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  :مقدمة 
تعـــد مرحلـــة الشـــباب مـــن المراحـــل العمريـــة التـــي تتميـــز بالقابليـــة للنمـــو فـــي النـــواحي 
الجسمية والعقلية واالجتماعيـة والنفسـية والتعليميـة وٕالـى جانـب القـدرة علـى االبتكـار والمشـاركة 
الفعالــة فــي كــل القضــايا التــي تهــم مجتمعــاتهم، فأصــبح الشــباب يمثــل مركــز اهتمــام البــاحثين 

  ه المحوري في العملية التنموية ألي مجتمع.لدور 
نــــه( ومـــن ذلــــك وحتـــى يـــتمكن الشــــباب مـــن القيــــام بـــدوره فـــإن المجتمــــع المســـؤول ع

  ، مطالب بتنشئته وتأهيله بصورة سليمة تتناسب والدور المنوط به.المجتمع الوالدان)
أن الشــباب  مــن أفــراد المجتمــع، إال كثيــرولعــل مشــاكل البيئــة أصــبحت اليــوم الشــغل الشــاغل ل

يبقــى مــن أكثــر فئــات المجتمــع تــأثيرا وتــأثرا بهــا فالشــباب مــن خــالل ممارســاته يمكــن أن يضــر 
لهــذا الحــد مــن التــدهور. غيــر أن الشــباب بإمكانــه  ةب المباشــر اســباأل منبالبيئــة، بــل ذلــك هــو 

حصـل علـى تكـوين وٕاعـداد  ذاالتقليل من حدة هذا التدهور والقضاء على أهم مشـاكل البيئـة، إ
الوالدين فى حسن تصرفهما مع البيئـة  حمناسب  لهذا الدور خالل مرحلة تنشئته، كما أن نجا

  21ص 2003 .سامية الساعاتي حماية البيئة. فىساعد ي أمام األبناء  
الشـــباب نحـــو البيئـــة، وجـــب أن يراعـــى فيـــه  ســـلوكإال أن األســـلوب المتبـــع فـــي عمليـــة تكـــوين 

المشـــكلة ووضـــع اســـتراتيجية عالجهـــا (أو حلهـــا) وتقـــويم األســـلوب العلمـــي القـــائم علـــى تحديـــد 
  مراحل هذه األخيرة.

القيـام بمهامـه تجـاه البيئـة ألسـباب موضـوعية وأخـرى خارجـة ب مـأموراويبقـى الشـباب 
كالممارســات البيئيــة للوالــدين  عــن نطاقــه تكــون فــي غالبهــا راجعــة إلــى الظــروف المحيطــة بــه

     .البيئية عندهما وعدم وضوح المشاركة
مــــن أهــــم الجماعــــات المرجعيــــة المســــئولة عــــن تربيــــة الجيــــل وتقويمــــه  الوالديــــةتعــــد 

 البيئــةواالرتقــاء بــه إلــى مســتويات ترتقــي إلــى طبيعــة التحــديات واألخطــار التــي تهــدد اســتقرار 
إلـــى تعميـــق المســـئولية  الوالديـــةوأمنهـــا وتنميتهـــا وحاضـــرها ومســـتقبلها، وتهـــدف عمليـــة التربيـــة 

نــاء، تلــك المســؤولية التــي تجعلهــم مــدركين للمهــام والواجبــات التــي تنــاط بهــم، ة عنــد األببيئيــال
مســـتوعبين لطبيعـــة المرحلـــة الحضـــارية التاريخيـــة التـــي يمـــر بهـــا مجـــتمعهم، مســـلحين بـــالوعي 

ي الــذي يمكــنهم مــن درء األخطــاء ومواجهــة الصــعاب وملمــين بماهيــة مــا ينتظــره المجتمــع بيئــال
ة وعطـــاءات غيــر محــدودة تضــمن مســيرة المجتمــع نحـــو مــنهم مــن أعمــال وتضــحيات جســيم

  تحقيق أهدافه العليا.
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عنـد أبنائهـا منـذ السـنوات المبكـرة  الوالديـةة التي ينبغي أن تنميها بيئيإن المسؤولية ال
هـذه العمليــة التـي تتكـون مـن مراحــل نظاميـة كـل مرحلــة  الوالديـةلحيـاتهم تكـون عمليـة التنشــئة 

ة ولعب األدوار الوظيفيـة وبلورتهـا فـي شخصـياتهم بيئياشئة المهارات الفي تعليم الن منها تسهم
واكتســـاب القـــيم الحميـــدة ونبـــذ الســـلوكيات والقـــيم الضـــالة، المنحرفـــة، والتمـــرس علـــى األعمـــال 

 الوالديـة الجيدة وأدائها على نحو ينمي المجتمـع ويمكنـه مـن بلـوغ األهـداف المتوخـاة علمـًا بـأن
يـة عنـد األبنـاء بـل هنـاك لبيئحـدها مناطـة بمهمـة بلـورة المسـؤولية اكمؤسسة اجتماعيـة ليسـت و 

المدرســة وجماعــة األصــدقاء والنــادي  األســرة و مؤسســات أخــرى تســهم فــي هــذه العمليــة، وهــي
ودور العبـــادة ووســـائل األعـــالم والبيئـــة االجتماعيـــة المتمثلـــة فـــي هـــذه المؤسســـات التـــي تعمـــق 

كائنـًا اجتماعيـًا يسـتجيب للمـؤثرات البيئيـة ويخضـع  هنـعند األبنـاء حتـى تجعـل م بيئىالوعي ال
ألحكامها ونظمها وان التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات ينبغي أن يكون موجودًا عند قيام 

يـة عنـد الناشـئة لكـي تكـون هـذه المفـردات موحـدة بيئهذه المؤسسات بزرع مفردات المسـؤولية ال
 ,   Dylis, Ann M   (  ة.بيئيـم وعالقـاتهم الوفاعلـة فـي التـأثير علـى قـيمهم وممارسـا تهـ

2003p43       (  
يـــة الســـليمة بيئدورًا كبيـــرا لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة فـــي عمليـــة التنشـــئة ال الوالديـــةوتلعـــب 

واإلشباع العاطفي والتأثير على شخصية الطفل والعمل على تـدعيم المعـايير المرتبطـة بـأدوار 
ي المتمثل بقيود وقواعـد بيئركة باإلضافة إلى الضبط الالسلوك وتثبيت المعتقدات العامة المشت

بمـــا يتناســـب مـــع قـــيم المجتمـــع بحيـــث تحـــول هـــذه القـــيم مـــن  الوالديـــةمنظمـــة للســـلوك تمارســـه 
  ارتكاب األبناء لالنحرافات.

السلبي للتنشئة يلعب أيضًا دور كبير في عدم إخضاع األبناء للقواعـد البيئىن التأثير إ
ابتهم للمؤثرات البيئية السيئة، فضعف أساليب التنشئة األسـرية والجهـل المنظمة للسلوك واستج

باألســاليب الصــحيحة والســليمة فــي تنشــئة األبنــاء يــؤدي إلــى تــدمير وٕافســاد عقــولهم، كمــا أن 
ضــعف اإلمكانـــات الماديــة واالجتماعيـــة والثقافيــة عنـــد األســرة تجعلهـــا غيــر قـــادرة علــى تربيـــة 

يـة لـديهم، إذ تضـعف هـذه اإلمكانـات دور األسـرة فـي عمليـة بيئال األبناء وزرع قيمـة المسـؤولية
يــة وتطلــق العنــان للجماعــات األخــرى وخاصــة جماعــة اللعــب فــي التــأثير الســيئ بيئالتنميــة ال

علـــى ســـلوك األبنـــاء وعالقـــاتهم وقـــيمهم. فالتنشـــئة األســـرية عمليـــة لهـــا أهميـــة ودور كبيـــر فـــي 
 يـــة التـــي تحقـــق النتيجـــة المرجـــوةبيئت والخصـــائص الالقـــيم واالتجاهـــاالســـلوك و  إكســـاب األبنـــاء

  . منها
, 2007p23                                                                  Helkenn, Jennifer  
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        مشكلة الدراسة .

 ةتربيـالة التى يتبعها الوالدين فـى فى معرض الحديث عن سلوك الشباب البيئى والتنشئة البيئي
  ألبنائهم تتبلور مشكلة الدراسة فى التساؤالت التالية:

هــل توجــد عالقــة إرتباطيــة موجبــة و دالـــة إحصــائيًا بــين متغيــر النظافــة الشخصــية و متغيـــر 
  السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة ؟

متغيـر تنميـة الـوعي البيئـي لـدى األبنـاء هل توجد عالقة إرتباطية موجبة و دالة إحصائيًا بـين 
  و السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة ؟

هــل توجــد عالقــة إرتباطيــة موجبــة و دالــة إحصــائيًا بــين متغيــر غــرس القــيم البيئيــة و متغيــر 
  السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة ؟

يــــر التشــــجيع و المشــــاركة فــــي هــــل توجــــد عالقــــة إرتباطيــــة موجبــــة و دالــــة إحصــــائيًا بــــين متغ
  األنشطة التطوعية لخدمة البيئة و متغير السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة ؟

ـــاء و  ـــة إحصـــائيًا بـــين متغيـــر التنـــاقض بـــين قـــول اآلب ـــة ســـالبة ودال هـــل توجـــد عالقـــة إرتباطي
  سلوكهم و متغير السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة ؟

رتباطية موجبة و دالة إحصائيًا بين متغير تعـديل السـلوك البيئـي الخـاطئ و هل توجد عالقة إ
ـــــدعيم الســـــلوك البيئـــــ ـــــدى العينـــــة الكليـــــة للدراســـــ يت ؟            ةااليجـــــابي و متغيـــــر الســـــلوك البيئـــــي ل

هل توجد عالقـة إرتباطيـة موجبـة و دالـة إحصـائيًا بـين متغيـر احتـرام الملكيـة العامـة و متغيـر 
  لدى العينة الكلية للدراسة ؟  السلوك البيئي

لـى متغيـر التنشـئة البيئيـة؟ هل توجد فروق دالـة إحصـائيًا بـين عينـة الريـف و عينـة الحضـر ع
  ؟          ة الحضر على متغير السلوك البيئيهل توجد فروق دالة إحصائيًا بين عينة الريف و عين

      أهداف الدراسة :

هــا ذات قيمــة علميــة، والهــدف مــن الدراســة يفهــم إن لكــل دراســة هــدف أو غــرض يجعل       
عــادًة علــى أنــه الســبب الــذى مــن أجلــه قــام الباحــث باعــداد هــذه الدراســة و البحــث العلمــى هــو 

محمـد شـفيق  (الذى يسعى إلى تحقيق أهداف عامة غير شخصية ذات قيمة و داللـة علميـة .
  :55) ص1998
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  تهدف الدراسة الحالية إلى .

إرتباطية موجبـة و دالـة إحصـائيًا بـين متغيـر النظافـة الشخصـية و متغيـر التعرف على عالقة 
  السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة.

التعــرف علــى عالقــة إرتباطيــة موجبــة و دالــة إحصــائيًا بــين متغيــر تنميــة الــوعي البيئــي لــدى 
ة إرتباطيـة موجبـة و األبناء و السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة.    التعرف على عالقـ

ـــة  ـــة الكلي ـــدى العين ـــة و متغيـــر الســـلوك البيئـــي ل ـــيم البيئي ـــين متغيـــر غـــرس الق ـــة إحصـــائيًا ب دال
  . للدراسة

التعــرف علــى عالقــة إرتباطيــة موجبــة و دالــة إحصــائيًا بــين متغيــر التشــجيع و المشــاركة فــي 
  كلية للدراسة.األنشطة التطوعية لخدمة البيئة و متغير السلوك البيئي لدى العينة ال

التعــرف علــى عالقــة إرتباطيــة ســالبة ودالــة إحصــائيًا بــين متغيــر التنــاقض بــين قــول اآلبــاء و 
  سلوكهم و متغير السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة.

التعــــرف علــــى عالقــــة إرتباطيــــة موجبــــة و دالــــة إحصــــائيًا بــــين متغيــــر تعــــديل الســــلوك البيئــــي 
  .ةااليجابي و متغير السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراس يئالخاطئ و تدعيم السلوك البي

التعـــرف علـــى عالقـــة إرتباطيـــة موجبـــة و دالـــة إحصـــائيًا بـــين متغيـــر احتـــرام الملكيـــة العامـــة و 
  متغير السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة.

ر التنشـــئة التعـــرف علـــى فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين عينـــة الريـــف و عينـــة الحضـــر علـــى متغيـــ
  البيئية.              

التعـــرف علـــى فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين عينـــة الريـــف و عينـــة الحضـــر علـــى متغيـــر الســـلوك 
  البيئي.                                                         

  تصميم مقياس للتنشئة البيئة للوالدين . تصميم مقياس للسلوك البيئى .

         أهمية الدراسة :

إن لكل دراسة أكاديمية أهميتها التى تدفع الباحث لسبر اغوارها، ومحاولة التوصل إلى نتـائج 
تجيــب علــى تســاؤالته، ويكــون طريقــه فــى ذلــك األدوات المختلفــة للبحــث العلمــى ومناهجــه مــع 
اســتخدامها بطريقــة علميــة موضــوعية، والبحــث العلمــى فــى علــم االجتمــاع يســعى إلــى تحقيــق 

ســيين :أولهــا نظــري، والثـاني عملــي، والهــدف النظــري :يـتم مــن خاللــه التعــرف علــى هـدفين رئي
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طبيعـــــة الحقـــــائق والعالقـــــات االجتماعيـــــة، والـــــنظم االجتماعيـــــة،اما الهـــــدف العملـــــى :فـــــيمكن 
االستفادة منه فى وضع خطـة لالصـالح علـى اسـاس سـليم وفـق مـا يرتضـيه التطـور الطبيعـى 

  ]99-98  1982للمجتمع. [عبد الهادى الجوهرى, 

  تتحدد أهمية هذه الدراسة فى جانبين  نظرى وتطبيقى

                                                                          أما الجانب النظرى فهو :

إلقــاء الضــوء علــى العالقــة ســواء كانــت اإليجابيــة أو الســلبية بــين الممارســات البيئيــة للوالــدين 
  ية أو التربية البيئية ) والسلوك البيئى لدى األبناء .(التنشئة البيئ

      :أما الجانب التطبيقى فهو

التـي يتبعهـا األبـاء فـي تنشـئة  الممارسـات البيئيـة للوالـدينألقاء الضوء على بعض أنـواع  - 1
و التي قد تؤدى آلي اضـطرابات سـلوكية عنـد األبنـاء , ممـا يجعلنـا  –كما يدركونها  –أبنائهم 
  . فهما لعوامل التنشئة الوالدية آلتي تعرض لها هؤالء األبناء اكثر

  السلوك البيئ لألبناءوانعكاساتها علي  الممارسات البيئية للوالدينأهمية معرفة  -2

                                            في العينة المدروسة السلوك البيئ لألبناء أهمية معرفة -3

  الممارسات البيئية للوالدين و السلوك البيئ لألبناء  ة بينأهمية معرفة العالق -4

إلقـــاء الضـــوء أمـــام مؤسســـاتنا االجتماعيـــة ســـواء كانـــت أســـرة أو أســـرة بديلـــة علـــي بعـــض  -5
  الناتجة من المعاملة الخاطئة ات البيئية ألبنائهمالسلوكي

المقترحـات  أن النتائج التي قد تسـفر عنهـا هـذه الدراسـة يمكـن أن تسـهم فـي وضـع بعـض -6
والتربـــوى لمواجهـــة والحلـــول التـــي يمكـــن االســـتفادة منهـــا فـــي اإلرشـــاد النفســـي واألســـري 

  السلوك البيئى الخاطئ للشباب.  

التنشـــــئة البيئيـــــة أو الممارســـــات  أهميـــــةالخـــــروج بتوصـــــيات ومقترحـــــات عمليـــــة عـــــن أكثر  -7
يئــى وهــذا ســوف الســلوكية البيئيــة تــأثيرا علــى غــرس وتــدعيم وترســيخ وتقويــة الســلوك الب

.                                                                                             يستنتج من نتائج البحث

البيئيـــة، ممـــا قـــد يفيـــد مخططـــى المنـــاهج ومنفـــذيها لبنـــاء التنشـــئة  تقـــدم مقياســـا لقيـــاس قـــد -8
                                                                                                وتصميم أدوات التقويم.
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، قــد يســتعين بهــا مخططــو المنــاهج فــى عمليــات  مقياســا للســلوك البيــئ للشــباب  تقــدم قــد -9
                                                                 البيئية. فى التربيةتخطيط وبناء وتطوير مناهج العلوم 

، ومواصـلة ه، وتدريبه إلـى ضـرورة إعـدادالشباب تنبه القائمين على مؤسسات إعداد  قد -10
   البيئية بصفة خاصة. تربيةتدريبه أثناء الخدمة على إدارة وتنفيذالعلمية بصفة عامة، وال

تــدريس التربيــة البيئيــة بصــفة  تفــتح المجــال أمــام بحــوث ودراســات أخــرى فــى ميــدان قــد -11
    البيئي فى المراحل التعليمية المختلفة. السلوكعامة، والعلوم بصفة خاصة لتنمية 

       الدراسة حدود

الممارسـات البيئيـة للوالـدين وعالقتهـا بالسـلوك البيئـى  هـو الدراسـة موضـوع لمـا كـان
  :باآلتي تتحدد الحالية الدراسة فإن لذلك ،لدى الشباب

      .فيه تبحث الذي لموضوعبا -1

           واإلناث الذكور،شباب الحضر(مركز ومدينة أجا)  من وهم :فيها المستخدمة العينة -٢
                                                                                  .)سنة 30-١5 بين ما أعمارهم - (

                                           .)سنة 30-١5 بين ما أعمارهم - (واإلناث ر،الذكو  والريف(قرية صهرجت الصغرى)
                                     .الدراسة في المستخدمة ياسبالمق تقاس كما الممارسات البيئية للوالدين -٣
                                          .لدراسةا في المستخدم المقياسب يقاس كما السلوك البيئ متغير -٤
                                                                           .المقاييس فيها تطبق التي الزمنية الفترة -٥

  .سابقا المذكورة بحدودها ترتبط منها واالستفادة الدراسة هذه نتائج تعميم إمكانية فإن ولذلك

  اقشة النتائج وتفسيرها:من

بينـــت نتيجــــة الدراســــة عــــدم وجــــود عالقــــة إرتباطيــــة دالــــة إحصــــائيًا بــــين متغيــــر النظافــــة  -1
  الشخصية و متغير السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة.

أوضحت نتيجة الدراسة وجود عالقـة إرتباطيـة موجبـة و دالـة إحصـائيًا بـين متغيـر تنميـة  -2
األبنــاء و الســلوك البيئــي لــدى العينــة الكليــة للدراســة و كــان معامــل الــوعي البيئــي لــدى 

  0.01االرتباط دال إحصائيًا عند 
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أوضحت نتيجة الدراسة عدم وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين متغيـر غـرس القـيم  -3
  البيئية و متغير السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة. 

جود عالقة إرتباطية موجبة و دالة إحصائيًا بين متغير التشـجيع و بينت نتيجة الدراسة و  -4
المشاركة في األنشطة التطوعية لخدمة البيئـة و متغيـر السـلوك البيئـي لـدى العينـة الكليـة 

    0.01للدراسة و كان معامل االرتباط دال إحصائيًا عند 

ـــة إح -5 ـــين متغيـــر أشـــارت نتيجـــة الدراســـة إلـــى وجـــود عالقـــة إرتباطيـــة ســـالبة ودال صـــائيًا ب
التناقض بين قول اآلباء و سلوكهم و متغير السـلوك البيئـي لـدى العينـة الكليـة للدراسـة و 

    0.01كان معامل االرتباط دال إحصائيًا عند 

أوضـــحت نتيجـــة الدراســـة عـــدم وجـــود عالقـــة إرتباطيـــة دالـــة إحصـــائيًا بـــين متغيـــر تعـــديل  -6
االيجــابي و متغيــر الســلوك البيئــي لــدى  يبيئــالســلوك البيئــي الخــاطئ و تــدعيم الســلوك ال

تتأكـــد الحاجـــة أمـــام تنـــامي الســـلوك البيئـــي المنحـــرف إلـــى رســـائل  العينـــة الكليـــة للدراســـة.
تربويـــة تـــنهض بهـــا مؤسســـات التربيـــة، الوالديـــة، واألســـرية، والنظاميـــة، وغيـــر النظاميـــة، 

مـــي والجانـــب التعليمـــي للتربيـــة علـــى القـــيم التـــي تعـــزز التكامـــل بـــين الجانـــب التربـــوي القي
المعرفــي لتعزيــز األخالقيــات البيئيــة الحاميــة لســالمة وصــالح البيئــة، ويقتضــي هــذا البعــد 
التربوي القيمي في تعامل اإلنسان مع البيئة العمل على محاربة األمية البيئية مـع األميـة 

مـن الـداخل األبجدية، والوظيفية والحضارية، ولن تتحقق هذه الغايات إذا لم يبن اإلنسان 
بفعل التربية، ويربى على السلوك السليم نحو بيئتـه اسـتنادًا إلـى فلسـفة التغييـر اإلسـالمية 

)، كمـــا 11:(الرعـــد إّن اهللا ال يغيـــر مـــا بقـــوم حتـــى يغيـــروا مـــا بأنفســـهمفـــي قولـــه تعـــالى: 
يقتضــــي دمــــج مفــــاهيم البيئــــة فــــي المنــــاهج التعليميــــة والبــــرامج اإلعالميــــة لتحقيــــق هــــذه 

  ت.الغايا

أظهرت نتيجة الدراسـة وجـود عالقـة إرتباطيـة موجبـة و دالـة إحصـائيًا بـين متغيـر احتـرام  -7
الملكية العامة و متغير السلوك البيئي لدى العينة الكلية للدراسة و كان معامـل االرتبـاط 

  : 0.05دال إحصائيًا عند 

عينـة الحضـر علـى  أظهرت نتيجة الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين عينة الريـف و -8
أن  مماســــبق يتضــــح متغيــــر التنشــــئة البيئيــــة و كانــــت الفــــروق لصــــالح عينــــة الحضــــر.

  الحضر له توجه بيئ عن الريف 
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أوضــحت نتيجــة الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين عينــة الريــف و عينــة الحضــر  -9
    على متغير السلوك البيئي و كانت الفروق لصالح عينة الحضر.

  

  : ت الدراسةتوصيا     

  في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يوصي الباحث بما يلي:        

االهتمـــام بتـــوفير األدلـــة والمراجـــع المتخصصـــة فـــي مجـــال التربيـــة البيئيـــة التـــي تســـاعد  .1
الطــــالب المعلمــــين علــــى تــــدريس الموضــــوعات البيئيــــة والمصــــادر الطبيعيــــة الشــــباب و 

      هاراتهم، وتزيد من فاعلية التدريس.بصورة صحيحة وواضحة بحيث تنمي م

ـــــدريس  .2 ـــــد ت ـــــة المختلفـــــة التـــــي يمكـــــن اســـــتخدامها عن ـــــوفير الوســـــائل التعليمي االهتمـــــام بت
الموضـــوعات البيئيـــة المختلفـــة، خاصـــة األفـــالم، واللوحـــات، والخـــرائط، والرســـوم البيانيـــة 

البيئيـــة التـــي تبـــرز خطـــورة المشـــكالت البيئيـــة ومظـــاهر التلـــوث البيئـــي، وكـــذلك اآلثـــار 
والعــالم، وذلــك بنــاء علــى مــا لــوحظ  مصــر الناجمــة عــن األنشــطة البشــرية المختلفــة فــي

  أثناء الدراسة الميدانية من نقص واضح في هذه الوسائل.

االهتمام بتبسـيط القضـايا والمشـكالت البيئيـة المعقـدة والمتداخلـة، واالبتعـاد قـدر اإلمكـان  .3
الهتمــام بــالكيف، والتركيــز علــى توضــيح عــن التوســع الكمــي فــي حجــم المعلومــات دون ا

العالقــات المتداخلــة بــين اإلنســان والبيئــة واتخاذهــا محــورًا للدراســة كلمــا أتيحــت الفرصــة 
المعلــم، بحيــث يصــبح أكثــر فهمــًا لهــذه  شــبابلــذلك بغــرض الوصــول إلــى إعــداد نــاجح لل

  العالقات وأكثر نفعًا للبيئة.

ب والمراجـع والمجـالت التـي تتنـاول قضـايا البيئـة بالكتـ ات العامة مكتبالاالهتمام بتزويد  .4
ومشــكالتها علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والــدولي، لمــا لــذلك مــن أهميــة لفهــم قضــايا 
البيئــة وزيــادة فاعليــة منــاهج التربيــة البيئيــة، وبالــذات فــي مجــال إنجــاز البحــوث والتقــارير 

عـدم تـوفر هـذه الكتـب  وحظ أثنـاء الدراسـة، حيـث لـ شـبابوالملخصات التي يكلف بهـا ال
  والمراجع والمجالت المتخصصة.

االهتمـــام بـــدعم األنشـــطة التعليميـــة المصـــاحبة للتربيـــة البيئيـــة، كالزيـــارات الميدانيـــة فـــي  .5
البيئة المحلية، سواء الطبيعية أو المشيدة، واتخاذها معمًال للدراسة الحقلية، التـي بـدورها 

  مر الذي أكدته نتائج الدراسة الحالية.تعزز جوانب التعلم البيئي وتثريه، األ
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المعرفية والمهارية عند إعداد  وإلى جانب الجوانب الوجدانية السوكية االهتمام بالجوانب .6
وتصــميم المنـــاهج والوحـــدات الدراســـية فـــي التربيــة البيئيـــة، وذلـــك ألن الجوانـــب المعرفيـــة 

  اإليجابي نحو البيئية. السلوكوحدها ال تكفي إلكساب 

ترمــي إلــى التعريــف بالتربيــة البيئيــة وأهميتهــا فــي  شــبابم بعقــد دورات تدريبيــة للاالهتمــا .7
حمايـــة البيئـــة، وتزويـــدهم بـــالخبرات التعليميـــة المناســـبة، والتـــي تســـهم بـــدورها فـــي عـــالج 
القصـــور النـــاجم أثنـــاء إعـــدادهم فـــي مجـــال التربيـــة البيئيـــة، وصـــوًال إلـــى تحقيـــق أهـــداف 

  التربية البيئية.

علـى اسـتخدام طـرق واسـتراتيجيات  الشـباب فـى مراحـل التعلـيم المختلفـةدريب االهتمام بت .8
حديثة تالئم تقديم التربية البيئية للطالب، وتستثير دافعيـتهم لتنميـة المفـاهيم واالتجاهـات 

  البيئية، مثل طريقة المناقشة، وحل المشكالت، والدراسات الميدانية 

يثـة فـي التقـويم، بحيـث ال تركـز فقـط علــى ضـرورة التركيـز علـى اسـتخدام األسـاليب الحد .9
الطـــرق التقليديـــة، التـــي تعتمـــد علـــى الحفـــظ واالســـتظهار، وٕانمـــا ينبغـــي أن تركـــز أيضـــًا 

فــي  الشــبابوبدرجــة أساســية علــى المســتويات المعرفيــة المختلفــة، التــي تقــيس مشــاركة 
 و السوكية المجاالت المعرفية، والوجدانية، والمهارية

ل دورات للتثقيـــف والــوعى البيئـــى للوالــدين حتـــى يثنــى لهمـــا القيـــام ضــرورة اإلهتمـــام بعمــ .10
 بتنشئة أبنائهما تنشئة بيئية سليمة.

 اإلهتمام بدفع الشباب لإلشتراك فى األنشطة التطوعية لخدمة البيئية  . .11

 .التنشئة البيئيةب لتثقيفهم وتوعيتهم الريفعمل دورات تدريبية بيئية  لشباب  .12

 ف والعمل على تعليمهم السلوك البيئى األمثل .ضرورة إرشاد شباب الري .13

 وأخالقيات البيئة لدى الشباب .غرس القيم البيئية العمل على  .14

وضــرورة مشــاركة الشـــباب التشــجيع و المشــاركة فــي األنشــطة التطوعيــة لخدمــة البيئــة   .15
 فيها.

حســنة البيئــى ليكونــوا قــدوة بيئيــة  و ســلوكهمهم التنــاقض بــين قــولإرشــاد األبــاء إلــى عــدم  .16
 ألبنائهم 


