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 ص: لخستالم

 مبادئ التنمية المستدامة في تنمية دور علي التعرف إلي الدراسة  تهدف

البيئية،  العمل على تنمية إدراك األطفال بالمشكالت لدى طفل الروضة البيئية  الريادة

أن  المشاركة من خالل بعض األنشطة حيثتنمية روح  على التأكيدمن خالل 

وعن طريق المشاركة  إلى نمو العالقات االجتماعية مشاركة االطفال سوف تؤدى

يستطيعون تنمية المعرفة لديهم وزيادة وعيهم ببيئاتهم، وبأوضاع المجتمع الذى 

يعيشون فيه ، وباحتياجاته ومشكالته وموارده وإمكاناته . وعالقة المشاركة بالوعى 

عالقة تبادلية ، فالمشاركة تتطلب قدرا من الوعى ، كما إنها بدورها تؤدى الى نمو 

 وتتناول الورقة المحاور التالية :  .األطفال الوعى لدى

 مفهوم الوعي البيئي 

 طرق وأساليب تنمية الريادة البيئية  البيئيي في رياض األطفال

 أهداف الريادة البيئية البيئية في رياض األطفال

 جاالت تنمية الريادة البيئية لطفل الروضة م

 أبعاد تنمية الريادة البيئية 

 مفهوم التنمية المستدامة 

 مبادئ التنمية المستدامة 

 التعليم من خالل التنمية المستدامة فى رياض االطفال .

 الريادة البيئية في مرحلة الطفولة المبكرة  من خالل مباديء التنمية المستدامة



 Doi 10.12816/ajwe.2020.134867   د.ريم حممد بهيج فريد بهجات
 

ـ ــ ــ  ت

112 

 ية المستدامة في تحقيق الريادة البيئي لألطفال دور التنم

 مقدمة 

يشهد العالم اليوم تحديات بيئية كبيرة ويلعب التعليم دورا مهما وفعاال تجاه 

تلك التحديات التي تواجهها المجتمعات فهو مفتاح التنمية المستدامة والسالم 

قتاادية والبيئية واالستقرار، فالتعليم يسهم بطريقة فعالة في جميع المجاالت اال

والثقافية واالجتماعية ، وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والتي بدورها 

تسهم في تنمية الوعي البيئي حيث أكدت الدراسات البحوث السابقة أن التنمية 

المستدامة هي األسلوب الموجه لتطوير البيئة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام 

(.Pearson&Degotardi،2009:97) 

وبناءا عليه ازداد االهتمام العالمي بالتنمية المستدامة في الطفولة المبكره 

على نطاق واسع من أجل تنمية الوعي البيئي ، ففي ألمانيا يرون أن التعليم في رياض 

األطفال هو إعطاء األطفال فرص مواتية لتنمية خبراتهم البيئية من خالل األنشطة 

يكون من خالل اكتساب الخبرات باستخدام كافة الحواس واكتشاف واللعب ، فالتعليم 

كل ماهو جديد ، باإلضافة إلى تمكين األطفال من اللعب مع األطفال اآلخرين ، 

واالستعانة بالموسيقى والحرف اليدوية والتجارب والرسم ، وتنظيم الرحالت 

ا من خالل والمشروعات والحفالت في الروضة ، كما أن األطفال يتعلمون أيض

 (Abraham, 2012،43اللعب الحر . )

وقد أكدت الدراسات دور البيئة في إتاحة التعلم للطفل لتنمية الخبرات؛ حيث 

إن الجودة في التعليم والتربية تتحقق من خالل إتاحة الفرص للطفل لكي يعيش 

نمية ويتكيف مع البيئة ويتفاعل مع المجتمع  بإيجابية ، فتعليم األطفال عن طريق ت

الخبرة يتطلب تقديم نظام تربوي مناسب يحقق متطلبات الطفولة ، حيث يشير 

( إلى ضرورة االهتمام باألطفال في الطفولة المبكرة ، ويرى أن 448: 2004)طلبه،

أطفال الغد يستحقون تربية من نوع جديد ، وتربية ذات جودة عالية تقوي قدراتهم 

 ء األطفال.وتحقق مستوى عال من جودة الحياة لهؤال

يجسد الواقع الحالى أزمة بيئية حقيقية هى فى جوهرها أزمة أخالقية ، فلم 

تعد التشريعات والقوانين البيئية كافية لردع أى سلوك خاطئ فى البيئة خاصة وقد 

أصبح السلوك غير السوى هو األساس فى التعامل مع البيئة ، ومن هنا أصبح من 

ما يتضمنه من المفاهيم واألخالقيات البيئية  التى الضروري تنمية الوعي البيئي  و

تكفل تعامال إيجابيا مع البيئة ، ويؤدي إلى فهم البيئة فهما صحيحا بكل متطلباتها 

 (Maatazrłgł et al .2006:62-66ومشكالتها . )

مرحلة  ومن أبرز ما أكدت عليه الدراسات والبحوث العلمية حول التربية فى

الطفولة المبكرة ضرورة تضمين برامج الوعي البيئي لألطفال فى مرحلة الطفولة 
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المبكرة ، ومشاركة األطفال فى هذه البرامج ، وتنمية الوعى البيئى مبكرا ، وزيادة 

 (Davis, 2015: 21قدراتهم على تقدير وإدراك أهمية البيئية والوعى بقضاياها. )

ى تعتبر قضية مهمة ومحورية للعالم سواء فى الوقت إن قضية تنمية الوعي البيئ

الحالى أو فى المستقبل المتسم بالعولمة والتنافس والتكنولوجيا العقلية ، واستجابة لبيئة 

التعلم والمعرفة والحفاظ على البيئة والتى تمثل العمود الفقرى لمجتمع المستقبل 

لمؤسسات واألفراد فى تطبيق المتسم بالحداثة الفائقة بدأت كثير من المنظمات وا

تكنولوجيا وبرامج متطورة فى أداء أعمالها ومهامها لتنمية الوعي البيئى والتعامل مع 

التكنولوجيا المتقدمة واالستفادة القاوى منها بأقاى كفاءة وفاعلية . )الشراح ، 

2004 :17 ) 

ونظرا لتقلص دور األسرة فى الوقت الحالى فى تربية وتنشئة األبناء 

ورعايتهم ، مما ترتب عليه عدم وجود وقت كاف  لمهام التنشئة كما كانت من قبل 

وتراجع دور األسرة عموما فى تربية الطفل وتنشئتة ، لذلك تؤكد معظم الماادر 

والتوجهات تعاظم دور الروضة في تنمية الوعي البيئي، مما يشجع على االهتمام 

يفية الحفاظ عليها ، وما دللت عليه بدور الروضة فى توعية األطفال ببيئتهم وك

الدراسات العديدة أن تنمية الوعي البيئي ال يمكن أن يترك أمرها للادفة أو العشوائية 

، ولكن البد أن تحتل مكانه متميزة فى السياسات والخطط والبرامج التعليمية ، وأن 

وير برامج أولى المؤسسات المسؤولة بهذا الشأن هى الروضة ، وقد أدى ذلك إلى تط

اإلعداد والتدريب العملية فى مجال البيئة، بل إن عديدا من المنظمات اإلقليمية 

والدولية تشارك بشكل جاد وفعال فى هذه النوعية من البرامج، وبضرورة بدء برامج 

 ,Andicتنمية الوعي البيئي مبكرا وتعديل إتجاهات األطفال نحو البيئة . )

2007:35-36) 

اصا من مجاالت االهتمام ى البيئى لألطفال مجاال خويعد تنمية الوع

، ويمكن تنمية الوعى البيئى من خالل برامج التربية البيئية فى الروضة ، بالطفولة

والتى تتضمن بعض األنشطة المتكاملة فيتعلمون كيف يحمون البيئة ويحافظون 

تجاهات ، ومفاهيم عليها. ويهدف الوعي البيئي فى مرحلة الطفولة المبكرة  إلى تنمية ا

وقيم وسلوكيات لدى األطفال بما ينعكس إيجابا على بيئتهم المباشرة مثل المنزل 

والحدائق العامة ومع األصدقاء لتحقيق نوع من العالقات المتوازنة التى تحقق األمان 

 ( 52:   2005البيئى.)جميل ،

وهذه وألهمية الوعي  البيئي ، عقدت مؤتمرات على المستوى العالمى ، 

المؤتمرات العالمية جاءت لتؤكد أهمية تنمية الوعي البيئي ومعالجة مشكالت البيئة 

فى إطار دولى والتحذير من خطورة الوضع الحالي إذا لم تتبع إجراءات رشيدة 
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:   2004وحكيمة ، فى مجال المحافظة على البيئة فى إطار العالم بأكمله )الشراح،

19-22 ) 

دول تضع برامج من شأنها أن تمارس التربية البيئية وقد بدأت العديد من ال

فى المدارس والمعاهد والكليات ، ووضعت برامج أخرى فى إطار وسائل اإلعالم 

ودور العبادة ، والنقابات والماانع والشركات، يتضح من العرض السابق بأن هناك 

ب عليه مشكالت مشكلة محددة تكمن فى التفاعل السلبي بين اإلنسان والبيئة ، مما ترت

حادة يمكن أن يعانى منها االنسان ذاته ، فهو الذى أوجد المشكالت البيئية ، 

والمطلوب هو أن يتعلم الفرد السبيل إلى عالج المشكالت التى أوجدها من خالل تنمية 

 الوعي البيئي. 

  الدراسةأهمية 

هذا تكمن أهمية الورقة  فى أن الوعي البيئي أصبح ضرورة حتمتها طبيعة 

العار لما أصاب البيئة من تلوث ، واختالل فى التوازن ، واضطراب فى عالقة 

الكائن البشرى ببيئته ، وراح هذا االختالل ينمو بسرعة غير عادية ، وتنمية الوعي 

و البيئة بالمعنى الواسع البيئي يعنى تربية الفرد، بحيث يسلك سلوكا رشيدا نح

، هذا السلوك الرشيد البد أن يستند إلى خلفية ، ويتعامل معها برفق وتحضروالشامل

معرفية ووجدانية تمثل رصيدا متراكما لدى الفرد يوجه سلوكياته فى االتجاهات 

السليمة بوعى وبايره ، ومعظم مشكالت البيئة هى مشكالت سلوك وقيم وعند 

رة التحدث عن السلوك والقيم البد أن تكون البداية بالطفل ، ونظرا لضعف دور األس

فى تنمية الوعي البيئى ، فيقع العبء على عاتق المؤسسات األخرى وبخاصة رياض 

 األطفال .

ويجب االعتماد على مبادئ ومؤشرات التنمية المستدامة لما لها من أهمية 

في القضاء على سلوكيات األطفال السلبية التى تؤدى إلى تدمير البيئة والتقليل من 

يق البرنامج  استثمار المعرفة لتكوين الوعى  البيئي، كفاءتها . ويمكن من خالل تطب

 وتكوين االتجاهات اإليجابية نحو البيئة عن طريق األنشطة. 

لقد أصبحت التنمية المستدامة من أجل تنمية الوعي البيئي في رياض 

األطفال متطلبا أساسيا في عار سريع التغير، خاصة فيما يتعلق بتربية وتعليم 

 ، لذا فأهمية التنمية البيئية وتحقيق االستدامة ترجع إلى : الطفولة المبكرة

 استخدام البرامج واألنشطة التي تستند إلى التنمية المستدامة يعمل على تنمية

 الوعي البيئي والمحافظة على الطبيعة .

 التنمية المستدامة في رياض األطفال تاب في النهاية في تحقيق مستقبل أفضل

 خالل تنمية الوعي البيئي. لألجيال الحالية من



 م2021(   أبريل   4العدد   )   - الرابعاجمللة العربية ألخالقيات املياه                                  اجمللد 

 

 

115 
3 

تعتمد معظم الدول المتقدمة على التنمية المستدامه في تعليم الطفل من أجل تنمية 

الوعي البيئي ، حيث تركز على التعليم البيئي باالعتماد على األنشطة التي تنطوي 

على موضوعات الطبيعة والبيئة ، من منطلق أن الطبيعة لها تأثير إيجابي على الطفل 

كما أكد على ذلك علماء كثيرون في التربية مثل روسو وفروبل وبستالوزي  ،

وكومينوس في أفكارهم حول تربية طفل الروضة فركزت آراؤهم على عناصر 

التعليم البيئي والطبيعة ويعتمد التعلم على النشاط البيئي الطبيعي بحيث يمكن لألطفال 

يث تتاح لهم التجربة بأنفسهم بما ممارسة مجموعات متنوعة من التجارب الحسية ، ح

 (Rauch ،2002  :43-51يمكنهم من الوعي بالبيئة المحيطة وحل مشكالتها. )

 مفهوم الريادة البيئية 

( الوعي البيئي بأنه تلك الجهود التى تبذلها 96-95: 2007تعرف) جاد ،

ى الهيئات والمؤسسات الرسمية ، وغير الرسمية فى توفير قدر من الوعى البيئ

للمواطنين كافة ، فى مختلف األعمار والظروف البيئية ، حيث يسهم هذا الوعى 

البيئى إسهاما مباشرا فى توجيه سلوك هؤالء األفراد ، نحو المحافظة على بيئاتهم 

الطبيعية ، بشتى األساليب والوسائل التى تمكنهم من ذلك ، وتتضمن هذه العمليه 

ومحاولة إكسابه مهارات معينة فى التعامل مع  تزويد الفرد بالمعلومات والمعارف ،

البيئة ، بحيث يتمكن الفرد من تقييم سلوكه ذاتيا ، وفى الوقت نفسة يتمكن من تقييم 

عناصر البيئة التى يتعامل معها ، وتهدف عمليه التربية البيئية إلى الوصول بالفرد 

البيئية المختلفة،  إلى مرحلة أن يترجم مشاعره ، وإحساسة بالمشكالت ، والمواقف

 إلى سلوك إيجابى نحو هذه البيئة .

( البيئة على أنها كل ما يحيط بالفرد إنسانا كان أم 59:  2010بينما يرى  ) طالفحة ،

حيوانا، ويمكن أن يؤثر فى تكوينه ،أو نموه ، أو سلوكه، فهى مجموعة من العوامل 

اإلجتماعية التى يمكن أن تؤثر والظروف واألشياء الخارجية ، المادية والبيولوجية و

 فى الفرد ، منذ بدء تكوينه إلى أخر حياته بأيه صورة وفى أى وقت .

هذا وتعد التوعية البيئية أحد األركان المهمة للمحافظة على البيئة بل وربما هى الركن 

األساسى واألهم ، فال يجدى القيام بمشروع أوبرنامج يهدف إلى الحفاظ على البيئة 

نظر إلى المكون البشرى اإلجتماعى الذى هو أساس العملية التنموية فهو دون ال

 المستفيد وهو فى الوقت نفسة يمثل جزءا من أسباب المشكالت البيئية .

 طرق وأساليب تنمية الريادة  البيئية في رياض األطفال 

الباحثة فيما لبيئي ، تجملها يمكن إستخدام وسائل متنوعة وفعالة فى تنمية الوعي ا      

 :يلى

لوحة اإلعالنات والملاقات ، ومجالت الحائط ، ويمكن تخايص أحدها للوعي  -

 بالبيئية .
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الرسوم : من خالل تحفيز رسوم األطفال تتناول موضوعات من البيئة ، توضح  -

 التلوث وأسبابه وأضراره.

التمثيل المسرحي: حيث تتناول المسرحيات مواضيع عن البيئة ، حيث يشمل  -

 نص أوالحوار المسرحى بث الوعى البيئى .ال

اإلحتفال بالمناسبات : الخاصة بالبيئة ، والحفاظ عليها كأسبوع النظافة ، وتنظيف  -

 الشواطئ ، والتشجير .

الرحالت والزيارات البيئية : من خالل القيام برحلة أو الزيارة لموقع بيئى كنشاط  -

بخبرات بيئية ياعب على مخطط هادف يتم خارج قاعة النشاط ويزود الطفل 

الطريقة التقليدية توفيرها. ولها دور كبير فى مجال التعرف على مشكالت البيئة 

، والجهود التى تبذل لحلها، من خالل الزيارات التى يستفاد منها كخبرات مباشرة 

 ملموسة  

إستخدام األسلوب القااى : ويمكن أن تتناول قاص العلماء وأعمالهم  -

تتناول عالقة الحب واإلحترام للطبيعة ، مما يؤدى إلى نمو  وخاصة تلك التى

 الوعى البيئى ، وتنمية الخلق البيئى المناسب.

إستخدام اللعب والمحاكاة وتمثيل األدوار ، لتاوير المشكالت البيئية وماالح  -

 األفراد التى تؤثر فيها وتتأثر بها .

التوتر ، وسبب وجود  أسلوب حل المشكالت : المشكلة هى حالة عدم الرضا أو -

المشكلة غالباهو إدراك وجود عوائق تعترض الوصول إلى الهدف ، وتتلخص 

جمع البيانات  –خطوات األسلوب العلمى فى حل المشكالت فى : تحديد المشكلة 

 –تقويم المعلومات  –تانيف المعلومات والبيانات  –والمعلومات عن المشكلة 

 ( 65:  2007. )مازن ،تقويم الحل  –إختيار أحد الحلول 

أسلوب تعلم العمل فى المجتمع )العمل الجماعى (: وهو أسلوب ينمى الوعى  -

والخلق البيئى ، حيث يشارك الطفل فى عمل إجتماعى بشكل مباشر ، مما يؤدى 

إلى إحترام الطفل لذاته ، ونماء المسؤلية الشخاية ، كأن يشارك فى إزالة 

 األتربة أو ردم الحفر والتشجير.

 أهداف تنمية الريادة البيئية في رياض األطفال

تتعدد أهداف الريادة البيئية تبعا ألهمية الدور الذى يناط به فى مواجهه 

 المشكالت البيئية ، ومن أهم أهدافه ما يلى:

 تيسير المعرفة البيئية ، وكشف الحقائق المتالة بها. -

المكشالت البيئية المحيطة هم تكوين معرفة بيئية لدى األطفال تساعدهم على ف -

 ، حتى يكون لهم نايب من المساهمة فى المحافظة على المحيط البيئى.بهم

توليد الحماس تجاه إيجاد الحلول المناسبة، من خالل غرس القيم واألخالقيات  -

 البيئية التى تستهدف صيانه البيئة مما يهددها من إخطار.
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 بيئية ، والوقاية منها.الحث على المشاركة فى الحد من المشكالت ال -

تنمية حواس الطفل بما يساعده على التفاعل اإليجابى مع البيئة الطبيعية المحيطة  -

 به.

 تنمية الحس الجمالى والتذوق الفنى للطفل ، ليستشعر مظاهر الجمال من حوله . -

 مالحظة الظواهر البيئية المحلية الملموسة الطبيعية واإلجتماعية. -

ط السلوكية السليمة عند األطفال التى تمكنهم من التعرف تكوين وتنمية األنما -

باورة إيجابية فردية وجماعية ، لايانه البيئة وماادرها ، وحسن اإلستفادة 

منها ، والحيلوله دون ظهور مشكالت بيئية ، نتيجة السلوكيات السلبية لألطفال أو 

 المحيطين بهم.

و البيئة ، من خالل التربية تكوين إتجاهات إيجابية مناسبة لدى األطفال نح -

المتكاملة التى تتكامل فيها معلوماتهم الوظيفية وأحاديثهم ومشاعرهم نحو بيئتهم 

 الطبيعية والتكنولوجية واإلجتماعية.

بواجباتهم نحوهم ونحو  احترام األطفال لحقوق األخرين فى البيئة ، واإللتزام -

 البيئة كملكية عامه للطفل ولآلخرين ، وتخص كل فرد فيها أيضا.

ترشيد سلوك األطفال إزاء بيئتهم بعناصرها المختلفة ، والتى يمكن أن يدركها  -

 الطفل فى هذه المرحلة العمرية.

تكوين وتنمية األسلوب العلمى للتفكير لدى األطفال ، من خالل توجيههم نحو  -

خدام األسلوب العلمى فى التعامل مع مشكالت البيئة من : شعور بالمشكلة إست

البيئية ، وتحديدها، ووضع الحلول اإلفتراضية لحلها أو تفسيرها، ثم إختيار 

 (.99-98: 2007صحة الفروض ، والوصول إلى تعميم )جاد ، 

 مجاالت تنمية الريادة البيئية لطفل الروضة 

هناك عدة مجاالت للتربية البيئية لطفل الروضة  تؤكد بعض الدراسات على أن -

 هى :

اإلنسان : ويشمل الجسم وأعضاءه ، وحواسه وأهمية المحافظة عليه بالنظافة  -

 والوقاية من األمراض والتغذية الاحية والعادات السلوكية الاحيحة .

األرض: ماذا يوجد عليها) إنسان ، حيوان ، ونبات، ومبانى ، وطرق، وبحار،  -

ار، المياه وأهميتها لإلنسان والحيوان والنبات، تجارب علمية لكل المفاهيم وأنه

 العلمية(.

الهواء: مكوناته وأهميته لإلنسان، والحيوان ، والنبات ،و أهمية المحافظة عليه  -

 من التلوث.

 -أماكن معيشتها –غذائها  –الحيوانات: أنواعها وتانيفاتها وأهميتها لإلنسان  -

 أهمية الماء والغذاء بالنسبة لها . – تكيفها مع البيئة



 Doi 10.12816/ajwe.2020.134867   د.ريم حممد بهيج فريد بهجات
 

ـ ــ ــ  ت

118 

النباتات : أنواعها ، وفوائدها لإلنسان ، والحيوان ، وأهمية الماء ، والهواء ،  -

والشمس لنمو النباتات ، طرق المحافظة عليها ، والتعرف على مراحل نموها من 

 خالل تجارب علمية فى اإلنبات داخل وخارج حجرة النشاط.

صحة الطفل ، الغذاء ، النظافة ، الوقاية بالتعليمات ،  الاحة : المحافظة على -

 والعادات الاحية ، والسلوكيات اإليجابية .

السالمة : اإلهتمام باألنشطة التى تدرب األطفال على إكتساب السلوكيات التى  -

يجب أن يتحلى بها فى شتى مجاالت الحياه للسالمة واألمان فى المنزل ، 

-186: 2007( و )جاد ، 257-256: 2009،  والمدرسة ، والشارع )نايل

187.) 

 أبعاد تنمية الريادة البيئية 

 البعد األول :  الثقافة والمعرفة البيئية : 

يعبر عن إكتساب الفرد للمكونات المعرفية ، واإلنفعالية والسلوكية من خالل تفاعله   

تشكيل سلوك جيد يجعل الفرد قادرا على التفاعل  المستمر مع بيئته ، والتى تسهم فى

 باورة سليمة مع بيئتة ويكون قادرا على نقل هذا السلوك لألخرين من حوله.

 وبذلك يتضح لنا أن اقتران مفهوم البيئة بالثقافة يعبر عن عدة إمور منها : 

أن الوعى بمشكالت البيئة وعى مكتسب من المؤسسات المختلفة وأهمها األسرة  -

 الروضة .و

 كما أن الثقافة البيئية تعبر عن جانب مهم يعد مدخال أساسيا لتنمية الوعى البيئى  -

كما أن الثقافة هى تجريد للسلوك الفعلى وتمثل نسق الفكر ، والعادات والتقاليد  -

 التى تكشف عن جوانب أساسية فى عالقة اإلنسان بالبيئة . 

كرة اإلنتقال واإلكتساب فالثقافة كما هو كما أن مفهوم الثقافة والبيئة يعبران عن ف -

معروف تعبر عن جوانب مكتسبة تنتقل عبر األجيال وهى أحد المداخل التنموية 

 ,Center for Environment and Sustainabilityالمهمة للوعي البيئي. )

2008:79-83.) 

 ومما سبق يتضح أن الثقافة والمعرفة البيئية تتضمن عدة أمور منها :

. المعرفة والفهم لعناصر البيئة 

 .المفاهيم البيئية 

.المشاركة فى حل المشكالت 

. إتخاذ الخطوات اإليجابية تجاه البيئة 

وبذلك فإن المعرفة والثقافة البيئية تؤدى دورا مهما فى حياه الفرد والمجتمع، ومن 

وبيئته خالله تتحقق تربية مواطن فعال يستطيع المشاركة فى حل مشكالت مجتمعه 

بالشكل الذى يحقق نوع من التفاعل والحياه على نحو أفضل ،و يعتمد هذا البعد على 
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المالحظة الموضوعية والقياس والتحليل، حيث يقوم هذا البعد على أساس أن كل 

األطفال لديهم العديد من الفرص الممكنة لخلق إتاال مباشر مع البيئة من خالل 

 ما يالحظونه . المالحظة ، والتسجيل ، ومناقشة

 البعد الثاني :البعد الجمالي للبيئة  :  

يتمثل البعد الجمالى للبيئة فى محافظة اإلنسان على جمال ونظافة البيئة حتى   

يمكنه اإلستمتاع بهذا الجمال، وهو الذى يعبر عن أن األطفال فى حاجة إلى خلق 

فى البيئة وعناصرها، وبين  وعى بالطبيعة المعقدة للبيئة ، ووعى بالعالقات المتداخلة

البيئة واإلنسان . وهو الذى يعبر عن الجودة أو النوعية األفضل للبيئة حيث يتعلق هذا 

العنار بالجانب الكيفى للبيئة وليس بالجانب الكمى ؛حيث ان الجانب الجمالى أو القيم 

، حيث ال الجماليه للبيئة ولعملية الحفاظ على البيئة هى مسأله خالفية تقبل الجدل 

يمكن التعبير عن العنار الجمالى أو تعريفه  فى ضوء ماطلحات عقلية محددة 

حيث أن الكثير من الناس يستمتعون بمشاهدة الطيور ، والمساحات الخضراء 

والزهور الجميلة  ، كما أنه بافة عامة إنسجام اإلنسان مع الطبيعة يعد إتجاه مقابل 

 لسائدة .أو معاكس لالتجاهات االستغاللية ا

 البعد الثالث :  المسؤولية االجتماعية واألخالقية تجاه البيئة :

يتمثل فى الجوانب األخالقية فى عالقة اإلنسان بالبيئة فالتركيز على العنار 

األخالقى فى برامج تنمية الوعي البيئي يعبر عن فكرة المسؤولية الشخاية عن البيئة 

يئة ومقدرتها من أجل األجيال المقبلة كما أن وأن اإلنسان هو المسؤول عن موارد الب

الجانب االخالقى يرتبط بالواجب الدينى من أجل الحفاظ والعناية بما خلقه هللا وهذا 

(( أن كل ثقافة وكل دين له إطار أخالقى أو Huiying ,2004:16تأكيد لما أشار إليه 

 لغة أخالقية تحدد عالقة اإلنسان بالبيئة .

اإلجتماعية واألخالقية  تجاه البيئة ذات طبيعة خلقية ، إجتماعية ، المسئولية 

وبيئية ذات طبيعة خلقية ألنها إلزام أخالقى ، إلزام ذاتى من رقيب داخلى وذات 

طبيعة إجتماعية ألن هذا اإللزام الخلقى إلزام نحو الجماعة أو نحو إختيار أو حكم 

لية األخالقية ذات طبيعة دينية ألن ما يترتب عليه فعل ،أو أثار إجتماعية  والمسئو

يضعه الفرد ويفرضه على نفسه من إلزام ذاتى يكون المرجع فيه والمستهدف به 

 تقوى هللا .   

إن تنمية المسؤولية األخالقية تجاه البيئة هى تنمية للجانب الخلقى اإلجتماعى 

العامه  فى شخاية الفرد ال تنفال عنه بل تتكامل معه وهى جزء من التربية

 لشخاية الطفل وتربيتها من كافة جوانبها إنفعالية ومعرفية وإجتماعية .

فتنمية األخالقيات البيئية وتحمل المسؤولية تجاه البيئة تتطلب أن ينشط 

اإلحساس بالوالء، والنزعة ، والغيرة المحلية والقومية وتنمية نظرة وإدراك الفرد 
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أن تقوم عليها تنمية  الوعي البيئي ، بل وهى لدوره ،  تعد من أهم األسس التى يمكن 

 (Hollis  ،2004:189أهم األسس التى يمكن أن تحقق حماية مستدامه للبيئة. )

(، Elliott,2010:34وأكدت العديد من المؤتمرات والدراسات  )

(Davis,2009:224 على أهمية البعد األخالقي للبيئة ، والذى من خاللها يتحقق )

امة التى تتطلب نوع من التربية والتى تعد هى المحك األساسى لتنمية التنمية المستد

الوعى البيئي . أو تكوين اتجاهات إيجابية نحو البيئة والتى من خاللها يستطيع الفرد 

التعرف على المشكالت وتحليلها، وبدون هذا الفهم والتحليل ال يوجد فعل أو سلوك 

 بالبيئة. يمكن من خالله تحقيق اإلستدامه والنهوض

إن تأكيد دور الروضة بإعتبارها إحدى مؤسسات التربية المسؤولة فى 

المجتمع عن تنمية المسؤولية األخالقية نحو البيئة عند األطفال ، إنما هو تأكيد 

ضروري فى الوقت ذاته ألن هذه التنمية عمليه مقاودة موجهه ، ومخطط لها ، 

 وليست أمرا عشوائيا  .

قيات البيئية يجب أن يتم غرسها والمكونات األساسية هناك مبادئ لألخال

لألخالقيات البيئية تعنى التعايش بين األجيال وجميع المجتمعات وكذلك وجود 

مسئولية مشتركة ومسئولية عامة تجاه البيئة المحيطة . وتعليم األطفال  وفقا لمبادئ 

 اه والحضارة . األخالقيات البيئية وإحترام القيم البيئية يثرى أساليب الحي

وهذه األبعاد والعناصر تهدف إلى تحقيق عدد من األهداف لتنمية الوعي 

، وعية تتمثل فى المعرفة والمهاراتالبيئي ألنها ترتبط بثالث أبعاد لعملية التعليم أو الت

واالتجاهات والسلوك أو األخالقيات البيئية ، وكذلك األهداف العامة للتوعية البيئية ، 

وهذا ما يهدف إليه البرنامج المقترح من تحقيق شخاية واعية بالبيئة المحيطة ، 

 وتنمية روح المشاركة والمسؤولية نحو البيئة 

 أسس تنمية الريادة  البيئية في مرحلة الطفولة المبكرة 

تأكيد على أهمية الثقافة والوعي البيئي لطفل الروضة وضرورة التفكير في ال -

تعليم األطفال وتوعيتهم بقضايا البيئة ومشكالتها وإكتسابهم االتجاهات 

 والسلوكيات التي تساعد على حماية بيئتهم .

التأكيد على ما تضمنه القرآن الكريم والسنه النبوية الشريفة من دعوة للمحافظة  -

لموارد الطبيعية وحث اإلنسان على حمايتها ورعاية ثرواتها واالنتفاع على ا

 بخيراتها 

تحديد أهداف وغايات الريادة البيئية لمرحلة الطفولة المبكرة  -

(:Palmar,2005:35-45) 

 التعرف على التفاعالت والعالقات بين اإلنسان وبيئته الطبيعية )سلبا وإيجابا(  -

البيئة واستغالل الموارد الطبيعية بطريقة تحقق  التوعية بأهمية المحافظة على -

 مطالب األفراد والمجتمعات حاضرا ومستقبال .
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 التزود بالقيم األخالقية وأخالقيات البيئة .  -

أهمية توصيف منهج رياض األطفال وتحديد المبادئ التربوية التي تقوم عليها ،  -

هيم البيئية المقترحة والتأكيد على المهارات األساسية لمحتوى المناهج والمفا

 (     Lomino,2003:63لطفل الروضة)

اعتماد المالحظة العملية والتحليل والبحث عن حلول للمشكالت الملموسة عن  -

 طريق اللعب والحوار والتشويق والتشجيع على البحث .

العناية باألنشطة التوضيحية التي تسهم في تعزيز مفاهيم التربية البيئية والتربية  -

 االستدامة لمرحلة رياض األطفال . من أجل

األخذ بمبادئ التنمية المستدامة التي تقوم على المدخل البيئي التكاملي متعدد  -

 Schultzاألنشطة والمهارات وإعداد وحدات تعليمية تقوم على أنشطة محددة.)

et al.2012:72) 

 مفهوم التنمية المستدامة 

مفهوم حماية البيئة ، وظهر مفهوم إن مفهوم التنمية المستدامة إقترن دوما  ب

التنمية المستدامة في مطلع الثمانينات ليجسد تنامي الوعي بضرورة تحقيق المعادلة 

الاعبة المتمثلة في: تحقيق الوعي البيئي  والمحافظة على مواردها الطبيعية 

يم وحمايتها وحل مشكالتها ، النهوض بالتربية البيئية واالنتقال بها إلى ضمان التعل

من خالل التنمية المستدامة .وفي تقرير أعدته اللجنة الدولية حول البيئة ) لجنة 

بروتلند ( بعنوان " مستقبلنا جميعا" ، تم تعريف التنمية المستدامة  على إنها تنمية 

تلبي حاجات الحاضر دون اإلضرار والحد من قدرة األجيال القادمة على تلبية 

ث أسس هي : التنمية االقتاادية واالجتماعية والبيئية . احتياجاتها، وحدد التقرير ثال

(Rauch ,2002:43) 

التنمية المستدامة هي التكامل بين متطلبات النمو االقتاادي والتنمية 

االجتماعية وسالمة البيئة وحماية مواردها الطبيعية واحترام التنوع الثقافي للشعوب 

واألمن ألجيال الحاضر والمستقبل بما يضمن توفير مقومات العيش والرفاهية 

وتمكينها من تحقيق تطلعاتها لحياة أفضل . وعلى ذلك فإن مفهوم التنمية المستدامة هو 

 مفهوم ديناميكي متطور ومتغير وفقا للواقع المحلى واألولويات الوطنية .

إن التعليم البيئى  الذي يعتمد على مبادئ التنمية المستدامه قد تطور عندما 

دمير البيئة، ويقتنع  الخبراء أن التربية التي تقوم على األخالقيات البيئية تؤدى بدأ ت

إلى مستقبل جيد . ولقد قام الباحثون بتقييم مناهج رياض األطفال فى سولفانيا من 

منظور التنمية المستدامه حيث توصلت الدراسة إلى كيفية تطبيق مبادئ التنمية 

طفال بما يحقق الوعي البيئي . وإدراك أن المستدامة بشكل يومى فى رياض األ

الموارد الطبيعية قد أصبحت محدودة يجعلنا نهتم بكل شئ موجود فى البيئة المحيطة 
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بنا ويساعدنا على تنمية وعى بيئى مناسب ومفهوم معاصر للتنمية المستدامه أو 

تعليم مالئم  المستقبل المستدام ،وتوصلت الدراسة إلى أن التنمية المستدامة تحتاج إلى

يساعد فى تحسين أساليب الحياه وتنمية الوعي البيئي . وفى الوقت ذاته فإن التعليم من 

أجل التنمية المستدامة يجب أن يكون موجه نحو المستقبل وهو الطريقة الوحيدة 

لضمان تنمية الوعي البيئي، وتقديم الحلول المناسبة للقضايا البيئية من خالل تغيير 

 لناس وتوجهاتهم نحو بيئتهم . وجهات نظر ا

إن ماطلح البيئة تم استبداله بالعديد من الماطلحات مثل التعليم المستدام 

أو التعليم من أجل التنمية المستدامه فوعى اإلنسان بالبيئة هو التنمية المستدامه والذى 

يتضمن التطورات التى تلبى االحتياجات الحالية دون أن يؤدى إلى تغيرات كبيرة 

وتأثير سلبى على األجيال المستقبلية عند تلبية احتياجاتهم. والتعليم المستدام مامم 

لمساعدتنا على تطوير أسلوب حياه وإنتاج وإستهالك يحفظ النظام البيئى على وجه 

األرض . وعالوة على ذلك فإن التعليم المستدام ينادى ببيئة معتدلة وبيئة مسئولة 

    .المعاصر وتالح لألجيال المستقبليةوبيئة متغيرة تالح لإلنسان 

والتنمية المستدامه تعنى رسالة أخالقية قوية كما أن التعليم البيئى لألجيال 

القادمة أو التعليم من خالل التنمية المستدامه لم يعد يركز بقوة على تدريس البيئة 

يم من خالل ولكن خاائاها كذلك ولم يعد يركز على حماية البيئة الطبيعية . إن التعل

التنمية المستدامة أصبح يأخذ خطوة نحو المستقبل فأصبح يركز على المشكالت 

البيئية التى يواجهها الناس بإستخدام موارد وماادر طبيعية محدودة فالمطلوب من 

األطفال إدراك وفهم أن المشكالت البيئية التى يواجهونها ليست من الطبيعة بل تنبع 

البشرية باتباع سلوكيات تستغل بها تلك الموارد بشكل من األشخاص والمجتمعات 

 سيئ  وتهدد صحة األجيال الحالية واألجيال المستقبلية .

 مبادئ التنمية المستدامة 

وتشمل التنمية المستدامة على ثالثة أجزاء متكاملة هى : المكون االجتماعى 

 الثقافى والمكون االقتاادى والمكون البيئى.

التقليل : ويقاد به التقليل ويعنى فعل الكثير بأقل مجهود مثل إغالق  المكون البيئى : 

الماابيح المضاءة عندما ال يكون من الضرورى اضاءتها ومثال آخر تقليل مقدار 

 اللعب التى يتم شرائها لألطفال .

إعادة االستخدام:  وتعنى إعادة استخدام األشياء القديمة مثل الرسم على جانبى  

صناعة ألعاب جديدة من األشياء القديمة المستخدمة ومثل طلب الطفل  الورقة ومثل

من الوالدين أن يقدم األدوات واللعب لغيره من األطفال التى لم يعد يستخدمها ،إعادة 

 توزيع الموارد بطريقة أكثر عدالة.

 المكون االجتماعى الثقافى : 
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إزعاج الحيوانات وعدم إيذاء االحترام:  ويقاد به احترام الطبيعة وكفاءتها مثل عدم 

 البيئة واحترام حقوق اآلخرين.

إعادة التفكير والتأمل: ويقاد بها تقييم األشياء مثل تغيير ثقافة اإلستهالك واستثارة  

 دافعية االطفال لكى يكونوا مبدعين. 

 المكون االقتاادى : ويضم مبدأ: 

تخدام نفس الشئ مرة ثانية إعادة التدوير: وتعنى أن هناك أشخاص آخرون يمكنهم إس 

مثل تانيف األشياء المستهلكة ومثل صناعة بيت للطيور من بعض األخشاب التى 

يتم تدويرها أو إعادة إستخدام الموارد أكثر من مرة مثل تبادل األشياء مع المدراس 

 الفقيرة وإمكانية استخدام الفرد للشئ مرة تانية واستخدام األشياء القديمة أكثر من مرة 

(Haktanız،et.al ،.2011:58 ) 

 التعليم من خالل التنمية المستدامة فى رياض االطفال .

إن االستراتيجية النمائية لالتحاد األوروبى تقوم على فكرة مستقبلنا المشترك 

وتتأصل فى التنمية المستدامة . فهناك حاجة ملحة نحو تكامل التنمية المستدامة فى كل 

ى تابح طريقة متوازنة وذات تدعيم متبادل للحياة ويكون الممارسات والسياسات حت

 لها أهداف بيئية واقتاادية واجتماعية . 

ومن المعروف بشكل عام أن الطفل فى مرحلة ماقبل المدرسة يتعلم من 

خالل الخبرات وبالتالى فإن تعليمه يكون تلقائى وملموس وفى معظم األحوال يكون 

يحال الطفل على  فرصة االستكشاف  فردى ، ومن أجل التعليم يجب أن

 Lewis, etواالستقااء واالختبار السريع  واالختبار المستمر لما تعلمة . )

al،.2010 :96) 

وفى التعليم من خالل مبادئ التنمية المستدامة في الطفولة المبكرة فإن 

،  الخبرة المباشرة هى المكون الذى اليمكن اهماله واالستغناء عنه فى تعلم الطفل

وهناك تركيز خاص على التعلم بمساعدة جميع الحواس ليس فقط البار والسمع 

ولكن أيضا الشم واللمس والتذوق واالنفعاالت حيث تطوير وتنمية االنفعاالت 

اإليجابية مثل الطموح والحب وضبط االنفعاالت السلبية مثل الخوف من المستقبل 

القيم مثل تنمية الرعاية والثقة  وتحمل  والقلق المفرط والمبالغ فيه والتعلم من خالل

المسؤولية البيئية والخبرات االجتماعية من خالل األنشطة ذات الالة ويقاد بها 

 (Prince, 2011: 275األنشطة البيئية فى رياض األطفال وما يحيط بها . )

ينبغى أن ندرك أن الطفل فعال مستقل فى المجتمع له كفاءات محددة وله 

رساتة ومعانى خاصة به . وبالتالى يظهر تعلم من نوع جديد ومختلف ثقافته ومما

ومحتوى تعليم واستراتيجيات ومداخل جديدة ينبغى تطويرها ،  فالتعليم من خالل 

التنمية المستدامة هو المجال الذى اليوجد به غرفة أوحجرة  واليركز فيه على التعلم 
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هو جعل التنمية المستدامة أكثر قربا من القديم مثل الغرف التقليدية ولكن المقاود به 

الطفل ويقوم على منهج الطفولة الجديد وفهم الكفاءة وفهم االستقاللية وفهم االختالف 

والفروق ، فالتعليم من أجل تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يتم تاميمه بحيث يسمح 

كون محتوى فى الحجرة باستقالل الطفل وكفاءته ونشاطه وإبداعه بدال من أن ي

تعليمى إلزامى يتم تركيزه داخل القاعة أمام الطفل  فقط واإلجابة على التساؤل عليه 

هى بالقبول إذ يمكننا أن نقول بالفعل أن التعليم بالتنمية المستدامة أمر حتمى ويلزم أن 

-Spearman &Eckoff ,2012 :354يتم دمجه فى مناهج رياض األطفال. )

359) 

راسات النظرية والتجريبية عن التعلم مدى الحياه وتنمية وفى ضوء نتائج الد

الريادة البيئية من خالل التنمية المستدامة فى رياض األطفال ينبغى أن يتم التركيز 

 على ثالث نقاط أساسية هى : 

 اعتبار رياض األطفال بيئة  يمكن أن يعيش فيها األطفال والكبار يلعبون

ح يركز على تلبية احتياجات األطفال والوالدين ويتعلمون ويدركون أنه مكان مفتو

والبيئة وكذلك مكان منظم من الناحية المكانية والزمانية والتعليمية يتم التركيز فيه 

على العملية التعليمية وتنمية الوعي البيئي للطفل من خالل االعتماد على مبادئ 

 (43: 2005التنمية المستدامة.) محامدة ، 

 نحو الهدف وحول العملية يقوم على الفهم المتكامل للعملية المنهج  المتمركز

 التربوية ذات المكونات المتداخلة فى المناهج المرئية والمناهج الخفية .

 برامج الطفل تنادى بمبدأ إعداد األطفال لحل المشكالت بشكل مستقل كما ينبغي

جانس والتناغم بين الفرد االهتمام  بالتنمية الشاملة لقدرات االطفال والتى تؤدى إلى الت

والمجتمع وكذلك بين اإلنسان والبيئة كما ينبغى أن يركز المنهج على فهم التعلم . وفى 

مثل هذه الحاالت فإن دور المعلمة لم يعد هو اإلرسال أو تقديم المعلومة ولكن أصبح 

هذا التطوير المعقد للقدرة على اإلحساس بالبيئة وصياغة وتكوين الوعى البيئى مثل 

 , Marenticالتحول ال يمكن أن يحدث سريعا ولكن ينبغى أن يتم بالتدريج . )

2000: 4-9 ) 

ويعتبر المنظور البيئى نموذج للتعلم مدى الحياه بارف النظر عن المكان 

الذى يتم فيه فى األسرة أو الروضة  فالمنظور البيئى هو فلسفة التعليم والحياه التى لها 

يرتبط بالتعلم والبيئة فى تعاون فعال بين األسرة والروضة والمعلمات  هدف عملى

واألطفال يتم فيه تناول المشكالت التى ترتبط بالبيئة ، وينبغى مراعاة أن أطفال ما 

قبل المدرسة يجب أن يتعلموا من خالل حياتهم ومن خالل مشكالتهم البيئية والتعامل 

نتيجة مثل هذا النوع من التعلم  الوعي البيئي  معها وحلها بكفاءة وبشكل مستقل ، إن

التى يقوم على الروابط والمحافظة على العالقات والتوكيد على الجودة والمجاهدة من 
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أجل المحافظة على البيئة وزيادة التنوع واحترام مشروعية وقانونية الحياه والمسئولية 

فعل ما يشكل التعلم مدى الحياه نحو البيئة والمشاركة والطاقة ونبذ العدوانية وهذا بال

 (Pressoir, 2008: 57-62والتعليم من تحقيق التنمية المستدامة )

 تنمية الريادة البيئية في مرحلة الطفولة المبكرة  من خالل التنمية المستدامة 

تحظى البيئة وكافة قضاياها باهتمام بالغ في المرحلة الراهنة ، وذلك 

واإلضرار بها وعدم حمايتها من آثار سلبية مدمرة  لخطورة ما يترتب على تلوثها

وخطيرة وبعيدة المدى تمس صحة اإلنسان وحياته بل ووجوده ذاته ، ونتيجة لذلك 

يالحظ االهتمام الكبير الذي تبديه مختلف المنظمات الدولية واإلقليمية وكافة األجهزة 

 والمؤسسات حول البيئة وحمايتها والتادي لمشكالتها.

( أن العالقة بين البيئة 79: 2009الهيتى ، والمهندى ، وإبراهيم،ويبين) 

والتنمية عالقة تبادلية وتفاعلية ، ويتطلب تحقيق التنمية المستدامة بكامل أبعادها 

حماية متزامنة للبيئة ، والمحافظة على مواردها الطبيعية ومع تطور النمو االقتاادى 

زءا ال يتجزأ من البنية االقتاادية اعتبرت حماية البيئة والمحافظة عليها ج

مى ، وتنامى الوعى واالجتماعية والثقافية للمجتمع نتيجة الرتفاع المستوى التعلي

 .العام

وقد أكدت الدراسات والبحوث التي أجريت حول القضايا البيئية وسبل 

التادي لمشكالتها،  على أن األمل المعقود في التادي لتلك المشكالت بشكل فعال 

ري يكمن في العمل مع األطفال،  وذلك من منطلق أن الطفولة هي المستقبل ، وجذ

وألننا إذا كنا نسعى بجدية لزيادة الوعي البيئي ، وتعديل االتجاهات نحو البيئة 

ومختلف قضاياها ، وإكساب السلوكيات الجيدة والفعالة والمسؤولية األخالقية نحو 

كرا بتقديم مختلف البرامج واألنشطة والخبرات حمايتها ، فإنه من األهمية أن نبدأ مب

لألطفال الاغار ، واالعتماد على أبعاد التنمية المستدامة بداية من مرحلة الطفولة 

 ( Drake, 2006:82المبكرة. )

ومن أبرز ما أكدت عليه الدراسات والبحوث العلمية الحديثة  حول الوعي البيئي في 

 مرحلة الطفولة المبكرة ما يأتي :

 ، ضرورة تناول برامج تنمية الوعي الثقافي البيئي  في مرحلة الطفولة المبكرة

ومشاركة األطفال في هذه البرامج ، وزيادة قدراتهم على تقدير وإدراك أهمية البيئة 

والوعي بقضاياها  والتركيز على التنمية المستدامة ومبادئها في تحقيق ذلك . 

(Athman  &Monore, 2001:14) 

األسس والتوجيهات والمبادئ العامة للتنمية المستدامة عند تقديم برامج  مراعاة

 الوعي البيئي  لألطفال وتتمثل في  : 

. ضرورة مراعاة مرحلة نموهم في مختلف الجوانب 
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 . ضرورة إشتراك األطفال في جميع األنشطة 

  البدء بالموضوعات والخبرات الحسية البسيطة ،وتشجيع استخدام مختلف

 اس.الحو

 التركيز على توضيح العالقات بين الموضوعات والجوانب المختلفة المرتبطة

 بالبيئة.

 التأكيدعلى استمتاع األطفال بجميع األنشطة البيئية التي تقدم لهم خاصة ما يتعلق

 منها بالطبيعة.

 إشتراك الوالدين في كافة مراحل تنمية الوعي البيئي لتدعيم نجاح هذه البرامج

 ليتها وأهدافها .وتحقيق فاع

.  استخدام برامج وأنشطة تكاملية 

. تشجيع األطفال على المشاركة في األنشطة الجماعية 

( إقامة عالقات إيجابية مع األطفالSandberg&Arlemalm,2011:187-

186) 

 زيادة الوعي البيئي لألطفال وتعديل اتجاهاتهم نحو البيئة ومساعدتهم على

 ساعد على المحافظة على البيئة .إكتساب  السلوكيات التي ت

 االهتمام بالبرامج التي تطبق خارج قاعة النشاط  لفاعليتها وقدرتها على رفع

الوعي البيئي لألطفال وتعديل اتجاهاتهم واكتسابهم إحساسا بالمسؤولية نحو البيئة 

 والسلوكيات التي تساعد على المحافظة عليها .

 العناية بالبرامج التكنولوجية التي تسهم في زيادة الوعي البيئي لألطفال وتعديل

 إتجاهاتهم نحو البيئة .

 تدريب المسؤولين عن التربية البيئية لألطفال "المعلمات والوالدين " من خالل

إعداد بعض األدلة والكتيبات المرشدة وأفالم الفيديو وغيرها التي تساعدهم على زيادة 

 ي البيئي لألطفال وتعديل إتجاهاتهم نحو البيئة .الوع

(  تشجيع األطفال لتعديل سلوكيات الوالدين نحو البيئةKahriman ،

et.al،.2012:298-299  ) 

 دور التنمية المستدامة في تحقيق الريادة البيئية لألطفال

 التربية بداية من السبعينات من القرن الماضي تزايد االهتمام بالبيئة وقضاياها وب

البيئية حيث بدأته نخبة من المهتمين بالبيئة وتخوفهم من التهديدات والضغوط  

 المتنوعة التي تهدد توازنها ومواردها .

  منعطفا أساسيا  1972يمثل مؤتمر ستوكهولم حول البيئة الذي عقد في عام

لجذب االنتباه للمشكالت والقضايا البيئية وتزايد االهتمام بالتربية البيئية التي أصبحت 

تمثل اهتماما دوليا هائال أدى إلى تطوير المفهوم وتنظيم العديد من الندوات 
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البيئي ، وقد أدى هذا إلى تحفيز الدول على   والمؤتمرات التي أسهمت في نشر الوعي

تضمين التربية البيئية في مجال التربية ضمن المناهج الرسمية واألنشطة التعليمية. 

والهدف األساسي للتربية البيئية هو تنمية الوعي البيئي وجعل اتجاهاتهم نحو البيئة 

د على حماية البيئة اتجاهات إيجابية وإكتسابهم السلوكيات والممارسات التي تساع

والمحافظة عليها ، وهذا باإلضافة لالتجاه حديثا إلى إكتساب هؤالء األطفال 

المسؤولية األخالقية نحو حماية البيئة ، ويتحقق ذلك من خالل التركيز على مبادئ 

 (Elliot  &Davis,2009:65-66ومؤشرات التنمية المستدامة . )

 التنمية المستدامة منذ أن أقرت الجمعية بدأ التطرق لمفهوم التربية من خالل

وفقا لما ورد في تقرير  1987العامة لألمم المتحدة مفهوم التنمية المستدامة في عام 

 لجنة برندتلند.

 وفي مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي عقد في ريودي جنيرو

ألرض " ، تمت وهو المؤتمر الذي أطلق عليه " قمة ا 1992بالبرازيل في عام 

مناقشة تحديات القرن الحادي والعشرين وإعتماد خطة عمل عالمية تهدف إلى 

"  21مواجهة هذه التحديات .وقد تضمنت خطة العمل هذه التي أطلق عليها " األجندة 

مجموعة شاملة من المبادئ لمساعدة المؤسسات على تطبيق مبادئ ومؤشرات التنمية 

يئي لدى الاغار باإلضافة إلى ذلك فقد تم تأكيد التربية المستدامة لتحقيق الوعي الب

 كعنار أساسي للتقدم تجاه التنمية المستدامة .

 عقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا مؤتمر األمم المتحدة حول  2002في عام

البيئة والتنمية المستدامة وقدم إطارا مهما لتكريس مفهوم التربية من أجل التنمية 

، والتأكيد على دور التربية في مواجهة تحديات التنمية المستدامة بما يحقق المستدامة 

 (Davis,2014:21-37التنمية البيئية. )

 كما عقد في مدينة جوتنبرج بالسويد لجان استشارية دولية حول التربية للتنمية

ه في المستدامة وتناول موضوع " لنتعلم لنغير عالمنا " ، وكان من بين أهم ما تم تناول

هذا اللقاء أهمية وخطورة التربية من خالل التركيز على مبادئ التنمية المستدامة 

بالنسبة لألطفال الاغار بمرحلة الطفولة المبكرة والتعليم األساسي وانعكاس ذلك على 

 المفاهيم البيئية ، والوعي بمشكالت البيئة وحلها.

ولية حول التربية للتنمية كما عقد فى مدينة جوتنبرج بالسويد لجنه استشارية د

المستدامه حول موضوع : "لنتعلم لنغير بيئتنا " ، وقد نظمت هذه اإلستشارية بدعوة من 

مشارك من مختلف دول العالم . وكان من  750رئيس وزراء السويد وشارك فيها حوالى 

لألطفال  بين أهم ما بحث فى هذا اللقاء أهمية التربية من خالل التنمية المستدامه بالنسبة

الاغار بمرحلة الطفولة المبكرة والتعليم األساسى وإنعكاس ذلك على تنمية الوعي البيئي 

 (Davis, et al . 2009:113-117وحل المشكالت البيئية . )
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 عقدا دوليا من أجل التنمية  2005وأخيرا أقرت منظمة األمم المتحدة في مارس

ن رسميا بمقر األمم ولهذا العقد العديد (  وقد وقع هذا اإلعال2015-2005المستدامة )

من األهداف االجتماعية واالقتاادية والثقافية كما أن له العديد من الغايات المرتبطة 

بالبيئة . أما الهدف األساسي وراء هذا العقد فهو تفعيل دور التربية الحيوي لتحقيق التنمية 

 (.UNESCO, 2008aالمستدامة من أجل رفع وتعزيز الوعي البيئي )

 مالمح التنمية المستدامة في مرحلة الطفولة المبكرة في الوطن العربي  

 التربية من أجل التنمية المستدامة فى مرحلة الطفولة المبكرة بالدول العربية غير

موجودة كمسار تربوى نظامى له أهدافه وبرامجه وآلياته ، وهو ما يستنتج من المؤشرات 

 اآلتية :

لتنمية المستدامة توجد أحيانا بشكل ضمنى من خالل أنشطة التربية من أجل ا

التربوية البيئية التى لم تلقى العناية الالزمة فى معظم الدول العربية نظرا لعدم تشبع 

مجتمعاتها بالمفاهيم ذات الالة ، وهى بذلك ، لم تواكب تطورها خالل العقود الثالثة 

 الماضية .

طفولة المبكرة دليل على تدنى نسبة االطفال تدنى معدالت االلتحاق بمؤسسات ال

المستفيدين من أنشطة التربية البيئية ، وبالتالى فان معظم األطفال العرب فى هذه المرحلة 

المهمة الحاسمة من أعمارهم ، التتاح لهم فرص اإلنتفاع باألنشطة ذات الالة بالتربية 

 من أجل التنمية المستدامة .

ستدامة كمفهوم وكمحتوى فى المنظومات التربوية السائدة غياب التربية من أجل اإل

 بالدول العربية لكل مراحل التعليم النظامى وبالخاوص فى مرحلة الطفولة المبكرة .

.محدودية التجارب وقلة المبادرات المنجزة فى هذا المجال 

عض يالحظ االهتمام بأهمية برامج الوعي البيئية فى معظم الدول العربية ، وتؤكد ب

المؤشرات على إمكانية التوجة نحو التربية من أجل اإلستدامة فى مرحلة الرياض بما 

يحقق تنمية الوعي البيئي ، بشرط توفير التأهيل والتدريب المناسبين لمعلمات الطفولة 

والمربين مع تمكينهم من األدوات والخبرات المناسبة باإلضافة إلى العناية ببيئة الروضة 

 (13-12: 2009الئما لتربية الطفولة)ترك وناريمان ،ليكون إطارا م

أما عن أهم الاعوبات التى تواجة تطبيق برامج الوعي البيئي من خالل 

 اإلستدامة فى مرحلة الطفولة المبكرة بالدول العربية فيمكن إيجازها فى اآلتى: 

أغلب الدول  معوقات هيكلية : تتلخص فى تعدد الجهات المعنية بالطفولة المبكرة فى -

 العربية .

غياب اإلستراتيجيات طويلة األجل : ومن أهم األسباب وراء ذلك غياب نظام ثابت  -

وخطة العمل ، هذا باإلضافة لغياب التقييم الموضوعى للتجارب والمبادرات 

 والبرامج التى تطبق .
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كفاية الموارد المادية والبشرية : وأهمها محدودية اإلمكانيات المادية  محدودية أوعدم -

 (3:  2002المتاحة ونقص الكوادر المؤهلة والمدربة لهذا المجال . )رزيق ، 

إنخفاض نسبة إستيعاب األطفال بمرحلة الطفولة المبكرة مما يؤدى إلى وجود أغلبهم  -

ة مبكرة بشكل عام ومن أجل التنمية بعيدا عن كافة ما يقدم من رعاية وتعليم تربي

 المستدامة على وجة الخاوص. 

قلة الدراسات العلمية والبحوث المتخااة فى هذا الموضوع وعدم االستفادة  -

 القاوى مما يتوفر منها .

ومما يشجع على بذل كافة مايلزم من جهود فى هذا السبيل ما يالحظ من تنامى   

الطفولة المبكرة فى جميع الدول العربية وقيام  وتزايد الوعى بأهمية اإلستثمار فى

معظمها بوضع إستراتيجيات لرعايتها والنهوض بها بالتعاون مع الهيئات الدولية بشأنها . 

 ( 25: 2007)الفاعوري ،

وهناك إلتزام من قبل الدول العربية باإلتفاقيات الدولية وأطر العمل اإلقليمية  

ل اإلستدامة فى مؤسسات الطفولة المبكرة من أجل التى تسعى للنهوض بالتربية من خال

تنمية الوعي البيئي لدى األطفال. ومن أهم هذه اإللتزامات ما يلى )أبو زلط ،غنيم 

،2009  :23     ) 

 2010-2000إطار العمل العربى من أجل تأمين حاجات التعليم األساسية لألعوام 

عربية : تحديد اإللتزام " والذى  تناوله الذى تضمن وثيقة " التعليم للجميع فى الدول ال

 . 2000المؤتمر العربى اإلقليمى حول التعليم للجميع الذى عقد بالقاهرة فى شهر يناير 

 عقد مكتب اليونسكو اإلقليمى فى بيروت للمؤتمر اإلقليمى حول : " تطوير السياسات

، بالتعاون مع المجلس والممارسات لرعاية وتربية الطفولة المبكرة فى الدول العربية " 

القومى للطفولة واألمومة فى مار ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الخليج لدعم منظمات 

األمم المتحدة )األجفند( واللجنة الوطنية المارية لليونسكو . وقد عقد هذا المؤتمر 

. وكان هدفه األساسى حث الدول  2004فبراير  25-23بالقاهرة خالل الفترة من 

زيادة إستيعاب أطفال مرحلة الطفولة المبكرة بالمؤسسات المعنية بها فى  العربية على

 الدول العربية .

 إطالق العقد الدولى " للتربية من أجل اإلستدامة "على المستوى العربى فى بيروت

وهو  2005سبتمبر  23،  22خالل الملتقى الذى نظمة المكتب اإلقليمى لليونسكو يومى 

جميع الدول العربية وسوف تسعى لتحقيق أهم ما جاء به من  العقد الذى وقعت عليه

برامج وأنشطة بالتعاون مع مختلف المنظمات الدولية لتحقيق التربية من أجل التنمية 

 المستدامة والوعي البيئي  فى مرحلة الطفولة المبكرة.
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 التوصيات

مداخل مما سبق تتضح الحاجة لتطوير مناهج مرحلة الطفولة المبكرة وتبنى  

خبرات لاغار األطفال تتعلق بتضمين مبادئ ومؤشرات التنمية المستدامة وقضاياها 

والمشاركة النشطة للمعلمين والوالدين والمجتمع . وتوصي  نتائج الدراسات والبحوث 

(Davis &Elliott ,2014( )Reunamo,2007 بضرورة  التعرف على )

ية المستدامة وآثارها اإليجابية على اتجاهات األطفال وسلوكياتهم المرتبطة بالتنم

األفكار واالتجاهات والسلوكيات من أجل تنمية الوعي البيئي .  في هذا اإلطار ومن 

أجل مشاركات فعالة في برامج تنمية الريادة  البيئية يمكن تقديم التوصيات 

 والمقترحات التالية :  

لجماهيرية ، ويمكن تنفيذ إعداد وتنفيذ برامج التوعية في مختلف وسائل االتاال ا -1

حمالت قومية واسعة النطاق لزيادة الوعي البيئي ونشر المعلومات المتعلقة 

 بالبيئة وقضاياها ومشكالتها وسبل الحفاظ عليها .

عقد الندوات وورش العمل والحلقات بمختلف األماكن  والمراكز والمؤسسات  -2

األمومة والطفولة وغيرها والجمعيات والنوادي وقاور الثقافة ومراكز رعاية 

 حول مختلف القضايا البيئية .

إعداد الكتيبات واألدلة اإلرشادية واألفالم حول مختلف قضايا البيئة وتوفيرها في  -3

 مختلف الجهات والمؤسسات التي ترعي األطفال وأسرهم .

السعي بكافة الطرق إلشراك األسرة في المشروعات والجهود المحلية التي تبذل  -4

ظة على البيئة وحمايتها بمختلف األحياء والتي يمكن ان يشارك فيها للمحاف

 األطفال وجميع افراد االسرة والمجتمع المحلى.

تشجيع األطفال فى معسكرات خاصة بكيفية الحفاظ على البيئة مثل تشجير إحدى  -5

المناطق أو فناء الروضة حيث يعد ذلك تدريبا عمليا للحفاظ على البيئة ، ويجب 

وى هذة المعسكرات على برامج وأنشطة بيئية متكاملة على أن يتالئم أن تحت

 محتوى هذة البرامج مع عينة التالميذ .

تقويم السلوكيات الخاطئة للطفل وتاحيحها أوال بأول مع مناقشة الطفل فيما  -6

يجب أن يفعله وما ال يجب أن يفعله واإلهتمام بحديقة وفناء الروضة نظيفة 

 رياض األطفال. وخاصة فى

ضرورة أن تنص قرارات تطوير المناهج الدراسية فى مختلف مراحل التعليم  -7

ومرحلة رياض األطفال خاصة على أن تكون تنمية الوعى البيئى بعدا من أبعاد 

 التطوير.

ضرورة تضمين مقررات التربية البيئية ضمن برامج كليات التربية ورياض  -8

علمين والموجهين ومديرى الروضات ، األطفال وتضمينها دورات تعقد للم
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ودعوة هذه الجهات إلى مزيد من العناية بمرحلة الطفولة المبكرة وتكثيف الجهود 

 لإلرتقاء بالتربية بشكل عام والتربية البيئية بشكل خاص .

ضرورة تضمين المناهج التربوية لرياض االطفال فى معظم الدول العربية  -9

تباطا وثيقا بمفهوم التنمية المستدامة ومبادئها محاور ووحدات تربوية مرتبطة إر

، سواء ما يتعلق منها بالقضايا البيئية أو بالتربية األخالقية الضرورية للتوجه 

 نحو االستدامة أو تبسيط المفاهيم . 
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