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مشتخلص
ىدؼ البحث إيضاح العالقة بيف مفيكـ الكعي التربكم كالقيـ كاالستدامة التربكية،
كتحديد االتجاىات النظرية لمفيكمي الكعي كالقيـ كانعكاساتيا عمى مفيكـ االستدامة
التربكية ،لمتكصؿ إلى أسس فمسفة االستدامة التربكية المقترحة في مصر في ضكء مفيكمي
الكعي التربكم كالقيـ ،كاعتمد البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يستند إلى أسمكب
التحميؿ المفاىيمي كأسمكب يعنى بكشؼ طبيعة مفيكـ الكعي التربكم ،كعالقتو بمفيكمي
القيـ كاالستدامة ،كبخاصة تحميؿ االتجاىات النظرية لدراسة مفيكـ الكعي كالقيـ كانعكاساتيا
عمى مفيكـ االستدامة

كما اعتمد البحث عمى منيج التحميؿ الفمسفي بشقيو التحميؿ

كالتركيب ،التحميؿ الذم يتطمبو تفسير االتجاىات النظرية لمفيكـ الكعي التربكم ككيؼ
يتداخؿ مع مفيكـ القيـ كالكشؼ عف انعكاسات ذلؾ عمى مفيكـ االستدامة ،كمف ثـ تمثمت
أىمية البحث الحالي مف أىمية اليدؼ األساسي الذم يتناكلو ،كىك :أسس الفمسفة التربكية
المقترحة لالستدامة ،كىي األساس الذم تكضع عميو الخطط التعميمية التي تعبر عف
مستجدات المرحمة الراىنة كالمرحمة المقبمة كمتطمباتيا؛ سعيا لكضعيا بيف يدم صانعي
السياسة التعميمية كمتخذم الق اررات ،بما يساعد في بناء سياسة تعميمية جديدة عمى أسس
عممية سميمة لتحقيؽ االستدامة التربكية.
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A proposed philosophy of educational sustainability in light of
the concepts of educational awareness and values
Theoretical study
Extract
The aim of the research is to clarify the relationship between the
concept of educational awareness and the values and educational sustainability,
and to determine the theoretical directions for the concepts of awareness and
values and their implications for the concept of educational sustainability, to
reach the foundations of the philosophy of educational sustainability proposed
in Egypt in the light of the concepts of educational awareness and values, and
the research relied on the descriptive analytical approach that is based on a
method Conceptual analysis as a method concerned with uncovering the nature
of the concept of educational awareness, and its relationship to the concepts of
values and sustainability, especially the analysis of theoretical trends to study
the concept of awareness and values and their implications for the concept of
sustainability. The concept of values and revealing the implications of this on
the concept of sustainability, and then the importance of the current research
was of the importance of the primary goal that it addresses, namely: the
foundations of the proposed educational philosophy of sustainability, which is
the basis upon which educational plans are laid that reflect the developments of
the current stage and the next stage and its requirements; In an effort to put it in
the hands of educational policy makers and decision makers, to help build a
new educational policy on sound scientific foundations to achieve educational
sustainability.
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مكدمٕ
ثمة عالقة جدلية بيف المعرفة كالكعي كالكاقع ،كيحكـ ىذه العالقة كسيمة المعرفة
التي يدرؾ بيا اإلنساف األشياء ،كىذه المعرفة تخضع لمقيـ كمعاييرىا باعتبارىا كسائؿ تقييـ
تيدؼ الكصكؿ إلى حقيقية الكاقع (الكعي)؛ الذم يمثؿ بدكره نسقا مترابطا مف المعارؼ كالقيـ
التي تتكامؿ في العقؿ الفردم كالجمعي اجتماعيا كاقتصاديا كسياسيا كتربكيا كأخالقيا؛ كمف ثـ
فإف أخطر ما يمكف أف يستقر في العقؿ ىك االعتقاد بالصحة المطمقة كالدائمة لممعارؼ التي
يصؿ

إليو

الكعي؛

فالكاقع

بكؿ

مالبساتو

التاريخية

كالظرفية

يؤكد

الضركرة

اإلبستيمكلكجية(المعرفية) كاألكسيكلكجية(القيمية) التي تغير مف العالقة الذىنية بيف الفرد
كالمحيط الذم يعيش فيو كفقا لمتغير المستمر بحيث ال يككف الفرد تابعا ليذا التغير بؿ
مكجيا لو؛ ىذه العالقة تعكس أىمية كضركرة تحديد المفاىيـ كدكرىا في إعادة تشكيؿ الكاقع
كانعكاس الكاقع المشكؿ عمى المفاىيـ ،ككؿ ذلؾ داخؿ األطر المعرفية كالقيمية التي تمثؿ
التكجو الفكرم لمفرد كالمجتمع ،كىذا ما يفسر أىـ إشكاليات الكاقع التربكم ،كالتي تتمثؿ في
إف ىذا الكاقع ال يتشكؿ كفؽ فمسفة تربكية كاضحة المفاىيـ في كعي كذىف المشاركيف في
العممية التربكية ،كىذا ما يؤدم إلى الشتات كالتبايف ،كيؤدم إلى ضعؼ كضكح األىداؼ
كالخطط كضعؼ اتساقيا مع المتطمبات الحقيقية التي تشيد تسارعا متزايدا ،كبالتالي فدراسة
مفيكمي الكعي كالقيـ ىنا ال يقصد مف كراءىا الكصكؿ لتعميمات نظرية فحسب ،كانما أيضا
المساىمة في التكصؿ إلى الكيفية؛ ألف المفاىيـ دائمة الحركة في صيركرة ال تنقطع ،ىذه
الحركة ىي ما تضمف االستدامة.
كتمثؿ القيـ أحد أىـ مباحث الفمسفة العامة ،حيث ييتـ ىذا المبحث بدراسة
المنظكمة القيمية بمضامينيا كمعارفيا كاتجاىاتيا ،اعتمادا عمى معايير المثؿ العميا في ضكء
ارتباطيا بالعمـ كخصائص التفكير العممي؛ باعتبار أف المعرفة العممية قيمة في ذاتيا ييدفيا
النشاط اإلنساني؛ لككنيا المؤسس كالمكجو لتحديد ما ىك مفيد كصحيح مف غيره ،كمف ثـ ال
تنفصؿ المعرفة عف القيـ كركيزة مف الركائز التي يقكـ عمييا الكعي التربكم في كافة
المجتمعات؛ فالقيمة األخالقية ىي القيمة التي يجب أف ترسخيا التربية في الكعي الفردم
كالجمعي مف خالؿ المعرفة بقيمة الفعؿ فيما يتضمنو مف خيرية تتطمب المطابقة بيف الفعؿ
كمعياره القيمي؛ ككمما كانت ىذه المطابقة صحيحة كمما ارتقت قيمة الفعؿ كصح الكعي ،مع
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التأكيد عمى أف ىذا الكعي يتأثر بالكسائؿ الجديدة التي تنمييا التربية كتتاح لمفرد في حياتو
العممية لمساعدتو عمى اكتساب المزيد مف المعارؼ التي تسمح لو بتنمية قدراتو المختمفة
كتصحيح تصكراتو كعاداتو كسمككياتو الخاطئة ،كتجعمو بالتالي يتقدـ نحك األفضؿ باستمرار
في حالة مراجعتيا في ضكء المعايير المعرفية كالقيمية التي يثبت صحتيا ،كذلؾ ما يساعد
عمى كقاية الذىف مف حدكث الجمكد المعرفي كالفكرم كجعؿ الذىف عمى استعداد دائـ
لتمحيص المعارؼ كالتصكرات التي يتكصؿ إلييا ،كالعمؿ عمى إعادة تصحيحيا كبالتالي
تصحيح الكعي باستمرار كاستدامتو.
لكف قابمية التغير كالتصحيح التي يجب أف يتضمنيا الكعي التربكم ال تنفي إمكانية
استقرار األفكار كالتصكرات المعبرة عف الحقائؽ البدييية ،غير أف ىذا االستقرار يظؿ مرتبطا
بعقؿ التطكر ،كعمميات التمحيص كالتصحيح المستمرة؛ فالفكرة األساسية تكمف في ارتباط نمك
الكعي التربكم بحرك ة التطكر ،بيدؼ تنمية مدارؾ اإلنساف كتمكينو مف االرتقاء كالتقدـ
المستمر نحك األفضؿ ،كىذا ما يتفؽ مع المفيكـ الذم تقصده الدراسة الحالية لالستدامة
باعتبارىا مشركعان إنسانيا فكريان حضاريا كقيميا مستم ار ،يسيـ في تغيير أىداؼ التربية في

الحفاظ عمى األكضاع كثباتيا ،إلى أىداؼ تربكية تطكيرية تتحقؽ مف خالؿ المتعمميف في

مجتمعيـ؛ بحيث ال تصبح التربية جياز ايديكلكجي يجعؿ الكعي أسي ار لأليدلكجيا؛ كذلؾ
انطالقا مف أف قكة األفكار كالتصكرات ال تكمف في ذاتيا بقدر ما تكمف في حاممييا(أكليدكؼ،
ٕ ،ٜٔٛصٖٖ) ؛ كىذا ما يتطمب عممية تغيير مجتمعي ألنظمة الفكر كالتأثير كالتكاصؿ؛
بحيث يعمؿ الكعي التربكم عمى إعادة تنظيـ العالقات بيف مؤسسات كأفراد المجتمع كفقا
لمقيـ كالمعايير االجتماعية المتجددة كالتصكرات كالمفاىيـ التطكرية التي تتبمكر نتيجة
عمميات التفاعؿ المجتمعي؛ كىذا يشترط أال تخضع التربية لتناقضات كصراعات تعكس رؤل
متناقضة كتنأل عف المكضكعية كالمعايير األخالقية ،حيث تككف التربية ىنا سببا في تككيف
كعي زائؼ (عبد المعطي ،دت ،ص)ٜٔ؛ ىذا الكعي الزائؼ ال يمكف يحدث معو تغيير كال
استدامة؛ ألف االستدامة ال تحدث إال كفؽ فمسفة تربكية كاضحة المعالـ تعكس حقيقة
االحداث كاألىداؼ كالمفاىيـ في عالقتيا بالتحكالت كالتغيرات ،كىذا ما تؤكده عدة دراسات؛
حيث تكضح إحدل الدراسات( )Incekara , 2011, pp21 - 27أىمية الكعي لمطالب
بمفيكـ التنمية المستدامة لمستقبميـ ،حيث أبدكا استعدادىـ لممشاركة في أم نشاط يعزز
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التنمية المستدامة ،كأف ىناؾ حاجة ماسة لدراسة العالقات بيف النظرية كالتطبيؽ لمعرفة ما
إذا كانت المدارس تقدـ تعميمان كافيان كمرتبطان بالبيئة كالتنمية المستدامة.

كتكضح دراسة أخرل (محمد ،ٕٓٔٓ ،ص -ص ٔ )ٔٚ٘-أىمية الدكر الذم يقكـ

بو المعمـ لتنمية بعض قيـ التنمية المستدامة لدم الطالب ،حيث أكضحت ضركرة إسياـ
أعضاء ىيئة التدريس في تنمية بعض القيـ البيئية كبعض القيـ االجتماعية لمتنمية
كالمستدامة ،كأكدت دراسة أخرل () Stephens, J.C.etal.(2008), Pp 317 - 338
أىمية تعزيز االىتماـ بإمكانيات مؤسسات التعميـ في كؿ مكاف مف العالـ – في مختمؼ
الثقافات كالبيئات – باعتبارىا أدكات لمتحكؿ نحك االستدامة ،فالمجتمع يكاجو تحديات عاجمة
مثؿ ندرة المكارد ،كتزايد التمييز كالظمـ.
كأكضحت دراسة أخرل( ) Muijen, (2004) Pp. 21 - 32كيفية دمج األبعاد
الفمسفية كاألخالقية المرتبطة بالتنمية المستدامة في المناىج الجامعية ،مف خالؿ الديناميات
التنظيمية كعمميات التعمـ المتضمنة في تعميـ القيـ ،الطالب في حاجة لتفيـ منزلة كمكانة
القيـ كشيء مختمؼ عف الحقائؽ العممية التجريبية التي يدرسكنيا بالجامعة ،كلمقيـ أىمية
كبيرة في تحقيؽ التنمية المستدامة ،كمف ثـ أكد تقرير اليكنسكك (اليكنسكك :إعادة التفكير
في التربية كالتعميـ ،ٕٓٔ٘ ،صٔٔ) أىمية دكر التربية في تحقيؽ الكعي بقيـ االستدامة
تصكرات
كتحقيقيا ،كأنو يجب عمى التربية أف تجد السبؿ لمكاجية التحديات ،مراعي نة تعدد
ّ

العالـ ،كاألنظمة المعرفية المغايرة ،كمراعية أيضان التخكـ الجديدة التي كصؿ إلييا العمـ
تطكر في التكنكلكجيا الرقمية،
كالتكنكلكجيا ،مثؿ ما أُحرز مف تقدـ في عمكـ األعصاب ،كمف ّ
ماسة في ىذه
كأف النظر مف جديد في مقاصد التربية كالتعميـ ،كفي تنظيـ التعمّـ ،ىك حاجة ّ

األياـ أكثر مف أم كقت.

مشكلٕ البخح َتشاؤالتٌ:
يشير التقرير العالمي لرصد التعميـ أنو بمقدكر التعميـ أف يقكـ بدكر رئيس في
التحكؿ المطمكب إلى مجتمعات أكثر استدامة؛ فالتعميـ يصكغ القيـ ككجيات النظر ،كيساىـ
أيضان في تنمية كتطكير الميارات كالمفاىيـ كاألدكات التي يمكف أف تستخدـ في خفض أك

إيقاؼ الممارسات غير المستدامة (.التقرير العالمي لرصد التعميـ ( ،)ٕٓٔٙص )ٚمما يبرز

ضركرة الكعي التربكم كالقيـ؛ بينما أشارت دراسات متعددة (البكىي ،ٜٜٕٔ ،ص-ص
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( ،)ٔٓٚ -ٚٚمدبكلي ،ٜٜٔ٘ ،ص-ص ( ،)٘ٚ -ٗٚسككلكس ،ك مالكتيدم،ٕٓٓٙ ،
ص٘ٔ)( ،السكرطي ،ٕٜٓٓ ،ص ص ٓ( ،)ٖٔٓ – ٜالبحرم،ٕٖٓٔ ،ص-ص -ٖٜٗ
)ٗٗٛإلى عدد مف مظاىر قصكر الكعي عامة كالتربكم خاصة؛ نتيجة حدكث القطيعة
المعرفية داخؿ بنية العقؿ الجمعي؛ ىذه القطيعة نتيجة تأثر كيانات العقؿ الجمعي بالمعارؼ
كالمعمكمات كطبيعة االعتقادات التي ارتبط كجكدىا كتالحقيا بالظركؼ االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية المحيطة؛ حيث يحدث التفاعؿ بيف تمؾ الظركؼ كالذىنيات
فتتغير أكزاف كمكاقع كاتجاىات الكيانات الفكرية "االعتقادات" كاألفكار العامة كالعممية ،كينتج
عنيا تأثيرات متعددة ،تنعكس في مختمؼ أشكاؿ التعبير كالسمكؾ ،كىذا ما يكضح كيؼ يمكف
أف تككف التربية كمؤسساتيا ،مصد ار لقيـ متناقضة تؤدم لظيكر العديد مف التشكىات
السمككية نتيجة الكعي المضطرب ،الذم فرضتو القيـ المادية السطحية المضطربة كنزعت مف
األفراد قيميـ الجماعية كاألخالقية ،كمع حدكث ذلؾ كالكصكؿ ليذا الكضع يصبح مف غير
المجدم االعتماد عمى تربية القيـ كشعارات ككممات تحفظ دكف حدكث كعي حقيقي كتطبيؽ
سميـ.
كفي نطاؽ الطرح السابؽ يتضح أف مفيكـ الكعي التربكم في ذاتو يعد مفيكما
إشكاليا مركبا يشمؿ البحث فيو البحث في نظرية المعرفة كنظرية القيـ كدراسة الكاقع
المجتمعي فضال عما تشتمؿ عميو دراسات ىذه المفاىيـ عمى العديد مف التحميالت
كاالستنتاجات طبقا لمنطمقاتيا كاتجاىاتيا؛ كلذلؾ فالدراسة الحالية تنطمؽ مف محاكلة تخطي
التربية لما يقكضيا كيقؼ عائقا ليككف ليا التأثير عمى صحة كاستدامة الكعي ،كما يتطمبو
ذلؾ مف محاكلة اإللماـ بما يحرؾ الفرد عمى المستكل الكجداني كالعقمي نحك التطكر
كاالستدامة ،كمف ثـ فيـ كتفسير العقؿ كالضمير الجمعي ،مما يسيـ في فيـ الفرص
كالتيديدات أماـ المجتمع ،بحيث يككف لدل المخططيف فمسفة تربكية كاضحة لمتغيير
كاالستدامة ،كبالتالي تتركز الدراسة الحالية في بحث كتحميؿ مفيكمي الكعي كالقيـ كمفاىيـ
تأسيسية لفمسفة التربية لالستدامة
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كمف ثـ تتمثؿ تساؤالت البحث في التساؤالت اآلتية:
ٔ .ما العالقة بيف مفيكـ الكعي التربكم كالقيـ كاالستدامة التربكية؟
ٕ .ما االتجاىات النظرية لدراسة مفيكـ الكعي كالقيـ كانعكاساتيا عمى مفيكـ االستدامة
التربكية؟
ٖ .ما أسس فمسفة االستدامة التربكية المقترحة في مصر في ضكء مفيكمي الكعي التربكم
كالقيـ؟

أيداف البخح:
في ضكء مشكمة كتساؤالت البحث يمكف تحديد أىدافو فيما يمي:
ٔ .إيضاح العالقة بيف مفيكـ الكعي التربكم كالقيـ كاالستدامة التربكية.
ٕ .تحديد االتجاىات النظرية لمفيكمي الكعي كالقيـ كانعكاساتيا عمى مفيكـ االستدامة
التربكية.
ٖ .التكصؿ إلى أسس فمسفة االستدامة التربكية المقترحة في مصر في ضكء مفيكمي
الكعي التربكم كالقيـ.

مهًج البخح:
يعتمد البحث الحالي عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يسػتند إلػى أسػمكب التحميػؿ
المفػػاىيمي كأسػػػمكب يعنػػػى بكشػػؼ طبيعػػػة مفيػػػكـ الػػػكعي التربػػكم ،كعالقتػػػو بمفيػػػكمي القػػػيـ
كاالستدامة ،كبخاصة تحميؿ االتجاىات النظرية لدراسة مفيػكـ الػكعي كالقػيـ كانعكاسػاتيا عمػى
مفيػػكـ االسػػتدامة كمػػا يعتمػػد البحػػث عمػػى مػػنيج التحميػػؿ الفمسػػفي بشػػقيو التحميػػؿ كالتركيػػب،
التحميػؿ الػػذم يتطمبػػو تفسػػير االتجاىػػات النظريػػة لمفيػػكـ الػػكعي التربػػكم ككيػػؼ يتػػداخؿ مػػع
مفيكـ القيـ كالكشػؼ عػف انعكاسػات ذلػؾ عمػى مفيػكـ االسػتدامة ،ككػذلؾ لمكشػؼ عػف األبعػاد
التربكيػػػة لالسػػػتدامة (المعرفػػػي ،الثقػػػافي) فػػػي ضػػػكء تحميػػػؿ مفيػػػكمي الػػػكعي التربػػػكم كالقػػػيـ
باعتبارىا مقدمات لتركيب البنية الفكرية ألسس فمسفة االستدامة التربكية

أيمّٕ البخح:
تنبثؽ أىمية البحث الحالي مف أىمية اليدؼ األساسي الذم يتناكلو ،كىك :أسس
الفمسفة التربكية المقترحة لالستدامة ،كىي األساس الذم تكضع عميو الخطط التعميمية التي
تعبر عف مستجدات المرحمة الراىنة كالمرحمة المقبمة كمتطمباتيا؛ سعيا لكضعيا بيف يدم
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صانعي السياسة التعميمية كمتخذم الق اررات ،بما يساعد في بناء سياسة تعميمية جديدة عمى
أسس عممية سميمة لتحقيؽ االستدامة التربكية.
كتبدك أىمية البحث أيضا مف خالؿ القيمة النظرية التي يقدميا ،فيما يتعمؽ بكضع
إطار مفاىيمي خاص لمفيكمي الكعي كالقيـ كعالقتيما باالستدامة في المجتمع المصرم،
يضاؼ إلى ذلؾ ،القيمة التطبيقية لمبحث ،مف خالؿ السياسات كالتطبيقات التربكية لتحقيؽ
االستدامة في ضكء الفمسفة المقترحة ،كتتأكد القيمة التطبيقية لمبحث أيضا مف تعدُّد
المستفيديف منو ،مثؿ :كزارة التربية كالتعميـ ،كالقائميف عمى تطكير التعميـ قبؿ الجامعي،
كمخططي التعميـ  ،كأعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ كالباحثيف كطالب الدراسات العميا
بكميات التربية كمعاىد كمراكز البحكث التربكية ،كالميتميف بقضايا التعميـ كاالستدامة.

خطُات الشري يف البخح:
لتحقيؽ أىداؼ البحث ،كاإلجابة عف تساؤالتو يسير البحث كفقا لمخطكات اآلتية:
أكال :إيضاح العالقة بيف مفيكـ الكعي التربكم كالقيـ كاالستدامة مف خالؿ:
ٔ .اإللماـ بمفيكـ الكعي كأنكاعو كصكال لمفيكـ الكعي التربكم
ٕ .اإللماـ بمفيكمي القيمة كاالستدامة كمالمحيا المشتركة مع الكعي التربكم
ثانيا :تحميؿ مفاىيـ الكعي التربكم كالقيـ في االتجاىات النظرية
ثالثا :األبعاد المجتمعية لمقيـ كالكعي كاالستدامة في مصر
رابعا :أسس فمسفة المقترحة لالستدامة التربكية في ضكء مفيكمي الكعي التربكم كالقيـ

مصطلخات الدراسٕ:
يمكف إيضاح المصطمحات األساسية لمبحث فيما يمي:

التعرِف اإلجرائْ للُعْ الرتبُٓ:
الكعي التربكم ىك جممة المفاىيـ كاألفكار كالقناعات كاالتجاىات التي يحمميا األفراد
كالتي تتشكؿ لدييـ بكاسطة عكامؿ مختمفة ،كتجعميـ يتفاعمكف مع قضايا مجتمعيـ المختمفة
بالتقييـ كاعطاء الحمكؿ كالمشاركة في خطط التطكير كاإلصالح كاالستدامة؛ كليذا يختمؼ
الكعي التربكم مف مجتمع آلخر باختالؼ المفاىيـ المييمنة عمى أفراده كطبيعة فيميـ لتمؾ
المفاىيـ ذات الصمة بحاضرىـ كمستقبميـ كقيميـ العميا مف أجؿ تغيير المجتمع عمى جميع
المستكيات ،كتحقيؽ تحرر القدرات ،كالتكفيؽ بيف العقؿ النظرم كالعقؿ العممي.
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كبذلؾ يشتمؿ الكعي عمى العناصر األتية:
-

مجمكع المفاىيـ كالقيـ كاألفكار الراسخة في عقكؿ األفراد.

-

تفسيرات األفراد الناتجة عف تفاعميـ مع األحداث كالقضايا المحيطة بيـ كفؽ الصكرة
الذىنية التي تشكمت لدييـ مف خالؿ مجمكع المفاىيـ كالقيـ كاألفكار الراسخة في
عقكليـ.

التعرِف اإلجرائْ لالستدامٕ الرتبُِٕ:
تمثػػؿ االسػػتدامة نمػػكذج لمتفكيػػر حػػكؿ المسػػتقبؿ الػػذم يضػػع فػػي الحسػػباف االعتبػػارات
البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية في إطار السػعي لمتنميػة كتحسػيف جػكدة الحيػاة ،كلػذلؾ يمكػف
تعريػػؼ االسػػتدامة بأنيػػا :تزكيػػد األجيػػاؿ القادمػػة بقػػدر مػػف الفػػرص يماثػػؿ أك أكثػػر ممػػا قػػد تػػـ
تزكيد األجيػاؿ الحاليػة بػو ،كىػذا التعريػؼ يجعػؿ االسػتدامة عمميػة تتعمػؽ بػالحؽ فػي الحصػكؿ
عمػػى الفػػرص المسػػتدامة باإلضػػافة إلػػى ككنيػػا متعمقػػة بػػإدارة المػكارد ممػػا يعطييػػا بعػػدا إنسػػانيا
كاضحا(منتدل أفريقيا اإلقميمي لمتنمية المستدامةٕٓٔٙ ،ـ).
كمف ثـ يمكف تعريؼ االسػتدامة التربكيػة إجرائيػا :بإنيػا نمػكذج معرفػي لتكجيػو ميمػات التعمػيـ
لتكليد المعرفة الحية التي تحمؿ قػيـ متجػددة كمنافسػة مػف خػالؿ بنيػة تربكيػة تمكػف اإلنسػاف
مف قراءة كاقعو كتحميػؿ متغيراتػو كتكقػع مسػتقبمو كالحكمػة فػي التعامػؿ معػو برؤيػة استشػرافية
تحػػدد مكاجياتػػو مػػع مكجػػات التغيػػر  ،كالتأكيػػد عمػػى اسػػتيداؼ متطمبػػات تفعيػػؿ التنميػػة بكػػؿ
أشػػػػػكاليا ،كالعمػػػػػؿ عمػػػػػى تعزيػػػػػز اسػػػػػتمرارىا مػػػػػف خػػػػػالؿ تفعيػػػػػؿ ثالثيػػػػػة (الػػػػػكعي /القػػػػػيـ -
المعرفة/االبتكار -التنمية /االستدامة).

أَال :العالقٕ بني مفًُم الُعْ الرتبُٓ َالكّم،
كيتـ ذلؾ مف خالؿ:

 .1اإلملام مبفًُم الُعْ َأنُاعٌ َصُال ملفًُم الُعْ الرتبُٓ
يعتبػػر الػػكعي مفيػػكـ أك ظػػاىرة تتشػػكؿ كتتحػػدد فػػي ضػػكء العديػػد مػػف العكامػػؿ االجتماعيػػة
كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية كالنفسية ،كمف ثـ تػـ تعرفيػو فػي قػامكس عمػـ االجتمػاع بأنػو
"اتجاه عقمي انعكاسي ،يمكف الفرد مف الكعي بذاتو كمف البيئة المحيطػة بػو ،بػدرجات متفاكتػة
مف الكضكح كالتعقيػد (غيػث ،ٜٜٔٚ ،ص  ،)ٛٛكيعػرؼ أيضػا بأنػو "إدراؾ النػاس كتصػكراتيـ
لمعالـ المحيط بيػـ بمػا يشػتمؿ عميػو مػف عالقػات بالطبيعػة ،كباإلنسػاف ،كباألفكػار ،كىػك إدراؾ
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كتصػػػكر يتحػػػدد بحالػػػة بنائيػػػة تاريخيػػػة لمجتمػػػع معػػػيف ،بمعنػػػى أف لمػػػكعي طابعػػػو التػػػاريخي
البنائي(عبد المعطي،د.ت ،ص ،ص ٘ٔ)ٔٙ ،
كيرتبط كعي الفرد بالعالـ مف خالؿ تكسط الحكاس باعتبارىا الكسيمة التي يتـ مف خالليا
بناء التكجيات ،كالتقييـ العممي لالحتياجات؛ كلذا فالكعي يبدأ باالنتباه كاستيعاب الظكاىر
المتصكرة أك التي يتـ تجربتيا ،كىذا ما يمثؿ القدرة عمى الكعي التي تسمح لمبشر تدريجيان
بالتأقمـ مع الكاقع الخارجي كالتكيؼ معو باعتباره كسيمة لتحقيؽ أىدافيـ( Scott,

 ،)2011,P.219.كيمكف تحديد مراحؿ الكعي فيما يمي (أكليدكؼ ،ٜٕٔٛ ،ص :)٘ٛ
تمؽ ألمر خارجي يتـ كضعو في الذىف كمعمكمة ترجع ليا الذاكرة
أ االنتباه :كىك عبارة عف ٍّ
عند االحتياج لتتشكؿ فيو ضمف منظكمة البنيات النفسية كالشعكرية.
ب التقدير :كتتمثؿ في عممية تصنيؼ كحفظ لممدركات التي استقبميا طبقا لنكعيتيا كدرجة
أىميتيا .
ج اإلدراؾ :كتتمثؿ في حدكث عممية حيازة تفاعمية بيف الفرد كما استقبمو ،بحيث يتـ مشاركة
ذلؾ في تش ّكؿ اليكية المعرفية.

د التفقو كالتكليد المعرفي :بعد اإلدراؾ يأخذ الكاعي بتكليد المعرفة انطالقنا مف معطيات أدركيا
كمف خصكصيات -إمكاناتو الذىنية كالنفسية ،فتككف النتائج المرتبطة بمنطمؽ معمكمتو
أك معارفو .بؿ إنو يستخدميا في الكشؼ عف أمكر جديدة ،قد يأخذ البعض منيا طابع
التغيير في شكؿ المعرفة أك مضمكنيا كخمؽ بيئة جديدة.
ق االعتقاد كالعمؿ :تككف المعتقدات ،كما ينعكس عمى طبيعة المسمؾ العممي بخياراتو
كالتزاماتو كارادة صنع الحدث كالفعؿ كصكال لإلبداع ،كىنا يتضح كيؼ يرتبط اإلبداع
بالكعي كالممارسة ،حيث أف الكعي متمثال في العمـ يسبؽ اإلبداع؛ كغاية اإلبداع تتمثؿ
في الربط بيف النظرم كالعممي كغاية العمـ تتمثؿ في التكصؿ لمحقائؽ كالقكانيف التي تفيد
في إحداث ىذا الربط ،كمف ثـ فاإلبداع ىك انعكاس يعبر عف كعي اإلنساف بالمعارؼ
كرغبتو في إعادة إنتاج الكاقع بصكرة أفضؿ مما ىي عميو ،كذلؾ ما يحكؿ مكقؼ
اإلنساف تجاه األشياء مف االنفعاؿ إلى الفعؿ كيؤدم إلى تغير الكجكد الفردم
كاالجتماعي كلذلؾ أكد ماركس عمى أف الكعي يتصؼ بخاصية االستقاللية النسبية في
تطكره؛ فالكعي قد يتخمؼ عف تطكر الكجكد االجتماعي أك قد يسبقو كتتضح االستقاللية
- ٖٖ٘ -

فلسفة مقرتحة لالستدامة الرتبوية يف ضوء مفهومي الوعي الرتبوي .......................................................

النسبية لمكعي في استمرارية التطكر؛ فالكعي ليس في عالقة سمبية مع الكجكد كلكنو
يؤثر تأثي ارن إيجابيان عمى الكجكد (سمير ،ٕٓٓٙ،ص،ص )ٜٔٓ ،ٜٔٛ

كيتضمف الكعي أفكار كمعتقدات كاتجاىات كتصكرات تتمايز مف حيث مجاالتيا

كمحتكاىا ،كىك ما يتمثؿ في عدة أشكاؿ لمكعي ،منيا :الكعي السياسي ،كالكعي الحقكقي،
كالكعي االقتصادم ،كالكعي الثقافي ،كالكعي الديني ،كسيتـ تناكؿ الكعي المجتمعي كالكعي
الثقافي كالكعي العقدم كالكعي الحقكقي بإيجاز الرتباطيا بالجانب التربكم ،عمى النحك
التالي:

 .2الُعْ اجملتمعْ:
كيتمثؿ في ":إدراؾ ككننا جزءان مف مجتمع مترابط " ،كىنا يشير الكعي إلى مستكل

كاضح مف اإلدراؾ لدل الفرد بككنو جزءان مف كؿ أكبر كيعي فيو كيؼ يتأثر باآلخريف ،ككذلؾ
كيؼ يمكف أف تؤثر أفعالو في اآلخريف ،كيمكف التفرقة بيف عدة مستكيات لمكعى االجتماعي؛

المستكل الضيؽ ،كىك ما يتميز بنقص كاضح في كعى األفراد بارتباطيـ باآلخريف ،كالى أم
مدل يؤثركف أك يتأثركف باآلخريف ،أما في المستكل األكثر اتساعان مف الكعي ،يصبح الناس

أكثر كعيان بترابطيـ مع اآلخريف ،كبقدرتيـ عمى التأثير كالتأثر بيـ كمف ثـ يصبح الناس أكثر

ارتباطا

كتعاطفان،

كتقبالن

لمعمؿ

الجماعي

لمتغيير

اإليجابي

كاالستدامة

في

مجتمعاتيـ(.)Schlitz,2010,Pp.18-21.

الُعْ الجكايف:
تتشكؿ رؤية الفرد أك الجماعة لمكجكد كالذات كقيـ البناء كالتطكر كالتغيير كفقا
لمحيطو الثقافي بما ي تضمنو مف ذاكرة تاريخية كحضارية كمعرفية كغيرىا ىك ما يؤدم إلى
تككف الكعي الثقافي كىك المساعد األىـ في تككيف الكعي التربكم كالمستقبمي؛ فالكعي
يؤسس لحراؾ مجتمعي فاعؿ ضمف حركة األحداث بحيث تأخذ مسارات
الثقافي ىك الذم ّ
التقدـ كتتخمي عف التكرار كترفض أف يتحكؿ الكاقع إلى مألكؼ ثابت ،مف خالؿ
التجدد ك ّ
امتالؾ األفراد القدرة عمى النقد كالمعرفة كالتقدـ ،كىنا تتضح أكجو ارتباط الثقافة بالتربية في

المكجو لمسار المستقبؿ؛ كلذلؾ يجب أف تنصب جيكد الثقافة كالتربية عمى
تككيف الكعي
ّ
أنكاع المعرفة األشد رسكخا كاتصاال بالكاقع المجتمعي مثؿ المعرفة اإلدراكية لمعالـ الخارجي،
كمعرفة اآلخر ،كالمعرفة التقنية ،كأخي ار معرفة الحس السميـ (القيـ) ،ىذه ىي المياديف التي
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يمكف أف ترتبط بالكاقع مثمما ترتبط كتحتاج إلى استقراءات تاريخية كمستقبمية(غكرفيتش،
 ،ٕٓٓٛص )ٜٔ؛ لضمانة استدامة الكعي الستدامة النمك كالتطكر في المجتمع.

الُعْ العكدٓ:
يقصد بو قدرة عقؿ اإلنساف عمى فيـ مختمؼ المعارؼ الدينية كادراكيا كفقا لرؤية
كمية ،يرتبط فييا الجزء بالكؿ ،كال ينعزؿ فييا اإلنساف عف السياؽ الذم يعيش فيو ،األمر
الذم يجعمو ال يتعارض مع تحقيؽ مصالح القكة المجتمعية كالفردية كفقا لمقتضيات العصر،
فضال عف عدـ مخالفة المبادئ الرئيسة في الديف(أميف ،ٕٓٓٙ ،صٖٗ.).

الُعْ احلكُقْ:
يمثؿ

معرفة

األفراد

بحقكقيـ

كالرغبة

في

التأكيد

عمييا

كالمطالبة

بيا( .)Lianjiang,2009,P,p.11,12.كيتمثؿ الكعي الحقكقي في إدراؾ األفراد كتصكرىـ
أف ليـ حقكقا كانيـ يممككف ىذه الحقكؽ بصرؼ النظر عف أم تمييزيات اجتماعية أك
غيرىا ،باإلضافة إلى قدرة ىؤالء األفراد عمى التمييز بيف مختمؼ جكانب حقكؽ اإلنساف في
الحياة كاألمف كالديف كالتعميـ كحرية التعبير(.)Fernando,2001.

الُعْ الرتبُٓ:
يشػػير الػػكعي إلػػى " إدراؾ اإلنسػػاف لذاتػػو كلمػػا يحػػيط بػػو إدراك ػان حقيقيػػا مباش ػرا ،كىػػك

أساس كؿ معرفة ،كما يشير الكعي إلى الفيـ كصحة اإلدراؾ ،لمػذات كالعػالـ كيشػير إلػى القػدرة
عمى إدراؾ الذات بكصفيا مكضكعان يتعمؽ بالماضي كالحاضر كالمستقبؿ ،بما فػي ذلػؾ انعكػاس

الػػذات بكصػػفيا قػػادرة عمػػى إدراؾ مػػا يحػػيط بيػػا إدراكػػا فػػاعال مػػؤث ار فػػي الػػذات كتأثيراتيػػا ،فيػػك
يرتبط بمصطمحات معينة مثؿ :الخبرة كالذاتية كالتأثير المميز كاإلبداع ،كبالتالي فإنػو لػيس مػف
الضػػػػركرم أف يرافػػػػؽ اإلدراؾ

كجػػػػكد الػػػػكعي ألف الػػػػكعي يػػػػرتبط بالفعػػػػؿ المميػػػػز(

Arp

درؾ اإلنسػػاف لذاتػػو ،كعالقاتػػو بمػػف
)Robert,2007, P.p 102,103.؛ بحيػػث يػػؤدم إ ا
حكلػػو مػػف زمػػاف كمكػػاف كأشػػخاص ،إلػػى أف تكػػكف اسػػتجابة لمػػا حكلػػو أصػػيمة كابتكاريػػة بمػػا
يكتشفو مف عالقات كنظـ ،كأحداث ،كيتضمف مف ىذا الفيػـ لمػكعي أربعػة جكانػب ىػي :األدراؾ
أك المعرفة ،كالفيـ ،كالتقييـ ،كاإلبداع؛ حيث إف األفكار قابمة دائمػا لمجػدؿ سػكاء عمػى مسػتكل
المجتمع أك األفػراد أك الػنظـ ،أك المغػة ،أك العالقػات ،كيمثػؿ ذلػؾ بػدايات ارتقائيػة متجػددة تبػدأ
بإحػداث تغيػرات مممكسػة فػػي البنيػة الذىنيػػة ،تعمػؿ عمػػى تأكيػد التمػػايزات المعرفيػة ،التػػي تمثػػؿ
- ٖ٘٘ -

فلسفة مقرتحة لالستدامة الرتبوية يف ضوء مفهومي الوعي الرتبوي .......................................................

أسس االرتقاء كاالستدامة؛ كمف ثـ ارتبط تاريخ الحضارة بإقصاء النمطيػة كالتمسػؾ بػاالختالؼ
كالتمػػايز المػػؤدم لقف ػزات تختػػزؿ فت ػرات الركػػكد كالتراجػػع ؛ فكػػاف اإلبػػداع حصػػاد التنػػازع الفكػػرم
كالخصكمة الثقافية كالثراء المعرفي المنتج لرؤل كنظريػات كتكجيػات عقميػة يحػاؿ كجكدىػا فػي
إطار ما اصطمح عمى تسػميتو بثقافػة السػككف(أبػك العػال ،ٕٓٔٓ ،ص-صٗ ،)ٜٙ -ٙكالتػي
تؤدم إلى الكعى المزيػؼ" :الػكعى الػذل يعمػى الفػرد عػف إدراؾ الكاقػع الػذل يعػيش فيػو كالػذل
يدفعو الى قبكؿ المعاف كتصديقيا لمكاقع االجتماعي" (حسف ،ٕٖٓٓ ،ص)ٖٔٚ
أمػػا الجي ػ ُؿ فيػػك نكعػػاف :األكؿ الجيػػؿ الػػذاتي ،كىػػك جيػػؿ يصػػنعو اإلنسػػاف لنفسػػو،
ّ
كالثاني جيؿ مفركض عمى العقؿ ،أك ما ُيدعى” التجييؿ” ،مف خاللػو نشػر بيانػات خاطئػة أك

مزيفػة تيػدؼ إشػاعة الشػؾ كالخػداع لتحقيػؽ
َ
مخطَئة أك غير كاممة مف خالؿ اصطناع حقػائؽ ّ
مكسب أك بيع سمعة أك نشر الجدؿ الستنزاؼ طاقة البشر؛ فالجيؿ عنصر مضاد لمعقػؿ ،بينمػا
عقميػػة يكػػكف فييػػا العقػػؿ بحالػػة إدراؾ كعمػػى تكاصػػؿ مباشػػر مػػع
الػػكعي كممػػة تعبػػر عػػف حالػػة ّ
العقميػة التػي يتميػز بيػا
محيطو الخارجي؛ إذ يمثؿ الكعي عند العديد مف عمماء الػنفس الحالػة
ّ

المنطقيػػة ،كالػػكعي بػػأمر مػا يتضػػمف معرفتػػو كالعمػػؿ بيػػذه المعرفػػة
اإلنسػاف بممكػػات التفسػػيرات
ّ
يتطمب إدارة لتربية تتطمب أساليب دقيقة كمعرفة تامة بعمـ النفس كالسمكؾ كاإلدراؾ.
العكامؿ التي تؤثر في الكعي التربكم :ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر في الكعي
كيمكف إيضاح ذلؾ مف خالؿ الشكؿ رقـ (ٔ).
بيولوجية
(عصبية
وحسية)
بيئية

الوعي
التربوي

نفسية

ثقافية
حضارية

اجتماعية

شىً سلُ ( )1اٌؼٛاًِ اٌت ٟتإثش ف ٟاٌٛػ ٟاٌتشبٞٛ
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 .3اإلملام مبفًُمْ الكّمٕ َاالستدامٕ َمالحمًا املشرتكٕ مع الُعْ الرتبُٓ
إف كؿ األشياء ال تممؾ قيمة أك أىمية أك ميزة أك جدارة إال فيما يتعمؽ بالكعي
بأىميتيا كضركرتيا؛ كمف ثـ ال يمكف أف تنفصؿ القيمة عف الكعي؛ كادراؾ ىذه الصمة
الكثيقة يككف منطمؽ مفيد جدا في دراسة القيـ لدل التربكييف؛ باعتبار القيـ تمؾ الغايات
المثمى أك المكجيات التي يعي بيا األفراد كافة األمكر فك ار كسمككا.
مفيكـ القيمة:
َّـ كأصمو الكاك ألنو
مفيكـ القيمة ،في المغة العربية :القيمة :مف الفعؿُ :يقَِّيـ كماضييا قَي َ
يقكـ مقاـ الشيء؛ فالقيمة ثمف الشيء بالتقكيـ .تقكؿ تقاكمكه فيما بينيـ(ابف منظكر، ،
ٗٔٗٔق ،ص ٓٓ٘).
كفي األصؿ الالتيني فكممة قيمة ترجمة ) (Valueتشير إلى معاني الحؽ كالخير
كالجماؿ كترجع إلى كممة أكسيكس  axiosاليكنانية ،كتدؿ عمى ما ىك «قيـ» أك «ثميف» أك
«جديد» ،كاأل كسيكلكجيا  axiologyىك العمـ الذم يبحث في ىذه الدالالت ،كتككف الفمسفة
المتصمة بو فمسفة القيـ أك نظرية القيـ ،أك القيمة ،كالفكر يطرح مشكمة القيمة منذ أف
يتساءؿ عف شأف الكجكد كقيمتو.
كيذىب العديد مف المفكريف إلى اعتبار القيمة الركيزة األساسية التي يستند إلييا
الفعؿ ،كأف القيمة طريقة النظر في الحياة أك العمؿ ،ينظر إلييا الشخص أك الجماعة
بكصفيا مفيكما يمتبس كيتشخص بو األفراد كتصرفاتيـ(زيف الديف ،ٕٓٔٙ ،ص )ٖٖٛإف
مفيكـ القيمة ىك نشاط ذىني يتصكر أم ارن ذا شأف كيسميو قيمة ،كىذا التصكر الفكرم متصؿ

أشد االتصاؿ بالفعؿ ،كما الفعؿ الكاعي إالّ استبصار كاختيار ،كنحف ما أف نتخذ ق ار ار بتفضيؿ
إمكاف عمى إمكاف حتى يتـ صنع الفكر ،أم صنع اختيار القيمة " فيكمف في "جممة اآلراء

التي تعكس عالقة البشر بالحؽ القائـ ،كالتصكرات التي يممكيا البشر حكؿ حقكقيـ
ككاجباتيـ ،كحكؿ شرعية أك عدـ شرعية سمكؾ ما.
كمف ثـ يتداخؿ مفيكـ األخالؽ مع مفيكـ القيـ إال أف األخالؽ تنسحب عمى
المعايير كاإللزامات كالمكانع ،حيث تفيد التطبيؽ كالممارسة في الحياة؛ كبيذا المعنى تتضمف
ثالثة أبعاد لمتفاعؿ بيف الذات كاآلخر كالمؤسسات داخؿ المجتمع (الخيارم،ٕٓٔ٘ ،
ص ،)ٗٛأما القيمة تعبر عف كؿ ما ىك جػدي ار باىتماـ الفرد العتبارات اجتماعية أك اقتصادية
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أك سيككلكجية كغيرىا ،مف خالؿ أحكاـ مكتسبة مف الظركؼ االجتماعية ،يتمثميا الفرد كيحكـ
بيا كتحدد مجاالت تفكيره كسمككو كتؤثر في تعممو ،كذلؾ في إطار االرتباط بحركية المجتمع
كتطكر خياراتو كغاياتو كأىدافو ،كضمف منظكمات فكرية كقيمية متغيرة تتسـ بالثبات النسبي
في الماضي ،كأصبحت متسارعة تحت تأثير تداعيات التغير كمتطمبات التقدـ المستمر ،كىك
ما يستدعي دراسة مفيكـ القيمة مرتبطا باالستدامة.

مفًُم الكّمٕ مرتبطا بالُعْ َاالستدامٕ
المقصكد باالستدامة أال تككف التنمية مؤقتة أك محدكدة بفترة زمنية؛ بحيث ال تتكقؼ
عجمة النمك كالتطكير ،كمف ثـ فإف جكىر االستدامة يتمثؿ في تحقيؽ العالقة المتكازنة بيف
ما يؤديو اإلنساف مف أنشطة كممارسات كبيف العالـ الذم يعيش فيو بما ال ييدد األجياؿ
القادمة كآماليا في بمكغ المستقبؿ كنكعية الحياة التي ترغب فييا ،كيتطمب ىذا التكازف معرفة
اإلنساف ككعيو باألكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتأثير الذم تمارسو تمؾ
األكضاع عمى عالقتيـ ببيئتيـ الطبيعية ،كىذا يتطمب نيجا إنسانيان شامالن يستطيع ،كينبغي

لو أف يسيـ في تحقيؽ نمكذج إنمائي جديد .كفي مثؿ ىذا النمكذج ،يجب أف يسترشد النمك
االقتصادم برعاية البيئة كاالىتماـ بالسالـ كاالندماج كالعدالة االجتماعية .إذ إف المبادئ
اإلنساني في التنمية ،تقؼ بكجو العنؼ
المسمكية كاألخالقية ،التي يقكـ عمييا النيج
ّ
تجاك َز
كالتعصب كالتمييز كاالستبعاد .كفيما يخص التعميـ كالتعمـ ،يعني النيج اإلنساني
ُ
المذىبيف النفعي كاالقتصادم الضيقَ ْيف ،إلى دمج أبعاد الكجكد اإلنساني المتعددة (اليكنسكك:
إعادة التفكير في التربية كالتعميـ ،ٕٓٔ٘ ،صٔٔ).

كقد عبر فالسفة الحضارة عف قمقيـ إزاء الكعي اإلنساني بقيـ الحياة كالسالـ كالتقدـ
كالحقكؽ كما إذا كاف ذلؾ يمكف استدامة المكارد كتنميتيا في حالة عدـ االلتزاـ (بالمساىمة
في بناء السالـ ،كالقضاء عمى الفقر ،كتحقيؽ العدالة كالتقدـ ،كما يشمؿ ذلؾ مف محاكالت
عف طريؽ التعميـ ،كالتثقيؼ ،كتقنية المعمكمات كاالتصاؿ) ،كارتباط ذلؾ كمو بقيـ الصدؽ
كاألمانة كمكاجية االستغالؿ ،كتحمؿ المسؤكلية كالتي تتطمب الكعي التربكم بيا لتأىيؿ األفراد
الستدامة المجتمع؛ فاإلنساف الكاعي المدرؾ ما حكلو ىك المحرؾ األساس لشتى مكضكعات
التنمية كالضامف الستدامتيا كىنا تبرز ميمة التعميـ كالتدريب؛ حيث تقدـ لإلنساف قاعدة
معرفية تمكنو مف التفكير كتقديـ أفكار جديدة ،كيتعزز ذلؾ بالبحث عف المعرفة كتطكيرىا ،ثـ
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بالتفاعؿ مع المجتمع كاالستجابة لمتطمباتو كمف ثـ يبرز ىدؼ االستدامة ،الذم يقضي
بتكجيو ميمات التعميـ نحك االبتكار لخطط تقكـ باستيداؼ متطمبات تفعيؿ التنمية بكؿ
أشكاليا ،كالعمؿ عمى تعزيز استدامتيا مف خالؿ تفعيؿ ثالثية (الكعي /القيـ كالمعرفة/االبتكار
كالتنمية /االستدامة) .كتكليد المعرفة الحية التي تحمؿ قيمة متجددة كمنافسة ،كاالبتكار
المقصكد ىك االبتكار الذم يسعى إلى تقديـ أفكار حية قابمة لمتطبيؽ ،سكاء كاف ابتكا ار تقنيا
ينتج أساليب تقنية جديدة تحمؿ قيمة قابمة لالنتشار ،أك ابتكا ار ناعما يقدـ أفكا ار أك خدمات
جاذبة لنكعية حياة أفضؿ ،أك ابتكا ار اجتماعيا يعطي حمكال جديدة أك متجددة لمشاكؿ
يتضمف أف ابتكار المعرفة كاكتسابيا كاقرار صالحيتيا
اجتماعية أك اقتصادية أك بيئية ،كىذا
ّ
مجتمعي جماعي.ككؿ ذلؾ يتطمب تفعيؿ االبتكار
كاستعماليا أمكر مشتركة ،كجزء مف مسعى
ّ
داخؿ

المؤسسات

التعميمية،

كالتعاكف

مع

الجيات

التطبيقية

لتعزيز

االستفادة

منو(اليكنسكك:إعادة التفكير في التربية كالتعميـ ،ٕٓٔ٘ ،صٕٔ).

املالمح املشرتكٕ ملفايّم الُعْ الرتبُٓ َالكّم َاالستدامٕ:
تتفؽ الدراسة الحالية مع ما ذىب إليو سقراط في الربط بيف الفضيمة كالمعرفة؛ حيث
ذىب إلى أف الفضيمة ىي ثمرة المعرفة أما الرذيمة فيي نتيجة الجيؿ ،فاإلنساف ال يمكنو أف
يعيش إال إذا حقؽ عمميا القاعدة التي تقكؿ "اعرؼ نفسؾ بنفسؾ" إذ يستطيع عف طريؽ
معرفة نفسو كالكعي بذاتو فيعمـ النافع لو كيستمد مف الحياة ما ينبغي أف تعطيو ،كقد رد
سقراط المعرفة كاألخالؽ إلى العقؿ عممية اكتساب الحقائؽ المكضكعية مف خالؿ النشاط
العممي االجتماعي كمف ث ـ فيي انعكاس العالـ المكضكعي في العقؿ البشرم عف طريؽ
عمميات اإلحساس كاإلدراؾ كالتخيؿ

كمنطمؽ أساسي ككحيد لكؿ معمكماتنا عف العالـ

الخارجي(ارسؿ ،ٜٔٚٚ ،ص-ص ٘ ،)ٚ-يشترؾ الكعي كالقيمة كاالستدامة في كجكد
مرجعيات أساسية تسيـ في تككيف كال منيا أك تغييرىا أك ثباتيا ،كتتمثؿ المرجعية األكلى في
المرجعية المجتمعية :كالتي مف خالليا يككف الكعي بالمجتمع كالقدرة عمى االندماج فيو
كاالسياـ في تنميتو ،كىذه المرجعية تشتمؿ عمى عدة مرجعيات قد تتكافؽ كقد تتضارب؛ كما
يحدث عندما يتـ اعتماد الكعي عمى مرجعية قيـ المعتقدات الدينية أك المرجعية الحضارية أك
مرجعية المجاؿ المعرفي أك الفمسفي ،كيرجع ىذا التضارب إلى اختالفات تفسير كتحميؿ
المفاىيـ كالمصطمحات كاألفكار(الصمدم ،ٕٓٓٙ ،ص ٔٗ).
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كأما المرجعية الثانية فتتمثؿ في المرجعية المنيجية؛ كالتي تتمثؿ في إمكانات
ككفايات إعماؿ العقؿ كالتفكير كأدكاتو لمساءلة الكاقع بفكر نقدم ،كتتمثؿ المرجعية الثالثة في
المرجعية الذاتية مف خالؿ مفاىيمو ،كنيجو الخاص ،ككسائؿ تعبيره التكاصمية ،كمف ثـ يمكف
تحديد المالمح البنيكية لمكعي كالقيمة كتأثيرىا عمى قيـ االستدامة فيما يمي (سيرؿ،ٕٓٔٔ ،
ص-ص ٖٔٔ:).ٔٔٛ-
 -1الذاتية األنطكلكجية :كتعني أف أم حالة كعي ىي حالة خاصة بالفاعؿ الكاعي ،كىك ما
يعطي صعكبة لمدراسة العممية الشاممة كالمكضكعية لمقيـ كبالتالي ينعكس ذلؾ عمى
إيجاد كعي مشترؾ بقيـ االستدامة ،كيعد ذلؾ تحدم تربكم كثقافي.
 -2البنية المكحدة :الكعي يحدث في صكرة مكحدة ،فالفاعؿ الكاعي ال يممؾ الخبرات أك ال
يمر بالخبرات بكصؼ كؿ خبرة كاحدة مستقمة ،كانما تأتي المثيرات المتنكعة مكحدة
لتككف خبرة مكحدة سكاء كانت المثيرات معنكية أك مادية ،كىذه الكحدة تأتي عمى
صكرتيف :األكلى ،الكحدة الرأسية كالثانية الكحدة األفقية؛ كتمثؿ الصكرة الرأسية التتابع
كالتطكر الزمني كتمثؿ األفقية تتابع األحداث كالمؤثرات التي تؤدم إلييا ،كذلؾ ما يسبب
الثبات عمى األفكار كالمعتقدات كالقيـ ،كقد يؤدم إلى كعي زائؼ مع مركر الزمف كتغير
األكضاع كالمعارؼ
 -3القصدية :الكعي يمثؿ كسيمة االقتراب مف العالـ الكاقعي كليس مف الذات الكاعية،
كيؤدم الكعي ذلؾ بطريقتيف :اإلدراؾ بكيفية كجكد األشياء في الكاقع ،كاإلرادة أك الرغبة
التي تمثؿ كيؼ نريد أف تككف األشياء أك كيؼ نجعميا مالئمة؛ كىذه السمة مف أىـ
السمات التي يجب أف تركز عمييا التربية لتنمية قيـ االستدامة ،حيث تجمع بيف
الجانبيف األكثر تأثي ار الكجداني كالمعرفي
 -4االستعداد الذاتي :الكعي ال ينفصؿ عف الجانب الكجداني داخؿ الفرد ،كذلؾ يؤثر عمى
إدراؾ الفرد كيجعؿ الكعي يأتي بدرجات متفاكتة كمتنكعة مف المعرؼ؛ ألف االنتباه ىنا
يشبو الضكء الذم يمكف تحكيمو مف مكاف ألخر في كعي الفرد تبعا لالستعداد الكجداني
لمفرد كىك ما يؤثر عمى الجانب المعرفي كالقيمي كالسمككي ،كىذا ما يكضح أنو ميما تـ
كضع أىداؼ لالستدامة ال تصؿ لكجداف كمف تـ لكعي الفرد فإنيا ال تأتي بالنتائج
المرجكة
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 -5التمييز :أىـ شركط حد الكعي أك الحكـ عمى الفرد بأنو كاع؛ فالكعي مرتبط بالتمييز بيف
المركز كالمحيط الذم تحدثو درجاتنا المتنكعة مف االىتماـ؛ فالكعي ىك معرفة المرء
بكجكده كادراكو ألفكاره كمشاعره ،كحيف تتسع دائرة كعي اإلنساف يصبح مدركان لمحيطو،
كزمانو ،كمدركان لمفرص كالتحديات كاإلمكانات المتكفرة في ذلؾ المحيط.

كىذا يعني ضركرة كعي التربكييف بطبيعة التحكالت القيمية التي تؤدم لالستدامة:

حيث ترتبط عممية التحكؿ القيمي بالتمييز بيف اكتساب القيـ مف جانب كتغيرىا مف جانب
فاألكلى :تعني انضماـ قيـ جديدة إلى نسؽ القيـ كالتخمي أك التنازؿ عف قيـ أخرل ،أما
الثانية :فيقصد بيا تغير كضع القيمة عمى ىذا المتصؿ (التبني –التخمي) داخؿ النسؽ
القيمي ،إال أنو يجب أف نأخذ في االعتبار أف ىاتيف العمميتيف غير منفصمتيف تماما كمف
الصعب الفصؿ التاـ بينيما (معتز ،عبد المطيؼ، ٕٓٓٔ ،ص٘ ، (ٖٚكبالتالي فإف تحكؿ
القيـ لالستدامة ييدؼ الكعي بالتغير الذم يط أر عمى نسؽ القيمة ،كقد يككف رأسيا فيقصد بو
تعديؿ كضع القيمة في سمـ القيـ بالمجتمع ،كقد يككف أفقيا فيعني تعديؿ أك تحكؿ معنى
القيمة كمضمكنيا ،كيمكف إيضاح ذلؾ مف خالؿ المراحؿ اآلتية:
التغير الظاىرم مع االستمرار :لقيـ كانت سائدة كمازالت كلكنيا تتغير في الشكؿ
لتالئـ التطكرات ،كىذا التغير رغـ أنو ظاىرم فيك مفيد في إعطاء الفرد فرصة لقبكؿ فكرة
التغيير كالتعبير عف نفسو كتأكيد ذاتو مف خالؿ الفيـ العميؽ إلمكانياتيا.
القابمية لمبدائؿ :سيادة قيـ بديمة عكضا لقيـ أخرل تعطي الفرد إمكانية أداء ما ىك مطمكب
منو كتمنحو القدرة عمى التكيؼ كالتكافؽ اإليجابييف ،كتحقيؽ الرضا عف نفسو ،لتجاكبو مع
الجماعة في مبادئيا كعقائدىا الصحيحة.
-

التجديد :ظيكر قيـ جديدة لـ تكف معركفة تدفع الفرد لتحسيف إدراكو كمعتقداتو لتتضح
الرؤية أمامو كبالتالي تساعده عمى فيـ العالـ مف حكلو كتكسع إطاره المرجعي في فيـ
حياتو كعالقاتو .كالكعي بيذه القيـ ي ساعد المجتمع عمى مكاجية التغيرات التي تحدث
فيو بتحديدىا االختي ارات الصحية التي تسيؿ عمى الناس حياتيـ كتحفظ لممجتمع
استقراره ككيانو في إطار مكحد .كتحدث ىذه التغيرات كفقا لعممية تقييـ كتقكيـ األىداؼ
التي تعمؿ عمى كحدة المجتمع كتماسكو كتطكره مف خالؿ إيجاد التكافؽ بيف تحديد

- ٖٙٔ -

فلسفة مقرتحة لالستدامة الرتبوية يف ضوء مفهومي الوعي الرتبوي .......................................................

أىداؼ المجتمع ككؿ كمثمو العميا كمبادئو المتفؽ عمييا كأىداؼ الفرد لممارسة حياة
اجتماعية سميمة ( .سمكـ ،جمؿ ،ٕٜٓٓ،ص-ص .)ٗٚ-ٗٙ
كمف الميـ التأكيد عمى أف كعي اإلنساف كقيمو في حالة قابمة لممراجعة مف خالؿ
مراجعة عناصره الثالثة :العنصر اإلدراكي الداخمي :كيضـ مجمكعة القيـ كاألفكار كالمبادئ
التي تساعد في اإلدراؾ المكضكعي لمعالـ المحيط بنا كما يتضمف مف مككنات ،كالعنصر
المعرفي  :كىك الذم يضـ مجمكعة القيـ كاألفكار التي تساعد في التفضيؿ بيف األشياء،
كالعنصر االنفعالي (الكجداني)  :كىك الذم يساعد في تشكيؿ االتجاىات السمبية أك اإليجابية
نحك العالـ المحيط بنا ،كالجدكؿ التالي يعرض بإيجاز مراحؿ الكعي كتككيف أك تصحيح القيـ
كالخطكات األساسية لذلؾ كما يرتبط بيا مف متطمبات االستدامة كاألساليب التربكية المالئمة
ليا
خذٚي سلُ()1
ٛ٠ضر ِشازً اٌٛػٚ ٟتى ٓ٠ٛأ ٚتصس١ر اٌمٚ ُ١اٌخطٛاث األعبع١ت ٌزٌه ِٚب ٠شتبظ بٙب ِٓ
ِتطٍببث االعتذاِت ٚاألعبٌ١ب اٌتشب٠ٛت اٌّالئّت ٌٙب
اٌٛػ ٟاٌخطٛاث األعبع١ت ِتطٍببث االعتذاِت
ِشازً
أٌٍٛ ٚػ ٟببٌمُ١
ٚتىٓ٠ٛ
تصس١ر اٌمُ١
اٌدبٔب اإلدساو- ٟ
ٚاٌّؼشفٟ

ِؼشفت اٌزاث
اعتدالء اٌمُ١
اٌّىتغبت اٌتٟ
بٙب -
تتشبغ
اٌزاث
اٌتؼش٠ف
ببٌم ُ١اٌبذٍ٠ت
ٚاٌدذ٠ذة
تسذ٠ذ
اٌّؼب١٠ش
اٌّشخؼ١ت

بٕبء ِف َٛٙاٌزاث -
ٌذ ٜاٌفشد
-

تمذ ُ٠بذائً -
اٌمُ١
اخت١بس اٌمُ١
تأو١ذ اخت١بس
اٌمُ١

-

-

األعبٌ١ب اٌتشب٠ٛت اٌّالئّت

بأعظ -
اٌتؼش٠ف
اٌس١بة ٚاالعتذاِت
ِٚتطٍببتٙب
اٌتؼش٠ف بّتغ١شاث
اٌمضب٠ب األخالل١ت
اٌتؼش٠ف ببٌخ١بساث
اٌّغتمبٍ١ت
-

ِغبػذة اٌفشد ػٍٝ
اوتشبف ِٚؼشفت راتٗ
ِّ١ضاتٗ
(لذساتٗ
اٌشخص١ت)
ت١ٙئت خ ِٓ ٛاٌثمت
ٚاالتصبي
ٚاٌتمبً
اٌّفتٛذ
تغ ً١ٙاٌسصٛي ػٍٝ
اٌّؼٍِٛبث ٚاإلخببت ػٓ
اٌتغبؤالث
ِّبسعت اٌتفى١ش اٌزاتٟ
ٚاٌتسًٍ١

-

اٌتؼشف ػٍ ٝا٘تّبِبث
األفشاد
خّغ اٌّؼٍِٛبث ػٓ اٌمُ١
ٌذ ٜاٌفشد ٚاٌم ُ١اٌبذٍ٠ت
ٚاٌم ُ١اٌّشتشوت
اٌتذس٠ب ػٍ ٝاتخبر

تسذ٠ذ األ٘ذاف
ػٍٝ
اٌتذس٠ب
االخت١بس -
ِٙبساث
ٚفك تٛلغ إٌتبئح
اٌؼبِت
ٚاٌمُ١
اٌّشتشوت
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دساعت

اٌدبٔب(اٌٛخذأ- )ٟ
االٔفؼبٌٟ
-

اٌسىُ ػٍ- ٝ
اٌبٕبء اٌمّٟ١
ٌٍزاث
االػتمبداث
ٚاٌمٕبػبث
اٌتٛاصْ بٓ١
اٌذٚافغ
ٚاٌّتطٍببث
ٚاٌظشٚف

تسم١ك اٌتٛافك ب- ٓ١
االزت١بخبث ٚاٌّتبذ
اٌّٛاخٙت ٚاٌّشٔٚت
ٚاٌّتببؼت
غشط ل ُ١اٌؼًّ،
ٚاإلٔتبجٚ ،اإل٠ثبس- ،
ٚاٌتغبِرٚ ،ازتشاَ
االختالف

اٌمشاساث بؼذ
اٌمشاساث اٌّتٛلؼت
تضّ ٓ١اٌمشاس ف ٟاٌفؼً

ٌٍثمت
ِٕبش
تٛف١ش
اٌّتببدٌت ف ٟاٌؼٍّ١ت
اٌتؼٍ١ّ١ت
تصس١ر اٌم ِٓ ُ١خالي
اٌّٛالف اٌتشب٠ٛت
اٌؼًّ ٚفك اٌم ُ١اٌتشب٠ٛت
ٌتى ٓ٠ٛاٌٛػٟ
اٌؼًّ،
لُ١
غشط
ٚاإل٠ثبس،
ٚاإلٔتبج،
ٚازتشاَ
ٚاٌتغبِر،
االختالف

ثانّا :حتلّل مفايّم الُعْ الرتبُٓ َالكّم يف االجتايات الهظرِٕ
تتنكع االتجاىات الفكرية في تحديد المفاىيـ تبعا لمخمفيات األيديكلكجية فثمة عكامؿ
تاريخية كثقافية مختمفة تتفاعؿ كتتكامؿ في عممية تحديد المفاىيـ ،كدراسة ىذه االتجاىات
تؤدم إلى إدراؾ أعمؽ كاشمؿ لممفاىيـ ،كفيما يمي يتـ تناكؿ أىـ ىذه االتجاىات:

االجتاٍ العكلْ:
كيرل أصحاب ىذا االتجاه أف العقؿ مصدر القيـ كالمعرفة كالكعي بيا؛ فقد ربط
سقراط بيف القيـ متمثمة في الخير كالمعرفة (الكعي) ،ككجد أف المعرفة ىي مكطف الخير كأف
العقؿ مصدر الفضيمة بالمطمؽ؛ فمف عرؼ الخير استجاب متطمباتو استجابة عفكية مطمقة
كضركرية ،ككذلؾ يرل كانط أف القيـ تصدر عف العقؿ الكمي الككني المتمثؿ في مطمؽ
الكاجب كمتطمباتو العميا ،كمف ثـ يؤكد كانط أنو يجب تأسيس المبادئ األخالقية عمى العقؿ
كحده ،كليس عمى التجربة أك العاطفة؟ ألف العقؿ ىك المصدر الكحيد لفكرة الكاجب التي تُحتّـ
عمى اإلنساف االلتزاـ بالسمكؾ األخالقي تجاه غيره؛ كاذا كانت المعرفة البشرية تبدأ مف
الحكاس ،ثـ تنتقؿ إلى الذىف ،فإنيا تنتيي إلى العقؿ؛ لمعاجمة مادتيا كتقييميا ،كيصرح كانط
بأف النقد ىك الفكرة التامة لمفمسفة كليس العمـ عينو بعد ،ألنو ال يتقدـ في التحميؿ إال بقدر
ما يمزـ مف أجؿ محاكمة المعرفة التأليفية القبمية ،محاكمة شاممة(كانط ،دت،ص،ص٘٘)٘ٗ،
كبالتالي فالعقؿ في حالة مستمرة لمكصكؿ إلى الحقائؽ كالمبادئ لتحقيؽ مبدأ الكاجب ،كطبقا
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ليذا الطرح برز النمكذج التربكم المكسكعي الذم يعتمد عمى مكسكعية مصادر المعمكمات
في عممية التربية عمى التنمية ،كتـ تكجيو النقد ليذا النمكذج المكسكعي نظ ار لجمكده
كاستقراره كعدـ قدرتو عمى التجاكب مع عمميات التجدد المستمر في المعرفة كالحياة.

االجتاٍ االجتماعْ الُضعْ:
يربط ىذا االتجاه بيف الكعي كالقيـ كالتقدـ؛ يؤكد اكجست ككنت عمى ضركرة النظاـ
العاـ الذم يجب أف يكجو المجتمع بعيدا عف الفكضى كالممارسات السمبية في المجتمع،
كاألسرة ىي أساس كحدة التحميؿ االجتماعي ،لما تمثمو مف اساس في المجتمع ،لو طابع
اخالقي كتصكرم كفكرم كعاطفي (تيماشيؼ ،ٜٖٔٛ،ص،ص).٘ٚ ،٘ٙك(نعيـٜٕٔٛ ،
 ، )ٛٛ،كتكشؼ أفكار ككنت عف جانب قيمي ثابت يدعك لتأكيد النظاـ العاـ كاألخالؽ
كااللتزاـ باإلجماع القيمي كبيذا يميؿ ككنت آلف يككف رجؿ داعية لمقيـ األخالقية حيث عبر
عف ذلؾ دانكاف ميتشؿ في قامكس عمـ االجتماع بأنو ،فيمسكؼ كرجؿ أخالؽ كعالـ اجتماع
فرنسي (.)Duncan, 1968, p,p210,242.
كالمجتمع عند الكضعييف يشكؿ مصدر األنظمة األخالقية إذ تنبع القيـ األخالقية مف
دكاعي الحياة االجتماعية كمتطمباتيا ،كلذلؾ فاألخالؽ نسبية تتغير بتغير المجتمعات كتتنكع
بتنكع األنظمة االجتماعية ،كيؤكد اميؿ دكركايـ أف الحياة االجتماعية ال تتعمؽ فقط بجكانب
القكة كالسمطة كالجكانب االقتصادية ،كانما تتعمؽ بالكسائؿ القيمية كاألخالقية ،كأف التأثير
عمى نظاـ الحياة يتـ عف طريؽ حالتنا األخالقية (ليمو ،ٜٜٕٔ ،ص ٕٕ٘) ،كيشير دكركايـ
إلى حالتيف لمضمير األكلى :ترتبط بالفرد كتصكره لمكاقع االجتماعي كيطمؽ عميو الضمير
الفردم ،كالثانية :ترتبط بالعالقات المتبادلة بيف األفراد فيما بينيـ في المجتمع كيطمؽ عميو
الضمير الجمعي ،ككال الضميريف يمارساف ضبطا لمسمكؾ الفردم كالجماعي عف طريؽ اإللزاـ
أف قياـ اإلنساف بالكاجب ينطكم أيضان عمى كعي كرغبة الفرد ذاتو؛ إذان
كالقكانيف ،لكنو يعتقد ّ
ككف الكاجب عند دكركيايـ مف عنصريف اثنيف ىما :اإللزاـ مف خالؿ الكعي بسمطة الضمير
يت ّ

الجمعي ،كالرغبة التي تكلد مف الكعي الذاتي بالكاجب.
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االجتاٍ الهشكْ:
يرل بارسكنز الفعؿ االجتماعي باعتباره نسؽ يضـ مجمكعة مف المككنات تمثؿ االتجاه
نحك ىدؼ أك غاية ،مف خالؿ كجكد مكقؼ يتفاعؿ فيو الفاعميف االجتماعيف كيسعى كؿ فاعؿ
الستخداـ الكسائؿ لتحقيؽ غاياتو ،كاطار معيارم يحدد الكسائؿ كالغايات ،فيك يعبر عف
الكعي باعتباره كسيمة تحديد األىداؼ كالكسائؿ داخؿ المكقؼ االجتماعي كفؽ معايير القيـ
التي تتشكؿ عبر عالقات التفاعؿ االجتماعي بيف الفاعميف أفراد أك جماعات أك مجتمعات،
كتبدأ بالتكقعات المتبادلة التي تشير إلى الفيـ المتبادؿ بيف اطراؼ التفاعؿ كىذا الفيـ يدفع
كؿ منيـ إلى أف يقدر ظركؼ الطرؼ األخر ،كينتج عف الفيـ المتبادؿ استقرار العالقات
االجتماعية ،كتنشأ معايير لمحكـ عمى سمكؾ الفاعميف ،كيتـ تداكؿ المعاني العامة في تشكيؿ
االتجاىات كالنكايا كاألفعاؿ كمف ثـ القيـ؛ كبيذا يتفؽ بارسكنز مع كارؿ ماركس في أف القيـ
ناتجة عف الكعي بالتكقعات المتبادلة بيف الفاعميف كتنتيي بالجزاءات ،كبالتالي فالقيـ تعبر
عما يعتقده البشر فيما يجب أف تككف عميو الحياة ،كالسمكؾ ىك نتاج التقاء دافعية األفراد
كتربيتيـ الداخمية باألطر المعيارية التي تحكـ ىذا السمكؾ كالظركؼ المكضكعية التي تحيط
بو  " ،إف ىذه المستكيات الثالث  :التكقعات  ،المعايير ،كالجزاء ،ىي التي تجعؿ العالقات
تت شكؿ في أدكار ،التي تشكؿ في تداخميا كتعقدىا مؤسسات المجتمع كبنائو االجتماعي
".كتقكـ القيـ بضبط الفعؿ االجتماعي (ركشيو ٜٔٛٔ ،ص ،ص ٕ )ٜٗ ، ٜكيمكف
استحضار النمكذج النظمي الذم يستدمج طرقا جديدة في التفكير كفؽ الرؤية النظمية في
داخؿ المدرسة كفي ذىنية الطالب ،حيث يككف العالـ نظاما يتككف مف عدة أجزاء متفاعمة،
كىنا يجب عمى المتعمـ أف يأخذ مكانو ضمف ىذا النظاـ ،كيمكف أف يساىـ فيو كيؤثر في
معطياتو سمبا أك إيجابا .كىذا النمكذج يؤكد عمى انو يجب عمى كؿ فرد في المجتمع أف يدرؾ
عالقتو التضامنية التفاعمية مع الكؿ؛ حيث يمارس الكؿ تأثيره في الكؿ.

االجتاٍ التفاعلْ الرمزٓ:
الرمز يؤدم لممعني المشترؾ بيف األفراد كيكلد التفاعؿ كالمعاني التي تشكؿ العالـ،
فإذا استطاعت الجماعة أف تخمؽ لنفسيا عالما رمزيا كاضحا فإنيا تككف قد تكصمت إلى
بداية الفيـ المشترؾ ،كمف ثـ تأسيس قيـ عامة ككعي مشترؾ ،كال يمكف خضكع ىذا
التأسيس لمثبات؛ ألف الكاقع الرمزم القيمي ليس كاقعا ثابتا ،كلكنو كاقع متغير قابؿ لمتشكؿ،
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كلذلؾ يؤكد الباحثكف أف عناصر التفاعؿ كالذات كاآلخريف كالتصكرات المشتركة ليست ليا
معاف محددة كثابتة ،كلكف تتغير اثناء عمميات التفاعؿ؛ كمف ثـ يغير اإلفراد خالؿ ىذا
التفاعؿ تصكراتيـ كما انيـ يعيدكف مناقشة المعاني المشتركة ،كمف ثـ فأنيـ يغيركف مف
كاقعيـ باستمرار مف خالؿ التعريفات كالتصكرات المشتركة ،كىنا كينشأ الكعي الجمعي مف
تكيؼ الفرد مع بيئتو كمف خالؿ تفاعميـ معيا كمع بعضيـ البعض ،فيؤثر كؿ منيـ عمى
اآلخريف كبالتالي يعدؿ كؿ فرد مف سمككو عمى ضكء سمكؾ اآلخريف فيتحقؽ التفاىـ المشترؾ
كبالتالي تؤسس قيـ كمعايير مشتركة كعامة ،تنعكس في سمكؾ الفرد شعكريا كال
شعكريا(.)Blumer،1962,p,p188,189

االجتاٍ الهكدٓ:
قاـ ىذا االتجاه في مكاجية السيطرة المادية كانييار مكقع كمكانػة الفػرد؛ انتقػد ىايػدجر
عدـ احتراـ االنسانية لمعالـ الطبيعي  ،كحػذر مػف اغتػراب اإلنسػاف عػف كجػكده الحقيقػي كذاتػو
إذا استسػػمـ لمتطػػكر التكنكلػػكجي كتحكيػػؿ العػػالـ الطبيعػػي إلػػى مجػػرد شػػيء لمدراسػػة التجريبيػػة
لغرض االستغالؿ المادم كاختزاؿ الكجكد الى عالـ االشػياء العمميػة التكنكلكجيػة التجاريػة ،فػاف
االنسػػانية تجػػد ذاتيػػا االف كحيػػدة فػػي عػػالـ مػػف الم ػكارد كالسػػمع ،كىكػػذا سػػيككف "التشػػرد" كمػػا
يسميو ىايدجر ىك مصير العالـ كىك يؤكد عمى الكعي كتثميف العالـ الطبيعي ربما يػأتي تحػكال
عامػا فػػي الػػكعي العػاـ الػػذم يمكػػف اف يقػػكد بػدكره الػػى طريقػػة جديػػدة فػي الحيػػاة بانسػػجاـ مػػع
العػػالـ الطبيعػػي كاف التقػػدير الػػذم يػػدعك لػػو ىايػػدجر سػػكؼ يخمػػؽ اىتمامػػا كاحترامػػا عميقػػيف
لمطبيعػػة ،مػػا نحتػػاج اليػػو لحمايػػة البيئػػة فػػي المػػدل البعيػػد ىػػك لػػيس العالجػػات القصػػيرة المػػدل
كانما لنكع مف التحكؿ فػي الػكعي العػاـ العػالمي بػدال مػف ابتكػارات تكنكلكجيػة اخػرل (ىايػدجر،
رسػػالة فػػي النزعػػة اإلنسػػانية ،ص ٖٕٗ) ،ينظػػر لمتنميػػة المسػػتدامة ككسػػيمة لتحسػػيف نكعيػػة
الحياة اإلنسانية مع العيش ضمف حدكد القدرة االحتمالية لألنساؽ الحيكية لألرض.
كانطمؽ كىكركيايمر كأدكركنك أبرز مؤسسي ىذا االتجاه في مدرسة فرانكفكرت مػف نقػد
فالسػػفة الحداثػػة لػػكؾ ككػػانط كمكنتسػػكيك كركسػػك كغيػػرىـ ( ىكركيػػايمر كأدكركنػػك ،ص،)ٔٙ
غير أف السؤاؿ الذم طرحكه ىنا ىك :كيؼ أف العقؿ الحداثي الذم كػاف تعبيػ ارن عػف فكػرة التقػدـ
اإلنسػػػػاني كعػػػػف فكػػػػرة تحريػػػػر اإلنسػػػػاف ،يتحػػػػكؿ إلػػػػى أىػػػػـ أليػػػػات السػػػػيطرة؟ ( ىكركيػػػػايمر

كأدكركنػػك ،ٕٓٓٙ،صٖٔ) ،كاإلجابػػة :أف ذلػػؾ قػػد تػػـ عنػػدما تحػ ّػكؿ العقػػؿ إلػػى أداة لمسػػيطرة
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عمى الطبيعة ثـ عمى اإلنساف؛ فأصػبح عقػال أداتيػا قػائـ عمػى التكمػيـ كالقيػاس مكجػو امػا ىػك
عممػػي كنفعػػي كعمػػى ىػػذا األسػػاس تػػـ اسػػتبعاد أك إقصػػاء القػػيـ الدينيػػة كالجماليػػة كاألخالقيػػة
كالفمسفية التي اعتُبرت ميتافيزيقية كال عالقػة ليػا بالمعرفػة العمميػة كالتقنيػة .كبيػذا ،تػـ تقػديـ
العقؿ األداتي (التقني) ككأنو ىك النمكذج األكحد لممعرفػة أك الحقيقػة ( ىكركيػايمر كأدكركنػك،
،ٕٓٓٙص ،ص )٘ٓ ،ٗٚ
كالعقؿ بيذا االستخداـ األداتي كالتكجو نحك النفعية مفرغ مف جميع القيـ العميا
فعرضت اإلنسانية إلى أشكاؿ مختمفة مف االستالب  ،كالقمع الكاعي كغير الكاعي الذم ينطمؽ
مف مؤسسات اإلنتاج الضخمة كالمؤسسات اإلعالمية التي يحاكؿ الناس أف يكيفكا أنفسيـ
مع ضغكطيا كمطالبيا (مكاكم ،ٜٜٕٔ ،ص)ٔٛ؛ لذا ،ذىب مفكرك مدرسة فرانكفكرت أف
العقؿ األداتي يؤدم إلى كعي قاصر كمضمؿ ألنو يحجب الفيـ الصحيح ،كيقدـ تفسي ارن مشكىان

لمكاقع ،ي ستند إلى ما يسميو أدكرنك بالتنميط التكنكلكجي كالتنظيمي ،بغض النظر عف
العقالنية ىذا التنميط () Adorno, 2011,p102.

كلمكاجية أثار ىذا الكعي السمبي طرح ىابر ماس نظرية الفعؿ التكاصمي ،أم العقؿ
كتكاصؿ كحكار كصكال إلى كعي إيجابي تشاركي كقصد ىابرماس تجديد النظرية النقدية
لمدرسة فرانكفكرت في كتابو نظرية الفعؿ التكاصمي طرح مصطمح العقالنية التكاصمية كالتي
ربطيا بالتربية التي يخضع ليا األفراد بصكرة عفكية كأساسية ،لالندماج االجتماعي بكاسطة
التكافؽ أك التفاىـ المتضمف لألفعاؿ المغكية لممشاركيف في عممية التكاصؿ كمف ثـ تحقؽ
تحدد تطمعات السمككيات المتبادلة ،بحيث يتعيف أف تككف
الكعي بالذات كادراؾ المعايير التي ّ
مفيكمة كمعترفان بيا ( .) Habermas, 1973, p22.كىذا ىك ما يضمف لتجنب

ا لصراعات التي تيدد المجتمع ،كال يتمثؿ العقؿ التكاصمي في اإلقرار بحقيقة مطمقة ،بؿ يتمثؿ
في السعي كراء الكصكؿ إلى قرار أك اختيار أك تقكيـ بالتشارؾ(مصدؽ ،ٕٓٓ٘ ،ص ٕٔٔ)
أما ممثؿ الجيؿ الثالث أكسؿ ىكنيث  - Axel Honnethأكد أىمية تشخيص
أحكاؿ المجتمع ككعي الذات بيا كدكر التجربة األخالقية لمفاعميف االجتماعييف يشترط كعي
األطراؼ بالتطمعات القائمة عمى البحث عف تحقيؽ ذاتو كاالعتراؼ بو اجتماعيان كأخالقيان
كقانكنيان(ىاك ،ٕٓٔٓ ،ص٘. )ٜ
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كبعد تناكؿ ىذه االتجاىات بالتحميؿ المختصر يمكف إجماؿ أىـ األفكار التي ركز
عمييا كؿ اتجاه ،كأكجو استفادة التربية لالستدامة
خذٚي سلُ ()2
ٛ٠ضر أُ٘ األفىبس اٌت ٟسوضث ػٍٙ١ب االتدب٘بث إٌظش٠تٚ ،أٚخٗ اعتفبدة اٌتشب١ت ٌالعتذاِت
االتدبٖ
اٌؼمٍٟ

اٌٛػٚ ٟاٌمُ١

أٚخٗ اعتفبدة اٌتشب١ت ٌالعتذاِت

-

-

اٌؼمً ِصذس اٌمٚ ُ١اٌّؼشفت ٚاٌٛػٟ
سبظ بِ ٓ١ؼشفت اٌفضٍ١ت ٚاألخالق
اٌؼمً ف ٟزبٌت ِغتّشة ٌٍٛصٛي ئٌٝ
اٌسمبئك ٚاٌّببدئ األخالل١ت اٌثببتت
اٌسشص ػٍ ٝاٌّؼشفت ٌغشط اٌمُ١

ضشٚسة ئػبدة إٌظش فٟ
اٌّببدئ اٌؼمٍ١ت اٌّؼ١بس٠ت
اٌّٛخٙت ٌٍتشب١ت
ِشاػبة اٌتشب١ت اٌشبظ بٓ١
اٌّؼشفت ٚاٌتطب١ك اٌغٍٛوٟ

اٌٛضؼٟ

-

إٌظبَ اٌؼبَ ٌٍّدتّغ ِصذس اٌٛػٚ ٟاٌمُ١
سبظ ب ٓ١اٌٛػٚ ٟاٌمٚ ُ١اٌتمذَ
األخالق ٔغب١ت تتغ١ش بتغ١ش اٌّدتّؼبث
ل١بَ اإلٔغبْ ببٌٛاخب ٕ٠ط ٞٛػٍٚ ٝػٟ
بّمتض١بث اٌضّ١ش اٌدّؼٚ ٟسغبت اٌفشد
راتٗ

-

ضشٚسة ئػبدة إٌظش ِببدئ
إٌظبَ اٌؼبَ ف ٟاٌّدتّغ
اٌسبوّت ٚاٌخبصت بسمٛق
بس١ث ٠سمك
اٌتؼٍُ١
اٌتٛافك ب ٓ١اٌصبٌر اٌفشدٞ
ٚاٌصبٌر اٌؼبَ ٌٍّدتّغ

إٌغمٟ

-

ٔغك ػاللبث اٌتفبػً االختّبػِ ٛ٘ ٟصذس -
اٌٛػٚ ٟاٌمُ١
اٌٛػٚ ٟعٍ١ت تسذ٠ذ األ٘ذاف ٚاٌٛعبئً
داخً اٌّٛلف االختّبػٚ ٟفك ِؼب١٠ش اٌمُ١
اٌمٔ ُ١بتدت ػٓ اٌٛػ ٟببٌتٛلؼبث اٌّتببدٌت
ب ٓ١اٌفبػٍٓ١

ببٌمُ١
اٌٛػٟ
تأصً١
اٌّشتشوت اٌت ٟتإد ٞئٌٝ
تٛافك األ٘ذاف ٚاٌٛعبئً
ٚفك ِؼب١٠ش ٚتٛلؼبث تالئُ
اٌدّ١غ ٚتإد ٞئٌ ٝاٌتٛافك.

-

اٌشِض ِصذس اٌم ُ١اٌؼبِت ٚاٌٛػ ٟاٌّشتشن -
اٌمٚ ُ١اٌٛػ ٟف ٟتغ١ش دائُ ألْ اٌٛالغ
اٌشِضِ ٞتغ١ش لببً ٌٍتشىً اثٕبء ػٍّ١بث
اٌتفبػً ِإد٠ب ٌٛػ ٟخّؼٟ
اٌٛػ ٟاٌدّؼ٠ ٟسمك اٌتفبُ٘ اٌّشتشن
ٚببٌتبٌ٠ ٟإعظ ٌمِٚ ُ١ؼب١٠ش ِشتشوت

تأو١ذ اال٘تّبَ ببٌٛصٛي ئٌٝ
اٌّؼشفت اٌّتدذدة ِٓ خالي
ِٛالف اٌتؼٍُّ ببػتببس٘ب
ِؼٍِٛبثٚ ،ئدساوبثٚ ،لُ١
تإد ٞئٌ ٝتسم١ك اٌتفبُ٘
اٌّشتشن بشأْ اٌّٛضٛػبث
اٌّطشٚزت

-

-

اتدبٖ اٌتشب١ت ٌٍٕٙح اإلٔغبٟٔ
اٌّؼتّذ ػٍ ٝاالٔذِبج
ٚاٌؼذاٌت االختّبػ١ت فٟ
ِٛاخٙت اٌتؼصب ٚاٌتّ١١ض
تدبٚص اٌّز٘ب ٓ١إٌفؼٟ
ٚاٌّبد ٞببٌتشو١ض ػٍ ٝئتبزت
اٌفشصت ٌٍدّ١غ ٌتسم١ك
ئِىبٔبتُٙ

-

اٌتفبػٍٟ
اٌشِضٞ

-

إٌمذٞ

-

ٔمذ اٌؼمً األدات ٟوّٕٛرج أٚزذ ٌٍّؼشفت
اٌؼمً األدات ٟلبئُ ػٍ ٝإٌفؼ١ت ِّب أد ٜئٌٝ
تى ْٛاٌٛػ ٟاٌغٍبٚ ٟئلصبء اٌمُ١
اٌؼمً اٌتٛاصٍ ِٓ ٟخالي اٌتشب١ت ِصذس
اٌٛػ ٟببٌزاث ٚئدسان اٌّؼب١٠ش األخالل١ت -
ٚتدٕب اٌصشاػبث
سبظ اٌٛػ ٟببٌزاث ببٌتدشبت األخالل١ت
ٚاالػتشاف ببٌتطٍؼبث اٌفشد٠ت ف ٟئطبس
اٌّدّٛع
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رابعا :أسص الفلشفٕ املكرتحٕ لالستدامٕ الرتبُِٕ يف ضُء مفًُمْ الُعْ الرتبُٓ َالكّم
تتمثؿ فمسفة التربية لالستدامة في مقاربة قضػايا الػكعي كالقػيـ كاالسػتدامة؛ مػف أجػؿ
إحداث تغييػر حقيقػي فػي السػمكؾ ،كتشػكؿ الػكعي عمػى نحػك إيجػابي ،فيمػا يتعمػؽ بػالنظرة إلػى
كثقافيػا
كعمميػا
اجتماعيػا
حضػاريا ك
إيجابيا عمى تطكر المجتمػع
الحياة كالطبيعية بشكؿ ينعكس
ن
ن
ن
ن
ن
مما يؤدم إلى التكاصػؿ مػع النمػك المعرفػي كانعكاسػاتو عمػى شػتى منػاح التنميػة كاسػتدامتيا،
كتكظيػػؼ ذلػػؾ بمػػا يخػػدـ اإلنسػػاف كيحػػؿ مشػػكالتو؛ فالتربيػػة عمػػى االسػػتدامة يجػػب أف تقػػدـ
بكصػػفيا بنيػػة معرفيػػة كميػػة تمكػػف اإلنسػػاف مػػف قػراءة كاقعػػو كتحميػػؿ متغيراتػػو كتكقػػع مسػػتقبمو
كالحكمة في التعامػؿ معػو برؤيػة استشػرافية تحػدد مكاجياتػو مػع مكجػات التغيػر التػي تتضػارب
بشػػأنيا الػػرؤل كالطركحػػات ،كلكنيػػا كاقعػان يجػػب التعامػػؿ معػػو بقػػكة ،كقػػدرة عمػػى امػػتالؾ آليػػات

المنافسػة(شػرؼ ،ٕٓٓٚ ،صٖٗ٘)  ،كانطالقػا مػػف التػرابط الػذم أكضػػحو البحػث الحػالي بػػيف
القيـ كالكعي كاالسػتدامة يمكػف طػرح أسػس مقترحػة لفمسػفة التربيػة لالسػتدامة ،كقبػؿ التطػرؽ
ليػذه األسػس كػػاف لزامػا التطػرؽ لألبعػػاد التربكيػة لالسػػتدامة فػي ضػكء تحميػػؿ مفيػكمي الػػكعي
التربػػكم كالقػػيـ باعتبارىػػا بنيػػة فكريػػة تت ػرابط ميكانيزماتيػػا بمسػػاىمة البنػػى المػػؤثرة فػػي الفػػرد
كالمجتمع ،كتتمثؿ ىذه األبعاد في بعديف :المعرفي ،الثقافي

أَال :البعد املعريف:
عندما يعاني الكعي مف بطء متابعتو لمكاقع كقيمو يصبح متخمفا عما ينبغي عميو؛ مما
يجعؿ جيكد التغيير كاالستدامة غير ذم معنى ،كىذا التخمؼ يقع في مجاالت كحقكؿ األىداؼ
كاألساليب كالكسائؿ ،كىك ما يؤدم إلى تشتيت االنتباه عف القضايا األساسية في سيركرة مف
العمميات الال كاعية تتحكؿ مع االعتياد إلى جزنء مف الال كعي الجمعي كالذم يؤثر في كؿ
ممارسة اجتماعية فتصبح ضربا مف السمكؾ المتجذر أك ما يطمؽ عميو اليابيتكس
()Habitus؛ كالذم يعد إطا ار تأكيميا ِيؤثر بطريقة الشعكرية عمى سمكؾ الناس" ،يحممو

االفراد في ذكاتيـ ،كيشكؿ استعدادات الفعؿ لدييـ ،كيكلد ممارساتيـ اليكمية (الذاكدم،
ٕٗٔٓ ،صٓ٘) لتصبح أسمكبا لمحياة كمكجيا لمسمكؾ كعنص ار ثقافيا مقكلبا لألفراد "يشكؿ
كيانا يتعالى عمى المرء ك يتحكـ فيو ،كىك ما يتطمب تغيي ار في البنية المعرفية العميقة،
كيشمؿ ىذا التغيير إجراءات تغيير البعد المعرفي ،كيمكف إيضاحيا فيما يمي:
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أ  -حتدِد املفايّم َاألحكام َالكُاعد:
يمكف اعتبار الكعي بمثابة القاعدة التي يعكد إلييا اإلنساف الستنباط الحمكؿ كىي ثابتة
نسبيا يمكف أف تتغير مع تجديد اإلنساف لما فيمو كاستكعبو مف مفاىيـ ،كيككف الخطأ دائما
في كيفية تبني األحكاـ كالقكاعد كليس في األحكاـ كالقكاعد أك المفاىيـ ذاتيا؛ فتحميؿ الكاقع
قد يككف قاص ار عند مف يتبنى المفاىيـ المكلدة لعقمية سميمة لكنو مف خالؿ قصكر الفيـ
سيككف التحميؿ قاص ار كيقكد إلى قياس خاطئ ،كقد يتفؽ ذكم العقائد المختمفة عؿ استقراء
الكاقع مف خالؿ تشخيص سمبياتو كاخفاقاتو لكف الحمكؿ التي تقدـ ستككف مختمفة ،كيمكف
القكؿ بأف االستدامة ترتبط بصحة الكعي كصحة الكعي ترتبط بصحة الفيـ كصحة الفيـ
ترتبط بصحة المفاىيـ إضافة إلى الطابع القيمي كاألخالقي الذم يعمؿ عمى تحديد طريقػة
التفكر كيكجو نمط السمكؾ.

ب  -تكُِو الكّم َتربّٕ الُعْ:
تتداخؿ العكامؿ التي تككف القيـ كتنمي الكعي ،كمف أىـ ىذه العكامؿ" الفعؿ
البيداغكجي" ك" السمطة البيداغكجية أك "النسؽ التعميمي " كما يشتمؿ عميو مف أليات الضبط
كالتحكـ الثقافي" كعالقة التكاصؿ البيداغكجي ك"نمط الطبع" ،أك"اليابيتكس"( :مجمكع
االستعدادات التي يتـ طبعيا تمقائيا في فرد أك جماعة مف المحيط الحياتي فيسمؾ ك تسمؾ
كفقيا دكف كعي منيا) ،كالمالحظ أف كؿ المفاىيـ السابقة تقع ضمف إطار التربية ،كىذا ما
يحمؿ التربية عبء صحة تككيف القيـ كتجديدىا في الكعي ،كبالتالي فإنو يحب إبعاد التربية
عف محاكالت االستغالؿ لتحقيؽ المصالح الفئكية؛ ألف ذلؾ يؤدم إلى تفتيت القيـ كبالتالي
المعايير االجتماعية ،كمع ىذا الكضع ال يمكف دراسة كاحتماؿ الفعؿ االجتماعي؛ ألف النتائج
تككف ضمف بنية كعي زائؼ لـ يخضع لقيـ كمعايير اجتماعية  ،كبالتالي كاف قابال لمتأكيالت
المختمفة ،كىنا ال يمكف التنبؤ بمآالت ىذا الكعي لبناء خطط التنمية كاالستدامة ،كيككف
استشراؼ المستقبؿ غير خاضع لمعطيات منطقية تساءؿ العقؿ ،بقدر ما يستجيب لألىكاء
االنفعالية أك "حركات النفس التي ال تتحكـ بيا االرادة"(جيركـ ،ٜٔٛٚ ،ص ،)ٚكىنا تعنى
التربية بمؤسساتيا بتككيف كعي قيمي تربكم

يؤسس قاعدة انتماء الفرد لمرجعيتو

االجتماعية بتشكيؿ منظكمة القيـ التي تشكؿ مرجعية حتمية إلنجاح العمميات اإلنمائية.
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ج  -تفكّك املعرفٕ َاعادٔ بهائًا:
مع ظيكر مصطمح (تعمـ ما بعد االستدامة) ظيرت أىداؼ جديد لمتربية؛ منيا تفكيؾ
المعرفة كاعادة بنائيا لتحكيؿ المعمكمة الى معرفة كحكـ ،كىذا التعمـ يؤكد عمى الذكاءات
المتعددة ،كمف ضمنيا الذكاء الطبيعي (التعمـ مف الطبيعة) كاالدراؾ الككني لترابط األجزاء
المختمفة ،كىذا ما تتطمب التأكيد عمى مفيكـ التربية التحكلية التي تحقؽ مقكالت الخطاب
التربكم كذلؾ باالنتقاؿ مف التكجييات التربكية إلى برامج العمؿ ،كالى الفصكؿ الدراسية،
كالمؤسسات التعميمية ،كمف ثـ ،إلى تحقيؽ االقتناع بيا ،كااللتزاـ بقكاعدىا ،كتجسيدىا في
السمكؾ كالمعاممة ،كالممارسات اليكمية لدل كؿ متعمـ ،كأدكات لتتبع األثر عمى مستكل بناء
السمكؾ كالفعؿ ،كتقكيـ مؤشرات اإلنجاز لنقؿ النجاحات الصغيرة في الميداف كالحقؿ الى صانع
القرار ،كتقييميا كتقكيميا حتى يتـ تحقيؽ تنمية مستدامة مف خالؿ معالجة االىتماـ
المنقكص لدكر مؤسسات المجتمع في تكفير حؽ التعميـ لمجميع مف خالؿ المشكالت الفرعية
اآلتية:
-

منظكمة الشراكة المجتمعية كالمسئكلية الجماعية تجاه تكفير حؽ التعميـ لمجميع.

-

الكعي المتجزئ لفمسفة كتطبيقات معايير تجكيد التعميـ كمؤسساتو.

-

المسؤكلية االجتماعية مف خالؿ التكامؿ بيف المؤسسات التعميمية كالمؤسسات
المجتمعية.

ثانّا :البعد الجكايف:
تتضح أىمية البعػد الثقػافي لالسػتدامة مػف أنيػا تتطمػب إحػداث تغييػر فػي الذىنيػة عمػى
المسػػتكل الفػػردم كالجمعػػي ،كيعنػػي تنشػػيط المنطػػؽ الثقػػافي المسػػتقر مػػف أجػػؿ تعزيػػز طػػرؽ
جديػدة فػػي التفكيػر عػػف طريػػؽ القػيـ كالمشػػاعر مػف أجػػؿ بنػػاء الػكعي باالسػػتدامة؛ ألف امػػتالؾ
المعمكمات يختمػؼ عػف فعاليػة تطبيقيػا ،فالفاعميػة أعمػى مراتػب المعرفػة ،كتتمثػؿ فػي الكصػكؿ
لمكجكد األصيؿ لمذات كليس الكجكد التابع؛ ىػذا الكجػكد األصػيؿ يػرتبط ارتباطػا كثيقػا بالمعػايير
القيمية التي يتمثميا أفراد المجتمع بشكؿ يجعميا طابعػا مميػ از لػو ،كىنػا يحػدث التحػكؿ الػذىني
المجتمعي؛ ك تغيير الذىنية ال يمكنو أف يككف تحكال شكميا يتـ مف الخارج ،بػؿ ىػك حالػة تغيػر
ذاتي تتـ في داخؿ العقؿ الجمعي ،كمف أجؿ ذلؾ يجػب البحػث فػي القػيـ المشػكمة لمػكعي حيػث
تمثؿ مفاتيح التغيير في الذىنية.
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أ  -ثكافٕ املشؤَلّٕ:
ترتبط ثالثية الكعي كالقيـ كاالستدامة بثقافة المسؤكلية كالذم صاغتو فمسفة
المسؤكلية تتطمب فك ارن جديدان يحقؽ الكجكد اإلنساني الحقيقي؛ اعتمادا عمى معرفة ككعي
الفرد لقيـ(التعايش  -المكاطنة  -المكضكعية)؛ كىذا الكعي ىك مؿ يمكنو مف امتالؾ
مؤىالت المسؤكلية الفردية كالجمعية ،كالتي تتمثؿ في االختيار كالحرية كالمعرفة كىذه
المؤىالت تخمؽ اإلرادة المسؤكلة التي تكمف بيف الكعي كالسمكؾ‘ كىي ترتبط بالرغبة في
تحمؿ المسؤكلية كتتطمب كجكد االستعدادات كاإلمكانات لمقياـ بتمؾ المسؤكلية ككذلؾ كعي
يتفؽ فيو الطمكح معيا؛ فالمسؤكلية بكصفيا معنى أخالقي إجرائي تعد ألية تربكية كظيفية
الراىنة حكؿ
لتنظيـ حياة المجتمعات كاألفراد ،كلكف ىذه األلية تراجعت نتيجة ال ّنزعة ال ّن ّ
سبية ّ
المسؤكلية إزاء مستقبؿ الحياة عمى
الفمسفية حكؿ
القيـ كقد رسـ ىانس جكناس المالمح
ّ
ّ
األرض؛ كينطمؽ مف مالحظة الفراغ الحاصؿ ،كاالنزياح الّذم كقع ىك مف أخالؽ مرّكزة عمى

حؽ الغير في الحياة ،إلى أخالؽ مكضكعيا الجديد ىك
القيمة
الخمقية لمفعؿ مف منظكر ّ
ّ
اإلنسانية ،انتيى الكعي
ييدد نمط الحياة
التكنكلكجية ،الّتي ليا ُبعد
األفعاؿ
مستقبمي ّ
ّ
ّ
ّ
اإلنساني المعاصر ،جراء التطكر التكنكلكجي كىيمنة التصكر اآللي لمعالـ كبركز االختالالت
البيكلكجية كاإليككلكجية ،إلى أزمة خطيرة كمتعددة األبعاد ،دفعت إلى جر العمـ نحك المساءلة
المعيارية التي لطالما طردىا مف قبؿ .تقاسـ المسؤكلية في تككيف الكعي كالقيـ :ذلؾ أف
تنمية القيـ ،إذا كانت ميمة مطركحة بإلحاح عمى المنظكمة التربكية ،فإنيا تضؿ مسؤكلية
متقاسمة تتكالىا المدرسة الى جانب األسرة ،كاإلعالـ .ككذا المؤسسات كالجمعيات ذات
الكظائؼ التربكية كالثقافية كالتأطيرية التي تقكـ بدكر رائد ،كبمبادرات متميزة ،مف أجؿ نشر
ثقافة القيـ المكاطنة ،مما يستدعي إعطاء األىمية إلرساء صيغ مؤسساتية مستديمة
لمشراكة ،كالتعاقد ،كالتنسيؽ ،مف أجؿ برامج مشتركة لتنمية القيـ ،كترسيخيا .تركز تحميالت
المجتمع المحمى عمى استقرار الناس في سياقات بيئية كاجتماعية ككالىما يرتبط بالتنمية
االقتصادية أك انعداميا مع األخذ في االعتبار تنامى الكعي
أف
ميمة الفمسفة  -حسب جكناس  -أف تستشرؼ األبعاد الجديدة
لممسؤكلية؛ ذلؾ ّ
ّ
ّ
إف ّ
كنكلكجية تدفع
تغي نار
كؿ
ّ
حاسما ،كالحضارة التّ
ّ
تغيرت ّ
قميدية قد ّ
أكيمية لألخالؽ التّ ّ
الكضعية التّ ّ
ّ
ن
تؤدم في المستقبؿ البعيد إلى تدمير شركط الحياة عمى
البشر إلى القياـ بأفعاؿ تجاه الطّبيعة ّ
- ٖٕٚ -

فلسفة مقرتحة لالستدامة الرتبوية يف ضوء مفهومي الوعي الرتبوي .......................................................

المسؤكلية عمى فاعؿ انقرض منذ أجياؿ،
األرض ،كعندئذ ،عمينا أف نسأؿ فمسفيِّا :كيؼ نقيـ
ّ
اإلنسانية أف تعترؼ بجيميا
المضر بالحياة؟ ،يجب عمى
كانفصؿ  -بشكؿ مباشر  -عف فعمو
ّ
ّ
إزاء نتائج التّكنكلكجيا عمى الحياة في المستقبؿ ،كعمى ىذا االعتراؼ بالجيؿ أف يصبح جزنءا
مف اإلتيقا () Jhons, Hans,1990,p,p16-33

ب  -مبدأ املشاءلٕ َالشفافّٕ:
تؤكد تقارير االستدامة طبقا لممعايير الدكليػة ضػركرة إتاحػة المعرفػة مػع اعتمػاد مبػدأ حػؽ
الحصكؿ عمى المعمكمة كمبدأ مػف أىػـ مبػادئ االسػتدامة ،ففػي األكضػاع االجتماعيػة المترديػة
تنتشػػر قػػيـ األنانيػػة ،كالػػتحفظ ،كالحػػذر مػػف اآلخػػر ،كتػػربص المبػػادأة ،كالتكػػتـ عمػػى المشػػاريع
كالمصػػػالح كالحاجػػػات الشخصػػػية ك كافػػػة أسػػػاليب االنتيازيػػػة كالكصػػػكلية ،لتحقيػػػؽ األغػػػراض
كالمصالح الفردية كالفئكية الخاصة ،كىنا يتـ تكريس ىذه األنماط مػف السػمككات بقػيـ كمعػايير
مضػػادة لمتقػػدـ كاالسػػتدامة ألنيػػا تمثػػؿ فػػي حقيقتيػػا ضػػرب لقػػيـ العمػػؿ ،كاإلنتػػاج ،كاإليثػػار،
كالتسػػامح ،كاحت ػراـ االخػػتالؼ ،كالصػػالح العػػاـ ،كىػػذا يتطمػػب التغييػػر الجػػذرم فػػي بنيػػة كىياكػػؿ
الكعي الجمعي ،كىك مػا يجػب أف تقصػده مؤسسػات التربيػة خاصػة فػي ظػؿ التحػكالت الثقافيػة
كالفكرية الجماىيريػة المتمثمػة فػي تكسػع ثقػافتيـ االلكتركنيػة كاطالعيػـ عمػى مػا يحػدث خػارج
بيئػػتيـ كمحػػيطيـ الػػداخمي ،كقػػدرتيـ عمػػى المشػػاركة كالتػػأثير عمػػى تمػػؾ األحػػداث كتػػأثرىـ بيػػا
كػػذلؾ سػػمبا اك إيجابػػا ،كػػؿ ىػػذه التح ػكالت تػػؤثر تػػأثي ار كاضػػحا فػػي نظػػرتيـ إلػػى كاقعيػػـ القػػائـ
كمسػػتقبميـ القػػادـ كطبيعػػة تعػػامميـ؛ فتطػػكر كعػػي الجمػػاىير كثقػػافتيـ كنظػػرتيـ إلػػى المحػػيط
الخػػارجي الجديػػد  ،كميػػا عكامػػؿ تتطمػػب تػكافر أسػػاليب لممسػػاءلة فػػي ظػػؿ كضػػكح كشػػفافية بمػػا
يضػمف كعػي تربػكم محققػا لقػيـ االسػػتدامة مػف خػالؿ تقيػيـ األداء المؤسسػي داخػؿ مؤسسػػات
التربيػػػة ،كذلػػػؾ مػػػا أكدتػػػو اليكنسػػػكك ضػػػمف اسػػػتراتيجيات تحقيػػػؽ التربيػػػة المسػػػتدامة ،كىػػػي
استراتيجية المساءلة كالتقييـ :كتشمؿ تطكير بنكؾ األسئمة ،كتقيػيـ صػالحية كفػاءات كميػارات
الطمبة ()UNESCO,2013,p,p.16,17
كىػػذا األداء المؤسسػػي الضػػامف لتحقيػػؽ كعػػي تربػػكم محققػػا لقػػيـ االسػػتدامة ال يمكػػف أف
يتحقػػؽ إال بإرسػػاء أسػػس فمسػػفة االسػػتدامة ألف الفكػػر يسػػبؽ األداء ،كفيمػػا يمػػي طػػرح ليػػذه
األسس في ضكء التحميؿ السابؽ
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أَال :األطر الفكرِٕ:
ٔ .االستدامة مطمب أساسي لتحقيؽ العدالة في تكزيع مكاسب التنمية كالثركات بيف
مختمؼ األجياؿ ،حيث تشكؿ التنمية المستدامة أداة ميمة لمكاجية مختمؼ التحديات
كالتغيرات المتنامية ألفراد المجتمع
ٕ .ترتكز االستدامة عمى تطكر الجكانب الركحية كالثقافية مع اإلبقاء عمى الخصكصية
الحضارية لممجتمعات مف خالؿ تطكير شركط الكجكد الفاعؿ لمفرد في مجتمعو كالقيـ
المؤسسية ،مثؿ(:التمكيف كالشفافية كالمحاسبية) مقابؿ القيـ التقميدية ،مثؿ( :الكالء
كالتبعية كالطاعة)
ٖ .تتميز االستدامة بالتداخؿ كالترابط بيف ما ىك طبيعي كما ىك اجتماعي كىك ما يؤكد
القيمة العممية لمعمـ كالكعي بتطبيقاتو التنمكية إلحداث التكازف بيف الجانبيف ،ككذلؾ
القيـ الثقافية لالستدامة لتأىيؿ الفرد كالمجتمع.
ٗ .تتضمف االستدامة تكافقا مع القيمة النقدية باعتبارىا قيمة كاشفة ،في التعريؼ
بالمعضالت االجتماعية كعكامميا ،كفي بياف األطراؼ الفاعمة فييا ،كفي التنبيو إلى
انعكاساتيا كآثارىا ،ما يجعؿ قيمة النقد مرتك از تربكيا قاعديا لالستدامة

ثانّا :املهطلكات الرتبُِٕ:
المنطمؽ المعرفي :كيشمؿ ظكاىر مثؿ سالمة التفكير ،كمعرفة الحقائؽ حكؿ مجاؿ
معيف؛ كيشمؿ البناء المعرفي لمفرد ما يمي:
مدخال رئيسيِّا لتضييؽ دائرة الخالؼ ،أك إزالتو؛
المفاىيـ :الكعي بالمفاىيـ يعتبر
ن
ككذلؾ مدخال لممعرفة كاإلدراؾ الصحيح؛ لذلؾ فإف تشكيو المفاىيـ أك تغيبيا ِّ
يشكؿ خطكرة
ألم مجتمع؛ كليذا كاف الحرص عمى تحديد المفاىيـ كبنائيا بناء
كبرل عمى العقائد كاألفكار ِّ

صحيح مشفكع باألدلة كاإلثبات مطمبا لممعرفة كالكعي كالممارسة السميمة

التصكرات كاالفتراضات :التي تشكؿ نمكذجان شامالن لمكاقع ،كىي تشمؿ أيضان صياغات

كتفسيرات الماضي كالحاضر كالمستقبؿ ،كبالتالي فإف نظرة األفراد إلى العالـ تؤثر في كؿ
جانب مف جكانب كيفية فيـ العالـ مف حكليـ كالتفاعؿ معو ،كىي تؤثر تأثي ارن عميقان عمى

األىداؼ كالرغبات الفردية كالمشتركة ،كتشكيؿ التصكرات كالدكافع كالقيـ الكاعية كغير الكاعية

عمى حد سكاء ،كما تشكؿ السمكؾ البشرل في العالقات كالتفاعالت الفردية كاالجتماعية.
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المنطمؽ القيمي :القيـ بمثابة المكجيات السمككية (اتجاىات ،معتقدات ،تفضيالت
كاكلكيات) لمفرد اك الجماعة مثؿ العدالة كالمساكاة كحقكؽ اإلنساف كاإلنصاؼ
المنطمؽ الثقافي  :كالذم يتمثؿ في مجمكع األفكار كالنظريات كاآلراء كالمشاعر
االجتماعية كالعادات كالتقاليد التي تكجد لدل الناس ،كالتي تعكس كاقعيـ المكضكعي.
كينعكس في طريقة إنتاجيـ لمكاقع المجتمعي في شكؿ أفكار كتصكرات كرؤل(أكليدكؼ،
ٕ ،ٜٔٛصٖٔ).
 االستقباؿ كالتضميف ،حيث يتشكؿ الكعي بتمقائية تحت تأثير العكامؿ االجتماعية كالثقافيةكالبيكلكجية ،كالذم يعتبر نكعان مف الكعي قبؿ المجتمعي كفي ىذا المستكل يتـ جذب المتعمـ

نحك القيمة كذلؾ باستغالؿ المثيرات التي يتفاعؿ معيا كيستجيب ليا .كيستحسف ىنا جذب
األفراد إلى التفاعؿ كالرغبة في األعماؿ كاالستجابة لممثيرات طكعا( Darity, 2008
.)P,p.78,79
 -التجاكب ،كالتعاكنية ،حيث يظير األفراد شعك ارن بالترابط الضركرم مع اآلخريف في مجاؿ

الخبرات المشتركة كالبدء في العمؿ مع اآلخريف لممشاركة في إنشاء أك تشكيؿ البيئة
االجتماعية مف خالؿ األعماؿ التعاكنية.

ثالجا :األيداف:
ال بػػػد مػػػف تحديػػػد أىػػػداؼ كاضػػػحة ،فػػػي إطػػػار فمسػػػفة مجتمعيػػػة ،تحػػػدد مسػػػؤكليات
المؤسسػػػات كاالفػػػراد ،كتسػػػكدىا مبػػػدأ االلتػػػزاـ ،كىػػػذه األىػػػداؼ تكػػػكف مبنيػػػة عمػػػى المعرفػػػة
المشػػتركة ،كتػػؤدم الػػى اسػػتفادة قصػػكل مػػف كػػؿ الفػػاعميف ،كفػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ يمكػػف إيضػػاح
عدد مف أىداؼ فمسفة التربية لالستدامة:
 -1التمكيف القيمي كالمعرفي :يقصد بالتمكيف تأسيس الذات في العالـ ،بالمعرفة كالعمؿ،
كيرتبط ىذا التأسيس بقياـ التربية بتصحيح الخمؿ الذم يطأر عمى نسؽ القيـ نتيجة
التغيرات كالتطكرات المختمفة ،مما يتطمب إرساء قيـ تنمكية كاتجاىات مجتمعية
تساعد عمى مكاجية التحديات الناتج عف ىذا الخمؿ ،كمف أىـ ىذه التحديات :تراجع
القيـ المتعمقة بالعمؿ كاإلنتاج ،كتراجع القيـ المعنكية كالمجتمعية لصالح القيـ
المادية كالفردية كاألنانية.
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 -2بناء كتميز الذات :يقصد ببناء الذات تأسيس القيـ كاألحكاـ كالمشاعر التي تتككف
لدل الفرد بكيفية كاضحة ت ساعده عمى تبني سمككيات كممارسات سميمة ،كيجعمو
عمى بينة مف أف القصد مف ىذه السمككيات كالممارسات السميمة بالنسبة إليو ىك
تميز كتفرد الذات كتُشكؿ استجابتو كحيف تتكامؿ األفكار كالمعتقدات ،يصبح لدل
الفرد سمككا متمي از تجاه قضايا الحياة كمشاكميا المختمفة.
 -3الكعي بقيـ االستدامة كااللتزاـ بيا مف خالؿ :معرفة كاستيعاب القيمة ،حيث تتشكؿ
ال خبرات عبر التفكير كالممارسات التأممية كىنا تصبح القيمة ذات أثر في سمكؾ
الفرد ،كتتككف لديو القدرة عمى التعبير عف إرادتو تجاه قضايا كمكاضيع مختمفة،
كىنا تتكلد القدرة عمى تفضيؿ القيمة ،حيث ال يككف األفراد مدرككف لمقيـ كالسياؽ
فقط ،كلكنيـ يبدؤكف في تعبئة النية لممساىمة مف خالؿ بعض الطرؽ المكجية نحك
الخارج كفي ىذا المستكل يتعدل األمر مجرد التقبؿ إلى رسكخ ىذه القيـ ،كازدياد
الشعكر باإليجابية نحكىا.
 -4التخطيط كتحديد األكلكيات لمفرد كالمجتمع :كذلؾ لمتغمب عمى الصراعات بيف
األىداؼ كالقيـ الفردية مف جانب كاالجتماعية مف جانب أخر كتحديد العالقات
المتبادلة بيف المتغيرات كالبدائؿ ،كىذا ما يتطمب التكسع في التكقع كاالستشراؼ،
كانطالقا مف ذلؾ فإنيا تزكي قيمة الكقاية كاالستباؽ كاإلعداد لممستقبؿ كالتخطيط
كحسف التدبير..

الشّاسات َالتطبّكات الرتبُِٕ
ٔ .إعادة صياغة السياسات التعميمية مف منظكر االستدامة كخاصة فيما يتعمؽ
بدكر التعميـ كمؤسساتو المختمفة في الكعي بقيـ االستدامة كمف استراتيجيات
تحقيؽ التربية المستدامة (:)UNESCO, 2013, p.18
-

تحفيز المتعمميف عمى طرح األسئمة كالتحميؿ كالتفكير النقدم كاتخاذ الق اررات.

-

المناىج كالتصميـ التعميمي :كيشمؿ تطكير كفايات التعمـ كالميا رات التي تبني عمؽ
المعرفة المكسعة ك"التفكير االستراتيجي") عمى سبيؿ المثاؿ ،التحميؿ ،كالتصميـ ،كحؿ
المشكالت كالتفكير النقدم
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-

رسـ خرائط المنيج :كتشمؿ تطكير دكرات تدريبية جديدة لتزكيد الطالب بمسار
أكاديمي كاضح المعالـ لمحصكؿ عمى شيادات كدرجات عممية متعددة كمتقدمة في
االقتصاد األخضر.

-

نشر مختبرات التعمـ التطبيقية :كتتضمف تزكيد الطالب بالتجارب التي تختبر معرفة
الطالب مف خالؿ التعمـ بالممارسة خارج الفصؿ الدراسي.

-

نشر المكارد كالمناىج كالمكاد :كيشمؿ ذلؾ تطكير مكتبة تعميمية ،كالمكاد التي تمكف
المتعمميف كأصحاب المصمحة كالشركاء مف الكصكؿ إلى المعمكمات كالمكاد لتعزيز
التعمـ.

-

تطكير األساليب التعميمية :كيشمؿ ذلؾ إنشاء كاختبار طرؽ جديدة لمتدريس كالتعمـ.
ٕ .تفعيؿ دكر المؤسسات التربكية في تمكيف فئات المجتمع مف المشاركة الفاعمة
في قضايا االستدامة مثؿ تنمية الكعي كالتدريب المتعمؽ بمحاكر التنمية
المستدامة :االقتصادية كاالجتماعية كالبيئة عبر حزمة مف االجراءات كالحكافز
االيجابية ألفضؿ الممارسات كالتطبيقات تطاؿ مختمؼ جكانب الحياة.
ٖ .تعزيز ثقافة المسؤكلية المجتمعية بيف كافة أطراؼ العممية التربكية ألف السمكؾ
المسؤكؿ يؤدم الى نجاح مستداـ.
ٗ .إدراج مفيكـ التنمية المستدامة كالمسؤكلية المجتمعية في المناىج المدرسية
بمختمؼ المراحؿ.
٘ .تعزيز مبدأ الشراكة الفاعمة بيف المؤسسات التربكية كقطاعات المجتمع (قطاع
عاـ ،قطاع خاص ،مجتمع مدني) عمى قاعدة كمنا شركاء في المسؤكلية كالبناء.
 .ٙإعداد المعمميف كفقا لمقتضيات العممية التعميمية لمتنمية المستدامة ،لممعرفة
بأىمية دكرىـ في تنمية الكعي بقضايا االستدامة كمتطمباتيا لدم جميع القائميف
عمى العممية التعميمية.
 .ٚإدراج خطة استراتيجية ضمف الخطط االستراتيجية لتطكير التعميـ لرفع الكعي
بقيـ االستدامة تستيدؼ أطراؼ العممية التعميمية فالتكعية فعؿ مستمر.
 .ٛخمؽ بيئة عمؿ ايجابية تتيح لكافة شرائح المجتمع كخصكصا األفراد
كالمجمكعات إلنتاج مبادرات صديقة لمبيئة تساىـ في تحقيؽ التنمية المستدامة.
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 .ٜتنظيـ مسابقات تحفز كتشجع عمى المنافسة في تطبيؽ أفضؿ الممارسات
الكاعية بقيـ االستدامة مثؿ:
-

قيـ العمؿ :التخطيط لمعمؿ كتحديد األىداؼ كميارات التنظيـ الذاتي تحفيز اإلجراءات
اإليجابية

-

قيـ العمؿ التعاكني المبادرة بالشراكة كالتعاكف مع اآلخريف ،كتبادؿ المعرفة

-

قيـ المسئكلية :فيـ السياؽ المجتمعي كخمؽ الحكافز كالقدرة عمى التكيؼ كتغيير
األعراؼ االجتماعية كالقيـ كالتصكرات

-

قيـ اإلبداع كالتطمع الفكرم :االستقاللية كالثقة ،نقد كمقاكمة التأثيرات السمبية

-

قيـ المعرفة الخاصة بالمعمكمات كالكسائط :التفكير النقدم كالتفكير المنظكمي
كالمالحظة كالرصد كالتفكير بالمعطيات كالبحث كاالستكشاؼ.

-

قيـ التكجيو الذاتي :االستعداد لمتعمـ الذاتي ميارات تسكيؽ الذات ميارات الكعي
الذاتي كالثقة بالنفس ميارات االتصاؿ
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املراجع:
أَالً :املراجع العربّٕ:
 .1ابن منظور (1111هـ) ،لسان العرب ،دار صادر ،ط  ،3ج  ،11بيروت.
 .1أبو العال ،محمد حسين( ،)1212حرب األفكار وتغريب الهويات ،مجمة أدب ونقد ،العدد
 ،122المجمد  ،12حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ،القاهرة.
 .3أمين ،عبير( ،) 1222تزييف وعي الشباب بين العولمة والدعاة الجدد ،الهيئة المصرية العامة
لمكتاب ،القاهرة.
 .1أنظر غيث ،محمد عاطف( ،)1292قاموس عمم االجتماع ،الهيئة العامة لمكتاب ،القاهرة.
 .5أوليدوف( ،)1291الوعي االجتماعي ،ترجمة :ميشيل كيمو ،ط ،1دار ابن خمدون ،بيروت .
 .2البحري ،أحمد محمد( ،)1213مفهوم الوعي االجتماعي عند مدرسة فرانكفورت ،مجمة رابطة
األدب الحديث ،العدد  ،91القاهرة.
 .9البوهي ،فاروق شوقي( ،)1221التعميم بين تزييف وتنمية الوعي السياسي لدى المتعممين
دراسة تحميمية ،مجمة التربية المعاصرة ،رابطة التربية الحديثة ،السنة  ،2العدد  ،13القاهر ة.
 .9تيماشيف ،نيقوال( ،)1293نظرية عمم االجتماع طبيعتها وتطورها ،ترجمة محمود عودة ،محمد
الجوهري ،السيد الحسيني،ط 9دار المعارف ،القاهرة.
 .2جيروم ،روني أنطوان( ،)1299األهواء ،ترجمة  :سميم حداد ،بيروت .
 .12الخياري ،عبد اهلل( ،)1212المدرسة ورهانات التربية عمى القيم ،مجمة كمية عموم التربية ،العدد
 ،9المغرب.
 .11الذاودي ،محمود( ،)1211مختصر الجدال حول النظرية االجتماعية اليوم ،المعهد العالمي
لمفكر اإلسالمي ،األردن ،عمان.
 .11راسل ،برتراند ( ،)1299تاريخ الفمسفة الغربية ،الفمسفة الحديثة ،ترجمة :د .محمد فتحى
الشنيطى ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،القاهرة.
 .13روشية ،جي( ، )1291عمم االجتماع االمريكي ،دراسة إلعمال تالكوت بارسونز ،ترجمة
محمد الجوهري واحمد زايد ،دار المعارف ،القاهرة.
 .11زين الدين ،عمي( ،)1212األخالق والقيم في المعنى والمصطمح والتجربة ،مجمة االستغراب،
العدد  ،1بيروت.
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 .15سكولوس ،مايكل ،و مالوتيدي ،فيكي( ،)1222الدليل االسترشادي ألساليب التربية البيئية
والتعميم من أجل التنمية المستدامة ضمن مبادرة البحر المتوسط لمبيئة واالستدامة ،الشبكة
العربية لمبيئة والتنمية(رائد) ومكتب معمومات البحر المتوسط لمبيئة والثقافة والتنمية ،القاهرة.
 .12سموم ،طاهر وجمل ،محمد ( ،)1222التربية االخالقية القيم مناهجها وطرائق تدريسها ،دار
الكتاب الجامعي ،االمارات العربية المتحدة ،العين.
 .19سمير ،نعيم أحمد( ،)1222النظرية فى عمم االجتماع ،ط  ،12د.ن ،القاهرة.
 .19السورطي ،يزيد عيسى( ،)1222السمطوية في التربية العربية ،سمسمة عالم المعرفة ،العدد
 ،321الكويت.
 .12سيرل ،جون( ،)1211العقل والمغة والمجتمع (الفمسفة في العالم الواقعي) ،المركز القومي
لمترجمة ،ترجمة وتقديم :صالح إسماعيل ،القاهرة.
 .12شرف ،عبد العزيز( ،)1229لغة الحضارة وتحديات المستقبل ،مكتبة األسرة ،الهيئة المصرية
العامة لمكتاب ،القاهرة.
 .11الصمدي ،خالد( ،)1222خطاب التربية اإلسالمية في عالم متغير ،تجديد الفمسفة وتحديث
الممارسة :رؤى تأصيمية ونقدية ،منشورات المركز المغربي لمدراسات واألبحاث

التربوية

بالمدرسة العميان لألساتذة ،المممكة المغربية ،تطوان.،
 .11عبد المعطي ،عبد الباسط(د.ت) ،اإلعالم وتزييف الوعي ،دار الثقافة الجديدة ،القاهرة.
 .13عبد المعطي ،عبد الباسط(دت) ،الوعي التنموي العربي(ممارسة بحثية) ،دار الموقف الغربي،
القاهرة.
 .11غورفيتش ،جورج( ،)1229األطر االجتماعية لممعرفة ،ترجمة خميل أحمد خميل ،ط،3
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة.
 .15كانط ،عمونيال(د.ت) ،نقد العقل المحض ،ترجمة موسى وهبة ،مركز اإلنماء القومي،
بيروت.
 .12ليمه ،عمى( ،)1221النظرية االجتماعية المعاصرة ،دراسة لعالقة اإلنسان بالمجتمع ،دار
المعارف ،القاهرة.
 .19محمد ،أحمد سعيد عبد الباقي( ،)1212التعميم الجامعي وتنمية بعض قيم التنمية المستدامة
لدي الطالب ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق.
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 .19مدبولي ،محمد عبد الخالق( ،)1225رؤية نقدية لمعالقة بين التغيرين االجتماعي والتربوي،
مجمة الفكر العربي ،معهد اإلنماء العربي ،مجمد  ،12العدد  ،92القاهرة.
 .12مصدق ،حسن( ،)1225يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت .النظرية النقدية التواصمية،
المركز الثقافي العربي،بيروت.
 .32معتز ،سيد عبد ااهلل وعبد المطيف ،محمد خميفة ( ،)1221عمم النفس االجتماعي ،دار
غريب ،القاهرة.
 .31مكاوي ،عبد الغفار(" ،)1221النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت" حوليات كمية اآلداب،العدد
 ،13الكويت.
 .31منتدى أفريقيا اإلقميمي لمتنمية المستدامة باألمم المتحدة ( ،)1212خطة عام  1223وأهداف
التنمية المستدامة :التنفيذ المتكامل،القاهرة.
 .33نعيم ،سمير( ، )1291ماهية انساق القيم وعوامل تشكمها وتغيرها في مصر ،مجمة العموم
االجتماعية ،العدد ،1القاهرة .
 .31هاو ،آلن( ، )1212النظرية النقدية (مدرسة فرانكفورت) .ترجمة ثائر ديب ،المركز القومي
لمترجمة ،القاهرة.
 .35هايدجر ،مارتن ،رسالة في النزعة اإلنسانية ،ترجمة :أمينة جالل ،متاح عمى الموقع
اإللكترونيhttps://hekmah.org/ :
 .32هوركهايمر ،ماكس و أدورنو ،ثيودور( ،)1222جدل التنوير ،ترجمة جورج كتورة ،دار الكتاب
الجديد المتحدة ،بيروت.
 .39اليونسكو ،إعادة التفكير في التربية والتعميم(  ،)1215متاح عمى الموقع اإللكتروني:
https://ar.unesco.org
 .39اليونسكو ،التقرير العالمي لرصد التعميم ( ،)1212التعميم من أجل الناس والكوكب :بناء
مستقبل مستدام لمجميع متاح عمى الموقع اإللكترونيhttps://ar.unesco.org :
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