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 المهاطنّية والبيئة

 *قيس -الدكتهرة آسيا المهتار 

 

ّمعّالدمغّليةّوالبيئةّمفيػمانّمتالزمان.ّتصػّ السػاششيّ  ةّالسجتسعاتّالبذخيّ ّةّلخقيّ دعامةّأساسيّ ّؤل فارا
ّونيػضيا.

وّدّالعالعّاليػمّتػجيوّالسػاشغّوتخبيتبّمغّأجلّحسايةّالبيئةّمغّاألخصارّالسحجقةّبياّوالتيّتيجّ صمّ يّ 
ىػّالسػاشغّالحؼّيعسلّعمىّالحفاظّعمىّبيئتو،ّمغّىشاّالتخبيةّّة.ّالسػاشغّالحقيقيّ ةّوتخبيةّبيئيّ مػاششيّ ّتخبيةّ 

ّة.مةّلمتخبيةّالبيئيّ ةّمالزمةّومكسّ السػاششيّ 

رّىػّالفخدّالسدتشيخّبشػرّالعقل،ّالستحخّ ّبلالزعيفّّليذّالفخدّالحقيقيّ G. Burdeauّحدبّبالسػاشغّ
ّةّمغّدونّأنّيتأث خّبسرمحتوّالذخري ة.لسدبقة،ّالقادرّعمىّإبجاءّالخأؼّفيّالذؤونّالعامّ مغّاألحكامّا
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ّتصػّ  ّاألخيخة ّالعقػد ّعسميّ ّرشيجت ّجعمت ّسخيعة ّأمخّ ات ّالتغي خ ّالسجتسعاتّحتسيًّاّاة ّبعس ّأقمق ّما ،
ّالسفكّ  ّعشاية ّعمى ّوالتخبػيّ واستحػذ ّبخيغ ّبالتخبية ّاالىتسام ّوزاد ّالسػاششيّ والتخبيّعامّ ّػجوّ يغ ّوالبيئيّ ة ّبة ّػجوّ ة

ّ ّة.ةّواالجتساعيّ ظّالرالتّالعائميّ قػاعجّالدمػكّوتشاميّأعسالّالعشفّوتفكّ ّوخّالقيعّتغيّ إلىّّانطخّ ّخاص 

معجم ،ّوفيّ"التخبيةّىيّ"تبميغّالذيءّإلىّكسالوّأنّ ّالمجكتػرّجسيلّصميبّالمعجم الفمدفيّ جاءّفيّ
رلّيرس عّبيجفّتػصيلّمديجّمغّالسعارفّياّتجريذّمشط عّمتّ "إنّ ّاّهللا:لجخجذّوحشّ ّةالمرطمحات التربهيّ 

ّوالسياراتّذواتّالقيسةّإلىّجسيعّأنذصةّالحياة".

ّ ّمػسػعة ّتكػيغUniversalisّوفي ّىي ّالفكخيّ ّ"التخبية ّالشػاحي ّفي ّوالجدجيّ الفخد ّوالدمػكيّ ة ةّة
ّدة.ةّمحجّ ةّعمسيّ السعمػمّوفقّخصّ ةّنقلّاإلندانّمغّالسجيػلّإلىّالتخبيةّعسميّ ّة..."ّإنّ واالجتساعيّ 

ّعجّ  ّسبيللمتخبية ّعمى ّمشيا ّنػرد ّعشيا، ّتتفخ ع يات ّتػج  ّالػششيّ ّة ّالتخبية ّالحرخ ّال ّالحكخ التخبيةّّوة،
ّة...ةّوالتخبيةّالسػاششيّ السجنيّ 

يخػّالجكتػرّنسخّاصخىا.ّعمىّالخغعّمغّذلظّشلّعتجاخّ إلىّّافيّشخكّالسدجّبيشياّنطخّ ّبعزيعويقعّ
فيّماّبيغّىحهّالتعابيخ.ّّاىشاكّحجودّ ّ،ّأنّ 22صّّةة المدرسة في التربية المهاطنيّ اليّ فعّ كتابوّّفخيحوّفي

ّ ّمعارف ّتقجيع ّىجفيا ّالسجني ة ّالفالتخبية ّتجعمإلى ّالتي ّوالسػاقف ّالقيع ّوإكدابو ّالسجني  ّمجتسعو ّحػل وّصالب
ّالسحميّ ّامذاركّ ّاجتساعيًّاّاعشرخّ  ّبيئتو ّشؤون ّالػششفي ّوالتخبية ّالتخبيةّيّ ة. ّمع ّكبيخ ّبذكل ّتتقاشع ّالتي ة

ّلكشّ  ّتخكّ السجني ة، ّالػششيّ يا ّالشػاحي ّعمى ّالػججانيّ د ّوواجباتوّة ّحقػقو ّحػل ّمعارف ّالصالب ّإكداب ّوعمى ة
ّاتّمعي شةّنحػّالػشغّكاالنتساءّإليوّوالػالءّلو...وسمػكيّ 

خّعمييساّلترلّإلىّقّ ياّالّتّ ةّلكشّ شيّ ةّوالتخبيةّالػشةّفتذتسلّعمىّالتخبيةّالسجنيّ اّالتخبيةّالسػاششيّ أمّ  ت ر 
ّدتعخضياّفيّىحهّالجراسة.نمعارفّوكفاياتّأخخػّ

ّالسػاششيّ  ّمفيػمي ّالجراسة ّىحه ّتتشاول ّكسا ّوالبيئة، ّالسػاششيّ تة ّالتخبية ّمبادغ ّوعشاصخىاّدتعخض ة
ّالبيئيّ  ّالتخبية ّوأىجاف ّوقيسيا، ّوأبعادىا ّمغ ّاستخجاميا ّالسفتخض ّواألدوات ّوالػسائل ّ"السػاشغّة ّتكػيغ أجل

ّث.فّوالسشتجّوالسدؤول"،ّيحتخمّالقػانيغّويحسيّبيئتوّمغّالتمػّ السثقّ 

ّبجّ  ّال ّالتخكيدّوىشا ّوالسؤسّ ّمغ ّوالسجرسة ّالجولة ّدور ّبيغّعمى ّالخبط ّومحاولة ّالفخد، ّتشسية ّفي دات
ّيساّمتالزمتانّوتمتقيانّفيّكثيخّمغّاألمػرّواألىجاف.ةّوالبيئةّألنّ السػاششيّ 

ّمغّتخبيةّمقرػدةّمحجّ  تيغّعمىنّىاتانّالتخبيتانّمبشيّ ولتكّػ ىجافّتذخفّدةّاألالػعيّوالثقافة،ّالّبج 

ّمغّمفاىيعّالتخبيةّمغّخاللياّتدويجّالصالبّ)السّػّعميياّالجولة،ّيتعّ  ةّمثلّمفيػمّةّوالبيئيّ السػاششيّ اشغ(ّالكثيخ 
ّوواجبات...ّحقػّقّ–ّاحتباسّحخارؼّ ّ–ثّتمػّ ّ–السذاركةّّ–السجتسعّّ–الػشغّ

ّالسؤسّ ّىشاك ّمغ ّأساسيّ العجيج ّبجور  ّتقػم ّالتي ّالسػاششيّ ّدات ّالتخبية ّوالبيئفي ّالعائمةّيّ ة ّمشيا ة
ّبالسدؤوليّ  ّمرغ خ( ّ)مجتسع ّالسجرسة ّوتشفخد ّشخريّ واألنجية... ّتشسية ّفي ّالكبخػ ّوتكػيشياّة ّالغج ّمػاشغ ة
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ةّالتيّتبجأّةّوالبيئةّفيّالسشاىجّالجراسيّ سػاششيّ وذلظّمغّخاللّتزسيغّمفاىيعّالّ،وتدويجهّالسعخفةّوالسيارات
ّيأتيّدورّالجولةّوالسجتسعّفيّاستكسالّعسميّ ىّالسخحمةّالجامعيّ خةّحتّ فيّمخاحلّمبكّ  ةّالتشسيةّأوّة.ّوبعجىا

ّة.عالمّوالحسالتّالتثقيفيّ خبيةّالسدتجامةّمغّخاللّوسائلّاإلالت

ّنياية ّفي ّباإلضافّىحهّنعخض ّالتػصيات ّبعس ّالستعمّ الجراسة ّاألنذصة ّمغ ّنساذج ّإلى ّبالتخبيةّة قة
ّفادةّمشيا.ةّالسسكغّاإلةّوالبيئيّ السػاششيّ 

I –  ّة وقيمهامبادئ المهاطني 

،ّبحيثّتسشحوّصفةّتوّكإندانّسياسيّ خحّالفخدّبفزمياّماىيّ ةّالتيّيتّ ةّالقانػنيّ ةّىيّ"الػضعيّ السػاششيّ 
التربية ".ّ)أنيذّالعكخه:ّاسيّ يةّالفرلّالدفيّآليّ ّاشّ معيّ ّاةّمغّشأنياّأنّتمقيّعمىّعاتقوّدورّ ةّأصميّ تذخيعيّ 

ّ(.19،ّصّةعمى المهاطنيّ 

ار(ّّةلممرطمحات التربهيّ  المعجم المهسهعيّ وجاءّفيّ ةّىيّالػضعّالسػاششةّأوّالسػاششيّ ّأنّ )فخيجّالشج 
دّالسػلػدّفيياّأوّأحجّالسػاشغّىػّساكغّالبالّبحقػقوّوواجباتوّكسػاشغ،ّو"أنّ ّاعّ الحؼّيكػنّفيوّالسخءّمتستّ 

ّبالتجشّ وّنالّجشديّ انّاألجانبّالسػلػدّفيّالخارجّولكشّ الدكّ  ّالتخبيةّالسػاششيّ ذ".ّوأمّ ةّالبالدّالججيجة ةّفييّا
ّتؤكّ  ّالتي ّاالجتساعيّ التخبية ّالدمػك ّتعميع ّوشخائقيا ّمشاىجيا ّفي ّالرالحّّبّ السدتحّ ّج ّالسػاشغ ن ّيكػ  الحؼ

ّلسخاعيّلسرالحيا".السشدجعّمعّقػانيغّالبالدّوا

ةّتجسعّبيغّشخفيغّأوّوىػّرابصةّقانػنيّ ّالعقد االجتماعيّ ّ)أنيذّالعكخهّراجع(ّةومغّمبادغّالسػاششيّ 
ذّفيّوالػاجب.ّفاألفخادّيكػنػنّجساعةّخاضعةّلشطامّمعي غ،ّوالفخدّعزػّمؤسّ ّأكثخّوتدتشجّإلىّمبجأّالحقّ 

ّيش ّوما ّالعقج ّىحا ّفي ّشخف ّفيػ ّوبالتالي ّالشطام ّىحا ّوالدمصةّمتج ّوسمصات. ّوواجبات ّحقػق ّمغ ّذلظ غ
نةّمغّالسػاششيغّلتكػنّتعبيخّ  ّ.عغّإرادتيعّوىحاّجػىخّالشطامّالجيسػقخاشيّ ّاالسكػ 

ّىػيّ االنتماء ّوإلى ّأرض ّوإلى ّجساعة ّإلى ّالفخد ّيشتسي ّعزػّ : ّاإلندان ّيجعل ّما ّوىحا فيّّفاعال ّّاة،

ّي ةّوعميوّواجباتّتجاهّوششو.عّبحقػقوّالسجنيتستّ ّاأؼّمػاششّ ّالكيانّالدياسيّ 

وّعزػّمذاركّ،ّإنّ اأوّعبجّ ّاة،ّفالسػاشغّليذّخادمّ ةّأبصلّمفيػمّالخعيّ مفيػمّالسػاششيّ ّ:ّإنّ المذاركة
ّبالذأنّالعامّ ّيّإبجاءّالخأؼّوىيّتتعّ عشفيّالسجتسعّالحؼّيشتسيّإليو.ّوالسذاركةّت ّعبخّاالنتخابّواالىتسام

ّالسذاركةّفيّالجفاعّعغّالػشغ.واحتخامّالقػانيغّوالتقي جّبياّّو

 قيم الهطنّية

السعاصخ،ّّةّقائعّعمىّمجسػعةّمغّالقيعّتجعموّمػضعّتقجيخّفيّالفكخّالدياسيّ مفيػمّالسػاششيّ ّإنّ 
ّنتكّ.ةّوالسداواةّوالسداعجةّواألخالقمغّىحهّالقيعّالحخيّ ّو ةّفيّبشاءّالسػاشغّووجػدهّةّركيدةّالدياسيّ الحخيّ ّػ 

ياّتعبيخّعغّالخأؼّضسغّقانػنّأوّنطامّيزبطّإنّ ّ،ةّمزبػشةحخيّ ّبلّتعشييّالفػضى،ّةّالّتعشالحخيّ ّلكغّ 
ّىػّالحؼّيقي جّنفدوّبالقانػنّالحؼّيختاره.ّيعتبخّالسػاشغّالحخّ V. Hugoّّة.ّالكاتبّالفخنديّ ىحهّالحخيّ 
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ّمبجأّالسداواةّألغىّالفخوقاتّبيغّاألفخاد.ّفالسػاششػنّمتداوونّأمامّالقّ:ّإنّ المداواة الشطخّّانػنّبغس 
ّعغّالمػنّوالجشذّوالعخقّوالجيغ...

ّالسجنيّ يحتّ  :المداعدة ّالسجتسع ّاجتساعيّ ّع ّسياسة ّالجولة ّمدتػّ عمى ّلمسػاششيغ ّتزسغ ّىادفة، ػّة
ضسانّالذيخػخةّومذاريعّالتشسيةّّ–ّيّ الزسانّالرحّ ّ–ّانيّ شخيقّالتعميعّالسجّ ّمغ،ّوذلظّامتػازنّ ّامعيذيًّّ

ّد ّوىشاك ّلسؤسّ السدتجامة... ّالسجنيّ ور ّالسجتسع ّالجسعيّ دات ّتقػم ّبحيث ّاإلندانيّ ، ّوالخيخيّ ات ّبتقجيعّة ة
ّ ّالسداعجات ّدّ إلى ّواأليتام. ّالعجدة ّالحذ ّّوور ّاألىميّ يؤسّ ّيّ اإلندانّىحا ّلمدالم ّويّ ّذ ّالسػاششيغ كدبّبيغ

ّظّواالنقدام.التفكّ ّضجّ ّالسجتسعّحرانةّ 

 المدنّية

ّالسػاشغّستك ةّوحسايةّالجولة،ّواالنرياعّلمقػانيغّوالقيامّبػاجباتوّالسجنيّ ّعشاصخّ غّالسجني ةّفيّاحتخام
ّ...ةّواالىتسامّبالشطامّالعامّ ؼّعمىّاألمالكّالعامّ ثّوعجمّالتعجّ البيئةّمغّالتمػّ 

 األخالق

ّىّاألخالقّفيّأصػلّالتعاشيّمعّاآلخخيغ،ّوبآدابّالدمػكّواالعتخافّبحقػقّاآلخخيغ.تتجمّ 

ّماّيجعمياّمػضّ،ةةّوعسالنيّ ةّمعخفيّ ةّىيّعسميّ السػاششيّ ّتشتجّأنّ اّوردّندمسّ ّإنصالق ا تخبػيًّاّّاػعّ "وىحا
ّ(58)العكخه،ّصّّ"ةّالحجيثةالحؼّتقػمّعميوّالجولةّالجيسقخاشيّ ّبالسذخوعّالدياسيّ ّاوثيقّ ّاارتباشّ ّمختبص ا

 أبعاد المهاطنّية

ّالبّ ّبعسّاألبعاد،ةّعمىّيقػمّمفيػمّالسػاششيّ  لّالسعخفةّركيدةّحيثّتسثّ ّالثقافيّ والبعجّّؼّ عجّالفكّخمشيا
ّالسػاشغّالحؼّتدعىّلتكػيشوّمؤسّ ةّفيّنػعيّ أساسيّ  ّتػفّ ّإنّ ّ.داتّالسجتسعة ّلبشاءّالسعخفة خّلمسػاشغّوسيمة

فيقػمّعمىّتفعيلّدورّالسػاشغّليتعايرّّاّالبعجّاالجتساعيّ أمّ ّ.الفكخّالشقجؼّ ّوّمياراتوّوكفاءاتو،ّمثلّالتحميل
ّلػشغّوالجفاعّعشو.ّوالبعجّالجيشيّ إلىّادّعمىّاالنتساءّوّيذجّ ،ّفإنّ قّبالبعجّالػششيّ ماّيتعمّ فيّ.ّّومعّاآلخخيغ

أؼّالسكانّالحؼّيعيرّفيوّالسػاشغ،ّّأوّالبيئيّ ّواألخالق.ّيبقىّالبعجّالجغخافيّ ّيقػمّعمىّتدويجّالسػاشغّالقيعّ 
ّةّ)حسالتّنطافة...(.البيئيّ ّويعسلّعمىّالسحافطةّعميوّوذلظّمغّخاللّالسذاركةّفيّاألنذصة

لسجتسعّةّلتعسيقّالذعػرّبالػاجبّتجاهّاةّمتػاصمةّومدتسخّ ياّعسميّ ة،ّإنّ ةّالتخبيةّالسػاششيّ ىشاّتكسغّأىسيّ 
ّبالسدؤوليّ ّوتجاهّالػشغ.ّىجفياّتكػيغ ،ّمجركّلحقػقوّوواجباتو،ّمتحل   ةّوممتدمّدورهّفيّالسجرسةّمػاشغّواع 

ّوفيّالسجتسعّفيساّبعج.

ّت ّالسػاششيّ ال ّالتخبية ّأىجاف ّتحق ق ّيجبّسجخّ بة ّبل ّوأرشيفيا، ّالجولة ّدستػر ّفي ّووضعيا ّكتابتيا د
ّعسميّ  ّإجخاءات ّإلى ّميجانيّ تخجستيا ّمؤسّ ة ّ)زيارة ّدة ّعسميا ّشبيعة ّلسعخفة ّالجولة ّالعجدةّّ–ات ّدار زيارة
ّ....(ندانيّ اإلّوالسشاشقّالفقيخةّلتشسيةّالحذ ّ



5 
 

 ةة في التربية المهاطنيّ دور المدرسة والمناهج التعميميّ 

اىساّياّتذتسلّعمييساّوتتخصّ إنّ ة،ّةّوالتخبيةّالسجنيّ ةّأشسلّوأوسعّمغّالتخبيةّالػششيّ التخبيةّالسػاششيّ ّإنّ 
والػاجباتّبلّتذتسلّّةّالػشغّومعخفةّالحقػّقةّالّتقترخّعمىّمحبّ عشاصخّأخخػ.ّفالتخبيةّالسػاششيّ ّعّ زلت

حراءات،ّوقيعّإةّوعمىّمياراتّالتحميلّوالشقجّوقخاءةّججاولّّوةّواقتراديّ ئيّ ةّوبيةّوجغخافيّ عمىّمعارفّتاريخيّ 
ّ،ّوالتدامح...ؼّ دّالعشرّخيمثلّالقبػلّباآلخخ،ّالسداواةّوعجمّالتسي

يياّمثلّالعائمة،ّووسائلّةّتشسّ داتّاجتساعيّ عمىّالسجرسة،ّبلّىشاكّمؤسّ ّاةّحكخّ ليدتّالتخبيةّالسػاششيّ 
ّلكغّيبقىّلمسجرسةّالجورّالسسيّ يّ داتّالجيشعالم،ّوالسؤسّ اإل ةّالتمسيحّوقجراتوّوتأىيموّدّفيّتشسيةّشخريّ ة...

ّنةّىادفة،ّبحيثّتةّتخبػيّ حدبّخصّ بةّوإكدابوّالكفاءاتّوالسياراتّالعمسيّ  ّأساسيًّاّاةّعشرخّ التخبيةّالسػاششيّ ّكػ ِّ
ّفييا.

ّّالعمػم،ّبلّتدتفيجّةّمغّمػادّ ةّعمىّمادّ الّتقترخّالتخبيةّالسػاششيّ  ةّأوّمادّ ّبكلّ ّمغّالسزسػنّالخاص 
اتّةّمعّالتخكيدّعمىّدورّمػاردّاالجتساعيّ غّشخيقّربصوّبعشرخّمغّعشاصخّالتخبيةّالسػاششيّ معمع،ّوذلظّ

ّ.(46-45نطخ:ّنسخّفخيحة،ّصّأع،ّةّ)لمتػسّ تياّاالجتساعيّ محتػاىاّوأىسيّ إلىّّنطخ ا

ّالعبخةّمغّالساضيّالتاريخ ّالساضيّوالحاضخّورؤيّ–: ّ–التخاثّّ–تاريخّالػشغّّ–ةّالسدتقبلّفيع
ّالحخبّوالدمع...ّ–ججادّنزاالتّاألّ–خيغّإنجازاتّالسفكّ ّ–حزاراتّالذعػبّ

ّ.يّ اخالتبج لّالسشّ–االقترادّّ–انّالدكّ ّ–ةّالسػاردّالصبيعيّ ّ–:ّشبيعةّالبمجّالجغرافيا

ّداتّالسجتسعّالسجنيّ مؤسّ ّ–لوّّةّالػشغّوالػالءمحبّ ّ–الحقػقّوالػاجباتّّ–:ّالقػانيغّالتربية المدنّية
ّاالنفتاح.ّ–حتخامّجسيعّالسعتقجاتّإّ–حتخامّاآلخخّإّ–التدامحّّ–الدمػكّّ–القيعّّ–

ّاألدب ّيشقل ّالعرخ، ّمخآة ّالدياسيّ ّإليشا: ّمجتسعو ّأخبار ّكتاباتو ّخالل ّمغ ّواالجتساعيّ األديب ّ،ةة
ّرواياتّنجيبّمحفػظ...(.)

ةّلالش العّعّلغاتّأجشبيّ تعمّ ّ–نقلّالتخاثّمغّجيلّإلىّآخخّّ–:ّوسيمةّالتػاصلّداخلّالسجتسعّالمغة
ّة.ندانيّ عمىّالحزارةّاإل

ّ)اتشسيةّّ–ةّ:ّلغةّعالسيّ الفّن والمهسيقى ّالتخاث...(.ّ–الفػلكمػرّّ–ةّألغانيّالػششيّ الذعػرّالػششي 

ّ.سميعّ...ّعقلّسميعّفيّجدعالعسلّالجساعيّ ّ–ةّروحّرياضيّ ّ–ّجدجؼّ ّ:ّنسػّ التربية البدنّية

ّالػقايةّمغّاألمخاض...ّ–ةّالشطافةّالعامّ ّ–ةّةّعمىّنطافةّالبيئةّوعمىّالسػاردّالصبيعيّ ط:ّالسحافالعمهم

ّ :الرياضّيات ّالسشصق ّّ–عمع ّالخصأ ّمغ ّالّ–الرح ّالبيانيّ اججقخاءة ّ)تزخّ ول ّماليّ ة ّعجدّّ–ّع زيادة
ّ(....انالدكّ 
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ّالسػادّ  ّتكػيغّّىحه ّويسكغّكلّ مثقّ ّومهاطنّإندانمجتسعةّىجفيا ّومدؤول، ّانصالقّ أّفّواع  مغّّاستاذ
اةّشخطّأنّيكػنّمدوّ فيّالتخبيةّالسػاششيّ ّةّأنّيقػمّبجورّىامّ توّالتعميسيّ مادّ  ّ.المعرفة والثقافةّد 

 ةالتربية البيئيّ 
وت عخفّّ(.11البيئةّىيّالسدكغّحيثّتتعايرّالكائشاتّالحي ةّوتتكاثخ،ّبسغّفيياّاإلندانّ)تيان،ّصّ

ّب ّتأثيخّ البيئة ّيؤث خ ّالحؼ ّالخارجي  ّالعالع ّمغ ّالقصاع ّذلظ ّأو ّاإلندان"، ّحػل ّمغ ّ"العالع فيّّامباشخّ ّاأن يا:
ّ.Unescoاإلندانّ

اشي ّسخيع  ا ّتراعج  ّاألخيخة ّالعقػد ّالبيئيّ ّجت ّالعالسيّ لمسذكالت ّالسدتػػ ّعمى ّالسدتّػّة ّعمى ّييغكسا

ّوالسحمّ ّالػششيّ  ّما ّالجوليّ ّكاني، ّاألوساط ّفي ّقمق ّالتخبػيّ ّةّ وخاص ّّةمرجر ّالسشاىجّلجػ ّوواضعي يغ
الكثيخّّحيغّبجأة"،ّالدبعيشي اتّ"عقجّالتخبيةّالبيئيّ ّكانتةّّوة.ّمغّىشاّجاءّالتخكيدّعمىّالتخبيةّالبيئيّ السجرسيّ 

ةّمؤتسخاتّحػلّالبيئةّقجتّعجّ ة.ّوقجّعّ ةّبشطسياّالتعميسيّ مغّالبمجانّببحلّالجيػدّلجمجّعشاصخّالتخبيةّالبيئيّ 
ةّةّوسيمةّأساسيّ التخبيةّالبيئيّ ّالحؼّأك جّأنّ ّو،1972ّعامّالياّفيّستػكيػلعّ،ّأىسّ Unescoسةّعايةّمشطّ تحتّّر

ّة.لسعالجةّالسذاكلّالبيئيّ 

ّبمغخاد ّتسّ 1975ّالعامّومؤتسخ ّالجوليّ ّت، ّالبخنامج ّعمى ّالسرادقة ّالبيئيّ ّفيو ّوضعتوّلمتخبية ّالحؼ ة
Unescoّحّأىجافّالتخبيةّوعّ ّمعّالست حجةّلمبيئة()بخنامجّاألّبالتعاونّمعّالبامبيئة خفّبسيثاقّبمغخادّالحؼّوض 

ّ.وغاياتياّةالبيئيّ 

 ةأهداف التربية البيئيّ  أهمّ 
ّببيئتوّومذكالتياّمجركّوميتعّ ّتكػيغّمػاشغ:ّعالسيّ ّ-

ّحّبالسعخفةّوالسياراتّوالسػاقفمدمّ ّ-

ّوالجساعيّ ّممتدمّالعسلّالفخدؼّ ّ-

ّكلّالبيئةمذاركّفيّإيجادّحمػلّلسذاّ-

 ةغايات التربية البيئيّ  أهمّ 
ّالػعي:ّمداعجةّالسػاشغّ)األفخاد(ّعمىّاكتدابّالػعيّإزاءّالبيئةّومذاكميا.ّ-

ّالسعخفة:ّإكدابّالسػاشغّ)األفخاد(ّمعخفةّواسعةّبالبيئةّومذكالتياّودورّاإلندانّفييا.ّ-

ّوالسذاعخّ- ّالقيع ّاكتداب ّعمى ّ)األفخاد( ّالسػاشغ ّمداعجة ّباالالػششيّ ّالسػاقف: ّبالبيئةّة ىتسام
ّ.والسذاركةّفيّصػنياّوالسحافطةّعمييا
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-ّّ ّالسذاركة: ّالبيئيّ ّلجػّةبالسدؤوليّ ّالحذ ّخمق ّالسذكالت ّإزاء ّالسشاسبالسػاشغ ّالعسل ّلزسان ّة
ّتمظّالسذكالت.ّحلّ بيجفّ

مشحّّيتغي خضعّةّككيانّقائعّبحاتوّحجيثّالعيجّفيّالعجيجّمغّالبمجان.ّأخحّالّػمرصمحّالتخبيةّالبيئيّ 
ّ آخخّوىػّّاة،ّوأخحتّبعجّ ةّباالىتسامّأكثخّفأكثخّبالسذكالتّالبيئيّ السشاىجّالسجرسيّ ّبجأتالدبعيشي اتّعشجما

ّ"التخبيةّمغّأجلّالبيئة".

ّةّمشياىشاكّتعخيفاتّعجيجةّلمتخبيةّالبيئيّ 

ّوبيأنّ ّ- ّبثقافتو ّاإلندان ّبعالقة ّالسختبصة ّوالسفاىيع ّوالسػاقف ّالقيع ّمعخفة ّالبيػفيديائيّ يا  ّةئتو
Biophysiqueّ ّّار(.وتػضيحياّ)فخيجّالشج

ةّلفيعّالعالقاتّالتيّةّإدراكّالقيعّوتػضيحّالسفاىيعّبغيةّتصػيخّالسياراتّوالسػاقفّالزخوريّ ياّعسميّ إنّ 

ّامّسمػكيّ ةّلشطحادّالقخاراتّالحاتيّ ياّمسارسةّاتّ .ّإنّ وتقجيخىاّتخبطّماّبيغّاإلندانّوثقافتوّومحيصوّالبيػفيديائيّ 
ّ(.1971ّUnescoةّالبيئةّ)قةّبشػعيّ بذأنّالقزاياّالستعمّ 

 ةالتربية في التربية البيئيّ  دور
ّتكػيغّفخدّمتكاملّومػاشغّمدؤولتشذئةّّوكمسةّتخبيةّتعشيّ مغّّتستجّ ىحهّالتخبيةّالتيّّ؛تشسيةّىجفيا

ياّنقلّالتخاثّمغّجيلّإلىّآخخ.ّإنّ ّ؛ةةّمدتسخّ ةّاجتساعيّ ياّعسميّ مػتّالفخدّألنّ ّعشجالسيجّإلىّالمحجّوالّتقفّ
ّباكخّ  ّالتخبيةّتبجأ ّرياّعسميّ ،ّإنّ معّاألشفالّوتدتسخّ ّاىحه محػرّالتخبيةّّيجورةّتخزعّلعػاملّالتغييخ.ّةّمتصػ 

ّالسػاشغّالسدوّ ّحػل ّروحعشجهّّوخمقتاىاّمشحّنعػمةّأضافخهّالسعخفةّالتيّتمقّ ّقػتدّالفخدّأؼّالسػاشغ،ّىحا
ّةّالصبيعةّوصػنّمػاردىاّ)أؼّاحتخامّالبيئةّوالسحافطةّعمييا(.ذسلّمحبّ ةّالتيّتالسػاششيّ 

ّفإنّ  ّىشا ّالبيئيّ ّمغ ّبعجّ التخبية ّأصبحت ّحلّ ّاة ّأبعاد ّالتمػّ ّمغ ّالبيئيّ مذكمة ّغخسياّّث ّخالل مغ
كخةّقّفنحقّ ّنحغأستاذّالبيئةّالذييخ:Leopoldّّيقػلّفيّىحاّاإلشارّاألفخاد.ّّوّفيّوججانةّبيئيّ الاتّألخالقيّ ل

ّأخالقيّ  ّنشطخ ّحيغ ّاألرض ّعمى ّالسحافطة ّة ّأنّ إلييا ّندتخجمّعمى ّأن ّيسكششا ّوبحلظ ّإليو، ّنشتسي ّمجتسع يا

ّ."واالحتخامّالحبّ ّعمىّاألرضّبصخيقةّتشعّ 

 ةدور المدرسة في التربية البيئيّ 

ّالجوليّ  ّالسؤتسخات ّأجسعت ّرعتيا ّالتي ّالستّ Unescoّة ّاألمع ّبخنامج ّمع ّعبالتعاون ّلمبيئة، ّأنّ حجة ّمى
ةّالحجيثةّبفمدفتياّدّالسشاىجّالتخبػيّ فيّخمقّالػعيّلقزاياّالبيئة.ّمغّىشاّضخورةّ"أنّتخكّ ّرياديًّاّالمتخبيةّدورّ 

ّاتّ  ّعمى ّمػقف ّالصبيعيّ ّيجابيّ إخاذ ّالبيئة ّعمى ّالسحافطة ّواالجتساعيّ تجاه ّكيفيّ ة ّوتجاه ّالسػاردّة ّاستعسال ة
ّ(.7صّّ،ة في لبنانالتربية البيئيّ :ّشعسوّةّمجروسة"ّ)جػرجةّبصخيقةّعقالنيّ الصبيعيّ 
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ّاإلشارّنخػّوجػبّأنّيكػنّلمسجرسةّدورّأساسيّ  ّالبيئيّ ّوضعّفيّفيّىحا ّوتشطيعّمشاىجّالتخبية ة،
ّالتجّر ّالتعميعّديّ يالعسل ّمخاحل ّجسيع ّيذسل ّأن ّاإلّثعّ ّ،عمى ّووسائل ّالسجتسع ّدور ّوالسشطّ يأتي ساتّعالم

ّة...البيئيّ 

ّالبي ّمعيّ ةّعمىّمادّ ئيّ الّتقترخّالتخبية ّفكلّ التعميسيّ ّشةّبلّتذسلّجسيعّالسػادّ ة فيّّمجر سّيدتصيعّة.
ةّرشاداتّتخبػيّ إةّالسحافطةّعمىّالبيئةّمغّخاللّأنّيثيخّانتباهّالتالمحةّإلىّأىسيّ ّيسيّ مالتعبػاجبوّوّأثشاءّقيام

ّبجّ إي اىاّعيعصيي ّال ّالسخبّ ّ. ّجسيع ّتعاون ّفيمغ ّعسميّ ّيغ ّإلنجاح ّبيشيع ّاما ّالبيئيّ ة ّحلّ لتخبية ّعمى ّالقائسة ّة
ةّعمعّةّالتخبيةّعمىّالبيئةّأستاذّمادّ أنّيجر سّمادّ ّثّالبيئة،ّوليذّمغّالزخورؼّ السذكالتّالتيّتػاجوّتمػّ 

ّقادرّّمخب ّ ّحياء،ّفكلّ األ ة،ّوقجّفخةّعغّالتخبيةّالبيئيّ اباالستعانةّبالسخاجعّالستّػ،ّىحاّالجوريؤد ؼّأنّعمىّواع 
سيغّووضعّالسشاىجّةّفيّمجالّتجريبّالسعمّ تػجيييّ السبادغّالخّمدمةّمغّالػثائقّالتيّتػفّ سUnescoّأصجرتّ

ّأنّ الجراسيّ  ّويبجو ّالبيئيّ ّة. ّمسّ التخبية ّأكثخ ّبالتأييج ّحطيت ّقج ّإشارّة ّفي ّممسػسة ّأنذصة ّإلى ّتخجست ا

ّةّومشاىجّالتعميع.داتّالتخبػيّ السؤسّ 

ّاستقرائيّ وتبيّ  ّدراسة ّّةغ ّبيا ّالتخبػيّ ّ(Unesco)قامت ّّأجخيتّةلمسشاىج 21ّّفي ّفيّدولة )معطسيا
ّ  قة.ّفيّحجودّضيّ ةّمغّمشاىجياّإالّ جرجّالتخبيةّالبيئيّ ةّىحهّالبمجانّلعّتّ لبيّ اغالبمجانّالشامية(ّأن 

 ةة والتربية البيئيّ العناصر المذتركة بين التربية المهاطنيّ 
ّالثقافة.ّ-
ّةّجساعي ة.عسميّ ّ-
ّةّفخدي ة.عسميّ ّ-
ّياّفيّالسشاىجّالسجرسي ة.تصبيقّ-
ّدورّالجولةّفيّتشسيتيا.ّ-
ّدورّالسجرسة.ّ-
ّدورّاألسخة.ّ-
ّ.السػاشغّ)بيئةّسميسة(ّمغّحقػّقّحقّ ّ-
ّنذاشاتّصف ي ةّوغيخّصف ي ة.ّ-
ّزياراتّورحالتّتثقيفي ة.ّ-
ّ.مػاشغّمتكاملّ-
ّمػاشغّمتست عّبالقيعّوبحدغّالدمػك.ّ-
ّتصبيقاتّعمسي ة.ّ-
ّ.صػر(ّ–قرزّّ–لّ)أفالمّستخجامّالػسائإّ-
مّ-  ك.ّػقيعّومػاقفّوس 



9 
 

 الخاتمة
ةّوالخحالتّالسيجانيّ ّغّشخيقّاستخجامّالكتابّالسجرسيّ مةّوتشسػانّةّوالتخبيةّالبيئيّ التخبيةّالسػاششيّ ّتتصػ ر

ّةّوالخخائط.ةّوالرػرّواألفالمّوالخسػمّالبيانيّ ةّالعسميّ والتصبيقاتّالعمسيّ 

ّالعمسيّ ّإنّ  ّّالتخصيط ّالعخبيّ الدميع ّعالسشا ّفي ّاألّمصمػب ّالبمجان ّفي ّمشو ّالسػاردّأكثخ ّألن  خخػ،
شوّتجميخّالجدءّاألكبخّمغّمعّالحؼّنتجّشاّتعخ ضتّلفتخةّشػيمةّمغّاالستغاللّغيخّالسشطّ انجالصبيعي ةّفيّبم

اة،ّوانقخاضّالكثيخّمغّأنػاعّالحالغاباتّوالسخاعيّالصبيعيّ  ّ.ض اممحّػّيػاناتّأوّانخفاضّعجدىاّانخفاض 

ّةدّمدتقبلّاألجيالّالسقبمة،ّلحاّفالسحافطةّعمىّالبيئةّمدؤوليّ يجّ تياّاستغاللّالبيئةّفيّالصخيقةّالتيّيتعّ ّو
رّعمىّبيئتو،ّفعميوّالدعيّإلىّالسحافطةّالجسيع.ّفعمىّالسػاشغّالتشب وّوإدراكّمخاشخّالتصػّ ّتقعّعمىّعاتق

ّا.بعةّلريانتيجّبالذخوطّالستّ عميياّواحتخامياّوالتقيّ 

ّبلّمغّخاللّجعموّعشرخ اّأساسيًّاالتمقيغّوالػععّّيبشىّمغّشخيقالسػاشغّالحؼّندعىّإلىّوجػدهّالّف
ّالعسميّ  ّالتخبػيّ في ّالرفّ ة ّغخفة ّمغ ّتبجأ ّالتي ّالسذاركة ّخالل ّمغ ّالسذاركةّّتشتقلّثعّ ّة ّىحه ّالسجتسع. إلى

ّتتصػّ  ّاالشّ مر ّشخيق ّاالجتساعيّ غ ّالقزايا ّعمى ّتتزسّ الع ّالتي ّة ّألنّ االجتساعيّ ّمػادّ شيا ّحػلّات ّتجور يا
ّةّفيّصمبّنذاطّالسػاشغّوسمػكوّوارتباشوّبػششو.اإلندانّونذاشاتو،ّوالتخبيةّالسػاششيّ 

ّبيئةّسميسة،ّسالمةّالبيئةّمغّسالمةّالسػاشغ.=ّّالسػشغ

 أهّم مبادئ األنذطة المتعّمقة بالتربية المهاطنّية والتربية البيئّية

 أبادر  أفهم  أكتذف
Je découvre – Je comprends – Je réagis 

مغّبيغّاألنذصةّالريفي ةّوالالصيفي ةّالتيّتشس يّمعخفةّالصالبّأىسي ةّالسػاششةّوالبيئة،ّاختخناّبعسّ
ّاألمثمة:ّ

ثّاليػاءّ ّالسحافطةّعمىّالغابات.ّ–السحافطةّعمىّالبيئةّالسحمي ةّّ–تمػ 

I –   ٕٓاء فٙ حٛبح اإلَغبٌ ٔانُجبد.: َؼّشف األٔالد ػهٗ أًّْٛخ انث الهىاءتلى 

س كًذخُخ ٚزقبػذ يُٓب  - ّٕ ّٙ ٔفًٕسا رّٕمح ثؼل يغجّجبد انزه َؼشك فًٕسا رؼجّش ػٍ انٕٓاء انُم

 أؽخبؿ ٚذّخٌُٕ. –أكٕاو لًُبيخ رحزشق  –انذخبٌ 

 رؼهٛك األٔالد ػهٗ انقٕس. -

س انٕٓاء: - ّٕ  َغأل األٔالد ػٍ اٜصبس انًزشرّجخ ػهٗ ره

 اإلفبثخ ثبأليشاك. 1
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 انمزاسح. 2

ّٕ كٛفّٛ  َُبلؼ يغ األٔالد   -    :س انٕٓاءخ انٕلبٚخ يٍ ره

   االثزؼبد ػٍ سائحخ انذخبٌ .1

2.  ًّ  بيخػذو حشق انم

 اإلكضبس يٍ صساػخ األؽغبس ألَّٓب رغبػذ ػهٗ رُمٛخ انٕٓاء. .3

 رٕٓئخ انًكبٌ .4

-  ّٙ ٔلطؼخ يضدٔعخ يٍ  َمٕو ثبخزجبس عشٚغ فٙ انقّف، ٚؾبسن فّٛ انغًٛغ. رحنٛش إَبء صعبع

 انؾبػ األثٛل.

 َؾؼم ٔسلخ فغٛشح َٔنؼٓب فٙ اإلَبء. -

ل يٍ  - ّٕ َغّطٙ اإلَبء ثمطؼخ انؾبػ، ٔٚالحع األٔالد ثؼذ فزشح رغّٛش نٌٕ لطؼخ انؾبػ انزٙ رزح

 األثٛل إنٗ انهٌٕ انذاكٍ.

ٌّ لطؼخ انؾبػ ْٙ انزٙ يُؼذ ان - ذخبٌ يٍ انخشٔط، فٛالحع األٔالد ػذو خشٔط انذخبٌ يٍ اإلَبء. إ

شؽَّحِ"  ًُ  .(Filtre)ْٔزا يب ٚؼشف "ثبن

انز٘ ٚغت أٌ رغزخذيّ انًقبَغ نٛجمٗ انٕٓاء َمًّٛب. ٔفٙ انُٓبٚخ  Filtreَؼّشف األٔالد ػهٗ ْذف . 1

س انٕٓاء. ّٕ  َطهت يٍ األٔالد يطبنؼخ ثؼل انكزت انًزؼهّمخ ثزه

صخ.إلزطبع انقٕس يٍ انًغاّلد انزٙ رؼجّش ػٍ انجٛئخ انُ. 2 ّٕ  ظٛفخ ٔانًه

 رحنٛش ثطبلزٍٛ يٍ انٕسق يشعٕو ػهًٛٓب ٔعّ هفم يجزغى ٔٔعّ هفم ػبثظ.. 3

ٚهقك األٔالد انقٕس انًؼجّشح ػٍ انجٛئخ انُظٛفخ ػهٗ ٔسلخ انٕعّ انًجزغى ٔػهٗ األخشٖ . 4

صخ. )أَظش:  ّٕ  "وحدة بيئتي" مىهج ريبض األطفبل ببلىطه العربي  انقٕس انًؼجّشح ػٍ انجٛئخ انًه

 إػذاد: عًٛشح ػجذ انؼبل(.

II – المحبفظت على البيئت المدوي ت 

ّ٘ انز٘ رؼٛؼ فّٛ يغًٕػخ يٍ  ّ٘ ٔاإلداس ّٙ ٔانزشثٕ ّٙ ٔاالعزًبػ ٚمقذ ثبنجٛئخ انًذَّٛخ انًحٛو انطجٛؼ

انغّكبٌ، ٔانؼاللبد انزُظًّٛٛخ انزٙ رشثو فًٛب ثُٛٓب. رمٕو ْزِ انؼاللبد ػهٗ يغًٕػخ يٍ انؼُبفش، يُٓب 

 ّ٘ ٌ يٍ ؽٕاسع انًذُٚخ ٔعّكبَٓب ٔكٛفّٛخ عؼم انحٛبح عٓهخ ٔرحذٚذ حشّٚخ انفشد رغبِ حشّٚخ اٜخشٍٚ. يبد ّٕ ، ٚزك

ّ٘ أ٘ انؼبهفخ انٕهُّٛخ انًذَّٛخ ٔإسادح انؼٛؼ انًؾزشن: فكّم اػزذاء ػهٗ انمبٌَٕ، ٔكّم إًْبل  ٔيُٓب يؼُٕ

ٌّ رؼهّى انًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ انًذَّٛخ ٚجذأ يغ نهجٛئخ انً بنحمٕق اإلَغبٌ، ٔيخبنفخ لٕاٍَٛ انغٛش ٚؼزجش ْذيً  ذَّٛخ. إ

انطفٕنخ. األْم فٙ انجٛذ ٔانًشثٌّٕ فٙ انًذسعخ، يضم انًحبفظخ ػهٗ َظبفخ انجٛذ ٔانًذسعخ ٔانؾبسع، ػذو 

يخبنفخ أَظًخ انغٛش، ػذو اعزخذاو يُجّٓبد انغّٛبساد إاّل نهنشٔسح، احزشاو انغٛشاٌ ٔحشّٚزٓى ٔساحزٓى، ػذو 

 ق انُبس فٙ انًُبعجبد.إهال

ـّ  ٚمغ ػهٗ ػبرك انًذسعخ ٔاألْم رؼشٚف انٕنذ ػهٗ انمٕاٍَٛ انؼبّيخ، يضم انحشّٚخ، ْزِ انحشّٚخ انزٙ َ

 ػهٛٓب انمبٌَٕ نكُّّ سعى نٓب حذٔدًا رُزٓٙ ػُذ حشّٚخ اٜخشٍٚ.
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ٌّ انزضاو األَظًخ ٚشّعخ فُٛب ػبداد انًحبفظخ ػهٗ حمٕق انغٛش. فؼهُٛب أٌ َطهت يٍ األٔالد انمٛبو  إ

 ثئعشاءاد ػًهّٛخ نزشعٛخ ْزِ انمٛى ٔانًٕالف:

 كٛفّٛخ انزؼبهٙ يغ انغٛشاٌ. -

 كٛفّٛخ انزقّشف فٙ انؾبسع: يغبػذح انؼغٕص ٔاألهفبل ْٔى ٚغزبصٌٔ انؾبسع. -

 إحزشاو انًهكّٛخ انخبّفخ )عهٕكّ فٙ انزؼبهٙ يغ أخٕرّ ٔيغ أصبس انًُضل...(. -

 ػذو لطغ األؽغبس(. –ػذو انؼجش ثأيالن انذٔنخ  –انًٕاهٍ انقبنح  إحزشاو انًهكّٛخ انؼبّيخ )عهٕن -

ب فٙ انزشثٛخ  أيٍ انٕعبئم انالصيخ نًُغ ْذو انجٛئخ انًذَّٛخ: ٔعبئم اإلػالو انزٙ رؤدّ٘ دٔسً  ْبيًّ

انًٕاهُّٛخ. ٔيٍ انًغزحغٍ دػٕح انزاليزح إنٗ إػذاد ٚبفطبد ٔيهقمبد رُزمذ انًؼزذٍٚ ػهٗ األسففخ 

ٔيخبنفٙ أَظًخ انغٛش. ٔرقٕٚش أفالو لقٛشح ٔػشمٓب ػهٗ انزهفضٌٕٚ ٔإؽشان األهفبل ٔانطاّلة  ٔانطشلبد

فٙ رُفٛزْب ٔحّش األْم ٔعًٛغ أفشاد انًغزًغ ػهٗ يؾبْذرٓب )يؾٓذ ػبئهخ رنشو انُبس فٙ انجشّٚخ إلػذاد 

 ًّ خ انًؾٓذ ركٌٕ ثبنزٓبو يغبحخ انطؼبو صّى رزشن انًكبٌ يًزهئًب ثبألكٛبط ٔانفشاغبد يٍ دٌٔ إخًبد انُبس، ٔرز

 يٍ انغبثخ...(.

ٔيٍ انُؾبهبد انقٛفّٛخ، ٔمغ ًَٕرط يقغّش نمبٌَٕ انغٛش ٚزذّسة ػهّٛ انزاليزح ْٔى ٚهؼجٌٕ. إلبيخ 

 ٕٚو َظبفخ ٔإؽشان انزاليزح فّٛ. ٔههت كزبثخ أٔ سعى نٕحبد رذػٕ نهًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ انًذَّٛخ.

ٕنذ ٔإؽجبع حبعبرّ الكزؾبف انؼبنى انًحٛو ثّ يٍ كبئُبد حّٛخ ْذف ْزِ األَؾطخ ركٍٕٚ ؽخقّٛخ ان

ٔظٕاْش هجٛؼّٛخ، ٔرؼشٚفّ ثبنًًبسعبد اإلٚغبثّٛخ نهًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ ٔيٕاسدْب، ٔانًًبسعبد انغهجّٛخ انًزهفخ 

 ٔانًذّيشح نهجٛئخ ٔيٕاسدْب. ْٔكزا رغبْى انزشثٛخ فٙ ركٍٕٚ ؽخقّٛخ اإلَغبٌ انًٕاهٍ انقذٚك نهجٛئخ.
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