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  : المقدمة

تعلیم فالتربیة وال، التطویر التربوي ھو المحور األول للتقدم العلمي والتقني في ھذا العصر
فبدونھا ال یمكن ألي مجتمع أن ، ھي النظام الذي یھیأ  السواعد الفتیة العاملة لكافة النظم األخرى

كرست ، فالمملكة العربیة السعودیة أولت ھذا النظام االھتمام األكبر، یعیش وینتج ویثمر ویتطور
  .الجھود ودعمت الخدمات لتحقق مخرجات تفید تقدم المجتمع

على ھذا المحور وجعلتھ جل ) ٢٠٣٠(ذا االھتمام ما نصت بھ  رؤیة   والشاھد على ھ
تحسین "في النشرة التفصیلیة لبرامج تحقق الرؤیة؛ في األھداف االستراتیجیة للرؤیة ، اھتمامھا

بل أن ھذا ) ٢٧ص "(ضمان المواءمة بین مخرجات التعلیم وسوق العمل- مخرجات التعلیم
في األسس ) ه١٤١٦(نظر إلى وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة االھتمام لم یكن ولید اللحظة فبال

فرص النمو مھیَّأة أمام الطالب للمساھمة في تنمیة المجتمع " العامة التي یقوم علیھا التعلیم منھا
 التناسق المنسجم مع العلم -الذي یعیش فیھ، ومن ثم اإلفادة من ھذه التنمیة التي شارك فیھا

، باعتبارھما من أھم وسائل التنمیة الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة ) التقنیة (والمنھجیة التطبیقیة 
 ربط التربیة -والصحیة، لرفع مستوى أمتنا وبالدنا، والقیام بدورنا في التقدم الثقافي العالمي

  )٣ص " (والتعلیم في جمیع المراحل بخطة التنمیة العامة للدولة

لتعلیم ومناھجھ، لمواكبة الرؤیة التنمویة للمملكة، وال ومن ھذا المنطلق كان االھتمام با
یقتصر ذلك على تطویر الُبنى التحتیة والخدمات المساندة فحسب، بل تطویر محور العملیة 
التعلیمیة األول والرئیس وھو المتعلم من خالل تنویر عقلھ بمحتوى علمي متطور یتماشى مع ھذه 

وع المعرفة العلمیة ومجاالتھا التي منھا مجال الدراسات الرؤیة وال ینسلخ عنھا، ذلك في كل فر
  .االجتماعیة

وطبیعة مناھج الدراسات االجتماعیة تھتم بدراسة اإلنسان ومجتمعھ وواقعھ وماضیھ 
وحاضره كما أنھا تركز على دراسة عالقة اإلنسان بالبیئة المحلیة وما یترتب على تلك العالقة، 

المعاصرة لتدریس مواد الدراسات االجتماعیة على وحدة المعرفة وكما تؤكد الفلسفة التربویة 
وتكاملھا مع العلوم األخرى وذلك لمواجھة القضایا المحلیة والعالمیة المعاصرة المتمثلة في 

یحیى (تحدیات ومشكالت القرن الحادي والعشرین التي ظھرت في مختلف مجاالت الحیاة 
  ).٢٩ص، ه١٤٣٢، وآخرون

التي تسھم في ، ت االجتماعیة والوطنیة من أھم مكونات المنھج المدرسيكما تعد الدراسا
بما فیھا من ثروات ، بناء شخصیة الطالب السویة إذ تعرفھ على بیئتھ المحلیة والعربیة والعالمیة

ولھذا نجد تداخًال كبیرًا ، ویقع علم االقتصاد من مجموعة العلوم االجتماعیة، طبیعیة واقتصادیة
ومن ُھنا تأتي ضرورة التربیة االقتصادیة كواحدة ، قتصاد والعلوم االجتماعیة االخرىبین علم اال

  ).١٧ص، ١٩٩١، اللقاني ورضوان(من أھم المقومات األساسیة للتربیة الواعیة 

ومن نماذج التنمیة االقتصادیة السریعة النمو، الذي یؤسس على المعرفة لالقتصادیات 
 العالقة المتبادلة ما بین االقتصادیات اإلنسانیة والنظام البیئي البیئیة والتي تھدف إلى معالجة

فھو كما تعرفھ األمم المتحدة " االقتصاد األخضر" الطبیعي ومن مفاھیم التربیة االقتصادیة الحدیثة 
اقتصاد ُیولد النمو والوظائف من خالل استثمارات عامة وخاصة ترفع كفاءة ): ٣م، ص٢٠١٤(
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وارد وتحمي التنوع البیولوجي والنظم البیئیة، تعزز رأس المال الطبیعي استخدام الطاقة والم
  ".وتخفف التلوث وانبعاث الكربون

ولما تنعم بھ بالدنا من ثروات اقتصادیة خصبة، وموقع جغرافي استراتیجي ممیز بین 
 لتھیئة متعلمین القارات، فالبد للتعلیم من إعادة النظر في المناھج وتدعیم مفاھیم التنمیة االقتصادیة،

 .قادرین على المحافظة على ھذا االقتصاد وتنمیتھ
تبصیر الطالب بما "وھما ) ٤٩ -٤٨(وھذا ما أكدت علیھ سیاسة التعلیم في الھدفین 

لوطنھم من أمجاد إسالمیة تلیدة، وحضارة عالمیة إنسانیة عریقة ومزایا جغرافیة وطبیعیة 
وفھم البیئة بأنواعھا المختلفة، وتوسیع آفاق - أمم الدنیا واقتصادیة، وبما لمكانتھ من أھمیة بین 

الطالب بالتعرف على مختلف أقطار العالم، وما یتمیز بھ كل قطر من إنتاج وثروات طبیعیة، مع 
التأكید على ثروات بالدنا ومواردھا الخام، ومركزھا الجغرافي واالقتصادي، ودورھا السیاسي 

  .القیادي في الحفاظ على اإلسالم

ضمنیًا لمفاھیم االقتصاد األخضر في نشرتھا الرئیسة ) ٢٠٣٠(كما تناولت الرؤیة 
تنمیة مساھمة القطاع الخاص في " اقتصاد مزدھر"الصادرة عنھا في محورھا الثاني عنوان 

إطالق قدرات القطاعات غیر النفطیة  االقتصاد وتعظیم أصول ودور صندوق االستثمارات و
قیمة المتحققة من قطاع الطاقة خصخصة خدمات حكومیة وتطویر سوق مالیة الواعدة وتعظیم ال

 وإنشاء مناطق خاصة وإعادة تأھیل مدن اقتصادیة و، جذب االستثمار االجنبي المباشر، متقدمة
ترسیخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتعمیق اندماج االقتصاد السعودي في المنظومة 

  ).٢١-٢٠ص ص " (یة الصادرات غیر النفطیةاالقلیمیة والعالمیة وتنم

مھارات من أجل ) م٢٠١١(وفي السیاق نفسھ أشار تقریر منظمة العمل الدولیة عام  
إلى الحاجة إلى دمج المھارات الخضراء في أنظمة التعلیم " رؤیة عالمیة "خضراءوظائف عمل 

 .(ILO, 2011, pp:279-285). والتدریب الرسمي من أجل تخضیر االقتصاد

 الجامعات واالقتصاد األخضر" بعنوان) ٢٠١٢(وفي دراسة أجراھا ھیذر لونا وآخرون 
وذكر فیھا أنھ یجب على المھتمین بالدراسات العلیا استخدام ھذه المفھوم لتوجیھ " خریجي المستقبل

 التعلم  وغیرھا من خبراتالتدریسوتشكیل إعادة تصمیم المناھج الدراسیة، والتعلیم الرسمي 
  .المقدمة للطالب، والخبرة التكاملیة بین العلوم في تعزیز االستدامة واالقتصاد األخضر

كما أولت العدید من المؤتمرات العربیة ھذا االقتصاد أھمیة كبرى منھا مؤتمر السیاسات 
 ٢٠١٨توبر  في تلبیة متطلبات االقتصاد األخضر والتنمیة المستدامة المنعقد في بتاریخ أكالعمومیة

حیث أوصت بضرورة ، وتزامنًا مع القمة العالمیة لالقتصاد األخضر في دبي، في جامعة قسطنطینة
بما یتمركز وسطھا المجال ، االھتمام بتنمیة ھذا المفھوم على كافة األصعدة ومختلف المجاالت

 . التعلیمي وخاصة في تضمینھ في المناھج الدراسیة

اھیم االقتصادیة إال أن المناھج الدراسیة في المملكة العربیة على الرغم من أھمیة المف
الخیاط، ( مقرر مستقل في التربیة االقتصادیة بشكل عام، حیث أوضحت دراسة منالسعودیة تخلو 

وجود مقرر في االقتصاد یدرس في المرحلة الثانویة في كل من دولة ) ٢٥-٢٤م، ص ص ٢٠٠٤
البحرین، ودولة الكویت، وھذا یوضح االھتمام المتزاید بالتربیة اإلمارات العربیة المتحدة، ومملكة 
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 في ھذه الدول، خاصة في ھذه المرحلة العمریة، بینما ال یوجد مقرر اقتصاد یدرس في االقتصادیة
  .المرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة

 الحالیة تقییم المقرراتأوصت بضرورة ) م٢٠١٧(وفي دراسة أجرتھا مدیحة فخري 
ذات الصلة باالقتصاد األخضر لتحدید نقاط الضعف والقوة في تناولھا لھذا المفھوم، وبالتالي 
تعزیز نقاط الضعف وتالفي أوجھ القصور فیھا من حیث التركیز على مبادئ االقتصاد األخضر 

  .بشكل جید وفعال

لواعي للطالب الكویتیین دراسة بعنوان دور السلوك البیئي ا) م٢٠١٤(      أجرت سعاد الحوال 
، دراسة تطبیقیة على طالب جامعة الكویت: في دعم التنمیة المستدامة و تنشیط االقتصاد األخضر

 :من خالل الدراسة النظریة والعملیة منھاوخلصت الدراسة إلى عدة توصیات 

عدم تعزیز الحس البیئي لدى الطالب للمساھمة في توفیر جزء من الطاقة الخاصة بھم مثل  -
 .الكھرباء إال وقت الحاجة استخدام

لكل طالب تقع على عاتقھ تحمل المسؤولیة في حمایة البیئة وبالتالي حمایة المجتمع وحمایة  -
 .األجیال القادمة من خطر االنبعاثات السامة التي تھدد الحیاة

امعات لتحقیق نشر ثقافة السلوك البیئي الواعي للطالب الكویتیین من خالل طالب وطالبات الج -
 .التنمیة المستدامة وتنشیط االقتصاد األخضر

     ومناھج الدراسات االجتماعیة والوطنیة تقف مسؤولة في تطویر المناھج بما یتالءم مع ھذا 
المرحلة المتوسطة ." حیث تعد المرحلة المتوسطة، االقتصاد، وخاصة في المرحلة المتوسطة

لناشئ تربیة إسالمیة شاملة لعقیدتھ وعقلھ وجسمھ وخلقھ، غایتھا تربیة ا، مرحلة ثقافیة عامة
یراعى فیھا نموُّه وخصائص الطور الذي یمرُّ بھ، وھي تشارك غیرھا في تحقق األھداف العامة 

 ) .٩ص، ١٤١٦. وثیقة سیاسة التعلیم" (من التعلیم

لمعلومات االقتصادیة      بناًء على كل ما تقدم ولألھمیة التي تكتسبھا المفاھیم االقتصادیة أو ا
ونظرا للتطور الكمي الھائل في المعلومات واالنفجار المعرفي وما أحدثتھ الثورة العلمیة 
والتكنولوجیة والصناعیة من تقدم علمي وانسجاما مع التحوالت و التطورات االقتصادیة الشاملة 

اد على المصادر غیر التي تشھدھا المملكة العربیة السعودیة الیوم في مجال الخصخصة واالعتم
من األھمیة من تأھیل الطالب السعودي لیكون عضوا نشطا في ،  النفطیة وترشید استھالك الطاقة

االقتصاد الوطني في الوقت الحاضر ونظرا لعدم وجود مادة اقتصاد في مناھج التعلیم العام، 
جتماعیة في مجال وإیمانا من الباحثة في الدور الذي یجب أن تقوم بھ مقررات الدراسات اال

  .التربیة االقتصادیة

       وبالنظر إلى طبیعة مناھج الدراسات االجتماعیة خاصة في ھذه المرحلة فمن المتطلب أن 
فھي تتناول تفسیر الظواھر الكونیة والطبیعیة وتسخیر إمكانیات البیئة ، ترتقي بطبیعة ھذا المفھوم

وغرس ھذا ، كالت البشریة والعمل على حلھالصالح اإلنسان وأسباب الكوارث البیئیة والمش
  .المفھوم وتنمیتھ للنشء في ھذه المرحلة مناسب جدًا لطبیعة المرحلة وقدرات الطالب
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    كما إن تزوید الطالب بالمفاھیم الجغرافیة عصب علم الدراسات االجتماعیة، لطبیعة ھذا 
وجود قصور ) ٩٨ه ص١٤٢٨لي، الروی(حیث أكدت دراسة ، العلم ومحتواه الوافر من المفاھیم

لدى كل من المعلم، ومدیر المدرسة ، والمنھج الدراسي ، والنشاط المدرسي في دورھم في تنمیة 
 .المفاھیم االقتصادیة لدى المتعلمین

  :مشكلة الدراسة

 في ضوء ما اتضح من وجود حاجة إلى تنمیة مفاھیم االقتصاد األخضر لھذه المرحلة، 
 مناھج الدراسات االجتماعیة والوطنیة للمرحلة المتوسطة، وتأتي ھذه كمنطلق لتقویم محتوى

 تضمین مفاھیم االقتصاد األخضر في مقرر الدراسات الدراسة كمحاولة جادة لتقویم واقع
  . من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیةاالجتماعیة والوطنیة للصف األول المتوسط

  أسئلة الدراسة

  :السؤال الرئیس اآلتي سعت الدراسة لإلجابة عن 

ما واقع تضمین مفاھیم االقتصاد األخضر في مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة للمرحلة 
  المتوسطة؟

  :ویتفرع منھ األسئلة الفرعیة اآلتیة

 ما مفاھیم االقتصاد األخضر المتضمنة في مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة لطالب المرحلة -
  المتوسطة؟

ضمین مفاھیم االقتصاد األخضر في مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة للمرحلة ما واقع ت-
  المتوسطة؟

  :ھدفا الدراسة

سعت الدراسة إلى الكشف عن واقع تضمین مفاھیم االقتصاد األخضر في مقرر الدراسات 
  :االجتماعیة لطالب المرحلة المتوسطة، من خالل

  .زمة لطالب الصف األول المتوسطإعداد قائمة مفاھیم االقتصاد األخضر الال-

  .تقویم محتوى مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة في ضوء مفاھیم االقتصاد األخضر-

  أھمیة الدراسة

  : انطلقت أھمیة الدراسة والحاجة إلیھا من خالل المؤشرات اآلتیة

 من -باحثةعلى حسب علم ال- ندرة البحوث والدراسات في ھذا المجال حیث تعد ھذه الدراسة -
في مقرر الدراسات أوائل الدراسات التي تناولت واقع تضمین مفاھیم االقتصاد األخضر 

  . للمرحلة المتوسطةاالجتماعیة والوطنیة

تقدم نتائج ھذه الدراسة قائمة جاھزة بمفاھیم االقتصاد األخضر التي یمكن تضمینھا في مقررات -
  .٢٠٣٠بة رؤیة المملكة الدراسات االجتماعیة في التعلیم العام لمواك
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تفید الباحثین في تقدیم مجموعة من مفاھیم االقتصاد األخضر التي یمكن االسترشاد بھا في -
  .البحوث والدراسات المستقبلیة

  .مساعدة المتعلمین على المحافظة على االقتصاد األخضر في وطننا المملكة العربیة السعودیة-

لمواقف التعلیمیة وتوفیر األنشطة الصفیة التي تشبع  توجیھ معلمي الجغرافیا إلى تخطیط ا-
  .متطلبات السلوك االقتصادي الرشید لدى الطالب

تفید المسؤولین عن تخطیط وتطویر مناھج الدراسات االجتماعیة بالمرحلة المتوسطة بما تسفر 
  .عنھ من نتائج یمكن االسترشاد بھا في ذلك

  :حدود الدراسة

  :د اآلتیة اقتصرت الدراسة على الحدو

في مقرر الدراسات االجتماعیة واقع تضمین مفاھیم االقتصاد األخضر : الحدود الموضوعیة
  . للمرحلة المتوسطةوالوطنیة

/ ه١٤٣٨ تم تطبیق ھذه الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي :الحدود الزمانیة
  .ه١٤٣٩

 للصف األول المتوسط ة والوطنیة مقرر الدراسات االجتماعی محتوى كتب:الحدود المكانیة
 .الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني

  :مفاھیم الدراسة

  ):Green Economy(االقتصاد األخضر 

ة                ة والتنمی اة الطبیعی ة والحی ًا بالبیئ ان مرتبط ؤخرًا وك ضر م صاد األخ وم االقت ر مفھ ظھ
  :المستدامة ویمكن توضیح المعنى اإلصالحي لھ

اقتصاد ُیولد النمو والوظائف من خالل استثمارات عامة وخاصة ترفع : "ا تعرفھ األمم المتحدةكم
كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتحمي التنوع البیولوجي والنظم البیئیة، تعزز رأس المال الطبیعي 

  ).٣ص ، ٢٠١٤"(وتخفف التلوث وانبعاث الكربون

األخضر بأنھ اقتصاد الطاقة النظیفة وتحسین نوعیة  االقتصاد (Chapple, 2008, p1)وُیعرف 
البیئة من خالل الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتقلیل األثر البیئي وتحسین استخدام 
الموارد الطبیعیة ویتكون من عدة قطاعات اقتصادیة، وال یقتصر فقط على القدرة على إنتاج 

 .یات التي تسمح بعملیات اإلنتاج األنظفالطاقة النظیفة، ولكن أیضا یشمل التقن

في تعریف االقتصاد األخضر على الدور المھم ) (Pop, etal 2011, p1023بینما ركزت 
للتعلیم الجامعي للوصول إلى ھذا النموذج النظیف، حیث تعرفھ بأنھ نموذج اقتصادي جدید یتطلب 

ج إلى تغییرات أكثر تحدیدا تخضیر جمیع المھن والتركیز على السلع والخدمات التي ستحتا
لتحسین كفاءة الطاقة والحد من استخدام الموارد، وللتعلیم الجامعي دور مھم من أجل الحفاظ على 

  .ھذا النموذج
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بأنھ ذلك االقتصاد الذي یؤدي إلى تحسین رفاھیة ): ٦م، ص٢٠١٤(بینما عرفتھ ھویدا عبدالھادي 
  ".والندرة البیئیة، ض المخاطرمع خف، وتحقیق المساواة االجتماعیة، اإلنسان

مجموعة من المفاھیم  المرتبطة باالقتصاد الجدید " وتعرف الباحثة االقتصاد األخضر اجرائیًا 
وكفاءة الطاقة والتنمیة المستدامة وتحسین الحیاة البیئیة وحمایتھا والتي ینبغي توافرھا في كتب 

 .ةمقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة للمرحلة المتوسط

  :الدراسات السابقة

دراسة عن مدى دمج االقتصاد األخضر في محتوى ) م٢٠١٤ (Eugenie Wolffأجرى            
وتم تحلیل الوثیقة منھج علوم الحیاة من  ، منھج علوم الحیاة، ُاستخدم المنھج الوصفي التحلیلي

ھا في إلى الثاني عشر؛  لتحدید ما إذا كان محتوى االقتصاد األخضر كان المنصوص علی- العاشر 
واشتملت الدراسة على استبانة لمعلمي منھج علوم الحیاة في الصف . الوثیقة متوافر وإلى أي درجة

العاشر وكما شاركوا في المقابالت للكشف عن آرائھم بشأن إدماج االقتصاد األخضر في محتوى 
 محتوى منھج علوم الحیاة وفھمھا لالقتصاد األخضر وتنفیذه، وكذلك آرائھم بشأن مدى مالءمة

وكشفت نتائج البحث أن منھج علوم الحیاة یمكن أن . المنھج الدراسي علوم الحیاة الحالیة للطلبة
تخدم الغرض من تعریف الطالب على جوانب االقتصاد األخضر، وأوصت الدراسة بأھمیة إدماجھ 

  .في مناھج ذات طبیعة مماثلة
 Mageswary; Michael;, and Devananthini وفي دراسة أجراھا كل من ،      

بعنوان دور أنشطة الكیمیاء الخضراء في تعزیز فھم طالب المدارس الثانویة لمفاھیم ) م٢٠١٤(
اتبعت الدراسة التصمیم شبھ تجریبي الذي یھدف إلى .  قاعدة الحمض وتنمیة مھارات الجدال

اض والقواعد وتنمیة فاعلیة أنشطة تجارب الكیمیاء والمواد الیومیة الصدیقة للبیئة في فھم األحم
اشتملت عینة الدراسة على عینة . مھارات الجدال في مقرر الكیمیاء لدى طالب المرحلة الثانویة

تجریبیة وعینتان ضابطة، في مدرستین، من نفس الخلفیات االجتماعیة والثقافیة 
النتائج اإلحصائیة المتمثلة في أسلوب تحلیل التباین المصاحب  أظھرت .(واالقتصادیة

)(ANCOVA)  تأثیر المعالجة ذو داللة إحصائیة بواسطة اختبار بعدي في  فھم القواعد 
أن الطالب في المجموعة   باإلضافة إلى ذلك ، التحلیل النوعي الختبار مھارة الجدال ، واألحماض

التجریبیة استخدموا مستویات أعلى من مھارات الجدال بعد المعالجة مقارنة بأقرانھم في فئتي 
جموعة الضابطة وتناقش اآلثار المترتبة على دمج الكیمیاء الخضراء في المناھج الدراسیة الم

الكیمیاء الثانویة لتعلیم المحتوى على أساس الحمض والكیمیاء الخضراء كأداة للمساعدة في بناء 
    . والمھارات الجدلیة, الحجج

. Chakraborty i ،Singh, and Roy وفي ورقة علمیة أخرى أعدھا كل من            
،  عن تحلیل المناھج الخضراء في التعلیم التكنولوجي في جامعة ضورجابور في الھند) م٢٠١٨(

استخدمت ھذه الورقة المنھج الوصفي بأسلوب تحلیل المحتوى الستكشاف مدى دمج المناھج 
ناھج الخضراء ووضح مؤشر الم. الخضراء في التعلیم التكنولوجي في المعھد الوطني للتكنولوجیا 

أن التعلیم التكنولوجي الھندي یتبع التكامل الرأسي، مع تركیز منخفض على التكامل األفقي للمنھج 
وترى الدراسة أن التكامل األفقي ضرورًیا ، األخضر مما یؤدي إلى ثقافة خضراء غیر مستدامة

دامة في الدورات الحالیة مع قد یساعد تكامل االست. للمفاھیم والمبادئ األساسیة المتعلقة باالستدامة
أوصت بالدمج الناجح لمبادئ وأسالیب االستدامة و. الطالب في النظر إلى االستدامة بطریقة شاملة
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وإن التنمیة المستدامة لیست مجرد موضوع ینبغي دراستھ في المناھج ، في المناھج التكنولوجیة
وأن یكون ،  مجال التعلیم التكنولوجيالدراسیة، ولكن ینبغي اعتماد منھج  موجھة نحو الكفاءة في

الطالب مجھزین بمھارات التفكیر المعرفي والناقد ذات المستوى األعلى نحو االنتقال إلى االقتصاد 
مجلس الھند یولي یجب أن ، منخفض الكربون ، بدًال من المعرفة النظریة حول التنمیة المستدامة

. ما یتعلق بدمج المناھج الخضراء في التعلیم الھندسيمزیًدا من االھتمام فی) AICTE(للتعلیم الفني 
یمكن أن تشجع الصناعة والحكومة والمجتمعات المحلیة الجامعات على إحیاء مناھجھا نحو تطویر 

  .اقتصادات منخفضة الكربون
 : التعلیق على الدراسات السابقة

 أوجھ وأبعاد باستقراء البحوث والدراسات السابقة التي تناولت االقتصاد األخضر من
مختلفة وبمقارنتھا بالدراسة الحالیة تبّین للباحثة أوجھ االتفاق واالختالف وبناًء على ذلك یمكن 

  :تصنیفھا على النحو التالي

 تنوعت أھداف الدراسات السابقة بتنوع مجاالتھا، واستخدمت أغلب الدراسات السابقة -
ھج شبھ التجریبي، واختارت بعض الدراسات وكذلك المن، المنھج الوصفي بأسلوبھ تحلیل المحتوى

عینتھا من المرحلة الثانویة، وبعضھا طبق على المرحلة الجامعیة، وتختلف عینة الدراسة الحالیة 
  .عن عینات الدراسات السابقة حیث أنھا ٌطبقت على المرحلة المتوسطة

عة من النتائج التي تؤكد   وباستقراء نتائج الدراسات السابقة تبین للباحثة أنھا أسفرت عن مجمو
في مجملھا على أھمیة دمج وتضمین االقتصاد األخضر وفاعلیتھ وفائدة توظیفھ في المناھج 

  . الدراسیة

      وتعّد ھذه الدراسة في حدود علم الباحثة من أوائل الدراسات العربیة التي تناولت مفاھیم 
ة األولى التي تناولت االقتصاد األخضر  كما أنھا الدراسالمناھج الدراسیةاالقتصاد األخضر في 

التي كانت عن دور ). م أكتوبر٢٠١٤( واختلفت مع دراسة كل من سعاد الحوال ،التعلیم العامفي 
: السلوك البیئي الواعي للطالب الكویتیین في دعم التنمیة المستدامة وتنشیط االقتصاد األخضر

بعنوان تصور ). م٢٠١٧(یحة فخري ودراسة مد، دراسة تطبیقیة على طالب جامعة الكویت
  .رؤیة تربویة: مقترح لدور الجامعات المصریة في تحقیق مفھوم االقتصاد األخضر

واستفادت الدراسة الحالیة من تلك الدراسات في كتابة اإلطار النظري وإعداد األداة وبعض 
  .اإلجراءات المنھجیة

  :اإلطار النظري

خضر من المفاھیم الرائجة كثیرًا لدى االقتصادیین والمستثمرین  یعّد مفھوم االقتصاد األ            
والمھتمین بالبیئة ولواحقھا، مما أدعى إلى تعدد مفاھیمھ واختالفھا باختالف المؤلفین 

إال أن ،  االقتصادیة و زاویة رؤیتھم لھذه النوع من االقتصاد الحیويوأیدولوجیتھمواختصاصاتھم 
  .ھمیتھاالتفاق العام على جدواه وأ
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  ): Green economy(مفھوم االقتصاد األخضر 

      یعد مفھوم االقتصاد األخضر مفھوم حدیث في األدبیات البیئیة واالقتصادیة والكتب ذات 
 (UNEP) أثناء برنامج األمم المتحدة للبیئة) م٢٠٠٨(العالقة، وقد ظھر ھذا المفھوم بدایًة في عام 

عندما أصدرت قرارھا بعقد مؤتمر ) م٢٠٠٩(متحدة في بدایة عام وتبنتھ الجمعیة العامة لألمم ال 
االقتصاد )  تحت عنوان رئیس٢٠١٢عام ) (٢٠+ ریو(األمم المتحدة للتنمیة والمستدامة 

ھل أنت مشارك؟ ومنذ ذلك الوقت حظي ھذا المفھوم باھتمام العدید من البیئیین ، األخضر
 .واالقتصادیین والسیاسیین واإلعالمیین

  ویرى الكثیر من االقتصادیین وعلماء البیئة أن التحول نحو االقتصاد األخضر ھو األمل     
ویرون أن االقتصاد األخضر ھو الطریق ) المنشود إلصالح ما أفرزتھ النظم االقتصادیة التقلیدیة

 (یة أفدوقد دعت التقاریر السنویة للمنتدى العربي للبیئة والتنم. المثالي لتحقق التنمیة المستدامة
(AFED)  إلى اعتماد نموذج تنموي یتبني التحول إلى اقتصاد أخضر من مبادئھ األساسیة إعطاء

حیث إن االقتصاد األخضر . وزن متساو للتنمیة االقتصادیة والعدالة االجتماعیة واالستدامة البیئیة
یة، ما یؤدي إلى یؤكد على كفاءة استخدام الموارد الطبیعیة وتوزیعھا لتنویع القاعدة االقتصاد

ألن االستراتیجیات التنمویة التي تتبناھا بعض . مواجھة تقلبات االقتصاد على المستوى العالمي
مشتقات (الدول العربیة ال تزال تسیطر علیھا االستثمارات في المنتجات السلعیة االستخراجیة مثل 

ة للدخل والذي أدى إلى  الموجھة للتصدیر وھو ما یؤدي إلى االعتماد على مصادر وحید)النفط
فالتخطیط االقتصادي السائد في الدول العربیة ال یزال یركز . ضعف ھیاكل االقتصادات العربیة

 .على المستوى القصیر ( GDP ) على النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

       یتطلب التحول إلى االقتصاد األخضر مراجعة أساسیة وإعادة رسم للسیاسات العامة في 
فاالقتصاد األخضر . المجتمع من أجل إیجاد تحوالت في أنماط اإلنتاج واالستھالك واالستثمار

والتحول إلى االقتصاد . مصمم لتحقیق أھداف السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة مًعا
المستویات توجھھا سیاسة من أعلى الھرم في الدولة األخضر یتطلب مشاركة جماھیریة من جمیع 

  .)٢٤ – ٢٦ص ص ، م٢٠١١المنتدى العربي للبیئة والتنمیة، (لى القاعدة إ

نموذج اقتصادي " بأنھ) م٣٤٩، ص٢٠١٠(        ُتعرفة وزارة الدولة للشؤون البیئیة في مصر
والذي یوصف باالقتصاد ، تنموي جدید سریع النمو مقترح في مقابل النموذج االقتصادي السائد

ق الوقود األحفوري مثل البترول والفحم والغاز الطبیعي  كمصدر السائد الذي یعتمد على حر
  ". للطاقة

ذلك االقتصاد الذي یؤدي "االقتصاد األخضر بأنھ ) ٦م، ص٢٠١٤(     ُتعرف ھویدا عبد الھادي 
  ".إلى تحسین رفاھیة اإلنسان، وتحقیق المساواة االجتماعیة، مع خفض المخاطر والندرة البیئیة

اقتصاد ُیولد النمو والوظائف من خالل استثمارات عامة وخاصة : "األمم المتحدة       ُوتعرفھ 
ترفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتحمي التنوع البیولوجي والنظم البیئیة، تعزز رأس المال 

  ).٣ص ، ٢٠١٤"(الطبیعي وتخفف التلوث وانبعاث الكربون
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 المفھوم األول كان متحورًا حول االقتصاد األخضر         وباستقراء المفاھیم السابقة نستشف بأن
بینما جاء ، والمفھوم الثاني یدور حول  أھداف محدودة لالقتصاد األخضر، في مجال االقتصاد فقط

إال أنھا أغفل ، التصور لالقتصاد األخضر عند الـأمم المتحدة بنظرة شمولیة عن االقتصاد األخضر
  .البعد البیئي عن المفھوم

على أنھ النمو ) Green economy(فیعرف االقتصاد األخضر ) ٢م، ص٢٠١١(نك الدولي أما الب
بأنھ الذي یتسم بالفعالیة في استخدامھ للموارد الطبیعیة بحیث یحد من األثر لتلوث الھواء "األخضر 

ي واألثار البیئیة بحیث یراعى المخاطر الطبیعیة ودور اإلدارة البیئیة ورؤوس األموال الطبیعیة ف
  .منع الكوارث المادیة والبد أن یكون النمو شامًال
االقتصاد األخضر بأنھ النمو ) م٢٠١١، COECD(       في حین عرفت منظمة التعاون والتنمیة 

األخضر وھو ضمان تواصل واستمرار الثروات الطبیعیة وتوفیر الموارد والخدمات البیئیة 
)environmental services ( رفاھیة المجتمعات ولتحقیق ذلك یجب إن یحق التي تعتمد علیھا

 .االستثمار واالبتكار مما یدعم النمو المطرد ویتیح فرصا اقتصادیة جدیدة
      وتشیر المفاھیم السابقة اشارة واضحة الملف إلى تعددیة أبعاد االقتصاد األخضر حیث یھدف 

لبیئیة كمحركات لتولید الدخل إلى رفاه اإلنسان واإلنصاف االجتماعي إلى جانب االستثمارات ا
  .واستحداث فرص العمل واالندماج االجتماعي

  :أبعاد االقتصاد األخضر

یمكن الزعم بأن االقتصاد األخضر لیس حكرًا على ، الجدیر بالذكر بالتحلیل العلمي للمفاھیم السابقة
  :التاليبل یتعداه إلى أبعاد أعم وأشمل وتتضح من خالل الشكل ،  بحسباالقتصاديالبعد 

  
  أبعاد االقتصاد األخضر) ١(شكل 
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   وفي ضوء ما سبق یمكن أن نستخلص أن ھذه المبادئ تتمحور حول عدة أبعاد كما حددتھا 
  :لالقتصاد األخضر) م٢٠١٧(مدیحة محمود 

 ویشمل المساھمة في الحفاظ على البیئة وحسن إدارة مواردھا، ویتطلب ھذا تغییرًا :البعد البیئي
والعادات والممارسات الحاكمة لألفراد، وال شك أن للتعلیم دورًا ھامًا في ذلك؛ من خالل في القیم 

دفع األفراد للمساھمة في حمایة البیئة والحفاظ علیھا، والمساھمة في المساعدة على تغییر العدید 
 .من األنماط االجتماعیة واالقتصادیة؛ لتحقیق التنمیة المستدامة

تمثل في االھتمام بالبشر، وتوفیر المتطلبات الالزمة للفرد، أي االھتمام ببناء والم: البعد االجتماعي
القدرات الفردیة من خالل االھتمام بالتعلیم والصحة والحد من الفقر واعادة توزیع الدخل، وتوسیع 

ویتضمن ذلك تنمیة عالقة األفراد . نطاق المشاركة الشعبیة والحریة واالھتمام بقضایا المرأة
 .ؤسسات، واالھتمام بنظم التعلیم والتدریب كونھا أدوات أساسیة للتنمیة البشریةبالم

 حیث یسعى إلى مساعدة البلدان علي تحسین جودة النمو االقتصادي وتحسین :البعد االقتصادي
والبعد االقتصادي یسعى إلحداث التوازن بین تحقیق . اإلنتاجیة التي عن طریقھا تستثمر مواردھا

  .تصادي، وبما ال یؤثر على الموارد البیئیة في نفس الوقتالنمو االق

       إن االقتصاد األخضر یھدف بذلك إلى تعزیز الترابط بین االقتصاد من جھة والبیئة والتنمیة 
المستدامة من جھة أخرى، وذلك باعتماد سیاسات اقتصادیة فاعلة؛ للحفاظ على البیئة والحد من 

لمناخیة التي باتت تھدد الصحة والحیاة بصورة عامة لما ینجم عنھا من تدھورھا نتیجة للتغیرات ا
كوارث طبیعیة مختلفة، ویھتم أیضا بالسعي للحد من آثار الفقر اآلخذة في الزیادة في كثیر من 
البلدان، ذلك من خالل توفیر فرص العمل الالئقة وتحقیق الحد األدنى من مستوى المعیشة الذي 

 وحقھ في العیش الكریم بأمن وسالم، بعیدا عن المجاعة واألمراض واألوبئة یحفظ كرامة اإلنسان
الفتاكة، وكذلك استخدام مصادر الطاقة الجدیدة والمتجددة التي ال تلحق أضرارًا بالبیئة وصحة 
اإلنسان؛ حیث یتبنى االقتصاد األخضر الطاقة الخضراء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة، 

 الخضراء واإلنتاج األخضر الذي یشمل  الزراعة العضویة والمنتجات وخلق فرص العمل
العضویة والمتاجر الخضراء، ومنع التلوث البیئي، والتقلیل من مسببات االحتباس الحراري، 

  .والحد من استنزاف الموارد الطبیعیة والتدھور البیئي

ویزید . عیة على نحو مستدامواالقتصاد األخضر بذلك یعزز من القدرة على إدارة الموارد الطبی
- ٣٩ص ص (من كفاءة استخدام الموارد ویقلل من الھدر بفضل الحد من اآلثار السلبیة على البیئة 

٤٠.(  

  :أھداف االقتصاد األخضر

  :)(UNEPأھداف االقتصاد األخضر التي حددھا برنامج األمم المتحدة للبیئیة 
من استخدام الوسائل التقلیدیة إلى استخدام وسائل       یھدف االقتصاد األخضر إلى تحویل اإلنتاج 

ومن تلك الوسائل . جدیدة من شأنھا الحفاظ على البیئة، وتحسین اإلنتاجیة، ورفع المعاناة عن الفقراء
التحول إلى الزراعة العضویة بدال من أسالیب الزراعة التقلیدیة، فاالقتصاد األخضر یحتوي على 

ساسا على الطاقة المتجددة بدال من الوقود األحفوري، السیما أن الطاقة الخضراء التي تعتمد أ
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االقتصاد األخضر یوفر فرص عمل خضراء، مع ضمان نمو اقتصادي حقیقي ومستدام، إلى جانب 
  .دوره منع التلوث البیئي، واالحتباس الحراري، واستنزاف الموارد

 حدد أھدافا من Rio20مستدامة أن مؤتمر التنمیة ال) ٣٠م، ص٢٠١٤(وتؤكد ھویدا عبد الھادي 
أجل التحول إلى االقتصاد األخضر من خالل مضاعفة معدل كفاءة الطاقة المستخدمة سنة 

، واللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة، مع ضرورة تحدید العائد والتكلفة والقیمة الحالیة )٢٠٣٠(
  .ھذا التحوللمكافحة التلوث، ومدى إمكانیة تخفیضھا عن العوائد المتحققة من 

 ویعد االقتصاد األخضر نموذجا من نماذج التنمیة االقتصادیة السریعة على اقتصادات البیئة التي 
تھدف إلى معالجة العالقة المتبادلة بین األنشطة االقتصادیة والنظام البیئي الطبیعي، واألثر العكسي 

بضع آلیات جدیدة للتعامل مع لألنشطة اإلنسانیة على التغیر المناخي واالحتباس الحراري، ثم 
، الذي )البني(األنشطة االقتصادیة والنظام البیئي، وھو یتناقض مع ما یعرف باالقتصاد األسود 

یقوم على الوقود الحجري، مثل الفحم والبترول والغاز الطبیعي، السیما أن البیئة فیھ باتت عاجزة 
قتصادي العالمي، وخصوصا في األجل عن استیعاب المزید من النفایات الناتجة عن النمو اال

الطویل، حیث تعد النفایات من أكبر التھدیدات والمخاطر التي یصعب التعامل معھا، سواء علم 
  .المستوى الدولي أو المحلي، األمر الذي یؤدي إلى انھیار كامل

  :)١٩- ١٨ص ص، م٢٠١٤، ھویدا عبدالھادي(عناصر االقتصاد األخضر والعوامل الدافعة إلیھ
 :تمثل عناصر االقتصاد األخضر فيت

  . تولید واستخدام طاقة متجددة-١
  . كفاءة استخدام الطاقة- ٢ 
  . العمل على إدارة وتقلیل النفایات- ٣ 
  . الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبیعیة- ٤ 

  توفیر فرص عمل جدیدة، -٥
لى القطاعات االقتصادیة؛        ھذه العناصر الخمسة لالقتصاد األخضر و یمكن تطبیقھا ع

أما القطاعات الثانویة فتأخذ : فالقطاعات األولیة من األسماك والتعدین تحول الموارد الطبیعیة إلى
الناتج األولى وتصنعھ إلى منتجات نھائیة والھدف في النھایة ھو تولید مغذیات مغلقة أو شبھ مغلقة 

  .تعمل على تشجیع إعادة التدویر
 ):Properties of green economy(خضر خصائص االقتصاد األ

    وفي ضوء العناصر العامة لالقتصاد األخضر التي تتوافق حول خصائص االقتصاد األخضر 
وتندمج لتكون مجموعة متكاملة من الوسائل واألدوار المتاحة لصانعي السیاسات مثل فرض 

نظمة وتوفیر التعلیم وتنمیة الضرائب واالعباء وإلغاء اإلعانات البیئیة ووضع المعاییر واأل
المھارات وبناء المؤسسات وتطویر المعرفة وبناء القدرات في مجال جمع البیانات وتقییمھا 
وتحسین التخطیط كما إن الخصائص المھمة التي یعمل علیھا نموذج االقتصاد األخضر في االتي 

 ):٢٢- ٨ت، ص ص.خضر، د(كما حددھا 
  :الستثمار فیھإدراك قیمة رأس المال الطبیعي وا -١

تمثل الموارد الطبیعیة مثل الغابات والبحیرات واألراضي الرطبة واحواض األنھار مكونات 
وھي مھمة للغایة ) The natural order(أساسیة لرأس المال الطبیعي على مستوى النظام البیئي 
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لى المناخ وضمن استقرار دورة المیاه وفوائدھا للزراعة ودورة الكربون ودورھا في التغلب ع
  .وخصوبة التربة وقیمتھا في إنتاج المحاصیل والمناخ المحلي

  :التخفیف من حدة الفقر -٢
ومن الخصائص الرئیسیة لالقتصاد األخضر أنھ یسعى إلى توفیر الفرص المتنوعة للتنمیة 

ا ویعتبر ھذا ضرورًی. االقتصادیة والتخلص من الفقر دون إسالة أو استنفاذ األصول الطبیعیة للدولة
في ) Greening agriculture(إن تخضیر الزراعة  .بصورة خاصة في الدول منخفضة الدخل

  .الدول النامیة، والتركیز على صغار المالك، یمكن أن یقلل الفقر مع االستثمار في رأس المال
  :یخلق فرص العمل ویدعم المساواة االجتماعیة -٣

م، متأثًرا بأزمة البنوك ٢٠٠٨كساد في العام  في الوقت الذي اتجھ فیھ االقتصاد العالمي إلى ال
وقد كانت . والقروض وما سبقھما من صدمات األسعار، تصاعد القلق من جراء فقدان الوظائف

التقریر (ھناك بالفعل أبحاث وأدلة تشیر إلى فرص التوظیف التي یوفرھا تخضیر االقتصاد 
المنظمة الدولیة ألرباب /مل الدولیةمنظمة الع/المشترك لكل من برنامج األمم المتحدة للبیئة

األخضر التحادات العمال - األعمال بخصوص الوظائف الخضراء، واالتحاد األزرق
 . ولكن الكساد جعل استكشاف ذلك أمًرا عاجًال) والمنظمات البیئیة بالوالیات المتحدة

وظیف في ظل وتشھد الدول التي تتحرك نحو االقتصاد األخضر بالفعل خلًقا ملحوًظا لفرص الت
السیاسات الحالیة، ویمكن زیادة اإلمكانیات عن طریق المزید من االستثمارات في القطاعات 

وتعد السیاسات التي تركز على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واعدة بشكل . الخضراء
إن التحول إلى  .خاص، حیث یعزى إلیھا النصیب األكبر من التوظیف ونمّوه في معظم الدول

د األخضر یعني أیًضا تحوًال في التوظیف، الذي سیخلق عدًدا مماثًال على األقل من القتصا
  .الوظائف التي یخلقھا نھج العمل المعتاد

  :یشجع على استخدام الطاقة المستدامة بدل من طاقة الوقود األحفوري -٤
ر الوقود إن زیادة المعروض من الطاقة عن طریق المصادر المتجددة یقلل من مخاطر ارتفاع اسعا

األحفوري فضال عن تقدیم فوائد قلیلة، إن نظام الطاقة الحالي المبني على الوقود ھو مصدر تغیر 
الطقس، ویعد قطاع الطاقة مسؤوال عن ثلثي انبعاثات غازات االحتباس الحراري، ومن المتوقع أن 

( لول عام ملیون دوالر امریكي بح ) ١٧٠( تصل تكلفة التكیف المصاحبة لتغیر الطقس إلى 
التي ستتحمل الدول النامیة اكثر من نصفھا وتواجھ العدید من تلك الدول تحدیات من )  م٢٠٣٠

جراء ارتفاع اسعار الوقود المرتفعة وغیر المستقرة باعتبارھا مستوردة للنفط، إن االستثمار في 
  .لمالي للدولمصادر الطاقة المتجددة المتوافرة محلیا یمكن أن یحسن من األمن االقتصادي وا

ھي عملیة مراقبة وجمع ونقل ومعالجة وتدویر أو تخلص من النفایات، یستخدم : وادارة المخلفات
ھذا المصطلح عادة للنفایات التي تنتج من قبل نشاطات بشریة ، وتقوم الدول بھذه العملیة لتخفیف 

ه العملیة أیضا للحصول االثار السلبیة للنفایات على البیئة والصحة والمظھر العام، وتستخدم ھذ
على الموارد وذلك بإعادة التدویر، یمكن أن تشمل معالجة النفایات المواد الصلبة والسائلة والغازیة 

  والمواد المشعة 
  : یشجع على تحسین كفاءة الموارد والطاقة -٥

     بسبب محدودیة الموارد الطبیعیة الموجودة في األرض، یصبح فك االرتباط بین بناء القیمة
ویواجھ التصنیع العدید من . االقتصادیة وبین استخدام الموارد الطبیعیة وتأثیراتھا أمرًا ملحًا

، اذ یعد التصنیع ) Resource efficiency(التحدیات والفرص السانحة لتحسین كفاه الموارد 
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یبدأ من التوظیف العالمي و%) ٢٣(مرحلة مھمة في دورة حیاة استخدام الموارد، وھو یمثل حالیا 
في الوقت الذي یتسع فیھ ، باستخالص الموارد الطبیعیة وینتھي بالتخلص النھائي من النفایات

التصنیع في األسواق الناشئة تزاید المخاطر المتعلقة باستخدام المواد الخطرة والسامة، إن فك 
 المستویات االرتباط بین النفایات والنمو االقتصادي أمر محوري لتحقیق كفاءة الموارد اذ ترتبط

الحالیة للنفایات بقوة بالدخل فكلما ازداد النمو زادت مستویات الدخل ومن ثم ترتفع النفایات ویتوقع 
ویمكن لزیادة كفاءة ) م٢٠٥٠(ملیار طن من النفایات في عام ) ١٣،١(أن ینتج العالم ما یزید على 

تفاع مستویات المعیشة وإن تجنب الموارد واالستفادة منھا أن تقلل من تدفق النفایات المتعلقة بار
  .المشاكل المستقبلیة

  : یجعل الحیاة الحضریة أكثر استدامة وأقل انبعاثا للكربون -٦
من  % ) ٨٠-٦٠( من تعداد سكان العالم ولكنھا مثل %) ٥٠(عدد سكان المناطق الحضریة الیوم 

لحضریة على موارد من انبعاث الكربون ویضغط زیادة سكان المناطق ا%) ٧٥(استھالك الطاقة و
المیاه العذبة وأنظمة الصرف الصحي والصحة العامة وعادة ما ینتج عنھ ضعف في إنشاء البنیة 
التحتیة وانخفاض في المستوى البیئي وتكالیف باھظة للصحة العامة ، توجد بعض الفرص التي 

ت وكذلك المخلفات وتقلل من االنبعاثا) Production capacity(تزید من كفاءة الطاقة اإلنتاجیة 
وتحاول الوصول إلى الخدمات األساس عن طریق نقل أسالیب مبتكرة ومنخفضة الكربون مما 

  .یوفر ویحسب من اإلنتاجیة 
 : ینمو بشكل أسرع من االقتصاد التقلیدي في األمد الطویل ویحافظ على الموارد الطبیعیة -٧

ار ال یقارن في االقتصاد التقلیدي مع       إن االستثمار األخضر یعطي نموًا طویل األمد بمقد
  .تجنب مخاطر سلبیة كبیرة مثل أثار تغیر المناخ وزیادة ندرة المیاه وفقدان خدمات النظم البیئیة

إن تخضیر معظم القطاعات االقتصادیة سیؤدي الى خفض انبعاثات الكربون وتقلیل عملیة 
مخصص لرفع كفاءة استخدام الطاقة االحتباس الحراري الى حد كبیر وإلن االستثمار األخضر 

  .في مختلف القطاعات والتوسیع في الطاقة المتجددة فإن المتعلقة بالطاقة

 :مبادئ االقتصاد األخضر

یمكن استعراض مبادئ االقتصاد األخضر التي ما أن تحقق حتى یمكن الحكم بأن           
 UNECO, 2012, p.12): (االقتصاد األخضر قد تحقق وھي على النحو التالي

ویتناول جمیع أبعادھا الثالثة . وسیلة لتحقق التنمیة المستدامة ولیس بدیًال عنھا: مبدأ االستدامة -١
 .) البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة(

یدعم المساواة بین البلدان وداخلھا وبین األجیال؛ حیث یحترم حقوق اإلنسان : مبدأ العدل-٢
زز المساواة بین الجنسین ویقدم المعارف والمھارات والخبرات والتنوع الثقافي، كما أنھ یع

 .لألفراد

 یصنع االزدھار الحقیقي والرفاھیة للجمیع؛ ألنھ یقلل من حدة الفقر، ویوصل إلى :مبدأ الكرامة -٣
مستوى عاٍل من التنمیة البشریة في جمیع البلدان، وكذلك یوفر األمن الغذائي، ویسھم في حصول 

لرعایة الصحیة األساسیة والتعلیم والصحة والمیاه والطاقة والخدمات األساسیة الجمیع على ا
األخرى؛ ألنھ یحول األعمال التقلیدیة عن طریق بناء القدرات والمھارات، كما یحترم حقوق 
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العمال والعمل على تطویر وظائف ومھن جدیدة متعلقة بالقطاعات الخضراء، ویكفل حق الفرد 
 .ةفي توفیر حیاة كریم

یسعى إلى االستثمار في النظم الطبیعیة والقیام بإصالح تلك التي : مبدأ صحة األرض -٤
تدھورت، ویشمل ذلك الحد من التلوث، وحمایة النظم اإلیكولوجیة، وسالمة التنوع البیولوجي 
والموارد الطبیعیة األخرى بما في ذلك الھواء والماء والتربة، كما أنھ یضمن االستخدام الفعال 
والحكیم للموارد الطبیعیة، بما في ذلك المیاه والغاز الطبیعي والنفط والثروات المعدنیة دون 
المساس بحقوق األجیال في المستقبل، ویشجع على استعادة التوازن بین العالقات البیئیة 

 .واالجتماعیة

 والمشاركة  تشاركي في صنع القرار؛ ألنھ یقوم على الشفافیة والتعلم السلیم:مبدأ الدمج -٥
الواضحة من جمیع أصحاب المصلحة المعنیین، وھو یدعم الحكم الرشید على جمیع المستویات 

. من المحلیة إلى العالمیة، كما أنھ یعزز المشاركة التطوعیة الكاملة والفعالة على جمیع المستویات
تمعي، من خالل تطویر وھو اقتصاد یقوم على احترام القیم البیئیة والثقافیة؛ حیث یبنى الوعي المج

التعلیم والمھارات واعطاء فرص متكافئة للجمیع، والدعوة كذلك إلى حقوق الصغار والكبار 
والنساء والرجال، والفقراء والعمال ذوي المھارات المنخفضة، والشعوب األصلیة واألقلیات 

 .العرقیة والمجتمعات المحلیة

خضر یشترط المساءلة، ویوفر إطارًا؛ لتنظیم  فاالقتصاد األ:مبدأ المساءلة والحكم الرشید-٦
 .األسواق واإلنتاج بالتشاور مع جمیع أصحاب المصلحة

یساھم في المرونة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، وھو یدعم تطویر نظم : مبدأ المرونة-٧
ق أرضیة الحمایة االجتماعیة والبیئیة، والتكیف لألحداث المناخیة المتطرفة والكوارث، أنھ یخل

الحمایة االجتماعیة الشاملة، كما یشجع على تبادل النظم المعرفیة المتنوعة، كما یعتمد على 
 .المھارات والقدرات المحلیة

.  فاالقتصاد األخضر یعطي األولویة للطاقة المتجددة والموارد المتجددة:مبدأ الكفاءة والكفایة-٨
وامل الخارجیة واالجتماعیة والبیئیة، وكذلك یدعم كما یھتم بأسعار التكالیف الحقیقیة وادماج الع

إدارة دورة الحیاة، ویسعى للعمل على كفاءة استخدام الموارد والمیاه االستخدام األمثل، كما یشجع 
االبتكار االجتماعي واالقتصادي والبیئي، ویعطي حقوقًا عادلة للوصول للملكیة الفكریة ضمن 

 .إطار قانوني عالمي

حیث یستثمر االقتصاد األخضر بشكل یحقق الرفاھیة : حقوق األجیال القادمةمبدأ حمایة -٩
لألفراد في الحاضر وكذلك لألجیال القادمة؛ ألنھ یحافظ على الموارد وتحسین نوعیة الحیاة على 
المدى الطویل، وھو یعطى األولیة للعمل، واتخاذ القرارات بشكل علمي وسلیم، كما یشجع التعلیم 

  .میع المستویاتالعادل على ج
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  :أھمیة االقتصاد األخضر
 :یتضح أھمیة االقتصاد األخضر فیما یلي           

عبر خفض انبعاث غازات االحتباس الحراري، وتحسین كفاءة : مواجھة التحدیات البیئیة –
استخدام الموارد، وتقلیص حجم النفایات وادارتھا بشكل أفضل، وحمایة التنوع البیولوجي ووقف 

 .اف الغابات والثروة السمكیةاستنز

حیث من المتوقع أن تؤدي االستثمارات الخضراء إلى تسریع النمو : تحفیز النمو االقتصادي –
االقتصادي العالمي وخاصة علي المدي الطویل لتتفوق علي نسبة النمو التي قد تنتج عن السیناریو 

 .السائد

د األخضر خلق فرص ھائلة من العمل في حیث یتیح التحول إلي االقتصا: القضاء على الفقر –
 ).٧٣ م، ص ٢٠١١منظمة األمم المتحدة، . (القطاعات االقتصادیة المختلفة

      كما تأتي أھمیة االقتصاد األخضر ألنھ یعد من المتطلبات العالمیة التي تسعى الیھ دول العالم 
نسان والمساواة االجتماعیة في اجمع سواء أكانت نامیة أم متقدمة وذلك ألنھ یحسن من رفاھیة اإل

وندرة الموارد ) Environmental risks(حین یقلل وبصورة ملحوظة من المخاطر البیئة 
االیكولوجیة ، یمكن إن ینظر لالقتصاد األخضر في أبسط صورة كاقتصاد یقلل من انبعاث الكربون 

جتماعیة، وفي االقتصاد وتزداد معھ كفاءة استخدام الموارد كما إنھ یستوعب جمیع الفئات اال
األخضر یكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعا من جانب االستثمارات العام والخاصة التي 

والتلوث وتزید من كفاءة استھالك الموارد ) Carbon emissions(تقلل من انبعاث الكاربون 
ت للتحفیز والدعم عن والطاقة ومنع خسارة التنوع والنظام اإلیكولوجي ، وتحتاج ھذه االستثمارا

طریق اإلنفاق العام الموجھ وإصالح السیاسات وتغییر اللوائح ویحافظ على حجم رأس المال 
 ).٢٣ص، م٢٠١٧، الشمري و الزبیدي والجوراني(الطبیعي 

بل یمتد ،      كما ترى الباحثة أن أھمیة االقتصاد األخضر ال تقف على كونھ ھدف دولي اقتصادي
، لیحقق رفاھیة األنسان بما یجعل حیاتھ مستقرة أمنیًا ونفسیًا، ه عالمیًا ومحلیًالیطول كافة أبعاد

وتقلیل نسبة البطالة إلى مستویات متدنیة بإحالل وظائف خضراء بالتشاركیة مع القطاع الحاص 
وطبیعة ھذه الوظائف نابعة من الھدف األعلى للدول كافة في أھمیة االقتصاد ، وریادة األعمال

ودعم القرارات التي تؤمن البیئیة والحیاة ، للسعي لإلنتاجیة المسؤولة واالبتكار األخضراألخضر 
وتكییف ، الفطریة وتحافظ علیھا وتحفظ استمراریتھا ودیمومتھا لألجیال الصاعدة والواعدة

ونشر ثقافة العدل والمساءلة ، الظروف الطبیعیة بما یخدم ھذا االقتصاد وإحقاق التكافل االجتماعي
والحد من االندفاعیة والمخاطرة بالبیئیة بتكتیكات ، وُحسن إدارة األزمات، والمحاسبیة في الدول

  .مقصودة لترشیدھا
  :)٢٠٣٠(االقتصاد األخضر في رؤیة المملكة العربیة السعودیة 

ولمواكبة المستحدثات المعاصرة ،      ولبالدنا عصب السبق في األخذ بالخطط التنمویة منذ عقود
من خالل ما أعدت ، القتصاد جاءت اسھامات المملكة في النھوض بكافة القطاعات مستقبًالفي ا

ویستشف منھا ، )٢٠٣٠(امتثلت في رؤیة المملكة ، لھا من تشریعات وقوانین وأجندة جادة
اإلشارات العدة لسعي المملكة نحو االقتصاد األخضر الذي لم یذكر ھو اآلخر مصطلح بینما 

وفي مستھل ، اقتصاد مزدھر" وھو ، مثلة في أحد محاور الرؤیة الرئیسةجاءت مضامینھ مت



  
  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٢٥ 

أن بالدنا تمتلك "  في كلمتھ -حفظھ اهللا-الرؤیة ذكر رجل الرؤیة األول ولي العھد محمد بن سلمان
، قدرات استثماریة ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركا القتصادنا وموردًا إضافیا لبالدنا

السعودیة ھي أھم بوابة للعالم بصفتھا مركز ربط  ي، فالمملكة العربیةولوطننا موقع استراتیج
وھذه العوامل ھي مرتكزات رؤیتنا التي  للقارات الثالث، وتحیط بھا أكبر المعابر المائیة أھمیة

 نستشرف

سخیة من  آفاقھا، ونرسم مالمحھا معًا، وفي وطننا وفرٌة من بدائل الطاقة المتجددة، وفیھا ثروات
وأھم من ھذا كلة ثروتنا األولى التي ال تعادلھا ثروة مھما ،  والفوسفات والیورانیوم وغیرھاالذھب
  ".شعٌب طموٌح، معظُمھ من الشباب، ھو فخر بالدنا وضماُن مستقبلھا بعون اهللا: بلغت

      واستنادًا على ما سبق یعد الموقع الذي تقع فیھ المملكة في قلب العالم وھذا من شأنھ یعزز 
وكما تمتاز المملكة بسعة بدائل الطاقة المتجددة كطاقة الشمس ، الفرص لتقویة االقتصاد األخضر

كالذھب والفوسفات ، وكما أن فیھا ثروات معدنیة غیر البترول والغاز الطبیعي، وطاقة الریاح
ر الذي یدعم القرار في االستناد على االقتصاد األخضر وتخفیف الضغط على مصاد، والیورانیوم

كما أن أبرز طاقة تمایز المملكة عن مختلف الدول في وجود طاقة الموارد ، الطاقة البنیة التقلیدیة
بسواعد فتیة قادرة على االنتقال السریع إلحالل االقتصاد األخضر حسبما ُتشیر تقاریر ، البشریة

 ١١٫٥٧ن   یشكلو٥٩ إلى ١٥من بین عمر" م٢٠١٨- ھـ١٤٤٠الھیئة العامة لإلحصاء للملكة عام 
وفي ، من نسبة الشعب% ٣٥، وھذا ما یشكل )م٢٠١٨، أرقام" ( ملیون نسمة٣٣٫٤١ملیون من 

بما ، ظل االقتصاد األخضر سوف تتأتى الفرص الخضراء لدعم ھذه الفئة والتقلیل من البطالة
  . یكفل تنامي االقتصاد في المستقبل

:م٢٠٣٠االقتصاد األخضر في ورؤیة   

باإلضافة إلى عنوان ،  مما سبق یشكل محور االقتصاد األخضر ثلث الرؤیةوكما یتضح          
وافصحت الفقرة عن إشارات واضحة وجلیة ، أحّد أبرز فقرات الرؤیة وھو تحقق استدامة بیئیة

لالقتصاد األخضر یعّد حفاظنا على بیئتنا ومقدراتنا الطبیعیة من واجبنا دینّیا وأخالقیًا وإنسانیًا، 
لذلك، سنعمل على . ومن المقومات االساسیة لجودة حیاتنا، تنا تجاه االجیال القادمةومن مسؤولیا

الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخّلفات، كما سنقاوم ظاھرة التصّحر، وسنعمل على االستثمار 
وسنؤسس لمشروع ، واستخدام المیاه المعالجة والمتجدّدة، األمثل لثروتنا المائیة عبر الترشید

 الشواطئ والمحمّیات والجزر وتھیئتھا، بما  وسنعمل على حمایة، تكامل إلعادة تدویر النفایاتم
 .الصنادیق الحكومیة والقطاع الخاص، یمّكن من االستمتاع بھا، وذلك من خالل مشروعات تمّولھا

  ).٢٢ص(

قتصاد یلمس االتفاق مع  مفھوم األمم المتحدة لال،  وبتحلیل مضمون النص السابق        
اقتصاد ُیولد النمو والوظائف من خالل استثمارات عامة وخاصة ترفع كفاءة استخدام " األخضر

الطاقة والموارد وتحمي التنوع البیولوجي والنظم البیئیة، تعزز رأس المال الطبیعي وتخفف 
  ).٣ص، م٢٠١٤"(التلوث وانبعاث الكربون
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تعاون - حمایة البیئة ومقدراتھا- االستثمار -لتلوثالحد من ا(من توارد مفاھین مترادفة بینھما مثل 
إي أن الرؤیة تناولت ھذا النوع من االقتصاد بطریقة ال ، )القطاع الخاص مع القطاع الحكومي

  .مباشرة

بأنھ ذلك : لالقتصاد األخضر كما ُتعرفھ) م٢٠١٤(         كما أن مفھوم ھویدا عبدالھادي 
مع خفض ، وتحقیق المساواة االجتماعیة، ة اإلنساناالقتصاد الذي یؤدي إلى تحسین رفاھی

( في حین أن النص السابق للرؤیة یشترك في شواھد منھا، )٦ص" (والندرة البیئیة، المخاطر
وھذا ما تولیھ الرؤیة ). والمحافظة على الموارد من االضمحالل والندرة- الرفاھیة للمجتمع الحیوي

  .تحقیق الرفاھیة والمتعة للمجتمعٌجل اھتمامھا من تھیئة المرافق البیئة ل

تولید واستخدام (        كما أن  عناصر االقتصاد األخضر وخصائصھ وأھمیتھ  اآلنفة الذكر منھا
الحفاظ على استدامة استخدام -العمل على إدارة وتقلیل النفایات -كفاءة استخدام الطاقة -طاقة متجددة

عھا اشتركت بتواجدھا ضمنیًا في أحد أبرز جمی) توفیر فرص عمل جدیدة-الموارد الطبیعیة 
إن " اقتصاد مزدھر واستثمار فاعل"وفي نص آخر من وعاء الرؤیة المعنون ، نصوص الرؤیة

تنویع اقتصادنا من أھم مقومات استدامتھ، ورغم أن النفط والغاز یمثالن دعامة أساسیة القتصادنا، 
افیة، وندرك أن أمامنا تحدیات كبیرة ونسعى إلى إال أننا بدأنا التوسع في االستثمار في قطاعات إض

سنة، مما أسھم في توفیر الماضیة ) ٢٥(لقد بلغ متوسط نمو االقتصاد السعودي خالل ال . تخطیھا
على ) ٢٠(مالیین الوظائف، ویعّد اقتصاد وطننا بفضل اهللا من أقوى  سنویًا %) ٤(أكثر من 

لیًا من خالل الفقرة السابقة المقتبسة حرفیًا من ویتضح ج" مستوى العالم، إال أن طموحنا أكبر
الرؤیة تدعیمھا التخاذ تدابیر صارمة تدعم االقتصاد األخضر وتھیأ الظروف التمكینیة لوجوده 

  .وتظافره
       والكثیر من الشواھد التي تدعم انبثاق الرؤیة من االقتصاد األخضر، أو باألدق اھتمام الرؤیة 

سوق للطاقة المتجددة على الرغم من تمّتعنا بمقومات قویة في " ضر منھا بإحالل االقتصاد األخ
 قطاعًا منافسًا في مجال الطاقة - حتى اآلن -مجال الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح، إال أننا ال نملك 

وفي الوقت نفسھ، من المتوقع أن یرتفع مستوى االستھالك المحلي للطاقة ثالثة أضعاف . المتجدّدة
جیجاوات من الطاقة المتجددة إلى ) ٩٫٥(لذلك نستھدف إضافة ). م٢٠٣٠ھـ ـ ١٤٥٢(ام بحلول ع

اإلنتاج المحّلي كمرحلة أولى، كما نستھدف توطین نسبة كبیرة من سلسلة قیمة الطاقة المتجددة في 
  . اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطویر والتصنیع وغیرھا

 للنجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداًء من المدخالت مثل السیلیكا نمتلك كل المقومات     "
والبتروكیماویات، وانتھاء بما تمتلكھ شركاتنا السعودیة الرائدة من خبرة قویة في إنتاج أشكال 
الطاقة المختلفة، لذلك سنضع إطارًا قانونیًا وتنظیمیًا یسمح للقطاع الخاص بالملكیة واالستثمار في 

طاقة المتجددة، ونوّفر التمویل الالزم من خالل عقد شراكات بین القطاعین العام والخاص قطاع ال
في مجال الصناعة لتحقیق المزید من التقّدم في ھذه الصناعة وتكوین قاعدة من المھارات التي 

وأخیرًا، سنتولى ضمان تنافسیة سوق الطاقة المتجددة من خالل تحریر سوق . تحتاج إلیھا
    ."ت تدریجیًا، وسنطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددالمحروقا

من ، ٢٠٣٠    وباستقراء ماورد من شواھد وإشارات لالقتصاد األخضر في وثیقة رؤیة المملكة 
 والحد من الظواھر الجغرافیة السلبیة كالنفایات - حیث االسترشاد في استخدام الطاقة الغیر متجددة

لبیئي، واالستخدام األمثل للطاقة المتجددة، وتدویر النفایات، وتفعیل الصلبة والتصحر والتلوث ا
وھذا ال یتأتى إال بوجد حثیثات جاھدة ، دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمیة الصناعیة وغیرھا

 .تعمل نحو اإلقرار الجازم بفاعلیة االقتصاد األخضر
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  :جھود المملكة نحو التحول إلى االقتصاد األخضر

 وعلى الرغم من محدودیة تفاعل البحث العلمي لھذا النوع من االقتصاد في المملكة وضآلة       
الدراسات حولھ إال أن المملكة لم تكن بمنأى عن ھذا النوع من االقتصاد بل ھناك العدید من الجھود 

 .كما توضحھا أوراق العمل والدراسات اآلتیة
 :لمملكة للتنمیة المستدامةحول جھود ا) م٢٠١٢(في دراسة أجراھا الربعي 

في المملكة العربیة السعودیة منذ بدایة الثمانینیات ) المتجددة(بدء االھتمام بالطاقة البدیلة  1- -
 .المیالدیة من خال مشروع القریة الشمسیة بالعیینة غرب الریاض

ھدف بناء مستقبل  تم إنشاء مدینة الملك عبد اهللا للطاقة الذریة والمتجددة ب٢٠١٠ أبریل ٧في  2- -
مستدام للمملكة العربیة السعودیة من خال إدراج مصادر الطاقة الذریة والمتجددة ضمن منظومة 
الطاقة المحلیة، والعمل جاري اآلن لبناء المدینة المستدامة وھي المقر المستقبلي لمدینة الملك عبد 

اقة المتجددة الطاقة الشمسیة تشمل الط. اهللا للطاقة الذریة والمتجددة جنوب غرب مدینة الریاض
بدأت مدینة الملك عبد اهللا . وطاقة الریاح والطاقة المتحولة من النفایات والطاقة الجوفیة الحراریة

للطاقة الذریة والمتجددة مشروع دراسة تأثیر ربط محطات الطاقة المستدامة بالشبكة الكھربائیة 
یین ذوي العالقة المباشرة بقطاع الطاقة السعودیة وذلك بمشاركة مختلف شركاء العمل األساس

الكھربائیة منھا الشركة السعودیة للكھرباء وشركة نقل الطاقة السعودیة ووزارة المیاه والكھرباء 
 .وھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج وغیرھا

 جیجاوات من ٤١تم اإلعالن عن خطة طموحة تعد األبرز على المستوى الدولي إلنتاج  3- -
م لتأمین ثلث حاجة المملكة من الكھرباء تقدر تكلفتھا بحوالي ٢٠٣٢لطاقة الشمسیة بحلول عام ا

وقد كشفت مدینة الملك عبد اهللا للطاقة الذریة والمتجددة عن ھذه الخطة في .  ملیار دوالر١٠٩
خطة ھدفت ال. م، وتأمل المدینة أن تتحول المملكة إلى مملكة الطاقة المستدامة٢٠١٢منتصف عام 

إلى تخفیض كمیة البترول الذي یستخدم إلنتاج الكھرباء وتأسیس صناعة للطاقة الشمسیة محلًیا 
 .وخلق فرص عمل

نجح فریق من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في تصمیم وتصنیع أول سیارة شمسیة  4- -
ا األولى بنجاح والتي شاركت نسختھ) وھج(األمریكي وھي السیارة  SAE ُتسجل في نظام) عربیة(

 .م٢٠١١في السباق الشمسي في أسترالیا عام

 وإلى ٢٠٢٠بحلول عام  % ٦٥تخطط المملكة إلى وضع معدل إعادة استخدام المیاه لیتجاوز  5- -
م ، وذلك من خال تحویل مرافق معالجة میاه الصرف الصحي ٢٠٤٠بحلول عام % ٩٥أكثر من 

 بلیون دوالر ٦٦وقد قامت بتخصیص نحو . إلى مصدر رئیس للمیاه ضمن مختلف القطاعات
لالستثمارات طویل األجل في مشروعات تطویر مرافق معالجة المیاه وتحلیة میاه البحر خال 

إلعادة  % ١٠٠العشر سنوات القادمة وفي الوقت نفسھ تسعى الحكومة إلى تحقیق ما نسبتھ 
المراكز التي یصل عدد  في المدن والمحافظات و٢٠٢٥استخدام میاه الصرف الصحي بحلول 

 ٣،٤ آالف نسمة أو أكثر، علًما أن سوق إعادة استخدام المیاه في المملكة تفوق ٥٠٠٠سكانھا إلى 
  .ملیون دوالر، وھي بذلك تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم
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 ذو ٢٤ وتاریخ ٣٦٣تم إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بقرار مجلس الوزراء رقم  6- -
إلدارة وترشید الطاقة بمدینة الملك عبدالعزیز ) المؤقت(بتحویل البرنامج الوطني ، ـھ١٤٣١قعدة ال

المركز السعودي «للعلوم والتقنیة إلى مركز وطني دائم في إطار التنظیم اإلداري للمدینة یسمي 
الحكومیة بھدف ترشید ورفع كفاءة استھالك الطاقة، وتوحید الجھود بین الجھات » لكفاءة الطاقة 

وغیر الحكومیة في ھذا المجال، وھو ما یساھم في دعم والمحافظة على الثروة الوطنیة من 
مصادر الطاقة بما یعزز التنمیة واالقتصاد الوطني ویحقق أدنى مستویات االستھالك الممكنة 

 .بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان

الطاقة الشمسیة في كل من الخفجي وینبع، كما إن بدء تشغیل محطات تحلیة المیاه التي تعمل ب 7- -
المؤسسة القائمة التي تعمل بالوقود كما أن الھدف من إنشاؤھا ھو أن تكون محطات بدیلة لھا على 

  .المدى البعید
من الجھود التي بذلتھا المملكة مواجھة خطر النفایات، لیس بالتخلص منھا فقط، بل لإلفادة منھا  8-

كما أنھا ركزت جھودھا في مجال تحویل .  طن٦٥ثة مصانع طاقتھا السنویة من خال إنشاء ثال
  ). م٢٠١٢الربعي، (وتصنیع النفایات الورقیة والبالستیكیة والمعدنیة والعضویة 

 ١٠ م عقًدا من ثالثة مراحل لتولید ٢٠١٠وقد وقعت المملكة العربیة السعودیة في بدایة عام 9 -
 ھللة لكل كیلو وات في الساعة ٣٣بتقنیة النانو إلنتاج میاه بسعر میجا وات من الخالیا الشمسیة 

بتكلفة أقل لكل متر مكعب على أن یتم استخدام خالیا شمسیة مركزة ضمن المرحلة الثالثة 
 ). ٩٩ ، ص٢٠١٤الناصر، (

  :التحدیات التي تواجھھ المملكة نحو التحول إلى االقتصاد األخضر

 : نحول التحول األخضر الكثیر من العراقیل والتحدیات منھالكةتتصادم مع جھود المم         

حیث إن عدد السكان في المملكة ) التحدي الدیموغرافي(زیادة عدد السكان : التحدي األول ھو
لذلك تعد تنمیة األریاف ، كما تضخم الھجرة نحو المدن، ینمو بمعدالت مرتفعة، العربیة السعودیة

  . رة عكسیة إلى ھذ األریاف ومن أجل إحداث التنمیة المتوازنةأولویة قصوى بھدف إحداث ھج

       والتحدي الثاني یتمثل في األمن المائي، حیث إن المنطقة العربیة بوجھًا عام تعد من أكثر 
المناطق جفاًفا في العالم بسبب موقعھا الجغرافي وطبیعتھا الصحراویة وقلة األمطار كما أن 

منھا بسبب عدم الصیانة المنتظمة وسوء حالة ھذه  % ٥٠ إلى ٣٠قد ما بین شبكات المیاه العامة تف
الشبكات، ومن المتوقع أن یزداد العجز المائي بشكل مطرد إذا لم تعالج ھذه المشكالت ولم یتم 

  . وقف النزیف المائي والذي من شأنھ استنزاف المخزون االستراتیجي من المیاه

جھ المملكة والعالم العربي بشكل عام ھو األمن الغذائي بسبب        والتحدي الثالث الذي یوا
اعتمادھا الكبیر على استیراد معظم احتیاجاتھا من الغذاء من الخارج وبسبب سیادة أنماط 
االستھالك واإلنتاج غیر المستدامة وھو ما یمثل التحدي الرابع الذي یواجھ المملكة وبقیة الدول 

مختلف الفئات المجتمعیة وشمولیتھ لمختلف القطاعات اإلنتاجیة العربیة نظًرا المتداده عبر 
  . والخدمیة
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          والتحدي األخیر الذي یواجھ المملكة ھو التغیر المناخي حیث تشیر التوقعات إلى أن 
اآلثار المترتبة على التغیرات المناخیة في الدول لعربیة ستكون أكبر بكثیر من مساھمة المنطقة 

والتي سوف تؤثر بشكل كبیر على النساء ) غازات الدفیئة(اثات االحتباس الحراري في خفض انبع
وكبار السن واألطفال والفقراء، كما إن آثار التغیرات المناخیة سوف تمتد إلى قطاعات اجتماعیة 

 .واقتصادیة

 على ولكي تتقدم المملكة نحو االقتصاد األخضر علیھا الوقوف بوجھ التحدیات والعمل          
تذلیلھا لخدمة التنمیة، وإن ھذا لن یكتمل إال بتظافر كافة القطاعات، وتكاتف جمیع األیدي، 

  .والمثابرة الواعیة مع األخذ بالرؤیة كخارطة طریق للمضي ُقدمًا نحو االقتصاد األخضر

بعنوان االقتصاد ) م٢٠١٥(  من التوصیات التي ُأدرجت في تقریر أجراه عبد الحفیظ       
 :خضر قاطرة التنمیة التي یمكن اعتمادھا بھا بھدف التحول نحو االقتصاد األخضراأل

ضرورة األخذ في االعتبار أن عمل االقتصاد األخضر یتمتع بالشمولیة، إذ یتضمن األبعاد -
فمن الضروري تشجیع فرص العمل الخضراء وتلبیة الحاجة إلى . االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة

یر المھارات لدعم االبتكار والبحث والتطویر والعمل على نقل التقنیة الخضراء من التدریب وتطو
 .الدول المتقدمة وتشجیع الشراكات التي تكفل دعم االنتقال الفعلي إلى االقتصاد األخضر

األخذ في االعتبار أن االقتصاد األخضر ال یتوقف على السیاسات الصناعیة أو األنشطة منخفضة -
 یجب أن یشمل نطاًقا واسعا من السیاسات التي تشمل القطاعات اإلنتاجیة والبیئة في الكربون، بل

 .المنطقة بما فیھا النظم اإلصالحیة التي یتطلبھا االنتقال إلى االقتصاد األخضر

البد من االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التمویل األخضر والتمویل الجزئي -
 .وتعمیم أفضل الممارسات المتوافقة مع متغیرات المناخوالتجارة واالستثمار 

العمل على تطویر نماذج وأسالیب اقتصادیة إقلیمیة ومحلیة لتقدیر تكلفة التحول إلى االقتصاد -
األخضر وما یمكن تحقیقھ من عوائد وتقییم دور التحول في تعزیز النمو االقتصادي والقضاء على 

 علیھا خاصة بدول المنطقة لقیاس مدى التطور المتحقق في الفقر وكذلك تطویر مؤشرات یعتمد
 .مختلف أنشطة االقتصاد األخضر

جعل التنمیة الریفیة الزراعیة ھدًفا استراتیجًیا للحد من وطأة الفقر في األریاف، على أن یكون -
 .امةذلك مقروًنا بخدمات اإلرشاد الزراعي الجیدة التي تساعد المزارعین على الممارسات المستد

  :تحدیات أخرى تواجھ المملكة

 ٢٠٠٣االرتفاع الواضح في معدالت انبعاث غاز ثاني أكسید الكربون والذي بلغ حجمھ في عام -
 . ألف طن سنوًیا٣٠٣ما یزید على 

 من مجمل المساحة الكلیة% ٢انخفاض األراضي الصالحة للزراعة حیث إنھا ال تتجاوز -

واجھ الجفاف بسبب قلة المطر والرعي غیر المنظم ضي الغابات حیث إنھا تاانخفاض أر-
 .واستخدام أشجار الغابات في التدفئة ونحوھا
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الھیتي، (من المساحة الكلیة للمملكة،  % ٩٢اتساع مساحة األراضي الصحراویة إذ تبلغ نحو -
  .)م٢٠١١

، دولیةتجارب : بعنوان التحول نحو االقتصاد األخضر(وفي دراسة أجراھا المالكي           
. أن التحول إلى االقتصاد األخضر داعم للنمو والدخل وخلق فرص العمل كان مفادھا)" م٢٠١٧

كما إن االقتصاد األخضر یعمل على إحالل الوقود األحفوري بالطاقة النظیفة والتقنیة منخفضة 
 .االنبعاثات الضارة بالبیئة

أو . یص الموارد والتدھور البیئيفي إساءة تخص تمثلت مشكلة الدراسة بشكل أساسي          
بشكل آخر، في فشل النظام االقتصادي السائد في حل المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة مثل 

 .البطالة والفقر والتضخم واألزمات المالیة المتكررة

 كما إن ھناك عوامل أخرى ساھمت بشكل أو بآخر في تفاقم المشكالت االقتصادیة         
والبیئیة مثل االحتباس الحراري وأزمات المناخ والتنوع البیولوجي، وأزمات الوقود واالجتماعیة 

 .والغذاء والماء

 :كما أوصت ھذه الدراسة بما یلي

توحید الجھات المشرفة وذات الصلة بالبیئة تحت جھة أو جھاز واحد وذلك لتوحید الجھود من  -
فمثًال ھناك وزارة . یذ المھام المنوطة بالبیئةناحیة ومن ناحیة أخرى السرعة في اتخاذ القرار وتنف

البیئة والمیاه والزراعة، وھناك مصلحة األرصاد وحمایة البیئة، والھیئة العامة لحمایة الحیاة 
 .الخ...الفطریة 

زیادة االستثمارات التي تھدف إلى التحول إلى االقتصاد األخضر وشمولیتھا لكافة مناطق  -
وشبكة النقل العام وتزوید ) الشمسیة وطاقة الریاح(طاقة المتجددة ومحافظات المملكة مثل ال

المحافظات والمراكز التابعة لھا في مختلف مناطق المملكة بشبكات المیاه المحالة، وتدویر 
فعلى سبیل المثال تعد المرتفعات الغربیة والجنوبیة . النفایات ومعالجة میاه الصرف الصحي

 المناسبة لالستفادة من طاقة الریاح بحكم ارتفاعھا عن سطح البحر، الغربیة للمملكة من المناطق
 .وكذلك منطقة حائل والمناطق المماثلة لھا سواء في الشمال أو الجنوب

استغالل میاه األمطار الموسمیة من خال بناء المزید من السدود في مختلف المناطق اإلداریة  -
كن األخرى التي قد یتعذر بناء السدود فیھا ألي سبب وبناء أماكن لجمع وحفظ ھذه المیاه في األما

كما یمكن أن تقام على ھذه . لألغراض الزراعیة واألخرى كاالستخدام المنزلي بعد معالجتھا
 .السدود محطات لتولید الطاقة

االستفادة من تجارب الدول والمدن الرائدة في مجال االقتصاد األخضر أو النمو األخضر أو  -
 :ومن أبرز التجارب التي یمكن اإلفادة منھا ما یلي. مبادرات الخضراء والزرقاءغیرھا من ال

مدینة كوبنھاجن في الدنمارك تھتم بتنویع مصادر إمدادات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي _-
ومدینة لندن في المملكة المتحدة فیما یتعلق بضریبة االزدحام . وخفض انبعاثات غازات الدفیئة

 .مارات الخضراءومصارف االستث
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التجربة األلمانیة من حیث تلبیة أھداف الطاقة النظیفة بدون الطاقة النوویة لتجنب المشكالت _-
 . ٢٠١١والتسریبات اإلشعاعیة التي قد تحدث نتیجة لبناء مفاعالت نوویة ككارثة فوكوشیما عام 

من خال لجنة )  سنة فأكثر٢٠(التجربة السنغافوریة بإعداد خطة طویلة األجل للتنمیة المستدامة _-
وزاریة مشتركة، كذلك من خال نظام حصة السیارات وتسعیرة الطرائق اإللكترونیة للحد من 

 .تزاید استخدام السیارات

) مدینة كورتیبا عاصمة والیة بارانا(من التجارب الرائدة في االقتصاد األخضر تجربة البرازیل ـ 
م النقل ومعالجة سكان األحیاء الفقیرة، واألنظمة البیئیة المدني وإدارة المدن وتنظی في التخطیط

 .المتشددة في المدن الصناعیة، وأخیًرا تجربتھا الرائدة في مجال تدویر النفایات

 . تجربة أوغندا في التحول من الزراعة التقلیدیة إلى الزراعة العضویة-

دة منھا في مجال الطاقة المتجددة إذ یمكن االستفا) شركة جرامین للطاقة( تجربة دولة بنجالدیش -
  .األنظمة المنزلیة الشمسیة لسكان األریاف

 التجربة التونسیة في االستثمار في الطاقة المتجددة، وكذلك التجربة المغربیة والمتمثلة في -
المخطط الشمسي ومخطط طاقة الریاح، واآلثار اإلیجابیة المترتبة علیھا سواء على مستوى 

ومن أھم مرتكزات التجربة المغربیة نحو التحول إلى االقتصاد . لق فرص العملاالنبعاثات أو خ
األخضر إدماج البعد البیئي في البرامج التعلیمیة وفي التعلیم بمختلف مراحلھ بھدف تعزیز 

 .المواطنة البیئیة وتعدیل السلوكیات وأنماط االستھالك المستقبلیة

خضر مشتركة بین جمیع الوزارات یكون من مھامھا إنشاء لجنة مركزیة علیا لالقتصاد األ  -
اقتراح التوجیھات االستراتیجیة وضمان المتابعة والتطویر المستمر لمختلف البرامج المعتمدة 

 .وتقییم نتائجھا االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة على غرار التجربة المغربي

ابتة ومتنقلة لتوفیر بیانات دقیقة لتحدید إنشاء شبكة لمراقبة نوعیة الھواء من خال عدة محطات ث  -
تأثر الھواء في المملكة باألنشطة والتطورات الصناعیة والعمرانیة والحركة المروریة  مدى

 .صحة اإلنسان، ویمكن االستفادة ھنا من التجربة اإلماراتیة وغیرھا وانعكاساتھا على

محافظة على البیئة وضرورة التحول توظیف وسائل اإلعالم المختلفة للتوعیة وإبراز أھمیة ال -
األخضر، وأھمیة الوعي بأنماط االستھالك المستدام واإلنتاج المستدام واالستثمارات  نحو االقتصاد

 .الخضراء وغیرھا من مكونات االقتصاد األخضر الخضراء والضرائب

 .تطویر التشریعات واألنظمة والمواصفات الالزمة للتحول إلى البناء األخضر -

إشراك القطاع الخاص في دعم جھود التنمیة المستدامة والتحول نحو االقتصاد األخضر من   -
خال البحوث والدعم والرعایة والتوعیة والمشاركة في االستثمارات والخضراء والتمویل 

 .األخضر

ل االستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال تدویر النفایات مثل التجربة البریطانیة، وتحوی  -
 .النفایات إلى طاقة مثل التجربة األمریكیة وغیرھا من التجارب
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تسلیط الضوء على النفایات البالستیكیة وسن قوانین تحد من استخدام العبوات البالستیكیة الغیر  -
 (OXO).قابلة للتحلل، أو تحویلھا إلى عبوات قابلة للتحلل بإضافة مادة البولي أولفن

 الجامعیة والمدرسیة مفردات عن مكونات االقتصاد األخضر والنمو تضمین المقررات الدراسیة -
 .األخضر وأھمیة ذلك بین األجیال كضمان للتنمیة المستدامة

زیادة اإلنفاق على البحوث العلمیة الموجھة نحو مجال االقتصاد األخضر واالقتصاد البیئي -
ادًیا ومعنوًیا ونشرھا في وسائل والموضوعات ذات الصلة بالتنمیة المستدامة وتشجیعھا ودعمھا م

 .وقنوات النشر المختلفة

التزال الدراسات واألبحاث المتعلقة بھذا الموضوع نادرة وبشكل خاص الدراسات التطبیقیة  -
والقیاسیة في المملكة رغم أھمیة الموضوع، وقد یكون السبب ندرة البیانات المتاحة في المملكة 

 التطبیقي من ھذا الموضوع بأھمیة أكثر في المستقبل القریب ولكن من المتوقع أن یحظى الجانب
  .)م٢٠١٧، المالكي(

في أن استعدادات كافة القطاعات لالنتقال ،      وتتفق ھذه الدراسة مع توصیات الدراسة السابقة
إال أن قطاع التعلیم یستحوذ ، إلى االقتصاد األخضر في المملكة دون حكرا على قطاع دون آخر

في تضمین ، بكافة جوانبھ، یب األكبر والمسؤولیة الصریحة في تبني ھذا التحولعلى النص
  .والدعم السخي ألبحاثھ، االقتصاد األخضر في المناھج الدراسیة

  :التعلیم واالقتصاد األخضر

ُعنیت العدید من األبحاث في وجھة النظر المتعارف علیھا في أن للتربیة والتعلیم القوة         
حداث أي تحول في النظام العام ألي دولة؛ من خالل دورھا الذي تلعبھ في تحقیق الكبرى؛ إل

وأنھا الداعم األول في تنمیة المواطن األخضر الصالح الذي ، التنمیة وبناء الحاضر والمستقبل
  .تأملھ أي دولة في أبناءھا

ي دعم االقتصاد األخضر؛ أكدت العدید من الكتابات والھیئات على دور التعلیم العالي فوقد         
التعلیم الفني "  م في االجتماع التشاوري حول ٦١٠٠فقد ناقشت ھیئة الیونسكو في أكتوبر عام 

وقد تناول االجتماع ثالث قضایا . نظم التدریب لمواجھة تحدیات االقتصاد األخضر" المھني
وكان من .  خالل الشبكاتالسیاسات والبرامج، والمناھج الدراسیة، وتنمیة القدرات من: رئیسة ھي

أھم توصیاتھا التأكید على أھمیة التعلیم العالي والفني والمھني، والتركیز على بناء القدرات، 
واالھتمام بقضایا التعلیم والتنمیة المستدامة؛ واجراء البحوث المبتكرة في ھذه المجاالت في دعم 

 E, Barbier, 2011, pp. 233-245).. ( االقتصاد األخضر

 :نعكاسات العالمیة لدور التعلیم ومؤسساتھ في إحداث االقتصاد األخضراال

         للتعلیم دور مفصلي في تحقق مفھوم االقتصاد األخضر فقد سلط برنامج األمم المتحدة 
 الضوء على الحاجة إلى مراجعة المناھج التعلیمیة الدراسیة والبرامج التدریبیة    ( UNEP)  للبیئة

 .لتدابیر  التي تنمي ھذا النوع من االقتصاد لدى كافة أطرافھا ومؤسساتھا وعناصرھاالتي تعزز ا
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 والذي یعني STEM       كما أكد الحاجة إلى التعلیم والتعلم في مجاالت العلوم المتكاملة المسماة 
وأن عدم وجود ھذه المھارات . االھتمام بتخصصات العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات

 .لمرتبطة بھذه التخصصات یحتمل أن یعوق الجھود الرامیة إلى النمو االقتصادي األخضرا

قد جعل بؤرة التركیز  (UNEMG)        وفي السیاق ذاتھ فإن فریق األمم المتحدة إلدارة البیئة
فیف على الحاجة إلى التعلیم الفني والمھني والتدریب لتولید المعرفة واالبتكار، وللمساعدة في التخ

من حدة الفقر، وتشجیع التغیرات في السلوك الفردي والمواقف، وأسالیب الحیاة وأنماط االستھالك 
 .واإلنتاج

 والذي أكد CCI)(      وھناك اھتمام من منظور تجاري من قبل غرفة التجارة بالوكالة الدولیة 
لریاضیات ورأس أھمیة التعلیم في تفعیل االقتصاد األخضر، وخاصة في تخصصات الھندسة وا

 .المال البشري والطبیعي وسبل العیش المستدام وبناء القدرات والحاجة إلى المستقبل

أنھا قد " المستقبل الذي نریده"، وموضوعھا ٢٠+        كما یالحظ في الوثیقة الختامیة ریو 
 UNESO, 2012, p.2) .(ركزت على التعلیم أیضا ودوره في االقتصاد األخضر 

تضح من خالل ذلك أن التعلیم لھ نصیب من المبادرة  في تحقق مفھوم االقتصاد        وی
بما یسمح ،  األخضر، وتتظافر جمیع المناھج الدراسیة على اختالف طبیعتھا وأسس بناءھا

بتوظیفھا وتأھیلھا لتتناسب مع تحقیق االقتصاد األخضر التي ینبغي االھتمام بھا وتوظیفھا وتحقیق 
 بما یسھم في تحقیق الجھود الرامیة لتطبیق ھذا المفھوم، وھي متعددة منھا ما یتعلق التكامل بینھا،

بتخصصات العلوم اإلنسانیة مثل التربیة وغیرھا، ومنھا ما یتعلق بالعلوم الطبیعیة كالھندسة، 
 .ًاومنھا ما یتعلق بالبرامج الرقمیة  في إحقاق منحى التكامل بینھا لجعل ھذه المفھوم واقعًا ملموس

، اجتماعا للخبراء شھد )م٢٠١٥(       ونظرًا ألھمیة المفھوم فقد نظمت الیونسكو في مارس 
حضورًا  جیدًا بشأن التعلیم في مجال التغیر المناخي والتنمیة المستدامة في نظم التعلیم والتعلم في 

لضمان : میةتطویر المناھج التعلیمیة والمواد التعلی" دول  المغرب العربي وجاء في سطوره 
التنمیة المتوازنة والحكم واستجابة المناھج الثقافیة المناسبة المدعمة بما یكفي من مواد التدریس 
والتعلم في جمیع مستویات وأشكال التعلیم في الدول االعضاء، وخطة العمل لالتحاد االفریقي 

التعلیمیة في المبادئ وتطویر المناھج الدراسیة ھو عملیة مستمرة من ترجمة األھداف التربویة و
التوجیھیة العملیة المحتوى والمواد وطرق المدرسة واالنشطة الرامیة إلى تحقق نتائج التعلیم 
المطلوبة ومنھج یعكس القیم والمواقف وتطلعات المجتمع األوسع ولذلك ینبغي أن ترتكز على 

  ).١١صم، ٢٠١٥، سویلم" (.الثقافة بینما یفتح التأثیرات اإلیجابیة العالمیة

  :    ومن التوصیات التي خرج بھا خبراء التعلیم في االجتماع ما یلي

ینبغي التركیز أكثر على وضع السیاسات، وتدریب المعلمین وتطویر المناھج الدراسیة والتعاون 
  .مع المجتمعات المدنیة من أجل النجاح في تنفیذ التنمیة المستدامة في المنطقة
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م أن تركز على تحسین وتطویر جمیع برامجھا التعلیمیة من أجل ینبغي على وزارات التعلی -
ادماج وربط مفاھیم التعلیم في مجال تغیر المناخ من أجل التنمیة المستدامة بجمیع مناھجھا لكل 

  .المراحل

على خبراء التعلیم أن یتأكدوا من أن البرامج التي تم تحدیثھا ال تتناول فقط مشاكل البیئة العادیة  -
ضض، ولكنھا تركز أكثر على مفاھیم التنمیة المستدامة ومعلوماتھا وكیفیة ربط البیئة على م

  .واالقتصاد والمجتمع مع تغیر المناخ

على وزارة التربیة والتعلیم دعم المعلمین وتدریبھم على تدریس المناھج التعلیمیة الجدیدة -
. ة من البرامج التعلیمیة الجدیدةالمقترحة، من أجل تطویر أدائھم والوصول ألعلى استفادة ممكن

 .ویشمل ذلك توفیر كل الدعم واالحتیاج المالي، والتدریب على اكتساب المھارات التنمویة

وباستقصاء ما سبق في التنمیة المستدامة وإحاللھا في خطط التعلیم، وأن أبرز أدواتھا ھو 
برامجھا التعلیمیة سواء في وقد اھتمت الكثیر من الدول بھذا المفھوم في ، االقتصاد األخضر

  :التعلیم العام أو الجامعي، وفیما یلي بعض منھا

 م، وتناول المناھج ٢٠١١عقد مؤتمر قمة في واشنطن عام :  في الوالیات المتحدة األمریكیة-أ 
وقد شرعت تلك الوالیات في إعداد برنامج لمدة . التعلیمیة وعالقتھا باالقتصاد في ثالث والیات

جل التوصل إلى النموذج الذي یقدم في المرحلة الثانویة وحتى الدراسة الجامعیة، وقد عامین من أ
حاولت كل والیة التركیز على نوع ممیز في التخصص حیث ركزت أوھایو على التكنولوجیا 
الحیویة والزراعة، أما والیة أوریغون فقد ركزت على الریاح والطاقة الشمسیة وقضایا التنمیة 

 .ما ركزت جورجیا على مجال الطاقة وادارة البناء والنقلك. المستدامة

  :وقد وضع المھتمین في ھذا المؤتمر حزمة من التوصیات الرئیسة وھي

 .استخدام مفھوم التعلیم من أجل التنمیة المستدامة كإطار مشترك في التعلیم –

 .ربط المنظور المحلي بالعالمي –

 .رفة المختلفة مثل المعارف المحلیة واألصلیةاالھتمام بالتعلم واحترام مصادر المع –

 .تشجیع التنمیة التربویة التي تدعم المشاركة التفاعلیة والمستقبل –

 .االشتراك مع الشباب في نشاطات التعلم –

 .دمج تنمیة مھارات الوظائف الخضراء وفرص العمل في التعلیم التقني والمھني –

 .ودعم سبل المعیشة المستدامة) التقنيالتدریب المھني و(التعلیم والتدریب  –

 .تطویر وتبادل ونشر الممارسات الجیدة –

  .وضع مؤشرات وأدوات وأطر لرصد وقیاس فاعلیة البرامج واألنشطة والمشاریع –

ة                    كما أن ھناك أولویة في دعم التعلیم العالي لیلعب دورًا حاسمًا في جعل ھذا التحول حقیق
داف الحاسم   . واقعة ى           وأحد األھ درب عل ر والت دة للتفكی د طرق جدی ستدام ھو تولی یم الم ن التعل ة م
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ة         ة والطاق ب االقتصادیة واالجتماعی إیجاد حلول للمشاكل البیئیة، وزیادة الوعي بالعالقة بین الجوان
  .والبیئة

  :كما تم وضع برنامج یتكون من
التي تبني عمق المعرفة ویشمل تطویر كفایات التعلم والمھارات : المناھج والتصمیم التعلیمي –

على سبیل المثال، التحلیل، والتصمیم، وحل المشكالت والتفكیر " التفكیر االستراتیجي"الموسعة و
  . الناقد

  وتشمل تطویر دوارت تدریبیة جدیدة لتزوید الطالب بمسار أكادیمي:رسم خرائط المنھج –
 .مة في االقتصاد األخضرواضح المعالم للحصول على شھادات ودرجات علمیة متعددة ومتقد

(UNESCO,2013, p.16,17) 

 وتتضمن تزوید الطالب بالتجارب التي تختبر معرفة الطالب : إنشاء مختبرات التعلم التطبیقیة –
 .من خالل التعلم بالممارسة خارج الفصل الدراسي

لطلبة لشغل  وتشمل تطویر بنوك األسئلة، وتقییم صالحیة كفاءات ومھارات ا:المساءلة والتقییم –
  .وظائف االقتصاد األخضر

 وذلك من أجل خلق روابط قویة للمھن :الشراكات مع المؤسسات التجاریة والصناعیة –
 .الخضراء وذلك بتوجیھ ودعم من قبل خبراء الصناعة

ویشمل ذلك تطویر مكتبة تعلیمیة، والمواد التي تمكن المتعلمین : نشر الموارد والمناھج والمواد –
 .لمصلحة والشركاء من الوصول إلى المعلومات والمواد لتعزیز التعلموأصحاب ا

 .ویشمل ذلك إنشاء واختبار طرق جدیدة للتدریس والتعلم: تطویر األسالیب التعلیمیة –

(UNESCO, 2013, p.18).   

في ،  ساھمت بعض الجامعات مثل جامعة بریتوریا وجامعة ویتواترسراند: وفي جنوب أفریقیا-ج
العلمیة المتعلقة باالقتصاد األخضر مثل تغیر المناخ، واالنتقال إلى االقتصاد األخضر البحوث 

كفاءة : وجامعة بریتوریا على اثنین من الكراسي البحثیة ھما. والوظائف الخضراء والمناخ الدولي
ل أما جامعة كیبتاون في فقد ركزت من خال. استخدام الطاقة واألعمال، وقیادة التنوع البیولوجي

 :البحث على بعض الموضوعات المتعلقة باالقتصاد األخضر مثل

المناخ والتنمیة في أفریقیا، باإلضافة إلى ذلك تقدم برنامج لدرجة الماجستیر متعدد التخصصات 
في المناخ یشمل أربع وحدات أساسیة تركز على علوم نظام األرض، وتطویر المناخ، واقتصاد 

 .ف معھ، والطاقة وتغییر المناخالتغییر، وتأثیر المناخ والتكی

القانون الدولي والمناخ، والنظم : كما أن ھناك بحوثا مصغرة في الجامعة تشمل المجاالت التالیة
 .الحضریة المستدامة، وتقلبات المناخ والتنبؤ بھ، وتغیر المناخ والتكنولوجیا الحیویة
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ظھرت مؤخرًا وتمت مراجعتھا وھناك العدید من البرامج والمبادرات المماثلة األخرى التي 
وجمیعھا تظھر اتجاھا مشجعا یعكس االستجابة إلى االقتصاد األخضر وتغیر المناخ في جنوب 

وھي تھدف إلى معالجة القضایا المتعلقة باالقتصاد األخضر والتنمیة المستدامة والقضاء . أفریقیا
، والنفایات، والتلوث، والمیاه، على الفقر وخلق فرص العمل، وسیاسة االستدامة، وإدارة الكربون

 .Nhamo, G)   .وغیرھا من الموضوعات ذات الصلة باالقتصاد األخضر. والتنوع البیولوجي
2014,p.12)  

، " االقتصاد األخضر"  تم عرض عدد من البرامج على مستوى الماجستیر في: وفي إیطالیا-د
جامعة بوكوني؛ وماجستیر في إدارة مثل درجة الماجستیر في إدارة االقتصاد األخضر والطاقة ب

  .األعمال في مجال الطاقة الخضراء واألعمال المستدامة في جامعة بولونیا

 م یوجد برنامج ٢٠١١-٢٠١٠ في الفترة ومنذ عام : وفي جامعة بورنموث في المملكة المتحدة- ه
ة ھذه على مستوى الماجستیر في االقتصاد األخضر، والذي تم تطویره للمساعدة في تلبی

وقد تم تطویر برنامج الماجستیر في العلوم للمساھمة في دعم برنامج . االحتیاجات التعلیمیة
وقد حددت في برنامجھا بعض المواد التي تخدم االقتصاد األخضر مثل الطاقة . االقتصاد األخضر

   .(L. James, 2009, p.108) .المتجددة والتنمیة المستدامة والتطویر والتكنولوجیا البیئیة

 كما یتعین تشجیع مبادرات البحث العلمي والتطویر واالبتكار التكنولوجي :في دولة المغرب- و
ومن جھة . المنتج لبراءات االختراع، التي تشمل مجموع المسالك الصناعیة لالقتصاد األخضر

ن تعزیز أخرى، فإن إدماج البعد البیئي في البرامج التربویة وفي التعلیم بمختلف مراحلھ سیمكن م
المجلس االقتصادي .  (المواطنة البیئیة وتكییف السلوكیات وأنماط االستھالك المستقبلیة

 ). م٢٠١٢واالجتماعي والبیئي المغربي، 

بینما ھناك تطلعات حول تقویة ،    حیث لم تكن حلقة االھتمام مرتكزة على التعلیم العالي فقط
إذا أن االھتمام بالدراسات ،  إلدارة المستقبلباعتباره المحرك الفعال، البحث العلمي ودعمھ

وذلك من ، المستقبلیة من شأنھا اتاحة الفرصة لتسھیل التجربة الخضراء على قطاعات التعلیم
  .خالل تنمیة المھارات المستقبلیة المتعلقة باالقتصاد األخضر

and , Walmsley, Manfred, Peterفي دراسة أجراھا بیتر ومانفرید والمسیلي وجون 
. John) حیث جاء في أبرزھا أنھ یمكن " حول المھارات المستقبلیة لالقتصاد األخضر) م٢٠٠٩

. تصنیف المھارات المرتبطة باالقتصاد األخضر الناشئ إلى مھارات عامة ومھارات محددة
المجموعة األخیرة ذات أھمیة خاصة لالقتصاد األخضر، والتي یخلق نموذًجا جدیًدا للمھارات، 

یركز النموذج الجدید بشكل أكبر على . عام، أكثر شموًلا في النھج من المنھج التقلیدي واحدةبشكل 
غالبا ما . التصمیم والعمل في التخصصات المتعددة فرق بدرجة عالیة من االستقاللیة والمسؤولیة

ن تستلزم المشاریع جلب المھنیین من خلفیات متنوعة على نطاق واسع مثل المھندسین والمخططی
ھذا یعني أن المھارات العامة مثل القیادة . والمھندسین المعماریین مع علماء البیئة وعلماء اآلثار

وحسن معرفة العلوم، بما . االستراتیجیة والقدرة على التكیف ستكون مھمة في االقتصاد األخضر
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ي یتطلبھا في ذلك الھندسة والبیئیة والبیولوجیة، ھي میزة العدید من مجموعات المھارات الت
 .االقتصاد األخضر الناشئ

  :تطویر المناھج

من المھم أن یكون المنھج الدراسي المنقح، ال سیما من حیث العلوم والتكنولوجیا، یوفر          
المعرفة الالزمة لتقنیات التخفیف، توفیر كل من المھارات التكنولوجیة والتدریب العام المتعلقة 

ھناك حالة لتطویر مراجعة أو إدارة . فس القدر من األھمیةمراجعة وتدقیق الكربون ھي بن
سوف تكون أنظمة التعلیم الكربون المؤھالت واعتمادھا واالعتراف بھا في جمیع أنحاء، كما 

والتدریب أكثر قدرة على تطویر المھارات الخضراء بسرعة المتطلبات إذا كان ھناك حوار 
التعلیم نظم ومعاییر التدریب وأصحاب العمل اجتماعي ُمحسَّن بین أولئك الذین یطورون 

نظام التعلیم یجب تعزیز بیئات التعلم متعددة التخصصات، جنبا إلى جنب مع الشراكة . والنقابات
المجتمعیة، كما ینبغي أن تساعد أطر المؤھالت الوطنیة على كل من الرأسي واألفقي والعام للتقدم 

ت الشمولیة تستلزم شرًطا لـنظام المؤھالت المرنة التي الحاجة إلى المزید من المھارا، الوظیفي
وینبغي أن یشمل ھذا اإلطار االعتراف . تدعم وتشجع على االستمالك المستمر للكفاءات اإلضافیة

برامج المدربین " تدریب"بطریقة غیر رسمیة آلیات التعلم، واعتماد التعلم السابق، وزیادة نطاق 
یجب تطویر عالقة عمل . صة والدعم لمزید من الجودة التدریبیجب أن تشمل أیًضا كل من الفر

وھناك حاجة إلى تنسیق أفضل بین تلك . أوثق بین احتیاجات الصناعة والتعلیم والتدریب الرسمي
. البیئة النامیة السیاسة وإدارة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتنمیة المھارات تدریب

ل تقنیة التخضیر أو التخفیف وحدات، أمر ضروري لمعظم التطویر المھني المستمر، من خال
  .القوى العاملة في المستقبل

  : فمن متطلبات االقتصاد األخضر في التعلیم      

  . إعطاء البرامج التعلیمیة توجھات جدیدة بما یضمن تغطیتھا لمبادئ االقتصاد األخضر-

لمحلي والقطاع الخاص لتدریب  التشجیع على إقامة شراكات جدیدة مع مؤسسات المجتمع ا-
  .الطالب واالرتقاء بمھاراتھم المھنیة في مجاالت االقتصاد األخضر

تنمیة مھارات الطالب العامة، مثل استخدام تكنولوجیا المعلومات والتواصل وغیرھا من ـ 
  .المھارات االنتقال إلى االقتصاد األخضر

  :اد األخضر المقترحات لتطویر التعلیم في ضوء متطلبات االقتص

إن تحقیق متطلبات االقتصاد األخضر التي حددھا كل نجوى یوسف وأكرم وحنفي          
  :فیما سبق تستلزم ما یلي) م٢٠١٤(

إعطاء البرامج التعلیمیة توجھات جدیدة تغطي مبادئ االقتصاد األخضر، عبر تطویر وتحدیث 
دئ االقتصاد األخضر، عبر تحدید نقاط البرامج القائمة وتقییمھا للوقوف على مدى تغطیتھا المبا

الضعف في الكتب بجمیع المقررات والتخصصات القائمة لمعالجتھا، وتعزیز نقاط القوة، وإعطاء 
لتعزیز شراكات جدیدة مع . توجھات جدیدة للبرامج وذلك بإشراف خبراء وفنیین ومتخصصین
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المصالح ورجال األعمال طریق تحدید أصحاب  مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص، عن
والمستثمرین وممثلي شركات القطاع الخاص الزراعیة، وإجراءات مشاركتھم في مراجعة تصمیم 
البرامج التعلیمیة، ومراقبتھا ومراجعتھا، والتخطیط لتطویر المؤھالت الدراسیة وأھدافھا، بما یلبي 

  ).٤٤٦ص(متطلبات االقتصاد األخضر 

سبق أن االقتصاد األخضر ھو مفھوم متعدد التخصصات للغایة،      ومن الواضح من خالل ما 
وبالتالي شمل العدید من الموضوعات التي تغطى عددا من التخصصات، مثل العلوم البیئیة، 

 .والجغرافیا، والعلوم االجتماعیة، وعلم النفس، والقانون واالقتصاد

. ضر الذي ھو أداة للتنمیة المستدامة       وأن للتعلیم العام دور محوري في نشأة االقتصاد األخ
وبالتالي فإنھ ال مفر من أن تكون مؤسسات التعلیم العام على استعداد للولوج في أطر االقتصاد 

وھذا یتعاظم بوجد ھذا المفھوم في المناھج الدراسیة ومن  ٌھنا جاءت الحاجة لضرورة ، األخضر
ھیم المتعلقة باالقتصاد األخضر في المناھج ٌتبني ھذا الدراسة في التعرف على مدى توافر المفا

حیث أن تعلیم االقتصاد األخضر ھو ،  بتخضیر المناھج الدراسیةحتى ُتسھم مستقبًال ، الدراسیة
أكثر من التدریب على المھارات لمجرد وظیفة محددة، ولكنھ عملیة تعلیمیة أكثر شمولیة تنطوي 

ویتطلب ذلك من مؤسسات . ة والتدخالت الھیكلیةعلى أنواع مختلفة من أنشطة المؤسسة التعلیمی
  .التعلیم العام وضع السیاسات واالستراتیجیات للتعلیم والتدریب

 بعد عرض اإلطار النظري والدراسات یمكن صیاغة فرض الدراسة على النحو :فرض الدراسة
 لمفاھیم یتوقع أن یكون واقع تضمین مقرر الدراسات االجتماعیة بالمرحلة المتوسطة :التالي

  .االقتصاد االخضر مرتفعًا

  :إجراءات الدراسة

    یتناول ھذا الفصل وصفًا مفصًال لإلجراءات التي اتبعت في ھذه الدراسة، وتشمل وصفًا 
وأداة الدراسة  وإجراءات تطبیق ، ومجتمع الدراسة وعینتھا، المنھج المتبع لتحقیق أھداف الدراسة

  .ستخدمة للوصول إلى النتائج وتحلیلھاواألسالیب االحصائیة الم، الدراسة

  :منھج الدراسة

وأھدافھا وأسئلتھا وبعد االطالع على الدراسات ،       بعد أن قامت الباحثة بتحدید مشكلة الدراسة
تبین أن المنھج الوصفي بأسلوبھ تحلیل المحتوى ھو المنھج المالئم ، السابقة وعلى مناھج البحث

، دراسة الواقع ویھتم بوصفھ وصفًا دقیقًا) "٢٠١٤(یدات وآخرونولقد عرفھ عب، لھذه الدراسة
أما ، فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة ویوضح خصائصھا، ویعبر عنھ تعبیرًا كیفیًا أو تعبیرًا كمیًا

التعبیر الكمي فیعطینا وصفًا رقمیًا یوضح مقدار ھذه الظاھرة  أو حجمھا أو درجات ارتباطھا مع 
  ).١٨٠ص"(ة األخرىالظواھر المختلف

  :  وفقًا لطبیعة ھذه الدراسة فأنھا تتمثل فیما یأتي

حیث ھدفت الدراسة تحلیل محتوى مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة للصف : دراسة تحلیلیة
  ).كتاب الطالب(األول المتوسط الفصل الدراسي األول والثاني 
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  :مجتمع الدراسة وعینتھا

ت االجتماعیة والوطنیة للصف األول المتوسط الفصل الدراسي األول كتب مقرر الدراسا          
تكون عینة الدراسة ھي المجتمع الكلي ، ولصغر حجم مجتمع الدراسة ، )كتاب الطالب(والثاني 

   ) .١( وخصائص عینة الدراسة ھي جدول ، لھا

  خصائص عینة الدراسة ) ١(جدول 

  سالدرو  الوحدات  الصفحات  الطبعة  الفصل  الكتاب

الدراسات   ١٩  ٣  ١٤٨  األول
  االجتماعیة

  الثاني  والوطنیة

١٤٣٨
-١٤٣٩

  
٣٢  ٣  ١٨٨  

  ٥١  ٦  ٣٣٦  المجموع

  :أدوات الدراسة

  :وطبقًا لما تحتاجھ الدراسة من بیانات استخدمت ھذه الدراسة األدوات البحثیة التالیة         

  :بطاقة تحلیل محتوى

  :وقد مر بناء ھذه البطاقة بالخطوات التالیة

ولتحقق ھدف الدراسة بالتعرف على المفاھیم ، إعداد قائمة بمفاھیم االقتصاد األخضر-١
 . االقتصادیة الالزمة لطالب الصف األول متوسط في مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة

  :حیث اتبعت الباحثة الخطوات التالیة

مناھج وطرق تدریس االطالع على العدید من المصادر واالبحاث والمراجع ذات العالقة ب-
ٌقسمت ، حیث تم التوصل إلى قائمة المفاھیم، الدراسات االجتماعیة والوطنیة واالقتصاد األخضر

لالقتصاد األخضر وھي ) م٢٠١٧(تبنتھا ھذه الدراسة كما أعدتھا مدیحة محمود ، إلى ثالثة أبعاد
بلغ ، مفھومًا) ١٣(جتماعي  البعد اال-مفھومًا) ٦٥( البعد االقتصادي - مفھومًا) ٥١(البعد البیئي(

  .مفھوم في صورتھا األولیة ) ١٢٩(عدد اجمالي المفاھیم 

قامت الباحثة بعرض ھذه المفاھیم على مجموعة من المحكمین المختصین بالمناھج وطرق -
، وقد طلبت الباحثة من المحكمین إبداء الرأي في القائمة، التدریس وعلم الجغرافیا االقتصادیة

، ومناسبتھا للمستوى الطالب وطبیعة المرحلة، ومناسبتھا لما أعدت لھ، ا المفاھیمحول أھمیة ھذ
تضمّنت التعدیالت حذف بعض المفاھیم وإضافة مفاھیم ، وإبداء أي مالحظات یرونھا مناسبة

وخلصت القائمة بعد تحكمیھا في صورتھا ، أخرى بدًال عنھا أكثر ارتباطًا باالقتصاد األخضر
 االجتماعي مفھومًا - مفھومًا) ٦٦( االقتصادي - مفھومًا) ٥١(البیئي(قتصاد األخضر النھائیة إلى اال

  ).١ملحق رقم (مفھوم ) ١٣٠(وإجمالي مفاھیم االقتصاد األخضر ، )١٣(
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  : تحلیل المحتوى-٢

ولتحقق ھدف الدراسة بالتعرف على مدى تضمین مفاھیم االقتصاد األخضر في مقرر           
تم تحلیل الكتب ) كتاب الطالب(یة الفصل الدراسي األول والثاني الدراسات االجتماعیة والوطن

  :وفق الخطوات التالیة

اطلعت الباحثة على المراجع والدراسات واألبحاث المتعلقة بتحلیل المحتوى، حیث تكونت فكرة -
  .واضحة عن اجراءات التحلیل

ضر في مقرر الدراسات  تم تحدید الھدف من التحلیل، وھو مدى تضمین مفاھیم االقتصاد األخ-
  ).كتاب الطالب(االجتماعیة والوطنیة الفصل الدراسي األول والثاني 

تم تحدید فئات التحلیل، وھي القائمة التي أعدتھا الباحثة والتي تتضمن مفاھیم االقتصاد األخضر -
  .الالزمة لطالب الصف األول متوسط في مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة

  .كلمة وحدة للتحلیل، ألنھا أكثر الوحدات مناسبة لموضوع الدراسةتم اختیار ال-

اسابیع باستخدام بطاقة تحلیل ) ٣(قامت الباحثة بتحلیل الكتب حیث یفصل مدة كل تحلیل -
  ).٣(المحتوى ملحق 

  :صدق األداة

تم التأكد من الصدق ): صدق المحكمین(   تم حساب الصدق الظاھري لبطاقة تحلیل المحتوى 
اھري لألداة من خالل عرضھا في صورتھ األولیة على مجموعة من المحكمین المتخصصین الظ

وفي ضوء مالحظات المحكمین تم تعدیل ، )٢(في مناھج وطرق تدریس االجتماعیات ملحق رقم 
  .اعتماد األداة ومن ثم تم، صیاغة بعض الفقرات

  :ثبات األداة

الثبات عبر الزمن وُطبقت وفق ما أفاد بھ : ھماللتحقق من ثبات بطاقة تحلیل المحتوى بطریقة -
  ):٢٢٤ص، ٢٠٠٤(طعیمة 

  :تم تطبیق ھذه الطریقة كالتالي

اختارت الباحثة أحد الوحدات الدراسیة داخل كتب مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة الفصل 
، )رانالسكان والعم(حیث وقع االختیار على وحدة ، الدراسي األول والثاني بطریقة عشوائیة

ثم قامت بإعادة التحلیل مدة أخرى ، وقامت الباحثة بتحلیل الوحدة باستخدام بطاقة تحلیل المحتوى
ثم قامت بحساب معامل الثبات بین التحلیل باستخدام معادلة كوبر ، بعد أسبوعین من التحلیل األول

)cobeer (لثبات التحلیل:  

  ١٠٠  = معامل الثبات 

  ١٠٠  = ب 
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 = ب 

وھو معدل ثبات عاٍل ویدل على ثبات ، %89.55وقد بلغت نسبة الثبات حسب المعادلة السابقة 
  .عملیة التحلیل

  :إجراءات الدراسة

  :خلصت ھذه الدراسة في اجراءات التحلیل باتباع الخطوات التالیة            

ویشمل كل ما جاء فیھا من فصول ،  الدراسة لكل وحدةالقراءة المتأنیة لكتب عینة -١
 .وموضوعات وأشكال وصور وأنشطة وتقویم

 .دراسة كافة المفاھیم المتضمنة في الكتب وقراءتھا عدة مرات -٢
حساب التكرارات لمدى تضمن المفاھیم لكل مجال من مجاالت االقتصاد األخضر، حسب  -٣

 .ما جاء في بطاقة التحلیل
  :ائیةاألسالیب اإلحص

  :في ضوء طبیعة البحث استخدمت الدراسة األسالیب التالیة

  . معامل االتفاق معادلة كوبر-

  .التكرارات والنسب المئویة-

  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا

إعداد قائمة مفاھیم االقتصاد األخضر الالزمة لطالب       ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن 
حتوى مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة في ضوء مفاھیم الصف األول المتوسط وتقویم م

 لذا سوف یتناول ھذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إلیھا الدراسة االقتصاد األخضر
وتفسیرھا، بعد أن ُطبقت إجراءات الدراسة، ثم مناقشة النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، وتمت 

  . أسئلة الدراسةمناقشة النتائج باالعتماد على نتائج

  .وسوف یتم عرض أسئلة الدراسة وعرضھ وتفسیر نتائجھ

  :عرض ومناقشة نتائج السؤال األول

 ما مفاھیم االقتصاد األخضر المتضمنة في مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة بالمرحلة -
  المتوسطة؟

ل المحتوى من خاللھا، ولإلجابة على ھذا السؤال أعدت الباحثة قائمة بالمفاھیم التي یمكن تحلی
  .وذلك في ضوء قراءة مستفیضة للمصادر ذات العالقة

 مفھوم، یمكن أجمالھا على النحو ١٣٠ أبعاد رئیسة، وشملت ٣وقد تكونت قائمة المفاھیم من 
  :التالي
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  :االقتصاد األخضر في البعد البیئي، وتضمن المفاھیم التالیة-١

الموارد -التعلیم البیئي-التنوع اإلحیائي- ربیة المستمرةالت-التنمیة المستدامة- االقتصاد األخضر(
طاقة -الطاقة الشمسیة-الطاقة- المخلفات العضویة-التدابیر الخضراء-الطاقة المتجددة-الطبیعیة

 .تولید الطاقة -المحافظة البیئیة- الریاح

 الخطة -خطط التنمیة-استراتیجیات التنمیة-األھداف التنمویة-خصوبة التربة-تدویر المخلفات 
- المیاه العذبة-صدیق البیئة-ھیئة األمم المتحدة-التنمیة الریفیة- الغالف الجوي-النظام البیئي- الخمسیة

 .البنیة التحتیة-ترشید الطاقة

قمة - یوم األرض-المسطحات الخضراء-المسطحات المائیة -الحیاة الفطریة -التوازن البیئي
 . الكتلة الحیویة- األرض

- التطوع البیئي - األمم المتحدة -الصحة والطب - الوعي البیئي - األوزون - النیتروجین -األكسجین
 - المحمیات الطبیعیة -االبتكار البیئي -التحویر -الطاقة البدیلة -االستزراع - التشجیر-حمایة البیئة

  )اإلحصاء - الغطاء النباتي

  : االقتصاد األخضر في البعد االقتصادي، وتضمن المفاھیم التالیة-٢

- اإلنتاج- كفاءة الطاقة-الطاقة النظیفة- الوظائف الخضراء-التربیة المستمرة-  المھنيالتدریب(
- المواد الغذائیة - المنتجات االقتصادیة -اإلیرادات -األمن الغذائي -النمو االقتصادي - االستثمار

- التجارة -الصناعة - الحرف -المھن والقوى العاملة - التكنولوجیا الخضراء - االستقرار االقتصادي
 .التمویل -السیاحة -المعادن - الصید - الزراعة -الھندسة

 - المدن النموذجیة -المدن الصناعیة -التورق -األنشطة االقتصادیة -الدخل -التعاون الدولي
الحریة  -الطلب -العرض -التسوق -الخدمات -البضائع - السلع - التخزین ـ الحكومة اإللكترونیة

السوق  -السوق األوربیة المشتركة - مة التجارة العالمیةمنظ ـ  التصنیع - التأمین - االقتصادیة
- السیاسة االقتصادیة -حمایة المستھلك -مؤسسة النقد - المیزانیة -العملة - القطاع الخاص -الحرة

 .المنظمات االقتصادیة-المنافسة-الصادرات- االقتصاد-التطور والتقدم االقتصادي

- سوق المال - االدخار -التوفیر - العالقات االقتصادیة -االكتفاء الذاتي - العقار  - التسھیالت البنكیة
  )التعاون االقتصادي - األسعار -ھیئة سوق المال الدعم المتبادل

  :االقتصاد األخضر في البعد االجتماعي وتضمن المفاھیم التالیة-٣

طة األنش -العدالة االجتماعیة-المساواة -الرفاھیة  - السعوّدة -الرعایة االجتماعیة -المجتمع(
  ).التماسك االجتماعي -مكافحة الفساد -النزاھة -السالم -المواطنة الرقمیة - المواطنة - المجتمعیة

  .ھذه القائمة) ٣(وتضمن الملحق رقم 

 ما واقع تضمین مفاھیم االقتصاد األخضر في مقرر الدراسات :نتائج إجابة السؤال الثاني
  االجتماعیة والوطنیة للمرحلة المتوسطة؟
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یتوقع أن یكون واقع تضمین : على ھذا السؤال تم صیاغة الفرض التالي والتحقق منھولإلجابة 
  .مقرر الدراسات االجتماعیة بالمرحلة المتوسطة لمفاھیم االقتصاد األخضر مرتفعًا

لورود مفاھیم كل بعد ، وللتحقق من ھذا الفرض قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئویة
وفقًا ، سات االجتماعیة والوطنیة في ضوء مفاھیم االقتصاد األخضرفي محتوى مقرر الدرا

وذلك على ، للخطوات واإلجراءات التي تمت اإلشارة إلیھا في الفصل الثالث من ھذه الدراسة
  :النحو التالي

  البُعد البیئي: أوًال

ب للتعرف على للتعرف على واقع توافر مفاھیم البُعد البیئي لالقتصاد األخضر تم تحلیل ھذا الكتا
مدى توافر ھذه المفاھیم ومن ثم حساب التكرارات والنسب المئویة لتكرار مرات ورود ھذه 

والشكل رقم ) 2(المفاھیم في محتوى الكتاب المحلل، وجاءت النتائج كما یوضحھا جدول رقم 
)١.(  

  د البیئيالتكرارات والنسب المئویة للمفاھیم الخاصة بالبع) 2(  جدول 

 النسبة المئویة التكرار  المفھوم الرقم

 %16.7 ٩  الصحة والطب ١

 %14.8 ٨  الحیاة الفطریة ٢

 %14.8 ٨  المسطحات المائیة ٣

 %11.1 ٦  الموارد الطبیعیة ٤

 %11.1 ٦  خطط التنمیة ٥

 %9.3 ٥  الغالف الجوي 6

 %9.3 ٥  اإلحصاء 7

 %3.7 ٢  المیاه العذبة 8

 %3.7 ٢  حمایة البیئة 9

 %1.9 ١  خصوبة التربة 10

 %1.9 ١  النظام البیئي ١١

 %1.9 ١  ھیئة األمم المتحدة ١٢

 %100.0 ٥٤  المجموع 

  



  
  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٤٤ 
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الجوي

االحصاء المیاه العذبة حمایة البیئة خصوبة
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  تكرارات المفاھیم الخاصة بالبعد البیئي) ٢(شكل رقم 

 في محتوى كتب الدراسات أن أكثر المفاھیم تكرارًا) ٢(والشكل ) ٢(یتضح من الجدول 
االجتماعیة والوطنیة في ضوء مفاھیم االقتصاد األخضر من المفاھیم الخاصة بالبعد البیئي كان 

الحیاة الفطریة، (، یلیھ مفھومي %16.7تكرارات بنسبة بلغت ) ٩) (الصحة والطب(مفھوم 
 الطبیعیة، خطط الموارد(، ثم مفھومي %14.8تكرارات بنسبة بلغت ) ٨) (المسطحات  المائیة

) ٥) (الغالف الجوي، االحصاء(، ثم مفھومي %11.1تكرارات بنسبة بلغت ) ٦) (التنمیة
تكرار بنسبة بلغت ) ٢) (المیاه العذبة، حمایة البیئة(، ثم مفھومي %9.3تكرارات بنسبة بلغت 

رار بنسبة تك) ١) (خصوبة التربة، النظام البیئي، وھیئة األمم المتحدة(، وأخیرًا مفاھیم 3.7%
  .%1.9بلغت 

وبالرجوع إلى الجدول السابق نجد أن أعلى نسبة جاءت في البعد البیئي ھي مفھوم 
، وھي تعد أعلى نسبة توافر في البعد البیئي %16.7تكرارات بنسبة بلغت ) ٩) (الصحة والطب(

ئي الذي ویعد الطب والصحة من أھم ركائز االقتصاد األخضر البی، إال أنھا نسبة متدنیة جدًا
یضمن توفر الصحة والسالمة الجسدیة والنفسیة لتحقیق االقتصاد األخضر وتمكین األصحاء من 

ویعزوا ضعف تضمینھا  في المنھج إلى كونھا مازال النظر إلیھا ، العمل في الوظائف الخضراء
ة، الحیاة الفطری(في أنھا  تخصصات مستقلة عن الدراسات االجتماعیة الوطنیة، یلیھ مفھومي 

إلى أن موضوعات ، ، بنسبة ضعیفة جدًا%14.8تكرارات بنسبة بلغت ) ٨) (المسطحات  المائیة
المحتوى لم تدعم االقتصاد األخضر مثل مكونات البیئة الجیدة التي یتطلع لتحقیقھا االقتصاد 

) الموارد الطبیعیة، خطط التنمیة(ثم مفھومي ،  األخضر في وجود حیاة فطریة ومسطحات مائیة
ویعزى في ، وھي تمثل أكثر من ٌعشر مجموع البعد البیئي، %11.1تكرارات بنسبة بلغت ) ٦(
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ذلك أن محتوى المقرر لم یراعي بشكل واٍف ما یقوم بھ االقتصاد على خطط تنمویة تحفظ الموارد 
أن واحدة من أھم ) ١٩- ١٨ص ص، م٢٠١٤، ھویدا عبدالھادي(وكما ترى   ، البیئیة الطبیعیة

ثم مفھومي .. ھو الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبیعیة، قتصاد األخضرعناصر اال
، حیث یعد الغالف الجوي النطاق %9.3تكرارات بنسبة بلغت ) ٥) (الغالف الجوي، االحصاء(

إذا أن وروده بالكتاب ، الواسع الذي تحدث فیھ كافة التفاعالت التي تنمي وُتدعم االقتصاد األخضر
وعلم اإلحصاء ومفھوم اإلحصاء من أھم العلوم التي ، ه النسبة یعد ضعیف وھامشيالمدرسي بھذ

ثم ،  تزود االقتصاد األخضر بالبیانات الخام التي تعالج حتى یتخذ قرارات خضراء حیالھا
، حیث یعد ھذان المفھومان %3.7تكرار بنسبة بلغت ) ٢) (المیاه العذبة، حمایة البیئة(مفھومي 

وأخیرًا ،   لم ینضر لھا بشكل جید في المحتوى، االقتصاد األخضر واستمرارهمھمان؛ لتحقیق 
ومن ، %1.9تكرار بنسبة بلغت ) ١) (خصوبة التربة، النظام البیئي، وھیئة األمم المتحدة(مفاھیم 

إال ، خالل اإلطار النظري المقدم في الدراسة تشكل الثالثة المفاھیم أھم أضالع االقتصاد األخضر
  .دت بنسبة ُمعدمة في محتوى الكتب المحللةأنھا ور

  المفاھیم الخاصة بالبعد البیئي التي لم یكن لھا أي تكرار) ٣(جدول 

 المفھوم  الرقم المفھوم  الرقم  المفھوم الرقم

  األكسجین ٢٧  تدویر المخلفات ١٤  االقتصاد األخضر ١

  النیتروجین ٢٨  األھداف التنمویة ١٥  التنمیة المستدامة ٢

  األوزون ٢٩  استراتیجیات التنمیة ١٦  ربیة المستمرةالت ٣

  الوعي البیئي ٣٠  الخطة الخمسیة ١٧  التنوع اإلحیائي ٤

  األمم المتحدة ٣١  التنمیة الریفیة ١٨  التعلیم البیئي ٥

  التطوع البیئي ٣٢  صدیق البیئة ١٩  الطاقة المتجددة ٦

  التشجیر ٣٣  ترشید الطاقة ٢٠  التدابیر الخضراء ٧

  االستزراع ٣٤  البنیة التحتیة ٢١  لمخلفات العضویةا ٨

  الطاقة البدیلة ٣٥  التوازن البیئي ٢٢  الطاقة ٩

  التحویر ٣٦  المسطحات الخضراء ٢٣  الطاقة الشمسیة ١٠

  االبتكار البیئي ٣٧  یوم األرض ٢٤  طاقة الریاح ١١

  المحمیات الطبیعیة ٣٨  قمة األرض ٢٥  المحافظة البیئیة ١٢

  الغطاء النباتي ٣٩  الكتلة الحیویة ٢٦  الطاقةتولید  ١٣
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مفھوم من المفاھیم البیئیة المھمة لم یكون لھا أي تكرار ) ٣٩(أن ) ٣(یتضح من الجدول 
في كتب عینة الدراسة على الرغم من محوریتھا وأھمیتھا، وخاصة مفھومي االقتصاد األخضر 

  .والتنمیة المستدامة

عائد في االتجاه السائد ،  مفاھیم البعد البیئي من االقتصاد األخضروترى الباحثة أن سبب قلة توافر
، في المناھج من التركیز في التألیف على الجوانب النظریة من الدراسات االجتماعیة والوطنیة

وعدم ، وعدم األخذ بالتطورات الحیویة البیئیة، واقتصار تطویر الكتب على التطویر الجزئي
  .    ى طاولة تألیف ومراجعة المناھج الدراسیة ذات الطبیعیة االقتصادیةوجود خبراء اقتصادیین عل

  البعد االقتصادي: ثانیًا

للتعرف على واقع توافر مفاھیم البُعد االقتصادي لالقتصاد األخضر تم تحلیل ھذه الكتب للتعرف 
ورود ھذه على مدى توافر ھذه المفاھیم ومن ثم حساب التكرارات والنسب المئویة لتكرار مرات 

والشكل رقم ) ٤(المفاھیم في محتوى الكتب المحللة، وجاءت النتائج كما یوضحھا جدول رقم 
)٢.(  

  التكرارات والنسب المئویة للمفاھیم الخاصة بالبعد االقتصادي) ٤(جدول 

 النسبة المئویة التكرار  المفھوم الرقم

 %20.5  ٣١  التجارة ١

 %16.6  ٢٥  الصناعة ٢

 %13.9  ٢١  الزراعة ٣

 %10.6  ١٦  االقتصاد ٤

 %7.9  ١٢  الخدمات ٥

 %5.3  ٨  األنشطة االقتصادیة ٦

 %4.6  ٧  السیاحة ٧

 %2.6  ٤  اإلنتاج ٨

 %2.6  ٤  المھن والقوى العاملة ٩

 %2.0 3  التطور والتقدم االقتصادي ١٠

 %2.0  ٣  االستثمار ١١

 %2.0  ٣  المدن الصناعیة ١٢

 %1.3 2 التقدم الصناعي ١٣
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 النسبة المئویة التكرار  المفھوم الرقم

 %1.3  2 قدم الصحيالت ١٤

 %1.3  ٢  االستقرار االقتصادي ١٥

 %1.3  ٢  الحرف ١٦

 %0.7  ١  الصید ١٧

 %0.7  ١  المعادن ١٨

 %0.7  ١  الصادرات ١٩

 %0.7  ١  العقار ٢٠

 %0.7  ١  األسعار ٢١

 %0.7  ١  التعاون االقتصادي ٢٢

 %100.0  ١٥١  المجموع 
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أن أكثر المفاھیم تكرارًا من المفاھیم الخاصة بالبعد ) ٣(والشكل ) ٤(      یتضح من الجدول 
یلیھ مفھوم . %20.5تكرار في أعلى نسبة بلغت ) ٣١) (التجارة(االقتصادي كان مفھوم 

، ثم %13.9بنسبة بلغت ) ٢١) (الزراعة(ثم مفھوم  ، %16.6تكرار بنسبة تقدر) ٢٥) (الصناعة(
تكرار بنسبة ) ١٢) (الخدمات(، ثم مفھوم %10.6تكرار بنسبة بلغت ) ١٦) (االقتصاد(مفھوم 
تكرار ) ٧) (السیاحة(، ثم مفھوم %5.3تكرار بنسبة ) ٨) (األنشطة االقتصادیة(، ثم مفھوم 7.9%
التطور (، ثم مفاھیم %2.6تكرار) ٤) (قوى العاملةاالنتاج، المھن وال( ، ثم مفھومي %4.6بنسبة 

التقدم (، ثم مفاھیم %2تكرار بنسبة ) ٣) (والتقدم االقتصادي، االستثمار، المدن الصناعیة
، وأخیرا %1.3تكرار بنسبة ) ٢) (الصناعي، التقدم الصحي، االستقرار االقتصادي، الحرف

تكرار بنسیة ) ١) (عار، والتعاون االقتصاديالصید، المعادن، الصادرات، العقار، االس(مفاھیم 
0.7% .  

كان مفھوم ،  وبالرجوع إلى الجدول السابق نجد أن أعلى نسبة جاءت في البعد االقتصادي
تكرار بنسبة ) ٢٥) (الصناعة(یلیھ مفھوم . %20.5تكرار في أعلى نسبة بلغت ) ٣١) (التجارة(

،وتعد ھذه المفاھیم الثالثة من أكبر %13.9غت بنسبة بل) ٢١) (الزراعة( ، ثم مفھوم %16.6تقدر
وأكبر أوجھ النشاط في الخطط التنمویة إلحالل ، القطاعات المھنیة الداعمة لالقتصاد األخضر

من واقع مفاھیم البعد االقتصادي % 50االقتصاد األخضر حیث شكلت نسبتھا مجتمعة بنحو 
عة مناھج الدراسات االجتماعیة والوطنیة التي ویعزو األسباب؛ لطبی، وتعتبر نسبة جیدة إلى حدًا ما

) الزراعة-  الصناعة-التجارة(تعد الجغرافیا أحد مواد تكاملھا التي تنظر إلى األنشطة االقتصادیة 
، %10.6تكرار بنسبة بلغت ) ١٦) (االقتصاد(ثم مفھوم ، أھم القطاعات الجغرافیة في أي دولة

حیث یعد توافره )  االقتصاد األخضر(ھذه الدراسة وأن المفھوم  ھو مكمل  للمفھوم الرئیس ل
ویعزو السبب في أن لم یحن بعد النظر لمفھوم االقتصاد ، بنسبة دون المأمول إلحقاق المفھوم األم

، نسبة متدنیة وعلى الرغم من %7.9تكرار بنسبة ) ١٢) (الخدمات(ثم مفھوم ،  المعاصر
زى السبب المقصود بتوافرھا إلى الخدمات التي ویع، الخدمات ھي محط اھتمام االقتصاد األخضر

) ٨) (األنشطة االقتصادیة(ثم مفھوم ،   تقدمھا الدول ألفرادھا بصرف النظر عن نوعھا وآلیتھا
، نسبة الیعتد بھا إلحقاق االقتصاد األخضر حیث إنھا لم ینظر لھا على أنھا %5.3تكرار بنسبة 

یل األنشطة االقتصادیة للدول المضمنة في ،  األخضراألنشطة االقتصادیة للتحول  إلى االقتصاد
 ، الذي ھو اآلخر لم یلقى حقھ الكافي %4.6تكرار بنسبة ) ٧) (السیاحة(ثم مفھوم ،  المحتوى

وأن االقتصاد األخضر یؤمن االستقرار السیاحي ، حیال أن السیاحة تدعم اقتصاد الدول بشكل عام
ثم مفھومي ،  الطبیعیة والبشریة والتراثیة والصحیةللدول من خالل المحافظة على مقدراتھا 

، بنسبة ضعیفة جدًا وبشكل محاید لم تلقى االتمام %2.6تكرار) ٤) (االنتاج، المھن والقوى العاملة(
بالنظر في أن المھن واألیدي العاملة الخضراء ھي سواعد لتقویة اإلنتاج الذي یكفل ھو اآلخر حق 

) ٣) (التطور والتقدم االقتصادي، االستثمار، المدن الصناعیة (ثم مفاھیم،  االقتصاد األخضر
وھي مفاھیم محركة تضمن استمرار االقتصاد األخضر ،  ، بنسبة ضعیفة جدًا%2تكرار بنسبة 

التقدم (ثم مفاھیم ،  ویعزى ذلك إلى أنھ تم النظر إلیھا من زاویة الدول بشكل عام، ودیمومیتھ
،  نسبة %1.3تكرار بنسبة ) ٢) (قرار االقتصادي، الحرفالصناعي، التقدم الصحي، االست
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، لم تلقى النصیب الجید لتوافرھا) االقتصاد- الصحة -الصناعة(ویعزى ذلك أن مفاھیم ، معدمة
تكرار ) ١) (الصید، المعادن، الصادرات، العقار، االسعار، والتعاون االقتصادي(وأخیرا مفاھیم 

 وفي حین المفترض  نسبة منطقیة لتوافرھا إلحقاق االقتصاد ،تعد نسبة معدمة جدًا¸  %0.7بنسیة 
  .األخضر

  المفاھیم الخاصة بالبعد االقتصادي التي لم یكن لھا أي تكرار) ٥(جدول 

 المفھوم  الرقم المفھوم  الرقم  المفھوم الرقم

  المیزانیة ٣٣  المدن النموذجیة ١٧  التدریب المھني ١

  مؤسسة النقد ٣٤  لكترونیةالحكومة اإل ١٨  التربیة المستمرة ٢

  حمایة المستھلك ٣٥  التخزین ١٩  الوظائف الخضراء ٣

  السیاسة االقتصادیة ٣٦  السلع ٢٠  الطاقة النظیفة ٤

  المنافسة ٣٧  البضائع ٢١  كفاءة الطاقة ٥

  المنظمات االقتصادیة ٣٨  التسوق ٢٢  النمو االقتصادي 6

  یةالتسھیالت البنك ٣٩  العرض ٢٣  األمن الغذائي 7

  االكتفاء الذاتي ٤٠  الطلب ٢٤  اإلیرادات 8

  العالقات االقتصادیة ٤١  الحریة االقتصادیة ٢٥  المنتجات االقتصادیة 9

  التوفیر ٤٢  التأمین ٢٦  المواد الغذائیة 10

  االدخار ٤٣  التصنیع ٢٧  التكنولوجیا الخضراء ١١

  سوق المال ٤٤  منظمة التجارة العالمیة ٢٨  الھندسة ١٢

 ٢٩  تمویلال ١٣
السوق األوربیة 

  المشتركة
  ھیئة سوق المال ٤٥

  الدعم المتبادل ٤٦  السوق الحرة ٣٠  التورق ١٤

     القطاع الخاص ٣١  التعاون الدولي ١٥

     العملة ٣٢  الدخل ١٦

مفھوم من المفاھیم االقتصادیة لم یكن لھا أي تكرار في ) ٤٦(أن ) ٤(           یتضح من الجدول 
وعلى الرغم من أھمیتھا وأنھا مھمة إلحالل االقتصاد األخضر في البعد ، لةالكتب المحل
وقد یعود السبب إلى طبیعة الموضوعات التي تناولھا المقرر المختار كعینة للدراسة ، االقتصادي

في وجود بعض الموضوعات التاریخیة التي تتطلب مفاھیم متقادمة وتزامنیة في عصورھا مثل 
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في حین أن ھذه المفاھیم االقتصادیة حدیثة ، بعنوان.......... بعنوان والوحدة.. ...........الوحدة 
  . ومعاصرة

  البُعد االجتماعي: ثالثًا

للتعرف على واقع توافر مفاھیم البُعد االجتماعي لالقتصاد األخضر، تم تحلیل ھذا الكتاب للتعرف 
 المئویة لتكرار مرات ورود ھذه على مدى توافر ھذه المفاھیم ومن ثم حساب التكرارات والنسب

والشكل رقم ) ٦(المفاھیم في محتوى الكتاب المحلل، وجاءت النتائج كما یوضحھا جدول رقم 
)٣.(  

  التكرارات والنسب المئویة للمفاھیم الخاصة بالبعد االجتماعي) ٦(جدول 

 النسبة المئویة التكرار  المفھوم الرقم

 %91.7  ١١  المجتمع ١

 %8.3  ١  جتماعیةالعدالة اال ٢

 %100.0  ١٢  المجموع 

المجتمع العدالة االجتماعیة
  

  تكرارات المفاھیم الخاصة بالبعد االجتماعي) ٤(شكل رقم 

أن أكثر المفاھیم تكرارًا من المفاھیم الخاصة بالبعد ) ٤(والشكل ) ٦(یتضح من الجدول 
  . تكرار) ١) (دالة االجتماعیةالع(یلیھ مفھوم . تكرار) ١١) (المجتمع(االجتماعي كان مفھوم 

كان مفھوم ،          وبالرجوع إلى الجدول السابق نجد أن أعلى نسبة جاءت في البعد االجتماعي
ویعزى السبب أن الدراسات ، وھي نسبة مرتفعة جدًا. %91.7تكرار بنسبة ) ١١) (المجتمع(

وأن النسبة قد تكون أعلى من ، عاالجتماعیة والوطنیة كما یتضح من اسمھا أنھا ترتكز على المجتم
، )البشر- الناس-الجماعة-الشعب-السكان(ذلك في المفاھیم الضمنیة المرادفة لمصطلح مجتمع مثل 

وقد یعود السبب طبیعة ، %8.3تكرار بنسبة ضئیلة بلغت ) ١) (العدالة االجتماعیة(ثم یلیھ مفھوم 
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ت في المرحلة الثانویة مثل الدراسات ھذا المفھوم المجرد الذي یتناسب مع طبیعة بعض المقررا
  .االجتماعیة والنفسیة 

  المفاھیم الخاصة بالمجال االجتماعي التي لم یكن لھا أي تكرار) ٧(جدول 

الر
 قم

  المفھوم
الر
 المفھوم  قم

١ 
الرعایة 
  االجتماعیة

  المواطنة الرقمیة 7

  السالم 8  السعوّدة ٢

  النزاھة 9  الرفاھیة ٣

  حة الفسادمكاف 10  المساواة ٤

٥ 
األنشطة 
  المجتمعیة

١١ 
  التماسك االجتماعي

     المواطنة 6

مفھوم من المفاھیم االجتماعیة لم یكن لھا أي تكرار في ) ١١(أن ) ٧(یتضح من الجدول 
كتاب وقد یعود التعلیل في انعدام تضمینھا إلى أنھا من االتجاھات الحدیثة في العلوم االجتماعیة 

  .ي حین تراجع التطویر الشامل لمحتوى المناھج الدراسیة بشكل عامف، التي ظھرت حدیثًا

     وبذلك یكون البعد االجتماعي أقل أبعاد االقتصاد األخضر تضمینًا في مقرر الدراسات 
ثم البعد ، %٢٤٫٨٩یلیھ البعد البیئي، %٥٫٥٢االجتماعیة والوطنیة بنسبة إجمالیة بلغت 

  %.٦٩٫٥٩عاد تضمینا بنسبة بلغتاالقتصادي الذي بلغ أعلى ھذه األب

  ملخص استنتاجات الدراسة والتوصیات والمقترحات

 :استنتاجات الدراسة

 :توصلت الباحثة إلى عدد من االستنتاجات یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة

  .یظھر القصور في محتوى مقررات مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة للمرحلة المتوسطة-

ب     من حیث تضمین م    دم تخطیط الكت فاھیم االقتصاد األخضر او ذلك  قد یعزى لعدة أسباب منھا لع
ي       -أساسا وفق مرئیات تساعد على إدراج ھذه المفاھیم       اھیم ف ذه المف ل ھ ي لمث ات العرب حداثة االلتف

ة           -المناھج الدراسیة    ي رؤی ة ف ق المتمثل ة وخارطة الطری ة للمملك ط خطط التنمی   ٢٠٣٠ضعف رب
اھج الد یة  بالمن ألیف    -راس ة ت ن طاول اعیین م شطاء االجتم ة والن راء البیئ صادیین وخب اب االقت غی

ة        -المناھج الدراسیة  اھیم الحیوی ج المف ال دم اھج الدراسي وإغف ات   - التطویر الجزئي للمن ة المؤلف  قل
دانھم         صناعة بل  ضعف  -العربیة واألبحاث حول أھمیة اكساب المتعلمین الوعي والثقافة الخضراء ل

 .ي المجتمعي والرأي العام بجوھریة ھذه المفاھیم الوع
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ي حین ان            - ي، ف د البیئ ھ البع اعي یلی أقل األبعاد تضمینا لمفاھیم االقتصاد األخضر ھو البعد االجتم
 .البعد االقتصادي استحوذ في أعلى نسبة تضمین

  . خضرفي حین أن البعد االقتصادي كان نسبة توافره دون المأمول لتحقیق االقتصاد األ-

نتائج الدراسة الحالیة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة میقاسواري وآخرون -
تأثیر المعالجة ذو داللة إحصائیة بواسطة اختبار بعدي أن الطالب في المجموعة ) م٢٠١٤(

التجریبیة استخدموا مستویات أعلى من مھارات الجدال بعد المعالجة مقارنة بأقرانھم في فئتي 
    .. مجموعة الضابطة وتناقش اآلثار المترتبة على دمج الكیمیاء الخضراء في المناھج الدراسیةال

ووضح مؤشر ). م٢٠١٨(      وفي ورقة علمیة أخرى أعدھا كل من تشاكرا بورتي وآخرون 
  .المناھج الخضراء أن یساعد على تنمیة الثقافة الخضراء والتنمیة المستدامة لدى الطالب

  :التوصیات
انطالقًا من نتائج الدراسة التي تم استعراضھا في إجابة السؤال الثاني من ھذه الدراسة فإن 
الباحثة ترى ضرورة تقدیم توصیات تطویریة لتضمین مفاھیم االقتصاد األخضر في محتوى 

  :كتاب الدراسات االجتماعیة والوطنیة للمرحلة المتوسطة على النحو التالي

االت القائمة على تألیف وتطویر الكتب الدراسیة االھتمام بالمفاھیم التي أن تقوم الشركات والوك-
  .تعزز وتدعم التنمیة المستدامة وخاصة في مناھج االجتماعیات

المراحل الدراسیة المختلفة في ضوء مفاھیم ، إعادة النظر في محتوى كتب المناھج الدراسیة-  
والتأكید على أھمیة ھذه ، بنسبة كافیةبما یضمن ورود ھذه المفاھیم  ، االقتصاد األخضر

  . ومن ثم الحكم على المناھج الدراسیة في ضوئھا. المفاھیم

،  تبصیر مّعلمي االجتماعیات بنتائج األبحاث، والدراسات، ّالتي تناولت تعلیم االجتماعیات-
  .لالستفادة منھا؛ ألنھم المّنفذون لعملیة التطویر التربوي

  :المقترحات

  :لدراسة إجراء الدراسات التالیة تقترح ھذه ا

ي             -  اھیم االقتصاد األخضر ف ع تضمین مف ى واق ة للتعرف عل ن الدراسات المماثل د م  إجراء مزی
 .مناھج العلوم

صاد          ـ  اھیم االقت ى مف ة عل یة قائم دات دراس ة وح اس فاعلی ن قی ة ع بھ تجریبی ات ش ل دراس عم
 .عاب المفاھیميبمختلف مجاالتھ في الوعي البیئي أو االستی،  األخضر

ة     ـ   ي المملك ة ف ات والوطنی اھج الدراسات االجتماعی ین من ة ب اھج  ، إجراء دراسات مقارن ین من وب
 .الدراسات االجتماعیة والوطنیة في الدول المتقدمة

  

  

  



  
  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٥٣ 

  

  

  :المراجع العربیة

نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمیة ). م٢٠١١). ((UNEPبرنامج األمم المتحدة للبیئیة 
  .مرجع لواضعي السیاسات. ضاء على الفقروالق

مجلة علوم . مسارات بدیلة إلى التنمیة المستدامة. االقتصاد األخضر). ت.د. (أحمد، خضر
  .وتكنولوجیا ومعھد الكویت لألبحاث العلمیة

دور السلوك البیئي الواعي للطالب الكویتیین في دعم التنمیة ). م أكتوبر٢٠١٤. (الحوال، سعاد فھد
فكر وإبداع . دراسة تطبیقیة على طالب جامعة الكویت: المستدامة وتنشیط االقتصاد األخضر

  .م٢٠١٤أكتوبر ، ٨٨ ج،رابط األدب الحدیث

بحث تحلیل حول أبرز توجھات مناھج المواد االجتماعیة ). م٢٠٠٤. (عبدالكریم عبداهللا، الخیاط
في الدول األعضاء في مجلس التعاون الخلیجي في ضوء وثیقة األھداف العامة للتربیة 

  .٤٦-١٣ص ص ،)٩٢(، مجلة رسالة الخلیج، واألسس العامة للمناھج في دول الخلیج

دراسة : التنمیة المستدامة في المملكة العربیة السعودیة). م٢٠١٢. (ل نوريالربعي، إسماعی
السنة . األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة:  الریاضمجلة التعاون، تحلیلیة

  . ١٥٧ – ١٥١ ، ص ص ٧٧السادسة والعشرون، ع 

رحلة الثانویة بمدارس عرعر تنمیة القیم االقتصادیة لدى طالب الم). ه١٤٢٨. (سعود، الرویلي
، جامعة الملك سعود، كلیة التربیة،  رسالة ماجستیر غیر منشورة.من وجھة نظرھم

  .الریاض

دراسة شبھ اإلقلیمیة حول التعلیم في مجال التغیر  ) ٤(وثیقة عمل ). مایو-م٢٠١٥. (ھاني، سویلم
الجزائر، : رب العربيمجموعة دول المغ)المناخي والتنمیة المستدامة في الدول العربیة 

ُقدمت في اجتماع الخبراء اإلقلیمي حول التعلیم في مجال التغیر . موریتانیا، المغرب، تونس
  .م٢٠١٥مایو / أیار٧-٥بیروت، . المناخي والتنمیة المستدامة في الدول العربیة

صاد االقت). م٢٠١٧. (إبراھیم كاطع، حمید عبي و الجوراني، ھاشم مرزوك والزبیدي، الشمري
  .دار األیام للنشر والتوزیع:  عّمان.مسار جدید في التنمیة المستدامة. األخضر

، ) ٢٠٤.  (مجلة األمن والحیاة.  االقتصاد األخضر قاطرة التنمیة). م٢٠١٥(حسني ، عبدالحافظ
  .٧٧- ٦٨ص ص 

. قیةاالقتصاد األخضر والنمو االقتصادي تجارب أفری). م٢٠١٤. (ھویدا عبدالعظیم، عبدالھادي
  . م٢٠١٤ینایر ، جامعة الدول العربیة، مجلة المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة

تصور مقترح لدور الجامعات المصریة في تحقیق مفھوم ). م٢٠١٧. (مدیحة محمود، فخري
  .یولیو، ٤٩، كلیة التربیة، جامعة سوھاج،  المجلة التربویة.رؤیة تربویة: االقتصاد األخضر
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. ٣ط. تدریس المواد االجتماعیة). م١٩٩٠.( أحمد برنس، سین ورضوانأحمد ح، اللقاني
  .عالم الكتب: القاھرة

، المنظمة المجلة العربیة لإلدارة. التحول نحو االقتصاد األخضر). م٢٠١٧. (عبداهللا، المالكي
  .١٩٦-١٦٧ ،)٤ (٣٧ ،العربیة للتنمیة اإلداریة

، )١٦٤(١٦، قتصاد األخضر في عالم عربي متغیراال).  م٢٠١١. (المنتدى العربي للبیئة والتنمیة
  .٢٤ – ٢٦نوفمبر، ص ص 

االقتصاد األخضر في سیاق التنمیة المستدام والقضاء على ). م٢٠١١(منظمة األمم المتحدة، 
 استعراض اإلنتاجیة وأنشطة التنمیة الفقر، المبادئ الفرص التحدیات في المنطقة العربیة،

  ).االسكوا(یة واالجتماعیة لغربي آسیا اللجنة االقتصاد ،المستدامة

التنمیة النظیفة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ). م٢٠١١.  (الناصر، وھیب عیسى
، ٢٥األمانة العامة لدول مجلس التعاون، السنة : الریاض،  مجلة التعاون،  )اآلفاق الواعدة(
  . ١٠٧ – ٨١، ص ص  )٧٤(

، المملكة م٢٠١٢التقریر السنوي ). م٢٠١٢. (والبیئي المغربيالمجلس االقتصادي واالجتماعي 
 .المغربیة

التحول نحو االقتصاد األخضر في ظل المستجدات العالمیة ). م٢٠١٤. (ھیئة األمم المتحدة
  .مسقط. واإلقلیمیة

دراسة : التنمیة المستدامة في المملكة العربیة السعودیة). م٢٠١١. (الھیتي، نوزاد عبد السالم
  ).١(، كتاب الریاض، مؤسسة الیمامة الصحفیة، یلیةتحل

  .  القاھرة،٢٠٠٩تقریر حالة البیئة في مصر ). م٢٠٢٠ (.وزارة الدولة للشؤون البیئیة في مصر
مطابع : ، الریاض٤ط .سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة). ه١٤١٧. (وزارة المعارف

  .وزارة المعارف

. دالیا، إیمان والشربیني، أسماء وبارعیدة، فوزي واالھدل، يحسن عایل والشربین، یحیى
:  جدة.طرائق واستراتیجیات تدریس المواد االجتماعیة: رؤیة معاصرة في). ه١٤٣٢(

  . خوارزم العلمیة
االقتصاد األخضر المفھوم والمتطلبات ). م٢٠١٤. (محمد، سمیر وحنفي، نجوى وأكرم، یوسف

  ).٣(٢٢، كلیة الدراسات العلیا للتربیة ، بویة في جامعة القاھرةمجلة العلوم التر. في التعلیم

  :المراجع األجنبیة
Barbier, E.  (2011). The policy challenges for green economy and 

sustainable development. Natural Resources Forum, 35. 
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