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 أواًل:مقدمة لمشكلة الدراسة
إن المشههكلة البيئيههة وبحجمههها الههراهن ليسههت سههوى تههراكم لتههأثيرات كههان مههن المفتههرض أن تعههالج أو 
أنها قصور في الوعي البيئي حينها ونضيف أو االنعدام  ليهات األمهن البيئهي الضهابطة السهتغالل 

بيئي نفسه ال يصل أهدافهه فهي غيهاب الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور، ونالحظ أن األمن ال
الوعي البيئهي لهدى المجتمعهات، وهنها تبهرز حقيقهة مهن التهدهور ونالحهظ ان األمهن البيئهي نفسهه ال 
يصل أهدافه في غياب الوعي البيئي لدى المجتمعات وهنا تبرز حقيقة إن كثير من اآلثار البيئية 

ال نتقن بعد أساليب تحديد هذه اآلثار، وأنه  لألنشطة التنموية ال تتضح مباشرة بكل أبعادها، وأننا
عنهدما تكتمهل الصههورة فهي شههأنها، يكهون الضهرر قههد وقهع فعههالل، وتكهون فهرص تداركههه قهد تضههاءلت 

 (63م، ص2212كثيرا.  )سليم،
كانههههت العالقههههة بههههين البيئههههة واألمههههن قيههههد النظههههر منههههذ الثمانينههههات وعلههههى وجههههه الخصههههوص بواسههههطة 

بيئيههههة والتههههي تهههههتم بالتطبيقههههات األمنيههههة لتغيههههر البيئههههي واألمنههههي، مجمههههوعتين: مجموعههههة السياسههههة ال
ومجموعة الجمعية األمنية والتي كانت تتطلع إلي تعريفات جديدة لألمن القومي، خاصة خالل ما 

 (Muneer, Siddig 2007  p53 )بعد فترة الحرب الباردة.
األولهى التقليديهة، ومهن ثهم  كل ما يتعلق باألمن اإلنساني كهان مهن اهتمامهات البشهرية فهي صهورتها

تطورت المفاهيم وأطرت االصطالحات، يوصف األمن البيئي كمفتهاي األولويهة للتنميهة المسهتديمة 
وللحفههاظ علههى البيئههة وصههيانتها، فهههو مفهههوم ارتههبط ظهههوره لعكههس درجههة الههوعي بالتهديههدات التههي 

بهرز بعهدان تقليهديان لتعريهف عمت نتيجة التساع إمكانية المشاكل البيئية، من خالل هذه الحقيقهة 
األمههن البيئي:حههدد البعههد األول األمههن البيئههي بأنههه المنطقههة التههي تتفاعههل فيههها االهتمامههات البيئيههة 
واالسهههتراتيجيات األمنيهههة. ههههذا البعهههد يفتهههرض وجهههود ارتبهههاط بهههين القضهههايا البيئيهههة ومخهههاوف تتعلهههق 

 (.112م، ص2227هي: )أبو زيد،باألمن القومي يشترط دعاة هذا البعد ثالثة أنواع رئيسية 
  ثر المشاكل البيئية على احتمال حدوث الصراعات والحروب بين الدول.-1
  ثر المشاكل البيئية على سبل البقاء اإلنساني.-2
 (.(Population Action Intenational 2005 p234 ثر الحروب على التدهور البيئي. -3

مهن البيئهي بأنهه تهأمين البيئهة والهذي يأخهذ سلسهلة مهن وقد عرفت وجهات النظر في البعد الثهاني األ
الخطوات لضمان صيانة النظام اإليكولوجي. ركهز التعريهف علهى مفهاهيم البيئهة واألمهن فهي سهياق 
التنميههة المسههتديمة، بههدال عههن الصههراعات ومحههاوالت حلههها. االفتههراض لهههذا البعههد التعريفههي هههو، أن 

د ولصهههحة المجتمهههع وللبقهههاء علهههى قيهههد الحيهههاة، اسهههتخدام تهههأمين النظهههام اإليكولهههوجي أساسهههي لألفهههرا
مفهومي حماية البيئة واألمن البيئي في هذا البعد بالتبادل في الوقت نفسه يمكن أن تكون مناقشة 
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القضهههههههههههههههايا البيئيهههههههههههههههة فرصهههههههههههههههة الستضهههههههههههههههافة الحهههههههههههههههوارات والتعهههههههههههههههاون للمصهههههههههههههههالح المشهههههههههههههههتركة 
 (.215م،ص2214)عربيات،

السههلوكيات اإليجابيههة، التههي ال تههؤدي إلههى حههدوث تههأثيرات  واألمههن البيئههي مجموعههة أو جملههة مههن 
سهههلبية فهههي البيئهههة، يمكهههن أن تسهههبب تلوثهههها، أو تهههدهورها أو تخريهههب بعهههض مكوناتهههها، ممههها يهههؤدي 
بالنتيجهههة إلهههى اخهههتالل فهههي النظهههام البيئهههي المحلهههي أو اإلقليمهههي أو العهههالمي، وبالتهههالي تههههدد األمهههن 

أن األمن البيئي يرتبط بالزمان والمكهان، ويشهمل مسهاحات البيئي في أحد أو كل هذه األماكن،أي 
قليمية وعالمية، وفترات زمنية مختلفة. )النوي،  (.68هه، ص1436مختلفة محلية وا 

وعلى هذا فاألمن البيئي يعني إجمالي التأثيرات والعمليات المباشرة وغير المباشرة، التهي يقهوم بهها 
حدوث أضرار  مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة ومكوناتها، اإلنسان والمجتمع البشري، وال تؤدي إلى 

م، 2212وال تهههههددها بحههههدوث مثههههل هههههذه األضههههرار فههههي المسههههتقبل القريههههب أو البعيههههد. )أبههههو مههههانع،
 (.135ص

وفههي الفتههرة األخيههرة تزايههد االهتمههام العههالمي، بمسههألة األمههن البيئههي، ويوجههد اتفههاق بههين الجميههع أن 
همية عن مسألة األمن الغذائي، أو الصحي، أو المائي، أو العسهكري مسألة األمن البيئي ال تقل أ 

أو غيره، وأن العالقة متشابكة ومتبادلة بين جميع أشكال األمن، ألن األمن أصبح يشكل منظومة 
متكاملههة تشههمل معظههم العالقههات الدوليههة، هههذه العالقههات التههي تتعههرض فههي كثيههر مههن األحيههان إلههى 

ب تهديهد دولهة مههن الهدول لغيرهها تهديهدال عسهكريال، ولكهن لسهبب  خههر، التشهويك والسهلبية، لهيس بسهب
وههههو سهههبب رئيسهههي وفاعهههل أال وههههو انعهههدام األمهههن البيئهههي أو اختهههراق ههههذا األمهههن البيئهههي بشهههكل أو 

 (.134م، ص2227)البهواشي،   .بآخر
أن إن عههدم اإلدراك للههوعي البيئههي يههؤثر علههى األمههن البيئههي بصههورة ، إذا أجمههع المختصههون علههى 

السههلوك المكتسههب مههن الههتعلم هههو أهههم  ليههات األمههان البيئههي الرتبههاط المههوارد األرضههية بنههوع النشههاط 
الممههارس الههذي يضههبطه السههلوك تجههاه الممارسههة، كههل هههذا يههرتبط بتطههور وسههائل االسههتقرار البشههري 
م وتزايد فرص استغالل الموارد األرضية بصورة وصهفت بأنهها غيهر مرشهدة ثهم جهاءت مرحلهة التهأقل

مههع البيئههة والتعههايك مههع أوضههاع التغيههر البيئههي أي كانههت درجههة تحملههها، وهههذه أسههوأ مرحلههة حيههث 
االنتقههال مههن تههدهور إلههي  خههر. يصههبح األمههن البيئههي أكثههر ضههرورة عنههدما يصههبر التعههديل البيئههي 
الواسهههع أحهههد سهههمات المجتمهههع، ويتبهههادر إلهههي الهههذهن السهههؤال المههههم: مسهههؤولية مهههن اإلعهههداد لتجهيهههز 

يجيات األمن البيئي؟ إنها مسؤولية المجتمهع المهدني والمؤسسهات االجتماعيهة وربهط الخبهراء. إسترات
 (.34م، ص2211)عبد المقصود،

وفي إطار العالقة بين البيئة واإلنسان تكون العالقهة بهين األمهن البيئهي وتنميهة الهوعي البيئهي وفهق 
قة بههدور تنميههة الههوعي البيئههي مههن الضههرورة اإليكولوجيههة، ولقههد اهتمههت العديههد مههن الدراسههات السههاب

خالل المؤسسات التربوية بتحقيق األمن البيئي من خالل حماية البيئية من التلهوث ومهن أههم ههذه 
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ههههه( والتههي كانهههت تههههدف فهههي التعههرف علهههى مهههدى قيهههام األخصهههائي 1436الدراسههات دراسهههة )النهههوي،
دي تعاملهم معها من وجهة االجتماعي بتنمية الوعي البيئي لتالميذ الصف السادس بالرياض، وم

نظراالخصائيين االجتماعيين ودراسة العالقة بين درجهة أهميهة مفهاهيم تنميهة الهوعي البيئهي ودرجهة 
تعامههل المههواطنين مههع المفههاهيم نفسههها، والوقههوف علههى الفههروق التههي تعههود إلههي متغيههرات: المؤهههل 

جتمههاعي .وتوصهلت الدراسههة العلمهي والخبهرة فههي التعلهيم االبتهدائي والتخصههص ومركهز اإلشهراف اال
إلي عدد من النتائج هي: أن مفاهيم تنمية الوعي البيئي الموزعة إلي جوانب: المعرفي والوجهداني 
والمهههاري مهمههة لتالميههذ الصههف السههادس بالريههاض، بينمهها تعههاملهم مههع المفههاهيم ذاتههها كههان بصههورة 

أهميههة مفههاهيم تنميههة الههوعي  أقههل وذلههك علههى درجههات متفاوتههة.كما بينههت الدراسههة وجههود عالقههة بههين
البيئههي ودرجههة تعامههل تالميههذ الصههف السههادس بالريههاض مههع المفههاهيم ذاتههها فههي الجوانههب: المعرفيههة 

 والوجدانية والمهارية.
م( فكانههت تهههدف إلههي إلقههاء الضههوء علههى دور األخصههائي االجتمههاعي مههع 2212أمهها دراسههة )قمههر،

لبيئهههي، ومهههن ثهههم التعهههرف علهههى أوجهههه القهههوة جماعهههات النشهههاط المدرسهههي الحهههرة فهههي تنميهههة الهههوعي ا
والضعف والكشف عن أهم المعوقات التي تحول دون أداء هذه الجماعات لهدورها، واالسهتفادة مهن 
خبههرات بعههض الههدول المتقدمههة ومههن أهههم التوصههيات التههي توصههلت إليههها الدراسههة، أن تتبنههي إدارات 

كزيهة لجميهع المهدارس بههدف تنميهة الهوعي التربية االجتماعية وزارة التربيهة والتعلهيم وضهع خطهة مر 
البيئهههي للطهههالب مهههن خهههالل األنشهههطة المدرسهههية الحهههرة وتهههوفير األجههههزة الالزمهههة، وأن ترصهههد لهههذلك 
الميزانيات المناسبة وتكثيف الدورات التدريبية لألخصائيين فهي مجهال تنميهة الهوعي البيئهي وتوجيهه 

يئههة كمهها أكههدت الدراسههة علههى ضههرورة الههوعي اهتمههامهم نحههو تنويههع البههرامج واألنشههطة فههي مجههال الب
البيئههههي فههههي المدرسههههة ونشههههره بههههين األخصههههائيين االجتمههههاعيين االخصههههائي االجتمههههاعيين اإلداريههههين 

 وغيرهم حتى يتمكنوا من غرسه في المواطنين.
ههه( فقهد اسهتهدفت التعهرف علهى واقهع مفهومهات تنميهة الهوعي 1435أما دراسة )اليهاس ، بوبشهيط، 

التربيههة االجتماعيههة للمرحلههة االبتدائيههة فههي المملكههة العربيههة السههعودية، مههن خههالل  البيئههي فههي كتههب
" مفهومهال، كمها ههدفت إلهي موازنهة بهين الكتهب 31تحليل هذه الكتب وفق معيار محدد، يتألف من "

الستة موضع الدراسة، وتحديهد أكثرهها احتهواء للمفهومهات البيئيهة، وتحديهد المجهاالت األكثهر تركيهزال 
تب التربية االجتماعية لصفوف االبتدائية. وقد توصلت الدراسة إلي بعض التوصهيات أهمهها في ك

العمل على إعادة النظر في أههداف ومحتهوى منهاهج التعلهيم العهام فهي مجهال تنميهة الهوعي البيئهي، 
جهراء المزيهد مهن البحهوث  وتحديد األساليب واألنشطة التي تسهم فهي تحقيهق تنميهة الهوعي البيئهي وا 

لدراسهههات حهههول المفهومهههات البيئيهههة فهههي الكتهههب المدرسهههية، والتأكيهههد علهههى تطبيقهههات تنميهههة الهههوعي وا
البيئهي فههي الكتههب، ، والتركيههز علهى المشههكالت البيئيههة كلمهها تقهدمنا فههي المراحههل التعليميههة، وتحديههد 
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قامهة دورات لألخصهائيين االجتمه اعيين المشكالت البيئية ، ودراستها بشكل أكثهر عمقهال واتسهاعال، وا 
 في مجال تنمية الوعي البيئي بالتعاون مع الجهات المختصة.

م( فقههد هههدفت إلعههداد برنههامج مقتههري فههي تنميههة الههوعي البيئههي قههائم 2211)الحمههادي،   أمهها دراسههة
على معايير الجودة لتنمية الثقافة البيئية من منظور الخدمة االجتماعية للطالب فهي قسهم الخدمهة 

بيهههة بهههاليمن، فاشهههتملت علهههى عهههدة منهههاهج كهههالمنهج التجريبهههي أثنهههاء إعهههداد االجتماعيهههة بكليهههات التر 
برنهههامج تنميهههة الهههوعي البيئهههي فهههي ضهههوء معهههايير تنميهههة الهههوعي البيئهههي ومشهههكالت البيئهههة وباتخهههاذ 
إجههراءات عههدة، صههياغة وتجريههب وحههدة تجريبيههة مههن البرنههامج المقتههري. ولقههد توصههلت الدراسههة إلههي 

رة تنميهة الثقافهة البيئيهة للطهالب بههدف حمايهة البيئهة مهن التلهوث العديد من التوصيات أهمها ضهرو 
 وأيضال تحقيق األمن البيئي.

إن تنميهة الههوعي البيئهي يمثههل أحهد وسههائل تحقيههق األمهن البيئههي ألنهها يعمههالن علهى غههرس السههلوك 
ة اإليجههابي وتنميههة تجههاه البيئههة، ويسههعيان إلههي إيجههاد وعههي وطنههي بأهميههة البيئههة لمتطلبههات التنميهه

االقتصهههادية واالجتماعيهههة واألمنيهههة وههههذا ههههو دور الخدمهههة االجتماعيهههة بحيهههث تهههؤدي إلهههي إشهههراك 
السههكان طوعهها ال إكراههها وبطريقههة مسههئولة وفعالههة فههي صههياغة القههرارات التههي تحسههن نوعيههة البيئههة 

 (.(Prinstrup-Anderse   2001  p87 بجميع مكوناتها.
تتصهههل باإلنسهههان اتصهههاال وثيقههها حيهههث يكهههون تعامهههل  إن الخدمهههة االجتماعيهههة مهههن المههههن التهههي    

وتههههدف الخدمهههة االجتماعيهههة إلهههى تنميهههة الهههوعي  . األخصهههائي تعهههاون مباشهههر مهههع اإلنسهههان والبيئهههة
مههن مشههكالت وتهههدف إلههى إكسههاب األفههراد المهههارات والمعههارف  واالهتمههام بالبيئههة و مهها يههرتبط بههها

المشههكالت القائمههة والحيلولههة دون ظهههور بطريقههة فرديههة وجماعيههة نحههو حههل  واالتجاهههات والعمههل
زيهادة الهوعي البيئهي وذلهك مهن خهالل   ونقسهم ههذا الههدف إلهى أقسهام فرعيهة ههي  جديهدة مشهكالت

 و الحاجهات اإلنسهانية والعوامهل المختلفهة المهؤثرة علهى مجابههة ههذه الحاجهات وأسهاليب إشهباعها،
ليهة األسهاليب فهي زيهادة الهوعي البيئهي المساهمة في اختيار المعهايير الموضهوعية لتحديهد مهدى فاع

 ،والمسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاهمة فههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي مقابلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة المشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكالت البيئيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة
القيهههام بدراسهههات لمعرفهههة الظهههروف البيئيهههة و األسهههاليب المناسهههبة لمواجههههة ههههذه المشهههكالت،والقيام 

 بمشروعات بيئية من خالل استخدام نماذج و تصميمات للتعديل المناسب في البيئة و األفراد.
 ى الخدمهة االجتماعيهة لتحقيهق األههداف إلهى مسهاعدة األخصهائي االجتمهاعي علهىتسهعكما       

إكسههههههابه المعرفههههههة األساسههههههية المتعلقههههههة بالمنههههههاهج األساسههههههية والحقههههههائق البيئيههههههة،واإللمام والمعرفههههههة 
دراك االرتبههاط والعالقههة بينههه وبههين العههالم الطبيعههي المحههيط بههه،  بالمشههكالت االجتماعيههة البيئيههة،وا 

إثارة األخصائي على  و ال التدهور البيئي مثل التلوث والتصحر واالنفجار السكانيوأن يعي أشك
يجههههاد اهتمههههام شههههديد للتصههههدي للمشههههكالت البيئيههههة، و اإللمههههام بالنظريههههات التههههي تهههههتم  التفكيههههر وا 

واإللمام بأساليب الخدمة االجتماعية وطرقها في مقابلهة  ،بالمشكالت البيئية و كيفية التعامل معها
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المعرفة واإللمام الكافي بكهل المصهادر البيئيهة التهي تمكنهه  و ،ف البيئية وطرق التعامل معهاالمواق
 و والتعهرف علهى القيهادات المهنيهة والشهعبية فهي المجتمهع المحلهي، فهي مواجههة المواقهف البيئيهة،

افههة ك تعلههم كيفيههة المسههاهمة فههي اتخههاذ القههرارات الجماعيههة بالتعههاون مههع أفههراد المجتمههع بعههد تحليههل
 .البيانات ووضع البدائل المناسبة

ومن هذا المنظور تأتي ضرورة تنمية الوعي البيئي عند الفهرد خهالل تربيتهه بيئيهال ووضهع القهوانين  
والتشريعات البيئية التي تحكم العالقة بين الفرد وبيئته وفي ضوء ذلك وألهمية تنمية الوعي البيئي 

الحاليههة بالبحههث عههن تنميهههة الههوعي البيئههي مههن منظهههور فههي تحقيههق األمههن البيئههي تناولهههت الدراسههة 
الممارسة العامة للخدمة االجتماعيهة لتحقيهق األمهن البيئهي مهن منطلهق أن تنظهيم العالقهة المتوازنهة 
بين اإلنسان والبيئة من كل جوانبها مازال تشغل اهتمام الكثير من الباحثين والمشرعين والمهتمهين 

ي البيئي في الحفاظ على العالقة المتوازنهة بهين اإلنسهان وبيئتهه للكشف عن مدي تأثير تنمية الوع
وهههذا يههدل علههى أنههه عههدم وجههود تربيههة بيئتههه تسههاهم فههي تحقيههق األمههن البيئههي وهههذا يتطلههب وجههود 
منظمات مجتمهع مهدني متخصصهة بتنميهة الهوعي البيئهي يمتلكهون درجهة متميهزة مهن الهوعي البيئهي 

لههوعي البيئههي الههذي مههن شههأنه غههرس المعرفههة المتعلقههة بالبيئههة، والكفههاءة والمقههدرة علههى نشههر تنميههة ا
مككن وتعههرف المههواطن بيئتههه ومشههكالتها وبههالحلول الراميههة لتخفيههف تلههك المشههكالت قههدر اإلمكههان.  

 هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة فيما يلي:
ألمهههن مههها دور تنميهههة الهههوعي البيئهههي مهههن منظهههور الممارسهههة العامهههة للخدمهههة االجتماعيهههة لتحقيهههق ا-

 البيئي في المجتمع المصري؟
 تساؤالت الدراسة: -ثانيًا :

ما أهمية وأهداف تنمية الوعي البيئي من منظور الممارسهة العامهة للخدمهة االجتماعيهة لتحقيهق -1
 األمن البيئي؟

ما  ليات تنمية الوعي البيئي من منظور الممارسة العامة للخدمهة االجتماعيهة والتهي تسههم فهي -2
 ن البيئي؟تحقيق األم

 ما دور األخصائي االجتماعي في وقاية البيئة من التلوث بهدف تحقيق األمن البيئي؟-3
مههها التصهههور المقتهههري مهههن منظهههور الممارسهههة العامهههة للخدمهههة االجتماعيهههة والهههذي يمكهههن تطبيقهههه -4

 لتحقيق األمن البيئي في المجتمع المصري؟
 أهمية الدراسة: -ثالثًا:

ا أهمية كبرى منبثقة من أهمية الخدمة االجتماعيهة والبيئهة فهي حهد ذاتهها، إن الدراسة الحالية له-1
، وتلقي الضوء علهى واقهع  جمعية حماية البيئة من التلوثفهي تبرز دور تنمية الوعي البيئي في 
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ودورههها فههي تحقيههق األمههن البيئههي،  جمعيههة حمايههة البيئههة مههن التلههوثتطبيقههها، وتؤكههد علههى أهميههة 
 كالت البيئية التي تعاني منها جميع الدول.وتكشف من أهم المش

تفيد النتائج والتوصيات التي يمكن التوصهل إليهها إلهي المسهئولين، حيهث تهزودهم بوضهع وواقهع -2
، وتفههتح مجههاالت أخههرى أمههام البههاحثين  جمعيههة حمايههة البيئههة مههن التلههوثتنميههة الههوعي البيئههي فههي 

 إلجراء دراسات أخرى وفقال لمتغيرات مختلفة.
بعههدم االنسههجام النظههري  جمعيههة حمايههة البيئههة مههن التلههوثتسههم واقههع تنميههة الههوعي البيئههي فههي ي-3

عههداد األخصههائيين االجتمههاعيين الههذي يههؤثر علههى تطبيههق تنميههة  والتطبيقههي لغيههاب عمليههة تكههوين وا 
 الوعي البيئي.

ي فههي إمكانيههة اسههتفادة منظمههات المجتمههع المههدني فههي مجههال حمايههة البيئههة مههن التصههور المقتههر -4
 وتحقيق األمن البيئي. في جمعيات حماية البيئة من التلوثالدراسة الحالية لتطبيقه 

 أهداف الدراسة: -رابعًا:
تنههاول أهميههة وأهههداف تنميههة الههوعي البيئههي مههن منظههور الممارسههة العامههة للخدمههة االجتماعيههة  -1

 لتحقيق األمن البيئي
ور الممارسهههة العامهههة للخدمهههة االجتماعيهههة التعهههرف علهههى  ليهههات تنميهههة الهههوعي البيئهههي مهههن منظههه -2

 لتحقيق األمن البيئي
 دور األخصائي االجتماعي في وقاية البيئة من التلوث بهدف تحقيق األمن البيئي -3
التصور المقتري من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية والذي يمكهن تطبيقهه لتحقيهق  -4

 األمن البيئي
 :مفاهيم الدراسة -خامسًا :

أصهبحت المحافظهة علهى البيئهة وحمايتهها مهن التلهوث مهن القضهايا  لقد-مفهوم الوعي البيئي : -1
بهد  مهن  والمهم ة على الصعيد الدولي، لذلك كان الهوعي البيئهي مهن ضهرورات الحيهاة، وال المحوري ة

ةل الشباب العتماد مستقبل الدول والحضارات   .عليهم تنميته وخاص 
لديههه تجههاه  هههو إدراك الفههرد لمتطلبههات البيئههة وتنميههة السههلوكيات الصههحيحة الههوعي البيئههيو        

نههات البيئههة والعالقههة التههي نههات معههال،  البيئههة، ويكههون ذلههك مههن خههالل تعريفههه بمكو  تههربط هههذه المكو 
وطهرق حههل  هههذه المشههكالت للعههودة إلههى مربههع  ومعرفهة المشههكالت الناجمههة عههن اإلخههالل بتوازنههها،

ن مها ههو مهن  ليم، والهوعيالتهوازن البيئهي السه البيئهي لهيس بهاألمر الفطهري  عنهد الكثيهر مهن النهاس، وا 
 هه(1436النوي ، المكتسبة التي يمكن غرسها فيهم وتعديل سلوكياتهم تجاه البيئة) السلوكيات

 -ويقصههههههههههههههههههههههههههههههد بتنميههههههههههههههههههههههههههههههة الههههههههههههههههههههههههههههههوعي البيئههههههههههههههههههههههههههههههي فههههههههههههههههههههههههههههههي الدراسههههههههههههههههههههههههههههههة الحاليههههههههههههههههههههههههههههههة :
 اإليمان في قلوب المواطنين بأهمية البيئة.  تنمية -1
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العالقهة بهين  غرس االنتماء الصادق للبيئة في نفوس المواطنين من خالل التركيز على عمق -2
 اإلنسان والبيئة.

 اسهتغالل جمعيهة حمايهة البيئهة لترسهيخ قواعهد الهوعي البيئهي فهي نفهوس المهواطنين ممها ُينشه  -3
 جيالل قادرال على حماية البيئة .

 مفهوم جمعية حماية البيئة من التلوث -2
أنشئت جمعية حمايهة البيئهة مهن التلهوث) بمحافظهة الجيهزة ( كمنظمهة غيهر حكوميهة مصهرية       

، والجمعيهة منظمهة غيهر 3255وسهجلت بهوزارة التضهامن االجتمهاعي تحهت رقهم  1984 فهي عهام
المجلههس اإلشههراف علههى الجمعيههة. ويههتم اختيههارهم بنههاء علههى خبههرتهم فههي  حكوميههة. يتههولى أعضههاء

الزراعة والهندسهة، وفهوق  ا الخدمة االجتماعية  وتنمية المجتمع باإلضافة إلىمتعددة منه مجاالت
ويقهوم مجلهس اإلدارة بوضهع   .األقهل حظهال  ذلك لديهم التزام بالعمهل مهن أجهل المجتمعهات الفقيهرة و
المتطهههوعين فهههي مجهههال البيئهههة والخدمهههة  الخطهههط واالسهههتراتيجيات للمنظمهههة بالتشهههاور مهههع الخبهههراء

وتضم  تعمل الجمعية العمومية على تسيير شؤون جمعية حماية البيئة من التلوث،و  االجتماعية .
الخدمهة االجتماعيهة  الجمعيهة العموميهة أكثهر مهن سهتين خبيهرال متطوعهال يقهدمون الهدعم فهي مجهاالت

وتمويهل المشهروعات متناهيهة  الصحة والتعليم والبيئة وتكنولوجيا إعادة التدوير والتنمية االجتماعية
 (32م، ص2215. ) وزارة التضامن االجتماعي، الصغر

مفهوم تنمية الوعي البيئي:  يعتبر مفهوم تنمية الوعي البيئي مفهومال جديدال لم يتبلور، إال بعهد -3
، غيهههر أن جهههذورها الفكريهههة قديمهههة، وقهههد قهههدمت بعهههض 1972مهههؤتمر سهههتوكهولم فهههي السهههويد عهههام 

 التعاريف نذكر منها ما يلي:
سليم( : هي جهد تعليمي موجه ومقصودة نحو التعرف وتكوين المدركات  تعريف )محمد صابر-

لفهههم العالقههات المعقههدة بههين اإلنسههان وبيئتههه بأبعادههها االجتماعيههة والثقافيههة والبيولوجيههة والفيزيائيههة 
حتى يكون واعيها لمشهكالتها وقهادرال علهى اتخهاذ القهرار نحهو صهيانتها واإلسههام فهي حهل مشهكالتها، 

 (.14م، ص2212ن نوعية الحياة لنفسه وألسرته وللمجتمع ثم للعالم ككل. )سليم،من أجل تحسي
وعرفههها مههؤتمر تبيليسههي بأنههها: "عمليههة إجرائيههة دائمههة إليقههاظ الههوعي البيئههي لههدى مختلههف األفههراد 
رادة ممهها يسهههمح لهههم بالتصههرف فرديههها  كسههابهم معهههارف وقههيم ثههم مههههارات وخبههرات وا  والجماعههات، وا 

(.  أمها برنهامج األمهم 45م،ص2214شهاكل الحاليهة والمسهتقبلية للبيئهة".)عربيات،وجماعيا لحل الم
المتحدة عرف تنمية الوعي البيئي "العملية التعليمية التي تهدف إلى تنمية وعي المهواطنين بالبيئهة 
والمشكالت المتعلقة بها، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات واالتجاهات، وكذا تحمل المسئولية الفرديهة 

الجماعيهة اتجههاه حههل المشههكالت المعاصههرة، ومههن ناحيههة أخههرى العمههل علههى منههع ظهههور مشههكالت و 
 (.63م، ص2227جديدة". )أبو زيد،



 جامعة الفيوم   -سات والبحوث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدرا

 

 86 

 العدد التاسع

وبنههاء عليههه نجههد أن: "تنميههة الههوعي البيئههي عمليههة تربويههة موجهههة لكافههة شههرائح المجتمههع، لتعههديل 
العالقههات المعقههدة بههين سههلوكهم نحههو البيئههة وتسههاعدهم علههى اكتسههاب معلومههات وقههيم حولههها لفهههم 

 اإلنسان وبيئته ومحاولة إيجاد حلول لمشاكلها.
 اإلجراءات المنهجية للدراسة:  -سادسًا:   
تنتمههي هههذه الدراسههة إلههي الدراسههات الوصههفية التحليليههة دور المؤسسههات التربويههة   نككوخ الدراسككة:-2

طريق جمع المعلومات في تحقيق األمن البيئي بالمجتمع المصري ويصف هذا المنهج الواقع عن 
 والبيانات الكافية عنه.

اعتمههدت الدراسههة علههى مههنهج المسههح االجتمههاعي عههن طريههق العينههة نظههرال المككنهج المسككتخدم: -2
 ألنه يتمشى مع طبيعة المشكلة .

تهههم اعتمهههاد االسهههتبانة أداة رئيسهههية لجمهههع المعلومهههات مهههن أفهههراد العينهههة فهههي ههههذه   أداة الدراسكككة:-3
ض التحقق من أهداف الدراسة واإلجابة على تسهاؤالتها، وههذه األداة تنسهجم مهع الدراسة، وذلك لغر 

طبيعة الدراسة وعلى هذا األساس قمنها بتطهوير االسهتبانة بعهد أن أطلعنها علهى عهدد مهن الدراسهات 
 والبحوث المتعلقة بمشكلة الدراسة.

ان الترجيحيهة  والنسهبة استخدمت الدراسة في المعالجة اإلحصائية األوز   المعالجة اإلحصائية:-4
 المئوية.

 مجاالت الدراسة: -5
 المجال البشري:-1

جمعيهة حمايهة البيئهة تم اختيار المجال البشري من األخصائيين االجتمهاعيين العهاملين ب          
 ( مفردة .78من خالل عينة عشوائية بسيطة وعددهم ) من التلوث

تلهوث) بمحافظهة الجيهزة ( كمنظمهة غيهر حكوميهة جمعية حماية البيئهة مهن ال: المجال المكاني-1 
 (.  3255وسجلت بوزارة الشئون االجتماعية تحت رقم  )  1984 مصرية في عام

 م.11/8/2217م إلى 17/7/2217فترة جمع البيانات الفترة من   المجال الزماني:-3
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 تحليل وتفسير ونتائج وتوصيات الدراسة: -سابعًا:

 78ن                          ح خصائ  عينة الدراسة( يوض2الجدول رقم )
 النسبة التكرار الفئة النوع م
 عامال  32أقل من - العمر الزمني 1

 عامال  42إلي أقل من  32من -
 عامال  52إلي أقل من  42من -
 عامال فأكثر52-

 17% 
28% 
22% 
33% 

 بكالوريوس خدمة اجتماعية / علم نفس- المؤهل العلمي 2
 ريوس/ ليسانس حقوقبكالو -
 ماجستير-
 دكتوراه-

 82% 
17% 
3% 

 سنوات 5أقل من - الخبرة في مجال العمل 3
 سنوات 12إلي أقل من – 5من -
 سنة15إلي أقل من  12من -
 سنة فأكثر 15-

 22% 
29% 
21% 
28% 

مههههههدى اهتمههههههام الجمعيههههههة  4
بتنميهههههههة الهههههههوعي البيئهههههههي 

 لتحقيق األمن البيئي

 ي البيئييوجد اهتمام بتنمية الوع-
 

 %21 16 نعم
 %79 62 ال

 تهتم برامج الجمعية بتنمية الوعي البيئي-
 

 %12 7 نعم
 %92 71 ال

إدراج تنميههههههة الههههههوعي البيئههههههي فههههههي أنشهههههههطة -
 الجمعية

 %55 43 نعم
 %45 35 ال

العههههاملون بالجمعيههههة يهتمههههون ببههههرامج تنميههههة -
 الوعي البيئي

 %18 14 نعم
 %72 74 ال

 42 – 32منهم من  %28عامال فأكثر،  52من عينة الدراسة عمرهم الزمني  %33أن نسبة -1
 عامال.

 من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي )بكالوريوس خدمة اجتماعية( . %82أن -2
 سنة فأكثر 15منهم خبرتهم  %28سنوات ثم  12-5من عينة الدراسة خبرتهم من  3-29%
 . %79مية الوعي البيئي لتحقيق األمن البيئي وبنسبة تبين أنه ال يوجد اهتمام بتن-4
 
 
 



 جامعة الفيوم   -سات والبحوث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدرا

 

 88 

 العدد التاسع

( يوضح مفهوم تنمية الوعي البيئي لتحقيق األمن 2الجدول رقم )                            
 78البيئي                  ن 

إلههههي حههههد  موافق المتغير م
 ما

غيههههههههههههر 
 موافق

مجمهههههههههوع 
 األوزان

الهههههههههههههههوزن 
 المرجح

القههههههههههههوة 
 النسبية

 الترتيب

مجموعههههة مههههن المعههههارف واالتجاهههههات  1
لفهههههههم العالقههههههة بههههههين اإلنسههههههان وبيئتههههههه 

 لتحقيق األمن البيئي

55 13 12 191 2.4 82  3 

تكهههوين القهههيم والمههههارات لفههههم وتقهههدير  2
العالقههات المعقههدة التههي تههربط اإلنسههان 
 بمحيطه الحيوي لتحقيق األمن البيئي

41 17 22 177 2.2 76 5 

البيئيهههههههة المحافظهههههههة علهههههههى المصهههههههادر  3
الطبيعيههة وضهههرورة اسهههتغاللها لصهههالح 

 اإلنسان لتحقيق أمنة البيئي

6 21 51 111 1.4 47 9 

إعههههداد اإلنسههههان للتفاعههههل النههههاجح مههههع  4
 بيئته لما تشمله من موارد مختلفة 

15 13 52 121 1.5 52 8 

من الوسائل التي تحقق أهداف األمهن  5
 البيئي وحماية البيئة وصيانتها

26 24 28 154 1.9 66 7 

تشهههكل بعهههدال هامهههال مهههن أبعهههاد التوعيهههة  6
الشهههههاملة والمسهههههتديمة لتعهههههديل سهههههلوك 

 اإلنسان وتنميته إيجابيال 

51 5 18 189 2.4 81 4 

توضهههههيح المفهههههاهيم وتقهههههدير العالقهههههات  7
التهههههههي تهههههههربط بهههههههين اإلنسهههههههان وبيئتهههههههه 

 البيوفيزيائية

42 6 32 168 2.1 72 6 

عمليههههة إعههههادة توجيههههه وربههههط لمختلههههف  8
روع المعرفهة والخبهرات للمشهاركة فهي ف

مسهههههؤولية تجنههههههب المشهههههكالت البيئيههههههة 
 لتحقيق األمن البيئي

63 2 13 226 2.6  2 

برنههههامج توعههههوي موجههههه نحههههو التعههههرف  9
وتكههههههههوين المههههههههدركات لفهههههههههم العالقههههههههة 

 المعقدة بين اإلنسان وبيئته

71 5 2 225 2.8 96 1 

توعيهههههة سهههههكان العهههههالم بالبيئهههههة الكليهههههة  12
تمهههامهم بههههها لتحقيهههق األمههههن وتقويهههة اه

 البيئي

52 23 3 225 2.6 88 2 



 جامعة الفيوم   -سات والبحوث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدرا

 

 89 

 العدد التاسع

فههي ضههوء الجههدول السههابق تبههين أن مههن أهههم مفههاهيم تنميههة الههوعي البيئههي لههدى عينههة الدراسههة إنههها 
برنههامج توعههوي موجههه نحههو التعههرف وتكههوين المههدركات لفهههم العالقههة المعقههدة بههين اإلنسههان والبيئههة 

البيئههة الكليههة وتقويههة اهتمههامهم بههها لتحقيههق األمههن البيئهههي ثههم توعيههة سههكان العههالم ب %96وبنسههبة 
عملية إعادة توجيه وربهط لمختلهف فهروع المعرفهة والخبهرات التوعويهة للمشهاركة فهي مسهئولية تجنهب 

، مجموعههة مههن المعههارف واالتجاهههات لفهههم %88المشههكالت البيئيههة لتحقيههق األمههن البيئههي بنسههبة 
 .%82األمن البيئي بنسبة العالقة بين المتعلم وبيئته لتحقيق 

                     ( يوضح أهمية تنمية الوعي البيئي لتحقيق األمن البيئي2الجدول رقم )
 78ن 

إلي حد  موافق المتغير م
 ما

غيههههههههههههههههههههههر 
 موافق

مجمههههههههههههههههههههوع 
 األوزان

القهههههههههههههوة  الوزن المرجح
 النسبية

 الترتيب

النمهههههههو السهههههههكاني المتزايهههههههد وسهههههههعيهم  1
ء علهى لتوفير الغهذاء فهي شهكل غطهال 

 البيئة

68 2 8 216 2.7 92  4 

التصهحر وزيهادة المسهاحات الزراعيههة  2
 المتحولة إلي أراضي قاحلة

11 5 62 125 1.3 45  8 

تجريههد الجبههال والههتالل مههن األشههجار  3
 التي يتم استخدامها في الصناعة 

8 13 57 127 1.3 46  7 

انقهههراض الحيوانهههات والنباتهههات البريهههة  4
 م والرعي الجائرلصيد غير المنظ

58 4 16 198 2.5 85  6 

التلههههههوث الكبيههههههر الههههههذي يحههههههدث فههههههي  5
 األنهار والبحار 

73 9 4 226 2.8 96   3 

االسهههههتخدام الغيهههههر مهههههنظم للمبيهههههدات  6
 الحشرية لمكافحة اآلفات

71 6 1 226 2.8 96  3 

الهجهههرة مهههن الريهههف إلهههي المهههدن ممههها  7
أدي إلههههههي اكتظههههههاظ سههههههكاني وزيههههههادة 

 الجرائم

74 2 2 228 2.9 97  2 

زيههههههههههادة عههههههههههدد المصههههههههههانع والههههههههههورك  8
 الصناعية التي نفثت األدخنة

61 13 4 213 2.7 91  5 

تنميههة الههوعي البيئههي تسهههم فههي الحههد  9
مههههن التلههههوث البيئههههي وتحقيههههق األمههههن 
البيئههههههي عههههههن طريههههههق نشههههههر الههههههوعي 

 البيئي
 

72 3 3 225 2.8 96  3 
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تنميهههة الهههوعي البيئهههي تسههههم فهههي درء  12
ت البيئيههههة وبالتههههالي تحقيههههق المشههههكال

 األمن البيئي

 1  122 3 234 ههه هه 78

للتوعيههة البيئيههة أهميههة كبيههرة فههي تحقيههق األمههن البيئههي حيههث أنههها تسهههم فههي درء المشههكالت البيئيههة 
ثهههم الهجهههرة مهههن الريهههف إلهههي المهههدن ممههها أدي إلهههي  %122وبالتهههالي تحقيهههق األمهههن البيئهههي وبنسهههبة 

وأيضهههال التلهههوث الكبيهههر الهههذي يحهههدث فهههي األنههههار  %97ئم وبنسهههبة اكتظهههاظ سهههكاني وزيهههادة الجهههرا
والبحهههار والمحيطهههات االسهههتخدام الغيهههر مهههنظم للمبيهههدات الحشهههرية لمكافحهههة اآلفهههات، تنميهههة الهههوعي 
البيئههي تسهههم فههي الحههد مههن التلههوث البيئههي وتحقيههق األمههن البيئههي عههن طريههق نشههر الههوعي البيئههي 

 .%96وبنسبة 
داف تنمية الوعي البيئي لتحقيق األمن البيئي                     ( يوضح أه2الجدول رقم )

 72ن=
إلي حد  موافق المتغير م

 ما
غيهههههههههههههر 
 موافق

مجمهههههههههههوع 
 األوزان

الههههههههههههههههههههههههههوزن 
 المرجح

القهههههههههههههوة 
 النسبية

 الترتيب

إطهههههالع األفهههههراد والجماعهههههات وتعهههههريفهم  1
 بيئتهم الطبيعية لتحقيق األمن البيئي

62 11 5 213 2.7 91 5 

األفهههههراد علهههههى اكتسهههههاب وعهههههي مسهههههاعدة  2
بالبيئهههههههة الكليهههههههة عهههههههن طريهههههههق توضهههههههيح 

 المفاهيم البيئية

 2 98 2.9 229 هه 5 73

إبراز األهمية الكبيرة للمصادر الطبيعية  3
 بهدف تحقيق األمن البيئي

 1 122 3 234 هه هه 78

إبههههههراز اآلثههههههار السههههههيئة لسههههههوء اسههههههتغالل  4
 المصادر الطبيعية

 3 94 2.8 221 هه 13 65

صههحيح االعتقههاد السههائد بههأن المصههادر ت 5
 الطبيعية دائمة ال تنصب

 1  122 3 234 هه هه 78

توضهههههيح حتميهههههة التعهههههاون بهههههين األفهههههراد  6
والمجتمعات بهيجاد وعي وطنهي بأهميهة 
 البيئة وبناء فلسفة لتحقيق األمن البيئي

 1  122 3 234 هه هه 78

التحليهل العلمهي الههدقيق للتصهرفات التههي  7
لخههههالل بههههالتوازن البيئههههي مههههن أدت إلههههى ا

خهههالل المشهههكالت البيئيهههة التهههي أوجهههدها 
 اإلنسان بتصرفاته 

 

53 11 14 195 2.5 83  6 
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تصهههحيح االعتقهههاد السهههائد والشهههائع بهههأن  8
االبتكهار والمسهتحدثات الصهناعية يمكههن 

 أن تصبح بديالل للمصادر الطبيعية 

68 4 6 218 2.7 93  4 

راد علههههى إتاحههههة الفرصههههة التوعويههههة لألفهههه 9
اكتسهههههاب خبهههههرات متنوعهههههة وفههههههم البيئهههههة 

 ومشكالتها

 1  122 3 234 ههه ههه 78

التأكيههههد علههههى أن تنميههههة الههههوعي البيئههههي  12
ينبغهههههههي أن تسههههههههم فهههههههي توجيهههههههه الهههههههنظم 
التربويهههههههة نحهههههههو المزيهههههههد مهههههههن الفاعليهههههههة 

 لتحقيق األمن البيئي

 1  122 3 234 ههه هه 78

يمكنها أن تحقق األمن البيئهي، ومهن أهمهها أبهراز األهميهة للتوعية البيئية العديد من األهداف التي 
الكبيههرة للمصههادر الطبيعيههة بهههدف تحقيههق األمههن البيئههي، تصههحيح االعتقههاد السههائد بههأن المصههادر 
الطبيعيههة دائمههة ال تنصههب، توضههيح حتميههة التعههاون بههين األفههراد والمجتمعههات بهيجههاد وعههي وطنههي 

من البيئي، إتاحة الفرصة التوعويهة لألفهراد والجماعهات علهى بأهمية البيئية وبناء فلسفة لتحقيق األ
اكتسههاب خبههرات متنوعههة وفهههم البيئيههة ومشههكالتها، التأكيههد علههى أن تنميههة الههوعي البيئههي ينبغههي أن 

 .%122تسهم في توجيه النظم التوعوية نحو المزيد من الفاعلية لتحقيق األمن البيئي وبنسبة 
 72ية الوعي البيئي لتحقيق األمن البيئي          ن=( يوضح سمات تنم2الجدول رقم )

إلي حد  موافق المتغير م
 ما

غيهههههههههههههر 
 موافق

مجمههههههههههههههههههههوع 
 األوزان

الهههههههههههههههههوزن 
 المرجح

القهههههههههههههوة 
 النسبية

 الترتيب

أن تتجههه تنميههة الههوعي البيئههي نحههو حههل  1
مشهههكالت بيئتههههه محههههددة لتحقيههههق األمههههن 

 البيئي

72 3 3 225 2.8 96 3 

شهههاف أسهههباب مسهههاعدة األفهههراد علهههى اكت 2
تلوث البيئة وتحديد الوسائل التهي تسههم 

 في حلها لتحقيق األمن البيئي

 2 97 2.9 228 3 هه 75

أن تسههههعى التوعيهههههة إلهههههي إيجهههههاد تكامهههههل  3
بنيهههوي بهههين المعهههارف والمههههارات وأوجهههه 

 السلوك لتحقيق األمن البيئي

 1 122 3 234 هه هه 78

أن تنميههة الههوعي البيئههي تربيههة مسههتديمة  4
بطهههههابع االسهههههتمرار والتطلهههههع إلهههههي  تتسهههههم

 المستقبل

 1 122 3 234 ههه ههه 78

 6 88 2.6 227 11 5 62أن التوعيههههة مندمجههههة فههههي المجتمههههع لههههذا  5
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 تسهم في تحقيق األمن البيئي
أن تنمية الوعي البيئي تنظر إلهي البيئهة  6

 بكافة جوانبها الطبيعية
53 14 11 198 2.5 85 7 

فهههروع العلهههم أن تأخهههذ بهههنهج جهههامع بهههين  7
فتسههتعين بالمضههمون الخههاص بكههل فههرع 

 يسهم في تحقيق األمن البيئي

65 11 2 219 2.8 93 4 

أن تبحهههث القضهههايا البيئيهههة الكبهههرى مهههن  8
قليميههههة  وجههههات نظهههر محليههههة ووطنيهههة وا 

 ودولية

 3 96 2.8 226 4 ههه 74

أن تساعد األفراد على اكتشاف أعراض  9
 قيةالمشكالت البيئية وأسبابها الحقي

73 2 3 226 2.8 96 3 

تحرص تنمية الوعي البيئهي علهى إعهادة  12
صههيانة توجيهاتههها ومضههمونها وأسههاليبها 

 لتحقيق األمن البيئي

67 4 7 216 2.7 92 5 

مهن أههم سههمات تنميهة الههوعي البيئهي التههي تسههم فههي تحقيهق األمههن البيئهي أن يسههعى الهوعي البيئههي 
والمهههارات وأوجهه السهلوك لتحقيهق األمهن البيئهي، وأن تنميههة إلهي إيجهاد تكامهل بنيهوي بهين المعهارف 

، %122الههههوعي البيئههههي تربيههههة مسههههتديمة تتسههههم بطههههابع االسههههتمرار والتطلههههع إلههههي المسههههتقبل وبنسههههبة
مسههاعدة األفههراد علههى اكتشههاف أسههباب تلههوث البيئههة وتحديههد الوسههائل التههي تسهههم فههي حلههها لتحقيههق 

ة الوعي البيئي نحو حل مشكالت بيئته محددة لتحقيهق ، إن تتجه تنمي%97األمن البيئي وبنسبة 
قليميهة ودوليهة  األمن البيئهي وأن تبحهث القضهايا البيئيهة الكبهرى مهن وجههات نظهر محليهة ووطنيهة وا 

 %96وبنسبة
( يوضح مبادئ تنمية الوعي البيئي التي تسهم في تحقيق األمن البيئي           3الجدول رقم )

 72ن=
مههههههههههوا المتغير م

 فق
حد  إلي
 ما

غيهههههههههههههر 
 موافق

مجمهههوع 
 األوزان

الهههههههههههههههههوزن 
 المرجح

القههههههههههههههههههههههوة 
 النسبية

 الترتيب

تفههههههم البيئهههههة مهههههن كافهههههة وجوههههههها الطبيعيهههههة  1
والتكنولوجيهههههههههة واالقتصهههههههههادية واالجتماعيهههههههههة 

 واألمنية

72 4 2 226 2.8 96  4 

يجههب أن تكههون تنميههة الههوعي البيئههي عمليههة  2
 مستمرة لتحقيق األمن البيئي

 3  97 2.9 228 3 ههه 75

ال تقتصههههر تنميههههة الههههوعي البيئههههي علههههى فههههرع  3
 واحد من فروع العلوم لتحقيق األمن البيئي

18 22 38 158 2.2  67  9 
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تؤكههههههد تنميههههههة الههههههوعي البيئههههههي علههههههى أهميههههههة  4
التعهههههاون المحلهههههي والهههههدولي لتحقيهههههق األمههههههن 

 البيئي

63 7 8 211 2.7 92  6 

تعلههم تنميههة الههوعي البيئههي للدارسههين فههي كههل  5
 لتجارب مع البيئةسن ا

48 16 14 192 2.4 81  7 

تمكههن التربيههة البيئيههة المههواطنين ليكونههوا لهههم  6
دور فههي تخطههيط خبههراتهم التعليميههة لتحقيهههق 

 األمن البيئي

37 22 19 174 2.2 74  8 

تسهههههاعد علهههههى اكتشهههههاف المشهههههكالت البيئيهههههة  7
 وأسبابها الحقيقية لتحقيق األمن البيئي

74 2 2 228 2.9 97  3 

تؤكههد علههى التفكيههر الههدقيق والمهههارة فههي حههل  8
 المشكالت البيئية المعقدة

 2  98 2.9 229 ههه 5 73

أن تسههاهم كههل المنههاهج الدراسههية فههي احتههواء  9
 تنمية الوعي البيئي بكل تفاصيلها

 1  122 3 234 ههه هه 78

1
2 

توظيههههف البههههرامج البيئيههههة بشههههكل علمههههي فههههي 
ق األمههههن بهههرامج تنميههههة الهههوعي البيئههههي لتحقيههه

 البيئي

66 8 4 218 2.7 93  5 

مههن أهههم مبهههادا تنميههة الهههوعي البيئههي التهههي تسهههم فهههي تحقيههق األمهههن البيئههي أن تسهههاهم كههل بهههرامج 
، تؤكهههد علهههى %122الجمعيهههات األهليهههة فهههي احتهههواء تنميهههة الهههوعي البيئهههي بكهههل تفاصهههيلها وبنسهههبة 

، تسههاعد علههى اكتشههاف %98بنسههبة التفكيههر الههدقيق والمهههارة فههي حههل المشههكالت البيئيههة المعقههدة و 
المشههكالت البيئيههة وأسههبابها الحقيقيههة لتحقيههق األمههن البيئههي ويجههب ألن تكههون تنميههة الههوعي البيئههي 

، تهههدرس البيئهههة مهههن كافهههة وجوههههها الطبيعيهههة %97عمليهههة مسهههتمرة لتحقيهههق األمهههن البيئهههي وبنسهههبة 
 .%96واالجتماعية واألمنية وبنسبة 

تنفيج برامج حماية البيئة لتحقيق األمن البيئي             ( يوضح آليات 7الجدول رقم )
 72ن=

إلي حد  موافق المتغير م
 ما

غيهههههر 
مههههههههههوا
 فق

مجمهههوع 
 األوزان

الهههههههههوزن 
 المرجح

القههههههههههههههههههههههوة 
 النسبية

 الترتيب

ربهههههط بهههههرامج جمعيهههههات حمايهههههة البيئهههههة بهههههالواقع  1
 البيئي المعين للمواطنين لتحقيق األمن البيئي

72 4 2 226 2.8 96  2 

ربههط المفههاهيم والمعلومههات المدروسههة بميههول  2
 المواطنين لتحقيق األمن البيئي

 2  96 2.8 224 5 هه 73
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تنويهههع أسهههاليب ووضهههعيات وتقنيهههات البهههرامج  3
 والتنشيط لتحقيق األمن البيئي

71 2 5 219 2.8 95  3 

صياغة البرامج وفهق منطهق حهل المشهكالت  4
 يلتأكيد شخصية الفرد لتحقيق األمن البيئ

67 7 4 213 2.8 93  4 

تجاوز الجوانب النظرية إلهي جوانهب العمليهة  5
 التطبيقية بهدف حماية البيئة 

62 11 5 222 2.7 91  5 

جعل البرامج وسيلة من وسائل أعمال العقل  6
والفكهههههر النقهههههدي للمهههههواطنين لتحقيهههههق األمهههههن 

 البيئي

71 2 5 222 2.8 95  3 

ي المبههادرة جعههل البههرامج مههن أدوات تنميههة رو  7
 واالكتشاف واإلبداع لتحقيق األمن البيئي

 3  95 2.8 234 6 ههه 72

تعزيههههز بههههرامج جمعيههههات حمايههههة البيئههههة مههههن  8
 التلوث وربطها باألمن البيئي

 1  122 3 226 ههه ههه 78

إعههههههداد النههههههدوات التههههههي تسهههههههم فههههههي التوعيههههههة  9
 بأسباب التلوث الذي يعوق األمن البيئي

73 2 3 234 2.8 96  2 

االهتمهههام بالمناقشهههات الجماعيهههة التهههي تعهههزز  12
دور حمايههههة البيئيههههة التلههههوث لتحقيههههق األمههههن 

 البيئي

 1  122 3  ههه ههه 78

من أهم في مجال حماية البيئة من التلوث وربطها بهاألمن البيئهي، االهتمهام بالمناقشهات الجماعيهة 
، ربهههط البهههرامج %122ئهههي وبنسهههبة التهههي تعهههزز دور حمايهههة البيئهههة مهههن التلهههوث لتحقيهههق األمهههن البي

بالواقع البيئي المعين للمواطنين لتحقيق األمن البيئي، ربط المفهاهيم والمعلومهات المدروسهة بميهول 
عداد الندوات والتي تسهم في التوعية بأسباب التلوث الذي يعوق  للمواطنين لتحقيق األمن البيئي وا 

 .%96األمن البيئي وبنسبة 
دور األخصائي االجتماعي في تنمية البيئة لتحقيق األمن البيئي      ( يوضح 2الجدول رقم )

 72ن=
إلي حد  موافق المتغير م

 ما
غيهههههههههههههر 
 موافق

مجمهههههههههههوع 
 األوزان

الهههههههههوزن 
 المرجح

القهههههوة 
النسهههههه
 بية

 الترتيب

ضهههههههههههرورة تهههههههههههوفير الظهههههههههههروف المالئمهههههههههههة  1
لألخصههههههههائي االجتمههههههههاعي ليههههههههتمكن مههههههههن 
المشهههههههاركة فهههههههي صهههههههنع القهههههههرار المتعلهههههههق 

 ن البيئيبتحقيق األم

12 3 234 هههه هههه 78
2  

1 
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التأكيد على أهميهة المنظمهات األهليهة فهي  2
مجهال تعزيهز دور األخصهائي االجتمههاعي 

 في تحقيق األمن البيئي

12 3 234 هههه هههه 78
2  

1 

تعزيهههز بهههرامج محهههو األميهههة البيئيهههة للقيههههام  3
 بمسؤولياتها في تحقيق األمن البيئي

61 2 15 222 2.5 12
2 

4 

إيههههالء عنايههههة خاصههههة للمههههرأة الريفيههههة فههههي  4
مجهههال توعيتهههها وتعليمهههها ومشهههاركتها فهههي 
عمليههههههات تطههههههوير القريههههههة وحمايتههههههها مههههههن 

 التلوث

71 3 4 223 2.8 95  2 

توعيهة المههواطنين للهتخلص مههن الههدر فههي  5
رشهادها  استهالك الطاقهة والغهذاء والميهاه وا 

 إلي تنظيم حياتها اليومية

12 3 234 هه ههه 78
2  

1 

التوعيهههههههة عهههههههن طريهههههههق وسهههههههائل اإلعهههههههالم  6
والنههههدوات واالجتماعههههات بأشههههكال التلهههههوث 

 البيئي

65 4 9 212 2.7 92  3 

إصههههههههدار النشههههههههرات والههههههههدوريات الثقافيههههههههة  7
المتخصصههههههة توضههههههح المخههههههاطر البيئيههههههة 

 الناجمة عن تلوث البيئة

53 2 23 186 2.3 79  5 

تنفيذ الهدورات التدريبيهة والحلقهات النقاشهية  8
 مجال كيفية تحقيق األمن البيئي في

44 13 21 179 2.2 76  7 

قيهههههام المنظمهههههات األهليهههههة بالتوعيهههههة نحهههههو  9
 تحقيق األمن البيئي

42 18 18 182 2.3 77  6 

االسهههههههههههههههههتعانة بالمرشهههههههههههههههههدات الصهههههههههههههههههحية  12
واالجتماعيههههة بهههههدف تههههدريب المههههرأة علههههى 

 تحقيق األمن البيئي

8 23 47 117 1.5 52  8 

خصهائي االجتمهاعي فهي تنميهة الهوعي البيئهي لتحقيهق األمهن البيئهي فهي جمعيهات من أههم أدوار األ
حماية البيئة ضرورة توفير الظروف المالئمة للمواطنين خصوصا المرأة لتتمكن من المشهاركة فهي 
صنع القرار المتعلق بتحقيق األمن البيئي، التأكيد على أهمية التنظيمات األهلية في مجال تعزيهز 

فههي تحقيههق األمههن البيئههي، توعيههة المههواطن للههتخلص مههن الهههدر فههي اسههتهالك الطاقههة  دور المههواطن
رشاده إلي تنظيم حياته اليومية بنسبة  يالء عنايهة خاصهة للمهرأة الريفيهة  %122والغذاء والمياه وا  وا 

فههي مجههال توعيتههها وتعليمههها ومشههاركتها فههي عمليههات تطههوير القريههة وحمايتههها مههن التلههوث بنسههبة 
95% . 
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( يوضهههح دور الشهههرطة البيئيهههة فهههي تحقيهههق األمهههن البيئهههي 9الجهههدول رقهههم )                       
 78بالتنسيق مع جمعيات حماية البيئة    ن 

إلهههههي حهههههد  موافق المتغير م
 ما

غيههههههههههههههههههههههر 
 موافق

مجمهههههههههههوع 
 األوزان

الهههههههههوزن 
 المرجح

القههههههههههههههههههههههوة 
 النسبية

 الترتيب

مسههاعدة الههوزارات فههي نشههر الههوعي البيئههي  1
نين بالتعهههههاون مهههههع جمعيهههههات بهههههين المهههههواط
 حماية البيئة

 1  122 3 234 هههه ههه 78

مراقبة وضبط المخالفات المتعلقهة بهالرعي  2
 والتحطيب والصيد الجائر

 1  122 3 234 هههه ههه 78

منع التعدي علهى األحيهاء البريهة والبحريهة  3
 والثروة الداجنة

 1  122 3 234 هههه ههه 78

لمهههههواد المضهههههرة مراقبهههههة دخهههههول حمهههههوالت ا 4
 بالبيئة عبر المراكز الحدودية

 1  122 3 234 هههه ههه 78

مراقبههة األفعههال التههي تشههكل انتهاكههال للبيئههة  5
 بمكونتها

 1  122 3 234 هههه ههه 78

تنفيههههههذ قههههههرارات الههههههوزارات المختصههههههة فههههههي  6
 األحوال التي تشكل خطر على البيئة

 1  122 3 234 هههه ههه 78

المتعلقهة بالمخالفهات البيئيهة إيداع القضهايا  7
 للمحاكم وتنفيذ األحكام البيئية

 1  122 3 234 هههه ههه 78

تههوفير الحمايههة الالزمههة لمههوظفي الههوزارات  8
 المختصة بحماية البيئة

 1  122 3 234 هههه ههه 78

المشهههاركة فهههي النهههدوات والمهههؤتمرات التهههي  9
 تعقدها الوزارات المعينة بحماية البيئة

 1  122 3 234 هههه ههه 78

المسههاهمة فههي إبههراز مفهههوم األمههن البيئههي  12
 إلي جانب األمن الفردي

64 9 5 215 2.7 92  2 

للشرطة البيئية دور هام في تحقيق األمن البيئي بالتنسيق مع جمعيات حمايهة البيئهة مهن أههم ههذه 
ن مهع المؤسسهات التربويهة، األدوار مساعدة الوزارات في نشر الوعي البيئي بهين المهواطنين بالتعهاو 

مراقبههة وضههبط المخالفههات المتعلقههة بههالرعي والتحطيههب والصههيد الجههائر، منههع التعههدي علههى األحيههاء 
البريههههة والبحريههههة والثههههروة الداجنههههة، مراقبههههة دخههههول حمههههوالت المههههواد المضههههرة بالبيئههههة عبههههر المراكههههز 

 الحدودية.
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مية الوعي البيئي لتحقيق األمن ( يوضح دور جمعيات حماية البيئة في تن20الجدول رقم )
 72البيئي  ن=

إلي حد  موافق المتغير م
 ما

غيههههههههههههههههههههههر 
 موافق

مجمهههههههههههوع 
 األوزان

الهههههههههوزن 
 المرجح

القههههههههههههههههههههههوة 
 النسبية

 الترتيب

التأكيهههد علهههى نشهههر الهههوعي البيئهههي وتقهههديم  1
 المعرفة والمهارة لدي المواطنين

 1  122 3 234 هههه هههه 78

رامج إدخههههال تنميههههة الههههوعي البيئههههي فههههي بهههه 2
 جمعيات حماية البيئة

 1  122 3 234 هههه هههه 78

تطهههوير بهههرامج تنميهههة الهههوعي البيئهههي التهههي  3
 تبتني طرائق حل المشكالت البيئية

 1  122 3 234 هههه هههه 78

توعية المواطنين بالمشكالت البيئيهة ودور  4
 التربية في تحقيق األمن البيئي

 1  122 3 234 هههه هههه 78

عههههههههههاون وثيههههههههههق بههههههههههين مختلههههههههههف إقامههههههههههة ت 5
 المؤسسات التربوية لتحقيق األمن البيئي

 1  122 3 234 هههه هههه 78

تشجيع مساهمة المواطنين فهي المهؤتمرات  6
 والندوات العلمية المتخصصة بالبيئة

 1  122 3 234 هههه هههه 78

تبهههههادل المعلومهههههات والخبهههههرات فهههههي تنميهههههة  7
 الوعي البيئي مع الدول المختلفة

 1 122  3 234 هههه هههه 78

إعههههههههداد المعههههههههارض الخاصههههههههة بالوسههههههههائل  8
 التعليمة البيئية لتحقيق األمن البيئي

 1  122 3 234 هههه هههه 78

تضهههههمين البعهههههد البيئهههههي فهههههي المطبوعهههههات  9
 والوسائل التعليمية وتنمية الوعي البيئي

 1  122 3 234 هههه هههه 78

 تفعيههل دور بههرامج جمعيهههات حمايههة البيئهههة 12
 المرتبطة بالبيئة لتحقيق األمن البيئي

 1  122 3 234 هههه هههه 78

فههي ضههوء بيانههات الجههدول السههابق، فقههد اتفقههت عينههة الدراسههة علههى أن لجمعيههات حمايههة البيئههة دور 
في تنمية الوعي البيئي لتحقيق األمن البيئهي وههذا  %122هام وفعال وبمستوي مرتفع وصل إلي 

 فعيل دور جمعيات حماية البيئة لحماية البيئة.يؤكد على ضرورة تعزيز وت
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 النتائج العامة للدراسة: -ثامنًا:
 اإلجابة على التساؤل األول ومفاده:

مككا أهميككة وأهككداف تنميككة الككوعي البيئككي مككن منظككور الممارسككة العامككة للخدمككة االجتماعيككة -2
 لتحقيق األمن البيئي؟

 وجاءت اإلجابة على هجا التساؤل كما يلي:
 مفهوم تنمية الوعي البيئي لتحقيق األمن البيئي هو:-1-1
برنامج تعليمي موجه نحو التعرف وتكوين المدركات لفهم العالقهة المعقهدة بهين اإلنسهان -1-1-1

 والبيئة.
عمليههههة إعههههادة توجيههههه وربههههط لمختلههههف فههههروع المعرفههههة والخبههههرات التربويههههة للمشههههاركة فههههي -1-1-2

 لتحقيق األمن البيئي.مسئولية تجنب المشكالت البيئية 
 توعية سكان العالم بالبيئة الكلية وتقوية اهتمامهم بها لتحقيق األمن البيئي.-1-1-3
 أهمية تنمية الوعي البيئي لتحقيق األمن البيئي هو:-1-2
 تنمية الوعي البيئي تسهم في مواجهة المشكالت البيئية وبالتالي تحقيق األمن البيئي.-1-2-1
 الريف إلى المدن مما أدى إلى اكتظاظ سكاني وزيادة الجرائم.الهجرة من -1-2-2
 انقراض الحيوانات والنباتات البرية لصيد غير المنظم والرعي الجائر.-1-2-3
 أهداف تنمية الوعي البيئي لتحقيق األمن البيئي هو:-1-3
 تصحيح االعتقاد السائد بأن الصادر الطبيعية دائمة ال تنضب.-1-3-1
 حتمية التعاون بين األفراد والمجتمعات بهيجاد وعي وطني.توضيح -1-3-2
 إبراز األهمية الكبيرة للمصادر الطبيعية بهدف تحقيق األمن البيئي.-1-3-3

 اإلجابة على التساؤل الثاني ومفاده:
ما آليات تنمية الوعي البيئي من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعيكة والتكي تسكهم -1

 ن البيئي؟في تحقيق األم
 وجاءت اإلجابة على هذا التساؤل كما يلي:

 سمات تنمية الوعي البيئي لتحقيق األمن البيئي هي:-2-1
أن تسههعى تنميههة الههوعي البيئههي إلههى إيجههاد تكامههل بنيههوي بههين المعههارف والمهههارات وأوجههه -2-1-1

 السلوك لتحقيق األمن البيئي.
 سم بطابع االستمرار والتطلع إلى المستقبل.أن تنمية الوعي البيئي تربية مستديمة تت-2-1-2
مساعدة األفراد على اكتشاف أسباب تلوث البيئهة وتحديهد الوسهائل التهي تسههم فهي حلهها -2-1-3

 لتحقيق األمن البيئي.
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 مبادا تنمية الوعي البيئي التي تسهم في تحقيق األمن البيئي هو:-2-2
 نمية الوعي البيئي بكل تفاصيلها.أن تساهم كل المناهج الدراسية في احتواء ت-2-2-1
 تؤكد على التفكير الدقيق والمهارة في حل المشكالت البيئية المعقدة.-2-2-2
 يجب أن تكون تنمية الوعي البيئي عملية مستمرة لتحقيق األمن البيئي.-2-2-3
  ليات تنفيذ البرامج التربوية البيئية لتحقيق األمن البيئي هو:-2-3
الجمعيهههات األهليهههة فهههي مجهههال حمايهههة البيئهههة مهههن التلهههوث وربطهههها بهههاألمن  تعزيهههز بهههرامج-2-3-1

 البيئي.
االهتمام بالمناقشات الجماعيهة التهي تعهزز دور حمايهة البيئهة مهن التلهوث لتحقيهق األمهن -2-3-2

 البيئي.
 إعداد الندوات التي تسهم في التوعية بأسباب التلوث الذي يعوق األمن البيئي.-2-3-3

 لتساؤل الثالث ومفاداة:اإلجابة على ا
 ما دور األخصائي االجتماعي في وقاية البيئة من التلوث بهدف تحقيق األمن البيئي؟-3

 وجاءت اإلجابة كما يلي:
دور األخصههائي االجتمهههاعي فههي تنميهههة الهههوعي البيئههي لتحقيهههق األمهههن البيئههي فهههي جمعيهههات -3-1

 حماية البيئة هي:
لمهههواطنين ليتمكنهههوا مهههن المشهههاركة فهههي صهههنع القهههرار ضهههرورة تهههوفير الظهههروف المالئمهههة ل-3-1-1

 المتعلق بتحقيق األمن البيئي.
التأكيههد علههى أهميههة التنظيمههات النسههائية فههي مجههال تعزيههز دور المههرأة فههي تحقيههق األمههن -3-1-2

 البيئي.
رشههادها إلههى -3-1-3 توعيههة المههواطن للههتخلص مههن الهههدر فههي اسههتهالك الطاقههة والغههذاء والميههاه وا 

 تها اليومية.تنظيم حيا
 دور الشرطة البيئية في تحقيق األمن البيئي بالتنسيق مع المؤسسات التربوية هي:-3-2
مسههههاعدة الههههوزارات فههههي نشههههر الههههوعي البيئههههي بههههين المههههواطنين بالتعههههاون مههههع المؤسسههههات -3-2-1

 التربوية.
 مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والتحطيب والصيد الجائر.-3-2-2
 التعدي على األحياء البرية والبحرية. منع-3-2-3
 دور جمعيات حماية البيئة في تنمية الوعي البيئي لتحقيق األمن البيئي هو:-3-3
 التأكيد على نشر الوعي البيئي وتقديم المعرفة والمهارة لدى المواطنين.-3-3-1
 إدخال تنمية الوعي البيئي في كافة برامج جمعيات حماية البيئة.-3-3-2
 تطوير برامج تنمية الوعي البيئي التي تتبنى طرائق حل المشكالت.-3-3-3
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 اإلجابة على التساؤل الرابع ومفاداة:
ما التصور المقترح من منظكور الممارسكة العامكة للخدمكة االجتماعيكة والكجي يمككن تطبيقك  -2

 لتحقيق األمن البيئي في المجتمع المصري؟
 ينطلق التصور المقترح من خالل ما يلي:

 استراتيجيات تطبيق التصور المقترح:-4-1
 إستراتيجية الخبرة المباشرة:-4-1-1

تمثل أحد أهم استراتيجيات تعليم تنمية الوعي البيئي. ذلك أن تفاعل المواطنين المباشر مع البيئة 
يهههوفر األسهههاس المهههادي المحسهههوس لهههديهم لهههتعلم المفهههاهيم البيئيهههة و زيهههادة فهمههههم لهههها وتقهههديرها. أن 

يجية الخبرة المباشرة تتضمن أن يتعلم المواطنين عهن طريهق أكثهر مهن حاسهته مهن حواسههم، إسترات
كثرت الحواس التي يستخدمها المهتعلم كلمها كهان تعلمهه أسهرع، وأثبهت. ويمكهن أن  ومعلوم انه كلما

تشههههمل الخبههههرة المباشههههرة مواقههههع فههههي البيئههههة الطبيعيههههة كشههههاط  البحههههر أو منطقههههة جبليههههة أو منطقههههة 
أو محمية طبيعية أو محطة تقطير مياه، أو مصنع تعليب مواد غذائية أو محطة تنقيهة صحراوية 

 للمياه العادمة.
 إستراتيجية الرحالت الميدانية أو الدراسات العملية أو البحوث اإلجرائية:-4-1-2

اجتمهههاعي( مهههنظم ومخطهههط خهههارج الجمعيهههة يقهههوم بهههه  –الهههرحالت الميدانيهههة ههههي نشهههاط )تعليمهههي 
حت إشراف األخصائي االجتماعي و رعايته ألغراض اجتماعية بيئية محددة. وتشمل المواطنين ت

هههذه الههرحالت عههادة القيههام بهههجراء زيههارات للبيئههة المحليههة وحوارههها المختلفههة مثههل المههوارد الحيوانيههة 
والنباتية ومصادر الطاقة، أو زيارة مستوصف صحي، بحيث يتعلم المواطنين في البيئة من خالل 

اجتمههاعي( بيئههي  -يههارات والههرحالت. ولكههي تكههون الههرحالت الميدانيههة ذات طههابع )تعليمههيهههذه الز 
يجههب أن يكههون لههها أهههداف، تعليميههة بيئيههة محههددة ومرتبطههة لموضههوعات البيئههة التههي تهههم المههواطن 

 .المثال على ذلك بزيارة موقع:
 موقع المصنع وسبب اختيار هذا الموقع.-1
 اعية.هل أقيم المصنع على أراضي زر -2
 نوع المواد التي تصنع.-3
 المواد الخام المستخدمة.-4
 النفايات الناتجة عن المصنع، وطريقة تصريفها.-5
 إجراءات حماية البيئة المحيطة بالمصنع.-6
إجراءات حماية العاملين في المصنع من التعهرض للملوثهات كالغهازات أو المهواد الكيماويهة، أو -7

 الضجيج.
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 عب األدوار:إستراتيجية ل-4-1-3
يمكهههن اسهههتخدام إسهههتراتيجية لعهههب األدوار ومههها يتخللهههها مهههن مناقشهههات إليجهههاد الحلهههول للمشهههكالت 
البيئية. وتتلخص ههذه االسهتراتيجيات فهي اختبهار مشهكلة بيئيهة معينهة. ومهن ثهم اختبهار مجموعهات 

هم، و تمثيهل من المواطنين التي تمثل المصالح المتقاطعة حيال ههذه المشهكلة، وتوزيهع األدوار بيهن
 هذه األدوار، ومن ثم تقويم األداء، و تحديد اآلثار المترتبة على النتائج.

وتنبثههههق فلسههههفة إسههههتراتيجية لعههههب األدوار مههههن أن المشههههكالت البيئيههههة ذات طههههابع معقههههد ومتشههههابك، 
وتتصهههارع فيهههها مصهههالح األفهههراد مهههع بعضههههم الهههبعض. مهههن جههههة، ومصهههالح األفهههراد مهههع مصهههالح 

أخهههرى. فمشهههكلة الرعهههي الجهههائر، علهههى سهههبيل المثهههال، تتصهههارع فيهههها مصهههالح المجتمهههع، مهههن جههههة 
أصحاب الماشية مع مصالح المجتمع المتمثل فهي السياسهة الحكوميهة، ومهع مصهالح المسهتهلكين. 
كمهها تتصههارع فيههها فكههرة الحريههة الشخصههية ومههدى حههدودها مههع فكههرة المصههالح العههام الههذي تقتضههيه 

تواقههون لزيههادة أعههداد حيوانههاتهم، وتقليههل مههن االعتمههاد علههى مصههلحة الجماعههة. فأصههحاب الماشههية 
األعههالف التههي يسههتخدمونها لتحسههين مواشههيهم، حيههث يكلفهههم ذلههك أعبههاء ماديههة فههي مقابههل الكههالء 
المتوفر طبيعيا. وتتناقض ههذه المصهالح مهع سياسهة الحكومهة ورغبتهها فهي المحافظهة علهى البيئهة. 

 ب عليه من انجراف للتربة وظاهرة السيول ومخاطرها.وعدم تدمير الغطاء النباتي وما يترت
 إستراتيجية حل المشكالت عن طريق المنافسة:-4-1-4

 تشمل دراسة القضايا البيئية مشكلة أو إجراءات نافعة مثل إقامة سد أو مصنع او مزرعة .. الخ.
واطنين إلهى مثال على ذلك مناقشة قضية شق طريق في منطقة ريفية، وفي هذه الحالهة تنقسهم المه

فههريقين فريههق معههارض وفريههق  خههر مؤيههد للمشههروع وفههي هههذه الحالههة نواجههه مجموعههة مههن األسههئلة، 
 مثل:
 أثر شق الطريق في األشجار التي تقطع عددها.-
 مصير النباتات والحيوانات الموجودة في المنطقة.-
 ضوضاء السيارات وأثرها في سكان المنطقة.-

 راء معلومات المواطنين والوصول إلى النتيجة.وأسئلة أخرى كثيرة تؤدي إلى إث
 إستراتيجية المشاركة أو إتاحة الفرصة للمشاركة في األنشطة البيئية:-4-1-5

تعد مشاركة المواطنين بالنشاطات البيئية من أفضل الوسائل لتحقيق أهداف تنميهة الهوعي البيئهي، 
ة المههارات اليدويهة، ومههارات التفكيهر فهي تساهم على اكتساب المعلومات المتعلقهة بالبيئهة، وتنميه

اإلبههداعي كالمالحظههة والقيههاس والتميههز والتنظههيم والتصههنيف، كمهها تسههاعدهم علههى اكتسههاب مواقههف 
وقيام كتقدير توازن البيئة واحترامها وتقدير الجهود المبذولة لخدمة البيئهة، كمها تهزج المهواطنين فهي 

صههيانة البيئههة، ويجههري التخطههيط لهههذه األنشههطة وتنفيههذ المشههاركة الفعليههة واتخههاذ القههرارات المالئمههة ل
 برامجها في مراكز األنشطة أو في مدارس تطبيقية أعدت لمثل هذه الممارسات التربوية وغيرها.
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 ومن األنشطة التي يمكن أن يشارك فيها المواطنين:
 ستيكية(.القيام بحمالت النظافة داخل الحي وحديقتها أو محيطها )مثل جمع األكياس البال-1
 إعداد مجالت حائطية للمؤسسات التربوية تتعلق بالبيئة والسلوك البيئي.-2
 استغالل مناسبة يوم البيئة العالمي لالحتفال به.-3
 إجراء مسابقات حول موضوعات بيئية معينة تجري على مستوى الحي-4
ة داخههل الحههي. تشههكيل لجههان أو جمعيههات أصههدقاء البيئههة تتههولى اإلشههراف علههى األنشههطة البيئيهه-5

كتنظهههههيم المعهههههارض والمسهههههابقات، وتثقيهههههف المهههههواطنين مهههههن خهههههالل المسهههههاجد لموضهههههوعات تتعلهههههق 
 باألحداث البيئية الجارية كتلوث الماء أو التصحر أو التوعية الصحية.

 غرس األشجار في حديقة الحي ومحيطها أو في بيئتهم المحلية.-6
ا والعنايهههههة بهههههها و تسهههههميدها بهشهههههراف زراعهههههة قطعهههههة مهههههن األرض فهههههي حديقهههههة الحهههههي أو جوارهههههه-7

 األخصائي االجتماعي.
 تربية بعض الحيوانات األليفة داخل حديقة الحي كالطيور واألرانب.-8
إقامههههة معههههارض بيئيههههة، تعههههرض فيههههها رسههههومات ألبنههههاء الحههههي أو صههههور فوتوغرافيههههة، تعكههههس -9

 ممارسات ايجابية أو سلبية لتعامل اإلنسان مع البيئة.
صصين في البيئة وتنمية الوعي البيئي مثل أطباء الصحة العامة، والمسئولين االتصال بمتخ-12

عهههن التشهههجير والتربهههويين، ودعهههوتهم إللقهههاء محاضهههرات فهههي الحهههي حهههول النشهههاطات البيئيهههة التهههي 
 يمارسونها.

توجههد هنههاك العديههد مههن النشههاطات البيئيههة التههي يمكههن القيههام بههها لتنميههة الههوعي البيئههي لههدى  -11
وزيههادة معرفههة المههواطنين بالبيئههة مثههل إجههراء التجههارب، زيههارة المتههاحف، قههراءة الخههرائط ،  المههواطنين

 ودراسة العالقة التي تربط اإلنسان بالبيئة المحيطة به.
 إستراتيجية الرسوم الرمزية )كاريكاتير(:-4-1-6

سير. وقهد تكهون الرسوم الكاريكاتيرية تحمل في طياتها رسائل، وتترك للقارا أو المشاهد حرية التف
مثل هذه الرسوم أحيانال ابل  في توصيل الرسالة من مقاالت بأكملها. وللكاريكاتير أهمية بالغة فهي 
تطوير مهارات التفكير، وتعويد المواطنين على قبول  راء اآلخرين، وبناء االتجاهات، وتعزيز قيم 

 النظافة والمحافظة على البيئة، وما إلى ذلك.
 حرية التفكير أو األسئلة المفتوحة:إستراتيجية -4-1-7

وظيفة هذا األسلوب التحرر من القيود في طري األفكار بهدف حفز وتنشيط التفكير اإلبداعي من 
خههالل توليههد األفكههار المتتاليههة واقتههراي الحلههول مههن أجههل تحسههين البيئههة. المثههال علههى هههذه األسههئلة 

 المفتوحة مثل:
 معطلة في البيت أو المدرسة. ماذا تفعل إذا وجدت صنابير المياه-1
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 ماذا يحصل إذا جفت مياه اآلبار في القرية.-2
 لماذا تعتبر وسائل النقل من أكثر الملوثات للبيئة في المدينة.-3

 وكثيرال من األسئلة األخرى.
 طريقة القصص:-4-1-8

ثههة القصههة شههكل مههن أشههكال العههرض الحههي تقههدم بواسههطته المعلومههات الحقيقيههة عههن ظههاهرة أو حاد
ثهارة عنصهر التشهويق عنهدهم. ويمكهن للمعلهم  معينة وتسهاعد القصهة علهى إيقهاظ انتبهاه المهواطنين وا 
 االستفادة من القصص في تعليم األخالق البيئية بأن يعوض قصصا تعلم سلوكال بيئيال صحيحال.

 طريقة المختبر:-4-1-9
الي القلههب النههابض فههي بههرامج المختبههر كمهها هههو معههروف جههزء ال يتجههزأ فههي التربيههة البيئيههة وهههو بالتهه

الجمعيات األهلية لحماية البيئة. وفي تنميهة الهوعي البيئهي والتعلهيم البيئهي يمكهن اسهتخدام المختبهر 
علههى نطههاق واسههع فههي فحههص عينههات البيئههة ونماذجههها. كمهها يمكههن دراسههة عناصههر البيئههة بنوعيههها 

تعليم البيئي ينبغي أال يقتصر على الفيزيائي والحيوي. ولكي يحقق المختبر أهدافه المنشودة في ال
الههههدور التوضههههيحي فههههي تعلههههم موضههههوعات البيئههههة، بههههل ينبغههههي أن يتعههههداه إلههههى الههههدور االستقصههههائي 
)االستكشههافي( الههذي يههتعلم المههواطن مههن خاللههه مفههاهيم البيئههة وعلههم البيئههة، ويطبههق طههرق، الههتعلم 

 وعملياته، وينمي اتجاهاته وميوله واهتماماته البيئية.
تمكن المهههواطن مهههن إجهههراء النشهههاطات والتجهههارب المختبريهههة البيئيهههة، البهههد أن يتهههوافر لهههدى ولكهههي يههه

األخصائي االجتماعي عنصر الرغبة واالسهتعداد واالتجهاه )االيجهابي( والهدوافع لهذلك، وبالتهالي أن 
يكهههون األخصهههائي االجتمهههاعي ذا اتجاههههات بيئيهههة مختبريهههة إيجابيهههة نحهههو العمهههل المختبهههري البيئهههي 

 تها )و تطبيقاتها( البيئية الموفقة.ونشاطا
 طريقة التمثيليات:-4-1-12

يمكن في مجال تنمية الوعي البيئي عمل تمثيليات عن موضوعات مثل األمانة، والصدق، وحهب 
 الطيور، والحيوانات، والمحافظة على البيئة ومواردها.

 دور جمعيات حماية البيئة في التصور المقتري:-4-2
 ائي االجتماعي ومسؤوليته:أدوار األخص-4-2-1

إن دور األخصهههائي االجتمهههاعي األساسهههي ههههو نقهههل المعرفهههة البيئيهههة، وأن يكهههون علهههى درايهههة تامهههة 
بموضوع تخصصه ويتميز بالمهارة التامة نحو البيئة، فالتوعية تتضمن مساعدة الفرد على تحقيق 

 أقصى نمو فكري والبد للمعرفة أن تكون مستمرة .
االجتمهههاعي أيضهههال اعتبهههاره قائهههدال اجتماعيهههال وذلهههك لقيامهههه بهشهههباع حاجهههات  ومهههن أدوار األخصهههائي

الجماعههههة، كمههههها أنهههههه ينشهههههط الههههدوافع لهههههدى األفهههههراد ويحفهههههزهم علههههى المسهههههاهمة اإليجابيهههههة، كمههههها أن 
لألخصههائي االجتمههاعي النههاجح قيههادة ديمقراطيههة تههدرك فرديههة اإلنسههان وتعتبههره غايههة فههي حههد ذاتههه 
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واة وذلك لتجنب الصراعات التهي تهؤثر فهي تحقيهق الههدف، فالقيهادة ههي وتعامل الجميع على المسا
رشاد والقائد مطالب بالقيام بدور المرشد.  عملية توجيه وا 

ومن أدوار األخصائي االجتماعي كذلك، دوره عضوال في حماية البيئة وهي تتمتع باستقالل مهني 
ام بهههها، ومهههن أدواره أيضهههال تطهههوير ثقافهههة تههام وهنهههاك لهههوائح وتقاليهههد للمهنهههة البهههد مهههن إتباعههها وااللتهههز 

 مجتمعه والحفاظ عليها بل ومبتكر لها.
ويجههب أن يكههون ذا خبههرة ومعلومههات واسههعة ولههه القههدرة علههى حفههظ النظههام بههين المههواطنين، حتههى 
يهتمكن مههن التههأثير علههيهم، فيغيههر مههن شخصهيتهم ويصههقل سههلوكهم. ومههن منطلههق أن تنميههة الههوعي 

ألخصائيين االجتماعين  ، وبالرغم من صهعوبة أسهلوب معهين يتبعهه كهل البيئي هي مسئولية كل ا
األخصائيين االجتماعين  فهنه توجهد بعهض الخطهوط العامهة العريضهة التهي يجهب أن يسترشهد بهها 

 األخصائيين االجتماعين  عند  تنمية الوعي البيئي، نذكر منها:
 لها.اإلشارة إلى المصادر الطبيعية وطرق صيانتها وحسن استغال-1
توضهيح أن جميهع مظهاهر النشهاط البشهري لهها جهذورها المتأصهلة فهي المصهادر الطبيعيهة، كمهها -2

 أنها تعتمد عليها اعتمادال كليال.
إبراز الوقائع التاريخية التهي تهدل علهى سهوء اسهتغالل بعهض المصهادر ومها ترتهب أو قهد يترتهب -3

 على ذلك من  ثار اجتماعية.
 والتداخل بين اإلنسان وغيره من الكائنات الحية في البيئة. التأكيد على معنى الترابط-4
تصههحيح االعتقههاد الخههاط  عنههد الههبعض بهههأن المصههادر الطبيعيههة تعههد معينههال ال ينضههب مهمههها -5

 عبث بها اإلنسان.
التأكيههد علههى الصههلة بههين الجهههود التههي بههذلت فههي الماضههي والتههي تبههذل فههي الحاضههر للمحافظههة -6

 عية.على مصادر الثروة الطبي
 ووفقال لما سبق، يمكن تلخيص دور األخصائي االجتماعي في تنمية الوعي البيئي فيما يلي:

مناقشههة خطههط ومشههكالت الموضههوع البيئههي مههع زمالئههه األخصههائيين االجتمههاعيين وأيضههال مههع -1
 المواطنين كلما أمكن ذلك.

 تنظيم المواطنين في مجموعات عمل مع قدرات واهتمامات كل واحد منهم.-2
 إثارة اهتمامات المواطنين وجذبهم نحو البيئة عن طريق اختيار موضوعات تناسب أعمارهم.-3
 تنظيم زيارات حقلية )ميدانية( في أماكن قريبة من الحي.-4
 توفير األدوات الالزمة إلنجاز هذه الزيارات الحقلية.-5
 توجيه ومتابعة ومناقشة مجموعات المواطنين في جوالتهم.-6
 مجموعة لعرض مجهوداتها على بقية المجموعات. تشجيع كل-7
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تخطههيط جوانههب العمههل مههع المههواطنين، وتلخههيص نتههائج هههذا العمههل، وتنظيمههه باالعتمههاد علههى -8
 اقتراحات المواطنين.

دعوة متحدثين من خارج الحي أمثال: مسئول المياه والكهرباء والصرف الصحي ورجال البريهد -9
فيد المههههواطنين مههههن خبههههراتهم ومناقشههههيهم بخصههههوص البيئههههة ورجههههال الشههههرطة، وغيههههرهم بحيههههث يسههههت

 ومشكالتها وكيفية اإلسهام في إيجاد الحلول لها.
 برامج تعليمية لحماية البيئة:-4-2-2

إن البهههرامج التعليميهههة ههههي جميهههع الوسهههائط التهههي يسهههتخدمها األخصهههائي االجتمهههاعي فهههي الموقهههف 
للمههواطنين لجعههل درسههه أكثههر إثههارة وتشههويقال،  التعليمههي لتوصههيل الحقههائق، أو األفكههار، أو المعههاني

ولجعل الخبرة التربوية خبهرة حيهة، وهادفهة، ومباشهرة فهي نفهس الوقهت، ويمكهن حصهر دور الوسهائل 
 التعليمية في تحقيق األمن البيئي في اآلتي:

 تقليل الجهد، واختصار الوقت من األخصائي االجتماعي.-1
 تتغلب على اللفظية وعيوبها.-2
 في نقل المعرفة، وتوضيح الجوانب المبهمة، وتثبيت عملية اإلدراك. تساعد-3
 تثير اهتمام وانتباه الدارسين، وتنمي فيهم دقة المالحظة.-4
 تثبت المعلومات، وتزيد من حفظ التلميذ، وتضاعف استيعابه.-5
 تنمي االستمرار في الفكر.-6
 نامج.تقوم معلومات المواطن، وتقيس مدى ما استوعبه من البر -7
 تسهل عملية التعليم على األخصائي االجتماعي.-8
 تعلم بمفردها كالتلفاز، والرحالت، والمتاحف ... الخ.-9

 توضيح بعض المفاهيم المعينة للتعليم.-12
تساعد على إبراز الفروق الفردية بين المواطنين فهي المجهاالت اللغويهة المختلفهة، خاصهة فهي -11

 مجال التعبير الشفوي.
 عد المواطنين على التزود بالمعلومات العلمية، وبألفاظ الحضارة الحديثة الدالة عليها.تسا-12
 تتيح للمتعلمين فرصال متعددة من فرص المتعة، وتحقيق الذات.-13
 تساعد على إبقاء الخبرة التعليمية حية ألطول فترة ممكنة مع المواطنين.-14
 ذوق، وتعدل السلوك.تعلم المهارات، وتنمي االتجاهات، وتربي ال-15

 ويمكن تطبيق ذلك من خالل:
اسههتحداث األفههالم المتحركههة   حيههث تعههد السههينما والتليفزيههون مههن أحههدث الوسههائل التههي تصههور -1

 البيئة بمختلف مكوناتها.
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الهتعلم عهن طريههق العلهم: مثههل إجهراء التجههارب الزراعيهة وممارسههة األعمهال والحههرف السهائدة فههي -2
 ان والطيور واألسماك.البيئة، وتربية الحيو 

الصههور التعليميههة الثابتههة: وتشههمل الصههور الفوتوغرافيههة واألفههالم الثابتههة والصههور التعليميههة ذات -3
 المحتوى التعليمي الشامل لعناصر الموضوع المراد نقله إلى المتعلم.

الرسهومات الرسومات التعليمية: وتتكهون مهن الخهرائط التاريخيهة والجغرافيهة واللوحهات التعليميهة و -4
 والملصقات.

النمهههاذج والمجسهههمات: وتعتبهههر أكثهههر الوسهههائل التعليميهههة ارتباطهههال بحقهههائق األشهههياء والبديلهههة لهههها  -5
 حيث لتشمل واقع األشياء.

 برامج حماية البيئة :-4-2-3
إن نشاط برامج جمعيات حماية البيئة بوجه عام ركن مهم من أركان الجمعيهة ، وبالتهالي فههن كهل 

الجهود مهن أجهل العمهل لتحقيهق أههداف البرنهامج ، مهمها كهان نوعهها أو مسهتواها إنمها  ما يبذل من
يحتهههاج ذلهههك إلهههى نشهههاط الجمعيهههة، ومنهههه فههههن لههههذا األخيهههر أهميهههة كبهههرى باعتبارهههها أحهههد عناصهههر 
البرنامج ، هذا باإلضافة إلى أن نجاي األخصهائي االجتمهاعي والمهواطنين فهي تخطهيط وتنفيهذ أي 

يحهههدث علهههى المسهههتوى المتوقهههع، إال مهههن خهههالل وضهههع كافهههة عناصهههر البهههرامج  نشهههاط ال يمكهههن أن
األخرى موضع اعتبهار، وههي تفهاعالت ترمهي فهي النهايهة إلهى إنجهاز أههداف البرنهامج. إن النشهاط 

 الذي يمكن القيام به في مجال تنمية الوعي البيئي، البد أن:
 يأتي معتمدال على مبادا وردت في فلسفة البرنامج.-1
 تمد على مادة علمية متضمنة في الئحة الجمعية.يع-2
 يجد القبول والتشجيع من األخصائي االجتماعي.-3
 يجد القبول والتشجيع من القيادات االجتماعية األخرى.-4
 توجد مجاالت التطبيق والممارسة في البيئة المحلية.-5
 يكون موضع تقدير من جانب األخصائي االجتماعي.-6
 كل متعلم. ينعكس على درجات-7
 يكون مالئمال للمستويات العمرية للمتعلمين.-8
 يعتمد على العمل الجماعي الذي يشارك فيه األخصائي االجتماعي تالميذه.-9

 يقوم على أساس تحديد األدوار والمسئوليات.-12
 يخضع للتقويم المستمر من جانب المتعلم واألخصائي االجتماعي.-11

فههي مجههال تنميههة الههوعي البيئههي شههأنه شههأن النشههاط الههذي يطالههب مهن ذلههك، يتضههح أن أمههر النشههاط 
األخصههائيون االجتمههاعيون بممارسههته داخههل الحههي وخارجههه سههواء كجههزء مههن البههرامج، أو كأنشههطة 

 مصاحبة للبرامج.
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ويشههكل هههذا الجانههب مههن األنشههطة خاصههة بههرامج حمايههة البيئههة  فههي الحههي مههن خههالل إنشههاء نههواد 
ي من الوسائل التنشيطية الستقطاب المواطنين خارج الحي، ويتمثل دور للبيئة، وتمكين هذه النواد

الجمعيهههة فهههي تهههوفير الظهههروف والوسهههائل للمهههواطن المتطهههوع ضهههمن نشهههاط ههههذه األنديهههة مهههن القيهههام 
 بأنشطة فكرية ويدوية فردية وجماعية تتكامل مع المفاهيم والمضامين البيئية ..

ية الوعي البيئي تحتاج إلى تخطيط سليم، شأنها في ذلك وتجدر اإلشارة أن األنشطة المتعلقة بتنم
شأن أي جهد يقوم به األخصائي االجتماعي في مجال تنفيذ برنامج الجمعية ، وهذا يعنهي أن مها 
يقوم به األخصائي االجتماعي ، ولكن البد أن يكون مسهتندال إلهى الدراسهة العمليهة والتفكيهر السهليم 

 باآلتي: واألخصائي االجتماعي هنا مطالب
دراسة البرامج التي يتولى مسئولية تنفذيها   دراسة تحليليهة نقديهة، يتعهرف مهن خاللهها النهواحي -1

 البيئية المتضمنة بها.
الوصههول إلههى قههرار بشههأن مهها يحتههاج منههها إلههى الدراسههة النظريههة القبليههة، ومهها يحتههاج منههها إلههى -2

 دراسة تطبيقية من خالل أنشطة معينة.
 لنشاط المناسبة، والتي يمكن القيام بها  .تحديد أشكال ا-3
 مناقشة تلك األنشطة مع المواطنين واإلطالع على أفكارهم وتصوراتهم بهذا الخصوص.-4
 وضع تصور شامل يقوم على المشاركة الجماعية بينه وبين المواطنين.-5
 االختيار الجماعي لعدد مناسب من البرامج ، التي يمكن تنفيذها  .-6
 زمنية لتنفيذ ما تم اختياره من تلك البرامج. وضع خطة-7
 تحديد التخصصات المتلفة التي يحتاج إليها الفريق من كل نشاط من البرامج المختارة.-8

ونظرال لألهمية التي تكتسبها البرامج البيئية فهن عمليهة تنفيهذها تحتهاج إلهى عهدة إجهراءات أساسهية، 
 وهذه اإلجراءات هي:حتى يمكن أن تتحقق هذه البرامج أهدافها، 

قيهههام األخصهههائي االجتمهههاعي بدراسهههة اسهههتطالعية أوليهههة لمجهههال الدراسهههة لتحديهههد مههها سهههيراه ومههها -1
سيدرسههه المههواطنين، وتحديههد المكههان الههذي سههيتم فيههه تنفيههذ البرنههامج وقدرتههه االسههتيعابية للمههواطنين 

كله في بطاقة خاصة وتحديد مدى تعرض المواطنين لألخطار أو المشكالت، ويقوم بتسجيل هذا 
 تعد لهذا الغرض.

حصههر جميههع مصههادر المعلومههات والبيانههات التههي سههيحتاج إليههها المههواطنين فههي مرحلههة التنفيههذ -2
وكذلك مدى مالئمة هذه المصادر لمستويات المواطنين، وما يمكن أن تضهيفه إلهى المهادة العلميهة 

 المتاحة في البرامج البيئية.
 ستفادة من مضامين مختلف البرامج البيئية .النظر في مدى إمكانية اال-3
تحديهههد المصهههادر البشهههرية التهههي قهههد يلجهههأ إليهههها المهههواطنين مهههن أجهههل الحصهههول علهههى معلومهههات -4

 متصلة بموضوع البرامج البيئية.
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تحديد مدى الحاجة إلى البرامج البيئيهة داخهل الحهي مكملهة للنشهاط، الهذي سهيقوم بهه المهواطنين -5
 نية االستغناء بأحدهما عن اآلخر.خارج الحي ومدى إمكا

إعهههداد البطاقهههات والقهههوائم والسهههجالت الالزمهههة، التهههي تحتهههاج إليهههه البهههرامج البيئيهههة الهههذي سهههيقوم -6
 المواطنين بتنفيذها.

تحديد األدوار والمسهئوليات ومناقشهتها مهع المهواطنين، وقهد يكهون ذلهك فهي شهكل مجموعهات أو -7
 أفراد حسب طبيعة النشاط .

مناسههبة للتقههويم المرحلههي للجهههود المبذولههة فههي النشههاط، مههع التركيههز علههى أسههلوبي  وضههع خطههة-8
 التقويم الذاتي والتقويم الجماعي.

وضع خطة مناسبة للتقويم الختامي البهرامج البيئيهة ، بحيهث يشهارك فيهه الجميهع مهع مراعهاة أن -9
 البرامج البيئية.يكون التقويم في كل مرحلة من مراحل العمل في إطار األهداف المحددة 

 توصيات الدراسة: -تاسعال :
ضههرورة االهتمههام بههاألمن البيئههي فههي مراحههل التعلههيم كافههة وتوسههيع نطههاق تنميههة الههوعي البيئههي  -1

 بطريقة يمكنها من مقابلة احتياجات التنمية البشرية.
تبارها من أههم البد من االهتمام بتنمية الوعي البيئي في جميع مراحل التعليم العام والعالي باع-2

 دعائم األمن البيئي.
ضههرورة تطههوير التشههريعات البيئيههة لتناسههب الههزمن الحههالي، فكثيههر مههن المخالفههات التههي ترتكههب -3

ضههد البيئههة اليههوم لههم يكههن المشههروع فههي الوقههت السههابق قههادر علههى تصههور ضههررها البههال  وذلههك مههع 
زيهادة األضهرار الهائلهة التهي تحهدث  زيادة تسارع التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي أدى بدوره إلى

 للبيئة نتيجة هذه المخالفات.
زيهههادة محاولهههة التوعيهههة بالمشهههكالت البيئيهههة عهههن طريهههق وسهههائل اإلعهههالم المختلفهههة، والمهههؤتمرات -4

 والندوات بصورة مستمرة.
سههن القههوانين الرادعههة التههي تحههد مههن سههلوك المتجههاوزين علههى التههوازن البيئههي والههذي يعرضههون -5

إلى الخطر بتلوثها سهواء بهدخان المصهانع أو السهيارات الهذين يلقهون فهي الطهرق والمسهاحات  البيئة
 العامة والمناطق المدنية.

ضههرورة تكثيههف البههرامج البيئيههة وبمهها يتناسههب مههع أسههس تنميههة الههوعي البيئههي المعمههول بههها فههي -6
عيهات حمايهة البيئهة العالم، ومن ذلك أن يكون موضوع البيئة متضمنال ومتهداخالل ضهمن أههداف جم

 وأن ال يكون منفصالل عنها كموضوع مستقل.
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