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ــــاد الفلـــــسفية  ىي'نـــــاو البحـــــث مف#ـــــوم ال! بيـــــة الب�ئـــــة �ـــــ� ســـــياق سوســـــيوثقا��، و�تحـــــر �عـ ل

�خيــــة  ات روالتا �ــــة استكــــشافية جديــــدة للمف#ــــوم �ــــ� ظــــل التطــــو ه ضــــمن ر رل<ــــشأة املف#ــــوم وتطــــو ؤ ر

لكمــا يحــاو العمـــل عHــG تأصــيل املف#ـــوم بيــداغوجيا ومنCDيــا ضـــمن . الــسياسية والبيAيــة املـــستجدة

ه ـــــوه وتطــــــو �MN �Oركتــــــھ ونمـ ـــــسياق الفكــــــر والتــــــا ــــة تــــــضعھ �ــــــ� الـ �ــــــة منCDيــ رر رؤ ــــل . ي �ــــــ� ظــــــل التفاعــ

يوالب�ئة ضمن مطالب التواز اMNيو امل<شودالسوسيولو�V بUن STسان  ىير الباحث أن ال! بية . ن

ــــسان ضــــــد الطبيعيــــــة  ـــاجم عــــــن \غــــــو STــ ــــد`و البي_ــــــ^ النـــ �خيــــــة للتــ ــــشأت aاســــــتجابة تا لالب�ئــــــة Sــ ر ر

`ا اMNيو�ة ة الو�g العلf^ ضد التد`و البي_^ الذي أدى إGc . رومصاد رو�ر بأن البداية aانت �� ثو ر ى

لـــذي لـــم يتـــوان �ـــ� التأكيـــد عHـــG أ`ميـــة ال! بيـــة البيAيـــة �ـــ� مجـــال مjافحـــة يقظـــة الـــضمU  العـــالf^ ا

يالتــد`و وحمايــة الطبيعيــة مــن غوائــل التــدمU  الkــشر لو�'نــاو البحــث Sــشاط املنظمــات الدوليــة . ر

ناملستمرة منذ سـت�نات القـر املاrـq^ حpـo اليـوم �ـ� مجـال الـدعوة إcـG ترسـيخ معـالم ال! بيـة البيAيـة 

ـــؤتمرات . تيجيات دوليــــةعtــــ  بــــرامج واســــ! ا وقــــد تنــــادت `ــــذه املنظمــــات إcــــG عقــــد عــــدد كبUــــ  مــــن املـ

شات العمل الp^ تدو �� فلك ال! بية البيAية رواMyاضرات والندوات و لكما ي'ناو البحث مختلف . ور

`ــا فكر�ـا وفلــسفيا ثـم يبحــث �ــ�  رالتوج#ـات الفكر�ــة اCNديـدة �ــ� تنـاو مف#ــوم ال! بيــة البيAيـة وتطو ل

ات اCNديــدة اMNادثــةالتوج#ــات ا ىوأخUــ ا يــر الباحــث أن . رCNديــدة لل! بيــة البيAيــة �ــ� ســياق التطــو

رال! بيـــة الب�ئـــة عHـــG الـــرغم مــــن التقـــدم الـــذي حققتـــھ لـــم \ــــستطع فعليـــا أن توقـــف التـــد`و البي_ــــ^ 

و�خلـــص إcــــG أن . لالنـــاجم عـــن \غـــو الـــصناعة الرأســـمالية الpـــ^ تبحـــث عـــن الـــر~ح والـــسلطة والقـــوة

Aية لن تجدي نفعا �� البلدان الفقU ة الp^ \عاSي من التخلف و~التا�c فإن تحقيق ال! بية ال! بية البي

البيAيـــة الفعالـــة لـــن تـــتم عHـــG أكمـــل وجـــھ إال �ـــ� ظـــل إصـــالح اجتمـــا�g وتنميـــة سياســـية واقتـــصادية 

  . فعالة �� `ذا البلدان

يعيــة، نظر�ــة تر~و�ــة، فلــسفة  تر~يــة بيAيــة، \علــيم بي_ــ^، تنميــة، ب�ئــة، تر~يــة طب:الBلمــات املفتاحيــة
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Abstract: 

The current research deals with the concept of environmental 
education in a sociocultural context and investigates the philosophical 
and historical dimensions of the concept's emergence and development 
within a new exploratory vision of the concept in light of the new 
political and environmental developments. The research also attempts 
to handle rooting the concept pedagogically and systematically within 
a systematic vision that places it in the intel-lectual and historical 
context of its movement, growth and development in light of the socio-
logical interaction between man and the environment within the 
demands of the desired bio-logical balance. The research also 
postulates that environmental education arose as a histor-ical response 
to the environmental deterioration caused by human encroachment 
against nature and its vital resources. It believes that the beginning was 
in the revolution of scientific awareness against environmental 
deterioration, which led to the awakening of the global conscience, 
which did not hesitate to stress the importance of environmental 
education in the field of combating deterioration and protecting nature 
from the ravages of human de-struction. The research deals with the 
activities of international organizations that have con-tinued since the 
sixties of the last century until today in the field of advocacy for the 
consoli-dation of the features of environmental education through 
international programs and strat-egies. These organizations have called 
for holding a large number of conferences, lectures, symposia and 
workshops that revolve around environmental education. The research 
also deals with the various new intellectual trends in dealing with the 
concept of environmental education and its intellectual and 
philosophical development, and then examines the new di-rections of 
environmental education in the context of the new developments 
taking place. Finally, the researcher believes that environmental 
education, despite the progress it has achieved, has not actually been 
able to stop the environmental deterioration.  
Keywords: Environmental Education, Environmental Learning, 
Development, Environment, Natural Education, Educational Theory, 
Educational Philosophy. 
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 التأصيل البيداغو�� ملفوم ال
	بية البي�ية

�C0 0ة جديدة للمفوم �� سياق تا رنحو ر   ؤ

ة ثــم نك'ـشف فجــأة أننـا نقــوم بتـدمU  عاملنــا قـود وثــر ونحـن ��ــدر مـا لــدينا مـن طعــام و ونحــن . و
، أو  غم ذلك فإننا ال نر ض نلو��ا، وما ال ال نلوثھ ندمره، و ىعندما نقوم باستخراج املواد من � ر ال ر

�ة الضر الذي نحدثـھ �ـ� بيAتنـا رنرغب �� ر املقتطـف مـن نـص دي�ـ^ قـديم ي��ـص ـشjل أو بـآخر  "ؤ
  . السلوك STساSي املدمر تجاه الطبيعة

   مقدمة -1

ر �ــ� بوابــة التعر�ــف العــام لل! بيــة الــذي  وال �ـستقيم البحــث �ــ� مف#ــوم ال! بيــة الب�ئــة دو املـر ن
. ! بيـــة البيAيــة، وال! بيــة الب�ئــة عHــG التنميــة املـــستدامة�ــشjل مــدخال منCDيــا ل��ــوض �ــ� مف#ــوم ال

وعلينــا `نـــا �ــ� `ـــذا الــسياق أن Sعلـــن بــأن مف#ـــوم ال! بيــة بأعـــاده الفكر�ــة ا�yتلفـــة �ــشjل �ســـاس 
. امل���� ل��وض �� مف#وم ال! بية الب�ئة، ومنھ إGc مف#وم ال! بية البيAية من أجل التنمية املستدامة

ذ البدايـــة بوجـــود أSـــساغ خفيـــة عميقـــة مـــش! كة مـــا بـــUن مف#ـــوم ال! بيـــة العـــام وعلينـــا أن Sع!ـــ ف منـــ
ك أعـــاد ومـــضامUن مف#ـــوم ال! بيـــة البيAيـــة مـــن غUـــ   رومف#ـــوم ال! بيـــة البيAيـــة، وأنـــھ ال يمكننـــا أن نـــد

ـــذا �ع�ـــ^ أن املـــن�D . التأســ�س عHـــG مف#ـــوم ال! بيـــة العـــام �ـــ� تجلياتــھ الفكر�ـــة القديمـــة واMNديثـــة ̀و
ملنظـــومي يحكـــم منطـــق التفكUـــ  �ـــ� مف#ـــوم ال! بيـــة البيAيـــة و�ـــشjل Tطـــار العـــام �yتلـــف التjـــام�H ا

ـذا �ع�ـ^ أن مف#ـوم . رالتجليات الp^ يتم�U بھ مف#وم ال! بية منـذ العـصو القديمـة حpـo يومنـا `ـذا ̀و
متـــھ الفكر�ـــة الفلـــسفية، وال يمكـــن ف#مـــھ عHـــG نحـــو  وال! بيـــة البيAيـــة ال �ـــستقيم مـــا لـــم يرتكـــز إcـــG أر

��O التjام�H ملف#وم ال! بية �� أو � تجلياتھ ذه . رموضو�g ما لم يأخذ مjانھ �� السياق التا ومثل̀ 
�ة التjاملية ستحكم تناولنا لطبيعة العالقة بUن ال! بية والب�ئة والتنمية املستدامة   . ؤالر

اسـات و�بحـاث الpـ^ باشـرت قـضية ال!  بيـة روما يدعو إcـG £سـتغراب الـشديد، أن معظـم الد
رالب�ئة قد تناول¥�ا وaأ��ـا طفـرة جديـدة التjـو�ن بـال أصـو ترتكـز إل¤�ـا وال جـذو ترتجـع إل¤�ـا، وضـمن  ل
�ة نجد أن الباحثUن ي'ناولو مف#وم ال! بية البيAية وaأنھ قد ولد فجأة �� مع! ك �حداث  ن`ذه الر ؤ

يبدو لنـا أن `ـذا £`تمـام وعGH `ذا النحو . نالبيAية الp^ ش#د`ا النصف الثاSي من القر العشر�ن
نولد �� أحضان املنظمات الدولية ل#يئة �مم املتحدة دو سابق إنذار، وأن `ذا املف#وم قد \شjل 
ي�� قلب املناظرات واملؤتمرات الدولية تلبية ل�Mاجة إGc نظام تر~و بي_^ جديد يتوGc عملية الـدفاع 

  . عن الب�ئة واMyافظة عل¤�ا

ندسـة مف#ـوم ال! بيـة الب�ئــة أن ومـع أنـھ ال يمكـن ل�C#ـ ود �مميــة املبذولـة �ـ� عمليـة تطــو�ر ̀و
ة  �خية للمف#وم يؤدي إcـG \ـشو�ش كبUـ  �ـ� القـد مات الفكر�ة التا رتنكر، فإن التنكر لألصو و�ر ر و ل
عGH ف#م الدالالت واملعاSي املتنوعة ل#ذا املف#وم، ومثل `ذا ال'شو�ش ال يمكن تنقيتھ إال من خالل 

�ة  تباطاتھ الفكر�ة الp^ بدأت منذ عصو ؤالر رالشمولية النظمية املتjاملة ل#ذا املف#وم �� سياق ا ر
�خ STــسانية ولــم ت<تــھ حpــo اليــوم فال! بيــة عHــG الب�ئــة أو مــن أجــل الب�ئــة أو ال! بيــة . رمتقدمــة �ــ� تــا

 اCNغرافيــة البيAيـة ل�ـست حديثــة الع#ـد وإنمــا ªـ� فعاليــة إSـسانية ت! امـى عيــدا وعميقـا �ــ� أحـضان
�خ الkشر يSTسانية والتا   . ر

رومـــن �مـــو الpـــ^ تجـــب مالحظ¥�ـــا أن �Sـــساغ العميقـــة للعالقـــة بـــUن مف#ـــوم ال! بيـــة الطبيعيـــة 
�ــة حـو `ــذا املف#ـوم، و�ــضاف إcـG ذلــك أن  س جيــدا �ـ� معظــم البحـوث اCNا لوال! بيـة الب�ئـة لــم تـد ر ر

يـة املـستدامة غائبـة �ـ� `ـذه التنـاوالت الفكر�ـة، الصيغة اCNامعة بUن مف#ـومي ال! بيـة البيAيـة وال! ب
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دم `ــذه ال#ــوة الفاصــلة بي��مــا ا . رولــذا البــد مــن  وضــمن `ــذا التوجــھ ســنعمل ضــمن حــدود منCDي'نــ
ابط بـــــUن خمـــــسة مفـــــا`يم متوا»ـــــCة وجوديـــــا ال! بيـــــة، والطبيعيـــــة، : واملتاحـــــة عHـــــG استكـــــشاف الـــــر

ـــذا يتطلـــب ج#ـــدا م. والب�ئـــة، والتنميـــة، و£ســـتدامة نCDيـــا ل��ـــوض �ـــ� عوامـــل ال!ـــ ابط بـــUن `ـــذه ̀و
املفــا`يم الpــ^ \ــشjل �ــ� توا»ـــC#ا العميــق Sــ®Cا فكر�ــا فلــسفيا يتجـــاوب مــع متطلبــات ف#ــم الواقـــع 

يالتنمو املعاصر بما ينطو عليھ من تحديات وإشjاليات ونحن عHـG يقـUن أننـا عنـدما ننطلـق مـن . ي
�ــــة عtــــ  `ــــذه املنCDيــــة Sــــستطيع أن نرســــم صــــيغة ف لــــسفية للمف#ــــوم تتجــــاوب مــــع طبيعــــة ؤ`ــــذه الر

�ة الp^ تحكمھ ح اMNضا ة عGH ف#م الر رالعصر وت'ناغم مع القد   . ور

ــذا املف#ــوم \ــساوقا مــع دالالتــھ  �ــة التjامليــة، ســنخوض �ــ� تجليــات̀  ــذه الر  ̀GــHــسا ع�ؤوتأس
رومعانيھ امل! امية �� فـضاءات فكر�ـة قديمـة وجديـدة متجـددة، ت<ـ®Cم مـع طبيعـة التطـو اMNـادث 

رومثـل Oـذا التـصو املJKLـ� سـيمكننا .  مجال الب�ئة وال! بية البيAية من أجـل التنميـة املـستدامة��
مــن توظيـــف Oـــذا املفــاOيم ضـــمن مفـــوم واحـــد جــامع واســـع VWعـــاد عميــق الداللـــة �ـــ� تواشـــKQا 

نـا يال
	بية البي�ية ع(b التنمية املستدامة، وOو املفوم املركـز املJKLـ� الـذي يمكن: معانيھ، وOو
غـــم مـــا ينطـــو  يمـــن قـــراءة الواقـــع ال
	بـــو املعاصـــر للتنميـــة وال
	يبـــة البي�يـــة Vـــشفافية منdeيـــة  ري

  . عليھ من hعقيد وhشا3ل

زوســــ<بدأ بإلقــــاء نظــــرة عHــــG أ`ــــم اMyطــــات الفكر�ــــة ملف#ــــوم ال! بيــــة عامــــة وســــنقف عنــــد أبــــر 
ر�ــــة بــــيم مف ـــ° كز عHــــG العالقـــــة اCǸو ـــوم ال! بيـــــة، ومــــن ثــــم ســ #ـــــوم ال! بيــــة وال! يبـــــة التعر�فــــات ملف#ـ

�ض مف#ـــم النمـــو والتنميـــة �ـــ� `ـــذه عمـــق `ـــذه املفـــا`يم و±عـــد ذلـــك  والطبيعيـــة كمـــا ســـ° كز عHـــG تـــر
�ــة املعاصــرة ملف#ــوم ال! بيــة البيAيــة ضــمن \ــساوقھ مــع مف#ــم التنميــة  ؤســنحاو أن نــq³^ء حــو الر ل ل

عHــــG الب�ئــــة ضــــمن روضــــمن `ــــذا التـــصو ســــنقدم مف#ــــوم ال! بيــــة . وال! يبـــة عHــــG التنميــــة املــــستدامة
`ا �ــ� العــصر وتطــرح  �خيــة الpــ^ تمثــل فلــسفة تر~و�ــة عميقــة تفــرض حــضو رمنظومتــھ الفكر�ــة التا ر

 tخية �� مواج#ة تحدياتھ التنمو�ة الك� ىنفس#ا قوة فكر�ة تا   . ر

  : 8mسان صk	ورة ترjو0ة تنمو0ة-2

jـائن الوحيـد �ـ� مملكـة الjـسان `ـو الST يـة الـذي ال ّ يقر علماء النفس برم¥�م بـأنMNّائنـات ا

ـــ� الوجــــود عنـــــد والدتــــھ ـــا بيولوجيـــــا جــــا`زا للتكيــــف و£ســـــتمرار �ـ اثيـ ـــا و ومثــــل `ـــــذه . ريمتلــــك برنامجـ
`ــUن اMNاجــة إcــG فعاليــة تر~و�ــة تؤ`لــھ للتكيــف ا�Nــالق مــع الب�ئــة الpــ^  رالوضــعية العدميــة تجعلــھ 

 بــأن أن STــسان ال يولــد ّو�ــ� اCNانــب µخــر مــن `ــذه القــضية يقــر علمــاء الــنفس أيــضا. �عــ�ش ف¤�ــا
ات aامنة  دا وعGH نحو فطر بقد ات اMNيو�ة الوظيفية، بل يولد مز ركتلة `امدة مجردة من القد ير و
 GHة يتج ا وال��وض ¶�ا، وعGH `ذه الصو ر�� أعماقھ الب<يو�ة، وأن ال! بية \عمل عGH تنمي¥�ا وتطو�̀ر

ـــھ للتكيــــف مــــع يالفعــــل ال! بــــو بوصــــفھ فعاليــــة تنمو�ــــة توظــــف �ــــ� تمكــــUن الفــــر اتـ ـــن تطــــو�ر قد رد مـ
سة نمائية تjو�<يـة . املعطيات الالمحدودة ل�Mياة STسانية نا تأخذ ال! بية صيغ¥�ا بوصف#ا مما ر̀و

ات STــسان الفطر�ــة يو�تجHــG `ــذا البعــد التنمــو �ــ� \عر�فــات مف#ــوم ال! بيــة باللغــة العر~يـــة . رلقــد
�ــادة والنمــاء �ـ� اMNالــة STــسانية الpــ^ تتع#ــد`ا وªــ� أفعــال الز) ر~ــا، ير~ــو، وتر~يـة(رجعـا عHــG مــصدر 

  . ال! بية

ات  �ـب، أن STــسان، يjــو أثنـاء والدتــھ كيانــا فطر�ــا ينطـو �ــ� ذاتــھ عHـG كتلــة مــن القــد روال  ير ن
ـا   ̀Uس ال! بيـة تأث راMNية ا�Nفية ا�Nاملة، الp^ تنـ�¹ وتنمـو بالفعاليـة ال! بو�ـة، إذ تمـا يالتنمـو �ـ� ّ
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ة ع(ـb رOذه الكتلة فتحno قـد Krـا لتكـسب 8mـسان القـد راKtا الفطر0ـة وhعمـل ع(ـb تنميKsـا وتطو ر
ات تفاعـــل STــسان مـــع التكيــف ر مــع مختلـــف معطيــات اMNيــاة £جتماعيـــة �ــ� اCyتمـــع ضــمن مــسا

ــذا مــا تؤكــده جــل التعر�فــات الpــ^ قــدمت ملف#ــوم . يالطبيعيــة والوســط اMNيــو الــذي �عــ�ش فيــھ ّ̀و

يوyـــستxتج مـــن ذلـــك أن ال
	بيـــة فعـــل تنمـــو �ـــ� . أو باللغـــات �جنkيـــةال! بيـــة ســـواء باللغـــة العر~يـــة 
ىجوOرOــا و�ــ� طر0قــة تفاعلـــا مــع 8mــسان بوصـــفھ كينونــة مــن القــو الفطر0ـــة الBامنــة �ــ� ذاتـــھ 

ات املتخفية �� أعماقھ   .روالقد

ر  �ـــد الفـــرد بالـــ®Cل العـــصº^ الثقـــا�� الـــضر ي ومـــن املؤكـــد أن ال! بيـــة تقـــوم بالعمـــل عHـــG تز و و
اة والتكيف مع مختلف منا«� اMNياة £جتماعية للمجتمع، و\عمل `ـذه ال! بيـة باسـتمرار عHـG ل�Mي

̀ــذا الــ®Cل العــصº^ الثقــا�� عHــG مــر الــزمن ــذا مــا نالحظــھ �ــ� واقــع التجر~ــة STــسانية، . ّتطــو�ر  ̀و
ا  ة عGH امل½q^، وأك¼  من ذلك ليjو قاد �ب aي يك'سب القد رفاإلSسان يحتاج عامUن من التد ر عGH نر

اتـھ �وcـG، وإcـG عـشر�ن عامـا اليـوم  رضبط حاجاتھ البيولوجية، و�حتاج إGc ثالثـة أعـوام ليطلـق عبا
ذا £ستقالل والنمو ال يتم إال بفعل  aي �ستطيع £ستقالل ومواصلة اMNياة بناء عGH إمjانياتھ، ̀و

�ب وال! بية والتعلم والفرد �� مراحل حياتھ الالحقة يحتاج إGc عامل الت. يتر~و متواصل ومستمر رد
�ة الpــ^ \ــساعده عHـG التكيــف والتــأقلم �ــ� اMyــيط  ات الــضر ات والقـد رمـن أجــل أن يك'ــسب امل#ــا ر ور

ـــذا �مـــر يتطلـــب تفعيـــل برنـــامج تر~ـــو عHـــG مـــدى اMNيـــاة . الثقـــا�� و£جتمـــا�g الـــذي �عـــ�ش فيـــھ ي̀و
ات اMNادثة �� محيطھ ل�ستطيع الفرد التكيف مع متطلبات حياتھ £جتماعية والتأقلم مع الت رطو

  . STساSي والبي_^

نوSTسان وفقا ل#ذه الصيغة ال يjو وال يمكن أن يjو إال صU ورة تر~و�ة تنمو�ة مستمرة ��  ن
ذا ما يؤكده الفيلـسوف �ملـاSي aـانط  ة الpـ^ يقـو ف¤�ـاKantرالتطو والنماء، ̀و تـھ املـش#و ل �ـ� عبا ر : ر

"
ىو�ر aانط �� `ذا . )1( "	بية وOو ل�س أك~	 مما جعلتھ ال
	بيةإن 8mسان ال يصبح إ8سانا إال بال
حــا، : "الــسياق وأن STــسان حــر وخاضــع ل�Mتميــة �ــ� آن واحــد، ف#ــو حــر إcــG اMNــد الــذي �عــد فيــھ ر

و خاضع ل�Mتمية إGc اMNد الذي يjو فيھ جـسدا خاضـعا للقـانو الطبيÅـ� ن̀و ـدف ال! بيـة ). 2"(ن ̀و
ـو كمـال يف#مـھ aـانط ف#مـا أخالقيـا أك¼ـ  "ما �ـستطيعھ مـن كمـال أن تنf^ عند الjائن aل "عنده  ̀و

ال يمكـن لإلSـسان أن يــصU  "نعمليــة تjـو و~نـاء لإلSـسان وذلــك ألنـھ "و�عرف#ـا بأ��ـا ). 3(منـھ ف�Uيائيـا 
وإن غاية ال! بية �ª تر~ية aائن يمتلك اMNر�ة و�حافظ "إSسانا إال بال! بية، إنھ ما تصنع منھ ال! بية 

اتھ ال! بو�ــة ). 4(نتــھ STــسانية الذاتيــة عHـG كينو رو�ؤكـد �ــ� `ــذا £تجــاه عHـG الغائيــة املثاليــة لتــصو
`ا يجب أن تن!�ع من الفرد ال أن \سكب فيھ   . رحيث �عتقد بأن ال! بية �� أفضل صو

) Henrie Piéron) 1964-1881 يو�� Oذا 9تجاه يذOب عالم النفس الفر�O n��8	 بيk	ون
ــو لــ�س أك¼ــ  مـــن : "رة الjليــة لل! بيــة بقولــھللتأكيــد عHــG القــد نإن الطفـــل مر»ــ� ألن يjــو إSــسانا ̀و

ث النـــــوع  ـــــو بالتـــــا�c ال �عـــــدو أن يjـــــو غUـــــ  وجـــــود بـــــالقوة إل ، ̀و ــــG `ـــــذا املـــــستو ـــاء إcـ تقــ رمر»ـــــ� لال نر ى
ة الفعل، أي ة القوة إGc صو رSTساSي، و~التا�c فإن £نتقال بھ من صو من وجود إSساSي بالقوة، : ر

و بالفعل ال! بو إGc وج يود إSساSي بالفعل، أمر م̀ر فاإلSـسان بال<ـسبة لبيUـ ون لـ�س معطـى ). 5(ن
ة ��ائيـــة، بـــل `ـــو كيـــان ينمـــو و�تطـــو �ـــ� ســـياق  ــG الوجـــود دفعـــة واحـــدة و~ـــصو ه إcـ رينـــدفع بحـــضو ر ر
ط البيولوجية الطبيعية من ج#ة و��  وتفاعالت عميقة وشاملة بUن قطº^ الوجود املتمثلUن �� الشر

  . ىط £جتماعية من ج#ة أخروالشر

~ــو  لو�جــد `ــذا القــو صــداه عنــد املفكــر الفرSــqØ^ أوليفيــھ  ال "لإذ يقــو Olivier Reboul (6(رل
إ��ا نقطة تجمع عل¤�ا العلوم STسانية aل#ا، وال qß^ء مـن جـو`ر STـسان أي : يولد STسان إSسانا
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اثـة، إ��ـا عناصــر قـد انتقـل إcـG(...) اللغـة والفكـر واملـشاعر والفـن و�خـالق  ر STـسان عـن طر�ـق الو
ــا يفقـــد ). 7"(تك'ــسب بال! بيــة وال! بيـــة وحــد`ا  ̀Uي، ومـــن غSــساSأن ال! بيــة جـــو`ر إ GـــHـــذا يــدل ع ̀و

نوOــذا 3لــھ يؤكــد دو تنـــازع ع(ــb أن ال
	بيــة �ــ� جوOرOــا و�ــ� كينونKsـــا .  STــسانيةSTــسان خاصــتھ
مية فيعمل ع(b تطو0رOا وتنميKsا �� اتجاه يفعل تنمو خالق يتفاعل مع 8mسان بوصفھ قوة نا

ذا الصيغة التنمو�ة لل! بية تضعنا عGH ا�Nط املناسب للتأكيد عGH . صk	ورات التكيف والبقاء ̀و
  . الصلة اCNو`ر�ة بUن ال! بية والتنمية ومن ثم بUن ال! بية البيAية والتنمية املستدامة

  :  البعد الفلسفي �� مفوم ال
	بية-3

ـضا¶�ا إن التأك يد عGH الفعالية التنمو�ة لل! بية ال �عفينا من البحـث والتقـqá^ �ـ� مناح¤�ـا ̀و
نــا يجـب القـو إنـھ ال يمكــن للتعر�فـات اللغو�ـة والقاموســية أن . الفكر�ـة و�يديولوجيـة املعقـدة ل̀و

فالتعر�فـــات القاموســـية ªـــ� صـــدى للتعر�فـــات . نتjـــو ��ائيـــة وقطعيـــة فيمـــا يتعلـــق بمف#ـــوم ال! بيـــة
ات و£تجا`ــــات الفكر�ـــة �ــــ� مجـــال ال! بيـــةامل نــــا تقتـــq³^ املنCDيــــة . رنCDيـــة الpـــ^ تنkثــــق عـــن التيـــا ̀و

̀ـذا املف#ـوم �ـ� �Sـساق الفكر�ـة والنظر�ـة للمفكـر�ن واملنظـر�ن �ـ� مجـال  صـد   GـHرالعلمية العمل ع
ملراحل أن التعر0فات املقدمة لل
	بية تختلف باختالف النظر0ات واول�س خافيا عGH أحد . ال! بية

ــــة والــــــسياسات ال
	بو0ــــــة ـــــة وWيــــــديولوجيات والفلــــــسفات ال
	بو0ــ 0خيـ ــــل رالتا  الpــــــ^ \ــــــشjل العوامــ
�خية راملوضوعية ل�Mياة ال! بو�ة بما تنطو عليھ من تحوالت واSعطافات تا   . ي

`ا   : زإن \عر�ف ال! بية عGH نحو م���� يقوم عGH أسس موضوعية `امة أبر

�خية معينة  الفلسفة ال! بو�ة ال�â ^pيمن �-   ) اãN... املثالية الوجودية، الt غماتية(ر� مرحلة تا

`ل الطبيعة STسانية شر�رة خU ة، :  طبيعة النظرة إGc الطبيعة STسانية وقابليات \شjل#ا-
  . اãN... ّ`ل �ª قابلة لل'شjل، `ل توجد معرفة أولية سابقة للتجر~ة

- ^pاكمة و�`داف الMNة : ترسم#ا £تجا`ات السياسية ا أث�نا أم تر~ية للدفاع (رتر~ية ل�Mضا
طا(   ). رإسبا

ـــرة إcــــG ال! بيــــة- �ــــة الpــــ^ \عــــدل �ــــ� طبيعــــة النظـ ات العلميــــة اCNا ر التطــــو علــــم الــــنفس وعلــــم : ر
  . £جتماع أديا إGc تحوالت عميقة �� النظرة إGc ال! بية وم#ما�âا

ى ن البعــــد الــــذا\ي للمفكــــر�ن واملنظــــر�ن والــــذين يــــضفو إســــقاطات- ـــة الـــــر ؤ ذاتيــــة عHــــG طبيعـ
سو وال! بية الطبيعة، ني'شھ وتر~ية اMNر�ة: والتعر�فات الp^ يقدمو��ا لل! بية   . وجان جاك ر

 البعــد Tيــديولو�V والــذي يتمثــل �ــ� Tســقاطات العقائديــة الpــ^ تفــرض نفــس#ا وتتغلغــل �ـــ� -
ن مثــل وأعمــاق التنظUــ  ال! بــو الــذي يقدمـــھ املفكــر لنــد aــار مــاركس، وال! بيـــة ال! بيــة الطبقيـــة ع: ي

ك#ايم، والt غماتية عند ديو يالوضعية عند أوغست aونت، والوظيفية عند دو   . ر

فjل مجموعة من `ذه العوامل \شjل معادلة مختلفة تفرض نفس#ا �� مجال التعر�ف الذي 
اسة والتحليل . �عطى لل! بية ة أن أي hعر0ف Oو معادلة يجب أن تخضع للد روOذا �ع�n بالضر ور

فنـاك Vعـض التعر0فـات أحيانـا تؤكـد ع(ـb الوظيفـة . للكشف عن مختلف العوامل ا��ددة لھ
ب�نمــا يركــز Vعــضا ع(ــb البxيــة، وOنــاك hعر0فــات غائيــة وhعر0فــات وظيفيــة وhعر0فــات أمبk	يقيــة 

ـــذه التعر�فـــات كمــا نو`نـــا ªـــ� نتـــاج تفاعــل مجموعـــة مـــن العوامـــل الذاتيـــة . وhعر0فــات برغماتيـــة ̀و
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ة وSـسق مـن ال!ـ ابط القـائم بـUن الب<يـة والوظيفـة وطبيعـة امل! ±ـي وطبيعـة املر±ـي وال<ـسق واملوضوعي
�O� لو~الطبع يحاو aل \عر�ف أن ينال طاعھ £صطال«� العام وما Sعنيھ بذلك أن aل باحث . رالتا

ن �� مرحلة ت وير�د ملف#ومھ عن ال! بية أن يصبح مف#وما عاما شامال يأخذ بھ املر~و واملفكر �خية ن را
  . محددة

�خ ال! بيـة �ـ� مجـال التعر�ـف والتحديـد ة ل#ذا الغ�o الـذي شـ#ده تـا رومن أجل أن نقدم صو . ر
ـــات  ات املفــــــصلية حــــــو مف#ــــــوم ال! بيــــــة والpــــــ^ تجــــــسد منعطفـــ ـــتعراض عــــــض التــــــصو ليمكننـــــا باســـ ر

�خيـة ا�yتلفـة بـدءا مـن امل �خ تطـو `ـذا اMNقـل املعر�ـ� عHـG مـدى املراحـل التا رأساسـية �ـ� تـا رحلـة رر
ة إcـــG أن كثUـــ ا مـــن املفكـــر�ن الكبـــار لـــم يقـــدموا . Tغر�قيـــة حpـــo ال�Mظـــة الرا`نـــة نـــا تجـــدر Tشـــا ر̀و
ـذا �ع�ـ^ أنـھ يتوجـب علينـا �ـ� كثUـ  مـن محطـات `ـذه الوقفـة أن . \عر�فات مباشرة ملف#وم ال! بيـة ̀و

`م ملف#وم ال   . ! بيةرSستجوب املعالم الفكر�ة لبعض املفكر�ن لjي Sستطيع أن نحدد تصو

اء عــض  رومــن أجــل تقــديم تــصو عميــق وشــامل عــن مف#ــوم ال! بيــة يجــدر بنــا أن Sــستعرض آ ر
ا�âم املتم�Uة �� التعر�ف بمف#وم ال! بية وتجلياتھ   . راملفكر�ن والفالسفة الذي اج! حوا تصو

. )8 (ج#ـــد إSـــساSي �äـــدف إcـــG `ز�مـــة الـــشر وكمـــال العقـــل" تأخـــذ صـــيغة فال
	بيـــة عنـــد املثـــالkن
�� صياغة النفس 8mسانية وطبعا ع(b ا��ـق وا�=kـ	 وا�dمـال "ال! بية بال<سبة لسقراط aانت 

ــذه املعرفـة وطبـع الــنفس "نوªــ� بال<ـسبة ألفالطـو  "وتحقيـق مجتمـع أفـضل معرفــة اU�Nـ  وتنميـة̀ 
ل
	بية �� إعطاء ا�dـسم ا"نو�عرف أفالطو ال! بية بقولھ . )ST")9سانية عGH اMNق واU�N  واCNمال

و�â �ªدف �� ال��اية إGc تحقيق التناسق والتjامل بUن نفس . )10("لنفس 3ل جمال وكمال ممكن وا
عة   . وتحس اCNمال وجسد يتم�U بالقوة والرشاقة وعقل يتم�U باألصالة والر

فعـــل ال! بيـــة بفعـــل الفـــالح الـــذي يقلــــع )11(و�ـــشبھ املفكـــر العر±ـــي Tســـالمي أبـــو حامـــد الغزاcـــ�
عـھ واملر±ـي `ـو الـذي ينقـي عقـل امل! ±ـي الشوك و�نقي النبـات مـن ة ليحـسن نkتـھ و ر �عـشاب الـضا زر

ة و�خــالق الــس�ئة و�غــرس مjا��ــا أفــضل غــراس ا�Nلــق و�دب والعلــم  روأخالقــھ مــن �فjــار الــضا
أى Cæرا أو نباتا "ليقو الغزا�c �� `ذا الصدد ). 12(واملعرفة ع، فjلما  راملر±ي aاملزارع الذي ير±ي الز ر

ا إGc أن ينمو و�! ±ـى، ليjـو أحـسن مـن غUـ ه، مضرا بال ع مرا جا، و�سقي الز ع قلعھ وطرحھ خا نز ر رر ر
ع يحتاج إGc املر±ي علمت أنھ ال بد للسلوك من مرشد مرب  ؤ�ة الغزا�c ). 13"(روإذا علمت أن الز رو

«ــ� وSTــساSي الــذي يتمثــل �ــ� ا ر الر MNــق و`نــا تنــدرج �ــ� ســياق#ا املثــا�c الــذي �عطــي �ولو�ــة ل�Cــ̀و
  واU�N  واCNمال 

جـــات "فال! بيـــة �ـــ� صـــيغ¥�ا املثاليـــة  رªـــ� الفعـــل الـــذي يمكـــن �طفـــال مـــن الوصـــو إcـــG أعHـــG د ل
ننــC¹#م وتjــامل#م املمكـــن، وªــ� \ـــسGÅ إcــG أن تحقـــق للطفــل مــا يجـــب عليــھ أن يjـــو �ــ� املـــستقبل 

وحيــــا تUن �ــــ� وال! بيــــة يجــــب أن \عــــد الطفــــل . ربوصــــفھ aائنــــا اجتماعيــــا بيولوجيــــا وأخالقيــــا و ورلــــضر
ـــا : وجــــوده ة �خــــر بوصــــفھ جــــسدا وكيانـ حــــا خالــــدة ب�نمــــا تتمثــــل الــــضر ىتتمثــــل �وcــــG �ــــ� aونــــھ ر ور و

«ــ� ). 14(ف�Uيائيــا يتعــرض للمــوت والفنــاء  ̀ــذا التعر�ــف �عطــي ل�Cانــب الر ووكمــا `ــو مبــUن `نــا فــإن 
  . أ`مية خاصة تt ز �� ثنايا التعر�ف

ك#ـايم �عة 9جتماعيـةو0تج(b مفوم ال
	بية وا��ا �� مناسك ال�  بتعر�فـھ ر الpـ^ يمثل#ـا دو
ـــــة او�ــــــة اجتماعيـ ــــصة النقــــــد . زالــــــش#U  لل! بيــــــة مــــــن  ــــن منــ ك#ــــــايم �ــــــ� \عر�فــــــھ لل! بيــــــة مــ ـــــق دو رو�نطلـ

aانط : السوسيولو�V للمف#وم التقليدي لل! يبة الذي يتجGH عند كثU  من املفكر�ن الالمعUن أمثال
)Kant :(ت U بــا ت ميــل )tch HerbarJohann Friedri( رaــانط، ̀و وعHـــStuart Mill .( G(ر، وســـ'يوا
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ك#ايم إGc ال! بية بوصف#ا  خالف أسالفھ ومعاصر�ھ جميعا جة �وGc ش�ئا"رينظر دو  راجتماعيا بالد
ا ".  ســا Wجيــال تxــشئة"وانطالقـا مــن ذلــك، �عرف#ــا بأ��ــ Wجيــال  ع(ــb الــسابقة راجتماعيــة تما

اسـة Wنظمـة وتحليـل الب�ـ� املعرفيـة و�� سياق آخر انطالقـا مـن ". الالحقة  رمالحظـة الوقـا�ع ود
كايم ال
	بية بأ�Kا  سـھ Wجيـال الراشـدة ع(ـW bجيـال ال�ـn الذي الفعل"ر�عرف دو ترشـد  لـم رتما

الف�Uيائيــة،  تنميــة اCNوانــب و�كمــن `ــدف ال! بيــة �ــ� ". مــن أجــل ا��يــاة 9جتماعيــة Vعــد وذلــك
ــا، وذلــك عHــGوالعقليـة، و�خالقيــة عنــد �طفــال الــذي يحــدده اCyتمــع الــسياqî^  النحــو  وتطو�̀ر

ة فقا للصو ربوصفھ كال متjامال، و الوسط £جتما�g ا�Nاص الذي ي<تf^ إليھ �طفال  �عل��ا الp^ و
  ". اCNديد  ت<شئة اجتماعية منCDية ل�Cيل ال! بية عملية"و~اختصار شديد . "

�ة ال! بيةنملاذا تjو : والسؤال الذي يطرح نفسھ `نا `و إ��ـا كـذلك "ذا�âـا؟  بحد ورعملية ضر
ك#ايم رألنھ كما ير دو  فـرد منـا، حيـث \عمـل ال! بيـة عHـG إيجـاد نـوع مـن يوجد aائنان �� داخل aل: ى

̀ـذين اCNانب �شjل إذ. التوافق بي��ما حياتنـا  الjـائنUن، والـذي يمثـل الفـردي ا�Nـاص بـذواتنا أحـد 
و ما  واملشاعر �فjار نظام من µخر ف#و أما. لjائن الفرديعليھ ا يمكن أن نطلق ال�ñصية، ̀و

 أو اCNماعـات ا�yتلفـة الpـ^ اCNماعـة حيـاة حياتنـا ال�ñـصية وإنمـا عـن والعادات الpـ^ ال \عtـ  عـن
اء اCNمعيـــة الدي<يـــة ن<تfــ^ إل¤�ـــا، مثــل العقائـــد µرو�خالقيـــة، والتقاليـــد القوميــة أو امل#نيـــة، و 

نـا يكمـن. être Social' L\ـشjل �ـ� مجموع#ـا الjـائن £جتمـا�g  والpـ^نـوع aانـت، املـش! كة مـن أي  ̀و
  . و\شكيلھ �� ��اية �مر عGH إعداد `ذا اCNانب £جتما�g العمل `دف ال! بية وغاي¥�ا أي ��

ة والثقافــة، فــاألخالق ªــ� الpــ^ \ــشjل �ــ�   رفقــدر STــسان أال يjــو إال حيوانــا مــن غUــ  اMNــضا ن
ادتھ الدا STسان  ال°�عة زتجاو \عطيھ إمjانية زتتجاو بھ حدود الرغبة؛ واللغة �ª الp^ خلية الp^رإ

 .التفكU  ىاMNسية ا�Nالصة وت<تقل بھ إGc مستو

ذا ك#ـايم الـسياق و��̀  ريقـو دو ت Mill ، وميـلKantإن `ـدف ال! بيـة، عنـد aـانط : "ل U بـا ر، ̀و
Hurbartكمـا عنـد سب<ـسر ، Spencer ،ء، تحقيـقnـو قبـل 3ـل �ـ�O ـات الفرديـة  نمـوالBمثـل للملW

جة من Oذه للنوع 8mسا8ي، والعمل ع(b إيصال ولكن Oذا ". الكمال املمكن رامللBات إ b أع(b د
ا��قيقة الواقعية، فالفلسفة الكالسيكية 3انت تتجاOل، دائما، النظر إ b  رالتصو ال يتفق مع

0ـة  Oـذهبـأن و0مكـن املالحظـة. زمـان ومBـان محـددين �ـ� الـواق¡� 8mـسان تنطلـق مـن مبـدأ  ؤالر
ىhعدو أن تكو سو نتاج اعتباطي لتأمل  ال �� تحديدOا لطبيعة 8mسان وأ�Kا التأمل ا�=الص ن

  . يفتقر إ b املنdeية

ـــة والنفعيــــة والعمليــــة  ــا الواقعيـ ~اعيــــة ت<ــــتظم ف¤�ــ روتنطلــــق ال°�عــــة الt غماتيــــة �ــــ� ال! بيــــة مــــن 
ه اCyتمع �مر�jيو\عد الt غماتية النمط ال!. )15 (واملادية ز بو الذي أفر وشعار ال! بية الt غماتية . ي

ـــل والتكيــــف مــــع اMNيــــاة £جتماعيــــة"\علــــم بــــأن \عمــــل "`ــــو  و�عــــرف . وغاي¥�ــــا ال! بيــــة مــــن أجــــل العمـ
ـــو ال! بيــــة بأ��ـــــا  يفيلــــسوف الt غماتيـــــة جـــــو ديــ تنظـــــيم مـــــستمر ل<=:ــــ	ة Oدفـــــھ توســـــيع محتواOـــــا "ن

ة عامــة ªــ� `ــذه الpــ^ \عــد الطفــل ل�Mيــاة وال! بيــة ع. )16("9جتمــا£� وhعميقــھ رنــد الt غمــاتيUن بــصو
إن . املتغU ة املتjاملة و�ª الp^ تمكن الطفل من مواج#ة احتياجات الب�ئة البيولوجية و£جتماعيـة

ىتثUـــ  قـــو الطفــــل وتحـــرض طاقاتـــھ ملواج#ـــة املواقــــف "يال! بيـــة عنـــد ديـــو ªـــ� `ــــذه الpـــ^ يمك��ـــا أن 
  .)17("£جتماعية والتكيف مع#ا
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yس أسم مـو  b)بية وع	
رو0ر أنصار ال��عة الوضعية �� ال ر إن  "Schilick Maurice شـليك ى
ال! بيـــة عمليـــة \عـــديل لـــدوافع الفـــرد، وخلـــق إSـــسان خUـــ  مـــن إSـــسان شـــر�ر، وªـــ� �ـــ� الوقـــت نفـــسھ 
عمليــــة إكــــساب الفــــرد دوافــــع جديــــدة، تــــؤدي إcــــG تنميــــة القــــيم املعرفيــــة، وإcــــG تحقيــــق ســــعادتھ �ــــ� 

ـم �عتقـدو . اCyتمع اسـية، ̀و نومن أ`م أ`داف ال! بية عند الوضعيUن `و برمجة عض املـواد الد ر
ن أن إكساب الفـرد دوافـع جديـدة ال  اسية و�ر وأن �`داف ال! بو�ة ي<ب�ø أن تقع ضمن املادة الد ر
ك أن مـــــن ضـــــمن  ســــة تـــــد ريتــــأ\ى إال بـــــاt�N ة اMNـــــسية املــــستمرة، كمـــــا �âـــــدف ال! بيــــة إcـــــG جعـــــل املد ر

  .)�â)18ا تحقيق سعادة الطالب وفق حرص اCyتمع عGH سلوaات معينة محسو~ة واجبا

نيـل  اد ال! بيـة اMNديثـة \عر�فـا لل! بيـة قوامـھ L. Fournel.رو�قدم املفكر الفرSـqØ^ فو : و أحـد ر
̀ـذا الـسياق  aــل : "لأن ال! بيـة ªـ� نتـاج تـأثU  الراشــدين �ـ� عمليـة نمـو �طفـال وســلوك#م، و�قـو �ـ� 

فقـــا لقوان�نـــھ ا�Nاصـــة، ولكـــن عنـــدما يتــدخل STـــسان �ـــ� توجيـــھ نمـــو الjائنـــات اMNيـــة ßــq^ء ينمـــو و
فإن Oذا الفعـل �ع�ـn  – و`ذا �شمل STسان واMNيوان والنبات -و\عديل سلوك#ا و�ؤثر �� تjو���ا 

ات محـددة وغايـات معلنـة.ال
	بية . ر فال! بية �ª الفعل STساSي الذي يوجھ نمـو aـائن مـا نحـو مـسا
  . )19(" مف#وم ال! بية �ستخدم اليوم غالبا إن لم يكن حصرا �� مجال اMNياة STسانيةولكن

~ـــو  لوحـــديثا �عـــرف املفكـــر الفرSـــqØ^ أوليفييـــھ  الفعـــل الـــذي " ال! بيـــة بأ��ـــا Olivier Reboulر
التــــــھ £جتماعيــــــة واCNماليــــــة  اتــــــھ العقليــــــة والنفــــــسية وم̀ؤ ـــــساSي أن يطــــــو قد ـــائن STـ ر�ــــــسمح للjـــ ر

 نتاج `ذا الفعل - أي ال! بية -وذلك من أجل تأكيد جو`ره STساSي ما أمكن ذلك، و�ª و�خالقية 
بأ��ــا جملــة العمليــات وTجــراءات الpــ^ تمكــن الطفـــل : لو�ــ� \عر�ــف أحــدث لر~ــو �عــرف ال! بيــة. )20(

�جيا من الوصو إGc الثقافة الp^ تمST �Uسان عن اMNيوان  لتد   .)21(ر

�ــ� الر ؤ�ــة املعاصــرة تتجHــG بوصــف#ا `ــذه العمليــة الpــ^ تقــوم عHــG أســاس فال! بيــة كمــا ت'بــدى 
العالقـــة اCNليـــة بـــUن STـــسان وعناصـــر الوجـــود، إ��ـــا `ـــذه العمليـــة الpـــ^ يـــتم بموج�úـــا التفاعـــل بـــUن 

̀ــــذا التفاعــــل ت'ــــشjل »�ــــصية STــــسان . STــــسان وSTــــسان و~ــــUن STــــسان والطبيعــــة و�ــــ� عمــــق 
فال! بيــة وفقــا . الــذي �غUــ  الطبيعــة يتغUــ  مع#ــا �ــ� آن واحــدفاإلSــسان . وتتحــدد ســماتھ وخصائــصھ

  . ل#ذا املع��ª o `ذه العالقة الشمولية الp^ يرتبط ف¤�ا STسان بالوجود والطبيعة واCyتمع

ت ميل روyع:	 جو س¦يوا �ة الشمولية لل! بية بتعر�فھ ل#ـا عHـG أ��ـا  ن جميـع مـا "ؤ عن `ذه الر
ن من أجلنا Vغية 9ق
	اب من كمال طبيعتنا، نقوم بھ من أجل أنفسنا، وما ي و�ª وقوم بھ ©خر

ر�� مف#وم#ا �وسع \شمل حµ opثار غU  املباشرة الp^ تحد��ا �� طبع STسان وملjاتھ أمو غايا�âا 
نو8ع�K« nا ©ثار ال�n ت
	كا القوانkن وأشBال ا��كم والفنو الصناعية بل وح�� : مباينة ملا ذكرنا

ادة 8mـــسان، 3املنـــاخ وال
	بـــة والوضـــع ا��(ـــ�ا��ـــوادث  رالطبيعيـــة املـــستقلة عـــن إ
و�ـــ� `ـــذا . )22 (

التعر�ف نجد أن مف#وم ال! بية يخرج من دائرتـھ الـضيقة والpـ^ \ع�ـ^ دائمـا تـأثU  الكبـار �ـ� الـصغار 
^fايa ة . روتأثU  الراشدين �� �جيال الpـ^ لـم ترشـد عـد حـسب التعبUـ  الـدو مـرة روOنـا يمكـن mشـا

يأخــر إ ـــb املفــوم الـــشمو � �dــو ديـــو ن ال
	بيـــة �ــ� ا��يـــاة نفــسا و�ـــ� ل�ـــست "ى الــذي يـــر بــأن ى
ّإعـــدادا ��يـــاة املـــستقبل وأن ال
	بيـــة hـــستمر مـــادام 8mـــسان حيـــا وال تتوقـــف ألن ا�dتمـــع دائـــم 

�ـــة الــــشمولية إذ يـــر بأ. )23( "رالتغkـــ	 والتطـــو ̀ـــذه الر �ــــ� ال! بيـــة عــــن  ســـو  ىوال يخــــرج مف#ـــوم ر ؤ ��ــــا و
�ة أيضا �� \عر�ف ج ف نيللر الذي يفيـد ". عملية تمتد من امل#د إGc ال�Mد" ذه الر بـأن "ؤوتتجسد̀ 

تــھ  ا الواســع \ــشU  إcــG أي فعــل أو خtــ ة ل#ــا أثــر �ــ� صــياغة عقــل الفــرد وخلقــھ أو قد رال! بيــة بمعنا`ــ
عt  حياتنا ابتداء من اCNسمية، وال! بية ¶�ذا املع�o ال ت<تû^ عT GHطالق، فنحن نتعلم من اt�N ة 

  .)24("قراءة الكتب حop ال! حال خارج البالد 

Mill, John Stuart (1806-
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ســو، أن ال
	بيــة �ــ� ا��يــاة،  أســم جـان جــاك ر  bويـر أنــصار ال��عــة الطبيعيــة، وع(ــ ر وأ��ــا ى
 �Å8ـــسانســm ـــ��الطاقـــات الطبيعيـــة ا��يو0ـــة  	ـــkـــ^ تؤصـــل �ـــ� .مـــستمر لتفجpـــ� `ـــذه الª وال! بيـــة 

�ــــة بقولــــھ املــــش#وSTــــسان £نطالقــــات الطبيعيــــة لو ســــو عــــن `ــــذه الر رجــــوده وحركتــــھ، و�عtــــ  ر ؤ : و
سو يطلـق مف#ـوم ال! بيـة الـسلبية و�نـادي بـھ ". دعوا الطفولة تن�¹ �� �طفال" فقا ل#ذا فإن ر وو و

ات الطفل وميولھ  ر�� ال! بية، وال! بية السلبية ال \ع�^ نفيا لل! بية بل \ع�^ تر~ية جديدة \سمح لقد
ن¥�ــا بمف#ــوم ال! بيــة Tيجابيــة الpــ^ \ع�ــ^ التــدخل و�مكــن أن. بــاالنطالق ر نف#ــم ال! بيــة الــسلبية بمقا

ــا تــــدخل مبكــــر وCüــــUن يــــؤدي إcــــG اســــتالب  مبكــــرا وقبــــل �وان �ــــ� \ــــشكيل اســــتعدادات الطفــــل إ��ــ
لوعHـG خـالف ذلـك فـإن ال! بيـة الـسلبية ªـ� `ـذه الpـ^ \ـسمح مليـو الطفـل . STسان و\عـديل طبيعتـھ

اتـھ الطبيعــة  بــاالنطالق دونمـا تــدخل الراشــدين الـذي يــؤدي إcــG \ـشو�ھ طبيعــة الطفــل وتــدمU  روقد
  . 25إمjانياتھ الطبيعية ا�Nالقة

ـــة ينطلــــق  ̀ــــذا املنــــوال الطبيÅــــ� لل! بيـ  GــــHــــستالوتزوعV يــــك	�O ــــانOــــسر جوyياملر±ــــي السو  ي
ن ال! بية اMNقة إ"لإذ يقو معرفا ¶�ا "ىالنمو املتناسق لjل قو الفرد النفسية : "ليعرف ال! بية بأ��ا

ـــذه الــCñرة اســت<ب'ت مـــن  �ــة، ̀و املثمــرة تتمثــل أمــامي كـــCñرة تــم غرســ#ا عHــG مقر~ـــة مــن ميــاه جا
َ ْ
ِ

ُ
ر

ة صـــغU ة مدفونـــة �ـــ� الطfـــ^، وSTـــسان �ـــشبھ `ـــذه الـــCñرة ة حيـــث . ربـــذ روالطفـــل �ـــشبھ تلـــك البـــذ
ي بية عند ستالوتز فال!). 26(ىباشتمالھ عGH مختلف امللjات والقو STسانية الp^ تنمو فيما عد 

ـــا  ـــة CNميــــــع قــــــو STــــــسان وملjاتــــــھ نمــــــوا طبيعيـــ ـــو وتنميـــ ــــ� عمليــــــة نمـــ واملر±ــــــي، كمــــــا �عتقــــــد ). 27(ىªــ
ح اMNيـــاة، بـــل تكمـــن -يــستالوتز  و لـــ�س `ـــو الـــذي �غـــرس قـــو جديـــدة �ــ� STـــسان أو يـــنفخ فيـــھ ر ى

جيـــة الpـــ^ تقــف �ـــ� طر�ـــق النمـــو الطبيÅـــ� عنـــد الـــة القـــو ا�Nا رم#متــھ �ساســـية �ـــ� إ ـــذه .  الفـــردىز ̀و
ىالقو يجب أن \ستمد جو`ر وجود`ا من القو الداخلية   . ى

نيــھ أوkjــ	  عــددا كبkــ	ا مــن التعر0فــات �عرفــا بأ�Kـــا ) René Hubert(وو±عــد أن �ــستعرض ر
اشد �� " ادتھ 3ائن إ8سا8ي �� 3ائن إ8سا8ي آخر، و�� الغالب  رجملة Wفعال و©ثار ال�n يحدKµا بإ ر

نغايــة قوامــا أن نكــو لــدى الBــائن الــصغk	 اســتعدادات منوعــة تقابــل صــغk	، وال�ــn تتجــھ نحــو 
رالغايات ال�n �عد لا حkن يبلغ طو الن·¶  ّ")28(.  

و0خلـــص أوkjـــ	 إ ــــb أن جميـــع التعر0فـــات تركــــز ع(ـــb خصيـــصة أساســــية أ�Kـــا جميعـــا hعت:ــــ	 
اشد �� صغk	، أو جيل  سھ بوجھ خاص  سھ 3ائن �� 3ائن آخر و0ما رال
	بية فعال يما ر بلغ الن·¶ ر

وجميعــا يقــر أن ال
	بيــة لفعــل موجــھ نحـــو �ــ� ا�dيــل النا�ــ�« الالحــق، أو ب�ئــة طبعيــة �ــ� إ8ــسان 
ذا �ع�^ أن . )O )29دف نما�ي يxب¼� بلوغھ فاإلSـسان . مف#وم ال! بيـة مف#ـوم اMNيـاة و�تjامـل معـھ̀و

سـو، وال! بيـة ªـ� اMNيـاة مبتـدأ  كينونـة ت'ـشjل مـن امل#ـد إcـG ال�Mـد كمـا يقـو ر
ً

و وخtـ ا، وªـ� البوتقـة ل
ً

�ة الp^ تجعل مـن STـسان إSـسانا كمـا يـر aـانط. الp^ ي'شjل ف¤�ا STسان ح اMNضا ىإ��ا الر ر إ��ـا . و
ع وجـود بالفعـل كمـا �عتقـد  ع وجـود بـالقوة إcـG مـشر وباختصار تلك الp^ ت<تقل باإلSـسان مـن مـشر و

  . ي`°  بيU ون

  :  �� مفوم ال
	بية الطبيعية-4

ف عليـــھ منCDيـــا أنـــھ عنـــدما نر�ـــد أن نف#ـــم ظـــا`رة مـــا يجـــب علينـــا العـــودة إcـــG  إنـــھ ملـــن املتعـــ را
�خيـة �ساسـية ما�âـا التا رأصول#ا �وcـG وأر و�الحـظ �ـ� `ـذا الـسياق أن معظـم البـاحثUن �ـ� مجـال . و

مـن عمـق املــساOمة نال! بيـة الب�ئـة �غفلـو عــن أن البـدايات �وcـG ملف#ــوم ال! بيـة الطبيعيـة تنطلــق 
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وتتمثـل ج#ـود ابـن طفيـل تجليـا �ـ� . ن �ـ� القـر الثـاSي عـشر30 الرائدة البـن طفيـل Wندلـ��nالفكر0ة
ً

و�ـ� . الp^ وصفت بأ��ا قصة �� فلسفة وفلسفة �ـ� قـصة"«� بن يقظان "قصتھ الفلسفية الش#U ة 
ر`ــذه القــصة الفلــسفية ي'نــاو ابــن طفيــل دو الطبيعيــة �ــ� عمليــة بنــاء STــسان، ودو STــسان �ــ�  ر ل

ه ليجـد نفـسھ �ـ� أحـضان ظبيـة " ّ«ـ�"فــ . 31اعل ا�Nالق مع الطبيعيةالتف رالطفـل الـذي تقـوده أقـدا
ــا وعطا��ــا،   ̀Uز�ــرة النائيــة مــستوحيا جمال#ــا وخCNش و�نمــو �ــ� ا�عHــG اCNز�ــرة \غذيــھ و\ع�ــo بــھ ليعــ

ً

وح عظيمــة ــو �ــ� كنــف `ــذه اCNز�ــرة و�ــ� أحــضان طبيع¥�ــا ي'ــشjل إSــسانا يتمUــ� بخلــق كبUــ  و . 32ر̀و
ــا أصـيال �ـ� STــسان الـذي �عـ�ش ف¤�ــا و  ̀Uخ GـHـ ة يتجUامل#ـا تــدو لتؤكـد بـأن الطبيعيــة خjرالقـصة ب

و�تعـا�ش مع#ــا، و�jــاد �مــر ال يتوقـف عنــد حــدود \ــشكيل اCNمــال واU�Nـ  �ــ� الــنفس STــسانية بــل 
فاعلھ يصU  �� ت" ّ«� بن يقظان"فبطل القصة . يتعدى ذلك إGc عملية بناء STسان فكر�ا وفلسفيا

ك قــصة  ك املعــاSي و�فقــھ الــدالالت و�ــد ــا فيلــسوفا يــد  ̀Uمالــھ وخCN رمــع الطبيعيــة و�ــ� اســ'يحائھ ر
  . 33ا�Nلق و�فقھ أسرار اMNياة والطبيعية

�ـــã أيــــن طفيـــل �ندلـــqØ^ �ــــ� `ـــذه القـــصة مف#ــــوم ال! بيـــة الطبيعيـــة وأكــــد �ـــ� مختلــــف  رلقـــد 
فس STسان فالطبيعة خU  معلم لإلSـسان، جوان�úا البعد الفلسفي ملف#وم الطبيعية وتجلياتھ �� ن

 Gcالطبيعة نموا خالقا سليما تتأصل فيھ محبة الطبيعة واح! ام#ا و�رنو إ oq³سان ينمو بمقتSTو
  . تكر�م#ا واMyافظة عل¤�ا

سو بنظر�تھ الطبيعة �� القر الثامن عـشر ل�ـشjل منطلـق aـل  نوعGH �ثر يأ\ي جان جاك ر و
ســـو �عـــد بحـــق مؤســس ال! بيـــة الطبيعيـــة �ـــ� القـــر تفكUــ  طبيÅـــ� الحـــق، وكمـــا  نأشـــرنا أعــاله فـــإن ر و

`ا عــن ابــن طفيــل  رالثــامن عــشر، وقــد اســتطاع أن يولــد فلــسفة تر~و�ــة طبيعيــة جديــدة نجــد جــذو
̀ـذا املف#ـوم اتھ إGc أعاد عـصر�ة جديـدة �ـ�  سوا يأخذنا �� تصو رولكن ر سـو . و ف أن ر وومـن املعـر و

�تھ الفلسفية `ذه ��  ؤقد طو ر   . 34كتابھ إميل أو ال! بيةر

جاع جذو ال
	بية البي�ية إ b القر الثا8ي عند ابن طفيل �� نظر0تـھ عـن ال
	بيـة  نو0مكن إ ر ر
ن إ ــb القــر الثــامن عــشر الــذي شــBل مخــاض والدة  نالطبيعيــة، ومــن ثــم نxتقــل Vعــد خمــسة قــر و

سو ) ال
	بية الب�ئة(=ال
	بية الطبيعية  	بية �ـ� الطبيعـة ع(ـb نظر0تھ �� ال
35ووذلك عندما قدم ر
ســـــو عنــــد  ة، وع(ـــــb أثــــر ر ـــا ســـــبقت mشــــا والطبيعيــــة مـــــن أجــــل الطبيعـــــة كمـ جـــــاء عــــالم الطبيعـــــة ر

 �Uيالسو�ــسر لــو�س أغاســ)Louis Agassiz (36 ســو ومــن قبلــھ نظر�ــة ابــن طفيــل �ــ� �ــة ر و ليؤكــد ر ؤ
اســـة �ـــ� الطبيعـــة وال'ـــ. ال! بيـــة الطبيعيـــة شjل �ـــ� رومـــا �عـــرف عـــن أغاســـU  أن شـــدد عHـــG أ`ميـــة الد

أحـــضا��ا وتمثــــل دالال�âـــا ومعان¤�ــــا و~وصـــفھ عــــالم أحيـــاء لــــم تكـــن لــــھ نظر�ـــة �ــــ� ال! بيـــة ولكنــــھ aــــان 
نو~وصفھ أستاذ جامعيا يؤكد و��� باستمرار عGH أ`مية حمايـة الطبيعـة و�ـدعو طالبـھ إcـG أن يjـو 

   .أنصار للطبيعة وال! بية الp^ تقوم عGH تقدير ما تكتنفھ الطبيعة من حياة وجمال

يوaان يجب علينا أن ن<تظر املفكر ال! بو ستالوتز الذي جـاء ليحمـل  Pestalozzi. H.J (37 (ي
~ھ ال! بو�ة سھ وتجا سو �� ال! بية الطبيعية فكر�ا و�قوم بتطبيق#ا عمليا �� مدا راية ر ر وفيما عد . ور

  . ية حop يومنا `ذاأصبحت ال! بية الطبيعية منCDا تر~و�ا ينادي بھ أنصار اMNركة الطبيعية �� ال! ب

رولم تتوقف حركة ال! بية الطبيعية عن النمو والتطو عt  الزمن، ومن الصعب عGH الباحث 
سـو و±ـستالوتز قـد امتـد �ـ� مختلـف  يأن يتحر أعاد `ذه التوج#ـات فممـا ال شـك فيـھ أن تـأثU  ر وى

يعيـــة عنوانـــا لjـــل التوج#ـــات ال! بو�ـــة اMNديثـــة برم¥�ـــا و\غلغـــل �ـــ� مـــضامي��ا وأصـــبحت ال! بيـــة الطب
أشjال ال! بية اMNديثة اMNرة، وذلك ألن مف#وم الطبيعية قد أصبح قر�نا ملف#وم اMNر�ة وأصال من 

~مـا لـم \ـش#د تطـو�را . أصولھ الفلسفية اMNيو�ة سـو  رو�مكن املالحظـة �ـ� `ـذا الـسياق أن نظر�ـة ر و
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ات �دبيـة والفكر�ـة املتنوعـة ومع ذلك يمكن أن نالحظ استمرار الكتابـ. ل#ا تر~و�ا وا Mا أو ممكنا
ات  `ا الكبUـــ  �ـــ� مختلـــف التـــصو ات حـــضو ســـو الطبيعيـــة و\عـــز مـــسا رالpـــ^ ت'نـــاغم مـــع نظر�ـــة ر ر ز رو

و�مكننـــا ت'بـــع عــــدد `ائـــل مـــن الكتــــب الفكر�ـــة و�دبيـــة الpــــ^ . �دبيـــة وال! بو�ـــة القديمـــة واملعاصــــرة
ة  `ا اMNيو�ةورتواترت ضمن مسار التأكيد عGH أ`مية الب�ئة الطبيعية وضر   . راMyافظة عGH مصاد

 U#الـف والــدو إيمرسـو الــش نو�ـشار �ــ� `ـذا الــسياق إcـG مقــال   ) Ralph Waldo Emerson(ر
ــو املقــال الــذي ي'نــاو فيــھ . �1836ــ� عــام  38)الطبيعــة( العالقــة الفلــسفية القائمــة بــUن النـــاس ل̀و

لجتماعيــة حـــو الطبيعيـــة لوالعــالم الطبيÅـــ�، و�حــاو مـــن خاللــھ أن ير�ـــã معـــالم فلــسفة تر~و�ـــة وا
نـة بـUن . ومآال�âـا الوجوديـة زو\عـد `ـذه املقالـة مـن أقـدم �عمـال �ـ� مجـال البحـث عـن العالقـة املتوا

ح STـسانية فيقــو. يSTـسان ومحيطـھ اMNيــو لو�tـ ز إيمرســو أ`ميـة العالقـة بــUن الطبيعـة والــر : ون
ح الjل �� STسان، نحن Sع�ش �� \عاقب، �� تقسيم، �� أجزاء، �� جز�ئات، الوقت " ونفسھ `و الر

ىنحـــن نـــر العـــالم قطعـــة قطعـــة، aالـــشمس والقمـــر واMNيـــوان والـــCñرة؛ ولكـــن الjـــل ل#ـــذه �جـــزاء 
ح   . 39"واملض�ئة �ª الر

و رو�طالعنـا كتـب `°ـ  ديفيـد ثـو  أو العـ�ش �ـ� ) Walden(والـدن) Henry David Thoreau (ي
�ــ� aــوخ صــغU  بنــاه �ــ� والــدن بونــد بــالقرب مــن وقــد وثــق العــ�ش ملــدة عــامUن . 1854الغابــة �ــ� عــام 

د، ماسا\ــشوس'س «ــ� بــن (وتــذكرنا `ــذه القــصة بقــصة ابــن طفيــل �ــ� . ) Massachusetts(رaونjــو
د �� أحد نصوص `ذا . لالp^ ي'ناو ف¤�ا `ذا التفاعل ا�Nالق بUن STسان والطبيعية) يقظان روقد و

ذ`بـــت إcـــG الغابـــة ألن�ـــ^ كنـــت "ان والطبيعـــةالكتــاب `ـــذا الوصـــف للعالقـــة الفلـــسفية مـــا بـــUن STــس
غب �� أن أع�ش ف¤�ا، وأن أواجھ فقط اMNقـائق �ساسـية ل�Mيـاة، ألر مـا إذا كنـت أسـتطيع أن  ىأ ر

دت أن أع�ش عمـق وأتفاعـل مـع aـل Sـسائم اMNيـاة(....) أ\علم ما يجب أن أعلمھ  و�تـ�¹ مـن . 40"رأ
ـــG الطبيعــــة بوصــــف#ا و ينظــــر إcـ ة عHــــG \علــــيم STــــسان رخــــالل `ــــذا الــــنص أن ثــــو ــة تر~و�ــــة قــــاد ر طاقــ

  . وتمكينھ من ف#م نفسھ والعالم الذي يكتنفھ �� سياق عالقة جدلية بUن STسان والطبيعة

ش ج بU ك°ــ� مــا ر وقــد تــواترت مثــل `ــذه الكتابــات عــن الطبيعيــة إذ يطالعنــا جــو )  Georgeر
) Perkins Marsh سان والطبيعة( بكتابھ ��1864 عامST-d NatureMan an ( و`و كتاب يتضمن 
الة الغابات والت�Mرال   . زدعوة إGc حماية الطبيعية والتحذير من إ

ومــــن ثـــــم تقـــــاطرت �عمــــال الفلـــــسفية والـــــسوسيولوجية و�دبيـــــة الpــــ^ تحـــــض عHـــــG التفاعـــــل 
اســـة و�لtـــ  جاكمـــان : ا�Nـــالق بـــUن STـــسان والطبيعـــة وم��ـــا اســـة ) Wilbur Jackman(رد رعنـــوان د

اسة الطبيعية �� عام ) Nature Study(الطبيعية    . 1891رالp^ شjلت منطلقا MNركة د

اسة الطبيعة1908و�� عام  )  The American Society forر تم تأس�س اCNمعية �مر�كية لد
)the Study of Natureـ�Hي `ايـد بي\ tن ليUوقد ع ،) Liberty Hyde Bailey (س ل#ـا�ئـ رأو  ومـن ثـم . ل

¥�ا م ئاسـ  GـHن مثـلر\عاقـب ع� د aومـستوك : زفكـر�ن بـار ) Anna Botsford Comstock(رآنـا بو\ـسفو
ي بي! سو ) Edwin Y Till(وإدو�ن واي تيل  وجر تو نو ر  ). Roger Tory Peterson(ر

  :  من ال
	بية الطبيعية إ b ال
	بية الب�ئة-5

`ـــذه للــم يكـــن عرضــنا ل#ـــذه التوج#ــات الفلـــسفية �ــ� تنـــاو مف#ــوم ال! بيـــة عب�يــا ففـــي طبقــات 
ات تكمـن بـصمات التنميـة والب�ئـة �ـ� مف#ـوم ال! بيـة ى والتـصو رالـر فال! بيـة كمـا الحظنـا �ـ� أغلـب . ؤ
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ــــة فـــــاعال �ـــــ� تطـــــو�ر الjـــــائن  ا تنمو�ـــــا حيـــــث تjـــــو ال! بيـ نالتوج#ـــــات الفلـــــسفية ال! بو�ـــــة تأخـــــذ مـــــسا ر
اتھ إGc اMNدود القصو املمكنة ىSTساSي وتنمية قد فكر�ة الp^ فاإلSسان �� مختلف السياقات ال. ر

س فعلــھ �ــ� STــسان  رقــدمنا`ا حــو مف#ــوم ال! بيــة �ــشjل مــادة لل! بيــة وال! بيــة Sــشاط إSــساSي يمــا ل
ـذا مـن ج#ـة العالقـة بـUن ال! بيـة والتنميـة أمـا مـن ج#ـة العالقـة بـUن ال! بيـة . بوصـفھ aائنـا طبيعيـا،̀ 

  . و~Uن الب�ئة فإن `ذه العالقة تبدو أك¼  وضوحا

ر�فــات الpــ^ قــدمنا`ا لل! بيــة، والســيما \عر�فــات ال! بيــة الطبيعيــة، أن لقــد الحظنــا خــالل التع
س تــأثU ه �ـــ� الطبيعـــة مـــرة و�ــ� STـــسان بوصـــفھ امتـــدادا للطبيعــة مـــرة ثانيـــة ولـــو . رال! بيــة فعـــل يمـــا

سو للطبيعية لوجدنا بوضوح أن الطبيعية �ª الفاعل �� ال! بية، وأن STسان `و  وأخذنا مف#وم ر
ســو إال �ـــ� التفاعـــل STــساSي مـــع الطبيعـــة ومـــن املنفعــل ف¤�ـــا،  وفال! بيـــة اMNقــة ال تjـــو كمـــا يـــر ر ى ن

الب�ئــة الpــ^ يحيــا ف¤�ــا و�عــ�ش مــن : والطبيعــة `نــا ªــ� اMyــيط الــذي ي<ــشأ فيــھ STــسان، أي. خالل#ــا
ونالحظ �� `ذا السياق أن أغلب التعر�فات الp^ سقنا`ا تؤكد وجود `ذا التفاعل العميق . خU ا�âا

ا بـــUن الطبيعــــة وSTـــسان، فاإلSــــسان ينمـــو �ــــ� الطبيعـــة و�'ـــشjل مــــن خالل#ـــا و�ــــؤثر ف¤�ـــا أيــــضا فيمـــ
  . بوصفھ جزءا م��ا ضمن عالقة جدلية ال تنقطع حبال#ا

 وغ�ــ^ عــن البيــان أن مف#ــوم ال! بيــة الطبيعيــة الــذي تناولنــاه عنــد ممثHــ� ال°�عــة الطبيعيــة �ــ� 
ت وغÙ (ال! بية  U با سو و±ستالوتز ̀و رر ي �شjل اCNذر اMNقيقي ملما نطلق عليھ اليـوم بال! بيـة ) مو
 و`نـــا يجـــب أن نأخـــذ عـــUن £عتبـــار أن فالطبيعـــة hع�ـــn الب�ئـــة ا��يو0ـــة ال�ـــn 8عـــ�ش فKQـــا. البيAيـــة

رمف#وم الب�ئة `و مف#وم الطبيعة عينھ عد أن تطو ل�شتمل عGH الب�ئة £جتماعية والثقافية وaل 
نا أن نأخذ عUن £عتبار أن مف#وم الطبيعية �شjل النواة �ساسية و�بقى علي. ما يحيط باإلSسان

لوOنـــا يمكـــن القـــو بـــأن . ملف#ـــوم الب�ئـــة الـــذي امتـــد ليأخـــذ أعـــادا جديـــدة �ـــ� توظيفنـــا املعاصـــر لـــھ
الطبيعــة ال�ـــn تحــيط بنــا والثقافــة 9جتماعيـــة : مفــوم الب�ئــة �ــشتمل ع(ـــb عنــصر0ن أساســيkن

 للتأكيـــد أن الطبيعيـــة \ـــشjل موضـــوع ال! بيـــة الب�ئـــة وحماي¥�ـــا \ـــشjل وSعـــود `نـــا. ال�ـــn 8عـــ�ش فKQـــا
نات £ستدامة اMNيو�ة . زال#دف الرئ�س ل#ذه ال! بية الp^ ترنو إGc اMyافظ عGH الطبيعية ضمن توا

فال! بية البيAية �� ��اية املطاف a �ªل الفعاليات STسانية الp^ توظف �ـ� عمليـة حمايـة الطبيعـة 
`ا الطبيعيـةوتطـو�ر مناب ن، وªـ� �ـ� ��ايـة املطـاف �âـدف إcـG تحقيـق التـواز الطبيÅـ� بــUن .ر¥�ـا ومـصاد

د`ا اMNيو�ة `ا وتجليا�âا وموا رSTسان والطبيعية الp^ �ع�ش ف¤�ا بمصاد   . ر

و~نـــاء عHـــG `ـــذه املنCDيـــة يمكننـــا £ســـت<تاج أن مف#ـــوم ال! بيـــة الب�ئـــة �ـــشjل امتـــدادا طبيعيـــا 
ة ع امـــة وتطــــو�را معاصـــرا ملف#ـــوم ال! بيـــة الطبيعيــــة يقـــوم عHـــG مبـــدا £حتــــواء رملف#ـــوم ال! بيـــة بـــصو

وتبـUن املالحظـات املنCDيـة أيـضا أن مف#ـوم الب�ئـة `ـو تطـو�ر جديـد . والتطو�ر عGH نحو ا�Nـصوص
وعGH `ذا . ملف#وم الطبيعية الذي جاء ل�شتمل عGH الب�ئة الثقافية و£جتماعية للمجتمع STساSي

  . تقال من مف#وم ال! بية الطبيعية إGc مف#وم ال! بية البيAيةالنحو حدث £ن

ة إGc مرحلتUن فاصلتUن �ـ� تطـو مف#ـوم ال! بيـة الب�ئـة، �ـ�  روال بد لنا �� `ذا السياق من Tشا ر
ن �ــستخدمو مف#ــوم ال! بيــة الطبيعيـــة و نالبدايــة aــان املفكــر ذلــك �ــ� الوقــت الــذي لــم يكــن فKQـــا و

د الطبيعية والسيما �� القر الثامن 8mسان �شBل Ktديدا حقيق نا وا��ا ضد الطبيعة واملوا ر
ة صــناعية 3ــال�n عرفناOــا �ــ� النــصف الثــا8ي مــن القــر التاســع  نعــشر، حيــث لــم تكــن Oنــاك ثــو ر

 وaانت ال! بية الطبيعية \ع�^ �� الغالب اح! ام الطبيعة واستجواب معان¤�ـا وتقـدير مjان¥�ـا، .عشر
حيــا ونفــسيا وأخالقيــاظيف#ــا �ــ� صــقل ومـن ثــم £ســتفادة م��ــا وتو وOــذا �ع�ــn أن ال
	كkــ� . والفـرد ر
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3ــــان ع(ــــb الـــــتعلم مــــن الطبيعـــــة و9ســــتفادة مـــــن صــــفاKÃا ونقاKÃــــا ا�=kـــــ	 �ــــ� تأكيـــــد خkــــ	 8mـــــسان 
   .وصفائھ

ة  ر و�� املرحلة الثانية تطو مف#وم ال! بية الطبيعية إGc مف#وم ال! بية البيAيـة �ـ� مع!ـ ك الثـو ر
�ـة - 1850وGc الp^ بدأت �� عام الصناعية � ة الp^ انطلقـت مـن اك'ـشاف الطاقـة البخا ر و�ª الثو ر

ة تدمU ا كبU ا ��  ، وقد أحدثت `ذه الثو `ا عGH الفحم شjليھ اC�Nر والCñر رالp^ \عتمد بدو ي ي ر
ا بــــالتلوث املــــستمر الــــذي مــــا انفــــك ت!�ايــــد بقــــوة   ̀Uاســــت°�اف#ا وتــــدم GــــHيــــاة وعملــــت عMNالطبيعــــة وا

�خ حop ال�Mظة`ندس   . رية متضاعفة منذ ذلك التا

ا خطU ا ��  روقد لعبت �حداث البيAية والسياسية والسيما اMNر~Uن العاملية �وGc والثانية دو
إ b والدة مفوم ال
	بية البي�ية بديال ملفوم عملية تلوث الب�ئة وتدمU  مصادر اMNياة، وأدى ذلك 

ا لھ ض   . لمن صk	ورة التحو ا�dديد �� العالقة بkن الب�ئة و8mسانرال
	بية الطبيعية أو استمرا

 Gcبية الطبيعية – ففي املرحلة �و	
 aان ال#دف أن يـتعلم STـسان مـن الطبيعيـة -مرحلة ال
متھ الوجودية تباطا بأر واU�N ة �م املعطاءة وأن يصقل نفسھ ف¤�ا ا   . ر

ك �ــ� وقــت  عنــدما بــدأ STــسان يــدمر ال- و�ــ� املرحلــة الثانيــة رطبيعيــة و�ن¥�ــك حرم¥�ــا بــدأ يــد
متأخر مخاطر `ذا التدمU ، فوجد نفسھ �� مواج#ة مصU ية مع تحديات التلوث البي_^، وقد أدت 

الب�ئـــة الـــذي ينـــادي بوقـــف £عتـــداء STـــساSي املـــدمر عHـــG مفـــوم ال
	بيـــة `ـــذه املواج#ـــة إcـــG توليـــد 
ا ل�Mيــــــ ــــى مـــــسألة حمايــــــة الطبيعــــــة . اة والوجـــــودرالطبيعيـــــة واح! ام#ــــــا واMyافظـــــة عل¤�ــــــا مـــــصد وتبقــ

`ا اMNيو�ـــة اCNــذر املــش! ك للمف#ــومUن ال! بيـــة الطبيعيــة وال! يبــة البيAيـــة، : رواMyافظــة عHــG مــصاد
ا والنظــر إل¤�ــا بوصــف#ا اMNاضــن  فكال`مــا �äــدفان إcــG العمــل عHــG حفــظ الطبيعــة وحماي¥�ــا وتقــدي̀ر

والوا ـ� أن الطبيعيـة بوصـف#ا قـوة . من جـزء ف¤�ـانالوجودي لإلSسان الذي ال يمكن أن يjو أك¼  
حيو�ــة ªــ� ال#ــدف �ســof �ــ� املف#ــومUن فكال`مــا ال! بيــة البيAيــة وال! يبــة الطبيعيــة يتحرaــان ضــمن 

  . فعالية �âدف إGc حماية الطبيعية والتعلم ف¤�ا وم��ا وإل¤�ا

، Vعـد 8ــشر "الطبيعـة"بBلمـة " الب�ئـة"ّوyـشار �ـ� Oـذا الـسياق إ ـb أنـھ قـد تــم اسـ¦بدال 3لمـة 
م . 1987 �ـــــ� عـــــام Brundtlandتقر0ــــر  واضـــــعو `ـــــذا التقر�ــــر بمف#ـــــوم الب�ئـــــة كـــــال مـــــن الب�ئـــــة وو0ـــــر

ً

وضــمن `ــذا الــسياق اقتــoq³ . الطبيعيـة واملjونــات £جتماعيــة و£قتــصادية والثقافيــة �ـ� آن واحــد
و�ــــ� صــــيغة ترjو0ــــة hغيkــــ	 مفــــوم ال
	بيــــة الطبيعيــــة إ ــــb مفــــوم ال
	بيــــة البي�يــــة `ــــذا £ســــ'بدال 

ـــافة إ ــــb الب�ئــــة الطبيعيـــــة وقــــد تــــواتر الحقـــــا . جديــــدة امتــــدت ل¦ـــــشمل الب�ئــــة 9جتماعيــــة باإلضــ
  . 9ستخدام الرسnÍ ملفوم الب�ئة وال
	بية الب�ئة �� مختلف ا��افل الدولية

�C0 ملفوم ال
	بية البي�ية-6   : ر السياق التا

ة ال! بية البيAيةمن الصعو~ة بمjان تحديد ال�Mظة واملjان ال لو�حاو . رذي انطلقت ف¤�ا شرا
ة عHـG ضـبط البـدايات اMNقيقيـة لـوالدة  ا�âم حـو نقطـة البدايـة دو القـد رالباحثو تقديم تـصو ن ل رن

�خيــة الpـ^ \ــشjل Tطـار الزم�ــ^ . `ـذا املف#ـوم رو�مكــن لنـا �ــ� `ـذا الــسياق أن Sـستعرض الف!ـ ات التا
 Kirk. John J(41(نل حـدد`ا عـالم الب�ئـة �مر�jـي جـو كUـ ك MNركة ال! بية البيAية، و�ª ثالثة مراح

�cالنحو التا GHع :  

 6-1- nÏ1890 -1860 - مرحلة يقظة الو£� البي :  



 التأصيل البيداغوجي لمفهوم التربية البيئية
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وقـــد حملـــت `ـــذه املرحلــــة . لشـــjلت `ـــذه املرحلـــة املنـــاخ �و لال`تمـــام بالب�ئـــة والـــو�g البي_ـــ^
. النـاس بأ`ميـة الب�ئـة و~مـشكال�âاطاعا فلسفيا ل<شاط عـض املفكـر�ن الـذين حـاولوا إيقـاظ وgـ� 

ىواقتــصت `ــذه التوعيــة عــدا فلــسفيا يــر أن STــسان لــ�س aائنــا وحيــدا وفر�ــدا �ــسمو عHــG جميــع 
نالعناصر الp^ تتjو م��ا أنظمة الjائنات اMNية وغU  اMNية وإنما `و جزء ال يتجزأ من نظام الjو  ن

س مخوال أخالقيا للعبث بمjونات الطبيعية ومن `ذا املنطلق فإن STسان ل�. و\شكيالتھ اMNيو�ة
ا يجــــب عليــــھ أن يح!ــــ م  `ا اMNيو�ــــة، و~وصــــفة ي<تfــــ^ إcــــG الطبيعيــــة و�ــــشjل أحــــد عناصــــ̀ر رومــــصاد
يالكيــان اMNيــو القــائم ف¤�ــا بوصــفھ �ــشjل الــوطن الــذي ي<تfــ^ إليــھ، و`ــذا �ع�ــ^ أنــھ لــ�س مــن حــق 

ة ل��طـر ألنـھ بـذلك �äـدم أسـس اMNيـاة STسان أبدا أن �عرض الjائنـات اMNيـة والعـضو�ة والنباتيـ
  . 42. الp^ ي<تf^ إل¤�ا

لشـــjلت عـــض �عمـــال �يتو~يـــة حـــو الطبيعيـــة صـــرخة مدو�ـــة اســـتطاعت أن تـــوقظ الـــرأي 
نإليمرســــو ) Nature(وتبـــدأ `ــــذه الــــصرخة بكتــــاب الطبيعيــــة . لالعـــام العــــالf^ حــــو الب�ئــــة وقــــضايا

)Ralph Waldo Emerson ( ا بكتـــا�1836ـــ� عـــام و ور مـــر رب `°ـــ  ديفيـــد ثـــو  Henry David(ي
Thoreau) ( والدن- Walden (ياة �� الغاباتMNج بـرك<س . ��1854 عام ) أو ا روصوال إGc كتاب جو

)George Perkins Marsh) (ـسان والطبيعيـةST) (Man and Nature ( ت . �1864ـ� عـام روقـد أثـا
نختالل التواز بUن STسان والب�ئة `ذه الكتب موجات متدافعة من القلق وا�yاوف الp^ تتعلق با

و ا�Nلل الناجم التفاعل الkشر اCNائر مع الطبيعة   . ي̀و

�ن �ــ� أيقــاظ الــو�g البي_ــ^ �ــ� أواخــر القــر التاســع  نواســتمر علمــاء الطبيعــة والكتــاب املــش#و ر
نعــشر وأوائــل القــر العــشر�ن مثــل جــو مــو�ر  ) Enos، وإينــوس ميلــز )John Muir,1838-1914(ن

)1922-7018,Mills شال و~رت ما ر و ) Leopoldليو~ولد . ، وألدو)Robert Marshall,1939-1901(ر
)1948-1887, Aldo ه فعليـــا اتخـــذ �ـــ� املقـــام �و ل لكـــن الكثUـــ  ممـــا تـــم كتابتـــھ ومناقـــشتھ وإنجـــا ً ز

د واMNفـــاظ عHـــG املوائـــل بـــدال مـــن اCNـــودة البيAيـــة والـــو�g البي_ـــ^ ومحـــو  أشـــjاال ل�Mفـــاظ عHـــG املـــوا
ً

ر
ً

  .1990Stegner (43؛  1995Gottlieb(مية البيAية الp^ تمثل £`تمامات املركز�ة اليوم �

  ): 1910-1890( مرحلة الدعوة إ b حماية الب�ئة وا��افظة ع(b كيا�Kا -6-2

وªــ� . وتتمثــل `ــذه املرحلــة عمليــة £نتقــال مــن الــو�g البي_ــ^ إcــG ســلوك اMyافظــة عHــG الب�ئــة
`ا اMNيو�ة وعدم املرحلة الp^ تمركزت ف ر¤�ا اCN#ود عGH مسألة حماية الب�ئة واMyافظة عGH مصاد

د`ــا الطبيعيــة حرصــا عHــG اMNيــاة وSTــسان ن والبــاحثو . رالتفــر�ط وال#ــدر بموا نوقــد شــدد املفكــر و
د`ـــا ة حمايــة الب�ئـــة واMyافظـــة عHــG موا رامل#تمــو بالب�ئـــة �ـــ� `ــذه املرحلـــة بـــضر ور ـــذه . ن وقـــد تــم �ـــ�̀ 

ولــم \عــد قيمــة . ء CNنــة اMNمايــة الوطنيــة للمــواد الطبيعيــة للواليــات املتحــدة �مر�كيــةإSــشا"الف!ــ ة 
`ـا منتجعـا لالسـتجمام و£سـ! خاء  رالغابات تنحصر �� منتجا�âا فحسب، وإنما سـ�نظر إل¤�ـا باعتبا

اسات   . 44" روموقعا للبحوث والد

  ): 1962 –1911( مرحلة تأس�س ا�dمعيات البي�ية –6-3

ـــد تمـــــــت �ــــــ� ــــات واملؤســـــــسات املعنيـــــــة وقـــ ـــــات والنقابــ ـــــ�س ل�Cمعيــ ـــة عمليـــــــة التأسـ  `ـــــــذه املرحلـــ
وªــ� املرحلــة الpــ^ تـم خالل#ــا إSــشاء اCNمعيـة املدنيــة ل�Mمايــة والpــ^ . باMyافظـة عHــG الب�ئــة وحماي¥�ـا

`ـذا Tطــار "و�ـG . يأعطـت لألجيـال الـشابة فرصـة معرفـة قيمـة اMyـيط اMNيـو وقيمـة �نـواع اMNيـة
يعمل ال! بو عGH تأطU  املعلمUن واملر~Uن و\Cñيع#م عGH توظيف الفضاءات الطبيعية فلقد قام ال

ىاMNرة وتجاو حدود ال! بية الصفية إGc مستو ال! بية الالصفية    ". ز
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سـة ال! بيـة مـن خـالل مؤسـسة –لأن أو خطوة تأس�سية لل! بية البيAية   \عـود مـن –ر أي مما
0خ تأســــ�س 1948ندو شـــك إcـــG عــــام   ال<dنـــة ا�=تـــصة بال
	بيــــة التاVعـــة لالتحـــاد الــــدو � روOـــو تـــا

د وقـد ). International Union for Conservation of Nature( الطبيعيـة ر��مايـة الطبيعـة واملـوا
وقــد اSعقــد مــؤتمر إSــشاء £تحــاد الــدوMN �cمايــة . ا`تمـت `ــذه املنظمــة بتعز�ــز \علــيم حمايــة الب�ئــة

�ــــ� أكتــــو~ر عــــام ) Paris, Fontainebleau( �ــــ� فونت�نبلــــو �ــــ� العاصــــمة الفرSــــسية)IUCNالطبيعــــة 
أس أولو�اتـھ تـم اعتمـاد مف#ـوم ال! بيـة البيAيـة وأصـبح 1948  GـHر، وجعل حماية الطبيعـة واملوائـل ع

ا��ا �� مختلف �دبيات املتعلقة بال! يبة البيAية ومـن ثـم تـم تحديـد موعـد . ر`ذا املف#وم سائدا و
وقد م#ـد . ن أجل ضمان استمرار التقدم �� مجال ال��وض بالو�g البي_^ًاملؤتمرات الالحقة أيضا م

ـــــنوات الـــــــست�نيات  ــــ� سـ ـــتمرت الحقــــــا �ــ ــــة واســـ ــــشطة البيAيــ ـــــن �Sـــ ـــــذا املــــــؤتمر النطــــــالق سلــــــسلة مـ `ـ
^qrـ^ . نوالسبعي<يات بمن القر املاpالـسنوات ال Gـcئـة إ�جاع ال! ك�U اCNديد عHـG قـضايا الب ريمكن إ

يـة الثانيـة مباشـرة عHـG الـرغم مـن أن `ـذا £`تمـام لـم ينـدمج �ـ� اMNركـة أعقبت ان¥�اء اMNرب العامل
  . 2007Kline (45(البيAية اMNديثة حop الست�نيات 

لألو مـــرة مـــن قبـــل £تحـــاد ) EE(وقـــد تـــم إضـــفاء الطـــاع الرســـf^ عHـــG مف#ـــوم التعلـــيم البي_ـــ^ 
 واليــة نيفــادا �ــ� الواليــات  �ــ� اجتمــاع عقــد �ــ�1970، �ــ� عــام )IUCN(الــدو�c ل�Mفــاظ عHــG الطبيعــة 

صـــف بأنـــھ  عمليـــة للتعـــرف عHـــG القـــيم وتـــص<يف املفـــا`يم مـــن أجـــل تطـــو�ر "واملتحـــدة �مر�كيـــة، و
ر حــــو التفاعـــــل Tيجــــا±ي بــــUن STــــسان وثقافتـــــھ  ات الب�ئــــة و\ــــشكيل الـــــو�g البي_ـــ̂ـ الــــضر لامل#ــــا ي و ر

  . يومحيطھ الف�Uيا ي اMNيو

عمليــة التعــرف عHــG "ال! بيــة البيAيــة بأ��ــا  )IUCN (ّو�عــرف £تحــاد الــدوMN �cمايــة الطبيعــة
مة لف#م وتقدير العالقات املتبادلة  ات واملواقف الال زالقيم وتوضيح املفا`يم من أجل تطو�ر امل#ا ر
بUن STسان وثقافتھ ومحيطھ البيوف�Uيا ي، و�ª العالقات الp^ \ساعد �فراد �� املشاركة �� صـنع 

و �مر الذي يؤدي إGc بناء مواقف القرار والتفاعل Tيجا±ي  مع القضايا املتعلقة بجودة الب�ئة، ̀و
بيAية إيجابية وتنمية نمـط مـن �خالقيـات والقـيم الpـ^ \ـساعد �فـراد عHـG اتخـاذ إجـراءات !ـMية 

ة مستدامة   . رو!Mيحة تجاه اMyافظة عGH الب�ئة بصو

الرائد �� حركة اMNفظ اMNديثة ) S ،)dAldo Leopolشر كتاب ألدو ليو~ولد 1949يونيو ��  و
وقـد شــjل . 1949Leopold ( 46( A Sand County Almanac) تقيــيم مقاطعـة الرمــال(املوسـوم بــ 

Cæر الزاو�ة ل�Mركة البيAية �مر�كية واستطاع أن يـدفع باMNركـة �شjل `ذا الكتاب وما جاء فيھ 
كU  والكتابـة �ـ� مختلـف مظـا`ر اMNيـاة لالفكر�ة حو ال! بية البيAية أشواطا متقدمة �� مجال التف

 مـن شـأ��ا أن تـدفع الطبيعية اMNيو�ة �� الب�ئة، كما ساعد �� تم#يد الطر�ق لألعمال الالحقة الpـ^
  . البالد أك¼  نحو ال�Mوة البيAية �� الست�نيات والسبعي<يات

 The(ياء مجتمع �غن) (John Kenneth Galbraith(ن ومن ثم جاء كتاب جو كين�ث جالt يث 
Affluent Society( شر عامS الذي ،

ُ
 الذي تحدث فيھ عن الضباب الدخاSي ا�Nـانق �ـ� مـدن 1958

نيا   . رaاليفو

اVعة -6-4   ):  ح�� اليوم-1960(ر ونضيف نحن مرحلة 

و�ª مرحلة ال! بية البيAية أو ما يمكن أن �سof ال! بية عGH الب�ئة ومن أجل#ـا الpـ^ بـدأت منـذ 
`ذا و�ª مرحلة ال! بية الب�ئة البيAية العاملية، و�ª املرحلة الp^ بدأت ف¤�ا ال! بية  حop يومنا 1960
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�âا الوا Mة �� مسار £`تمـام الـدو�c بالب�ئـة وقـضايا`ا املـصU ية وقـد تـضمنت . رالبيAية تأخذ صو
ر`ذه املرحلة صدو عدد من �عمال الفكر�ة �دبية والعلمية الp^ \ستكشف أعاد التد`و ال بي_^ ر

  . وتحذر من نتائجھ التدمU ية

د  ت �� `ذه املرحلة �شار إGc كتاب فاSس باaـا رومن أ`م �عمال الp^ صد ) Vance Packard(ر
، الـذي قـرع نـاقوس ا�Nطـر ضـد التلـوث 1960 الصادر عام The Waste Makers) صناع النفايات(

ضع برامج دوليـة فعالـة !Mوة الضمU  العالf^ و  Gcيـة والبي_^ داعيا إAالبي GـHللمحافظـة ع )Rome 
2003 (47 . 

ـــة البيAيـــــة يتـــــصدر كتـــــاب الباحثـــــة  �خ ال! بيـ ـــا ة �ـــــ� تــ رومــــن بـــــUن �عمـــــال �ك¼ـــــ  أ`ميــــة وخطـــــو ر
ســـو �ــ� كتا¶�ـــا املــش#و الر~يـــع الــصامت  اشــيل aا ر�مر�كيــة  ن ر الــذي Sـــشر �ــ� عـــام ) Silent spring(ر

1962 Gـــــcـــ ة وأدى إ ـــة كبUــ ــــة الـــــضمU  العـــــالf^ �ـــــ� بدايـــــة  و`ـــــو الكتـــــاب أذي أحـــــدث  ـــــCة عامليــ يقظـ
ســو بأســلوب علfــ^ ســاحر ومخيــف قــضية التلــوث الكيميــا ي النـــاجم  نالــست�نات، وقــد تناولــت aا ر
عــــن املــــواد الكيميائيــــة املــــصنعة واملــــستخدمة الــــذي أدى إcــــG إبــــادة اMNــــشرات و�عــــشاب ومــــصادر 

U  ا�NطUـ  للمبيـدات اMNــشر�ة اMNيـاة الدقيقـة �ـ� البيAيـة الطبيعيــة، وقـد ركـز كتا¶�ـا `ـذا عHــG التـأث
وتـم ال! حيـب بالعمـل الرئ�ـqØ^ . واملبيدات العشkية والCñر�ة ألp^ تـؤدي إcـG مـوت اMNيـاة الطبيعيـة

~ـاب  رمن قبل حركة اMNفظ واCNماعات البيAيـة، وقـد تـم \ـشو�ھ سـمعة الكتـاب ومؤلفتـھ مـن قبـل أ
نـاقوس ا�=طـر الـذي ئيـة أن يـدق واسـتطاع الكتـاب �ـ� ال��ا.  2007Lytle (48(الـصناعة الكيميائيـة

 ،nÏو البيOي بأوضاع التدB0مرW ورأيقظ و£� ا�dم ائلـة دفعـت بالعديـدين إcـG ر وaان لھ  Cة̀ 
مراجعــة املواقــف الــسياسية العامليــة و�مر�كيــة مــن موضــوع الب�ئــة وا�yــاطر الpــ^ يمكــن أن تــنجم 

`ا بالتلوث والتد`و رعن تد`و   .ر

ـــة عقـــــدت املـــــؤ ـــات  و�ـــــ� `ـــــذه املرحلــ تمرات الدوليـــــة امل#تمـــــة بالب�ئـــــة وSـــــشطت مختلـــــف املنظمــ
نوقـد شـ#د عقـد الـسبعي<يات مـن القـر املاrـq^ . العاملية �� محاولة إليقاف ال#ـدر والتعـسف البي_ـ^

�ـــ� ال<ــــشاطات العلميـــة واملــــؤتمرات والكتابــــات امل#تمـــة بالب�ئــــة وال! بيـــة البيAيــــة، وشــــjل  نمـــوا كبUــــ ا 
  . الذ`º^ لل<شاط العلf^ والسياqî^ و�مf^ بال! بية البيAيةسنوات السبعي<يات `ذه الع#د 

ى�� `ذا السياق ير aل من لو  لأن أو جماعة وطنية للب�ئة ) Goyder. P( وغو�در) J, Lowe.(ى
�خ#ـا إcـG عـام  رaانت قد ظ#رت �ª اCNمعية الـشعبية الt يطانيـة MNمايـة الفـضاء واMNـدائق و�عـود تا

رت ف¤�ا ال! بية البيAية �� نطـاق اCNمعيـات داخـل الواليـات املتحـدة  و�ª نفس الف! ة الp^ ظ1963#
املرحلـــة الفاصــلة بــkن ا�=مـــس�نات والــست�نات �ـــ� بــال منـــازع ىو�ــر الباحثـــان أيــضا أن . �مر�كيــة

ىو�ـــر كثUــــ  مــــن املفكـــر�ن أن `ــــذه الف!ـــ ة شــــjلت مرحلــــة . 49لمرحلـــة ا�=ــــاض Wو لل
	بيـــة البي�يــــة
�ـــة وعـــن تنـــامى دو تأمليـــة �ـــ� نتـــائج اMNـــرب ا ب النو رلعامليـــة الثانيـــة و�ـــµ Gثـــار الناجمـــة عـــن التجـــا و ر

وال سيما م��ا تلك الp^ ل#ا صلة باMNفاظ "الصناعات العسكر�ة املدمرة �� صنع السياسات العامة 
د أو السjان، لذلك بدأت عض اCNماعات من املفكر�ن داخل الواليات املتحدة، و±شjل  رعGH املوا

��� �� أمل   . 50" انيا وفرSسا �� طرح مسألة ال! بية البيAية كتحد نو�g جديدرتد

) Journal of Environnemental Education( تم تأس�س مجلة ال! بية البيAية 1969و�� عام 
) William Stabb(، وقد كتب عالم الب�ئة و�ليام سـتاب 1969لوأطلقت عدد`ا �و �� خر�ف عام 

ل مقالـــة شـــ#U ة �ــــ� العـــدد �و £فتتـــا«� للمجلــــة تحـــدث ف¤�ـــا عــــن - �ســـتاذ �ـــ� جامعـــة م�ــــشيغان -
سم ل#ا حدود`ا ومجاال�âا  ة اCyتمعية ل! سيخ اـل! بية البيAية وحدد ل#ا أ`داف#ا و رالضر  Stubb(ور

1969, .et al(51 .  
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ـــام  ــا �ـــــسof 1971و�ــــ� عـ ، شــــjلت مجموعــــة مــــن املعلمـــــUن امل#تمــــUن بتطــــو�ر ال! بيــــة البيAيــــة مــ
والpـ^ , National Association for Environmental Educationلوطنيـة للتعلـيم البي_ـ^ باCNمعيـة ا

 North American Associationًتم \غيU  اسم#ا الحقـا إcـG جمعيـة أمر�jـا الـشمالية للتعلـيم البي_ـ^ 
for Environmental Education.)2001Disinger  ( .  

سسيا كما أسلفنا �� أحضان مؤتمر £تحاد الدو�c  وإذا aان مف#وم ال! بية البيAية قد ولد مؤ
)IUCN ( ئــة �1948ــ� عــام�ه امل�Mــوظ �ــ� مــؤتمر �مــم املتحــدة �و املع�ــ^ بالب ل فإنــھ قــد شــ#د تطــو ر

ئ�ـسية �ـ� ) Stockholm Conference (1972الkـشر�ة �ـ� سـتوك#ولم عـام  رالـذي شـjل نقطـة تحـو  ل
و�تمثـل `ــذا £`تمــام . 1985Disinger ( 52(ىو العــالf^ مجـال £`تمــام بال! بيـة البيAيــة عHــG املـست

 مبــــدأ تحــــض عHــــG £`تمــــام 26الــــذي يتــــضمن عHــــG ) إعــــالن ســــتوك#ولم(بوضـــوح �ــــ� إعــــالن املــــؤتمر 
ً

 من Tعالن الذي خـصص لل! بيـة 19ومن بUن `ذه املبادئ �شار بالبنان إGc املبدأ . بالب�ئة وحماي¥�ا
االبيAية فأكد عGH أ`مية ال! بية أل ا وصغا رفراد اCyتمعات STسانية كبا   . ر

  . ًوقد م#د مؤتمر ستوك#ولم ملز�د من الو�g بأ`مية ال��وض بال! يبة البيAية دوليا

شـــة العمـــل الدوليـــة حـــو ال! بيـــة البيAيـــة  لوأســـفرت الحقـــا و  International Workshop on(ر
Environmental Education (ــ^ عقــدت �ــ� بلغــراد، يوغوسـالفيا �ــpفيمــا �1975 أكتــو~ر مــن عــام ال 

ـــاس إطـــــار عمـــــل ) Belgrade Charter(أصــــبح �عـــــرف باســـــم ميثــــاق بلغـــــراد  الـــــذي انطلـــــق عHــــG أســ
ـــا  ـــا`U  واملبــــادئ التوج¤�يــــة لل! بيــــة البيAيــــة واق!ــــ ح مـ صــــف �`ــــداف والغايــــات واCNمـ وســــتوك#ولم و

أصبح التعر�ف �ك¼  قبوال لل! بية البيAية
ً

ة Ktدف إ b تطو0ر و£� سBان ال
	بية البي�ية Oو عملي": 
اكـم بقــضايا الب�ئـة وO9تمــام بمـشكالKtا وتحــدياKtا وتمكيـKLم مــن املعرفـة وhــشكيل  رالعـالم وإد
ات للعمـل VــشBل فــردي وجمـا£� نحــو حلــو  لواملواقـف و9تجاOــات والـدوافع و9ل
�امــات واملــا ر

 1976nment Program  United Nations Enviro-UNESCO , (.املـشا3ل ا��اليـة ومنـع حـدوKµا
2. p(53 .  

  :  من مفوم التعليم البيnÏ إ b ال
	بية البي�ية-7

ة عامة، و�متد `ذا ا�Nلط  تباك بUن مف#ومي ال! بية والتعليم بصو رمثU ا ما يجر ا�Nلط و£ ر ي
تباك إGc غموض كبU  �ـ� الفـصل مـا بـUن مف#ـومي ال! بيـة البيAيـة والتعلـيم البي_ـ^ ذا £  وقـد يـأ\ي. ر̀و

ومـــن أك¼ــــ  عوامــــل . لكثUـــ  مــــن ا�Nلـــط كن'يجــــة طبيعــــة £ســـتخدام وطر�قــــة تنـــاو `ــــذين املف#ــــومUن
ا�Nلــط برأينــا تــأ\ي مــن عمليــة اســتخدام املف#ــومUن بمع�ــo واحــد أو لنقــل اســتخدام أحــد`ما بــديال 

 للداللــة عHــG معن%ــ^) education(وقــد ال حظنــا أن اللغــة Tنjل�Uيــة غالبــا مــا \ــستخدم aلمــة . لآلخــر
ال! بيـــة والتعلـــيم �ـــ� آن واحـــد وغالبـــا مـــا يجـــب عHـــG املـــرء أن ين'بـــھ كثUـــ ا إcـــG ســـياق اســـتخدام `ـــذا 

وعGH عكس اللغة Tنjل�Uية نجد تمي�Uا وا Mا بUن املف#ومUن �� اللغة . املصط�� �� اللغة Tنjل�Uية
للداللــة ) mentEnseigne(للداللـة عHـG ال! بيـة وaلمـة ) éducation(الفرSـسية حيـث \ـستخدم aلمـة 

ا كبU ا �� ال'شو�ش عGH استخدام أحد . عGH التعليم رومن الطبي�Å أن تلعب ال! جمة إGc العر~ية دو
  . `ذين املف#ومUن مjان µخر

و�جب علينا �� `ذا السياق أن نم�U بUن املف#ومUن عGH النحو الذي �عتمده عمانو�ل aانط �� 
س، أمـــــا الثـــــاSي ف#ـــــو : Pédagogueر±ـــــي  و~ـــــUن املPrécepteurالتميUـــــ� بـــــUن املعلـــــم  رفـــــاألو مجـــــرد مـــــد ل

ســـة، أمـــا الثـــاSي فU ±ــي مـــن أجـــل اMNيـــاة رمرشــد، �و ال ير±ـــي إال مـــن أجـــل املد و�ف#ـــم مـــن `ـــذا . )54 (ل
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 أن التعلــيم Sــشاط يــتم بموجبــھ تحو�ــل املعلومــات مــن »ــ�ص إcــG »ــ�ص آخــر، وغالبــا مــا التميUــ� 
ا ــــMة بأ`ــــ ويjـــو التعلــــيم فعاليــــة منظمــــة و داف محـــددة عHــــG خــــالف ال! بيــــة الpــــ^ \عتمــــد دالالت ن

وغالبـــا مــــا �ـــستخدم مف#ـــوم التعلــــيم �ـــ� املؤســــسات التعليميـــة ب�نمــــا . أخالقيـــة وإSـــسانية وفلــــسفية
ســة يjــو املــوف \عليميــا . �ــستخدم مف#ــوم ال! بيــة �ــ� مختلــف املــواق اMNياتيــة والثقافيــة نففــي املد ر

قمليـــة نقـــل املعرفـــة إلـــ¤�م ضـــمن \ـــساو م���ـــ� لتحقيقـــي عنـــدما يقـــف املعلـــم أمـــا التالميـــذ و�قـــوم ع
. وعGH خالف التعلـيم فـإن ال! بيـة تتمUـ� بطاع#ـا الـشمو�c واملعقـد. أ`داف \عليمية وعلمية وا Mة

. فû^ عملية حياتية معقدة \شمل مختلف MNظات التفاعل بUن STسان والوسط الذي �ع�ش فيھ
وإذا aـان .  �ـشjل حالـة تر~و�ـة خاصـة ترمـز عHـG التعلـيملومن `ذا املنطلق يمكن القـو بـأن التعلـيم

لالتعليم �شjل MNظة تر~و�ـة فـإن ال! بيـة ال يمكـن أن تخ!ـ� إcـG موقـف \عليfـ^ أل��ـا عمليـة تتـصف 
لكما ب�نا بالشمو و£\ساع ّ .  

يأمـا املوقـف ال! بـو .  فـاملوقف التعليfـ^ غالبـا مـا يأخـذ طـاع عالقـة منظمـة بـUن إSـسان وآخـر
GHياتيـةفيتجMNش حالـة .  �� مختلف املواقـف ا�فالطفـل الـذي ينظـر �ـ� الليـل إcـG نجـوم الـسماء �عـ

̀ـذا الـذي ينظـر إcـG شـمس الغـسق،  تر~و�ة والطفل الذي �ستمع إGc موسيقا صـاخبة أو `ادئـة، أو 
نأو الــذي يتطلــع إcــG الفجــر �ــ� انkثاقــھ، أو ذاك الـــذي يتأمــل لوحــة فنيــة جمــيع#م �ع�ــشو مواقـــف 

  . وام#ا تأثU  الطبيعة وSTسان �� التjو�ن السيjولو�V لإلSسانتر~و�ة ق

يفتjو�ن Tحساس باCNمال أمر ال يتم عن طر�ق التعليم بل عن طر�ق املوقـف ال! بـو الـذي 
ـــذو اCNمـــــا�c عينـــــھ، وTحـــــساس بالـــــشبع ال يمكـــــن أن �علـــــم بـــــل يمكـــــن أن Sـــــشعر بـــــھ  قيـــــركن إcـــــG التــ

نو`نـــا يمكـــن لنـــا أن نقـــار بـــUن التعلـــيم . يتمUـــ� بطاعـــھ الـــشمو�cول#ـــذا فـــإن مف#ـــوم ال! بيـــة . ونحـــدده
البي_ـ^ وال! بيــة البيAيــة، فـالتعليم البي_ــ^ �ع�ــ^ Sـشاطا مرتبطــا باملعرفــة العقليـة وعمليــة تحو�ــل `ــذه 

ة الـــدالالت واملعـــاSي والـــصيغ الpــ^ تتجHـــG ف¤�ـــا اCNوانـــب البيAيـــة . راملعرفــة الpـــ^ تـــضع املـــتعلم �ــ� صـــو
ادة واملـشاعر و\ـسGÅ إcـG ولكن ال! بية ال Tف واملعلومـات بـل تـرتبط بالرغبـة و ربيAيـة ال تتعلـق باملعـا ر

ذا ما ال يمكن \علمھ بل يمكن تذوقھ ومعا�شتھ   . تنمية السلوك البي_^ وتjو�ن �خالق البيAية ̀و

 GــHـو�ن معلومــات عنـد الطفــل فحـسب بــل \عمـل عjت GــHيــة ال \عمـل عAآخــر ال! بيـة البي oبمع�ـ
مــن `نــا نالحــظ أن التعلــيم . سلوك وفقــا ملعــايU  وقــيم أخالقيــة وجماليــة وإSــسانية وفلــسفيةبنــاء الــ

فال! يبـة البيAيــة \ــشjل موقفــا وجوديــا حياتيــا تلعــب . يـرتبط بــاألدوات ب�نمــا تــرتبط ال! بيــة بالغايــات
ا حيو�ا بمختلف مراحل#ا ومجاال�âا حتاج إGc فمن أجل أن نر±ي الطفل عGH الب�ئة ن. رفيھ ال! بية دو

نمناخ تر~و شامل وم! امي �طراف �� الزمان واملjان لjي نjو لديھ `ذا Tحـساس بأ`ميـة الب�ئـة  ي
ــــف  ـــــذا ال يمكـــــن أن يـــــتم مـــــن خـــــالل املوقـ ــــة ̀و ة حماي¥�ـــــا والـــــشعو ¶�ـــــا كقـــــوة جماليـــــة خالقـ روضـــــر رو

^fالتعلي .  

ومتطلبـات املعرفــة،  يركـز التعلــيم عHـG اCNانــب املعر�ـ� وفقــا ملقتـضيات املعلومــات و~اختـصار
ــذا �ع�ــ^ أنــھ ال يمكـــن . أمــا ال! بيــة فûــ^ فعــل �ــشمل اCNوانــب النفـــسية و�خالقيــة عنــد STــسان ̀و

 ^qîقل �ساMNل اjش\ ^pوانب النفسية والـ! بو�ة الCNا املعر�� وإ`مال ا�úجان Gcللل! بية أن تخ!� إ
زد`ــار �ــ� »ــ�ص املــتعلم مــن جميــع فال! بيــة \ــسGÅ إcــG تحـــقيق التjامــل والنمــو و£. يللفعــل ال! بــو

ة أخــر عمليــة إيقــاظ للــو�g البــاط�^ . النــوا«� اCNــسدية والفكر�ــة والعاطفيــة و�خالقيــة ىإ��ــا عبــا ر
ة أخـــر ال
	بيــــة عمليـــة hـــشمل مختلـــف جوانـــب الÕ=ــــصية . وامللjـــات الداخليـــة لإلSـــسان ىو±عبـــا ر

  . ب�نما يتجھ التعليم إ b تكو0ن الذاكرة أو ا�dانب املعر�� عند 8mسان

 موقف تعليمي 
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 GــHنمــا يرتكــز التعلــيم البي_ــ^ ع�فال! بيـة الب�ئــة تحمــل �ــ� ذا�âــا عــدا أخالقيــا فلــسفيا ثقافيــا، ب
ات البيAية ��   .  عقل الطالبرترسيخ املعلومات والبيانات والتصو

لإن التعلــيم البي_ــ^ يتحـو إcــG طاقــة تر~و�ــة عنــدما : لومـن أجــل مز�ــد مــن الوضـوح يمكــن القــو
فــــاملوقف . ليركــــز عHــــG اCNوانــــب �خالقيــــة والــــسيjولوجية وSTــــسانية �ــــ� عقــــو الطــــالب و�طفــــال

ب يالتعلfـــ^ يمكـــن تحو�لـــھ إcـــG موقـــف تر~ـــو عنـــدما SـــMñذ `مـــم الطـــالب ونح%ـــ^ فـــ¤�م مـــشاعر اMNـــ
ن واجـ�úم �خال'ـ� تجا`#ـا ـذا �ع�ـ^ أنـھ يمكـن للتعلـيم . ووالوالء للب�ئة، وعندما نجعل#م �س'ـشعر ̀و

لأن يjو تر~ية أيضا عندما يركز عGH املواقف و£تجا`ات وامليو و�حاس�س �خالقية واCNمالية  ن
 مفم التعليم ومن Oذا املنطلق يمكن العمل ع(b استخدام مفوم ال
	بية بدال من. تجاه الب�ئة

لانطالقا من شمو Wو للثا8ي   . ل

نــــا يجــــب علينــــا أن نقــــو بــــأن التعلــــيم البي_ــــ^ ال يمكنــــھ أن يjــــو \عليمــــا محــــضا ألن محــــو  ر̀و ن ل
�� التعلـيم  نال! ك�U �� `ذا التعليم يjـو �ـ� �غلـب عHـG £تجا`ـات والقـيم والتخلـق البي_ـ^، وقـد يـ

يــــة التعليميـــة �ــــ� مجــــال الب�ئــــة أن تقــــف عنــــد حــــدود فيمـــا يتعلــــق باملعلومــــات ولكــــن ال يمكــــن للعمل
ــو تjــو�ن ا�Nلـق و~نــاء £تجا`ــات  املعلومـات ألن ذلــك �ع�ـ^ التخHــ� عــن ال#ـدف �ساîــq^ للتعلـيم ̀و

اتــھ ي<ــتج `ــذا النــوع مـــن . واملــشاعر Tيجابيــة نحــو الب�ئــة رونقول#ـــا أيــضا بــأن التعلــيم �ــ� أغلـــب مقر
�ـ� الطبيعـة ولكنـھ aـان دائمـا قاصـرا عـن إنتـاج الـو�g ) اNـã... �خرف�Uياء كيمياء، جغرافية تـا(املعرفة 

�âا النوعيـة وaـان عـاجزا أبـدا عـن تjـو�ن £تجا`ـات واملواقـف وتوليـد  رالعميق ¶�ذه القـضايا �ـ� مـدا
  . املشاعر الp^ تدفع الطالب واملعنيUن بالب�ئة إGc دائرة السلوك والفعل

ا مـــا Sعنيـــھ بال! يبـــة البيAيـــة ªـــ� `ـــذه الpـــ^  تجعـــل STـــسان محبـــا للطبيعـــة معنيـــا ¶�ـــا حافظـــا ل#ـــ
مدافعا ع��ا مستعدا للتM¹ية من أجل#ا والدفاع ع��ا ضد aل ا�yاطر والتحديات الp^ تواج##ا �� 

وaــــل \علــــيم بي_ــــ^ ال �ــــستطيع أن . ىأي مــــستو مــــن مــــستو�ات الوجــــود STــــساSي أي محليــــا أو عامليــــا
لوخالصـــة القــو إن التعلـــيم البي_ـــ^ يجـــب أن . مـــا بيAيـــايحقــق `ـــذه الغايـــة ال �ـــستحق أن �ــسof \علي

ة القصو تر~ية بيAية ىيjو بالضر ذه الوضعية يتفرد ¶�ا `ذا التخـصص بذاتـھ ألن �صـل �ـ� . ورن ̀و
التعليم البي_^ `و العمل عGH توليد الو�g العميق و£تجا`ات النقدية واملشاعر اMNقيقية القائمة 

   .عGH محبة الب�ئة والدفاع ع��ا

 nائرة ضـد الطبيعيـة ال�ـdحداث ا�W وم فرضتھو0ت·O Öنا أن مفوم ال
	بية البي�ية مف
و�الحــظ �ــ� `ــذا . يفقــدت ضــمن صــk	ورة 9ســت��اف ال×ــشر كثkــ	ا مــن تألقــا وجمالــا وخــصوKsjا

خمــا كبUــ ا �ــ� أواخـــر  ًالــسياق أن حركــة ال! بيــة البيAيــة اMNديثــة، كمــا ســـبق التنو�ــھ، قــد اك'ــسkت  ً ز
�نيات وأوائـــل الـــسبعي<يات، وaانـــت `ـــذه اMNركـــة \ـــسGÅ إcـــG الـــتعلم عـــن الطبيعيـــة واMyافظـــة الـــست

د`ا   . رعليھ وحماية موا

ة �� `ذا السياق إGc التطو الصنا�g و�حداث العـسكر�ة والـسياسية الpـ^ aـان  روتجب Tشا ر
ـــا ل#ــــا أكtــــ  �ثــــر �ــــ� توليــــد حركــــة ال! بيــــة البيAيــــة والســــيما حــــرب في'نــــام واMNــــرب  دة بــــUن أمر�jـ رالبــــا

و�جب أن نأخذ `نا عUن £عتبار �حداث املتعلقة بتـداعيات Tشـعاع . و£تحاد السوفييp^ سابقا
ـــاجم عــــــن اســــــتخدام املبيــــــدات  ـــــ  النـــ ـــا ي ا�NطUـ ـــادة ال'ــــــس�� وان'ــــــشار التلــــــوث الكيميـــ �ـــ ي، و ــــو زالنــ و

اشــــيل يالكيميائيــــة ا�NطUــــ ة، و`ــــو املوضــــوع ا�NطUــــ  الــــذي شــــjل املوضــــوع اMNيــــو لع راملــــة �حيــــاء 
سو  نaا ، الp^ أشرنا إل¤�ا سابقا والp^ بحثت �� `ذه الوضـعية املأسـو�ة للب�ئـة Rachel Carson( 55(ر



 التأصيل البيداغوجي لمفهوم التربية البيئية
  علي أسعد وطفة/ د. أ نحو منظور جديد للمفهوم في سياق فلسفي

 

 

22 

ة و\ـشو�قا �ـ� µن الواحـد، وذلـك �ـ� كتاب¥�ـا  " الر~يـع الـصامت"ر�ـ� أك¼ـ  �عمـال �دبيـة والعلميـة إثـا
Silent Spring " تصف فيھ الوضـعية املأسـاو�ة للطبيعيـة  و`و الكتاب الذي .1962الصادر �� عام

  . واMNياة STسانية عد أن أمعن ف¤�ا STسان فتjا وتدمU ا وتخر�با

وضـــمن `ــــذه املـــضاعفات البيAيــــة و�حــــداث ا�yيفـــة والتحــــديات اMyدقـــة بالب�ئــــة وSTــــسان 
�ـــة قوام#ـــا واجـــة Oــــذه أن م: ؤولـــدت حركـــة التعلـــيم البي_ـــ^ وال! بيـــة عHـــG الب�ئـــة الpـــ^ تنطلـــق مـــن ر

تـــتم باالقتـــصار عHـــG الفعـــل ىالتحـــديات الب�ئـــة العامليـــة والـــسياسية الك:ـــ	 املعقـــدة ال يمكـــن أن 
ات الدولية بل تتطلب فعالية تر~و�ة تثقيفية تمكن �فراد و�جيـال املتعاقبـة مـن  رالسياqî^ والقرا

يداء الkـشر القـائم عHــG املـشاركة الفعالـة �ـ� عمليـة اMyافظـة عHـG الب�ئـة وحماي¥�ـا مـن غوائـل £عتـ
  . الصناعة والتنمية امل)Mفة بحث الطبيعية وSTسان

 GـHـ  مـ��م عUن واملفكـر�ن، وعمـل كثUـ  مـن قبـل البـاحثUئـة با`تمـام كب�حظي مف#وم ال! بيـة الب
ـــــا اللغو�ــــــة  ــــ� معظم#ـــــا وإن اختلفـــــت أط̀ر أن يقـــــدموا عـــــددا كبUـــــ ا مـــــن التعر�فـــــات الpـــــ^ تتجـــــاSس �ـ

  : �56ت�¹ جليا أن ال! بية البيAية تنطلق من ثالثة رaائز أساسية متjاملة و. وصياغا�âا الفكر�ة

  L'éducation à l'environnement: ال
	بية ع(b الب�ئة-7-1

إذ ال يمكــن أن نر±ــي قبــل أن Sعلــم، .  �ــشjل التعلــيم عــن الب�ئــة ا�Nطــوة �وcــG لل! بيــة البيAيــة
ــ^ أنــــھ �ــــ� `ــــذه املرحلــــة يجــــب أن يـــتعلم املــــر ـــذا �ع�ــ ث ̀و د والjــــوا رء أحــــوال الب�ئــــة والطبيعــــة واملــــوا ر

و\ـــسof `ــذه املرحلــة بالتأ`يـــل املعر�ــ� الـــذي يمتلــك فيـــھ . وا�yــاطر الب�ئــة أو aـــل مــا يتعلـــق بالب�ئــة
�ة وحيو�ـــة وشــاملة عـــن الطبيعـــة وتحـــديات الب�ئــة مثـــل مjونـــات الطبيعـــة، : ورالفــرد معلومـــات ضـــر

، �مطار اMNمضية، انجراف ال!  و نطبقة �و ، التلوث الكيميا ي، الت�Mر ز يبة، £حتباس اMNرار
ا يتعلــق بالب�ئـــة وتحـــديا�âا ــذه املرحلـــة ت*ـــ( الفــرد وتجعلـــھ مـــستعدا للمرحلــة التاليـــة الpـــ^ . وaــل مـــ ̀و

فـالتعرف عHـG الب�ئـة �ـ� . لتتمثل �� \شكيل £تجا`ات وامليو واملواقف الp^ تتعلق بالب�ئة وحماي¥�ـا
  . وGc الp^ يمكن الـتأس�س عل¤�ا لالنتقال من الو�g إGc السلوك والعمل��اية �مر �شjل ا�Nطوة �

فـــالتعليم عـــن الب�ئـــة �ـــساعد Wفـــراد ع(ـــb فـــم الطبيعـــة ومكوناKtـــا عـــن طر0ـــق 9ك¦ـــشاف 
و9ستكشاف والتقn�â وOذا يمكن املتعلمkن من و£� جد � بأVعاد الب�ئة ومشكالKtا وغالبـا مـا 

اقعية وhشو0قانيكو Oذا الو£� أك~	 تأصال  و يمكن �فراد �� مجتمع ما عGH معرفة عميقة . وو ̀و
يوشاملة بالب�ئة اMyلية الp^ تحيط ¶�م و~jل ما تنطو عليھ من تحديات وإشjاليات ومخاوف ومن 
نثم �ستطيعو معرفة املتغU ات والعوامل الزمنية والkشر�ة الp^ تؤدي إGc التغU  السلº^ أو Tيجا±ي 

pئة ال�  . ن^ �ع�شو ف¤�ا�� الب

ىو�ـــشjل الــــتعلم �ــــ� الب�ئــــة أســــاس النظر�ــــة البنائيــــة �ـــ� التعلــــيم، وªــــ� النظر�ــــة الpــــ^ تــــر بــــأن 
ذه الوضعية التفاعلية املستمرة تتجسد  التعليم عملية Sشطة فعالة �� بناء »�صية املتعلمUن ̀و

ــــا ـــا عtــــ  عمليــــة ت. �ــــ� ال! بيــــة مــــن خــــالل الب�ئــــة ونح̀و نفــــاملتعلمو ي'ــــشjلو تر~و�ـ فاعــــل مــــع الب�ئــــة ن
ا الطبيعيــة و£جتماعيــة، ف#ــم يتلقفــو املعلومــات مــن الب�ئــة الpــ^ \ــشjل أســاس لعمليــة  نوعناصــ̀ر

نعالوة عGH ذلك، يقـوم املتعلمـو بkنـاء املعرفـة مـن خـالل . بناء اt�N ة القائمة عGH املعرفة والتجر~ة
 التفــاعالت £جتماعيــة مــع العمــل اCNــسدي والعقHــ� عHــG �شــياء أو الظــوا`ر �ــ� الب�ئــة ومــن خــالل

�gـ  . زمال��م و�� الوسط £جتماtنـو مفـا`يم#م الذاتيـة ألنفـس#م عkالرغم من أن �طفـال ي GHنوع
ا وال تكتمل دالال�âا بمعز عـن µخـر�ن،  لالتفاعل مع الطبيعية، فإن املعاSي والدالالت ال يتم بنا̀ؤ

ســة ا ملعلمــUن ثــم �فــراد �ــ� الب�ئــة £جتماعيــة يبــدو رولــذا فــإن التواصــل مــع µخــر�ن الــزمالء �ــ� املد
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ة لل�ñـــــصية ـــ� عمليـــــة الـــــتعلم و~نـــــاء �ســـــس الـــــسيjولوجية املتطـــــو �ا �ــ رضـــــر ــــشjل .رو ـــھ �ـ ـــذا aلــ ، و`ــ
  . ناملضمو اMNقيقي للتعلم �� الطبيعية والب�ئة الطبيعية

   L'éducation par l'environnement:  ال
	بية من خالل الب�ئة-7-2

سو وابن طفيل اللذين وجدو �� أن الطبيعة �ª خU  معلم مبدأ قديم \عرضن وا لھ �� نظر�ة ر
ــذا مــا أكدتــھ النظر�ـات ال! بو�ــة اMNديثــة الpــ^ وجـدت بــأن التفاعــل مــع . عـن نفــس#ا وعــن قاطن¤�ـا ̀و

ة عGH ف#م#ا وف#م أنفـسنا والعـالم الـذي يحـيط بنـا والتعـرف إcـG الطبيعـة . رالطبيعة يجعلنا أك¼  قد
�دنا بطاقة وجدانية إيجابية `ائلة للطبيعة، فالع�س من الطبيعة من خالل الع وش �� أحضا��ا يز

دا ل#ــا وتفـاعال مع#ـا وإحـساسا ¶�ـا واســتعدادا للـذود ع��ـا ̀ـذا نالحظـھ �ــ� . ويجعلنـا أك¼ـ  قر~ـا م��ـا و و
ســـلوك أبنــــاء الر�ـــف عــــادة ف#ـــم أك¼ــــ  تقـــديرا للطبيعــــة وحبـــا ل#ــــا وإيمانـــا عظم¥�ــــا مـــن ســــjان املــــدن 

Nوا tواضر الكMالـذود . ى Gـcـ^ �ـ� الـنفس حـب الطبيعـة وامليـل إfم¥�ـا ين زفاملعا�شة مـع الطبيعـة ومال
ومن �عش �� لطبيعة يتعلم م��ـا و�ـشعر �ـ� الوقـت ذاتـھ بأنـھ جـزءا أصـيال م��ـا ي<تfـ^ . ع��ا وحماي¥�ا

  . إل¤�ا و�<تû^ إل¤�ا �� خاتمة املطاف

ة أك¼ـــــ  تخصـــــصية نقـــــو إن التعلـــــيم مـــــن خـــــال لو±عبـــــا ــــس#ا ر ل الب�ئـــــة �ع�ـــــ^ توظيـــــف الب�ئـــــة نفـ
�Sشطة الp^ تـتم �ـ� ال#ـواء الطلـق : واستخدام#ا aوسيلة �� عملية التعلم و£ك'ساب، ومثال ذلك

ا مــن  `ا وعناصــ̀ر ��م مــن التعــرف عHــG مــصاد رالpـ^ تــدفع املتعلمــUن إcــG الــشعو بأ`ميــة الب�ئــة وتمكــ ر
  . ملالحظة املباشرةا. خالل الع�ش ف¤�ا والتفاعل مع معطيا�âا مباشرة

 مـــن أ`ـــم العناصـــر �ساســـية ملف#ـــوم Outdoor educationو�عـــد التعلـــيم �ـــ� ال#ـــواء الطلـــق 
نال! بيــة مــن خــالل الب�ئـــة أو مــن خــالل اt�Nـــ ة املباشــرة �ــ� التعــا�ش مـــع الطبيعيــة والتفاعــل مع#ـــا 

جـدانيا �g بأ`ميـة البي_ـ^ و�ـشjل `ـذا النـوع مـن التعلـيم وسـيلة تر~و�ـة ناجعـة لتطـو�ر الـو. وحـسيا و
ـــا  عطا��ـــ �ªحــــــب الطبيعيــــــة والتمــــــا GــــــHــــــسان عST ــا �ــــــ� تنميــــــة »�ــــــصية و£ســــــتفادة مــــــن معطيا�âــــ

  . و£ستفادة من القوانUن اMNاكمة ل#ا �� تjو�ن الو�g و\شكيل السلوك

و\عد عملية التعرف عGH الب�ئة بتجر~ة التعليم �� ال#واء الطلق طر�قة فر�دة �� مجال \عليم 
ـذه املنCDيــة تمكــن الفــرد مـن \عز�ــز وعيــھ بمــصادر الب�ئــة الفـرد مح ض وتقــدير الطبيعيــة، ̀و ربــة �

ات من أجل تحسUن حياتھ وتنمية ذاتھ و�ضاف إGc ذلك أن الطبيعة \شjل . روقواني��ا وتكسبھ امل#ا
اتــھ  ا لتعلــيم الــ�ñص الطــر الذاتيــة �ــ� الــتعلم والكيفيــة الpــ^ يمكنــھ مــن خالل#ــا اتخــاذ قرا رمـصد قر

Nاا`   . ر�اصة شأن العناية بالطبيعية ومصاد

ميـــة ال! بيـــة �ــــ� الطبيعيـــة ومـــن خالل#ــــا ســــة . لنأخـــذ مثـــاال توضـــيحيا يؤكــــد ̀أ رفالطفـــل �ـــ� املد
سية الp^ تحرمھ من الوقت  و محمل بثقالة الكتب والواجبات املد سة ̀و ر£بتدائية يذ`ب إGc املد ر

ـــا عHـــG العمـــل وأداء الواجبـــات و�جـــد الطفـــل ن. ا�yـــصص لالســـتمتاع بالطفولـــة واMNيـــاة فـــسھ مك̀ر
اشدا îـq^ يـدعو . رالصماء كما لو aان  ضعھ املد و ضمن `ذه الوضعية �شعر بالjآبة واMNز و ر̀و و ن

و ال �ستطيع أن ينجز ش�ئا لنفسھ أو من أجل نفسھ qî^ ضيق للغاية ̀و . رإGc الشفقة فجدولھ املد
ســة �ـ� الــصباح البـاكر وyعـود إ ــb امل�ـ�  ليـذOب إ ـb املد ل�ــ� وقـت متـأخر مــن Vعـد الظــر ثـم ي¦نــاو ر

و�ــضاف إcــG ذلــك بــأن . وجبتــھ ع(ــdå bــل و0باشــر حــل واجباتــھ الكثkــ	ة املطلوjــة منــھ لليــوم التــا �
اîـــq^ أو متعــــة \عليميــــة و�ــــضاف إcــــG ذلــــك أن . رالـــتعلم يحــــدث بــــصعو~ة وال ي! افــــق مــــع أي شــــغف د

تـھ عHـG الف#ـم و رالكتـب م! عـة بjلمـات ومفـا`يم جامـدة تفـو قد `ـو إن \علـم شـ�ئا م��ـا فـإن \علمــھ ق
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وعHــG خــالف ذلــك، . `ـذا ي'ــسم بالــشjلية والعرضــية وال يأخــذ مjانــھ جو`ر�ــا �ـ� العقــل أو �ــ� القلــب
جة عالية من ال'شو�ق واملتعـة و�jـو  نفإن التعلم من خالل الب�ئة و�� أحضان الطبيعية يتم�U بد ر

يـــة ومــن خالل#ــا �عتمـــد عHــG اMNــس اCNمـــا�c غالبــا \علمــا أصـــيال مثمــر وفعــاال ألنـــھ الــتعلم �ــ� الطبيع
وعGH املالحظة والتجر~ة ال�ñصية اMNية الp^ تنf^ �� نفس التلميذ عشقھ للطبيعة وتوقھ ل�Mيـاة 
ذا يمكنھ من \شكيل £تجا`ات Tيجابية نحو الذات والطبيعية اMNاضنة ل#ا وسيؤدي ذلك ��  ̀و

ات املالحظـــة والــن�D العلfـــ^��ايــة املطــاف إcـــG \ــشكيل املواقـــف املرغو~ــة وتطـــو� لــذلك يجـــب . رر م#ــا
سـة فقـط ومـن  ر\عليم �طفال �� الصف �و إcـG الراـع معرفـة القـراءة والكتابـة واMNـساب �ـ� املد ل
اîــq^ للــتعلم �ــ� الطبيعيــة عــن طر�ــق اللعــب أو القيــام  رثــم يجــب أن يخــصص مــا بقــي مــن اليــوم الد

�اف و���ار وحدائق اMNيوانات والقيـام بـصيد ىبرحالت إGc اMNدائق واملزارع والقر والبحU ا رت و�
اعــــة النباتـــات واستكــــشاف اCNمــــال الjـــامن �ــــ� الطبيعيـــة ــــذا النــــوع مـــن الــــتعلم �ــــ� . زر�ســـماك و ̀و

اســة أشـــياء كثUــ ة عــن ب�ئــ¥�م فحــسب، بــل ســيمنح#م فرصـــة  رالطبيعيــة لــن �ــساعد �طفــال عHــG د
ال'ــــ� و£جتمـــا�g وســــيمنح#م فرصـــة للمــــ½q^ �ــــ� لتنميـــة أجــــساد`م وعقـــول#م وحــــس#م اCNمـــا�c و�خ

ال#ــواء الطلــق واست<ــشاق ال#ــواء العليــل، ومــشا`دة أشــعة الــشمس وªــ� تــتألأل �ــ� الفــضاء و\ــسقط 
رعGH أغصان �»Cار وجذو النباتات وأجنحة الطيو   . ر

ـــة ومــــن خالل#ــــا ســــيjو أفــــضل بمئــــات املــــرات مــــن الــــتعلم داخــــل  ـــ� الب�ئـ ــــذا الــــتعلم �ـ نومثــــل̀ 
ان ا ـــذا الـــتعلم أفـــضل بكثUـــ  وأك¼ـــ  راCNـــد ســـة، وســـيjو مثـــل̀  ات ا�Nرســـاء للمد نلـــصماء والـــسبو ر ر

ســــية اCNامــــدة ـــ� الكتــــب املد ـــودة �ـ س املوجـ ـــة مــــن الــــدر رديمومـ وعــــالوة عHــــG ذلــــك فــــإن الــــتعلم �ـــــ� . و
ًالطبيعية سيمكن �طفال من اك'ساب املعرفة وفقا الحتياجا�âم املعرفية وس'ساعد عGH تفتح#م 

  . اSي�خال'� وSTس

ومثل `ذا التعلم �� الطبيعية سيمكن �طفال مـن استكـشاف الب�ئـة و�ـساعد`م عHـG تنميـة 
�âم عHـــــT Gحـــــساس  ـــا �ـــــساعد`م عHـــــG تفـــــتح قـــــد �âم عHـــــG املالحظـــــة كمــ م وقـــــد ـــ#م ومـــــشاع̀ر رحواسـ ر

نباCNمال الjامن �� الطبيعية والjو الذي �ع�شو فيھ �سھ بـUن . ن ذا `و �مر الذي ال يمكن تد ر̀و
ســية ا�Nرســاء الــصماءراCNـد �ــس#ا . ران املد رفــالعواطف واملــشاعر والقــضايا الوجدانيــة ال يمكــن تد

ـــاة،  ـــة واMNيــ و\عليم#ــــا إ��ـــــا طاقـــــة تتفجـــــر وتزد`ــــر �ـــــ� أحـــــضان اCNمـــــال الــــذي يكتنـــــف عـــــالم الطبيعــ
حيـة والوجدانيـة �ـ� أعمـاق الطفـل ة عHـG تنميـة `ـذه اCNوانـب الر ووالطبيعـة وحـد`ا ªـ� القـاد و�ـ� . ر

ا يمكــن للطفــل الطبيعيــ أن يــتعلم كثkــ	ا عــن عــالم ّة ومــن خــالل التفاعــل ال+ــ� ا�Nــالق مــع عناصــ̀ر
Oار والعصافk	 والفاكة وWدو0ة وWخشاب وغk	Oا Wيع وjة والر  . زالنبات وا��يوان والفاك

استخدام عناصر الب�ئة نفس#ا ملصادر للتعلم وjاختصار فإن التعليم من الب�ئة ينطلق من 
ه يـؤدي إcـG يـؤدي إcـG \عز�ـز عمليـة التبـصر والف#ـم و£ستفـسار ـذا بـدو ر والكـشف و£ستكـشاف، ̀و

ة إcــــG \ــــشكيل  وروالـــتعلم حــــو الب�ئـــة مــــن خـــالل الب�ئــــة نفــــس#ا، ومثـــل `ــــذا الـــتعلم ســــيؤدي بالـــضر ل
ة إGc \شكيل سلوaات إيجابيـة  ذه املشاعر ستؤدي بالضر اء الب�ئة ومjونا�âا ̀و رمشاعر إيجابية إ وز

  . اMyافظة عGH الب�ئة وحماي¥�اSشاط تجاه 

  

  

   l’éducation pour l’environnement:  ال
	بية من أجل الب�ئة-7-3



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )4(، الجزء )193: (العدد

 

 

25 

يو�äدف `ذا النمط إGc توليد £تجا`ـات واملواقـف Tيجابيـة نحـو الب�ئـة بjـل مـا تنطـو عليـھ 
د حيو�ــــة ومــــصادر ل�Mيــــاة الطبيعيــــة �ــــ� توليــــد الفعاليــــة T. رمــــن مــــوا ـــذا £تجــــاه  Sــــسانية و�تمثــــل `ـ

و�âدف `ذه ال! بية تمكUن �فراد ليjونوا مواطنUن بيAيUن . املطلو~ة للمحافظة عGH الب�ئة وحماي¥�ا
ـذا النــوع مــن ال! بيـة إcــG تطـو�ر املــشاركة �ـ� حمايــة الب�ئــة . ن�ـسا`مو �ــ� تنميـة اMNيــاة البيAيـة و�ــ�̀ 

ر إGc ال! بية البيAية عGH نحو يوضمن `ذا التوجھ يجر النظ. و\شكيل القيم الp^ تؤثر عGH السلوك
̀ـات  �ـة فلـسفية \عمـل عHـG \عز�ـز الـو�g بالب�ئـة ومـن ثـم توليـد املعتقـدات و£تجا ؤتjـام�H وضـمن ر

د`ا ه �شjل تنمية MNوافز سلوكية فعالة تجاه الب�ئة وموا ذا بدو رواملواقف Tيجابية نحو`ا، ̀و .. ر
اء قضايا الب�ئة ومشكال�âا و�دفع#م إGc زو�عز التعليم من أجل الب�ئة مشاعر �فراد وحماس¥ ز�م إ

 GÅعاي¥�ــا، كمــا �ــس راتخــاذ مواقــف واتجا`ــات إيجابيــة نحــو اMyافظــة عHــG ب�ئــة نظيفــة مــستدامة و
`ذا النمط من التعليم إGc تنمية �خالق البيAية الp^ من شأ��ا أن تؤدي توليد الطاقة ا�Nالقـة �ـ� 

 . مجال اMyافظة عGH الب�ئة

فـھ حـو الب�ئـة، ولك��ـا فاملعرفة  لالبيAية م#مة جدا �� تطو�ر مشاعر STسان Tيجابيـة ومعا ر
`ا إال إذا تحولـت  ~ما \شjل ا�Nطوة �وGc �ـ� اتجـاه ال! بيـة البيAيـة وال يكتمـل مـسا  �ªافية وa  Uرغ ر

ــذا �ع�ــ^ أن ال! بيــة مــن أجــل الب�ئــة \ع�ــ^ تمكــUن �فــراد مــن املــش ض ̀و � GــHقــوة فاعلــة ع Gــcاركة رإ
لاMNيــة والفعالــة �ـــ� حمايــة الب�ئـــة و�ــ� العمـــل عHــG إيجــاد اMNلـــو املناســبة والعمليـــة ملــشاaل الب�ئـــة  ّ

ــذا النــوع مــن ال! بيــة �ــCñع �فــراد عHــG تنميــة Sــشاط#م البي_ــ^ . اMyليــة واملــشاركة فعليــا �ــ� حل#ــا ̀و
املعرفـــة للمعرفـــة وحـــد`ا ال روكمـــا نو`نـــا أعـــاله نكـــر إن املعرفـــة اCyـــردة أو . Tيجـــا±ي محليـــا وعامليـــا

ســــة الفعليـــة أي �ــــ� عمليـــة توليـــد الــــسلوك ال+ـــ� الــــواق�Å �ـــ� عمليــــة  ــا تكتمـــل باملما رتجـــدي نفع#ـــا مــ
 . اMyافظة عGH الب�ئة وحماي¥�ا وتأكيد استدام¥�ا

�ــــ� �Sــــشطة البيAيـــة، يــــتم \ــــCñيع#م عHــــG تقيــــيم  مـــن خــــالل إشــــراك الــــشباب ـــشjل مباشــــر 
فا`ي  GHم الفردي ع  ̀Uئـة، رتأث�اك أننا مع µخر�ن، نؤثر جميعا عHـG الب ًة محيط#م باإلضافة إGc إد ر

  .نو~التا�c ندع#ا تjو �� سلوك بناء

نو�äدف التعليم من أجل الب�ئـة إcـG إيجـاد مـواطنUن مثقفـUن بيAيـا مـستعدو التخـاذ إجـراءات  ً

فعليـــة MNمايـــة قعمليـــة Sـــشطة �ـــ� مجـــال الـــدفاع عـــن حقـــو الب�ئـــة والطبيعيـــة واتخـــاذ Tجـــراءات ال
ة املياه وكيفية اMyافظة عGH الب�ئة  ض واملناخ والطبيعية و�نواع املعرضة ل��طر ومعاCNة ند ر� ر

ة اســ! اتيجية تمكــن . رمــن aــل أشــjال التلــوث والتــد`و روتمثــل ال! بيــة مــن اجــل الب�ئــة عمليــة صــو
ـــ^ و£ ــــل البي_ــ ات اســـــ'باقية ومـــــس'نU ة تح!ـــــ م التjامـ قتـــــصادي و£جتمـــــا�g ر�فـــــراد مـــــن اتخـــــاذ قـــــرا

 . لتحقيق أسس £ستدامة وتحقيقي حياة بيAية إSسانية أفضل

ت-7-4   : ر تصxيف لو3اس وOا

ا إجماليـــا لالتجا`ـــات الثالثيـــة لل! بيـــة البيAيـــة مـــن خـــالل التـــص<يف  رو�مكننـــا أن نقـــدم تـــصو
 �ـ�  Robottom and Hart )9931ً متقاطعا مع نمـوذجLucas) 1980-1981(57الذي اق! حھ لوaاس 

�cدو التاCNلا :  
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ت  رقائمة نموذجة التجاOات ال
	بية البي�ية وفق نظرn�0 لوكس وOا
58.  

القضية �ساسية 
  للنموذج

  �`داف املفضلة

فئات التعليم البي_^ 
~وتوم  ووفق نظر�ة ر

ت  ا  Robottomر̀و
)1993(et Hart   

فئات التعليم البي_^ 
  وفق نظر�ة لوكس

)1981-1980(Lucas   

ة والتثقيف املعرف
�gوالو  

لاMNصو عGH املعرف 
  واملعلومات

  £تجاه Tيجا±ي

Approche  

positiviste  

  ال! بية عGH الب�ئة

Éducation au sujet 
de l’environnemen  

\غيU  السلوك، وتب�^ 
مواقف مناسبة 

  إيجابيا للب�ئة
السلوك 

  والتصرفات

�gجتما£  Uالتغي  

سات  ر\غيU  املما
£جتماعية عد إجراء 

التقصيات 
ات  رو£ستAناس با�Nيا

  اCNماعية

  £تجاه النقدي

Approche de 
ritique socialla c  

ال! بية من أجل 
  الب�ئة

Éducation pour 
l’environnement  

أبناء عالقات عميقة 
سط#م  وبUن �فراد و

�gجتما£  

ا��ة  ربناء عالقات 
  بUن �فراد والب�ئة

 Uي£تجاه التفس  

oche Appr
interprétative  

  ال! بية �� الب�ئة

Éducation par et 
dans 

l’environnement  

  :  hعر0ف ال
	بية البي�ية-8

�خيـــة  ر ال يوجـــد مـــا أصـــعب مـــن \عر�ـــف مف#ـــوم حـــديث متغUـــ  بتغUـــ  العوامـــل واملعطيـــات التا
ا اCNدa �cل م��ا �� �  ̀Uة أيضا واملتواترة �� تأث Uسق من املفا`يم املتغS وقد يبدو �مر . ىخرضمن

لـة �وcـG وجـدنا أنفــسنا  ا �ـ� التقـصU ات ظـا`ر �مـر ولكنــھ معقـد وم'ـشعب ومنـذ ال̀و رسـ#ال م�ـسو
أمـــام معـــضلة \عر�ـــف وحـــصر القـــضايا البيAيـــة و�بـــدوا وا ـــMا أن وضـــع قائمـــة بالقـــضايا الب�ئـــة �ـــ� 

ل ال توجـد بمعـز عـن أفعـال ذلـك ألن الب�ئـة. العالم ل�ست باألمر ال�ـسU ، إن aـان ممكنـا �ـ� �سـاس
ومتطلبـات STــسان وتطلعاتـھ، و~التــا�c يـصبح مــن املـستحيل الفــصل بـUن الب�ئــة والتنميـة، وانــصب 

  . £`تمام بمف#وم التنمية املستدامة

وتتجGH الصعو~ة بداية �� ال'سميات الp^ أطلقت عGH ال! بية البيAية و�ª مصط�Mات تص�ب 
ان الذ`�^ pour  éducation''L(ال! بية من أجل الب�ئة :  عدة \سميات مثلف#ناك. رالباحث بالدو

environnement'l( ئـة�وال
	بيـة البي�يـة ) environnement' à léducation''L(، وال! بيـة عHـG الب
)éducation environnementale ((التنميـة املـستدامة b)بية الب�ئة ع	
 Environmental (وال

evelopmentEducation for sustainable d ( ئـة�relative à  éducation''L(وال! بيـة املتعلقـة بالب
environnement'l ( يـةAومحو �ميـة البي)Environmental Literacy .( و�مكـن عنـد ت'بـع أصـل `ـذه
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�خيــة ف تا رال'ــسميات أن نجــد لjــل \ــسمية مtــ رات وظــر وقــد وجــدنا أنــھ مــن �Sــسب Sــ®ã `ـــذه . و
) Environmental Education(ياملصط�� Tنjل�U ال! بية البيAية ال'سميات الفرSسية ونوحد`ا ب

اسات العر~ية وTنjل�Uية و املصط�� �Sسب و�ك¼  شيوعا واستخداما �� مختلف الد   . ر̀و

و�الحــظ �ــ� `ــذا الـــسياق £ســتمرار �ــ� \عر�ـــف ال! بيــة الب�ئــة عHــG نحـــو متــواتر خــالل العقـــود 
̀ـذه الـسنوات الطـوالا�Nمسة املاضية حيث يتم \عر�ف ال . تعليم البي_^ وإعادة \عر�فھ عGH مـدار 

الت \عرف عGH أ��ا  عملية بناء الو�g املس'نU  للعالقة بUن الkشر "زومن الشا ع أن ال! بية الب�ئة ما 
نوالب�ئــــة الطبيعيــــة و£جتماعيــــة الpــــ^ �ع�ــــشو و\عمــــل ال! بيــــة الب�ئــــة عHــــG \ــــشكيل الــــسلوك ضــــمن 

اقــف و£تجا`ــات Tيجابيــة نحــو الب�ئــة مــن أجــل حماي¥�ــا واMyافظــة عHــG منظومــة مــن القــيم واملو
د`ا   . رموا

ال �ــ� حالــة مــن التغUـــ   زإن \عر�ــف ال! بيــة لــ�س بامل#مـــة الkــسيطة الــس#لة، وألن التعر�ــف مـــا 
والصU ورة فإن تقديم \عر�ف ��ا ي قد يؤدي إGc إضافة من التـصلب واCNمـود �ـ� طبيعيـة املف#ـوم، 

#مــا \عــددت التعر�فــات بجــب أن نبقـــي املف#ــوم �ــ� حالتــھ الديناميــة املتغUــ ة، وأن نأخـــذ ولــذا فإنــھ م
ىعUن £عتبار أن aل \عر�ف م#ما بلغ من الدقة واملنCDيـة ال يمكـن أن يjـو سـو لقطـة أو ومـضة  ن

̀ــذه الطبيعيــة املتغUــ ة للمف#ــوم ال بــد للبــاحثUن �ــ� `ــذا . مــن مــش#د دينــامي متغUــ  وعHــG الــرغم مــن 
و�ال حظ �� `ذا السياق أن . ليدان من تقديم \عر�ف مؤقت �عتمد عليھ �� تناو القضية البيAيةامل

معظم الوثائق �ممية تتجنب وضع \عر�فات ��ائية ملف#وم ال! بية البيAية و~دال من ذلك، فإن `ذه 
ً

 عGH أ`مية يالوثائق تتضمن تحديدات لل! بية ضمن الغايات الp^ \سGÅ إل¤�ا، ومن ثم يجر التأكيد
، غالبا ما ينظر إGc ال! بية  رإصالح التعليم من أجل تحقيق غايات ال! بية البيAية وضمن `ذا املنظو
يالبيAية بوصف#ا أداة لتحقيق `دف ب�ئو محدد مثل اMyافظة عGH الب�ئة والدفاع أو املساعدة �� 

ـــــة ـــــق التنميـــــــــ ـــــــ� تحقيـــــــــ ـ ــــــــ^ �ــــــ ـــيم البي_ــــــ ــــــــ ـــــــــــف التعلـــ ـــــــــة أو أن يوظـــ ـــــــــــشكالت البيAيـــــ ـــــــل املـــ ـــــــستدامةّجـــــــ                        املـــــــ
   .59 )2005اليوSسjو، (

د  رو�ــر عــض اt�Nــ اء أن تومــاس بر�'ــشا ئــ�س `يئــة اMNفــاظ -) Thomas Pritchard(ي ر نائــب 
ـــG الطبيعـــــة �ـــــ� و�لـــــز   Environmental'" (ال! بيــــة البيAيـــــة"ل `ــــو أو مـــــن اســـــتخدم مـــــصط�� –عHـ

Education' (ماMN �cشاء £تحاد الدوSيـة الطبيعـة �� مؤتمر إInternational Union for ) (IUCN(
))IUCN(Conservation of Nature  س �ـ� أكتـو~ر� ل~مـا يjـو `ـذا `ـو أو اسـتخدام . 1948ر �ـ� بـا ن ر

 . 60م1^ عام 

`ـو مـن أوائـل املفكـر�ن الـذين  Stabb, .B, William (61(و�شار بالبنان إGc أن و�ليـام ب سـتاب 
 و`ـو 1969ل `ذا املف#وم �� مقـال لـھ حـو ال! بيـة البيAيـة �ـ� عـام لعملوا عGH ترسيخ �صو العلمية

ُو�عـــرف ســـتاب �ـــ� `ـــذا الـــسياق بأنـــھ . 62املقـــال الـــذي Sـــشر �ـــ� مجلـــة ال! بيـــة البيAيـــة µنفـــة الـــذكر

 البي�يــة لاملؤسـس �ب لتيـار ال! بيـة والتعلـيم البي_ـ^ �ـ� العـالم، وقـد شـغل منـصب أو مـدير لل! بيـة
واسـتطاع سـتاب أن يـصمم برنامجـا للتعلـيم والتثقيـف .  العامليـة لأل�Kـارلليو8ـسكو، ثـم الـشبكة

لالبيÏـــn وتـــم قبـــو Oـــذا ال:	نـــامج باإلجمـــاع مــــن قبـــل جميـــع الـــدو Wعـــضاء �ـــ� اليو8ـــسكو البــــالغ  ل
   . دولة135عددOا 

 �Dــشيغان \عر�فــا لــن�د الطبيعيــة �ــ� جامعـة م مالئــھ �ــ� aليــة املـوا ًقـدم ســتاب ومجموعــة مـن 
ر ز

لد يمكـن توظيفـھ بفعاليـة �ـ� عمليـة التثقيـف البي_ـ^ الـشامل حـو العالقـة بـUن STـسان يتر~ـو جديـ
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 Environmental"(ال! بيــــة البيAيـــة"وقــــد أطلقــــوا عHـــG `ــــذا الt نــــامج . والوســـط الــــذي �عــــ�ش ف¤�ـــا
Education ( يائيــــة "وعرفو`ــــا بأ��ــــا�Uئــــة الف�ايــــة بالب رال! بيــــة الpــــ^ �âــــدف إcــــG إنتــــاج مــــواطنUن عHــــG د

�ـة واملـشاaل املرتبطـة ¶�ـا، مـدركUن لكيفيـة املــساعدة �ـ� حـل `ـذه املـشكالت ومحفـز�ن للعمــل اMNيو
، وضـمن `ـذا التوجـھ قـاموا بتحديـد أسـس لل! يبـة  p, 1969, Stapp et al(63.31(مـن أجـل حل#ـا 

 : الب�ئة

ــــذا �ع�ــــ^ التأكيــــد عHــــG أن STــــسان جــــزء ال يتجــــزأ الط. 1 بيعيــــة £نتمــــاء STــــساSي إcــــG الطبيعيــــة ̀و
ة عHـــG تحديـــد مـــسار التفاعـــل مـــع الب�ئـــة  راMNيو�ــة الpـــ^ �عـــ�ش ف¤�ـــا وأن STـــسان يمتلـــك القــد

 . وتحديد اتجا`اتھ إيجابا أو سلبا

أ`ميــــة املعرفــــة الــــشاملة بقــــضايا الب�ئــــة الف�Uيائيــــة اMNيو�ــــة، ســــواء aانــــت طبيعيــــة أو مــــن صــــنع . 2
`ا �� اCyتمع املعاصر  .رSTسان، ودو

اك عميــق . 3 gــ� aامــل بـــأ`م التحــديات البيAيـــة رإد وللمــشاaل البيAيـــة الف�Uيائيــة اMNيو�ــة القائمـــة و
الpـــ^ تواجــــھ اCyتمـــع STــــساSي، و�تـــضمن `ــــذا املــــسار معرفـــة واســــعة بالكيفيـــات الpــــ^ يمكــــن 

 . لاعتماد`ا �� إيجاد اMNلو ل#ذه التحديات وتلك املشكالت

4 .T ا` ـــة ومـــــصاد ـــة اMNيو�ــ لية ر£`تمـــــام الواســـــع بالب�ئــ ونمائيـــــة وتوليـــــد Tحـــــساس الكبUـــــ  باملــــــسؤ
ب عGH املشاركة السياسية و£جتماعية والنقابية ��  رالبيAية وتحف�U �فراد من مختلف املشا

 . حل املشكالت البيAية

�ــة اCNديــدة لل! بيــة البيAيــة تختلــف كثUــ ا عــن التعلــيم التقليـــدي  ؤو�ؤكــد ســتاب بــأن `ــذه الر
Nئــة الطبيعيــة، البي_ـ^ الــذي �عتمــد مبــدأ ا�Mفـظ والتلقــUن للمعلومــات و�ركــز فقـط عHــG مjونــات الب

وال يأخذ عUن £عتبار الب�ئة £جتماعية والثقافية الوثيقة الصلة بالب�ئة الطبيعية وال يأخذ أيضا 
رباملشكالت الp^ تتعلـق بالـصلة بـUن اCyتمـع و~ـUن اCyـال اMNيـو للب�ئـة كمـا أنـھ �غفـل دو STـسان  ي

CNتمـع رودو اCyحيـاة ا GـHتـؤثر ع ^pل الaية وحل املشاAسانية �� مواج#ة التحديات البيST ماعات
تھ الjلية   .  p, 1969, Stapp et al(64.30. (ربصو

وxjـــسو ال
	بيـــة البي�يـــة" غالســـكو"وقـــد عرفـــا 3ـــل مـــن  نو عمليـــة �âـــدف إcـــG توعيـــة "بأ��ـــا : ر
�ــد`م باملعلومــات سـjان العــالم بالب�ئــة الjليــة وتقو�ــة ا`تمامــا�âم ¶�ـا و واملــشكالت املتــصلة ¶�ــا، وتز

̀ـذه العمليـة  ات الp^ تؤ`ل#م أفرادا وجماعات للعمـل عHـG حـل مـشكالت جديـدة، و رواMNوافز وامل#ا
لية متواصلة لبناء `ذه الب�ئة   . 65 "ومستمرة مدى اMNياة، حop توجد مسا`مة غU  منقطعة ومسؤ

 وأحمـد حـسUن اللقـاSي، أن ال! بيـة البيAيـة ل�Cمـل عHـG" املـصط�Mات ال! بو�ـة"وجاء �� مC2ـم 
مــة لف#ـم العالقــة املتبادلــة بـUن املــتعلم و~يAتــھ الpــ^ "ªـ�  ف و£تجا`ـات والقــيم، الال زمجموعــة املعــا ر

اء`ا، وتثU  ميولھ وا`تماماتھ، فيحرص عGH اMyافظة عل¤�ا وصيان¥�ا،  ز�ع�ش ف¤�ا، وتحكم سلوكھ إ
  . 66)67، ص C1999مل واللقاSي، اN". (من أجل نفسھ ومن أجل اCyتمع

 The Belgrade(و�شار �� `ذا السياق إGc التعر�ف الذي تضمنھ ميثاق بلغراد لل! بية البيAية 
Charter ( ا واق! ح . 1975عام�âية وغاياAو امليثاق الذي تضمن وصفا مركزا أل`داف ال! بية البي ̀و

مــا أصــبح التعر�ــف �ك¼ــ  قبــوال لل! بيــة البيAيــة، و�عــ
ً

العمليــة ال�ــn :"رف امليثــاق ال! بيــة الب�ئــة بأ��ــا
Oا وتحـــضم ع(ـــO9 bتمـــام »Kـــا وا��افظـــة  رKtــدف إ ـــb تطـــو0ر و£ـــ� ســـBان العـــالم بالب�ئـــة ومـــصاد
ات للعمــــــل VــــــشBل فــــــردي  رعلKQـــــا وتنÍــــــn لــــــدKrم املعرفــــــة واملواقــــــف والـــــدوافع و9ل
�امــــــات واملــــــا
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ــــو املناســـــبة للمـــــشا3ل البي� يـــــة ا��اليـــــة وتجنـــــب الوقـــــع �ـــــ� مـــــشا3ل لوجمـــــا£� نحـــــو إيجـــــاد ا��لـ
  ). �1975مم املتحدة، ميثاق بلغراد،  ("جديدة

و�بـدو لنـا أن مختلـف التعر�فـات الpـ^ قـدمت لل! بيــة البيAيـة تركـز عHـG حركـة دائر�ـة تبـدأ مــن 
ة واســعة مــن املتغUــ ات £جتماعيــة والبيAيــة الpــ^ تحــيط بــاألفراد �ــ�  راملعرفــة إcــG الــسلوك ضــمن دو

رومـــن أجــل تقـــديم تـــصو وا ــ� ملف#ـــوم ال! بيـــة البيAيــة قمنـــا بتـــصميم الــشjل µ\ـــي الـــذي . عاCyتمــ
يو � مختل فال! ابطـات والتفـاعالت الpـ^ تحـيط بمف#ـوم ال! بيـة البيAيـة بـدءا مـن املعرفـة العاديـة 

  . وان¥�اء بالسلوك Tيجا±ي تجاه الب�ئة

لتبدأ باملعلومة الp^ تتحو إGc معرفـة وªـ�  و�ت�¹ من خالل الرسم البياSي أن ال! بية البيAية 
املعرفة الp^ تولد £`تمام، ومن £`تمام تتم عملية ال'شjل السيjولوT �Vيجا±ي �� أعماق الفرد 
ه Sـسقا كـم £تجا`ـات واملواقـف  `ـا Tيمـان الـذي يولـد بـدو ة قيم بيAيـة �عز رالذي يظ#ر عGH صو ز ر

  . الدافعة إGc سلوك بي_^ إيجا±ي

 : يو8سكو وال
	بية البي�ية ال-9

 �ـ� IUCN\عود مشاركة اليوSـسjو �ـ� التوعيـة والتعلـيم البي_ـ^ إcـG بـدايات املنظمـة، مـع إSـشاء 
ئ�ـــسية مjلفـــة  (1948عــام  ر£تحـــاد الــدو�c ل�Mفـــاظ عHــG الطبيعـــة، و`ـــو أو منظمــة غUـــ  حjوميــة  ل

عقــد مـؤتمر Wمــم ثيــق �ـ� كمــا شـاركت اليوSــسjو ـشjل و. باملـساعدة �ـ� اMNفــاظ عHـG ب�ئــة طبيعيـة
، والـــذي أدى إ ـــb 1972املتحـــدة الـــدو � املع�ـــn بالب�ئـــة ال×ـــشر0ة �ـــ� ســـتوكولم، الـــسو0د �ـــ� عـــام 
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Vعــد ذلــك، وع(ــb مــدى عقــدين مــن الــزمن، قـــادت ). UNEP(إ8ــشاء برنــامج Wمــم املتحــدة للب�ئــة 
، الـــذي )1995-1975(يـــة اليو8ــسكو وjرنـــامج Wمـــم املتحـــدة للب�ئـــة ال:	نـــامج الـــدو � ال
	بيـــة البي�

nÏعبئة التعليم من أجل الو£� البيh شادات عملية حو كيفية 0ة، وقدم إ لوضع ر ر   .ؤ

�ــة لل! بيــة البيAيــة �1976ــ� عــام  `ــا اCN#ــاز " Connect"ر، أطلقــت اليوSــسjو Sــشرة إخبا رباعتبا
aانـت بمثابـة ). IEEP(الرسf^ لt نامج ال! بية البيAية الدولية لليوSسjو و~رنامج �مم املتحدة للب�ئة 

ــداف وأSـــشطة ) EE(لغرفــة مقاصــة لتبـــادل املعلومــات حـــو التثقيــف البي_ــ^  ̀أ ـــشjل عــام ولتعز�ـــز 
IEEP) International Environmental Education Programme ( و��ـاa ل خـاص، فـضال عـنjـش

ً

 . 2007شبكة للمؤسسات و�فراد امل#تمUن والناشطUن �� التعليم البي_^ حop عام 

نكمـــا أدى التعـــاو طو�ـــل �مـــد بـــUن اليوSـــسjو و~رنـــامج �مـــم املتحـــدة للب�ئـــة ـــشأن التثقيـــف 
و±عـد ذلـك التعلــيم مـن أجـل التنميــة املـستدامة إcـG التنظـيم املــش! ك لعـدة مـؤتمرات دوليــة (البي_ـ^ 

`ا1972رئ�سية شأن ال! بية البيAية منذ عام    : ز أبر

G الــصعيد الـــدو�c، اك'ــسب التعلـــيم البي_ــ^ اع! افـــا عHـــ: 1972 يونيــو 16-5إعــالن ســـتوكولم 
ً

لعنـدما أعلـن مـؤتمر �مـم املتحـدة حـو الب�ئـة الkـشر�ة الـذي عقـد �ـ� سـتوك#ولم، الـسو�د، �ـ� عــام 
وخـــرج املــــؤتمر . ، أنـــھ يجــــب توظيـــف ال! بيــــة البيAيـــة aــــأداة ملعاCNـــة املــــشاaل البيAيـــة العامليــــة1972

شــاد شـعوب العــالم �ــ� 26ل و فـصو7نبـإعالن بلغــراد الـذي يتjــو مــن  ر مبــدأ كرسـت aل#ــا مــن أجـل إ
ا  . اMNفاظ عGH الب�ئة الkشر�ة و\عز�̀ز

 وجــاء ميثـــاق بلغــراد اســـتجابة لتوصــية مـــن – 1975 أكتـــو~ر 22 إcــG 13مـــن : 67 ميثــاق بلغــراد
شـة العمـل الدوليـة حــو ال! بيـة البيAيـة الpــ^ عقـدت �ـ� بلغـراد، يوغوســالفيا  لو وتــم ). ًصـر~يا حاليـا(ر

بنـــاء ميثـــاق بلغـــراد عHـــG إعـــالن ســـتوك#ولم و�ـــضيف �`ـــداف والغايـــات واملبـــادئ التوج¤�يـــة لtـــ امج 
 . ال! بية البيAية املوج#ة لعامة الناس �� مختلف بلدان العالم

-nجيــا -:  إعـالن تبل�ـ�� ر املـؤتمر اjMNـومي الـدو�c �و ـشأن التثقيـف البي_ـ^ �ـ� تبل�ـqØ^، جو ل
)s on environmental educationinternational conference ( 14مــن Gــc1977 أكتــو~ر 26 إ - 

 Gcإ ^qØ�ر£تفاق اCNما�g عGH الدو امل#م لل! بية البيAية �� اMNفاظ عGH ب�ئة العالم "أشار إعالن تبل
نــة Cyتمعــات العــالم قــام إعــالن تبل�ــqØ^ بتحــديث ". زوتحــسي��ا، وكــذلك �ــ� التنميــة الــسليمة واملتوا

توك#ولم وميثــاق بلغـــراد مـــن خــالل تـــضمUن أ`ـــداف وغايــات وخـــصائص ومبـــادئ وتوضــيح إعـــالن ســـ
روأكد املؤتمر اjMNومي الدو�c للتعليم البي_^ عGH دو ال! بية البيAية . توج¤�ية جديدة للتعليم البي_^

. �� اMNفاظ عGH الب�ئة العاملية وتحسي��ا وسGÅ إGc توفU  إطار عمل ومبادئ توج¤�ية للتعليم البي_^
 .رد املؤتمر دو وأ`داف وخصائص ال! بية البيAية، وقدم عدة أ`داف ومبادئ للتعليم البي_^حد

0ب لل¦ـسعيxيات"مؤتمر  -  �ـ� " ر9س
	اتيجية الدولية للعمل �� مجال ال
	بية البي�يـة والتـد
 ^qـî  Conference “International Strategy for Action in the Field of(وموسـjو، £تحـاد الر

ironmental Education and Training for the in MoscowEnv) ( 1987أغسطس .(  

�ـــ� " التعلـــيم والـــو�g العـــام مـــن أجـــل £ســـتدامة: الب�ئـــة وا�dتمـــع"املـــؤتمر الـــدو � الثالـــث  -
International Conference “Environment and Society :(؛ )1997د�ـسمt  (سـالونيك، اليونـان 

, Awareness for Sustainability” at ThessalonikiEducation and Public ( �cواملـؤتمر الــدو
  ). 2007نوفمt  (الراع للتعليم البي_^ من أجل مستقبل مستدام �� أحمد آباد، ال#ند 
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، تم \شكيل عقد �مم املتحدة ��2002 عام :  عقد Wمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية-
ة، ) UNDESD (2014-2005دامة للتعلــــيم مــــن أجـــــل التنميــــة املــــست ركطر�قـــــة إلعــــادة النظــــر، وإثـــــا

ساعدت CNنة التعليم و£تصال . و\غيU  منا�ü العمل شjل إيجا±ي �� مواج#ة التحديات العاملية
)CEC ( دعم عمل ��UNDESD للتعليم من أجل £ستدامة، والذي ^qîل أساjو�ن `يjمن خالل ت 

ئ�ــــــسية ــــات . رتــــــضمن خمــــــسة مjونــــــات  ــــل مــــــستقبل أفــــــضل"ªــــــ� املjونــ التفكkــــــ	 النقــــــدي "و " تخيــ
	kصنع القرار"و " والتفك ��و " املشاركة "�JKLامل 	k68".الشرا3ات والتفك 

، اSعقـــد املـــؤتمر العـــالf^ 2013 يونيـــو 14 إcـــG �9ـــ� الف!ـــ ة مـــن : مـــؤتمر مـــراكش لل! بيـــة البيAيـــة
ـــام للمــــ. الــــساع لل! بيـــــة البيAيـــــة �ــــ� مـــــراكش، املغـــــرب ـــوع العــ التثقيـــــف البي_ـــــ^ "ؤتمر `ـــــو aــــان املوضــ

ــــاطق الر�فيـــــة ــــاغم أكtـــــ : والقـــــضايا �ـــــ� املـــــدن واملنـ ــــمل "الـــــس�Å لتحقيـــــق تنـ ــــال ا`تمـــــام 11، وشـ  مجـ
وaـان .  دولـة150ن عـضو يمثلـو أك¼ـ  مـن 2400وaان املؤتمر العالf^ للتثقيف البي_^ يضم . مختلف

ـــده �ــــ� بلــــد عر±ــــي، وتــــم  تجميعــــھ مــــن قبــــل ل`ــــذا £جتمــــاع `ــــو �و مــــرة مــــن أي وقــــت مــــoq³ تــــم عقـ
منظمتـUن مختلفتــUن، مؤســسة دمحم الــسادس MNمايــة الب�ئـة واملــؤتمر العــالf^ لل! بيــة البيAيــة �مانــة 

و\شمل املوضوعات الp^ تم تناول#ا �� املؤتمر التأكيد عGH أ`مية الب�ئة التعليم . الدائمة �� إيطاليا
ه �� التمكUن، وإSشاء شراaات لتعز�ز التعليم البي_^،  وكيفية \عميم الب�ئـة و£سـتدامة، وحpـo رودو

 69".أك¼  خضرة"كيفية جعل اCNامعات 

  :  خاتمة-10

ثيــــا �ــــ�  ائــــل يـــؤثر aا  ̀ ر لقـــد أصــــبح وا ـــMا اليــــوم أن �نظمــــة البيAيـــة تتعــــرض لـــضغط ــــشر ي
  Uوكــــب، و�ــــأ\ي `ــــذا التــــأثjيــــاة الطبيعيـــة �ــــ� الMيولوجيــــة ل�CNات البيولوجيــــة والكيميائيــــة وا رالـــدو

نيضغطو عGH الjوكب اليوم بطر�قة فالkشر ييعية للتدخل الkشر اCNائر �� الطبيعية، ن'يجة طب
ض � GHياة عMNة الستمرار ا� شjل دائم �نظمة الضر  Uرقد \غ بحاجة ، ونحن �� مواج#ة ذلك ور

�ــة تفاعليــة تــضع �ــ� أوليا�âــا مــسألة اMyافظــة عHــG الب�ئــة وحمايــة مــصادر اMNيــاة  رإcــG مــساحات تآز
  . رد`ا الطبيعيةوموا

ن �ـــ� مجـــال اMyافظـــة عHـــG الب�ئـــة بـــأن ال'ـــشر�عات والقـــوانUن البيAيـــة غUـــ   ك املفكـــر ووقـــد أد ر
 ^fخيــــة إليجــــاد نظــــام تر~ــــو عــــال� ة التا يaافيــــة للمحافظــــة عHــــG الب�ئــــة، وقــــد أجمعــــوا عHــــG الــــضر ر ور

ن املؤكـد أن مثـل ومـ. ىاس! اتي�� قادر عGH استل#ام القو STسانية �6 مجال اMyافظة عHـG الب�ئـة
ة اMyافظة يمك��ا أن  ور`ذه ال! بية البيAية القائمة عGH \شكيل الوST �gساSي بأ`مية الب�ئة وضر
ض  � GHياة عMNوكب من أجل حماية اjان الjن سUة املطلو~ة ب� رتؤدي إGc \شكيل املساحات التآز ر

`ا اMNيو�ة   . رواMyافظة عGH مصاد

 أن الوST �gساSي بالب�ئة والتحديات الp^ تواجھ اMNياة عGH و�بدو لنا من خالل `ذا البحث
سطح الjوكب قد استفاق جزئيا عGH وقع الصرخات املدو�ة لعدد كبU  من علماء الب�ئة والطبيعة 
 GـــHـــسانية عST يـــاةMنـــذار تحـــذيرا مـــن ال��ايـــات ال! اجيديـــة ل�T ـــوا يقرعـــو أجـــراسjنالـــذين مـــا انف

ض ن'يجة £ن¥�ا د`ارسطح �   . رك الوح½q^ املستمر لقوانUن الطبيعية و£ست°�اف املدمر ملوا

ولـــــم تكـــــن صـــــرخات العلمـــــاء واملفكـــــر�ن aافيـــــة إليقـــــاظ الـــــوST �gـــــساSي بـــــل جـــــاءت �حـــــداث 
 GـHـ^ تـدل عpـ  الtات الك ث البيAيـة ضـمن تواصـل ال ينقطـع مـن الت<ب¤�ـات وTشـا ىوالنكبات والjـوا ر ر

ـــم الكيفيــة الpـــ^ يــدمر ف¤�ـــا STــسا ن ¶�ــو مـــا صــنعت أيـــد�äم ̀و لن الب�ئـــة و~ــدأ النـــاس اليــوم �ـــشعر و
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ــو Tطــار الوجــودي ل�Mيـــاة، و�لمــسو تــأثU  الــذو~ان املرعـــب  وSـــي ̀و ن�ــشا`دو انفجــار الغطــاء �و زن
تجــاف  تفـاع م<ــسوب البحـار واMyيطــات، وا ة ا�yيــف، وا جــات اMNـرا تفـاع د رلأل��ـار اCNليديــة، وا ر ر ر ر

ن  ات املناخيـة، و�ـر والـدو بـأم �عـUن aـل مظــا`ر التلـوث املرعـب �ـ� الطعـام والغـذاء واملـاء وال#ــواء، ر
ض �Mر، وتقلـــــص الغطـــــاء �خـــــضر لـــــأل ــ روالتـــ ِ

ّ
ـــاس وأيقظـــــت .  ــــ� وgـــــ� النــ ـــــذه املظـــــا`ر أثـــــرت �ـ وaـــــل̀ 

ة بالعمل عGH مواج#ة التحديات البيAية بإصدار القوانUن وال'شر�عات  راjMNومات عGH أ`مية املباد
  . يو~ناء الو�g ال! بو

وقــد اســتفاقت املنظمــات الدوليــة عHــG وقــع ا�Nطــر وخطــاه املتعاليــة، فتنــادت �مــم إcــG وضــع 
ا�Nطــط و£ســـ! اتيجيات ملواج#ـــة ا�Nطــر والتحـــديات البيAيـــة املتناميــة أمـــال �ـــ� العمــل عHـــG إيقـــاف 

ت وقـــد يـــصعب اليـــوم عHـــG املت'بعـــUن إحـــصاء النـــدوات الدوليـــة واملـــؤتمرا. رالتـــد`و البي_ـــ^ امل'ـــسارع
ذه . العاملية الp^ عقدت من أجل مواج#ة `ذه التحديات البيAية ا�yيفة  ̀GHنوقد أجمع القائمو ع

ة تطــو�ر العمـل ال! بـو وتنميـة املؤسـسات ال! بو�ـة لتjــو  ناملـؤتمرات فيمـا أجمعـوا عليـھ عHـG ضـر ي ور
GــHــ� عUئــة وقــد تــم ال! ك�ة عHــG إنتــاج الــوST �gــساSي املطلــوب للمحافظــة عHــG الب ة بنــاء رقــاد ور ضــر

ة عGH ال��وض بو�g �جيال القادمة وتنمية اتجا`ا�âم Tيجابية  راس! اتيجيات تر~و�ة و\عليمية قاد
  . نحو الب�ئة والطبيعية

ة �ـــ� `ـــذا الـــسياق إcـــG اCN#ـــود الكبUـــ ة الpـــ^ بـــذل¥�ا منظمـــة اليون�ـــسjو �ـــ� مجـــال  روتجـــدر Tشـــا
د`ـا اMNيو�ـة ترسيخ الفعاليات ال! بو�ة محليـا وإقليميـا ودوليـ را �ـ� مجـال حمايـة البيAيـة وصـيانة موا

ّعHــــG مــــدى نــــصف قــــر ونيــــف الــــت اCN#ــــود الدوليــــة ال! بو�ــــة مــــستمرة و�قظــــة ومتــــواترة منــــذ . ن زومــــا 
الــــت  زســــت�نات القــــر املاrــــq^ حpــــo اليــــوم عمــــال عHــــG مواج#ــــة التحــــديات البيAيــــة ا�yيفــــة الpــــ^ مــــا  ن

  . مستمرة �� تنام¤�ا ا�yيف

̀ـات تر~و�ـة و�� ظل `ذه اCN#و د الدولية املـستمرة �ـ� مجـال اMyافظـة عHـG الب�ئـة ولـدت اتجا
ات فكر�ـــة وعمليــة مذ`لـــة �ــ� مجـــال ال! بيــة البيAيـــة �ــ� مختلـــف املـــستو�ات  رجديــدة وتحققـــت تطــو

�جيا بأ`ميــة ال! بيــة النظر�ــة واملنCDيــة والتطبيقيــة،  رو~فــضل `ــذه اCN#ــود الدوليــة تــم £ع!ــ اف تــد ّ

س واملؤسـسات التعليميـة �ـ� الب�ئة وتم إدماج ر#ا �� مختلف أنظمة التعليم �� العالم، و~دأت املـدا
ر لـدى �طفــال والناشــئة بالطبيعــة ومjونا�âــا  يمختلـف أنحــاء العــالم \عمــل عHـG بنــاء الــو�g الــضر و
 GـــــHيل#م ســــلوكيا ملواج#ــــة املــــشكالت الطبيعيــــة والعمــــل املــــستمر ع ̀أ ــ ومــــصادر اMNيــــاة ف¤�ــــا وعHــــG تــ

`ا وتقــدير مjونا�âــا اMNيو�ــةاMyافظــة عHــ رG الب�ئــة وصــو مــصاد ــذا مــا نالحظــھ اليــوم إذ يوجــد . ن ̀و
�ــد �طفـال والتالميــذ بــالو�g البي_ــ^ املطلــوب  و`نـاك أنظمــة تر~و�ــة ممتــدة عtـ  العــالم تقــوم عHــG تز

سة حop تخرج#م من اCNامعة   . روذلك منذ MNظة دخول#م إGc املد

 بــذلت محليــا ودوليــا �ــ� مجــال ال! بيــة البيAيــة و�ــ� مجــال وعHــG الــرغم مــن اCN#ــود الكبUــ ة الpــ^
الــــت الب�ئـــة �ــــ� حالـــة تــــد`و  رصـــك القـــوانUن الدوليــــة وعقـــد £تفاقيــــات البيAيـــة دوليــــا وإقليميـــا مـــا  ز

ال الــــو�g البي_ــــ^ �ــــ� حالــــة ير7ــــى ل#ــــا والســــيما �ــــ� البلــــدان الناميــــة والفقUــــ ة . زونjــــوص مــــستمر، ومــــا 
سية أو أنظمة التعليمفالتخلف الشامل �� `ذه البلدا س واملؤسسات املد رن ال �س'ث�^ املدا ففي . ر

البلدان الp^ تواجھ الفقر والفاقة ال يمك��ـا أن تـضع الب�ئـة �ـ� سـلم أوليا�âـا كمـا يحـدث �ـ� البلـدان 
ط اMNيـــاة والوجـــود بدايـــة. املتقدمــة إcـــG تنميـــة شــر ـــذا �ع�ـــ^ أن تنميـــة الــو�g البي_ـــ^ تحتـــاج  فـــال . و̀و

و �ستجدي ¶�ا Sستطيع اليوم  عGH سkيل املثال أن نقنع إSسانا فقU ا بالتوقف عن قطع �»Cار ̀و
ط اMNياة اMNرة الكر�مة وطعاما، فالو�g ال! بو ال يجدي نفعا إال �� شر   . ي
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ات الـزمن والتحـوالت ال#ائلـة �ـ�  روأخU ا نقو بأن ال! بية الب�ئة مف#وم متغU  ومتغـاير عtـ  دو ل
ع أن الــساحة الفكر�ــة أصـبحت اليــوم غنيــة جــدا بمفــا`يم ال! بيــة البيAيــة ومــ. مجـال اMNيــاة البيAيــة

ات الفكر�ــــة  `ــــن التطــــو رضــــمن معــــادالت اMNيــــاة STــــسانية، فــــإن مف#ــــوم ال! بيــــة البيAيــــة ســــ�بقى  ر
�ة �� ميدان ال! بية والتعليم   70. راCNا
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