حاسة ال9

ات ھ�ذا  م� عالو إدراك األس�باب الرئی�سیة لت�دھور البیئ�ة      ـ یساعد المتعلمین على اكت�شاف و  10

  .التدھور 

یة و تعقدھا و بالتالي مدى الحاجة إلى تطویر  ـ إظھار مدى تفاقم المشكالت و القضایا البیئ 11

  .طرق التفكیر فیھا و حلھا 

ة متع�ددة لت�سھیــل    اس�تخدام أنظم�ـ   ـ یتم استخدام طرق متنوعة لل�تعلم ع�ن و م�ن البیئ�ة ، و     12

  .  المواد الحدیثةبلوغ الھدف مع زیادة التركیز على التطبیقات العملیة و

   :توعیة البیئیة  أھداف التعلیم البیئي و ال:ثانیا 

، التعلیم البیئي لذلك فان أھدافھما یكمل بعضھا بعضا  إن التوعیة البیئیة ھي أھم أھداف            

 :ھداف التعلیم البیئي فھي كما یلي أأما عن 

  :ـ أھداف التعلیم البیئي 1

یلجأ تتعدد أھداف التعلیم البیئي بتعدد الفئات التي ھي بحاجة إلى ھذا التعلیم الذي أصبح 

إلیھ في السنوات األخیرة و في أغلب البلدان التي تسعى بالفعل إلى إیجاد مخرج من المأزق 

قیم من وذلك من خالل غرس المعلمین لل. البیئي الحاصل و المتواصل بتفاقمھ أكثر فأكثر 

و استخدام  أواب أو خطـتقدیم إرشادات للمتعلم لتبیین ما ھو صخالل نماذج سلوكیة شخصیة و

  ). Miles;j.c.1978;p.p. 5 – 16.(م المكافأة و العقاب لتعزیز السلوك نظا

  :  ھذه األھداف إلى  )32 ، 2006 – 2005، كاظم المقدادي(  ویصنف

  : أـ  أھداف تربویة 

تقوم على رفع مستوى الوعي و المعرفة و الفھم للبیئة الشاملة ، و المشكالت الموجودة 

كما تشتمل على السلوك و االتجاھات ، و الشعور . وره فیھا فیھا ، و مسئولیة اإلنسان عن د

. باالنتماء للبیئة ، و اإلحساس بالمسئولیة اتجاه مشاكل البیئیة و المشاركة في العمل على حلھا 

  .فضال عن القدرة على تقویم مقاییس البیئة و برامج التعلیم البیئي في العلوم المختلفة 

  :ب ـ أھداف عامة 

  .فع مستوى الوعي لدى المجتمع البشري بما حولھ تتلخص في ر
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  :  جـ ـ األھداف الخاصة بالمجتمع

  . و تتضمن تطویر مفھوم جماھیري أساسي للعالقات اإلنسانیة و التفاعالت البیئیة ككل 

  :فراد د ـ  األھداف الخاصة باأل

ع البیئ�ة و الت�ي توج�ھ     و تتضمن مجموعة من القیم اإلنسانیة التي تتعلق بالتفاعالت اإلنسانیة م    

  : إلى مستویین تصنف و .. الفرد و تقود خطواتھ في الحیاة 

ین ــــــة لدى المعلمـــو تتمثل في خلق وعي اكبر بالبیئة المحیط:  ـ أھداف خاصة بالمعلمین 1

  ..   و تالمذتھم 

م  ـــ�ـ یط�ة بھ و تتمثل ف�ي خل�ق ل�دیھم وع�ي بالبیئ�ة المح     :  ـ أھداف خاصة بالتالمیذ و األطفال  2

  . من نباتات و حیوانات و أدوات

، 2006یسري مصطفى السید،  (ھي كما یلي ي البیئم لتعلیا أھداف حسب بیان تبلیسي فانو     

51 – 52 ( :  

لمساعدة األفراد و الجماعات لكي یكتسبوا الوعي و الحس البیئي في التعامل مع :  ـ التوعیة  1

  .األمور و القضایا البیئیة 

لمساعدة األفراد و الجماعات في إدراك الفھ�م األساس�ي للبیئ�ة ال�شاملة و الم�شكاة       : المعرفة  ـ  2

  . المرتبطة بھا و مسئولیة اإلنسانیة و دورھا

ة ـــــــــم االجتماعیـــــلمساعدة األفراد و الجماعات على إحراز القی:  ـ السلوك و االتجاھات 3

  .و الشعور القوي نحو االنتماء للبیئة 

  .لمساعدة األفراد و الجماعات على إحراز المھارات لحل المشاكل البیئیة :  ـ المھارات 4

م ــ�ـ لمساعدة األفراد و الجماعات لتقویم مق�اییس البیئ�ة و ب�رامج التعلی   :  ـ القدرة على التقویم  5

  .في علوم التبیؤ و السیاسة و االجتماع و اإلحساس و العوامل التعلیمیة 

 الط�وارئ لمساعدة األفراد و الجماعات عل�ى تط�ویر اإلح�ساس بالم�سئولیة ، و      :  ـ اإلشراك 6

  .فیما یتعلق بمشاكل البیئة لضمان العمل المناسب لحل ھذه المشاكل 

و بمعالج��ة ھ��ذه األھ��داف أمك��ن للم��ؤلفین رس��م ال��صورة ال��صحیحة للح��صول عل��ى خب��رة           

  ..ال ــــتعلیمیة واسعة في ھذا المج
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 داديق� مال كاظــ�ـم  (أرب�ع م�ستویات لتن�وع أھ�داف التعل�یم البیئ�ي و یلخ�صھا          كما أن ھناك    

  :  في ما یلي  )32 ، 2006 -2005،

  : أ ـ المستوى األول 

و یعنى باألساسیات اإلیكولوجیة ، و تضم السكان بصفتھم أعضاء في األنظمة الحیویة  

یة ، و المضامین اإلیكولوجیة كما تضم التفاعالت و االعتماد المتبادل ، و التأثیرات البیئ

  .لألنشطة و المجتمعات اإلنسانیة ، و تدفق الطاقة و السالسل الغذائیة 

  : ب ـ المستوى الثاني 

و یعنى بالوعي التصوري في القضایا و القیم ، یشتمل المستوى الثاني من أھداف التعلیم 

 و الحلول البدیلة لحل القضایا البیئیة .. .البیئي على تأثیرات األنشطة البشریة الثقافیة في البیئة 

  .  باإلضافة إلى تقصي و تقییم تلك القضایا كمتطلب أساسي التخاذ القرار البیئي المناسب 

  : جـ  ـ المستوى الثالث 

  : و یعنى بالمعرفة و مھارات التقصي و التقییم ،و یتضمن ھذا المستوى ما یلي 

ین لیصبح قادرا على تحدید و تقصي و تلخیص ـ أن تتطور المھارة و المعرفة المطلوبت

ة ـــــــــالمعلومات التي تم جمعھا ، و تحلیل القضایا البیئیة ، و إیجاد الحلول المناسبة و البدیل

و تحلیلھا و أبعادھا القیمیة و مضامینھا  الثقافیة االیكولوجیة ، باإلضافة إلى القدرة على تقییم 

  . ضوء المعلومات المتاحة و توضیح و تغییر ھذه القیم في

  .ـ أن تتوفر الفرصة للمتعلمین للقیام بالمشاركة في تقصي القضایا البیئیة و تقییمھا 

  : د ـ المستوى الرابع 

  .و یشتمل على المھارات العملیة و التدریب و التطبیق 

 خاصة  و ھي خاصة بتطبیقھ و أخرىالبیئي،المشكالت التربویة التي تواجھھا برامج التعلیم 

و  .البیئي و رابعة خاصة بالمفاھیم و التنوع في التعلیم الدراسي، و البرنامج التعلیم،بمحتوى 

  .صعوبات تتعلق بكیفیة تطبیق اآلراء و المفاھیم و المھارات الجدیدة 

 التعلیم البیئي ، صیغت مجموعة من األھداف للتوعیة البیئیة أقرتھا األمم أھداف وعلى غرار 

  .المتحدة 
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  :   ـ أھداف التوعیة البیئیة 2

 كم�ا  قرت األمم المتحدة في برنامج لھا بمجموعة م�ن األھ�داف للتوعی�ة البیئی�ة و ھ�ي      أ لقد

   :   )82 ـ 81 ، 2008طارق محمد ، ( یوردھا

  . ـ تحقیق تحسن دائم في نوعیة الحیاة للجمیع 1

  .األساسیة ـ إشباع احتیاجات اإلنسان 2

  .راد  ـ تحسین إنتاجیة األف3

  . ـ تبني أنماط تنمیة سلیمة من الوجھة البیئیة 4

  . ـ تبني تقنیات مناسبة قابلة للتكیف 5

 ـ االن��ضباط ف��ي أس��الیب الحی��اة و أنم��اط االس��تھالك للتقلی��ل إل��ى أق��صى ح��د م��ن الفاق��ة ف��ي        6

  .استعمال الموارد الطبیعیة 

  .التنمیة الوطنیة و تنفیذھا  ـ المشاركة االجتماعیة المستنیرة الواعیة في تصمیم برامج 7

  . ـ تعزیز االعتماد على النفس على الصعید الوطني 8

 .ي ــــــــــــ�ـ  و اس�تخدامھا للتوزی�ع المكان  األراضي، ـ التوجیھ الحریص الحذر ألنماط إدارة  9

  .ھذا على مستوى األمم المتحدة 

  )  : 205 ، 2007 ،  وآخرونربیع أحمد(  إلى ما یلي بصفة عامة كما تھدف التوعیة البیئیة      

ة ــــــــــــ�ـ  ـ تزوید الفرد بالفرص الكافیة إلكسابھ المعرفة و المھ�ارة و االلت�زام لتح�سین البیئ    1

  .و المحافظة علیھا لضمان تحقیق التنمیة المستدامة 

  .ین نوعیة المعیشة لإلنسان من خالل تقلیل أثر التلوث على صحتھ س ـ تح2

  .القیات البیئیة بحیث تصبح ھي الرقیب على اإلنسان عند تعاملھ مع البیئة  ـ تطویر األخ3

  . ـ تفعیل دور الجمیع في المشاركة باتخاذ القرار بمراعاة البیئة المتوفرة 4

  . مساعدة الفرد في اكتشاف المشاكل البیئیة ، و إیجاد الحلول المناسبة لھا 5

  .  التعامل مع عناصر البیئة  ـ تعزیز السلوك اإلیجابي لدى األفراد في6
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و تھ�دف التوعی�ة البیئی�ة ف�ي مفھومھ�ا الع�ام إل�ى جع�ل اإلن�سان أكث�ر تفھم�ا للك�ون ال��ذي                     

 و معرفة األضرار التي تنشأ عن تدخلھ غیر المحسوب ف�ي ھ�ذه    ،یعیش فیھ بما فیھ من قوانین  

     .القوانین 

ة بإعداد برنامج لزی�ادة ال�وعي البیئ�ي باألح�داث     و في ھذا الصدد قام برنامج األمم المتحدة للبیئ  

    ) .96 ، 2003 ،  السید علي صالحجمال الدین. ( 1986البیئیة و ذلك في جویلیة 

      ویمك��ن الق��ول  أن��ھ وبم��ا أن التوعی��ة البیئی��ة ھ��ي أھ��م أھ��داف التعل��یم البیئ��ي ف��ان التج��ارب   

ن خاللھ لتحقیق التوعیة البیئیة وكل أھدافھا اإلنسانیة التي اعتمدتھ في نظمھا التعلیمیة  تسعى م

  .النبیلة 

   : طرائق تدریس التعلیم البیئي و وسائل التوعیة البیئیة :ثالثا 

تدریس التعلیم البیئي كما تعددت وسائل التوعیة البیئی�ة وی�تم اس�تعراض     لقد تعددت طرائق      

  : ذلك فیما یلي

  : ـ طرائق تدریس التعلیم البیئي 1

ھي " ، وطریقة التدریس خرآ كأي تعلیم  تدریسھالنوع من التعلیم لھ طرائق ھذا نإ

وتتضمن طریقة التدریس كذلك الطریقة ..أسلوب أو وسیلة أو أداة للتفاعل بین المتعلم والمعلم 

التي یستخدمھا المعلم بما لدیھ من خبرة ومعرفة لنقل ما یمتلك من معارف ومفاھیم أو ما 

اسي من معارف ومصطلحات ، ومھارات ،عادات واتجاھات وقیم إلى یتضمنھ المنھاج الدر

یوسف محمود قطامي "( ذھن المتعلم عن طریق التفاعل معھ في موقف رسمي محدد ومنظم 

 و یقع على عاتق المعلم اختیار أكثر من أسلوب  تتنوع أسالیب التعلیم البیئي " إذ ، )38 ،2005، 

مستوى الطالب و الوسائل و الموارد المتاحة ، و ھناك ج و ـأو نشاط یناسب متطلبات المنھ

ن معلومات عن البیئة ھدفا ینبغي تحقیقھ من خالل أي أسلوب تعلیمي بیئي ، و ھو أن یتضم

   .)127 ، 1997 ،الجبان ریاض".( تحسینھا و

فاألمر متعلق بما یختاره المعلم من أسالیب  تتناسب والمستوى الدراسي لتالمیذه 

  .لمنھج الذي ینفذه وكذا مع الوسائل  المتاحة ومتطلبات ا
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لذلك یجب على . و مع ذلك ال توجد طریقة واحدة في التدریس تتوافق مع كل التالمیذ 

المعلم أن یقدر الموقف الذي یجد فیھ نفسھ و یمزج بین الطرائق التعلیمیة المختلفة لتھیئة أفضل 

 تكون فاعلة و ناجحة في موقف ن كل طریقة قدو على الرغم من أ.. بیئة ممكنة لتعلیم تالمیذه 

إال أن كل األدبیات  تعلمي آخر،–فاعلة في موقف تعلیمي مي بیئي معین و غیر مي ـ تعلیتعل

تشیر إلى أن على المعلم أن یمتلك القدرة و الكفاءة التعلیمیة في تحدید و اختیار الطریقة 

   .)180 ، 2007 ، وآخرونربیع أحمد .( ة ـالمناسب

بالتالي یبقى وجود المعلم المربى بیئیا ضرورة ملحة ، لذلك نجد أغلب األنظمة التعلیمیة و

   .قد أدخلت البیئة صراحة في تعلیم المعلمین على مستوى التعلیم العالي 

و قد اھتمت المؤتمرات اإلقلیمیة و الدولیة و البحوث و الدراسات المھتمة بتضمین 

لدراسیة بأسالیب و استراتجیات تحقق إیجابیة المتعلم ، و تفاعلھ المشكالت البیئیة في المناھج ا

) 103 ، 2006یسري مصطفى السید ، .(كتھ الحقیقیة في حل مشكالتھامع عناصر البیئة ، و مشار

  :   أھم الطرائق  عرض فیما یليیتم و 

  : أ ـ الزیارات المیدانیة و الرحالت التعلیمیة 

 في التعلیم البیئي ، ألن التالمیذ یتعاملون فیھا مباشرة مع للزیارة المیدانیة أھمیة كبیرة

البیئة ، و ھي تصلح لجمیع المراحل التعلیمیة ، و تنمي لدى الطلبة مھارة العمل الجماعي  كما 

اف ـتفضي لدیھم فھم و إدراك التفاعل بین اإلنسان و البیئة ، كما تركز على مھارات االستكش

   " . حلیل و التركیب و اتخاذ القرارات ، كما تنمي الوعي البیئي و المالحظة و القیاس و الت

   ) .78 ، 2003العجي ، درویش  وھبي ، ابتسام  محمودصالح( 

  :  )129، 1997  ، ریاض الجبان(یلي  بماو یستحسن أن یقوم المعلم ألداء ھذه الطریقة  

  . ـ تحدید أھداف الرحلة أو الزیارة ، و إعالم الطالب بھا 1

  . ـ توعیة الطالب بإجراءات األمن و السالمة ، و ضرورة المحافظة على النظام 2

ة أو ل��ئی�ة م�ن قب��ل الط�الب ع��ن موض�وع الرح     ـ تھیئ��ة بطاق�ة خاص��ة لرص�د المعلوم��ات البی     3

  .الزیارة 

  . ـ تحدید األنشطة التي یقوم بھا الطالب في أثناء الرحلة أو الزیارة4
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  :    أن لھذه الطریقة عدة مزایا أھمھا )105 ، 2006،  یسري مصطفى السید (و یرى 

 ـ تكسب المتعلم القدرة على تكوین تصورات حقیقیة من خالل المحسوسات التي تق�دمھا لھ�م    1

  . البیئة خالل دراستھم الحقلیة لعناصرھا

 ـ تتیح للمتعلمین فرص التعرف عن قرب على مشكالت بیئتھم ، و مخاطرھ�ا عل�ى ص�حتھم     2

  .ھم للمشاركة من قناعة في محاوالت حل ھذه المشكالت ، بما یدفع

 ـ تنمي لدى المتعلم مھ�ارات المالحظ�ة المنظم�ة و الت�صنیف و القی�اس و التنب�ؤ ، و ص�یاغة         3

   .الفرضیات و التجریب ، و التفسیر و النمذجة و االستقصاء 

  . ـ تنمي لدى الطالب مھارات العمل التعاوني و الشعور بالمسئولیة 4

 زرع ق��یم االنتم��اء ب��ین الط��الب و بیئ��تھم المحلی��ة ، مم��ا ی��ساھم م��ستقبال ف��ي االن��دماج ف��ي    ـ   5

  .جماعات حمایة البیئة  

 نجاعة ھذه الطریقة في توصیل المعلومات ب�شكل س�لیم وف�ي    اإلنسانیة     وتؤكد كل التجارب    

  .خلق لدى المتعلم أسلوب التعامل في المیدان 

  ) : المواجھة البیئیة ( شكالت البیئیة ب ـ طریقة التفكیر و حل الم

تتطل�ب ھ�ذه الطریق�ة مراع�اة بع�ض ال�شروط ،  إذ ینبغ�ي للم�شكلة الم�راد حلھ�ا أن تك��ون           

واقعیة و من البیئیة المحلیة للطالب ، و تتالءم مع قدراتھم و تثیر اھتماماتھم ، و أھم خط�وات   

  : ھذه الطریقة 

  .مات عنھا لتوضیحھا  ـ عرض مشكلة بیئیة معینة ، و جمع معلو1

 ـ مناق��شة المعل��م للم��شكلة البیئی��ة م��ع الط��الب لزی��ادة معلوم��اتھم و م��ساعدتھم ف��ي وض��ع               2

  .مقترحات لحل المشكلة 

  . ـ كتابة تقریر من قبل كل طالب حول المشكلة مع اقتراح الحلول المالئمة 3

   ).22، 2003العجي،درویش وھبي ، ابتسام محمود صالح .( ـ تقویم تعلم الطالب4

أنھ�ا تثی�ر تفكی�ر الط�الب و ن�شاطھم ال�ذھني ، كم�ا ت�دربھم عل�ى            " و لھذه الطریقة مزایا أھمھ�ا       

التفكیر اإلب�داعي و تك�سبھم الق�درة عل�ى اتخ�اذ الق�رارات الم�سئولة نح�و الق�ضایا أو الم�شكالت              
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   .ة ـ�ـ ارسالبیئیة ، و ینمي االستقاللیة عندھم ، و یزی�د ق�درتھم عل�ى اس�تخدام المع�ارف ف�ي المم       

   ) . 130 ، 1997الجبان ،  ریاض( 

أنھ�ا طریق�ة تعلیمی�ة لدراس�ة البیئ�ة بھ�دف تعمی�ق        :" كما أن من مزایا ھ�ذه الطریق�ة أی�ضا           

" . الوعي بھا و تنمیة مھارات حل مشكالتھا ، و توضح القیم التي ترشد سلوك المتعلم إزاءھا  

   ) . 102 ، 2006یسري مصطفى السید ، ( 

ل من المفاھیم البیئیة ، و مھارات حل المشكالت و عملیة توضیح القیم البیئی�ة   و تتكامل ك  

  .المواجھة البیئیةو تترابط فیما یسمى بـ  

  :  جـ  ـ طریقة دراسة الحاالت البیئیة 

، و تمثل ھذه الطریقة إحدى  دراسة القضایا البیئیةو ھناك من یطلق علیھا طریقة  

 و قضایا البیئة المحلیة في إطار منھاج العلوم ، و ھي تصلح الطرائق الھامة لتدریس مفاھیم

د ن للمتعلم في التعلیم األساسي رصمكیمثال ،  ل التعلیم الجامعي و قبل الجامعيلكل مراح

كرة للتخلص منھا تات القمامة التي یلقیھا سكان الحي ، و یقترح و أقرانھ أسالیب مبئتسجیل فو

ة انویة و الجامعیة دراسة التأثرات البیئیة االقتصادییمكن للطالب في المرحلة الثو، 

یسري مصطفى السید ، . (على سكانھا  ھـقریت ي بجوارـة مجمع صناعـاالجتماعیة نتیجة إقامو

2006 ، 104 . (   

أسالیب  على فھم عناصر القضیة البیئیة و  و میزات ھذه الطریقة أنھا تساعد التالمیذ

لواجب اتخاذھا ، و تشمل مشكلة أو إجراءات نافعة مثل إقامة ظھورھا ، و أسالیب الصیانة ا

  : الخ ، و البد أن یراعى في ھذا األسلوب ما یلي ... سد أو مصنع أو مزرعة 

  . ـ أن ترتبط القضیة البیئیة المدروسة بحیاة الطالب الیومیة 1

  . ـ إتباع أسلوب المناقشة في معالجة القضیة المختارة 2

  . ) 132 ، 1997الجبان ،  ریاض. ( قضیة بشكل منظم  ـ عرض مضمون ال3

  : د ـ أسلوب القصص 

و یستخدم غالبا مع أطفال مرحلة ما  " ،ألطفال ا في ریاض األسلوبذا ھ و عادة ما نجد

قبل المدرسة أو في الحلقة األولى من التعلیم األساسي ، و یمكن أن تتناول تلك القصص 
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ل ئاء و رواد الحركات البیئیة ، و ما قاموا بھ من أعمال و فضامواقف من حیاة األنبیاء و العلم

الخلق وإن ھذا األسلوب یمكن أن یساھم في تنمیة الوعي . توضح احترامھم للبیئة و عناصرھا 

   . أي أن ھاتھ القصص تكون من الواقع ) . 105 ، 2006یسري مصطفى السید، .( "البیئي

صص ف�ي تعل�یم األخ�الق البیئی�ة ب�أن یع�رض قص�صا تعل�م         و یمكن للمعلم االستفادة من الق         

   ) . 136 ، 1997 الجبان ،  عارفریاض. ( سلوكا بیئیا صحیحا 

 عل���ى أن ع���دة دراس���ات ف���ي الم���دارس    )106 ، 2006 ، ی���سري م���صطفى ال���سید (ؤك���د و ی

 ف�ي  األمریكیة قد أكدت فاعلیة تقدیم بعض القصص الشفھیة عن البیئة األمریكیة أمام المتعلمین    

  .تنمیة الوعي البیئي لدیھم و تربیتھم بیئیا 

قول أن أسلوب القصص ھو أسلوب مفید والكثیرا ، یتطلب األمر االبتعاد و على العموم ال      

 أصدق مثال عل�ى ذل�ك   یقود إلى جدا و فعال سواء في التعلیم بشكل عام أو في التعلیم البیئي ،     

  .ن الكریم ھو استخدام ھذا األسلوب كثیرا في القرآ

  :ھـ ـ أسلوب المحاكاة و تمثیل األدوار 

حیث ." و یتم من خالل ھذا األسلوب تقلید بعض المواقف على أن تكون واقعیة في البیئة 

یقوم التالمیذ بتقمص بعض األدوار ألشخاص موجودین في البیئة و یعملون بھا ، مثل تقمص 

ة  ــــالطریقة اختیار المواقف أو المشكلو أھم خطوات ھذه . دور عامل النظافة في المدرسة 

 ع األدوارـثم اختیار الطالب لتمثیل األدوار بواسطة المعلم أو باختیاره الشخصي ، ثم توزی

   ) . 193، 2007، وآخرون ربیع أحمد ".(تمثیلھا ، ثم تقویم و مناقشة اآلراء و اقتراح  الحلولو

ھذا األسلوب ھو تقلید عملي لعملیة  على أن)  135 ، 1997 ،  ریاض الجبان (و یؤكد

حقیقیة ، إذ ال یوجد نص مكتوب للدور و ال یتم حفظ أو تذكر لخطوطھ العریضة ، فالموقف 

كلھ یقوم على العفویة و التلقائیة و یعقب ذلك النشاط تقویم األداء ، بمعنى تمثیل األدوار بشكل 

 أو مجموعة من الطالب أن و فیھ یطالب من الطالب. عفوي تلقائي عن موقف بیئي ما 

  .  یضعوا أنفسھم مكان أولئك المسئولین عن موضوع الموقف البیئي 

و یمكن عن طریق استخدام المحاكاة و تمثیل األدوار أن نبسط الطابع المعقد للمشكالت " 

 و یتاح للطالب إبداء اآلراء ، و ھكذا یتم غرس القیم البیئیة بطریقة مشوقة و جذابة... البیئیة 
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یتقبلوھا المعلمون و ھم في حالة استماع ، و تنمو لدیھم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة 

  ) . 107 ، 2006یسري مصطفى السید ، " . ( فیما یواجھونھ من مشكالت 

 األسلوب في التعل�یم البیئ�ي فعال�ة ج�دا ، ألن ال�تقمص ل�ألدوار       أوقد أن ھذه الطریقة    تو یع 

، ویجعلھ�م یكت�شفون بأنف�سھم القیم�ة الت�ي      ي في وجدان و نف�وس التالمی�ذ   یرسخ ال محالة المعان  

  .یراد ترسیخھا 

  :  و ـ أسلوب المشاركة في األنشطة البیئیة 

فھي تساعدھم على اكتساب " و یعد ھذا األسلوب من أفضل الوسائل في التعلیم البیئي 

ة و تقدیر الجھود المبذولة لخدمة المعلومات المتعلقة بالبیئة ، و مواقف و قیم و احترام البیئ

و یجري التخطیط لھذه األنشطة و تنفیذ برامجھا في المعسكرات الصیفیة أو مراكز ... البیئة 

األنشطة أو في مدارس تطبیقیة أعدت لذلك ، كما و تساعد ھذه الطریقة في اتخاذ القرارات 

  ) .  137 ، 1997ریاض الجبان ، " . ( لصیانة البیئة من قبل الطالب 

 األن�شطة التالی�ة و الت�ي    )24، 2003عجي درویش ال ابتسام ،وھبي  محمود   صالح (و یعدد   

  : یمكن للطالب المشاركة بھا 

  . ـ القیام بحمالت نظافة في البیئة المحلیة 1

  . ـ غرس األشجار سواء في حدیقة المدرسة أو في البیئة المحلیة 2

  . ـ االحتفال بیوم البیئة العالمي 3

  .ـ إعداد مجالت حائطیة بیئیة  4

  . ـ تأسیس لجان و أصدقاء للبیئة لإلشراف على األنشطة البیئیة 5

  . ـ إجراء مسابقات حول موضوعات بیئیة و غیر ذلك من األنشطة 6

  . ـ إقامة معارض بیئیة 7

  :  ـ أسلوب إثارة الذھن أو عصف الفكر ز

 ھذا األسلوب التحرر من القیود في وظیفة.." و تعرف أیضا بطریقة األسئلة المفتوحة 

طرح األفكار بھدف حفز و تنشیط التفكیر اإلبداعي من خالل تولید األفكار المتتالیة ، و اقتراح 

   ) . 133 ، 1997 الجبان ، ریاض " . ( أجل تحسین البیئة الحلول من 
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فكار و یمكن استخدام ھذا األسلوب في حل مشكالت مختلفة ، و یقوم على طرح كل األ

 ىـلإو تنسب طریقة عصف الدماغ . " المتعلقة بحل المشكلة دون الحكم علیھا بأي طریقة ما 

تقنیة الستخدام الدماغ في عصف مشكلة من : "  عرفھا بأنھا قدو) ن روبألكس أوز( 

المشكالت  تستعملھا مجموعة من األفراد في محاولة إلیجاد حل لمشكلة محددة بجمیع األفكار 

 ببال أفرادھا بصورة عفویة ، و تساعد ھذه الطریقة في حل المشكالت غذ تبقي التي تخطر

   ) .87 ـ 86 ، 2003،يصالح وھبي،ابتسام العج.(العقل مفتوحا إلمكانات و كشوفات لحلول جدیدة

یم البیئي البد من معرفة الوسائل بعدما تم التعرض للطرائق المستخدمة في تدریس التعل

  .المستخدمة في التوعیة البیئیة 

  :  ـ وسائل التوعیة البیئیة 2

 لنا و بسھولة أھم  نظرة مدققة و شاملة على مساعي التوعیة البیئیة في العالم تبیننإ 

 على كل  للتوعیة البیئیة ، و تتفق األغلبیة على أن التوعیة البیئیة و علیھاعتمدیالوسائل التي 

  .ـ اإلعالم البیئي ـ  التثقیف البیئي ـ التعلیم البیئي : األصعدة یمكن تحقیقھا بواسطة 

  :  ـ اإلعالم البیئي أ

و ھو إالم یسلط الضوء على كل " یعتبر اإلعالم البیئي أحد أھم أجنحة التوعیة البیئیة  ، 

ھور المعرفة و االھتمام و القلق المشكالت البیئیة من بدایتھا و لیس بعد وقوعھا ، و ینقل للجم

و یعتبر اإلعالم أسرع السبل ) .  93  ،2003جمال الدین السید علي صالح ، " . ( على البیئة 

  .التي یمكن من خاللھا توعیة الجماھیر بیئیا ، بحیث یمكن في الحال إیصال الرسالة التوعویة 

 :  ـ التثقیف البیئي ب

لى مستوى الدول ، و الذي غالبا ما یكون موجھا و المقصود بھ خلق وعي عام ع  " 

       ".للطبقة المثقفة و العاملة من خالل الكتب و النشرات أو المقاالت العلمیة المبسطة 

  ). 93،  2003 صالح،  عليجمال الدین(

حیث تتحقق الثقافة البیئیة في كل مراحل و تجھیزات جوھر العملیة الثقافیة ، و في مجال 

. تعلم الحر و أیضا في كافة المنظمات و الجمعیات التي تسعى لحمایة البیئة و الطبیعة متابعة ال

و ذلك من خالل عملیات تعلم و تعلیم منھجیة منظمة و مبرمجة زمنیا ، و ذلك بھدف بناء جیل 
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ذا كفاءة عالیة و استعداد للتعامل بخبرة و بكامل المسئولیة مع قضایا البیئة من خالل ھذه 

ة ـــــــات تكتسب الثقافة البیئیة مفھوما یمیزھا عن الشكل اإلجباري لالھتمام بقضایا البیئالتحدی

                           .ة ما ــــو الذي یضع في االعتبار األول الطریقة العفویة المشروطة بحال

عارف و تتضمن وسیلة التثقیف البیئي استیراتیجیة قائمة على أساس االھتمام بتولید الم

عن البیئة و مشكالتھا أو ما یقصد بھ التثقیف البیئي على أساس أن تزاید المعارف البیئیة التي 

ل ــو یعرفھا سوف تؤدي إلى تعلم القیم البیئیة دون تدخ تعلمھا الفردی

)Caduto.M.1983;p.p.12 - 18 . (  

  : ـ  التعلیم البیئيج

 وب��المجتمع رك��ز ح��ول الم��شاكل وی��رتبط ب��القیم   ویعتب��ر التعل��یم البیئ��ي نظام��ا مت��داخال ،یت        

 المحل��ي ف��ي الحاض��ر والم��ستقبل ،ویھ��تم ببق��اء اإلن��سان باعتب��اره نوع��ا ،ویعتم��د عل��ى ان��دماج       

   )31  ،2006 – 2005كاظم المقدادي ،(  . الطالب ونشاطھ

ھو ذلك النظام الذي یھدف إلى تطویر القدرات و المھارات البیئیة لألفراد المھتمین ف

یئة و قضایاھا و الذي من خاللھ یحصلون على المعرفة العلمیة  البیئیة  و التوجیھات بالب

في حل المشكالت ة و اكتساب المھارات الالزمة للعمل بشكل فردي أو جماعي ـــالصحیح

 . للحیلولة دون حدوث مشكالت بیئیة جدیدة اإلمكان و العمل أیضا قدر ة ــالبیئیة القائم

م البیئي أھم وسیلة توعویة بقضایا البیئ�ة و خل�ق ال�وعي الع�ام بم�شكالت         ھذا و یعد التعلی    

البیئة و بمتطلباتھا ، لذلك نجد أغلب م�ساعي التوعی�ة البیئی�ة تأخ�ذ التعل�یم كمنطل�ق أساس�ي ف�ي              

  .عملیاتھا 

  : التعلیم البیئي و عالقتھ بالتوعیة البیئیة :رابعا 

 األف�راد بغی�ة    لتربی�ة رورة إعداد برنامج  لمؤتمر ستوكھولم ض   ) 96( قد أكدت التوصیة    ل

أن التربی��ة البیئی��ة و ال��وعي البیئ��ي :   "  عل��ى م��ا یل�ي  تتع�دیل س��لوكھم تج��اه البیئ��ة حی�ث ن��ص  

الن��اتج عنھ��ا ال یمكنھ��ا اإلیف��اء ب��الغرض المطل��وب دون التزوی��د بالوس��ائل الت��ي ت��ساعد ف��ي ح��ل  

 تغرسھا التربی�ة البیئی�ة و الت�ي تتج�سد ف�ي      و یبرز دور القیم األخالقیة التي.. المشكالت البیئیة  
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محصلتھا بالوعي البیئي في قدرتھا عل�ى تع�دیل ش�روط العالق�ة ب�ین اإلن�سان و الطبیع�ة و ھ�ي              

   ) . 391 ، 2006حسین علي السعدي ، ..( ا ــعالقة انتماء حیث أن اإلنسان جزء منھ

صود ومخطط لھ بعد     و لقد شرع في تطعیم المناھج بالموضوعات البیئیة بشكل مق

و حینما نشأ مفھوم التثقیف البیئي في الثمانینات بدأ " توجیھات المؤتمرات والندوات البیئیة ، 

دور التعلیم یتأكد لدى المعنیین بترشید السلوك البیئي ، فقد أكدت على ھذا الدور أجندة القرن 

تعھد بااللتزامات القدیمة التي فیھا ـ باإلضافة إلى ال ) 36  (لـالعشرین حیث أكد الفصوالواحد 

ـ على إضافة نقاط  ) 1987( و موسكو) 1977(تبلیسي و) 1975(أكدتھا مؤتمرات بلجراد

السید سالمة " . ( ة ـو  االستدامـم نحـإعادة توجیھ التعلی: جدیدة لھا عالقة بدور التعلیم مثل 

 التعلیم بالنسبة للبیئة تحسینھا وھذا ما یؤكد مرة أخرى وظیفیة) .  182 ـ 181 ، 2000الخمیسي ، 

  .والحفاظ علیھا 

ثم بعد ذلك جاءت عملیات مراجعة المناھج التعلیمیة ، و التدریب ، و االنتظام في إیصال 

البیئة و المجتمع ( ت عنوانـ تح1997 عام  "ثیتالونیكي" ر    ـان مؤتم ــالمعلومات البیئیة ، و ك    

من أج�ل وض�ع التعل�یم عل�ى رأس قائم�ة أولوی�ات       ) مة  التعلیم و الوعي العام من أجل االستدا      : 

و في غمار السعي لتطبیق ھذه المبادئ .. البرامج الدولیة و اإلقلیمیة و الوطنیة على حد سواء    

الوعي العام م�ن أج�ل   وم ـ لورشة عمل متوسطیة للنھوض بالتعلی1998تم اإلعداد في دیسمبر     

ل�ى تكام�ل ال�دور التعلیم�ي م�ع األدوار اإلعالمی�ة       و ركزت ھذه الورشة ع  .. البیئة و االستدامة    

ال�سید س�المة    ( .االس�تدامة وة ـالسیاسیة و األھلیة و الثقافیة لتعظیم دور التعل�یم م�ن أج�ل البیئ�         و

 البیئي  والتثقیف البیئي وعلى رأسھا التعل�یم البیئ�ي ھ�ي    اإلعالمفكان  ) . 184 ،  2000الخمیسي ،   

وبالتالي في خدمة المجتمع ، ھذه األخیرة التي أصبحت وظیفة وسائط  تكاملت في خدمة البیئة  

  .التعلیم في كل األمم المتقدمة بما فیھا التعلیم من أجل حمایة البیئة 

   : كیفیة التوعیة البیئیة للتالمیذ -1

 تج�در اإلش�ارة إل�ى أن    ن عملیة التوعیة البیئی�ة تم�س أول م�اتمس وع�ي األف�راد ، ل�ذلك                إ

  : ) 254 ، 2006،  حسن شحاتة( كما یلي یتم تحدیدھا للوعي مستویـات و

  .ـ مرحلة اإلدراك التي تعني الشعور التلقائي ، و ھو مجرد اإلحساس بالشيء
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ـ مرحلة النزوع التي تعني ال�شعور الت�أملي الم�ؤدي إل�ى المعرف�ة المتمثل�ة ف�ي التنظ�یم الفك�ري              

  .لھذا الشيء المنعكس بما یسمح بالتفكیر فیھ 

الممارسة الفعلیة التي تتعدى اإلدراك و المعرفة إلى أسلوب الفھم و عملیة التقی�یم م�ن       ـ مرحلة   

  .أفعالھمجانب الفاعلین و تصرفاتھم و ردود 

     :  كم�ا یل�ي    )216 ، 2008 ، سر كالجانن سب(ددھا حو ھي نفسھا المظاھر الثالث للوعي و ی       

زه ــــــاك الشيء موضوع القیمة و تمییالمظھر األول و ھو اإلدراكي ، و یتضح في عملیة إدر

  .و ما یتصل بذلك من عملیات عقلیة ذھنیة فكریة مثل التذكر و التصور 

ي ـأم��ا المظھ��ر الث��اني فھ��و المظھ��ر الوج��داني لل��وعي بالقیم��ة ، فیظھ��ر ال��شعور العاطف��        

ي للوعي لنزوعاأما المظھر الثالث فھو المظھر . االنفعالي بالمیل إلى الشيء موضوع القیمة    و

  .وصول إلى معیار معین من السلوك بالقیمة و یظھر في السعي لبلوغ ھدف معین أو ال

دراكھ على الم�ستوى العقل�ي ، فیك�ون ف�ي البدای�ة      إذا أن الوعي بالشيء یبدأ ب   إیمكن القول   

ل�ى  إ فكری�ا وبالت�الي عل�ى م�ستوى العق�ل وھ�ذا ھ�و الجان�ب الوج�داني لل�وعي ، ث�م ینتق�ل                إدراكا

حو الشيء موضوع القیمة التي یتم السعي لغرسھا والتوعیة من أجلھا ، ثم بعد ذلك یأتي المیل ن

  .لى مستوى السلوك إ النزوعي للشيء بمعنى الممارسة وباألحرى الوصول اإلدراك

باإلضافة إلى ذلك ھناك عوامل ال بد من توفرھا في التالمی�ذ و مح�یطھم االجتم�اعي حت�ى               

    : )254، 2006، حسن شحاتة(ي وعي ـ لدیھم و ھي یمكن تشكیل الوعي ـ أ

  .ـ استعداد التلمیذ و مدى تقبلھ لعمل شيء ما 

  .ـ الثقافة السائدة في األسرة أسلوب التعامل 

ـ�� النظ��ام ال��ذي تتبع��ھ الم��دارس و الجامع��ات ف��ي التعل��یم بأبع��اده المتخلف��ة الثق��افي و األك��ادیمي      

  .المھني و مدى تقبل المتعلم لھ و

  .ة ة المختلفیومدى إسھامات المؤسسات االجتماعلخبرات الشخصیة ، ـ ا

    )http://www.arrad.com. ادصالح بن علي أبو عرالدكتور (و یرى

  : أنھ یمكن تحقیق الوعي البیئي بالتحدید متى تمت مراعاة ما یلي 



 ممارسات التعلیم البیئي والتوعیة البیئیة .............................................................................................الرابعالفصل 
                                                                                            

  
 

135

 یؤك��د عل��ى  التركی��ز عل��ى تنمی��ة الجان��ب اإلیم��اني عن��د اإلن��سان ، إذ أن ھ��ذا الجان��ب      : ـ�� أوال 

  .ضرورة التعامل مع البیئة من منطلق االحترام لھا و لمكوناتھا و اإلحسان إلیھا 

غ��رس ال��شعور باالنتم��اء ال��صادق للبیئ��ة ف��ي النف��وس ، و الح��ث عل��ى إدراك العالق��ة    : ـ�� ثانی��ا 

  .اإلیجابیة بین اإلنسان و البیئة 

 أوم ی�ـ العم�ل عل�ى ن�شرھا س�واء بالتعل    ، و  العنای�ة بت�وفیر المعلوم�ات البیئی�ة ال�صحیحة           : ـ ثالثا   

  ....اإلعالم 

مي لتوافق��ھ م��ع إخ��ضاع جمی��ع العل��وم و المع��ارف البیئی��ة لتع��الیم ال��دین اإلس��ال   : ـ�� رابع��ا 

   .الصالح العام 

 للبیئة اإلنسانیةحول المفاھیم ھناك اتجاھان فیما یخص البحث المتواصل على العموم و 

 :  )52، 2006 ـ 2005كاظم مقدادي ، (  .ة قضایا البیئة  الذي یكون لھ أثر ملموس في معالجو

 و ینادي بأن لكل مشكلة بیئیة حل تكنولوجي و بالتالي یطالب بالمزید م�ن العل�م      :االتجاه األول 

  .و التكنولوجیا 

 ینادي بخطورة المد التكنولوجي الجارف على اإلنسانیة و أنھ ال ب�د م�ن إتب�اع     :واالتجاه الثاني   

  . االبتعاد عن اإلسراف و التبذیر سط و أكثر توافقا مع البیئة وتقنیات أب

 و ال یول�د م�ع اإلن�سان ، ل�ذلك     یكتسبو تبقى التوعیة البیئیة أو تحقیق الوعي البیئي أمرا            

  .یفترض أن تتضافر كل الجھود الفردیة و المؤسساتیة لتحقیقھ 

 : التوعیة البیئیة بین المعلم والمقرر-2

  : معلم و مھارات العمل التوعوي البیئي  ـ ال1 ـ 2

یفترض أن یكون المعلم الفعال المربي بیئیا قادرا على القیام بعمل بیئي إیجابي بقصد 

اتخاذ توازن دینامیكي بین نوعیة الحیاة و نوعیة البیئة و المحافظة على ذلك و بتالي تنمیة 

و الشك أن .. اعیة في الوقت المالئم قدرات مماثلة في المتعلمین لیتخذوا أعمال منفردة أو جم

األنشطة ووسائل و طرق تحقیق ذلك متعددة ومتنوعة على مستوى المناھج و الخطط الدراسیة 

  ).339، 2002السید سالمة الخمیسي،.(المصاحبة داخل قاعات الدراسة و خارجھا
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حتى یعول ، ھا و المعلم یتطلب أن تتوفر لدیھ ثقافة بیئیة و قیم بیئیة یكون على اقتناع ب

فالمعلم ھو . " علیھ في صنع فكر التلمیذ و صقلھ باعتباره المادة الخام لصناعة غد األمة 

على تدریب تالمیذه على اكتساب مھارات خدمة المجتمع .. بحكم تكوینھ و إعداده .. القادر 

 المھارات و لما كان فاقد الشيء ال یعطیھ یصبح لزاما أن یكسب المعلم ھذه. تنمیة البیئة و

حتى یكون مؤھال إلكسابھا لتالمیذه ، و ھذا حتى یتحول الطالب من دائرة السلبیة و الالمباالة 

القابلیة للعمل ة وـنحو البیئة إلى دائرة الفعل الجاد و المبادرات اإلیجابیة للتعامل و المشارك

 ـ 213 ، 2002الخمیسي ، السید سالمة ( . "رقیا ئي سعیا إلیجاد بیئة أفضل و أكثرالتطوعي التلقا

215 . (   

إبدالھ و   ةـالنموذج العمودي في نقل المعرف ضمن نظام التعلیم البیئي أن یغیرعلى المعلم  و

  : بحیث یصبح المعلم مشرفا على تبسیط الطریقة التي تعمل على  ، بنموذج أفقي في التعلیم

  .یز المسئولیة الفردیة ـ تعزیز مفھوم تقدیر الذات لدى التالمیذ ، إضافة إلى تعز

  .ـ تشجیع التعلم الفیزیقي التعاوني و قبول اآلخرین في الفریق و تحملھم 

  .ـ تنمیة الخیال و الحدس إضافة إلى االستدالل و التحلیل 

  .ـ مساعدة التالمیذ على استكشاف ذواتھم و قیمھم و افتراضاتھم من خالل اآلخرین 

المتداخلة في میادین المنھاج ، فضال عن تقدیر العالقات ـ حث التالمیذ على تقدیر العالقات 

   )./www.q8classroom.net.(.و المتداخلة في اإلنسان و العالمالمترابطة 

كما ینبغي أن یكون المعلم على مستوى من األھلیة و الكفاءة و اإلطالع یؤھلھ للتعلیم 

الیب التدریس ید طرائق و أسوكذلك أن یكون قادرا على تحد. البیئي و توظیفھ في الحیاة 

  : تؤكد على أنھ البد من تناول ثالثة جوانب و ھي البیئي  أن أدبیات التعلیم المناسبة مع العلم 

  ).المعارف و المعلومات ( أ ـ التعلیم عن البیئة 

  ) . المھارات ( ب ـ التعلیم من البیئة 

    ) .161 ،  2007،  وآخرونربیع أحمد).(االتجاھات و القیم ( جـ ـ التعلیم من أجل البیئة 

 یح�د م�ن فاعلی�ة    ال�ذي       وتفتقد  الكثیر من البرامج البیئیة للتعلیم من أجل البیئ�ة وھ�و األم�ر          

  .تلك البرامج في تغییر االتجاھات وغرس القیم و تعدیل السلوكیات 
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  :  و وزن البعد البیئي  في المقرر التوعیة البیئیة ـ 2 ـ 2

 ة اء الناشئـدبیات على أھمیة النھوض بالمحتوى في النھوض باألمم من خالل بنتجمع األ       

عد یمحتوى المنھج ینبغي أن یسایر كل ما یجري في المجتمع و في العصر من تغییرات  و و"

األجیال لكي تعیش واقع المجتمع ، و من ھنا فإن األمم الناھضة تعید النظر في محتوى 

 خاصة وأن ) .172 ،1984محمد عبد العلیم مرسي ، " . ( خرى مقرراتھا ما بین فترة و أ

حدث من تغییرات وتطورات جرى أغلبھ في القرن الواحد والعشرین  الدراسات أثبتت أن ما

  . ال القلیل إمقابل آالف السنین الماضیة التي لم تشھد 

 أو تمس المنھج و من المسلمات األساسیة أن أیة تغییرات تجري في المجتمع البد و أن      

تنعكس علیھ ، ذلك أن المنھج الذي ال یتغیر بالمؤثرات من حولھ یحكم علیھ بالعزلة كما یحكم 

على من یتأثرون بھ ـ التالمیذ ـ بقصور فھمھم و إدراكھم لطبیعة التغییر االجتماعي من حولھم 

  .  التغیراالجتماعي ن المنھج ھو إحدى مسبباتإ لذلك ف) .172 ،1984محمد عبد العلیم مرسي ، ( 

ا  ـو ألن الشعوب الحیة ـ ھكذا یقول التاریخ ـ تستجیب و بسرعة للتحدیات التي تواجھھ

یھ فأن أھم تحدیات القرن الحادي و العشرین ھو تحد البیئة و ھو تحد خطیر یجب التفكیر و

نولوجیا قد كمن التغیرات التي حدثت نتیجة تكنولوجیات مختلفة ، خاصة و أن تأثیر الت" ألنھ 

حسن شحاتة ، .( بالقیم السویة اإلنسان بالكوكب الذي یعیش فیھ وعالقة مس القیم اإلنسانیة و

   . عادة النظر في تلك التكنولوجیات والتعقل في استخدامھا إ ولعل الحل یكمن في  ) .19 ، 2003

ار ھا اإلختی یعرف  بالقدر من المعارف و المعلومات التي یقع علیمحتوى المنھج  كما أن

 و القائم على نقل أو تنفیذ ھذا المحتوى ھو المعلم لذلك فھو ،التي یتم تنظیمھا على نحو معین و

  . منظم الموقف التعلیمي ، و ھو الذي یجعل ھذا الموقف التعلیمي فعال و مؤثر و مثمر 

ت�وى  بالرغم من ذلك ال بد من أن یكون االھتمام منصب على وزن البعد البیئي ف�ي المح          و

ضمن المنھج المدرسي  الذي اقترحتھ لجنة التعلیم و" .كما ھو منصب على منفذ ھذا المحتوى    

)UCN (         التعل�یم  : یل�ي   ، تم�ت التوص�یة عل�ى م�ا     1970تحت رعایة و إشراف الیون�سكو ع�ام

اآلراء الت��ي ن م�ا ف�ي الك��ون و إی�ضاح األفك�ار و    نم��ط التع�رض عل�ى أح��س  البیئ�ي ھ�و أس�لوب و   

یر المھارات ال�ضروریة و ال�سلوك ال�الزم لفھ�م و تط�ویر العالق�ات المتداخل�ة              تساعد على تطو  
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ح��سین عل��ي " . ( ب�ین الب��شر و م��دى م�ا یتمتع��ون ب��ھ م�ن ثقاف��ة و تمثل��ھ البیئ�ة الت��ي تح��یط بھ�م       

لقد أدرك خبراء المناھج من�ذ زم�ن بعی�د أن المجتم�ع ق�وة م�ؤثرة ف�ي         و ) . 386 ،   2006السعدي ،   

  .فاتھا من مجتمع إلى آخر بما أن المجتمعات تختلف ثقایرھا ، وتطووج  ـبناء المناھ

لمواجھ��ة المخ��اطر البیئی��ة أص��بح ض��روریا أن تتن��وع المن��اھج أو الم��داخل بتن��وع   ل��ذلك و

وق�د  "  .البیئات مع الحفاظ على انتماء كل منھج بیئي إلى مجتمع معین ثم االنتماء إل�ى بیئ�ة م�ا       

لكن الحقیق�ة أن ھ�ذه   ة أشكال تبعا لنوعیة البیئات ، و عدیعترض البعض على كون المنھج یأخذ    

الرؤیة للمنھج أخذ بھا العدید من الدول ، فأخذ بعضھا بالمناھج البیئیة الخالصة و أض�یفت إل�ى       

. و أخذ البعض باتجاه آخر ھو إدم�اج المف�اھیم البیئی�ة ف�ي المن�اھج القائم�ة          .. المناھج الدراسیة   

بالق��در ال��ذي ت��سمح ب��ھ ي من��اھج قائم��ة ی��تم ب��شكل تلق��ائي والبیئی��ة ف��یالح�ظ أن إدم��اج المف��اھیم  و

   ) . 175 ، 2001 فارعة محمد حسن ،أحمد حسین اللیقاني ( ".دودھا و ح ادة دراسیةـطبیعة كل م

توجھ مراكز البحوث اھتماما واضحا إلى قضیة المناھج الموجھة بیئیا ، كما یلقى ھذا و

ى األمة العربیة ، و كذا على المستوى العالمي ، والقصد من اإلتجاه اھتماما بالغا على مستو

  ق من ذلكـلكن المسألة أعمیا لیس مجرد معلومات عن البیئة ووراء المناھج الموجھة بیئ

أخطار وما یلحق بھا من مشكالت  والوجدان من أجل صالح البیئة وفھي متعلقة بتشكیل الفكر"

نمط الفكر لیم على مستوى االھتمام الرسمي ومناھج التعیعتمد الجانب البیئي الذي تتضمنھ و.. 

بیئي من مستوى دراسي إلى التربوي السائد أو الحاكم ، باإلضافة إلى أنھ یختلف وزن البعد ال

خبراء كل ة  ومن مادة دراسیة ألخرى حسب الوزن البیئي الذي یقرره خبراء البیئآخر ، و

   ) . 175 ، 2001 حسن ، أحمد حسین اللیقاني ، فارعة محمد. (مادة 

 الدراسات التربویة الحدیثة أن العوامل التي هتؤكدمن خالل ما ومما سبق یمكن القول 

تؤثر في نواتج التعلیم من النواحي البیئیة تختلف من بیئة ألخرى و من فصل دراسي آلخر ، 

و إثراء الخبرات إال أن المعلم یبقى ھو العامل أو العنصر التعلیمي األكثر تأثیرا في إنجاح 

 من محتوى المنھج الدراسي ، و لكن في ظل %70قد یكون الجانب البیئي یمثل . " البیئیة 

یقوم المعلم یقوم بالتدریس المعتاد  والممارسة التقلیدیة ال یكون لھذه النسبة أي قیمة تذكر ، ف

 من المنھج %20في المقابل قد یكون الستظھار شأن المعارف األخرى ، والطالب بالحفظ و ا
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القیادات التربویة نجد أن وم ـفي الجانب البیئي و لكن مع وضوح الرؤیة و الوعي لدى المعل

 ، 2001، أحمد حسن اللیقاني وفارعة محمد حسن (  ".%70ھذه النسبة أكثر فاعلیة من نسبة 

حتى ، فیھ القابل لالستثمار  والمفعل المعلم ھو العنصر  بأناإلقرارلذلك ال بد من    ) .179

  . غایات واألھداف التحقق وة ـتنجح العملیة التعلیمی

یسھم المدخل البیئي في حال  " : ) 88 ، 2006یسري مصطفى السید ،(وبھذا الشأن یقول 

تخطیطھ وتنفیذه جیدا ، في تحسین تدریس العلوم وتوظیفھا في ربط المتعلم ببیئتھ ، ونمو 

ب التنمیة التي غالبا ما تخلف وراءھا مشكالت بیئیة ضمیره البیئي  خاصة في ظل األخذ بأسبا

، لكن ھذه النتائج ال تتحقق تلقائیا ، فتحقیق األھداف الطموحة لھ متطلبات جوھریة وأھمھا 

المعلم المؤمن بعملھ ، الواعي لمشكالت بیئتھ ، الحائز لمھارات حل مشكالتھا وتربیة طالبھ 

ھج أداة وطریقة لتحقیق الثقافة العلمیة والتنور البیئي بیئیا ، ومصمم المنھج الذي یرى في المن

  " . ألجیال المستقبل 

 ودون االستخفاف بین كل عناصر العملیة التعلیمیةمشروعا با  یبقى التكامل مطللذلك 

     .بشأن أي منھا 

  : التعلیم البیئي في العالم ممارسات : خامسا 

ضایا البیئة في نسیج المواد الدراسیة إن كثیر من المناھج الدراسیة الیوم تستوعب ق

المقررات بالمراحل التعلیمیة المختلفة ، ألن البیئة لیست بحثا أو مقررا دراسیا منفصال عن 

ھذا ھو و. الدراسیة البیئیة اتجاھا لھا لعل األفضل أن تأخذ المناھج و.. الدراسیة المعروفة 

 ـ 2005كاظم مقدادي ، .(  في مراحل التعلیم الفكر الذي بدأ یأخذ طریقھ إلى المقررات الدراسیة

2006 ،52 . (   

حیث نجد ذلك واضحا أكثر في المجتمعات المتقدمة ، التي قطعت أشواطا في مجال 

مع اإلشارة ي ذلك أسالیب التعلیم البیئي ، وتطعیم المواد الدراسیة بموضوعات بیئیة ، متبعة ف

یة في التعلیم في الدول المتقدمة كان متزامنا تقریبا في إلى أن ذلك االھتمام بإدخال البرامج البیئ

ث ـأما في دول العالم الثال . 1972اغلبھا مع تاریخ اإلعالن العالمي للبیئة بستوكھولم عام 
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رددة أو ـباألخص العالم العربي فقد تأخر األمر في أغلبھا ، حتى أن بعض الدول مازالت متو

  .لم تتخذ قرارات حاسمة بھذا الشأنلیم البیئي أو باألحرى شبھ مترددة في االھتمام بأمر التع

دول عربیة حول ج أو باألحرى تجارب دول أجنبیة وفي ما یلي نعرض بعض النماذ و

اتجاھات التالمیذ بمعنى درجة تعدیل سلوكیات وفي  دوره  البرامج البیئیة في التعلیم ، وإدخال

  :  التوعیة البیئیة الناجمة في تلك الدول

  :  ـ  التعلیم البیئي في الوالیات المتحدة األمریكیة 1

منذ وقت لیس ببعید لم یكن االھتمام بالتعلیم البیئي كما ھو علیھ اآلن ، حتى في نھ وإ

نذكر التي أجریت على النطاق العالمي وفقد دلت الدراسات " الوالیات المتحدة األمریكیة ، 

بوعات متحدة األمریكیة حول ما تحتویھ المطمنھا الدراسات التي أجریت في الوالیات ال

ة وتبین ــمواد تتعلق بالتربیة البیئیة و استغالل الموارد الطبیعیالمدرسیة من كتب ومجالت و

الثانویة أن اب مقرر في المرحلة االبتدائیة ومن بین ألف كتمن خالل ھذه الدراسات أنھ و

المحافظة علیھا نحو طبیعیة وة لشرح موضوع المصادر المتوسط عدد الصفحات المخصص

 ) . 15 ، 2003 العجي،  درویش وھبي، ابتسام محمودصالح".(ربع صفحة في الكتاب الواحد 

 البدایة متدن من حیث معنى ذلك أن األمر أو الشأن البیئي في المدرسة األمریكیة كان في

  . األھمیة 

والیونسكو  المتحدة للبیئة الصادرة عن مؤتمر األمم ) 96(  في االعتبار بالتوصیة اأخذو

 بدأ االھتمام  ،ما تالھا من مؤتمرات و1975اص بالبیئة في مطلع عام علیم الختالمتعلق بالو

ة في الدول خاصرامج الدراسیة یتزاید باستمرار وبتضمین الموضوعات البیئیة في الب

 یة ھناك برامج بیئیة علىو فیما یتعلق بالبرامج البیئیة في الوالیات المتحدة األمریك" ، المتقدمة

من األمثلة ھناك قانون في والیة كالیفورنیا الیات أو على المستوى القومي ، ومستوى الو

یفوض وزارة التربیة للوالیة على تشجیع فرص التعلیم بما یخص التربیة البیئیة و كذا والیات 

ع برامج بیئیة و مناھج كفلوریدا و بنسلفانیا و نیو جرسي ینص قانون التربیة البیئیة على وض

وھبي ، ابتسام محمود صالح ( " .الت البیئیة ـللمدارس لتعزیز الوعي البیئي و حل المشك

 وكما نالحظ فقد أخد ذلك وقتا طویال لیتحقق لدیھم درجة من  ).118 ، 2003ي ، العجدرویش 
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في تدریب سراع الدول النامیة إالوعي بالبیئة ومشكالتھا ، األمر الذي یستدعي ضرورة 

معلمیھا وتطویر مناھجھا بھذا الشأن حتى ال یضیع علیھا مزیدا من الوقت الالزم للحصول 

  .على النتائج المطلوبة 

 المتحدة في الوالیات" التعلیم البیئي "  ما یعرف بقانون 1990قد صدر في عام ھذا و

رس ، و طالب ھذا القانون قد حاز ھذا القانون موافقة األغلبیة الساحقة في الكونغاألمریكیة ، و

بإنشاء مكتب للتعلیم البیئي داخل كل بناء لوكالة حمایة البیئة ، و یطالب الحكومة الفیدرالیة أن 

ة كما حدد ھذا القانون ـتعمل من خالل مكاتب وكالة حمایة البیئة مع المؤسسات التعلیمیة المحلی

وربما یتطلب الوضع في ) . 137، 2007عصام توفیق قمر،.( مصطلح التعلیم البیئي تحدیدا دقیقا

بعض الدول المتخلفة أن تأخذ التجربة األمریكیة في التعلیم البیئي كنموذج مع الحرص على 

 في المجتمع الجزائري ، كأن التویزةجتماعیا مثل إعدم التنازل عن األمور التي تعد تراثا 

لتشجیر وغیرھا ضمن أسلوب یجري الربط بین ھذا التقلید وبین حمالت تنظیف األحیاء و ا

  .القصص مثال 

رة ھناك برامج بیئیة كثیالسابق باإلضافة إلى القانون ففي الوالیات المتحدة األمریكیة و 

للعلوم " ففي والیة فیرمونت " من مؤسسة تعلیمیة إلى أخرى ،تختلف من والیة إلى والیة ، و

 ، جل المستقبلأ التعلیم البیئي من ى یسم برنامجا )  Vermontفیرومنت (الطبیعیة یتبنى معھد 

" . م و المواقف اإلیجابیة و االھتمام بالبیئة الطبیعیة قییھدف ھذا البرنامج إلى النھوض بالو

   ) .  138 ، 2007عصام توفیق قمر ، (

لتعلیم لموضوع عن ان ون األمریكیوبالرغم من كل ذلك االھتمام الذي یولیھ المسئولو

مستوى : " أن ـرامج التعلیمیة إال أن بعض الدراسات المیدانیة تؤكد بإدخال البیئة في الب

الثاني عشر بالتعلیم الثانوي بالوالیات المتحدة البیئیة لدى طالب الصفین العشر والمعرفة 

 ھذا في بلد اھتمت وتھتم كثیرا ). 72 ، 2006یسري مصطفى السید ، " .( األمریكیة متدن 

ك بالبلدان التي مازالت لم تدخل البیئة بمفھومھا الحالي في برامجھا بالتعلیم البیئي ، فما بال

ذ أثبتت ذلك الدراسات العلمیة إالتعلیمیة ، مع العلم أن الوقت یمر بسرعة أكثر من ذي قبل ،
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التي أجریت على األبعاد الزمنیة في الماضي والحاضر ، لذلك یفترض حتمیة استغالل كل 

  .مكان  الحیاة بالتحسین البیئي قدر اإلاللحظات من أجل تحسین نوعیة

  :  ـ  البرامج البیئیة في بریطانیا 2

اصة مشكلة التلوث بكل تعتبر بریطانیا أولى الدول التي عانت من مشكالت البیئة و خ

ازدھار التصنیع ھناك في بادئ الق الثورة الصناعیة من ھناك ، وذلك نظرا النطأبعاده ، و

 أولى الدول التي اھتمت بدراسة مشكالت البیئة و خاصة التلوث  األمر ، و لذلك نجدھا من

  و في انجلترا یوجد مدخالن رئیسیان لتضمین التربیة البیئیة مناھج المدرسة الثانویة " حیث أنھ 

الدراسات البیئیة أو العلوم البیئیة كمادة منفصلة عن الجدول الدراسي مع نظام : أولھما 

عصام " . (ج ـتحدید المكونات البیئیة ضمن مادة دراسیة بالمنھ: ھما و ثانی.. عام لالمتحانات 

   ) . 159 ، 2007توفیق قمر ، 

و یرى مجلس المدارس البریطاني أن تراعي المدارس الثانویة عند تدریسھا للقضایا 

   ) : 122 ، 2003العجي ، درویش وھبي ، ابتسام محمود صالح ( البیئیة األسس التالیة 

ة  ـــــــر التربیة للمحافظة على البیئة ، و دراسة مشكالت التلوث ، و الزیادة ال�سكانی  ـ استثما 1

  .و إدخال الوعي البیئي 

  . ـ استخدام المواقف الحیاتیة في البیئة وسیطا یتعلم منھ الطالب 2

  . ـ التركیز على البیئة كقضیة أساسیة للبحث و االستقصاء  3

میة ف�ي بریطانی�ا فیم�ا یخ�ص التعل�یم البیئ�ي أعم�ار الطلب�ة إذ بع�د            كما تراعي المناھج التعلی        

  ابت�سام  ، وھب�ي  محم�ود ص�الح  (یل�ي   ماثالث عشرة سنة یتم التركیز في الدراسات البیئیة على      

  ):122، 2003 العجي،درویش

  . ـ دراسة النظریات و المبادئ العلمیة الخاصة بالمادة و الطاقة و الكائنات العضویة 1

  .سة كیفیة استخدام النظریات و المبادئ العلمیة لتفسیر الظواھر البیئیة  ـ درا2

  . ـ معرفة أثر العلوم البیئیة في حیاة األفراد و المجتمعات و العالم 3

  . ـ تنمیة قدرات الطالب على حل المشكالت بالطرق العلمیة 4

  . ـ تدریس العالقة بین العلوم و التكنولوجیا و البیئة 5
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  .ة الطالب في اكتساب المعارف و المھارات و االتجاھات  ـ مساعد6

ات ـبعض الم�دارس الثانوی�ة االنجلیزی�ة الت�ي ت�ولي موضوع�      ب� یوج�د   " ضف إلى ذلك أن�ھ      

، و یتك�ون ھ�ذا المجل�س م�ن الط�الب      ) مجل�س البیئ�ة   ( م�ا ی�سمى   قضایا البیئ�ة اھتمام�ا كبی�را       و

كم�ا ی�تم التأك�د باس�تمرار     ..  عن كل فصل أعضاء جماعات النشاط المھتمة بالبیئة ، و مندوبین  

ع�صام توفی�ق   . (من أن األخبار المحلیة و العالمیة الخاصة بالبیئة تعرض ف�ي مكتب�ة المدرس�ة         

   ) .161 ، 2007قمر ، 

انخف��اض م��ستوى التن��ور  " : " Gayford ، 2002" و م��ع ذل��ك تثب��ت الدراس��ة المیدانی��ة ل��ـ  

المتوس��طة بالمملك��ة المتح��دة البریطانی��ة كم��ا توص��لت   البیئ��ي ل��دى معلم��ي العل��وم ف��ي المرحل��ة   

  )82 ، 2006یسري مصطفى السید ، " .( إلى نفس النتائج  ) 2004عبد المسیح سمعان ، ( دراسة 

مكانی�ات الموج��ودة ف��ي المجتمع�ات النامی��ة وخاص��ة   ل��ى اس�تغالل ك��ل اإل إم�ا ی��دعو م�رة أخ��رى   

یم البیئي ، وبدون تحفظ ال بد من استخدام الدین ثراء مشروع التعلإسالمیة منھا في العربیة واإل

 ف�ي التعل�یم البیئ�ي لیك�ون ب�دیال      - الق�وي ب�ھ   اإلسالمیة اعتقاد الشعوب -سالمي بكل معطیاتھ    اإل

نم�ا ق�د ح�ان الوق�ت     إمكانیات ل�دى ھ�ذه ال�دول ، وال ی�نم ھ�ذا األم�ر ع�ن الذاتی�ة و            عن ضعف اإل  

عج��اب تخدام ال��دین ، عل��ى ال��رغم م��ن اإل  ح��ساس ب��النقص عن��د التوج��ھ نح��و اس��  للك��ف ع��ن اإل

  .ذا ما تشبثوا بدینھم إبالغرب 

  :  ـ  البرامج البیئیة في مصر 3

إن المتتبع ألحوال و واقع التعلیم البیئي في مصر یالحظ أن ھناك جھود تبذل في ھذا 

تصدر حیث " المجال ، إال أن ما یتعلق بھذه الجھود ال یزال یأخذ شكال نظریا أكثر منھ عملیا 

وزارة التربیة و التعلیم بعض النشرات لعمل بعض المسابقات أو المحاضرات في مجال البیئة 

كما یتم دمج بعض المفاھیم و القضایا البیئیة في المناھج ). " 250، 2005عصام توفیق قمر،".(

 البرامج التعلیمیة لمختلف المراحل الدراسیة ، و األنشطة الصفیة و غیر الصفیة ، إنشاءو

إدارات التربیة البیئیة بوزارة التربیة و التعلیم و مختلف مستویاتھا التنظیمیة،و إجراء 

وتكشف . ) 2000،189السید سالمة الخمیسي،".(المسابقات البیئیة بین التالمیذ و بین المدارس 

أجل البرامج البیئیة لدیھا لما یعرف بالتعلیم من  الدراسات في مصر و الدول العربیة عن افتقار
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فصاح والحث والتصریح البیئة ، حیث تكون الموضوعات البیئیة تقلیدیة أكثر، أي بدون اإل

  . بالقیمة المراد غرسھا من خالل القضایا البیئیة التي یتم تناولھا خالل تنفیذ المنھج  

و قد حاول المھتمون بقضایا التعلیم في مصر إدخال التربیة البیئیة ضمن مناھج التعلیم 

ي بوسائل متعددة ، إال أن تأكید النظام التعلیمي على الحفظ و االستظھار للحقائق كان األساس

 و ینطلق مشروع تدعیم ..ذ یـدائما عائقا دون تحقیق قدر یذكر من التربیة البیئیة لدى التالم

التربیة البیئیة و نشر الوعي البیئي في مصر من مسلمة ھامة تتعلق بأھداف و محتوى مناھج 

م و تشیر إلى أن ھذه المناھج تعنى ببعض المسائل البیئیة  و لكن ھذا االھتمام جاء في العلو

   ) .69 -68 ، 2006یسري مصطفى السید، .(  أغلبھ غیر مؤثر بشكل حقیقي في الناشئة

و تبقى الدراسات المیدانیة تثبت في كل مرة وجود انفصال تام بین اتجاه األفراد نحو 

ھم نحوھا ، إذ یعبرون عن المسئولیة التامة تجاه البیئة ، ثم یفعلون عكس البیئة و بین سلوكیات

  .اتجاھھم 

عبد الرحمن (  لـ األمیة البیئیة بین الشباب الجامعي و تكشف دراسة میدانیة بعنوان  

ألفراد  الثقافة النظریة و السلوك الفعليعن وجود فروق بین  ) 212، 1997محمد العیسوي،

لذلك فالبطولة تكمن في تحویل معلومات الناشئة و معارفھم البیئیة إلى واقع ، مجتمع الدراسة 

  . سلوكي حیال البیئة

  :  ـ  البرنامج البیئي في الكویت 4

لقد تم في الكویت وضع مقررات بیئیة في المرحلة الثانویة ، منھا اإلنسان و البیئة  لطلبة 

 البیئة ، و مكونات البیئة ، التوازن الصف األول ثانوي ، و من مفردات ھذا المقرر معنى

و ھناك مقرر .. الطبیعي للبیئة ، استثمار البیئة ، الموارد الطبیعیة ، و بعض مشكالت البیئة 

محمود صالح ( ..وضوعاتھ ھو الطاقة و تحوالتھا آخر مكمل ھو اإلنسان و الطاقة و أھم م

مقرر ثالث یسمى " إلضافة إلى ذلك و ھناك با  ) .131 ، 2003العجي ، درویش وھبي ، ابتسام 

ثقافة بیئیة و یتم تدریسھ للصف الثالث أدبي و أھم مفرداتھ مكونات البیئة الحیة و غیر الحیة 

و بعض .. ي و الدورات الطبیعیة ، و السلسلة الغذائیة ــ ، و التوازن البیئبعضھابعالقتھا و

   ) .131 ، 2003ي ، العج  درویشوھبي ، ابتساممحمود صالح (   .مشكالت البیئة 
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و كما ھو واضح فإن األمر نفسھ یتكرر تقریبا في جل التجارب التعلیمیة البیئیة ، إذ نجد 

األدبیات في التعلیم البیئي " التعلیم عن البیئة و ال نجد التعلیم من أجل البیئة بالرغم من أن 

  " : تؤكد بأنھ یقوم على أسس ثالث 

  ) .ارف و المعلومات المع( ـ التعلیم عن البیئة 

  ) .المھارات ( ـ التعلیم من البیئة 

   ) . 161 ،2007 ، وآخرون ربیعأحمد ) . ( االتجاھات و القیم ( ـ التعلیم من أجل البیئة 

ففي الدراسات المیدانیة ثبت أن مناھج العلوم الكویتیة تفتقر للمفاھیم و القضایا البیئیة 

، و ھي نسبة منخفضة   ) %22( ایا البیئیة في المناھج الرئیسیة حیث بلغت نسبة ورود القض

یسري مصطفى السید  . ( كما لوحظ أن المعالجة المنھجیة للمفاھیم البیئیة ضعیفة بصفة عامة 

وھو ما یحدث في أغلبیة الدول العربیة مثل السعودیة و البحرین و الیمن ،إذ  ) . 71 ،  2006

ة و الصحیة لتدھور البیئة ـ االجتماعیة و االقتصادییسجل تدني اھتمام المناھج بالمضامین

ا و مكوناتھا و ھذا في إطار ما ـیكون تناول البیئة في المناھج متركزا حول البیئة و ظواھرھو

  ) . Education About The Environnent. (یسمى بالتعلیم عن البیئة 

م یكون عائده على البیئة أن ھذا التعلی: "   )72 ، 2006یسري مصطفى السید ، ( و یقول 

فدراسة الطالب للطیور قد تعرفھم بخصائصھا لكنھم ال یدركون مكانة .. محدودا أو معدوما 

الطیور في نسج المجال الحیوي ، و قیمتھا في النظام البیئي  ، لذا قد یصطاد الطالب الطیور 

       " .راض ــتعرضھا لالنقلمجرد اللعب بھا دون إدراك لقیمتھا في التوازن الحیوي ، أو احتمال 

تدني الوعي البیئي لطالب " بأن  ) 73 ـ  72 ، 2006یسري مصطفى السید ، (  كما یضیف      

مراحل التعلیم قبل الجامعي في مصر و الوطن العربي و سلبیة اتجاھاتھم البیئیة أمرا متوقعا 

ة المعنیة بتربیة الطالب في ضوء الوضع الراھن لمناھج العلوم و ھي أكثر المناھج الدراسی

بیئیا ، كما أن ھذا الواقع السیئ ال یسایر الوعي العالمي المتزاید بخطورة المشكالت البیئیة 

  " .المتفاقمة 

و رغم ھذه النتائج المتدنیة فإن مجرد الدخول في تجارب إدخال التعلیم البیئي إلى 

د في تدارك الخطأ و التصحیح المدرسة و الفشل في الحصول على النتائج المرجوة قد یساع
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بحیث تتحقق تلك النتائج تدریجیا ، خاصة و أن الدول الغربیة على تقدمھا سجلت في مناھجھا 

ات ـــنقائص على مستوى التعلیم البیئي و على مستوى النتائج المتوصل إلیھا من حیث سلوكی

في االرتباط بین و اتجاھات الطالب نحو البیئة ، فطالب ھولندا مثال سجل لدیھم ضعف 

  .معارفھم البیئیة و اتجاھاتھم نحو البیئة و بین سلوكیاتھم البیئیة المسئولة 

لذلك تحاول ھذه الدراسة الحالیة معرفة و لو القلیل جدا عن واقع ما یقدم في التعلیم من 

ویتین جل البیئة ، و تركز خاصة على إسھام المعلم بالتحدید في المرحلة الثانویة و ھذا في ثانأ

  .بوالیة سكیكدة 

  : ـ التعلیم البیئي في الجزائر  5

ما قیل عن العثور على ال أن إال نسبق األحداث عند التحدث عن التعلیم البیئي في الجزائر     

اس��تدعى  - أم��ام م��ا قی��ل ع��ن التعل��یم البیئ��ي ف��ي ب��اقي ال��دول  -ھ��ذا الموض��وع وھ��و ض��ئیل ج��دا  

  .لیھ إالتطرق 

ھ�ي  وة بیئی�ة   ـیة الناجعة ھي تلك التي تمھد الطریق أمام نشوء وعي و ثقاف   إن السیاسة البیئ      

التي تربط النظام االیكولوجي بالنظ�ام التعلیم�ي حی�ث ت�م إدراج دروس ح�ول البیئ�ة ف�ي الط�ور          

س�ھام بلقرم�ي ،   . ( التعلیمي األول ، و طبع كتاب مدرسي لمقیاس التربیة البیئیة للطور الثاني          

   ). 2006ة جویلی ، 29:العدد

ارتأت الحكومة تأسیس مدرسة لتعلیم " و قصد بناء جیل جدید یھتم بالحفاظ على البیئة 

ار  ـتالمیذ االبتدائي أھمیة االعتناء بالتنوع البیولوجي الذي تزخر بھ الجزائر و لم یكن اختی

ي أكبر   الحتضان ھذه المدرسة اعتباطیا بل كان مدروسا كونھا تقع فحدیقة التجارب بالحامة

دروسا تعلمھم كیفیة الحفاظ على .. إذ یتابع تالمیذ األقسام االبتدائیة .. حدیقة نباتیة في الجزائر

 و تأمل السلطات في أن تساھم الدروس في توعیة الشباب باحترام البیئة و مخاطر ..البیئة 

ة ھذه ھي و مدرسة التربیة البیئی.. التلوث و ھي مواضیع عادة ما ال تناقش في الجزائر 

 حول ..و ھي مجھزة بأحدث الوسائل التقنیة و المكتبات .. األولى من نوعھا في الجزائر 

مدرسة التربیة البیئیة تعلم شباب : " سعید جامع (  .النباتات و العلوم البیئیةوالحیوانات 

   .www.maghrebia.com). "العاصمة الجزائریة الحفاظ على الطبیعة 
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ون بالطاقة الشمسیة قصد تحسیس األطفال بضرورة الحفاظ على كما أن التجھیزات تم

 في عددھا ) لوسوار دالجیري (الطاقة و البیئة ، و قد صرح مدیر حدیقة التجارب لصحیفة 

أن مدرسة التربیة البیئیة تلقن األجیال الصاعدة : "  مایو و ھو عبد الرزاق زریات بما یلي 18

 و تجدر اإلشارة ھنا إلى أن أربعة ،"  على الحفاظ على البیئة مبنیةمفاھیم التنمیة المستدامة ال

أساتذة في ھذه المدرسة من خریجي الجامعة الجزائریة في اختصاص البیئة یتكلفون بتقدیم 

 العاصمة لقربھا من الحدیقة  إال أن ابتدائیاتستقبل فقط تالمیذ یو  ..الدروس لألطفال 

خرى المجاورة أصبح مدراء ھا یھتمون أكثر باالستفادة المؤسسات االبتدائیة في الوالیات األ

مدرسة التربیة البیئیة تعلم شباب العاصمة الجزائریة : " سعید جامع . ( من برنامج المدرسة 

   .www.maghrebia.com). "الحفاظ على الطبیعة 

ة  ـ معرف� جل تعزیز ال�وعي ح�ول  أجاءت أھداف برنامج التربیة البیئیة في الجزائر من        وقد  

.. صون اإلرث الطبیعي ، و محاربة أس�باب ت�دھور الطبیع�ة و احت�رام الت�وازن االیكول�وجي        و

ل ـ��ـ  م��ن خ��الل تنظ��یم أی��ام تعلیمی��ة و محاض��رات و ورش عم     ی��ة وتوعت��م ترتی��ب ن��شاطات   و

كذلك تم إعداد دلیل للمربین البیئیین في الجزائر كما ت�م إنت�اج م�واد تعلیمی�ة بیئی�ة           .. معارض  و

  ) . -www.beeaty.tv ( ..."أھداف برامج التربیة البیئیة في الجزائر .( " ألعشاب الطبیة عن ا

      ورغم تلك المجھودات المبذولة فإنھا ال ترقى ألن تكون تعلیما بیئیا  بال�صیغة الت�ي دع�ت         

 البیئی�ة   والمؤتمرات الدولیة بشأن توجیھ التعلیم توجیھا بیئی�ا أول�ى أھداف�ھ التوعی�ة       تإلیھا الندوا 

للناشئة ، خاصة في الجزائر كدولة سائرة في طریق النمو وتحتاج أكثر للتعلیم البیئي والتوعیة   

البیئی��ة للناش��ئة م��ن أج��ل حمای���ة البیئ��ة والحف��اظ علیھ��ا ألن تل���ك الناش��ئة ھ��ي الت��ي  ست���صنع            

  .نمیة القرارات في المستقبل والتي یفترض أن تتخذ التنمیة المستدامة كنھج لسلك طریق الت

یمكن القول من خالل ما سبق أن التوعیة البیئیة للناشئة تتطلب تعلیما یخضع لخبرات   

 ولعلنا نالحظ امتداد أثر  ،مباشرة ومخططة ومقصودة لتنظیم التفاعل بین اإلنسان والبیئة

ة األجیال القادمة لذلك فالحاجة ماسة للجھود التربویلى إنسان ذاتھ واإلالمشكالت البیئیة إلى 

، لمواجھة ھذه المخاطر، وال یقتصر األمر على ما یبذل من جھود على المستوى المدرسي 

وھذا یشیر  ،  مدنیة أو الةحكومیالولكن یشارك في ھذه المسؤولیة جمیع مؤسسات المجتمع 
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 وضرورة  وتعدیل االتجاھات نحو البیئةالتوعیة البیئیة أن عالج ھذا األمر یكمن في لىإ

 في ذلك ، ولقد أصبح التعلیم البیئي في العدید من دول العالم بمثابة تحد یرفع مشاركة الجمیع

لمكافحة المشكالت البیئیة والحد من تفاقمھا والقضاء على الجھل بھا وھو تعلیم یتركز حول 

المشكالت ویرتبط بالقیم وبالمجتمع المحلي في الحاضر والمستقبل ، وتواجھ برامج التعلیم 

تربویة ، وھي خاصة بتطبیق ھذا النوع من التعلیم ، وأخرى خاصة بمحتواه ، البیئي مشكالت 

 في التعلیم البیئي ، وأما عوثالثة خاصة بالبرنامج الدراسي ، ورابعة خاصة بالمفاھیم والتنو

صعوباتھ فتتعلق بكیفیة تطبیق اآلراء والمفاھیم والمھارات الجدیدة ، ومھما تكن الصعوبات 

 لذلك نجد أن كل دولة تدرس وتبحث في یئیة ھي الھدف األسمى للتعلیم البیئيتبقى التوعیة الب

وقد یؤخذ بھا والبحث عن الحلول المناسبة لھا  المشكالت البیئیة حولتجارب األمم األخرى 

مباشرة وقد یتم إجراء تعدیالت طبقا لحجم المشكلة ونوعھا، ومدى تأثیرھا وقد ترفض ھذه 

 وھو أمر یجعل من  ،ث في أسالیب جدیدة مبتكرة من الواقع ذاتھ كلیة ویتم البحبالتجار

 وظروفھ ومدى توافر وإمكاناتھ أمرا یرتبط بطبیعة المجتمع  البیئیةمواجھة المشكالت

، لذلك ومن خالل الدراسة الحالیة  تتم محاولة معرفة إسھام األساتذة  البحثیة الالزمةاإلمكانات

 خالل المقررات الدراسیة ومن خالل المبادرة الشخصیــــة في التوعیة البیئیة للتالمیذ من

وذلك من وجھة نظرھم وعلى المستوى المحلي وبالتحدید في الثانویة متعددة االختصاصات 

  . والیة سكیكدة -بأم الطوب وثانویة مصطفى بن بولعید ببني والبان 

           

    

 

  
  
  



 جراءات المنھجیةاإل..................................................................................................... ...........الخامسالفصل 
                                                                                            

 
 

150

   :مجاالت الدراسة : أوال 

ألطر مترابطة الحلقات تتساند فیھا اجتماعي ككل وحدة متكاملة وحث اإل البیمثل

بحیث ال یكون البحث ) الجانب المیداني(األطر التجریبیة و) الجانب النظري(التصوریة 

 الفكري الجاھز دون مقابلة ذلك بالواقع كما ال یكونعرض للنظریات أو التراث النظري و

  . بسندات نظریة  االرتباطأحداثھ دون جتماعي مجرد عرض للواقع وبحث اإلال

فیھا من استعراض ألھم المفاھیم والمقاربات بعد ما تم و لذلك فإن الفصول السابقة و

لدراسة من ا التالیة لوفي الفصنھ وإف، ول البیئة والتعلیم  والمعلم السوسیولوجیة حالنظریة و

لى طرق في ھذا الفصل إم التتیھم ما في الجانب المیداني حیث سأیتم عرض سالمیدانیة 

  الدراسة منھج، والزمني ي تضم مجالھا المكاني ، البشري والتاإلجراءات المنھجیة للدراسة و

   . أدوات جمع البیاناتو

  : سیتم التطرق لھا على التوالي ف ثالث مجاالت رئیسیة يجتماعإلكل بحث وبما أن 

  : كاني  ـ المجال الم1

وقد أجریت .  الجغرافي أو المكاني النطاق المكاني إلجراء البحث المیداني لاجیقصد بالم

  : ھذه الدراسة في ثانویتین ھما على التوالي 

 ـ الثانویة متعددة االختصاصات ـ أم الطوب ـ و ثانویة مصطفى بن بولعید ـ بني والبان ـ

  . و كالھما بوالیة سكیكدة 

  :  بالثانویة متعددة االختصاصات بأم الطوب ـ التعریف1 ـ 1

 ، أما مساحتھا 2 م18683، مساحتھا الكلیة تقدر بـ 1986 تم فتح أبواب ھذه الثانویة بتاریخ 

   .2 م8689فتقدر بـ ) المھیأة(  المساحة المبنیة ا ، و أم2م 1000الخضراء فتقدر بـ 

  .حجرة ) 23( ـ عدد حجرات الدراسة 

  .مخابر  ) 05( ـ عدد المخابر

  ) .880( عدد تالمیذ الثانویة -

  .نصف داخلي، أما نظام الثانویة فھو داخلي ومكتبة إلعالم اآللي ولبھا مطعم ومرقد وقاعة 
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  :  ـ التعریف بثانویة مصطفى بن بولعید ببني والبان2 ـ 1

   .2 م6000 ، مساحتھا 1987و تم فتح أبوابھا عام 

  .ةحجر ) 16( ـ عدد حجرات الدراسة 

  .مخابر  ) 03( ـ عدد المخابر 

  ) .610( عدد تالمیذ الثانویة -

  .ملعب ، أما نظام الثانویة فھو نصف داخلي ومكتبة ، و إلعالم اآللي ،لبھا قاعة 

 و تجدر اإلشارة ھنا إلى أن بلدیتي أم الطوب و بني والبان ھما متجاورتان ، إال أن بلدی�ة       

ی�ث ع�دد ال�سكان ، حی�ث یبل�غ ع�دد تالمی�ذ ثانوی�ة أم         م�ن ح أم الطوب أكبر من حیث الم�ساحة و     

 ).ة(تلمیذ  ) 610(عدد تالمیذ ثانویة بني والبان ، و)ة(تلمیذ ) 880(الطوب 

  : أما المجال البشري للدراسة فسیتم تحدیده على النحو التالي 

  : ـ المجال البشري 2

 ) 87(  الثانویتین ھوكلي لألساتذة بكالفي البدایة ال بد من اإلشارة إلى أن العدد ال

مادة ) 13( یتوزعون على بالثانویة المتعددة االختصاصات) ة(أستاذ ) 54(  نجد ذإ) . ة(أستاذ

 ) 33(أما بثانویة بني والبان فیبلغ عدد األساتذة ، ) أ( دراسیة وذلك كما یوضحھ الجدول 

ختیار إلعلم أن ، مع ا) ب(مادة دراسیة كما یوضحھ الجدول ) 12(یتوزعون على ) ة(أستاذ

من ) األساتذة ( جراء الدراسة المیدانیة كان من أجل تقریب عدد المبحوثین ثنتین إلإثانویتین 

لنتائج   أستاذ ، وبالتالي توسیع المجال البشري للدراسة ، بما یضمن مصداقیة أكثرةالمائ

ع الدراسة ختبار صحتھا أو خطأھا في ھذا المیدان ، وبما أن موضوإالفرضیات التي سیتم 

ن المقررات الدراسیة المعنیة بالدراسة ھي كل إسوف یتم  تناولھ من وجھة نظر األساتذة ف

فاألمر متعلق بكل ما . المقررات التي یكلف األساتذة بتدریسھا كل ضمن مادتھ الدراسیة 

یدرسھ األساتذة من مقررات في التعلیم الثانوي ، بغض النظر عن تخصص التالمیذ الذین 

 ).السنوات الثالث للتعلیم الثانوي (ونھم و المستوى الدراسي لھم یدرس

  :ین المجال البشري للدراسة أكثر من خالل الجداول التالیة ویتب 
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  الختصاصات على المواد الدراسیةیبین توزیع أساتذة الثانویة المتعددة ا :)  أ (  جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الطوبأم ببالثانویة متعددة االختصاصات   مكتب األمانة:المصدر

  

  

تصنیف األساتذة حسب        

  المواد

  

  المواد الدراسیة 

  دد األساتذة لكلع

  راسیةدمادة 

  06  الریاضیات

  06  الفیزیاء

  06  األدب العربي

  05  االجتماعیات 

  06  الفرنسیة

  05  االنجلیزیة

  02  التربیة البدنیة

  03  الفلسفة

  06  العلوم الطبیعیة

  03  العلوم اإلسالمیة

  04  تكنولوجیا 

  01  تسییر و اقتصاد

  01  اإلعالم اآللي

 )ة(أستاذ     54  ة مادة دراسی13

  

0 1 ــم     ــ ـــ ـــدول رق ــ ــ للج ــي  ــ ــم تخطیطــ ــ ـیات رســ ریاضـ

ـاء  فیزیـ

أدب عـربي 

ـات  اجتماعیــــ

ـیة  فرنس

ــة  انجلیزیــ

ــة   ــة بدنیـ تربی

ـفة  فلسـ

ــة   ـوم طبیعی علـ

ـوم إســالمیة   عل

ـا  تكنولوجیـــــ

ـییر و إق  تســ

إعـالم آلــي  
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  .یبین توزیع أساتذة ثانویة مصطفى بن بولعید على المواد الدراسیة  : )ب(جدول 

  

   

  

  

  

  

0 2 رس������م تخطیط������ي للج������دول رق�������م     

ـیات  ریاضـ

ـاء  فیزـی

أدب عربي

ـات  ــ ــ اجتماعی

فرنسـیة 

ـة  ــ انجلیزـی

ـة   ــ ـة بدنی تربـی

فة  فلسـ

ـة   وم طبیعـی عـل

علوم إسـالمیة 

ـا  ــ تكنولوجـی

ي  إعالم آـل

  

  

  

  

  

  بني والبانبنویة مصطفى بن بولعید مكتب األمانة بثا: المصدر 

  

  

  

  

  

تصنیف األساتذة حسب 

  المواد

  المواد الدراسیة 

  عدد األساتذة لكل

  مادة راسیة

  04  یاتالریاض

  04  الفیزیاء

  03  األدب العربي

  03  االجتماعیات 

  03  الفرنسیة

  02  االنجلیزیة

  02  التربیة البدنیة

  02  الفلسفة

  04  العلوم الطبیعیة

  02  العلوم اإلسالمیة

  03  تكنولوجیا 

  01  اإلعالم اآللي

  )ة( أستاذ 33   مادة دراسیة12
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  :  ـ المجال الزمني 3

 إلى غایة 2008من أوائل شھر أكتوبر  ( ة ونصفإستغرق إنجاز الدراسة الحالیة سن

  :تبعا للمراحل التالیة  ) 2010 أفریلأوائل شھر 

  : ـ المرحلة األولى 

ة إل��ى زی��ارة   ف��ھ ، باإلض��اف  أھداختی��ار موض��وع البح��ث ، وتحدی��د إش��كالیتھ و            ت��م فیھ��ا إ 

م�ا  و ض الدراس�ات  اإلط�الع عل�ى بع�   جل البح�ث الوث�ائقي و  أالخارجیة من المكتبات الجامعیة و 

محاول�ة معرف�ة ك�ل    نترن�ت و تعلق منھا بالموضوع ، باإلضافة إلى المواقع اإللكترونی�ة عل�ى األ      

بطاق��ات وغرافی��ة ونج��از البطاق��ات البیبلی إلبیئ��ة باعتب��اره موض��وع ال��ساعة ، و  م��ا ل��ھ عالق��ة با 

  . القراءة 

 إل�ى نھای�ة   2008م�ن بدای�ة دی�سمبر س�نة         ( اش�ھر  13 التوثی�ق        وقد دامت فترة القراءة و    

التحریر التي استغرقت ثالثة أشھر تم�ت خاللھ�ا ص�یاغة     تلتھا فترة الصیاغة و    ) 2010 أفریل

  .ة الطباعة قبل مباشر شھرمدة لالقسم النظري بكل ما فیھ ، ثم مراجعتھ و تصحیحھ 

  : ـ المرحلة الثانیة 

) متع��ددة االخت��صاصات ( تم��ت أول زی��ارة إل��ى الث��انویتین   وق��د -مرحل��ة الدراس��ة المیدانی��ة  -

صول عل�ى اإلذن   بغ�رض الح�  2009 أواخ�ر ش�ھر م�اي    ف�ي  ) م�صطفى ب�ن بولعی�د     ( ثانویة  و

یص الجامعة على عرض تراخنطالق في الدراسة المیدانیة ، وضبط موعد اإلللقیام بالبحث ، و

كل من مدیري الثانویتین ، كما تم خالل ھ�ذه الزی�ارة أخ�ذ ص�ورة ع�ن جوان�ب واقعی�ة لم�شكلة               

ینبغي اإلشارة إلى أن العمل في الجانب المیداني تم البدء فیھ قبل اإلنتھ�اء م�ن العم�ل    و .البحث  

  .في الجانب النظري نھائیا بمعنى أن المراحل تداخلت نوعا ما 

وب األس��اتذة م��ع م��شكلة البح��ث أث��را ف��ي خل��ق إھتم��ام كبی��ر بی��نھم تج��اه        ق��د ك��ان لتج��ا  و

  .) ملء االستمارات و إضافة بعض المعلومات ( أثناء مقابلتھم  اإلستمارة تطبیقالمساعدة في 
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  : المرحلة الثالثة 

 أس��اتذة م��ن الثانوی��ة متع��ددة  07ت��م فیھ��ا تجری��ب اإلس��تمارة الت��ي وزع��ت ع��شوائیا عل��ى    

بأم الطوب و ذلك لمعرفة درجة فھم المبحوثین لألسئلة ، و ق�د ت�م ملؤھ�ا خ�الل            االختصاصات  

  .صبیحة یوم واحد 

س�تمارة وت�م ح�ذف بع�ض األس�ئلة المك�ررة       على أس�ئلة اإل ثم تم إجراء التعدیالت المناسبة   

) ة(أس�تاذ  ) 48( ى ـــــ عل2009 جوان 13ع اإلستمارة النھائیة یوم لتوزختصار بعضھا ،    إو

 ) 06( م�ا بع�د ت�م توزی�ع االس�تمارة عل�ى       دة االختصاصات بأم الطوب ، ثم فی انویة متعد من الث 

 ج��وان 14، و ف��ي الی��وم الم��والي بع��د ع��ودتھم م��ن عملی��ة ت��صحیح البكالوری��ا  أس��اتذة المتبق��ین 

بثانوی�ة م�صطفى ب�ن بولعی�د ـ بن�ي والب�ان ـ         ) ة(أس�تاذ  ) 33(  تم توزیع االستمارة على 2009

جمعھ�ا ق�د ت�م فیھ�ا الم�ساعدة م�ن م�وظفي ك�ال         ى أن عملی�ة توزی�ع االس�تمارات و     إل� مع اإلش�ارة    

  .الثانویتین 

  :   ـ المرحلة الرابعة 

تم فیھا تنظیم ما تم الحصول علیھ من معلوم�ات خ�الل المق�ابالت ، كم�ا ت�م تفری�غ بیان�ات               

س�ة واإلط�ار    و محاول�ة ربطھ�ا بف�روض الدرا    و ت�صنیفھا ، و تبویبھ�ا ، و ج�دولتھا ،    ةاالستمار

ت�صحیحا  تحری�را ومراجع�ة و  م�ن الدراس�ة   قد اس�تغرقت المرحل�ة األخی�رة    و. النظري للدراسة  

  . أشھرخمسة

  :  منھج الدراسة : ثانیا 

       ینتمي البحث الحالي إلى الدراسات الوصفیة التي تھدف إلى دراسة ظاھرة أو مشكلة 

 لذلك فقد استخدم المنھج الوصفي .زائھا موجودة فعال في المجتمع ، و إبراز مواقف األفراد إ

توفیق  ( "ننا إتباعھ من تشخیص الظاھرة واإلحاطة  بھاكیم" وھو المنھج الذي التحلیلي 

في التوعیة البیئیة من أساتذة التعلیم الثانوي والمتعلقة أساسا بتتبع إسھام ) 85، 2008زروقي، 

،  یة وكذا من خالل المبادرة الشخصیةخالل المقررات الدراسیة التي تحتوي على جوانب بیئ

 مشاھدة ومالحظة دلة األولى عنھومن ثم الوصول إلى استنتاجات قد تكون بعیدة في الو

 ، إال أن تشخیص الظاھرة االجتماعیة عن قرب  یفرض المرور بمرحلة التحلیل لھا ، األرقام
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المة المنھج وكفاءة تقنیات ألن القیمة المعرفیة لما یتم الوصول إلیھ من نتائج تنطوي على س

  .البحث 

عل��ى لیات الت�ي تق��ع  ؤو محاول�ة ت��سجیل بع�ض الم��س  الدراس�ة الحالی��ة  تم��ت م�ن خ��الل  وق�د 

تجاه المجتمع ، مع محاولة الكشف عن اإلرتباط ، مع إس�ھام المعل�م   عاتق المعلم تجاه التالمیذ و  

ذل�ك  لیات المعل�م ، و و م�ن م�سئو  لیةؤولتالمیذ باعتبار ھذا اإلسھام بدوره مس   البیئیة ل توعیة  الفي  

الذي یعد أحد المناھج األساسیة الت�ي  ) المسح الشامل تحدیدا  ( باعتماد منھج المسح اإلجتماعي     

  .جمع المعلومات من الواقع  لمعرفة خصائص مجتمع الدراسة وتستخدم في البحوث الوصفیة

أن ین�ة ، خاص�ة و   عوضا ع�ن الم�سح بالع   و قد تمت اإلستعانة في تطبیقھ بالحصر الشامل       

 ة متعددةفي الثانوی) ة(أستاذ ) 54(  یتوزعون بین )ة( أستاذ87مفردات المجتمع المعاین ھي      

 ،  ف�ي ثانوی�ة م�صطفى ب�ن بولعی�د ببن�ي والب�ان         )ة(أس�تاذ  ) 33( و،  االختصاصات بأم الط�وب     

ال�شامل  ن عدد مفردات مجتمع الدراس�ة المعق�ول ج�دا ی�سمح باس�تخدام م�نھج الم�سح         إوبالتالي ف 

  .الذي یمكن استخدامھ مع مجتمعات الدراسة صغیرة العدد 

ت�صنیفھا ومعالجتھ�ا كمی�ا    ث�م  عن متغیرات الدراس�ة  المعلومات بعد ذلك تم جمع البیانات و     

  .استخالص النتائج وكیفیا ، ثم تفسیرھا و

  :أدوات جمع البیانات : ثالثا 

ھ فھ��م ال��سلوك اإلن��ساني و دوافع��  " ى       إن عل��م االجتم��اع كب��اقي العل��وم األخ��رى یھ��دف إل��   

   ).185 ، 1999، وآخرون نونة خمسعودة " ( نتائجھ و

عتم�اد  اإلبالت�الي  الظ�اھرة أو الم�شكلة المدروس�ة ، و   لتحقیق ذلك ال بد من جمع البیانات ح�ول     و

 ع��ة الموض��وع وخ��صوصیتھ ن طبیوأل" ل��یس جمعھ��ا بطریق��ة اعتباطی��ة ،  عل��ى أدوات معین��ة و

البیانات المراد الحصول علیھا ، كل ذلك الت والفروض التي یطرحھا الباحث و    طبیعة التساؤ و

 185 ، 1999، وآخ��روننون��ة خم��سعودة (".التقنی��ة المالئم��ة  نتق��اء األداة أوإف��رض عل��ى الباح��ث ی

المالحظ�ة فق�د ت�م     وألن منھج المسح االجتم�اعي یف�رض اس�تعمال االس�تمارة أو المقابل�ة ، أ              و).

  .المقابلة ة الحالیة على أداتي االستمارة وساإلعتماد في الدرا
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  : الغیر المقننة  ـ المقابلة 1

ثانویة مصطفى بن بولعید ـ (  الثانویتین تالقد تم إجراء بعض المقابالت غیر المقننة في كل

الل�ذین ھم�ا المج�ال الجغراف�ي     و) ددة االخت�صاصات ـ أم الط�وب ـ     بني والب�ان ـ و الثانوی�ة متع�    

ط��الع بعم��ق عل��ى جوان��ب وخبای��ا    ، وق��د ت��م اللج��وء لھ��ذه المقابل��ة بھ��دف اإل   لی��ة للدراس��ة الحا

موضوع الدراسة ، باعتب�اره موض�وعا ال ی�شغل ب�ال الكثی�رین م�ن أف�راد المجتم�ع المحل�ي ف�ي            

التقنیات التي ال یمكن ألي باحث في مجال عل�م االجتم�اع    وتعد أداة المقابلة من أكثر    "بالدنا ،     

مكانیاتھا ، لما تتیح�ھ م�ن ف�رص لتحقی�ق ك�م ھائ�ل م�ن البیان�ات           إلتغاضي عن   االستغناء عنھا وا  

   ) .191 ، 1999مسعودة كنونة وآخرون، ".( 

ث�انویتین للتعری�ف بموض�وع البح�ث وش�رح أھداف�ھ       یري الد في البدایة مقابلة مع م�      تمت و

ول علیھ��ا  ت��م الح��ص المیدانی��ةالموافق��ة عل��ى إج��راء الدراس��ة ال أن ، إ وغرض��ھ العلم��ي البح��ت 

م�ن الباحث�ة   ، إذ طل�ب  ال�ذي ل�م یك�ن متوقع�ا      األم�ر حت�ى بع�د تق�دیم ت�رخیص الجامع�ة          بصعوبة  

 التربیة بوالیة سكیكدة أوال ، ولكن بعد المقابلة األولى ترخیص من مدیریةالحصول على إذن و

تمارة ری�ب اإلس�  مقابل�ة المبح�وثین لتج   تم السماح بإجراء الدراس�ة و     وباستخدام الوساطة   لثانیة  او

تحفظ�ھ   ق�د ب�رر   حدى الث�انویتین إإعدادھا ، وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن مدیر     األولیة وضبطھا و  

  .تخوفھ من السماح بإجراء الدراسة لكون المشكلة متعلقة بالبیئة و

   : السجالت – 2

ال أن الق�در ال�ذي   إط�الع علیھ�ا   على الرغم من ص�عوبة الح�صول علیھ�ا أو ب�األحرى اإل                 

ا باالطالع علیھ قد تم من خاللھ الحصول على بعض المعلومات والبیان�ات الت�ي أف�ادت        سمح لن 

م�ع مالحظ�ة ال�صعوبة    . في الدراسة المیدانی�ة وخاص�ة فیم�ا یتعل�ق  بالمج�ال الب�شري للدراس�ة         

، وخاص��ة ) الھیك��ل التنظیم��ي م��ثال  ( الكبی��رة ف��ي الح��صول عل��ى أي وثیق��ة تخ��ص الث��انویتین   

  . وكأن األمر یتعلق بثكنة عسكریة . لعید ثانویة مصطفى بن بو

  : ـ االستمارة 3

ألنھ��ا ت��وفر الكثی��ر م��ن  ھ��ي م��ن أكث��ر األدوات اس��تعماال ف��ي بح��وث الم��سح االجتم��اعي    و

االس��تمارة و" اس��تھ ، وف��ي وق��ت ق��صیر ،   البیان��ات الت��ي یحتاجھ��ا الباح��ث ف��ي در  المعطی��ات و
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، ت�ستدعي أی�ضا    ) Pretest( ھا میدانیا  كغیرھا من أدوات جمع البیانات باإلضافة إلى تجریب       

  ). 90ت ،. ددلیو،فضیل ".(ثباتھا التأكد من صدقھا و

ق��د ت��م إع��داد أس��ئلة االس��تمارة ، ث��م ت��م عرض��ھا عل��ى األس��تاذة الم��شرفة ، الت��ي ب��دورھا   و

ة ــــــــــ�ـ اقترحت تعدیالت تم تنفیذھا على أسئلة االستمارة ، خاصة م�ن حی�ث الھیكل�ة المتوازن      

ل�ى  إش�ارة  ، كم�ا ینبغ�ي اإل  كفایة محاور األسئلة لخدم�ة أھ�داف الدراس�ة    لمنسجمة ألجزائھا وو ا 

 م��ن - وخاص��ة ف��ي بن��اء أس��ئلة االس��تمارة ومح��اور الدراس��ة  -س��تفادة المتوقع��ة أن��ھ ق��د تم��ت اإل

تمامھ ، وبحضور األستاذة إاقتراحات األساتذة الذین شاركوا في مناقشة موضوع الدراسة  قبل 

لى أنھ قد إشارة نجاز الدراسة فیما بعد بوضوح أكثر، مع اإلإثراءه لمواصلة إ من أجل المشرفة

ثراء موضوع الدراسة وفقا القتراحات إعتبار اقتراحات األساتذة المشاركین في تم أخذ بعین اإل

  .األستاذة المشرفة 

ری��ب كم��ا ت��م ح��ذف بع��ض األس��ئلة الزائ��دة ع��ن الحاج��ة أو المك��ررة ، ث��م بع��د ذل��ك ت��م تج  

س�ؤاال   ) 45( مبحوثین ، لیتم تعدیلھا النھ�ائي ، و تقل�یص أس�ئلتھا م�ن           ) 07( االستمارة على   

  . ھو عدد معقول لتشجیع المبحوثین على التعاونسؤاال  ، و ) 39( إلى 

وب ـــــ�ـ الحقیقة أن المبحوثین لم یجدوا أیة صعوبة في فھم االستمارة ال م�ن حی�ث األسل        و

اس�تغرقوا  وأن الباحثة كانت حاضرة معھم في كلتا الثانویتین  ، خاصة و  وال من حیث المحتوى     

یوم توزیعھا ، حی�ث ت�م   في كل مرة في اإلجابة على أسئلة االستمارة وقتا قصیرا ، لیتم جمعھا     

في الیوم الم�والي ت�م   تعددة االختصاصات ـ أم الطوب ـ و  توزیعھا على المبحوثین في الثانویة م

 ق�د غط�ت  طفى بن بولعید ـ بني والبان ـ ، مع العلم أن أس�ئلة االس�تمارة     توزیعھا في ثانویة مص

م��شكلة الدراس��ة وك��ذلك م��ع فرض��یات الدراس��ة وھ��ذه     والت��ي تت��سق م��ع مح��اور  ثالث��ة مح��اور

  : المحاور ھي 

  : المحور األول 

وتم الح�صول م�ن خاللھ�ا عل�ى مواص�فات مجتم�ع        تضمن بیانات شخصیة عن المبحوثین      

، تم��ت تغطیتھ��ا  بالمن��صبلتح��اق ، ال��سن ، الم��ستوى التعلیم��ي ، و كیفی��ة اإل ك��الجنس الدراس��ة 

لى أن إشارة في ھذا الموضع  ، وتجدر اإل5لى السؤال رقم إ 1بخمسة أسئلة ، من السؤال رقم 
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كان في البدایة یتضمن سؤاال آخر عن المادة الدراسیة التي یدرسھا ك�ل مبح�وث ،     ھذا المحور 

ر ت�م حذف�ھ أثن�اء تع�دیل أس�ئلة االس�تمارة التجریبی�ة ، ألن�ھ ك�ان الب�د م�ن              ال أنھ ولتجن�ب التك�را     إ

مباش��رة وذل�ك لمعرف�ة الم��ادة الت�ي یدرس��ھا    ) 13(طرح�ھ ف�ي المح��ور الث�اني قب�ل ال��سؤال رق�م      

ذا ك�ان یحت�وي أو ال یحت�وي    إ جانب جمع البیانات والمعلومات حول مقرر المادة إلىالمبحوث  

  . ستمارة  لتسھیل عملیة تفریغ البیانات وجمع المعلومات من اإلعلى الجوانب البیئیة ، وذلك

  : المحور الثاني 

ب�التعلیم البیئ�ي ، ألن      الرس�مي ھتم�ام   اإل والمعلومات حول مؤشر  بیانات  وخصص لجمع ال  

قدر الجانب البیئي في المقررات الدراسیة یعتمد على قدر االھتمام الرسمي بھذا األمر، وھو ما 

 وزنو التوعی�ة البیئی�ة   ـ  2 ـ  2 : بعن�وان  الراب�ع الفصل ( قیل في الجانب النظري تم تأكیده بما 

 تحقیق التوعیة البیئی�ة  إلى، كما أن التعلیم البیئي یھدف أول ما یھدف  ) البیئي  في المقرر    البعد

 وذلك بتأكید كل األدبیات الواردة حول التعلیم البیئي والتوعیة البیئیة وكل الندوات والمؤتمرات 

وقد خصص ھذا المحور .  المنعقدة بشأن ھذا األمر ، ھذا عن المؤشر األول   واإلقلیمیةالدولیة  

، على جوانب بیئیة الدراسیة احتواء كل المقررات  كذلك لجمع البیانات والمعلومات عن مؤشر

 األس��اتذة ف��ي  إس��ھامتخ��صیص حج��م س��اعي  لتن��اول الجوان��ب البیئی��ة ، لمعرف��ة      وع��ن مؤش��ر 

 م�ا ب�ین مغل�ق    أس�ئلة ، ع�شرة  بو ق�د ت�م تغطیتھ�ا    . بیئیة من خالل المق�ررات الدراس�یة    التوعیة ال 

حی��ث ت��م   ، )15(إل��ى غای��ة ال��سؤال رق��م   ) 06(م وت��صنیفي مفت��وح ، ابت��داءا م��ن ال��سؤال رق��   

الرس�مي ب�التعلیم البیئ�ي    ھتم�ام  م�ستوى اال  مؤشر لجمع المعلومات حول  تخصیص خمسة أسئلة    

 ، 11 رق�م  : وھ�ي   أس�ئلة خم�سة كم�ا ت�م تخ�صیص    . 10 ، 09  ،08 ، 07 ،  06 :وھي رق�م    

 احت��واء الم��واد الدراس��یة عل��ى الجوان��ب  ي مؤش��رلجم��ع البیان��ات ح��ول 15 ، 14 ، 13 ، 12

أس�اتذة  (ح�سب إجاب�ات المبح�وثین    وتخصیص حجم ساعي محدد لتناول الجوانب البیئی�ة     البیئیة  

تلقي األس�اتذة للت�دریب البیئ�ي     ت حول مؤشركما تم حذف ثالثة أسئلة لجمع البیانا     .)الثانویتین

ك��سابھم الكف��اءة  واألھلی��ة للقی��ام بالتوعی��ة البیئی��ة ، وذل��ك عن��د تع��دیل        قب��ل الخدم��ة وأثنائھ��ا إل  

ثراء موضوع الدراسة واعتب�ار  إاالستمارة خاصة بعد استشارة األساتذة المشاركین في مناقشة     

جراء ھذه الدراسة ، ل�ذلك  إ غایة إلى غیر وارد التدریب البیئي لألساتذة خارج الخدمة وأثناءھا 
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ع�ن   )38(ع�ن الثقاف�ة البیئی�ة ل�دى األس�اتذة وال�سؤال رق�م         ) 37(تم تعویض ذلك بالسؤال رق�م       

  .مدى حاجتھم للتدریب البیئي وذلك على مستوى المحور الثالث 

  : ـ المحور الثالث 

 بالمشكالت البیئی�ة ،  ساتذة األاھتمام خصص لجمع البیانات والمعلومات حول مؤشر مستوى   و

 والتوج�ھ ل�الدارة    لتوعی�ة البیئی�ة   باتقییم األساتذة للمب�ادرة بالمعلومات البیئیة ، ولمام    ودرجة اإل 

ذلك لمعرف�ة م�دى إس�ھام األس�اتذة ف�ي التوعی�ة البیئی�ة م�ن خ�الل            ، و  القیام بأنشطة بیئیة   باقتراح

 ) 16( م ـــــ من السؤال رقابتدءا سؤاال رینبأربعة وعشقد تم تغطیتھا  ، والمبادرة الشخصیة 

  ) . 39(إلى غایة السؤال رقم 

مستوى  مؤشر لجمع البیانات والمعلومات حول أحد عشرة سؤاالبحیث تم تخصیص 

لمام األساتذة بالمعلومات البیئیة وھذه األسئلة ھي إو مؤشر  بالمشكالت البیئیة األساتذةاھتمام 

 ، كما تم تخصیص 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 17،18 ، 16 :رقم 

   38 ، 37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32 ، 31 ، 30 ، 29 ،28 ، 27 :األسئلة رقم 

التوجھ  ولتوعیة البیئیة باتقییم األساتذة للمبادرةلجمع البیانات والمعلومات حول مؤشرات 

یعطیھ فقد تم تضمین ھذا  قد الشيء ال، ومن باب أن فا اقتراح القیام بأنشطة بیئیة بإلدارةل

المحور بسؤال عن رأي المبحوثین بثقافتھم البیئیة وكذا عن موقفھم تجاه ضرورة التدریب 

  .     البیئي لھم 

 ھ��و س��ؤال مفت��وح غرض��ھ معرف��ة معوق��ات  و) 39(فة إل��ى ال��سؤال األخی��ر رق��م باإلض��ا

  .العمل التطوعي التوعوي البیئي في مجال عمل المبحوثین 

   :  أسلوب التحلیل- 4

یمثل تحلیل البیانات خطوة أساسیة في البحث االجتماعي، خاصة وأنھ یھدف إلى   

تلخیص وإنجاز كافة البیانات  التي نشط وسعى الباحث في جمعھا وتحویلھا من جزئیات "

 وھذا ما تحاول ) .350، 2004بلقاسم سالطنیة، ( ". مبعثرة ومعطیات مباشرة إلى نتائج كلیة

وإذا كان علم االجتماع یسعى إلى إقامة بناء " لدراسة الحالیة عرضھ في الفصلین التالیین ، ا

نظري متكامل منطقیا وتقدیم صیاغات تنطوي على قضایا قابلة للتحقیق االمبریقي باستخدام 
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 ) 9 ، 1981نبیل السمالوطي ، " .( مناھج أكثر ضبطا وأدوات اقدر على استجالء أبعاد الواقـع 

 والتي جمعت وعولجت عرض البیانات المتحصل علیھا من المیدانتحاول   الحالیةالدراسةفان 

، بقصد الوصول إلى حقائق نسبیة تعبر بقدر اإلمكان عن واقع المشكلة المطروحة للدراسة  

  :األسالیب التالیة االعتماد على تطلب المنھج الوصفي التحلیلي استخدام  أنحیث 

   : إلحصائي الكميااألسلوب  -4-1

أخ�ذ المعطی�ات ف�ي أرق�ام ث�م قی�اس       ب،   في التحلیل الكميتم استخدامھالذي  األسلوب   وھو      

 باس��تخدام وھ��ذا  ،مختل��ف المؤش��رات والمتغی��رات الن��سبیة والمتفاعل��ة م��ع موض��وع الدراس��ة     

ن ھ��ذه المن��اھج ت��ستند إل��ى مجموع��ة م��   "إذ أن  ،مجموع��ة م��ن األس��الیب واألدوات اإلح��صائیة  

... األسالیب واألدوات والتقنیات التي یتسنى للباحث عن طریقھا أوال جمع مادتھ السوسیولوجیة

 وق��د ت��م ف��ي ھ��ذه  .)86، 2008توفی��ق زروق��ي،  ( "وثانی��ا تف��سیرھا وتحلیلھ��ا تحل��یال منطقی��ا عملی��ا  

 بحی��ث ت��م   ،)ملاالح��صر ال��ش (الدراس��ة اس��تخدام االس��تمارة الت��ي تناس��ب الم��سح االجتم��اعي      

 ، ث��الث مح��اورغط��ت ،س��ؤاال) 39(  ت��ضمنت، وعھ�ا عل��ى جمی��ع أف��راد مجتم��ع الدراس�ة   توزی

، والمحور ین تمت تغطیتھ بخمسة أسئلة حول المبحوثالشخصیة المحور األول یتعلق بالبیانات  

س�ھام األس�اتذة ف�ي التوعی�ة البیئی�ة م�ن خ�الل المق�ررات الدراس�یة ،            إیتعل�ق ببیان�ات ع�ن       الثاني  

 ق���د  ، 9،15،14،13،12،11،10،،8، 7 ، 6  :ع���شرة أس���ئلة  المح���وروتم���ت تغطی���ة ھ���ذا  

حت�وي عل�ى   ی ن�صف مغل�ق   ھو ومنھا ما  ،جاءت متنوعة منھا ما ھو مغلق ومنھا ما ھو مفتوح 

 حی�ث   ،ھ ب�أي منھ�ا بال�ضرورة   ــ�ـ ت�رك للمبح�وث ع�دة خی�ارات وال تلزم    تعدة احتماالت بحثی�ة     

م�ستوى االھتم�ام الرس�مي ب�التعلیم       ح�ول مؤش�ر   لجمع المعلومات11 إلى  6من   األسئلـة كانت

 واعتماد المبحوثین عل�ى   ،ر المباشر عن إدخال البیئة في التعلیم  ی وبالتالي االستدالل غ   البیئي ، 

 لجمع البیانات ح�ول مؤش�ر  جاءت   15لى إ 12 من ثم األسئلة ،  التوعیة البیئیة   عملیة  ذلك في   

ث��م  . وتخ��صیص حج��م س��اعي مح��دد ل��ذلك  یئی��ةاحت��واء المق��ررات الدراس��یة عل��ى الجوان��ب الب 

 األساتذة ف�ي التوعی�ة البیئی�ة م�ن خ�الل المب�ادرة         إسھامالذي یتعلق ببیانات عن     المحور الثالث و  

، 25  ،24، 23، 22، 21، 20 ،19 ،18 ، 17 ، 16 : رق���م  األس���ئلةھ تغطی���الشخ���صیة و

 ویتعل������������������ق 39 ، 38 ، 37 ،36 ، 35 ، 34 ، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26
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المعلوم�ات  باإللم�ام   درج�ة  وبالم�شكالت البیئی�ة   األس�اتذة  ھتم�ام إ مستوى اتمؤشرببیانات عن  

،   اقتراح القی�ام بأن�شطة بیئی�ة    ب� إلدارةلالتوجھ و لتوعیة البیئیة باتقییم األساتذة  للمبادرة  و  البیئیة  

إلسھام ل الشخصیة  اعتماد المبحوث على المبادرةلمعرفة مدى  موجز بمثابة بحثھذا المحورو

ف�ي  سھام األساتذة إ، خاصة وأن الدراسة الحالیة تتمحور أساسا حول ة ی عملیة التوعیة البیئ  في

  .ربعة وعشرین سؤاال بأ لذلك تم تغطیتھ ، التوعیة البیئیة

ة  حی�ث ت�م م�ن خ�الل ھ�ذه العملی�      ، تقنیة الترمیزاستخدمت  ستفادة من أداة االستمارة     لإلو       

 حتى تسھل عملیة اختصار إجابة المبح�وث ف�ي ھ�ذا     ،قمیةرطیات بإشارات ورموز   تمثیل المع 

 ویمك��ن بالت��الي   ،س ال��صیغةف�� وبالت��الي ت��سھل عملی��ة تفری��غ البیان��ات عل��ى ن   ،ال��رقم أو الرم��ز 

ة في تحویل البیان�ات  م لذا فإن ھذه العملیة كانت حاس  .وز أو القیم المتكررة   ـــإحصاء تلك الرم  

  .إلى بیانات یمكن التعامل معھا ببساطة) ات المبحوثینإجاب(  ةـالكیفی

، والتي تمت بعد جمع االستمارات التي تحتوي على كما استخدمت تقنیة الفرز المسطح      

 حی�ث ت�م تحوی�ل ھ�ذه الم�ادة الخ�ام       لمطروح�ة للدراس�ة  ،  االم�ادة الخ�ام المتعلق�ة بواق�ع الم�شكلة      

 وذل��ك بترمی��ز ك��ل المتغی��رات    ،ی��ة كمی��ة  إل��ى معطی��ات رقم ةضمح��والت��ي تعتب��ر م��ادة كیفی��ة   

) المبحوثین( ووضعھا في جدول كبیر یتسع لكل المتغیرات أفقیا، ولجمیع أفراد مجتمع الدراسة

 حیث سمحت ھذه العملیة في األخی�ر   ، في تفریغ البیانات في صفوف الجدول شرع و  ، عمودیا

 كم�ا أمك�ن    ،مجتمع الدراس�ة بالحصول على مجامیع تكرارات الحاالت الخاصة بإجابات أفراد       

  . حیث تم تخصیص لكل جدول تعلیق خاص بھ ،المتغیراتبالمتعلقة ل استخراج الجداو

وق��د س��مح اس��تخدام التحلی��ل الكم��ي بتحوی��ل المعلوم��ات إل��ى معطی��ات كمی��ة وأرق��ام ف��ي     

ت ، وبالت��الي اس��تنتاج العالق��اھ��ا م��ن خاللھ��ا عق��د مقارن��ات مختلف��ة فیم��ا بین أمك��ن ث��م  ،الج��داول

المرتبط��ة ب��المتغیرات، وذل��ك م��ن خ��الل المق��اییس اإلح��صائیة والج��داول واس��تخراج الن��سب         

   . بقصد قراءتھا قراءة تحلیلیة المئویة

   : التحلیل الكیفي -4-2 

ویعتبر التحلیل الكیفي ض�رورة الب�د منھ�ا ألن األرق�ام لوح�دھا واإلح�صاءات لحالھ�ا ال                      

ي می�دان العل�وم    بتعقد الظواھر االجتماعیة ی�صبح البح�ث ف�   إذ، تفي بغرض البحث االجتماعي    
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 الظ�اھرة االجتماعی�ة متغی�رة       "خاص�ة وأن  ، ) دورك�ایم  ( ح�سب  مباشر   را غی االجتماعیة تجریب 

.. زمكانیا وھذا التغییر الزمكاني یتطلب من الباحث استخدام التحلیل الكیفي وأس�لوب المقارن�ة        

و جزء من الظاھرة  موضوع البحث لذلك فإن  النتیجة فالباحث ھو اإلنسان وفي نفس الوقت ھ

 ،المتوصل إلیھا ھي مجرد نتیجة نسبیة قد تنطبق عل�ى مجتم�ع دون آخ�ر وف�ي زم�ن دون آخ�ر            

عب�د  (. مكانی�ة زف�ي تعاقباتھ�ا وتنقالتھ�ا ال    ویرجع ذل�ك إل�ى التغی�ر الم�ستمر للظ�اھرة االجتماعی�ة       

ئج المتوصل إلیھا نسبیة و تختلف حسب األزمنة وھذا ما یجعل النتا    ، )36،  2004الناصر جندلي، 

  . واألمكنة 

 وقیاس�ھا إح�صائیا وت�صنیفھا وج�دولتھا      ،وم�ات إل�ى أرق�ام   لبعد عملیة تحویل المع   ف لذلك        

 قراءة الجداول وم�ا وراء تل�ك األرق�ام م�ن ارتباط�ات كامن�ة خل�ف            تمت  ، وإیجاد نسبھا المئویة  

األخد بعین االعتبار مختل�ف التباین�ات الموج�ودة     ببعض ، و  ، ومحاولة ربطھا بعضھا      البیانات

بین معطیات كل جدول والعالقة بینھا ، وبالتالي التمكن من قی�اس مؤش�رات ك�ل فرض�یة ، بم�ا        

   .سمح باختبار الفرضیتین الجزئیتین والفرضیة العامة فیما بعد 

د مجموع�ة م�ن   ختب�ار م�ن خ�الل تحدی�    ومن ھذا المنطلق تم�ت ص�یاغة فرض�یات قابل�ة لإل         

س��تمارة ، لتك��ون ھ��ذه الفرض��یات بمثاب��ة أداة   المؤش��رات ومحاول��ة قیاس��ھا م��ن خ��الل أس��ئلة اإل  

توجی��ھ للعم��ل المی��داني ، وذل��ك بتحدی��د البیان��ات والحق��ائق المطل��وب الح��صول علیھ��ا لدراس��ة      

  . مشكلة البحث 

  : فرضیات الدراسة – 5

موض�وعیة   مبنیة على حق�ائق علمی�ة و  ستنتاجاتالوصول إلى إالحالیة تحاول الدراسة ذا  إ

 ص�حة أو خط�أ الف�روض المطروح�ة ،     مستقاة م�ن الواق�ع المی�داني و اإلجتم�اعي لتب�رھن عل�ى        

فقد وضعت الفرض�یات  باعتبار صیاغة فرضیات الدراسة خطوة أساسیة في البحث العلمي ،       و

ذي یح��تكم  ال��س��ھام األس��اتذة إثب��ات ب��شكل یؤك��د وج��ود عالق��ة موجب��ة ب��ین متغی��ر      ب��صیغة اإل

 ، بحی�ث تم�ت محاول�ة معرف�ة        التوعیة البیئیة  متغیرللمقررات الدراسیة والمبادرة الشخصیة و    

س��ھام ف��ي التوعی��ة البیئی��ة م��ن خ��الل المق��ررات الدراس��یة وك��ذا م��ن خ��الل المب��ادرة            ذل��ك اإل

  .عتماد على مجموعة من المؤشرات لكل فرضیةالشخصیة لألساتذة ، وذلك باإل
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ف��ي فرض��یتین ج��زئیتین ، وإن��درجت تحتھ��ا م��ن فرض��یة عام��ة دراس��ة لنطلق��ت ھ��ذه ا إل��ذا

س��تخدام إ، ح��ددت ك��ل فرض��یة م��ن خ��الل   أن یثب��ت البح��ث المی��داني ص��حتھا أو یفن��دھاإنتظ��ار

  .لى المیدان إستمارة التي تم النزول بھا مجموعة من المؤشرات صیغت من خاللھا  أسئلة اإل

  . ثانوي في التوعیة البیئیة  یسھم أساتذة التعلیم ال:الفرضیة العامة 

  : األولى الجزئیة الفرضیة 

  المقررات الدراسیةساتذة في التوعیة البیئیة من خالل األیسھم 

  : األولى ـ مؤشرات الفرضیة *      

  . بالتعلیم البیئيمستوى االھتمام الرسمي  -        

  .  احتواء كل المقررات على الجوانب البیئیة -          

  . تخصیص حجم ساعي  لتناول الجوانب البیئیة  -          

  : الثانیة الجزئیة الفرضیة 

  .ساتذة في التوعیة البیئیة من خالل المبادرة الشخصیةاألیسھم 

  : مؤشرات الفرضیة الثانیة*      

  . مستوى اھتمام األساتذة بالمشكالت البیئیة -      

  .ات البیئیة لمام األساتذة  بالمعلومإ درجة -        

  لتوعیة البیئیة با  تقییم األساتذة للمبادرة - 

    اقتراح القیام بأنشطة بیئیة بإلدارةلالتوجھ  -        

ختبار ص�حة أو خط�أ ھ�ذه الفرض�یات ت�م تحدی�د مجتم�ع الدراس�ة بالم�سح                    مع العلم أنھ وإل   

خت�صاصات  لثانوی�ة متع�ددة اإل  الشامل لمجموع األساتذة بثانویتین ولیس بثانویة واحدة ، وھم�ا ا        

 والیة سكیكدة ، وذلك حتى یقترب ع�دد  -بأم الطوب ، وثانویة مصطفى بن بولعید ببني والبان     

ال��ذین ش��ملتھم  ) ة( أس��تاذ ) 87(جم��الي لألس��اتذة   أس��تاذ ، فك��ان الع��دد اإل  ةالمائ��األس��اتذة م��ن  

  . الدراسة
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    : أفراد مجتمع الدراسة  مواصفات - 6

للبیان��ات الشخ��صیة أھمیتھ��ا ف��ي  وعلیھ��ا البیان��ات العام��ة أو البیان��ات الشخ��صیة ،        ویطل��ق 

ق��د ف��ي التع��رف عل��ى مالم��ح المبح��وثین وخصائ��صھم ، و توجی��ھ الدراس��ة ، إذ ت��ساعد الباح��ث  

 أس�ئلة تتعل�ق   ةاشتملت استمارة البحث ال�راھن عل�ى مح�ور خ�اص بالبیان�ات الشخ�صیة ھ�م س�ت                 

، ، س��نوات الخدم��ة ، و كیفی��ة االلتح��اق بمن��صب العم��ل   لیم��ي جنس ، ال��سن ، الم��ستوى التعب��ال

 :ویبین ذلك العرض التالي 

   .حسب الجنس المبحوثینتوزیع  :10 الجدول رقم   

  مصطفى بن بولعید   متعددة االختصاصات 

  

       أفراد مجتمع           الثانویتان معا

              الدراسة
  الجنس

 %  رارالتك %  التكرار %  التكرار

  60.91  53  78.78  26  50  27     ذكور

  39.08  34  21.21  07  50  27   ناثإ  

  100  87  100  33  100  54  المجموع  

  

ذكور

26

79%

إناث

7

21%

ذكور

إناث

  

) % 50(الخاصة ب�ذكور مجتم�ع الدراس�ة    الجزئیة بالثانویة متعددة االختصاصات   تبین النسب   

، و ع�دد  ) 27 (أن ھن�اك نف�س ع�دد ال�ذكور    ) 01(الت�ي یبینھ�ا الج�دول رق�م         ) % 50( إناثھ  و

طبیعة مھنة التعلیم الت�ي تت�ساوى فیھ�ا     ذلك من بین العوامل التي ساعدت على، و ) 27(اإلناث  

، وكمث�ال عل�ى ذل�ك الم�سابقات الوطنی�ة      شروط الحصول على المنصب ب�ین ال�ذكور و اإلن�اث       

  . ناث والذكور لألساتذة التي تتساوى شروط الدخول فیھا بین اإل

إناث

50

50%

ذكور

50

50%

إناث

ذكور
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) 1( رق�م  یب�دو م�ن خ�الل الج�دول     وثین بثانوی�ة م�صطفى ب�ن بولعی�د ف      أما بخ�صوص المبح�        

بنسبة ) 07(و عدد اإلناث  )%78.78(ة  ـبنسب) 26(بشكل واضح التفاوت بین عدد الذكور       و

 على خالف الثانویة متعددة االختصاصات التي ت�ساوى فیھ�ا توزی�ع المبح�وثین            )21.21%( 

  . حسب الجنس 

م�ن أف�راد   ) %60.91(مة ألف�راد مجتم�ع الدراس�ة كك�ل فتب�ین ن�سبة            العا المئویة     أما النسب   

. ن�اث  إ%) 39.08( مجتمع الدراسة أن أكثر من الن�صف م�ن ھ�ذا المجتم�ع ھ�م ذك�ور مقاب�ل        

 ك��ون أن��ھ وف��ي الفت��رة الت��ي ش��ملت فیھ��ا الج��زأرة م��وظفي التعل��یم  بم��ا ف��یھم      إل��ىویرج��ع ذل��ك 

بع��د س��نوات قلیل��ة م��ن االس��تقالل وابت��داءا م��ن  المعلم��ین ، وكم��ا قی��ل ف��ي الجان��ب النظ��ري بأن��ھ  

ع�ارة المعلم�ین م�ن    إس�تعانة ب  قد شرع في  القضاء على التعاون األجنب�ي وك�ذا عل�ى اإل          1970

بع�د تل�ك الفت�رة ھ�م       العربیة ، وكان أغلبیة المتقدمین من الجزائریین لھذه المھن�ة األقطاربعض  

ی��زال  ذ م��اإا ول��یس ذل��ك ب��صفة مطلق��ة ال م��ؤخرإذك��ور ، خاص��ة وأن تعل��یم البن��ات ل��م یزدھ��ر 

  .لى اآلن إحرمان الفتاة من التعلیم أو من متابعتھ شائعا في بعض القرى 

  .المبحوثین حسب السن توزیع   :20الجدول رقم 

  مصطفى بن بولعید   متعددة االختصاصات

  

       أفرادمجتمع     الثانویتان معا

            الدراسة
  الجنس

 %  التكرار  %  كرارالت  %  التكرار 

  31.03  27  18.18  06  38.88  21  30  ـ  25

  22.98  20  24.24  08  22.22  12  36  ـ  31

  32.18  28  39.39  13  27.77  15  42  ـ  37

  11.49  10  18.18  06  07.40  04  48  ـ  43

  2.29  02  -  -  03.70  02  54  ـ  49

  100  87  100  33  100  54  المجموع
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8

24%

6

18%13

40%

6

18%

0

0%25-30

31-36

37-42

43-48

49-54

    

والخاص��ة ب��المبحوثین ف��ي الثانوی��ة   ) 02( ال��واردة ف��ي الج��دول رق��م   الجزئی��ةبع��ا للن��سب  ت     

  .متعددة االختصاصات 

 الفئت�ین العم�ریتین  تت�راوح أعم�ارھم ب�ین    ) % 38.88 (یبدو أن أكثر نسبة من المبحوثین      

 ب�ین وأما بخصوص النسب الجزئیة من المبحوثین الذین تت�راوح أعم�ارھم   . سنة  ) 30 ـ  25(

  .على التوالي ) %27.77(و) %22.22(فكانت ) 42ـ  37(و) 36 ـ 31(الفئات العمریة 

  ف�تم ت�سجیل أص�غر   ) 54ـ�  49 (و )48  ـ  43 (األخی�رتین العمریتین تین لفئبالنسبة لأما        

عل�ى الت�والي ، ھ�ذا بالثانوی�ة متع�ددة      )  %03.70(و) %07.40(النسب حیث كان�ت الن�سبتین  

  .االختصاصات 

) %39.39(     أم�ا فیم�ا یخ�ص ثانوی�ة م�صطفى ب�ن بولعی�د ف�ان أكث�ر ن�سبة م�ن المبح�وثین              

تلیھ�ا مباش��رة ، أم�ا بالن��سبة   ) %24.24(ن��سبةث�م  . س��نة ) 42  ـ     37(تت�راوح أعم�ارھم ب��ین   

) .          %18.18(فت�����������ساوت ن�����������سبھما ) 48  -43(و) 30  - 25(للفئت�����������ین العم�����������ریتین  

زئیة الخاصة بالمبحوثین في الثانویة متعددة االخت�صاصات م�ن جھ�ة    وبالمقارنة بین النسب الج   

)  مبح��وث 33(والمبح��وثین بثانوی��ة م��صطفى ب��ن بولعی��د م��ن جھ��ة أخ��رى یتب��ین أن األكثری��ة    

 25(بالثانویة متعددة االختصاصات ھم من الفئ�ة العمری�ة األكث�ر ش�بابا وھ�ي          ) % 61(وبنسبة

وثین بثانویة مصطفى بن بولعید ھم من الفئة العمریة بینما أكثریة المبح) . 36ـ 31(و ) 30 –

  .وبالتالي فان المبحوثین أكبر سنا نسبیا في ثانویة مصطفى بن بولعید ) 42  ـ  37(

21

39%

12

22%

15

28%

4

7%

2
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43-48
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    وعن��دما ن��تمعن ف��ي الن��سب المائوی��ة العام��ة لك��ل أف��راد مجتم��ع الدراس��ة أي بالث��انویتین مع��ا    

 س�نة  25ة المبح�وثین تت�راوح أعم�ارھم ب�ین       یتب�ین أن غالبی�    ) 2(والمدونة في نفس الجدول رقم    

  . سنة ، وبالتالي فان غالبیة مجتمع الدراسة في عمر الشاب نسبیا 42و

   .توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي :30الجدول رقم 

    بولعیدنمصطفى ب  االختصاصاتمتعددة

  

              أفراد مجتمع     الثانویتان معا

                     الدراسة
  المستوى
  التعلیمي

 %  التكرار %   التكرار %   التكرار

  -  -  -  -  -  -  ثانوي

  97.70  85  93.93  31  100  54   ) عاليتعلیم(جامعي 

  02.29  02  06.06  02  -  -  ما بعد التدرج 

  100  87  100  33  100  54  المجموع

ي الثانوی���ة متع���ددة  الخاص���ة ب���المبحوثین ف��� ) %100(الجزئی���ة ت���شیر الن���سبة المئوی���ة          

تعل��یم ( ب��أن للمبح��وثین نف��س الم��ستوى التعلیم��ي    ، المبین��ة ف��ي الج��دول أع��اله   االخت��صاصات 

ذوي خریج�ي جامع�ات و   كل الموظفین في مھنة التعل�یم الث�انوي ھ�م       وھذا ما یؤكد أن    ) جامعي

قابل�ة  شھادات علیا على اختالف تخصصاتھم في الجامعة ، مع اإلشارة إلى أنھ و من خ�الل الم       

بی��نھم ذوي م���ستوى م��ا بع���د الت���درج   المبح��وثین بأن���ھ ك���ان ھن��اك م���ن    ت��م الت���صریح م��ن قب���ل  

  و تح��صلوا عل��ى مناص��ب عم��ل ف��ي الجامع��ة كأس��اتذة ج��امعیین فترك��وا العم��ل           )ماج��ستیر (

   .بالثانویة

ثانوي

0

0%

جامعي

31

94%

ما بعد التدرج

2

6%
ثانوي

جامعي

ما بعد التدرج

  

0

0%

54

100%

0

0%

ثانوي

جامعي

ما بعد التدرج
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نالحظ أن ذات�ھ ف�� م��ن خ�الل الج�دول    م�صطفى ب�ن بولعی�د و   بثانوی��ة      أم�ا بالن�سبة للمبح�وثین    

. ) ع�الي  ( ھم ذوي مستوى ج�امعي     ) % 93.93( بنسبة  و ھذه الثانویة    المبحوثین في ب  أغل

  . بینما مبحوثین اثنین ھم ذوي مستوى ما بعد التدرج 

وبالت�الي  ) . %97.70( وأما بالنسبة ألفراد مجتمع الدراسة ككل فكانت نسبة خریجي الجامع�ة  

  .مجتمع ذو مستوى جامعي  فمجتمع الدراسة ككل ھو

   .سنوات الخدمةتوزیع المبحوثین حسب  :04لجدول رقم ا

      أفراد مجتمع             الثانویتین معا   بولعیدمصطفى بن  متعددة االختصاصات

                الدراسة

  سنوات الخدمة

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  50.57  44  30.30  10  62.96  34  9  ـ  1

  39.08  34  51.51  17  31.48  17  19  ـ  10

  10.34  09  18.18  06  05.55  03  28  ـ  20

  100  87  100  33  100  54  المجموع

  

                                             

1ـ9

10

30%

10ـ19

17

52%

20ـ28

6

18%
1ـ9

10ـ19

20ـ28

  

  

 في سنوات خدمة أفراد مجتمع الدراسة ویةئالمتفاوتا بین النسب ) 04(  یظھر في الجدول رقم  

م�ضوا ف�ي عملھ�م    أكبر نسبة لدى المبحوثین الذین  ، حیث نجد أ    بالثانویة متعددة االختصاصات  

1ـ9

34

63%

10ـ19

17

31%

20ـ28

3

6%
1ـ9

10ـ19

20ـ28
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  ب��ـالجزئی��ة و تق��در ھ��ذه الن��سبة   ، س��نوات  ) 9ـ�� 1(كأس��اتذة تعل��یم ث��انوي فت��رة تت��راوح م��ن     

 أي أن أكثر من النصف من المبح�وثین بھ�ذه الثانوی�ة ال تف�وق أق�دمیتھم ف�ي مھن�ة            )62.96%(

  . سنوات 9التعلیم اكثر من 

  . )%31.48( سنة فھي )19 -10(منا مضوأین المبحوثین الذیة من الجزئأما النسبة المئویة 

  الجزئیــــــــة   نسبتھمقدرتف ) 28ـ  20(وأما أولئك الذین أمضوا سنوات خدمة تتراوح مابین 

   .)%05.55( بـ 

 ن أنبی��ـتبثانوی��ة م��صطفى ب��ن بولعی��د   المبح��وثین م��ن المائوی��ة الجزئی��ةف��ي ح��ین الن��سب        

م�نھم أم�ضوا   ) %30.30( بینما ن�سبة  .سنة خدمة  ) 19 ـ  10( منمضوا أ  منھم 51.51%

   م�نھم ق�د أم�ضوا م�ا یت�راوح ب�ین      ) % 18.18( وك�ان . سنوات في الخدم�ة   ) 9  ـ   1(ما بین 

  . سنة في الخدمة 28 ـ  20

ذ أن أكث��ر م��ن الن��صف بالثانوی��ة متع��ددة  إ      وھن��ا یظھ��ر التب��این ب��ین المبح��وثین بالث��انویتین   

 س�نوات ، بینم�ا أكث�ر م�ن الن�صف بثانوی�ة م�صطفى ب�ن         9الختصاصات ال تزید أقدمینھم ع�ن      ا

 س��نة  ، ویوض��ح المبح��وثین ذل��ك بك��ون  19ل��ى غای��ة إ س��نوات 10بولعی��د تزی��د أق��دمیتھم ع��ن  

الغالبیة من المتقدمین لطلب المناصب ، سواء من البلدیات المجاورة وحت�ى م�ن مدین�ة س�كیكدة              

یة مصطفى بن بولعید ، ألنھم یعتب�رون أم الط�وب منطق�ة نائی�ة والت�ي تق�ع        یفضلون العمل بثانو  

فیھا الثانویة متعددة االختصاصات ، حتى أن األساتذة الذین ك�انوا یع�اقبون م�ن مدیری�ة التربی�ة          

ح��دى إن ھ��ذه الثانوی��ة س��جلت ف��ي إیرس��لون للت��دریس بھ��ذه الثانوی��ة ، وعل��ى ال��رغم م��ن ذل��ك ف�� 

  .بة نجاح في البكالوریا على مستوى والیة سكیكدة السنوات الماضیة أعلى نس

  

  

  

  

  

  



 جراءات المنھجیةاإل..................................................................................................... ...........الخامسالفصل 
                                                                                            

 
 

171

  .                    توزیع المبحوثین حسب كیفیة التحاقھم بمناصب عملھم   :05الجدول رقم 

            أفراد مجتمع  الثانویتین معا   بولعیدمصطفى بن  متعددة االختصاصات

                  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

بناء على االختصاص 

  الدراســي
31  57.40  22  66.66  53  60.91  

نجحت في مسابقة 

  توظیـف
16  29.62  06  18.18  22  25.28  

  13.79  12  15.15  05  12.96  07  عن طریق اإلدماج

  100  87  100  33  100  54  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بالثانویة متعددة من المبحوثین  ) %57.40( الجزئیةنسبة الأن ) 05(یظھر الجدول رقم  

ق����د التحق����وا بمناص����بھم بن����اءا عل����ى االخت����صاص الدراس����ي ،بمعن����ى تواف����ق  االخت���صاصات  

نھ ف�ي البدای�ة ك�ان ھن�اك نق�ص      أیتقدموا بطلب تدریسھا ، خاصة و   اختصاصھم مع المادة التي   

و ل�ذلك ل�م تك�ن تج�رى     خاصة ، مھنة التعلیم ل المتقدمة طارات طارات عامة وفي اإل  كل اإل  في

                  .ھي الفیصل في تسلم المھن�ة   أما حالیا فقد أصبحت مسابقات التوظیف .لھم مسابقات توظیف    

بناء على 

االختصاص 

الدراسي

31

57%

نجحت في 

مسابقة توظبف

16

30%

عن طرق 

االدماج

7

13%
بناء على االختصاص
الدراسي

نجحت في مسابقة توظبف

عن طرق االدماج

  

بناء على 

االختصاص 

الدراسي

22

67%

نجحت في 

مسابقة توظبف

6

18%

عن طرق 

االدماج

5

15%
بناء على االختصاص
الدراسي

نجحت في مسابقة توظبف

عن طرق االدماج
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و ذل�ك   ) %12.96(  نسبة الذین تحصلوا على المنصب عن طریق اإلدم�اج       كانتن  ـــفي حی 

  .ھا ھذا القانون ـــلصغر الفترة التي طبق خالل

بثانوی�ة م�صطفى ب�ن    من المبحوثین جزئیة إلى أن أكبر نسبة  ) 05(  الجدول   تشیر أرقام كما و 

ب�ـ    ق�درت جزئی�ة  قد التحقوا بمناصبھم بن�اءا عل�ى اخت�صاصھم الدراس�ي ، و ذل�ك بن�سبة        بولعید  

 ) %18.18( الم�سابقات ب�ـ    ن�سبة ال�ذین عین�وا بع�د النج�اح ف�ي            ، بینما ق�درت    ) % 66.66(

  ).%15.15( اإلدماج بنسبة  نوا عن طریقینسبة الذین ع تتقارب معھاو

     وبالمقارن��ة ب��ین الن��سب المائوی��ة الجزئی��ة ب��ین المبح��وثین بالث��انویتین یتب��ین أن أكث��ر م��ن          

الن��صف م��ن المبح��وثین بكلت��ا الث��انویتین ق��د التحق��وا بمن��صبھم بن��اءا عل��ى تواف��ق اخت��صاصھم       

  .الدراسي مع المادة التي یتقدموا بطلب تدریسھا 

كد النسب المائویة العامة للمبحوثین بالثانویتین معا نفس ارتفاع نسبة أولئك الذین التحقوا    وتؤ

) . % 60.91(بمنصبھم بناء على االختصاص الدراسي ، حیث كانت الن�سبة المائوی�ة العام�ة      

مع تسجیل انخفاض نسبة المبحوثین الذین التحقوا بمنصبھم بعد النجاح ف�ي م�سابقات التوظی�ف      

أم�ا المبح�وثین ال�ذین التحق�وا بالمن�صب ع�ن        ) . %25.28( نسبتھم المئویة العامة ھي     وكانت  

وھ�ي أص�غر الن�سب المائوی�ة     ) %13.79( ئوی�ة العام�ة   اتھم الم فق�د كان�ت ن�سب   اإلدم�اج طری�ق  

  . قصر المدة التي طبق فیھا ھذا القانون إلىالعامة ، ویرجع ذلك 
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  :عرض وتحلیل البیانات المیدانیة   :أوال 

 االھتمام  الرسمي قدر على المقررات الدراسیةیعتمد قدر الجانب البیئي الذي تتضمنھ 

 اختالف المواد الدراسیة من حیث على كذاو،  في الفكر التربوي السائد كما یظھر بھذا الشأن

، وكذا الحجم الساعي ة دراسیة الوزن النسبي للبعد البیئي الذي یقرره الخبراء لكل ماد

في ظل الوضع و .المخصص لتناول الجوانب البیئیة ، وھذا ما قیل في الجانب النظري 

 أھمیة إدخال الجوانب البیئیة في المقررات الدراسیة أدركت العدید من الحكومات الراھن للبیئة 

أصبحت الحاجة ملحة على ، و  والدولیة اإلقلیمیةفاستجابت بذلك لدعوة الندوات والمؤتمرات 

 من قبل  وذلكالتعلیم البیئيومتزاید بقضایا البیئة اھتمام مواكبة ما یجري في العالم من 

  .الجھات الرسمیة و القیادات التربویة 

البعد البیئي في المقررات الدراسیة مدى احتواء  تأسیسا على ما سبق تمت محاولة معرفة

ذا إ، وعما بالتعلیم البیئي  ذا كان ھناك اھتمام رسمي إ، وذلك بجمع بیانات ومعلومات عما

 -كانت المقررات تحتوي على جوانب بیئیة وعن الحجم الساعي المخصص لتناولھا ، وھذا 

 في وـ في الثانویة متعددة االختصاصات بأم الطوب ، ) األساتذة( وجھة نظر المبحوثین حسب

، ولذلك فقد خصص ھذا رھما مجال الدراسة  باعتبا، بني والبان  بثانویة مصطفى بن بولعید

 :المحور لجمع البیانات والمعلومات حول المؤشرات التالیة 

  . بالتعلیم البیئيمستوى االھتمام الرسمي  -

  . احتواء كل المقررات على الجوانب البیئیة -

  . تخصیص حجم ساعي  لتناول الجوانب البیئیة  -
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   .م بھ الجزائر في مجال حمایة البیئةما تقویبین  ):06(الجدول رقم 

  مصطفى بن بولعید   متعددة االختصاصات 

  

        أفراد مجتمع            الثانویتان معا

             الدراسة
  

  االحتماالت
  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  80.46  70  75.75  25  83.33  45  أن تقوم بعمل أكثر

  13.79  12  18.18  06  11.11  06  أو أقل 

  05.74  05  06.06  02  05.55  03  أو ما تقوم بھ كاف

  100  87  100  33  100  54  المجموع

  

من المبحوثین في  ) %83.33(  من خالل أرقامھ إلى أن نسبة) 06(یشیر الجدول رقم 

 تجمع بأن على الجزائر أن تقوم بعمل أكثر في مجال حمایة دة االختصاصات متعدةـــثانویال

  .البیئة 

  نـــالمبحوثین الذی بینما قدرت نسبة

  لـــل أقـ مطالبة بعم الجزائریعتقدون أن

   )%11.11( في مجال حمایة البیئة بـ 

   المبحوثین الذیـــن نسبة  قدرتنی، في ح

  بأن الجزائر تقوم بعمل كاف فيیعتقدون 

    ) .%05.55( ھذا المجال بـ 

  

 ن أغلبی��ة المبح���وثین بثانوی���ة  أ)06 ( الج���دولمعطی��ات كم��ا یظھ���ر بوض��وح م���ن خ���الل   

أثناء  یجمعون بأن على الجزائر أن تقوم بعمل و ھذا یؤكد تأسف المبحوثین مصطفى بن بولعید

 ،المقابل��ة عل��ى غی��اب االھتم��ام المن��تظم بمج��ال حمای��ة البیئ��ة عل��ى ك��ل األص��عدة ف��ي الجزائ��ر       

ة ال�ذین یعتق�دون بأنھ�ا    بینما ق�درت ن�سب   .دول المتقدمة و حتى األقل تقدما تأخرھا عن ركب ال و

أن تقوم بعمل 

اكثر

70

80%

أو أقل

12

14%

أو ما تقوم بھ 

كاف

5

6%
أن تقوم بعمل اكثر

أو أقل

أو ما تقوم بھ كاف
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في ح�ین ق�درت ن�سبة أولئ�ك ال�ذین ی�رون أن م�ا تق�وم ب�ھ                ) . %18.18  (مطالبة بعمل أقل بـ   

   ) .%06.06( اف بـ ـو كـــة ھـالجزائر في مجال حمایة البیئ

ن االعتقاد بأن الجزائر مطالبة بعمل أكثر في مجال حمایة البیئة سائد في كلت�ا     او بالتالي ف  

 ةـبن�سب وأن أغل�ب مجتم�ع الدراس�ة    ) 06( الجدول  تشیر معطیات على حد سواء ، إذ      الثانویتین  

تجمع حول االعتقاد بأن ما تقوم بھ الجزائر في مجال حمایة البیئ�ة          ) %80.46 ( مئویة عامة 

 العام�ة   المئوی�ة بینم�ا ق�درت الن�سبة    .لذلك فھي مطالبة بعمل أكث�ر ف�ي ھ�ذا المج�ال       . غیر كاف 

، ف�ي ح�ین    ) %13.79( دون بأن الجزائر مطالبة بعمل أقل مما ھو علی�ھ ب�ـ      لؤلئك الذین یعتق  

  .افــكنسبة مئویة عامة بأن ما تقوم بھ غیر كمن أفراد مجتمع الدراسة  ) %05.74( یرى 

مطالبة على أن الجزائر ما زالت  ) %80.46(  لذلك فمجتمع الدراسة یجمع في غالبیتھ 

أن أغلب دول العالم قد خاض�ت أش�واطا ف�ي ھ�ذا     بما  ،ة البیئة  في مجال حمایبالقیام بعمل أكثر 

، حیث أفاد المبحوثون أثناء مقابلتھم بأنھم یت�ابعون باھتم�ام م�ا تق�وم ب�ھ ال�دول المتقدم�ة            المجال  

  . في مجال حمایة البیئة ویرون أن الجزائر مازالت بعیدة عن تجسید ذلك في أرض الواقع 

  تھتم بشؤون البیئة في التعلیم ) الحكومة ( كانت الجھات الرسمیة یبین ما إذا   :07الجدول رقم 

  مصطفى بن بولعید   االختصاصات متعددة

  
  الثانویتان معا

    أفراد مجتمع     

           الدراسة

  

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  27.58  24  36.36  12  22.22  12  مؤخرا

       04.60  04  09.09  03  01.85  01  دائما  

  52.87  46  45.45  15  57.40  31  أحیانا

  14.94  13  09.09  03  18.51  10  إطالقا

  100  87  100  33  100  54  المجموع

المبح��وثین م�ن   ) %57.40( الجزئی�ة األكب�ر   ن�سبة ال  أن)07(نالح�ظ م�ن خ�الل الج�دول          

 التعلیم في تھتم بشؤون البیئة  تجمع على أن الجھات الرسمیة ال      متعددة االختصاصات ثانویة  الب

ی��رون ذل��ك االھتم��ام م��ن خ��الل المق��ررات الوزاری��ة  والملتقی��ات      أي أنھ��م الإال أحیان��ا فق��ط ،



  من خالل المقررات الدراسیةد إسھام األساتذة في التوعیة البیئیةیتجس ....................................................السادسالفصل 

                                                                                            

  177

 و أما نسبة. منھم بأن االھتمام لم یكن إال مؤخرا   ) %22.22(  بینما یعتقد    .الوالئیة وغیرھا   

في ح�ین یعتق�د    ) . %09.09(  بـ  الذین یرون بأن لیس ھناك اھتمام إطالقا فقدرت       المبحوثین

، وھي نسبة ضعیفة جدا تعبر  ) %01.85( مبحوث واحد بأن ھناك اھتمام دائم و ذلك بنسبة 

  . بسلبیة الجھات الرسمیة فیما یخص موضوع البیئة في التعلیم  عن اعتقاد المبحوثین

ن الجھات الرس�میة  من المبحوثین بأ ) %45.45(  یعتقد    مصطفى بن بولعید   و بالنسبة لثانویة  

بینما قدرت نسبة أولئك الذین یعتقدون ب�أن  .  التعلیم إال أحیانا  فيال تولي اھتماما بشؤون البیئة      

  ھناك اھتماما لكن مؤخرا فقط بـ

  اوتـــــــــــــــ في حین تس. ) 36.36% ( 

  ام ــــــــــ نسب الذین یعتقدون بأن ھناك اھتم

  ثــــــــــــــــــیدائم و بأنھ ال یوجد إطالقا ح

   ) .%09.09(  قدرت بـ 

  أرقامھ من خالل )07 ( یوضح الجدولو 

 ، أي بالث���انویتین مع���ا  م���ن أف���راد مجتم���ع الدراس���ة  )%52.87( وی���ة العام���ة ئاأن الن���سبة الم

   . فقط یعتقدون بأن االھتمام یكون أحیانا

عتقدون أن االھتمام لم یكن إال مؤخرا  الذین یألفراد مجتمع الدراسةامة ویة العئبینما النسبة الم  

 ال��ذین یعتق��دون أن  أف��راد مجتم��ع الدراس��ة ف��ي ح��ین ق��درت ن��سبة   ) .%27.58( درت ب��ـ ـ��ـق

، و أما الذین یرون أن االھتمام غیر موجود إطالق�ا ف�إن ن�سبتھم    ) %04.60( االھتمام دائم بـ  

 )14.94%.(   

تین الج�زئیتین للمبح�وثین فیم�ا ب�ین الث�انویتین       المالحظ بعد ھذه الق�راءة ھ�و التق�ارب ب�ین الن�سب        

وذلك فیما یخص عدم اھتمام الجھات الرسمیة بالشؤون البیئیة في التعلیم حی�ث ق�در الفــــ�ـارق     

   ) .% 11.95 ( بـ

، ی�رى أن ذل�ك االھتم�ام ھ�و أحیان�ا فق�ط       فأكثر م�ن الن�صف م�ن مجتم�ع الدراس�ة كك�ل          وبالتالي

البیئة في المجتمعات األقل تقدما اھتماما مناسباتیا أي ف�ي المناس�بات    االھتمام ب أنوھذا ما یؤكد    

ل�ذا  . السنویة أو عند الدخول المدرسي ببدایة السنة وتطوى الصفحة بعد ذل�ك للمناس�بة القادم�ة         

  .ال یوجد االھتمام المطلوب بالتوعیة البیئیة من قبل السیاسة التعلیمیة 

مؤخرا

24

28%

دائما

4

أحیانا5%

46

52%

إطالقا

13

مؤخرا15%

دائما

أحیانا

إطالقا
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  .   لتعلیم البیئيبا تھتملسلطات المعنیة بالتربیة و التعلیم  اتما إذا كانیبین   :08الجدول رقم 

  مصطفى بن بولعید   متعددة االختصاصات 

  
  الثانویتان معا

أفراد مجتمع 

  الدراسة

  

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  24.13  21  27.27  09  22.22  12  نعـــــم

  75.86  66  72.72  24  77.77  42  ال

  100  87  100  33  100  54  المجموع

  

  

  

  

  

  

م�ن   )  %77.77(  الجزئی�ة  ن�سبة البأن  ) 08( تظھر القراءة المتأنیة لمعطیات الجدول رقم         

 تجم��ع ب��أن المعنی��ین بالتربی��ة و التعل��یم ال یول��ون      متع��ددة االخت��صاصات المبح��وثین بالثانوی��ة  

  . الذین أجابوا باإلیجاب ین المبحوثنسبة ) %22.22(لتعلیم البیئي ، بینما قدرت بـ ل ااھتمام

  ف��ال تختل��ف آراءھ��م ع��ن آراء م��صطفى ب��ن بولعی��دثانوی��ة  المبح��وثین ف��يبخ��صوص  اأم��

 بثانوی�ة  م�ن المبح�وثین   ) %72.72(  إذ یجم�ع   متعددة االختصاصات ،   الثانویة   المبحوثین في 

ربیة و التعل�یم   التب السلطات المعنیة على أن ال اھتمام بالتعلیم البیئي من قبل مصطفى بن بولعید 

  .باإلیجاب من المبحوثین  ) %27.27( أجابت النسبة الجزئیة بینما . 

وبالمقارن��ة ب��ین الن��سب الجزئی��ة یتب��ین التق��ارب ف��ي ال��رأي ب��ین المبح��وثین ، حی��ث تجم��ع    

  .الغالبیة العظمى منھم على نفي االھتمام بالتعلیم البیئي عن السلطات المعنیة 

نعم

21

24%

ال

66

76%

نعم

ال
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 أي ف��ي أف��راد مجتم��ع الدراس��ة كك��ل   م��ن )%75.86(  عام��ة ال المئوی��ة الن��سبةحی��ث أن

التعل�یم   ولتربی�ة  با السلطات المعنیة ي عن ـالبیئ علیمتجمع على نفي االھتمام بال  معا ، ت   الثانویتین

 تھ��تم ال��سلطات المعنی��ة مجتم��ع الدراس��ة أن  أف��رادم��نفق��ط  ) %24.13( رى ـــ��ـین یــ��ـف��ي ح

  .لتعلیم البیئي با

راس��ة ف��ي غالبیت��ھ یجم��ع عل��ى نف��ي االھتم��ام ب��التعلیم البیئ��ي ع��ن ال��سلطات  ل��ذا فمجتم��ع الد

 ھتم��امكیفی��ة االم��ؤخرا و ف��ي معظ��م ال��دول    الع��الم وا كبقی��ة س��كانش��ھدخاص��ة وق��د . المعنی��ة 

، وم�ن قب�ل حكوم�اتھم وم�ا تخص��صھ     ب�التعلیم البیئ�ي م�ن قب�ل الم�سئولین ع�ن التربی��ة و التعل�یم        

ع�دم نجاع�ة الحل�ول القانونی�ة     وذلك لتفاقم مشكالت البیئ�ة  ئة ، و للدراسات التي تجري حول البی    

للبیئ�ة  " ستوكھولم "ر ـرات الدولیة و خاصة مؤتمـالمادیة لوحدھا خاصة بعد توصیات المؤتم  و

 بجورجیا ، 1977 حول التعلیم البیئي عام "تبلیسي"  مؤتمرو توصیات1972 ة عام ـــالبشری

وزراء تربی���ة ، : و مختل���ف قطاع���ات المجتم���ع ال���دولي  ذل���ك الم���ؤتمر ال���ذي التق���ى فی���ھ ممثل���  

ض��عوا من��اھج دراس��یة ، معلم��ون ، أس��اتذة جامع��ات ، مھندس��ون ، كیم��اویون ،       امخطط��ون و

فیزی���ائیون ، بیولوجی���ون اقت���صادیون ن مھنی���ون ن مح���امون ، ق���ضاة ، أطب���اء ، نق���ابیون ،        

توصیة ، ) 40(إلى إصدار و خلصوا بعد تشخیص واقع البیئة الراھن  .إعالمیون ، و غیرھم 

المخططین و اإلعالمیین ، وو انطالقا من العمل بھا نظمت برامج لتدریب المعلمین و القیادیین 

  . و أدخلت في المناھج الدراسیة مفاھیم بیئیة 

جابات المبحوثین تعبر وبشكل واضح على أنھم لم یلم�سوا    ال أن النسب المائویة العامة إل     إ

  .االھتمام بالتعلیم البیئي ھو نفي لالھتمام بالتوعیة البیئیة ذ أن نفي إذلك بعد ، 
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  البیئیةتوعیة الاھتمام السیاسة التعلیمیة بالوضع البیئي یستدعي یبین ما إذا كان   :09الجدول رقم 

  مصطفى بن بولعید   متعددة االختصاصات 

  
  الثانویتان معا

أفراد مجتمع 

  الدراسة

  

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  93.10  81  96.96  32  90.74  49  نعـــــم

  06.89  06  03.03  01  09.25  05  ال

  100  87  100  33  100  54  المجموع

  

  

  

  

  

  

 م��ن المبح��وثین    )%90.74(رىی�� ) 09(الج��دول   يف��ـوی��ة الموض��حة   ائو ح��سب الن��سب الم 

 اھتم�ام ال�سیاسة التعلیمی�ة    ستدعيع البیئ�ي ال�راھن ی�   ــ�ـ  أن الوض  بالثانویة متعددة االخت�صاصات   

 ھ�ي األخ�رى   م�صطفى ب�ن بولعی�د   ثانویة   ب أما.  )%09.25(  ذلك   ضریعاو  البیئیة ،  توعیةبال

  ال��راھن ی��ستدعي  البیئ��يأن الوض��ع ) %96.96( ة بــن و بن��سـرى فیھ��ا غالبی��ة المبحوثی��  فی��

  ) .%03.03(ارض ذلك عـ ، بینما یالبیئیةتوعیة بال السیاسة التعلیمیة اھتمام

م���ن ) %93.10( الدراس���ة كك���ل ف���إن ألف���راد مجتم���ع وی���ة العام���ة ائبالن���سبة للن���سب الم أم���ا 

الن��سبة المئوی��ة  و تمث��ل   البیئی��ةتوعی��ةبال اھتم��ام ال��سیاسة التعلیمی��ة   المبح��وثین ی��رون ض��رورة 

  .منھم المعارضین لھذا الحل  ) 06.89%(

یئ�ي ال�راھن ل�م یع�د یحتم�ل      ویدل ذلك عل�ى أن مجتم�ع الدراس�ة یجم�ع عل�ى أن الوض�ع الب       

  . االنتظار أكثر، لذلك یفترض انتھاج سیاسة تعلیمیة ناجعة بشأن التوعیة البیئیة 

نعم

81

93%

ال

6

7%

نعم

ال
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ة ھ�و  ـیلجأ الكثیر من المھتمین بالوضع البیئي ال�راھن إل�ى اعتب�ار التوعی�ة البیئی�ة للناشئ�          و

 دیة أوة و االقت���صا ــــالح���ل الج���ذري لھ���ذا الوض���ع ، خاص���ة بع���د ف���شل الق���وانین الت���شریعی        

   .جدا  التكنولوجیة في حل اإلشكال البیئي المعقد

  .لیة السیاسة التعلیمیة لوحدھاؤوسمما إذا كانت التوعیة البیئیة یبین  :10جدول رقم ال

  مصطفى بن بولعید   متعددة االختصاصات 

  
    الثانویتان معا

  الدراسة أفراد مجتمع

  

  التكرار  االحتماالت

  

  التكرار  %

  

 %  التكرار %

  17.24  15  15.15  05  18.51  10  نعم

  82.75  72  84.84  28  81.48  44  ال

  100  87  100  33  100  54  المجموع

نعم

15

17%

ال

72

83%

نعم

ال

  

أف��راد ت��رى غالبی��ة ) 10(بین��ھ الج��دول رق��م  یح��سب م��ا بع��د الق��راءة المتأنی��ة للمعطی��ات و 

أن السیاسة التعلیمیة لیست الط�رف الوحی�د    ) %82.75 (  مئویة عامةةــ بنسبمجتمع الدراسة 

 أفراد مجتمع الدراس�ة  من ) %17.24(   بینما یعارض ،لتالمیذ البیئیة لتوعیة  الالمسئول عن 

   .ذلك 
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قدرت  متعددة االختصاصاتعلى مستوى الثانویة  فإنھ و لوحدھا       أما إذا أخذنا كل ثانویة 

 توعیةالعن لة ؤوالنسبة الجزئیة للمبحوثین الذین یرون أن السیاسة التعلیمیة لیست وحدھا المس    

   . من المبحوثین )%18.51 ( ذلكو عارض) %81.48(بـ البیئیة 

م��ن المبح��وثین ، بینم��ا  ) %15.15 ( ذل��كع��ارضأم��ا بثانوی��ة م��صطفى ب��ن بولعی��د  فی       و

 من المبحوثین یرون أن السیاسة التعلیمیة لیست لوحدھا       )%84.84 ( النسبة المئویة الجزئیة  

متع���ددة م���ع الن���سبة الجزئی���ة بالثانوی���ة ج���دا و ھ���ي متقارب���ة ی���ة ، الم���سؤولة ع���ن التوعی���ة البیئ

وبالت�الي ف��رأي  . ف�المالحظ إذا ھ�و التق�ارب الكبی�ر ب�ین اس�تجابات المبح�وثین         ، االخت�صاصات 

المبحوثین بالثانویة الواحدة ینطبق على رأي المبحوثین بالثانویة األخرى كما ینطبق في الوقت      

 یجمع�ون عل�ى أن    )%82.75( فاغل�ب المبح�وثین   . أكمل�ھ  نفسھ عل�ى رأي مجتم�ع الدراس�ة ب       

  .السیاسة التعلیمیة لیست الطرف الوحید المسؤول على التوعیة البیئیة 

المجتم�ع بأس�ره   المسؤولیة تقع على ع�اتق  ن بقضایا البیئة على أن ولمھتم     و ھو ما یؤكده  ا 

أن ھ��ذا  ، إذ رك الخط��ر البیئ��ي األف��راد لت��دا اتجاھ��ات وس��لوكیات ف��يتع��دیلیحت��اج إل��ى وال��ذي 

 حت�ى ی�تم   ، و تعدیل االتجاھات نحو البیئة لدى متخ�ذي الق�رار     ،األمر عالجھ في تنمیة الوعي      

 إذ أنھا مسئولیة جمیع مؤسسات المجتمع سواء ،سد المنبع الرئیسي و یتم عالج المشكلة جذریا 

، وق�د ت�م    كاف�ة الم�ستویات    ىل�  و ھذا یشیر إلى المشاركة الجماعی�ة ع ،كانت حكومیة أو أھلیة   

  .التعرض لذلك  في الجانب النظري 
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  .كیفیة ذلك ، والبیئیة توعیة ال التعلیم في جدوىیبین  :11جدول رقم ال

  مصطفى بن بولعید   االختصاصات متعددة

  
  الثانویتان معا

  أفراد مجتمع الدراسة

  

  التكرار  االحتماالت

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  100  87  100  33  100  54  ـــــمنع

  -  -  -  -  -  -  ال

  100  87  100  33  100  54  المجموع

  التكرار  كیف ذلك ،  بنعم ذا أجبت إ

  

  التكرار  %

  

  التكرار %

  

% 

  47.12  41  51.51  17  44.44  24جوانب بیئیة    مقرر التضمین

  52.87  46  48.48  16  55.55  30  دراسیةجعل التوعیة البیئیة مادة 

  100  87  100  33  100  54  المجموع 

  

 

نعم

87

ال50%

0

0%

تطویر المحتوى  

بتطعیم المقررات

41

24%

إدخال مادة  

دراسیة ضمن 

المقررات

46

26%

نعم

ال

تطویر المحتوى بتطعی�م 
المقررات

إدخال مادة دراسیة ضمن 
المقررات

  

 على یجابأجابوا باإلفإن كل أفراد مجتمع الدراسة ) 11(و كما یبدو من خالل الجدول رقم 

  .  البیئیةتوعیةال في ذو جدوىأن التعلیم 



  من خالل المقررات الدراسیةد إسھام األساتذة في التوعیة البیئیةیتجس ....................................................السادسالفصل 

                                                                                            

  184

متع�����ددة  الثانوی����ة  ین ف����ي مبح����وث الم�����ن  ) %44.44( و بخ����صوص كیفی����ة ذل����ك نج����د أن     

 المبح��وثین م��ن) %55.55( بینم��ا  . بیئی��ة جوان��ب اخت��اروا ت��ضمین المق��رر   خت��صاصاتاال

    . التوعیة البیئیة مادة دراسیة جعل اختاروا

الخی�ار األول ،  ) %51.51 ( ةوا بن�سب   فق�د اخت�ار    مصطفى بن بولعید  ثانویة  في   ینمبحوثالأما  

  .الخیار الثاني من المبحوثین ) %48.48 ( اختاربینما 

وبمقارن��ة آراء المبح��وثین بالث��انویتین م��ن خ��الل مقارن��ة الن��سب الجزئی��ة لك��ل ثانوی��ة م��ع           

  .عتقاد بجدوى التعلیم في التوعیة البیئیة األخرى یتبین التوافق الكبیر فیما یخص اإل

درت ب�ـ  ــ�ـ قفالخیار األول اختاروا  الذین  ألفراد مجتمع الدراسة  ویة العامة   ئ النسبة الم         أما

و ھ��و إض��افة م��ادة التوعی��ة البیئی��ة ،  الخی��ار الث��اني فاخت��اروا) %52.87( أم��ا )  47.12%(

أن أف�راد مجتم�ع    ) 11( ذا وح�سب المعلوم�ات الم�ستقاة م�ن الج�دول     إ المالح�ظ  .كمادة مق�ررة   

ل�ى رأی�ین ی�صبان ف�ي نف�س الھ�دف ، ب�شأن اختی�ار كیفی�ة ت�ضمین البیئ�ة ف��ي            إالدراس�ة انق�سموا   

  .ھم وقفوا وقفة موحدة مع جدوى استخدام التعلیم في التوعیة البیئیة ال أنإالتعلیم ، 

المھتم�ون ف�ي الم�ؤتمرات الدولی�ة و اإلقلیمی�ة الت�ي نظم�ت ح�ول التعل�یم             علی�ھ   جمع  أ    وھذا ما 

ن الك��الم یت��ضمن ال مح��اال عملی��ة التوعی��ة البیئی��ة الت��ى ھ��ي    إذا م��ا تكلمن��ا عن��ھ ف�� إال��ذي البیئ��ي 

 و ما جاء م�ن خالل�ھ   1977مؤتمر تبلیسي لبیئي ، و ھو ما حث علیھ     تحصیل حاصل للتعلیم ا   

 ال�ذي أن التعل�یم البیئ�ي ی�سعى إل�ى إع�داد اإلن�سان البیئ�ي        ، ب� و بعده من ندوات و ورشات عمل      

یتصف بالشعور بالمسؤولیة تجاه البیئة و بأنھ الكائن المؤثر و المتأثر في الكی�ان البیئ�ي و ذل�ك             

 ویر أس��الیب تعلیمی��ة و من��اھج دراس��یة إلرھ��اف ح��س الناش��ئة     م��ن خ��الل إج��راء بح��وث لتط��    

   . التعلیممراحل یشمل كل  وبالبیئة ضرورة إیجاد نظام تعلیمي یھتمو
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    :12رقم  الجدول

   بیئیة جوانب  تحتوي على ھات مقرراتنما إذا كاتوزیع المبحوثین على المواد ویبین  

  ثین بالثانویة متعددة االختصاصاتستجابات المبحوإ
   تحتويال  )نعم(تحتوي

مقررات المواد   المجموع
  الدراسیة

 %ن  )ك(ت %ن  )ك(ت %ن  )ك(ت
  100  06  83.33  05  16.66  01  ریاضیات

  100  06  83.33  05  16.66  01  فیزیاء
  100  06  50  03  50  03  أدب عربي

  100  06  50  03  50  03  فرنسیة
  100  05  -  -  100  05  انجلیزیة

  100  03  100  03  -  -  فلسفة
  100  06  16.66  01  83.33  05  علوم طبیعیة

  100  04  100  03  25  01  تكنولوجیا
  100  02  100  02  -  -  تربیة بدنیة

  100  03  -  -  100  03  شریعة
  100  01  100  01  -  -  إعالم آلي

  100  05  20  01  80  04  اجتماعیات
  100  01  100  01  -  -  تسییر و اقتصاد

  100  54  51.85  28  48.15  26  المجموع

       

ال

5

5

3303

1

3

2

0

1

1 1

ریاضیات

فیزیاء

أدب عربي 

فرنسیة

انجلیزیة

فلسفة

علوم طبیعیة 

تكنولوجیا

تربیة بدنیة

شریعة

إعالم آلي 

اجتماعیات

تسییر و اقتصاد

نعم

1 1
3

3

505

0

0

3

0

5 0

ریاضیات

فیزیاء

أدب عربي 

فرنسیة

انجلیزیة

فلسفة

علوم طبیعیة 

تكنولوجیا

تربیة بدنیة

شریعة

إعالم آلي 

اجتماعیات

تسییر و اقتصاد      

 والمتعلقة بالثانویة متع�ددة  )12( من خالل القراءة المتأنیة للمعطیات الواردة في الجدول    

المبح��وثین بھ��ذه الثانوی��ة  م��ن   )%51.85 (  المئوی��ة العام��ةن��سبةالتب��ین أن ی االخت��صاصات ،

ل��ى ع ال تحت��وي ھ��ا مقرراتأن   مبح��وث اعتب��روا 54 مبح��وث م��ن أص��ل  28یقاب��ل   وھ��و م��ا 

 مبح�وث المتبق�ین وبن�سبة    26اعتبربینما ، وعلى اختالف المواد التي یدرسونھا ،      بیئیة   جوانب

  .الصحیح  العكس ھو أن من المبحوثین ) %48.15( مئویة عامة 
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 مبح�وث  أن�ھ بالن�سبة لم�ادة الریاض�یات ھن�اك      ، یت�ضح  و إذا تمعنا في كل مادة عل�ى ح�دا      

م�ن أس�اتذة    ) % 16.66(  وذل�ك بن�سبة    بیئیةجوانب  أنھا تحتوي على اعتبرفقط  ) 01(واحد  

  األم�ر   .نف�وا ذل�ك   م�ن أس�اتذة الم�ادة      )% 83.33( مبحوثین وبن�سبة     )05(و خمسة   المادة ،   

أن  ااعتب��روأم��ا م��ادة األدب العرب��ي فت��ساوت ن��سبة م��ن   .نف��سھ بالن��سبة ألس��اتذة م��ادة الفیزی��اء  

   .ك ، و كذا مادة الفرنسیةــــمع من نفوا ذلة  المقررات التي یدرسونھا تحتوي على جوانب بیئی

  )5( یقاب�ل خم�سة    وھ�و م�ا  م�ن ك�ل أس�اتذتھا      )  %100( فقد اعتب�ر  أما مادة االنجلیزیة    

  . بیئیة ، واألمر ذاتھ بالنسبة لمادة الشریعة جوانبعلى تحتوي ھا اتمقررمبحوثین 

یقاب��ل خم��سة   وھ��و م��ا  بح��وثینالم م��ن ) %  83.33(اعتب��رو بالن��سبة لم��ادة العل��وم الطبیعی��ة   

مبح�وث  م�ا ع�دا   مبحوثین ممن أصل ستة یدرسون مقرراتھا أنھ�ا تحت�وي عل�ى جوان�ب بیئی�ة ،         

  . فقد نفى ذلك  )%16.66( ة ـــــبنسب) 01(واحد 

، أن  ) %80( ن م�ن أص��ل خم�سة وبن��سبة   ی مبح��وثةوبالن�سبة لم��ادة االجتماعی�ات اعتب��ر أربع�   

  . على جوانب بیئیة المقررات التي یدرسونھا تحتوي

فق��د ) الفل��سفة ، التربی��ة بدنی��ة ، اإلع��الم اآلل��ي ، الت��سییر و االقت��صاد  ( أم��ا أس��اتذة الم��واد 

   . بیئیةجوانبعلى ال تحتوي مقررات موادھم الدراسیة أن  باإلجماع على اعتبروا و

خ�تالف الموج��ود ف�ي اعتب��ارات   وبمقارن�ة ن��سب المبح�وثین ببع��ضھا ال�بعض  یالح��ظ   اإل   

لمبحوثین الذین یدرسون نفس المادة الدراسیة ح�ول كونھ�ا تحت�وي أو ال تحت�وي عل�ى جوان�ب         ا

خ�تالف تب�ین أن األم�ر متعل�ق     ستفسار من المبحوثین أثناء المقابلة حول ذلك اإل    بیئیة ، وعند اإل   

 مق�ررات نف��س  أن باعتب�ارات األس�اتذة لم�ا ھ�و جان��ب بیئ�ي أم ال ، كم�ا أن�ھ متعل��ق أی�ضا بك�ون         

 بیئیة و ال تحتوي جوانبالمواد تختلف من سنة إلى أخرى ، فقد تحتوي في السنة األولى على  

   . یدرسون سنة دون أخرى المبحوثین ھناك بعض أن كما .في السنوات المتبقیة 

بالثانوی���ة متع���ددة    )%51.85( م���ن الن���صف م���ن المبح���وثین     ن أكث���رإوعل���ى ك���ل ف���  

  .أن المقررات التي یدرسونھا ال تحتوي على جوانب بیئیة االختصاصات یجمعون على 

 ال�ذي انعق�د ف�ي الكوی�ت    "  إل�ى اجتم�اع خب�راء التربی�ة البیئی�ة الع�رب        اإلش�ارة بد من  ال        و

بالتعاون بین المنظمة العربی�ة للتربی�ة و الثقاف�ة و العل�وم و اللجن�ة الوطنی�ة              1978 ریلفا  شھر

و كان ھدفھ بناء وحدات مرجعیة في التربی�ة البیئی�ة توج�ھ           .العلوم وللتربیة و الثقافة     الكویتیة
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الطاق��ة  (و اختی��رت للمرحل��ة الثانوی��ة   .  الوس��ائل التعلیمی��ة  وم��صمميجـإل��ى مخطط��ي البرام��  

ة تتناول مختلف المق�ررات الدراس�یة ض�من العالق�ة ب�ین       ـــــكمحور للوحدة المرجعی  ) اإلنسانو

  .الطاقةواإلنسان 

    :31الجدول رقم 

    بیئیةجوانب  تحتوي على ھات مقرراتنما إذا كاتوزیع المبحوثین على المواد ویبین 

  ستجابات المبحوثین بثانویة مصطفى بن بولعیدإ
   تحتويال  تحتوي )نعم(

مقررات المواد   المجموع
  الدراسیة

 %ن  )ك(ت %ن  )ك(ت %ن  )ك(ت
  100  04  75  03  25  01  ریاضیات

 100  04  50  02  50  02  فیزیاء

 100  03  66.66  02  33.33  01  أدب عربي

 100  03  66.66  02  33.33  01  فرنسیة

 100  03  -  -  100  03  انجلیزیة

 100  02  100  02  -  -  فلسفة

 100  04  25  01  75  03  علوم طبیعیة

 100  02  50  01  50  01  تكنولوجیا

 100  02  50  01  50  01  تربیة بدنیة

 100  02  100  02  -  -  شریعة

 100  01  100  01  -  -  إعالم آلي

 100  03  33.33  01  66.66  02  اجتماعیات

 100  33  54.54  18  45.45  15  المجموع

  

نعم

1

3

2
110

3

1

1

0

0

2

ریاضیات

فیزیاء

أدب عربي 

فرنسیة

انجلیزیة

فلسفة

علوم طبیعیة 

تكنولوجیا

تربیة بدنیة

شریعة

إعالم آلي 
  

ال

3

2

2
1021

11

1

3
1

ریاضیات

فیزیاء

أدب عربي 

فرنسیة

انجلیزیة

فلسفة

علوم طبیعیة 

تكنولوجیا

تربیة بدنیة

شریعة

إعالم آلي 
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رق��م ل  خ��الل األرق��ام الت��ي یوض��حھا الج��دود و م��نـ��ـبالن��سبة لثانوی��ة م��صطفى ب��ن بولعی       

یقابل  بھذه الثانویة وھو ما من المبحوثین ) %54.54(  النسبة المئویة العامة  أن یتضح )13(

، ة ــ بیئیجوانبعلى تحتوي  الواد التي یدرسونھا ــ مقررات الم أن اعتبروا مبحوث قد ) 18 (

 ھ���و العك���س اعتب���روا أن )%45.45( مبحوث���ا المتبق���ین وبن���سبة مئوی���ة عام���ة   ) 15 (بینم���ا 

    .الصحیح 

) %75 (تبین أن ) 13(، فان القراءة المتأنیة للجدول       أما فیما یخص كل مادة على حدا

 أنیؤكدون  بھذه الثانویة مادة الریاضیاتممن یدرسون  أي ثالثة مبحوثین من أصل أربعة

وھو مبحوث واحد فقط ) %25(، وبالتالي فان  بیئیة جوانبعلى ال یحتوي  مقرر المادة

أي مبحوثین من منھم ) %50( و أما أساتذة مادة الفیزیاء فإن .اعتبر أن العكس ھو الصحیح 

، و بالنسبة لمادة األدب العربي   بیئیةجوانبعلى أن مقرر المادة یحتوي   اعتبرواأصل أربعة

أما النسبة   ، % )33.33( البیئیة الجوانبعلى یحتوي  المادة مقرر اعتبروا الذین ةنسبكانت 

من مدرسي ھذه المادة فقد نفوا ذلك ، واألمر ذاتھ بالنسبة للمبحوثین الذین ) 66.66%( 

  . اللغة الفرنسیة یدرسون مادة 

 ممن اعتبروا )% 50(    وأما مادتي التربیة البدنیة والتكنولوجیا فقد تساوت فیھما نسب 

أما المبحوثین الذین یدرسون مادة . المقررات تحتوي على جوانب بیئیة مع من نفوا ذلك 

رسونھا   على خلو المقررات التي یدإجماعھممنھم لتؤكد )  %100( الشریعة فقد جاءت نسبة 

 .من الجوانب بیئیة 

 أي ثالثة من أصل أربعة أن من أساتذة المادة) %75 (فاعتبرة العلوم الطبیعیة أما ماد

 من )%66.66 ( اعتبر و بالنسبة لمادة اإلجتماعیات ، بیئیة جوانب ىعل یحتوي مقررال

لك أي  ذ منھم)%33.33(  بیئیة بینما نفى جوانبعلى المقرر یحتوي  أن أساتذة المادة

 أجمع كلفقد ) الم آلي   إعشریعة ،فلسفة ، (أما المواد الدراسیة   .فقط ) 01(مبحوث واحد 

  . بیئیة جوانب أنھا ال تحتوي على أساتذتھا على 

نھ من الطبیعي توقع إلما نقارن نسب المبحوثین الذین یدرسون مواد دراسیة مختلفة ف

  . زء من واقع المشكلة المدروسة ختالف فیما بین تلك النسب التي تعبر عن جاإل
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خ�تالف الموج��ود ف�ي اعتب��ارات   المبح�وثین ببع��ضھا وبمقارن�ة ن��سب ال�بعض  یالح��ظ   اإل   

األساتذة ال�ذین یدرس�ون نف�س الم�ادة الدراس�یة ح�ول كونھ�ا تحت�وي أو ال تحت�وي عل�ى جوان�ب                 

ن أن األم�ر متعل�ق   خ�تالف تب�ی  ستفسار من المبحوثین أثناء المقابلة حول ذلك اإل    بیئیة ، وعند اإل   

  .  باعتبارات األساتذة لما ھو جانب بیئي أم ال 

 من المبح�وثین بثانوی�ة م�صطفى ب�ن بولعی�د      )%54.54( ھذا ونجد أن أكثر من النصف       

  .  مقررات المواد التي یدرسونھا ال تحتوي على جوانب بیئیة یجمعون على أن

  وي  جوانب بیئیة بالثانویتین معا مقررات المواد التي تحتیبین   :41رقم المركب الجدول 

أفراد مجتمع    الثانویتان معا  مصطفى بن بولعیدمتعددة االختصاصات       

  الدراسة

  ستجاباتاإل

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  47.12  41  45.45  15  48.15  26  تحتوينعم 

  52.87  46  54.54  18  51.85  28  تحتويال

  100  87  100  33  100  54  المجموع

  

نعم

41

47%
ال

46

53%

نعم

ال

    

    

تجم��ع ب��ین بیان��ات  ) 14( بیان��ات الج��دول ف��ي البدای��ة ینبغ��ي المالحظ��ة و اإلش��ارة إل��ى أن 

م��ا إذا كان��ت مق��ررات  ، الل��ذین خ��صص ك��ل منھم��ا لتبی��ان  ) 13( و الج��دول  ) 12( الج��دول 

 م��ن وجھ��ة نظ��ر المبح��وثین بالث��انویتین متع��ددة       بیئی��ةجوان��بتحت��وي عل��ى  الدراس��یة الم��واد 

ألف�راد  ویة العام�ة  ائالنسب المت وثانویة مصطفى بن بولعید على التوالي ، وكانت  االختصاصا
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درت ب�ـ  ـ ال تحتوي على جوانب بیئیة ق� المواد الدراسیةالذین اعتبروا مقررات    مجتمع الدراسة   

مبحوث من مجتمع الدراسة اعتبروا مق�ررات الم�واد الدراس�یة الت�ي            ) 46(أي   ) 52.87%( 

   .لیة من الجوانب البیئیة یدرسونھا مقررات خا

طفی�ف  ) % 2.71( وبمقارنة النسب بعضھا ب�بعض بالن�سبة للث�انویتین یظھ�ر أن الف�ارق         

جدا بین أولئك الذین یعتبرون المقررات ال تحتوي على جوانب بیئی�ة ، وك�ذا ب�ین أولئ�ك ال�ذین             

ین ب�ین  وھو طفیف جدا ویؤك�د تق�ارب ال�رؤیت   ) % 2.7( یعتبرون عكس ذلك حیث كان الفارق 

  .أساتذة الثانویتین 

ب���ین ن���سب   ) %2.69(     وبالمقارن���ة ب���ین الن���سب الجزئی���ة بالث���انویتین یتب���ین أن الف���ارق      

طفی�ف ج�دا ویؤك�د خل�و      المبحوثین الذین أقروا بعدم احتواء المقررات على جوانب بیئی�ة وھ�و           

 تقریب�ا نف�س   وھ�ي . المقررات من الجوانب البیئیة لدى أكث�ر م�ن الن�صف م�ن مجتم�ع الدراس�ة           

النسبة الجزئیة بكلتا الثانویتین ، وھذا یدل عل�ى أن النت�ائج الم�سجلة تعب�ر ع�ن واق�ع تعلیم�ي ل�ھ              

ذا   تعلق األمر بالمقررات الدراسیة الت�ي ت�درس ب�شكل    إنفس الممیزات بكلتا الثانویتین خاصة    

  .موحد في كل التراب الوطني  

مق�رراتھم تحت�وي عل�ى جوان�ب      أنین أك�دوا   ولئك ال�ذ  المئویة العامة أل  نسبة  القدرت  حیث  

ونجدھا في الثانویتین تقریبا نفس النسبة حی�ث أن الف�ارق ب�ین الن�سب            ،  )%47.12( بـ  بیئیة  

، وال بد أن ھذه الفوارق الطفیفة بین النسب الجزئیة الخاصة بمج�الي   ) % 2.7( الجزئیة كان   

الختصاصات ھم أكثر عددا وذلك بحك�م أن  الدراسة تعود لكون أن المبحوثین بالثانویة متعددة ا    

  . تالمیذ ھذه الثانویة ھم تقریبا ضعف تعداد تالمیذ ثانویة مصطفى بن بولعید 

بخ�صوص طبیع�ة م�ا     ھذا وقد تم توجیھ سؤال مفتوح عند المقابلة ال�شفھیة م�ع المبح�وثین          

 ع��ن البیئ��ة یتناولون��ھ ع��ن البیئ��ة ف��ي مق��رراتھم ، فاسترس��لوا ف��ي الح��دیث عل��ى أن ذل��ك مختل��ف 

بمفھومھ��ا الح��الي ، وأك���دوا أن تل��ك المواض��یع تخ���ص البیئ��ة الفیزیقی��ة مث���ل م��صادر الطاق���ة        

ال���خ ، دون أن تت���ضمن عالق���ة البیئ���ة باالن���سان  ...والم���سطحات المائی���ة وال���سھول والھ���ضاب 

كد ضرار بھا ، وھذا یؤوطبیعة تلك العالقة بینھما وكیفیة التعامل مع البیئة واألخذ منھا دون اإل

نفس نتائج الدراسات السابقة التي تؤكد غی�اب المواض�یع البیئی�ة ذات الط�ابع ال�سلوكي م�ن قب�ل          

  .االنسان تجاه بیئتھ وذلك في أغلب األقطار العربیة 
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   یبین الحجم الساعي المخصص لتناول الجوانب البیئیة :15الجدول رقم 

أفراد مجتمع    الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید  متعددة االختصاصات     

  الدراسة

  االحتماالت
  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  24.13  21  21.21  07  25.92  14   دقیقة15

  03.44  03  03.03  01  03.70  02   دقیقة20

  08.04  07  12.12  04  05.55  03   دقیقة30

  33.33  29  33.33  11  39.33  18  ساعة كاملة

  14.94  13  12.12  04  16.66  09  عدم اإلجابة

  أخرى تذكر

  ـ ال وقتـ ال یوجد 

یوجد وقت  ـ ال یوجد 

  وقت ـ ال یوجد وقت 

 1ـ درس واحد في سنة 

ـ ضمن بعض  ثانوي

  الوضعیات التعلیمیة فقط 

       -ـ بعد العطل أحیانا فقط 

  في بعض الوحدات فقط

  .ساعات    05ـ أكثر من 

  .ـ محور كامل

    ـ غیر محدد . ـ و ال دقیقة 

  یخصص وقت أصالـ ال  

      غیر محدد-

  100  87  100  33  100  54  المجموع

  

 بیئی�ة أك�دوا   جوانبیظھر جلیا أن المبحوثین الذین نفوا احتواء مقررات موادھم الدراسیة على       

ة و ق�د أش�اروا ل�ذلك أثن�اء المقابل�ة معھ�م       ــ�ـ تخصیصھم وقتا و ل�و ب�سیطا لتن�اول الجوان�ب البیئی        

  .أیضا 
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15د

21

29%

20د

3

4%

30د

7

10%

1ساعة

29

39%

عدم اإلجابة

13

18%

15د

20د

30د

1ساعة

عدم اإلجابة

 

 المبحوثین -التمعن أوال في النسب المائویة العامة ، أي نسب مجتمع الدراسة ككل   وال بد من 

ن ـــ��ـن الذیـــ��ـلمبحوثیم��ن اوی��ة عام��ة  ئن��سبة م) %24.13 ( ق��د س��جلت    و-بالث��انویتین مع��ا  

) % 03.44 (ن�سبة  و .  لتناول الجوانب البیئی�ة  ) دقیقة15 ( وقت معین اعتبروهونــیخصص

 ، ف�ي ح�ین ق�درت الن�سبة    لتناول الجوانب البیئیة  )  دقیقة20(ون  ـیخصصالذین  من المبحوثین   

   ).%08.40(بـ )  دقیقة30( الذین یخصصون من المبحوثین العامة المائویة

وأم�ا  ،  ) %33.33( فقدرت نسبتھم بـ لتناول الجوانب البیئیة أما من یخصصون ساعة كاملة   

،  أولئك الذین ال یتناولوا الجوانب البیئیة أصال ونثلبالنسبة للمبحوثین الذین التزموا الحیاد و یم

   .)%14.94(فقدرت نسبتھم العامة بـ 

أما بالمقارنة بین الن�سب المائوی�ة الجزئی�ة فق�د تقارب�ت الن�سب الم�سجلة بكلت�ا الث�انویتین م�رتین                 

وتباعدت مرتین ، حول الحجم الساعي المخصص لتناول الجوانب البیئیة ، حیث سجل الفارق      

ب���ین ن���سبة المبح���وثین بالثانوی���ة متع���ددة االخت���صاصات ون���سبة المبح���وثین بثانوی���ة  ) % 06 (

  وھ�ذا فیم�ا یخ�ص تخ�صیص س�اعة كامل�ة ،       – المج�ال المك�اني للدراس�ة        -مصطفى بن بولعی�د     

. فیما یخص تخصیص نصف ساعة ، وھو فارق ال بأس بھ    ) % 6.57( وكان الفارق بینھما    

أم��ا .  یخ�ص تخ��صیص رب��ع س��اعة لتن�اول الجوان��ب البیئی��ة   فیم��ا)  %04.71( وك�ان الف��ارق 

 .  دقیقة فال یكاد یذكر 20حول تخصیص ) % 0.67( الفارق

بأن�ھ ال یوج�د    اس�تجابات المبح�وثین ،   جلی�ا ت�ضارب  ظھ�ر   فق�د  "أخ�رى ت�ذكر  " في   و أما   

أح��د    كم��ا أك��دمبح��وثین ،) 04 (أدل��ى ب��ذلك لتن��اول الجوان��ب البیئی��ة و  مح��دد یخ��صصوق��ت 

أورد أن و آخ�ر   . أن ھناك درس واحد ف�ي ال�سنة أول�ى ث�انوي ع�ن الجوان�ب البیئی�ة          مبحوثینال



  من خالل المقررات الدراسیةد إسھام األساتذة في التوعیة البیئیةیتجس ....................................................السادسالفصل 

                                                                                            

  193

أم�ا أح�د   . في بعض الوض�عیات التعلیمی�ة فق�ط ، و أحیان�ا بع�د الع�ودة م�ن العط�ل              تناولھا یكون   

،  س�اعات تخ�صص للجوان�ب البیئی�ة    ب�أن ھن�اك خم�س      " أخ�رى ت�ذكر     " المبحوثین فأج�اب ف�ي      

ح�ور كام�ل ، و أح�دھم ال یخ�صص و ال دقیق�ة ، و ھن�اك م�ن أج�اب          یخصص م ومبحوث آخر 

 وھن��ا یظھ�ر الت��ضارب والعفوی�ة فیم��ا یخ�ص تخ��صیص حج�م س��اعي     .ب�أن الوق�ت غی��ر مح�دد    

یجیب�وا   ئوی�ة العام�ة م�ن المبح�وثین ال�ذین ل�م      ا المكانت الن�سبة كما  .محدد لتناول الجوانب البیئیة  

عل��ى ال تحت��وي  الم��واد الت��ي یدرس��ونھا مق��ررات الحی��اد لك��ون  التزم��وا  ، وعل��ى ھ��ذا ال��سؤال 

  ) . % 4.54( والفارق بین النسب الجزئیة بھذا الشأن كان  ). % 14.94(  جوانب بیئیة 

أن عملی��ة تخ��صیص وق��ت لتن��اول جوان��ب بیئی��ة ت��تم   ) 15(و یب��دو جلی��ا م��ن خ��الل الج��دول     

   .بطریقة عفویة غیر مخطط لھا ، و حسب اجتھاد المبحوثین 

   مع المواضیع البیئیةالتالمیذیبین كیفیة تجاوب  :) 16( رقم  ول الجد

أفراد مجتمع    الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید   متعددةاالختصاصات 

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  75.86  66  72.72  24  77.77  42  إیجابي

  16.09  14  18.18  06  14.81  08  سلبي

  08.04  07  09.09  03  07.40  04  جابة عدم اإل

  100  87  100  33  100  54  المجموع

  

إیجابي

66

76%

سلبي

14

16%

عدم االجاب�ة 

7

8%

إیجابي

سلبي

عدم االجاب�ة 

  

یبین أن ) 16(الجدول  فانن من مواضیع بیئیة و عن تجاوب التالمیذ مع ما یثیره المبحوث    و

 م��ع یعتب��رون تج��اوب التالمی��ذ ایج��ابي    ) %75.86(  المبح��وثین م��نالن��سبة المئوی��ة العام��ة   
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  التالمی�ذ   ال�ذین اعتب�روا تج�اوب   النسبة العامة من المبح�وثین ین قدرت  ، في ح المواضیع البیئیة 

 التزم�وا   من المبحوثین فقد )%08.04( النسبة المئویة العامة     أماو،   ) %16.09( سلبي بـ   

ویستنتج من خ�الل ھ�ذه المعطی�ات أن التالمی�ذ یرحب�ون      .، إذ لم یجیبوا على ھذا السؤال الحیاد  

  .بحوثین في أن تثار جوانب بیئیة خالل تناولھم للدروس حسب إجابات غالبیة الم

وبمقارنة النسب الجزئیة للمبحوثین بالثانویتین مع بعضھما ال�بعض یتب�ین التق�ارب الكبی�ر              

 أثی�رت المواض�یع البیئی�ة أثن�اء ال�درس، حی�ث       إذافي االتف�اق ح�ول التج�اوب اإلیج�ابي للتالمی�ذ        

بثانوی��ة ) % 72.72(ة متع��ددة االخت��صاصات وم��ن المبح��وثین بالثانوی��  ) % 77.77( كان��ت

مصطفى بن بولعی�د ، وتب�ین معطی�ات ھ�ذا الج�دول فك�رة ع�ن العن�صر المتلق�ي للتوعی�ة البیئی�ة                   

ویستنتج من خالل ھذه المعطیات أن التالمیذ یرحب�ون ح�سب إجاب�ات     .على مستوى الثانویتین   

  .لدروس غالبیة المبحوثین في أن تثار جوانب بیئیة خالل تناولھم ل

 : المعلومات حول مؤشرات الفرضیة األولى :ثانیا 

انطالقا من البیانات التي تم تحلیلھا ، والمعلومات التي جمعت من خ�الل ق�راءة م�ا وراء أرق�ام         

ورب��ط المتغی��رات ببع��ضھا ال��بعض ، یت��ضح أن  ) 16(  غای��ة الج��دول إل��ى) 06(الج��داول م��ن 

مطالبة بعم�ل  على أن الجزائر ما زالت  ) % 80.46( یجمع في غالبیتھ  ككل مجتمع الدراسة 

، كما أن أغلب دول العالم قد خاضت أشواطا في ھذا المجال بما   ، في مجال حمایة البیئة      أكثر

، وھ�ذا م�ا    أن ذل�ك االھتم�ام ھ�و أحیان�ا فق�ط      یجمع أكثر من نصف  مجتمع الدراسة ككل عل�ى    

ت األق��ل تق��دما ، اھتمام��ا مناس��باتیا أي ف��ي  یؤك��د اعتب��ار االھتم��ام الرس��مي بالبیئ��ة ف��ي المجتمع��ا 

المناسبات السنویة أو عند ال�دخول المدرس�ي ببدای�ة ال�سنة وتط�وى ال�صفحة بع�د ذل�ك للمناس�بة                   

، ل��ذا  " أخ��رى ت��ذكر" القادم��ة ، كم��ا ت��م رؤیت��ھ م��رارا وتك��رارا ف��ي اقترح��ات المبح��وثین ف��ي    

ھتمام الكافي  بالتعلیم البیئي عن  یجمع على نفي اال     )%75.86( فمجتمع الدراسة في غالبیتھ     

السلطات المعنیة  ، ویجمع أفراد مجتمع الدراسة  على أن الوضع البیئي الراھن لم یعد یحتم�ل   

االنتظار أكثر، وأنھ یستدعي اھتم�ام ال�سیاسة التعلیمی�ة بالتوعی�ة البیئی�ة ، ل�ذلك یفت�رض انتھ�اج              

سبق یثب�ت تواض�ع اس�تخدام ال�سیاسة التعلیمی�ة      سیاسة تعلیمیة ناجعة بشأن التوعیة البیئیة ، مما    

م��ستوى لوس��یلة التعل��یم بغی��ة التوعی��ة البیئی��ة وحمای��ة البیئ��ة ف��ي النھای��ة ، وبالت��الي انخف��اض         

  .من وجھة نظر المبحوثین  بالتعلیم البیئياالھتمام الرسمي 
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ط�رف   یجمعون عل�ى أن ال�سیاسة التعلیمی�ة لی�ست ال     )%82.75( ومع ذلك فأغلب المبحوثین   

  .الوحید المسؤول على التوعیة البیئیة 

م��ن )  % 99.99( أن  ) 11( ذا وح��سب المعلوم��ات الم��ستقاة م��ن الج��دول  إ     والمالح��ظ 

أفراد مجتمع الدراسة وقفوا وقفة موحدة مع جدوى التعلیم في التوعیة البیئیة ، على الرغم م�ن           

   . تباین اختیاراتھم بشأن كیفیة تضمین البیئة في التعلیم

احت�واء المق�ررات الدراس�یة     مؤش�ر  تحلیل البیانات المتعلقة بجمع المعلومات ح�ول    ومن خالل 

الذین اعتبروا مقررات ألفراد مجتمع الدراسة ویة العامة ائالنسب المكانت  ، جوانب بیئیة على

مبحوث من مجتمع ) 46(أي  ) %52.87( ھي   ال تحتوي على جوانب بیئیة       المواد الدراسیة 

مق��ررات الم��واد الت��ي  اعتب��روا أنولئ��ك ال��ذین المائوی��ة العام��ة ألن��سبة الق��درت س��ة ، كم��ا الدرا

ال أنھ وبمقابلة المبحوثین  أثن�اء وبع�د   إ ،  )%47.12( بـ یدرسونھا تحتوي على جوانب بیئیة     

س��تمارة تب��ین أن األم��ر متعل��ق باعتب��ارات أخ��رى وھ��و اخ��تالف المبح��وثین ح��ول           تطبی��ق اإل

 مقررات نفس الم�واد تختل�ف   أن و جانب بیئي أم ال ، كما أنھ متعلق أیضا بكوناعتبارھم لما ھ  

 بیئی�ة و ال تحت�وي ف�ي    جوان�ب ، فقد تحتوي في السنة األولى عل�ى  آخر إلى  مستوى دراسي من  

 ھذا وقد تم توجیھ . یدرسون سنة دون أخرى المبحوثین ھناك بعض أن كما .السنوات المتبقیة 

والت��ي كان��ت فردی��ة وجماعی��ة أثن��اء وبع��د تطبی��ق       ل��ة م��ع المبح��وثین  س��ؤال مفت��وح عن��د المقاب  

االس��تمارة ، وك��ان ال��سؤال عم��ا ھ��ي طبیع��ة م��ا یتناولون��ھ ع��ن البیئ��ة ف��ي مق��رراتھم ، ث��م ت��رك      

جابة ، فاسترسلوا في الح�دیث عل�ى أن ذل�ك مختل�ف ع�ن البیئ�ة       المبحوثین على سجیتھم  في اإل    

ذا م�ا  إ، وأك�دوا أن تل�ك الجوان�ب البیئی�ة حت�ى        )  بحمایتھ�ا   التوعی�ة بالبیئ�ة و    ( بمفھومھا الحالي   

وجدت في المقرر فھي تخص البیئة الفیزیقیة مثل مصادر الطاقة والمسطحات المائیة والسھول 

 دون أن تت�ضمن عالق�ة   ،الخ وھي مواضیع عن البیئة بمفھومھا الم�ادي التقلی�دي        ...والھضاب  

م�ة بینھم��ا ، وكیفی�ة التعام�ل م��ع البیئ�ة ، واألخ�ذ منھ��ا دون       وطبیع��ة العالق�ة القائ باإلن�سان البیئ�ة  

ضرار بھا ، وھذا یؤكد نفس نتائج الدراسات السابقة التي تؤكد غیاب المواضیع البیئی�ة ذات       اإل

   . القیمي في المناھج الدراسیة وذلك في أغلب األقطار العربیة اإلنسانيالطابع 

 تخصیص حجم ساعي لتناول الجوانبر  أما فیما یخص المعلومات التي جمعت عن مؤش       

تحلی��ل بیان��ات یب��دو جلی��ا م��ن خ��الل  وح��سب البیان��ات الت��ي ت��م تحلیلھ��ا بھ��ذا ال��شأن ، ف   ،البیئی��ة
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أن عملیة تخصیص وقت لتناول جوانب بیئیة تتم بطریقة عفویة غیر مخطط لھا  ) 15(الجدول 

ح�ول تأكی�د    لمبح�وثین ا ت�ضارب اعتب�ارات  م�ن خ�الل   ویظھ�ر ذل�ك   . حسب اجتھاد المبحوثین  و

  ، ةانب البیئی� والجلنفس المواد الدراسیة التي یدرسونھا على     المقررات الدراسیة   ونفي احتواء   

، كم�ا تج�در اإلش�ارة إل�ى     للنف�ي   ) %52.87(للتأكید و ) %47.12(ویة عامة   ائو ذلك بنسبة م   

 الجوان�ب البیئی�ة و   نفس المواد یختلفون في تأكید احتواء المقرر و عدم احتوائھ عل�ى أساتذة  أن  

على مستوى الخط�اب   العمل االعتباطي و غیر المنظم تجاه إدخال البیئة في التعلیم  یبینھذا ما   

اخ��تالف و ت��ضارب الوق��ت المخ��صص لتن��اول     ) 15(إذ نج��د م��ن خ��الل الج��دول    الرس��مي ، 

إل�ى  للجان�ب البیئ�ي   س�اعات  ) 05(دقیق�ة إل�ى غای�ة و ال دقیق�ة ، وم�ن      ) 15(الجانب البیئي م�ن    

مبح��وثین أك��دوا ع��دم وج��ود وق��ت مخ��صص أص��ال  ) 07(باإلض��افة إل��ى وج��ود .مح��ور كام��ل 

م�ن أف�راد مجتم�ع    ) %14.94(و، ما یؤكد غیاب األمری�ات الرس�میة عل�ى ذل�ك       للجانب البیئي   

) %68.94(التزموا عدم اإلجابة على سؤال الوقت  المخصص للجان�ب البیئ�ي بینم�ا         الدراسة  

لتن�اول الجان�ب   دقیق�ة إل�ى س�اعة    ) 15(ى تخ�صیص م�ن      توزع�وا عل�    من أفراد مجتمع الدراسة   

  .البیئي 

 جوان�ب المبحوثین الذین نفوا احتواء مقررات موادھم الدراسیة عل�ى   ذلك أن من     إلىضف      

ة و ق��د أش��اروا ل��ذلك أثن��اء  ــ��ـبیئی��ة أك��دوا تخصی��صھم وقت��ا و ل��و ب��سیطا لتن��اول الجوان��ب البیئی  

م�ن أف�راد مجتم�ع    ) %75.86(كذلك نج�د أن  ) 16( خالل الجدول  و من  .أیضا  المقابلة معھم   

 أن كم�ا  . الدراسة یؤكدون تجاوب التالمیذ مع المواض�یع البیئی�ة الت�ي یثیرونھ�ا تجاوب�ا إیجابی�ا           

أي معظم المبحوثین یؤك�دون أن ال�سیاسة التعلیمی�ة لی�ست     ) %82.75(أن یبین ) 10(الجدول  

   .لبیئیة  االطرف الوحید المسئول عن التوعیة
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  : البیانات المیدانیة وتحلیل عرض :أوال 

ا ــ�ـ بیئة و حمایتھا و الحث على رعایتھ�ا أم�را شائع  ال خدمة فيلقد أصبح العمل التطوعي   

 م�ن أص�غر األف�راد    ءااابت�د و منتشرا في الكثیر من المجتمعات ، حیث بدأت تترسخ ثقافة بیئی�ة     

لتعل�یم البیئ�ي عل�ى    لتھا اھتماما واضحا تي تولي حكوماإلى أكبرھم ، ھذا في العدید من الدول ال      

كل المستویات ، كما نجد أن االھتمام في بعض الدول األقل تقدما بدأ یظھر و یب�رز م�ن خ�الل        

  .إدخال بعض الوحدات الدراسیة عن البیئة في المناھج الدراسیة 

ون فیحرص�ون عل�ى أن تك�   في الكثیر من المجتمعات المتقدمة ،     أما أفراد المجتمع المدني     

 ، بع��دما حققت��ھ تل��ك المجتمع��ات ف��ي الجان��ب   ج��ل البیئ��ة ألھ��م إس��ھامات ذات فعالی��ة عالی��ة م��ن  

ألف�راد   البیئی�ة ل توعی�ة ال، و ذلك من خ�الل العم�ل عل�ى    وتفرغت الیوم للجانب المھاري     المادي

لكترونیة ذ تطالعنا األخبار والدوریات و المواقع اإلإ، سواء على مستوى المدارس أو خارجھا      

یومیا عما تقوم بھ النخب في تلك المجتمعات من حمالت لصالح البیئ�ة وم�سابقات علمی�ة ح�ول          

موضوع البیئة ومنتدیات عن البیئة تدعو للرفق بھا ، لی�تم الب�دء ف�ي ش�ق  الطری�ق ف�ي معالج�ة          

نساني الذي ھو في الواقع محور كل القضایا ، وذل�ك بع�د م�ا    أزمة البیئة بالتركیز على البعد اإل     

تشف أن التركیز على الجوانب الفنیة والتشریعیة للق�ضایا البیئی�ة ل�ن یت�أتى من�ھ غی�ر خ�سارة              اك

  .    الوقت في معالجة قضایا البیئة 

ستناد لما من المیدان و باإل البیانات المجمعةتحلیل لذلك تحاول الدراسة الحالیة من خالل 

ل جابحوثین في الثانویتین م اھتمام الممستوى عن قیل في الجانب النظري جمع معلومات

م بالمعلومات البیئیة وتقییمھم للمبادرة بالتوعیة ھلمامإدرجة  و. بالمشكالت البیئیة البحث 

ولذلك  .دارة وكذا معلومات عن محاوالتھم القتراح القیام ببعض األنشطة البیئیة على اإلالبیئیة 

 :رات التالیة فقد خصص ھذا المحور لجمع البیانات والمعلومات حول المؤش

  . مستوى اھتمام األساتذة بالمشكالت البیئیة -

  .لمام األساتذة  بالمعلومات البیئیة إ درجة -

  لتوعیة البیئیة با  تقییم األساتذة للمبادرة -

    اقتراح القیام بأنشطة بیئیة بإلدارةلالتوجھ  -
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    تلوث الھواءمشكلةلن و مستوى األھمیة التي یولیھا المبحوث یبین:17جدول رقم ال

أفراد مجتمع   الثانویتان معا    مصطفى بن بولعید  متعددة االختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار 

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  93.10  81  90.90  30  94.44  51  كبرى

  04.59  04  09.09  03  01.85  01  عادیة

  02.29  02  -  -  03.70  02  ال مشكلة

  100  87  100  33  100  54  المجموع

  

رسم یمثل مشكلة تلوث الھ�واء 

كبرى

81

93%

عادیة

4

5%

ال مشكلة 

2

2%

كبرى

عادیة

ال مشكلة 

  

یتبین لنا أن معظم المبحوثین في ك�ل ثانوی�ة عل�ى ح�دا       ) 17(من خالل القراءة المتأنیة للجدول      

 ئوی�ة العام�ة لك�ل المبح��وثین   احی��ث نج�د أن الن�سبة الم  .  المقترح�ة  ةیول�ون أھمی�ة كب�رى للم�شكل    

) 81(وھ�و م�ا یقابل�ھ     ) %93.10( مشكلة كبرى قد قدرت بـ      " تلوث الھواء " الذین یعتبرون   

ئویة العام�ة ب�ـ   ا، أما الذین یعتبرونھا مشكلة عادیة فقدرت نسبتھم الم   مبحوث من الثانویتین معا     

ف�ي ح�ین   . وھ�ي ن�سبة ض�ئیلة مقارن�ة بن�سبة م�ن یعتبرونھ�ا م�شكلة كب�رى                فقط   ) 04.59%( 

 وھ�م مبح�وثین   فق�ط   ) %02.29( وی�ة العام�ة لم�ن اعتبروھ�ا ال م�شكلة ب�ـ       ائالن�سبة الم  ق�درت 

كم�ا  .  لذلك فان غالبیة مجتمع الدراسة یجمعون على األھمیة الكبرى لتلوث الھ�واء   .ن فقط   اثنی

بینم�ا اعتبرھ�ا مبح�وثین    . انعدمت نسبة الذین اعتبروھ�ا ال م�شكلة بثانوی�ة م�صطفى ب�ن بولعی�د          

  .مشكلة  من الثانویة متعددة االختصاصات ال
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لذا فان مجتمع .  المبحوثین بالثانویتین ماماتاھتوبالمقارنة بین النسب الجزئیة یتأكد عدم تباین    

  . الدراسة یولي لھذه المشكلة البیئیة أھمیة كبرى بقدر المشكالت التي تسببھا للبشریة جمعاء 

  النفایات البلدیة  ةلمشكل ن ویبین مستوى األھمیة التي یولیھا المبحوث : 18الجدول رقم 

أفراد مجتمع   الثانویتان معا    مصطفى بن بولعید  ختصاصاتمتعددة اال

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار 

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  93.10  81  93.93  31  92.59  50  كبرى

  04.59  04  06.06  02  05.55  03  عادیة

  02.29  02  -  -  01.85  01  ال مشكلة

  100  87  100  33  100  54  المجموع

رسم یمثل مشكلة النفایات البلدیة 

كبرى

81

93%

عادیة

4

5%

ال مشكلة 

2

2%

كبرى

عادیة

ال مشكلة 

  

 قدرت ةمــویة عاائحوثین معظمھم و بنسبة ممبنجد أن ال" النفایات البلدیة"و بالنسبة لمشكلة 

     یعتبرونھا عادیة ، في حین ) %04.59(  یعتبرونھا مشكلة كبرى ، بینما ) %93.10( ب

تلوث "ویة العامة حول مشكلة ائ و ھي نفس النسبة الم.یعتبرونھا ال مشكلة  ) 02.29%( 

  ".الھواء
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   الصرف الصحي مشكلةلن ویھا المبحوثیبین مستوى األھمیة التي یول : 19الجدول رقم 

أفراد مجتمع   الثانویتان معا    مصطفى بن بولعید  متعددة االختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار 

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  94.25  82  93.93  31  94.44  51  كبرى

  03.44  03  03.03  01  03.70  02  عادیة

  02.29  02  03.03  01  01.85  01  ال مشكلة

  100  87  100  33  100  54  المجموع

رسم یمثل مشكلة الصرف الصحي 

كبرى

82

95%

عادیة

3

3%

ال مشكلة 

2

2%

كبرى

عادیة

ال مشكلة 

  

ھ�ي األخ�رى   " الصرف ال�صحي " مشكلة یتبین أن ) 19( من خالل قراءة بیانات الجدول رقم     

 ) %03.44( ، بینم��ا اعتبرھ��ا   ىرم��شكلة كب��  ةـالدراس��  م��ن مجتم��ع   ) %94.25 ( یعتبرھ��ا

العام�ة  ،       ، ھ�ذا ع�ن الن�سب المائوی�ة      ال م�شكلة   )%02.29(مشكلة عادیة ، في حین اعتبرھ�ا        

 تك�اد تعب�ر ع�ن    فإنھ�ا أما النسب المائویة الجزئیة الخاصة بالثانویتین مجال الدراسة منف�صلین ،   

الن��سب المائوی��ة العام��ة ، وذل��ك لع��دم التب��این ب��ین م��ستوى اھتم��ام المبح��وثین بمج��الي الدراس��ة     

تقف الحكومات ھذه المشكلة التي تفرض نفسھا فرضا على المجتمعات ، و. بالمشكلة المقترحة 

ت��زال م��شاریع تجدی��د   ط��ویال أم��ام ص��عوبة معالجتھ��ا  ، وھ��و م��ا یج��ري ف��ي بالدن��ا ، حی��ث ال    

شبكات مجاري الصرف الصحي مجرد مشاریع ف�ي أدراج مكات�ب البل�دیات ، وال ش�ك ف�ي أن            

المبحوثین كباقي المواطنین یعانون من ذلك الوضع وتلك الت�سربات ف�ي ك�ل مك�ان ، أم�ا حینم�ا         

  .یاه المجاري بمیاه الشرب فان المبحوثین سیعتبرونھا أزمة صحیة حادة تختلط م
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   ضعف الوعي البیئي مشكلةلن ویبین مستوى األھمیة التي یولیھا المبحوث : 20الجدول رقم 

أفراد مجتمع   الثانویتان معا    مصطفى بن بولعید  متعددة االختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار 

  

  التكرار %

  

  لتكرارا %

  

% 

  91.95  80  84.84  28  96.29  52  كبرى

  06.89  06  15.15  05  01.85  01  عادیة

  01.44  01  -  -  01.85  01  ال مشكلة

  100  87  100  33  100  54  المجموع

رسم یمثل مشكلة ضعف الوعي البی�ئي 

كبرى

80

92%

عادیة

6

7%

ال مشكلة 

1

1%

كبرى

عادیة

ال مشكلة 

  

م��ن أف��راد مجتم��ع الدراس��ة یعتب��رون      ) %91.95( أن ) 20(و نالح��ظ م��ن خ��الل الج��دول    

 ) %01.14(ھ�ا عادی�ة و    واعتبر) %06.85(م�شكلة كب�رى ، بینم�ا        " ضعف ال�وعي البیئ�ي    "

   .اعتبروھا ال مشكلة

أم��ا المقارن��ة ب��ین الن��سب الجزئی��ة الخاص��ة بالث��انویتین فتب��ین التق��ارب الكبی��ر ف��ي م��ستوى   

  . األھمیة التي یولونھا لمشكالت البیئیة المقترحة  

ھو الذي یجع�ل   ، الوعي بمشكلة ما و بدرجة األھمیة التي تحتلھا تلك المشكلة     ویمكن القول أن  

الم��شكالت البیئی��ة  وق��د تع��ددت   .اء و توعی��ة م��ن حول��ھ  ـــ��ـاإلن��سان مق��بال عل��ى الب��ذل و العط 

، وك�ذا    درجات االھتمام بھ�ا حدتھا إلى الدرجة التي أصبحت ھناك دراسات لتصنیف        تفاقمتو

 أن�ھ  م�ن جھ�ة أخ�رى ، حت�ى    ة ـو ال�دول النامی�  م�ن جھ�ة   االھتمام بھا في ال�دول المتقدم�ة    مقارنة  

 مشكالت بیئیة یزداد االھتمام بھا في الدول المتقدمة عنھ ف�ي ال�دول النامی�ة و ھ�ي مث�ل         حددت  
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أما في ال�دول النامی�ة   ، التغیرات المناخیة المحتملة و تآكل طبقة األوزون و األمطار الحمضیة       

ه ، نوعی�ة الھ�واء    نوعیة المیا :فیزداد االھتمام بالمشكالت البیئیة التالیة عنھ في الدول المتقدمة          

 االھتم�ام بمثاب�ة   كواعتبر ذل.  .السكاني  دســـتلوث التربة ، الصرف الصحي ، القمامة و التك 

معیار لقیاس درجة الوعي البیئي ب�ین جم�اھیر تل�ك المجتمع�ات ، وك�ذا معی�ار لمعرف�ة م�ستوى               

  . التحسین البیئي 

  .حسب رأي المبحوثینیبین المشكلة األكثر ضررا على البیئة   :21جدول رقم ال

أفراد مجتمع   الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید  متعددةاالختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

%  

  42.52  37  36.36  12  46.29  25  االنفجار السكاني

  29.88  26  45.45  15  20.37  11  يتلوث البیئال

  استنزاف الموارد 

  البیئیة
18  33.33  06  18.18  24  27.58  

  أخرى تذكر

  البیئي الوعيعدم ـ 

 یھاعدم المحافظة علوـ 

  اإلھمالو

 ال  نظام و وعيمعـ 

یعتبر االنفجار السكاني 

   ة مشكل

ـ التقدم التكنولوجي 

  .غیر المدروس

  

  100  87  100  33  100  54  المجموع

ن بالثانوی�ة متع��ددة  لمبح�وثی م�ن ا  ) % 46.29(  أن الن�سبة الجزئی��ة  )21(رق�م  یظھ�ر الج�دول   

 المشكلة األكثر ضررا على البیئة من غیرھ�ا     ھو "االنفجار السكاني    " أناالختصاصات تؤكد   

ھ��و األكث�ر ض��ررا عل�ى البیئ��ة ف��ي   " تل��وث البیئ�ة  " م��نھم یعتب�رون أن   ) % 20.37( بینم�ا  . 

رر على ھي أولى المشكالت األكثر ض" استنزاف الموارد البیئیة  "أن ) %33.33(حین یعتبر 

  .البیئة
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االنفجار السكاني 

37

42%

تلوث البیئة 

26

30%

استنزاف  

الموارد البیئیة 

24

االنفجار السكاني 28%

تلوث البیئة 

استنزاف الموارد البیئی�ة 

  

" رون ـ ال�ذین یعتب�  المبح�وثین رى ـ مصطفى بن بولعی�د ـ فق�درت ن�سبة أ     خ أما بالثانویة األ

"  ال��ذین اعتب��روا المبحوث��ونو أم��ا  ) .%36.36( ھ��و األكث��ر ض��رر ب��ـ  " االنفج��ار ال��سكاني 

ین ، ف�ي ح�   ) %45.45(  فكان�ت ن�سبتھم الجزئی�ة     عل�ى البیئ�ة  ھو األكثر ضررا" تلوث البیئة  

ھ�ي أول�ى الم�شكالت األكث�ر     " استنزاف الم�وارد البیئی�ة   " الذین اعتبروا   المبحوثین قدرت نسبة 

  ) .%18.18( ضررا بـ 

 یعتبرونمنھم  ) % 42.52( ویة العامة لجمیع أفراد مجتمع الدراسة فتبین أن      ائالم أما النسب 

" م�نھم یعتب�رون   ) %29.88( األكثر ضررا عل�ى البیئ�ة ، بینم�ا    " االنفجار السكاني   " مشكلة  

اس�تنزاف  "  یعتب�رون   م�ن أف�راد مجتم�ع الدراس�ة     )%27.58( ھو األس�بق ، و   " تلوث البیئة   

 ویالح�ظ ب�سھولة أن الن�سب المائوی�ة     . المشكلتین األخ�ریین   مناألكثر ضررا   " الموارد البیئیة   

  .ین العامة تعبر عن التباین بین اعتبارات المبحوثین ككل ، أي بكلتا الثانویت

 مبحوثین اثنین من الثانوی�ة متع�ددة االخت�صاصات أض�افا ب�أن انع�دام        أنكما تجدر اإلشارة إلى     

. ال��وعي البیئ��ي ھ��و اآلخ��ر أكث��ر ض��ررا عل��ى البیئ��ة ، وك��ذا اإلھم��ال و ع��دم المحافظ��ة علیھ��ا    

ال تع�د  " م�شكلة االنفج�ار ال�سكاني    " مبحوثین اثنین من ثانویة مصطفى بن بولعید أضافا ب�أن     و

و أن التق�دم التكنول�وجي غی�ر الم�دروس ھ�و األكث�ر       . مشكلة أصال أمام انعدام النظام و الوعي    

  . ضررا
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  .یبین العوامل األكثر إفرازا لمعاداة الناس للبیئة حسب رأي المبحوثین  :22جدول رقم ال

  أفراد مجتمع الدراسة  االثانویتان مع  مصطفى بن بولعید  متعددةاالختصاصات

  

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  06.89  06  03.03  01  09.25  05  الزیادة السكانیة

  81.61  71  81.81  27  81.48  44  الجھل بقضایا البیئة

المستوى المعیشي 

  المنخفض
01  01.85  03  09.09  04  04.60  

االنشغال بالمشكالت 

  ..)بطالة،فقر(االجتماعیة
04  07.40  02  06.06  06  06.89  

    رى تذكرأخ

ـ غیاب السیاسة 

  .المستقبلیة المنسجمة

ـ السعي إلى الریادة 

  .االقتصادیة

  

  100  87  100  33  100  54  المجموع

) %81.61(وی���ة عام���ة  ئمبحوث���ا بن���سبة م ) 44(أن ) 22 (نالح���ظ م���ن خ���الل الج���دول  

مقاب��ل ك��أكثر العوام��ل إف��رازا لمع��اداة الن��اس للبیئ��ة ،    " الجھ��ل بق��ضایا البیئ��ة  "اخت��اروا عام��ل  

" و عام�ل  " الزی�ادة ال�سكانیة   " اختاروا عامل كنسبة مائویة عامة من المبحوثین     ) 06.89%(

" م�ن اخت�اروا عام�ل    لویة العام�ة  ئافي حین قدرت النسبة الم" ال بالمشكالت االجتماعیة  غشناإل

 نمبح���وثیالأم���ا المقارن���ة ب���ین اختی���ارات   ) .%04.60(ب���ـ " الم���ستوى المعی���شي الم���نخفض  

 فتشیر إلى ة متعددة االختصاصات من جھة وثانویة مصطفى بن بولعید من جھة أخرى     نویالثاب

الجھل "  ھذا الفارق بین من اختاروا عامل    یسجلحیث   فقط) %00.33( فارق طفیف بینھما    

ثانوی���ة م���صطفى ب���ن   و) %81.48(ات ـف���ي الثانوی���ة متع���ددة االخت���صاص   " بق���ضایا البیئ���ة  

  .ین ھنا بین آ راء المبحوثین ال یكاد یذكر لذلك فالتبا ).%81.81(بولعید
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6

7%

71

81%

4

5%

6

7%

الزیادة السكانیة 

الجھل بقضایا البیئ��ة

المستوى المعیشي 
المنخفض

االنشغال بالمش�كالت 
االجتماعیة

   

درت ب���ـ ـق���ف" الزی���ادة ال���سكانیة " لن���سبة الجزئی���ة ألولئ���ك ال���ذین اخت���اروا عام���ل  ا أم���او 

ف���ي ثانوی���ة م���صطفى ب���ن ) %03.03( ف���ي الثانوی���ة متع���ددة االخت���صاصات و  )09.25%(

ف�ي  " شكالت االجتماعی�ة  االن�شغال بالم�  "اروا عام�ل  ت�  بینما قدرت نسبة أولئك الذین اخبولعید ، 

م��صطفى ب��ن ثانوی��ة و ف��ي . م��ن المبح��وثین ) %07.40(  ب��ـ الثانوی��ة متع��ددة االخت��صاصات 

الم��ستوى المعی��شي  " ف��ي ح��ین ق��درت ن��سبة م��ن اخت��اروا عام��ل      ) . %06.06(  ب��ـ بولعی��د 

  .في الثانویة الثانیة ) %09.09( و ) %01.85( في األولى بـ " المنخفض 

كما یرى معظ�م أف�راد مجتم�ع الدراس�ة ل�ھ ت�أثیر       " الجھل بقضایا البیئة "   أن من ھنا یتبین  

أخ�رى  "  ف�ي  اثنت�ین إج�ابتین   اإلش�ارة إل�ى  كم�ا ینبغ�ي   . كبیر في تحدی�د تعام�ل الن�اس م�ع البیئ�ة          

غی��اب ال��سیاسات  " م��ل او ع" ال��سعي إل��ى الری��ادة االقت��صادیة    " عام��لإض��افة وھ��ي " ت��ذكر 

  . العوامل إفرازا لمعاداة الناس للبیئة كأكثر" المستقبلیة المنسجمة 
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  . المبحوثینحسب رأي یبین اإلجراءات التي تحد من معاداة الناس للبیئة  : 23جدول رقم ال

  أفراد مجتمع   الثانویتان معا   مصطفى بن بولعید  متعددة االختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  18.10  21  20.93  09  16.43  12  الحوافزو وانین القتشریع

  37.06  43  39.53  17  35.61  26  فرض غرامات مالیة 

  44.82  52  39.53  17  47.94  35  بمتطلبات البیئةتوعیة ال

    أخرى تذكر

ـ إنشاء قوة ردع ضد 

  الملوثین

ـ إنشاء شرطة رقابة 

  نزیھة و صارمة 

  

  100  116  100  43  100  73  المجموع

 التب�این ب�ین آراء المبح�وثین ح�ول اإلج�راءات الت�ي         )23(رقم  خالل الجدول   ویتضح من   

النسبة الجزئیة المئوی�ة والت�ي    تبین أن  إذ.یحتمل أن تغیر من سلوكیات اإلنسان المعادیة للبیئة          

 تغیی��ر س��لوكیاتاحتم��ال   اختی��ارد رك��زت عل��ىـ��ـم��ن إجاب��ات المبح��وثین ق )%47.94( ھ��ي 

 )%35.61(  ن�سبة  لب�ـ البیئ�ة  ، مقا  بمتطلب�ات   توعی�ة   الللبیئة عن طریق     ةـــــــاإلنسان المعادی 

  ف��رض غرام��ات مالی��ة البیئ��ة ، احتم��ال  اختی��ارىعل��ـي رك��زت ــــ��ـالتالمبح��وثین إجاب��ات م��ن 

 ت��شریع  اختی��ار احتم��ال الت��ي رك��زت عل��ى  المبح��وثین إجاب��ات م��ن ) % 16.43 ( وج��د أنو

  . ة متعددة االختصاصات، وذلك في الثانویالحوافز و القوانین 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خالل ھذا الجدول و غیره تب�ین أن ع�دد التك�رارات أكث�ر م�ن ع�دد أف�راد مجتم�ع الدراس�ة ألن لك�ل ف�رد الح�ق ف�ي اختی�ار                 * 

  .أكثر من احتمال 
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 إجاب���ات م���ن) %39.53(ف��تم ت���سجیل ن���سبة جزئی��ة    م��صطفى ب���ن بولعی���د ثانوی���ة و أم��ا ف���ي  

 بمتطلبات توعیة ال احتمال  فرض غرامات مالیة  و احتمال اختیارالمبحوثین التي ركزت على 

م�ن إجاب�ات المبح�وثین عل�ى اختی�ار اإلج�راء األول         ) %20.93( ف�ي ح�ین رك�زت    ، ة    ـالبیئ

  . القوانین و الحوافزتشریع

عل��ى  المبح��وثین جاب��اتم��ن إ) %44.82 ( رك��زت ألف��راد مجتم��ع الدراس��ة  و بالن��سبة 

م��ن إجاب��اتھم رك��زت عل��ى    ) % 37.06( بینم��ا ،  البیئی��ة بمتطلب��اتتوعی��ة ال احتم��الاختی��ار 

 عل�ى   م�ن إجاب�ات المبح�وثین رك�زت     ) %18.10(   فرض غرامات مالیة ، و     اختیار احتمال 

ن ورة كذلك إلى اثنین من اإلجراءات اقترحھ�ا مبحوث�  و ینبغي اإلشا. و الحوافزالقوانین  تشریع  

  : و ھما " أخرى تذكر " في مصطفى بن بولعیدثانویة  من

  ـ إنشاء قوة ردع ضد الملوثین 

   .ـ  إنشاء شرطة رقابة مدنیة نزیھة و صارمة  

وس�ائل إذا  ) 03( اتفق علم�اء ال�سلوكیات و البیئ�ة عل�ى ثالث�ة           بأنھ قد  یجدر التذكیر  ھذا و 

عت بصورة متكاملة فإنھا من الممكن أن تحق�ق نت�ائج إیجابی�ة ف�ي إح�داث تغیی�ر ف�ي ال�سلوك                  اتب

التعل�یم ، اس�تخدام الت�شریعات و الح�وافز ،     : ( ھذه الوسائل ال�ثالث ھ�ي      و .البیئةاإلنساني تجاه   

   . وقد تم التعرض لذلك في الجانب النظري  )المشاركة الشعبیة 

  

سن القوانین

21

18%

فرض غرامات 

مالیة

43

37%

توعیة المواطنین

52

45%

سن القوانین

فرض غرامات مالیة

توعیة المواطنین
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   ن اإلسھام في حلھاوت البیئیة التي یستطیع المبحوث المشكال یبین:42جدول رقم ال

  أفراد مجتمع   الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید  متعددة االختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

%  

استنزاف الموارد 

  البیئیة
09  15.78  08  21.05  17  17.90  

  20  19  13.15  05  24.56  14  االنفجار السكاني

  62.10  59  65.79  25  59.65  34  التلوث البیئي

  100  95  100  38  100  57  المجموع

 تمحورت حولمن إجابات المبحوثین  ) %62.10(  نسبة   أننالحظ  ) 24(من خالل الجدول    

وی�ة  ئو ق�درت الن�سبة الم  . مشكلة التلوث البیئي باعتبارھا مشكلة یستطیعون المساھمة في حلھا      

ح�ین  ف�ي  ) . %20(لذین ركزت إجاباتھم عل�ى م�شكلة االنفج�ار ال�سكاني ب�ـ           العامة للمبحوثین ا  

م��نھم عل��ى اختی��ار م��شكلة اس��تنزاف الم��وارد البیئی��ة كم��شكلة      ) %17.90( رك��زت إجاب��ات  

  .یستطیعون اإلسھام في حلھا 

                   

استنزاف  

الموارد البیئیة 

17

18%

مشكلة االنفج�ار  

السكاني

19

20%

مشكلة التل�وث  

البیئي

59

62%

استنزاف الموارد البیئی�ة 

مشكلة االنفجار الس�كاني 

مشكلة التلوث البی�ئي 

      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الح�ق ف�ي اختی�ار    من خالل ھذا الجدول و غیره تبین أن عدد التكرارات أكث�ر م�ن ع�دد أف�راد مجتم�ع الدراس�ة ألن لك�ل ف�رد                * 

   .أكثر من احتمال



  ن خالل المبادرة الشخصیة مد إسھام األساتذة في التوعیة البیئیةی تجس......................... ...........................السابعالفصل 
 
 

 210

اإلس�ھام  ة المبح�وثین   فیما یخص مشكلة التل�وث البیئ�ي و اس�تطاع    الثانویتینو عند المقارنة بین     

 آراءبین النسبتین الجزئیتینن ، وھو تباین طفیف ب�ین    )%06.14( فارق  تم تسجیل   في حلھا   

  .المبحوثین 

 رك��زت عل��ى م��شكلة االنفج��ار   م��ن إجاب��ات المبح��وثین الت��ي  ف��ي ح��ین ق��درت الن��سبة الجزئی��ة    

ثانوی��ة ف��ي  ) %13.15(  و متع��ددة االخت��صاصات ،ف��ي الثانوی��ة  ) %24.56( ال��سكاني ب��ـ 

ار م��شكلة ــــ��ـرك��زت عل��ى اختی بح��وثین الت��يق��درت ن��سبة إجاب��ات الم و. م��صطفى ب��ن بولعی��د

 ) %21.05(  ومتع�ددة االخت�صاصات  في الثانویة  ) %15.78( استنزاف الموارد البیئیة بـ     

  .مصطفى بن بولعیدفي الثانویة 

  . النفایات و حرق الغابات لقاءن فعلھ إزاء إویبین ما یستطیع المبحوث  ):52(جدول رقم ال

  أفراد مجتمع   الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید  متعددةاالختصاصات

  الدراسة

  حتماالتاال

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  44.23  46  41.02  16  46.15  30  الحي أشارك في تنظیف 

  47.11  49  53.84  21  43.07  28  الغاباتحمایةأحث على 

  02.88  03  02.56  01  03.07  02   تلك السلوكیاتأنھي عن 

  05.77  06  02.56  01  08  05  ي شيء ال أستطیع فعل أ

  -  -  -  -  -  -  إزاء ذلكدور لي لیس

    أخرى تذكر
  .تالمیذ بیئیا الـ أوعي 

  .البیئيـ أعزز السلوك 
  

  100  104  100  39  100  65  المجموع

إجاب���ات م��ن  )  %44.23( وی��ة العام���ة ئیتب���ین لن��ا أن الن���سبة الم ) 25(و م��ن خ���الل الج��دول   

   . للمحیط المشاركة في حمالت التنظیف   احتمالالمبحوثین ركزت على

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خالل ھذا الجدول و غیره تبین أن عدد التكرارات أكث�ر م�ن ع�دد أف�راد مجتم�ع الدراس�ة ألن لك�ل ف�رد الح�ق ف�ي اختی�ار                    * 

  .أكثر من احتمال 
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46

44%

49

47%

3

3%

6

6%
0

0%

أشارك في حمالت تنظی��ف
الحي

أحث المواطنین عل�ى 
اإلسھام في حمایة الغاب��ات

أنھى عن القیام ب��ذلك
السلوك

ال أستطیع فع�ل أي ش��یئ 
بمفردي

ال ارى أن ل���ي دور إزاء
ذلك  

  

 .  حث على حمایة الغاباتال  احتمال علىمن إجابات المبحوثین ركزت   )%47.11(  نسبةو

  .  ) %02.88( زت على النھي عن تلك السلوكیات بـ كبینما قدرت نسبة اإلجابات التي ر

التي رك�زت عل�ى ع�دم اس�تطاعة فع�ل أي      المبحوثین إجابات المئویة من نسبة الفي حین قدرت   

 یرون أنھم لیس لدیھم أي دور إزاء تلك السلوكیات أو الحد أما الذین ) %05.77( شــــيء بـ 

  . نسبتــــھمفانعدمتمنھا 

جاب�ات الت��ي  إلاب��ین ) %05.13( ن الف�ارق  الن�سب الجزئی��ة بالث�انویتین ، ف��ا   ب��ین ةقارن� بالمأم�ا  

متع����ددة ف����ي الثانوی����ة ن����سبة المبح����وثین  ق����درت ، ورك����زت عل����ى الم����شاركة ف����ي التنظی����ف 

، ف�ي ح�ین    ) %41.02(  ب�ـ  ثانویة مصطفى بن بولعیدو في  ) %46.15(  بـ   االختصاصات

فیم�ا یخ�ص احتم�ال     الث�انویتین    الن�سب الجزئی�ة لإلجاب�ات ب       ب�ین  )%10.77(  الف�ارق  تم تسجیل 

لیتھم تج�اه األم�ر فق�د انع�دمت     ؤووبالن�سبة ألولئ�ك ال�ذین أخل�وا م�س          . عل�ى حمای�ة الغاب�ات      حثال

  . واء ــــــعلى حد س في الثانویتین نسبتھم 

 إلى ضرورة تعزیز السلوك ثانویة مصطفى بن بولعید مبحوث من دعافقد  في أخرى تذكر أما

   .توعیة التالمیذ بیئیا البیئي و آخر إلى ضرورة 

 إذ ،مازالت شعوب الدول النامیة تعاني من سلوكیات ال تمت للنظافة بأي صلة وعلى كل 

ى ـن� دمن نوافذ العم�ارات دون أ ى  تلك التي ترممازالت األحیاء السكنیة تعج بالنفایات و خاصة  

و ال یتوانى بعض األفراد عن القیام بحرق الغاب�ات الت�ي لھ�ا دور    ، لمسئولیة اھتمام  أو حس با  

 س�واء ع�ن جھ�ل م�نھم أو    بم�ا تعطی�ھ م�ن أوك�سجین ، وذل�ك      تنف�سھ   یكبیر في تنقیة الھواء ال�ذي       
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ص�عوبة  أم�ام  ط�ویال  ن بسالمة البیئة یقف�ون  و ما یزال المھتمو  . بخطورة ما یقومون بھ     تجاھل  

  . ھذه السلوكیات و غیرھاتغییر 

   . المقترحةالطاقات ن الطاقة األكثر ضررا على البیئة من بییبین  ):26(جدول رقم ال

أفراد مجتمع   المجموع الكلي  مصطفى بن بولعید  متعددةاالختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  رالتكرا %

  

%  

  91.95  80  90.90  30  92.60  50  النفط و الغاز

  05.74  05  03.03  01  07.40  04  الطاقة الشمسیة

  -  -  -  -  -  -  الطاقة الكھربائیة

    أخرى تذكر

 یتوقف على كیفیة  ـ

  .إنتاجھا و تحویلھا

 تؤثر الـ جمیعھا 

  .على البیئة 

  

  100  87  100  33  10  54  المجموع

  

النفط و الغ�از 

80

94%

الطاقة الشمسیة 

5

6%

الطاقة الكھربائیة 

0

0%

النفط و الغ�از 

الطاقة الشمسیة 

الطاقة الكھربائیة 

  

  ویقابلھـــــا ) %91.95( ویة عامة ئنسبة مب المبحوثین و معظمأن) 26(و یبین الجدول 

مبح��وث یق��درون و ی��دركون أن ال��نفط و الغ��از ھم��ا األكث��ر ض��ررا عل��ى البیئ��ة باس��تثناء   ) 80(

اعتب�روا أن الطاق��ة الشم�سیة ھ��ي األكث��ر    ) %05.74 (  مئوی�ة عام��ة ن��سبةبمبح�وثین و  ) 07(
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ب�ین   )  %01.70(  أن الف�ارق طفی�ف ج�دا     یتبین تینویو بالمقارنة بین الثان   .ضررا على البیئة    

ط و الغاز كأكثر أنواع الطاق�ة ض�ررا عل�ى البیئ�ة ف�ي ك�ل ثانوی�ة ،        ـــــأولئك الذین اختاروا النف   

ثانوی��ة و ف��ي ) %92.60 (متع��ددة االخت��صاصات   ف��ي الثانوی��ة   الجزئی��ة حی��ث كان��ت الن��سبة 

  ) .%90.90 (مصطفى بن بولعید

بحوثین أن الطاقة الشمسیة ھي األكثر ضررا على البیئة من الم )04(في حین اعتبر 

مبحوث واحد وبنسبة  ، ومتعددة االختصاصاتو ھذا في الثانویة ) %07.40( ذلك بنسبة و

 اختار الطاقة الشمسیة كأكثر أنواع الطاقة مصطفى بن بولعیدمن ثانویة ) %03.03( مئویة 

في " بحوثین اثنین من ھذه الثانویة اعتبرا م  تذكرفي أخرىباإلضافة إلى  .ضررا على البیئة 

      أن الضرر یتوقف على كیفیة تحویل الطاقة و معاییر المراقبة و اإلنتاج ، " أخرى تذكر 

   .لیس لھا تأثیر كبیر على البیئة ) الطاقة( ا ـو آخر اعتبرھا جمیعھ

من استخدام الوقود   ابتداءمع مستجدات العصر في استخدام الطاقة لقد زاد التحولو

األحفوري الذي تسبب في الكثیر من أنواع التلوث البیئي إلى استخدام الطاقة الشمسیة على 

خاصة بالنسبة للبلدان التي تطل علیھا . أساس أنھا طاقة نظیفة و غیر مكلفة بالنسبة لمصدرھا 

ستفادة من ھذه الشمس لفصول أطول مثلما ھو األمر في صحراء الجزائر التي ینبغي لھا اال

  .النظیفةالطاقة 

  ):27(جدول رقم ال

  . المبحوثینحسب رأيیبین درجة األثر السلبي للتقدم التكنولوجي على البیئة          

  أفراد مجتمع  الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید  متعددةاالختصاصات

   الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

%  

  45.97  40  36.36  12  51.85  28  إلى حد كبیر

  44.82  39  54.54  18  38.88  21  إلى حد ما

  09.19  08  09.09  03  09.25  05  ال أرى ذلك

  100  87  100  33  100  54  المجموع
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إلى حد كب��یر 

40

إلى حد م�ا 46%

39

45%

ال أرى ذل�ك 

8

9%
إلى حد كب��یر 

إلى حد م�ا 

ال أرى ذل�ك 

  

ویة العام�ة ألف�راد مجتم�ع الدراس�ة     ائتبین أن النسبة الم) 27( القراءة المتأنیة ألرقام الجدول   نإ

 ) .%45.97(در ب��ـ ـ تق��ھ��و إل��ى ح��د كبی��ر  للتق��دم التكنول��وجي ال��ذین ی��رون أن الت��أثیر ال��سلبي 

وی���ة العام���ة ألف���راد مجتم���ع الدراس���ة ال���ذین ی���رون الت���أثیر ال���سلبي للتق���دم   ئق���درت الن���سبة المو

، أما الذین یرون أن تأثیر التقدم التكنولوجي ال ھو ) %44.82( التكنولوجي ھو إلى حد ما بـ 

  ) .%09.19(رون ذلك أصال فنسبتھم إلى حد كبیر و ال إلى حد ما و ال ی

ة متع�ددة االخت�صاصات    الثانوی�  فينیلمبحوث النسب المائویة الجزئیة من او بالمقارنة بین  

 الفارق بین أولئك قدر من جھة ونسبة المبحوثین في ثانویة مصطفى بن بولعید من جھة أخرى   

حی��ث ق��درت الن��سب  )  %15.49( ب��ـ   ح��د كبی��ر  ل��ىإال��ذین اخت��اروا احتم��ال  الت��أثیر س��لبي   

بینم�ا ال�ذین اعتب�روا  الت�أثیر س�لبي         ) . %36.36( و   ) %51.85(  بـ   الجزئیة على التوالي  

ثانوی�ة  وب ) %38.88(  ب�ـ  متع�ددة االخت�صاصات   إلى حد ما  قدرت نسبتھم الجزئیة بالثانویة     

  ) .%54.54(بـ مصطفى بن بولعید 

 داـال ع�ن التق�دم التكنول�وجي فك�ان طفی�ف ج�      أما الفارق بین الذین نفوا التأثیر ال�سلبي أص�         

ة متعددة االخت�صاصات م�ن جھ�ة وثانوی�ة       الثانویب نمبحوثیالبین آراء    )  %00.16( قدر بـ   و

  .أخرىمصطفى بن بولعید من جھة 

و یبدو أن الخدمات التي یقدمھا التقدم التكنولوجي م�ا زال�ت تطغ�ى عل�ى عق�ول الكثی�رین حت�ى              

 یتج�اھلون ت�أثیر التكنولوجی�ا     یجھل�ون أو الت�ي ال ب�أس بھ�ا ، و تجعلھ�م    ذوي المستویات الثقافی�ة    
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، وی�ذكر ھ�ذا    رف�ضا م�نھم الع�ودة إل�ى الحی�اة بالوس�ائل التقلیدی�ة الطبیعی�ة              و ربم�ا   المدمر للبیئة 

الموق��ف مھم��ا كان��ت ن��سبة أص��حابھ م��ن المبح��وثین بتوج��ھ أص��حاب االتج��اه المح��افظ ال��ذي ت��م   

ل�م یع�د یخف�ى عل�ى الكثی�ر       .ي للدراس�ة ، وتم�سكھم بالتكنولوجی�ا    التعرض لھ في الجانب النظر   

بأن البیئة بدأت تتأذى و تتأثر مع قدوم عصر التصنیع و ما استخدم في ھ�ذا الع�صر م�ن وق�ود          

  .مضرة بالبیئة  أحفوري في المصانع ، و ما خلفھ ھذا التصنیع من مخلفات

 : )28( الجدول رقم

  . البیئیة لتوعیةلجھود شخصیة المبادرة بأم فقط  بما ھو رسميااللتزام یبین      

االلتزام بما ھ��و 

مطلوب

7

8%

ضرورة ب��ذل 

جھود شخصیة 

80

92%

االلتزام بما ھو مطل��وب

ضرورة بذل جھ��ود
شخصیة

  

أفراد مجتمع      الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید    متعددةاالختصاصا ت 

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار 

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  08.04  07  15.15  05  03.70  02   رسمي وبما ھألتزم 

  91.95  80  84.84  28  96.29  52  أبادربجھود شخصیة

  أخرى تذكر
ـ تقدیم توصیات  

  المستطاع  إرشاد قدرو
    

 100  87 100  33 100  54  المجموع
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رورة ـیرون ض) %91.95(أن غالبیة أفراد مجتمع الدراسة ) 28(و یظھر الجدول رقم       

ھذه الفكرة و یرون ) %08.04( ، بینما یعارض لتالمیذ ل  البیئیة لتوعیةل المبادرة الشخصیة 

  .ورة االلتزام بما ھو مطلوب منھم رسمیا فقط ضر

 ال�ذین ی�رون ض�رورة االلت�زام بم�ا      المبحوثینفإن الفارق بین      ، المقارنة بین الثانویتین  ب و

و ھو فارق ال بأس ب�ھ إذ نج�د ف�ي الثانوی�ة       ) %11.45( رسمي في كل ثانویة یقدر بنسبة        ھو

)  %15.15( ن�سبة  ى ب�ن بولعی�د  مصطفثانویة و في  ) %03.70( نسبة   متعددة االختصاصات 

 فنج�د أن الف�ارق ب�ین نت�ائج الث�انویتین یق�در ب�ـ        ضرورة بذل جھود شخ�صیة      و بالنسبة لمؤیدي    

و ھ��و ب��الطبع نف��س الف��ارق ب��ین الث��انویتین فیم��ا یخ��ص االلت��زام بم��ا ھ��و مطل��وب   ) 11.45%(

و ن�سبة  ) %96.29( ن�سبة  متع�ددة االخت�صاصات  رسمیا من المبح�وثین ، إذ نج�د ف�ي الثانوی�ة      

 أف�اد مبح�وث واح�د    "أخرى تذكر  "و بخصوص . مصطفى بن بولعیدثانویة   في) 84.84%(

تق�دیم توص�یات و إرش�ادات ق�در الم�ستطاع للتالمی�ذ       ب متع�ددة االخت�صاصات  من الثانویة  ) 01(

 المعطی��ات أن غالبی��ة أف��راد مجتم��ع الدراس��ة  ، ویظھ��ر جلی��ا م��ن خ��الل ھ��ذه فیم��ا یخ��ص البیئ��ة 

  .ھم مع المبادرة بالجھود الشخصیة في التوعیة البیئیة ) % 91.95(ن معا بالثانویتی

شاعت ثقافة العمل التط�وعي ف�ي المجتمع�ات و خاص�ة المتقدم�ة منھ�ا ، و ت�شكل            ھذا وقد   

 حتى أن مجتمعات  ، البیئة أمرا ھاما لدیھم و أكثر فأكثر داخل فئة المثقفینحمایةالمشاركة في   

ر ش��یئا ف��شیئا بتل��ك ال��سلوكیات مثلم��ا ھ��و األم��ر بالن��سبة ل��بعض ال��دول    الع��الم الثال��ث ب��دأت تت��أث 

 حیث نج�د فئ�ة المثقف�ین و خاص�ة األس�اتذة       ،الخ... الیمن و السعودیة و الكویت : العربیة مثل  

یبذلون جھودا ال بأس بھا في مجال التوعی�ة البیئی�ة للناش�ئة و إج�راء الم�سابقات ح�ول األعم�ال          

  .لتعزیز لدیھم السلوكیات المسالمة للبیئة  و مكافئتھم عند الفوزالبیئیة بین التالمیذ 
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  . مقررھم الدراسي من أي جوانب بیئیة عند خلویبین كیفیة تصرف المبحوثین  ) :29(جدول رقم ال

  أفراد مجتمع الدراسة  الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید   متعددةاالختصاصات 

  

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  08.60  08  11.11  04  07.01  04  أرى عدم انشغالي باألمر

  39.78  37  33.33  12  43.85  25  إثارة مواضیع بیئیةبأساھم 

  51.61  48  55.55  20  49.12  28  حمایة البیئةبتوعیة الأقوم ب

  100  93  100  36  100  57  المجموع

  

بات فقط ألفراد مجتمع الدراس�ة تؤك�د   إجا) 08(نالحظ أن ھناك  ) 29(من خالل الجدول          

ویة عامة ائرؤیتھم بعدم انشغالھم بأمر خلو مقررھم الدراسي من البرامج البیئیة و ذلك بنسبة م    

و بخصوص احتمال المساھمة  .الثانویتین بین ) %04.10( و بفارق ) %08.60( قدرت بـ 

تم��ع الدراس��ة كك��ل ق��د   م��ن إجاب��ات أف��راد مج ) %37.78  ( بیئی��ة نج��د أن ف��ي إث��ارة مواض��یع 

یق�در ب�ـ    الث�انویتین ب نمبحوثیالكان الفارق بین إجابات  بینما، ركزت على اختیار ھذا االحتمال  

اختی�ار  القی�ام    عل�ى  أما النسبة المؤویة العامة إلجابات المبح�وثین الت�ي رك�زت          ) .10.52%(

 )  %06.43( در ب�ـ  یق�  بف�ارق و  )%51.61( بـھي األخرى درت ـة فق ــحمایة البیئ بتوعیة  الب

 متع�ددة االخت�صاصـات  بالثانوی�ة  ) %49.12( تـم تسجیـل النسبة المائویة     بین الثانویتین حیث    

  .مصطفى بن بولعیـــدثانویة ب ) 55.55%( 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دد التك�رارات أكث�ر م�ن ع�دد أف�راد مجتم�ع الدراس�ة ألن لك�ل ف�رد الح�ق ف�ي اختی�ار             من خالل ھذا الجدول و غیره تب�ین أن ع�   * 

 .أكثر من احتمال 
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عدم انش�غالي  

باالمر

8

9%

أساھم بما ل�دي 

37

40%

أقوم بتوعی�ة  

التالمیذ

48

51%

عدم انشغالي ب�االمر 

أساھم بما ل�دي 

أقوم بتوعیة التالمی�ذ 

  

و تؤكد المقارنة بین النسب المائویة الجزئیة أو ب�األحرى ب�ین الث�انویتین أن ال تب�این ب�ین كیفی�ة         

الث�انویتین   ت�ا تصرف المبحوثین عند خلو مقررات موادھم الدراسیة إذ ی�رون ف�ي غ�البیتھم وبكل       

ضرورة المساھمة بإثارة مواضیع بیئی�ة للتوعی�ة البیئی�ة ق�صد حمای�ة البیئ�ة ویظھ�ر ذل�ك بن�سبة               

من إجابات المبحوثین التي تمحورت حول اختیار االحتم�الین بالم�ساھمة   %) 91.39( مائویة 

المعل�م  بإثارة مواضیع بیئیة والتوعیة البیئیة بحمایة البیئة ، وھذه الصفات تنطب�ق عل�ى ص�فات             

المبدع الذي تم التعرض لصفاتھ في الجانب النظري خاصة إذا لم یكن مجرد تصریحات عل�ى         

   .ورق ووجد طریقھ ألرض الواقع 

ع ــــــددة مــــلذلك من السمات المطلوب توفرھا في معلم ھذا العصر ھي إدراكھ للمعرفة المتج

  جـــر المنھــــي انتظار تغییر و تطویاالرتباط بالمصادر النظریة حتى ال یبقى مكتوف الیدین ف

ال ــ و المحتوى بغیة مسایرة الواقع و مشكالتھ ـ خاصة و أن ذلك یستغرق وقتا ـ مثلما ھو الح

ن أبالنسبة للتغیرات البیئیة و التعامل مع المشكالت البیئیة التي تجاوز مرحلة اإلقناع و الجدل ب

   .إدخال البیئة إلى التعلیــمكون ذلك إال من خالل الحل یكمن في تخریج اإلنسان البیئي و ال ی

  ةــــــثانیل ك في ھ سمات ھذا العصر سرعة تغییر معطیاتھ الواقعیة و بروز مستجداتإذ أن من

  تـــــو الذي ال یواكب ھذه السرعة یبقى حبیس العزلة و االغتراب خاصة و أن الدراسات أثبت

 و طبقا آلخر األبحاث فإن المعلومات الخاصة "ھرا ، ش) 18(أن المعلومات العلمیة تتغیر كل 

   ) . 59 ،  2004علي غربي ، " ( سنوات و ربما أقل من ذلك ) 05(بفرع معین تتغیر كل خمس 
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   . البیئیة توعیةال   تجاوب المبحوثین إذا كلفوا باإلسھام في كیفیةیبین ) :30(جدول رقم ال

أفراد مجتمع   الثانویتان معا    مصطفى بن بولعید  دة االختصاصا ت متعد

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  79.31  69  66.66  22  87.03  47  أوافق بقوة

  20.68  18  20.37  11  12.96  07  أوافق فقط

  -  -  -  -  -  -  ال أبالي

  100  87  100  33  100  54  المجموع

أوافق بقوة 

69

79%

أوافق فقط 

18

21%

ال أبالي 

0

0%
أوافق بقوة 

أوافق فقط 

ال أبالي 

  

 ق��د اخت��اروا  ف��راد مجتم��ع الدراس��ة   م��ن أ ) %79.31( أن ) 30(یظھ��ر الج��دول رق��م    

المائوی��ة ، ف��ي ح��ین ق��درت الن��سبة     البیئی��ة توعی��ةالالموافق��ة بق��وة إذا م��ا كلف��وا باإلس��ھام ف��ي     

أما الذین ال یبالون فانعدمت نسبتھم  ، ) %20.68( بـ   الذین اختاروا الموافقة فقط     للمبحوثین  

   ."ال أبالي " اختارحیث ال یوجد و ال مبحوث واحد 

ة متع��ددة االخت��صاصات م��ع إجاب��ات المبح��وثین بثانوی��ة   الثانوی��ب المبح��وثینمقارن��ة إجاب��ات بو 

بحی�ث  ) %20.37(نجد أن الفارق یقدر ب�ـ    الذین یوافقون بقوة  فیما یخص  مصطفى بن بولعید  

) 22(و، ) %87.03( و بنسبة جزئیة  متعددة االختصاصات مبحوث من الثانویة    ) 47(سجل  

  ) .%66.66( و بنسبة صطفى بن بولعیدممبحوث من الثانویة 

در ب���ـ ق���ـین ن���سبھم الجزئی���ة ف���ي الث���انویتین  فالف���ارق ب��� أم���ا بخ���صوص ال���ذین یوافق���ون فق���ط  

ن ن�سبتھم  ـ�ـ مبحوثی) 07( س�بعة   متع�ددة االخت�صاصات   ، حیث كانوا ف�ي الثانوی�ة        ) 07.41%(
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بم�ا   بولعی�د م�صطفى ب�ن   ف�ي الثانوی�ة   من المبح�وثین  ) %20.37(  و    ، )%12.96( المائویة  

 أثناء المقابلة مع المبحوثین تبین أنھ إلى اإلشارةمن  ال بد و  .مبحوث) 11( إحدى عشر یقابلھ

عط�یھم  ت بحكم أنھ  بشدة ستھویھمتلتالمیذ  ل ةبیئیال توعیةال مسألة   أن تسلیمھم االستمارة من خالل   

، كم�ا أك�دوا   ) التالمی�ذ  ( ة التغییر فعال من الواقع البیئي المتدھور من خالل الناش�ئ     بإمكانیة  ثقة  

جراء البحوث الجامعی�ة ق�د ی�ساعد عل�ى لف�ت انتب�اه ال�سلطات        إأن مثل ھذه الزیارات المیدانیة و     

ل�ى  إ االستمارة لفتت انتب�اھھم ھ�م أی�ضا    أسئلةالمعنیة لمثل ھذه األمور ، خاصة وأنھم أكدوا أن     

ل م�واقعھم بح�ق كم�ربین لألجی�ال     عدة أمور لم یفكروا فیھا من قبل بشأن حمایة البیئ�ة واس�تغال     

  .القادمة 

  .  البیئیةتوعیةبال ةمبادرالن یؤیدون فكرة ویبین ما إذا كان المبحوث ):31(جدول رقم ال

  أفراد مجتمع  الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید  متعددةاالختصاصات

   الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  96.55  87  100  33  94.44  51  نعم

  03.44  03  11  00  05.55  03  ال

  100  87  100  33  100  54  المجموع

      

نعم  

87

97%

ال

3

3%

نعم  

ال

     

  مائویة عامةأن معظم أفراد مجتمع الدراسة و بنسبة) 31(و نالحظ من خالل الجدول 

رة ـــــ، بینما یعارض الفكلتالمیذ ل  البیئیةتوعیةبال المبادرة یؤیدون فكرة  )96.55%(

  .حوثین من المب) 03.44%(
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متع��ددة  الثانوی��ة ن ف��يمبح��وثیالم��ن  ) %94.44( أن یتب��ینو بالمقارن��ة ب��ین الث��انویتین   

ل��ذلك  . م��صطفى ب��ن بولعی��د ثانوی��ة جمی��ع المبح��وثین ف��ي یؤی��دون الفك��رة وك��ذا االخت��صاصات

متع����ددة مبح����وثین م����ن الثانوی����ة  ) 03(حی����ث نج����د أن  ) %05.66( فالف����ارق بینھم����ا ھ����و  

  . فكرة المبادرة بالتوعیة البیئیة  ال یؤیدوناالختصاصات

األدوار الجدی�دة للمعل�م   " لقد سبق و أن تمت اإلشارة في الجانب النظري ضمن عنصر        و

ن ـإل���ى أن���ھ ال یمك���ن للمعل���م االعتم���اد كلی���ا عل���ى القوانی���  " ف���ي ظ���ل النظ���ام التعلیم���ي الح���دیث 

م ــ�ـ یضا بشخصیة المعل بل ثمة ما ھو مرتبط أ  ، اإلجراءات و األسالیب كي یكون معلما فعاال      و

قدراتھ الذاتیة و ھذا بعدا من الصعب وصفھ و ھو مظھر تعلیمي لم تتم دراستھ دراس�ة وافی�ة       و

ي معنى ذلك أنھ مطل�وب م�ن المعل�م الی�وم أن یخ�رج ع�ن الجم�ود ال�ذ          . و لكنھ یمثل أھمیة بالغة    

ن ما یعلم�ھ ل�یس م�ادة     و علیھ أن یرتبط أكثر بالمجتمع و یدرك أ    .فرضتھ علیھ التربیة المثالیة     

  .دراسیة فحسب ، بل معرفة و تفكیر و شجاعة تعبیر 
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  . وكیفیة ذلكلتوعیة البیئیة ،  لن ما إذا كان لدى المبحوثین جھودیبی ):32(جدول رقم ال

  أفراد مجتمع الدراسة  الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید  متعددة االختصاصات

  

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  91.95  80  96.96  32  88.88  48  نعم

  08.04  07  03.03  01  11.11  06  ال

  100  87  100  33  100  54  المجموع

   ،كیف ذلك بنعمأجبتإذا 
  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

ة أرشدھم بخطور

   المشكالت البیئیة
29  46.03  18  40.00  47  43.51  

  28.70  31  31.11  14  26.98  17  حلول  على اقتراحأشجع 

  25  27  24.44  11  25.39  16  محاضرات  إلقاءأساھم ب

  أخرى تذكر

ـ القیام بحمالت 

تطوعیة تنظیفیة 

  للمحیط

ـ إنشاء جائزة خاصة حول العمل ذو 

البعد البیئي ، و استغالل أفكارھم 

  .حول حلول المشكالت البیئیة 

فیدیو، أفالم (ـ بث الوعي المحسوس 

   ) .، أشرطة

    

  100  108  100  45  100  63  المجموع

وی�ة عام�ة   ائیبدو جلیا أن معظ�م أف�راد مجتم�ع الدراس�ة و بن�سبة م        ) 32(من خالل الجدول رقم     

) %408.0( ، بینم��ا یع��ارض   البیئی��ةتوعی��ةالل��دیھم جھ��ود یق��دمونھا ف��ي مج��ال ) 91.95%(

  .ذلك

  

  

أكث�ر م�ن ع�دد أف�راد مجتم�ع الدراس�ة ألن لك�ل ف�رد الح�ق ف�ي اختی�ار            من خالل ھذا الجدول و غیره تب�ین أن ع�دد التك�رارات      * 

  .أكثر من احتمال 
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نعم

80

92%

ال

7

8%

نعم

ال

47

44%

31

30%

27

26%
أرشدھم بخطورة 
المشكالت البیئیة 

أشجع التالمیذ على اق��تراح
حلول 

أنظم إللقاء محاض�رات 
عن البیئة 

  

م�ن   ) %88.88( ، إذ نج�د  ) %08.08( الثانویتین فیقدر بـ ب نمبحوثیالأما الفارق بین   

م��ن  ) %96.96(  یعتق��دون أن ل��دیھم جھ��ود یق��دمونھا و ك��ذا   متع��ددة االخت��صاصات الثانوی��ة 

   .بولعیدمصطفى بن ثانویة 

متع�ددة  م�ن الثانوی�ة    ) %11.11( مبحوثین و بن�سبة جزئی�ة   ) 06(في حین نجد أن ستة   

مصطفى بن ثانویة  من ) %03.03( و بنسبة جزئیة ) 01(و مبحوث واحد االختصاصات ،   

  . یعتقدون بأن لیس لدیھم جھود یقدمونھا في مجال التوعیة البیئیة بولعید

ة ـــــــــھ بإمكانھم تجسید جھودھم فیھا فقد ركزت نسبو بخصوص األنشطة التي یرون أن  

 اإلرش��اد بخط��ورة الم��شكالت احتم��الم�ن إجاب��ات أف��راد مجتم��ع الدراس��ة عل�ى    ) 43.51%( 

متع������ددة الثانوی������ة ب  المبح������وثین إجاب������ات ن������سبةب������ین ) %06.03( ارق ف������ ب، والبیئی������ة 

م�ن إجاب�ات   ) %28.70( بة  أن ن�س یتب�ین  ، و ثانویة مصطفى ب�ن بولعی�د     و   اتاالختصاصـــــ

 تشجیع التالمیذ عل�ى اقت�راح حل�ول للم�شكالت البیئی�ة      احتمالالمبحوثین قد ركزت على اختیار  

  . تینالثانویب نمبحوثیالبین نسبة إجابات  ) %04.13(  بفارق ، والمحلیة 

وی�ة العام�ة   ائكان�ت الن�سبة الم  ف ، إللقاء محاضرات عن البیئ�ة   التنظیم الحتمال بالنسبة          أما

و ك�ان الف�ارق   االحتم�ال ،  على اختیار ھ�ذا   )%25(إلجابات  أفراد مجتمع الدراسة مركزة بـ      

ھناك مبح�وث  و. و ھو فارق طفیف جدا    ) %0.95(الثانویتین یقدر بـ    ب نمبحوثیالبین إجابات   

ی�ة  القیام بحم�الت تنظیفی�ة تطوع  " أخرى تذكر" قد اقترح في متعددة االختصاصات من الثانویة   

ـ إنشاء :  نشاطین و ھما مصطفى بن بولعیدثانویة   من اثنینفي حین اقترح مبحوثین. للمحیط 
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جائزة خاصة حول عمل ذو بعد بیئي ، و استغالل أفكار التالمیذ حول حلول المشكالت البیئی�ة    

  ) .فیدیو ـ أفالم ـ أشرطة ( ـ بث الوعي المحسوس . 

  .یفضلھا المبحوثون للقیام بالتوعیة البیئیة یبین الطریقة التي  ):33(جدول رقم ال

  أفراد مجتمع الدراسة      الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید  متعددةاالختصاصات

  

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

المشاركة في حمالت 

   التوعیة البیئیة
31  57.40  21  63.63  52  59.77  

لى الجمعیات إنضمام اإل

  المحلیة البیئیة
21  38.88  09  27.27  30  34.48  

  أخرى تذكر

ـ انجاز بحوث 

تطبیقیة و تقدیم وقائع 

حول تدھور البیئة و 

  .مخاطرھا

ـ أشارك في أي 

  .ي بیئيوعمل توع
  

  05.74  05  09.09  03  03.70  02  عدم اإلجابة

 100  87 100  33 100  54  المجموع

لمشاركة ا یفضلونمجتمع الدراسة من أفراد   ) %59.77(أن  ) 33(یبدو من الجدول        

كانت�ا  و . تینالث�انوی ب نمبح�وثی الب�ین ن�سبتي   ) %06.23( في حم�الت التوعی�ة البیئی�ة و بف�ارق         

و بخ��صوص االن��ضمام ف��ي الجمعی��ات البیئی��ة     ) .%63.63(، ) %57.40: (عل��ى الت��والي  

) %11.61( و بف�ارق  یفضلون ذل�ك ، من أفراد مجتمع الدراسة ) %34.48(المحلیة نجد أن   

) %38.88: (الث��انویتین و كانت��ا عل��ى الت��والي   ب نلمبح��وثیا  إلجاب��اتب��ین الن��سبتین الج��زئیتین 

من أفراد مجتمع الدراسة ) %05.74(أما الذین التزموا الحیاد فكانت نسبتھم  ) .%27.27(و

مبح��وثین م��ن ) 03( و ثالث��ة متع��ددة االخت��صاصاتم��ن الثانوی��ة ) 02(، مبح��وثین اثن��ین كك��ل

  .مصطفى بن بولعید  یةثانو
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للمشاركة ف�ي  

حمالت التوعیة 

52

60%

لإلنضمام ف�ي  

الجمعیات البیئیة 

30

34%

عدم اإلجابة 

5

6%
للمشاركة في حم�الت 
التوعیة

لإلنضمام في الجمعی�ات 
البیئیة

عدم اإلجابة 

  

إنج�از  :  و ھ�و  متع�ددة االخت�صاصـــــات  و قد تمت إض�افة اقت�راح م�ن مبح�وث بالثانوی�ة       

باإلضافة إلى اقتراح . بحوث تطبیقیة و تحقیقات و تقدیم وقائع حول تدھور البیئة و مخاطرھا      

   . في أي عمل توعوي بیئيالمشاركة :  و ھو مصطفى بن بولعیدثانویة من مبحوث ب

   ) :34(جدول رقم ال

  لھم تھا استجابطبیعةعلى اإلدارة ،وأنشطة بیئیة ن ولمبحوثاقترح ایبین ما إذا              

  أفراد مجتمع   الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید  متعددة االختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  26.43  23  33.33  11  22.22  12  نعم

  73.56  64  66.66  22  77.77  42  ال

  100  87  100  33  100  54  المجموع

 ،كیفبنعمأجبت إذا 

  كانت اإلستجابة

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  52.17  12  45.45  05  58.33  07  بتماطل

  47.82  11  54.54  06  41.66  05  تشجیعیة  

 100  23 100  11 100  12  المجموع
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تظھ����ر بوض����وح أن ن����سبة قلیل����ة م����ن أف����راد مجتم����ع الدراس����ة    )34(إن معطی����ات الج����دول 

بینم��ا .    البیئی��ةلتوعی��ةلفق��ط ق��د س��بق و أن اقترح��وا عل��ى اإلدارة القی��ام بأن��شطة  ) 26.43%(

وھ��ي غالبی��ة ) % 73.56( ق��درت ن��سبة  م��ن ل��م ی��سبق وأن اقترح��وا القی��ام بأن��شطة بیئی��ة ب��ـ    

 .مجتمع الدراسة 

: سبتین الج����زئیتین للث����انویتین و ھم����ا عل����ى الت����والي   ب����ین الن����) %11.11( و ذل����ك بف����ارق 

  .بثانویة مصطفى بن بولعید) %33.33( و   بالثانویة متعددة االختصاصات )22.22%(

نعم

23

21%

ال  

64

58%

بتماطل 

12

11%

تشجیعیة

11

نعم10%

ال  

بتماطل 

تشجیعیة

  

وی��ة العام��ة  ئأم��ا بخ��صوص االس��تجابة القتراح��ات أولئ��ك المبح��وثین فق��درت الن��سبة الم       

متع�ددة  لث�انویتین  ل الج�زئیتین  بینما كان الف�ارق ب�ین الن�سبتین   ) %52.17( بـ   بتماطللالستجابة  

 و كان��ت الن��سبتین عل��ى   .)%12.88( یق��در ب��ـ ثانوی��ة م��صطفى ب��ن بولعی��د  واالخت��صاصات 

المئوی��ة العام�ة لإلجاب��ات الت��ي  ن�سبة  الف��ي ح�ین ق��درت  ) . %45.45(و ) %58.33(الت�والي  

) %47.82 (كلتا الثانویتین مع�ا ب�ـ  باالستجابة التشجیعیة القتراحات المبحوثین  تمحورت حول   

ل��ذا  ).%54.54(و) %41.66(  عل�ى الت��والي  كانت��اب��ین الث�انویتین و  ) %12.88(و بف�ارق  

 وس��یبین . عل��ى العم��ل التط��وعي ل��ذا المبح��وثین   اإلق��دامف��ان بیان��ات ھ��ذا الج��دول تؤك��د نق��ص   

  .الجدول التالي معوقات ذلك حسب رأیھم 
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  البیئیةتوعیة ال في ادرات شخصیة المبحوثین بمب سھامإمعوقات یبین  ):35(جدول رقم ال

  أفراد مجتمع الدراسة       الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید   متعددةاالختصاصات

  

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  25.24  26  27.65  13  23.21  13  التفرغ لتحضیر الدروس

  18.44  19  19.14  09  17.85  10           ظروف المادیة غیرالمرفھة ال

  36.89  38  34.04  19  39.28  22  االنشغال بالمشكالت الیومیة

بعض لمشكالت تعرض ال

    نفسیة 
11  19.64 09  19.14 20  19.41 

  أخرى تذكر

 خاصة التأخرـ مشاكل 

  العمل عن السكنبعد ب

عموم الالمباالة  -

  بالبیئة

ـ ألن ال قیمة للجھد 

  .في المجتمع

ـ طول البرنامج 

    .السنوي

  100  103  100  47  100  56  المجموع

  

التفرغ لتحض�یر  

الدروس؛  26؛  

25%

انشغال األس��اتذة 

بظروفھم؛  19؛  

18%

المشكالت  

البومیة ال�تي  

بواجھھا  

األستاذ؛  38؛  

38%

تعرض بعض�ھم  

لمشكالت  

نفسیة؛  20؛  

19%

التفرغ لتحضیر ال�دروس 

انشغال األساتذة بظ��روفھم

المشكالت البومیة ال�تي 
بواجھھا األستاذ 

تعرض بعضھم لمش�كالت 
نفسیة

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خالل ھذا الجدول و غیره تبین أن عدد التك�رارات أكث�ر م�ن ع�دد أف�راد مجتم�ع الدراس�ة ألن لك�ل ف�رد الح�ق ف�ي                * 

  .اختیار أكثر من احتمال
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من إجابات المبح�وثین ق�د رك�زت عل�ى     ) %25.24( أن   )35(   رقم یتبین من خالل الجدول    

ب��ین ن��سبتي إجاب��ات ) %04.44( ، و بف��ارق كعام��ل معی��ق التف��رغ لتح��ضیر ال��دروس احتم��ال

  . تینالثانویب نمبحوثیال

 ان���شغال األس���اتذة بظ���روفھم المادی���ة غی���ر المرفھ���ة فق���د رك���زت      احتم���الأم���ا بخ���صوص     

 للمب��ادرة كعام��ل معی��ق ھ��ذا االحتم��ال ،  عل��ى م��ن إجاب��ات أف��راد مجتم��ع الدراس��ة)18.44%(

و ھ�ي إح�دى االتجاھ�ات    " ع�د المادی�ة   بأطروحة ما " مع ھذا  یتوافق  ربماو  .  بالتوعیة البیئیة   

 التي تفترض أن االھتمام بالبیئة لم یكن لیحدث لوال تح�سن    النزعة البیئیة ، و   األربع في تفسیر    

ادیة للمجتمع األوربي ، إذ أنھ بعد أن عاش الرفاھیة التي تل�ت األزم�ة االقت�صادیة      الظروف الم 

  . كما جاء في الجانب النظري أصبح یھتم بحاجاتھ الالمادیة) 1950 ـ 1929(

 الم�شكالت الیومی�ة الت�ي    احتمال علىمن إجابات أفراد مجتمع الدراسة ) %36.89( ركزت  و

وی�ة عام�ة الختی�ارات المبح�وثین ، حی�ث      ئ ھ�ي أكب�ر ن�سبة م   وكعامل معی�ق ،     یواجھھا األساتذة   

   .)%05.24 (تینالثانویب نمبحوثیالكان الفارق بین نسبتي إجابات 

 تع�رض األس�اتذة لم�شكالت      احتم�ال  عل�ى ) %19.41 ( مئوی�ة عام�ة    و ركزت اإلجابات بن�سبة    

 ین ن��سبتي إجاب��ات، و ك��ان الف��ارق ب��  البیئی��ة توعی��ةبال  المب��ادرة معوق��اتنف��سیة باعتب��اره أح��د  

ب�این ب�ین آراء   وھ�و ف�ارق طفی�ف ج�دا ویلغ�ي الت       . ) %0.50( یق�در ب�ـ      تین  الث�انوی ب المبحوثین  

  .نویتین المبحوثین في الثا

  :  و ھي  في أخرى تذكرن من كلتا الثانویتین أسبابا أخرىوكما أضاف المبحوث

  .ـ مشاكل من قبل اإلدارة خاصة مع بعد السكن عن مكان العمل 

  .موم الالمباالة بالبیئة ـ ع

  .ـ ال قیمة للجھد في المجتمع 

  .ـ طول البرنامج الدراسي 

و ظ�روف ص�عبة مث�ل    ، نعل�م أن فئ�ة األس�اتذة ف�ي بالدن�ا یع�انون م�شكالت ال ح�صر لھ�ا               ھذا و 

و بالتالي التأخر في الوصول ف�ي  ،  و البعد عن مكان العمل مع صعوبة التنقل       ، ضیق المسكن 

عمل ، و قیام بعض األس�اتذة بجل�ب الم�اء و الغ�از بأنف�سھم لع�دم ت�وفر الم�سكن            الوقت المحدد لل  
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  ھذه األمور إلى الحد الذي قد یستھزئ بعضھم ممن یطالبھم بأعمال تطوعیة لخدمة البیئ�ة          لىع

و ربما ال تسمح أوضاعھم كما ال توفر لھم ظروف مثلى للعط�اء أكث�ر   ،  أو أي قضیة أخرى     ،

و مع ذلك  .و ما تتطلبھ إجراءات النمو المھني لھم ، ین العمل الرسمیة مما تفرضھ علیھم  قوان

إحج�ام  أس�باب  اھرة االجتماعیة عن ق�رب فق�د ت�م س�ؤال المبح�وثین ع�ن         ظو لضرورة دراسة ال   

  .لتالمیذ ل  البیئیةتوعیةال في المبادرةبعضھم عن 

   ):36(جدول رقم ال

  ومدى التزامھم بالسلوك البیئي بھمء قتداالفكرة ا یؤیدونن وین ما إذا كان المبحوثبی

  أفراد مجتمع   الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید   متعددةاالختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت 

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  85.05  74  69.69  23  94.44  51  نعم

  14.97  13  30.30  10  05.55  03  ال

  100  87  100  33  100  54  المجموع

 ھلنعم ، بأجبتإذا 

  تلتزم بالسلوك البیئي

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  57.47  50  66.66  22  51.85  28  دائما

  42.52  37  33.33  11  48.14  26  أحیانا

  -  -  -  -  -  -  باليتال 

  100  87  100  33  100  54  المجموع

ی�ة عام�ة تق�در    وئأن غالبیة أفراد مجتمع الدراسة و بنسبة م) 36(و توضح أرقام الجدول         

   .ذلك ) %14.97 (ھاھذه الفكرة ، بینما یعارضھم مع ) %85.05( بـ 

متع�ددة االخت�صاصات وثانوی�ة م�صطفى ب��ن      تینالث�انوی ب نمبح�وثی الو بخ�صوص المقارن�ة ب�ین    

حیث ) %24.75( رق بین النسبتین الجزئیتین لمؤیدي فكرة اإلقتداء یقدر بـ ا نجد أن الفبولعید

  ) .%69.69(و ) %94.44:(ـيكانتا على التوال
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نعم

74

43%

ال

13

7%

دائما

50

29%

أحیانا

37

21%

ال تبالي 

0

نعم0%

ال

دائما

أحیانا

ال تبالي 

  

) %24.75(ا ب�ـ  ـدر أی�ض ـــ�ـ أما الفارق بین الن�سبتین الج�زئیتین لمعارض�ي فك�رة اإلقت�داء فق           

  ) .%30.30(و ) %05.55: ( على التوالي  الجزئیتینكانتا النسبتینو

 وی��ةئ فكان��ت الن��سبة المااللت��زام بال��سلوك البیئ��ي  بالن��سبة لم��دى ح��رص المبح��وثین عل��ى  أم��ا و 

مبح�وث ، أم�ا الف�ارق ب�ین     ) 50(و ھ�ي  ) %57.47(  ھ�ي  ب�ذلك   دائم�ا   یلتزم�ون العام�ة لم�ن   

أحیان�ا  كان�ت   یلتزم�ون ب�ذلك   و بخ�صوص م�ن      ،   ) %14.81(  فقدر ب�ـ     تینالثانویب نمبحوثیال

 ، أم��ا التب��این ب��ین آراء المبح��وثین تبع��ا لك��ل ثانوی��ة فك��ان   ) %42.52(وی��ة العام��ة ئن��سبتھم الم

  .و أما الذین ال یبالون باألمر فانعدمت نسبتھم  . أیضا  بین الثانویتین  )%14.81( بفارق 

ھناك م�ن  وبعد األسرة في النشء  من الشائع كثیرا أن فئة المعلمین ھي الفئة المؤثرة مباشرة          و

، لذلك تحتم رسالة المعلم أن یحرص أشد الح�رص عل�ى    یعتبرھم القدوة لھم في كل سلوكیاتھم       

  .یاتھ مسالمة للبیئة أكثر من أي شخص آخر أن تكون  سلوك

  لجھودھم في التوعیة البیئیة التالمیذ  ةن الستجابییبین كیفیة تقییم المبحوث ) :73(جدول رقم ال

  أفراد مجتمع   الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید   متعددةاالختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار  %

  

  التكرار %

  

% 

  14.94  13  15.15  05  14.81  08  قویةاستجابة 

  78.16  68  78.78  26  77.77  42  استجابة عادیة

  06.89  06  06.06  02  07.40  04  استجابة ضعیفة

 100  87 100  33 100  54  المجموع
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تظھ���ر لن���ا أن غالبی���ة أف���راد مجتم���ع الدراس���ة     ) 37(ن الق���راءة المتأنی���ة لمعطی���ات الج���دول   إ

و بف�ارق طفی�ف   ، میذ عادیة تجاه جھ�ود التوعی�ة البیئی�ة        یرون أن استجابات التال   ) 78.16%(

تین متع��ددة االخت��صاصات وثانوی��ة   لث��انویبا  للمبح��وثینب��ین الن��سبتین الج��زئیتین  ) 01.01%(

  ) .%78.78(و ) %77.77: (ي بـ ــــ و قدرتا على التوالمصطفى بن بولعید ،

استجابة قوی�ة  

13

15%

استجابة عادیة 

68

78%

استجابة ضعیفة 

6

7%
استجابة قوی�ة  

استجابة عادیة 

استجابة ضعیفة 

  

درت ب��ـ ـــ��ـوی��ة العام��ة قئ المو بخ��صوص أولئ��ك ال��ذین ی��رون االس��تجابة قوی��ة نج��د أن ن��سبتھم  

كانت�ا عل�ى   ـتین وبین النسبتین الجزئیتین للثانوی) %00.34(و بفارق طفیف جدا  ) 14.94%(

ف�ي ح�ین اعتب�رت اس�تجابة التالمی�ذ ض�عیفة م�ن قب�ل            ) .%15.15(و  ) %14.81: ( التوالي  

 متع�ددة  یةالثانوب نمبحوثیالبین ) %01.34( من أفراد مجتمع الدراسة و بفارق  ) 06.89%(

  . مصطفى بن بولعیدثانویةب نمبحوثیال  واالختصاصات

  .برأي المبحوثین ساتذة ثقافة بیئیة األ ما إذا كان لدى بینی ):38(جدول رقم ال

أفراد مجتمع   الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید   متعددة االختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  74.71  65  78.78  26  72.22  39  نعم

  25.28  22  21.21  07  27.77  15  ال

  100  87  100  33  100  54  المجموع
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نعم

65

75%

ال

22

25%

نعم

ال

  

من أفراد مجتمع الدراس�ة ی�رون أن أس�اتذة    ) %74.71(أن  ) 38(و یتضح من خالل الجدول      

) %72.22(ب��ین الن��سبة الجزئی��ة   ) %06.56(بف��ارق ، والتعل��یم الث��انوي ل��دیھم ثقاف��ة بیئی��ة     

بثانوی���ة  نمبح���وثیالم���ن ) %78.78(  و الن���سبة الجزئی���ة  متع���ددة االخت���صاصات ، بالثانوی���ة 

  .مصطفى بن بولعید 

ق�درت ن�سبتھم المئوی�ة    ، و بخصوص أولئك الذین یرون عكس ذلك من أف�راد مجتم�ع الدراس�ة     

، الث�انویتین   ب نلمبح�وثی لبین النسبتین الجزئیتین    ) %06.56(بفارق  ، و ) %25.28(العامة بـ   

مبح�����وث بن�����سبة ) 26(و ) %72.22(مبح�����وث بن�����سبة ) 39(ت�����ا عل�����ى الت�����والي و ق�����د كان

)78.78%. (  

  .برأي المبحوثینلتدریب البیئي  كان األساتذة بحاجة لإذاما  یبین  ):93(جدول رقم ال

أفراد مجتمع   الثانویتان معا  مصطفى بن بولعید   متعددة االختصاصات

  الدراسة

  االحتماالت

  التكرار

  

  التكرار %

  

  التكرار %

  

% 

  87.35  76  90.90  30  85.18  46  نعم

  12.64  11  09.09  03  14.81  08  ال

 100  87 100  33 100  54  المجموع

ھ و أثناء ـــــ بأناإلشارةبالنسبة لالعتقاد بضرورة التدریب البیئي ألساتذة التعلیم الثانوي فینبغي 

ئي لألس�تاذ حت�ى و إن ك�ان مثقف�ا     المقابلة كان بعضھم موافقا و بشدة على ضرورة التدریب البی   

  .بیئیا برأیھم و ھذا في كلتا الثانویتین 
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نعم

76

87%

ال

11

13%

نعم

ال

  

یعتق��دون ) %87.35(أن غالبی��ة أف��راد مجتم��ع الدراس��ة    ) 39(و یت��ضح م��ن خ��الل الج��دول    

  . یعارضون ذلك ) %12.64(لتدریب البیئي ، بینما بحاجة األساتذة ل

متع�����ددة الثانوی�����ة ب نح�����وثیمبالم�����ن ) %85.18(و بالمقارن�����ة ب�����ین الن�����سبة الجزئی�����ة   

 ، نجد أن الفارق یقدر مصطفى بن بولعیدثانویة ب نمبحوثیالمن ) %90.90( و االختصاصات

لت�دریب البیئ�ي م�ن    لأس�اتذة التعل�یم الث�انوي    حاج�ة   ب�ین ن�سبتي الم�وافقین عل�ى         ) %05.72( بـ  

ث��انویتین ك�ل عل��ى  مبح�وثین  بال مع��ا ، وعموم�ا ال یوج��د تب�این كبی��ر ب�ین اس��تجابات ال   الث�انویتین  

كم��ا أن مجتم��ع .  أبع��د الح��دود إل��ىوھ��و ف��ارق طفی��ف ج��دا ل��ذلك ف��آرائھم ھ��ي متقارب��ة      .ح��دا

ن فاق�د ال�شيء ال یعطی�ھ ، و لیك�ون     الدراسة ككل یقر بالحاجة ال�ى الت�دریب البیئ�ي ، خاص�ة وأ     

م�ستجدات الت�ي   فال بد أن یك�ون مطلع�ا عل�ى ك�ل ال    ، لناشئة ل  البیئیة توعیةالالمعلم مؤھال للقیام ب   

 و واع بخط�ورة   ،متحلی�ا بق�یم بیئی�ة ك�ذلك    وة ـ و متمكنا من المفاھیــ�ـم البیئی�     ، تدور حول البیئة  

ن الت�دریب البیئ�ي لألس�اتذة أكث�ر م�ن      إ، ل�ذلك ف�  الوضع البیئ�ي إذا م�ا اس�تمر عل�ى م�ا ھ�و علی�ھ               

ل ت�وفیر  ویعتبر التدریب البیئي الی�وم ض�رورة حتمی�ة م�ن أج�      .وحق  ضروري بل ھو واجب 

  . المعلم المربى بیئیا وصاحب الخبرات والمعلومات والمھارات المتجددة مع كل تدریب یتلقاه 

 : المعلومات حول مؤشرات الفرضیة الثانیة :ثانیا 

    انطالقا من المعلومات التي تم الحصول علیھا بتحلیل بیانات الجداول وأرقامھا ، وجد 

والج�دول  ) 17(  عال ج�دا ، وح�سب الج�دول    الت البیئیة مستوى اھتمام المبحوثین بالمشك   أن  

 عل�ى األھمی�ة الكب�رى الت�ي        )%93.10( أجمعت النسبة المائویة العامة من المبحوثین       ) 18(

 ) %94.25( تولیھ��ا لم��شكلة تل��وث الھ��واء وم��شكلة النفای��ات البلدی��ة ، كم��ا أجمع��ت األغلبی��ة     
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األھمیة التي تولیھا لم�شكلة ال�صرف   على نفس درجة ) 20( والجدول ) 19( وحسب الجدول  

  .الصحي ومشكلة ضعف الوعي البیئي  

أم��ا المقارن��ة ب��ین الن��سب الجزئی��ة الخاص��ة بالث��انویتین فتب��ین التق��ارب الكبی��ر ف��ي م��ستوى   

إن ال�وعي بم�شكلة م�ا و بدرج�ة     و. األھمیة التي یولیھ�ا المبحوث�ون لم�شكالت البیئ�ة المقترح�ة          

توعی�ة  واء  ھو الذي یجعل اإلنسان مق�بال عل�ى الب�ذل و العط�    ،لمشكلة األھمیة التي تحتلھا تلك ا    

 ع��ال ل��دى المبح��وثین ، وربم��ا أن بالم��شكالت البیئی��ة م��ستوى االھتم��ام، ویب��دو أن م��ن حول��ھ 

وس�ائل االت�صال ھ��ي الت�ي جعل�ت الجمی��ع ی�درك تل�ك األھمی��ة الكب�رى للم�شكالت البیئی��ة ، ألن         

   .لى حد ذلك الوقت إتمارة بأنھم ال یتلقون أي تدریب بیئي المبحوثین أكدوا أثناء تطبیق االس

) %81.61(وی���ة عام���ة ائمبحوث���ا بن���سبة م) 71 (أن ) 22( كم���ا ثب���ت ح���سب الج���دول 

وھ�ذا یعب�ر   ازا لمع�اداة الن�اس للبیئ�ة ،    كأكثر العوامل إفر  " الجھل بقضایا البیئة    "اختاروا عامل   

 م�ن  وط�أة وتأكی�دھم ب�أن ذل�ك أش�د     . یا البیئی�ة   دراك المبحوثین لمشكلة الجھل بالق�ضا     إعن مدى   

الجھ�ل بق�ضایا    "  أنم�ن ھن�ا یتب�ین   . خاصة اذا تعلق األمر بق�ضایا البیئ�ة     . المشكالت األخرى   

. كما یرى معظم أفراد مجتمع الدراسة لھ تأثیر كبیر في تحدید تعامل الن�اس م�ع البیئ�ة        " البیئة  

" م��ل او ع" ال��سعي إل�ى الری��ادة االقت�صادیة   "  عام�ل   إض��افة " أخ��رى ت�ذكر  "ھ�ذا وثب��ت ف�ي   

 ویعب�ر ھ�ذا   .كأكثر العوامل إفرازا لمعاداة الناس للبیئ�ة  " غیاب السیاسات المستقبلیة المنسجمة  

لم�ام بالمعلوم�ات البیئی�ة ل�دى     ط�الع واإل ض�افات ، عل�ى م�ستوى الب�أس ب�ھ م�ن اإل      النوع م�ن اإل   

یمك�ن ت�سمیتھ مع�اداة للبیئ�ة  خاص�ة        دیة تف�رز م�ا    المبحوثین الذین انتبھوا لكون التنمی�ة االقت�صا       

ألف��راد بالن��سبة و ) 23( ح��سب الج��دول و  .ض��افات المبح��وثین إوأنھ��ا تك��ررت بالتحدی��د ف��ي  

توعی�ة  ال احتمالعلى اختیار    المبحوثین   جاباتمن إ ) %44.82 ( ككل ركزت  مجتمع الدراسة 

  األخ�رى رك�زت  اإلجاب�ات لبیئة بینما  الحد من معاداة الناس ل  إجراءات، كأكثر   ة   البیئ بمتطلبات

  .  وفرض غرامات مالیة و الحوافزالقوانین تشریع على  

مبح���وث ) 80(ویقابلھــــ���ـا ) %91.95( وی���ة عام���ة  ائن���سبة مب المبح���وثین و معظ���م أن كم���ا

ل�ذلك فھ�م عل�ى درج�ة      .یقدرون و یدركون أن ال�نفط و الغ�از ھم�ا األكث�ر ض�ررا عل�ى البیئ�ة                  

  .  بالمعلومات البیئیة اماإللمكبیرة من 
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 ویة العامةائالنسبة المال أن تقدیر المبحوثین لدرجة األثر السلبي للتقدم التكنولوجي  تمثلت في إ

ھو إلى أفراد مجتمع الدراسة الذین یرون أن التأثیر السلبي للتقدم التكنولوجي من ) 45.97%(

عامة ألف�راد مجتم�ع الدراس�ة ال�ذین      ویة ال ائقدرت النسبة الم   ) 27( وحسب الجدول    ، حد كبیر 

و یب�دو أن الخ�دمات    ، ) %44.82( یرون التأثیر السلبي للتقدم التكنولوجي ھو إلى حد ما ب�ـ       

الت��ي یق��دمھا التق��دم التكنول��وجي م��ا زال��ت تطغ��ى عل��ى عق��ول الكثی��رین حت��ى ذوي الم��ستویات     

 ،      التكنولوجی��ا الم��دمر للبیئ��ة یتج��اھلون ت��أثیر یجھل��ون أوالثقافی��ة الت��ي ال ب��أس بھ��ا ، و تجعلھ��م 

، وی�ذكرنا ھ�ذا الموق�ف مھم�ا      رفضا منھم العودة إلى الحیاة بالوسائل التقلیدی�ة الطبیعی�ة        و ربما 

كانت نسبة أصحابھ من المبح�وثین بتوج�ھ أص�حاب االتج�اه المح�افظ ال�ذي ت�م التع�رض ل�ھ ف�ي             

   .الجانب النظري للدراسة ، وتمسكھم بالتكنولوجیا 

أشدھا ول ـأن مرحلة الصناعة ھي أكثر المراح إلى  في الجانب النظريتم التعرضو قد        

زاد مع�ھ ت�سارع   وو كل ذلك بسبب التقدم التكنولوجي ال�ذي زاد ت�سارعھ      ،  خطورة على البیئة    

 غیر النظیف�ة ، ل�ذلك یمك�ن الق�ول أن م�ا جع�ل ن�سبة المبح�وثین ال�ذین  یعتق�دون           استخدام الطاقة 

 ھ��و اعتب�ارھم لم��ا حقق��ھ  )%45.97( ح��د كبی�ر تق��در ب�ـ   إل�ى ي للتق�دم التكنول��وجي  ب�األثر ال��سلب 

وباس�تثناء ھ�ذا التق�دیر    . التقدم التكنولوجي لإلنسانیة من خدمات وربما أھمھ�ا الخ�دمات الطبی�ة             

ذا علمنا  بعدم إ معتبرة خاصة بالمعلومات البیئیة لمام المبحوثینإدرجة للتقدم التكنولوجي فإن 

  .ي تدریب أو تكوین بیئي سواء قبل الخدمة أو أثناءھا تلقیھم أل

 تقییم المبحوثین للمب�ادرة        أما عن المعلومات التي جمعت من خالل تحلیل البیانات حول   

 فإنھا تؤكد التقدیر العالي للمبادرة الشخصیة من قبل المبح�وثین ، فق�د وج�د أن     بالتوعیة البیئیة 

) % 91.95(تت أن غالبیة أفراد مجتمع الدراس�ة بالث�انویتین     أثب ) 28( جدول رقم   معطیات ال 

ھم مع المبادرة بالجھود الشخصیة في التوعیة البیئیة كم�ا ی�رون أن اإللت�زام بم�ا ھ�و رس�مي ال         

  .یمنعھم عن ذلك 

تؤك��د المقارن��ة ب��ین الن��سب المائوی��ة الجزئی��ة أو ب��األحرى ب��ین       ) 29( وم��ن خ��الل الج��دول    

این ب��ین كیفی��ة ت��صرف المبح��وثین عن��د خل��و مق��ررات الم��واد الدراس��یة م��ن   الث��انویتین أن ال تب��

 الث��انویتین ض��رورة الم��ساھمة بإث��ارة مواض��یع ت��االجوان�ب البیئی��ة ، إذ ی��رون ف��ي غ��البیتھم وبكل 
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م�ن إجاب�ات   %) 91.39( بیئیة للتوعیة البیئیة قصد حمایة البیئ�ة ، ویظھ�ر ذل�ك بن�سبة مائوی�ة      

ل اختی��ار االحتم�الین بالم��ساھمة بإث�ارة مواض��یع بیئی�ة والتوعی��ة    المبح�وثین الت�ي تمح��ورت ح�و   

البیئیة بحمایة البیئة ، وھذه الصفات تنطبق على صفات المعلم المبدع الذي تم التعرض لصفاتھ 

، خاصة إذا لم یكن مجرد ت�صریحات عل�ى ورق ووج�د    ) الفصل الثاني ( في الجانب النظري    

  .طریقھ ألرض الواقع 

 م ــــ�ـ ج�دول رق وحسب معطیات  المن أفراد مجتمع الدراسة     ) %79.31 ( نضف إلى ذلك أ   

م�ن خ�الل    كم�ا ثب�ت  ،  البیئی�ة  توعیةال قد اختاروا الموافقة بقوة إذا ما كلفوا باإلسھام في          )30( 

یؤی�دون   )%96.55 ( مائوی�ة عام�ة  أن معظ�م أف�راد مجتم�ع الدراس�ة و بن�سبة      ) 31( الج�دول  

وثب��ت  .م��ن المبح��وثین ) %03.44(، بینم��ا یع��ارض الفك��رة   البیئی��ةةتوعی��بال المب��ادرة فك��رة 

یعتق�دون ب�أن ل�دیھم    ) %91.95(وی�ة عام�ة   ائأن معظم أف�راد مجتم�ع الدراس�ة و بن�سبة م     أیضا  

م�ن أف�راد مجتم�ع الدراس�ة     ) %59.77 (وقد اختار .   البیئیةتوعیةالجھود یقدمونھا في مجال     

  لذلك فمجتمع الدراسة ككل یقدر المبادرة بالتوعیة البیئیة .  لمشاركة في حمالت التوعیة البیئیةا

  بأن�شطة  لقی�ام   ااقتراح  ب� إلدارةل مؤشر التوجھ     المعلومات المجمعة حول        أما بخصوص   

م��ن أف�راد مجتم��ع  ) %26.43(أن ن�سبة  ) 34( م��ن خ�الل الج��دول  بوض�وح  فق�د ظھ��ر    بیئی�ة 

بینم�ا ق�درت      البیئی�ة لتوعی�ة لالقی�ام بأن�شطة   دارة اإل عل�ى  واق�د س�بق و أن اقترح�    الدراسة فق�ط    

وھ��ي غالبی��ة مجتم��ع ) % 73.56( ن��سبة  م��ن ل��م ی��سبق وأن اقترح��وا القی��ام بأن��شطة بیئی��ة ب��ـ   

 .الدراسة 

م�ن  ) %52.17(وی�ة العام�ة ب�ـ    ائأما اإلستجابة القتراحات أولئك المبحوثین فقدرت الن�سبة الم     

وربما یعتب�ر ذل�ك عائق�ا أم�ام     . ستجابة القتراحاتھم ة في اإلدارالمبحوثین الذین یرون تماطل اإل 

  . مبادرة المبحوثین بما لدیھم من اقتراحات 

من إجابات أفراد مجتمع الدراس�ة  ) %36.89(ركزت   )35( جدول رقم  الحسب معطیات    و

سبة و ھي أكبر ن� كعامل معیق للمبادرة ،  المشكالت الیومیة التي یواجھھا األساتذة    احتمال على

غالبی�ة أف�راد مجتم�ع     یب�ین أن   )36( جدول رقم الأن كما ویة عامة الختیارات المبحوثین ،  ائم

، یرون اقتداء التالمیذ بسلوكیات األس�اتذة  ) %85.05( ویة عامة تقدر بـ  ائالدراسة و بنسبة م   



  ن خالل المبادرة الشخصیة مد إسھام األساتذة في التوعیة البیئیةی تجس......................... ...........................السابعالفصل 
 
 

 237

دراس�ة  ن غالبی�ة أف�راد مجتم�ع ال   إف�  أما بخصوص استجابات التالمیذ تجاه جھود التوعی�ة البیئی�ة     

ی��رون أن اس��تجابات التالمی��ذ عادی��ة تج��اه جھ��ود       )37( والمبین��ة ف��ي الج��دول   ) 78.16%(

، وللعلم یساعد ترحیب التالمیذ بمبادرة األساتذة بالتوعیة البیئیة على تعزیز ھذا  التوعیة البیئیة   

  .الفعل لدى األساتذة 

 ح�سب انوي لدیھم ثقافة بیئیة من أفراد مجتمع الدراسة أن أساتذة التعلیم الث ) %74.71( ویرى

أن غالبی���ة أف���راد مجتم���ع الدراس���ة    )39(  معطی���ات الج���دول أثبت���ت ، كم���ا  )38( الج���دول 

ویع�ود ذل�ك لحداث�ة موض�وع البیئ�ة ،      . لت�دریب البیئ�ي   بحاج�ة األس�اتذة ل    یعتقدون  ) 87.35%(

تجدات ع�ن  الذي ال تزال المعلومات عنھ تستجد في كل لحظة ، حیث یكتشف في كل ثانی�ة م�س        

  . البیئة 

 تحتل لدى األساتذة  وبكلتا الثانویتین المبادرة الشخصیة بالتوعیة البیئیةمما سبق یتبین أن 

بع�د  ف�ي ال�نشء    كثیرا أن فئة المعلمین ھي الفئ�ة الم�ؤثرة مباش�رة    المسلم بھ  من   و .مكانة مھمة   

ق المبحوث��ون عل��ى أن ، ل��ذلك یواف��ھن��اك م��ن یعتب��رھم الق��دوة لھ��م ف��ي ك��ل س��لوكیاتھم  واألس�رة  

رسالة المعلم تحتم علیھ أن یحرص ویداوم على أن تكون  سلوكیاتھ مسالمة للبیئة أكثر م�ن أي      

ل�م ی�سبق وأن اقترح�وا    من أف�راد مجتم�ع الدراس�ة      ) % 73.56( ن  إشخص آخر ، ومع ذلك ف     

 ، وھ�ذا م�ا   مم�ا یك�شف غی�اب الممارس�ة الفعلی�ة العتق�اداتھم      . دارة القی�ام بأن�شطة بیئی�ة        على اإل 

  .یؤكد كبر الھوة بین النظریة والواقع 

  :  الدراسةنتائج  تفسیر عرض و:ثالثا 

 ف�ي التوعی�ة البیئی�ة    األس�اتذة ی�سھم    " الت�ي مفادھ�ا       : النتائج في ضوء الفرضیة األول�ى      -1

   .  "من خالل المقررات الدراسیة

لتوعی�ة البیئی�ة م�ن خ�الل     الدراسة الحالیة معرفة إسھام األس�اتذة ف�ي ا  و من خاللھا تحاول     

ما إذا كان ھناك تعلیما بیئیا مخطط لھ في التعلیم الث�انوي      ومعرفة ضمنیا  المقررات الدراسیة ،  

 ب��التعلیم البیئ��ي ،  ھن��اك اھتمام��ا رس��میا  إذا ك��انوبالت��الي الك��شف عم��ا ، البیئی��ة لتوعی��ةلھ��دف ی

تطع�یم المق�ررات الدراس�یة    ھ وجھ�ة بیئی�ة م�ن خ�الل     یھ� وجوتر محتوى التعل�یم     یتطویعمل على   

، وذل���ك م��ن خ���الل إجاب���ات  ص حج���م س��اعي لتن���اول تل���ك الجوان��ب   یتخ��ص و بجوان��ب بیئی���ة  
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الفرضیة محددة بمؤشرات تمحورت حولھا أسئلة االستمارة  و.المبحوثین على أسئلة االستمارة 

   .)15(إلى الرقم ) 06(من الرقم 

 ثبت إذ  .البیئيالرسمي بالتعلیم ھتمام اال مستوى تدنيالمیدانیة البیانات   تحلیلو قد أظھر

 أن ال���سلطات المعنی���ة ی���رون) %75.86(وی���ة عام���ة ائأن أف���راد مجتم���ع الدراس���ة و بن���سبة م

  الجان�ب النظ��ري  ف��يت�م التط�رق  وق��د ، ولي اھتمام�ا ك�اف للتعل��یم البیئ�ي    بالتربی�ة و التعل�یم ال ت��  

أن قدر الجانب البیئي الذي تتضمنھ   : "المقرر و وزن البعد البیئي في التوعیة البیئیة" عنصر ل

  . مناھج التعلیم یعتمد على مستوى االھتمام الرسمي و نمط الفكر التربوي السائد أو الحاكم 

من أفراد مجتمع الدراسة قد أجمعوا على أن الوضع ) %93.10(أن ) 09( الجدول رقم ویبین

یة البیئیة  من خالل تعلیم بیئي مخطط لھ البیئي الراھن یستدعي اھتمام السیاسة التعلیمیة بالتوع 

أي كل أفراد مجتمع الدراسة أنھ یمك�ن التوعی�ة البیئی�ة  م�ن خ�الل          ) %100(، كما تؤكد نسبة     

    .التعلیم

بتطویر محتوى التعلیم بحیث تطعم التوعیة البیئیة من المبحوثین إمكانیة ) %47.12( یرى  و 

ی��رون ض��رورة إدخ��ال أو إض��افة م��ادة    ) %52.87(المق��ررات الدراس��یة بجوان��ب بیئی��ة ، و   

  .التوعیة البیئیة رسمیا كأي مادة دراسیة أخرى 

عفوی�ة م�ا یج�ري بخ�صوص      تحلی�ل  بیاناتھ�ا   ؤك�د  یف) 15(ل�ى   إ ) 12 ( م�ن    ولاأما الج�د  

   .الجانب البیئي في المقررات الدراسیة 

 ف�ي الج�داول ال�سابقة ،     نتیجة المعلوم�ات المجمع�ة م�ن خ�الل تحلی�ل البیان�ات المدون�ة             نإلذلك ف 

وباالستناد على المقابالت غیر المقننة مع المبحوثین ، ھي انخف�اض م�ستوى االھتم�ام الرس�مي       

بالتعلیم البیئي ، واعتبار أكثر من نصف مجتمع الدراسة بعدم احتواء المقررات التي یدرسونھا 

عي لتن��اول  العفوی��ة والت��ضارب ف��ي تخ��صیص حج��م س��ا    إل��ىض��افة عل��ى جوان��ب بیئی��ة ، باإل  

ل�ى ذل�ك أن الجوان�ب البیئی�ة     إالجوانب البیئیة ال�شيء ال�ذي أض�عف مؤش�رات الدراس�ة ، ض�ف         

المحتواة في المقررات الدراسیة وحسب ما استجد حول طبیعة الجوانب البیئیة التي یتم تناولھ�ا   

 نبی�ر ع�  التع، والت�ي بین�ت المقابل�ة أنھ�ا تخل�و م�ن       مبحوثین في مجال الدراسة الحالیة    من قبل ال  

نسان بالبیئة وكیفیة التعامل معھا أي غیاب الجانب القیمي الذي ھو أساس العمل عل�ى    عالقة اإل 
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 كیفی��ة :الف��صل الراب��ع ( م��ستویات ال��وعي ال��ثالث الت��ي ت��م التط��رق لھ��ا ف��ي الجان��ب النظ��ري    

   ) .التوعیة البیئیة للتالمیذ 

تقلیدی�ة ع�ن البیئ�ة ف�ي المق�ررات      ذا فقد ثبت من أن واقع األم�ر ھ�و وج�ود بع�ض المواض�یع ال              إ

الدراسیة ، وخاصة البیئة الفیزیقی�ة ول�یس بمفھومھ�ا  الح�الي ال�ذي یت�ضمن غ�رس الق�یم البیئی�ة              

تل�ك التوعی�ة   . ل�ى التوعی�ة البیئی�ة    إوترسیخ حمایة البیئة ، من خالل التعلیم البیئ�ي ال�ذي یھ�دف       

في الجانب النظ�ري من�ذ البدای�ة ، وك�ذا     البیئیة التي تم التعرف علیھا من خالل تحدید مفھومھا    

جرائي لھا و الذي یتماشى مع الدراس�ة الحالی�ة ، ل�ذلك یمك�ن اس�تنتاج أن      من خالل التعریف اإل   

التعلیم الثانوي لم یوجھ بعد وجھة بیئیة مخطط لھا م�ن قب�ل المعنی�ین ب�األمر، عك�س م�ا یج�ري              

 اإلس�ھام لك فالمقررات الدراسیة ال ی�تم  لذ. على مستوى الدول األجنبیة وقلة من الدول العربیة       

  . من خاللھا في التوعیة البیئیة 

 مما سبق وحسب التحلیل الكیفي للبیانات المیدانیة والمعلومات التي جمعت عن مؤشرات 

التعلیم البیئي وكتحصیل حاصل  االھتمام الرسمي بشأن تواضعإن ھذه النتائج تؤكد ف الدراسة ،

 وبالتالي غیاب تعلیم بیئي مخطط لھ ، خاصة و أننا نعل�م أن أول�ى   .ئیة  التوعیة البیأیضا بشأن  

ر سلبا على إسھام األساتذة في أھداف التعلیم البیئي ھو التوعیة البیئیة للناشئة ، و بھذا یتم التأثی     

 و ع��دم األول�ى  و ھ��ذا م�ا یؤك�د نف��ي الفرض�یة    التوعی�ة البیئی�ة م�ن خ��الل المق�ررات الدراس�یة ،     

  .صدقھا 

  ی�سھم األس�اتذة ف�ي التوعی�ة البیئی�ة       "مفادھ�ا    التي   :الثانیةالنتائج في ضوء الفرضیة      - 2

   .  "من خالل المبادرة الشخصیة

 و أن االھتمام الكبیر من قبل األساتذة لم تتحققأكدت الدراسة المیدانیة أن الفرضیة الثانیة 

البیئی��ة وك��ذا تقی��یمھم للمب��ادرة   لم��امھم بق��در ال ب��أس ب��ھ م��ن المعلوم��ات    إو بالم��شكالت البیئی��ة  

بالتوعیة البیئیة ال یعني بأي حال من األحوال إس�ھامھم ف�ي التوعی�ة البیئی�ة م�ن خ�الل المب�ادرة                 

دارة أنشطة وذلك ألن المعلومات التي جمعت حول مؤشر اقتراح األساتذة على اإل    . الشخصیة  

دارة أي اسة ال یقترحون عل�ى اإل  غالبیة مجتمع الدرأي) % 73.56( بیئیة للقیام بھا تؤكد أن    

نشاط بیئي للقیام بھ ، خاصة وأن ھذا المؤشر ھ�و األكث�ر وزن�ا م�ن بقی�ة المؤش�رات ألن�ھ یعب�ر          
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ع��ن أول��ى خط��وة ملموس��ة نح��و المب��ادرة بالتوعی��ة البیئی��ة ف��ي المی��دان ول��یس ع��ن اعتق��ادات           

  .المبحوثین فقط 

أن غالبی�ة أو معظ�م أف�راد مجتم�ع     تؤك�د   فإنھا بعكس المعلومات المجمعة حول بقیة المؤشرات       

وی��ة ئافتؤك��د الن��سب الم) 21( الج��دول وح��سب.الدراس��ة یول��ون أھمی��ة كب��رى لم��شكالت البیئ��ة  

أن جمیع المبحوثین یعتبرون أن م�شكالت     ) %27.58(و) %93.10(و  ) %42.52(العامة  

ض�رر عل�ى البیئ�ة ، كم�ا     لھ�ا  )  االنفجار السكاني، تلوث البیئة، استنزاف الموارد البیئی�ة     (البیئة  

 الج�دول  م�ن خ�الل  و . أضافوا مشكلة التقدم التكنولوجي غیر المدروس و انعدام الوعي البیئي       

م�ن أف�راد مجتم�ع الدراس�ة ق�د أجمع�وا عل�ى أن الجھ�ل بق�ضایا           ) %81.61(نجد أن   ) 22(رقم

   . لمعاداة الناس للبیئة إفرازاالبیئة ھو العامل األكثر 

) %62.10(فنج����د أن المبح����وثین و بن����سبة   ) 25(و ) 24( الج����دول م����ن خ����الل أم����ا 

م�نھم ی�رون أنھ�م ی�ستطیعون     ) %37.90(یستطیعون اإلسھام في حل م�شكلة التل�وث البیئ�ي و      

  ".مشكلة االنفجار السكاني" و"استنزاف الموارد البیئیة " اإلسھام في حل مشكلة التلوث البیئي 

 أي مك���ان و ح���رق الغاب���ات فی���ستطیع   النفای���ات ف���يلق���اء إزاء إفعل���ھو عم���ا ی���ستطیعون 

  م���نھم )%47.11( و المح���یطم���ن المبح���وثین الم���شاركة ف���ي حم���الت تنظی���ف   ) 44.23%(

یحثون على حمایة الغابات ، و تنعدم نسبة أولئك الذین یرون أن ل�یس ل�دیھم أي دور إزاء ھ�ذه      

ق��ضایا البیئ��ة  الحقیق��ة أن ھ��ذه الن��سب تؤك��د اھتم��ام و اط��الع المبح��وثین عل��ى    ، والت ـــالم��شك

 ب�أن  یدركون) %91.95(أن معظم المبحوثین ) 26( و من خالل الجدول ویتبین. مشكالتھا  و

كم��ا یؤك��د . ال��نفط و الغ��از ھم��ا الوق��ود األحف��وري ال��ذي ھ��و أخط��ر أن��واع الطاق��ة عل��ى البیئ��ة    

   . على البیئة التكنولوجيالتأثیر السلبي للتقدم ) 27(من المبحوثین في الجدول ) 90.79%(

یرون ضرورة ) %91.95(أن غالبیة أفراد مجتمع الدراسة  ) 28(و یظھر الجدول رقم     

) 08(نالح��ظ أن ھن��اك ) 29(م��ن خ��الل الج��دول  و،  البیئی��ة لتوعی��ةف��ي ا المب��ادرة الشخ��صیة 

إجابات فقط ألفراد مجتمع الدراسة تؤكد رؤیتھم بعدم انشغالھم بأمر خلو مقررھم الدراسي من      

م��ن إجاب��ات المبح��وثین تمح��ورت ح��ول اختی��ار االحتم��الین      %) 91.39( والب��رامج البیئی��ة  

) 30(یظھر الجدول رقم بالمساھمة بإثارة مواضیع بیئیة وكذا التوعیة البیئیة بحمایة البیئة ، و       
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 اختاروا الموافقة بقوة إذا ما كلفوا باإلسھام ف�ي   قدالدراسة  من أفراد مجتمع     ) %79.31( أن  

 یؤی�دون  م�ن أف�راد مجتم�ع الدراس�ة    ) %96.55(أن ) 31(یظھر الجدول ا كم،  البیئیة   توعیةال

إذ نج���د أن ) 32(یظھ���ر ذل���ك أكث���ر م���ن خ���الل الج���دول   وفك���رة مب���ادرتھم بالتوعی���ة البیئی���ة   

   . ةبیئیالتوعیة المن المبحوثین لدیھم جھود یقدمونھا في مجال ) 91.95%(

درت ب��ـ ـوی��ة عام��ة ق�� ائة مالتأكی��د عل��ى م��ا س��بق م��ن خ��الل ن��سب   ) 33(و یظھ��ر الج��دول  

من أفراد مجتمع الدراسة الذین ھم مقتنعون بضرورة التوعیة البیئیة و أنھم على      ) 94.25%(

  .في الجمعیات البیئیة االنخراط   واستعداد للمشاركة في حمالت  التوعیة البیئیة

م�ن أف�راد مجتم�ع الدراس�ة ال یقترح�ون      ) %73.56(فنج�د أن  ) 34( أما في الجدول رقم 

مم��ن یقترح��ون ف��إنھم ی��رون  ) %52.17(عل��ى اإلدارة القی��ام باألن��شطة للتوعی��ة البیئی��ة ، أم��ا   

أن ) 35(اس���تجابة اإلدارة القتراح���اتھم ت���تم بتماط���ل ، كم���ا ن���سجل م���ن خ���الل الج���دول رق���م     

تعی�ق  من المبحوثین یرون أن المشكالت الیومیة التي یواجھھا األساتذة ھ�ي الت�ي       ) 36.39%(

  . البیئیة توعیةل ببذل جھود لبعضھم عن القیام

كما أنھ و أثناء الزیارة االستطالعیة و المقابلة مع األساتذة تبین و بوضوح وج�ود اس�تیاء         

متبادل بین اإلدارة و بعض األساتذة الذین یسكنون بعیدا عن مكان العمل بسبب ت�أخرھم أحیان�ا        

 أن إحج�ام ال�بعض ع�ن    م�ن أف�راد مجتم�ع الدراس�ة فی�رون     ) %63.09(عن موعد العمل ، أما  

 إلى التفرغ لتحضیر الدروس ، و انشغال األساتذة بظروفھم   البیئیة یعود بذل جھود في التوعیة     

  .المادیة غیر المرفھة و تعرض بعضھم لمشكالت نفسیة 

 أن الواقع المعاش من بعض األساتذة ھ�و ال�ذي   یالحظ من خالل حدیث أغلب المبحوثین و

أدائھــــ��ـم و إب��داعھم ، خاص��ة فیم��ا یخ��ص خدم��ة البیئ��ة باعتب��اره    یح��د م��ن فعالی��اتھم و فعالی��ة  

موضوع حدیث بالنسبة لمجتمعات العالم الثالث ، و أن الرفاه الم�ادي ھ�و ال�ذي ی�ؤدي ب�األفراد           

، و یتف�ق ھ�ذا م�ع أطروح�ة م�ا بع�د        ف�ي العم�ل   اإلب�داع وال�ى  إلى التفكیر في الحاجات الالمادیة    

اھ��ات األربع��ة ف��ي تف��سیر ن��شوء ال��وعي البیئ��ي كم��ا رأین��ا ف��ي    المادی��ة الت��ي ت��دخل ض��من االتج 

  .الجانب النظري 
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م�ن أف�راد مجتم�ع الدراس�ة     ) %85.05(ئویة العام�ة  اأن النسبة الم ) 36(و یظھر الجدول رقم     

ئوی��ة عام��ة اھ��م م��ع فك��رة اقت��داء التالمی��ذ ب��سلوكیات أس��اتذتھم ، و ل��ذلك یحرص��ون و بن��سبة م   

  .تھم تجاه البیئة ایجابیة خاصة أمام التالمیذ على أن تكون سلوكیا) 100%(

م��ن المبح��وثین ی��رون اس��تجابة  ) %78.16(فیظھ��ر م��ن خالل��ھ أن  ) 37(و أم��ا الج��دول رق��م  

 م�ا التالمیذ لجھودھم ف�ي مج�ال التوعی�ة البیئی�ة اس�تجابة عادی�ة ، بینم�ا بقی�ة المبح�وثین یرونھ�ا إ           

  .قویة و إما ضعیفة 

م�ن المبح�وثین ق�د أجمع�وا عل�ى أن      ) %74.71( خالل�ھ أن    فیتضح م�ن  ) 38(أما الجدول رقم    

كم���ا أك���د . ل���دى أس���اتذة التعل���یم الث���انوي ثقاف���ة بیئی���ة بم���ا ی���ؤھلھم  للتوعی���ة البیئی���ة  للتالمی���ذ     

ا ــ�ـ من أفراد مجتمع الدراسة ضرورة التدریب البیئي لھم سواء كانوا مثقف�ین بیئی          ) 87.35%(

 بفائ�دة الت�دریب أثن�اء الخدم�ة و كم�ا تعل�م فإن�ھ یجع�ل         أم ال ، و یظھر ذلك مدى عل�م المبح�وثین         

الفرد دائما في تكوین متواصل و على ارتب�اط بالم�صادر النظری�ة و ب�الواقع كم�ا ھ�و ، و عل�ى           

  . بالمعلومات المتجددة ةدرای

حقائق وات ـو على العموم فإن األساتذة في ھذا المجتمع مجال الدراسة لدى معظمھم معلوم    

  .لمامھم بالمعلومات البیئیة إو  ، بیئیة تؤكد اھتمامھم بالمشكالت البیئیةناعات  وقو معارف

ظھ�ار ذل�ك ف�ي المی�دان واس�تخدام خب�راتھم ف�ي التعل�یم م�ن أج�ل البیئ�ة یظھ�ر ف�ي                إال أن عدم      إ

دارة القیام بأنشطة للتوعیة البیئیة ، مقابل النسبة الضئیلة من المبحوثین الذین یقترحون على اإل       

ن الفرضیة الثانیة مرفوضة إلذلك ف. دارة القیام بأنشطة بیئیة  ال یقترحون على اإل)73.56%(

  .عتقادات  عتبارات المشروعة والتي تقول أن الممارسة ھي التي تثبت اإلأمام  اإل

   : لدراسةالعامة لنتائج ال -3

 ث�م بع�د تف�سیر   نھ وبعد تحلیل البیان�ات و المعلوم�ات الت�ي جمع�ت ح�ول المؤش�رات كك�ل ،             إ    

النتائج  في ضوء الفرضیتین األولى والثانیة تم التأكد من نفي الفرضیتین الجزئیتین ، وبالت�الي         

ستنتاج ب�أن أس�اتذة التعل�یم الث�انوي ف�ي می�دان الدراس�ة الحالی�ة ال          ذ تم اإل  إنفي الفرضیة العامة ،   

ن خالل المبادرة الشخصیة یسھمون في التوعیة البیئیة ، ال من خالل المقررات الدراسیة وال م

، وذلك لغیاب البیئة بمفھومھا التوعوي في المقررات الدراسیة ، وكذا لغیاب الممارسة الفعلی�ة       
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ألجل التوعیة البیئیة ،  وذل�ك ف�ي     رغم القناعات الموجودة لدیھم  بضرورة المبادرة الشخصیة       

 بمعن�ى التعل�یم ع�ن البیئ�ة وف�ي      ظل سیاسة تعلیمیة ال زالت تستخدم البیئة بمفھومھا البی�وفیزیقي     

ن�سان مع�ا   البیئة فقط ، ودون التطرق للبیئة بمفھومھا الحالي والشامل لكل ما یتعل�ق بالبیئ�ة واإل           

  . یطلق علیھ التعلیم للبیئة أو من أجل البیئة  وكیفیة التعامل معھا ، وھو ما

  : مقارنة النتائج في ضوء الدراسات السابقة :رابعا 

قة بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة في االھتمام المشترك في تناول البع�د       تظھر العال     

  .التربوي في معالجة قضایا البیئة 

 الك��شف ع��ن إس��ھام األس��اتذة  ف��ي التوعی��ة البیئی��ة س��واء م��ن خ��الل    تح��اول الدراس��ة الحالی��ةإذ 

المحت�وى البیئ�ي   أن  وقد أك�دت الدراس�ة    ،المقررات الدراسیة أو من خالل مبادرتھم الشخصیة  

 ال یتماشى و التوعیة البیئیة التي یھدف إلیھا التعلیم البیئ�ي ، كم�ا أك�دت        في المقررات الدراسیة  

الدراسة أن معظم المبحوثین یعتق�دون ب�ضرورة التوعی�ة البیئی�ة دون ممارس�ة ذل�ك بفعالی�ة ف�ي              

  . الواقع من خالل المبادرة الشخصیة 

مدى فعالیة برنامج " مصطفى  السید بعنوان    ي للباحث یسر  أما بخصوص الدراسة األولى        

تجاه نحو تلوث اإل تلوث البیئي وأثره في التحصیل المعرفي و  المقترح لدراسة بعض مشكالت     

 فقد توصلت الدراسة إلى ضعف تلك الفعالیة وضرورة إعادة النظر في مق�ررات إع�داد       "البیئة

ي أسیوط وجنوب الوادي كما وج�ھ الباح�ث دع�وة    المعلم في جمیع شعب  كلیات التربیة بجامعت     

بالبرن�امج   ، وم�ع أن ھ�ذه الدراس�ة اھتم�ت     إلى إنتاج مواد تعلیمیة تن�اقش م�شكالت تل�وث البیئ�ة        

ال أن نتائجھ�ا تلف�ت   إ ، م�شكالت تل�وث البیئ�ة    نح�و ) المعلم�ین   ( التعلیمي البیئي و اتج�اه الطلب�ة        

ع�داد  إاس�ة الحالی�ة ك�ان یمك�ن أن تم�س مق�ررات       لى كون الم�شكلة المطروح�ة ف�ي الدر        إنتباه  اإل

  .المعلم لدینا قبل أن تباشر معالجة مستویات عطاءه تجاه البیئة في المیدان 

مدى تناول كت�اب األحی�اء    "أما الدراسة الثانیة للباحث عبد المنعم محمد درویش بعنوان        

 والت�ي   ."التربی�ة البیئی�ة  للصف األول الثانوي بدولة اإلمارات العربی�ة المتح�دة ل�بعض جوان�ب        

اھتم��ت بم��دى ت��ضمین كت��اب األحی��اء ل��بعض جوان��ب التربی��ة البیئی��ة فق��د أك��دت ت��دني ن��سبة            

ج��ھ الباح��ث دع��وة ل��وزارة التربی��ة  وف��ي كت��اب األحی��اء حی��ث  للبیئ��ة الموض��وعات المخص��صة 
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والتعل�یم لمعالج�ة الق�ضایا الت�ي ح�صلت عل�ى اس�تجابات ض�عیفة تبع�ا لرؤی�ة الط�الب وأع�ضاء             

 ، وكم��ا أن نتیج��ة الدراس��ة الثانی��ة ھ��ي ت��دني     لمجتم��ع الدراس��ة ممثل��ة یة لعین��ة سالھیئ��ة التدری�� 

لی�ھ الدراس�ة الحالی�ة یعب�ر ع�ن      إن م�ن ب�ین م�ا توص�لت       إالمضمون البیئي في كتاب األحی�اء ، ف�        

  .تدني االھتمام الرسمي بمسألة البیئة برأي مجتمع الدراسة 

 البیئی��ة ب��ین  األمی��ة"ھا عب��د ال��رحمن العی��سوي بعن��وان    ل��صاحبةث��الثالف��ي ح��ین أن الدراس��ة     

 توص��لت ف��ي األخی��ر إل��ى الك��شف ع��ن وج��ود ف��روق ب��ین الثقاف��ة النظری��ة       "ال��شباب الج��امعي 

والسلوك الفعلي ، حیث وجھ الباحث دعوة إلى ضرورة تنمیة السلوك الفعلي والعادات العلمی�ة        

و اھتم�ت ب�التعرف عل�ى     ،  أخط�ار التل�وث  الواقعیة لالھتمام بقضیة البیئة وجماع�ة األف�راد م�ن      

وبمقارن�ة نتائجھ�ا م�ع    س�لوكیات األف�راد حیالھ�ا ،    وة ئ� معرفة بالمعلومات التي تحفظ البی    مقدار ال 

نت��ائج الدراس��ة الحالی��ة یالح��ظ التق��ارب الكبی��ر ف��ي ق��ضیة الف��رق ال��شاسع ب��ین الثقاف��ة النظری��ة     

  .والتطبیق ألفراد مجتمع الدراسة بشأن البیئة 

عل�یم الث�انوي ف�ي    ت دور مؤس�سة ال     "بعن�وان " ر ب�ورزق  ان�و " بینما الدراسة الرابع�ة للباح�ث          

ما ھ�و دور مؤس�سة التعل�یم    : قد اھتمت باإلجابة على السؤال المركزي    و  "نشر  الوعي البیئي   

 أجابت عل�ى الت�ساؤل المط�روح بحی�ث أك�د الباح�ث أن       نجدھاي ؟ ـالثانوي في نشر الوعي البیئ   

   . علیم الثانوي دورھا مقبول في عملیة نشر الوعي البیئيمؤسسة الت

عن�د نقط�ة    ف�ي نتائجھ�ا    ال�سابقة تلتق�ي   الدراساتمما سبق یمكن القول أن الدراسة الحالیة وكذا      

المخط�ط ل�ھ وك�ذا ح�ول الھ�وة الكبی�رة ب�ین الثقاف�ة          مشتركة وھ�ي الغی�اب الن�سبي للتعل�یم البیئ�ي            

   . ت ذلك تختلف حسب مجاالت الدراسة كانت درجانوإالنظریة والتطبیق 

و بالت��الي نج��د أن الدراس��ات ال��سابقة ق��د تناول��ت التعل��یم البیئ��ي ف��ي المن��اھج الدراس��یة و الم��واد   

الدراسیة التي یدرسھا التالمیذ و كذا دور مؤسسة التعلیم الثانوي في نشر الوعي البیئي ، و ل�م         

خ��صیة للمعل��م و إس��ھامھ م��ن خاللھ��ا ف��ي   ھ��ذه الدراس��ات بالتحدی��د للمب��ادرة الشإح��دىتتع��رض 

و قد تمت االستفادة م�ن الدراس�ات ال�سابقة ف�ي إثب�ات أن ھن�اك حتمی�ة            .  التوعیة البیئیة للتالمیذ  

 في التوعیة البیئیة للتالمیذ من خ�الل المب�ادرة الشخ�صیة ، خاص�ة       باإلسھام عنصر المعلم لقیام  

 إثب�ات أن المن�اھج الدراس�یة ب�صورتھا     ف�ي   الت�ي مازال�ت تت�والى الدراس�ات     األقطار العربیة في  
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وبغ�رس الق�یم واالتجاھ�ات االیجابی�ة      بالتوعی�ة البیئی�ة للتالمی�ذ     بال�شكل المطل�وب   الحالیة ال تھتم  

 :ذلك فیقول   ) 49، 2006، یسري مصطفى السید( نحو البیئة ، ویؤكد صاحب الدراسة األولى 

مشكالت البیئیة  ،وإم�ا أن ت�شتمل عل�ى بع�ضھا     إن المناھج إما أن تكون خالیة من القضایا وال    " 

وق�د ات�ضح أن فح�ص    .. ولكن بشكل مبعثر ال یوضحھا في تفاعالتھا وتشابك أسبابھا ونتائجھا        

المناھج التربوی�ة والب�رامج التعلیمی�ة ف�ي الع�الم العرب�ي عام�ة یؤك�د خلوھ�ا م�ن مف�اھیم الحمای�ة                  

  " كالسیكیة المتعلقة بالنظام البیئي بشكل عام اللھم إال بعض المواضیع ال..البیئیة بشكل شمولي 

        ونجد أن المجتمعون في المؤتمر الدولي للتعل�یم البیئ�ي ال�ذي عق�د ف�ي تبلی�سي بجورجی�ا               

 قد اتفقوا على مجموعة من األھ�داف  الرئی�سیة للتعل�یم البیئ�ي م�ن بینھ�ا ك�سب ق�یم                2004عام  

ت البیئیة الراھنة ، ومنع ظھور مشكالت جدیدة        المبادرة للعمل الفردي والجماعي لحل المشكال 

 الت�ي یمك�ن   لألس�اتذة  ب�التركیز عل�ى جزئی�ة المب�ادرة الشخ�صیة         الحالی�ة تنف�رد      الدراس�ة ف ولذلك

 مطل�ب  في ظل ضعف الجانب البیئي في المقررات الدراسیة ھي  سھامھم من خاللھا    إأن  القول  

ة بإدخال التعلیم البیئي إلى المؤسسات التربویة بغیة  في انتظار اھتمام الجھات المعنی    البد منھ ،    

  .التوعیة البیئیة وتعدیل السلوك المكتسب تجاه البیئة 

  : موقع الدراسة من التراث النظري:خامسا 

التي تناولت قضیة البیئة وبالرغم من تباینھا ، وكذا تعدد ن الرؤى السوسیولوجیة إ     

ا نحو طبیعة العالقة القائمة بین البیئة والمجتمع وكیفیة النماذج النظریة واختالف اتجاھاتھ

  . التعامل مع ما ترتب من مشكالت بیئیة وكذا الحد من تفاقمھا أكثر 

لیھ الدراسة الحالیة یؤكد التقارب مع االتجاه المحافظ الذي یرى بقاء إال أن ما توصلت إ

لنظام الرأسمالي القائم على ھو علیھ وعدم تغییره للحفاظ على امتیازات ا الوضع على ما

التوسع االقتصادي مع الدعوة للتكیف مع المشكالت البیئیة ،سواء عن غیر قصد بالنسبة 

  .لمجتمع الدراسة أو عن قصد بالنسبة للقائمین على السیاسة التعلیمیة 

  "سیادة اإلنسان على الطبیعة" عتقاد بشعاركل ما یحدث سببھ اإل النقاد أن معظم ى یرو 

ن النتیجة كانت بروز المجتمع التكنولوجي الذي أدى إلى تغریب البشر عن بقیة الطبیعة وأ

  . واألھداف ملى تدمیر مختلف القیإوعن أنفسھم وعن بعضھم بعضا و
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ولعل استیقاظ الوعي البیئي لدى أعداد متزایدة من الناس إبان القرن العشرین قد دفع إلى                

سالم نح�و البیئ�ة واس�تخدام    م�  والتوج�ھ ال  ، دع�اة التوعی�ة البیئی�ة     رجع صدى تجاه أنصار البیئة و     

ف�ي الكثی��ر م�ن ال��دول ،   كاف�ة ال��سبل ل�ذلك وب��األخص التعل�یم البیئ��ي المخط�ط ل��ھ والموج�ھ بیئی��ا      

   .یجابیة نحو البیئة والذي یھدف إلى التوعیة البیئیة وتعزیز االتجاھات اإل

  العیش والتخلق بأخالق بیئیة غیر ذاتیة والمادی�ة      مع العلم أن الحل قد یكمن في تغییر نمط         

ستھالكیة المنھكة للبیئة ، ویتطلب ذلك توعیة بیئیة لإلنسان ذاتھ والتنازل عن بعض العادات اإل    

ولعل التعلیم ھو السبیل لذلك ،ألنھ یشمل كل المراحل العمری�ة ،وك�ذا ع�دة أجی�ال متوالی�ة ،كم�ا        

  . مع مستجدات العصر أنھ یسمح من خالل المنھج بالتماشي

  : التساؤالت التي تثیرھا الدراسة : سادسا 

من خالل ھذه الدراسة تم الوقوف عند ع�دة نق�اط  مثی�رة لت�ساؤالت ع�دة یمك�ن أن تك�ون                 

نقاط  انطالق لدراس�ات أھ�م ، وتوض�ح ھ�ذه الت�ساؤالت الت�رابط ب�ین الجان�ب النظ�ري والجان�ب                    

 بالمنظوم��ة التربوی��ة عام��ة لھ��ا یتعل��قأو ت��ساؤالت  رة أخ��رى إل��ى ط��رح ت��دعونا م��المی��داني ، إذ

  المباش��رة ف��ي  ف��ي ظ��ل؟عم��ا یح��دث حالی��ا عل��ى م��ستوى نظ��ام  التعل��یم ف��ي الجزائ��ر  والت��ساؤل

تطبیق نظ�ام الت�دریس بالكف�اءات دون س�ابق إن�ذار أو ت�دریب م�سبق لألس�اتذة عل�ى ھ�ذا النظ�ام              

یر األوض�اع االجتماعی�ة واالقت�صادیة    وم�ا م�دى ت�أث     ؟المستورد من الغرب وكیفیة تدارك ذل�ك   

الجتماعی�ة  ھ�ل للعوام�ل ا  و .لألساتذة على مردودھم في مھنة التعلیم عامة والتعلیم البیئي خاصة       

 ف�ي جع�ل   دور ھ�ل للرف�اه الم�ادي     و في تغییر سلوكیات اإلنسان تجاه البیئة؟ واالقتصادیة تأثیر   

ي العوام�ل الت�ي تع�زز العم�ل التط�وعي ل�دى       ھ�   وباألحرى مااألفراد یساھمون في حمایة البیئة؟ 

  ؟أفراد المجتمع 

یمتلكھ المعلم�ون    وھل ما؟      وكذا التساؤل عما إذا كان  المعلم في بالدنا  یتلقى تدریبا بیئیا 

م��ن خب��رة شخ��صیة وق��درات ذاتی��ة ح��ول المعرف��ة البیئی��ة ی��ؤھلھم للعم��ل عل��ى التوعی��ة البیئی��ة      

   ؟للنشء

 م�ا یعتم�د علی�ھ  م�ن  ب�رامج للتوعی�ة البیئی�ة  ف�ي الع�الم ، إال أن ذل�ك ل�م                     وبما أن�ھ ورغ�م    

یعطي نتیجة ملموسة في مجال معالجة ق�ضایا البیئ�ة ، ف�ان ذل�ك ی�دعو إل�ى  الت�ساؤل ع�ن واق�ع           
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، في ظل ما یالح�ظ  م�ن تواض�ع    البیئة المحلیـة أمام الثقافة البیئیة  للمجتمع المحلي الجزائري     

  ؟ بالتوعیة البیئیة بكل المراحل التعلیمیةاالھتمام الرسمي

        وألن البرامج البیئیة الراھنة والتي تقدم للجماھیر ف�ي األقط�ار العربی�ة  خاص�ة ، یؤخ�ذ           

 إما التبسیط المفرط عند تناول المشكالت البیئیة في برامج التعلیم البیئي سواء     :علیھا مأخذین     

 یفصم عرى ارتباطھا باإلط�ار ال�شامل المتكام�ل للبیئ�ة     داخل المدارس النظامیة أو خارجھا مما   

 إلقائ�ھ  يویجعل السلوك البیئي مظھریا ال جوھریا ، ویختزل الوعي بالبیئة في القمامة وما ینبغ         

فیھا ، وإما التخصص الدقیق في طرح مشكالت البیئة  مما یزید من ص�عوبة تن�اول المعل�م لھ�ا        

وتحلی���ل عناص��رھا یح��ول دون تق���دیم ص��ورة كلی���ة    م��ستقبال م��ع طالب���ھ إذ أن ع��دم تب��سیطھا     

لتفاعالت عناصر البیئة وتعقدھا ویظھر ذلك في تناول قضایا بیئیة مثل البیئ�ة والتنمی�ة ، البیئ�ة           

  .الخ ... والصناعة ،البیئة والتخطیط الشامل ، التنمیة المستدامة

 كل ةشراكیإ یكمن في مدى        لذلك البد من التساؤل عما إذا كان الحد من المشكالت البیئیة

 وبالتالي معرفة مدى الحاجة إلى ضرورة ؟أفراد المجتمع  في اتخاذ وتطبیق  القرارات البیئیة 

 إلى عزوفھم ع�ن متابع�ة الم�ستجدات ف�ي     يطرح المشكالت البیئیة بشكل یجذب الناس وال یؤد     

 تطبی�ق الق�رارات   يوم�ا م�دى فعالی�ة عن�صر التحفی�ز ف�      . المجال البیئي واعتبارھا ال تخ�صھم         

 القیم واألخالق ة وفي النھایة نصل إلى التساؤل عن دور منظوم؟البیئیة من قبل أفراد المجتمع 

  و بالت��ساؤل ع��ن م��دى ت��أثیر الق��یم ؟ال��سلوكیات البیئی��ة االیجابی��ة والم��سالمة للبیئ��ة  ف�ي تعزی��ز 

 وم�ا إذا كان�ت التوعی�ة    ؟واألخالق والمعتقدات  في جعل سلوكیات األفراد مسالمة تجاه البیئ�ة          

 ومع ذل�ك  ؟البیئیة للناشئة من خالل التعلیم النظامي أو غیر النظامي تكون أجیال مسالمة للبیئة       

تبقى اإلشكالیة المطروحة أمام ما تثبتھ الدراسات االجتماعیة في مجال البیئة أنھ ومع  اختالف     

م�ن فئ�ة ألخ�رى فان�ھ وف�ي جمی�ع       االھتمام بقضایا البیئة من مجتمع آلخر و من طبق�ة ألخ�رى و   

  .األحوال ال یعني االھتمام بقضایا البیئة االستعداد للمشاركة في حلھا
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  : الخاتمــــــــــة 

س��تنادا إل��ى المعلوم��ات الت��ي وردت ف��ي الق��سم النظ��ري و البیان��ات و اإلح��صائیات الت��ي     إ

الثانوی�ة متع�ددة االخت�صاصات ب�أم الط�وب و ثانوی�ة م�صطفى ب�ن بولعی�د          (جمعت م�ن المی�دان     

لتعل�یم  مج�ال ا ب االھتمام الرسميمستوى في  انخفاضتأكد أن ھناك ) ببني والبان والیة سكیكدة  

البیئي الھادف إلى التوعیة البیئة للناشئة ، مع وجود اھتمام من قبل األس�اتذة بالم�شكالت البیئی�ة      

مام ال بأس ب�ھ بالمعلوم�ات البیئی�ة ،    لإو، و اقتناع تام بضرورة التوعیة البیئیة من خالل التعلیم     

ساتذة ف�ي التوعی�ة البیئی�ة    سھام األإاألمر الذي أكد كبر الھوة بین النظریة والتطبیق بسبب تدني    

  .من خالل المبادرة الشخصیة 

لى المیدان قد جعل عملیة سیر البحث ت�ستقیم أكث�ر بع�د تلم�س     إلذا یمكن القول أن النزول     

المبحوثین من خالل تطبیق االس�تمارة و المقابل�ة الفردی�ة       الواقع الذي عبرت عنھ وجھات نظر     

س�اتذة ال�ذین   ب البیئی�ة الت�ي ی�تم تناولھ�ا بالن�سبة لأل        والجماعیة مع المبحوثین حول طبیعة الجوان�      

ل�ى  إض�افة  نھا على جوانب بیئیة ، ف�تم الك�شف باإل  ررات المادة الدراسیة التي یدرسو    تحتوي مق 

، ع�ن اعتب�ارات أخ�رى یمك�ن أن تك�ون بدای�ة النط�الق        ما تمت ھذه المحاولة من أجل معرفت�ھ       

ت�ي ی�تم تناولھ�ا ومحاول�ة معرف�ة كیفی�ة معالج�ة        دراسة أھ�م تبح�ث ف�ي طبیع�ة الجوان�ب البیئی�ة ال         

لجانب القیمي في المجتمع تھا لمعالجومعرفة درجة المشكالت البیئیة من خالل الجوانب البیئیة     

ن��ساني ال��ذي ھ��و أص��ل الم��شكلة البیئی��ة ، ول��یس االحت��واء عل��ى الجوان��ب البیئی��ة م��ن أج��ل         اإل

ات�سام الجوان�ب البیئی�ة بالط�ابع الفیزیق�ي      االحتواء فقط  ، وقد تم في ھ�ذه الدراس�ة الك�شف ع�ن              

نساني أو القیم التي یفترض أن تصاحب التعامل مع المادي للبیئة دون االلتزام بمعالجة البعد اإل

ذات��ھ ، ألن  عل��ى الجوان��ب البیئی��ة   حت��واءاالالبیئ��ة ومكوناتھ��ا المادی��ة ، وھ��ذا أھ��م م��ن مؤش��ر     

تعلیم البیئي الذي تم التطرق لھ في الجان�ب النظ�ري   ن لم یتم تناولھا بأسلوب ال    إالجوانب البیئیة   

وھو التعلیم من البیئة والتعلیم عن البیئة والتعلیم من أج�ل البیئ�ة ، فل�ن یت�أتى             ) الرابعالفصل  ( 

  .  تحقیق  ھدفھ األسمى الذي ھو التوعیة البیئیة للناشئة لحمایة البیئة في النھایة 

 ، في ظلالتوعیة البیئیة  ھام أساتذة التعلیم الثانوي فيسإ عن تدني الكشف مما سبق یكون قد تم

 ، خاص�ة و أنن�ا نعل�م أن أول�ى     رس�اء قواع�د التعل�یم البیئ�ي         تخطط إل  ة بیئی یةتعلیمسیاسة  غیاب  
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بھذا یتم التأثیر سلبا على إسھام األس�اتذة ف�ي   وأھداف التعلیم البیئي ھو التوعیة البیئیة للناشئة ،          

  . ذلك

 أصبح أمرا ال بد منھ ، إذ ةبیئیوجھة ن تطویر محتوى التعلیم و توجیھھ و على العموم فإ

 أن یكون ھناك مختصین و خبراء یخططون لذلك تحت إشراف و سھر الجھات یفترض

من طرف األساتذة لعملیة التوعیة البیئیة  حتى تكون ھناك مساھمة فعالة و أداء جید  ،الرسمیة

  . في التعلیم الثانوي 

ال بد من فھم ودراسة المجتمعات   ، رسم فلسفة التعامل مع المشكالت البیئیةمن أجل    و

ن دراسة القضایا البیئیة تفرض اعتبار الجانب أو، اإلنسانیة ضمن إطار النسق البیئي العام 

   . االجتماعي والبیئي معا ضمن نسق من العالقات ھو النسق البیئي

اآلخر یبحث األخالقیات  والبعض، یات البیئیة بحث في قضیة السلوكین الكثیر إلذلك ف    

 وھي األبعاد التربویة للقضایا البیئیة التي تشغل الجمیع وعلى كافة  ،البیئیة والقیم المرتبطة بھا

 قیم وقناعات األفراد یرر الوضع البیئي الراھن یتطلب تغییذلك یعني أن تغی، المستویات 

 والبد  أن تغییب عنصر اإلنسان في أي نموذج  ،الصالح البیئيوالجماعات في اتجاه یخدم 

 یكمن وراء صالحھبیئي یدرك أن  تخریج إنساننظري في دراسة البیئة یعد تأخیرا لعملیة 

   . الصالح البیئي

وال یزال علماء االجتماع الیوم یوجھون وبشدة دعوتھم للباحثین االجتماعین إلى البحث في     

 األضواء على القضایا  البیئیة من خالل ربطھا بالقیم طیلمجال علم االجتماع البیئي وتس

 ولعل  ، المشكالت البیئیة وأثرھا على المجتمعاتاببلكشف عن أساو، یة الثقافیة البیئ

ھي أقل وطأة على المجتمع اإلنساني أمام ولھا الیوم ت البیئیة الراھنة والتي یصعب حالمشكال

المشكالت   ومھما تعددت ھذه ،لمستقبل من قبل الخبراءالمشكالت البیئیة المتوقع حدوثھا في ا

، وھو ما تنادي بھ الندوات التربوي اإلنساني و لبعدلھمیة إال بإعادة األ  الحل ال یتأتىفإن

والمؤتمرات اإلقلیمیة والدولیة و تؤكده أغلب البحوث والدراسات االجتماعیة التي تناولت 

 لمسھ في میدان الدراسة الحالیة أو باألحرى في وھو ما لم یتم .قضایا البیئة والمجتمع

المقررات الدراسیة المعتمدة وكذا لذا منفذي ھاتھ المقررات ، حیث كشفت الدراسة عن تھمیش 
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ذ من المفروض أن تكون ھناك إ.  في التعامل مع المشكالت البیئیة في المیدان اإلنسانيالبعد 

لى جنب مع غرس القیم البیئیة السویة المناسبة لكل إمعالجة للمشكالت البیئیة متماشیة جنبا 

موقف تعلیمي بیئي ،حتى تتكون لدى المجتمع ثقافة بیئیة ثریة بكل معاني الرعایة والرفق 

  .  والحفاظ والحمایة للبیئة 

س��المیة بال��ذات ل��دیھا ب��شأن كیفی��ة التعام��ل م��ع البیئ��ة   المجتمع��ات العربی��ة واإل خاص��ة وأن     

م�ع العل�م أن الب�احثین ف�ي الع�الم الغرب�ي        لتطبی�ق مت�ضمنة ف�ي الق�رآن وال�سنة ،     قوال�ب ج�اھزة ل  

تواف�ق  ذ تإثب�ات العدی�د منھ�ا ف�ي أرض الواق�ع ،      إوخاصة علماء الطبیعة قد كان لھم السبق ف�ي           

 مع كل م�ا تثبت�ھ البح�وث    كالت البیئةمقاصد الشریعة اإلسالمیة التي ھي الحل األصیل لكل مش  

ئی�ة قب�ل وقوعھ�ا    تح�ث علی�ھ ینط�وي عل�ى حل�ول الم�شكالت البی      وھ ـن ما تحتوی  أل. العلمیة اآلن   

حري بالباحثین االجتماعیین في مجال البیئة أن یوجھ�وا جھ�ودھم للبح�ث          و ،حتى ال تقع أصال   

وتلم��س دخ��ال ب��رامج تجریبی��ة   إم��ن خ��الل  ف��ي مج��ال التعل��یم    ف��ي كیفی��ة تطبی��ق تل��ك القوال��ب   

ال أن�ھ یب�دو أن   إجتماعی�ة،  اإل ن�سانیة و ھ ینطبق عل�ى العل�وم اإل   ن األمر ذات  أل ،مخرجات التعلیم   

ل�ى التبعی�ة عل�ى الم�ستوى الفك�ري،      إ  ق�د امت�دت   مجتمعاتن�ا  تطغى عل�ى التبعیة االقتصادیة التي    

ض�اعة وق�ت   إ یفت�رض ع�دم   مع أنھ، وفي كل المجاالت  التجارب الغربیة   كل  تطبق   فأصبحت  

ألن تل�ك التج�ارب ال یمك�ن أن تثم�ر ف�ي      ع�الم الغرب�ي   ن�سانیة م�ن ال  إأطول في اس�تیراد تج�ارب      

ق�ضایا البیئ�ة   وأن الجھود المتواصلة من قبل المھتمین بم�شكالت  لى ذلك إضف  ،  غیر موطنھا   

أثبتت جمیعھا أنھ حتى مع زیادة الوعي البیئي في الع�الم إال أن معالج�ة تل�ك الق�ضایا ل�م ی�سجل             

ھتمام بقضایا البیئة من مجتمع آلخر و من طبقة نھ حتى مع اختالف االأفیھ أي تقدم ملموس و     

ھ و في جمیع األح�وال ال یعن�ي االھتم�ام بق�ضایا البیئ�ة االس�تعداد         ـألخرى و من فئة ألخرى فإن     

ي واد ـاألق���وال ف���و یومی���ا ، حی���ث تك���ون االعتق���ادات  م���ا یالح���ظللم���شاركة ف���ي حلھ���ا و ھ���و  

  .التصرفات و السلوكیات في واد آخر و

، وبم�ا أن علیھ�ا أن تواص�ل    دولة سائرة ف�ي طری�ق النم�و    الجزائر  فروض أنملھ من ا  وألن    

 و في المجتمعات النامیة التي تسعى إلى التنمیة ما یزال یستھویھم    مع أنھ مسیرتھا في التنمیة ،     

ا و قادة بناء المصانع دون مراعاة للمناطق السكنیة و الزراعی�ة وإن�شاء المط�ارات عل�ى       ـشعوب
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ھن�اك تغن�ي واض�ح     إقامة السدود دون اعتبار لآلثار الجانبیة ، بل    وت السكنیة   مشارف المجمعا 

ا و بع�ضھم ع�ن درای��ة   ـ بع�ضھم ع�ن جھ��ل بآثارھ�    ،إدخالھ�ا إل��ى حی�اتھم  وبأس�الیب التكنولوجی�ا   

 تعاني كباقي الدول األخرى من م�شكالت بیئی�ة ال ح�صر لھ�ا ، ل�ذلك           رغم أن الجزائر   تجاھلو

 إس�تراتیجیة عتب�ار  بع�ین اإل ذا ت�م أخ�ذ   إال إ الم�ستدامة  التنمی�ة ي سیاسة  فمن الصعوبة بما كان تبن    

 المحلي  البیئيالمخطط لھ من قبل خبراء المناھج وخبراء البیئة العارفین بالوضع  لتعلیم البیئي   ل

 بمعن��ى كیفی�ة تعام��ل أف��راد المجتم��ع م��ع البیئ��ة أو م��ن  اإلن��سانيس��واء م��ن حی��ث الجان��ب أكث�ر،  

م�ن تل��ك  الخ�الص  ال یت�أتى  ألن�ھ  ھ��و واق�ع بیئ�ي بح�ت ف�ي الجزائ��ر ،     ى م�ا الجان�ب الم�ادي بمعن�   

لتعلیم والقائمین علیھ وسیلة لتوعیة أفراد المجتمع بواقع المشكالت البیئیة  ا باتخاذال  إالمشكالت  

، وضرورة تكوین تكاملیین بیئیین كما أسماھم المجتمعون في مؤتمر تبلیسي ، وال�ذین خل�صوا        

ل��ى العم��ل عل��ى م��ستوى بعی��د األف��ق م��ن خ��الل اس��تخدام التعل��یم    إوم��ات  دع��وة جمی��ع الحكإل��ى

لآلث�ار   .والمعلم المربى بیئیا كدرع واق ف�ي مواجھ�ة الم�شكالت البیئی�ة س�واء محلی�ا أو عالمی�ا           

  .المترتبة

، م�ن خ�الل    مبدئیا ھ�و معالج�ة الم�شكالت البیئی�ة المحلی�ة ف�ي المجتم�ع الجزائ�ري          المفقودو    

حت�ى یف�سح المج�ال لمعالج�ة الم�شكالت البیئی�ة       ثقاف�ة بیئی�ة تتناقلھ�ا األجی�ال       الحرص على خل�ق     

ھ�و الم�سؤول   ال بالتعلیم ال�ذي أجمع�ت ك�ل األدبی�ات عل�ى أن�ھ        إ،وال یتأتى ذلك    مستقبال  العالمیة  

م��ن ج��زأین ، ج��زء  أص��ال یتك��ون ن��ساني ذ أن ال��سلوك اإلإالمكت��سب ، ال��سلوك اإلن��ساني  ع��ن 

االجتماعی��ة و االقت��صادیة و ال��سیاسیة  وتلع��ب العوام��ل الثقافی��ة   وم��وروث و ج��زء مكت��سب ،  

أدوارا رئیسیة في تشكیل الجزء المكتسب من سلوك اإلن�سان و ب�اختالف تل�ك العوام�ل یختل�ف          

و م���ع تط��ور الحی���اة المادی���ة   ،ال��سلوك اإلن���ساني م��ن ح���ضارة ألخ��رى و عل���ى م���ر األزمن��ة     

مكون األساسي في السلوك اإلنساني و تالشى تضخمھا في العالم أصبح الجزء المكتسب ھو الو

وبالت�الي  ن�سان البیئ�ي   ،لذلك فمن خالل التعلیم یمكن تخریج اإلالجزء الموروث بدرجة ملموسة   

   .المجتمع البیئي 
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  09: جدول رقم 
          اھتمام السیاسة التعلیمیة الوضع البیئي یستدعي یبین ما إذا كان 

  البیئیة توعیة الب
180  

  181  لیة السیاسة التعلیمیة لوحدھاؤومسذا كانت التوعیة البیئیة إما یبین   10 :جدول رقم 
  183   .كیفیة ذلك، والبیئیة توعیة ال التعلیم في جدوىیبین   11 :جدول رقم 

  12 :دول رقم ج
 تحتوي على ھاما إذا كانت مقرراتتوزیع المبحوثین على المواد، ویبین 

  متعددة االختصاصاتثانویة ال بیئیة بجوانب
185  

  13 :جدول رقم 
 تحتوي على ھاما إذا كانت مقرراتتوزیع المبحوثین على المواد، و یبین 

   بیئیة بثانویة مصطفى بن بولعیدجوانب
187  

  189   معا الثانویتینبعلى جوانب بیئیة  ما إذا كانت مقررات المواد تحتويیبین   14: جدول رقم 

  191  یبین الحجم الساعي المخصص لتناول الجوانب البیئیة  15 :جدول رقم 

  193   مع المواضیع البیئیةالتالمیذیبین كیفیة تجاوب   16 :جدول رقم 

  199  لمشكلة تلوث الھواءن ومبحوثیبین مستوى األھمیة التي یولیھا ال  17 :جدول رقم 
  200  لمشكلة النفایات البلدیةن ویبین مستوى األھمیة التي یولیھا المبحوث   18 :جدول رقم 
  201  لمشكلة الصرف الصحين ویبین مستوى األھمیة التي یولیھا المبحوث  19 :جدول رقم 
  202  لمشكلة ضعف الوعي البیئي ن ویبین مستوى األھمیة التي یولیھا المبحوث  20 :جدول رقم 

  203  .یبین المشكلة األكثر ضررا على البیئة حسب رأي المبحوثین  21 :جدول رقم 

  205  .یبین العوامل األكثر إفرازا لمعاداة الناس للبیئة حسب رأي المبحوثین  22 :جدول رقم 
  207  . المبحوثینأي حسب ریبین اإلجراءات التي تحد من معاداة الناس للبیئة   23 :جدول رقم 

  209  ن اإلسھام في حلھاویبین المشكالت البیئیة التي یستطیع المبحوث  24 :جدول رقم 
  210  .النفایات و حرق الغابات لقاء إن فعلھ إزاء ویبین ما یستطیع المبحوث  25 :جدول رقم 

  212   .ة المقترحالطاقات ن الطاقة األكثر ضررا على البیئة من بییبین   26 :جدول رقم 

  27 :جدول رقم 
حسب رأي یبین درجة األثر السلبي للتقدم التكنولوجي على البیئة 

  .المبحوثین
213  

  215  . البیئیة لتوعیةلجھود شخصیة المبادرة ببما ھو رسمي أم االلتزام یبین   28 :جدول رقم 
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  217  .وانب بیئیة  مقررھم الدراسي من أي جعند خلویبین كیفیة تصرف المبحوثین   29 :جدول رقم 

  219  . البیئیة توعیةال   تجاوب المبحوثین إذا كلفوا باإلسھام في كیفیةیبین  30 :جدول رقم 
  220  .  البیئیةتوعیةبال ةمبادرالن یؤیدون فكرة ویبین ما إذا كان المبحوث  31 :جدول رقم 

  222  . وكیفیة ذلك لتوعیة البیئیة ، لن ما إذا كان لدى المبحوثین جھودیبی  32 :جدول رقم 
  224  .یبین الطریقة التي یفضلھا المبحوثون للقیام بالتوعیة البیئیة   33: جدول رقم 

 طبیع����ة عل����ى اإلدارة ،وأن����شطة بیئی����ة ن ولمبحوث����اقت����رح ایب����ین م����ا إذا   34 :جدول رقم 

    لھمتھااستجاب
225  

  227  بیئیةالتوعیة لا في المبحوثین بمبادرات شخصیة  سھامإمعوقات یبین   35 :جدول رقم 

  36 :جدول رقم 
وم��دى الت��زامھم  بھ��مقت��داء الفك��رة ا یؤی��دونن وین م��ا إذا ك��ان المبحوث�� ب��ی

  بالسلوك البیئي
229  

  230  لجھودھم في التوعیة البیئیةالتالمیذ  ةن الستجابویبین كیفیة تقییم المبحوث  37 :جدول رقم 

  231  .برأي المبحوثین فة بیئیة ساتذة ثقااأل ما إذا كان لدى بینی  38 :جدول رقم 

  232  .برأي المبحوثینلتدریب البیئي ذا كان األساتذة بحاجة لإما یبین   39 :جدول رقم 
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  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
  جامعة منتوري ـ قسنطینة ـ 

  كلیة العلوم اإلنسانیة 
 و العلوم االجتماعیة                                                 قسم علم االجتماع   

 

 
 

   
 
 
 
 
 
  
 

  مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع 
  .اع البیئــــــــــة تخصص علم اجتمــــــ

    
  

  
  :إشـــــــــــــراف:                                                               ة ـــــإعداد الطالب

  نونــــــــة مسعودة خ. د . أ           ون                                         ـــــــــــلیلى حزم
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  2009/2010:ة السنة الجامعی
    

  
 
  
 

  لتالمیذ البیئیة لتوعیة الاتذة التعلیم الثانوي في إسھام أس
  : دراسة میدانیة بـ 

  ـ الثانویة متعددة االختصاصات ـ أم الطوب
                 ـ ثانویة مصطفى بن بولعید ـ بني والبان ـ

 والیة سكیكـــــــدة

  
لذا  . لتالمیذ البیئیة ل توعیةالأعدت ھذه االستمارة بھدف إبراز إسھام أساتذة التعلیم الثانوي في 

أمام اإلجابة المناسبة أو كتابة جملة مع تحري ) X(الرجاء منكم اإلجابة على أسئلتھا بوضع عالمة 
  .ة و الموضوعیة ، و نعلمكم أنھا ستحاط بالسریة التامة و ال تستعمل إال ألغراض علمیة ـــالدق

 نشكركم على التعاون
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   لتالمیذ البیئیة لتوعیة الاستمارة استبیان عن إسھام أساتذة التعلیم الثانوي في 

****************************************  
  
  : البیانات الشخصیة  ـ 1

  .         (       ) أنثى                               (        )                     ذكر :  ـ الجنس 1

  .سنة:      (        )  ـ الســـن 2

  (        ). ما بعد التدرج     (     ).جامعي     (     ).ثانوي  :   ـ المستوى التعلیمي 3

  .سنة  : (       )  ـ سنوات الخدمة 4

   : نصب الما ـ كیف التحقت بھذ5

  (      ).     أ ـ بناء على االختصاص الدراسي  

  (      ).حت في مسابقة التوظیف         ب ـ نج

  (      ).              جـ ـ عن طریق اإلدمــاج   

  ..........................................................................     د ـ أخرى تذكـــر

  :   في التوعیة البیئیة من خالل المقررات الدراسیةاألساتذةإسھام  ـ بیانات عن 2

   ـ ھل تعتقد أن على الجزائر في مجال حمایة البیئة ؟ 6

     (     )              أ ـ أن تقوم بعمل أكثر 

      ) (                           ب ـ أو أقـل  

   (     )        جـ ـ أو ما تقوم بھ اآلن كاف

  ؟ تعلیم في التھتم بشؤون البیئة ) الحكومة( ـ ھل تعتقد أن الجھات الرسمیة 7

     (     )   مؤخرا  -

       )   (       دائما -
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   (     )    أحیانا -

 )(        إطالقا -

  لتعلیم البیئي ؟ با تھتمالتعلیم ى أن السلطات المعنیة بالتربیة و ـ ھل تر8

  (     )ال (      )                                          نعـــم 

   ؟ البیئیةتوعیة الالوضع البیئي اھتمام السیاسة التعلیمیة ب ـ برأیك ھل یستدعي 9

  (      )ال (      )                                          نعـــم 

   ؟اھلوحدالسیاسة التعلیمیة البیئیة مسؤولیة توعیة ال ـ ھل ترى أن 10

       )( ال (      )                                          نعــــم 

   ؟  التوعیة البیئیةوى من استخدام التعلیم في د ـ برأیك ھل ھناك ج11

  (      ) ال     (      )                                      نعــــم 

  ـ إذا أجبت بنعم ، كیف ذلك ؟ 

   ).  (                           جوانب بیئیة    مقرر التضمینأ ـ 

  (     ).                             وعیة البیئیة كمادةإدخال التب ـ      

  .................................................................... .ــر جـ ـ أخرى تذكـــــ     

  ؟ ما ھي المـادة الدراسیة التــــي تدرسھـــــــــا - 12

(.............................. )             

  على جوانب بیئیة ؟  المادة التي تدرسھا اتحتوي مقررتھل  -13 

  (       )ال                   (      )        نعـــــــم 

  كم تخصص من الوقت لتناول الجوانب البیئیة ؟  ـ  14 

  (      ) .، ساعة كاملة (     )  دقیقة 30، (    )  دقیقة 20، (    )  دقیقة 15      
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   . ........: ..............................................................أخرى تذكـــــر         

   ـ إذا أثیرت مواضیع بیئیة أثناء الدرس ، كیف ترى تجاوب التالمیذ ؟ 15

  (     ).ایجابي تجاوب      (      )                        تجاوب سلبي 

  في التوعیة البیئیة من خالل المبادرة الشخصیة ةاألساتذسھام إ ـ بیانات عن 2

   ؟ مشكلة تلوث الھواء ما مستوى أھمیة  ، ـ برأیك16

   (       )        ـ مشكلة كبرى

  (       )       ـ مشكلة عادیة  

                            (       )        ـ ال مشكلة     

  ؟  ات البلدیةالنفای برأیك ، ما مستوى أھمیة مشكلة -17

   (       )        ـ مشكلة كبرى

  (       )       ـ مشكلة عادیة  

    (       )        ـ ال مشكلة     

   ؟  الصرف الصحي  برأیك ، ما مستوى أھمیة مشكلة-18

   (       )        ـ مشكلة كبرى

  (       )       ـ مشكلة عادیة  

   (       )        ـ ال مشكلة     

                   ؟الوعي البیئي  ضعف   برأیك ، ما مستوى أھمیة مشكلة-19

   (       ) .       ـ مشكلة كبرى

  (       ).       ـ مشكلة عادیة  

  (       ) .        ـ ال مشكلة     
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  ؟ المشكلة البیئیة األكثر ضررا على البیئة برأیك ، ماھي ـ 20

  (       )         أ ـ االنفجار السكاني     

    )  (                    يتلوث البیئالب ـ 

  (       )     جـ ـ استنزاف الموارد البیئیة

  : ...................................................... . د ـ أخرى تذكــــر 

  ؟ األكثر إفرازا لمعاداة الناس للبیئة ماھوالعامل برأیك ، ـ 21

  (       )               السكانیة           أ ـ الزیادة

  (       )                  ب ـ الجھل بقضایا البیئة

  (       )         جـ ـ المستوى المعیشي المنخفض

  (       )      ـ االنشغال بالمشكالت االجتماعیةد 

  ........ . : ..........................................ھـ ـ أخرى تذكــــــر 

   ما ھي اإلجراءات التي تحد من معاداة الناس للبیئة ؟  ، ـ برأیك22

  (        )  ز  و الحواف القوانین تشریعأ ـ 

      ) (          لیة ب ـ فرض غرامات ما

     )  (         ة البیئبمتطلباتتوعیة الجـ ـ 

  .................  . : .................................د ـ أخرى تذكــــر 

   ـ ما المشكالت البیئیة التي ترى أنك تستطیع اإلسھام في حلھا ؟ 23

  )(         ة مشكلة استنزاف الموارد البیئیأ ـ

  (     )           ب ـ مشكلة االنفجار السكاني

  ) (                   جـ ـ مشكلة التلوث البیئي
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  .........................................  .:....د ـ أخرى تذكــــــــــــــر 

   النفایات و حرق الغابات ؟ لقاءإ ـ ما الذي تستطیع فعلھ إزاء 24

  )(         المحیطتنظیف أ ـ أشارك في 

   )   (                  ب ـ أحث على اإلسھام في حمایة الغابات

     ) (      تلك السلوكیات عن يجـ ـ أنھ

  (       )  فعل شيءد ـ ال أستطیع 

  )       (   لي دور إزاء ذلك لیسھـ ـ 

  :............................................... . و ـ أخرى تذكــــــــــــر 

   ـ ما ھي أنواع الطاقة األكثر ضررا على البیئة ؟ 25

  )    (        أ ـ النفط و الغاز

  )    (    ب ـ الطاقة الشمسیة

  )    (  لكھربائیةجـ ـ الطاقة ا

  :................................................... . ـر د ـ أخرى تذكـ

   ـ برأیك ما ھي درجة التأثیر السلبي للتقدم التكنولوجي على البیئة ؟26

  (     )     إلى حد كبیر    -

    )  (       إلى حد ما   -

  (     )   ال أرى ذلك   -

  لتالمیذ تستلزم ؟البیئیة لوعیة ت ال ـ برأیك ھل27

  (       ).        فقط            ـ االلتزام بما ھو رسمي 1

  (       ).                 ة    ـجھود شخصیب المبادرة ـ 2
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  :......................................................ـر  ـ أخرى تذك3

  التي تدرسھا خال من أي جوانب بیئیة ؟  ـ كیف تتصرف إذا رأیت أن مقرر المادة 28

  (      ).               باألمرى عدم انشغاليأ ـ أر

  (      ).    بیئیة   في إثارة مواضیع ب ـ أساھم 

  (      ).              حمایة البیئةبتوعیة الأقوم بجـ ـ 

  ........... . : .................................................د ـ أخرى تذكر 

  ؟ تتجاوب  ، كیف البیئیةتوعیة بأنشطة لل دارة بالقیام من قبل اإل كلفتذا ـ إ29

  (       )          وةـــبقأوافق ـ 

  (       )           فقط أوافق ـ 

  (       )    ي ـــبالأ ال ـ 

   ؟ التوعیة البیئیة ـ ھل تؤید فكرة مبادرة األساتذة ب30

      )(     ال          (      )          نعـــــــم 

   ؟    البیئیة توعیة ال ـ ھل لدیك جھود تقدمھا في مجال31

   (     )  ال        (      )     نعـــم 

  ؟ كیف ذلك أجبت بنعم ، اذا -

  )    (                أرشدھم بخطورة المشكالت البیئیة -

  )     (                         حلول الأشجع على اقتراح  -

  )     (                          محاضرات إلقاءأساھم ب -      

  ................... ...................................................أخرى تذكر -

  ؟ لتوعیة البیئیة الطریقة التي تفضلھا للقیام بھي اما ـ 32

  )     (                   یة البیئالتوعیة  حمالت المشاركة فيأ ـ 
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    )     (                         البیئیة الجمعیات فياالنخراط ب ـ 

  : ..................................................... . جـ ـ أخرى تذكـــــــــــر 

   ؟  البیئیةأن اقترحت على اإلدارة القیام ببعض األنشطة  ـ ھل سبق و33

  (       )               ال (      )                   ــــم نعــــ  

  ؟ االدارة  استجابةـ إذا أجبت بنعم ، كیف كانت 

  )                                         (    بتماطل     ـ   

  )       (         تشجیعیة  - 

    ؟ البیئیة وعیة تالب  المبادرةسھام األساتذة في إھي معوقات  ما  برأیك، ـ34

  )  (        أ ـ التفرغ لتحضیر الدروس

  )       (              المادیة غیر المرفھة ظروفالب ـ 

  )  (  االنشغال بالمشكالت الیومیة              جـ ـ 

  )      (            بعض لمشكالت نفسیة تعرض الد ـ 

  .......................................................ھـ ـ أخرى تذكــــــــر  

   ؟ األساتذةالتالمیذ بسلوكیات اقتداء فكرة  تؤید ـ ھل 35

   (     )       ال     (      )               نعم  

  ؟ تلتزم بالسلوك البیئي  ، ھل )نعم( بـ ـ إذا أجبت 

    )  (   دائما  -

              )  (   أحیانا -

  )  ( باليتال  -

  لتالمیذ لجھود األساتذة في مجال التوعیة البیئیة ؟ قیم استجابة اتـ كیف 36
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    )  (    استجابة قویة  -

    )  (   عادیة استجابة -

  )  (  ضعیفة استجابة -

   ھل أساتذة التعلیم الثانوي لدیھم ثقافة بیئیة ؟ ، ـ برأیك37

  (      )ال        (      )            نعــــــم 

  ؟  يــب البیئـــلتدریل ــةھل ھــــــم بحاجــــ،  برأیكـ  38

        )(         ال (      )          نعــــــم 

   ـ ما ھي برأیك معوقات العمل التطوعي التوعوي البیئي في مجال التعلیم ؟ 39

................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


