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 :ملخص

لمااا كانااب البيئااة  اان وطاام ا نسااان ومياار الامتااق معي ااتق التاان ىليهااا هللا ساابحانق وتعااال  لااق، ولاادر  يهااا كاا   اان         

نق الحيااااأل  ااان  ااا و البيئاااة وكااا ل  كا اااة تياااديراق دلييااااق، بحياااي تنسااا م  يهاااا حيااااأل ا نساااان ماااك جمياااك ا حياااا  الااا يم ي ااااركو

 ( .1عناصر ومكونات البيئة الغير حية مم  وا  وما  وتربة)

ولماااا كاااان للتيااادم التاااناعن والتكنولاااوجن الااا   حااادث نتي اااة الجاااورأل التاااناعية، أ ااار كبيااار جاااداق  ااان احاااداث م اااكلة      

ن وماام  اام علاا  المااوارد الخبيعيااة وىتوصاااق التلااوث البيئاان كمااا أدح ال ضحااداث لااغوط  االااة علاا  تااوا ن الن ااام البيئاا

المااوارد رياار المت ااددأل ب  يااد بااات التلااوث يحااين بنااا ماام كاا  جانااب حتاا   اان الهااوا  الاا   نتن سااق والمياااو التاان ن ااربها 

 (.2والخعام ال   نأكلق)

 ياااادأل  ااادأل  وررااام أن م اااكلة تلاااوث البيئاااة ليساااب م اااكلة جديااادأل أو طارااااة بالنسااابة لااا ر  وانماااا ال دياااد  يهاااا  اااو     

التلاااوث البيئااان كمااااق وكي ااااق  ااان عتااارنا الحالااار ووصاااولق الااا  مرحلاااة ا  ماااة ال انياااة والتااان دعاااب الم كاااريم والعلماااا  

 (.3 ن ك  العالم يدلون نواليس ال خر ويدعون للعم  لعالج وحماية البيئة)

ساااان الياااوم  لااام يعاااد مااام الميباااو  ومااام  ناااا يعتبااار مولاااوع حماياااة البيئاااة والمحا  اااة عليهاااا  ااان ال اااغ  ال اااار  ل ن     

الياااو  باااأن ا نساااانية ي اااب عليهاااا أن تعاااد  مااام ساااير ا للتاااواام ماااك حتمياااات التخاااور التكنولاااوجن الساااريك بااا  ي اااب أن 

تكاااون الن ااارأل الحالياااة  ااان أن التكنولوجياااا  ااان التااان تتم ااا  ماااك طبيعاااة ا نساااان وتعمااا   ااان اطاااار ياااود بيئاااة صاااارمة 

ة متوا ناااة بااايم ا نساااان والبيئاااة أساساااها المتااالحة المتبادلاااة التااان تتاااي  ل نساااان ومااام  ناااا كاناااب أ مياااة اي ااااد عاللااا

 (.4استمرار التعايش مك البيئة)

ويااااأتن  اااا ا التااااوا ن والتعااااايش ماااام ىااااال  حمايااااة البيئااااة وصاااايانتها بااااالوعن بم ااااكالتها وأسااااباب  اااا و الم ااااكالت      

 وكيف يمكم الحد منها والعم  عل  عدم ظهور م كالت جديدأل.

وماام  نااا  ااالوعن البيئاان لاايس ل ااية  اارد أو جهااة بعينهااا ولكنااق ل ااية م تمااك ومساائولية كاا  ال هااات والم سسااات      

 (.5 ضذا أردنا بال ع  التتد  للم كالت البيئية علينا تغيير سلوك ا  راد  ن الميام ا و )

د العاااااد  أن ياااادرك ماااادح تااااأ ير ونتي ااااة اساااات دام ا نسااااان ال اااااطف لعناصاااار البيئااااة  ماااام ال اااارور  علاااا  ال اااار     

ا نسااااان ليهااااا وماااادح تااااأ رو بهااااا  التوعيااااة البيئيااااة ال تهاااادا  ياااان الاااا  تلياااايم المعلومااااات بياااادر مااااا يهاااادا الاااا  تغيياااار 

 (.6السلوك)

مااام  ااا ا المنخلاااع است اااعر علماااا  البيئاااة لااارورأل توسااايك حلياااة الاااوعن بالي اااايا البيئياااة لت ااام  ال مهاااور العاااام وال      

 تتااايم لتحيياااع ماااردود جماااا ير  مااا  ر واسااااك النخاااا   ااان م اااا  حماياااة البيئاااة مماااا يسااااتهدا تيتتااار علااا  المت

الااوعن البيئاان بااد ك المااواطنيم الاا  تغيياار ساالوكياتهم الساالبية ت اااو البيئااة والم اااركة ب اعليااة  اان حاا  م ااكالتها والعماا  

 (.7الرسمية) عل  تبنن رؤية تستند ال  ا حساس بالمسئولية الم تركة بيم ال مهور والسلخات

وبماااا أن ال دماااة االجتماعياااة مهناااة تهاااتم بالت ااااعالت بااايم ا نساااان ون ااام الم تماااك  هااان تتحااارك بااايم لخبااايم  ماااا      

ا نسااان والبيئااة  ا نسااان  اان حالااة ت اعاا  مسااتمر مااك البيئااة ويااتم ذلاا  الت اعاا  ىااال  ليااام ا نسااان بااأدوارو االجتماعيااة 

يكااون  ناااك تباااد  متااوا ن باايم ال ااانبيم  ضنهااا تهاادا بتاا ة أساسااية الاا  احااداث وممارسااتق للعاللااات  يمااا بياانهم حتاا  

تغييااارات مررااااوب  يهاااا  اااان ا  اااراد وال ماعااااات والم تمعااااات لحااا  الم ااااكالت االجتماعياااة والولايااااة منهاااا كمااااا أنهااااا 

يات تهااادا الاااا  مساااااعدأل ا  اااراد وال ماعااااات والم تمعااااات السااااتجمار ألتااا  مااااا لااااديهم مااام لاااادرات للوصااااو  لمسااااتو

 (.8اجتماعية الاية تمكنهم مم المحا  ة عل  بيئتهم وحمايتها)

ولكااان نحياااع ذلااا  الباااد أن نبااادأ با ط اااا  باعتباااار أن ا ط اااا  الياااوم  ااام  باااا  وأمهاااات المساااتيب  و ااام الااا يم يتيلااادون      

ط ااا  تن اائة بيئيااة المناصااب الهامااة التاان تاادير الم تمااك  اان المسااتيب  وماام  نااا يت اا  أ ميااة وح اام مساائولية تن اائة ا 

سااااليمة  اااا ا ا ماااار يتخلااااب ماااام كا ااااة الم سسااااات المعنيااااة بتن اااائة ا ط ااااا   اااان متاااار أن تتعاااااون وتسااااهم  اااان تن ياااا  

 (.9االستراتي ية الميترحة للتجييف والتن ئة البيئية)
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علااا  أنهاااا  ولمااا كاااان تيااادم الم تمعاااات ورليهااا ييااااس بمااادح ماااا تيدمااق  ااا و الم تمعاااات  ط الهاااا ماام رعاياااة وا تماااام     

اساااتجمار مساااتيبلن حياااي أنهااام  ااام الااا يم سااايحملون راياااة  ااا و الم تمعاااات  ااان كا اااة الميااااديم ونيااا  المورو اااات الجيا ياااة 

 (.10ال  ا جيا  التالية)

وم سسااااات العماااا  االجتماااااعن تيااااوم باااادور أساساااان ومهاااام  اااان م تلااااف جوانااااب الرعايااااة ل ط ااااا ، سااااوا  كانااااب      

 خيخية،تن ي ياااااة، عالجياااااة باسااااات دام طرلهاااااا الم تل اااااة وأسااااااليبها المتعاااااددأل ون رياتهاااااا ولااياااااة، ان اااااااية، انمااياااااة، ت

ال اصاااة والتااان تعمااا  بأسااالوب تكااااملن  ااان الم سساااات الم تتاااة أو ماااك ا سااارأل وا جهااا أل ا ىااارح التااان تعمااا   ااان 

 (.11م ا  رعاية ا سرأل والخ ولة)

ئاااة مااام ا ط اااا  وأن اااأت بعاااة الهيئاااات ا  لياااة ال يرياااة  ياااد ا تماااب الكوياااب كسااااار باااالد العاااالم برعاياااة  ااا و ال      

 (.12وعدداق مم المالجف ما يخلع عليها حالياق )دور الرعاية االجتماعية()

مااام  ااا ا المنخلاااع تركااا  م اااكلة الدراساااة علااا   لياااات تنمياااة الاااوعن البيئااان  ط اااا  م سساااات الرعاياااة االجتماعياااة      

 بدولة الكويب.
 

 مشكلة الدراسة:

ا أن ا نساااان  اااو العنتااار ا ساسااان الااا   يااا  ر ويتاااأ ر  ااان البيئاااة و اااو العامااا  ا و   ااان تاااد ور ا أو المحا  اااة بمااا     

 عليها دون ا نسان  هو أ م ميومات ن احها واعدادو اعداداق سليماق يسا م  ن تيدم الم تمك.

اصااار ا وأناااواع الملو اااات وساااب   الح ااااظ علااا  البيئاااة لااايس  يااان بولاااك لاااوانيم ولكااام ي اااب التوعياااة البيئياااة بعن     

 ت نب   و الملو ات و عور ال رد بمسئولية ت او بيئتق وترجمة ذل  بالسلوكيات ا ي ابية والعادات السليمة.

ماام  اا ا المنخلااع تاام التركياا   اان  اا و الدراسااة علاا  مرحلااة الخ ولااة حيااي تعتباار أ اام مرحلااة  اان حياااأل ال اارد، تنمااو      

تق ال  تاااية، والمعتيااادات والعاااادات وا  كاااار ب  أط اااا  الياااوم  ااام  باااا  وأمهاااات المساااتيب   يهاااا لدراتاااق ومهاراتاااق وساااما

 حت  تتوا ن   و العادات والسلوكيات ا ي ابية عبر ا جيا .

 وتتبلور الم كلة الرا نة  يما يلن : " ليات تنمية الوعن البيئن  ط ا  م سسات الرعاية االجتماعية".

 تساؤالت الدراسة:

   و الدراسة ا جابة عل  التساؤالت التالية :تحاو  

 ما مستوح الوعن البيئن  ط ا  م سسات الرعاية االجتماعية بدولة الكويب؟ -1

 ااا  يوجاااد ا تماااام باااالتعلم البيئااان لااامم باااراما الرعاياااة الميدماااة  ط اااا  م سساااات الرعاياااة االجتماعياااة بدولاااة  -2

 الكويب؟

ناااب المعر ااان البيئااان الساااليم  ط اااا  م سساااات الرعاياااة االجتماعياااة بدولاااة ماااا ا ن اااخة الميترحاااة لتنمياااة ال ا -3

 الكويب؟

 أهداف  الدراسة:

 تبر  أ مية الدراسة  ن جانبيم  ما:

 األهمية النظرية:

 ترجك ا  مية الن رية للدراسة ال  ما يلن :

 لوعن البيئن.اتساع داارأل العلوم االجتماعية لرصد ك  ال وا ر البيئية ل سهام  ن تنمية ا -1

 ا را  أدبيات الدراسات االجتماعية البيئية لتت مم ك  ال وا ر المستحد ة  ن م ا  البيئة. -2
 

 األهمية التطبيقية :

 : كما ترجك ا  مية الن رية للدراسة ال  ما يلن

عااة الخ ااا  مرناااة اال تمااام با ط اااا  باعتبااار م الجاااروأل ا ساسااية التااان يعتماااد عليهااا  ااان بنااا  أ  م تماااك  ن طبي -1

 لابلة للت كي  بسهولة ويمكم ررس الييم المرروبة واكسابهم السلوكيات ا ي ابية نحو البيئة.

التعااارا علااا  مساااتوح الاااوعن البيئااان  ط اااا  م سساااات الرعاياااة االجتماعياااة والعمااا  علااا  تنمياااة  ااا ا الاااوعن  -2

 مما ينعكس عل  حياتهم عمالق ولوالق و عالق.

 االجتماعن لتنمية وعن ا ط ا  بم سسات الرعاية االجتماعية. ت عي  دور ا ىتاان-3
 

 مفاهيم الدراسة:
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 و يما يلن يعر  الباحي للم ا يم التالية : 

 الوعن البيئن. -

 م سسات الرعاية االجتماعية -
 

 مفهوم الوعي البيئي :

 (.13ة البيئة")الوعن البيئن بأنق "ادراك ال رد لدورو  ن مواجه Wiliam Itilsonولد عرا      

بأنهاااااا "معر اااااة وادراك  ااااان  ماااااا  ااااان البيئاااااة ساااااوا  كاااااان  ااااا ا ال ااااان  م ااااارداق أو  Dean Bennetiوعر هاااااا 

 (.14محسوساق)

علااااا  أنهاااااا "مباااااادو وا تماماااااات وتتاااااورات موجهاااااة لمساااااألة بيئياااااة محاااااددأل، أ   Sudar madietalوعر هاااااا      

ن أو المتعماااد( أ  اال تماااام والمباااادو والمعر اااة واليااايم ال خاااوات البسااايخة التااان تااانعكس علااا  السااالوك الياااويم )الاااوالع

 (.15التن ت  ر تباعاق عل  الت كير السلوكن والسلوك)

 (.16وعر ها عبد المسي  سمعان بأنها "ا دراك الياام عل  ا حساس والمعر ة")     

   يحاااا ل علااا  البيئاااة و ااو ادراك واحسااااس يتااا  الااا  لااامير ا نساااان ويتحاااو  الااا  لااايم اي ابياااة ولاااوابن للسااالوك الااا

 (.17ويسهم  ن ح  م كالتها)

و ااو تكااويم ا طااار المرجعاان لل اارد الاا   يحاادد ساالوكياتق ت اااو بيئتااق ومكوناتهااا المتل ااة  هااو متاادر وعيااق الااداىلن      

 ولاااميرو وادراكاااق البيئااان واكساااابق المعاااارا والم اااا يم واليااايم واالت ا اااات والمهاااارات المرتبخاااة بالبيئاااة واليااادرأل علااا 

 (.18الم اركة  ن ات اذ اليرارات المهمة  ن بنا    تية ال رد ليكون مسئوالق اي ابياق ت او بيئتق)

و اااو عملياااة تنمياااة المعاااارا واالت ا اااات لااادح أ اااراد الم تماااك بالم اااكالت والي اااايا البيئياااة بماااا يااانعكس اي ابيااااق      

 (.19عل  حماية البيئة والمحا  ة عليها)

يف الساااابية لاااام الباحاااي بولاااك تعرياااف اجرااااان للاااوعن البيئااان علااا  أناااق ت وياااد ال ااارد بمعاااارا مااام منخلاااع التعاااار     

وم اااا يم ولااايم وات ا اااات وسااالوكيات اي ابياااة ت ااااو مكوناااات البيئاااة وعاللتهاااا ببع اااها الااابعة وبااايم ا نساااان والبيئاااة 

للحاااد مااام الم اااكالت البيئياااة والم اااكالت النات اااة عااام اىاااتال  تاااوا ن  ااا و العاللاااات وترجماااة ذلااا  لسااالوكيات اي ابياااة 

 وعدم ظهور م كالت جديدأل وينبعي ذل  مم ال مير ا نسانن وا حساس بالمسئولية نحو البيئة.
 

 مؤسسات الرعاية االجتماعية :

و ااان  اااك  مااام الرعاياااة البديلاااة التااان تتناااوع لت ااام  لااارح ا ط اااا  وا سااار البديلاااة والم سساااات االجتماعياااة التااان      

ق الرعاياااة االجتماعياااة والتعليمياااة والتاااحية والمهنياااة والدينياااة لهااا ال  ا ط اااا  مااام ىاااال  برنااااما تساااع  لتاااو ير أوجااا

 (.20وأن خة تتناسب مك متخلبات المرحلة العمرية ويراعن  ن جميك ا حوا  ال ت  بيم ال نسيم)

الو اااااأل، الخااااال ، كمااااا تعاااارا علاااا  أنهااااا م سسااااات ايواايااااة يلتحااااع بهااااا الخ اااا  نتي ااااة لتتاااادع البنااااا  ا ساااار  ب     

االن تاااااا  أو اله ااااارأل أو السااااا م أو المرلااااا   حاااااد ا باااااويم أو كليهماااااا أو نتي اااااة للتتااااادع السااااايكولوجن الاااااوظي ن 

 (.21ل سرأل كع   ا االلتتاد  أو ت ككها بالتراع أو االلخرابات و  ال  ا ط ا  مم ال نسيم)

مااام ا ط اااا  عولااااق عااام ا سااار الخبيعياااة التااان  وتعااارا أي ااااق علااا  أنهاااا م سساااات تيااادم الرعاياااة لمااام يحتاجهاااا     

تع اا  عاام رعااايتهم وتيااديم مااا ي ياادو الخ اا   اان بيئتااق ماام امكانيااات ماديااة ومعنويااة لهاام  اان اعااادأل تكيااف الخ اا  وتنميااة 

 (.22  تيتق)

ب با لاااا ة الااا  تعرياااف  ىااار علااا  أنهاااا "م سساااات ايوااياااة لرعاياااة ا ط اااا  المحااارومينمم الرعاياااة ا سااارية بساااب     

سااانة ولاااد تمتاااد وتيااادم رعاياااة  18الياااتم أو الت كااا  ا سااار  أو الع ااا  عااام تن ااائة الخ ااا  وذلااا  حتااا  المرحلاااة العمرياااة 

 (.23ايوااية ومهنية واجتماعية وعلمية وتربوية وصحية له ال  ا ط ا ")

عل  أنهاااا " ااان ولاااد توصااا  الباحاااي لم هاااوم اجرااااان لم سساااات الرعاياااة االجتماعياااة مااام ىاااال  التعري اااات الساااابية     

سااانة مااام المحاااروميم مااام الرعاياااة ا سااارية مااام م هاااولن النساااب أو  18سااانوات الااا   7دار  ياااوا  ا ط اااا  مااام سااام 

نتي اااة لتتااادع البناااا  ا سااار  بالو ااااأل، الخاااال ، االن تاااا ، اله ااار، السااا م، المااار   حاااد ا باااويم أو كليهماااا أو مااام 

ادية من   اااة و ااان اماااا أن تكاااون حكومياااة تابعاااة لاااو ارأل تع ااا  أسااار م عااام تن ااائتهم أو مااام يعاااانن مااام ظاااروا التتااا

التأمينااااات وال اااائون االجتماعيااااة أو أ ليااااة تحااااب ا ااااراا الااااو ارأل، وتهاااادا الاااا  ا ااااباع االحتياجااااات ا وليااااة للخ اااا  
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وتاااو ر لاااق الرعاياااة االجتماعياااة، الن ساااية، التربوياااة، التاااحية، الدينياااة، التعليمياااة، المهنياااة وذلااا  مااام ىاااال  ا ىتاااااييم 

 جتماعييم وأع ا  المهم ا ىرح المساعدأل.اال

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 منهج  الدراسة :

الماانها  ااو الخرييااة وا جاارا ات التاان يتبعهااا الباحااي  اان دراسااتق ماام أجاا  التوصاا  الاا  الحيييااة العلميااة. وبمااا أن      

ة الااااوعن البيئاااان  ط ااااا  م سسااااات الدراسااااة الرا نااااة تهاااادا الاااا  ت عياااا  دور م سسااااات الرعايااااة االجتماعيااااة لتنمياااا

 الرعاية االجتماعية ل ل  تيوم الدراسة الرا نة عل  است دام منها دراسة الحالة.

 هااو مااانها يت ااق الااا  جمااك البياناااات العلميااة المتعلياااة بااأ  وحااادأل سااوا  كاناااب  اارد أو م سساااة أو ن اماااق اجتماعيااااق أو      

س التعمااع  اان دراسااة مرحلااة معينااة ماام تاااريا الوحاادأل أو دراسااة جميااك م تمعاااق محلياااق أو عالمياااق. و ااو ييااوم علاا  أسااا

المراحاا  التاان ماارت بهااا وذلاا  بيتااد الوصااو  الاا  تعميمااات علميااة متعليااة بالوحاادأل المدروسااة وبغير ااا ماام الوحاادات 

 (.24الم ابهة لها)

لااااوعن البيئاااان ل ط ااااا  وتاااام اساااات دامق  اااان الدراسااااة الرا نااااة ل مااااك معلومااااات وبيانااااات والعيااااة لمعر ااااة مسااااتوح ا     

المااااودعيم بم سسااااات الرعايااااة االجتماعيااااة واباااارا  دور ا ىتاااااان االجتماااااعن  اااان تنميااااة وعاااايهم البيئاااان  اااام تحلياااا  

النتاااااا بهااادا الوصاااو  ل اعلياااة دور ا ىتااااان االجتمااااعن  ااان تنمياااة السااالوكيات البيئياااة ا ي ابياااة لهااا ال  ا ط اااا  

 وتخبيع ذل  عل  الحاالت الم ابهة لها.

 

 سة :أدوات الدرا

(. 25ا داأل  ااان الوسااايلة العملياااة التااان يسااات دمها الباحاااي  ااان جماااك بياناتاااق مااام الم اااردات  ااان الم تماااك الااا   يحاااددو)     

(. وماام  اا ا المنخلااع تاام اساات دام 26ولااد يعتمااد  اان الدراسااة الرا نااة علاا  أداأل واحاادأل أو أكجاار للحتااو  علاا  البيانااات)

 عدأل أدوات أساسية  ن:

 :الح ة بالم اركةالم -1

تااات لي  ااان أن ي اااارك الباحاااي  ااان ا ن اااخة التااان يمارساااها أع اااا  الم تماااك محااا  البحاااي والباااد للباحاااي أن  

يياااوم بااادورو  ااان الم تماااك بحياااي يترتاااب علياااق أن ييبلاااق أ اااراد الم تماااك وكأناااق أحاااد م حتااا  يحتااا  علااا  معلوماااات 

أو ا دال  باااألوا  ال تعبااار عااام الوالاااك اذا ماااا  اااعروا  مولاااوعية  ياااد يياااوم أ اااراد ذلااا  الم تماااك بتغييااار سااالوكهم العااااد 

 بأنهم ىالعون لمالح ة الغير.

 ولكن تكون المالح ة دليية وصادلة ي ب اتباع ال روط التالية: 

 ي ب تحديد عدد ا  راد ال يم يتم مالح تهم. -1

 ي ب تحديد جانب السلوك مولوع الدراسة تحديداق دليياق. -2

 يوم بالمالح ة عل  درجة مم الوعن ويكتب ك  ما يراو أو يالح ق.ي ب أن يكون مم ي -3

 ي    أن ييوم بالمالح ة أكجر مم  رد، حت  اذا ر   أحد م  ال يغ   عنق اآلىر. -4

ي ااب أن تااتم المالح ااة بحيااي ال ي ااعر ال اارد )ماام يالحاال( أنااق تحااب المرالبااة ويكااون ساالوكق طبيعياااق حتاا  ال  -5

 (.27تن ت  ر عل  النتااا)تدى  العوام  ا ىرح ال

 الميابلة: دلي  -2

تعااارا الميابلاااة بأنهاااا حاااوار ل  ااان وجهااااق لوجاااق بااايم باحاااي لااااام بالميابلاااة وبااايم م اااتي  ىااار أو م موعاااة  

أ اااا ار  ىااااريم وعاااام طريااااع ذلاااا  يحاااااو  الياااااام بالميابلااااة الحتااااو  علاااا  المعلومااااات التاااان تعباااار عاااام اآلرا  أو 

اعر أو الااادوا ك  ااان المالااان أو الحالااار. ولااا ل  تعتبااار مااام أ ااام الوسااااا  المنه ياااة االت ا اااات أو ا دراكاااات أو الم ااا

التااان يمكااام مااام ىاللهاااا  هااام حييياااة ال اااا رأل المدروساااة، وىاصاااة اذا ماااا كاااان  ااادا البحاااي يت اااق نحاااو الك اااف عااام 

 (.27بيانات م تلة حو  حياأل ا   ار وىبراتهم وتتوراتهم حو  ما يعتنيونق مم ليم أو ات ا ات)

 

 االت الدراسة:مج

 الم ا  الب ر : -1
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( وتاااام تخبييهااااا علاااا  أط ااااا  م سسااااة دور التربيااااة 17 – 7حيااااي  ااااملب الدراسااااة أط ااااا  المرحلااااة العمريااااة ) 

 بدولة الكويب للرعاية االجتماعية.

 الم ا  ال غرا ن:  -2

دور الرعاياااة  ويتمجااا  الم اااا  ال غرا ااان للدراساااة بدولاااة الكوياااب حياااي تااام اىتياااار م سساااة دور التربياااة احااادح 

 االجتماعية.

 التوجهات النظرية للدراسة:

العاللاااة بااايم ا نساااان والبيئاااة عاللاااة دينامياااة متبايناااة يحكمهاااا بالدرجاااة ا ولااا  طبيعاااة البيئاااة مااام ناحياااة ولااادرات      

وامكانياااات ا نساااان مااام ناحياااة أىااارح،  ياااد اىتل اااب وجهاااات الن ااار حاااو  عاللاااة ا نساااان ببيئتاااق ومااام  ااام ظهااارت  ااان 

 ر ال كر ال لس ن  الث ن ريات تتعلع بالبيئة يمكم عرلها  يما يلن :اطا

 الن رية الحتمية البيئية: -1

ولاااد أعخااا  أصاااحاب  ااا و الن رياااة للبيئاااة التاااأ ير ا كبااار علااا  الكااناااات الحياااة ومنهاااا ا نساااان، وت كاااد علااا  أن      

لخبيعياااة  ااان التااان تاااتحكم  ااان السااالوك سااالوك ا نساااان ىالاااك لل اااروا البيئياااة التااان يعااايش  يهاااا وعناصااار البيئاااة ا

 (.28الب ر  وما عل  ا نسان اال التكيف مك بيئتق)

 الن رية الحتمية الح ارية: -2

يااتل ي رأ  م يااد   اا و الن ريااة  اان أن ا نسااان  ااو الاا   ياا  ر  اان ت ااكي  مكونااات بيئتااق  هااو ساايد ا يغياار كمااا      

 ااا  تيااادم ا نساااان كماااا  ااان الااادو  ا وروبياااة والتااان لاااوال يااارد، و ااا ا يت ااا   ااان البيئاااات التااان تيااادمب وتغيااارت ب 

 ا نسان وعلمق ل لب كما كانب من   الا السنيم رابات م لمة.

كماااا ن اااد أن ا نساااان ألاااام أجمااا  المااادن والحااادااع  ااان وسااان التاااحرا  كماااا  ااان الوالياااات المتحااادأل ا مريكياااة أو  ااان      

عناااد م ياااد   ااا و الن رياااة حياااي تغلاااب علااا  ا نساااان لساااوأل الخبيعاااة  دو  ال لااايا العربياااة،  ا باااداع الب ااار   اااو الساااااد

وعمااا  علااا  تسااا ير مكوناااات البيئاااة لتحيياااع أ دا اااق وررباتاااق  ا نساااان  اااو من اااف البيئاااة التااان يعااايش  يهاااا  كااا ا تياااو  

 الن رية.

ا ناسااام بمحاااة وتمجلاااب  لسااا ة  ااا و الن رياااة  ااان أن البيئاااة الخبيعياااة تيااادم ل نساااان عااادداق مااام االىتباااارات، وأن      

 ارادتق ي تار منها ما يتال م مك لدراتق وأ دا ق وطموحاتق وتياليدو.

وأن البيئاااة الخبيعياااة لااام تعاااد م هاااراق طبيعيااااق اال اذا طغااا  عليهاااا م اااردات البيئاااة الم ااايدأل التااان تعتبااار ان اااا اق ب ااارياق      

د البيئااة والمساايخر عليهااا  هااو الاا   يحاادد وماام  نااا  لاايس  ناااك حتميااة مخليااة باا   ناااك امكانيااة مرنااة وأن ا نسااان سااي

 نمن استغاللق لموارد البيئة.

 مااااجالق البيئااااة ال ا ااااة  اااان كاااا  ماااام الواليااااات المتحاااادأل وصااااحرا  ال  ياااارأل العربيااااة وصااااحرا  كلهااااار   ا ن ااااخة      

 (.29الب رية  ن ك    و البيئات ليسب واحدأل لم رد ت ابق مكوناتها الخبيعية؟ الوالك ين ن   ا الت ابق)

واذا ماااا لاااورن بااايم  را  أصاااحاب الن اااريتيم الساااابيتيم يت ااا  أن كاااال منهماااا يغاااالن  ااان رأياااق  اااا ول  تااارح أن      

ا نسااان وليااد ال ااروا البيئيااة والجانيااة تاارح أن ا نسااان  ااو ساايد البيئااة لاا ل  ن ااأت ن ريااة وساان لتواجااق التااراع باايم 

 لتوا يية.أصحاب الن ريتيم و ن ن رية التأ ير المتباد  أو ا

 ن رية التأ ير المتباد  )الن رية التوا يية(: -3

ياااارح م ياااادو  اااا و الن ريااااة أن  ناااااك تااااأ يرات متبادلااااة باااايم ا نسااااان وبيئتااااق  الكاانااااات الحيااااة تتااااأ ر بااااالكجير ماااام      

أ ر البيئاااة سااالباق مكوناااات البيئاااة تاااأ يراق كبياااراق، و ااان ن اااس الولاااب تتاااأ ر البيئاااة بالكااناااات الحياااة الموجاااودأل  يهاااا، وبااا ل  تتااا

 واي اباق حسب تو ر ا مكانيات وتيدم ا نسان ن سق  ن الناحية العلمية أو الجيا ية أو االجتماعية.

  ااان بعاااة البيئاااات التااان يتاااعب العااايش  يهاااا  ااايمكم أن يكاااون تاااأ ير ا نساااان عليهاااا تاااأ يراق كبياااراق اذا تاااو رت لدياااق      

ر اااة. بينماااا  ااان البيئاااات ال ييااارأل ال يمكااام ل نساااان أن يغيااار مااام بيئتاااق اال ا مكانياااات وكاااان علااا  درجاااة مااام العلااام والمع

 (.30بيدر محدود)

ولاااد اسااااتخاع الماااا ر" ا ن لياااا   "أرنولاااد تااااوينبن" أن يبلااااور العاللااااة باااايم ا نساااان وبيئتااااق  اااان أربااااك اساااات ابات      

 م تل ة بيم الحتمية الوالحة وا مكانية المبدعة و ن:

 است ابة سلبية:  -1
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ت لاااف ا نساااان علميااااق وح اااارياق مماااا ي علاااق ريااار لاااادر علااا  االسااات ادأل مااام بيئتاااق أو يياااف ح ااار عجااارأل أماااام  

 استجمار ا ب ك  أمج .

 است ابة التأللم: -2

حياااي يحااااو  ا نساااان بااابعة المعر اااة أن يتاااأللم ج ايااااق ماااك ظاااروا بيئتاااق الخبيعياااة، ويالحااال أن البيئاااة  ااان  

 أ ير ا كبر عل  ا نسان وبالتالن يبر  الحتم البيئن.ظ  االست ابة ال ت ا  صاحبة الت

 است ابة اي ابية: -3

ال يياااف ا نساااان عااااج اق تمامااااق أماااام بيئتاااق الخبيعياااة، بااا  يحااااو  التغلاااب علااا  معولاااات البيئاااة و ناااا ت هااار  

 لدراتق  ن تخويك عناصر البيئة الخبيعية لتالحق.

 است ابة ابداعية: -4

بات علااا  ا طاااال ،  اااال يياااف ا مااار علااا  كاااون ا نساااان اي ابيااااق وانماااا مبااادعاق و ااان أرلااا  أناااواع االسااات ا 

يعااارا كياااف يسااات يد مااام بيئتاااق لااايس بالتغلاااب علااا  التاااعوبة وحلهاااا وانماااا بابتكاااار أ ااايا  ت يااادو  ااان م ااااالت أىااارح 

 عديدأل.

مااام  ناااا يت ااا  أن العاللاااة بااايم ا نساااان والبيئاااة عاللاااة متبايناااة يتعااااظم  يهاااا دور البيئاااة الخبيعياااة تاااارأل ودور  

ا نسااان تااارأل أىاارح. وماام  اام مباادأ كاا  ماام الحتميااة المخليااة وا مكانيااة المخليااة أماار مر ااو  ماام ىااال  الوالااك ال علاان 

 ال   يعي ق ا نسان  ن البيئات الم تل ة.

دراسااااات حالااااة ماااام ا ط ااااا  المييماااايم باااادار الرعايااااة بالكويااااب ولاباااا   يهااااا  10بااااضجرا  عاااادد  ولااااام الباحااااي 

الماااادرا  وا ىتااااااييم االجتماااااعييم والم اااار يم با لااااا ة الاااا  معاي ااااة ا ط ااااا  معاي ااااة تامااااة لماااادأل  ال ااااة أيااااام ، 

وتنميااة الااوعن البيئاان وولااك وأجاارح معهاام حااواراق موسااعاق علاا   تاارات متباينااة  اان كاا  ا ولااات حااو  عاللااتهم بالبيئااة 

لهااام م موعاااة مااام التسااااؤالت التااان ت ياااد  ااان  هااام مساااتوح ا والد للبيئاااة وم اااكالتها وأ ااام ا لااارار الناجماااة عنهاااا ، 

والتااارل علااايهم م موعاااة مااام االر اااادات التااان ت ياااد  ااان تنمياااة الاااوعن البيئااان والمالح اااة لكااا  جواناااب البيئاااة وذلااا  مااام 

 ل  الغر .ىال  دلي  ميابلة أعدو الباحي ل 

 ولد أس رت دراسة الحالة عم النتااا التالية :

 أوالً : نتائج خاصة باألطفال:

 أس رت الدراسة الميدانية ال اصة با ط ا  عم النتااا التالية : 

عااادم ادراك ا ط اااا  لما ياااة م هاااوم البيئاااة حياااي أنهااام يعتبرونهاااا ل ااال يسااات دم ل  اناااة والساااب و ااا ا يعنااان أن  -

 لدح ا ط ا  عم البيئة م و ة نتي ة ال روا المحيخة بهم. التورأل ال  نية

ال يسااااتخيك ا ط ااااا  داىاااا  م سسااااة الرعايااااة االجتماعيااااة الت ريااااع باااايم المتااااادر الخبيعيااااة والمتااااادر رياااار  -

 الخبيعية الموجودأل بالبيئة.

 الن ام البيئن. ال يعرا ا ط ا  داى  م سسة الرعاية االجتماعية ما  ن الكاانات الحية الموجودأل داى  -

تيتتااار  ن ااارأل ا ط اااا  الماااودعيم بم سساااة الرعاياااة االجتماعياااة ل واااااد ا  ااا ار والنباتاااات علااا  اسااات دامها  -

 ااان ا كااا  وبعاااة ال واااااد ا ىااارح البسااايخة ولااام يتخااار  نسااابة كبيااارأل مااانهم الااا  أ ميتهاااا  ااان تغ ياااة الكاااون 

 با كس يم وامتتار  انن أكسيد الكربون.

ودعيم بم سساااة الرعاياااة االجتماعياااة يااارون أن االسااات ادأل مااام البحاااار وا نهاااار تتمجااا   ااان صااايد ان ا ط اااا  المااا -

 ا سماك والسباحة  ن  ت  التيف.

 نااااك العدياااد مااام ا ساااباب التااان تااا د  الااا  ا صاااابة باااا مرا  مجااا  أكااا  ا طعماااة ال اسااادأل مااام علااا  ا ر   -

   ي ال   ىر وعدم رس  ا يد  لب  ا ك .، عدم الن ا ة ال  تية واليمامة، وانتيا  العدوح مم 

تت اااا  أسااااباب تلااااوث البيئااااة  اااان حاااار  اليمامااااة والتاااادىيم ودىااااان المتااااانك والساااايارات والاااارواا  الكريهااااة  -

 وا تربة.

 تكمم أسباب تلوث الما   ن اليا  اليمامة والحيوانات الميتة بالمياو ورس  ا وانن والتبو  بالمياو. -

 ال رر الرايسن الناتا عم ال لوس أمام التلي  يون أو الكمبيوتر ل ترات طويلة.ان لعف البتر يمج   -

 عدم معر ة ا ط ا  الموجوديم بم سسة الرعاية االجتماعية ما  و التلوث ال ولاان أو البتر . -

يعتبااار ا ىتااااان االجتمااااعن داىااا  الم سساااة أو  ا  ااا ار الااا يم ييوماااون بميابلاااة ا ط اااا  عناااد دىاااولهم  -

 و  مرأل بالم سسة. 
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 يتواجد ا ىتاان االجتماعن يومياق بت ة دورية ومستمرأل مك ا ط ا  بالم سسة. -

 اااعور ا ط اااا  بالساااعادأل عنااادما يياااابلهم ا ىتااااان االجتمااااعن وذلااا   ناااق يياااوم بالتحااادث معهااام عااام أ ااايا   -

 ت تهم و  ا يد  عل  تيب  ا ط ا  لالىتاان االجتماعن.

لتااان يمارساااها ا ىتااااان االجتمااااعن ماااك ا ط اااا  داىااا  الم سساااة  ااان الن ااااط الريالااان تتمجااا  ا ن اااخة ا -

 وم ا دأل التلي  يون.

ان ال ااادمات التااان تيااادمها الم سساااة كجيااارأل منهاااا المأكااا  والملااابس والااارحالت والرعاياااة التاااحية والمتاااروا  -

 اليومن والمدرسة ورير ا مم ال دمات.

م وجاااود بعاااة ا لعااااب وللاااة ا ن اااخة وال ااارب وا  اناااة با  ااا  وجاااود بعاااة السااالبيات بالم سساااة مجااا  عاااد -

ووجاااود تلي  ياااون واحاااد داىااا  كااا  لسااام ، أماااا بالنسااابة ل لساااام  يااارون أن  نااااك بعاااة السااالبيات الموجاااودأل 

 داى  اليسم مج  عدم ن ا ة اليسم ووجود بعة الدواليب مكسرأل وتحتاج ال  اصالل.

  الم سساااة أ  ااا  ك ياااادأل ا ن اااخة والااارحالت وتغييااار أسااالوب الباااد مااام تاااو ير بعاااة المتخلباااات حتااا  تتاااب -

 معاملة ا بنا ، واال تمام بن ا ة المكان، وتنوع الوجبات وتغيير ن رأل الم تمك السيئة لهم.

 أن الم سسة رير مهتمة بالبيئة بدلي  عدم وجود حديية داى  الم سسة. -

 م ا تمام الم سسة برسم صورأل جميلة لها.ال يوجد أ  ن اط  نن لت مي  الم سسة مما يد  عل  عد -

 عدم االستعانة بأ  مت تي  ن الم ا  البيئن لعم  ندوات أو أن خة بيئية. -

 ار ا  الخبيب الموجود بالم سسة دورو  ن تن ي  أ  ندوات مم التوعية التحية ل بنا . -

دوات للتوعياااة التاااحية مماااا ياااد  عااادم لياااام ا ىتاااااييم االجتمااااعييم الموجاااوديم داىااا  الم سساااة بعياااد أ  نااا -

 عل  عدم اال تمام بالتعليم البيئن لمم برناما الرعاية الميدمة ل ط ا  داى  الم سسة.

عاااادم تن ياااا  الم سسااااة    أن ااااخة  نيااااة بال اااادمات البيئيااااة المتااااو رأل با لسااااام مجاااا  الكرتااااون أو ال جاجااااات  -

باااالتعليم البيئااان لااامم برنااااما الرعاياااة الميدماااة  ال ارراااة والاماااة المعاااار  لهاااا، مماااا ياااد  علااا  عااادم اال تماااام

 ل ط ا  داى  الم سسة.

 أن الم سسة تيوم بعم  معسكرات عامة بالم سسة للن ا ة والت مي  ي ترك بها ا بنا  جميعاق. -

ليااااام الم سسااااة باااابعة الاااارحالت البيئيااااة مجاااا  حدييااااة الحيااااوان وحدييااااة ا   اااار وحدييااااة ال سااااخاط وحدييااااة  -

 الخ  .

 يوجد  يرات  ن ا ذاعة التباحية بالم سسة تتكلم عم لرورأل الح اظ عل  البيئة واال تمام بها.ال  -

عااادم تكاااويم جماعاااة أصااادلا  البيئاااة أو ال دماااة العاماااة بالم سساااة لليياااام بأعماااا  الت ااا ير أو الن ا اااة أو حماااالت  -

 التوعية تحب ا راا ا ىتاان االجتماعن.

الم اااااركة  اااان أ  معسااااكر عماااا  لن ا ااااة الم سسااااة حيااااي ياااارون أن  رربااااة ا ط ااااا  داىاااا  الم سسااااة  اااان -

الم سساااة  ااان المكاااان الااا   يعي اااون باااق ومااام الواجاااب علااايهم المحا  اااة علااا  ن ا تهاااا، كماااا أن الن ا اااة مااام 

 ا يمان.

رربااة ا ط ااا  داىاا  الم سسااة  اان اال ااتراك  اان معاار  ي اام لوحااات  نيااة عاام البيئااة ومتعليااات بال امااات  -

مساات دمة وذلاا  لت مياا  الم سسااة وتعلاام أ اايا  جدياادأل كمااا أنهااا ماام الممكاام أن تااو ر النيااود لهاام  البيئيااة الغياار

 بعد ذل .

الرربااة الملحاااة  اان اال اااتراك  ااان  راعااة حديياااة داىااا  الم سسااة حتااا  يتمكنااوا مااام اللعاااب بهااا با لاااا ة الااا   -

 عة. راعة بعة ا   ار المجمرأل ووجود بعة ا ط ا  ال يم يحبون العم  بال را

الررباااة  ااان اال اااتراك  ااان اعاااداد م لاااة حااااان ت ااام مولاااوعات متنوعاااة عااام البيئاااة يتعلماااوا منهاااا ا  ااايا   -

 ال ديدأل والم يدأل وحت  تكون الم سسة أ   .

الررباااة  ااان اال اااتراك ماااك ا ىتااااان االجتمااااعن  ااان ا عاااداد لنااادوات عااام المولاااوعات البيئياااة تساااا م  ااان  -

 ا را   يا تهم ووعيهم.

 ية عل  اال تراك  ن جماعة ال دمة العامة للبيئة داى  الم سسة  يحالة وجود ا.الموا  -

ررباااة ا ط اااا   ااان ت تااايي حتاااة أسااابوعياق بالمدرساااة لعااار  ومنال اااة مولاااوعات بيئياااة حتااا  يسااات يدون  -

 مم بعة المعلومات ال ديدأل عم البيئة.
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 ن  يرات ا ذاعة التباحية.رربة ا ط ا  داى  الم سسة  ن تن ين ال يرأل الم تتة للبيئة   -

 ثانياً: نتائج خاصة باألخصائيين:

 وأس رت الدراسة الميدانية ال اصة با ىتااييم عم النتااا التالية: 

ادراك ا ىتااااييم االجتماااعييم داىااا  الم سسااة لم هاااوم البيئااة ويااارون أنهااا تعناان كااا  مااا يحاااين با ط ااا  مااام  -

  سسة ت  ر  يهم وي  رون  يها.أ يا  طبيعية كانب أم صناعية داى  الم

تتمجاا  مكونااات الن ااام البيئاان داىاا  الم سسااة  اان الهااوا  والتربااة كأ اايا  طبيعيااة والمبااانن والااور  وا  اايا   -

 التن مم صنك ا نسان.

ادراك ا ىتااااااييم الموجااااوديم داىاااا  الم سسااااة   ميااااة النباتااااات وا  اااا ار داىاااا  الم سسااااة لمااااا لهااااا ماااام  -

نساااان حياااي أنااق يعمااا  علااا  امتتااار راااا   ااانن أكسااايد الكرباااون و يااادأل نسااابة ا كسااا يم أ ميااة  ااان حياااأل ا 

  ن ال و.

تتمجااا  أ ااام متاااادر التلاااوث داىااا  الم سساااة  ااان الميااااو النات اااة عااام التااارا التاااحن وعااادم صااايانة دورات  -

 ااارات الميااااو الموجاااودأل داىااا  الم سساااة با لاااا ة الااا  انت اااار اليماماااة و ااا ا يااا د  الااا  انت اااار بعاااة الح

 ال ارأل كالناموس وال باب.

 المياو الموجودأل داى  الم سسة مجلها مج  المياو الموجودأل بالمنا   وال يوجد بها تلوث. -

وجااااود صااااور م تل ااااة للتلااااوث ال ولاااااان والبتاااار  داىاااا  الم سسااااة مجاااا  ط اااا  مياااااو الم ااااار  وانت ااااار  -

 اليمامة، وكتابة بعة ا ط ا  عل  جدران الحواان.

دور الرايسااان ل ىتااااان االجتمااااعن داىااا  الم سساااة  ااان اساااتيبا  ا ط اااا  ال ااادد ومحاولاااة ا الاااة يتمجااا  الااا -

م ااااعر ال اااوا واليلاااع لاااديهم با لاااا ة الااا  تخبياااع البحاااوث االجتماعياااة علااايهم لمعر اااة ا ساااباب التااان أدت 

 ال  وجود م داى  الم سسة.

الم سسااااة  اااان عاااادم ت هاااام اادارأل لاااادور تتمجاااا  أ اااام الم ااااكالت التاااان تواجااااق ا ىتاااااان االجتماااااعن داىاااا   -

ا ىتااااان االجتمااااعن داىااا  الم سساااة وعااادم وجاااود ن اااام ادار  جياااد ي ااامم حسااام ساااير العمااا  با لاااا ة 

 ال  للة عدد ا ىتااييم االجتماعييم ميارنة بعدد ا ط ا  الموجوديم بالم سسة.

سااتعانة باابعة المت تتاايم  اان علاام تتمجاا  أ اام  ليااات حاا  الم ااكالت التاان تواجااق ا ط ااا  بالم سسااة  اان اال -

الااان س لمسااااعدأل ا ىتاااااييم االجتمااااعييم والن ساااييم علااا  حااا  م اااكالت ا بناااا  وولاااك الباااراما التااان تهااادا 

 لتعدي  سلوكياتهم.

اساااات ادأل ا ىتاااااان االجتماااااعن عنااااد حاااا  الم ااااكالت التاااان تواجهااااق داىاااا  الم سسااااة ماااام ا  اااا ار ذو   -

ياااام ا و  وذلااا  ل بااارتهم  ااان حااا  مجااا   ااا و الم ااااك   ااام بعاااد ذلااا  يل اااأ ال بااارأل الموجاااوديم بالم سساااة  ااان الم

 ال  ا ىتاان الن سن.

لكااان تكاااون الم سساااة أ  ااا  الباااد مااام وجاااود ن اااام ادار  جياااد ونااااج  بأ اااداا ولاااوانيم محاااددأل ، با لاااا ة  -

ماعياااة الااا  وجاااود مكتاااب  نااان لااااام علااا  عملياااة التخاااوير المساااتمر ومكتاااب متابعاااة متكامااا  ووجاااود عدالاااة اجت

 بيم الموظ يم داى  الم سسة مم حيي الراتب والكادر الوظي ن.

ت عياااا  ن اااااط الاااارحالت ل ماااااكم البيئيااااة مجاااا  حدييااااة الحيااااوان وحدييااااة ال سااااخاط وحدييااااة ا   اااار وحدييااااة  -

 الخ  .

 عدم وجود ندوات ت تتية لتوعية البيئية ل ط ا  داى  الم سسة. -

البيئياااة داىااا  الم سساااة  ااان توجياااق ا بناااا  ب ااارورأل اال تماااام بالن ا اااة يتمجااا  دور ا ىتاااااييم  ااان التوعياااة  -

 ال  تية والن ا ة العامة للمكان  ين.

تتمجااا  ا ن اااخة التاااح ية وا ذاعياااة الموجاااودأل داىااا  الم سساااة  ااان ا ذاعاااة التاااباحية التااان تياااام يوميااااق والتااان  -

 تيدم  يها بعة ا ن خة الدينية والجيا ية واالجتماعية.

جااا  الااادور ا ي اااابن الااا   تياااوم باااق ا ذاعاااة التاااباحية  ااان اماااداد ا ط اااا  بالمعلوماااات ال ديااادأل وتنمياااة رول يتم -

 التعاون بينهم واكت اا الموا ب.

عااادم وجاااود معاااار  مرتبخاااة بال اماااات البيئياااة وال يوجاااد ساااوح  ااا ي واحاااد مناااوط باااق اليياااام بمجااا   ااا و  -

 ل نية.المعار  وا ن خة ان وجدت و و مدرب التربية ا
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عااادم وجاااود تعااااون بااايم الم سساااة ورير اااا مااام الم سساااات المهتماااة بالبيئاااة ، و ااا ا ياااد  علااا  عااادم ا تماااام  -

 الم سسة با مور البيئية ال  حد ما.

تمجلااااب ميترحااااات ا ىتااااااييم االجتماااااعييم ل يااااادأل الااااوعن البيئاااان داىاااا  الم سسااااة  اااان تكجيااااف الناااادوات  -

ت البيئيااااة ل بناااااث واالسااااتعانة باااابعة المت تتاااايم  اااان الم ااااا  البيئيااااة، والامااااة معااااار   ااااهرية بال امااااا

 البيئن وا راك ا بنا   ن أعما  الت مي  والن ا ة مك تولي  ا مية ذل  لهم 

 توصيات الدراسة:

حتااااا  يمكااااام االساااااتغال  ا مجااااا  للم سساااااة ورير اااااا مااااام م سساااااات الرعاياااااة االجتماعياااااة لااااادم الباحاااااي بعاااااة      

 عها  يما يلن :التوصيات التن ينبغن اتبا

 اجاااااااااارا  دورات تدريبيااااااااااة ل ىتااااااااااااييم االجتماااااااااااعييم  اااااااااان م ااااااااااا  التربيااااااااااة البيئيااااااااااة لتحييااااااااااع  -1

 -ما يلن:

  يادأل معار هم ومعولماتهم حو  حماية البيئة.  -أ 

 تنمية مهاراتهم للعم  البيئن.  -ب

 ة البيئية.تدعيم ا ىتااييم االجتماعييم بالنماذج والن ريات الحديجة  ن م ا  التربي -ج

اساااتحداث أسااااليب  نياااة ومهنيااااة جديااادأل ىاصاااة بتكاااويم الااااوعن البيئااان ل ىتااااان االجتمااااعن بمااااا  -د

 ي يد لدرتهم عل  التأ ير  ن ات ا ات وسلوكيات اآلىريم  ن تعاملهم مك البيئة.

ع الاااوعن االساااتعانة بمت تتااايم  ااان م اااا  البيئاااة  لياااا  نااادوات توعياااة بيئياااة واعاااداد أن اااخة تساااهم  ااان تحييااا -2

 البيئن النتيا  ال برات ال  ا ىتااييم االجتماعييم.

صااارا حاااوا   مادياااة أو معنوياااة للمتميااا يم مهنيااااق مااام ا ىتاااااييم االجتمااااعييم  ااان باااراما ت ياااد مااام الاااوعن  -3

 البيئن ل ط ا  لتو ير االستعداد ال  تن والن سن للعم   ن م ا  البيئة.

 يئة والم سسات المهتمة باالط ا  مم أج  ا را  الجيا ة البيئية ل ط ا .التنسيع والتعاون بيم و ارأل الب -4

اماااداد الم سساااة بأحاااداث الن ااارات والم اااالت العلمياااة والمراجاااك التااان تتنااااو  أ ااام ل اااايا البيئاااة وم اااكالتها  -5

لعرلاااها علااا  ا ىتاااااييم االجتمااااعييم مماااا يسااااعد علااا   ياااادأل المعر اااة بأحااادث ماااا تااام التوصااا  الياااق  ااان 

 لعلوم البيئية.ا

ارساااا  بعجاااات داىلياااة لالىتاااااييم االجتمااااعييم الااا  الم سساااات المعنياااة بال اااأن البيئااان  ماااداد م باااال برات  -6

 العلمية ليسه  تخبييها  ن الوالك.

تاااو ير ا مكانياااات الال ماااة بالم سساااة لتن يااا  ا ن اااخة البيئياااة مماااا يسااااعد ا ىتااااان االجتمااااعن علااا  ت عيااا   -7

   م االت البيئة.العم   ن  ت

لاااارورأل ان ااااا  كليااااات ومعا ااااد مت تتااااة تهااااتم بدراسااااات وأبحاااااث بيئيااااة  اااان عمااااع الم تمااااك بم سساااااتق  -8

 و يئاتق لولك حلو  علمية للم كالت التن تواجهق.

 يتم اعداد أىتاان اجتماعن بيئن مسئو   ين عم ا ن خة البيئية. -9

الااا  ولاااك مناااا ا تعليمياااة  ااان المراحااا  التعليمياااة الم تل اااة  لااارورأل انتبااااو المسااائوليم عااام الن اااام التعليمااان -10

 لبي ليم التربية والوعن البيئن لدح جميك المواطنيم.
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