
BRIGHT STAR JOURNAL FOR SCIENTIS RESEARCH                      Local Number: 512/2019-00018 

Vol.1, No.x (2020) PP 00 –01                                                         Available at http://bsjsr.bsu.edu.ly 
Received July 04, 2019, Accepted August 08, 2019, Published online Jan 01, 2020 

 دور  التربية  البيئية بالمناهج الدراسية  في تحقيق التنمية المستدامة
 فرج أبوبكر د. كريمة رمضان

 جامعة طرابلس-كلية التربية قصر بن غشير 
 
 

 :  البحث ملخص 
إن مساااالة يماااااة البيئاااة والمحافماااة مليداااا مسااا لة معقاااد   امكااان 
أن تنممدااااا التشااااريعاة البيئيااااة وانجااااراواة الت نولوجيااااة وياااادها   
وإنمااااا هااااي مساااا لة تربويااااة بالدرجااااة ااولاااا   والقااااوانين وياااادها   
تسااااتأي  أن تحقااااق الجاااارا المرجااااو مندااااا  إن لاااا  تسااااتند إلاااا  

اننساااااان ويتحاااااو  إلااااا   اااااي   وماااااي وأدرا  اصااااا  إلااااا   ااااامير
و اااوابل للسااالو  مااان أجااا  المحافماااة ملااا  البيئاااة   إنناااا نحتااااج 
إلااا  تجييااار ا تااهااااة البيئياااة السااالبية  و  رااات   هااا ا التجييااار إ  
بحساان إمااداد اافااراد فااي هاا ا الماااا  وتااربيتد  تربيااة بيئيااة دا ااا  

 المدرسة وتثقيفد  بيئيًا  ارجدا. 
يااااوو تأااااوير وساااااا   جدرااااد  ت اااااون تحاااااو  يركااااة ا ساااااتدامة ال 

قااااادر  ملاااا  تلبيااااة ايتياجاااااة الحا اااار وتتمتاااا  باسااااتدامة  اتيااااة 
ملااااا  ااماااااد الأويااااا    بعاااااد أن تباااااين أن الوساااااا   المساااااتخدمة 
يالياااااا فاااااي بااااارامج يماااااااة البيئاااااة لااااا  تعاااااد مادااااااة   نمااااارا ان 

مسااااتداو  الماتماااا  اننساااااني بحاجااااة ماسااااة لتأااااوير نسااااق جدرااااد
ارتاااااا ت  إ  بتربيااااااة رتألااااااث إيااااااداب تجييااااااراة تربويااااااة   وهاااااا ا 

اننساااااان تربياااااة بيئياااااة تمااااادف بالمعلومااااااة والمعاااااار  والمفاااااا ي  
والقااااي   وا تااهاااااةالبيئيااااة وت  ااااون لداااااا مامومااااة ماااان العاااااداة 

والمدااااراة التاااي توجاااا سااالوكا بشاااك  إاااااابي بماااا احقاااق الحفاااا  
  مل  البيئة.

 وتدد  الورقة البحثية إل  تحقيق ا هدا  ا تية : 
دور التربيااااة البيئيااااة فااااي تحقيااااق التنميااااة التعاااار  ملاااا    -1

 المستدامة.
التعر  ملا  دور المنااهج الدراساية فاي تحقياق أهادا  التربياة  -2

 البيئية . 
 
 

 
العالقاااة باااين التربيااااة البيئياااة والتنميااااة التعااار  ملااا  طبيعااااة   -3

 المستدامة. 
العاال  الياوو مان اجا  حص  فاي او من إطار التادرد  التربوي ال ي 

حاو  ه ف الورقة استحضار فدمًا جدردًا تحقيق التنمية المستدامة   ت
 لتحقيق التنمية المستدامة من طريق التربية البيئية.

ولتحقياااق أهااادا  البحاااث تااا  اساااتخداو الماااندج الو ااافي التحليلاااي 
 المستدامة .لمناقشة سب  تحقيق التنمية 

–التنمياة المساتدامة  –التربياة البيئياة  -الادور  مصألحاة البحث :
 المندج  الدراسي .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 

 مقدمة : 
مااا  أوا ااار القااارن العشااارين وأوا ااا  القااارن الحاااادي والعشااارين    

 تزاردة المشكالة البيئية  وتنامت تحدااتدا  إل  الحد الا ي أ ابحت 
فيا يياتنا البشرية محفوفة بالمخاطر  وموساومة باالقلق وا  اأرا  
 اآلمر ال ي جع  البيئة وقضاااها ت    موق  الصدار   من اهتماماة 

 اة الدولية   وانقليمية والمحليةالمنمماة   والديئ
ومن رت م  ها ف المشاكالة   اساتنتج أنداا أسماة سالوكياة ناتااة     

مان يياا  الضامير البيئاي لننساان   فاانعكس كا   لاب ملا  البيئااة 
 بمكوناتدا أثارًا مدمر   وأ أارًا احاو  أن رتفاداها. 

و  إن الساالو  اننساااني هااو العاماا  ااساسااي الاا ي احاادد اساال   
وطريقااة التعاماا  ماا  البيئااة واسااتجاللدا ومواردهااا  و ةااب أن للتربيااة 
والتثقيف البيئي دورًا مدماا فاي ترةايد ها ا السالو  ويفازف للمحافماة 
مل  الموارد واستجاللدا بشك  مقالني احقق مصالح ااجيا  الحالية 

 والمستقبلية دونما إهدار وتلوب . 
تقاا  مسااالة تنميااة البيئااة ويمارتدااا فااي  االث أمانااة العمااران التااي   

يملدااا ل لننسااان واسااتخلفا فااي الندااوا بدااا ومماااار  اارا   
ويقتضااي مباادأ ا سااتخال  فااي اارا  اسااتجال  مواردهااا بعقالنيااة 
تراماااي مصاااالح ااجياااا  الحالياااة وااجياااا  القادماااة   إنناااا لااا  نااارب 

بااا  اساااتعرناها مااان ااجياااا   –  اآلن مو لناااا الويياااد يتااا -اارا
 مساتنزفة مواردهاا أو السابقة ونريد أن نسلمدا لألجيا  الاليقة غير

     (12: 2001.)محمد جميل،ملوثة مياهدا
لقد  ةدد العال   ال  العقود الما ية إدراكا متزاردا ب ن نمو ج 

الكي التنمية الحالي ل  اعد مستداما  بعد أن ارتبل نمل الحيا  ا ستد
ب سماة بيئية  أير  مث  فقدان التنوع البيئي  وتقلص مساياة 
الجاباة   وتلوب الماو والدواو  وارتفاع درجة يرار  اارا)الد و 
ال وني(  والفيضاناة المدمر  الناتاة من ارتفاع منسو  مياف 
البحار وااندار  واستنفاد الموارد غير المتادد   مما دف  بعدد من 

و ج التنموي إل  الدمو  إل  نمو ج تنموي بدر  مستداو منتقدي النم
اعم  مل  تحقيق ا نسااو بين تحقيق ااهدا  التنموية من جدة 

عبد هللا بن جمعان ويمااة البيئة واستدامتدا من جدة أ رى.)
 (1: 2007الغامدي،

فقد و   ا هتماو العالمي بالقضااا البيئية  روتا م  تبني مفدوو 
 التنمية المستدامة في مؤتمر قمة اارا ال ي مقد في مدرنة 

 
و( وال ي برس فيا ا هتماو العالمي 1992)ريودي جانيرو ماو 

بقضية البيئة بو وح من  ال  ت كيد منداية التنمية البشرية   وفقا 
و ( من 1995شرية العالمي الصادر )ماو لتقرير التنمية الب

ا ستدامة  من  ال  الت كيد مل  مدو إلحاق الضرر بااجيا  
تلويث البيئة  أو  القادمة سواو بسبث استنزا  الموارد الأبيعية  أو

بسبث الدرون العامة التي تتحم  مبئدا ااجيا  الاليقة   مما اخلق 
 الحا ر. ظروفًا  عبة في المستقب  نتياة  ياراة 

وتحاااااو  يركااااة ا سااااتدامة اليااااوو تأااااوير وسااااا   جدرااااد  ت ااااون  
قااااادر  ملاااا  تلبيااااة ايتياجاااااة الحا اااار وتتمتاااا  باسااااتدامة  اتيااااة 
ملااااا  ااماااااد الأويااااا    بعاااااد أن تباااااين أن الوساااااا   المساااااتخدمة 
يالياااااا فاااااي بااااارامج يماااااااة البيئاااااة لااااا  تعاااااد مادااااااة   نمااااارا ان 

ق جدرااااد مسااااتداو الماتماااا  اننساااااني بحاجااااة ماسااااة لتأااااوير نساااا
ارتاااااا ت  إ  بتربيااااااة رتألااااااث إيااااااداب تجييااااااراة تربويااااااة   وهاااااا ا 

اننساااااان تربياااااة بيئياااااة تمااااادف بالمعلومااااااة والمعاااااار  والمفاااااا ي  
البيئيااااة وت ااااون لداااااا مامومااااة ماااان العاااااداة وا تااهاااااة والقااااي  
والمدااااراة التاااي توجاااا سااالوكا بشاااك  إاااااابي بماااا احقاااق الحفاااا  

 مل  البيئة.
ة البيئااااة والمحافمااااة مليدااااا والتنميااااة المسااااتدامة إن مسااااالة يماااااا

لمواردهاااا   مسااا لة معقاااد   امكااان أن تنممداااا التشاااريعاة البيئياااة 
وانجااااراواة الت نولوجيااااة وياااادها فقاااال وإنمااااا هااااي مساااا لة تربويااااة 
بالدرجاااة ااولااا   والقاااوانين ويااادها   تساااتأي  أن تحقاااق الجااارا 

إلااا   ااامير  المرجاااو منداااا  إن لااا  تساااتند إلااا  وماااي وأدرا  اصااا 
اننساااان ويتحاااو  إلااا   اااي  و اااوابل للسااالو  مااان أجااا  المحافماااة 
ملااا  البيئاااة   إنناااا نحتااااج إلااا  تجييااار ا تااهااااة البيئياااة السااالبية 
 و  رااات   هااا ا التجييااار إ  بحسااان إماااداد اافاااراد فاااي هااا ا المااااا  
وتااااااااربيتد  تربيااااااااة بيئيااااااااة دا اااااااا  المدرسااااااااة وتثقاااااااايفد  بيئيااااااااًا 

    (36: 2007.)الدليل المرجعي ، ارجدا
و من إطار التادرد  التربوي ال ي احص  في العال  اليوو من   

حاو  ه ف الورقة استحضار فدمًا اج  تحقيق التنمية المستدامة   ت
 جدردًا لتحقيق التنمية المستدامة من طريق التربية البيئية.
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  البحث : مشكلة 

الحدرثة وتعقد نتياة للتأوراة السريعة  وتدفق الت نولوجيا    
المنمومة  البيئية أثر في تواسن  الحضار  وتشابكدا  ظدر  ل  في

بكافة مكوناتدا  ف  بح اافراد غير قادرين مل  تنا اننسانية ييا
 داالتعاطي مع   أومن المشكالة البيئيةالت يف م  ه ا ال   الدا   

بالأرق السليمة  مما أدى إل  ظدور مشكالة كثير  ومتنومة في 
غريبة بسلوكياة غير مسؤلة و ماتمعاتنا  وباا ص ما ارتبل مندا 

التي بين اننسان والبيئة  نا  مندا تدهور العالقةاتمل  ماتمع
من جانث مل  مماهر الأبيعة   و  و لت إل  يد انر او وا متداو

 ا متداوآ ر ظدرة ممارساة تخرج من المنأق والعقالنية مث  
مث  يرق مقدراة وثرواة و انمتصاماة مل  مقدراة الماتم  أثنا

 .الأبيعة سواو كانت متادد  أو غير متادد  
للتربية النمامية وغير النمامية دور أساسي في مواجدة     

المشكالة البيئية   ييت أن تربية اننسان وتعليما وتثقيفا وت وين 
   ا تااهاة والقي  البيئية لداا تسد  في الحد من المشكالة البيئية

وتؤكد مل  مبدأ التنمية المستدامة   و رور  المحافمة مل  البيئة 
ومواردها واستجاللدا بشك  مقالني احقق مصالح ااجيا  الحالية 

مامومة من اانشأة اننسانية هي  التربيةوالمستقبلية    ن 
رها مملية تفام   ندا  كما إ  انااابية المرتبأة بمتجيراة الحيا  وتأو 

 )كريمة ابوبكر ،بيئتا.مأاو مستمر  بين اننسان و وتااو  و 
2008:2  ) 

تعالج الورقة البحثية إيدى المشكالة الخأير  التي بدأة تمث    
عبًا مل  العال  ب جملا ومل  ماتمعنا  المحلي والعربي مل  السواو 

اليوو تحدااة متراكمة ومتسارمة    فالتحدااة البيئية التي نواجددا
ومتدا لة في الزمان والمكان   وكلدا نتاج لعالقة تفام  اننسان 
بمحيأا الأبيعي وا قتصادي وا جتمامي  و لب في سياق جددف 
لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية يياتا   فاننسان هو 

ة   التي تسبث العنصر الفعا  في إماد  التواسن إل  المنمومة البيئي
بسلوكياتا وأنشأتا المختلفة في إلحاق ك  أنماط انهدار البيئي 

 .بدا
إن إماد  التواسن لعنا ر المنمومة البيئية هو ال في   بتحقيق 
 تنمية رفيقة بالبيئة   و لب من  ال  إةامة تربية بيئية مال مة بين 

 

 
بالأف  وانتداًو بالراةد  تربية تسد  فيدا المدرسة  اافراد  بدواً 

 وجمي  مؤسساة الماتم   المدني .
ييث تعد التربية من أج  التنمية المستدامة من ااهدا   

المنشود  في النم  التربوية  كما أندا جزو من يركة إ الح ةاملة 
ئية  في النم  التربوية وفق الخأل العالمية واستراتاياة التربية البي

وفي  وو ما تقدو تتمث  إةكالية البحث وتتحدد في  التساؤ  
ما دور التربية البيئية في تحقيق التنمية  -:الر يس التالي 

 المستدامة ؟  

 أهمية البحث :
تنبثااق أهميااة هاا ا البحااث ماان أهميااة مو ااوما وهااو التنميااة  -1

المستدامة بامتبارها أسلوبا من أساليث التنمياة التاي افر ادا مصار 
 التأور والتجير المتسارع. 

ا تي ه ا البحث دممًا لالهتماو المتزارد ملا  المساتوى المحلاي  -2
 . ونقليمي والدولي في ماا  التنمية المستدامة 

دور التربياااة البيئياااة فاااي تحقياااق التنمياااة رو اااح هااا ا البحاااث  -3
 .في سمن االفية الثالثةالمستدامة 

والبارامج التربوياة فاي افيد ه ا البحث  مخأأو و براو المناهج  -4
بناو وتأاوير الخباراة التربوياة البيئياة المقدماة فاي المنااهج الدراساية 

 من أج  تحقيق التنمية المستدامة.

 أهدا  البحث : 
  -: ا تية  ردد  البحث الحالي إل  تحقيق ا هدا 

 التعر  مل  مفدوو التنمية المستدامة؟ وأهدافدا الر يسية .-1
المرايا  التاي مار بداا الف ار البيئاي فاي تأاورف التعر  مل  أها   -2

 إل  أن و   إل  ف ر التنمية المستدامة.
وطبيعااة المبااادراة التعاار  ملاا  مفدااوو التربيااة البيئيااة وأهاادافدا  -3

 الدولية الرامية إل  تحقيقدا .
التعاار  ملاا  دور المناااهج الدراسااية فااي تحقيااق أهاادا  التربيااة  -4

 البيئية .   
عالقااااة بااااين التربيااااة البيئيااااة والتنميااااة التعاااار  ملاااا  طبيعااااة ال -5

 المستدامة. 
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 تساؤ ة البحث : 
 اآلتية:تنبثق من التساؤ  الر يس السابق التساؤ ة الفرعية 

 ما مفدوو التنمية المستدامة؟ وما أه  أهدافدا الر يسية ؟ -1
ما المراي  التي مر بداا الف ار البيئاي فاي تأاورف إلا  أن و ا   –2

 المستدامة؟ إل  ف ر التنمية
هي التربياااة البيئيااة ؟ وماااا أهاادافدا؟ وماااا طبيعااة المباااادراة مااا -3

 الدولية الرامية إل  تحقيقدا ؟
 مادور المناهج الدراسية في تحقيق أهدا  التربية البيئية؟  -4
 ما طبيعة العالقة بين التربية البيئية والتنمية المستدامة؟ -5

  -مندج البحث :
امتمااادة البايثاااة ملااا  الماااندج الو ااافي فااي  اااوو طبيعاااة البحاااث 

التحليلااي فااي مناقشااة ااساائلة المنبثقااة ماان مشااكلة البحااث   و لااب 
بتوظيف ااد  التربوي المنشاور المتعلاق  ب سائلة البحاث وا ساتفاد  

نبااراس دور التربيااة البيئيااة فااي و  منااا فااي انجابااة ماان تلااب ااساائلة
 تحقيق التنمية المستدامة . 

 - مصألحاة البحث :
التربياة البيئيااة: هيلممليااة تعليميااة موجداة تسااع  نحااو ت ااوين  -1

الماادركاة وا تااهاااة والقااي  لفداا  العالقاااة المعقااد  بااين اننسااان 
وبيئتا من يولا   يت  اكاون قاادرًا بنفساا وبالشاراكة ما  غيارف ملا  

" )تقريرر جامعرة الرد   اتخا  القراراة نحاو تحقياق التنمياة المساتدامة 
 (2003العربية ،

وهاي مملياة إماداد الفارد للتفاما   : التعريف انجرا ي للتربية البيئياة 
الناجح م  بيئتا بما تشملا مان ماوارد مختلفاة  ويتألاث ها ا انماداد 
إكسااابا المعااار  والحقااا ق وا تااهاااة والقااي  البيئيااة التااي تسااامد 
ملاا  فداا  العالقاااة المتبادلااة بااين اننسااان ومنا اار البيئااة  وتنميااة 

جياااا سااالوكياتا اتاااااف البيئاااة وإثاااار  ميولاااا نحاااو  ااايانة البيئاااة وتو 
 والمحافمة مليدا  .      

الااادور : هاااول ماموماااة مااان الواجبااااة والمساااؤولياة المحااادد   -2
سلفًا التي رتعين أداؤها   وتوجا السلو  في  وو قوامد ومحادداة 

 (3: 2013" )كريمة أبوبكر ،معينة تتجير بتجير المرو  المحيأة 
المندج : هو مامومة الخبراة واانشأة التي تقادمدا المدرساة  -3

للتالمي  دا لدا أو  ارجدا   بقصاد مساامدتد  ملا  النماو الشاام  
المت ام    ال ي راؤدي إلا  تعادر  سالوكد    ويضامن تفااملد  ما  

بيئاتد  ومااتمعد    وياعلدا  ربت ارون يلاوً  مناسابة لماا راواجدد  
 (. 12: 2013من مشاك  .)كريمة رمضان  

مملية ''توسي   ياراة الناا  وقادراتد  التنمية المستدامة :هي  -4
ماان  ااال  تلبيااة ايتياجاااة ااجيااا  الحاليااة باا كبر قاادر ممكاان ماان 

")تقريرر اممر  اننصا   من دون المساا  بحقاوق ااجياا  القادماة
 (2: 2001المتحدة ،

لباي ياجااة هي التنمية التي ت: لتنمية المستدامةالتعريف انجرا ي ل
الحا ااار دون المسااااومة ملااا  قااادر  ااجياااا  المقبلاااة ملااا  تلبياااة 

 ياجاتد  أي ) المساوا  والعدالة بين ااجيا (.

 انطار النمري 
 التنمية المستدامة : -المحور ااو  

باادأ هاا ا المفدااوو امداار فااي اادبياااة  مفدااوو التنميااة المسااتدامة : 
التنموياااة الدولياااة فاااي أواسااال الثمانينيااااة تحااات تااا ثير ا هتمامااااة 

لحفا  مل  البيئة ونتيااة لالهتمامااة التاي أثارتداا دراسااة لالادرد  
وتقارير نادي روما الشدير  في السبعينياة يو   رور  الحفا  مل  

لبيئاة والتواسنااة الاوهرياة الموارد الأبيعياة القابلاة للنضاو   وملا  ا
وقااد انتشاار اسااتعما  المفدااوو بساابث ت اااثر    فااي اانممااة البيئيااة

وانتشار أاضاا   اايداب المسيئة للبيئاة وارتفااع درجاة التلاوب مالمياا
في اادبياة ا قتصاداة الخا ة بالعال  الثالث نمرا لتعثار ال ثيار مان 

المعمااو  بداااا  التااي أدة إلاا  تفاااق  المدرونياااة  ةالسياساااة التنموياا
الخارجية وتردي اننتاجية  و ا ة في القأاع الصنامي  وك لب إل  
توسااا  الفروقااااة ا جتماعياااة فاااي مااادد كبيااار مااان الااادو   بااا  إلااا  
الماامة أو قلة التج اة فاي بعاا اايياان لادى الفئااة الفقيار  التاي 

ن ك  ا ستثماراة التاي نفا ة ساوة أيوالدا في الثمانينياة بالرغ  م
 ة . السابقود في العق

وقد استقر الرأي تدريايا مل  أن السياساة التنموية  ل ي تؤدي إل  
تحترو مقوماة البيئة التي اعيش فيداا  نإنماو قاب  لالستمرار ااث أ

قاادر  كاا  الفئاااة ا جتماعيااة ملاا    أاضااا أن ترامااوياااث اننسااان 
ولد ف ااسبا  امتاد   نا مل  قدو المساوا تحم  التجيير وا ستفاد  م

نأاااق المفدااوو إلاا  القضااااا اننسااانية والبشاارية وأ اابحت النمرياااة 
وأيوالا الصاحية  التنموية تركز أكثر مل  هد  التنمية  أي اننسان 

والثقافيااة والسياسااية و لب ملاا   ااال  الفتااراة السااابقة التااي كااان 
ميااة المادااة  أي ملاا  سياااد  التركياز رنصااث  اللدااا ملا  وسااا   التن
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معد ة ا ستثمار ومعاد ة النماو ا قتصاادي العااو السانوية  وسيااد  
عبررد العزيررز .) مسااتوياة ا سااتدال  ماان منتااااة الصاانامة الحدرثااة

 ( 7: 2001،السنبل
فقااد تعااددة التعريفاااة لمفدااوو التنميااة المسااتدامة بحسااث الماادار  
الف رية التي رتبناها البايثون في دراساتد  , ل لب سنعرا مدد مان 

   -التعريفاة وسنحاو   ياغة تعريف رتوافق م  مو وع البحث :
السعي ب ندال  (Pearce& Warford, 1993:49)فقد مرفدا     

ا متباار قادراة فاي الدا   لتأوير نوعياة الحياا  اننساانية ما  اا ا  
وهي السابي  إلا  الاما  باين تنمياة  النماو البيئي ومدو ان رار بدا,

 ل .  الموارد والمحافمة مل  البيئة
الحا اار  ايتياجاااةتلبيااة ( لب ندااا 22: 2001ويعرفدااا )محمااد ملااي  

من  اال  ا ساتخداو المساتداو    ةالمسا  بقدر  ااجيا  القادمدون 
للمااوارد الأبيعيااة جنبااًا إلاا  جنااث ماا  النمااو ا قتصااادي وا نسااااو 

الحرص مل  مدو تناقص الر يد ااساسي مان الماااوارد و ا جتمامي 
إ  رنبجاي أن ربقا  ر ايد   البيئية للماتم  أو الدولة م  مرور الوقت

ن أجاا  تحقيااق أدناا  مااماان  ااال  التاادابير الفعالااة  المااوارد الأبيعيااة
 ل .  درجة من العدالة  لألجيا  القادمة

 ن لالتنميااة البشاارية'' باا (٢٠٠١التنميااة البشاارية لعاااو)ويؤكااد تقرير  
تتااوس ارتفاع المدا ي  الوطنية أو تراجعدا لتشم  مملية  لق مناخ 
استأي  النا  في ظلا تنمية طاقاتد  إلا  أقصا  ياد والعايش يياا  

تااتالوو ما  ياجااتد  ومصااالحد . فالناا  ها  الثاارو  منتااة و القاة 
 .الحقيقية لألوطان

التنميااة المسااتدامة  أنماان  ااال  ماارا التعريفاااة السااابقة نسااتنتج 
الحياااا  و هاااي ا ساااتعما  المثاااالي الفعاااا  لاميااا  المصاااادر البيئياااة  

ملا  يياا  أفضا   ا جتماعية وا قتصاد للمستقب  البعياد ما  التركياز
والحفاا  ملا  أر اد    ل ا  فارد مان أفاراد الماتما    اة  يمة مالية

فاي الحا ار ومخزون الموارد   وبنية ه ف الماوارد والثارواةل والبيئياة 
 .والمستقب 

دااا ن: ب لتنميااة المسااتدامة ماااو لتعريااف  ةغيا ااوباادلب نخلااص إلاا  
التنمياة التاي تاوفر للايا  الحا ار متألباتاا ااساساية والمشارومة   
دون أن تخاا  بقاادر  المحاايل الأبيعااي ملاا  أن رااوفر لألجيااا  التاليااة 
متألباااتد  فدااي  اسااتاابة التنميااة لحاجاااة الحا اار دون المساااومة 

 مل  قدر  ااجيا  المقبلة مل  الوفاو بحاجاتدا . 

 : أهدا  التنمية المستدامة
تتضاامن مبااادر  التنميااة المسااتدامة تحقيااق ا هاادا  فااي الماااا ة 

   -اآلتية  :
 .القضاو مل  الفقرالسالو واامن و   -1

  كرامااة اننساان وكبريا ااا وممارسااة حقياق وتاادعيالعما  ملاا  ت -2
 . يقوقا 

ماان طريااق إدار  ااجيااا  فاارص متساااوية أماااو مااوارد و تااوفير  -3
وماان طرياق هاا ف اندار  امكان تحقيااق    الدولاة والماتماا  إدار  جياد 

كاا  يقااوق اننسااان ا قتصاااداة وا جتماعيااة والثقافيااة والسياساااية 
 .والمدنية

وب لب تمت انجابة مان التسااؤ  ااو  المتمثا  فاي : مااهي التنمياة 
 الر يسية؟   اوما أهدافد؟ المستدامة 

 المصدر من إعداد الباحثة

 

 

 

مراي  التأور من الف ر البيئي المارد إل  ف ر التنمية 
 -المستدامة:

أمااو مماااهر تادهور البيئااة العالمياة وا سااتجال  الااا ر للمااوارد  -1
الأبيعية   والتنمية غير المستدامة   دمت اام  المتحاد  إلا  تنماي  
أو  مااؤتمر دولااي ماان البيئااة ماار  بمااؤتمر البيئااة البشاارية   والاا ي 

و ( وفيا ت  و ا  1972مقد في استوكدل  في) يزيران /رونيو ماو 
 أالث بتوفير بيئة  حية ومنتاة . الخأل لتحقيق الم

تحقيق 
كرامة 

 اإلنسان 

توفير 
موارد 

 متساوية 

 أهدا  
 التنمية المستدامة 

 

السالم  
 واآلمن
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مقد اجتماع مالمي لو   إستراتياية  ناقا   1989في ماو و  -2
الت ثيراة التي تلوب البيئاة فاي ساياق تعزياز الاداود العالمياة لتأاوير 

 ونمو واستدامة البيئة بك  دو  العال .
وكاارد فعاا  لألااث الامعيااة العامااة لألماا  المتحااد  م قاادة قمااة   -3

في )رياود و جاانيرو( ماؤتمر  و(1992-يزيران )بالبراسي  فياارا 
( 21اام  المتحاد  المعناي بالبيئاة والتنمياة( والا ي ناتج منا)ا جناد 

والتي تمث  منداج مم  من  انعقاد المؤتمر وللقارن الواياد والعشارين 
للحكوماة  وكا ة التنمياة  منممااة ااما  المتحاد  والمنممااة غيار 

 ة الماا ة التي تلوب البيئة.الحكومية في كاف
ملاا  التنميااة المسااتدامة ماان  ااال  اسااتخداو  21لقااد أكاادة ااجنااد  

المااوارد والعنااااة باااارا والاااو ووجداات الحكوماااة بو اا  القااوانين 
والتعليماااااة والاااانم  لتشاااااي  ا سااااتخداو المسااااتدا  لمااااوارد اارا 
وإمأاااو أهمياااة لزرامااة اارا وو ااا  أسااس وطااارق جدراااد  ندار  

 البيئة.
وماا ناتج مندااا مان تحقيااق  و(1992)ومقاث قماة اارا ماااو   -4

الربل بين البيئة والتنمية ةددة المنأقة العربية إماد   يكلاة لاندار  
البيئياة الرةايد  وقاد انبثاق مان  لاب انطاار المفاا يمي الادراد الاا ي 

توسااا  مااااا  إدار  البيئاااة ليشااام  التااا ثيراة البيئياااة ملااا   إلااا أدى 
 التنمية.

( ماموماااة مااان 21قاااد يااادد جااادو  أمماااا  القااارن )ااجناااد  ل -5
اانشأة ااساسية واانشاأة السااند  التاي رتوجاث العما  بداا محلياًا 
 من إطار التنمية المستدامة ويساث  صو اية كا  بلاد وبالتنسايق 

( مث  تحسين مملياة  ان  UNDPوUNEPم  المنمماة العالمية )
اماااااااااد البيانااااااااااة القرار تحساااااااااين أنمماااااااااة التخأااااااااايل واندار  قو 

والمعلوماة ا تيااااار اسااااتراتايا وطنيااااة للتنميااااة المستدامة إ اااادار 
التشااريعاة وإاااد قنااواة التنساايق المؤسسااة بااين ااجدااز  التنمويااة 
والبيئة توجيااا أنشااأة القأاااع الخاااص وإجااراواة الااتحك  بااا ونشاار 

 التوعية البيئية بين ةرا ح الماتم  المختلفة.
وهاااااي مختصااااار ل لماة)الميااااااف  ( WEHABمباااااادر  ويداااااا  ) -6

( وهاي المباادر  التاي تقادو البيولاوجيالأاقة  الصحة الزرامة والتناوع 
إساداما مناا فاي  (السيد كوفي مناان)بدا اامين العاو لألم  المتحد  

انمااداد لمااؤتمر القمااة العااالمي للتنميااة المسااتدامة الاا ي مقااد فاااي 
يز الاداود فاي ( وتسع  المبادر  إل  دف  وتركWSSD)جوها نسبرغ 

الماااا ة الر يسااية الخمسااة التااي تت اماا  ماا  مااندج دولااي متماسااب 

اسااع  إلاا  تحقياااق التنميااة المساااتدامة وتعتباار هااا ف الماااا ة مااان 
القضااااا المدمااة التااي تضاامنتدا  أاااة تنفياا  نتااا ج القمااة العالمياااة 
للتنميااة المسااتدامة والمعروفااة باساا   أااة جوهااا نساابرغ وهااي تشاام  

نشااأة والفعالياااة المسااتددفة فااي كاا  المااااا ة ملاا  ماادد ماان اا 
القأاعيااة والتااي تتاارابل ماا  بعضاادا ماان  ااال  اطاار متنومااة متعاادد  
ااطرا  متفق مليدا فيماا باين الحكومااة ملا  أساا  نداج متناامي 

 اسع  إل  تحقيق أهدا  واسعة النأاق.
( CD9الدور  التاسعة للاناة ااما  المتحاد  للتنمياة المساتدامة ) -7

أكاادة ملاا  إن الأاقااة هااي ااهاا  لتحقيااق التنميااة  و 5/2001فااي 
 . (  قضااا ر يسية تتعلق بدا5المستدامة ويددة )

امااااالن االفيااااة للتنميااااة الصاااااادر ماااان ااماااا  المتحااااد  فاااااي  -8
وال ي يدد أهادا  االفياة للتنمياة )تخفايا نسابة  و (2000أرلو )

 ( 2015الفقر إل  النصف بحلو  ماو 
القمة العاالمي قااو مالاس الاوسراو العار  المساؤولين مؤتمر وفي  -9

(  ESCWOو UNEPمان البيئاة بالتعااون ما  الديئااة انقليمياة )
والا ي تضامن انماالن  و2001بإ دار امالن أباو ظباي فاي ةاباط/

العربااي للتنميااة المسااتدامة ومبااادر  التنميااة المسااتدامة فااي المنأقااة 
 العربية.

وسراو العاار  المسااؤولين ماان لااااجتماا   (و 2002)وفااي ماااو  -10
مباادر  التنمياة المسااتدامة فاي المنأقاة العربيااة  واقاادمو ةاؤون البيئاة 

باساا  المامومااة العربيااة المشاااركة فااي مااؤتمر جوهااا نساابرغ لقمااة 
التنمياااة المسااااتدامة وهاااي مبااااادر  موياااد  تتضاااامن رؤى وتصااااوراة 

وع وتوجداااة البلاادان العربيااة لتحقيااق ااماان والسااالو والتنميااة فااي رباا
المنأقة العربياة وتداد  المباادر  إلا  التصادي للتحادااة التاي تواجاا 
الدو  الجربية من اج  تحقياق التنمياة المساتدامة وتؤكاد التازاو الادو  
العربيااة بتنفياا  جاادو  أممااا  القاارن وأهاادا  التنميااة التااي تضاامندا 
امااالن االفيااة ومخرجاااة مااؤتمر القمااة العااالمي للتنميااة المسااتدامة 

  تفعياا  وتعزيااز مشاااركة الاادو  العربيااة ماان اجاا  إبااراس وتسااع  إلاا
الادود التي اقوو بدا نحو تحقيق التنمية المستدامة و سيما في ظ  
العولمااة وآثارهااا وإاااااد آليااة لتموياا  باارامج يمااااة البيئااة وتحقيااق 

 التنمية المستدامة.
و( المباادر  العربياة 2004وقد امتمدة القمة العربية في مااو ) -11
 نمية المستدامة .للت
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وتعتبااار  تنفيااا هاو( مخأااال 2005أجااااسة قماااة الازا ااار مااااو )-12
ماان المبااادر  العربياة للتنميااة المسااتدامة  أساساياالتربياة البيئيااة جاازًوا 

    ك(-: ط2007)الدليل المرجعي ،.
هااو كيفيااة القااا   أن التحاادي ملاا  الماتماا  الاادولي وباا لب اجماا  

اجتماعياة ب قا  قادر مان اساتدال  تحقيق تنمية اقتصااداة ورفا ياة 
الموارد الأبيعية وبالحد اادن  من التلوب وان رار بالبيئة وه ا هاو 

 جوهر التنمية المستدامة.
 مرايا ماا ال  -وب لب تمت انجابة من التساؤ  الثاني  المتمث  في: 

إلا  ف ار التنمياة فاي تأاورف إلا  أن و ا  الف ار البيئاي التي مر بدا 
 ؟المستدامة

 التربية البيئية: -محور الثاني ال
تعر  التربية البيئية ب ندا لالعملية المنممة لت وين القاي  وا تااهااة 
والمداااااراة الالسمااااة لفداااا  العالقاااااة المعقااااد  التااااي تااااربل اننسااااان 

المناسابة المتصالة بنوعياة البيئاة  ةويضارتا بالبيئة   و تحاد القرارا
وي  المشكالة القا مة والعم  مل  من  طدور مشكالة بيئية جدرد  

 (  15: 2009)سكينة بن عامر،ل. 
وتعر  أاضًا ب ندا مملية إمداد اننساان للتفاما  النااجح ما  بيئتاا    

 بما تشم  من مكوناة مختلفة  ويتألث هدا انماداد إكساا  المعاار  
التي تساامد ملا  إدرا  وفدا  العالقااة المتبادلاة باين اننساان البيئية 

ومكوناااة بيئتااا ماان جدااة   وبااين هاا ف المكوناااة بعضاادا باابعا ماان 
جدة أ رى   كما رتألث أاضًا تنمية مدااراة اننساان التاي تمكناا مان 
المحافمااة ملاا  بيئتااا وتنميااة مواردهااا  وتسااتلزو التربيااة البيئيااة كاا لب 

لقي  التي تحك  سلو  اننسان نحو بيئتاا   وتنمياة تنمية ا تااهاة وا
ميولااا واهتماماتااا نحوها وكاا لب إكسااابا أوجااا التقاادرر اهميااة العماا  

)كريمررة أبرروبكر ملاا   اايانتدا   والمحافمااة مليدااا   وتنميااة مواردهااا 
،2008 :200) 

ومن العرا السابق لدا ف التعريفااة نخلاص إلا  ماموماة منا ار  
  -: البيئية ب ندا  تميز التربيةأساسية 

 اندا تربية بيئية من أج  التنمية المستدامة .  -1
انداااا جداااد تعليماااي مقصاااود وهااااد  وموجاااا مااان قبااا  وا اااعي  -2

 جالسياساة التعليمياة  ومخأأاي المنااهج الدراساية مان  اال  برناام
تعليماااي رتضااامن أهااادا  لداااا وإساااتراتياية لتقااادامدا و أاااة لتااادريث 

 اليث تقويمدا وتحدرد نتا اا .المعلمين مل  طرق تنفي ها  وأس

ت ااااوين الماااادركاة وفداااا  طبيعااااة المشااااكالة البيئيااااة المعقااااد   -3
 بتفامالتدا المتشابكة .

ت اااوين القااااي  وا تااهاااااة ا ااابياااة للمحافمااااة ملاااا  البيئااااة  -4
و ااايانة مواردهاااا   و  رتااا ت   لاااب إ  مااان  اااال  اساااتخداو طرا اااق 

اااابيًا ونشاأًا وقاادرًا  واستراتياياة تدريس غير تقليداة تاع  التلمي 
مل  الدراسة البيئية الميدانية وجما  المعلومااة وتحليلداا وا ساتنتاج 

 والخروج مندا بمبادئ وتعميماة وأيكاو مامة .
القدر  مل  الشراكة م  الجير وا نخراط م  جميا  ااطارا  فاي   -5

مملية التنمية الشاملة   واتخا  القراراة بدد  المحافمة ملا  البيئاة 
 ومدو إهدار مواردها .  

تحقيااااق التنميااااة ا قتصاااااداة وا جتماعيااااة المسااااتدامة   دون  -6
إغفاا  البعاد البيئاي  ما  ممارسااة الدامقراطياة ومباادئ الحكا  الرةاايد 
 وانخااراط القأاماااة الحكوميااة والخا ااة فااي ياا  المشااكالة البيئيااة 

  وتنمية الماتم  مل  جمي  المستوياة .

تحساااين نوعياااة الحياااا  مااان طرياااق ا ساااتجال  السااالي  لماااوارد  -7
الأبيعة  والتعام  معدا ب سلو  مقالني   متحررًا من تقالياد ومااداة 
بالية  وا عًا نصث مينيا تحسين نوعية يياتا الماداة وغير المادااة 

 بما اسمح لا بالعيش في انسااو وو او م  بيئتا.

 أهدا  التربية البيئية :
بيااة البيئيااة إلاا  تحقيااق مامومااة ماان ااهاادا  الر يسااية تدااد  التر 

 المتمثلة في اآلتي :
إكسااا   المااتعل  المفااا ي  البيئيااة الالسمااة وانسااداو فااي رفاا   -1

 مستوى المعرفة والثقافة البيئية لداا . 

إكسا  المتعل  المدااراة والقاي  وا تااهااة الصاحيحة والساليمة  -2
ن الح البيئي من أجا  التنمياة والمفيد  التي تساه  في المحافمة وا

 المستدامة . 

تصاااحيح بعاااا المفاااا ي  البيئياااة الساااا د    ومعالااااة بعاااا  -3
 المشكالة والسلوكياة الخاطئة الناجمة من ييا  الحس البيئي  . 

تحسين السلو  البيئاي المتبا  فاي الحياا  العاماة أثنااو التعاما   -4
 م  البيئة .

ئااي ياااك  اضاابل  لااق المااواطن الاا ي رتمتاا  بحااس و اامير بي -5
 سلوكا تااف بيئتا في مسارها الصحيح.
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أفراد داممين لبيئااتد  ومدتماين  وب لب تستدد  التربية البيئية  لق
بمشااكالتدا ولاادرد  المعرفااة وا تااهاااة والمداااراة وا لتاازاو للعماا  
فردااااًا وجماعياااًا نحاااو يااا  مشاااكالة البيئاااة الراهناااة ومنااا  يااادوب 

 مشكالة جدرد . 

  -:لتربية البيئيةلتحقيق ا الدولية الراميةالمبادراة 
ل  امدر ا هتماو بالتربية البيئياة إ  بعاد ماؤتمراة ااما  المتحاد  فاي 

مؤتمر البيئة البشارية فاي بعد  ا ة رن العشرين و قالالسبعيناة من 
  يياااث تااا  ت سااايس وكالاااة متخصصاااة و(1972مااااو )ساااتوكدول  

متحاد  للبيئاة التاي اهتمات لشؤون البيئة سميت باس  برنامج اام  ال
يف الاداود محلياا و ثبالتربية البيئية وتلبية مأالث الدو  الداعية لت 

إقليمياا ودولياا مان أجا  المحافمااة ملا  البيئاة وتنميتداا كماا انعقاادة 
 -مث  :مد  مؤتمراة أقرة مفدوو التربية البيئية 

: الت كياااد الرسااامي ملااا  أن التربياااة و 1972ماااؤتمر ساااتوكدول   -
 أساسية لمعالاة المشاك  البيئية . وسيلة

: المصاادقة ملا  البرناامج الادولي للتربياة  و 1975مؤتمر بلجراد  -
 اليونسكو وهي وكالة تابعة  ت  و عا من طر  منممةالبيئية ال ي 

ةااؤون التربيااة والعلاوو روجااد مقرهااا فااي رما  لديئاة ااماا  المتحااد  ت 
 باريس .

للتربيااة البيئيااة ررساا  : و اا  إطااار ماااو و 1977سااييمااؤتمر تبل -
 مراميدا ويحدد أهدافدا .

و( ت  و   وامتماد ا ستراتياية العربية للتربياة 1999وفي ماو ) -
 البيئية بالوطن العربي مو   التنفي . 

التربيااة  تنفياا مخأاال ر و( أجاااسة قمااة الازا اا2005ماااو )وفااي  -
مساتدامة من المبادر  العربية للتنمياة ال أساسياجزًوا وامتبرتدا البيئية 

قضية مل  و يار أردرولوجي ومقا دي   و يماي وأ القاي    وامتبرتدا
: 2007الردليل المرجعري ،و  رتحقق  لب إ  من  ال  البعد الترباوي )

31 ) 

وب لب أ بح  تضمين التربية البيئية  من المناهج الدراسية أمار فاي 
د غاااة ااهمياة  وملاا  المختصاين فااي مااا  المناااهج الدراساية أااااا

ااساالو  المناسااث ندماااج التربيااة البيئيااة  اامن المقاارراة الدراسااية 
المقدمااة للمتعلمااين وفااق مااارال   كاا  مقاارر دراسااي ووفااق  صااا ص 
نمااو وقاادراة المتعلمااين   انااا ماان غياار المعقااو  أن نماا  بتربيتنااا 

أهاادافدا وممارساااتدا بعياادرن ماان مصاار رو ااف فيمااا رو ااف ب نااا 
 مصر التربية البيئية. 

هي اماا  -وباا لب تماات انجابااة ماان التساااؤ  الثالااث المتمثاا  فااي : 
طبيعاة المباادراة الدولياة الرامياة  ؟ وماا اوماا أهادافدة البيئياة ؟ يالترب
 ؟ تحقيقداإل  

 التربية البيئية . أهدا  المناهج الدراسية في تحقيق  دور
 والرماااةالدو  المتقدمة واام  المتحضر  قدرًا كبيارًا مان العناااة أولت 

دمًماا و    لاانث التربوي التعليمي  بدد  تحقياق التنمياة المساتدامةل
تاااا الحا ااار  ساااعًيا إلااا  بنااااو يياو  لعاااز  اننساااان وت كياااًدا ل رامتاااا

فاااإن  التربياااة والتعلاااي   اااريان أساسااايان ور يساااان والمساااتقبلية   
للمحافمااة ملاا  البيئااة   و اايانتدا  لالساتثمار الحقيقااي فااي اننسااان

 .ها في سبي  استثمارها لصالح اننسان وتأوير 
فالمواطنة البيئية هي أن اكون الفارد ملتزماا وواعياًا بالقضاااا البيئياة 
  ومسااااتوعبًا اهاااا  مسااااا لدا   ومسااااتعدًا لصااااون وساااال عيشااااا   

بيئياة    ةوا هتماو بصاحة محيأاا   بحياث رتحلا  با  الق ومساؤولي
  تاااف ماتمعاا لارد كا  التحادااة  تدفعاا للمشااركة الفاملاة المساؤلة

 التي تواجدا في الوقت الراهن والمستقب    
و ن تحقيااق التربيااة البيئيااة راات  ماان  ااال  تربيااة تباادأ ماان الصااجر   

لاا لب اعااد المااتعل  هااو المسااتدد  ماان هاا ف التربيااة التااي تسااع  إلاا  
تبني مؤةاراة المواطناة البيئياة المتمثلاة فاي المعرفاة البيئياة والاومي 

لبيئااي والتنااور البيئااي والساالو  البيئااي واندرا  البيئااي   وهااي تمثاا  ا
منا ر التربية البيئية إل  جاناث كونداا مؤةاراة مدماة تساامد ملا  

 التعام  م  البيئة بشك  مقالني . 

ولن رتا ت   لاب إ  مان  اال  موا اف تعليمياة مخأأاة ب سالو  جياد 
ة فع الاة ومعلاا  تت اما  فيداا منا ارها ااساساية مان ماندج ومنداياا

كافو وأن كانات ا تااهااة واآلراو تشاير إلا  أن أهمداا الماندج بماا 
احتويا من أهدا  و باراة مربياة مرتبأاة ببعضادا   انفصاا  فيداا   
مساااتويا  مااان ياجااااة الماااتعل  وبيئتاااا المحلياااة  ويمكااان للمنااااهج 
الدراساية انساداو فاي بنااو الحاس البيئاي مان طرياق تحقياق أهادا  

كااا  المنااااهج  ةلبيئياااة السااابق  كرهاااا والتااي تعتبااار مسااؤوليالتربيااة ا
 الدراسية بدون استثناو .  

إ  من المناسث تضامين مو اوماة التنمياة المساتدامة  امن إطاار  
المقرراة الدراسية المقدماة للمتعلماين وفاق ماارال   كا  مقارر دراساي 
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ووفق  صاا ص نماو وقادراة المتعلماين كماا اااث أن ت اون مال ماة 
اة البيئة  المحلية والمشكالة التاي تواجدداا   وبارامج التنمياة لمتألب

الشااااملة التاااي اساااع  الماتمااا  إلااا  تحقيقداااا   ن هااا ف المفاااا ي  
والمعار  والمداراة تسد  في ت وين ا تااهاة ا ااابية نحو البيئاة 
ومن ت  تبني القاي  واا االق البيئياة لادى المتعلماين   وها ا ماأكدتاا 

( و 2008راساة السابقة مث  دراسة )كريمة اباوبكر  مامومة من الد
( التاااي أكااادتا ملااا  دور المنااااهج 2006دراساااة )ساااكينة بااان ماااامر 

الدراسية واانشاأة المدرساية فاي تنمياة المعاار  البيئياة وا تااهااة 
البيئية مند التالمي  بمريلة التعلي  ااساساي بليبياا مان  اال  ترجماة 

تسابوندا واانشاأة التاي امارساوندا إلا  ه ف المعار  البيئية التاي اك
ساالو  بيئااي رةاايد ربنااي لاادرد  اا ااالق البيئيااة ويرساا  لاادرد   ااي  
المواطنااة البيئيااة   التااي تااؤدي إلاا  تحسااين البيئااة وياا  مشااكالتدا 

 وتأويرها في إطار تحقيق التنمية المستدامة .
دا   ن لن رت ت   لب إ  بوجود المعل  الاوامي والمادر  والفااه  اهال

التربيااة البيئيااة  لاا لب وجااث ا هتماااو بإمااداد وتاادريث المعلمااين فااي 
ماا  التربية البيئياة بماا احقاق التادريس النااجح لمو اوماة التربياة 
البيئية .وك لب ا هتماو باانشأة المدرساية الصافية والال افية التاي 
تسامد المتعلمين مل  اكتسا  المعار  والمفاا ي  المتصالة بالتنمياة 

ستدامة واكتسا  المداراة التاي تنماي القاي  وا تااهااة ا ااابياة الم
)كريمررة ابرروبكر التااي تااؤدي إلاا   لااق المواطنااة البيئيااة المساائولة.  

،2013 :9)  
وب لب تمت انجابة من التساؤ  الراب  وهاو: ماادور المنااهج الدراساية 

 في تحقيق أهدا  التربية البيئية ؟

 المستدامة :  والتنمية العالقة بين التربية البيئية
ل    لتو يح العالقة بين التربية والتنمية  بد أوً  من تعريف محدد  

 هي التربية لجةً ف  لتنميةمن التربية وا
أي ساد  والتربياة ماا هاي إ  تنمياة   فيقا  رب ا( النمو والزياد  وا رتقاو)

للاسا  والعقا    التربية ب نداا ان االح   وتعر  وا في اننسان ال ي ررب  
والااروح  وهااي تعنااي تااوفير ااساابا  للحصااو  ملاا  المعرفااة العقليااة 
والحسااية  وهااي الوساايلة التااي اسااتأي  بدااا اننسااان أن اعاايش ييااا  

فدي تعني بالمعن  العاو مملياة النمو التي امر بدا الفارد مان   أفض 
 أج  تشكي  ةخصايتا اننساانية المت املاة وبنااو يياتاا بنااوًا مت اامالً 

اجتماامي إاااابي  وإمدادف للقياو بادورالنمو  ةاماًل من جمي  الاوانث

فاال تقتصار التربياة ملا  فتار    اعايش فياا ومتفام  م  الماتم  ال ي
سمنيااة معينااة  باا  تباادأ قباا  المدااد وتنتدااي فااي اللحااد  أي أندااا الحيااا  

 ( 9: 2009الطاهر سلوم ،) انمداد للحيا  فقل.مارد نفسدا وليست 
وتعار   فاي مرايا  متتالياةد  ااو والزياتعناي النما لجاةً كلمة التنمياة أما 

الاداااد المااانم  لتنمياااة ماااوارد الماتمااا  ا قتصااااداة داااال  نا اااأاليًا ب
وا جتماعيااة والسياسااية بقصااد القضاااو ملاا  التخلااف واللحاااق بركااث 

 .  لالحضار  وتوفير الحيا  ال ريمة ل   فرد من أفرد الماتم 
إبااارا ي  ل ب نداااا انبثااااق ونماااو كااا  انمكانيااااة  ويعرفداااا ساااعد الااادرن

والأاقاة ال امناة فاي كياان معاين بشاك  كاما  ومتاواسن   ساواو أكاان 
 (6: 2005الخميسي،السيد  ")ه ا ال يان فردًا أو جمامة أو ماتمعًا 

تقرير التنمية البشرية ااو  الصادر مان برناامج ااما  المتحاد  ويرى 
مملية لتوسي  نأاق الخيااراة ل ية ب ندا: اننما ي يو  التنمية البشر 

اكتسا  تعلاي  أفضا  و  المتاية للنا  وهي تحقيق ييا   حية أطو 
وملا  الارغ  ل   الحصو  مل  الموارد الالسمة لمستوى معيشي كاري و 

ممليااة ةاااملة اندااا ماان تعاادد تعريفاااة التنميااة إ  أن هنااا  بعااا 
 لامي  جوانث الحيا .

 الية :بيندا؛ فدي تتفق في الخصا ص التالمشتركة فيما قواس  ال
 مملية دا لية  اتية .إندا  -1
مثااا  الماااوارد الأبيعياااة والبشااارية ورأ   لماااواردمتعااادد  اانداااا  -2

 الما .
 مملية تجيير ةاملة ومستمر .اندا  -3
 ر  فيدا ك  من المواطن والدولة.امملية اش -4
 تدد  إل  ا متماد مل  ال اة.اندا   -5
:  2005،الخميسريالسريد )تدد  إل  توفير ييا  كريمة ل   فرد   -6
8-9.) 
تلتقاااي التنمياااة والتربياااة فااااي قواسااا  مشاااتركة  إ  تتنااااو  الثانيااااة  

ةخصااية اننسااان بامياا  جوانبدااا وتحقيااق الت اماا  لدااا  وتتناااو  
التنمية الماتم  من جمي  جوانبا  وتساع  إلا  تحقياق  التقادو  و  

مان غيار جداود التعلاي   لتنمياة الثارو  البشارية  ت ون التنمية فعالاة
والندوا بمتألباة التنمية  و لب ملا  امتباار أن التنمياة الشااملة 
للاوانث ا قتصاداة وا جتماعياة والثقافياة والسياساية فاي الماتما  

 هي الصيجة المناسبة لتقدو الماتم .
وإ ا كانت المناهج الدراسية  تسد  في تحقيق متألباة التنمياة  فاإن 
 أل التنمية تاؤثر فاي محتاوى المنااهج  و لاب لالرتبااط الوثياق باين 
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التعلي  والتنمية من جدة  ولحاجاة  أال التنمياة إلا  القاوى البشارية 
تعاد المدربة القادر  مل  تحقيق أهدا  التنمية من جدة أ ارى  لا لب 

تنماار    إ ماما  يداثاة نسابيًا فاي التربياة ن أجا  ا ساتدامةماالتربياة 
مااان أجااا  التنمياااة معمااا  الااادو  التاااي لااادردا بااارامج قومياااة للتربياااة 

 ااالح ةاااملة فااي المناااهج إملاا  أندااا جاازو ماان يركااة  المسااتدامة
  .وليس كحق  منفص  في المندج

مية الشعور والقادر  الحساية والسالوكية ب همياة المحافماة ملا  إن تن
بيئاة ويمارتداا مان  اال  الاومي بالمخااطر واآلثاار السالبية الضااار  ال

فداااي مملياااة بنااااو الاااومي أو الضااامير البيئاااي     اي نشااااط بشاااري 
بيئااة سااليمة ييااث احااق لامياا  اافااراد  لااق  وتتالاا  أهاادافدا فااي

البيئة مسؤولية الامي  من   ان يمااة تواسن دا بسالو و العيش دا ل
وماي  لاق لية انفاراد والامامااة فاي  ال  تنمياة انيساا  بمساؤو 

تنمياة القاي  و البيئياة  ةنشأا بيئي اعزس دواف  المشاركة الفاملة في ا
 . التنمية المستدامة وغر  اا ال ياة البيئية التي تعزس مفدوو 

و اامن إطااار التادرااد  التربااوي الاا ي يصاا  فااي المناااهج التربويااة 
واساتاابة لدا ا التأاور فاي إطاار  التنمياة المساتدامة  فا ي بإد ا  م

الاا رن  المعلمااينت هياا  وإمااداد  بااد ماان  كااان  تنميااة ةاااملة مت املااة
ساايرفدون الماادار  ا بتدا يااة وانمداداااة والثانويااة لتاادريس مناااهج 

اكااون التادرااد قاااد لحااق مختلااف جواناااث التنميااة المسااتدامة  يتااا  
 . العملية التربوية

و توجيا منااة المتعلمين في مختلاف من أه  مداو التربية البيئية هو 
مرايا  تعلاايمد  إلاا  يقيقاة ا رتباااط القااا   باين البيئااة والتنميااة وفقااا 
لاااراو التااي تبلااورة  ااال  المااؤتمراة والناادواة التااي مقاادة  ااال  
ااربعااة مقااود الما ااية   والتااي تؤكااد فااي ماملدااا ملاا  أن التربيااة  

  مندمااا اآل ااار  وإناااا   والبيئااة مرتبأتاااان ارتباطاااًا وثيقااًا ويااادم  كااا
أسا  لما اقا  ب ندما متناقضتان   ولقد باة مؤكدًا اآلن أن التنمياة 
التي ترامي متألباة البيئة هي اانسث لتلبية متألباة الحيا  اآلمناة 
لبني البشر  وهي ااقدر مل  تديئة فرص النمو الشاام  الا ي اعتماد 

لمصاااادر ويسااان أساساااًا ملااا  اساااتمرار التاااواسن البيئاااي   ويفااا  ا
التصر   وقد ا األح ملا  تسامية ها ف التنمياة بالتنمياة المساتدامة 
انداا تضاا  فاي امتبارهااا مقومااة اسااتمرار مأا داا وفعاليتااا لصااالح 
تنمياة الماتما  وأجيالاا المتعا باة و لاب   مان  اال  المحافماة ملاا  
المصادر الأبيعية وتنميتدا ومعالاة مشاكلدا وتاوفير اندار  الساليمة 

دااا ونشاار التوعيااة البيئيااة بااين اافااراد   يتاا  اكااون الحفااا  ملاا  ل

البيئة سلوكًا روميًا معتاد   وفي  وو ه ا التارابل القاا   باين التنمياة 
والبيئة اكون لزامًا مل  الخريج ال ي اعو  مليا في الندوا ب عباو 
التنميااة أن اكااون متفدماااًا لالةااتراطاة البيئيااة وقاااادًرا ماا  إدماجداااا 

شااطا التنماوي لحماااة البيئاة وملتزماًا بداا ومنساامًا معداا .  امن ن
العالقة بين التربياة وب لب تمت انجابة من التساؤ  الخامس وهو: ما

  البيئية والتنمية المستدامة :  

 التو ياة 
اتخااا  إجااراواة ياساامة   وو اا  سياساااة تربويااة واقتصاااداة    -1

 التنمية المستدامة . واجتماعية وإمداد استراتياياة   وبرامج تحقق

العماااا  ملاااا  تحقيااااق التنميااااة المسااااتدامة بكاااا  ا سااااتراتياياة  -2
والوساااا   الممكناااة ويماااااة البيئاااة و اااوندا ملااا  المااادى القرياااث   

 والبعيد . 

تنمية الاومي لادى المسائولين والمعلماين والمتعلماين مان  اال   -3
  الممارساة التعليمية من طريق إكسا  المتعلمين المفا ي  والمعاار 

والقي  وا تااهااة والمدااراة التاي مان ةا ندا  تصاحيح العالقاة باين 
اننسااان وبيئتااا  وكيفيااة التعاماا  وا سااتثمار الرةاايد لعنا اار البيئااة 

 ومواردها الأبيعية. 
ا متماااد ملاا  باارامج وأنشااأة التربيااة البيئيااة واا اا  ب ساالو   -4

قضااااا الااتعل  الفعااا   ولاايس الااتعل  الساالبي وا متماااد فااي معالاااة 
البيئااة ومشااكالتدا ملاا  المشاااركة النشااأة للمااتعل  كضاارور  لتنميااة 
اتااهاااتد   وتجيياار أنماااط ساالوكد  اااابيااًا و لااب ماان  ااال  العماا  

 الميداني والخبراة الواقعية والمشروماة الفرداة والاماعية .    
اا ااا  بمنداياااة مساااتقبلية بماااا ااعلناااا نقاااف بتربيتناااا البيئياااة  -5

مسااتقبليًا أكثاار منااا انعكاساايًا بحيااث راات  التركيااز ملاا  موقفاااً وقا يااًا 
قضاااااا البيئاااة ومشاااكالتدا الراهناااة فاااي إطاااار ا هتمااااو بالمساااتقب  

 .استبصارًا بالما ي والحا ر
التنمياااة نحاااو مو اااوماة المتعلماااين معاااار  واتااهااااة تأاااوير  -6

 .المستدامة
محتوى المناهج الدراساية  في  التنمية المستدامة ضامينمتأوير  -7

واساااتخداو اسااااتخداو أنشاااأة تعليميااااة تعلمياااا  فعالااااة فاااي تاااادريس 
 .مضامين التربية البيئية والتنمية المستدامة  اكون محورها المتعل 

يدرثااة تعتمااد ملاا  نشاااط تاادريس واسااتراتياياة  تأااوير طرا ااق -8
ابتاااداو مااان مريلاااة ريااااا ااطفاااا    يتااا  مريلاااة التعلاااي   الماااتعل 
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ومياة للتربياة البيئياة باالوطن العرباي الاامعي   تمشايًا ما  الخأاة الق
 من أج  تحقيق التنمية المستدامة .  

 لااق وبناااو المواطنااة  لتربيااة البيئيااة فاايتقاادرر الاادور الريااادي ل -9
  الراهنة والقادمة . مواجدة المشكالة البيئيةالبيئية و 

 : قا مة المراج 
الاااادلي  المرجعاااااي للشااااابا  العربااااي للمحافماااااة ملااااا  البيئاااااة  -1
(الصاااادر برماااااة مالاااس الاااوسراو العااار  المساااؤلين مااان 2007)

ةااااؤون البيئااااة   المنممااااة انسااااالمية للتربيااااة والعلااااوو والثقافااااة 
)إاسيسكو(  برنامج ااما  المتحاد  للبيئاة  المنمماة العربياة للتنمياة 

 اندارية .
و(. ل محا ااااااراة التربيااااااة 2005الساااااايد سااااااالما الخميسااااااي ) -2

 .والتنميةل. جامعة الملب سعود. كلية التربية: الرياا

(. التربية من أج  التنمياة المساتدامة. مكتاث 2006اليونسكو .) -3
 إمالو الامدور بمناسبة ال كرى الستين لت سيس اليونسكو   باريس.

(: المرجا  فاي التربياة البيئيااة 2005الأااهر مباد ال اري  سالوو ) -4
 منشوراة جامعة دمشق.  كتا  مرجعي -والسكانية 

المنممااااة انسااااالمية للتربيااااة والعلااااوو والثقافااااة )ا اسيسااااكو (   -5
( الاادلي  المرجعااي للشاابا  العربااي للمحافمااة ملاا  البيئااة   2007)

 المنممة العربية للتنمية اندارية  للنشر .  
بشاارية ( : تقريار التنميااة ال٢٠٠١ااماا  المتحاد  اننمااا ي)تقريار  -6

للعاااااااااااااااااو  انماااااااااااااااار الموقاااااااااااااااا  ا ل ترونااااااااااااااااي بتصاااااااااااااااار  
http://www.undp.org/nhdr2001/indicator 

( :لدراسااة تحليليااة لو اا  التربيااة 2003جامعااة الاادو  العربيااة ) -7
الواقا  والرؤياة البيئية بمراي  التعلي  العاو لابعا الادو  العربياة باين 

المساااتقبلية ل القااااهر   ااماناااة الفنياااة لمالاااس وسراو البيئاااة العااار  
 المسؤلين من ةؤون البيئة  القاهر  . 

(: لفاملياة اساتخداو اانشاأة 2006سكينة  إبارا ي  بان ماامر ) -8
ووسا ل الثقافة في تنمية المعرفة والسلو  البيئي لدى تالميا  مريلاة 

رسااالة دكتااوراف   منشااور    معدااد الدراساااة التعلااي  ااساسااي بليبيااال 
 والبحوب البيئية  جامعة مين ةمس بالقاهر  . 

(:دلي  المعلمين والمعلماة فاي 2009سكينة  إبرا ي  بن مامر ) -9
المشاااروع الاااوطني للتربياااة البيئياااة   سلسااالة اادلاااة التدريبياااة فاااي 

 اانشأة البيئية   الديئة العامة للبيئة  ليبيا .  

(:ل الاااتنمية المساااتدامة 2007باان جمعااان الجاماادي ) مبااد ل -10
بين الحق في استجال  الموارد الأبيعية والمسئولية من يمااة البيئة 

 ل  بحث منشور   جامعة الملب سعود   الممل ة العربية السعوداة. 
المنممااااة دور  (:2001) مباااد العزياااز بااان مباااد ل السااانب  -11

ة مما  مقدماة إلا  ماؤتمر التنمياة ورق  العربية في التنمية المستدامة
  أكاداميااة نااااف العربيااة للعلااوو اامنيااة  وااماان فااي الااوطن العربااي
 الممل ة العربية  السعوداة 

(:ل تضاامين التربيااة البيئيااة فااي 2008كريمااة رمضااان ابااوبكر ) -12
المناااهج الدراسااية فااي  ااوو الخأااة القوميااة للتربيااة البيئيااة بااالوطن 

 جامعة طرابلس   ليبيا . غير منشور       العربي ل. رسالة ماجستير

:ل المفا ي  البيئية (2013) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -13
  بحث مقدو  البيئية في المناهج الدراسية ودورها في بناو اا ال ياة

التربياة والتحادااة الماتمعياة    الخاامسالمؤتمر التربوي الدولي إل  
-23)  المنعقاااد فاااي الفتااار  مااان  الأماااوح –المساااتاداة  –الواقااا  

 . ااردن  تقنية الجامعة الأفيلية      و (2013/نيسان/25

( السكان والبيئة في مألا  االفياة 2001محمد السيد جمي  )  -14
الثقافاااة الثالثاااة   بحاااث مقااادو للمنمماااة انساااالمية للتربياااة والعلاااوو و 
 .نمداد دلي  مندج ا اسيسكو في التربية انسالمية . القاهر  

(: نما  المعلومااة الاجرافياة   2001محمد مبد الااواد ملاي ) -15
 دار  فاو   ممان.

 المراج  ااجنبية : 
16- -Pearce,David w. Warford, Jeremy j.(1993) 

World With Out End Economics -Environment 

and Sustainable Development. oxford university 

press us. pp49,303. 
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