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 المعايشة البيئية كابتكار اجتماعي الستدامة التنمية بالمجتمعات الحضرية

 
 هماش ساعد/بربريس ماجد، د/زدام يوسف، أ/ د

 الحاج لخضر، جامعة مسيلة، الجزائر -8-جامعة باتنة

 

 :ملخص البحث

يتقصى هذا البحث كيفية مساهمة المعايشة البيئية في خلق وعي بيئي للحفاظ على االستدامة البيئية  

ضمن المجاالت الحضرية من خالل معايشة الفرد للبيئة الطبيعية المحيطة به، ويهدف إلى تبيين أهمية 

اإلنسان الشعور البيئي  المعايشة البيئية ودورها الكتساب أخالق بيئية عبر مراحل النمو، وكيف تحرك في

الذي يستحضره في كل ما يحيط به ليكسوه بحلة بيئية بناء على ما غرس في نفسه من أبعاد بيئية، 

بجانب ميداني ومنهج دراسة حالة بخطوات وأدوات كيفية متمثلة في المالحظة  وسيستعين البحث

بالمشاركة ومقابلة معمقة مع عينة مقصودة ألفراد معايشين ألبعاد بيئية منذ صغرهم وما ردة فعلهم في 

 .المجاالت غير البيئية لإلجابة على تساؤالت البحث والوصول إلى نتائج واقعية تدعم الجانب النظري

وسيشتمل البحث باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة على أربعة محاور، المحور األول كتعريف بموضوع  

في مفهوم البيئة والمعايشة البيئية كابتكار اجتماعي، المحور : البحث وتحديد منهجيته، المحور الثاني

في : حور الرابع، الم(االستدامة الحضرية)في مفهوم استدامة التنمية بالمجتمعات الحضرية : الثالث

كيف : العالقة واالرتباط بين المعايشة البيئية واالستدامة الحضرية، من خالل اإلجابة على التساؤل التالي

نكتسب أخالقا بيئية عن طريق المعايشة، وكيف نستغلها الستدامة التنمية بالمجتمعات الحضرية؟ وتدعيم 

 .ذلك بدراسة ميدانية بمنهج وأدوات كيفية

 

 .المعايشة البيئية، االبتكار االجتماعي، استدامة التنمية، المجتمعات الحضرية :الدالةالكلمات 

 

 

 

 

 : مقدمة

يبني الفرد شخصيته ويكتسب سلوكياته بناء على نظريتي الطبع والتطبع، فالطبع ما يولد عليه،  

ابن بيئته تتحدد طباعه  والتطبع ما يكتسبه من بيئته المادية والمعنوية، وفي هذا اإلطار قيل إن اإلنسان

وسلوكياته وفقا لهذه البيئة، فكل ما يعايشه اإلنسان ويرافقه طيلة حياته خاصة فترة الطفولة له أثر كبير في 

 .تكوين شخصيته واكتساب أخالقه ومعامالته

تكز والمحافظة على البيئة بما في ذلك البيئة الحضرية من أهم ركائز التنمية المستدامة، فأول بُعد ار 

عليه مفهوم االستدامة هو البعد البيئي باالستغالل العقالني للموارد البيئية المتاحة والمحافظة على حق 

األجيال القادمة، والبيئة الحضرية وباعتبار التحضر والمراكز الحضرية مستقبال للشعوب وجب التفكير 

حفاظ على هذه المجاالت واستدامتها في طرق جديدة وابتكارات وابداعات اجتماعية وإنسانية تساهم في ال

 .لتعيش األجيال القادمة ضمن بيئة معنوية ومادية تتوافق مع الطبيعة البشرية

وتعتبر التربية والثقافة البيئية من أهم المواضيع المثارة في الحقبة الحالية لما آلت إليه البيئة العالمية من  

دة بحوث وصممت عدة مشاريع بحثية لكيفية تربية تدهور على كافة المستويات، من أجل ذلك أنجزت ع

 .األجيال بيئيا وغرس مختلف األفكار والدروس للحفاظ على البيئة وعدم اإلضرار بها

بالمعايشة البيئية وانطالقا من مفهوم البيئة وعالقتها بالتنمية المستدامة، يأتي هذا البحث الموسوم  

، ليحاول الكشف عن كيفية اكتساب ثقافة بيئية معات الحضريةكابتكار اجتماعي الستدامة التنمية بالمجت

بالمعايشة والمرافقة واالحتكاك بالبيئة الطبيعية المالئمة للحياة البشرية، وكيفية تفعيل هذه الثقافة للحفاظ 
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على البيئة المتاحة، وربما خلق وتصميم بيئات اصطناعية انطالقا من اكتساب هذه الثقافة باالحتكاك 

افقة البيئية، ولتحقيق ذلك وباإلضافة إلى مقدمة وخاتمة قسم البحث وفقا لمتغيراته إلى أربعة محاور والمر

اإلشكالية والتساؤالت، األهمية )التعريف بموضوع البحث وتحديد منهجيته  :المحور األول: رئيسة هي

البيئية كابتكار اجتماعي، في مفهوم البيئة والمعايشة  :المحور الثاني، (واألهداف، المنهجية والنموذج

 :المحور الرابع، (االستدامة الحضرية)في مفهوم استدامة التنمية بالمجتمعات الحضرية  :المحور الثالث

 .في العالقة واالرتباط بين المعايشة البيئية واالستدامة الحضرية

 :التعريف بموضوع البحث وتحديد منهجيته: المحور األول

 :تهإشكالية البحث وتساؤال-أ 

المعايشة البيئية كمتغير مستقل، واستدامة التنمية : تنحصر إشكالية البحث بين متغيرين أساسين هما 

كمتغير تابع، أما المتغير الوسيط فيتمثل في العالقة بينهما وهي عالقة تأثير وتأثر، ووفقا لإلسقاطات 

 : آلتيالمنهجية لهذه المتغيرات نخلص إلى إشكالية يتضمنها سؤال رئيسي كا

كيف تؤثر المعايشة البيئة باعتبارها طريقة حديثة وابتكار اجتماعي في استدامة التنمية بالمجتمعات   -

 الحضرية؟ 

 :يندرج ضمن هذا التساؤل مجموعة تساؤالت جزئية أهما 

 ما المقصود بالمعايشة البيئية، وما عالقتها بالثقافة البيئية والتنمية المستدامة؟  -

 المعايشة البيئية في اكتساب ثقافة بيئية؟ كيف تساهم -

 هل تؤدي المعايشة البيئية إلى استنكار المواقع الالبيئية؟ -

 هل تعتبر المعايشة البيئية كدافع لخلق وتصميم مجاالت بيئية؟ -

 : أهمية البحث وأهدافه-ب 

يئة وكيفية المحافظة تكمن أهمية البحث في كونه تطرق إلى موضوع جد مهم مرتبط ارتباطا وثيقا بالب 

عليها، وموضوع البيئة أضحى موضوع الساعة في كل المؤتمرات والملتقيات لما له من أهمية على 

المستوى المحلي والدولي، كذلك طرح البحث قضية استدامة التنمية الحضرية لما لها من أهمية مستقبلية 

ة للحياة البشرية، وبطبيعة الحال فإن خصوصا وأن المدينة والتجمعات الحضرية هي المراكز المستقبلي

الربط بين البيئية والتنمية المستدامة ضمن المجاالت الحضرية يشكل أهمية بالغة للدول والحكومات على 

 .المستوى المحلي والعالمي

 : ويصبو البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها 

بيئية عبر مراحل النمو المختلفة للفرد، وكيفية  تبيين أهمية المعايشة البيئية ودورها الكتساب أخالق -

 .تحريك الشعور البيئي لديه للحفاظ على البيئة ورعايتها

تحديد العالقة القائمة بين المعايشة البيئية واستدامة التنمية بالمجتمعات الحضرية من خالل مجموعة  -

 .المؤشرات والعناصر ذات العالقة بالبيئة والتنمية المستدامة

الوصول إلى نتائج وتوصيات حول كيفية السير بالمعايشة البيئية وجعلها كابتكار اجتماعي للحفاظ على   -

 .البيئة واستدامة التنمية خاصة بالمجتمعات الحضرية

 : منهجية البحث ونموذجه–ج 

 :نوعية البحث ومقاربته-1

ضمن الدراسات والبحوث  من الناحية المنهجية يمكن اعتبار هذا البحث من حيث نوعيته أو نمطه 

التحليلية في مدلوله ( النوعية)، ويندرج بدوره ضمن البحوث الكيفية(نوعية)الوصفية بمقاربة واقعية كيفية

العام وحقله الشامل، لكونه بحثا وصفيا وتحليليا لكيفية مساهمة المعايشة البيئية كابتكار اجتماعي في 

ضافة إلى محاولة اكتشاف عالقة المعايشة البيئية والتربية استدامة التنمية بالمجتمعات الحضرية، باإل

 .البيئية من جهة، وبين المعايشة البيئية والتنمية المستدامة ضمن المجتمعات الحضرية من جهة أخرى

 : المنهج المتبع في البحث– 2
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( نوعي)، فإن المنهج المالئم هو منهج كيفي (نوعية)بما أن هذا البحث سينجز وفق مقاربة كيفية 

وبالتحديد منهج دراسة حالة بأدوات كيفية وليست كمية، والمناهج الكيفية تستخدم بأكثرية في الدراسات 

األنثروبولوجية واالثنوجرافية، وقد حدد هذا المنهج كأسلوب لسير هذا البحث انطالقا من طبيعته 

لى حقائق علمية تستمد موضوعه، فموضوع المعايشة يستدعي استخدام أدوات ضبطية دقيقة للوصول إ

 .من الواقع عن طريق المالحظة بالمشاركة والمقابلة المعمقة

 : األدوات البحثية– 3

تتحدد أدوات أي بحث انطالقا من طبيعة موضوعه ومن المنهج المتبع، وبما أن هذا البحث بحث  

والمقابلة المعمقة هي ، ومنهجه منهج دراسة حالة بأدوات كيفية، فإن المالحظة بالمشاركة (نوعي)كيفي

األدوات األنسب للحصول على البيانات والمعطيات من المجال البشري للدراسة، أما فيما يخص عينة 

البحث فإن المناهج الكيفية عينتها عينة قصدية، يكون الباحث جزءا ال يتجزأ منها ومنغمس تماما في 

فردا قضوا  00و 81فراد يتراوح عددهم بين الدراسة عكس المناهج الكمية، لذلك حددت العينة بمجموعة أ

 .ضمن مجاالت بيئية طبيعية، وهذا يخدم البحث بطريقة كيفية علمية -خاصة فترة الطفولة -حياتهم 

وفيما يخص الجانب النظري والميداني للبحث، فنظريا سيتم التطرق بطريقة مختصرة جدا، وبالتركيز  

دون إسهاب في أدبيات ونظريات هذه المفاهيم، وإنما االكتفاء على المفاهيم األساسية المكونة للموضوع 

بما يخدم الموضوع وفقط، وسيتم التركيز على الجانب الميداني ومحاولة تحليل دليل المقابلة المعمقة 

 . بطريقة معمقة للوصول إلى نتائج ميدانية واقعية تثبت ما نصبوا اليه

 : نموذج البحث– 4

التنمية المستدامة )المعايشة البيئية، واستدامة المجتمعات الحضرية : ماللبحث متغيرين رئيسين ه 

، وانطالقا من هذه المتغيرات يمكننا أن نصمم نموذجين للبحث، األول حول البعد البيئي (الحضرية

 .والتنمية المستدامة، والثاني حول المعايشة البيئية والتنمية المستدامة

 

 

 .المستدامة أبعاد التنمية(: 1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 من تصميم الباحثين: المصدر

أستحدث مفهوم التنمية فالشكل يوضح أن البعد البيئي هو ركيزة وأساس التنمية المستدامة، وأول ما  

المستدامة كان بيئيا، فالعالقة بين البيئة والتنمية المستدامة هي عالقة تكاملية ومتبادلة، أما األبعاد األخرى 

 .فهي أبعاد ثانوية، لذلك تم اعتماد البعد البيئي كأساس الستدامة المجتمعات الحضرية في هذه الدراسة

 .والتنمية المستدامة بين المعايشة البيئية(: 2)الشكل رقم

 

 البعد البيئي ركيزة للتنمية المستدامة المستدامة وأبعادهاالتنمية 

 البعد االقتصادي البعد االجتماعي البعد الثقافي
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 المصدر الشكل من تصميم الباحثين

يفسر هذا الشكل، ويوضح بشكل دقيق العالقة بين المعايشة البيئية والتنمية المستدامة، حيث أن  

، وعن (البيئية)والمعايَشين( األفراد)المعايِشين: المعايشة البيئية تحصل انطالقا من مكونين أساسين هما 

فراد ثقافة بيئية، والتي هي طرق االحتكاك والتفاعل بينها أو ما يسمى بالمعايشة البيئية يتكون لدى األ

 . ركيزة وأساس التنمية المستدامة

 

 

 : في مفهوم البيئة والمعايشة البيئية كابتكار اجتماعي: المحور الثاني

سيتطرق هذا المحور بقليل من التفصيل والشرح إلى مفهوم البيئة، ثم المعايشة البيئية، وبعدها توضيح  

 .كابتكار اجتماعي كيف يمكن اعتبار المعايشة البيئية

 : في مفهوم البيئة -1

كلمة البيئة كلمة عامة وشاملة يصعب تحديد معناها بدقة ووضوح، فهي تتخذ عدة معاني خاصة إذا  

الخ، ولتحديد مفهوم ...ألحقت بما بعدها، فهناك بيئة طبيعية، وبيئة بشرية، وبيئة اقتصادية، وبيئة اجتماعية 

 . ن ما يليهاالبيئة ضمن المفاهيم المركبة السابقة يجب تحديد نمط العالقة بينها وبي

وفي هذا اإلطار تعد البيئة مفهوما معقدا، ومن المفاهيم شائعة االستخدام، يرتبط مدلولهـــا بنمط  

العـالقة بينـــها وبين مسـتخدمها، حيث ترتبط بالعديد من النشاطات البشرية، لذا فمن غير اليسير أن نضع 

حيث يتطلب ذلك اإللمام بإطار كل من هذه تعريفاً شامالً للبيئة يستوعب استخداماتها المختلفة، 

فالبيئة بمفهومها الواسع تتجاوز الطبيعة الفيزيائية إلي مختلف مجاالت الوجود اإلنساني،   المجاالت

وتتنوع بتنوع نشاط اإلنسان والذي يعد في جوهره جدل بين اإلنسان والطبيعة، وهو الذي أثمر الحضارة 

اإلنسانية بأسرها
 

(
وآخرونمحمود الكردي 

 (.1، ص0008، 

كل ما يحيط باإلنسان من أشياء تؤثر على الصحة، فتشمل المدينة بأكملها، " وعرفت البيئة بأنها  

مساكنها وشوارعها وأنهارها وآبارها وشواطئها، كما تشمل أيضاً كل ما يتناوله اإلنسان من طعام 

)يميائية وغير ذلك وشراب، وما يلبسه من مالبس باإلضافة إلى العوامل الجوية والك
إبراهيم سليمان عيسي

 ،

 (.81، ص0000

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه اإلنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي : "وتعرف أيضا على أنها 

تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد الكائن الحي على بقائه ودوام حياته، أو هي مجموع 

المعايِشين  معايشة البيئيةال

أطفال أفراد، )

 (ومتعلمين

 المعايَشين

بيئة محيطة ) 

 (طبيعية أو مشيدة

تفعليها عن طريق المجتمع 

 ثقافة وتربية بيئية  الحكومي والمدني
تنمية 

 مستدامة

 (استدامة المدن)الحضرية تنمية حضرية مستدامة ضمن المجتمعات 
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ي أوجدتها أنشطة اإلنسان التي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي، العوامل الطبيعية والعوامل الت

" )وتحدد الظروف التي يعيش فيها اإلنسان بتطور المجتمع
ز

يد المال صفية
(1، ص0082، 

. 

من خالل التعريفات السابقة يتضح أن مفهوم البيئة مفهوم واسع ومتشعب يتحدد حسب استخدامات  

لسياق اللغوي، ولكن المتفق عليه هو أن البيئة بمفهومها الواسع والشامل تشمل الكلمة في حد ذاته ضمن ا

كل ما يحيط باإلنسان، يتأثر به ويؤثر فيه، وال يمارس حياته اليومية إال ضمنه، كما توجد هناك بيئة 

 (.من صنع اإلنسان ضمن محيطه الطبيعي)طبيعية وبيئة اصطناعية 

هي البيئة الطبيعية المحيطة باإلنسان كل حسب مجاله المكاني والمقصود بالبيئة في هذا البحث  

وموقعه الجغرافي فهي تختلف من منطقة إلى أخرى، والتي تشمل األشجار واألنهار والمروج 

الخ، وكل ما يضفي على المجال المكاني نوعا من الجمال واالرتياح البشري من راحة ...والحشائش 

 . نفسية وجسدية لهذه البيئة

 :في مفهوم المعايشة البيئية – 2

قاموس )المعايشة لغة مصدر للفعل عايش، ومعايشة الناس تعني العيش معهم واالندماج في حياتهم  

 (.المعاني، كلمة معايشة

من األحياء  نوعين والمعايشة علميا وفي االستخدامات العلمية الحيوية تعني بالمعنى الضيق العالقة بين 

التي يستفيد خاللها كالهما من اآلخر، وبصورة أوسع تعني أي تفاعالت ثابتة وطويلة األمد بين نوعين أو 

وفي حالة استخدام . رة ألحدها أو جميعهاأكثر من األنواع الحية، والتي قد تكون مفيدة أو حيادية أو ضا

إذا كان  تعايشاً تعاونياً  إذا كان مجبراً أو تنافعاً  المصطلح بمعناه الواسع تسمى المعايشة بمعناها الضيق

 (.مصطلح تعايشhttp://www.marefa.org/index.php) .مخيّراً 

ي أو العلمي، فإننا نخلص إلى أن المعايشة تعني وإذا اسقطنا المعنيين السابقين للمعايشة سواء اللغو 

المرافقة واالندماج واالحتكاك واالستفادة من اآلخر، وإذا أدمجنا هذا المعنى مع مفهوم البيئة، فإننا نصل 

 .إلى أن المعايشة البيئية تعنى االندماج مع البيئة واالحتكاك معها وأيضا المرافقة البيئية

في مراحل هذا البحث سواء النظرية أو الميدانية أن يعايش الفرد البيئة  ويقصد بالمعايشة البيئية 

المحيطة به ويحتك معها ويرافقها طيلة فترات نموه من الصغر إلى الكبر، أو على األقل أثناء فترة التعلم 

ية واكتساب السلوكيات واألخالق، وأن تكون هذه البيئة بيئة طبيعة أو مشيدة تتوافق مع الحياة البشر

 .وتالئمها

 :وللمعايشة البيئة مجموعة عناصر يجب توفرها من أهمها 

والمقصود به في المعايشة البيئية مصدر هذه البيئية ومكوناتها سواء كانت بيئة (: المصدر)المعايَش  -

الخ، تعتبر كمصادر للمعايشة البيئية ...طبيعية أو مشيدة، فكل ما يكون هذه البيئية من أشجار وأنهار 

 .االحتكاك بها ومرافقتها من طرف المعايِشو

وهو الفرد أو اإلنسان الذي يعيش ويحتك ويرافق المكونات البيئية المحيطة به (: المتلقي)المعايِش  -

والتي تعتبر مصدرا لمعايشتها، ويتأثر بها ويؤثر فيها، ويعتبر متلقيا ألن كل ما تحدثه هذه البيئة يتلقاه هو، 

 .رر متبادلة بينهماوتكون الفائدة والض

والمعايشة البيئية في األدبيات التربوية واالجتماعية تعتبر كأسلوب من أساليب التربية البيئية  

واالجتماعية ولكن لم يسلط عليها بما فيه الكفاية لدراستها، وتحديد كيفية دمجها وتوضيح خصائصها 

 .ئيةوركائزها العتمادها كطريقة حديثة الكتساب ثقافة وأخالق بي

 : المعايشة البيئية كابتكار اجتماعي– 3

كما أسلفنا الذكر فإن المعايشة البيئية تعتبر من أهم األساليب المستحدثة والمستحضرة للتربية البيئية من  

خالل التفاعل االجتماعي من جهة والتفاعل البيئي من جهة أخرى، فالتفاعل البيئي يأتي تلقائيا من خالل 

المحيطة باإلنسان أو البيئة المشيدة من طرفه، أما التفاعل االجتماعي فهو الذي يجب تفعيله  البيئية الطبيعية

من خالل القائمين على التربية البيئية والمجتمعات المحلية من خالل مرافقة األفراد وبالتحديد األطفال 

ثقافة بيئية بالمعايشة، وقد والمتعلمين واصطحابهم إلى المجاالت والعوالم البيئية لالحتكاك بها واكتساب 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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يحدث هذا التفاعل أيضا من خالل الحياة اليومية لألفراد شريطة توفر محيطهم على مظاهر بيئية سواء 

 .كانت طبيعية أو اصطناعية

لذلك فإن مرافقة األفراد وخصوصا األطفال في خرجات علمية بيئية واحتكاكهم بالبيئة والمناظر  

ية وجسدية ألن البيئية الطبيعية السليمة هي الحضن الحقيقي للحياة البشرية، الطبيعية تكسبهم راحة نفس

ومن خالل هذا االحتكاك والمرافقة والمعايشة يغرس الوازع البيئي تلقائيا في نفوس األفراد والجماعات 

 .   ويبث فيهم حب البيئية والمناظر الطبيعية ونبذ واستنكار كل ما يضر بها أو ما ليس بيئيا

 (: االستدامة الحضرية)في مفهوم استدامة التنمية بالمجتمعات الحضرية : محور الثالثال

خصص هذا المحور للتطرق إلى مفهوم التنمية الحضرية بحكم أن الدراسة تحتوي على متغير التنمية   

عد تحديد المستدامة الحضرية، وبعد تحديد مفهوم التنمية الحضرية سيتم ربطه بالتنمية المستدامة وذلك ب

مفهوم التنمية المستدامة واالستدامة الحضرية، ثم التطرق إلى مؤشرات التنمية الحضرية المستدامة 

 .  وإمكانية قياسها وإسقاطها على مفهوم االستدامة البيئية

 : مفهوم التنمية الحضرية-1

المستوى الددولي حيدث قامـت هيئة األمم المتحدة بدور فعال في نشر فكرة التنمية الحضرية على  

م، حينما عملت على دراسة المراكز االجتماعية وتلك العالقة بين المجتمدع المحلدي 8198بدأ هذا منذ عام 

 .والمجتمع القــومي

ولقـد كان االهتمام منصبا على المجتمعدات الريفيدة حيدث كدأن ينظدر إليهدا علدى إنهدا عمليدة تركدز   

، بهدف التنسيق بين الخددمات الزراعيدة والصدحية، ولكدن تقريدر على تعاون السكان مع الجهود الحكومية

م، أكد على ضرورة االهتمام بالمجتمعدات الحضدرية، وبالتدالي 8191الحالة االجتماعية لسكان العالم عام 

، ص 0008: مندال طلعدـت محمدود)وجه االهتمام إلدى المجتمعدات الحضدرية مدن جاندب األمدم المتحــدـدة 

91). 

نسمة في الكيلو  0000زيادة كثافة السكان بمــــا يتعدى :" ة الحضــــرية كذلك إليوتشيـر التنمي 

نسدمة، واشتغـــدـال األفدراد فدي اإلنتداج، وتوزيدع  80000متر مربدع، وكبدر حجدم المديندة بمدا يدزداد عدن 

الضدبط  التكنولوجيا وسيادة المهدن التجاريدة والصدناعية والخددمات وتدرتبط التنميدة بنمدو الدولدة، وتنسديق

 حسـن علي حسدـن")االجتماعي الذي يقوم على االتجاهات االجتماعية والثقافة التي تؤدى إلى تنمية المدن

(288، ص8118: .   

تشددمل وضددع بـددـرامج للتــددـدريب المهنددي :" إن التنميـــددـة الحضريددـة" فورستـــددـر"ويـــددـرى  

وتكـــدـاليف اإلسددكان المنخفضددة، حيددث إن هـــددـذه البـــددـرامج تدؤدي إلددى انخفددال عدددد العــــددـاطلين عددن 

 (. مفهوم التنمية الحضرية: عبد السالم ادم الذرعاني")العمل

عمليـة تطوير المجتمعــات الحضرية التي : "حضـرية في هـذه الـدراسةوالمقـصود بالتنمية ال 

كثافتهـا السكانية، ويتسـع حجــــم مدنها، من خالل إنشـاء مشاريع ومخططـات بهدف اشتغال  تزداد

األفراد في شتى القطاعات، وتوزيع التكنـولوجيا وسيادة المهــــن التجارية والصنــاعية والخدمات بما 

 ".قصـد تحقيق الرفاهية والـرقي اجتماعيا واقتصــاديا النقل ووسائله وأنواعه، في ذلك

  :مفهوم التنمية المستدامة- 2
مجموعة من الوسائل والطــرق التي تستخدم :" التنمية بصفة عامة كما عرفتها هيئة األمـم المتحـدة هي  

مستوى الحياة من النواحي االقتصادية  بقصد توحيد جهود األهـالي مع السلطات العامة، من أجل تحسين

واالجتماعية والثقافية في المجتمعات الوطنية والمحلية، وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك 

 (.00، ص 8119: شيهوب مسعود")إيجابيا في الحياة القومية، ولتساهم في تقدم البالد

حسين وتطوير مختلف ظروف المعيشة من قراءتنا للتعريف يتضح لنا إن التنمية في حقيقتها ت 

 .سواء االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية للفرد والمجتمع

 .األولى التنمية، والثانية المستدامة: أما التنمية المستدامة فهي مصطلح مكون من لفظتين 
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كلمة أما  جعلته ناميا،: أنميت الشيء ونّميته: يقال(. نّمى)والتنمية في اللغة مصدر من الفعل   

: محمد عبد القادر الفقي) طلب دوامه: فمأخوذة من استدامة الشيء، أي( المستدامة)

www.nabialrahma.com2، ص) 

نشر من قبل اللجنة عبر )وأوسعها انتشارا ذلك الوارد في تقرير بورتالند ومن أهم تعريفاتها  

القرن العشرين بزعامة جروهارلن بورتالند الحكومة التي أنشأتها األمم المتحدة في أواسط الثمانينات من 

التنمية التي تلبي احتياجات : "، والذي عرف التنمية المستدامة على إنها(لتقديم تقرير عن القضايا البيئية

 "الجيل الحاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها

ستدامة فإنه يختلف حسب طبيعة الدول النامية وبخصوص المفهوم االقتصادي للتنمية الم 

والمتقدمة، فبالنسبة للدول النامية فإن التنمية المستدامة تعني لها توظيف الموارد من أجل رفع مستوى 

التنمية المستدامة تعني إجراء خفض : المعيشة للسكان األكثر فقرا في الجنوب، وبالنسبة للدول المتقدمة

ك هذه الدول من الطاقة والموارد الطبيعية، وإجراء تحوالت جذرية في عميق ومتواصل في استهال

: حياة زلماط)األنماط الحياتية السائدة، واقتناعها بتصدير نموذجها التنموي الصناعي عالميا 

http://www.cmes-maroc.com.) 

لمجاالت والمقصود بالتنمية المستدامة في هذه الدراسة هو تنمية عقالنية لمختلف النواحي وا

دون ( الخ...االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، الدينية)المتعلقة باإلنسان لتحقيق التنمية بمختلف أنواعها 

اإلضرار باألنظمة الحياتية والحفاظ على حقوق األجيال القادمة لتلبية حاجاتها االقتصادية والحيوية 

  .والروحية

 : االستدامة الحضرية- 3

لألمم المتحدة ويستخلص منه إنها هي تلك التنمية التي  08ظهر هذا المصطلح خالل مؤتمر العمران   

تمكن سكان المدن والمجتمعات من العيش والعمل فيها حاليا وفي المستقبل وهي تنمية تكون مجتمعات 

لتي يحتاج إليها مستدامة نظرا لكونها تحتوي على البنية األساسية االجتماعية، والفرص واإلمكانات ا

سكانها، وهي تنمية مستدامة المتالكها القدرة والفعالية االقتصادية، التي تؤمن االحتياجات اإلسكانية 

للسكان حسب مختلف فئاتهم وقدراتهم في السوق، كما إنها مستدامة لتوفيرها فرص تحقيق طموحات كل 

تالؤم االيكولوجي، فهي تحمي وتحافظ على فئات السكان، وهي تنمية مستدامة بيئيا بسبب قدرتها على ال

البيئة الطبيعية، وتعمل على تدعيمها بطرق تتواءم مع احتياجات المستقبل بقدر مساو لتعاملها مع 

 ( 098، ص0089: أحمد جارا هلل الجار هللا وآخرون )احتياجات الحاضر

 : مؤشرات التنمية الحضرية المستدامة- 4
مؤشرات التنمية المستدامة لتقييم مدى االستدامة أو " الموئل"ممثلة في طورت منظمة األمم المتحدة   

أداء التنمية المستدامة في دولة ما، حتى يستطيع صناع السياسة استخدامها في عمليات صنع القرار، 

إضافة إلى المؤشرات االقتصادية هناك حاجة إلى أخذ أوجه التنمية االجتماعية في االعتبار لتقييم األداء 

العام للمجتمع وتقدم مؤشرات التنمية المستدامة التحذيرات المبكرة لتجنب الخسائر االجتماعية أو البيئية 

 (.098، ص0089: أحمد جارا هلل الجار هللا وآخرون)أو االقتصادية في الوقت المناسب 

صر ومنه فإن مؤشرات التنمية الحضرية باعتبار المجال الحضري يشمل كل القطاعات والعنا  

الحضرية الفاعلة ضمن المجتمعات تتحدد بالمؤشرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية، وكل ما يضم من 

 . خصائص وتوابع لهذه المؤشرات ومنها جودة التنقل ووسائل النقل باختالف أنواعها

 : في العالقة واالرتباط بين المعايشة البيئية واالستدامة الحضرية: المحور الرابع

، باتباع منهج دراسة (النوعية)في الجانب المنهجي أوضحنا أن هذا البحث يندرج ضمن البحوث الكيفية 

حالة بأدوات كيفية متمثلة في المالحظة بالمشاركة والمقابلة المعمقة، والحالة المدروسة هي عينة قصدية 

فردا، لذلك فإن  00و  81م بين ألفراد عايشوا بيئات طبيعية أثناء الطفولة وفي فترة التعلم يتراوح عدده

تحديد هذه العالقة في هذا المحور سيكون انطالقا من دليل المقابلة ومحاوره األساسية، حيث كانت هذه 

مساهمة المعايشة البيئية في اكتساب ثقافة بيئية، دور المعايشة البيئية : المحاور ملخصة في النقاط التالية 



 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Vol 7, Issue 1, 2018  889 Page 

بيئية، ثم اعتبار المعايشة البيئية كدافع لخلق وتصميم مجاالت بيئية في استنكار المواضع والمواقع الال

 .اصطناعية

 .وسنحلل هذه العناصر استنادا على دليل المقابلة وإجابات المبحوثين فيما يخص كل محور 

 : المعايشة البيئية واكتساب ثقافة بيئية- 1
ة، وهو بدوره يتضمن مجموعة أسئلة يعتبر هذا المحور كتساؤل جزئي ضمن التساؤل الرئيسي للدراس 

 : فرعية أهمها

 أثناء فترة الطفولة هل كان محيطكم يحتوي على مناظر طبيعية؟ -

 هل كانت هذه المناظر الطبيعية جزءا من حياتكم اليومية؟ -

 كيف كان تعاملكم مع المناظر الطبيعية؟ -

 هل عايشتم محيطا غير طبيعي وال بيئي غير محيطكم األصلي؟ -

وفي هذا المحور ومن خالل أسئلة المقابلة المعمقة تم التركيز على مدى معايشة أفراد العينة لعوالم  

بيئية في صغرهم وأثناء فترات حياتهم المختلفة، ومن خالل المالحظة بالمشاركة وتحليالت واستنتاجات 

ل نموهم، فمنهم من عايش إجابتهم، تبين أن أغلب أفراد العينة هم ممن عايشوا بيئات مختلفة عبر مراح

بيئة طبيعية، ومنهم من عايش بيئة مشيدة ومصممة، ولكل بيئة منها لها أثر خاص على شخصية هؤالء 

 .األفراد

ومن خالل التحليل المستفيض إلجابات أفراد العينة المحصلة من المقابلة المعمقة، ومالحظتهم  

بير في اكتساب ثقافة وتربية بيئية، كل حسب البيئة التي بالمشاركة تبين لنا أن هذه المعايشة كان لها أثر ك

عايشها، فاختلفت شخصياتهم حسب بيئتهم، فمنهم من عايش بيئة صحراوية، ومنهم من عايش بيئة جبلية، 

ومنهم من عايش بيئة ساحلية، وانطالقا من هذه المعايشة كل فرد كون فكرة شخصية حول البيئة، واكتسب 

 .عايشهثقافة بيئية حسب ما 

وأكد أفراد العينة أن المناظر الطبيعية باختالف أنواعها كانت جزءا ال يتجزأ من حياتهم اليومية،  

ويشعرون بنوع من االغتراب واالستنكار إذا انتقلوا إلى مواقع غير طبيعية ال تحتوي المناظر التي في 

 .محيطهم األصلي

المرافقة البيئية األثر الكبير والبالغ في اكتساب وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن للمعايشة و 

ثقافة بيئية حسب البيئة والمجال المعاش، وبطبيعة الحال فإن التربية البيئية وثقافتها له دور كبير في 

استدامة التنمية، خاصة بالمجتمعات الحضرية التي ستصبح وحسب آخر التقارير العالمية مركز عيش 

 .لعالممن نسبة سكان ا %91أكثر 

 : المعايشة البيئية ورفض اإلضرار بالبيئة، واستنكار المواقع الالبيئية – 2

استمد عنوان هذا المحور مت التساؤل الجزئي الثاني من التساؤالت الجزئية المستقاة من التساؤل  

رج الرئيسي للدراسة، وحاله مثل حال المحور األول حيث ُجزء بدروه إلى مجموعة من األسئلة مال تخ

 : عن اإلطار العام لهذا المحور وهي

 انطالقا من معايشتكم لمحيطكم البيئي، هل يتم اإلضرار بمكوناته البيئية؟ -

 ما موقفكم ممن ال يهتمون بهذا المحيط البيئي ويضرون به؟ -

 كيف يكون شعوركم واحساسكم إذا انتقلتم إلى أماكن غير طبيعية، تم اإلضرار بها بيئيا؟ -

 كرون وتنبذون المواقع الالبيئية؟  هل تستن -

من خالل تساؤالت هذا المحور وانطالقا من المالحظة بالمشاركة ألفراد العينة وتحليل دليل المقابلة  

تبين لنا أنه من المستحيل اإلضرار بمكونات البيئة الطبيعة والمحيط الذي يعيش فيه المعايشين للبيئة، 

ون بالبيئة الطبيعة والمشيدة، وباألخص الذي يضرون بهذه البيئة ولديهم سخط وغضب شديد ممن ال يهتم

 .وال يولون أي اهتمام لذلك

وتبين كذلك أن أفراد العينة يعتريهم إحساس غير مريح وسيء ان صح القول خاصة عند االصطدام  

ويرافقهم في بالمظاهر الالبيئية وغير الطبيعية المضرة بالمحيط الطبيعي الذي يعيشون فيه ويحتكون معه 
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حياتهم اليومية، كالنفايات المترامية هنا وهناك، والتلوث الهوائي والسمعي والبصري والمواقع واألماكن 

الخالية من المناظر الطبيعية بما في ذلك المساحات الخضراء والتشجير وأماكن الترفيه واللعب، واستنكر 

عدم توافقها مع ما عايشوه ورسموه في مخيلتهم من  أفراد العينة هذه المظاهر وهذه األماكن والمواقع بحكم

 .بيئة محيطة بهم

ومن جهة أخرى تم توجيه مجموعة من األسئلة إلى أفراد العينة بخصوص هذه المواقع واألماكن  

الالبيئية وإمكانية تغيرها، فكانت معظم اإلجابات من طرف أفراد العينة بأنه لو كان بإمكانهم لتم خلق بيئة 

للنباتات وكل  اصطناعية في هذه األماكن من مناظر طبيعية ومساحات خضراء وغرس لألشجار وزرع

ماله إضافة طبيعية وبيئية في ذلك المجال كل حسب ما عايشه من بيئة وكبر معها، وهي بيئات طبيعية 

 . تتوافق مع الطبيعة البشرية

 :المعايشة البيئية كدافع لتصميم وتشييد مجاالت بيئية الستدامة المجتمعات الحضرية- 3

 : من بين أهم التساؤالت الجزئية المطروحة ضمن هذا المحور، نذكر ما يلي 

 من خالل معايشتك واحتكاك بالبيئة المحيطة بك، ماذا اكتسبت من مفاهيم وثقافة بيئية؟ -

 هل تعتبر هذه الثقافة كدافع للحفاظ على البيئة ودافع للتصميم والتشييد البيئي؟ -

 وما اكتسبته عالقة بالتنمية المستدامة؟ في رأيك هل للمعايشة البيئة -

 كيف يمكن استغالل هذه العالقة في الحفاظ على التنمية واستدامتها بمجتمعك؟ -

ومن خالل تحليل إجابات المبحوثين تبين أنها كلها ركزت على أن المعايشة البيئية واالحتكاك بالمناظر  

وأحدث الطرق الكتساب مفاهيم بيئية وتربية وثقافة  الطبيعة الموافقة للطبيعة البشرية من أهم األساليب

تحث على المحافظة على البيئة وصون كل ما له عالقة بالطبيعة الخالبة التي تبث في النفس والجسد راحة 

 .ال مثيل لها ضمن ضجيج الحياة وضوضائها خاصة داخل المجتمعات الحضرية

عن طريق المعايشة تعتبر كدافع قوي للحفاظ على وأكد المبحوثين على أن الثقافة البيئة المكتسبة  

البيئة، وكدافع أيضا للتصميم والتشييد البيئي خاصة في األماكن والمواقع الممكنة لذلك والتي ال تحتوي 

على مناظر طبيعية وبيئية، فعلى كل من يستطيع االبداع والتصميم العمل وبكل ما يملك من جهد وقوة 

 .علها طبيعية ذات مناظر جميلة وخالبة لألجيال المقبلةعلى تغيير هذه المواقع وج

أما فيما يخص العالقة بين المعايشة البيئية والتنمية المستدامة، ومن خالل إجابات المبحوثين تبين أيضا  

أن العالقة بينهما عالقة متبادلة ومتكاملة، كيف ال ومفهوم التنمية المستدامة في حد ذاته يرتكز على البعد 

ئي قبل كل شيء، فما تغرسه المعايشة البيئية من مفاهيم طبيعية وثقافة وتربية بيئية يساهم بشكل مباشر البي

 . وغير مباشر في استدامة التنمية سواء في المجتمعات الحضرية أو غير الحضرية

لبيئية اهتمام ويمكن استغالل العالقة بين المعايشة البيئية والتنمية المستدامة من خالل إيالء المعايشة ا 

أكبر من الحكومات والمجتمعات المدنية، من خالل العمل على إيجاد وتشييد المناظر البيئية كالمساحات 

الخضراء، والتشجير، ومحاربة التلوث بكل أنواعه وكل ما له عالقة بالبيئة الطبيعية الموافقة للطبيعة 

واكتساب أخالق وسلوكيات بيئية ينقلها هو بدوره البشرية، وتجسيدها ضمن الحياة اليومية للفرد لمعايشتها 

من جيل إلى جيل، خاصة ضمن المجتمعات الحضرية التي تعاني تدهورا بيئيا كبير، هذه المجتمعات التي 

 .    ستصبح في المستقل مراكز إيواء لثالثة أرباع البشرية جمعاء
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 : خاتمة

ية والعلمية تبين أن المعايشة البيئية معناها أن يعايش الفرد في ختام هذا البحث وانطالقا األدبيات اللغو 

البيئة المحيطة به ويحتك بها ويرافقها طيلة فترات نموه من الصغر إلى الكبر، أو على األقل أثناء فترة 

التعلم واكتساب السلوكيات واألخالق البيئية، وأن تكون هذه البيئة بيئة طبيعة أو مشيدة تتوافق مع الحياة 

 .البشرية وتالئمها

وانطالقا من تساؤالت البحث ومحاور المقابلة وتسجيالت المالحظة المباشرة بالمشاركة تم التوصل  

 :إلى مجموعة نتائج أهمها

أن المعايشة البيئية من أحدث الطرق واألساليب الحديثة المستخدمة الكتساب ثقافة وأخالق بيئية، وال  – 8

اعل البيئي واالجتماعي، وهي بذلك تعتبر من االبتكارات االجتماعية يتم ذلك إال ضمن عملية التف

 .    للمحافظة على البيئة والمحيط الطبيعي الذي يعيش معه الفرد

أن المعايشة البيئية مما تغرسه في الفرد هو رفض اإلضرار بالبيئة، واستنكار المواقع الالبيئية  – 0

 . لبشرية وطبيعتهاومحاولة تغييرها لما يتوافق مع الحياة ا

أن المعايشة البيئية وانطالقا مما تغرسه في الفرد من أخالق بيئية تعتبر كدافع لتصميم وتشييد مجاالت – 2

 .بيئية الستدامة المجتمعات الحضرية التي تعاني تدهورا كبيرا في المجال البيئي

ية، حيث ال وجود لتنمية مستدامة دون عالقة المعايشة البيئية بالتنمية المستدامة عالقة تكاملية وتبادل-0

 .مراعاة لألبعاد البيئية، وال يمكن الحفاظ على البيئة والطبيعة في غياب مفهوم التنمية المستدامة
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