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 التربية البيئية ورهانات التنمية المستدامة

 د. صاب محفوظ

 د. سوالمية نورية

 

 ملخص:

ختلف ي ومتربط المشكالت البيئية في العديد من المقاربات بالسلوك اإلنسان

ذا عى هسالنتائج المترتبة على ذلك، وألن سنة التطور والتغير مالزمة لإلنسان 

د الية زارأسمن حياته اليومية، وبظهور النزعة الاألخير إلى البناء والتشييد وتحسي

ل ن أجمالتطور واشتدت المنافسة أكثر فأكثر بين الدول والجماعات االجتماعية 

 ية نزيفطبيعالتفرد بالموارد وتحقيق المزيد من المكاسب، بالمقابل أصاب البيئة ال

شار انتوابات حاد في مواردها وأهم أنظمتها البيئية مثل تلوث األنهار وقطع الغ

ظاهرة التصحر... فظهرت مجموعة من االتجاهات على المستوى العالمي 

ك ي ذلفواإلقليمي تطالب بضرورة حماية البيئة وصيانتها من التدهور، مستعملة 

بيئية ة الأساليب مختلفة ومتنوعة، من بين هذه األساليب نجد ضرورة إقحام التربي

ربية الت صير بالقضايا البيئية، وعليه فإنفي هذه المهمة من أجل التوعية والتب

ت ؤسساالبيئية بكافة صورها وأشكالها يعد من المهام واالختصاصات األصيلة لم

عي مية الوج تنالتنشئة االجتماعية، وبقدر جودة وفاعلية األنظمة التربوية تكون نتائ

اد ألفراالبيئي وتغيير السلوكات واالتجاهات وإعادة ترتيب سلم القيم، وإكساب 

مة ستدااثقافة بيئية تمكنهم من العيش بانسجام مع البيئة، وجعل مواردها أكثر 

 وحفظ حقوق األجيال القادمة.

 : البيئة، التربية البيئية، التنمية المستدامة.  الكلمات المفتاحية
Abstract : 

Connecting Environmental problem in Many approaches behavior 

humanitarian and various consequences on it and because the year 

evolution and change inherent human sought the latter to the building and 

construction and improvement of daily life and the appearance of the 

tendency of capitalism increased evolution and intensified competition 

between states and groups of social order uniqueness resources and 

greater gains  in return hit the natural environment bleeding sharp most 

Important their environmental like pollution rivers and cut forests and 

prevalence desertification. 
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     A set of trends global and regional demanding the need protect the 

environment and maintenance of deterioration. Used in that different 

methods and variety of these methods w find the need to involve 

environmental  education in this task for awareness default 

environmental education in all forms and  after tasks and terms of 

reference  original institutions and effectiveness of  systems be the results 

of the development of environmental awareness and change and trends 

and rearranging ladder values and individuals culture of environmental 

enable them to live in harmony with the environment  and make their 

resources more sustainable and save the  rights of generations to come.                                   

Key words:  Environment. Environmental education. Sustainable 

development. 

 

 مقدمة: 

رز ن أبتعد الدراسات البيئية التي تعتمد على المقاربة التربوية كمدخل م

 لم،وكهوالتطورات العلمية والتربوية، التي تبلورت أفكارها خاصة بعد مؤتمر ست

مختلف  نتيجة لتحذيرات عدد كبير من العلماء في جاءت هذه األفكار والتوجيهات

 مايةات العالمية ومناشدتها من أجل حالتخصصات العلمية والتربوية، والمنظم

  وهدر مواردها من قبل أفراد المجتمع جميعا. البيئة من مخاطر التلوث،

 هذه األفكار وأصبحت تنادي بضرورة ترشيد السلوك، على لقد تبلورت     

التربوية  وأن تكون للمناهج مستوى األفراد والجماعات للنهوض بالبيئة الطبيعية،

دت هذه وبعد فترة امت بالمخاطر التي تهدد اإلنسان في بيئته، دور في التوعية

جمعيات وال الدعوة لتشمل التربية البيئية في المدرسة، واألسرة والنوادي الخضراء

ى ل علومختلف المؤسسات المكونة للبناء االجتماعي، فإلى أي مدى يمكن التعوي

 التربية البيئية للمحافظة على مواردها وبشكل مستدام.

 

 

 أوال: مفهوم التربية البيئية:

وارد ن المملقد أساء اإلنسان كثيرا إلى البيئة، وهذه اإلساءة دمرت العديد  

ة والبيئ نسانالطبيعية نتيجة سلوكيات إنسانية غير رشيدة، في إطار التفاعل بين اإل

د اد حالطبيعية، هذه الوضعية ألحت إلى ضرورة وجود تربية بيئية، وأهمية إيج

مد، ن محاللقاني أحمد حسين وفارعة حسمن الفهم المشترك بين دول العالم ) أدنى

 .(14، ص 1999
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لبيئية ابية وقد تنوعت تعاريف التربية البيئية حسب اختالف المداخل في دراسة التر

ريف م التعاج أهوالمؤسسات االجتماعية التي تقوم بهذه العملية، إال أننا سنقوم بإدرا

عليمي تجهد ها فهم هذه العملية االجتماعية، وتعرف على أنها: "التي يمكن من خالل

ئته وبي موجه ومقصود، من أجل تكوين فهم وإدراك للعالقات المعقدة بين اإلنسان

حتى  زيائية،الفيالطبيعية، بأبعادها االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيولوجية و

ن تحسيوواإلسهام في صيانتها،  يكون واعيا لمشكالتها وقادر على اتخاذ القرار

، ص 9819)أحمد يحيى عبد الحميد،  نوعية الحياة في بيئته المحلية والعالمية"

251.) 

حد وسائل التربية البيئية بأنها: "أ  1975و 1974كما عرفت ندوتي  بلغراد عامي 

مهتم اع وتحقيق أهداف حماية البيئة في إطار التربية مدى الحياة، وتكوين جيل و

ه لا يتيح مزام البيئة ومشكالتها، وله من المعارف والقدرات العقلية والشعور بااللتب

ري، حل المشكالت القائمة وأن يحول بينها وبين العودة إلى الظهور" )الجعف

 (.82 -81، ص. ص 2010

فهم مة لوتم تعريفها أيضا على أنها "مجموعة المعارف واالتجاهات والقيم الالز

ته، ماماتعلم وبيئته، وتحكم سلوكه اتجاهها، وتثير ميوله واهتالعالقة بين الم

ي، فيحرص على المحافظة عليها وصيانتها، من أجل نفسه والمجتمع" )الطنطاو

نسان (، وهي أيضا: "تعلم كيفية إدارة وتحسين العالقات بين اإل209، ص 2012

ب ها وتجنجيتة إنتاوبيئته بشمولية وتعزيز، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة وزياد

راتب ة" )المخاطر البيئية، وإزالة التدهور القائم واتخاذ قرارات بيئية عقالني

 (.214، ص 2004السعود، 

كات لمدرإّن التربية البيئية عملية تكوين القيم واالتجاهات والمهارات وا

ه محيطبالالزمة، لفهم وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنسان وحضارته، 

ها غالللحيوي الفيزيقي، وتوضح حتمية المحافظة على مصادر البيئة وضرورة استا

ي، زردوملصالح اإلنسان، وحفاظا على حياته الكريمة ورفع مستويات معيشته )

، تعرف أيضا حسب ما جاء في أشغال مؤتمر تبليسي للتربية (85، ص 2007

رفة تلف فروع المععلى أنها "عملية إعادة توجيه وربط مخ 1977البيئية عام 

مشاركة ة للوالخبرات، من أجل اإلدراك المتكامل للمشكالت، والقيام بأعمال عقالني

د ب عبأحمد عبد الوهافي مسؤولية تجنب المشكالت واالرتقاء بنوعية البيئة" )

 .(41، ص 1995الجواد، 

كات لمدرإّن التربية البيئية عملية تكوين القيم واالتجاهات والمهارات وا

 الزمة لفهم وتقدير العالقات المعقدة بين اإلنسان وبيئته.ال

 ثانيا: الجذور التاريخية لنشأة التربية البيئية:
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طبيعية، ولها قدم اإلنسان في عالقته مع البيئة ال إّن التربية البيئية قديمة 

 ألديان،د واجذور تاريخية في ثقافة المجتمعات والشعوب، لذا نجدها مرتبطة بالعقائ

تلقي وخالل وصايا وتعاليم تحث على االحترام واالهتمام بعناصر الطبيعة، من 

وهذا موجود  هذه التعاليم على عاتق اإلنسان مسؤولية حماية البيئة واالعتناء بها،

ن ات القرعينيفي الديانات الوضعية والسماوية، إال أنها اكتسبت أهمية كبيرة منذ سب

ن نسات البيئية، التي بدأت تؤثر على اإلالعشرين، نتيجة لحدوث وعي بالمشكال

 يال،بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ووصلت إلى حد تهديد حياته ومستقبل األج

 وغيرها. مثل مشكلة التلوث، استنزاف الموارد، التغيرات المناخية ...

ويعد أول من استعمل مصطلح التربية البيئية هو األمريكي 

اقترح "آرثر  1972، وفي عام 1966عام " و ذلك Schoenfield"سكونفيلد""

 اسة فيي: الدر" النظرة الثالثيـة الشهيـرة فـي التربيـة البيئيـة هA.lucas" لوكس"

لم عام وكهوالبيئة، الدراسة عن البيئة، الدراسة من أجل البيئة، ثم جاء مؤتمر ست

( الذي تمت فيه مناقشة مجموعة من األفكار 16، ص 2011)بلعياضي، 1972

لفرد جة التصورات، كان موضوع التربية البيئية أحد أهم المحطات الرئيسية وحاوا

حياته وبله إليها، حين وصل تأثير النشاطات اإلنسانية إلى مرحلة خطيرة تهدد مستق

 بصفة خاصة، وظهور أزمات عصفت ببعض أو أجزاء من األنظمة البيئية مثل:

 راض بعض الكائنات الحية،تلوث األنهار والهواء، التصحر، تناقص أو انق

ومن خالل  وانحصار المساحات الغابية...الخ، التي أخلت كثيرا بالتوازن الطبيعي،

ة هذه الكرونولوجيا نحاول الوقوف على بعض المحطات الرئيسية لتطور مسير

ائجها: م نتالتربية البيئية التي عقدت خالل العقد األول من األلفية الثالثة وأه

(www .caus.org .ib) 

 .الذي أكد على أهمية العلم في المجال البيئي 2002مؤتمر جوهانسبورغ  -

فريجة محمد ) 2003المؤتمر العالمي األول للتربية البيئية لأللفية الجديدة سنة  -

 ي عمليةبمدينة أسبينهو بالبرتغال، اهتم بجميع الفاعلين ف( 91، ص 2014طه، 

 التربية البيئية .

انيرو جبمدينة ريو دي   2004ي للتربية البيئية عام المؤتمر العالمي الثان -

 ة فيبالبرازيل كان محور اهتمام القمة حول موضوع تحديات التربية البيئي

 العالم المعاصر.

اليطالية دارت بمدينة تورينو ا 2005المؤتمر العالمي الثالث للتربية البيئية عام  -

 امة.لمستدفي مجال التنمية ااالهتمامات حول التطبيق الفعلي للتربية البيئية 

جنوب إفريقيا، بمدينة ديربان ب 2007المؤتمر العالمي الرابع للتربية البيئية عام  -

 كان محور اهتمام المؤتمر عالقة التعليم والعلم والتربية البيئية.
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بكندا،   لبمدينة مونتريا  2009المؤتمر العالمي الخامس للتربية البيئية عام  -

 ية.لبيئهمة التربية البيئية في حل المشاكل االجتماعية وااهتم بدور أو مسا

ليا، كان بمدينة بريسبان بـ أسترا 2011المؤتمر السادس للتربية البيئية عام  -

 محور اهتمامه حول دور التربية البيئية في المجتمعات. 

غرب بمدينة مراكش ــ الم 2013المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية  -

 سجاممامات المؤتمر حول التربية البيئية والرهانات من أجل انتمحورت اهت

 أفضل بين المدن والقرى والسعي إلى بناء المجتمعات الخضراء.

بيئي الذي كان محطة تقييم للعمل ال 2012الذي انعقد عام   20مؤتمر ريو + -

 سنة من الجهود. 40خالل 

ات عديد من المؤتمرعقدت ال 1972فبعد انعقاد مؤتمر ستوكهولم عام        

ة، بيئيوالندوات على المستوى العالمي، اإلقليمي والمحلي للنهوض بالتربية ال

ماعية الجتوإعداد البرامج الدراسية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة، والقيم ا

 فصولالسائدة، وفرض هذه البرامج في المقررات الدراسية وإدماجها في بعض ال

كما تم فتح تخصصات في مراكز التدريب والتكوين أو المواد التعليمية، 

 قدمهتوالجامعات تهتم بالبيئة وعلومها، نظرا للدور المحوري واألساسي الذي 

ة لمستدامامية التربية البيئية في المحافظة على البيئة، وترقيتها وفقا لمبادئ التن

ها معتقداتا وريخهومتطلبات المجتمعات، وأنسجتها الثقافية والقيمية، المستمدة من تا

 وحتى من بيئتها الطبيعية.   

 ثالثا: مبادئ التربية البيئية: 

ضمن ي يتتعد مبادئ التربية البيئية األرضية األساسية واإلطار الفكري الذ

ان ة اإلنسعالقالمقاربات ونظريات المفكرين التربويين المهتمين بالبيئة الطبيعية، و

تربية ى الروع العلم والمعرفة وانعكاساتها علبها، وعالقات التكامل بين مختلف ف

 تي توجهة الالبيئية بمدها بالوسائل والمناهج الالزمة، والقيم العلمية واألخالقي

قافة ززين بثا معوتحدد األهداف العامة للتربية البيئية، وإعداد األفراد الواعين بيئي

خدم تتي الرشيدة ال بيئية، تجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات

 ية.سساتاإلنسان، ضمن بيئته الطبيعية واالجتماعية، بمحدداتها الثقافية والمؤ

ية، الطبيع يئتهبإن التربية البيئية تعد السبيل الوحيد إلعادة إدماج الفرد في       

وي لتربوالعيش في تناغم ووفاق، هذه المبادئ هي التي تؤسس مفاهيم البرنامج ا

طعيمها ، وتي يجمع بين عدة أنظمة بغية تدعيم مختلف المناهج الدراسيةالجديد، الذ

افة، ظامية كالن بالتربية البيئية، تبدأ مع مراحل التعليم األولى وتستمر عبر المراحل

يئة الب وتشمل كافة األفراد في المراحل غير النظامية، وتفعيل دورهم في حماية

  (.65، ص 2013والمشاركة االيجابية )طويل، 
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لى إلها ومن بين المبادئ التي تقوم عليها التربية البيئية وتسعى من خال 

دة (، يستوجب النظر للبيئة كوح16ص ، 2011تحقيق أهدافها )بلعياضي أمنة، 

ة ون عملين تكمتكاملة من جوانبها الطبيعية، االجتماعية، االقتصادية والثقافية، وأ

م احل العمرية، سواء كان التعليمستمرة ومتواصلة وشاملة، تخص جميع المر

ة بيئينظامي أو غير نظامي، والربط بين الحس البيئي والمعرفة، والمهارات ال

ي فلفة الكفيلة بحل المشكالت، وتفادي أزمات قد تحدث، واالستعانة ببيئات مخت

 ارب ذاتالتجوعملية التعليم، والتأكيد على النشاطات العملية والمالحظة المباشرة، 

اصة جملة من المبادئ الخ 1977بالبيئة. كما حدد مؤتمر تبليسي  عام  الصلة

ص.ص  ،2014بالتربية البيئية التي سنحاول عرضها كما يلي: )فريجة محمد طه، 

47 -48) 

 تغطي التربية البيئية البيئة الطبيعية وعالقة اإلنسان بها. -

 يعية.كشف العالقة المادية والروحية  بين اإلنسان وبيئته الطب -

 العمل عل تطوير الوعي واالهتمام بجمال الطبيعة. -

ية، وحدد الذي وضع إطارا شامال للتربية البيئ 1975أما مؤتمر بلغراد عام      

(، 513 -134، ص. ص 2011)فتح هللا مسعد، مجموعة من المبادئ للتربية البيئية

ك بدراسة والبد أن تراعي الجوانب البيئية في خطط التنمية والنمو، وذل

بيئية ت الاالستراتيجيات التنموية ومدى انسجامها مع البيئة، والبحث عن المشكال

 نويعبمساعدة األفراد لتطوير وتنمية الوعي والحس البيئي لديهم، عن طريق ت

 لمشكلة،لى اعالبيئات التعليمية،وإقامة التجارب في البيئة مباشرة من أجل السيطرة 

 الكافية على إيجاد الحلول الالزمة. وتكوين إطارات لهم القدرة

 رابعا: أهمية وأهداف التربية البيئية: 

 بيئةتعتبر التربية البيئة أحد الدعامات األساسية في المحافظة على ال

وصول ، للالطبيعية، وتشكل استثمارا بشريا يعول عليه في ترقية البيئة الطبيعية

ربوية الت همية كبيرة في المنظومةإلى تنمية مستدامة وحقيقية، مما يجعلها على أ

ألي مجتمع، فهي تسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف وتكوين األفراد، 

عادة ، وإبالمهارات والسلوكات الرشيدة، في استغالل الموارد الطبيعية وصيانتها

 ترقيتها لضمان حقوق األجيال. 

 . أهمية التربية البيئية: 1

خالل هذا الطرح، بإدماجها عبر مختلف  تتجلى أهمية التربية البيئية من

مراحل التعليم النظامية وغير النظامية، لتربية الفرد تربية بيئية ترفع من وعيه، 

مواهبه في كيفية التعامل مع البيئة الطبيعية وصيانتها،  وتزيد من مهاراته وصقل

ودرجة وإعداد الفرد أو اإلنسان المتفهم والمتبصر إلمكانيات البيئة الطبيعية، 
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تحملها لمختلف األنشطة، وال يتأتى هذا إال من خالل إعداد برامج متكاملة لكافة 

أطوار التعليم النظامي، وبرامج أخرى لمؤسسات التنشئة االجتماعية مثل: األسرة، 

المسجد، الجمعيات البيئية والنوادي الخضراء وغيرها، وفق قيم اجتماعية 

ن داخل الفرد للتحلي باألخالق والقيم وضوابط للسلوك، وتكوين وازع ينبع م

 المكتسبة في تعامله واستغالله للموارد الطبيعية.

 بيرةكمن أجل الوصول إلى تربية فرد فاعل أساسي في مجتمعه، وعلى درجة      

 من الوعي بمحيطه الطبيعي، يتصرف وفق منطق عقالني رشيد، ال عن خوف من

 ن عن طريق تربية الفرد واطالعهقانون أو تحت  قصر ظرف من الظروف، يكو

ن متها على مختلف التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة وتنميتها وصيان

ع االطال ة أوالتدهور، الذي يصيبها جراء العوامل اإلنسانية أو الطبيعية، والمساهم

تى حئة، على السياسات والخطط، ومختلف الوسائل والتقنيات الموجهة لحماية البي

ما ختلفة مالم كن الفرد من االندماج في النسق االجتماعي العام، والقيام بأدوارهيتم

ة بيعييجعل هذه البرامج التربوية التعليمة أحد أهم وسائل حماية البيئة الط

 واستمرارية الحياة بصورة سليمة. 

  . أهداف التربية البيئية:2

 ع بدايةد مى تمكين الفرتهدف التربية البيئية كاتجاه فكري، وفلسفة تربوية إل

 عية،مراحل حياته بوعي بيئي، يحدد سلوكه في تفاعله مع عناصر البيئة الطبي

اصة خجية وإكسابه ثقافة بيئية تعزز تكيفه في بيئته، وتحسين العالقات االيكولو

 العالقة بين األفراد ببيئتهم الطبيعية.

د الموار غاللهم في إطار استإن عالقة األفراد والمجموعات اإلنسانية فيما بين     

ده تزويوالطبيعية المتاحة، سعيا لتكوين فرد قادر على حماية بيئته وترقيتها، 

في  يطة،بمختلف اإلمكانيات الفكرية التي تساعده على استخدام الموارد بأكثر ح

ال المكان والزمان لتلبية االحتياجات، بدون إسراف لضمان احتياجات األجي

، ياتهدف إلى تطوير المجتمع اإلنساني وتنمية مهاراته وسلوكالقادمة، كما ته

اساتها انعكووالعمل بأنجع الطرق والسبل لحل المشكالت البيئية، التي تزداد حدتها 

فرد ى الفي المرحلة الراهنة، لتفادي حدوث أزمات ومشكالت بيئية أخرى التي يبق

ئة ية البيلترباا نجد أن أهداف أحد مسبباتها بصورة  رئيسية، أو يزيد في تفاقمها، لذ

ى ا إلتطورت في تصوراتها تدريجيا، حسب درجة االهتمام العالمي والعلمي، وكذ

و التي ها ألطبيعة األنظمة التربوية ومقترحات األمم المتحدة، والمنظمات التابعة 

 تنشط في فلكها. 

ل مع البيئة الطبيعية إن المشكالت البيئية تتسم بالتعقيد واالتساع، فينبغي التعام     

والمشكالت البيئية التي تواجه اإلنسان بمجاالت معرفية مختلفة، متناسقة وشاملة، 
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وفي إطار سياقها الزماني والمكاني، حتى يدرك الفرد هذه المشاكل وحجمها، ومن 

تم يتضح له السلوك الواجب اتخاذه، ويعتمد في هذا على المعارف والقيم التي 

 الهدف األساسي والعام بالنسبة للتربية البيئية. يمتلكها، هذا هو

داف ومما سبق ذكره سنحاول عرض أهم المراحل التاريخية في تحديد األه     

 لمنعقدةالية العامة والجزئية للتربية البيئية، حسب ما جاء في أهم المؤتمرات الدو

 في هذا الشأن.

ية البيئية، التي أوليت للترب واألهمية 1972بعد انعقاد مؤتمر ستوكهولم عام      

ن ها مواعتبارها ركن من أركان المحافظة على البيئة في توصيته، التي دعي في

ربية للت خالل الهيئات المشاركة إلى اتخاذ التدابير الالزمة لوضع برنامج شامل

ل البيئية، يجمع مختلف العلوم وفروعها، يوجه لجميع فئات المجتمع من خال

ر المؤتم هذا اعية، ومؤسسات التنشئة االجتماعية القائمة، ومن نتائجاألنظمة االجتم

ون مع لتعاوضع البرنامج الدولي للتربية البيئية، التي ترعاه منظمة اليونسكو با

ية ي للتربلدولبرنامج األمم المتحدة للبيئة. وعليه تم تحديد خمسة أهداف للبرنامج ا

لتربية ة باوالمعلومات والخبرات المتصل البيئية تمثلت في: تشجيع وتبادل األفكار

ل أفض البيئية بين الدول، والعمل على تطوير نشاطات البحوث المؤدية إلى فهم

شاطات، الن ألهداف التربية البيئية، ومادتها وأساليبها  والتنسيق بين مختلف هذه

، ويمهاتقية ووالدعوة إلى تطوير المناهج التعليمية والبرامج في حقل التربية البيئ

توفير  إلى تدريب وتكوين المسؤولين عن التربية البيئية مثل: المعلمين، باإلضافة

 سعد،مح هللا )فت اإلعانة الفنية والتقنية لدول األعضاء لتطوير برامج التربية البيئية

 (.215، ص 2011

ساس أبيوغساالفيا، يعاد بمثاباة إطاار حادد  1975أما ميثاق بلغراد الذي صدر عاام  

ر وعاي في مجال التربية البيئية، مؤكدا على أن هذا المجال يهادف إلاى تطاوي العمل

، مان السكان واهتمام أكثر بالمشكالت البيئية، وتمليكهم معارف ومهاارات ومواقاف

ق أجل حل المشكالت البيئية القائمة وتجنب حدوث مشكالت جديدة، وهذا عان طريا

 .   (216، ص 2004راتب السعود، العمل الفردي والجماعي )

بجمهوريااة جورجيااا، الااذي حاادد  أهااداف  1977بعاادها انعقااد  مااؤتمر تبليسااي عااام 

، ص 1998 يحياى عباد الحمياد، أحمادالتربية البيئية التي تمثلت في النقااط التالياة: )

256) 

ت تحقيق والوصول إلى مستوي من الوعي لألفراد، ومختلف الفئا الوعي: -

 براتذا الوعي وتنميته، واكتساب خاالجتماعية، ومساعدتهم على اكتساب ه

 متنوعة تتصل بالبيئة ومشكالتها وفهمها، والوصول إلى عالجها وعدم

 الوقوع فيها مرة أخرى.
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 لقيمتكوين مجموعة من االتجاهات االجتماعية، بغية تطوير ا االتجاهات: -

 بفعاليةمة ووالشعور باالهتمام بالبيئة الطبيعية، وتحفيز األفراد على المساه

 ي حمايتها وتنميتها.ف

ة فني تهدف التربية البيئية إلى إكساب أفراد المجتمع مهارات المهارات: -

ة ومعرفية، قصد التعرف على المشكالت البيئية، والتعامل معها بطريق

 عقالنية لحلها أو التخفيف من حدتها.

ة عن طريق التربية البيئية يمكن توفير فرص كثيرة لمساهم المشاركة: -

ة لعنايوالجماعات وبصورة فعالة، وعلى مختلف المستويات لتقديم ااألفراد 

 واالهتمام الالزم للبيئة الطبيعية وصيانتها.

ي لك فذأثارت هذه المؤتمرات موجة من االهتمام بالتربية البيئية، وتمثل 

أثمرت م، وعقد المزيد من  المؤتمرات والندوات التي انعقدت في جميع أنحاء العال

ظهرت ي، والتربية البيئية في التعليم النظامي والتعليم غير النظام بوضع برامج

ين. المجالت المتخصصة وتنظيم برامج التكوين والتدريب للمعلمين واإلعالمي

يد لتأكوهكذا يتضح أن أهداف التربية البيئية تطورت من خالل ما سبق عرضه، وا

كان الس ئة، وتطوير وعيعلى كون التربية البيئية أحد أركان المحافظة على البي

إكساب ين وبالمشكالت البيئية، وصوال إلى تعريف األفراد ببيئتهم الطبيعية، وتكو

ة معارف وقيم ومواقف ومهارات تساعد وتساهم في حل المشكالت وتحسين نوعي

 الحياة.

ع معيش يتبقى الغاية الرئيسية من التربية البيئية هي تربية اإلنسان، كي 

لسلوك انماط أبناءة، وتحقيق هذه الغاية مرهون بتدريب األفراد على بيئته بايجابية 

مها في تخداالبيئي الرشيد، وتحويل هذه المعرفة التربوية إلى ممارسات عملية، واس

جابر ية )بناء شخصية األفراد كجانب مهم في تكوين االتجاهات األخالقية والمعنو

لوعي والثقافة البيئية من أجل النهوض با ،(222، ص 2001عوض سيد حسن، 

وعي  إنمابين أفراد المجتمع، فالتربية البيئية ليست مجرد معارف حول البيئة، و

يئية الب وقيم ومسؤولية فردية وجماعية لخلق مناخ اجتماعي، يوجه عملية التربية

 في كافة مؤسسات البناء االجتماعي.

ة القى تكوين ععلى ضوء ما تقدم يمكن القول أن التربية البيئية تهدف إل

اصة ه، خبتعايش بين الفرد وبيئته، وإكسابه نوع من الوالء والوعي بكل ما يحيط 

ي إلى تؤد المشكالت الناتجة عن النشاطات اإلنسانية المفرطة في االستغالل، التي

 اتهممزيد من تدهور الموارد المختلفة، حيث يضطلع كل فرد أو جماعة بمسؤولي

 ل.وتصوراتهم حول المساهمة بحلول لمختلف المشاكوأدوارهم اتجاه البيئة، 
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 وضع وعلى الرغم من وجود تباينات واختالفات في المجتمعات، إال أنه تم

تصور عام لتلك األهداف تتناسب واختالف المجتمعات، والفئات والمراحل 

 -257، ص.ص 1998يحيى عبد الحميد،  أحمدالعمرية المختلفة ويتمثل ذلك في: )

258) 

 اف معرفية:أهد -

عن  ناسبةمتهدف التربية البيئية إلى إكساب األفراد معلومات علمية وعملية  

د تحديالبيئة المحيطة، ومقومات مختلف الثروات الطبيعية وأماكن انتشارها، و

طار طرق استغاللها لسد الحاجيات بصورة راشدة ومسؤولة، وتحديد مختلف األخ

ي خل فالل، واقتراح الحلول وكيفية التدالتي يمكن أن تحدث نتيجة هذا االستغ

ن وضع برامج ومخططات استعجاليه، ووقائية ضد أي مشكلة مترتبة قد تحدث ع

لف سوء االستغالل، أو غيرها من الطوارئ، باإلضافة إلى تحليل ودراسة مخت

لحياة ال ااألنظمة البيئية، التي يتواجد بها الفرد، ومحاولة اإللمام بجميع أشك

 بيئةوتحديد األنشطة اإلنسانية التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور ال الموجودة،

ن، نساواإلخالل بالتوازن، وضرورة معرفة األهمية البالغة للبيئة بالنسبة لإل

 ومقومات حياته ولباقي الكائنات األخرى.

 أهداف انفعالية: -

بية اليجااتهدف التربية البيئية إلى إكساب األفراد مجموعة من االنفعاالت  

ة المحافظه، واتجاه البيئة الطبيعية، وتقدير مختلف الجهود المبذولة في هذا االتجا

 رشيدعليها وتثمينها مثل: اكتساب الوعي واألخالق البيئية التي تهدف إلى ت

وجعل  السلوكيات وطريقة استغالل الموارد، وإكساب قيم سامية لحماية البيئة،

وأهمية  سان،التوافق بين مكونات البيئة واإلن االهتمام بها من األولويات، وتحقيق

عن  اتجةذلك الستمرارية الموارد والحياة بصفة عامة، وتقدير درجة الخطورة الن

 اختالل األنظمة البيئية أو أحد مكوناتها.

  أهداف مهارية عملية وعقلية: -

إذ  ئية،هذه األهداف تمثل الجانب العملي التطبيقي لمكتسبات التربية البي

ئة، تهدف إلى مالحظة الظواهر الطبيعية ومختلف األنشطة اإلنسانية في البي

ومحاولة تفسيرها، عن طريق جمع الحقائق العلمية  واستقرائها للخروج 

 باستنتاجات.

ائنات الك كما تهدف أيضا إلى إكساب األفراد نوع من المهارة العقلية مثل: تصنيف

ة نشطومة اآلفات الضارة بالبيئة، األالحية الموجودة في البيئة، وكيفية مقا

تها واجهالزراعية، وتصنيف المشكالت البيئية وإعداد الخطط في التعامل معها وم

 بطريقة علمية.
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ف إلى تهد من خالل هذه التصورات ألهداف التربية البيئية، يمكن القول أنها     

ها عالت مكوناتيجة تفاتتميز به البيئة الطبيعية من تعقيد، نت الوصول بالفرد لفهم ما

لفرد ا زودمن جهة والمكونات االجتماعية والثقافية من جهة أخرى، وبالتالي فهي ت

لتفسير  والجماعات ومختلف المجتمعات اإلنسانية بالوسائل والمعلومات الالزمة،

 يئة،عالقة التكافل والتعقيد بين مختلف العناصر، مما يسهل التعايش مع الب

 بمزيد من الحيطة والحذر لتلبية الحاجيات في الحاضرواستخدام الموارد 

 ية وهي:لبيئوالمستقبل، كما تسعى إلى إعداد الفرد البيئي الذي يتميز بالثالثية ا

 ،2004، عودراتب السالتعلم عن البيئة والتعلم من البيئة والتعلم من أجل البيئة )

 . (218ص 

 خامسا: عوامل نجاح التربية البيئية: 

 ا فيعوامل التي تعمل على نجاح التربية البيئية، وتتمثل أساستتنوع ال

ني لزماالتركيز على األوضاع البيئية الحالية والمحتملة، مع مراعاة اإلطار ا

 قة بها،متعلوالمكاني للمشاكل البيئية، والربط مابين البيئة الطبيعية والعلوم ال

ية حيز لنظراا، ووضع المعارف والمهارات الكفيلة بحل مشاكلها، والقيم المتعلقة به

جتماعي اال التطبيق والتنفيذ، بحيث تكون برامج التربية البيئية قريبة من الواقع

 ئاتهالفعلي، والسعي إلى إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع بجميــع ف

حمد اد أوشرائحه في برامج للتربية البيئية، لتعميمها بصورة واسعة وشاملة )رش

 (.95-94ص .ص 2007، فعبد اللطي

 ربيةالت وتعد مسالة القيم من أهم العوامل التي تؤدي إلى النجاح في عملية

نظام  ى قيمة أوألن الفرد يمكن أن يسلك سلوكا سليما نحو بيئته، استنادا إل البيئية،

أحمد  انياللققيمي معين، يحكمه ويوجه سلوكياته وتفكيره وتفاعالته مع اآلخرين )

، ألن أفعال وممارسات الفرد تكون (19، ص 1999حسن محمد،  حسين وفارعة

عتبر له يناتجة أو في تبعية للنظام القيمي السائد في المجتمع، والفرد في أفعا

فراد األ الصورة التطبيقية لهذا النظام، وينعكس على شكل سلوكيات وتفاعالت بين

 على أن درارد  ليكون قاوالنظم االجتماعية والبيئية، هذه القيم هي التي توجه الف

جب أن ية ييسلك سلوكا مسؤوال وراشدا اتجاه البيئة، وعليه فبرامج التربية البيئ

لة لمرحاتعنى وتعطي أولوية خاصة لمسألة القيم، في جميع مراحل التعليم وخاصة 

القيم  ختلفاالبتدائية لما تتميز به من خصائص، وإتاحة الفرص لألطفال وتلقينهم م

حتى وطفل، عالقة بمسألة البيئة منذ الصغر، ألن هذا سيؤثر على حياة الالتي لها 

ليم الس في تكوين شخصيته حتى يصل إلى مرحلة التبني واالقتناع، ومن تم السلوك

ردا فيها فاتجاه البيئة، وفي هذه المرحلة يكون الطفل قد انتقل إلى مرحلة يكون 

 فاعال في المجتمع.
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 من اإلجراءات بغية الوصول وتحقيق نجاح وهناك من تطرق إلى مجموعة

، 1999د، اللقاني أحمد حسين وفارعة حسن محمالتربية البيئية، ومن أهمها نجد: )

 (30 -29ص. ص 

ريق طـــ توجيه أنظار التالميذ إلى وجود مشكلة ما، من خالل مناقشتها عن  

شكلة اك مأن هنوسائط التعليم مثل الكتاب المدرسي والوصول بالمتعلم إلى الشعور 

 قائمة.

 كياتـــ دراسة المشكلة وعوامل ظهورها ومراحل تطورها وتعقيدها، ودور سلو 

 اإلنسان في تفاقمها.

 اآلثار خاصةوـــ تحديد اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن هذه المشكلة،  

 نمالمباشرة على حياة الفرد والمجتمع، وما يترتب عنها من مشكالت أخرى، 

 خالل التحليل العلمي الدقيق.

دت ن وجإـــ إعداد تقارير عن المشكلة محل الدراسة، ومقارنتها بنفس المشكلة  

 في مجتمعات أخرى، في فترات زمنية سابقة أو راهنة لكشف مواطن التشابه

يف لتخفواالختالف، وكذا الحلول والبدائل ومختلف السبل التي طرحت، للعالج وا

 اء عليها نهائيا.من حدتها أو القض

تند ، يســـ مناقشة المشكلة المطروحة بأسلوب علمي، وفق منهجية وتفكير مستنير

إلى دراسات وإحصائيات صادرة عن هيئات ومنظمات متخصصة، كفيلة بتقديم 

 معلومات صحيحة ودقيقة.

اتخاذ  ن فيـــ الوصول إلى استنتاجات من خالل المناقشات، ليعتمد عليها المتعلمي

 رارات المناسبة لمواجهة المشاكل أو المشكلة المطروحة.الق

قـــيم وال ـــ الحرص في كـل مراحــل التعلــيم والدراسـة على دعــم المفــاهيم

لمحرك اكــونه بـه، البيئيــــة األســاسيــة، والتــأكيــد على فعاليــة الفرد وأهميتـ

 سلوكه الرشيد.األساسي في العناية بالبيئة وتنميتها من خالل 

  سادسا: األدوار االجتماعية للتربية البيئية:

ن لومات عالمعبتقوم التربية البيئية بأدوار اجتماعية اتجاه الناشئة، بإمدادهم 

ديهم ين لمحيطهم الطبيعي المحلي واإلقليمي والعالمي للمساهمة في حمايته، وتكو

سبة ذ القرارات المنارصيد معرفي وثقافي، يجعلهم قادرين على التصرف واتخا

 اتجاه أي مشكلة بيئية.

 . دور التربية البيئية في حماية البيئة: 1

تعتبر التربية من أهم سمات المجتمع اإلنساني، وأحد أهم أدوار المجتمع 

التي يقوم بها اتجاه الناشئة، وأحد الركائز األساسية لمقومات المجتمعات 

ضارات، عن طريق التربية يتم نقل القيم المعاصرة، وكانت من بين أسباب قيام الح
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والموروث الثقافي، المادي والالمادي من جيل إلى جيل، فكان وال يزال التعلم 

وقضاياه موضع اهتمام الباحثين والدارسين، حتى إن بعض المفكرين أمثال: 

"أرسطو" و"القديس أوغسطين" و"جون لوك" كانوا يعتبرون التعلم قضية 

الهتمام بقضايا التعلم  ومشكالته ذروته في أوائل القرن العشرين رئيسية، كما بلغ ا

، والتربية البيئية جزء خاص من التربية بصفة عامة، (15، ص 1983ناصف، )

فهي تهتم بتربية الناشئة التي تضطلع في المستقبل بمهمة الحفاظ على البيئة 

ربية البيئية سليمة كانت وترقيتها، واتخاذ القرارات الرشيدة اتجاهها، فكلما كانت الت

أساليب تعامل الفرد مع وفي وسط بيئته سليمة، وتتحقق أهداف التربية البيئية، أال 

وهي صيانة البيئة الطبيعية، لذا نجد أن أغلب المقاربات واالتجاهات التي تعني 

بالحفاظ على البيئة وترقيتها، اتجهت نحو عملية التربية البيئية وإعداد الناشئة 

تثمار في المورد البشري، لتنمية الوعي وإكساب المهارات والخبرات واالس

والمعارف الالزمة لألفراد، في التعامل مع محيطهم الطبيعي، والحفاظ عليه، من 

هنا كان اهتمام العديد من دول العالم ومنظمات حماية البيئة بالدعوة إلى تكريس 

تعليم النظامي، وفتح وتدريس مقررات التربية البيئية في جميع مراحل ال

تخصصات ومعاهد بالجامعات لدراسة علوم البيئة، باإلضافة إلى دعوة المؤسسات 

االجتماعية مثل: األسرة، الجمعيات والنوادي، المساجد، وسائل اإلعالم إلى تقديم 

دروس وندوات في التربية البيئية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتحصيلها، لما لها 

 تعديل سلوك األفراد والجماعات لحماية البيئة. من أهمية في

 . دور التربية البيئية في تكوين الثقافة البيئية: 2

صول مرت عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية بمراحل متعددة، سعيا منه للح

اني في إلنساعلى أكبر قدر من المنافع والموارد، بتزايد عدد السكان وتركز النشاط 

تزايدة الم لبيئة ومواردها عن تلبية طلبات األعداد السكانيةمناطق معينة، عجزت ا

اقت فلتي ومختلف نشاطات اإلنسان، وإنتاج كميات هائلة من المخلفات والملوثات ا

 جديدتقدرة الطبيعة على التخلص منها، مما أدى إلى عجز األنظمة البيئية عن 

ة نا برزت أهميمواردها، وإصالح ما تدهور منها بصفة طبيعية ودورية، من ه

نتج في تي تالتربية البيئية إلنتاج وتعزيز الثقافة البيئية، لمواجهة األخطار ال

، تهدف يميةاألساس عن الفرد، وممارساته الخاطئة، فالتربية البيئية هي عملية تعل

 المعرفةبدهم إلى تنمية وعي أفراد المجتمع بالبيئة والمشكالت المتعلقة بها، وتزوي

اعية الجموالتجاهات والسلوكيات الرشيدة، وتحمل المسؤولية الفردية والمهارات وا

بيئية  كالتتجاه حل المشاكل البيئية الراهنة، والعمل بال هوادة على منع ظهور مش

    جديدة .



 8العدد  4لمجلد ا                                مجلة العلوم االجتماعية                        

 2600-6375ت.إ ر.ت.م.                                                     1112-5411ر.ت.م.ت
 

 

 
122 

 يال،لقد أصبحت التربية البيئية أحد الوسائل المستخدمة في إعداد األج

كيفية  لفردالتربية لم تعد مجرد تعليم للتعامل بطريقة سوية وسليمة مع البيئة، فا

مع  كيفهالتعامل أو التكيف مع مجتمعه، بل تعدى مفهومها إلى أن أصبحت تعني بت

حمود، مير سمبيئته المادية الطبيعية، التي من خاللها يستطيع الحفاظ على وجوده )

بيئته  بي معللتفاعل االيجا ، فالتربية البيئية تهدف إلى إعداد الفرد(142ص  2008

 ة منبمكوناتها وأنظمتها المختلفة، ويتطلب هذا اإلعداد إكساب األفراد جمل

ين ات بالمعارف البيئية والمهارات والقيم، التي تساعد الفرد على فهم العالق

ي مة فاإلنسان وعناصر البيئة الطبيعية على نحو مبسط، وتثير اهتمامه للمساه

 تطوير األنظمة البيئية على نحو أفضل.

  خاتمة: -

 يئي لدىالب إن التربية البيئية هي اتجاه فكري وفلسفة، تهدف إلى تنمية الخلق

صاحب ما ياإلنسان، بحيث توجه سلوكه في تعامله مع البيئة، بمؤثراتها البشرية و

 مساهمة ساهمذلك من ردود أفعال من وإلى البيئة، لما سبق ذكره فالتربية البيئية ت

، الناشئةاء بئة وتنميتها، لما تتميز به من شمولية واعتنفعالة في الحفاظ على البي

 ر فيحتى قبل أطوار الدراسة النظامية وتستمر إلى جميع مراحل العمر، وتنتش

 ساهممختلف المؤسسات االجتماعية، سواء النظامية أو غير النظامية، وبذلك ت

ة في مة فعالساهماهم التربية البيئية في نشر وترسيخ الثقافة البيئية بين األفراد، وتس

 حماية النظام البيئي بمفهومه الشامل.
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