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 مسخخلص البدث:

ٖى ُىد ألادواز السبِظُت التي جؤدحها مخخلٙ وطابل  تهدٖ َرٍ الدزاطت إلى الٛى

ُت البُئُت، وذل٣ الم والاجـا٤ في الخُى في ًل الخوىزاث الخاؿلت في ج١ىىلىحُاث  ؤلُا

الم  الم والاجـا٤، وجىؿلذ دزاطدىا إلى ألاَمُت الٜـىي اإلاسحىة مً وطابل ؤلُا ؤلُا

والاجـا٤ والخ١ىىلىحُاث الخدًثت في خماًت البِئت ؤوال، وفي التربُت والخثُٜٙ البُئي، 

 مً ؤحل ُالم خا٤ مً ألاكساز البُئُت.

الم ؛ت البُئُت: الثٜاٗكلماث مفخاخيتال ُت البُئُت وؤلُا  ؛الخ١ىىلىحُا والبِئت ؛الخُى

الم والبِئت  .ج١ىىلىحُا ؤلُا

Abstract: 

This study aims to stand at the main roles that various media outlets 

and communication play in environmental awareness, in light of 

developments in information and communication technologies, and our 

study has reached the desired maximum importance of media and 

communication and modern technologies in protecting the environment first, 

and in environmental education and education, For a world free from 

environmental damage.  

Keywords: Environmental Culture ; Environmental Awareness and Media ; 

Technology and Environment ; Information and Environmental Technology 
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  : ملذمت

ُت والثٜاٗت البُئُت ُامالن ؤطاطُان ًدٞز ؤلاوظان ب٘للهما ؤهه  حِد الخُى

 ٙ خٛى ال٢ابً ال٘اُل واإلاؤزس في ال١ُان البُئي، وؤهه حصء ال ًخجصؤ مً َرا ال١ُان، ٍو

الٛخه بالبِئت، ٟما  ُت وؼاهه ُو ُخظـً اطخٔال٤ ال٘سد للبِئت مّ اإلاداٌٗت ُليها ُلى هُى

خباز جخمثل َرٍ الِالٛ  بِحن الُا
ً
ا إلاا ٗيها مـلخخه، آخرا َس ت في مدي ٛدزجه ُلى جوٍى

الم، ولألطٙ ٌِخبر ؤلاوظان الِىـس ألاطاس ي في الخلىر  ُىامل الثٜاٗت والتربُت وؤلُا

 
ً
اُال  ٗو

ً
 ؤطاطُا

ً
 ُىـسا

ً
البُئي الخاؿل ُلى طوذ ألازق، ٟما ًم١ً له ؤن ٢ًىن ؤًلا

 في خماًت َرٍ البِئت وجىمُتها.

 إلاشكاليت:طرح  

ُت البُئُت، وبها ١ًظب ال٘سد الثٜاٗت  ًم١ً ؤن وظمي التربُت البُئُت بالخُى

البُئُت والتي حِىد باإلًجاب إلى الخ٘اي ُلى البِئت، وجهدٖ بالتربُت البُئُت إلى إٟظاب 

باز اإلاِاٖز واإلاهازاث، مً خال٤ مِاٌؼت  ٠ل ؤٗساد اإلاجخمّ مً وظاء وزحا٤، وؤه٘ا٤ ٟو

ُاث اإلاسحىة واإلاِامالث اإلاسحىة اججاٍ البِئت وجدظ ع مؼ١التها، وإٟظابهم الظلٟى

 .البِئت

ُت البُئُت في اإلاجخمّ هجد  ومً الىطابل التي حظىد لها مهمت الخثُٜٙ والخُى

الم والاجـا٤ بمخخلٙ ؤهىاُها، والتي حِٖس الُىم جوىزاث مرَلت هسؤث  وطابل ؤلُا

الم والاجـا٤، ٟبروش  را ُلى ج١ىىلىحُاث ؤلُا ؤلاهترهذ وألاحُا٤ الجدًدة للخ١ىىلىحُا، ٟو

م ٠ل  ا مً اليؼاهاث، وبٓس حَر ٝ، وحِلُم ٓو مُت مً ججازة وحظٍى اهدؼاز الخِامالث الٛس

حر ٠اُٗت، وؤن  ُت والثٜاٗت البُئُت ال جصا٤ كئُلت ٓو َرا وذاٞ ٗالجمُّ ٌِلم ؤن الخُى

ى  ما حِلىا وظعى مً خال٤ ال١سة ألازكُت حِاوي بـدٚ مً مخخلٙ آلاٗاث البُئُت، َو

الم والاجـا٤ بما ٗيها  َرٍ الدزاطت إلى البدث ًُ ألادواز التي حظىد إلى وطابل ؤلُا

ٖى  ُت البُئُت، والٛى ىن، وؤلاهترهذ" في مجا٤ الخثُٜٙ والخُى "الجسابد وؤلاذاُت والخلٍ٘ص

الم والاجـا٤ في وؼس الثٜاٗت  ُىد مدي اطخخدام الخ١ىىلىحُاث اإلاخوىزة في ؤلُا

الم والاجـا٤  البُئُت، وبِبازة ؤخسي َل ؤن الخوىز الخ١ىىلىجي اإلارَل في وطابل ؤلُا

ُت بٜلاًا البِئت وبالخالي جدُٜٝ خماًت  ًؤدي باللسوزة إلى جوىز"الثٜاٗت البُئُت" والخُى
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اهاث وجددًاث الخدىالث  ت َز ػاملت للبِئت كد ٠ل ال٢ىازر وآلاٗاث، لىـل إلى مِٗس

 ُلى خماًت البِئت.ال١بري في الِالم 

 :دور وسائل إلاعالم والاجصال في وشر الخوعيت  والثلافت البيئيت -1

جٜىم البِئت الُىم بجرب اَخمام الدازطحن والباخثحن في الخخــاث الِلمُت 

اإلاخخل٘ت ؤٟثر مً ذي ٛبل، باإلكاٗت إلى اَخمام الدو٤ واإلاىٌماث الدولُت، ولِل اإلادٞس 

بل الدو٤ واإلاىٌماث ؤلاٛلُمُت ما ؤٟدجه البدىر والدزاطاث السبِس ي لهرا الاَخمام مً ٛ

في الِلىم ٠اٗت ًُ ألاكساز التي لخٜذ بالبِئت هدُجت للظلٞى الخاهئ لإلوظان ججاٍ 

(، ومً َىا بدؤ ًبرش الدوز 116، ؾ 2007الوبُِت )بىزوي دًُ٘د، جس: َاوي خداد، 

ل الظلٞى هدى البِئت، وبدون ػ٣ التربىي في وؼس الىعي البُئي بحن ألاٗساد، بهدٖ حِدً

ٗئّن التربُت هي الٜادزة ُلى إخدار َرا الخٔحر لدي ال٘سد، خُث حِخمد في جدُٜٝ 

ؤَداٖ التربُت البُئُت ُلى هخابج الدزاطاث البُئُت في الخخــاث ٠اٗت، ومنها جىولٝ 

)ُـام التربُت هدى جصخُذ اإلا٘اَُم البُئُت وجىحُه ألاٗساد هدى الخ٘اي ُلى البِئت 

(، ول٢ي جؤدي دوزَا الِ٘ا٤ ًجب ؤن حظخخدم ٠اٗت 10، ؾ1979ُبد اللوُٙ،

الم التي جخمحز  مؤطظاتها في جدُٜٝ الىعي البُئي، ومً بحن َرٍ اإلاؤطظاث وطابل ؤلُا

دزة  بٜدزتها ُلى وؼس الىعي البُئي بحن ؤٗساد اإلاجخمّ بما جمخل١ه مً جٜىُاث خدًثت، ٛو

ذ ذاجه )ُبد السشاٚ الدلُمي وخمُد ُلى الىؿى٤ إلى الٜواَ ألاو  طّ مً اإلاجخمّ في الٛى

ُت 113، ؾ2002حاُد مدظً،  حزة ألاطاطُت في مجا٤ الخُى الم الٟس ِد ؤلُا (، وَُ

والتربُت البُئُت، خاؿت بِد ج٘اٛم مؼا٠ل البِئت في الِالم خُث ؤؿبدذ الخاحت 

ُت اإلاجخمّ بؼسابده اإلاخخل٘ت ًُ الخوس اإلاددٚ با لبِئت، وؤَمُت الخ٘اي ماطت إلى جُى

 .ُليها وخماًتها

ُت البُئُت ألهه  الم البُئي ٟإطاض َام في وؼس ُملُت الخُى وبسش دوز ؤلُا

 في حُٔحر جىحهاث ال٘سد واإلاجخمّ هدى ألاَداٖ اإلاولىبت 
ً
 Thierry)الىطُلت ألاٟثر جإزحرا

Libaert,2010,p22) ِالت في جىحُه اإلاجخم ّ وجثُٜ٘ه، خُث ًم١ً اُخباٍز ؤداة مهمت ٗو

 ألهه وبىطابله اإلاخِددة 
ً
ا ١ٍس  ٗو

ً
ا بحن ٗئاجه اإلاخخل٘ت زٜاُٗا ت ووؼَس وخاؿت  -وهٜل اإلاِٗس
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ت  ٌظخوُّ الخٔلٔل بحن ُمىم الىاض ٗهى الري ًولّ الىاض ُلى  –اإلاسبُت منها واإلاظمُى

ت ل٢ل مجخمّ اث الخُاة البؼٍس  . خٜابٝ ألامىز التي جؤزس في مجٍس

ِىد حهل الٜازا ؤو  اإلاؼاَد بال١ثحر مً اإلاِلىماث خى٤ اإلاؼا٠ل البُئُت التي َو

دم  الم في َرا اإلاجا٤، واوؼٔاله بإمىز ؤخسي، ُو جدُى بمجخمِه، إلى كِٙ دوز ؤلُا

 
ً
الم اإلاخخل٘ت، وألن اإلاؼا٠ل البُئُت ال حؼ٢ل طبٜا الخِاون والخيظُٝ بحن وطابل ؤلُا

ت التي ًمس بها الِال  في ًل ألاخدار الدمٍى
ً
الم صخُ٘ا ٚى ٠ل َرا وذاٞ ًجد ؤلُا م، ٗو

، بدؤ ًىمى بِد مؤجمس البِئت الِالمي الري ُٜد في" 
ً
 حدًدا

ً
البُئي ه٘ظه جخــا

هىلم"ُام  الم" و"البِئت" وهدً  1972طخٟى ب مً م٘هىمحن َما  "ؤلُا ى مـولح مٟس َو

ُت لألخدار،  الم الري ًجب ؤن ٢ًىن جسحمت مىكُى آلان بداحت إلى َرا الىَى مً ؤلُا

(، وهٜلها إلى الىاض 149، ؾ2008والخٜابٝ اإلاىحىدة ُلى ازق الىاّٛ )طمحر مدمىد، 

بؼ٢ل ٌظاُدَم ُلى ٗهم اإلاؼ٢لت البُئُت، مً خال٤ اإلاىاٛؼاث واللٜاءاث والِمل ُلى 

إًٜاي الىعي البُئي لدي اإلاىاهىحن، ووؼس الُٜم الخاؿت بدماًت البِئت والدُىة إلى 

ُاث  كازة بها، ِٗظإ٤ بِم الباخثحن ًُ مدي وحىد َرا الخخلي ًُ ُاداث وطلٟى

الىَى مً الخخـف في حامِاجىا الُىم)ُبد السشاٚ الدلُمي وخمُد حاُد مدظً، 

ل ؤدٞز اإلاظؤولىن والٜابمحن ُلى ؤمىز التربُت 115-114مسحّ طابٝ، ؾ ؾ  (، َو

في ؤمىز  َرٍ اإلاؼ٢لت البِئت لخـمم بسامجها بوٚس ججِل ٠ل الؼسابذ الاحخماُُت ِٗالت

 
ً
صي ًدوز خى٤ اإلاؼ١الث البُئُت ٗهل جدٌى ؤؿال الخ٘اي ُلى البِئت، والظؤا٤ اإلاٟس

ُت البُئُت خُث  الم كسوزة ؤطاطُت في مجا٤ الخُى باَخمام مً ٛبل الصخُ٘حن ٗاإُل

ؤهه ٌظاَم بؼ٢ل مهم في بىاء الىمى الخ١٘حري لإلوظان، ومهما خاو٤ ؤلاوظان الابخِاد 

 ُلى اإلاؼاَدة والاطخماَ )ُبد السشاٚ الدلُمي وخمُد  ًُ َرا الخإزحر ًجد
ً
ه٘ظه مجبرا

 (.117حاُد مدظً، ه٘ع اإلاسحّ، ؾ 

والىعي بإَمُت البِئت ًجب ؤن ًخلٜاَا الو٘ل مىر الـٔس لِؼبّ بدب البِئت 

وحمالها، والخ٘اي ُلى هٌاٗتها وخماًت مٜىماتها، ولإلُالم البُئي مهام ُدًدة ؤَمها 

ُئي، مً خال٤ جىمُت الىعي الِام ججاٍ الٜلاًا البُئُت، مما ٌظاُد ُلى جىمُت الىعي الب

خلٝ جُاز ػِبي كآى ُلى الخ٢ىماث لالَخمام بمؼ١الث البِئت، إًٜاي الهمم، وشخر 
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ألاٗساد لخدٍس٣ الجمىد في طاخت البِئت، وجد٘حز ؤصخاب الٜساز باإلاِلىمت البُئُت 

ُت الخُاة دون الصخُدت، ختى ًخم الخـٖس بمظؤولُت ججاٍ  البِئت، لخدظحن هُى

ؤلاكساز باإلاىازد، ودون حٍِسم خُاة ألاحُا٤ الٜادمت للخوس.باإلكاٗت الىمىاحهت الِبث 

ص ٛدزاث ال٘ئاث السآبت في الخُٔحر لألٗلل، وجم١حن اإلاجخمِاث مً  والاطتهخاز، وحٍِص

 (.235-234، ؾ ؾ  2001خماًت بِئتها )اطماُُل إبساَُم، 

 وألادبياث السابلت : أهم الذراساث -2

  املعالجت إلاعالميت ملشكالث البيئت في الصحافت الجسائريت، جريذة الشروق

ىت بىطالم، حامِت  اليومي همورجا: وهي زطالت ماحِظخحر في ُلم الاحخماَ، )ٍش

ؼ٘ذ الدزاطت ًُ الدوز ال١بحر الري ًم١ً ؤن 2010/2011-مىخىزي (، ٟو

لىعي البُئي لدي ؤٗساد اإلاجخمّ، وخلٝ آزاء جؤدًه الصخاٗت اإلا١خىبت في جىمُت ا

وؤ٢ٗاز خى٤ اإلاؼ١الث البُئُت، وخلـذ الدزاطت إلى اهخ٘اق حجم اَخمام 

ت بمؼ١الث البِئت، ومظاخت اإلاىاكُّ ؿٔحرة مٜازهت  دة الؼسوٚ الجصابٍس حٍس

دة ال٢لُت والتي لم جخِد  باإلاابت، و٠ان الخبر الىَى الصخ٘ي  1.89بمظاخت الجٍس

 باإلاابت. 50ي حٔوُت اإلاىاكُّ البُئُت بيظبت ججاوشث الٔالب ف

 :ؤؿدزث اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت  برهامج ألامم املخدذة للبيئت وإلاعالم البيئي

الم البُئي'')مساحِت ؤخمد الخاج طُِد  والثٜاٗت والِلىم ٟخِبا بِىىان''ؤلُا

ُت البُئُت، وم1987وػمع مدمىد،  ٘هىم ( جىاو٤ جمهُدا خى٤ ؤَداٖ الخُى

دم همىذحا  الم وؤَمُتها في جىمُت الىعي البُئي، ٛو ُت البُئُت ووطابل ؤلُا الخُى

الم في الخد مً  ُُ٘ت مظاَمت ؤلُا للخصخس ٟئخدي مؼ١الث البِئت الِسبُت ٟو

ا.   ؤخواَز

 :"ؤوضخذ الدزاطت ؤن  دراست زكريا بن مصطفى"إلاعالم البيئي العربي

ُت البُئُت ُدًدة ًرٟس منها الاخخ٘ا٤ بإًام البِئت،  الىطابل اإلاظخِملت في الخُى

إؿداز اإلالـٜاث واليؼساث وجىٌُم اإلاظابٜاث في السطم وألاهاػُد وإهخاج 

ألاٗالم، إٛامت اإلاِازق والىدواث، باإلكاٗت إلى ؿىاُت الٜمـان التي جدمل 

دًت  ُالماث وػِازاث لخماًت البِئت، وؤُٟاض لىكّ الٜمامت وإؿداز هىابّ بٍس



عبذالىور بوصابت/ د  

 

164 

 

ا بً وجىٌُم اإلا ٍس ُت.)ٟش را جىٌُم ؤُما٤ جوُى ِظ١ساث الِلمُت للؼباب، ٟو

 (.163-162ؾ ؾ  -1990-مـو٘ى

  إلاعالم البيئي والشؤون البيئيت في الصحافت السوريت، دراست جدليليت

اعيلصحف البعث، الثورة وحشرين ( جسج١ص َرٍ 2008-: )مدمد خلُل الٗس

لصخٙ الظىزٍت، هدُجت الدزاطت ُلى حجم الٜلاًا البُئُت اإلايؼىزة في ا

ؤَمُت اإلاىكَى البُئي وجىَى اإلاخاهس البُئُت، وجم اخخُاز َرٍ الصخٙ لِدة 

ؤطباب منها ؤجها ؤٛدم الصخٙ الظىزٍت  التي ماشالذ جـدز، وجىؿلذ إلى 

اث بُئُت  وظبتها ألاٟبر  هخابج ؤَمها ؤن الصخٙ الظىزٍت تهخم بيؼس مىكُى

اث اإلايؼىزة في الصخٙ ُبازة ًُ ؤخباز، جدخل ؤٟثر مً هـٙ  اإلاىكُى

اإلادزوطت، والصخٙ ٠اهذ مٜلت حدا في إػِاز الٜساء بإَمُت الٜلاًا البُئُت 

اإلايؼىزة وفي جٜدًم اإلاِلىماث الِامت خى٤ البِئت، وجىص ي الدزاطت إلى كسوزة 

ُ٘ت ألاخباز ُلى خظاب  إُادة الىٌس في دوز الصخاٗت خـىؿا ُٗما ًخِلٝ بًى

ابٙ ألاخسي مثل ابٙ  الًى رٍ الًى الخِلُم والخثُٜٙ والخدلُل والخ٘ظحر، َو

 ًم١ً ؤن جىجص مً خال٤ الصخاٗت التي جمخاش بئطتراجُجُت بُئُت مُِىت.

 ٗاهمت بٍس٣الذور التربوي لوسائل إلاعالم املكخوبت في وشر الوعي البيئي (:-

ت وهي: الجمهىزٍت 2018/2019 (، ُالجذ الدزاطت ؤزبّ صخٙ ًىمُت حصابٍس

'' باللٔت ال٘سوظُت، le quotidien d’oranباللٔت الِسبُت، والىهً و'' والخبر 

وجىؿلذ الباخثت إلى وحىد اَخمام وظبي بالٜلاًا البُئُت ومؼ١التها، وؤن 

اليؼس في ؤٓلبه ٢ًىن في الـ٘داث الداخلُت وؤجها ج١خ٘ي بالـىزة ٠ىطُلت 

حز الصخٙ ُلى ٛالب الخ ا مً الىطابل، مّ جٟس بر الصخ٘ي في إبساش دون ٓحَر

ت  وؼس اإلاىاكُّ البُئُت، واطخيخجذ الباخثت ؤهه ًىحد ج٘اوث الصخٙ الجصابٍس

في دزحت الاَخمام بالبِئت ومؼ١التها، باإلكاٗت إلى الىٜف ال١بحر في جىاو٤ 

اإلاىاكُّ البُئُت بإٟثر حدًت وبإٟثر اَخمام، خُث ال جىحد وال صخُ٘ت لها 

باألخدار البظُوت الُىمُت اإلاخِلٜت ُمىد ًىمي خاؾ بالبِئت، وتهخم ٜٗى 
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بدُاة اإلاىاهً، دون جسػُد وال جدلُل ٠الـٖس الـحي في ألاخُاء وخمالث 

ا. حَر  الخىٌُٙ ٓو

 وهي ؤهسوخت دٟخىزاٍ في املسؤوليت الذوليت عن خماًت البيئت دراست ملارهت :

( اُخمد 2016/2017-جخـف ٛاهىن الِالٛاث الدولُت،)مباٞز ُلىاوي

ت، الباخث ُلى  ام بخدلُل مدخىي لىزابٝ م١خىبت ومظمُى مىاهج مخخل٘ت ٛو

ومً ؤَم الخىؿُاث التي ٛدمها: ؤَمُت الخِاون الدولي في مجا٤ م٢اٗدت 

الخلىر البُئي مّ وكّ اطتراجُجُت مىخدة بحن الدو٤ مً ؤحل وكّ بسامج 

مىخدة لخماًت البِئت، وؤَمُت وؼس الىعي البُئي مّ الاَخمام بخدَزع ٛاهىن 

اًت البِئت ُىد زحا٤ الٜاهىن والؼسهت، وإدخا٤ التربُت البُئُت في اإلاىاهج خم

الم ووطابله إلى وؼس الىعي  الخِلُمُت لجمُّ مساخل الدزاطت، وجىحُه ؤلُا

البُئي، وشٍادة اليؼساث والبدىر والدوزٍاث اإلاخخــت والبرامج الثٜاُٗت التي 

 جدمل هابّ الخىحُه وؤلازػاد.

م١ً الٜى٤ ؤهه  ُت البُئُت وخماًت ٍو حِددث الدزاطاث التي جىاولذ الخُى

البِئت، ٟما حِددث مؼازب وجخــاث جل٣ الدزاطاث، والتي جـب ؤطاطا 

لم الى٘ع  الم والاجـا٤، ول١نها ؤًلا جىاولذ الٜاهىن ُو إلى مجا٤ ؤلُا

ُت  ُت والبدثُت التي تهخم بالخُى والاحخماَ، للخإُٟد ُلى حؼِب الخٜى٤ اإلاِٗس

الم والثٜاٗ ص مٌِم الدزاطاث الظابٜت ُلى إخدي وطابل ؤلُا ت البُئُت، وجٟس

حز ُلى ٠ل  ُت البُئُت، بِىما جرَب دزاطدىا إلى التٟر وجىاولها إلاىكَى الخُى

ُت البُئُت. ا اإلاخخل٘ت في الخُى الم ٛاهبت، لخبرش ؤدواَز  وطابل ؤلُا

 :ألادوار املرجوة من الجريذة  في جىميت الثلافت البيئيت -3

الم اإلا١خىب في الصخٙ واإلاجالث والدوزٍاث بما جيؼٍس مً مٜاالث  ًخمثل ؤلُا

وجدُٜٜاث مخخل٘ت، وؤخباز ومِاٖز وخٜابٝ ووٛاةّ وؤخدار، خُث ؤن لها الدوز الهام 

في جىمُت الثٜاٗت الِامت خاؿت لدي ألاه٘ا٤ بما جخلمىه مً ؿ٘داث حِلُمُت، مً 

راث ٟبحرة ُلى ُٜل الو٘ل خُث ٛـف وؤػِاز وزطىماث وؿىز، ومظابٜاث لها جإزح

ت وؤلابداَ لدي الو٘ل، ٟما ؤهه  الم اإلاٜسوء ٌِمل ُلى حشجُّ الٜدزاث الابخ٢اٍز ؤن ؤلُا
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بث ُٗه ألاخالٚ ال٘اكلت،  ه ٍو سقي طلٟى ىمي َىاًاجه ٍو ؼٔل ٗسآه، ٍو ٌؼٍِس باإلاخِت َو

د مً وعي  ًٍص
ً
 حِلُمُا

ً
وزٜاٗت الو٘ل،  ٗ٘ي ٟثحر مً ألاخُان ج٢ىن ال٢لمت اإلاٜسوءة زاٗدا

ُاث البُئُت التي  بدُث جدىاطب مّ بُئخىا اإلادلُت وحِمل ُلى وؼس الِاداث والظلٟى

 . حظاُد ُلى الخ٘اي ُلى البِئت

،  لِؼبّ  جب ؤن ًخلٜاَا الو٘ل مىر وِىمت ؤًاٍٗس ُت البُئُت مهمت ٍو إن الخُى

ُاث البُئ ُت الظلُمت، بدب البِئت وحمالها، والِىاًت بها، مً خال٤ جلُٜىه الظلٟى

وحِلُمه ؤن ٠ل ُمل خظً هٜىم به للبِئت َى خ٘اي ُلى صخخىا وصخت ألاطسة وصخت 

ت اإلاهمت التي ًخم ٗيها  الِالم بإٟمله، باُخباز ؤن مسخلت الو٘ىلت مً اإلاساخل الِمٍس

ت اإلاظخٜبلُت ) ُوُت، هىا٤ مدمد،  (، 148 -147، ؾ ؾ 1993إُداد الٜىي البؼٍس

خت ٗىُت زاةِت، وَمً ًخِامل مِها ُلى ؤّجها ٟرل٣ ٗحراعي هٌاٗتها وحِخبر البِئت برل٣ لى 

اللها، َى ٗىان ختى ولى لم ًدخل مدزطت مً اإلادازض  وحمالها وزوابدها وؤلىاجها ًو

 ال٘ىُت.

 :صمود الرادًو ودوره في الخوعيت البيئيت -4

ى اإلاىبّ اإلاؼت الم اإلادٞس واإلاِبر ًُ مٜىماث اليؼان الاحخماعي، َو ٞر ٌِد ؤلُا

ل ألا٢ٗاز  ى السابى بحن ألاٗساد والىطُلت لخدٍى الري ًنهل مىه ؤلاوظان آلازاء وألا٢ٗاز، َو

ت ِٗالت  الم ٌؼاٞز مؼاٟز ل اإلاِسفي ما َى إال ُمل التربُت، ٗاإُل را الخدٍى إلى ؤُما٤، َو

ىمي لدحهم الؼِىز بإَمُت الخ٘اي ُلى البِئت  في هٜل م٘اَُم الىعي البُئي إلى ألاٗساد ٍو

الم ؤطاس ي في ُملُت ا لتي ٌؼتر٠ىن في الِِؽ ٗيها وخاؿت ؤهه مً اإلاِسوٖ ؤن دوز ؤلُا

التربُت والخيؼئت الاحخماُُت، بل ؤؿبذ ً٘ٚى جإزحر اإلادزطت بد١م ُىامل ٟثحرة، ومً 

الم ما جخمحز به مً خـابف جخخلٙ ًُ  َرٍ الِىامل ؤن ل٢ل وطُلت مً وطابل ؤلُا

دت مً ألاخسي، مما ًجِل لها ؤَمُتها  م١نها مخاهبت ؤي ػٍس في الدوز التربىي لإلُالم، ٍو

ت واإلاسبُت  ػسابذ اإلاجخمّ، ولهرا ٗئن وؼس الىعي البُئي ًدخاج ُلى الىطابل اإلاظمُى

 الزج٘اَ وظبت ألامُت في اإلاجخمّ جـبذ 
ً
واإلاٜسوءة لُلل لٜواُاث اإلاجخمّ ٠اٗت، ٗىٌسا

ا مً ؤحهصة الثٜاٗت ألاخسي، لإلذاُت ؤَمُتها ٠ىطُلت للخثُٜٙ، وحِلها جخمحز  ًُ ٓحَر

ت بإؿى٤ الٜساءة وال١خابت ٟما َى الخا٤ في الصخاٗت  ألن الاطخماَ ال ًدخاج إلى مِٗس
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ني،  ( وإن ٠اهذ ٗئاث اإلاجخمّ 12ؾ  1984اإلا١خىبت )الخمد، زػُد ومدمد طُِد ؿباٍز

ُت البُئُت، ٗان ال٘ئت ٓحر اإلاخِلمت ج٢ىن مً ؤػد ا ل٘ئاث خاحت حمُِها في خاحت للخُى

ُت، وحؼحر الخٜدًساث الخدًثت ؤن ُدد ؤحهصة الاطخٜبا٤ ؤلاذاعي في الِالم  لهرٍ الخُى

د  جبلٕ خىالي ملُاز ومابخحن وازىحن ملُىن وزالزمابت وطخت ُؼس ؤلٙ، وذل٣ الاهدؼاز ًٍص

ت في وؼس الىعي البُئي  .مً ؤَمُت الىطابل اإلاظمُى

دخل السادًى م٢اهت حد مِخبرة في الخدظ ِع وإٛىاَ اإلاخلٜحن، وخظب ٍو

الدٟخىزة "طهحر حاد" و"طامُت ؤخمد ُلي" في ٟخابيهما "البرامج الثٜاُٗت للسادًى 

ىن "، ٗئن البرهامج ؤلاذاعي ًٜـد به"مخخلٙ  ىن" و"الدزاما في ؤلاذاُت والخلٍ٘ص والخلٍ٘ص

ت،  الخـف ؤلاذاُُت التي جدىاو٤ مىاكُّ طُاطُت، اٛخـادًت، زٜاُٗت، جسبٍى

يه ُت....طىاء ٠اهذ َرٍ الخـف في ػ٢ل ؤلالٜاء الِادي لألخباز ؤو في ؤػ٢ا٤ ٗىُت جٗس

ُت  إُالمُت خاؿت، ومؤزساث ؿىجُت مىاطبت، والسادًى ب٢ل َرٍ البرامج ًىؿل الخُى

 ، ص ػٖس بد الٍِص   .(2000للمظخمّ في مجاالث ُدًدة تهمه )طامُت ؤخمد ُلي، ُو

م١ىىا ؤن هٜدم مثاال خُا ًُ ُمل إذاعي ً ٗىشا  ٍو هاجح ٗدٜٜذ إذاُت البدٍس

َاما ُلى مظخىي دو٤ مجلع الخِاون لدو٤ الخلُج الِسبُت ب٘ىشَا بجابصة اإلاجلع 

ُت البُئُت  لِام   ما٤ البُئُت فى مجا٤ الخُى . وذل٣ مً خال٤ البرهامج  2002ألٗلل ألُا

 . م باإلذاُتؤلاذاعى ألاطبىعى "البِئت واإلاجخمّ" الري ًبث مً خال٤ مىحت البرهامج الِا

ىن  وؤػاد "خلُل إبساَُم الروادي" السبِع الخىُ٘ري لهُئت ؤلاذاُت والخلٍ٘ص

ً لخماًت البِئت،  المى مما ١ٌِع الاَخمام الري جىلُه ممل١ت البدٍس بهرا الاهجاش ؤلُا

ً بهرٍ الجابصة َى جإُٟد للدوز الري جلِبه وطابل  وؿسح خُنها ؤن ٗىش إذاُت البدٍس

الم فى حظلُى اللىء ُلى مخخلٙ الٜلاًا البُئُت، واطخنهاق الجهىد الىهىُت  ؤلُا

المى اإلاخمحز  لخماًت البِئت في اإلاىوٜت، مهىئا الٜابمحن ُلى َرا البرهامج بهرا ؤلاهجاش ؤلُا

الري ًلاٖ إلى ما طبٝ وؤن خٜٜخه ؤلاذاُت مً اهجاشاث في اإلاهسحاهاث الخلُجُت 

 (http://www.bna.bh/portal/news/2395والِسبُت )

ت، وجمخل٣ الٜدزة ُلى الُٜام  الم حِد مؤطظت جسبٍى خطح لىا ؤن وطابل ؤلُا ٍو

الم البُئي ٟىدُجت لخ٘اُل  بدوزَا التربىي في وؼس الىعي البُئي، و٠ان َرا وزاء ًهىز ؤلُا
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الم مّ ؤلاحساءاث التي اجخرتها الدو٤ واإلاىٌماث الِاإلاُت وؤلاٛلُمُت بؼإن  وطابل ؤلُا

  .تمؼ١الث البِئ

 جدذًاث جوظيف الصورة في الخلفسيون من أجل خماًت البيئت: -5

ىن طىت  خظب الباخث "ٗساوظِع با٤" في مؤجمس  1900ًهس مـولح الخلٍ٘ص

ت،  باَزع خى٤ مؼسوَ إزطا٤ الـىز ًُ بِد، بدءا بالـىز الثابخت زم اإلاخدٟس

(Philippe BRETON et Serge PROULX:  2002.p26) ىن ، وحِد مؼاَدة الخلٍ٘ص

ا اإلاِلىماث  ممازطت ًىمُت حؼٔل ٗساْ الـٔاز وال١باز ٗهى وطُلت ١ًدظبىن ُبَر

والثٜاٗاث، وؤلاوظان ًمُل بؼ٢ل واضح إلى ألاػُاء التي جخ٘ٝ مّ آزابه ومِخٜداجه 

 .واججاَاجه

لرا ٗئن ؤزاء الو٘ل وؤ٢ٗاٍز وجسبِخه هي التي حِمل ٛبل مؼاَدة بسامج 

ىن، ومً خال٤ جسبِخه جخ ٜت ججاوبه مِها طىاء ؤ٠اهذ خظىت ؤم طِئت، الخلٍ٘ص ددد هٍس

الم   ُت، ٗان وطابل ؤلُا وإذا ٠ان الو٘ل في بِئت مجزلُت ال جخلى مً ألاخواء الظلٟى

ىن ال ًم١ً إُ٘اءَا مً اإلاظؤولُت، ألن لدًه ألازس ألاٟبر ُلى جـىزاث  وخاؿت الخلٍ٘ص

م  ُاث ألاه٘ا٤ بظبب ُدم ج٢ىن مِاًحر الٜبى٤ والٗس تهم وطلٟى لدحهم بد١م ٛلت مِٗس

 .وخبرتهم

ىن ؤَمها  : وهجد ُدد ٟبحر مً مٜىماث جسبُت الو٘ل ًخطح بها الخإزحر التربىي للخلٍ٘ص

 :الجاهب البذوي والعللي - 3-1

لت ٌظبب الخمى٤ وحِوُل ذ٠اء الو٘ل مما  الجلىض ؤمام حهاش الخل٘اش لظاُاث هٍى

دظبب في جإخس ال  . و٘ل في الىىمًؤدي إلى اُخال٤ صخت الجظم، ٍو

 :الجاهب إلاعخلادي -3-2

ىن، ٗحري الو٘ل  حن ُىد ؤه٘الىا بظبب ما ٌِسق ُليهم ُلى ػاػت الخلٍ٘ص اخخلذ اإلاىاٍش

ؼٝ الٜمس بُدٍ لِع َرا ٗدظب، بل وؼاَد ؤخدار ٛـف   ًوحر في الهىاء َو
ً
زحال

مُت مثل شخـُاث الخُىاهاث وجسي  ألاه٘ا٤ خى٤ اإلأامساث وشخـُاث خساُٗت َو

  ؤو السحل ا
ً
لو٘ل ٛد ٓٚس في خُاالث بُِدة ًُ الىاّٛ مّ ٛـت "طىبس مان" مثال
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ا مً الشخـُاث الخُالُت، ولِل الجمُّ ًخ٘ٝ ُلى ؤجها ال جخلمً  حَر الىهىان ، ٓو

ُِت مىحهت وال تهدٖ لٔسض ألاخالٚ والُٜم الصخُدت، ٟما ؤجها حٔ٘ل  ت ٗز مِاٍن جسبٍى

ت ًمخل٢ىن ٠ل وحىد ٛىة إلهُت حظحر ال٢ىن ما دام  ؤن ؤبوا٤ الُ٘لم  ؤو السطىم اإلاخدٟس

 .(322، ؾ 2010الٜىي لخدمحر ٠ل ش يء في الوبُِت )بس٠اث الظىاد، ٓظان حال٤، 

 :الجاهب الىفس ي 3 -3

ىن في شزَ بروز الخٖى والٜلٝ في ه٘ىض ؤه٘الىا، بما  وال ًجب ؤن ؤ٘ل دوز الخلٍ٘ص

بت جخُٙ ال١بحر ٛبل الـٔحر ، ٟإٗالم ٓصو ال٘لاء والٜـف التي ٌِسق مً ؤٗالم مُس

ّ الَ٘ص والخٖى في ه٘ىطهم، إلى حاهب  جدوز ؤخداثها خى٤ الجً والؼُاهحن، و٠لها جٛى

ى١ِع ذل٣ ُلى آمً الو٘ل وزٜخه بى٘ظه  ؤجها ال جدمل ؤي ُٛم ؤو ٗابدة ُلمُت، ٍو

لٝ وؤخالم مصعجت  .بجِله ٌِِؽ في خٖى ٛو

 :الجاهب الاجخماعي -3-4

لت جؤزس ُلى خُاتهم الاحخماُُت ًٜط ي ألاه٘ا٤ خ ى٤ الؼاػت الـٔحرة  طاُاث هٍى

الٛاتهم باألطسة، وبهرا ًٜل اٟدظاب الو٘ل للمِاٖز والخبراث مً ألاَل وألاؿدٛاء،  ُو

ه ًُ اللِب ومخِخه مّ ؤٛساهه  .ٟما ًـٗس

 :الجاهب التربوي  -3-5

را  لت دون مساٛبت ؤو جىحُه َو اث هٍى له ؤزٍس الظلبي ُلى ًجلع الو٘ل ؤمام الخل٘اش ؤٛو

مت ُلى شخـُت الو٘ل  جدـُله الدزاس ي، وال ًخ٘ى ألازس الظيئ ألٗالم الِىٙ والجٍس

وتهُئخه لالهدساٖ، ٟما ؤن بِم ألاٗالم جـىز ال١رب والخداَ ُلى ؤجها خ٘ت ومهازة، 

ت الظامُت في خُاجىا )ه٘ع  وبرل٣ ٗهي ججَز الخُاء مً ٛلىب ؤه٘الىا وآلاداب التربٍى

(، ومّ َرا الىكّ الري ًدُذ أله٘الىا مؼاَدة ٠ل ش يء ؤؿبذ ؤمس 323ؾ  اإلاسحّ،

المُت وال ػ٣ ؤن اإلاظؤولُت  اإلاىّ ٓحر مىاطب، ٗال بد مً الخِامل بدرز مّ اإلاادة ؤلُا

الم ما هي إال هٌم  الم واإلاجخمّ، ٗإحهصة ؤلُا ت بحن البِذ واإلادزطت، ووطابل ؤلُا مؼتٟر

  .ي الِام وجىحيههلالجـا٤ الجماَحري، وحؼ١ُل السؤ
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ت  خمادٍ ُلى الـىزة التي جخمحز ًُ ال٢لمت اإلاظمُى ىن محزة الـدٚ اُل واٟدظب الخلٍ٘ص

بإجها وطُلت إٛىاُُت جو٘ي الـدٚ ) ُبد السشاٚ الدلُمي وخمُد حاُد مدظً، مسحّ 

، ؾ ؾ  حن ؤن وظبت 50-48طبٝ ذٍٟس ِخٜد ٟثحر مً اإلادللحن التربٍى % 80(، َو

ٝ خاطت البـس، ٗال٘سد ًدٞز ألاػُاء % مً خبراث ا 90إلى ل٘سد ًدـل ُليها ًُ هٍس

التي ًساَا ؤٗلل وؤوضح مما لى ٛسؤ ُنها ؤو طمّ شخـا ًخددر ُنها، ٗالـىزة ُٟ٘لت 

س ٠اٗت ُىاؿس الِملُت الخِلُمُت والخِلمُت، وحِلها ؤٟثر ٗاُلُت   .بخوٍى

ِدمىا ُلى اإلاظخىي الؼِىزي ؤو  ـْ ّ مِحن ُىدما ج
ْ
الالػِىزي،  وللـىزة َوٛ

ُمىت، ٗبىاطوت َرٍ  ٢ل في ًىمىا َرا الىطُلت ألاٟثر اهدؼازا َو
َ

ؼ
ُ
وؤؿبدذ الخل٘صة ح

ا مً ممازطت جمحزها  الؼاػت الـٔحرة وظخوُّ ؤن هجد بظهىلت اإلاادة التي هخم١ً ُبَر

مبر ١ت، هٗى  (.1993)ؤالن حىاوع، جسحمت مدمد ػٍى

ىهُت ول١ً ولألطٙ ال٘تراث التي جبث ٗيها الٜلاًا الب ُئُت في الٜىىاث الخلٍ٘ص

اث ٓحر مىاطبت )ألاخمد اإلاِلىلي،  جلُّ في بسامج ؤخسي، ؤو مً اإلام١ً ؤن جبث في ؤٛو

مىن  ُِس ى، دون طىت، ؾ ؾ  .(، وباإلكاٗت إلى ذل٣ 180- 179الؼماض ُدهان، ٍز

 هالخٍ ازج٘اَ ج٢ل٘ت إُداد البرامج ذاث اإلاظخىي الجُد، وذاث الخإزحر الجُد.

خإطٙ ا لباخث''ُبدالِالي ًىط٘ي''ًُ ُدم وحىد خوت إُالمُت واضخت ٍو

بالخيظُٝ مّ الهُئاث اإلاخخـت في الجصابس والِالم الثالث بـ٘ت ُامت، لدظلُى اللىء 

ت في مِالجت وهٜاغ ٛلاًا البِئت،  ُلى خماًت البِئت وحظوحر بسامج جخمحز باالطخمساٍز

المُحن اإلاخخـحن في مجا٤  دم وحىد ٛىىاث باإلكاٗت إلى هٜف ؤلُا الم البُئي، ُو الُا

ُت البُئُت )ُبد الِالي ًىط٘ي،  ُلمُت مخخــت  لخٜدًم بسامج زاُٛت في مجا٤ الخُى

، الثالزاء  (، وفي ذاث الظُاٚ 13.30ُلى الظاُت  2020حىان  09مٜابلت ُلى الِ٘ظبٞى

 ًسي الباخث ''طامي ُلي منهي'' ؤّن البرامج البُئُت ُلى ٛلتها ال ًخم جخـُـ
ً
 ٠اُٗا

ً
خا ها ٛو

إن البِئت مىكَى ال  ت ُلى خد طىاء، ٟو كمً الؼب١ت البرامجُت  ؤلاذاُُت ؤو الخلٍ٘ص

، ،ُلى  2020حىان  10ٌِني ال١سة ألازكُت) طامي ُلي منهي، مٜابلت ُلى الِ٘ظبٞى

(، لرل٣ ًجب الِمل ُلى إًجاد خلى٤ ل٢اٗت الـِىباث التي ًمس بها 23.30الظاُت 

الم البُئي، و  ل لدُم البرامج الهادٗت ؤلُا بؼ٢ل خاؾ الِمل ُلى إًجاد مـادز جمٍى
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ُت والخثُٜٙ البُئي، بدال مً جخـُف محزاهُاث َابلت ُلى بسامج جاٗهت ال جىّ٘  للخُى

ت وألاخالُٛت ٛبل البِئت الوبُُِت  .بٜدز ما جلس البِئت ال١ٍ٘س

 رهاهاث إلاهترهت وجكىولوجياث الاجصال في خذمت البيئت: -6

 في وطابل ج١ىىلىحُا الاجـاالث، ػهد الِال
ً
 مرَال

ً
م في الظىىاث ألاخحرة جوىزا

اث  الم مخابِت اإلاختُر ختى ؤؿبذ مً الـِب ُلى ؤلاوظان الِادي وختى ُلى زحل ؤلُا

رل٣ الخا٤ مّ  الجدًدة في َرا اإلاجا٤، ٗخوىز الهاجٙ ُدة مساث شادث مً ٗاُلُخه ٟو

ًى الري جوىز إلي الُ٘دًىج١ع، ووؿلىا الخل١ُع الري جوىز إلى الخُلُخ١ظذ، والُ٘د

د ؤلال١ترووي )مىس ى حىاد اإلاىطىي  ـس ألاهترهذ والبًر إلى ُـس ألاٛماز الـىاُُت ُو

ّ ٌظخوُّ ٠ل 25، ؾ2011وآخسون، بٔداد،  (، ووِِؽ آلان في ُـس مِلىماحي طَس

ذ خدوثها، إوظان ُٗه الخـى٤ ُلى اإلاِلىماث وألاخباز والخدلُالث بؼ٢ل ٗىزي في ٛو

ِىد ال٘لل في  م١ىه  الخِلُٝ ُلى َرٍ ألاخباز وؤلادالء بسؤًه في ؤطبابها وهخابجها، َو ٍو

ذل٣ إلي ج١ىىلىحُا الاجـاالث واإلاِلىماث، ومّ جلاُٙ ُدد ألاٛماز الـىاُُت في 

ىوي  .الظىىاث ألاخحرة واهدؼاز مدواث البث ؤلاذاعي والخلٍ٘ص

ت ج٘ٚى الخُا٤، ؤؿبدذ آلازاء وألاخباز جخجى٤ في    ال١سة ألازكُت ٠لها بظُس

٣ السؤي الِام  ىىاث ُاإلاُت ؤؿبذ لها ازس ٟبحر في جدٍس ومً دالبل ذل٣ ؤن مدواث ٛو

الِالمي بل وجىحيهه ؤًلا، ومىاّٛ الاهترهذ ومدس٠اث البدث الِمالٛت ؤؿبدذ هي 

ظس، وال ًىحد مً ًمل٣ ا لظُوسة ألاخسي جدىي ٠ل مِلىماث الِالم وجىٌمها بظهىلت َو

ُلى َرٍ اإلاـادز بثروجه ؤو طلوخه وم٢اهخه، واإلادوهاث وهي مً اإلاٌاَس ألاخسي التي باجذ 

م ُلى  ً آزائهم ووحهاث هٌَس مً ؤػهس هٚس الخِبحر ًُ السؤي ، ُٜٗىم ألاٗساد بخدٍو

ـف واُِٛت، ؤو  ألاهترهذ، بُد ؤن َرٍ آلازاء ج٢ىن مىزٜت إما بـىزة خُُٜٜت ٛو

ّ َرٍ اإلادوهاث في مىاّٛ خاؿت لها وجلم ما ال ًٜل ًُ خمظحن بمٜاهّ ُٗدًى، وججم

مدوهت زامي الالمي    http://sdew.maktoobblog.com/54 -) .ملُىن مدوهت ُلى الاهترهذ

" ج١ىلىحُا الاجـا٤"(، ولرل٣ هٜى٤ ؤّن الخ١ىىلىحُا الُىم ال جٜخـس ُلى مجا٤ واخد  

ا مً   بل حظخخدم في ٠ل اإلاجاالث ٠الخِلُم والبدث حَر الِلمي والصزاُت والـىاُت ٓو

الٛتها بالخىمُت  مجاالث الخُاة، ومً َىا ًٌهس الدوز البازش للخ١ىىلىحُا في البِئت ُو
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الاٛخـادًت والاحخماُُت  والخ١ىىلىحُا هي  ُلم جوبُٜي له ؤؿىله خُث ٌؼخمل ُلى 

اث، ؤبدار، آالث ومِداث...( ) ت مً اإلاخداخالث )ؤٗساد، هٌٍس ً ؿ مجمُى الح ٍش

 .(   36-35ؾ ؾ 2009الدًً،

 واكع الخكىولوجياث الحذًثت  لإلعالم والاجصال في خذمت البيئت: -7

ؤؿبدذ الخ١ىىلىحُا اإلاظاَم ألاو٤ في إطٜان الخىاحص بحن البؼس باخخالٖ 

د  ؤماٟنهم ولٔاتهم وؤحىاطهم، خُث بئم٢ان ؤي شخف ؤن ًدزض في الجامِت التي ًٍس

ٝ الخِلم ًُ بِد  ُبر الىطابى الاجـالُت، وفي بدون ؤن ًدىٜل إليها، وذ ل٣ ًُ هٍس

ٝ ال١مبُىجس  ت  الوابساث وجىحيهها ًُ هٍس اإلاىاؿالث والاجـاالث ًخم الخد١م في خٟس

وؤبساج اإلاساٛبت، وفي الصزاُت حظخوُّ الوٚس الخ١ىىلىحُت جدلُل م٢ىهاث التربت وجددًد 

للسي، ؤما في مجا٤ الصخت ُٗم١ً ما ًىاطبها مً  مداؿُل وابخ٢از الوٚس اإلاخخل٘ت 

م١ً للوبِب  مؼاَدة الِملُاث الجساخُت ؤزىاء إحسائها في بلد آخس ُبر ألاهترهذ، ٍو

اإلاِالج اطدؼازة شمُل له مىحىد في دولت ؤو ٛازة ؤخسي، وفي البدث الِلمي ؤؿبذ بئم٢ان 

ؤن ًبدؤ  الباخث ؤلاهاَل ُلى ألابدار الظابٜت وال١خب مً خال٤ الاهترهذ لُخم١ً مً

م١ً له ؤن ًٜدم مداكسجه ؤو ًلٜي مداخلت ُلمُت ُبر الُ٘دًى،  خُث اهخهى آلاخسون، ٍو

ادة إهخاحُت  وه٘ع ال١الم ًٜا٤ ًُ ؤوحه ٟثحرة في مىاحي الخُاة وؤدي ٠ل ذل٣ إلي ٍش

ظس، وزّٗ مظخىي اإلاِِؼت لألٗساد وجٜدم الصخت  س الخدماث بظهىلت َو الظلّ وإلى جٗى

ديى ال٘سخان، الِامت وطهىلت اٟ الحها )ٓسابُه، طامذ ٍو ، 1987دؼاٖ ألامساق ُو

 (.13ؾ

وفي مجا٤ دزاطدىا دّٗ الاَخمـام الىاطـّ بالبِئـت الِلمـاء واإلاهىدطـحن إلـى البدـث 

ُــــً الخلــــى٤ الخٜىُــــت لهــــرٍ اإلاظــــإلت، ٗخدــــاو٤ بِــــم ألابدــــار إًجــــاد هــــٚس للــــخخلف مــــً 

ِــــه ـــى مى ـــها آلاخــــس حهــــدٖ إلـ ـــاخثحن الخلــــىر ؤو الخٜلُــــل مىــــه، وبِلـ ًــــد مــــً البـ ِمــــل الِد ، َو

ــــىد واإلاــــىاد الخــــام  ــــد مــــً الوــــٚس الاٛخـــــادًت الطــــخخدام الٛى الـــــىاُُحن ُلــــى إًجــــاد اإلاٍص

ألاخسي، وجٜىم بِم اإلاىٌماث البُئُت ُلى مداولت الخإزحر ُلى اإلاؼّسُِحن واهخخاب الٜادة 

وذلـــ٣ ُبـــر  (Thierry Libaert, 1992.p115)الظُاطـــُحن الـــرًً ًىلـــىن اَخماًمـــا بالبِئـــت 

مىاّٛ ألاهترهذ وػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي خاؿت، وفي َرا الظُاٚ مـثال ؤُلىـذ ػـب١ت 
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ً بــــِع" اإلاداِٗـــــت ُـــــً  " ؤجهـــــا طـــــدخِاون مــــّ مىٌمـــــت "ٓـــــٍس الخىاؿــــل الاحخمـــــاعي "ِٗظــــبٞى

البِئت التي اهخٜدث في الظابٝ اطخخدامها ال١هسباء اإلاىلد مً ال٘دم، للدٗاَ ًُ مـادز 

ً بِع''ومىٌمــاث الواٛــت الىٌُ٘ــت وا إلاخجــددة، وفــي بُــان لل٘ــِع بــٞى "إهىــا وِمــل مــّ''ٍٓس

ؤخــسي إلٛامــت ُــالم ٌِمــل بالواٛــت الىٌُ٘ــت واإلاخجــددة"، وحِهــدث ِٗظــبٞى خـىؿــا ؤن 

ــــــا مىاٛــــــّ مساٟــــــص البُاهــــــاث وؤن جــــــدُم  ججِــــــل مــــــً الواٛــــــت "الخلــــــساء" مُِــــــازا فــــــي اخخُاَز

ً بـــِع'' مـــً حهتهـــا ألابدـــار ُـــً ججهحـــزاث ال حظـــخخدم ال١ثحـــر مـــً الواٛـــت، و  دُمـــذ ''ٓـــٍس

ـــل  ُـــه  2011مؼـــسوَ "ؤوبـــً ٟمبُـــىث بسوح١ُـــذ" الـــري ؤهلٜخـــه ِٗظـــبٞى فـــي ؤٍٗس جٜـــدم ٗ

% ممـا الخـا٤ ُلُـه آلان،  38َىدطت حدًدة إلاساٟص البُاهاث حظخخدم ٟهسباء جٜل بيظبت 

وجــصداد ؤَمُــت مساٟــص البُاهــاث فــي ُــالم ألاهترهــذ، خُــث ًىحــد ٟــم َابــل مــً البُاهــاث التــي 

خصن مباػسة ُلى الؼب١ت ولِع في حهاش مادي خُث ٢ًىن اإلاظخخدم، فـي مـا ٌِـٖس آلان ج

م١ً لهرٍ اإلايؼأث ؤن حظتهل٣ ٟمُـاث ٟبحـرة  في ُالم اإلاِلىماجُت ب "ٟالود ٟمبُىجىٕ"، ٍو

اث ؤخسي  ا وجبني مجمُى حدا مً الواٛت إلدازة ال١م الهابل مً اإلاِلىماث، التي جمس ُبَر

ـــا الخاؿـــت بالبُاهــاث إال ؤجهـــا لـــم ج١ؼــٙ ُـــً هبُِـــت حِنــى باالهترهـــذ مثـــل  ــل" مساَٟص "ٓٓى

ِهــــــــــــــــا ''ؤوبــــــــــــــــً ٟمبُــــــــــــــــىث.اوزْ  ''.َىدطــــــــــــــــتها ٟمــــــــــــــــا ِٗلــــــــــــــــذ ِٗظــــــــــــــــبٞى ُلــــــــــــــــى مٛى

(http://www.islamwattan.com/newsdetails.php)  

 جدذًاث جكىولوجيا إلاعالم والاجصال في خماًت البيئت: -8

إلى إخدار كٔى َابل ُلى ؤدي الخٜدم الهابل الري زاٗٝ الثىزة الـىاُُت 

ٟثحر مً اإلاىازد الوبُُِت، خـىؿا جل٣ اإلاىازد ٓحر اإلاخجددة مثل ال٘دم وشٍذ البترو٤ 

نها إلى  ُت، وهي اإلاىازد الوبُُِت التي اخخاج ج٢ٍى وبِم اإلاىاد الخام اإلاِدهُت واإلاُاٍ الجٗى

لها في خُاة ؤلاوظان )لىزا لت وال ًم١ً حٍِى وع اهٜلاء ُـىز حُىلىحُت هٍى

( وؿاخب َرا الخٜدم الري ؤخسشٍ ؤلاوظان ًهىز ؤؿىاٖ 158، ؾ ٠1978ازهجخىن، 

ها البِئت مً ٛبل، ٗخـاُدث بِم الٔاشاث  حدًدة مً اإلاىاد ال١ُمُابُت لم ج١ً حِٗس

اللازة مً مداخً اإلاـاوّ ولىزذ  الهىاء، وؤلٜذ َرٍ اإلاـاوّ بمخل٘اتها ال١ُمُابُت 

ت واإلاخـباث الظامت في البدحراث وألاجهاز،  وؤطٖس الىاض في اطخخدام اإلابُداث الخؼٍس

ث البِئت ب٢ل ؿىزَا، ٗخلىر الهىاء وجلىر اإلااء وجلىزذ  الصزاُُت، وؤدي ٠ل ذل٣ إلى جلٍى
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التربت، وؤؿبدذ بِم ألازاض ي الصزاُُت ٓحر ٛادزة ُلى ؤلاهخاج، ٟما اشدادث مظاخت 

ُداد الخُىاهاث والىباجاث التي ألازاض ي التي حسدث مً ألاشجاز والٔاباث، وازجِ٘ذ ؤ

جىٜسق ٠ل ُام، ٟما ازجِ٘ذ وظبت ألاجهاز والبدحراث التي ٜٗدث ٠ل ما بها مً ٠ابىاث 

،   (Laurence Francisco , Jacques Vigneron 1996 p.41) خُت وجدىلذ إلى مظدىِٜاث.

م جوىز اإلاِداث وآلاالث وهٚس الخـيُّ واطخخدام آال  ث وال ًجب ؤن هى١س ؤهه ٓز

مي في الـىاُت وما ؤخدزخه مً ه٘سة ُالُت في دٛت ؤلاهخاج إال ؤجها ؤدث إلى  الخد١م الٛس

جٜلُل الِمالت  بيظبت ٟبحرة، مما ؤدي اهدؼاز ًاَسة البوالت و٠ان لرل٣ جإزحٍر ُلى 

ت ؤًلا، وإلى خد آلان خدًثىا ًخِلٝ بالخوىز الخٜني في مخخلٙ اإلاجاالث،  البِئت البؼٍس

الم والاجـا٤ هداو٤ ؤن هٜٙ ُىد  مدي اطخخدام  وختى هسبى َرا الخوىز بمجا٤ ؤلُا

س الثٜاٗت البُئُت، وبِبازة ؤخسي  الم و الاجـا٤ في جوٍى الخ١ىىلىحُاث اإلاخوىزة في ؤلُا

الم والاجـا٤ ًؤدي باللسوزة إلى جوىز  َل ؤن الخوىز الخ١ىىلىجي اإلارَل في وطابل ؤلُا

ُت بٜلاًا البِئت وبالخالي جدُٜٝ خماًت ػاملت للبِئت كد ٠ل  "الثٜاٗت البُئُت" والخُى

 .ال٢ىازر وآلاٗاث

لى هٌسها ٛلُال مً خىلىا لىحدها ألاًادي التي جمخلئ بالهىاجٙ الىٜالت ال حِد وال  

جدص ى، بِد ؤن  ؤؿبذ الجمُّ بئم٢اهه اٛخىاء حهاشا هٜاال، مما طبب لىا ؤكسازا ه٘ظُت 

اجىا مهخمحن بإحهصة الهاجٙ الىٜا٤  حِلذ مىا ؤهاطا اهوىابُحن مخجاَلحن ألولٍى

ت  حز في حى ألاطسة والِمل واإلادُى الاحخماعي واإلاؼاٟز وجوبُٜاتها بدال مً الاهخسان والتٟر

د ألامس حُِٜدا َى الاهدؼاز الالمِٜى٤ لألحهصة  في حمُِاث خماًت البِئت مثال، وما ًٍص

نها ُلى َرا  اإلاصودة بال٢امحراث واطخِمالها في الخٜان ما ًدبر مً ؿىز وؤٗالم وجخٍص

الهاجٙ ال بل وجىاٛلها مً حهاش لجهاش ومً ؿدًٝ لـدًٝ، وما ٛد ٌظبب ذل٣ مً 

احاث واإلاِاٟظاث التي جىدي بدُاة  مىم لدي الِدًد مً وزاء ما ٌظمى باإلُش مؼا٠ل َو

ت وتهدم بُىجا جمخلئ بالؼ٢ٞى واإلاخاٖو وآلاالم، بد٤ ؤن هٜىم بئ ً إلى الهاٍو زطا٤ ال١ثحًر

اث وزطابل جدبب إلُىا البِئت  . ُٗدًَى

ىهُت ال٘لابُت لىحدها ؤجها جٜدم ٟما َابال مً  ولى جددزىا ًُ الٜىىاث الخلٍ٘ص

ت ٟدـف الٔىاء والوسب واإلاىطُٜى، وخاؿت حشجّ الاهدال٤ الخلٜي،  البرامج ال٘آز
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ُسق وهجد الؼباب ًتهاٗخىن لالجـا٤ بخل٣ البرامج مً ؤحل إَداء ؤٓىُت ؤو هلب 

ُٗدًى ٠لُب، ٗلماذا ال ًخـل َؤالء مً ؤحل مِالجت ٛلاًا تهمهم ٠التربُت وخماًت 

% مً الجمهىز  69البِئت مثال، وجُ٘د إخدي الدزاطاث الِلمُت الخدًثت ؤن وظبت 

% منهم ٌؼاَدوجها إلادة  31الِسبي ٌؼاَدون ال٘لابُاث إلادة ؤزبّ طاُاث ًىمُا وؤن 

 وجمثل البر 
ً
ت في َرٍ ال٘لابُاث خىالي زالر طاُاث ًىمُا % ٜٗى، بِىما  5امج ؤلاخباٍز

ت و التي ال هسحى منها ؤي  80جخـف ؤٟثر مً  باإلاابت مً اإلادخىي في البرامج ال٘آز

 .)1424ٌ،حمادي ألاولى 189مجلت البُان، الِدد ( .ٗابدة

ت  وإذا دخلىا إلى ُالم ؤلاهترهذ لىحدها آلاالٖ مً مىاّٛ الدزدػت ال٘آز

٘ها ألاٗساد ُادة في البدث ًُ ؤمىز جاٗهت، ومؼاَدة ومىخدًا ث الخىاؿل التي ًًى

ُدًى مخلت جىجس ُنها ُىاٛب وخُمت، إكاٗت إلى ما جوسخه مً بسامج  وجٜاطم ؿىز ٗو

م بمٔامساث واُِٛت ؤو خُالُت ججرب الؼباب إلى  سابَص جخاهب ُىاهٙ اإلاساَٜحن ٓو

(، ووؿل بىا 194م، ؾ2004ٔاًم، ُالم الاهدساٖ وال٘ظاد ) ًديى بً مدمد ؤبى م

مت ؤلال١تروهُت التي حؼٔل ١ٗس الِدًد مً الدو٤ بدثا ًُ  ألامس إلى الِِؽ في شمً الجٍس

( وحؼحر ؤلاخـابُاث ؤن مسجادي François descheemaekere 2007.p79)طبل مىاحهتها 

م ًُ   80مٜاهي ؤلاهترهذ الُىم َم مً الؼباب، وؤن   ت، طى 30% منهم جٜل ؤُماَز

اٖ والؼؤون ؤلاطالمُت،  % مً َؤالء  َم في طً اإلاساَٜت90وؤن   )إػساٖ وشازة ألاٛو

را ال ًجِلىا هى١س وحىد مىاّٛ وبىاباث اطخواُذ ؤن جؤدي 22، ؾ  2008ٛوس،  (، َو

 ًخدم ٛلاًا وجولِاث اإلاجخمّ، ل١ً ذل٣ ال 
ً
ا  إخباٍز

ً
 ؤو دوزا

ً
 َاما

ً
ا  وجىمٍى

ً
 زٜاُٗا

ً
دوزا

صخُذ ؤّن الخ١ىىلىحُا (، و 26-25ه٘ع اإلاـدز ؾ ؾ ) ُلت لألطٌٙؼ٢ل إال وظبت ٛل

ٛسبذ لىا البُِد وؤخرث بُدها إلى ٠ل ما ُٗه مً مـلخت لصخخىا ومىِ٘ت لدًيىا، ول١ً 

اطخِمالها الظلبي حِل ال١ثحر ًىٌس إليها هٌسة خاٛدة ألجها لم جِ٘ل ػِئا في الخدظِع 

ُت في ٠ل مجاالث الخُاة )مدمد مدظً ُم  (.164- 162م، ؾ ؾ 1997س،والخُى

ىاٞ مً ًٜى٤ ؤن الخ١ىىلىحُا الجدًدة في الاجـا٤ حظبب في الخلىر ُلى  َو

خِلٝ ألامس باإلادخىي الري  ى الري جىاولىاٍ مىر ٛلُل ٍو حن، ًخِلٝ اإلاظخىي ألاو٤ َو مظخٍى

جٜدمه َرٍ الىطابى ؤما  اإلاظخىي الثاوي ُٗخِلٝ بالىطُلت، ِٗىدما هخددر ًُ ؿىاُت 
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طب ومخخلٙ ؤحهصة اإلاِلىماث والاجـاالث بؼ٢لها الجامد  ٗهي حؼ٢ل خوسا ُلى الخىا

نها  جلىر البِئت الوبُُِت لإلوظان ٓحر جل٣ التي جٜىم ُلى اخخىائها وخٌ٘ها وجخٍص

ً الىاحمحن ًُ ُـس مجخمّ اإلاِلىماث  خباز بإن الخوٍس جب ألاخر بِحن الُا ا، ٍو ووؼَس

حن في الخُٔحر  حن ومدظاٍو بالبِئت الى٘ظُت والجظدًت لإلوظان)ؤخمد الى١الوي،  َما مخىاٍش

ت، وهدُجت لٜـس ُمس  1999 (، وجـيُّ مٌِم َرٍ ألاحهصة ٌِخمد ُلى اإلاىاد ال١ُماٍو

 مً اإلاخل٘اث ؤلال١تروهُت التي حظمم مىازد اإلاُاٍ 
ً
َرٍ اإلاىخجاث ٗئجها جخلٙ حباال

ُت وتهدد صخت ؤلاوظان، لٜد ؤهخجذ ؿىاُت ؤلال١تروهُ  60م هدى 2001اث ُام الجٗى

 (  1997ملُىن حهاش جساهصطخىز ) إًان ج. طُمىهص، جس الظُد مدمد ُثمان، 

 ألادوار املرجوة من جكىولوجياث الاجصال لحماًت البيئت: -9

الم والاجـا٤ ٟثحرا اإلاجخمّ  ّٛسبذ الخ١ىىلىحُاث الخدًثت لىطابل ؤلُا

، وطمدذ له بخٜلُف الجماَحري بِله ببِم وؤكاٗذ له محزة الخ٘اُل اإلاباػس

الم والاجـا٤  لى َرؤ ألاطاض  هسي ؤن الخ١ىىلىحُاث الخدًثت لىطابل ؤلُا اإلاظاٗاث، ُو

" و"اوظخٔسام"  والطُما ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي وباألخف ''الُىجُىب" و""ال٘اٌع بٞى

و"الىاحظاب" و"ماطىجس'' ٟىماذج خُت حظخخدم بؼ٢ل ٟبحر مً ٛبل حمهىز وطابل 

الم ال اث ٛساءة الصخٙ اإلا١خىبت والاطخماَ ؤلُا خٜلُدًت، وفي ًل جساحّ مظخٍى

ىهُت  ًٜترح ألاطخاذ ''ٗاجذ لِٜاب'' ُلى اإلاؤطظاث  لإلذاُاث ومؼاَدة البرامج الخلٍ٘ص

الخ٢ىمُت ومىٌماث اإلاجخمّ اإلادوي ؤن حِخمد اطتراجُجُت حدًدة في الخىاؿل مّ حمهىز 

ا، بدُث جىٜل  اإلالامحن ال١الط١ُُت إلى واطّ باث ٌظتهل٣ ألاهترهذ بؼ٢ل ٟبحر حد

خباز الخدىالث في  ٟمُت ومدخىي  حمهىز  ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي، آخرة بِحن الُا

الخ١ىىلىحُاث الخدًثت، الري ًدىَى بدىَى مِاًحر مخٔحراث مجخمّ البدث مً حيع 

ا، )ٗاجذ لِٜاب، مٜابلت ُلى  حَر وطً ومظخىي ووكُِت احخماُُت ومهىُت ٓو

، ألازبِاء ال٘ (، ومً حهخه ًٜترح الباخث'' 12.50ُلى الظاُت  2020حىان  10ِظبٞى

هرًس ُبد هللا زاوي'' اطخخدام الخوبُٜاث اإلاخخل٘ت ُلى وطابى الخىاؿل الاحخماعي 

بؼ٢ل واطّ مً هٖس الجمهىز، وذل٣ بهدٖ حشجُّ اإلاىاهً الصخ٘ي'' )هرًس ُبد هللا 

، الثالزا دث 20.30ُلى الظاُت  2020حىان  09ء زاوي، مٜابلت ُلى الِ٘ظبٞى ( ٍو
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خباز الاهخماء الجهىزي بحن حمهىز  الباخث ''ٗاجذ لِٜاب'' ُلى كسوزة آلاخر بِحن الُا

الظاخل البُئي والظاخل الصخساوي وحمهىز اإلادن الداخلُت وحمهىز الهلاب الِلُا 

خىحه إليهم بوسح الاوؼٔاالث التي لها ُالٛت بالبِئت مثل الى٘اًاث  وزط٢لتها، الخصخس، ٍو

ٙ اإلاؤطظاث  ت، ومً حهت ؤخسي ًم١ً ؤن جًى جلىر اإلاُاٍ ٗلال ًُ ًىاَس مؼتٟر

حن  ً لهم مؼتٟر الخ٢ىمُت واإلاىٌماث ألاَلُت ػِبُت بِم الخظاباث إلاؼاَحر مؤزٍس

م  ِخبَر م لخـل إلى حمهىز ًثٝ ٗيهم َو اكُحن ؤو ٗىاهحن ؤو ٓحَر بمئاث آلاالٖ طىاء ٍز

ا(.ٛادة زؤي )ٗاجذ لِٜ  اب، مٜابلت ُلى الِ٘ظبٞى طبٝ ذَٟس

ت بً زابذ'' ؤن للؼب٢اث الاحخماُُت دوز ٟبحر ُٗما  ومً حهتها جسي الباخثت ''حاٍش

ٝ الاحخماعي والبُئي ُلى وحه  ت لخمالث الدظٍى ت  اللسوٍز ٌظمى بالخِبئت الجماَحًر

المُت البُئُت، التي  ال بد ؤن حظته دٖ ٗئت الخـىؾ، خاؿت ًُ مىكَى الخمالث ؤلُا

م لىطابى الخىاؿل الاحخماعي،  الؼباب والؼباب الـٔاز الرًً ًخِسكىن ؤٟثر مً ٓحَر

ٝ الاحخماعي في مجا٤ خماًت البِئت ؤن ٌِخىىا بهرٍ  بالخالي ًخِحن ُلى مظؤولي الدظٍى

الىطُلت مً ؤحل إٛىاَ وجإزحر ؤٟبر لهرٍ ال٘ئت، َرا مً حاهب مدي اإلاالبمت، ؤما ًُ 

ُت واّٛ الخدظِع الب ُئي مً خاللها ٗتري الباخثت وحىد اإلابادزاث والخمالث الخوُى

التي ًبادز بها الؼباب ؤه٘ظهم ولِع في إهاز اطتراجُجُاث ُمىمُت لألطٙ، ٗاإلاولىب 

ّ إؿالح الىاّٛ البُئي ؤن ًمدوا ًد  إذن مً الظلواث الِمىمُت والٜابمحن ُلى مؼاَز

ال٤ مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي، مثال الدُم لهرٍ ال٘ئت مً الؼباب التي جىادي مً خ

حمُِاث مخخل٘ت ٟخل٣ التي جيؼى لخىٌُٙ الٜـبت بالِاؿمت ؤو جىٌُٙ الؼىاهئ 

ت بً زابذ، مٜابلت ًىم الثالزاء  ا )حاٍش حَر ، ُلى  2020حىان  09ٓو ُلى الِ٘ظبٞى

 (21.00الظاُت 

ت  الم الجصابٍس الُىم وجإطٙ الباخث ''هبُل ػاًب'' مً ُدم اَخمام وطابل ؤلُا

بالبِئت، خُث ًسي ؤهه مً بحن الٜىىاث الخاؿت التي جيؼى في مجا٤ البِئت ٛىاة 

المي وظبي ألن  ت مً خال٤ خـتها ''اإلاجلت البُئُت'' ل١ً ًبٜى جىاولها ؤلُا الؼسوٚ الجصابٍس

را زط٢لت اإلاُاٍ اإلالىزت، ول١ً ًبٜى  اإلاىاكُّ اإلاخداولت جخِلٝ إما ب٘سش الى٘اًاث ٟو

دُى برل٣ إلى كسوزة الخيظُٝ بحن وشازة البِئت الخوبُٝ ُلى  ؤزق الىاّٛ ؤمس ؿِب، ٍو
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الم مً خال٤ وكّ اطتراجُجُت مً ؤحل خماًت البِئت ٠ىجها زسوة خُٜٜت  ووطابل ؤلُا

ًم١ً اطخٔاللها خاؿت وؤّن الجصابس حِاوي ًىم ؤشمت مالُت البد مً اطدثماز ما ٌِٖس 

ث إلى حاهب الاَخمام بالبدىر الِلمُت بالهىدطت البُئُت ٟبدًل لٜواَ اإلادسوٛا

اإلاخِلٜت باالجـا٤ البُئي وجوبُٜها ُلى ؤزق الىاّٛ) هبُل ػاًب، مٜابلت ُلى 

، ألاخد   (.14.30ُلى الظاُت  2020حىان  07الِ٘ظبٞى

 خاجمت وجوصياث الذراست:

 في الخإزحر ُلى اإلاخلٜي مً ؤ
ً
 َاما

ً
الم الخدًثت والخٜلُدًت دوزا حل وؼس جلِب وطابل ؤلُا

الم الخٜلُدًت منها والخدًثت مهمت  الثٜاٗت البُئُت، وجّٜ ُلى ُاجٝ حمُّ وطابل ؤلُا

لُه ًم١ً ذٟس ؤَم الخىؿُاث التي جٜدم لهرٍ الىطابل في الخالي: ُت البُئُت، ُو  الخُى

الم بسط٢لت صخُ٘حن لدحهم اَخمام بمىاكُّ البِئت  - ؤن جٜىم وطابل ؤلُا

اَس، وؤن حظخِحن بالخبراء اإلاهخمحن بمىاكُّ للخِمٝ ؤٟثر في ٗهم َرٍ الٌى 

البِئت وجخِاٛد مِهم بـ٘ت دابمت مً ؤحل جٜدًم خـف ومٜاالث 

وزٍبىزجاحاث مـىزة، وبـ٘ت مظخمسة جدث السؤي الِام ُلى الخجاوب مّ 

َرٍ اإلاىاكُّ بؼ٢ل اخترفي ُلى ػا٠لت ما جٜىم به ٛىىاث ٗلابُت مخخــت 

سا٣ُٗ " ؤو ا "وهي ٛىىاث لها حمهىز مثل " هاطُىها٤ حُٛى " بالهذ" و" ؤوػٍى

جب ؤن جىٜل َرٍ اإلاخسحاث إلى ػب٢اث الخىاؿل  واطّ، مثٜٙ ومخدلس، ٍو

ا(.  الاحخماعي باطخمساز)ٗاجذ لِٜاب، مٜابلت ُلى الِ٘ظبٞى طبٝ ذَٟس

الم والاجـا٤ والِالٛاث   - ت ؤلُا اُخماد وشازة خاؿت بالبِئت وجإطِع مدًٍس

ت في الىشازة  حِخمد ُلى ٛاُدة بُاهاث مددزت دابما  الِامت  ٟإَم مدًٍس

س زطابل بُئُت  وصخُ٘حن مخخــحن مِخمدًً مً ٛبل الىشزاة جلجإ لهم لخمٍس

اث.  باطخمساز وجصودَم بجمُّ اإلادخٍى

ً اإلاظخمس للصخُ٘حن اإلاخخــحن في مىاكُّ البِئت. -  كسوزة الاَخمام بالخ٢ٍى

ُٙ مخخسححن مخخــحن في مجا٤ البِئت في و  - الم والاجـا٤.جًى  طابل ؤلُا
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بىزجاحاث ٟإَم ؤهىاَ صخُ٘ت جٜىّ الجمهىز  - خماد ُلى الخدُٜٜاث والٍس الُا

 . بلسوزة الخ٘اي ُلى البِئت

اهىوي، بدث اإلاؤطظاث  - ذ ٛو ت الىؿى٤ إلى مـادز الخبر بؼ٢ل مٍس إحباٍز

 . الخِاون مّ الصخُ٘حن وجصوٍدَم باإلاِلىماث الصخُدت

الم البُ - الم والاجـا٤ بال٢لُاث اُخماد جخــاث ؤلُا ئي في ؤٛظام ُلىم ؤلُا

ً ٗيها للجمُّ بىاطوت الخِلُم ًُ  والجامِاث، وإجاخت ٗسؿت الخِلم والخ٢ٍى

  E-Learning .بِد

زؿد محزاهُت َامت مً وشازة البِئت لبث ملامحن لها ُالٛت بالىعي البُئي جىٜل  -

الم ال١الط١ُُت، وػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي  ٝ في وطابل ؤلُا وختى ًُ هٍس

 زطابل هـُت إلاؼتر٠ي الهاجٙ الىٜا٤.

وؼس الىعي البُئي ُىد اإلاىاهىحن والخ٢ىماث مً خال٤ الخىزُٝ للىدواث  -

 واإلاؤجمساث واللٜاءاث الِلمُت ُلى الاهترهذ.

وؼس الٜىاهحن الخاؿت بدماًت البِئت ُبر مىاّٛ ألاهترهذ ختى ًدظنى للجمُّ   -

 الاهاَل ُليها.

س ال -  خاؿت بالبِئت ُاإلاُا وإهاَل مىٌماث اإلاجخمّ اإلادوي ُليها.وؼس الخٜاٍز

خلٝ بسامج ٟمبُىجس ومىخدًاث خىاز، التي ًدباد٤ ألاشخاؾ مً خاللها  -

 اإلاِلىماث خى٤ مخخلٙ اإلاؼا٠ل البُئُت.

خماد ُلى ما ًيؼس في جل٣ اإلاىخدًاث لدظهُل جددًد اإلاـادز السبِظُت  - الُا

ٜا للٌسوٖ الخالُت. للخلىر، والخيبؤ باإلاؼا٠ل البُئُت ّ خدوثها ٗو  اإلاخٛى

اطخخدام ألاٛماز الـىاُُت في زؿد الخٔحراث البُئُت، والخيبؤ باإلاؼا٠ل   -

 .اإلاظخٜبلُت باإلكاٗت إلدازة ألاشماث البُئُت
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دٟخىزاٍ في جخـف ٛاهىن الِالٛاث الدولُت، حامِت مدمد خُلس بظ١سة، 

 .٠2016/2017لُت الخٜٚى والِلىم الظُاطُت، 

 اث:املجالث والذوري 

١ت،  .1 مجلت "جُلي ط٢ىب  الصورة الخلفسيوهيت،ؤالن حىاوع، جسحمت مدمد ػٍى
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، مجلت مظخٜبل اججاهاث وكضاًا في الخعليم البيئيلىزاوع، ٠ازهجخىن،  .5
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، ًىم الثالزاء   .21.00ُلى الظاُت  2020حىان  09الِ٘ظبٞى
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دة الٜبع  -5 ّ حٍس   مٜا٤ خى٤ دوز ج١ىىلىحُا الاجـا٤ في خماًت البِئت–مٛى

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPu

blic/ArticlePage.aspx?ArticleID=241940  
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