
منهاج الثقافة والوعي البيئي

الفصل الدراسي الول 

تعريف البيئة وعناصرها وعلم البيئة                السبوع الول 

 Environment  البيئة 

هي الوسط المحيط بالمنشأة وتشمل الماء والهببواء والتربببة والمببوارد الطبيعيببة والنبببات
والحيوان والسنسان بالاضافة الى العلةقة بين كل هذه العناصر.

او تعرف بشكل عام باسنها الاطار الذي يعيببش فيببه المخلببوق الحببي، مببؤثرا او متببأثرا بمببا
يحيط به من مخلوةقات حية وغير حية .

البيئة بمفهومها العام هي الوسط أو المجال المكاسني الذي يعيببش فيببه السنسببان يتببأثر بببه
ويؤثر فيه. وعليه فإن كلمة بيئة تعني كل العناصر الطبيعية التي تتواجد حول وعلى سطح
وداخل الكرة الراضية. فالغلف الغازي ومكوسناته المختلفة، والمصببادر الطبيعيببة، والطاةقببة
ومصببادرها، والغلف المببائي ومببا بببداخله، وسببطح الرض ومببا يعيببش عليهببا مببن سنباتببات
وحيواسنات، والسنسان في تجمعاته المختلفة كببل هببذه العناصببر هببي مكوسنببات البيئببة.  كمببا
يطلق العلماء لفظ البيئة علببى مجمببوع الظببروف والعوامببل الخارجيببة الببتي تعيببش فيهببا

المخلوةقات الحية وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها.

Ecology  علم البيئة  

وعلم البيئة علم ةقديم ولكنه لم يظهر للعيان إل في القرن التاسع عشر وفي النصف
الخير من القرن العشرين  حيث تطور بشكل سريع ومفاجئ.  لقد استخدم علم البيئة

 م . كما أن مصطلح علم1866 عامHaeckelلول مرة من ةقبل العالم اللماسني هيجل 
)) و التي تعني علمLogos  ومعناها بيت و Oikosالبيئة أساسه الكلمتان اليوسناسنيتان ((

تكون كلمة إيكولوجي هي علم دراسة أماكن معيشة الكائنات الحية وكل ما يحيطوبهذا 
بها.

ويعرف على اسنه دراسة العلةقات المتبدلة بين الكائنببات الحيببة والبيئيببة الببتي تعيببش فيهببا
فيزيائيا وحيويا او بمعنى اخر

العلببم الببذي يببدرس المخلوةقببات الحيببة وعلةقتهببا بالبيئببة المحيطببة بهببم أي تلببك العلةقببة
الموجودة بين السنسان وأخيه السنسبان، وبيببن غيبببببره مببببن المخلوةقببببات الحيبببببة سببواء
كاسنت حيواسنية أو سنباتية،  وتشمل كذلك مجمل العلةقات بين جميع المخلوةقات الحيببة سنباتيببة
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أو حيواسنية مع عناصر غير حيببة كالتربببة والمبباء والهببواء والصببخور، وكببذلك العلةقببات بيببن
العناصر غير الحية.

 Environmental elements  عناصر البيئة 

هي العناصر التي تتكون من الوسط الذي يتصل بحياة السنسان وصحته في المجتمع.

 ( اول مببؤتمر1972وفق توصيات مؤتمر سببتوكهولم المنعقببد  البيئة يمكن تقسيم عناصر
الطبيعيببة البيئببة عالمي تحت رعاية المم المتحدة خاص بالبيئة ) إلى ثلثببة عناصببر تمثببل

وتتكون من سنظم مترابطة مع بعضها هي الغلف الجوي الغلف المائي اليابسة بما تتضمنه
هببببذه السنظمببببة مببببن مبببباء وهببببواء وتربببببة ومعببببادن ومصببببادر للطاةقببببة بالاضببببافة

والحيواسنات وهذه جميعهببا تمثببل المببوارد الببتي اتاحهببا اللببه سبببحاسنه وتعببالى النباتات إلى
للسنسان كي يحصل منها على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى.

وتقسم كذلك عناصر البيئة إلى فرعين؛ عناصر حية كالسنسان والنبات والحيببوان، وعناصببر
غير حية؛ كالماء والهواء والمنبباخ والتربببة والمعببادن وكببذلك الصببخور. والبيئببات الزراعيببة
والثقافية والصناعية وغيرها هي بيئات مصغرة عن تلببك البيئببة الرئيسببة . والعلةقببات بيببن
هببذه العناصببر تحكمهببا السلسببل والشبببكات الغذائيببة بيببن العناصببر الحيببة فيهببا المنتببج
والمسببتهلك الول والثبباسني وغيرهمببا اضببمن علةقببات تبادليببة وتطفليببة وتكافليببة وغيرهببا .
فالنباتات تعد احدى عناصر البيئة وهي المنتج فيها بالبنبباء الضببوئي؛ اذ تعتمببد عليهببا كافببة
الكائنات الحية . والقضاء على هذا المنتج الثمين يعني القضاء على عناصر البيئة الخرى .
اا حيببن اا ثاسنيبب اا أول حين يتغذى على النباتات مباشرة، ومسببتهلك والسنسان ةقد يكون مستهلك

يتغذى على الحيواسنات التي تكون المستهلك الول في السلسلة الغذائية.
اا اا سببلب اا في العناصر غير الحية؛ كالماء والهببواء والتربببة وغيرهببا، سببيؤثر وان إحداث اضرر

على العناصر الحية وأولها السنسان.

الثقافة البيئية

 هو مفهوم يعبر عن اكتساب الفرد للمكوفنات المعرفية و الفنفعالية والسلوكية من خل ل تفاعله المستمر متتع بيئتتته,و
التي تسهم في تشكيل سلوك جيد يجعل الفرد قادرا على التفاعل بصورة سليمة مع بيئته ,ويكون قادرا على فنقل هتتذا

إن تتتأمين الستتس الطبيعيتتة للحيتتاة الفنستتافنية متتن خل ل حمايتتة مستتؤولة للبيئتتة متمثلتتة السلوك للخرين من حوله، 
بالوقاية الحتياطية ضد الخطار البيئية على ضتتوء وجهتتات النظتتر اليكولوجيتتة والقتصتتادية والجتماعيتتة يعتتتبر

دف الثقافتتةتهو اليوم وعلي المستويين الوطني والعالمي إجراء أساسيا لضمان مستقبل آمتتن متتن المشتتاكل البيئيتتة، 
البيئية إلى تطوير الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية الساسية بغية بلتتورة ستتلوك بيئتتي ايجتتابي ودائتتم ,والتتذي هتتو
بمثابة الشرط الساسي كي يستطيع كل شخص أن يؤدي دوره بشكل فعا ل في حماية البيئتتة وبالتتتالي المستتاهمة فتتي
الحفاظ على الصحة العامة, وهنا تكمن أهمية الثقافتتة البيئيتتة والستتعي التتدؤوب لتطويرهتتا, بغيتتة فنشتترها وإفنضتتاجها
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لتتحو ل بذالك إلى مجا ل خاص مهم وقائم بذاته قادر على أن يأخذ دوره فتتي المناهتتج التدريستتية فتتي كافتتة المراحتتل
 .دف تنشئة أجيا ل بعقو ل جديدة تعي مفهوم الثقافة البيئية وتعمل على تطبيقها وبهالمدرسية والجامعية

الثقافة البيئية تتحقق في كل مراحل وتجهيزات جوهر العملية الثقافية وفي مجا ل متابعة التعلم الحر وأيضا في كافة 
المنظمات والجمعيات التي تسعي لحمايتتة البيئتتة والطبيعتتة, ذلتتك متتن خل ل عمليتتات تعلتتم وتعليتتم منهجيتتة ومنظمتتة

دف بنتتاء جيتتل ذا كفتتاءة عاليتتة واستتتعداد للتعامتتل بختتبرة وبكامتتل المستتؤولية متتع قضتتاياوبهومبرمجة زمنيا وذلك 
البيئة ,من خل ل هذه التحديدات تكتسب الثقافة البيئية مفهوما مختلفا يميزها عن الشتتكل الخبتتاري للهتمتتام بقضتتايا

 . البيئة

 :  أهداف الثقافة البيئية

إن الهداف الجوهرية يمكن حصرها بالنقاط الرئيسية التالي.

إن حماية وحفظ الصحة وحياة الفنسان هي التزام وواجب أخلقي من المفروض أن يؤخذ بعيتتن العتبتتار -1
 .تمع والدولةلمجعند القيام بأي عمل من قبل ا

إن الحماية والتطوير المستديم للنظام الطبيعي والنباتي والحيوافني وكافة الفنظمة اليكولوجية فتتي تنوعهتتا -2
وجمالها وماهيتها ما هو إل مساهمة رئيسية من اجل استقرار المنظر الطبيعي العام وكذالك لحمايتتة التنتتوع

.الحيوي الشامل

حماية المصادر الطبيعية كالتربة والماء والهواء والمناخ والتي تعتبر كجزء رئيسي من النظام البيئي وفي -3
الوقت فنفسه كأساس للتواجد والمعيشة للفنسان والحيتتوان والنبتتات ولمتطلبتتات الستتتثمار المتنتتوع للمجتمتتع

.الفنسافني

.تمعلمجحماية وحفظ الموارد المعنوية والتراث الحضاري كقيم حضارية وثقافية واقتصادية للفرد وا -4

 الحفتتاظ علتتى التنتتوعاالعمل على حفظ وترسيخ وتوسيع فضاءات حرة وذلك لخدمة أجيا ل مستتتقبلية وأيضتتا-5
.البيئي والحيوي والماكن الطبيعية

استبدا ل مصادر الطاقة الضارة بالبيئة بالمصادر البديلة الصديقة للبيئة.    -6

 Environmental awareness  الوعي البيئي 

هي عملية عقلية يمارسها السنسان في حياته اليومية وهذه العملية تتفاعببل فيهببا الجببواسنب
الشخصية والجتماعية للسنسان وتستهدف التعامل مع البيئة تعببامل إيجابيببا. وتتطلببب بببذل
الجهود والمشاركة في حل المشكلت البيئية. والحساس بالمسئولية الكاملة سنحو تحسين
البيئة ومقاومة كل ما من شأسنه أن يهدد أمنها وسببلمتها. وهنبباك عببدة عوامببل تببؤثر علببى
الوعي البيئي هي: عمليببات التنشببئة الجتماعيببة، ومهنببة الوالببدين ومسببتواهم التعليمببي،
ووسائل العلم، والخبرات السببابقة، والقببدوة مببن أفببراد المجتمببع، والمناهببج التعليميببة،
والمناخ الجتماعي والسياسي والةقتصادي بصفة عامة. وعلى هببذا يمكببن تعريببف الببوعي
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البيئي بأسنه عملية منظمة يقوم بها السنسان لمواجهة مشكلت البيئة، مسببتخدما فببي ذلببك
جهازه الحسي والعصبي والجتماعي بشكل متكامببل، لتحسببين أحببوال البيئببة، فببي إاطببار

هو التعريف بالبيئببة ويعرف كذلكشعوره بالمسئولية تجاه المجتمع وأفراده ومؤسساته 
وعناصرها لتحسين الوعي بها واللتزام للقيام بعمببل شبباسنها، مببن خلل فعببل او ممارسببة

بهذا الشان من الفراد والجماعات، والسرة والمدرسة والمجتمع.
 ؟كيفية تحقيق الوعي البيئي

حيث يمكن تحقيق الوعي البيئي عند السنسان متى تمت مراعاة ما يلي : 

التركيز على تنمية الجاسنب اليماسني عنببد السنسببان ، إذ إن هببذا الجبباسنب يؤكببد علببى -1
ييربببي السنسببان علببى قق إيمبباسني خببالص  اضرورة تعامل السنسان مع البيئة مببن منطلبب

أهمية احترام هذه البيئة وحسن التعامل مع مكوسناتها

غرس الشعور بالسنتمبباء الصببادق للبيئببة فببي النفببوس ، والحببث علببى إدراك عمببق-2
قت ومكوسنببات . وهببذا بببدوره العلةقة اليجابية بين السنسان والبيئة بما فيهبا مبن كائنببا
ررف كل ما من شأسنه الحفاظ على البيئة ، عع كفيل بتوفير الدافع الفردي والجماعي لت

ييلحق الضرر بمحتوياتها  ييهددها أو  وعدم تعريضها لي خطر يمكن أن 

العناية بتوفير المعلومات البيئية الصحيحة ، والعمل على سنشرها وإيصببالها بمختلببف-3
الطرق والوسائل التربوية ، والتعليمية ، والعلمية ، والرشادية لجميع أفراد وفئات

يميسرة  قة و قة سهل قط ، وصور قل مبس المجتمع ، حتى تكون في متناول الجميع بشك

اا فببي جميببع -4 اا فطريبب إن مسببألة تحقيببق الببوعي البببيئي عنببد السنسببان ليسببت أمببر
يتنمببى وتحتبباج إلببى بببذل الكببثير مببن الجهببود يتكتسببب و ةة  الحببوال ، ولكنهببا مسببأل
يتعنببى بهببذا الشببأن وأن المشتركة لمختلف المؤسسات الجتماعيببة الببتي عليهببا أن 

 توليه

 Environmental protection  حماية البيئة 

هي المحافظة على مكوسنات البيئة والرتقاء بهببا ، ومنببع تببدهورها او تلوثهببا او الةقلل مببن
حدة التلوث

وتقوم فلسفة حماية البيئة والجمعيات المتبنية لهذه الفكرة على إيجباد الحلبول المختلفبة
من أجل التقليل من التلوث والتي من اضمنها تقليل كمية النفايات والبتعاد عن المنتجببات
التي تسبب الذى للبيئة سنتيجة تراكمها كالمواد البلسبتيكية علبى سببيل المثبال، بالاضبافة
رية المختلفة والحفاظ على المنااطق الخضراء في العالم وزيادتهببا، إلى حماية الكائنات الح
اا الكائنات المهددة بالسنقراض سنتيجة الصيد الجائر والتلوث الحاصببل فببي المجتمببع وخصوص
ردى إلى تهجير مليين الكائنات الحية من او سنقصان المساحات الخضراء في العالم والذي أ
موااطنها او القضاء عليها من أجل الزحف العمراسني أو بسبب التلوث والظببواهر المختلفببة
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اا رمة جد رما أحد المشاكل الخرى والمه ردى إلى ظاهرة التصحر. أ كالحتباس الحراري الذي أ
والتي يسعى الداعمون لحماية البيئة والحكومات المختلفة في العالم ليجاد حلول لها هي
مشكلة الطاةقة والعمليات الصببناعية المختلفببة والبتي تعتمببد بشبكل رئيسبي فبي البوةقت
اا فببي الجببو، فتجببري البحبباث اا كبببير الحببالي علببى الوةقببود الحفببوري والببذي يسبببب تلوثبب
والدراسات من أجببل التوصببل إلببى الحلببول المثببل مببن اجببل اسببتغلل الطاةقببة النظيفببة

والمتجددة كطاةقة الرياح والمياه والطاةقة الشمسية من أجل الحصول على الطاةقة.
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