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   :  النظامي : تعريف البيئة مبداها االجتامعي الشمويل*** 

التي تعيش فيها الكائنات و متارس فيها نشاطها و تستخدم فيها مقومات  ةهي مجموعة النظم الطبيعية و االجتامعي

  .ها حيات

فالبيئة مفهوم ذو طبيعة عامة يضم العديد من العوامل الطبيعية و الحيوية و السياسية و االجتامعية و الثقافية و 

  .االقتصادية التي تتفاعل مع نظامها التعليمي 

حصل تشكل  املكونات غري الحية و الكائنات الحية يف األنظمة البيئية موارد متاحة لإلنسان ي: موارد البيئة *** 

  .منها عىل مقومات حياته  

كاملاء و ,هو مجموع املواد يف البيئة التي يعتمد اإلنسان عليها و يؤثر فيها  أو يتأثر بها كليا :تعريف املورد الطبيعي _1

  الغابات و الفحم و الطاقة الشمسية 

  : ستمرار و االستفادة منها إىل تصنف موارد البيئة الطبيعية من حيث مدة بقائها و اال : تصنيف املوارد الطبيعية _2

  وهي موارد تظل دامئا متوفرة حسب التوقعات العلمية كاملاء و الهواء و الطاقة الشمسية : موارد دامئة _أ

وهي املوارد التي متلك القدرة عىل التجدد و االستمرار كالغابات و الرتبة و الكائنات الحية و : موارد متجددة _ب

إذا تعامل  ةتعامل اإلنسان معها بشكل جيد فالغابات و املحاصيل الزراعية هي موارد متجدد تجددها ريشرتط الستمرا

  .اإلنسان معها بشكل جيد 

و هي موارد قابلة للنفاذ ألن معدل تجددها يقل عن معدل استهالكها لذلك فهي موارد مؤقتة : موارد غري متجددة _ج

  بيعي و النفط أو ناضبة كالفحم الحجري و املعادن و الغاز الط

و كذلك تعد الكائنات الحية موارد متجددة إذا أحسن اإلنسان تربيتها و وضع القواعد و النظم التي تحد من صيدها 

 أو استهالكها 

 

 

  



  

  :التفاعل بني اإلنسان والبيئة*** 

فهو يتفاعل مع نظامه اإلنسان كائن متميز يف البيئة وهو أكرث الكائنات متيزا فيها : العالقة بني اإلنسان والبيئة _أ 

به ليتناسب مع متطلباته و احتياجاته، ويكّون النظام البيئي يف هذه العملية اإلبداعية  طالبيئي، فيحول ويعدل ما يحي

  . ويضع قواعدها و يجني فوائده 

الجديد إال أن اإلنسان الذي وضع نفسه خارج إطار أنظمته البيئية، بدأ التأثري عىل املحيط الحيوي نتيجة وضعه 

مام جعل للعديد من استثامرات اإلنسان جوانب تخريبية دون أن يدرك عواقب هذا , والتطور التقني املتسارع 

ويحدث لألنظمة البيئية تحت , وقد وصل اإلنسان اليوم إىل مرحلة حرجة تستدعي التأين وتفهم ما حدث , االستغالل 

ء التعديالت والتغذية الراجعة التي تعيد البيئة إىل التوازن املناسب وطأته و عندما يختل التوازن البيئي ال بد من إجرا

وبني ما ينتج عن نشاطاته ) املدخالت(و بعد إجراء التعديالت والتوازن املناسبني بني املوارد التي يتعامل معها اإلنسان 

  .ليصون البيئة ويحسنها) املخرجات(

مع البيئة مبراحل تطورية عكسية التدرج فيؤدي إىل ظهور  ننسامرت عالقة اإل : تطور عالقة اإلنسان مع البيئة_ب

  :وميكن أن منيز بني ثالث مراحل من تاريخ تطور املجتمعات البرشية وهي , املشكالت البيئية 

, مرحلة الصيد وجمع الغداء و تشكل أطول فرتة من تاريخ الجنس البرشي، وكان الناس رحالً يسعون وراء غذائهم _1   

لتأثري عىل بيئتهم صغريا جدا نظرا لصغر حجم جامعاتهم و بدائية تقنياتهم وترحالهم من منطقة ألخرى وقد وكان ا

  ساعد اكتشاف النار عىل إحداث تلك الجامعات أرضار أشد عىل بيئاتها  

  ة األرض  مارس املزارعون األوائل أسلوب الزراعة باقتالع الغطاء النبايت و حرثه ثم زراع:مرحلة الزراعة _2   

وقد جدد املجتمع الزراعي بقاءه بتدجني النباتات والحيوانات فشكل تحوال هاما يف عالقة اإلنسان مع البيئة ألن ذلك 

  . ساعد عىل استمرار و إقامة قرى دامئة 

ت صناعية تطورت املجتمعات الزراعية يف أوربة والواليات املتحدة  بعد الثورة الصناعية ،إىل مجتمعا:مرحلة الصناعة _

فقد زاد الطلب عىل الطاقة وتطورت وسائل النقل بشكل رسيع ونتج عن ذلك زيادة استغالل , أحدثت آثارا هائلة 

املواد غري املتجددة مام أدى إىل  تلوث املاء والهواء والرتبة وزادت النفايات الكيأموية غري القابلة للتحلل كالبالستيك 

  .النفط أرضارا فادحة بالكائنات املائية وقىض عىل أنواع كثرية منها  وأحدث إنشاء املوانئ وتحطم ناقالت

   :األخالقيات البيئية *** 

  .مثة رضورة للتأكيد عىل أخالقيات بيئية تتالءم  مع العرص الحديث وتحل محل األخالقيات البيئية السائدة 

وأن اإلنسان ليس . رضية تحتوي عىل موارد ال نهائية ترى األخالقيات البيئية السائدة أن الكرة األ : العقلية التخومية _1  

جزءا من البيئة فهو ميثل مركزاً خاصاً فوق الطبيعة وعليه أن يسيطر عليها ملصلحته و يقهرها وتزداد هذه النظرة 



  

ويف تلك املجتمعات أصبحت النظرة , بشكل خاص يف املجتمعات الحديثة القامئة عىل الصناعة والتقنية املتقدمة 

  . االقتصادية يف زيادة اإلنتاج واالستهالك قيامً اجتامعية بارزة وتسمى هذه األخالقيات بالعقلية التخومية 

تؤمن مبحدودية املوارد و أن اإلنسان جزء من البيئة وعليه أن ينسجم مع قوانينها :األخالقيات االستمرارية _2  

قات املتبادلة و املتكاملة بني مكونات النظم البيئية و النظم البيئية و تعيننا هذه األخالقيات عىل إدراك العال , الطبيعية 

و املتفاعلة كام تنعكس مسؤولية اإلنسان تجاه بني جنسه وتجاه األجيال القادمة وتجاه الكائنات الحية  ةاملتناظر 

  رد واستخدام املوارد املتجددة وتوجهنا األخالقيات االستمرارية إىل وضع خطط لصيانة البيئة وإعادة تدوير املوا, األخرى 

  :تعريف الرتبية البيئية ***  

فقد عرفت وزارة الرتبية يف القطر العريب . وعاملياً وتطورت لتصبح أكرث شمولية , تعددت تعريفات الرتبية البيئية ،عربياً 

عارف واملهارات والقيم واالتجاهات السوري الرتبية البيئية مبنهج تربوي لتكوين الوعي البيئي من خالل تزويد الفرد بامل

  . وحل مشكالتها والطبيعية كام تسهم يف حاميتها التي تنظم سلوكه ومتكنه من التفاعل مع بيئته االجتامعية 

عملية تكوين املهارات واالتجاهات والقيم : هي ( وعرفت املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم الرتبية البيئية  

م وتقدير العالقات املعقدة التي تربط اإلنسان           مبحيطه الحيوي وتوضيح حتمية املحافظة عىل الالزمة لفه

  ) .مصادر البيئة ورضورة حسن استقاللها لصالح اإلنسان وحفاظاً عىل حياته الكرمية ورفع مستوى معيشته 

  :وقد عرفت الرتبية البيئية عند املستوى الدويل بأنها

ىل توعية سكان العامل بالبيئة الكلية وتقوية اهتاممهم بها وباملشكالت املتصلة بها ، وتزويدهم عملية تهدف إ(( 

والحيلولة دون ظهور , باملعلومات والحوافز واملهارات التي تؤهلهم أفراداً وجامعات للعمل عىل حل املشكالت البيئية 

اهمة غري منقطعة ومسؤولية متواصلة لبناء وهذه العملية مستمرة مدى الحياة حتى توجد مس. مشكالت جديدة 

  ))هذه البيئة 

  :ومن التعريفات السابقة ميكن استخالص األسس التالية 

  ) .وعي اإلنسان بالبيئة الكلية ومبحيطه ( إنها تتضمن تكوين الوعي البيئي  -1

  .إنها عملية متكاملة للمعلومات واملهارات والقيم واالتجاهات  -2

  .هم العالقة املعقدة بني اإلنسان وبيئته الطبيعية واالجتامعية و الثقافية وتفاعالتها إنها تدعو لتف -3

  .إنها تدعو للعمل الفردي والجامعي من أجل حامية البيئة وحل مشكالتها  -4

  .إنها تربية شاملة لكل أشكال التعليم ، ومستمرة مدى الحياة  -5

  . يف حارضه ومستقبله  إنها تسعى لتحقيق الحياة الكرمية لإلنسان -6

   



  

  

   :رضورة الرتبية البيئية *** 

مام يبني أهمية إعداده , يعد اإلنسان الكائن الفّعال الذي  يؤثر من خالل أنشطته تأثرياً كبرياً  يف بيئته سلباً أو إيجاباً 

بينام يقبله السلوك , بل التغيري ثم إن القوانني البيئية التي تحكم العالقات بني مكونات البيئة ال تق. وتربيته البيئية 

  .اإلنساين ألنه يتشكل بالتعليم والرتبية 

وباملشكالت البيئية من شأنها أن تسمح بتجنب السياسة العشوائية يف , إن املعرفة الشاملة بعمليات القوانني الطبيعية 

بيئة فان الكثري من الناس يسيئون إىل فعىل الرغم من أهمية الترشيع البيئي وقوانني حامية ال, استثامر موارد البيئة 

... إشعال النار يف الغابات  , رسقة , ضوضاء عن قصد , رمي الفضالت يف غري أوقاتها وأماكنها: ( البيئة من نواحي عديدة 

  ) . الخ 

لرتبية والقانون مبفرده ال يكفي والبد من وجود رادع داخيل ينمو با,عىل الرغم من وجود قوانني محدودة للعقوبات 

  . منذ الصغر 

وبالرتبية يكتسب اإلنسان املعارف واملهارات واالتجاهات والقيم التي تساعده عىل التعامل العقالين الرشيد مع موارد 

  .وهنا تصبح الحاجة املاسة للرتبية البيئية من أجل صيانة  البيئة . البيئة 

  :نشأة الرتبية البيئية وتطورها*** 

, القدمية يف مختلف ثقافات الشعوب  افلها جذوره, ليست الرتبية حديثة العهد : بية البيئية الجذور القدمية للرت  -1

وجوهر القيم األخالقية البوذية يبدو يف العزوف عن , فالهندوسية تدعو إىل العطف و الحنان تجاه كل الكائنات الحية 

واألديان السأموية لعبت دوراً كبرياً يف . خدراتواالمتناع  عن الرسقة و الكذب وتعاطي امل, قتل املخلوقات الحية 

تحسني عالقة اإلنسان مبا يحيط به فاألخالقيات املسيحية تدعوا إىل الرحمة يف التعامل مع الطبيعة وحسن استغاللها 

ويف اإلسالم فإن استخالف اإلنسان عىل األرض يقتيض الرحمة وينهي عن التخريب والفساد وهي عالقة خدمة , بحكمة 

 .  وصيانة 

وهناك الكثري من املبادئ واألسس يف اإلسالم التي تحمي البيئة ) يف األرض بعد إصالحها  اوال تفسدو : ( يقول هللا تعإىل

  .اإلنسانية ومتنع بالتايل تدهورها 

لرتبية يف وجدان كل مؤمن وذلك لتحقق الحياة الكرمية لإلنسان وهي غاية أساسية ل يوقد أحيا اإلسالم الضمري البيئ

  .البيئية 

أولت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اهتامما بالرتبية البيئية ومن : الجهود العربية يف مجال الرتبية البيئية  -2

  :أهم أنشطتها 



  

  ) .واحد للتعليم األويل واآلخر للتعليم الجامعي ( إصدار مرجعني يف الرتبية البيئية   - أ

 . يف الرتبية البيئية ملراحل التعليم  إصدار ثالث وحدات متكاملة   - ب

  .عقد لقاءات تتعلق بالرتبية البيئية عىل مختلف األصعدة يف الوطن العريب    - ت

  :فلسفة الرتبية البيئية *** 

  :تتخلص األسس الفلسفية للرتبية البيئية مبا ييل

  .لحل املشكالت البيئية العامليأهمية العمل الفردي والجامعي  -1

 .الشعار العاملي للمهتمني بيئياً ,و مواطنني عامليني تشجيع وتعزيز من  -2

ينبغي النظر إىل املشكالت البيئية بدءاً من بيئة الفرد الداخلية التي متثل شخصه فالبيئة املحلية فاإلقليمية   -3

ويتطلب مواجهتها تكامل مختلف , تتصف املشكالت البيئية بالتعقيد , فالعاملية التي تشمل كوكب األرض 

 . وعليه تحمل مسؤولية تصحيح أوضاع البيئة , واإلنسان هو السبب يف املشكالت البيئية , رفة املع

إن التطور التقني واالستثامر الجشع من قبل اإلنسان ملوارد البيئة أثر عىل األنظمة البيئية  والتوازن البيئي يرتبط 

 .بسلوك اإلنسان الصحيح نحو املكونات البيئية 

وحامية , مثل احرتام اآلخرين , نس البرشي واستمرار وجوده عىل القيم التي ميتلكها الناس يعتمد رفاه الج  -4

 . موارد البيئة وخدمة اإلنسانية 

  :األهداف العامة للرتبية البيئية*** 

  :األهداف العامة داخل املؤسسات التعليمية أو خارجها عىل النحو التايل 1931حدد مؤمتر باريس عام

  .  الفرصة التعليمية لألفراد و الجامعات يف اكتساب خربات متنوعة و فهم البيئة و مشكالتها  إتاحة: املعرفة  -أ

معأونة األفراد و الجامعات عىل اكتساب الوعي و الحس املرهف بالبيئة مبختلف جوانبها و : الوعي   - ب

  . باملشكالت املرتبطة بها 

 . املهارات لتحديد املشكالت و حلها  معأونة األفراد و الجامعات عىل اكتساب: املهارات   - ت

اكتساب األفراد و الجامعات مجموعة من االتجاهات و القيم لالهتامم بالبيئة و املشاركة : االتجاهات   - ث

 . االيجابية لحاميتها و تحسينها 

 لحة إتاحة الفرصة لألفراد و الجامعات للمشاركة النشطة يف العمل عىل حل املشكالت البيئية امل: املشاركة   - ج

 

  : النظام البيئي 



  

و إن غياب أي جزء منها , مجموعة من العنارص التي تعمل متكاملة و متفاعلة فيام بينها : معنى النظام البيئي  -أ

  .فاإلنسان ميثل نظاماً و الرتبية نظاماً و املدرسة نظاماً . يؤثر عىل عامل النظام 

يتألف من كائنات حيه و مكونات غري حية من طاقة شمسية , كيان متكامل و متوازن : تعريف النظام البيئي  -ب

و كذلك الصحراء و , و متثل الغابة أحيائها و مكوناتها غري الحية نظاماً بيئياً متكامالً . و من التفاعالت املتبادلة فيه 

قوانني طبيعية منظمة وقد تنشأ بني مكونات النظام البيئي عالقات تخضع إىل , الخ ... البحر و النهر و بركة املاء 

  . تكفل دوامها و استمرار الحياة 

  : ميكن تقسيمها من حيث تدخل البرش إىل : أقسام النظم البيئية   - ح

  . تأثري اإلنسان كان فيها ضئيالً : نظم بيئية طبيعية  )1

 .طورها اإلنسان كاملدن و املناطق املزروعة و غريها : نظم بيئية مشيدة )2

ما مييز النظام البيئي هو التوازن الدقيق القائم بني مكوناته مع املرونة و  أهمإن : توازن النظام البيئي  -

  .الحركة

يعني املحافظة عىل مكونات النظام البيئي بإعداد وكميات مناسبة عىل الرغم من : تعريف التوازن البيئي )أ

  .نقصانها وتجددها املستمرين 

إعادة التوازن أو التغذية (الجو نتيجة الرتكيب الضويئ  فاألكسجني يستهلك خالل عملية التنفس ثم يعود إىل -

  ).الراجعة

جة بقايا الكائنات الحية بعد يوتستهلك النباتات العنارص املعدنية املوجودة يف الرتبة ثم تعود إىل الرتبة نت -

ذية يف تغ لموتها و األسامك تطرح فضالت عضوية فتقوم البكرتية بتحويلها إىل مركبات غري عضوية تستعم

االشنيات فتأكل األسامك هذه االشنيات وهكذا تختم الحلقة ويعود التوازن للنظام البيئي البحري ويحافظ 

 .البحر عىل صفاءه

 .وهكذا فان التغريات التي تحدث داخل النظام البيئي املتوازن ال تخرجه عن حالة التوازن  -

  :السالسل والشبكات الغذائية  ) أ

بتصنيع مركبات عضويه بامتصاص أشعة الشمس ) النباتات الخرضاء(ات املنتجةتقوم الكائن: السلسة الغذائية -1

تؤكل أكالت ) قوارض -حرشات(تؤكل النباتات بواسطة آكالت النباتات ,وتركيب غذائها و تأمني منوها و انتشارها 

  .النباتات وردها من قبل أكالت اللحوم



  

وهكذا فان جميع ,و أكالت اللحوم إىل عنارص أساسية  تنباتابتحويل ال) البكرتية املفككة(تقوم النباتات املحللة  -2

أشكال الحياة يعتمد بعضها عىل بعضها األخر مام يعرف بعالقة األكل باملأكول وتسمى هذا العالقة بني الكائنات 

 ) .بالسلسلة الغذائية ( الحية حيث يتغذى الواحد منها عىل اآلخر الذي يسبقه 

كثري من املستهلكات عىل أكرث من نوع نبايت أو حيواين مام يجعل سالسل الغذاء تتغذى ال: الشبكة الغذائية -3

فالشبكة الغذائية تتكون من عدة سالسل , تتداخل مع بعضها بشكل شبكة يطلق عليها أسم الشبكة الغذائية

 .  غذائية مرتابطة

  :املشكالت البيئية ومعالجتها*** 

  :مفهوم املشكلة البيئية ومستواها: أوالً

تعني املشكلة البيئية حدوث اختالف يف التوازن النظام البيئي ويحدث اختالف توازن النظام البيئي عندما  )1

فتتأثر بقية املكونات وتتبدل العالقات القامئة بينها فيصبح غري قادر عىل , يتم التأثري عىل احد املكونات واكرث

  .الحفاظ عىل توازنه السابق 

يجة السباب طبيعية أو برشية فقد ينشأ االختالل يف توازن النظم البيئية نتيجة لتغري تنشأ املشكالت البيئية نت )2

كام أن الفيضانات املدمرة أو , الرشوط الطبيعية كالحرارة أو األمطار أو الجفاف مام يؤدي إىل تبدل املناخ 

االختالل بالتوازن بسبب  وقد ينشأ, حرائق الغابات تؤدي إىل هجرة العديد من الكائنات الحية أو االنقراض 

  .إنشاء املصانع الكيأموية كام وتسبب الحروب املشكالت البيئية الناتجة عن اإلنسان 

  ) .ضغط السكان عىل البيئة ( مشكلة االنفجار السكاين *** 

 يتزايد سكان العامل بشكل مستمر ومتسارع كام عكست التوقعات البعيدة املدى رقم النمو السكاين عىل الصعيد

العاملي وقد أدت هذه الزيادات للسكان إىل أتساع الفجوة بني أعدادهم وبني املوارد يف البلدان الضعيفة الدخل 

كام أدت إىل إضعاف قدرة حكوماتها عىل توفري التعليم والرعاية الصحية  و األمن الغذايئ للناس و تحدث مشكلة 

لة عدم التوازن بني حاجاتهم املتزايدة لالستهالك وبني االنفجار السكاين عندما يؤدي تضخم عدد السكان إىل حا

  .املوارد املتوفرة 

  ) :املجاعات ( االنفجار السكاين ومشكلة الغذاء ) أ 

تشري دراسات األمم املتحدة إىل وجود ترابط وثيق بني النمو السكاين والتدهور البيئي والفقر والنمو السكاين 

د العامل غري املتجددة ومل يعد إنتاج الغذاء كافياً لسد حاجات النمو الرسيع بفرض ضغوطات هائلة عىل موار 

السكاين يف بعض مناطق العامل فانترشت املجاعات فيها وخاصة يف القارة اإلفريقية و ينتج عن هذه املشكلة 



  

سوء   طفل يعانون من) ماليني 10(يقل عن ميوتون جوعاً كل يوم عىل الصعيد العاملي ومثة ما ال) ألف 20(أن

  . التغذية 

  ) :الزحف العمراين ( االنفجار السكاين وتضخم املدن-ب

اسهم التزايد السكاين الرسيع يف إجهاد األرض والرعي املفرط واستهالك املياه مام أدى إىل تفاقم الجفاف وتصحر الرتبة 

  .ء الرزق لذلك فقد نزح سكان الريف للمدن سعياً ورا ةوغريها من مظاهر التدهور البيئي ونتيج

وقد أدت الزيادة املطردة يف عدد سكان املدن إىل امتداد أطرافها وضواحيها عىل حساب األرايض الزراعية واملراعي 

  .املحيطة بها 

و يؤثر تضخم املدن و ازدحامها بالسكان يف املناخ املحيل بسبب قطع األشجار ودخان السيارات واملصانع مام يؤدي إىل 

الذي ينترش فوق العديد من املدن كذلك تعاين املدن املكتظة بالسكان خاصة املدن النامية من  تشكل الضباب الدخاين

  .كام تعاين من تلوث املياه والهواء ومن الضوضاء , عدم كفاية موارد املاء والطاقة نتيجة استهالكها املفرط 

لوث املياه والهواء والتي تنتج عن تراكم املواد يسهم النمو السكاين الرسيع يف مشكلة ت: االنفجار السكاين والتلوث  –ج 

وذلك ألن ما يطرحه السكان من نفايات أصبح يفوق قدرة ) علب فارغة  -زجاج  –بالستيك  –أخشاب ( الصلبة 

وميكن تفادي املشكالت البيئية الناتجة عن تراكم نفايات السكان من خالل إعادة تدوير , العملية الطبيعية عىل تحليله 

  اداملو 

  ) .كالورق والزجاج (  

  :معالجة االنفجار السكني واملشكالت الناتجة عنها  -د

  .توعية السكان من مخاطر التزايد السكاين الرسيع  -1

 .رضورة تنظيم النسل وتحديد التوازن بني التنمية والسكان  -2

 .اتخاذ قرارات سياسية و اجتامعية و اقتصادية ملنع زحف السكان من الريف إىل املدن  -3

 .االهتامم بالزراعات الغذائية يك تعمل عىل تأمني حاجة السكان من املحاصيل الغذائية -4

 .تطوير االقتصاد يف الدول النامية -5

  مشكلة تدهور املوارد النباتية والحيوانية -2

  :ها والغابة زينة األرض و فوائد, تشكل الغابات و األرايض العشبية والزراعية مورداً أساسياً متجدداً وهاماً   - أ

  .فهي مصفاة طبيعية لغاز ثاين أكسيد الكربون وللدخان وغريهام من ملوثات الجو , تنقي الجو -

 .تحمي الرتبة من االنجراف  -

 .تخفف من أثر السيول  -



  

 .تدفع إىل الجو باألوكسجني -

 .تقدم مواد أولية للصناعات ولحاجات اإلنسان األخرى  -

 .تخفف حركة الرياح الرسيعة فتحمي املزروعات  -

 .تفيد كأموى للحيوانات  -

 .تقدم لإلنسان أماكن للراحة و االستجامم  -

يف املنطقة العربية إىل تدهور الرتبة واملناخ املحيل والحياة الحيوانية , و أدى قطع اإلنسان للغابات والرعي املفرط 

  .وبالتايل اإلخالل بالتوازن البيئي و ازدياد أثر الجفاف والسيول القوية , الربية 

طي البادية السورية مثاالً عىل هذا التدهور الهائل الناجم عن سوء استخدام اإلنسان للبيئة فبعد أن كانت البادية وتع

, غنية بحيواناتها منذ عدة قرون كالغزالن و األيائل و كانت مغطاة بالنبات الطبيعي القادر عىل تجديد نفسه باستمرار 

تراجعت نباتاتها تحت تأثري الرعي املفرط و اختل التوازن البيئي فيها  فقد انقرضت غزالنها بسبب الصيد املكثف ثم

  .وتحولت إىل منطقة متدهورة يف نباتاتها وتربتها ومياهها وحيواناتها 

مثاالً عاملياً فقد أدى إىل اإلساءة للنظام , وتعطي عمليات قطع الغابات بشكل واسع وغري منظم يف حوض األمازون 

 .ظهور مشكالت بيئية عىل نطاق عامليالبيئي االستوايئ و 

  :معالجة تدهور املوارد النباتية و الحيوانية  -

  .وتشجري مساحات جديدة , الحفاظ عىل رقعة الغابات املتوفرة  -1

  .إعادة زراعة املراعي والحشائش والشجريات الرعوية  -2

  . تبخر إقامة السدود السطحية للحد من فقدان املياه باالنسياب  السطحي وال -3

  . تحديد عدد الحيوانات املسموح برعيها يف وحدة املساحة األرضية  -4

  . الحد من الصيد غري املرشوع  -5

  :مشكلة تدهور املياه الجوفية *** 

, تعد املياه الجوفية من املصادر املائية الهامة يف الوطن العريب وذلك بسبب قلة الجريان السطحي بشكل عام 

فأدى استهالك  كميات كبرية من املياه الجوفية , جوفية يف الرشب واألغراض الزراعية و الصناعية وتستخدم املياه ال

أدى ذلك إىل هبوط منسوب املياه الجوفية أو نضوبها كام أن ذلك ) األمطار واألنهار والسيول ( تفوق معدالت التغذية 

  .يؤدي إىل زيادة ملح املياه 

 



  

  ) :ر التصح( مشكلة تدهور الرتبة *** 

هو تحول األرض التي كانت تستثمر زراعيا أو رعويا إىل أراىض غري صالحة لالستثامر الزراعي أو : التصحر  ) أ

وقد , التساع املساحات الجافة وشبه جافه منه  , الرعوي وتربز خطورة التصحر عىل اشدها يف الوطن العريب 

ألف كيلو مرت مربع وما تزال  60ما مساحته قرن األخري الغزت الصحارى من أراىض الوطن العريب خالل ربع 

  .  املناطق الهامشية الجديدة معرضة للتصحر

 :أسباب التصحر منها   ) ب

  ) . غري منظم ( اقتالع األشجار بشكل عشوايئ -1

  .الرعي املفرط يؤدي إىل إضعاف الغطاء النبايت والقضاء عىل إمكانية تجدده-2

  .إهامل األرايض الزراعية و تدهورها هجرة السكان من األرياف مام يؤدي إىل -3

  .منو املدن واتساعها عىل حساب األرايض الزراعية  -4

  . متلح الرتبة أو انجرافها  -5

كالحفاظ عىل الغطاء النبايت لتثبيت الكثبان الرملية واملحافظة عىل ) الوقاية ( الحد من أسبابه : معالجه التصحر) ج

  . شيد استخدام املياه يف السقاية الرتبة من التعرية ومن التملح برت 

  :و ضع خطة متكاملة ملعالجة التصحر وتشمل عىل  -

  ) .املسح البيئي   ( دراسة عنارص البيئة املتصحرة وخصائصها  -1

  .املناطق الهامشية  وضع خطه لوقف التصحر عىل-2

  .استصالح األرايض املتصحرة  -3

 

 

 

 

 

 



  

  :مشكالت التلوث ومعالجتها*** 

 .و تعني إلقاء النفايات مبا يفسد جامل البيئة ونظامها , التلوث كلمة ذات معنى عام : مفهوم التلوث  ) ب

هو كل ما يؤثر يف مكونات البيئة الحية وغري الحية أو حدوث تغري أو خلل : أما املفهوم العلمي الحديث للتلوث  

ظام وتفقده القدرة عىل أداء يف التفاعل الطبيعي بني مكونات النظام البيئي  بحيث تضعف من فاعلية هذا الن

  .دوره الطبيعي يف التخلص الذايت من امللوثات

باإلضافة إىل عوامل التلوث الطبيعية كالرباكني والعواصف الرتابية فان هناك عوامل برشية : أسباب التلوث   ) ت

 :منها 

  منو املدن وتزايد عدد السكان.  

  قيام الصناعات املتنوعة. 

 كثافة وسائل النقل وتنوعها . 

  سوء ترصيف النفايات املختلفة فقد ربطت شبكات مجاري الرصف الصحي من البيوت واملصانع

  .     إىل األنهار وشواطئ البحار مام جعل مياهها شبه خالية من الحياة 

أو تحطم ناقلة للنفط يف مكان ما من العامل فأن كل فرد  إشعاعيعند حدوث تلوث :التلوث مشكلة عاملية   - ث

هناك  أنكام و البيئية والدورات الطبيعية مع بعضها البعض  األنظمةذلك لرتابط , ذا التلوث معني بخطر ه

كحركة الرياح العاملية وحركات ,تنقل التلوث من مكان ألخر وتجعله مشكلة عاملية أخرىظاهرات طبيعية 

            .الت العاملية والتجارة واملواص النهريةاملياه البحرية  وخاصة التيارات البحرية وكذلك املجاري 

  : التلوث أنواع*** 

مكونات دخيلة وزاد يف تركيز بعض مكوناته : مختلفة  أنشطةعىل الهواء  اإلنسانلقد ادخل  :تلوث الهواء  -1

  َ◌يف الهواء فعىل سبيل املثال تبعث  مدينة نيويورك يوميا, السامة 

من الوفيات فيها %12وقد سجلت نسبة) د  النرتوجني نسبة كبرية من اكاسي +طن ثاين اكسيد الكربيت  3200(

   .بسبب تلوث الهواء وتسمم الجو 

 

 

 

 



  

  :  معالجة تلوث الهواء ***  

                                                  . ترشيعات تجدد معادالت تلوث الهواء التي تنطلق من املصانع ووسائل النقل نس -1

والوقود النفطي يحدث تلوثاَ اقل من الفحم  والغاز الطبيعي يحدث ,الوقود املستخدم  بأقلها رضراَ  أنواعري يتغ -2

 إلنشاءتحديد مناطق معينة  -3                                                                              .اَ اقل من النفط ثتلو 

   . الالزمةاملصانع خارج املدن مع اخذ االحتياطات الصحية 

استخدام  -5                                .استخدام طاقة نظيفة كالطاقة الشمسية والطاقة الناتجة عن الرياح  -4

                       .ء من املصانع ووسائل النقل للحد من مصادر التلوث والتحكم فيها التقنية املطورة التي تحجز ملوثات الهوا

ويبدأ هذا املقياس من ) دسييل(ينتقل عرب الهواء  وتقاس شدته بوحدة خاصة تعرف باسم :  التلوث الضوضايئ_ 2َََََََََََََََ

وتعد شدة الضوضاء بحدود  لألملمسببة  األصواتحيث تكون )130(إىل,شديد الخفوت  األصواتالصفر  حيث تكون 

  . د سبيل مام فوق مؤذيه) 80(

  :التلوث الضوضايئ  تأثري*** 

 نجهاز الدورافهي تؤثر عىل السمع و الجهاز العصبي  والهضمي والتنفيس وعىل  ,سلبية عىل الصحة  آثارللضوضاء  -1

 .ن لإلنساعمل الغدد وعىل التوازن النفيس و 

 .ينتج عنها فقدان القدرة عىل الرتكيز والشعور بالضيق ويحدث اضطرابات يف النوم  -2 

                                            . كام تحد من كفاءة االتصال,يجعل الكالم غري مسموع و بالتايل فهم الكلامت املنطوقة صعباَ  -3 

وعدم  ,وصعوبة الرتكيز , اإلمالئية األخطاءكثري من  أن,وقد دلت دراسة اجريت يف فرنسا عىل عينة من تالميذ املدارس 

 .فهم املعلومات عندهم ناتجة عن الضوضاء 

  : معالجة التلوث الضوضايئ*** 

                                                                         .السكنية و املدارس  األحياءاملصانع ومحالت الحرف اليدوية عن  إبعاد -1

 . عند الرضورة القصوى إالالتنبيه يف املركبات  آلةالتشديد عىل عدم استعامل  -2

 يبةقرالالتسجيل أو املذياع أو التلفاز يف املناطق السكنية أو املدارس  أجهزة أصواتالتشديد عىل عدم رفع  -3 

                    )دسييل  75(تتجاوزتضخيم الصوت يف املدينة بحدود  أجهزةأو استخدام  

 

 

 

 



  

  : تلوث املاء -3

  :املصادر البرشية لتلوث املاء  -أ

غوطة بيئة  تأثردى ما م. وتسقى بها املزروعات  األنهارالتي تحمل فضالت املنازل واملصانع والتي تصب يف املياه  -1

  والسيام منطقة الدباغات ؟, دمشق مبثل هذه املياه 

 كام حدث يف الكثري من املدن يف العامل ومنها مدينة,بفضالت املدن يؤدي إىل انتشار األوبئة  األنهارتلوث مياه  إنثم 

 وكل مخلفاتها مبا فيها مياه الرصف يف هذا النهر  إلغاءلندن التي تقع عىل نهر التاميز فقد درجت هذه املدن عىل 

إىل انتشار وباء الكولريا بني سكان مدينة لندن  أدىوقد , مياهه يف منتصف القرن التاسع عرش شديدة التلوث  أصبحت

  .بهاعدد هائل من سكان املدينة و املناطق املحيطة اة وفذلك  عنونتج  1853و1849يف الفرتة بني عامي 

حوادث تحطم ناقالت النفط   إنكام ,مخلفات املنشاَت الصناعية والسفن فيها  إلقاءتلوث املياه البحرية  بسبب  -2

هذا  ةأمثلومن ,ملناطق تحطمها  كام تقيض عىل الكثري من الكائنات الحية  املجاورة ئالبحرية والشواطتلوث املياه 

الشاطئ الفرنيس وكانت حمولتها من النفط  أمام 1978 عام)اموكو كاديز(الحوادث غرق ناقلة النفط العمالقة 

امتد هذا التلوث بفعل الرياح  دالبحر وقطن وقد تدفق مقدار من النفط غطى بقعة هائلة من مياه  )220000(

بحر ويلوث معظم الشواطئ الفرنسية الشاملية                         والتيارات البحرية ليغطي مساحات واسعة من سطح ال واألمواج

تلوث بخار املاء  -4                        . الكياموية األكسدةأو  تباملبيداتلوث املياه الجوفية الناجم عن تلوث الرتبة  -3

الكربيت الذي يتحد مع بخار املاء يف الجو  كسيدأالتي تتصاعد من مداخن املصانع ومنها ثالث  تبالغازايف الجو 

    .) الحمضية  األمطار( األرضويعطي حمض الكرببيتك الذي يذوب يف ماء املطر ويسقط عىل 

  :معالجة تلوث املياه  

 .سن قوانني خاصة تحد من وصول امللوثات إىل مصادر املياه  -1

   .عن الصناعة العادة االنتفاع بهاخلفة تمعالجة مياه املجارير واملياه املبتقنيات  األخذ -2

  . لدراسة مدى تلوثها ومعالجتها ,فحوصات دورية لعينات من املياه  إجراء -3
   .تكون ملوثة  وتنقيتها وتعقيمها  إنتقطري مياه الرشب املحتمل  -4

  :تلوث الغذاء   -4 
  : مصادر تلوث الغذاء  - أ
وانتقال املواد السامة عرب  )أو البحار األنهارالت يف كرش املزروعات أو رمي الفض(  الكيامويةامللوثات  -1

عدد من سكانها بأمراض  أصابتالجزر اليابانية التي  إحدىكام حصل يف , اإلنسانالسلسلة الغذائية إىل 
سبب رمي نفايات احد املصانع التي تحوي عىل  إنعصبية وحاالت عديدة من والدات مشوهة وقد تبني 

  .ومنها إىل سكان الجزيرة  األسامكوانتقال هذه املادة إىل  املجاورةار الزئبق املؤكسد يف البح
                                   .  بسبب التقادم الزمني األغذيةوقد تتلوث  ,)كالبكرتيا أو الطفيليات املختلفة ( امللوثات البيولوجية  -2

 األلبانو منتجات  واألطعمةتشكل املواد املشعة مصدر لتلوث الغذاء  كتلوث املحاصيل الزراعية   : باإلشعاعالتلوث  -3



  

  با ملواد املشعة الناتجة عن انفجار املفاعل النووي يف

  1986يف نيسان  )ترشنوبل ( 

                                                            ؟كيف نتجنب مخاطر التلوث الغذايئ ***

   .) املراحيض(وبعد استعامل املرافق الصحية , قبل وبعد الطعام  األيديالعناية بنظافة  -1

 .وكذلك التخلص من القوارض    , وخاصة الذباب , الحرشات  التخلص من -2

 -4                                                       .أو بيعها  األطعمة إعدادالقيام مبراقبة صحية كافية ومستمرة الماكن  -3

وعدم حملهم المراض  ,ن سالمتهم العاملني يف تصنيع املواد الغذائية للفحص الطبي واملخربي بشكل دوري لضام إخضاع

 (الغسيل الجيد للطعام الذي يؤكل طازجاَ  -5                                                           .قد تنتقل لتلك املواد 

يسهم التطور الصناعي  :التلوث الصناعي  - 5                                                                 .) الخرضوات والثامر 

الفضالت الناتجة عنه مام يلوث  إلقاءللبيئة سواء يف احتالل األرايض الزراعية أو  اإلساءةغري املنظم وغري املراقب يف 

***                                                                                                    .الهواء واملاء والرتبة والغذاء 

  :امللوثات الصناعية  أنواع

مليون شخص يتعرضون للتسمم باملبيدات  ) 5 (حوايل  إنمنظمة الصحة العاملية  أشارت :الكياموية املبيدات  -1 

معظم هذه الحوادث تقع يف الدول النامية لغياب  إنعلامَ ,منهم ميوتون نتيجة لذلك  ) الفآ 10– 5(سنوياَ وان حوايل 

استخدمت بشكل  إذا الكيامويةن املبيدات فاطرق االستخدام  وضعف الوعي الصحي وعدم معرفة, دريب برامج الت

 ألبانهاثم تنتقل إىل حيوانات الرعي وتظهر يف ,النباتات وتخزن فيها  أنسجةتنفذ إىل  إنعشوايئ وبشكل مفرط ميكن 

                                         .اإلنسان ويف لحومها ومنها إىل 

للبيئة  األرضارَ◌من  كثريالمن عوامل تلوث الرتبة ويسبب  الكياموية األسمدةيف  اإلرساف يعد : الكياموية األسمدة -2

وترض بحياة كثري من الكائنات الحية   املجاورةتترسب إىل املياه الجوفية وإىل املجاري املائية   ألنهااملحيطة بهذه الرتبة 

 .التي تعيش فيها 

 

 

 

 

 



  

  : الناتجة عن التلوث الصناعي اآلثار*** 

 آثارن الرتكيز املرتفع للمواد السامة يرتك فا إليهاوتيسء  ةبالبيئاالقتصادية واالجتامعية التي تلحق  اآلثارإىل  باإلضافة 

                                                                                               . الوفاة بعد مدة قصرية سيئة عىل الصحة فقد يؤدي إىل

النووية أو الخلل الذي يصيب املفاعالت النووية حيث ترتاكم  بأو التجار وينجم عن االنفجارات  :اإلشعاعيالتلوث  -6

صدورها مع الهواء أو املطار إىل مناطق بعيدة ويؤدي زيادة تركيزها إىل هالك   أماكنلوثات املشعة وتنتقل من هذه امل

يف  اإلشعاعاتناتجة عن تراكم  األبناءوالتشوهات الخلقية التي تنتقل إىل ,الرسطانية  األمراضمعظم  إن.الكائنات الحية 

بعد عدة  إال رال يظهقد  تأثريهن أل نشعر به  قد ال إننا اإلشعاعية التلوث يف خطورة مشكل ومام يزيد األعضاء الخاليا و

                                                                                           . سنوات

  

   : مشكلة تدهور طبقة األوزون*** 

فوق البنفسجية  واألشعة,الضويئ املريئ  وأشعة,لحمراء تحت ا األشعةمن , األرضيةإىل الكرة  إشعاعاتهاترسل الشمس 

ومنها غاز األوزون ويرتكب غاز ,الشمس عرب الغالف الجوي الذي يرتكب من مجموعة من الغازات إشعاعاتومتر ,

يف الجو  )كم  60(َ◌من مستوى سطح البحر وحتى ارتفاع  وهو يتواجد بدءا)  O3( ذرات من األوكسجني  3األوزون من

 ةالبنفسجية القادمفوق  األشعةيقوم األوزون بامتصاص معظم  ) كم 35 – 25 (بني  ترتاوحيرتكز عىل ارتفاعات  ولكنه

 األرضفانه يقوم بدور املظلة التي تحمي الحياة عىل ,األوزون يعد من الغازات النادرة  أن  من الشمس وعىل الرغم من

                                                        .والحيوان والنبات  اإلنسانبلتفتك  إليهااملدمرة  األشعةوتحول دون وصول تلك 

  ) البيئة سالح عاملي أزمة ( ةبالبيئاالهتامم العاملي *** 

نتيجة تدرجها  ام تزايدت مشاكلها تعقيداَ لك اإلنسانيةاملجتمعات  إنوالجديد  ,  ت وستستمر طويالأ دبحرب البيئة قد  

جمعيات وهيئات  إنشاءالترشيعات الناظمة لها أو  وإلصدارتلك املشاكل لتطور كلام سعت إىل سن القوانني يف سلم ال

الترشيعات البيئية ظهر عام  إصدار إن فنجد عىل سبيل  املثال, تلك املشاكل  إزالةواتحادات ووزارات تساهم يف 

الباعث للدخان الكثيف ويف  أنواعنع استخدام مبمن التلوث للحد  قانوناَ  )سن امللك ادوار األول(يف انكلرتا حيث )1272(

السيئة منع شارل  آثارهم فرض ريتشارد األول ملك انكلرتا رضائب باهظة عىل استخدام الفحم للحد من )1300(عام 

 رضاأل اسم  اآلنحركة البيئة مبا يطلق عليه  بدأتلقد , استخدام الغازات الكريهة )1382(السادس ملك فرنسا عام 

وكانت النتائج .عدد كبري من املتحمسني يف بعض دول العامل املتقدم وبخاصة يف امريكا )1970(وذلك حني تقدم يف عام 

م )1972(واستصدرت قوانني حامية حيوانات البحار عام 1970عام )وكالة حامية البيئة ( أنشئتو املبكرة مشجعة 

همها انعقاد مؤمتر استوكهومل عام أ و  )1974(ة مياه الرشب قوانني حاميوأيضا  )1972(وحامية الجو والبحر عام 



  

العلامء السياسيني ملناقشة قضية املحافظة عىل البيئة وقد تطور االهتامم بها من قبل علامء  آالفومبشاركة )1972(

املجتمع  كتابا عن1966كتاباَعن بيئة الحيوان وعام 1927 منرش عاالذي  )وان كتشارلز ال(كأمثال الحيوان والنبات 

مبشكالت البيئة يف  واإلنسانيةالحيواين كام جاء اهتامم علامء االجتامع وغريهم من املختصني يف العلوم االجتامعية 

يف أوائل القرن العرشين بفضل عامل  إال اإلنسانيةحيث مل يستخدم املنهج االيكولوجي يف مجال العلوم  متأخرةمرحلة 

وهكذا درج  )املجتمعات الزراعية  ىحدإل االجتامعي  حالترشي(يف كتابه الشهري  )شارل جاك ين(االجتامع االمرييك 

العلامء عىل دراسة املجتمعات من وجهة نظر بيئية ومع تفاقم املشاكل البيئية بدا التوجه إىل مجال الرتبية والتعليم 

                         . يف سبيل حل املشاكل البيئية ثواألبحاالدراسات  إجراء وعقد املؤمترات و استصدار القواننيلخدمة البيئة  وإىل 

  :الرتبية البيئية  أسس*** 

مربزة ان الثقافة املادية هي نتاج التقنية , مفهوم البيئة االجتامعية والثقافية  األسسهذه  تتناول :االجتامعية  األسس 

العالقات االجتامعية القامئة بني  أمناطالحسنة والسيئة للتقدم التقني من الناحية االجتامعية كام تدرس  اآلثار وتعرض

مفردات جديدة  بإضافة اإلنسانالبيئة الثقافية فهي بيئة ليستخدمها  أمااملجتمع  إليهاالتي يتقسم , والجامعات  األفراد

يتمثل يف ) مادي لال العنرص ا( المادي و عنرص  ,عنرص مادي : قافية من عنرصين البيئة الث تتكون, إىل البيئة الطبيعية 

 إلقاء, تمًآ وامل األفراحاالة يف استخدام مكربات الصوت يف غالعادات والتقاليد البدلية ونقصد بها غري السوية مثل امل

بني  السيارات والتي تعترب عامالَ وسيطاَ  يفالت التنبيه آ يف استخدام  و اإلرسافالقاممة من نوافذ العامرات إىل الشوارع 

 .والبيئة الطبيعية  اإلنسان

   : مفهوم البيئة الطبيعية تتناولالطبيعية  األسس***  

كل ما يحيط بالكائن الحي من عوامل ومكونات مادية  بأنها: الطبيعية تعرف البيئة و  اإلنسانالعالقة بينها وبني 

نطاق سيطرتنا  خارجا عنوهو ال يزال : عنرص غري حي  :ما عنارصها فهي أ بها  يتأثروحيوية يؤثر فيها هذا الكائن أو 

نظرنا  وإذاة والحيوانية الرتبة والحياة النباتي ليشم:  وعنرص حي )الجبال الشامخة  -مثل السهول املرتامية  (كبرش 

ظام البيئي وهو اقدر الكائنات الحية ند يف بيئته عىل المكائن حي يعت اإلنسانالطبيعية نجد  ةبالبيئ اإلنسانلعالقة 

  . قية تجاه بيئتهلالبيئية كام انه مسؤول مسؤولية خ األنظمةعىل تغري 

  

 

 

 



  

  :  )علم النفس البيئي (النفسية  األسس*** 

البيئية وتقديم  ابالقضايجة لعلم النفس البيئي رضورية كوسيلة لحل املشكالت املدنية املتعلقة الحا أصبحتلقد  

مام يجعل البيئة اكرث طواعية للبرش وللفهم وبدور ,توصيات بشاًن مراعاة النواحي الصحية والجاملية عند تصميم املباين

القرارات بشان  بإصدارببيئته الطبيعية ومبادراته  اإلنسانموضوع علم النفس البيئي حول الدراسة العلمية لعالقة 

لبيئة الطبيعية هي احد املؤثرات عىل اف وخاصة التلوث   أرضارهااملشكالت  البيئية التي تعاين الكائنات الحية من 

د النظري للرتبية البيئية بع اإلطارتقديم  أنوهكذا نجد  .  َ◌عن شخصيتنا َ◌رئيسيا وتشكل جزءا اإلنساينالسلوك 

بدنية تهدف للتعاطف واالحرتام وتقديم ما يف  أخالقجديدة تعنى عىل الفهم والتفاعل مع البيئة وعىل تبني  محاولة

الرتبية البيئية من نفسية واجتامعية وطبيعية متداخلة فيام  أسس أنالبيئة من كائنات حية وغري حية وبالتايل نجد 

كة بني فروع املعرفة كعلم النفس واالجتامع والعلوم الطبيعية وغريها و يف الء العالقات املشرت جبينها وتتيح الفرصة الست

  : عبارة موجزة 

ان الرتبية البيئية هي رد فعل عميل عىل التشويه البيئي سواء يف املجتمعات الغنية حيث ينشاً التلوث يف التصنيع أو يف 

                                   . املجتمعات الفقرية حيث ينشاً التلوث يف الفقر 

  :تعليم الرتبية البيئية يف املدرسة  أساليب ***

يناسب متطلبات املنهج ومستوى  طأو نشااختيار اكرث من اسلوب تعليم الرتبية ويقع عىل عاتق املعلم  أساليبتتنوع  

 طأو نشااسلوب  أيخالل َ◌للرتبية البيئية ينبغي تحقيقه من  عاما الطالب والوسائل واملوارد املتاحة وهناك هدفاَ 

كتساب مهارات من البيئة  وبناء مواقف امعلومات عن البيئة و  :يتضمن تعليم الرتبية البيئية أنتعليمي بيئي وهو 

                                                                                                           .  وقيم من اجل صيانة البيئة وتحسينها

تكون املشكلة  أنيشرتط ) الرشوط (  :التدريب عىل حل املشكالت وطريقة التفكري *** 

وتناسب قدراتهم وتثري اهتامماتهم وتشجعهم عىل اقرتاح ,املطروحة واقعية ومرتبطة ببيئة الطالب املحلية ومواردها 

                                                                                                      .حلول متعددة مفتوحة 

 

 

 

  

  



  

  :خطوات التدريب عىل حل املشكالت *** 

  .ة معينة يئيعرض مشكلة ب -1

  . مناقشة املعلم للمشكلة مع الطالب  -2

     .الحلول املناسبة  واقرتاحكتابة تقرير من قبل كل طالب عن املشكلة  -3

   :ويكون من خالل  تقويم تعليم الطالب -4

  .قشات املفتوحة اتقويم مرحيل مستمر من خالل املن  - أ

         .تقويم نهايئ من خالل تقارير الطالب واتخاذ قرارات بالحلول   - ب

  :التي يراد تقوميها يف الرتبية البيئية  األساسية األمور ***

  : الرتبية البيئية  إليهاالنتاجات التي تهدف ,تعد املعلومات واملهارات واملواقف والقيم  

  .البيئةوتعرب عن درجة املعرفة التي يلقها الطالب عن ) عن البيئة (املعلومات  -أ  

و واملشاركة  اإلقناعالبيئة ومهارة   وتعني قدرة الطالب عىل املامرسات املبارشة لتحسني )من البيئة (املهارات  -ب 

  .البيئية و حل املشكالت , اتخاذ القرار

وتشمل املواقف  ,وتعرب عن الجانب االنفعايل من اجل الرتبية البيئية ) من اجل البيئة وتحسينها ( والقيم املواقف  -ت

    .وتقدير العيش يف بيئة نظيفة , بتعامل الطالب بشكل رشيد مع مكونات البيئة 
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