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 ملخص
 الدراسة استخدمت وقد. بالجامعات خضراء بيئة أجل من لمتربية مقترحة رؤية تقديم الدراسة استيدفت

 مفيوم منيما األول تناول محاور أربع عمى الحالية الدراسة واشتممت. البيانات لجمع التحميمي الوصفي المنيج
 الجامعة تحقيق وسبل, عمييا الحفاظ في الشبابو   المؤسسات ودور, عمييا الحفاظ وأىمّية, الخضراء البيئة

, وفمسفتيا, خضراء بيئة أجل من التربية مفيوم الثاني تناول بينما. خضراء بيئة تكون التي االستدامة لمبادئ
 بيئة أجل من لمتربية العالمية التجارب بعض تحميل الثالث وتناول. ومبادئيا, ومستوياتيا, وأىميتيا, وأىدافيا
 أجل من األمريكية المتحدة الواليات وتجربة بريطانيا المتحدة المممكة تجربة ومنيا, العالمية جامعاتبال خضراء

 من لمتربية مقترحة رؤية قدم حيث ؛ الرابع بالمحور الدراسة وانتيت, الحالية الرؤية بناء في منيا االستفادة
 وقيم وميارات, معارف, تنمية سبل عمى حةالمقتر  الرؤية تمك واشتممت المصرية, بالجامعات خضراء بيئة أجل

 .خضراء بيئة أجل من بالتربية المرتبطة المصرية الجامعات طالب واتجاىات

 .خضراء بيئة أجل من التربية/ الخضراء البيئة/ مقترحة رؤية:  المفتاحية الكممات
 

A Proposed Vision for Education for a Green Environment at the Egyptian Universities 

The study aimed to present a suggested vision for education for a green environment in 

universities. The descriptive-analytic method was utilized for data collection. The study was 

of four dimensions, the first of which dealt with the concept of green environment, and the 

importance of preserving it, And the role of youth in preserving them, and ways the university 

achieves the principles of sustainability that constitute a green environment. While the second 

dealt with the concept of education for a green environment, its philosophy, goals, 

importance, levels and principles. The third dealt with analyzing some global experiences of 

environmental education in global universities, including the experience of the United 

Kingdom, Britain, and the experience of the United States of America in order to benefit from 

them in building the current vision, and the study ended with the fourth axis; Where he 

presented a proposed vision for education for a green environment in Egyptian universities, 

and that proposed vision included ways to develop knowledge, skills, values and attitudes of 

Egyptian university students related to education for a green environment. 

Keywords: A proposed vision/ A Green Environment / Education for a green environment. 

  



 ......................................................................................................... خضراء بيئة أجل من للتربية مقترحة رؤية

2 35 - 
 

  مكدمة
 أضحت فقد, خاصة الخضراء والبيئة عامة البيئة بقضايا متزايداً  اىتماماً  األخيرة اآلونة في العالم يشيد

, باألرض تحيط التي لمخاطرا يستشعر من وكل لمعمماء الشاغل الشغل, بيا المحدقة واألخطار الخضراء البيئة
 االستخدام بعد السيما, أيدييم صنع من ىو والذي, فوقيا يعيشون الذين الناس ومستقبل لمستقبميا والميددة
 .ومقومتيا الطبيعة لمقدرات المنظم وغير المفرط
 كاستجابة وذلك, الخضراء بالبيئة مايسمى أو, البيئة خضرنة إلى متسارعة بخطوات اليوم العالم اتجو ولقد     
 أن أجل من, البشرية الحياة الستمرارية تيديداً  تشكل باتت والتي, البيئية المشكالت تفاقم مواجية نحو ممحة
 (.01, 4102, عالم) نقاءً  أكثر البيئة وتصبح, الطبيعي شكميا إلى الحياة إعادة عمى يعمل

 الحفاظ خانة في يصب أصبح وحمايتيا, البيئة عمى الحفاظ بأن متزايداً  إدراكاً  أصبح الثالثة العقود وخالل 
 في الدول بين المشتركة الضوابط أسيمت فقد لذلك ونتيجة, المستدامة التنمية وتحقيق اإلنسان بقاء عمى
 التوازن فكرة وتدعم تتبنى التى االتجاىات من العديد وظيور البيئة, مشاكل وتفاقم القادمة, بالفترة الوعي زيادة
 وضمان مواردىا الستمرارية وضماناً  لمبيئة حماية األكثر المجال تعد التى الخضراء, البيئة في ةالمجسد البيئي

 بسيط ىدف بتحقيق مرىون العالم مستوى عمى اليوم الحقيقي التحدي أصبح إذ, القادمة لألجيال استدامتيا
 (. 65: 4100, طواىرية)خضراء بيئة تكوين ىو وميم

 يطمق التي حتى الدول معظم في الناس من الكثير انتباه تستدعي ضراءالخ البيئة حماية قضية إن 
 من أصبح كما, اإلنسان صحة عمى ثم ومن, التنمية تحقيق عمى أىمية من ليا لما, النامي العالم دول عمييا
 صرلمعنا الالزمة الصيانة تعني ببساطة الخضراء البيئة حماية إن حيث, الساعة بقضية أكثر االىتمام الواجب
 التوازن تحقيق أجل من وذلك, تشوىيا تغيرات أى إحداث دون, الطبيعية حالتيا عمى لبقائيا, ليا المكونة
 االنعكاسات من اإلنسان وقاية كذلك يعني وىذا, البيئي االتزان لقانون وفقاً , عناصرىا بين التوازن أى, البيئي
, سالمى)مالئمة صحية شروط لتوفير وسائل من يمكن بما البيئة تنقية ثم, البيئة عوامل لبعض الضارة
4102 :226.) 

 ومقومات عناصر عمى الحفاظ يعنى ومواردىا الخضراء البيئة عمى والحفاظ العناية إن آخر جانب ومن
 البشرية, لمنشاطات نتيجة تظير التي الخضراء البيئة مشاكل لمواجية السعى من البد ثم ومن اإلنسان, بناء

 البيئة مكونات إدراك األساس في تتطمب ومواردىا الخضراء بالبيئة تضر التي األضرار مكت مواجية بأن والشك
 (.05: 4102, داود)بيا تضر التي المشكالت حجم وقياس ومواردىا الخضراء

 الناتج والتموث, األرض ظير عمى اإلنسان لبقاء الحيوية المقومات إحدى الخضراء البيئة حماية وتعد
 األنيار ومياه, اليواء تموث خالل من, الخضراء البيئة عمى تأثيراً  األكثر نصرالع ىو الصناعة عن

 & Heizer, Jay (2010:34,المعاصرة المجتمعات تواجييا التى البيئية المشكالت أكثر من بذلك وىى,والمحيطات

Render, Barry). 
 ويفضل, لممنظمات البيئي الدور بأىمية يشعر اليوم األعمال عالم في العاممة القوى من كبيراً  جزءاً  إن

 Greenاألخضر تأييد في استباقياً  دوراً  تأخذ التي المنظمات في العمل المتقدمة الدول في الموظفين من الكثير
 (.45: 3122, غربي) .االجتماعية المسئولية وتحمل البيئة عمى الحفاظ بمعنى
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 البيئة إدراك يعد فمم التنمية, وممارسات ياساتبس وثيًقا ارتباًطا مرتبطة الخضراء  البيئة قضايا جميع إن
 بعدىا ليا اإلنسان حياة في ميمة حياتية مسألة بل مثمي, لحياة طموًحا أو رفاىية مسألة الخضراء

 الخضراء البيئة عمى الحفاظ ألن اإلنسان عمى بجديد ليس الموضوع وىذا ,..واالجتماعي,والتربوي, االقتصادي
 مسميات الخضراء البيئة اكتساب وىي جديدة الظاىرة ولكن الخميقة بداية منذ انلإلنس الشاغل الشغل كان

 النفايات من التخمص التصحر, البيولوجي, التنوع لمبيئة, المستدامة اإلدارة مثل بالفعل موجودة كانت لقضايا
, الحوال)والمحميات المتجددة والطاقة األرض, حرارة درجة وارتفاع الصمبة, النفايات تدوير إعادة الكيماوية,
4105 :22.) 

 أىم إن حيث, كبيرة اقتصادية مكاسب لتحقيق الخضراء البيئة استخدام المستدامة التنمية وتحفز
 ويمكن. النمو ليذا البيئية اآلثار تقميل مع الصناعي النمو معدل زيادة ىو الخضراء الصناعة تحقيق مؤشرات
 مماثمة زيادة دون اإلنتاج زيادة أي والطاقة, والمياه الخام المواد نم الموارد استخدام كفاءة بزيادة ذلك تحقيق

 في المستمر االرتفاع مع خصوصاً  التنافسية قدرتيا ويزيد الصناعة اقتصاديات يحسن مما الموارد استخدام في
, مارةع)الجديدة والصناعات القائمة الصناعات عمى ذلك وينطبق. األخرى الطبيعية والموارد الطاقة, أسعار
4102 :20) 

 وعممية, الزراعة عممية تطوير أىميا األبعاد من مجموعة االعتبار بعين الخضراء البيئة قضية وتأخذ
 مرة تدويرىا أعيد التى المواد واستخدام, عمره انتياء بعد المنتج من والتخمص, تدويرىا إلعادة النفايات فرز

 كل في االستدامة وقضايا, البيئي واألثر, اإلنسان عمى المواد ةسمي وتأثير, لمبيئة تمويثاً  أقل تكون والتى أخرى
, المنتج تحسين دورة في التحسين وآلية المستمر التأثير تقييم ودمج, المنتج حياة دورة مراحل من مرحمة

 بة,الصم النفايات, المياه طريق عن المنقولة السائمة والنفايات واالنبعاثات, واليواء, الخام المواد ومتطمبات
 ( .06: 4100, البكري)المنتج حياة فترة طول تتولد التي األخرى البيئية واالنبعاثات
 ظيرت التي  المشاكل من مجموعة مواجية في منيا لالستفادة الخضراء البيئة إلى المجوء أىمية ويأتي

 التى المعيشة كاليفت ارتفاع مع التقميدية الطاقة مصادر كمحدودية, اإلنسان حياة في التطور عجمة دوران من
 الضارة الغازات انبعاث إلى إضافة, أخرى ومستمزمات والمياه الكيرباء فواتير من المواطن كاىل ترىق أصبحت
 دفع الذى األمر, اإلنسان صحة وعمى البيئة عمى ضار أثر من ليا وما الوقود استيالك من الناتجة

 توفر لكونيا  بيا االىتمام عمى والعمل الخضراء يئةبالب باالىتمام البيئة عمماء مع بالتعاون الميندسين
 (.41: 4102,عديمى)لمبيئة, صديقة الوقت نفس في وتكون ذاتى بشكل لإلنسان األساسية الحاجات
 المتجددة كالمصادر لمطاقة الطبيعية المصادر من كثير تستغل كونيا من الخضراء البيئة أىمية تأتي كما
تاحة بيئياً  السميمة التكنولوجية بالتطورات الخضراء البيئة تيتم ماك, الشمسية كالطاقة والدائمة  الحصول سبل وا 
 مع توافقيا حيث من استدامة أكثر إنتاج وطرائق نواتج استحداث إلى تؤدي التكنولوجية فاالبتكارات, عمييا
 (.02, 4100, المتحدة األمم منظمة. )الخضراء البيئة

 أنيا إذ, البيئة عمى لمحفاظ تسعى التي األبنية تمك الخضراء؛ بنيةاأل الخضراء البيئة أركان أىم ومن
 والتى بنائيا في المستعممة والمواد تصميميا لطريقة بالنظر الطاقة واستخدام استغالل في وفعالية كفاءة تحقق
 اآلثار من ويقمل جية من لساكنييا والراحة, المبانى جودة يحقق نحو عمى الطاقة استيالك ترشيد عمى تعمل

, وعواممو لممناخ المعاصرة المباني من كثير لتجاىل فعل كرد الخضراء األبنية وتأتي, البيئة عمى السمبية
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 عمى فتحاتيا وانكشفت الداخل من بدالً  الخارج إلى المساكن وتوجيت مبانييا عمى الزجاجية القشرة فييمنت
 جديد نوع نحو التوجو فرض نحو عمى الطبيعية ردوالموا الطاقات استنزاف بذلك فازداد المباشرة الشمس أشعة
 (.06: 4101, العشماوى) الخضراء األبنية في تمثمت المباني من

 المواقف, في تغييرات إحداث في حيوياً  دوراً  تمعب التي الميمة الوسائل كأحد التربية دور يأتي و
 في المستدامة الزراعية والتنمية البيئة قضايا دمج عبر بيئياً  مسئولية أكثر تكون بحيث, والممارسات والسموك
 لتحقيق كبيرة بصورة بالتالي ينعكس ما, لخريجييا المينية الكفاءة من اليتجزأ جزءاً  القضايا ىذه وجعل برامجيا
 (.220: 4102, وآخران الدين, جمال)وبيئية واجتماعية اقتصادية تنمية

 تبني نحو والجماعي الشخصي والفعل لسموكا توجيو في يساعد كونو حيث من التعميم دور يأتي كما
 لمجبايات الجديد واإلطار الفمسفة مع تشريعاتيا تكيف إلى الدول من كثير دفع مما, استدامة أكثر بيئية أدوات

 الئحة تحديد خالل من, العمومية بالسياسات وبالتالي المالي بالتشريع وربطيا البيئية قوانينيا ضمن الخضراء
 بناء في حقيقية إرادة عن كتعبير, والنفايات والنقل, والطاقة, الماء, مجاالت تشمل بيئية ضريبية اقتطاعات

 مجرد ىو اليدف يكون أن بدالً  اىتماماتو صمب في المستدامة التنمية تحقيق غاية يجعل بيئي عمومى فعل
 (.25: 4102, غالى) لمدولة العامة الخزينة لصالح الموارد تحصيل

 جديدة برؤىة التعميمية البرامج تطوير طريق عن, الميارات في النقص لمعالجة لتعميمبا االلتزام ويأتى
, 4100: اإلسكوا)الجديدة الرؤية ىذه من تستفيد أن التعميمية البرامج وعمى, المستدامة التنمية باتجاه تدفع
01.) 

 لمواكبة الشباب إعداد بو والمنوط, مصر في التعميمية العممية مكونات أىم كأحد الجامعى التعميم ويأتي
 لتوفير مناىجيا في الخضراء الميارات إدماج تعزيز الجامعات عمى ينبغي لذلك, والمستجدات المتغيرات كل

, المستدامة االقتصادية النماذج لتطوير, الخضراء البيئة لتشكيل الالزمة األكاديمية لموظائف العممية المؤىالت
 لمطالب الميني التدريب وتعزيز, االجتماعية الرعاية وتعزيز, الفقر من محدل البيئية الموارد عمى تحافظ التى
 Federal Office for) الخضراء البيئة عمى التربية في خبراء بمساعدة الخضراء العمل سوق في

Environment ,410000.) 
, التنمية طاتمخط في  أساسياً  محوراً  تشكل فيي كبيراً  دوراً  الجامعة عمى يقع التحول ىذا خضم وفي

 البشرية القوى من مخرجاتيا إكساب خالل من, والتقدم والتطوير اإلصالح استراتيجيات في حاسماً  وعامالً 
عداد التطور إحداث في تعينيا متنوعة وتخصصات, ومعارف, وميارات تدريبات,  تمبية عمى القادر العمل قوة وا 
, البيئية السالمة أساس عمى استدامة أكثر مستقبل في المساىمة وبالتالي, خضراء بيئة إلى التحول متطمبات
 مبتكرة عممية حمول إلى والتوصل والتعمم لمتفكير جديداً  أسموباً  يتطمب الخضراء البيئة لدعم المطموب فالتعميم
 (.Hansd,Orville,4100056)  المختمفة البيئية لمتحديات متكاممة

 الطالب وعى وتنمية, لمبيئة صديق جامعي حرم إلى لالوصو لكيفية رؤية وضع إلى الدراسة تمك وتسعى
 داخل الخضراء البيئة بأىمية الطالب وعى تنمية إلى تيدف البيئية المبادرات من مجموعة وضع خالل من

 . الجامعة محيط
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 الدزاضة مشكلة
 والبيئة لتنميةا بين بالتوازن االىتمام أن إال لمحياة, الالزمة الضرورة تمثل دائماً  الخضراء البيئة ظمت
 العالم, من مختمفة أجزاء في" ممموساً " واقعاً  وأصبحت البيئية المشاكل تفاقمت أن بعد إال يظير لم الخضراء

 التنوع واختفاء المياه, وتموث والتصحر, الغابات, وتقمص األوزون, طبقة استنزاف المشاكل ىذه أبرز ومن
 النفايات قضايا وتفاقم البيئية, والكوارث الحوادث, وزيادة الكربون, أكسيد ثاني مستويات وارتفاع الحيوي,
 .وغيرىا والخطرة السامة

 االقتصاد تعزيز أن الجميع وأدرك تكاممية نظرة والتنمية الخضراء لمبيئة ينظر أصبح األخيرة السنوات وفي
 المواضيع من والتنمية الخضراء البيئة أصبحت لذلك البعض, بعضيما مع يتناقضان ال الطبيعية الموارد وحماية

 بل فحسب ىذا ليس والمدارس, الجامعات في واالجتماعية الطبيعية المناىج من كثير في لمدراسة المطروحة
 .البيئي العمل في والمتقاطعة المتداخمة المجاالت لتناول جديدة مناىج استحدثت

 شيدت الماضية الفترة أن إال, ةالمستدام التنمية تحقيق في الخضراء البيئة أىمية من الرغم وعمى      
 حالة مميون 02 أن إلى العالمية الصحة منظمة إحصائيات فتشير البيئي؛ بالتموث المتعمقة األمراض  انتشار
 أو تجنبيا يمكن بيئية أسباب إلى ترجع العالم أنحاء جميع في األمراض جميع ربع من يقرب وما سنوًيا, وفاة

 القمب وأمراض ,(COPD) المزمن الرئوي االنسداد ومرض الربو, الصحية المشاكل ىذه تتضمن. نيام الوقاية
 4.2 اإلنسان استيالك نتيجة اوىذ , األمراض ىعم لمركزالسيطرة وفًقا. الدماغية والسكتة الدموية واألوعية

 تموث من مزيد إلى يؤدي باحتراقو الذي الكربون أكسيد ثاني من سنوياً  طن مميار
  (https://translate.google.com-7-7-2020.اليواء
, واألخالقية التنموية الحتمية تقتضييا ضرورة  أصبح الخضراء بالمساحات االىتمام أن يتضح سبق ومما

 رفع ضرورة يستدعي الذي األمر, المجتمع إفادة في الخضراء المساحات ودور ألىمية راجع وىذا واالجتماعية
 عن, الخضراء البيئة عمى لمتربية  تربوية رؤية تقديم طريق عن الخضراء البيئة بأىمية الشباب لدى الوعى
كسابيا مفاىيميا تأصيل طريق  في معوقات وجود أوضحت التى الدراسات من كثير ىناك أن إال, لمطالب وا 
 البيئة عمى فاعمة تربية وجود دون تحول معوقات وجود بينت التى( Parrique 2013),دراسة منيا تعمميا

 وأوضحت, اءواألد, والتقييم, والتوظيف, المينية التنمية منيا مجاالت في المستدامة التنمية أجل من الخضراء
 والبيئة عامة البيئة بقضايا والمعممين الطالب معرفة كفايات في نقص يوجد أنو إلى( Ndaru,2010) دراسة

 المعرفة وضعف, جيد نحو عمى الدراسية المناىج في تضمينيا عدم نتيجة المستدامة والتنمية خاصة الخضراء
 المستدامو والتنمية خاصة الخضراء والبيئة عامة ئةالبي قضايا معالجة في التعميم يمعبو الذى الحيوي بالدور
 .المجتمعية األىمية ذات

 المجتمعية األنشطة في الطالب إشراك في الجامعات دور ضعف إلى( Mwaura, 2007) دراسة بينت كما
 حتيةالت البنية كتطوير المجتمع تواجو التى التحديات لمواجية المستدامة والتنمية البيئة بين االرتباط وضعف

 كما, المحمي والمجتمع الجامعات بين التعاون في ضعف وجود (Pidlisnyuk,2010) دراسة وبينت. المستدامة
 التعميم في أنشطتيم في خطيرة تناقضات يواجيون التدريس ىيئة أعضاء أن( Qablan, 2005)دراسة أوضحت

 .مستدامة بيئية تنمية تحقيق أجل من

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/en/&usg=ALkJrhjC6YyUE00JXu8gRquIEQGZlLwFzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/en/&usg=ALkJrhjC6YyUE00JXu8gRquIEQGZlLwFzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/en/&usg=ALkJrhjC6YyUE00JXu8gRquIEQGZlLwFzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/en/&usg=ALkJrhjC6YyUE00JXu8gRquIEQGZlLwFzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/en/&usg=ALkJrhjC6YyUE00JXu8gRquIEQGZlLwFzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/en/&usg=ALkJrhjC6YyUE00JXu8gRquIEQGZlLwFzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/en/&usg=ALkJrhjC6YyUE00JXu8gRquIEQGZlLwFzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/en/&usg=ALkJrhjC6YyUE00JXu8gRquIEQGZlLwFzA
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 الفكر إلى التحول نحو المجتمع عمى التأثير نواة والجامعات العالي يمالتعم مؤسسات كون من وانطالقاً  
 التعميمية المناىج خالل من فقط ليس االستدامة وتطبيق بأىمية المجتمع في الوعى وزيادة المستدام

نما, التثقيفية والمحاضرات  تقميل إلى تيدف التى الجامعية األبنية عمى اإليجابية البيئية الممارسات خالل من وا 
 :اآلتية األسئمة في الدراسة مشكمة بمورة يمكن سبق مما, البيئة عمى السمبية التأثيرات

 خضراء؟ بيئة أجل من لمتربية الفكري اإلطار ما .1
 ؟ خضراء بيئة أجل من لمتربية العالمية الجامعية التوجيات ما .2
 المصرية؟ جامعاتبال خضراء بيئة أجل من لمتربية المقترحة التربوية الرؤية ما .3

 الدزاضة أٍداف
 : التالي النحو عمى الدراسة أىداف صياغة يمكن

 .خضراء بيئة أجل من التربية مفيوم إلى التعرف −

 .خضراء بيئة لتكوين التربية فمسفة تحديد −

 .وأىميتيا خضراء بيئة لتكوين التربية أىداف إلى التعرف −

 .لخضراءا البيئة عمى المحافظة وسائل عمى التعرف −

  الخضراء البيئة عمى الحفاظ في  الجامعي الشباب دور عمى الوقوف −

 .خضراء بيئة أجل من لمتربية العالمية الجامعية التوجيات بعض عرض −

 .المصرية بالجامعات خضراء بيئة أجل من لمتربية تربوية رؤية تقديم −

 الدزاضة أٍنية
 تتعمق التى الميمة الموضوعات من موضوعاً  تناقش اكوني موضوعيا, أىمية من الدراسة أىمية تنبثق

 الجامعات طالب وعي زيادة أجل من, المصرية بالجامعات خضراء بيئة أجل من لمتربية مقترحة رؤية بوضع
 تعزيز إلى يؤدى مما, البيئية المشاكل مع التعامل عمى قدراتيم وتنمية. الخضراء البيئة بمفيوم المصرية
 وبقضايا, باالستدامة واىتماميم ووعييم لدييم المعرفة مستويات وزيادة الطبيعية, واردالم وحماية االقتصاد

 والتنمية البيئة قضايا معالجة في التعميم يمعبو الذي الحيوي بالدور والمعرفة المستدامة, والتنمية البيئة
 والتنمية والبيئية المجتمعية األنشطة في الطالب إشراك في الجامعات ودور المجتمعية, األىمية ذات المستدامة
 الجامعات بين والتعاون المستدامة, التحتية البنية كتطوير المجتمع تواجو التى التحديات لمواجية المستدامة
 .المحمي والمجتمع
 األبنية عمى اإليجابية البيئية الممارسات خالل من االستدامة تطبيق أىمية إلى الدراسة تطرقت كما

 الجامعات لطالب المساعدة أنواع كل وتقديم البيئة, عمى السمبية التأثيرات تقميل إلى تيدف التى جامعيةال
 كما, الراىن العصر في األخضر لممجتمع نواة تعد التي الجامعية البيئة عمى لمحفاظ أدائيم تطوير عمى والعمل
 يمكن فبيم الجامعات, طالب فئة مستيدفةال فالفئة, المستيدفة الفئة أىمية من الدراسة ىذه أىمية تأتي

 تربوية رؤية لوضع تسعى كونيا الدراسة ىذه أىمية تنبع كما, مصر تتبناىا التى المستدامة التنمية تحقيق
 .المصرية بالجامعات خضراء بيئة أجل من لمتربية مقترحة
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 :الدزاضة حدود
 رؤية وضع: وىو الموضوعي الحد عمى اقتصرت فإنيا الدراسة, ىذه في المتبعة لإلجراءات نظرًا 
 المصرية بالجامعات خضراء بيئة أجل من لمتربية مقترحة

 الدزاضة ميَج
 موضوع الظاىرة وصف  حد عند اليقف الذى التحميمي الوصفي المنيج عمى الحالية الدراسة تعتمد

نما( خضراء بيئة أجل من التربية) الدراسة  التربوية االتجاىات بعضل والتفسير التحميل إلى ذلك يتعدى وا 
 خضراء بيئة أجل من لمتربية تربوية رؤية لوضع لمتوصل وذلك خضراء, بيئة أجل من لمتربية العالمية والنماذج

 . المصرية بالجامعات
 :الدزاضة مصطلخات

 أثناء وتدعيميا الزراعية األرض لحماية واإلمكانات الظروف كل توفر التي البيئة: الخضراء البيئة مفيوم
 (.06, 4100, المتحدة لألمم الزراعة و األغذية منظمة)فييا العيش

 وجوده عمى وتؤثر, األرض سطح عمى الحي بالكائن مايحيط كل يأنيا: أجرائياً  الخضراء البيئة وتعرف
 . أنفسيم والكائنات والمناخ والمعادن والتربة واليواء الماء متضمنة

 وزيادة الناس, لدى المعرفة زيادة منيا اليدف تعّمم عممّية" يابأنّ  خضراء بيئّية أجل من الّتربية تعرف
 والميارات الخبرات تطوير في والمساىمة بيا, ترتبط التي والّتحديات الخضراء بالبيئة يتعمق فيما وعييم

 يرةمستن قرارات الّتخاذ والّدوافع المواقف تعزيز وكذلك والمعّوقات, والّتحديات الّصعوبات لمواجية المطموبة
 (.4105 الجازي,")ومسئولة

 الطبيعية, بيئتو مع وتفاعمو اإلنسان عالقة توضيح إلى تيدف تعمم, عممية: إنيا عمى إجرائًيا  وتعرف
 واالتجاىات والمفاىيم الحقائق تتضمن تعميمية, خبرات الجامعيين الطالب اكتساب لتحقيق موارد, من بيا وما
 والّتحديات الّصعوبات لمواجية الطالب من المطموبة والميارات الخبرات وتطوير الخضراء, البيئة حول

 .البيئة نحو ومسئولة مستنيرة قرارات الّتخاذ والّدوافع المواقف تعزيز وكذلك بيا, المتعمقة والمعّوقات
  الطابكة الدزاضات
 على عرضال أولوية في العتواد هع األجنبية، الدراسات ثن أوًل  العربية الدراسات عرض يلي فيوا

 :التالي النحو على وذلك لألحدث، األقدم هن الزهني التسلسل

  العسبية الدزاضات: أواًل
 ثقافة نشر أجل من الخضراء البيئة إدارة ممارسات أىمية توضيح استيدفت( 4102)محمد دراسة

 المنظمات تمكياتم التى المتطمبات توفر مدى وتحديد, المستدامة التنمية لتحقيق العاممين لدى الصحي الوعي
 من باعتباره الخضراء البيئة إدارة تطبيق في األخرى لممنظمات جديد توجو وتبنى, خضراء صحية بيئة لتطبيق
 استخدام وتم, الوصفي المنيج استخدم ذلك تحقيق سبيل وفي, المستدامة التنمية لتحقيق الحيوية الجوانب
 افتقار, المستدامة بالتنمية المجمع أسواق اىتمام, مياأى النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصمت, استبانة
 تخص التى التقنية بالمفاىيم اطالع عمى ليسوا ألنيم األسواق مجمع في الخضراء البيئة ثقافة إلى العاممين
 وكفاءة البيئة عمى المحافظة نحو التوجو إمكانية استثمار بضرورة الدراسة وتوصي, الخضراء التوجيات
 . االجتماعية المسئولية وتحقيق التموث من خالية أجواء وتييئة البيئية ماتالخد استخدام
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 وأوضحت". المستدامة التنمية الخضراءومتطمبات الجبايات" عمى التعرف استيدفت( 4102)غالي دراسة
 حون والجماعي الشخصي والفعل السموك توجيو في ساعد قد البيئية الجبايات بأىمية الجديد الوعي أن الدراسة
 الجديد واإلطار الفمسفة مع تشريعاتيا تكيف إلى الدول من مجموعة دفع استدامة, أكثر بيئية أدوات تبني

 خالل من العمومية, بالسياسات وبالتالي المالي, بالتشريع وربطيا البيئية, قوانينيا ضمن الخضراء لمجبايات
 حقيقية إرادة عن كتعبير والنفايات, والنقل قةوالطا الماء مجاالت تشمل بيئية ضريبية اقتطاعات الئحة تحديد
 ىو اليدف يكون أن من بدال اىتماماتو صمب في المستدامة التنمية غاية يجعل بيئي عمومي فعل بناء في

 الدراسة وتناولت, الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت. لمدولة العامة الخزينة لفائدة موارد تحصيل مجرد
 الخضراء, الجبايات مفيوم" وتضمنت" والمرتكزات الماىية لفيم مدخل الخضراء ياتالجبا" أوالً : ىما نقطتين
-أ" وتضمنت" البيئية الجبائية والحوافز الوقائية التدابير" ثانياً ". تحقيقيا إلى الجبايات تسعي التي األىداف
 آليات اعتماد: أىميا النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصمت". التحفيزية التدابير-ب الوقائية, التدابير
 المساعدة الضمانات من مجموعة توفير عمى قدرتيم زيادة من الفاعمين مختمف سيمكن الخضراء الجبايات

 باعتبارىا اإلدارة أجيزة إلى النظر خالل من وحقوقيا, األطراف مسئوليات وتحديد الحماية, قدرات دعم عمى
 خالل من بيئتو, مع تعاممو في اإلنسان سموك وضبط ينيا,وتحس البيئة تطوير جيود إدارة عن األول المسئول
 . عمييا لمحفاظ الالزمة التدابير واتخاذ البيئة, عمى تعدياً  تشكل التي المخالفات وضبط والتفتيش الرقابة

 البيئة حماية في المدرسية الخضراء النوادي مساىمة مدى تقييم إلى ىدفت( 4105)مزيود دراسة
 وزارة بين توقيعو تم اتفاق بروتوكول بموجب م 4114 سنة بالدنا استحدثتيا والتي المستدامة, والتنمية
 في مستدامة تنمية أجل من البيئية التربية تعزيز و دعم عمى ينص والبيئة, اإلقميم تييئة ووزارة التربية

 يمارس ابرمخ بمثابة تكون تربوية, مؤسسة كل في مدرسية خضراء نوادي إنشاء وعمى المدرسية, األوساط
 الدروس في مستدامة تنمية أجل من بيئية تربية من يدرسو بما عالقة ذات عممية نشاطات التمميذ فييا

 من مجموعة إلى الدراسة وتوصمت, الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت, المواد بمختمف المتعمقة النظرية
 فئة عند وينخفض المدرسية الخضراء ديالنوا تالميذ فئة لدى البيئي السموك مستوى ارتفاع أىميا النتائج
 سنوات زادت كمما وأنو إحصائًيا, دال بفرق وذلك التربوية, النوادي ىذه في نشاطات يتابعوا لم الذين التالميذ
 ووجاىتيا التجربة ىذه جداوة فإن ومنو البيئي, سموكيم مستوى ارتفع كمما النوادي ىذه في التالميذ انخراط
 . الدراسة بتتوأث أكيد و واقعي أمر

 دعم في الكويتيين لمطالب الواعي البيئي السموك دور عمى التعرف استيدفت( 4105)الحوال دراسة
 االستبانة, وأداة التحميمي, الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت األخضر, االقتصاد وتنشيط المستدامة التنمية
 مجموعة إلى الدراسة وتوصمت وطالبة, الًباط( 011) بمغت الجامعات طالب من عينة عمى تطبيقيا تم التي
 السموك متغير عمى بالموافقة, عاما اتجاىا أظيرت قد الدراسة عينة مفردات اتجاىات أن أىميا؛ النتائج من

 عمى بالموافقة, عاًما اتجاىا أظيرت قد الدراسة عينة مفردات اتجاىات وأن الكويتيين, لمطالب الواعي البيئي
 الواعي البيئي السموك بين إحصائية داللة ذو ارتباط ووجود االقتصاد, وتنشيط المستدامة التنمية دعم متغير
 عالقة وجود عدم النتائج أظيرت كما األخضر, االقتصاد وتنشيط المستدامة التنمية ودعم الكويتيين لمطالب

 االقتصاد وتنشيط مستدامةال التنمية دعم في الكويتيين لمطالب الواعي البيئي السموك بين معنوية داللة ذات
 المستدامة التنمية دعم في الكويتيين لمطالب الواعي البيئي السموك في معنوية فروق وجود عدم و األخضر,
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 .والنوع السن, باختالف األخضر االقتصاد وتنشيط
 لبحثوا العمرانية والبيئة الخضراء المناطق بين المتبادلة العالقة تحديد( 4112)شعباني دراسة وحاولت

 في بفاعمية إلدخاليا وذلك مكوناتيا ودراسة السكنية, التجمعات في الخضراء المناطق تنظيم أساليب في
 الراىن الوضع مشاكل تحميل إلى باإلضافة الحديثة, العمرانية لمتجمعات والتنظيمية التخطيطية الدراسات
 الحيوى البيئي التأثير تحقيق إلى وللموص تفعيميا بيدف القائمة السكنية التجمعات في الخضراء لممناطق
 إلى الدراسة وتوصمت الوصفي, المنيج الباحث واستخدم والجمالي, الحجمى الفراغي التأثير جانب إلى األمثل

 وكثافتيا, وارتفاعيا النباتية العناصر نوع باختالف والنور الظل عالقات اختالف أىميا النتائج من مجموعة
 .المبنية الكتل وتربط تبسط النباتى العنصر وحدة وأن

  األجيبية الدزاضات: ثاىيًا
 بعض في( أديوياتا برنامج)الخضراء المدرسة تنفيذ تقييم استيدفت( Warju & Soenarto, 2017)دراسة

 لعممية الالزمة الوصفية المعمومات وتوفير تحديد في الوصفي المنيج عمى واعتمدت إندونيسيا, في المدارس
 حقيقية إنجازت حقق أديوياتا برنامج تقييم أن من الرغم عمى أنو إلى النتائج وتشير األحكام, إصدار ثم التقييم
 أجل من البيئة حماية تحقيق في قصور أوجو عدة من يعاني اليزال البرنامج تنفيذ إن إال الوطني, الصعيد عمى

 المدارس احتياجات في؛ تقييميا تم التي المدارس بعض في القصور أوجو وتتمثل  المستدامة, التنمية تحقيق
 مثل اآلن, حتى متاحة ليست لمبيئة الصديقة المرافق بعض أن كما بيا, الجزئية الخضراء المرافق إلى

 (.الضوضاء من تقمل التي والتكنولوجيا الحيوي, الغاز(البديمة الطاقة تصنيع تكنولوجيا
 اإلعدادية المدرسة آثار من العديد حول المعممين تصورات عمى ركزت( Kerlin , et al, 2015) دراسة

 كمختبر المدرسة استخدام كيفية واستكشاف والمعممين الطالب عمى المستدامة بالطريقة المصممة الجديدة
 الدراسي العام أثناء مفتوحة جماعية مناقشات في الثامن إلى السادس من الصفوف معممي شارك وقد لمتعميم,
 بعض وأسفر المناقشة, موضوعات لتوصيف ترميز إطار تصميم تم وقد ديدة,الج الخضراء المدرسة في األول

 األكاديمي واألداء الطالب واتجاىات التعميم عمى الجديدة الخضراء المدرسة مبني تأثير حول المعممين تصورات
 . فييا

 الدول بعض في الخضراء لممدرسة اإلرشادية لمقواعد مقارنة عقد إلى ىدفت( Ramli, et al, 2012)دراسة
 من المقارن المنيج في الدراسة منيجية وتمثمت بالموضوع, المتعمقة التربوية األدبيات استعراض خالل من

 ىذه توظيف وكيفية األجنبية الدول في الخضراء المدرسة تصميم بعناصر المتعمقة البيانات عرض خالل
 توصمت وقد مرافقيا, استدامة إلى ؤديي بشكل الماليزية الخضراء المدارس تصميم في وتطبيقيا البيانات
 وبناء تصميم بشأن اتخاذىا في تبدأ أن الماليزية لمحكومة ينبغي التي المعايير من مجموعة إلى الدراسة
 وحماية السالمة ومراعاة المغمقة, األماكن في اليواء جودة: في المعايير ىذه وتمثمت الخضراء, المدرسة
 . البيئة

 : عسبيةال الدزاضات خيص فينا
 الحوال ودراسة( 4102)مزيود ودراسة( 4102) غالي ودراسة(, 4102)محمد دراسة اتفقت −

 . المستدامة التنمية تحقيق في الخضراء البيئة دور دراسة في(. 4105)



 ......................................................................................................... خضراء بيئة أجل من للتربية مقترحة رؤية

11 35 - 
 

 المتطمبات توفر مدى بتحديد اىتمت كونيا في األخرى الدراسات عن( 4102)محمد دراسة اختمفت −
 تطبيق في األخرى لممنظمات جديد توجو وتبنى, خضراء صحية بيئة لتطبيق اتالمنظم تمتمكيا التى
 دراسة اختمفت بينما, المستدامة التنمية لتحقيق الحيوية الجوانب من باعتباره الخضراء البيئة إدارة
 متطمبات تحقيق في الخضراء الجبايات" بدور اىتمت أنيا في األخرى الدراسات عن( 4102)غالي

 بدراسة اىتمت أنيا في األخرى الدراسات عن( 4105)الحوال دراسة اختمفت بينما, مستدامةال التنمية
, األخضر االقتصاد وتنشيط المستدامة التنمية دعم في الكويتيين لمطالب الواعي البيئي السموك دور
 مساىمة مدى بتقيم اىتمت.  أنيا في األخرى الدراسات عن( 4105)مزيود دراسة اىتمت بينما

 فقد(, 4112)شعبانى دراسة المستدامة,أما التنمية و البيئة حماية في المدرسية الخضراء نواديال
 والبيئة الخضراء المناطق بين المتبادلة العالقة لتحديد تناوليا في األخرى الدراسات عن اختمفت
 السكنية التجمعات في الخضراء المناطق تنظيم أساليب في والبحث العمرانية

 : األجيبية الدزاضات خيص وفينا
( Ramli, et al, 2012) ,(Kerlin , et al, 2015) ,(Warju & Soenarto, 2017) األجنبية الدراسات جميع −

 .جامعي قبل تعميم مدارس عمى تمت

 .بالمدارس الخضراء المرافق ضعف عمى أكدت ,(Warju & Soenarto, 2017) دراسة −

 الخضراء المدرسة مبني تأثير  يرون المعممين بعض أن مىع( Kerlin , et al, 2015) دراسة أكدت −
 فييا األكاديمي داءواآل الطالب واتجاىات التعميم عمى الجديدة

 لمحكومة ينبغي التي المعايير من مجموعة توفير أىمية عمى فأكدت( Ramli, et al, 2012)دراسة أما  −
 في اليواء جودة:  منيا والتي الخضراء سةالمدر  وبناء تصميم بشأن اتخاذىا في تبدأ أن الماليزية
 . البيئة وحماية السالمة ومراعاة المغمقة, األماكن

 :احلالية الدزاضة يف الطابكة الدزاضات مً االضتفادة مدى
 النظري اإلطار عمى الوقوف طريق عن الحالية الدراسة في السابقة الدراسات من االستفادة يمكن
 والبيئية, واالجتماعية االقتصادية الثالثة بمكوناتيا المستدامة والتنمية لخضراءا بالبيئة المتعمقة لممواضيع

 أسفرت التي والتوصيات النتائج وأىم تناولتيا التي البحثية النقاط وأىم بالتعميم, المتعمقة المواضيع وكذلك
 التي والمرافق خضراء,ال لمبيئة تناوليا حيث من الحالي البحث مع السابقة الدراسات بعض تمتقي حيث عنيا,
 مع الحالية الدراسة تتفق كما باالستدامة, الطالب وعي وتعزز الجامعية, البيئة كفاءة من ترفع أن يمكن

 حيث من السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة وتختمف الوصفي, المنيج استخدام في السابقة الدراسات
 الباحثين من أحد يتناولو لم ما وىو المصرية, عاتبالجام خضراء بيئة أجل من التربية لموضوع تناولو

 . السابقين
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 خضساء بيئة أجل مً للرتبية الفكسي اإلطاز: األول احملوز
  اخلضساء البيئة مفَوو ●
  البيئة تعسيف -أ   

 ودواء وكساء غذاء من حياتو مقومات عمى منو ويحصل اإلنسان, فيو يعيش الذي اإلطار ىى البيئة
 كيان عن خارج ىو ما كل تعنى كما البشر, بني من أقرانو مع وعالقاتو نشاطاتو فيو رسويما ومأوى,
 التي واألرض يشربو, الذي والماء يتنفسو, الذي اليواء فتشمل موجودات, من بو يحيط ما وكل اإلنسان,

 حياتو فيو يمارس الذي اإلطار ىي باختصار. جماد أو كائنات من بو يحيط وما ويزرعيا, عمييا يسكن
 (. 426: 4100, حسين) المختمفة وأنشطتو
 اقتصادي, جانب رئيسية, جوانب ثالث في تتمثل المتداول العممي بالمعنى البيئة أن الباحث ويرى 
 .طبيعى فيزيائي وجانب اجتماعي, وجانب

  :اخلضساء البيئة تعسيف - ب
 دون الطبيعية حياتو استمرار من تمكنو طبيعية موارد من باإلنسان مايحيط كل ىي الخضراء البيئة

 الزراعة و األغذية منظمة)فييا العيش أثناء وتدعيميا الزراعية األرض حماية عمى وتقوم سمبية, آثار وجود
 (.06, 4100, المتحدة لألمم

 اخلضساء البيئة على احلفاظ أٍنّية ●
 الحفاظ توجب التي النطاق عةواس األمور من العديد في الخضراء البيئة عمى الحفاظ أىمّية تكمن        
  Hazard: (, 4141)األمور ىذه ومن عمييا,

 اليواء, ذلك في بما الجيدة البيئية العوامل بتوافر ذلك ويتحقق وأفراده, المجتمع صحة عمى الُمحافظة .1
 في موتسي األفراد, صحة يضمن مما الوفيرة, والموارد المفتوحة المساحات إلى باإلضافة والتربة, والماء,

 . صحيّ  مجتمع بناء
 المجتمع, أفراد لجميع المائية المصادر من الكافية الموارد وضمان الطبيعّية, الموارد عمى الُمحافظة .2

 ىي إّنما فقط البيئة بحماية تتعمق ال المسألة فيذه ُتغذييا, التي المائية والمسطحات الُمستنقعات ونظافة
 .أفضل حياة لنوعية ضرورية مسألةٌ 

 التفاعل وتشجيع التوتر, من التقميل عمى بقدرتيا النظيفة البيئة تمتاز إذ ونوعيتيا, الحياه جودة تحسين .3
 حياة نوعية إلى يؤدي مما لممجتمع, البيئّية الجاذبية تحسين في األمر ىذا ُيسيم إذ األفراد, بين فيما

 .  لمجميع أفضل
 عمى الطبيعيّ  بالجمال المميئة األماكن وسط في العيش ُيساىم إذ المجتمع, في الجماليّ  الطابع تعزيز .4

عطاء الحياة, نوعية تحسين  األمر اىذ ُيشجع مما بداخميم, الفخر شعور وتحفيز باألمل شعور األفراد وا 
 .المجتمع بيئة عمى المحافظة عمى

 بالبيئة, تعتني التي المجتمعات ُتعد   حيث االقتصاد, عمى والحفاظ لمبيئة صديقة جديدة مشاريع جذب .5
 التي الخضراء لمشركات بالنسبة وخاصةً  فييا, والعمل والسكن, لمعيش جّذابة منطقة عمييا وتحافظ
 . البيئة عمى بالحفاظ أعماليا تتعمق
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 جودة ذات تكون أماكن نع األشخاص بعض يبحث إذ الحّية, والكائنات والمقيمين, السياح, استقطاب .6
 سبيل فعمى الحية, الكائنات عمى أيضاً  األمر وينطبق الخاّلبة, بطبيعتيا ازتمت ومجتمعات عالية, بيئية

 مالئمة بيئّية ظروف من تجده لما البرّية, الحياة محمّيات إلى خاص بشكلٍ  الطيور تأتي المثال,
 . حياتيا الستمرارية

 لويزيانا والية في اتالمستنقع لسواحل الواسع التدمير ساىم فقد البيئية, الكوارث من المجتمع حماية .7
 يد عمى أورلينز نيو مدينة تدمير في العشرين القرن من الثاني النصف في كبير بشكلٍ  األمريكّية
 إلى التالل ُسفوح عمى من األخشاب إزالة تؤدي أن الُممكن من كما م, 4116 في كاترينا إعصار
 .السكنّية المجتمعات فوق وتدفن ُتحَمل طينّية إنزالقات

 المشاكل من العديد لظيور يؤدي البيئّية باألنظمة خمل فأي الُمختمفة, البيئّية األنظمة عمى افظةالمح .8
 . وغيرىا الحّية الكائنات أنواع بعض اختفاء و العالمّي, راالحترا مثل, اختالفيا, عمى البيئّية والظواىر

 حماية إلى نظافتيا عمى والمحافظة ةالبيئ حماية عممّية تساىم إذ باالنقراض, الميّددة األنواع حماية .9
 .األخطار من عمييا الحفاظ في المساعدة وبالتالي النباتات, ومواطن الحيوانات, موائل

 من مجموعة سن طريق عن ذلك بمصمحتيم, تضر قد التي اإلجراءات اتخاذ من األفراد وردع منع .11
 وفي الفيضّية السيول في المنازل بناء: ومنيا السموكّيات, من بالعديد التصرف من تمنعيم القوانين

 . عمييم وخيمة عواقب ُيشكل مما المتآكمة, المنحدرات
 األمور أىم من األمر ىذا ُيعد إذ التاريخّية, والمواقع المناطق وحماية المجتمع, تاريخ عمى المحافظة .11

 .االجتماعّية الذاكرة وعمى األمم حضارات عمى لمحفاظ
  اخلضساء البيئة على احلفاظ يف لشبابوا املؤضطات دوز  ●

, زينب: يمي فيما تناوليا يمكن الخضراء البيئة عمى لمحفاظ ومتعددة كثيرة أدوار لشبابوا لممؤسسات
 (.620-622, 4141, أسماء
 من عمى الدولة قبل من وتشريعات قوانين سن يتم بحيث الخضراء لألماكن الجيدة اإلدارة .1

 .األماكن ىذه عمى يتعدى
 الزراعة في والمتقدمة الحكيمة السياسات اتباع خالل من الزراعية لألراضي الجيدة اإلدارة .2

 .والري
 المشكمة ليذه خالقة حمول إليجاد والسعي الممكنة والسبل الوسائل بكل البيئة تموث مكافحة .3

 .سواء حد عمى الحية والكائنات اإلنسان حياة تيدد التي الكبيرة
 .الزراعي واإلنتاج التنوع زيادة بيدف الواحدة؛ الزراعية الدورة في الزراعية صيلالمحا تعديد .4
 .الزراعية األراضي تخصيب .5
 .التربة إلى الطبيعية العضوية المواد إضافة .6
 .البيئي النظام عمى لمحفاظ تيدف التي العممية المشروعات دعم .7
 ,المنشورات خالل من الناس بين لبيئةا عمى الحفاظ ثقافة ونشر البيئي, الوعي تنمية .8

 العمل مع ,القضية ىذه في اإلعالم استغالل إلى باإلضافة العمل وورش ,التوعوية والدورات
 .تجريفال من التربة حماية عمى
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  اخلضساء البيئة على احملافظة وضائل ●
 ىناك والفضالت ,والمخالفات بالمموثات, مميئة بيئة وتجنب األخضر, البيئي النظام عمى لممحافظ

-04, 4100, طالل) مايمي األساليب ىذه ومن التموث ىذا من لمحد اتباعيا يجب التي األساليب بعض
02:) 
 المخصصة كنمااأل في القمامة وضع يجب بحيث ,حرقيا أو عشوائية أماكن في القمامة رمي تجنب .1

 .الجوي الغالف عمى يؤثر تموث مصدر يعد حرقيا  إن حيث ,ليا
 والرياح كالماء المتجددة الطاقة من أخرى ببدائل والفحم البترولية المواد استخدام  عن لتعويضا .2

 .البيئة عمى التؤثر والتي
 في كبير دور من لذلك لما منيا؛ المستعممة غير وخاصة الكيربائية األدوات تشغيل من التقميل .3

 .الطاقة توفير
عادة الفضالت ستثمارال الوسائل أفضل من وىي التدوير إعادة .4  في يساىم مما ,أخرى مرة تصنيعيا وا 

 .الحراري االحتباس تقميل
 بمنع الدول من العديد قامت فقد ,التدوير إلعادة القابمة القماش من المصنوعة األكياس استخدام .5

 .القماش من المصنوعة باألكياس عنيا واالستعاضة بالبيئة المضرة البالستيكية األكياس استخدام
 واألدوات المالبس من لمتخمص مناسب كبديل وذلك لالستعمال الصالحة والمالبس باألدوات, التبرع .6

 .إلييا حاجة في ىم من منيا يستفيد لكي المستيمكة غير المنزلية
 أو ميماً  أمراً  وجوده كان إن منتج أي شراء قبل والتفكير ,المستخدمة غير المنتجات شراء تجنب .7

 مياه تجميع عمى والعمل ,والطاقة المال توفير من لذلك لما استعارتو يمكن أو عنو ءاالستغنا يمكن
 النباتي الغذائي النظام نحو واالتجاه ى,الخارج والتنظيف المزروعات ري في واستعماليا األمطار
 .والبيئة لمحيوانات المسبب الضرر من يقمل والذي

 من العديد فيناك المائية الثروة استنزاف من تقمل وميةي عادات عدة خالل من المياه استيالك ترشيد .8
 التوعية طريق عن استيالكيا وتقميل عمييا المحافظة في ذلك ويتم ,الثروة ليذه تفتقر التي البمدان

 كما ,والدش الصنوبر عمى المياه استيالك توفير قطعة تركيب مثل الطرق بعض وتطبيق ,واإلرشاد
غالق مياهال ترسيب عدم من التأكد يجب  واستخدام ,,األسنان غسل أثناء جيداً  المياه صنوبر وا 

 . لممياه الموفرة الغساالت
  خضساء بيئة تكوٌ اليت االضتدامة ملبادئ اجلامعة حتكيل ضبل ●

 ويمكن خضراء, بيئة تكوين شأنيا من التي االستدامة مبادئ تحقيق عمى تعمل أن الجامعة عمى إن
 (.KAUST) ,(Sheta & Ahmed, 2006(, )20, 4104, يالمعداو )يمي فيما تفصيميا

 عن الناتج السمبي التأثير تقميل شأنيا من التي االستراتيجيات من مجموعة يشمل: المستدام الموقع .1
 .المحيطة البيئة عمى الجامعة وتشغيل البناء عمميات

 الوقود إلى االحتياج يلتقم فيو يتم بأسموب الجامعي الحرم تصميم بيدف:   الطاقة عمى الحفاظ .2
 .والنظيفة المتجددة الطبيعية الطاقات عمى أكبر بصورة واالعتماد الحفري
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 لممياه أخرى أماكن من اإلمكان قدر واالستفادة الشرب مياه استيالك ترشيد بيدف: المياه عمى الحفاظ .3
عادة ,األمطار كمياه  ري في الشرب ياهم بدل الستعماليا الصحي الصرف مياه ومعالجة تدوير وا 

 . النباتات
 الحرارة ودرجة التيوية في المتمثمة المباني لشاغمي البيئية الراحة تحقيق:  الداخمية البيئة كفاءة .4

 .السالبة والوسائل الطبيعية بالطرق المريحة الطبيعية واإلنارة والرطوبة
 أو البناء عمميات عن الناتجة ياأنواع بجميع الموقع نفايات وتدوير وفرز تجميع:  النفايات إدارة .5

 .بالبيئة رةاض الغير بالطرق الباقي من والتخمص منيا لالستفادة التشغيل
 وتقميل الجامعي الحرم داخل الدراجات واستخدام المشي تشجيع إلى تيدف: والمواصالت النقل كفاءة .6

 العام النقل وسائل استخدام وتشجيع الحفري بالوقود تعمل التي اآللية البخارية المركبات استخدام
 . الوقود احتراق عن الناتج البيئة تموث لتقميل

 المناسبة الخامات واختيار المباني في الجديدة الموارد استخدام تقميل مراعات: والموارد المواد إدارة .7
دارة والبيئة باإلنسان ضارة والغير  . والصيانة والتشغيل البناء عن الناتجة النفايات وا 

 خضساء بيئة أجل مً الرتبية:  الجاىي وزاحمل
 خضساء بيئة أجل مً الرتبية مفَوو -1
 البيئية الرتبية تعسيف -أ

 بينيا, فيما والربط توجيييا أعيد تربوية وخبرات متعددة عموم حصيمة" أنيا عمى البيئية التربية تعرف 
 وباالضطالع لمبيئة شامل إدراك بخمق يسمح نحو عمى ,(واآلداب والفنون االجتماعية والعموم الطبيعية العموم)

 (.26: 4102, سميم")االجتماعية لالحتياجات تستجيب رشاًدا أكثر بأنشطة مجاليا عمى
 وكيانيا مادتيا البيئية التربية تستمد إذ المعرفة, في التكامل مبدأ عمى أكد التعريف ىذا أن الباحث يرى 

 ما عمى أكد كما والبيئة, اإلنسان بين القائمة التفاعالت بدراسة يتمت كونيا اإلنسانية, المعرفة فروع جميع من
 أساسيا ىدفا أضحى والمقبمة الحاضرة لألجيال وتحسينيا وحمايتيا البيئة أن عمى ستوكيولم مؤتمر بو جاء

 .جمعاء لمبشرية
 بالبيئة المواطنين وعي تنمية إلى تيدف التي التعميمية العممية" بأنيا البيئية التربية تعريف يمكن كما
 تجاه والجماعية الفردية المسئولية وتحمل واالتجاىات والميارات بالمعرفة وتزويدىم بيا, المتعمقة والمشكالت

 (.02: 4116, مطاوع" )جديدة بيئية مشكالت ظيور منع عمى والعمل المعاصرة, المشكالت حل
 خضساء بيئة أجل مً الرتبية تعسيف - ب

 الميارات الطالب إكساب إلى تيدف تربوية عممية"  أنيا خضراء بيئة أجل من التربية تعرف
 بقضايا الطالب توعية إلى تيدف وأنشطة مقررات خالل خالل من الخضراء لمبيئة الصديقة الفنية,والمينية

 ةالبيئي األخالقيات غرس طريق عن مشكالتيا مع التعامل من تمكنيم التي بالميارات وتزويدىم الخضراء البيئة
 البيئة تنمية إلى بالحاجة اإلحساس وتنمية مشاكميا عمى والتعرف  الخضراء البيئة حب وتنمية الطالب لدى

 " عمييا والمحافظة الخضراء
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, خضراء بيئة أجل من والتربية البيئية والتربية البيئة مفيوم بين اختالف ىناك أن يتضح سبق مما
  في وتتمثل ضار أو مفيد كان سواء باإلنسان مايحيط بكل طيرتب عام تعريف البيئة كون في الخالف ويتضح
 أقل مفيوم الخضراء البيئة بينما, طبيعى فيزيائي وجانب اجتماعي, وجانب, اقتصادي جانب جوانب, ثالث

 عمى وتعمل بالخضار تتسم التي الزراعية والرقعة الطبيعية الموارد حماية شأنو من ما بكل يخص حيث عمومية
 .المموثات من ةالبيئ تنقية

 التعامل وميارات, بيا المتعمقة والمشكالت بالبيئة الطالب وعي تنمية بميمة البيئية التربية تضمع بينما
, الخضراء البيئة بأىمية الطالب وعي بتنمية تيتم الخضراء البيئة عمى التربية بينما, غمييا التغمب وسبل معيا

كسابيم الخضراء ئةالبي لخدمة الطبيعية الموارد تفعيل وآليات  .البيئة تمك مع التعامل ميارات وا 
  خضساء بيئة لتكويً الرتبية فلطفة-2

 والتقاليد االقتصادي اإلنساني الرخاء بين توازن إيجاد إلى خضراء بيئة لتكوين التربية فمسفة تسعى
 في ولمساعدتو المستمر, متعممل والميارة بالمعرفة اإلنسان لتزويد البيئية الطبيعية الموارد واستدامة الثقافية,

 الجيل ىذا لمعيشة صالحاً  العالم جعل أجل من واالقتصادية, واالجتماعية, البيئية, لقضاياه جديدة حمول إيجاد
 استدماجيا يتم, فقط ونظريات توعية وليست غاية؛ تكون أن عمى والعمل االستدامة وتفعيل القادمة, واألجيال

 المراحل مختمف وفي التعميمية؛ الموارد مضامين في البيئة قضايا توعبتس التي الدراسية المناىج في
 البيئية بالبصيرة الشباب لتزويد التربوية األنظمة إطار في البيئة مشكالت إلى تمتفت بدأت التي الجامعية,
 المستدامة, لمتنمية والطبيعية واالقتصادية, االجتماعية, لمجوانب لمجوانب أفضل فيم عمى وتساعدىم المتقدمة,

 بشكل تعمل وىى تنجزه مما أكثر مجتمعة وىي تنجز واحد, كل في متآزرة كأجزاء األنساق تمك تعمل حيث
 ( .26: 4102, وغربي, طويل)البيئية التربية نسق في منفرد

 الفمسفية المنطمقات أو األسس من مجموعة من خضراء بيئة لتحقيق البيئية التربية فمسفة وتنطمق
 (:2, 4100, البيئية التربية)يمي فيما اإجمالي يمكن
 .المختمفة المعرفة مجاالت تضافر يتطمب المشكالت ىذه ومواجية, بالتعقيد البيئية المشكالت تتصف .1
 المحمية البيئة إلى النظر أوالً  يجب لذا, والعالمي المحمي النطاقين في البيئية المشكالت إلى النظر يجب .2

 يدرك حتى العالمي سياقيا في البيئية لممشكالت ينظر ذلك وبعذ ,فيميا ةومحاول بالفرد تحيط التي
 .بخطورتيا ويقتنع المشكالت حجم الفرد

 .اإلصالح عبء عاتقيم عمى ويقع ,البيئة في اضطراباً  البشر أحدث لقد .3
 أقرانيم تراماح حول يمتمكونيا التي القيم عمى الكوكب ىذا عمى وجودىم واستمرارية البشر رفاىية تعتمد .4

 .البيئة وتحسين اإلنسانية لخدمة بالعمل لمقيام العالية والدافعية البشرية موارد وحماية ,البشر بني من
 واالتجاىات والقيم والميارات, المعارف, عمى والمشيد الطبيعي بشقييا بيئتيم تجاه البشر سموك يعتمد .5

 .يمتمكونيا التي
 .  الحياة طوال ةمستمر  خضراء بيئية تربية تكوين .6
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  خضساء بيئة لتكويً الرتبية أٍداف -3
 : خضراء بيئة أجل من لمتربية اآلتية األىداف عمى التربوية األدبيات معظم أكدت

 وبمشكالتيا بيا اىتماميم وزيادة ومكوناتيا لمبيئة فيمو تعمق التي البيئية بالمعمومات المتعمم تزويد −
 . حميا في واإلسيام

 . بيئية مشكالت من يحدث قد بما والتنبؤ البيئية القضايا متابعة عمى القدرة لمتعمما إكساب −

 . البيئة نحو سموكيم يوجو الذي البيئي الخمق اكتساب عمى المتعمم مساعدة −

 الخضراء بالبيئة العناية نحو المرغوبة البيئية االتجاىات وتنمية القيم اكتساب عمى المتعمم مساعدة −
 . وحمايتيا

 . بشأنيا القرار اتخاذ عمى والقدرة مواردىا وتنمية وصيانتيا بيئتيم لتطوير الالزمة الميارات المتعمم إكساب −

 . البيئة لعامل جذورىا تمتد التي والسياسية االجتماعية والقضايا الصحية النواحي عمى التأكيد −

 . الصحيحة البيئية القرارات واتخاذ المختمفة البيئية بالنواحي المتعمقة البحوث إجراء عمى الباحثين تشجيع −

 مع لمتعامل مقبولة سموكية أنماط تكوين عمى تقدًما األقل المجتمعات فى والجماعات األفراد مساعدة −
 . البيئة

  خضساء بيئة لتكويً الرتبية أٍنية -4
 منذ وذلك اإلقميمي, والمستوى العالمي المستوى عمى البيئية التربية مجال في عظيمة جيود بذلت لقد
 (:440: 4100, الودعاني)اآلتية لألسباب الحالي القرن أوائل حتى الماضي القرن سبعينيات

 البيئة لحماية الالزمة والميارات واالتجاىات والقيم المعرفة الكتساب فرد لكل الفرصة إتاحة −
 . وصيانتيا

 أجل من التعميمية العممية في نتائجيا وتطبيق البيئية التربية مجال في والدراسات البحوث تشجيع −
 .  الخضراء البيئة عمى لمحفاظ المتعممين تحفيز

 والتعميم الجامعي قبل التعميم بمراحل المختمفة الدراسية المناىج في البيئية المفاىيم تضمين −
 . الجامعي

 التعميم مجال في ستدر  التي والبرامج والمناىج العموم شتى في البيئية القضايا لدمج الجيود بذل −
 .المختمفة

 . الطالب جميع يدرسو البيئية التربية مجال في دراسي مقرر إعداد  −

 بكميات أثنائيا في أم الخدمة قبل سواء المعمم إعداد برامج في البيئية والتربية البيئية العموم إدخال −
 . العربية بالمنطقة التربية

 . البيئية والدراسات البيئية التربية عمى الخدمة أثناء في المعممين لتدريب تدريبية دورات تنظيم −

 التعميم مراحل جميع فى المدرسة قبل ما مرحمة في تبدأ مستمرة عممية البيئية التربية تكون أن −
 .النظامي وغير النظامي

  خضساء بيئة لتكويً الرتبية مبادئ- 5
 واالقتصادّية, والتاريخّية, الطبيعّية,: جميعيا جوانبيا في خضراء بيئة عمى التربية مبادئ تبرز

 (:4105 الجازي,)اآلتي خالل من والجمالّية, واألخالقية, والثقافّية, والسياسّية, والتكنولوجّية,
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 يجب ولكن عيشو, في ورفاىّية اقتصادّية تنمية إلى لموصول البيئة موارد استغالل إنسان أليّ  يحقّ  −
 .البيئّية النواحي ومراعياً  عشوائّي, يروغ منظماً  االستغالل ىذا يكون أن

 بالمقترحات أو العممّي, بالتخطيط ذلك كان سواء البيئة؛ مع التعامل أجل من العمميّ  الجانب اعتماد −
 .البيئّية المخاطر من لمتقميل والتوصيات

 عمى ويحرص المجتمع, في نافعاً  فرداً  يكون بأن استعداده ومستوى نفسو لإلنسان ذلك يعود −
 واجبٌ  البيئة حماية ولذلك وبيئتو, وبمجتمعو بو ُتضرّ  وأخطار أضرار من بو يحيط ما ويدرك مصمحتو,

 .المجتمع في فرد كلّ  عمى

 .جديًدا منيًجا البيئية التربية اعتبار −

 .الحياة مدى مستمّرةً  البيئّية الّتربية تكون أن مراعاة −

 .وحّميا البيئّية المشاكل تفادي في والدوليّ  يّ والقوم المحميّ  التعاون أىمّية عمى التأكيد −

 .التعميمية خبراتيم تخطيط في دور ليم ليكون البيئّية؛ الّتربية متعّممي تمكين −

 .نتائجيا وقبول القرارات الّتخاذ لممتعممين الفرصة إتاحة −

 .الحقيقّية وأسبابيا البيئّية المشاكل اكتشاف في المساىمة −

 .المعقدة البيئّية المشاكل حمول إيجاد في والميارة الّدقيق, كيرالتف عمى التأكيد −

 .البيئة لمعرفة ومختمفة كثيرة تعميمية وطرق متعددة تعميمّية بيئات استخدام −

 .السميمة االتجاىات تكوين −

 ( :2011جسعتلي،) خضساء بيئة حتكل اليت البيئية الرتبية مطتويات -6
 المدارس في البيئية التربية لبرامج ينبغي التي و البيئية لمتربية ةأساسي مستويات خمسة تمييز يمكن

 : وىي خضراء بيئة تحقيق أجل من تحقيقيا عمى تعمل أن
 :(4110,123,  سالم عيدة؛)البيئية والمشكالت بالقضايا الوعي مستوى: األول المستوى
  :األمورالتالية البيئية بالموضوعات الطالب وعي تنمية تتضمن

 .سمبية أو ايجابية بصورة البيئة عمى صغيرة كانت ميما اإلنسانية األنشطة تأثير مدى -

 اإلسراف والمخمفات, المنزلية النفايات مثل) البيئي اإلتزان عمى لإلنسان الفردي السموك تأثير مدى -
 (األشجار قطع التدخين, بالماء,

 المشكالت لحل أوالدولية المحمية الجيود عم الواحدة الجامعة نطاق عمى الفردية الجيود تضافر أىمية -
 . البيئية

 وضرورة والعالمية اإلقميمية البيئية المشكالت مع المحمية البيئية المشكالت ارتباط عن الطالب توعية -
 الكائنات كافة بو تعيش كبير منزل ىي األرضية الكرة وأن المشكالت ىذه لحل الشعوب بين التعاون
 أم عاجاًل  األخرين إلى ينتقل سوف أذى أو بضرر منيا أي يصيب وما وأجناسيا أنواعيا بكافة الحية
 .أجاًل 

 . البيئية واملشكالت بالكضايا البيئية املعسفة مطتوى: الجاىى املطتوى
 المتعمقة الخبرات اكتساب عمى الطالب لمساعدة البيئية بالمعرفة التعميمية مناىجيا تتضمن أن الجامعات عمى

 (: 65: 4102, الخوالده, العمري)مايمي عمى تحتوي يوالت بالبيئة
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 االنسان عمي تؤثر التي البيئية المشكالت أبعاد عمي لمتعرف الالزمة والمعارف المعمومات تحميل -
 . والبيئة

 المشكالت دراسة بمجال المختمفة المعرفة مجاالت من التمميذ عمييا يحصل التي المعمومات ربط -
 . البيئية

 .ونفاذىا الموارد ىذه استنزاف عمى وتأثيره الطبيعية لمموارد السيئ اإلستعمال ئجنتا فيم -

 .الراىنة البيئية المشكالت وراء تقف التي التاريخية الخمفية عمى التعرف -

 منيا واإلستفادة البيئة لحماية والدولية اإلقميمية و المحمية والمقترحات التجارب عمى التعرف -
 .يابتعديم أواإلقتراح

 البيئية والكيه واإلجتاٍات امليول مطتوى: الجالح املطتوى
 خالل من وذلك بيئتيم اتجاه ميوليم تنمية عمى تساعدىم التي المناسبة بالفرص الطالب تزويد تتضمن
 :Gakci&Oguz,2010))مايمي
 .عمييا والحفاظ البيئة لتحسين الطالب لدى المناسبة اإليجابية الميول تنمية −

 مما وحمايتيا مواردىا عمي والحفاظ البيئة مشكالت مناىضة نحو المناسبة االتجاىات تكوين −
 . بيئية أخطار من ييددىا

 الفريق بروح العمل خالل من البيئة حماية في والجماعية الفردية بالمسئولية اإلحساس تنمية −
 .البيئية المشكالت حل في الجماعية والمشاركة

 كانت ميما الحية الكائنات لكافة والحياة البقاء حق إحترام مثل اليادفة يئيةالب والقيم األخالق بناء −
 يوجو بشكل والعامة الخاصة الممكيات واحترام محتواياتيا, بكافة البيئة واحترام كبيرة, أو صغيرة
 .االستيتار وعدم بمسئوليتيم االلتزام نحو الطالب سموك

 األرض في لإلنسان ومتوازنة صحية بيئة مقخ في” وتعالى سبحانو الخالق” عظمة تقدير −
 .فييا واستخالفو

 البيئية املَازات مطتوى حتديد: السابع املطتوى
 (:010-011: 4105, عناقرة)فعمي بشكل البيئية الميارات تنمية عمى الطالب مساعدة يتضمن

 البيئي, والرصد داني,المي والعمل والتجارب, البحثية, المصادر من البيئية والمعمومات البيانات جمع −
  معينة بيئية مشكمة تشيد مواقع إلى زيارات أو رحالت خالل من واالستقصاء والتجريب والمالحظة,

. 

 واالستقصاء لمبحث المختمفة الوسائل واستعمال وتحميميا وتمثيميا وتصنيفيا البيانات تنظيم −
 .والعرض

 استيالكيا ترشيد أو الطبيعية, الموارد ةوتنمي أوصيانة البيئية, المشكالت لحل عمل خطة وضع −
 مع ونوعيتيا العمل إجراءات الخطة ىذه تتضمن بحيث واالستيالك, االستنزاف من وحمايتيا
 .ومكانًيا زمنًيا جدولتو

 مقترحة قوانين أو تعميمات أو نماذج صياغة ثم البيئية المشكالت دراسة من الحقائق استقراء −
 .حوليا
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 الرصد ىذا نتائج عمي بناءً  تنموية مشاريع وبناء البيئية والتجارب البيئي الرصد في دراسات تنظيم −

 : البيئية األنشطة في الفعمية المشاركة مستوى: الخامس المستوى
, الخوالده, العمري) العممية البيئية النشاطات في الفعمية المساىمة في لمطالب المناسبة الفرص إتاحة يتضمن
4102 :62 :) 

 .المشكالت ليذه الحمول اقتراح أجل من البيئية والدراسات والمراجعة االستقصاءات في ركةالمشا −

 مستوى عمى أم الفردي المستوى عمى سواء مواردىا وتنمية وصيانة البيئة حماية أنشطة تنظيم −
 .المجموعة

 متطمبات بين توازنال مستوى عمى تأثيرىا درجة حيث من البيئية واإلجراءات والقرارات البرامج تقويم −
 .البيئة عمى الحفاظ ومتطمبات اإلنسان

 .والمشاريع األنشطة في المشاركة −

  باجلامعات البيئية للرتبية عاملية مناذج: الجالح احملوز
 .بسيطاىيا املتخدة باملنلكة اجلامعات منوذج-أ

 في البيئية التربية قيقلتح االستدامة تضمين لضرورة الجامعات تنبيت بريطانيا المتحدة المممكة في 
 :يمي ما عمى التأكيد خالل من الدراسية برامجيا

 لتبادل واإلقميميين المحميين االقتصادية التنمية شركاء مع فاعمية أكثر استراتيجية مشاركة تطوير −
 .األخضر االقتصاد عمى والممارسات األفكار

 االقتصادية واآلثار الكوكبية الحدود عمى تركز أنيا من والتأكد االستدامة عن الحالية السياسات تحميل −
 .الموارد لندرة المتزايدة واالجتماعية

 .والمواطنة االستدامة عن إبداعية عامة توعية برامج تقديم −

 المحميين العمل ألصحاب األخضر واالقتصاد االستدامة عن الجودة عالية ميني تطوير برامج تقديم −
 .واإلقميميين

 عمى مجتمعيم في تعاوني بشكل لمعمل التدريس ىيئة وأعضاء لمطالب والتنمية مالتعم فرص خمق −
 .الخضراء المشاريع

 تمبي التي واإلدارية التقنية الميارات تطوير سبل عن لمبحث الجامعات مع العمل أصحاب اشتراك −
 لمتوظيف, ميةالمستقب واالحتياجات الحالية الميارات وتحديد األخضر, لإلقتصاد الناشئة المتطمبات

 .األخضر لالقتصاد فيميم في تسيم الجودة عالية عمل لميارات الطالب اكتساب أجل من والعمل

 الطالب لدعم السبل أفضل في لمنظر التوظيف ووكاالت الجامعة في التوظيف خدمات دور تفعيل −
 ,.Luna H) األخضر االقتصاد لمتطمبات تمبية كفاءاتيم لتعزيز فرص عمى الحصول في والخريجين

Martin S., 2012,3-10). 

 . األمسيكية املتخدة بالواليات اجلامعات منوذج-ب
( IGEN) األخضر لالقتصاد شبكة تشكيل عاتقيا عمى األمريكية المتحدة الواليات جامعات معظم أخذت

 المبادئ دمج عممية في وسريع فعال بشكل لممشاركة مينياً  التدريس ىيئة أعضاء لتنمية استراتيجي كمسار
 في القائمة والتخصصات المقررات من وواسعة متنوعة مجموعة في واالستدامة األخضر لالقتصاد األساسية
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 الطالب لتزويد األخضر, االقتصاد إلنشاء كبيرة دافعة قوة الجامعات ىذه لتصبح الجامعي, التعميم نظام
 القدرات من واالحتياجات والفرص التحديات عمى التعرف وكذلك مياراتيم, لتنمية لالستدامة األساسية بالمفاىيم
 لممجتمع محفز بمثابة الكميات ىذه لتكون الموارد, عمى يحافظ مستدام نظيف اقتصاد إلى لالنتقال الالزمة

 عن المجتمع, في االقتصادية المنافسة عمى وقادرة التعميم لفرص رائدة وقوة االقتصادية, ولمتنمية والشخصية
 : (Trident Technical College Climate Action Plan Fall,2011)يمي ما طريق

 .مستدام بمستقبل االلتزام بوضوح يظير جامعي حرم إنشاء −

 عمى تأخذ خضراء توجييية لجنة تشكيل عبر األخضر االقتصاد لدعم المطموبة والميارات المعارف تطوير −
 .االستدامة عن مالئمة جديدة برامج تطوير سييلوت القائمة الخضراء التعميمية البرامج تعزيز عاتقيا

 .الحراري االحتباس غازات من وتحد الطاقة استيالك من تقمل خضراء برامج وتنفيذ تطوير −

 .لمجامعة والخارجي الداخمي الصعيدين عمى المصمحة أصحاب مع باالستدامة الوعي تعزيز −

 .المخمفات تدوير إعادة قفري مثل الحاجة حسب الكمية داخل إضافية فرق إنشاء −

 والمجتمع والخريجين والموظفين التدريس ىيئة وأعضاء الطالب من لكل باالستدامة االلتزام صورة تعزيز −
 .المحمي

 اليجينة, والمركبات العضوي, السماد مجاالت في القائمة التعميمية البرامج في البيئية االستدامة دمج −
 .القائمة المناىج في" الخضراء" ودمج الطاقة, ءةوكفا إدارة وشركات الرياح, وطاقة

 .واالستدامة الخضراء األعمال في المستمر التعميم دورات توفير −

 اإلخالل غير من بالمجتمع لمنيوض  تؤدى خضراء بيئة أجل من التربية أن الباحث يستخمص سبق مما
 بيئية تربية خالل من الطبيعية واردالم من القادمة األجيال حقوق صيانة مع الطبيعية, الموارد بتوازن

 عمى الوسائل أىم باعتباره التعميم, من أوالً  تبدأ خضراء بيئة أجل من التربية عممية أساس وأن مستدامة,
 الدارسين وتمكين انسجاميا, يكفل بما الحياة وأنماط السموكيات, و والميارات, والمواقف, القيم, لتعديل اإلطالق

 التنمية تحقيق ثم ومن الخضراء البيئة تحقق لضمان وتقنيات ومعارف وقيم ميارات نم يمزم ما اكتساب من
 والتى التعميم في خضراء بيئة أجل من التربية لتحقيق توافرىا ينبغى التى المتطمبات فمن لذلك المستدامة,

 :يمي ما التربوية الرؤية تقديم عند بيا األخذ ينبغى
 .األخضر االقتصاد لمبادئ تغطيتيا يضمن بما جديدة تتوجيا التعميمية البرامج إعطاء −

 الطالب لتدريب الخاص والقطاع المحمي المجتمع مؤسسات مع جديدة شراكات إقامة عمى التشجيع −
 . الخضراء البيئة مجاالت في المينية بمياراتيم واالرتقاء

 من وغيرىا اإلنجميزية بالمغة واصلوالت المعمومات تكنولوجيا استخدام مثل العامة, الطالب ميارات تنمية −
 .الميارات

 متطمبات ضوء في التعميم لتطوير مختمفة بمدان في نفذت التي السابقة التجارب من الدروس استخالص −
 .الخضراء البيئة تحقيق

 الكفاءة من عالية مستويات إلى بيم لموصول التدريس ىيئة ألعضاء المقدمة التدريبية بالدورات االىتمام −
 . المصرية بالجامعات خضراء بيئة أجل من تربية إلى االنتقال لتحقيق الجيد التعميم عمى والقدرة الميارةو 
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 املصسية باجلامعات خضساء بيئة أجل مً للرتبية مكرتحة تسبوية زؤية: السابع احملوز
  السؤية أٍداف: أواًل

 بيئة أجل من لمتربية الالزمة ةالتربوي المتطمبات من مجموعة وضع إلى المقترحة الرؤية تيدف 
 المصرية بالجامعات خضراء
 .جديداً  منيجاً  خضراء بيئة أجل من التربية اعتبار -1
 .الحياة طول مستمرة تربية خضراء بيئة أجل من التربية اعتبار -2
 .خضراء بيئة أجل من التربية يعزز الدراسية واألنشطة لممناىج عام إطار وضع -3
 خضراء بيئة أجل من التربية تعزز جامعية يستدر  طرق تفعيل -4

  السؤية ميطلكات: ثاىيًا
 :التالي النحو عمى عرضيا يمكن المنطمقات من مجموعة عمى الرؤية تقوم
  .التخصصات كافة في المجتمع أبناء إعداد بيا المنوط األكاديمية المؤسسة ىى الجامعة (1
 البيئة مع لمتعامل لمطالب الالزمة والميارات التجاىات,وا الميول, المتعمم إكساب أداة ىي التربية (2

 .الخضراء
 وأفراد, المجتمع صحة عمى الُمحافظة نحو الطالب سموك لتعزيز أداة خضراء البيئة عمى التربية (3

 الكوارث من المجتمع وحماية ,ونوعيتيا الحياه جودة وتحسين ,الطبيعّية الموارد عمى والُمحافظة
 .البيئّية

 حمول إيجاد في ولمساعدتو, المستمر لمتعمم, والميارة بالمعرفة الطالب تزويد إلى تستند تربوية سفةفم (4
 .واالقتصادية, واالجتماعية, البيئية لقضاياه جديدة

 البيئة مع التعامل أجل من العمميّ  الجانب عمى تعتمد والتي ,خضراء بيئة لتكوين االتربية مبادئ (5
 . جديداً  منيًجا خضراء بيئة أجل من بيةالتر  واعتبار ,الخضراء

  السؤية عنل خطوات: ثالجًا
 دراسة خالل من المصرية بالجامعات خضراء بيئة أجل من لمتربية التربوية الرؤية إلى التوصل تم 
 تجربة ومنيا, العالمية بالجامعات البيئية لمتربية العالمية التجارب وبعض, الخضراء البيئة لمفيوم تحميمية

 :الخطوات وفق السير تم وقد, األمريكية المتحدة الواليات وتجربة بريطانيا المتحدة مممكةال
 الحفاظ في والشباب المؤسسات, ودور, عمييا الحفاظ وأىمّية, الخضراء البيئة مفيوم عمى الوقوف -0

 . خضراء بيئة تكون التي االستدامة لمبادئ الجامعة تحقيق وسبل عمييا,

 ومستوياتيا,  وأىميتيا, وأىدافيا, وفمسفتيا, خضراء, بيئة أجل من التربية فيومم عمى الوقوف -4
 .  ومبادئيا

 المممكة تجربة ومنيا العالمية, بالجامعات البيئية لمتربية العالمية التجارب بعض وتحميل دراسة -2
 الحالية الرؤية بناء في منيا االستفادة أجل من األمريكية المتحدة الواليات وتجربة بريطانيا, المتحدة

 . المصرية بالجامعات خضراء بيئة أجل من البيئية لمتربية التربوية الرؤية وضع -2
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 . املصسية باجلامعات خضساء بيئة أجل مً البيئية للرتبية املكرتحة الرتبوية السؤية حماوز: زابعًا
 . املصسية اتباجلامع خضساء بيئة أجل مً البيئية للرتبية جديدة تسبوية فلطفة -1

 ضوء في تتبمور كما إليو, تنتمى الذى بالمجتمع الجامعة لعالقة شاممة رؤية إلى الفمسفة تمك تستند
 قومية عمل خطة أسس وتضع والسياسية, واالقتصادية, االجتماعية, األوضاع عن تعبر بيئية استراتيجية
 .المختمفة المستويات في التربية بينيا من متعددة ميكانيزمات خالل من البيئية المشكالت لمواجية

 واضح أساس من المصرية بالجامعات خضراء بيئة أجل من التربية تعزز التى التعميم فمسفة وتبنى
 بمشكالت الجامعة ارتباط يعمق أن شأنو من وىذا والمجتمع الجامعة بين التفاعل استمرار تأمين وىو

 . واألكاديمية العممية الصفوات بين وتبادليا لمعموماتا انتقال وقنوات طرق يؤمن وأن االجتماعي, الواقع
 وعى لتنمية تعميمية تربوية خدمة تقديم في الجامعة دور عمى المحافظة إلى التعميم فمسفة تسعى كما
 البيئة عمى القائم والمجتمعي الجامعى االقتصاد تطوير في استخداميا وكيفية, البيئية بالمشكالت الطالب

 . بالمجتمع النيوض في ياالستخدم الخضراء
 .املصسية باجلامعات خضساء بيئة أجل مً البيئية الرتبية تعصش وأىشطة مياٍج حمتوى -2

 عمى يعتمد, تعميمي بناء وضع تتضمن مناىج منظومة ببناء خضراء بيئة أجل من التربية تعزيز يتم -
 القضاء وبطرق بيا الطالب وعى يةلتنم تربوية معالجة تقديم وكيفية, بالمجتمع البيئية المشكالت سرد

 .عمييا

 .الطاقة استيالك من تقمل خضراء برامج وتنفيذ تطوير -

 . عمييا والحفاظ البيئة لتحسين الطالب لدى المناسبة اإليجابية الميول تنمية -

 واالقتراحأ منيا واإلستفادة البيئة لحماية والدولية اإلقميمية و المحمية والمقترحات التجارب عمى التعرف -
 بتعديميا

 . البيئية المشكالت دراسة بمجال المختمفة بالمقرارات الطالب عمييا يحصل التي المعمومات ربط -

 البيئي والرصد الميداني والعمل والتجارب البحثية المصادر من البيئة عن ومعمومات بيانات تقديم -
 . معينة بيئية مشكمة تشيد مواقع إلى زيارات أو رحالت خالل من“ واالستقصاء والتجريب والمالحظة

 لكافة والحياة البقاء حق إحترام مثل اليادفة البيئية والقيم األخالق ببناء تيتم بالجامعة مقررات إدخال -
 .اإلنسان حقوق واحترام كبيرة أو صغيرة كانت ميما الحية الكائنات

 المخمفات دويرت إعادة فريق مثل الحاجة حسب الكمية داخل إضافية فرق إنشاء -

 واالستدامة الخضراء األعمال في المستمر التعميم دورات توفير -

 تمبي التي واإلدارية التقنية الميارات تطوير سبل عن لمبحث الجامعات مع العمل أصحاب اشتراك -
 األخضر لإلقتصاد الناشئة المتطمبات

 المحميين العمل ألصحاب األخضر دواالقتصا االستدامة عن الجودة عالية ميني تطوير برامج تقديم -
 . واإلقميميي

  الجامعة محيط في الجماعية الفنية األعمال عمى التركيز -

 . ببيئتو الطالب لربط الطبيعية المحمية البيئة خامات استخدام -

 .البيئة تحسين في نافعة تجارب في الطالب دمج -
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 .الجامعة بيئة لخدمة الفنية بالموحات الجامعة لتجميل طالبية أنشطة الطالب تنظم -

قميمية, محمية, فنية مسابقات في الطالب إشراك -  ترسيخ عمى يساعد مما بالبيئة تعني وعالمية وا 
 .الطالب عند البيئة حماية مفيوم

 .البيئة وصحة بالنظافة الميتمين لمطالب تشجيعية جوائز تقديم -

 .الخاصة طالبال اىتمامات من جزءا الطبيعية البيئة حماية تعتبر -

 .لمطالب وجاذبو صالحة الطالب فييا يعيش التي االجتماعية البيئة -

 والخريجين والموظفين التدريس ىيئة وأعضاء الطالب من لكل باالستدامة االلتزام صورة تعزيز -
 .المحمي والمجتمع

 البرامج وتحديث تطوير عبر الخضراء, البيئة مبادئ تغطي جديدة توجيات التعميمية البرامج إعطاء -
 في الضعف نقاط تحديد عبر األخضر, االقتصاد لمبادئ تغطيتيا مدى عمى لموقوف وتقييميا القائمة
عطاء القوة, نقاط وتعزيز لمعالجتيا, القائمة والتخصصات المقررات بجميع الكتب  جديدة توجيات وا 
 .ومتخصصين وفنيين خبراء بإشراف وذلك لمبرامج

 أصحاب تحديد طريق عن الخاص, والقطاع المحمي المجتمع مؤسسات مع جديدة شراكات تعزيز -
جراءات الزراعية, الخاص القطاع شركات وممثمي والمستثمرين األعمال ورجال المصالح  مشاركتيم وا 

 الدراسية المؤىالت لتطوير والتخطيط ومراجعتيا, التعميمية,ومراقبتيا البرامج تصميم مراجعة في
 .خضراء بيئة أجل من التربية متطمبات يمبي بما وأىدافيا,

 أثناء الطالب لتدريب المحمي المجتمع مؤسسات مع بالتعاون نموذجية تدريب مراكز بإنشاء االىتمام  -
 المختمفة المجاالت في والذىنية والمعرفية المينية بمياراتيم لالرتقاء الصيف فترة وخالل الدراسي العام

 :يمي ما عمى قادرين ليكونوا

 حيث من الحيوية, الكتمة وطاقة المائية والطاقة الرياح وطاقة الشمسية الطاقة من الستفادةا ✔
 وتخزينيا, تتطمبيا, التي واألجيزة والمنشآت منيا, االستفادة وكيفية منيا, المستفاد الكمية
 .نظيفة خضراء بيئة يحقق بما أخرى, صورة إلى وتحويميا ونقميا,

 في المتاحة الري مياه مصادر من لالستفادة لمبيئة مالئمة قنياتلت الجامعة طالب استخدام ✔
 .بكفاءة الحقمي والصرف الري أنظمة إدارة الجافة, وشبو الجافة المناطق

 .الطاقة عمى ومحافظة لمبيئة آمنة بطريقة المعدات وصيانة واختيار تشغيل ✔

 الطاقات من االستفادة ضمنوي البيئة يالئم بما المباني وتوجيو تصميم عمى الطالب تدريب ✔
 .المتجددة

 في المحرز تقدميم مدى لمتابعة لجان وتشكيل واالنتقالية العامة الطالب ميارات بتنمية االىتمام زيادة -
 لمطالب المتنوعة المستمر التقويم أساليب استخدام مع المعمومات, تكنولوجيا باستخدام الذاتي التعمم
 :يمي ما في المكتسبة معموماتيم وكمية العممية مياراتيم وىمست لقياس الدراسي العام أثناء

 .كتابة أو شفاىة الظواىر وتفسير المعمومات, عرض ✔

 البيانات عرض في المناسبة والبصرية السمعية الوسائل استخدام عمى الطالب تدريب ✔
 .والمعمومات
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 .المجموعات سموك وتفيم فريق ضمن العمل ✔

  الخارجية البيئة مشروعات إدارة في األساسية مياراتال الجامعة طالب اكتساب ✔

 .البيانات وعرض وتحميل النصوص, كتابة في اآللي الحاسب الجامعة طالب استخدام ✔

 .المينة مجال في المتخصصة اآللي الحاسب تطبيقات الجامعة استخدام ✔

 .والتواصل توالبيانا المعمومات عمى لمحصول المعمومات تكنولوجيا الجامعة استخدام ✔

 .بالمينة المتصمة ومياراتو معموماتو لتطوير والمستمر الذاتي التعمم قدرات إظيار ✔

 .مرض بشكل المجموعات قيادة ميارات إظيار ✔

 تدريبية مراكز إعداد طريق عن التدريس, ىيئة ألعضاء المقدمة التدريبية الدورات تعزيز ✔
 استخدامات مثل مجاالت في كفاءاتيم وتطوير بيملتدري الالزمة والمعدات بالتقنيات وتجييزىا
عادة الحيوية, الكتمة وطاقة الرياح وطاقة الشمسية الطاقة  استخدام وكفاءة المخمفات, تدوير وا 
 من وغيرىا المستدامة, الزراعية والممارسات التموث, من عمييا ويحافظ البيئة يالئم بما المياه

 .المجاالت

 أجل من التعميم مجال في مختمفة بمدان في نفذت التي السابقة ربالتجا من الدروس استخالص ✔
 المحصمة, المعمومات ونشر نتائجيا وتقييم التجارب تمك إحصاء طريق عن األخضر, االقتصاد

 بما منيا واالستفادة الوطنية, السياسات في لمتعميم الجديدة الرؤية ىذه دمج من يمكن بما
 .المحمية وبيئتو المجتمع ظروف مع يتناسب

 وحماية المجتمع حماية وبالتالي البيئة حماية في المسئولية تحمل في بدوره الطالب وعى تنمية ✔
 حرق نسبة تقميل خالل من وذلك الحياة تيدد التي السامة االنبعاثات خطر من القادمة األجيال
 الحراري حتباساال زيادة في األكبر الخطر يشكل الذي الكربون أكسيد ثاني يصدر الذي البترول
 استيالك ترشيد خالل من واحدة يدا فمنقف.. األفراد صحة بذلك ييدد مما األوزون طبقة وثقب
 . الطاقة

 المستدامة التنمية لتحقيق الجامعات وطالبات طالب خالل من الواعي البيئي السموك ثقافة نشر ✔
 .األخضر االقتصاد وتنشيط

  املصسية باجلامعات خضساء بيئة أجل ًم البيئية الرتبية لتعصيص تدزيظ طسم -3
يجاد, المختمفة البيئية القيم لترسيخ الطالب بين مناظرات إجراء -  . البيئية لممشكالت حمول وا 

 لمنيوض استغالليا وسبل, ليا حمول إيجاد وكيفية البيئية المشكالت حول بحوث عمل إلى الطالب دعوة -
 .المجتمعي باالقتصاد

 بالمشكالت ربطو في األساسي التعميم مرحمة طالب واتجاىات ميول مع تتناسب التى الوسائل استخدام -
 .البيئية

 التموث لقياس الطالب يستخدميا الجامعة داخل بيا خاصة ومعامل التكنولوجية األجيزة الجامعة توفر -
 . البيئي

 المشكالت الستغالل معيا التعاون أجل من لمجامعة المجاورة المحمى المجتمع مؤسسات مع التعاقد -
عادة البيئية  .اقتصادياً  بالمجتمع النيوض أجل من مخمفاتيا تدوير وا 
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  املكرتحة السؤية تيفير آليات: خامطًا
 مستدامة تنمية لتحقيق تفعيميا وسبل الخضراء البيئية التربية عن الكميات بجميع ثابت مقرر وضع -

 .بالمجتمع

 المماشي بتظميل بالجامعة حرارية جزر تكوين أجل من ميميةتع تربوية عمل فرق في الطالب إشراك -
 .المشاة وممرات األلية المركبات طرق بين الفصل ومراعات, األسفمت مساحات وتقميل, السيارات ومواقف

  خالل من خضراء بيئة إلى الجامعية البيئة بتحويل تيتم بالجامعة كشفية فرق تكوين -

 ذات نوعيات إلى والميكانيكية الكيربائية واألجيزة األنارة وحدات ييرغت في الجامعة داخل الطالب إشراك ●
 بالطاقات الكيرباء لتوليد محطة بعمل بالجامعة الشمسية الطاقة من واالستفادة, عالية كفاءة

 المياه لتسخين وأجيزة, الشمسية الخاليا بوحدات المزودة لمشوارع األنارة أعمدة وتركيب, المتجددة
 .اإلنارة وحدات وقفل تشغيل في لمتحكم االستشعار منظومة وتركيب, لشمسيةا بالطاقة

 الصحية األجيزة وتغيير, التربية رطوبة بةنس في لمتحكم مستشعرات عمل مع بالتنقيط الري استخدام ●
 لقياس أجيزة وتركيب والحنفيات لممواسير الدورية بالصيانة واالىتمام عالية, كفاءة ذات نوعيات إلى
 .الري عممية في منيا واالستفادة بتجميعيا التربة عمى األمطار مياه جريان من والحد, المياه بتسر 

 التشطيب ومواد أدوات استخدام, المباني جميع لتشمل بالجامعة األسطح زراعة عممية بتطوير االىتمام ●
 ذات أماكن في إال عةالجام داخل التدخين لمنع استراتيجيات عمل, المزدوج الزجاج مثل الكفاءة عالية

 .المباني داخل الضارة الغازات نسبة لقياس أجيزة وعمل, لمتدخين تخصيصيا يتم, قياسية مواصفات

 وتدويرىا لفرزىا والمعادن والبالستيك والزجاج الورق مثل الصمبة النفايات لفرز صناديق توزيع ●
 .بأىميتيا توعوية حمالت وعمل منيا لالستفادة

 الحافالت توفير عمى العمل مع, الجامعة مواقع من قريبة والكبيرة الصغيرة افالتلمح محطات عمل ●
 المشي تشجيع مع, ليا ميزات بعمل carpool, البديمة بالطاقات تعمل التي الخدمية والمركبات

 وتخصيص, لمصيانة وأماكن, الموقع عمى موزعة محمية مواقف من خدماتيم بتوفير الدرجات وراكبي
 .ليم ومظممة أمنة ممرات

 مع,  الحراري العزل في العالية الجودة ذات والمواد بالبيئة الضارة غير والمواد المحمية المواد استخدام ●
 . الطبيعية األسمدة استخدام

عداد المناىج بتطوير االستدامة وتطبيقات بأىمية الطالب توعية عمى العمل ●  والدورات العمل ورش وا 
 .العممية حوثوالب المتخصصة التدريبية

 من االستدامة عممية في والموظفين الدريس ىيئة وأعضاء طالب من الجامعي الحرم مستخدمي مشاركة -
 .المباشرة واالجتماعات والمقاءات االستبيانات خالل

عداد بالجامعة لمبيئة االستدامة استراتيجيات تحقيق وتقييم بدراسة يقوم البيئية لالستدامة أنشاءمكتب -  وا 
 .المجال ىذا في الجامعة تقدم ومتابعة والتوصيات طالخط

 : املكرتحة السؤية تيفير معوقات: ضادضًا
 خضراء بيئة عمى التربية تحفز لجامعات المصرية الجامعات لنقل استراتيجية خطة وجود عدم -

 الخضراء البيئة عمى التربية ألىمية رؤيتيا في بالجامعة القائمة الرؤية قصور -
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 .الرؤية تنفيذ أىمية من يقمل الذي األمر الطالب عمى وكثرتيا الجامعية قرراتالم تكدس -

 . الرؤية تمك لتطبيق الجامعة قبل من الالزم التمويل ضعف -

 املساجع

  العسبية املساجع: أواًل

لتجارب منتقاه  (. األبعاد االستراتيجية إلعادة التدوير في تعزيز فمسفة التسويق األخضر استعراض3122البكري, ثامر) −
(, كمية اإلدارة واالقتصاد, 34)8, مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصاديةمن شركات ودول مختمفة, 

 . :3-:جامعة تكريت, عمان , األردن, 
(. االقتصاد األخضر المفيوم والمتطمبات في 3125جمال الدين, نجوى يوسف؛ أحمد, سمير أكرم؛ حسن, محمد حنفي) −

 (, القاىرة.4, )مة العموم التربويةمجالتعميم, 
, الممتقى الدولي السنوى لمبحث العممى(. التربية عمى احترام البيئة كحق من حقوق األجيال القادمة, 3129حسين, نوارة) −

 م, مركز جيل لمبحث العممي, لبنان. 3129-8-25-24التربية عمى المواطنة وحقوق اإلنسان, 
ر السموك البيئي الواعي لمطالب الكويتيين في دعم التنمية المستدامة وتنشيط االقتصاد ( دو 3127) الحوال, سعاد فيد −

كمية  -, إدارة األعمالرسالة ماجستير غير منشورةاألخضر )دراسة تطبيقية عمى طالب جامعة الكويت(, 
 جامعة القاىرة. -التجارة

داء البيئى واالجتماعي دراسة ء في تحقيق االستدامة لآل(. دور استراتيجية اإلنتاجية الخضرا3128داود, فضيمة سميمان) −
, المركز القومى مجمة العموم االقتصادية واإلدارية والقانونية(, 3)2ميدانية في شركة الحفر العراقية, 

 لمبحوث, غزة,
د لمدراسات مجمة االجتياالتمويل األخضر كتوجو جديد نحو بيئة خضراء,  ع(. مشاري3131زينب, حمدي,وأسماء, سمكة) −

 .695-678(, المركز الجامعي لتمنغست, 2):, القانونية واالقتصادية
حداث التنمية المستديمة, 3124سالمى, رشيد ) − مجمة شؤون (. دور الضريبة الخضراء في تمويل نفقات الموازنة العامة وا 

 (, المركز اليمنى لمدراسات االستراتيجية, القاىرة. :5) 28, مصر
(, المؤسسة العربية لالستشارات 56, )مجمة عالم التربية(, التناول المعرفي لمتربية البيئية لمطفل, 3125ب)سميم, العاي −

 العممية وتنمية الموارد البشرية, القاىرة.
, رسالة ماجستير(. المناطق الخضراء وتحسين بيئة المواقع العمرانية األحياء السكنية في حمب, 3118شعبانى, عائشة ) −

 ليندسة المعمارية, جامعة حمب, سوريا.كمية ا
(, جامعة زيان 22, )مجمة آفاق لمعموم(. المبانى الخضراء مدخل استراتيجى لمستقبل مستدام, 3129طواىرية, منى) −

 عاشور الجمفة, الجزائر.
ؤسسات التعميم (. التربية البيئية ودورىا في التنمية المستدامة دراسة ميدانية بم3124طويل, فتحية, وغربي, عمى) −

, كمية العموم االنسانية واالجتماعية, جامعة محمد خضير, بسكرة, رسالة دكتوراهالمتوسط بمدينة بسكرة, 
 الجزائر.

 , الدليل اإلرشادى لؤلبنية الخضراء, فمسطين.المبانى الخضراء(. 3121عديمي, أحمد ) −
 , دار الخمدونية لمنشر والتوزيع, الجزائر. البيئة المسئولية الدولية عن حماية(. 3121العشماوى, صباح) −
, وزارة األوقاف والشئون مجمة الوعي اإلسالمي(. االقتصاد اإلسالمي األخضر, 3125عالم, عادل عبد الرشيد)  −

 .91-66(, الكويت, 6:2اإلسالمية, ) 
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, والمحاسبة االقتصادمجمة في مصر,  : مؤتمر نحو رؤية لمتنمية الخضراء (.البيئة3125عمارة, إبراىيم المتولي) −
 (, نادى الجارة, مصر.764)

مجمة الدراسات (. الثقافية البيئية لدى طمبة كمية التربية في جامعة اليرموك, 3124العمري, عمى, و الخوالده, سالم) −
 . 71-41(, جامعة السمطان قابوس, عمان, 3)8,التربوية والنفسية

(. مستوى المعرفة البيئية واالتجاىات نحو البيئة لدى الطالب األردنيين 3127عناقره, جازم رياض سميمان) −
(, القاىرة, 3, )مجمة العموم التربوية والسعوديين في ضوء بعض المتغيرات المجتمعية, دراسة مقارنة,

9:-239 . 
(. وحدة تعميمية مقترحة في المفاىيم البيئية المرتبطة بمناىج الجغرافيا وفقا لحاجات تمميذات المرحمة 3112عيدة, بار ) −

, كمية التربية لمبنات, جامعة الممك عبد رسالة دكتوراه غير منشورةالمتوسطة بالمممكة العربية السعودية, 
 العزيز, جدة. 

(, :2, )مجمة المنار لمدراسات القانونية واإلداريةبات التنمية المستدامة, (. الجبايات الخضراء ومتطم3128غالى, مراد) −
 رضوان العتيبي, مصر. 

مقدم في فعاليات الممتقى الحفاظ عمى األنسان والبيئة, بحث  فىات الخضراء وأىميتيا ح(. المسا3122غربي, عمى ) −
, جامعة منتوري قسطنطينة, والترجمة الوطني حول البيئة والمجتمع, مخبر عمم االجتماع االتصال لمبحث

 الجزائر . 
(. منتدى دولي حول " التنمية بالمشاركة وتسوية النزاعات 3122المجنة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا األسكوا ) −

 م, بيروت لبنان.3122نوفمبر,  35-34مسار االنتقال الديمقراطي والعدالة االجتماعية, 
مجمة (. إدارة البيئة الخضراء والتنمية المستدامة دراسة استطالعية في مجمع أسواق الشورجة, :312محمد, رجاء جاسم) −

 (, المركز العربي لؤلبحاث والدراسات اإلعالمية, القاىرة.2, ) العربي لمدراسات واألبحاث
مسية في المناطق م(. حساب كمفة إنشاء مزرعة تدار بالطاقة الش3123محمد, سيام كامل , و جاسم, عماد حمدي ) −

 (,. دمشق.3) 39, مجمة جامعة دمشق لمعموم الزراعيةالنائية, 
 الحكمة مجمةوالتنمية المستدامة,  المدرسية في حماية البيئة (. مدى فاعمية النوادي الخضراء3127مزيود, أحمد ) −

 (, مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع, الجزائر.9, )والنفسية التربوية لمدراسات
 , الدار العربية لمنشر والتوزيع, مصر. بية البيئيةالتر (. 3116مطاوع, إبراىيم عصمت محمد) −
, رسالة دكتوراه(. عمران األلفية الثالثة في مصر بين فكر العولمة, وثقافة االستدامة, 3123المعداوى, أحمد الطنطاوي) −

 كمية التربية, جامعة المنصورة.
, تقرير ألراضي والمياه في العالم لؤلغذية والزراعةحالة الموارد من ا(. 3122منظمة األغذية و الزراعة لؤلمم المتحدة ) −

 موجز, إدارة النظم المعرضة لمخطر, روما .
, البند الخامس من 213, الدورة التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء(. 3124منظمة األمم المتحدة ) −

 .33 -27جدول األعمال, جنيف, 
ة معمومات أساسية لممشاورات الوزارية, الدورة السادسة والعشرون لمجمس اإلدارة , ( ورق3122منظمة األمم المتحدة) −

, المنتدى البيئي الوزارى العالمي, الفوائد والتحديات والمخاطر المرتبطة باإلنتقال إلى االقتصاد األخضر
 فبراير , البند الرابع )ب( , من جدول األعمال المؤقت . 35-32نيروبي 

(. تقويم محتوى منيج العموم لمصف الرابع االبتدائي في 3129مى محمد فواز, و محمد, تمام إسماعيل)الودعانى, لي −
(, رابطة التربويين العرب, 5:, )مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفسضوء أىداف التربية البيئية, 

 مصر.
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