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 دور األم في التربية البيئية

 

 دخلمال

 مسألة عند الطفل التحسيس بالبيئة قضيةتشّكل  ،عصريوال الديناميكي العالم هذا في

 يكتسب. األطفال لدى بيئية وثقافة وعي خلق الضروريومن ثمة فإنه من ، الساعة

 النقل عنو والتقليد التعلم خالل من ،األخالقية والقيم المعايير األسرة أفراد مع األطفال

 التدوير إعادةب ليست لهم دراية األولياء بعض أن ، بكل أسف،نالحظ غير أننا أوليائهم؛

 على الحفاظكذا و والماء والهواء وبالتربة البيئية بالمواردالعناية  ضرورةو )الرسكلة(

 وفعال كبير دور لهن اللواتي األمهات أن الباحثين بعض من الواضح عند .الثقافية القيم

 البيئية بالقضايا  اآلباء من أكثر معنيات ومنشغالتيُعتبرن  األبناء، تربية سيرورة في

2014) Saraçli et al.,(بما األسرة، وصحة برفاهية المتعلقة بالقضايا اهتماًما . إنهن األكثر 

 مواقف النساءيحتمل أن يكون لدى  ذلك، . زيادة علىالبيئية الظروف جودة ذلك في

 لتحمل استعداًدا أكثر تكانلقد و، )et al.,2013) Ugulu الرجال من أكثر البيئة تجاه إيجابية

 مشاكلالو معارف األولياء بين قوي ارتباط . يوجد (Arslan, 2012)البيئة حماية مسؤولية

 في بدورهن األمهات وعي زاد كلما (Legault et al., 2000). ألطفالل المستظهرة البيئية

 .وأنظمتها البيئية بمختلفة مكوناتها التربية سيرورة نجاعة زادتإال و البيئية، التربية

فلن  ،أوليائهم قبل منمة غير مدعو لألطفالالممنوحة البيئية  التربيةطالما كانت ل

 .(Straub& Leahy, 2017)ة اليومي حياتهم العادية في ارفالمع هذه تكييف ألطفالا يستطيع
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 المفاهيم

 األسرة 

ف  .المجتمع نواة بأنها ،(9111) (Cohen et Bianchi وبيانكي كوهين) حسب األسرة تُعرَّ

تعتبر  ،شأنال هذاب .الوظائف هذه إحدى هي المجتمع في جهمادمإو األطفال تنشئة

 .نجاعة األكثر التربوية المؤسسة األسرة

  األم 

 التي المرأة:  أمّ  كلمة أصل عنيي :(0209) ( Larousse الروس) قاموس في األم مدلول

 نقل" كتابه في األم (0209) (Bégoin وينغبي) يصف بينما .أكثر أو طفال تبنت أو أنجبت

 حزن عاتقها على ويقع القادم، للجيل األمل مركز بأنها ،"اإلحالة فرحة: أو األمل،

 .يولد سوف الذي الجيل وتألق

 الدورب قياملل تؤهلها التي واالجتماعية والفسيولوجية والنفسية الحيوية خصائصها لألم

 لألمن مصدر وهي، والتربوية والثقافية االجتماعية التنشئة سيرورة في األساسي

 .البشريةللكائنات  والرحمة عاطفةوال

 بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن" :تعالى قال

 ."يتفكرون لقوم آليات ذلك في إن ورحمة مودة

  الوعي البيئي 

. يتعلق األمر إذن المبكرة الطفولة منذ للنمو ضروري البيئي الوعي اكتساب إن

 ستسهم والتي البيئة، حماية ميدان في ميةعلو ثقافية معلومات العتماد هائلة بإمكانات

 في .البيئية ةيوالمعرف االجتماعية والعادات والمهارات والمواقف المفاهيم بناء في

 على الحفاظ قصد البيئية لألزمة حل إليجاد ببذل جهد البيئي الوعي فقد نشأ الواقع،

 (.Ramade، 2018راماد) معيشي كإطار الطبيعة

  البيئةبالتحسيس 

 يجب .والمجتمع البيئة تجاه بالمسؤوليات الحس بناء أوالً  يجب بالبيئة، األطفال حسيسلت

 من يتمكنوا لم إذا؛ فاالتصال سوى عن طريق ويختبرونها البيئة األطفالدرك ي أال أن

 أصغر في حتى توجد التي والنباتات والطيور والحشرات العناكب واكتشاف التربة حفر

 هاواحترام الطبيعة الستكشاف ميال أقلوهم كهول،  حينئذ سيكونون عب،ساحات الل

 .وحمايتها

 



  المستدامة والتنمية األخضر االقتصاد ،البيئة على الحفاظ في الجنسين بين المساواة
  

 
 

3 
 

 :هي التحسيس بالبيئة أبعاد أهمإن 

البيئيةارف المع. 

 البيئية القيم. 

 البيئي الموقف. 

 البيئي السلوك. 

 

 التربية البيئية 

 مؤتمر في ةالبيئي ربيةالت بمفهوم العالم، أنحاء كافة في ،رسميًا االعتراف تملقد 

 الحفاظ نحو اتالسلوك توجيهسيرورة  أنه على تعريفه تم .(Stockholm 9190 ستوكهولم)

تمثل  ابأنه أيًضا وصفت على البيئة ربيةالت نإ القول عليه المتفق من .البيئة على

 والفيزيائية البيولوجية بالبيئة رتبطةالم والمفاهيم والمواقف لقيمعلى ا التعرف

Guven  &وكذا تطوير الوعي البيئي )غوفن و يلماز الفرد قبل من وتمييزها واالجتماعية

2017Yılmaz, .) بيئةب االحتفاظ في اإلنسان سلوك شكلت قد العوامل بعض أن لوحظ لقد 

  .9 الشكل في موضحة العوامل هذه. نظيفة

 

 

 هداف التربية على البيئةأ

 الملتقى خالل ، وذلك(9191) بلغراد ميثاق في البيئية التربية أهداف عن اإلعالن تم

 .9191 سنة بلغراد مدينة في اليونسكوالذي عقدته منظمة  البيئية التربية حول الدولي

 على  القدرة الكفاءات، ،المواقف ارف،المع التحسيس،: هي مجاالت بستة مرتبطةإنها 

 .والمشاركة التقييم
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 الرحم داخل والبيئة المرأة

 األكبر، العبء المرأة تتحمل .اإلنسان فيها ينمو التي األولى البيئة المرأة رحميشكل 

 السلبية اآلثار من وخالية نظيفة الرحم بيئة على الحفاظفي  األساسية مسؤوليتهاتتمثل و

 وإعطائه الجنين رعاية في األساسي ادورهيتمثل  .والمخدرات للمواد السامة والمميتة

 معدل لجزائرل أن الدولي البنك إحصاءات ظهرتُ  .الحمل أثناء اومتوازن اصحي غذاء

 إن الوالدة، عند المتوقع العمر متوسط مع ،القول يمكننا (.0 الجدول) متوسط خصوبة

   .الحمل أثناء بصحتها تعتني كيف تعرف الجزائرية المرأة

 

 

 البلدان

 

 إجمالي السكان
معدل الخصوبة 

 الكلي

 عند ةالمتوقع الحياة مدة

 الوالدة

 ذكور (0202) لكل امرأة (0202)بالماليين 

(0202) 

 إناث

(0202) 

 79 76 2.9 44.6 الجزائر

 80 75 1.7 1,444.2 الصين

 64 62 6.6 25.1 النيجر

 85 82 1.7 0.3 إيسلندا 

 88 82 1.4 126.1 اليابان

 75 70 2.0 0.1 اغرا ناد

 86 80 1.1 51.3 كوريا الجنوبية

 

 العالمي فيما يخص معدل الخصوبة: إحصاءات البنك 0الجدول 

 

 (الديموغرافيالسكاني ) االنفجار مشكل مواجهة في األم دور

مشكل  حلفي  أهمهاحيث يتمثل  البيئية، االهتماماتمركز  عمليا( األم) المرأة تحتل

 :مثل نشطة،إنجاز بعض األ عن طريق الديموغرافي االنفجار

 ؛الوالدات بين والمباعدة النسل تنظيم 

 ؛الطبيعية الرضاعة تشجيع 

 السكاني االنفجار مشكل بخطورة األبناء تحسيس. 
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 البيئة حمايةعلى  التحسيس في األم دور

؛ والمجتمع البيئة تجاه بالمسؤولية الحس بناء على الطفل تساعد أن األم على يجب

 لم يمارس إذا .والمجتمع بالطبيعة المباشر هاتصال تسهيل تكمن في طريقة أفضلو

. يؤكد )آدم و المدنية مسؤولياته جميع إدارة من أبًدا يتمكن فلن اجتماعيًا، نشاًطا الطفل

 شخصيات األطفال يرى عندما أنه( Adam and Barratt-Pugh (0202) بوغ - براط

  .الذات إحساس بإثبات لديهم يحدث أن يمكن مألوفة، ووضعيات

 

 البيئية النظافة كفاءة اكتساب في األم دور

 هذه اكتساب بل يتحقق ،تلقائيا النظافة فن يتقن طفل يوجد ال أنه البيئي النفس علم أثبت

 .األم قبل من مضنية جهود بفضل الكفاءة

 

 النفايات )الرسكلة(تدوير إعادة على التربية في األم دور

 هذا يبدأحيث  البيئية، النفايات تدوير إعادة سيرورة في رئيسيًا دوًرا األمهات تلعب

 للنفايات االنتقائي الفرز في ما يساهم للتحلل، القابلة للحاويات النساء باستخدام الدور

. البيئية النفايات تدوير إعادة طريق عن منزلية مشاريع إقامة تستطيع النساء .المنزلية

 األمهات من العديد تشارك (.المنزل زخرفة في القماش فضالت استخدام إعادة)مثال: 

؛ اليدوية أشغالهم في مساعدتهموذلك ب المتمدرسين هنألطفال التعليمية األنشطة في أيًضا

 ، Matsekoleng)ماتسيكولينغ  االستدامةمما يساهم في تحسين المجال البيئي وفي ضمان 

2020). 

 

 األطفال عند البيئي الوعي تنمية في األم دور

 .اإلنسان على تلوثها وتأثير ةالبيئ اضطرابات بأسباب وعي األطفالعند  يكون أن يجب

 مجال في العائلية التجربة وبتوظيف المحادثة عن طريق ربيةالت تمت أن المهم منف لذلك

 وتكوين تنميةمن أجل  أيًضاذات أهمية كبرى  والروايات تعتبر الحكايات .البيئة حماية

 والقصص األغاني خالل من بالطبيعة األمر يتعلق .األطفال عند البيئي الوعي

 خرجاتوال السفر أثناء الوالدين سلوك سيؤثر .أخرى ونصوص الخيالية والحكايات

 .األبناء سلوك في أيًضا
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 الصحة حماية في األم دور

 النظافة، قواعد احترام على معنية بالدرجة األولى بتربية وتكوين الطفل األمتعتبر 

 للحرارة، مصدر أي عن لالشتعال القابلة المواد وإبعاد األدوية، تناول من والحذر

 .اللعب مع والتعامل السامة المواد ومخاطر

 

 البيولوجي التنوع على حفاظلل ربيةالت في األم دور

 .البيولوجي التنوع على للحفاظ والتعلم مجال التربية في األكبر العبء األمهات تتحمل

 العائلية حديقةال في زرعها طريق عن بالنبتة لعنايةعلى ا أطفالها بتربية األم تقوم عندما

 الحظائروالعمومية  الحدائق في وحفظها بالنباتات العناية طريق وعن ،المنزل داخل أو

وجداني تجاه  اهتمام الطفل عند تطوري األليفة الحيوانات عايةبر لك فإنهوكذ ،والشوارع

 .للبيئة الحية المكونات

 

 البيئية والتربية لألمهات التعليمي المستوى

 األطفال ا بيئيا لدىوعيأن تشكل  يمكن ألمالتي تقوم بها ا العامة المنزلية نشطةاألإن 

( األمهات)لألولياء  البيئية والمفاهيم. بيد أن األمر يترتب على المعارف البيئة تجاه

  لديهم إلمام في مجال البيئة. يكون كي أطفالهم لتعليم وأساليبهم

 

 الذينلبة الط أنقد أظهرت  (SARAÇLI & al  0292 وآل )ساراشلي أجراها التي الدراسةإن 

 كثير في ويتبنون بيئتهم، تجاه أكبر مسؤولية تكون لديهم جامعي بمستوى أمهاتهمتتمتع 

 من أكثر البيئة لحماية استعداًدايبدون و لبيئةتحترم ا استهالك كاتسلو األحيان من

 .بتدائياال مستوىال ألمهاتهم الذين لبةالط

 

 الصةالخ

  الحرائق مكافحة أو الصلبة النفايات من التخلص كيفية بنائهنأل األمهات توضح عندما

ن يقمن فإنه الكهربائية، الطاقة على الحفاظ أو األليفة الحيوانات أو بالنباتات العناية أو

 تعتبر .ةيالبيئ الموارد حماية إلى تهدف التي البيئية القيمبتلقين أبنائهن المبادئ الخاصة ب

 .البيئية التربية أهداف حققتت لكي التربوية القوىإحدى أكبر  األمهات
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