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م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقدمة :

لقد أصبحت التوعية البيئية بُت سلتلف فئات اجملتمع مطلب أساسياً تنشد إليو اجملتمعات لتحقيق مفاىيم
التنمية ادلستدامة وتعزيز ادلبادئ للعمل البيئي داخل اجملتمع .ولقد أصبح اإلعالـ بؤرة العمل البيئي والركيزة اليت تنطلق
منها االسًتاتيجيات التوعوية مبختلف أظلاطها وقواعدىا وأسسها وبرارلها حبيث أصبحت ادلؤسسات اإلعالمية سواء
ادلقروءة منها أـ ادلسموعة أـ ادلرئية حجر الزاوية اليت تسهم يف زيادة الثقافة البيئية داخل اجملتمع وتعزيز الروابط ادلعلوماتية
بُت ما ػلدث داخل بيئة اجملتمع بنفسو والبيئة اخلارجية اليت أصبحت دتثل األساس القوي للبيئة الداخلية الرتباط الكل
باجلزء ،والبيئة مبفهومها العاـ ألغت مجيع احلواجز اجلغرافية بُت الدوؿ .فما ػلدث من تدمَت لبيئة اجملتمع وما سوؼ
تلحقو األضرار البيئية للمجتمع اآلخر ألف االرتباط بينهما قوي جداً ألنو ال ؽلكن التحكم يف اذلواء أو ادلياه السطحية
أو اجلوفية أو حتركات االنبعاثات واإلشعاعات يف اذلواء وانتقالو من دولة إذل أخرى ،بالتارل من ىنا تأيت أعلية األعالـ
البيئي ليواكب التطورات البيئية على مستوى العادل ويقوـ بدور فعاؿ جداً يف غرس ادلفاىيم وادلبادئ البيئية بُت سلتلف
فئات اجملتمع.
أىمية البحث:
يستمد البحث أعليتو كونو ليس زلصورا يف مجوع الناشطُت البيئيُت واجلمعيات البيئية .فهو ؽلتد اذل قطاعات
اجملتمع مجيعاً ،وتتقاطع فيو االختصاصات واألعمار .الناشطوف البيئيوف ومجعيات اجملتمع ادلدين ،وأصحاب
االختصاصات العلمية ادلرتبطة بالبيئة .كما يستمد أعليتو يف قدرتو على إثارة اىتماـ السياسيُت ،وادلؤسسات احلكومية،
والصناعيُت ،ناىيك عن ادلثقفُت والطالب وادلهنيُت وادلوظفُت وربات البيوت.
أىداف البحث:
تتمثل أىداؼ البحث يف:
 مساعلة يف إعالـ بيئي متخصص و احًتايف يستند إذل العلم و ادلعرفة و ادلعلومات. -نشر وعي وطٍت بيئي ػلدد السلوؾ وطرؽ التعامل مع البيئة يف سلتلف القطاعات.

 -التأكيد على أعلية ا التعاوف بُت سلتلف القطاعات واجملتمع ادلدين ووسائل اإلعالـ .

من ىنا تأيت إشكالية حبثنا واليت تتمثل يف :مالمقصود باإلعالم البيئي؟ ،و الى أي مدى كان لو أىمية قصوى
في التوعية البيئية؟ ،و اليت سنجيب عليو من خالؿ ادلباحث التالية:
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ىيكل البحث:
ادلبحث التمهيدي  :اإلطار النظري للبيئة والًتبية البيئية.
ادلبحث األوؿ :مفهوـ اإلعالـ البيئي
ادلبحث الثاين :دور اإلعالـ البيئي يف التوعية البيئية.
و سيرد تفصيل ىده الورقة كما يلي:
المبحث التمهيدي  :اإلطار النظري للبيئة والتربية البيئية.
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التربية :ىي الفعل الذي دتارسو األجياؿ الراشدة على األجياؿ اليت دل ترشد بعد وذلك من أجل حياة
اجتماعية أفضل ،وىي تعمل على خلق رلموعة من احلاالت اجلسدية والعقلية واألخالقية عند األفراد
وتنميتها وىي احلاالت اليت يتطلبها اجملتمع بوصفو كالً متكامالً واليت يقتضيها الوسط االجتماعي اخلاص
الذي نعيشو
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فيو .

 البيئة  :ىي كل ما ػليط بالكائن احلي من عوامل ومكونات حية وغَت حية تؤثر فيو ويتأثر هبا( (1كماؽلكن تعريفها بانا كل ما ػليط باإلنساف من عناصر حيوية وتشمل ادلياه ،األرض ،واذلواء ،وعناصر البيئة
()2

احليوانية ،وعناصر البيئة النباتية.
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 مفهوم التربية البيئية :ىي عملية تكوين القيم واالجتاىات وادلهارات وادلدركات الالزمة لفهم وتقديرالعالقات ادلعقدة اليت تربط اإلنساف وحضارتو مبحيطو احليوي الفيزيائي والتدليل على حتمية احملافظة على
ادلصادر البيئية الطبيعية وضرورة استغالذلا الرشيد لصاحل اإلنساف وحفاظاً على حياتو الكرؽلة ورفقاً دلستوى
(ٖ)

معيشتو.

 -4أىداف التربية البيئية :
تتحقق أىداؼ الًتبية البيئية من خالؿ رلموعة خطوات منها :
 تنمية القدرات العقلية لدى الفرد وتطوير الظروؼ احمليطة بو. تعريف اجملتمع بادلشكالت والعمل على إغلاد احللوؿ ادلناسبة ذلا من خالؿ الًتبية البيئية. توظيف الدافع الداخلي لدى الفرد وحب االطالع لديو لفهم البيئة احمليطة فهماً واضحاً والعمل على تطويرىا و( - )1اؽلن سليماف مزاىرة  ،الًتبية البيئية  ،دار ادلناىج  ،عماف  ،ٕٓٓٗ ،صٖٔ.
( - )2امحد فرغلي حسن ،البيئة والتنمية ادلستدامة -،اإلطار ادلعريف والتقييم احملاسيب -مركز تطوير الدراسات العليا و البحوث ،
القاىرة ،ٕٓٓٚ،ص٘.
( - )3نادر زلمد علي غازي ،دليل العمل البيئي ،تقرير ادلكتب البيئة والتنمية ،لبناف ،مارس ،ٕٓٓٙص ٖٔ.
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محايتها يف احلاضر و ادلستقبل.
 معاونة الطالب على فهم موقع اإلنساف يف إطاره البيئي واإلدلاـ بعناصر العالقات ادلتبادلة اليت تؤثر يف ارتباطاإلنساف بالبيئة  -مشاركة الطالب باألنشطة الصفية و الالصفية ( محالت النظافة  ،غرس األشجار  ،ادلشاركة يف
ادلناسبات البيئية .
 إعداد صحف احلائط وإلقاء كلمات عن مشكالت بيئية كتلوث ادلاء واستخداـ ادلبيدات والتصحر واألمراض.تتمثل أىداؼ الًتبية البيئية يف:
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 زيادة الوعي بالعوامل البيئية و ارتباطها بصحة اإلنساف و سالمتو. إعداد الفرد على اختاذ القرارات السليمة دلواجهة ادلشكالت البيئية وغَتىا. إكساب الفرد السلوؾ ادللتزـ و الواعي حياؿ البيئة للحفاظ على توازهنا. -زيادة القدرة على السعي إلغلاد التوازف وتعزيزه بُت العناصر الطبيعية واالجتماعية والبيولوجية يف البيئة
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 _5المشاكل البيئية(:)5
تعٍت ادلشكلة البيئية حبدوث اختالؿ يف توازف النظاـ البيئي ،وػلدث اختالؿ توازف النظاـ البيئي عندما يتم التأثَت على
أحد مكوناتو أو أكثر ،فتتأثر بقية ادلكونات وتتبدؿ العالقات القائمة بينها فيصبح غَت قادر على احلفاظ على توازنو
السابق .وؽلكن القوؿ أيضا اف ادلشاكل البيئية مثل حرائق الغابات ،حرائق ادلراعى ،اشتعاؿ الغاز والنفط ،ضوضاء،
إشعاعات ضارة ،زيادة كبَتة جدا يف عدد سكاف العادل ،عمراف ،تصحر ،استنزاؼ األوزوف ،تلوث اذلواء وادلاء والًتبة،
استنزاؼ ادلوارد الطبيعية ،نفايات كثَتة يضاؼ إذل ذلك الكثَت من ادللوثات كل ذلك دوف األخذ بعُت االعتبار للبيئة
من حولنا وكل أدى إذل نشوء مشكالت بيئية ؽلكن إمجاذلا بالنقاط التالية:
مشكلة استنزاؼ مصادر الطاقة او ادلوارد الطبيعية .مشكلة االنفجار السكاين.مشكلة التصحر.مشكلة التلوث اإلشعاعي .مشكلة التلوث الضوضائي .مشكلة النفايات .( - )4ربيع .ربيع( ،عادؿ ىادي ومشعاف ىادي) ،الًتبية البيئية ،عماف – األردف ،طٔ ، ٕٓٓٙ ،صٖٔ.
( - )5زلسن زلمد امُت قادر ،الًتبية والوعي البيئي وأثر الضريبة يف احلد من التلوث البيئي ،رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة
ادلاجسًت يف العلوـ البيئية مقدمة اذل رللس قسم أدارة البيئة /كلية االدارة واالقتصاد :االكادؽلية العربية يف الداظلارؾ ،غَت منشورة ،تشرين
الثاينٕٜٓٓ/ـ ،ص ٕٔ.
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مشكلة تلوث كل من ادلاء واذلواء والًتبة .حيث صلد أف منشأ ادلشكالت البيئية إما اف يكوف طبيعياً او بشرياً :
أولًـ األسباب الطبيعية المؤدية للمشكالت البيئية :فقد ينشأ االختالؿ يف توازف النظم البيئية نتيجة لتغيَت بعض
الظروؼ الطبيعية كاحلرارة أو األمطار أو اجلفاؼ شلا يؤدي إذل تبدؿ ادلناخ كما أف الفيضانات ادلدمرة أو حرائق
الغابات تؤدي إذل ىجرة العديد من الكائنات احلية أو انقراضها أو قد ينشأ اختالؿ توازف النظم البيئية بسبب إنشاء
مصنع كيمياويات أو بسبب احلروب.
ثانياًـ المشكالت البيئية الناتجة عن النشاطات البشرية  :اإلنساف كائن متميز يف البيئة ،وىو أكثر الكائنات تأثَتا
فيها ،وقد كاف للتطور العلمي والتقٍت والنمو االجتماعي واالقتصادي أثره على النظم البيئية حيث أدت أنشطة
اإلنساف ،الواعية أو غَت الواعية يف شىت اجملاالت إذل اإلخالؿ بتوازف الكثَت من النظم البيئية ،فالتوازف البيئي يرتبط
بشكل كبَت بسلوؾ اإلنساف الصحيح ضلو مكونات البيئة واف التقنية ال خوؼ منها على توازف البيئة إذا أحسن
استخدامها ،وقد تسهم إعادة تدوير ادلواد باستخداـ التقنية يف ختفيف أزمات البيئة .مثال :حتدث مشكلة االنفجار
السكاين عندما يؤدي تضخم عدد السكاف إذل حالة عدـ التوازف بُت حاجاهتم ادلتزايدة لالستهالؾ وبُت ادلواد ادلتوافرة.
أو مشكلة استنزاؼ ادلواد عند تزايد الطلب على ادلواد مثل ادلعادف والفحم احلجري والنفط والغاز الطبيعي نتيجة النمو
السكاف ادلتزايد و ادلتسارع وتزايد معدؿ االستهالؾ بشكل مستمر يؤدي إذل نقصاف ادلواد الطبيعية الغَت متجددة .أو
التصحر مثال :ىو حتوؿ األراضي اليت كانت تستثمر زراعيا أو رعويا إذل أراضي غَت صاحلة لالستثمار الزراعي .أو
الرعوي .أو مشكلة التلوث وىي تعٍت إلقاء النفايات مبا يفسد رلاؿ البيئة ونظامها .أما ادلفهوـ العلمي احلديث للتلوث
فهو كل ما يؤثر يف مكونات البيئة احلية وغَت احلية أو حدوث تغَت وخلل يف التفاعل الطبيعي بُت مكونات النظاـ
البيئي ،حيث تضعف فاعلية ىذا النظاـ ،وتفقده القدرة على أداء دوره الطبيعي يف التخلص الذايت من ادللوثات.
ويكوف هبذا الشكل أيضا بالنسبة لكل من التلوث الضوضائي والتلوث اإلشعاعي .مثال عن التلوث الضوضائي الذي
يِْنػ َقل عرب اذلواء تقاس شدتو بوحدة خاصة تسمى بػ(دسيبل) وتعد شدة الضوضاء حبدود (ٓ )ٛدسبل فما فوؽ مؤذية.
أما بالنسبة التلوث اإلشعاعي أو النووي يكوف أشد خطرا على الًتبة نظرا لدؽلومتو فًتة طويلة من الزمن .وختتلف أثار
اإلشعاع باختالؼ ادلصدر ادلشع وباختالؼ شدة اإلشعاع وباختالؼ طوؿ ادلدة الزمنية ،ويأيت التلوث النووي بشكل
أكرب من التجارب النووية و زلاطات القوى النووية.
المبحث األول :مفهوم اإلعالم البيئي
 -1تعريف اإلعالم البيئي :
ادلقصود باإلعالـ البيئي مايلي ":ىو عملية إنشاء ونشر احلقائق العلمية ادلتعلقة بالبيئة من خالؿ وسائل
اإلعالـ هبدؼ إغلاد درجة من الوعي البيئي

(

وصوالً للتنمية ادلستدامة" .)6

( - )6نادر غازي ،اقًتاح اسًتاتيجية وطنية للتوعية واالعالـ البيئي ،ادلكتب البيئة والتنمية ،سوريا ،ٕٓٔٛ ،ص.ٔٛٚ
5

و ىناؾ من يعرؼ اإلعالـ البيئي بانو":ىو أداة تعمل على توضيح ادلفاىيم البيئية من خالؿ إحاطة اجلمهور ادلتلقي
و ادلستهدؼ بالرسالة اإلعالمية البيئية بكافة احلقائق ،و ادلعلومات ادلوضوعية مبا يسهم يف تأصيل تنمية البيئة ادلستدؽلة
 ،وتنوير ادلستهدفُت برأي سديد يف ادلوضوعات و ادلشكالت البيئية ادلثارة و ادلطروحة".
كما يعرؼ اإلعالـ البيئي بانو ":ىو إعالـ يسلط الضوء على كل ادلشاكل البيئية من بدايتها و ليس بعد
وقوعها ،و ينقل للجمهور ادلعرفة و االىتماـ و القلق على بيئتو .و منو ؽلكن القوؿ بأف اإلعالـ البيئي يعٍت
"عملية إنشاء و نشر احلقائق العلمية ادلتعلقة بالبيئة من خالؿ وسائل اإلعالـ هبدؼ إغلاد درجة من الوعي البيئي
وصوال إذل التنمية

ادلستدؽلة"
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 -2مراحل تطور اإلعالم البيئي:
تتمثل مراحل تطور اإلعالـ البيئي يف:
 ادلرحلة األوذل  :ىي اليت تناولت القضايا البيئية ادلنبهة وادلثَتة فور حدوثها. ادلرحلة الثانية:ط ىي مرحلة اإلعالـ ادلتخصص وادلوجو إذل قطاع معُت من ادلهتمُت وادلتخصصُت وما صاحبو مناىتماـ إخباري زلدود،
 مرحلة اإلعالـ اجلماىَتي :الواسع االنتشار والذي يهدؼ إذل بلورة رؤية معينة لدى مجهور ادلتلقُت من خالؿمستوى إخباري ومستوى خلق رأي حوؿ القضايا وادلوضوعات البيئية

(
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 -3محددات و معايير اإلعالم البيئي :يقصد باحملددات اإلعالمية يف تناوؿ القضايا البيئية العوامل ادلتعلقة بالبناء
ادلوضوعي لوسائل اإلعالـ و طبيعة عملها  ،و مستوى العاملُت باإلعالـ من حيث احلرفية و درجة إدلامهم و إدراكهم
لقضايا البيئة  ،و مستوى القضية ادلتوفرة يف ىده احملددات و تشمل احملددات اإلعالمية ما يلي:
 اذلدؼ من العملية اإلعالمية. اجلمهور ادلستهدؼ. الوسيلة اإلعالمية ادلناسبة طبقا لنوع اجلمهور ادلستهدؼ و ىدؼ الدراسة اإلعالمية. القائم باالتصاؿ الذي ينبغي أف يتمتع مبصداقية لدى اجلمهور. توفَت ادلعلومات و احلقائق و اآلراء مع ضرورة ربط ادلوضوعات باالىتمامات ادلباشرة للجمهور -الشموؿ و التكامل يف ادلعاجلة و التغطية اإلعالمية اخلاصة بقضايا البيئة.

( - )7اؽلن سليماف مزاىرة  ،مرجع سابق  ،ص.ٔ٘ :

( - )ٛنادر غازي ،اقًتاح إسًتاتيجية وطنية للتوعية واإلعالـ البيئي ،مرجع سابق ،ص.ٔٛٙ
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 جتنب اإلغراؽ أو التكثيف ادلباشر ألنو يؤدي إذل درجة من التشبع و انصراؼ اجلمهور ادلستهدؼ. احلرص على الدقة و التوازف يف عرض القضايا البيئية. عرض النماذج اإلغلابية و عدـ االكتفاء بالسلبيات فقط . السياسة اإلعالمية الرمسية للدولة و مدى توافقها أو تناقضها مع ادلمارسات الفعلية لوسائل اإلعالـ. السياسة البيئية العامة للدولة. مستوى و نوع الوعي البيئي السائد لدى كل من اجلمهور العاـ و القيادات و صناع القرار و القائمُت بعمليةاالتصاؿ.
 -الًتبية البيئية العامة و مدى انتشارىا يف برامج العاـ و

اجلامعي (. )9

 -4أىداف اإلعالم البيئي
لقد أنتشر مؤخرا مفهوـ اإلعالـ البيئي كمطلب لكل مواطن يعيش يف ىدا العصر ،و دلك حىت يكوف مدركا
للمشكالت البيئية و أسباهبا و وسائل معاجلتها  ،و عليو ينبغي تزويد ىدا األخَت بادلفاىيم و ادلهارات و القيم اليت
تساعده على ذلك.
وؽلكن تلخيص أىم األىداؼ يف النقاط التالية:
 تشكيل الوعي بصورة اغلابية. متابعة مظاىر األضرار البيئية. مراعاة البعد البيئي يف تغطية كافة وسائل االتصاؿ اجلماىَتي. تبٍت أساليب إعالمية جديدة لتغطية القضايا البيئية. تبٍت رؤية تستند إذل األساس بادلسئولية ادلشًتكة بُت اجلمهور والسلطات الرمسية. -تصحيح بعض ادلقوالت والتصورات القاصرة يف ادلعاجلة قضايا

( )

البيئة . 10

( - )9مجاؿ الدين صاحل و علي السيد  :اإلعالـ البيئي  ،مركز اإلسكندرية  ،مصر ، ٕٖٓٓ ،ص٘ٗٔ..

(ٓٔ)  -مجاؿ الدين صاحل و علي السيد  :مرجع سابق ،صٔٗٙ
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المبحث الثاني :دور اإلعالم البيئي في التوعية البيئية
 -1مفهوم وأىمية الوعي البيئي:
عبارة عن برامج أو نشاطات اليت توجو للناس عامة أو لشرػلة معينة هبدؼ توضيح وتعريف مفهوـ بيئي
معُت ،أو مشكلة بيئية خللق اىتماـ وشعور بادلسئولية وبالتارل تغَت اجتاىهم ونظرهتم ،وإشراكهم يف أغلاد احللوؿ

ادلناسبة دلشكلة البيئة.

ويقصد بو إدراؾ الفرد لدوره يف مساعدة الفئات االجتماعية واألفراد على اكتساب وعي بالبيئة

(

ومشكالهتا .)11

وتكمن أعلية الوعي البيئي يف إغلاد الوعي عند األفراد واجلماعات وإكساهبم ادلعرفة ،وبالتارل تغَت االجتاه والسلوؾ
ضلو البيئة مبشاركتهم يف حل ادلشكالت البيئية حيث يقوموف بتحديد ادلشكلة ومنع األخطار البيئية من خالؿ تنمية
ادلهارات يف متابعة القضايا البيئية واإلدارة البيئية ادلرتبطة بالتطور دوف ادلساس بالبيئة وحتقيق تنمية مستدؽلة.
 -2أىداف الوعي البيئي:
هتدؼ التوعية البيئية يف رلاؿ التلوث البيئي إذل حتقيق رلموعة من األىداؼ ومن أعلها ما

(

يلي :)12

 تزويد الفرد بالغرض الكافية ألكسابو ادلعرفة وادلهارة وااللتزاـ لتحسُت البيئة واحملافظة عليها لضماف حتقيق التنميةادلستدامة.
 حتسُت نوعية ادلعيشة لإلنساف من خالؿ تقليل أثر التلوث على صحتو. تطوير أخالقيات بيئية حبيث تصبح ىي الرقيب على اإلنساف عند تعاملو مع البيئة. تفعيل دور اجلميع يف ادلشاركة باختاذ القرار مبراعات البيئة ادلتوفرة. مساعدة الفرد يف اكتشاؼ ادلشاكل البيئية وإغلاد احللوؿ ادلناسبة ذلا. -تعزيز السلوؾ االغلايب لدى األفراد يف التعامل مع عناصر البيئة.

 -3دور اإلعالم البيئي في نشر التوعية و أثرىا في حل المشكالت البيئة:
تأيت أعلية التوعية واإلعالـ البيئي من تأكيد ادلؤدترات الدولية منذ مؤدتر ستوكهودل عاـ 1792وماتاله من
مؤدترات وخاصة مؤدتر قمة األرض األوذل ادلنعقد يف الريو دي جانَتو عاـ  1772وقمة األرض الثانية ادلنعقدة يف
جوىانسبورغ عاـ  2002حيث أف كل ىذه ادلؤدترات أكدت على أف اإلنساف بسلوكو اخلاطئ ىو ادلسئوؿ األوؿ عن
( - )11مجاؿ الدين السيد علي صاحل  ،اإلعالـ البيئي بُت النظرية و التطبيق  ،االسكندرية، ٕٖٓٓ،صٕ٘ٔ
(ٕٔ)  -الوعي البيئي :شبكة ادلعلومات العادلية ،www.ahewar.org .تاريخ االطالع ٕٔٔٓٔٛ/ٖٓ/
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اخللل الذي أصاب النظاـ البيئي الطبيعي وتسبب يف بروز ادلشكالت البيئية ادلتعددة كالتصحر وتراجع التنوع احليوي
والتلوث بأنواعو ..........اخل ،واليت عاىن منها اإلنساف أوالً وباقي الكائنات احلية وعزت ىذه ادلؤدترات ىذا السلوؾ
اخلاطئ إما جلهل اإلنساف دلوقعو ضمن النظاـ البيئي الطبيعي ،وإما لنظرتو النفعية اآلنية يف التعامل مع ادلوارد الطبيعية
بأنواعها الثالثة الدائمة وغَت ادلتجددة وادلتجددة ،وبالتارل كاف البد من التوجو ضلو اإلنساف نفسو والسلوؾ البيئي
اليومي معرفياً ووجدانياً ومهاريًا ،حيث برزت أعلية الًتبية البيئية والتوعية البيئية واإلعالـ البيئي من خالؿ التعليم
النظامي وىو ما تقوـ بو وزاريت الًتبية والتعليم العارل وما يتبع ذلما ومن خالؿ التعليم غَت النظامي وىو ما تقوـ بو وزارة
أخَتا من خالؿ التعليم الالنظامي
الثقافة بالتنسيق والتعاوف مع ادلنظمات الشعبية عرب برامج زلو األمية وتعليم الكبار و ً
أو العرضي وىو ما تقوـ بو ادلؤثرات األخرى ،وعلى رأسها وسائل اإلعالـ عرب التوعية واإلعالـ البيئي حيث تلعب

دورا ىاماً يف حث وإذكاء سلوؾ أكثر مالئمة إزاء البيئة ورفد الًتبية البيئة بتوفَت توعية
التوعية البيئية واإلعالـ البيئي ً
بيئية لشرائح واسعة من اجملتمع خاصة اليت دل تتلق أي تعليم مدرسي وىي أي التوعية واإلعالـ البيئي من أدوات التغيَت
الواعي ادلوجو ضلو بلوغ رلتمع متوازف قادر على التفاعل مع بيئتو بشكل اغلايب من خالؿ تنمية مهارات عامة الناس
وتنمية شعورىم بادلسؤولية حياؿ بيئتهم شلا يكوف سببا يف تغيَت حقيقي يف سلوكهم جتاه البيئة من خالؿ وعي علمي
وإرادة حرة لتحقيق انضباط ذايت لألفراد ودلا كانت الًتبية البيئية تؤكد على التنمية ادلتكاملة للفرد جسميا وعقلياً
وانفعالياً ومهاريًا  ،يتضح أف مسألة احلفا ظ على البيئة ليست مسألة تنظمها القوانُت وحدىا  ،بل ىي مسألة تعليمية
بالدرجة األوذل يتوقف صلاحها على ختطيط توعية بيئية مربرلة تشارؾ فيها فئات اجملتمع ومتخذي

القرار (.)13

كما تساىم التوعية البيئية بشكل فعاؿ يف التقليل من ادلشاكل البيئية من خالؿ برامج التوعية ادلختلفة ،وقد
أكدت الدراسات فعاليتو جنبا إذل جنب مع الوسائل األخرى ،فيما تشكل (التشريعات البيئية والبحوث العلمية..
والتوعية البيئية) الوسيلة ادلثلى حلماية البيئة.
إ ف البشرية حتتاج إذل اختالؽ اجتماعية عصرية ترتبط باحًتاـ البيئة وال ؽلكن أف نصل إذل ىذه األخالؽ إال
بعد توعية حيوية توضح لإلنساف مدى ارتباطو بالبيئة ،يقابلها دائما واجبات ضلو البيئة ،فليست ىناؾ حقوؽ دوف
واجبات .ولقد أصبح من الضروري تنمية الوعي البيئي لدى ادلواطنُت للمحافظة على البيئة وصيانتها ،واحلد من
سلالفات الصيد يف احملميات ،وبدء إجراءات تنفيذ برامج إعادة توطُت احليوانات الفطرية ادلهددة باالنقراض .وعدـ
االلتزاـ بإجراءات محاية البيئة يف ادلشروعات الصناعية يف ادلدف وادلناطق احلضرية ادلأىولة بالسكاف .حيث يؤدي نشر
الوعي البيئي بُت ادلواطنُت إذل ترشيد النفقات اليت تتحملها الدولة للمحافظة على البيئة ،كما يسهم يف تنمية السلوؾ
احلضاري للمواطنُت ،شلا يتطلب تكثيف جهود مجيع األجهزة ادلعنية بالبيئة عن طريق تكثيف محالت التوعية يف
األجهزة اإلعالمية ادلختلفة ،ووضع برامج تدريبية للعاملُت يف اجملاالت البيئية ،وادلشاركة يف الندوات وادلؤدترات و الورش
العمل ذات العالقة بالعمل البيئي ،والتوسيع يف مناىج محاية البيئة ،واحملافظة على احلياة الفطرية يف مجيع مراحل
( - )13يونس ،إبراىيم امحد يونس ،البيئة والتشريعات البيئية ،عماف  -األردف ،طٔ ،صٔٔٔ.
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التعليم .وتكمن أعلية ودور التوعية يف إغلاد الوعي عند األفراد واجلماعات وإكساهبم ادلعرفة وبالتارل تغَت االجتاه
والسلوؾ ضلو البيئة مبشاركتهم يف حل ادلشكالت البيئية وقيامهم بتحديد ادلشكلة ومنع األخطار البيئية من خالؿ تنمية
ادلهارات يف متابعة القضايا البيئية واإلدارة البيئية ادلرتبطة بالتطور دوف ادلساس بالبيئة.
ويتم تفعيل الوعي البيئي بشكل واضح ومباشر من خالؿ:
 وضع القوانُت والسياسات والتشريعات واألنظمة البيئية اليت تساعد على محاية البيئة واحلد من نشاطات اإلنسافالسلبية عليها من خالؿ التقليل من التلوث والسيطرة عليو وكذلك االدارة السليمة للمصادر الطبيعية ومحاية النظاـ
البيئي احليوي.
 التنمية ادلستدامة (احلماية +التطور =التنمية ادلستدامة) حيث تتناغم العوامل التالية معا لتشكيل التنميةادلستدامة :عوامل اجتماعية( :صحية ػ عادات وتقاليد ػ قيم دينية) ،عوامل بيولوجية (النظاـ البيئي ػ احلفاظ على
ادلصادر الطبيعية) .عوامل اقتصادية (حاجات اإلنساف األساسية).
 ضرورة إجراء مسح شامل ورسم خريطة دلكونات البيئة يف البلد دتهيدا لتوثيقو واالنتفاع بو يف وضع خططللتنمية على أسس مدروسة مع مراعاة البيئة ومحايتها و استثمارىا مبا ؼلدـ أغراض التنمية الشاملة وادلتكاملة وادلتوازنة.
 دعم اذليئات واجلمعيات ادلتخصصة يف محاية البيئة يف ادلدارس واجلامعات من خالؿ النشاط احلكومي وتأسيس(مجاعات أصدقاء البيئة).
 إعداد مرجع خاص للثقافة البيئية ورلمع دلفاىيم البيئة والًتبية البيئية وإعداد الوسائل السمعية والبصرية اليت ختدـىذا الغرض.
 عقد ندوات يف الصحف والتلفزيوف وترتيب لقاءات خرباء منظمة لتبادؿ اخلربات ودراسة ادلشكالت اآلتيةوادلستقبلية يف ىذا اجملاؿ وإصدار موسوعة التشريعات البيئية.
 دراسة البيئة احمللية دراسة ميدانية دلسح ادلوارد وادلؤسسات وادلشكالت وتكرًن رموز البيئات احمللية الذين اسهمواجبهد متميز يف النهوض ببيئاهتم

()14

يري الباحثان دور اإلعالم البيئي يتمثل في:
ػ األعالـ البيئي يهدؼ أساساً إذل حفز اجلمهور للمشاركة الفعالة يف رعاية البيئة.
ػ األعالـ البيئي يدفع اجلمهور إذل االطلراط يف عملية التخطيط واختاذ القرار.
ػ يعطي للمسئولُت صورة واضحة عن مدى اىتمامات الرأي العاـ.
(ٗٔ)  -زلسن زلمد أمُت قادر ،مرجع سابق ،ص ٘ٗ.
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ػ التوعية بادلشكالت البيئية بتقدًن ادلعلومات واحلقائق واآلراء حوؿ البيئة ومشكالهتا والدور ادلطلوب من الفرد
للمساعلة يف تقليل اآلثار السلبية ذلذه ادلشكالت.
ػ التأثَت يف ادلشاع واالجتاىات وذلك بتغيَت االجتاىات السلبية اليت تؤثر بالضرر على البيئة ودعم وخلق
االجتاىات ادلالئمة حلمايتها.
ػ استثارة محاس ادلواطنُت يف ادلشاركة وذلك بتعديل أظلاط وسلوؾ واألفراد وتغيَتىا إذل األحسن.
ػ توفَت ادلعلومات وؿ القضايا وادلوضوعات البيئية ادلختلفة لتكوين الراية العاـ.
ػ توسيع معارؼ األفراد شلا يدعم آفاؽ التحرؾ االغلايب.
ػ تكوين اآلراء حوؿ ادلوضوعات البيئية اجلديدة منها.
الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتمة:
يف هناية ىذه الورقة ،يُعترب اإلعالـ البيئي من أدوات التغيَت الواعي ادلوجو ضلو بلوغ رلتمع متوازف قادر على
التفاعل مع بيئتو بشكل اغلايب من خالؿ تنمية مهارات عامة الناس و تنمية شعورىم بادلسؤولية حياؿ بيئتهم شلا يكوف
سبباً يف تغيَت حقيقي يف سلوكهم جتاه البيئة من خالؿ وعي علمي و إرادة حرة لتحقيق انضباط ذايت لألفراد.
حيث تتمثل أعلية األعالـ البيئي يف التوعية البيئية من خالؿ:
ُ
 تعريف الفرد ببيئتو وتكامل أجزائها االجتماعية والثقافية والطبيعية وقدرة الفرد على تشخيص مشكالت بيئتو( احملليةواإلقليمية والعادلية.
 تتضمن تنمية وعي بيئي اجتماعي يهدؼ إذل وضع أو تعديل ادلعايَت اليت تعطي الفرد واجلماعة إمكانية معرفةالعوامل ادلخلة بالبيئة ومكافحتها.
 تناوؿ الوسائل الالزمة لصوف نوعية احلياة وحتقيق التوافق مع متطلبات التوازف احليوي (البيولوجي) وعدـ التعارض معالتعرؼ بعقالنية على بيئتو من خالؿ سلوؾ أفضل ونظرة
مناىج الًتبية البيئية ادلقررة والتعامل معها لتمكُت الفرد من ّ
لكوكب األرض بأنو نظاـ غلب احلفاظ عليو .
 تنمية وتفعيل وعي وسلوؾ وقيم ضلو صوف البيئة و حتسُت نوعية احلياة. فهم الطابع ادلعقد للبيئة الطبيعية و للبيئة الصناعية اليت نتجت عن تفاعل اإلنساف مع جوانبها احليوية (البيولوجية) والفيزيائية و االجتماعية و االقتصادية والثقافية.
 دتكُت الفرد من حتديد مشكالت بيئتو واقًتاح احللوؿ ادلناسبة ذلا. تنمية الوعي الناقد لدى أفراد اجملتمع لتمييز نوعية البيئة. -ترسيخ القيم البيئية لدى فئات اجملتمع كافة.
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كما استنتجنا الستنتاجات التالية:
 وجود عالقة بُت اإلعالـ البيئي والوعي البيئي. عدـ وجود الوسائل الضرورية وادلطلوبة للحصوؿ على ادلعلومات البيئية . عدـ وجود زلاولة كافية إلدخاؿ الثقافة البيئية إذل ادلناىج الدراسية . عدـ االلتزاـ بالقوانُت والتشريعات البيئية بصورة جيدة. ضعف دور كل من األسرة وادلدرسة واجلامعة للقياـ بواجبهم يف التوعية البيئة.و نوصي في األخير بما يلي:
 ضرورة وجود جهة مكلفة باإلعالـ على ادلستوى الوطٍت تعٌت بالًتبية البيئية والتوعية البيئة. القياـ حبمالت إعالمية وحتسيسية حوؿ البيئية.-االىتماـ أكثر بالوعي البيئي يف ادلناىج الدراسية.
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قائمة المراجع المعتمدة في البحث
 - 1اؽلن سليماف مزاىرة  ،الًتبية البيئية  ،دار ادلناىج  ،عماف . ٕٓٓٗ ،
 - 2امحد فرغلي حسن ،البيئة والتنمية ادلستدامة -،اإلطار ادلعريف والتقييم احملاسيب -مركز تطوير الدراسات العليا و
البحوث  ،القاىرة.ٕٓٓٚ،
 - 3نادر زلمد علي غازي ،دليل العمل البيئي ،تقرير ادلكتب البيئة والتنمية ،مارس.ٕٓٓٙ
 - 4ربيع .ربيع( ،عادؿ ىادي ومشعاف ىادي) :الًتبية البيئية /عماف  -األردف طٔ.ٕٓٓٙ ،
 - 5زلسن زلمد امُت قادر ،الًتبية والوعي البيئي وأثر الضريبة يف احلد من التلوث البيئي ،رسالة جزء من متطلبات نيل
شهادة ادلاجسًت يف العلوـ البيئية مقدمة اذل رللس قسم أدارة البيئة /كلية االدارة واالقتصاد :االكادؽلية العربية يف
الداظلارؾ ،غَت منشورة ،تشرين الثاينٕٜٓٓ/ـ.
 - 6نادر غازي ،اقًتاح اسًتاتيجية وطنية للتوعية واالعالـ البيئي ،ادلكتب البيئة والتنمية ،سوريا.
 - 7مجاؿ الدين صاحل و علي السيد  :اإلعالـ البيئي  ،مركز اإلسكندرية  ،مصر . ٕٖٓٓ ،
 - 8مجاؿ الدين السيد علي صاحل  ،اإلعالـ البيئي بُت النظرية و التطبيق  ،االسكندرية. ٕٖٓٓ،
 - 9الوعي البيئي :شبكة ادلعلومات العادلية ،www.ahewar.org .تاريخ االطالع ٕٔٔٓٔٔ/ٖٓ/
 - 10يونس ،إبراىيم امحد يونس :البيئة والتشريعات البيئية /عماف  -األردف ،طٔ .
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