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The role of activities in developing environmental awareness
among Middle School Students in Sabya Governorate.
Abstract: The study aimed to know the role of female students in activities in
developing environmental and health awareness for sixth graders in the fifth elementary
school in Sabya and the sixth elementary school of the Department of Sabya Education.
The study used the descriptive method by following the interview method and applied
it to a sample of 30 students. The study was conducted through the standardized
interview with each group as it was divided into two groups, each group consisting of
15 students,in addition to interviewing 10 female teachers; and the study used a scale
and questionnaire designed specifically in the activities involved in environmental
education during their study of a unit Microorganisms in the traditional way without
carrying out activities.
The study reached a set of results, the most important of which are:
- The need to include some curricula and units for environmental education and health
education.
Increasing the health and environmental awareness levels of female students after
conducting and implementing activities.
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- The activities contributed to raising the environmental level of female students in the
current study sample
- There must be many courses and seminars that sensitize students to environmental
awareness.
Key words: environmental education - awareness - activities.

دور ممارسة األنشطة يف تنمية الوعي البيئي لدى طالبات
املرحلة املتوسطة يف حمافظة صبيا.
إعداد :لولة أمحد عيظة آل سريع
رئيسة النشاط العلمي إبدارة تعليم صبيا.

1441ه –  2020م
ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إىل معرفة دور ممارسة الطالبات لألنشطة يف تنمية الوعي البيئي والصحي لطالبات الصف السادس يف
مدرسة االبتدائية اخلامسة بصبيا واالبتدائية السادسة التابعة إلدارة تعليم صبيا ،واستخدمت الدراسة :املنهج الوصفي
إبتباع أسلوب املقابلة وطبقت علي عينة قوامها ( )30طالبة ،ومت إجراء الدراسة عن طريق املقابلة املقننة مع كل جمموعة
حيث قسمت إيل جمموعتني كل جمموعة تتكون من ( )15طالبات ،ابإلضافة إيل إجراء مقابلة مع ( )10معلمات؛
واستخدمت الدراسة مقياس واستبيان صمم خصيصا يف األنشطة اليت تتضمنها الرتبية البيئية أثناء دراستهم لوحدة
الكائنات احلية الدقيقة ابلطريقة التقليدية دون تنفيذ األنشطة.
وتوصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج من أمهها:
 ضرورة تضمني بعض املناهج وحدات للرتبية البيئية والرتبية الصحية.1067
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 زايدم مستوي الوعي الصحي والبيئي للطالبات بعد إجراء وتنفيذ األنشطة. سامهت األنشطة يف رفع املستوي البيئي لدي الطالبات عينة الدراسة احلالية ال بد من إقامة العديد من الدورات والندوات اليت حتس الطالبات علي الوعي البيئي.الكلمات املفتاحية( :الرتبية البيئية – الوعي – األنشطة).

دور ممارسة األنشطة يف تنمية الوعي البيئي لدى طالبات
املرحلة املتوسطة يف حمافظة صبيا
املقدمة :
تعد محاية البيئة مطلبا ضروراي الستمرار احلياة اإلنسانية ،فالبيئة حتدي احلياة أو املوت ،واإلنسان واجملتمع بشكل
عام عليه مسئوليات كبرية يف محاية البيئة ومواردها؛ ليستفيد اجلميع منها ،وابعتبار أن اإلنسان هو السبب الرئيسي فيما
حيدث للبيئة ،ومحايتها ابتت تقتضي اكتسابه السلوكيات الصحيحة للتعامل معها ،وجعله من املدافعني عنها ذلك من
خالل تعريفه ابلبيئة وعناصرها وأمهيتها وحتذيره من خماطر تدهور وضعها.
واحملافظة على البيئة واستغالهلا االستغالل األمثل يف تقليل هدر مواردها هو دعامة مهمة يف التعايش معها
واالستفادة منها ،وأصبحت قضية البيئة ،ومحايتها ،واحملافظة عليها يف هذا العصر ،واحدة من أهم القضااي ،وأحد
التحدايت اليت تواجهها بلدان العامل ،خاصة يف التخطيط للتنمية الشاملة مع حماولة جتنب املشاكل البيئية املعقدة ،أو
إجياد حلول هلا قبل أن تقضي تراكماهتا على إمكان العالج الناجح ،ومل تعد اعتبارات التنمية رغم أمهيتها البالغة عذراً
لتجاهل احملافظة على البيئة أو اختاذ التدابري الفاعلة ملكافحة األخطار احملدقة هبا ،وهو ما ينعكس إجيابيا علي حياة
االنسان (األمسري  ،2014،ص .)2:
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ويف أواسط القرن املاضي ظهر مفهوم الرتبية البيئية ،وذلك بسبب احلاجة املاسة ملواجهة ثالث مشكالت متداخلة،
هي :أ) املشكالت البيئية ،ب) املشكالت الناشئة عن العالقة بني البشر والبيئة ج) املشكالت الرتبوية الناشئة عن
استخدام املؤسسات الرتبوية ممارسات تقليدية لتعليم املوضوعات املتعلقة ابلبيئة.
وقد ركزت الرتبية البيئية على إعداد متعلم يتصف ابملسؤولية واملشاركة النشطة ،وميتلك املعرفة ،والقدرة على إحداث
تغريات بيئية وتربوية واجتماعية مناسبة للطالب )(Flogaitis, Daslolia & Agelidou, 2005
وهتدف الرتبية البيئية إىل توفري الفرص للطالب ليتمكنوا من تكوين مفاهيمهم اخلاصة هبم من خالل
االستقصاءات العملية والعقلية؛ فاملتعلمون ينشغلون خبربات مباشرة ،ويواجهون حتدايت الستخدام مهارات التفكري العليا،
كما تشجع الرتبية البيئية كذلك على تنمية بيئة تعلمية نشطة ،يتبادل فيها املتعلمون األفكار واخلربات اليت تشجع على
االستقصاء املستمر كما توفر أجواء تعليمية وقضااي واقعية ميكن من خالهلا تعلم املفاهيم واملهارات ذات الصلة
)(Fleer,2000
ويف عاملنا املعاصر أصبحت قضية البيئة ومحايتها واحملافظة عليها من خمتلف أنواع التلوث واحدة من أهم القضااي
امللحة ،وبعداَ رئيسياً من أبعاد التحدايت حول أثر املخاطر البيئية على األجيال القادمة .ألن املخاطر البيئية يعين األمن
البشري الذي يعين (األمن العسكري – االقتصادي – االجتماعي – البيئي – الغذائي – الصحي – الشخصي – وأمن
اجملتمع).
وكل هذه األبعاد يتوقف على اآلخر فمثالَ هتديد األمن العسكري أو السياسي يعين هتديد األمن البيئي ،فمعظم
احلروب اليت حدثت حلد اآلن ميكن القول أبهنا حروب بيئية هدفها االستيالء على اخلامات واملوارد الطبيعية أو على
الطرق االسرتاتيجية ،ومن جانب آخر إن البيئة هي اإلطار الذي ميارس اإلنسان نشاطه ونتيجة لنمو وتنوع النشاط
البشري أو اإلنساين والتقدم التكنولوجي املتنامي ،فقد تعرضت البيئة مبختلف عناصرها للتدهور الشديد واملستمر.
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ومع تزايد املشكالت البيئية تزايد االهتمام هبا على املستوى العاملي ،فتعاونت مجيع الدول على العمل إلجياد
ودعي العلماء واخلرباء والباحثني وأهل
احللول املناسبة ملعاجلة تلك املشكالت ،وعقدت املؤمترات والندوات وورش العملُ ،
االختصاص لوضع اخلطط وإجياد احللول البيئية املناسبة ،فتم عقد عدد من املؤمترات مثل:
-1مؤمتر ريودي جانريو ( )1992انعقد يف الربازيل الذي مسي (مبؤمتر االرض) وقد اقر اإلعالن الصادر عن هذا املؤمتر
الذي تكون من ( )12فقرة ،برانمج عمل املستقبل مستدمي للبشرية.
-2مؤمتر يف بريوت عام (٢٠٠٦م) حتت عنوان "الرأي العام العريب والبيئة" ،والذي أوصى بضرورة االهتمام بنشر التوعية
البيئية عن طريق الرتبية البيئية واإلعالم البيئي ،وضرورة تنمية الرتبية البيئية منذ الطفولة ويف املراحل الدراسية املختلفة
ابلتعاون مع املؤسسات الرتبوية ،لدعم السلوك البيئي اإلجيايب ،وبناء قدرات املتعلمني يف جمال احلفاظ على البيئة
-3مؤمتر يف الغردقة مبصر عام (٢٠٠٧م) بعنوان "التلوث البيئي أسبابه وآاثره وطرق مواجهته" ،وذلك هبدف دراسة
التلوث البيئي على مستوى الوطن العريب إلاتحة الفرصة بعمل خريطة بيئية متكاملة ختدم الدول العربية والباحثني هبا.
-4يف عام ( ٢٠٠٧م) املؤمتر البيئي يف األردن ،حتت عنوان "حنو بيئة صحية مستدامة" ،وقد أوصى بضرورة االهتمام
ابلتعليم البيئي لطلبة املدارس واجلامعات.
-5يف ديسمرب من عام  2013نظم مركز جيل البحث العلمي مؤمتراً دولياً تناول فيه موضوع " احلق يف بيئة سليمة بني
القانونني الداخلي والدويل ".
-6املؤمتر الدويل حول " آليات محاية البيئة " لبنان ديسمرب 2017طرابلس لبنان يومي  26و 27ديسمرب .2017
-7مؤمتر بريوت للبيئة  2019الذي نظمته وزارة البيئة ،ومؤمتر «احتاد الصناعات» ينظم املؤمتر اإلقليمي األول لاللتزام
البيئي يوم الثالاثء  15يناير 2019م.
مشكلة الدراسة:
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يف إطار مناشدة ومناداة الدولة واهليئات البيئية أبمهية احملفظة علي البيئة وانطالق العديد من احلمالت البيئية
للمحافظة علي املساحة اخلضراء ومحاية البيئة من التلوث ،كما تعترب الببئة واحملافظة عليها بند اساسي من بنود حتقيق
التنمية املستدامة ،وعلي اجلانب األخر ال يعيش اإلنسان مبعزل عن هذه البيئة فالبد أن يكون لديه الثقافة البيئية للمحافظة
علي البيئة ومجاهلا من أجل حتقيق التنمية املستدامة وضمان بقاءها لإلجيال القادمة نظيفة صحية،
وهذ يتطلب تكاتف اجلهود واملؤسسات البيئية واجملتمعية والتعليمية وتعترب املؤسسة التعليمية من أكثر املؤسسات املنوط
بفعل ذلك حيث تعترب حلقة الوصل بني املوسسات اجملتمعية ،لذلك كان ال بد من الهتمام بتثقيف وتوعية الطالبات
بكيفية احملافظة علي البيئة وأييت ذلك يف إطار األنشطة التعليمية اليت متارس داخل البيئة التعليمية.
وختتلف وتتنوع هذه االنشطة مبا يساهم بدرجة كبرية يف إطار احملافظة علي البيئة ومساندة الدولة يف محاتيها من االنقراض
والتدهور مبا يساهد يف إقامة منظومة تثقيفية توعوية لتوعية مجيع األجيال واحملافظة علي سياسة االستخدم السليم.
 تساؤالت الدراسة:• ما أثر استخدام األنشطة يف تنمية الوعي البيئي ؟
• ما اهم األنشطة اليت تساهم يف تنمية الوعي البيئي؟
• ما أهم األساليب املتبعة لزايدة الوعي البيئي؟
• ما العقبات اليت تواجه املعلمني أثناء تنفيذ األنشطة؟
• ما أنواع الوعي البيئ األكثر مالئمة للطالبات؟
• ما وظائف األنشطة املستخدمة لزايدة الوعي البيئي؟
 أهداف الدراسة:هتدف هذه الدراسة إيل :
• التعرف علي أهم األنشطة الالزم توافرها لتنمية لوعي البيئي.
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• رصد الفروق بني الطالبات يف درجة الوعي البيئي.
• الكشف عن أنسب األنشطة املتبعة لزايدة الوعي البيئي.
• التعرف علي الطرق اجليدة واألنشطة املناسبة لتنمية الوعي البيئي.
• التعرف علي العقبات اليت تواجه الطالباات أثناء تنفيذ األنشطة.
 أمهية الدراسة:ميكن من خالل هذه الدراسة تقدمي العديد من الرؤي واملقرتحات لذلك ميكن صياغة أهداف الدراسة احلالية
يف اآليت:
• تقدمي تصور مقرتح لإلنشطة الضرورية املفرتض ممارستها من أجل تنمية الوعي البيئي.
• مساندة الدولة يف وضع الربامج البيئية املناسبة من أجل زايدة وتنمية الوعي البيئي
• توجيه الرتبويني ووضع ع عععي املناهج إيل ضع ع ععرورة وجود مقرارات أو وحدات تدريسع ع ععية لتنمية الوعي البيئي لدي
الدارسني.
• تقدمي مقرتح للمحافظة علي البيئة لتحقيق التنمية املستدامة.
منهجية الدراسة:
تعتمد منهجية الدراسع ع ع ع ععة على اسع ع ع ع ععتخدام التحليل النظري للرتبية والوعي البيئي وعالقته ابألنشع ع ع ع ععطة البيئية ملواجهة تدين
الوعي البيئي ابالعتماد على املصععادر واملراجع والدراسععات السععابقة ذات العالقة ابملوضععوع ،والكشععف عن قياس مسععتوى
الوعي البيئي ابالعتماد على الدراسة امليدانية وحتليل نتائجها.
 حدود الدراسة:• حدود موضوووعية  :سععتقتصععر الدراسععة احلالية علي تعرف دور ممارسععة األنشععطة يف تنمية الوعي البيئي دون
التطرق إيل أي موضوعات بيئية أخري أو أنشطة أخري.
1072

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

• حدود مكانية :ستقتصر الدراسة احلالية علي حمافظة صبيا دون التطبيق يف أي حمافظات أخري.
• حدود زمنية :تقتصر الدراسة احلالية علي التطبيق خالل الفرتة الزمنية وهي الفصل الدراسي األول من العام
الدرسي 1440ه1441 -ه.
• حدود بشرية :أقتصرت الدراسة احلالية علي الطالبات فقط دون التطبيق علي الطالب.
مفاهيم الدراسة:
البيئة:
هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان مع غريه من الكائنات احلية واملكوانت غري احلية ،اليت يف تفاعل دينامي مع بعضها
البعض ،وأيضاً يتضمن املفهوم خمتلف عالقات اإلنسان مع غريه من بين البشر ،وذلك يتضمن خمتلف أنواع التقاليد
والعادات واجلوانب الثقافية واالجتماعية والسياسية واألخالقية وغريها ،واليت تنظم عالقات التفاعل بني البشر (حممد
صابر سليم.)1989 ،
هي اإلطار الذي ميارس فيه اإلنسان حياته وما حيتويه من عناصر يتأثر هبا نشاطه من أرض وماء وهواء ( املراكيب
 ،2010،ص .)20 :
كذلك عرفها مؤمتر األمم املتحدة للبيئة الذي عقد يف استوكهومل يف عام  1972أبهنا رصد املوارد املادية واالجتماعية
املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته.
التوعية البيئية:
عبارة عن برامج او نشاطات اليت توجه للناس عامة او لشرحية معينة هبدف توضيح وتعريف مفهوم بيئي معني ،أو مشكلة
بيئية خللق اهتمام وشعور ابملسئولية وابلتايل تغري اجتاههم ونظرهتم ،وأشراكهم يف أجياد احللول املناسبة ملشكلة البيئة.
املشكالت البيئية:
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هي حالة من حاالت فقدان االتزان يف البيئة ،تتم عن أي تغري نوعي أو كمي يقع على أحد العناصر البيئية فينقصه أو
يزيده أو يغري من خصائصه أو خيل ابتزانه بدرجة تؤثر على األحياء اليت تعيش يف هذه البيئة ويف مقدمتها اإلنسان أتثرياً
غري مرغوب فيه (القحطاين٢٠١٠ ،م).
الرتبية البيئية :عرفت الرتبية البيئة أبهنا "عملية تربوية تستهدف تنمية الوعي لدى األفراد ،وإاثرة اهتمامهم حنو البيئة
مبعناها الشامل واملشاكل املتعلقة هبا ،وذلك بتزويدهم ابملعارف ،وتنمية ميوهلم واجتاهاهتم ومهاراهتم ،للعمل كأفراد ومجاعات
حلل املشكلة البيئية احلالية ،وجتنب حدوث مشكالت بيئية جديدة (عبد احلي٢٠١٤ ،م.( ٩٠ ،
وهي "تعلم كيفية إدارة وحتسني العالقة بني اإلنسان وبيئته بشمولية وتعزيز"
و هي عمليعة تكوين القيم واالجتعاهعات واملهعارات واملعدركعات الالزمعة لفهم وتقعدير العالقعات املعقعدة اليت تربط اإلنس ع ع ع ع ع ع ععان
وحضع ععارته مبحيطه البيو فيزيقي وت وضع ععيح حتمية احملافظة على مصع ععادر البيئة وضع ععرورة حسع ععن اسع ععتغالهلا لصع ععا اإلنسع ععان
وحفاظاً على حياته الكرمية ورفع مستوايت معيشته.
و الرتبية البيئية موجهة إلكسع ععاب األفراد االجتاهات البيئية املرغوب فيها ،حت ع ع ع ع ع ع ع ع ععى تكون البيئة ومصع ععادرها ومشع ععكالهتا و
محايتها وتطويرها جانباً رئيسياً متكامالً مع بنائهم النفسي يتضح يف ممارسات سلوكية رشيدة يف البيئة.
االجتاه البيئي :مفهوم يعرب عن حمصلة استجاابت الفرد حنو موضوع من موضوعات البيئة ،أي صبغة اجتماعية ،وذلك
من حيث أتييد الفرد هلذا املوضوع أو معارضته له (عصر ،2003 ،ص.)80 :
اإلطار النظري للدراسة:
مل يتوحد العلماء يف حتديد مفهوم البيئة ،بل تعددت معانيها ،وتباينت مفاهيمها حس ع ععب ختصع ع ع

الباحث يف

كل فرع من فروع العلوم االجتماعية املختلفة ،حيث يعرفها كل منهم يف ض ع ععوء رؤيته وختص ع عص ع ععه ،وال ش ع ععك يف ان البيئة
تعين حالة االستقرار والتوازن.
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فقد جاء يف لسع ع ععان أو معاجم اللغة العربية أن البيئة مشع ع ععتقة من (بوأ) وهي املكان أو احمليط أو املنزل املسع ع ععتقر
فيه ،والذي يعيش فيه الكائن احلي ،وقد جاء يف لسع ع ع ع ع ع ععان العرب :بوأتك بيتا أي اختذت لك بيتا ،و قيل تبوأه :أو تبوأ:
أي نزل و اقام ،و تبوأ فالن منزال ،أي جعله ذا منزل.
ِ
ِ
ِ
ف ِيف األ حَر ِ
يب بَِر حمحَتِنَا َم حن
ض يَعتَعبَع َّوأُ ِمحنع َها َححي ُ
قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي ﴿ َوَك َذل َ
ك َم َّكنَّا ليُو ُس ع ع َ
ث يَ َش ع عاءُ نُص ع ع ُ
ض ع عيع أَجر الحمح ِس ع عنِني( :يوسع ععف ،آية )65:ويف مكان آخر يقول هللا تعاىل َّ ِ
ِ
َّار و حِ
اإلميَا َن
نَ َش ع عاءُ َوال نُ ُ ح َ ُ ح َ
ين تَعبَع َّوءُوا الد َ َ
﴿والذ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اجةً ِمممَّا أُوتُوا َويعُ حؤثُِرو َن َعلَى أَن ُف ِس ِه حم( :احلشر ،آية.)9:
اجَر إِلَحي ِه حم َوَال َجي ُدو َن ِيف ُ
ص ُدوِره حم َح َ
من قَعحبل ِه حم ُحيبُّو َن َم حن َه َ
ويف اللغعة الفرنسع ع ع ع ع ع عيعة تعرف كلمعة البيئعة ( )Environmentابهنعا جمموععة الظروف الطبيعيعة للمكعان من
هواء وماء وأرض والكائنات احلية احمليطة ابإلنس ععان ،واليت تش ععمل الكائنات احلية وما حيتويه من مواد كاهلواء واملاء والرتبة
وما يقيمه اإلنسان من منشئات.
وعلى ضع ع ع ع ع ععوء ذلك فالبيئة مبفهومها العام هي :الوسع ع ع ع ع ععط أو اجملال املكاين أو اإلطار الذي يعيش فيه االنسع ع ع ع ع ععان،
وحيصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ومأوى ،ويتأثر به ويؤثر فيه.
وتعرف البيئة يف دائرة املعارف اجلغرافية الطبيعية أبهنا (احمليط الذي يعيش فيه االنس ع ع ععان ويقوم فيه بعملية االنتاج،
وحيتوي على مواد حيععة وغري حيععة وتتحكم فيععه العوامععل االجتمععاعيععة ،واالقتص ع ع ع ع ع ع ععاديععة ...وهو يتكون من احمليط الطبيعي
واحمليط االجتمعاعي ،أو هي كل ما حييط ابإلنسع ع ع ع ع ع ععان أو احليوان أو النبعات من مظعاهر وعوامل تؤثر فيعه نشع ع ع ع ع ع ععأته وتطوره
وخمتلف مظاهر حياته).
الدراسات السابقة :
 -1دراسة كزيز ،أمال (2019م)  :بعنوان  " :املدرسة اخلضراء حنو جمتمع تربوي مستدام ( :دراسة ميدانية)
هدفت هذه الدراس ووة إىل :فهم جتارب عاملية وعربية حول املدرس ععة اخلض عراء وأمهيتها يف التنمية االجتماعية
اليت مل تتداول بصعورة كبرية بني األوسعاط العلمية ،وعلى هذا األسعاس التعرف على آليات تنمية اجملتمع الرتبوي
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املس ع ععتدام كأحد متطلبات العص ع ععر احل ايل من خالل تنمية قيم الرتبية البيئية ومحاية البيئة ،واحلفاظ عليها وتنمية
الرغبة يف االكتشع ع ع ع ععاف لدى املتعلم وجذبه حنو التعلم تعترب أحد األةاط الرتبوية احلديثة حنو املدرسع ع ع ع ععة كمجال
وفضاء علمي تربوي.
فاملدرسع ععة اخلضع عراء جمال تدعيمي آلفاق املتمدرسع ععني واملدرسع ععني وبناء متثالت ملموسع ععة حول الثقافة املدرسع ععة،
فوجود املدرسعة اخلضعراء اليوم أصعبح ضعرورة اجتماعية البد من توسعيعها وتطويرها مبا يتناسعب آفاق كل جمتمع
مثل ما ذهبت إليها املدارس اخلض ع عراء يف كل من اندونيس ع ععيا والص ع ععني وديب ،وعليه إن تش ع ععكيل ثقافة املدرس ع ععة
اخلضراء ونشرها بني األوساط االجتماعية الرتبوية تعكس واقع التوجه حنو التنمية االجتماعية حسب بلد.
 -2دراس و ووة حممد بن حارر الش و ووري (2018م) :بعنوان :درجة توافر املفاهيم البيئية يف مقرر الرتبية االجتماعية
والوطنية يف املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية.
هودفوت الودراس و و و و ووة التعرف علي درجعة توافر تضع ع ع ع ع ع ععمني املفعاهيم البيئيعة يف حمتوي مقرر الرتبيعة االجتمعاعيعة
والوطنية يف الص ع ع ع ع ععفوف العليا ابملرحلة االبتدائية ابململكة العربية الس ع ع ع ع عععودية ،وقد تكون جمتمع الدراس ع ع ع ع ععة من مجيع كتب
الدراسع ععات االجتماعية والوطنية يف الصع ععفني اخلامس والسع ععادس ابملرحلة االبتدائية ابإلضع ععافة إيل كتب النشع ععاط وعددها
( ) 8كتاب ،ومت بناء قائمة ابملفاهيم البيئية الالزمة وعددها  50مفهوم.
ومت حتليل حمتوي مقرر الدراسععات االجتماعية والوطنية يف الصععفني اخلامس والسععادس ابملرحلة االبتدائية ،ونتائج الدراسععة
بناء قائمة املفاهيم البيئية وعددها  50مفهوم ،وكذلك قلة املفاهيم البيئية بنس ع ع ع ع ععبة ( ) %36للص ع ع ع ع ععف اخلامس وعددها
 18من  50مفهوما ،و بنسبة ( ) %34للصف السادس وعددها  18من  50مفهوما.
 -3دراسو ووة با محدان ،صو ووفاء نواف ( :)2018بعنوان  " :دليل إداري تربوي مقرتح لتعزيز دور مديري املدارس
الثانوية احلكومية يف األردن يف جمال املواطنة البيئية"
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هدفت الدراس و و و ووة إىل :اقرتاح دليل إداري تربوي لتعزيز دور مديري املدارس الثانوية احلكومية يف األردن يف
جمعال املواطنعة البيئيعة ،تكونعت عينعة العدراسع ع ع ع ع ع ععة من  123معديراً ومعديرة ،و 598معلمعاً ومعلمعة للععام العدراسع ع ع ع ع ع ععي 2017
ولتحقيق هدف الدراس ع ع ع ععة مت تطوير اس ع ع ع ععتبانة مكونة من  49فقرة موزعة على ثالثة جماالت هي :املش ع ع ع ععاركة واملس ع ع ع ععؤولية
الشخصية جتاه البيئة ،والعدالة البيئية ،والتوعية البيئية ،وقد مت التأكد من صدقها وثباهتا.
أظهرت نتائج الدراس و و و و ووة أن درجة ممارسع ع ع ع ع ع ععة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف األردن للمواطنة البيئية جاءت بدرجة
متوسع ع ععط ة ،كما أظهرت نتائج الدراسع ع ععة وجود فروق ذات داللة إحصع ع ععائية بني متوسع ع ععطات تقديرات أفراد عينة الدراسع ع ععة
لدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف األردن للمواطنة البيئية تعزى ألثر اجلنس ولصا الذكور.
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصع ع ع ععائية بني متوسع ع ع ععطات تقديرات أفراد عينة الدراسع ع ع ععة لدرجة ممارسع ع ع ععة مديري املدارس
الثعانويعة احلكوميعة يف األردن للمواطنعة البيئيعة تعزى ملتغريي املؤهعل العلمي ،والوظيفعة .واعتمعادا على نتعائج العدراس ع ع ع ع ع ع ععة ،مت
تطوير دليل إداري تربوي مقرتح لتعزيز دور مديري املدارس الثانوي احلكومية يف األردن يف جمال املواطنة البيئية ،تض ع ع ع ع ععمن
أربعة أبعاد :تلوث اهلواء ،وتلوث املاء ،واالنفجار السكاين ،واستنزاف موارد البيئة ،وجرى التأكد من مالءمته.
وقد أوصت الدراسة :أن تعتمد وزارة الرتبية والتعليم ابعتماد الدليل املقرتح.

 -4دراسووة القاضووي ،سووارة علي فرحان ( :)2018بعنوان  " :مسووتوى وعي معلمي املرحلة األسوواسووية يف األردن
ابلتلوث البيئي وعالقته مبستوى أخالقهم البيئية".
هدفت هذه الدراسووة التعرف إىل :مس ععتوى وعي معلمي املرحلة األس ععاس ععيمة يف األردن ابلتملوث البيئي ،وعالقته مبس ععتوى
أخالقهم البيئيمة .ولتحقيق أهداف ال مدراسع ع ع ع ع ع ععة ،جرى اختيار عينة مكونة من ( )115معلما ومعلمة من تربية لواء البادية
الشماليمة الغربيمة.
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واسووتخدامت الدراسووة :املنهج الوص ععفي االرتباطي عرب اس ععتخدام مقياس ملس ععتوى الوعي ابلتملوث البيئي ،ومقياس آخر
ملستوى األخالق البيئية ملعلمي املرحلة األساسيمة ،بعد التأكد من صدقهما وثباهتما.
وأظهرت نتائج الدراسو ووة أن :مس ع ععتوى وعي معلمي املرحلة األس ع ععاس ع ععيمة ابلتملوث البيئي جاء بدرجة متوس ع ععطة ،وأظهرت
نتائج ال مدراس ععة أ من معامل ارتباط بريس ععون بني مس ععتوى وعي معلمي املرحلة األس ععاس ععيمة ابلتملوث البيئي ومس ععتوى أخالقهم
البيئيمة جاء إجيابيًا وبدرجة مرتفعة .وتضمنت ال مدراسة مجلة من التموصيات ذات الصلة بنتائجها
 -5دراسوة عربية ،حلبي ( : ) 2017بعنوان  " :مسوامهة الرتبية البيئية يف تشوكيل الوعي البيئي  :دراسوة ميدانية
على تالميذ مرحلة التعليم الثانوي .
هدفت هذه الدراسو و ووة إيل :الكشع ع ع ععف عن دور الرتبية البيئية يف تشع ع ع ععكيل الوعي البيئي مع إبراز أمهية ودورها يف املناهج
الرتبوية ،ومعرفة مدى تطبيق التالميذ ملعارفهم البيئية على أرض الواقع ،وقد اس و و ووتخدمت الدراس و و ووة :املنهج الوص ع ع ع ععفي،
وطبقت على عينة تتكون من  794تلميذاً وتلميذة من الش ع ع ع ع ع عععب العلمية واألدبية للس ع ع ع ع ع ععنتني الثانية والثالثة اثنوي على
مسع ععتوى الثانوايت األربع املوجودة مبدينة مغنية ،وقد بينت النتائج اليت مت التوصع ععل إليها أن التوجه النظري عند التالميذ
حنو البيئة أفضل من التوجه الفعلي سواء يف الشعب العلمية أو األدبية.
 -6دراسوة رحار فتحي حسون اوحاته ( : )2016بعنوان  " :تصوور مقرتح ملنهج اغررافيا يف ضووء أبعاد التنمية
املستدامة يف تنمية الوعي البيئي لطالر املرحلة اإلعدادية " .
هدفت هذه الدراس ووة إيل :قياس أثر منهج اجلغرافيا املقرتح املعد يف ض ععوء ابعاد التنمية املس ععتدامة (البيئية،
واالقتصع ععادية ،واالجتماعية ،واملؤسع عسع ععية) يف تنمية الوعي البيئي لدي طالب املرحلة اإلعدادية ،واس ووتخدمت الدراس ووة:
املنهج شع ع ع ع ع ععبه التجرييب ،ومتثلت أدوات البحث يف اختبار حتصع ع ع ع ع ععيلي للجزء املعريف للوعي البيئي ،ومقياس الوعي البيئي،
ونتعائج البحعث متثلعت يف فععاليعة املنهج املقرتح يف تنميعة الوعي البيئي اخلمس ع ع ع ع ع ع ععة ،كمعا ةي املنهج املقرتح اجلعانبني (املعريف
واالجتاهي) يف ضوء أبعاد التنمية املستدامة حنو الوعي البيئي.
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 -7دراسة صاحل عبد هللا جاسم ( :) 2001بعنوان " :االجتاهات البيئة لدى طلبة وطالبات جامعة الكويت "
هدفت هذه الدراسة إىل :تعرف االجتاهات البيئية لدى طالب جامعة الكويت من خمتلف التخصصات،
ومدى أتثع ع ععر تلك االجتاهات ببعض املتغريات الدميوجرافية التع ع ععي جيب وضعها يف االعتبار عند اختاذ القرار املناسب ،كما
هدفت إىل دراسة أثر التعرض للتدخل التثقيفي يف جمال احلفاظ على البيئة من خالل حضور مقرر دراسي جامعي.
طبقت أداة قياس االجتاهات البيئية على عينة قوامها  199فرداً ،جتمع بني الذكور واإلانث وذوي التخصعصعات الرتبوية
وغري الرتبوية ممن حضروا املقرر املذكور أو مل حيضروه ،وأجريت التحليالت اإلحصائية املناسبة.
وأا ووارت نتائج التحليل العاملي إىل :وجود سع ععتة عوامل رئيسع ععية تشع ععكل موضع ععوع االجتاهات البيئية؛ الرعاية احلكومية
للبيئة ،نق

الوعي البيئي ،اجلور العمد على البيئة ،الرعاية املؤسع ع ع عسع ع ع ععية املباشع ع ع ععرة ،الرعاية املؤسع ع ع عسع ع ع ععية غري املباشع ع ع ععرة،

استخدمت تلك العوامل – ابإلضافة إىل الدرجة الكلية – ابعتبارها متغريات اتبعة لقياس الفروق بني اجملموعات.
أسووفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصععائية ترجع إىل اختالف اجلنس أو التخصع

 ،واقتصععار الداللة

على الفروق بني اجملموعتني اليت حضرت املقرر اجلامعي واليت مل حتضره يف صا اجملموعة األوىل ،مما يفيد وجود أثر فاعل
لذلك املقرر يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو البيئة.
كما يفيد يف زايدة تفهم األفراد الدور الذي تقوم به اجلهات املسع ع ععؤولة حنو احلفاظ على البيئة ،وأهنت الدراسو ووة تقريرها
بتوصيات مفادها  :إجراء املزيد من الدراسات على ذات املوضوع واعتماد التع ع ع ع ععدخل التثقيفي (من خالل برامج تثقيفية
وتوعويعة) أداة
للتنمية يف ذلك اجملال.
اإلطار النظري:
البيئة ومشاكلها:
مفهوم املشكلة البيئية ومنشأها:
1079

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

تعين املش ع ععكلة البيئية ادوث اختالل يف توازن النظام البيئي ،وحيدث اختالل توازن النظام البيئي عندما يتم
التأثري على أحد مكوانته أو أكثر ،فتتأثر بقية املكوانت وتتبدل العالقات القائمة بينها فيصع ع ع ع ع ع ععبح غري قادر على احلفاظ
على توازنه السابق.
وميكن القول أيض عاً أن املشععاكل البيئية مثل حرائق الغاابت ،حرائق املراعي ،اشععتعال الغاز والنفط ،ضععوضععاء ،اشعععاعات
ضع ععارة ،زايدة كبرية جداً يف عدد سع ععكان العامل ،عمران ،تصع ععحر ،اسع ععتنزاف االوزون ،تلوث اهلواء واملاء والرتبة ،اسع ععتنزاف
املوارد ا لطبيعية ،نفاايت كثرية يضع ع ع ع ععاف اىل ذلك الكثري من امللواثت كل ذلك دون األخذ بعني االعتبار للبيئة من حولنا
وكل أدى اىل نشوء مشكالت بيئية ميكن إمجاهلا ابلنقاط التالية:
 -1مشكلة االنفجار السكاين.
 -2مشكلة استنزاف مصادر الطاقة أو املوارد الطبيعية.
 -3مشكلة النفاايت.
 -4مشكلة تلوث كل من املاء واهلواء والرتبة.
 -5مشكلة التلوث الضوضائي.
 -6مشكلة التلوث اإلشعاعي.
 -7مشكلة التصحر.
ان منشأ املشكالت البيئية إما يكون طبيعية أو بشرية:
 االسبار الطبيعية:فقععد ينش ع ع ع ع ع ع ععأ االخت الل يف توازن النظم البيئيععة نتيجععة لتغيري بعض الظروف الطبيعيععة كععاحلرارة أو االمطععار أو
اجلفعاف مما يؤدي إىل تبعدل املنعام كمعا أن الفيضع ع ع ع ع ع ععاانت املدمرة أو حرائق الغعاابت تؤدي إىل هجرة الععديد من الكعائنات
احلية أو انقراضها أو قد ينشأ اختالل توازن النظم البيئية بسبب إنشاء مصنع كيمياوايت أو بسبب احلروب.
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املشكالت البيئية الناجتة عن النشاطات البشرية:
االنس ع ع ع ع ع ع ععان كعائن متميز يف البيئعة ،وهو أكثر الكعائنعات أتثرياً فيهعا ،وقعد كعان للتطور العلمي والتقين والنمو
االجتماعي واالقتصععادي أثره على النظم البيئية حيث أدت انشععطة اإلنسععان ،الواعية أو غري الواعية يف شععا اجملاالت إىل
االخالل بتوازن الكثري من النظم البيئية ،فالتوازن البيئي يرتبط بشععكل كبري بسععلوك اإلنسععان الصععحيح حنو مكوانت البيئة
وأن التقنية ال خوف منها على توازن البيئة إذا أحسع ععن اسع ععتخدامها ،وقد تسع ععهم إعادة تدوير املواد ابسع ععتخدام التقنية يف
ختفيف أزمات البيئة.
وتنمي برامج الرتبية البيئية معارف واجتاهات امللتحقني هبا ،وتزودهم بفرص ليصبحوا مواطنني مدركني للبيئة
وملسئولياهتم حنوها ،وتساعد النشاطات املتضمنة يف هذه الربامج على تنمية االجتاهات حنو البيئة ابإلضافة إلعى تنميعة
العسلوك البيئعي املسئول.
وإذا ارتبطت األنشطة ابالستثارة شجعت امللتحقني ابلربانمج علعى سعرعة اكتساب مهارة السلوك البيئي والشعور ابلبيئة
وزايدة فهمهم للمواقع اليت فعي حاجعة للمساعدة والعمل على مصلحة البيئة (عصر، ٢٠٠٣ ،ص.)٢٤:
وقد تعددت اآلراء يف معىن الرتبية البيئية ومدلوهلا وذلك بتعدد مدلول العملية الرتبوية وأهدافها من جهة ،ومدلول
البيئة من جهة أخرى ،حيث يرى البعض أن دراسة البيئة يف حد ذاهتا ضمان لتحقيق تربية بيئية ،يف حني يرى البعض
اآلخعر أن األمعر أمشل من ذلك وأعمق ،وليست الرتبية جمرد تدريس املعلومات واملعارف عن بععض املشكالت ولكنها
تواجه طموحاً أكثر من ذلك يتمثل يف جانبني:
• إيقاظ الوعي الناقد للعوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والعسياسية واألخالقية يف جذور املشكالت البيئية
من انحية.
• تنمية القيم اليت حتسن من طبيعة العالقات بني اإلنسان والبيئة ،تلك العالقات اليت تطورت على حنو غري سوي
وسببت كل ما يواجه اإلنسان والبيئة معن مشكالت (العتييب ،1435 ،ص.)١٩

1081

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

وميكن اإلاارة إىل مفهوم الرتبية البيئية وتعريفها فيما يلي:
يقصد ابلرتبية البيئية تلك اجلهود اليت تقوم هبا اهليئات واملؤسسات الرمسية (النظامية) وغري الرمسية (غري النظامية) يف سبيل
توفري الوعي البيئي لكافة املواطنني مبختلف أعمارهم ،ايث يكون هذا الوعي البيئي إسهاماً مباشراً يف توجيعه سعلوكهم
حنو احملافظة على البيئة ومصادرها .وهذه املؤسسات تشمل املدارس وأجهزة اإلعالم املسموعة واملرئية ودور العبادة
واجلمعيات األهلية والنوادي واألسرة وغريهعا معن مؤسسات اجملتمع.
وتعرف كذلك أبهنا تعلم كيفية إدارة وحتسني العالقات بني اإلنعسان والبيئعة بشمولية وتعزيز(السعود ،٢٠٠٤ ،ص.)٧٢:
ويف ضوء ما سبق ميكن القول أبن أبرز مسات الرتبية البيئية تتمثل فيما يلي- :
 )1هتدف الرتبية البيئية إىل تكوين املهارات واالجتاهات بناء على نوعية املفعاهيم اليت يتعرض هلا املنهج التعليمي،
واملفاهيم البيئية ال تشتق أو حتدد إال بناء على معايري علمية نفسية وذهنية وبرتتيب معني يسهل على الطالب تعلمها
واستيعاهبا.
وعادة تدخل املفاهيم البيئية مع املفاهيم األخرى مليعادين املعرفعة معن علعوم واجتماعيات ودين وفنون وغريها يف مرحلة
التعليم العام ،بينما تضع اجلامععات مقررات خاصة ابلرتبية البيئية لطالهبا تشمل اندماج امليادين املعرفية األخرى مع البيئية
يف كيان خاص هو الرتبية البيئية.
 )2يؤكد الباحثون يف الرتبية البيئية أن دراسة الرتبية البيئية تؤدي إىل تنفيذ أهداف محاية البيئة وإىل وقاية اإلنسان من
املخاطر ،فالرتبية البيئية ليست فرعاً منعزالً من العلوم ،أو هلا كيان خاص كمادة دراسية ،وإةا هي جمموعة معن املععارف
املتداخلة اليت هتدف إىل حتسني جودة احلياة وصلتها وثيقة بفكرة التعليم معدى احلياة.
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 )3يساهم تدريس الرتبية البيئية يف تطوير القدرات على التفكري واسعتقراء الواقعع وإجياد احللول املستقبلية املعقدة للبيئة
ليس فقط يف جمال توثيق العالقعة بعني اإلنسان وحميطه احليوي ،وإةا أيضاً املشاركة الفاعلة فعي التنميعة االقتعصادية
واالجتماعية والسياسية.
 )4تتزايد اهتمامات اجملتمعات ابلرتبية البيئية خاصة عنايعة املخططعني البيئيعني وواضعي اسرتاتيجيات التنمية جبعل الرتبية
البيئية حمور اخلطط اإلةائية للدولة ،فالتخطيط االجتماعي واالقتصادي والسياسي ال يوضع مبعزل عن الرتبية البيئية ،بل
إن التخطيط الرتبوي نفسه يضع الرتبية البيئية يف جعل عنايتعه ،خاصعة فعي اجملتمعات اليت تكثر من البيئات املشيدة ،أي
البيئات اليت من صنع اإلنسان واليت تعتربها إجنازاً حضارايً ال يتحقق إال يف ظل احملافظة على البيئة الطبيعية.
 )5تتميز الرتبية البيئية أبسلوب نظامي يعكس خططها وآلياهتعا املعروفعة ،فهنعاك الفلسفة والسياسات واألهداف
واالسرتاتيجيات واألساليب اليت تعني علعى وضعع اخلطة وكيفية تنفيذها وتقوميها ،كما أن للرتبية البيئية األدوات اليت متكنها
معن مالحظة وقياس مدى التقومي يف حتصيل الطالب الدراسعي ،وتكعوين املهعارات واالجتاهات لديه.
ولقد وجد من الدراسات السابقة أن تدريس املفاهيم البيئية فعي مناهج التعليم املختلفة يرفع من مستوى التحصيل ويزيد
من املهارات ويعزز القيم واالجتاهات مقارنة بتدريس املعارف البعيدة عن املفاهيم البيئية (األمحدي ،2006،ص.) 22
)6

هتتم الرتبية البيئية بكل األفراد وليس فقط بفئة معينة من اجملتمع أو من األعمار واملستوايت االقتصادية وغريها،

فاالهتمام ينصب عادة عند تدريس الرتبية البيئية على التداخل الديناميكي بني اإلنسان والطبيعة ،ودراسة هذا التعداخل،
والعوامعل السلبية واإلجيابية النامجة عن هذه العالقة ،هبدف رفع مستوى معيعشة اإلنعسان واحملافظة على إجنازاته وتراثه
وثقافته إضافة إىل محاية صحته العامعة وذلعك مبعاجلة األسباب كالتلوث والضجيج والغازات السامة والنفاايت اخلطرة
واجملاعة واستنفاد األوزن و االحرتار العاملي وغريها (الشراح، ٢٠٠٤ ،ص.)٧٩
 -الوعي البيئي:
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عبارة عن إدراك الفرد ملتطلبات البيئة عن طريق احسع ععاسع ععه ومعرفته مبكوانهتا ،وما بينهما من العالقات ،وكذلك القضع ععااي
البيئيعة وكيفيعة التععامعل معهعا ،والوعي البيئي ال ميكن ان يتحقق فقط من خالل التعليم ،إةعا يتطلعب خربة حيعاتيعة طبيعيعة،
وهناك فرق اسععاسععي بني الرتبية والوعي ،فرمبا يتعلم الفرد مبعلومات كثرية عن نبات ما من النبااتت النادرة ،ويعرف الكثري
عن ص ع ع ععفاته لكنه يف نفس الوقت ،يقتلعه وال يهتم به ،أن الوعي البيئي يف أص ع ع ععله يتكون من ثالثة حلقات منفص ع ع ععالت
ومتداخالت يف آن واحد وهي:
 .1الرتبية والتعليم البيئي:
ويبدأ ابلتعليم من رايض األطفال ويسع ع ععتمر خالل مراحل التعليم العام اىل التعليم اجلامعي ،بشع ع ععرط أسع ع ععاسع ع ععي وهو وجود
تكامل ألهداف الربامج التعليمي والرتبوي.
 .2الثقافة البيئية:
تبدأ من توفري مصعادر املعلومات كتب ونشعرات واشعراك املثقفني البيئيني يف احلوارات والنقاشعات املذاعة واملنشعورات ،ويف
احلوادث والقضااي البيئية ذات الصلة املباشرة وغري مباشرة ابجملتمع ،خاصة ذات املردود اإلعالمي.
 .3األعالم البيئي:
هو أحد أهم أجنحة التوعية البيئية وهو أداة إذا أحسن استثمارها كان هلا مردود إجيايب للرقي ابلوعي البيئي ،ونشر اإلدراك
السليم للقضااي البيئية ،ويعمل اإلعالم البيئي يف تفسري وفهم وإدراك املتلقي لقضااي البيئة املعاصرة وبناء قناعات معينة
جتاه البيئة وقضاايها مبا أنه مرت عالقة األنسان ابلبيئة كما هو معروف مبراحل عديدة عكست على حنوها ظهور
املشكالت البيئية أطوار تفقدها.
أمهية التوعية البيئية:
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تكمن أمهي ة ودور التوعية البيئية يف إجياد الوعي عند األفراد واجلماعات واكتساهبم املعرفة ،وابلتايل تغري االجتاه والسلوك
حنو البيئة مبشاركتهم يف حل املشكالت البيئية حيث يقومون بتحديد املشكلة ومنع األخطار البيئية من خالل تنمية
املهارات يف متابعة القضااي البيئية واإلدارة البيئية املرتبطة ابلتطور دون املساس ابلبيئة وحتقيق تنمية مستدمية.
أهداف التوعية البيئية:
هتدف التوعية البيئية يف جمال التلوث البيئي إىل حتقيق جمموعة من األهداف ومن أمهها ما يلي:
 . 1تزويد الفرد ابلغرض الكافية الكتسابه املعرفة واملهارة وااللتزام لتحسني البيئة واحملافظة عليها لضمان حتقيق التنمية
املستدامة.
 .2حتسني نوعية املعيشة لإلنسان من خالل تقليل أثر التلوث على صحته.
 .3تطوير أخالقيات بيئية ايث تصبح هي الرقيب على اإلنسان عند تعامله مع البيئة.
 .4تفعيل دور اجلميع يف املشاركة ابختاذ القرار مبراعات البيئة املتوفرة.
 .5مساعدة الفرد يف اكتشاف املشاكل البيئية واجاد احللول املناسبة هلا.
 .6تعزيز السلوك اإلجيايب لدى األفراد يف التعامل مع عناصر البيئة.

التعليم والرتبية البيئة:
انطالقا من مبدأ (الوقاية خري من العالج) تعترب تعليم الرتبية البيئية ضرورة يف املدارس ألنه قلة الوعي البيئي لدى األفراد
سبب رئيسي لدمار ما حوهلم وكما قالوا( :التعليم يف الصغر كالنقش على احلجر).
أهداف الرتبية البيئية:

1085

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

يصعب االتفاق حول أهداف الرتبية البيئية وذلك بسبب ارتباطهعا ابلعسياقات االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واأليكولوجية لكل جمتمع ،ولكن على وجعه العمعوم يذكر املختصون األهداف العامة التالية للرتبية البيئيعة:
 )1مساعدة اإلنسان على فهم الطبيعة املعقدة واملتداخلة للبيئة بسبب التفاععل بعني جوانبها البيولوجية والفيزايئية
واالجتماعية واالقتصادية.
 )2تزويد األفراد واجملتمعات ابملهارات والوسائل والطرق الالزمة لتفعسري عالقعة التكامل اليت تربط بني خمتلف عناصر
البيئة يف الزمان واملكان.
 )3اإلسهام يف خلق الوعي أبمهية احملافظة على البيئة من أجل دعم جهود التنميعة االقتصادية واالجتماعية والثقافية على
مجيع املستوايت.
 )4إعداد السكان وأتهيلهم للمشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة ابحلفاظ على نوعيعة احلياة والبيئة الطبيعية ومراقبة تنفيذ
هذه القرارات.
 )5نشر املعلومات واألفكار واالجتاهات الالزمة لتبين أساليب وطرق فعي احليعاة ال يرتتب عليها أية آاثر ضارة ابلبيئة
واحليواانت والرتبة (موارد متجددة) والبرتول والغعاز الطبيععي والفحعم واخلامعات املعدنية ،وميكن عرض أبرزها على النحو
التايل:
 -1السلوك حنو االسترالل الرااد للموارد الطبيعية :وهو االجتاه اخلاص ابلتعامل احلكيم مع جمموعة املواد يف البيئة
اليت ال دخل لإلنسان يف وجودها أو تكوينها ،ولكنه يعتمد عليها ويؤثر فيها أو يتأثر هبا أو كليهما بصورة أو أخرى،
كاهلواء واملاء والشمس (موارد دائمة) والنبااتت واحليواانت والرتبة (موارد متجددة) والبرتول والغاز الطبيعي والفحم
واخلامات املعدنية.
 -2السلوك املضاد حنو تلويث البيئة :تتعرض البيئة العربية يف الوقت احلاضر للتلوث بفعل عوامل متعددة من أمهها:
 −خملفات الصناعة :اليت تصرف يف اهلواء واملاء حاملة السموم من الصناعات املختلفة وخاصة يف املناطق الصناعية.
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 −عادم املركبات :الذي يتصاعد من املركبات أبنواعها املختلفة.
 −التكنولوجيا الزراعية :ممثلة يف الطائرات اليت ترش املبيدات احلشرية للقضاء على اآلفات الزراعية ولكنها تقضي على
النافع قبل أن تقضي على الضار فضالً عن تلويثها للهواء واملاء والنبات غذاء اإلنسان واحليوان (األمحدي،٢٠٠٦ ،
ص.)١٤ :
والنشاطات اليت ميارسها اإلنسان على وجه اخلصوص تتطلب منه احلكمة يف ممارستها وبعد النظر حا ال يكون إمثها
أكرب من نفعها ،وال يتاح له ذلك إال ابكتساب االجتاهات املناسبة اليت جتعله حيرص أشد احلرص على عدم تلويث بيئته.
 -3السلوك املضاد حنو استنزاف املوارد الطبيعية واحنوسارها :تتععرض املوارد الطبيعية وخاصة غري املتجدد منها خلطر
االستنزاف نتيجة جلور اإلنسان يف استخدامها ،مثل :البرتول ،كما تتعرض املوارد املتجددة خلطعري االسعتنزاف واالحنسار
معاً مثل الرتبة الزراعية اليت حرمت من مغذايهتا للطبيعية وللتجريف نتيجة التوسع العمراين والصناعي على حساهبا.
وال شك أن معظم هذه املشك الت تنجم يف املقام األول عن السلوك اخلاطئ لإلنسان نتيجة افتقاره لالجتاهات البيئية
املرجوة اليت جتعل كالً من املواطن واملسئول يقفان ازم يف وجه تلك األةعاط اخلاطئة من السلوك.
 -4السلوك حنو احملافظة على التوازن البيئي  :يكاد يكون من املعسلم بعه أن البيئة الطبيعية يف توازن دائم ما مل متتد
إليها يد اإلنسان لتخل هبعذا التعوازن ،والبيئة العربية كبيئة طبيعية تتعرض خلطر اإلخالل مبقومات التوازن البيئي فيها بيولوجيا
كان أم كيميائياً أم جيومورفولوجياً .ولعل يف ترشيد سلوك اإلنسان إزاء بيئته ما جيعله يدرك العالقات الدقيقة واالرتباطات
الوثيقة بني مكوانهتا مما جيعله ال خيل هبا ،وهذا ال يتأتى إال ابكتسابه االجتاهات السليمة يف هذا الشأن.
 -5السلوك حنو نبذ املعتقدات البيئية اخلاطئة :توجد يف الدول العربية بععض املعتقدات اخلاطئة إزاء بعض مكوانت
البيئة ،فمثالً يسود التشاؤم من البومة مع أهنا ليس هلا عالقة ابلتفاؤل أو التشاؤم وإةا هلا عالقة وثيقة ابحملافظة علعى
مقومات التوازن البيولوجي فيها حيث أتكل العصافري والفئران ،والقضاء عليهعا يساعد يف ظهور هذه الكائنات يف صورة
آفات طارئة ،كذلك ال يزال البعض يعتقد أن العصافري طيور انفعة مع أهنا أضحت من اآلفات الضارة يف البيئة الزراعيعة.
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واإلنسان الواعي بيئياً يرفض مثل هذه املعتقدات وأيخذ اجتاهاً معضاداً حنوهعا ،وهذا يدعو إىل ضرورة إكسابه مثل هذه
االجتاهات.
-6

السلوك حنو محاية البيئة :نظراً لألخطار اليت هتدد البيئة يف الوقت احلاضعر ورمبا بشكل أشد خطورة يف املستقبل،

فهناك ضرورة حلمايتها ،وقد بذلت ابلفعل بعض اجلهود يف هذا الصدد متمثلة يف إنعشاء األجهعزة واجملعالس واللجعان
واجلمعيات البيئية املختلفة ،كما صدرت القوانني والتعشريعات التعي اسعتهدفت محاية البيئة من األخطار اليت تتهددها.
ورغم أمهية هذه اجلهود ،فإنه من اخلطأ اعتبار مسألة صيانة البيئعة معسألة تنظمهعا النعواحي التعشريعية والعلميعة والتكنولوجية
وحدها ،وإةا هي مسألة تربوية ابلدرجة األوىل.
ولعل أمهية العملية الرتبوية هنا تكمن يف أهنا تزود األفراد ابخلربات الالزمة ويف مقدمتها االجتاهات املرجوة اليت جتعلهم
يسلكون إزاء بيئتهم سلوًكا راشعداً سعواء قبعل حعدوث املشكالت البيئية أو يف تعاملهم معها حال حدوثها ،ويؤكد بعض
الباحثني يف هذا اخلصوص إنه ميكن إحداث تغيري هائل يف سلوك األفراد حنو بيئتهم معن خعالل تغيري اجتاهاهتم على النحو
الذي يستهدف صيانتهم هلذه البيئة واحملافظة عليها.
مناذج من األنشطة لتنمية الوعي البيئي :
توجد هناك عدة توجيهات ضرورية إلجناز دروس الرتبية البيئية ومنها:
.1ربط الدروس املقررة ابلواقع البيئي املعني للمتعلمني.
.2ربط املفاهيم واملعلومات املدرسة مبيول الطالب.
.3تنويع اساليب ووضعيات وتقنيات التدريس والتنشيط.
.4صياغة الدروس وفق منطق حل املشكالت لتأكيد شخصية املتعلم.
.5جتاوز اجلوانب النظرية إىل جوانب العملية التطبيقية.
.6جعل الدروس وسيلة من وسائل اعمال العقل والفكر النقدي للتالميذ.
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.7جعل الدروس من ادوات تنمية روح املبادرة واالكتشاف واالبداع.
املدخل االندماجي(املتكامل):
وفيه يتم إدخال معلومات الرتبية البيئية يف مناهج مجيع املواد الدراسية املختلفة (علوم ،اجتماعيات ،داينة) ايث حتقق
التكامل بني الرتبية البيئية وهذه املواد ،فتصبح جزءاً من املادة الدراسية ،مثال :معاجلة مشكلة التلوث الضوضائي عند
دراسة األذن والسمع يف العلوم الطبيعية والصحة .ومعاجلة تلوث املاء عند دراسة الغالف اجلوي أو غازات اهلواء يف
اجلغرافية ،أو معاجلة تلوث املاء عند دراسة االهنار أو املسطحات املائية يف اجلغرافية ايضاً ،وحيقق هذا املدخل مفهوم
التكامل للنظام البيئي ،كما ميكن ان يعد املدخل األكثر تالئما للمرحلة االبتدائية من حيث تقدميها عن طريق التكامل
واالندماج.
اسرتاتيجية املشاركة أو ااتحة الفرصة للمشاركة يف االنشطة البيئية:
تعد مش ععاركة الطالب ابلنش ععاطات البيئية من افض ععل الوس ععائل لتحقيق اهداف الرتبية البيئية ،فهي تس ععاهم على اكتس ععاب
املعلومععات املتعلقععة ابلبيئععة ،و تنميععة املهععارات اليععدويععة ،و مهععارات التفكري االبععداعي كععاملالحظععة والقيععاس والتميز والتنظيم
والتصنيف.
كما تس ع ععاعدهم على اكتس ع ععاب مواقف و قيام كتقدير توازن البيئة و احرتامها و تقدير اجلهود املبذولة خلدمة البيئة ،كما
تزج الطالب يف املشع ععاركة الفعلية واختاذ القرارات املالئمة لصع ععيانة البيئة ،و جيري التخطيط هلذه االنشع ععطة و تنفيذ براجمها
يف مراكز االنشطة أو يف مدارس تطبيقية أعدت ملثل هذه املمارسات الرتبوية و غريها.
ومن االنشطة اليت ميكن ان يشارك فيها الطالب:
 -1القيام امالت النظافة داخل املدرسة وحديقتها أو حميطها (مثل مجع االكياس البالستيكية).
 -2اعداد جمالت حائطية للمدرسة ،أو جمالت صفية تتعلق ابلبيئة والسلوك البيئي.
-3استغالل مناسبة يوم البيئة العاملي لالحتفال به ،املوافق ( 5حزيران من كل عام).
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 -4اجراء مسع ععابقات حول موضع ععوعات بيئية معينة جتري على مسع ععتوى صع ععفوف املدرسع ععة أو بني مدرسع ععتني متجاورتني أو
أكثر.
 -5تشكيل جلان أو مجعيات اصدقاء البيئة تتوىل االشراف على االنشطة البيئية داخل املدرسة
أو حميطها .كتنظيم املعارض واملسع ع ع ععابقات ،وتثقيف الطالب من خالل اإلذاعة املدرسع ع ع ععية ملوضع ع ع ععوعات تتعلق ابألحداث
البيئية اجلارية كتلوث املاء أو التصحر أو التوعية الصحية.
-6غرس األشجار يف حديقة املدرسة وحميطها أو يف بيئتهم احمللية.
-7زراعة قطعة من األرض يف حديقة املدرسة أو جوارها والعناية هبا وتسميدها إبشراف املعلم.
 -8تربية بعض احليواانت االليفة داخل حديقة املدرسة كالطيور واالرانب.
 -9اقامة معارض بيئية ،تعرض فيها رس ع ععومات للطالب أو ص ع ععور فوتوغرافية ،تعكس ممارس ع ععات اجيابية أو س ع ععلبية لتعامل
االنسان مع البيئة.
-10اال تصال مبتخصصني يف البيئة والرتبية البيئية مثل أطباء الصحة العامة ،واملسؤولني عن التشجري والرتبويني ،ودعوهتم
إللقاء حماضرات يف املدارس حول النشاطات البيئية اليت ميارسوهنا.
 -11توجد هناك العديد من النشاطات البيئية اليت ميكن القيام هبا لتنمية الوعي البيئي لدى الطالب وزايدة معرفة الطلبة
ابلبيئة ،مثل :إجراء التجارب ،زايرة املتاحف ،قراءة اخلرائط ورمسها ،ودراسة العالقة اليت تربط االنسان ابلبيئة احمليطة به.
اسرتاتيجية الرسوم الرمزية (كاريكاتري).
الرس ع ععوم الكاريكاتريية حتمل يف طياهتا رس ع ععائل ،وترتك للقار أو املش ع ععاهد حرية التفس ع ععري ،وقد تكون ،مثل :هذه الرس ع ععوم
أحياانً أبلغ يف توصع ععيل الرسع ععالة من مقاالت أبكملها ،وللكاريكاتري أمهية ابلغة يف تطوير مهارات التفكري ،وتعويد الطلبة
على قبول أراء اآلخرين ،وبناء االجتاهات ،وتعزيز قيم النظافة واحملافظة على البيئة ،وما إىل ذلك.
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اسرتاتيجية حرية التفكري أو األسئلة املفتوحة:
وظيفة هذا االسلوب التحرر من القيود يف طرح االفكار هبدف حفز وتنشيط التفكري اإلبداعي من خالل توليد األفكار
املتتالية واقرتاح احللول من أجل حتسني البيئة.
املثال على هذه األسئلة املفتوحة مثل:
-1ماذا تفعل إذا وجدت صنابري املياه معطلة يف البيت أو املدرسة.
-2ماذا حيصل إذا جفت مياه اآلابر يف القرية.
 -3ملاذا تعترب وسائل النقل من أكثر امللواثت للبيئة يف املدينة ،وكثريا من األسئلة االخرى.
طريقة القصص:
القصة شكل من أشكال العرض احلي تقدم بواسطته املعلومات احلقيقية عن ظاهرة أو حادثة معينة وتساعد القصة على
إيقاظ انتباه الطالب وإاثرة عنصععر التشععويق عندهم ،وميكن للمعلم االسععتفادة من القص ع

يف تعليم األخالق البيئية أبن

يعوض قصصاً تعلم سلوكاً بيئياً صحيحاً.
طريقة املخترب:
املخترب كمعا هو معروف جزء ال يتجزأ يف الرتبيعة العلميعة وتعدريس العلوم وهو ابلتعايل القلعب النعابض يف تعدريس العلوم يف
مراحل التعليم املختلفة ،ويف الرتبية البيئية والتعليم البيئي ميكن اسع ع ع ع ع ععتخدام املخترب على نطاق واسع ع ع ع ع ععع يف فح

عينات

البيئة و ةاذجها.
كما ميكن دراسة عناصر البيئة بنوعيها الفيزايئي واحليوي ،ولكي حيقق املخترب اهدافه املنشودة يف التعليم البيئي ينبغي أال
يقتصع ععر على الدور التوضع ععيحي يف تعلم موضع ععوعات البيئة ،بل ينبغي ان يتعداه اىل الدور االسع ععتقصع ععائي (االسع ععتكشع ععايف)
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ال ععذي يتعلم الط ععال ععب من خالل ععه مف ععاهيم البيئ ععة وعلم البيئ ععة ،ويطبق طرق ،التعلم وعملي ععات ععه ،وينمي اجت ععاه ععات ععه وميول ععه
واهتماماته البيئية.
ولكي يتمكن الطالب من إجراء النش ع ع ععاطات والتجارب املختربية البيئية ،البد أن يتوافر لدى املعلم (معلم البيئة) عنص ع ع ععر
الرغبة واالس ع ععتعداد واالجتاه (االجيايب) والدوافع لذلك ،وابلتايل أن يكون املعلم ذا اجتاهات بيئية خمتربية إجيابية حنو العمل
املختربي البيئي ونشاطاهتا (وتطبيقاهتا) البيئية املوفقة.
طريقة التمثيليات:
ميكن يف جمال الرتبية البيئية عمل متثيليات عن موضع ع ععوعات مثل األمانة ،والصع ع ععدق ،وحب الطيور ،واحليواانت ،واحملافظة
على البيئة ومواردها.
-

مت تصميم األنشطة ابلرجوع إىل الكتاابت النظريعة والدراسعات السابقة ذات الصلة ابإلضافة إىل مساعدة املعلمات،

وقد روعي عنعد تصميم األنشطة تنمية اجلوانب املختلفة للمتعلم .واشتملت األنشطة على:
-

مناقشات واستقصاءات ملواضيع بيئية خمتلفة عنعد تنفيعذ األنشطة.

-

عمل جتارب علمية بسيطة.

-

عمل لوحات مجاعية.

-

سرد قص

-

ٍ
أغان وأانشيد واحتفاالت مرتبطة مبواضيع البيئة.

-

أشغال يدوية وأعمال فنية معربة تتناول مواضيع بيئية.

تتناول مواضيع بيئية.

ابإلضافة إىل أنشطة روتينية يومية تشمل خربات حسية يف جمال احملافظعة على نظافة البيئة ،والتأكيد على سلوكيات ترتبط
ابحملافظة على نظافة اجلسم واملكان والبيئة ،والرتكيز على أمهية املالحظة واملراقبة لدراسة املواضيع البيئية ،واملواضيع املختلفة
مثل التلوث ،وإعادة التدوير.
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نتائج الدراسة:
من خالل املقبلة مع الطالبات واملعلمات وعرض اإلطار لنظري واملنهجي توصلت الباحثة إيل جمموعة من النتائج ويعد
من أبرزها ما يلي:
 ارتفاع مستوي الوعي البيئي لدي الطالبات عينة الدراسة. تساهم األنشطة املمارسة يف زايدة مستوي الثقافة لدي الطالبات. تساهم األنشطة يف إكساب الطالبات مفاهيم التنمية املستدامة. متيل املعلمات إيل استخدام االنشطة الصفية يف شرح الرتبية البيئية. زايدة مستوي الوعي الصحي لدي الطالبات الاليت قمن مبمارسة األنشطة. يكتسب الطالبات جمموعة من املهارات البيئية من خالل ممارسة األنشطة ومن أمهها كيفية إعادة تدويراملخلفات واالستفادة منها يف جماالت شيتء.
توصيات الدراسة :توصلت الدراسة بناء على النتائج السابقة إىل عدد من التوصيات ،من أبرزها-:

)1

إدخال مقررات وبرامج ومناشط للرتبية البيئية ضمن اخلطة الدراسعية فعي كليات الرتبية وكليات إعداد املعلمني؛

وذلك من أجل إعداد وأتهيعل معلمعي املستقبل يف جماالت الرتبية البيئية.
)2

االستفادة من التجارب العاملية يف محاية البيئة واحلفاظ عليها.

)3

إعداد خطة اسرتاتيجية لدمج الرتبية البيئية ضمن منظومة التعليم العام ،ايث تشمل أهداف وبرامج وأنشطة

وآليات التنفيذ ،وتراعي قدرات وميول واستعداد ومستوى نضج الطالب.
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)4

التأكيد على أمهية الثقافة البيئية ،وضرورة تنمية الوعي البيئي لدى الطعالب يف مراحل التعليم العام ،فهم رجال

الغد ،وبرفع مستوى الوعي البيئي لعديهم سيجعلهم قادرين على التعايش مع البيئة إبجيابية.
)5

حتقيق الشراكة ورفع مستوى التنسيق بني وزارة التعليم والوزارات واهليئات ذات العالقة ابلبيئة ،أو اليت من املمكن

أن ختدم يف هعذا اجملعال.
)6

التنويع يف االسرتاتيجيات املستخدمة يف تنمية الوعي البيئي واالستفادة معن احلديث منها كالربامج وحنوها وعدم

االقتصار على الطرق التقليدية.
)7

عمل برامج تدريبية لرفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد اجملتمع.

)8

عمل دورات تدريبية لتأهيل املعلمني املختصني أبمور البيئة لرفع معستواهم يف أداء دورهم حنو طالهبم يف تلقينهم

مفاهيم البيئة ورفع وعيهم هبا.
)9

وضع خطة للنشاط املدرسي يشارك يف إعدادها الطالب ،وتتنعاول جمعاالت الرتبية البيئية ،وتستغل إمكاانت

املدرسعة كاإلذاععة املدرسعية واملعسرح واملسابقات وإقامة احملاضرات والندوات والرحالت والزايرات؛ من أجل ربط ما يتعلمه
الطالب يف املقرر املدرسي ابلتطبيق العملي يف تلك املناشط.

قائمة املراجع
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اوالً  :املراجع العربية:
األمحدي ،حممد بن عليثة (" :)٢٠٠٦دور علم النفس يف تعديل االجتاهات حنو البيئة" ،املؤمتر الدويل الثالث
لكلية العلوم االجتماعية" العلوم االجتماعية والدراسات البينية من منظور تكاملي" الكويت١٤٢٧/ ١١/ ١٤ ،هع.
األمسري ،حسن عبد هللا٢٠١٢( ،م)" :درجة تضمني املفاهيم البيئية يف كتب الدراسات االجتماعية املطورة
للمرحلة الثانوية يف ضوء مفاهيم الرتبية البيئية العاملية" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية،
قسم املناهج وطرق التدريس ،مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية.
با محدان ،صفاء نواف ( :)2018دليل إداري تربوي مقرتح لتعزيز دور مديري املدارس الثانوية احلكومية يف
األردن يف جمال املواطنة البيئية ،رسالة دكتوراه ،غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية.
با فارس ،حممود مجعة٢٠١١( ،م)" :الرتبية البيئية يف املناهج املدرسية" ،مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر
والتوزيع ،أربد ،األردن ،ص.٣٧
بو رزق ،نوار٢٠٠٨( .م)" :دور مؤسسات التعليم الثانوي يف نشر الوعي البيئي" ،رسالة ماجستري ،غري منشورة،
اجلزائر :جامعة منتوري.
حسن أمحد احاته ( :)2001البيئة واملشكلة السكانية ،القاهرة ،مكتبة الدار العربية ،ص.29
حسن ،مصطفى حممد أمحد (" :)٢٠٠٣فاعلية برانمج للتدخل اإلرشادي يف تنمية االجتاهات حنو البيئة لدى
عينة من طالب املرحلة الثانوية" ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،قسم الرتبية والثقافة ،معهد الدراسات والبحوث البيئية،
جامعة عني مشس ،القاهرة.
رحار فتحي حسن احاته ( :)2016تصور مقرتح ملنهج اجلغرافيا يف ضوء أبعاد التنمية املستدامة يف تنمية
الوعي البيئي لطالب املرحلة اإلعدادية ،رسالة دكتوراه ،غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة العريش.

1095

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

الرويشد ،فهد عبد الرمحن (" :)٢٠٠٥الكفاايت التدريسية الالزمة ملعلمة الروضة لتدريس اخلربات واألنشطة
البيئية يف دولة الكويت" ،جملة الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،العدد  ،١٢٧اجلزء الثالث ،نوفمرب.
سامل ،صالح الدين علي (" :)١٩٩٣االجتاهات البيئية لدى طالب جامعة القاهرة" ،رسالة ماجستري غري منشورة،
قسم الرتبية والثقافة البيئية ،معهد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة عني مشس ،القاهرة.
السبيل ،أمحد عمر (٢٠٠٠م)" :الرتبية البيئية املتضمنة يف كتب العلوم ابملرحلة املتوسطة" ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية ،قسم املناهج وطرق التدريس ،الرايض ،اململكة العربية السعودية.
السعود ،رات سالمة٢٠١٢( ،م)" :اإلنسان والبيئة"  -دراسة يف الرتبية البيئية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.
السيد املراكيب (2010م) :احلماية القانونية للبيئة من التلوث ،القاهرة ،دار النهضة العربية.
الشراح ،يعقور أمحد (" :)٢٠٠٤الرتبية البيئية ومأزق اجلنس البشري" ،عامل الفكر (اإلنسان والبيئة) ،الكويت،
العدد ( ،)٣اجمللد (، )٣٢ص.٥٨_١٧
صاحل عبد هللا جاسم ( :)2001االجتاهات البيئة لدى طلبة وطالبات جامعة الكويت ،جملة دراسات اخلليج
واجلزيرة العربية  ،اجمللد  ، 27العدد. 102
عبد اغواد ،أمحد عبد الوهار (٢٠٠٦م)" :املنهج اإلسالمي لعالج تلوث البيئة" ،الدار العربية للنشر والتوزيع،
القاهرة.
عبد احلي ،رمزي أمحد٢٠١٤( ،م)" :الرتبية البيئية يف ظل األلفية الثالثة" ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
العتييب ،خالد هويدي١٤٣٥( ،هو)" :دور الرتبية يف تنمية الوعي البيئي لطالب املرحلة الثانوية مبدينة الرايض من
وجهة نظر املعلمني" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية ،قسم السياسات الرتبوية،
الرايض ،اململكة العربية السعودية.
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عربيات ،تيسري؛ ومزاهرة ،أمين (" :)٢٠٠٩الرتبية البيئية" ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان.
عربية ،حلبي ( :)2017مسامهة الرتبية البيئية يف تشكيل الوعي البيئي :دراسة ميدانية على تالميذ مرحلة التعليم
الثانوي ،جملة التنمية البشرية  ،العدد  ،8نوفمرب 2017
عصر ،رضا (٢٠٠٣م)" :حجم األثر :أساليب إحصائية لقياس األمهية العملية لنتائج البحوث الرتبوية " املؤمتر
العلمي اخلامس عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس :مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة ،اجمللد
الثاين ،القاهرة  ٦٤٥ -٦٧٣:ص ص ،م ٢٠٠٣يوليو.٢١-٢٢
العلي ،نصر؛ والسعدي ،عماد(٢٠٠٤م)" :السلوك الضار ابلبيئة لدى طلبة الصفوف الثالثة األوىل :انتشاره
وتعديله" ،أااث الريموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية".
القاضي ،سارة علي فرحان ( :)2018مستوى وعي معلمي املرحلة األساسيمة يف األردن ابلتملوث البيئي وعالقته
مبستوى أخالقهم البيئية ،رسالة ماجستري .غري منشورة ،جامعة آل البيت ،كلية العلوم الرتبوية.
القحطاين ،سعد مشب ٢٠١٠( ،م)" :واقع الرتبية البيئية يف مقررات العلوم لتالميذ الصفوف العليا ابملرحلة
االبتدائية" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية ،قسم املناهج وطرق التدريس ،مكة املكرمة،
اململكة العربية السعودية.
كزيز ،أمال (2019م) :املدرسة اخلضراء حنو جمتمع تربوي مستدام :دراسة ميدانية ،اجمللة الدولية للدراسات الرتبوية
والنفسية ،العدد  ،4مارس  ،2019ص ص .176 – 152
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .98/1
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