اإلدارة المركزية للتخطيط والخدمات

اإلدارة العامة للتخطيط والبحوث
إدارة البحوث

ملخص تنفيذي لدراسة ماجستير بعنوان
"برنامج مقترح لتنمية التنور البيئي للمرأة في المجالس
المحلية بالقري "

مقدم من
أماني محمد السعيد الديب
قسم العلوم التربوية واإلعالم البيئي
معهد الدراسات والبحوث البيئية
جامعة عين شمس
1122م

مقدمة:
تعد البيئة الريفية من أنسب البيئات وأكثرها مالءمة للدراسات البيئية ،وذلك

لبسككاطتها وأهميتهككا ووأككوح أثككر البككرو

الطبيعيككة فككو نشككاط سكككانها وكككذل أثككر

اإلنسككان فككو إستئناسككها وتعككدي الكثيككر مككن البككرو

الخاصككة بهككا وكككذل لتفشككي

مبككاهر التلككوث فيهككا نب ك ار إلنتشككار بعككل العككادات والتقاليككد التككو ت ك ثر سككلبا علككو
البيئة الريفية مث إنتشار األمية و العديد من األمرال المتوطنة والتكو تنتشكر تبعكا
لككبعل العككادات السككيئة للسكككان ولحاجككة المجتمككر الريفككو للدراسككات البيئيككة نتيجككة
إنخف كال الككوعو بخطككورة المشكككالت البيئيككة ،لوانتشككار العديككد مككن العككادات السككيئة
والخرافات التو تلوث البيئة وتأر بصحة اإلنسان

فالتربيككة الحديثككة تككرفل أن تكككون التربيككة البيئيككة مجككرد تلقككين للمعلومككات
والحقائق والمشكالت البيئية ،وترى أنها عمليكة تربويكة يتحقكق عكن طريقهكا إكسكاب

الفكرد أنمككاط السككلو الصككحيذ نحككو ذاتككل وبيئتككل التككو يعككي

فيهككا ،كك ن يبككدأ علككو

سبي المثا – فكو عكالم مشككلة التلكوث والمحافبكة علكو مسككنل وشكارعل و ذائكل
مكككن التلكككوث وذلككك بعتبكككاا قواعكككد النبافكككة والصكككحة والواقكككر أن الفكككرد

يسكككتطير

الوصككو إلككو هككذت المرتبككة الرفيعككة مككن السككلو إ عككن طريككق سلسككلة طويلككة مككن
العادات واإلتجاهات والقيم والمهارات ( دعاء بيومي)4 :1112،

وبككذل يقككر العككبء األكبككر علككو التربيككة بععتبارهككا المحككر األو لسككلوكيات
األفراد وفور إعالن عام  2991عاما للتنور البيئو العالمو من قبك منبمكة األمكم
المتحككدة علككو النحككو التككالو " بك ن التنككور البيئككو لكافككة األفكراد وهككو تربيككة أساسككية
وبيفيكككة للجميكككر بحيكككث تكسكككبهم المعلومكككات والمهكككارات واإلتجاهكككات للتفاعككك مكككر
إحتياجات البيئة والمساهمة في التنمية المتواصلة
فالتنور البيئي يبدأ من إد ار العالقة بين النبم اإليكولوجية والوجود البشكرى
ليمتككد إلككو السككلو الفككردي والجمككاعي الككذي يك دى إلككو وأككر السياسككات التككي مككن
ش نها الحفاب علو سالمة العالقة بين اإلنسان والبيئة )(Allison,B.,2005

وقكككد أدر المهتمكككون بقأكككايا البيئكككة ومشككككالتها أن مكككن أهكككم الطكككرق فكككو
مواجهككة المشكككالت البيئيككة يكمككن فككو العم ك علككو إعككداد اإلنسككان المككتفهم لبيئتككل

والواعي لما يحيط بها من أخطار والقادر علو المساهمة اإليجابية فو التغلب علكو
هككذت البيئككة علككو

هككذت المشكككالت والحككد مككن تلك األخطككار بك وفككو تحسككين بككرو

عكن قسكر لواجبكار،

نحو أفأ والذى لديل الدوافر للقيام بك ذل عكن ر بكة منكل

هككذا ومككر تطككور الحيككاة وزيككادة تراكمهككا و تحككدياتها و مشكككال تها ،فككعن اإلنسككان مككا
يلبث أن يعيد النبر و المراجعة ،و التدقيق فو هذت التحديات ،فيصنر و يبتككر مكن

جديد ك ماهو مالئم مر الحياة ،فأال عكن مالئمكة التغيكر ( زينكب زمكزم2991 ،

) 91 :

فمهما سنت القوانين والتشكريعات التكو تكنبم إسكتغال البيئكة وتحكافب عليهكا
فعن هذت القوانين تق

عاجزة ما لم يتحلو اإلنسان بقكدر ككا

مكن الكوعو ب هميكة

بيئتل ،ب وعجزت تل القوانين والتشريعات وحدها في صيانة البيئكة ،لكذل

بكد أن

تستند هذت القوانين إلو وعكو وقكيم لواتجاهكات بيئيكة وأكوابط أخالقيكة لسكلو الفكرد
تجات البيئة ( يسري السيد) 12: 1112 ،

ولقد إستفاد اإلنسان من تجاربل مر البيئة لواستغال مواردهكا الطبيعيكة ف صكبذ
بمقدرتل التخطيط إلقامة المشارير التنموية دون إلحاق األذى والكدمار فكي بيئتكل وذلك
من خال تحقيق عالقة قوية بكين اإلنسكان وبيئتكل مكن خكال التربيكة البيئيكة التكو مكن
أهككم أهككدافها تبصككير أجيككا الحاأككر والمسككتقب بعمكانيككات البيئككة وقأككاياها ودرجككة
تحملهكككا لفككككر اإلنسكككان عكككن طريكككق تنشكككئة مكككواطنين يكككدركون أبعكككاد مشككككالت البيئكككة
ويعملون علو تفاديها أو حلها ( رشا السيد متولو)2 :1112 ،
هذا ويعد التنكور البيئكو مطلكب حأكارى لكيس لفئكة مكا مكن المكواطنين ولككن

لك المواطنين كما أنل ليس مسئولية المدرسة فقط ولكنكل مسكئولية كك الم سسكات
اإلجتماعيكككة التكككو تعكككد ب هكككدافها ومأكككامينها وأسكككاليبها مكككن مكككدخالت المنبومكككة
التربوية

فالتنور بوجل عام يعنو الطرق واألساليب التو يعبر بها اإلنسان عكن فهمكل
للعالم وعن أدوار كينونتل فيل فهو صورة لحياة الفرد
فعن من إحدى وسكائ تحقيكق التنكور البيئكو التربيكة البيئيكة حيكث يتزايكد فكو
الوقكت الحاأكر اإلعتك ار

بالكدور الكذى يمكككن أن تقكوم بكل التربيكة البيئيكة فكو حيككاة

األف كراد والمجتمعككات والشككعوب وي ك تو هككذا نتيجككة لعوام ك متعككددة متشككابهة ومعقككدة
تتعلق بعالقات اإلنسان بمقومات بيئتل وتحديات تواجل الجنس البشرى وبقائل علكو

سككطذ الكككون ،وأن تكككون التربيككة البيئيككة مسككتمرة مككدى الحيككاة تبككدأ مككن الطفولككة
المبكرة وتستمر خال برامج التعليم النبامو و ير النبامو
ومكن هككذا المنطلككق يتطلككب مكن كك فككرد يمتلك التنكور البيئككو أن يكككون متفهمككا
لعالقككة اإلنسككان بالبيئككة وراعيككا لهككا وأن يكتسككب قكيم لواتجاهككات المحافبككة علككو البيئككة

وأن يعمككك فرديكككا وأكككمن مجموعكككات علكككو التغلكككب علكككو المشككككالت البيئيكككة أو منكككر

بهورها (محمد سعيد)21: 2991،

فالتنور البيئو يساعد اإلنسان علو إد ار المشككالت كعسكتن از

المكوارد وزحك

الصحراء فو العديد من أنحاء العالم علو حسكاب األراأكو الزراعيكة لواسكتن از

طبقكات

الميات الجوفية بعستمرار لوانقرال العديد مكن األنكواا الحيوانيكة والنباتيكة وتلكوث البيئكة
الذى ي ثر علو التجمعات الحأرية الكبيرة واإلستخدام ير المنبم للمبيدات الحشكرية
فو األعما الزراعية وعمليات النبافة المختلفة والتو تسبب فكو ذلك اإلأكرار بصكحة
اإلنسان ( مريم حنا)122: 2992 ،
ويعتبككر نبككام الحكككم المحلككو أحككد الككنبم المهمككة والأككرورية والفعالككة لتنميككة
المجتمككر بصككفة عامككة ،والمجتمككر الريفككو بصككفة خاصككة ،خاصككة وأن التنميككة الريفيككة
تشككم جميككر القطاعككات الزراعيككة ،التعليميككة ،الثقافيككة ،الصككحية،

ال  ،ولكك قطككاا

من هذت القطاعات أجهزتل الخاصة ،والتي تعم فو أ لب األحوا بمعز عكن بعأكها
البعل بما قد ي دى إلو إهدار للطاقات والموارد ب شكالها المختلفة ،وبما قكد يتعكارل
مر بعأها البعل ،لذا كانت الحاجة إلو التنسيق بكين هكذت الجهكود وتلك القطاعكات،

وبما يسمذ بنوا من الرقابكة الشكعبية علكو مكوراد المجتمكر المحلكو وكيفيكة إسكتغاللها

اإلستغال األمث  ،وبما يأمن تحقيق أهدا

المجتمر الريفكو الحقيقو،وتنميكة شكاملة

لقطاعاتككل ،وتوزيعهكككا بطريقككة عادلكككة علككو جميكككر أنحككاءت ( عبكككد العزيزعبككد المجيكككد،

)2991

لككذا فككالمجلس الشككعبي المحلككو وسككيلة جوهريككة مككن وسككائ تنميككة المجتمككر
أل نل يقوم علكو الجهكود الشكعبية المحليكة وعلكو مشكاركتهم الجهكود القوميكة ووجكود
المجكالس المحليككة هكو قمككة تنبكيم تلك المشكاركة المحليككة وتعكو بعككل الحكومككات
علككو وحككدات الحكككم المحلككو بهككا المسككئولية األساسككية لككيس فككو تحسككين مرافقهككا
وخككدماتها فحسككب ب ك القيككام بمهككام إقتصككادية لواجتماعيككة أكثككر شككمو تسككهم فككو
التنمية المحلية والقومية والبيئية
لذل

تقتصر اللجان الشعبية المحلية المنبثقة من المجلس الشعبو المحلكو

لممارسة أدوارها فكو عملهكا علكو أعأكاء المجلكس الشكعبو المحلكو فقكط بك معاونكة

للجهكككاز التنفيكككذى حيكككث أن الجهكككاز التنفيكككذى والشكككعبو هكككو مكككا يشكككك نبكككام اإلدارة
المحلية وهذت اللجان منها شئون التعليم ،الشكئون الصكحية ،شكئون السككان وشكئون
العمرانية والمرافق البلدية وتنفيذ وتحسين أعما البيئة ،الشئون الزراعية لواستصالح
األراأو وشئون الري ،شئون الثقافة واإلعالم والشكباب والرياأكة ،السكياحة وشكئون

المواصككالت وشككئون النق ك  ،الشككئون ا قتصككادية والصككناعة والتعككاون ،بنككاء وتنميككة
القرية والصناعات الحرفية (الجريدة الرسمية ،قانون نبام اإلدارة المحلية)2912 ،
ومن هنا كانت األهمية القصكوى فكو دراسكة نبكام اإلدارة المحليكة حيكث أنكل
القناة التو تمر من خاللها عمليات التنمية فو الدو التو ت خذ بتطبيق هذا النبكام
والتطور نحو الديمقراطية والمشاركة الشعبية كما أنل من أقرب النبم التو يمكن أن
يتحقككق مككن خاللهكككا حمايككة البيئككة حيكككث يوجككد إرتبككاط وثيكككق بككين الككنبم المحليكككة

وبيئاتهكا حيككث العالقككة المتبادلكة بككين النبككام المحلككو مكن ناحيككة وبيئتككل اإلجتماعيككة
مككن ناحيككة خككرى كم كا أن المجككالس المحليككة مككن وجهككة نبككر بيئيككة سككيكون لهككا
وجهتها من حيث التصدى للمشكالت المعاصرة للبيئة

وتعككد الوحككدات المحليككة إحككدى الم سسككات يككر النباميككة التككو تسككاعد علككو
تنمية التنور البيئو لدى أفراد المجتمر وخاصة المرأة الريفيكة ويمككن ذلك مكن خكال

عقككد اإلجتماعككات والحلقككات الدراسككية والمعسكككرات والككدورات التدريبيككة والمحاأ كرات
والنككدوات والمناقشككات وتبككاد الزيككارات ودور العبككادة والتنبيمككات السياسككية ومراكككز
الشككباب والمجككالس المحليككة والتنبيمككات النسككائية والمكتبككات والمعككارل والمتككاح

لواستخدام كافة وسائ اإلعالم بغرل تباد اآلراء و اإلسكتفادة مكن الحلكو المناسكبة
للحد من تل المشكالت البيئية ( سعد بلاير : 1112 ،ص: 1ص)2
مشكلة البحث:
فككو أككوء مككا سككبق أشككارت العديككد مككن الدراسككات السككابقة إلككو أهميككة تنميككة
التنككورالبيئو لككدى فئككات المجتمككر و منهككا الم كرأة مككن خككال بعككل الم سسككات يككر
النبامية ومنها المجالس المحلية مث دراسة (أحمد محمد الحلو ) 1112،ودراسة
(محمككد سككامو ) 1111،وبعككد دراسككة إسككتطالعية قامككت بهككا الباحثككة حككو
الككككدورالبيئو للمجككككالس المحليككككة فككككو معالجككككة القأككككايا البيئيككككة و مككككن ثككككم تنميككككة
التنورالبيئو لدى المرأة قامت الباحثة من خاللها بتطبيق مقياس للتنورالبيئو لك
(فككاروق همككام )14: 2992،علككو مجموعككة مككن السككيدات و الفتيككات فككو

المجكككالس المحليكككة بكككالقرى القكككائمين علكككو هكككذت المجكككالس حيكككث شكككم المقيكككاس

خمسكككون مفكككردة وتوصكككلت مكككن خكككال تطبيكككق هكككذا المقيكككاس إلكككو أن  %21مكككن
السيدات لم يتوافر لديهن عناصر التنكور البيئكي المطلوبكة (المعكار  ،و اإلتجاهكات

البيئيكة ،و مهكارات حك المشككالت البيئيكة) مكن أجك ذلك سكعت الباحثكة إلكو إعكداد

برنكككككككامج مقتكككككككرح لتنميككككككككة التنكككككككور البيئكككككككو للمككككككككرأة مكككككككن خكككككككال المجككككككككالس
الشعبية المحلية
ومن هنا تتبلور مشكلة البحث فو الس ا التالو:
مكا فاعليكة برنكامج مقتكرح لتنميكة التنكور البيئكو لكدى المكرأة فكو المجكالس المحليكة
بالقرى ؟

ويتفرا عن هذا الس ا األسئلة الفرعية التالية :
 2ما عناصر التنور البيئو التو يجب أن تتوافر لدى المرأة فو المجكالس المحليكة
؟

 1ما صورة برنامج مقترح لتنمية التنور البيئو لكدى المكرأة فكو المجكالس المحليكة
بالقرى؟

 2ما فاعلية هذا البرنامج المقترح فو تنمية التنور البيئو لدى المرأة ؟
هد

البحث :
تنمية التنور البيئي لدي المرأة بالمجالس المحلية من خال برنامج مقترح

حدود البحث :
-2الحككدود المكانيككة  :تقتصككر الدراسككة علككو مجلككس محلككي قريككة الشككعراء محافبككة
دمياط

-1الحدود الزمنية  :تطبيق البحث فو عام 1122
-2الحكككدود البشكككرية  :تطبيكككق الدراسكككة علكككو مجموعكككة مكككن السكككيدات العكككامالت بكككبعل
المجالس المحلية
-4إقتصكككرت الدراسكككة الحاليكككة علكككو تنميكككة بعكككل عناصكككر التنكككور البيئكككو وهكككو
(المعار وا تجاهات ومهارة ح المشكالت البيئية )

أدوات البحث :
 إعداد قائمة ب هم القأايا و المشكالت البيئية بالمنطقة مح الدراسكة والتكيتهم المرأة

 مقياس التنور البيئي و الذي إشتم علو ثالث أجزاء و هو : -الجزء األو (إختبار المعار البيئية)

 -الجزء الثاني (مقياس اإلتجاهات البيئية)

 الجككزء الثالككث (مقيككاس مهككارة حكك المشكككالت البيئيككة والككذي تأككمن ثككالثمحككاور وهككي (تحديككد المشكككالت البيئيككة ،تنبككيم المعلومككات و البيانككات ،إيجككاد
الحلو البديلة للمشكالت)

منهج البحث:
إقتصككر البحككث علككو المككنهج شككبل التجريبككي (التصككميم التجريبككي) للتعككر

علككو فاعليككة البرنككامج المقتكككرح فككو تنميككة التنككور البيئكككي لككدى المككرأة ،لواسكككتخدام
المجموعككة التجريبيككة الواحككدة حيككث تككم تطبيككق مقيككاس التنككور البيئككو قبليككا علككو
المجموعة ثم تم تدريس البرنامج المقترح علو المجموعة التجريبية ثكم تكم التطبيكق

البعدى لمقياس التنور البيئو علو المجموعة
فرول البحث :
يمكن صيا ة فرل الدراسة فيما يلو :

توجككد فككروق ذات د لككة إحصككائية فككي التطبيككق البعككدي فككو إكتسككاب التنككور
البيئو لدى المرأة فو المجالس المحليكة قبك تطبيكق المقيكاس وبعكد تطبيقكل لصكالذ
التطبيق البعدى و تفرا عنل الفرول الفرعية التالية -:
 -2توجد فروق ذات د لة إحصائية بين متوسطي الكدرجات فكي إختبكار تحصكي
المعار البيئية قب وبعد تطبيق البرنامج لصالذ التطبيق البعدي

 -1توجكككد فكككروق ذات د لكككة إحصكككائية بكككين متوسكككطي الكككدرجات فكككي مقيكككاس
اإلتجاهات البيئية قب وبعد تطبيق البرنامج لصالذ التطبيق البعدي

 -2توجد فروق ذات د لكة إحصكائية بكين متوسكطي الكدرجات فكي مقيكاس مهكارة
ح المشكالت البيئية قب وبعد تطبيق البرنامج لصالذ التطبيق البعدي
إجراءات البحث :
لإلجابة علو أسئلة البحث قامت الباحثة باإلجراءات التالية -:
لإلجابة عن الس ا األو و هو :

ما عناصر التنور البيئو التو يجب تنميتها من خال المجالس المحلية؟
حيث تمت اإلجابة عنل من خال اإلجراءات التالية :
 إعككداد قائمككة ب ك هم عناصككر التنككور البيئككو التككو يجككب تنميتهككا لككدى الم كرأة فككو
المجككالس المحليككة وذلك عككن طريككق اإلطككالا علككو الدراسككات السككابقة والمراجككر
والكتب العلمية و من خال واقر المشكالت المحلية بمنطقة الدراسة

 إستطالا رأى بعل المحكمكين فكو مجكالو المنكاهج وطكرق التكدريس والجغرافيكا
لتحديد عناصر التنور البيئو التو يجب تنميتها من خال المجالس المحلية
لإلجابة عن الس ا الثاني وهو :
مككا صككورة برنككامج مقتككرح لتنميككة التنككور البيئككو لككدى الم كرأة فككو المجككالس
المحلية بالقرى؟
حيث تمت اإلجابة عنل من خال اإلجراءات التالية :
 وأر إطار عام لمحتكوى البرنكامج والتنبكيم المقتكرح لتقكديم موأكوعاتل ويشكمعلو :
أ -أهدا

البرنامج

ب -محتوى البرنامج

م -توزير مقترح لموأوعات إطار البرنامج
د -الوسائ التعليمية للبرنامج  -األنشطة  -األساليب لواستراتيجيات التدريس
ه -تقويم البرنامج

و -والت كد من سالمة البرنامج وذلك مكن خكال عكرل البرنكامج علكو مجموعكة
مككن المحكمككين للتعككر علككو مككدى صككالحية البرنككامج المقتككرح لتنميككة التنككور
البيئو للمرأة
لإلجابة عن الس ا الثالث وهو :
مككا فاعليككة البرنككامج المقتككرح فككو تنميككة التنككور البيئككو لككدى الم كرأة فككو المجككالس
المحلية؟

حيث تمت اإلجابة عنل من خال اإلجراءات التالية :
 -2تجريب البرنامج من خال تدريسل لمجموعكة مكن السكيدات القرويكات وذلك مكن
خال

أ-تطبيكككق مقيكككاس عناصكككر التنكككور البيئكككو قبليكككا علكككو المجموعكككة التجريبيكككة
الواحدة

ب-تدريس محتوى البرنامج للمجموعة التجريبية
م -تطبيق مقياس التنور البيئو بعديا علو المجموعة التجريبية
د -رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا وتفسيرها
مصطلحات البحث :
البرنامج :
عر السكري البرنامج ب نل مجموعة من األنشطة التي يساعد تنفيذها علو

تحسككين خصككائص أبنككاء المجتمككر و رفككر مسككتوى الككوعي العككام فككيهم ودفعهككم إلككو
التطلر المستمر لمستويات أرقو للحياة (أحمد السكري)1111،
التنور البيئي :
عككر عبككد المسككيذ سككمعان التنككور البيئككو ب نككل " تنميككة للجوانككب المعرفيككة

والوجدانيككة والمهاريككة والسككلوكية للف كراد لفهككم لواد ار البيئككة والتعام ك معهككا بشككك
يحككافب علككو نبامهككا لواتخككاذ مواق ك إيجابيككة والمشككاركة فككو ح ك مشكككالتها والعم ك

علو صيانتها وذل فو إطكار تنميكة تتواصك بشكك دائكم " (عبكد المسكيذ سكمعان،

)1111
و عرفت الباحثة التنور البيئي إجرائيكا ب نكل مجموعكة المعكار و اإلتجاهكات
البيئيككة و مهككارات ح ك المشكككالت البيئيككة التككي يجككب أن تمتلكهككا الم كرأة بالمجككالس
المحلية لكي تساهم في ح المشكالت البيئية

المجالس المحلية:

عرفها أحمد الحلو ب نها أسلوب فو إدارة الدولة يقوم علو نق سكلطة إتخكاذ
القك اررات ذات الطككابر المحلككو إلككو هيئككات محليككة مسككتقلة تربطهككا عالقككات تنبيميككة
محددة ،وذل فو ب إلتزامها باألهدا

السياسية العامة للدولكة،علو أن يقكوم ذلك

فكككو بككك تكككوافر مجموعكككة مكككن المقومكككات الالزمكككة لنجاحهكككا (أحمكككد محمكككد عكككول
الحلو)1112،
أهمية البحث :
قد تفيد الدراسة الحالية الجهات التالية :
 -2القككادة والمسككئولون داخ ك المجككالس المحليككة فككو إدرام القأككايا و المشكككالت
البيئية فو الدورات التدريبية للعاملين بالمجالس المحلية

 -1المرأة العاملة فو المجالس المحلية فو تنمية التنكور البيئكي لكديهن مكن خكال
البرنامج المقترح

 -2كيفية إجكراء (إختبكارات معكار بيئيكة،مقاييس إتجاهكات بيئيكة،مقاييس تتنكاو
مهارات ح المشكالت البيئية) للمرأة بالمجالس المحلية
وبعد عرل مشككلة البحكث و خطكة دراسكتها بكد مكن التعكر علكو البحكوث
السككابقة و التككي تككم اإلسككتفادة منهككا فككي البحككث الحككالي ،و سككو

القادم

يتناولهككا الفص ك

توصيات البحث :
فكككي أكككوء النتكككائج التكككي أسكككفر عنهكككا البحكككث يمككككن تقكككديم مجموعكككة مكككن

التوصككيات التككي تسككاعد علككي تحقيككق أهككدا

التربيككة البيئيككة فككي الم سسككات يككر

النبامية كالمجالس المحلية و من أهم هذت التوصيات ما يلي :
-2اإلسككتفادة مككن القائمككة التككي تككم إعككدادها لتنميككة التنككور البيئككي لككدى الم كرأة فككي
الم سسكككات يكككر النباميكككة اآلخكككرى مثككك الوحكككدات المحليكككة ،مراككككز الشكككباب،

الجمعيات األهلية ،دور العبادة

-1اإلسكككتفادة مكككن البرنكككامج المقتكككرح فكككي تطبيقكككل بكككبعل م سسكككات التعلكككيم يكككر
النبامي

-2إعداد كوادر نسائية متخصصة في مجا ت حماية البيئة و الحفاب علو المكوارد
الطبيعيككة داخ ك المجككالس و الوحككدات المحليككة ليسككاهمن فككي تخطككيط و تنفيككذ
السياسات و التحصينات البيئية لمواجهة قأايا المجتمر و البيئة

-4إعداد برامج تدريبية في مجا التربية البيئية للمرأة في المجكالس المحليكة علكو
أسككاس واقعككي مككن دراسككة اإلحتياجككات التدريبيككة الفعليككة للمكرأة الريفيككة ،لتوعيككة
المرأة و تثقيفها بقأايا البيئة و مشكالتها و ب مور الطاقة ،و ترشكيد إسكتخدام
الميات ،و إبراز دور المكرأة فكي المحافبكة علكو البيئكة ،و حسكن إسكتخدام مكوارد

الطاقة و الميات ،مر اإلهتمام باألدوار الفعلية التي تمارسكها المكرأة فكي مجكا ت
األسرة و المنز

-2إعداد مكتبات في المجكالس المحليكة بمجموعكة مكن الوسكائ التعليميكة التكي تتنكاو
المشكككالت البيئيككة و مبككاهر التلككوث و كككذل اآلثككار البيئيككة الناجمككة عككن األنشككطة
اإلنسانية ير الصديقة للبيئة
-2تغذيكككة مراككككز المعلومكككات الموجكككودة بالمجكككالس و الوحكككدات المحليكككة بالمعلومكككات
المتعلقة بالبيئة و المرأة لتيسير جمر المعلومات و تنبيمها و توزيعها و اإلسكتفادة
منها لتربية بيئية مستمرة
مقترحات ببحوث خري
في أوء ما توصكلت إليكل هكذت الدراسكة تقتكرح الباحثكة القيكام بكالبحوث و الدراسكات
التالية :
-2إعداد دراسة عن إنتقا أثر التدريب مكن سكيدات المجكالس و الوحكدات المحليكة
إلي أسرهم في مجا التربية البيئية

-1إعداد مقاييس لتقكويم إكتسكاب اإلتجاهكات و مهكارة حك المشككالت البيئيكة لكدى
كافكككة فئكككات المجتمكككر ( نسكككاءا شكككباب ا أطفكككا ) علكككو مختلككك

(المهنية ،الثقافية ،العمرية)

المسكككتويات

