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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

واقع إعداد املعلم وتأثريه على تعليم الرتبية البيئية باملدرسة جلزائرية
 )دراسة ميدانية على عينة من معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة قاملة(

ملخص

حاولنا من خالل هذه األوراق البحثية تسليط الضوء على دور المعلم في التربية البيئية بالمدرسة الجزائرية 
باعتباره الشريك والطرف األساسي في العملية التعليمية والعنصر الفعال والمؤثر فيها، فالمعلم بإمكانه القيام 
بأدوار بالغة األهمية باعتباره المسؤول بدرجة كبيرة على تنمية الثقافة والوعي البيئي لدى الناشئة، وذلك 
بالعمل على إعدادهم على التفاعل مع بيئتهم على نحو سليم واتخاذ القرارات المناسبة لحمايتها والتصدي 
للمشكالت التي تعترضها، وألن  فعالية التعليم البيئي ال يمكن أن تتحقق ما لم يكن القائم عليها متمتعا بعدد 
من المزايا والمواصفات التي تمكنه من اتقان رسالته، وهذه المواصفات منها ما يرتبط بعاداته وسلوكاته التي 
البد أن تتالءم ومقتضيات حماية البيئة وصيانتها، ومنها ما يرتبط بطريقة عمله وبواجباته التعليمية التي 
تقتضيها مواضيع التربية البيئية الحيوية والتي تفرض على المعلم أن يكون ملما بقضايا البيئة ومشكالتها، 
ومطلعا على أحدث المستجدات في ميدان العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية والتي واكبت هي األخرى 
قضايا البيئة وطرحت من المقاربات واالستراتيجيات البيداغوجية ما يتناسب ومقتضيات حمايتها، ولذلك 
حاولنا في جانب من هذه الدراسة الكشف عن مدى جاهزية المعلم ومدى اعداده وتأهيله في هذا البعد الجديد 
من العملية التربوية والذي يمكنه من اإللمام بأسس التربية البيئية وفلسفتها ومبادئها ومفاهيمها والتحكم 

واالستخدام الجيد للطرائق والوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق أهدافها لدى المتعلمين.
الكلمات  الدالة : البيئة، التربية البيئية، المعلم، طرائق التدريس، التكوين البيئي.

Abstract 

Through this research paper, we have attempted to highlight the role of the teacher in environmental education in the 
Algerian school since s/He is the partner and the main part in the educational process and the effective and influential 
one in it. The teacher can play very important roles as a responsible for the development of culture and environmental 
awareness among the youth. This can be done via making them  interact with their environment properly and to take 
appropriate decisions to protect it  and to address the problems it faces, and because the effectiveness of environmental 
education cannot be achieved unless it is based on a number of features and specifications that enable teachers to perfect 
their work  , and some of these  characteristics are related to the habits and behaviors that must be compatible with 
the requirements of environmental protection and maintenance, including what is related to the manner of work and 
educational duties required by the topics of bio-environmental education, and which requires the teacher to be aware 
of environmental issues and problems, and s/he should be  aware of the latest developments in the field of educational 
sciences ,psychological and social issues, which also accompanied environmental issues and proposed approaches and 
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مشكلة البحث

يف  األخرية  السنوات  يف  هامة  مكانة  البيئية  الرتبية  احتلت 
البيئية  باملشكالت  الوعي  زيادة  نتيجة  التعليمية  العملية 
اليت بدأت تؤثر بعمق يف نوعية احلياة البشرية، وخاصة بعد 
إدراك احلقيقة اليت مفادها أن مسألة محاية البيئة والتصدي 
ملشكالتها ال تتوقف على جمرد سن التشريعات والقوانني إمنا 
هي مسألة تربوية بالدرجة األوىل قوامها حسن إعداد األفراد 
وتربيتهم تربية سليمة تسمح هلم بإعادة بناء وتنظيم عالقة 
جديدة وإجيابية مع بيئتهم وتكوين االجتاهات والقيم واملهارات 
الوعي  إىل  ذلك  يف  وتستند  معها،  الصحيح  للتعامل  املناسبة 
وضوابط  قيم  إىل  فيتحول  الضمري  إىل  يصل  الذي  واإلدراك 
للسلوك، ولن يتحقق ذلك إال من خالل برامج وأنشطة الرتبية 

البيئية.    
مؤمتر  بعد  إال  يتبلور  مل  حديث  كمفهوم  البيئية  والرتبية 
صيحة  أول  فيه  سجلت  إذ   1972 سنة  بالسويد  استوكهومل 
حتذيرية لدول العامل "أن حافظوا على بيئتكم من التدهور، ال 

ترهقوها باستنزاف خرياتها وتشويه معاملها")1( 
العديد من الدول  96 باملؤمتر عملت  واستجابة للتوصية رقم 
على جعل الرتبية البيئية بعدا من أبعاد املعرفة وذلك بتضمني 
باستخدام  التعليمية  واملناهج  املقررات  عرب  مفاهيمها  وادراج 
مداخل وأساليب متباينة على اعتبار أنها األداة اليت ميكن من 
التالميذ  خالهلا إحداث تغيري نوعي وحقيقي يف فكر وسلوك 
اجتاه البيئة ليصبح أساس النضباط أخالقي يتيح هلم التفاعل 
اإلجيابي مع بيئتهم الطبيعية واالجتماعية والنفسية، ويسمح 
قرارات  الختاذ  تؤسس  ومجالية  أخالقية  قيم  وبلورة  بإرساء 

وتبين مواقف تعمل على حتسني البيئة وترقيتها.
البيئية  والقيم  الفكرية  التصورات  هذه  نقل  مسؤولية  وتقع 
على  التعليمية  األوساط  يف  االيكولوجية  املواطنة  وغرس 
الرتبوية  العملية  يف  واألول  احلاسم  العامل  باعتباره  املعلم 
وذلك مبا حيمله من مكونات شخصية وعلمية وثقافية تؤهله 
لكي يكون النموذج الذي يتعلم منه التالميذ، فهو املصدر الذي  
ان  تساعدهم  اليت  واخللقية  الثقافية  النواحي  منه  يستمدون 
اجلوانب  واملتعدد  املتنوع  بأدائه  واملعلم  سويا)2(،  سلوكا  يسلكوا 
ميثل عامال أساسيا يف جناح الرتبية البيئية وحتقيقها ألهدافها 
يصدر  ما  كل  ويقلدون  به  التالميذ  يقتدى  منوذجا  باعتباره 
عنه أثناء تفاعلهم مع بيئتهم، لذلك فان فعالية التعليم البيئي 

ال ميكن أن تتحقق ما مل يكن القائم عليها متمتعا بعدد من املزايا 
واملواصفات اليت متكنه من اتقان رسالته، وهذه املواصفات منها 
ومقتضيات  تتالءم  أن  البد  اليت  وسلوكاته  بعاداته  يرتبط  ما 
عمله  بطريقة  يرتبط  ما  ومنها  وصيانتها،  البيئة  محاية 
البيئية  الرتبية  مواضيع  تقتضيها  اليت  التعليمية  وبواجباته 

احليوية)3(.
إن جناح املعلم يف القيام مبهامه يف الرتبية البيئية يتوقف على 
مدى اعداده وتأهيله يف هذا البعد اجلديد من العملية الرتبوية، 
فاملعلم املتميز هو من يستطيع تكييف وتوظيف املادة العلمية 
تتقامسها  انها مسؤولية  اعتبار  البيئية على  الرتبية  يف جمال 
مجيع التخصصات، وما يساعد على القيام بهذه املهمة هو مدى 

إملامه بأسس الرتبية البيئية وفلسفتها ومبادئها ومفاهيمها.
فعالة  برامج  وإىل  األكفاء  املعلمني  إىل  احلاجة  تعترب  وهلذا 
لتدريبهم واالرتفاع مبستواهم ضرورة ملحة وموضع اهتمام 
اليت  والعاملية  القومية  املؤمترات  يف  املشرتكني  كل  ورعاية 
كان  هنا  ومن  البيئية،  والرتبية  البيئة  قضايا  حول  أجريت 
االهتمام بشكل مقصود بأهمية الرتبية البيئية يف برامج إعداد 

املعلمني)4( 
وعلى الرغم من ذلك كشفت تقارير هيئة اليونسكو أن الدول 
للقيام  املؤهل  البشري  العربية تسجل نقصا كبريا يف اجلهاز 
اإلطارات  إىل  حاجتها  قدرت  وقد  البيئية،  الرتبوية  باألنشطة 
املؤهلة يف اجملال البيئي مبا يقارب 81 باملائة وهذا ما كان سببا 

يف تأخر ادماج برامج الرتبية البيئية يف مناهجها التعليمية)5(.
األمم  برنامج  من  استفادت  قد  اجلزائر  أن  اعتبار  وعلى 
املنظومة  يف  البيئية  الرتبية  ترقية  إطار  يف  اإلمنائي  املتحدة 
أين   2002 أفريل   02 منذ  تطبيقه  يف  شرع  والذي  املدرسية 
ووزارة  الوطنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  اتفاقية  إبرام  مت 
من  جمموعة  إعداد  عنها  أسفر  واليت  اإلقليم  وتهيئة  البيئة 
ويف  املشروع،  هذا  وجتسيد  لتطبيق  البيداغوجية  األدوات 
التعليمية  املنظومة  عرفتها  اليت  الشاملة  اإلصالحات  إطار 
جلميع  الدراسية  الكتب  مجيع  يف  البيئية  الرتبية  إدراج  مت 
اخلربات  إىل  باالستناد  املستويات  كافة  وعرب  التعليمية  املواد 
املدرسة  الرتبوية، ولذلك فإننا نتساءل هل  الدولية والكفاءات 
مشروع  لتجسيد  واملكونة  املؤهلة  اإلطارات  متتلك  اجلزائرية 
االستعداد  املعلم  لدى  وهل  الواقع؟  أرض  على  البيئية  الرتبية 
الكايف للقيام بأدوار فعالة يف جمال تطبيق الرتبية البيئية يف 

pedagogical strategies that commensurate with the requirements of the environment’s protection, so we have attempted  
in a part of this study to reveal out the teacher’s  readiness and the extent of preparation and rehabilitation in this new 
dimension Of the educational process, which enables him/her  to learn the basics of environmental education and 
philosophy, principles and concepts, control and use of the appropriate use of  educational methods and means to 
achieve the objectives to the  learners.

keywords: Environment, Environmental Education, Teacher, Teaching Methods, Environmental Configuration.
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املدرسة اجلزائرية؟
من خالل ما تقدم تربز وتتحد معامل مشكلة البحث وجوانبه يف 

السؤال احملوري الذي مفاده:     
ما واقع إعداد معلم املدرسة االبتدائية اجلزائرية يف جمال الرتبية البيئية 

وعالقة ذلك بتحقيق أهدافها لدى املتعلم؟

أجرينا دراسة ميدانية على عينة  السؤال،  ولإلجابة على هذا 
25 معلم من معلمي املرحلة االبتدائية  قصدية اشتملت على 
من  وحاولنا  معهم،  املقابلة  دليل  بتطبيق  وذلك  قاملة  مبدينة 
للموضوع  املختلفة  باجلوانب  اإلحاطة  املقابلة،  أسئلة  خالل 

وذلك باإلجابة على التساؤالت التالية:
محاية  ومقتضيات  تتماشى  وسلوكاته  املعلم  عادات  هل   *

البيئة؟
تدريس  يف  املعلم  يتبعها  اليت  التعليمية  الطرائق  هي  ما   *

املواضيع البيئية؟
* هل تلقى املعلم تكوينا يف الرتبية البيئية، وما تأثري ذلك على 

فعالية تدريسه ملواضيع البيئة؟
أوال: الرتبية البيئية وأهدافها يف اجملاالت التعليمية

مبعناها  نسبيا  العهد  حديث  مفهوما  البيئية  الرتبية  تشكل 
الفرتة  الفكرية فتمتد إىل  الرمسي، لكن جذورها  األكادميي 
جنم  وما  بيئته  وبني  بينه  العالقة  اإلنسان  فيها  تصور  اليت 
أو  البيئة  على  احلفاظ  يف  لدوره  تقويم  من  العالقة  هذه  عن 
إفسادها، وعلى حنو واضح، مل يتبلور مفهوم الرتبية البيئية إال 
الدولية واإلقليمية  املؤمترات والندوات  العديد من  انعقاد  بعد 
حتديد  مت  أين  ومشكالتها،  البيئة  قضايا  حول  أجريت  اليت 
خالله  من  حتددت  عام  إطار  يف  وطرحها  مفاهيمها  وضبط 

فلسفتها وأهدافها وخصائصها ووسائلها.
ومدلول الرتبية البيئية كمفهوم جديد، نتج عن التفاعل بني 
معنى الرتبية والبيئة، ولذلك تعددت معاني هذا املفهوم بتعدد 
جماالت وأهداف العملية الرتبوية من جهة، ومعاني البيئة من 

جهة أخرى.
جهد  أنها  التعليمي،  اجملال  يف  البيئية  بالرتبية  واملقصود 
باملشكالت  التالميذ  وعي  تنمية  اىل  يسعى  منظم  تعليمي 
املعارف  املشاركة يف حلها واكسابهم  البيئية وتدريبهم على 
تربط  اليت  العالقات  وتقدير  لفهم  الالزمة  والقيم  واملهارات 
بني االنسان وبيئته بهدف إعداد جيل مدرك لبيئته وقادر على 
اختاذ القرارات املناسبة لصيانتها ووقايتها من ظهور مشكالت 

جديدة أخرى)6(.
وبالنسبة لوزارة الرتبية الوطنية اجلزائرية فإنها ترى بوجوب 
أنها:"  على  وتعرفها  املستدمية  بالتنمية  البيئية  الرتبية  ربط 
طريق  عن  الطبيعية  بيئته  مع  الناجح  للتفاعل  الفرد  إعداد 
االنسان  بني  املتبادلة  العالقات  تربط  اليت  املفاهيم  توضيح 
وثقافته من جهة، وبينه وبني حميطه البيوفيزيائي من جهة 

أخرى، كما يتطلب هذا اإلعداد تنمية املهارات اليت متكن الفرد 
من االسهام يف حل املشكالت البيئية وما يهددها من أخطار")7(.

وهلذا فان الرتبية البيئية يف املدرسة االبتدائية وحسب وزارة 
الرتبية والتعليم الوطنية تسعى اىل حتقيق األهداف اآلتية:

شامل  وعي  تكوين  على  التالميذ  مبساعدة  وذلك  الوعي:   *
بالبيئة وباملشكالت اليت تهددها.

البيئة  حول  املتنوعة  اخلربات  املتعلمني  اكساب  املعارف:   *
ومشكالتها، وحتقيق فهم أساسي هلا.

قيم  تطوير  على  التالميذ  مساعدة  واالجتاهات:  املواقف   *
املشاركة  على  وحتفيزهم  بيئتهم  حنو  إجيابية  وأحاسيس 
املتعلم وعي  ان يتشكل لدى  أي  الفعالة يف محايتها وترقيتها، 
املبذولة  اجلهود  بقدر  بيئته  استغالل  برتشيد  له  يسمح  بيئي 

حلمايتها.
هلم  تسمح  اليت  باإلمكانات  املتعلمني  تزويد  *املشاركة: 
املشكالت  حل  يف  املستويات  مجيع  على  الفعالة  باملساهمة 

البيئية.
 ويف سبيل بلوغ هذه األهداف، توجد مجلة من املبادئ التوجيهية 

للرتبية البيئية)8( واليت تساعد على:
من  يتجزأ  ال  جزء  تكّون  البشرية  الكائنات  بأن  اإلدراك   *
املنظومة البيئية وأن أفعاهلا تؤثر إجيابيا أو سلبيا على التوازن 

البيئي.
* جتميع املعلومات سيسهل يف عملية إجياد حلول للمشكالت 

البيئية.
* اإلقرار بأنه يتعني على كل فرد وعلى كل مجاعة املشاركة 

من أجل إجياد حلول للمشكالت البيئية.
* اكتساب املهارات الضرورية للكشف عن التصرفات اليت تضر 

بالبيئة وللحد منها أو ملعاجلة ما ينتج من هذه التصرفات. 
نظرة  إىل  للوصول  املختلفة  العلمية  بالفروع  االستعانة   *

مشولية متوازنة.
* تكوين نظرة تكاملية اجتاه البيئة من خمتلف اجلوانب.

* استدامة الرتبية البيئية يف مجيع املراحل الدراسية وخمتلف 
املراحل العمرية.

الكربى من وجهات نظر حملية  البيئية  القضايا  البحث يف   *
الظروف  عن  صورة  تتكون  حتى  ودولية  وإقليمية  ووطنية 

البيئية يف املناطق اجلغرافية املختلفة.
البيئية  املشكالت  أسباب  أو  أعراض  كشف  على  تساعد  أن   *

واحلقيقية.
* الرتكيز على األوضاع البيئية احلالية واحملتملة مع مراعاة 

اجلانب التارخيي. 
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واقع إعداد املعلم وتأثريه على تعليم الرتبية البيئية باملدرسة اجلزائرية )دراسة ميدانية على عينة من معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة قاملة(

ثانيا: طرق تدريس الرتبية البيئية يف املرحلة االبتدائية

متت  اليت  البيئية  الرتبية  اهداف  وحتقيق  بلوغ  حماولة  ان 
من  جمموعة  واستخدام  اتباع  اىل  حيتاج  سابقا،  اليها  اإلشارة 
يلي  وفيما  بها،  اخلاصة  التعليمية  والطرائق  االسرتاتيجيات 

نورد ما يتناسب منها مع مستوى تالميذ املرحلة االبتدائية.
1- طريقة حل املشكالت 

مع  وحلها  البيئة  مشكالت  لدراسة  تعليمية  طريقة  هي 
تطوره  يرتبط  والذي  بالبيئة،  املتعلم  وعي  على  الرتكيز 
واقعية  تكون  أن  ينبغي هلا  ولذلك  باملشكلة)9(،  مبدى إحساسه 
ومستقاة من البيئة احمللية للتالميذ، وأن تتالءم مع قدراتهم 
متعددة  حلول  اقرتاح  على  يشجعهم  قد  مما  اهتمامهم،  وتثري 
ومفتوحة، وتقوم هذه الطريقة أساسا على قيام املتعلم بنفسه 

أو بتوجيه من املعلم بتخطيط وتنفيذ املراحل التالية:
-حتديد املشكلة )الشعور باملشكلة(: وتعد مهارة أساسية وخطوة 
أولية لفهم املشكلة وتهيئة التلميذ الكتساب اخلربات املناسبة 
املشكالت  حتديد  خطوة  وتليها  بيئته،  جوانب  من  جانب  حول 
الدراسة، مما قد  املشكلة حمل  النابعة والناجتة عن  الفرعية 
تتعلق  جديدة  وأفكار  معلومات  استخراج  يف  التلميذ  يساعد 

باملشكلة الرئيسية.
-مجع البيانات واملعلومات املتعلقة باملشكلة: وتبدأ هذه اخلطوة 
بإجراء مسح للبيئة احمللية والذي يقوم به التالميذ بأنفسهم، 
ثم ينتقلون بعدها إىل دراسة بيئة أكرب، ويتم مجع املعلومات 
مثل:  متعددة  وأساليب  بطرق  احمللية  البيئة  عن  والبيانات 

املالحظة، االستبيان، املقابلة ودراسة احلالة.
-جــدولـة املعلومـات وترتيبــها: وتعترب هذه املرحلة آخر مرحلة 
اليت  املهارات األساسية  التصنيف وتعرب عن إحدى  يف عمليات 

تهدف الرتبية البيئية إىل تنميتها لدى التالميذ.
-عـرض املعلومـات وتقويـمها: ويتم خالل هذه اخلطوة حتويل 
من  املعلم  طرف  من  تقوميها  يتم  بيانية  رسوم  إىل  البيانات 
أساسية  مهارة  تعد  األخرية  وهذه  املفتوحة،  املناقشات  خالل 

تسعى الرتبية البيئية إىل تنميتها لدى التالميذ.
واستخالص  البيانات  عرض  فيها  ويتم  النتـائـج:  -عــرض 
ترتتب  اليت  اآلثار  حتديد  يتم  كما  بأسبابها،  وربطها  النتائج 

على النتائج وثم حتليلها.
-تقديــم احللـول املمكنـة: ويتم يف هذه املرحلة األخرية اقرتاح 
املناسبة  القرارات  واختاذ  املشكلة  لعالج  املالئمة  احللول 

لتنفيذها.
2- طريقـة تهيئة مـواقـف تعلــيمية بيئيـة باملدرسـة

داخل  ممارستها  ميكن  اليت  األنشطة  بعض  خالل  من  وتتم 
يف  واألزهار  النباتات  بعض  زراعة  للتالميذ  ميكن  إذ  املدرسة، 
لرتبية  مائية  أحواض  إعداد  كذلك  أو  املدرسية  احلديقة 

احلشرات  ببعض  االحتفاظ  أو  والربمائيات  األمساك  بعض 
العلمية  التجارب  إجراء  ميكن  كما  الفقارية،  واحليوانات 
وإجراء  األخرى،  والسوائل  للماء  والتكثيف  التبخر  كعمليات 

عمليات البناء الضوئي إليضاح عالقة الضوء حبياة النبات)10(.
كما ميكن استخدام حظرية للدواجن داخل املدرسة، يتم من 
فقسه  عملية  ومراقبة  البيض  حضن  عملية  مراقبة  خالهلا 
أيضا  ميكن  كما  للدواجن،  الغذائية  السلسلة  تتبع  وكذلك 
للتالميذ أن ينجزوا متحفا خاصا باملدرسة من خالل قيامهم 
جبمع العينات املختلفة من البيئة الطبيعية وخصوصا النباتية 
واحليوانية وهذا ما قد يثري محاسهم ويساهم يف نشر الثقافة 
أن  كما  واجملاراة،  والتقليد  التنافس  جراء  من  بينهم  البيئية 
حمتويات هذا املتحف تصلح ألن تكون وسائل تعليمية لدروس 
كثرية خاصة بعد ما يضع التالميذ تقارير وملخصات حوهلا، 
ومن خالل هذه املواقف التعليمية يتمكن التالميذ من ممارسة 
وكتابة  والتصنيف،  كاجلمع  املهارات  من  العديد  وتنمية 
التقارير وامللخصات، كما تكسبهم هذه النشاطات قيم عديدة 

كالتعاون وحتمل املسؤولية.
3- طريقة استخدام لوحات توضيحية

يف  للتفكري  التالميذ  انتباه  جذب  يف  الطريقة  هذه  وتتمثل 
موضوع معني أو مشكلة معينة، حبيث تصبح دافعا هلم إلعداد 
بعض األسئلة حول املوضوع أو املشكلة، وتقديم احللول املمكنة، 
ويتم من خالهلا استخدام الوثائق أو بعض املقاالت من الصحف 
والصور،  اخلرائط  أو  البيانية  الرسوم  استخدام  أو  واجملاالت 
املعلم  السبورة يثري  كما ميكن استخدام عبارات بسيطة على 
املناقشة بني  التالميذ وحيددها كنقطة انطالق، ثم تبدأ  بها 

املعلم والتالميذ حول هذه العبارات)11(.
4- طريقة الزيارات امليدانية والرحالت العلمية

تشجع هذه الطريقة التالميذ على حتصيل املعرفة من مصادرها 
األصلية، مما ينمي لديهم حب االجتاه العلمي، كما تساعدهم 
على تنمية عاطفة االنتماء للبيئة مما يدفعهم إىل العمل على 
حل مشكالتها، ويتم إجراء الزيارات امليدانية يف البيئات القريبة 
وريفية،  ومدنية  حضارية  مناطق  من  التالميذ  بيئة  من 
واملناطق  املياه  تقطري  وحمطات  والشواطئ  واملزارع  كاملصانع 
...اخل واليت يتم إعداد استمارات أو بطاقات حوهلا،  الصحراوية 
االستكشاف  مهارات  على  امليدانية  الزيارات  برنامج  ويركز 
القرارات  واختاذ  والرتكيب  والتحليل  والقياس  واملالحظة 
والذي ينمي لدى التالميذ مهارة العمل اجلماعي، كما يسهل 

هلم فهم و إدراك التفاعل القائم بني اإلنسان وبيئته)12(. 
5- طريقـة إثارة الذهن أو عصف الدماغ

تستخدم هذه الطريقة يف حل مشكالت خمتلفة، وتقوم على 
طرح كل األفكار املتعلقة حبل املشكالت دون احلكم عليها أو 
تقييمها بأي طريقة ما)13(، وتتلخص هذه الطريقة يف تقسيم 
كل  ختتار  حبيث  صغرية  جمموعات  إىل  الدراسية  الفصول 



أ. خيلف جناة

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. ج/ قسم العلوم اإلجتماعية. العدد  18  - جوان 2017 . ص 98 - 108   102

املمكنة  احللول  كل  إجياد  وحتاول  معينة  مشكلة  جمموعة 
هلا بطرح كل األفكار اليت ختطر ببال أفراد اجملموعة بصورة 
عفوية، ويستخدم يف طريقة عصف الدماغ، التعزيز اإلجيابي، 
بغض  األفكار  وطالقة  العفوية  على  التالميذ  بتشجيع  وذلك 
ما  إذا  اإلجيابي  التعزيز  أن  ذلك  مألوفة،  كونها  عن  النظر 
احتمال ظهور استجابات  أضيف إىل موقف ما فإنه يقوي من 

تلقائية.
وكذلك يتم استخدام التعزيز السليب من خالل استبعاد مجيع 
يف  والعفوية  التعبري  يف  االنطالق  دون  حتول  اليت  العوائق 

اإلجابة والتحرر يف التفكري للوصول إىل احللول املتمايزة.     
وبعد ما يتم حتليل املشكلة املطروحة يف الدرس، يقوم التالميذ 
باإلجابة على األسئلة اليت يضعها املعلم إلثارة الذهن، وتفيد 
هذه األسئلة يف وضع املتعلم لتصورات حول التأثريات احملتملة 
يتم  اخلطوة  هذه  وبعد  املستقبلي،  السلوك  وكذا  للمشكلة 
وتتم  املشكلة،  عن  املعطاة  والتفسريات  األفكار  كل  تسجيل 

عملية التقويم كآخر مرحلة يف هذه الطريقة.
6- طريقة التعليم الذاتي

بعض  مبعاجلة  التالميذ  قيام  يف  الطريقة  هذه  وتتلخص 
كتابة  على  حتثهم  حبيث  بأنفسهم،  والقضايا  املشكالت 
التقارير حول قضايا بيئية حملية وعاملية أو االهتمام ببعض 
املشكالت البيئية، كتآكل طبقة األوزون واألمطار احلمضية 
والفيضانات، أو بتوجيههم إىل مجع املواضيع البيئية من خالل 

اجملالت والصحف وإعداد ملصقات وألبومات للصور البيئية. 
7- طريقة القصص

إىل  واحملببة  اهلادفة  األنشطة  من  القصصي  النشاط  يعترب 
نفوس التالميذ خاصة العتماده على اخليال وعناصر التشويق 
واإلثارة، ولذلك ميكن استخدام القصص والروايات كوسيلة 
التالميذ  وتعريف  وتعزيزها،  البيئية  األخالق  لتعليم  هامة 
أو  احليوانات  بعض  حول  واملعلومات  احلقائق  من  مبجموعة 
السلوكية  الدراسات  أثبتت  حيث  اخل،   ... الطبيعية  البيئات 
والرتبوية أن القصص تساعد على سهولة الفهم واالندماج مع 
الطفل  يتلقاها  اليت  اجلديدة  واملعلومات  والسلوكات  املواقف 
أن  الدراسات  بعض  ومثري،وأوضحت  مشوق  قصصي  بأسلوب 
خاصة  االنتباه  ولفت  للخيال  مثرية  كمادة  يصلح  احليوان 
وأنه خيتلف عن الطفل يف الشكل والسلوك)14(، ومن ثم ميكن 
مترير بعض احلكم والنصائح والتوجيهات السلوكية السليمة 
على ألسنة احليوانات، أو كذلك بعض املواقف اإلجيابية اليت 
القصة، وهذا  تتعرض هلا احليوانات كشخصية حمورية يف 

ما قد يعزز ويغرس األخالق السلوكية البيئية لدى الناشئة.
8- طريقة اإلشراك يف األنشطة البيئية

وذلك بتشجيع التالميذ واشراكهم يف األنشطة البيئية لكونها 
واالجتاهات  الفهم  وتدعيم  وتعميق  تشكيل  على  تساعدهم 
والسلوكات واملهارات األساسية املرتبطة بالبيئة، وميكن تنفيذ 

هذه األنشطة يف مدارس معدة ملثل هذه املمارسات أو من خالل 
القيام مبعسكرات صيفية، ومن بني األنشطة البيئية نذكر: 

* قيام التالميذ حبمالت النظافة يف البيئة احمللية.
احمللية  البيئة  يف  أو  املدرسة  حديقة  يف  األشجار  غرس   *

وتربية بعض احليوانات األليفة.
* االحتفال باأليام البيئية بإقامة معارض مثال.   

* إعداد جمالت حائطية بيئية، أو الفتات وصور عن البيئة يف 
املدرسة.

* إجراء مسابقات حول موضوعات بيئية.
* تأسيس جلان وأصدقاء للبيئة.  

9- طريقة اللـعـب 

ذات  معينة  بيئية  مشكلة  اختيار  يف  الطريقة  هذه  تتلخص 
اختيار  ثم  ومن  واألدوار،  املصاحل  فيه  تتصارع  متشابك  طابع 
انتهاء  وبعد  األدوار،  هذه  يؤدوا  لكي  التالميذ  من  جمموعات 
العرض يتم تقويم اآلداء وحتديد اآلثار املرتتبة عنه، وقد يتعلم 
وخاصة  االجيابية،  والسلوكيات  القيم  من  الكثري  التالميذ  
قيم التعاون والعمل اجلماعي)15(، كما ميكن من خالل اللعب 
أو  احليوانات  حلديقة  مناذج  وتنفيذ  بتصميم  التالميذ  قيام 
احمللية  البيئة  من  خامات  باستخدام  وذلك  الغابة،  أو  املزرعة 
مثل الطني والصلصال واخلشب والكارتون، ومن أمثلة األلعاب 
اليت ميكن أن يقوم بها التالميذ أيضا، أن يضع املعلم أجزاء من 
الورق ويطلب منهم جتميعها لتشكل صورا لبعض احليوانات أو 

النباتات أو لظواهر بيئية معينة.
مما تقدم يتضح أنه ال توجد طريقة واحدة للتدريس، فاملعلم 
الطريقة  الختيار  التعليمية  املواقف  تقدير  يتوىل  من  هو 
إذا  التعليمي  للموقف  يستجيبون  التالميذ  فبعض  املناسبة، 
اآلخر  وبعضهم  للمعلومات،  والناقل  املوصل  بدور  املعلم  قام 
العملية  إدارة  يف  معلمه  مع  يشرتك  حني  فائدة  أكرب  جيين 
التعليمية، ولذلك على املعلم أن خيتار أجنع الطرق وأن يدمج 
وميزج بينها حتى يهيئ أفضل بيئة تعليمية ممكنة لتالميذه.

ثالثا: املعلم والرتبية البيئية

الرتبوية،  العملية  يف  والفعال  احليوي  العنصر  املعلم  يعترب 
وعليه يتوقف مدى جناحها وحتقيق أهدافها، فاملباني اجليدة 
واجلدوى  الفعالية  قليلة  الكافية  واملعدات  املدرسية  واملناهج 
على  والقادر  واملؤهل  واملدرب  الصاحل  املعلم  على  تتوفر  مل  ما 
وال  التعليم،  لعملية  النجاح  يتيح  مبا  التعليمي  املوقف  تنظيم 
مل  ما  مالئمة  بصورة  ووظيفته  بدوره  القيام  للمعلم  ميكن 
تتوافر فيه بعض اخلصائص، منها اجلسمية، كأن يكون سليم 
تقصر  اليت  والعاهات  والعيوب  األمراض  من  وخاليا  الصحة 
من وظيفته، وأن يكون حسن املظهر واهلندام، نظيفا ومنظما، 
إىل جانب ذلك، ال بد أن تتوافر فيه بعض اخلصائص العقلية، 
كثرة  وخاصة  التدريس،  وقواعد  باملعارف  وإملامه  كالذكاء 
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واقع إعداد املعلم وتأثريه على تعليم الرتبية البيئية باملدرسة اجلزائرية )دراسة ميدانية على عينة من معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة قاملة(

يبقى مقدم  أن  العلوم، فال يعقل  املستجدات من  االطالع على 
املعرفة مقتنعا مبا ميلكه من معارف اليت أهلته ملهنة التعليم أو 
بالزاد املهين الذي زودته به مؤسسة التكوين، بل عليه أن ينمي 
معارفه الرتبوية ليكون يف مستوى الرسالة اليت كلف بتبليغها 

إىل جانب طريقة وفنيات التعليم. 
وإىل جانب اخلصائص اجلسمية واملعرفية اليت ال بد أن تتوفر 
يف املعلم، فإنه البد أن يتمتع كذلك خبصائص خلقية طيبة 
حتى يكون مثال أعلى لتالميذه يف سلوكهم وأخالقهم، كأن 
يكون متسما بالعطف واللني والصرب واحلزم والكياسة خملصا 

يف عمله، جاد فيه وحمبا له. 
التأثري  على  قادر  إنسان  شيء  كل  قبل  هو  الناجح  واملعلم 
اتصافه  ان  الطبيعي  ومن  الناشئة،  حياة  يف  واضحة  بصورة 
املسار  بهذه اخلصائص والصفات جيعله يؤدي دوره يف توجيه 
قدراتهم  اكتشاف  على  يساعدهم  حيث  للتالميذ،  النهائي 
العقلية واجلسمية واخللقية، ولن يتحقق هذا إال بعد تدريب 
املؤمترات  يف  واشراكه  للتدريس،  إعداده  مرحلة  يف  مقصود 
يكون  حتى  واخلرباء  املختصني  مع  النقاش  وحلقات  والندوات 
مطلعا على أحدث املستجدات يف جمال الرتبية والتعليم، فمع 
تطور النظريات الرتبوية وظهور حبوث جديدة يف البيداغوجيا 
تكون  أن  الضروري  من  فإنه  االجتماع،  وعلم  النفس  وعلم 
للمتعلمني،  يقدمها  اليت  واملعارف  املعلومات  من  أعمق  ثقافته 
مما  أكثر  َتعلم  أن  هو  التعليم  على  القدرة  شروط  من  حيث 
ُتَعلم وهذا حتى يكون املعلم ذا شخصية كاملة علميا، أخالقيا 

وسلوكيا)16(.
احلاصلة  والتطورات  اجلديدة  العاملية  التوجهات  ظل  ويف 
يكون  أن  املعلم  على  لزاما  كان  البيئي،  الصعيد  على  وخاصة 
ملما بقضايا البيئة ومشكالتها، ومطلعا على أحدث املستجدات 
يف ميدان العلوم الرتبوية والنفسية واالجتماعية واليت واكبت 
هي األخرى قضايا البيئة وطرحت من املقاربات واالسرتاتيجيات 
البيداغوجية ما يتناسب ومقتضيات محايتها، ومن منطلق أن 
محاية البيئة هي مسؤولية اجلميع، فإنه بإمكان املعلم أن يقوم 
بأدوار بالغة األهمية باعتباره املسؤول بدرجة كبرية على نشر 
الرتبية البيئية لدى الناشئة، وذلك بالعمل على إعدادهم على 
املناسبة  القرارات  واختاذ  سليم  حنو  على  بيئتهم  مع  التفاعل 
كمكافحة  تعرتضها  اليت  للمشكالت  والتصدي  حلمايتها 
املوارد  كإهدار  السلبية  املمارسات  من  واحلد  التلوث  أشكال 

الطبيعية)17(.                
يف  بها  يقوم  أن  للمعلم  ميكن  اليت  األدوار  أهم  اجياز  وميكن 

جمال الرتبية البيئية يف النقاط التالية: 
مبعاجلة  وقضاياها  البيئة  حنو  التالميذ  انتباه  وجذب  *لفت 
مواضيع تثري اهتمامهم، وتكون متناسبة مع أعمارهم، ومستقاة 

من بيئتهم احمللية.
* مناقشة خطط ومشكالت املوضوع البيئي مع التالميذ ومع 

الزمالء من املعلمني.
* ختطيط جوانب العمل مع التالميذ وتلخيصه وتنظيمه، مع 

األخذ باقرتاحاتهم واشراكهم يف ذلك كلما أمكن.
قدرات  مراعاة  مع  عمل،  جمموعات  يف  التالميذ  تنظيم   *

واهتمامات كل واحد منهم.
* تنظيم وترتيب خرجات ميدانية اىل البيئة احمللية.

* توفري األدوات وجتهيز املعدات املناسبة للخرجات امليدانية.
* توجيه ومتابعة ومناقشة جمموعات التالميذ يف خرجاتهم 

امليدانية.
على  أعماهلم  عرض  على  التالميذ  جمموعات  تشجيع   *

بعضهم البعض.
خارج  من  البيئي  باملوضوع  املهتمني  من  متحدثني  *دعوة 
الوسط املدرسي، وتبادل النقاش معهم حول البيئة ومشكالتها 
وحبث احللول املناسبة هلا، وذلك أمام التالميذ حتى يستفيدوا 

من خرباتهم)18(. 
القيام بهذه األدوار بفعالية، يرتبط بدرجة  املعلم يف  ان جناح 
يتطلب  حيث  مناسبني،  واعداد  استعداد  من  لديه  مبا  كبرية 
االستعداد، أن يكون لدى املعلم الرغبة واالهتمام بكل ما يتعلق 
الصفات  من  مبجموعة  كذلك  يتحلى  وأن  البيئة،  مبواضيع 
حتى  املختلفة  وعناصرها  البيئة  حنو  اإلجيابية  والسلوكات 
يكون منوذجا صاحلا للناشئة، أما االعداد فهو يتطلب أن يكون 
بالطرق  واملهارات وملما  واملعلومات  املعارف  مزودا برصيد من 
البيئية  الرتبية  بتعليم  اخلاصة  واالسرتاتيجيات  واألساليب 
أهدافها  وحتقيق  بفعالية  مواضيعها  تدريس  من  متكنه  واليت 

املرجوة لدى املتعلمني. 
رابعا: نتائج الدراسة امليدانية  

1- صفات وسلوكات املعلم البيئية

املربي والنموذج لتالميذه نظرا لطبيعة عالقته  املعلم هو  يعد 
الدراسية  الفصول  يف  معهم  املستمر  ولتواجده  بهم  املباشرة 
فإنهم  لذلك  املدرسية،  النشاطات  ملختلف  تأديتهم  وأثناء 
يتعلمون منه ويقلدون كل ما يصدر عنه من سلوكيات يقوم 
أثناء  فيقلدونه  وانتباه  وعي  بغري  أو  بوعي  أمامهم  يوميا  بها 
اجلزائري  الوزاري  القرار  أكد  ولذلك  البيئة،  مع  تفاعلهم 
رقم 831 املؤرخ يف 1991/11/13  على "أنه يتوجب على معلموا 
املدرسة بصفة فعلية أن يساهموا يف ازدهار اجلماعة الرتبوية 
بإعطاء املثل األعلى بالعمل على املواظبة واالنتظام يف احلضور 
ويف أن يقدموا القدوة يف السلوك وأن يهتموا بكل ما من شأنه 
مطالب  فاملعلم  التعليمية")19( لذلك  املؤسسة  يف  احلياة  ترقية 
بالتمسك بالقيم والسلوكيات اإلجيابية وخاصة فيما يتعلق 
باحملافظة على البيئة، فعند سؤالنا للمعلمني عن مدى حتليهم 
الوسط  وخارج  داخل  السليمة  البيئية  بالسلوكات  والتزامهم 
الصحيح  بالسلوك  يلتزمون  بأنهم  اجلميع  أكد  املدرسي، 
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واالجيابي حنو البيئة سواء كان ذلك داخل أو خارج املدرسة، 
إال  للنفايات  رميهم  عدم  يف  اإلجيابية  سلوكياتهم  ومتثلت 
على  باستمرار  يعملون  أنهم  كما  هلا  املخصصة  األماكن  يف 
على  اعتمادهم  خالل  من  الكهربائية  الطاقة  يف  االقتصاد 
اإلنارة الطبيعية للقسم بفتح النوافذ وإزالة الستائر، وأكدت 
حالة  يف  أنها  العينة،  مفردات  من   25 جمموع  من  مفردة   21
إطفاء  على  حترص  فإنها  الكهربائية  لإلنارة  استخدامها 

املصابيح عند مغادرة القسم.
أنها  بأكملها  الدارسة  عينة  مفردات  كذلك  أجابت  كما 
حترص على ترشيد استهالك عنصر املاء وذلك باحملافظة عليه 
من اإلهدار أو التلويث، وأكدت 15 مفردة من جمموع 25 من 
مفردات عينة الدراسة، بأنه من بني السلوكيات اإلجيابية اليت 

تقوم بها تقديم العناية اخلاصة لبعض النباتات داخل األقسام.
البيئة  اجتاه  اإلجيابية  السلوكيات  بهذه  املعلمني  التزام  ان 
السلوك  وتعلم  ملالحظة  الفرص  أفضل  أمام  التالميذ  يضع 
االجتماعي  التعلم  نظرية  عليه  تقوم  ما  وهو  الصحيح  البيئي 
لبنادورا، لذلك يعترب املعلم هو العامل احلاسم واألول يف العملية 
الرتبوية فهو "املنهج اخلفي يف سلوكه وفكره وعاطفته وقيمه 
إىل  املعارف  نقل  عن  األول  املسؤول  وهو  وخرباته  واجتاهاته 

التالميذ واكسابهم القيم اليت يقبلها اجملتمع)20(. 
وقد ال يكفي التزام املعلم وحتليه بالسلوكات البيئية اإلجيابية 
أن  ومحايتها  البيئة  موضوع  يتطلب  بل  ومثال،  قدوة  ليكون 
سلوكيات  يف  ومؤثر  فاعل  عنصر  إىل  األخري  هذا  يتحول 
احمليطني به السيما التالميذ منهم، وذلك من خالل العمل على 
توجيههم اىل وجوب التحلي بالسلوكات اإلجيابية اجتاه البيئة 
خطورة  اىل  انتباههم  ولفت  وبعناصرها  بها  الرفق  وضرورة 
عن  مجيعهم  املعلمون  أجاب  الصدد  هذا  ويف  مبواردها،  العبث 
اجتاه  اإلجيابية  بالسلوكات  للقيام  التالميذ  بتوجيه  قيامهم 
 12 التوجيهات فيما بينهم، حيث أكدت  البيئة واختلفت هذه 
تقوم  بأنها  الدراسة  عينة  مفردات  من   25 جمموع  من  مفردة 
للمياه  السيئ  االستعمال  من  التالميذ  بتحذير  الدوام  على 
مبنع اهدارها أو تلويثها والتأكيد على ضرورة غلق احلنفيات 
بعد استعماهلا مباشرة، وأجابت 18 مفردة من جمموع 25 من 
مفردات عينة الدراسة بأنها حتاول اثارة اهتمام التالميذ بقيمة 
النظافة كرمزية دينية من خالل احلرص على نظافة البدن 
وامللبس واملأكل وتوجيههم إىل وجوب غسل األيدي قبل وبعد 
العناية  إىل  الدعوة  كذلك  التوجيهات  ومن  األطعمة،  تناول 
بالطابع اجلمالي من خالل التأكيد على احملافظة على نظافة 
القسم والفناء واحلديقة وكل حمتويات املدرسة، حيث أكد 
من  القمامة  رفع  على  التالميذ  حيثون  أنهم  املعلمني  مجيع 
على  والعمل  هلا  املخصصة  األماكن  يف  ووضعها  األرض 

جتميل وتزيني احمليط املدرسي.
ان هذه التوجيهات تربز وتعكس مدى حرص واهتمام املعلمني 
يقتدون  الذين  التالميذ  على  إجيابيا  ينعكس  ما  وهو  بالبيئة 

ويقلدون وميتثلون ملعلميهم باعتبارهم النموذج املثالي وهو ما 
يسمح بتأصيل السلوكيات اإلجيابية اجتاه البيئة لديهم.

البيئية  بقضايا  التالميذ  واهتمام  انتباه  اثارة  حماولة  ان 
باحلقائق  تزويدهم  يتطلب  وصيانتها،  محايتها  ومقتضيات 
الفرد لدوره يف  البيئية، ألن إدراك ووعي  واملعلومات واملعارف 
محاية البيئة ومواجهة مشكالتها هو إدراك قائم على ما لديه 
من معلومات ومعارف بالبيئة وعناصرها ومكوناتها وخمتلف 
وآثارها  أسبابها  حيث  من  ومشكالتها  بينها  القائمة  العالقات 
ووسائل محايتها، فاكتساب قدر من املعلومات واملعارف البيئية 
يعد وسيلة هامة الكتساب مقومات السلوك الواعي واالجيابي 
اجتاه البيئة، فالطفل الذي يصبح على دراية بأهمية األشجار 

واألزهار لن يقدم على قطفها أو اتالفها.
وقد اتضح من خالل مقابلة مفردات عينة الدراسة أن أغلبهم 
انتباه  لفت  إىل  الفرصة  هلم  أتيحت  كلما  بإجيابية  يعملون 
أجياله من  االنسان وحياة  البيئة يف حياة  أهمية  اىل  التالميذ 
عناصرها  حول  مبعلومات  تزويدهم  خالل  من  وذلك  بعده 
ومكوناتها وتوازنها ومواردها وابراز تأثري السلوكيات السلبية 
لإلنسان عليها وعلى صحته وسالمته بالدرجة األوىل، لذلك 
وخاصة  البيئة  حول  معلومات  تقديم  على  حيرصون  فانهم 
من  عنه  جنم  وما  البيئي  واالختالل  التدهور  موضوع  حول 
ذلك  كل  وربط  حملية،  وأخرى  عاملية  بيئية  مشكالت 
أفعاهلم  على  باملسؤولية  يشعرونهم  حتى  السلبية  باملمارسات 
الفردي  املستوى  على  العمل  وجوب  اىل  دعوتهم  ثم  ومن 
شأنه  من  ما  كل  ومواجهة  وترقيتها  بها  للنهوض  واجلماعي 

اإلضرار بها.
2- طرق وأساليب املعلم يف تدريس مواضيع البيئة والرتبية البيئية

مل يعد دور املعلم يقتصر على جمرد إعطاء وتلقني املعلومات 
مع  وتطور  ذلك  تعدى  بل  حفظها  على  واحلرص  للتالميذ 
التطور الذي شهدته العلوم الرتبوية والنفسية، اذ أصبح يتوىل 
مهام املربي واملرشد واملوجه لسلوكياتهم وتفاعالتهم اليومية 
من  هو  والناجح  الفعال  فاملعلم  املدرسي،  الوسط  وخارج  داخل 
تكون لديه القدرة على االرتقاء مبستوى تالميذه لتحقيق قدر 
يكونوا  بأن  الذي يسمح هلم  واملهارى  الفكري  النمو  مالئم من 
األمر  تعلق  ما  إذا  خاصة  اجملتمع  يف  وبناءة  فاعلة  عناصر 
مبسألة البيئة ومقتضيات محايتها وترقيتها، فمسؤولية املعلم 
اهتمام  اثارة  البيئية كبرية جدا فهو يتوىل مهمة  الرتبية  يف 
املوضوع  ومشكالت  خلطط  ومناقشتهم  بيئتهم  حنو  تالميذه 
الذي يعاجلونه، كما يتوىل مهمة تنظيمهم ضمن جمموعات 
ينظم  كما  واستعداداتهم،  وأعمارهم  قدراتهم  حسب  عمل 
زيارات ميدانية ودراسات حقلية ويعد وسائل ومعدات الدراسة 
من خرائط وجداول وأجهزة، ويعمل أيضا على حتضري البيئة 

اخلارجية اليت ستتعامل معها جمموعات التالميذ)21(.
فكلما  تالميذه،  لدينامية  الباعث  بالدور  يقوم  من  هو  واملعلم 
ُيَدرسها كلما كان  اليت  املوضوعات  تفاعله إجيابيا مع  كان 
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واقع إعداد املعلم وتأثريه على تعليم الرتبية البيئية باملدرسة اجلزائرية )دراسة ميدانية على عينة من معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة قاملة(

الدراسة مثمرة، وال ميكن رسم طريق حمدد  ناجحا وكانت 
هم  التالميذ  أن  كما  وأسلوبه  طريقته  واحد  فلكل  للمعلم 
االخرون خيتلفون يف قدراتهم العقلية ومستواهم االجتماعي، 
وفق  تدريسه  لطرق  وتكييفه  املعلم  مرونة  يتطلب  ما  وهذا 
يتطلب  واليت  البيئية،  الرتبية  فيها  يعاجل  اليت  الظروف 
تدريسها على املعلمني، بالدرجة األوىل أن تكون لديهم القدرة 
التعليمية  والطرائق  باألساليب  واملعرفة  العلمية  واإلمكانية 
تتنوع  التعليم  فأساليب  أهدافها،  لتحقيق  املناسبة  والرتبوية 
وأخرى  احلقائق  تقصي  إىل  بالتالميذ  تدفع  أساليب  بني  ما 
الرغبة لديهم  تضعهم أمام مواقف ومشكالت تتحداهم وتثري 
القرار  إىل  للوصول  اإلجيابي  والتعلم  اجملهول  عن  الكشف  يف 
من  كل  تفاعل  ظل  يف  الطرق  هذه  فعالية  وتزداد  السليم، 
الطرق  أن  البحث  مفردات  من  اتضح  وقد  والتلميذ)22(،  املعلم 
مواضيع  معاجلة  يف  املعلمني  بني  وتداوال  استخداما  األكثر 
الرتبية البيئية هما طريقيت املناقشة واحلوار، حيث يقوم املعلم 
باختيار وعرض موضوع من املواضيع البيئية املقررة يف املنهاج 
القسم  داخل  للتفاعل  يتيح فرصا  التالميذ مما  للمناقشة مع 
بني املعلم وتالميذه يف جو يسوده النقاش واحلوار وتبادل اآلراء 
التعلم  عملية  من  جيعل  مما  والتعليقات،  واألسئلة  واألفكار 
أكثر فائدة ومتعة وإثارة لتبتعد بذلك عن الرتابة اليت تدفع 

بالتلميذ إىل اململ وقلة االنتباه والرتكيز.
املناقشة واحلوار من أحسن الطرق الرتبوية والتعليمية  وتعد 
فالتعليم  البيئية،  املوضوعات  جمال  يف  والفعالة  احلديثة 
متكامل  كفريق  تالميذه  مع  املعلم  فيه  يعمل  اجلماعي 
ووسائل  األهداف  يف  ويتحاور  ويتناقش  يتشاور  ومتفاهم، 
املتابعة  أساليب  والوظائف وضبط  املسؤوليات  التنفيذ وتوزيع 
مع  الفريق  أعضاء  جلميع  فعالة  مشاركة  ضمن  والتقويم 
واحد  كل  واستعدادات  واهتمامات  وقدرات  ميوالت  مراعاة 
منهم وتنظيمهم ضمن جمموعات عمل)23(، إال ان الواقع يكشف 
النظري  اجلانب  على  مقتصرة  واحلوار  املناقشة  طريقة  أن 
اليت  العملية  والنشاطات  امليداني  العمل  إىل  وتفتقر  فقط 
بالبيئة،  تتعلق  اليت  املهارات  على  التالميذ  خالهلا  من  يتدرب 
على  يرتكز  ان  البد  فعاال  يكون  لكي  البيئية  الرتبية  فتعليم 
يتمكن من  الدرس حتى  املدرسة وقاعة  التعليم خارج جدران 
بأنفسهم وهنا  البيئة ميدانيا  اختبار عناصر  املتعلم يف  إشراك 
مفردة   19 أن  إال  مرشد،  إىل  حماضر  من  املعلم  دور  يتحول 
هذه  أن  أكدت  الدراسة  عينة  مفردات  من   25 جمموع  من 
النشاطات شبه غائبة داخل املدرسة وغائبة متاما خارجها، فهي 
تقتصر وتكتفي باحلوار واملناقشة فقط دون برجمة أي زيارات 
ميدانية أو نشاطات تطبيقية رغم اعرتافها وإدراكها بأهميتها 
ربط  يف  ودورها  البيئية  الرتبية  أهداف  وحتقيق  تكريس  يف 
التلميذ بأرض الواقع واسهامها يف ترسيخ مكتسباته النظرية، 
ويعد  البيئية  للرتبية  الفقري  العمود  ميثل  البيئي  فالنشاط 
احدى اخلطوات اهلامة لزيادة فهم املتعلم لبيئته)24(، وقد أشارت 
انها  الدراسة،  عينة  مفردات  من   25 جمموع  من  مفردات   6

لكن  تالميذهم  مع  البسيطة  البيئية  النشاطات  بعض  جُتري 
والظروف،  الفرصة  هلم  مسحت  وكلما  متباعدة  فرتات  على 
وال تتجاوز هذه النشاطات جدران املدرسة أو القسم ومن بينها 
جند: غرس بعض النباتات يف حديقة املدرسة أو يف األصيص 
والفناء،  القسم  لتنظيف  تنظيم محلة  بها،  القسم  تزيني  ليتم 
إجناز بعض الرسومات والالفتات وامللصقات حول البيئة واليت 
يتم استخدامها هي األخرى يف تزيني جدران األقسام واألروقة 

باملدرسة.
فرتات  يف  عليها  واملداومة  النشاطات  هذه  مبثل  القيام  ان 
أثر  التعليمية قد يفوق  العملية  أثرا فعاال يف  متقاربة، يرتك 
التعلم يف حجرة الدراسة، وإغفال املعلمني هلذه احلقيقة يؤثر 
سلبا على مدى اكتساب التالميذ للمعلومات واملهارات وتكوين 
االجتاهات البيئية وُيَضيع الكثري من الفرص عليهم يف تنمية 
العديد من القدرات العقلية كاملالحظة، التحليل، الرتكيب، 
كثافة  ذلك  يف  املعلمني  مربر  ويبقى  والنقد...اخل،  التفكري 
ظل  يف  وضيق  حمدد  بوقت  وارتباطهم  التعليمي  الربنامج 
املراقبة الدائمة والتعليمات الصارمة للمفتشني مما جعلهم ال 
أن  كما  النشاطات،  هذه  إلجناز  وقتا  خيصصون  وال  يعطون  
اكتظاظ األقسام بالتالميذ يشكل بدوره عائقا يف وجه تطبيق 

أي نشاط صفي كان أو ال صفي.
املناقشة  طريقيت  على  البيئية  الرتبية  تدريس  يعتمد  وال 
وميكن  األخرى  الطرق  من  العديد  هناك  بل  فحسب،  واحلوار 
للمعلم أن خيتار منها ما يتالءم مع طبيعة املتعلمني وحاجاتهم 
املختلفة لتهيئة  التعليمية  الطرائق  ورغباتهم، وأن ميزج بني 
الطرائق  أهم  من  ولعل  تالميذه،  لتعليم  ممكنة  بيئة  أفضل 
واالسرتاتيجيات املقرتحة لتدريس موضوعات الرتبية البيئية  
طريقة  املباشرة،  اخلربة  طريقة  االبتدائية،  املرحلة  لتالميذ 
املشروعات،  طريقة  الذاتي،  التعلم  طريقة  املشكالت،  حل 
إال  الدماغ...إخل)25(،  عصف  طريقة  البيئي،  التكوين  طريقة 
 25 جمموع  من  مفردة   18 دراية  عدم  عن  كشف  الواقع  أن 
من مفردات عينة الدراسة بهذه الطرائق، رغم انها تتشابه يف 
بالكفاءات  املقاربة  مع  املشكالت  حل  طريقة  خاصة  فلسفتها 
واليت تبنتها املنظومة الرتبوية اجلزائرية يف إطار اإلصالحات 

اليت عرفها القطاع.
وأساليب  طرائق  تكتسيها  اليت  البالغة  األهمية  اىل  باإلضافة 
التعليم يف توصيل املعلومات للتالميذ، فإن االختيار واالستخدام 
السمعية  سواء  املختلفة  التعليمية  للوسائل  واملناسب  اجليد 
الفعالة،  املدرسة  أركان  من  اآلخر  هو  يعد  البصرية  أو  منها 
من  التالميذ  اخراج  التعليمية  الوسائل  خالل  من  ميكن  حيث 
الفصل التقليدي إىل جو املشاركة احلقيقية، ويف جمال تزويد 
التالميذ باملعلومات البيئية، مُيكن للمعلمني أن يستعملوا بعض 
الصور ذات احملتوى  البصرية، مثل  التعليمية خاصة  الوسائل 
البيانية،  والرسومات  األشكال  وامللصقات،  اللوحات  التعليمي، 

اخلرائط واجلداول، اجملسمات والنماذج والعينات)26(.
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منها  االستفادة  ميكن  اليت  املتنوعة  الوسائل  من  بالرغم 
املدرسي  الكتاب  يبقى  البيئة،  موضوع  خلدمة  وتوظيفها 
مجيع  عند  واستخداما  تداوال  وأكثرها  وأقدمها  أهمها  أحد 
املعلمني، فهو "اجملسم لروح الربامج الرمسية املفسر حملتوياتها 
وأهدافها")27(، حيث يلتقي الطفل من خالل الكتاب بأكرب عدد 
من الفرص لتغذية فكره وخياله عن حميطه االجتماعي وعن 
املنظمة  املعارف  من  جمموعة  له  يقدم  حيث  جمتمعه،  قيم 
بسلوكات  األخذ  إىل  تؤهله  اليت  اجلوهرية  والقيم  واملبسطة 

تتوافق مع حميطه االجتماعي والثقايف.
وإدراج  إدماج  إىل  اجلهود  اجتهت  البيئية  محاية  إطار  ويف 
املواضيع البيئية يف خمتلف املناهج واملقررات الدراسية ملختلف 
املواد التعليمية باعتبارها أحد أهم الوسائط الفعالة واملتداولة 
استخدام  إىل  تفتقر  مازالت  اليت  العربية  الدول  يف  خاصة 
الوسائل والتقنيات التعليمية احلديثة اليت أثبتت فعاليتها يف 
التعليم  جمال  يف  خاصة  املتقدمة  الغربية  البلدان  من  كثري 
للتلفزيون،  استخدامهم  جند  الوسائل  هذه  بني  ومن  البيئي، 
الوسائل  هذه  تصور  حيث  السنيما....إخل،  الكمبيوتر،  أجهزة 
والصوت  احلركة  فتعرض  حمتوياتها  بكل  الطبيعية  البيئة 
واألحاسيس  املشاعر  إىل  مباشرة  التجارب  فتنقل  واللون 
ثم  ومن  العاطفي  الدافع  وإىل  االنطباع  إىل  الصورة  لتحرك 

الفعل والسلوك)28(.
التالميذ  تزويد  يف  املدرسي  الكتاب  على  املعلمني  اقتصار  إن 
باملعلومات البيئية واعتمادهم على الوسائل واألدوات البسيطة 
الصور،  اجلداول،  اخلرائط،  كالسبورة،  والكالسيكية 
اليت  اللفظية  النمطية  من  التالميذ  خترج  ال  اجملسمات....، 
اعتادوا عليها وال تتيح هلم فرصا للتفاعل مع املوضوع البيئي الذي 
يتعاملون معه، مما جيعل من عملية التعلم حمدودة ومقتصرة 
على مستوى احلفظ والتذكر، يف حني حيتاج تدريس الرتبية 
التقنيات  وتوظيف  استخدام  إىل  سابقا  أوضحنا  كما  البيئية 
التكنولوجية واليت تسهل من العملية التعليمية وتساعد على 
من  املعلم  ومتكن  املعلومات،  وترسيخ  اإلدراك  عملية  تثبيت 
اختصار الكثري من اجلهد والوقت خاصة وأنه من الصعب شرح  
الكثري من املوضوعات البيئية وتقريبها إىل واقع التلميذ ما مل 
املعلومات  تقدم  اليت  احلديثة  والتقنيات  األجهزة  اعتماد  يتم 
للتالميذ  الفرص  أفضل  يتيح  ما  واأللوان  والصورة  بالصوت 
للتفاعل مع املوضوع البيئي الذي يدرسونه وهذا ما يساعد على 
املتعلقة  واملهارات  والقيم  لديهم  املعلومات  وترسيخ  اكتساب 

بالعمل يف جمال البيئة ومقتضيات محايتها وترقيتها.
3- إعداد وتكوين املعلم يف جمال الرتبية البيئية 

ان حتقيق أهداف الرتبية البيئية مرتبط إىل حد كبري باملعلم 
التعليمية،  العملية  يف  والفعال  األساسي  الركن  باعتباره 
فعالياتها  يف  العاملية  والندوات  املؤمترات  معظم  أكدت  لذلك 
يف  املعلمني  وتأهيل  وتكوين  إعداد  ضرورة  على  وتوصياتها 
اجملال البيئي مما يسمح بتجديد معارفهم واكسابهم الطرائق 

التغريات  ومواكبة  البيئية  الرتبية  لتعليم  املناسبة  واملناهج 
توظيف  يتطلب  البيئية  الرتبية  فتعليم  والتطورات احلاصلة، 
لذلك  بها،  واخلاصة  املناسبة  والوسائل  واألنشطة  الطرائق 
فإنها حتتاج إىل اإلطارات املؤهلة للقيام بذلك، وتدخل عملية 
التوجيه  التعليم يف صميم  التعليمية وطرائق  الوسائل  اختيار 
البيداغوجي الذي يقدم للمعلم كسند ال ميكن االستغناء عنه 
يتجنب  حتى  املسطرة  األهداف  وحتقيق  املعارف  توصيل  يف 

الطرق الكالسيكية اليت تشعر املتعلم بالرتابة وامللل)29(.
بالرغم من خمتلف التوصيات العاملية واالتفاقيات اليت أبرمت 
اإلقليم  تهيئة  ووزارة  الوطنية  والتعليم  الرتبية  وزارتي  بني 
ألي  خيضعوا  ومل  يتلقوا  مل  املعلمني  مجيع  أن  إال  والبيئة 
6 مفردات  الرغم من أن  البيئية على  تكوين يف جمال الرتبية 
يف  أقدمية  لديها  الدراسة  عينة  مفردات  من   25 جمموع  من 
التدريس تفوق 20 سنة، وهذا ما قد ينعكس سلبا على فعالية 

آدائهم فيما يتعلق بتعليم الرتبية البيئية.
الذي  التكوين  مدى  على  البيئي  التعليم  فعالية  تقتصر  وال 
والسندات  املراجع  اىل  كذلك  حتتاج  بل  فحسب،  املعلم  يتلقاه 
البيداغوجية واليت ميكن للمعلم أن يسرتشد بها يف عمله وتدريسه 
هلذا البعد الرتبوي اجلديد، وتطبيقا لقرار جملس الوزراء الذي 
مت فيه ابرام اتفاقية بني وزارتي تهيئة البيئة واالقليم ووزارة 
الرتبية والتعليم الوطنية يف الثاني من أفريل سنة 2002 واليت 
املسار  البيئية يف جممل  الرتبية  ادماج وتطوير  تقضي بوجوب 
الدراسي بإدراج منهجيات يراد بها احداث تغيري يف سلوك املتعلم 
وبدرجة أهم غرس روح املسؤولية يف نفسه اجتاه عناصر البيئة، 
ولتدعيم هذه العملية مت استحداث وطرح جمموعة من األدوات 
وتتمثل  والتالميذ)30(،  املعلمني  متناول  يف  لتكون  البيداغوجية 
عبارة عن  البيئية وهي  الرتبية  املربي يف  أدلة  األدوات يف  هذه 
مجع  خالله  من  مت  واألساتذة،  للمعلمني  موجه  خاص  مرجع 
املختلفة  التعليم  األدلة يف مصنف واحد يشمل مجيع مراحل 
املعتمدة يف  البيداغوجية  املناهج والطرق  األدلة  وتتضمن هذه 
الرتبية البيئية، حيث تساعد وتوجه املعلمني يف كيفيات تقديم 

الدروس إلعطاء فاعلية أكرب.
وتضم كذلك احلقيبة البيداغوجية كراسة خاصة بالتلميذ 
مفاهيم  تعميق  أجل  من  املبذولة  للجهود  مكملة  وثيقة  وهي 
املعارف  حتصيل  على  التالميذ  تساعد  حيث  البيئية  الرتبية 
واملعلومات البيئية ومتكنهم من تقييم أنفسهم من خالل ربط 
هذه املعارف بالنشاطات التقييمية، إضافة إىل الكراسة هناك 
أيضا احلقيبة البيداغوجية اخلاصة بالنادي األخضر املدرسي 
يف  بيئية  نوادي  استحداث  وجوب  تطبيقها  يتطلب  واليت 
املؤسسات التعليمية، حيث تعمل على تنمية املشاريع واألعمال 
على  تركز  فهي  ولذلك  املدرسي  الوسط  يف  البيئية  الرتبوية 
اجلانب امليداني، وتشمل هذه احلقيبة هي األخرى أدلة خاصة 
املدرسي،  األخضر  النادي  يف  املنخرط  دفرت  النادي،  مبنشط 

بطاقات بيداغوجية للمعلم، امليثاق البيئي املدرسي.  
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واقع إعداد املعلم وتأثريه على تعليم الرتبية البيئية باملدرسة اجلزائرية )دراسة ميدانية على عينة من معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة قاملة(

إن تعزيز املؤسسات التعليمية مبثل هذه احلقائب البيداغوجية 
لتحقيق  وفعالة  هامة  خطوة  يعد  البيئية  بالرتبية  اخلاصة 
لكن  التعليمية،  األوساط  يف  البيئية  الرتبية  مشروع  واجناح 
لنا  كشف  حيث  فحسب،  التصوري  املستوى  على  هذا  يبقى 
الواقع عكس ذلك متاما إذ نفى مجيع املعلمون حصوهلم أو حتى 
مفردات   4 وأشارت  الوزارية،  الوثائق  هذه  مثل  على  اطالعهم 
من جمموع 25 من مفردات عينة الدراسة أنها قد مسعت عنها 
بالصدفة عن طريق بعض األصدقاء الذين يعملون مبديريات 
الرتبية، كما اتضح أنه مل توزع كذلك الكراسات البيئية على 

التالميذ هم اآلخرون ومل يتم االطالع عليها.
به  تقوم  عما  ومغيب  غائب  املعلم  أن  لنا  يوضح  الواقع  هذا  إن 
واليت  مشاريع  من  له  ختطط  عما  وبعيد  به  الوصية  الوزارة 
اتضح أنها جمرد أجندات مدرجة يف رفوف وأدراج املكاتب دون 

أن تعرف هلا طريقا اىل أرض الواقع.
ان ما يؤكد هذا الواقع، هو عدم دراية وعدم معرفة 22 مفردة 
باألهداف  حتى  الدراسة  عينة  مفردات  من   25 جمموع  من 
العامة اليت تسعى الرتبية البيئية اىل بلوغها، حيث اعرتفت بأن 
يف  كمفهوم  البيئية  الرتبية  حول  وعام  سطحي  تصور  لديها 
حد ذاته اكتسبته من خالل مشاهدة بعض الربامج واألشرطة 
عرب القنوات الفضائية، وعلى حد تعبري بعض املعلمني فإنه من 
الطبيعي أن ال يكونوا على دراية بهذه األهداف ما داموا مل يتلقوا 
ألي تكوين يتعلق بالبيئة أو الرتبية البيئية، كما أكد مجيع 
مفردات عينة الدراسة أنهم مل يزودوا بأي وثائق أو مستندات 
تعليمات  أو  معطيات  أي  يتلقوا  ومل  البيئية  الرتبية  ختص 
وطرائق  اسرتاتيجيات  باستخدام  التدريس  بوجوب  تقضي 
مستوى  على  طرحها  حتى  يتم  مل  مواضيعها  وأن  بها،  خاصة 
الرمسية  لقاءاته  يف  سواء  التعليمي  الطاقم  أفراد  بني  النقاش 
أو غري الرمسية وحتى إن متت اإلشارة إليها فإن ذلك ال يكاد 
يتجاوز جمرد نقل لألخبار وتبادل ألطراف احلديث عن بعض 
الوقت  املتداولة يف  العاملية  املشكالت  أو بعض  البيئية  احلوادث 

الراهن كالتغريات املناخية واالحتباس احلراري.
بعض  لدى  املوجودة  الطويلة  واخلربة  األقدمية  من  وبالرغم 
متتلك  ال  بأنها  الدراسة  عينة  مفردات  مجيع  أجابت  املعلمني، 
البيئية بصفة  املواضيع  القدرة أو اخلربة الكافية للتعامل مع 
عامة والرتبية البيئية بصفة خاصة، حيث اعرتفت 19 مفردة 
ُملمة  غري  بأنها  الدراسة  عينة  مفردات  من   25 جمموع  من 
بالكثري من املفاهيم حول البيئة وعناصرها املختلفة والظواهر 
واملشكالت البيئية من حيث مظاهرها، أسبابها، تأثرياتها... كما 
أوضحت21 مفردة من جمموع 25 من مفردات عينة الدراسة 
أنها ال تعرف معاني الكثري من املصطلحات البيئية وخاصة اليت 
استحدثت ملواكبة التغريات والتطورات املستجدة على الصعيد 
البيئي، وان ما تعرفه ضئيل جدا وسطحي مت استقاؤه من بعض 
املصادر العامة كاألنرتنيت والتلفاز والراديو، وهذا ما جيعلها 
عرب  الظاهرة  املعلومات  شرح  على  عملها  يف  وتقتصر  تكتفي 

مناهج خمتلف املقررات الدراسية اليت يدرسونها دون اخلوض 
البحث عن معلومات  أو حماولة  واالستفاضة  التعمق  أو  فيها 
على  سيكون  إضافيا  جهدا  منهم  سيتطلب  ذلك  ألن  إضافية 
واحملددة  املقررة  الدراسية  املقررات  باقي  برامج  إمتام  حساب 

مبجال زمين ضيق.
بالسلوكات  املعلمني  حتلي  من  بالرغم  أنه  يتضح  تقدم  مما 
املدرسي،  الوسط  خارج  أو  داخل  سواء  االجيابية  البيئية 
انتباه  اثارة  يف  وحماولتهم  البيئية  باملواضيع  واهتمامهم 
حتليهم  وضرورة  البيئة  أجل  من  العمل  وجوب  اىل  التالميذ 
عناصرها  خمتلف  واجتاه  اجتاهها  اإلجيابية  بالسلوكات 
لدى  التعليمية  اخلربة  وجود  من  كذلك  وبالرغم  ومواردها، 
البيئية  الرتبية  التكوين يف جمال  انعدام  أن  إال  البعض منهم، 
بها،  اخلاصة  واألدوات  للوسائل  التعليمية  املؤسسات  وافتقار 
قد شكل عائقا حقيقيا أمامهم يف تدريس مواضيعها وحتقيق 
صراحة  وبكل  مجيعا  عربوا  حيث  املتعلمني،  لدى  أهدافها 
البيئية  الرتبية  مواضيع  يف  التحكم  صعوبة  عن  وموضوعية 
املعارف واألساليب والطرق  اإلملام ببعض  خاصة وأنها تتطلب 
وحتتاج اىل تطبيق بعض االسرتاتيجيات والتقنيات واملنهجيات 
اخلاصة واليت ال ميكن التحكم بها إال من خالل تلقي تكوينات 
والتزود  اجملال،  يف  املتخصصني  طرف  من  مكثفة  وتدريبات 

بالوثائق واملراجع واألدلة واألدوات املناسبة.
خامتة

حقيقي  مشروع  هناك  ان  القول  ميكن  تقدم،  ما  خالل  من 
على  مقتصر  لكنه  اجلزائرية  املدرسة  يف  البيئية  للرتبية 
نقائص  وجود  عن  كشف  فالواقع  فحسب،  التصوري  املستوى 
وكان  والصعوبات،  العراقيل  من  العديد  عنها  نتجت  كثرية 
املؤهلة لتنفيذ وتفعيل هذا  أبرزها وأهمها غياب اإلطارات  من 
التكوين والتأهيل  املشروع، وهذه نتيجة حتمية لغياب عملية 
الذي حيتاج اليه املعلمون حتى يتمكنوا من التحكم مبوضوعات 
هذا البعد الرتبوي اجلديد ويساهموا بفعالية يف تكريس أهداف 
الرتبية البيئية املرجوة لدى املتعلمني، وهذا ما دفعنا إىل الدعوة 
بوجوب إعطاء األولوية للمعلم يف املقام األول وذلك باالهتمام 

والرتكيز على ما يلي: 
لتدريس  وتأهيلهم  املعلمني  إلعداد  تدريبية  دورات  اقامة   -
الرتبية البيئية ومتكينهم من االطالع على املستجدات يف هذا 

اجملال من وسائل وطرائق.
أثناء  املعلمني يف ندوات ومؤمترات ومناقشات دورية  - اشراك 
العام الدراسي ملناقشة القضايا البيئية حتى يتم تبادل اخلربات 

مع اخلرباء واملختصني.
- اعداد نشرات دورية للمعلمني يقفون من خالهلا على أحدث 

املعلومات املتعلقة باملناهج وباجلديد يف أساليب تدريسها.
تقديم  يف  تساعد  اليت  التعليمية  بالوسائل  املعلمني  تزويد   -
من  للتالميذ  وممتعة  مشوقة  بأساليب  البيئية  الرتبية 
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