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  الثقافة البيئية بعد استراتيجي لحماية البيئة 

  عزاوي أعمر   جامعة ورقلة/ د: إعداد

  لعمى أحمد    جامعة ورقلة/ د 

  

  :متهيد

إن إدراك اجلميع ملا  .قضية البيئة واحملافظة عليها من التلوث من أهم القضايا اليت تشغل اتمع العاملي يف الوقت الراهن أصبحت
جعل من عملية . متثله املشاكل البيئية والتلوث البيئي من خطر على احلياة البشرية والتنمية االقتصادية على املدى القصري والطويل

فالتأهيل . امةاحلفاظ على البيئة ومحايتها بعدا استراتيجيا لإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ألا شرط أساسي لتحقيق التنمية املستد
البيئي يستلزم التقليل من املشاكل البيئية واليت تنتج من جراء تفاعل الفرد واملؤسسة مع البيئة من خالل السياسة البيئية للدولة من 

فقط وبالتايل فان اجلهود اليت تبدل للتأهيل البيئي للمؤسسات ال ترتكز , جهة وتوفر الثقافة البيئية للفرد واتمع من جهة أخرى
على تبين الدولة للسياسة البيئية وإمنا بالدرجة األوىل على ارتباطه ببيئته فينتشر الوعي البيئي بني األفراد واملؤسسات ويتم عندها 

وتفيد يف كسب املؤسسات للميزة التنافسية , اكتساب االجتاهات البيئية واملهارات األساسية ملواجهة مشاكلها واحملافظة عليها
  .وحتقيق التوازن فيها من خالل تشارك وتكامل جهود الدولة واتمع معا, الستمرارية والتفاعل االجيايب مع البيئةوتتيح هلا ا

إن محاية البيئة ال ميكن أن تعترب فقط كسياسية من سياسات الدولة يقتصر حمتواها على توجيهات وقوانني ذات بعد قصري املدى بل 
تتكامل فيه جمهودات الدولة من خالل سياستها البيئية مع الثقافة البيئية والوعي البيئي للفرد جيب أن ترتقي إىل بعد استراتيجي 

واملؤسسة واتمع ككل لتطبيق هذا البعد االستراتيجي وحتسني التنمية املستدامة وبدون هذا التكامل  تسري هذه املداخلة إىل جناح 
سوف تكون حمدودة وعاجزة عن جتسيد هدا البعد االستراتيجي والتنمية جمهودات الدولة من خالل السياسة البيئية وحدها 

  .املستدامة
  

  الثقافة: اوال 

  :مفهوم الثقافة .1

للثقافة مفهوم واسع وذو جوانب متعددة عرفت عدة تعاريف تتشابه يف عدد من أجزائها وختتلف يف أخرى وال ميكن عرض    
  :إذ سوف نعرض أهم التعاريف وهي, كل هذه التعاريف 

الق والقانون و واألخ, ذلك الكل املركب الذي يشتمل على املعرفة و املعتقدات والفن :" الثقافة بأا  E.Taylorيعرف      
  1"أو عادات يكتسبها اإلنسان بصفته عضو يف اتمع, أو أي قدرات أخرى, العادات

أساليب السلوك أو أساليب حل املشكالت اليت ميكن وصفها بأن استخدام :"أن الثقافة هيWallaceوكذلك يعرفها واالس    
  2"كثرة التوتر وإمكانية احملاكاة ملا تتميز به عن األساليب األخرى من, أفراد اتمع هلا أكرب

و يعترب مالك بن نيب من املفكرين االجتماعيني القليلني الذين كرسوا جهودهم الفكرية :مالك بن نيبوتعرف الثقافة من منظور   

ي جمموعة من ه"لدراسة وحتليل هذا املفهوم وله إسهامات كبرية وقيمة يف هذا اال إذ يعرف الثقافة يف كتابه مشكلة الثقافة 
الصفات اخللقية والقيم االجتماعية اليت تؤثر يف الفرد مند والدته لتصبح ال شعوريا تلك العالقة اليت تربط سلوكه بأسلوب حياة يف 

  3"الوسط االجتماعي الذي ولد فيه فهي على هذا األساس احمليط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته

  :خصائص الثقافة .2
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  :ن السمات الرئيسية اليت تتصف ا الثقافة وهي كما يليهناك جمموعة م   

وقد تكتسب الثقافة يف , أي تكسب من خالل التفاعل واالحتكاك بني األفراد يف بيئة معينة: تعترب الثقافة عملية مكتسبة  -  أ
وقد , الفزيولوجية إذن فاإلنسان يقوم باكتساب الثقافة بعد والدته إذ ال تولد معه، متاما مثل خصائصه,4املدرسة والعمل

  ,تكون الثقافة اليت يكتسبها الشخص من نفس جمتمعه األصلي أو من جمتمعات أخرى حسب موضعه فيها أو جلبه هلا 

يعترب اإلنسان الكائن احلي الوحيد العاقل أو الناطق الذي يستطيع أن يفكر وينتج :الثقافة عملية إنسانية و اجتماعية  - ب
, خالهلا التكيف مع الظروف الطبيعية والتحكم فيها بفضل اختراعاته واستغالله إياهاأفكارا ويضع أدوات يستطيع من 

سواء من أجل تنظيم نفسه اقتصاديا , كما أنه ترك نتاجا فكريا وقانونيا وفنيا ال يستطيع غريه من الكائنات القيام به
  . 5ك املباشر والتكوين وغريهأو من أجل االستهال, وسياسيا يف جمتمعات متميزة بأمناطها وقيمها الثقافية

 6إن اإلنسان هو الوحيد الذي يبدو قادرا على أن ينقل ما اكتسبه من عادات ألقرانه: الثقافة عملية قابلة للتناقل  - ت
 .والثقافة أيضا عملية متوارثة يتناقلها األبناء عن اآلباء واألجداد,

ولكن عملية تغيريها تواجه يف كثري من األحيان ألن , التكنولوجيةتتغري الثقافة بتأثري التغريات البيئية و :الثقافة متغرية  - ث
 .7الفرد تعود على سلوك معني وعلى قوانني معينة وأنظمة معينة

, الثقافة دائما وبالضرورة تشبع احلاجات البيولوجية األساسية واحلاجات الثانوية املنبثقة عنها :الثقافة هلا وظيفة اإلشباع  -  ج
 , 8جمربة إلشباع الدوافع اإلنسانية يف تفاعل اإلنسان بعامله اخلارجي أو مع أقرانه فعناصر الثقافة وسائل

ختتلف الثقافة من شخص آلخر ومن مكان آلخر فنجد الثقافة املوجودة يف :للثقافة دور كبري يف حتديد منط احلياة للفرد  -  ح
رد يف املناطق املختلفة خيتلف عن اآلخر حىت وحىت سلوك كل ف, املدينة خمتلفة عن الثقافة املوجودة يف الريف والبادية

  .9هناك اختالف نسيب  يف سلوك األفراد الذين يف بيئة عمل واحدة
  الثقافة البيئية :ثانيا

 التعريف - 1

و اليت تسهم يف ,و االنفعالية والسلوكية من خالل تفاعله املستمر مع بيئته ,هو مفهوم يعرب عن اكتساب الفرد للمكونات املعرفية 
ويكون قادرا على نقل هذا السلوك لالخرين من ,تشكيل سلوك جيد جيعل الفرد قادرا على التفاعل بصورة سليمة مع بيئته 

  10حوله

إن تأمني األسس الطبيعية للحياة اإلنسانية من خالل محاية مسؤولة للبيئة متمثلة بالوقاية االحتياطية ضد األخطار البيئية على        
اإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية يعترب اليوم وعلي املستويني الوطين والعاملي إجراء أساسيا لضمان ضوء وجهات النظر 

  ،11مستقبل آمن من املشاكل البيئية

ة والذي هو مبثاب,ودف الثقافة البيئية إىل تطوير الوعي البيئي وخلق املعرفة البيئية األساسية بغية بلورة سلوك بيئي اجيايب ودائم   
الشرط األساسي كي يستطيع كل شخص أن يؤدي دوره بشكل فعال يف محاية البيئة وبالتايل املسامهة يف احلفاظ على الصحة 

بغية نشرها وإنضاجها لتتحول بذالك إىل جمال خاص مهم وقائم  ,وهنا تكمن أمهية الثقافة البيئية والسعي الدؤوب لتطويرها ,العامة
ه يف املناهج التدريسية يف كافة املراحل املدرسية واجلامعية دف تنشئة أجيال بعقول جديدة تعي بذاته قادر على أن يأخذ دور

  .مفهوم الثقافة البيئية وتعمل على تطبيقها
الثقافة البيئية تتحقق يف كل مراحل وجتهيزات جوهر العملية الثقافية ويف جمال متابعة التعلم احلر وأيضا يف كافة املنظمات         

ذلك من خالل عمليات تعلم وتعليم منهجية ومنظمة ومربجمة زمنيا وذلك دف بناء  ,واجلمعيات اليت تسعي حلماية البيئة والطبيعة
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من خالل هذه التحديدات تكتسب الثقافة البيئية ,جيل ذا كفاءة عالية واستعداد للتعامل خبربة وبكامل املسؤولية مع قضايا البيئة 
  .ها عن الشكل اإلخباري لالهتمام بقضايا البيئةمفهوما خمتلفا مييز

  :أهداف الثقافة البيئية - 2

  12:إن األهداف اجلوهرية ميكن حصرها بالنقاط الرئيسية التالية
إن محاية وحفظ الصحة وحياة اإلنسان هي التزام وواجب أخالقي من املفروض أن يؤخذ بعني االعتبار عند القيام بأي  •

 .والدولة عمل من قبل اتمع 
إن احلماية والتطوير املستدمي للنظام الطبيعي  والنبايت واحليواين وكافة األنظمة اإليكولوجية يف تنوعها ومجاهلا وماهيتها ما  •

 .هو إال مسامهة رئيسية  من اجل استقرار  املنظر الطبيعي العام وكذالك حلماية التنوع احليوي الشامل
واملاء واهلواء واملناخ واليت تعترب كجزء رئيسي من النظام البيئي ويف الوقت نفسه كأساس محاية املصادر الطبيعية كالتربة  •

 .للتواجد واملعيشة لإلنسان واحليوان والنبات وملتطلبات االستثمار املتنوع للمجتمع اإلنساين
• تمعمحاية وحفظ املوارد املعنوية والتراث احلضاري كقيم حضارية  وثقافية واقتصادية للفرد وا. 
العمل على حفظ وترسيخ وتوسيع فضاءات حرة وذلك خلدمة أجيال مستقبلية وأيضا دف احلفاظ على التنوع البيئي  •

 .واحليوي واألماكن الطبيعية
 .استبدال املصادر األحفورية باملصادر الطاقوية البديلة •

قائي موجه تقع مسؤوليته بالدرجة األوىل على عاتق هو عمل احتياطي و ,إن محاية البيئة املوجهة حسب األهداف املذكورة أعاله
  :الدولة وذلك بالتعاون الفعال مع كافة اجلمعيات املدنية دف معاجلة النقاط الرئيسية البيئية التالية

 . إزالة أو معاجلة األضرار البيئية القائمة •

 .جتنب أو التقليل من املشاكل واألخطار البيئية الراهنة  •
  .طية من املشاكل البيئية املستقبلية واليت قد يكون من املمكن تداركها الوقاية االحتيا •

  :الوعي البيئي  - 3

ويعين أيضا الفهم وسالمة اإلدراك والوعي هو إدراك املرء لذاته وملا حييط به ,اإلدراك واإلحاطة "يعرف الوعي لغويا بأنه           
اإلدراك واملعرفة والوجدان وهذه العناصر تتصل : ىل ثالثة عناصر هي وميكن إرجاعه إ, وهو أساس كل معرفة, إدراكا مباشرا 

  .ببعضها كل االتصال وتتفاعل بشكل حيقق الوعي الكامل بالبيئة وكافة املكونات اخلاصة ا 
باإلنسان من  انه ذلك اإلحساس املتنامي باملعرفة والفهم واإلدراك والتدخل املقصود بكل ما حييط" ويقصد بالوعي البيئي         

بيئات على اختالف أنواعها أو مكوناا وال يتأتى هذا إال من خالل العديد من املؤسسات املسؤولة عن  توجيه وتوعية وتربية 
وتستهدف , اإلنسان وهو عملية عقلية ميارسها اإلنسان يف حياته اليومية تتفاعل فيها اجلوانب الشخصية واالجتماعية لإلنسان

ومقاومة , واإلحساس باملسؤولية الكاملة حنو حتسينها , وبذل اجلهود واملشاركة يف حل املشكالت البيئية ,اجيابيا  التعامل تعامال
  .13كل ما من شانه أن يهدد أمنها وسالمتها

واجهتها انه تلك العملية القائمة على املعرفة واإلدراك باملشكالت البيئية وأسباا وأثارها وكيفية م" ويقصد بالوعي البيئي 
مما يؤدي إىل سلوك مغاير وتعديل مفاهيم اخلاطئة حول البيئة لكي يصبحوا , والوقوف على اإلمكانيات املتوفرة والالزمة لذلك

  .أكثر تأثريا واجيابية يف مواجهة مشكالت بيئام
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والوصول إىل تعاون ومتاسك , الذي يعيشونه اتمع باعتباره البداية احلقيقية لتغري الواقع الفرادوعلى الرغم من أمهية الوعي البيئي 
انتشار األمية :إال انه توجد جمموعة من املعوقات تؤدي إىل اخنفاض مستوى وعيهم منها, اتمع أو الثورة على األوضاع القائمة

ساسي للبيئة لذا جيب إثارة وعيهم على أن يكون لديهم فم أ.واخنفاض معارفهم حول البيئة وخماطر تلوثها وسبل مواجهتها 
وان يكون لديهم السرعة يف إقناع ,وإتباع األساليب السلوكية املرغوبة اليت تؤدي إىل احملافظة عليها, واملخاطر املتعلقة بتلوثها 

ويتحقق ذلك ,والتعاون مع اآلخرين يف احلفاظ عليها من التلوث , اآلخرين بضرورة التخلي عن املمارسات اليت تؤدي إىل تلوثها 
ل نشر املعلومات البيئية  بني االفراد مبختلف الوسائل اإلعالمية وللتعليمية دف إجياد حساسية بيئية لديهم تربطهم بالبيئة من خال

ويترتب على زيادة الوعي البيئي وإدراكهم ألمهية عملية ترك البيئة نظيفة واحملافظة . اليت يعيشون فيها وتدفعهم للعمل على محايتها
  .شاركة يف تنميتها على سالمتها وامل

  :ا املفهوم وهيذوميكن حتديد جمموعة من املؤشرات لقياس ه
 .إدراك املشكالت البيئية وأسباا وأثارها السلبية على اإلنسان والنبات واحليوان  •
 . والتعاون مع اآلخرين يف مشروعات هذه احلماية , إقناع اآلخرين باملشاركة يف محايتها من التلوث  •

 .يف محاية البيئة من التلوث للمشاركة  حث اآلخرين •
  .والقدرة على إتباع السبل اليت حتافظ على البيئة من التلوث, تكوين سلوك اجيايب الفراد اتمع اجتاه البيئة  •

 

  التربية البيئية- 4

عملية ليست سهلة، وهي طويلة ومستمرة، دف لتطوير وجهات النظر، واملواقف القيمية، ومجلة  تعترب التربية البيئية          
من أجل محاية البيئة  اهذ، املعارف، والكفاءات، والقدرات، والتوجهات السلوكية، ومجلة النتائج الصادرة عن عملية التطوير 

  .واحلفاظ عليها
األساسية والثانوية، هو عمل احتياطي وقائي موجه، تقع مسؤوليته بالدرجة األوىل إن محاية البيئة املوجهة، حسب األهداف    

  :14على عاتق الدولة، وبالتعاون الفعال مع مجيع اجلمعيات املدنية، دف معاجلة النقاط الرئيسية التالية
  . إزالة أو معاجلة األضرار البيئية القائمة •
  .يئية الراهنةجتنب أو اإلقالل من املشاكل واألخطار الب •
  .الوقاية االحتياطية من املشاكل البيئية املستقبلية اليت قد يكون من املمكن تداركها •

وضع استراتيجيات تساعد على زيادة الوعي البيئي، داعني إياها اىل نقل التقانات واخلربات إىل عرب  دعا باحثون اكادمييونوقد 
عابر . د حيث ذكر. بية لالستفادة من جتارب االخرين وتبادل اخلربات فيما بينهااالوروبية والتوسع بعقد اللقاءات البيئية العر

حممد، ان من ابرز احللول ملشكلة تلوث البيئة يف الوطن العريب هو وضع استراتيجيات تنمي الوعي البيئي لدى السكان، حيث 

  . 15يف املئة من عوامل احلفاظ على بيئة نظيفة 50يشكل ذلك 
 الستراتيجيةحساس باحلاجة امللحة اىل ضرورة بناء خطة عربية  للتربية البيئية، فقد توصل اتمعون اىل منطلقات وإنطالقاً من اإل

  16:عربية، ميكن تلخيص أهم معاملها ومساا يف ما يلي
ة يف التعليم تطعيم مناهج التعليم مبختلف أنواعه ومراحله بالتربية البيئية بشكل متكامل مع املقررات الدراسية املختلف •

  .العام، وبشكل منفصل يف مراحل التعليم اجلامعي



  تراتيجي لحماية البيئةسالبيئية بعد ا ةفاقثلا

 

  
45 

إمداد املواطنني يف مجيع األعمار، وعلى خمتلف املستويات، بالقدر املناسب من التربية البيئية، وذلك عن طريق وسائل  •
  .اإلعالم ونشاط اجلمعيات املعنية

  .برامج التنمية الشاملة يف العامل العريب االعتباراألخذ يف  •
  .العربية املتاحة للتربية البيئية االعتباراإلمكاناتاألخذ يف  •
، االقتصاديةان البيئة كل ال يتجزأ،ولذا جيب ان تشمل التربية البيئية كل جماالت البيئة  االعتباراألخذ بعني  •

  .، والتشريعية، والثقافية، واجلماليةواالجتماعيةوالتكنولوجية، 
  .فاعلة يف توقي حدوث األضرار واألخطار اليت تتعرض هلا البيئةالتأكيد على أمهية قيام مشاركة  •
  .اإلقليميةالبحث يف قضايا البيئة بنظرة قومية وعاملية، مع مراعاة الفوارق  •
  .التوجه اىل األوضاع احلالية واملستقبلية بالبيئة •
  .البحث يف مجيع قضايا التنمية من منظور بيئي •

  .يق احمللي والقومي والدويل يف حل مشكالت البيئةالتمسك بقيمة وضرورة التعاون والتنس
النمو الصناعي والزراعي واإلجتماعي يف العامل قد أدى اىل تدهور مكونات البيئة، فأصبحت محايتها وتطويرها وحتسينها ومبا أن 

يف  ةواَخذ. وجه اىل مجهور املواطنني،الدول استراتيجية تربية بيئية ت من األمور امللحة والعاجلة، األمر الذي يبقى قاصراً ما مل تتبىن

الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للبيئة يف ستوكهومل عام  96اإلعتبار اخلطوات السابقة يف هذا املضمار،واليت تتمثل يف التوصية 

ئة يف مطلع عام ، وبرنامج املشروع املشترك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو املتعلق بالتعليم اخلاص بالبي1972

الذي يعترب أساس كل املرجع ،واليت صدر عنها ميثاق بلغراد، 1975، وندوة بلغراد اخلاصة بالتربية البيئية يف أكتوبر 1975
عمل مستقبلي يف جمال التربية البيئية، وجهود املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واليت أكدت مجيعها ضرورة إجياد نظام 

هتم بالبيئة يشمل كل درجات التعليم، ويتوجه للجميع من أجل تعريفهم بالبيئة، وبالعمل البسيط الذي ميكن ان يقوموا تعليمي ي
  ..به ويف حدود طاقام لتدبري أمور بيئتهم ومحايتها، سواء أكانت بيئة مادية او إجتماعية

  :قيق األهداف التاليةوأصبح للتربية البيئية برامج شىت يف كل املؤسسات ، سعياً منها لتح
  .زيادة الوعي بالعوامل البيئية، وربطها بصحة اإلنسان وسالمته •
 .زيادة القدرة على السعي اىل إجياد التوازن وتعزيزه بني العناصر اإلجتماعية، واإلقتصادية، والبيولوجية املتفاعلة يف البيئة •
 .يف البيئةزيادة املعرفة باألنظمة اإلجتماعية والتكنولوجية والطبيعية  •
  .حتسني إختاذ القرار حول قضايا اتمع املستقبلية •

تبقى األهم يف ) التعليميف كل اطوار( وإذا كانت هذه األهداف األربعة للتربية البيئية منوطة بالتربية بشكل عام، فان التربية الرمسية 
  .خمرجااحتقق أهداف التربية البيئية، واألسهل لتخطيط براجمها، واأليسر لتقييم 

  :وعند التركيز على هذا الشق من التربيةفإنه ميكن إستخالص األهداف اخلمسة التالية للتربية البيئية

معاونة الطالب على فهم موقع اإلنسان يف إطاره البيئي، واإلملام بعناصر العالقات املتبادلة، اليت تؤثر يف إرتباط اإلنسان  -1
  .بالبيئة

على إدراك ما يترتب على إختالل  الطالبا يف تطوير عالقة اإلنسان بالبيئة، ومعاونة إيضاح دور العلم والتكنولوجي -2
 .توازن العالقات من نتائج قد تؤثر يف عالقات اإلنسان
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أبراز فكرة التفاعل بني العوامل اإلجتماعية والثقافية والقوى الطبيعية، ومعاونة الطالب على إدراك تصور متكامل  -3
 .هلإلنسان يف إطار بيئت

تكوين وعي بيئي لدى الطالب، وتزويده باملهارات واخلربات واإلجتاهات الضرورية، اليت جتعله إجيابياً يف تعامله ويف  -4
 .تصرفاته مع البيئة

  .تأكيد أمهية التعاون بني األفراد واجلماعات واهليئات للنهوض مبستويات محاية البيئة -5

لبيئي الذي يفهم نظم البيئة الطبيعية املعقدة، الذي هو يف األساس جزء منها، فهماً فان التربية البيئية تسعى اىل إعداد اإلنسان ا
إا دف اىل متكني اإلنسان من إدراك أنه الكائن املؤثر واملتأثر يف الكيان البيئي، .يتجاوز جمرد املعرفة اىل الشعور باملسؤولية حياهلا

ا عن كل ما  واالبتعادللبيئة واحملافظة عليها،  استغاللهعية نشاطه مدى حسن وأنه جزء ال يتجزأ من هذا الكيان، ويتوقف على نو
  :وبشكل اكثر حتديداً، فان هذا اإلنسان البيئي يتصف مبا يلي. يعكر صفوها

  .اإلملام باملفاهيم اإليكولوجية واألساسية واملبادئ املرتبطة ا -1

 .بني نوعية احلياة ونوعية البيئةاملعرفة بكيفية تأثري النشاطات البشرية يف العالقة  -2

 الفعلي للقضايا البيئية، واحللول البديلة هلا،  لالستكشافالتمكن من املهارات الضرورية  -3

  .تقومي القضاياوتبين القيم الضرورية الالزمة للممارسة البيئية العقالنية واملسؤولة -4

التعلم عن البيئة، والتعلم من البيئة، : وهي :بالثالثية البيئيةوقد تعارف الباحثون على تسمية اخلصائص األربعة لإلنسان البيئي 
  .:17والتعلم من أجل البيئة

اإلملام بالقواعد واملبادئ األساسية جلوانب املعرفة العلمية اليت تستخدم يف تفسري الظواهر املتشابكة " التعلم عن البيئة"ويقصد بـ 
  .احلية وغري احلية، وأثر اإلنسان يف بيئته، وكيفية التعامل مع املعرفةيف البيئة، والعالقات القائمة بني املكونات 

، فريكز على التفاعل بني مكونات البيئة احلية وغري احلية، والتعلم من البيئة، من خالل الزيارات والرحالت "التعلم من البيئة" أما 
  ).املهارات( اليت يقوم ا املتعلمون ملواقع خمتلفة يف البيئة 

احملافظة على البيئة وحتديد ممارسات اإلنسان اخلاطئة والسليمة يف بيئته، من أجل هذه " التعلم من أجل البيئة" يف حني يتناول   
  ).املواقف والقيم والسلوك( البيئة، واإلبقاء عليها سليمة نقية معافاة 

. تعلماً من أجل محاية البيئة، وصيانتها، واحملافظة عليها ويذكر ان هذه اجلوانب الثالثة تتداخل فيما بينها، حمققة، يف احملصلة،    
  .وتكون بذلك أداة للتنمية وحتسني نوعية حياة الناس

وخالصة القول دف التربية البيئية  اىل متكني اإلنسان من إدراك من أنه كائن مؤثر يف الكيان البيئي ومتأثر به، وأنه جزأ ال يتجزأ 
  .للبيئة واحملافظة عليها استغاللهنوعية نشاطه مدى حسن من هذا الكيان، ويتوقف على 

  كيف ميكن تغيري سلوكيات اإلنسان جتاه البيئة ؟

بصورة متكاملة فإا من املمكن ان حتقق نتائج إجيابية يف إحداث تغيري يف  اتبعتوسائل،إذا 3علماء السلوكيات والبيئة على  اتفق
من ان عملية إحداث تغيري يف السلوكيات تتطلب وقتاً طويالً قد يصل يف بعض اتمعات  السوك اإلنساين جتاه البيئة، مع التحذير

  :18وهذه الوسائل الثالث هي.أو يف شرائح داخل اتمع نفسه اىل أجيال

  .التعليم- 1



  تراتيجي لحماية البيئةسالبيئية بعد ا ةفاقثلا

 

  
47 

ويف .صرف، سليم الطويةفالطفل يولد بريئاً، تلقائي الت.ويبدأ هذا التعليم مع الطفل منذ والدته.ويقصد به التعليم مبعناه الشامل
سنوات تنشئته األوىل يتكون هلذا الطفل ضمري هو يف الواقع رافد من ضمري والديه، فمن خالهلما يعرف قاعدة الثواب 

بدأ  االجتماعيةلوالديه، حىت إذا بدأت مراحل النمو يف التقدم بالعمر والتعليم واملخالطة  مرآةوهكذا يكون ضمري الطفل .والعقاب
  .االجتماعيةالتكون ليتسق ضمري الفرد مع قيم اتمع وتقاليده وأعرافه  الضمري يف

وقد عرب .فهي املربية األوىل اليت يرى الطفل ويفهم من خالهلا ما يدور حوله. أمراً حيوياً –األم  -من هنا كان تعليم املرأة    
علم اسرة بأكملها، وإذا علمت رجالً فانت تعلم فرداً فانت ت امرأةإذا علمت :" املهامتا غاندي عن أمهية تعليم املرأة بقوله

املوارد  استخدامفال شك يف أن املرأة املتعلمة  قادرة أكثر من غريها على زرع الكثري من سلوكيات محاية البيئة وترشيد ".واحداً
ت السلوكية، إذا كان متناسقاً مع القيم ويلعب التعليم الرمسي وغري الرمسي دوراً هاماً يف إحداث التغريا.املختلفة يف أفراد اسرا

  .واملعتقدات اإلنسانية العميقة

  :التشريعات واحلوافز استخدام - 2

 استخدامإن احلل األمثل لتغيري سلوكيات اإلنسان هو  1951أوضح الفيلسوف السياسي الربيطاين توماس هوبس يف عام      
من ناحية أخرى ميكن إحداث تغيري . التصرف، او العمل مبا حيقق مصاحله الذاتية التشريعات، ألن اإلنسان بطبيعته األنانية مييل اىل

  .يف السلوكيات باحلوافز إذا شعر اإلنسان أنه لن يتحمل عبئاً إضافياً

  :مشاركةاتمع املدين -3

خاصة ( املشاركة والعمل التعاوين يف جمتمعات صغرية كثرية  انتشرترخيياًات. املشاركة اتمع املدين ليست ظاهرة جديدة     
ولكن الدراسات أثبتت . ولكن مشاركة اتمع املدين تواجه مشكالت خمتلفة يف كثري من الدول).الصيادين،اخل -اتمعات الريفية

عنها لتحقيق تكامل األهداف البيئية  ناءاالستغالقرار ويف اإلدارة مسالة ال ميكن  واختاذان مشاركة اتمع املدين يف التخطيط 
والظروف البيئية، كما اا تبين وتوثق جسور الثقة بني اتمع ومتخذي القرار وتعطي الضمان لسرعة  واالجتماعيةواالقتصادية

  .يئية وميكن حتقيق ذلك عن طريق إدراك ونشر وتطبيق ما يسمى مبفهوم السياسة الب .وكفاءة التنفيذ والوصول اىل اهلدف
  السياسة البيئية:ثالثا 

 :مفهوم السياسة البيئية  -  أ

هي تلك احلزمة من اخلطوط العريضة اليت تعكس القواعد واإلجراءات اليت حتدد أسلوب تنفيذ اإلستراتيجية 
البيئية مع حتديد مهام املؤسسات واجلهات والوحدات املختلفة املشاركة واملسؤولة عن نتائج هذه اإلستراتيجية، 

حتت مظلة األوامر التشريعية امللزمة لكل من هذه اجلهات وهي يف النهاية توضح أسلوب تقومي النتائج وفقا  وذلك
  19".لألهداف اليت مت حتديدها مسبقا مع توضيح آلليات التصحيح والتنمية

ياسة البيئة ال تنحصر فقط يف كما أن مهمة الس ,متثل السياسة البيئية جزء من السياسة العامة والضرورية ملستقبل إنسان أفضل   
 ,معاجلة األضرار البيئية املتواجدة أصال وإمنا تتعدى ذلك للمطالبة بتجنب املشاكل البيئية وتقليل األخطار النامجة عنها قدر اإلمكان

وتنطبق هذه  � كما تسعى إىل إجياد وتطوير اإلجراءات الضرورية والفعالة حلماية صحة اإلنسان وحياته وقيمته من أشكال التلوث

وتضطلع ا جهات رمسية وتنطلق من التخطيط إىل التنفيذ  �السياسة يف رسم معامل واضحة ألهداف تطبق  على خمتلف املستويات
  .وأخريا التقييم والتقومي

ي تطمح فيه السياسة ففي الوقت الذ �إن الدور الذي ينبغي على السياسة البيئية أن تلعبه مرتبط بشكل وثيق بالثقافة البيئية        
 البيئية حلل املشاكل البيئية باستخدام إجراءات تقنية وإدارية تسعى الثقافة البيئية على التوازي وباهتمام متزايد إلحداث تغيريات يف
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 حيث أن جسر العبور إىل اتمع ميتلك صفات االستمرارية يتم تأسيسه بتوجيه �طرق التفكري والسلوك البيئي عند اإلنسان 
 .لنهوض به حبيث يتصرف كل شخص وكأنه صاحب قرار ناضجلاتمع 

  حمتوى السياسة البيئية  -  ب

إن إحدى أهم التزامات الدولة وأكثرها خصوصية تكمن يف حتديد الشروط الضرورية حلماية البيئة وجتنب املشاكل البيئية واليت 
  20:ميكن تلخيصها مبايلي

إصدار القوانني واألوامر اإلدارية املتعلقة بكافة جماالت محاية البيئية على أن تتضمن هذه القوانني الشروط الكافية لتحقيق  •

 .وهذا باإلضافة إىل إمكانية �األهداف املرجوة من السياسة البيئية 
كن استخدام الضرائب املقررة لدعم هذا ومي ،من يستهلك البيئية ومواردها أكثر: فرض ضرائب ورسوم بيئية حبسب املبدأ •

كذلك ينبغي منح إعانات مالية وإجياد وتطوير مواد �مشاريع محاية املناخ أو كاستثمارات يف جمال الطاقات البديلة 
والعمل على تطوير مشاريع وأساليب إعادة االستثمار الفعال عن طريق إجياد  ،استعمال ذات موصفات رفيقة بالبيئة

ومن الطبيعي ضمن هذا اإلطار أن تسعي قوانني ، لتخلص من النفايات بكافة أشكاهلا وبطرق بيئية سليمة تقنيات مناسبة ل
محاية البيئة لتحقيق االستعمال األمثل للمصادر الطبيعية مبا فيها املاء والتربة ذلك عن طريق إجياد طرق و وسائل رفيقة 

 .بالغابات واألراضي والطبيعة بشكل عام
رتقاء مبستوى الوعي البيئي بني السكان ومتابعة تطوره خالل برامج ثقافية وإعالمية وكذلك تقيم العمل على اال •

االستشارات والنصائح البيئية بغية الوصول إىل اهلدف األكرب وهو خلق ضة وطنية ذات عزمية وتصميم على محاية البيئة 
الصناعات امللوثة إىل بلدان العامل الثالث حبجة تشجيع  والوقاية من التلوث والوقوف يف وجه احملاوالت الرامية لنقل

 .االستثمار
خلق حالة من االنسجام والتعاون املشترك وتبادل اخلربات بني البلد املعين والبلدان وااورة باإلضافة إىل تامني وتفعيل  •

ضمن إطار تفعيل السياسة البيئية جسور التعاون التقين مع بعض البلدان واجلامعات األوربية دف تطوير مشروع مشترك 
 .وإبراز دورها الرئيسي يف درء املخاطر البيئية واختاذ التدابري املناسبة للحد من ظهور مشاكل بيئية مستقبلية

تقتضي الضرورة تنفيذ دراسات تقييم األثر البيئي للمشاريع االستثمارية ومراقبة تطبيقها باإلضافة إىل االعتماد على ما  •

ووضع هذا االختبار موضع التنفيذ على أن ميتد ليشمل �بار حساسية البيئية ومدى إمكانية التعايش معها يسمي باخت
كافة جماالت التخطيط ملشاريع االستثمار بكافة أشكاهلا مبا فيها الصناعية اإلنتاجية اخذين بعني االعتبار أنواع املنتجات 

 –دراسات بيئية للمشاريع  - درة عن عملية اإلنتاجية  وطرق اإلنتاج وكذلك طرق التخلص من النفايات الصا
تشجيع ترمجة العلوم البيئية يف اال القانوين البيئي واهلندسي واالقتصادي والتربوي البيئي إىل اللغة العربية وزيادة فرص  •

التقنية احلديثة وفرض  التخصص العلمي يف جمال البيئي من أجل خلق كيانات عملية بيئية قادرة على نشر الثقافة البيئية
 .تواجدها عامليا باعتمادها أسلوب ضمان اجلودة الشاملة

وهي اليت تربط النظام اإليكولوجي ، الناجحة هي تلك السياسة اليت متهد الطريق أمام نشوء وعى وثقافة بيئية  إن السياسة البيئية   
 ،رم وتشجع املسؤولية الذاتية لكل من نظام السوق واالستثماربالنظام التعليمي وكالمها بالنظام االقتصادي ونظام السوق وحتت

خيص اهلادفة لتخطيط مشاريع رفيقة بالبيئة واإلنسان ومتكني املستثمرين اوتعمل على إزالة كافة أشكال البريوقراطية أمام التر
إعطاء الضوء األخضر أمام إدخال معايري والباحثني من الوصول إىل دراسة وفحص كل النظم واللوائح واملعايري التقنية املتواجدة و

، جديدة وكذلك التقرب من الشركات الصناعية عن طريق تقدمي عروض للمشاركة بنظام مجاعي مهتم بإدارة البيئية واختباراا 
إشراكهم يف  واشتراك املواطنني عن طريق وسائل اإلعالم مثال إلبداء الرأي حول البعد البيئي للمشاريع املزمعة اإلنشاء وكذالك
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والتعاون بعيدا عن أي تعارض بني النظام  النجانس وذا الشكل ميكن الشروع مبحاولة ،االتفاقات الصناعية املزمع عقدها
اإليكولوجي والنظام االقتصادي ويظهر جليا أن األمم كلما كانت أكثر تقدما كانت أكثر عناية بالبيئة واجلماليات وهو بالفعل ما 

  .لواعي عن بقية الكائنات األخرىمييز اإلنسان ا
  

  :اخلالصة
وال ميكن مواجهة هذا املشكل ،كل البيئة تنطلق من جمتمع يستطيع أن يعي األخطار احملدقة به وباألجيال الالحقة اشاملان معاجلة 

على مناهج علمية مدروسة ودقيقة إال بغرس قيم ثقافية وسلوكية تستطيع أن تتفاعل اجيابيا سواء بشكل فردي أو مجاعي تقوم 
واملنظمات العاملية انطالقا من  ة واهليئات احملليةلكنها لن تؤيت مثارها إذا مل تكن مدروسة وموجهة بعقالنية وتضطلع ا الدول,

اجه السلوكات بناء أفكار تووهي كلها تؤدي إىل غرس قيم جديدة و،العمل اإلعالمي إىل املؤسسات التعليمية واىل امليدان العلمي 
  ..اإلنسانية حنو االجيايب

 : عدة أمور منها نان اقتران مفهوم البيئة بالثقافة والسياسة البيئية يعرب ع

 .ان الوعي مبشكالت البيئة وعي مكتسب من املؤسسات املختلفة وأمهها اهليئات احلكومية واألسرة واملدرسة •

 دخال أساسيا لتنمية الوعي البيئي يفجانب مهم يعد م نكما أن هذا االقتران بينهم يعرب ع •

  ,الربنامج املقترحة

 . الثقافة تتصل جبانب هام من جوانب الشخصية، وهو السلوك الذي يتوقف عليه جناح برامج الوعي والتثقيف   •

 كما أن الثقافة هي جتريد للسلوك الفعلي ومتثل نسق الفكر،والعادات والتقاليد اليت تكشف عن •

 عالقة اإلنسان بالبيئة ، كما أن الثقافة رمبا تكون أو متثل معوقا من معوقاتجوانب أساسية يف 

 . تنمية الوعي البيئي

كما أن مفهوم الثقافة والبيئة يعربان عن فكرة االنتقال واالكتساب فالثقافة كما هو معروف تعرب عن جوانب مكتسبة  •
 .تنتقل عرب األجيال وهي أحد املداخل التنموية املهمة

االهتمام بالبعد البيئي يتطلب توفري سياسة بيئية متكاملة ووعي بيئي لتحقيق احلماية البيئة وضمان تواصل عملية ان   •
 .التنمية

الثقافة البيئية تتصل جبانب مهم من جوانب املشاكل البيئية وهو فكرة أن اإلنسان يتقاسم ملكية بعض األشياء مع غريه  •
ا البد موجود أخالقية يف التعامل مع هذه األشياء ،وال يتحقق ذلك إال من خالل من الكائنات األخرى بالبيئة ومن هن

التربية اليت يتلقاها الفرد يف األسرة واملدرسة ومستوى الوعي الذي يرسخ يف عقله ووجدانه جتاه هذه امللكية من 
 مؤسسات عامة ووسائل مواصالت، ومصادر طبيعية بأنواعها

 :عجارملا
                                           

 الثقافة التنظيمية مدخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في منظمات األعمال: عزاوي اعمر وعلماوي احمد مداخلة بعنوان1

 2010ديسمبر/ 13/14إدارة الجودة الشاملة وتنميـة أداء المؤسسة يومي  : الملتقى الوطني حول 
, 2003, الجزائر,دار المحمدية , سة نظرية وتطبيقيةدرا: إدارة الموارد البشرية و السلوك التنظيمي, ناصر دادي عدون2

  107-106:ص ص
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