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  حمایة البيئة أثناء النزاعات المسلحة
 )دراسة حالة حقل هجليج(

  
   موسى محمد مصباح.د

  

   عمادة الطالب- جامعة النيلين - الخرطوم –السودان 
  

  
  :مستخلص الدراسة

ة         ساحة المحلي ى ال ة عل وعات الحي ن الموض ه م سب ان وعًا نح ة موض ذه الدراس ت ه تناول
ة            أَال وهو حمایة البيئة أثن     والدولية، ى البيئ ا عل اء النزاعات المسلحة،والتي تشكل خطرا داهم

د                 نتيجة لما یستخدم خاللها من أسلحة فتاآة وما تفرزه من تدمير للمنشات والبني التحتية ،وق
انوني               سوداني من خالل التكيف الق يج ال ل هجل ه حق ذي تعرض ل أشارت الدراسة لالعتداء ال

الدراسة مفهوم وتعریف البيئة من خالل تأصيل شامل         لهذا االعتداء،وقد تناولنا من خالل هذه       
  ).لغة ،اصطالح ،فقه ،تشریعات(طلح  للمص

ات        اء النزاع ة أثن ة البيئ ي حمای ة ف ات الدولي ؤتمرات واالتفاقي ة دور الم استعرضت الدراس
دول     بعض ال ة ل شریعات الوطني وانين والت بعض الق ت ل سلحة وتطرق وذج  الم سودان (نم ال

صر،األردن  ات      و). ،م اء النزاع ة أثن ة البيئ ضمانه لحمای ة آ سئولية الدولي ت الم ذلك تناول آ
  -:المسلحة وزیلت الورقة بأهم النتائج والتوصيات مفادها 

ل   ن قب اع م به إجم ك ش دولي،وان هنال شریع ال نص الت ا ب ة محرم ى البيئ داء عل أن االعت
ه      المشرعين الوطنيين على ضرورة حمایة البيئة أثناء النزاعات المسل         حة وآذلك ما تعرضت ل

  .منطقة هجليج السودانية یعتبر خرقا للقانون الدولي البيئي

  -: أوصت الدراسة باالتي

 .ضرورة تشجيع البحث العلمي والمهتمين على تناول قضایا البيئة  -

ة                  - ة خاصة بحمای أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من اجل صياغة قواعد قانوني
 .سلحةالبيئة إثناء النزاعات الم

ة      - ة مطالب دل الدولي ة الع ى محكم كوى إل ع ش ي رف ق ف سودانية الح ة ال للحكوم
يج النفطي                   ل هجل ى حق داء عل بالتعویض عن األضرار البيئية التي حدثت أثناء االعت

 .،بناء على قواعد القانون الدولي 
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  :توطئة
حد معا ؛نظر   ال شك أن موضوع حمایة البيئة بات من الموضوعات الشائكة والمهمة في آن وا             

ؤثر            ا ت ة آونه ا البيئ ع به أثر  ،للطبيعة التي تتمت ا          وتت ذي یعيش فيه سان ال ا أن آانت     ‘ باإلن فم
ا             ا وحمایته ه        ‘سلوآيات اإلنسان ألتمثل خروجا عن مقتضيات المحافظة عليه ذا في حد ذات فه

ة  ات البيئي د من االنتهاآ ضمانات األساسية للح ا مشه‘إحدى ال دم لن ع یق ر أن الواق ي غي دا ف
ة   (على اختالفها   غایة المأساویة بسبب الحروب والنزاعات التي تضر بالبيئات          ة   –بحری –بری

ة             ‘ ومحتویات البيئة على سطح األرض       )جویة ى البيئ سلبية للحروب عل ك النتيجة ال ولعل تل
ة     ة البيئ ضرورة حمای ق ب ارات تتعل دأت ال   ‘والعتب ا أن ب ان ثماره ة  آ ة العالمي نظم القانوني

  .في وضع موضوعات البيئة وحمایتها ضمن أولویات اهتمامها ‘ليةوالمح

رن العشرین                  وقد أدى التدهور المستمر في البيئة الطبيعية منذ بدایات عقد التسعينيات من الق
ذي تتعرض         )منظمات–دول  –أفراد  (إلى إدراك عام لدى المجتمع الدولي        داء ال لخطورة االعت

اة      ‘ن سواء في وقت السلم أو الحرب      نساله البيئة من جراء تصرفات اإل      األمر الذي یتهدد الحي
ة دون                    .على آوآب األرض   ة الدولي ضافر الجهود من مختلف أعضاء المنظوم ا یقتضى ت مم

  .ضع اعتبار للحدود السياسية للدولو

ؤتمرات          ة ودور الم وم البيئ ى مفه وف عل ة الوق ة البحثي ذه الورق الل ه ن خ اول م ذلك نح ل
ات الدو ة للب   واالتفاقي وفير الحمای ي ت ة ف شریعات الوطني ة والت ات   لي شوب النزاع اء ن ة أثن يئ

  .المسلحة

 -:مفهوم وتعریف البيئة  :أوال

ة            ول البيئ ثال نق تخدامه فم سب اس ه بح رتبط مدلول تخدام وی ائع االس ة ش ظ البيئ د أن لف نج
شا     ذلك الن ى ب ة، ونعن ة والثقافي ة االجتماعي صناعية والبيئ ة ال ية والبيئ شریة الدراس طات الب

  .المرتبطة بهذه المجاالت 

  -:البيئة في القران الكریم  .1

واذآروا (قوله تعالى :وردت اشتقاقات البيئة في القران الكریم في عدة سور آریمة نذآر منها          
ى،          )1() إذ جعلناآم خلفاء من بعد عاد وبوأآم في األرض           وأآم بمعن ة وب  وورد في اآلیة الكریم

  .أسكنكم وأنزلكم 

                                                 
  .78 اآلية– األعراف سورة - 1
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ا               :(له تعالى   وقو ا بمصر بيوت وآ لقومكم ه أن تب ة      )2() وأوحينا إلى موسى وأخي  وورد في اآلی
  .اتخذا واجعال لهم :الكریمة تبوأا بمعنى 

ات           (وقوله تعالى    ة     )3 ()ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيب ، وورد في اآلی
  .نى آمنزل صالحا مرضيا ومبوأ صدق بمع:أنزلنا واسكنا : الكریمة  بوآ بمعنى 

نجد أن مفهوم البيئة في اإلسالم مفهوم شامل لكل من األرض والسماء والجبال، وما فيها من             
ات   . مخلوقات، بما فيها اإلنسان وما یحيط به من دوافع وعواطف وغرائز         ل مخلوق آما یضم آ

  .اهللا جميعا

    - :البيئة في اللغة .2

ا اللغوي الواسع تع       ه              البيئة بمعناه ه منزل سان فيتخذ في ه اإلن ذي  یرجع إلي ى الموضع ال ن
ة   وارد المادی ا  والم ة بعناصر بقائه ات الحي سان والكائن ذود اإلن ي ت ة هي الت شه ،والبيئ وعي
ك                الالزمة الستمرار حياتها ،خصوصا من الهواء والماء والطاقة والملبس والمسكن ، فهي تل

اني             التي تمثل المحددات التي تحدد شروط ثقافتن       ا عدة مع ة له ا وأنماط حياتنا ،والبيئة في اللغ
  -:منها 

وآ           :في اللغة العربية   اء وب ل الماضي ب ام     ( ،)4(اسم مشتق من الفع زل وأق وأا اى حل ون وتب
ل  )5(ویعبر بها أیضا عن الحالة فيقال باءت بيئة سوء ،اى بحالة سوء      )بيئة(واالسم منها    ، وقي

  .)6(ل اى محل اإلقامة ،وتبوآ المكان اى أقام به هي المقام والمنز–أیضا أن البيئة 

ل      Environment   آلمة:في اللغة االنجليزیة ة عل آ ة للدالل ة االنجليزی  تستخدم في اللغ
ائن الحي أو مجموع      الشروط والظروف والمؤثرات المحيطة ،والتي تؤثر على تطور حياة الك

ائن   المحيط أو ا  الكائنات الحية ،وآذلك تستخدم للداللة على الوسط أو          لمكان الذي یوجد فيه الك
  .)7(وفى نفس الوقت یؤثر في حياته ،الحي

                                                 
   .87 اآلية– سورة يونس - 2
   .93- اآلية سورة يونس - 3
  . مختار الصحاح ،باب الباء - 4
   .382 معجم لسان العرب ،البن منظور ،دار المعارف ،القاهرة ،ص - 5
معمر رتيب محمد الحافظ،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث ،دار الكتب القانونية،مصر،المحلة   - 6

   .2008،103الكبرى،سنة 
هشام بشير ،حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي االنسانى ،المرآز القومي لإلصدارات   -7

   ..  10م،ص2011القانونية ،القاهرة 
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   :البيئة في االصطالح .3

اء       ر العلم شغل فك ي ت ة الت ضایا المهم ن الق ت م ي بات وث البيئ ضية التل ه إن ق ك في ا الش مم
انوني       ر الق داخلي  والفقهاء بغية وضع حد لهذا التلوث ،آلما آان ذلك ممكنا ، وال یحتكر الفك  ال

ا                      دلوه فيه دلى ب ل ی ة ، آ ل إن المسالة مشترآة وعالمي أو الدولي وحده قضية تلوث البيئة ، ب
وي               .ب تكوینه العلمي ونظرته المتخصصة    حس ى المحيط أو الوسط الحي ة تعن ولما آانت البيئ

ا في مجال                         ى االصطالحي له د المعن ر بتحدی ام اآب للكائنات، فكان من المنطقي أن یظهر اهتم
  .لعلوم الطبيعية والحيویة أوال ، ثم في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية في وقت الحق ا

د مفهوم                        ات التي وردت في االصطالح لتحدی د من التعریف ك العدی دم هنال وتأسيسا على ما تق
  :البيئة ومنها 

ة ،ویس              ات الحي ا   تعنى النظم الطبيعية واالجتماعية التي یعيش فيها اإلنسان والكائن تمدون منه
شاطهم   ا ن ؤدون فيه م وی ي    .زاده يط الطبيع ى المح ر وردت بمعن ف اصطالحي أخ ى تعری وف

ة   ات حي ة وآائن ضاء وترب واء وف اء وه ه من م ا في سان ،بم ه اإلن ذي یعيش في صناعي ال وال
ام            ى وسط طبيعي وأخر مق دة ،إذ تنطوي عل ه المتزای ومنشآت أقامها اإلنسان إلشباع حاجيات

  .)8(نسانبفعل نشاط اإل

ا Environmentآما جاء یقصد بمصطلح  ات عضویة        ،أنها آل م سان من مكون یحيط باإلن
ا   ؤثر فيه واء وی اه وه ر عضویة من صخور ومي ات غي وان ،ومكون ات والحي ل النب ة ،مث حي
شكل جزءا من  ستمر وی ادل وم ونين متب ذین المك ين ه ا ، إال أن التفاعل ب أثر به سان ویت اإلن

ه             عناصر البيئة الط   بيعية المتداخلة والمعقدة ،والبيئة هي المكان واإلطار الذي یحيا فيه ،وما ل
ؤثرة                      ات م رات وتقلب اخ وتغي ة األخرى من طقس ومن عالقة بسائر الكائنات الحية وغير الحي

ان  :سلبا و إیجابا في أوضاعه االجتماعية وماألته النفسية ،وابرز تعریف لمصطلح البيئة     المك
  )9( ومالمحه البشریةبمعالمه الطبيعية

  : )10(البيئة في الفقه .4

ة  ن صاغ آلم ام  Ecologyأول م رو ع ري ث الم هن د  1858 الع ى تحدی رق إل م یتط ه ل م ولكن
ة      . معناها وأبعادها    م 1866 عام  Ecologieثم جاء العالم االلمانى ارنست هيجل ،ووضع آلم

                                                 
الحماية اإلدارية للبيئية ،دار البارودي العلمية للنشر والتوزيع –الح مخلف ،اإلدارة البيئية  عارف ص- 8

   .31م ،ص 2007األردن ،سنة –،عمان 
 ابونصراهللا عبد العزيز فاضلي ،البيئة من المنظور الشرعي وسيل حمايتها في اإلسالم ،دار الكتب - 9

   .26،ص1م،ط2009العلمية ،بيروت،سنة 
- لحماية البيئة ،دار الجامعة الجديدةالقانونيالنظام – البيئي األمن عطية،الدسوقي إبراهيمطارق  ط ،- 10

   .105م ،ص 2009االزريطة ،سنة– سويترشارع 
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ة        Oikesبعد دمج آلمتين یونانيتين هما       ا مسكن وآلم ا      Loges ومعناه م وعرفه ا عل ومعناه
ا  م    :(بأنه ذا العل تم ه ه ویه يش في ذي تع ة بالوسط ال ات الحي ة الكائن درس عالق ذي ی م ال العل

كنية أو       ات س ات أو تجمع ي مجتمع دها ف شتها وتواج رق معي ذیتها ،وط ة وتغ ات الحي بالكائن
اخ         صائص المن ل خ ة مث ر الحي ل غي ة العوام ضا دراس ضمن أی ا یت عوب ،آم رارة (ش –الح

ة الرط واء –اإلشعاعات –وب اه واله ازات المي ألرض )غ ة ل ة والكيميائي والخصائص الفيزیائي
  .)11(والماء والهواء

  :البيئة في التشریعات الوطنية .5

را                  اء آثي ات الفقه ة عن تعریف سودان    .ال تختلف تعریفات النظم القانونية المختلفة للبيئ ففي ال
ة و    ام بالبيئ ي االهتم شریعية ف سياسات الت دأت ال ا   ب دف تنميته دهور به ن الت ا م حمایته

ة       والمحافظة عليها ،منذ بدایات القرن العشرین ،حتى بلغت التشریعات التنظيمية لعناصر البيئ
د   ى نطاق الدستور فق ة إل ك الحمای دت تل د امت شریع ،وق ان ت ر من مائت الي أآث ا الح في یومن

سنة  سودان ل سابق  (1998اشتمل دستور ال ق بالبي)ال ا تتعل ة أحكام ادة 13.ئ ا جاءت الم  آم
سنة          )1( الي ل سودان االنتق ة        2005من دستور جمهوریة ال وارد الطبيعي ة والم وان البيئ م ،بعن

،بأحكام تتعلق بحق أهل السودان في بيئة نظيفة ومتنوعة ،ومحافظة الدولة والمواطنون على          
ى عدم انتهاج أو ا                 ه وتطوره ،باإلضافة إل بالد ورعایت اذ سياسات أو   التنوع الحيوي في ال تخ

ة         ى تطویر الدول ذلك نصت عل ة ،آ سماحها باى عمل من شانه أن یؤثر تأثيرا سالبا على البيئ
  .)12(بموجب التشریع ن واالستقالل األمثل للموارد  الطبيعية وأنجع األساليب إلدارتها

ة الب انون حمای ة في ق ى أن جاء أول تعریف للبيئ ة إل م تعرف البيئ اتير ل ك الدس ع تل ة جمي يئ
ا        (م والذي عرفها بأنها     2001السوداني لستة    یقصد بها مجموعة من النظم الطبيعية بمكوناته

نظم      ة ال ضا مجموع شمل أی ا ت ات ،آم ة والنب واء والترب اء واله ية آالم ن العناصر األساس م
وتهم       ا ق ستمدون منه رى وی ات األخ سان والكائن ا اإلن يش فيه ي یع ة الت ة والثقافي االجتماعي

ادة              .14ها نشاطهم   ویؤدون في  ة من نص الم ة      ) 4(آما جاء تعریف أخر للبيئ انون حمای من ق
ذي          :(م ،آاالتى   2008وترقية البيئة بوالیة الخرطوم لسنة       وي ال ا المحيط الحي البيئة یقصد به

اعالت اى                   ة وتف اء وترب واد وم ا من م یشمل الكائنات الحية وما یحویه من مواد وما یحيط به
ة التي             منها  ،وما یقيمه اإل     ة والثقافي نسان من منشًات وتشمل أیضا مجموعة النظم االجتماعي
  .)13(یعيش فيها اإلنسان
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   .3 ،ص 1993اآتوبر سنة 28-25،القاهرة للجمعية المصرية للقانون الجنائي 
   .12سنةم ،ص2011 سلمى بشاشة ،بحث لنيل درجة الدآتوراه ،جامعة النيلين ، - 12
   .4م ،مادة 2008 قانون حماية وترقية البيئة والية الخرطوم ،سنة  - 13
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سنة                   ة ل انون البيئ ى من ق ادة األول ا    1994وقد عرفها المشرع المصري في الم المحيط  ( بأنه
ة                   اء وهواء وترب الحيوي الذي یشمل الكائنات الحية وما یحتویه من مواد وما یحيط بها من م

  .)14(یقيمه اإلنسان من منشًاتوما 

م          انون رق سنة    7وجاء تعریفاها عند المشرع الليبي في الق ا    1982 ل ة أو     (م بأنه ة الطبيعي البيئ
اء                ة والم ل في الهواء والترب المحيط الذي یعيش فيه اإلنسان وجميع الكائنات الحية التي تتمث

صر مفهومه       ال یقت ا ف ة وغيره ر الطبيع ن عناص ون م ا تتك ك ألنه ي  ،ذل ط البيئ ى الوس ا عل
  .)15()البيولوجي

م         انون رق ا واسعا في الق صادر  91أما بالنسبة إلى المشرع التونسي فقد عرف البيئة تعریف  ال
ا         )قانون البيئة التونسي (م  1983في سنة    ادي بم الم الم ى أن الع ة عل ادة الثاني حيث نصت الم

ذلك         اظر       فيه األرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية وآ ة والمن  المساحات الطبيعي
ة      ضا مجموع شمل أی ات والنباتات،وت ناف الحيوان ف أص زة ومختل ع المتمي ة والمواق الطبيعي
وتهم              النظم االجتماعية والثقافية التي یعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى ویستمدون منها ق

  .)16(ویؤدون فيها نشاطه

ية و    ة األساس ر البيئ ف عناص ذا التعری شمل ه ة   وی نظم االجتماعي ة ال ا مجموع ضيف عليه ی
سان                     ة لإلن ك حمای والثقافية ،و النظم االجتماعية تدخل ضمن حمایة النظام البيئي إذ أن في ذل

  .العنصر المحوري واالساسى  في البيئة 

سنة  سوري ل ة ال ة البيئ انون حمای د عرف ق ه  2002وق يش في ذي تع يط ال ا المح ة بأنه م البيئ
ك المحيط             األحياء من إنسان وحي    ى ذل  وان ونبات ویشمل الماء والهواء واألرض وما یؤثر عل

)17(. 

َا اء       : ثاني ة أثن ة البيئ ي حمای ة ف ؤتمرات الدولي ات والم دور االتفاقي
  -:النزاعات المسلحة

لوبا   داف عسكریة أس ق أه ة لتحقي رة بالبيئ راءات مضرة وخطي ى استخدام إج د اللجوء إل یع
اه  ن الملفت لالنتب دیمًا ،ولك رة ق سنوات األخي ي ال راءات ف ذه اإلج د استخدام ه و تزای ل ‘ه مث

ة       1991تدمير المنشًات البترولية في الكویت أثناء حرب الخليج عام         شًات النفطي دمير المن م وت
وب               العراقية وأخيرا وليس أخرا تدمير المنشًات النفطية السودانية في هجليج من قبل دولة جن

  .السودان 
                                                 

   .1مادة  .1994قانون البيئة المصري لسنة  - 14
   .3،مادة م 1983قانون البيئة التونسي لسنة  - 15
  . .22 معمر رتيب ،مرجع سابق،ص- 16
   .4م ،مادة 2002قانون حماية البيئة السوري لسنة  - 17
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ة دى حقيق ى م ة وللوقوف عل ي وقت الحرب لحمای ق ف ي تطب ة الت د القانوني ة القواع  وفاعلي
ال   ذا المج ة في ه ات الدولي م االتفاقي ل أه د من تحلي سانى ، الب دولي االن انون ال ة في الق البيئ

ام   ‘1949م واتفاقية جنيف لعام 1907وخاصة اتفاقية الهاي لعام     وبروتوآوليها اإلضافيين لع
ة  ‘م1949تفاقيات جنيف األربعة لعام  اوالذین تم إلحاقهما مع      ‘1977 ة  1976 واتفاقي  المتعلق

  .بمنع التقنيات التي تقوم على تعدیل البيئة لغایات عسكریة أو لغایات عدائية 

  -:م 1907اتفاقية الهاي الرابعة لعام  .1

ام   ي ع ة ف ة المبرم اي الرابع ة اله ة  1907اتفاقي ة للحرب البری القوانين العرفي ة ب م والمتعلق
زاع المسلح                    ‘ها األول   وملحق ة في وقت الن ة البيئ شَان حمای حيث نصت    ‘ لها عدة بصمات ب

ادة  ة  22الم ن االتفاقي دد      ( م ر مح ق وغي ق مطل م ح يس له اربين ل راف المتح ى أن األط عل
  .18ویعتبر هذا المبدأ أساسا للقانون الدولي االنسانى ) باختيار الوسائل التي تضر باألعداء

رة  ن ) ـه(و )أ(الفق ادة م تخدام   23الم ذلك اس سامة وآ لحة ال سم أو األس تخدام ال ا اس  حظرت
ا         رر له رة  . األسلحة والقذائف والموارد التي من شانها إحداث آالم وإصابات ال مب من  )ز(الفق

عدا حالة التدمير أو الحجز التي یجب ‘ نفس المادة حظرت أیضا تدمير أو حجز أمالك األعداء 
رة    أن یتم تنفيذها بدقة ولضر  م توضح الفق ادة   )ز(ورة الحرب ، ول ا هي األمالك    23من الم  م

ولكن یبدو أن النص ‘ هل هي األمالك الخاصة أم أمالك الدولة ‘التي یجوز تدميرها أو حجزها   
ة    ة والخاص الك العام ضمن األم اه    ‘یت صادر المي ة وم ال االراضى الزراعي بيل المث ى س وعل

ات   ه   . والغاب دو ان صدد  یب ذا ال ي ه ميين   ف وظفين الرس شرات الم ذآر أن ع م أن ن ن المه م
رة         دمير     ‘ ) ز(األلمان بعد الحرب العالمية الثانية اتهموا بخرق الفق ائهم األوامر بت سبب إعط ب

  .19الغابات البولونية 

  - :1949اتفاقيات جنيف لعام  .2

ورد نصوص صریحة أو ق     1949بالنظر إلى اتفاقيات جنيف األربعة لعام   م ت ا ل واعد  ، نجد أنه
  اتفاقية

واضحة متعلقة بالبيئة ،ومع ذلك نجد عدة قواعد وردت في اتفاقية جنيف الرابعة ،تضمنت          / 1
ك من             الحمایة الضمنية للبيئة من خالل الحمایة المقررة للسكان المدنيين والمقاتلين ،ونجد ذل

ة والتي أوردت         53خالل عرضنا للمادة     ة االحتالل أن        (  من االتفاقي ى دول دمر اى    یحظر عل  ت

                                                 
سانى       ‘ عمر محمود عمر   -19 دولي االن انون ال ة   ‘حمایة البيئة في الق ة بحثي ة     ‘ورق وم التطبيقي ة للعل ة األردني د الحادي   ‘المجل المجل

  م2008العدد األول ‘عشر 

 
  19 .53م، مادة 1949بعة  اتفاقية جنيف الرا- 
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ة                       سلطات العام ة أو ال أفراد أو جماعات أو بالدول ة تتعلق ب ة أو منقول أو ‘ممتلكات خاصة ثابت
  . 20 تقتضى حتما هذا التدميرالمنظمات االجتماعية أو التعاونية إال إذا آانت العمليات الحربية

ة االحتالل أن               56ونجد أن المادة     ى دول ة توجب عل ا تس       " من االتفاقي ه   تعمل بأقصى م مح ب
ائلها  ة         ‘وس دمات الطبي شآت والخ يانة المن ى ص ة عل ة والمحلي سلطات الوطني ة ال وبمعاون

شفيات ة  ‘والمست ي االراضى المحتل صحية ف شروط ال ة وال صحة العام ذلك ال ه ‘وآ ك بوج وذل
ة                  شار األمراض المعدی ة لمكافحة انت خاص عن طریق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية الالزم

  ".لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم ویسمح .واألوبئة

ادة       ادة        146وآذلك نجد أن الم روءة مع الم ى تحدثت عن        147 مق ة،فالمادة األول  من االتفاقي
ة                 ات جزائي شریعية تفرض عقوب ضرورة التزام الدول األطراف في االتفاقية باتخاذ إجراءات ت

ة         على األشخاص الذین یقترفون أو یأمرون با       ذه االتفاقي ات الجسيمة له . قتراف إحدى المخالف
لتأتى المادة التالية معددة لهذه المخالفات الجسيمة والتي من بينها المعاملة الالنسانية،بما في             
سالمة     ر بال دیدة أو اإلضرار الخطي داث آالم ش د إح اة ،وتعم م الحي ارب الخاصة بعل ك التج ذل

  .البدنية أو بالصحة 

ق باتفاق  د الح ات      وق الن لالتفاقي ران مكم افيين یعتب والن إض ف برتوآ ات جني البرتوآول ‘ي ف
ة المسلحة        والذي یختص بحمایة     1977األول، التفاقية جنيف لعام       ،ضحایا المنازعات الدولي

الواردة في  ) 3،2الفقرتين  (35قد أورد مادتين تنطبقان على تحریم الضرر البيئي،وهى المادة          
یحظر استخدام األسلحة   ( )2( ووسائل القتال، حيث تنص الفقرة      القسم األول الخاص بأساليب   

  .21 داث إصابات أو آالم ال مبرر لهاوالقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شانها إح

ا     (فنصت  ) 3(أما الفقرة    / 3 ع منه ا أو یتوق یحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال ،یقصد به
   .22)الغة واسعة االنتشار وطویلة األمد أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا ب

  -: الخاصة بحمایة البيئة والتي تنص على 55فهي المادة :أما المادة الثانية  

ة      / 1 شار وطویل عة االنت ة واس رار البالغ ن األض ة م ة الطبيعي ة البيئ ال حمای ا القت ى اثن تراع
ال ا            .األمد ع         وتتضمن هذه الحمایة حظر استخدام أساليب أو وسائل القت ا أو یتوق لتي یقصد به

  .منها أن تسبب مثل هذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تشن ضد البيئة الطبيعية

  .تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية / 2

                                                 
. ،مرجع سابق 56مادة  -  20      

 صالح عبد الرحمن عبد الحديثى ،النظام القانوني الدولي لحماية البيئة ،منشورات الحلبي الحقوقية -21
  .184م ،ص2010،سنة 1،ط

  22 .53م،مادة 1949 اتفاقية جنيف الرابعة  - 
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د            35ولعلنا نالحظ آن الفقرتين من المادة        ل األم شار وطوی .  تمنعان الضرر البالغ الواسع االنت
ر األقل انتشارا  ومن المآخذ عليهما أنهما لم تحددا درجة الضرر البيئي             وآأنهما تجيزان الضر  

را في نطاق                      ؤثرا وخطي ه م المحظور ، علما بان هنالك ضررا قد ال یكون واسع االنتشار ولكن
  .وقوعه 

ة        ( بان   55فيما تنص المادة      ة الطبيعي ة البيئ دار            ).یراعى حمای ى ومق ا معن ين لن م تب ا ل ولكنه
ة              .عاة المتخذة   وآيفية المرا  ى البيئ داء عل ر االعت ر من المراوغة لتبری ولعل هذا یتيح قدر آبي

  .الطبيعية مما یقتضى معالجة هذا النقص من وجهة نظرنا 

ادتين       صا الم ق ن د طب دولي ق ن ال س األم د أن مجل ي نج ع العمل ى الواق رة 35وف  55 و3 فق
دولي عن           والمذآورتين سابقا ، عندما أعلن مجلس األمن مسئ           انون ال راق بموجب الق لية الع

دمير المصادر                ة وت جميع األضرار والخسائر التي لحقت بالكویت ،ومن ضمنها األضرار البيئي
ام المجتمع                   ه ،إن قي الطبيعية للكویت من جراء غزو العراق للكویت واحتالله غير المشروع ل

شوء         الدولي بترتيب مسئولية العراق الدولية عن الدمار البيئي، و         ى ن د عل قبول العراق له یؤآ
أداة           ة آ روة الطبيعي قاعدة دولية جدیدة من شانها الحد من حریة الدول في استخدام البيئة والث

  .لتحقيق انتصارات عسكریة 

ة ألغراض عسكریة أو ألغراض           / 2 ر في البيئ ات التغي اتفاقية حظر استخدام تقني
 :EN-MOD 1977عدائية أخرى 

ة  ذا االتفاقي ة حظرت ه سكریة والعدائي ة لألغراض الع ر في البيئ ات التغي من ‘ استخدام تقني
  دمار 

ا           / 1(وخسائر مادیة وغيرها ، وهذا ما جاء به نص المادة األولى من االتفاقية والتي جاء فيه
ار الواسعة                ة ذات اآلث ر في البيئ تتعهد آل دولة طرف في االتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيي

شار أو رى االنت ة أخ راض عدائي سكریة أو الى أغ راض ع شدیدة ألغ اء أو ال ة البق  الطویل
  .آوسيلة إللحاق الدمار أو الخسائر أو اإلضرار بأیة دولة طرف أخرى 

تتعهد آل دولة طرف في هذه االتفاقية باال تساعد أو تشجع أو تحض أیة دولة أو مجموعة             / 2
ادة 1ألحكام الفقرة  طة منافية   من الدول أو اى منظمة دولية على االطالع بأنش         . 23  من هذه الم

ارة            ه المقصود من عب ة     (ولقد جاءت المادة الثانية من االتفاقية مبين ر في البيئ ات التغي ) تقني
ة                   (حيث أوردت    ى ،أی ادة األول یقصد بعبارة تقنيات التغير في البيئة ،آما هي مستعملة في الم

أثير المت      –تقنية إلحداث تغيير     ة         عن طریق الت ات الطبيعي د في العملي رة      –عم ة الك  في دینامكي

                                                 
م،مادة 1976يئة ألغراض عسكریة أو عدائية لسنة اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في الب -

1. 23  
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ة         ا المحلي ك مجموعات أحيائه ا في ذل شكيلها ،بم ا أو ت ا  (األرضية أو ترآيبه ا )البيوت وغالفه
ضاء  ة الف ي دینامكي ا الجوى ،أو ف ائي وغالفه ا الم صخري وغالفه ه أو ال ارجي أو ترآيب  الخ

  .24 تشكيلها

  -:م1992مؤتمر ریو  .3

ست      م أن ن ل في                       من المه سبب النزاعات المسلحة تتمث ة ب ذآر أن األضرار التي تلحق بالبيئ
روات   دمير الث صالحة للزراعة،وت ساد االراضى ال ات وإف ة  والغاب ساحات المزروع دمير الم ت
أداة        تعمالها آ سبب اس ائر ب و ج ى نح وارد عل تهالك الم ضوب واس ة ،ون سمكية والحيواني ال

تراتيجية  داف إس دميرها آأه ن   للحرب ،أو ت سودانية م يج ال ة هجل ي منطق دث ف ا ح ل م  ،ولع
وم                 سودان یق وب ال ة جن ل دول تدمير ألبار النفط ومحطات الطاقة والخطوط الناقلة للنفط من قب

  .خير شاهد على ذلك  

ر                  ه غي ه بطریق ر علي أثير خطي ا ت سان ،یكون له فالحروب فضال عن تأثيرها المباشر على اإلن
  مباشرة 

ا تتعرض        ة والبني                   وذلك من خالل م درات اإلنتاجي دمير للق ة من تلویث ،وت ه الطبيعي ه بيئت  ل
  . التحتية،والتي هي أساس للتنمية المستدامة 

ا     راء م ن ج سانية م دق باإلن ر المح اه للخط المي وانتب ضمير الع و صحو لل ؤتمر ری ل م ویمث
د من ا                    و العدی ادئ  تتعرض له الحياة في آوآبنا االرضى من أخطار ،ولقد تضمن إعالن ری لمب

ذا     ( الذي یقول 24ومن ضمنها المبدأ رقم      ة المستدامة ،ل دمر التنمي إن الحرب بحكم طبيعتها ت
زاع المسلح                      ة وقت الن ة للبيئ وفر الحمای ذي ی ومن  ). یجب أن تحترم الدول القانون الدولي ال

لجة  مبادئ القانون الدولي بخصوص حمایة البيئة ما جاء في هذا اإلعالن ذاته من تنظيم ومعا      
دول الجوار أو            ارة ل د أث ذي تمت وث ال قضایا البيئة باعتبارها شان دولي سواء في واجهة التل
صدار      ى است دول عل ستدامة أو حث ال ة الم ى التنمي سئ إل ي ت تهالك الت اط االس ن أنم د م الح
ى تطویر                قوانين فعالة لحمایة البيئة والمحافظة عليها وأمور التعویض عن التلوث والعمل عل

ذلك حل                   القان ة ،وآ سلبية لألضرار البيئي ار ال ون الدولي بشان المسؤولية والتعویض عن اآلث
  .25المنازعات البيئة بالوسائل السلمية 

                                                 
.2مرجع سابق ، مادة  -   24  
شورة                -26 ة من ة علمي سانى ،ورق دولي االن انون ال ة في ظل الق شرقاوي،حمایة البيئ ائز ال صالح ف

  .م 2009على الشبكة العنكبوتية  ،
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َا ات         :ثالث اء النزاع ة أثن ة البيئ ي حمای ا ف ة ودوره شریعات الوطني الت
 -:المسلحة

ادة  في ال  ‘ م2001المشرع السوداني نص في قانون حمایة البيئة السوداني لسنة            والتي  26م
ة   ات الدولي ام االتفاقي ق أحك وان تطبي اءت بعن ق ‘ج سودان بتطبي صة بال سلطة المخت زام ال الت

ا                ا حيث جاء فيه أحكام االتفاقيات والبرتوآوالت الثنائية والدولية التي تكون الدولة طرف فيه
سلطة المختصة بتطب                  - (-: زم ال انون تلت ذا الق ام    يق  دون اإلخالل بأي أحكام أخري في ه  أحك

ا أو              ة أو التي توافق عليه ا الدول ة التي وافقت عليه االتفاقيات والبرتوآوالت الثنائية والدولي
  .26 تنضم إليها مستقبال

واد                   ره  4وقد سار المشرع االردنى على ذات نهج القانون السوداني حيث نص في الم ) ل( فق
سنة        5و زام المملك      2006 من قانون البيئة االردنى ل ى الت ات مع         م عل ز العالق ة بتعزی ة األردني

ي       اء ف ا ج ذا م ة ،وه يانة البيئ ان ص ي ش ة ف ة والعالمي ات اإلقليمي دول والهيئ ات وال المنظم
دول   -ل:(  (نصوص المادتين المذآورتين آنفا حيث نصتا على       ة وال تعزیز العالقات بين المملك

ة        والهيئات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية في الشؤون المت        ى البيئ ة بالمحافظة عل علق
  ) .والتوصية باالنضمام إليها ومتابعة تنفيذها

ا        (  ا ودولي تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربي
ذ اال   ى تنفي ل عل وث والعم ن التل ا م ة ومكوناته ى عناصر البيئ ة عل ات الخاصة المحافظ تفاقي

  .27بشؤون البيئة

منه والتي تشير    )2( الفقرة   151في مصر فقد تضمن الدستور المصري بموجب المادة ة           أما  
رد      صري بمج شریع الم ن الت زء م ر ج ة تعتب ي تخص البيئ ة الت ات الدولي ل االتفاقي ى أن آ إل

ة   )152(التصدیق عليها،والتي بلغ عددها أآثر من        ة المصري      2.اتفاقي انون البيئ ا صدر ق  آم
م ،ليتولى متابعة تنفيذ االتفاقيات     1995 لسنة   338ئحته التنفيذیة رقم    م وال 1994 لسنة   4رقم  

الدولية واإلقليمية المتعلقة بالبيئة ،وإعداد الخطط الالزمة لتامين عدم تسرب المواد والنفایات            
  .28الخطرة والملوثة للبيئة 

ا ق               ا معظمه د حوت نصوص       وبالنظر إلى التشریعات الوطنية للدول المتعلقة بالبيئة نجد أنه
ة والتي من             ة بالبيئ ة المتعلق ات الدولي تؤآد من خاللها التزامها بمقررات المؤتمرات واالتفاقي

  .ضمنها النصوص المتعلقة بحمایة البيئة أثناء النزاعات المسلحة 

                                                 
  26 . 26مادة ‘م 2001قانون حمایة البيئة السوداني لسنة  - -

  27 6و)ل(5المواد ‘م 2006ماية البيئة االردنى لسنة قانون ح -
 سحر مصطفى حافظ ،االلتزامات المصرية تجاه االتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية البيئة ومدى االمتثال لها -28

   .12،مجلة أسيوط لدراسات البيئة ،العدد 
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اء النزاعات المسلحة آضمانة                  ة أثن ة عن انتهاك البيئ المسئولية الدولي
  -:لحمایة البيئة

ر       ا نصَّت المادُة ٍل غي دول عن أي فع ألولى من مشروِع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية ال
  من البروتوآول91دولًيا تقوم به دولٌة ما یستتبع مسؤوليتها الدولية، وتنص المادة  مشروع

دولي "  على أْن 1977األول لعام  ساني   ُیسأل طرف النزاع الذي ینتهك اتفاقيات القانون ال اإلن
ِة     شار إليه، عن دفِع التعویِض إذا اقتضت الحال ذلك، ویكونوالبروتوآول الُم مسئوال عن آاف

ه     شكلون جزًءا من قوات سلَّحة  األعماِل التي یقترفها األشخاُص الذین ی ادة   "الُم  3، وتنص الم
ام       ة لع ة الهاي الرابع ى أن  1907من اتفاقي اِم       یكون " عل ذي یخل بأحك الطرف الُمتحارب ال

ذآورة    ِة الم التعویِض إذا دعت   الالئح ا ب ال         ُملزًم ِع األعم ا یكون مسئوال عن جمي ُة، آم الحاج
  29." الُمسلَّحة التي یرتكبها أشخاٌص ینتمون إلى قوته

ة                   ا تضبط تصرفاتها المضرة بالبيئ ا ویجعله ا له لعل ترتيب المسئولية على الدول یكون رادع
  .ن آثار النزاعات المسلحة المدمرة قبل اإلقدام عليها ، وبالتالي یشكل ضمانه لحمایة البيئة م

سئ  ا للم وب       وووفق ة جن ه حكوم سأل عن يج ،ت ل هجل ق بحق ذي لح دمار ال ان ال ة ف لية الدولي
  .السودان ،ویجب عليها دفع تعویضات للحكومة السودانية 

  :النتائج والتوصيات :خامسَا

  -:النتائج :اوَال

  .لنزاع المسلحأن القانون الدولي یحرم االعتداء على البيئة أثناء ا .1

أداة إلضعاف             .2 حظر استخدم الموارد الطبيعية والصناعية المستخدمة ألغراض سلمية آ
  .العدو أثناء النزاع المسلح 

وب                           .3 ة جن ل دول دمير  من قب سودانية من ت ة ال يج النفطي ة هجل ه منطق أن ما تعرضت ل
سألتها بموجب ا ستتبع م ذي ی ر ال دولي األم انون ال الف للق ر مخ سودان یعتب انون ال لق

  .الدولي 

                                                 

نتهاك البيئة أثناء النزاعات المسلحة  هشام بشير ، الطبيعة القانونية للمسئولية الدولية ال-29 
 29.بكة العنكبوتية ،منتدیات استارز،ورقة علمية منشورة على الش
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ع      .4 أن هنالك شبه إجماع من قبل المشرعين الوطنيين على ضرورة التكاتف من قبل جمي
ة                    ة البيئ سلم أو الحرب وان حمای رة ال اء فت أعضاء المنظومة الدولية لحمایة البيئة أثن

  .شان دولي 

سل    .5 زاع الم اء الن ة أثن ك البيئ ي تنته ة الت اتق الدول ى ع اة عل سئولية ملق ك م ح أن هنال
  .بموجب قواعد القانون الدولي توجب جبر األضرار 

  -:التوصيات :ثانيًا

  .ضرورة إبرام اتفاقية خاصة بحمایة البيئة أثناء النزاعات المسلحة  .1

ات    .2 اء النزاع ة أثن ا البيئ ي تتعرض له ة األضرار الت احثين لدراس شجيع الطالب والب ت
نبيه المجتمع الدولي لخطورة     الماسة لت  هالمسلحة  ،وذلك لخصوبة هذا المجال والحوج      

  .تأثير النزاعات المسلحة على البيئة 

ة                .3 ضرورة إعطاء دور اآبر لمجلس األمن الدولي  لتحدید المسؤولية عن األضرار البيئ
  .أثناء الصراعات المسلحة وذلك فضال عن تحریره من قبضة القطب األوحد 

ن مطالب      .4 س األم ى مجل كوى إل ع ش سودانية رف ة ال ى الحكوم وب  عل ة جن ا دول ه فيه
سودان من جراء            صادیة التي لحقت بال السودان بالتعویض عن األضرار البيئية واالقت
ات    ا النزاع ة اثن اك البيئ ة عن انته سئولية الدولي ا للم يج وفق ل هجل ى حق داء عل االعت

  .المسلحة 

ة الن               .5 اد عن اإلضرار بالبيئ توصى الدراسة أطراف النزاعات المسلحة بضرورة االبتع
 .ضرر البيئي قد یكون له اثر ممتد إلى طرف أخر ألتكون له عالقة بالنزاع ال
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This scientific paper deals with an important subject which is considered a 
vivid issue upon local and international arenas. The main core of this 
subject is to protect the environment against armed conflicts, which bring 
a serious and grave danger on the environment. Due to the use of heavy 
weapons, resulting in the destruction of the building and the infra-
structure. The study points to the assault on ”Hejliej” oil field in Sudan, 
through the legal aspects involving this attack .Also, in this study we dealt 
with the concept and definition of environment through complete 
orientation of the term (language, terminology, jurisprudence and 
legislation). The study also presented the role of the international 
conferences and agreements for the protection of environments against 
armed conflicts. (Sample studies: Eygpt,Sudan and Jordan). Also, the 
international responsibility as aguarnty for environment protection during 
armed conflicts .The paper ends with the following important results and 
recommendations:- 

Armed assaults on environment are for bidden by an international 
legislation. There is also an almost unanimous approval by the native 
legislators to protect the environment against armed conflicts as inflected 
on the Hejlij area in Sudan, which stands as a clear example of the abuse 
of the international Environmental law. The paper recommends the 
followings:- 

- The necessity to encourage scientific research and researchers on 
environment issues. 

- The importance of joint international society efforts towards 
drafting and issuing legal Rules for the protection of environment 
against armed conflicts. 

- The Sudan Government has aright to file a case in international 
court of Justice to claim compensations to the damages of the 
environment accrued due the Hejliej assault, subject to the 
International law rules. 
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  :المراجع والمصادر 
  

  -:القران الكریم: أوال
  .78اآلیة –سورة األعراف  .1
   .87اآلیة –سورة یونس  .2
  .93-سورة یونس اآلیة  .3
  

  -:الكتب: ثانيا 
  .باب الباء  ،مختار الصحاح .1
   .382البن منظور ،دار المعارف ،القاهرة ،ص  ،معجم لسان العرب .2
وث ،دار ا    .3 اهرة التل ة وظ دولي للبيئ انون ال د الحافظ،الق ب محم ر رتي ب معم لكت

  .م 2008القانونية،مصر،المحلة الكبرى،سنة 
سانى                  .4 دولي االن انون ال ام الق ومي    –هشام بشير ،حمایة البيئة في ضوء أحك ز الق المرآ

   .10م ،ص 2011 ،سنة 1لإلصدارات القانونية،القاهرة،ط
ة          .5 ة        –عارف صالح مخلف ،اإلدارة البيئي ارودي العلمي ة ،دار الب ة للبيئي ة اإلداری الحمای

  .م 2007األردن ،سنة – والتوزیع ،عمان للنشر
ابونصراهللا عبد العزیز فاضلي ،البيئة من المنظور الشرعي وسيل حمایتها في اإلسالم               .6

  .م 2009،دار الكتب العلمية ،بيروت،سنة 
ي  .7 ة،األمن البيئ راهيم الدسوقي عطي ارق إب ة ،دار –ط ،ط ة البيئ انوني لحمای ام الق النظ

 .م  2009سنة ،الزریطة ا–ر شارع سویت-الجامعة الجدیدة
  

  -:الدراسات السابقة والبحوث واألوراق العلمية :ثالثا 
دم                      .1 ة ،بحث مق ائي الليبي من مشكالت البيئ انون الجن احمد صادق الجهانى ،موقف الق

اهرة       ائي ،الق انون الجن صریة للق ة الم سادس للجمعي ؤتمر ال نة  28-25للم وبر س اآت
1993   

شرقاوي،حمایة  .2 ائز ال ة  صالح ف ة علمي سانى ،ورق دولي االن انون ال ي ظل الق ة ف  البيئ
  .م 2009منشورة على الشبكة العنكبوتية  ،

   .12سنةم ،ص2011سلمى بشاشة ،بحث لنيل درجة الدآتوراه ،جامعة النيلين ، .3
ي      .4 ة ف دات الدولي ات والمعاه اه االتفاقي صریة تج ات الم افظ ،االلتزام صطفى ح حر م س

   .12متثال لها ،مجلة أسيوط لدراسات البيئة ،العدد مجال حمایة البيئة ومدى اال
ا       .5 ة النته سئولية الدولي ة للم ة القانوني شير ، الطبيع شام ب ات   ه اء النزاع ة أثن ك البيئ

 .ورقة علمية منشورة على الشبكة العنكبوتية ،منتدیات استارز ،المسلحة
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  -:التشریعات الوطنية للدول واالتفاقيات الدولية : رابعا 
  .م  2008حمایة وترقية البيئة والیة الخرطوم ،سنة  قانون  .1
   .1994قانون البيئة المصري لسنة  .2
  . م  2001قانون حمایة البيئة السوداني لسنة  .3
  م 2006قانون حمایة البيئة االردنى لسنة  .4
سنة      .5 ة ل سكریة أو عدائي راض ع ة ألغ ي البيئ ر ف ات التغيي تخدام تقني ر اس ة حظ اتفاقي

  .م  1976
  م1907اي اتفاقية اله .6
  م1949اتفاقيات جنيف األربعة لسنة  .7
  .م1977البرتوآول االضافى األول التفاقيات جنيف  .8
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األخالقيات البيئية والتصورات المستقبلية لعالقة اإلنسان بالبيئة 
العالمية والمحلية واحتماالت تحققها من وجهة نظر طلبة آلية 

 التربية بالنادرة
  

  یاسيـن على محمد المقلحي. د
  

  . جامعة إب، كلية التربية بالنادرة،أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد

  :مقدمة .1

یتطلب  ) آوآب األرض (فيًا أن بقاء الجنس البشري وتحسين نوعية بيئة الحياة الكبرى     لم یعد خا  
ة       سان بالبيئ ة اإلن ًا لعالق ا، وأن یكتسب    –اآلن ومستقبًال  –من آل فرد أن یكون متفهم ًا به وواعي

ا    ة عليه الق المحافظ يم وأخ دهور       . ق ع الت ى من ات عل من مجموع رده وض ل بمف وأن یعم
يمن من              .  البيئة العالمية والمحلية   واالستنزاف لمكونات  ا ال الم ومنه ا سنت دول الع وعليه ومهم

ة           ة البيئ ة  , قوانين أو اتخذت بعض الحلول السياسية واإلجراءات التكنولوجية بقصد حمای أو وقای
ول واإلجراءات بالنتيجة المرجوة               , النظم البيئية مما یحدق بها من أخطار       ذه الحل ل ه أِت آ فلن ت

ذ  , منها سعود                 ألن ه رى راتب ال ا ی اج آم سياسية یحت ة وال ة والقانوني ول التقني يط من الحل ا الخل
ا الفقري     , إلى إطار شامل یربطها   ) 273, 2010( شكل عموده ام أخالقي مناسب         , وی أال وهو نظ

  .وقویم

ا   ؤتمرات منه دت بعض الم د عق ي فق د األخالق ة البع رًا ألهمي ؤتمر : ونظ تكهولم"م ة " اس للبيئ
ا  سانية ع دوة , م1972م اإلن راد"ون ام   " بلغ ة ع ة البيئي ؤتمر   , م1975للتربي ى م افة إل باإلض

سي" ام   " تبلي ة ع ة البيئي ؤتمر , م1977للتربي كو"وم ام " موس ت   , م1987ع ك توال د ذل وبع
ر من المنظمات                  المؤتمرات والحلقات والندوات على آافة المستویات وساهم في هذا العمل الكثي

وم                والهيئات والمؤسسات الدول   ة والعل ة للتربي ة الدولي ل المنظم ة مث ر الحكومي ية الحكومية وغي
ة  ة     UNESCOوالثقاف دة للبيئ م المتح امج األم ة   , ALESCOوبرن ة للتربي ة العربي والمنظم

لحمایة طبقة األوزون عام  " لندن"ومن هذه المؤتمرات أیضًا مؤتمر . والثقافية والعلوم وغيرها  
ؤتمر , م1989 اي"وم ام " اله ساني  1989ع اء اإلن ور والبق ة والتط المي للبيئ ؤتمر الع م، والم

ومؤتمر , م1992عام  " البرازیل"ومؤتمر قمة األرض األولى     , م1990عام" االتحاد السوفيتي "
ة    ة األرض الثاني ان "قم ام  " الياب ستدامة      , م1997ع ة الم ة للتنمي ة األرض الثالث ؤتمر قم وم

ا " وب إفریقي ام " جن داف التن, م2002ع ة واأله ة الثالث ة لأللفي سانية  , موی ة اإلن ر التنمي وتقری
ا "وإعالن طرابلس     , م2003العربية عام    ة      2007عام   " ليبي ات البيئي ر  , م حول األخالقي والتقری

دوات        . م2008الثالث للوضع البيئي في الجمهوریة اليمنية لعام         ؤتمرات والن ذه الم حيث أآدت ه
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ة    , "الميةاألخالق الع"على ضرورة تبني ما أطلق عليه     ى البيئ اظ عل وتعظيم البعد األخالقي للحف
ا                   ة والتعامل معه ة الطبيعي وارد البيئي واالهتمام بالبيئة المستدیمة، أو بمعنى آخر ُحسن إدارة الم
ى                       ة في المحافظة عل ة البيئي ه التربي ذي یمكن أن تلعب دور ال بحكمة وعقالنية واإلقرار بأهمية ال

ة في مختلف المراحل                 البيئة وحل مشكالتها من خالل       دى الطلب ى الجانب الوجداني ل الترآيز عل
إعداد مناهج ومواد توعویة خاصة تهدف إلى تعميم مفاهيم ومبادئ األخالقيات البيئية            . التعليمية

  .االستمراریة على مستوى الدارسين والخبراء

زام ا                 شدة هو االلت وم وب ة الي ال      والموضوع األخالقي الذي یتمسك به علماء البيئ اه أجي ألدبي تج
يمن                        الم وال ة التي تنتظر سكان دول الع ة البيئي اه الوقوف في وجه الكارث ا   , المستقبل وتج إذا م

ائج      ر نت تم أال تظه ة ُتح شكالت البيئي ة الم إن طبيع ه، ف و علي ا ه ى م راهن عل تمر الوضع ال اس
ا یشير إليها عبد وتعارض مقوالت آم ,  السنين –بل مئات –السلوك المتبع تجاهها إال بعد عشرات       

ل    ود الحفري           : المسيح سمعان مث ام بنضوب الوق َم االهتم رول (ِل از الطبيعي   , الفحم , البت إذا ) الغ
آان أهل هذا الزمن لن یكونوا موجودین عندما ینفذ؟ وِلَم القلق بشأن تراآم المخلفات النوویة إذا               

اء                   سعى علم ذا ی د؟ ل د بع م تول ا ل د مفهوم مصلحة      آانت األجيال التي ستتعامل معه ى م ة إل البيئ
ه    شري آل نس الب شمل الج سان لي ستقبًال-اإلن ة   –اآلن وم ال الحالي ين األجي رق ب الي ال یف  وبالت

د                دوا بع م یول , )http://www.khayma.com(واألجيال في المستقبل وال بين األحياء ومن ل
ل الي          ل مسئولية جي ل من              وهو ما یجع ده آ ا أآ ال المستقبل آم اه أجي د صابر سليم   (وم تج , محم

اني (، )73, 1998 د اللق د  , أحم سن محم ة ح ة (, )309, 2003, فارع دي طعيم , 2005, رش
صطفى (, )1752-131 سالم م د ال سعود (, )622, 2009, عب ب ال سؤولية ) 281, 2010, رات م

ى ة األول ة بالدرج كان دول الع , أخالقي ع س سؤولية جمي ي م يمنوه ذه . الم وال ت ه وإذا آان
فإنها مسؤولية شرعية ودینية من الجهة األخرى وصدق   , المسؤولية أخالقية ومنطقية من جهة 

ول  ذي یق زة ال ْن} 123{: (رب الع َرَض َوَم ن َأْع ِري َع ِإنَّ ِذْآ ُه َف َشًة َل نكًا َمِعي ُشُرُه َض ْوَم َوَنْح  َی
ى  اْلِقَياَمِة الَ } 124{َأْعَم مَ  َربِّ َق َشْرَتِني  ِل ى  َح دْ  َأْعَم ِصيراً  ُآنتُ  َوَق الَ } 125{َب َذِلكَ  َق كَ  َآ ا  َأَتْت  آَیاُتَن
َذابُ  َربِِّه ِبآَیاِت ُیْؤِمن َوَلْم َأْسَرَف َمْن َنْجِزي َوَآَذِلَك} 126{ُتنَسى اْلَيْوَم َوَآَذِلَك َفَنِسيَتَها آِخَرةِ  َوَلَع  اْل

يمن نحو عيش               ) 127-123(سورة طه اآلیة    ) }127{َوَأْبَقى َأَشدُّ الم وال ك هي فرصة دول الع تل
  .والذي ال تملك تلك الدول غيره, آمٍن على هذا الكوآب

إن أآثر الحقوق اإلنسانية إلحاحًا هو حق الناس في الحياة في بيئة نظيفة وآمنة ومنتجة بصورة            
ك   واألخالقيات البيئية االستمراریة من الوسائل واآلليات المهمة لتحق       , مستدامة ا  , يق ذل باعتباره

ه هي                 , مسألة تربویة بالدرجة األولى    سبة إلي األرض بالن وم مفصول عن األرض، ف سان الي فاإلن
ر البشري              . المساحة الواقعة بين المدن حيث تنمو المحاصيل          ي عن التفكي ا یجب التخل ومن هن

دما       , السائد في استخدام األرض اقتصادیاً     ى      فاألخالقيات البيئية االستمراریة عن ودًا عل تفرض قي
ا             , السلوك اإلنساني  ى اختالفه ة عل وارد الطبيعي , فال یعني ذلك أنها تمنع اإلنسان من استخدام الم

ة   ة البيئ ضمن حمای ستدامة ت ة م ة وبرؤی ة حكيم يد وعقلي شكل رش وارد ب تخدام الم ي اس ل تعن ب
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ة     ة واستمرار التنمي ة والمحلي م ُخلق بيئ       . العالمي صبح أه ذا المنطلق ُی د   -ي ومن ه رى عب ا ی آم
 هو االهتمام والشراآة المتوازنة مع البيئة، وليس االستبداد المطلق من جانب                -المسيح سمعان 

سان الفضل في        , اإلنسان والذي أثر في العالقة التوافقية بين اإلنسان وعطاء البيئة          وإن آان لإلن
سارعة     ضاریة مت ة ح ا نقل ت عنه رى نتج ة آب داث تنمي ذه التنمي , إح ة  إال أن ه ت البيئ ة تجاهل

فهددت صحته    , ونظمها وأفقدتها توازنها، وأضرت باإلنسان نفسه صانع هذه التنمية والحضارة         
احثين                   . بكثير من األمراض   ة والب سياسات البيئي ر من مخططي ال ال آثي ى إهم ولعل ذلك یرجع إل

ى وضع   حيث رآزت أغلب تلك البحوث والدراسات فق, في مشكالتها لهذه األخالقيات البيئية    ط عل
ة من                , حلول وسياسات  نظم البيئي ة ال ك المشكالت أو وقای واآتشاف تقنيات تهدف إلى معالجة تل

  .شرورها

دهور البيني                  م أسباب الت ة هو أه ة والدیني ال الجوانب الروحي إن إهم دة   , لذا ف ة الوحي ألن الرقاب
ضمير   ة ال ان هي رقاب ان ومك ل زم ي آ سان ف الزم اإلن ن أن ت ي یمك ب (الت سعودرات , 2010, ال

  ).280, 2004, أحمد عوض, أحمد السایح) (273

ا یجب أن          ومن هنا تبدو ضرورة التأآيد على أن حمایة البيئة العالمية والمحلية والمحافظة عليه
ذه المشكالت          , تبدأ باإلنسان  ه المسئول عن ه سان            , حيث إن ة اإلن ذي یتطلب تنظيم عالق األمر ال

ومن . محافظة عليها والعمل على إحداث التوافق بين اإلنسان والبيئة        بالبيئة بما یكفل حمایتها وال    
ة     ًا بيئي ون أخالق ة لتك ع البيئ ه م ي تعامل سان ف ادة صياغة أخالق اإلن ة إع رز أهمي ك تب ل ذل أج
اجح مع          إیجابية، وهذه األخالقيات البيئية أحد أهم اآلليات التي تدفع األفراد وتوجههم للتعامل الن

ا  .  أنماط السلوك التي تسعى إلى احترام القوانين الهادفة إلى الفرد والمجتمع           واآتساب, بيئتهم آم
ة   سان والبيئ ين اإلن ة ب ة العالق ن طبيع ة ُتحسن م يم األخالقي ة الق ة. أن تنمي ات البيئي , واألخالقي

ة                     ة والمحلي ة العالمي اه البيئ سلوك اإلیجابي تج والضمير والحس البيئي یمكن من الوصول إلى ال
  ).130, 2004فاطمة آل خليفة، (ستعداد للدفاع عنها وحمایتها واال

ة                         د األخالقي والتربي يم والبع اول الق ى ضرورة تن د من الدراسات إل وفي هذا السياق تشير العدی
ة             ة ُمختلف شطة بيئي ة   (األخالقية في المناهج الدراسية المختلفة من خالل تصميم أن مشكالت بيئي

المقررات الدراسية   بحيث ترتبط   ) محلية وعالمية  دیم         , ب ين في تق ى ضرورة مشارآة المتعلم وإل
المي                ي والع ى المستویين المحل صادیة عل حلول للمشكالت البيئية واالجتماعية والسياسية واالقت

(Blas'e, 1993) ,(Yager & Tumir, 1993, 638) ,(Kyle, 1996) ,)رمضان الطنطاوي ,
1998( ,(Pamela Wasserman, 1996) د يم     ویؤآ يم الق ى أن تعل احثين عل ض الب بع

ر الموجهة             ة في قاعة الدراسة یتطلب توظيف األساليب والطرق غي ات البيئي  Nonواألخالقي
Directive Ways (Kormondy, 1990, 405) ,       سلطویة اد عن الطرق ال ا یتطلب االبتع آم

  .Authoritarian Ways (Peterson, et al., 1990)التي تأخذ صيغة األمر 

ة، وهي                   لذا ة القيمي داخل التربي يم واألخالق ُعرفت بم ة الق ى تنمي  ظهرت مداخل عدیدة تهدف إل
ة       سابها للدارسين بصفة عام ة وإآ  ,Stahl, 1990)عملية یتم من خاللها تدریس القيم األخالقي



  م2012دد األول، اإلصدار األول، یوليو  الع                    جامعة المنوفية–مجلة البحوث البيئية والطاقة 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20

ذه  , وقد أظهرت عدة دراسات فاعلية التدریس بهذه المداخل على متغيرات مختلفة  . (184 ومن ه
داخل  ي  الم ا یل دخل النمو األخالقي    :  م دخل  The Moral Development Approachم ، وم

ل األخالقي    يم       Ethnical Analysis Approachالتحلي دخل النمو المعرفي في مجال الق ، وم
The Knowledge Development Approach ) ،دور  (، )1998أحمد شبارة یس قندیل، من

تح اهللا ماعي (، )258-205، 2001, ف دي إس ت   )120-71، 2004ل، مج بح بي الي أص ، وبالت
ة لتكون                         ه مع البيئ سان في تعامل ادة صياغة أخالق اإلن القصيد في برامج التربية البيئية هو إع

ة ة إیجابي ًا بيئي دم  , أخالق دال وع يد واالعت ى الترش ًا إل ة عشر قرن ل أربع وة اإلسالم قب وهي دع
سعود  (،  )275،  2004,  أحمد عوض  ,أحمد السایح (اإلسراف عند استخدام موارد البيئة       , راتب ال

2010 ،273.(  

وفر   , إن اإلحساس بالحاجة ألخالق عالمية یتزاید  ة مت ات البيئي م  . واإلحساس بأزمة في األخالقي ث
ى          يس عل شدة، ل ًا وب إن اإلحساس بأهمية البعد األخالقي في المحافظة على البيئة أصبح مطروح

ضاً   المستوى العالمي فحسب، بل على المستو      د األخالقي في      . ى العربي أی م إن اإلحساس بالبع ث
سابقة           ة      , منظومة التعليم تؤآد عليه العدید من الدراسات والبحوث ال ة والعربي والمنظمات الدولي

  ).621، 2009, عبد السالم مصطفى(والمتخصصين في مجال البيئة والتعليم البيئي 

الحاجة إلى بحوث ودراسات عربية تستكشف وعليه یمكن القول بأن مشكلة هذه الدراسة تتعلق ب     
ا   ي یواجهه ة الت ٍر من المشكالت البيئي ي تكمن وراء آثي ة الت ات البيئي وع وخصائص األخالقي ن

ى ضرورة              , اليوم سكان دول العالم واليمن     د عل ى التأآي دعو إل لمسایرة االتجاهات الحدیثة التي ت
ة           تبني البعد األخالقي في منظومة التعليم للحفاظ عل        ًا بيئي ة لتكون أخالق ى البيئة العالمية والمحلي

يم             , استمراریة من جهة   ة والتعل والتطور في مجال البحث العلمي العالمي في برامج التربية البيئي
  .البيئي من جهة أخرى

ة ومالمح                          ات البيئي راز خصائص األخالقي ذه الدراسة في إب ة ه ذا األساس تتضح أهمي وعلى ه
ى مستوى                 األوضاع البيئية للتص   ا عل االت تحققه ة واحتم سان بالبيئ ة اإلن ورات المستقبلية لعالق

رن الحادي والعشرین من وجهة نظر        , دول العالم المتقدم واليمن   خالل العقدین القادمين من الق
  .طلبة آلية التربية بالنادرة جامعة إب

  :مشكلة الدراسة .2
ود        وم تع ا الي ي نواجهه ة الت شكالت البيئي ن الم ر م ة   إن آثي ات التخومي ى األخالقي  The)إل

Frontier Ethics)           ة ة العالمي اه البيئ يمن تج دم وال الم المتق ا سكان دول الع ، التي یتعامل معه
ات                        ات والعقلي ك األخالقي ٍت مضى باستبدال تل ر من أي وق وم أآث والمحلية، لذا فإننا مطالبون الي

يدة  ة رش ات بيئي ستدامة , بأخالقي ة م ة وبرؤی ات حكيم تمراریة .وعقلي ات االس  واألخالقي
(Sustainable Ethics)      ة ة البيئ دة تضمن حمای  هي األخالقيات التي تؤدي إلى بناء نظرة جدی
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واستمرار التنمية، لذا یسعى علماء البيئة إلى مدِّ مفهوم مصلحة اإلنسان ليشمل الجنس البشري              
ة في         -اآلن ومستقبالً –آله   اء ومن           وبالتالي ال یفرق بين األجيال الحالي ين األحي  المستقبل، وال ب

سابقة، والتي      (وهو ما یجعل جيل اليوم مجرد , لم ُیولدوا بعد  ال ال ا األجي حماة للثروة التي آونته
ال المستقبلية           ى سالمة            ). تنبغي المحافظة عليها من أجل األجي إن الحرص عل سه، ف در نف وبالق

سالم       ذه ال ضيات ه وعي بمقت ة وال ة والعالمي ة المحلي اس   البيئ ول الن ي عق دءان ف د . ة یب ویع
يم       ن ق نشء م ان ال ي أذه ر ف ا یق ارف، وم ن مع سب م ا تكت ول بم ذه العق انعوا ه ون ص التربوی

ة        ة     . وأخالق، ومن ثم فُهم المسئولون في المقام األول عن مصير البيئ ذا تحاول الدراسة الحالي ل
اع       ح األوض رز مالم ا وأب ة بمجاالته ات البيئي صائص األخالقي د خ صورات  تحدی ة للت البيئي

ة   سان بالبيئ ة اإلن ستقبلية لعالق ة      , الم ة التربي ة آلي ر طلب ة نظ ن وجه ا م دى تحققه ة م ومعرف
  :وبذلك تتمثل مشكلة الدراسة بالتساؤل التال, بالنادرة جامعة إب

ًا       ا عالمي ما األخالقيات البيئية والتصورات المستقبلية لعالقة اإلنسان بالبيئة ومدى تحققه
 ن وجهة نظر طلبة األقسام األدبية والعلمية بكلية التربية بالنادرة جامعة إب؟ومحليًا م

   :تساؤالت الدراسة .3

  :في ضوء مشكلة الدراسة صيغت التساؤالت التالية

اه       .1 يمن تج ما خصائص األخالقيات البيئية التي یتعامل معها سكان دول العالم المتقدم وال
  البيئة العالمية والمحلية؟

يمن            ما مدى تحقق     .2 الم وال ا سكان دول الع خصائص األخالقيات البيئية التي یتعامل معه
  جامعة إب؟, من وجهة نظر طلبة آلية التربية

سام                .3 ة األق ة وطلب سام األدبي ة األق ين درجات طلب ة إحصائية ب روق ذات دالل هل توجد ف
  العلمية في مدى تحقق آل مجال من مجاالت األخالقيات البيئة العالمية والمحلية؟

سان                  .4 ة اإلن ل تصور من التصورات المستقبلية لعالق ة لك ما أبرز مالمح األوضاع البيئي
  بالبيئية العالمية والمحلية؟

ن      .5 صور م ل ت ة لك ة والمحلي ة العالمي ح األوضاع البيئي ق مالم االت تحق دى احتم ا م م
دین الق              ة خالل العق ادمين التصورات المستقبلية لعالقة اإلنسان بالبيئة العالمية والمحلي

من القرن الحادي والعشرین من وجهة نظر طلبة األقسام األدبية والعلمية بكلية التربية          
  جامعة إب؟

سام                .6 ة األق ة وطلب سام األدبي ة األق ين درجات طلب ة إحصائية ب روق ذات دالل هل توجد ف
سان             ة اإلن ل تصور من التصورات المستقبلية لعالق العلمية في مدى احتماالت تحقق آ

  العالمية والمحلية خالل العقدین القادمين من القرن الحادي والعشرین؟بالبيئة 
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 : أهداف الدراسة .4
  :تهدف الدراسة الحالية إلى

ة   , واالستمراریة, التخومية: (التعرف على خصائص األخالقيات البيئية     - والسياسة البيئي
دة ة        ) الجدی اه البيئ يمن تج دم وال الم المتق كان دول الع ا س ل معه ي یتعام ة الت العالمي

ة  ة التربي ة بكلي ة والعلمي سام األدبي ة األق ة نظر طلب ا من وجه ة ومدى تحققه والمحلي
  .بالنادرة جامعة إب

, التصور االستمراري   (التعرف على مالمح األوضاع البيئية لثالثة تصورات مستقبلية            -
ا           ) الثوري/والنهضوي, والترشيدي االت تحققه ة وعن مدى احتم سان بالبيئ ة اإلن لعالق

ادي       رن الح ن الق ادمين م دین الق الل العق يمن خ دم وال الم المتق ستوى دول الع ى م عل
ة          ادرة جامع ة بالن ة التربي ة بكلي ة والعلمي سام األدبي والعشرین من وجهة نظر طلبة األق

  .إب

ا                   - ة مم ة والعالمي ة المحلي إآساب معلمي المستقبل قيمًا وأخالقا بيئية مرغوبة نحو البيئ
ذهم    یجعل سلوآهم البيئ   دوة لتالمي ى اتجاهات            , ي ق ة عل نعكس بصورة إیجابي ا ی وهو م

  .وقيم وأخالق التالميذ

  :  أهمية الدارسة .5

 :تتضح أهمية الدراسة الحالية فيما یلي

  :األهمية النظریة للدراسة) أ(

دعوات   - ؤتمرات وال د من الم ي دعوات العدی ا تلب ى آونه ذه الدراسة إل ة ه ترجع أهمي
د األخالقي في                   العالمية والعربية وال   ى إدخال البع ادي بالحاجة الملحة إل محلية التي تن

  .منظومة التعليم المختلفة

ن   - ل م امًال لك ًا ش فًا علمي ة وص دم الدراس ة: ُتق ات البيئي ا , األخالقي ث مفهومه ن حي , م
ا     , وأنواعها دم وصفًا شامًال        . وخصائصها، والسياسة البيئية الجدیدة ومرتكزاته ا تق آم

ة      لمالمح األوضاع   ل تصور من التصورات المستقبلية الثالث ة لك , االستمراري( البيئي
ة    ) الثوري/والنهضوي, والترشيدي ا      , التجاهات عالقة اإلنسان بالبيئ من حيث مفهومه

 .وأبرز مالمح أوضاعها البيئية خالل العقدین القادمين من القرن الحادي والعشرین
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  :األهمية التطبيقية للدراسة) ب(

ة - داد قائم ة إع ا الثالث ة بمجاالته ات البيئي ة( بخصائص األخالقي , االستمراریة, التخومي
دة    ة الجدی سياسة البيئي ستقبلية      , )ال صورات الم ة للت اع البيئي ح األوض ذلك بمالم وآ

ة  تمراري(الثالث يدي, االس ضوي, والترش وري/والنه سان   ) الث ة اإلن ات عالق االتجاه
رن    ادمين من الق دین الق ة خالل العق شرینبالبيئ احثون  ,  الحادي والع ا الب سترشد به لي

  .والمتخصصون وأصحاب القرار لدراسة محاور أخرى متعلقة باألخالقيات البيئية

ة استبدال        - ة ومحاول ر المرغوب ة غي ات البيئي ى األخالقي اه معلمي المستقبل إل لفت انتب
  .أخالقيات بيئية مرغوبة بها

اهج الدراس - داد المن ى إع ائمين عل ة لفت نظر الق وم البيئي اهج العل ة ومن صفة عام ية ب
  .بصفة خاصة ألهمية تضمين البعد األخالقي فيها

ات    - ال األخالقي ي مج ستقبلية ف دة وم ًا جدی ا آفاق ا ونتائجه ة بمجاالته ذه الدراس تح ه تف
  .البيئية والتصورات المستقبلية المرغوبة وما یتصل بها من متغيرات وأبعاد

  : حدود الدراسة .6

 : الحالية علىاقتصرت الدراسة
ع التخصصات   - ث جمي ستوى الثال ة الم ة (طلب ة والعلمي ادرة،  ) األدبي ة بالن ة التربي آلي

  .جامعة إب

ل   - ث قب ستوى الثال ة الم ة والعلمي سام األدبي ة األق ى طلب ة عل ق أداة الدراس م تطبي ت
  .م2012/م2011اختبارات الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  :مصطلحات الدراسة .7

سجية , وهو العادة , جمع ُخُلق "هي  , في اللغة : خــــــالق األ ع , وال دین , والمروءة , والطب " وال
ليبا( ل ص دین ).49, 1971, جمي ي ال ا : وف رف بأنه اة   "تع ق الحي ه تحقي ل غایت ن العم ام م نظ

ر           , الخّيرة نفس والغي سلوك مع ال سلوك                , ونمط من ال ذا ال ه ه ا یجب أن یكون علي " من حيث م
  ).13: 1985, عالحمدي عبد ال(

ا تعني           ة فإنه ل أسمى          "ومن وجهة نظر مثالي ى أو مث ل أعل ضاه       , وضع مث سير بمقت ینبغي أن ی
ساني سلوك اإلن ذلك, ال و آ ا ه ي   , بم ة الت د العملي ًا للقواع ستخدم أساس ة ت ادئ عام ة مب أو إقام

  ).19: 1988, حسن جواد" (وتقتضها سيرتنا العملية, یتطلبها سلوآنا الشخصي
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   (Environmental Ethics) :قيات البيئيةاألخال

م  , دعوة إلى شراآة متوازنة بين اإلنسان والبيئة : یرى عبد المسيح سمعان بأنها     تعتمد على الفه
ة       ة الفيزیقي وي والبيئ وع الحي ودعم  , الشامل والدقيق للنظم اإلیكولوجية مع االهتمام بصيانة التن

ى     ... ف لمكونات البيئة  النمو الثقافي بما یمنع التدهور واالستنزا      ؤدي إل ات التي ت أو هي األخالقي
ة ة واستمرار التنمي ة والمحلي ة العالمي ة البيئ دة تضمن حمای رة جدی اء نظ ي استخدام . بن أو تعن

  ).http://www.khayma.com(الموارد الطبيعية بشكل رشيد وبرؤیة مستدامة 

ا   ن تعرفيه ا ویمك ًا بأنه ه    : إجرائي ور األول بمجاالت ي المح ا ف ر عنه ات الُمعب ة األخالقي مجموع
ة   اس الدراس ه بمقي ث (وفقرات ده الباح ذي أع رات   ) ال ذه الفق ى ه ة عل تجابة الطلب ة باس ومتمثل

ة   ات            , بمجاالتها المختلف ل االستجابة في مجالي األخالقي ة (إذ تمث بدرجة  ) االستمراریة , التخومي
دة     (أما االستجابة في مجال      ,  ومحلياً تحققها عالمياً  ة الجدی سياسة البيئي ل بدرجة حاجة      ) ال فتتمث

  .سكان دول العالم واليمن اليوم إلى تبني مثل هذه السياسة من وجهة نظر عينة الدراسة

  :التصورات المستقبلية .8

سعود             ه  من تعر ) 2010(ویقصد بالتصورات المستقبلية في هذه الدراسة ما ذهب إليه راتب ال یف
ا   ى أنه ستقبلية عل صورات الم ة      : للت ات عالق ستقبلية التجاه صورات م ة ت وجز لثالث صور م ت

رن الحادي والعشرین   , الثاني والثالث, على األقل خالل العقدین القادمين  , اإلنسان بالبيئة  . من الق
ال                م وتقاس في هذه الدراسة بدرجة احتماالت تحقق مالمح األوضاع البيئية على مستوى دول الع

ة تصورات مستقبلية هي    , المتقدم واليمن من وجهة نظر أفراد العينة  : وتلك المالمح ترتبط بثالث
  .285-281ص . الثوري/التصور االستمراري، والتصور الترشيدي، والتصور النهضوي

  :اإلطار النظري للدراسة .9

البحث ویقدم یستند البحث التربوي الجيد إلى إطار نظري واضح وشامل یعمل على توجيه أعمال     
ة یعرض           مبررًا علميًا لكل محور من محاوره، وبناء على ذلك فإن هذا الجزء من الدراسة الحالي

  :العدید من النقاط التي یمكن إجمالها بمحورین رئيسيين هما

  :األخالقيات البيئية: المحور األول-

  :األخــــالق
احب  ز ص وي والم"یمي ى اللغ ين المعن ون ب طالحات الفن شاف اص ة آ طالحي لكلم ى االص عن

ق" ضمتين   ". ُخل ق ب ول الُخل ضاً  (فيق اني أی كون الث ة ) وس ي اللغ دین   : ف ة وال ادة والطبيع الع
ه أن      . والمروءة والجمع األخالقي   ول الجرجاني في تعریفات نفس      : ویق ة لل ارة عن هيئ الخلق عب
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 الهيئة بحيث فإن آانت. راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ویسر من غير حاجة إلى فكر ورویة        
صادر                       ان ال ًا حسنًا، وإن آ ة خلق سهولة سميت الهيئ ًال وشرعًا ب ة عق تصدر عنها األفعال الجميل

يئًا ًا س ة خلق ال القبيحة سميت الهيئ ا األفع سالم مصطفى . عنه د ال رى عب أن ) 609, 2009(وی
  :معنى الخلق یمكن تحدیده في ضوء فكرتين هما

سياق        ) هيئة راسخة من غير تكلف    (تلقائية  وال. الرسوخ بمعنى الثبات والدوام    ذا ال والخلق في ه
   .الخلق منبع السلوك, غير السلوك

وم                     ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي ل من المنظم ه آ ة  ) ألكسو (وفي الميثاق الذي أعدت والمنظم
ة       ا       , م2001عام   ) أیسسكو (اإلسالمية للتربية والعلوم والثقاف م تعریف األخالق بأنه ة  منظو: ت م

ل       ى العم زوع إل دان والن ا اإلدراك والوج ي فيه صية یلتق سًا للشخ ًا رئي ف جانب سمات تؤل ن ال م
سلوك ي ال ضح ف يم    . ویت ى الق تمالها عل سم باش ات وتت ن الرسوخ والثب ٍر م ٍظ واف ى ح ي عل وه

ذات رى . بال أن Zimbardoوی ة    " ب ة والعام ضباط الفردی د االن ة أو قواع ّسُد أنظم الق ُتج األخ
تمرا ون واضحة     لالس د تك ي ق ادئ الت ن المب ة م سك بمجموع ى التم ستندة عل لة م ر أو المواص

منية صّنفة أو ض صية, وُم سوسة وشخ صية أو مح ر شخ ردة وغي ون ُمج د تك ي ق " والت
(Zimbardo, 1984).  

اني، فارعة حسن       (والموضوع األخالقي الذي یتمسك به علماء البيئة         د اللق , )309, 2003, أحم
سعود( ب ال زام  ) http://www.khayma.com ()281، 2010, رات و االلت وم، ه شدة الي ب

ة      ال القادم سه     , األدبي تجاه األجي الم نف اه الع ة التي              , وتج ة البيئي اه الوقوف في وجه الكارث وتج
ه                 ا هو علي ك هي فرصتنا      ت, تنتظر سكان دول العالم واليمن إذا ما استمر الوضع الراهن على م ل

ره  , نحو عيٍش آمٍن على هذا الكوآب  ك غي اً   , والذي ال نمل ذه   . وهي مسؤوليتنا جميع وإذا آانت ه
رى       ة األخ ن الجه ة م رعية ودیني سؤولية ش ا م ة، فإنه ن جه ة م ة ومنطقي سؤولية أخالقي , الم

ة    ورة ط ي س ول ف ذي یق زة ال ْن): (127-123(وصدق رب الع َرَض َوَم ن َأْع ِري َع ِإ ِذْآ ُه نََّف  َل
َشًة نكًا َمِعي ُشُرُه َض ْوَم َوَنْح ِة َی ى اْلِقَياَم اَل} 124{َأْعَم َم َربِّ َق َشْرَتِني ِل ى َح ْد َأْعَم ُت َوَق ِصيرًا  ُآن َب

ِسيَتَها  آَیاُتَنا َأَتْتَك َآَذِلَك َقاَل} 125{ َذِلكَ  َفَن ْومَ  َوَآ َسى    اْلَي َذِلكَ } 126{ُتن ِزي  َوَآ نْ  َنْج َرفَ  َم مْ  َأْس  َوَل
  ).}127{َوَأْبَقى َأَشدُّ اْلآِخَرِة َوَلَعَذاُب َربِِّه ِبآَیاِت ُیْؤِمن

ه            شري آل نس الب شمل الج سان لي صلحة اإلن وم م ّد مفه ى م ة إل اء البيئ سعى علم ذا ی اآلن -ل
م                   –ومستقبًال اء ومن ل ين األحي  وبالتالي ال یفرق بين األجيال الحالية واألجيال في المستقبل وال ب

سابقة، وتنبغي        (وهو ما یجعل جيل اليوم مجرد      , یولدوا بعد  ال ال ا األجي روة التي آونته اة للث حم
  ).المحافظة عليها من أجل األجيال المستقبلية

  :(Environmental Ethics)األخالقيات البيئية 
سان                   ين اإلن ة ب ى شراآة متوازن یشير عبد المسيح سمعان إلى أن األخالقيات البيئية هي دعوة إل

وع           , ةوالبيئ صيانة التن ام ب ة مع االهتم نظم اإلیكولوجي دقيق لل بحيث تعتمد على الفهم الشامل وال
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ة                  , الحيوي والبيئة الفيزیقية   ات البيئ دهور واالستنزاف لمكون ع الت ا یمن افي، بم ودعم النمو الثق
يس       ة ول ع البيئ ة م شراآة المتوازن ام وال و االهتم ي ه ق بيئ م خل صبح أه ق ی ذا المنطل ن ه وم

سي  سان  ال اء نظرة    . طرة واالستبداد المطلق من جانب اإلن ى بن ؤدي إل ات التي ت أو هي األخالقي
ة ة واستمرار التنمي ة البيئ دة تضمن حمای ة . جدی شكل رشيد وبرؤی وارد ب ي استخدام الم أو تعن

  . http://www.khayma.yma.com/almoudaress/takafah/albiaa.htm  .مستدامة

سعود    المة ال ب س رى رات تمراریة   ) م2010(وی ة اس تمراري وتنمي ع اس ى مجتم سعي إل , أن ال
ات سابقة         دات ذات     , یحتاجان إلى أخالقيات استمراریة تحل محل أخالقي ل في مجموعة معتق تتمث

ا م    ي مجموعه شكل ف شري، ت اریخ الب ي الت ة ف ذور عميق ـ ج رف ب وم أو (ا یع ة التخ عقلي
وم       )  The Frontier Mentalityالحدود  ا الي ة التي نواجهه . التي تكمن وراء المشكالت البيئي

ة أو                 ات التخومي وحتى یسهل فهم األخالقيات االستمراریة ینبغي توضيح أوال المقصود باألخالقي
  .العقلية التخومية

  : The Frontier Ethicsاألخالقيات التخومية 

  : هي نظرة تقوم على ثالثة مفاهيم، هي

وارد المتاحة لالستعمال البشري                   .1 ة من الم وأن (أن العالم یحتوي على مؤونات النهائي
  ).هناك دائمًا المزید

  .إن اإلنسان یحتل مرآزًا خاصًا فوق البيئة وهو ليس جزء منها .2

  .هأن اإلنسان ینظر إلى البيئة بوصفها شيئًا عليه أن یتغلب عليه ویقهر .3

  : خصائص األخالقيات التخومية

  :في ضوء ما سبق یمكن تحدید أبرز خصائصها فيما یلي

ا تجره       .1 أنها تعتبر بيئة الحياة الكبرى وسيلة إلشباع االحتياجات البشریة دون اعتباٍر لم
  .الممارسات االستغاللية من نتائج وخيمة

ر       ُتعد سمة للمجتمعات الحدیثة القائمة على الصناعة والتكنولو        .2 التزام غي ة ب جيا المتقدم
  .منطقي بحدود قصوى لإلنتاج واالستهالك

اليف   .3 ارًا إال للتك يم اعتب ا ال تق ة(أنه واد ) الداخلي ن م ا م رة للتكنولوجي ة, المباش , وطاق
اليف   ًا التك ل تمام ا تتجاه ات، بينم سلع والمنتج نع ال ي ص صرف ف ة ت وى عامل وق

  . لتي یصعب في العادة حسابهاواآلثار الصحية ا, آالضرر البيئي) الخارجية(

ة            .4 زل عن البيئ شر بمع سان         , تعتبر العقلية التخومية أن الب م األول لإلن صبح اله ذلك ُی وب
  .هو السيادة على الطبيعة والسيطرة عليها
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راً          .5 ًا آبي م     , ُتقيم األخالقيات التخومية لالعتبارات االقتصادیة البحتة وزن ا من أه وتعتبره
ا الحدی ي مجتمعاتن يم ف ةالق ي  . ث ة ف صادیة البحت رة االقت ذه النظ ل ه ل مث دما تتغلغ وعن

ة       ة نقدی ا قيم يس له ي ل ياء الت دخل األش ادر أن ت ن الن صبح م ا ُی ع م ال , مجتم آالجم
  .والصحة والسعادة واألمن في االعتبار عند اتخاذ القرار

ا الت              ا في ظل أخالقياتن ا   لذا لم یعد بمقدورنا االستمرار في العيش لننعم في حياتن ة وعقلياتن خومي
ة     ع البيئ ظ م ا الف ة وتعاملن تبدال       . القهری ضى باس ت م ن أي وق ر م وم أآث البون الي ن مط ونح

ة         . أخالقيات بيئية رشيدة وعقليات حكيمة بتلك األخالقيات والعقليات        اء العقلي تمكن من بن ولكي ن
ة    ة عالي تمراري ذي توافقي ع اس ة بمجتم ة  , الالزم رات تكنولوجي داث تغيي ي إح ناعية ینبغ  وص

  .ومؤسسية في آل مناحي عالقاتنا مع البيئة، إضافة إلى إحداث تغيرات جذریة في أخالقنا البيئية

  :Sustainable Ethicاألخالقيات االستمراریة 

أن        . تعتبر األخالقيات االستمراریة نقيض األخالقيات التخومية      ات االستمراریة ب إذ تؤمن األخالقي
ا    , ن اإلنسان جزٌء من البيئة    وأ, الموارد البيئية محدودة   ى منه وم      . وليس أعل ان تق اك مفهوم وهن

  :هما, عليهما األخالقيات االستمراریة

ات محددة من         ): ليس هناك دائمًا المزید من مؤونات الموارد      (اعتبار أن    .1 ا مؤون فاألرض به
نفط    ادن وال ددة آالمع ر المتج وارد غي و     , الم وا أن النم شر أن یتفهم ى الب ب عل ذلك یج ول

اج واالستهالك     , الالنهائي لالستهالك المادي في عالم محدود الموارد أمر مستحيل         وأن اإلنت
اة    دعم الحي ي ت ة الت ضرر بالبيئ ا ال د أن یوقع ادة الب ضطردي الزی ة , م ذه الحقيق وإلدراك ه
 :ینبغي استحداث استراتيجيات جدیدة في استغالل الموارد تتمثل في

ى - تراتيجية األول تراتيجي:االس صادر   اس رط للم تعمال المف ض االس صيانة أو خف ة لل
  .البيئية

  .Recyclingوإلى التدویر , تهدف إلى إعادة استعمال الموارد: االستراتيجية الثانية -

مثًال بدًال من الموارد    ) آضوء الشمس (استعمال الموارد المتجددة    : االستراتيجية الثالثة  -
  ).آالفحم والنفط(غير المتجددة 

ا  أننا ج (اعتبار   .2 األرض  ): زٌء من البيئة ولسنا بمعزل عنه اء   -ف ًا آلراء بعض العلم ة  -وفق  حي
ائن حي   ا آ ي ذاته ا ه ط وإنم اة فق ج بالحي ي ال تع ة  . فه ات الحي ن الكائن ره م سان آغي فاإلن

وترآيز المواد المختلفة في دمه عند مستویات ثابتة , األخرى یبقى على درجة حرارة جسمه 
اظ        Homeostasisة بالثبات الداخلي    وتعرف هذه الظاهر  . تقریبًا ى الحف ادرة عل  واألرض ق

آما تبقي % 21فهي تبقى األآسجين الجوي عند نسبة تبلغ حوالي        , على الثبات الداخلي لها   
اً   ة تقریب رارة ثابت ة ح ى درج ا    . عل ية غای م فرض اهرة باس ذه الظ رف ه  Gaiaوتع
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Hypothesis       الم     , ومؤداها أن آل الكائنات الحية وغير الحية هي جزء   , الموجودة في الع
و   ه ه ضبط ذات ام ی ن نظ ل(م المي هائ ائن ع ى  ). آ تمراریة تتبن ع االس ات المجتم إن أخالقي

اء والهواء                    . فرضية غایا  رام لألرض والم ى خلق احت الم عل دة للع وتعمل هذه النظرة الجدی
ل   المي الهائ ائن الع ن الك زء م ي هي ج ة الت ات الحي ع الكائن ذ با. وجمي ع األخ ات فم ألخالقي

  :سوف تغير هذه النظرة حياتنا من النواحي التالية, االستمراریة والعمل وفقًا لفرضية غایا

ى                 - اظ عل ا نحو الحف الموارد ونوجهه سنتعلم أن ندرس قراراتنا االقتصادیة والمرتبطة ب
دي         . سالمة العالم واستقراره وجماله    الثمن النق , وسنتبين أن األشياء ال تقاس جميعها ب

, ونسعى لبقاء آيفي , نب الممارسات التي تسلبنا األمن والسعادة والجمال والصحة       ونتج
  .وندیر ظهورنا للمادیة المفرطة, ال آمي

الم        - ات الع رًا     , سيتزاید وعينا للروابط المتبادلة بين جميع مكون ا آثي أن أعمالن ا ب وإدراآن
 إلى معالجة أمور      وسيؤدي هذا بنا من ثم إلى السعي      . ما تكون لها عواقب غير متوقعة     

  .البيئة والتنمية بمزید من التعميق والتدبر والدراسة

نفس           - ة        . سنسعى إلى ممارسة قدر متزاید من ضبط ال ا والتنمي ا یتعلق بالتكنولوجي ففيم
بل سوف نعتاد على    , لن یكون من المحتم أن نقوم بتنفيذ آل ما نحن قادرون على عمله            

سنا أوًال ي؟ هل ینبغي أن هل ینبغي أن نطرح: سؤال أنف ام البيئ ي النظ ادة ف ذه الم  به
ال؟    ن األطف ًا م ددًا ال متناهي ي أن ننجب ع ل ینبغ ة؟ ه لحة النووی ن األس دًا م ي مزی نبن

ل               . وغيرها من األسئلة   صالح المجتمع آك ه یعمل ل نفس یمارس ألن صالح  , فضبط ال ول
ة ال القادم ه , األجي الم بأجمع صالح الع سكو اإلقليمي (ول دول مكتب اليون ة في ال للتربي

  ).1990, العربية

  ):السياسة البيئية الجدیدة: (استراتيجية اإلنقاذ .3

اني          ة اآلني واألن نجم  , اإلنسان لم یتعامل مع البيئة ضمن قوانينها وإنما تعامل معها ضمن منطق ف
بحيث أصبحت  , ألقت بظاللها الضارة على اإلنسان نفسه أوالً   , عن ذلك بروز مشكالت بيئية حادة     

ى األرضت ودة عل دد وج تثناء  , ه ال اس ة ب ة عناصر البيئ ى آاف لبًا عل رت س ا أث ي . مثلم ك ه وتل
ة وم. الكارث وب الي ضى , إن المطل ٍت م ن أي وق ر م دة , أآث ة جدی ة بيئي ى سياس وق , تبن ل ط ُتمث
ة      , وبارقة األمل الوحيدة المتبقية   , النجاة ا مع البيئ ة          , تجاه تعاملن اه الوقوف في وجه الكارث وتج

سعود                  ال شير راتب ال : 179, 2010(تي تنتظرنا إذا ما استمر الوضع الراهن على ما هو عليه وی
  :هي, إلى أن السياسة البيئية الجدیدة تقوم على خمسة مرتكزات) 28

شمولية-1 انون    :Comprehensiveness ال م والق ف العل ا أن یوظِّ ي به  ونعن
ا دو      . والتربية في نسق متكامل شمولي        ل منه ة      إذ إن لك ة البيئ ًا     , ر في حمای ا اجتمعت مع وإذا م

  .فإنها ال محالة سوف تؤتي ُأآلها, ووجهت نحو آل مشكلة بعينها
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دًا عن                   :Seriousness الجدیة-2 ة بعي ام وعنای ل اهتم ى األمر بك وُیقصد بها أن ننظر إل
  .التراخي والتواآل واالستهتار وتسویف الحلول

ا :Strictness الحزم-3 ي أن علين ًا, ویعن ًا دولي راد أو جماعات ومجتمع ي , أف أن نقف ف
  .وجه آل من تسول له نفسه االعتداء على البيئة والتسبب في تدهورها

سهم           :Individuality الفردیة-4 راد أنف ا األف ویقصد بها التأآد على الفوائد التي یجنيه
  .لكأآثر من الترآيز على الفوائد التي ستجنيها الشعوب أو العالم بأآمله من ذ

دولي في التصدي                :Universality العالمية-5 ا ضرورة اشتراك المجتمع ال ونعني به
  .لمشكالت البيئة

ه األخالق         وفي هذا السياق سعت المؤسسات الدولية إلى الـتأآيد على ضرورة تبني ما ُأطلق علي
صادر عن ا                  . العالمية ة ال ة والتنمي ة بالثقاف ة المعني ة العالمي ر اللجن سكو سنة    فقد صدر تقری ليون
دع    (م بعنوان   1995 ساني الُمب ه للحدیث عن              ) التنوع اإلن ر الفصل األول من ذا التقری : ُخصص ه

ة یجب أن    أخالق عالمي ادئ الخاصة ب يم والمب رة أن الق ة؟ والفك ى أخالق عالمي اج إل اذا نحت لم
م ال             , تكون نقاطًا مشترآة   ة في حك سري    ونص التحرك الثامن إلى أن قواعد األخالق العالمي م ی عل

اك  2003آما وضح تقریر التنمية اإلنسانية العربية سنة        . على الدول القویة قبل الضعيفة     م أن هن
ة      دین                   , أزمة أخالق في الدول العربي د شجاع ال د أحم د أآ ي فق ى المستوى المحل ا عل , 2010(أم

ا أن                    )78: 76 ة في بالدن ة في شئون مستقبل البيئ  ُیفرض   ، بأن مهمة من یتصدى للرؤیة الثاقب
ادة نحو                         الم، وأن تكون االتجاهات ج ين وواضح المع ى أساس مت عليه بلورة رؤیة للحاضر عل

اة             اه یمكن    . فهم حقيقة ما وصلت إليه حالة البيئة في اليمن وفي مختلف مجاالت الحي ذا االتج وه
سكاني       و ال وازن النم ا وت ة بيئتن ستقبل لحمای ي الم ه ف ب عمل ا یج ًا لم يًال هادی ون دل ع أن یك م

  ).118, 2008, الهيئة العامة لحمایة البيئة(مواردنا االقتصادیة 

د   ة یتزای الق عالمي ة ألخ ساس بالحاج م إن   , إن اإلح وفر ث ات مت ي األخالقي ة ف ساس بأزم واإلح
ى                   يس عل شدة ل ًا وب ة، أصبح مطروح ى البيئ اإلحساس بالبعد األخالقي وأهميته في المحافظة عل

ى       ل عل ذا إعالن طرابلس              المستوى العالمي فحسب ب ضًا، فه ي أی ا  / المستوى العربي والمحل ليبي
  :م والذي نص على ما یلي2007یونيو 21حول األخالقيات البيئية 

، حيث "األخذ في االعتبار تطبيقات األخالقيات والسلوك اإلنساني من أجل المحافظة على البيئة      "
ات              ة ألخالقي شبكة العربي شاء ال ة أآد المشارآون على ضرورة إن رار     . البيئ , وناشدوا صانعي الق

ة     ة والدولي ة ذات   , والجهات المسئولة، والمجتمع المدني، والمنظمات العربي والمؤسسات الوطني
اظ                   د األخالقي للحف العالقة ببذل المزید من الجهود للحفاظ على سالمة البيئة العربية وتعظيم البع

داف الع      ضع األه ة ت ة خاص ة عربي شكيل لجن ة، وت ى البيئ ذ    عل ات التنفي ل وآلي ة العم ة لخط ام
آما نظر االجتماع في إعداد مناهج ومواد توعویة خاصة تهدف إلى تعميم            . لنشاطات هذه الشبكة  

  .مفاهيم ومبادئ وخصائص األخالقيات البيئية االستمراریة
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دین  د شجاع ال د أحم د أآ زام  ) 77, 2010(وق ق االلت ال لتحقي امج فع ى برن يمن إل ة ال ى حاج عل
ى                           بمتطلب اظ عل ك عن طریق الحف اة وذل ة الحي ة، ونوعي ة الصحة العام ة من أجل حمای ات البيئ

ة          . البيئة في حالة مقبولة    ة البيئ ة لحمای ى إدراج الخطة     ) 6, 2008(لذا، حرصت الهيئة العام عل
ى             م وتحدیث   2025الوطنية الثانية لإلجراءات البيئية واستراتيجية البيئة والتنمية المستدامة حت

  . حمایة البيئة والئحته التنفيذیة، واتباع آلية التنمية النظيفة واإلنتاج األنظفقانون

  :التصورات المستقبلية التجاهات عالقة اإلنسان بالبيئة: المحور الثاني
صحية         ضاریة وال دیات الح رز التح ن أب ا م ذي یالحقه دهور ال ن الت ة م ة البيئ ضية حمای د ق تع

ه ال مستقبل لمجتمع من              , مع إنساني واالقتصادیة واالجتماعية ألي مجت    ى أن لذا یتفق العلماء عل
وث      ن التل ة م ة خالي ة نظيف دون بيئ ات ب ى    . المجتمع سان وعل ى اإلن داء عل راف اعت وأن اإلس

ة             ة والمحلي ة العالمي ى البيئ ى الصحة وعل سان          . األخالق وعل ة اإلن ة اإلسالمية لعالق ذا، فالرؤی ل
شریة                    بالبيئة ترفض االستنزاف واإلسراف أل      ل هي حق للب ل، ب ل دون جي م ُتخلق لجي ة ل ن البين

ان         ل مك ان وآ ه                 , آلها في آل زم ر مسئول ستكون ل ائر غي شكل ج ة ب وارد البيئ وألن استخدام م
ودعوة . نتائج سيئة على الجيل الحاضر، وسوف ترث األجيال القادمة الخسائر واألضرار الكبيرة      

ة            اإلسالم قبل أربعة عشر قرنًا إلى الترشيد       وارد البيئ د استخدام م ,  واالعتدال وعدم اإلسراف عن
ذ االستخدام                 زن ونب ل والمت بدأت تدرآها المجتمعات غير اإلسالمية فبدأت تنادي باالستخدام العاق
وارث                   ى آ ؤدي إل ة آي ال ی صادیة والبيئ ين الظروف االقت ا ب ط التفاعل م الجائر والمسرف، ورب

ضا  اتها ال ة وانعكاس وارد البيئ اه م شریة تج ى الب وض،  (رة عل د ع سایح، أحم د ال ). 2004أحم
ْسِرُفواْ  َوَال: (ولذلك ُیحذر اإلسالم ویتوعد المسرفين بالعذاب في الدنيا واآلخرة قال تعالي           هُ  ُت  َال ِإنَّ

  .}141{األنعام اآلیة ) اْلُمْسِرِفيَن ُیِحبُّ

ة،     ضایا البيئي ين الق ل ب ة التفاع ر ودرج رعة التغيي صاعد س رًا لت احثين  ونظ اء والب ر العلم  أجب
ة المستقبلية                      راز مالمح األوضاع البيئي ى إب ة عل ة والجهات ذات العالق وراسمي السياسة البيئي

على األقل خالل العقدین القادمين من القرن الحادي والعشرین،          , التجاهات عالقة اإلنسان بالبيئة   
اهات العمل المستقبلي من خالل          اتج) 119-118, 2008(لذا حددت الهيئة العامة لحمایة البيئة       
ستقبليه   يناریوهات م ة س م ثالث سيناریو األول(رس اني : ال سيناریو الث سوق أوًال، ال ة : ال الحمای

سعود     ). االستدامة أوالً  : أوًال، السيناریو الثالث   ا راتب سالمة ال ام   ) 285-181, 2010(أم د ق فق
ل خالل          برسم تصور موجز لثالثة تصورات مستقبلية التجاهات عالق        ى األق ة، عل ة اإلنسان بالبيئ

  :من القرن الحادي والعشرین وهذه التصورات آما یراها هي, الثاني والثالث, العقدین القادمين

  :التصور االستمراري .1

ه     ا هو علي ه التصورات     , یقوم هذا التصور على استمرار الوضع القائم على م تلخص في ذي ت وال
  :حو التاليالمستقبلية لألوضاع البيئية على الن
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ة                      - دول النامي ه في ال ا هي علي ى م سكاني عل دالت النمو ال صاحبه  .. استمرار تزاید مع ی
سانية         اة اإلن ر            , استمرار في حجم المعان والصور المأساویة المحبطة في مجاالت الفق

  .والبطالة والهجرة واألمية وأحوال األطفال والنساء

  .ى ما هو عليهبكافة صورة عل, استمرار ارتفاع مستویات التلوث -

  .الدائمة والمتجددة وغير المتجددة, استمرار الضغط على موارد البيئة -

التلوث          - ة ب ة وثيق ا عالق أمراض له سان ب ابة اإلن دالت إص امي مع دمتها  , تن ي مق وف
  .السرطان والربو وأمراض الجلد والجهاز التنفسي وأمراض الكبد

ر     الذي یقوم على اال   , استمرار الضجيج اإلعالمي البيئي    - ستعراض وتسجيل المواقف أآث
  .ومقّومًا بنتائجه وآثاره, من آونه جهدًا حقيقيًا مخططًا بوسائله وأساليبه

اذ إجراءات                       وم باتخ ن تق يمن ل ا ال الم ومنه ة العظمى من دول الع هذا التصور یفترض أن الغالبي
ت تحقق هذا التصور من     لذا فإن احتماال  . فعالة لتغيير المشهد الحالي ليصبح أآثر تفاؤًال وإشراقاً       

دین   ) 2010(وجهة نظر راتب السعود     آبيرة جدًا، ویتفق مع هذا االحتمال ما أآده أحمد شجاع ال
ه                ) 2010( بأن هذا الوضع سيؤدي حتمًا إلى االستمرار في تدهور تقدیم الخدمات األساسية، وأن

افة المدن ستسير من سيئ   وأن نظ , من المتوقع خالل السنوات القادمة تفاقم مشكلة توفير المياه        
  .إلى أسوأ

  :التصور الترشيدي .2

شعوب بخطورة                        دى الحكومات وال وعي ل ى تطویر مستوى ال ذا التصور الترشيدي عل ویقوم ه
ة                  , الوضع القائم  سلبية لمشكالت البيئ ومن ثّم اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة بعض الجوانب ال

شكل سافر ان ب اهرة للعي ة اإلنس, الظ ة وترشيد عالق وانين البيئ ع ق سجم م صورة تن ة ب ان بالبيئ
ة  ة (الثالث وانين اإلیكولوجي ي) Ecological Ruleالق ادل : وه اد المتب انون االعتم انون , ق وق

ة      , ثبات النظم البيئية   وارد البيئ ة م ذا التصور              . وقانون محدودی م مالمح ه ي وصف أله ا یل وفيم
  :الترشيدي لألوضاع البيئية

دول ب   - ن ال ر م تقوم آثي و    س دالت النم ضبط مع ة ل سكانية آمحاول اتها ال ة سياس مراجع
  .السكاني المرتفع

ة                - ة والتكنولوجي ذة العلمي ى الناف شكل خاص عل صناعية ب سبيل لحل    , سترآز الدول ال آ
  .معضالت البيئة

شریعات في                  - ستقوم الدول المختلفة بمراجعة التشریعات البيئية لدیها، من خالل تبني ت
ة ة آاف االت البيئي يظ , المج ًا، وتغل ا حالي ول به شریعات المعم ي الت ر ف ادة النظ وإع

  ).من یلوث یدفع الثمن(العقوبات على المخالفات البيئية 
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ستعمد الدول المختلفة إلى تطعيم المناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم بالمفاهيم             -
ط الم         , والقضایا البيئية  وي   وإدخال البعد البيئي في النشاطات التربویة ورب ضمون الترب

  .بقضایا بيئية مناسبة

ة      - ات البيئي دعم المنظم ة ب دول المختلف تقوم ال ة  -س ر الحكومي ة وغي م -الحكومي  ودع
ي الم البيئ ة , اإلع تعانة بالمؤسسات الدیني ساجد(واالس ائس, الم ستوى ) والكن ع م لرف

  .الوعي البيئي لدى الناس

ر           أما هذا التصور فيفترض أن جميع دول العالم ومنها ال          ة لتغيي اذ إجراءات فعال يمن ستقوم باتخ
رى راتب    . المشهد الحالي ليصبح أآثر تفاؤًال وإشراقا      لذا، فإن احتماالت تحقق هذا التصور آما ی

سعود  رة) 2010(ال دین  . آبي جاع ال د ش رى أحم ا ی ب آم ستقبل القری أن ) 2010(إن الم ل ب آفي
ي               ى التعل سنوي عل سكاني ال أثير النمو ال ع ت وفير فرص العمل           یدرك الجمي ة وت م والصحة والبيئ

اة        ى مختلف جوانب الحي ع      . والمشاآل االقتصادیة واالجتماعية وعل ذا یتطلب األمر من الجمي له
  .67ص, ضرورة العمل على توعية الناس بخطورة الوضع القائم

  :التصور النهضوي .3
لفجوة بين الواقع أما هذا التصور النهضوي الثوري فيقوم على وضع خطط فعالة ومتكاملة لسد ا      

ة العظمى من دول        . الحالي لألوضاع البيئية والوضع األمثل     ذلك التصور الذي یفترض أن الغالبي
اذ إجراءات          وم باتخ ة "العالم سوف تق رى              " ثوری اة الكب ة الحي لطي صفحة المشهد الحالي لبيئ

اؤًال وإشراقًا ر تف صبح أآث صور النهضو. لي ذا الت م مالمح ه ي وصف أله ا یل وري(ي وفيم ) الث
  :لألوضاع البيئية

ارب           - يم التج دوى تقي رار بج حاب الق ع أص دى جمي ة ل ضح القناع ع أن تت ن المتوق م
ين         ين الدراسات والتوصيات، وب ة الفجوة ب دروس، وإزال الماضية، واالستفادة من ال

 .ترجمتها إلى خطط عمل تنفيذیة، یوفر لها عناصر النجاح

شاء     من المتوقع أن ُتستكمل جميع دول ال       - الم إن ة    "ع صنفها    "وزارة خاصة للبيئ ، وأن ُت
ى     ة عل ال الرقاب ي مج عة، ف نح صالحيات واس سيادیة، وأن ُتم وزارات ال ن ضمن ال م

وزارة                 ذه ال ة، وأن یتجاوز دور ه شطة البيئي مجرد اإلضافة    "البيئة، ومتابعة آافة األن
 .للوزارات" العددیة

ى سّن       من المتوقع أن تلجأ جميع دول العالم إلى تكثي          - ة، واللجوء إل ف الجهود التوعوی
 .التشریعات المناسبة أو تعدیلها، وتغليظ العقوبات فيها حيال مشكلة التزاید السكاني

ائي                         - وث الم ة أشكال التل ى التصدي بحزم لكاف الم إل ع دول الع أ جمي من المتوقع أن تلج
و           ة،   والهوائي والغذائي واألرضي والدوائي والسمعي واإلشعاعي، من خالل ق انين فعال

 .تشبه قوانين األمن الداخلي، واالتجار بالمخدرات والتسبب بالقتل
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ع   - كالها، وبجمي ة أش ة بكاف ة البيئي ب التربي الم جان ع دول الع ل جمي ع أن ُتفع من المتوق
ة   ات البيئي ق األخالقي ل یعتن ق جي بيل خل ي س شباب، ف ة لل ستویاتها، وبخاص م

 ".فة البناء ال ثقافة اإلفسادثقا"االستمراریة، وتحكم سلوآه البيئي 

يمن –بينما هذا التصور یفترض أن الغالبية العظمى من دول العالم       اذ    –ومنها ال وم باتخ  سوف تق
ة     . لطي صفحة المشهد الحالي، ليصبح أآثر تفاؤًال وإشراقاً       " ثوریة"إجراءات   د العالق مشهٌد یعي

ذي     رام    بين اإلنسان والبيئة العالمية والمحلية إلى األصل ال ى التكامل واالحت وم عل د   . یق ذا یؤآ ول
رن الحادي               ) 2010(راتب السعود  ادمين من الق أن احتماالت تحقق هذا التصور خالل العقدین الق

  .والعشرین ضعيفة جدًا

  :إجراءات الدراسة .10

  :منهج الدراسة .1

ع أو الظاهرة آم                     ى دراسة الواق ز عل ذي یرآ ي، ال نهج الوصفي التحليل ذه الدراسة الم ا تعتمد ه
  .توجد، ویصفها وصفًا دقيقًا، ویعبر عنها آيفيًا وآميًا

  :مجتمع الدراسة .2

صل           ي الف ستجدین ف سجلين م ث الم ستوى الثال ة الم ع طلب ى جمي ة عل ع الدراس شتمل مجتم ی
امعي   ام الج ن الع الغ  ) م2012-2011(الدراسي األول م ة إب، والب ادرة جامع ة بالن ة التربي بكلي

  :وبالتالي یكون مجتمع الدراسة من فئتين هما. ُمستجدطالبًا وطالبة ) 258(عددهم 

طالبًا وطالبة مستجدین، وآذلك طلبة األقسام العلمية، ) 148(طلبة األقسام األدبية والبالغ عددهم     
  .طالبًا وطالبة مستجدین) 110(والبالغ عددهم 

  :عينة الدراسة .3

ع         إن األصل في البحوث        . شملت عينة الدراسة جميع أفراد المجتمع      ى جمي ة أن ُتجرى عل العلمي
  ).151، 2010ناصر الشهراني، (أفراد مجتمع الدراسة، ألن ذلك أدعى لصدق النتائج 

ى   ة عل ت أداة الدراس ث وزع ل من ) 252(حي د والمكتم ان العائ ة، وآ ًا وطالب ا طالب ) 226(ه
م   دول رق تبانة، والج ك1اس م  .  یوضح ذل دول رق ن الج ضح م ة  ) 1(یت راد العين دد أف غ أن ع بل

غ عدد          %) 87,6(أي بنسبة   ) 258(طالبًا وطالبة، من أصل     ) 226( د بل من مجتمع الدراسة، وق
ة          ) 252(االستبانات الموزعة    استبانة صالحة    ) 226(استبانة بينما بلغ عدد االستبانات المكتمل

سبة       الي عدد االستبانات الموزعة           %) 89,7(للتحليل اإلحصائي، وبن استبانة،  ) 252(من إجم
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سبة     ) 118(ا  منه ة، وبن ة   ) 108(، %)52,2(استبانة مكتملة لطلبة األقسام األدبي استبانة مكتمل
) 226(من إجمالي عدد االستبانات المكتملة، وعددها  %) 47,8(لطلبة األقسام العلمية، وبنسبة  

  .استبانة

  خصصات التي ینتمون إليهاعدد االستبانات الموزعة على أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لألقسام والت )1(جدول رقم 

  

  :أداة الدراسة .4

ق   ع تحق ى واق رف عل تبانة، بهدف التع ذه الدراسة االس ي ه ات ف ع البيان ستخدمة لجم األداة الم
خصائص األخالقيات البيئية التي یتعامل بها سكان دول العالم المتقدم واليمن تجاه البيئة العالمية              

االت تحقق مالمح األوضاع      والمحلية من وجهة نظر أفراد العينة، إضافة       ى احتم  إلى التعرف عل
ادمين من            البيئية للتصورات المستقبلية على مستوى دول العالم المتقدم واليمن خالل العقدین الق
اس         سبة لمقي ة، وبالن ة والعلمي سام األدبي ة األق ر طلب ة نظ ن وجه شرین م ادي والع رن الح الق

، "تتحقق بدرجة متوسطة  "،  "حقق بدرجة آبيرة  تت: ("االستبانة فهو ثالثي التدرج، ومكون من     
ة ضعيفة" ن  ")تتحقق بدرج ة م ة والعلمي سام األدبي ة األق ى آراء طلب رف عل د لغرض التع ، ُأع

ة ومالمح   ات البيئي ادرة حول مدى تحقق خصائص األخالقي ة بالن ة التربي المستوى الثالث بكلي
ونهم درسوا مق           وي أحد           األوضاع البيئية للتصورات المستقبلية، لك ذي یحت ة ال ة البيئي رر التربي

وان       ل عن اب یحم ى ب ة عل ه األربع وق      "أبواب ين الحق ة ب ة والمحلي ة العالمي ة البيئ حمای
  ).م2012-2011(خالل الفصل الدراسي األول من العام " واألخالقيات

  : صدق األداة

ي المن     ين المتخصصين ف ن المحكم ة م ى مجموع ها عل ن صدق األداة بعرض ق م م التحق اهج ت
يات   وم والریاض دریس العل رق الت ال أو   )1ملحق (وط ل مج ارات آ دى صالحية عب ة م ، لمعرف

دیالت            م األخذ بالتع د ت تصور في االستبانة، ومدى انتمائها لكل محور من محوري االستبانة، وق
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ألداة               . والمقترحات التي طلبها األخوة المحكمون، واعتبر األخذ بآرائهم بمثابة الصدق المنطقي ل
شمل          ة ت ا      ) 33(وبالتالي أصبحت االستبانة في صورتها النهائي ر عن محورین، هم ارة، ُتعب عب

  ):2ملحق (

 : یشمل مجاالت األخالقيات البيئية وخصائصها، وهي:المحور األول •

ال األول - ة  :المج ات التخومي صائص األخالقي شمل خ ي   :  ی شكل ف ارات ت ي عب وه
، التي  "The Frontier Mentalityود عقلية التخوم أو الحد  "مجموعها ما یعرف بـ

وم،   يمن الي دم وال الم المتق ا سكان دول الع ي یواجهه ة الت شكالت البيئي ن وراء الم تكم
  ).9، 7، 5، 3، 1(ویتضمن خمسة عبارات هي أرقام 

اني - ال الث تمراریة: المج ات االس صائص األخالقي شمل خ ضة : ی ارات نقي ي عب وه
 إقامة مجتمع ذو توافقية عالية مما یعود بالفائدة         لألخالقيات التخومية، وهي تسعى إلى    

ام              ارات هي أرق ة، ویتضمن خمسة عب ، 2(على آل من البشر والبيئة العالمية والمحلي
ق     )10، 8، 6، 4 ات للتحق ثالث درج الين ب ذین المج ات ه دد إجاب رة (، وتتح  –آبي

  ). ضعيفة–متوسطة 

ة ال        :المجال الثالث  - سياسة البيئي زات ال دة   یشمل مرتك اذ  (جدی وهي  ): استراتيجية اإلنق
ي     زات ه سة مرتك ل بخم ارات تتمث ة،    (عب زم، والفردی ة، والح شمولية، والجدی ال

، إنها استراتيجية اإلنقاذ التي یجب على سكان دول العالم واليمن اإلیمان بها        )والعالمية
ة وشر                  ا مسؤولية أخالقي ٍت مضى باعتباره عية وتبنيها وتنفيذها اليوم أآثر من أي وق

ام          ات     )15،  14،  13،  12،  11(ودینية، ویتضمن خمس عبارات هي أرق ، وتتحدد إجاب
ذه    وم له يمن الي دم وال الم المتق كان دول الع ة س دى حاج ات لم ثالث درج ال ب ذا المج ه

  ). ضعيفة– متوسطة –آبيرة (االستراتيجية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 

 :قبلية لعالقة اإلنسان بالبيئة، وهي یشمل ثالثة تصورات مست:المحور الثاني •

صور األول - تمراري :الت صور االس ة للت ح األوضاع البيئي شمل مالم ارات :  ی ي عب وه
دم        الم المتق رى أن دول الع ه، وی و علي ا ه ى م ائم عل ع الق تمرار الوض ى اس وم عل تق
اؤًال،       ر تف صبح أآث الي لي شهد الح ر الم ة لتغيي راءات فعال اذ إج وم باتخ ن تق يمن ل وال

  ).31، 28، 25، 22، 19، 16(ویتضمن ست عبارات هي أرقام 

وم   :  یشمل مالمح األوضاع البيئية للتصور الترشيدي  :التصور الثاني  - ارات تق وهي عب
ورة الوضع    يمن بخط دم وال الم المتق كان دول الع دى س وعي ل ستوى ال ویر م ى تط عل

هد الحالي ليصبح أآثر    القائم، ویفترض أنه ستقوم باتخاذ إجراءات فعالة الستبدال المش        
  ).32، 29، 26، 23، 20، 17(تفاؤًال وإشراقًا، ویتضمن ست عبارات هي أرقام 
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ث  - صور الثال ضوي   :الت صور النه ة للت اع البيئي ح األوض شمل مالم وري/ ی ي : الث وه
عبارات تقوم على وضع خطط فعالة ومتكاملة لسد الفجوة بين الواقع الحالي لألوضاع      

ة والوضع األمث  يمن    البيئي ا ال الم، ومنه ن دول الع ى م ة العظم رض أن الغالبي ل، ویفت
الي، واستبداله ليصبح          " ثوریة"سوف تقوم باتخاذ إجراءات      لطي صفحة المشهد الح

أآثر تفاؤًال وإشراقًا، مشهد یعيد العالقة بين اإلنسان والبيئة إلى األصل، ویتضمن ست    
ام  ي أرق ارات ه ور وتتح). 33، 30، 27، 24، 21، 18(عب ذا المح ات ه دد إجاب

االت التحقق           رة   (بتصوراته المستقبلية الثالثة بثالث درجات الحتم  - المتوسطة    –الكبي
رن                     ) الضعيفة ادمين من الق دین الق يمن خالل العق دم وال الم المتق ى مستوى دول الع عل

ادرة       ة بالن ة التربي ة بكلي ة والعلمي  الحادي والعشرین من وجهة نظر طلبة األقسام األدبي
  .جامعة إب

  :ثبات األداة

ى             ة من      ) 118(للتحقق من ثبات االستبانة بمجاالتها وتصوراتها المختلفة ُطبقت عل ًا وطالب طالب
اخ   ات   (Cronbach's Alpha)طلبة مستوى رابع بالكلية، واستخدم معامل ألفا آرونب  لقياس ثب
  .2آما في الجدول ألداة، وذلك االتساق الداخلي للمحاور والتصورات الستة التي تشكل ا

ين                   ) 2(یتضح من جدول       ل تراوحت ب ات لمجاالت وتصورات االستبانة آك امالت الثب يم مع أن ق
ل وأن        )0.87 و 0.74( ى االستبانة آك لبًا عل ؤثر س ، مما یدل على أن حذف أي مجال أو تصور ی

  .معامالت الثبات للمجاالت والتصورات الستة مقبولة

سؤال              وبالوصول إلى العبارات المقننة    ى ال د أجابت عل  للمجاالت السابقة تكون الدراسة الحالية ق
  .األول والسؤال الرابع من أسئلة الدراسة

  Cronbach's Alphaیوضح معامالت الثبات لمجاالت وتصورات االستبانة  )2(جدول رقم 
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  :المعالجة اإلحصائية-4 .5

ساؤالت الدراسة  ة عن ت الي) 6، 5، 3، 2(لإلجاب تخدام األس م اس ة ت ة لمعالج ب اإلحصائية اآلتي
  ):2006عبد المنعم الدردیر، (، )2006محسوب الضوي، (استجابات أفراد عينة الدراسة 

في  • صاء الوص تخدام اإلح م اس سابية   : ت طات الح ة والمتوس سب المئوی رارات والن التك
 .واالنحرافات المعياریة

ين   لحساب الفرق بين متو   ) t-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي      • سطي درجات عينت
  ).طلبة األقسام األدبية والعلمية(متجانستين وغير متساویتين في الحجم ومستقلتين 

  :مناقشة نتائج الدراسة .6

استندت هذه الدراسة في تحدید درجات استجابات أفراد عينة الدراسة للعبارات المتعلقة بمجاالت 
ون  رًا لك درج، ونظ ي مت اس ثالث ى مقي تبانة عل صورات االس ساويوت دى ی و )2=1-3( الم ، وه

اس، وبقسمة المدى                ات       ) 2(الفرق بين أعلى درجة وأدنى درجة في المقي ى عدد الفئ ) = 3(عل
ة   0.66 ول الفئ صبح ط ة      )0.66(، ُی ي، والقيم دیر الثالث اس التق ح مقي الي یوض دول الت ، والج

  :الوزنية لدرجة التحقق

  زنية لدرجة التحققمقياس التقدیر الثالثي، والقيمة الو )3(جدول رقم 

  القيمة الوزنية  الدرجة  مدى التحقق
  )2,3(إلى ) 3(من   ثالث درجات  آبيرة
  )1,6(إلى ) 2,3(من أقل من   درجتان  متوسطة
  )1(إلى ) 1,6(من أقل من   درجة واحدة  ضعيفة

  

  :عرض ومناقشة وتفسير النتائج

  : ألسئلة الدراسةفيما یلي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها، وذلك تبعًا

ة الدراسة          : أوًال أفراد عين ة       (النتائج الخاصة ب ة والعلمي سام األدبي ة األق ل      ) طلب ى مستوى آ عل
ور األول  االت المح ن مج ال م ة: مج ات البيئي سؤال  . (األخالقي ن ال ة ع ة باإلجاب ائج المتعلق النت
  ):الثاني والسؤال الثالث للدراسة

 .األخالقيات التخومية:  على مستوى المجال األولنتائج استجابات أفراد عينة الدراسة .1
ق         دى تحق ي م ة ف ة الدراس راد عين ة أف ة والعلمي سام األدبي ة األق تجابات طلب ى اس رف عل للتع
ذه               ة له خصائص األخالقيات التخومية ومقدار تعامل سكان دول العالم المتقدم والجمهوریة اليمني
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ة، من             ة والمحلي ة العالمي اه البيئ ى              الخصائص تج ة عل ة والعلمي سام األدبي ة األق وجهة نظر طلب
  :مستوى المجال األول آكل، یمكن استقراء الجدول التالي

م  دول رق صائص      )4(ج ق خ دى تحق سابية لم طات الح ة والمتوس سب المئوی درجات والن رارات وال التك
  ).م األدبية والعلميةطلبة األقسا(األخالقيات التخومية عالميًا ومحليًا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

  

م  ال األول ) 4(یتضح من جدول رق ارات المج ى عب ة الدراسة عل راد عين الي درجات أف أن إجم
دم               "خصائص األخالقيات التخومية  " الم المتق دار تعامل سكان دول الع غ مق درجة،  ) 2492(، بل

ة الدراسة، وبمتو          ) 11,03(بمتوسط حسابي عام قدره      راد عين سط حسابي    درجة لكل فرد من أف
ارات المجال األول        ) 2,21(عام قدره    دار تعامل سكان       . درجة لكل عبارة من عب غ مق في حين بل

دره       ) 2521(الجمهوریة اليمنية بهذه الخصائص      درجة  ) 11,15(درجة، بمتوسط حسابي عام ق
دره                   ة، وبمتوسط حسابي عام ق راد العين رد من أف ارات          ) 2,23(لكل ف ارة من عب ل عب درجة لك

دار تعامل                        . لالمجا رون أن مق ة ی راد العين ة أف ة والعلمي سام األدبي ة األق وهذا یعني أن معظم طلب
ائج                    ذه النت دعم ه ذه الخصائص یتحقق بدرجة متوسطة، وی يمن به سكان دول العالم المتقدم وال
ود    دم وج رًا لع ة، ونظ ي للدراس اس الثالث دائل المقي ى ب تجابة عل رارات االس ة لتك سب المئوی الن

ع حال تعامل              دراسة  سابقة تؤآد هذه النتائج أو تختلف معها، ألن هذه النتائج جاءت أقل من واق
د راتب سالمة                    ة، حيث أآ ، 2010(سكان دول العالم المتقدم واليمن تجاه البيئة العالمية والمحلي

ة،  ) 273-276 ة قهری ة وعقلي أخالق تخومي ة ب ة والمحلي ة العالمي ع البيئ املون م م یتع ى أنه عل
م                         وهي د ت وم، وق يمن الي الم وال ا سكان دول الع ة التي یواجهه  التي تكمن وراء المشكالت البيئي

شعار           ل في ال أربع آلمات تتمث ة ب ة اليمني عمل  "إیجاز الوضع البيئي الذي آل إليه في الجمهوری
  ).73، 2010أحمد شجاع الدین، " (محلي وأثر آوآبي

اب الخاص      لذا یمكن تفسير هذه النتائج على أنها ترجع         دریس الب ا ت م فيه إلى قصر الفترة التي ت
ات       "بـ ين الحقوق واألخالقي ة             " حمایة البيئة ب دریس المستخدمة لعين ة الت أو عدم مناسبة طریق
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 إلى Tamir" تامير" و Yager" یاجر"الدراسة من قبل الباحث، وفي هذا السياق یشير آل من           
ة      ضرورة مشارآة المتعلمين في تقدیم حلول للمشكالت        البيئية واالجتماعية والسياسية واألخالقي

المي    ي والع ى المستویين المحل ة عل د بعض (Yager & Tamir, 1993, 638)المهم  ویؤآ
ر                      ة الصف یتطلب توظيف األساليب والطرق غي الباحثين على أن تعاليم القيم واألخالق في غرف

ا یتطل  . Non Directive Ways (Kormondy, 1990, 405)الموجهة   اد عن   آم ب االبتع
سلطویة التي تأخذ صيغة األمر         ,.Authoritarian Ways (Peterson, et alالطرق ال

1990).  

م  دول رق ر الج ا ُیظه يمن  ) 4(آم الم وال كان دول الع ل س دار تعام سابي لمق ط الح أن المتوس
راوح            ة، حيث یت ى  بخصائص هذا المجال یختلف باختالف األقسام التي ینتمي إليها أفراد العين  عل

ين         دم ب ع في درجات التحقق المتوسطة من               )2,32 – 2,08(مستوى دول العالم المتق ، وهو یق
ة، في                    سام األدبي وجهة نظر طلبة األقسام العلمية، وبدرجة آبيرة من وجهة نظر أقرانهم في األق

ع     )2.32 –2.15(حين یتراوح المتوسط الحسابي على مستوى الجمهوریة اليمنية بين           ، وهو یق
رة من وجهة                        في   ة، وبدرجة آبي سام األدبي ة األق درجات التحقق المتوسطة من وجهة نظر طلب

ة سام العلمي ي األق رانهم ف ي  . نظر أق تجابة ف رارات االس ة لتك سب المئوی ائج الن ذه النت دعم ه وی
  .الجدول السابق

ًا أساسي                  شكل جانب ر     وهذه النتائج تؤآد أن العقلية التخومية القهریة آانت وال زالت ُت ًا من التفكي
ى مستوى                ة، وعل سام األدبي ة األق دم من وجهة نظر طلب الم المتق البشري على مستوى دول الع

ة            سام العلمي ة األق ة           . اليمن من وجهة نظر طلب ع حال بيئ ة مع واق ائج متفق ذه النت د جاءت ه وق
دع               اؤل،   الحياة الكبرى الذي آلت إليه مع مطلع القرن الحادي والعشرین، فحال السكان ال ی وا للتف

شر                  وجي ال یب وحال الهواء ال یسر، وحال الماء مرعب، وحال التربة مخيف، وحال التنوع البيول
الخير،  سعود،  (ب ب ال دین،   (، )135–127، 2010رات جاع ال د ش ة  (، )2010أحم ة العام الهيئ

ة،  ة البيئي ة ب   )77–17، 2008لحمای ع البيئ املوا م يمن تع الم وال كان الع ي أن س ذا یعن ا ، وه م
ل هي حق            ل ب ل دون جي م ُتخلق لجي ُیخالف منهج اهللا، وال یتفق ما أوامره ونواهيه، ألن البيئة ل

ان    ل مك ان وآ ل زم ا في آ شریة آله رط   . للب حيث نهى اإلسالم عن اإلسراف أو االستخدام المف
وارد                 ذه الم ضرر واالستنزاف له ه من ال الي حر  . والجائر لموارد البيئة الطبيعية لما في ان  وبالت م

األجيال القادمة من االستفادة منها، ألن استخدام موارد البيئة بشكل جائر غير مسئول ستكون له               
  .نتائج سيئة للجيل الحاضر وسوف ترث األجيال القادمة الخسائر واألضرار البيئية الكثيرة

ا      كان دول الع ل س دار تعام ى مق ة عل ة واألدبي سام العلمي ة األق تجابات طلب ى اس رف عل لم وللتع
  :المتقدم واليمن على آل عبارة من عبارات المجال األول، یمكن استقراء الجدول التالي
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ارات المجال األول         ) 5(یظهر الجدول رقم     أن المتوسط الحسابي لدرجات تحقق آل عبارة من عب

سام            " خصائص األخالقيات التخومية  " ة األق على مستوى دول العالم المتقدم من وجهة نظر طلب
ين األدبي  راوح ب ًا یت ة مع سام العلمي ة األق دره )2,69 – 1,81(ة وطلب ام ق ، وبمتوسط حسابي ع

ي درجات التحقق المتوسطة ) 2,21( ع ف ال األول، وهو یق ارات المج ارة من عب ل عب درجة لك
ى                      . والكبيرة ارات المجال األول عل ارة من عب ل عب درجات تحقق آ في حين المتوسط الحسابي ل

ين            مستوى الجمهوریة ال    1,99(يمنية من وجهة نظر طلبة األقسام األدبية والعلمية معًا یتراوح ب
ع           ) 2,23(، وبمتوسط حسابي عام قدره      )2,48 – ال، وهو یق ارات المج درجة لكل عبارة من عب

رة  ق المتوسطة والكبي ات التحق ي درج ضًا ف ى  . أی رة عل ق الكبي ات التحق ى درج ت أعل د تمثل وق
صادیة   "من وجهة نظر أفراد العينة في   مستوى دول العالم المتقدم      ارات االقت اإلنسان یقيم لالعتب

األرض تحتوي على مخزون     "، یليها   "وزنًا آبيرًا ویعتبرها من أهم القيم في المجتمعات الحدیثة        
د      "ال نهائي من الموارد المتاحة لالستخدام البشري         ًا المزی اك دائم ل        ". وأن هن في حين آانت أق

ام           درجات التحقق المتو   ة بحسب األرق ة، وهي مرتب ام التالي سطة لبقية العبارات التي تحمل األرق
والي  ى الت ة  )5، 3، 7(عل ستوى الجمهوری ى م رة عل ق الكبي ات التحق ى درج ت أعل ا تمثل ، بينم

ي   ة ف راد العين ر أف ة نظ ن وجه ة م ي"اليمني الم الطبيع ر الع سان یعتب باع /اإلن يلة إلش ة وس البيئ
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شریة ات الب ك..االحتياج د ذل ا یحدث بع ار لم ا " دون اعتب زون "، یليه ى مخ وي عل األرض تحت
وارد المتاحة لالستخدام البشري            د      "النهائي من الم ًا المزی اك دائم ل        " وأن هن في حين آانت أق

ى                  ا في االستبيان عل ة بحسب أرقامه درجات التحقق المتوسطة لبقية عبارات المجال وهي مرتب
والي  ذه ). 9، 5، 3(الت دعم ه ة   وی اس الدراس تجابة لمقي رارات االس ة لتك سب المئوی ائج الن النت
م         .الثالثي ة في                  ) 5(آما یظهر من جدول رق سام العلمي ة األق ة مع طلب سام األدبي ة األق اق طلب اتف

ارات           )9(درجات التحقق الكبيرة في العبارة رقم        ، وفي درجات التحقق المتوسطة في بعض عب
م           ، في ح   )7،  5،  3(المجال األول وهي     ارة رق ى مستوى دول   ) 1(ين ظهر االختالف في العب عل

ة، وفي               سام األدبي ة األق رة من وجهة نظر طلب العالم المتقدم، حيث تقع في درجات التحقق الكبي
) 5(آما یظهر من الجدول      . درجات التحقق المتوسطة من وجهة نظر أقرانهم في األقسام العلمية         

ة ا          ة مع طلب سام األدبي ة األق ى مستوى         اتفاق طلب رة عل ة في درجات التحقق الكبي سام العلمي ألق
ارتين          )7،  1(الجمهوریة اليمنية في العبارتين      ، )9،  3(، وفي درجات التحقق المتوسطة في العب

سام              ) 5(في حين ظهر االختالف في العبارة رقم         ة األق رة من وجهة نظر طلب ا آبي فدرجة تحققه
ة األق  ر طلب ة نظ ن وجه ة، ومتوسطة م ة  العلمي سب المئوی ائج الن ذه النت دعم ه ة، وی سام األدبي

  .لتكرارات االستجابة لمقياس الدراسة

اني         .2 ال الث ستوى المج ى م ة عل ة الدراس راد عين تجابات أف ائج اس   : نت
 األخالقيات االستمراریة

ق         دى تحق ي م ة ف ة الدراس راد عين ة أف ة والعلمي سام األدبي ة األق تجابات طلب ى اس رف عل للتع
صائص األخال ذه       خ يمن به دم وال الم المتق كان دول الع ل س دار تعام تمراریة ومق ات االس قي

ى                          ة عل ة والعلمي سام األدبي ة األق ة، من وجهة نظر طلب ة والمحلي ة العالمي اه البيئ الخصائص تج
  :مستوى المجال الثاني آكل، یمكن استقراء الجدول التالي

م  دول رق ة والمت) 6(ج سب المئوی درجات والن رارات وال ات  التك ق خصائص األخالقي دى تحق سابية لم وسطات الح
  ).طلبة األقسام األدبية والعلمية(االستمراریة عالميًا ومحليًا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 
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اني ) 6(یتضح من جدول  ال الث ارات المج ى عب ة عل راد العين الي درجات أف خصائص "أن إجم
ا        "األخالقيات االستمراریة  دار تحققه غ مق دم          ، بل الم المتق ى مستوى دول الع درجة،  ) 2445(عل

داره     ام مق سابي ع ط ح ة،       ) 10,82(بمتوس ة والعلمي سام األدبي ة األق ن طلب رد م ل ف ة لك درج
دار             ) 2,16(وبمتوسط حسابي عام مقداره      غ مق درجة لكل عبارة من عبارات المجال، في حين بل

ة        داره      درجة، بمتوس   ) 1794(تحققها على مستوى الجمهوریة اليمني ) 7,94(ط حسابي عام مق
درجة  ) 1,59(درجة لكل طالب من طلبة األقسام األدبية والعلمية، وبمتوسط حسابي عام مقداره             

ارات المجال       دار تعامل سكان                  . لكل عبارة من عب رون أن مق ة ی راد العين ذا یعني أن معظم أف وه
رون      دول العالم المتقدم بهذه الخصائص تجاه البيئة العالمية یتحقق بد  رجة متوسطة، في حين ی

ة یتحقق بدرجة                         ة المحلي اه البيئ ذه الخصائص تج ة به ة اليمني أن مقدار تعامل سكان الجمهوری
ات الجدول                       واردة ضمن بيان رارات االستجابة ال ة لتك سبة المئوی ائج الن ذه النت ضعيفة، ویدعم ه

الم         وهذه النتائج تشير إلى إدراك طلبة األقسام األدبية والعلمي        . السابق ة إلى حاجة سكان دول الع
المتقدم وسكان الجمهوریة اليمنية بشكل خاص إلى أخالقيات بيئية رشيدة، وعقليات حكيمة تحل             

  .محل أخالقيات تخومية وعقليات قهریة

ه    ق علي ا أطل ي م ى ضرورة تبن ة عل ة والمحلي د المؤسسات الدولي ع تأآي ائج م ذه النت ق ه وتتف
ضعيفة                األخالق العالمية وقواعدها في    ل ال ة قب دول القوی ى ال سري عل دول    - حكم العلم ی ا ال ومنه

ام         )622،  2009عبد السالم مصطفى،    (العربية   ، والواضح في تقریر التنمية اإلنسانية العربية لع
رابلس     2003 الن ط ي إع ين ف دة المجتمع د لمناش ذا تأآي ا /م، وه رار  )2007(ليبي انعي الق ، ص

دني       ة ذات            والجهات المسئولة والمجتمع الم ة، والمؤسسات الوطني ة والدولي  والمنظمات العربي
ى                        اظ عل د األخالقي للحف ة وتعظيم البع ة العربي ى البيئ اظ عل العالقة ببذل المزید من الجهود للحف

  .البيئة

م       ذه         ) 6(آما یظهر الجدول رق دم به الم المتق دار تعامل سكان دول الع أن المتوسط الحسابي لمق
ين      ة                ) 2,26 – 2,07(الخصائص یتراوح ب اق طلب ع في درجات التحقق المتوسطة باتف وهو یق

ة            . األقسام األدبية مع طلبة األقسام العلمية      ة اليمني في حين یختلف مقدار تعامل سكان الجمهوری
ين   سابي ب راوح المتوسط الح ث یت ذه الخصائص، حي ات  )1,62-1,56(به ي درج ع ف و یق ، وه

رانهم        التحقق الضعيفة من وجهة نظر طلبة األقس       ام العلمية، وبدرجة متوسطة من وجهة نظر أق
  .ویدعم هذه النتائج النسب المئویة لتكرارات االستجابة في الجدول السابق. في األقسام األدبية

ا ضمن     ل معه ا تعام ا، وإنم ة ضمن قوانينه ع البيئ ل م م یتعام سان ل د أن اإلن ائج تؤآ ذه النت وه
ك االستخدام،             منطقه اآلني واألناني، فراح یستغل ما ب       ها من إمكانات دون وضع خطة لترشيد ذل

ك           تبدال تل ضى، باس ت م ن أي وق ر م وم أآث البون الي يمن مط الم وال سكان دول الع الي ف وبالت
ع إحداث               األخالقيات والعقليات بأخالقيات بيئية رشيدة وعقليات حكيمة، وهذا سيتطلب من الجمي

سعود،     (االستمرار في العيش      تغييرات جذریة في أخالقنا البيئية إن أردنا         ، 127،  2010راتب ال
276.(  
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الم       كان دول الع ل س دار تعام ى مق ة عل ة والعلمي سام األدبي ة األق تجابات طلب ى اس رف عل وللتع
  :المتقدم واليمن على آل عبارة من عبارات المجال الثاني، یمكن استقراء الجدول التالي

  
اني            ) 7(یظهر الجدول رقم     أن المتوسط الحسابي لدرجات تحقق آل عبارة من عبارات المجال الث

تمراریة " ات االس صائص األخالقي راد    " خ ر أف ة نظ ن وجه دم م الم المتق ستوى دول الع ى م عل
ارة      ) 2,16(، وبمتوسط حسابي عام قدره      )2.34 – 2.07(العينة آكل یتراوح بين      ل عب درجة لك

ع في د          رة       من عبارات المجال، وهو یق ى مستوى        . رجات التحقق المتوسطة والكبي في حين عل
ل    ) 1.59(وبمتوسط حسابي عام قدره     ) 1,69 – 1,51(الجمهوریة اليمنية یتراوح بين      درجة لك

د تمثلت    . عبارة من عبارات المجال الثاني، وهو یقع في درجات التحقق الضعيفة والمتوسطة            وق
عالم المتقدم من وجهة نظر أفراد العينة آكل في        أعلى درجات التحقق الكبيرة على مستوى دول ال       

ا           " ى منه يس أعل ه ل ة               "اإلنسان جزء من البيئة، وأن ل درجات التحقق عالمي ، في حين آانت أق
ارات  ة العب ى )6، 10، 2، 8(متوسطة لبقي ت أعل ة تمثل ة اليمني ستوى الجمهوری ى م ا عل ، بينم

ائي      "كل في درجات التحقق المتوسطة من وجهة نظر أفراد العينة آ         اإلنسان یعتبر أن النمو الالنه
ا  "لالستهالك المادي في عالم محدود الموارد أمر مستحيل، لما یحدث من ضرر    سان  "، یليه اإلن

ا            ى منه يس أعل ه ل ة وأن ًا ضعيفة من                  ". جزء من البيئ ل درجات التحقق محلي في حين آانت أق
ارات   ة العب ل لبقي ة آك راد العين ر أف ة نظ ة ، )10، 6، 2(وجه سب المئوی ائج الن ذه النت دعم ه وی

  .لتكرارات االستجابة ألفراد العينة على مقياس الدراسة
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ة في درجات التحقق            ) 7(آما یظهر الجدول رقم      أن هناك اتفاق بين طلبة األقسام األدبية والعلمي
اني                 ارات المجال الث ا   )10،  8،  2(المتوسطة على مستوى دول العالم المتقدم في بعض عب ، بينم

رة من     )6،  4(هناك اختالف في درجات التحقق في العبارتين         ، حيث تقع في درجات التحقق الكبي
ع في درجات التحقق المتوسطة من وجهة نظر                            ة، في حين تق سام العلمي وجهة نظر طلبة األق
ي      تجابة الموضحة ف رارات االس ة لتك سب المئوی ائج الن ذه النت دعم ه ة، وی سام األدبي ة األق طلب

  .سابقالجدول ال

ة في درجات التحقق               ) 7(آما یظهر الجدول     سام العلمي ة األق ة مع طلب سام األدبي اتفاق طلبة األق
ضعيفة       )8،  4(المتوسطة على مستوى الجمهوریة اليمنية في العبارتين         ، وفي درجات التحقق ال

سة في   ، آما یظهر في الجدول السابق وجود اختالف بين أفراد عينة الدرا           )10،  2(في العبارتين   
م  ارة رق ن   ) 6(العب ة، وضعيفة م سام األدبي ة األق ر طلب ة نظ ن وجه ا متوسطة م ة تحققه فدرج

ذه  دعم ه ة، وی سام العلمي ة األق ة نظر طلب ة، وضعيفة من وجه سام األدبي ة األق ة نظر طلب وجه
  .النتائج النسب المئویة لتكرارات االستجابة في الجدول السابق

سياسة   :راسة على مستوى المجال الثالث       نتائج استجابات أفراد عينة الد     .3  ال
  البيئية الجدیدة

ة في مدى حاجة سكان دول                           راد العين ة أف ة والعلمي سام األدبي ة األق ى استجابات طلب للتعرف عل
ة                 اذ للبيئ ل استراتيجية إنق دة تمث ة جدی ى تبني سياسة بيئي ة إل ة اليمني العالم المتقدم والجمهوری

ى                 العالمية والمحلية في وجه الك     راهن عل ا استمر الوضع ال ع إذا م ارثة البيئية التي تنتظر الجمي
ل،                             ى مستوى المجال الثالث آك ة عل ة والعلمي سام األدبي ة األق ه، من وجهة نظر طلب ما هو علي

 :یمكن استقراء الجدول التالي

  )8(جدول رقم 
ول العالم واليمن إلى التكرارات والدرجات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابية لمدى حاجة سكان د

طلبة (تبني سياسة بيئية جدیدة إلنقاذ البيئة العالمية والمحلية من  وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 
  )األقسام األدبية والعلمية
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ث ) 8(یتضح من جدول  ال الثال ارات المج ى عب ة عل راد العين الي درجات أف زات "أن إجم مرتك
دم           ، بلغ مقد  "السياسة البيئية الجدیدة   الم المتق درجة، بمتوسط    ) 3007(ار حاجة سكان دول الع

داره  ام مق ة، وبمتوسط  ) 13,31(حسابي ع ة والعلمي سام األدبي ة األق ن طلب ب م ل طال ة لك درج
في حين بلغ مقدار   . المجال) مرتكزات(درجة لكل عبارة من عبارات      ) 2,66(حسابي عام مقداره    

ة       داره          درجة ) 2504(حاجة سكان الجمهوریة اليمني درجة  ) 11,08(، بمتوسط حسابي عام مق
داره                ة، وبمتوسط حسابي عام مق ل   ) 2,22(لكل طالب من طلبة األقسام األدبية والعلمي درجة لك

رون أن            . المجال الثالث ) مرتكزات(عبارة من عبارات     ة الدراسة ی وهذا یعني أن معظم أفراد عين
دار حاجة     مقدار حاجة سكان دول العالم المتقدم إلى هذه المر    رون أن مق تكزات آبيرة، في حين ی

طة   زات متوس ذه المرتك ى ه ة إل ة اليمني كان الجمهوری ذه. س دعم ه ة   وی سب المئوی ائج الن النت
سابق        سام          . لتكرارات االستجابة الواردة ضمن الجدول ال ة األق ى إدراك طلب د إل ائج تؤآ ذه النت وه

ل   ) لحياة الكبرىسكان بيئة ا(األدبية والعلمية إلى حاجة سكان األرض   اذ، تمث إلى استراتيجية إنق
ى                    راهن عل طوق النجاة من الكارثة التي تنتظر سكان بيئية الحياة الكبرى إذا ما استمر الوضع ال

ه    ه، وشر ممارسته                      . ما هو علي ى خطورة أفعال ه إل د تنب سه ق سان نف رى أن اإلن ائج ت ذه النت وه
سخر عل      دأ ُی ة، فب ة والمحلي ة العالمي ال البيئ اليبه      حي ر بأس د النظ ه، وُیعي شرع قوانين ه، وُی م

اد نلمس                   ك ال نك التربویة، بهدف الخالص من جحيم المشكالت البيئية التي أفرزتها یداه، ومع ذل
ة راتب        . تحسنًا آبيرًا على نوعية البيئة، أو وقفًا لمشكالتها        ائج مع مطالب ذه النت وبالتالي تتفق ه

ى تبني سياسة               ، سكان دول العالم ومن    )2010(السعود   ها اليمن اليوم أآثر من أي وقت مضى إل
ة من                   ة ومنطقي بيئية جدیدة، ذات مرتكزات خمس تمثل طوق النجاة، ویرى أنها مسئولية أخالقي
د                  اذ التي ال ب جهة، ومن جهة أخرى یؤآد بأنها مسؤولية شرعية ودینية، وأنها استراتيجية اإلنق

ة، ص            للجميع من اإلیمان بها وتبنيها وتنفيذه       279ا، إن آنا نرید البقاء حقًا، لنا وألجيالنا القادم
-281.  

اتفاق طلبة األقسام األدبية وطلبة األقسام العلمية على حاجة سكان  ) 8(آما یتضح من جدول رقم      
الل       ن خ ك م س، وذل زات الخم ة، ذات المرتك سياسة البيئي ذه ال ي ه ى تبن دم إل الم المتق دول الع

ين              االرتفاع والتقارب الشد   راوح ب ذي یت نهم وال ل م ، )2,69 – 2,64(یدین للمتوسط الحسابي لك
والي،                    ى الت ة عل ة والعلمي وهو یقع في درجات الحاجة الكبيرة من وجهة نظر طلبة األقسام األدبي

دار                 ) 8(في حين یظهر الجدول      ة في مق ة والعلمي سام األدبي ة األق وجود اختالف بين درجات طلب
ين        حاجة سكان الجمهوریة الي     – 2,13(منية لهذه المرتكزات، حيث یتراوح المتوسط الحسابي ب

ة، ودرجات                      ) 2,31 سام األدبي ة األق وهو یقع في درجات الحاجة المتوسطة من وجهة نظر طلب
الحاجة الكبيرة من وجهة نظر طلبة األقسام العلمية، ویدعم هذه النتائج النسب المئویة لتكرارات              

وهذه النتائج جاءت متفقة مع تأآيد المؤسسات الدولية        . ول السابق االستجابة الواردة ضمن الجد   
على ضرورة تبني ما أطلق عليه األخالق العالمية في التقریر الصادر عن اللجنة العالمية المعنية            

سكو عام     سالم مصطفى،    (م 1995بالثقافة والتنمية، اليون د ال ذه    )622 ،2009عب ا تتفق ه ، آم
رابلس ع إعالن ط ائج م ا (النت ة ) ليبي ات البيئي ول األخالقي اع )م2007(ح ذي انتهى االجتم ، وال
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ة،  ة والدولي ات العربي دني، والمنظم سئولة، والمجتمع الم ات الم رار والجه بمناشدة صانعي الق
ى المستوى                 والمؤسسات الوطنية ذات العالقة ببذل المزید من الجهود للحفاظ على البيئة، أما عل

ة          ) 77-76،  2010(اع الدین   المحلي، فقد أآد أحمد شج     ة الثاقب بأن من مهمة من یتصدى للرؤی
في شئون مستقبل البيئة المحلية أن یفرض عليه بلورة رؤیة للحاضر على أساس متين وواضح    
ي    يمن ف ي ال ة ف ة البيئ ه حال ا وصلت إلي ة م م حقيق ادة نحو فه ات ج ون االتجاه الم وأن تك المع

اه     ذا االتج اة، وه ه في المستقبل        مختلف مجاالت الحي ا یجب عمل ًا لم يًال هادی  یمكن أن یكون دل
صادیة              ا االقت سكاني ومواردن ى    . لحمایة بيئتنا المحلية وتحقيق التوازن بين النمو ال وللتعرف عل

ة                   استجابات أفراد العينة على مقدار حاجة سكان دول العالم المتقدم واليمن إلى تبني سياسة بيئي
المجال الثالث یمكن استقراء      ) مرتكزات(آل عبارة من عبارات     جدیدة ذات مرتكزات خمس على      

  :الجدول التالي

  
ارة من                  ) 9(یظهر الجدول رقم     ل عب دم لك الم المتق درجات حاجة دول الع أن المتوسط الحسابي ل

ة الدراسة     " مرتكزات السياسة البيئية الجدیدة "عبارات المجال الثالث     راد عين من وجهة نظر أف
ين راوح ب ل یت دره  )2,79 -2,38 (آك ام ق سابي ع ن  ) 2,66(، وبمتوسط ح ارة م ل عب ة لك درج

ارات المجال                 ع عب رة لجمي راوح      . عبارات المجال، وهو یقع في درجات الحاجة الكبي في حين یت
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ين   ة ب ة اليمني ستوى الجمهوری ى م دره  )2,32 – 2,13(عل ام ق سابي ع ط ح ) 2,22(، وبمتوس
رة              درجة لكل عبارة من عبارات المجال ال       ع في درجات الحاجة المتوسطة والكبي . ثالث، وهو یق

ل في             ة آك راد العين وقد تمثلت أعلى درجات الحاجة الكبيرة على مستوى اليمن من وجهة نظر أف
ضرورة اشتراك المجتمع الدولي في التصدي لمشكالت البيئة ألننا جميعًا آمن یرآب في سفينة        "

دة ة ا  "واح ات الحاج ل درج ت أق ين آان ي ح ارات  ، ف ة العب طة لبقي ، )14، 13 ،12، 11(لمتوس
رة، متوسطة،   (ویدعم هذه النتائج النسب المئویة لتكرارات االستجابة على درجات المقياس       آبي

  ).ضعيفة

دول  ر الج ا یظه ات    ) 9(آم ي درج ة ف سام العلمي ة األق ع طلب ة م سام األدبي ة األق ام لطلب اق ت اتف
ى مستوى    " مرتكزات السياسة البيئية الجدیدة   "ثالث  الحاجة الكبيرة لجميع عبارات المجال ال      عل

ائج النسب                   ذه النت دول العالم المتقدم من وجهة نظر أفراد العينة وفق متغير التخصص، ویدعم ه
  .المئویة لتكرارات االستجابة

آما یظهر الجدول السابق اتفاق طلبة األقسام األدبية مع طلبة األقسام العلمية في درجات الحاجة               
ارات المجال            الم ، في حين   )14، 13، 11(توسطة على مستوى الجمهوریة اليمنية في بعض عب

، حيث تقع في درجات   )15، 12(یظهر الجدول السابق اختالف في درجات الحاجة في العبارتين        
الحاجة الكبيرة من وجهة نظر طلبة األقسام العلمية، وفي درجات الحاجة المتوسطة من وجهة                   

  .األقسام األدبية، ویدعم هذه النتائج النسب المئویة لتكرارات االستجابةنظر أقرانهم في 

ل           ) ت(وللتعرف على قيم     ة في آ سام العلمي ة األق ة وطلب سام األدبي ة األق والفرق بين درجات طلب
ال من مجاالت المحور األول  ة"مج ات البيئي ًا، یمكن استقراء الجدول " األخالقي ًا ومحلي عالمي

  :التالي

والفرق بين درجات طلبة ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياریة ، وقيم  )10(م جدول رق
  األقسام األدبية وطلبة األقسام العلمية في آل مجال من مجاالت األخالقيات البيئية عالميًا ومحليًا

  
  

  1,960) = 0,05(ومستوى داللة ) 224(الجدولية عند درجات حریة ) ت(قيمة 
  2,576) = 0,01(ومستوى داللة ) 224(جدولية عند درجات حریة ال) ت(قيمة 

  ).0,05(دالة عند مستوى * 
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المحسوبة للفروق بين درجات طلبة األقسام األدبية ودرجات         ) ت(أن قيم   ) 10(یتضح من جدول    
ل     " األخالقيات البيئية"طلبة األقسام العلمية على مجاالت المحور األول        ًا، آانت أق ًا ومحلي عالمي

ى       )0,01(وأیضًا مستوى داللة    ) 0,05(الجدولية عند مستوى داللة     ) ت(من قيمة    شير إل ا ی ، مم
" األخالقيات التخومية"وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تحقق خصائص المجال األول       

اني     ال الث صائص المج يمن، وخ الم وال ستوى دول الع ى م تمراریة"عل ات االس ى " األخالقي عل
زات المجال الثالث                     مستوى دول ا   ة لمرتك ة اليمني ط، وفي درجة حاجة سكان الجمهوری لعالم فق

اختالف التخصص الدراسي                 " السياسة البيئية الجدیدة  " ة الدراسة ب راد عين . من وجهة نظر أف
اني  ال الث دا المج ا ع ات االستمراریة"فيم ال " األخالقي ة والمج ة اليمني ى مستوى الجمهوری عل

سي   "الثالث   زات ال دة      مرتك ة الجدی روق        " اسة البيئي دم، فوجدت ف الم المتق ى مستوى دول الع عل
، مما یشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في           )0,01(ومستوى  ) 0.05(دالة عند مستوى    

اني      ال الث صائص المج ق خ ة تحق تمراریة "درج ات االس ة   " األخالقي ستوى الجمهوری ى م عل
ة الدراس             راد عين اختالف تخصصهم      اليمنية من وجهة نظر أف ي، علمي   (ة ب صالح     )أدب ك ل ، وذل

أي أن طلبة األقسام األدبية أآثر إدراآًا لمدى تحقق خصائص المجال الثاني            . طلبة األقسام األدبية  
تمراریة " ات االس سام       " األخالقي ة األق ن طلب رانهم م ن أق ة م ة اليمني ستوى الجمهوری ى م عل

ى                وآذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية      . العلمية دم إل الم المتق  في درجة حاجة سكان دول الع
اختالف تخصصهم،         " سياسة بيئية جدیدة  "مرتكزات المجال الثالث     من وجهة نظر أفراد العينة ب

رانهم من ذوي                      ًا من أق ر إدراآ وذلك لصالح طلبة األقسام األدبية، أي أن طلبة األقسام األدبية أآث
ا           زات       التخصصات العلمية لمدى حاجة سكان دول الع اذ ذات مرتك ى استراتيجية إنق دم إل لم المتق

ة                        دول مع البيئ ذه ال اه تعامل سكان ه ة تج خمس تمثل طوق النجاة وبارقة األمل الوحيدة المتبقي
  .العالمية

  .وبذلك یكون الباحث قد أجاب عن السؤال الثاني والسؤال الثالث من أسئلة الدراسة

ًا ة الدرا : ثاني أفراد عين ائج الخاصة ب ة النت ة (س ة والعلمي سام األدبي ة األق ى  )طلب عل
اني       ور الث ي المح ستقبلية ف صورات الم ن الت صور م ل ت ستوى آ صورات : م الت

سؤال الخامس           (المستقبلية لعالقة اإلنسان بالبيئة      ة عن ال ة باإلجاب النتائج المتعلق
  ).والسؤال السادس للدراسة ومناقشتها

  
ة للتصور األول        نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على م       -1 : ستوى مالمح األوضاع البيئي

  .التصور االستمراري

االت تحقق مالمح                   ة لمدى احتم للتعرف على استجابات طلبة األقسام األدبية والعلمية أفراد العين
رن الحادي                     اني والثالث من الق ادمين الث دین الق األوضاع البيئية للتصور االستمراري خالل العق

ر ة نظ ن وجه شرین، م تمراري  والع صور االس ستوى الت ى م ة عل ة والعلمي سام األدبي ة األق  طلب
  :آكل، یمكن استقراء الجدول التالي
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 التكرارات والدرجات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابية لمدى احتماالت تحقق  )11(جدول رقم 
 والعشرین من وجهة مالمح األوضاع البيئية عالميًا ومحليًا خالل العقدین القادمين من القرن الحادي

  ).طلبة األقسام األدبية والعلمية(نظر أفراد العينة 
  

  

دول  ن ج ضح م صور  ) 11(یت ة للت ى مالمح األوضاع البيئي ة عل راد العين ات أف الي درج أن إجم
تمراري"األول  دم  " االس الم المتق ستوى دول الع ى م ا عل االت تحققه غ احتم ) 2762(سوف یبل

ام مق   سابي ع ط ح ة، بمتوس ة   ) 12,22(داره درج سام األدبي ة األق ن طلب ب م ل طال ة لك درج
داره         ارات التصور األول            ) 2,04(والعلمية، وبمتوسط حسابي عام مق ارة من عب ل عب . درجة لك

درجة، بمتوسط حسابي    ) 3109(في حين بلغ احتماالت تحققها على مستوى الجمهوریة اليمنية          
قسام األدبية والعلمية، وبمتوسط حسابي عام        درجة لكل طالب من طلبة األ     ) 13,76(عام مقداره   

ذا  . درجة لكل عبارة من عبارات مالمح األوضاع البيئية للتصور االستمراري         ) 2,29(مقداره   وه
ة                     االت تحقق مالمح األوضاع البيئي رون أن احتم ة ی ة والعلمي یعني أن معظم طلبة األقسام األدبي

دین ا  الل العق ق خ تمراري سوف یتحق صور االس ادي  للت رن الح ن الق ث م اني والثال ادمين الث لق
واردة     تجابة ال رارات االس ة لتك سب المئوی ائج الن ذه النت دعم ه طة، وی ة متوس شرین بدرج والع

ائلين               . ضمن الجدول السابق   ة متف ة والعلمي سام األدبي وهذه النتائج تشير إلى أن غالبية طلبة األق
تقوم  يمن س ا ال الم ومنه م دول الع رون أن معظ م ی شهد  وه تبدال الم ة الس راءات فعال اذ إج  باتخ

سعود           . الحالي بآخر أآثر تفاؤًال وإشراقاً     ) 282،  2010(وتختلف هذه النتائج مع ما یرى راتب ال
ر المشهد           ة لتغيي اذ إجراءات فعال وم باتخ ن تق الم ل ة العظمى من دول الع د افترض أن الغالبي فق

  . یرى أن احتماالت تحقق هذا التصور آبير جدًاالحالي ليصبح أآثر تفاؤًال وإشراقًا، لذا فإنه

االت                  ) 11(آما یتضح من جدول      ى احتم ة عل سام العلمي ة األق ة مع طلب سام األدبي اتفاق طلبة األق
ين          شدید ب ارب ال ن التق ك م ًا، وذل تمراري عالمي صور االس ة للت اع البيئي ح األوض ق مالم تحق

ين       راوح ب ذي یت ا، وال ل منهم سابي لك ط الح ات    )2,05 – 2,03(المتوس ي درج ع ف و یق ، وه
والي في حين                   ى الت احتماالت التحقق المتوسطة من وجهة نظر طلبة األقسام العلمية واألدبية عل

االت       ) 11(یظهر الجدول    وجود اختالف بين درجات طلبة األقسام األدبية والعلمية في مقدار احتم
ل           تحقق مالمح األوضاع البيئية للتصور االستمراري محليًا،       راوح المتوسط الحسابي لك  حيث یت
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االت التحقق المتوسطة من              ) 2,33 – 2,26(منهما على التوالي بين      وهو یقع في درجات احتم
سام        ة األق وجهة نظر طلبة األقسام األدبية، ودرجات احتماالت التحقق الكبيرة من وجهة نظر طلب

. ابة لكل تخصص في الجدول السابق    العلمية، ویدعم هذه النتائج النسب المئویة لتكرارات االستج       
رون أن          م ی ة، وه سام العلمي ة األق ن طلب اؤًال م ر تف ة أآث سام األدبي ة األق ي أن طلب ذا یعن وه
اؤال        ر تف صبح أآث الي لي شهد الح ر الم ة لتغيي راءات فعال اذ إج تقوم باتخ ة س ة اليمني الجمهوری

ة ال                 ة أن الجمهوری سام العلمي ة األق رى طلب اذ إجراءات       وإشراقًا، في حين ی وم باتخ ن تق ة ل يمني
تمرار األوضاع     نجم عن اس ذي ی ضرر ال م ال درك حج م ت ا ل الي، وأنه شهد الح ر الم ة لتغيي فعال

سعود      ب ال رى رات ا ی ع م ة م ذه النتيج ق ه ه وتتف ي علي ا ه ى م ة عل أن ) 282، 2010(البيئي ب
ا تع   , احتماالت تحقق هذا التصور آبيرة جدًا خالل العقدین القادمين         ى أن    وربم ائج إل ذه النت زى ه

ا یحدث من حولهم من                          أثرهم بم ة، لت سام العلمي ة األق اؤًال من طلب ر تف ة أآث سام األدبي طلبة األق
  ".ثورات الربيع العربي"تغيير على مستوى الوطن العربي 

ة للتصور          وللتعرف على استجابات أفراد العينة على مدى احتماالت تحقق مالمح األوضاع البيئي
ي عالميًا ومحليًا خالل العقدین القادمين من القرن الحادي والعشرین، من وجهة نظر                االستمرار

ة للتصور األول،                 طلبة األقسام األدبية والعلمية على آل عبارة من عبارات مالمح األوضاع البيئي
  :یمكن استقراء الجدول التالي

  )12(جدول 
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درجات اح      ) 12(یظهر الجدول رقم     ارات         أن المتوسط الحسابي ل ارة من عب ل عب االت تحقق آ تم
عالميًا خالل العقدین القادمين من      " التصور االستمراري "مالمح األوضاع البيئية للتصور األول      

ين            راوح ب شكل عام یت ة ب راد العين ، )2,29 – 1,81(القرن الحادي والعشرین من وجهة نظر أف
ارات        ) 2,04(وبمتوسط حسابي عام قدره      ع في      درجة لكل عبارة من عب التصور األول، وهو یق

تمراري     صور االس ارات الت ع عب طة لجمي ق المتوس االت التحق ات احتم راوح  . درج ين یت ي ح ف
ين   ة ب ة اليمني ستوى الجمهوری ى م سابي عل سابي )2,57 – 1,92(المتوسط الح ، وبمتوسط ح

ا          ) 2,29(عام قدره    ع في درجات احتم ارات التصور األول، وهو یق الت درجة لكل عبارة من عب
رة ى مستوى . التحقق المتوسطة والكبي رة عل االت التحقق الكبي ى درجات احتم د تمثلت أعل وق

ارات  ل في العب ة آك راد العين ة نظر أف يمن من وجه ل )22، 25، 19، 28(ال ، في حين آانت أق
ارتين  االت التحقق المتوسطة للعب ة )31، 16(درجات احتم سبة المئوی ائج الن ذه النت دعم ه ، وی

  .ات االستجابة في الجدول السابقلتكرار

دول    ر الج ا یظه ات        ) 12( آم ي درج ة ف سام العلمي ة األق ع طلب ة م سام األدبي ة األق اق طلب اتف
ادمين                 دین الق ًا خالل العق احتماالت التحقق المتوسطة لمعظم عبارات التصور االستمراري عالمي

ة وفق متغ           ارات هي     من القرن الحادي والعشرین من وجهة نظر أفراد العين ر التخصص، والعب ي
ة وفق                  ). 28،  25،  22،  19،  16( راد العين ين أف سابق وجود اختالف ب في حين یظهر الجدول ال

سجيل            "متغير التخصص في     ى االستعراض وت استمرار الضجيج اإلعالمي البيئي، الذي یقوم عل
ا               وَّم بنتائجه وآث ع   "رهالمواقف أآثر من أي جهد حقيقي مخطط بوسائله وأساليبه ومق ، حيث تق

في درجات احتماالت التحقق الكبيرة من وجهة نظر طلبة األقسام العلمية، والمتوسطة من وجهة         
رارات االستجابة في الجدول                     ة لتك ائج النسب المئوی ذه النت دعم ه ة، وی سام األدبي نظر طلبة األق

سابق دول  . ال ر الج ا یظه ي درج   ) 12(آم ة ف ة والعلمي سام األدبي ة األق اق طلب االت اتف ات احتم
ارات    رة للعب ق الكبي ارات  )28، 25، 19(التحق طة للعب ر    )31، 16(، والمتوس ين یظه ي ح ، ف

ي   ق ف االت التحق ات احتم ي درج تالف ف ود اخ سابق وج دول ال ستویات "الج اع م تمرار ارتف اس
، حيث تقع في احتماالت التحقق الكبيرة من وجهة         "التلوث البيئي بكافة صوره على ما هي عليه       

ستوى        نظ ى م ة عل سام األدبي ة األق ر طلب ة نظ ن وجه طة م ة، والمتوس سام العلمي ة األق ر طلب
  .الجمهوریة اليمنية، ویدعم هذه النتائج النسب المئویة لتكرارات االستجابة في الجدول السابق

اع        -2 ح األوض ستوى مالم ى م ة عل ة الدراس راد عين تجابات أف ائج اس نت
 .رشيديالتصور الت: البيئية للتصور الثاني

االت تحقق مالمح                  للتعرف على استجابات طلبة األقسام األدبية والعلمية أفراد العينة لمدى احتم
رن الحادي                        اني والثالث من الق ادمين، الث دین الق ة للتصور الترشيدي خالل العق األوضاع البيئي

ة وا       سام األدبي ة األق ة طلب راد العين ر أف ة نظ ن وجه ًا، م ًا ومحلي شرین عالمي ى  والع ة عل لعلمي
  :مستوى التصور الترشيدي آكل یمكن استقراء الجدول التالي
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التكرارات والدرجات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابية لمدى احتماالت تحقق ) 13(جدول رقم 
مالمح األوضاع البيئية عالميًا  ومحليًا خالل العقدین القادمين من القرن الحادي والعشرین من وجهة 

  ).طلبة األقسام األدبية والعلمية(عينة الدراسة نظر أفراد 

  
دول  ن ج ضح م صور  ) 13(یت ة للت ى مالمح األوضاع البيئي ة عل راد العين ات أف الي درج أن إجم

درجة بمتوسط   ) 3450(الترشيدي سوف یبلغ احتماالت تحققها على مستوى دول العالم المتقدم      
داره  ام مق ة) 15,27(حسابي ع ن طلب ب م ل طال ة لك ة، وبمتوسط درج ة والعلمي سام األدبي  األق
داره  ام مق سابي ع يدي  ) 2,54(ح صور الترش ارات الت ن عب ارة م ل عب ة لك غ  . درج ين بل ي ح ف

داره      ) 2361(احتماالت تحققها على مستوى الجمهوریة اليمنية        درجة، بمتوسط حسابي عام مق
ة، وبمتوسط ) 10,45( ة والعلمي سام األدبي ة األق ن طلب ب م ل طال ة لك داره درج ام مق  حسابي ع
اني ) 1,74( صور الث ة للت ارات مالمح األوضاع البيئي ارة من عب ل عب ة لك ي أن . درج ذا یعن وه

ة للتصور              االت تحقق مالمح األوضاع البيئي رون أن احتم ة ی ة والعلمي معظم طلبة األقسام األدبي
د                     رة خالل العق دم سوف یتحقق بدرجة آبي الم المتق ادمين   الترشيدي على مستوى دول الع ین الق

ى مستوى                       ا عل االت تحققه رون أن احتم الثاني والثالث من القرن الحادي والعشرین، في حين ی
ا         ل منهم رارات االستجابة لك ة لتك الجمهوریة اليمنية متوسطة، ویدعم هذه النتائج النسب المئوی

سابق     راد العي          . والواردة ضمن الجدول ال ة أف ة طلب ى أن غالبي شير إل ائج ت ذه النت رون أن   وه ة ی ن
ّم                        ائم، ومن ث درك حجم وخطورة الوضع الق معظم دول العالم المتقدم حكومات وشعوب سوف ت

في . سوف تقوم باتخاذ إجراءات متفرقة لمعالجة بعض الجوانب السلبية لمشكالت البيئة العالمية           
اظ  حين یرون أن االستمرار في النظر للبيئة المحلية من قبل المسئولين في الدولة المعني    ين بالحف

ة                  دهور المستمر للبيئ ى الت ؤدي إل د ی االة ق تالك       . على البيئة بنوع من الالمب رغم من ام ى ال وعل
ذلك       رة، وهي ب ا مبعث ة لكنه وانين الخاصة بالبيئ شریعات والق د من الت ة للعدی ة اليمني الجمهوری

ر     ة نظ ع وجه ق م دین،   (تتف جاع ال د ش ال    )77، 2010أحم زام ب دم االلت ل ع ذي یعل لوائح ، ال
سلة                     ة ضعيفة في سل ى وجود حلق والمعایير البيئية من قبل المسئولين والمواطنين بأنه یرجع إل

دني          ذه المالمح          . مهام اإلدارة البيئية في الدولة ومنظمات المجتمع الم االت تحقق ه وتتفق احتم
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سعود   ب ال رى رات ا ی ع م ًا م ح )283، 2010(عالمي ذه المالم ق ه االت تحق ع احتم ف م  ، وتختل
تنزاف   رفض االس المية ت ة اإلس ي الرؤی ة ف سان بالبيئ ة اإلن ن أن عالق رغم م ى ال ًا عل محلي

ة   وارد البيئي ي استخدام الم دال ف ى التوسط واالعت دعو  إل د (واإلسراف، وت سایح، أحم د ال أحم
وض،  الى )274، 2004ع ال تع د ق َر َمعْ  {: ، فق اٍت َوَغْي اٍت َمْعُروَش َشَأ َجنَّ ِذي َأْن َو الَّ اٍت َوُه ُروَش

َر                          ِرِه ِإَذا َأْثَم ْن َثَم وا ِم َشاِبٍه ُآُل َر ُمَت َشاِبًها َوَغْي اَن ُمَت وَن َوالرُّمَّ ُه َوالزَّْیُت ا ُأُآُل َوالنَّْخَل َوالزَّْرَع ُمْخَتِلًف
  ].141: األنعام[} َوآُتوا َحقَُّه َیْوَم َحَصاِدِه َوَلا ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َلا ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن

دول  ا یتضح من ج االت تحقق مالمح ) 13(آم ى احتم ة عل ة والعلمي سام األدبي ة األق اق طلب اتف
رن الحادي والعشري،                  ادمين من الق األوضاع البيئية للتصور الترشيدي عالميًا خالل العقدین الق
ذي                    والي، وال ى الت ا عل ل منهم وذلك من خالل االرتفاع والتقارب الشدیدین للمتوسط الحسابي لك

ة           )2,57 – 2,52(راوح بين   یت رة من وجهة نظر طلب ، وهو یقع في مدى احتماالت التحقق الكبي
ة   ة والعلمي سام األدبي دول   . األق ر الج ا یظه ي     ) 13(آم ة ف ة والعلمي سام األدبي ة األق اق طلب اتف

ك            ادمين، وذل دین الق ًا خالل العق احتماالت تحقق مالمح األوضاع البيئية للتصور الترشيدي محلي
ن  ين      م راوح ب ذي یت ا، وال ل منهم سابي لك ط الح شدیدین للمتوس ارب ال اض والتق الل االنخف خ

سام  )1,70-1,78( ة األق ة نظر طلب االت التحقق المتوسطة من وجه دى احتم ي م ع ف ، وهو یق
رارات االستجابة الواضحة                  ة لتك العلمية واألدبية على التوالي، ویدعم هذه النتائج النسب المئوی

  .ابقفي الجدول الس

دال وعدم      وربما تعزى هذه النتائج إلى أن دعوة اإلسالم قبل أربعة عشر قرنًا إلى الترشيد واالعت
ات              ر من إدراك المجتمع دم أآث اإلسراف عند استخدام موارد البيئة، بدأت تدرآها دول العالم المتق

دعاة              نعم،    اإلسالمية ومنها اليمن، فاالعتدال سلوك بيئي إسالمي مرغوب فيه، ألنه م الستدامة ال
دعاة  ه م ة، وألن وارد البيئ ى م ه ضرر وخطورة عل ر إسالمي، ألن في ا اإلسراف سلوك غي بينم
الستنزاف الموارد وتدميرها، ولذلك یحذر اإلسالم ویتوعد المسرفين بالعذاب في الدنيا واآلخرة،      

سَّ         {: قال تعالى  َن ال ْسِكيَن َواْب ُه َواْلِم ِذیرًا   َوَءاِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ ذِّْر َتْب اُنوا   * ِبيِل َوَال ُتَب ذِِّریَن َآ ِإنَّ اْلُمَب
  ].27، 26: اإلسراء[} ِإْخَواَن الشََّياِطيِن َوَآاَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّه َآُفورًا

ة للتصور          وللتعرف على استجابات أفراد العينة على مدى احتماالت تحقق مالمح األوضاع البيئي
رن الحادي والعشرین من وجهة نظر                     الترشيدي عالميًا ومحلي    ادمين من الق دین الق ًا خالل العق

صور التر   ارات الت ن عب ارة م ل عب ى آ ة عل ة والعلمي سام األدبي ة األق تقراء طلب ن اس يدي یمك ش
  ).14(الجدول رقم 

ارات               ) 14(یظهر الجدول رقم     ارة من عب ل عب االت تحقق آ درجات احتم أن المتوسط الحسابي ل
اني       مالمح األوضاع ا   ة للتصور الث دم         " التصور الترشيدي   "لبيئي الم المتق ى مستوى دول الع عل

ام     شكل ع ة ب راد العين ر أف ة نظ ن وجه شرین م ادي والع رن الح ن الق ادمين م دین الق الل العق خ
ارات      ) 2,54(، وبمتوسط حسابي عام قدره      )2,66 -2,45(یتراوح بين    ارة من عب ل عب درجة لك

رجات احتماالت التحقق الكبيرة لجميع عبارات التصور الترشيدي         التصور الثاني، وهو یقع في د     
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ة                   ى مستوى الجمهوری راوح عل خالل العقدین القادمين من القرن الحادي والعشرین، في حين یت
ارات      ) 1.74(، وبمتوسط حسابي عام قدره      )1,96 – 1,55(اليمنية بين    درجة لكل عبارة من عب

ضعيفة والمتوسطة       التصور الثاني، وهو یقع في درجات اح        االت التحقق ال ى      . تم د تمثلت أعل وق
ل لمعظم               ة الدراسة آك راد عين احتماالت التحقق المتوسطة على مستوى اليمن من وجهة نظر أف

ال  ارات المج ي   )32، 29، 26، 20، 17(عب ضعيفة ف ق ال االت التحق ل احتم ت أق ين آان ي ح ، ف
ذة العلم" ى الناف شكل خاص عل صناعية ب دول ال ز ال شكالت ترآ سبيل لحل م ة آ ة والتكنولوجي ي

رارات االستجابة في        "البيئة وفي مقدمتها مشكلة التلوث     ، ویدعم هذه النتائج النسب المئویة لتك
  .الجدول السابق

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابية لمدى احتماالت تحقق مالمح األوضاع  )14(جدول 
قدین القادمين من القرن الحادي والعشرین تجاه البيئة العالمية البيئية للتصور الترشيدي خالل الع

 والمحلية من وجهة نظر طلبة األقسام األدبية والعلمية

  
ل                   ) 14(آما یظهر الجدول     رة لك االت التحقق الكبي ة في احتم ة والعلمي سام األدبي ة األق اتفاق طلب

الم      " ترشيديال"عبارة من عبارات مالمح األوضاع البيئية للتصور الثاني          على مستوى دول الع
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ة بغض                    راد العين رن الحادي والعشرین من وجهة نظر أف المتقدم خالل العقدین القادمين من الق
  .النظر عن التخصص، ویدعم هذه النتائج النسب المئویة لتكرارات االستجابة في الجدول

العلمية في احتماالت التحقق   اتفاق طلبة األقسام األدبية مع طلبة األقسام        ) 14(آما یظهر الجدول    
االت        )32،  29،  17(المتوسطة للعبارات    ، في حين یظهر الجدول السابق وجود اختالف في احتم

سام  ) 20(التحقق في العبارة رقم     حيث تقع في احتماالت التحقق الكبيرة من وجهة نظر طلبة األق
ة، وفي                  سام العلمي رانهم في األق ارتين   األدبية، وضعيفة من وجهة نظر أق ، حيث   )26،  23(العب

تقع في احتماالت التحقق المتوسطة من وجهة نظر طلبة األقسام األدبية وضعيفة من وجهة نظر     
ة               أقرانهم في األقسام العلمية، على مستوى الجمهوریة اليمنية، ویدعم هذه النتائج النسب المئوی

  .لتكرارات االستجابة في الجدول السابق

راد ع -3 ائج استجابات أف ة نت ى مستوى مالمح األوضاع البيئي ة الدراسة عل ين
 ":التصور النهضوي الثوري: "للتصور الثالث

االت تحقق مالمح                   ة لمدى احتم للتعرف على استجابات طلبة األقسام األدبية والعلمية أفراد العين
اني والثالث                    ادمين، الث دین الق ًا خالل العق ًا ومحلي  من   األوضاع البيئية للتصور النهضوي عالمي

ى مستوى التصور                         ة عل ة والعلمي سام األدبي ة األق القرن الحادي والعشرین من وجهة نظر طلب
  :النهضوي آكل، یمكن استقراء الجدول التالي

التكرارات والدرجات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابية لمدى احتماالت تحقق مالمح ) 15(جدول 
دین القادمين من القرن الحادي والعشرین من وجهة نظر أفراد األوضاع البيئية عالميًا ومحليًا خالل العق
  )طلبة األقسام األدبية والعلمية(العينة 

  
دول  ن ج ضح م صور  ) 15(یت ة للت ى مالمح األوضاع البيئي ة عل راد العين ات أف الي درج أن إجم

الم الم                  ى مستوى دول الع ادمين عل دین الق دم  النهضوي سوف یبلغ احتماالت تحققها خالل العق تق
درجة لكل طالب من طلبة األقسام األدبية       ) 14,92(درجة، بمتوسط حسابي عام مقداره      ) 3373(

داره   ام مق سابي ع ط ح ة، وبمتوس صور   ) 2,49(والعلمي ارات الت ن عب ارة م ل عب ة لك درج
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ضوي ة     . النه ستوى الجمهوری ى م ادمين عل دین الق الل العق ا خ ال تحققه يبلغ احتم ين س ي ح ف
درجة لكل طالب من طلبة األقسام ) 10,25(رجة، بمتوسط حسابي عام مقداره      د) 2317(اليمنية  

داره             ة، وبمتوسط حسابي عام مق ارات مالمح         ) 1,71(األدبية والعلمي ارة من عب ل عب درجة لك
ث  صور الثال ة للت ق   . األوضاع البيئي االت تحق رون أن احتم ة ی راد العين م أف ي أن معظ ذا یعن وه

الم         مالمح األوضاع البيئية لل    ى مستوى دول الع رة عل تصور النهضوي سوف یتحقق بدرجة آبي
ة              ائج النسب المئوی ذه النت دعم ه المتقدم، وبدرجة متوسطة على مستوى الجمهوریة اليمنية، وی

ة  ي للدراس اس الثالث ى المقي تجابة عل رارات االس راد  . لتك ة أف ى أن غالبي شير إل ائج ت ذه النت وه
ى  ة العظم رون أن الغالبي ة ی راءات   العين اذ إج وم باتخ الم سوف تق ن دول الع ة" م ي " ثوری لط

اؤًال وإشراقاً                 ر تف ه مشهدًا آخر أآث ائج تختلف مع     . صفحة المشهد الحالي، ليحل محل ذه النت وه
رى راتب  ا ی ًا آم ًا ومحلي وري عالمي ذا التصور النهضوي الث شاؤمية لتحقق ه ة النظر الت وجه

  .ذا التصور ضعيفة جدًاأن احتماالت تحقق ه) 285، 2010(السعود 

دول  ا یتضح من ج االت تحقق مالمح ) 15(آم ى احتم ة عل ة والعلمي سام األدبي ة األق اق طلب اتف
رن          ادمين من الق دین الق ًا خالل العق اً  ومحلي وري عالمي ة للتصور النهضوي الث األوضاع البيئي

شدیدین للمتوسط ا                ارب ال اع والتق ا      الحادي والعشرین، وذلك من خالل االرتف ل منهم لحسابي لك
رة      )2,53 – 2,45(على التوالي، والذي یتراوح بين      االت التحقق الكبي ، وهو یقع في مدى احتم

ط        شدیدین للمتوس ارب ال اض والتق الل االنخف ن خ ذلك م دم، وآ الم المتق ستوى دول الع ى م عل
ين       راوح ب ذي یت والي وال ى الت ا عل ل منهم سابي لك دى  )1,73 – 1,69(الح ي م ع ف و یق  ، وه

ة          احتماالت التحقق المتوسطة على مستوى الجمهوریة اليمنية، ویدعم هذه النتائج النسب المئوی
  .في الجدول السابق] ضعيفة- متوسطة –آبيرة [لتكرارات االستجابة للمقياس الثالثي 

د من                    وربما تعزى هذه النتائج إلى أن قضية حمایة البيئة من التدهور الذي یالحقها باستمرار تع
رز ساني   أب ع إن ة ألي مجتم صحية واالجتماعي ضاریة وال دیات الح اء  .  التح ق العلم د (ویتف أحم

د عوض،       دون              ) 284،  283،  2004السایح، أحم ات ب ه ال مستقبل لمجتمع من المجتمع ى أن عل
م        ى عل اج إل ع یحت بيئة نظيفة خالية من التلوث، وأن مختلف الدول تتطلع إلى غٍد مشرق، والتطل

  .لتكون عالمات مضيئة في الطریقوعمل وجهد بّناء 

ة للتصور          وللتعرف على استجابات أفراد العينة على مدى احتماالت تحقق مالمح األوضاع البيئي
النهضوي الثوري عالميًا ومحليًا خالل العقدین القادمين من القرن الحادي والعشرین من وجهة                

شيدي یمكن استقراء      ت التصور التر  نظر طلبة األقسام األدبية والعلمية على آل عبارة من عبارا         
  ).16(الجدول رقم 

ارات               ) 16(یظهر الجدول رقم     ارة من عب ل عب االت تحقق آ درجات احتم أن المتوسط الحسابي ل
وري     "مالمح األوضاع البيئية للتصور الثالث         الم       " التصور النهضوي الث ى مستوى دول الع عل

ة الدراسة       المتقدم خالل العقدین القادمين من القرن الحادي و        راد عين العشرین من وجهة نظر أف
دره       )2,58 – 2,23(بشكل عام یتراوح بين      ارة      ) 2,49(، وبمتوسط حسابي عام ق ل عب درجة لك
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من عبارات التصور الثالث، وهو یقع في احتماالت التحقق الكبيرة والمتوسطة، وقد تمثلت أعلى              
، في حين     )33،  30،  27،  24،  21 (احتماالت التحقق الكبيرة لمعظم عبارات التصور النهضوي       

من المسلم به أن معظم الدول حكامًا وشعوبًا أصبحوا     "آانت أقل احتماالت التحقق المتوسطة في       
دهور           ة من الت ى       "على وعي تام بما آلت إليه األوضاع البيئي وم عل ذا التصور یق إن ه ه ف ، وعلي

ك   وضع خطط فعالة ومتكاملة لسد الفجوة بين الواقع الحالي لأل      ل، ذل وضاع البيئية والوضع األمث
اذ إجراءات          وم باتخ ة "التصور الذي یفترض أن الغالبية العظمى من دول العالم سوف تق " ثوری

ة                       سان والبيئ ين اإلن ة ب د العالق د یعي ه مشهد جدی لطي صفحة المشهد الحالي، وتغييره ليحل محل
رام   ل واالحت ى التكام وم عل ذي یق ل ال ى األص ا المتوس". إل ستوى  بينم ى م سابي عل ط الح

ين  راوح ب ة یت ة اليمني دره )1,85 – 1,57(الجمهوری ام ق ة ) 1,71(، وبمتوسط حسابي ع درج
االت        ي احتم ع ف و یق ضوي، وه صور النه ة للت اع البيئي ح األوض ارات مالم ن عب ارة م ل عب لك

ارات           . التحقق المتوسطة والضعيفة   ، 21 ،18(وقد تمثلت أعلى احتماالت التحقق المتوسطة للعب
وث البيئي                 "، والضعيفة في    )33،  30،  27 ة صور التل ى التصدي بحزم لكاف لجوء دول العالم إل

  .ویدعم هذه النتائج النسب المئویة لتكرارات االستجابة" من خالل قوانين فعالة

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابية لمدى احتماالت تحقق مالمح األوضاع  )16(جدول 
 للتصور النهضوي خالل العقدین القادمين من القرن الحادي والعشرین تجاه البيئة العالمية البيئية

  من وجهة نظر طلبة األقسام العلمية واألدبية والمحلية

  
ع            ) 16(آما یظهر الجدول     رة لجمي اتفاق طلبة األقسام األدبية والعلمية في احتماالت التحقق الكبي

دا ال        م     عبارات التصور النهضوي، ع ارة رق االت التحقق المتوسطة            ) 18(عب ع في احتم حيث تق
ة بغض النظر             راد العين على مستوى دول العالم المتقدم خالل العقدین القادمين من وجهة نظر أف
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ر التخصص ن متغي دول . ع ر الج ا یظه سام   ) 16(آم ة األق ع طلب ة م سام األدبي ة األق اق طلب اتف
م        العلمية في احتماالت التحقق المتوسطة لج      ع    ) 24(ميع عبارات التصور عدا العبارة رق حيث تق

في احتماالت التحقق الضعيفة على مستوى الجمهوریة اليمنية خالل العقدین القادمين من وجهة      
رارات       ة لتك سب المئوی ائج الن ذه النت دعم ه ن تخصصهم، وی ر ع ة بغض النظ راد العين ر أف نظ

  .االستجابة في الجدول السابق

ل           ) ت(وللتعرف على قيم     ة في آ سام العلمي ة األق ة وطلب سام األدبي ة األق والفرق بين درجات طلب
تقراء         ن اس ة، یمك ة والمحلي ة العالمي سان بالبيئ ة اإلن ستقبلية لعالق صورات الم ن الت صور م ت

  :الجدول التالي

والفرق بين درجات طلبة ) ت( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياریة ، وقيم  )17(جدول رقم 
األقسام األدبية وطلبة األقسام العلمية في آل تصور من التصورات المستقبلية لعالقة اإلنسان بالبيئة 

  العالمية والمحلية

  
  

  

  1,960) = 0,05(ومستوى داللة ) 224(الجدولية عند درجات حریة ) ت(قيمة 
  ).0,05(دالة عند مستوى * 

م        يم    ) 17(یتضح من الجدول رق ة           المحسوبة للف   ) ت(أن ق سام األدبي ة األق ين درجات طلب روق ب
اني    ور الث صورات المح ى ت ة عل سام العلمي ة األق سان  "وطلب ة اإلن ستقبلية لعالق صورات الم الت

مما یشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في         , )0.05(دالة عند   " بالبيئة العالمية والمحلية  
ة للتصور اال          ادمين من          درجة احتماالت تحقق مالمح األوضاع البيئي دین الق ستمراري خالل العق

ة         راد عين ر أف ة نظ ن وجه ط م ة فق ة اليمني ستوى الجمهوری ى م شرین عل ادي والع رن الح الق
ة                  روق ذات دالل ى وجود ف ة، وإل سام األدبي ة األق صالح طلب ك ل الدراسة باختالف تخصصهم، وذل

ا         صور الث ة للت اع البيئي ح األوض ق مالم االت تحق ة احتم ي درج صائية ف يدي"ني إح " الترش
ث  صور الثال وري"وللت ضوي الث صور النه ادي  " الت رن الح ن الق دمين م دین الق الل العق خ

ة الدراسة                          راد عين يمن من وجهة نظر أف دم وال الم المتق والعشرین على مستوى سكان دول الع
ة        اؤ           . باختالف تخصصهم، وذلك لصالح طلبة األقسام األدبي ر تف ة أآث سام األدبي ة األق ًال أي أن طلب

اني                      ة للتصور الث االت تحقق مالمح األوضاع البيئي من أقرانهم ذوي األقسام العلمية لمدى احتم
دم         الم المتق ى مستوى دول الع رن الحادي والعشرین عل ادمين من الق دین الق والثالث خالل العق

ذ                     ضرر ال د أدرآت حجم ال ة ق ي واليمن، وهم یرون أن معظم دول العالم ومنها الجمهوریة اليمني
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يمن،               ینجم عن استمرار األوضاع البيئية على ما هي عليه، وهم یرون أن معظم الدول بما فيها ال
دهور                 ًا من ت حكاما وشعوبًا قد أصبحوا على وعي تام بما آلت إليه األوضاع البيئية عالميًا ومحلي

  .وترٍد

ة ب                      ى درای اتوا عل رار البيئي ب ة، وأصحاب الق سياسات العام ائج الدراسات    ال بل أن راسمي ال نت
ة                         اك دراسات تخطت مرحل ل إن هن ه وسلبياته، ب ع البيئي بإیجابيات المعمقة التي شخصت الواق

. التشخيص إلى مرحلة التحليل والترآيب واستنباط الحلول، ووضع استراتيجيات عمل مستقبلية            
را            اذ إج وم باتخ وف تق يمن س ا ال الم، ومنه ن دول الع ى م ة العظم ي أن الغالبي ذا یعن ءات وه

ة" اؤًال وإشراقًا، " ثوری ر تف ه مشهد آخر أآث ره ليحل محل الي، وتغيي لطي صفحة المشهد الح
ى التكامل                            وم عل ذي یق ى األصل ال ة إل ة والمحلي ة العالمي سان والبيئ ين اإلن ة ب مشهد یعيد العالق

  ).285 -281، 2010راتب السعود، (واالحترام 

روق ذات      غ" ت"أن قيمة   ) 17(آما یتضح من الجدول رقم       ى عدم وجود ف ير دالة، مما یشير إل
ة للتصور األول            " االستمراري "داللة إحصائية في درجة احتماالت تحقق مالمح األوضاع البيئي

رن الحادي والعشرین من وجهة            على مستوى دول العالم المتقدم خالل العقدین القادمين من الق
  .نظر أفراد عينة الدراسة باختالف تخصصهم

سادس         وبذلك یكو  سؤال ال ن الباحث قد أجاب عن السؤال الخامس وال
  .من أسئلة الدراسة

  :الخالصة
  :أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما یلي

ور األول : أوًال االت المح و مج ة نح ة والعلمي سام األدبي ة األق تالف آراء طلب اخ
  :محل الدراسة، ویتضح ذلك من خالل اآلتي" األخالقيات البيئية"
دم                       - الم المتق دار تعامل سكان دول الع ى أن مق ة عل ة والعلمي وافق غالبية طلبة األقسام األدبي

دار    ف مق ين یختل ي ح ة متوسطة، ف ق بدرج ة یتحق ات التخومي يمن بخصائص األخالقي وال
ة          راد عين ا أف ي إليه ي ینتم سام الت اختالف األق يمن ب دم وال الم المتق كان دول الع ل س تعام

 .لى مستوى المجال األول بشكل عام أو على بعض عبارات المجالالدراسة، سواًء ع

دم   - الم المتق ل سكان دول الع دار تعام ى مق ة عل ة والعلمي سام األدبي ة األق ة طلب اختلف غالبي
ًا، وبدرجة                   ات االستمراریة، فهو یتحقق بدرجة متوسطة عالمي واليمن بخصائص األخالقي

دار التعامل ب           ا یختلف مق يمن           ضعيفة محليًا، آم ى مستوى ال شكل عام عل ذه الخصائص ب ه
ة، وبدرجة                 سام األدبي وفقًا للتخصص، فهو یتحقق بدرجة متوسطة من وجهة نظر طلبة األق
ى مستوى                    ذا االختالف واضح عل ة، وه سام العلمي رانهم في األق ضعيفة من وجهة نظر أق

 .بعض عبارات المجال الثاني

يمن        أآد غالبية طلبة األقسام األدبية والعليمة      - دم وال الم المتق  على مقدار حاجة سكان دول الع
زات الخمس  –إلى تبني السياسة البيئية الجدیدة      رة     – ذات المرتك ًا آبي  فدرجة الحاجة عالمي

سام        من وجهة نظر طلبة األقسام األدبية والعليمة، ومتوسطة محليًا من وجهة نظر طلبة األق
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ي األق   رانهم ف ر أق ة نظ ن وجه رة م ة، وآبي ب  األدبي ستوى أغل ذلك م ي آ ة، وه سام العلمي
  .عبارات المجال الثالث

دم                 - الم المتق ى مستوى دول الع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير التخصص عل
ة   "في المجال األول     ات التخومي اني      "األخالقي ات االستمراریة   "، والمجال الث في  " األخالقي

ر ا               ة إحصائية في متغي روق ذات دالل ك فقط في المجال الثالث            حين توجد ف لتخصص، وذل
دة    " ة الجدی ر                    "السياسة البيئي ة إحصائية في متغي روق ذات دالل ذلك عدم وجود ف ، وهي آ

ال األول       ي المج ة ف ة اليمني ستوى الجمهوری ى م ة "التخصص عل ات التخومي ، "األخالقي
دة "والمجال الثالث   ة إحص      "السياسة البيئية الجدی روق ذات دالل ائية في  ، في حين توجد ف

 ".األخالقيات االستمراریة"متغير التخصص، وذلك فقط في المجال الثاني 

التصورات "اختالف آراء طلبة األقسام األدبية والعلمية حول تصورات المحور الثاني           : ثانيًا -
  :محل الدراسة، ویتضح ذلك من خالل اآلتي" المستقبلية الثالثة لعالقة اإلنسان بالبيئة

ة - ة طلب ق غالبي صور واف ة للت اع البيئي ح األوض ى أن مالم ة عل ة والعلمي سام األدبي  األق
يمن خالل   دم وال الم المتق ستوى دول الع ى م ا عل االت تحققه غ احتم تمراري سوف یبل االس
ق     االت التحق ات احتم ي درج ع ف شرین سوف یق ادي والع رن الح ن الق ادمين م دین الق العق

سام األ     ة األق اق طلب ذلك باتف ي آ طة، وه الم     المتوس ستوى دول الع ى م ة عل ة والعلمي دبي
االت     ى احتم ة عل راد العين ا أف ي إليه ي ینتم سام الت اختالف األق ف ب ين تختل ي ح دم، ف المتق
ة،                  سام العلمي ة األق تحققها على مستوى اليمن، فاحتماالت تحققها آبيرة من وجهة نظر طلب

 .ومتوسطة من وجهة نظر أقرانهم في األقسام األدبية

ة - ق غالبي صور واف ة للت اع البيئي ح األوض ى أن مالم ة عل ة والعلمي سام األدبي ة األق  طلب
الترشيدي وللتصور النهضوي سوف یبلغ احتماالت تحققها على مستوى دول العالم المتقدم            
االت التحقق  ي درجات احتم شرین سيقع ف ادي والع رن الح ادمين من الق دین الق خالل العق

ى               الكبيرة وهي آذلك من وجهة نظر أفرا       ا عل االت تحققه ا احتم ًا للتخصص، أم ة وفق د العين
ا  ام ووفق شكل ع طة ب االت المتوس ات احتم ي درج يقع ف ة س ة اليمني ستوى الجمهوری م

 .للتخصص أیضًا

دم في                  - الم المتق ى مستوى دول الع ر التخصص عل وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغي
ة         " يالنهضو"، والتصور الثالث    "الترشيدي"التصور الثاني    روق ذات دالل وعدم وجود ف

صورات      ع الت ي جمي ة ف ة اليمني ستوى الجمهوری ى م ر التخصص عل ًا لمتغي صائية وفق إح
 .المستقبلية

 
  :توصيات الدراسة

سياسات             عطفًا على أبرز النتائج التي أظهرتها هذه الدراسة نوجه عنایة المسئولين ومخططي ال
ة ت            ى أهمي احثين في مشكالتها إل الم              البيئية والب ى مستوى سكان الع ة عل ات البيئي ة األخالقي نمي
  :واليمن وإلى أهمية العمل بالتوصيات اآلتية
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ة       - ة العالمي ع البيئ ا م اه تعاملن ة وتج شریة القادم ال الب اه األجي ي تج زام األدب رورة االلت ض
ا استمر الوضع                 ع إذا م ة التي تنتظر الجمي ة البيئي والمحلية وتجاه الوقوف في وجه الكارث

 .راهن على ما هو عليهال

يمن في استخدام                        - الم وال ى مستوى دول الع سائد عل ر البشري ال ضرورة التخلي عن التفكي
ي          وعي البيئ و ال صادیة نح ة واالقت ة التعليمي ه المنظوم الل توجي ن خ صادیًا م األرض اقت

 .الوجداني باألرض

ادة صي           - ة أشكالها إلع ة بكاف ة البيئي رامج التربي سان في    التأآيد على أهمية ب اغة أخالق اإلن
 .تعامله مع البيئية العالمية والمحلية لتكون أخالقًا بيئية إیجابية

ًا               - ا جميع ضرورة اشتراك المجتمع الدولي في التصدي لمشكالت البيئة العالمية والمحلية ألنن
 .آمن یرآب في سفينة واحدة

ة      حاجة سكان دول العالم المتقدم واليمن اليوم أآثر من أي وقت مضى              - إلى تبني سياسة بيئي
ة،       : جدیدة تقوم على خمس مرتكزات، وهي      ة والعالمي الشمولية، والجدیة، والحزم، والفردی

ا مسئولية                 تمثل طوق النجاة وهي مسئولية أخالقية منطقية من جهة، ومن جهة أخرى فإنه
 .شرعية ودینية

الم - ًا هو حق سكان دول الع سانية إلحاح وق اإلن ر الحق ى أآث د عل ي التأآي يمن ف دم وال  المتق
ة من الوسائل   ات البيئي ستدامة، واألخالقي صورة م ة ومنتجة ب ة وآمن ة نظيف اة في بيئ الحي

 .المهمة لتحقيق هذا المطلب

شریعات                  - ى سن الت ة وإل مطالبة سكان دول العالم المتقدم واليمن إلى تكثيف الجهود التوعوی
 .ت البيئية واستغالل مواردهاالمناسبة أو تعدیلها، وتغليظ العقوبات على المخالفا

ة   "مطالبة دول العالم المتقدم واليمن باستكمال إنشاء         - صنفها من     " وزارة خاصة للبيئ وأن ت
 .ضمن الوزارات السيادیة

دم"دعم  - ة اله اء ال ثقاف ة البن ة "ثقاف ات البيئ دهور واالستنزاف لمكون ع الت ا یمن ك بم ، وذل
م خلق         ة             العالمية والمحلية، وبالتالي یصبح أه ة مع البيئ شراآة المتوازن ام وال  بيئي االهتم

 .وليس السيطرة واالستبداد المطلق والتعامل الفظ تجاه البيئة من جانب اإلنسان

ة            - ة العالمي اع البيئي الي لألوض ع الح ين الواق وة ب سد الفج ة ل ة ومتكامل ط فعال ع خط وض
الي، واستبداله              اؤًال       والمحلية والوضع األمثل، بهدف طي صفحة المشهد الح ر تف آخر أآث  ب

  .وإشراقًا، مشهد یعيد العالقة بين اإلنسان والبيئة إلى األصل

شكل        - ا، وی حاجة الحلول التقنية والقانونية والسياسية إلى نظام أخالقي مناسب وقویم یربطه
 .عمودها الفقري

ة التي  زیادة االهتمام لدى القائمين على برامج إعداد المعلمين باألنشطة والبرامج الالمنهجي           -
رد                    ة للف ي، وحل المشاآل اليومي دولي والمحل تظهر دور البعد األخالق في خدمة المجتمع ال

 .مثل الندوات والمؤتمرات والرحالت، والمجالت العلمية والمعارض الجامعية
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ب          - ة ذات الجوان ات البيئي االت األخالقي شة مج ي مناق ات ف اتذة الجامع ام أس رورة اهتم ض
ذاء          االقتصادیة واالجتماعية  اج الغ ة وإنت ا بالبيئ سير ارتباطه ة، وتف  والسياسية والتكنولوجي

 .والتكاثر البشري

شتها مع                     - ة، ومناق ام بمختلف المجاالت األخالقي ة االهتم توجيه اهتمام وسائل اإلعالم لتنمي
ة          صحف اليومي المجالت وال شرها ب ضائيات ون ال بالف ذا المج ي ه راء ف صين وخب متخص

 .لتسهيل فهمها ومعرفتها

شكل مستمر حول                       - راء والدارسين ب ين الخب ات النقاشية ب دوات والحلق ة الن العمل على إقام
 .األخالقيات البيئية وأثرها في معلمي ومعلمات المستقبل

ة              - تنمية األخالقيات البيئية االستمراریة للجميع صغارًا وآبارًا، وفي جميع المستویات الثقافي
 .والمهنية

رر    االهتمام باإلعداد المهني     - اد مق والتربوي لمعلمي ومعلمات المستقبل وذلك من خالل اعتم
لألخالقيات البيئية في الخطة الدراسية لمقررات التأهيل لما لهم من دول وفعالية وأهمية في              

 .تنمية األخالقيات البيئية العالمية مستقبًال

ات البيئ        - ادئ األخالقي يم مب ى تعم دف إل ة ته ة خاص وارد توعوی اهج وم داد من ى  إع ة عل ي
 .مستوى الدارسين والخبراء في العالم واليمن

ة  - ات البيئي ة األخالقي ي تنمي دورهم ف ين ب ربين والمعلم اء والم ة اآلب ام بتوعي االهتم
 .االستمراریة في إطار التعاون بين األسرة والمدرسة

ه واالس            - يم البيئي وأخالقيات تفادة تبادل الخبرات مع الدول العربية واإلسالمية في مجال التعل
 .من خبرات الدول المتقدمة في هذا السياق

شطة   - داف وأن ة بأه ة ومالمح األوضاع البيئي ات البيئي صاص األخالقي ضمين اخت ضرورة ت
  .واستكشافات مقررات التربية البيئية لطلبة آليات التربية، وغيرها من الكليات

  :مقترحات الدراسة
جراء مجموعة من األبحاث والدراسات ذات    في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها یقترح الباحث إ  
  :العالقة بموضوع الدراسة، ومنها على سبيل المثال

ق           - االت تحق ي احتم ر ف ات النظ تالف وجه باب اخ ى أس رف عل رى للتع ة أخ راء دراس إج
 .األخالقيات البيئية ومالمح التصورات المستقبلية عالميًا ومحليًا وفقًا للتخصص

ف    - اول توظي ات تتن راء دراس داد      إج رامج إع ي ب ستقبلية ف صوراته الم ي وت د األخالق البع
 .المعلمين بكليات التربية في مختلف التخصصات

صائص            - اهيم وخ وء مف ي ض ة ف ات التربي ة بكلي ة والثقافي ة البيئي ررات التربي ویر مق تط
 .األخالقيات البيئية االستمراریة
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ى ت          - دف إل ة ته ة خاص واد توعوی اهج وم وى من رح لمحت صور مقت ع ت ادئ   وض يم مب عم
 .األخالقيات البيئية على مستوى المتعلمين في المراحل الدراسية المختلفة

 .إجراء دراسة مماثلة على عينة من طلبة المرحلة الثانویة -

 .إجراء دراسة تقویمية للبرنامج الدراسي بكليات التربية في ضوء البعد األخالقي -

ات ا - وافر خصائص األخالقي دى ت اس م راء دراسات لقي ة إج ة ومالمح األوضاع البيئي لبيئي
 .للتصورات المستقبلية في مقررات التربية البيئية والثقافية بكليات التربية

رار     - اذ الق ارات اتخ ة مه ي تنمي تمراریة ف ة االس ات البيئي ة خصائص األخالقي ة فاعلي دراس
 .وسبل إدارة المشكالت البيئية لدى معلمي المستقبل

ات               مستوى األخالقيات البيئية وو    - ًا من وجهة نظر طالب وطالب اقع ممارستها عالميًا ومحلي
  .آليات التربية

  المراجع

  :المراجع العربية: أوًال
  .القرآن الكریم .1
 .األخالقيات البيئية. 2007ليبيا / إعالن طرابلس  .2

ar=long&1=Itemid&frontpage.com=option?php.index/tn.org.alesco.www://http 
  .م2012-1-تاریخ زیارة الموقع 

 .تونس. ميثاق أخالقي للعاملين في مهنة التعليم: 2001األلكسو واإلیسيسكو،  .3
 التقریر الثالث،: الوضع البيئي في الجمهوریة اليمنية: م2008الهيئة العامة لحمایة البيئة،  .4

 .وزارة المياه والبيئة، الجمهوریة اليمنية
التربية البيئية بين الحاضر والمستقبل، ط : 2003أحمد حسين اللقاني، فارعة حسن محمد،  .5

 .القاهرة، عالم الكتب) 2(
تأثير النمو السكاني على التنمية الشاملة في الجمهوریة : 2010أحمد محمد شجاع الدین،  .6

 .84-59، مارس، )24(ي، العدد اليمنية، مجلة الباحث الجامع
قضایا بيئية من منظور إسالمي، مرآز : 2004أحمد عبد الرحيم السایح، أحمد عبده عوض،  .7

 .الكتاب
فاعلية برنامج قائم على مدخل التحليل األخالقي في : م1998أحمد مختار سليمان شبارة،  .8

خالقية واتجاهاتهم نحوها تنمية فهم معلمي البيولوجيا في أثناء الخدمة لعض القضایا البيوأ
، المجلد )إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرین(، المؤتمر العلمي الثاني )دراسة تجریبية(

 .53-3أغسطس، ) 5-2(األول، الجمعية المصریة للتربية العلمية، أبو سلطان
  .يدار الكتاب اللبنان: ، بيروت، لبنان1، ط1المعجم الفلسفي، جـ: 1971جميل صليبا،  .9

  .، الكویت دار القلم3األخالق ومعيارها بين الوضعية والدین، ط: 1985حمدي عبد العال،  .10
فلسفة األخالق من منظور فكري عربي معاصر، آلية اآلداب، : 1988حسن فاضل جواد،  .11

  .جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، العراق
  .التربية البيئية، عمان، دار الثقافةاإلنسان والبيئة، دراسة في : 2010راتب سالمة السعود،  .12
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األبعاد األخالقية في اإلصالح الجامعي، آليات التربية نموذجًا، : م2005رشدي أحمد طعيمة،  .13
) مؤتمر دور آليات التربية في إصالح التعليم(المؤتمر السابع عشر لكلية التربية بدمياط 

 .231-175، نوفمبر )13-12(باالشتراك مع مرآز الدراسات المعرفية بالقاهرة 
االتجاهات الحدیثة في أخالقيات العلم وتدریس : م1998رمضان عبد الحميد الطنطاوي،  .14

، المجلد الثاني، )إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرین(المؤتمر العلمي الثاني . العلوم
  .544-511أغسطس، ) 5-2(الجمعية المصریة للتربية العلمية، أبو سلطان

تدریس العلوم، وإعداد المعلم وتكامل النظریة : 2009م مصطفى عبد السالم، عبد السال .15
 .والممارسة، القاهرة دار الفكر العربي

اإلحصاء البارامتري والالبارامتري في اختبار فروض : 2006عبد المنعم أحمد الدردیر،  .16
 .القاهرة، عالم الكتب. البحوث النفسية والتربویة واالجتماعية

  .األخالقيات البيئية واستدامة البيئة والتنمية: 2012معان عبد المسيح، عبد المسيح س .17
htm.albiaa/takafah/almoudaress/com.khayma.www://http 

  .م2012 – 1-تاریخ زیارة الموقع 
بية البيئية في اإلسالم منهج الكون ومنهج اإلنسان، التر: 2004فاطمة عبد اهللا آل خليفة،  .18

 .القاهرة، دار الفكر العربي
فاعلية وحدة دراسية مقترحة في التربية األخالقية لتنمية : 2004مجدي رجب إسماعيل،  .19

بعض القيم االجتماعية واألخالقية والعلمية لتالميذ الصف السادس االبتدائي، مجلة التربية 
 .120-71لسابع، العدد الثاني، یوليو، العلمية، المجلد ا

التقنيات البيولوجية والتربية، ورقة عمل مقدمة لورشة : 1998محمد صابر سليم،  .20
، جامعة عين شمس، مرآز تطویر تدریس العلوم، )حول التكنولوجيا الحيویة والتعليم(العمل

 .78-69أآتوبر، ) 26-27(
داللي المتقدم في التربية وعلم النفس، اإلحصاء االست: 2006محسوب عبد القادر الضوي،  .21

 .القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة
آتاب مرجعي في التربية السكانية، : 1990مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية،  .22

 .عمان، مكتب اليونسكو.  السكان والبيئة في الوطن العربي–الجزء الخامس 
مشروع خطة قومية ): بدون تاریخ( والعلوم، إدارة التربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة .23

 .157-156للتربية البيئية واإلعالم البيئي في الوطن العربي، 
مدى توافر مهارات اآتشاف ورعایة الموهوبين في : 2010ناصر عبد اهللا ناصر الشهراني،  .24

لد الثالث عشر، العدد مجلة التربية العلمية، المج. برامج إعداد المعلمين بجامعة أم القرى
 .163-131، نوفمبر )1(السادس 

فاعلية استخدام بعض مداخل : "2001یس عبد الرحمن قندیل، مندور عبد السالم فتح اهللا،  .25
التربية القيمية لتقدیم الموضوعات المرتبطة بقضایا العلم والتكنولوجيا والمجتمع في تنمية 

، المؤتمر العلمي "الصف األول اإلعداديالتحصيل الدراسي وقيم المواطنة لدى تالميذ 
، المجلد األول، الجمعية المصریة للتربية العلمية، أبو قير )التربية العليمة للمواطنة(الخامس 

 .258-205أغسطس، ) 1/8ــ29/7(
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  :المراجع األجنبية: ثانيًا

26 -Blasé , Mary.1993. A Scientific Approach To Morality Momentun, 24. 
(3). 

27 - Kormondy, E J. 1990. Ethic an values in the biology classroom The 
American biology Teacher 52 (7) 403-407. 

28 - Kyle, W.C. 1996. African Science and Technology Education 
Towards the Future. Journal of research in science teaching 33(4) 
343-344. 

29 - Peterson, R. & Bowyer, J. &Butts, D. & Bybee, R. 1990. Science and 
Society: A Source book for Elementary and junior high School 
teachers, Columbus, OH; Charles E. Merrill. 

30 -Stahl, R.J. 1990. Working with values and Moral Issues in content. 
Centered Science  Classrooms. Social Education 63 (2) 183-194. 

31 - Wasserman. Pamela . 1996. People and the Plant; lessons for a 
sustainable future, zero Population Growth , Inc Washington, D. C. 
PP. 343-376. 

32 - Yager, R. & Tamir, P. 1993. STS Approach reasons intention 
Accomplishments and Outcome Science Education 77(6) 637 – 658. 

33 - Zimardo. P. 1984. On the Ethics of Entervention in Human 
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  )1( ملحق
  أسماء السادة المحكمين على أداة الدراسة

  



  م2012دد األول، اإلصدار األول، یوليو  الع                    جامعة المنوفية–مجلة البحوث البيئية والطاقة 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67

  )2(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

                                                                                                                
  

 
  
  
  

  :ـة المستقبل/عزیزي معلم
  :وبعــــــــــــــد......................................... السالم عليكم ورحمة اهللا
األخالقيات البيئية واحتماالت تحققها من وجهة نظر طلبة آلية "تجرى دراسة بعنوان

  "القة اإلنسان بالبيئةالتربية بالنادرة والتصورات المستقبلية لع
/ ویهمنا معرفة وجهة نظرآم في ذلك المجال ، ولذلك سنقدم لكم عددًا من  الفقرات 

  :العبارات لنعرف رأیكم بالنسبة لكل منهما ، وفيما یلي مثال یوضح طریقة اإلجابة
  

  
  

 نأمل منكم قراءة آل فقرة بدقة 
وعنایة ولتوضيح رأیك فيها، هناك ورقة 
إجابة مستقلة، قم بتسجيل البيانات 
الخاصة بك في المكان الخاص بها، 
وعند توضيح رأیك فيها قم بكتابة 

ار في اإلجابة تحت خانة البدیل المخت
العبارة / ورقة اإلجابة وأمام رقم الفقرة

المعنية ، آما في الجدول التالي ، الذي 
  یمثل ورقة 

  :اإلجابة المستقلة
فإذا آنت ترى أن احتمال ممارسة الفقرة السابقة بدرجة آبيرة فاآتب آبيرة أمام رقم الفقرة ،  -

أما إذا آنت ترى أن احتمال  وتحت خانة البدیل المختال سوى على مستوى العالم أو اليمن ، 
ممارسة الفقرة السابقة بدرجة متوسطة فاآتب متوسطة أمام رقم الفقرة المنية وتحت خانة 

 ضعيفةالبدیل المختار ، أما إذا آنت ترى أن احتمال ممارسة الفقرة السابقة ضعيفة ، فاآتب 
 .أمام رقم الفقرة المعنية وتحت خانة البدیل المختار

  
  :ملحوظات

 .تكتب أي حرف أو تضع عالمة على فقرات المقياس المختلفةال  -

  احتماالت التحقق على مستوى
  الجمهوریة اليمنية  دول العالم

رقم 
 الفقرة

  اآتب البدیل المختار  دیل المختاراآتب الب
  ضعيفة  آبيرة  1
2      
...      
33      

مقياس التعرف على استجابات معلمي 
المستقبل حول احتماالت تحقق األخالقيات 

ئية والتصورات المستقبلية لعالقة اإلنسان البي

  الجمهوریة اليمنية
         وزارة التعليم العالي

               جامعة  إب      
       آلية التربية النادرة 

قسم العلوم التربویة والنفسية
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 .هذا ليس اختبارا أو امتحانًا  ولذ أود أن تكون دقيقًا وأمينًا في إجابتك -
 .من فضلك ال تترك أي مكان خال في بنود استطالع الرأي في ورقة اإلجابة المستقلة -

  . على حسن تعاونكواآلن حاول اإلجابة عن جميع الفقرات  ولك خالص الشكر مقدمًا
  

 :                                      الباحث 
 

 یاسين علي المقلحي      / الدآتور
  
  

  استطالع الرأي
مقياس التعرف على استجابات معلمي المستقبل حول احتماالت تحقق 

  األخالقيات البيئية والتصورات المستقبلية لعالقة اإلنسان بالبيئة
  

  احتماالت التحقق على مستوى
  الجمهوریة اليمنية  دول العالم

  :المحور األول  م
 صائص األخالقيات البيئيةخ
متوسط  آبيرة  ضعيفة  متوسطة  آبيرة  ) االستمراریة–التخومية (

  ة
  ضعيفة

 :یتعامل سكان األرض مع البيئة من منطلق خصائص األخالقيات البيئية التي ترى أن  *
زون   1 ى مخ وي عل األرض تحت

ا ة   النه وارد المتاح ن الم ئي م
وأن هناك  "لالستخدام البشري   

  ."دائمًا المزید

            

األرض بها آميات محدودة من     2
ار      الموارد غير المتجددة واعتب

د    "أن  ًا المزی اك دائم يس هن ل
  ."ردامن آميات المو

            

ًا     3 زًا خاص ل مرآ سان یحت اإلن
زءًا   يس ج و ل ة، وه وق البيئ ف

  .منها

            

س  4 ه  اإلن ة وأن ن البيئ زء م ان ج
  .ليس أعلى منها

            

ة     5 ى البيئ ر إل سان ینظ اإلن
ره   ن قه د م يئًا ال ب فها ش بوص

  .والتغلب عليه

            

ه    6 يم عالقت سعى لتنظ سان ی اإلن
ضاعها    ن إخ دًال م ة ب بالبيئ

  .لسيطرته

            

الم الطبيعي        7 ر الع / اإلنسان یعتب
باع    يلة إلش ة وس البيئ

شر  ات الب دون .. یةاالحتياج
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  .اعتبار لما یحدث بعد ذلك

و     8 ر أن النم سان یعتب اإلن
ادي    تهالك الم ائي لالس الالنه
ر    وارد أم دود الم الم مح ي ع ف

ستحيل  ن   .. م دث م ا یح لم
  .أضرار بعد ذلك

            

ارات    9 يم لالعتب سان یق اإلن
رًا   ًا آبي صادیة وزن االقت
ي    يم ف م الق ن أه ا م ویعتبره

  .المجتمعات الحدیثة

            

ه    10 درس قرارات سان ی اإلن
الموارد  صادیة المرتبطة ب االقت
الطبيعية ویوجهها نحو الحفاظ     
تقراره  الم واس الم الع ى س عل
ياء    ه أن األش ين ل ه وتب وجمال
  تقاس جميعها بالثمن النقدي

            

  فقرات السياسة البيئية الجدیدة  *
  :يلتبني سياسة بيئية جدیدة یحتاج منا جميعًا إلى اآلت

ا     11 م والتكنولوجي ف العل توظي
ل    سق متكام ي ن ة ف والتربي
ن     ة م ة البيئ مولي لحمای وش

  التدهور الذي یالحقها

            

ى    12 ر إل سان أن ینظ ى اإلن عل
ي  ة لك ام وعنای ة باهتم البيئ

ر دارك الخط اره .. یت باعتب
ل       الهدف القادم الفتراسه من قب

  البيئة

            

ًا الوقوف في وجه          13  علينا جميع
آل من تسول له نفسه االعتداء    
ي    سبب ف ة والت ى البيئ عل

دهورها الل .. ت ن خ ك م وذل
شریعات  صارم للت ق ال التطبي

  والقوانين

            

ة    14 ة البيئي رامج التربي ز ب ترآي
ا   ي یجنيه د الت ى الفوائ عل
ن     ث م سهم أآ راد أنف األف
ي     د الت ى الفوائ ز عل الترآي
الم    شعوب أو الع تجنيها ال س

  .بأآمله من ذلك

            

تراك    15 رورة اش ض
ي    دولي ف ع ال المجتم
ة    شكالت البيئ صدي لم الت
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ب    ن یرآ ًا آم ا جميع ألنن
  في سفينة واحدة

  احتماالت التحقق على مستوى
  الجمهوریة اليمنية  دول العالم

   :المحور الثاني  م
 أبرز مالمح األوضاع 

البيئية للتصورات 
المستقبلية لعالقة اإلنسان 

  بالبيئة

  متوسطة  ضعيفة  آبيرة  متوسطة  ضعيفة  آبيرة

16  

ول
األ

ر 
صو

الت
  

صور    ذه الت وم ه یق
تمرار  ى اس عل
ى   ائم عل ع الق الوض
ه ، وأن   و علي ا ه م
ن   الم ل ة دول الع غالبي
اذ   وم باتخ تق
ة   راءات فعال إج
شهد  تبدال الم الس

  الحالي بآخر

            

17  

ني
لثا
ر ا
صو

الت
  

ى  صور عل ذا الت وم ه یق
وعي ستوى ال ویر م  تط

شر   دى  الب ي ل البيئ
عوبا   ات وش حكوم
ائم  ع الق ورة الوض بخط
ذي    صور ال ك الت ذل
الم   رض أن دول الع یفت
راءات   اذ إج تقوم باتخ س
شهد    تبدال الم ة الس فعال
ر  آخر أآث الي ب الح

  .تفاؤًال وإشراقًا
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18  

ث
ثال
 ال
ور
ص
الت

  

ى  صور عل ذا الت وم ه یق
ة  ط فعال ع خط وض
وة    سد الفج ة ل ومتكامل

ع   ين الواق الي ب الح
ة  اع البيئي لألوض

ل  ع األمث ك . والوض ذل
رض   ذي یفت صور ال الت
ن    ى م ة العظم أن الغالبي
وم  وف تق الم س دول الع
راءات   اذ إج باتخ

ة" فحة " ثوری ي ص لط
ة    الي لبيئ شهد الح الم
رى،   اة الكب الحي
ر   آخر أآث تبداله ب واس

راقًا اؤًال وإش شهد . تف م
ين  ة ب د العالق یعي
ى   ة إل سان والبيئ اإلن

ل،  ى   األص وم عل ذي یق ال
  .التكامل واالحترام

            

د      19 تمرار تزای اس
و   دالت النم مع
ي   ا ه ى م سكاني عل ال
دول  ي ال ه ف علي

  .النامية ومنها اليمن

            

دول       20 ن ال ر م ام  آثي قي
اتها   ة سياس بمراجع

سكانية  ة , ال ة محاول بغي
و   دالت النم بط مع ض
ع   سكاني المرتف ال

  .وتوجيهه 

            

وء دو    21 ى  لج الم إل ل الع
ود  ف الجه تكثي
وء    ة، واللج التوعوی
شریعات   ن الت ى س إل
دیلها،   بة أو تع المناس
ات   يظ العقوب وتغل
شكلة   ال م ا، حي فيه

  ...التزاید السكاني

            

اع      22 تمرار ارتف اس
وث  ستویات التل م
وره    ة ص ي، بكاف البيئ

  على ما هي عليه

            

دول     23 ز ال             ترآي
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شكل  صناعية ب ال
ى ال اص عل ذة خ ناف

ة  العلمي
ة  , والتكنولوجي

ضالت  ل مع سبيل لح آ
  . البيئة 

ع دول      24 وء جمي لج
صدي   ى الت الم إل الع
كال  ة أش زم آاف بح
ائي   وث الم التل
ذائي   وائي والغ واله
دوائي  ي وال واألرض
سمعي  وال
ن  عاعي ، م واإلش

  .خالل قوانين فعالة

            

ضغط     25 تمرار ال اس
ة   وارد البيئ ى م عل

ة  ددة الدائم ، والمتج
  .وغير المتجددة

            

ة      26 دول المختلف ام ال قي
شریعات  ة الت بمراجع
ن  دیها، وم ة ل البيئي
شریعات    ي ت الل تبن خ
ة  االت البيئي ي المج ف

ة   ر  , آاف ادة النظ وإع
شریعات  ي الت ف
ًا    ا حالي ول به المعم
ات   يظ العقوب وتغل
ات  ى المخالف عل
تغالل   ة واس البيئي

  .مواردها 

            

ت    27 ع دول اس كمال جمي
شاء   الم إن وزارة "الع
ة ة للبيئ ، وأن "خاص

من    ن ض صنفها م ت
سيادیة،   وزارات ال ال
الحيات  نح ص وأن تم
ال    ي مج عة، ف واس
ة،   ى البيئ ة عل الرقاب
ة  ة آاف ومتابع

  .األنشطة البيئية

            

ابة      28 دالت إص ادة مع زی
ا  أمراض له سان ب اإلن
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التلوث،  ة ب ة قوی عالق
دمتها   ي مق وف

  ...والربوالسرطان 
دول     29 وء  ال لج

يم   ى تطع ة إل المختلف
ية  اهج الدراس المن
ل    ع مراح ي جمي ف
اهيم   يم بالمف التعل

ة  ضایا البيئي , والق
ي   د البيئ ال البع وإدخ
شاطات   ي الن ف
ط   ة ورب التربوی
وي   ضمون الترب الم
بة   ة مناس ضایا بيئي بق

 .  

            

الم      30 ل  دول الع تفعي
ة    ة البيئي ب التربي جان

كالها، ب ة أش كاف
ستویاتها،  ع م وبجمي
شباب ،  ة لل وبخاص
ل   ق جي بيل خل ي س ف
ات   ق األخالقي یعتن
تمراریة  ة االس البيئي
لوآه   م س ، وتحك

ي  اء  "البيئ ة البن ثقاف
  ".ال ثقافة الهدم

            

ضجيج     31 تمرار ال اس
ي   ي البيئ , اإلعالم

ى    وم عل ذي یق ال
تعراض  االس
ف  سجيل المواق وت
ي   د حقيق ن جه ر م أآث

ائله مخ ط بوس ط
اليبه  ّوم , وأس ومق
  بنتائجه وآثاره

            

ة       32 دول المختلف ام  ال قي
ات  دعم المنظم ب

ة ة , البيئي الحكومي
ة ،  ر الحكومي وغي
ي    الم البيئ م اإلع ودع

تعانة ,  واالس
ة  سات الدیني بالمؤس

ساجد ( , الم
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ائس ع ) والكن لرف
وعي  ستوى ال م

  .البيئي  لدى الناس
ة     33 ضوج القناع دى ن ل

حاب   ع أص جمي
يم  دوى تقي رار بج الق
ية،  ارب الماض التج
ن  تفادة م واالس
ة   دروس، وإزال ال
ين  وة ب الفج
ات  الدراس
ين  يات، وب والتوص
ط  ى خط ا إل ترجمته
وفر    ة، ی ل تنفيذی عم

  .لها عناصر النجاح
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البيئة "فاعلية استخدام المدخل المنظومي في تدریس وحدة 
في تنمية مهارات التفكير المنظومي والوعي " واألنظمة البيئية

بسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي لدى طالبات الصف الثاني 
 الثانوي بمدیریة النادرة

  
  **یاسيـن على محمد المقلحي.     د&*   عادل أبو العز أحمد سالمة. د.أ

  
  .أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم، آلية التربية، جامعة المنوفية* 

   .جامعة إب, آلية التربية بالنادرة, أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد** 
  

  

  :مقدمة .1

رت                      ة التي أث ة والتكنولوجي ة العلمي ادین المعرف یشهد القرن الحالي تطورًا مذهًال في شتى مي
اة                    وال تزال تؤثر بش    ل جانب من جوانب الحي ات وفي آ راد والمجتمع اة األف . كل واضح في حي

ة            ة الذری صال والطاق وتر واالت ضائية والكمبي ة الف ال المعرف ي مج ل ف ار الهائ ل االنفج ولع
زر  ة واللي وجي  , والنووی ال البيول ي مج ة ف رة الهائل ة  , والطف ا النانوی ة البيولوجي وخاص

ا من               وتطبيقاتها الواسعة في الحياة الي     تج عنه ا ن وث البيئي وم ومية وخاصة في مكافحة التل
تم        . مشكالت صحية وغذائية وغيرها خير دليل على ذلك        فقد أصبح الحصول على المعلومات ی

د          Internetمن خالل شبكات معلوماتية مثل شبكة اإلنترنت         اع المرئي عن بع وشبكة االجتم
Video Conference   ا من و ة   واألقمار الصناعية وغيره ا الحدیث فصار  , سائل التكنولوجي

رى    ات األخ ة المجتمع سایر بقي ع ال ی ة صغيرة وأصبح أي مجتم شبه قری المي ی ع الع المجتم
  .)www.moe.edu.kw(منعزًال عنها ومحكومًا عليه بالجهل والتخلف 

ذا ا                 ة ه د مواآب شعوب التي تری ى ال ًا عل د وتربي           لذا أصبح لزام ى ال تنقرض أن تع لتطور حت
دقائق        ام ب ى اإللم ادرة عل دریب ق يم والت ن التعل ع م ستوى رفي ى م د عل وع جدی ن ن اًال م أجي

سؤولية   ل الم ى األداء وتحم ادرة عل صيالتها وق ة وتف ار , المعرف داع واالبتك ى اإلب ادرة عل , ق
ى التعامل      قادرة على التفكير العلمي واتخاذ القرار في مواجهة المشكالت الح            ادرة عل ة، ق ياتي

ا           ة التي تعيش فيه اهج الدراسية              . اإلیجابي مع النظم البيئي ادة النظر في المن ذا یتطلب إع وه
ة       دیم  , بوجه عام في جميع المراحل التعليمية ومناهج البيولوجيا خاصة في المرحلة الثانوی فتق

ة أن    المعارف والمعلومات للمتعلمين من خالل محتوى المناهج الدراسية      در أهمي ًا ق ليس مهم
وعي                        ر وال ة التفكي رابط وسيلة لتنمي نهج من حيث المستوى والتنظيم والت وى الم یكون محت

ز       ). 112, 2006, محمد النمر , رضا السعيد (لدى المتعلمين    ى الترآي لذا اتجهت االهتمامات إل
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ر        ارات التفكي دهم بمه الل تزوی ن خ ين م سها للمتعلم سهيل تدری اهيم وت ى المف ة عل المختلف
واجههم       ين،           , واستخدامها في حل المشكالت التي ت دى المتعلم ى ل تعلم ذي معن بحيث یصبح ال

ة بهدف                         ه المعرفي دة في بنيت دمج المعلومات الجدی تعلم ب ام الم وال یتحقق هذا المعنى إال إذا ق
دة  ار الجدی اهيم واألفك ين المف ات ب م العالق ت , فه ي بني سابقة الت ار ال اهيم واألفك ا والمف  عليه

ة  ة الحالي ة المعرفي ة(البني زو عفان اتين, ع ال الزع ة ). 112, 2001, جم ك ألن وظيف وذل
وم      دریس العل ا ت دأ منه ي یجب أن یب الق الت ة االنط ي نقط ين ه اة المتعلم ي حي ات ف المعلوم

، وأن تنمية الوعي البيئي لدى المتعلمين آما أشارت إليها          )47, 2007, تيسير نشوان (البيئية  
ا ة النت ي وثيق واردة ف سي (ئج ال الن تبلي ة ) "Tabilisi"إع ى الالزم وة األول ر الخط یعتب

ة                       ة وتنمي وین االتجاهات البيئي ة وتك ًا عن المشكالت البيئي ر عمق للحصول على معلومات أآث
ة                    ة الحالي وث المختلف ة وحل مشكالت التل ى البيئ اظ عل ة للحف ع  , المهارات والسبل الالزم ومن

  .(Unesco, 1980, 14-15)جدیدة في المستقبل ظهور مشكالت تلوث 

دخل المنظومي    د،   (، (Pugh, 1999, 122)لذا یرى المهتمون بالم يم عبي ، )102: 2002ول
ر،  ( د النم سعيد، محم ا ال ذ   ) 44، 43، 12: 2006رض الل األخ ن خ دأ م يم یب أن إصالح التعل

نهج وتصم            ى       بمفهوم المنظومية بدًال من المنهج الخطي في تخطيط الم ذه حت ه وتنفي يمه وبنائ
ة       ة واقعي صورة علمي ة ب داف المنهجي ق األه ة   ). www.moe.edu.kw(تحق م حداث ورغ

رت                 , المدخل المنظومي والتفكير المنظومي    سية التي أث داخل التدری رز الم ر من أب ه ُیعتب إال أن
ة   دریس عام رق الت اهج وط ي المن دم ت, ف ث ق دریس   حي ال الت ي مج ة ف ة مهم ات تربوی طبيق

اغم           , والتعلم ائي       , باعتباره یجمع بين هذه المداخل في إطار من التكامل والتن ر البن ا أن الفك آم
إضافة إلى تعامله مع المادة الدراسية آنظام آلي متكامل مما یجعله مدخًال        , أحد أسسه النظریة  

ة األخذ ب       . تدریسيًا یعتمد عليه   رز حتمي د        وهنا تب ذي یؤآ اه المتطور ال دخل المنظومي بمعن الم
ة              ات متبادل نهج ووجود عالق ة الم ات منظوم على حتمية الترابط والتكامل والتشابك بين مكون

أتي من             , بينها ومتفاعلة  ى تحقيق األهداف المرجوة ت درتها عل نهج وق ات الم وأن قيمة مكون
لعوامل المختلفة التي تؤثر في المنهج      خالل تفاعلها المستمر سواًء آان ذلك بين مكوناتها أو ا         

يم                       . وتتأثر به  ة التعل ًا في عملي تعلم دورًا إیجابي ى أن یأخذ الم دخل المنظومي عل د الم آما یؤآ
  .والتعلم واستخدام ما یتعلمه في مواقف جدیدة

ى            آما یؤآد دعاة التوجه المنظومي أن من أهم مبررات األخذ بالمدخل المنظومي هو العمل عل
شاملة         تنمية   ة المستقبلية ال ى الرؤی درتهم عل قدرة الطالب على التفكير المنظومي من خالل ق

داع              , للموضوع دون أن یفقد جزئياته     ل والترآيب وصوًال لإلب ى التحلي درة عل وآذلك تنمية الق
اجح       ي ن ام تعليم ات أي نظ م مخرج ن أه د م ذي یع ار ال دخل    . واالبتك ذ بالم دف األخ ا یه آم

وعي             المنظومي إلى تنمي   ع واإلدراك وال ة التفكير المفتوح بحيث یكون التفكير منطلقًا من الواق
، ومن عالقة الكل بالجزء    "آلي"بأبعاد المشكلة البيئية التي تواجه المتعلم لتنطلق من منظور          

ل               ا بالك ل منه ة آ بعض، وعالق سائد في         , وعالقة األجزاء بعضها ب ر الخطي ال دًال من التفكي ب
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 حيث تقدم المفاهيم أو الموضوعات منفصلة عن بعضها بهدف مساعدة         –حتى اآلن –مدارسنا  
دنيا             ذا  , الطالبات على اجتياز امتحانات تقتصر على قياس الجانب المعرفي في مستویاته ال وله

التفكير المنظومي                 ة الخاصة ب ارات العقلي ات والمه فإن االهتمام بالجانب العقلي وتنمية العملي
سهولة          أصبح من المتطلبات األسا    ز ب ذي یتمي سية والمهمة لدخول القرن الحادي والعشرین ال

  ).125-123, 2010, نضال الطعاني(االتصاالت واتساع رقعة التنافس 

د أصبح                      ة ق رات تابع وث البيئي آمتغي سبل إدارة مشكالت التل إن التفكير المنظومي والوعي ب
دفًا       ل ه ا یمث ل منهم ة آ ًا أن تنمي ًا وبيئي ت تربوی ن الثاب ا   م ر إليهم د ُینظ ًا، فق ًا تربوی تعليمي

د                  م من جه ه المعل ا یبذل باعتبارهما نوعًا من نواتج التعلم یمكن تحقيقه بشكل تلقائي نتيجة لم
وین            , في التدریس  ى تك ؤدي إل ضرورة أن ی لكن الواقع أن ما ُیبذل من جهد في التعليم ليس بال

ات دى الطالب ي ل وعي البيئ ومي وال ر المنظ ه, التفكي ب وعلي ك الجوان ى تل ر إل ب النظ  یج
ه ال ینبغي                 باعتبارها أهدافًا ذات قيمة تربویة تستحق بذل الجهد المخطط والمقصود، بمعنى أن

صدفة المحضة          ة لل ذه العملي رك ه ة واالرتجال     , على اإلطالق أن ُتت اًال للعفوی رك مج وال أن تت
  ).13,  12,  2010, خليل سليمان(

وظيفي       ,  المنظومي في التدریس والتعلم    وعلى ضوء هذه األهمية للمدخل     نجد أن االستخدام ال
امج اإلصالح المنظومي          , لهما آخذ في الزیادة على المستویين العربي والعالمي        ك برن ومن ذل

(USI) "Urban Systemic Initiatives" ,     ،ام التعليمي لجميع العناصر األساسية للنظ
ذ في     ذي ُنف ة  ) 25(وال ة أمریكي ذا المجال     حيث ثبتت  , مدین ه في ه . (Long, 1996) فاعليت

 (NSF)آذلك، تبنت المنظمة العلمية القومية للتعليم والمصادر البشریة في الوالیات المتحدة 
"National Science Foundation" ي و المهن ة النم ي تنمي ومي ف دخل المنظ  الم

ين ال, للمتعلم ذا المج ي ه ه ف ز تطویر ال, حيث ثبتت فاعليت ى مرآ ا تبن ة عين آم وم بجامع عل
ى         ه األول ة     ) 1998(شمس في تجربت ه الثاني دریس        ) 1999(وتجربت دخل المنظومي في ت الم

ة     وم للمراحل الدراسية المختلف ة التحصيل الدراسي        , العل ة في تنمي دخل فاعلي ذا الم ان له وآ
ل   ذه المراح ة ه تعلم لطلب ر ال اء أث ول   . وبق م ح ة آالف معل والي أربع دریب ح ز بت ام المرآ وق

ام الدراسي                   وم في الع م العل دریس وتعل ا   2000/2001استخدام المدخل المنظومي في ت م، آم
تعلم                دریس وال دخل المنظومي في الت ؤتمرات تناولت الم , عقد المرآز العدید من الندوات والم

دخل المنظومي في                       ة استخدام الم ى فاعلي آما أشارت نتائج العدید من البحوث والدراسات إل
راهيم    (مثل دراسة    , )الفيزیاء, الكيمياء, األحياء(لم لمقررات العلوم    التدریس والتع  د اهللا إب , عب

زوري   (دراسة   , )2001, جميل الحكيمي  (دراسة  , )2001 ر الجن د  (دراسة  , )2001, مني محم
وم     (, )2004, محمد صقر  (دراسة  , )2001, خليل ز تطویر العل سير  (دراسة   , )2006, مرآ تي

  .وغيرها) 2010, ل الطعانينضا(ودراسة , )2007, نشوان

ر     ى التفكي الب عل ساعدة الط ي م ومي ف دخل المنظ تخدام الم ة اس ضح أهمي بق یت ا س مم
ات                    , المنظومي د جزئي شاملة دون أن یفق ة المستقبلية ال ى الرؤی ادرًا عل بحيث یكون الطالب ق
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داع       -أیضًا–ویكون قادرًا   , الموضوع زم     ,  على التحليل والترآيب وصوًال لإلب ا یل الطالب أن   مم
ة وصيانة وإدارة    ل لحمای ائل العم درآًا لوس ًا وم ة وعارف ات البيئي ًا بالعالق ًا وواعي ون ملم یك

دریس                  . البيئة ة الت اء قيامه بعملي دخل أثن ذا الم اء له م األحي ار  , آذلك أهمية استخدام معل باعتب
اء والتي تنا                   م األحي سية في مجال عل داخل التدری دریس    المدخل المنظومي من أبرز الم سب ت

نهج    ویر م د تط ا عن ي مراعاته ي ینبغ ا والت ة وغيره ة والبيئي اهيم والموضوعات العلمي المف
ة             ة الثانوی . األحياء من حيث تنظيم المحتوى واستراتيجيات التدریس وأساليب التقویم بالمرحل

سابقة             احثين       –وهذه الدارسة تنفرد عن البحوث والدراسات ال م الب ة     –في حدود عل  في طبيع
سبل إدارة        الم وعي ب ومي وال ر المنظ ارات التفكي ي مه سها، أال وه ي تقي ة الت رات التابع تغي

ررات            سابقة في مق مشكالت التلوث البيئي، والتي لم تتطرق لها أي من الدراسات والبحوث ال
ررات             , العلوم البيئية واألحياء   سلة المق وهذا ما یبرر القيام بهذه الدراسة خاصة بعد ظهور سل

ية  ي      الدراس ام الدراس ة الع ذ بدای ة من ة اليمني ي الجمهوری ا ف دیلها وتنقيحه م تع ي ت الت
وى            , م2001/2002 اء األمور والطالب بخصوص تنظيم محت ين وأولي وتزاید شكاوى المعلم

ررات     ي مق تيعابها، خاصة ف ا واس اليب تقویمه سها وأس تراتيجيات تدری ررات واس ذه المق ه
ة    ة الثانوی ة بالمرحل وم المختلف اء(العل اء, األحي اء, الكيمي اء   ). الفيزی ق ج ذا المنطل ن ه وم

  :هذا فضًال عن وجود العيد من المبررات منها, إحساس الباحثين بمشكلة الدراسة الحالية

  .نتائج الدراسات والبحوث السابقة في هذا المجال والتي جرت محليًا وعربيًا ودوليًا 

ة بخ  ؤتمرات العلمي دورات والم دوات وال اء توصيات الن ي بن ر ف ادة النظ صوص إع
  .المناهج الدراسية من حيث تنظيم المحتوى واستراتجيات التدریس وأساليب التقویم

نهج                نهج الخطي في تخطيط الم دًال من الم التأآيد على استخدام المدخل المنظومي ب
ة      ة واقعي صورة عملي ة ب داف المنهجي ق األه ى تتحق ذه حت اءه وتنفي صميمه وبن وت

  .وشاملة

ًا ضروریًا                أصبح ا   ر المنظومي مطلب ارات التفكي ة مه ألخذ بالمدخل المنظومي وتنمي
ي       سائد ف و ال زال ه ي ی ر الخط ر أن التفكي ذي یظه ي ال ع التعليم ى الواق ب عل للتغل

  .مدارسنا

  :وعلى ضوء ذلك أمكن للباحثين تحدید مشكلة الدراسة آما یلي

  :ال الرئيس التاليتتحدد مشكلة الدراسة في السؤ: مشكلة الدراسة وأسئلتها

دریس    " ي ت ومي ف دخل المنظ تخدام الم ة اس ا فاعلي ة "م ة البيئي ة واألنظم ة  " البيئ ي تنمي ف
ات الصف                       دى طالب وث البيئي ل سبل إدارة مشكالت التل وعي ب ر المنظومي وال مهارات التفكي

  بمدینة النادرة محافظة إب؟" القسم العلمي"الثاني الثانوي 
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  :ية التاليةویتفرع منه األسئلة الفرع

دریس   .1 ي ت ومي ف دخل المنظ تخدام الم ة اس ا فاعلي ة"م ة البيئي ة واألنظم ي " البيئ ف
  ؟)عينة الدراسة(تنمية مهارات التفكير المنظومي لطالبات الصف الثاني الثانوي 

دریس   .2 ي ت ومي ف دخل المنظ تخدام الم ة اس ا فاعلي ة"م ة البيئي ة واألنظم ي " البيئ ف
شك   سبل إدارة م وعي ب ة ال انوي    تنمي اني الث صف الث ات ال ي لطالب وث البيئ الت التل

  ؟)عينة الدراسة(

وث       .3 هل توجد عالقة بين مهارات التفكير المنظومي والوعي بسبل إدارة مشكالت التل
  ؟)عينة الدراسة(البيئي لطالبات الصف الثاني الثانوي المجموعة التجریبية 

  :لفروض التاليةلإلجابة عن أسئلة الدراسة تمت صياغة ا: فروض الدراسة

ات    ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    .1 بين متوسطي درجات طالب
ر          ارات التفكي ار مه ي اختي ضابطة ف ة ال ات المجموع ة وطالب ة التجریبي المجموع

  .المنظومي البعدي، لصالح طالبات المجموعة التجریبية

ات   بين متوس ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    .2 طي درجات طالب
سبل إدارة                  الوعي ب ا یتعلق ب ضابطة فيم المجموعة التجریبية وطالبات المجموعة ال

  .مشكالت التلوث البيئي في القياس البعدي، لصالح المجموعة التجریبية

د مستوى        .3 ة عن ر المنظومي     ) 0.05(توجد عالقة ارتباطيه موجب ارات التفكي ين مه ب
وث شكالت التل سبل إدارة م وعي ب ي وال ة ف ة التجریبي ات المجموع ي لطالب  البيئ

  .القياس البعدي

  :تتبدي أهمية هذه الدراسة في التالي: أهمية الدراسة

دخل المنظومي                   .1 ى ضوء الم اهج الدراسية عل وٍل لتطویر المن صوٍر معق من  , تقدیم ت
دة     ي تتضمنها وح ة الت اهيم والموضوعات البيئي دیم المف ة "خالل تق ة واألنظم البيئ

  . في صورة مخططات منظومية توضح العالقة والترابط بين هذه المفاهيم"البيئية

ر         .2 ارات التفكي ة مه ي تنمي تعلم ف دریس وال ي الت ومي ف دخل المنظ ف دور الم توظي
ومي  ة(المنظ ات , إدارك العالق ل المنظوم ات  , وتحلي ویم المنظوم ب وتق , )وترآي

ي     وث البيئ شكالت التل سبل إدارة م وعي ب واء(وال اء, اله ة, والم ذاء, والترب , والغ
  ).والكهرومغناطيسي, والضوضاء

  .تقدیم آتاب للطالبة یتضمن أوراق العمل الخاصة بتطبيق المدخل المنظومي .3
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دخل             .4 ة باستخدام الم تقدیم دليل للمعلم ُیساعد في آيفية تدریس البيئة واألنظمة البيئي
  .المنظومي

دة  .5 ر المنظومي لوح ارات التفكي اس مه ار لقي دیم اختب ة"تق ة البيئي ة واألنظم " البيئ
  ".القسم العلمي"لطالبات الصف الثاني الثانوي 

دریس                       .6 ة صوره في ت وث البيني بكاف سبل إدارة مشكالت التل وعي ب تقدیم مقياس لل
  .البيئة واألنظمة البيئية لطالبات الصف الثاني الثانوي

اهج الدرا .7 راء وتطویر المن اهج في إث ذه الدراسة ُمخططي المن د ه د تفي ى ق سية عل
  .ضوء المدخل المنظومي والتفكير المنظومي بمهاراته المختلفة

دیمها    .8 ث تق ن حي يمن م ي ال ة ف وم والبيئ ررات العل ذه الدراسة معلمي ُمق د ه د تفي ق
للصف الثاني  " البيئة واألنظمة البيئية  "للمفاهيم والموضوعات المتضمنة في وحدة      

ة التخطيط لتدری يهم عملي سهل عل ا ی انوي، مم رة الث ي حج ذها ف سها وسهولة تنفي
  .الصف

ة      .9 ة والبيئ وم عام اهج العل ویر من ي تط د ف ن أن تفي يات یمك ات وتوص دیم مقترح تق
ة في مجال          ة واإلقليمي خاصة في جميع المراحل الدراسية لمواآبة االتجاهات العالمي

  .تطویر المناهج

ادة    آونها تأتي لتلبية العدید من الندوات والمؤتمرات التي تنادي بالح          .10 اجة الملحة إلع
  .النظر في طرق التعليم والتعلم الحالية

  :هدفت الدراسة الحالية إلى: أهداف الدراسة

دریس         .1 ي ت ومي ف دخل المنظ تخدام الم ة اس ى فاعلي رف عل ة "التع ة البيئ واألنظم
ر المنظومي وهي         " البيئية ارات التفكي ة      : (في تنمية مه ات المنظومي –إدراك العالق

ات   ل المنظوم ات  –تحلي ب المنظوم ات –ترآي ویم المنظوم صف  ) تق ات ال دى طالب ل
  ).عينة الدراسة (الثاني الثانوي 

ة                 .2 ة واألنظمة البيئي دریس البيئ التعرف على فاعلية استخدام المدخل المنظومي في ت
ي     وث البيئ شكالت التل سبل إدارة م ة ب ة التجریبي ات المجموع ة وعي طالب ي تنمي ف

 ).الكهرومغناطيسي– الضوضاء –اء الغذ–التربة –الماء –الهواء (
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  :اقتصرت الدراسة على ما یلي: حدود الدراسة

انوي    اني الث صف الث ات ال ي(طالب سم العلم دي) الق شهيد الح تي ال ع , بمدرس ومجم
  .الفقيدة نجيبة المعمري بمدنية النادرة بمحافظة إب بالجمهوریة اليمنية

انوي         ضمن مقر " البيئة واألنظمة البيئية  "تدریس وحدة     اني الث اء للصف الث ر األحي
  .الفصل الدراسي الثاني, م2011/2012في العام الدراسي 

دى                     وث البيئي ل سبل إدارة مشكالت التل وعي ب ر المنظومي وال تنمية مهارات التفكي
  .طالبات الصف الثاني الثانوي بمدینة النادرة محافظة إب

  ).یس المعتادة طریقة التدر–المدخل المنظومي : (المعالجات التالية 

  :قامت الدراسة الحالية على المسلمات التالية: مسلمات الدراسة

  .آما أشارت البحوث السابقة, انخفاض مستوى اآتساب مهارات التفكير المختلفة 

  .آما أشارت الدراسات السابقة, فاعلية استخدام المدخل المنظومي في التدریس 

ة            آوحدة دراسية یم  " البيئة واألنظمة البيئية  "  ًا لتنمي اًال خصبًا وغني ل مج كن أن ُتمث
  .مهارات التفكير المنظومي والوعي بسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي

ر    و والتغيي ة للنم ومي قابل ر المنظ ارات التفكي رد  , مه ل الف ا داخ ي نموه ف ف وتختل
  .الواحد

نهج الوصفي    : منهج الدراسة وأدواتها ة الم  Descriptiveاتبعت الدراسة الحالي
Research   

اء أدوات الدراسة        , عند استقراء ومسح البحوث والدراسات وأدبيات المجال        ذا في بن ا  , وآ آم
المنهج شبه التجریبي       ذي المجموعتين  Experimental Researchتم أیضًا االستعانة ب

افئتين  ة (المتك ضابطة والتجریبي ادة    ) ال ة المعت ضابطة بالطریق ة ال ت المجموع ا , إذ درس أم
دة    التجریبي وعات وح س موض ت نف ة  "ة فدرس ة البيئي ة واألنظم دخل  " البيئ تخدام الم باس

ا                   ابع له ر الت ر المستقل للدراسة في المتغي ر المتغي الي    . المنظومي بهدف قياس أث شكل الت وال
  :یعبر عن التصميم التجریبي للدراسة
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  التطبيق البعدي  المعالجات  مجموعات الدراسة  التطبيق القبلي

  
  
  
  

  التصميم التجریبي للدراسة) 1(شكل 

  :وبذلك تشتمل المتغيرات على

  Independent Variable: المتغير المستقبل) أ

  . الطریقة المعتادة–التدریس باستخدام المدخل المنظومي •

  Dependent Variable: المتغيرات التابعة وهي) ب

  .تنمية مهارات التفكير المنظومي •

  .تلوث البيئيتنمية الوعي بسبل إدارة مشكالت ال •

  

  :وبالتالي استلزم إجراء الدراسة إعداد األدوات اآلتية

  ).آتاب الطالبة(الوحدة الدراسية المختارة وفق المدخل المنظومي  .1

  .دليل المعلم لتدریس هذه الوحدة وفق المدخل المنظومي .2

  .اختبار مهارات التفكير المنظومي لطالبات الصف الثاني الثانوي .3

  .دارة مشكالت التلوث البيئي لطالبات الصف الثاني الثانويمقياس الوعي بسبل إ .4

  

  

اختبار مهارات  -
ر  التفكي

  .المنظومي
وعي   - مقياس ال

سبل إدارة  ب
مشكالت التلوث  

.البيئي

اختبار مهارات  -
ر  التفكي

  .المنظومي
وعي   - مقياس ال

سبل إدارة  ب
مشكالت التلوث  

.البيئي



  م2012 العدد األول، اإلصدار األول، یوليو                     جامعة المنوفية–مجلة البحوث البيئية والطاقة 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83

  :مصطلحات الدراسة

 ,Hayes, 2010)و) 73, 2003, علي الجمل, أحمد اللقاني( یرى آل من :الفاعلية •
القدرة على التأثير وبلوغ األهداف وتحقيق النتائج المرجوة بأقصى حد        :  بأنها (118
 .ممكن

دریس             حجم   :وُتعرف إجرائيًا بأنها    دخل المنظومي نتيجة ت ه الم التأثير الذي یحدث
ة     "وحدة   ة واألنظمة البيئي ة     " (البيئ ر        ) في الدراسة الحالي ارات التفكي ة مه في تنمي

اني  ات الصف الث دى طالب ي ل وث البيئ سبل إدارة مشكالت التل وعي ب المنظومي وال
  .الثانوي بمدنية النادرة محافظة إب

ومي • دخل المنظ ف  :الم ن تعری ه یمك تعلم بأن دریس وال ي الت ومي ف دخل المنظ : الم
ة        " ا آاف ضح فيه ة تت ة متكامل الل منظوم ن خ وعات م اهيم أو الموض ة المف دراس

ل                  ا یجع اهيم أو الموضوعات مم العالقات بين أي مفهوم أو موضوع وغيره من المف
ة من   ي أي مرحل ا سوف یدرسه ف ع م ا سبق دراسته م ط م ى رب ادرًا عل الطالب ق

ين أو                 مراحل الدر  نهج مع الم إلعداده في م اسة من خالل خطة محددة وواضحة المع
  ).12, 2006, محمد النمر, رضا السعيد" (تخصص معين

ه    ًا بأن ة مترابطة      : ویعرف إجرائي سه لمنظومات مفاهيمي ارة عن مخططات تدری عب
, للصف الثاني الثانوي  " البيئة واألنظمة البيئية  "یتضمنها المحتوى الدراسي لوحدة     

ر المنظومي             ب ارات التفكي , هدف جذب الطالبات لدراستها والتدریب على استخدام مه
ة      ات البيئي ة لوسائل    , مما ُیلزم الطالبة أن تكون ملمة وواعية بالعالق ة ومدرآ وعارف

  .العمل لحمایة وصيانة وإدارة البيئة

ه ) 2002, حسين الكامل  ( یعرفه   :التفكير المنظومي  • ا       : "بأن ى بن تعلم عل درة الم ء ق
  ". وإدراك العالقات بينهاModelوتحليل النماذج 

ه ًا بأن رف إجرائي ي   ":ویع ة الت ة والعملي ارات العلمي درات والمه ة الق مجموع
ة     دة البيئ دریس وح اء ت ومي أثن دخل المنظ تخدام الم الل اس ن خ ب م سبها الطال یكت

:  التالية وتقتصر الدراسة الحالية على مهارات التفكير المنظومي      ". واألنظمة البيئية 
  ):126-120: 2006, محمد النمر, رضا السعيد(

  .إدراك العالقات داخل المنظومة الواحدة وبين المنظومات األخرى .1

ادة        .2 ة الم ى تجزئ درة عل ة، أي الق ات فرعي ى منظوم سة إل ات الرئي ل المنظوم تحلي
  .المتعلمة
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ة   ترآيب المنظومات من مكوناتها، وتعني القدرة على القيام بتجميع األجز           .3 اء المختلف
  .في بنية موحدة تجمع هذه األجزاء

 .الرؤیة الشاملة ألي موضوع دون أن یفقد هذا الموضوع أي من جزئياته .4

ر المنظومي                    ارات التفكي ار مه من  (وتقاس بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة في اختب
  ).إعداد الباحث

  :الوعي بسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي

ول     : ة العرب ُیطلق على معان عدة، منها      الوعي في لغ   م واإلدراك والقب د ورد  , الحفظ والفه وق
ًا أي         : یقال, الحفظ والفهم والقبول  : یعني" الوعي"في لسان العرب أن      ُه َوْعَي شئ َیعَي وعى ال

ه فهو واٍع  ه وقبل ن منظور، (حفظه وفهم رب الب سان الع م ). 348، 1999ل ي المعج وورد ف
ه،        : عنى الحفظ والفهم واإلدراك، یقال    الوجيز أن الوعي بم    ه وقبل وعى الشيء أي حفظه وفهم

  .أي أدرآه على حقيقته: ووعى األمر

ا                 ة علي ة ذات مستویات معرفي رى  , أما التربویون فينظرون إلى الوعي على أنه عملية عقلي في
ى    وعي یعن ون أن ال ال زیت سن وآم ا "ح ق لموضوع م م العمي سن" (الفه ون, ح ال زیت , آم

1995،50.(  

الوعي البيئي      ك ف ى ذل اه،     "Environmental Awareness"وعل ى االتج  هو الطریق إل
ة   وب نحو البيئ ابي المطل سلوك اإلیج ى ال ق إل الي فهو الطری ة، وبالت ى القيم ق إل وهو الطری

ة    ( ومي للبحوث االجتماعي ز الق ا  ). 17, 2001, المرآ ى أن   (Disinger, 1996)أم شير إل  في
إدراك الفرد لبيئته وعناصرها ومشكالتها، وهذا اإلدراك یقوم على المعرفة          : الوعي البيئي هو  

  .واإلحساس والشعور الداخلي

ادرة     : وتعرف الدراسة الحالية الوعي البيئي إجرائيًا بأنه       وادي (إدراك الطالبة لبيئة مدیریة الن
وث البيئي     التي تعيش فيها وطرق استثمار مواردها، مع إدراآها لسبل إدارة مشكالت          ) بنا  التل
  .التي تواجهها) الهواء، الماء، التربة، الغذاء، الضوضاء، الكهرومغناطيسي(

ه،                 : مشكالت التلوث البيئي   • تج عن وث أو تن سبب التل ا المشكالت التي ت ویقصد به
ي   ذه المشكالت ف ت ه شاطه، سواء آان سان ون ل اإلن ا بفع ي معظمه صل ف ي تت والت

 لظروف وطبيعة آل بيئة وأنشطتها، والتي یمكن أن         البيئة الریفية أو الحضریة وفقاً    
هذا وقد قسم العلماء التلوث إلى قسمين       . یكون للمشارآة الشعبية دور في مواجهتها     

ا ادي  : هم وث م وث(تل ذاء   : تل ة والغ اء والترب واء والم ادي   )اله ر م وث غي ، وتل
سي( وث الكهرومغناطي ضوضاء والتل وث االجتماعي) (آال ومي للبح ز الق , ةالمرآ

2001 ,17.(  
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د الجوفي  : (أخذت هذه الدراسة بتعریف : سبل إدارة مشكالت التلوث البيئي  • , محم
رین ا) 315, 2009, وآخ ي : بأنه راءات الت شطة واإلج اليب والممارسات واألن األس

ات                ى مكون وث البيئي والمحافظة عل یمكن استخدامها للحد من مصادر مشكالت التل
تخدامها واالستفادة منها من قبل األجيال الحاضرة       البيئة بصورة تسمح باستمرار اس    

  .والقادمة في مدیریة النادرة

  :تم اّتباع الخطوات التالية, لإلجابة عن أسئلة الدراسة: خطوات الدراسة

ا        .1 ة، وهم ري الدراس ة بمتغي سابقة المرتبط وث ال ات والبح ة األدبي دخل  : دراس الم
ارات التفكي         تعلم، ومه ة وسبل إدارة     المنظومي في التدریس وال ر المنظومي المختلف

  .مشكالت التلوث البيئي بكافة صورها وآيفية قياسها

انوي   .2 اني الث صف الث اء لل اب األحي ن آت ه م ي وتحليل وى العلم ار المحت سم (اختي الق
ي سادسة ) العلم دة ال ة"الوح ة البيئ ة واألنظم ام  " البيئ اني للع صل الدراسي الث للف

  .ه التعلم المتضمنةم وتحدید أوج2011/2012الدراسي 

  .إعداد الوحدة الدراسية المختارة وفق المدخل المنظومي .3

دریس موضوعات وحدة             .4 م لت ل المعل ة    "إعداد دلي ة واألنظمة البيئي باستخدام  " البيئ
  .المدخل المنظومي

  :إعداد أداتي الدراسة وهما .5

ة  • ر المنظومي المختلف ارات التفكي ار مه ات(اختب ل المنظو–إدراك العالق ات تحلي  –م
  ). تقویم المنظومات-ترآيب المنظومات

ة صورها                 • وث البيئي بكاف سبل إدارة مشكالت التل وث (مقياس الوعي ب  –الهواء : تل
اء ة–الم ذاء– الترب ضوضاء– الغ سي– ال وث الكهرومغناطي ن ) التل ق م ، والتحق

  .صدقهما وثباتهما

ى مجموعتين، إحداهما        .1 سم إل ل  : اختيار مجموعة الدراسة، بحيث تق المجموعة  تمث
ًا  درس وفق ابطة ت رى ض ومي، واألخ دخل المنظ ًا للم درس وفق ي ت ة الت التجریبي

  .للطریقة التقليدیة المعتادة

افؤ      .2 ن تك ق م ًا والتحق ة قبلي وعتي الدراس ى مجم ة عل ي الدراس ق أدات تطبي
  .المجموعتين

ة      .3 ومي والمجموع دخل المنظ تخدام الم ة باس ة التجریبي ة الدراس دریس لمجموع الت
  .ة باستخدام الطریقة المعتادةالضابط
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  .تطبيق أداتي الدراسة على مجموعتي الدراسة بعدیًا .4

  .رصد نتائج الدراسة ومعالجتها إحصائيًا لمناقشتها وتفسيرها .5

  .تقدیم التوصيات والمقترحات على ضوء ما تسفر عنها الدراسة من نتائج .6

  :الخلفية النظریة لمتغيرات الدراسة

  :في التدریس والتعلمالمدخل المنظومي : أوًال

ى                نظم إل دخل ال في  " جيمس فن   "ترجع المحاوالت األولى لتصميم األنظمة التدریسية وفق م
سية الستخدامها في          األربعينيات والخمسينيات من القرن العشرین، إذ قام بتصميم أنظمة تدری

ة                  ه ُمؤسس حرآ ى أن ه عل  تصميم   مجال التدریب العسكري والصناعي واإلداري، لذا ُینظر إلي
غير أن هذه الحرآة اتسعت خالل الستينيات والسبعينيات على أیدي آثير من             . أنظمة التدریس 

اثي       ل بن دریس مث اء تصميم الت ي برجز   (H. B. Banathi)علم  (Leslie Briggs) وليزیل
، وغيرهم، وأصبح هذا المدخل ُیستخدم بكثرة في التربية والتعليم لتصميم           (Gagne)وجانييه  
  ).109، 2001عزو عفانة، جمال الزعاتين، (والمقررات الدراسية المختلفة التدریس 

  Systematic Approach: مفهوم المدخل المنظومي

أن     ول ب دخل المنظومي  "یمكن الق سفة   " الم ه أسلوب     A philosophyهو فل ر من  Aأآث
Technique . وهو الطریقةThe Wayدأ   التي یقترب بها الفرد من مشاآله في الحياة، و یب

سالم مصطفى،       (في معالجتها ُمقابل الحلول المعروفة الموجودة        د ال رى  ). 573،  2009عب وی
ة،  ( د الحيل ه ) 2003محم ة        "بأن ر المتداخل ن العناص ة م ن مجموع ألف م ل یت ان متكام آي

والمترابطة تبادليًا والمتكاملة وظيفيًا، تعمل بانسجام وتناغم وفق نسق معين من أجل تحقيق                
ر      أهداف مشتر  ى تغي ؤدي إل ام ی آة محددة، وأي تغير أو تطویر أو تعدیل على أي مكونات النظ

ام  ل النظ ي عم ات       ". ف ة مكون ع آاف ابي م ل اإلیج ى التعام ؤدي إل ذي ی دخل ال ك الم و ذل وه
ة یأخذ من               المنظومات التي تعمل في تناغم وتآزر، بحيث یعمل آل مكون منها آمنظومة فرعي

ا                   بقية المكونات ویعطيها بحيث     أثير مكوناته ر من مجموع ت ي أآب ة الكل أثير المنظوم  یكون ت
  ).17، 2005أمين فاروق فهمي، (

من هنا فالمدخل المنظومي یعتمد على النظرة الكلية للموضوع من خالل منظومة عامة تتبعها              
ات    دخالت ومخرج ه م دد ل ام وتتح ات النظ ين جزئي ات ب ى العالق د عل ة، تعتم ات فرعي منظوم

ى          )357،  2004محمد صقر،    ( ضًا عل د أی ذا یعتم ادئ من خالل         "، وه اهيم أو المب تنظيم المف
ادئ        اهيم والمب ين المف ات ب ع العالق ى جمي وي عل ة تحت م متفاعل ام   . نظ بح نظ الي أص وبالت
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ة      اهيم المتقاطع ى المف د عل ذي یعتم ة ال اء المنظوم اهيم هو حجر األساس في بن ذلك . المف وب
م . العالقات البينية بين المفاهيمیبتدئ المدخل المنظومي بتحدید     اء    /ویكون دور المعل ة هو بن ـ

ب ا الطال ي تعلمه سابقة عن الموضوع والت ات ال دأ بالمعلوم ة تب اهيم مغلق ي /خریطة مف ة ف ـ
وهذا یعني أن المدخل المنظومي معناه النظرة الشمولية للموقف وإدراك آل         . السنوات السابقة 

ا ی شابكها مم ا وت ه وارتباطه صورة  مكونات ة ب ة التعليمي ویر العملي اءة وتط ع آف ى رف ؤدي إل
  ).11، 2006رضا السعيد، محمد النمر، " (منظومية شاملة

ه         اهيم أو الموضوعات       : ویمكن تعریف المدخل المنظومي في التدریس والتعلم بأن دراسة المف
ره           ين أي مفهوم أو موضوع وغي ات ب ة العالق ا آاف من  من خالل منظومة متكاملة تتضح فيه

ا سوف              /المفاهيم أو الموضوعات مما یجعل الطالب      ـة قادرًا على ربط ما سبقت دراسته مع م
الم إلعداده في         یدرسه في أي مرحلة من مراحل الدراسة من خالل خطة محددة وواضحة المع

ين    ين أو تخصص مع نهج مع ل،  (م د خلي الي  ). 287، 286، 2001محم شكل الت ح ال ویوض
  :المدخل المنظومي

  

  
  
  
  

  المدخل المنظومي في التدریس والتعلم) 2(شكل 

  
تعلم          دریس وال دخل الخطي في الت دخل المنظومي عن الم  Linearوبهذا المعنى یختلف الم

Approach   ،ابع وعات بالتت اهيم أو الموض دریس المف تم بت ي یه دخل الخط ث إن الم  حي
  :ویوضح الشكل التالي المدخل الخطي

  

  
  

  

   التدریس والتعلمالمدخل الخطي في) 3(شكل 

 )2( مفهوم )4( مفهوم

 )3( مفهوم

 )1( مفهوم

 مفهوم
)1( 

 مفهوم
)2(

 مفهوم
)3(

 مفهوم
)4( 
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  :أهداف المدخل المنظومي في التدریس والتعلم

تعلم       دریس وال ي الت ومي ف دخل المنظ ذ بالم داف األخ از أه ن إیج ي،  (یمك اروق فهم ين ف أم
شوان،    (،  )18،  2006رضا السعيد، محمد النمر،     (،  )8،  2001 نضال  (،  )54،  2007تيسير ن

  :فيما یلي) 126-123، 2010الطعاني، 

 .لية التدریس والتعلمزیادة فاع .1

 .زیادة قابلية المواد الدراسية للتعلم لدى الطالبات .2

ومي   .3 ر المنظ ارات التفكي ة مه ة (تنمي ل المنظوم ات داخ ل –إدراك العالق  تحلي
 ). تقویم المنظومات– ترآيب المنظومات –المنظومات 

 .تنشئة جيٍل قادٍر على التعامل اإلیجابي مع النظم البيئية التي یعيش فيها .4

م      .5 ن أه و م ذي ه داع ال ى اإلب وًال إل ویم وص ب والتق ل والترآي ارات التحلي ة مه تنمي
 .مخرجات أي نظام تعليمي ناجح

 .زیادة قدرة الطالبات على الربط بين المفاهيم والموضوعات المختلفة .6

  :مرتكزات المدخل المنظومي في التدریس والتعلم

ى   تعلم عل دریس وال ي الت دخل المنظومي ف ز الم ي  یرتك نفس المعرف م ال ات عل ن نظری دد م ع
(Cognitive Psychology)     ة ساب المعرف ة اآت ة بكيفي  التي تهتم بالعمليات العقلية المتعلق

ر              تعلم والتفكي فنجد أن   . وتنظيمها وتخزینها في الذاآرة مع استخدامها في تحقيق المزید من ال
ة             ة الموجودة        أوزوبل ذآر أن التعلم ذي المعنى یحدث نتيجة تفاعل المعرف دة مع المعرف الجدی

رد دى الف د    . ل ذا یؤآ صودة، وبه ة ومق صورة منظم تم ب ات ی ساب المعلوم ي أن اآت ذا یعن وه
ا                        ضًا م ذا أی ات، وه ا من عالق ا بينه ة فيم شابكية متداخل ة ت اهيم بطریق اء المف أوزوبل على بن

دریس           دخل المنظومي في الت ه الم ه عّرف ال           . یقوم علي ا نجد أن جان بياجي ط   آم ه رب تعلم بأن
م               ة سابقة، وأن دور المعل ة   -المعلومات الجدیدة بما لدى الفرد من معرف ة البنائي ًا للنظری  -طبق

ًال عن           . هو التيسير والمساعدة في بناء المعرفة      ات نق ذه النظری رز ه سعيد،    : (ومن أب رضا ال
شوان،    ) (2006حسن زیتون، آمال زیتون،     (،  )18-12،  2006محمد النمر،    ، 2007تيسير ن

  :ما یلي) 54-55

  : النظریة البنائية

ذه    ع ه دخل المنظومي م اق الم دى اتف ضح م ائي یت تعلم البن يم وال ى خصائص التعل النظر إل ب
  :المبادئ، منها
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 .التأآيد على بناء المعرفة •

 .التأآيد على مهارات التفكير المنظومي وحل المشكالت •

 .ات والتشجيع عليهاتقدیم الرؤى المتعددة وتمثيالت المفاهيم والمحتوی •

توفير األنشطة واألدوات والبيئات لتعزیز القرارات فوق المعرفية والتحليل والتنظيم             •
 .والتأمل البنائي

   Associations Memory Theory: نظریة الذاآرة االرتباطية

اء المعرفي آمجموعة من                         شابكة، حيث تصف البن ة مت اهيم بطریق اء المف ى بن وهي تؤآد عل
اهيم و دخل          المف ه الم وم علي ا یق ضًا م ذا أی ا، وه ا بينه ة فيم شابكة والمتداخل ات المت العالق

  .المنظومي في التدریس

  The Elaboration Theory :النظریة التوسعية

يم    ى تنظ ع، بمعن ستوى الموس ى الم ه عل ية وتعليم ادة الدراس وى الم يم محت الج تنظ وهي تع
 بحيث تكون هذه المعلومات وحدة دراسية أو      وتعليم أآثر من مفهوم أو مبدأ في الوقت نفسه،        

دخل المنظومي                      ه الم وم ب ا یق منهاجًا تعليميًا یدرس في سنة أو فصل دراسي أو شهر، وهذا م
  .في التدریس

ا                   د عليه دخل المنظومي یعتم نفس المعرفي أن الم م ال ات عل سابق لنظری یتضح من العرض ال
د          ه في الت م        اعتمادًا آامًال وأنها تعتبر مرتكزات ى معل ذا فعل تعلم، ل وم     /ریس وال اء والعل ة األحي ـ

ى یمكن                        ة ذات معن ات وصيغ وتراآيب منظومي اهيم في عالق البيئية أن یعمل على تنظيم المف
  .تمثلها واستيعابها، حتى ال تكون عرضة للنسيان

  ):Systemic Teaching) www.Jubsi.com: التدریس المنظومي

نظم      دخل ال ق م صميمها وف تم ت ي ی سية الت اليب التدری د األس ومي أح دریس المنظ صد بالت یق
System Approach     تم ذي ی م ال ، لذلك فإن التدریس المنظومي یعتمد على التخطيط المحك

دریس              . في خطوات منطقية متسلسلة    ة الت ار عملي ة باعتب دریس آمنظوم ى الت ویمكن النظر إل
ة            تتضمن عدة مكونات تت  دریس، وهي جزء من منظوم ة الت ل واحد هو عملي ًا في آ كامل مع

ة        ة التعليمي ة العملي أآبر هي منظومة المنهج، وهي منبثقة من منظومة أشمل وأّم هي منظوم
  .التعلمية، وهكذا
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ذا                         ة تصميم ه سابق یوضح آيفي دریس وفق العرض ال ة الت ال شك أن توضيح مفهوم منظوم
ة موجه  الل عملي ن خ دریس م داف الت ى Directed Process Goalsة باأله ستند إل  وت

ة        . المنطق والعقالنية واإلبداع في الوقت نفسه      رة في التربي لذا أصبح مدخل النظم یستخدم بكث
اروق فهمي،      (والتعليم لتصميم التدریس والمقررات الدراسية المختلفة، وسنذآر منها          ين ف أم

  :ما یلي) 126-41، 2006رضا السعيد، محمد النمر، (، )10، 2001

  

  :استخدام مدخل النظم في تصميم منظومات التدریس) أ
اءة               أعلى درجة من الكف دریس لتعمل ب ة الت وهي تشير إلى تلك العملية النسقية لتصميم أنظم

ين      الب أو الدارس م الط ة تعل سهيل عملي ي ت ة ف ات     . والفاعلي دیم مخطط الل تق ن خ ك م وذل
ة البوص         سية تعمل بمثاب ا التخبط               منظومية تدری نهج، وتجنبهم م وواضع الم ل من المعل لة لك

ة             ولكي  . والعشوائية، بحيث یتم توجيه العملية التعليمية التعلمية نحو تحقيق األهداف المطلوب
  :تتم هذه العملية، البد من االستعانة بمستویين من النماذج، هما

  Micro Level: المستوى المصغر .1

 .يومية والوحدات الدراسيةوهي نماذج تستخدم لتصميم الدروس ال

  Macro Level: المستوى المكبر .2

  . وهي نماذج تستخدم لتصميم البرامج والمقررات الدراسية

 

  :استراتيجيات إدخال المدخل المنظومي في التدریس والتعلم) ب
  :استراتيجية بعيدة المدى .1

يم األس   ة التعل ة مرحل ن بدای تعلم م دریس وال ي الت ومي ف دخل المنظ ال الم اسي إدخ
 .وحتى نهایة مرحلة التعليم الجامعي

  :استراتيجية قصيرة المدى .2

ل    ن مراح ة م ي أي مرحل ة ف ى المنظومي ة إل ن الخطي ات م ل الطالب تم تحوی ا ی وفيه
ددة       ة مح الل خط ن خ ك م تم ذل نهج، وی ي أي م نهج أو ف ل م ي آ ام، وف يم الع التعل

 .وواضحة المعالم، وآلتاهما مطلوبتان وتسيران جنبًا إلى جنب
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  أهم االختالفات بين التدریس المنظومي والتدریس التقليدي )1(جدول 

  التدريس التقليدي  التدريس المنظومي عناصر التدريس

   أهداف التدریس-1

ورة   - ي ص دها ف تم تحدی ی
رات   ل التغي لوآية تمث س
لوك ن س ة م  المتوقع

  .المتعلمين

ورة     - ي ص دها ف تم تحدی ی
عبارات عامة تمثل ما ینبغي      

ان     هأن یؤدی   المتعلم داخل مك
  .الدراسة

 اختيار المحتوى -2
  وتنظيمه وتحليله

ن   - ة م ه مجموع شارك في ی
صين   راء المتخص الخب
صميم   ي ت ویين ف والترب

  .البرامج

سؤولة عن ت - ة م ه هيئ وم ب ق
يس    ة ل وم والبيئ يم العل تعل
دیهم   ون ل ضرورة أن تك بال

  .خبرة في مجال التصميم

   طرق التدریس-3

تراتي عتوض - دة اس جيات  ع
ة    ة متنوع ة تربوی علمي
للتدریس تتوفر فيها جميع    
  .األساليب العلمية الالزمة

تراتيجيات  - ع اس تم وض ال ی
دریس،    ة للت ة تربوی علمي
ى        وغالبًا ما یقتصر األمر عل

  .الشرح التقليدي

تكنولوجيا التعليم -4
  والوسائل التعليمية

ا دور  - تم مله م وی ه
اختيارها واستخدامها على  

داف مح  وء أه ددة ض
  .ووفق قواعد معينة

تكون محددة االستخدام، وال       -
وء  ى ض ا عل تم اختياره ی

  .أهداف تربویة محددة

   التقویم-5

ار   - ي االعتب دخل ف ی
ذي    شامل ال ه ال بمفهوم
ائي   ویم البن ضمن التق یت
سم  ائي، ویت والنه

  .باالستمراریة والتنوع

ات  - ام باالمتحان تم االهتم ی
ه    ویم بمفهوم يس التق ول

شامل،  ي وال ي  ه تم ف ي ت الت
ل فصل دراسي، وال      ة آ نهای

  . االستمراریةاتتوفر فيه
  
  ):البيئة واألنظمة البيئية(أهمية استخدام المدخل المنظومي في تدریس وحدة ) ج

ي صورة     ارف ف رات والمع دم الخب و یق رى، فه داخل األخ ف عن الم ومي یختل دخل المنظ الم
ا یوضح البن              ا، مم ا بينه ات فيم رز العالق وى       منظمة تب ة للمحت ة والتنظيمي ة الهيكلي ه    . ي ا أن آم

رات في صورة منفصلة عن                     دم الخب ة ُتق یراعي التنظيم الفعال للخبرات، بينما المداخل الخطي
ام معرفي             ى رآ ؤدي إل بعضها مما یؤدي إلى اآتساب الطالبات لخبرات متناثرة غير مترابطة ت

ة      ر وظيفي دریس    فمن خالل استخ   . مجزأ، أي أنها ُتقدم خبرات غي دخل في ت ذا الم   وحدة دام ه
  :تتمكن الطالبة من القيام بما یلي" البيئة واألنظمة البيئية"

اهيم                   • رار للمف ًا دون تك ا مع ين الموضوعات وربطه ة ب إدراك العالقات الترآيبية والمنطقي
 .والموضوعات البيئية داخل محتوى المنهاج
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ادرة         • شاملة         تنمية قدرتها على التفكير المنظومي بحيث تكون ق ة المستقبلية ال ى الرؤی  عل
 .ألي موضوع دون أن تفقد جزئياته

ویم   • ب والتق ل والترآي ومي آالتحلي ر المنظ ا للتفكي ارات العلي ى المه درتها عل ة ق تنمي
 .المنظومي وصوًال إلى اإلبداع الذي هو من أهم مخرجات أي نظام تعليمي ناجح

 .بل إدارة مشكالت التلوث البيئياآتساب مهارات التفكير المنظومي وتنمية وعيها بس •

ة   "إعطاء منظومة عامة لوحدة     • ة واألنظمة البيئي سها، ویمكن أن     " البيئ التي سيتم تدری
ل                    ة لك ان األجزاء المختلف ة لبي تشتق من هذه المنظومة مجموعة من المنظومات الفرعي

 .موضوع من موضوعات محتوى الوحدة على حدة

ة ال   ت الحاج دم، آان ا تق ى ضوء م دة  وعل داد وح ة إلع ة "ملح ة البيئي ة واألنظم ق " البيئ وف
  . المدخل المنظومي

دوات          ة والن دورات التدریبي دت ال د ُعق تعلم فق دریس وال ي الت دخل ف ذا الم ة ه رًا ألهمي ونظ
، 2006رضا السعيد، محمد النمر، (، )288، 2001محمد خليل، (والمؤتمرات العلمية، ومنها   

188-197:(  

ز          دورة تدریبية بقسم ا    .1 ة عين شمس، باالشتراك مع مرآ وم بجامع ة العل اء، بكلي لكيمي
 .م98/1999التدریب الرئيسي وبعض اإلدارات التعليمية في العام الدراسي 

ـة من خالل عقد عدة دورات تدریبية عن التقویم المنظومي          / معلم 3000تدریب حوالي    .2
وقد نظم   . لجمهوریة والتدریس باالتجاه المنظومي للمعلمين والموجهين بمحافظات ا       –

ع وزارة  ة عين شمس باالشتراك م وم بجامع دریس العل ز تطویر ت دورات مرآ ذه ال ه
 .م1999/2000التربية والتعليم في العام الدراسي 

وم في              /تدریب حوالي أربعة آالف معلم     .3 م العل دریس وتعل ـة عن االتجاه المنظومي في ت
 .م2000/2001العام الدراسي 

ة                  تدریب طالب الفرقة ال    .4 ا، وطالب الفرق وم بجامعتي عين شمس وبنه ة العل ة بكلي ثاني
ام الجامعي                       ویم المنظومي خالل الع ى التق ة عين شمس عل وم بجامع الثالثة بكلية العل

 .م2000/2001م، 99/2000

تعلم خالل عام                    .5 دریس وال دخل المنظومي في الت م 2002ُعقدت سبع ندوات تناولت الم
 جامعة أسيوط  –جامعة جنوب الوادي    (ت المصریة   منها ست ندوات ُعقدت في الجامعا     

ة    – جامعة عين شمس       – ة المنوفي ة جرش            )  جامع دوة الخامسة في جامع دت الن وعق
ي   األردن ف ام        , م24/4/2002ب الل ع عة خ دوة التاس ة والن دوة الثامن دت الن ا ُعق آم

ا (م 2003 ة المني ين شمس –جامع ة ع شرة  ) جامع ة ع رة والحادی دوتين العاش ، والن
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دوات خالل عام     ) جامعة المنيا –الجزائر  (م  2004ل عام   خال م 2005، و عقدت ثالث ن
ين شمس ( ة ع ادي–جامع اء بالمع ول )  مدرسة العلي ة عشرة ح دوة الرابع ا الن ومنه

دت في              ة والتي ُعق وم البيئي م العل دریس وتعل م 30/11/2005المدخل المنظومي في ت
ي  ة ع ة بجامع وث البيئي ات والبح د الدراس ى  . ن شمسبمعه دوة إل ذه الن دفت ه د ه وق

ة               ل التجرب عرض تجربة المدخل المنظومي في تدریس بعض المواد المتعلقة بالبيئة مث
دخل            ات الم أهم تطبيق ف ب ى التعری دفت إل ا ه صناعات، آم ب ال ات وط ة والنب البيئي

ة       وم البيئي ة                  . المنظومي في العل ى البيئ اظ عل ين الحف ة ب ة الوثيق ى العالق ا أآدت عل آم
 .والفكر المنظومي لدى أفراد المجتمع

تعلم            .6 دریس وال ؤتمر العربي األول     : مؤتمرات ُعقدت حول المدخل المنظومي في الت الم
وم               دریس العل ز تطویر ت ه مرآ ذي نظم تعلم ال دریس وال حول االتجاه المنظومي في الت

رة من     ر عام    فبرا18 -17باالشتراك مع المكتب اإلقليمي لليونسكو، بالقاهرة في الفت ی
وم                2001 دریس العل ز تطویر ت م، والمؤتمر العربي الثاني والثالث والرابع ونظمه مرآ

ة   دول العربي ة ال ه جامع د نظمت ي الخامس فق ؤتمر العرب ا الم ين شمس، أم ة ع بجامع
ي      ه ف ومي وتطبيقات دخل المنظ ول الم ي األول ح صري األردن ؤتمر الم اهرة، والم بالق

ه         العلوم المختلفة بجامعة إربد      د نظمت سادس فق ؤتمر العربي ال األهلية باألردن، أما الم
 .جامعة مصر الدولية

ًا   ون دافع ا تك رة لعله ذه الفت ؤتمرات خالل ه دورات والم دوات وال ذه الن تعراض ه م اس د ت وق
  .للباحثين نحو رؤى جدیدة وتطبيقات جدیدة لهذا المدخل

وم       آما ُأجریت العدید من الدراسات والبحوث لقياس فاعلية ا         دریس العل لمدخل المنظومي في ت
راهيم       د اهللا إب ة عب حت دراس د أوض ة، فق اه    (المختلف ول االتج ي األول ح ؤتمر العرب الم

وقد أعد   . أهمية المدخل المنظومي في العلوم البيولوجية     ) 165-161:، ص 2001المنظومي،  
ة ا              سان، ومنظوم ة   الباحثان وحدات دراسية للتعليم العام مثل منظومة جسم اإلن ة والوراث . لبيئ

اه         (وفي السياق نفسه جاءت دراسة جميل منصور الحكيمي          ؤتمر العربي األول حول االتج الم
دریس               )193، ص 2001المنظومي،   دخل المنظومي في ت ر الم ، والتي حاولت التعرف على أث

ل          واهر وح سير الظ اهيم وتف ساب المف ستوى اآت ة لم ة العلمي م المعرف ي تعل اة ف وم الحي عل
ت واالحتفاظ بالتعلم وتنمية الميول نحو العلوم لدى طلبة الصف السابع في محافظ تعز    المشكال

ة وزعوا في مجموعتين           ) 240(باليمن، وقد تكونت عينة الدراسة من        ًا وطالب ة  (طالب تجریبي
ابطة وعتين        )وض ين المجم صائيًا ب ة إح روق دال ود ف ى وج ة إل ائج الدراس ارت نت د أش ، وق

ة ف ضابطة والتجریبي و   ال ول نح شكالت والمي ل الم واهر وح سير الظ اهيم وتف ساب المف ي اآت
ة        ة المجموعة التجریبي زوري             . العلوم لصالح طلب ي الجن ر عل ا أآدت دراسة مني ؤتمر  (آم الم

على أهمية المدخل المنظومي     ) 345-343:، ص 2001العربي األول حول االتجاه المنظومي،      
  .في دراسة البيولوجيا
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و  د أب ا دراسة محم ل أم وح خلي داخل  ) 316-259, 2001(الفت م الم د أه ى تحدی د سعت إل فق
انوي في بعض      " اإلنسان والبيئة "التدریسية المناسبة لتدریس وحدة      لطالب الصف األول الث

اهرة   (المحافظات المصریة    ة    –الق وم  – القليوبي ى وجود            ).  الفي ائج الدراسة إل د أشارت نت وق
وعتين   ين المجم صائيًا ب ة إح روق دال ضابطة(ف ة وال و  ) التجریبي اه نح ي التحصيل، واالتج ف

ة    ة التجریبي صالح المجموع ة ل دة      , البيئ الب لوح ة الط ى أن دراس دل عل ذا ی سان "وه اإلن
ة دخل     " والبيئ ا ال ة ومنه اء المختلف دریس األحي داخل ت ى ضوء م ا عل دیلها وتنظيمه د تع بع

وأوصت الدراسة  . هم نحو البيئة  المنظومي، أدى إلى زیادة قدرة الطالب على التحصيل واتجاه        
ر                  ة التفكي تالئم مع تنمي بضرورة تخطيط وتنظيم محتوى مناهج األحياء للمرحلة الثانویة بما ی

واستكماًال لهذا الجهد في مجال قياس فاعلية المدخل المنظومي في التدریس أعّد          . لدى الطالب 
د صقر  و ) 2004(محم دخل المنظ ة الم اس فعالي ى قي دفت إل ة ه دة دراس دریس وح ي ت مي ف

دخل               " آيمياء الماء " اتهم نحو الم ة واتجاه على التحصيل وبقاء أثر تعلم طالب الثانویة العام
دخل المنظومي . المنظومي ارة وفق الم دة المخت ان الوح د الباحث ق هدف الدراسة أع ولتحقي

ضابطة فقد وقام بتدریسها لطلبة المجموعة التجریبية وفق هذا المدخل، أما طلبة المجموعة ال           
ة              , درسوا الوحدة وفق الطریقة المعتادة     روق ذات دالل ى وجود ف وقد أشارت نتائج الدراسة إل

ل               إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجریبية وطلبة المجموعة الضابطة في آ
ة                      صالح طلب دریس ول دخل المنظومي في الت اه نحو الم من االختبار التحصيلي ومقياس االتج

شوان         . وعة التجریبية المجم ود ن سير محم ائج مشابهة      ) 91, 47, 2007(وتوصلت تي ى نت إل
ة استخدام               , لنتائج الدراسات المشار إليها أعاله     ى فاعلي ى التعرف عل حيث هدفت دراستها إل

دى              وم ل ر العلمي واالتجاهات نحو العل ة التفكي وم في تنمي دریس العل المدخل المنظومي في ت
سادس األ  صف ال ة ال زةطلب ذ   , ساسي بغ ن تالمي ة م ى عين تها عل ة دراس رت الباحث ث أج حي

ا                   غ عدد أفراده الصف السادس األساسي من مدرستين في بيت حانون بمحافظة شمال غزة بل
ابطة    ) 82( ة وض وعتين تجریبي ى مجم سمت إل ث ُق ذة، حي ذًا وتلمي ار  , تلمي ق اختب م تطبي وت

ثم قام معلم الصف  , لي عليهم في بدایة التجربةالتفكير العلمي ومقياس االتجاه نحو العلوم القب 
اح    (بتدریس وحدة    دخل المنظومي         ) الضغط الجوي والری ة باستخدام الم , للمجموعة التجریبي

ادة         ة آشفت        , بينما درست المجموعة الضابطة نفس الوحدة بالطریقة المعت ة التجرب وفي نهای
طات      ين متوس صائيًا ب ة إح روق دال ود ف ن وج ة ع ائج الدراس ة  نت ذ المجموع ات تالمي  درج

ر العلمي                           ار التفكي اد اختب د من أبع ل بع دها في آ ارة وبع دریس الوحدة المخت ل ت التجریبية قب
ار         ين            , واالختبار آكل، وذلك لصالح التطبيق البعدي لالختب ة إحصائيًا ب روق دال ى وجود ف وإل

ار      متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجریبية وتالميذ المجموعة الضابطة          في آل من اختب
  .ومقياس االتجاه نحو العلوم وذلك لصالح تالميذ المجموعة التجریبية, التفكير العلمي

  

  :یتضح من العرض السابق لهذه الدراسات والبحوث ما یلي
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ة         • رات التابع ن المتغي د م ى العدی تعلم، وعل دریس وال ي الت ومي ف دخل المنظ ة الم فاعلي
  ..).حل المشكالت, االتجاهات, الميل, ثر التعلمبقاء أ, التفكير العلمي, التحصيل(

سابقة    • وث ال ات والبح ن الدراس رق أي م م تتط احثين –ل م الب دود عل ي ح اس –ف ى قي  إل
ل   –إدراك العالقات : فاعلية المدخل المنظومي على مهارات التفكير المنظومي التالية         تحلي

ویم المنظومي    – ترآيب المنظومات   –المنظومات ى قياس    ,  التق سبل إدارة      أو حت وعي ب  ال
ة  ي التالي وث البيئ شكالت التل وث: م واء: تل اه–اله ة– المي ذاء– الترب ضوضاء– الغ  – ال

سي ا, الكهرومغناطي ام به ة القي ذه الدراسة أهمي ا أعطى ه ذا م د . وه احثين ق ر أن الب غي
اب  ة لكت داد المخططات المنظومي ة إع ي آيفي سابقة ف استفادا من الدراسات والبحوث ال

ة صاحبةالطالب ل الم ومي ,  وأوراق العم ر المنظ ارات التفكي ار مه م واختب ل المعل ودلي
 .ومقياس الوعي

 

  :التفكير المنظومي ومداخل تنمية مهارته: ثانيًا
  

سائد في مدارسنا             ى اآلن –ُیظهر الواقع التعليمي أن التفكير الخطي هو ال ه من    –حت ا ُیقدم  بم
ه       وال یو , مفاهيم وموضوعات ُمنفصلة عن بعضها     فر الفرص الكافية للتفكير المنظومي وتنميت

ر         / ولهذا البد من إیجاد مواقف تعليمية     , لدى الطالب  ى التفكي تعلمية من أجل تدریب الطالب عل
ب         ل وترآي ة وتحلي ا إدارك العالق ن خالله ون م ف یتعلم ة مواق الل مواجه ن خ ومي م المنظ

ا  ات وتقویمه تعل   . المنظوم دیث أن ی دریس الح ب الت ث یتطل م   حي اء فه ر وبن الب التفكي م الط
وه   ذي تعلم وى ال اهيم , (Raghavan & Glaser, 1995, 58)المحت دیم المف فتق

ة أن                       در أهمي ًا بق يس ُمهم اهج الدراسة ل وى المن والموضوعات البيئية للطالب من خالل محت
ت یكون محتوى المنهج من حيث المستوى والتنظيم وسيلة لتنمية مهارات التفكير لدى الطالبا          

  ).112, 2006, محمد النمر, رضا السعيد(

ة     م األهداف التربوی , وال خالف على أن التعليم من أجل التفكير أو تعليم مهارات التفكير من أه
ا                ا، مم ى تحقيقه دول إل سعى ال وهو ما یعد هدفًا رئيسًا من أهداف تدریس العلوم البيئية التي ت

ة ال     اليب التعليمي الطرق واألس وض ب ب النه ساب      یتطل ر واآت ة التفكي ى تنمي ساعد عل ي ت ت
تعلم               يم وال د  . مهاراته المختلفة التي تسعى دراسة العلوم البيئية إلى تحقيقها لمواصلة التعل وق

د   (أشار   ساعد              ) 397, 2000, جابر عبد الحمي رن الحادي والعشرین أن ن ات الق ى أن متطلب إل
  .المتعلمين على أن یبدعوا ویبتكروا

ي ق ب ا التفری ومي ویمكنن ر(ن مفه ر(و) التفكي ارات التفكي ك أن , )مه ر(ذل ة ) التفكي ة آلي عملي
ار أو               نقوم عن طریقها بمعالجة عقلية للمدخالت الحسية والمعلومات المسترجعة لتكوین األفك
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ة والحدس            , الحكم عليها  سابقة والمعالجة الواعي رة ال ا    , وتتضمن اإلدراك والخب وعن طریقه
ستخدمها عن        : "فهي) هارات التفكير م(أما  . تكتسب الخبرة معنى   عمليات محددة نمارسها ون

ل ات مث ي معالجة المعلوم صد ف شكلة: ق د الم ارات تحدی ویم , مه ل وترآيب وتق ارات تحلي مه
  ).155, 2006, ثناء عودة, عبد الرحمن السعدني..." (المنظومات

صف           ر ب ارات التفكي ة مه داخل لتنمي ة م اك ثالث ى أن هن ون عل ر  ویجمع التربوی ة والتفكي ة عام
ون   : (المنظومي بصفة خاصة وهي    رحمن        2003, حسن زیت د ال ؤاد   19, 1999؛ فتحي عب ؛ ف

  ).311, 2010, قالدة

ة              : التعليم المباشر للتفكير  : المدخل األول  .1 رامج خاصة لتنمي تم من خالل تصميم ب ی
  .التفكير بأنواعه المختلفة بشكل مباشر وصریح بعيدًا عن المقررات

ع         :الدمج في تعليم التفكير   : نيالمدخل الثا  .2 ر من خالل تضمينه في جمي  تنمية التفكي
اه المفضل            ) المحتوى الدراسي  (المقررات الدراسية    شكل مباشر وصریح وهو االتج ب

  .لدى العدید من التربویين

  .تعليم مهارات التفكير: التعليم من أجل التفكير: المدخل الثالث .3

دم  ا ق اس(آم سون وتوم رق  ) Johnson & Tomas, 1992, جون ات لط سة مقترح خم
  :التدریس التي تحقق تنمية مهارات التفكير، هي

  .مساعدة المتعلمين على تنظيم معلوماتهم واستخدام خرائط المفاهيم لتيسير تعلمهم .1

تدعيم المعلومات السابقة لدى المتعلمين باستخدام تنظيمات الخبرة المتقدمة بما یحقق        .2
ين الم شابهًا ب اثًال وت ات   تم ن معلوم م م دم له ا ُیق ين وم دى المتعلم سابقة ل ات ال علوم

  .جدیدة

ي            .3 رقهم ف شكالت وط ين للم ل المعلم اذج ح الل نم ن خ ات م ة المعلوم سير معالج تي
  .االستقرار واالستنتاج للوصول للحل المناسب

  .تشجيع التفكير الجيد باستخدام طرق التعلم التعاوني .4

  .ت ما وراء المعرفةتنشيط عمليات التفكير باستخدام عمليا .5

ر              ا في التفكي ر المنظومي شكًال من أشكال المستویات العلي ار التفكي ذا ُیمكن اعتب  High)ل
Order Thinking Skills)     دنيا ر ال رضا  (التي تختلف بطبيعة الحال عن مستویات التفكي

ستا    )119, 2006, محمد النمر, السعيد د أشارت بات ى أن الت (Battista, 1998)، وق ر   إل فكي
ر بصورة                    ه من التفكي المنظومي على أنه قدرة المتعلم على تكوین األبنية العقلية بصورة تنقل
ا                ان یتعامل معه د من العناصر التي آ ى العدی ه ینظر إل ذي یجعل شامل ال محددة إلى التفكير ال

ب    ن الجوان د م ي العدی شترآة ف ا م دة فيراه ا موضوعات متباع ى  , باعتباره ر إل ه ینظ أي أن
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وراألش ور متط وي أو منظ ور بني ضًا . ياء بمنظ ار أی ا أش ل(آم سين الكام ى أن ) 2002, ح إل
اذج      ل النم اء وتحلي ى بن تعلم عل درة الم و ق ومي ه ر المنظ ات Modelsالتفكي  وإدراك العالق

تفكير مفتوح ینبع من واقع إدراك ووعي       : بأنه) 2003, سعيد جابر المنوفي  (آما عرفه   . بينها
الجزء      " آلي"لة التي یواجهها الفرد فينطلق من منظور        شامل بأبعاد المشك   ل ب ومن عالقة الك

ي       الموقف الكل ا ب ل منه ة آ بعض، وعالق ضها ب زاء بع ة األج ر   . وعالق ضمن التفكي ث یت حي
  .المنظومي إدارة عملية التفكير والتفكير في التفكير

فكير المنظومي بحيث    ومن أهم مبررات األخذ بالمدخل المنظومي تنمية قدرة الطالبات على الت          
ه، أي                  د جزئيات شاملة ألي موضوع دون أن یفق ة المستقبلية ال تكون الطالبة قادرة على الرؤی

رابط        ل والترآيب              , أن ترى الجزئيات في إطار آلي مت ى التحلي ات عل درة الطالب ة ق ذلك تنمي وآ
ام تعليمي                     م مخرجات أي نظ د من أه ذي ُیع داع ال اجح  والتقویم المنظومي وصوًال لإلب ا  ,  ن آم

ع إدراك  رًا من واق ون تفكي وح بحيث یك ر المفت ة التفكي دخل المنظومي تنمي ذ بالم یهدف األخ
ي "ووعي بأبعاد المشكلة أو الموقف الذي یواجهه الفرد لينطلق من منظور      ة   " آل ومن عالق

بعض          ة األجزاء بعضها ب ل       , الكل بالجزء وعالق ا بالك ل منه ة آ ار     , وعالق ى اعتب ل   "عل أن الك
تحكم في           , تمل على خصائص غير موجود في أجزائه      یش وأن الكل أآبر من األجزاء وأن الكل ی

ة       ). 1983, توفيق مرعي  " (طبيعة األجزاء وال تفهم بمعزل عن الكل وأنها متفاعلة ودیناميكي
ة       ات متبادل ر      , وهي تهدف إلى إدراك ما بين هذه األجزاء من عالق ة في التفكي د طریق ذلك تع ل

ر      .  المشكالت والبحث العلمي   وطریقة في حل   ات التفكي ر المنظومي إدارة عملي ویتضمن التفكي
ل الموقف                ر من تحلي ا في التفكي ارات علي ة مه ه یتطلب تنمي ا أن ر، آم م  , والتفكير في التفكي ث

ه وتقویمه       اني  (إعادة ترآيب مكونات ام بالجانب     , )124, 2010, نضال الطع إن االهتم ذا ف وله
ات                العقلي وتنمية العملي   التفكير المنظومي أصبح من المتطلب ة الخاصة ب ات والمهارات العقلي

  .األساسية والمهمة في مواجهة المستقبل

ة    ية التالي ارات األساس ضمن المه ومي یت ر المنظ تنتاج أن التفكي ن اس بق یمك ا س ا : (مم رض
  ).126-120, 2006, محمد النمر, السعيد

ة الواحدة         وتعني إ  :مهارات إدراك العالقات المنظومية    .1 دراك العالقات داخل المنظوم
  :  اآلتيةوبين المنظومات األخرى وتتضمن المهارات الفرعية

  .إدراك العالقات بين أجزاء منظومة فرعية •

  .إدراك العالقات بين منظومة ومنظومة أخرى •

  .إدراك العالقات بين الكل والجزء •

ة       وتعني تحليل المنظومات الرئيسية    :مهارات تحليل المنظومات   .2  إلى منظومات فرعي
  :أي القدرة على تجزئة المادة المتعلمة، وقد تضمنت المهارات الفرعية اآلتية



  م2012 العدد األول، اإلصدار األول، یوليو                     جامعة المنوفية–مجلة البحوث البيئية والطاقة 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98

  .اشتقاق منظومات فرعية من منظومات رئيسية •

  .استنباط استنتاجات من المنظومة •

  .اآتشاف األجزاء الخاطئة في المنظومة •

ع األج            :مهارة ترآيب المنظومات    .3 ام بتجمي ى القي درة عل ة في      وتعنى الق زاء المختلف
  :بنية موحدة تجمع هذه األجزاء وتشمل

 .بناء منظومة من عدة مفاهيم •

 .اشتقاق تعميمات المنظومة •

 .آتابة تقریر حول منظومة •

ات  .4 ویم المنظوم ارة تق ذا    :مه د ه شاملة ألي موضوع دون أن یفق ة ال ي الرؤی  وتعن
  :الموضوع جزئياته وتشمل

 .ومةالحكم على صحة العالقات بين أجزاء منظ •

 .تقدیم طرق بدیلة لبناء منظومة أو تطویر منظومات •

 .الرؤیة الشاملة لموقف من خالل منظومة أو اتخاذ قرار بناًء على منظومة •

دها         وقد اقتصر االختبار المعّد في الدراسة الحالية على المهارات األربع الرئيسية التي تم تحدی
ا       خالل قائمة المهارات السابق اإلشارة إليها والمه       ل منه م    , ارات الفرعية المتضمنة بك حيث ت

ارة         ذه المه اس مدى تحقق ه ى سؤال لقي ة إل ارة فرعي ل مه ة آ ة مدى   , ترجم الي معرف وبالت
  .توافر آل مهارة من مهارات التفكير المنظومي لدى الطالبات

ين إال أن بعض           وبالرغم من أهمية المدخل المنظومي في تنمية التفكير المنظومي لدى المتعلم
رة في تحقيق األهداف المرتبطة                    ى وجود صعوبة آبي التقاریر والدراسات الميدانية أآدت عل

ر    ارات التفكي ة مه ى       , بتنمي سعى إل سائد في مدارسنا، حيث ی ر الخطي هو ال ك ألن التفكي وذل
ا                  ات به ول الطالب تقدیم أآبر قدر ممكن من المعلومات والحقائق غير مترابطة بهدف حشو عق

از االخت ل    الجتي ن تحلي ا م ر العلي ستویات التفكي ي م ذاآرة وال تنم ل ال ي تثق صفية الت ارات ال ب
ا    ویم وغيره د وتق ب ونق سعدني (وترآي رحمن ال د ال ودة , عب اء ع ا (, )204, 2006, ثن رض

سعيد ر, ال د النم ي  , )113 – 111, 2006, محم دریس ف ق الت زال طرائ ه ال ت ا أوضحت أن آم
ي ت    ام وف ه ع ة بوج ة التعليمي ين     العملي ى التلق د عل اص تعتم ه خ ة بوج وم البيئي دریس العل

رین    ين مبتك داد متعلم ي إع سهم ف ي ال ت شرح النظري والت لوب المحاضرة وال تخدام أس واس
  ).141, 1997, محمد على نصر(
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ورغم حداثة المدخل المنظومي والتفكير المنظومي فقد أآدت العدید من المبادرات والدراسات             
تعلم        العالمية والعربية على    آخطوة  SATL أهمية تطبيق المدخل المنظومي في التدریس وال

ا  تعلم منه دریس وال ي الت ه ف ام ب ر المنظومي واالهتم ة التفكي ة لتنمي , (Long, 1996)مهم
(Doerr, 1996) ,) وفي ة حسانين  (, )2002, سعيد المن ين فهمي  (, )2002, بدری اني  , أم أم

ي شربيني(, )2003, فهم ي ال عي(, )2003, مح انس درس (, )2006, د نبه ویر ت ز تط مرآ
  ).2006, العلوم

  

  :المدخل المنظومي وتنمية الوعي البيئي: ثالثاًً
  

ين      انبين اثن ضمن ج رب یت ات الع ي لغ وعي ف م      , ال ظ والفه ي الحف ل ف ي یتمث دهما معرف أح
ه من              , واإلدراك ه وإدراآ م حفظه وفهم ا ت ي لم والثاني أدائي سلوآي یتمثل في التطبيق العمل

ةمع م واإلدراك        , رف ظ والفه ي الحف ل ف ي المتمث ب المعرف ين الجان ا ب ع م وعي یج ا أن ال آم
ارف                 درك من المع وظ والمفهوم والم رج  (والجانب الوجداني المتمثل في قبول المحف د ف , محم

ليمان  بحي س ددة       ). 112, 2008, ص ي متع ة فه اء التربي ر علم ات نظ ن وجه وعي م ا ال أم
ة ذات               ومتنوعة تبعاًً لتنوع خلفيا    ة عقلي ه عملي ى أن وعي عل ى ال تهم الثقافية منهم من ینظر إل

وعي یعني            , مستویات معرفية عليا   ون أن ال ال زیت م العميق لموضوع      "فيرى حسن وآم الفه
ون  , حسن" (ما اني والجمل       ). 15, 1995, وآمال زیت رى اللق ه من         "وی تم تكوین وعي ی أن ال

ك  , وآلما آان الوعي أآثر نضجًا, لتعليمخالل مراحل العمل التربوي في مختلف مراحل ا     آان ذل
, علي الجمل , أحمد اللقاني(أآثر قابلية لدعم وتوجيه السلوك الرشيد في االتجاه المرغوب فيه  

وي              ). 204, 2003 ى االصطالحي الترب ى اللغوي والمعن إذ إن , وهكذا نجد تقاربًا ما بين المعن
اط               ه ارتب ى أن وعي عل ى ال م وإدراك            آًال منهما ینظر إل ة وفه رد من معرف ي للف شاط العقل , بالن

ة    ة واالجتماعي ف الفردی ي المواق رد ف لوك الف ى س شاط عل ذا الن نعكس ه ر  , وی م یظه ن ث وم
  .الوعي دومًا في مردوده السلوآي

ة      , أما علماء البيئة فيرون أن الوعي هو الطریق إلى االتجاه          ى القيم الي  , وهو الطریق إل وبالت
س     ة        فهو الطریق إلى ال وب نحو البيئ ى            , لوك اإلیجابي المطل سياق إل ذا ال وعي في ه شير ال وی

ادئ التي           , عملية التربية  والتي تهدف إلى تزوید المتعلمين بالمعارف والمعلومات والقيم والمب
  .وصيانة مواردها والحفاظ عليها, تحثهم وتشعرهم بأهمية البيئة

ه     ي بأن وعي البيئ رف ال ه ُیع أثيرات : وعلي ة     إدراك الت ات الحي ى الكائن ة عل ة المختلف البيئي
ك من         , وتأثير هذه الكائنات على البيئة نفسها     , آاإلنسان والحيوان والنبات   ى ذل وما یترتب عل

شامل   المفهوم ال ي ب ام البيئ ى النظ لبًا عل ًا أو س نعكس إیجاب ائج ت ومي للبحوث (نت ز الق المرآ
ة ة و , )37, 2001, االجتماعي رد البيئ درك الف و أن ی ا  وه ة به شكالت المرتبط ا والم مكوناته
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(RusKey, 1994, 191)     ذه الدراسة ه في ه ات    : "، ویقصد ب سليم للعالق م واإلدراك ال الفه
ة وصيانتها            , البيئية وتوازناتها  ى البيئ اظ عل ة في الحف زام        , ودور الطالب دیها االلت ا ینمي ل مم

ساعدها   , تلوث خاصة القائم على اإلحساس والتبني والحماس لمشكالت البيئة عامة وال         وهذا ی
  ".على انتهاج أنماط من السلوك البيئي المرغوب فيه تجاه البيئة التي تعيش فيها

ا  ي بأنه وث البيئ شكالت التل صد بم ه  : ویق تج عن وث أو تن سبب التل ي ت شكالت الت ي , الم والت
شاطه        سان ون ل اإلن ا بفع ة أو        , تتصل في معظمه ة الریفي ذه المشكالت في البيئ سواء آانت ه

شطتها     ة وأن ل بيئ ة آ روف وطبيع اًً لظ ضریة وفق شارآة   , الح ون للم ن أن یك ي یمك والت
وث (تلوث مادي : سمين، هما وعليه تم تقسيم التلوث إلى ق     . الجماهيریة دور في مواجهتها    : تل
وث الكهرومغناطيسي  , آالضوضاء (وتلوث غير مادي , )الهواء والماء والتربة والغذاء  ) والتل

  ).17, 2001, المرآز القومي للبحوث االجتماعية(

ا           د عرفه ا فق د الجوفي     (أما سبل إدارته د أحم ا ) 315, 2009, وآخرون , محم األساليب  : بأنه
وث               والممارسات واألنشطة و   اإلجراءات التي یمكن استخدامها للحد من مصادر مشكالت التل

ا                   سمح باستمرار استخدامها واالستفادة منه ة بصورة ت ات البيئ ى مكون البيئي والمحافظة عل
  .من قبل األجيال الحاضرة والقادمة

دفاًً            , لقد أصبح من الثابت تربویاًً وبيئياًً      ه ه ة سبل إدارت وعي البيئي وتنمي اًً  أن تكوین ال  تعليمي
وأحد األهداف المهمة للتربية البيئية وترجع أهميته إلى أنه یقع حسب تقسيم األهداف              , تربویاًً

ة        والتي  , (David R., 1964, 99)ضمن المستوى األول من مستویات األهداف الوجداني
ساني      سلوك اإلن ى لل د  . تصف االنفعاالت الداخلية للمتعلم التي ُتعتبر المحرآات األول أشارت  وق

ة        دى            "Tabilisi"" إعالن تبليسي   "النتائج الواردة في وثيق وعي البيئي ل ة ال ى أن تنمي  إل
ة              , األفراد یعتبر الخطوة األولى الالزمة للحصول على معلومات أآثر عمقاًً عن المشكالت البيئي

ة  وتكوین االتجاهات البيئية وتنمية المهارات الالزمة للحفاظ على البيئة وحل مشكالتها ا             لحالي
دة في المستقبل     ى    . (Unesco, 1980, 14-15)ومنع ظهور مشكالت بيئية جدی د ُینظر إل فق

ه                الوعي البيئي وتنمية سبل إدارة مشكالت التلوث باعتباره نوعًا من نواتج التعلم یمكن تحقيق
دریس           د             , بشكل تلقائي نتيجة لما یبذله المعلم من جهد في الت ذل من جه ا یب ع أن م ولكن الواق

وث البيئي                       سبل إدارة مشكالت التل وعي ب ة ال وین وتنمي ى تك في التعليم ال یؤدي بالضرورة إل
ة                     , لدى الطالبات  ة ذات قيمة تربوی دافًا بيئي ا أه ك الجوانب باعتباره ى تل وعليه یجب النظر إل

ة            , تستحق بذل الجهد المخطط والمقصود     ذه العملي بمعنى أنه ال ینبغي على اإلطالق أن ُتترك ه
ال   لل ة واالرتج اًال للعفوی ون مج ب أن تك ضة وال یج ليمان(صدفة المح ل س , 12, 2010, خلي

13.(  

ة ومشكالتها            اه البيئ سلوآيات تج ائن داخل     , ومما هو جدیر بالذآر أن جوهر ال وعي الك هو ال
ًا أم سلبياًً             , الفرد ان إیجابي سلوك سواء أآ وعي        . والذي ینطلق منه ال وین ال ة تك اج عملي وتحت

ة،         لدى ال  ذلك المؤسسات االجتماعي اء األمور وآ م وأولي طالبات إلى جهود متواصلة من المعل
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وعي    , آما أنها عملية تحتاج إلى تخطيط علمي مدروس وإجراءات علمية     وین ال حتى یمكن تك
ن  و ممك ضل نح ى أف ة   , عل و البيئ يد نح ابي الرش سلوك اإلیج وین ال ى تك ساعد عل ا ی مم

وفير ا      , ومشكالتها ا یتطلب ت ة المواقف               آم راًً بتهيئ رًا ح م تفكي ل معل ر آ لفرص المناسبة ليفك
اً            ه الحق تم تعلم ا سوف ی ه بم ا سبق تعلم , المتعددة والمتنوعة التي تتيح للطالبة فرص ربط م

ة                         ى الرغب ات عل ة لمساعدة الطالب ة الوظيفي راًً من المعلومات العلمي دراًً آبي ك ق آما یتطلب ذل
ذا              , والواقعية نحو العمل اإلیجابي    ة وه ة لحل المشكالت البيئي ارات الالزم وعلى اآتساب المه

ارة حل المشكالت      ارات تتطلب مه د     , المه ویم والنق ل والترآيب والتق  Hordie, et)والتحلي
al., 1995, 308).  

اث           ن األبح د م ا العدی ي تناولته وعات الت م الموض د أه ي أح وث البيئ وع التل ل موض ذا مث ل
ات   ات والكتاب ابر (, (Brody M., 1991), (Reid Alan, 1999)والدراس د ص , محم

ة،      (, )1999،  1990 ة للبيئ دون "الهيئة العام سيد شهده   (،  ")ب ز     (, )2009, ال و الع , عادل أب
المة (, )2009 ب س اهج    , )2010, رات ة المن هام آاف رورة إس ى ض ا إل ت جميعه ي دع والت

وث البيئ           ة وعي           الدراسية بكافة مراحل التعليم في تناول مشكالت التل ى تنمي ؤدي إل شكل ی ي ب
ة نتيجة لمشكالت                        ا ومع مستقبل محفوف بالمخاطر الكوني ا وإعداده للتعامل معه المتعلم به

  ).والكهرومغناطيسي, والضوضاء, والتربية والغذاء, والماء, الهواء(التلوث البيئي 

انبثقت فكرة , ةوانطالقاًً من أهمية وجدوى استخدام المدخل المنظومي في تدریس العلوم البيئي      
ر المنظومي                  ارات التفكي دخل المنظومي ومه الدراسة الحالية في محاولة تجریب استخدام الم

دة          من وح ات ض ورها للطالب ة ص ي بكاف وث البيئ شكالت التل دیم م ي تق ة ف ة "المختلف البيئ
ة ة البيئي ي  " واألنظم ام آل ارة آنظ دة المخت وى الوح ع محت دخل المنظومي م ل الم ث تعام حي

د      ) 4 ملحق –المخطط المنظومي العام للوحدة    : انظر(مل  متكا سيًا ُیعتم دخًال تدری ه م ا یجعل مم
ه ر      , علي ى التفكي درة عل اء الق ومي إنم دخل المنظ ذ بالم داف األخ م أه ن أه ى أن م افة إل إض

شاملة لموضوع        ة المستقبلية ال المنظومي لدى الطالبات بحيث تكون الطالبة قادرة على الرؤی
زم            دون أن یفقد   ا یل داع مم  جزئياته وآذلك إنماء القدرة على التحليل والترآيب وصوًال إلى اإلب

ة  ات البيئي ة بالعالق ة وواعي ون ملم ة أن تك ل  , الطالب ائل العم ة لوس ة ومدرآ ون عارف وأن تك
  ).37, 2006, محمد النمر, رضا السعيد(لحمایة البيئة وصيانتها وإدارتها 

  

ة عن     : إجراءات الدراسة  أسئلة الدراسة، وللتحقق من فروضها، اتبعت            لإلجاب
  :اإلجراءات اآلتية

  

  :اختيار الوحدة: أوًال
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القسم "المقررة على طالبات الصف الثاني الثانوي       " البيئة واألنظمة البيئية  "تم اختيار وحدة    
ى    119من صفحة    (في مقرر األحياء    " العلمي اب المدرسي    140 إل درس في       ) بالكت ، والتي ُت

  :، وذلك لألسباب اآلتية)م2012-2011(ل الدراسي الثاني من العام الدراسي نهایة الفص

ى عدد                • ا عل ك الحتوائه مالئمة الوحدة المختارة للتدریس بالمدخل المنظومي، وذل
  .من المفاهيم والقضایا والمواقف البيئية

ة        • وعات المتنوع ية والموض ة األساس اهيم البيئي ن المف د م دة العدی واء الوح احت
  .ُتعتبر أساسًا لما ُتدرسه الطالبات في المراحل الدراسية التاليةوالتي 

ات،              • اة الطالب اشتمال الوحدة على العدید من الموضوعات والمواقف المرتبطة بحي
ل ي : مث ام البيئ ة –النظ سلة الغذائي ة – السل رم الطاق ة – ه شبكة الغذائي  – ال

 ). الكربون، النتروجينالماء، األآسجين،(الدورات البيوجيوآيميائية للعناصر 

وین                • سها تك ارتباط محتوى الوحدة بكثير من المشكالت البيئية التي ینجم عن تدری
ا              يم، مم ات الق اتجاهات، ویتطلب حلها تنمية الوعي بسبل إدارتها، والمرور بعملي

 .ینجم عنه تعدیل في قيم الطالبات

ة التي   تشتمل موضوعات الوحدة على العدید من األنشطة البيئية والت         • جارب العملي
 .یمكن أن تقوم بها الطالبات لتنمية مهارات التفكير المنظومي لدیهن

إجماع بعض معلمي ومعلمات األحياء بأن هذه الوحدة تحتاج إلى مجهود آبير في               •
 .التدریس، ألن محتواها غير ُمنظم

 

ًا دة : ثاني ياغة وح ادة ص ة"إع ة البيئي ة واألنظم دخل " البيئ ق الم وف
  :المنظومي

  :وقد تمت إعادة صياغة الوحدة الدراسية، وفق الخطوات اآلتية

  :تحدید األهداف التعليمية للوحدة، والتي تمثلت في األهداف العامة اآلتية .1

ة   • اهيم البيئي ات المف ين منظوم ة ب ة والمنطقي ات الترآيبي ات للعالق إدراك الطالب
 .األساسية والفرعية التي تتضمنها الوحدة

شاملة             تنمية قدرة الطا   • ة المستقبلية ال لبات على التفكير المنظومي من خالل الرؤی
  .ألي موضوع دون أن تفقد جزئياته، أي ترى الجزئيات في إطار آلي مترابط

 .تهيئة جيل قادر على التعامل اإلیجابي مع البيئة والنظم البيئية التي یعيش فيها •
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د    • ومي عن دخل المنظ تخدام الم ى اس ات عل درة الطالب ة ق ةتنمي اول أی شكلة تن  م
 .لوضع الحلول المناسبة لها

  :تحليل محتوى الوحدة .2

دة  وى وح ل محت ان بتحلي ام الباحث ة"ق ة البيئي ة واألنظم ات الصف " البيئ ى طالب ررة عل المق
ام الدراسي           " القسم العلمي "الثاني الثانوي    اني في الع ، )م2012-2011(للفصل الدراسي الث

ة     وانين         بهدف تحدید أوجه التعلم المختلف ادئ وق ة ومب اهيم علمي ائق ومف ا تتضمنه من حق  بم
  ).1ملحق (ونظریات 

 :صدق التحليل  -أ 

اهج وطرق  ي المن ين المتخصصين ف ى األساتذة المحكم وى عل ل المحت ان تحلي عرض الباحث
دریس  ق (الت اء          ) 2ملح دات البن وء وح ى ض ل عل ة التحلي حة عملي ول ص رأي ح داء ال إلب
 .المعرفي

 : ثبات التحليل  -ب 

د بلغت               قام  الباحثان بتحليل الوحدة الدراسية مرتين متتاليتين بفارق زمني قدره أسبوعين، وق
  .، وهي نسبة اتفاق عالية%)96(نسبة االتفاق بين التحليلين 

  

  :إعداد آتاب الطالبة المنظومي .1
ات                    ا یتناسب مع مستوى طالب على ضوء األهداف التي تم تحدیدها وتحليل محتوى الوحدة بم

وى وحدة          "القسم العلمي "اني الثانوي   الصف الث  م تنظيم محت ة     "، ت ة واألنظمة البيئي ، "البيئ
  :بحيث ُتحقق األهداف المقترحة، حيث راعى الباحثان ما یلي

اء الوحدة، وتكون       • مراعاة التنظيم المنطقي بحيث یتحقق المدخل المنظومي في بن
  .الخبرات ذات معنى وأهمية للطالبات

اب   • دأ التت ق مب ة       أن یتحق ورة مترابط ي ص وى ف ر المحت ث یظه ل، بحي ع والتكام
  .ومتكاملة وذات معنى مع استبعاد الحشو والتكرار

ات     • ي المخطط ة ف اهيم البيئي ن المف ره م وم وغي ل مفه ين آ ات ب راز العالق إب
  .المنظومية الرئيسة والفرعية

  .الترآيز على مشكالت التلوث البيئي بكافة صورها وسبل إدارتها •

دخل المنظومي       )  الطالبة آتاب(تضمين   • ات الم حيث  . أوراق عمل لمجموعات طالب
ى حدة خالل                   ل مجموعة عل تناولت أوراق العمل األنشطة التي تقوم بها طالبات آ
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ضمن     ي تت وى، والت وعات المحت دریس موض سية،   : ت ة تدری ات منظومي مخطط
وائم مراجع             ة وق ة مختلف ة جداول لتسجيل المالحظات، ومفردات اختباریة منظومي

دیم           ذاتية، وتكليف الطالبات بعمل بحوث عن المشكالت المتضمنة بالوحدة مع تق
ة المحيطة    "مقترحات لحلول تلك المشكالت، وزیارة لبعض مناطق وادي بنا           البيئ

  .للتعرف على مصادر التلوث بها وآيفية الحد منها مستقبًال" بالطالبات

  :من آل درس ما یليحصص دراسية بحيث تض) 10(توزیع محتوى الوحدة على  •

 .عنوان الدرس -

 .العالقة أو العالقات التي یتم تناولها خالل الحصة -

 .مخططات منظومية لمحتوى الدرس -

 .أوراق العمل الخاصة بالدرس -

 .التقویم المنظومي المناسب للدرس -

ة للموضوعات                • التقویم التكویني أثناء دراسة الوحدة من خالل مخططات منظومي
 .الفرعية

ویم ال • ر التق ارات التفكي ار مه ًا واختب دة منظومي ویم الوح ق تق ن طری ائي ع نه
 .المنظومي

 

  :صدق آتاب الطالبة •
ى                    بعد أن أتم الباحثان إعداد الوحدة في صورتها األولية، قاما بضبطها عن طریق عرضها عل

  :المجموعة نفسها من المحكمين للتأآد من صالحيتها من حيث

 .بتهامدى شمولية األهداف ووضوحها ومناس •

م إعدادها لموضوعات                 • ة التي ت مدى وضوح وسالمة إعداد المخططات المنظومي
 .الوحدة، ومدة مناسبتها لطالبات الصف الثاني الثانوي

ویم        • لوب التق م وأس دليل المعل واردة ب شطة ال ل لألن بة أوراق العم ة ومناس مالئم
 .المتبع

 

ين     ات المحكم ى آراء ومقترح اًء عل دة بن دیل الوح م تع د ت اهزًا   .وق ة ج اب الطالب بح آت  وأص
  ).5ملحق (لالستخدام 
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  :إعداد دليل المعلم المنظومي .2
دخل المنظومي،       ) دليل المعلم (قام الباحثان بإعداد     ًا للم دریس وفق ة الت لالسترشاد به في عملي

  :حيث تضمن الدليل ما یلي

ة • ه         : مقدم ومي، وأهميت دخل المنظ ن الم ذة ع دليل، ونب ن ال دف م ضمنت اله ت
 .ية تطبيقه في مجال تدریس البيئة واألنظمة البيئيةوإمكان

 ).المعرفية، والمهاریة، والوجدانية(والتي تتنوع بين :  األهداف العامة للوحدة •

وجد أنه تم تدریسها في حوالي       :  التوزیع الزمني لتدریس موضوعات الوحدة     •
 .حصص دراسية) 10(

شطة • ائل واألن د الوس دریس  :  تحدی ي ت ستخدم ف ي ست ث والت الموضوعات بحي
 .تكون متنوعة

  

 :ـة الستخدام الدليل/توجيهات عامة للمعلم -
درس   • ي ال سير ف ة ال ضمن:خط وى  :  وتت ل المحت اهيم  (تحلي ائق والمف الحق

درس   ضمنة بال ة    )المت ة والوجداني ة والمهاری سلوآية المعرفي داف ال  –، األه
شطة  دریس    –األن ي الت ستخدمة ف ائل واألدوات الم راءات ا– الوس ي   إج سير ف ل

دم                  ات المقترحات، ویق دم الطالب درس تق ة ال ویم المستمر، وفي نهای الدرس والتق
 .النهائي/ ـة المكافئات للمتميزات، ثم یعمل غلق جدید یليه التقویم الختامي/المعلم

 

  :صدق دليل المعلم •
ين من أساتذة وأعضاء                    ى نفس مجموعة المحكم تم عرض الدليل بعد االنتهاء من إعداده عل

انوي                هي ة الث رة بالمرحل ين ذوي الخب ئة تدریس المناهج وطرق تدریس العلوم، وبعض المعلم
لوب       ة أس دى مالئم تخدام، وم ن صالحيته لالس د م ه، والتأآ رأي ب داء ال اء إلب تخصص أحي
اتهم،        م ومالحظ ق آرائه ه وف م تعدیل ة، وت ة الدراس ات عين شطة للطالب ة واألن رض واللغ الع

  ).7ملحق(النهائية آما هو موضح في لُيصبح الدليل في صورته 
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  :إعداد أدوات الدراسة وتشمل: ثالثًا
 :إعداد اختبار مهارات التفكير المنظومي  -أ 

 

ار .1 ن االختب اني   :الهدف م ات الصف الث ساب طالب دى اآت اس م ى قي ار إل هدف االختب
انوي  ة(الث ة الدراس دة   ) عين تهن لوح ة لدراس ومي نتيج ر المنظ ارات التفكي ة البيئ"لمه

 .ضمن مقرر األحياء باستخدام المدخل المنظومي" واألنظمة البيئية
  

ار .2 اد االختب د أبع ددها  :تحدی ا ح اد آم ة أبع ار أربع د (تضمن االختب سعيد، محم رضا ال
ر  سة )126-124، 2006النم ارات رئي ي مه ات،  : ، وه ل المنظوم ات، تحلي إدراك العالق

ویم المنظومات   ات، تق د تضمن . ترآيب المنظوم ردات  وق دد من المف د ع ل بع األسئلة / آ
  .االختباریة

أسئلة االختبار  / راعى الباحث عند صياغة مفردات    : صياغة مفردات االختبار   .3
  :ما یلي

 .االطالع على نماذج اختبارات لمهارات التفكير المنظومي السابقة •

د یحدث                     • ا ق ًا تحسبًا لم ار آافي ة لالختب صورة األولي ردات في ال أن یكون عدد المف
 .ثناء عمليات تحدید مؤشرات صالحية االختبار وإجراءاته اإلحصائيةأ

 .التنویع في أساليب األسئلة المقدمة بمفردات االختبار •

 

  :صدق وثبات االختبار. 4
ار • ين   : صدق االختب سادة المحكم ى ال ة عل ي صورته األولي ار ف م عرض االختب ت

ردات االختب    ياغة مف ول ص م ح ى آرائه رف عل صين، للتع ومي المخت ار المنظ
ر        ارات التفكي ه لمه دة وقياس اهيم الوح وعات ومف وى موض ا بمحت وارتباطه
ذف           دیل وح م تع د ت انوي، وق اني الث صف الث ات ال بته لطالب ومي، ومناس المنظ

 .وإضافة بعض مفردات االختبار على ضوء آراء المحكمين

ة  لحساب ثبات االختبار طبق على عينة استطالعية من خارج    : ثبات االختبار  •  عين
ة من  ع ) 27(الدراسة متكون انوي بمجم ث الث ة بالصب الثال ة (طالب دة نجيب الفقي

ري ام الدراسي  ) المعم ة إب للع ادرة محافظ ة الن م )م2012-2011(بمدین د ت ، وق
 & Kuder)) 21(ریتشارد سون الصيغة -حساب الثبات باستخدام معادلة آيودر

Richardson)    ات ذا  0.89= ، فكان معامل الثب ى     ، وه ار عل ى أن االختب شير إل ی
 .درجة عالية من الثبات
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  :تحدید زمن االختبار .5
ه                       ذي سلمت في زمن ال د ال ان بتحدی ام الباحث ة االستطالعية، ق لتحدید زمن االختبار من التجرب

غ حوالي                  د بل ة،  ) 40(أول طالبة تمكنت من اإلجابة على أسئلة االختبار قبل زميالتها، وق دقيق
م    ) 70(استكملت فيه أسئلة االختبار آلخر طالبة، وقد بلغ حوالي           ثم حدد الزمن الذي      ة، ث دقيق

  :تم حساب زمن االختبار، عن طریق حساب متوسط الزمنين السابقين آما یلي

  زمن إجابة آخر طالبة + زمن إجابة أول طالبة = زمن االختبار 
                                                         2   

  . دقيقة55=  70 + 40=  االختبار زمن
                            2  

 
  :الصورة النهائية لالختبار .6

ارات              )8ملحق   (االختبار في صورته النهائية      ار مه الي یوضح مواصفات اختب ، والجدول الت
  :التفكير المنظومي في صورته النهائية

  

   صورته النهائيةمواصفات اختبار مهارات التفكير المنظومي في )2(جدول 

رقم 
مجموع   أرقام األسئلة المهارة الرئيسة  المهارة

  األسئلة
الوزن 
  النسبي

مجموع 
  الدرجات

  12  %28.57  4 1.2.3.4 إدراك العالقات  1

2 
تحليل 
  المنظومات

5.6.7  3 21.43%  12  

3 
تركيب 
  المنظومات

8.9.10  3 21.43 % 12  

4 
تقويم 

  المنظومات
11.12.13.14 4 28.57%  12  

 48   %100 14 14  المجموع الكلي  
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 :إعداد مقياس الوعي  - ب 
  
  :الهدف من المقياس .1

سبل إدارة   ) عينة الدراسة  (هدف هذا المقياس إلى قياس وعي طالبات الصف الثاني الثانوي            ب
اء  " البيئة واألنظمة البيئية"مشكالت التلوث البيئي نتيجة لدراستهن لوحدة     ضمن مقرر األحي

  .المنظوميباستخدام المدخل 

  

  :تحدید أبعاد مقياس الوعي .2
ي  وعي البيئ اس ال ة بقي سابقة المتعلق ات والدراسات ال ى بعض األدبي ان عل د اطالع الباحث بع

ل دراسة           ان،    (عامة، وبسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي خاصة، مث دین عثم ور ال ، )1998ن
ابر، ( د ص ادي، (، (Orion, 2000)، )1999محم الح الحم وفي م(، )2001ص د الج حم

رون،  ي،  (، )2009وآخ ين المقلح اد    )2010یاس ان أبع ا الباحث ن خالله تخلص م ي اس ، والت
وث                     ادي، وهي تل ر الم ادي وغي وث الم ستة، والتي شملت مشكالت التل واء،  : المقياس ال اله

سي  وث الكهرومغناطي ضوضاء، التل ذاء، ال ة، الغ اه، الترب ن  . المي دد م د ع ل ُبع ضمن آ د ت وق
  .قياسيةالعبارات ال

  

  :صياغة عبارات المقياس .3
اد  ) Likert(تمت صياغة عبارات المقياس على طریقة ليكرت       داً  ("ثالثي األبع  –" موافق ج

  ). عبارة50(، هذا وقد بلغت عدد العبارات في صورتها األولية ")غير موافق "–" موافق"

  

  :صدق وثبات المقياس .4
ة    ى المجموع ة عل ي صورته األولي اس ف م عرض المقي ن  ت ق م ين للتحق ن المحكم سها م نف

د              ارات، ومناسبتها، وق انتماء آل عبارة لمشكلة التلوث البيئي الذي ینتمي إليه، وصياغة العب
  .تم تعدیل وحذف وإضافة بعض العبارات على ضوء مالحظات المحكمين

ودر ة آي تخدام معادل تطالعية باس ة االس س العين الل نف ن خ اس م ات المقي ساب ثب م ح -ت
شاردس  صيغة ریت ل  )21(ون، ال ات للمقياس آك ان معامل الثب ى أن 0,99= ، فك دل عل ا ی ، مم

  .الثبات مرتفع
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 .دقيقة) 20(الزمن المناسب لتطبيق المقياس  :زمن المقياس .5

اس  .6 ة للمقي ة الكلي اس    :الدرج درجات المقي ى ل ة العظم ة، 117= النهای  درج
 . درجة39= والصغرى

اس .7 ة للمقي صورة النهائي دد عب:ال غ ع ا  بل دیالت عليه د إجراء التع اس بع ارات المقي
ة        ) 39( ورته النهائي ي ص وعي ف اس ال فات مقي ح مواص الي یوض دول الت ارة، والج عب
  ):9ملحق (

  
  مواصفات مقياس الوعي بسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي )3(جدول 

مجموع   أرقام العبارات  مشكالت التلوث البيئي م
 العبارات

الوزن 
  النسبي

 20.51 8 8.7.6.5.4.3.2.1  ارة تلوث الهواءسبل إد 1

  15.38 6 14.13.12.11.10.9  سبل إدارة تلوث المياه 2

 17.95 7 21.20.19.18.17.16.15  سبل إدارة تلوث التربة 3

 12.82 5 26.25.24.23.22  سبل إدارة تلوث الغذاء 4

سبل إدارة التلوث  5
  الضوضائي

35.34.33.32.31.30.29.38.279 23.08 

سبل إدارة التلوث  6
  الكهرومغناطيسي

39.38.37.36 4 10.26 

  %100 39 39  المجـموع

  
  :اختيار عينة الدراسة: رابعًا

انوي   اني الث صف الث ات ال ن طالب ة الدراسة م رت عين ي"اختي سم العلم دة " الق ع الفقي بمجم
ة   (نجيبة المعمري     شهيد الحدي        )مجموعة تجریبي ة  ،  )مجموعة ضابطة   (، وبمدرسة ال بمدین

ي           ق أدات ضرنَّ تطبي م یح ن ل اب مم رات الغي ات آثي تبعاد الطالب م اس ة إب، ت ادرة محافظ الن
  :یمثل مواصفات عينة الدراسة) 4(وجدول . الدراسة القبلية والبعدیة
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  مواصفات عينة الدراسة )4(جدول 

  المعالجات التدريسية "ن"العدد   المجمع/ المدرسة  نوع المجموعة

  المدخل المنظومي  31  دة نجيبة المعمريالفقي  التجريبية

  الطريقة المعتادة  31  الشهيد الحدي  الضابطة

  -  62  المجموع

  
  :التطبيق القبلي ألدوات الدراسة: خامسًا

سبل إدارة     "، و "اختبار مهارات التفكير المنظومي   "تم تطبيق أداتي الدراسة      وعي ب مقياس ال
ي وث البيئ شكالت التل وعتين" م ا المجم ى آلت صل الدراسي  عل ي الف ضابطة ف ة وال  التجریبي

  :م، وذلك13/3/2012الثاني یوم الثالثاء الموافق 

  ".التجریبية والضابطة"لبيان مدى تكافؤ المجموعتين   . أ

ائج              . ب للحصول على المعلومات القبلية التي تساعد في العمليات اإلحصائية الخاصة بنت
  .الدراسة

  :يوالجدول التالي یبين نتائج التطبيق القبل

لنتائج التطبيق القبلي ألداتي " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  )5(جدول 
  لكلتا المجموعتين التجریبية والضابطة) االختبار، المقياس(الدراسة 

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبية
أداتي الدراسة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  العدد  المعياري

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

مستوى "ت"قيمة 
 الداللة

اختبار 
مهارات 
التفكير 
  المنظومي

غير  0.0785  2.91  5.84  31  3.01  5.90  31
  دالة

مقياس الوعي 
بسبل إدارة 
مشكالت 
 التلوث البيئي

31  101  45.21  31  102.8
غير   0.149  50.43  4

  دالة
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دول  ن ج ضح م ة إح) 5(یت روق دال د ف ه ال توج ن أن ل م ات آ طي درج ين متوس صائيًا ب
اس      ومي ومقي ر المنظ ارات التفكي ار مه ن اختب ل م ي آ ضابطة ف ة وال وعتين التجریبي المجم
ة                         افؤ المجموعتين التجریبي ى تك دل عل ا ی ي، وهو م وث البيئ الوعي بسبل إدارة مشكالت التل

  .والضابطة

  

  ":البيئة واألنظمة البيئية"تدریس وحدة : سادسًا
لمواقف التعليمية الخاصة بموضوعات ومفاهيم هذه الوحدة، بما فيها أوراق العمل      بعد إعداد ا  

ة        ة الالزم ائل التعليمي واد واألدوات والوس وفير الم ة وت ات المنظومي صاحبة للمخطط الم
ل درس دریس لك دخل  . للت تخدام الم ة باس ة التجریبي ات المجموع دریس لطالب ام الباحث بالت ق

ا        "لمدليل المع "المنظومي ووفق    دریبها، واعتقاده ة لت دة طویل اج م رر تحت ة المق ، آون ُمعلم
ال                        ة ردود أفع ة الباحث في مراقب دریس، رغب ى في الت ة المثل سها هي الطریق أن طریقة تدری

  :الطالبات، وقد حرص الباحث في اللقاء األول بطالبات المجموعة التجریبية أن یقوم بـ

دخل المنظومي • ة الم رة عن ماهي ائهن فك ذا إعط ل به ة العم ه، وعن آيفي  وأهميت
اء      ي أثن ّن ف ن أدواره ادة وع ة المعت ن الطریق ف ع ه یختل ث آون ن حي دخل م الم

 .الحصة، وبعد االنتهاء منها

ات،  ) 7 – 5(تقسيم طالبات المجموعة التجریبية إلى مجموعات صغيرة من             • طالب
 .اتبهدف تشجيعهن على العمل والتعاون وحثهّن على التنافس بين المجموع

 .عمل ملف إنجاز خاص بكل مجموعة ُتوضع فيه أوراق العمل الخاصة بكل درس •

دة        ذه الوح دریس ه اء بت ة األحي ت معلم د قام ضابطة، فق ة ال ات المجموع سبة لطالب ا بالن أم
دة   دریس وح تغرق ت ث اس ادة، حي ة المعت ة"بالطریق ة البيئي ة واألنظم ة " البيئ للمجموع

ى             حصص تدریسية إضا  ) 10(التجریبية   ك عل فة إلى حصة لتقویم الوحدة واستطالع رأي وذل
ع       دل من           ) 45(خمسة أسابيع، وبواق ة للحصة الواحدة، وبمع حصص أسبوعيًا،    ) 3-1(دقيق
  .م26/4/2012م وحتى تاریخ 27/3/2012وذلك ابتداًء من تاریخ 

  

  :التطبيق البعدي ألدوات الدراسة: سابعًا
ى   دیًا عل ة بع ي الدراس ق أدات د تطبي ق  ُأعي ين المواف وم االثن ك ی ة، وذل ة الدراس عين

  .م، ثم رصد البيانات وإجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة14/5/2012

م حساب المتوسطات                      ائج التطبيق البعدي ألدوات الدراسة، ت ل الوصفي لنت ومن خالل التحلي
  :الحسابية واالنحرافات المعياریة لمجموعتي الدراسة آما یلي
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  ط الحسابي واالنحراف المعياري في التطبيق البعدي ألدوات الدراسةالمتوس )6(جدول 

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبية
  أداتي الدراسة

  ع  م  ن  ع  م  ن
الدرجة 
  الكلية

اختبار مهارات 
  درجة 48  3.15  10.39 31 6.69 3125.02  التفكير المنظومي

مقياس الوعي بسبل 
إدارة مشكالت 
  التلوث البيئي

  درجة117 44.76 100.13 31 46.29  103 31

  

ا     ) 6(یالحظ من الجدول    ين مجموعتي الدراسة فيم درجات ب ين متوسطات ال روق ب وجود ف
سبل إدارة  وعي ب ذلك ال ر، وآ ار التفكي الل اختب ن خ ومي م ر المنظ ارات التفكي ق بمه یتعل

روق ذات                   ا یعني وجود ف وعي، مم ة إحصائية    مشكالت التلوث البيئي من خالل مقياس ال دالل
ضابطة   (بين المجموعتين    ة وال ة    . في التطبيق البعدي ألدوات الدراسة        ) التجریبي د دالل وتحدی

  .المقابلة لها) d(وقيمة ) η2(، ومربع إیتا )ت(الفروق، وحجم التأثير، تم استخدام اختبار 

  :عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

ا ل           ة عن أسلة الدراسة وللتحقق من صحة              فيما یلي عرض للنتاج التي تم التوصل إليه إلجاب
  :فروضها

  :اختبار صحة الفرض األول: أوًال

ة إحصائية         : "الختبار صحة الفرض األول من فروض الدراسة ونصه            روق ذات دالل توجد ف
ات المجموعة           ) 0.05(عند مستوى    ة وطالب بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبي

  ".تفكير المنظومي البعدي، ولصالح طالبات المجموع التجریبيةالضابطة في اختبار مهارات ال

دخل المنظومي     : ولإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة، ونصه        ما فاعلية استخدام الم
اني                في تدریس البيئة واألنظمة البيئية في تنمية مهارات التفكير المنظومي لطالبات الصف الث

  ؟)لدراسةعينة ا" (القسم العلمي"الثانوي 

ة     ة، وقيم ات المعياری سابية واالنحراف طات الح ساب المتوس م ح ين  )ت(ت روق ب ة الف ، ودالل
ار          دي الختب ق البع ي التطبي ضابطة ف ة وال وعتين التجریبي ات المجم ات طالب طي درج متوس

  :مهارات التفكير المنظومي آما بالجدول التالي
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  لنتائج التطبيق البعدي ) ت(ة، وقيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياری )7(جدول 
  الختبار مهارات التفكير المنظومي للمجموعتين التجریبية والضابطة

  
د مستوى ) 7(یتضح من جدول  ة إحصائيًا عن روق ذات دالل ين متوسطي ) 0.05(وجود ف ب

سبة            ك بالن  طالبات المجموعتين التجریبية والضابطة لصالح طالبات المجموعة التجریبية، وذل
ة               ه المختلف ل، ومهارات ات   (الختبار مهارات التفكير المنظومي للتطبيق البعدي آك إدراك العالق

  ). تقویم المنظومات– ترآيب المنظومات – تحليل المنظومات –

ي   دخل المنظومي ف ة باستخدام الم ة البيئي ة واألنظم دریس البيئ ة ت د فاعلي ائج تؤآ ذه النت وه
ومي    ر المنظ ارات التفكي ة مه ة تنمي ات (المختلف ات  –إدراك العالق ل المنظوم ب – تحلي  ترآي

ول الفرض األول من فروض                ) تقویم المنظومات  –المنظومات   تم قب ذلك ی ، واالختبار آكل، وب
  .الدراسة

 Strength of Effect :حجم التأثير

ستقل     ر الم أثير المتغي م ت ساب حج دخل     (ولح تخدام الم ة باس ة البيئي ة واألنظم دریس البيئ ت
ابع       ) ظوميالمن ر الت ى المتغي ة         (عل ه المختلف ل، ومهارات ار آك ة االختب ات    : تنمي  –إدراك العالق

  ). تقویم المنظومات– ترآيب المنظومات –تحليل المنظومات 

ا  )80-76،  2006عبد المنعم الدردیر،    ) (d(، وحجم التأثير    (η2)" إیتا"تم حساب مربع     ، آم
  :بالجدول التالي
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  ) تنمية مهارات التفكير المنظومي(تغير المستقل على المتغير التابع حجم تأثير الم )8(جدول 

  "البيئة واألنظمة البيئية"في وحدة 

  
ر            % 66أن) 8(یتضح من جدول     من التباین الكلي في المتغير التابع لالختبار آكل یرجع إلى أث

ى أن حجم ت                 ) d(المتغير المستقل آما أن قيمة       دل عل ا ی ر   أآبر من الواحد، وهو م أثير المتغي
ه    ل، ولمهارات ار آك ر لالختب ستقل آبي ب   : الم ات، وترآي ل المنظوم ات وتحلي إدراك العالق

  .المنظومات، وتقویم المنظومات

سابقين        دولين ال ي الج ها ف م استعراض ي ت ائج الت سير النت ن تف اس أن  ) 8 و7(یمك ى أس عل
دة      وى وح يم محت ى تنظ د عل ومي یعتم دخل المنظ تخدام الم دریس باس ورة  الت ي ص ة ف  البيئ

اهيم والموضوعات                  ين المف ة ب ة والمتكامل شابكة والمتداخل ات المت منظومة شاملة تبرز العالق
ة،              تم اشتقاق المنظومات الفرعي ة ی ذه المنظوم البيئية التي یتضمنها محتوى الوحدة، ومن ه

  .مما أدى إلى تنمية القدرة على التفكير المنظومي لدى الطالبات

ذه ع ه د ترج ا ق ة   آم ى إیجابي ز عل ومي رآ دخل المنظ تخدام الم دریس باس ى أن الت ائج إل  النت
سجيل                     شطة، وت ال األن ام بإآم اوني، والقي ى العمل التع الطالبات ونشاطهن من خالل حثهن عل
ة     ساب وتنمي ي اآت ساعد ف ي ت ة الت ن الممارس درًا م وفر ق ا ی تنتاجاتهن، مم اتهن واس مالحظ

رض ا    ومي، وع ر المنظ ارات التفكي ا      مه ى تأمله د عل يهّن والتأآي ة عل ات المنظومي لمخطط
ة             ة واإلجاب دیم منظومات بدیل وتسجيل مالحظاتهن واستنتاجاتهن ومناقشتها مع بعضهن، وتق
ى                  على األسئلة المتضمنة بأوراق العمل من خالل عمل الطالبات في مجموعات صغيرة أدى إل

اء  ي بن ضهن ف ساعدتهن لبع نهّن وم اعي بي ل اجتم دوث تفاع ة ح ق المعرف ى وتطبي المعن
ات      الف طالب ك بخ ومي، وذل ر المنظ ارات التفكي سابهن مه ي اآت هم ف ا أس سبة، مم المكت
ضها     ن بع صلة ع ورة ُمنف ي ص رات ف دم الخب ة تق داخل الخطي ضابطة، فالم ة ال المجموع
ة          رابط أو آيفي ن ت ا م ا بينه يح لم اهزة دون توض ات الج ارف والمعلوم م المع ا بك الهتمامه

  .ي المواقف المختلفةتوظيفها ف
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ال الریاضيات   ي مج ة ف ائج بعض الدراسات العربي ه نت ا توصلت إلي ع م ائج م ذه النت تتفق ه
ابر   (والتي اهتمت بالمدخل المنظومي وبعض مهارات التفكير المنظومي، منها دراسة            سعيد ج

وفي،  ة )2002المن سانين، (، دراس ة ح ة )2002بدری اني  (، ودراس ي، أم اروق فهم ين ف أم
ان، (، ودراسة )2003اروق فهمي، ف ائج لتضيف إضافة )2006سعيد نبه ا جاءت النت ، آم

جدیدة في مجال قياس فاعلية المدخل المنظومي في تدریس البيئة واألنظمة البيئية على تنمية              
ا أي من الدراسات والبحوث التي اهتمت                         م تتطرق إليه ر المنظومي، والتي ل مهارات التفكي

احثين    -ي تدریس العلوم والبيولوجيا     بمتغيري الدراسة ف   ى      . في حدود علم الب ذا، باإلضافة إل ه
ر       شكالت والتفكي ل الم صيل وح ا التح رات، ومنه ن المتغي د م ى العدی دخل عل ذا الم ة ه فاعلي

ة     ل دراس ات مث ول واالتجاه ي والمي ي،  (العلم ل الحكيم ة )2001جمي ل،  (، دراس د خلي محم
شربيني،     (، دراسة   )2001 د صقر،     (، دراسة    )2003محيي ال ز  (، دراسات    )2004محم مرآ

  ).2007تيسير نشوان، (، ودراسة )2006تطویر العلوم، 

  .وباختبار صحة الفرض األول یكون الباحث قد أجاب عن السؤال األول من أسئلة الدراسة

د          : "اختبار صحة الفرض الثاني، ونصه    : ثانيا ة إحصائية عن روق ذات دالل توجد ف
ستوى  ين ) 0.05(م ات      ب ة وطالب ة التجریبي ات المجموع ات طالب طي درج متوس

ي    ي ف وث البيئ شكالت التل سبل إدارة م الوعي ب ق ب ا یتعل ضابطة فيم ة ال المجموع
  ".القياس البعدي لصالح المجموعة التجریبية

ما فاعلية استخدام المدخل المنظومي      : ولإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة، ونصه       
دریس البيئ  ي ت ي       ف وث البيئ شكالت التل سبل إدارة م وعي ب ة ال ي تنمي ة ف ة البيئي ة واألنظم

  ؟)عينة الدراسة" (القسم العلمي"لطالبات الصف الثاني الثانوي 

ة     ة، وقيم ات المعياری سابية واالنحراف طات الح ساب المتوس م ح ين  )ت(ت روق ب ة الف ، ودالل
ي     ضابطة ف ة وال وعتين التجریبي ات المجم ات طالب طي درج اس   متوس دي لمقي ق البع  التطبي

  :الوعي بسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي آما یلي

للمجموعتين التجریبية ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياریة، وقيمة  )9(جدول 
  والضابطة في القياس البعدي لمقياس الوعي بسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي
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  :یتضح ما یلي) 9( في جدول من خالل استعراض النتائج الواردة

ات المجموعتين  .1 ين متوسطي درجات طالب ة إحصائية ب روق ذات دالل عدم وجود ف
وث البيئي                    سبل إدارة مشكالت التل وعي ب ك في مقياس ال التجریبية والضابطة، وذل
ذي                 آكل للتطبيق البعدي، وعليه یمكن رفض الفرض الثاني من فروض الدراسة، ال

روق ذ   : "ینص على  د مستوى       توجد ف ة إحصائية عن ين متوسطي   ) 0.05(ات دالل ب
ق          ا یتعل ضابطة فيم ة ال ات المجموع ة وطالب ة التجریبي ات المجموع ات طالب درج
صالح المجموعة  دي ل اس البع ي القي ي ف وث البيئ سبل إدارة مشكالت التل الوعي ب ب

 ".التجریبية

ات المج .2 ين متوسطي درجات طالب ة إحصائية ب روق ذات دالل موعتين عدم وجود ف
وث             : التجریبية والضابطة، وذلك في أبعاد المقياس الخاصة بسبل إدارة مشكالت التل

 ). التلوث الكهرومغناطيسي– الضوضاء – الغذاء – المياه –الهواء (

ات     ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .3 بين متوسطي درجات طالب
اد المقياس   المجموعتين التجریبية والضابطة بالنسبة لبعد   سبل إدارة  : واحد من أبع
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دي     ق البع ة للتطبي ة التجریبي ات المجموع صالح طالب ك ل ة، وذل وث الترب شكلة تل م
 .لمقياس الوعي بسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي

  :حجم التأثير

ستقل    ر الم أثير المتغي ة ت ة    (ولمعرف ة واألنظم دریس البيئ ي ت ومي ف دخل المنظ تخدام الم اس
ى   ) البيئية ابع   عل ر الت ى مستوى         (المتغي وث البيئي عل وعي بسب إدارة مشكالت التل ة ال تنمي

اء    –الهواء  : المقياس آكل وأبعاده   ة   – الم ذاء  – الترب  ). الكهرومغناطيسي – الضوضاء  – الغ
  :، آما بالجدول التالي)d(، وحجم التأثير )η2" (إیتا"تم حساب مربع 

   المقابلة لها، ومقدار حجم التأثير)d(، وقيمة )η2(قيمة مربع إیتا  )10(جدول 

  
سبل                ) 10(یتضح من جدول     وعي ب ة ال ا یتعلق بتنمي أن حجم التأثير آبير للمتغير المستقل فيم

ى                         ل، وعل ى المقياس آك انوي عل اني الث ات الصف الث دى طالب وث البيئي ل إدارة مشكالت التل
ا    ذاء     : بعض أبعاده، منه ة، الغ اه، الترب وث المي ا حجم   . تل ر المستقل     بينم أثير صغير للمتغي الت

اس        اد المقي ي أبع ة ف ي وخاص وث البيئ شكالت التل سبل إدارة م وعي ب ة ال ق بتنمي ا یتعل فيم
  .تلوث الهواء، التلوث الكهرومغناطيسي، التلوث الضوضائي: التالية

  :یتضح اآلتي) 10(، )9(ومن الجدولين السابقين 

ة       عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي         •  درجات المجموعتين التجریبي
ي   وث البيئ سبل إدارة مشكالت التل وعي ب اس ال دي لمقي اس البع ي القي ضابطة ف وال
ة      دخل المنظومي والطریق آكل وأبعاده الخمسة السابقة ما یدل على أن التدریس بالم
رغم       ى ال المعتادة قد أسهمتا بنسبة متقاربة في زیادة وعي طالبات عينة الدراسة عل

ل، وفي             من ارت  فاع المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجریبية في المقياس آك
 .خمسة أبعاد منه، إال أنه ارتفاع لم یكن داًال إحصائيًا
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ل، وفي خمسة                      ى المقياس آك ة عل دریس وحدة البيئ إن قلة فاعلية المدخل المنظومي في الت
ى قصر فت                 ة       أبعاد منه قد یعود السبب في ذلك آما یرى الباحث إل رة تطبيق المعالجة التجریبي

دة قصيرة              ) 10(حيث بلغت فترة التطبيق      دار خمسة أسابيع، وهي م ى م حصص دراسية عل
ده                  ا أآ ذا م نسبيًا لتكسب وعي الطالبات بسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي بأبعادها الستة، وه

 ,National Curriculum Council "(Hordieالمجلس الوطني البریطاني للمناهج "
atle, 1995, 308)     شطة ى المشارآة الن شجيع عل ، بأن تنمية وعي الطالبات نحو البيئة والت

ى          ات عل في حل المشكالت البيئية یتطلب قدرًا من المعلومات العلمية الوظيفية لمساعدة الطالب
ى   ات إل دى الطالب وعي ل وین ال ة تك اج عملي ا تحت ابي، آم ل اإلیج ة نحو العم ة والواقعي الرغب

و ا     جه ة وغيره سات االجتماعي ذلك المؤس ور وآ اء األم م وأولي ن المعل لة م د (د متواص أحم
  ).133، 1999اللقاني، فارعة حسن، 

وعي                       ى ال ك إل ا یرجع ذل ضابطة فإنم وإذا آان هناك قليل من الوعي لدى طالبات المجموعة ال
د    ى جه ائم عل ي الق وعي العقل يس ال ة ول ات اليومي ن الممارس سب م زي المكت صود الغری  مق

ط  شافعي، (ومخط نية ال دروس،    )92-91، 2003س ي م يط علم ى تخط اج إل ذا تحت ي به ، فه
وین                            ى تك ساعد عل ا ی ن، مم ى أفضل نحو ممك وعي عل وین ال تم تك ى ی ة، حت وإجراءات علمي
رًا          السلوك الصحي الرشيد نحو البيئة، وهذا یتطلب توفير الفرص المناسبة ليفكر آل معلم تفكي

ا                حرًا، بتهيئة المو   ار م رار اختب ة فرص تك اقف التعليمية المتعددة والمتنوعة التي تتيح للطالب
ة   ي مواقف حقيقي ه ف سن،  (سبق تعلم ة ح اني، فارع د اللق ه ال ). 156، 1999أحم ى أن بمعن

ة واالرتجال               اًال للعفوی ینبغي على اإلطالق أن تترك هذه العملية للصدفة وال یجب أن تكون مج
  ).13، 12، 2010خليل سليمان، (

ي                          دخل المنظومي للمقياس الكل أثير الستخدام الم د وجد أن حجم الت ك فق ولكن بالرغم من ذل
ليصل  ) 0.8(آبيرًا، حيث تخطى القيمة الحرجة   ) المياه، التربة، الغذاء  : تلوث(وأبعاده الثالثة   

د تراوحت قيمة              ) 2.11(إلى   ) d (في المقياس آكل، أما على مستوى أبعاده الثالثة السابقة فق
ذي تعامل مع                   )11.74-0.89(بين   دخل المنظومي، ال ة الم ، وإن دل ذلك فإنما یدل على فاعلي

ب،      ل والترآي ى التحلي ادرة عل ة ق ل الطالب ا جع ل، مم ي متكام ام آل ة آنظ دة البيئ وى وح محت
ة، وأن                           ات البيئي ة بالعالق ة وواعي ى أن تكون ملم ة عل زم الطالب دخل یل ذا الم ى أن ه إضافة إل

د      (ارفة ومدرآة لسبل ووسائل العمل لحمایة وصيانة وإدارة البيئة          تكون ع  سعيد، محم رضا ال
ساهم             ). 123،  37،  2006النمر، م ت ادة التي ل وذلك بمقارنة المدخل المنظومي بالطریقة المعت

دٍر                        ضابطة بق ات المجموعة ال دى طالب وث البيئي ل سبل إدارة مشكالت التل وعي ب في تنمية ال
  .للمقياس آكل، وأبعاده الثالثة السابقةآاٍف، بصفة عامة 

ة     • وعتين التجریبي ات المجم ط درج ين متوس صائية ب ة إح روق ذات دالل ود ف وج
و           اس وه اد المقي ن أبع ط م د فق د واح دي لبع اس البع ي القي ضابطة ف وث "وال تل

د،       "التربة ذا البع ى ه رًا عل أثير آبي ، ولصالح المجموعة التجریبية، آما آان حجم الت
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ات المجموعة                ویعزى هذ  اع طالب دخل المنظومي في إقن أثير الم ا الفرق والفاعلية لت
سبل                   ام ب ة دوافعهن ومشاعرهن لالهتم ة وتنمي ى الترب اظ عل التجریبية بأهمية الحف
ة وحل                    ة الترب ة في حمای ى المشارآة الفاعل زهّن عل ة وحف إدارة مشكلة تلوث الترب

د   وث جدی ع ظهور مشكالت تل ة، ومن ار  مشكالتها الحالي ذلك اعتب ة في المستقبل، آ
ذل                ستحق ب ة ت المدخل المنظومي تكوین وتنمية الوعي البيئي أهدافًا ذات قيمة تربوی

ى            . الجهد المخطط والمقصود   ات عل د المخلف فما حدث للتربة من تلوث من خالل تزای
ا   تالف أنواعه ائلة      (اخ لبة وس شعة، وص واد م ة، وم ناعية، وطبي ات ص ن مخلف م

ة ؤثرة ) وغازی ة   م ى النظاف ة، وعل ودة المحاصيل الزراعي ة، وج ة الترب ى نوعي عل
العامة، وصحة اإلنسان، واستنزاف وإهدار اإلنسان للموارد الطبيعية على اختالفها،          
اهج      وظ للمن ر ملح اك أث ان هن و آ ه ل ا أن ة، آم ة عفوی تم بطریق ن أن ی ذا ال یمك وه

ا     ي زی ك ف ضح ذل ؤثرة الت ل الم ن العوام ا م ية وغيره ات  الدراس ي طالب دة وع
ة     ة التجریبي ات المجموع ة طالب أثير دراس ي ت ذلك ینتف ضابطة، وب ة ال المجموع

 .للمناهج أو غيرها من العوامل المؤثرة فيهّن آوسائل اإلعالم

ًا ث، : ثالث رض الثال ار صحة الف صه اختب د  " ون ة عن ة موجب ة ارتباطي د عالق توج
ستوى  وعي   ) 0,05(م ومي وال ر المنظ ارات التفكي ين مه شكالت  ب سبل إدارة م  ب

  ".التلوث البيئي لطالبات المجموعة التجریبية في القياس البعدي

ر            : ولإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة ونصه        ارات التفكي ين مه ة ب هل توجد عالق
انوي              اني الث سم  "المنظومي والوعي بسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي لطالبات الصف الث الق

  ؟)عينة الدراسة(موعة التجریبية المج" العلمي

دي         ومي البع ر المنظ ارات التفكي ار مه ن اختب ل م ات آ ين درج اط ب ل االرتب ساب معام م ح ت
عبد (ومقياس الوعي بسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي البعدي لطالبات المجموعة التجریبية            

  :آما یلي) 179-176، 2006المنعم الدردیر، 

 بين درجات اختبار مهارات التفكير المنظومي ومقياس الوعي بسبل إدارة معامل االرتباط )11(جدول 
  مشكالت التلوث البيئي لطالبات المجموعة التجریبية البعدي

  
اط ) 11(یتضح من جدول  ل االرتب ة معام د )0.518=(أن قيم ة إحصائية عن ، وهي ذات دالل

ستویين  ة التجریب   ) 0.01(، )0.05(م ات المجموع ات طالب ين درج ار     ب ن اختب ل م ي آ ة ف ي
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ى الترتيب          وث البيئي عل سبل إدارة مشكالت التل وعي ب مهارات التفكير المنظومي ومقياس ال
للقياس البعدي، ویمكن أن ُیعزى هذا االرتباط بين اختبار مهارات التفكير المنظومي ومقياس               

ة ب    ة إیجابي ة ارتباطي ود عالق ى وج ي إل وث البيئ شكالت التل سبل إدارة م وعي ب تالك ال ين ام
ى أن        ي، بمعن وث البيئ شكالت التل سبل إدارة م وعي ب ة ال ومي وتنمي ر المنظ ارات التفكي مه
سبل إدارة                  ات ب امتالك الطالبات لمهارات التفكير المنظومي آان له أثر إیجابي في وعي الطالب

  .وبذلك یتم قبول الفرض الثالث من فروض الدراسة. مشكالت التلوث البيئي

  

  :قترحاتالتوصيات والم

ان             : التوصيات: أوًال ا الدراسة یوصي الباحث ائج التي أسفرت عنه ى ضوء النت عل
  :بما یلي

ع المراحل           • اهج الدراسية بوجه عام في جمي ادة النظر في صياغة المن ضرورة إع
ة               شابكة والمتداخل ات المت التعليمية في صورة مخططات منظومية شاملة تبرز العالق

ة التي ال تحقق           بين المفاهيم والموضوعات ا    لدراسية واستبدالها بالمخططات الخطي
ع           نهج والمجتم ين الم ة ب ق العالق نهج وال تحق ر الم ين عناص ل ب رابط والتكام الت

  .والبيئة

ة    • وم البيئي ررات العل دریس مق ي ت ومي ف دخل المنظ تخدام الم ام باس ضرورة االهتم
ة    واألحياء، وذلك لإلسهام في تنمية مهارات التفكير المنظومي      ة واقعي بصورة عملي

ور        ن منظ ق م ة لتنطل ا الطالب ي تواجهه ة الت شكلة البيئي اد الم ي بأبع وإدراك ووع
ة لتنطلق من                " آلي" ا الطالب ة التي تواجهه اد المشكلة البيئي ل بأبع ة الك ومن عالق

ا           " آلي"منظور   ل منه ة آ ة األجزاء ببعضها وعالق الجزء وعالق ل ب ومن عالقة الك
تبدالها ب ل، واس اهيم أو الموضوعات   بالك دریس المف تم بت ي ته ة الت داخل الخطي الم

  .بالتتابع وبصورة منفصلة عن بعضها

ى    • ة عل اء الخدم وجهين أثن ين والم ل للمعلم ة وورش عم د دورات تدریبي ة عق أهمي
دات     اء وح ال بن ي مج تعلم، وف دریس وال ي الت ومي ف دخل المنظ تخدام الم ة اس آيفي

ى ا  ة، وعل ي صورة منظومي ية ف رن  دراس ات الق ة متطلب ومي، لمواآب ویم المنظ لتق
 .الحادي والعشرین

ا وسبل                    • وث البيئي ومخاطره شات حول مشكالت التل دوات والمناق د الن االهتمام بعق
اهيم    ب المف ة تناس شطة تعليمي م وأن دریس وتعل رق ت تحداث ط ا، واس إدارته

ل        داد جي ومي إلع ر المنظ ارات التفكي ة مه دف تنمي ة به وعات البيئي ن والموض  م
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تم                     ا ویه ة وحمایته ى البيئ ام في المحافظة عل ة التنظيم والنظ المبدعين یؤمن بأهمي
  .بالتفكير المنظومي في إیجاد الحلول لمشاآلها

دخل   • ف الم ة لتوظي ات التربي ستقبل بكلي م الم داد معل رامج إع ي ب ر ف ادة النظ إع
  .المنظومي ومهارات التفكير المنظومي ضمن هذه البرامج

ة                إعداد وحدات    • اء بمراحل دراسية مختلف ة واألحي وم البيئي ررات العل دراسية في مق
د              ر الناق وفقًا للمدخل المنظومي وقياس فعاليتها على تنمية التفكير اإلبداعي، والتفكي

 .وغيرها من أنماط التفكير

  :یتقدم الباحثان بعدد من المقترحات آما یلي: المقترحات: ثانيًا

اس   • ة لقي ات ميداني راء دراس م   إج اس فه ق بقي ا یتعل ومي فيم دخل المنظ ة الم فاعلي
وم   ررات العل ي مق ضمنة ف اهيم المت ا للمف دة مالءمته ة، وم اهيم البيئي ات للمف الطالب

 .البيئية واألحياء من حيث الصعوبة والسهولة

ي   • ارات ف ة مه ى تنمي دخل المنظومي عل ة الم اس فاعلي ة لقي راء دراسات ميداني إج
 . اإلبداعي في المرحلة الثانویةالتفكير الناقد، والتفكير

 .إجراء دراسات ميدانية لقياس فاعلية المدخل المنظومي على مختلف نواتج التعلم •

ل        • ف المراح ى مختل ومي عل دخل المنظ ة الم اس فاعلي ة لقي ات ميداني راء دراس إج
 .التعليمية لوحدات تثقيفية بيئية توعویة

ي       • ة معلم ستوى معرف اس م ة لقي ات ميداني راء دراس اء   إج ة واألحي وم والبيئ  العل
 .للمدخل المنظومي في التدریس

ة          • ي تنمي ا ف بل إدارته ي وس وث البيئ شكالت التل ى م ائم عل رح ق امج مقت اء برن بن
 .مهارات التفكير المنظومي لطالب المرحلة الثانویة

ى إدراك            • ة عل إجراء دراسات ميدانية حول فاعلية المدخل المنظومي في تدریس البيئ
 .خاطر التلوث البيئيالطالبات لم

وعي     • شر ال ي ن سهم ف ي ُت ة الت ب العلمي المجالت والكت وجهين ب ين والم م المعلم دع
البيئي وإتاحة الفرص للباحثين في هذا المجال بنشر أعمالهم حتى یتم تشكيل الوعي             
ين والموجهين               ة والمعلم بسبل إدارة مشكالت التلوث البيئي لدى أفراد المجتمع عام

 .بصفة خاصة
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ة من             اال • ين والموجهين في مجال البيئ ة للمعلم وفير االحتياجات المعلوماتي هتمام بت
ة              ة بالبيئ زة المعني ة بمشارآة األجه خالل الندوات والنشرات وعقد الدورات التدریبي

 .والحفاظ عليها

  

  :المراجع

  :المراجع العربية :أوًال

  .القرآن الكریم .1
  :آتب السنة .2

الجامع  (الجامع الصحيح للترمذي       ): هـ279ن عيسى   أبو عيسى محمد ب   (اإلمام الترمذي    
صحيح وة        , )ال راهيم عط اقي وإب د الب ؤاد عب اآر وف د ش ق محم اهرة(تحقي ة : الق مطبع

 ").بدون"مصطفى الحلبي 
ؤاد      , صحيح البخاري  ): هـ256أبو عبيد اهللا محمد بن إسماعيل       (البخاري    د ف تحقيق محم

 ").ونبد"المطبعة السلفية : القاهرة(عبد الباقي 
اقي     , صحيح مسلم ): هـ61أبو الحسن مسلم بن الحجاج      (مسلم    , تحقيق محمد فؤاد عبد الب

 ).م1955 -هـ 1374, مطبعة عيسى الحلبي, القاهرة(
ى   , لسان العرب: 1981، )ابن منظر(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم      .3 د اهللا عل تحقيق عب

  .دار المعارف: القاهرة, الكبير وآخرون
  .عالم الكتب: القاهرة, تطویر مناهج التعليم: 1995ين اللقاني، أحمد حس .4
ة واجب ومسؤولية       : 1999, فارعة حسن محمد  , ""    ""     ""    .5 ة البيئي اهرة , التربي , الق

  .عالم الكتب
ل،   , ""    ""     ""    .6 د الجم ى أحم ي    : 2003عل ة ف ة المعرفي صطلحات التربوی م الم معج

 .القاهرة، عالم الكتب, 3ط , المناهج وطرق التدریس
ي،  .7 اروق فهم ين ف تعلم : 2001أم دریس وال ي الت ومي ف اه المنظ ي األول , االتج ؤتمر العرب الم

مرآز تطویر تدریس   , جامعة عين شمس  , القاهرة, حول االتجاه المنظومي في التدریس والتعلم     
 .45–9,  فبرایر18–17, العلوم

دیا: 2002، ""    ""     ""   .8 ة وتح ستقبلالمنظومي ول , ت الم اني ح ي الث ؤتمر العرب الم
يم  دریس والتعل ي الت ومي ف دخل المنظ ين شمس, الم ة ع وم  : جامع دریس العل ویر ت ز تط مرآ

 . فبرایر11–10, القاهرة
رة  : 2005، ""    ""     ""   .9 دیات الحاض ة التح ي مواجه ومي ف دخل المنظ ات الم تطبيق

دخل      , )األداءرؤیة منظومة للجودة الشاملة في      (والمستقبلية   المؤتمر العربي الخامس حول الم
تعلم،   دریس وال ي الت ومي ف ي "المنظ وطن العرب ي ال يم ف ة التعل ویر منظوم و تط ز "نح ، مرآ

 . أبریل17–16, القاهرة, جامعة الدول العربية, تطویر تدریس العلوم، جامعة عين شمس
ة،   .10 ة والجنائي ومي للبحوث االجتماعي ز الق و: 2001المرآ ات ح ةدراس وث البيئ ر : ل تل التقری

 .المرآز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية: القاهرة, األول
دون "الهيئة العامة لحمایة البيئة      .11 ة        ": ب ة اليمني ي في الجمهوری ث،   : الوضع البيئ ر الثال التقری

 .الجمهوریة اليمنية: وزارة المياه والبيئة
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 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة, هاالبيئة وأهم مشكالت: 2009السيد على السيد شهده،  .12
ره في             : 2002بدریة محمد حسانين،     .13 دخل المنظومي وأث إعداد برنامج في العلوم باستخدام الم

اهج     "تنمية عمليتي التحليل والترآيب لدى طالب آلية التربية بسوهاج     ة دراسات في المن مجل
 .143–108, ینایر, )77(العدد , "وطرق التدریس

نظم        : 1983 توفيق أحمد مرعي،   .14 ة في ضوء ال ات التعلمي ان  , الكفای ان  :  األردن–عم دار الفرق
 .للنشر والتوزیع

شوان .15 ود ن سير محم ي   : "2007, تي وم ف دریس العل ي ت ومي ف دخل المنظ تخدام الم ة اس فاعلي
مجلة , "واالتجاهات نحو العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة  , تنمية التفكير العلمي  

 .91–47, أبریل, )65(العدد , رفةالقراءة والمع
ابر       .16 د ج د الحمي ال           : 2000, جابر عب رن الحادي والعشرین الفع ة   (مدرس الق ارات والتنمي المه

 .دار الفكر العربي: القاهرة, )المهنية
اة             : "2002, جميل منصور الحكيمي   .17 وم الحي درس عل النمط المعرفي والمدخل المنظومي في ت

ة العلمي       سير الظواهر وحل المشكالت            وأثره في تعليم المعرف اهيم وتف ساب المف ة بمستوى اآت
اليمن        ي ب ع األساس صف التاس ة ال دى طلب وم ل و العل ول نح ة المي التعلم وتنمي اظ ب " واالحتف

تعلم   دریس وال ي الت ومي ف اه المنظ ول االتج اني ح ي الث ؤتمر العرب دریس , الم ویر ت ز تط مرآ
 .ر فبرای11–10, القاهرة, جامعة عين شمس, العلوم

ون،  .18 سين زیت دریس : 1994حسن ح صميم الت ة"ت ة منظومي دریس" رؤی سلة أصول الت , سل
 .عالم الكتب: القاهرة, )1(المجلد , الكتاب الثاني

ون     , ""    ""     ""    .19 رحمن زیت ة        : 1995, آمال عبد ال سية محاول تصنيف األهداف التدری
 .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندریة, عربية

ور    : 2006, ""    ""       ""      ""   ,  ""   ""    ""      .20 ن منظ دریس م يم والت التعل
 .عالم الكتب, القاهرة, 2ط, النظریة البيانية

اه المنظومي في             , المنهج المنظومي : 2001, حسنين الكامل  .21 ؤتمر العربي األول حول االتج الم
دریس الع      : جامعة عين شمس  , القاهرة, التدریس والتعلم  ز تطویر ت وم مرآ ر , 18–17, ل , فبرای

1–5. 
المدخل المنظومي  "ورقة عمل مقدمة في ندوة      , تعليم التفكير المنظومي  : 2002, ""    ""    .22

 .جامعة عين شمس, ، مرآز تطویر تدریس العلوم"في العلوم في العلوم التربویة
ة: 2003, ""    ""   .23 دخل للمنظومي ة آم دخل , البنائي ول الم ث ح ي الثال ؤتمر العرب الم

وم , المنظومي في التدریس والتعلم  اون مع      , مرآز تطویر تدریس العل ة عين شمس بالتع جامع
 . أبریل16–5, القاهرة, جامعة جرش بالمملكة األردنية الهاشمية

ليمان  .24 ل س وان خلي ل رض ایير    : "2010, خلي ى مع ة عل رة القائم ة الح شطة العلمي ة األن فاعلي
ي والتف  وعي البيئ ة ال ي تنمي ة ف ة  الالمرآزی ة اإلعدادی ذ المرحل دى تالمي د ل ر الناق ة , "كي مجل

 .27–1یوليو , )4(العدد , )13(المجلد , الجمعية المصریة للتربية العلمية, التربية العلمية
ة           : 2010, راتب سالمة السعود   .25 ة البيئي ة دراسة في التربي سان والبيئ ان، األردن  , اإلن دار : عم

 .الثقافة
اذج   : 2006, ادر النمرمحمد عبد الق, رضا مسعد السعيد  .26 ات ونم تطویر المناهج الدراسية تطبيق

 .دار الفكر العربي: القاهرة, منظومية
ان    .27 ات              : "2006, سعد سعيد نبه ات واالقتران دریس العالق دخل المنظومي في ت ة الم مدى فعالي

دى طالب الصف التاسع بقطاع غزة                     نهج الریاضيات ل , "وأثره على التفكير المنظومي في م
ؤتمر داد          الم ي إع سطينية ف ة الفل ول التجرب صى ح ة األق ة، جامع ة التربي ي األول بكلي  العلم
 . دیسمبر20–19, المجلد األول, المناهج
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وفي .28 ابر المن ره : "2002, سعيد ج ات وأث دریس حساب المثلث ي ت دخل المنظومي ف ة الم فعالي
ة    ة الثانوی الب المرحل دى ط ومي ل ر المنظ ى التفكي ي الر"عل ؤتمر العلم ول  ، الم شر ح ع ع اب

 . یوليو25–24, جامعة عين شمس, مناهج التعليم في ضوء مفهوم األداء
ي                : "2003, سنية محمد الشافعي   .29 وعي البيئ ة ال ى تنمي ة الحرة عل شطة البيئي أثر ممارسة األن

ة   , "لتالميذ المرحلة االبتدائية  ة العلمي ة التربي ة    , مجل ة العلمي ة المصریة للتربي د  , الجمعي المجل
 .97–69, یونيو, )2(دد الع, )6(

ادي .30 ل الحم د الجلي د عب ة : "2001, صالح أحم ي الجمهوری ة ف ة ذات األولوی المشكالت البيئي
ي      يم األساس ة التعل وم لمرحل ب العل ي آت ضمينها ف دى ت ة وم ر  , "اليمني ستير غي الة ماج رس

 .آلية التربية, جامعة صنعاء, منشورة
د سالمة  .31 ز أحم و الع دریس: 2009, عادل أب ة معاصرةطرق ت وم معالجة تطبيقي ان,  العل -عم

 .األردن، دار الثقافة
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   تلوث المياه العذبة
  

  عبد الفتاح مصطفى غنيمة. د. أ
  

   جامعة المنوفية-              أستاذ متفرغ بقسم الفلسفة بكلية اآلداب
  

ة                  شواطئ البحری إن مشكلة تلوث مصادر المياه هي مشكلة عالمية بالدرجة األولى ، ذلك أن ال
م امت      أصبحت ملوثة ، وآذلك الخلجان والبحيرا      ى     ت وأنهار ، ث وث إل األمطار ، المصدر   د التل
  .الرئيسي للمياه العذبة على آوآب األرض

ذآرها المرجع              والواقع أن حاالت تلوث المياه العذبة ليست إال واحدة من آالف الحاالت التي ت
رة                    شرب للمدن الكبي اه ال العامية آل عام ، لكنها من أخطر الحاالت خصوصًا وأنها تختص بمي

اة من                   التي یسكنها المالی   ى الحي ا أخطر عل ل بجعله اه آفي ذه المي ين ، وأي تلوث طارئ في ه
ا                    ستفيد منه شرب التي ی اه ال شاره مع مي التلوث یعني المرض والموت ، وانت ة ، ف قنبلة ذری

  !المالیين ، یعني انتشار المرض بينهم ، ولنتصور بعد ذلك ما سيصير عليه حالهم 

ذ         اختالف             ثم إن البشر جميعًا غير معصومين من ه ه التي تختلف ب ا جرعت ل من وث ، ولك ا التل
ذي یحصل                      ام ال شربه ، أو الطع ذي ی اء ال ه عن طریق الم ا ، وهي تأتي البيئة التي یعيش فيه
ن         سبيًا م ة ن اه نقي ى مي صول عل ل الح ن أج ة ، وم ة والعذب اه المالح صادر المي ن م ه م علي

ل مدن   التنقية الميكروبات المسببة لألمراض ، انتشرت محطات الترشيح و       الم ، لكن   في آ الع
ا سوف     المياه نتيجة لألنشطة الصناعية     ذلك ال یمنع من تسرب إلى مصادر         المختلفة ، وهو م

  .نتعرض له في هذه الدراسة المختصرة ، وبقدر ما یسمح المجال

  :مصادر التلوث المائي آثيرة .1

ر ، فط   ن آثي دًا م يًال ج ل إال قل ة ال تمث ذه األمثل ع أن ه ى  والواق ًا عل د أساس وث تعتم ة التل بيع
صناعية                    ة وال شطته المدني ا زادت أن وث ، وآلم مصدر التلوث ، وحيثما وجد اإلنسان وجد التل

ذلك     ًا ل وث تبع ة ، زاد التل عاعيا أو      ... والكيميائي ًا أو إش ون حراری د یك واع ، فق وث أن والتل
ساخنة ف             د ال واع          آيميائيًا أو بيولوجيًا ، فالتخلص من مياه التبری اه ، هو من أن ي مصادر المي

واد اإلشعاعية                     تج من الم د ین التلوث الحراري الذي قد یبيد فيها الحياة ، والتلوث اإلشعاعي ق
ائي ناشئ                   وث الكيمي التي تجد طریقها إلى البيئة ، وقد تلوث هواءها وماءها وأحياءها ، والتل

ا   من نفایات الصناعات الكيميائية الكثيرة والمتنوعة والتي   تزید زیادة مطردة آل عام ، ویكفين
صناعية هي                    ات ال ذه النفای مثًال حادثة الهند التي راح ضحيتها اآلالف ، وغني عن القول إن ه
اة ،              سبة للحي سامة بالن ة ، وال ى  البيئ ضارة عل ا ال تخلص من مواده مشكلة المشاآل ، ألن ال

تخلص المصانع من        یحتاج إلى تكاليف آثيرة مما یشكل عبئًا على اإلنتاج ، ول           ا ت رًا م ذا فكثي ه



  م2012 العدد األول، اإلصدار األول، یوليو                     جامعة المنوفية–مجلة البحوث البيئية والطاقة 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128

نفایاتها السائلة في مصادر المياه سواء في القنوات أو الترع أو األنهار أو البحار والمحيطات      
ا  ال ، لكنه ذآرها المج سع ل رة ال یت وارث آثي ك في آ سبب ذل د ت ة –، ولق  تنتهي – في النهای

زات جد ضئ       ا ترآي اول منه دما یتن سان عن ًا في جسم اإلن رور   غالب ام وبم اء والطع يلة في الم
  .األیام واألعوام ، یتجمع الضئيل مع الضئيل ، وقد یعبر عن نفسه بكوارث جسام

ى             ا عل شواطئ ، فنراه ا ال م تلفظه وث البحار ، ث خذ على سبيل المثال المواد البترولية التي تل
ك             ان ، ذل ر          هيئة تلوث واضح ال یختلف عليه اثن ه البحار من البت ا تتقبل و   ولأن م ام ، یرب  الخ

بعضها یأتي من حوادث تحطيم ناقالت البترول ، أو         ... على عشرة مالیين من األطنان آل عام        
من ملء خزاناتها بالماء لغسلها ، ثم تفریغها فيه بما حملت من بقایا بترولها ، أو مما یتسرب        

ذه األحداث التي     ما بين ضخ وتفریغ أو من آبار البترول البحریة نتيجة خلل طارئ إلى آخر ه               
د تغطي مساحات                     ع من الزیت ق ة بق ى هيئ نسمع عنها آل آن وحين ، وترصدها الطائرات عل

  .هائلة من سطح البحار ، وتعلن لها حاالت الطوارئ ، آلما تحرآت واقتربت من الشواطئ 

رول                      ات البت  وقد یمكن أن یمر آل هذا مرور الكرام ، ولكن الواقع غير ذلك ، إذ أن بعض مكون
سجتها                ا في أن ذات خواص سامة على األحياء البحریة ، وأحيانًا ما تمتصها الطحالب وترآزه
ى        ك إل ، وعندما تعيش عليها األسماك ، فال مناص من امتصاصها في أجسامها ، لتنتقل بعد ذل
ا ال                       ستنج ، لكن مم سجل وت ل وت اإلنسان عندما یتناولها آطعام ، وال زالت البحوث قائمة لتحل

وازن                شم في  ه أن النتائج في غير صالحنا ، طالما آان اإلنسان یسيء إلى بيئته ، وال یراعي الت
ل في                            د الخل د یزی دار ، وق ل شيء بمق المضبوط الذي جاء به الخالق جل وعال ، حيث خلق آ

  ! الموازین فتقلب عليه الموائد بما حملت 

ًا  ا تلوث دمًا هي أآثره دول تق م ال ا من.. والغریب أن أعظ ر أو شاطئ بحري فم رة أو نه  بحي
قریب من أنشطة اإلنسان المدنية والصناعية إال وله نصيب من التلوث بالفضالت اآلدمية ، أو               
النفایات الصناعية ، مما یشكل عبئًا على البيئة المائية ، وقد یتضاعف هذا العبء إلى الدرجة         

اة ،              ة من الحي ع          التي تصبح فيها بعض األنهار أو البحيرات عقيم ات ترت م إال من ميكروب  الله
هذا رغم القوانين والتشریعات التي تحرم   ... فيها وتتكاثر ، فال یفوح منها إال آل آریه وفاسد  
  .صب المخلفات في مصادر المياه العذبة والمالحة 

  : المياه مصدر من مصادر األمراض  .2

یاه بذورالموت ، فالمعروف منذ وآما آان الماء مصدرًا أساسيًا للحياة ، إال أنه قد یحمل في ثنا       
وليرا            اراتيفود والك ود والب ل التيف رة مث ة الخط راض المعوی ن األم رًا م ل أن آثي ن طوی زم
ة                        اه الملوث ل عن طریق المي د تنتق ك ، ق والدوسنتاریا والتهاب الكبد الفيروسي ، وما شابه ذل

ات        ي محط تم ف ي ت ة الت ات التنقي وال عملي راض ، ول ذه األم ات ه شرت  بميكروب اه النت  المي
صائب     ت الم ة، وعم وث      ... األوبئ ن تل و اآلن م ة التخل اه العذب صادر المي م م ك أن معظ ذل
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ة من مرضى                  ات األمراض المعوی ذه الفضالت ميكروب بفضالت اإلنسان ، وقد تحمل بعض ه
د األمراض               اه ، فتزی ى المي د العبء عل مصابين بها ، فتنتشر بين األصحاء فيمرضون ، ویزی

سان                         وه...  دًا هللا أن وضع اإلن ة مفرغة ، لكن حم كذا یمكن أن تسير مثل هذه األمور في حلق
ة التي               رة المختلف ات الكثي ة بالنفای لذلك حدودًا وقائية بينه وبين البالء الذي جلبته عليه المدني

  .تنساب آسيل دافق 

د              ل بل شرة في آ اء المنت دم   والواقع أن هناك بحوثًا آثيرة تجري في معامل العلم الم المتق ان الع
ا               والنامي ، وفيها تتحدد األضرار التي یمكن أن تأتي من آالف المرآبات التي تنطلق من حولن
ا                     م تعرفه ة التي ل ات الغریب ذه المرآب حتى یتسنى وضع المعایير والحدود لتلوث البيئة بمثل ه

ل             ا الطوی رة ت     ... أرض بلدان العالم العربي في عمره ان آثي ا في أحي ى أجسام    إذ أنه ساب إل ن
ه         – بما في ذلك اإلنسان      –الكائنات الحية    ات تأتي ذه المرآب د ثبت أن بعض ه ه ق  خصوصًا وأن

ك في                  م تتجسد خطورة ذل ه ، ث ز طعام عن طریق الماء الذي یشربه ، أو الذي یدخل في تجهي
ي الك  تم ف ي ت ة ، الت اعالت الحيوی ة ، أو التف ي العناصر الوراثي ات ف ذه المرآب داخل ه ات ت ائن

ل       ي المراح ة ف ة ، خاص ة أو مجهول راض معروف يئة ، وأم رات س ا طف دث فيه ة  ، فتح الحي
  .األولى لتكوین األجنة 

ك أن                 ة ، ذل ات الحي ه للكائن د الهواء في أهميت ة بع ة الثاني أتي في المرتب اء ی ومعروف أن الم
وث                   ه من التل اظ علي ة ،والحف ات الحيوی ل العملي ى       الماء یدخل آوسيط هام في آ اظ عل  هو حف

وث طفيف                            اء النقي الخالي من أي تل ى آوب من الم الحياة ذاتها ، لكن یبدو أن الحصول عل
ك  ي ذل ة ف ال ، وال مبالغ د المن ًا بعي ين ... أصبح حلم دو للع ى یب شرب المنق اء ال صحيح أن م

ًا بعض الملوث                             ه غالب ع ، إذ تكمن في ل الواق ك ال یمث اء صاف زالل ، ولكن ذل ات وآأنما هو م
ذه     شكل ه د ال ت ة ، وق ة الدقيق يالت الكيميائي شفها إال التحل ئيلة ، وال تكت سب ض ة بن الكيميائي

ادة بمرور األعوام                     شطة  ... النسب خطورة على الحياة اآلن ، لكن آل شيء آخذ في الزی فاألن
تمرار    د باس ا تزی ل أنواعه ات بك سكانية والنفای ة والتكدسات ال واد الكيميائي صناعية والم ، ال

ا            – ومنها الوطن العربي     –ولقد بدأت الدول النامية      ة ، وم صناعات الثقيل  في إقامة عدد من ال
ا                          ل في محيطه ل بحدوث خل ك آفي إن ذل ة ، ف وث البيئ لم تؤخذ االحتياطات الكفيلة بالحد من تل
د   ه ، وق دفع ثمن د أن ی دأه ، وال ب ل إال بمن ب ق الخل ن یحي صر ، ول ان أو ق ال الزم وي ط الحي

ار      ... ون باهظًا خاصة إذا أصاب الناس في أغلى ما یطلبون           یك نعني الصحة والحياة فمعظم الن
  . وفي ذلك الكفایة لقوم یفقهون – آما یقولون –من مستصغر الشرر 

لم تكن فكرة تلوث البيئة تشغل أذهان الناس فيما قبل منتصف القرن العشرین ، وآانت أغلب                   
سطى وبدایة عصر النهضة ، وحتى نهایة القرن التاسع عشر  المدن األوروبية في العصور الو    

  .تلقي بمخلفاتها وفضالتها في األنهار المائية المجاورة لها
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ولم یفكر أحد في ذلك الوقت أن هذه المخلفات أو الفضالت تلوث مياه األنهار بدرجات متفاوتة               
شرب      ، وأنها أول أسباب انتشار األمراض واألوبئة ، وستعود بكل األخطا           اه ال ر عن طریق مي

  .والغسيل التي آانوا یأخذونها من نفس هذه األنهار والبحيرات 

ار       شرین ، أن البح رن الع الل الق ي خ ى ف ا حت كان أوروب ع س ين جمي ائدًا ب اد س ان االعتق وآ
ات     ك مخلف ي ذل واء ف ات س ل المخلف ن آ ه م تخلص في ن ال ان یمك سب مك ات هي أن والمحيط

ات المدن      صناعية                   المصانع أو مخلف ورة ال ا السيما الث تخلص منه راد ال  ، أو فضالت أخرى ی
  .وآثرة النفایات من شرآات الكيماویات ومواد الصباغة 

ا          ذي یمر بأراضي ألماني راین ال ددة ، فنهر ال واألمثلة على تلوث المجاري المائية آثيرة ومتع
و    صبه نح د م ه عن ة بمياه ات العالق ضالت والمخلف سبة الف صل ن دا ت ه ٪20 وهولن ى وج  عل

 Sever of Europeمجاري أوروبا " التقریب ، ولهذا فقد أطلق على هذا النهر مجازًا اسم 
  .وهو اسم یعبر تمامًا عن حالة التلوث الشدیدة التي أصابت مياه هذا النهر  " 

، خصوصًا   التلوثوحتى المياه التي تمأل سطح وأغوار المحيطات الواسعة قد أصابها مثل هذا          
ر                    حول ا  د جاء في تقری رة ، وق وانئ الكبي لمناطق الصناعية المقامة على شطآنها ، وحول الم

شمالي         1966أصدره معهد آاليفورنيا التكنولوجي بالوالیات المتحدة عام           اه الجزء ال  ، أن مي
ا ،                 من المحيط األطلنطي زادت بها نسبة التلوث نتيجة لتساقط الرذاذ المحمل بالرصاص عليه

ه   ذي حملت رة        وال صف الك ودة بن دن الموج ن الم صناعية وم اطق ال واء المن ن أج اح م الری
سيارات من أآاسيد                  األرضية الشمالي في آل من أوروبا وأمریكا ، والمحملة أجواؤها بعادم ال

  .الكربون والكبریت المحملة بالعناصر الثقيلة 

ى طبقات              ار عل رات واألنه اه المحيطات والبحار والبحي وث مي سطحية فقط     ولن یقتصر تل ا ال ه
  .ولكنه یصل في آثير من األحيان إلى مياه األعماق 

ط           ي وس وث ف ذا التل ار ه ر آث ل تظه ط ، ب ساحلية فق اه ال ى المي وث عل صر التل ذلك ال یقت آ
ة النرویجي   ك الرحال اهد ذل د ش ان ، وق ي بعض األحي ات ف ایردال " المحيط ور ه  Thorث

Heyerdahl  "  ه ا شرعي  في أثناء رحلته على قارب ى      "  2رع" ل ساحل األفریقي إل من ال
ا                        أن لونه اطق في وسط المحيط ب بعض المن اه الموجودة ب السواحل األمریكية ، ووصف المي

  .آان أخضر رمادیًا ، ویطفو  وسط مياه الصرف الصحي 

ه                    د تختلط ب وهناك صورة متعددة لتلوث الماء ، فالماء قد یتلوث بمياه الصرف الصحي التي ق
ا                       لسبب من    رول التي تلقيه ات البت اقالت و بمخلف اء غسيل الن اء بم وث الم د یتل األسباب ، وق

دات       ة والمبي صبات الزراعي ذلك بالمخ وث آ ة ویتل ا البحری اء رحالته ي أثن اقالت ف بعض الن
. د" الحشریة التي انتشر استعمالها أثناء الحرب العالمية الثانية ، وبعد أن عرفت أوروبا إلى               

د" ت . د وم  المبي صفراء ومرض الن ى ال ا والحم ل للمالری يما البعوض الناق "  الحشري الس
سي  سي ت ة ت ـ د " ذباب رز ال د أح ام .د . ، وق ابولي بإیطالي 1943ت ع ي ن راًَ ف صاراًَ آبي  ا انت
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ع  ى نق ضًا إل اء من عدوى القمل أی وات الحلف ل الجسم ، ویرجع تخلص ق ى  قم بالقضاء عل
ن     ة م ل مخفف ي محالي سهم ف ـ دمالب ن     . د . ال شریة م دات ح ك مبي د ذل رت بع د ابتك ت ، وق

ل من       Alderin والدرین  Camaxeneالجامكسان  يس بالقلي م عدد ل  والدایلدرین ، آذلك ث
ك                    ان من نتيجة استخدام تل ات ، وآ المبيدات الحشریة األخرى لوقایة محاصيل الفاآهة والغاب

  .كلة التلوث المائي واألرض المبيدات الحشریة فيكل بلدان العالم أن ظهرت مش

  .    آما قد یتلوث الماء أیضًا بمئات من المواد الكيميائية الضارة المختلطة بمخلفات المصانع 

  :تلوث الماء بمياه الصرف الصحي  .1

اه                       اه دورات المي اه ، فهي تتكون من مي واع المي تتكون مياه الصرف الصحي من خليط من أن
وا       ة                   في المنازل ، ومن المياه ال ع داخل إطار المدني اجر والمصانع التي تق ردة من بعض المت

  .باإلضافة إلى المياه المستخدمة في غسل الطرق ، ومياه األمطار 

رات ،  ار أو البحي ل األنه ة مث ة الطبيعي اه الصرف الصحي في المجاري المائي اء مي د إلق وعن
ا            ك ألن           فإنها تجعل هذه المجاري المائية غير صالحة لحياة أغلب ما به ة ، وذل ات حي  من آائن

ؤثر                   ضارة التي ت واد ال مياه الصرف الصحي تحمل نعها الكثير من الكيماویات الصناعية و الم
ذه           اه ه ل مي ا تجع ا أنه ات ، آم ن الكائن ا م ى غيره ماك وعل ى األس ضرر عل الغ ال أثيرًا  ب ت

   .المجاري المائية غير صالحة للشرب أو لغيره من أغراض االستعمال اآلدمية

آذلك تستهلك المواد العضویة الموجودة بمياه الصرف الصحي قدرًا آبيرًا من غاز األآسجين               
ذائب في                           سبة األآسجين ال ه إذا قلت ن رات ، ومن المعروف أن ار والبحي الذائب في مياه األنه
ات        اة الكائن الحة لحي ر ص صبح غي اه ت ذه المي إن ه ون ، ف ي الملي زاء ف ة أج ن أربع اء ع الم

  .من نبات أو حيوان البحریة 

ار                        ذه األنه اه الصرف الصحي في أحد ه اء مي اك حاجة ملحة إللق ة ،    وعندما تكون هن المائي
اه             سبة لمي اه الصرف الصحي بالن ا مي ل     فيجب مراعاة النسبة التي تمثله النهر ، ویجب أال تق

ى                    70 :1هذه النسبة عن      اه الصرف الصحي إل سبة جزء واحد من مي  جزء من     70 ، أي بن
د                مياه النهر إذا آانت مياه الصرف الصحي غير معالجة ، أما إذا آانت مياه الصرف الصحي ق

ى   سبة إل ذه الن صل ه يمكن أن ت ا ، ف ل إلقائه ة قب ة أولي ا معالج  دون أن 40: 1سبق معالجته
  .یحدث ذلك ضررًا آبيرًا للكائنات الحية المائية 

د         وال یقتصر تلوث المياه بمياه الصرف الصحي على ا         وث ق ألنهار والبحيرات ، ولكنت هذا التل
اه الصرف الناتجة                          اك بعض المدن التي تلقي بمي یصيب آذلك مياه البحار والمحيطات ، فهن
منها في البحار ، مثل مدینة مرسيليا بفرنسا ومدینة اإلسكندریة بمصر فكلتيهما تلقي صرفها                

  .في البحر األبيض المتوسط 
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راء   ن ج كندریة م اني اإلس واطئ    وتع ذلك أصبحت ش ية ، ول ار المرض ن األخط ر م ذا الكثي ه
ا                     ا یرمى فيه رتبط بم وان ت اء روائح وأل اإلسكندریة ال تصلح لالستحمام اآلدمي ، وأصبح للم

  .من الصرف الصحي 

اه                    الج مي أن تع ویمكن اإلقالل من األضرار الناتجة عن إلقاء مياه الصرف الصحي في البحار ب
ة أول صحي معالج صرف ال ك بواسطة  ال د ذل ي بع ر ، وتلق ي البح ا ف ل إلقائه ل قب ى األق ة عل ي

 الشاطئ ، وعلى عمق ال    نحو عشرة آيلو مترات أو أآثر من      أنابيب تصب هذه المياه على بعد       
اه             ارات المي سائدة وتي اح ال یقل عن خمسين مترًا تحت سطح البحر ، مع مراعاة لتجاهات الری

ة للعوام    رك الفرص ذلك تت ة ، وب ض     العميق سجين وبع شمس واألآ وء ال ل ض ة مث ل الطبيعي
  .الكائنات الحية الدقيقة ، للقضاء على أغلب األضرار الناتجة من هذه المياه 

ى ظاهرة          ة إل رات المقفل وقد یؤدي إلقاء مياه الصرف الصحي في البحيرات ، خاصة في البحي
ذائي "  شبع الغ ا   "  Eutrophicationالت ول فيه ي تتح اهرة الت ي الظ ى وه رات إل  البحي

وص ،      ات الب ات ، ونب ا بعض النبات شابك فيه ضراء وتت ب الخ ا الطحال شر به ستنقعات تنت م
و       رات أدآ وط وبحي ل مری ترواح مث صيد أو االس صلح لل ود ت ا ، وال تع ة فيه صعب المالح وی

  .والبردویل 

اه    وتنتج هذه الظاهرة عند زیادة نسبة المواد العضویة وزیادة نسبة مرآبات الفوسفات              في مي
هذه البحيرات ، وهي المواد التي تحملها إليها مياه الصرف الصحي التي تلقي فيها ، ویتحول                 
اه الصرف الصحي       بعض هذه البحيرات المقفلة إلى مستنقعات بصورة سریعة عندما تكون مي
ذباب بصورة            التي تلقي بها بالغة الضخامة بجانب ما یترتب على ظهور حشرات البعوض وال

  .الجها یصعب ع

ران فيجب أن   دة عن العم صحراویة والبعي اطق ال ي المن صرف الصحي ف اه ال اء مي د إلق وعن
ة وال                         اه الجوفي ساد المي ك في إف سبب ذل ى ال یت ة حت یرعى أال تختلط هذه المياه بالمياه الجوفي
ل    صحي قب صرف ال اه ال ة مي تم معالج ًا أن ت ضل دائم شرب ، ویف ة أو لل ود صالحة للزراع تع

  .ا في البحار أو في الصحراوات تجنبًا لتلوث المياه السطحية أو الجوفية إلقائه

ي     جار ف ن األش ات م ى زرع غاب ة إل ات البيئي ة بالدراس دول المهتم ه بعض ال ذلك تتج      ول
  .الصحراء تروي بالماء المعالج 

 :تلوث الماء بمخلفات البترول  .2

ا            رول ظ سان إال في            ظاهرة تلوث مياه البحار والمحيطات بزیت البت ا اإلن م یعرفه ة ل هرة حدیث
ذي                        ائي ، وال وث الم م مصادر التل رول من أه ر البت النصف الثاني من القرن العشرین ، ویعتب
ة أو     ة عفوی ادة بطریق رول ع سكب البت ة ، وین سطحات المائي ن الم ر م ي الكثي اه ف سد المي یف

  .إجباریة 
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ا            اه           ونحن نرى هذه الظاهرة اليوم في آل مكان ، فكثيرا م سوداء بمي رول ال ات البت  تختلط نفای
الشواطئ في المصایف ، وفي المدن الساحلية ، فتفسد جمال هذه المياه وتهدد آل من یخاطر                  

  .باالستحمام في هذه المياه ، أو یفكر في االستلقاء على رمال هذه الشواطئ 

وث         ذا التل شأ ه د ین رول ، فق ات البت اه بمخلف وث المي باب لتل دة أس اك ع بعض  وهن ة ل نتيج
ع               بعض الحوادث التي تق الحوادث التي تقع أحيانًا في بعض آبار البترول البحریة ، أو نتيجة ل
رول من األنابيب                     لبعض ناقالت البترول وهي عرض البحار أو نتيجة لتسرب بعض زیت البت

  .التي تنقله إلى شواطئ البحار أو نتيجة لغسيل الناقالت ذاتها بماء البحار 

زًا شدیدًا                    وعادة ما    زًا ترآي اقالت مرآ رول الناشئ عن حوادث الن یكون تلوث الماء بزیت البت
 الحادث ةفي منطقة الحادث ، ولكنه غالبًا ما یؤثر تأثيرًا شدیدًا في آل المناطق المحيطة بمنطق    

  .، ویقضي على الكائنات البحریة والسماك ویضر بيئة الطحالب 

اینون     وري آ ة ت  1967  والتي تحطمت في مارس      Torrey Coynonوآانت حادثة الناقل
ة عن               ممن أولى حوادث تحط      ائًال في األوساط العلمي ًا ه رول ، والتي أحدثت دوی اقالت البت  ن

 ألف طن من البترول ، وتحطمت 120مدى أخطار التلوث البترولي ، فقد آانت محملة بحوالي     
رة      بالقرب من شواطئ إنجلترا ، وانسكبت آل الكية التي آانت        ة آبي ا وانتشرت في بقع  تحمله

  . آيلو مترًا 320لمسافة تبلغ 

رول             ة البت دما غرقت ناقل اقالت ، فعن ى حوادث الن " آرجو مرشانت   " وهناك أمثلة آثيرة عل
Argo Merchant  "   ام  1976عام ود  "  أم ة     "  Cape Codرأس آ ة غني وهي منطق

و    ا نح دفق منه ماك ت ت أدى إل  40,000باألس ن الزی ن م ذه    ط ودة به ماك الموج ل األس ى قت
  .المنطقة 

ة   ادیز  " آذلك أدي غرق ناقلة البترول العمالق ام  1978عام   "  Amoco Cadizأموآوآ  أم
 طن   220,000الشاطئ الفرنسي إلى تدفق أغلب ما آان بهذه الناقلة من زیت ، وآانت تحمل                 

  . من البترول، مما تسبب فيتلوث الشواطئ الشمالية في فرنسا 

ذه                   وع دأ ه اء ، وتب و فوق سطح الم رة تطف ة آبي ادة ما یكون الزیت المتدفق من الناقلة ، بقع
ك                 رالبقعة في االنتشا   ة ، وذل ة الغارق اء البحر حول الناقل رة من م  تدریجيًا لتغطي مساحة آبي

  .بفعل الریاح واألمواج 

ا فتتصاعد منها أبخرة  ویمتد تأثير بقعة الزیت الناتجة من الحادث إلى آل المناطق المحيطة به    
ت           اه تح ستحلب  بالمي ن الم وع م ون ن ا یتك ة ، آم واء المنطق وث ه ة لتل رات الخفيف المقط
ات                    ل الكائن اة آ رًا بحي ا یضر آثي ة مم السطحية ، ویؤدي إلى تلوث جزء من مياه البحر العميق

  .البحریة التيتعيش في هذه المنطقة وما حولها 
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ذا المستحلب الن وم ه ا یق ادة م واد وع ر من الم اء بامتصاص آثي اتج من اختالط الزیت بالم
ات                       دات الحشریة و المنظف ل بعض المبي اه البحر ، مث د توجد في مي ضارة التي ق العضویة ال
ل                       اء البحر مث ة من م الصناعية آما قد یقوم هذا المستحلب باستخالص بعض العناصر الثقيل

  .هذه العناصر السامة في مياه المنطقةالكادیوم والرصاص والزئبق ، ویرفع بذلك من تریز 

ة                             ذه الطبق ة یحدث في ه ة رقي ة طبق ى هيئ اء عل رول فوق سطح الم وعندما ینتشر زیت البت
سالسل         سد بعض ال واء ، فتتأآ سجين اله شمس وأآ عة ال أثير أش وئي بت ائي ض ل آيمي تفاع

واد عضویة جدی  ى م رول ، وتتحول إل ت البت ا زی ون منه ي یتك ة الت ة الهدروآربوني دة مختلف
سبيًا         غيرة ن ات ص واد ذات جزئي ي م ات ، وه دات والكيتون والت واأللدهي ل الكح ب مث الترآي
ویسهل ذوبانها في الماء ، ولكنها سامة التأثير ، وبذلك تصبح هذه المواد في متناول الكائنات       

  .الحية التي تعيش في الماء ، وتؤدي بذلك إلى مزید من الضرر لهذه الكائنات  

ة                    وعندما ا إال األجزاء الثقيل  تتبخر األجزاء الطيارة من بقعة الزیت بعد عدة أیام ، ال تبقى منه
ة      وداء متفاوت غيرة س ل ص ى آت ت إل رور الوق ا بم ذه البقای ول ه ایر ، وتتح ة للتط ر القابل غي

م   رف باس ام ، تع ار   " األحج رات الق ن بعض    " Tar Ballsآ يط م ن خل ارة ع ي عب وه
  . وبعض المواد المحتویة على النتروجين واألآسجين والكبریت المرآبات األسفلتية

دا    ي آن صادرة ف سكو ال شرات اليون دى ن رت إح د ذآ ت  1981وق اء بزی وث الم  والخاصة بتل
البترول أن نسبة الكرات السوداء قد ارتفعت بشكل ملحوظ في مياه بعض                 البحار                       

ا      مليجرامات في آل متر     7، فقد بلغت نحو      ارنتس ، بينم اه بحر ب مربع من سطح الماء في مي
  . مليجرامات في المتر المربع 10بلغت نسبتها في مياه البحر األبيض المتوسط نحو 

ا                ى مم د أعل سبة من عنصر الحدی ى ن وي عل ا تحت ين أنه سوداء تب وعند تحليل هذه الكرات ال
يًال        ك دل ر ذل د اعتب رول الطبيعي ، وق ادة في زیت البت تج من    یوجد ع ار تن رات الق ى أن آ عل

  .مخلفات الزیت التي تلقيها الناقالت أثناء رحلتها في عرض البحار 

ة         اح وحرآ أثير الری سوداء بت رات ال ذه الك ه بعض ه ان أن تتج ن األحي ر م ي آثي دث ف ویح
  .األمواج إلى الشواطئ فتلوثها وتفسد جمالها ، وتسبب آثيرًا من الضيق لرواد هذه الشواطئ 

اطق التي تحدث                      وآثيرًا  ما تهبط بعض هذه الكرات السوداء إلى قلع البحر ، وخاصة في المن
رول    ة البت ت ناقل دما غرق اقالت ، فعن وادث الن ا ح ام  "   Arrowأرو " به ام 1970ع  أم

ة سوداء من               شواطئ نوفاسكوتشا ، تغطي قاع البحر في منطقة الحادث بعد فترة وجيزة بطبق
  .سمكها نحو خمسة عشر سنتيمترا هذه الكرات القاریة بلغ 

ة         ستطيع العوامل الطبيعي ذه الحوادث ، فال ت وال یسهل التخلص من بقع الزیت الضخمة من ه
مثل أشعة الشمس وأآسجين الهواء وبعض أنواع البكتریا أن تحلل هذا الكم الهائل من الزیت                 

  .المرآز في مكان واحد 
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ع         ح وقد استخدمت المنظفات الصناعية في بعض ال        ذه البق تخلص من ه رة ، فهي   االت لل الكبي
ة        ة یسهل انتشارها بعد ذلك في مياه        تكون مع الزیت مستحلبات ثابت     ذه الطریق البحر ، ولكن ه

ات    تقتضي استخدام آميات آبيرة جداً     ذه المنظف ك أن األمر تطلب       من ه ال ذل صناعية ، ومث ال
ذه ال      10,000في إحدى الحاالت استخدام نحو       ة      طن من أحد ه ة  بقع صناعية إلزال ات ال منظف

  . طن من إحدى الناقالت 18000من الزیت الناتج من تدفق 

ام ، ولكن یجب أن نأخذ في                           ة في خالل عدة أی ذه البقع ة ه ة في إزال ذه الطریق وقد نجحت ه
ى مشكلة                 رًا إل صناعي ، سيضيف آثي ر من المنظف ال در الكبي ذا الق ل ه االعتبار أن إضافة آ

  .مياه البحار التلوث العام ل

ل      ار ، مث اه البح وث مي شكلة تل ى م ضيف إل اقالت ، ت وادث الن ر ح رى غي وادث أخ اك ح وهن
 الذي أدى إلى 1977حوادث انفجار آبار البترول ، ومثال ذلك تفجر لزیت في بحر الشمال عام 

والي  ر بح اه البح وث مي اة  25000تل ي قن رول ف ر بت ار بئ ذلك انفج ام ، آ ت الخ  طن من الزی
ان ة من س ات هائل شار آمي ى انت ذي أدى إل دة ، ال ات المتح ا بالوالی ة آاليفورني ارا بوالی ت برب

  .الزیت فوق سطح الماء وإلى تلوث الشواطئ في هذه المنطقة 

وتوضح آثير من الدراسات أن مياه البحار والمحيطات تتلوث آل عام بعدة مالیين من األطنان             
وث               من زیت البترول ، وأن الحوادث البحری       ذا التل شترك في ه رول ال ت ة التي تقع لناقالت البت

  . على األآثر ٪10إال بنسبة صغيرة ال تزید على 

ا یعرف باسم                           رول هو م اه البحار بزیت البت وث مي سية لتل " وقد تبين أن أحد المصادر الرئي
، العودةصهاریجها الفارغة في رحلة وهو الماء الذي تمأل به الناقلة جزءًا من     " ماء التوازن   

  .لك للحفاظ على توازنها وهي فارغة من حجم الناقلة ، وذ٪3ویصل حجم هذا الماء إلى نحو 

در من               اء ق ذا الم وعند تفریغ ماء التوازن عند وصول الناقلة إلى ميناء الشحن ، یخرج مع ه
ة ، وه       ٪1,5الزیت المتبقي في خزاناتها ، ویصل هذا الزیت إلى           و  من الحمولة األصلية للناقل

  .یمتزج مع ماء البحر محدثًا به قدرًا آبيرًا من التلوث 

ح         اء المل وهناك مصدر آخر من مصادر تلوث الماء بزیت البترول ، ویحدث ذلك عند فصل الم
ذا                    اطن األرض ، وال یمكن إجراء ه ة     عن الزیت الخام فور استخراجه من ب ة تام   ،الفصل بدق

  . الذي یلقى یعد ذلك في ماء البحر بالماءبل یتبقى دائمًا جزء صغير من الزیت عالقًا

اء    وال یستهان بالتلوث الناتج من هذا القدر الص    ل   غير من الزیت الذي یتبقى مع م ح ، فك  المل
ات                     ا أن نتصور الكمي ذلك یمكنن ح ، وب برميل من الزیت الخام یقابله عدة براميل من الماء المل

ة م ت الهائل وث بالزی ح المل اء المل ذا الم وم الت، ون ه ي الي ل ف ين البرامي غ مالی تم ي تبل ، وی
  .لص منها بإلقائها في مياه البحارالتخ
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ل البحر األحمر والبحر            ة مث وتزداد خطورة تلوث المياه بزیت البترول في البحار شبه المقفل
  .األبيض المتوسط ، وهي تمثل اليوم معبرًا هامًا لناقالت البترول بين الشرق والغرب

ات       ویتعرض الخليج ا   نفط نتيجة لعملي لعربي بين الحين واآلخر لحوادث تسرب آميات آبيرة لل
ر                      يج یعتب ي ، خصوصًا وأن الخل تج البترول صدیر المن ل وت ر ونق استكشاف واستخراج وتكری
سحب  ه  المصدر األساسي ل ى آون سبيًا باإلضافة إل ساحة ن ة  وصغيرة الم ة شبه مغلق منطق

صيد      تي  المياه لتحليتها لمعظم الدول ال     ًا ل يج    تطل عليه ومصدرًا هام األسماك ، ویتعرض الخل
 في األلف من حجم النقل ، وقد أمكن ألحد مراآز البحث العلمي               ٪0,1لتلوث مستمر یصل إلى     

  . مليون برميل من تقدیر آمية البترول المنسكب في الخليج بأآثر من 

د نشوب الحرب          وتعتبر مياه الخليج العربي من أآثر البحار تلوث        رول ،خصوصًا بع ًا بزیت البت
يج    ذا الخل ت غي ه ن الزی ا م ا بحمولته اقالت وغرقه ن الن ر م دمير آثي ة وت ة اإلیراني العراقي

  .وآذلك حرب الكویت 

ر                           د أن تتغي وث إال بع ذا التل ن یتوقف ه ل البحار والمحيطات ، ول وقد امتد التلوث اليوم إلى آ
ة                 نظرتنا إلى مياه البحار والمحيط     اه هي سلة المهمالت الطبيعي ذه المي ات ، والتي تعتبر أن ه

  .التي یمكن أن نلقي فيها بكل ما لدینا من مخلفات أو فضالت 

  : أضرار على الثروة السمكية : أوال 
ى سواحل البحر                       رول إل رة من زیت البت عند وقوع أیة حوادث یتسبب عنها تسرب آميات آبي

ك         وباألخص المناطق المكتظة بالثرو    ى الهجرة من تل ادر إل سمكية یالحظ أن األسماك تب ات ال
وث          ة من التل اطق أخرى خالي ة     , المناطق الملوثة إلى من واد الهيدروآربوني فضال عن أن الم

ا                  البالنكتون آم ة ب ة لألسماك المعروف المكونة لزیت البترول تلوث وتقضي على المواد الغذائي
ة التي ت           اء من األسماك       یؤثر الزیت على الطحالب البحری صغيرة لالحتم ستخدمها األسماك ال

ا     , الكبيرة   اطق مم ك المن ویقضي الزیت المتسرب إلى قاع البحر على بویضات األسماك في تل
ماك     ذه األس اثر ه سلة تك ل سل ي     . یعرق ماك الت رطانية لألس ا س سبب أورام ت ی ا أن الزی آم
ضرار تعود بالضرر على اإلنسان وبالطبع فإن آل هذه األ , تتعرض لكميات مستمرة من الزیت      

  . وموارده الغذائية 

  : أضرار على الطيور البحریة : ثانيا 
ة التي                         ور البحری شواطئ أو یالمس الطي ى ال عندما یطفو الزیت على سطح البحر أو یصل إل

شتها    ي معي ر ف ى البح د عل ا  , تعتم ئ له سواحل آمالج ستعمل ال رول  , وت سو البت دما یك وعن
ویتعذر عليها الحرآة للبحث عن الغذاء , يور تفقد قدرتها على الطيران والطفو أجسام هذه الط  
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ى بيضها                   , وتموت جوعا    ور والقضاء عل رول بتلویث غذاء الطي وم البت ومن ناحية أخرى یق
  . الذي یكتسي بالمادة البترولية 

  : أضرار على اإلنسان : ثالثا 
ك من      سان وذل ى اإلن ان من       اخطر تأثير للتلوث البحري عل شرب وإن آ اه ال ام ومي  خالل الطع

سان أو        الواقع أن األسماك الملوثة بالبترول تصاحبها رائحة و        طعم غير مرغوب فيهما من اإلن
أما مياه الشرب فإن العدید من الدول السيما دون الخليج ومدن ساحل , عليه فهو یتجنب أآلها    

ا     امين احتياجاته ر لت اه البح ة مي ى تحلي د عل ا تعتم دة فإنه ة وج ر آالغردق ر األحم وإذا , البح
وا        یضطر المسئ , تسرب الزیت مع المياه إلى معدات التحلية         ى یتمكن ولون عنها إلى إیقافها حت

ا   ادة تنظيفه ن إع ك     , م تخدام تل ن اس د م صطافين ویح زعج الم سرب ی رول المت ا أن البت آم
ة   ة الریاضات البحری تجمام أو لمزاول سباحة واالس شواطئ لل ودة . ال صانع الموج ا أن الم آم

ا  د آالته اه البحر لتبری ستخدم مي ي ت ة والت ار الملوث ى سواحل البح سرب ,عل رول یت إن البت  ف
درانها    ل ج صق بك د ویلت ب التبری بطن أنابي د    , وی ة التبری وق عملي ا یع ازال حراری ون ع ویك

ولذا فإن مكافحة ومقاومة التلوث البحري بشتى الوسائل        , ویساهم في تأآسد األنابيب وتآآلها      
سالمة   ل ال ن اج اليب ضرورة م ار , واألس ة البح ه أهمي ت قدرت ولى جل د أوضح الم اة لق  لحي

وا     «:الكائنات یقول في سورة الجاثية       أمره ولتبتغ ه ب ك في اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفل
   . »من فضله ولعلكم تشكرون 

  :الواقع والحلول 

شتقاته      ت وم ري بالزی وث البح ة التل رة لمكافح ة آثي اليب علمي اك أس ه   , هن ال ب ا ق ا م أوله
تالي فإن منع حدوث التلوث من مصادره هو أفضل             وبال" الوقایة خير من العالج     " الخبرات  

دول   , لذا  . وبما أن معظم عمليات التلوث تحدث نتيجة لفعل اإلنسان          , طریق لمكافحته    قامت ال
وت           وع من الزی اء أي ن المختلفة بإصدار قوانين خاصة لمعاقبة آل من یكون مسئوال عن إلق

الرغم من ذلك ونتيجة إللقاء السفن لمياه غسل    وب, إلى البحر داخل المياه اإلقليمية لتلك الدول        
ا  ي خزاناته ة المترسبة ف ا البترولي ع البقای ي عرض البحر م ات ف وحظ وصول , التانك د ل وق

شواطئ            ى ال وت إل ذه المشكلة داخل          , نسبة آبيرة من تلك الزی شة ه دول بمناق ذلك اهتمت ال ل
ة           ة الدولي ة البحری دت تحت إشراف المنظم ة عق ة      مؤتمرات دولي ى اتفاقي م التوصل إل  حيث ت

سفن     , دولية   د  , عدلت أآثر من مرة وأطلق عليها االتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار من ال وق
ا                 واء البقای ات خاصة الحت فرضت هذه االتفاقية على أصحاب السفن والناقالت تجهيزها بخزان

اه ال               وت المختلطة بمي ى عزل الزی ع      , بحر   البترولية ومعدات معقدة تعمل عل ى من باإلضافة إل
دودة       سب مح ددة وبن اآن مح ي أم ات إال ف ضالت أو النفای ن الف وع م اء أي ن ل , إلق وبالمقاب

  على الموانئ المختلفة , فرضت االتفاقية 
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ا      سفن إليه أن تقوم بتجهيز الوسائل الالزمة على الشواطئ الستقبال تلك النفایات عند دخول ال
ات            وتعتبر هذه االتفاقية خطوة     .  جدیدة في اتجاه منع التلوث البحري بالزیت الناشئ عن عملي

ن اصطدام      ري الناشئ ع وث البح شكلة التل سان م ام اإلن زال أم ه ال ی ا ان ادة علم ل المعت النق
ة   وادث الطارئ سفن والح وح    . ال صادم أو جن ار أو ت ن انفج ئة ع وادث الناش االت الح ي ح وف

رول   اقالت البت ع   , ن ي تق وادث الت ذلك الح ن    آ ة م رول القریب ات البت ة أو خزان ار البحری لآلب
تقوم الجهات المسئولة بحصر , الشاطئ وتتسبب في تسرب آميات من الزیت إلى سطح البحر  

ذا           الزیت المتسرب بواسطة حواجز خاصة لمنعه من االنتشار ثم ترآز جهودها على استعادة ه
ستخالص الزیت من فوق سطح      الزیت بواسطة معدات ميكانيكية تسمى القاشطات ومهمتها ا    

ادة         , الماء   ى مصفاة إلع شاطئ إل ى ال ه إل وضخه إلى خزانات عائمة بالقرب منها والتي تحمل
ة                         اآن حيوی دد أم ا وته سيطرة عليه رول التي ال یمكن ال , تكریره وعند تسرب آميات من البت

ة  ة العادی ق المكافح شل طری ث تف ة أ, وحي ل حارق طة قناب ت بواس رق الزی تم ح و رش وی
ة إال        ذه الطریق اع ه صح باتب رق وال ین م یح ة ث ائرات العمودی طة الط ة بواس ساحيق خاص م

صين   راء مخت ن خب ه م رق    . بتوجي ى ط ن أغل ا م ة فإنه المواد الكيميائي ت ب ة الزی ا معالج أم
ت     ى الزی ة عل واد آيماوی ي رش م تلخص ف ة وت ة البحری ى البيئ را عل ا خط ة وأآثره المكافح

  . لطها بشدة مع الزیت فيتفتت إلى جزئيات صغيرة یسهل تشتيتها ثم یتم خ, المتسرب 

ور          ار ث ه البح ا أعلن ات م ار والمحيط اه البح ي لمي وث البترول رة التل ساع دائ د ات ا یؤآ ومم
دال  اهدThor Hayerdahlهاری ه ش ن أن ر  - م شهورة عب ة الم ه التاریخي اء رحلت  أثن

  . ميل1400بترول یبلغ طولها حوالي  بقعة آبيرة متصلة من ال-األطلنطي بمرآب البردي

اء          ي سطح الم شاره عل البترول سرعة انت وث ب الون   . ومما یعكس خطورة التل ستطيع الج إذ ی
ؤدي      1500الواحد أن یكون طبقة رقيقة من البترول تغطي مساحة تبلغ حوالي             ا وی  مترا مربع

علي نمو األحياء المائية    تكوین هذه الطبقة إلي قلة وصول الضوء إلي المياه التحتية بما یؤثر             
ة        " البالنكتون"النباتية   ؤدي    " األسماك "وبالتالي علي تواجد األحياء المائية الحيواني ذا وی ه

ر من      400انسكاب لتر واحد من البترول إلي استهالك األوآسجين الموجود في حوالي              ألف لت
اه البح                 ا األوآسجينية الموجودة في مي شاط البكتری ل       ماء البحر نتيجة لن وم بتحلي ار والتي تق

  .إلي عناصر أخرى یسهل امتصاصها) مواد عضویة(البترول 

  :رأي الخبراء أن أهم ما یهدد البحر المتوسط من أخطار یتمثل فيما یلي

اه المجاري والصرف الصحي في    85٪  دون   120 من مي ي البحر ب ذف إل ة ساحلية تق  مدین
دي الو        شار االلتهاب الكب ي انت ا من       معالجة مما أدي إل ال وغيره ائي والدوسنتاریا وشلل األطف ب

  .األمراض التي أصبحت متوطنة

 . من الشواطئ ملوثة وغير صالحة لالستخدام في السباحة أو االستحمام24٪ 
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 .   التلوث العالميیقدر ما یسكب علي وجه البحر من النفط سنویا بحوالي  

ات  تقذف في البحر ملوثات من آل نوع بسبب األن        شطة الحضاریة المختلفة آالقمامة والمخلف
ات         400الصناعية السامة والتي تبلغ سنویا مليونا و         ة والمنظف  ألف طن من الزیوت المعدني

ة وهي            واد القاتل الصناعية والزئبق والرصاص والكروم والزنك والفوسفور وغيرها من الم
 .یة إلي جسم اإلنسانتترآز بالطبع في األحياء المائية واألسماك لتصل في النها

  .األنهار التي تصب في البحر وتحمل معها المزید من السموم وخاصة المبيدات الحشریة 

ائي        وث الكيمي ة التل ي نتيج تهالك اآلدم الحة لالس ر ص ة غي ة البحری بحت األطعم ذلك أص وب
ل              .. والبترولي سه إال آ ي          80وأصبح البحر غير قادر علي أن یجدد نف ا یلقي عل ا وهو م   عام

  .خبراء البيئة مسئوليات جسيمة ومضاعفة للحد من هذا التلوث للمياه

سان  ة ألخرى وهو یحمل لإلن این في مصادره وأسبابه من بيئ وث یتب د أن التل ا نج ومن هن
  .الكثير من المخاطر التي تهدد حياته ومصادر غذائه آما سنري

 :تلوث الماء بمخلفات الصناعة  .3

رات ،            تقام أغلب المنشآت الصناعية ع     ار والبحي ادة على شواطئ البحار أو على شواطئ األنه
ذه                         اه ه ة في مي ا الثانوی ا وبعض منتجاته اء مخلفاته ى إلق شآت عل وقد درجت بعض هذه المن

  .المجاري المائية 

وتسهم المصانع بما تقذفه من نفایات في إصابة الكثير من المسطحات المائية التي تطل عليها               
ر العضویة              بأخطار التلوث ، إذ ت     واد العضویة وغي تضمن مخلفات هذه المصانع الكثير من الم

ل                   ة مث ات الكيميائي ورق ، والمخلف ات وال ة والكيماوی السائلة  والصلبة ونفایات مصانع األغذی
أتي                  ا ، وت شادر وغيره رات والن ل والنت مرآبات الرصاص والزئبق والزرنيخ والنحاس والنيك

ا تف          ات في أنه اه                  خطورة هذه المخلف ان من مي ر من األحي ا  في آثي اه وتحوله ة المي سد طبيع
  .باعثة على الحياة إلى مياه مسببة للمرض والموت 

ة                  ات الحي ع الكائن ى جمي ًا عل رًا داهم اه خط ذه المي وتمثل المخلفات الصناعية التي تلقي في ه
د   التي تعيش في هذه المجاري المائية مثل األسماك وغيرها من الكائنات البحریة             أو التي تعتم

أثير وال                          ات سام الت ذه المخلف رًا من ه ك ألن آثي سان ، وذل في حياتها على هذه المياه مثل اإلن
اه ،                  یتحلل بتأثير العوامل الطبيعية بسهولة ، ولذلك یبقى اثر هذه المخلفات طویًال في هذه المي

  .ویستمر فعلها الضار في البيئة أمدًا طویًال 
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ى أخر          وتتنوع المخلفات الصنا   ة إل واد              ىعية وتختلف من حال ة م ى هيئ ا یكون عل ا م  ، فمنه
ات                     ع الكائن ا هو سام لجمي آيميائية تستهلك األآسجين الذائب في المياه الطبيعية ، ومنها ما م

  .من نبات وحيوان 

د               ة ، فق وع بعض الحوادث الغریب اه ، في وق وقد تسبب إلقاء المواد القابلة لالشتعال في المي
تعلت مي سيجارة      اش خاص ب د األش ه أح ي في دما ألق سوفيتي عن اد ال ي االتح ار ف د األنه اه أح

ات المتحدة في حادث                 ایو بالوالی ة أوه ار والی اء في أحد أنه مشتعلة ، آذلك اشتعل سطح الم
  .مماثل ، أدى إلى احتراق بعض خطوط السكك الحدیدیة المجاورة لهذا النهر 

ا ت      د م ى ح أثير المصانع عل ة        وال یقتصر ت اه المرتفع ى المي د األمر إل ل یمت ات ب ه من نفای قذف
الحرارة المتخلفة من عمليات التبرید لآلالت فيما یعرف بالتلوث الحراري ، ومن المعروف أن              
ة ألخرى ، وهي                      اوت من فصل آلخر ومن منطق درجة حرارة األنهار والبحيرات والبحار تتف

صفر  ة ال ين درج راوح ب ادة تت د ( ع ة )التجم ة 32ºودرج اع درج ل األسماك ارتف  م وال تتحم
  .حرارة الماء ویقل األآسجين في الماء مما یتسبب في موت األسماك 

بعض  ار آانت تلقي ب ذه األنه ى شواطئ ه ة عل د أن بعض المصانع المقام ا بع ين فيم د تب وق
  .م المذیبات العضویة وببعض مخلفاتها األخرى القابلة لالشتعال في مياه هذه األنهار آل یو

ة             واد الكيميائي ن الم رًا م ال أن آثي ذا المج ي ه ت ف ي أجری ات الت ن الدراس ين م د تب     وق
ذه         ة ، وأن أغلب ه ة الطبيعي ات البيئ الموجودة بالمخلفات الصناعية تتفاعل مع آثير من مكون

  .المواد تقوم باستهالك قدر آبير من غاز األآسجين الذائب في الماء 

اه الصرف             ویزید ما تستهلكه هذه ال     مخلفات من األآسجين على أربعة أضعاف  ما یستهلكه مب
اه ،                  ذائب في             المي الصحي ، وهي المعرفة باستهالآها لكميات آبيرة من األآسجين ال
ات            اه من آائن وبذلك یؤدي إلقاء المخلفات الصناعية في المجاري المائية إلى قتل ما بهذه المي

  .حية بطریقة غير مباشرة 

ات ،                 اة الكائن ى حي أثير مباشر عل صناعية ت ات ال ولبعض المواد الكيميائية التي توجد بالمخلف
صناعية            ات ال فبعض هذه المواد سام وقاتل ، مثل مرآبات الفسفور العضویة ، وبعض المنظف

  .وبعض المواد المحتویة على الفلزات الثقيلة مثل الرصاص والزئبق 

صنا       ات ال ة                وهناك نوعان من المنظف ات الحي ل الكائن ل بفع عية ، أحدهما سریع التفكك والتحل
وع باسم        ذا الن ة ویعرف ه سرة   " الدقيقة التي تعيش في المجاري المائي ات الي  Softالمنظف

Detrgents  "  وهو ال یسبب تلوثًا شدیدًا للماء وینتهي أثره بعد مدة قصيرة.  

و             صناعية فهو من الن ل بالعناصر         أما النوع الثاني من المنظفات ال اوم التحل ذي یق ع الثابت ال
ة ، ویعرف باسم  سرة " الطبيعي ات الع ر  "  Hard Detergentsالمنظف ى األث ذا یبق وله
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ة سميكة من                         ائي بطبق ة سطح المجرى الم ى تغطي ؤدي إل الضار لهذا النوع مدة طویلة وقد ی
  .الرغوة تعزل مياه النهر عن أآسجين الهواء 

اه                  وعادة ما تحتوي المنظفات    إن مي ذلك ف ا ، ول ات الفوسفات في ترآيبه  الصناعية على مرآب
ة من                       سبة عالي ى ن ادة عل وي ع ات تحت ذه المنظف شر استعمال ه الصرف الصحي ، بعد أن انت

ى وصول بعض                    تمرآبات الفوسفا   ة مباشرة عل صناعية بطریق ات ال ساعد المنظف ذلك ت  ، وب
  .ل بتحولها إلى مستنقعات المجاري المائية إلى حالة التشبع الغذائي ، وتعج

دة أن نحو  ات المتح ي الوالی ي أجریت ف رت إحدى اإلحصائيات الت د ذآ ات ٪70وق  من مرآب
اه             ا عن طریق مي ة ورد إليه رات األمریكي ار والبحي ر من األنه اه آثي الفوسفور الموجودة بمي

  .الغسيل المحملة بالمنظفات الصناعية والمختلطة  بمياه الصرف الصحي 

رة          وینطبق اه بحي ك أن مي ال ذل ة ، ومث بالد األوروبي ر من ال ستانس  "  ذلك أیضًا على آثي آون
Constance  "   ات التي تقع على حدود ألمانيا وسویسرا والنمسا ، قد زادت بها نسبة مرآب

والي   ى ح فور إل ام   ٪25الفوس سبة ع ذه الن ه ه ت علي ا آان دار 1920 عم ا زادت بمق  أي أنه
  .ذي قبل انتشار استعمال المنظفات الصناعية في  آل األغراض خمسة وعشرین ضعفًا عن 

سمية        وتحتوي المياه التي تلقي فيها المخلفات الصناعية في بعض األحيان على مواد شدیدة ال
سيانيد ،                  ات ال ، فمياه الصرف الناتجة من مصانع الطالء الكهربائي قد تحتوي على بعض أیون

  .دون استثناء وهي زعاف تقتل آل الكائنات الحية 

ق،                      ائي بواسطة أقطاب من الزئب ل الكهرب ستخدم طرق التحلي آذلك فإن بعض المصانع التي ت
ا          ام ، یتسرب منه ح الطع مثل المصانع التي تنتج هدروآسيد الصودیوم بالتحليل الكهربائي لمل

  .قدر ضئيل من الزئبق مع مياه صرفها ومع مخلفاتها التي تلقي في المجاري المائية 

ر                 ول رًا من آثي قد لقيت مشكلة تلوث المياه بالفلزات الثقيلة مثل الزئبق والرصاص اهتمامًا آبي
تم صيدها                          من الدول ، فقد تبين وجود نسبة غير قليلة من الزئبق في أجسام األسماك  التي ی

  .من بعض بحيرات آندا ، آما تم اآتشاف حاالت مماثلة في بعض البحيرات األوروبية 

 اليابان ، وتبين  شخص في  100زئبق إلى وفاة نحو      األسماك التي بها قدر من ال      وقد أدت هذه  
ى                         ام عل اك مصنعًا للبالستيك مق ين ، وأن هن يج مع فيما بعد أن هذه األسماك تم صيدها من خل

  .شاطئ هذا الخليج ، یلقي بمخلفاته المحتویة على الزئبق في المياه دون معالجتها 

زات   شاف ترآي م اآت ذلك ت رة   آ اه بحي ي مي ق ف ن الزئب ة م ر عادی ان " غي  "  Lemanليم
ذي                    1970بسویسرا عام    رون ال اه نهر ال  ، واتضح بعد ذلك أن الزئبق یرد إلى البحيرة مع مي

ه     ي بمخلفات ر ، یلق ذا النه ى ضفاف ه ة عل ة المقام صانع الكيميائي د الم ا ، ألن أح صب فيه ی
  .جتها المحتویة على الزئبق في مياه النهر دون معال
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اه صرف مصانع                     وقد آان من المعتقد ن تلوث المياه بنسبة ضئيلة من الزئبق آما في حالة مي
ر المكعب ، ال                    التخليل الكهربائي ، والتي ال تزید فيها نسبة الزئبق على مليجرام واحد في المت

ا  یمثل خطورة آبيرة على حياة الكائنات الحية ، وخاصة أن هذه النسبة الصغيرة سيتم تخ    فيفه
  .آثيرًا بعد امتزاجها بمياه المجرى المائي 

ي     ق ف زین الزئب ى تخ درة عل ا الق ماك له ر صحيح ، وأن األس ذا غي د أن ه ا بع ين فيم د تب وق
سمى    ب عضوي ی ة مرآ ى هيئ سامها عل ق  " أج ل الزئب ائي فني ات  " ثن رتبط ببروتين و ی وه

  .جسمها بواسطة إحدى ذرات الكبریت 

ى                    وقد قامت هيئة الصحة ال      دخولها إل سمح ب ة الزئبق التي ی ى لكمي ين الحد األعل ة بتعي عالمي
ى   د عل ا ال یزی سان بم سم اإلن د   0,3ج ذا الح ى ه ن الوصول إل بوع ، ویمك ي األس رام ف  مليج

ه        " ليمان  " بسهولة إذا تناول الفرد آيلو جرامًا ونصف من أسماك بحيرة            ين بجالء أن ا یب مم
  .فلز الزئبق مهما آانت نسبته ضئيلة في هذه المياه یجب عدم االستهانة بتلوث المياه ب

دب     ار للزئبق في أجسام ال د وجدت آث ان ، فق ل مك الزئبق في آ اه ب وث المي ًا تل شر حالي وینت
دة عن                  ران وبعي ة عن العم القطبي وطائر البنجوین ، وهي حيوانات تعيش في المنطقة القطبي

  .د بها مصادر للتلوث بهذا الفلزالعمران وبعيدة عن المناطق الصناعية ، وال توج

فقد یقوم أحد الطحالب بامتصاص فلز الزئبق من الماء ، ثم تتغذى إحدى القشریات على مئات               
ذه        ة ه ي نهای شریات ، وف ذه الق ن ه شرات م ى ع ماك عل ذى األس ب ، وتتغ ذه الطحال ن ه م

ذه األسماك ،                ل     السلسة یتغذى الدب القطبي أو طائر البنجوین على عشرات من ه  ویصحب آ
شكل                        ادة ب ذه الزی ذلك زیادة مستمرة في نسبة الزئبق في آل خطوة من الخطوات ، وتظهر ه

  .واضح في نهایة سلسلة الغذاء 

ادميوم                 وتشترك مع الزئبق في تلوث الماء بعض الفلزات الثقيلة األخرى ، مثل الرصاص والك
  .كائنات الحية األخرى والزرنيخ ، وهي تجعل المياه غير صالحة للشرب وال لمعيشة ال

سامة األخرى ، التي                    ة ال ات الكيميائي وتحتوي المخلفات الصناعية أیضًا على آثير من المرآب
ات         ن المرآب ة م ات مجموع ذه المرآب ة ه ن أمثل ة ، وم اري الطبيعي اه المج وث مي سبب تل ت

ات     م مرآب رف باس ضویة تع ور    " الع ددة الكل ل متع ائي الفني  Polychlorinatedثن
Biphenyls  "  وتعرف عادة باالسم المختصر "P.C.B  " "  بي سي بي.  

اط        سيج والمط ورق والن صانع ال ل م صانع مث ن الم ر م ات آثي ي مخلف واد ف ذه الم د ه وتوج
ذه                    اج ه دول إنت وغيرها ، وهي مواد شدیدة الثبات وال تنحل بسهولة ، وقد حظرت آثير من ال

اك   ا زال هن ك فم ع ذل تخدامها ، وم واد واس واد   الم بعض الم ًا ب واد مختلط ذه الم ن ه زء م  ج
  .والمنتجات الصناعية المعروضة في األسواق 
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ات الدایوآسين                      ل مرآب ات األخرى مث ى بعض المرآب ًا عل صناعية أحيان ات ال وتحتوي المخلف
Dioxin     ر ات آثي  وهي مواد شدیدة السمية وقد تسبب اإلصابة بالسرطان ، وتوجد في مخلف

  .ئية خاصة تلك التي تقوم بتصنيع مبيدات األعشاب والمواد المطهرة من المصانع الكيميا

ى                  د عل ا  ال یزی دًا منه ز ضئيل ج ل وصف فيكفي ترآي وتبلغ سمية هذه المرآبات حدا یفوق آ
اة                  0,8 ى حي ون جزء من الجرام ليقضي عل  من الميكرو جرام ، والميكرو جرام جزء من ملي

  .أحد األرانب 

ة  ذلك یكفي وجود ثالث ة آ ى یرق اء للقضاء عل ون جزء من الم ل ألف ملي ا في آ أجزاء منه
  .الناموس 

ة ،                 أثر بالعناصر الطبيعي ات ، وال تت ا شدیدة الثب م أنه وتزداد خطورة هذه المرآبات عندما نعل
إن                   اء ، ف ا جرام واحد في الم ه إذا وجد منه فيبلغ عمر النصف لها نحو عشر سنوات ، أي أن

ع                     نصف هذا الجرام ینحل بع       م ینحل نصف النصف الجرام المتبقي أي رب د عشر سنوات ، ث
  .الجرام في عشر سنوات أخرى وهكذا 

ل األصباغ                   ضارة مث واد األخرى ال وتحتوي المخلفات الصناعية على مئات من المنتجات والم
اه صرف المصانع        والمواد الملونة واألمالح واألحماض والقواعد وغيرها ، وتحملها معها مي

  .ه المجاري الطبيعية فتلوثها وتسبب آثيرًا من األضرار لما یعيش بها من آائنات إلى ميا

تخلص                 ة لل ة عام اك طریق وال یسهل منع تلوث المياه الطبيعية بمثل هذه المواد ، فال توجد هن
ا    صرف الخاصة به اه ال ة مي ل صناعة بتنقي وم آ ن یجب أن تق ة ، ولك واد الملوث ل الم ن آ م

  أدرى بها ، وذلك قبل إلقاء هذه المخلفات في مياه المجاري الطبيعية ومعالجتها بطرق هي 

  :تتسبب العدید من الصناعات في تلوث المياه وفسادها ومن هذه الصناعات

ا                : مصانع منتجات األلبان   ـ1 ا من بقای ا فيه ان وم تلقي هذه المصانع في الماء بمخلفات األلب
  .تنظيف األوانيدهنية وبروتينية ناجمة عن عمليات التصنيع أو 

  .تلقي في الماء بنفایات المواد النشویة والخمائر: مصانع التقطير ـ2

صباغة    ـ3 واد                  : مصانع النسيج وال ل أمالح وأصباغ وم ة ومحالي واد قلوی اء بم تلقي في الم
  .دهنية مستخلصة من األلياف النباتية

ة  ـ4 صانع الدباغ ة وا        : م واد الدباغ ا م ي بقای وي عل ات تحت اء بمخلف ي الم ي ف واد تلق لم
  .الحمضية والقلویة ومحاليل التنظيف والصابون والمواد الدهنية المستخلصة من الجلود

ات  ـ5 صانع الكيماوی ضویة     : م واد الع ات والم ن النفای د م اه بالعدی ي المي ي ف ث تلق حي
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  .واألحماض والقلویات المختلفة

ورق ـ6 ة وحامض الك: مصانع ال صودا الكاوی ل ال رة مث ل آثي اه محالي ي المي ك تلقي ف بریتي
  .وآبریتات الصودیوم ویلقي بها في مجاري المياه آما هي دون معالجة

صناعية ـ7 ة ال صبات الكيماوی صانع المخ تج  : م ي تن ك الت صانع تل ذه الم ر ه ن أخط وم
اري    ي المج صل إل ي ت صناعية الت ات ال ر المنتج ن أخط ا م ة ألنه المخصبات النيتروجيني

دیدا   ا ش ا تلوث سبب له ة وت رغ.. المائي ي ال ادة   فعل ي زی د ف صبات تفي ذه المخ ن أن ه م م
رع والمصارف                   ار والت اه األنه , المحصول إال أن الفائض منها یتسرب من األرض إلي مي

ة الخضراء التي                        ات المائي ادة نمو النبات ي زی ة عل ات النيتروجيني ذه المرآب حيث تعمل ه
ه      اء فتجعل ي الم رات ف سبة النت ع ن ا ترف ا أنه ا، آم ضویا حي ا ع ر ملوث الح تعتب ر ص  غي

 .للشرب

وان  د وآخرون تحت عن رام عبي دة إآ دآتورة ماج تاذة ال ا األس ي دراسة قامت به اد : وف األبع
د                          ة معه شرت في مجل ة ن ة شبرا الخيم ة في مدین صناعات الملوث ل ال ة لنق االقتصادیة والبيئي

  : الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس وحيث انتهى البحث إلى ما یلي 

وتبلغ , طقة شبرا الخيمة ثان تجمع صناعي في القاهرة الكبرى داخل الكتلة العمرانية      تعتبر من 
ساحتها  دان 7500م داخل     ,  ف ث تت شوائية حي ي الع ي ه نمط العمران ى ال ة عل سمة الغالب وال

اهرة اإلسكندریة                     داد ترعة اإلسماعيلية وطریق الق ى امت األنشطة الصناعية مع المساآن عل
  . الزراعي 

وطن  غ  وتت ال تبل ام وأعم اع ع رآات قط صانع وش ة م شبرا الخيم صنعا 831ب رآة 30,  م  ش
تيك    ة والبالس صناعات الغذائي و واألصواف وال سيج والتریك االت الن ي مج ل ف ام تعم اع ع قط
زف    ور والخ اج والبل ة والزج صحية والكهربائي ة واألدوات ال ات المعدني اوتش واألثاث والك

  . الخ ... والصيني والمنظفات والمعادن 

ة               ذه المنطق ذه        , وسبب قصور التخطيط وعشوائية النمو التي سادت ه ة ه د أصبحت غالبي فق
ضروري   ذا من ال ة ول ى البيئ سلبي عل ا ال ى تأثيره ا إضافة إل ة تخطيطي ر مالئم شرآات غي ال
ا                   ا وبيئي ة عمراني ر المالئم صناعات غي ل ال ة نق إعادة تقييم المواقع التي تشغلها وبحث إمكاني

ى مو انون  إل ا لق ق أوضاعها وفق ى اآلن توفي شرآات حت ذه ال ستطع ه م ت ث ل دة وحي ع جدی اق
سنة    4البيئة رقم    ا في مصر              1994 ل ه حالي شرآات        ,  الجاري العمل ب ذه ال وحيث أصبحت ه

  . تمثل تحدیا سافرا للتشریعات البيئية التي ینبغي أن تطبق بجدیة 
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 :تلوث المياه بالمبيدات  .4

تخدام المبي  شر اس ة    انت اب الحب العالمي ي أعق ة ف ات الزراعي ة اآلف ي مكافح شریة ف دات الح
  .الثانية، وأسرف اإلنسان في استعمالها إسرافًا شدیدًا  في السنوات األخيرة من هذا القرن 

و جزء                              ا ول ا تبقى منه ادة م دات ، وع ذه المبي ة المستخدمة من ه تحكم في الكمي وال یمكن ال
ى نحو          یسير في التربة الزراعية ، وق      ذا الجزء إل د المستعمل ،    ٪15د تصل نسبة ه  من المبي

ى نحو عشر سنوات أو                           د تصل إل ة ق دة طویل ل لم وقد تبقي بعض هذه المبيدات دون أن تتحل
  .أآثر 

ا                 ه معه دات وتحمل ذا األجزاء المتبقي من المبي وعادة ما تجرف مياه الري أو مياه األمطار ه
اه ال        ضرار                إلى المياه الجوفية أو إلى مي رًا من ال سبب آثي ا وی ة فيلوثه ة الطبيعي مجاري المائي

  .للكائنات التي یعيشها

ي أ   دات ف ذه المبي ز ه زداد ترآي ن أن ی ا یمك بق أن رأین ا س رور  وآم ة بم ات الحي سام الكائن ج
  .الزمن

رة         اه بحي ك مي ى ذل ة عل ر  " ومن أوضح األمثل اج      "  Clearآلي د احت ات المتحدة فق بالوالی
ى اس ر إل ا األم ر به ذي ظه اموش ال وع من اله ى ن ضاء عل دات الحشریة للق د المبي تعمال أح

د یعرف باسم               ذا الغرض مبي وسبب آثيرا من الضيق لروادها من المصيفين ، وقد استعمل له
د      "  D.D.Dد . د. د "  بيه بمبي شري ش د ح و مبي د   " ت .د . د" وه ذا المبي تعمل ه واس

ات      ج0,2بكميات صغيرة جدًا ال تزید على   ة الكائن سبب أي ضرر لبقي زء في المليون حتى ال ی
  .التي عيش في هذه  البحيرة 

د  اء مبي ين اختف زمن ، تب ة من ال رة قليل د فت رة بع اه البحي ل مي د تحلي من " ت . د . د " وعن
وت                 د احت رة ق ذه البحي اه ه ة التي تعيش في مي مياهها ولكن لوحظ أن آثيرًا من الكائنات الحي

ى ن ى نحو  أجسامها عل ي أجسام األسماك إل د وصلت ف ذا المبي ا من ه د م ى ح ة إل سبة عالي
اه        25خمسة أجزاء في المليون وهو ترآيز یزید بنحو           مرة على ترآيز المبيد المستعمل في مي

  .البحيرة نفسها 

ى نحو                       رة إل ذه البحي  2000آذلك وصلت نسبة هذا المبيد ففي نوع من البط الذي یعيش في ه
رة    جزء في المليو  ز األصلي    ن ، أي بزیادة نحو عشرة آالف م ى الترآي د    عل ا یؤآ د ، مم للمبي

شير          ذاء ، وی سلة الغ ول سل ى ط ة عل ات الحي سام الكائن ي أج دات ف ذه المبي ز ه ادة ترآي زی
  .بوضوح إلى عدم االستهانة بخطورة هذه المبيدات على المجاري المائية مهما قلت آميتها 

ل أ  ى آ اهرة عل ذه الظ ق ه ة   وتنطب شرات ومكافح ة الح ي مقاوم ستعملة ف دات الم واع المبي ن
ه تصل           " األندرین  " اآلفات ، ومن أمثلة ذلك       وهو مبيد شدید السمية ، فتكفي آمية ضئيلة من

د    " ألف مليون " إلى نصف جزء في البليون      درین  " لقتل عدد آبير من األسماك ، ومبي الدیل
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ز  "  امًا بترآي ر س ذي یعتب ي الم11ال زءا ف ضویة    ج ق الع ات الزئب ا أن مرآب ون ، آم لي
اه       ى مي المستعملة لمكافحة الفطریات یذهب آل ما یتبقى منها في التربة إلى المياه الجوفية وإل
ذه                     ى ه د عل ة التي تعتم ات الحي األنهار والبحيرات ، وتسبب آثيرًا من الضرر لكل أنواع الكائن

  .المياه 

د               وفي بعض األحيان تتسرب بعض هذه المبيدا       ار من مبي د وجدت آث " ت غلى مياه الشرب فق
ا وفي بعض المدن     " األدیكارب   وهو مبيد شدید السمية في مياه الشرب في بعض دول أوروب

 ميكرو جرام في آل لتر من مياه الشرب ، وهي الحد            10األمریكية وزاد ترآيز هذا المبيد على       
  .األقصى الذي حددته هيئة الصحة العالمية 

دت آ ذلك وج د آ ن مبي ار م دان " ث زازین " و" اللن دن  " واالت ي  بعض الم شرب ف اه ال فيمي
  .الفرنسية 

سببه                      ا یمكن أن ت دات وم ذه المبي ویتضح من ذلك مدى خطورة االستعمال غير الرشيد لمثل ه
  .من ضرر لمصادر المياه العذبة التي یحتاج إليها اإلنسان 

  : تلوث الماء بالمخصبات الزراعية 

ر م ة   درج آثي ادة خصوبة الترب ة لزی تخدام بعض المخصبات الزراعي ى اس زارعين عل ن الم
  .وزیادة إنتاجها من المحاصيل

ات                   د استخدام آمي رات ، وعن ات الفوسفات والنت وتتكون أغلب المخصبات الزراعية من مرآب
تم استخالصه              ات ی ا عن حاجة النب د منه غير محسوبة من هذه المخصبات ، فإن الجزء الزائ

اه                           تدری ى المي ة األمر إل ا في نهای ه معه اه األمطار ، وتحمل ري ، وبمي اه ال ة بمي جيًا من الترب
  .الجوفية وإلى األنهار والبحيرات 

ة                            ثًال بلغت آمي سا م ة ففي فرن ر من المخصبات الزراعي ة جزء آبي وعادة ما یتبقى في الترب
ستعملة       رات الم ات النت ى مرآب ة عل ة المحتوی صبات النتروجيني ي  المخ سميد األراض ي ت ف

  .الزراعية بها نحو تسعة مالیين طن في العام 

ر في                  در آبي ا ق ذلك یتبقى منه رات ، ول در من النت وال تستطيع النباتات أن تستهلك آل هذا الق
التربة یقدر بنحو مليوني طن آل عام ، هذا الجزء المتبقي في التربة هو الذي یذهب في نهایة                

  .ة الطبيعية ویلوث مياهها األمر إلى المجاري المائي

د اتضح                     ات الفوسفور ، وق ى مرآب ة عل ة المحتوی وینطبق ذلك أیضًا على المخصبات الزراعي
ا                         ات المتحدة ، أن إحدى بحيراته ذا المجال في الوالی من بعض الدراسات التي أجریت في ه

ري    رة إی دعى بحي ين أن      Erieوت داه وتب وث م ا التل غ به ن مرآب   ٪22 بل ا م ا به ات  مم
ل الجزء                        ة ، وهو یمث ه الجوفي ة والمي اه الصرف الزراعي الفوسفور یصل إليها عن طریق مي
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رة                         ذه البحي سفور الموجودة به ات الف ة مرآب ا بقي ذه المخصبات ، أم الذي تبقي بالتربة من ه
  .فيصل إليها عن طریق مياه الصرف  الصحي ومياه الصرف الصناعية 

ر   رات األخ ين أن بعض البحي ذلك تب دوتا     وآ رة من ك بحي ال ذل سبة ، ومث ذه ال ا ه د به ى تزی
Mendota  ات    ٪0,2 بوالیة ویسكوتش بالوالیات المتحدة یصل إليها نحو ا من مرآب  مما به

  .الفوسفور عن طریق مياه الصرف الزراعية والمياه الجوفية 

سهول               ة ، ویبقى    وتتميز مرآبات الفوسفور والنترات بثباتها الكيميائي  ، ولذلك فهي ال تنحل ب
ة ،                       أثرها طویال  في الماء ، وهي تعتبر مواد سامة إذا زادت نسبتها في الماء عن حدود معين
ام ،      وال تصلح المياه المحتویة على هذه المرآبات الستخدامها في أغراض الشرب وطهو الطع

ى  آما أنها تؤدي آذلك إلى انتشار ظاهرة التشبع الغذائي في بعض البحيرات وتسبب تحولها   إل
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 الكهرباء من المد والجزر
  

 عبد الفتاح مصطفى غنيمة. د. أ
  

   جامعة المنوفية-              أستاذ متفرغ بقسم الفلسفة بكلية اآلداب
  

ر    م المعاص ت العل د أثب واهره      لق ه وظ ي أمواج ة ف ة آامن ة هائل ار طاق ات والبح أن بالمحيط
د والجزر  ة آالم ي لفت نظر ا... الطبيعي ببًا ف ك س ان ذل ك وآ ة استغالل تل ى محاول سان إل إلن

الم                  ه ، والع الطاقة ، وحين یتجه اإلنسان إلى البحر لتوفير الطاقة ، فذاك أمر ندرك اليوم أهميت
رول  ، من المعروف             في سباق من أجل توفير البدیل للطاقات اآلذنة بالنفاذ السيما الفحم والبت

د  أن  ظاهرة المد والجزر ظاهرة طبيعية ، وهي  تتلخص ف        ي أن الماء في البحر أو المحيط یمت
  .داخل الساحل ، فيغطي الكثير منه أو القليل ، ثم هو یتراجع ليكشف ما غطاه

ا هو نتيجة       ا إنم ار األرض ومحيطاته د والجزر في بح ى أن سبب الم اء إل د توصل العلم ولق
ش   ن ال ة م ة الناتج وى الجاذب ن الق ر م ى األرض ، أآث ر عل ن القم ة م وى الناتج ى للق مس عل

م دوران                          م الشمس ، ث سبب هو القمر ث ى أن ال األرض ، وذلك لقرب القمر من األرض ، بمعن
ًا ، أن القمر           القمر حول األرض ، ثم األوضاع التي تتخذها األرض بالنسبة للقمر والشمس مع
و   ر األرض فه ين یجذب القم دار ، وح ر بمق ذا األرض تجذب القم دار ، وآ یجذب األرض بمق

ل ش واء یجذب آ اء واله ابس والم ا ، الي ى ... يء فيه ر الجذب عل ون أث ة سوف یك وبالطبيع
دار              ... الماء والهواء وأظهر     فالهواء بالجذب یمتد أمياًال ، والماء بالجذب یمتد أقدامًا ، هي مق

... وهذا ما یسمى مدًا ... ما یرتفع به سطح الماء المواجه للقمر عن سطح األرض الذي تحته             
حول القمر عن هذا الجزء من البحر ، إلى جزء آخر جدید یواجهه فيكون أقرب إليه ،              وإذا ما ت  

اء في الجزء                            د من البحر ، ویهبط الم ذا الجزء الجدی ى ه فأقوى جذبًا لمائه ، فيتحول المد إل
  .ه یجزر ، ونسمي هبوط الماء جزرًاأن: القدیم فنقول 

د في ناحية من األرض مواجه للقمر ، یكون مد وتجنبًا للتفاصيل العلمية نقول أنه حيثما یكن م       
د من سطح األرض             ذلك         ... مثله في الناحية األخرى األبع دان ، وآ وم م د في الي ى أن الم بمعن

الجزر جزران ، ومد والبحر في مواجهة القمر ، مد والبحر أبعد ما یكون عن مواجهة القمر ،                  
ائم ،         حد من سطح األ   وبين المدین القائمين في الوقت الوا      د المسافة     رض ، جزر الشك ق  ولبع

ر الشمس في                      ساوي ضعف أث بين األرض والشمس ، فإن أثر القمر في إحداث المد والجزر ی
  . مرة2,17ذلك ، أو هو بالضبط 

وتكون قوة المد والجزر الناتجة من الشمس والقمر أآبر ما یمكن عندما تكون الشمس والقمر   
 یكون القمر بدرًا أو في المحاق، وفي هذه الحالة یكون           واألرض في مستوى واحد ، أي عندما      

ى                  اء عل سطح الم ل مستوى ل ى وأق ى أعل ذلك نحصل عل مدى المد والجزر أآبر ما یمكن ، وب
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ل أسبوعين تقریب           ذا آ د والجزر الربيعي ،          التبادل ، ویحدث ه سمى بالم دما یكون   ًا ، وی  وعن
ل       القمر عمودیًا على الخط الواصل بين الشمس واأل      د والجزر أق وة الناتجة للم رض تكون الق

دها یكون                       ر ، وعن ع األخي ع األول أو التربي ما یمكن ، هذا یحدث عندما یكون القمر في التربي
   .» بالمد والجزر الصغير«المدى بين المد والجزر أقل ما یمكن ، وتسمى الظاهرة 

ومتساویة السمك من الماء ،  ومن الطبيعي أنه إذا آانت الكرة األرضة محاطة بطبقة متجانسة           
ة أن األرض         ي الحقيق ن ف زر ، ولك د والج ة للم وى المنتج ين الق سهل تعي ن ال ون م ه یك فإن
تفصلها آتل القارات إلى محيطات وبحار مختلفة االتساع والشكل والعمق والحجم ، باإلضافة                

ك                       ل ذل ى خط االستواء آ ة عل ل بزاوی د من     إلى أن مستویات حرآة الشمس والقمر ، تمي  یعق
  .حساب المد والجزر في األماآن المختلفة 

اء وانخفاضه         –والمد والجزر    ين   – بمعنى ارتفاع مستوى الم راوح ب ى شواطئ    30 یت سم عل
ن       ر م ى أآث اه إل ي أدن ة ، وه دان العربي يج    15البل ي خل را ف داي (  مت صاه ،   ) فن ي أق وه

رى في المال             ا الكب د           ولدراسة ظاهرة المد والجزر ، أهميته ا في تولي ة إال أن دوره حة البحری
ا                    الم الثالث ومنه امي السيما دول الع الم الن دان الع ر من بل ا یعني الكثي الطاقة الكهربية هو م

  .بلدان العالم العربي

ا                   ا تتناسب طردی ومن المعلوم أن الطاقة الكهربية تعتمد على فرق المدى للمد والجزر، أي أنه
ين ال         اء المحصورة ب ة                مع آمية الم ة الكهربي د وجد أن الطاق سفلي ، وق وي وال مستویين العل

ًا                      ساوي تقریب الم ، ت د والجزر في الع أثير الم شریة ، نتيجة لت ا الب التي یمكن أن تحصل عليه
  .سنة  وهي آمية هائلة من الطاقة / ساعة /    حصان 1310×2

ذهب     اهرة ، ف ك الظ ن تل تفادة م ى االس ا إل م والتكنولوجي ه العل ذا اتج اء  به ن آهرب ث ع  یبح
مستمدة من المد والجزر بالسيطرة على الماء الداخل عند المد والخارج عند الجزر من بعض           

  .الخلجان في البحار والمحيطات 

د مصب نهر           د والجزر عن اء من الم اج الكهرب اء مصنع إلنت ك ببن ى ذل سا إل د سبقت فرن ولق
ساوي    Ranceرانس  ة ت ف طن من الفحم الحجري في       أل 500 وهو ینتج من الكهرباء طاق

د                   ة الناتجة من الم ة الكهربي در الطاق العام واستطاعت انجلترا الدخول في هذا المضمار ، وتق
  . مما تحتاجه انجلترا  ٪25والجزر حوالي 

د ظهرت بحوث                       المي ، فلق وجي الع دم التكنول نمط في البحث العلمي والتق ذا ال ى ه وسيرًا عل
غربية والشرقية  الستخدام مياه المد والجزر والتبخر في إدارة     ودراسات في آل دول أوروبا ال     

  .محطات التوربينات الكهربائية المائية أسوة بمحطات آهرباء مياه البرانس في فرنسا 
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  :الكهرباء من أمواج البحر
ة                 ة الكامن لقد امتد العلم وامتدت التكنولوجيا المعاصرة إلى أمواج البحر أیضًا تبحث عن الطاق

  .تستمد من طاقة البحر الهائلة ، طاقة یستغلها اإلنسان في حياته  ... فيها

ة      ا ، وطبيع ا ، واتجاهه ن مروره ا وزم ث طوله ن حي ة م واع مختلف ى أن سم إل واج تنق واألم
شكل عام                    رة وب الوسط الذي تسير فيه ، والقوة المؤثرة عليها باإلضافة إلى عوامل أخرى آثي

وع   دد ن ي تح وة : الموجة هي وجد أن العوامل الت ا الموجة ، وق سير به ي ت اه الت عمق المي
 .الریاح ، والمدى الزمني والمكاني  لهبوب الریاح 

ون    ا تتك ع ازدیاده اح ، وم وب الری ى لهب ل األول ي المراح ة ف ة رقيق دأ هين ادة تب واج ع واألم
ة    ا بعض األ       )  swell( األمواج المتالطم ة ، تتخلله ؤثرة لمسافات طویل ستمر م مواج  التي ت

دة         ( القصيرة الغير منتظمة حتى تبلغ منطقة ضحلة حيث تتكسر وتنتشر على شكل أمواج مزب
Surf (  حيث تتعدى خط الساحل متجهة نحو الشاطئ.  

اع                   ا في ق ة م ة في منطق ة أو برآن ر زلزل وليست آل األمواج بسبب الریاح ، وإنما قد تكون أث
ين الشمس والقمر ،       البحر ، أو قد تكون ناتجة عن قوى الجذب فيم        ائي وب ين الغالف الم ا ب

سونامي  واج الت سمى أم ذ ت ا  ) Tsunami( وهي عندئ راوح ارتفاعاته ة تت واج بعام ، واألم
غ           ... قدمًا  25من ثالثة أقدام إلى      اع لموجة بل دمًا ،  112إال أنه حدث ذات مرة أن سجل ارتف  ق

  . مترا  35أي ما یقرب من 

م                 ولكم حطمت األمواج من سفن و      شواطئ وحواجز ، وفي ضوء العل م أطاحت ب أساطيل ، وآ
ددة ،ة                ة ومتع والتكنولوجيا المعاصرة ، فلقد وجدت لدراسة األمواج في البحار تطبيقات مختلف

زة ل  رة األجه ت فك ا اخترع ع   فمنه د المواق اق ، وتحدی اس األعم ى  قي افة إل دى ، باإلض والم
اق ال  صوتية واآلف وق ال ائرات ف ي الط ات ف صدمات ،  تطبيق ب ال اح وأنابي خاصة بدراسة الری

ا ،  ي البالزم صهر ف ات ال ة ، وعملي ل الذری ارات القناب صواریخ ،  وانفج راق ال ذبات  احت وذب
سبائك                       ادن وال ة في المع وب المختلف ... واألمواج  فوق الصوتية في عمليات الكشف عن العي

د ،     وفي استخدامات العقول االلكترونية ، وفي الكشف عن البترول       شعار عن بع  بوسائل االست
و .. وفي دراسات األرصاد وتآآل الشواطئ ، والكشف عن أماآن الغواصات في وقت الحروب             

  .في توليد الكهرباء

ان ،                    وألول مرة في العالم یتم بنجاح التطبيق العملي لتوليد الكهرباء من أمواج البحر في الياب
ن الط  اء م د الكهرب اء ، تولي تطاع العلم د اس ارات  فق ارة أشهر فن واج إلن ي األم ة ف ة الكامن اق

  . عند مدخل خليج طوآيو – الشيكا -اليابان

ستلزم   ال ی ساطة ، ف ة الب ي غای ه ف ا المعاصرة أن فكرت صار للتكنولوجي ذا االنت ي ه ر ف والمثي
ة                80األمر سوى أنبوبة اتساع فوهتها       ة هواء ، واألنبوب ار ، وتوربين ة أمت ا ثالث سم ، وطوله
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ة أمواج البحر                     مفتوحة   ا ، ونتيجة لحرآ فوهتها على الماء بحيث یدخل الماء من أحد طرفيه
ًا ،                  ا دورا هام اء هن یرتفع الماء داخلها إلى أعلى وإلى أسفل ، تبعًا لحرآة الموج ، ویلعب الم
وربين هوائي                   ى ت فحرآته تلك تحدث تيارًا هوائيًا في الطرف اآلخر من األنبوبة الذي یسلط عل

د ال وة إضاءة  فيول ات بق ي بطاری م تخزن ف ة ، ث ة الالزم ة الكهربي ث 6000طاق  شمعة ، بحي
اء               22یصل ضوءها إلى مسافة       ذه الكهرب واط من ه ة ال درت حسابات تكلف د ق را ، وق و مت آيل

  .وبتلك الطریقة ، فكانت أرخص من أیة طریقة أخرى ممكنة 

ة   الكهرآذلك وجد أن من أهم المشاریع التي تنجح فيها توليد   ل األمواج البحری ، هو  باء من فع
ان                        ة  بني أثير األمواج بإقام اء من ت د الكهرب رح أن تولي مشروع الساحل الجزائري ، وفيه یقت
اء                ك البن رب األمواج من ذل ا تقت من األسمنت المسلح على الساحل في اتجاه األمواج ، وحينم

ا یفيض في                      اء بم زداد تجمع الم م ی ه المسحوب ، ث ى     فتملؤه حتى طرف سد إل سياب فوق ال ان
د    ات لتولي ار إلدارة تربين ى شكل تي المرور عل اء المحصور ب سمح للم دها ی ر ، عن زان آخ خ
ه           ل تطبيق ا یجع الكهرباء ، وواضح أن ذلك یستلزم التدفق الموجي على مدار األیام والليالي بم

إن هي آانت                       ا المعاصرة ، ف م والتكنولوجي صعوبة مع العل وم    عمليًا فيه شيء من ال ة الي عقب
  .فهي في الغد مذللة 

  :اختالف درجة الحرارة في المحيطات  الطاقة من  .1

صل  داري    ٪90ت ين م ة ب ة الواقع ي المنطق ك ف اه  ، وذل ى سطوح المي شمس إل عة ال ن أش  م
د درجة حرارة                      ة عن السرطان والجدي ، وتعتبر درجة حرارة سطوح البحار والمحيطات ثابت

15º      30قریبًا تصل درجة الحرارة إلى       أمتار ت  10 م ، وعند عمقº         ى م ثم تبدأ في النقصان حت
ى عمق     10ºتصل إلى درجة حرارة       ة استغالل        30م عل رة إمكاني شأت فك ا ن رًا ، ومن هن  مت

رارة   ات الح روق درج ق    ) م 20º(ف ن العم ك م ة ، وذل ى طاق صول عل ار 10للح م 30º(  أمت
را    30وعمق   ) آمصدر   ة     )م آمصب    10º(  مت د مراجع ه ، في           وعن ا نجد أن اریخ التكنولوجي ت

ى                  1939عام   ا وأمكن الحصول عل ة بنجاح في آوری ود الحراری رة آل و  22 تم تطبيق دائ  آيل
سيون من وضع وحدتين تجریبيتين في        1956وات بمحرك حراري ، وفي عام       تمكن الفرن

د    اج لتولي احل الع وب ميكان      3500س رًا لعي ن نظ ود ، ولك رة آل تخدام دائ وات باس ة   آيل يكي
  .وصعوبات أخرى ثم صرف النظر عنها 

ام   ة ع دة األمریكي ات المتح ت الوالی د قام د 1986وق شروع تولي ة لم اوات 10 بدراس ميج
اط بحث   ان ، وهي نق از البروب ون من غ شغيل ليك ائل الت دیل س ع تع ود م رة آل باستخدام دائ

  .فاذ طرحها العلم المعاصر آبدیل لمصادر الطاقات المعروفة واآلخذة في الن
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  :الطاقة من غاز الهيدروجين .2

روف أن   ن المع رة و   ٪75م رق مباش ود یحت واع الوق ع أن ن جمي اء  ٪25 م ى آهرب ول إل  یح
ر من         ٪40 -30بكفاءة  تصل إلى     يس أآث ائي ل سبة للمستهلك النه ه بالن الي فإن  من  ٪8 وبالت

دروجين وق  از الهي ك غ ى ذل ر عل اء ، ویعتب ى آهرب ود یتحول إل واع الوق ع أن بًا جمي ودًا مناس
ادي    رن الح ة الق ع بدای سائد م اه ال ات ، واالتج ود الحفری اذ وق د نف نقص عن تكمال ال الس

ة                 ود لألسباب اآلتي دروجين آوق اء ،      : والعشرین  هو التفكير في استخدام الهي وافره في الم ت
 .وليس آالماء وفرة ، عدم إضراره للبيئة ألنه باالحتراق یعطي ماء 

ى       رارة إل ة الح ع درج ي أو برف ل الكهرب ا بالتحلي ان ، إم دروجين طریقت ى األی صول عل وللح
2500º                    ل دروجين باستخدام مواسير نق ل  األی دروجين وأآسجين ، وینق م ليتحلل الماء إلى أی

ور    1500الغاز الطبيعي حتى مسافات       آم ، ویخزن في حقول الغازات الطبيعية أو آسائل في آ
دروجين سائل في          900,000 األرض ، ویوجد حاليًا خزان سعة        معدنية فوق سطح   الون أی   ج

ة   ة الحراری غ الطاق ضاء ، وتبل فن الف ي س تعماله ف دة  الس ات المتح دي بالوالی دة آين قاع
ة        116,000 ذه الطاق غ ه ا تبل دروجين بينم ن األی رام م و ج ل آيل ة لك رارة بریطاني دة ح  وح

  .الطبيعية وحدة لكل آيلو جرام من الغازات 49000

 :هرباء بإقامة السدود على األنهارالك .1

السد بناء ینشأ عبر مجرى نهر للتمكين من استخدام مائه أو تنظيم تصریفه ، وقد بدأ اإلنسان                 
ل            ... بإنشاء السدود منذ قدیم الزمان       فمنذ أآثر من أربعة آالف عام قامت على ضفاف نهر الني

  .الحضارة المصریة وهي أم الحضارات جميعا 

وا             ري والزراعة ، وراح ل في ال اء الني ة م ى أهمي ة إل ك الحضارة فطن الفراعن ذ فجر تل ومن
واض     ون األح ه ویخطط ع مياه ة لرف رون اآلالت البدائي ضانه ، ویبتك سابات لفي سبون الح یح

ثم                ... لتغمر بالفيضان ، ثم فكروا       ن الهي في تخزین مياهه ، فانبرى أبو البصریات  األشهر  اب
رة                     ) م  1038 -هـ  965(  ه فك ان أول من واتت ا آ اطمي ، ربم د الف لبناء سد على النيل في العه

بل وأآثر من ذلك ، ذهب به الفكر إلى تحویل مجرى النهر ليصب          ... بناء سد على نهر النيل        
مياهه في منخفض الفيوم ادخارا لسنوات الجفاف  ، أن عز فيضان النهر من سنوات الرخاء         

ان                      ... إذ یجود النهر     شالل وحدد المك ة ال دما زار منطق ر معطاء وعن ره خي وهو في أغلب أم
  . إلقامة السد اعتذر لعدم وجود البنائين 

ه أصبحت                       ره وعلم وآانت السدود في أول أمرها ترابية ، ثم مع اإلنسان في مراحل تطور فك
سدود بالخرسانة المسلحة أو سابقة التجه                   د   بالبناء ، وفي العصر الحدیث ، بنيت ال ز ، ولق ي
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ى            الم حت سدود في الع ا یقرب من عشرین ألف سد تطورت الحاجة                 2006قدرت أعداد ال  بم
  . إليها من مجرد تخزین المياه وحسن تصریفها إلى حاجة العصر للطاقة والمزید من توليدها 

م                       سد المالئ ة ال م نوعي .. .ولبناء سد على نهر ، البد أوًال من التأآد من سالمة اختيار الموقع ث
ذي ال یخل                در ال ضًا بالق ان ، ولكن أی على أن یكون ذلك آله في إطار من قلة النفقة بقدر اإلمك
ة  سئولين ترب ار الم ي اعتب ذ ف ان المناسب ، ویؤخ ار المك ى طول النهر یخت ضيع ، وعل وال ی
ة التي یمكن أن                         وة والطاق اء ، زادت الق رق مستوى الم األرض وارتفاع المكان ، فكلما زاد ف

  : قعها من ذلك السد ، ومن الناحية اإلنشائية فالسدود أنواع منهانتو

 :  السدود الترابية .1

سابع عشر              رن ال وتلك من أولى الطرق التي تصورها ونفذها اإلنسان لحجز المياه ، وحتى الق
سد الترابي                 ه ال اع بلغ ان أقصى ارتف ا في العصر الحدیث ، ومع              36بعد الميالد ، آ رًا ، أم مت

لوم حدیثة مثل جيولوجية وميكانيكية التربة ، وآذلك بما استحدث من عدد وآالت ،      استخدام ع 
شكل                       ة ب سدود الترابي ر ، وال ة مت أمكن إقامة سدود من هذا الطراز بلغ ارتفاعها ألآثر من مائ
ر سد                      سة ، ویعتب ر متجان واد غي ات من م ا أو ذات طبق عام ، إما أن تكون متجانسة في مادته

دئ باستخدامه في          أآوزومبو على ن   د ب هر فولتا في غانا واحد من أآبر أمثلة تلك السدود ، وق
م 8400 مترا ، ومساحة البحيرة التي تكونت خلفه    12 ، ویبلغ ارتفاع هذا السد       1965عام    2آ

  .ساعة/ ألف آيلوا وات 600، وهو یدیر محطة توليد ، قوة طاقتها 

  :السدود ذات الدعائم .2

س  ك ال ون تل ن مجموتتك ضها                            دود م صل ببع ة ، تت دران المتوازی ن الج ة م ع
ا أن تكون مجرد بالطات من                 صًال أم ًا مت بعضًا ، والجدران التي تصل بين الدعائم لتكون مانع
ا مجرد                األسمنت مرآبة من آل جانب ، فيما یشبه الدعائم ، وأما عقود نصف اسطوانية ، وأم

د سد               تضخم للدعائم ذاتها والتي یؤ     ضًا ، ویع ى التالصق ببعضها بع وین  ، إل ذا التك                    دي بها ه
رة                ) دنيبروج  (  باالتحاد السوفيتي أحدث أنواع تلك السدود بعد إعادة بنائه بعد أن حطم أول م

ان في عام         سد                  1941بواسطة األلم ك ال غ طول ذل ة  ، ویبل ة الثاني  760 خالل الحرب العالمي
  .ساعة /  مليار آيلو وات 3,6مترًا ، ویولد سنویًا 60فاعه مترًا ، وارت

  :السدود العقدیة .3

د ،                     ى زمن بعي وهو أآثر أنواع السدود مقاومة ، وترجع طریقة إقامة هذا النوع من السدود إل
شاء         وأقدم السدود المعروفة من هذا النوع أنشأ في إیران في القرن الثالث عشر ، ویقتضي إن
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ر ، ودراسة        هذا النوع من الس    ا مت ل منه اع آ دود نظریًا ، تقسيم السد إلى شرائح أفقية ، ارتف
د أدت     دي ، وق وس العق ا عناصر التق د أن تتعرض له ي الب ات  الت ود والتكوین ود والقي الجه
اذج مصغرة من                       ة ، وأصبحت اآلن تجري نم ك الطریق سيط تل التكنولوجيا  االلكترونية إلى تب

ار تجرى الحسابات             الجبس بقدر التجارب التي ت      ى أساس النموذج المخت ا ، وعل جري  عليه
الم ، سد                    ة في الع سدود العقدی م ال ين أه ا   ( النظریة ، ومن ب ين         ) آاریب ى الحدود ب ى ، عل عل

 ، وهو ذو عقد سميك على شكل 1959 إلى 1957زامبيا ورودیسيا ، وهو أنشأ في الفترة من      
ا           530 مترًا ، وعرضه  125ویبلغ ارتفاعه    )U( حرف   رة طوله اه في بحي مترا ، ویحتجز المي
  .  آيلو مترا240

 :السدود البنائية .4

ة       اء وآتل ع الم وة دف الي ق تاتيكي ، أي أن  إجم التوازن االس اه ب ز المي ائي یحج سد البن إن ال
ة ، أن تكون              سدود البنائي ة ال ذلك یجب في حال ة ، ول المبنى ، یوفران قوة هائلة تحملها الترب

التحمل ، وتقام موانع من جهة أعلى النهر ، وتحقن أسفلها غاللة من الخرسانة  التربة شدیدة  
ن   ( بهدف منع رشح التربة أسفل السد ، ومن السدود البنائية الكبرى ، مساقط                  القرب  ) أوی ب

ا ، ومع أن                ) جنجا  (من   رة فيكتوری في أوغندا ، وهو الموضع الذي یخرج عنده النيل من بحي
ًا      1,2 مترا ، إال أنه أدى إلى رفع مستوى البحيرة بمقدار            20وز  ارتفاع السد ال یجا    ر ، علم  مت

درها            68بأن مساحة البحيرة تزید على       ة ق سد طاق و     15ألف آيلو متر مربع، ویولد ال  ألف آيل
  .وات 

ومن السدود البنائية الكبرى أیضًا السد العالي عند أسوان في مصر ، الذي أقيم في الفترة من                
د       1968 إلى   1960 ى بع ى نفس           2700 ، عل سابق ، عل ا ال رة فيكتوری ر من سد بحي و مت  آيل

ه ، نحو      رة ناصر من ورائ الي في بحي سد الع ر مكعب من  157النهر ، ویحتجز ال ار مت  ملي
سد     / ساعة  / المياه ، ویستطيع السد العالي أن یولد عشرة مليارات آيلو وات             سنة ، ویعتبر ال

ضانات               العالي ثالثي الفائدة بالنسب    اه یقي من الفي وفر المي ة لمصر ، فهو یولد الطاقة ، وهو ی
    .ةالعالية ، وتلك قمة التكنولوجيا المعاصرة في استغالل المياه لتوليد  الطاق

  

  :نهارالغذاء وثروات معدنية من مياه البحار واأل
ذه               روات  تضم البحار والمحيطات ثروات هائلة من األسماك في مياهها ، ویقتضي إخراج ه الث

ماك        لوك األس ائع وس ة طب ي دراس ار ف اء البح د علم ذلك یج ة ، ول ة ودرب ًا وحنك ة وفن درای
ًا               ا طعم ام ليكون له ه من طع ا تحب ا ، وتقصي م ؤثرات عليه ا والم وغرائزها ، وتتبع حرآاته

  .یسهل اإلطباق عليها أو ليكون داًال على وجودها عندما یوجد 
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ليج العربي طویل ومتشعب ، ألن الخليج العربي من البحار      الحدیث عن الثروة السمكية في الخ     
واع                    د من أن المعروفة في العالم بالثروة السمكية الوفيرة ، حيث یوجد في الخليج العربي العدی
زال ،                        يج العربي وال ی ذاء سكان الخل ًا لغ ان مصدرًا هام األسماك المختلفة وأعداد وافرة ، وآ

تنوع البيئة البحریة في الخليج حيث یكون في بعض أجزائه ویرجع السبب في هذه الوفرة إلى       
اع في                 ل البحرین ، أو طيني الق ا هي الحال في أرخبي صخریًا أو مليئًا بالشعاب المرجانية آم
سعودیة               ة ال ة العربي ا هو األمر في سواحل المملك ًا آم يج ، أو یكون رملي شمال غرب الخل ال

ة   واإلمارات العربية المتحدة  ، وهذا ال    واع مختلف تباین في البيئة البحریة یساعد على وجود أن
شمالي             وة في الطرف ال ة حل من األسماك وبأعداد آبيرة ، آما ال ننسى أن وجود مصاب مائي
ذا    ي ه ة ف ة الدقيق ق البحری ة العوال ن آمي ا م د رفع رب ، وق ود شط الع يج ووج شرقي للخل ال

  .الجزء من الخليج آما زادا من إنتاجه 

ة في                        والخليج   ستخدم الطرق الحدیث م ن امًال ، ول سمكية استغالًال آ ه ال ستغل ثروت م ت العربي ل
ددة في             صيده إال في اآلونة األخيرة ، ومنذ أدخلت هذه الطرق بواسطة شرآات األسماك المتع
صيد ال ترعي                   جميع دول الخليج العربي ، والثروة السمكية آخذة في التناقص ، ألن عمليات ال

  .فظة على الثروة السمكية ، بحيث تكفل استمرار هذه الثروة لألجيال القادمة قوانين المحا

صادیة                         روة اقت ر ث صفات ، وتعتب وان وال ة األشكال واألل واع من األسماك مختلف في البحار أن
ار         وم األبق ل لح ماك مح ل األس ن أن تح سان ، ویمك ذاء اإلن صادر غ م م ن أه ا م رة ألنه آبي

  . رخص ثمنها وسهولة الحصول عليها واألغنام والدواجن هذا مع

ذة  ات ولحوم األسماك سهلة الهضم ، لذی بعض الفيتامين ة ب م ، غني ة ، وخصوصًا  الطع الهام
ة ،               ) د( وفيتامين  ) أ( فيتامين   ، آما تحتوي األسماك على مقادیر مناسبة من األمالح المعدني

  .لعظام ونشاط األعصاب وخصوصًا أمالح اليود والفسفور والكالسيوم الالزمة لتكوین ا

ة                   وت الطبي ا استخراج الزی واألسماك بجانب قيمتها الغذائية لها فوائد اقتصادیة أخرى ، أهمه
الغنية بالفيتامينات من آبد بعض األسماك ، وتستخدم زیوت بعض األسماك في عدة أغراض                  

  .آصناعة الطالء ودبغ الجلود 

ستعمل              وتوجد في البحار عدة أنواع من األصداف والقو          ا ت ا األزرار ، آم ع التي تصنع منه اق
راط                 ود واألق األصداف الالمعة في تطعيم األثاث وإطارات الصور ، وتزیين األبنية ، وعمل العق

  .وغيرها من الحلي ، وتطحن األصداف أیضًا وتضاف إلى غذاء الدواجن

اآدة التي تجري ببطء   وتطفو على وجه المياه نباتات عدیدة ، وتكثر هذه النباتات في المياه الر            
ستعمل في                       ات وتجفف وت ذه النبات ، وآذلك توجد الطحالب في البحار والمحيطات ، وتجمع ه

ن األ وع م ستخدم آن ا ت ور والماشية ، آم ة الطي وع من تغذی ذه سمدة ، وآن ود ، ومن ه الوق
رها من   وغي... النباتات والطحالب تستخرج بعض العناصر النافعة آاليود والحدید والكالسيوم          

  .مواد الدواء والطالء  
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ن أرض    ا م ا عليه رة األرضية ، بم ع الك ى رب شون اآلن عل كان األرض یعي ا أن س وإذا عرفن
شغلها البحار            ة فت اع المساحة الباقي مزروعة وصحراوات وثلوج غير مسكونة ، أما ثالثة أرب

بعض     إذا عرفنا ذلك ألدرآنا أهميتها في اإلسهام   ... والمحيطات ، واألنهار     ذاء ل وفير الغ في ت
   .ا سكان هذه األرض التي نعيش عليه

  : المراجع
الثروة المائية في الجمهوریة العربية المتحدة ووسائل تنميتها ، دار : أنور عبد العليم  .1

 .1961 -المعارف 
 .1964 – الدار القومية –البحار والمحيطات ،دراسة ألعماقها وثرواتها : ـــــــــــــــ  .2
البيئة واإلنسان عبر العصور ، ترجمة السيد محمد عثمان ، المجلس : سيمونز .ج .أیان  .3

 .1997 الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكویت یونيه
  .1979 العلم للجميع ، الهيئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة: محمد فتحي عوض اهللا  .4
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 بالمخلفـــات االلكترونيـــة لتوعيـــــــةا
  

  عبد المسيح سمعان عبد المسيح/ د .أ
  

  رئيس قسم العلوم التربویة واإلعالم البيئي واستاذ التربية والتوعية البيئية
  جامعة عين شمس - معهد الدراسات والبحوث البيئية

  

  مفهوم المخلفات االلكترونية

  نتحاور معًا

  لنبدأ

فمنذ سنوات والعالم یتحدث عن مشكالت تلوث       .... ق مشكالت بيئية متالحقة     تبدو في األف  
  الخ...... للهواء والماء والتربة وتغيرات في المناخ 

   :مناقشــة

ذرون ؟         اذا یح ن م ون اآلن ؟ وع اء البيئي ه العلم دث عن ذي یتح ا ال ري م   ت
  .!هل تبدو االجابة بعيدة عن أذهاننا ؟

  لننتبه

ن ت   )1( اء م ذر العلم اء أو   یح ستخدم الكهرب ة ت ة وآهربي زة وأدوات الكتروني راآم أجه
ل           تخدام مث الحة لالس ر ص صبح غي ت وت رور الوق ع م ادم م ي تتق ات والت البطاری
ة                  دیم واالجهزة المنزلي ون الق دیم  والتليفزی ون المحمول الق الكمبيوتر القدیم والتليف

 . الخ انها ما یطلق عليه المخلفات االلكترونية... القدیمة 

  .تتزاید مشكلة المخلفات االلكترونية بشكل آبير مع التطور التكنولوجي )2(

سبب      )3( ي ی ات والت داد المخلف ي ع ة اصبحت ف ة وااللكتروني زة الكهربي ين األجه مالی
 . تراآمها أضرارًا لالنسان والبيئة

  :سؤال 

  االلكترونية ؟) األجهزة(المعدات  ما التحدي المتعلق بهذه
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  :أفاق التحدي
ي         تعتبر ا  )1( الجهزة والمعدات االلكترونية والكهربية تكنولوجيات معقدة تحتوي عل

 .مواد سامة وتخضع لتغييرات او تحوالت سریعة

ع   )2( ة م ة خاص ة والكهربي دات االلكتروني ات المع سليمة لمخلف ة اإلدارة ال آيفي
  .التزاید الحاد في طلبات المستهلكين علي المعدات الجدیدة والمتقدمة

  :مناقشة 

 E. Wastesفهوم المخلفات االلكترونية ؟ ما هو م

  :تحدیدًا 

ر المستعملة       ) األجهزة(هو تعبير یبحث في وصف األدوات        دة  (الكهربية وااللكترونية غي الزائ
أو المهملة أو المعطوبة أو التي انتهي عمرها االفتراضي فهي آل ما یتخلف من                ) عن الحاجة 

 .شكال التلوثإنتاج واستخدام هذه األدوات ، وهو شكل من ا

  :سؤال 

 ما الذي تشمله هذه المخلفات ؟

  :الوصف 

زة    ذه األجه شمل ه بات  : ت زة الحاس وتر(أجه ات   ) الكمبي سيدیهات والبطاری شاشات وال وال
بأنواعها وأجهزة االلعاب االلكترونية وأجهزة التسجيل والتليفونات المحمولة ، والتليفزیونات          

ة   زة المنزلي ات والغ (، واالجه زة    ) سالتالثالج ة واجه زة الطبي ة واالجه ـزة المكتبي واألجه
  .االضاءة واجهزة تكنولوجيا المعلومات

  هــل تعلــم

  نتحاور معًا

  ماذا عن حجم المخلفات االلكترونية ؟
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شكل یفوق                   • الم وب ع انحاء الع ًا في جمي المخلفات االلكترونية هي األسرع تراآم
 . مرات جميع المخلفات االخري3-2من 

سبته         تشكل الم  • ا ن ًا م ات        % 5خلفات االلكترونية حالي الي المخلف ًا من أجم تقریب
ون طن     50الصلبة في البلدیات علي الصعيد العالمي وتبلغ آميتها أآثر من              ملي

  ).آخذه في التزاید(سنویًا 

حجم المخلفات االلكترونية في الدول النامية آخذ في الزیادة الي ثالث أمثال عام              •
2010.  

ات              • جاءت الوالیات المتحدة األمریكية في المرتبة األولي عالميًا من حيث المخلف
 .االلكترونية

  .تعد المنازل أحد أهم مصادر المخلفات االلكترونية أآثر من المصادر األخري •

و     • ي نح نویًا عل ة س ي بالقمام ي ترم ة الت ات المحمول دد التليفون وق ع  130یف
  .مليون وحدة

  :سؤال 

  ماذاعن إنتاج المعدات االلكترونية؟          

  :من المتوقع أن 

از عام                  • اري جه الم ملي ي مستوي الع  2014یصل عدد الحواسيب الشخصية عل
  .سنویًا تقریبًا% 12وأن معدل الزیادة السنویة یبلغ 

ار عام      3.9ترتفع الخطوط للتليفونات المحمولة عالميًا من        • ي    2008 ملي  5.6 إل
  .2013مليار عام 

العام .  مليون خط68یصل عدد خطوط التليفون المحمول في مصر إلي أآثر من        •
 .الحالي

  :سؤال 

  ماذا عن إستهالك المعدات االلكترونية والموارد ؟
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  :متوسط 

نوات     • الث س ي ث نتين إل ين س ستخدم األن ب د الم ي ی ول ف ون المحم ر التليف عم
 .والحاسب االلي ال یزید عن ثالث سنوات

تهالك ت  • اطي      أس ن أحتي صية م يب الشخ ة والحواس ات المحمول صنيع التليفون
والي  ضة ح ذهب والف والي  % 3ال وم ح ن البالدی ت % 13، وم ن الكوبل ، وم

  .في جميع انحاء العالم% 15حوالي 

  :مناقشة 

 واآلن ماذا عن مكونات المخلفات االلكترونية ؟

  :أعلم أنها تحتوي علي 

  .، الكثير منها مكونات سامةة مادة آيميائية مختلف1000ثر من أآ

 یبين المكونات األساسية للمخلفات االلكترونيةالجدول التالي 

  النسبة  المكون  النسبة  المكون
  %0.4  مطاط  %49  معادن

  %1.2  لوحات ودوائر  %20.7  بالستيك
  %0.8  مواد عزل  %18.1  سيراميك/ زجاج 
  %9  أخري  %0.4  اسالك
      %0.3  خشب

  

  :سؤال 

 خلص من المخلفات اإللكترونية ؟آيف یتم الت

 تحدید الطرق والشعور بالخطورة 

 .تصدیرها لبعض الدول مثل الصين والهند وبعض الدول االفریقية )1(
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  .تصنيفها وتفكيكها الستخالص بعض المكونات بواسطة جامعي القمامة )2(

  .الحرق المفتوح )3(

  .الطمر في التربة )4(

  الصحية والبيئية تأثيراتها المواد الضارة بالمخلفات االلكترونية
  نتحاور معًا

  :فكــر 

 ما الطریقة الشائعة والمتبعة في التعامل مع المخلفات االلكترونية  في الدول النامية ؟      

  إستنتاج 

زاء   صل االج م ف ات ث ع المخلف ي جم ه
م      ا ث تفادة منه ة االس ة ومحاول المعدني
التخلص من باقي االجزاء صعبة الفصل في       

ات أ ب المخلف تخلص  مقال ا لل تم حرقه و ی
  منها

 هل یعد ذلك مناسبًا ؟ :سؤال 

  :تفسيـر 

 .هذا االسلوب خاصة تلوث عناصر البيئة توجد مشكالت متعددة الستخدام

 هل للمخلفات االلكترونية أضرارًا علي صحة االنسان وسالمة البيئة ؟ :سؤال 

  :یؤآد أن 

واد آيمي          ي صحة              للمخلفات االلكترونية نظرًا لما تحتویه من م يس فقط عل ددة ل ارًا متع ة أخط ائي
االنسان عندما یتعرض لها ولكن أیضًا علي البيئة بمكوناتها من هواء وماء وتربة آذلك الحيوان            

  .والنبات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

تجديد االلتزام بقضية النفايات الخطرة من 
اجل التنمية المستدامة وحماية الصحة 
البشرية والبيئة ويستهدف ذلك ان يكفل 

 انتاج واستخدام المواد 2020بحلول عام 
ائية بطرق تؤدي إلي تقليل االثار البالغة الكيمي

  .الضرر بالصحة البشرية والبيئة
  مؤتمر القمة العالمي للتنميةالمستدامة

 2002  جيوهانسبرج                        
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    :ومن أهم هذه المواد الكيميائية
  

اص   ادميوم –الرص ق  – الك  – الزئب
روم  اریوم –الك ولي ف- الب ل  الب يني

)PVC( –  وم سفور –البيریلي  - الف
ترافينيل  - )PBBs(البروم ثنائي الفينيل    

  . االحبار– االنتيمون –فوسفات 

  

   :ومن أهم االضرار الصحية والبيئية لهذه المواد 
      .الحاق الضرر بالجهاز العصبي -

   .التأثير علي الدورة الدمویة والكلي-

 .لجسمي لالطفالالتأثير علي التقدم والنمو العقلي وا -

 .والتهابات علي الرئة آذلك علي المخ إحداث اضرار -

 .شدیدة في االنف والعين والجلد التهاب وحساسية -

 .إصابة الكبد بأمراض مزمنة آذلك عضلة القلب -

  .حدوث السرطان -

 .التأثير علي مكونات البيئة -

 اتفاقيــة بــــازل

  :نتحاور معًا 

   ات الخطرة؟هل هناك اهتمام دولي بمشكلة المخلف

 1989نعم فهناك اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها سنة 

  :سؤال 

 ما أهم أهداف هذه االتفاقية ؟

 شخصاً لقوا حتفهم50مايقرب من
 الف بأمراض مزمنة 70واصيب اكثر من 

بسبب تصاعد ابخرة سامة من اكوام 
لتجميع االجهزة االلكترونية المتهالكة في 
.مدينة ابيدجان عاصمة ساحل العاج

  تقرير صادر عن برنامج        
 االمم المتحدة للبيئة             
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  :تحدیدًا 

ات      - ات الخطرة والنفای ة النفای ة من عواقب إزال ة البيئ شریة وحمای ة صحة الب حمای
 .األخري وعالجها ونقلها عبر الحدود

ر الحدود والعمل               - ة عب ات الخطرة المنتقل ات النفای د آمي التقليل قدر اإلمكان من تولي
 .علي التخلص من النفایات في نفس مكان تولدها

ًا                - ًا وإداری ًا قانوني ا عالج منع نقل النفایات الخطرة الي الدول التي ال تستطيع معالجته
  .وتقنيًا حتى ال تتسبب هذه المواد باألضرار بالبيئة

  .اعدة الدول النامية علي آيفية التخلص من النفایات بصورة صحيحةمس -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلدارة اآلمنة بيئيًا للمخلفات االلكترونية

  :مناقشة 

  المبدأ المناسب للتخلص اآلمن من المخلفات الكهربية وااللكترونية ؟–ما االتجاه 

  :االستنتاج 

    :االتجاه المناسب یستند إلي تطبيق مبدأ 
    

  :في مصر 
متابعة نظام االخطار المسبق عند عبور سفن محملة بالنفايات 
الخطرة عبر قناه السويس بالتنسيق مع هيئة قناة السويس 
وتلقي اإلخطارات التي تصل لالدارة كنقطة اتصال التفاقية بازل 

بشأن السماح بعبور سفن محملة بنفايات من جميع الدول 
  .خطرة

  تقرير حالة البيئة في مصر
           وزارة الدولة لشئون البيئة
            2009 
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    "الخفض وإعادة االستخدام والتدویر واالسترجاع " 
اج       صنيع واالنت ة الت اء مرحل ة أثن ا نظيف ورة وتكنولوجي ة متط راءات فني الل إج ن خ ك م وذل

   .وأخري بعد استخدام اإلجهزة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الخفض  

إعادة 
االستخدام 

التدوير
واسترجاع المواد

اختيار المواد غير الخطرة
تصميـــم المنتجـات
ترشيـد استخـدام الموارد

البيع والتبرع بالجهاز ككل أو بعض االجزاء

استرجــاع بعـض االجــزاء الصالحـة

التخلص 
 النهائي

تفكيك وفصل يـدوي

فصل االجزاء الخطرة

استرجــاع المـواد

 بالستيك
 زجاج
 معادن

عناصر ثمينة 
معادن ثقيلة 

أخري
دفـن آمن 

حرق آمن 

شكل يبين الترتيب الهرمي للمعالجة
والتخلص من األجهزة الكهربية وااللكترونية 

  

تكثيف الجهود الدولية بصورة بارزة من أجل نشر 
ن مشكالت البيئة وتغير التكنولوجيا الجديدة والذكية للحد م

المناخ ويتطلب ذلك بناء الطاقة االستيعابية وتعزيز قدرة 
القطاعين العام والخاص علي أنسب التكنولوجيات وتحسينها 

  .واستخدامها
  تقرير عن التنمية في العالم                          

  )خالتنمية وتغير المنا  (                                        
 2010 البنك الدولي                                            
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االستخدام 

التوزيع 

مرحلة التصنيع 
واالنتاج

إعداد المواد 
الخام الالزمة 

 للتصنيع 

الوظيفيــة
 التــي يؤديهــا

 المنتــج 
للمستهـلك

 النقل

تقنيات
 التصنيع

 )الخفض(

االستخراج
 الفصل

إعادة االستخدام 

التدوير 
واالسترجاع 

التخلص النهائي 

 فصل االجزاء السليمة

 إعــادة البيــع

 التفكيك
 فصل يدوي

فصل المكونات 
 الخطرة

/ معالجة كيميائية
 ميكانيكية/ فيزيائية 

 الحرق المكتوم

 الدفـن اآلمن

 والتخلص لالجهزة االلكترونية  يلخص الشكل التالي عمليات االنتاج واالستهالك

  



  م2012 العدد األول، اإلصدار األول، یوليو                     جامعة المنوفية–مجلة البحوث البيئية والطاقة 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166

 مــــاذا نفعـــــــل

  كرف

  ماذا عن دور المستهلك في التخلص من المخلفات االلكترونية ؟

  :دور المستهلك یمكن في 

ة من خالل                    )1( صدرها الجهات المعني تخلص التي ت ات ال اتباع التعليمات الخاصة بعملي
  .قناعة أساسية بخطورة هذه المخلفات

 . أو التدویرتسليم المخلفات االلكترونية الي وآاالت تجميع مسؤلة إلعادة االستخدام )2(

  .إهداء االجهزة الزائدة عن االستخدام الي جهات ليمكن االستفادة منها )3(

 .العمل علي زیادة العمر االفتراضي لالجهزة االلكترونية بصيانتها )4(

  .العمل علي تطویر جهاز الكمبيوتر نفسه بتجدید بعض إجزاؤه )5(

 .لفات االلكترونيةالمشارآة في زیادة التوعية لالخرین ، بكيفية التصرف حيال المخ )6(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ماذا عن دور الُمنتج ؟ :فكر 

التركيز علي توعية جميع الشرائح االجتماعية
بالتأثيرات الصحية والبيئية للزئبق والمخلفات 

وذلك بالتعاون مع الجمعيات األهلية لكل االلكترونية 
فئات المجتمع كذلك زيادة الوعي البيئي في مجال 

  . إدارة النفايات الخطرة
  تقرير حالة البيئة في مصر
  وزارة الدولة لشئون البيئة
           2009 
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  :اإلستنتاج 

ل  )1( ا یجب إتباعه من قب ضوء حول م اء ال تج والق ا مع المن تم توزیعه شره ی داد ن إع
 .المستخدمين إلدارة المنتج عندما یصبح مخلف

 .تحدید مراآز یسهل للمستهلك الوصول اليها لتجميع المخلفات )2(

  ).إن أمكن(نتج وتحدیثه االلتزام بصيانة الم )3(

 .العمل علي شراء المخلف من المستهلك بسعر یتفق عليه -

ادة        - االلتزام بتقدیم تقریر دوري للحكومة حول المجهودات الخاصة بجمع أو إع
  .الشراء والصيانة والتدویر

ي    - رة ف واد الخط تخدام الم ن اس د م ي الح دف إل ذي یه ضر ال صميم االخ الت
 .رونية والعمل علي إعادة تدویرهاالمخلفات الكهربية وااللكت

    ماذا عن دور الحكومة ؟ :وضح 

  :دور الحكومة یمكن في 

دما یصبح                       )1( ه عن تخلص من ة ال ضمنًا طریق تج مت ع المن د بي الزام الُمنتج بأن یكون عق
  .آمخلف

ات      )2( د بيان وفير قواع ترجاع وت دویر واالس ادة الت ات إع املة بمعلوم اذج ش وضع نم
 .خاصة بذلك

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

االنتهاء من إعداد مسودة خطة عمل لإلدارة اآلمنة 
يات االلكترونية في مصر بالتنسيق مع وزارة للنفا

   .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  التقرير السنوي لوزارة       

           الدولة لشئون البيئة
 2009                    
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وضع صنادیق خاصة في أماآن استراتيجية لوضع المخلفات االلكترونية مع سرعة              )3(
  .نقلها والتعامل معها وبشكل خاص بطاریات التليفونات المحمولة

 .توفير المصانع التي یمكنها من إعادة تدویر المخلفات )4(

 .وضع حوافز للممارسات والتكنولوجيات السليمة بيئيًا )5(

  .التشریعات الالزمة والمالئمةتوعية الجمهور العام و سن  )6(

بالد للحد من دخول                )7( ا ال د دخوله واردات عن ي ال وضع إجراءات صارمة للتفتيش عل
  .واألدوات االلكترونية غير الشرعية االجهزة 

 ماذا عن المستقبل ؟ :نظره لإلمام 

  :توقع 

رة في ال                    رة آبي ة حدوث طف زة االلكتروني سنوات تشير معدالت زیادة عدد المستخدمين لالجه
دة ،              ذ سنوات عدی ل من زة المستخدمة بالفع ادم االجه زة ، ومع تق ذه االجه القادمة في عدد ه

 .فمن المتوقع أیضًا زیادة آمية المخلفات الناتجة عنها ، وبالتالي آيفية التخلص اآلمن منها

 :تحسين إدارة النفایات االلكترونية والكهربية وقد یتمثل ذلك في  :البد من

 .همية أتفاقية بازلاالقرار بأ -

ل      - ا لتحسين آ دویر وغيره ادة الت ة وصناعة إع دات االلكتروني شجيع مصنعي المع ت
  ).اإلدارة السليمة بيئيا( مرحلة من مراحل المعدات االلكترونية 

  .تعميق الوعي علي جميع المستویات -

  وبعــد 

ا تأثي            ة لتالفي أخطاره ة في       فإن اإلدارة اآلمنة بيئيًا للمخلفات االلكتروني ا الصحية والبيئي راته
أمور             راد ب زم األف شریعات تل راد المجتمع وإذا آانت الت تم بواسطة أف ا ت ا فإنه اي من مراحله
اس          ة وأن ة نظيف ي بيئ اظ عل اطر للحف ذه المخ درء ه ا ل د العلي ا الي ة له إن التوعي ة ، ف معين

 .أصحـــاء
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  محكمين القائمة 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوظيفة  اإلسم م

أستاذ المناهج وطرق تدریس العلوم، آلية   صالح الدین محمد سليمان حمامة. د. أ  .1
   جامعة آفر الشيخ-التربية

أستاذ المناهج وطرق تدریس العلوم، آلية   عادل أبو العز أحمد سالمة. د. أ  .2
   جامعة المنوفية–التربية 

 آلية - أستاذ متفرغ بقسم الهندسة  الكهربية   الشبينيمصطفى السيد . د. أ  .3
   جامعة المنوفية–الهندسة بشبين الكوم  

 –أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   السيد محمود الربيعي. د. أ  .4
   جامعة المنوفية–آلية الهندسة اإللكترونية  



   جامعة المنوفية- في مجلة البحوث البيئية والطاقة رشادات النشرإ
  

م تقوم المجلة بنشر بحوث أصلية        ل                        ی  ل ة عن آ ع المشترآين في البحث مسئولين مسئولية آامل ر جمي ل ویعتب شرها من قب سبق ن
سمى أو ألى هدف ى مأ آخر تحت ماورد في البحث من مادة علمية وأراء، وفى حالة قبول البحث للنشر ال یجوز نشره في أى مكان                 

  .شارة الى المجلة والعدد الذى نشرت به أول مرةت أو نبذه عن هذه البحوث بشرط اإلنشر ملخصاومع ذلك یجوز 
  

  -:جراءات آتابة البحث قبل تقدیمهإ
ت األربعة ال یقل آل  على مسافتين، وبهوامش من الجها(A4)یقدم البحث من ثالث نسخ مكتوبًا على الكمبيوتر على ورق حجم             .1

 . سطرًا في الصفحة الواحدة29سم وبحد أقصى  4منها عن 
 .، وینتهى البحث بملخص باللغة اآلخرىیكتب البحث بلغة علمية سليمة بأى من اللغة العربية أو االنجليزیة .2
ل      یجب اال یزید عدد صفحات البحث شامًال الجداول والصور والرسومات عن أثنى عشر صفحة ویتم سداد                .3  خمسة جنيهات عن آ

 .صفحة زائدة
  .یجرى التعامل في أمور البحث المقدم بين صاحب البحث والسكرتير االدارى للمجلة .4
 .یقوم صاحب البحث بدفع تكاليف المراجعة الفنية والطباعة مقدمًا .5
 .یتسلم الباحث خطاب قبول النشر موقعًا من رئيس تحریر المجلة ومختومًا بختم شعار المجلة .6

 
   -:رض البحث طریقة ع

   ویجب أن یكون معبرًا بدقة عن مضمون البحث )وسطى وجميع حروف آلماته آبيرة(  Titleیبدأ البحث بالعنوان  .1
دایات  (، ویبدأ االسم بالحروف األولى ثم باسم العائلة وأسفل االسماء تدون العناوین            )وسطى(أسماء الباحثين وعناوین عملهم      .2 ب

 .)قط بحروف آبيرةاالسماء والكلمات ف
  .الرآن األیمن أسفل الصفحة األولىوذلك في ) :Received( تسليم البحث وذلك باضافة عبارة تحدید تاریخ .3
ائج المتحصل        :  جانبى  Abstractالملخص بلغة البحث     .4 ة العمل والنت ویجب أن یعطى فكرة واضحة عن هدف الدراسة وطریق

  . في ورقة منفصلةAbstract أخرى من عليها في ایجاز محدد باالضافة الى نسخة
  .وهى في حدود ستة وحدات للداللة على محتوى البحث) جانبى( الكلمات االسترشادیة  .5
 .وهذه تشمل الهدف من الدراسة وأهميتها واسترجاع الحدیث من الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع) : جانبى(المقدمة  .6
 .بقية عناوین البحث تكون جانبية .7
  .على الباحث استخدام وحدات القياس العالمية والمصطلحات والمختصرات المتعارف عليها وذلك في عموم البحثیجب  .8
  .وهى قائمة تشمل آل ماورد ذآره من مراجع تدعيمية للدراسة) جانبى(المراجع  .9

  .غة األخرى للبحث نفسه ویشمل عنوان البحث والمشترآين فيه وعناوینهم ثم ملخص الدراسة بالل-:الملخص باللغة اآلخرى  .10
  

  -:تكاليف النشر
 . جنيه للبحوث المقدمة من داخل الجامعة150لبحث رسم النشر ل .1
 . جنيه للبحوث من خارج الجامعة وداخل جمهوریة مصر العربية200 .2
 .للبحوث المقدمة من خارج جمهوریة مصر العربية) دوالر( $ 50 .3

  
  -:مالحظات

  . وذلك للسكرتير االدارى للمجلة، البحثمنسوخ عليها) CD(من البحث مع أسطوانة یقوم الباحث بتقدیم نسخة واحدة **  
  .یتسلم الباحث خطاب قبول النشر موقعًا من رئيس تحریر المجلة ومختومًا بختم شعار المجلة** 
سلي      ( نسخة من بحثهم المنشور مجانًا        المجلة یتسلم الباحثون خمسة عشر     عددبعد صدور   **  تم الت ا ی صاحب االسم األول     عادة م  م ل

  .)على البحث وبموجب التوقيع باالستالم
  

  -:االشتراآات
  .)نسخة واحدة لكل إصدار( جنيه للفرد سنوبأ 50 ** 
  .)خمسة نسخ لكل إصدار( جنيه للهيئات سنویًا 250** 
  

  -:طریقة السداد
ى المصرى     تسدد رسوم البحث أو االشتراآات السنویة لألفراد والهيئات نقدًا أو بشيكات         ك األهل ى البن رع شبين   –مقبولة الدفع عل  ف

م         – محافظة المنوفية    –الكوم   ة            ) 01005002845( بجمهوریة مصر العربية حساب رق ة المنوفي ة بجامع ة البحوث البيئي باسم مجل
  -:وترسل الشيكات على العنوان التالى

وم     – محافظة المنوفية    –جمهوریة مصر العربية     ة المن  – شبين الك ة   جامع ة المجتمع         مكتب نائب رئيس        –وفي شئون خدم ة ل الجامع
 .وتنمية البيئة
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  ةــــــــــــجمهوریة مصر العربي
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