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Abstract: 

 

 
 
 
 
 
 
 

يهسه هصا املٍإ الى مفطوة ِيىية ثحٍيَ التربية البيئية للحىمية    

املؼحسامة،اهعالٌا مً أن التربية البيئية هي ـملية ثطبوية مؼحمطة موحهة لىئات 

صا مؼاـستهم  هم هحو البيئة، ِو مفيىة او محذصصة في املجحمق، بمية جفسيل ػلِو

يم لىهم مذحلي الفال ٌات الي  ثطبغ نالوؼان ببيئح  ـلى اِخؼاب مفلومات ٌو

 ومحاولة ايجاز حلٕو هاحفة ملـاّلها.

 الحىمية املؼحسامة. ؛الٓلمات املىحاحية: التربية البيئية

 

 

 

 
 
 

         This article aims to know how to achieve environmental 

education for sustainable development, based on the fact that 

environmental education is a continuous educational process 

directed to specific groups or specialized in society, in order to 

modify their behavior towards the environment, as well as help 

them acquire information and values to understand the various 

relationships that link man to his environment and try to find Viable 

solutions to their problems. 
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  :مقذمت 

هخيجةةةةة للحمحةةةةر الخاقةةةةل فةةةةي ـالٌةةةةة  وؼةةةةان بالبيئةةةةة وجؼةةةةاضؿ  جلةةةةة الحىميةةةةة ـلةةةةى 

ٍس ؼهطت الفسيس مً املـةْالت الية  أقةبحد تهةسز مصةحر ال ـةطية ألاقفسة املذحلىة،  و

حمفةةةةةاق؛ ِسٍةةةةةح ألاوظون،  ححبةةةةةاغ الخةةةةةطاضا، ألامعةةةةةاض الخام ةةةةةية،  الح ةةةةةخط، الحلةةةةةوذ، 

املـٓلة الؼةٓاهية، هٍةا املةواضز العبيفيةة واػةحج اوها ولحرهةا، مةق مةا يطاوٍة  مةً ادةحالٕ 

 في الٍيم ونالثجاهات هحو البيئة.

ـةةةامال حاػةةةما فةةةي ثىةةةامم زـةةةوات املجحمةةةق الةةةسولي بمةةةط  قةةةياهة  هةةةصا ألامةةةط ؿةةةٓل

البيئة، والفمل ـلى اهمائها، وشلٔ مً دالٕ ثبن  الفسيس مةً لليةات واملٍاضبةات الية  مةً 

ؿةةؤاها ثحٍيةةَ هةةصي المايةةة، وةةحم اللجةةوق الةةى الٍةةواهحن واـحمةةاز الصيةةاض الطز ةةي فةةي الحصةةسا 

ً دةةةةةالٕ اػحصةةةةةساض حعمةةةةةة مةةةةةً الٍةةةةةواهحن لٓةةةةةل أؿةةةةةٓإ الحجةةةةةاوظات اليةةةةة  ثعالهةةةةةا، وشلةةةةةٔ مةةةةة

والخـةةةةط فات ـلةةةةى املؼةةةةحويحن املحلةةةةي والةةةةسولي، واليةةةة  ثتةةةةراو  مةةةةابحن وةةةةط  للمطامةةةةة الةةةةى حةةةةس 

مٍابةةل أا ؿةةٓل مةةً أؿةةٓإ الحفةةسا ـلةةى البيئةةة،  ٌبةةل أن ثحوػةةق زواتةةط الؼةة ي  الحجةةطيم

ةةةةاثم ثٍةةةةو  ـلةةةةى ثٓةةةةويً الٍىاـةةةةا ت،  بفةةةةس شلةةةةٔ هحةةةةو اـحمةةةةاز مٍاضبةةةةات حسيةةةةسة شات ظةةةةابق ٌو

وثىميةةةةةةة  ثجاهةةةةةةات والٍةةةةةةيم  يجابيةةةةةةة، وشلةةةةةةٔ مةةةةةةً دةةةةةةالٕ ثيـةةةةةةئة الىةةةةةةطز املةةةةةةحىهم لبيئحةةةةةة ، 

واملسُض لؽطووها، والوا ي ملةا يواحههةا مةً مـةْالت، ومةا ياهةسزها مةً أدعةاض والٍةازض ـلةى 

ياها ـً ٌىاـة وادحياض.  أن يؼهم في حماياها وثٌط

يةة نالثجاهةات ناليجابيةة وجفس التربيةة البيئيةة وةطوضة ملخةة وسة  جؼةاـس ـلةى ثىم

ايةة حيةال لالحيةإ الٍازمةة فةي ػة يل ثحٍيةَ الحىميةة  س ـلى أهميةة الٌو هحو البيئة وس  ثِئ

لي  يمًْ ظط  الخؼإإ الحالي:  املؼحسامة، ـو

 ليف جحقق التربيت البيئيت التىميت املضتذامت؟

 املحور ألاول: التربيت البيئيت:

 اوال: مفهوم التربيت البيئيت:

البيئية ـملية زيىاميْية يحمًْ مً داللها ألاوطاز والجماـات مً الو ي  التربية

بمحيعهم، واِخؼاب املفاضه والٍيم والْىاقات والحجاضب، وهْصا يؼاـسهم في الفمل 
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 ، ) هجم الفعاوا، ـبس الٍازض الىٍاضإليجاز حلٕو ملـاّل البيئة الخالية واملؼحٍبلية  

 (.11،ص، 0212

ي اضثٍاق باإلوؼان، الِخؼاب الو ي ونالهحما  بالبيئة، وباملـْالت والتربية البيئية ه

املطثبعة بها، واِخؼاب املفطوة ونالثجاهات وامليٕو واملبازضة للفمل ـلى حل املـْالت 

)ظيس بً محمس الطماوم، هٍال ـً: الخالية، ومىق ؼهوض مـْالت أدطى حسيسة

11/25/0210/16:02http://www.alukah.net/Culture/0/40978.) 

 ثاهيا:عىاصر التربيت البيئيت:

ياغ، وجسجيل وثىؼحر ومىاٌـة  التجريب: .1 ويٍصس بالحجطيح هىا مالحؽة ٌو

ية.  الؽواهط البيئية بمووـو

 ازضاُ مت ايس لْيىية ـمل الىؽم البيئية. الفهم: .0

ات وقوال الى احساذ أموض مفيىة  إلادارة: .1 مفطوة ِيىية الفمل في مجمـو

يىية ثٍسيط امل يىية الحىىيص.ِو  واضز وحـسها ِو

الٍسضة ـلى اثذاش دياضات أدالٌية واـية اظاق الحىمية نالححماـية ألاخالقياث:  .2

 في ثىاـلها مق البيئة.

ثٍسيط البيئة لصاتها، واػحذسا  البيئة للترويح والجمإ والىً الجمالياث:  .3

 و لها ، وثحٍيَ الىطز ألهساو  الٍصوى.

فوض باالهحما  الصصص   واملؼئولية اثجاي ضواهية املجحمق هو ثىمية الـالالتزام:  .4

ة في ـملية حل   وؼاوم والبيئة مفا، ِما يٍصس ب  أي ا نالػحفساز للمـاِض

    .http://f:ENVIRONMENT/HTM-08-05- (2007 .10:25املـْالت البيئية)

 ابٍ اياه ـليها الحفطه ووطوضة املحسادلة بالعبيفة العالب و ي الشموليت: .5

هٍال ـً: ( 0211قال  ـبس املحؼً  جاج، ؿامل  ) بـٓل املحبازلة

01/10/0211 ،/01:12،faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=1641.) 

 



 د/ مازيا عيضاوي 
 

296 

 

 ثالثا:مذاخل جضمين التربيت البيئيت في املىاهج الذراصيت:

ان التربية البيئية وطؿ مً وطوؿ املفطوة ثم ازدالها في املؼاض السضاس   لخؼاهم   

ي ثيـئة املواظً، وان مً أهساوها الْبرى ثطػير رٍاوة بيئية في ـٍٕو الحالميص ف

د  مً اِخؼاب املفاضه وثعويط الْىاقات ال طوضية للخىاػ  وثمْينهم، في شات الٌو

ـلى ػالمة املحيغ البيئ ، وبهصا املىهو  وان التربية البيئية ثادص بايسا الحالميص 

بىاق ـالٌات ػليمة مف  ليصبحوا مواظىحن واـلحن  الزضاُ الفالم الصا يحيغ بهم و 

 (. 120-121ص، -ص ،) بوبْط بً بوظيس

وان مسادل ث محن التربية البيئية في املىاهج السضاػية؛ هي مسادل ال يمًْ   

نالػحمىاق ـنها، وس  ثىؼط وث ؼغ لىا مسلٕو التربية البيئية، وجؼاـسها ـلى ث مينها 

ّامل مطاحل الفملية الحفليمية والتربوية.وازضاحها ومً املىاهج السض   اػية في 

 مذخل الوحذاث املضتقلت:  -1

يفحمس مسدل الوحسات املؼحٍلة باـحباضي أحس مسادل التربية البيئية، ـلى ث محن 

وحسة زضاػية أو وصل زضاس   في احسى املواز السضاػية، أو ثوحي  واضؿاز منهاج مازة 

ّاؼم املٍسازا، صزضاػية بٓامل  ثوحيها واضؿازا ب ، 16:12.هٍال ـً: 04يئيا) 

12/27/0224(http//www.@o-academy.org./wesima-articles/library)   . 

 املذخل الاهذماجي: -2

يحمسل املسدل نالهسماجي في ازضاج البفس البيئ  في املواز السضاػية الحٍليسية، ـً ظطيَ 

ئية مىاػبة، وليؽ مً ؿٔ في أن ازدإ مفلومات بيئية، أو ضبغ امل مون بٍ ايا بي

وفالية مسل هصا الحوح  يفحمس بـٓل أػاس   ـلى اثجاهات املفلمحن، وحهوزهم 

ووفالياهم لحر مٍللحن مً حهوز  زاضات املسضػية و  ؿطاه التربوا)ضاثح الؼفوز، 

 (.000ص، 

 املذخل املضتقل: -3

بية البيئية، ِمىهج زضاس   املسدل املؼحٍل هو ـباضة ـً بطامج زضاػية محٓاملة للتر 

ّان مسل هصا املسدل مى ضيا  ألاظىإ  )اػبا ملطحلة الحفليم ٌبل املسضس  مؼحٍل، و اشا 



 التربيت البيئيت ماصتراجيجيت لتحقيق التىميت املضتذامت
 

297 

 

ـلى ػ يل املسإ(، وبه  يىاػح أي ا مطحلة الحفليم نالبحساثم؛ شلٔ ألن الحالميص في 

هؽطة ّلية  هصيً املطحلححن لحر مفىيحن بحىط ن املفطوة، ويىؽطون الى الؽاهطة أو املـٓلة

ؿمولية، ِما أن املسضػحن أي ا يؼحعيفون ثسض ؽ شلٔ املنهاج بؼهولة، ألن امل مون 

 .  04ّاؼم املٍسازا،  ص،  -ال يـحمل ـلى ـمَ ـلم  

 رابعا: أهذاف وغاًاث التربيت البيئيت:

 ثطمم التربية البيئية الى ثحٍيَ حملة مً ألاهساه والمايات هصِط منها:

 .تهسزها الي  وباملـْالت بالبيئة ؿامل و ي ثٓويً ـلى املحفلمحن ةمؼاـس الوعي:  -1

 هحو ايجابية وأحاػيؽ ٌيم ثعويط ـلى املحفلمحن مؼاـسة املواقف والاججاهاث: -2

ة ـلى وحىعهم بيئاهم، ياها  حماياها في الىفالة املـاِض     (.174، ص،  )  بلفيس حمفةوثٌط

ت؛ ـلى اِخؼاب وهم أػاس   للبيئة ومـْالتها، مؼاـسة ألاوطاز والجماـااملعرفت:  -3

 والخىاػ ـلى مواضزها والفىصط ال ـطا ويها .

مؼاـسة ألاوطاز والجماـات؛ ـلى ثٍييم الحسابحر البيئية، والبرامج  جقييم القذراث: -4

الحفليمية ويما يذا الفوامل البيئية والؼياػية ونالٌحصازية، نالححماـية و 

 الجمالية والحفليمية.

مؼاـسة ألاوطاز والجماـات؛ ـلى ثعويط الـفوض باملؼئولية امللخة اظاق املشارلت:  -5

مـْالت البيئة، ل مان الفمل املالتم لخل ثلٔ املـْالت البيئية)ضم ان ـبس 

 (.17، ص، 0226الخميس العىعاوا، 

هم مً مؼاـسة الىطز أو الجماـة ـلى اِخؼاب املهاضات املذحلىة الي  ثمْن املهاراث: -6

املؼاهمة ناليجابية في حل املـْالت البيئية الي  جفتر  جفاملهم مق ـىاقط البيئة الي  

ثمْنهم مً املؼاهمة ناليجابية في حل املـْالت البيئية الي  جفتر  جفاملهم مق ـىاقط 

 (.022، ص، 0222)ـلي ـؼْط، محمس نالهصاضا، البيئة املذحلىة 

هم الحٍىيات الي  يمًْ أن جؼاـس في زضاػة الى حاهح شلٔ يمًْ  ؿاضة الى أ

ات التربية البيئية وهي:  مووـو
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  الطحالت الحفليمية: حيث تهيؤ للمحفلم مـاهسة ألاؿياق ـلى واٌفها مسل

مـاهسة البحاض والمابات، وظياضة املفاض  واملحاحي، ومـاهسة املصاوق 

 واملىاحم.

  وثطبية ألاػماُ.الحفامل ـً ظطيَ الفمل ِبحطاق الحجاضب العضاـية 

  ة والحىعيون، حيث أاهما لهما الٍسضة ـلى ثصويط اػححساذ ألاوال  املححِط

طو  ـلى  البيئة بمذحلي مٓوهاتها في مىاظَ الفالم في مذحلي ألاظمان ـو

 العلبة.

 .الصوض الحفليمية السابحة حيث جفمل ـلى هٍل واٌ ي لفىاقط موووؿ ما 

 ّاللوحات الحفل  يمية والصطاتغ الجمطاوية وامللصٍات.الطػومات الحفليمية، 

  َالفيىات والىماشج واملجؼمات: جفحبر أِثر الوػاتل الحفليمية اضثباظا بحٍات

 ألاؿياق البسيلة لها.

  ًاحطاق السضاػات والحجاضب وألابحاذ: وشلٔ الِخـاه الخٍاتَ أو الحؤِس م

 صخاها.

 ات املحلية والفاملية: حيث جفحبر الٍطاقة هي ألن ال مصازض املفطوة في املعبـو

 (.55-54ص، -) هسى محمس حؼحن بابعحن، صحياة  وؼان

 خامضا:مبادئ التربيت البيئيت وخصائصها:

حباض، وأولوي    جفس التربية البيئية بفس اػاس   أدصي واوفو نالقال  التربوا بفحن ناـل

ية الحلميص بالخاحة املاػة الى ومان  اهحماما داقا، باـحباض أاها وػيلة وطوضية لحـو

س حسز  (.122) ابو بْط بً بوظيس، ص، ثىمية مؼحسامة لصالح نالحيإ الٍازمة ٌو

مبازة التربية  1755املىفٍس في ـاقمة حوضحيا الؼوويخية ـا  مؤجمر جبليس ي" "

 البيئية في الىٍاط الحالية:

 أن ثٓون التربية البيئية ـملية محواقلة مسى الخياة.  -1

سزا ِبحرا مً العًط الحفليمية.أن جؼحذس  بيئات جف -0  ليمية مذحلىة ـو
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 أن ثسضغ البيئة مً حميق حواهبها)العبيفية، الحْىولوحية، نالٌحصازية...الخ(.  -1

 أن ثؤدص امل مون الصاص بٓل ـلم مً الفلو  في ثٓويً هؽم ؿاملة. -2

س ـلى أهمية الحفاون املحلي والٍومم والسولي في ثجىح املـْالت البيئ -3  ية وحلها. ثِئ

أن جفلم الساضػحن في ّل مطحلة الحجاوب، والحىاـل مق البيئة والفلم بها وداقة في  -4

 الؼىوات ألاولى.

بٕو هحاتجها. -5  أن ثخيح التربية البيئية للمحفلمحن اثذاش الٍطاضات ٌو

 أن جؼاـس ألاوطاز ـلى اِخـاه املـْالت البيئية وأػبابها الخٍيٍية. -6

س ـلى  -7 )محمذ مرس ي الحىْحر السٌيَ واملهاضة في حل املـْالت البيئية املفٍسة أن ثِئ

 (.191-191ص، -محمذ مرس ي، ص

 ِما ثمحاظ التربية البيئية بجملة مً الصصاتا هصِط مً بينها ـلى ػ يل املسإ:

نالثجاي الى حل املـْالت البيئية ـً ظطيَ مؼاـسة الىاغ ـلى ازضاُ هصي  -أ

 املـْالت.

 .لى ثحسيس وثوويح املـْالت البيئيةالؼ ي ا -ب

 ألادص بمىهج حامق لفسة وطوؿ ـلمية في ثىاولها ملذحلي املـْالت البيئية. -ت

 الخطص ـلى أن ثىىحح ـلى املجحمق املحلي . -ذ

 الؼ ي بحْم ظبيفاها ووؼيىاها لحوحي  ؿيال ٌعاـات املجحمق لىهم البيئة. -ج

(.14-13ص، -حؼا  محمس ماظن، ص ى املؼحٍبل)ثمحاظ بعابق نالػحمطاضية والحعلق ال -ز  

    اِخؼح مصعلح الحىمية املؼحسامة اهحماما ـامليا ِبحرا بفس ؼهوض ثٍطيط لجىة

Brudtland  الصا أـسث  اللجىة الفاملية للبيئة والحىمية في ـا ، مؼحٍبلىا املـتُر

ا :" الحىمية الي  ، حيث قين إٔو جفطيي للحىمية املؼحسامة في هصا الحٍطيط ـلى أاه1765

ثلب  نالححياحات الخالية الطاهىة زون املؼاومة ـلى ٌسضة ألاحيإ املٍبلة في ثلبية 

 .(.136-135ص، -حاحاتهم" )دالس مصعىى ٌاػم، ص
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الحىميةةة املؼةةحسامة همةةغ حسيةةس يؼةة ى الةةى الحوويةةَ بةةحن الىجاـةةة أو املةةطزوز نالٌحصةةازا مةةً حهةةة 

حبةةاضات نالححماـيةةة والبيئيةةة  ، 17/12/0211مة، هٍةةال ـةةةً: مةةً حهةةة راهيةةة )الحىميةةة املؼةةحساوناـل

00:12،http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=1000&issue=4791
 - 00/12/0211 ، 

 املحور الثاوي: التىميت املضتذامت ألاهميت والتعبيقاث:

 أوال: مفهوم التىميت املضتذامت:

    ما ـامليا ِبحرا بفس ؼهوض ثٍطيط لجىةاِخؼح مصعلح الحىمية املؼحسامة اهحما

Brudtland   الصا أـسث  اللجىة الفاملية للبيئة والحىمية في ـا ، مؼحٍبلىا املـتُر

، حيث قين إٔو جفطيي للحىمية املؼحسامة في هصا الحٍطيط ـلى أاها :" الحىمية الي  1765

حيإ املٍبلة في ثلبية ثلب  نالححياحات الخالية الطاهىة زون املؼاومة ـلى ٌسضة ألا 

 (.266 ،، ص0227حاحاتهم") ضيسة زيح، ػليمان مهىا، 

الحىميةةةةةةة املؼةةةةةةحسامة همةةةةةةغ حسيةةةةةةس يؼةةةةةة ى الةةةةةةى الحوويةةةةةةَ بةةةةةةحن الىجاـةةةةةةة أو املةةةةةةطزوز 

حباضات نالححماـية والبيئية مً حهة راهية )الحىمية املؼحسامة،  نالٌحصازا مً حهة وناـل

، 00:12، 17/12/0211هٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً: 

http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=1000&issue=479  .) 

ةصلٔ   ِما ـطود الحىمية املؼحسامة ـلى أاها:" ـمليةة ثعةويط ألاض  واملةسن واملجحمفةات ِو

مةةةةةإ الحجاضيةةةةةة بـةةةةةطط أن ثلبةةةةة  اححياحةةةةةات الخاوةةةةةط بةةةةةسون املؼةةةةةاغ بٍةةةةةسضة ألاحيةةةةةإ  ألـا

الحةسهوض البيئة  الةصا يجةح الحملةح الٍازمة ـلى ثلبية حاحاتها. ويواحة  الفةالم دعةوضة 

ةةةةةةصلٔ املؼةةةةةةاواة والفةةةةةةسٕ  ـليةةةةةة  مةةةةةةق ـةةةةةةس  الحذلةةةةةةي ـةةةةةةً حاحةةةةةةات الحىميةةةةةةة نالٌحصةةةةةةازية ِو

، 16:10، 00/12/0211نالححمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ي 

ikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9http://ar.w

_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9 

 ثاهيا:أهذاف وشروط التىميت املضتذامت:

 جؼ ى الحىمية املؼحسامة الى ثحٍيَ ـسة أهساه هلصصها ويما يلي:

 ظيازة السدل الوظن . -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 ثحؼحن مؼحوى املفيـة. -

 الثروات.ثٍليل الحىاوت في السدٕو و  -

 ثطؿيس اػحذسا  املواضز العبيفية. -

 .(.117-116ص، -، ص0212ضبغ الحْىولوحيا الخسيسة بؤهساه املجحمق) مطاز هاقط، 

 ثالثا: املؤشراث الضوئيت للتىميت املضتذامت:

ال يوحس هىاُ مئؿط مسالي للحىمية املؼحسامة، ولًْ ثحووط مئؿطات شات ـالمة 

الخؼاػة، والي  بسوضها جؼاـس ـلى وهم زضحات ممح ة، ثحفلَ بٍ ايا املجحمق 

حيازية:  الحعوض أو ل مً املئؿطات ناـل

ثحسيس الٍ ايا نالححماـية وما يخىاػح مق ضأغ املإ، العبيفة،  وؼان،  -

 الخياة نالححماـية، والبىاق.

 ابطاظ هٍاط الوقل بحن نالٌحصاز والخياة نالححماـية والبيئة الىؽيىة. -

ح  ـلى الطإ  -  يا بفيسة الىؽط.التِر

 ػهولة ثىهم املجحمق لحلٔ املئؿطات. -

ٌياغ الحىمية املحلية ليؽ ـلى حؼاب الحىمية الفاملية  )ليلى أبو الهجاق، هٍال  -

 (. /pdf/sdnp_inv.pdfwww.sdnp.jo، 00:13، 17/12/0211ـً: 

 رابعا:خصائص التىميت املضتذامت:

 ان مً أهم دصاتا الحىمية املؼحسامة مايلي:

حمطاضية وهو مايحعلح ثوليس زدل مطثىق يمًْ مً اـازة اػخسماض حعق مى  نالػ -

 بما يمًْ مً  حالٕ والحجسيس والصياهة للمواضز.

ثىؽيم اػحذسا  املواضز العبيفية الٍابلة للىىاز واملحجسزة بما ي مً مصلخة  -

 ألاحيإ الٍازمة.
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مة أا ثحٍيَ الحواظن البيئ  وهو املفياض ال ابغ للحىمية املؼحسا -

املحاوؽة ـلى البيئة بما ي مً ػالمة الخياة العبيفية واهحاج الثروات املحجسزة 

مق نالػحذسا  الفازٕ للثروات لحر املحجسزة )الحىمية املؼحسامة، هٍال ـً: 

17/12/0211 ،00:26 ،http://www.startimes.com/?t=22524785    .) 

 خامضا:أبعاد التىميت املضتذامت:

الحىمية املؼحسامة ظبٍا ملا وضز بؤحىسة الٍطن الخازا والفـطيً ـلى الىحو ثحمسل أبفاز 

 الحالي:

 البعذ الاقتصادي: -1

للحىمية املؼحسامة أبفاز اٌحصازية ِححٍيَ همو اٌحصازا مؼحسا ، ثحؼحن وضوق 

مؼحوى املفيـة وجميحر أهماط  هحاج ونالػاهالُ لحر املؼحسامحن، الى حاهح ايٍاه 

اضز العبيفية واملؼاواة في ثوظ فها، باإلواوة الى مؼئولية البلسان املحٍسمة ثبسيس املو 

ـً الحلوذ هخيجة اػاهالِها املتراِم مً املواضز العبيفية مسل البتروٕ والىحم والفمل 

 . http://www.startimes.com/?t=32164646//17/12/0211//01:21 ـلى مفالجح 

 البعذ إلاوضاوي والاجتماعي:-2

ه الحىمية املؼحسامة لححٍيَ نالػحٍطاض في الىمو الؼٓاوم، ووٌي ثسوَ ألاوطاز ـلى تهس

املسن، وشلٔ مً دالٕ ثعويط مؼحوى الصسمات ال خية، والحفليمية في املىاظَ 

ة الـفبية في الحذعيغ للحىمية) دالس مصعىى  ،الطيىية وثحٍيَ أِبر ٌسض مً املـاِض

 (.106، ص. 0225ٌاػم، 

 يئي:البعذ الب -3

 تهسه الحىمية املؼحسامة الى

  زاضة املحواظهة للمواضز العبيفية.  -

وز  - حماية الماله الجوا والفمل ـلى الححٕو مً هؽا  ـالم  مطثْع ـلى الٌو

 نالحىوضا الى هؽا  مطثْع ـلى ظاٌة أِثر ظاٌة واػحسامة.
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 حماية املىاخ مً نالححباغ الخطاضا. -

 لىىايات الصلبة واملياي املؼحذسمة.ازاضة املذلىات الصعطة وا -

 مٓاوحة الح خط والجىاه. -

 حماية وازاضة املياي الفصبة. -

 املحاوؽة ـلى الحىوؿ البيولوجي. -

مٓاوحة الٍعق الجاتط للمابات وثحٍيَ ثىمية مؼحسامة    -

http://www.startimes.com/?t=32164646//17/12/0211//01:21 

 البعذ التقني وإلاداري: -4

هي الحىمية الي  ثىٍل املجحمق الى ـصط الصىاـات والحٍىيات الىؽيىة الي  

جؼحذس  أٌل ٌسض ممًْ مً العاٌة واملواضز، وثيحج الخس ألازوى مً الماظات وامللورات 

الي  ثئزا الى ضوق زضحة حطاضة ػعح ألاض  وال اضة باألوظون) دالس مصعىى 

 (.136-135ص، -ٌاػم،ص

 يت البيئيت من أجل التىميت املضتذامت:املحور الثالث:الترب

حماية البيئة واـساز حيل واٍؿ  هحو مفالجة املـْالت البيئية وثىمية الو ي البيئ  يجح 

 وؼان ـلى مسى وحوزي ـلى ػعح ألاض   ببيئح  العبيفية ونالححماـية، حيث حٍَ

 مل ومً دالٕ املطاحل الحعوضية الي  مط
ً
 اػخىازا

ً
 ِبحرا

ً
ا هو ـلي  اليو  مً بها؛ ثٍسما

مً ثٍس  ـلم  وثٍن  هطاي؛ ومق شلٔ وهخيجة للؼلُو الصاظئ  الطقي والخ اضة وما حٍٍ 

 البيئة يؼهم بـٓل أو بآدط في  دالٕ بحواظن هؽامها وٓاهد  مق الصا يحىاـل مً دالل 

ّالح خط والحلوذ اض واهحؼ لراض الؼلبية والي  ثجلد في الفسيس مً املـْالت البيئية: 

البيئية الي  وـؤت ـً  المعاق الىباجم وهٍا املواضز العبيفية ...ولحرها مً املـْالت

 .ػوق اػحذسا   وؼان لبيئح 

ّان  وؼان هو أػمال مافي الوحوز ووحوزي وػالمح  يطثبعان بؼالمة  و ملا 

 ـلى  وؼان أن يسُض وبـٓل زٌي بيئح  الي 
ً
ّان لعاما  َيحىاـل مق مٓوهات هؽامها؛  
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والىسوات  ثلٔ الفالٌات الي  ثطبع  مق مٓوهات هصا الىؽا  داقة وأن حميق املئثمطات

املـْالت البيئية هي  الفاملية الي  ثىاولد البيئة ومواويفها ومـْالتها أِست أن

ية بالسضحة ألاولى.  - es.com/?t=29402442http://www.startim-  مـْالت ػلِو

10:21//05/27/0211 

لي  جفس التربية البيئية أهجق ألاػاليح لحعويط ػلُو  وؼان بفس وهم هصا  ـو

ّاهد البيئة ثحمح  بحسوذ جمحرات الؼلُو ومفطوة حواهب  املحفسزة واملذحلىة؛  وملا 

ح الحميحر؛  لصا يجح أن وظىطات  ـميٍة ومؼحمطة، وييبغي للتربية البيئية أن جؼحـو

، )اياز ـاؿوض العاثم،  محؼً ـبس ـلي ثخؼم بعابق نالػحمطاض والحعلق الى املؼحٍبل.

 (.41،  ص، 0212للْحاب، بحروت، 

ان الخَ بالحمحق ببيئة ػليمة ونالضثٍاق بجوزة الخياة هما مٍومان أػاػيان 

لححٍيَ الحىمية املؼحسامة الي  ييـسها الجميق وثحًو اليها ّل ألامم في ـاملىا  ومحالظمان

الطاهً.ويمط ثحٍيَ الحىمية املؼحسامة ـبر مفطوة أو ل للبيئة، ومً هصا املىعلَ 

أقبحد التربية الؼ يل ألامسل لححٍيَ هصا الهسه، ألاها جـٓل وػيلة ملٍاضبة املؼاتل 

 ـية والعبيفية والحىموية بـٓل ـا .الي  ثعطحها البيئة نالححما

وثىٍس التربية البيئية حاهبا مً هجاـاها ان لم ثًْ ػىسا زاـما للحىمية  

ّامل ثجلياتها ان ؼل الىفل مٍحصطا  املؼحسامة، وـمولية الىفل التربوا ال ثححٍَ في 

ّازيم ، ولم  ـلى ثمْحن الىاؿئة مً الخصٕو ـلى املفاضه واملفلومات في بفسها ألا

يحفسي الى ثيـئاهم ـلى املواظىة وثمْينهم مً اِخؼاب مذحلي مهاضات الخياة اليومية، 

وفي مٍسماها ثسضيبهم ـلى  ػها   في ثحٍيَ مٍومات الحىمية املؼحسامة ـبر ما يحذصوه  

ّات يومية، وال ثىمية مً زون ثطبية وال ثطبية مً زون  مً مواٌي ويؤثوه  مً ػلو

 ثىمية.

ٍٕو بؤن التربيةالبيئية هي السٍاوة الي  جفمل ـلى ثىمية مماػبَ يمًْ ال

الؼلُو و ثجاهات الى حاهح ثؤِيسها ـلى وهم الفالٌات املحبازلة بحن  وؼان 

 والبيئة...الخ.

 

http://www.startimes.com/?t=29402442-
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 بعض الضلولياث الاًجابيت للمحافظت على البيئت:

 جذوير الىفاًاث:-1

د لحر قالخة لالػحفمإ أو الىىاية هي ّل و الة يحذلى ـنها قاحبها لٓواها أقبح

وظاضة التربية البيئية، وظاضة الاهيئة  نالػاهالُ او جـٓل ـاتٍا او مصسضا للحلوذ)

 (.10،ص، 0221الفمطاهية والبيئة، 

جفحبر لصاق لٓاتىات حية  الٓاتىات الخية بفض، وى الت العبيفة موحوز مىص الٍس  في

ّان  س ماضغ  وؼان ـملية اػترحاؿ الىىايات مىص الفصط البروهعا، حيث  أدطى، ٌو

 .يصيح مواز مفسهية لححويلها الى أزوات حسيسة

ملٍصوز ببـازة الحسويط هو اـازة اػحذسا  املذلىات؛ إلهحاج مىحجات أدطى أٌل حوزة وا

 مً املىحج ألاقلي

مىص أن وعىد املجحمفات الى املـْالت البيئية، وبن الفسيس مً البلسان اثذصت 

ازة ثسويط ازة ثسويطالىىايات الفسيس مً الىواتس وس الىىايات احطاقات إـل  :، وإـل

 ثحم  املواضز العبيفية. 

 ثٍلا الىىايات. 

 وحس وطص ـمل حسيسة
ُ
 .ث

ية املواز املىحجة ـً :ومق شلٔ ثوحس ػلبيات في اـازة الحسويط، منها ثٓلىة اليس الفاملة، هـو

 (https://ar.wikipedia.org/wikiت،ثىاٌم ِمية الىىايات)ظطيَ اػحفمإ مواز ثحويل الىىايا

يوحةةةس الفسيةةةس مةةةً الىواتةةةس اليةةة  ثبةةةرظ أهميةةةة ـمليةةةة اـةةةازة الحةةةسويط منهةةةا هةةةصِط ـلةةةى ػةةة يل 

املسإ ال الخصط: املحاوؽة ـلى نالشجاض، ثٍليةل املؼةاحات املذصصةة ملْبةات الىىايةات، 

املةواضز العبيفيةة، الحٍليةل مةةً  ثةووحر وةطص ـمةل حسيةسة، ثٍليةل اػةاهالُ العاٌةة، حىةؾ

  (/https://mawdoo3.com) اهبفاذ الماظات السويئة 

 جرشيذ اصتهالك املاء: -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%25B
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بىةةةةةا الٌحةةةةة  بفوامةةةةةل ن الخيةةةةةاة ـلةةةةةى ِّو ا جفةةةةةوز بالسضحةةةةةة ألاولةةةةةى الةةةةةى وحةةةةةوز املةةةةةاق ـو

أدطى. لًْ هىاُ مـْال دعحرا يحمسل في ثوظؿ لحر مخؼاو لهصا املةاق ـلةى الْةطة نالضوةية، 

وةةةبفض املىةةةاظَ ثحلٍةةةى ِميةةةات ِبحةةةرة مىةةة ، ممةةةا ٌةةةس يؼةةة ح وياوةةةاهات مةةةسمطة ، ومىةةةاظَ 

ات ـسيةةسة) وظاضة التربيةةة أدةةطى ثحةةط  مىةة  ، ممةةا يمْةةً أن يىجةةط ـىةة  حىةةاه حةةاز ولؼةةىو 

 (.12ص، 0221البيئية، وظاضة الاهيئة الفمطاهية والبيئة، 

باملاتةة مةً مجمةوؿ املةاق الْلةي ـلةى نالض ، باالوةاوة الةى 1ِما يمسل املاق الفصب 

شلٔ وبن ِمية ِبحرة مى  لحر ٌابلة لالػحفمإ وسة  امةا محواحةسة فةي أـمةاً بفيةسة ثحةد 

ْحل الجليسية للٍعبةحن. ِمةا يمْةً أن ثٓةون الْميةالٍليلةة ػعح ألاض  أو محجمسة في ال

مةةً املةةاق الفةةصب املحاحةةة لالػةةحفمإ ملورةةة) وظاضة التربيةةة البيئيةةة، وظاضة الاهيئةةة الفمطاهيةةة 

 (.16والبيئة، ص

ان ثطؿيس اػاهالُ املاق ش  ق وطوضا وواحح ـلى ّل وطز مً أوةطاز املجحمةق،  

ّات ناليجاب ية الي  ـلى الجميق اثباـها للمحاوؽة ـلى املياي مً وهىاُ الفسيس مً الؼلو

ّات هةةو ثبليةةن  أحةةل ثحٍيةةَ ثىميةةة مؼةةحسامة لهةةصا املةةوضز الهةةا ، ولفةةل مةةً بةةحن هةةصي الؼةةلو

، وهصا حيال يحجىبةون  املواظىحن ملئػؼة ثوظ ق املياي ووض حسوذ جؼطب للماق داضج املجٕ 

يفْةةةؽ لىةةةا وحةةةوز رٍاوةةةة بيئيةةةة لةةةسى  اهةةةساض املةةةاق، وفةةةس  الحبةةةاظئ فةةةي ابةةةالك الجهةةةات املفىيةةةة

ّات يٍةو  بهةا ألاوةطاز ـىةس   مقال واقع الثقافت البيئيـت11)املواظىحن، هىةاُ بفةض الؼةلو

زدةولهم الخمةةا ، ثةةئزا الةةى ثبةةصيط ِميةةات ِبحةةرة مةةً امليةةاي، وان بةةست فةةي بفةةض ألاحيةةان فةةي 

ػة يل املسةإ ال  هؽط الىاـل أاها مجطز ٌعطات ماق ال أِثر وال اٌل؛ هصِط البفض منها ـلةى

لتر، ثُط الخىىية مىحوحةة  16الخصط: ثُط الخىىية مىحوحة بٓاملها ـىس الوووق تهسض 

هةا مىحوحةة ـىةس اػةحذسا  وطؿةاة ألاػةىان يهةسض  54أرىاق الخالٌة باػحمطاض يهسض  لتر، وثِط

لتةةةةةر، الةةةةةى حاهةةةةةح أن الٍعةةةةةطات املخؼةةةةةطبة مةةةةةً حىىيةةةةةة واحةةةةةسة تهةةةةةسض لاله مةةةةةً اللتةةةةةرات  16

 (.12، ص0227ـيؼاوا ماظيا،  ػىويا.)

 املضاحاث الخضراء:-3

ثلفح املؼاحات الص طاق وألاحعمة الص طاق زوضا باضظا باليؼبة لالوؼان مً حهة 

 وللحواظن ناليٓولوجي مً حهة أدطى ، واهمياها ثيبق مً وطوضثحن أػاػيححن:
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 باـحباضها ثماضغ ثؤرحرا ايجابيا ـلى الحواظن الىىس   ضرورة صينولوجيت :

لالوؼان في مواحهة املـاّل اليومية املحفبة واملنهْة حيث ثبفث في الىىؽ 

ّاماًِ للطاحة والهسوق الىىس  ، وثحىع الفالٌات الجواضية  البهجة والؼطوض 

والخميمية بحن الؼاِىة والي  ثٍوا الـفوض باالهحماق وناللىة ملىاظَ نالٌامة، 

هم البيئية، وهي و اق ثطبوا وللطقي بؤشواً املواظىحن وحؼهم املسوم ورٍاوات

لالظىإ والصيً يْخؼبون ٌسضات حسيسة بترززهم ـلى هصي ألاماًِ املىحوحة 

للفح وناللحٍاق بؤٌطااهم وجميحر حو البيد الطوثين  مما يؼاـسهم ـلى الىمو 

 الؼليم مً الىاحية الف وية والىىؼية ونالححماـية.

 :ولوجيت راوم أِؼيس الْطبون واهحاج هؽطا لٍسضتها ـلى امحصاص  ضرورة فيًز

ألاِسجحن، وٍس ر د أه  بامٓان ِيلو متر  مطبق واحس مً ألاشجاض أن ييحج 

مابحن ظً الى رالرة أظىان مً نالِسجحن في اليو  الواحس، وان شجطة واحسة 

بامٓااها امحصاص ػىويا ماثعلٍ  ػاضة شات احتراً زادلي جؼحر مؼاوة 

 ّلم.0322

محا أهواـا مذحلىة مً الؼمو  مً الجو امللوذ ِما ر د أن الىباثات ث

وثحللها الى مواز لحر ػامة، وجؼحعيق املؼاحات الص طاق ثذىيض زضحة 

زضحات مئوية ـلى ألاٌل، وضوق زضحة الخطاضة  4الى 3الخطاضة قيىا بمٍساض 

باملاتة ػيحمتر يذىي ب 02الى 13السهيا ؿحاق وظيازة وؼبة الطظوبة بمٍساض 

زيؼيبل ، وثحويل اثجاهاتها وحجح أو 13الى 12شجاض ومً زيؼبل أما ألا3

ثٍليل نالوفٓاػات ال وتية الٍوية املىفْؼة ـً الجسضان أو املؼعحات املاتية 

وبصلٔ ثٍلل مً اراضها الؼلبية ـلى البصط والجهاظ الفصب )الطحماوم محمس، 

لْبحر، احويس ـبس نالل ، الجابطا واظمة، املؼاحات الص طاق بمسيىة الٍصط ا

ساز   .15/16ص، -،ص0210يوهيو  6-4مجلة   ؾ املمطب ناـل

 جربيت الحيواهاث:-2

جفس الخيواهات مً ـىاقط الىؽا  البيئ  الي  لها زوض في الخىاػ ـلى ثواظن 

البيئة، ولًْ في الىترة ألادحرة ثعايست أهواؿ الخيواهات املهسزة باالهٍطا  وثىاٌصد 

ات املىادية الي  جـهسها ألاض ، وبؼ ح اظزياز أـساز أـسازها بـٓل ِبحر بؼ ح الحمحر 
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الؼٓان بـٓل ِبحر مما أزى الى ظحي الحعوض الفمطاوم هحو المابات والٍ اق ـليها، 

واهخـاض ألامطا  الي  باثد تهسز أهواؿ الخيواهات املذحلىة، لصا اهعلٍد مىاؿسات مً 

واؿ الخيواهية الىازضة مً املىؽمات الفاملية و ٌليمية ب طوضة الخىاػ ـلى ألاه

ّان وليؽ  نالهٍطا  وحماياها بـيال الوػاتل، وهصي مؼئولية ثٍق ـلى ـاثَ الىطز أيىما 

 ( https://mawdoo3.com): موووؿ.ّو .ـلى املئػؼاثاملهحمةبالخيواهات

الي  ثم ث ىيها في ـا  وان دعة الفمل الفاملية للمواضز الوضارية الخيواهية 

 إلزاضة الحىوؿ الخيوا في ٌعاؿ الثروة الخيواهية.  0225
ً
هي إٔو اظاض محىَ ـلي  زوليا

س  وهى ثسـو الى ـمل دعوط اضؿازية وىية لسـم البلسان في مجوزاتهم الحىىيصية. ٌو

وـطت مىؽمة ألالصية والعضاـة )واو( الصعوط  ضؿازية لة اـساز نالػتراثيجيات 

ويجطى اػحْمالها  0227ىية ودعغ الفمل للمواضز الوضارية الخيواهية في ـا  الوظ

ية. وثخىإو هصي الصعوط  لؼلؼلة مً اليـطات  ضؿازية الي  جفالج مواويق وىية هـو

 ضؿازية ـً اػتراثيجيات التربية مً أحل  زاضة املؼحسامة للمواضز الوضارية الخيواهية 

مً "نالػحذسا  والحىمية املؼحسامة" في دعة الفمل  0ية مجإ ألاولوية نالػتراثيج

الفاملية والي  ثم الحصسيَ ـليها مً ٌبل لجىة املصازض الوضارية لأللصية والعضاـة. يمسل 

 في ازاضة املواضز الوضارية الخيواهية ويمًْ أن يؼاهم 
ً
 وطوضيا

ً
الححؼحن الوضازم مٓوها

الطيىية. ومق هصا وبن لالبية البلسان الىامية مؼاهمة هامة في ألامً المصاثم والحىمية 

لم ثًْ هاجخة في بطامج الحىمية املؼحسامة لؼالالتها. وهسه هصي الصعوط  ضؿازية 

مل بطامج ثحؼحن وضازم وفالة وجفؽيم الىطص  هو مؼاـسة البلسان في ثذعيغ ـو

ثحسيس الػحسامة هصي البرامج. وثٍس  الصعوط  ضؿازية هصاتح ـملية ـً ِيىية 

ألاهساه الحىموية ونالػتراثيجية للثروة الخيواهية وثحسيس ألاهساه التربوية املخؼٍة 

مفها، معابٍة املواضز الوضارية الخيواهية للمىؽومات  هحاحية وثحسيس مذععات التربية 

ألاِثر مالقمة، الـطوؿ في أو ثحؼحن بطامج التربية ألاقيلة والتربية الصليعة وثٍييم 

 http://www.fao.org/3/i1103a/i1103a00.htm .ػخسماضٌطاضات نال 

 

 

https://mawdoo3.com()/
https://mawdoo3.com()/
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 خاجمت:

مً دالٕ ّل ماػبَ ثىاول  او مفالجح  يمًْ الٍٕو بؤن اِؼاب الىطز أبفاز 

الحىإو البيئ  ػواق البفس ناليٓولوجي بمفنال املحاوؽة ـلى البيئة بٓل اهواـها مً دالٕ 

و الالقىية) مسال نالححىإ ناليا  مذحلي ألاوـعة الحفليمية البيئية ػواق الصىية ا

الوظىية او الفاملية البيئية ِفيس الصجطة، .....(، الى حاهح البفس نالٌحصازا وشلٔ مً 

دالٕ اِؼاب الىطز بفض الٍيم ونالوٓاض للخىاػ ـلى املواضز العبيفية ِؼياػة ثطؿيس 

صا اـازة ثسويط الىىايات ومٓاوحة ؿيال اه واؿ الحبصيط، اػاهالُ املاق والْهطباق ِو

ّاِؼاب  باالواوة أي ا الى البفس السٍافي حيث يحجلى هصا ألادحر في الْسحر مً الىٍاط 

يات ايجابية حيإ البيئة ـلى ػ يل املسإ املحاوؽة ـلى المعاق  الىطز ـازات وػلِو

 الىباجم، املحاوؽة ـلى الثروة الخيواهية .....

) للىاؿئة( جفحمس ـلى املواضز ّل هصي ألابفاز ثطمم الى بىاق رٍاوة حياثية

العبيفية، حيث جفس ـامل مهم حسا في ثحٍيَ الحىمية املؼحسامة، بفباضة أدطى التربية 

 .البيئية جفحبر اهماػتراثيجية لححٍيَ الحىمية املؼحسامة

 قائمت املراجع:

هظم ومتعلباث وجعبيقاث  -، إدارة البيئتهجم الفعاوا، ـبس الٍازض الىٍاض -1

ISO 14000 ، 0212، زاض املؼحرة، ـمان،         نالضزن، 0ط. 

، هٍال ـً: التربيت والتوعيت البيئيت معلب وظني.ظيس بً محمس الطماوم،  -0

11/25/0210/16:02http://www.alukah.net/Culture/0/40978 

1- 05-08-://f:ENVIRONMENT/HTMhttp10:25.2007 .    

2- http://f:ENVIRONMENT/HTM-08-052007 .10:25.    

/، 01/10/0211، هٍال ـً: التربيت البيئيتقال  ـبس املحؼً  جاج،  -3

01:12،faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=1641 

http://f:ENVIRONMENT/HTM-08-05
http://f:ENVIRONMENT/HTM-08-05
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، ّلية  زاضة ونالٌحصاز، ٌؼم  -4 ّازيمية الفطبية املىحوحة في الساهماُض ألا

-http//www.@o،12/27/0224، 16:12.هٍال ـً: ن04 زاضة البيئية، ص

academy.org./wesima-articles/library 

ـمان،  زاض حامس، زضاػة في التربية البيئية، – الاوضان والبيئتضاثح الؼفوز،  -5

 . 0222نالضزن،

،  ،التربيت البيئيتّاؼم املٍسازا،  - -6 ّازيمية الفطبية املىحوحة في الساهماُض نال

 0211، ؼم نالزاضة البيئيةّلية نالزاضة ونالٌحصاز، ٌ

-دور مذارش التعليم الابتذائي واملتوصغ في التربيت البيئيت، بلفيس حمفة -7

ة ـبس الخميس ببلسية  زضاػة ميساهية بابحساتية قاولي بـحر ومحوػعة ٌطبـو

، ضػالة مٍسمة لىيل ؿهازة املاحؼححر في ـلم اححماؿ -والية ٌؼىعيىة-الصطوب

ّلية الفلو  نالوؼاهيةوالفلو  نالححماـية، حامفة  البيئة، ٌؼم ـلم نالححماؿ،

 .0226/0227مىحوضا، ٌؼىعيىة،

، زاض السٍاوة، -جربيت حتميت -، التربيت البيئيتضم ان ـبس الخميس العىعاوا  -12

 .0226ـمان،ألاضزن، 

البعذ الىفس ي للعالقت بين  -علم الىفط البيئيـلي ـؼْط، محمس نالهصاضا،  -11

 .0222ْحاب الخسيث،  الٍاهطة، ، زاض ال-البيئت والضلوك

مضتوى الوعي ببعض املخاظر البيئيت لذى هسى محمس حؼحن بابعحن،  -10

زضاػة  ظالباث مليت التربيت لالقضام العلميت بمذًىتي منت املنرمت وجذة،

لم الىىؽ ومً محعلبات الخصٕو ـلى زضحة  مٍسمة الى ٌؼم التربية ـو

فلو ، ٌؼم املىاهج وظًط املاحؼححر في ثذصا املىاهج وظًط ثسض ؽ ال

 .0220الحسض ؽ، ّلية التربية، حامفة أ  الٍطى، الىصل السضاس   الساوم

ّازيمية هايي الفطبية للفلو   إلاصالم والبيئت،محمس مطس   محمس مطس  ،  -11 أ

ع السضاػات والبحوذ، الطيا ، اململْة الفطبية الؼفوزية،   .1777ألامىية، مِط
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، زاض -جعبيقاث -دراصاث –قراءاث  -يتالتربيت البيئحؼا  محمس ماظن،  -12

 .0225الىجط، الٍاهطة، 

إدارة البيئت والتىميت املضتذامت في ظل العوملت دالس مصعىى ٌاػم،  -13

 .0225الساض الجامفية،  ػْىسضية،  ،املعاصرة

، 00:12، 17/12/0211الحىميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحسامة، هٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً:  -14

http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=1000&issue=479 

التخعيغ من اجل التىميت املضتذامت، مجلت  ،" ضيسة زيح، ػليمان مهىا -15

، 03املجلس  ،جامعت دمشق للعلوم الهىذصيت  .0227، الفسز نالٕو

، 00:12، 17/12/0211الحىمية املؼحسامة، هٍال ـً:  -16

http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=1000&issue=479   

17- 00/12/0211 ،16:10 ،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A

%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9

%85%D8%A9 

 04الحواقل، ـسز  ،امت وجحذًاتها في الجسائرالتىميت املضتذمطاز هاقط،  -02

لو  الخؼيحر، حامفة البليسة0212حوان   .، ّلية الفلو  نالٌحصازية ـو

ع املفلومات الوظن ، هٍال التىميت املضتذامت وهظم البيئتليلى أبو الهجاق،  -01 ، مِط

  /pdf/sdnp_inv.pdfwww.sdnp.jo, 33:12, 11/11/3112ـً: 

، 00:26، 17/12/0211ال ـً: الحىمية املؼحسامة، هٍ -00

http://www.startimes.com/?t=22524785     

، 00:26، 17/12/0211الحىمية املؼحسامة، هٍال ـً:  -01

http://www.startimes.com/?t=22524785     

32- http://www.startimes.com/?t=32164646//11/11/3112//32:12 . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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تذامت في ظل العوملت إدارة البيئت والتىميت املضدالس مصعىى ٌاػم،  -03

 .0225 ، ػْىسضية ،الساض الجامفية ،املعاصرة

32- http://www.startimes.com/?t=32164646//11/11/3112//32:12 

إدارة البيئت والتىميت املضتذامت في ظل العوملت دالس مصعىى ٌاػم،  -05

 .0225 ، ػْىسضية ،الساض الجامفية ،عاصرةامل

06- -http://www.startimes.com/?t=29402442 - 10:21//05/27/0211 

، املئػؼة الخسيسة ، التربيت البيئيتاياز ـاؿوض العاثم،  محؼً ـبس ـلي -07

 .0212للْحاب، بحروت، 

يئية، وظاضة الاهيئة الفمطاهية والبيئة، التربية البيئية مً أحل وظاضة التربية الب -12

 .ثىمية مؼحسامة، ِطاػة الحلميص للؼىة أولى محوػغ

21- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8

A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9

%8A%D8%A7%D8%AA 

23- https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D

8%A5%D8%B9%D8 

وظاضة التربية البيئية، وظاضة الاهيئة الفمطاهية والبيئة، التربية البيئية مً أحل  -11

 .ثىمية مؼحسامة، ِطاػة الحلميص للؼىة أولى محوػغ

الاهيئة الفمطاهية والبيئة، التربية البيئية مً أحل وظاضة التربية البيئية، وظاضة  -12

 .ثىمية مؼحسامة، ِطاػة الحلميص للؼىة أولى محوػغ 

الطحماوم محمس، احويس ـبس نالل ، الجابطا واظمة، املؼاحات الص طاق   -13

ساز   0210يوهيو  6-4بمسيىة الٍصط الْبحر، مجلة   ؾ املمطب ناـل
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