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:الملخص
الدراسة إىل الكشف عن الدور الكبري الذي تلعبه البيئة السليمة والصحية يف تنمية وصقل 
املوهبة واالبداع لدى الطفل مع ابراز أثر الرتبية البيئية يف توعية وتربية الطفل املوهوب لنخلصفي األخري إىل 

هااالسرتاتيجية الناجعة لوسط بيئي سليم يسمح بتطوير وتنمية املوهبة ورعايت
Résumé:

Cette recherche visé à étudier le rôle de l’environnement sanitaire dans le
développement et l’épanouissement des capacités de l’enfant et la démonstration de
l’effet de la culture environnemental sur la sensibilisation et l’éducation de l’enfant
surdoué. Et cela pour arriver en fin a une stratégie pertinente pour un environnement
sain permettant le développement du don.

:مقدمة
وقني زاد يف اآلونة األخرية االهتمام باملورد البشري ومبا لديه من قدرات عقلية لالستفادة منه على أمل إجياد أفراد متف

فعـن طريقهم يتوفر لكل جمتمع ما حيتاجه من رواد ، والذين يعتربون الثروة احلقيقية يف أي جمتمع بل كنوزه الفعلية، وموهوبني
وقداجتهت الدول املتقدمة ، 1)65ص .2001، زحلوق مها(الفكروالعلم والفن لالستفادة منهم يف شىت جماالت التطور واحلياة 

.2)101ص .1983الفقي حامد (.الرتبية بدراسة هذه الفئةو هتم كثري من علماء النفس

مشكلة البحث 
ودور البيئة السليمة يف تنمية ورعاية املوهبة والتعرف ، تتحدد مشكلة البحث احلايل يف بيان أمهية الرتبية البيئية للطفل املوهوب

ا على الطفل حىت يتسىن التفكري يف وضع إسرتاجتية ميكن أن توضع على مستوى تأثريهو على املشكالت البيئية املصاحبة للتلوث
:وهكذا نسعى إىل.. الشارع البيئي، البيئة األسرية

؟بيان ماهو دور الرتبية البيئية للطفل  يف التحسيس بأمهية البيئة-
؟هل هناك تأثري للبيئة على الطفل املوهوب-

أسباب إجراء البحث 
لقصوى للبيئة واحلد من التلوث يف تنمية املوهبـةاألمهية ا* 
.األمهية القصوى لرعاية املوهوبينوتقدمي الرتبية البيئية املناسبة* 

وضع إسرتاتيجية مناسبة لرعاية املوهوبني يف  اجلزائر  :هدف البحث
:أهمية البحث

غر وتوفري البيئة واإلمكانات الالزمة هلم ضرورة حتمية التعرف عليهم منذ الصغر ورعايتهم يف الصو ميثل االهتمام باملوهوبني
ألي جمتمع يريد التقدم والتطور والنمو يف ميادين العلم واملعرفة اإلنسانية يف عصر ال يعرف إال التفوق يف العقل واإلبداع يف 

..الفكر
:االطار المفاهيمي

ها الكائنات احلية ضمن حيز معني وتؤثر يف العمليات الظروف اليت تتفاعل معو املكوناتو وهي جمموعة العوامل:البيئة-1
.



هي أي تغري يف خواص البيئة مما يؤدي بطريق مباشر أو غري مباشر إىل األضرار بالكائنات احلية أو املنشآت :تلوث البيئة-2
3)50ص.1996برنار فواذ(أو يؤثر على ممارسة اإلنسان حلياته الطبيعية

وتربيتهم على التفاعل االجيايب ، هي الرتبية اليت تساعد الناس على العيش بنجاح على كوكب األرض:التربية البيئية-3
التوعية بأمهية البيئةو والتحسيس

واالبتكار ملواجهة :الموهبة-4
هي أساس للقدرات و. ..احلسابية، اللغوية، املوسيقية، هي كل استعداد فطري لدى الفرد  مثل املوهبة الفنيةو،حتديات الطبيعة

، القدرة العقلية العالية  القدرة على القيام مبهارات متميزة:وتعرف جبوانبها، 4)96ص .نفس المرجع، برنا رد فواذ(، اخلاصة
.5)9ص.2005، د عبد العزيزسعي(
:تعريف الموهوبين-5

هؤالء هم األطفال ، الساميو القادرين على األداء العايلو هم األشخاص املؤهلني ذوي قدرات":Marlandيعرفهم مارالند 
النسبة ألنفسهم لى خالف هؤالء املزودين بربامج عالذين يتطلبون برامج تعليمية متنوعة وخدمات ع

6)52ص ، 2005، طارق عبد الرؤوف عامر(

فاملوهوب هو الذي ميلك قدرة عقلية عالية أما املبدع ، وب خيتلف عن العبقري وعن املبدعكما جتدر اإلشارة إىل أن املوه
االخرتاع وينتج ما و لعقلي إىل حد االبتكاراإلدراك او فاملوهبة تفوق يف احلواس، فيتسم باإلجنازاألصيل ذي القيمة االبتكارية

يتكون يف العقل الباطن  من صور وخياالت يقوم املوهوب بتجسيدها يف احلقيقة وخلقها حىت تتكون صورة ملموسة وهي حتتاج 
.من يرعاها

مشكالتها و لمحة تاريخية عن الموهبة:أوال
األمريكي علم األطفال املوهوبني فوصف طباعهم "جالتون"املعجزة وأسس اجته االهتمام إىل األطفال 19يف بداية القرن 

من عمره أو 14قد استقبلته دكتورا للفلسفة وهو يف "اليربغ"الذي كانت جامعة "كار ل ويت"و،وإهتم مبنشأ العبقرية ومنوها
حكمة 500ويعرف الفرنسية وحيفظ من عمره وكان يقرأ األملانية4األعجوبة الذي تويف يف "كريستيان هنرينج هنيكان"

من 12من عمره وفاز بألقاب جامعية يف 10يف "فالسكور"الفيزيائي الشهري الذي دخل جامعة "اللورد كلفن"أو ، التينية
.7)9ص.293عدد .أنور طاهر رحنا(عمره 

هؤالء األطفال و،مينحها اخلالقفالطفل املوهوب هو أمثن عطية، إن أي أسرة تتمىن أن يكون طفلها أو طفلتها موهوب
مطاحمهم وينصتون إىل اآلباء واملعلمني حبماس عندما يقومون مبناقشة و أنشطتهمو

هجها إال مما خيلق املشكلة أن املدرسة قد ال تأخذ  يف اعتبارها عادة عند تقرير مناو،أمورهم إذا حترو الصدق فيما يقولونه هلم
أما املوهوب فال خيطر على بال واضعي مناهج املدارس ولذا جند أن املوهوب ال يكرتث مبا ، الطفل املتوسط أو فوق املتوسط

لذا البد من أخذ الفروق ، مما قد جيلب بعض املتاعب له ألنه شخص يهوى جلب املتاعب، يشيع من أنشطة يف املدرسة
، ني االعتبارالفردية بني القدرات العقلية بع

ص .1992مرسي (نسبه اإلسالم إىل أمهية النبوغ ورعايته ، للمسلمني دورهم منذ ظهور اإلسالم يف حتري القدرات اخلاصة
الذين اعتمدت البشرية ، ومن الناس ميثلون املتفوقني واملوهوبني%5إىل 2الدراسات أن هناك من و وقد أثبتت البحوث، 8)98

10)41ص .2000القاطعي وآخرون (عليهم منذ أقدم العصور

ا وأسهمت .م.يف وHollinworthهولينغوريث"قد بدأ االهتمام بإرشاد املوهوبني متأخرا ويعود الفضل يف ذلك إىل الباحثة و
بدأ تأسيس 1950منذ و،

20ا وقد بدأ االهتمام يزداد منذ الثمانينات من ق .م.وبـ و،



خاصة وان هذه الفئة هي األكثر عرضة للمشكالت اليت يقابلها العاديون كما ، ورعايتهممع ازدياد التقدم يف برامج تعليمهم
.اشرنا سابقا

االحباطات البيئية اليت يواجهها املوهوب تعرقل منو استعداداته وتكفها لذلك ال بد من و إضافة إىل ذلك هناك املشكالت
و و تسليط الضوء على هذه املشكالت ولفت انتباه املفكرين

11)99ص.2005.محمد بن عليثة االحمري.د(، وطرائق تعاملهم مع الطفل املوهوب

:أهمية رعاية الموهوبين:ثانيا
يف املدرسة العادية فهي ال توفر له فاملتفوق واملوهوب ال يدرس ، إن رعايتهم يف اجلزائر غري كافية باملقارنة بالدول املتقدمة

فال بد من توفري مدارس خاصة تعتين جبوانب شخصيته اليت تضمن سالمته اجلسمية، امليزات الكافية الستثارة قدراته الكامنة
ه التقدم توفري الظروف الثقافية واالجتماعية والنفسية اليت تشجع املتفوق على التفوق والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي ينشدو 

فهذه ، ومواكبة التطورات تستدعي االستفادة من اإلمكانات العقلية غري العادية ألبنائه واليت ال توجد لدى األفراد العاديني
اإلمكانات لدى املتفوقني هي القادرة على اإلنتاج املتميز واإلبداع واكتشاف ما هو مفيد للفرد وللمجتمع وال بد من االهتمام 
القدرات املتميزة للعقل البشري منذ الصغر من خالل تقدمي الربامج الرتبوية املناسبة للمتفوقني ورعايتهم يف 

طفل متفوق 1528على عينة )1921(تيرمانففي دراسة ، جوانب النمو املختلفة يعد نوع من االستثمار للطاقات البشرية
من أفراد العينة قد وصلوا إىل املهن الراقية 86مقياس تريمان تبني أندرجة باستخدام140عقليا حلاصل ذكاء كل واحد منهم 

. من اإلناث من متابعة دراستهم العالية يف اجلامعة60>من الذكور و66كما متكن ،  
وهوب دراسته يف أقل وقت بالنظر إىل 

. وهذا يوفر نفقات على الدولة، أقرانه
12)47-46ص .2003امحد حممد الزغيب (.   االجتماعيو االقتصاديو يساهم يف دفع عجلة التطور العلمي

فالطفل املوهوب البد أن ، يف القياس140أن الطفل املوهوب هو الذي ال يقل ذكاءه عن "لويس تيرمان"يؤكد الباحث
أما العبقرية فتايت نتيجة ، قد يكون الطفل ذكيا لكنه حمروم من املواهب  بفعل الظروف احمليطة بهو،يتمتع بدرجة من الذكاء

، الرغبة يف التفوق، الثقة بالنفس، العبقري هو الذي تتوفر  فيه الطمووحو،اقرةخاصة بالعب، الذكاء احلاد وختلق برتبية مناسبة
)1955تويف (ألبرت انتشين أمثال ، و،الرتكيز الشديد

يتأثر الطفل . هذه القدرات ال تنمى إال يف ظل بيئة مناسبة وتربية بيئية سليمةو،و املوهوب يتميز بالقدرات االبتكارية واإلبداعية
منذ املراحل العمرية األوىل فهي تتضمن مرياث غنية وكثيفة للطفل وهي متغرية بسرعة )..التلفزيون الكمبيوتر(باألجهزة احمليطة به 

ألوان زاهية وهذا كله يؤدي إىل تنمية االبتكار و هذه األخرية اليت تشد أنظار األطفال ملا فيها من خيال وحركة.من أفالم ورسوم
حتتل و توسيع بيئته يف سن املدرسة االبتدائية مبا يتعلمهو التفكريو يف عمر الروضة تزداد امليزات ويزداد اخليالو،دى الطفلل

تتكون اهلوايات وويف فرتة املراهقة تتوسع بيئتهم وتتميز باالهتمامات اجلديدة، ة خياهلماحلكايات لدى الطفل مرتبة خاصة لتغذي
املراهق يتعلم وميتص القيم واملعايريمن األشخاص املهمني يف حياته و. قات ويكون تأثريهم كبري على الفردوتتطور الصدا، وتتطور

وحيب املراهقني ، ، )..القادة والعلماء، املعلمني، الوالدين(
واملراهقني املبتكرين يتميزون بدافع قوي إىل حب االستطالع ، شاعر واالجتاهات واألفكارأن يشاركهم اآلخرون يف اخلربات وامل

ويدخل املراهقون اجلامعة يف املرحلة املتأخرة من املراهقة ، 
التطور املعريف والتكنولوجي حصل الطالب اليوم على فيض من وبسبب ، وينمو تفكريهم وينمو معهم التفكري املبدع واملنطقي

وبعدما يدخل مرحلة الشباب ويزاول املهنة ويصل إىل التوازن ، خاصة منها االنرتنيت، املعلومات ووسائل اإلعالم تؤثر فيهم كثريا
، يف نضجه اجلسمي والعقلي والعاطفي واالجتماعي وكلما كرب يف السن تراكمت اخلربات لديه

فاالبتكار ينمى بتوفري الرتبية وطرق التدريس والبيئة االجتماعية .وعاداته وتقاليده يقل اخليال لدى الشباب ومييلون إىل الواقعية
13)30ص. 2005، وفيق صفون خمتار(، والطبيعية املناسبة



:البيئة والطفل الموهوب:ثالثا
وميكن متييز شقني من البيئة احدمها مادي أو ، ى كل ما حييط باإلنسان وما يقع على حواسه من مؤثراتتشمل البيئة عل

والثاين يشتمل على البيئة .. ، البحار واحمليطات، العمران، التضاريس، الطقس، املناخ:ويشتمل على)فيزيقي(جغرايف 
)..اجلريان، رفقاء العمل، األصدقاء، األسرة(ليت ينخرط فغيها الفرد االجتماعية وتتضمن بدورها كافة اجلماعات البشرية ا

البيئة و العلوم والدين واللغة وكل مظاهر الثقافةو إىل جانب ذلك هناك املعايري واألعراف والقيم والعادات وأمناط السلوك والعرف
فالبيئة اليت تصقل وتنمي تلك القدرة ، ت شخصيتهمساو أفكارهو فهي تؤثر يف سلوكه ومنوه، بشقيها تؤثر على وتتأثر باإلنسان

.)املوهبة(البشرية الطبيعية ذات القيمة املتميزة  
:مكونات البيئة:رابعا

أن البيئة هي كل ما حييط باإلنسان ومن خالل هذا املفهوم الواسع ميكن تقسيم البيئة إىل قسمني 1972يؤكد مؤمتر ستوكهومل 
:رئيسيني

، التضاريس:هي كل ما حييط باإلنسان من ظواهر حية وغري حية وليس لإلنسان اثر يف وجودها وتشمل:البيئة الطبيعية-
وهي خمتلفة، النباتات واحليوانات، الرتبة، املناخ

ته واإلنسان خيتلف يف عدده وكثافته وسالال، ليت أوجدها داخل البيئة الطبيعية:البيئة البشرية-
:البيئات البشرية واليت تنقسم إىلمما يؤدي إىل تباين ، ودرجة حتضره وتقدمه العلمي

أمناط (:البيئة االجتماعية-1
)العالقات االجتماعية القائمة بني اإلفراد واجلماعات

يف حماوالته الدائمة للسيطرة على ، الوسط الذي خلقه اإلنسان لنفسه مبافيه من منتجات مادية وغري مادية:قافيةالبيئة الث-2
والبيئة الثقافية املناسبة للطفل 14)19-18ص. 2007.راتب السعود(وكل ما يتوارث من جيل إىل آخر )عادات وتقاليد(الطبيعة 

:ريات نذكر  منهااملوهوب  تتحدد من خالل جمموعة من املتغ
.مستوى ثقافة الوالدين-
-
الفيديو يف املنزلو مدى توفر املذياع والتلفاز-
الرحالت وغريها مما يعد وسائل لنقل األفكار واملعارف واملعلومات لإلنسانو املعارضو مدى توفر املتاحف واملسارح-
اجلامعات يف البيئة اليت يعيش فيها الطفلو املدارس، مدى توفر املؤسسات الرتبوية كرياض األطفال-
15)145ص.1989، راتب السعود(.مدى توفر برامج تعليم غري نظامي  يف البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان-

االجتماعيو املاديو وته وأسباب منوه الفكريإن البيئة بصفة عامة تشمل الكوكب وبيئة احلياة اليت يستمد منها اإلنسان ق
.الروحيو 

ولكن املشكالت البيئية احلديثة كالتلوث بأنواعه وضعف طبقة األوزون واإلمطار احلامضية وندرة املياه وقلة الغذاء قياسا 
باالنفجار لسكاين اهلائل باتت تشكل عوائق بيئية ضخمة تنذر بكارثة واإلنسان هو املسبب الرئيسي هل

.الطبيعي
:التلوث ومؤثراته:خامسا

تضم امللوثات كل املواد أو امليكروبات أو األمواج الصوتية أو الكهرومغناطيسية اليت تلحق الضرر باإلنسان أو مبكونات بيئته 
ربة اليت تقذفها الرباكني واكاسيد النيرتوجني األتو ومنها امللوثات الطبيعية كالغازات، أو تسبب األمراض أو تؤدي به إىل اهلالك

أما امللوثات املستحدثة ، اجلراثيم وغريهاو حبوب لقاح بعض النباتات الزهريةو اليت تتكون يف اهلواء نتيجة التفريغ الكهربائي
واصالت وما ينتج من التفجريات النووية ووسائل ومو فتتكون من ملوثات التقنيات وما ابتكره اإلنسان وما ينتج عن الصناعات

.فيزيائيةو كيميائية، من حيث طبيعته فهي تصنف إىل ملوثات بيولوجيةو. نفايات ناجتة عن أنشطة البشر



فحبوب ، احليوانو أو تستهلك قدرا كبريا من النبات، هي األحياء اليت تسبب اإلمراض لإلنسان والنبات واحليوانفالبيولوجية 
ض النباتات  يف الربيع كالصفصاف تسبب عددا من أمراض احلساسية باجلهاز التنفسي فهي اللقاح اليت تنتشر يف أزهار بع

احلصبة والشلل عند و األنفلونزاو تؤذي االنسان عامة كما هناك  بعض الفريوسات يف اهلواء تسبب أمراض خمتلفة مثل الزكام
اهلواء و يوان والبكترييا اليت تنتشرأنواع منها يف املاءطاعون الدجاج يف احلو األطفال يف اإلنسان وداء الكلب  احلمى القالعية

...اليابسو اجلراد عندما يزحف يهلك األخضرو تسبب أمراضا لإلنسان كالسل وأمراض الرئة
مشتقاتهو البرتولو الرباكنيو املصانعو السياراتو الغازات املتصاعدة من احلرائقو وهي املبيدات بأنواعهاالملوثات الكيميائيةو 
هي تؤثر على صحة اإلنسان ونباتاته و الكيماويات السائلةو االسبستو وما ينتج من مصانع االمسنت، الزئبقو الرصاصو 

كما تنتج املصانع ثاين أكسيد السيلكون الذي يؤثر ، الطعام الذي يأكلهو املاء الذي يشربهو واهلواء الذي يستنشقه، وحيواناته
.ال جيب أن يعيش الطفل بالقرب من املصانعلذا، على الرئتني حيث تصاب بالتلف

حيث ، و كما أن املبيدات فهي كيماويات صنعها اإلنسان ملقاومة اآلفات
راتب (ت للطفللذا ينصح بالغذاء الصحي  اخلايل من املبيدا، يتسرب إىل اإلنسان عن طريق الطعام ويرتكز يف الطبقات الذهنية

16)54ص . 2007السعود 

اإلشعاعات بأنواعها وما ينتج من املفاعالت النووية وجتارب و التلويث احلراريو تشمل الضوضاءأما الملوثات الفيزيائية
ات النوويةوالتفجري ، فالضوضاء تؤثر على اإلنسان فسيولوجيا ونفسيا كما أن التلوث احلراري يؤثر على املناخ، االنفجارات النووية

، سرطان الدم(اخلطورة الناجتة عن الغبار املنبعث منها وتلوث الرتبة واملاء منها وتؤثر على اإلنسان حيث تتسبب يف أمراض منها و 
تؤثر على املرأة احلامل و واألشعة تؤثر يف الصيفات الوراثية فتؤدي إىل منع اإلخصاب وموت األجنة، )أو اجللد والعظام أو الغدد

يؤثر الرصاص على الطفل خاصة ويسبب أمراض التخلف العقلي وكرب ، 17)133ص 1994. صباريني ورشيد الحمدمحمد (
بروز العينني وفتح الفم وعندما يصل الرصاص إىل تركيزات معينة حيدث اإلصابات ال ميكن عالجها عالوة على و حجم الرأس

ص 1991.رمضان ومديحة حجازي ومها دسنان وأمين عبد اهللاحمد (احلاالت العصبية والنفسية و التعبو عوارض اإلسهال
70(18

أضرارها
.مبرض املياه البيضاء يف العيونو.اإلصابة بسرطان اجللد-
املركز يف نويات اجللد املوجودة حتت البشرة اخلارجية وهذا احلامض هو املسؤول عن DNAحدوث تلف يف احلامض النووي  -

.نقل الصفات الو راثية
ضعف جهاز املناعة عند اإلنسانو حدوث أمراض يف اجلهاز التنفسي-

:التربية البيئية:سادسا
نظرا لإلمهال جلوانب التنمية ، 

ومتخض عن هذه اجلهود ، حتد من مشكالت البيئةومن هنا بدا التفكري يف وضع خطط تنموية تراعي البي، البيئية
الذي فرض نفسه على الرتبية وعلى حركة ، ومفهوم جديد للتنمية  يعرف بالتنمية املستدمية صاحبه ظهور مفهوم الرتبية البيئية

والذي ، أسهمت يف إدخال هذا املفهومالتغريالعلمي والتكنولوجي الكبري وآثاره اليتو تطبيقاته وهذا بفضل التطورو الفكر الرتبوي
فيستثمر إمكاناته ويتعامل ، الشاملو 

من هنا ، املستقبلو معها برفق وحتضر لكي تكون قادرة على االستمرار يف العطاء مما يوفر حياة هنيئة لإلنسان يف احلاضر
.السياسات الرتبويةو الندوات العامليةو اهليئاتو أصبحت الرتبية البيئية حمور اهتمام العديد من املؤسسات

واإلنسان يف تعامله مع البيئة ينتج بعض املشكالت عن تفاعالته غري السوية معها فاإلنسان يستثمر طاقة الشمس ويستخدم 
تشبع رغباته ولكن يف وإذن فالبيئة تقدم كل شيء لإلنسان، الغاز الطبيعيو ية واملعادن والبرتولالثروة احليوانو اهلواء والرتبةو املاء



وطغى التلوث بشكل كبري مما اثر على صحة ، ظل االنفجار السكاين الكبري تزايدت الضغوط على البيئة فاستنزفت مواردها
.اإلنسان وخاصة الطفل

تاريخ نشر أول تقرير للجنة العاملية للبيئة والتنمية 1987ة بني خمتلف الدول ومنذ لذا جاءت الرتبية البيئية كلغة مشرتك
اليت يدور حمور اهتمامها و املعاهدو ، مستقبلنا املشرتك"

تنجح الرتبية البيئية إذا اهتمت و اجيابيا كان االستثمار أفضل للبيئةفان كان تفاعال ، البيئة من تفاعلو حول ما جيري بني اإلنسان
، أشكاهلاو ، صفاتناو هي تؤثر يف حيلتناوفالبيئة هي كل ما حييط بنا، بتدريس القيم البيئية

التوعية من اجل معرفة الطريقو والرتبية البيئية هي عبارة عن التعليم والتثقيف
أوسع هي مرحلة و وال جيب أن يقتصر اإلنسان على الرتبية البيئية اليت يتلقاها بل جيب أن يسعى إىل مرحلة  أمسى، البيئة احمليطة

، خاصة اإلنسانو ائنات احليةأهم املشاكل اليت يعاين منها الكو أصبح اجلميع يدرك أن التلوث البيئي هو من اكرب.التثقيف البيئي
لذا جيب أن يكون هناك قانون معني لتنمية وتكوين املهارات والقيم ملعرفة واحرتام العالقة اليت تربطهم بالبيئة 

اخلاصة و إن التعليم هو األساس املتني للعمل التطوعي والشبايب لذا جيب أن يكون هناك تعليم بيئي يف مجيع املدارس احلكومية
.القدرات لتحقيق تنمية دائمةو تنمية املهاراتو جيل واع بأمهية البيئة السليمة ودورها يف خلق اإلبداعتنشأ 

، إذن فالرتبية البيئية باملدارس تعمل على توثيق عالقة مناهج التعليم املدرسي بالبيئة واليت توجه وتنمي الطفل جسميا وعقليا
و وأن الرتبية البيئية لألطفال عموما، سلوكات بيئية صحيحةو وبالتايل ينمو الطفل وهو حيمل معلومات

فاألطفال عموما  هم األكثر تأثرا ، ط عمومااحمليو األسرةو ة الفردوطرق احملافظة على صح، 
املنزل واحلديقة كلها بيئة  الطفل احملببةو فالروضة واملدرسة، ماالهتماو بالبيئة لذا جيب أن تعطى بيئة الطفل الكثري من الرعاية

.اليت جيب أن تكون سليمة ونظيفةو 
األهداف األساسية للرتبية البيئية 1972لقد حدد مؤمتر ستوكهومل 

تشجيع تبادل األفكار واملعلومات واخلربات املتصلة  بالرتبية البيئية بني الدول -
تقوميها و ليمية وبرامج يف حقل الرتبية البيئيةتشجيع تطور مناهج تع-
.و تشجيع تطوير نشاطات البحوث املؤدية إىل فهم أفضل ألهداف الرتبية البيئية-
الرتبويني و اإلدارينيو تشجيع وتدريب وإعادة تدريب القادة املسؤولني عن الرتبية البيئية لكل املخططني والباحثني-
ملعونة الفنية للدول األعضاء لتطوير برامج يف الرتبية البيئية توفري ا-

تبين القيم الالزمة و.و وعليه تسعى الرتبية البيئية إىل إعداد اإلنسان البيئي إملام باملفاهيم االيكولوجية األساسية
:للممارسة البيئية العقالنية واملسؤولة ال بد من

يئة واإلملام بالقواعد األساسية جلوانب املعرفة العلمية اليت تستخدم يف تفسري الظواهر املتشابكة يف البيئة التعلم عن الب-
.والعالقات القائمة بني املكونات احلية وغري احلية وأثر اإلنسان يف بيئته

.التعلم من البيئة والتفاعل بني مكونات البيئة احلية وغري احلية-
بيئة واحملافظة عليها واإلبقاء عليها سليمة نقية التعلم من أجل ال-

:أثر التربية البيئية والتلوث على الطفل الموهوب:سابعا
البيئة تؤثر على األحوال النفسية والصحية والسلوكية للطفل فإذا عاش يف بيئة سليمة حيث اهلواء النقي واملياه العذبة واألرض 

هناك دراسات عديدة ، كانت البيئة فاسدة وملوثة فإنه ينشأ مريضا صحيا ونفسيا وذهنياأما إذا، الطبيعية نشأ خال من األمراض
ورحم األم هو البيئة األوىل للطفل فإذا هيئ ، أكدت أن تأثري البيئة على ذكاء األطفال قد يكون أكثر تأثريا من عامل الوراثة

فالذكاء واملوهبة تعتمدان على عدة أسس منها ، الوراثيةبطريقة صحية ونفسية جيدة يؤدي إىل تطور ومنو العوامل والصفات 



ال بد ، والعقلي والصحيالسنوات اخلمس األوىل من عمر األطفال هي األساس املتني يف تكوين منو الطفل اجلسمي والنفسي
.مما يساهم يف تكوين سليم لشخصيته وبناء متني لفكره وجسده)البيت(

وإن اإلبداع ، لقد وهب اهللا لنا نعمة العقل كي نبدع ونفكر من خالله فعن طريقه يصنع اإلنسان نفسه ويتقدم يف حياته
فإما ، عقل تتأثر عند اإلنسان وخاصة الطفل بالتلوث االجتماعي وااليكولوجي الذي حييط به أي البيئة احمليطةوالذكاء وأيضا ال

.أن تنمي الفكر واإلبداع إن كانت سليمة وإما تقتله إن كانت ملوثة
ً :يقول أنه1991بيئة يف حسب تقارير برنامج األمم املتحدة وبرنامج محاية البيئة الصادر يف نريويب حول األطفال ومحاية ال

حوايل مليار وسبعمائة ألف طفل يف العامل مهددين خبطر تلوث  البيئة من بينهم مليار وأربعمائة ألف طفل يف دول العامل 
ماليني آخرين بإعاقات خطرية ترتاوح أعمار 3مليون طفل سنويا وإصابة 14حيث يسبب التلوث وفاة ما يقارب ، الثالث

حيث أن التقدم الصناعي وشغف ، يؤثر عليهم التلوث دون سن اخلامسة بسبب استنشاق عنصر الرصاصاألطفال الذين 
اإلنسان يف بناء املصانع واملعامل اليت متأل البالد وهذه املصانع تستخدم كميات من الوقود سواء غاز طبيعي أو فحم أو برتول 

ى شكل دخان حممل بالشوائب والسموم منها غاز أول  أكسيد عندما حترتق تنتج غازات سامة ملوثة تتصاعد يف اهلواء عل
حيث أن كل طن فحم حيرتق ينتج ، الكارتون وغاز ثاين أكسيد الكاربون وغاز الكربيت واألزوت وقد يكون حممل بالرصاص

طفال ميارسون ألف مرة يف اليوم واأل22كلغ من الرصاص الذي يشكل خطرا على حياة البشرية فاإلنسان يتنفس حوايل 1عنه 
ألف مرة كل يوم إذن فاإلنسان حيتاج إىل اهلواء أكثر من الغذاء واملاء يف اليوم 15عمال جمهدا حيتاجون إىل قدر أكرب من اهلواء 

كلغ يوميا وهذا دليل على أن اإلنسان باستطاعته االستغناء على الطعام ليوم أو عدة أيام لكن من 2–1.5الواحد من 
تغين عن اهلواء ولو لبضع دقائق فخطر الرصاص الذي يدخل صدور أطفالنا وشبابنا إن تواجد بنسب قليلة يف املستحيل أن يس

اهلواء قد ال يؤثر على الصحة اجلسمية بشكل مباشر وواضح لكنه بكل تأكيد يؤثر على اجلهاز العصيب املركزي والذي هو 
لى الوظائف النفسية والسلوكية والفكرية وهذا ينعكس سلبا على قدرة أساس الذكاء والدماغ مما يتسبب يف التأثري بشكل كبري ع

العقل يف الرتكيز والتفكري فتلوث اهلواء مبادة الرصاص يؤدي إىل وفاة بعض األطفال التسبب يف اإلعاقة اجلسمية لبعضهم ويؤثر 
قوهلم وأجسادهم يف مرحلة النمو لذا وألن ع، 

من حقهم علينا توفري بيئة سليمة وصحية ونظيفة خالية من أي تلوث ليكونوا أصحاء جسديا وفكريا وعقليا فاجلسم السليم يف 
وينمو العقل السليم فإذا كان القليل من التلوث يسبب األذى للطفل يف بطن أمه فإن الذكاء واإلبداع والتفوق ال ميكن أن يكرب

، يف بيئة ملوثة
حيث يرتبط )البيئة الثانية(وأيضا املدرسة)بيئة الطفل األوىل(إن التأثري البيئي والنفسي واالجتماعي واالقتصادي واجلو األسري

ارسة ، أطفال األسر الفقرية بالعيش يف أماكن ذات فوضى بيئية
فغالبا ما يكونون قليلي الذكاء يفضلون قوة البدن واجلسد على قوة العقل والذكاء فأفقهم االجتماعي يكون ضيقا ، للنظام

واحتكاكهم بأهل العلم واألدب ضعيف وهذا حيد من تفكريهم وذكائهم وإبداعهم وأيضا إذا كانا األبوين غري سليمني صحيا 
وبالتايل جسد متعب فال يستطيعون إعطاء أبنائهم الوقت واجلهد لتنمية )وء التغذيةس(وجسديا وال تكون تغذيتهم صحية

ومنه فالبيئة هي أساس لإلبداع ، من الرعاية واالهتماميعيشون يف أسر ميسورة ماديا وأبوين متعلمني يف أسرة صغرية فيأخذ حقه 
فالقدرات العقلية ترتعرع يف البيئة السليمة اليت تصنع منهم مبدعني أو خمرتعني يسامهون يف بناء جمتمعهم ، والذكاء لدى األطفال

التكنولوجيا اخلالية من التلوث الذي أعطاهم بيئة صحية منو فيها وأن يوجه هذا الذكاء واإلبداع إىل محاية البيئة  من خالل
التقدم العلمي والصحي وهي جزء من الرتبية و ومنه فالرتبية البيئية السليمة هي أساس الرقي، واإلسهام يف حل املشكالت البيئية

.العلمية والدينية
التدفئة داخل املنزل حيث يصاب و إن خماطر البيئة كبرية فهناك الغازات املنبعثة من حمركات الوقود امللوث واملستخدم يف املطبخ

حيث صرحت الدكتورة ، مليون  طفل سنويا فيما تقضي أمراض املالريا على مليون طفل آخر1.3الطفل باإلسهال الذي يقتل 



لتغلب جارود هارمل املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية انه باإلمكان التقليل من الوفيات من خالل تطبيق االسرتاجتيات املناسبة ل
جمتمع و مدرسةو فكل طفل له احلق يف النمو يف منزل صحي، 

لذا البد ، لذلك وجب التقليل من األخطار البيئية لضمان املستقبل املناسب ألطفالنا، نظيف الن التطور مرتبط بالصحة اجليدة
كي ، و توعية األطفال بدورهم يف محاية البيئةو تابعة البيئة املدرسيةمو األسرةو من توعية األم

والقلق ، من جمموع سكان العامل%50فاألطفال يشكلون ، ال يكون أطفالنا فريسة لألمراض النفسية واجلسدية الناجتة عن التلوث
19)54ص ، 2004، بشير محمد وأيمن سليمان، بيات مزاهرةعر (على صحتهم يزداد بفعل التلوث البيئي املنتشر 

؟كيـف نربي الطفل بيئيا في المنزل:ثامنا
اليت تبدأ منذ الوالدة وتزول و عادة مص األصبع:منهاو أن يتبع عادات صحية سليمةو البد من تعويده على النظافة الشخصية-
الفم والتوتر الناتج عن البيئة احمليطةو ة أسباب منها التهاب اللثةع
.ميكن عالجها بدهن أصبع الطفل مبادة مرةو 
.قضم األظافر وهي تسبب بعض األمراض نتيجة تلوث األظافر مثل التهاب األمعاء والرئتني-
.يس يف الشارعيكشف مهاراته لكن لو فاللعب ينمي جسد الطفل ويعلمه، اللعب يف الشوارع-
.عليه أن يتعلم طريقة  مناسبة لنظافته الشخصية لكي ال يتعرض للجراثيمو اللعب باألنف وهي مضرة للطفل-
تعليمه الطرق الصحية وان ال يسمح للطفل و الشعر فال بد من املراقبةو الصابونو ملس العني بيد ملوثة وابتالع الرتاب-

تعليمية و غريها كي ينشا نشأة بيئيةوجيب تعليمه غسل اليدين قبل الطعامو. فرشاة األسنانباستعمال أدوات تنقل اجلراثيم مثل 
والرعاف والتسمم السقوط عضات احليوانات ، ومن املخاطر البيئية اليت قد يتعرض هلا الطفل اجلروح، ونزرع فيه حب النظافة

فإنه نظافة والنظافة تدعوا إىل اإلميان واإلميان مع صاحبه ختللوا ":ولسعات احلشرات وأخطار أخرى يقول صلى اهللا عليه وسلم
فاإلنسان ).الشعر، األسنان، اجلسد:النظافة الشخصية(وإن أساس نظافة البيئة عامة هي مرتبطة مبفهوم الطهارة ، "يف اجلنة

. .عنصر من عناصر البيئة مث احملافظة على نظافة املدرسة واحلديقة ومنه البيئة اخلارجية من تر 
.بالتايل ال تكن أيها الطفل من املسامهني يف تلويث البيئة

:)من خالل اللعب(الرتبية البيئية يف املراحل العمرية األوىل  للطفل وعالقتها بتنمية املوهبة 
ركة األشياء وميلها فمن األفضل شراء وهنا يكتشف الطفل األصوات واأللوان وينتبه حل:من عمر شهر إىل أربعة أشهر-

.اخلشخيشة ذات املقبض كي ميسكها الطفل بسهولة ونشرتي له التماثيل حليوانات خمتلفة تعلق على سريره
وعليه أن يلعب )اخل..احلك، الشد السحب(وهنا يبدأ الطفل باستخدام يديه بكل األشكال :من مخسة أشهر إىل مثانية أشهر-

وهو يف هذه ، صنوعة من الكاوتشو وتصدر أصوات موسيقية وتأثر على عواطفه من خالل املوسيقى اليت تصدرهاباحليوانات امل
.فعليك أيتها األم مساعدته كي ينمو صحيا وعقليا، املرحلة يبدأ باحلبو

.ب قابلة للكسرفال تعطه ألعا، هنا حياول رمي األشياء من أجل رؤية املكان الذي تصل إليه:من تسعة أشهر إىل سنة-
كي ، يبدأ خبطواته األوىل فعليك أن تعطيه لعبة متحركة لتمنحي له األمان يف أوىل خطواته:من سنة إىل مثانية عشر شهر-

.حياول احلصول عليها باحلبو أو املشي
ا خشبيا جتره يبدأ ميسك كل شيء يراه ويبدأ بالركض يف كل مكان فنعطيه مثال حصان:من مثانية عشر شهر إىل سنتني-

مثل الرباميل البالستيكية أو علبة ، عجالت أو قطار جيره خبيط وهي أصعب من الدفع وجيب أن نعطيه شيئا ميارس به هواياته
.مثقوبة ميكن أن يعمل منها أشكاال هندسية وهو ميتاز يف هذه املرحلة بالفضول وهنا يبد أيف االستكشاف

كر األلعاب اخلاصة مثل الطائرات والفتاة كذلك وإن طلب الذكر لعب الفتاة عليك يطلب الذ :من سنتني إىل سنتني ونصف-
.

.يبدأ بتقليد ما يراه من تصرفات كأن يرد على اهلاتف أو يقود السيارة:من سنتني إىل ثالث سنوات-



ميتاز الطفل خبيال واسع ويتق:من السنة الثالثة-
.)الفك والرتكيب(وعموما يف هذه السن يفضل األطفال ألعاب الذكاء ، للذكر أو اجلندي

وضة :السنة الرابعة-
فاملراحل العمرية ، وهكذا ميكن أن يفجر املهارات واملواهب لديه، 

فاملسكن هو ، األوىل مهمة جدا لنمو الطفل النفسي وتوفري البيئة املناسبة داخل املنزل وبالتايل يساهم يف بلورة املوهبة وتنميتها
لذا جيب أن يكون هناك مساحات مناسبة للعب ألن اللعب هو مفتاح النمو ، طفلك فيه معظم أوقاتهاملكان الذي يقضي

أما احلضانة أو الروضة فيجب أن ، وأن تكون هناك شروط الوقاية وتوفري بيئة صحية لنموه، اجلسمي والعقلي واالجتماعي للطفل
مباين الروضات منعزلة ويف مكان بيئي بعيد عن الضوضاء وفيه وأن تكون ، تكون مكملة لنمو الطفل اجلسدي والعقي والنفسي

أما الشارع البيئي فهو النزهة يف األماكن النظيفة ، وأن تكون املربيات على مستوى علمي وثقايف عايل، 
ال بد من أن نرتك استقاللية الصحية مع الطفل سريا على األقدام ألن الربو منتشر جدا بسبب األعمال الكثري للسيارات لذا 

للطفل يف السري وأن نعلمه آداب الطريق والشارع فهم من مكونات البيئة
أوىل اإلسالم اهتمام كبري مبحيط اإلنسان حيث حث الرسول عليه الصالة والسالم على غرس األشجار واحملافظة على املياه -

–وقال أيضا "تعقرن شاة وال بعريا إال ملأكله وال حترقن خنال وال تغرقنه وال تقطعن شجرا مثمرا وال ختربن عامرا وال ":ص–فقال 
فاإلسالم أوىل عناية  "، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا": -ص

كما حث اإلسالم على . "ن املاء كل شيء حياوجعلنا م":كبرية واهتم مبشكلة التلوث واملاء الذي هو مصدر احلياة قال تعاىل
حيث أثبت العلم احلديث اآلن أن اإلسراف يف املأكل واملشرب له تأثري كبري على صحة اإلنسان ، االقتصاد يف الشراب والطعام

م بتوفري اجلو اهلادئ فاجلو الطبيعي املليء باألشجار يسه.
20)897ص .م2003عبد الهادي محمد احمد (لنمو الطفل العقلي 

4
.فهالن يكون هلا مكان لتصريو 

املؤسسات األخرى و ينمو الوعي يف املدرسةو فيبدأ التعلم باملنزل، و املدرسةو فاملنزل
وائل إبراهيم (.العقلية للقاطنني يف املنزلو النفسيةو مجيعها تؤثر يف احلالة اجلسدية...إضاءةو فالبيئة الداخلية للمنزل من حرارة

.21)120ص ، 2007فاعوري ال
:توصياتو خاتمة

البيئة االجتماعية عامة هي اليت تدمر هذه و لكن املدرسة اآلن، موهوبنيو إن التوجه اجلديد يرى أن مجيع األطفال مبدعني
الوسط و وهوبتوفري الظروف الالزمة حلماية املو إنشاء مراكز حبث علميو مفكرينو عليه البد من وجود علماء، والقدرة الطبيعية

إدخال البعد البيئي ضمن و رفع مستوى الوعي البيئي لدى الناسو.كما البد من سن قوانني حلماية البيئة، البيئي الذي ينميه
والتأكيد على أمهية البيئة يف تشكيل اهتمامات املوهوب فأغلب األدباء.. اجلامعاتو املدارسو مناهج التعليم يف رياض األطفال

.و العلماء منو و 
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