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وتوضيح األثر الناتج عن   ، تتناول هذه الدراسة الحديث عن التالزم بين التربية البيئية وبين سلوك الطالب وأخالقهم
كما برز دور كٍل من األسرة    ،إذ ظهرت أهمية التربية البيئية ودورها الكبير في ذلك  ،هذه التربية على سلوك الطالب

والوسائل التي تسهم في جعل ذلك من سلوك    ،والمدرسة والمسجد والمعلم في غرس القيم التربوية المتعلقة بالبيئة 
ق التي تسهم في زيادة الوعي كما قدمت الدراسة بعض النماذج العملية في غرس القيم واألخال  ،الطالب وأخالقهم

 البيئي. 
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The study deals with the issue of the correlation between environmental education and 

students'  behaviour and morals، and the explanation of the resulting effect of this 

education on students' behaviour، as the importance of the environmental education 

appeared and its great role on that، likewise ، the role of the family، the school ، the 

mosque and the teacher also emerged in inculcating the educational values related to the 

environment، and the means that contribute in making that of students' behaviour and 

morals، as well، the study provided some practical models for inculcating values and 

morals that contribute in increasing the environmental awareness.  

 

Keywords:  

Environmental 

education, student 

behaviour, student 

ethics 

 

 المقدمة  1
والمحافظة عليها من األولويات التي ينبغي االهتمام بها ومن المهم أن   ،البيئة المحيطة بنا هي جزء من حياتنا التي نعيشها

ويساعد في   ، يتفاعل معها تفاعاًل يحفظها ويحميها من المخاطر  ،ينشأ الجيل القادم نشأة واعية متزنة في التعامل مع بيئته
  .حل مشكالتها

غير أن   ،لإلنسان ينتفع منها في جميع  الجوانب والمجاالت مسخرًة ومهيئةً  – بمّنه وكرمه  –وهذه البيئة قد جعلها هللا تعالى 
أضف إلى ذلك الكثير من التصورات الخاطئة عن   ،االستخدام الخاطئ والبعد عن المنهج الصحيح في التعامل مع البيئة

 .أوجد الكثير من المخاطر والمشكالت التي تواجه البيئة ،البيئة
  ،فبادرت إلى تربية النشء التربية البيئية الواعية ،دول والمجتمعات الحريصة على بيئتهاولقد انتبهت لهذه القضية الكثير من ال

 .وبذلت كل الجهود لتحقيق ذلك
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أال وهو الجانب األخالقي  ،تأتي هذه الدراسة لتسهم في إضافة وإثراء جانب من الجوانب المهمة في العملية التربوية البيئية
وأنه ال بّد من وجود   ، وذلك ببيان أن هنالك تالزمًا وثيقًا بين التربية البيئية السليمة وبين أخالق الطالب وسلوكهم  ،السلوكي

 أثر كبير على الطالب إذا تم توجيههم وتربيتهم التربية البيئية السليمة.
 
 الدراسات السابقة   2

مع   ، أو رسالٍة علميٍة تتناول الحديث عن التالزم بين التربية البيئية وبين سلوك الطالب وأخالقهملم يقف الباحثان على كتابٍ 
 :وجود دراساٍت تناولت الحديث عن التربية البيئية من نواح أخرى لها لصلة بهذا البحث

  ،إعداد الطالبة عبلة غربي  -اً مدارس قسنطينة نموذج -التربية البيئية في المدارس االبتدائية من وجهة نظر المعلمين -1
 .قسم علم االجتماع  ، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،قسنطينة الجزائر -جامعة منتوري  ،إشراف أ د صالح فياللي

كما عملت   ،ثم تحدثت عن أهداف التربية البيئية ،تحدثت الدراسة عن المدارس الفكرية التي تناولت عالقة اإلنسان بالبيئة
ويكمن الفرق بين هذه الدراسة وبين الدراسة في هذا البحث أن هذا البحث يركز   ،(1)بية البيئية للمدارس االبتدائيةدراسة عن التر 

ي التي ينتج عن هذه التربية  الحديث في بيان التالزم بين التربية البيئية وبين سلوك الطالب وأخالقهم واألثر السلوكي األخالق
 ويظهر على الطالب. 

  ،مدى أهمية مفاهيم التربية البيئية لتالميذ الصف السادس االبتدائي بالرياض ومدى تعاملهم معها من وجهة نظر المعلمين
 م.  2007 ،1ع  ،7مج  ،العلوم التربوية ،مجلة كليات المعلمين ،السعودية ،بحث منشور ،مساعد بن عبد هللا النوح

تحدثت الدراسة عن أهمية التربية البيئية ومدى تفاعل الطالب معها في الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية من وجهة نظر  
وهذا يختلف عن موضوع هذه الدراسة في هذا البحث والتي هي معنية في بيان التالزم بين التربية البيئية وبين   ،(2)المعلمين

 سلوكي األخالقي التي ينتج عن التربية البيئية. سلوك الطالب وبيان األثر ال
 عصام توفيق عمر.   ، األدوار الوظيفية والتجارب الدولية ،األطر النظرية ،األنشطة المدرسية والوعي البيئي

بينما تركز الحديث في هذا البحث في  ، (3)ركزت الدراسة حول دور األنشطة المدرسية في تربية الطالب على الوعي البيئي
 بيان التالزم بين التربية البيئية وبين سلوك الطالب وبيان األثر الناتج عن التربية البيئية على سلوك الطالب وأخالقهم.   

 

 منهج البحث  3
 وأخالقهم.المنهج الوصفي: وذلك بوصف التالزم والترابط الحاصل بين التربية البيئية وبين سلوك الطلبة  . 1
المنهج االستقرائي: وذلك باستقراء المواضع التي تدلل على التالزم بين التربية البيئية وبين سلوك الطالب, وتبرز أثر   . 2

 التربية البيئية على أخالق الطلبة.   
لوك الطالب, وتبرز  المنهج التحليلي: وذلك بتحليل األمور والمواضع التي تدلل على التالزم بين التربية البيئية وبين س  . 3

 .   أثر التربية البيئية على أخالق الطلبة
 

 النتائج والتحليل      4
يجب ان يتضمن هذا الباب على نتائج الدراسة من خالل التحليل االحصائي، الكثيرون يقوم بسرد التحليالت الوصفية والتعمق  

 فيها، لكن يفضل شرحها بطريقة مختصرة وذات داللة علمية.  
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   التربية البيئية 5
فةةأن الحةةديةةث عن أي منهمةةا هو إن تعريف التربيةةة البيئيةةة لةةه عالقةةة وثيقةةة بمفهوم الوعي البيئي, ولةةذا  

حةديةث عن ارخر للتةداخةل الكبير بين المفهومين, غير أن الوعي البيئي يمكن أن نعةده هو النتيجةة والثمرة الكبرى  
 ( 15) للتربية البيئية.

وقةد كثرت وتعةددت التعةاريف لمصةةةةةةةةةةةةةةطلح التربيةة البيئيةة, وسةةةةةةةةةةةةةةأقف مع أبرز هةذه التعةاريف, والتي تةدور 
واحد يتحدث عن التربية والتعليم الذي يؤسةةةةةةم القيم والمهارات التي تربط اإلنسةةةةةةان مع بيئته  بمجملها حول محور 

 ( 11)ربطًا سويًا إيجابيًا.
نظام تعليمي يهدف إلى تطوير القدرات والمهارات البيئية العلمية  وقد عّرف التربية البيئية بعضهم بقوله: " 

له يحصةةةةةلون على المعرفة العلمية البيئية والتوجيهات الصةةةةةحية  لألفراد المهتمين بالبيئة وقضةةةةةاياها, والذي من خال
واكتسةةةاب المهارات الالزمة للعمل بشةةةكل فردي, أو جماعي في حل المشةةةكالت البيئية القائمة, والعمل أيضةةةًا قدر 

 (4)اإلمكان للحيلولة دون حدوث مشكالت بيئية جديدة" 
يهدف إلى توضةةةةةةةةةةةةةيح عالقة اإلنسةةةةةةةةةةةةةان وتفاعله مع بيئته  وعّرفه البعض بأنه: "عبارة عن برنامج تعليمي  

الطبيعية, وما بها من موارد لتحقيق اكتساب التالميذ خبرات تعليميه تتضمن الحقائق والمفاهيم واالتجاهات البيئية  
 (5).حول البيئة ومواردها الطبيعية" 

القيم واالتجةاهةات والمهةارات والمةدركةات الالزمةة  ومن التعةاريف الجةديرة بةالةذكر: "التربيةة البيئيةة هي عمليةة تكوين  
لفهم وتقدير العالقات المتعددة التي تربط اإلنسةةةةةةةةةةةان وحضةةةةةةةةةةةارته بمحيطه الحيوي والفيزيائي, والتدليل على حتمية  
المحافظة على المصةةةادر البيئية الطبيعية, وضةةةرورة اسةةةتغاللها االسةةةتغالل الرشةةةيد لصةةةالح اإلنسةةةان, وحفاظًا على 

 (6)يمة, ورفع مستوى معيشته" حياته الكر 

 أهداف التربية البيئية  

  ( 7)للتربية البيئية أهداف كثيرة ومهمة نقف فيما يأتي مع أبرزها
 تنمية التفهم للمصادر الطبيعية وطرق صيانتها, وحسن استغاللها. .1
 توضيح الربط بين النشاطات البشرية والخيرات المستغلة, وبين المصادر الطبيعية. .2
 التعريف بخطر سوء استغالل المصادر الطبيعية. .3
 التبصير بخطر إهدار المصادر الطبيعية.  .4
 ( 8). تصحيح االعتقادات الخاطئة عند البعض حول استغالل موارد البيئة .5

ومن األهداف تعميق مفهوم التوازن البيئي, وبيان التكامل ما بين اإلنسان وبين بيئته, وضرورة العمل على  
 ك وضع الحلول المقترحة التي تسهم في حماية البيئة.وكذل  ،تحسينها

(12 )
 

 

 

 المناهج الدراسية والتوعية البيئية  

فيسعى   ذلك  على  يزيد  األحيان  من  كثير  وفي  والسعادة,  الراحة  تحقيق  إلى  حياته  في  اإلنسان  يسعى 
للكماليات وأساليب الرفاهية واللهو, وكل ذلك مرغوب إلى النفوس, غير أن االستخدام الخاطئ لموارد الطبيعة قد  
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يكون اإلنسان بذلك سببًا في تعاسة نفسه  يجعل لذلك آثارًا سلبية على محيط اإلنسان, فتنقلب راحته إلى شقاء, و 
 (13) وحزنها ويجلب لها المتاعب من حيث ال يدري.

ولذا فإن من المهم أن يرافق نشاط اإلنسان في كافة المجاالت الوعي البيئي المتزن, وال شك أن الدور  
فإن من الضروري وجود  األكبر واألهم يتمثل في تربية النشء على ذلك سواًء في البيت أم في المدرسة, ولذا  

التعاون بين جميع األطراف التي يمكن أن تساهم في تحقيق الوعي البيئي والسلوك السوي, سواء من ناحية البيت  
  (9)أو المدرسة, أو على صعيد الجهات الرسمية للدولة المعنية بذلك. 

في بناء الوعي البيئي, ويمكن إن إدخال التربية البيئية في المناهج الدراسية من أهم الوسائل التي تسهم  
وكذلك يمكن  ،  ( 16)أن يكون ذلك من خالل تخصيص وحدات كاملة في بعض المواد الدراسية كالجغرافيا واألحياء

أن يكون من خالل بث التربية البيئية في مختلف المواد بحيث توجد دروس تتعلق بالتربية والوعي البيئي أو حتى  
 في األنشطة والفوائد والمعلومات اإلثرائية. أجزاًء من دروس, وتضمين ذلك 

 
 الوسائل التعليمية واألنشطة البيئية  

من الجدير بالذكر أن الوسائل واألدوات التي يستخدمها المعلم لها دور كبير في عملية التربية البيئية,  
الوسائل التعليمية عبارة عن أنشطة  فهي تسهم في توضيح المعاني واألفكار, وتغرس القيم والثقافة البيئية, وقد تكون  

 ( 14) مدرسية أو لوحات حائط أو غيرها, وقد تكون أنشطة خارجية.
من المدارس والجامعات هي من أهم الوسائل التي تكسب    -غالبًا    –وهذه األنشطة البيئية التي تنطلق  

 الطالب المهارات والسلوكيات في التعامل مع البيئة. 

أنها تشعر الطالب بأنه مسؤول عن بيئته, وتفتح لديه آفاقًا وأفكارًا لإلسهام في زيادة الوعي  وتكمن أهميتها في 
البيئي, فغرس األشجار أو حمالت النظافة, أو لوحات الحائط, أو اللجان البيئية المدرسية كلها لها دور مهم في  

 ( 10)إبراز شخصية الطالب البيئية ووعيه تجاه موارد موطنه

  

 الخاتمة   6

بعد رحلٍة مع التربية البيئية ووقوٍف مع المواضع التي تبين التالزم والترابط الوثيق بينها وبين سلوك       
 خلصت الدراسة بالنتائج والتوصيات ارتية: الطالب وأخالقهم  

 لدى  االهتمام بالتربية البيئية ونشر الوعي البيئي لدى الطلبة من أبرز األمور التي تم االعتناء بها مؤخراً  -
 كثير من الدول والمجتمعات, وهو ال يقل أهميًة عن االعتناء بتهذيب سلوكهم وأخالقهم. 

 يدور مفهوم التربية البيئية حول تعزيز القيم والمهارات التي تربط اإلنسان مع بيئته ربطًا سويًا إيجابيًا.  -
ئته, تقوم على التصور الصحيح  من أبرز أهداف التربية البيئية وجود عالقة إيجابية بين اإلنسان وبين بي -

 ألهمية البيئة وبعيدًا عن التصورات الخاطئة تجاهها.  
المناهج الدراسية لها دور بارز في التربية البيئية, وكذلك في تقويم سلوك الطالب وتهذيبه, ولذا ينبغي   -
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 تحسينها ومراجعتها وتطويرها دومًا. 
ور مهم في تعميق قيم ومبادئ التربية البيئية, وكذلك في  األنشطة البيئية والوسائل التعليمية لها أيضًا د -

 تهذيب سلوك الطالب وأخالقهم. 
هنالك الكثير من اريات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي تعزز التعامل الصحيح مع البيئة, وتسهم   -

المناهج وأن تكون حاضرًة لدى  في تحسين سلوك الطالب وأخالقهم, ولذا ينبغي االهتمام بها وتضمينها 
 المربين. 

برز من خالل البحث أّن ثمة تالزمًا وترابطًا وثيقًا بين تربية النشء التربية البيئية السليمة وبين تحسن  -
 أخالقهم وسلوكهم, وأن للتربية البيئية السليمة األثر البالغ على أخالق الطلبة والتي ترافقهم طوال حياتهم. 

المعلم واألسرة والمسجد دوٌر بارز ومهم في تحقيق التربية البيئية, كما أن لهم دورًا  لكٍل من المدرسة و  -
 . بارزًا في غرس القيم السلوكية الجيدة واألخالق الحميدة

الطالب   - أخالق  وبين  السليمة  البيئية  التربية  بين  الوثيق  التالزم  تبرز  التي  النماذج  من  الكثير  هنالك 
ن الطريق, والمحافظة على الماء, والثروة النباتية والحيوانية, والتي تسهم  وسلوكهم, مثل إماطة األذى ع

 في تعزيز القيم السلوكية والخلقية إذا تربى عليها الجيل, وتجعل منه إيجابيًا فاعاًل تجاه بيئته وموطنه. 
األبناء  ضرب األمثلة والقصص التي يظهر فيها التعامل الصحيح مع البيئة يعزز الصفات اإليجابية لدى   -

 والطلبة, وكذلك وجود القدوات الحسنة ُيحّفز الطالب على تقليدهم في التعامل السوي مع البيئة. 
 والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  
 

 العربية المراجع 
 نظام الباحث السنة، عنوان المقال، المجلة الناشرة، اإلصدار، العدد   مالمراجع باستخدا

  ،إشراف صالح فياللي ،، التربية البيئية في المدارس االبتدائية من وجهة نظر المعلمين2009-2008غربي، عبلة،  (1)
 وما بعده.  98ص ،الجزائر  ،جامعة منتوري )قسنطينة(

, مدى أهمية مفاهيم التربية البيئية لتالميذ الصف السادس االبتدائي بالرياض ومدى  2007 مساعد بن عبد هللا ،النوح (2)
 ,  1, ع 7العلوم التربوية, مجتعاملهم معها من وجهة نظر المعلمين, بحث منشور, السعودية, مجلة كليات المعلمين, 

لبيئي, األطر النظرية, األدوار الوظيفية والتجارب الدولية, األنشطة المدرسية والوعي ا ، 2005قمر, عصام توفيق عمر, (3)
 1القاهرة, الدار العالمية, ط

 12, ص2006, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع, عمان, األردن,  1الحسن, فتحية محمد, مشكالت البيئة, ط (4)
 . 70م, ص1984ي, شلبي, أحمد إبراهيم, البيئة والمناهج المدرسية, الكويت, مدرسة الخليج العرب (5)
م,  2001, 2, دار النهضة العربية, بيروت, ط-ميادينه وفروعه–أبو طالب محمد, وعبدالخالق, رشراش أنيم, علم التربية  (6)

 44ص
قناديلي, عبد هللا أحمد صديق, التربية البيئية في المملكة العربية السعودية, رسالة ماجستير, جامعة أم القرى, مكة  (7)

 . 63هة, ص1406المكرمة, السعودية, 



 ٢٠٢١، ٤، العدد ١الباحث، مجلة مارسيل للعلوم االجتماعية، االصدار 

 

 6 

سليم, حممد صابر, وآخرون, مرجع يف التعليم البيئي ملراحل التعليم العام, القاهرة, املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم,  (8)
 . 12م, ص 1976

املكرمة,  قناديلي, عبد هللا أمحد صديق, الرتبية البيئية يف اململكة العربية السعودية, رسالة ماجستري, جامعة أم القرى, مكة  (9)
 96-94هـ, ص1406السعودية,  

 137, ص1997الجبان, رياض عارف, التربية البيئية, مشكالت وحلول, دار الفكر, سوريا,  (10)

 المراجع األجنبية 
(11) Al-Zaqeba, M. A. A., Hamid, S. A., dan Muhammad, I. (2018a). Tax Compliance Of Individual 

Taxpayers: A Systematic Literature Review. Proceedings of The IIER International Conference, 

22nd-23rd April 2018. Istanbul, Turkey. Hal. 42 - 52 

(12) Al-Zaqeba, M. A. L. I. A., Hamid, S. A., & Muhammad, I. (2018b). Tax compliance of individual 

taxpayers: a systematic literature review. Proceedings of The IIER International Conference, 

(April), 42–52. Retrieved from http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/1515-

152827669742-52.pdf 

(13) Al-Zaqeba, M. A. L. I. A., & AL-Rashdan, M, T. 2020a. The Effect of Attitude, Subjective 

Norms, Perceived Behavioral Control on Tax Compliance in Jordan: The Moderating Effect of 

Costums Tax. International Journal Of Scientific & Technology Research. ISSN 2277-8616. 

VOLUME 9, ISSUE 04. 

(14) Al-Zaqeba, M. A. L. I. A., & AL-Rashdan, M, T. 2020b. Extension of The TPB In Tax 

Compliance Behavior: The Role of Moral Intensity and Customs Tax. International Journal Of 

Scientific & Technology Research. ISSN 2277-8616. VOLUME 9, ISSUE 04. 

(15) Alzaqebah, M., & Abdullah, S. (2015). Hybrid bee colony optimization for examination 

timetabling problems. Computers & Operations Research, 54, 142-154. 

(16) Alzaqebah, M., Jawarneh, S., Alwohaibi, M., Alsmadi, M. K., Almarashdeh, I., & Mohammad, 

R. M. A. (2020). Hybrid Brain Storm Optimization algorithm and Late Acceptance Hill 

Climbing to solve the Flexible Job-Shop Scheduling Problem. Journal of King Saud University-

Computer and Information Sciences. 

 

http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/1515-152827669742-52.pdf
http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/1515-152827669742-52.pdf

	أهداف التربية البيئية
	المناهج الدراسية والتوعية البيئية
	الوسائل التعليمية والأنشطة البيئية

