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تقدمي للموضوع ...
تعد الرتبية تلك املعاين والقيم واملعايري اليت تعرب عن البناء االجتماعي جملتمع ما واليت ختتلف
خصوصياهتا من جمال عمراين واجتماعي جملال آخر ،ويتحدد هذا االختالف يف األمناط الرتبوية اليت
تعرب عن اجملال األسري أو العائلي الذي ينساق من البناء الكلي للمجتمع .
إن الرتبية مبفهومها الواسع هي ثقافة تكتسب من طبيعة التفاعالت االجتماعية لدى األفراد
كوهنا عملية مستمرة تستمر مع حياة الفرد ميكنها أن أتخذ أبعادا عديدة فمنها الرتبية األسرية،
واملدرسية واالجتماعية ،والذاتية ،والبيئية والرقمية ...
إال أنه ومع عصر التغري االجتماعي بدأت الرتبية تنسحب جملاالت تفاعلية عديدة أفقدهتا
أحياان طابعها الفعلي الذي يعكس طبيعة البناء االجتماعي ،ومن هنا ظهرت العديد من املشكالت
االجتماعية والرتبوية ،منها ما يتعلق ابملمارسات الرتبوية لألفعال وجمموع التفاعالت االجتماعية ومنها
ما يتعلق ابلالوعي يف ممارسة تلك األفعال .
قد يؤدي هذا إىل حدوث خلل على مستوى البناء االجتماعي ،الذي بدوره ميس جماالت
اجتماعية عديدة خاصة اجملال الرتبوي الذي يعترب من املواضيع احلساسة نظرا ألمهيته البالغة يف حتقيق
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متطلبات التنمية واالستقرار االجتماعي ،ومن هنا يعترب موضوع الكتاب احلايل تعبريا عن ثقافة الرتبية
يف أبعادها ( األسرة ،املدرسة ،اجملال الرقمي ،البيئة ) .
إضافة إىل تسليط الضوء على ثقافة الرتبية ومدى فاعليتها على البناء االجتماعي؛ اليت تعترب
احد أهم املفاهيم الرئيسية يف احلقل الرتبوي واالجتماعي الذي يعكس واقع اجملال التفاعلي مبختلف
حمدداته وآلياته .
وعليه إن احلديث عن الثقافة الرتبوية يف إطار التفاعل االجتماعي ما هو إال تعبري عن مدى
قبول الفرد ملعايري ومقومات اجملتمع ،اليت تعرب عن مدى الوعي االجتماعي والفكري لديهم ،وعليه
يسعى هذا الكتاب إىل تناول مواضيع تربوية ثقافية كمحاولة لفهم ورصد مؤشرات بعض املشكالت
الرتبوية واألفعال املشتتة للفرد اليت تؤدي إىل تفشي بعض الظواهر االجتماعية على نطاق واسع قد
يؤدي حلدوث أنوميا التفاعل االجتماعي .
إن اختيار دراسة مثل هذه املواضيع يعكس إشكاالت عديدة منها ما يتعلق مبجال التفاعل
االجتماعي للفرد على نطاق خاص ،ومنها ما يتعلق ابجملال الرتبوي والتعليمي كممارسات يومية
للفعل الرتبوي .
كما نطمح للتقرب من واقع الثقافة الرتبوية مبؤسسات التنشئة االجتماعية يف جانبها
الرتبوي واالجتماعي الذي يؤسس انطالقا من فهم أفعال وتفاعالت أفراده اليت قد تعكس نوعا من
الفهم يف مثل هذه املواضيع .
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التـ ـ ـ ـ ـربية واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
 -عالقة اتصال أم انفصال -

أوال :ثقافة الرتبية بني الفعل واملمارسة
إن اجلماعات تتكون من أفراد ،ومنتجات اجلماعة هي إسهامات األفراد ،ومع ذلك فإن بيان
املدى الذي يؤثر به اآلخرون يف إسهامات الفرد ليس ابألمر الواضح متاما ،كما ميكن النظر إىل
خصائص األفراد املكونني للجماعة ابعتبارها مكونة للبيئة الشخصية اليت جيب على اجلماعة األخذ
هبا .

1

 - 6مارغن شو ،ترمجة مصرى حنورة و حمي الدين أمحد حسني ،ديناميات اجلماعة ،دار املعارف ،مصر،6991 ،
ص .611

إصدإرإت إملركز إدلي مقرإطى إلعرىب لدلرإسات إلسرتإتيچية و إلس ياس ية و إلقتصادية – برلني – أملانيا
-5-

الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

إن هذا الطرح قائم على تكوين اجلماعة يف ظل املنتجات االجتماعية دليل على بروزها مهما
اختلفت أدوارها ،ووظائفها ،حبيث جند األسرة كجماعة هلا منتجات ثقافية تسهم يف تشكيل الفعل
الرتبوي لدى الفرد .
ومن هنا تنطلق الرتبية عادة من القيم االجتماعية واملعايري الثقافية لكل جمتمع وأن تكون
كإعادة إنتاج حملصالت تربوية سابقة ،لكن النظرة اليوم للرتبية كفعل أو ممارسة اختلفت مع اختالف
اهلدف منها ،خاصة مع ظهور مؤشرات التغري االجتماعي واحلضري ،حبيث قد أتخذ أبعادا متعددة؛
تنسحب غالبا إىل جماالت التفاعل االجتماعي بنماذجها الثقافية املختلفة .
عليه قد تصطدم الرتبية أيضا مبتغريات اجتماعية تعرب عن خصوصيات ثقافية ،جتعل منها
وسيلة لتحقيق اهلدف من الرتبية كوهنا "عملية التفاعل املستمر اليت تتضمن خمتلف أنواع النشاط
املؤثرة سلبا وإجيااب يف الفرد واليت تعمل على توجيهه يف احلياة الطبيعة ".1
تشكل الرتبية عمق الثقافة وجوهر تكوينها ،كوهنا انبعا للوجود اإلنساين وحصنا منيعا يف وجه
التحدايت الثقافية ،والتارخيية ،واالجتماعية ،اليت تفرضها العوملة وهذا يتطلب من املفكرين والرتبويني

 -1مىن عوض اسباق دمحم ،اتريخ الرتبية واملدارس الفلسفية – رؤى عصرية لرتبية الطفل العريب ،دار املعرفة اجلامعية،
اإلسكندرية ،مصر ،6161 ،ص .61
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االهتمام ابلدور الثقايف للرتبية يف هتيئة اجملتمع للصمود يف وجه االحتياجات اليت يبشر هبا زمن
العوملة.

1

ومن هنا تعترب الرتبية جماال تفاعليا يسهم يف حتقيق النضج املعريف والسلوكي (الفعل) للفرد ،فهي
عملية معقدة ترتبط مبيادين عديدة تسهم يف تطوير هوية الفرد من خالل جممل تفاعالته اليت تنسحب
جملاالت دون أخرى حسب طبيعة اجملال االجتماعي .
أو أتثري بعض العوامل على األفعال األصلية للفرد حبيث قد يطغى عليها الطابع األانين أحياان ما
تسبب حالة من التشتت على مستوى األفعال والتفاعالت يف خمتلف جماالت التفاعل املتعددة .
قد جتد األسرة نفسها يف صراع بني معايري اجملتمع والتنشئة ،وبني عوامل تنسحب للتغري
االجتماعي ،فتكون األسرة جمرد مؤسسة تفقد معناها ،وغاايهتا ،وقد تطغى حمددات أخرى على فعل
الفرد فتجعل من أفعاله فاقدة للهدف للمعىن .
وهلذا إن إعادة تفعيل دور األسرة كمجال رئيسي يعمل على بناء قدرات وسلوكات (أفعال)
أفرادها كحقل تفاعلي يسهم يف تزويد الفرد بقيم ومعايري تتناسب مع طبيعة اجملتمع وال تنسحب إىل
متغريات اجتماعية غري اثبتة ،فاألسرة ورغم تعدد أدوارها البد أن تسعى وتركز على دورها الرئيسي
وهو إعداد الفرد للحياة االجتماعية .

 - 1املرجع السابق ،ص .61
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كما أن الرتبية داخل هذا اجملال البد أن تتحلى بطابع موضوعي ليس رهينا ابملوقف أو اجملال
املكاين أو االجتماعي ،كي ال تكون صفة ظرفية لدى الفرد بل هي عملية تطبيع ابلدرجة األوىل لقيم
تربوية ال تسعى لتحقيق أهداف مؤقتة بل هي صفة مستمرة ذات طابع اجيايب هادف ال يفقد معىن
ممارسة الفعل الرتبوي .
 .1البعد االجتماعي للرتبية
الرتبية هي عملية اجتماعية هادفة هتدف إىل جعل الفرد فردا فاعال بقيم اجملتمع من خالل
الثقافة االجتماعية اليت يتفاعل أبمناط خمتلفة من التفاعل ،كما تكسبه خربات حياتية متكنه من بناء
مكتسبات اجتماعية ،وثقافية ،وتربوية ،تساعده على حتقيق أهدافه والتكيف مع واقع جمتمعه
الستمرار البناء االجتماعي ،وميكن اختصار هذا البعد للرتبية يف النقاط التالية :
 أساس البناء االجتماعي . تساعد على استمرارية العالقات االجتماعية . إعادة إنتاج اخلصوصيات الثقافية . كيان رمزي ومادي يف عملية االتصال والتواصل االجتماعي . احد مؤشرات تشكل الثقافة الرتبوية . عملية مرنة يف كل جمال تفاعلي اجتماعي . بناء الوعي االجتماعي من خالل القيم الصحيحة والسليمة . -تسهم يف بناء اجلماعات اإلنسانية .
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 مؤطر أساسي للقيم االجتماعية .فالبعد االجتماعي غالبا ما يعكس طبيعة الروابط االجتماعية بني األفراد وداخل جماالت
التفاعل ،فاهلدف من هذا األخري جعل الفرد ذا خربة حياتية يستطيع من خالهلا تكوين هوية فاعلة .
 .2خصائص الرتبية
تعترب الرتبية عملية اجتماعية متكن الفرد من أن يكون فردا واعيا فاعال يف جمتمعه . عملية مستمرة مع استمرار حياة الفرد من خالل تفاعالته الدائمة .ختتلف الرتبية ابختالف اخلصوصيات الثقافية واالجتماعية لكل جمال عمراين .عملية ختص اإلنسان كونه فردا عاقال يتميز هبوية اجتماعية فاعلة داخل جمتمعه . معطى ثقايف اجتماعي قابل إلعادة اإلنتاج . حمصلة للتفاعالت االجتماعية املكونة للفعل االجتماعي من خالل التواصل الرمزي أو املادي ..3الرتبية والثقافة:

.

" الرتبية بطرقها الرمسية وغري الرمسية هي العامل املهم يف اكتساب األفراد ثقافة جمتمعهم هذا
من جهة ،ومن جهة أخرى جند أن املدرسة واجلامعة هتدف بدورها إىل صقل األجيال وتعليمها اجلزء
الراقي من الثقافة ،ذلك اجلزء العاملي الذي تشرتك به ثقافة معينة مع ثقافات العامل األخرى فاملؤسسة
الرتبوية أبشكاهلا املختلفة تثقف األفراد وتغري عناصر الثقافة ابلنسبة إليهم" .

1

1

 -عبد احلكيم ،حماضرات يف فسلفة الرتبية ،دائرة التاريخ والفلسفة واجلغرافية ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر،6112 ،

ص . 26
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ميكن القول أن ثقافة الرتبية مبثابة حمصلة للخربات االجتماعية للفرد يف جماالت متعددة اكتسبها
من خالل تفاعالته ،كوهنا تعبريا عن معان يشكلها الفرد حول مسارات حياتية مر هبا ،واليت تعكس
غالبا جممل التغريات االجتماعية اليت يتأثر هبا اجملتمع .
إن الوعي الرتبوي واألخالقي هو اهلدف الرئيسي من كل نظام اجتماعي ،وابلتايل جيب أن
تتكيف مع ابقي اجملاالت االجتماعية األخرى ،هلذا كان وال بد من الربط بني بناء اجملتمع ونظامه
الرتبوي كنظام فرعي ال تقل أمهيته عن ابقي النظم األخرى .
وجد هذا الرابط منذ أقدم العصور ،وزادت أمهيته وضرورته أكثر فأكثر نتيجة التغريات السريعة
اليت حدثت يف العصر احلاضر ،وما أحدثته الثورة العلمية والتقنية من تغريات يف حياة األفراد
والشعوب واجملتمعات ،حبيث أصبحت متطلبات العمل واحلياة سريعة التغري ،مما يفرض على
املؤسسات الرتبوية واالجتماعية مسايرة 1هذا التغري وآاثره املرتتبة على احلياة االجتماعية .
إذا الثقافة الرتبوية أتخذا أبعادا متعددة تعترب ابلدرجة األوىل عن اخلصوصيات الثقافية للمجموعة
الواحدة اليت تنتج معان ورموز تربوية ،قائمة على تنظيم اجتماعي ومعريف للفعل والفرد واجلماعة .
 .4العوامل اليت حتول دون تشكل الثقافة الرتبوية
 تغري شكل ومنط األسرة من األسرة املمتدة إىل األسرة النواة . تغري طبيعة التفاعالت االجتماعية لدى مفردات األسرة وظهور تعدد األدوار والوظائف . ظهور مواقع ووسائل التواصل االجتماعي اليت انسحب هلا الفرد ما أدت إىل العزلة . انسحاب مؤسسات التنشئة االجتماعية لغاايت وظيفية ال تربوية . –1نفس املرجع  ،ص .26
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 ظهور نزعات اجتماعية أسرية تسعى إىل الرتتيب االجتماعي على حساب تشكيل بناء اجتماعيمتضامن .
 غياب الوعي واملسؤولية االجتماعية .اثنيا  :املمارسات الرتبوية املشتتة
 -1مفهوم الوهم يف الرتبية
مل حيضا مفهوم الوهم الرتبوي بتعمق علمي خاصة كونه مفهوم جديد ارتبط الوهم فيه غالبا
ابإلرشاد النفسي إال أن مفهوم الوهم الرتبوي مفهوم قد ينطلق أيضا من رؤية سوسيوتربوية .جتسد لنا
واقع الرتبية أو (التنشئة االجتماعية) اليت حضت ابلكثري من الدراسات العلمية ،هلذا قد يركز العديد
يف التساؤل حول تراجع مستوى الرتبية يف جمتمعنا سواء يف البيت ،أو املدرسة ،أو الشارع ،أو املسجد
والعوامل اليت أدت إىل تراجع القيمة الرتبوية .
وعليه تعرف الباحثة " كزيز آمال"" الوهم الرتبوي أبنه :
" فعل حيمل داللة معينة من معان رموز ( احرتام ،تقدير ،هدوء ،خوف )... ،يف موقف مؤقت
 /مقصود ( جمال غري أصلي /جمال مؤقت) ،كفعل تربوي ومهي غري مصرح به ،ال حيقق اهلدف من
الرتبية وغري معتمد يف مجيع اجملاالت ( ال يتفاعل به الفرد يف اجملاالت االجتماعية اليت ينتمي هلا )؛ بل
ينشأ بصورة ظرفية .
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كما ميكن تعريفه أبنه  " :قيم ومعان مؤقتة يستخدمها الفرد أو األسرة كهوية غري أصلية ،ليس
الغرض منها الرتبية بل ترتيب اجتماعي ألفعال الطفل تفقد معناها مع زوال املوقف احملدد ".
 .2أسباب الوهم الرتبوي
 تفاوت مستوى الوعي االجتماعي بني األفراد .
 تشتت متثالت األفراد حنو القيم االجتماعية للمجتمعات احمللية .
 التنشئة االجتماعية واختالف األبعاد الرتبوية والتعليمية .
 اختالف القيم الثقافية وتصارعها .
 تعدد جماالت التفاعل االجتماعي وتشتت أفعاهلا وتفاعالهتا .
 النزاع حول الرتتيب االجتماعي .
إذا يتحدد الفعل الرتبوي انطالقا من جممل املمارسات اليت غالبا ما تكون مرتبطة بغاايت أو
أهداف حمددة ،جتعل من الثقافة الرتبوية ثقافة غري مؤطرة من انحية القيم ،واملعايري االجتماعية ،اليت ال
تعرب عن اجملال االجتماعي والنموذج الثقايف للمجتمع ،كوهنا تنسحب ألهداف ومهية خفية قد تؤدي
لظهور مشكالت تربوية لدى الطفل والبناء األسري .
اثلثا :عالقة األسرة ابملمارسات الرتبوية املشتتة
قبل التطرق إىل العالقة القائمة بني األسرة والوهم الرتبوي كفعل ظريف البد من اإلحاطة ببعض
التعاريف اليت هتتم بشرح مفهوم األسرة ومن بينها :
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تعريف " برغسون ولوك" :حبيث يعتربها مجاعة من األفراد تربطهم عالقة وروابط انجتة من صالت
الزواج ،والدم والتبين ،وهذه اجلماعة تعيش يف ( دار ) واحدة ويرتبط أعضائها بعالقات اجتماعية
متماسكة أساسها املصاحل واألهداف املشرتكة .

1

أما "مجال العيفة" يرى أبهنا اجلماعة املكونة من الزوج والزوجة وأوالدمها غري املتزوجني الذين
يقيمون معا يف مسكن واحد .

2

أما "أوغست كونت" يعرفها أبهنا اخللية األوىل يف جسم اجملتمع ،وأهنا النقطة األوىل اليت يبدأ منها
وأهنا الوسط الطبيعي االجتماعي الذي ترعرع فيه الفرد .

3

كما يعرفها "دمحم محدي القصاص" أبهنا نظام اجتماعي يكون فيها سلوك أفرادها خاضعا للعرف
و القانون والرأي العام ،واألسرة يف صورة الزمالة واملشاركة حيث يتعامل األفراد من خالهلا وفق النظام
األسري املبين على العالقات الوثيقة بني أفرادها .

4

وعليه تعترب األسرة اخللية أو اجلماعة اإلنسانية األوىل اليت يولد فيها األبناء ،وهي مكونة من
األب واألم واألبناء ،تربطهم روابط وعالقات ،من خالهلا توكل لألسرة جمموعة من الوظائف كالتنشئة
األسرية والرتبية من أجل توجيه األبناء ومحايتهم .

 -1عبد اجمليد سيد منصور و زكرايء أمحد الشربيين ،علم نفس الطفولة األسس النفسية واالجتماعية واهلدى
اإلسالمي،دار الفكر العريب ،القاهرة،6991،ص.61
 -2مجال العيفة ،مؤسسات اإلعالم واالتصال ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،6161،ص.691
 -3السيد عبد العاطي وآخرون،األسرة واجملتمع،دار املعرفة اجلامعية للنشر،األزاريطة،6116،ص.11
 -4دمحم محدي القصاص،علم االجتماع العائلي،منشورات جامعة املنصورة،القاهرة،6111،ص.61
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 .1األسرة بني إنتاج وإعادة إنتاج القيم الرتبوية
من املتعارف عليه أن األسرة هي اخللية األوىل اليت ينشئ فيها الطفل ،ويكتسب العديد من
القيم والسلوكات (األفعال) الرتبوية ،فالرتبية أحد امهم مقومات تكوين وتشكيل هوية الفرد واليت تتأثر
أيضا ابلعديد من اجملاالت الرتبوية األخرى .
ترى العديد من األسر يف الرتبية انضباطا للطفل يف سلوكاته وتفاعالته وأفعاله مع أفراد األسرة
يف حد ذاهتا ومع اآلخرين ،هلذا أن متثالت األسرة حنو الرتبية ختتلف من ثقافة أسرية إىل أخرى فبعض
األسر تسعى ألن يغدوا طفلها أقرب للمثالية ،فتجربه على اختيار جماالت تفاعله واليت ال هتتم مبيوله
وقدراته الطل يف مراحل عمرية معينة .
ومن هنا تتحدد عملية الرتبية مبكانة األسرة الثقافية ،فإذا أنشئت هذه األسرة على أسس وقواعد
اثبتة راسخة من القيم والفضائل فإهنا بذلك تبين اجملتمعات بلبنات قوية متماسكة ال تؤثر فيها
عواصف الزمن وال متغريات األحداث .
أما إذا أمهلت األسرة دورها يف الرتبية والتقومي ،فإهنا خترج أفرادا ال ميكن أن يسامهوا يف بنائها
بل يكونون عوامل هدم ،وختريب ،وال ميكن أن تنشأ اجملتمعات مبثل هذه العناصر اهلزيلة .

1

 سعيد عبد هللا حارب ،الثقافة الرتبوية والثقافة اإلعالمية تكامل أم إنفصال.-https://milunesco.unaoc.org/mil-articles/educational-culture-and-

1

media-education/
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 .2األسرة وبناء اجملال األخالقي

اهتمت الشعوب واألمم بتكوين األسرة على قواعد اثبتة حىت تستطيع أن تريب أجياال ً قوية
ولعل أهم أدوار األسرة يف تكوين الثقافة الرتبوية يربز يف االهتمام ابجلانب األخالقي والسلوكي ،ويف
تعليم األبناء الفضائل واملبادئ اخللقية الرفيعة ،وإرشادهم إىل السلوك املستقيم ،وهي من أهم الواجبات
اليت ميكن أن تقوم هبا األسرة ،فهي اليت تستطيع أن ترتجم املعاين األخالقية إىل أفعال وسلوكات،
مبمارستها هلذه األفعال أمام األبناء يكتسبون منها ذلك ،وال ميكن ألي مؤسسة أو فئة أو حمضن
تربوي أن يقوم بدور األسرة ،وإذا حدث ذلك فإمنا هو خلل يف األدوار ال بد من معاجلته .

1

 .3معايري إكساب الرتبية األخالقية
 احملبة والعطف األسري . تطبيع قيم الدين اإلسالمي الذي حث على قيم عديدة منها األخالق ،التعاون ،العطف ،احملبة،حسن الظن ابآلخر ...
 اإلقتداء أبفعال األولياء . فتح املؤسسات الدينية كمجال تعليمي تربوي . تعليم أسلوب احلديث واحلوار . احتضان الطفل وقت احلاجة . -1سعيد عبد هللا حارب ،مرجع سابق .
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ابلنسبة للدين اإلسالمي فقط أعطى بطوره جمموعة من املبادئ الرئيسية يف عملية الرتبية وحىت
التعليم داخل وخارج األسرة ،من خالهلا ميكن تشكيل هوية الطفل استنادا لتلك املبادئ الرئيسية
القيمة ،منها ما مت ذكره يف معايري اكتساب الطفل الرتبية األخالقية ،ومنها ما جاء يف كتاب هللا .
بل جعل اإلسالم من التنشئة على حسن اخللق وجبا ً لألبناء على اآلابء فقال عليه الصالة والسالم :
"من حق الولد على الوالد أن حيسن أدبه وحيسن امسه".

.

تلعب املعايري االجتماعية دورا ً هاما ً يف حياة الفرد ،إذ تقوم بتوجيه سلوكه يف امللبس واملأكل
والتفاعل والتعامل مع اآلخرين ،وتنظم العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع وتضع حدودا ً واضحة،
متيز به بني السلوك السوي واملنحرف .
وحينما تضطرب وتنحرف مقاييس الفرد فإن ذلك ينعكس سلبا ً على سلوكه (أفعاله) ،وعالقاته
مع اآلخرين ،وقد ضرب القرآن الكرمي مثال ً على ذلك ،الرجل الذي اغرت مباله وأوالده ،وظن أنه
بذلك قد تفضل على الرجل الفقري ،فراح يفتخر ويتباهى أمامه مبا أعطاه هللا من فضله "وكان له مثر
فقال لصاحبه وهو حياوره  ،أان أكثر منك ماال ً وأعز نفرا ً ،ودخل جنّته وهو ظامل لنفسه قال ما أظن
أن تبيد هذه أبدا ً"  ،1لكن أابدها هللا تعاىل لتكون عربة له .

 -1حممود خليل أبو دف ،بعض املمارسات الرتبوية املستنبطة من السنة النبوية ،منشورات جامعة االسالمية غزة،
فلسطني ،د س  ،ص .61

إصدإرإت إملركز إدلي مقرإطى إلعرىب لدلرإسات إلسرتإتيچية و إلس ياس ية و إلقتصادية – برلني – أملانيا
- 16 -

الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

 .4ثقافة الرتبية واألسرة

الثقافة يف عناصرها املختلفة ،من قيم وأفكار ورموز تتجسد يف حياة الفرد ،وذلك حينما
تنتقل إىل حيز الفعل الظاهري ،اجملسد يف إطار األدوار واملواقف االجتماعية ،وعندما متارس أتثريها
على عملية التفاعل القائمة بني أعضاء اجلماعة ،فمفهوم العدالة رمز ثقايف ،ولكنه يتجسد يف فعل
القاضي ونشاط املؤسسات القانونية القائمة يف اجملتمع .

1

لألسرة مكانة مميزة أيضا تعكس جمموع أدوارها ولعل أهم األدوار الثقافية هلا مراقبة ما يقدم
لألبناء من خالل وسائل اإلعالم ،فاألسرة ال تستطيع أن متنع ما يقدم يف هذه األجهزة إال أهنا
تستطيع أن تراقب ما يقدم ألبنائها من برامج إعالمية ،ألن يف بعض هذه الربامج ثقافة وفكرا ً ال تتفق
مع اهلدف الرتبوي لألسرة.

2

ميكن النظر إىل الثقافة بوصفها نظاما ً متكامال ً من العناصر الثقافية املتكاملة وتتميز الثقافات
اإلنسانية فيما بينها مبستوى التعقيد الثقايف ،ودرجته والثقافة املعقدة هي الثقافة اليت تتكامل فيها
السمات الثقافية لتشكل وحدة ثقافية مستمرة عرب إطاري الزمن واملكان .

3

واألسرة كذلك مرجع لثقافة ( االبن ) ،فما زال كثري منهم يلجأ إىل أسرته للتعرف على ما
حيتاجه من ثقافة معينة أو معلومة جديدة خاصة إذا كانت هذه األسرة تعىن ابلثقافة .
 - 1علي اسعد وطفة ،الثقافة والرتبية ،جملة املوقف العريب ،دمشق ، 6996 ،ص.11
 - 2سعيد عبد هللا احلارب ،مرجع سابق .
 -3علي أسعد وطفة ،املرجع نفسه ،ص .11
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لكن املالحظ تراجع دور األسرة لصاحل مؤثرات أخرى كوسائل اإلعالم واملؤسسات اجملتمعية،
فبسبب التحول االجتماعي الذي طرأ على أطوار كثري من مكوانت اجملتمع ووحداته أصبحت هذه
املؤسسة مشدودة إىل مؤثرات كثرية ،مثل طول ساعات العمل للوالدين ،أو أحدمها واالهتمام بقضااي
حياتية كتوفري مصادر الدخل دوم مراعاة ملعىن الرابط األسري .
إن اقتصار حجم األسرة على األسرة النووية مبا هلا من دور حمدود ،أدى إىل تراجع الدور
الواسع واملؤثر لألسرة املمتدة ،وبروز عوامل مؤثرة جديدة داخل األسرة مثل جهاز التلفزيون أو
الكمبيوتر ،أر ذلك على مكانة األسرة ودورها ،فأصبحت ساعات التواصل بني األسرة حمدودة أو
قليلة ،وأصبح األبناء يبحثون عن إجابة لتساؤالهتم يف أجهزة اإلعالم كاإلذاعة والتلفزيون وشبكة
االتصاالت وشبكة املعلومات وغريها من مصادر املعرفة ،ما شكل إضعاف دور األسرة يف تكوين
الثقافة الرتبوية لألبناء .

1

كما أن للرتبية يف هذا اجملال دور خاص وأساسي ال ميكن إغفاله خاصة يف ظل الرتبية التعديدة
الثقافية وهي اليت سيتم التطرق هلا .
 الرتبية والتعددية الثقافية :من أبرز التحدايت اليت تواجه الرتبية اليوم وحتدد مكانتها وأدوارها يف اجملتمع هي" تلك
التحدايت اليت أفرزهتا ظاهرة العوملة خالل العقود القليلة املاضية وما خلفته من آاثر ومعطيات
 - 1سعيد عبد هللا احلارب ،مرجع سابق .
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

جديدة ،وما تبع ذلك من تغريات أساسية يف العالقات املتصلة ابلزمن واملكان ،ابجملتمع والسلطة،
ابلذاكرة واهلوية ،ابملعرفة والثقافة ،ابإلنسان والتقنية ،ابإلنتاج وثقافة املستهلك .

1

واألهم من كل ذلك هي تعبري عن ثقافة تربوية يف بعد زمين ومكاين خمتلف جيعلها يف حتدايت
ثقافية وأخرى تكنولوجية ،تعطي للبعد الرتبوي مبؤسساته املختلفة دورا ابرزا يف ضبط اجملال الثقايف
والسلوكي (األفعال) والتفاعلي هلم ،واليت تعكس واقع البناء الثقايف للمجتمع ولألسرة ،ومن هنا يكمن
التحدي األساسي للرتبية ومؤسساهتا يف احملافظة على الفرد وكيانه رغم التغريات االجتماعية اليت قد
حتمل معان سلبية ال تؤدي إىل حتقيق اهلدف من الرتبية .
ويف ظل هذا ميكن إعطاء جمموعة من النقاط اليت تعرب عن دور الثقافة يف مواجهة مفهوم التغري
2
االجتماعي يف جانبه التقين والتكنولوجي وهي :
 ترسيخ اخلصوصية الثقافية العربية اإلسالمية وحتصني األبناء من االنسياق وراء مفاهيم العوملة . حتقيق مفهوم التوازن بني احملافظة والتجديد . بعث القيم اليت تساعد على التقدم يف الوقت الذي ندعم فيه انتماء األبناء له .تعكس األسرة االهتمام ابلفعل االجتماعي حيث يعيش األبناء يف جمموعة معينة وعليهم
أن يتعرفوا على هذا اجملال حىت يستطيعوا أن يتفاعلوا معها ويتجاوبوا مع ما متطلبات التغري
االجتماعي .
 - 1مىن عوض أسباق دمحم ،مرجع سابق ،،ص 611
 - 2املرجع نفسه ،ص . 611
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

وأتيت تنمية اجلانب الثقايف كدور آخر لألسرة ،فهو جانب مهم يف حياة اإلنسان الذي يراد له
أن يكون إنساان ً سواي ً ،وابلتايل ال بد له من ثقافة ومعرفة يتلقاها يف صغره حىت يكرب عليها وينشأ حمبا ً
هلا عامال ً هبا .

1

فمن خالل األسرة تتكون القيم واملفاهيم الثقافية األوىل للفرد ،ويستمد منها معرفته الثقافية بدءا ً
من معاين املفردات والكلمات إىل احلكم على األشياء ابلصواب واخلطأ .
رابعا :الرتبية وثقافة السلطة الوالدية
تعترب السلطة الوالدية أحد العوامل الرئيسية يف عملية الرتبية .وبدوهنا قد يشعر الطفل أن
والديه قد ختليا عنه وتركاه ملصريه ،لكن البد من ممارستها بنوع من املرونة ،وذلك من خالل التواصل
مع األبناء خاصة منذ طفولتهم كوهنم ال يفهمون السلطة جملرد السلطة .
إن منع الطفل عن فعل شيء دون أن تربر له أو تشرح له سبب املنع من ذلك يؤدي إىل
اغرتاب فكري له ،ألن هذا املنع يظل ابلنسبة له بدون معىن وابلتايل يدخله خانة التسلط ،وهلذا تربز
أمهية السلطة يف جتنب إيقاع الطفل يف الصراع الداخلي ،وحماولة فرض سلطة عقالنية هادفة تضبط
كل سلوكات وأفكار واجتاهات األبناء .

2

1

 سعيد عبد هللا حارب ،مرجع سابق . -2وفيق صفوت خمتار،األسرة و أساليب تربية الطفل ،دار العلوم والثقافة ،القاهرة،6111 ،ص.611
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

وعليه فإن السلطة الوالدية هتدف إىل :

 تنشيط املدركات العقلية حيث تلعب السلطة الوالدية دورا ً أساسيا ً يف إجناح عملية الرتبية فتعترب منأصعب املهام اليت قد يتوالها اآلابء وتتطلب قدرا ً من الصرب والذكاء ،لكن اإلشكالية تكمن يف
ضبابية مفهوم السلطة وعدم القدرة على احتواء مضامينها اإلنسانية واالجتماعية فممارسة السلطة ال
يعين أبدا ً يف كل األحوال تسلطا ً وجربوات ً ،بل حيتاج إىل ذكاء وخربة فنجاح الرتبية السليمة أساسها
الشعور ابألمن واالستقرار والثقة حىت نساعد يف خلق منو نفسي سليم .

1

 بناء عالقات اجتماعية سليمة مبنية على احلذر وحسن االنتقاء . تنمية اجلانب القيادي لألبناء . احملافظة على القدرة يف تكوين الذات .إضافة إىل أهنا هتدف إىل :
 حتدد السلطة وتضبط وتقيم سلوكات ومواقف األبناء ،متاشيا مع معيار سلوك يكون يف
العموم معيار مطلقا بسلطة عليا .
 خلق صراعات مع الطفل ابلبحث عن ثغرات يف سلوكاته أو قيمة ما وتصحيحها .
 يرسخ القيم اإلجرائية مثل :احرتام السلطة  -احرتام العمل  -احرتام النظام -احرتام
العادات .
 جيعل الطفل مسؤوال على جزء من النظام املنزيل .

2

 -1جليل وديع شكور ،أمراض اجملتمع األسباب التفسري الوقاية والعالج ،الدار العربية للعلوم،بريوت،6991،ص.16
 -2جليل وديع شكور ،املرجع السابق ،ص16
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

 .1مظاهر السلطة الوالدية

تتعدد مظاهر السلطة الوالديه بتعدد آراء وخلفيات األسر ،إال أهنا تشرتك يف كوهنا سلطه والديه
تفرض على األبناء ،وميكن تلخيص مظاهر السلطة الوالديه يف النقاط التالية :
 املنح والتقبلال تعتمد السلطة الوالدية على أسلوب القسوة فقط بل السلطة الوالدية أيضا تعتمد على
أسلوب املنح أي منح األبناء لبعض املسؤوليات أو احلرايت مقابل نصحهم وإرشادهم ومراقبتهم
وحماولة ضبط سلوكاهتم يف إطار العرف والقيم اجملتمعية .
والتقبل يتم من خالله تقبل الفرد لذاته ليتقبله اآلخر يف اجلماعة ،فالتنشئة األسرية تعمل على
فرض مبادئ وقوانني تدرج حتت السلطة الوالدية كقوى تراقب األبناء ،حيث يعتمد على احملاورة
واملناقشة واإلقناع واحلب على السلوك املقبول اجتماعيا مما يساعد األبناء على تقبل ذواهتم واكتشاف
قدراهتم ومنوهم منوا سليما .

1

 القسوةتعترب القسوة أحد مظاهر السلطة الوالديه املطبقة على األبناء والقسوة هي :جمموعة األساليب اليت
يتبعها الوالدين لضبط سلوك األبناء أو تعديل اجتاهاهتم الغري املرغوب فيها ويتضمن كل إشكال
العقاب اجلسمي :
 -1زعيمة مىن (،األسرة و املدرسة و مسارات التعلم العالقة مابني خطاب الوالدية والتعلمات املدرسية لألطفال)،مذكرة
لنيل شهادة املاجستري،غ.منشورة،قسم علم النفسوعلوم الرتبية واألرطوفونيا،جامعة منوري ،قسنطينة ،اجلزائر-6166،
،6161ص.616
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

كالصفع و الضرب ،أو املعنوي :كالتهديد أو الشتم ويتسم هذا املظهر ابلشدة املفرطة وعدم إاتحة
الفرصة لألبناء يف التعبري عن آرائهم أو الدفاع عنها .
إذ تولد إحساسا لدى األبناء أبن السلطة الوالدية تعمل على التهديد و الرتهيب  ،وقد توجه
األبناء إىل مسار االحنراف ال الضبط والتوافق مع قيم وضوابط اجملتمع ككل.1
قد تشكل السلطة الوالدية لألبناء حالة أو مرحلة حرجة يف حياهتم ،يواجهون صعوابت فيها تؤثر
على توافقهم االجتماعي خاصة تلك السيطرة والقسوة عرب مراحل منوهم ،حيث ينوابن على األبناء يف
كل تصرفاهتم أي القيام مبا يتوجب على األبناء القيام به .

2

كما قد تشكل عامال إجيابيا يف بعض جوانبها فقد يكون ألسلوب القسوة عامال يف تنمية روح
املسؤولية لألبناء وتنمية ذواهتم بشكل صحيح وسليم ،فقد تكون للقسوة مظاهر إجيابية يف حتقيق
السلطة الضابطة .
– العقاب
يعترب العقاب مظهرا من مظاهر السلطة الوالديه وينقسم العقاب إىل قسمني ومها العقاب املعنوي
واجلسدي ،ويتجسد األول يف املالحظة الشفوية (اإلنذار ،التهديد )..أو الرفض فمن انحية يعمل
العقاب املعنوي على إدراك األبناء حلقائق خفية ،ومن انحية أخرى قد يعمل العنف املبالغ فيه إىل
 -1عبد الرمحن بن دمحم بن سليمان البليهي (،أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ابلتوافق النفسي)،
مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،اململكة العربية
السعودية،6111،ص. 11
 -2ابمسة حالوة"،دور الوالدين يف تكوين الشخصية االجتماعية عند األبناء"،جملة جامعة دمشق ،اجمللد،61جامعة
دمشق،سوراي،6166،ص. 11
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

حتطيم نفسية األبناء وشعورهم بعدم الرغبة يف بذل اجلهد أو حىت االندماج داخل اجلماعة ،ومنه كسر
تلك الضوابط االجتماعية واألخالقية ،أما العقاب اجلسمي فيرتجم أساسا يف كل ماله صلة ابجلانب
اجلسمي ويكون جمسدا يف:الضرب و األمل البدين وهذا النوع ال حيرتم إنسانية الفرد .

1

 التدخل يف اخليارات املستقبلية لألبناء وحياهتم الشخصيةقد يتدخل اآلابء يف اخلريات املستقبلية لألبناء وهذا كإجبارهم على اختيار ختصص معني،
دون وجود رغبة من طرف األبناء فيه ،وهذا كإجبارهم على اختيار ختصص ما مثال دون وجود رغبة
من طرف األبناء فيه ،وهذا ما قد خيلق نتائج سلبية أو إجيابية فقد يكون سببا يف فشل األبناء دراسيا
أو التكرار املتواصل أو الغياب مثال املتكرر ،أو قد تكون حافزا إجيابيا و اإلميان ابختيار اآلابء
األنسب لألبناء .

2

أما ابلنسبة للحياة الشخصية لألبناء فقد جتد سلطة أبوية أخرى متمثلة يف التدخل املستمر يف
لباس األبناء املظهر اخلارجي بصفة عامة ،وأيضا التدخل يف اختيار األصدقاء ،حيث ال تعطى فرصة
لألبناء يف التعبري عن آرائهم ما قد يولد مكبواتت داخلية هلم حيث ينعدم أسلوب الدميقراطية واحلوار
ويطغى التسلط و التجرب .

3

 -1دمحم الشيخ حممود"،أساليب املعاملة الوالديةكما يدركها األبناء األسوايء واجلاحنون" ،جملة جامعة دمشق ،العدد،11
جامعة دمشق ،سوراي ،6161 ،ص. 62
 -2وليد محادة"،سوء معاملة األبناء وإمهاهلم وعالقته ابلتحصيل الدراسي"،جملة جامعة دمشق ،اجمللد  ،61جامعة
دمشق ،سوراي ،6 616،ص.66
-3بداوي مسعودة( ،أساليب املعاملة الوالدية ومشكالت األبناء املراقبني) ،مذكرة لنيل شهادة
دكتوراه،غ.منشورة،ختصص علم النفس الرتبوي ،جامعة اجلزائر ، 6119-6111 ،ص.11
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

وقد ينعكس تدخل الوالد ين يف احلياة الشخصية لألبناء بصورة إجيابية من خالل إتباع أساليب
اإلرشاد والنصح ،خاصة أن الوالدين أكثر حاجة يف احلياة وهذا هبدف ضبط سلوك األبناء من جهة
ومن جهة أخرى مساعدهتم على اختيار ما يناسبهم سواء من اختيار ختصص ما أو طريقة لباسهم
اليت جيب أن تتالءم واحمليط االجتماعي وهذا من أجل احملافظة على األبناء .
 .2حمددات تشكل السلطة الوالدية
هناك جمموعة من األسباب املؤدية للسلطة الوالدية وميكن تلخيصها يف مجلة النقاط التايل :
 خربات اآلابء يف طفولتهم ومنط تنشئتهم االجتماعية .
 قد تكون األسرة مؤمنة ببعض األفكار اليت حتاول فرضها على األبناء ،كاالمتناع عن إبداء آرائهم
أو عن أي أنشطة ال تتماشى مع ما يؤمنون به .
 عدم إميان اآلابء مببدأ التشجيع أو اإلاثبة بل يؤمنون مببدأ القمع و العقوبة ،ألن عدم استخدام
العقاب ال يؤدي إىل حدوث الكف املطلوب ،فعن طريق هذه العمليات والعقوابت يتسىن
تنشئة األبناء تنشئة صاحلة ،فهي الضمان الوحيد يف نظر اآلابء و األمهات .


غياب العالقة الوالدية مع الطفل أو عدم اإلدراك أبمهية املرافقة ،الوالدية يف مراحل منو الطفل
املختلفة .

 وجود حواجز نفسية وتربوية بني األولياء واألبناء .
 التباين يف القوة بني األم و األب .
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الثقافة التربوية
 انعدام التواصل بني األولياء .

أ.آمال كزيز

1

 .3األبعاد الرتبوية للسلطة الوالدية
 البعد النفسيإن اإلفراط يف استعمال السلطة الوالدية يرتتب عنه :إحساس األبناء ابلعجز وفقدان
توكيدهم لذاهتم وعدم الرضا عنها وصعوبة اإلفصاح عن آرائهم ،وأفكارهم والتعبري عن ما يريدونه جبرأة
كافية لشعورهم الدائم ابخلوف من إطار أسري خانق ،يتميز أباننية الوالدين وتشددمها يف استعمال
مصفاة سلوكية حتتجز كل التصرفات العفوية الصادرة من األبناء ومراقبتهم ،وتتبع أخطائهم
وتذكريهم هبا يف كل مرة ويف احلاالت اليت يكون الشتم والسخرية حىت الضرب خاصة من الطرق اليت
قد تؤدي إىل بعض السلوكات الشاذة كالكذب لإلفالت من العقاب .
يعد اجملتمع الذي ميارس السلطة العمودية من األعلى إىل األسفل تفرض على األبناء وتتخذ
من التأثري والضغط واستعمال القوة منهجا لتحقيق ضبط األبناء ،حيث يشعرون يف ظلها أبن
حاجتهم مهددة غري مقبولة وأن كياهنم مهدد على الدوام مما يزيد من مشاعر خوفهم ،إضافة إىل
اخلجل ما يزيد من ترددهم ويقلل من ثقتهم أبنفسهم ومبادراهتم ألهنا تفتقد العفوية ،أيضا التلقائية
وتنشأ له مشكالت عص ــبية ويف الصغر مشاكل مثل التبول الالإرادي و قضم األظافر والبذاءة يف
الكالم .

2

 -1وفيق صفوت خمتار ،األسرة وأساليب تربية الطفل ،دار العلم والثقافة ،القاهرة،6111،ص.611
 -2.لوكيا اهلامشي و بوعجوج الشافعي ،سلطة الوالدين وعالقتها ابلصراعات املختلفة لدى املراهقني يف الوسط
املدرسي ،دارا ألايم ،األردن 6161 ،ص. 11
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

ميكن القول أن السلطة الوالدية أحد أشكال الرتبية اليت أتخذ أبعادا اجيابية أو سلبية وهذا
ابلطبع يعكس جممل األساليب املستخدمة مع األبناء من طرف اآلابء واألمهات ،فاألساليب الرتبوية
يف جمملها حمصلة للتفاعالت االجتماعية واخلربات احلياتية اليت ختتلف من جمال زمين ومكاين آلخر
ومن خصوصيات ثقافية تربوية خلصوصيات ثقافية أخرى قد تعرب عن عصر التغري االجتماعي .
كما قد تولد السلطة املبنية على املراقبة واملنح والثواب تنمية روح املسؤولية والشعور ابلنضج
الفكري والضبط الذايت األخالقي ،حيث يتبىن الطفل معايري أسرته األخالقية لإلشباع حاجته مثل
للحب و التقدير ونيل رضاهم ،مث يتبىن معايري األسرة أثناء غياب الوالدين وذلك بعد منو ضمريه،
فالسلطة الوالدية حتمل يف طياهتا معايري وقيم ضابطة كما تنمي السلطة الوالدية إحساس األبناء
بنضجهم ،وشعورهم أبهنم أشخاص فاعلني داخل اجملتمع هلم أدوارهم الفاعلة .
 البعد االجتماعي" إن السلطة الوالدية تؤثر يف كل العالقات االجتماعية لألفراد السيما الوسط املدرسي
حيث تولد نزعة إىل الشعور إما ابالجنذاب إىل تكوين عالقات اجتماعية ،كعالقات الرفاق
والصداقة ،إضافة إىل أهنا هتدف إىل بلوغ الضبط االجتماعي من خالل ضبط األفراد وتنمية روح
املسؤولية والتفكري اهلادف وإما العكس ،أي النفور من تكوين أو قبول تكوين عالقات اجتماعية
حيث تولد نزعة إىل الشعور ابلكراهية لكل ما ميثل السلطة والنظام مثل املدرسني واملؤطرين داخل
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

املؤسسة الرتبوية اليت يتمدرس فيها األبناء و مؤسسة األسرة ،حيث تتحول عند البعض إىل رغبة يف
االنتقام وإحلاق الضرر ابلغري خاصة ممثلي السلطة ".

1

يعترب البعد االجتماعي للسلطة الوالدية تعبريا عن توجه األبوان يف اختيار األساليب الرتبوية من
جهة ومن جهة أخرى يعكسان نوعا من الثقافة الرتبوية سواء كانت اجيابية أو سلبية فهي حمصلة
للمعان التنشئة االجتماعية هلم .
ال ميكن إنكار دور هذا البعد ملا حيمله من قيم رئيسية تشكل املسؤولية االجتماعية لألبناء
وتؤدي دورا رئيسيا يف تسيري العالقات االجتماعية مبختلف أمناطها .
 البعد الرتبوي" كثريا ما نالحظ تشابه الصفات بني اآلابء واألمهات واألبناء إىل درجة التطابق يف بعض
األحيان ،وهكذا فإن التنشئة الوالدية املتميزة أبسلوب السلطة سواء جبانبها اإلجيايب أو السليب ،ما هي
إال إعادة إنتاج نفسها بنفسها مبا يشبه عملية استنساخ سلوكي إن صح التعبري.
إن السلطة يف الرتبية الوالدية هي أعمق من جمرد معاملة إهنا وحدة منظمة هلا خاصية منوذجية
يف تنظيم العالقات االجتماعية اليت هي بدورها بعد من أبعاد الشخصية ،وإذا كان العامل ""R.Spitz
يثبت أن األبناء إذا وصلوا إىل مرحلة الرفض يكتسب صفة التنظيم يف العالقة الغريية ،فإن املراهق إذا
عرف مىت يقول (نعم) ومىت يقول (ال) فإنه يكون قد جنح يف اكتساب منظم للسلطة".

2

 -1.لوكيا اهلامشي و بوعجوج الشافعي ،مرجع سابق ،ص. 11

 -2لوكيا اهلامشي وبوعجوج الشافعي ،املرجع السابق ،ص.11
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الثقافة التربوية
 .4قراءات حول السلطة الوالدية والفعل الرتبوي

أ.آمال كزيز

السلطة الوالدية تعكس أساليب ضبط اجتماعية ضمنية متحور العالقة بني السلطة الوالدية
والضبط االجتماعي ،كما تعد األسرة أحد أهم اجملاالت الرتبوية اليت تزود الفرد مبعان ومعايري
اجتماعية تعرب عن النموذج الثقايف للمجتمع ولثقافة العائلة تعرب عن أبعاد رئيسية منها :
 البعد االجتماعي والنفسي :من خالل تقبل األبناء للسلطة الوالدية يف كثري من مؤشراهتا ،بناءعالقات اجتماعية سليمة مع األسرة وصوال إىل اجلماعات اخلارجية ،املسؤولية ،التقبل ،احلوار .
 البعد الرتبوي  :هناك أساليب كثرية يف تربية األبناء كوهنا عملية مستمرة البد وان تتناسب وكلمرحلة عمرية و ليس العقاب األسلوب الوحيد يف ضبط األبناء بل توجد قوانني وأساليب خمتلفة.
"يذهب "لوكيا اهلامشي" إىل أن إدخال مفهوم السلطة يف التنشئة األسرية له عالقة ابلتعامل
الزمين واملكاين حبيث حتمل مؤشراهتا طابعا إجيابيا خاصة يف ظل األسر القدمية والكبرية ،عكس ما
نشاهده اليوم من تطورات اجتماعية وتكنولوجية وثقافية ،قد تعيق السلطة حتقيق نتائجها الرتبوية
ومتحورها يف نتائج سلبية تشكل املشكالت واالحنرافات االجتماعية فعوض أن تكون سلطة ضابطة
إجيابية تتحول إىل سلطة سلبية.
السلطة الوالدية هي القاعدة األساسية والرئيسية اليت تنطلق منها خمتلف األساليب الرتبوية
اليت تعمل على تنظيم حاجات األبناء وإشباعها حنو اكتساب التنظيم الداخلي الالزم الستقرار حقل
التفاعل يف البناء االجتماعي .
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

كما هلا دور فعال يف توجيه األبناء حنو إتقان مهارات االتصال ،على أسس ومبادئ تتوافق مع قيم
االنضباط السلوكي واألخالقي".

1

مما سبق يتضح أن هناك عالقة بني السلطة الوالدية وثقافة الرتبية كوهنا حتمل جمموعة من
األساليب املختلفة هبدف تنشئة األبناء .حيث يستخدم الوالدين أساليب كالرفض والقبول اللني
والعنف ،القسوة والشدة وغريها من األساليب اليت تندرج ضمن السلطة الوالدية أبغراض تربوية .
إن اجملال األسري؛ اجملال الرئيسي الذي يلقن األبناء املبادئ األولية يف التعامل مع اآلخر ،كما
يعمل على إعادة إنتاج القيم االجتماعية اليت يتعامل هبا مع الغري ،ملا هلا من أمهية وهذا عن طريق ما
تتيحه األسرة من فرص لألبناء لتحقيق الضبط الذايت واالجتماعي هلم .
إن ثقافة السلطة الوالدية يف طابعها الرتبوي لألبناء حتمل معان تربوية حبيث غالبا ما تتمحور
يف التمثالت والتصورات الفعالة حنو سلطة الوالدين ،اليت تعكس األساليب اليت تندرج ضمنها
كاملراقبة واحلوار واألخذ بعني االعتبار اهتمامات األبناء وميوهلم هبدف حتقيق ثقة داخل هذا اجملال،
فاألسرة مبثابة الوعاء الرتبوي األول الذي يعمل على بناء أفراد صاحلني يف اجملتمع يف خمتلف مؤسسات
التنشئة االجتماعية والرتبوية .
تتجسد أيضا أمهية السلطة الوالدية يف بلوغ أهداف التنشئة االجتماعية واالستقرار داخل اجملال
األسري االجتماعي ككل ،حبيث هتدف األسرة إىل إعادة إنتاج ثقافة اجملتمع إذ ال ميكن تصور
مؤسسة اجتماعية دون سلطة متيزها ودون ثقافة تعرب عنها .
 - -1جابر نصر الدين ومحودة سليمة"،السلطة الوالدية وأثرها يف بناء شخصية األبناء" ،جملة علوم اإلنسان و اجملتمع،
العدد ،16جامعة دمحم خيضر،بسكرة ،اجلزائر،6166،ص.611
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

إن األسرة كوحدة اجتماعية أوىل يبدأ األبناء فيها يف تكوين ذواهتم والتعرف على أنفسهم،
هبدف احملافظة على النوع اإلنساين واستمراره ،وهذا من خالل سلطة الوالدين اللذان يعتربان العمود
الرئيس هلذا اجملال ،حبث إذ زال احدمها أدى ذلك إىل حدوث خلل على مستوى تفاعالت وأفعال
أفراد األسرة الواحدة .
جتدر اإلشارة إىل أن ما حتمله سلطة الوالدين يف عملية تنشئة األبناء متثل ثقافة اجملتمع وقيمه
وقوانينه واليت تندرج أيضا ضمن أساليب الضبط االجتماعي ،وعليه فان السلطة الوالدية هتدف إىل
تشكيل معان وقيم للمحافظة على النموذج الثقايف هلا .
وعلى هذا األساس يتبع الوالدين جمموعة من األساليب الرتبوية اليت تندرج ضمن السلطة الوالدية
ابعتبارها حق ممارس من طرف الوالدين على األبناء ،فيستخدم الوالدين سلطتهما القهرية أو العقلية،
فاألوىل يغلب عليها طابع االستبداد والعنف والقسوة ،والثانية اللني والتقبل .
خامسا :الرتبية والتغري االجتماعي
" إن الكثري من الرتبويني وعلماء االجتماع يتّفقون حول أمهية الرتبية يف التغري االجتماعي
ولكنهم خيتلفون يف أولوية هذا الدور ،أو كونه دورا اثنواي ابلنسبة لعوامل التغري األخرى ،والرتبية ال
ميكن أن تتم يف فراغ وابلتايل فهي متواجدة يف اجملتمع ،ذلك ألهنا أداة اجملتمع يف تشكيل األفراد
اللذين ال ميكن النمو يف عزلة ،فهي عملية اجتماعية وختتلف من جمتمع ألخر حسب طبيعة اجملتمع
والقوى املؤثرة فيه ابإلضافة إىل القيم اليت يعيش على أساسها ".

1

 - 1أنوار دمحم علي ،مرجع سابق ،ص . 61
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

وعلى هذا األساس هناك تداخل بني التغري االجتماعي وتشكل ثقافة الرتبية وميكن اختصار
هذا التداخل يف العناصر التالية :
 تعدد األدوار االجتماعية ألفراد األسرة الواحدة . تشكل توجهات تربوية جديدة ترتكز على مبدأ تداخل دور الرتبية والتكنولوجية يف تشكيل القيماالجتماعية .
 ظهور قيم اجتماعية جديدة يف متثالت األفراد حنو اجملال الرتبوي . غياب الرقابة االجتماعية يف جماالت التفاعل الرمسية والغري الرمسية ." ومن هنا يطرح األكادمييون الرتبويون ثالثة مناذج للعالقة بني الطرفني ،يتمحور النموذج
األول يف أن املؤسسات الرتبوية عنصر اتبع ألنظمة اجملتمع األخرى األكثر فاعلية وأن دور املؤسسات
الرتبوية إمنا هو ترسيخ القيم واملفاهيم والسلوكيات القائمة وتربية النشء على ثقافة اجملتمع ،ويف املقابل
هناك من يرى أبن الرتبية ومؤسساهتا قادرة على صنع التغري وأن اجملتمع ومؤسساته األخرى اتبعة
للمؤسسة الرتبوية اليت ميكنها القيادة ،أما االجتاه الثالث فيرتاوح بني األول والثاين ويرى أن العالقة
متبادلة وأن التأثري ينتقل من املؤسسات الرتبوية وهي تستقبله يف ذات الوقت" .

1

 .1عالقة الرتبية ابجملتمع كمجال تفاعلي
اختلف الباحثون واملفكرون يف حتديد عالقة الرتبية ابجملتمع ،فمنهم من رأى أبن الرتبية هي
الوسيلة الوحيدة الستقرار اجملتمع وأنظمته وقيمه وأوضاعها االجتماعية بينما رأى فريق آخر أن الرتبية
 - 1املرجع نفسه ،ص . 61
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

وسيلة إلصالح اجملتمع وحتسينه وتقدمه وتطوره إن هذه الرؤية ختتلف يف منظور الفكر املثايل عنها يف
منظور الفكر الواقعي .
ومهما يكن مضمون هذا التغري فهو إضافة ليست قابلة للتحقيق تلقائيا دون عمل اإلنسان
وبذلك يتحتم أتّباع األسلوب العلمي يف التحكم يف مسرية هذا التغري حبيث يكون تغريا متوازان
متكامال يقضي إىل التطور والنمو والتقدم والشك يف هذا أن الرتبية حترر اإلنسان وتطلق مواهبه
وقدراته فيتمكن من املشاركة الفاعلة فيتغري جمتمعه .

.

إن الذي خيلق األمم واحلضارات هو القيم اليت يؤمن ههبا أبنائها وشواهد التاريخ العديدة أمثلة

صارخة على القول ،فهي تبني أن األمم اليت استطاعت أن تنهض هنوضا سريعا وختلق حضارات
جديدة هي اليت عرفت كيف جتمع بني املهاد العلمي التقين من جهة ،والقيم الفكرية والقومية
واإلنسانية من جهة اثنية ،فالقيم واألخالقيات احلميدة هي الركيزة األساسية اليت تقوم عليها
احلضارات وابلتايل فهي تعد مؤشرات للحضارة  ،فاجملتمع الذي حيمل أفرادهُ قيما وأخالقيات جمتمع
يتنبأ له حبضارة ورقي وازدهار .

1

.

ويتضح أمهية الدور الذي تقوم به منظومة القيم يف اتريخ اجملتمعات البشرية ،فهي رديف
وشريك البد منه يف مسألة بناء اجملتمع وتطورهُ أو تغري أوضاعه فالقيم هي اليت حترك سلوك أإلنسان
وتتحكم به إىل درجة كبرية ،واإلنسان دون اإلميان بقيم معينة يصبح كائنا فيزيولوجيا ًٕ ،وإذا كانت القيم

متلك مثل هذه األمهية يف حياة اجملتمع وتطورهُ فال بد هلا أن تصبح جزءا من التكوين النفسي العقلي

 - 1أنوار دمحم علي ،مرجع سابق ،ص . 61
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

لإلنسان كي تكون موجهة للسلوك اإلنساين ذلك أن التكوين العقلي النفسي حيتاج إىل شروط خاصة
ومن خالل عمل مؤسسات معدة ملثل هذا العمل .

1

ميكن اعتبار اجملتمع مبثابة اجملال العام الذي يضم قيم ومعايري اجتماعية تؤسس لتشكل
العالقات االجتماعية ،تراعي فيها اإلطار العام للثقافة كوهنا حتتوي جمموعة من احملددات الرئيسية من
أفعال وتفاعالت وقيم ورموز ومعان ولغة وأسلوب احلياة والعمل  ...كل هذا تشكل بفعل تلك
التفاعالت االجتماعية اليت تنطلق دائما من الرتبية كعملية حياتية مستمرة تشكل مؤسسات اجتماعية
انطلقت من األسرة كوحدة تفاعلية أوىل لدى الفرد .
 .2الرتبية يف النظام اإلسالمي
النظام الرتبوي اإلسالمي مستقى من تعاليم الشرع اإلسالمي القومي ،وهو يهدف إىل إعداد
الفرد الصاحل السوي الذي يسعى إىل الكمال يف جوانب حياته كافة  ،كما ميتاز عن غريه من األنظمة
بعدة مزااي ،ميكن إمجاهلا فيما أييت :
 املريب قدوةإن لدى الطفل ميال ً فطراي ً حنو تقليد اآلخرين وحماكاهتم يف أقواهلم وأفعاهلم وحركاهتم  ،وهذا يرتب
املريب متثل االستقامة يف سلوكه  ،وترمجة قوله إىل فعل حىت يكون أبلغ أتثريا ً  ،وأعمق انطباعا ً يف
على ّ
النفس .

أما إذا افتقد القدوة فيمن يربيه فل يفلح معه وعظ وال ثواب وال عقاب .
:

الوسطية واالعتدال - 1أنوار دمحم علي ،مرجع سابق ،ص . 61
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

ميتاز النظام الرتبوي يف اإلسالم ابلوسطية واالعتدال ،فهو ينبذ الشدة املفرطة ،كما ينايف التساهل
املبالغ فيه ،وهو يعتمد احلزم يف التعامل مع الطفل ،وخياطبه على قدر عقله ،كما يتيح الفرصة أمامه
إلصالح اخلطأ .
.

 -اعتماد احلوار البناء

حيرتم األسلوب الرتبوي اإلسالمي حقوق اجلميع ،ويتيح الفرصة لكل فرد ليعرب عن رأيه ،بعيدا ً عن
اجلرب واإلكراه  ،ويعتمد النصح والتوجيه املباشر وغري املباشر  ،وذلك تبعا ً الختالف حال النفوس يف
اإلقبال والنفور ،والسهولة والعناد .
ومن املعلوم أن نفس الطفل أكثر مرونة  ،وألني عريكة وأسرع اعتيادا ً من الكبري ،فكان تعاهده

ابلرتبية واجب كل من يتوىل أمره.1

سادسا  :التفكك األسري وانعكاساته على ثقافة الرتبية األسرية
يعرف التفكك األسري على أنه احنالل روابط األسرة ،واضمحالل احملبة واملودة بني أفراد
البيت الواحد ،فال يكون للبيت دوره الرئيس يف توجيه سلوكات األبناء وضبطها .لقد تعددت
واختلفت التسميات حول هذا املصطلح فهناك من يطلق عليه اسم "التفكك األسري" والذي يتم
بفقد أحد الوالدين أو كالمها أو عن طريق الطالق أو اهلجر ،أو تعدد الزوجات ،أو غياب رب

 -6سناء حسن هدلة ،الرتبية وأساليبها يف التشريع اإلسالمي ،قسم الفقه وأصوله ،جامعة دمشق ،سوراي ،د س ،ص
.61
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

العائلة مدة طويلة من الزمن ،وهناك من يطلق عليه ابسم "تصدع األسرة" والذي حيدث يف حالة
تعدد الزوجات أو وفاة أحد الوالدين أو كالمها أو عن طريق الطالق.1
بينما جند البعض يسميه " البيوت احملطمة" اليت خيرهبا الطالق أو الفراق أو موت أحد الوالدين
أو كالمها ،أما آخرون فيطلقون عليه اسم "العائلة املتداعية" واليت حتدث بفقد أحد الوالدين أو
كالمها بسبب إما الوفاة أو االنفصال .
أما آخرون فيطلقون عليه اسم "التفكك العائلي" وقد حدده بعضهم ابالنفصال أو الطالق أو
اهلجر أو املوت أو الغياب الطويل للزوج أو الزوجة وهناك من يفضل تسميته ابسم "العائلة
املكسرة" ويطلقونه على العائالت اليت تفكك ابملوت أو الطالق واالنفصال أو بسبب النزاع
العائلي أو أية أسباب أخرى .
 .1أنواع التفكك األسري
 -التفكك اجلزئي الذي يصيب األسرة

تبدو مظاهره يف "االنفصال املؤقت واهلجر املنقطع أو مبعىن آخر أن الزوج أو الزوجة قد
يعاودان احلياة األسرية من جديد ويستأنفان عالقتهما املتبادلة يف فرتات إصالح ذات البني ولكن
من املستبعد أن تستقيم احلياة الزوجية.
يف مثل هذه احلاالت بل قد تكون مهددة من حني إىل آخر ابالنفصال واهلجر من جديد .

1

 - 6جعفر عبد األمني ايسني ،اثر التفكك العائلي يف جنوح األخداث ،عامل املعرفة ،بريوت ،لبنان ،6916 ،ص 61
.
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

 -التفكك الكلي أو احنالل األسرة

وتبدو مظاهره يف إهناء العالقة الزوجية ابلطالق أو تدمري وفناء حياة األسرة ،ابلفشل أو
انتحار أحد الزوجني أو كالمها وهو مشكل اجتماعي يسبب العديد من اآلاثر النفسية
واالجتماعية على الطفل و ينقسم إىل :
أ .التفكك من الناحية القانونية:
وحيدث ابنفصال الروابط العائلية عن طريق الطالق أو اهلجر وهو أحد املشكالت االجتماعية
األسرية للمجتمع.
ب .التفكك من الناحية االجتماعية:
يشمل على معىن أوسع من األول حيث يضم إىل جانب االنفصام أو الشقاق يف العائلة
والصراع فيها حىت لو مل يؤدي هذا الشقاق والصراع إىل انفصام روابط العائلة.2
ولكن هناك بعض الباحثني يرون أن هذا التصنيف منقوص كونه مل يتضمن حاالت وفاة أحد
الوالدين أو كليهما ،وميكن أن نتصور األثر الذي يرتكه على األسرة واألطفال معا ولذا فهناك
بعض الباحثني قسموا التفكك األسري إىل :

 - 1مصطفى اخلشاب ،دراسات يف علم االجتماع العائلي ،دار النهضة العربية،القاهر ،مصر ، 6912 ،ص.611
 - 2جعف عبد األمني ايسر ،مرجع سابق ،ص . 61
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

 -التفكك املادي

ويسمى التفكك الفيزيقي والذي حيدث بفقدان أحد الوالدين عن احلياة األسرية ابملوت أو اهلجر
أو االنفصال أو الطالق أو السجن .
 -التفكك النفسي

وحيدث يف العائلة اليت يسودها جو املنازعات املستمرة بني أفرادها وخاصة بني الوالدين حىت
ولو كان مجيع أفرادها يعيشون حتت سقف واحد ،وكذلك يشع فيها عدم احرتام حقوق اآلخرين،1
وهناك من يضيف هلا حاالت إدمان اخلمر واملرض العقلي أو النفسي أو االضطراب االنفعايل
لآلابء ،ويرتك تفكك األسرة سواء كان جزئيا أو ماداي أو نفسيا أبلغ األثر يف حياة عناصرها فيعاين
الرجل مشكالت وجدانية وعصبية تؤثر يف حياته ومركزه وعمله .
كما تعاين املرأة أيضا مشكالت عاطفية ونفسية واقتصادية ،كما يعاين األطفال أقسى
الظروف من جراء تفكك األسرة إذ ينتظرهم احلرمان من االستقرار العائلي ومن احلياة املدنية
املستقرة ،ومن عواطف األبوة ،واألمومة ،واحلب العائلي ،وينتظرهم اجلوع والعوز واحلرمان من
املوارد املادية الضرورية لرتبيتهم وينتظرهم الشقاء مبختلف أشكاله.2

 - 1جعفر عبد األمني ايسر ،مرجع سابق  ،ص .61

 - 2دمحم عاطف غيث ،املشاكل االجتماعية والسلوك اإلحنرايف ،دار املعرفة ،االسكندرية ،مصر  ،د س ،ص . 621
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

ترجع عوامل التفكك األسري إىل أسباب شخصية واجتماعية معا مع مالحظة أن هذا
التفكك ال ميكن أن ينشأ ببساطة نتيجة لعامل واحد ،بل إنه من الثابت ونتيجة لدراسات عديدة
فإن تفكك األسرة يتخذ الطابع التدرجيي ويكون حمكوما بعدة عوامل متداخلة يصعب يف بعض
األحيان أن نفصل أحدمها عن اآلخر ولعل أهم هذه العوامل ما يلي:
 العوامل املزاجية"وترجع إىل ارتباط جمموعة من الصفات الوراثية اليت حتدد ردود الفعل االنفعالية والعاطفية
عند الفرد .
ولعل الصراع هنا حيدث نتيجة اختالف هذه العوامل أو تشاهبها ويعترب هذا من بني أنواع
الصراع اليت تؤدي إىل التوتر الدائم ،وقد ال تقضي يف كل احلاالت إىل التفكك الكامل لألسرة
ومثال ذلك الرجل الذي تكون لديه نزاعات السيطرة فإن تزوج من امرأة هلا نفس النزعات فإن هذا
قد يؤدي إىل حدوث نزاع مستمر بينهما إال أن ظروف احلياة األسرية والتأثريات العديدة اليت
يتأثران هبا من اخلارج إىل جانب املسؤوليات .
 القيم االجتماعيةويقصد هبا جمموع الصفات املرغوبة عند الزوجني واليت قد ال تكون متماثلة نتيجة اختالف
البيئة االجتماعية للزوجني أو اختالف عادات وتقاليد وقيم أسرة أحد الزوجني كفيل حبدوث
الصراع.
 -األمناط السلوكية
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

تعرب عن االستجاابت املكتسبة عن طريق الفرد يف وضع اجتماعي خاص واليت ميكن أن تتعدل
أو تتغري خالل فرتة الزواج ،ومن املالحظ أن األمناط السلوكية عند الزواج تكون قد استقرت بصورة
معينة ويصعب تغيريها بعد ذلك .
ويالحظ الباحثون يف شؤون األسرة "أن التوترات الزوجية بسبب األمناط السلوكية املتعارضة
عند الزوجني تصل إىل درجة خطرية خاصة إذا تعلقت مبسائل كاألخالق االجتماعية ،والنظافة
وطرق تربية األطفال ،وطرق اختاذ القرارات ومعاملة اآلخرين .

1

فاألفراد خيتلفون يف أمناطهم السلوكية وذلك تبعا لتجارهبم يف أسرهم فبعض األسر مثال يكون
األب فيها هو صاحب الكلمة النهائية ،بينما يف بعض األسر األخرى فتكون الكلمة لألم وهذا ال
ينفي وجود نوع اثلث تكون األسرة فيها قسمة مشرتكة بني األب واألم.
ومييل بعض الباحثني إىل القول أن األمناط السلوكية للرجل واملرأة ترجع للخربة األوىل يف
أسرة كال منهما ،ويظهر هذا واضحا يف العالقات الزوجية خالل مرحلة الزواج.
 خروج املرأة للعملمن أهم التغريات اليت طرأت على أمناط األسرة اجلزائرية يف الفرتة احلالية خاصة تغري دور مركز
املرأة اجلديد فقد فتحت أبواب العمل يف جماالت كثرية أمامها "فقد صار التسليم ابملساواة ميس
اجلنسني يف احلقوق والواجبات ،ننظر إليه على اعتبار أنه مبدأ عليه التقدم االقتصادي واالجتماعي

 - 6اقبال دمحم البشري ،ديناميكية العالقات األسرية ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر ،د س  ،ص .666
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

ولكن جيب التسليم أن التوسع يف أعمال املرأة خارج البيت قد يعكس يف النهاية مشاكل ال حد هلا
ما مل يتوفر البديل لرعاية األطفال".

1

نستنتج أن خروج املرأة للعمل يف الوقت الراهن أحد املظاهر االجتماعية الروتينية يف اجملتمع
فاملرأة حىت يف اجملتمعات التقليدية مارست أعماال خمتلفة لتحقق حاجاهتا ومتطلبات األسرة املتعددة
فاعتمدت الزراعة وغريها من جماالت عمل يف وقت مضى ،فطبيعة العمل الذي مارسته املرأة خيتلف
ابختالف املرحلة التارخيية و طبيعة الظروف واملناخ األسري ألن ظروف احلياة االجتماعية واالقتصادية
والثقافية تتغري من مرحلة اترخيية إىل أخرى .
إضافة إىل بروز الدافع الذايت يف عمل املرأة بغرض حتقيق مكانة اجتماعية ،وإبراز دورها يف
األسرة بصفة خاصة ،ويف اجملتمع بصفة عامة ،كما أن املرأة العاملة ال تستطيع أن توفق بني املتطلبات
املهنية اليت تقتضي منها اخلروج املب ّكر إىل العمل وأداء عملها على أكمل وجه ،وبني احلياة العائلية
اليت تقتضي منها هي األخرى القيام بواجباهتا سواء األسرية أو املهنية وعليه تولد مجلة هذه العوائق
العديد من الصراعات الداخلية واالجتماعية جتعلها يف ضغوطات نفسية .
وعليه إن املرأة اليوم ابتت تتحمل العديد من املسؤوليات اليت قد ال تستطيع التوفيق بينها
مستقب ال لذا وجب ومن األفضل أن ال تتجاوز املرأة ماال طاقة هلا وأن تكتفي برتبية أبنائها وتنشئتهم
تنشئة سليمة ،يف حالة وجود صعوبة يف العمل املهين واملنزيل جعلها يف صراعات نفسية وأخرى
اجتماعية ،وعليه يتضح أن تعدد اجملاالت االجتماعية يف العمل واالهتمامات االجتماعية لدى املرأة
 -6دمحم سالمة ،اخلدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة والشباب ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية ،مصر،
 ،6919ص .66
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

تؤثر على مدى اختيارها للوظيفة ،كما أن احلاجات االجتماعية والغاايت من وراء العمل تسهم
بدورها يف حتديد جمال الوظيفة ،والذي مت اعتباره كحتمية يفرضها اجملتمع لنيل وظيفة ما .
كما تعدى دور املرأة الرئيسي يف الرتبية والتنشئة األسرية ليشمل االلتحاق مبجال العمل وفق
احملددات االجتماعية اليت يوفرها اجملتمع ،فأحياان ال تكون املرأة خمرية علـى اختيـار عمـل يناسـبها بقـدر
ما يكون جمربا عليها االلتحاق أبي عمل جلين املال كهدف رئيسي .
كما أن عملها أحياان قد ال يكون ضرورة اجتماعية خاصة إذا كان للمرأة جمموعة من
املسؤوليات االجتماعية داخل األسرة مثل تربية األبناء وتعليمهم واحملافظة عليهم ،إال انه يف الوقت
الراهن نرى اجتاه النساء للعمل من أجل تلبية متطلبات منزلية مثال أو مساعدة الزوج ...إخل
أما البعض منهن يتجهن للعمل من أجل ترتيب اجتماعي ونعين هنا ابلرتتيب االجتماعي العمل
على اكتساب مكانة عليا داخل اجملتمع .
ومنه يكتسب العمل ضوابط احلتمية االجتماعية اليت يعيشها األفراد اليوم يف وقتنا احلايل
فتعدت املرأة يف كثري من األحيان الضوابط اإلسالمية .قصد بلوغ ترتيب اجتماعي لألسرة ومواصلة
احلياة األسرية جبانب مادي يعيل العائلة ككل ،إن العمل أحد الضرورايت االجتماعية اليت من خالهلا
قد يكتسب الفرد العديد االجتاهات االجتماعية حول العمل ،كما أن الظروف االجتماعية الناجتة عن
التغري االجتماعي قد تكون أبرز عوامل خروج املرأة للعمل الذي بدوره يصبح انعكاسا حول احلتمية
االجتماعية للعمل بعيدا عن امليل حنو عمل ما .
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الثقافة التربوية
 .2من أسباب التفكك األسري بني الزوجني

1

أ.آمال كزيز

 تنافر الطباع بني الزوجني  (.التباعد على مستوى الصفات والسمات االجتماعية) إهانة الزوج للزوجة  ( .بروز السلطة يف جماهلا التسلطي ) تسلط الزوج وهيمنته داخل األسرة. عدم مراعاة الزوج ملشاعر الزوجة وعواطفها  ( .غياب املن النفسي) جلوء الزوج للضرب كوسيلة للتفاهم وحل اخلالفات ( .العنف املادي والرمزي) الغرية املرضية مبا يصل اىل الشك والتأويالت املتعسفة( .أمراض نفسية ) سوء االختيار ( .تشتت التفاعالت االجتماعية) تدخل األقارب  ( .غياب اخلصوصية االجتماعية ) عدم الرضا عن الزواج  ( .الزواج املكره عليه ). عدم توفر الثقة بني الزوجني  ( .غياب النماذج الثقافية املتشاهبة) السفر املتكرر بصفة مستمرة ( .غياب املسؤولية ) مشاركة أقارب الطرفني ( .التدخل ) االختالف يف امليول واملستوى التعليمي( .تباين املستوى الثقايف والعلمي ) اإلدمان( .األمراض االجتماعية ) فارق يف العمر بني الزوجني. الـبغض الشــديد بــني الــزوجني وقــد تكــون الكراهيـة بســبب اخليانــة الزوجيــة أو بســبب العنــف أواألاننية .
 -1ابعبادعبد الغين ،مشكالت الطالق ،مكتب دار اهلجرة ،اململكة العربية السعودية ،6161 ،ص .61
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أ.آمال كزيز

كما أن التوترات اليت ترجع إىل الفشل يف حتقيق العواطف اليت كانت متصورة قبل
الزواج ،فمن املعروف أن احلب أصبح أساسا ستزيد أمهيته كسبب هام للزواج تدرجييا ويكون هذا
سببا مباشرا يف نشوء املشاكل بني الزوجني وهذه الظاهرة أصبحت منتشرة كثريا .
فهناك العديد من الشباب يقومون بربط عالقات ما ففي هذه الفرتة يكون لكل طرف أحالمه
اخلاصة ولكن مبجرد حدوث الزواج واالصطدام ابلواقع فإن األمور تتغري عما كانت عليه فينشأ
الصراع والتوتر .
 غياب أو مرض أو وفاة أحد الوالدين أو كالمها وهذه اجلوانب هلا انعكاساهتا السلبية علىالطفل ،حيث أنه إبمكاننا "أن نتخيل موقف حرمان الطفل من أبيه أو أمه وما يرتتب على ذلك
من توترات نفسية واجتماعية تؤدي إىل توتر شبكة العالقات االجتماعية األسرية .

1

 .3انعكاسات التفكك األسري على األبناء
للتفكك األسري أاثر نفسية واجتماعية وتربوية تؤثر على الصحة النفسية لألبناء حىت وإن
كان االبن على اتصال بوالديه ومن املشكالت اليت قد يواجهها الطفل نتيجة للطالق تتضمن
مشكالت سلوكية ،أكادميية ،انفعالية ،واجتماعية ،تؤثر على كل مسات الشخصية للطفل ،اليت تؤثر
على الصحة النفسية ابإلضافة ،فإن هؤالء األطفال عادة ما يعانون من مشكالت سلوكية يف املدرسة،
وضعف يف التحصيل الدراسي ،وسوء العالقات االجتماعية ،واخلوف من املدرسة .

 - 1دمحم سالمة ،مرجع سابق ،ص.61
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

يؤثر التفكك األسري كثريا ً على األبناء ويتأثر تطور الطفل اجلسدي واملعريف واالجتماعي
والعاطفي أبحد الوالدين إذا مل خاصة على اجلانب النفسي لألبناء .
كما أن الشعور ابحلزن والغضب من فقدان االتصال العائلي لألبناء يؤدي لالكتئاب ويبدو
أكثر وضوحا ً من خالل زايدة يف نسبة التفاعل بسبب االكتئاب ،فإن أطفال تلك املرحلة قد يعانون
من صعوبة التحكم يف تلك املشاعر واليت كانت من قبل حتت السيطرة .
وقد مييل األطفال إىل الزايدة يف الكذب ،والغش أو السرقة و هذا ما مت استنتاجه أيضا يف مقابلة
حرة مع بعض املعلمني ،هذه التغريات السلوكية قد حتظى بتأثريات إضافية على كل من التنشئة
االجتماعية والقدرات األكادميية ألطفال الطالق .
 عند حدوث االنفصال بني الزوجني يصبح إمهال لطاقة الطفل  ،واجللسات العائلية وعدم توفرمشاعر الدفء واالحرتام لدى الطفل .
 ضعف الثقة يف النفس ينشأ هذا نتيجة لضعف الروح االستقاللية عند الطفل  ،والشعور ابلعجزوالنقص الذي يتولد عنده نتيجة االنفصال األسري؛ حيث يرى أن مجيع أفعاله تسري بشكل خاطئ،
ويرى أنه أقل من اآلخرين ،وأنه غري حمبوب من قبلهم .
 زايدة عصبية األبناء ومتردهم يف املنزل إن هذا االنفصال يفرض اختالل يف املشاعر .يف الوقت الذي تكون فيه احلاجة للشعور ابألمن من أهم احلاجات النفسية اليت ينبغي توفريها
للطفل جند أن اخلالفات الزوجية تتعارض مع إشباع هذه احلاجة فالطفل نتيجة للخالفات سيفقد
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الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

من يرعاه ويهتم به ،ويزداد أثر ذلك عندما يعي الطفل الرتكيبة االجتماعية لألسرة ،وضرورة وجود
األبوين.
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املدرسة وتشكل
الثقافة الرتبوية

أوال  :االستبعاد االجتماعي وانعكاساته على ثقافة االندماج االجتماعي للمتمدرس
إن موضوع االستبعاد االجتماعي واسع األبعاد والطرح العلمي كونه مبين على أسس
عديدة فهو مبثابة توجهات وأفعال قد تكون مرغوبة أو مرفوضة يف الوسط املدرسي ،واليت تشمل مجيع
أفراد املؤسسة الرتبوية ملا هلم من دور إما يف جعل املتمدرس فاعال يف جماله أو أن يكون مستبعدا بفعل
عوامل عديدة قد حترمه من فعل التعلم والتفاعل وتكوين صداقات وخربات حياتية .
ومنه يعرف ( Max weberاالستبعاد االجتماعي) أبنه  " :أحد أشكال االنغالق االجتماعي "
ومن الطبيعي أن ينشأ ذلك االنغالق على خلفية عوامل انجتة عن استحواذ البعض على املكاسب
واملغامن واملصاحل اليت حتتاج إىل نــوع من احلماية واهليمنة ،فاالستبعاد هو حماولة البعض لتأمني مركز
متميز على حساب مجاعة أخرى إبخضاعها ،ومن مث إضعافها واختزال مصاحلها ،أو مسخ هويتها
إىل حد التنكيل والتشويه والقمع .
.1أبعاد االستبعاد االجتماعي
 -التعصب الديين أو العرقي لألفراد
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إن التنوع الثقايف داخل اجملتمع ،وتشبث كل فرد بثقافته وانغالقه عليها ،وامتناعه عن التعامل
والتفاعل مع ثقافات أخرى ،جتعله يفر من كل ما هو خارج و غريب عن ثقافته .ألنه مؤمن أبن
ثقافته هي اليت هلا احلق يف السيادة على اجلميع ،وهذا ما يؤدي إىل السقوط يف متاهات االستبعاد
االجتماعي.
 اهلوة الكبرية بني الطبقات والفئات الغنية ،املتوفرة على كل أسباب ووسائل الرفاهية ،وبني نظرياهتاالفقرية اليت تعيش كل أنواع االستغالل والقهر واملعاانة ،تفتح الباب على مصراعيه الستفحال ظاهرة
االستبعاد.

1

وأيضا حسب " هدى امحد الديب" :
قـدّ تـوصـل الباحثان إلـى أن لـ «االستبعاد االجتماعي»  ً أبـعـادا عـديـدة ،وأنـه مـوجـود يف
خمتلف الـمـجـاالت واألشـكـال ً ،فمثال هيمن مفهوم «الـعـرق» أو «الطائفة» عند احلديث عن
«االسـتـبـعـاد االجـتـمـاعـي» لفرتة طـويـلـة .
نـجـد مفهوم «االسـتـبـعـاد االجـتـمـاعـي» ،ليس ً مفهوما ً ساكنا يف الواقع ،بل هو عملية أو
عمليات التهميش والتمييز يف احلياة اليومية والتفاعل ،إذ أصبح مصطلح «اإلقصاء»  ً جزءا من
املفردات االجتماعية املهمة ،ومن املفيد االعرتاف أبن لدى فكرة ومفهوم "االستبعاد االجتماعي"
اتصاالت مع مفاهيم راسخة يف الكتاابت عن الفقر واحلرمان .

2

 - 6كزيز امال ،االستبعاد االجتماعي للمتمدرسني وانعكاساته على اندماجهم يف حياته املدرسية ،ملتقى وطين ،غري
منشور ،جامعة دمحم خيضر بسكرة. 6169 ،
 -2هـيـلـز ،جــون ،جـولـيـان لـوغـران ودافـيـد بـيـاشـو ،االسـتـبـعـاد االجـتـمـاعـي ،مـحـاولـة للفهم .ترمجة اجمللس الـوطـنـي
للثقافة والـفـنـون واآلداب ،الكويت ،6111،ص .11
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ويــرى الـبـاحـثـان أن هـنـاك بـعـض الـمـؤشـرات الـتـي تـدل عـلـى "االسـتـبـعـاد االجـتـمـاعـي" مثل:
الصعوابت املالية اليت تواجه األسـرة ،والنقصان الشديد يف االحتياجات األساسية لـإلنـسـان ،وظـروف
السكن غري املالئمة ،وتـدنـي قـدرة الـفـرد على اإلدراك الـذاتـي حلالته الصحية ،وعـدم الـرضـا عـن العمل
أو النشاط األسـاسـي للفرد داخـل اجملتمع ،وقلة ونـدرة االتصاالت مع األقارب واألصدقاء .
ومن اجلدير ابإلشارة أن "االستبعاد االجتماعي" ميكن التعرف إىل براعة الفكرة وانتشارها ،وضرورة
أن ينشأ عن طرق متنوعة ،لكن من املهمّ توخي احلذر يف عدم استخدام هذا املفهوم بشكل عشوائي
لوصف كل شكل من أشكال احلرمان .

1

وعليه هناك عوامل عديدة مؤدية إىل االستبعاد االجتماعي أما يف اجملال الرتبوي قد أيخذ من
تلك األبعاد السابق ذكرها وقد تشكل عوامل أخرى تعكس طبيعة جمال التمدرس كمجال يتفاعل فيه
املتمدرس بصورة شبه دائمة .
 .2تعريف االندماج االجتماعي
االندماج االجتماعي هو عملية ضم و تنسيق بني خمتلف اجلماعات املوجودة يف جمتمع واحد
للحصول على جمتمع ذو وحدة متكاملة .و مبعىن آخر هو إزالة احلواجز بني اجملموعات املختلفة
للعيش و التكيف االجتماعي بشكل متناغم ومتضامن فاالندماج االجتماعي هو جمموعة اإلجراءات
والتدابري يف جمتمع ما غايتها تسهيل اخنراط فرد جديد يف هذا اجملتمع. 2
 - 1هدى أمحد وحممود عبد العليم دمحم ،االستبعاد االجتماعي وخماطره على اجملتمع ،جملة إضافات ،دب ن،6112 ،
ص .11
 - 2ما مرديين ،مرجع سابق ،ص61
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 االندماج االجتماعي :هو مفهوم ينشئه كل جمتمع وكل مجاعة هبدف انتقال األفراد واجلماعات من حالة املواجهـة والصراع
إىل حالة العيش معا هذه اآللية متر مبراحل هي :
 -التضامن االجتماعي – solidariteا لتكيف االجتماعي .

1

 .2املدرسة واالندماج االجتماعي للطفل
يذهب "دوركامي" إىل أنه ال يوجد نوع واحد أو مثل أعلى واحد للرتبية عند كل الناس
فاالختالفات يف النواحي االجتماعية والثقافية تلعب دورا كبريا يف نوع الربامج الرتبوية يف اجملتمعات
املختلفة فمتطلبات اجملتمع احلديث تستلزم وجود مؤسسات تربوية منظمة ورشيدة وذلك أحد
متطلبات اجملتمعات احلديثة للضبط االجتماعي .
ويرى دوركامي أن دور املدرسة يف التنشئة االجتماعية مكمال لدور األسرة فاملدرسة كما يراها
قادرة على تشكيل الفرد وإعداده للحياة االجتماعية مبجتمعه ،فالطفل يتعلم من املدرسة عن طريق
الرتبية اخللقية النظام والضبط النفسي ،فاملدرسة تساعد الطفل على استدراج قيم ومعتقدات جمتمعه
حبيث تصبح جزءا من نسقه ألقيمي ونسقه العقائدي .

2

ويف تركيزه على التنشئة االجتماعية لألجيال الشابة يف املدارس و داخل نظام املدرسة اليت
كان يشار إليها أحياان ابسم اجلهاز وينظر إليها ابعتبارها جهاز ألداء الوظيفة ،ابلنسبة لفكرة الضمري

 - 1خليفة عبد القادر ،دور املؤسسة الرتبوية يف إدماج الفرد يف اجملتمع ،جملة العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،ورقلة،
 ،6161د ص.
 - 2مسرية أمحد،علم اجتماع الرتبية ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،مصر ،6991 ،ص 69.
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اجلمعي فاجملتمع ابلنسبة " لدوركامي " هو جمموعة األفراد الذين تربطهم مبجموعة من القيم والقواعد
املشرتكة وهذا ينتقل عن طريق املدرسة .
ومن هنا تسهم املدرسة يف عملية إدماج الطفل يف وسطه املدرسي كمجال اجتماعي يتفاعل
فيه ،فهي جمال يعكس ثقافة تربوية تسهم يف بناء هوية الطفل من خالل املعاين والرموز اليت يتفاعل
فيها داخل مجاعات املدرسة مبختلف خصوصياهتا ،فهي جمال ميكنه من اكتساب خربات تعليمية
وتربوية تعكس طبيعة جمال التفاعل (املدرسة ) .
تعترب املدرسة مؤسسة اجتماعية أوجدها اجملتمع لتحقيق أهدافه وغاايته ،وهي مؤسسة تربوية
للمتعلم تساعده على تنمية شخصيته من مجيع جوانبها العقلية
نظامية مسؤولة عن توفري بيئة تربوية ّ
واجلسمية واالنفعالية واالجتماعية بشكل متكامل .
إضافة إىل توفري فرص اإلبداع واالبتكار للمتعّلم كما تعترب املدرسة مؤسسة متميزة عن غريها من

املؤسسات الرتبوية األخرى ،واليت ّتؤثر بدورها يف تربية وتنشئة األجيال بصورة مباشرة وغري مباشرة،
مثل البيت واملنظمات العلمية واملهنية والسياسية واالجتماعية اليت تلعب دوار كبريا يف تنشئة هذا الفرد
ألن تقدم اجملتمع مرهون ابلتفاعل املستمر فيم.

1

 .1العالقة بني التنشئة االجتماعية واالندماج
التنشئة هي صريورة مستمرة ومتغرية على امتداد احلياة ،حبيث إهنا هتدف إىل االندماج
 - 1خليفة عبد القادر ،مرجع سابق ،د ص .
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االجتماعي النسيب واملتوايل من لدن الفرد ،وابعتبارها ،من جهة أخرى ،مبثابة وسيلة الكتساب
الشخصية من خالل استيعاب طرائق احلركة والفعل الالزمة( معايري وقيم ومتثال ت اجتماعية…) من
أجل حتقيق درجة من التوافق النسيب عرب سياق احلياة الشخصية واالجتماعية للفرد داخل تلك احلياة
املتغرية ابستمرار .
وبذلك ميكن وصف عملية التنشئة االجتماعية أبهنا العملية اليت تتشكل فيها معايري الفرد
ومهاراته ودوافعه واجتاهاته وسلوكاته ،لكي تتوافق مع تلك اليت يعتربها اجملتمع مرغوبة ومستحسنة
للحاضر واملستقبل يف اجملتمع .وهي عملية هتدف إىل دمج الفرد يف اجلماعة وتكيفه مع أمناط وسلوك
وأعراف وتقاليد اجملتمع ،بشكل تدرجيي وتسلسلي.وهبذا تكون التنشئة االجتماعية عملية ونتيجة
للتفاعل داخل اجملتمع وتفاعل األفراد فيما بينهم يف إطار جمموعات أو مؤسسات معينة .

1

اثنيا :املدرسة وثقافة الرتبية والتعليم
تعترب املدرسة احد اجملاالت الرئيسية اليت يتفاعل فيها التلميذ من خالل ما تتضمنه من
عملية تعليمية وتربوية ،قائمة على جمموعة من األسس واملبادئ واملعايري االجتماعية ،حيث تعترب
مبثابة احملدد الرئيسي لتشكيل هوية (شخصية) الفرد ،من خالل جمموع تفاعالته وأفعاله واملعاين اليت
يتمثلها حول اجملال االجتماعي واملدرسي .

 - 1مرجع سابق .
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إال أن تلك التفاعالت داخل جمال التمدرس أتخذ أبعادا خمتلفة تؤدي ابغرتاب التلميذ إىل حتقيق
أهداف معينة قد تكون بعيدة عن فعل التعلم ومن بينها نذكر :


التعلم من أجل االنتقال من مرحلة تعليمية إىل أخرى .

 اهلروب من املدرسة .
 تشكيل مجاعات تتميز ابلتسلط على زمالئها .
 جعل املدرسة وسيلة للهروب من سلطة األسرة الرتبوية .
إال أن الواقع اليوم خيتلف كثريا عن األهداف املرجوة من هذا اجملال التعليمي نتيجة للعديد
من األسباب اخلفية منها والظاهرة اليت تعيق االرتقاء ابلفكر االجتماعي للفرد ،وعليه تصبح املدرسة
جمرد بناء شكلي يضم العديد من املتمدرسني منقسمني على جماالت تعليمية فرعية (األقسام /الفصول
الدراسية) دون مراعاة التأثريات السلبية هلذا اجملال على املتعلم ودون مراعاة أيضا املادة املدرسة واليت
أصبحت غالبا جمرد حشو يف للمتعلمني يعاد اسرتجاعها وقت احلاجة فقط كاالمتحاانت مثال .
وهو واقع بعيد عن اهلدف من الرتبية والتعليم ألن املعرفة تعكس احتياجات الفرد يف حياته
اليومية كأن تكون املنفذ الذي يعتمد عليه الفرد يف حل ومواجهة املواقف االجتماعية اليت تواجهه
لتكون علما ينتفع به ومكوان خلرباته .
لكن نتأسف اليوم عن الواقع الفعلي هلذا اجملال التعليمي (املدرسة) يف اجملتمعات العربية اليت
صارت شكال للتعليم اجلامد بغياب جوهر التعليم والتعلم والعلم .

إصدإرإت إملركز إدلي مقرإطى إلعرىب لدلرإسات إلسرتإتيچية و إلس ياس ية و إلقتصادية – برلني – أملانيا
- 53 -

الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

ومن هنا قد جند العديد من اآلراء واألفكار السائدة حول هذا املوضوع كغياب وسائل التدريس
اجليدة أو البعد املكاين وغريها من القضااي الرتبوية اليت تطرح غالبا ،لكن لو أتملنا قليال لألوضاع
السائدة يف حقب زمنية سابقة جند أن التعليم كان حيضا ابملكانة الكبرية على سبيل املثال ما جنده يف
املدرسة الباديسية سابقا ابجلزائر واليت كانت حمطة للتعلم واالرتقاء ابلفرد اجلزائري رغم الظروف
الصعبة اليت شهدهتا يف تلك الفرتة  ...إذا حنن بصدد البحث عن تالشي معىن التعلم من طرف
املتعلم ومعىن التعليم من طرف املدرس ومعاين أخرى عديدة ميكن التوصل إليها فقط ابلتمعن الدقيق
حلال الرتبية والتعليم اليوم يف اجملتمع اجلزائري وكما هو احلال يف بعض اجملتمعات العربية األخرى .
إن معارف املدرسة اليوم مل تعد ترتبط غالبا ابجملتمع وانسحبت لكوهنا جمرد أفكار بعيدة عن
الواقع تعكس صورا لثقافة بعض اجملتمعات األخرى فاألجدر هنا أن تتسم املعرفة بطابع التخصص حنو
الطابع العام ،فمثال إذا أردان أن نتعرف على اكتشافات أو علماء واجنازاهتم فمن األصح أن يسلط
الضوء على العلماء املسلمني والعرب ليعمم بعد ذلك إىل العاملية يف الطرح وإذا أردان التعرف على
التاريخ فمن األجدر البدء يف اتريخ جمتمعنا أوال والتعمق فيه...
قد يبدو هذا الكالم تعبري ذاتيا لكن ما هو إال رأي جيسد عن ربط ثقافة جمتمع املتعلم مبا يتعلم
كي يلم ابجملال العام الذي يعيش فيه .
وحىت يتعرف عن ثقافته يف شكلها العامي من خالل الرتبية األسرية لينتقل إىل الطابع
األكادميي املوثق داخل املدرسة وضرورة ربطه ابملعامل واجملال املكاين ككل من خالل التنسيق بني
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املضمون النظري وامليداين لتصري تلك املعرفة موثقة بدورها يف ذهن الفرد ال ميكن أن متحى أو تتالشى
بسهولة .
إال أن املالحظ اليوم أن املدرسة أصبحت هتديدا للتوازن االجتماعي وأصبحت أحد مسببات
التشتت الفكري والرتبوية والتعليمي ،فال ميكن ربط املدرسة ابجملال الداخلي التعليمي فقط كي ال
تصري كسجن يقيد حرايت املتعلمني خاصة مع طول الفرتة الزمنية للتدريس ،واليت تنطلق صباحا إىل
غاية الفرتة املسائية فيجد هنا املتعلم نفسه جمربا ال خمريا أن يذهب للتعلم وينتظر فقط مساع دق اجلرس
ألن خيرج من هذا اجملال التعليمي ليشعر بعدها أنه أصبح حرا .
إن هذا الطرح ال يعد مساسا هبذه املؤسسة فنحن نشهد سابقا أن هذه املؤسسات أنتجت
علماء ومفكرين ،هلم مكانتهم لكن أين يقع املشكل اليوم ألن صارت هذه املؤسسات نفسها تعد
وتنتج لنا متسربني وفاشلني وحىت جمرمني وأفراد عنيفني ...؟
هنا يكمن التساؤل من وراء هذا الطرح فالغاية هي البحث عن هذه اهلوة يف جمتمعنا وكيف
ميكن لنا إصالح ما ميكن إصالحه قبل فوات األوان فاملدرسة والتعلم والرتبية األساس إما لنهوض
اجملتمع أو العكس وهذا ما يعلمه اجلميع  ...إذا هل نريد التقدم واالزدهار ببالدان أم نريد أن حنطمه
أبيدينا وهذا ما يوجه لكل فرد مسئول من مسئولني ومدرسني وأسر ومتعلمني واجملتمع املدين ككل؟.

إصدإرإت إملركز إدلي مقرإطى إلعرىب لدلرإسات إلسرتإتيچية و إلس ياس ية و إلقتصادية – برلني – أملانيا
- 55 -

الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

.1املتعلم وسط اجملال املدرسي
إن املتعلم حيتاج دائما إىل هامش من احلرية اليت تعيد إنتاج االستعداد الفكري له ويتمثل
هذا اهلامش من احلرية يف العديد من اجملاالت ليست بعيدة عن هذا اجملال التعليمي منها املسرح
التعليمي والرايضة (النوادي الرايضية) الفنون ....وغريها اليت تسمح للمتعلم أبن يكون مستعدا لتلقي
املعرفة املتضمنة يف املناهج .
يكمن اهلدف من هذه اجملاالت التعرف على ميول وهواايت املتعلمني من جهة كما
تساعد على حتقيق الراحة النفسية وكما أشران سابقا أيضا أهنا تساعد على تنمية مهارات
االستعداد والتلقي .
إن الغاية من وجود املدرسة ليس فقط تلقني معرفة ومناهج معينة ،بقدر ما هي اجملال الذي
يفتح أمام الفرد آفاق احلياة العلمية واملعرفية ورابطا لكسب اخلربات والقدرة على تكوين عالقات
اجتماعية وأفعال وتفاعالت متعددة يستطيع من خالل الفرد أن يكون واعيا يف اختياراته احلياتية
واملهنية ...
فمن اخلطأ ربط املدرسة مبجال زمين أو مكاين معني ،لتجنب الوقوع يف احلتمية االجتماعية
اليت يراد هبا إنتاج شهادات دون االلتفات ابجلانب املعريف خلرجيي املدارس أبطوارها.
كما يتضح أن عملية التفاعل االجتماعي تتم من خالل فهم التلميذ أو الفاعل للرموز
واملعاين الرمزية أو اللفظية ،اليت يتفاعل من خالهلا بصورة تعمل على تقوية الروابط االجتماعية داخل
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املدرسة ما يعكس العديد من اجلوانب االجيابية الدالة على اكتساب التلميذ لنموذج اجتماعي موحد
مبين على االحرتام ،والتعاون ،وتبادل املعارف ،وتشييد عالقات جديدة ،واحملافظة على العالقات
القدمية وهذا ما مت التوصل إليه حول استخدام التلميذ احلوار كأسلوب حلل املشكالت اليت قد تعرتضه
داخل اجملال املدرسي .
كما يعد التلميذ أحد الركائز األساسية يف النظام الرتبوي ،لذا وجب االهتمام به من أجل جناح
عملية التواصل االجتماعي وبناء عالقات اجتماعية فعالة ،فالتعليم الناجح هو التعليم الذي جيعل من
التلميذ فردا فاعال داخل الصف الدراسي واحمليط الدراسي ككل .
وهلذا وجب على املعلم اإلحاطة بتمثالت التلميذ حول املدرسة من أجل مساعدته على بناء
منوذج اجتماعي بقيم ومعايري وضوابط مدرسية ممنهجة ،حبيث يعترب استخدام احلوار كأسلوب ميكن
للمعلم من اإلحاطة بتمثالت التالميذ ،ومنه نستنتج أن التواصل الفعال ال يرتبط جبدران الصف
الدراسي أو يف العملية التعليمية بل يتعدى ذلك إىل تكوين فرد قادر على استخدام مهارات التواصل
االجتماعي .
كما أن املعلم الذي يلجأ يف تعامله إىل أسلوب التفاهم و احلوار والدميقراطية سيساهم يف بناء
تواصل تعليمي فعال داخل الصف الدراسي بني أطراف العملية التعليمية حيث يرى املبحوثني أن
استخدام األسلوب التسلطي لن حيقق األهداف املرجوة من التواصل الفعال .
إضافة إىل أن االتصال هو شبكة العمل الفعالة اليت يتمكن من خالهلا املعلم على مجع
املعلومات ،وهي عملية ضرورية لصنع القرار الفعال فهو الوسيلة اليت تنتقل عربها املعلومات املتعلقة
شفواي رمسيا ً أو غري رمسي يكون متوجها
ابلقرارات من قبل املعلم ،واالتصال سواء كان مكتواب ً أو  ً
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حنو حتقيق هدف من األهداف الرئيسة اليت تدخل ضمن أولوايت عمل املعلم داخل الصف
الدراسي وحىت خارجه وضمان جناحها وبصورة عامة يقصد منه ضمان حتقيق األداء الفعال بني
املعلمني أو التالميذ أو املعلمني والتالميذ وحىت مع العاملني داخل املؤسسة الرتبوية .
بناء على هذا ميكن القول أنه كلما كان التواصل بصورة فعالة داخل الصف الدراسي سينعكس
ذلك بصورة اجيابية على العالقات االجتماعية داخل احمليط املدرسي ،فاالتصال بني أطراف العملية
التعليمية الذي يتم بطريقة سليمة ينعكس على اجملال الرتبوي والثقايف واالجتماعي للتلميذ .
يعد إتقان املعلم ملهارات التواصل مبا فيها التواصل داخل الصف الدراسي أو خارجه سيعمل
على إكساب التلميذ مهارات التواصل ،فالتلميذ يكتسب العديد من اخلربات من املعلم يف حد ذاته .
وعليه البد للمعلم أن يعمل على جناح العملية التعليمية والرتبوية وكذلك البحث على مشكالت
أو عوائق التواصل االجتماعي؛ فالتواصل هو الركيزة األساسية للموقف التعليمي إضافة إىل التفاعل
االجتماعي الذي يشكل أساسا يف بناء التواصل الفعال داخل الصف الدراسي وخارجه ،وهذا من
خالل حتقيق األهداف الرئيسية للدرس واحلوار واالقرتاب من التالميذ واستخدام أساليب تعليمية
وتواصلية سليمة دون اللجوء إىل العنف الغري مربر واألسلوب التسلطي .
 .2الرتبية والتشيؤ يف اجملال املدرسي
 جعل املدرسة مكاان للحشو املعريف . ابتعاد املدرسة عن جماهلا الرتبوي واغرتاهبا لفعل التعليم ومن هنا تفتقد رؤية التوازن بني الرتبيةوالتعليم .
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 أزمة الثقة اليت تتشكل لدى كل من املدرس واملتمدرس حول جماالت عدة من املنهاج والتقييموسلطة املدرسة ككل .
 توسيع فجوة املشكالت االجتماعية وظهورها بشكل كبري . تشتت أفعال وتفاعالت املدرس واليت تعكس صور االنسحاب الوظيفي على حساب اهلدفمن الرتبية والتعليم .
 جعل املدرسة حياة روتينية للفرد ال يسعى من خالهلا إىل تطوير قدراته املختلفة . ابتعاد املدرسة عن املوضوعية يف تنظيم الفعل الرتبوي التعليم . أصبحت املدرسة كآلة تعيد اإلنتاج دون مراعاة اجلودة . عدم حتقيق هذا اجملال ملتطلبات التنمية اليت ينادي هبا سوق العمل .اثلثا :املمارسة اإلرشادية ودورها يف تفعيل ثقافة املدرسة
منه ميكن احلديث أيضا عن دور املمارسة اإلرشادية يف اجملال املدرسي يف حماولة جتاوز
أبعاد التشيؤ كما جاءت به الباحثة (كزيز )6169 ،وميكن القول :
أن املمارسة اإلرشادية واحدة من أهم اخلدمات الرتبوية اليت تقدم لإلفراد يف حاالت عديدة
كمساعدة املتعلمني على التعرف على إمكاانهتم وميوهلم ،وفهم طبيعة الظروف احمليطة هبم بكل
إبعادها االجتماعية واالقتصادية وغريها مما يسهم يف تشكيل وعي اجتماعي هلم .
ومن هنا تعد من بني أهم متطلبات إجناح األهداف الرتبوية والتعليمية ملخرجات املؤسسات
التعليمية ،وتفادي الوقوع يف العديد من املشاكل الرتبوية أو حىت التعليمية واليت تكسب التالميذ خربة
يف التعامل وحسن اختيار األهداف املستقبلية .
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للممارسة اإلرشادية دورا ابرزا وفعاال يف تكوين املتمدرسني من نواحي عدة متكنهم من أن
يكونوا أفرادا فاعلني يف اجملتمع ،وتزويدهم بقيم وممارسات فعلية مبنية على أسس واقعية .
وعلى هذا األساس إن املمارسة اإلرشادية متد املتمدرس خربات عدة يف جماالت اجتماعية
خمتلفة تساعده على تكوين هوية فاعلة يستطيع التفاعل هبا يف جماالت عدة ويف حياته اليومية خاصة
كوهنا متده بقيم اجتماعية وتربوية .
ميكن القول أن املدرسة كمجال اجتماعي تفاعلي يسهم يف بناء ثقافة املدرسة من خال كل
العاملني هبا والذين يسهمون يف توجيه وإرشاد املتمدرس ،فاجملال املدرسي أصبح مبثابة جمال عائلي
كوهنا تسهم يف تشكيل قيم تربوية متفق عليها اجتماعيا ،تنتقل من جيل آلخر ،أي يعاد إنتاجها من
جمال آلخر من خالل التفاعالت االجتماعية .كما والذي يربز أمهية الوعي والتفاعل االجتماعي يف
املمارسات الرتبوية واإلرشادية أيضا كما تذهب إلية التفاعلية الرمزية ":فاهلوية تعمل كجسر بني الفرد
االجتماعي والفرد اخلالص وابمتالك األفراد هلوية معينة هم إمنا يتمثلون قيم ومبادئ معينة تصاحب
تلك اهلوية فهي تسمح لسلوك األفراد لتكون مشاهبة من جانب لآلخرين وكذلك جتعل السلوك يف
اجملتمع أكثر منطية وانتظاما".

1

 .1دور املمارسة اإلرشادية يف العملية الرتبوية والتعليمية
 ترشيد خمرجات الرتبية والتعليم حنو تلبية حاجات اجملتمع واليت تؤدي بدورها إىل تنمية اجملتمع.
 رسم خطط مستقبلية من أجل إعداد رأس مال بشري ذو كفاءة .
 –1كزيز أمال ومحالوي محيد ،املمارسة اإلرشادية وعالقتها يف تشكيل هوية املتمدرس ،جملة العلوم اإلنسانية ،عدد
 ،16جملد  ،11جامعة ام البواقي ،اجلزائر ،ص .11
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 أن تكون املمارسة اإلرشادية هلا عالقة متينة إبدارة املدرسة وأن يكون املرشد حممود السرية بني
زمالئه مما يساعده يف فعاليته يف حل املشكالت اليت تواجه الطالب يف مجيع املستوايت
التعليمية.
 ربط املؤسسات االقتصادية واالجتماعية على حد السواء ابملؤسسات التعليمية .
 توعية األفراد أبمهية املرشد الرتبوي ودوره يف ترشيد التالميذ حنو تنمية اجملتمع .
 توفري تكوين جيد للمرشدين من خالل نتائج البحث .
 توسيع نطاق خدمات اإلرشاد إىل كافة مستوايت التعليم .
رابعا  :املدرسة اخلضراء ثقافة تربوية جديدة حنو جمال تعليمي مستدام
 .6مفهوم املباين اخلضراء تعترب العمارة اخلضراء أو املباين واملدن الصديقة للبيئة أحد االجتاهات
احلديثة يف الفكر املعماري الذي يهتم ابلعالقة بني املباين والبيئة ،وهناك العديد من املفاهيم
والتعري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفات اليت وضعت يف هذا اجمل ـ ـ ــال.
فاملعماري آين اينج  : Ken Yeanيرى أن العمارة اخلضراء أو املستدمية جيب أن تقابل احتياجات
احلاضر دون إغفال حق األجيال القادمة ملقابلة احتياجات ـ ـ ــهم أيضا.
ويرى املعماري وليام ريد  : William Reedأن املباين اخلضراء ما هي إال مباين تصمم وتنفذ تتم
إدارهتا أبسلوب يضع البيئة يف اعتباره ،ويرى أيضا أن أحد اهتمامات املباين اخلضراء يظهر يف تقليل
أتثري املبىن على البيئة إىل جانب تقليل تكاليف إنشائه وتشغيله.
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أما املعماري ستانلي أبرآروميب
واألرض .

Stanley Abercrombie

 :فريى أنه توجد عالقة مؤثرة بني املبىن

1

إذا املباين اخلضراء هي تلك املباين اليت تسهم يف تفعيل قيم محاية البيئة والطبيعة ومحاية الفرد من
أضرار املباين العادية اليت تنعكس سلبا على احلياة االجتماعية للفرد.
.2نطاق تطبيق املباين اخلضراء
ميكن تطبيق هذه املباين بشكل عام على:
 املباين العامة وتشمل :املدارس واجلامعات واملباين التعليمية ،الدوائر احلكومة وتشمل الوزاراتواملؤسسات احلكومية ،املساجد ودور العبادة ،املباين اإلدارية أبنواعها ،املراكز الثقافية واملسارح،
املستشفيات واملباين الصحية.
 املباين اخلاصة وتشمل :املباين السكنية مبا فيها املنازل والعمارات السكنية ،املباين التجارية وتشملاجملمعات التجارية  ،قاعات االجتماعات وصاالت األفراح.2

 -1هبمن ابراهيم عباس ،العمارة اخلضراء ،حبث حول املباين اخلضراء ،د م ن ،6162،د ص .
2

 -الدليل االرشادي لألبنية اخلضراء دولة فلسطني ،نقابة املهندسني ،اجمللس الفلسطيين األعلى للبناء األخضر،

فلسطني ،6161 ،ص.66
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متطلبات البناء األخضر

وضعت املنظمات واحلكومات العاملية عدة حمددات ومتطلبات يتم من خالهلا تصنيف األبنية
اخلضراء حبيث ال يعترب البناء اخضرا إذ مل حيقق احلد األدىن من هذه املتطلبات وهي :
 التصميم املعماري األمثل:
فعند وضع خمطط للبناء ال بد من األخذ بعني االعتبار حاجات البناء من التهوية والتسخني والتربيد
عن طريق اختيار التوجيه املناسب له بناء على املكان وتوقعات تطور البناء فيه يف املستقبل ،يتم
التأكد من مكان البناء واجتاهه حنو الشمس من اجل االستفادة من ضوء الشمس وتقليل نسبة
الرطوبة.
 مواد البناء الصديقة للبيئة:
يتم اختيار املواد اليت تدخل يف إنشاء البناء من مواد حملية وال تستعمل املواد املستوردة إال يف حاالت
انعدام البديل احمللي وذلك لالستغناء عن الطاقة املستهلكة أثناء عمليات الشحن عرب البحار أو يف
اجلو ،كما يراعى اختيار اقل املواد ضررا ابلبيئة على طول مراحل إنتاجها وكذلك سهولة املواد يف
إعادة التدوير.
 أال تكون من املواد عالية االستهالك للطاقة:
سواء يف مرحلة التصنيع أو الرتكيب أو حىت الصيانة وأال تساهم يف زايدة التلوث الداخلي ابملبىن أي
أن تتكون من جمموعة مواد البناء (واالهناءات) اليت يطلق عليها مواد البناء الصحيحة وهي غالبا ما
تكون مواد البناء الطبيعية.
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 استخدام الطاقات الطبيعية واحلفاظ على الطاقة املتوفرة:
إن االستفادة من وسائل إنتاج الطاقة املتجددة املمكنة مثل السخاانت الشمسية أو ألواح اخلالاي
الضوئية الشمسية ،أو طاقة الرايح ،أو طاقة السدود والشالالت ،أو طاقة أمواج املد واجلزر أو الطاقة
احليوية وأي نوع آخر من الطاقة النظيفة سوف ينعكس بنتائج اجيابية مجيعها تسهم يف احلفاظ على
نظافة البيئة قدر اإلمكان .
 أساليب احلفاظ على املاء داخل املباين :
استهالك املياه يف املنزل جيب أن يكون يف أدىن حد ممكن عن طريق استعمال األدوات املوفرة للمياه
واستخدام أنظمة أكثر كفاءة لضخ املياه وإعادة استعماهلا ،وإعادة تدوير املياه الرمادية واليت تساعد
يف ختفيض اآلاثر الضارة الستعمال املياه على البيئة احمليطة كالبيئات البحرية مثال.

1

 احلفاظ على جودة اهلواء داخل املبىن :
ويتم ذلك من خالل توجيه الفتحات إىل اجتاه الرايح السائدة لكل منطقة مع مراعاة وجود
أكثر من فتحة لكل فراغ خللق تيار هوائي مناسب ،ويف حالة الفراغات غري املواجهة للرايح السائدة
ميكن أن نستعني مبالقف اهلواء حيث تسحب الرايح إىل داخل البناء .
 البحث عن مساحات خضراء حيوية ومشرتكة من النبااتت اليت تتطلب الري القليل :

1
 البناء االخضر  :هل تعرف ما هي االبنية اخلضراء ؟ ،متوفر على الرابط:https://www.ts3a.com/bi2a/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A
، 7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B6%D8%B1-

اتريخ الزايرة ،6161/11/61 :توقيت الزايرة.66:21 :
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أو حتويل نظام مياه السقي إىل "املياه الرمادية" (الذي ينطوي على استخدام املياه املعاد تدويرها يف
سقاية احلديقة أو غسيل السيارة) ،والبحث عن األشجار احمللية يف املنطقة ،وزرعها حىت تتمكن هذه
األشجار من محاية نوافذ منزلك من الشمس الساطعة خالل األايم األكثر حرارة .
 نظام اإلضاءة للمبىن:
لإلضاءة أمهية كبرية وخاصة يف ترشيد استهالك الطاقة ،ويتم توفري اإلضاءة بطريقتني .
-

الصناعية :داخل املبىن فيتم استخدامها يف حال كون اإلضاءة الطبيعية غري كافية يف األجزاء
البعيدة عن النوافذ ،أو عندما تغرب الشمس وحيل الظالم ،ويراعى يف اختيار وحدات اإلضاءة
الصناعية أن تعطي نوعا من اإلضاءة اليت تكون أقرب ما ميكن للضوء الطبيعي ،كما جيب
اختيار النوعيات اليت توفر يف استهالك الطاقة الكهرابئية .
 فلسفة اختيار ألوان الواجهات اخلارجية :له أتثريات بيئية ومناخية هامة فاأللوان الفاحتة أو
القريبة من اللون األبيض هلا قدرة كبرية على عكس اإلشعاع الشمسي .
 التصميم الصويت و جتنب الضوضاء :إن للصوت أتثريات على الصحة النفسية واجلسدية
لإلنسان ويكون هلا نوعني من التأثريات :

1

 أتثريات جيدة :وهي الناجتة عن األصوات اجلميلة . أتثريات ضارة :وهي الناجتة عن األصوات العالية والضوضاء ،ومن أهم مصادر الضوضاء داخلاملبىن هي استخدام األجهزة الكهرابئية الكبرية كغساالت املالبس والصحون وأجهزة التلفزيون،
- 1كزيز نسرين ،تطوير البناء العقاري حنو جمتمع مستدام ،املباين اخلضراء أمنوذجا ،جملة التنمية واالقتصاد التطبيقي،
العدد ،16جامعة دمحم بوضياف ،املسيلة ،اجلزائر ،6161،ص611
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أما الضوضاء من خارج املبىن فيحملها اهلواء وتدخل املبىن عن طريق النوافذ واألبواب املفتوحة أو
الفتحات الصغرية ،وهي على أنواع :
 التصميم اآلمن واملوقع األفضل للمبىن :
جيب دراسة كل منطقة أو موقع حبيث يتم تاليف األخطار الطبيعية واليت ميكن أن تتواجد يف
املناطق اليت تشتهر ابلسيول ،فرياعى عدم البناء يف مسارات هذه السيول واليت تتخذها السيول كطريق
هل ا أو عمل االحتياطات الالزمة إما بتغيري جمرى السيل نفسه أو ابالستفادة من مياهه عن طريق
توجيهه إىل خزاانت أرضية مصممة ومدروسة لتستوعب الكميات املتوقعة من مياه هذه السيول .

1

 .3مفهوم املدرسة اخلضراء
املدرسة اخلضراء هي منوذج ملدارس عصرية تستند على مبادئ التعلّم عن البيئة ،وتطبيق
أسلوب حياة مستدامة يف املدرسة ،وتفعيل أنشطة طالبية هتدف إىل إحداث تغيري يف الوعي والسلوك
يف اجملتمع فيما يتعلق ابلبيئة .
من بني القضااي البيئية ذات الصلة للبيئة املدرسية ،ميكن الرتكيز على االستخدام الرشيد
للموارد ،وتعزيز تطوير مناطق خارج إطار املدرسة .املدرسة اخلضراء تتعهد ابلعمل من أجل البيئة
بشكل ابرز ومبشاركة اجملتمع .
التثقيف البيئي يف املدارس يهدف إىل رفع مستوى توعية الطالب وزايدة اهتمامهم وإسهامهم
يف األمور والقضااي البيئية ،من خالل كشفهم على مضامني ومعلومات بيئية ومشاكل بيئية
1

كزيز نسرين ،مرجع سابق ،ص611
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وتشجيعهم وتدريبهم على اكتساب مهارات تعمق لديهم الوعي البيئي وتساهم يف تقبّل عادات وقيم
بيئة ويف اختاذ خطوات عملية إجيابية جتاه البيئية ،ابتداءا ابلبيئة القريبة هبم ،البيت واملدرسة ،ومن مثّ
احلي والبيئة القريبة وامتدادا إىل اهتمامهم بقضااي بيئية عاملية .

1

وعليه ميكن تعريف املدرسة اخلضراء أبهنا " :اجملال الرتبوي الذي يستند ملؤشرات املباين اخلضراء
الصديقة للبيئة واليت هتدف إىل تدعيم اجملال الرتبوي والقيمي والبيئي الذي يسهم يف تفعيل العملية
التعليمية والرتبوية داخل وخارج اجملال املدرسي".
 .1املدراس األيكولوجية"

حتوي برانمج لتعلم كيفية التدبري من أجل ترسيخ ثقافة التنمية املستدامة يف املؤسسات
التعليمية االبتدائية ،عن طريق تشجيع املتعلمات واملتعلمني ألخذ دور فاعل يف كيفية تدبري مؤسساهتم
لفائدة البيئة ،من خالل العمل يف كل األقسام املدرسية يهدف برانمج "املدارس اإليكولوجية" أيضا
إىل إدخال التعليم البيئي على مستوى التدريس املدرس ي لتطوير األخالق البيئية
واليت ستكون قامسا مشرتكا بني كل من يف املدرسة برانمج" املدارس اإليكولوجية" هو أحد برامج
املؤسسة الدولية للرتبية البيئية FEEوالذي تنخرط فيه  12دولة عرب القارات اخلمس عرف برانمج
"املدارس اإليكولوجية " انطالقته ابملؤسسات التعليمية االبتدائية ابملغرب من طرف مؤسسة دمحم
 - 1مدرسة خضراء – مدرسة مار يوحنا والرتبية والبيئة ،زمن الزايرة  ،61.66اتريخ زايرة 6161/1/66
«/file:///C:/Users/BIK/Downloads61:66املدرسة61%اخلضراء»61%فرصة61%اثنية61%للط
فل61%غري61%املتمدرسhtml.
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السادس حلماية البيئة بعد اخنراطها يف املؤسسة الدولية للرتبية البيئية .وبدأ تعميمه التدرجيي بشراكة بني
مؤسسة دمحم السادس حلماية البيئة ووزارة الرتبية الوطنية منذ سنة..

1

احملاور اليت يشتغل عليها برانمج "املدارس اإليكولوجية"
 التقليص من استهالك املاء . التقليص من استهالك الطاقة . لتدبري اجليد للنفاايت . احملافظة على التنوع البيولوجي والعناية ابلتغذية اجليدةخامسا  :املدرسة اخلضراء وإعادة إنتاج املسؤولية االجتماعية
 .1أمهية املدرسة اخلضراء
 كفاءة استخدام املياه والطاقة
 أثبتت الدراسات والتجارب أن البناء املدرسي األخضر هو موفر يف تكاليف التشغيل وقليلاألثر البيئي وتعد كفاءة استخدام الطاقة األكثر أمهية ألي بناء مدرسي أخضر.
 االستدامة املالية

 - 1املدرسة اخلضراء ،مرجع سابق .
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 خالل الدراسة اليت قامت هبا اجملالس املدرسية يف أونتاريو بكندا تبني أنه عادة يتم تصميماملدرسة لتستمر ألكثر من  21سنة وخالل هذه املدة ميكن أن تكون تكاليف تشغيل والصيانة
تفوق كامل تكلفة البناء كله.
 تعزيز اإلشراف البيئي
 عن طريق إشراك واهلام طالب اجليل القادم أبمهية البيئة ومحايتها واحملافظة عليها وكذلك البناءنفسه يشكل مصدرا تعليميا حيث أنه يعزز ثقافة اجليل القادم يف احلفاظ على املوارد وتقليل النفاايت
وزايدة الوعي للتصميم املستدام يف قطاعات االقتصاد.

1

 تعزيز رضا وأداء املعلم
 من خالل تصميم فصول دراسية عالية األداء لتكوين بيئة لطيفة وذات فعالية عالية للعمل ومرحيةبصراي وحراراي وذات مستوايت صوتية مبستوى عاملي فهذا يشكل حافزا للمعلم للقيام بواجبه بكل
راحة .
إن بناء املدارس اخلضراء هو وسيلة للتصرف مبسؤولية اجتاه البيئة والتغريات املناخية اليت حتدث وذلك
من خالل :
 احلفاظ على الطاقة .1

 -بسمة عزمي جربان سعادة ،دراسة تقييمية للمدارس احلكومية اخلضراء يف الضفة اخلضراء ،جامعة النجاح

الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،فلسطني.11 ،6161،
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 احلد من انبعاث الغازات الدفيئة والضباب الدخاين. احلد من استخدام املياه . -ممارسة النمو الذكي يف االستخدام احلكيم الذكي للمساحات األرضية.

1

 .2أساسيات املدرسة اخلضراء
تذهب "بسمة عزمي" إىل أمهية وجود أساسيات للمدرسة اخلضراء منها :
 اللجنة اخلضراء :تنشئ املدرسة اخلضراء جلنة خضراء تتكون من ممثلني عن املعلمني والطالبواجملتمع ،وهدفها تعزيز عملية إنشاء ومؤسسة منهجية املدرسة اخلضراء.
اهلدف األساس من الربانمج هو  :دعم االهتمام اجملتمعي أبمور تتعلق جبودة البيئة ،من خاللمشاركة وتشارك ،يشمل الطالب وأولياء األمور وطاقم معلمي املدرسة واملؤسسات واجلمعيات
اجملتمعية واجملتمع القريب.
نواتج/فوائد أخرى ممكنة يف سريورة املدرسة اخلضراء:• تطوير إقليم/مناخ تربوي إجيايب واحلد من العنف .
• رفع مستوى التحصيل الدراسي بني الطالب .
• تعزيز رابط االنتماء بني الطالب وبيئته القريبة .
• احلد من كمية النفاايت والفضالت يف املدرسة .
 - 1بسمة عزمي جربان سعادة ،مرجع سابق.11 ،
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• اخنفاض يف فواتري املياه والكهرابء .
• زايدة الوعي البيئي .
• تسويق املدرسة والدعاية من اجلها بشكل واسع يف وسائل اإلعالم احمللية .
• إنشاء روابط اتصال مع مدارس أخرى يف مجيع أحناء العامل .

• املساعدة املالية من وزارة البيئة و/وزراه الرتبية إلنشاء البنية التحتية وتدريب معلمي املدارس .
سادسا :املدارس اخلضراء والبيئة
تتعد آليات احلفاظ على البيئة ومحايتها ابختالف التوجهات الفكرية واالجتماعية لكن إذ
أردان طرح التوجه الفكري الرتبوي ،فنجد أن أحد سبل محاية البيئة وتربية الطفل هي املدارس اخلضراء
واليت لألسف تشهد نقصا يف التداول على مستوى الرتاث العلمي لعدم تناوهلا ابلطرح الرتبوي؛ لذا
وجب الرتكيز على أمهية املدرسة اخلضراء وعالقتها ابلرتبية ومحاية البيئة وتفعيل متطلبات الرتبية البيئية
اليت تكاد تنعدم يف اجملتمع اجلزائري وهذا من خالل الكشف عن الواقع الفعلي للمدرسة اجلزائرية من
جانب بيئي تربوي تعليمي.
وعلى هذا األساس تكمن الغاية يف حماولة التعريف ابملدرسة اخلضراء وآلياهتا الرتبوية والبيئية
وضرورة تطبيقها بعيدا عن موضوع الشروط املناسبة للمبىن املدرسي ،فاالختالف يكمن يف أن مفهوم
املدرسة اخلضراء واسع يشمل اجلوانب البيئية والرتبوية والتعليمية أما املفهوم األول جمرد من منطق
التفاعالت البيئية الرتبوية بقدر ما يعتمد على توفري شروط معينة للمبىن فقط .
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إذا مع تصاعد االهتمام العاملي بقضااي البيئة وتنامي املطالب بضرورة التصدي بفعالية
للمشكالت البيئية امللحة وعلى رأسها مشكلة التغريات املناخية واالحتباس احلراري املرتبطة ابلتلوث،
ظهر مفهوم املدارس اخلضراء ،هبدف تطوير املؤسسات الرتبوية بيئيا ً .
.1املدارس اخلضراء والعاملية
بدأت العديد من دول العامل يف االهتمام إبنشاء املدارس اخلضراء ،وبصفة خاصة الدول األوربية،
استجابة لدعوة مؤمتر األرض 1،وتوصيات صندوق البيئة األوريب بتعميم خطة املدارس اخلضراء،
هبدف تقييم املدارس وفقا ً املعايري البيئية فيما يتعلق ابلعملية التعليمية والرتبوية واإلدارة واملنشآت وسبل
التعامل مع املوارد الطبيعية .
ويف بداية عام 6112م ،عممت هذه اخلطة يف أكثر من  111ألف مدرسة يف  16دولة
حول العامل .
لقد بدأ االهتمام الدويل بفكرة املدارس اخلضراء يف أعقاب قمة الكرة األرضية املنعقدة يف مدينة ريو
دي جانريو ابلربازيل يف عام 6996م ،واليت وضعت ميثاق العمل املعروف ابسم جدول أعمال القرن
احلادي والعشرين ،والذي دعا إىل التعاون يف جمال املشروعات اخلاصة ابحلفاظ على التوازن الضروري

1

-

املدرسة

اخلضراء،

،61:12

اتريخ

الزايرة

،6161/1/66

متوفر

على

file:///C:/Users/BIK/Downloads
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بني احتياجات سكان الكرة األرضية وقدرة الكرة األرضية على تلبية هذا االحتياجات 1،وهو ما
يسمى ابلتنمية املستدامة .
وأكد أن جمال التطوير املستدمي يكمن يف نقطة التقاء احتياجات البيئة واالقتصاد واجملتمع ,وهي نفس
النقطة اليت يقف فيها نظام الرتبية والتعليم .
وقد أدرك اجملتمعون أن املطلوب من نظام الرتبية والتعليم أن يكون قطاعا ً رائدا ً يف هذا االجتاه العاملي
لزايدة الوعي البيئي والتنمية املستدامة ،وأن من أهم أسس هذه التنمية اإلميان ابلعملية الرتبوية طويلة
املدى ودورها يف االرتقاء ابلوعي البيئي وتنميته ،وهو ما دعا صندوق البيئة األوريب يف عام 6992م
إىل املطالبة بتعميم خطة املدارس اخلضراء يف أوراب أبسرها .
وتسعى فكرة املدارس اخلضراء إىل حتويل املؤسسات التعليمية إىل ما يشبه احملميات البيئية ،مبا
جيعلها تتوافق مع الكثري من التوصيات اليت نصت عليها االتفاقات الدولية ،خصوصا ً اتفاق كيوتو
اخلاص ابحلد من انبعاث الغازات املسببة لالحتباس احلراري ،وإجياد وازع بيئي يف ضمري التالميذ
والعمل على تعميقه وتنميته وتعويدهم على احرتام الكوكب الذي يعيشون على سطحه .

 - 1املدرسة اخلضراء ،61:12 ،اتريخ الزايرة  ، 6161/1/66متوفر على
file:///C:/Users/BIK/Downloads
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وتلتزم املدرسة اخلضراء بربانمج تربوي بيئي ،يتضمن خطة متكاملة لزايدة املساحات اخلضراء
داخل املدرسة ويف حميطها ،مع العمل على حتويل القاحل منها إىل واحات خضراء ،مملوءة ابلزهر
والعشب والشجر ،مع االلتزام الصارم مبعايري النظافة .
العمل على استبدال املالعب املرصوفة ابالمسنت أو األسفلت ،لتزرع ابلعشب األخضر
ولتحاط ابألشجار ،مع احلرص على تقليص املساحات املخصصة ملواقف السيارات ،كذلك فإن على
املدارس اخلضراء أن هتتم بتشجيع الطالب على استخدام الدراجات اهلوائية كبديل للسيارات ،أو
الوصول إىل املدارس مشيا ً على األقدام ،وخاصة ابلنسبة ملن يقطنون ابلقرب من املدارس ،مع
ختصيص مواقف للدراجات داخل املدارس ،على أن تؤمن السلطات احمللية لسائقي الدراجات من
الطالب ممرات آمنة وحمددة مبحاذاة الشوارع الرئيسية .

1

وحتويل حمركات سيارات النقل املخصصة لنقل الطالب من املازوت إىل الغاز الطبيعي ،وفقا ً
للمواصفات املعمول هبا دوليا ً ،واالقتصاد يف استهالك الطاقة املستخدمة يف أجهزة التدفئة والتربيد ،مع
توعية املوظفني واألساتذة ابحلد من استعمال سياراهتم اخلاصة واستعمال وسائل النقل العمومية
واملرتو.

 -املدرسة اخلضراء ،61:12 ،اتريخ الزايرة  ، 6161/1/66متوفر على
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والتخفيـف من طباعة األوراق املستعملة ألغراض إدارية ومدرسية ،واحلرص على إعادة تصنيعها
وتقليص استعمال األطباق البالستيكية إىل النصف على األقل ،وتزويد الطالب وأسرهم مبجموعة من
املنشورات والكتيبات اليت تتضمن معلومات وتدابري متعلقة حبماية البيئة داخل املؤسسات الرتبوية
وخارجها.

1

 . 2األهداف الرتبوية واالجتماعية للمدارس اخلضراء
إن اهلدف الرئيسي من املدارس اخلضراء هو غرس الوعي ابلقضااي البيئية لدى التالميذ
واملعلمني وأولياء األمور وتعويدهم على التعامل معها جبدية يف حياهتم ،وتقوية الشعور ابملسئولية
واالنتماء للمجتمع الذي يعيشون فيه ،وضرورة محايته واحلفاظ عليه من كل ما يتهدده من خماطر ويف
مقدمتها املخاطر البيئية ،وغرس روح املشاركة والعمل اجلماعي لدى التالميذ ،وتزويدهم ابملهارات
املختلفة اليت متكن كل منهم من التعامل مع مشكالت وقضااي البيئة إبجيابية وبوعي ،مبا ينعكس
بصورة إجيابية على البيئة احمللية والعاملية .
وتكشف الدراسات أن األطفال لديهم استعداد اكرب بكثري من الشباب وكبار السن لتقبل القيم
واملفاهيم البيئية اجلديدة وتعديل سلوكياهتم مبا يتوافق مع املعايري البيئية ،إذا ما مت توعيتهم وتبصريهم مبا

 - 1املدرسة اخلضراء ،مرجع سابق .
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ينبغي عليهم القيام به ،وتنمية روح املسئولية فيهم وتوظيف محاسهم الطبيعي جتاه قضااي البيئة مبا جيعل
هلم دورا ً رائدا ً يف توجيه وحث ابقي فئات اجملتمع على املشاركة يف حل مشكالت بيئتهم وجمتمعهم .

1

وال يقتصر دور املدارس اخلضراء على جمرد توعية التالميذ بقضااي ومشكالت البيئة وسبل التعامل
معها ،أو تنمية مهاراهتم البيئية ،ولكنها مبثابة حماولة خللق منوذج مصغر ملا ينبغي أن يكون عليه
اجملتمع أبسره .
فعندما يشارك التلميذ يف تنظيف مدرسته ويتعلم كيفية التعامل مع املخلفات أبنواعها وزراعة
وغرس األشجار ،وسبل ترشيد استهالك الطاقة وضرورة االعتماد على اإلضاءة الطبيعية وإطفاء
احلاسب اآليل يف فرتات عدم استعماله وغري ذلك ،فإن هذا سوف ينعكس على سلوكياته خارج
املدرسة ،سواء يف البيت أو يف الشارع ،وعندما يكرب ،فإنه سيعود أسرته وأبناءه على التعامل الرشيد
مع البيئة ومواردها .
وعليه ميكن القول أن الغالبية العظمي من الدول املتقدمة وعلى رأسها كندا ودول االحتاد
األوريب قد طبقت بنجاح جتربة املدارس اخلضراء يف بعض مدارسها وتسعى لتعميم التجربة على سائر
املدارس ،فإن تطبيق هذه التجربة يف الدول النامية اليت مل تقطع شوطا ً يف االلتزام ابملعايري واالشرتاطات
البيئية الدولية يواجه صعوابت ومشكالت اقتصادية واجتماعية وثقافية عديدة ،لكنه يف الوقت ذاته

 - 1املدارس اخلضراء وأمهيتها يف محاية البيئة ،زمن الزايرة  ،61:61اتريخ الزايرة  ،6161/11/66متوفر على
/file:///C:/Users/BIK/Downloadsمنتدايت61%ستار61%اتميزhtml.
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ميكن أن يكون خطوة على طريق بناء أجيال جديدة لديها وعي بيئي وشعور ابملسئولية جتاه قضااي
ومشكالت البيئية .

1

وهذا ما أدركته مؤخرا ً بعض الدول مثل الصني ،اليت بدأت تطبيق جتربة املدارس اخلضراء منذ عام
 6111واآلن هبا حنو  61ألف مدرسة خضراء ،تشكل حنو  %2.6من إمجايل املدارس هبا ،وتطمح
يف زايدة عدد هذه املدارس إىل  11ألف مدرسة خالل العام القادم.

2

وقد حذت الكثري من الدول النامية وبعض الدول العربية حذو الصني ،وبدأت يف تطبيق التجربة على
نطاق حمدود ،وعمل مسابقات بني املدارس لتحفيز الطالب على االهتمام بقضااي البيئة واملسامهة يف
النهوض هبا ،وهو اجتاه حممود ،ينبغي العمل على دعمه وتشجيعه من جانب وسائل اإلعالم
واملؤسسات املعنية بقضااي البيئة.
فاملدارس اخلضراء تسهم يف تنمية مدركات الفرد تشكيل قيم االستقرار واحملافظة على هذه املدارس لذا
تسعى الدول املتطورة لنشر ثقافة املدارس اخلضراء يف جمتمعاهتا وبني أفرادها .3

 - 1املدارس اخلضراء وأمهيتها يف محاية البيئة ،زمن الزايرة  ،61:61اتريخ الزايرة  ،6161/11/66متوفر على
/file:///C:/Users/BIK/Downloadsمنتدايت61%ستار61%اتميزhtml.
 - 2املدارس اخلضراء وأمهيتها يف محاية البيئة ،زمن الزايرة  ،61:61اتريخ الزايرة  ،6161/11/66متوفر على
/file:///C:/Users/BIK/Downloadsمنتدايت61%ستار61%اتميزhtml.
- Vithessonthi, C. (2009). Corporate ecological sustainability strategy

3

decisions: The role of attitude towards sustainable development. Journal of
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سابعا :كيف ميكن للمدرسة اخلضراء أن تكون جمتمعا تربواي مستداما ...؟

أ.آمال كزيز

إن اجملتمعات املستدامة هي مناطق سكنية وجتارية يتم التخطيط هلا وبنائها أو تطويرها لتعزيز
املعيشة املستدامة ابلنسبة للسكان يف املرحلة احلالية أو املستقبلية ،إن تلك اجملتمعات آمنة وشاملة،
وخمططة ومبنية ومشغلة بصورة جيدة وتوفر تكافؤ يف الفرص وخدمات جيدة للجميع ومن الضروري
أن تليب تلك اجملتمعات متطلبات التنوع اخلاصة ابلسكان عرب حتقيق التوازن والدمج بني املكوانت
االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات .
وابلتايل فإهنا ستساهم بصورة متواصلة بتأمني مستوى معيشة متقدم لألجيال احلالية أو
املستقبلية ،عرب الرتكيز على اجلوانب املتعلقة إبعادة اإلنتاج وعناصر املياه والنقل والطاقة النفاايت فإن
اجملتمعات املستدامة تركز على االستدامة البيئية والتنمية والزراعة ،كما تساهم هذه اجملتمعات ابلتنمية
االقتصادية وتطور البنية التحتية احلضرية املستدامة ،وتسعى يف اجملال الرتبوي لتحقيق التايل:

1

 العمل بفعالية للحد من تغري املناخ ،عرب الكفاءة يف استخدام الطاقة واستعمال مصادر الطاقةاملتجددة وغريها للمبىن املدرسي .
 -محاية البيئة من خالل تقليل التلوث الذي يطال املكوانت األرضية واملائية واهلوائية .

Organisational Transformation and Social Change, 6(1), 49-64. doi:
10.1386/jots.6.1.49/1 p49

 -1كزيز نسرين ،مرجع سابق ،ص 611
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 -التقليل من النفاايت والتخلص منها وفقا للممارسات اجليدة السائدة حاليا .

أ.آمال كزيز

 توفري منط حياة يقلل من األثر السليب على البيئية ويعزز من التأثريات االجيابية . توفر ساحات خضراء نظيفة وآمنة .وهذه املناطق السكنية خططت مع األخذ بعني االعتبار األثر البيئي ،واليت يقطنها أفراد
غايتهم تقليل املدخالت الالزمة من الطاقة واملياه واملواد الغذائية ،والنفاايت الناجتة من احلرارة ،وتلوث
اهلواء،CO2

وامليثان ،وتلوث املياه ،دون أن يرتك عبئا على األجيال املقبلة.. .1

وإلجناز هذه األهداف يتعني القيام مبا يلي:
 احملافظة على الرتاث الثقايف للمجتمع يف وجه العوملة حىت ال يفقد اجملتمع أاي من املقومات اليتميكن أن حتث على االبتكار الذي ينبع من الطبيعة اجلغرافية والثقافة والتاريخ واهلوية الفريدة للمدينة .
 صون وتعزيز استجابة برانمج استدامة للتحدايت والفرص البيئية لتحسني كفاءة املوارد واحلد منالبصمة الكربونية واحملافظة على التنوع احليوي احلضري.2
إن مبادرة اجملتمعات املستدامة جزء رئيسي يف إقامة اقتصاد أخضر ،فهي تعزز النمو االقتصادي
وحتقق التوازن بني األهداف االجتماعية والبيئية واالقتصادية ،إن اهلدف النهائي من هذه املبادرة هو
نشر االستدامة وكفاءة استهالك املوارد وتطبيق ذلك يف القطاع العقاري وخمتلف أدواته على مستوى

 -1كزيز نسرين ،مرجع سابق ،ص 611

 -2الرؤية االقتصادية إلمارة ابوظيب  ،6111جملس ابوظيب للتخطيط العمراين ،ص.661
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املدينة وتغيري العادات البشرية وممارسات الشركات وفقا لتلك املتطلبات ومبا يتماشى مع إسرتاتيجية
االقتصاد األخضر .

1

 .1املدارس اخلضراء :ثقافة تربوية اجتماعية
انتهجت العديد من البلدان سياسة تطبيق املدارس اخلضراء الصديقة للبيئة جند إهنا اعتمدت
على جمموعة من األمناط البيئية اليت تساهم يف تشكيل ثقافة بيئية ،كما جتعل من املتعلم فردا مشاركا
يف تفعيل قيم املدرسة اخلضراء إضافة إىل ذلك فهي فضاء قيم صديق للبيئة يسهم يف احلفاظ على
اجلانب الصحي والنفسي للمدرس واملتمدرس كمجال علمي وتربوي وتثقيفي .
 تلعب املدارس اخلضراء كجزء أساسي للمباين اخلضراء يف تنمية املهارات االجتماعية للفردوالسلوكية ،وتسهم يف تشكيل هوية فاعلة يف هذا الوسط االجتماعي ،كما تعتمد على جعل هذه
املباين ذات عمر طويل حيافظ على البيئة؛ مثل ما مت التطرق إليه يف املدارس اخلضراء الصينية واملاليزية
والعربية اليت أصبحت يف تزايد مستمر نظرا ألمهية وانعكاساهتا االجيابية على مستوى التعليم والتعلم
والرتبية .
 أصبحت املدارس اخلضراء ثقافة تربوية اجتماعية تتعدى آاثرها اجملاالت االجتماعية اخلارجيةكاحملافظة على اجملاالت اليت يتم التفاعل فيها ،واملنزلية ،فأصبحت احد أشكال التنشئة املدرسية يف
مثل هذه اجملتمعات .
 -1ديب لإلستدامة العقارية ،مرجع سابق ،ص61
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 تسهم املدرسة اخلضراء يف تفعيل التعلم الذايت من خالل البحث واإلدراك إضافة إىل إكسابه قيمالوعي االجتماعي والتفاعل مع الطبيعة واحلفاظ عليها بصور آلية .
 .2ثقافة املدرسة اخلضراء يف اجلزائر
هناك جمموعة من احملددات اليت ميكن من خالهلا التوصل إىل مدى تفعيل قيم املدرسة اخلضراء
يف اجملتمع وإذ ما غيبت يدل على نقص الوعي بتطبيق جودة املدرسة اخلضراء على اجملتمع وجند يف
اجلزائر ما يلي :
 غياب تفعيل متطلبات حتقيق املدارس اخلضراء يف املدرسة اجلزائرية وهذا جيعل منها فضاء علمياتقليداي حبتا ،ال يسهم يف تشكل القيم البيئية والرتبوية الالزمة لالرتقاء مبصاف الدول اليت تعتمد على
تفعيل املدارس اخلضراء من أجل املتعلم واملعلم واجملال املدرسي الكلي .
 عدم حصر مفهوم املدرسة اخلضراء يف ''التشجري'' فقط فاملدرسة اخلضراء هي مدرسة تربويةتعليمية تثقيفية تنموية ،تساهم يف احملافظة على البيئة ،كما تساهم يف الرتبية البيئية من خالل إنشاء
مدارس صديقة للمتمدرس حيرص عليها كفرد وبدورها توفر له متطلبات التعليم اجليد مع مراعاة
اجلانب اجلسمي والنفسي له فتزوده آبليات للراحة وحب التعلم واالكتشاف وجتعل منها فضاء جيد
املتمدرس نفسه فيه بعيدا عن احلتمية التعليمية للمدارس التقليدية .
 تغييب ملفهوم املدرسة اخلضراء بصورة كبرية يف اجملتمع اجلزائري ،وهذا انتج عن غياب الوعياالجتماعي البيئي أبمهية املدرسة اخلضراء وانعكاساهتا االجيابية على الطفل .
 مل ترقى املدارس ملفهوم املدرسة اخلضراء ،وغياب العديد من مؤشراهتا يف مدارسنا وتبقى جمرد جهودفردية قليلة .
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 -التقليدية يف التصميم اخلاص ابملباين وعليه احلتمية املطلقة لشكل املبىن .

أ.آمال كزيز

 غياب ثقافة الرتبية البيئية املدرسية . تدهور أوضاع املدارس وقدمها ووقوعها يف أمكان ضجيج ال تسمح يف التعلم والتعليم . غياب العديد من املرافق الصحية واالجتماعية والتثقيفية حول البيئة . عدم االستفادة من الطاقة البديلة وغياب األماكن املظلة للمتمدرس وغياب سياسة التشجري منطرف اجلميع غالبا.
ميكن القول أن املدرسة اخلضراء هي ثقافة غنية مبجاالت التعليمية والرتبوية والبيئية الذكية اليت
استغلتها العديد من بلدان العامل ،وفعلتها بطريقة أكسبتها طابعا تنمواي يف جمال الرتبية والتعليم
فاملدرسة اخلضراء ليست جمرد بناء أخضر ،بقدر ما هي بناء تعليمي تثقيفي تنموي .
إن هذا التوجه اجلديد يكسب الفرد بيئة تعليمية تنموية هتدف إىل الدمج بني اجملال األخضر
وجمال التعليم ،وهذه ابدرة على أنه ال يوجد فصل بني جماالت احلياة بل فقط ميكن تنظيمها
واستحداثها بطرائق ذكية جديدة .
 .3مناذج عربية وعاملية حول املدارس اخلضراء..
 املدرسة اخلضراء – ابيل  -أندونسياتذهب فكرة «املدرسة اخلضراء» إىل فكر ووجدان مؤسسها ،رجل األعمال الكندي املتقاعد جون
هاردى ،عام  ،6111بعدما شاهد الفيلم الواثئقي األمريكي «احلقيقة املزعجة» الذي يقدمه النائب
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السابق للرئيس األمريكي آل جور ،وهو فيلم يناقش ظاهرة االحتباس احلراري وحصل على جائزة
األوسكار .6111
ويقول أحد رجال األعمال أن أحد أهدافه من تشييد هذا املشروع هو «خلق منوذج جديد
للتعلم ..هدفنا إعداد الطالب ليكونوا مفكرين مبدعني ونقديني ،للتأكد من أهنم حصلوا على املعرفة
املالئمة اليت تتيح هلم تغيري طريقة التعامل مع كوكبنا» .وأشار هاردى إىل أن هدفه األول هو «تقليل
االنبعاث الكربوين يف املدرسة إىل أبعد حد ،وهو ما يعىن زراعة اخلضروات العضوية يف احلديقة
واستخدام نفاايت املاشية وحتويلها إىل غاز حيوي يستخدم يف الطهي» .
وىف  ،6166حصلت املدرسة اخلضراء يف ابىل على جائزة «املدرسة األكثر اخضرارا ً يف العامل» من
قبل «املركز األمريكي اخلريي للمدارس اخلضراء» و«اجمللس األمريكي للمباين اخلضراء» .

1

أتسست "املدرسة اخلضراء يف ابيل" عام 2008،وهي مدرسة عاملية خاصة غري رحبية تتبىن هنجا
يرمي إىل إهلام الشباب ليحققوا طموحاهتم وحيدثوا أثرا ً إجيابيا يف العامل .وتسعى املدرسة إىل حتقيق
جمموعة من األهداف على املدى الطويل ،تتمثل يف استغنائها متاما عن شبكة الطاقة الكهرابئية
لتصبح مبىن ً مستداماٍ ابلكامل ومكتف ً ذاتيا من الطاقة ،ابإلضافة إىل املسامهة يف إجياد حلول
لنقص الطاقة الكهرابئية يف البالد.
 - 1غادة محدي ،املدرسة اخلضراء يف اندونسيا ،زمن الزايرة  ،61:11اتريخ الزايرة  ،6161/1/66متوفر على
http://www.almasryalyoum.com/news/details/241085
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وبفضل مزجيها من مصادر الطاقة املتجددة ،تنتج املدرسة 72كيلووات ساعي من الطاقة اليت
تستهلكها .كما توفر طيفا ً واسعا من التجارب التعليمية لطالهبا ،حيث يتوىل الطالب أنفسهم تنفيذ
وقيادة مجيع مشاريع املدرسة إبشراف من املعلمني واخلرباء وأعضاء اجملتمع وكل من له ثقافة حول هذا
اجملال .
ويتيح هلم هذا املستوى العايل من املشاركة بناء املهارات والثقة الالزمة إلحداث تغيري حقيقي
من خالل تعليم رايدي قائم على اجملتمع احمللي .وسيسهم مشروع "املدرسة اخلضراء يف ابيل" بنشر
الوعي يف اجملتمع حيال اآلاثر املؤذية للبطارايت ابعتبارها نفاايت خطرة واحلد يف الوقت ذاته من
مشكلة النفاايت اإللكرتونية املتزايدة ،حيث يتم سنواي استبدال حنو مليون هاتف نقال و 12ألف
جهاز حاسب حممول يف ابيل ،ويفتح املشروع آفاقا ً جديدة للتعاون مع جمتمع ابيل من خالل مجع
البطارايت املستعملة وإنشاء بنك للبطارايت .وسيخفض املشروع كذلك من االنبعاث احلالية لغاز
اثين أكسيد الكربون بنحو الثلث (من 33إىل 11طن( يف السنة.

1

 املدرسة اخلضراء – تنزانيا -ضم شبكة املدارس اخلضراء يف تنزانيا ثالث مدارس اثنوية تقع ضمن منطقة كلمنجارو وهي
(ماكومو وكرياي وكيليو )وتطمح الشبكة ألن تصبح مركزا ً حمليا لتوفري املعرفة والتعليم البيئي العملي
ابلتعاون مع اجملتمعات اجملاورة ،ويكون ذلك عرب طرح مبادرات لتوعية الطالب وأولياء األمور وسكان
1

 -غادة محدي ،املدرسة اخلضراء يف اندونسيا ،زمن الزايرة  ،61:11اتريخ الزايرة  ،6161/1/66متوفر على
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القرى واملسؤولني املعنيني أبمهية تعزيز استخدام مصادر الطاقة املتجددة ،واحلد من إزالة الغاابت،
واملسامهة يف رصد ومواجهة أتثريات تغري املناخ وترسيخ مفهوم االستدامة.
وإثر فوزها بـ "جائزة زايد لطاقة املستقبل" عام 2013عن فئة اجلائزة العاملية للمدارس الثانوية يف
أفريقيا ،متكنت مدارس الشبكة من افتتاح صفوفٍ مسائية للمرة األوىل عرب إنشاء نظام لتوليد الطاقة
الشمسية الكهروضوئية ،ابستطاعة 8كيلوواط لدعم االحتياجات املتنامية من الطاقة .واستفادت
الشبكة كذلك من مواقد الطهي املوفرة للطاقة وهاضم الغاز احليوي يف مدرسة ماكومو من أجل
خفض تكاليف الطاقة بشكل ملموس ،وساهم أكثر منٍ 6111طالبٍ وطالبةٍ بدور أساسي يف
حتقيق هذهہ اإلجنازات من خالل املشاركة يف خمتلف مراحل تركيب ونشر التقنيات اجلديدة بدءا ً من
التخطيط وصوال إىل التنفيذ .

1

 املدارس اخلضراء يف الصنيبدأت الصني يف تطبيق جتربة املدارس اخلضراء منذ عام  6111واآلن هبا حنو  61ألف مدرسة
خضراء ،تشكل حنو  %2.6من إمجايل املدارس هبا ،وتطمح يف زايدة عدد هذه املدارس إىل 11
ألف مدرسة خالل .6116

 -1جائزة زايد لطاقة املستقبل6111 ،مواجهة حتدايت اليوم من اجل غد أفضل ،اإلمارات العربية املتحدة،
 ،6111ص .11.12
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وقد حذت الكثري من الدول النامية وبعض الدول العربية حذو الصني ،وبدأت يف تطبيق التجربة
على نطاق حمدود ،وعمل مسابقات بني املدارس لتحفيز الطالب على االهتمام بقضااي البيئة
واملسامهة يف النهوض هبا ،وهو اجتاه حممود ،ينبغي العمل على دعمه وتشجيعه من جانب وسائل
اإلعالم واملؤسسات املعنية بقضااي البيئة .

1

 املدرسة اخلضراء -ايرلندا -أسست "كلية بلفيدير" عام 1832كمدرسة للبنني يف العاصمة األيرلندية دبلن وتفخر املدرسة
خبرجييها املتميزين وعالقاهتا الراسخة مع اجملموعات اجملتمعية واملؤسسات اخلريية ويتمتع جمتمع املدرسة
ب درجة عالية من الوعي إزاء قضااي العدالة املناخية ،وقد عمل على مواجهة التحدايت البيئية العاملية
من خالل تشكيل "جلنة الكربون" وتقليص البصمة الكربونية للمدرسة بشكل ملموس وقابل للقياس.
كما جنحت املدرسة بتطوير مشروع خمترب جترييب على مدى 61شهرا هبدف إنتاج الغذاء يف
املناطق احلضرية ،إىل جانب اكتساب املعارف العملية حول املياهہ والطاقة املستدامة .وانطالقا ً من
إمياهنا الراسخ أبن الطالب يشكلون جزءا من حلول مواجهة التحدايت البيئية احلالية ،توفر املدرسة
هلم جتربة عملية إلنتاج الغذاء ومواجهة حتدايته  -والسيما املرتبطة ابلطاقة واملياه .

1

 -املدارس اخلضراء وأمهيتها يف محاية البيئة ،زمن الزايرة  ،61:61اتريخ الزايرة  ،6161/11/66متوفر على

/file:///C:/Users/BIK/Downloadsمنتدايت61%ستار61%اتميزhtml.
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فضال عن إاتحة الفرصة لتعزيز دورهم يف ابتكار حلول مستدامة للمشكالت البيئية .وتعمل
املدرسة على توطيد عالقة الطالب مبجتمعاهتم احمللية من خالل التوعية ،وتسعى ألن تصبح مركزا ً
تعليميا ً حمليا ً ودوليا حيفز على إطالق مزيدٍ من املبادرات يف املستقبل .كما هتدف إىل إنشاء شبكة
دولية ،وتعزيز الشعور ابملواطنة العاملية واملسؤولية البيئية.1
 املدرسة اخلضراء  -ديب -عملت وزارة األشغال العامة ابلتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم على حتويل مدارس ديب احلالية
واجلديدة إىل مدارس خضراء ،مبعىن أن تكون صديقة للبيئة ووضع أجهزة تقلل استهالك الكهرابء
واملياه..
استخدام أصباغ صديقة للبيئة وفق اشرتاطات املباين اخلضراء تنفيذا ً لتوجيهات صاحب السمو
الشيخ دمحم بن راشد آل مكتوم انئب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب ،أبن تكون مجيع
مباين ديب خضراء ،على أن تكون أول املدارس اخلضراء يف ديب هي الرايض اجلديدة اليت تنشئها
حكومة ديب ،وفقا لالتفاقية اليت وقعتها الوزارة واألمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة ديب لتعزيز
اجلهود احلكومية املبذولة؛ على املستويني االحتادي واحمللي واالرتقاء ابلتعليم املدرسي احلكومي يف
اإلمارة وفقا ً ألفضل املعايري العاملية.

 1جائزة زايد لطاقة املستقبل ،مرجع سابق  ،ص .11

إصدإرإت إملركز إدلي مقرإطى إلعرىب لدلرإسات إلسرتإتيچية و إلس ياس ية و إلقتصادية – برلني – أملانيا
- 87 -

الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

تعزيز جودة خمرجات التعليم املدرسي يف كافة مراحله املختلفة ملواكبة التطورات االقتصادية
واالجتماعية اليت تشهدها الدولة بشكل عام وديب بشكل خاص ،ومتاشيا ً مع توجهات القيادة العليا
يف املواءمة بني التوجهات االحتادية واحمللية مبا حيقق األهداف املشرتكة ،وستكون جاهزة الستقبال
الطلبة يف العام الدراسي .6161-6162

1

كما اعتمدت وزارة األشغال اإلطار العام إلسرتاتيجية االستدامة واألبنية اخلضراء جاء التزاما ً
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ دمحم بن راشد آل مكتوم ابملسامهة الفعالة يف حتمل مسؤولية احلفاظ
على البيئة ومتاشيا ً مع إسرتاتيجية دولة اإلمارات اهلادفة خلفض البصمة الكربونية وتطبيق معايري
االستدامة يف البين التحتية للدولة .
إن مثل هذه املشاريع ستظهر اإلمكاانت اخلالقة لدى الطلبة.عملت مدرسة "اثنوية ديب" على
استغالل أجزاء من أسطح املدرسة يف زراعة احملاصيل املختلفة واملومسية من اخلضروات والفواكه ،إضافة
إىل نبااتت الزينة وزهور القطف ،والنبااتت الطبية والعطرية ،ويهدف املشروع إىل رفع الوعي البيئي
لدى الطلبة وتدريبهم على بعض املهارات املتصلة ابلزراعة ،إضافة إىل تنمية احلس اجلمايل لديهم،
وتدريبهم على استغالل كافة املواد ،وتنمية روح البحث العلمي التجرييب لدي الطالب .

 1بشاير النعيمي ،مدارس صديقة للبيئة ديب ،زمن الزايرة  ،61:11اتريخ الزايرة  ،6161/1/66متوفر على
https://www.albayan.ae
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 -املدارس اخلضراء " أبوظيب "

يتم تقييم األداء البيئي يف املدرسة أببوظيب ضمن إسرتاتيجية جملس أبوظيب للتعليم ،حيث يتم
حتديد األهداف لتحسني األداء البيئي وفق إطار دليل «املدارس اخلضراء» ،والعمل على إشراك
الطالب يف عملية التقييم والتدقيق البيئي ودمج املفاهيم البيئية ضمن املنهاج التعليمي ،وتفعيل أنشطة
األندية البيئية اليت ميكن من خالهلا مشاركة أولياء أمور الطالب واجملتمع احمللي للتوعية اجملتمعية يف
اجتاه تنمية الوعي البيئي ،وتعزيز السلوكيات البيئية اإلجيابية ،وإشراك الطالب يف الرحالت البيئية،
واألنشطة امليدانية ،لكسب املزيد من اخلربات واملعارف بقضااي البيئة .

1

ومن مث تقييم ربط املناهج الدراسية ابلربامج البيئية .كما يستهدف الربانمج توعية الطالب واجملتمع
حول أمهية احلاجة إىل الطاقة البديلة ،وتنويع مصادرها ،وكيف ميكن أن نستثمر الطاقة كمصدر
صديق للبيئة .
فاملدارس املستدامة هي املدارس اليت هندف من خالهلا إىل رفع مستوى الوعي البيئي وسط
قطاع التالميذ واملعلمني ،وذلك من خالل املمارسات البيئية اإلجيابية اليت هتدف إىل تقليل البصمة
البيئية ،وابألخص يف جمال املياه والطاقة واهلواء والنفاايت.

1

 -بشاير النعيمي ،مدارس صديقة للبيئة ديب ،زمن الزايرة  ،61:11اتريخ الزايرة  ،6161/1/66متوفر على
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وجيب علي املدارس املشاركة االلتزام ،أوال ً ابلتأكد من حتقيق االستدامة البيئية يف مدارسها عن
طريق التدقيق البيئي ،واختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من التأثريات البيئية ،وبناء قدرات املعلمني،
للنهوض ابألعباء اإلرشادية والتوجيهية للتعليم البيئي ،وإنشاء وإدارة النوادي البيئية يف املدارس ،وذلك
لتمكني الطلبة من التعرف إىل القضااي البيئية املهمة اليت مل يتم تناوهلا ابملناهج الدراسية .
ومن العناصر اإللزامية األخرى للمشاركة أيضا ً زايدة التواصل مع الطلبة ،من خالل الرحالت
البيئية واألنشطة امليدانية وتنظيم مسابقة ،انجتها يكون جائزة «املدرسة اخلضراء » يف هناية كل عام
دراسي .

1

حيتل الوعي البيئي مكانة مهمة يف برانمج احلفاظ على البيئة واالرتقاء هبا ،بل يف حسن
التعامل مع مقدراهتا ومكوانهتا الطبيعية الستخالص النافع املفيد وجتنب الضار املؤذي ،وتظل جهود
احلفاظ على البيئة قاصرة وغري كافية ما مل تكن الثقافة البيئية قرينة هلا ومالزمة جلميع مراحلها حىت
تصبح متغلغلة يف صلب وعي الناس.
وال شك أن أفضل استثمار يف غرس الوعي البيئي هو ذلك املتوجه حنو الصغار والشباب من
أبنائنا السيما طلبة املدارس الذين ميثلون القطاع الرئيسي الذي جيب أن حيظى ابلتوعية ،حيث لوحظ

 -1التنمية املستدامة يف املدارس ،زمن الزايرة  ،9:21اتريخ الزايرة  ،6161/1/61متوفر على
http://www.alittihad.ae/details.php?id=97151&y=2013&article=full
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اتساع الفجوة بني الوعي والسلوك البيئي لدى طلبة املدارس ،وما متخضت عنه الدراسة امليدانية اليت
أجرهتا هيئة البيئة يف " أبوظيب " مؤخرا كان الدافع الرئيسي إلطالق مشروع املدارس املستدامة .
ويعد مشروع «املدارس املستدامة» الذي بدأ العمل به مؤخرا أحد أهم املشاريع اليت تنفذها
اهليئة لرفع مستوى الوعي البيئي بني طلبة املدارس واملعلمني ابلتعاون مع جملس" أبوظيب" للتعليم
واملناطق التعليمية ابإلمارة من خالل املمارسات البيئية االجيابية اليت هتدف إىل تقليل البصمة البيئية
وابألخص يف جمال املياه والطاقة واهلواء والنفاايت.

1

 أهداف املدرسة اخلضراء يف اجملال التوعوي نذكر :

غرس قيمة الشجرة عند الطالب .



احملافظة على موارد كافيه لتلبيه احتياجات األجيال القادمة .وجعل الطالب واألهايل أكثر
وعيا واهتماما ابلبيئة وابملشاكل املتعلقة هبا وتعزيز القيم واملبادئ والعادات السلوكية حلماية
البيئة.



زرع أمهية تصنيف النفاايت البينية عند الطالب مما يقلل من أكوام النفاايت .

2

اثمنا  :املدارس اخلضراء والعاملية
-1املدارس اخلضراء والوعي البيئي ،زمن الزايرة  ،61:26اتريخ الزايرة  ،6161/1/66متوفر على
https://www.albayan.ae/our-homes
 -2مشروع املدرسة اخلضراء ،مرجع سابق.
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بدأت العديد من دول العامل يف االهتمام إبنشاء املدارس اخلضراء ،وبصفة خاصة الدول األوربية،
استجابة لدعوة مؤمتر األرض ،وتوصيات صندوق البيئة األوريب بتعميم خطة املدارس اخلضراء ،هبدف
تقييم املدارس وفقا ً املعايري البيئية فيما يتعلق ابلعملية التعليمية والرتبوية واإلدارة واملنشآت وسبل
التعامل مع املوارد الطبيعية .
ويف بداية عام 6112م ،عممت هذه اخلطة يف أكثر من  111ألف مدرسة يف  16دولة
حول العامل .
لقد بدأ االهتمام الدويل بفكرة املدارس اخلضراء يف أعقاب قمة الكرة األرضية املنعقدة يف مدينة
ريو دي جانريو ابلربازيل يف عام 6996م ،واليت وضعت ميثاق العمل املعروف ابسم جدول أعمال
القرن احلادي والعشرين ،والذي دعا إىل التعاون يف جمال املشروعات اخلاصة ابحلفاظ على التوازن
الضروري بني احتياجات سكان الكرة األرضية وقدرة الكرة األرضية على تلبية هذا االحتياجات ،وهو
ما يسمى ابلتنمية املستدامة .
وقد أدرك اجملتمعون أن املطلوب من نظام الرتبية والتعليم أن يكون قطاعا ً رائدا ً يف هذا االجتاه
العاملي لزايدة الوعي البيئي والتنمية املستدامة 1،وأن من أهم أسس هذه التنمية اإلميان ابلعملية الرتبوية

 - 1املدرسة اخلضراء ،61:12 ،اتريخ الزايرة  ، 6161/1/66متوفر على
file:///C:/Users/BIK/Downloads
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طويلة املدى ودورها يف االرتقاء ابلوعي البيئي وتنميته ،وهو ما دعا صندوق البيئة األوريب يف عام
6992م إىل املطالبة بتعميم خطة املدارس اخلضراء يف أوراب أبسرها .
.1اهلدف من املدرسة اخلضراء
تسعى فكرة املدارس اخلضراء إىل حتويل املؤسسات التعليمية إىل ما يشبه احملميات البيئية ،مبا
جيعلها تتوافق مع الكثري من التوصيات اليت نصت عليها االتفاقات الدولية ،خصوصا ً اتفاق " كيوتو"
اخلاص ابحلد من انبعاث الغازات املسببة لالحتباس احلراري ،وإجياد وازع بيئي يف ضمري التالميذ
والعمل على تعميقه وتنميته وتعويدهم على احرتام الكوكب الذي يعيشون على سطحه ،وتلتزم
املدرسة اخلضراء بربانمج تربوي بيئي ،يتضمن خطة متكاملة لزايدة املساحات اخلضراء داخل املدرسة
ويف حميطها ،مع العمل على حتويل القاحل منها إىل واحات خضراء ،مملوءة ابلزهر والعشب والشجر،
مع االلتزام الصارم مبعايري النظافة .
والعمل على استبدال املالعب املرصوفة ابالمسنت أو األسفلت ،لتزرع ابلعشب األخضر ولتحاط
ابألشجار ،مع احلرص على تقليص املساحات املخصصة ملواقف السيارات.
كذلك فإن على املدارس اخلضراء أن هتتم بتشجيع الطالب على استخدام الدراجات اهلوائية
كبديل للسيارات ،أو الوصول إىل املدارس مشيا ً على األقدام ،وخاصة ابلنسبة ملن يقطنون ابلقرب
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من املدارس ،مع ختصيص مواقف للدراجات داخل املدارس ،على أن تؤمن السلطات احمللية لسائقي
الدراجات من الطالب ممرات آمنة وحمددة مبحاذاة الشوارع الرئيسية.

1

التخفيـف من طباعة األوراق املستعملة ألغراض إدارية ومدرسية ،واحلرص على إعادة تصنيعها
وتقليص استعمال األطباق البالستيكية إىل النصف على األقل ،وتزويد الطالب وأسرهم مبجموعة من
املنشورات والكتيبات اليت تتضمن معلومات وتدابري متعلقة حبماية البيئة داخل املؤسسات الرتبوية
وخارجها.
 .2األهداف الرتبوية واالجتماعية للمدارس اخلضراء
 تشجيع الطالب على احملافظة على البيئة واخذ جزء كبري من املسؤولية ،لذلك قامت وزارة الرتبيةوالتعليم ابلتعاون مع مكتب جودة البيئة ،ومجعية محاية الطبيعة ،وغريها من املؤسسات البيئية ببناء
برانمج حتضريي "املدرسة اخلضراء" إبدارة جلنة حتكيم مكونة من ممثلني مكتب املعارف وجودة البيئة
وابإلضافة إىل السلطات احمللية.
 تشري اإلحصائيات إىل إن اكرب نسبه نفاايت ورقيه جتمع يف املدارس ومبا أن الورق هو مورد طبيعيواإلكثار من استعماله قد يؤدي إىل تقليص املوارد الطبيعية ،وقد مت تقدمي طلب انضمام إىل الوزارة
ملشاركتنا يف املشروع .

1

 - 1املدرسة اخلضراء ،61:12 ،اتريخ الزايرة  ، 6161/1/66متوفر على
file:///C:/Users/BIK/Downloads
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ويهدف إىل :

 احملافظة على موارد كافيه لتلبيه احتياجات األجيال القادمة .وجعل الطالب واألهايل أكثر وعياواهتماما ابلبيئة وابملشاكل املتعلقة هبا وتعزيز القيم واملبادئ والعادات السلوكية حلماية البيئة .
 نشر الوعي البيئي لدى املدرسني والطالب ،حيث سامهت زايدة استهالك الورق يف املدارس بنسبةكبرية يف التقلبات املناخية احلالية ,حيث كل خطوة من مرحلة دورة حياة أية قطعة ورقية سامهت يف
تلوث البيئة ابتداء من قطع األشجار ،إىل استخدام كميات هائلة من املاء لتحويله إىل ورق وحرق
أخشاب األشجار للحصول على الطاقة بعد استخدامه يتم حرقه .
إن اهلدف الرئيسي من املدارس اخلضراء هو غرس الوعي ابلقضااي البيئية ،لدى التالميذ
واملعلمني وأولياء األمور وتعويدهم على التعامل معها جبدية يف حياهتم ،وتقوية الشعور ابملسئولية
واالنتماء للمجتمع الذي يعيشون فيه.

2

وتكشف الدراسات أن األطفال لديهم استعداد اكرب بكثري من الشباب وكبار السن لتقبل القيم
واملفاهيم البيئية اجلديدة وتعديل سلوكياهتم مبا يتوافق مع املعايري البيئية ،إذا ما مت توعيتهم وتبصريهم مبا
ينبغي عليهم القيام به ،وتنمية روح املسئولية فيهم وتوظيف محاسهم الطبيعي جتاه قضااي البيئة مبا جيعل
هلم دورا ً رائدا ً يف توجيه وحث ابقي فئات اجملتمع على املشاركة يف حل مشكالت بيئتهم وجمتمعهم .
 - 1املدرسة اخلضراء ،61:12 ،اتريخ الزايرة  ، 6161/1/66متوفر على
file:///C:/Users/BIK/Downloads
 -2املرجع نفسه .
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وال يقتصر دور املدارس اخلضراء على جمرد توعية التالميذ بقضااي ومشكالت البيئة وسبل التعامل
معها ،فعندما يشارك التلميذ يف تنظيف مدرسته ،ويتعلم كيفية التعامل مع املخلفات أبنواعها وزراعة
وغرس األشجار ،وسبل ترشيد استهالك الطاقة وضرورة االعتماد على اإلضاءة الطبيعية وإطفاء
احلاسب اآليل يف فرتات عدم استعماله وغري ذلك ،فإن هذا سوف ينعكس على سلوكياته خارج
املدرسة ،سواء يف البيت أو يف الشارع ،وعندما يكرب ،فإنه سيعود أسرته وأبناءه على التعامل الرشيد
مع البيئة ومواردها.

1

وعليه تسهم يف تنمية مدركات الفرد تشكيل قيم االستقرار واحملافظة على هذه املدارس لذا تسعى
الدول املتطورة لنشر ثقافة املدارس اخلضراء يف جمتمعاهتا وبني أفرادها .

2

اتسعا :الرتبية البيئية واملدرسة اخلضراء

العمل على وضع وترسيخ منهجية تربوية مشولية للعمل ،وترافق هذه املنهجية مناذج مستحدثة من
األنشطة مبنية على الربامج التعليمية املعتمدة حاليا ً "املناهج" .تساعد هذه األنشطة الرتبويني و تفعيل أصحاب
القرار يف القطاع الرتبوي من رؤساء دوائر يف املناطق الرتبوية ،ومفتشني تربويني ومديري املدارس ،مث تنسيق
وتكامل مجيع اجلهود يف سبيل إجناح التجربة واإلسراع يف تبنيها بصورة رمسية عند اكتماهلا .تطوير كفاءات
الكادرات التدريبية املنتشرة ،حبيث تشمل مجيع املناطق القريبة والبعيدة ،املدينية منها والريفية .تنمية أفراد اهليئة

 -1املدارس اخلضراء وامهتها  ،مرجع سابق.

Vithessonthi -2مرجع سابق  ،ص11
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التعليمية وتطوير قدراهتم ليتمكنوا من مواكبة التغيري والتطوير يف املناهج وتقانة الرتبية ،وتبين املقارابت الرتبوية
احلديثة والفعالة.
اختصاصيني يف مسريهتم إلعادة وضع مناهج وبرامج اإلعداد والتدريب يف دور املعلمني واملعلمات يف القطاعني
العام واخلاص.1 .
اهلدف العام والرئيس :تشكيل عادات سليمة للطالب مبا يتعلق ابالهتمام ابألمور والقضااي البيئية
وتوجه إجيايب حنو بيئة خضراء.
التوجه :كشف الطالب على العديد من احلاالت ،القضااي واملشاكل البيئية احمللية والعاملية والكونية
اليت تؤثر على جودة البيئة وتطوير وعي وتوجه إجيايب حنو البيئة .يتم بناء منهجية مدرسية خاصة
تدمج فيها القضااي البيئية يف املناهج الدراسية يف املدرسة.

املواضيع التعليمية :متّ ختصيص دروس تعليمية عديدة حتت عنوان "مدرسة مار يوحنّا حنو مدرسة
خضراء" وذلك يف العديد من املواضيع التعليمية ،منها :اللغات والرايضيات ،الفنون واحلاسوب،
اجلغرافيا والتاريخ ،العلوم وغريها.

1

 -1أمحد حسني ،فارعة حسن دمحم .الرتبية البيئية واجب ومسؤولية ،عامل الكتب ،ط ،6999 ،6ص .16
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أ.آمال كزيز

من خالل ما سبق ميكن التوصل إىل أن للمدرسة اخلضراء جمموعة من القيم واألهداف البارزة كما أن
للمباين اخلضراء أمهية كبرية خاصة ملا حتمله من إجيابيات عديدة يف جمال البيئة والتنمية وهذا ما يشمل
أيضا املدارس اخلضراء وعليه نستنتج :
 على املستوى االجتماعي:هتدف املدارس اخلضراء على املستوى االجتماعي إىل حتقيق الوعي االجتماعي أبمهية البيئة
ومحايتها وتوفري فرص للمعلمني واملتعلمني ابملشاركة يف أعمال بيئية هتدف إىل حتسني العالقة بني
املدرس واملتمدرس ،والوسط املدرسي ،كما تسعى املدارس اخلضراء أيضا إىل حتسني سلوك وأفعال
املتمدرسني وتنمية صفات القيادة واملشاركة والتفاعل يف الوسط املدرسي.
 توسيع آفاق ومدركات املتمدرس وتنمية معارفه وخرباته وتشكيل قيم التعاون الصداقة بنياملتمدرسني وابقي الفاعلني يف اجملتمع املدرسي ككل ،وامتداده للمجاالت االجتماعية اخلارجية .
 جعل املدرسة اخلضراء جماال أخضرا تعليميا وتربواي وهذا ما سعت إليه املدرسة اخلضراء يف ديب منخالل توفري جتار وخربات للمتمدرس واملدرس .
 على املستوى النفسي: - 1عزيز دعيم واخرون ،املدرسة اخلضراء – مدرسة مار يوحنا والرتية والبيئة  :متوفر على
https://www.albayan.ae/our-homes/2009-10-21-1.482767

إصدإرإت إملركز إدلي مقرإطى إلعرىب لدلرإسات إلسرتإتيچية و إلس ياس ية و إلقتصادية – برلني – أملانيا
- 98 -

الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

تساعد املدرسة اخلضراء على حتسني األداء املدرسني ومستوى تلقي املتمدرس كوهنا توفر بيئة
مناسبة للمتمدرس وتساعد على جتديد استعدادات الفرد والشعور ابلراحة النفسية ،والتوافق النفسي
واالجتماعي .
 على املستوى صحي :تساعد املدرسة اخلضراء على حتسني واحملافظة على صحة الفرد؛ من خالل توفرها على مواد صديقة
للبيئة .
 على املستوى االقتصادي :تسهم املدرسة اخلضراء يف التنمية املستدامة للمجتمع وتطويره احملافظة على اإلنتاج االجتماعي
واألداء وتوفري الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة مثل ما ذهبت إليه مدرسة ابيل "أبندونيسيا" ويف
"ايرلندا " و "أبوظيب وديب" .
 على املستوى الرتبوي والتعليمي :تساعد املدرسة اخلضراء على حتسني املستوى التعليمي للمتمدرس وتنمية القيم االجتماعية والرتبوية
والتعليمية كالتعاون واألخالق والتعلم الذايت .
ومن خالل النماذج اليت مت التطرق إليها يتضح أن للمدرسة اخلضراء أمهية ابلغة مثل املدرسة
اخلضراء ابندونيسيا واليت انلت جائزة املدرسة األكثر اخضرارا يف العامل واليت سامهت يف تنمية وبناء
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مهارات الثقة والتعاون ،إضافة إىل مدرسة تنزانيا اليت انلت جائزة زايد لطاقة املستقبل واليت اهتمت
بتوفري املعرفة والتعليم البيئي والعملي وربط اجملتمع املدرسي ابجملتمع العام .
كما اهتمت املدرسة اخلضراء ابلصني ابالهتمام بقضااي البيئة والرتبية البيئية ،يف حني ذهبت املدرسة
اخلضراء بتنزانيا إىل توفري جتارب مدرسية بيئية تعليمية تربوية وعملت مدرسة ديب اخلضراء على تعزيز
جودة خمرجات التعليم وتوفري معايري االستدامة واستخدام الطاقات املتجددة ،أما املدارس اخلضراء أببو
ظيب عملت على توعية كل الفاعلني أبمهية البيئة ونظافة املدارس ورفع مستوى الوعي االجتماعي يف
املدرسة وابقي املؤسسات االجتماعية األخرى .
نستخلص أن املدرسة اخلضراء اليت تنتمي إىل املباين اخلضراء هي تعبري واسع عن متطلبات
التنمية والتطور وجناح املدرسة خاصة يف ظل ما تعيشه العديد من دول العامل العريب ،كما تساهم يف
جماالت عديدة هي  :اجملال الرتبوي واالجتماعي ،اجملال االقتصادي والتعليمي ،اجملال الصحي
والنفسي ،وكلها جماالت مكملة بعضها لبعض ال ميكن االستغناء عنها ،ومنه تساعد املدرسة اخلضراء
يف القضاء على العديد من املشكالت االجتماعية كما تعمل على التقصي والبحث عن توسيع آليات
محاية البيئة واجملتمع .
إن وعي اإلنسان لبيئته وللمشكالت اليت حتيط به يف هذا اجملال تنطلق من اإلدراك واإلحساس ابلعوامل
املختلفة هلذه املشكالت لذا وجب وضع خطط وآليات تسهم يف تفعيل ثقافة البيئة والرتبية من أجل وضعها
يف خدمة التوازن واالستقرار البيئي ،حيث تعد الرتبية البيئية مطلبا أساسيا لتنمية االجتاهات واملهارات الالزمة
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لفهم طبيعة العالقات االجتماعية املرتبطة ابجملال التنموي والبيئي كما تسهم يف اختاذ القرارات املتعلقة بفهم
واإلحاطة مبشكالت البيئة وتبين الطرح القائم على احملافظة عليها .
كما أن استخدام العديد من اآلليات املتمثلة غالبا يف أفعال ملموسة انبعة عن الثقافة البيئية تسهم بشكل
كبري يف تشكيل قيم احملافظة على البيئة وقيم الوعي البيئي وعليه أم جمال الرتبية يضم العديد من اجملاالت
الفرعية اليت هلا عالقة ابلتنمية يف مجيع اجملاالت وال خيفى دور الرتبية يف جمال التنمية والبيئة لذا وجب تفعيلها
من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية مثل األسرة واملدرسة.
ومنه ميكن الرتكيز على النقاط التالية :
 توسيع نطاق البحث وإثراء اجلانب العلمي املتعلق مبوضوع املدرسة اخلضراء . ترشيد اإلنفاق السليم يف املدارس مبا يتناسب مع مؤشرات املباين اخلضراء . ربط العملية التعليمية ابجملال البيئي . توسيع الرؤية وآفاق البناء األخضر يف اجملتمعات العربية خاصة ،واالستفادة من التجارب العامليةوالعربية املتميزة .
 -إجناز ورشات تعليمية يف جمال احملافظة على البيئة من خالل املدرسة اخلضراء ومسامهتها الفعالة .
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الرتبية واجملال الرقمي
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أوال :الثقافة الرتبوية يف ظل الفضاء الرقمي
إن الفضاء الرقمي أو اجملال االفرتاضي ،مبا حيمله من اختالف وتعدد وسائل ومواقع التواصل
االجتماعي يشكل جماال تفاعليا يسهم يف تشكيل العديد من القيم واملعان اليت تعترب عن متثالهتم حنو
هذا الفضاء وعن اجملتمع ،ومن هنا قد جيد الفرد أو املراهق أو حىت الطفل اليوم يف هذه املواقع سبال
يف بناء عامل جديد خيصه يضع فيه كل جممل أفكاره وأحالمه وطموحه وميوله .
ما جيعلهم مشتتني بني واقعهم االجتماعي واالفرتاضي خاصة دون تدخل األسرة والرقابة
واملسؤولية الرتبوية .
 .1القيم يف الفعل االجتماعي
القيم تعين جمموعة األخالقيات والعادات والسلوكيات( األفعال ) اليت يتميز هبا الفرد من
خالل التفاعل مع املواقف واخلربات ،ويكون هلا التأثري على أفكاره ومعتقداته ،ويتحدد هبا سلوكه
لبناء رؤية صحيحة حول احلقوق والواجبات اليت يتضمنها انتماؤه ووالءه هلذا الوطن.1
وكما تعرف على أهنا جمموعة من املعايري اخلاصة ببناء وإعداد املواطن الصاحل الذي يؤمن
ابلدميقراطية والشورى ،واحرتام الرأي األخر وااللتزام ابالنتماء للوطن والدفاع عنه ،واملسامهة الفعلية يف
بناء جمتمعه ابختاذ قرارات عقالنية ،وامتالك الفرد القدرة على التكيف والتعايش مع حضارة العصر يف
جمتمعه .
 -1عبد الرمحن بن علي الغامدي ،قيم املواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتها ابألمن الفكري ،جامعة انيف العربية
للعلوم األمنية ،الرايض ،6161 ،ص.61
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وتعرف على أهنا اإلطار الفكري جملموعة املبادئ احلاكمة لعالقات الفرد ابلنظام الدميقراطي يف

اجملتمع ،واليت جتعل لإلجناز الوطين روحا يف تكوين احلس االجتماعي ،واالنتماء مبا يسمو إبرادة الفرد
للعمل الوطين فوق حدود الواجب مع الشعور ابملسؤولية لتحقيق رموز الكفاءة واملكانة جملتمعه يف عامل
الغد .

1

أما القيم واملعايري فهي العناصر الثقافية اليت حتدد اجتاهات اجلماعة .والقيم هي أحكام رفض أو
قبول أو أحكام تتعلق ابخلري والشر واجليد واحلسن وهي يف كل األحوال حتدد موقف اإلنسان من
الوسط الذي يعيش فيه ومن األشياء اليت يشتمل عليها .فاهلنود يعتقدون أن حلم األبقار حمرم أي أنه
ذو قيمة سلبية مرفوضة ،بينما تنظر جمتمعات أخرى إىل حلم البقر بوصفه قيمة غذائية واقتصادية .
وابلتايل فإن هذه القيم تتجسد يف معايري سلوكية حتظى بقبول أفراد اجلماعة بعضهم أو مجيعهم .

2

 وظائف القيم يف حياة الفرد واجملتمعللقيم وظائف عديدة يف حياة الفرد واجملتمع ميكن إجيازها كما يلي :

 -1عبد العزيز أمحد داود ،دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة دراسة ميدانية جبامعة كفر الشيخ ،اجمللة
الدولية لألحباث الرتبوية ،جامعة اإلمارات املتحدة العدد  ،30مجهورية مصر العربية ،6166،ص.621
 - 2علي أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص .11
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 -ابلنسبة للفرد :

هتيئ القيم للفرد خيارات معينة ،فتكون لديه إمكانية االختيار واالستجابة ملوقف معني  ،فتلعب
دورا ً هاما ً يف بناء شخصيته ،كما أن القيم تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه ،لذلك فهي
جتعله أقدر وأصرب على التكيف كذلك فإهنا حتقق للفرد اإلحساس ابألمان ألهنا تقويه على مواجهة
ضعف النفس ،ومثال على ذلك "بالل بن رابح" الذي جعله اإلسالم يسخر ممن كانوا يسومونه سوء
العذاب ويصدع ابآلذان من فوق الكعبة يوم فتح مكة.

1

والقيم تدفع الفرد لتحسني أفكاره ومعتقداته ،وتساعده على فهم اآلخرين من حوله ،وتوسع
إطاره املرجعي يف فهم عالقاته مع اآلخرين  ،كما أهنا تعمل على إصالح الفرد اجتماعيا ً وأخالقيا ً
ونفسيا ً وفكراي ً وثقافيا ً ..اخل  ،ألن القيم وسيلة عالجية ووقائية للفرد  ،كما أهنا تعمل على ضبط
نزوات الفرد وشهواته ومطامعه  ،وكل هذه الوظائف يكمل بعضها بعضا ً وصوال ً إىل مرحلة الرضا "
مهنع هللا يضر ورضوا عنه " ،أي رضا هللا ورضا النفس .
 ابلنسبة للمجتمعحتافظ القيم على متاسك اجملتمع ،وتساعده على مواجهة التغريات اليت حتدث كما أهنا تربط
بني أجزاء الثقافة يف اجملتمع ألهنا هي اليت تعطي النظم االجتماعية أساسا ً عقليا ً ،والقيم حتمي اجملتمع

 - 1عبد العزيز امحد داود ،مرجع سابق ،ص61
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من األاننية والدونية الطائشة ،وتزود اجملتمع ابلصيغة اليت يتعامل هبا مع اجملتمعات األخرى من حوله،
كما أن القيم جتعل سلوك اجلماعة عمال ً تبتغي به وجه هللا تعايل .
والوظائف الفردية واجملتمعية تتكامل فيما بينها وتؤدي إىل ما يلي :
أ -بناء الذات اإلنسانية القادرة على التكيف اإلجيايب مع ظروف احلياة ألداء دورها احلضاري
احملدد .
ب -إعطاء اجملتمع الشكل املميز الذي مييزه عن اجملتمعات األخرى .
 .2العالقة بني القيم والرتبية
القيم هي اليت توجه العملية الرتبوية كاملة ،وهي يف نفس الوقت حباجة إىل وسائل وأساليب
ومعلمني ونظام ،أي أهنا يف حاجة للرتبية ،فالعالقة إذن بني القيم والرتبية عالقة تبادلية ،فبدون تربية
يصعب غرس القيم وتنميتها ،وبدون القيم تصبح الرتبية عقيمة غري ذات فائدة .
والرتبية اليت نقصدها هنا تشمل الرتبية يف البيت ويف املدرسة ويف املؤسسات األخرى ،وتشمل
الرتبية النظامية وغري النظامية .
وتبدأ عملية زرع القيم وتنميتها لدى الفرد منذ أايم حياته األوىل وهو طفل بواسطة األسرة ،وال
تنتهي إال ابنتهاء حياته على وجه هذه البسيطة .

إصدإرإت إملركز إدلي مقرإطى إلعرىب لدلرإسات إلسرتإتيچية و إلس ياس ية و إلقتصادية – برلني – أملانيا
- 106 -

الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

 .3القيم والتغري االجتماعي

حتدثنا عن أمهية القيم يف حياة الفرد واجملتمع بصورة عامة ،ولكن تزداد أمهية هذه القيم وضرورة
غرسها والعناية هبا يف عامل اليوم املتغري املتقلب الذي بدأ يتنكر للقيم وحيارب الفضيلة ،وتتضح هذه
األمهية لألسباب التالية :

1

 اتّهسام اجملتمعات عامة ومنها الشعوب العربية واإلسالمية حاليا ً ،ابهتزاز القيم واضطراب املعايرياالجتماعية واألخالقية ،وكثرة حاالت اخلروج على تعاليم الدين والقانون ،مما أصبح يثري اخلوف من
هتديد أمن البالد واستقرارها االجتماعي ،مما يدعو إىل ضرورة بناء شخصية اإلنسان على الدين ،وإىل
تعميق العقيدة والشريعة يف نفوس أبناء جيل الغد ،على وجه يهيئ هلم االنتفاع مما شرعه هللا لعباده،
ويعصمهم من الزلل ،وحيميهم من التعصب ،ويبعدهم عن االحنراف وعن التأثر ابألفكار املسمومة .
 الواقع الراهن الذي يتميز ابلتطور التقين واالنفجار املعريف ،وكل منهما يالحق اآلخر بصورة مذهلة،ويفرض االنبهار به والتجاوب معه والتعامل مع متطلباته ،وهلذا التطور والتنامي سلوكيات يضبط حركة
احلياة ،وخيشى مع مرور الوقت وقوعنا يف التبعية املعرفية والثقافية املصاحبة  ،مما يتهدد االنتماء إىل
أمتنا اإلسالمية .

2

 - 1العاديل فاروق دمحم " ،الرتبية وغرس القيم " ،جملة الرتبية ،عدد  ،16قطر  ،د س  ،ص. 11
 -2العاديل فاروق دمحم ،مرجع سابق ،ص. 11
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 امليل املتنامي لدى أفراد اجملتمع إىل عدم املباالة ابحلماقات اليت يقرتفها بعض أفراده ومجاعاته ،إضافة إىل ظهور التيارات املعاكسة للتدين ،وتسرب القدوة الصاحلة من أكثر من موقع ،مما هيأ
الساحة ألعداء وخصوم سعوا يف تفتيت الوحدة السلوكية وتوسيع الفجوة بني األجيال وإىل تكريس
العلمانية .
 ورود بعض السلوكيات اليت ال تتفق وقيمنا الفاضلة من خالل أجهزة اإلعالم والثقافة ووسائلاالتصال ابسم الفن ،وابسم اإلطالع علي واقع العامل املتقدم ،وابسم اللحاق بركب احلضارة وكثري جدا ً
من إنتاج هذه األجهزة وأعماهلا يدخل بيوتنا ويقتحمها دون استئذان ،ويفسد إحلاحه وتكراره علينا
تديننا ،إذ يصبح مبرور الوقت مألوفا ً ومعتادا ً ،ومن مث ترتسخ آاثره يف نفوس الكبار وتتزلزل القيم
الدينية ،ومنهم مباشرة متتد اآلاثر إىل الصغار ،والصغار يصبحون كبارا ً وتصغر يف أعينهم قيم الدين
ابالعتياد .1
اثنيا :التكنولوجيات احلديثة وانعكاساهتا على القيم االجتماعية
حيذر كثري من الرتبويني األخصائيني النفسيني من خطورة إدمان األفراد لإلنرتنت أو أي
مستحدث تكنولوجي آخر بعامة ،ملا له من انعكاسات سلبية علي حياهتم وسلوكياهتم ،حيث تؤدي
إىل تدمري قيم ومعايري األفراد ،وانتشار السلوك املضاد للمجتمع كاجلرمية والعنف والفوضى .

 - 1نفس املرجع ،ص . 11
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ابإلضافة إىل تعرض األبناء وخاصة املراهقني يف املرحلة الثانوية أو اجلامعية لكافة أشكال
االضطراابت النفسية كاالكتئاب والقلق والشعور ابلوحدة النفسية والعزلة االجتماعية ،والضغوط
النفسية املتزايدة ،وفقدان الثقة ابلنفس.

1

ففي املنزل احلديث الذي تقطنه أسرة ذات نواة واحدة" أبوان وأطفال "جند أن كل فرد يف
األسرة أصبحت له وسائله املنفصلة للوصول إىل مصادره االتصالية اخلاصة .

2

نظرا للخدمات املتعددة اليت أاتحتها مواقع تكنولوجيا املعلومات واالتصال وجتسيدها القوي
ملفهوم للمجتمع االفرتاضي ،أصبح األفراد ميارسون من خالهلا خمتلف األدوار األمر الذي دفعهم إىل
االندماج بشكل كبري يف املواقع االفرتاضية وابلتايل االنسحاب من اجملتمع املادي.
كما تشكلت جمتمعات افرتاضية خمتلفة عن الواقع تتفاعل وبعضها البعض مما خلف بنية جمتمع
مفكك يعمل على هدم العالقات االجتماعية والتواصل األسري وحىت بني األصدقاء وابقي اجلماعات
املختلفة فأصبح األفراد يتجمعون جسميا فقط دون حضور ابقي احلواس األخرى وانقطاع التواصل
الفكري واخلطايب .
لقد أخذت التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاهتا املذهلة ،وخباصة الشبكات االجتماعية واهلواتف
احملمولة يف التطور واالزدايد واالنتشار إذ يستخدمها أفراد اآلسرة ملواجهة املتطلبات والضغوط املتزايدة
 - 1دمحم اهلادي ،ادمان النرتنت وعالقتها بكل من افكتئاب واملساندة االجتماعية لدى طالب اجلامعات ،جملة كلية
الرتبية ،ع  ،11القاهرة ،6112 ،ص . 11
 - 2شريف درويش اللبان ،تكنولوجيا االتصال ،املخاطر والتحدايت التأثريات االجتماعية،الدار املصرية اللبنانية،
القاهرة ،6111 ،ص . 692

إصدإرإت إملركز إدلي مقرإطى إلعرىب لدلرإسات إلسرتإتيچية و إلس ياس ية و إلقتصادية – برلني – أملانيا
- 109 -

الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

للحياة العصرية ،ففي دراسة حديثة على اجملتمع األمريكي بعنوان العزلة االجتماعية والتكنولوجيا
احلديثة أعدها مشروع "بيو" لإلنرتنت واحلياة األمريكية سنة  2008أفادت هذه الدراسة أن
التكنولوجيا احلديثة ،وخالفا لالعتقاد السائد ،ال تؤدي إىل عزلة اجتماعية ،فاألمريكيون الذين
يستخدمون اإلنرتنت واهلواتف احلمولة لديهم شبكات واسعة و متنوعة من العالقات االجتماعية .
وفيما يتعلق ابلشأن األسري ،فتكمن خطورة وسائط االتصال اجلديدة ،من اجلانب الرتفيهي
خاصة عندما يكون الرتفيه دون هدف ،أو ميارس دون وعي ومترير قيم جديدة أو هدم قيم أخرى
بطريقة مدروسة يتقبلها الناس على أهنا هزل ،يف حني أغراضها أبعد من كوهنا هزال عفواي ولإلنصاف
قدمت بعض برامج وسائل اإلعالم اجلماهريي مناذج طيبة يف هذه اجلوانب ،ولعل وسائل االتصال
الشخصي وبعض احملطات التلفزيونية ،والكثري من مواقع شبكة اإلنرتنت مارست دورا هداما يف حماربة
الكثري من قيم األسرة من خالل الرتفيه ،ألن الناس يقبلون الرتفيه على انه إجراء غري موجه فيسهم يف
رسم السلوك ال شعوراي .

1

كما أظهرت العديد من الدراسات القائمة على عملية التواصل االلكرتوين عرب األجهزة
الذكية ،افتقاد قيم احلوار األسري والذي يعترب من أبرز املظاهر السلوكية واالجتماعية داخل األسرة من
خالل :الكذب املفرط أثناء التفاعل والتواصل مع اآلخرين ،والعجز عن التحكم يف عدد ساعات
اجللوس أمام اإلنرتنت ،وإدمان عملية التواصل االجتماعي اإللكرتوين عرب األجهزة الذكية بصورة دائمة

 -1مرجع سابق
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وهو ما يسمى ابالستخدام القهري لإلنرتنت واليت ميكن أن تتخطى احلدود الدينية واألخالقية
واالجتماعية والثقافية .

1

إن هذه التطبيقات التكنولوجية أفرزت تفاعالت جديدة للعالقات على صعيد األسرة أدت
إىل تعزيز العزلة والتنافر بني أفرادها مما قد يؤثر على تالشي قيم التواصل األسري .
ولقد صاغت وسائط االتصال اجلديدة أساليب استخدام تتجه حنو الفردانية ،فلم يعد اهلاتف
واحلاسوب أسراي بل شخصيا وشديد اخلصوصية ،كما أ ن زايدة فرص املتابعة لقنوات اإلعالم
واالتصال وزايدة مدة البث اليت تصل يف كثري منها إىل ما يقرب من اليوم كامال مل يبق أمام اآلسرة
أية فرصة للحوار والتواصل والتشاور وتبادل اآلراء ومع أن هذه الوسائل وجدت لتسهيل وتعميق
التواصل لكن تطبيقاهتا املنظورة ال تليب اهلدف من تعميمها .
نعم يتصل أفراد األسرة ،كثريا ولكنهم ال يتصلون مع بعضهم بعضا وجيلس أفراد اآلسرة طويال
أمام شاشات احلاسوب متابعني ما ينشر على شبكة اإلنرتنت ،على حساب الوقت الذي جيب أن
ينفق يف اآلسرة ومعها ،فقد جعلتنا وسائط االتصال نتواصل مع البعيد على حساب القريب ،وكم منا
الحظ كيف ينشغل أفراد األسرة الواحدة بنغمات وبرامج هواتفهم احملمولة لساعات طويلة ،من دون
كلمة واحدة يتبادلوهنا .

2

1

-Agee Warn ,intreduction to mass communication, New York, Harper
publishers,1985 611
 - 2دمحم خليل الرفاعي ،دور اإلعالم يف العصر الرقمي يف تشكيل قيم األسرة العربية-دراسة حتليلية ،-جملة جامعة
دمشق– ،اجمللد  ، 27ع  ،16دمشق  ،6166،ص .116
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إن رسم الصورة املثلى لألسرة وحتديد العالقات بني أفراد هذه األسرة وحتديد حقوق األفراد
هذه األسرة فهناك حقوق لألبناء على آابئهم وهناك حقوق لآلابء على أبنائهم ،وهناك طبعا ً ابملقابل
واجبات ٍ
لكل منهم وتربية األوالد هي مسؤولية ورسالة جيب أن يؤديها األهل بكل أمانة جتاه أبناءهم،
وهي مفاهيم بنيوية وظيفية شاملة ملفهوم األسرة تتعدى الصورة اجلزئية هلا أيضا ً يعين أتخذ الصورة
الكلية ،أي أن األسرة ليست عبارة عن جمموعة من األفراد فحسب يعيشون حتت سقف واحد وإمنا
جيب أن تكون هناك عالقات منظمة تضمن سالمة هذه األسرة ومتاسك نسيجها االجتماعي وتؤمن
مقوماهتا..
يتضح أن التكنولوجيا أصبحت ذو أتثري كبري وال يستهان به على مستوى العالقات بني
األفراد يف اجملتمع وعلى جانب تكوين اهلوية لألبناء كما أصبحت تؤثر علي الروابط األسرية بشكل
كبري .
مما ال شك أن ظهور وسائل االتصال واإلعالم احلديثة منها التلفزيون ووسائل التواصل
االجتماعي أحدثت طفرة يف اجملتمع ونتجت عنها سلوكيات خمتلفة ،سواء كانت إجيابية أو سلبية،
فبعض األفراد يرون أن هلا أتثري كبري يف تشكيل هوية األبناء من خالل الرموز و املعاين والقيم اليت
يتلقاها ويتأثر هبا غالبا.
إن هذا اجملال أدى إىل ظهور تفاعالت جديدة للعالقات األسرية من جهة ومن جهة أخرى
أداة لتعزيز العزلة والتنافر بني أفرادها وتالشي قيم التواصل األسرى واستبدل األبناء األجهزة آبابئهم

إصدإرإت إملركز إدلي مقرإطى إلعرىب لدلرإسات إلسرتإتيچية و إلس ياس ية و إلقتصادية – برلني – أملانيا
- 112 -

الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

كمصدر للمعلومات واليت تفقد الرتابط األسرى والتصقوا أبخذ قيم ومعارف لدرجة الشعور ابلغربة
على مستوى األسرة الواحدة وهذا ما يشكل تشتت يف اهلوية لديهم .
فاستعماهلا خاصة يف غرف النوم يؤدي بتفكك روابط اجتماعية بني األبناء وأسرهم حيث
يكتسب هؤالء األبناء منها قيم بديلة عن قيم األسرة ،واليت هلا احلق يف تشكيل هوية االبن بصورة
الواعية ،بعيدا عن الواقع الفعلي االجتماعي داخل اجملتمع وعن تلك القيم اليت تشكل هوايت متعددة
وخمتلفة لألبناء .
.
إذا لكل جمتمع ثقافة وقيم ومعايري حتكمه تعمل يف احلفاظ على الكيان االجتماعي وسريورته
واستقراره حيث جتسد هذه الثقافة التنشئة االجتماعية ،إال أن العديد من املوجهات خاصة يف هذه
التكنولوجيات ،جتعل الفرد (الطفل) ينسحب من التنشئة السليمة حيث حيبذ األبناء االنعزال يف
غرفهم ومشاهدة العديد من الربامج اليت غالبا ما تكون بعيدة عن القيم اخلاصة ابجملتمع .
ومنه يتزود الطفل بقيم يتفاعل فيها مع اجلماعة جتعل منه فردا مشتتا عن اجلماعة األصلية اليت
ينتمي إليها ،ومنه يؤدي هذا التفاعل إىل تفكك العديد من الروابط االجتماعية كالصداقة وغريها
وحتل حملها جمموعة من اجلماعات األخرى اليت هلا نفس القيم املكتسبة اليت تشكل عائقا أمام اجملتمع
والرتبية وحىت التعليم .
 .1تكنولوجيا االتصال واملعلومات وأتثريها على اجملال االجتماعي
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ملا كانت وسائل التكنولوجيا تلعب جمموعة من األدوار املتداخلة يف حياة األفراد يف
اجملتمعات ،خاصة مع ما تتيحه اإلنرتنت اليوم من القيام بوظائف إخبارية ،وتعليمية ،وتنموية،
وترفيهية ،عرب مسات تفاعلية ال تزامنية ،فإن هذا النفاذ اليومي يف حياة األفراد داخل اجملتمعات يُتيح
بروز قيم جديدة لدى األفراد قد تكون خمتلفة عن القيم األصلية اليت حتملها جمتمعاهتم .
تبدو أبرز أتثريات صعود تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ،فيما أشارت إليه نظرايت "رأس
املال املعلومايت" من احنسار أتثري احلدود والسمات والروابط اجلغرافية وما أحملت إليه من أزمات جذرية
يف خربات الشعور ابملكان والتاريخ لدى أفراد اجملتمعات التكنولوجية قادرة على فصل املكان عن
اهلوية ،وإنتاج هوية غري مقيدة ابحليز املكاين.
يكشف "ديفيد هوملز" يف كتابه "السياسة االفرتاضية" كيف أن الثقافة العابرة للجغرافيا وسهولة
وحرية تدفق املعلومات اليت ال ترتبط حبدود أدت إىل ظهور بيئات إلكرتونية حماكية للواقع ابلنسبة
للبعض ،أو مقابلة أو مكملة له ابلنسبة للبعض اآلخر.
وقد أزالت هذه البيئات احلدود اجلغرافية واملكانية للمجتمعات ،ومركزية املكان يف العالقة ما
هاما للهوية الوطنية داخل
بني األفراد داخل اجملتمعات .وهكذا يبدو الرابط اجلغرايف الذي يُعد مك ّهو  ًان ًّ
مهددا ابالنقطاع يف جمتمعات أخرى ،ويطرح الكثري من األسئلة
بعض اجملتمعات التقليدية
مقطوعا أو  ً
 ً

حول مدى قدرة اهلوايت الوطنية على الصمود يف مواجهة "اجملتمعات االفرتاضية" أو "اجملتمعات
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السيربية" كنماذج ملا أمساه "هوملز" ابجملتمعات املقتطعة أو املنفصلة "Abstracted

 "communitiesعن اجملتمعات األصلية الوطنية.1
كما نالحظ أن التواصل األسري يعترب عملية هادفة البد أن تعي األسرة أبمهيتها يف حتقيق
التنشئة االجتماعية السليمة للطفل يف ظل عصر العوملة وتكنولوجيا االتصال والتلفزيون ،وما يبثه من
برامج وأفالم اليت توجه لألبناء مباشرة واليت أتثر يف تشكيل هويتهم وسلوكاهتم وومنوذجه الثقايف ففي
ظل هذه التغريات البد لألسرة أن حتيط أبناءها ابلعناية واملراقبة املستمرة .
اثلثا :الفيسبوك
يعترب الفيسبوك أحد أبرز وسائل التواصل االجتماعي يف الوقت احلايل واليت ابتت تشكل عاملا
افرتاضيا للتفاعل بني مستخدمي الفيسبوك ،إال أن هذه الوسيلة كغريها من وسائل التواصل
االجتماعي األخرى حتمل يف طياهتا العديد من اآلاثر على املستوى القيم واألخالق بشقيها االجيايب
والسليب .
وعليه يهدف هذا العنصر إىل تسليط الضوء على أثر الفيسبوك على هذا اجملال من خالل
صور الت فاعل االجتماعي كما تكمن أمهية الدراسة يف اإلحاطة ابلرموز واملعاين سواء كانت مشرتكة أم
ال بني مستخدمي الفيسبوك وكيف تسهم إما يف احلفاظ على القيم االجتماعية أو تعدي ذلك لتنتقل
لآلاثر السلبية هلا على مستوى نسق القيم واألخالق للشباب اجلزائري .
1
منوذجا "  ،املستقبل لالحباث
 -عمرو صالح ،الوطنية احلديثة "بناء اهلوية يف اجملتمعات التكنولوجية ..سنغافورة  ً

و الدراسات املتقدمة ،6161 ،ص 66
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يعيش اجملتم ع العديد من التغريات االجتماعية اليت تؤثر على احلياة االجتماعية لألفراد خاصة مع
ظهور وسائل التواصل االجتماعي املنتشرة اليوم ،واليت هلا أتثري كبري على الفرد خاصة على اجلانب
القيمي واألخالقي ،ومن بني هذه الوسائل اخلاصة ابالتصال نذكر الفيسبوك والذي يعد من أبرز
وسائل التواصل االجتماعي اليت يستخدمها الفرد ،واليت هلا أتثري على تشكي قيم الفرد من خالل
جمموع التفاعالت االجتماعية االفرتاضية يف هذا اجملال الواسع والذي يضمن ثقافات عدة .
يتمحور مضمون البحث يف البحث عن املضامني االجتماعية اليت يشكلها الفيسبوك واليت
تؤثر على النسق القيمي للفرد ،وكيف ميكن له التعامل مع هذه الوسائل التواصل االجتماعية اليت
ابتت جزءا ال يتجزأ من حياة الفرد وهلذا هتدف الدراسة احلالية إىل تسليط الضوء على أحد هذه
الوسائل وهي الفيسبوك وأتثريه على النسق القيمي واألخالقي للشباب اجلزائري .
 .1تعريف الفيسبوك
يعد الفيسبوك أحد مواقع التواصل االجتماعي أطلق يف الرابع من فرباير سنة  6111و املوقع
يتبع نفس شركة فيسبوك اخلاصة ويسمح هذا املوقع للمستخدمني ابالنضمام إىل عدة شبكات فرعية
من نفس املوقع تصب يف فئة .

1

ويعرف أيضا على أنه من أهم مواقع التواصل االجتماعي ،حيث ميكن للعضو يف هذا املوقع أن
يقوم إبعداد نبذة شخصية عن حياته تكون مبثابة بطاقة هوية وتعارف ملن يريد أن يتعرف عليه
 -1متوفر على املوقع http://mawdoo3.com

 ،اتريخ الزايرة  ،6161-11-6زمن الزايرة .19:16
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ويتواصل معه ولذلك يشرتط يف هذا املوقع استعمال األمساء احلقيقية  ،ومتنع األمساء املستعارة
واأللقاب.

ويستطيع كل عضو أن يقف على أخبار أصدقائه عن طريق ما يعرضه حائط العضو من رسائل أو
نبذة من األخبار إلبالغ أصدقائه أبخباره واجتماعاته وأي صور أو مقاطع فيديو أو قطع موسيقية
يرغب يف اطالعهم عليها وهنا تربز أمهية الفيسبوك أو دوره يف احلياة االجتماعية لدى الفرد سواء على
.

مستوى التفاعل أو التواصل.

يؤدي هذا املوقع خدمات إىل مستخدميه تسهل عليهم الكثري من أعماهلم وتواصلهم ومن هذه
اخلدمات:

 إاتحة الفرصة للصداقة والتواصل بني األعضاء املشرتكني . إاتحة الفرصة إلضافة من يشاء العضو إضافتهم من األصدقاء للتواصل معهم بعد اخذ موافقتهم. إرشاد صديقني إىل بعضهما على هذا املوقع ،حىت وان كاان ال يعرفان بعضهما يف الواقع احلقيقي. -اقرتاح أصدقاء جدد ملن يريد من األصدقاء القدامى الذين يعرفهم .

1

 إاتحة الفرصة ملشاهدة كل األصدقاء مرة واحدة مرتبة أمساؤهم أجبداي مع أرقام هواتفهم. -يتيح الفيسبوك فرصة حتميل البومات الصور.

1

 -عثامنة نزيهة ،اتثري شبكات التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية للطالب اجلامعي ،كلية العلوم االنسانية

واالجتماعية ،جامعة املسيلة ،)6161/6161(،ص . 66
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 .2سلبيات التعامل مع موقع فيسبوك
هناك سلبيات وخماطر ظهرت على السطح بعد انتشار موقع فيسبوك ميكن إجيازها فيما يلي:
 إضعاف العالقات واملهارات االجتماعية :وقد بدأت هذه الظاهرة يف اجملتمع احلقيقي بني األفرادالذين أدمنوا استخدام موقع الفيسبوك والتواصل عرب جمتمع أو جمتمعات افرتاضية وقد مشل هذا األمر
العالقات األسرية حيث تسبب يف تدمري هذه العالقات .
 انتهاك خصوصية املشرتكني:حيث أن املعلومات اليت ينشرها املشرتكون أحياان هتدد خصوصيتهم .
استغالل املوقع من جهات كثرية قد تكون معادية:ميكن جلهات كثرية أن تستغل فيسبوك خلدمة
أغراضها وتنفيذ أهدافها ،وذلك ابالستفادة مما ينشر عل هذا املوقع من معلومات وصور ومشاركات
قد جتعل من أصحاهبا عمالء جلهات معادية دون قصد ودون أن يعرفوا ذلك .

1

 .2نظرايت التواصل االجتماعي
 النظرية البنائيةوهي مقاربة اجتماعية تبحث عن عوملة العالقات االجتماعية وشبكات التواصل االجتماعي،
وحسب هذا االجتاه هي جمموعة من العالقات اليت يكوهنا جمموعة من األفراد ،وتكون ذات منط

 - 1نزيهة عثامنة ،مرجع سابق ،ص 69
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خاص ونوعي على سبيل املثال (التعاون ،النصح ،الرقابة) بني جمموعة من الفاعلني ،وعليه فإن حتليل
هذه الشبكات يقوم على منهجية لوصف عوملة البناء العالئقي هلذا اجملتمع .
 نظرية احللقة االجتماعيةهي مقاربة تقوم على وصف وربط الشبكات من خالل صفات ومسات داخلية (داخل
الشبكة) ،وشبكات التواصل االجتماعي وفق هذه النظرية هو تفاعل جمموع املستخدمني هلذه الشبكة
مع بعضهم وفق رموز وشفرات معينة ،قواعد توفرها هلم هذه املواقع ما ينجم عنه نظام معريف داخلي
خاص هبذه األخرية .

1

فالتفاعالت االجتماعية يف مواقع التواصل االجتماعي هي إطار مرتابط العناصر من األغراض
واألهداف واحلاجات املشرتكة بني األعضاء ،وأيضا اللوائح والقواعد والسياسات املتبعة واألمناط اليت
تفرز من خالل هذه التفاعالت مبا يدعم الثقافة املشكلة ،سواء أكانت يف أصوهلا لدى املشاركني أو
إفرازاهتا من جراء التفاعالت اجلديدة يف هذه البيئة العالئقية اليت تكونت يف اجملتمع االفرتاضي .
 نظرية الشبكة االجتماعيةهي نظرية تتناول ابلفحص والكشف والدرس مناذج وخصائص الروابط االجتماعية وعالقاهتا حبياة
األفراد واملنظمة االجتماعية ،وتستخدم هذه النظرية إطار الدراسة كيف يرتبط الناس بعضهم ببعض،
من خالل أواسط شبكات احلواسيب وتتضمن هذه اخلصائص تركيب الشبكات ،وحجم الشبكات،
 - 1ابرة مسري ،أتثري املواطنة االفرتاضية يف ظل شبكات التواصل االجتماعي على اهلوية العربية :مقاربةلفهم العالقة
بني البناء والرتهل ،قسم العلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرابح ورقلة ،د س ،ص .61
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ومدى الشبكة والرتدد االتصايل بني الناس وكثافة الروابط املتبادلة بني األشخاص وخصائص األعضاء
واتريخ الشبكة واملورد املتاح للشبكة .
 نظرية رأس املال االجتماعي االفرتاضيلقد أعادت الشبكات االجتماعية التشكالت التفاعلية اليت ظهرت يف إطار ما ميكن تسميته إبعادة
املفاهيم على حنو افرتاضي ،ومن هذه املفاهيم رأس املال االجتماعي يف سياقه االفرتاضي.
إذ ترى هذه النظرية أن رأس املال االجتماعي على الصعيد االفرتاضي يتأسس بناء على شبكة من
االرتباطات بني أفراد التفاعالت االفرتاضية املنتشرة يف مواقع التواصل االجتماعي ،إذ أن اجملال
االفرتاضي يتأسس عرب تفاعالت االنرتنيت اليت تشكل آلية التواصل لتحقيق رأس املال االجتماعي
االفرتاضي .

1

 .3قراءات حول واقع استخدام اجملال االفرتاضي
كما أنه أسباب االحنراف اإلفرتاصي يف جمتمع الفيسبوك هو استخدام بياانت افرتاضية غري
حقيقية متكن هؤالء األفراد من التفاعل دون التعرف عليهم و هذا أيضا ما مت التوصل إليه يف دراسة
للباحثني ( أمال كزيز وساحي علي ) أن للفيسبوك أتثري كبري على األبناء من خالل تفاعالهتم داخل
هذا اجملتمع االفرتاضي حيث يستخدم أغلب املراهقني الفيسبوك يف غاايت غري نفعية كإثبات الذات
أو تكوين عالقات افرتاضية أغلبها عالقات مؤقتة مبنية بنماذج اجتماعية و ثقافية متعددة جتعل
التفاعالت االجتماعية األغلب منها تفاعالت افرتاضية بعيدة عن النموذج الثقايف األصلي لألبناء.

 - 1ابرة مسرية ،مرجع سابق ،ص .19
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خاصة يف غياب الرقابة على مواقع التواصل االجتماعي من طرف الوالدين أو األسرة ككل
الذي قد يكون قصورا لعدم ثقافة األولياء مبخاطر و سلبيات الفيسبوك ،حيث مت استنتاج أن أغلب
األبناء هلم هوية متشتتة ختلق هلم أزمة تشكيل اهلوية ما يؤدي ابلفرد إىل التشتت يف تفاعالته من
خالل النماذج املتعددة اليت يتفاعل هبا.
إال انه ال ميكن إنكار أن ملواقع التواصل االجتماعي بصفة عامة و الفيسبوك بصفة خاصة
سالح ذو حدين لذا ال بد من استيفاء ما يفيدان منها والتخلي عن اجلانب السليب هلا وهذا ال يتأتى
إال من خالل ترشيد استخدامات مواقع التواصل االجتماعي و تفعيل دور األسرة واملؤسسات
االجتماعية ذات الصلة.

1

كما أن أكثر من حساب فيسبوك وأبمساء مزيفة وجبنس خمتلف ( حيث قد تستخدم البنت اسم
ولد و العكس) إضافة إىل وضع (سن زائف) كما أن تفاعالت األبناء عرب الفيسبوك ما يدل على أن
تفاعالهتم مع األفراد اآلخرين ال حيمل النموذج األصلي هلم وهذا ما تطرق إليه العامل " اريك اركسون"
يف علم النفس االجتماعي إىل أن تشكل أزمة اهلوية يبدأ الفرد يف البحث عن مصادر جديدة للمعىن
و االجناز و القيمة " .

 -1أمال كزيز وساحي علي ،أتثري الفيسبوك على تشكيل هوية األبناء بني اهلوية الواقعية واهلوية االفرتاضية ،جملة
العلوم اإلنسانية ،العدد ،6تندوف ،اجلزائر ،6161 ،ص 616
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كما أن بعض مستخدمي الفيسبوك يريدون التقليل من بعض النقائص اليت تتمركز يف شخصيتهم
حيث يعربون عنها من خالل املنشورات أو الصور أو املقوالت حيث يعترب أغلب األبناء أن الفيسبوك
جمال للحرية عن التعبري عكس ما هو سائد داخل اجملتمع الواقعي.

1

يتضح أيضا أن الفيسبوك حيمل جمموعة من السلبيات اليت ابتت منتشرة اليوم يف هذا اجملتمع
االفرتاضي ما يدل على أن االحنراف له أشكاله الرمزية اليت هتدد البناء القيمي والنسق األخالقي اليت
قد تنتقل للواقع االجتماعي أيضا وقد تكون أيضا انتقاال من الواقع إىل االفرتاض من خالل العالقات
االفرتاضية كما ذهب إليها نظرية الرأمسال االفرتاضي فقد'' أعادت الشبكات االجتماعية التشكالت
التفاعلية اليت ظهرت يف إطار ما ميكن تسميته إبعادة املفاهيم على حنو افرتاضي ،ومن هذه املفاهيم
رأس املال االجتماعي يف سياقه االفرتاضي''.
إذ ترى هذه النظرية أن رأس املال االجتماعي على الصعيد االفرتاضي يتأسس بناء على شبكة
من االرتباطات بني أفراد التفاعالت االفرتاضية املنتشرة يف مواقع التواصل االجتماعي ،واليت أتثر على
النسق القيمي.
إن أغلب املبحوثني قد تلقوا العديد من الروابط اخلاصة بصور وأفالم و صفحات وجمموعات ال
أخالقية وإابحية ،دليل على أن هذا اجملتمع االفرتاضي يتكون من بيئة للتفاعل الغري رمسي اليت تدل
بدورها على االحنراف لدى مستعمليها و دليل آخر على ذلك صور املعاين والرموز واللغة املستخدمة
يف التعليقات واليت أغلبها كلمات للشتم .
 -1أمال كزيز مرجع سابق ،ص 616
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من خالل ما مت التطرق إليه يف هذه الدراسة يتضح أن لوسائل التواصل االجتماعي كالفيسبوك
سلبيات واجيابيات ملستخدميه ،حيث ينبغي على مستخدمي الفيسبوك التواصل بصورة اجيابية ترقى
لتكوين عالقات اجتماعية بعيدة عن الالقيم االجتماعية واألخالقية وهذا ما يستطيع مستخدم
الفيسبوك حتقيقه .
كما جند أن أغلب الفئات اليت تعمل على نشر معاين ورموز مسيئة لألخالق ومنافية لقيم
اجملتمع ما هم سوى أشخاص ال يتفاعلون يف صفحاهتم مبعلوماهتم احلقيقية خاصة االسم والبلد فيتيح
هلم هذا التوجه حنو االحنراف االفرتاضي ،يف هذه الصفحات وجعل صفحاهتم عبارة عن صفحات
وجمموعات ألفالم إابحية أحياان أو صور إابحية ،إال أن الغريب جند تفاعالت حول مثل هذه
الصفحات ما يدل على أن هذا اجملال فتح جماال آخرا للتفاعل يف صوره السلبية و بكل أرحيية.
رابعا :التيك توك
تتعدد مواقع التواصل االجتماعي بتعدد استخداماهتا وغاايهتا حيث يعترب

Tik Tok

الصيين النشأة من بني أكثر مواقع التواصل االجتماعي اليت انتشرت مؤخرا بني أوساط الشباب
اجلزائري بكثرة .حيث يتيح هذا اجملال االفرتاضي فرص احلرية الالحمدودة ملستخدميه من تشارك
وتقاسم عروض فنية من (أغان ورقص و هتريج وتقليد شخصيات )...من خالل مقاطع فيديو قصية
تعد بثواين قليلة لكنها تسمح بدمج مستخدميه يف فضاء افرتاضي يتنافس فيه على أكرب عدد
مشاهدة وتداول للحصول على إشارة التثبيت مثل الفنانني.
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حيث يعترب استخدام مثل هذه املواقع هبدف حتقيق غاايت معينة أو قد يكون استخدامها بدون
وعي مبخاطرها يف حني قد تؤثر على مستوى أفعاهلم وتفاعالهتم االجتماعية واليت بدورها تؤثر على
جانب تشكي ل هويتهم داخل اجملتمع من خالل اكتساب أو استبعاد جمموعة من القيم اليت تسبب
أنوميا على مستوى بناء اهلوية ،وهلذا إن اختالف خصوصية كل جمتمع هي العامل الوحيد الذي
يتحكم يف اجيابيات أو سلبيات مواقع التواصل االجتماعي.
وعلى هذا األساس نبحث يف هذه اجلزئية حول واقع استخدام

Tik Tok

يف اجملتمع العريب

خاصة اجلزائر حول متثالت مستخدمي  Tik Tokهلذا املوقع االفرتاضي وكيف ينعكس على تشكيل
هويتهم داخل اجملتمع وعلى مستوى العالقات واألفعال االجتماعية هلم .
 .1نشأة التيك توك
مل يكن أليكس زو الشريك املؤسس واملدير التنفيذي الشريك لتطبيق ميوزكلي

musical.ly

(اآلن ) tiktokيشك ولو للحظة يف مدى استجابة العامل لتطبيقه اجلديد بعد أن وجه وجهه من العلم
إىل الرقص فبادئ األمر ويف سنة

6161

 ،كان أليكس زو مع شريكه "لويس اينج" يعمالن على

تصميم تطبيق خاص ابلفيديوهات التعليمية القصرية ،وكاان قد اتفقا مع املعلمني ألن يكون أقصر مدة
للفيديو الواحد الذي يتناول موضوعا تعليميا هو  2دقائق وذلك ألن الكثريين يقبلون على الدورات
التعليمية األونالين..
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ولكن قلما جتد من يواصل دراستها للنهاية لطول الفيديوهات وامللل منها فكانت فكرته مجيلة
وعرضها على املستثمرين الذين أبدوا استحساان وتشجيعا فاستطاع مجع  621ألف دوالر لكن فكرته
مل تنجح وانفق كل ماله وبقي معه سوى  1وابءت فكرته ابلفشل ففكر يف استثمارها يف فيديوهات
للرقص واحلركة على أنغام املوسيقى ،وتقليد األصوات اليت جنحت جناحا ابهرا ليصل األمر إىل
حماداثت بني مستعملي التطبيق فزاد مدخوله إىل أن وصل  12مليون دوالر وأصبحت شركته byte
danceمن أكرب الشركات الناشئة قيمة يف العامل.

1

التغيريات اليت قام هبا " أليكس" على تطبيقه جعلته مميزا عن غريه فهو قد غري كثريا من
املسميات فاملستخدم  userله اسم آخر وهو  muserوهو يعين امللهم واألشخاص الذين
يضيفونك ليس امسهم أصدقاء ،أو حىت متابعني بل امسهم معجبني واحلساابت املوثقة ليست بعالمة
صح بل عالمة اتج اخلاصة ابملشاهري هذه التعديالت جعلت منه تطبيقا مشهورا حىت بلغ عدد
مستخدميه  211مليون مستخدم شهراي وكل هذه املسميات ال تدل على شبكة اجتماعية كما مساها
هو بل سباق يدفعك دفعا إىل حماولة التميز على أقرانك من مستخدمي التطبيق وحماولة كسب عدد
كبري من املعجبني وإال سيصيبك اإلحباط وإحساس أبنك غري مقبول .

1

 -التيك توك ،اتريخ التصفح  ،6169/66/6زمن التصفح ،61.66

https://tech-

/echo.com/2018/11/tiktok-video-sharing-app-download-android-iphone
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.2التعريف تطبيق  TikTokتيك توك

تيك توك هو تطبيق ملشاركة مقاطع الفيديو القصرية املتكررة من خالل اهلواتف الذكية ،وتقول
الشركة املطورة للتطبيق ،وهي شركة  Bytedanceالصينية اليت استحوذت على تطبيق  musical.lyيف
شهر نوفمرب من العام املاضي ،وهو التطبيق الذي كان يوفر نفس امليزة ،أن تيك توك يهدف إىل
تشجيع املستخدمني على اإلبداع ومشاركة حلظاهتم املختلفة مباشرة من خالل هاتفهم.

 كيف تستخدم تطبيق  TikTokتيك توكمبجرد فتح تطبيق تيك توك ،ما على املستخدم إال النقر على زر “ ”+لتصوير مقطع فيديو
قصري جديد حىت  62اثنية أو  11اثنية ،لكن التطبيق يعتمد على اختيار مقطع موسيقي أو أغنية أو
مشهد مشهور من أحد األفالم وذلك من خالل النقر على أيقونة الـ ، CDمث حماكاة الفيديو وإعادة
متثيل املشهد بطريقة ساخرة غالبا.
وبعد تصوير مقطع الفيديو ميكن للمستخدم تطبيق أتثريات خمتلفة ،ابإلضافة إىل إمكانية تسريع
أو إبطاء الفيديو أو إضافة ملصقات متحركة أو إميوجي ،إىل جانب إمكانية إضافة أتثريات حركة
خمتلفة على مقاطع الفيديو ،كما ميكن للمستخدم مشاركة مقطع فيديو من هاتفه مباشرة. 1

 - 1زمن التصفح  ،66.66اتريخ التصفح 6169/66/66
https://tech-echo.com/2018/11/tiktok-video-sharing-app-downloadandroid-iphone /
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TikTok

تيك توك ،يظهر للمستخدم مقاطع

الفيديو الرائجة مع إمكانية السحب لألعلى الستكشاف مقاطع فيديو جديدة ،أو استعراض أبرز
الوسوم واملوضوعات الشائعة أو البحث عن مستخدم أو موضوع ما من خالل تبويب البحث ،وذلك
مع إمكانية النقر مرتني إلبداء اإلعجاب أبي مقطع فيديو أو الضغط ضغطة مطولة إلبداء عدم
اإلعجاب ،ابإلضافة إىل إمكانية متابعة املستخدمني وتلقي تنبيهات عند نشر مقاطع فيديو جديدة.
وجنح  TikTokيف جذب املشاهري واملؤثرين على الشبكات االجتماعية األخرى مثل فيس بوك
وانستجرام وسناب شات ،وذلك بفضل االنتشار الواسع للتطبيق عامليا ،وكانت شركة Bytedance

اليت متتلك التطبيق قد جنحت يف وقت سابق من شهر أكتوبر املاضي  6161يف احلصول على جولة
استثمارية جديدة ،وذلك بقيمة  1مليار دوالر أمريكي لرتتفع قيمة الشركة إىل  12مليار دوالر وفقا
لبلومربج ،وهو ما جيعلها الشركة الناشئة األكثر قيمة يف العامل.1
 .3التيك توك يف اجلزائر
استهداف فئة املراهقني هذا التطبيق موجه لشرحية جديدة من اجملتمع مل تعهد الدخول إىل
متاهات العامل الرقمي وهم الشباب الصغار؛ الذين ترتواح أعمارهم بني ( 61و61سنة) وهذا من
1

-https://tech-echo.com/2018/11/tiktok-video-sharing-app-downloadandroid-iphone /
التيك تكوك ،زمن التصفح  ،6169/66/61زمن التصفح 66.11
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أجل اهلروب من الرقابة األبوية فجل وسائل التواصل االجتماعي حتوي مجيع األعمار مما جعل الصغار
حتت الرقابة الدائمة ،فاخرتع هذا التطبيق حىت مينحهم احلرية املطلقة يف عامل بال قيود غري أن امللفت
لالنتباه يف اجلزائر أن هذا التطبيق يستعمله الكل صغريهم وكبريهم حىت أن البعض يسجل فيديوهات
ألمه أو ألبيه أو إخوته الصغار هذا األمر الذي استاء منه اجلميع.

.

تطبيق حطّم القيم واخلصوصية إن اجلانب النفسي يف استعمال هذا التطبيق يلعب دورا كبريا فجمع
اإلعجاب واملشاركات أبي طريقة كانت هو اهلدف األمسى هلم ليشعروا بنشوة النجاح املزيفة.
نشوة تقدر ب  62اثنية فالكثري من الفيديوهات حتتوي على تنمر ابلسخرية ممن هم أقل ماال
او مستوى اجتماعي أو ثقايف أو غريه وال خصوصية فيه فغرف نوم الفتيات والشباب تظهر يف كثري
من الفيديوهات يف منازهلم على األخص غرفهم اخلاصة ،وقد يظهر يف الفيديو أحد أفراد األسرة وهو
جيلس يف اخللفية ولعل أبرز ما فيه هو املبالغة فهي مسة أغلب الفيديوهات سواء يف املالبس أو
املاكياج لدى الشباب فالكل على التطبيق يظهر بصورة أقرب للمثالية ال عيوب يف الوجه أو اجلسم أو
الشخصية.

1

 -1تيك توك،

 https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/26216زمن التصفح

 ،66.66اتريخ التصفح 7 6169/61.66
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أ.آمال كزيز

 .4انعكاسات التيك توك على واقع التفاعل االجتماعي للفرد
 أتثري التيك توك على أفعال وتفاعالت األفراد
نستنتج مما سبق أن التيك توك كأحد مواقع التواصل االجتماعي يؤثر وبشكل كبري على مستوى
تفاعالت وأفعال الشباب ،كوهنا تعطي أبعادا ألنوميا التفاعل االجتماعي على مستوى تشكيل
العالقات االجتماعية ،حيث يكون األفراد جمموعة من املعاين والرموز املشكلة لألفعال
االجتماعية اليت متتاز ببعدها عن الواقع االجتماعي وثقافة اجملتمع وتقاليده .
 أتثري التيك توك على مستوى القيم األخالقية
تعترب القيم من بني أهم املعايري االجتماعية اليت تسهم يف بناء اجملتمع من خالل الرتكيز على
ظاهرة استخدام التيك توك

Tik Tok

 ،فحسب حاالت الدراسة فإن استخدام مثل هذا

املوقع ال يسهم يف احملافظة على قيم اجملتمع وإعادة إنتاجها يف حني تتجه حنو تشكيل قيم أخرى
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غالبا ما تتجه حنو قيم اجملتمع االفرتاضي ،حيث متتاز هذه القيم بكوهنا قيم مشتتة بني الواقع
واالفرتاض واليت ال تعرب غالبا على القيم الفعلية هلم .
 أتثري التيك توك على مستوى العالقات االجتماعية
العالقات االجتماعية أساس بناء اجملتمع فإذ امتازت ابلوعي يف التفكري والتنشئة السليمة والرتبية
الذاتية أدى ذلك إىل احملافظة على قيم اجملتمع ،وإعادة إنتاجها مبا يوافق االستقرار والتوازن
االجتماعي ،فالعالقات االجتماعية املبنية على مستوى موقع التواصل االجتماعي التيك توك
غالبا ما حتكمها أهداف وغاايت حمددة كاملرح والالجدية ويغلب عليها طابعا افرتاضيا .
 أتثري التيك توك على هوية الفرد
متثل اهلوية مبدأ أساسيا يف حتقيق ما سبق من أفعال وتفاعالت وقيم اجتماعية حيث جيب أن
تتشكل اهلوية من مبادئ فعلية ملموسة تعرب عن مبادئ الرتبية والتنشئة االجتماعية الفعالة والوعي
كذلك ،إال أن التيك توك أدى وبشكل كبري إىل حماولة جتسيد حالة ال معيارية أدت إىل تشتت
أفعال وتفاعالت الشباب وبدأ يتخللها قيم أخرى تغرتب بدروها جملال اجتماعي آخر مل يسهم يف
احملافظة على اهلوية الفعالة لدى الفرد.
إن التيك توك كأحد أبرز مواقع التواصل االجتماعي املستخدمة بكثرة خاصة من قبل فئة
الشباب اجلزائري تعددت غاايت استخدامه ،حيث مل تستخدم بصورة هادفة حبيث اجتهت حنو
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أهداف وغاايت ترفيهية أو للتسلية غالبا ،كما أن شباب اليوم جيدون فيه متعة كونه يعطي هامشا
من احلرية لدى أغلب حاالت الدراسة .
وعليه يعد استخدام التيك توك لدى الشباب وخاصة املراهقني منهم استخداما مبالغا فيه يصل
إىل درجة اإلدمان من خالل استخدام اهلاتف النقال حيث يعترب هذا اجملال االفرتاضي املسيطر على
تفاعالت أغلب الشباب حيث يتفاعلون مع العديد من األفراد و بثقافات متعددة أتثر على تشكيل
هويتهم بني هوية فاعلة يف هذا اجملال أو هوية منقادة إىل مجاعة ما ،خاصة يف غياب رقابة األسرة
واجملتمع.
كما جيد اغلب األبناء يف التيك توك املتنزه الوحيد لفرض تواجدهم أو تكوين عالقات اجتماعية
تتعدد بتعدد غاايت الشباب من استخدام هذا املوقع االجتماعي ،حيث أيخذ العديد من القيم
واملعايري من هذا اجملتمع االفرتاضي ،ويتفاعل هبا يف حياته اليومية يف ظل املعايري والقيم السائدة داخل
اجملتمع ما قد يشكل العديد من التناقضات على مستوى الفعل والتفاعل مع األفراد ما قد يشكل أزمة
هوية بني ما حتمله الشخصية االفرتاضية و الشخصية الواقعية .
يف حني جند من اجته إىل التفاعل االجتماعي احلقيقي املبين على مؤشرات الشخصية الواقعية
ومن هنا يغرتب هؤالء الشباب (املبحوثني) إىل اجملال األصلي هلم و استخدام التيك توك يف حتقيق
غاايت و أهداف ثقافية أو ترفيهية .
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فال شك أن صفحة التيك توك مغرية وجتذب الشباب بشكل خطري جدا وينتهي هبا األمر إىل
اإلدمان الذي يؤدي إىل العزلة عن اجملتمع مم يؤدي إىل هدر يف الطاقات ويبدو الوقت بال قيمة وال
معىن وخصوصا لدى الشباب الذي ترك يواجه الفراغ والبطالة والعجز واإلحباط وفقدان األمل يف
مستقبله ,فيبحث عن تسلية وقته يف حجرات الدردشة اليت تتحول مع الوقت إىل إدمان أشبه إبدمان
املخدرات ال ميكن اخلالص منه فيظل منهم مرابطا أمام هذه الشبكة ابلساعات املتواصلة اليت تزيد
أحياان عشر ساعات يف اليوم الواحد .
خامسا :أنوميا التفاعل االجتماعي وتشتت القيم االجتماعية
خيتلف املرض الفكري عن غريه من األمراض )اجلسمية املادية ،املعنوية( اليت تصيب اإلنسان
كاألمراض النفسية وغريها ،إال أن املرض الفكري يف صورته السوسيولوجية هو املرض الناتج عن
خمالفة الفرد ملعايري اجملتمع ،الثقافة ،القيم ،الرتبية ،القوانني ،املعرفة ...واملعاملة أي كل ما تشمله
األفعال االجتماعية السوية .
وهلذا يبحث هذا العنصر عن اخللل املعياري الذي يصيب الفكر اإلنساين يف جمتمعه والذي
يعكس جتاوز معايري اجتماعية ثقافية يف جمال التفاعل .
كما ينعكس املرض الفكري االجتماعي للفرد على جماالت اجتماعية عدة وقد يؤثر عليها غالبا
ابلسلب مما يعمل على ظهور العديد من املشكالت االجتماعية يف احلياة اليومية  ...قد نتساءل مثال
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ملاذا حيطم الفرد املمتلكات العمومية ؟ ملاذا تظهر بعض املعاين املسيئة؟ ما هو الكذب؟  ..وغريها من
األسئلة املماثلة واليت تصب كلها يف مفهوم املرض الفكري .
وهلذا ميكن تعريف املرض الفكري االجتماعي أبنه " :تشكل جملموعة من املعاين والرموز بالوعي
لألفعال املمارسة يف املواقف االجتماعية املختلفة واليت تعيق التفاعالت االجتماعية وحتد منها ومن
فاعلية تكوين العالقات االجتماعية والتواصل االجتماعي بني أفراد اجلماعة ومنه تظهر العديد من
األفعال املخالفة للقيم املتعارف عليها " .
كما ميكن تعريفه أبنه  '' :فقدان الفرد ملعىن التعايش احلضري بني اجلماعات نتيجة لعدم تقبل
بعض التغريات االجتماعية على مستوى الفرد واجلماعة ،وهو أيضا رد فعل لألفعال والتفاعالت الغري
مقبولة يف ذهن الفرد ( الرموز واملعاين اليت يعطيها الفرد حول موقف ما) ''.
 .1العوامل املشكلة للمرض الفكري االجتماعي
 التغري االجتماعي . النرجسية . فقدان املعىن وفقدان اهلدف . قلة التواصل مع األفراد وتكوين رؤى ووجهات نظر حول بعض املواقف بشكل اعتباطي انبع منذاتية الفرد .
 -التعصب ألفكار وآراء معينة وعدم تقبل النقاش واحلوار .
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 .2املرض الفكري االجتماعي واجملتمع

كما سبق اإلشارة إىل أن املرض الفكري كمصطلح جديد يف حقل علم االجتماع والذي
خيتلف عن مفهوم 'الذهان' االجتماعي فاألول له مفهومه السوسيولوجي والثاين له مفهوم يف جمال
علم النفس ،وعليه يعد املرض الفكري تعبري عن وجود خلل يف البناء الفكري واالجتماعي والقيمي
للفرد واجملتمع .
وعليه قد حيمل املرض الفكري االجتماعي مظاهر عدة رمزية منها ومادية ،وهذا ما جنده أيضا
عند "بيار بورديو" فالعنف الرمزي مثال ميكن اعتباره أحد مظاهر املرض الفكري ،وهو احلال أيضا
ابلنسبة للعنف املادي وهذا نتيجة لعدم قدرة الفرد على تسيري العالقات االجتماعية بصورة سليمة
متكنه من التغاضي على بعض التفاهات اليت ال تسهم يف بناء األفعال الواعية .

شكل يوضح تشكل املرض الفكري االجتماعي لدى الفرد –إعداد الباحثة-

محدودية التعامل و الفكر
• أفعال غير مقبولة اجتماعيا
• عالقات محدودة

• النرجسية
• التعصب

المرض الفكري

• الفعل االجتماعي
• العالقات االجتماعية
الالوعي االجتماعي
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احلامل للمرض الفكري االجتماعي هو أحد أفراد اجملتمع ميكن معرفته من خالل جمموع
أفعاله وتفاعالته مع ابقي األفراد ومن خالل أيضا املواقف االجتماعية واحلوار وغريه من مؤشرات يف
هذا اجلانب :
 التسرع وسوء الظن ابآلخرين دليل على أن الفرد يعاين من مؤشرات املرض الفكري حيث أنسوء الظن والتسرع حىت يف بعض املواقف دليل أيضا على قلة الوعي ،فقد يفقد الفرد ثقة أصدقائه أو
من يتعامل معهم و تصبح عالقاته االجتماعية حمدودة يف بعض املواقف كالعمل والدراسة  ...وهلذا
جند حسن الظن وعدم التسرع من صفات اإلنسان املسلم الواعي اليت أوصى الدين اإلسالمي هبا
لقوله تعاىل :
'' اي أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث و ال جتسسوا و ال يغتب بعضكم
بعضا أحيب أحدكم أن أيكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه و اتقوا هللا إن هللا تواب رحيم
(".)66احلجرات.
 العنف الرمزييعترب العنف الرمزي كما أشار إليه '' بيار بورديو'' أحد نتائج املرض الفكري االجتماعي كونه
تعبري عن رفض فعل ما أو فكر أو موقف ما ،ما يسبب لدى الفرد جمموعة من املعاين املشتتة حول
ظاهرة معينة قد تكون هذه الظاهرة أو األفعال مقبولة اجتماعية ومرفوضة لدى الفرد ،وقد تكون
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مرفوضة لدى اجملتمع ومقبولة لدى املريض فكراي اجتماعيا ما يسبب حالة من تشتت األفعال
االجتماعية و التعبري عنها بصور رمزية مثل الكتابة على اجلدران ،ختريب بعض املرفقات العامة ...اخل.
 العنف املاديللعنف املادي العديد من الصور املعربة عنه لكن جند غالبا أن العنف اجلسدي من أبرز صور
العنف املادي والذي هو تعبري عن حالة ما قد جيد فيها الفرد راحة اجتماعية أو نفسية مثل العنف
يف املالعب والعنف بني األفراد كالشجار وغريها وهي دليل على التخلف وعدم الرقي ،يف الفكر وما
هي سوى أحد أسباب تشكيل املرض الفكري ،لدى الفرد فمفهوم املرض الفكري هنا يتجسد يف
غياب التعايش بني األفراد وغياب التفاهم ومناقشة األمور سلميا وحل اخلالفات حضراي.
 العزلة االجتماعيةالعزلة االجتماعية بدورها أحد مؤشرات املرض الفكري االجتماعي فكيف لإلنسان أن يكون
منعزال؟ وحنن نعلم أن اإلنسان اجتماعي بطبعه يتفاعل مع األفراد ويقيم عالقات اجتماعية سواء
كانت عالقات زمالة أو عمل أو دراسة  ...وقد نتساءل حول أسباب وصول اإلنسان للعزلة؟ وكيف
ميكن التغلب على هذا اجلانب منه؟ .
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ثقافة الرتبية البيئية
 أوال :الرتبية والبعد البيئييهدف هذا اجلزء إىل تسليط الضوء على أحد أهم املواضيع االجتماعية والرتبوية ذات الصلة
ابجملال البيئي انطالقا من مفهوم الرتبية البيئية كمفهوم واسع حيمل يف طياته العديد من املؤشرات اليت
تسهم يف حتديد أهدافه .
وعلى هذا األساس مت اختيار األسرة كأحد املؤسسات الرتبوية االجتماعية اليت تعىن بعملية
الرتبية البيئية من خالل تشكيل قيم احملافظة على البيئة انطالقا من الثقافة األسرية ،واليت قد تعرب عن
الوعي البيئي ،وأمهيته يف إعادة إنتاج هذه القيم واملبادئ انطالقا من آليات تفعيل الرتبية البيئية اليت مت
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التوصل إليها كالتشجري ،ومحالت التوعية داخل احمليط املنزيل وخارجه؛ أي امتداد هذه األفعال
والتفاعالت جملاالت أخرى لتصري جزءا ال يتجزأ من أفعال الفرد يسهم من خالهلا يف االرتقاء
واحملافظة على الطبيعة والبيئة يف جماالهتا املختلفة .
إذا موضوع البيئة يعترب من مواضيع الساعة يف اجملتمع كوهنا ترتبط بشكل مباشر ابلتطور
والتنمية االجتماعية وحىت التنمية الفكرية ابعتبارها حاجة ضرورية ملا هلا عالقة وطيدة ابجلانب الرتبوي
االجتماعي ،فال ترتبط الرتبية ابلتنشئة االجتماعية التقليدية كمجال يسهم يف تربية الطفل على قيم
حمددة بل يتعدى ذلك إىل كوهنا جمال واسع ينمي العديد من املهارات واألفعال لدى الفرد .
فالرتبية عالقة ابلتنمية ال ميكن إنكارها كوهنا هتدف إىل حتقيق هدف تربوي تنموي يسهم يف
االرتقاء ابحلياة االجتماعية وتشكيل جمموعة من القيم واملبادئ ذات الصلة ابجملال البيئة وال يتأتى هذا
إال من خالل عملية التفاعل االجتماعي والعملية الرتبوية لألسرة وكافة املؤسسات االجتماعية األخرى
لتصري عملية تطبع اجتماعي كجزء ال يتجزأ من حياة الفرد ،فاملراقبة الوالدية لألبناء مثال وحثهم على
احملافظة على البيئة تسهم يف تشكيل قيم بيئية وهو األمر نفسه ابلنسبة ألفعال أخرى تشرتك يف نفس
اهلدف .
" أما احلديث يف عن مواجهة املشكالت البيئية فقد اختذت العديد من الدول اإلجراءات
التكنولوجية ،وسنت بعض القوانني والتشريعات ،ولكن تبني بعد ذلك أن القوانني والتشريعات البيئية
رغم أمهيتها ال تكفي حلماية البيئة ،ما مل يساندها فهم األفراد هلذه البيئة والعالقات املتشابكة بني
عناصرها ،ووعي منهم أبمهية محاية البيئة ابلنسبة هلم ولألجيال القادمة .
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كما أن املشكالت البيئية ال ميكن حلها عن طريق إجراءات تكنولوجية ،فهذه اإلجراءات رغم
أمهيتها ال تكفي وحدها ملواجهة هذه املشكالت ،اليت ينبغي أن حتل يف إطار أسباهبا االجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،وعن طريق خطة عمل شاملة تشيع االنضباط يف أمناط التنمية وىف أساليب
حياة األفراد وسلوكهم ".

1

فمعظم املشاكل البيئية ترجع إىل األمناط السلوكية اخلاطئة ،اليت تعزى بدورها إىل االفتقار
للمعارف واالجتاهات البيئية ،ولذلك فمحاولة حلل هذه املشكالت جيب أن تنبع أساسا ً من فهم
وإدراك طبيعة العالقة بني اإلنسان والبيئة واجلوانب غري الصحية يف هذه العالقة ،حىت ميكن معاجلتها
على أسس سليمة وملواجهة املشكالت البيئية ينبغي أن تنطلق من الفرد نفسه ،فهو العنصر الرئيسي
يف البيئة واملستفيد منها ،والسبب املباشر يف مشاكله .

2

تعددت اآلراء واختلفت حول مفهوم الرتبية البيئية ومعناها ،ابعتبار الرتبية البيئية مفهومـا تربويـا
حديث نسبيا نتج عن تفاعل معىن الرتبية والبيئة ،ولذلك تعددت معاين وأهداف هذا املفهوم بتعدد
العمليـة الرتبوية وأمهيتها من جهة ،ومعاين البيئة من جهة أخرى .
وعلى هذا األساس تنطلق مشكلة الدراسة يف فهم معىن الرتبية البيئية من منظور تربوي جديد
يسهم يف إيضاح كيفية تشكيل القيم احملافظة على البيئة من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية
حيث مت اختيار األسرة كأمنوذجنا يسهم يف تشكيل القيم البيئية من خالل الرتبية وكيف تسهم هذه

 -1سامل عبد هللا جاسم،الجتاهات البيئية لدى طلبة وطالبات جامعة  ،قسم املناهج وطرق التدريس جامعة الكويت
مشروع ممول من إدارة األحباث جبامعة الكويت حتت رقم  ،TT036ص.61
 -2سامل عبد هللا جاسم،مرجع سابق ،ص.61
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املؤسسة يف جعل الرتبية البيئية عملية مستمرة يعاد إنتاجها من جيل آلخر كهدف تنموي فكري
للفرد.
 .1دراسات حول واقع الرتبية البيئية
قام عصام توفيق قمر 6111بدراسة األنشطة املدرسية والوعي البيئي األطر النظرية األدوار الوظيفية،
والتجارب الدولية ،وقد توصل إىل النتائج اآلتية:
اختالف نوع ودرجة املشكالت البيئية من دولة إىل أخرى و االهتمام ابملشكالت البيئيةه من
قبل هذه الدول وفق مدخلني ،األول املعاجلة القانونية ألسباب املشكالت البيئية ،والثاين هو االهتمام
ابلرتبية البيئية ،مع تسجيل اختالف يف مظاهر هذا االهتمام من دولة إىل أخرى.
التأكيد على أمهية الدور الذي جيب أن تقوم به مجاعات النشاط املدرسي يف تنمية الوعي البيئي
للطالب ،أعضاء هذه اجلماعات ،ولكنها ختتلف فيما بينها من حيث األساليب والربامج واألنشطة
اليت تستخدمها لتحقيق الوعي البيئي واالهتمام بتوعية الطالب ابملشكالت البيئية ،مع الرتكيز على
أبعادها ومشكالهتا ومظاهرها من خالل توجيه اهتمام مشريف النشاط املدرسي لضرورة اثرة انتباه
تزويد الطالب ابملعارف البيئية ،وحثهم على تنويع أنشطتهم يف ذلك ،والطالب حنو أمهية دورهم يف
مواجهة املشكالت البيئية.
أما زردومي أدمحم  6111بدراسة دور املؤسسات االجتماعية يف تعزيز الوعي ابلسلوك البيئي
املذعن وقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي،حيث يرى أبن املنهج الوصفي هو حماولة
لتشخيص واقع السلوك البيئي،والكشف عن النزاعات وامليول واألفكار ،و القيم الكامنة وراء التصرف
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يف املاضي و احلاضر على أساس حتليل مكوانت الواقع االجتماعي...متثل جمتمع الدراسة يف التالميذ،
كما تنوعت أدوات مجيع البياانت بني املالحظة واالستبيان ،وقد توصلت الدراسة إىل:
أن برامج التعليم البيئي تضطلع بدور تصحيح األخطاء يف التعلم على أساس تقومي اإلدراك ملشكالت
البيئة .
ابلنسبة لـ عبلة غريب  6119قامت بدراسة الرتبية البيئية يف املدارس االبتدائية من وجهة نظر
املعلمني .توصلت الدراسة إىل:
 الرتبية البيئية ال زالت مهملة ،وال تكتسي أمهية ابلغة ،ومل حتتل بعد مكانتها اليت يفرتض أن تكونعليها،إذ أن املدارس االبتدائية ال تتوفر على الوسائل التعليمية الالزمة ،واملعلم ال يتم إعداده، ،األمر
الذي حيول دون تطبيق األنشطة املدرسية وحتقيق أهداف الرتبية البيئية .واقع الرتبية البيئية يف املدارس
االبتدائية يتسم بعدم االنسجام بني النظري والتطبيقي.
 االهتمام ابلرتبية البيئية يف املدارس االبتدائية أخذ شكال نظراي أكثر منه عمليا غياب إعداد املعلمنييعرقل تطبيق الرتبية البيئية وأن املؤهل الدراسي وأقدمية املعلم وجنسه ال حيدان من تطبيق الرتبية البيئية .
مل هتتم املواد الدراسية يف الكتب املدرسية للمرحلة االبتدائية ابملشكالت البيئية يف اجلزائر ،فقد كان
الرتكيز فقط على مشكلة التلوث البيئي.
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 .2مفهوم الرتبية البيئية
يرى البعض أن دراسة البيئة يف حد ذاهتا ضمان لتحقيق تربية بيئية ،والبعض اآلخر يرى أن
الرتبية البيئية أمشل وأعمق؛ حيث تطور مفهوم الرتبية البيئية ليشمل النواحي االقتصادية واالجتماعية؛
بعد أن كان مقتصرا على اجلوانـب البيولوجية والفيزايئية.
وأصبحت النظم الرتبوية احلديثة تضع يف مناهجها مواضيع ذات مضـامني هلا عالقة ابلبيئة ،مع
إعطاء األولوية للمشكالت اليت تتعلق بكيفية محاية املوارد الطبيعية ،واألحياء النباتية واحليوانية ،وما
يتعلق هبا من موضوعات ،كما قد توسع وتطور االهتمام مبفهـوم الرتبيـة البيئية والثقافة البيئية ،نتيجة
للمؤمترات والندوات واألنشطة االجتماعية والتوعوية اليت تساعد على فهم منطق الرتبية البيئية يف
اجملتمعات.
التعريف ابلرتبية البيئية ،كما أقرته ندوة بلغراد ديسمرب 1975،الرتبية البيئية هي:" ذلـك النمط من الرتبية الذي يهدف إىل تكوين جيل واقع ويهتم ابلبيئة وابملشكالت املرتبطة هبا،
ولديـه من املعارف والقدرات العقلية ،والشعور اباللتزام ،ما يتيح له أن ميارس فرديـا ومجاعيـا حـل
املشكالت القائمة وأن حيول بينها وبني العودة إىل الظهور".
يستشف من هذا التعريف أن الرتبية البيئية ،تسعى لتكوين الفرد يف مجيع جوانبه وخصائصـه
املعرفية ،والوجدانية ،واملهارية ،وتوعيته أبمهية املشاركة يف حل مشكالت البيئة ومنع حدوثها كوهنا
اجملتمع احمللي واجلهات املسؤولة ككل مبا فيها األسرة واملدرسة 1،وغريها من املؤسسات الرتبوية
األخرى...اخل.
 -1طويل فتيحة ،الرتبية البيئية ودورها يف التنمية املستدامة ،مذكرة لنيل شهادة دكتوراه ،ختصص علم اجتماع التنمية،
جامعة دمحم خيضر بسكرة ،6161/6166 ،ص.62.61
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كما تعرف الرتبية البيئية يف ضوء ما جاء يف مؤمتر اليونسكو ،الذي عقد يف مدينة تبلسـيTiblsiعام 1977أبنه :
"عملية إعادة توجيه ،وربط خمتلف فروع املعرفة واخلربات الرتبوية ،مبا ييسر اإلدراك املتكامل
للمشكالت ،ويتيح القيام أبعمال عقالنية للمشاركة فـي مسـؤولية جتنـب املشكالت البيئية".
يؤكد هذا التعريف على دور العالقة بني املعارف املختلفة ،واكتساب الوعي البيئـي الـذي يؤدي إىل
املشاركة يف حتسني البيئة واالرتقاء هبا .
ويتفق هذا التعريف مع سابقه يف إبـراز دور وأمهية التوعية البيئية؛ اليت تنمي قدرات ومعارف
الفرد يف مجيع جوانبه حلل مشكالت البيئة والتزود بقيم احملافظة عليها واليت تعمل على إعادة إنتاجها.
-أما برانمج األمم املتحدة للبيئة بباريس  :فيعرف الرتبية البيئـة أبهنـا:

"العمليـة التعليمية اليت هتدف إىل تنمية وعي املواطنني ابلبيئة ،واملشكالت املتعلقة هبا ،وتزويدهم
ابملعرفة واملهارات واالجتاهات ،وحتمل املسؤولية الفردية واجلماعية اجتاه حـل املشـكالت املعاصـرة،
والعمل على منع ظهور مشكالت بيئية جديدة .حياول هذا التعريف؛ إبراز أمهية العملية الديدالكتيكية
يف تشكيل الوعي البيئـي ،كمنطلـق للرتبية البيئة يف حل املشكالت البيئية فرادى ومجاعات ،وهذا ما
يتوافق إلـى حـد كبيـر مـع التعريفات السابقة.

1

وعلى هذا األساس نرى مدى أمهية مفهوم الرتبية البيئية والبيئة يف املؤسسات واملنظمات احمللية
والعاملية ابعتبارها أحد متطلبات االرتقاء ابجملتمع وابلفرد .

 -1طويل فتيحة ،مرجع سابق ،ص.62.61
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.3أهداف الرتبية البيئية
 الوعي :مساعدة األفراد واجلماعات على اكتساب الوعي واحلس ابلبيئة جبميع جوانبهاوابملشكالت املقرتنة هبا والوعي ابملؤسسات أو الييئات اليت هلا عالقة هبذا اجملال سواء اليت تسهم يف
احلفاظ على البيئة أو العكس لذا وجب أن يكون الفرد واعي أبهداف هذه املؤسسات وغاايهتا.
 املساعدة :معاونة األفراد واجلماعات عمي اكتساب جمموعة من القيـم اليت تتصل ابحلفاظ عميالبيئة واملشاركة االجيابية يف حتسينها.1
كما أن األهداف هي املوجهات اليت يتم االسرتشاد هبا يف أي جهد يبذل يف جمال ويعد جمال
الرتبية البيئية من أكثر اجملاالت الرتبوية اليت حتتاج إىل أهداف واضحة حمددة املعامل.
ويتوقع أن تكون تلك األهداف متنوعة حبيث تتناول اجلانب اإلدراكي واملهاري واالنفعايل وهى
هتدف إىل أن يكتسب املعرفة والقيم واملهارات  ،اليت تؤهله إىل حل املشكالت البيئية ،متعامال مع
البيئة بكامل مكوانهتا ،وكما أن مفهوم الرتبية البيئية تنوعت واختلفت حوله وجهات النظر فإن
أهداف الرتبية البيئية اختلفت ابختالف اجملتمعات من حيث واقعها وما تعانيه من مشكالت ،إال أن
جهودا دولية وحملية وإقليمية متعددة قد بذلت بغرض حتديد أهداف الرتبية البيئية:
 ً
 املعرفة  :مساعدة األفراد للحصول على جتارب متنوعة يف البيئة ،واكتساب تفهم أساسي للبيئةومشكالهتا .

1

 -ابيود صربينة،الرتبية البيئية ،مطبوعة مقدمة لطلبة سنة اثنية ماسرت ،ختصص علم االجتماع الرتبوي،

 ،6161/6161ص .62
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 االجتاهات :مساعدة األفراد واجملموعات االجتماعية يف اكتساب سلسلة من القيم ومشاعراالهتمام ابلطبيعة  ،واحملفزات للمسامهة الفاعلة يف حتسني ومحاية البيئة .
 املهارات  :مساعدة األفراد يف اكتساب املهارات يف تشخيص وحل مشكالت البيئة . املسامهة  :توفري الفرص لألفراد واجملموعات االجتماعية الكتساب املعرفة الضرورية لصنع القراروحل املشكالت مما يسمح هلم ابملسامهة بوصفهم مواطنني مسئولني يف ختطيط وإدارة جمتمع
دميقراطي.1
 متكني األفراد من فهم الطبيعة املعقدة للبيئة ،وأهنا نتاج التفاعل بني عناصر حيوية (بيولوجية)وفيزيقية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعلى الرتبية البيئية أن تتيح للفرد وللمجتمع وسائل إدراك
االعتماد املتبادل بني هذه العناصر املختلفة واليت تتباين حدودها املكانية والزمنية .
 تنمية قدرة الفرد على إدراك أمهية البيئة يف التنمية االقتصادية والثقافية وترسيخ الشعور ابملسئوليةالشخصية جتاه البيئة واحملافظة على سالمة وازدهار البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية .

2

 رفع وعي الناس ابالعتماد املتبادل بني دول العامل وأقاليمه يف جماالت االقتصاد والسياسة والبيئة،وأن األفعال اليت أتتيها مجاعة من الناس (يف بلد من البلدان) قد يكون هلا آاثر بيئية على املستوى

 -1البيئة واجملتمع،زمن الزايرة  ،61:66اتريخ الزايرة http://salahagag.jeeran.com 6161/1/11

2

- UNCED

إصدإرإت إملركز إدلي مقرإطى إلعرىب لدلرإسات إلسرتإتيچية و إلس ياس ية و إلقتصادية – برلني – أملانيا
- 145 -

الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

اإلقليمي أو العاملي حيث قد تظهر هذه اآلاثر بعد فرتة من وقت ،ويف مناطق قد تكون بعيدة عن
مكان إنتاج أسباهبا.

1

آاثر بيئية على املستوى اإلقليمي أو العاملي حيث قد تظهر هذه اآلاثر بعد فرتة من وقت ،ويف
مناطق قد تكون بعيدة عن مكان إنتاج أسباهبا.2
ويف هذا الشأن يكون للرتبية البيئية دور هام يف ترسيخ الشعور ابملسئولية وأبمهية التعاون والتنسيق
بني دول العامل ،هذا ما يستهدفه التعاون الدويل يف تنمية الرتبية البيئية .
اثنيا :الوعي البيئي
إن الوعي البيئي هو حاصل دمج مفهومي الوعي والبيئة ويعرفه

((William itelson

على أنه

إدراك الفرد لدوره يف مواجهة األخطار البيئية ،كما يعرف الوعي البيئي على أنه املفهوم الذي يهتم
بتزويد األفراد ابملعارف البيئية األساسية واملهارات واألحاسيس واالجتاهات البيئية املرغوبة ،حبيث
متكنهم من االندماج الفعال مع بيئتهم اليت يعيشون فيها .
وعليه هو":عملية تكوين القيم واالجتاهات واملهارات واملدركات الالزمة لفهم وتقدير العالقات
املعقدة اليت تربط اإلنسان وحضارته مبحيطه احليوي الفيزيقي ،وتوضيح حتمية احملافظة على مصادر

 -1صربي الدمرداش إبراهيم ،وفوزي أمحد احلبشي :االجتاهات البيئية لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي يف
بيئات ثالث ،القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية ،6912 ،د ص.
 -2املرجع نغسه .
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نستخلص من كل هذه التعريفات أن الوعي البيئي هو عبارة عملية حتضري وإعداد الفرد

للتعامل مع البيئة تعامال عقالنيا واستغالل مصادرها استغالال رشيدا.
 .1جماالت الرتبية البيئة
تعليم اجلمهور:يعد من أوسع اجملاالت ويعين نقل املعرفة إىل املواطنني كافه على اختالف شرائحهم للتعرف على
املشكالت البيئية يف حياهتم اليومية مما يتطلب مشاركه جهات خمتلفة رمسية وشعبية ومنظمات ومجعيات
ونقاابت فضال عن مسامهات األجهزة اإلعالمية املختلفة .

2

 تعليم الفئات املهنية واالجتماعية:هلذه الفئات أتثري كبري وواسع يف اجملتمع حبكم عملها ونفوذها كما املهندسني واألطباء خرباء التخطيط ورجال
القضاء والقانون والصناعة والزراعة فضال عن اهليئات التدريسية كافه ومدراء النواحي واحملافظني ويتم ذلك خالل
الدورات التدريبية والتنفيذية والتثقيفية وغريها.
 التعليم النظامي املدرسي:يتم خالل دمج موضوع الرتبية البيئية مبراحل تعليمية كافة وفقا خلصائص وغاايت كل بلد أو منطقة وحبسب
املعطيات االجتماعية واالقتصادية والبيئية .
 -1دمحم عبد الرمحن فهد الدخيل ،الوعي البيئي لدى املتعلمني الكبار يف منطقة الرايض ،جملة تعليم اجلماهري ،العدد
 61، 11شهر ديسمرب  ،تونس ،6116 ،ص .21
 -2صربي الدمرداش إبراهيم ،مرجع سابق.
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1

يشمل تعليم وتدريب القطاعات كافة خارج إطار املد ارس واملعاهد خالل دورات التعليم املستمر أو اجلامعات
املفتوحة قد ساعدت شبكة االتصال الدولية (االنرتنت) يف دعم هذا النوع من التعليم يف العامل. 2
.2الوعي والبيئية وعالقتهما تربواي
اهتماما ابلبيئة ومشكالهتا ،وميتلكون
إن الرتبية البيئية تسعى إىل تطوير عامل سكانه أكثر
إحساسا و  ً
 ً

املعارف واملهارات والدوافع وااللتزام ابلعمل فرادى ومجاعات حلل املشكالت القائمة ومنع ظهور
مشكالت جديدة  ،وهنا تظهر حتمية الرتبية البيئية لتعاظم أتثري اإلنسان يف بيئته يف مرحلة التقدم
التكنولوجي .
مما أدى إىل ظهور العديد من املشكالت البيئية اليت هتدد اإلنسان أوال مث البيئة اليت يعيش فيها ومن
أمثلة هذه املشكالت  :التلوث  ،واالستنزاف  ،والتصحر  ،اختالل التوازن الطبيعي ،و أن الوسيلة الرئيسة
الفعالة لتنمية الوعي البيئي لدى اإلنسان  ،وإكساهبم القيم البيئية  ،والسلوك البيئي السليم هو إدخال
الرتبية البيئية ضمن برامج التعليم العام( املدرسة واجلامعة ) ،و أمهية توعية مجيع أفراد الشعوب يف مجيع

 -1دمحم صابر سليم ،املفاهيم الرئيسية للرتبية البيئية ،مرجع يف التعليم البيئي ملراحل التعليم العام ،املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم ،القاهرة ،6911 ،ص .66
2سالم جمهول شهد ،الرتبة والوعي البيئي ،جامعة واسط ،كلية الرتبية ،6161 ،ص.11
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األعمار توعية بيئية مستمرة وإعادة النظر يف املناهج بصورة عامة من خالل الوسائل اإلعالم واالتصال
أبنواعها املختلفة.

1

جيب أن ينطلق وعي اإلنسان لبيئته ومشكالهتا خالل الرتبية االنتقادين واخلالفة اليت تتوجه حنو تنمية.
وهبذا تركز على :
 تنمية املهارات الالزمة لفهم العالقات وتقديرها اليت تربط بني اإلنسان وثقافته وبيئته. تنمية االجتاهات واألمناط السلوكية بواسطة الرتبية البيئية تقود إىل التمكن من اختاذ القرارات . القدرة على حتليل املشاكل البيئية واحرتام التوازن البيئي وحب الطبيعة وتبين الدور الرايدي يف تصعيد وتريةالتنمية .
إن الرتبية البيئية والوعي الناتج عنها ال ميكنها اإليفاء ابلغرض املطلوب دون التزود ابلوسائل اليت تساعد يف
حل املشكالت البيئية واملسامهة الفاعلة يف التنمية .
ويربز دور القيم األخالقية اليت تغرسها الرتبية البيئية واليت تتجسد يف حمصلتها ابلوعي البيئي يف قدرهتا على
تعديل شروط العالقة بني اإلنسان والطبيعة وهي عالقة انتهاء حيث أن اإلنسان جزء منها

2

من خالل ما سبق ميكن استخالص جمموعة من النتائج الرئيسية واملتمثلة يف النقاط التالية:

6

 هتامي دمحم ،االسرة ودورها يف غرس الرتبية البيئية لدى الطفل ،احلوار املتمدن ،6161 ،متوفرhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=533669&r=0

 -2سالم جمهول شهد ،مرجع سابق ،ص.11
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 لألسرة دور فعاال يف تشكيل ثقافة احملافظة على البيئة فاألسرة اليت تتمتع بثقافة كبرية يف جمال البيئةوبدورها تعيد انتاجها من خالل الرتبية وعملية التنشئة االجتماعية (التفاعل بني الوالدين واألبناء) فقيم
احملافظة على البيئة الت يتعطيها األسرة لألبناء تسهم يف تشكيل الوعي أبمهيتها أيضا .
 يتضح ان هناك العديد من آليات الرتبية البيئية مثل (النصح /اإلرشاد /محالت التشجري والتنظيم)وغريها من اآلليات اليت تساعد على تشكيل ثقافة محاية البيئة وهي من أكثر اآلليات فاعلية.
كما تساعد األسرة اجملتمع احمللي على تنمية املستوى الفكري والوعي االجتماعي داخل احمليط
اخلارجي والداخلي لألسرة على مستوى التفاعالت واألفعال االجتماعية .
 إن احمليط أو البيئة االجتماعية تؤثر غالبا على أفعال الفرد وعلى اكتساهبم قيم ومبادئ لذا تعترباألسرة البيئة األقرب للطفل أو الفرد اليت يكتسب من خالهلا أغلب معارفه بشكل مباشر أو عن طريق
احملاكاة والتقليد ألفعال وثقافة األسرة واليت هي انعكاس لثقافة األبناء غالبا ،كما يذهب "سالم مشهود " إىل:
أن تنمية اإلدراك ابجملالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمشكالت املتعددة كما عليه أن جيد العودة
إىل التناغم مع الطبيعة وتعمل الرتبية البيئية إىل تنمية املهارات الالزمة لفهم العالقات وتقديرها اليت تربط
بني اإلنسان وثقافته وبيئته كما أن تنمية االجتاهات واألمناط السلوكية بواسطة الرتبية البيئية تقود إىل التمكن
من اختاذ القرارات والقدرة على حتليل املشاكل البيئية واحرتام التوازن البيئي وحب الطبيعة وتبين الدور الرايدي
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يف تصعيد التنمية االجتماعية يف مفهوم الرتبية البيئية والوعي الناتج عنها ال ميكنها اإليفاء ابلغرض
املطلوب دون التزود ابلوسائل اليت تساعد يف حل املشكالت البيئية واملسامهة الفاعلة يف التنمية" .
إن وعي اإلنسان لبيئته وللمشكالت اليت حتيط به يف هذا اجملال تنطلق من اإلدراك واإلحساس
ابلعوامل املختلفة هلذه املشكالت لذا وجب وضع خطط وآليات تسهم يف تفعيل ثقافة البيئة والرتبية من
أجل وضعها يف خدمة التوازن واالستقرار البيئي ،حيث تعد الرتبية البيئية مطلبا أساسيا لتنمية االجتاهات
واملهارات الالزمة لفهم طبيعة العالقات االجتماعية املرتبطة ابجملال التنموي والبيئي كما تسهم يف اختاذ
القرارات املتعلقة بفهم واإلحاطة مبشكالت البيئة وتبين الطرح القائم على احملافظة عليها.
كما أن استخدام العديد من اآلليات املتمثلة غالبا يف أفعال ملموسة انبعة عن الثقافة البيئية تسهم بشكل
كبري يف تشكيل قيم احملافظة على البيئة وقيم الوعي البيئي ،وعليه أم جمال الرتبية يضم العديد من اجملاالت
الفرعية اليت هلا عالقة ابلتنمية يف مجيع اجملاالت ،وال خيفى دور الرتبية يف جمال التنمية والبيئة لذا وجب
تفعيلها من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية مثل األسرة واملدرسة ...كما توصلنا أيضا إىل الدور
البارز لألسرة يف تشكيل قيم احملافظة على البيئة .
 تفعيل وسائل التواصل االجتماعي يف التشجيع على غرس قيم احملافظة على البيئة يف اجملتمع
اجلزائري .
 عدم جعل الرتبية البيئية حبيسة األسرة أو املدرسة لذا وجب على كل األفراد نشر ثقافة الرتبية
البيئية من خالل النصح واإلرشاد .
 إشراك األطفال يف محالت التشجري .
 تنبيه ومراقبة أفراد األسرة حول أمهية الطبيعة يف اجملتمع ووجوب احملافظة عليها .
 ترك أماكن التنزه واجلوالت نظيفية .
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 املشاركة يف محالت توعوية غري رمسية يف املساجد أو األحياء .
 املسامهة يف تنظيف احلي مع األبناء .
 تنبيه األبناء عند رمي النفاايت يف أمكان غري خمصصة هلا .
 ربط التوعية ابلتكنولوجيا كوهنا أحد وسائل اجلذب والتعليم .
 االستفادة من الربامج الرتبية البيئية يف الدول اليت أجرت أحباث معمقة حول هذا املوضوع .
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامتة
إن ثقافة الرتبية مبعناها الواسع ما هي إال حمصلة للتفاعالت االجتماعية بني األفراد
واجلامعات واليت ختتلف مبادئها ومعايريها من ثقافة إىل أخرى لكنها تتفق يف اإلطار العام الذي يكونه
اجملتمع هلا والذي ينطلق من التنشئة االجتماعية ،ومن هنا أتخذ الرتبية أبعادا خمتلفة حبيث وجدان أن
ثقافة الرتبية يف اجملال األسري هي حمصلة للقيم واملعايري اليت تكون هذه اجلماعة واليت تسعى من
خالهلا إىل احملافظة على اجملال التفاعلي هلا ،إال أنه قد يتخللها أحياان معايري سلطوية قد حتول دون
حتقيق بعض األهداف الرتبوية واليت جتعل من هذا اجملال ال حيضا بتكامل األفعال والتفاعالت ومن
هنا تظهر بعض املشكالت الرتبوية واليت قد تتطور إذ مل يعاد إنتاج البناء األسري ملعايريه الرتبوية .
ابلنسبة للمجال املدرسي فتختلف ثقافة الرتبية فيه ابختالف حمددات هذا اجملال وأهدافه
فاملدرسة ال ميكن إخفاء دورها اهلام يف تطوير اجملتمع وتنظيمه وتفعيل ابقي اجملاالت املرتبطة هبا لذا إن
االهتمام هبا يعد من بني متطلبات التنمية الشاملة ،لكن ال يتحقق هذا إال من خالل اإلميان الكامل
بعملية ا لرتبية والتعليم اجلاد الذي ميكن من االرتقاء ابلتلميذ واملعلم ملراتب علمية عليا تعكس الطابع
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العلمي وجودة خمرجات التعليم وهذا قد يتطلب أيضا إعطاء بعد للمدرسة ،كاملدرسة اخلضراء اليت
القت جناحا كبريا على املستوى العاملي يف التحصيل الدراسي ويف عملية الرتبية حبد ذاهتا وجعل
التلميذ عنصرا فاعال يف بيئته يتعلم من خالهلا حتت إطار بيئي نقي .
كما أن اجملال الرقمي واالفرتاضي يعترب أحد أبعاد تشكل الثقافة الرتبوية اليت أعطت بعدا آخر
للعملية الرتبوية واليت أحدثت تشتتا واسعا على مستوى أفعال وتفاعالت مستخدميها ،خاصة من فئة
الشباب ،كما أدت إىل إحداث تغيري واضح على مستوى التفاعل االجتماعي بني أفراد األسرة
الواحدة ما سبب يف تشتت قيم الرتبية التقليدية واألسرية .
فمواقع التواصل اليوم من فيسبوك وتيك توك أحدث أحدثت فجوة كبرية داخل مؤسسات التنشئة
االجتماعية ،ما أدى إىل بروز تناقضات اجتماعية ال حتمل معايري البناء االجتماعي ومن هنا إن هذه
الثقافة اجلديدة قد تؤدي إىل زوال الروابط االجتماعية تدرجييا ال يشعر هبا مستخدميها إال بعد
االغرتاب التام هلا وهنا قد تؤدي إىل صعوبة احملافظة على الروابط االجتماعية األسرية .
يعد هذا البعد الذي محلته ثقافة مواقع التواصل االجتماعي وأتثريها على الرتبية جند أن الرتبية
البيئية أيضا بعد من أبعاد الثقافة االجتماعية اليت تغيب غالبا نظرا لعدم إدراك ووعي األفراد بدورها
الفعال يف احملافظة على البيئة اليت تعترب احلياة النقية للفرد ،ومن هنا إن كل مؤسسات التنشئة
االجتماعية مطالبة ابلوعي أبمهية الرتبية البيئية واليت تنطلق من األسرة مرورا بباقي املؤسسات األخرى
واليت ميكن ربطها ابملدرسة اخلضراء كأحد آليات التنمية املستدامة يف حتقيق اهلدف من الرتبية على
البيئة .
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ومن هنا إن الغرض من هذا الكتاب حتديد أبعاد عملية الرتبية اليت ال تقتصر يف مفهومها على
تربية الطفل بقدر ما تعطي بعدا للرتبية كعملية مستمرة يف حياة الفرد تسعى إىل تعديل أفعال األفراد
لتحقيق التوازن احليايت ،كوهنا أحد مبادئ اكتشاف هوية الفرد االجتماعية .
فالرتبية أساس التفاعل االجتماعي الفعال وجوهر احملافظة على الروابط االجتماعية هلذا إن
توسيع نطاق البحث عن أبعاد الرتبية تعطي شكال لثقافة الرتبية اليت ال ميكن حصرها يف كل ما هو
إجيايب ،بل قد حتمل قيم ومعان ختالف طبيعة التنشئة االجتماعية أو معايري البناء االجتماعي وهلذا إن
ثقافة الرتبية اليوم ختتلف ابختالف حمددات وعوامل عديدة ليس ابألمر السهل التعامل معها بصورة
اثبتة كوهنا تتعلق بتفكري الفرد وأتثري عوامل التغري االجتماعي بصورة أو أبخرى .

إصدإرإت إملركز إدلي مقرإطى إلعرىب لدلرإسات إلسرتإتيچية و إلس ياس ية و إلقتصادية – برلني – أملانيا
- 154 -

الثقافة التربوية
أ.آمال كزيز

املراجع:

 .6أمال كزيز وساحي علي ،أتثري الفيسبوك على تشكيل هوية األبناء بني اهلوية الواقعية واهلوية االفرتاضية ،جملة العلوم اإلنسانية ،العدد،6
تندوف ،اجلزائر ،6161 ،ص . 616
.6

أمحد دمحم موسى ،اخلدمة االجتماعية ومحاية البيئة ،ط 6املكتبة املصرية ،القاهرة.6111 ،

.6

ابرة مسري ،أتثري املواطنة االفرتاضية يف ظل شبكات التواصل االجتماعي على اهلوية العربية :مقاربةلفهم العالقة بني البناء والرتهل ،قسم
العلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرابح ورقلة ،د س.

.1

ابمسة حالوة"،دور الوالدين يف تكوين الشخصية االجتماعيةعنداألبناء"،جملة جامعة دمشق ،اجمللد،61جامعة
دمشق،سوراي.6166،

.1

ابيود صربينة،الرتبية البيئية ،مطبوعة مقدمة لطلبة سنة اثنية ماسرت ،ختصص علم االجتماع الرتبوي.6161/6161 ،

.2

بداوي مسعودة(،أساليب املعاملة الوالدية ومشكالت األبناء املراقبني)،مذكرة لنيل شهادة دكتوراه،غ.منشورة،ختصص علم النفس
الرتبوي،جامعة اجلزائر.6119-6111،

.1

هبمن ابراهيم عباس ،العمارة اخلضراء ،حبث حول املباين اخلضراء ،د م ن ،6162،د ص .

.1

جابر نصر الدين ومحودة سليمة"،السلطة الوالدية وأثرها يف بناء شخصية األبناء" ،جملة علوم اإلنسان و اجملتمع ،العدد ،16جامعة
دمحم خيضر،بسكرة ،اجلزائر.6166،

.1

جائزة زايد لطاقة املستقبل6111 ،مواجهة حتدايت اليوم من اجل غد أفضل ،اإلمارات العربية املتحدة.6111 ،

.9

جليل وديع شكور ،أمراض اجملتمع األسباب التفسري الوقايةوالعالج ،الدار العربية للعلوم،بريوت.6991،

 .61الدليل االرشادي لألبنية اخلضراء دولة فلسطني ،نقابة املهندسني ،اجمللس الفلسطيين األعلى للبناء األخضر ،فلسطني.6161 ،
 .66زعيمة مىن(،األسرة و املدرسة و مسارات التعلم العالقة مابني خطاب الوالدية والتعلمات املدرسية لألطفال)،مذكرة لنيل شهادة
املاجستري،غ.منشورة،قسم علم النفسوعلوم الرتبية واألرطوفونيا،جامعة منوري ،قسنطينة ،اجلزائر.6161-6166،
 .66سعيد عبد هللا حارب ،الثقافة الرتبوية والثقافة اإلعالمية تكامل أم إنفصال .
 .61سالم جمهول شهد ،الرتبة والوعي البيئي ،جامعة واسط ،كلية الرتبية..6161 ،
 .61شريف درويش اللبان ،تكنولوجيا االتصال ،املخاطر والتحدايت التأثريات االجتماعية،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة.6111 ،
 .62صربي الدمرداش إبراهيم( ،)6912وفوزي أمحد احلبشي :االجتاهات البيئية لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي يف بيئات
ثالث ،القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية،مصر.
 .61صربي الدمرداش إبراهيم ،وفوزي أمحد احلبشي :االجتاهات البيئية لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي يف بيئات ثالث،
القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية.6912 ،
 .61طويل فتيحة ،الرتبية البيئية ودورها يف التنمية املستدامة ،مذكرة لنيل شهادة دكتوراه ،ختصص علم اجتماع التنمية ،جامعة دمحم
خيضر بسكرة.6161/6166 ،
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 .61العاديل فاروق دمحم " ،الرتبية وغرس القيم " جملة الرتبية ،عدد  ،16قطر  ،د س .
 .69عبد الرمحن بن علي الغامدي ،قيم املواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتها ابألمن الفكري ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،الرايض،
.6161
 .61عبد الرمحن بن دمحم بن سليمان البليهي(،أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ابلتوافق النفسي) ،مذكرة لنيل شهادة
املاجستري ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،اململكة العربية السعودية.6111،
 .66عبد العزيز أمحد داود ،دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة دراسة ميدانية جبامعة كفر الشيخ ،اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية،
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