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من أجل التنمية    عليمية فى تحقيق التربية البيئيةدور النظم الت
 دراسة مق ارنة   –المستدامة باليابان وسنغافورة ومصر  

               [10] 
 (3) عبد العزيزأحمد محمد  -(2)ريهام رفعت محمد  -(1)حمدى أحمد حسن محمد

جامعة عين ، معهد الدراسات والبحوث البيئية( 2مركز الفسطاط للدراسات واإلستشارات ( 1
 ( كلية التربية، جامعة عين شمس 3شمس 

 

 الُمستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتطوير عمليةة التربيةة البيئيةة مةن اجةل الت ميةة 

وفي سياق هةذا الهةدف العةام تسةعى الدراسةة إلةى الت صةيل ، المستدامة  بجمهورية مصر العربية
لمقار ةة  اليابةان ال ظري للتربية البيئية  في ضةوء الفكةر المعاصةر، والتعةرف علةى  بةرات دول ا

فةي مجةال التربيةة البيئيةة ودور ال ظةام التعليمةى فةى تقةديم ال بةرات وا  شةطة  وس غافورة ومصر
ومةةةد  ، وا ةةةل التربيةةةة البيئيةةةة فةةةى جمهوريةةةة مصةةةر العربيةةةةوكةةةذلل الو ةةةوف علةةةى ، المتعلقةةةة بهةةةا

ا  ةةةتبف بي هةةةا وبةةةين الةةةدول األ ةةةر ح باإلضةةةافة إلةةةى تحديةةةد معو ةةةات عمليةةةة التربيةةةة البيئيةةةة 
وفى ضوء طبيعة المشكلة وحدودها واهدافها، اتبعت الدراسةة المة ه  بجمهورية مصر العربية ح 

ء دراسةةة وصةةفية تحليليةةة لوا ةةل التربيةةة البيئيةةة جةةراإمةةن  ةةبل إجةةراءات عمليةةة تشةةمل  المقةةارن،
عةةن طريةةق وصةف وتحليةةل وتشةة ين وا ةل ال ظةةام مةةن  ةةبل ، بةدول اليابةةان ومصةةر وسة غافورة

جةةةل التشةةةابل او للو ةةةوف علةةةى  الدراسةةةات والبحةةةوث ال ظريةةةة والكتةةةا والمراجةةةل وال شةةةرات واألدلةةةةح
 وا  تبف بين اوضاع التربية البيئية بدول المقار ةح

بشكل عام   يتم تدريس التربية البيئية فى  صلت الدراسة إلى عدة  تائ  من اهمهاوتو 
، ولك ها تتكامل مل مواضيل م تلفة مثل العلوم والدراسات كموضوع مستقل دول المقار ة

للمعلمين با تيار موضوعات متعلقة بالتربية البيئية في فى دولة اليابان ا جتماعيةح وُيسمح 
ن العملية التعليميةح  ترعى وزارة التربية والتعليم والبيئة عملية التربية البيئية فى دول المقار ة وا 

تعتبر عمليات التعليم والتعلم هي الشاغل الرئيسي لوزارة البيئة  بي ما تهتم كا ت دولة س غافورة 
 الجغرافيا مادة  بل من بشكل عام تقدم التربية البيئية فى المقام األول المحتو حوزارة التعليم ب

 المدارس في ا جتماعية الدراسات  بل ومن الثا وية المدارس في البيولوجيا مادة  بل ومن
 الم اه  عن ال ارجة األ شطة) البم هجية األ شطة تعد، ذلل إلى باإلضافةح ا بتدائية
دول المقار ة   برات من وا ستفادة للبحث، ال ظري اإلطار مراجعة ضوء وفيح ( الدراسية
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 تم، التربية البيئية بجمهورية مصر العربية لوا ل  تائ  من الدراسة إليل وما توصلت األج بية،
 التربية البيئية بالمدارس المصريةح عملية لتطوير تصور مقترح وضل

 

 الُمقدمة
 السياسة و تعد الدول، جميل فى العامة السياسة اركان اهم احد التعليمية السياسة ُتمثل
 فى المؤهلة البشرية الم رجات وتعليم وتدريا وت مية إعداد فى رئيسا   مصدرا   التعليمية
 فى المجتمل يحتاجها التى وا  تصادية  والثقافية،  والتربوية، وا جتماعية، العلمية المجا ت

 ح مستوياتل م تلف فى ال مو ودعم الر اء تحقيق
 واشمل اعم  ظام من جزء هو م فصب، بل  ظاما ليس التعليمى ال ظام ناشل فى  و 

 ال ظام وهذا، ككل والمجتمل التعليمى ال ظام بين متبادلة وثيقة فالعب ة وعليل، المجتمل هو
 السياسية والعوامل القو  وا ل من يشتقها ولك ل  فسل، من صفاتل يشتق   التعليمى

 حفيها ومؤثرا بها متاثرا معها، يتفاعل التعليم فإن ثم ومن والثقافية، وا جتماعية وا  تصادية
فالتغيرات التى تصيا مجا  من ، مر وا لان التفاعل بين هذه القو  اساس اعلى 

مما ي عكس بدوره على  المجا ت بطبيعة الحال ُتحدث ردود افعال فى المجا ت األ ر ،
 (2009باس ت،التعليمى بشكل مباشر او غير مباشرح )ال ظام 

 الت مية جهود واجهت ا فقد ذكرها السابق العوامل فى المتسارعة للتغيرات و تيجة
كو ية  ابعاد  يراا واكتسبت، البيئية المشاكل من طويلة بقائمة وا  تصادية ا جتماعية

، وا  تصادية المادية جوا بها على الت مية  صر المستحيل من غدا ولقد، (2002، ال ولى)
 والقا ون، العدالة مقتضيات مل توافقا   اشد جعلها الملح من بات التى الدولية والصرعات
 كل با تصار ا ، العالمية وا يكولوجيا ال طيرة والتطورات، التسليح وسباق الت لف ومشكبت

 حمستقبل ا الى بال سبة  يمة يمثل ما
 الت مية مصطلح محلل ليحل التبشى فى التقليدية الت مية مصطلح بدا وبالتالى

 محل  1987  عام فى"  برو تب د لج ة تقرير" فى تضمي ها م ذ اصبحت والتى، المستدامة
 (2010جيد ز،) بالبيئةح المع ية للجمعيات رئيس اهتمام
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 ال ظم على ا عكاستها لها معاصرة عالمية تحو ت ه ال ان سبق مما و ست لن
 حال ظم هذه من الملحة متطلباتها ايضا ولها، التعليمية

 ادوارا تلعا الم تلفة ا جتماعية المؤسسات فإن، للت مية الشامل المفهوم من وا طب ا
 بمؤشراتها الت مية  حداث الموجهة الواعية المجتمعية العملية  لق فى م ها لكل محددة

 إحداث فى متميز بدور المؤسسات تلل بين من التربية وتحظىح والمع وية المادية ومعاييرها
 لكو ها الت مية مؤشرات من مؤشر بذاتها التربية إن على عبوة استمراريتها وضمان الت مية
 ح الت مية تحققها التى ا ساسية الحاجات إحدا 

 مفترق ع د البيئية التربية اصبحت، العالمية وا يكولوجية البيئية األزمات استمرار ومل
 ذلل ويرافق البيئية والمعارف بالمهارات المجتمل تزويد هو المتو ل دورها ف صبح، الطرق
 ال برات بعض  فى  قن ه ال إن فيل شل   ومماح المستدامة الت مية لتحقيق الملحة الحاجة
 لتطوير اولوية تشكل ان المفترض من والتى المستقبلية البيئية السياسات واضعى  لد   البيئية

 توجيل الى البعض دفل ما وهو، بالبيئة  تلحق التى ا ضرار من المزيد لم ل البزمة المهارات
 البيئية التربية ان إلى ا  تقادات هذه وتشير ا  يرة الفترة فى البيئية التربية الى ا  تقادات

 التى المشاكل  ن ال ط  بعض يشبوه ربما التصور وهذاح البيئى التدهور و ف فى فشلت
 وهو ا ر سبا ه ال ولكن البيئية التربية فى المتبل ال ه  لفشل طبيعية  تيجة ليست   شات

ن، البيئية للتربية م تلفة اساليا ه ال بان تعترف   ا بحاث ان  يتم  لوا م تلفيين ال اس وا 
ح المع ية ا طراف  بل من جدا م تلف بشكل البيئية التربية ومحتو  دور عرض

O'Malley,2014)) 
 بعدها ومن  البيئية التربية وم اه  اساليا فى ا تبف ه ال نا، المبدا هذا من وا طب ا

 والسياسية ا جتماعية العوامل فى ت وع ه ال وايضا المستدامة الت مية اجل من التعليم
 الدراسة هذه  بل من  قوم سوف والم اه ، ساليااأل هذه ب وعية ترتبط التى وا  تصادية

 بها الم وط والم اه  ا ساليا هذه  فى تؤثر ومازالت اثرت التى العوامل هذه على بالتعرف
 هو ما  معرفة ل ا ليتث ى التعليمية ال ظم  بل من الوا ل على تترجم والتى  البيئة على الحفاظ
 تحقيق فى  جحت مد  ا  والى تتبعها التى والسياسات ال ظم هذه بل تقوم الذ  الحقيقى الدور
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 المتزايدة ا حتاجات من التعليمية ال ظم وتقويم  قد المعاصر عالم ا فى اصبح ولقدح ذلل
 الضروريات احد  المقار ة الدراسات وتعد، التعليم  ظم بتطوير والمهتميين القرار لص اع

 التربوية وال ظريات التعليم  ظم بدراسة تع ى   ها ا حتياجات هذه تلبى التى للتربية ا ساسية
 ا فادة تحقق عالميا،كى ا  تشار واسعة م هجية اساليا وفق الم تلفة الببد فى وتطبيقاتها
 وا  تبفات والتفاوتات المشكبت على التغلا على القدرة مل الدراسة هذه من المطلوبة
 (2015،بيومى ح) الم تلفة الدول بين الثقافية

 على ا تيار ا و ل عالميا التعليمية ال ظم تقدم فى المستجدات  را على ا طبع وبعد
 و  الجامعى،  بل ما التعليم مراحل وتحديدا واليابان س غافورة دولتى الدراسة حدود تكون نا

 تلل فى المتمثلة لس غافورة الفريدة بالتجربة يشيد ان ا  والتعلم التعليم ثورة عن لحديث يمكن
 ه ا  ذكر ان ويكفى، الحق التعلم مجتمل صوا حثيثا تتقدم التى الض مة المجتمعية القافلة

 بتدريا ملتحقون س ة 64-16 والذين تتراوح اعمارهم بين السكان % من 23 على يزيد ما ان
 ح(2005، ) بيل،  اديةح  العمل لسوق المتغيرة للمطالا تلبية م ظم

 اراءهم ا تلفت اليابا ية التجربة سر يكتشفوا ان حاولوا الذين فكل، اليابان دولة وكذلل
 واعترفوا با جماع عليل اتفقوا واحد سبا ه ال ولكن التجربة هذه وسر التفوق اسباا حول
 دور من بداية التعليم إ ل الوحيد السبا يكون   وربماح المعجزة اسباا احد ب  ل جميعا

 حمصر فى التعليم عن الشكلية ال احية من ي تلف   والذ  الجامعات، حتى الحضا ة
 

 ُمشكلة الدراسة
 ه ال المحلى الصعيد وعلى، معها والتعامل البيئية بالقضايا العالمي ا هتمام م طلق من
 سلبية ثارآ من تحملل بما الم ا ية التغيرات  ضية راسها وعلى ا هتمام تستدعى  ضايا

 الكلية ا ثار تقدر حيث،  ان بوجل والزراعة عام بوجل المصرية الحياة على وم اطر
 بحلول دو ر مليار 10.7 ب حو المصرية الزراعة على لم ا ية للتغيرات السلبية ا ثار لم اطر

 المحيطة البيئة على للحفاظ كافية والقوا ين التشريعات تعد ولم( 2011عرفات،) 2030 عام
 الت مية اجل من البيئية التربية دور تفعيل هو البيئة على للحفاظ ا ليات احد واصبح، باإل سان

 المستدامةح
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  وعا مت  رة مراحل فى مازل ا ا  ا ا  مصر فى المبذولة الجهود بعض وجود من وبالرغم
 وران فرج اهلل ( ودراسة 1999محمد الراعى )، وهذا ما اكدت عليل دراسة صابر سليم ما،
حيث اكدت الدراسات على ا ل بالرغم من إد ال برام   ،(2016ودراسة هبة شاهين )، (2016)

 والمدرسين البيئية، األ شطة إلى افتقار التربية البيئية فى الم اه  الدراسية  إ  ا ل مازال ه ال 
 التربية وزارة فإن ذلل، على وعبوةح الدراسية والم اه  المدرسية الكتا وضعف المدربين، غير

 حالبيئية واأل شطة دوراتلل اهتماما تولي   التعليم
 كان إذا أل ل المجال هذا فى التقدم من المزيد الى التطلل علي ا يفرض الوا ل ان إ 
 تكون حتى التعليمية، لل ظم ضرورة اكثر التربوي التجديد فإن العصر سمات من سمة التجديد
 واستجابة اإلطار، هذا وفى تطويرها، فى وا سهام المجتمل، احتياجات تلبية فى فاعلية اكثر

 هذه رصدت كما التعليمية،  ظمها تطوير الى الدول بعض سعت المعاصرة العالمية للتحو ت
 ح(2005، ا رون عبود،ح )فيها للتعليم ض مة ميزا يات الدول

 

 أسئلة البحث
 التعليمية النظم ما مدى تلبية" :التالي الرئيس السؤال هذا فى الدراسة مشكلة تتلخص ولهذا

 أجل من البيئية التربية لتحقيق التعليمية مصر وسنغافورة للحاجاتاليابان و بدول 
 " المستدامة؟ التنمية
 :االتية الفرعية االسئلة الرئيس السؤال عن ويتفرع

 المقار ة؟ دول فى المستدامة الت مية اجل من البيئية التربية تحقيق سالياا ما -
 ؟لتربية البيئية لد  دول المقار ةوجل الشبل وا  تبف فى تطبيق اما ا -
ما التصور المقترح لتحقيق التربية البيئية من  بل ال ظام التعليمى فى مصر فى ضوء  -

  برات دولتى اليابان وس غافورة، بما يتبءم مل وا ع ا الثقافى وا جتماعى؟ 
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 أهداف الدراسة  
من اليابان وس غافورة  فى كل  ا  تبف بين ال ظام التعليمي و التعرف على اوجل الشبل  -1

 ومصرح
 المقار ة فى مجال التربية البيئية من اجل الت مية المستدامةح دولالتعرف على  برات   -2
وضل تصور مقترح لتحقيق التربية البيئية من اجل الت مية المستدامة فى مصر فى ضوء  -3

مكا ات المجتمل المصر   يح برات دولتي المقار ة، بما يتبءم مل ثقافة وا 
 

 إجراءات الدراسة
فى دراسة ال ظم التعليمية دراسة مسحية وتتل ن  سوف تست دم الدراسة طريقة بيريدا 

 إجراءات العمليةمن  ربعة مراحلا يتطلا است دام الم ه  المقارنو  (2003تحليلية )بكر،
 وهى: 

 ح Descriptionالوصف  -1
 ح Interpretation التفسير -2
 ح Juxtapositionمرحلة الم اظرة  -3
 ح Comparisonالمقار ة  -4

 حدود الدراسة  
بدول  ا  تصار على مراحل التعليم ما  بل الجامعي :سوف تلتزم الدراسة بالحدود التالية

 حالمقار ة
  منهج الدراسة

ويعرف مجمل ، فى ضوء طبيعة المشكلة وحدودها واهدافها، تتبل الدراسة الم ه  المقارن
اللغة العربية )الم ه  المقارن( ب  ل "مقابلة األحداث واآلراء بعضها ببعض، لكشف ما بي ها 
من وجوه شبل او عب ة "، حيث تعتبر "المقار ة والمواز ة من العلوم اإل سا ية، بمثابة 

 (2005)عبود وا رون، “ المبحظة والتجربة من العلوم الطبيعية 
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 الدراسات السابقة
هدفت هذه Maki SHIMIZU، Haruhiko TANAKA (2000 :) دراسة (1)

الدراسة الى مقار ة وضل التربية البيئية فى السويد ب ظيره فى اليابان فى إطار التعليم 
  ال ظامي/ التعليم غير  ال ظامي

 :التاليوجاءت النتائج على النحو 
 ا جتماعية فى كب البلدينحتم دم  التربية البيئية فى م اه  العلوم والدراسات  -
 فى كب البلدينح ال ظامي/غير  ال ظاميه ال فرق كبير بين التربية البيئية فى التعليم  -
/ غير  الرسميالتربية البيئية كا ت اكثر اهمية فى السويد من اليابان على مستو  التعليم  -

 الرسميح
هدفت هذه الدراسة إلى مقار ة ت فيذ التربية Jenny Radeiski  (2014 :) دراسة  (2)

 والما ياحفى كب من السويد  ا بتدائيةالمدارس  البيئية فى

 وتوصلت نتائج الدراسة إلى:
ان التربية البيئية لها دور معترف بل ومقبول في المدارس في السويد والما ياح ولوحظ عدم  -

 ومهامهاحوجود فرق كبير في الفهم العام للتربية البيئية 
على الرغم من ان السويد والما يا، ت تلف هيكليا وثقافيا )كما اشارت الدراسة فى فصلها   -

ان هؤ ء الطبا كان فهمهم   الطبا إيضا فى عدد السكان وبالتالي في عدد او  (،ا ول
 للتربية البيئية متشابل جداح

السويدية  ةارسح ا بتدائيالمدتم تدريس التربية البيئية فى إطار متعدد الت صصات في  -
 حوالفن والرياضياتالبيئية فى مواد مثل اللغة األلما ية  تضمين التربية واأللما ية وتم

لهم معلمي المدارس ا بتدائية او المعلمين بشكل عام في السويد في القطاع العام يقدم  -
 المجتملحمن ا حترام من  بل  الكثير

وه ال  ةاأل يرة جيدبشكل عام و صوصا في الس وات  فى الما يا لم تكن اوضاع المعلمين -
عمل المعلم بسبا زيادة عدد الطبا فى لفصل  وتؤثر علىضغوط كبيرة في المدارس 

 الواحد فى مقابل عدد  ليل من المعلمين وهو ما ا ره المعلمين فى الما يا اث اء المقاببتح
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الما ياح والسبا هو ان السويد   تركز البيئية بطريقة اكثر فعالية من  السويد التربيةت فذ  -
 تعددحفقط في موضوع واحد مثل الما يا بل ه ال 

 تبدا السويد مل مرحلة الطفولة في و ت سابق من الما ياح  -
  المعلمينحلد   والدوافل م تلفةه ال فرق في الم اه  الدراسية   -
 إطار جماعيح  التعلم في تست دم السويدحين  فرد  في التعلم بشكلتست دم الما يا  مط  -
عن السويد  ولك ها مت  رة البيئية،هذا   يع ي ان الما يا   يوجد لديها الوعي والتربية  -

 وتحتاج الى اللحاق بهاح
وتجريبيا  الكشف  ظرياالهدف من الدراسة هو : O'Malley, Sarah (2014) دراسة (3)

لى اي إيرل دا البيئية فيتقوم عليها فكرة التربية  الذيواستقصاء ا ساس المفاهيمى  ، وا 
 الطريقة،مد  يمكن إعادة ربط األطفال مل البيئة الطبيعيةح تبدا الرسالة مل فرضية ان 

تغيرت بشكل كبير في العقود  الطبيعية  دوال برة التي يتفاعل بها األطفال لفهم البيئة 
ال ظامية للتعلم من العالم الطبيعي فى  األ يرةح فقد تضاءلت بشكل ملحوظ الفرن غير

استبدال  الطلقح ولقد تمم ظم، من  بل اللعا التجريبي لألطفال في الهواء  رإطار غي
الذي اصبح يشكل  البيئية،هذه الفرن التعليمية من  بل اسلوا اكثر رسمية فى التربية 

لبحث تحليب متعمقا ب اء على بقوة جزءا   يتجزا دا ل  ظام التعليم ا بتدائيح ويقدم هذا ا
في حين  ا بتدائية،تفسيرات حاسمة تعكس التربية البيئية ومو عها دا ل بيئة المدارس 

يعكس ايضا عمليات التحديث دا ل المجتمل التي ساهمت في ذلل والدافل وراء إضفاء 
الفجوة  بذلل، فإن البحث يعال  البيئيةح وفي القيامالطابل الرسمي عموما على التربية 

وت ثيرات التطورات ا جتماعية  إيرل دا البيئية فيالتربية  تتبل تطورالبحثية عن طريق 
 والتاري ية والسياسية األوسل على فعاليتهاح

 وتوصلت هذه الدراسة الى النتائج التالية:
است ادا إلى تحليل البيا ات التجريبية التي جمعت لهذا البحث وايضا المصادر الثا وية  -

ل د لة على ان فعالية التربية البيئية تعتمد على  وع من "ا رتباط " التي يسعى إلى ه ا
 تحقيقلح
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في الم اه  األساسية بشكل جزئي  تيجة التطورات السياسية  البيئية،تم تهميش التربية  -
والتاري ية فى مرحلة ما بعد ا ستقبل، بما في ذلل تغيير الموا ف البيئية التي تؤثر على 

 الموضوعح لة ومجالحا
يجا العثور على التربية البيئية التي تعزز ال ه  التعليمي العقب ي في حل ومعالجة  -

للطفل مجال التربية البيئية  اإل سا ية فيالمشاكل البيئية لتكون اكثر اتسا ا مل الم اه  
 كما ت اسا الهيكل وا هداف التعليمية فى التعليم الرسميح البيئية التجريبيةللتربية  وبديب

ال يوط  وتشجيل كلبمصادر  ارجية للمدارس ا بتدائية  البيئية ا ستعا ةعلى التربية  -
وذلل  ظرا لهيكل ترشيد التربية البيئية فى  مط التعليم الرسمي الذي هو اكثر تركيزا على 

 م رجات التعلم من عمليات التعلم وايضا اكثر ا تظاما في تعليم الطفل )البيئي(ح
 على:هدفت الدراسة إلى التعرف : Brian D. Smith (2015) دراسة   (4)

 لإلبداع البشريح ال ظاميما مد  مراعاة البرام  التعليمية المقدمة من  بل التعليم  -
ساليا التربوية التعليمية يفترض ان توفر ا ستراتيجيات واأل" ةةةة:ا طب ا من فرضية تقول بةةة -

 للطبا فرصا لتطوير  دراتهم ا بداعية "
م  "القيادة البيئية" المتفرع من حاولت الدراسة استكشاف مد  تحقق ذلل من  بل بر ا

 دارس الثا وية بمقاطعة "او تاريوبر ام  "رائد المهارات العليا المت صصة" المطبق فى الم
Ontario  حالك دية 

 المشكبتحوحل  اإلبداعياست دمت الدراسة م ه  دراسة الحالة لدراسة تطور التفكير  -
 ولقد توصلت النتائج إلى عدة نقاط:

ساليا حل المشكبت است دمت بشكل كاف ولكن يمكن تحسين هذه او  اإلبداعيالتعلم  -1
است دام  إبداعية، وزيادةا ساليا من  بل تدريس واضح لعملية حل المشكبت بطريقة 

 تلهم المبدعين فى حل المشكبتح التيا ستراتيجيات ا بداعية 
على است دام ا ستراتيجيات التعليمية ولوية لفهم وب اء الحقائق والمفاهيم عطى المعلمين الا -2

التي ت مي اإلبداعية في حل المشكبت ومهارات التفكير العليا مثل التركيا والتحليل 
 والتقييمح
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 اإلبداعيةحالطبا كا وا يفضلون ا ستراتيجيات التعليمية  -3
 حا ستقصائيكان ه ال  صور فى است دام اسلوا التعلم  -4
على حل المشكبت  العملي فى التدرياتتمثل  التيالبيئية لم يتم است دام ا بتكارات  -5

 حاإلبداعيوالتفكير 
 ـــ:وصت الدراسة بــأو 
 حالمقرراته ال حاجة الى التوسل فى م اه  التربية البيئية المقدمة لتشمل مزيد من  -
ال ظر ب طاق اوسل إلى المحتو  المقدم وما مد   درة المهارات المستمدة م ل على حل  -

 المشكبت البيئيةح
 ستراتيجيات تعليمية مبتكرة من  التعليمييجا ان يكرس المعلمين مزيد من الو ت والجهد  -

 وحل المشكبتح اإلبداعياجل تطوير التفكير 
تحسين مهارات الطبا ا بداعية لن يتحسن ا  بإحراز تحسن فى تغيير معتقدات المعلم  -

 ل المشكبتحوح اإلبداعيعن اهمية واولوية التفكير 
 Baniah Mustam ,Esther Sarojini DANIEL (2016)دراسة  (5)

التعرف على كيفية غرس التربية البيئية بين الطبا من  بل التعليم : لىإهدفت هذه الدراسة 
ال ظامي وغير ال ظامي عن طريق المعلمين واولياء األمور في المدرسة والم زل بالتطبيق على 

و ية " بيرال" وهو عبارة عن م طقة ص اعية بها العديد من المصا ل مدرستين فى حي بوسط 
كسسوار السيارات  التي تتعامل مل زيت ال  يل والمطاط والصلا وا سم ت و طل غيار وا 

 لديها مؤشر تلوث الهواء مرتفلح -شديدة التلوث-وهي م طقة 
 وتوصلت النتائج الى اآلتي:

 رسمي من خالل الوالدين في المنزل: غرس التربية البيئية بشكل غير وال:أ
 تم ذلل عن طريق التواصل اللفظي عبر األفعال والسلوكيات وعبر غرس القيم األ ب يةح -
ساعد التواصل اللفظي على غرس التربية البيئية بصورة غير رسمية في الم زل من  بل   -

 ة والتفسير، والتذكيرحتقديم التوجيل وتقديم المشورة، والت كيد والتحذير وعن طريق الم ا ش
غرس األفعال والسلوكيات بشكل غير رسمي في الم زل  فذت من  بل التعاون مل   -

 "المجلة الماليزية للعلوم التربوية"
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 : غرس التربية البيئية بشكل رسمي من خالل المدرسة:ثانيا
طرق التدريس التي ا تارها المعلمين كوسيلة لتحقيق اهداف التعلم من الم ه  كا ت تدار  -

 بشكل جيدح 
ظهرت عدة اساليا تست دم فى التدريس بالفصول الرسمية، وتمثلت فى إعطاء التفسيرات   -

 .والم ا شات والم اظرات وجلسات األسئلة واألجوبة، والتجارا، والمحاكاة وتمثيل األدوارح
 يات مثل الم ا شات يمكن ان تكون فعالة في غرس التربية البيئية أل ها تعلم الطبا تق -

 التعبير عن ا فسهم بوضوح وايضا تكسبهم مهارات الحج ح 
 الم اظرات وجلسات ا سئلة وا جوبة تساعد الطبا على تذكر ما تعلموا من مفاهيمح  -
 الطبا على التصور ا فضلحالتجارا  ادرة على تعزيز التفاهم وكذلل تساعد  -

ال تائ  تشير إلى ان بعض األمثلة المست دمة من  بل المعلمين   تست د على ال برة 
المحلية وبالتالي يبدو ان مو ل المدارس في م طقة ملوثة هو الذي جعل المعلمين اكثر وعيا 

 للبيئةح
 

 اإلطار النظري
 ول: النظام التعليمي: المحور ال 

ألهمية ال ظام التعليمي ك حد   ظرا  :  Educational systemأواًل: مفهوم النظام التعليمي 
األ ظمة ا جتماعية، تعددت المفاهيم وا تلفت حسا الرؤية التى من  بلها يمكن تصور 

"مجموعة من الع اصر   ل عجم علم التربية ومصطلحاتها بال ظام التعليمى، حيث عرفل م
تستمد مكو اتها من ال ظم السياسية وا  تصادية والسوسيوثقافية وغيرها، لبلورة والعب ات التى 

غايات التربية وألدوار المدرسة و ظام سيرها ومبادئ تكوين ا فراد الوافدين إليها " 
 (ح2011)هياق،

فى الموسوعة الدولية للتربية ب ن  ظام التعليم هو الشبكة العامة  وكما جاء ايضا  
لبرام  التى من  بلها يتم توفير التعليم بجميل ا واعل لجميل المستويات من للمؤسسات وا

 p3 (R.S. Thakur ،Y.P. Aggarwal 2003. )السكان
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قة م سقة لبلوغ والمدارس تعرف على ا ها  ظم اجتماعية يعمل فيها ش صان او اكثر معا بطري
 Fred) السمات الهامة للمدارس:هذا التعريف مفيد، أل ل يحدد العديد من ، األهداف المشتركة

C. Lunenburg, 2010) 
 ا ها تتكون فى  هاية المطاف من مجموعة من األش انح  (1)
 .ا ها موجهة  حو هدف في الطبيعة (2)
 .( ا ها تعمل على بلوغ اهدافها من  بل شكل من اشكال الجهد الم سق3)
 ( ا ها تتفاعل مل البيئة ال ارجيةح 4)

يوضح بالتفصيل سمة هامة من سمات المدارس التي تستحق اهتماما بيد ان التعريف   
ن كا ت درجة التفاعل مل بيئتها  د ت تلفح   اصا: فجميل المدارس ا ظمة مفتوحة، وا 

)ضحاو ،  تت وع اهداف ال ظام التعليمي لتشمل، ما يلي: :: أهداف النظام التعليميثانياً 
 .(2015  اطر،

 وهي تع ى بتعليم األفراد المهارات والمعارفح )المعرفية(:هداف اإلدراكية ال
وتع ى بإعداد ا فراد لكي يكسبوا المواط ة الصالحة والمشاركة فى حياة هداف القيمية: ال -

 المجتملح
تع ى بجعل األفراد اكثر توافقا، و درة على الد ول فى  هداف التنشئة االجتماعية: وهيأ -

 عب ات ش صية متبادلة مل اآل رينح
حيث يع ى ال ظام التربوي بقضية الحرال ا جتماعي، وت قل  أهداف الحراك االجتماعي: -

األفراد فى درجات السلم ا جتماعي حتى يتمكن كل فرد من القيام بدوره، ومعرفة حقو ل 
 ومسئولياتلح

مثل األهداف السابقة األهداف العامة لل ظام التعليمي والتى يمكن ان ت طبق على ا  ت
  ظام تعليمى فى العالمحح
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 المحور الثاني: التربية البيئية.
 بل العقود الماضية، وفي ميادين تطبيقها المت وعة، ادت : تطور مفهوم التربية البيئية

وير  البعض  من المفاهيم، من األوسل إلى األضيقحالتربية البيئية إلى ظهور مجموعة واسعل 
ب  ل  ظرا  ن البيئة هي "كل ما يحيط ب ا" و حن ا فس ا  مثل بيئة، فان التربية البيئية هى 
ببساطة مجرد "تعليم جديد" وال طاا المتصل بل هو  موذج للتعليم العام التقدميح وكثيرا ما 

التعليم من  بل اهتمامهم الجديد بالتربية البيئية يحدث ذلل مل المتد لين الذين "يكتشفون" 
وي لطوا بين ا ث ينح ومل ذلل ه ال آ رين يشعرون ب ن التربية البيئة ترتبط ارتباطا وثيقا 

 بتدريس اإليكولوجيا او العلوم البيئيةح
وبين هذين ال قيضين،  جد مجموعة واسعة من المفاهيم التي يتمثل احدها في 

وهو  ه  معياري يركز على واجبات ومسؤوليات األفراد فيما يتعلق،  بل كل  "اإليكولوجية"،
 حشيء، بالموارد الجماعية

زالة الغابات وفقدان الت وع  إن تغير الم اخ العالمي واست زاف طبقة األوزون والتصحر وا 
بيئية البيولوجي للكوكا وحركة ال فايات ال طرة عبر الحدود، والمواد الكيميائية كلها مشاكل 

دراكا لدور المواط ين المست يرون  تلمس كل دولة وتؤثر سلبا على حياة وصحة سكا هاح وا 
والمثقفون في ات اذ القرارات البيئية الم اسبة واعتماد  ه  سلوكي في التصدي للتحديات 

 حBOIYO, 2014) ) البيئية، فقد ولد مفهوم التربية البيئيةح
 من الهدف إن :يلي ما على  ن البيئية للتربية تعريفا بلغراد، ميثاق تعريف اعتمد ولقد

 بها، والمهتمين بها المرتبطة والمشاكل للبيئة المدركين العالم سكان ت ميل هو البيئية التربية
 من وجماعي فردي بشكل بالعمل وا لتزام والدوافل والموا ف والمهارات المعرفة لديهم والذين
 (.UNESCO 1975, p. 3ح )الجديدة المشكبت من والو اية الراه ة، المشاكل حل اجل
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 :البيئية التربية تطور مراحل
 البيئية التربية تطور مراحل اهم: (1جدول )
 النتائج المكان الحدث التاريخ

1970 

اجتماع العمل الدولي حول 
التربية البيئية فى الم اه  
المدرسية الذي وضعتل لج ة 

الدولي با تحاد  –التعليم 
لصون الطبيعة والموارد 

 الطبيعية تحت رعاية اليو سكو

-مدي ة كارسون
الو يات - يفادا

 المتحدة األمريكية
 وضل اول تعريف للتربية البيئية 

المع ي  األمم المتحدة مؤتمر 1972
 بالبيئة البشرية

 -ستوكهولم
 السويد

 توصية بش ن التربية البيئيةح 
  المتحدة  رار إ شاء بر ام  األمم

 للبيئةح

 -بلغراد ورشة عمل بش ن البيئة 1975
 يوغوسبفيا

 ميثاق بلغراد بش ن التربية البيئيةح 
  إطبق بر ام  األمم المتحدة

 للبيئة
  بر ام  اليو سكو الدولي للتربية

 البيئية

المؤتمر الدولي الحكومي للتربية  1977
 البيئية

اتحاد   -تبليسي
الجمهوريات 
ا شتراكية 

 السوفياتية السابق

  استعراض التطورات المتعلقة
بالتربية البيئية واإلعب ات 
والتوصيات المتعلقة بالتربية 

 البيئية

المؤتمر الدولي الحكومي للتربية  1987
 موسكو البيئية

  استعراض التقدم المحرز م ذ
تبليسي واولويات التربية البيئية 

 في التسعي يات

المع ي  مؤتمر األمم المتحدة 1992
 بالبيئة والت مية

ريو دي جا يرو، 
 البرازيل

  المتعلق بالتربية  36الفصل
البيئيةبوصفها ع صرا مشتركا بين 
القطاعات في جدول اعمال القرن 
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مؤتمر القمة العالمي للت مية  2002
 جوها سبرغ المستدامة

  استعرض التقدم المحرز في ت فيذ
م ذ  21جدول اعمال القرن 

 1992عام اعتماده 
 :الوثيقة ال تامية وتشمل 
إعبن جوها سبرغ بش ن الت مية  -

 المستدامة
  طة الت فيذ ح -

مؤتمر األمم المتحدة للت مية  2012
 ريو دي جا يرو المستدامة

 :وتشمل الوثيقة  الوثيقة ال تامية
المستقبل الذي  صبو ’’المع و ة 

 ‘‘إليل
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تعد األهداف والغايات التالية، والتي اوصي بها المؤتمر الحكومي : أهداف التربية البيئية
الدولي المشترل بين اليو سكو وبر ام  البيئة في تبليسي بمثابة األساس لكثير مما تم القيام بل 

 (alec m. bodzin,2010): 1978في هذا الميدان م ذ عام 
السياسي واإليكولوجي في الم اطق )ا( تعزيز الوعي الواضح بالترابط ا  تصادي وا جتماعي و 

 الحضرية والريفية وا هتمام بلح
)ا( اتاحل الفرن لكل ش ن  كتساا المعارف والقيم والموا ف والتزامات والمهارات البزمة 

 لحماية البيئة وتحسي هاح
 )ج( إيجاد ا ماط جديده من سلول ا فراد والجماعات والمجتمل ككل تجاه البيئةح

 Term, fall, 2004)) أهداف التربية البيئية فيما يلي:وتتمثل فئات 
لمساعده الفئات ا جتماعية وا فراد على اكتساا الوعي والحساسية إزاء البيئة الكلية  الوعي:

 والمشاكل المرتبطة بهاح
لمساعده الفئات ا جتماعية وا فراد على اكتساا  بره مت وعة في البيئة والمشاكل  المعرفة:
 بها واكتساا فهم اساسي لهاح المرتبطة
 لمساعده الفئات ا جتماعية وا فراد على اكتساا مجموعل من القيم والشعور  الموقف:

 بالقلق إزاء البيئة، والحافز على المشاركة ال شطة في تحسين البيئة وحمايتهاح
المشاكل  لمساعده الفئات ا جتماعية وا فراد على اكتساا المهارات للتعرف على المهارات:

 البيئية وحلهاح
يشير تقرير برو تب د إلى دور التربية البيئية في  دور التربية البيئية فى التنمية المستدامة:

ي بغي ان تدرج التربية البيئية في جميل الت صصات  الت مية المستدامة وي ن على ا ل:
تعزيز اإلحساس األ ر  لم اه  التعليم الرسمي على جميل المستويات، وان تعمل على 

بالمسؤولية عن حالة البيئة وتعليم الطبا كيفية رصدها وحمايتها وتحسي هاح و  يمكن تحقيق 
هذه األهداف دون إشرال الطبا في الحركة من اجل بيئة افضل، من  بل امور مثل  وادي 

 الطبيعة ومجموعات المصالح ال اصةح
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ية في التعليم ال ظامي وغير ال ظاميح وعلى ويعترف تقرير برو تب د ب همية التربية البيئ
التربية البيئية السابقة، يحمل التقرير لهجة عقب ية و "إحساس بالمسؤولية"  حو  ريفاتغرار تع

تعزيز الموا ف والسلوكيات اإليجابية وا ماط الحياة المستدامةح است دام كلمة 'تعليم' يقترح 
 O'Malley 2014ا عتبارح  دروس م ظمة مل ا ذ  تائ  بيئية محددة في 

ي ها فى "تقرير لج ة برو تب د" فى عام م ذ تضم المحور الثالث: التنمية المستدامة:
للجمعيات المع ية بالبيئة ولقد  ىمصطلح الت مية المستدامة محل اهتمام رئيساصبحت  1987

التي تلبي احتياجات "التنمية  دمت "برو تب د" تعريفا م تصرا للت مية المستدامة على ا ها 
"  وترتبط فكرة الخاصة الحاضر دون المساس بقدرة الجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها

 Maartenالت مية المستدامة مل الفكرة األشمل للتحديث البيئي ححيث ير  مارتن هاجر 
Hajer ،الت مية جمل معا  عدة  طوط معقولة وجذابةالتحديث البيئي بوصفل عملية ت" :

واعتبار التلوث مساويا  لعدم ، وتفضيل الو اية على العبج، المستدامة بد   من تحديد ال مو"
وال ظر الى ا  ضباط البيئي وال مو ا  تصادي على ان كل م هما مفيد لآل ر ح ، الكفاءة

 (2010)جيد ز،
المستقبل وتعد الت مية المستدامة  موذجا شامل، وا ستدامة هي  موذج للتفكير حول 

الذي يضل في الحسبان ا عتبارات البيئية وا جتماعية وا  تصادية في إطار السعي للت مية 
 وتحسين جودة الحياةح

إن المثل والمبادئ التي تكمن وراء ا ستدامة تشمل مفاهيم واسعة  مبادئ التنمية المستدامة:
لتسامح، الحد من الفقر، حفظ مثل، المساواة بين األجيال العدالة بين الج سين، السبم، ا

 (2012)اليو سكو  وصيا ة البيئة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، العدالة ا جتماعيةح
ان الت مية المستدامة لها ثبثة ابعاد وهي البعد البيئي، والبعد : : أبعاد التنمية المستدامةثالثاً 

تكامب متواز ا بين تلل األبعاد الثبثة ا جتماعي، والبعد ا  تصادي وتتطلا الت مية المستدامة 
 المتشابكة ل صل إلى تحقيق الت مية المستدامةح
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ويشكل ، بين الجوا ا البيئية وا  تصادية وا جتماعية للت مية المستدامة  ائم تفاعلوه ال 
إدماج هذه ا بعاد الثبثة تحو  عاجب في  ه  السياسات بسبا اتساع الد ل والثغرات 

 في المجتمل واإل بل بالحدود الكوكبية، األمر الذي يعرض البشرية ل طر متزايدحاأل ر  
 اجراءات الدراسة

است دمت الدراسة طريقة بيريدا  وتتل ن فى دراسة ال ظم التعليمية دراسة مسحية 
 إجراءات العملية وهى:ربعة مراحل من اة ويتطلا است دام الم ه  المقارن تحليلي

عن ، وصفية تحليلية لوا ل التربية البيئية بدول اليابان ومصر وس غافورةجراء دراسة إ -1
طريق وصف وتحليل وتش ين وا ل ال ظام من  بل الدراسات والبحوث ال ظرية والكتا 

 والمراجل وال شرات واألدلةح
وجل التشابل وا  تبف بين اوضاع اللو وف على  ،التفسيروالم اظرة والمقار ةمرحلة  -2

 التربية البيئية بدول المقار ةح
 التربية البيئية فى دول المقار ة )اليابان ومصر وس غافورة(: (2جدول)

 الدولة
الجهات 

المسؤولة فى 
 الدولة

المواد المتضمنة 
 النشطة القضايا للتربية البيئية

ا
ليابان

 

وزارة  -
تعليم ال

والثقافة 
والرياضة 

 والعلوم
والتك ولو 

 جيا
حوكالة 
البيئة 

 اليابا يةح

العلوم فى  -
المدارس 
ا بتدائية 
والثا وية 

 الد يا
 الدراسات -

ا جتماعية 
فى المدارس 

ا بتدائية 
والثا وية 

 الد يا
ا  تصاد  -

 الم زليح

تم است دام ا  شطة البم هجية على ال حو  
 التالى: 

 ال وادي البيئية الصغيرة -
 ا  شطل القائمة علي الطبيعة ح -
 المتاحف البيئيةح -
تهدف ا  شطة بالمدارس اليابا ية بشكل و  -

 عام الى ت مية المهارات ا تية:
 القدرة على اإلحساس بالبيئة  -
  القدرة على حل القضايا البيئيةح 
 القدرة على است دام المعلوماتح 
  القدرة على التفكير ال ا دح 
  طرق المشاركة في حماية البيئة

 وحفظهاح
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 فى دول المقار ة )اليابان ومصر وس غافورة( التربية البيئية: (2جدول)تابع: 
 الدولة

الجهات 
المسؤولة فى 

 الدولة
المواد المتضمنة 

 القضايا للتربية البيئية
 

مصر
 

وزارة  -
التربية 
 والتعليمح

 وزارة البيئة -

العلوم فى  -
المدراس 
ا بتدائية 

 وا عداديةح 
البيولوجيا  -

فى المدارس 
 الثا وية

الكيمياء فى  -
المدارس 
 الثا وية

الدراسات  -
األجتماعية 

فى المدارس 
ا بتدائية 
 وا عداديةح

البيئة وال ظام  -
 البيئيح

السكان والت مية  -
المستدامة لل ظام 

 البيئي الحضاري
السبم واألمن من  -

ضرورات الت مية 
 المستدامة

الت مية المستدامة  -
للزراعة والص اعة 
والطا ة والتجارة 

 والسياحة البيئيةح
ت مية السكان وال -

 الصحية المستدامة
التشريعات والقوا ين  -

 البيئيةح
  ضايا التلوثح -
الكوارث والتو عات  -

 البيئيةح
الت مية المستدامة  -

 مؤشراتها ومقاييسها

تم است دام ا  شطة البم هجية على  -
 ال حو التالى :

 : نشاط الكترونى يتضمن -
 تصميم صفحات 
   تصميم موا ل 
  إعداد مطويات باست دام الكمبيوتر 
 عروض تقديميةح 
 نشاط بحثى -
 نشاط االكتشاف ويتضمن: -
 تصميم  ماذج 
 -ا تراع اجهزة 
 االداء مسرحى. -
 تعبير بالرسم. -
 صحفى. -
حمبت -معسكرات بيئية -ح  دواتاجتماعى -

 بيئيةح  واد -رحبت علمية-توعية
 ثقافى. -
 إلقاء -ا اشيد -م اظرات برلمان 

سنغافورة
 

وزارة  -
 التعليمح

وزارة  -
 البيئة

الجغرافيا في  -
المدارس 
 الثا وية

البيولوجيا  -
في المدارس 

 الثا ويةح 
الدراسات  -

ا جتماعية 
في المدارس 

 ا بتدائيةح

تشمل جميل جوا ا  -
البيئة، الطبيعية 
والتي من ص ل 
اإل سان، مل التركيز 
علي البيئة المادية 

 والصحيةح
جميل ا  شطل   -

التي يشارل فيها 
اإل سان كم ت ، 
فضب عن ا ل 

 مستهلل للسللح
اد ال اعاده التدوير  -

والطا ة والمياه فى 
مواد الجغرافيا 

والدراسات 
 والعلومح ا جتماعية

 الطا ة ال ظيفةح -
 تك ولوجيا المياهح -

ا شئت المدارس العديد من ال واد  البيئية  -
القيام  ال اصة بها لتمكين الطبا من

بدورهم في البيئة من  بل العملح كما 
يشاركون ب شاط في م تلف المشاريل 

 وا  شطل التي تتمحور علي البيئة
األ شطة البم هجية بمثابة وسيلة مهمة،  -

ويتم تشجيل المدارس على إشرال  فسها في 
احد البرام  الستة التى طرحتها إدارة التعليم 

ر ام  الحياة العام في وزارة البيئة مثل "ب
البحرية" و "حملة األسبوع ال ظيف 
واأل ضر"ح والتى تهدف بشكل عام الى ان 
التربية البيئية  ي بغي ان تركز على العمل، 
ومشاركة التلميذ عن طريق التعلم ال شط و 

 التجريبيح
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 الممارسات المبتكرة بدول المقار ة: (3جدول )
 الولة

المنظمات 
المسؤولة فى 

 الدولة
 الممارسات المبتكرةد

اليابان
 

وزارة التعلةةةةةيم  -
والثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم 
 والتك ولوجياح

وكالةةةة البيئةةةة  -
 اليابا يةح

تعتقد وزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتك ولوجيا ا ل إذا تم تطبيق مضمون  -
الوزارة سوف يتم تحقيق الهدف من التربية البيئيةحو د ركزت ، مسار الدراسة بصدق

مل مجموعل ، و اصل بال سبة للبيئة المحلية، بشكل اكبر علي تطوير المواد التعليمية
 كاملل من م اه  التربية البيئيةح

 شكلت وكالة البيئة اليابا ية لج ة للتربية البيئيةح -
  ام اتحاد المعلمين بدم  ا هتمامات البيئية طواعية في الم اه  الدراسيةح -
التعليمية ال اصة مواضيل القطاعين "األ ضر" و "الب ي" في ادرجت المجموعات  -

دوراتها الدراسية واعدت ثبثة مجلدات من المواد التوجيهية للتربية البيئية للمدارس 
 ا بتدائية والثا وية الد يا )اإلعدادية( والثا وية العلياح

بشبكات مدرسل للت لن من ال فايات يربط العديد من المدارس  100ه ال مشروع  -
 الكمبيوترح

 يتم تدريس الدراسات البيئية الحياتية في الصفوف من األول إلى الثا يح -
وتقدم دورات الدراسات العليا مثل البيئة واإليكولوجيا ومبادئ التربية البيئية في العديد  -

 من الجامعاتح
 تعقد فصول مسائية ودورات دراسية للمعلمين في مجال التربية البيئيةح -
 ذ مشاريل التعليم التعاو ي مثل التدريا البيئي في التعليم العاليحيتم ت في -
  شرة التربية البيئية تصدر مرتين في الس ةح -
 مل "حقوق الدراسة لجميل ال اس"حيعد التعليم ا جتماعي في المدارس العامة امر ا شائع ا لتكملة التربية البيئية حوهو يتوافق  -
لمتكاملة  دراج القضايا البيئية، وهذا  ه  شامل و د تم ا تراح فتره من الدراسة ا -

 للم اه  الدراسية في هيكلل الم اه  الدراسيةح
 ت ظيم مشروعات اعمال ومعارض بيئيةح  -
 EILا شئت شبكة و د ، GLOBE1مبادرة جلوا البيئية قد ا ضمت الحكومة اليابا ية ل -

NET 2 اصةةة سةةل ع اصةةر والةةتعلم البيئةةيح وتتةةالف هةةذه الشةةبكة مةةن  م لإلستقصةةاء  :
والجبهةة ال هريةة واله ةدباء ) بةات( ، ، وا مطار الحمضيةالجزيزة الحرارية،  مط الصوت

 والثقافة الغذائيةح
وي فذ برام  التبادل الوط ية ، طالبا 20تم ا شاء  ادي بيئيح يدعم  مجموعة مكو ة من  -

 وي شر رسالة إ باريل شهريلح

                                                           
 التعلم اي  EnvironmentGlobal Learning and Observation to Benefit the لكلمة ا تصار هو GLOBE البيئي جلوا 1

 يهتم البحث من بشبكة الطببية البرام  يربط حيث العالم دول جميل في يمارس تطبيقي علمي مشروع وهوح  للبيئة الفائدة لتحقيق بالمبحظة
 وحثهم البيئي الجا ا في الطلبة توعية إلى المبادرة وتهدفح  العالم في األ ر  والدول الم اطق م تلف في البيئية الجوا ا بدراسة  بلها من
 حالدولة م اطق لها تتعرض التي البيئية المشاكل حل في للمساعدة والبحوث الدراسات اجراء على

 

2 2 Environmental Investigation and Learning Network. 
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سنغافورة

 

 وزارة التعليم
 البيئةوزارة 

حملةةةة "حةةةافظوا علةةةى  ظافةةةة سةةة غافورة" هةةةي اول محاولةةةة لتشةةةجيل الةةةوعي البيئةةةي وجعةةةل  -
 ح2000س غافورة مدي ة بيئية  موذجية بحلول عام 

 تتضمن "ال طة ال ضراء لس غافورة " مد ب رئيسيا متعلق بالتربية البيئيةح -
ا جتماعيةةةةة فةةةةي تةةةةم دمةةةة  المواضةةةةيل البيئيةةةةة فةةةةي العلةةةةوم والتربيةةةةة الصةةةةحية والدراسةةةةات  -

المةةةةدارس ا بتدائيةةةةة والبيولوجيةةةةا والكيميةةةةاء والجغرافيةةةةا والتربيةةةةة الصةةةةحية فةةةةي المةةةةدارس 
 الثا ويةح

م ظمة حكومية وغير حكومية في تعزيةز الةوعي البيئةي والعمةل علةى  15تشارل حوالي  -
 الصعيد الوط يح

 ا ش ت الوزارة مركز ا للموارد البيئيةح -
 وال هر ال ظيفح، بوع ال ظيف واأل ضرتدشين حمبت  اجحة مثل: األس -
 يجا ان تزرع فتيات الكشافة وشباا الكشافة شجرة ثا يةح -
وتجميةةل سةةاحات ، يةدير الطةةبا مشةةاريل مثةةل زراعةةل ال ضةةروات ال اليةةة مةةن المبيةةدات -

 وتشغيل الشركات الصغيرة )او التعاو يات( إل تاج ال ضارح، المدارس

 
مصر

وزارة التربية  - 
 والتعليمح

 وزارة البيئة -

وتولت مهمة  شر الركن  2001تب ت وزارة البيئة مشروع الركن األ ضر فى عام   -
مو ل  30تم إ شاء وتجهيز  2002األ ضر في جميل محافظات الجمهورية وب هاية عام 

 للركن األ ضر بجميل المحافظاتح
 إدارة اإلعبم والتوعية البيئية بوزارة البيئة  امت -

بالتعاون مل كلية ال صر للب ات "كوكبنا ومستقبل أطفالنا" لألطفال بع وان طبل كتيا تلوين
التابعة للمعاهد القومية باإلسك درية وبر ام  العلم حول العالم فى مصر للتوعية 
بموضوعات تغير الم اخ وا حتباس الحراريح يهدف هذا الكتيا إلي توعية األطفال 

هم لتوضيح  ضية تغير الم اخ واسبابها وت ثير واسرهم بطريقة بسيطة وسهلة ومحببة إلي
ا شطة اإل سان علي زيادة ا بعاثات غاز ثا ي اكسيد الكربون والدور الذي يقوم بل الطفل 
واألسرة في الحد من هذه ا  بعاثات، كما اكد الكتيا علي  شر ثقافة ترشيد ا ستهبل 

 .ا بعاثات الكربونللطفل باعتبارها احد الحلول للتكيف مل مشكلة الحد من 
 

بشكل عام   يتم تدريس التربية البيئية فى اليابان كموضوع  أواًل: التربية البيئية فى اليابان:
ولك ها تتكامل مل مواضيل م تلفة مثل العلوم والدراسات ا جتماعيةح وُيسمح ، مستقل

للمعلمين با تيار موضوعات متعلقة بالتربية البيئية في العملية التعليميةح وفيما يتعلق بالكتا 
 الدراسية والمراجل وغيرها من الوسائل التعليمية فإ ها متوفرة بسهولةح 

بما يعكس ، في اليابان م اه  مت وعة للتربية البيئية وضعت المدارس، 2000وم ذ عام 
تم ت فيذ التربية البيئية  وفق ا للمبادئ التوجيهية لدليل المعلم ،  صائن كل م طقة وبوجل عام

 و د تم ت فيذه بشكل اساسي في فئات الدراسات البيئيةح، للتربية البيئية
 والتفاهم، بالبيئة اسية تتعلقمدرسة ان تضيف موضوعات إلى الم اه  الدر  ويمكن لكل

 وطبقا دراسية، م اه  تصميم ويمك ها ايضا ،والرعاية /الصحة، المعلومات وتك ولوجيا، الدولي
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 من%  19 و ا بتدائية المدارس من%  50 ا تارت (Toshiya Kodama, 2017ح) 
 ح2014 عام في" بالبيئة" تتعلق موضوعات ا عداديل المدارس

اكتسا مفهوم "التربية البيئية الذي يتضمن وجهات  ظر )التعليم من ، 2010 بل عام 
، اجل الت مية المستدامة( "ح وهذا ال وع من التعليم هو الذي يركز على القضايا الشاملة )البيئة

، وما إلى ذلل( ويربطها بقطاعات مت وعة )الحكومة، والرفاهية، والتاريخ، والثقافة، والص اعة
وما إلى ذلل( من اجل ال ظر في ، والمؤسسات البحثية، والشركات، الربحيةوالم ظمات غير 

استدامة م اطق م تلفةح وتتضمن معايير الم اه  الدراسية الوط ية التي سيتم إصدارها اعتبار ا 
وجهات  ظر التعليم من اجل الت مية المستدامة، و تيجة لذلل من المتو ل ان  2020من عام 

 ,Toshiya Kodama ية بشكلها التقليد  من حيث  طا ها ومحتوياتهاح)تتوسل التربية البيئ
2017) 

 لمدارس اليابا ية محددة رسميا فىالتربية البيئية فى ا التربية البيئية بمراحل التعليم المختلفة:
"Kankyōkyōiku shidōshiryō الدليل اإلرشادي لمعلم التربية البيئية: الذ  يشار إليل( "

من  بل وزارة التربية والتعليم )ثم( للمرحلة  1991المعلم"(ح  شر هذا الدليل في عام باسم "دليل 
ثم صدرت )الطبعة الثا ية( ، والثا وية، والمدارس اإلعدادية، ا بتدائية )الطبعة األولى(

صدرت )الطبعة الثالثة(ح وفى  2014و فى عام  2007للمدارس ا بتدائية فقط في عام 
على ا ها " التعليم الذ  ي  رط فى حل القضايا  التربية البيئيةتم تعريف )الطبعة األولى( 

 Japanese) البيئية العالمية "حو د اصبح ذلل ملحوظا بشكل كبير  بل فترة التسعي ياتح

Journal of Environmental Education,2017.) 
 اجل من البيئية التربية " تعريف التربية البيئية على ا ها  تم، والثالثة الثا ية الطبعات وفي

 بهدف” environmental education for a sustainable society“ " مستدام مجتمل
 حوالثقافة والمجتمل وا  تصاد للبيئة متواز ة ت مية تحقيق

 للتعليم المتحدة األمم عقد" المتحدة األمم اعمال لجدول هذا التغير  تيجة  اعتبار ويمكن
 United Nations Decade of “ (2014-2005)  "المستدامة الت مية اجل من

Education for Sustainable Developmentح” 
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التربية  فيل يعتبر الذي الدولي ا تجاه يتبعل الذي المسار  فس علي التغيير هذا ويسير
 عقدت التي الم ا شات من ا تجاه  ابل وهذا ؛ با ستدامة المتعلق التعليم هى  فسها  البيئية 

 Thessaloniki) ومؤتمر ،1992 في والت مية بالبيئة المع ي المتحدة األمم مؤتمر في
IPHSح2002 في جوها سبرغ في األرض التى عقدت و مة، 1997 عقد في ( التي 

 ا ون التعليم  سن مثل، البلد في بالتعليم المتعلقة بالسياسات كبير حد إلى ثريت   لا كما
 وايضا وضل ؛ البيئة علي والحفاظ الحياة احترام علي ي ن الذي، (2006)ا ساسي عام 

 اجل من للتعليم التروي  تضم ت التي، (2008) بالتعليم فى عام لل هوض ا ساسيل ال طة
 جسدت التي، (2008) الدراسية للم اه  الوط ية المعايير وسن ؛ ESDالمستدامة  الت مية
 ,Japanese Journal of Environmental Education .الذكر السالفة ا ساسيل ال طة

2017)) 
 سمات رئيسية وهى: ثالث على المعلم دليل من( الثالثة الطبعة) الخير اإلصدار يحتوي

 إلى التربية البيئية، است ادا   تعريف تم إعادة: التربية البيئية تعريف السمة الولى: إعادة -
 ESDالتعليم من اجل الت مية المستدامة  م ظور تتضمنالتى  التربية البيئية الجديدة" فكرة

(Education for Sustainable Development) 

 مد  التعلم لتيسير وا جتماعي المدرسي التعليم بين الجمل إلى الجديدة الطبعة وتهدف
 حل يهدف إلى تعليم ا كو ها من تحولت التربية البيئية، الجديدة الطبعة هذه وفيح الحياة

 حمجتمل إلى تعليم يهدف إلى ب اء المشاكل
للتربية  كأساس المدرسة قبل ما فترة تحدد واضحة سياسة وضع هي الثانية: السمة -

 والصفوف الدد يا األطفال رياض بين الصلة تعزيز هو السياسة هذه من والهدف :البيئية
 مل يتماشى بما بع اية وضعها التى تم التربية البيئية تعزيز اجل من ا بتدائية المدارس في

 المشاركين األش ان بين بالتربية البيئية  متزايد اهتمام وه الح لألطفال اإل مائية المراحل
 حا تجاه هذا الثالثة الطبعة محتويات وتدعم، المدرسي  بل التعليم في
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 خالل من اكتسابها المتوقع توضيح االيجابيات المتعلقة بالكفاءات السمة الثالثة: هي
 .الدراسية الخطة في إدراجها المطلوب والكفاءات التربية البيئية

 التعليمية هى كما يلى: السياسة لبحاث الوطني حددها المعهد كما الكفاءات وهذه
 ح بالبيئة اإلحساس على القدرة -
 البيئيةح القضايا حل على القدرة  -
 البيا اتح معالجة على القدرة -
 المعلوماتح است دام على القدرة -
 ال ا دح التفكير على القدرة  -
 ح الوصول إلى اتفاق طرق  -
 العدالةح لتحديد طرق -
 وحفظهاح البيئة حماية في المشاركة طرق -

 للمدارس  يما مرجعا واصبح، التربية البيئية المبي ة اعبه مفاهيم المعلم دليل ويقدم
 حالتربية البيئية لتعزيز

 التقييم و درة والمهارات والموا ف والمعرفة الوعي: األهداف من محددة فئات ست إعطاء يتم
 ح والمشاركة
 التربية من الغرض إن تقول كلها الكتا هذه فإن، اعبه المذكورة ال ظر لوجهات ووفق ا

 حالبيئة في ودورها اإل سا ية المسؤولية وفهم، بالبيئة الوعي تعميق هو البيئية
إلى ، مثل العديد من البلدان ال امية مثلها، تسعي مصر التربية البيئية فى مصر: :ثانياً 

فان الوعي البيئي وحده لم يعد كافى ، ولذلل، التهديدات البيئية ال طيرةالتحديات و مواجهل 
لمواجهة هذه التحديات ولكن التعليم الذي يوفر المعرفة والمهارات والدوافل  ت اذ اإلجراءات 

اجل تحسين البيئة وتحقيق الت مية الفردية او الجماعية اصبح ضروري اكثر مما مضى من 
 المستدامةح
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ربية البيئية في ولقد عرف تطور الت، من ه ا جاء اإلهتمام المستمر بمجال التربية البيئية
، ففي بداية األربعي ات كا ت دراسة البيئة تعطى في عدد من المدارس مصر ثبثة مراحل

ون اسابيل عديدة  ارج جدران المدرسة ، وكان التبميذ يمضا  تبارية ا بتدائية والثا وية
و د ، تعلمون كيف تعيش الجماعة المحليةيدرسون ال باتات والحيوا ات في موا عها الطبيعية وي

يئية من  بل م اه  لى مرحلة جديدة في مجال التربية البإتم  بل ال مسي ات ا  تقال 
وا ر الستي ات و اصة الم تتحقق إ  في الحالي  مفهومها  ، إ  ان التربية البيئية بتدريس العلوم

 ح(1983، البيئية للتربية البامبيئة -اليو سكو  شرة -الرابطة بل السبيع اتح)
الوط ية العربية ت والحلقات الدراسية اإل ليمية و و د كان هذا ال مو  تيجة للعديد من ال دوا

لتطوير تعليم البيولوجيا والعلوم في مجال التربية البيئية وكذلل للعديد من المشاريل التربوية 
شرفت عليها الم ظمة العربية للتربية والثقافة اية البيئية بالذات التي  ظمتها و المتكاملة والترب
البعد د ال إكو وبر ام  األمم المتحدة للبيئةح و د ركزت هذه المشاريل على والعلوم واليو س

وتشتمل   بمساهمة  براء من م تلف الدول عداد وت فيذ الم اها  و  البيئي الى عملية ت طيط
البصرية  دلة المعلمين والمعي ات السمعيةاليمية الم تجة على كتا التدريس و الوسائل التع

عداد وسائل تعليمية متعددة إومرجل للتعليم الجامعي(، كما تم والمراجل ) مرجل التعليم العام 
، و د كان إلعداد وتدريا راحل التعليميةراجل في م تلف الما ست دامات لتسهيل استعمال الم

 -اليو سكو  شرة -الرابطة المعلمين في مجال التربية البيئية اهمية كبر  في هذه المشاريل ح)
 ح(1983، البيئية للتربية البامبيئة

في ا جاح برام  التربية وتعتبر السلطات المسؤولة في مصر ان للمعلمين دورا  حساسا  
ولكن ، في مجال التوعية البيئية والتعليم بذل جهود  اصة  د ال التربيةتم لذلل  البيئية

  (Magda M. Abd El-Salam,AL,2009)جهودها كا ت معزولة ومت اثرة
 اهمية مصر في والتعليم التربية وزارة تعطيية والتعليم فى التربية البيئية: دور وزارة الترب

  ان  سم ا شاء تم و دح المدرسية واأل شطة الم اه  جميل في البيئية للموضوعات متزايدة
 تتوجل الكتيبات من العديد  شر على ويعمل والسكا ية البيئية بالتربية يهتم الوزارة دا ل

 إطار في مستقل كموضوع تعطى   ذاتها بحد البيئية والتربيةح  المراحل م تلف في للمعلمين
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 البيولوجيا و اصة الدراسية المواد محتلف ضمن يد ل متكامل بشكل ماا  و  العام التعليم
  بل الوزارة بها  امت والم اه  للكتا مسحية دراسة وب تيجةح جتماعيةا  والدراسات والكيمياء

 للمعلمين بتوجل  وموضوعاتها البيئية التربية مباديء حول دليل و شر عدادإ تم 1980 العام
 حمصر في

 كمكتا والسكا ية البيئية التربية بدات هدافها:والسكانية وأ البيئية للتربية العامة : اإلدارةوالً أ
  بل من وا هتمام والهام الحيوي للدور و ظرا  ، الثا وي للتعليم المركزية اإلدارة لرئيس تابل ف ي

 بتحديد 1993 لس ة 234 ر م الوزاري القرار ضوء وفي والسكا ية البيئية التربية بدعم الوزارة
 جماعات تكوين تم فقد التعليمية واإلدارات بالمديريات والسكا ية البيئية التربية لوظائف معد ت
 التربية مقرري الجماعات هذه على ويشرف دورها لتفعيل مدرسة بكل والسكا ية البيئية للتربية
 ح(2018، بالمدرسةح)وزارة التربية والتعليم والسكا ية البيئية

 الع اصر التالية:وتتل ن اهداف اإلدارة فى 
 وآثارها المعاصرة والصحية والسكا ية البيئية بالقضايا الطبا وعى بت مية ا هتمام – 1

 ال طةح تضم ها التي والمشروعات واأل شطة البرام   بل من وذلل المجتمل على السلبية
 ومستقبب   حاليا السكا ية القضايا في القرارات وات اذ لت طيط البزمة المهارات اكتساا – 2
 ذات المواد بعض وموجهي والسكا ية البيئية التربية كوادر لد  ايجابية اتجاهات تكوين – 3

 بالمديرياتح والسكا ية البيئية التربية ب  شطة الصلة
 المدارسح طبا لد  الصحية والسلوكيات البيئي الوعي  شر – 4
 المدارسح طبا لد  الحميدة والقيم المبادئ وت مية التربوية األ شطة تفعيل –5
 األ شطة مجال في  براتهم من وا ستفادة المجتمل  يادات من المت صصين مشاركة –6

 والصحيةح والسكا ية البيئية
 والسكا ية البيئية للمشكبت الحلول بإيجاد وذلل المراحل لم تلف الفعالة المشاركة –7

 والطباح لمعلمين
 البيئة شئون وجهاز والم ظمات والهيئات والوزارات والتعليم التربية وزارة بين التعاون تفعيل –8

 والصحيح البيئي الوعي إثراء بهدف
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 هدافها :بالمدارس وأ والسكانية البيئية التربية : جماعاتثانياً 
 جماعة بإ شاء مشروع بتقديم 1992 عام في والسكا ية البيئية للتربية العامة اإلدارة  امت -

 ويشرف المدرسية واإلذاعة الصحافة بجماعة اسوه مدرسة كل في والسكا ية البيئية للتربية
 بمتابعة ويقوم ا جتماعي، األ صائي او ا جتماعية المواد او العلوم مدرسي احد عليها

وتتل ن ، تعليمية مديرية او إدارة كل في والسكا ية البيئية التربية مسئول بها األ شطة
 فى التالي: الجماعة هذه اهداف 

 والعوامل بها المرتبطة والمشكبت والبيئية السكا ية لألمور وفهمهم التبميذ وعى ت مية – 1
 بإمكا ات ذلل كل ربط مل وابعاده ال مو هذا واتجاهات السكا ي ال مو تحكم التي الم تلفة

 الموارد هذه استثمار مجال في البشر  الع صر وكفاءة، ومواردها البيئة
 م اسبة  وعية لتحقيق اإل جابية بالصحة المرتبطة التبميذ لد  ا يجابية ا تجاهات ت مية – 2

 والمجتمل واألسرة الفرد لمصلحة الحياة من
 سليم وبيئي صحي  مط إ تاج من تمك هم التي الحياتية المهارات التبميذ إكساا – 3

 تنمية المستدامة:: وثيقة النشطة البيئية والسكانية والصحية نحو تحقيق رابعاً 
 امت اإلدارة العامة للتربية البيئية والسكا ية والصحية بإصدار الوثيقة للعام 

 السكا ية والتربية البيئية التربية هى مهمة تربوية مجا ت ثبثة وتضم ت 2018/2019
وتم ترجمة كل معيار ، الصلة ذات المعايير وتضمن كل مجال مجموعة من، والتربية الصحية

 و د تحقيق المعيار، في تسهم التي المتعددة والمت وعة التربوية األ شطة من إلى مجموعةم ها 
 مل تتبءم بحيث متدرجة تكون ان ال اصة بكل معيار هذه األ شطة ع د صياغة روعي
للتعليم من  المتحدة األمم لعقد واضحة توجهات وان تحمل ايضا المستهدفة، الدراسية المرحلة

 ح2020( والذ  مد إلى 2014-2005) ستدامةالم اجل الت مية
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 ولقد حددت الوثيقة ثالثة عناصر تتعلق بالتربية البيئية وهى:
 م ظمة جاء تعريف التربية البيئية فى الوثيقة على ا ها عملية أواًل: مفهوم التربية البيئية:

 وحضارتل تربط إل سان التي المعقدة العب ات لفهم البزمة والمهارات وا تجاهات القيم لتكوين
وحل المشكبت القائمة والعمل على  البيئة ب وعية المتصلة القرارات الم اسبة  ت اذ، بالبيئة

 حجديدة بيئية مشكبت م ل ظهور
 : أهداف التربية البيئية:انياً ث
 حوحمايتها بالبيئة الوعي ت مية 
 حلهاح القائمة والعمل على البيئية المشكبت التعرف على 
 حالصحية الجوا ا ضوء في البيئية األ طار من الحد 
 حيحدث  د بما الت بؤ على القدرة ع ها ي ت  تحليلية رؤية تكوين 
 حوتفعيلها ال تائ  واست بن البيئية بم تلف ال واحي المتعمقة البحوث إجراء 
 حالبيئية القضايا في القرارات  ت اذ البزمة المهارات اكتساا 

 البيئية: محاور التربية ثالثاً 
 حالبيئي وال ظام البيئة 
 حالحضاري البيئي لل ظام المستدامة والت مية السكان 
 حالمستدامة الت مية ضرورات من السبم واألمن 
 حالبيئية والسياحة والتجارة والطا ة والص اعة للزراعة المستدامة الت مية 
 حالمستدامة الصحية والت مية السكان 
 حالبيئية والقوا ين التشريعات 
 حالتلوث  ضايا 
 حالبيئية والتو عات الكوارث 
 مؤشراتها ومقاييسهاح المستدامة الت مية 
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كا ت حكومتها سبا ة ، 1965م ذ ا ستقبل في عام  : التربية البيئية فى سنغافورة:ثالثاً 
بشكل طموح من ال احية ا  تصاديةح و د ادت الت مية ا  تصادية إلى ال مو الحضر  السريل 

اد  إلى فقدان ال ظم اإليكولوجية الطبيعية وزيادة التلوث ح والتحديات البيئية هي  للدولة مما
 فى المشاكل الحضريةح، تتمثل إلى حد كبير، في جوهرها

تطوير ، تماشي ا مل بلدان ا ر  في الم طقة، حاولت س غافورة، وعلى مد  العقد الماضي
 بر ام  للتربية البيئة شامل للم اه  الدراسيةح 

 ,Francis Wong Bing Kwan & Philip Stimpsonاجراها  وفى الدراسة التى

والتى بحثت متغيرات السياق التي ساعدت في تشكيل الم اه  الدراسية البيئية في   ((2010
ادلة من المقاببت التي اجريت مل البعبين  س بس غافورة واعتمدت الدراسة علىالمدار 

يغ  بعبارات  الرئيسيين والمعلمين المشاركين في التطويرح وعلى الرغم من ان ال طاا  د ص 
و "التعلم مد  ، و "ال برة"، و "المشاركة"، و "العمل"، و "الموا ف"، تقدمية تركز على "الوعي"

 ، الحياة"

علي المعلومات ذات الطبيعة العلمية المهيم ة التي  فان تفاصيل الم اه  الدراسية تشدد
 بد  من ال ه  الحرج اجتماعياح، كاديميلكس إلى حد كبير  ه  العقب ية األتع

وكشفت المقابالت عن ثالثة مواضيع أساسية تساعد على تفسير هذا النوع من المناهج 
 الدراسية التي تم العثور عليها:

 حبالبيئة الحضرية في س غافورةلي ا هتمام ال فعي العم  (1)
  ظام للمدارس وا متحا ات   يزال يركز إلى حد كبير علي المعارف التقليدية الت ديبيةح  (2)
الت ثير المهيمن للحكومة والتوازن الذي يعطى األولوية بين البيئة والت مية ا  تصادية   (3)

 وا ستقرار ا جتماعي وب اء األمة والصورة ال ارجيةح
وكا ت هى  1975إلظهار اهتمام الحكومة بالبيئة، ا شئت وزارة البيئة في عام وكبادرة 

وكان التعليم هو احد ا سلحة للتصدي للعديد من هذه المشاكلح  األولى من  وعها في آسيا
وكا ت التربية البيئية هى ا تجاه  حو ، الرئيسية التى است دمت فى مواجهة هذه المشكبت

 ال طة ال ضراءح
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تب ت وزارة البيئية مبدا مفاده ان غرس المعرفة العلمية وا جتماعية ب همية البيئة هو ولقد 
 تظهر القيم، ال طوة األولى في ت سيس مجتمل صديق للبيئةح ومن  بل المعرفة والوعي

والموا ف اإليجابية التي ستدفل إلى العمل على ات اذ إجراءات لتعديل اساليا  وا ماط الحياة 
البيئةح )وزارة البيئة،  سوف تقلل من العاء الذ  يوضل علىوالعادات ا ستهبكية التي 

 ح(1993
ل عالتي تر  ان صبحياتها في مجال حماية البيئة والصحة العامة يج، إن وزارة البيئة

، جميل جوا ا البيئة تشملتعرف التربية البيئية على ا ها و ،  ها بمثابة المسئول الرئيسيم
ح وتشمل جميل األ شطة ركيز على البيئة المادية والصحيةمل الت، الطبيعية م ها وا صط اعية

ويجا ان تكون التربية البيئية  ، التي ي طوي عليها اإل سان كم ت  وكذلل مستهلل للسلل
في العمل وفى المجتمل بشكل  سواء في الم زل او في المدرسة او، ستمرة مد  الحياةعملية م

 ح(1993، )وزارة البيئة عام
 :ارة التعليم فى التربية البيئيةدور وز 

البر ام  على الرغم من ان هذا ، وزارة التعليم بر ام  التربية البيئية في المدارس رتقر 
يعتمد على  ضايا بيئية حددتها في البداية وزارة البيئةح وتعتبر عمليات التعليم والتعلم هي 

يتبل ال ه  ال ان بالتربية و الشاغل الرئيسي لوزارة البيئة  بي ما تهتم وزارة التعليم بالمحتو ح 
تمرات البيئية فى  القطاع المدرسي الرسمي بشكل واسل اآلراء التي تم التعبير ع ها في مؤ 

اليو سكو الم تلفة لدم  التربية البيئية في الم اه  الدراسية من  بل التطعيم في الت صصات 
، بر ام  األمم المتحدة للبيئة-؛ اليو سكو1978، المدرسية ومجا ت الدراسة الحالية )اليو سكو

 (ح 1988
في المقام فإن هذا يحدث ، وكما هو الحال في العديد من األ ظمة التعليمية األ ر 

األول من  بل مادة الجغرافيا ومن  بل مادة البيولوجيا في المدارس الثا وية ومن  بل 
تعد ، (ح باإلضافة إلى ذللLim ،1992الدراسات ا جتماعية في المدارس ا بتدائية )

ويتم ، األ شطة البم هجية )األ شطة ال ارجة عن الم اه  الدراسية ( بمثابة وسيلة مهمة
إدارة التعليم العام في  التى طرحتهال المدارس على إشرال  فسها في احد البرام  الستة تشجي
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والتى تهدف  "حملة السبوع النظيف والخضر".و  "برنامج الحياة البحرية"وزارة البيئة مثل 
ومشاركة التلميذ عن طريق ، ان التربية البيئية  ي بغي ان تركز على العملبشكل عام الى 

 ال شط و التجريبيحالتعلم 
يمكن تحديد التركيز في اهداف التربية البيئية لس غافورة فى ا ها تعتمد بشكل اساسي على  و  

ت طى حدود المدرسة إلى المجتمل بشكل عام ويتضح ذلل من  بل ا  تباس التالي من 
 الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة البيئةح

فى ا ل يهدف إلى   ةالبيئي للتربيةالهدف العام يمكن تل ين  :مشاركه المجتمعفيما يتعلق ب
ون غرس الوعى والفهم للبيئة بين السكان وتشجيعهم على القيام بدور  شط في حماية وص

'العمل' هما المبدئين التوجيهين للتربية البيئية في س غافورةح البيئةح ولذلل اصبح 'الوعي' و
 .(1993)وزارة البيئة، 
 كا ت ه ال حاجة  تجاهات جديدة ضروريةح، مجتمل استبا ي بيئي ومن اجل ب اء

اول حملة فى التعليم العام في ال ه  الجديد  1990فكا ت الحملة ال ظيفة وال ضراء في عام 
 ل طة س غافورة ال ضراءحويهدف هذا ال ه  إلى ب اء الوعي البيئي على اساس ما يلي:

 حالتعليم الرسميية بوعي في  ظام دم  التربية البيئ -
 التعليم من  بل المشاركة والمرح بد   من اإلجبار والغراماتح   -
 إشرال  يادات الم ظمات واألعمال التجارية الملتزمة بيئي ا بد   من الحكومة فقطح  -
التركيز من  بل الحملة على على المواضيل الواسعة التي سيتم تطويرها بشكل مت اسق   -

من التركيز على المواضيل الم صصة لتلبية الحاجات فى الو ت على مر الس يين بد  
 الحاليح

 تهدف برام  العمل التي سيتم ت فيذها إلى جعل التربية البيئية عملية مستمرة مد  الحياةح  -
سيكون ه ال  ظام م ظم بشكل صحيح ل قل المعلومات والقيم البيئية إلى الفرد من  بل   -

 ة البلوغحال مو ا ولى إلى مرحل س وات
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   نتائج الدراسة
مةةن  ةةبل  فةى ضةةوء طبيعةةة المشةكلة وحةةدودها واهةةدافها، اتبعةت الدراسةةة المةة ه  المقةارن،

المقار ةةةةة و مرحلةةةةة الم ةةةةاظرة ، التفسةةةةير، الوصةةةةف ربعةةةةة مراحةةةةل وهةةةةى:اإجةةةةراءات عمليةةةةة تشةةةةمل 
 إلوضاع التربية البيئية بدول المقار ة، توصلت الدراسة إلى ال تائ  التالية:

ولك ها تتكامل ، كموضوع مستقل دول المقار ةبشكل عام   يتم تدريس التربية البيئية فى  -
للمعلمين فى دولة اليابان مل مواضيل م تلفة مثل العلوم والدراسات ا جتماعيةح وُيسمح 

با تيار موضوعات متعلقة بالتربية البيئية في العملية التعليميةح وفيما يتعلق بالكتا 
 الدراسية والمراجل وغيرها من الوسائل التعليمية فإ ها متوفرة بسهولةح 

 مدرسة ان تضيف موضوعات إلى الم اه  الدراسية تتعلق فى دولة اليابان يمكن لكل -
 تصميم ويمك ها ايضا ، والرعاية /الصحة، المعلومات وتك ولوجيا، الدولي والتفاهم، بالبيئة
 ا عداديل المدارس من % 19 و ا بتدائية المدارس من % 50 ا تارتحدراسيةح م اه 

 ح2014 في عام" بالبيئة"موضوعات تتعلق 
ن كا ت - دولة  ترعى وزارة التربية والتعليم والبيئة عملية التربية البيئية فى دول المقار ة وا 

بي ما تهتم وزارة ي الشاغل الرئيسي لوزارة البيئة تعتبر عمليات التعليم والتعلم هس غافورة 
 التعليم بالمحتو ح

 مادة  بل ومن الجغرافيا مادة  بل من بشكل عام تقدم التربية البيئية فى المقام األول -
ح ا بتدائية المدارس في ا جتماعية الدراسات  بل ومن الثا وية المدارس في البيولوجيا
 ح( الدراسية الم اه  عن ال ارجة األ شطة) البم هجية األ شطة تعد، ذلل إلى باإلضافة

علي المعلومات ذات الطبيعة  فى تفاصيلها الم اه  الدراسية تشددفى دولة س غفاورة  -
من ال ه   بد   ، كاديميلكس إلى حد كبير  ه  العقب ية األالعلمية المهيم ة التي تع

 حاجتماعيا  الم اسا 
وعلى الرغم من ان بعض المدارس تقوم ، بدولة اليابان است ادا إلى السياسات الوط ية -

ب  شطة تعليمية متقدمة، فان العديد من المدارس   تحرز تقدما كافيا فيما يتعلق بالتربية 
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علي القضايا الراه ة البيئية، وهي في الحالة التي تسعي فيها إلى ت فيذ ا  شطل القائمة 
 مثل الكوارث الطبيعية او التلوث اإلشعاعيح

 في البيئية للمواضيل متزايدة اهمية جمهورية مصر العربية في والتعليم التربية وزارة تعطي -
 بالتربية يهتم الوزارة دا ل  ان  سم ا شاء تم و دح المدرسية واأل شطة الم اه  جميل
 م تلف في للمعلمين تتوجل الكتيبات من العديد  شر على ويعمل السكا ية والتربية البيئية

 حالمراحل
 

 التصور المقترح
 األج بية، دول المقار ة   برات من وا ستفادة للبحث، ال ظري اإلطار مراجعة ضوء في

 وضل يمكن، التربية البيئية بجمهورية مصر العربية لوا ل  تائ  من الدراسة إليل وما توصلت
 في م ل ا ستفادة يمكن كما، التربية البيئية بالمدارس المصرية عملية لتطوير تصور مقترح

 :يلي فيما محاوره وتتحدد، مراحل التعليم الم تلفة
 حالمقترح التصور م طلقات :أوالً 
 حالمقترح التصور وصف :ثانياً 
 حالمقترح التصور ت فيذ إمكا ية :ثالثاً 

 :المحاور هذه عرض يلي وفيما
 ال حو على فئتين في المقترح التصور م طلقات عرض يمكن :المقترح التصور منطلقات: أوالً 

 :التالي
 :يلي فيما وتتمثل النظرية المنطلقات -1
 بها المرتبطة والمشاكل للبيئة المدركين العالم سكان ت ميل التربية البيئية تهدف إلى ان -

 بشكل بالعمل وا لتزام والدوافل والموا ف والمهارات المعرفة لديهم والذين بها، والمهتمين
 ح الجديدة المشكبت من والو اية الراه ة، المشاكل حل اجل من وجماعي فردي

سلول الطبا  على جوهرية سلبية آثار لل بية البيئية فى العملية التعليمةالتر  تجاهل ان -
 ح حو البيئة واتجاهاتهم
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بعملية التربية البيئية  – العالم مستو  على – المدارس المتقدمة في اهتماما ه ال ان -
التربية  اهمية من ا طب ا، بوجل عام وفى المراحل المبكرة من التعليم بوجل  ان للطبا

 حسلوكهم واتجاهاتهم ا يجابية  حو البيئة على واثرها البيئية للطبا
  بل ال ظام التعليمىحلتقديم التربية البيئية للطبا من  مت وعة واساليا طرق ه ال ان -
 :يلي فيما وتتمثل المقترح للتصور المحلية المنطلقات -2
 حالحفاظ على البيئة وصيا تها ضرورة على المصرية والقوا ين التشريعات في إشارت ثمة ان -
على آ ر بعملية التربية البيئة والت مية المستدامة مما يستلزم الو وف هتماما عالميا  ه ال ا -

 المستجدات فى هذا الش نح
وكليات  إدارات تابعة لوزارة التربية والتعليم ت تن بالتربية البيئية وايضا ه ال معاهد إ شاء -

وجميعها لديها حاجة ، تتضمن ت صصاتها مجال التربية البيئية، مصرية ومراكز ابحاث
 حالى التطور المستمر ومواكبة المستجدات الدولية

ربية البيئية دا ل كليات التربية وبرام  إعداد المعلمين بالجامعات ا هتمام بمجال الت-
 المصريةح

 ضوء وفي السابقة، الدراسات  تائ  من ا ستفادة  بل من: المقترح التصور وصف: ثانياً 
التربية البيئية فى  المقار ة والتى تضم ت وا ل ع ل الدراسة اسفرت وما، للدراسة ال ظري اإلطار

 تصور إلى التوصل يمكن، والمحلية ال ظرية الم طلقات على وت سيسا، العربيةجمهورية مصر 
دعم م ظومة التعليم  من  بلة البيئية دا ل المدارس المصرية التربي عملية لتطوير مقترح

 تى:لتعمل على اآل
  للتربية البيئية والتعليم من اجل الت مية المستدامة ح والمفاهيمي ال ظري التطور دعم تحديث -
 تتميز التي تلل مثل) الممك ة التربوية واألساليا الم اسبة البيئية التربية تدريس طرق تحديد -

 ح(مستدام مستقبل اجل من والتعلم بالتعليم
 األمية، محو مثل ) للتعلم األ ر  والجوا ا التربية البيئية بين الروابط تحديد  -

 مثل) اإل مائي التد ل ا ماط ومل( ا جتماعية والعلوم الطبيعية، والعلوم، والرياضيات
 ح(وتعبئة المجتمل  القطاعية، المشاريل
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 وم اسبة محليا   مبئمة بطريقة التربية البيئية توجيل إعادة بها يمكن التي العمليات تحديد -
 ثقافيا ح

 حالتعلم في للمساعدة المستدامة الت مية اجل من والتعلم والبحث التدريس جودة زيادة -
وذلل من  بل تقديم التربية البيئية فى ، يعمل على زيادة ال يال والحماستقديم محتو   -

 الذي يحفز التفاعلي التعلم وبا عتماد على، المدارس من  بل الممارسة والتدريا العملى
 ح اإلبداع ويفتح ال يال

رن من فما توفره برام  التربية البيئية وذلل ل، تعميم فكرة التعلم  ارج الفصول الدراسية -
 وتطبيق اتصا ت إجراء من الطبا وايضا تمّكن الدراسية، الفصول  ارج التجريبي للتعلم

 بين الترابط رؤية على المتعلمين التربية البيئية وتساعدح الحقيقي العالم في لما تعلموه
 حوالسياسية والثقافية وا  تصادية واإليكولوجية ا جتماعية القضايا

 : المقترح التصور تنفيذ إمكانية :ثالثاً 
السابق تر  الدراسة ا ل   يوجد صعوبات او معو ات لتطبيق  التصور ت فيذ إمكا ية لتحديد -

التصور ألن الدولة تدعم بالفعل هذا ا تجاه من التعليم الذ  يدعم الت مية المستدامة 
م ت ظي بطبيعة تتصل التى والمحافظة على البيئة وربما توجد بعض المعو ات اإلدارية

الملتزمة  والشركاتإشرال الم ظمات وايضا ، المدارس المصرية والتى يمكن التغلا عليها
 حالحكومة فقط اإلعتماد على بد   من فى دعم عملية التربية البيئية دا ل المدارس بيئي ا
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ABSTRACT 

The main aim of this study is reaching suggested prospect for 

developing the process of environmental education for sustainable 

development in Arab Republic of Egypt in the light of Experiences of 

Japan and Singapore. Given the nature, limitations and objectives of the 

problem, the study used the comparative approach. With regard to 

results. The study presented suggested prospect for developing the 

process of environmental education in Arab republic of Egypt. Finally, 

the study presented some future research directives and 

recommendations for further studies to be done. 


