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 املقدمة
إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 

مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد  يهده هللا فال 
 أن حممدا  عبده ورسوله. 

ُوُتنَّ ِإالَّ واأانُتم  ا الَِّذينا آماُنواْ اتَـُّقواْ اّللها حاقَّ تـُقااتِِه واالا َتا  (. 1)مُّْسِلُمونا﴾ ﴿َيا أايُـّها

ا النَّاُس اتَـُّقواْ رابَّ  ُهماا رِجااال   ﴿َيا أايُـّها ٍة واخالاقا ِمنـْهاا زاْوجاهاا واباثَّ ِمنـْ لاقاُكم مِهن نَـّْفٍس وااِحدا ُكُم الَِّذي خا
ِثريا  واِنسااء وااتَـُّقواْ اّللها الَِّذي تاسااءُلونا بِِه وااألاْرحااما ِإنَّ اّللها كاانا عالاْيُكْم   (  2) راِقيبا ﴾ كا

الاُكْم وايـاْغِفْر لاُكمْ  ا الَِّذينا آماُنوا اتَـُّقوا اّللَّا واُقوُلوا قـاْوال  ساِديدا ﴾ ﴿ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما ُذنُوباُكْم   ﴿َيا أايُـّها
   (.3) عاِظيما ﴾  وامان يُِطْع اّللَّا واراُسولاُه فـاقاْد فاازا فـاْوزا  

وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة،   إن أصدق الكالم كالم هللا، وخري اهلدي هدي حممد 
 أما بعد:  النار،وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف 

الرتبية عملية ضرورية لإلنسان الفرد كما هي ضرورية للجماعة ولكل الكائنات احلية فكل الكائنات  
ن فرتبيته  احلية تسعى إيل ختليد جنسها؛ وذلك ابلتناسل ومن مث االحتفاظ ابلنسل ومحايته أما اإلنسا

تتم عن طريق تدريب الصغار علي طرق املعيشة أو العيش املناسب؛ لكي يتمكنوا من احلفاظ علي 
أنفسهم، ولكن ليس من السهولة مبا كان احملافظة علي هدف احلياة بدون توجيه ونصح ممن هم أكثر  

ة علي سلوك خاص  يولد وهو مزود ابلقدر   -كما يرى بعض علماء النفس  -خربة وأكرب سنا  ، فالطفل   
أو علي نوع من السلوك مث أتيت حاجته للتكيف مع اجملتمع وهنا حيتاج ملن أيخذ بيده ويرشده ملعرفة  
حاجات ذلك اجملتمع؛ ليستطيع العيش فيه وهنا أتيت ضرورة التكيف مع البيئة من حوله ) البيئة الطبيعية  

 

    (.102سورة آل عمران ) (1)

    (.1سورة النساء )(2)

    (71-70سورة األحزاب ) (3)
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التهرب من  والبيئة االجتماعية معا( ألن هلما أكرب األثر علي حياة   أو  الفرار منهما  الفرد وال ميكن 
مطالباهتما ومبا أن لكل جمتمع متطلباته اخلاصة فيجب علي األفراد ابلتايل أن خيضعوا لتلك املتطلبات 

 إذا ما أرادوا العيش يف ذلك اجملتمع. 

قد  أحد وال هي مهمة إنسان دون آخر كما أنه عملية عامة  علىإن العملية الرتبوية ليست حكرا  
  أي:   لذلك:يقوم هبا األب أو األم أو املدرس أو املدرسة أو السائق أو البائع أو أي خملوق قد أتهل  

خملوق عرف قيم جمتمعه وتقاليده عرف عاداته وقيمه ونظمه عرف ما هو صاحل وغري صاحل عرف ما له  
 واألب والقائد كلهم مربون.  فالداعية واملدرسوما عليه 

أمهيته، وأسسه وأمناط    مفهومه وتوضيحومن هنا تربز أمهية الكتابة والتأليف يف علم الرتبية لبيان  
 الرتبية، وخصائصها، مث نركز على أمهية املؤسسات النظامية وغري النظامية ودورها يف الرتبية. 

مثل   املعاصرة  القضاَي  بعض  عن  احلديث  أييت  يف    )العوملة،مث  النوعية  والتعليم   يم،التعل اجلودة 
   ، والرتبية البيئية وأثرها يف التنمية.االنتظامي

هو جهد بشري، فما فيه من صواب فمن هللا وتوفيقه، وما فيه من خطأ فمين    العملوأخريا  فهذا  
بريئان. وآمل من الناظر فيه أن ينظر بعني اإلنصاف، ويرتك جانب    هومن الشيطان وهللا ورسوله من

رأى حسنا  يشكر سعى زائره، ويعرتف بفضل عاثره، وإن رأى خلال  يصلحه   ، فإنالطعن واالعتساف
 . ( 4) أداء حق األخوة يف الدين، فإن اإلنسان غري معصوم عن زلل مبني

اخللال       فسد  عيبا  جتد   فإن 
 

وعال.            فيه  عيب  ال  من   فجل 
 اإلصابة أال أحرم أجر االجتهاد. وأسأل هللا العفو واملغفرة، وأرجو إن فاتين أجر  

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. 

 
 

 ـ  دار الفكر   1/66الدين العيين  ـ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ـ انظر: حممد حممود بن أمحد بدر  (4)
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 :  مفهوم الرتبية

وهذه املفاهيم وان تعددت إال أهنا   املتعددة،للرتبية مفاهيم متعددة كوهنا من الكلمات ذات املعاين  
 .للرتبية   وسوف نتطرق إىل املعىن اللغوي واالصطالحي  .اآلخريف النهاية كل متكامل يكمل إحداها  

 :لغةً الرتبية 

الشيِء حاال    )إنشاءُ  أبهنا: لقد عارَّف الُلغاويُّون وأصحاب املعاجم لفظة الرتبية  التعريف اللغوي:
يه ويُؤدِهبه…( رابه :الولِد  )ربُّ و  التمام(فحاال  إىل حادِه  يه ويُنمِه  وليُّه وتـاعاهُُّدُه مبا يُغذِه

 

  :لغويةأصول  ةاملتتبع ملعىن الرتبية يف اللغة جيد أن للرتبية ثالث
 . مبعىن الزَيدة والنمو يربو( –  راب)ـ 1

ْبـُوا يف أاْموااِل النَّاِس فاالا يـاْربُو   واماا﴿ :  تعاىلوقد ورد هذا املعىن يف القرآن الكرمي يف قوله  ُتْم ِمْن راب  ِلريا آاتـايـْ
اٍة تُرِيُدونا واْجها اّللَِّ فاُأولاِئكا ُهُم اْلُمْضِعُفونا﴾ ) ُتْم ِمْن زاكا ليزيد يف أموال  أي( 39الرومِعْندا اّللَِّ واماا آاتـايـْ

  .ن الزَيدة على رأس املالالناس فإنه ال يزيد عند هللا. ومسي الراب راب ملا فيه م

ُ الا حيُِبُّ ُكلَّ كافَّاٍر  ﴿مياْحاقُ ويقول هللا تعاىل:    قااِت وااّللَّ ُ الرهابا وايـُْرِب الصَّدا ( 276)البقرة أاثِيٍم﴾اّللَّ
أي ينمي الصدقات ويزيدها مبضاعفة أجرها احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف كما ورد يف  

والربوة ما ارتفع من األرض، ومسيت بذلك ملا فيها من الزَيدة اليت هبا ارتفعت عما   .احلديث الصحيح
  .جاورها

 مبعىن نشأ وترعرع  يرِب(  –  راب)ـ 2
 :األعراِبومبعناه قال ابن 

 ، ربيتسائال  عين فأين مبكة منزيل وهبا  يقفمن 

( –ربٍه ـ )3  مبعىن اإلصالح وتويل األمر  يربُّ



 
 

 8 8 التربية وقضايا العصر 

" مضعهف يتضمن معىن التدرج والتعههد املستمر؛ يقول رسول هللا صلى هللا عليه   والفعل "رّبه
ُ بِياِميِنِه فارُيابهِيهاا كاما يـُراِبِه أاحادُ  "وسلم:  ُكْم فـاُلوَُّه  الا يـاتاصادَُّق أاحاٌد بِتاْمراٍة ِمْن كاْسٍب طايِهٍب ِإالَّ أاخاذاهاا اّللَّ

 (239)مسلم  "اجلْاباِل أاْو أاْعظاما  تكون ِمْثلا أاْو قـاُلوصاُه ا حىت  

وتربية الفلو إمنا تكون بتعههده مبا يصلحه يف غذائه وصحته ورَيضته على ما يريده منه مربيه   
 :حىت يصل يف منوه وإتقانه إىل منتهاه، يقول أبو الطيب واصفا موافقة جواده ملراده 

 وفعله ما تريد الكف والقدمُ    رجاله يف الركض رجل واليدان يٌد  

وتربية اإلنسان بتعههده ابلرعاية بكل ما من شأنه أن حيقق منوه يف كل جماالت النمو، وقد ورد  
موسى عليه السالم:   ذكر الرتبية هبذا املعىن يف القرآن الكرمي؛ يقول هللا تعاىل على لسان فرعون خماطبا  

ا والاِبْثتا ِفيناا ِمْن ُعُمرِكا  قاالا ﴿  (18الشعراء) ﴾ ِسِننيا أاَلْا نـُرابِهكا ِفيناا والِيد 
 (24)اإلسراء  ﴾وقل ربه ارمحهما كما ربياين صغريا  ﴿ويقول هللا تعاىل أيضا : 

 والتهذيب(  –واإلصالح  –والرتعرع  -والنشوء  –والنمو  –  )الزَيدةوهبذا فان معاين الرتبية هي  

أن الرب يف األصل    التأويل(التنزيل وأسرار    )أنوار يف تفسريه    هللا(وقد أكد اإلمام البيضاوي )رمحه   
 . ا مبعىن الرتبية وهي تبليغ الشيء إىل كماله شيئا فشيئ  



 

 9 9 التربية وقضايا العصر 

 :اصطالحا   الرتبية

أي   إليها  خيضع  اليت  الفلسفية  املنطلقات  الختالف  وفقا   للرتبية  االصطالحي  التعريف  خيتلف 
واليت تنبع من عادات وميول وتقاليد واجتاهات    عليها،فكل جمتمع له فلسفته اخلاصة اليت يقوم    جمتمع،

ر الفالسفة للرتبية  وسنذكر بعض التعريفات االصطالحية الواردة يف املقام من قبل كبا  اجملتمع،وقيم ذلك  
  :مث نتخذ تعريفا  خاصا  هبا 

جمموعة اجلهود اليت هتدف إىل أن تيسر للفرد االمتالك   أبهنا:  عاَل النفس هنري جويلعرفها   •
 .الكامل ملختلف ملكاته وحسن استخدامها

الذي ُُتدثه األجيال الراشدة يف األجيال الناشئة    أبهنا: العمل  دركها مي عرفها عاَل االجتماع    •
وهتدف إىل أتسيس وتنمية عدد من العادات اجلسدية والعقلية   االجتماعية،جل احلياة  أمن  

 .يعدلهواألخالقية اليت يطالب هبا اجملتمع السياسي والوسط االجتماعي الذي  
ينقل معارفه وأهدافه  وعرفت أبهنا:   • أن  اجملتمع  يستطيع  اليت هبا  العمليات  املكتسبة    جمموعة 

الرتاث وأيضا لألفراد الذين   ليحافظ على بقائه، وتعين يف الوقت نفسه التجدد املستمر هلذا
 املزيد من النمو، إهنا احلياة نفسها بنموها وجتددها.  حيملونه. فهي عملية منو وليست هلا غاية إال

" علم يهدف إىل تكوين الفرد من أجل ذاته، وأبن    هو:أنَّ علم الرتبية    Herbartقد  يعتو   •
 توقظ فيه ميوله الكثرية " 

فريى أنَّ الرتبية هي "اليت جتعل من الفرد أداة سعادة لنفسه   J. Millأمَّا الفيلسوف النفعي   •
 ولغريه". 

جمتمع أو زمرة    ريى أنَّ الرتبية " تعين جمموعة العمليات اليت يستطيع هباف  John Dewyوأما   •
  املستمر. أتمني وجودها اخلاص ومنومها  أن ينقال سلطاهتما وأهدافهما املكتسبة بغية  اجتماعية،

 نظيم مستمر للخربة ". فهي ابختصار" ت 
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عملية يتم هبا االنتقال ابلفرد من الواقع الذي هو عليه إىل املثل األعلى أبهنا “وعرفت الرتبية   •
  "الذي ينبغي أن يكون عليه 

 :ولنا مع هذا التعريف عدد من الوقفات  •
ليست أن الرتبية "عملية" تتضمن جمموعة من اإلجراءات املتداخلة، ومن مث فإهنا   :األوىل

حمصلة لعامل واحد حبيث ميكن التحكم فيها إذا أمكن التحكهم فيه، وإمنا تتفاعل فيها عناصر  
متعددة ) عناصر املوقف الرتبوي( من مثل خصائص متلقي الرتبية العمرية وخصائصه الفردية،  

والسياق النفسي واالجتماعي الذي يقدهم فيه احملتوى الرتبوي ومدى مناسبة ذلك السياق  
لقي الرتبية من جانب وللمحتوى الرتبوي من جانب آخر ومدى مناسبة احملتوى الرتبوي  ملت

ذاته ملتلقي الرتبية، ومن مثل شخصية املرِب و مدى قبول متلقي الرتبية له ... إىل غري ذلك  
 .مما له عالقة ابملوقف الرتبوي وعناصره

"تغي :الثانية • عملية  أهنا  يتضمن  وهذا  "انتقال"  عملية  النمو  أهنا  يف  يتمثهل  التغيري  وهذا  ري"، 
 .املتحصل يف متلقي الرتبية نتيجة ملروره ابخلربات املتضمنة يف عملية الرتبية

أن "الواقع" الذي عليه متلقي الرتبية عند بداية تلقيه هلا له أمهية كبرية، وإدراك املرِب له   :الثالثة •
به إليه، وما احتياجاته الرتبوية؟ وكيف    ضروري ملعرفة أين يقع متلقي الرتبية مما يراد الوصول 
له أو حنو    ابلضرورة لبعض لكونه شرطا    ميكن ترتيبها من حيث أولويتها أو كون بعضها سابقا  

 .ذلك 

، وهبذا ختتلف الرتبية عن كثري من صور التنشئة   :الرابعة • أن هذا االنتقال هادف وليس عفوَيه
هيمه وتصوراته وأمناط سلوكه من اجملتمع احمليط  االجتماعية تلك اليت يتشرب فيها الناشئ مفا

به بصورة تلقائية كما تتشرب االسفنجة ما حييط هبا من بلل. الرتبية عملية هادفة توجهها إرادة  
 .وقصد؛ يعي فيها املرِب أين يقف متلقي الرتبية اآلن وإىل أين ينبغي أن يصري
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ى" الذي ينبغي أن يكون عليه متلقي الرتبية،  املثل األعل "أن هذا االنتقال يسري ابجتاه   :اخلامسة •
واملقصود ابملثل األعلى هنا اإلنسان يف حالته املثلى، وهي ختتلف من جمتمع إىل جمتمع ومن 
أمة إىل أمة ومن فلسفة إىل أخرى، وُتديد "املثل األعلى" لإلنسان هو الذي يعطي للرتبية  

نها رؤيتها لإلنسان يف وضعه األمثل، وحنن  هويتها. ولكل أمة من األمم مصادرها اليت تستمد م
املسلمني إمنا نستمد الصورة املثلى لإلنسان من كتاب هللا ومن سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم.  
واإلنسان األمثل عندان هو من ُتققت فيه غاية وجوده وهي العبودية هلل سبحانه وتعاىل؛ إذ  

ْنسا ِإالَّ لِيـاْعُبُدونِ :  هي حكمة خلق هللا للجن واإلنس، يقول هللا تعاىل لاْقُت اجلِْنَّ وااإْلِ   ﴾﴿واماا خا
من   وخروجه(، وهي املهمة اليت جاء اإلنسان إىل هذا الوجود من أجل إجنازها،  56الذارَيت )

قال   احلقيقي كما  اخلسران  ينجزها هو  أن  دون  احلياة  الَِّذينا    ﴿ُقلْ  :تعاىلهذه  اخلْااِسرِينا  ِإنَّ 
 (15)الزمر اْلُمِبنُي﴾خاِسُروا أانـُْفساُهْم واأاْهِليِهْم يـاْوما اْلِقيااماِة أاالا ذاِلكا ُهوا اخْلُْسرااُن 

أن االنتقال مبتلقي الرتبية إىل هذه الغاية انتقال منظم؛ يتعامل مع واقع متلقي الرتبية   :السادسة •
ة بني الواقع وما ينبغي أن يصار إليه، ومن مث فإنه يدرك أيضا أن الغاية  ويدرك فيه املرِب املساف

القصوى للرتبية ينبغي أن يشتق منها أهداف متدرهجة َتثهل سلهما يرتقى فيه متلقي الرتبية من 
الواقع الذي هو عليه ابجتاه "املثل األعلى" الذي ينبغي أن يكون عليه، وميثهل احملتوى الرتبوي  

 ..لرتبوية جسورا تربط أهداف الرتبية بعضها ببعضواملناشط ا

الرتبية ن مصطلح  أ  قال”للرتبية حيث    تعريفا   N. K، Francona افرانكلين  قدم وليمولقد    •
 :يعين أي مما أييت قد

 .ن واملدرسة أو مبعىن آخر النشاط الذي تقوم به لتعليم الصغارو ـ ما يفعله اآلابء واملدرس1

اـ ماذا حيدث يف داخل الفصل من تغريات أو عملية كونه 2  .متعلم 

 احملصلة النهائية أو ما يكتسبه الطفل وما يسمى يف النهاية ابلرتبية. -3
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 أن نظام الرتبية هو ذلك النظام يدرس أي من الثالث نقاط السابقة. -4

أيضا  و  الرتبية  البيئة احمليطة أو أب   لقد عرفت  الثقافة  أبهنا عملية تكيف مع  هنا عملية تكيف مع 
ها    احمليطة. عناصر  وبكل  مادية  وغري  مادية  ثقافة ومكوانت  من  البيئة  مع  تتفاعل  الرتبوية  فالعملية 

 كاجملتمع.إهنا تفاعل مع احلياة مع اإلنسان فهي عملية مستمرة   واإلنسانية.الطبيعية 

اعية يتميز هبا عن سائر احليواانت  كساب الفرد ذاات اجتما   إىلالرتبية عملية تطبيع اجتماعي هتدف  
يف اجلماعة حيث يتطبع الفرد    عامال    األخرى يف مجيع مستوَيهتا التطورية فهي اليت جتعل من الفرد عضوا  

أساسه اجتاهها   علىبطباع اجلماعة احمليطة به وعملية التطبع هذه ُتدث يف إطار ثقايف معني يتحدد  
 آخر. جمتمع  إىلثقايف خيتلف من جمتمع ومفهومها ومعناها ولكن هذا اإلطار ال

مما تقدم من تعاريف يتضح لنا أن معظم من عرفوا الرتبية وكذلك معظم املفاهيم الرتبوية تشتمل  
 : ىعل 

 البشري.اجلنس  علىتقتصر  أهنا مجيعا      -1

  ا  راشد  ما يكون إنساان    ميارسه كائن حي يف كائن حي آخر وغالبا    تعترب الرتبية فعال    مجيعا    أهنا  -2
 انشئ. ابلغ النضج يف جيل  يف صغري أو جيال  

أبن اهلدف حيدد له غاية هتم    تقر أن هذا الفعل موجه حنو هدف ينبغي بلوغه علما    مجيعا    أهنا  -3
 التعليم.اجملموعة اليت تقوم بعملية 

أهنا ال ختضع لتعريف حمدد وأن تعدد مفاهيمها أمر طبيعي يتناسب  أمام هذا كله تبدو الرتبية وك
مع مكاهنا وسط الظروف والعوامل املتغرية وأننا ينبغي أن نسلم هبذه املفاهيم مادامت الرتبية قضية عامة 
تشغل كل فرد وليست مسألة فنية شأهنا شأن مسائل العلم األخرى اليت خيتص هبا املتخصصون من 

 يني.والفنالعلماء 
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نظرة   علىيف ذلك  شاملة واالقتصارالرتبية نظرة   إىلويبدو أن مرد هذا االختالف هو عدم النظر 
 ذلك:ومن  جزئية، 

النظر إليها من خالل أتثرها ابلظروف االجتماعية والسياسية يف اختالفها بعوامل الزمان واملكان    –
 فقط.

 فقط.النظر إليها من خالل التعليم املدرسي  –

 التعليم. إليها من خالل نوع مادة  النظر –

 املختلفة.النظر إليها من خالل التخصصات  –

فاالختالف حول مفهوم الرتبية قد أييت نتيجة املعاين املختلفة اليت تعطيها هلا خمتلف األمم  -1
اخلطأ أن واجلماعات فإهنا من املعاين يف البيئات الريفية غري ما هلا يف املناطق الصناعية وقد يكون من  

تفسر معىن الرتبية يف البالد النامية مثلما تفسر به معىن الرتبية يف أمة بلغت مرحلة متقدمة من احلياة مث 
يف جمال   كبريا    إنه حىت يف حالة البالد اليت جيمع بينها كثري من أوجه الشبه قد ختتلف فيما بينها اختالفا  

تطبيق بل وأكثر من ذلك فقد ختتلف اآلراء حول معىن الرتبية سواء من انحية الفكرة أو املمارسة وال
الرتبية يف داخل البلد الواحد ومرد ذلك إيل اختالف املواقع واملواقف اليت ينظر منها الناس إيل الرتبية  

 فقد ختتلف نظرة الناس إليها يف املناطق الفقرية عن نظرة الناس إليها يف املناطق الغنية وهكذا . 

ختالف نتيجة النظر إليها من زاوية التعليم املدرسي فقد جند من يؤكد أن قد أييت هذا اال  -2
تقتصر   واليت هتدف    علىالرتبية  التعليم  فن  اليت ختصصت يف  األماكن  ابعتبارها  الدراسة    إىل أماكن 

والشباب   الناشئني  تغريات مرسومة وواضحة يف سلوك  األماكن   وعلىإحداث  أن غريها من  أساس 
 لية تربوية ؤو ن الوظائف األخرى ما يبتعد هبا عن أية مس واملنظمات هلا م

املدرسة ويف اجلامعة  -3 املقصودة يف  الدراسة  الرتبية ال تشمل مراحل  هناك من يذهب إيل أن 
فحسب بل َتتد إيل أبعد من ذلك فتشمل حىت املؤثرات غري املباشرة والعوامل العارضة فالرتبية ال تشمل  
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ا يصنعه غريان من أجلنا بقصد االقرتاب من الكمال يف طبيعتنا البشرية  كل ما نصنعه ألنفسنا وكل م
اآلاثر غري املباشرة    فحسب بل إن قوى الرتبية َتتد إيل أبعد من ذلك فهي أبوسع معانيها تشمل أيضا  

يف خلق الفرد وسلوكه وملكاته وقد ُتدث هذه اآلاثر نتيجة لعوامل ليس من أهدافها املباشرة إحداث 
الصناعية وأساليب احلياة االجتماعية بل    اآلاثر القوانني والنظم احلكومية والفنون  الشأن يف  كما هو 

 وحىت احلقائق الطبيعية نفسها ال ختضع لإلدارة البشرية كاجلو والرتبة واملوقع . 

وحمتواه          -4 التعليم  مادة  حول  االتفاق  عدم  نتيجة  الرتبية  مفهوم  حول  االختالف  يظهر  وقد 
إحدى  وقد   يف  جنده  ما  ذلك  ومن  طويل  وقت  منذ  والفالسفة  املفكرين  بني  االختالف  هذا  ظهر 

إذ   نفسه  أرسطو  الصاحلة   يقول”مالحظات  الوسائل  أو  الرتبية  طبيعة  أذهاننا  تغيب عن  أال  ينبغي 
فيه خالفا   نعيش  الذي  الوقت  فالناس غري جممعني    فعليا    لتحقيقها ويشهد  املوضوع    علىحول هذا 

 تعليمها. الغاية املنشودة من  علىوعات اليت ينبغي أن يتعلمها الصغار وال يتفقون  املوض

علي ضوء اختالف املداخل لدراستها فنظرا   وقد ظهر االختالف حول مفهوم الرتبية أيضا    -5
ألمهيتها يف استمرار اجملتمع وتطوير ثقافته وتكوين اجتاهاته إهنا كانت موضع اهتمام كل من حبث يف 

اجملتمع  والثقافة ويف طبيعة األفراد ودورهم فيه فتعددت مفاهيمها واختلفت ابختالف املدخل    شؤون
إيل تفسري اجملتمع والثقافة وطبيعة األفراد فعرفها عاَل البيولوجي أبهنا عملية مالءمة من جانب الفرد  

احل تطوره ومنوه وأصبحت يف  إيل الفرد فيها من زاوية تطوره الطبيعي يف مر  للبيئة اليت يعيش فيها ونظرا  
نظر عاَل النفس مرادفة لعملية التعلم بصرف النظر عن ظروف الزمان  واملكان اليت يعيش فيها الفرد  
واليت تشكل سلوكه واجتاهاته ونظر إليها أصحاب االجتاه احملافظ  ممن اهتموا ابلثقافة والرتاث الثقايف  

يها ونقلها من جيل إيل جيل بينما نظر إليها أصحاب  من حيث كوهنا وسيلة الثقافة يف احملافظة عل 
 االجتاه التقدمي املتطرف من زاوية الفرد فاعتربوها العملية اليت يعرب فيها الفرد عن ذاته مبيوهلا ورغباهتا . 
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جمموعة من القيم واملفاهيم اليت ترتابط فيما بينها ضمن إطار    :أبهناوميكن أن خنلص بتعريف للرتبية  
اجلوانب   عوتشمل مجي  فكري يستند إىل التصورات املطروحة يف الكتاب والسنة حول الكون واإلنسان

  .واألسري، ,,,,, إخل والصحي،والفكري،  واملايل، احلياتية كاجلانب التعبدي واالجتماعي 
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 : أهداف الرتبية

الرتبية عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد يف جمتمع تنقل إليه معارف ومهارات ومعتقدات  إن  
ولغة اجلماعة من جيل إيل جيل واإلنسان هو موضوع الرتبية تعين بسلوكه وتطويره ولكن ليس مبعزل 

ة من وضوح  عن اجلماعة ألن الذات اإلنسانية ال تتكون إال يف جمتمع إنساين وبقدر ما يتوافر للرتبي
وعمق يف املفاهيم واألسس اليت تستند إليها تكون قوهتا وفعلها يف حياة األمم والشعوب ويف اجتاهات  
للرتبية ابعتبارها مسألة   املتعددة ونظرا هلذه األمهية  العمل  املختلفة ويف جماالت  العالقات  األفراد ويف 

واشتدت احلاجة إيل دراستها والتعرف علي حيوية الزمة وضرورة اجتماعية فلقد زاد اهتمام الناس هبا  
أبعادها ومن مث كان ضرورَي ابلنسبة لدارس الرتبية وممارسها يف املستقبل أن يتعرف علي طبيعة هذه 

 . العملية ماهيتها وجوانبها املختلفة وضرورهتا

جمتمع    ن هدف الرتبية األساسي هو أنسنة اإلنسان أي جعله خملوقا إنسانيا يعيش يفإميكن القول  
 .بهتقاليد ونظم وقيم ومعايري وأفكار خاصة  علىضمن إطار اجتماعي حيتوي 

والعملية الرتبوية تكسب الفرد حضارة املاضي وَتكنه من املشاركة يف ممارسة حضارة احلاضر وهتيئة  
 للتطوير وإضافة واخرتاع وتقدم حضارة املستقبل

للبقاء الزمن  إهنا ُتصيل فرد يف تراث اجلماعة وتراث   ،إهنا عملية تسهم وتشارك وتدفع عجلة 
 .فردمجاعة ينتقل بواسطة 

األفراد ألهنا      طريقة وغاية تبدأ مع بدأ احلياة وال تنتهي رغم هناية حياةو فالرتبية وسيلة وهدف  
املاضي   اجليل  من  احلاضر  اجليل  تسلمها  راية  هي  فيه  فرد  ختص كل  اجملتمع كما  ختص  اجتماعية 

هي عملية اجتماعية رغم كوهنا من العلوم التطبيقية فهي و األجيال القادمة    إىلحلايل  وسيسلمها اجليل ا
 .األجيالمر  علىجهد اجتماعي ميارس يف اجملتمع ويطبق 
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يف نقل الرتاث من جيل ويف اكتساب اخلربات املتزايدة كأساس للنمو    الرتبية تكون أساسا    وظيفةإن  
النظم االجتماعية املختلفة وت الرتبية  وتعديل  اليت    علىطويرها كما تعمل  أفراد اجملتمع ابملواقف  تزويد 

 .لديهمتنمي التفكري 
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  الرتبية: خصائص

تتســـم ئصـــائص عظيمة تؤكد أن   جيد أهناإليها بعني تربوية    اإلســـالمية والناظرإن املتأمل يف الرتبية  
ــل يكون عظيما    الرتبية منهذه  ــدره عظيما  عند هللا تعاىل، وكل ما هو رابين األصـ ــه،  مبصـ فهي  يف نفسـ
رابنية، مشولية، وســـــــــطية ال إفراط فيها وال تفريط، واقعية تتناســـــــــب مع أحوال الناس ومعيشـــــــــهم،   تربية

ــوهلـا وأهـدافهـا وبني املرونـة يف الوســـــــــــــــاـئل، كمـا أهنـا جتمع بني القول وال عمـل جتمع بني الثبـات يف أصــــــــــــ
  :والنظرية والتطبيق، وفيما يلي تفصيل خلصائص الرتبية

 : الرابنية: 1

ــياهتا، اليت ال بد منها لبيان عاَل  ــاســــــ مبعىن أن الوحي اإلهلي هو الذي وضــــــــع أصــــــــوهلا، وحدد أســــــ
ــكة متميزة يف خمربها ومظهرها، عاملة بوجهتها   ــية اإلســــــــــالمية، حىت تبدو متكاملة متماســــــــ الشــــــــــخصــــــــ

 .وطريقتها، إذا التبست على غريها املسالك، واختلطت الدروب 

 والغاية والوجهة:  املصدر واملنهجـ الرابنية يف 1 

 مصدرها من عند هللا عز وجل متمثال  يف القرآن والسنة.أ: رابنية املصدر: 

ا لِلنَّاِس ماا نـُزهِ  ﴿واأانـْزاْلناا يقول هللا عز وجل:  .  (5)  ﴾لا إِلاْيِهْم والاعالَُّهْم يـاتـافاكَُّرونا إِلاْيكا الذهِْكرا لِتـُبانيِه

يااان  ِلُكلِه شاْيٍء واُهد ى وارامْحاة  واُبْشراى لِْلُمْسِلِمنيا  وانـازَّْلناا﴿ ويقول تعاىل:   (6) ﴾عالاْيكا الِكتاابا تِبـْ

تِِه وايـُزاكِهي﴿ويقول تعاىل:   ُلو عالاْيِهْم آاَيا ْؤِمِننيا ِإْذ بـاعاثا ِفيِهْم راُسوال  ِمْن أانـُْفِسِهْم يـاتـْ
ُ
ِهْم  لاقاْد مانَّ هللاُ عالاى امل

ٍل ُمِبنيٍ وايـُعالِهُمُهمُ  انُوا ِمْن قـاْبُل لاِفي ضاالا  .  (7) ﴾ الِكتاابا وااحِلْكماةا واِإْن كا

 
  ( 44سورة النحل )( 5)

  ( 89سورة النحل )( 6)

 ( 164سورة آل عمران )( 7)
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ِبيِلي أاْدُعو ِإىلا هللِا عالاى باِصرياٍة أاانا واماِن اتَـّبـاعايِن واُسْبحاانا  ﴿ : قال تعاىل:ب: رابنية املنهج ُقْل هاِذِه سا
ْشرِِكنيا 

ُ
اِدهْلُْم    ادْعُ ﴿. وقال تعاىل:  (8)  ﴾هللِا واماا أاانا ِمنا امل ْوِعظاِة احلاساناِة واجا

ا
ِة واامل ِبيِل رابِهكا اِبحِلْكما ِإىلا سا

ُْهتاِدينا 
ِبيِلِه واُهوا أاْعلاُم اِبمل مَّ  ﴿ُ . وقال تعاىل:  (9)   ﴾اِبلَّيِت ِهيا أاْحساُن ِإنَّ رابَّكا ُهوا أاْعلاُم مباْن ضالَّ عاْن سا

معىن ذلك:)أن املنهج    (10)   ﴾شارِيعاٍة ِمنا األاْمِر فااتَِّبْعهاا واالا تـاتَِّبْع أاْهوااءا الَِّذينا الا يـاْعلاُمونا جاعاْلنااكا عالاى  
الذي رمسه اإلسالم للوصول إىل غاَيته وأهدافه، منهج رابين خالص، ألن مصدره وحي هللا تعاىل إىل  

 . خامت رسله 

أو إرادة أسرة، أو إرادة طبقة، أو إرادة حزب، أو إرادة شعب،  َل أيت هذا املنهج نتيجة إلرادة فرد،  
.  ( 11) الذي أراد به اهلدى والنور، والبيان والبشرى، والشفاء والرمحة لعباده  وإمنا جاء نتيجة إلرادة هللا، 
اٌن ِمْن رابِهُكْم واأانـْزاْلنا ﴿كما قال تعاىل خياطبهم:   ا النَّاُس قاْد جااءاُكْم بـُْرها .  ( 12)   ﴾ا إِلاْيُكْم نُور ا ُمِبين اَيا أايُـّها

ا النَّاُس قاْد جااءاْتُكْم ماْوِعظاٌة ِمْن رابِهُكْم واِشفااٌء ِلماا يف الصُُّدوِر واُهد ى وارامْحاٌة لِْلُمْؤمِ ﴿  .   (13)  ﴾ِننيا َيا أايُـّها

حني قال: »كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو    وبنيَّ ذلك رسول هللا  
يُن القايِهم﴾(14)ميجسانه«  . ( 15)، قال تعاىل: ﴿ِفْطراةا اّللَِّ الايِت فاطارا النَّاسا عالايـْهاا الا تـاْبِديلا خِلاْلِق اّللَِّ ذاِلكا الدِه

على دين اإلسالم وقيمه، وحني نزل إىل األرض واختلط ابلبيئة اقرتب أو ابتعد عن   فاإلنسان مفطور  
 هذه القيم حبسب املؤثرات. 

وسائل وطرقا  الكتساب الصفاء من األدران، والقرب من القيم   فشرع هللا تعاىل يف كتابه وسنة نبيه   
 الرابنية األصيلة يف فطرة اإلنسان.

 
  ( 108سورة يوسف )( 8)

 (  125) النحل:سورة ( 9)

  ( 18سورة اجلاثية )( 10)

  ( 32،ص)1981 1وهبة ، القاهرة ـ طيوسف القرضاوي: اخلصائص العامة للإلسالم ، مكتبة ( 11)

  ( 174سورة النساء )( 12)

  57يونس:سورة ( 13)

  ( 7141( وأمحد )4714( وأبو داود ) 2138( والرتمذي )2658( ومسلم )1292رواه البخاري )( 14)

  ( 30سورة الروم )( 15)
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فنعين هبا: أن اإلسالم جيعل غايته األخرية وهدفه البعيد، هو حسن الصلة   فأما رابنية الغاية والوجهة، 
ووجهة   اإلنسان،  غاية  هي  وابلتايل  اإلسالم،  غاية  هي  فهذه  مرضاته،  على  واحلصول  تعاىل،  ابهلل 

اِدٌح إِ ﴿اإلنسان، ومنتهى أمله، وسعيه، وكدحه يف احلياة. قال تعاىل:   ا اإِلْنسااُن ِإنَّكا كا ىلا رابِهكا َيا أايُـّها
ِقيهِ   .(16)   ﴾كاْدح ا فاُمالا

وال جدال يف أن لإلســالم غاَيت وأهدافا  أخرى إنســانية واجتماعية، ولكن عند التأمل، جند هذه 
األهداف يف احلقيقة خادمة للهدف األكرب، وهو مرضـــــــاة هللا تعاىل، وحســـــــن مثوبته. فهذا هو هدف 

 .(17).األهداف، أو غاية الغاَيت 

الرابنية ال تعين ُتليقا  يف آفاق من الروحية اليت ُترر روح اإلنسـان من جسـده أو أتخذ هذا وهذه )
ــاس   ــه، ألن ذلـــك نقيض الفطرة اليت فطر هللا النـ ــه الـــذي يعيش فيـ ــاملـ ــه ومن عـ اإلنســـــــــــــــــان من جمتمعـ

فاهلل تعاىل   . وإمنا تعين أهنا رابنية ختضـع لشـريعة هللا عز وجل وكذلك مبا يقدر عليه اإلنسـان،(18)(عليها
 ال يكلف نفسا  إال وسعها .

 : الشمولية:  2

تتميز الرتبية ابلشـمولية، أي إهنا تشـمل اإلنسـان من مجيع نواحيه سـواء كان يف عالقته مع خالقه، 
ومعلمـيه، وجرياـنه، وزمالـئه وأوالده. أي أن   ـبه مـثل واـلدـيهأو عالقـته مع نفســــــــــــــه، أو عالقـته ابحمليطني  

 هذه القيم تشمل مجيع نواحي احلياة. 

اْعلاُموا أامنَّاا احلايااُة  ﴿واآلخرة، قال هللا تعاىل:   يف الدنيا أهنا تشمل حياة اإلنسان    ومشولية الرتبية تعين
اثـُرٌ  ناُكْم واتاكا ٌْو وازِيناٌة واتـافااُخٌر بـايـْ نـْياا لاِعٌب واهلا ثاِل غاْيٍث أاْعجابا الُكفَّارا نـابااتُُه مُثَّ  الدُّ ِد كاما  يف األاْموااِل وااألاْوالا

 
  ( 6سورة االنشقاق )( 16)

  ( 7يوسف القرضاوي: اخلصائص العامة لإلسالم ص)( 17)

  ( 42م ص)1979عبد الغين عبود: املالمح العامة للمجتمع اإلسالمي، دار الفكر العرِب ، القاهرة ،( 18)
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اٌب شاِديٌد واماْغِفراٌة ِمنا هللِا واِرْضوااٌن واما  نـْياا  ياِهيُج فارتاااُه ُمْصفارًّا مُثَّ ياُكوُن ُحطاام ا وايف اآلاِخراِة عاذا ا احلايااُة الدُّ
 .  (19) ﴾ِإالَّ ماتااُع الُغُرورِ 

 وسطية: ال: 3

اإلسالمية أبهنا وسطية متوازنة فال إفراط فيها وال تفريط، جتمع بني خريي الدنيا واآلخرة،    لرتبيةَتتاز ا
 ال َتيل جلانب على حساب جانب آخر.  

ولقد َتيزت األمة اإلسالمية ئاصية منفردة َل تكن ألمة من األمم السابقة وهي ميزة الوسطية اليت  
يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: ﴿واكاذاِلكا    خصيصة ألمة حممد    –سبحانه وتعاىل    –  جعلها هللا 

ا واماا جاعاْلناا   الرَُّسوُل عالاْيُكْم شاِهيد  النَّاِس واياُكونا  اء عالاى  ُشهادا لهِتاُكونُواْ  أُمَّة  واساط ا  الَّيِت جاعاْلنااُكْم  لاةا  اْلِقبـْ
اناْت لاكاِبرياة  ِإالَّ عالاى الَِّذينا هاداى  ُكنتا عالايـْهاا ِإالَّ لِنـاْعلاما مان يـاتَِّبُع الرَُّسولا ممَّن   يانقاِلُب عالاى عاِقبـاْيِه واِإن كا

ُ لُِيِضيعا ِإميااناُكْم ِإنَّ اّللها اِبلنَّاِس لاراُؤوٌف رَِّحيٌم﴾ ُ واماا كاانا اّلله  . (20)اّلله

التوسط بني  ولفظ الوسط لغة مبعىن أنه ما يكون بني طرفني، وسط الشيء ما بني طرفيه وأعدله. و 
واألبعد عن الغلو، وكذلك أييت مبعىن األفضل، إذ الوسط بطبيعة    مبعىن االعتدالالنقيضني، واألوسط  

الفضائل مث صار   الوسط يف  اليت أتيت أطراف الشيء. ويستعمل  العوارض واآلفات  احلال حممي من 
 الوسط وصفا للمتصف ابلفضائل... يقال: رجل وسط وأمة وسط.  

مســــــؤولية رابنية مكلفة أبن ُتمل أكمل منهج وأقومه يف   وســــــطا  هلامية لكوهنا أمة واألمة اإلســــــال
العقيدة واألخالق والتشـــــــريع إىل بقية اجملتمعات اإلنســـــــانية، مكلفة بدعوة األمم األخرى إىل الصـــــــراط 

 املستقيم، منهج هللا الذي يضمن لإلنسان واجملتمع احلق واخلري وحيقق له السعادة.

 
  ( 20سورة احلديد )( 19)

  ( 143سورة البقرة )( 20)
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االبتعاد عن اإلفراط والتفريط يف كل شـــــيء، ألن الزَيدة على املطلوب يف  الرتبية تســـــتلزمووســـــطية  
 األمر إفراط، والنقص عنه تفريط، وكل من اإلفراط والتفريط خروج عن جادة الطريق.

إجياد شــــخصــــية إســــالمية متزنة تقتدي ابلســــلف الصــــاحل يف مشول فهمهم   الرتبية تقتضــــيووســــطية  
هجهم وســــــــالمة ســــــــلوكهم من اإلفراط والتفريط، والتحذير من الشــــــــطط يف أي جانب من  واعتدال من

جوانب الدين، والتأكيد على النظرة املعتدلة املنصــــــفة واملوقف املتزن من املؤســــــســــــات واألشــــــخاص يف 
   اجلرح والتعديل.

د قد يولد  البد أن َتتلك الرتبية أسلوب الوسطية للتمكن من تطبيقها على اجلميع، فالضغط الشدي
 االنفجار والتمرد، كما أن التساهل الشديد قد يؤدي إىل اإلمهال.

 :الواقعية: 4

ابلواقعية أي أهنا تتوافق مع واقع املكلف، فال يتكلف اإلنسان غري ما يطيق ُتمله،   تتسم الرتبية
لِهُف هللاُ نـاْفس ا ِإالَّ ُوْسعاهاا﴿لقول هللا تعاىل:    اخليال وإمنا.   فال تذهب ابإلنسان إىل عاَل  (21) ﴾الا ُيكا

 تتمشى مع األحداث وفق وقائعها وجمرَيهتا.  تربية واقعيةأتمره مبا يستطيع القيام به، فهي 

مبا    الرتبية وقد راعت هذه   آمرة  والنواهي فجاءت  البشرية ومدى ُتملها لألوامر  النفس  جوانب 
ا أُولاِئكا  ﴿  :اإلنسان؛ قال هللا تعاىل  يستطيع لِهُف نـاْفس ا ِإالَّ ُوْسعاها واالَِّذينا آاماُنوا واعاِمُلوا الصَّاحِلااِت الا ُنكا

فااتَـُّقوا هللاا ماا اْستاطاْعُتْم واامْساُعوا واأاِطيُعوا واأاْنِفُقوا ﴿وقال تعاىل:     (22)﴾ْصحااُب اجلانَِّة ُهْم ِفيهاا خااِلُدونا أا 
ْفِلُحونا 

ُ
 .  (23)﴾خارْي ا أِلانـُْفِسُكْم واماْن يُوقا ُشحَّ نـاْفِسِه فاُأولاِئكا ُهُم امل

 
  ( 286سورة البقرة )( 21)

  ( 42سورة األعراف )( 22)

  ( 16سورة التغابن )( 23)
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ــتطعتم وإذا هنيتكم عن )الرابين فيقول: )هذا املنهج    وبني النيب  إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما اســـ
 (24)(فاجتنبوه (أمر 

فاألخالق اإلسالمية هي حماولة إلقامة تنسيق بني قوى الطبيعة اإلنسانية نفسها من انحية مث بينها  
ة مث عملية توجيه  وبني السلوك اإلنساين من انحية أخرى، كما أهنا عملية هتذيب وتربية هلذه الطبيع

اإلنسان إىل السلوك الالئق به يف احلياة كأفضل خملوق يف األرض من أجل رسالة معينة خلقت من  
 .(25) أجلها هذه الدنيا 

 وهذه الواقعية تتجلى من خالل عدة أمور: 

 : أن التكليف ضمن حدود الطاقة.1

 ال ميلك اإلنسان دفعها.: رفع املسؤولية يف حالة النسيان أو اخلطأ أو اإلكراه اليت 2

 عاة مطالب الفكر والنفس واجلسد، وعدم اإلمهال ضمن حدود معينة.ا: مر 3

 عاة واقع حال اجملتمعات اإلنسانية اليت يتفاوت أفرادها يف استعداداهتم وخصائصهم.ا: مر 4

ن  هللا عنها: أن محزة ب  عائشة رضيعاة حال الضعف البشري وحال النفس اإلنسانية: روت  ا: مر 5
إن شئت فصم وإن  )):   : أصوم يف السفر؟ وكان كثري الصيام ـ فقالعمرو األسلمي قال للنيب  

 (26(( شئت فأفطر 

  

 

 
 

 (.  2619والنسائي ) (2679( والرتمذي )1337( ومسلم )6858رواه البخاري )( 24)

  (205ـ  204مقداد َيجلن: علم األخالق اإلسالمية  ص)( 25)

 ( 17007( والدارمي )656( ومالك )32676( وأمحد )1363( وأبو داود )2298( والنسائي )711( والرتمذي )1121( ومسلم )1841رواه البخاري )( 26)
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 : أسس الرتبية

إن اعتبار التفاعل بني القوى االجتماعية حقيقة اجملتمع والثقافة نتاج هذا التفاعل يعين ارتكاز كل  
حقيقة أخرى هي وجود قوة ميلكها األفراد حبكم وجودهم االجتماعي والثقايف ُتقق هلم    علىمنهما  

استمرار هذا التفاعل وتضمن هلم كذلك اإلفادة من هذا النتاج بعد َتثلهم له واستيعاهبم لعناصره يف  
 .واالجتماعية دفع أسباب حياهتم الثقافية 

 :علىا تدل شيء فإهن علىوهذه القوة هي الرتبية اليت إن دلت 

 .علي استعداد الفرد الالمتناهي للتغري والتشكل .أوال  

قدرته يف أن يغري هو نفسه مبا تغري به يف أسلوب حياته وأساليب حياة جمتمعه وأمناط    : علىاثنيا  
 .ثقافته

تشخيص احمليط الثقايف الذي ينتمي إليه وتبني ما فيه من عناصر قوة وضعف والتمييز    ىعل  اثلثا : 
 مستوى أفضل هلذا احمليط مبستوَيته املختلفة املتعددة  ىلإ ا وتوجيهها وصوال  بينه

علي مدى ما يبذله من إجيابية يف النهوض مبستوى عمليات التفاعل واالتصال بينه وبني  رابعا :  
ظمها  يف مجاعات خمتلفة ين  اآلخرين يف الدوائر االجتماعية املختلفة اليت ميارس فيها أدواره ابعتباره عضوا  

جمتمعه .وهذه القوة هبذا املعىن ال توجد بدايتها وال تستمر من تلقاء نفسها إذ توجد بوجود األفراد يف  
التفاعل  والتفكري يف سياق عمليات  العمل  وممارستهم ألساليب  نشاطهم  وبفعل  اإلنسانية  مجاعاهتم 

ن فعل الرتبية هبذا املعىن الثقايف العام ال تنفرد به مؤسسة واحدة إاملتصلة اليت يعيشون فيها وبواسطتها إذ  
من مؤسسات اجملتمع ذلك أن عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي اليت تعترب الرتبية قرينة هلا  
ال تقتصر علي مؤسسة بعينها أو علي موقف واحد من مواقف احلياة بل إهنا عملية موصولة تشارك  

ومجاعة الرفاق والزمالء    ع الدوائر االجتماعية اليت تتمثل يف وسائط الثقافة كاألسرة واملسجد  فيها مجي
واملدرسة واهليئات والروابط االجتماعية وما يستحدثه أفراد اجملتمع من وسائل اتصال وجتمع كاألندية  
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فزيون . ومن هنا تربز لنا  والتنظيمات االقتصادية والسياسية والصحافة واإلذاعة والسينما واملسرح والتلي
 .الرتبيةتعمل فيه   بعض األسس اليت البد من الوعي هبا واعتبارها إطارا  

إن الرتبية عملية اجتماعية ثقافية تشتق ضرورهتا من ضرورة الوجود االجتماعي لألفراد ومن   :أوال  
 .الثقافةكوهنم محلة 

العام حيث ُتدث عملية التنشئة االجتماعية  إن الثقافة بكل وسائطها تعترب الوعاء الرتبوي   :اثنيا  
  به منلألفراد مبا تؤدي إليه من اكتساهبم أمناط سلوكية ُتدد عالقاهتم وتعرب عن نفسها فيما يقومون  

 .اجتماعية أدوار 

إن املدرسة وهي املؤسسة الرتبوية املتخصصة تعترب واحدة من بني مؤسسات اجتماعية خمتلفة :  اثلثا  
مؤثرات تربوية يف حياة األفراد يتوافر فيها الوعي    إىلق بينها لتوجيه مؤثراهتا وُتويلها  ال بد من التنسي

 .والتخطيط واهلادفة

املؤسسات :  رابعا   من  وغريها  املدرسة  بني  مشرتكة  مسئولية  التغري  عمليات  يف  الرتبية  دور  إن 
 .واحدعه واملزيد منه يف آن االجتماعية حىت تقوم الرتبية ابلفعل هبذا الدور وهو تيسري التغري ودف
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   :أهمية الرتبية

نقل منط احلياة عن    علىإن بقاء اجملتمع ال يعتمد فقط    لألفراد:الرتبية وسيلة اتصال وتنمية  -1
ولكن بقاء اجملتمع يتم ابالتصال الذي يؤكد   ،طريق اتصال الكبار ابلصغار أَي كان نوع هذا االتصال

 االستجاابت املتوقعة من أفراد اجملتمع يف املواقف.   علىاملشاركة يف املفاهيم والتشابه يف املشاعر للحصول  

وهبذا املعىن ُتتل الرتبية    الثقايف:استمرار ثقافة اجملتمع وجتديدها ونقل الرتاث    علىالرتبية تعمل  -2
تشكيل األفراد وُتقيق    إىلثقافة اجملتمع فهي السبيل مهما كانت صورهتا ومنظماهتا    مكاهنا البارز يف

أين وصل    إىلاالستمرار بني األجيال املختلفة ويف حياة اجملتمع بصفة عامة فالبد لكل جيل أن يدرك  
نشئة أسالفه حىت يبدأ سريه من حيث قطعت عليهم آجاهلم املسري تنتقل وتستمر عن طريق التفاعل والت

 والرتبية. 

هذا وهناك وظائف اجتماعية أخرى كثرية للرتبية تتحقق من خالل   السلوكية:تكون االجتاهات  -3
تربية الصغار إمنا ُتدث    علىعمل البيئة االجتماعية ذلك أن الطريقة الوحيدة اليت يسيطر هبا الكبار  

 البيئة اليت يعملون فيها ويفكرون ويشعرون علىابلسيطرة 

 العاطفية ويفو الرتبوي للبيئة االجتماعية ينعكس يف تكون شخصية الفرد واجتاهاته العقلية  ن األثر  أ
البيئة تتطلب من األفراد استجاابت معينة يف مواقف معينة فالوسط اخلاص    وأنُتديد أمناطه السلوكية  

بنجاح مع   الذي يعيش فيه الفرد يقوده لرؤية أشياء أكثر من غريها والختاذ أسلوب معني يف العمل
 يظهر يف نشاطه وتفاعله مع أهل بيئته.  سلوكيا   اآلخرين وهكذا يكتسب الفرد من هذا الوسط اجتاها  

وتتكون االجتاهات السلوكية يف البيئة بواسطة تشكيل العادات الدافعة للطفل وتثبيتها وبتعديل  
 دوافعه.

 يستجيب هلا وفق منط االستجابة البيئية. دور البيئة يف تزويد الفرد ابملواقف واملثريات اليت -4
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كما أن األمناط ختتلف   ،تكون البيئة عملية تعلم ألمناط سلوكية موجودة يف البيئة لوجود مثرياهتا -5
 واختالف االستجاابت املرتتبة عليها.  ،الختالف املثريات  من بيئة ألخرى تبعا  

وسائل املختلفة لتحقيق إمكانيات النمو  هتيئ الرتبية ال  اخلربة:ُتقيق النمو الشامل واكتساب  -6
الكبار يف    علىوالبيئة هي الوسط الرتبوي لذلك فالطفل يعتمد    ، وجسمانيا  واجتماعيا    للطفل عقليا  

إكسابه اخلربة الالزمة لتكيفه وتفاعله مع اآلخرين وتكتسب هذه اخلربة بتكوين العادات اإلجيابية اليت  
 أهدافه.مها يف ُتقيق يسيطر هبا الطفل علي بيئته ويستخد

يتضح أثر البيئة يف تعليم اللغة وُتصيل املعرفة فالطفل يتعلم اللغة وأساليب    اللغة:كتساب  إ-7
الكالم ممن خيتلط هبم يف مراحل منوه األوىل وتكون اللغة واملعرفة عندئذ يف أبسط صورمها فالطفل عند 

 . بشيء حمسوس مساعه للصوت فإنه غالبا ما يسمعه مصاحبا أو مرتبطا  

الدميوقراطية : وللرتبية يف عاملنا املعاصر املكانة األوىل يف ُتقيق آمال  الرتبية تعمل علي ُتقيق-8 
الشعوب يف حياة تستند إيل احلرية والعدالة وحكم القانون فهذه املفاهيم وما يرتبط هبا من ممارسات ال  

دثون أبن  تولد مع األفراد وإمنا يكتسبوهنا ابلتعليم واملمارسة والتطبيق وهلذا طالب أصحاب الرتبية احمل
مكاان   املدرسة  احلياة    تكون  هذه  مبادئ  فيفهمون  الدميوقراطية  احلياة  ألساليب  الناشئون  فيه  يتهيأ 

وميارسوهنا يف خربات تربوية منظمة فالدميقراطية تستمر من تلقاء نفسها وال تستقيم إبطالق حرية األفراد  
وليته  ؤ فرد مبقتضاها بني حريته ومس وإمنا هي قيم وعالقات وأساليب تفكري وقواعد وضوابط جيمع ال

من الرتبية ميكنه من ممارسة    حنو اجلماعة وبني التفكري وكل هذا يتطلب نوعا  ه  وبني حقه يف النمو وواجب 
العلم بينهم    ،احلرية علي أساس من  الكشف عن االمتياز والتفوق  الناس مع  أمام كل  الفرصة  ويتيح 

 وهكذا .

الرتبية تعمل علي تذويب الفوارق بني الطبقات : ذلك  ألن انتشار املعرفة وذيوع العلم ينحو  -9
إيل إضعاف امليزات الصناعية اليت تفرق بني الناس ويدعو إيل حسن التفاهم والتعاون بني هذه الطبقات  

لك تكون الرتبية هي الدعامة األساسية يف ُتقيق أي ُتول اجتماعي  يهدف إيل إذابة الفوارق بني  وبذ
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الطبقات وجعل االمتياز يف املهارة والعمل هو أساس احلكم علي األفراد .ومن هنا ارتبطت الرتبية يف  
االجتماعية حيث   ابلفلسفات  املعاصر  ابلق  إن عاملنا  تتحقق  أن  ميكن  ال  فلسفة  أو  أية  وحده  انون 

إبجراءات وتنظيمات إدارية دون أن تستند إيل فكرة وسلوك يعرب عنه األفراد يف تفاعالهتم وعالقاهتم 
 ويف داخل أنظمتهم ودوائر نشاطهم. 

لقد عرفنا أن للبيئة أتثريها الالشعوري يف اكتساب    وتذوقها: كتساب القيم اخللقية واجلمالية  إ-10
من خالل نشاط الصغار وتفاعلهم مع الكبار كما أن هذا التفاعل يرتك  عادات اللغة وأساليب الكالم  

 واالجتاهات والعادات اخللقية.  اكتساهبم القيمأاثره العميقة يف 

إيل التبديل   من عوامل التطور دافعا   عامال   ُتقق التطور وتشكل املستقبل: تعترب الرتبية دائما  -11
  ، قافة وتقوم بدورها يف اجملاالت السياسة واالقتصادية واالجتماعية والتقدمي .والرتبية هي تشكل الفرد والث

هنا صانعة املستقبل فاألطفال الذين يولدون اليوم سيعلمون  إ  :بل ميكن القول  ، ترتبط ابملستقبل وتؤثر فيهو 
ية  د تغري إيل درجة كبرية خالل السنوات العشر املاضفيف اجملتمع بعد عقدين من الزمان فإن كان اجملتمع  

وحىت اآلن وإن كان التغيري احلاصل يقع بسرعة متزايدة فإن شكل اجملتمع وبنيته وأفكاره وأحداثه يف  
ومعىن هذا أن املدارس تعد أطفال اليوم   ،عنها اآلن  جوهرَي    بداية األلفية الثالثة البد أن ختتلف اختالفا  

اجتاهات األطفال والشباب وتكون قيمهم  عن اجملتمع احلاضر وتصنع اجملتمع بصناعة    جملتمع خيتلف َتاما  
فالتعليم بطبيعته وبدوره يف الثقافة    ، وابلتايل فإهنا تقرر مستقبل الثقافة ونوعية احلياة  ؛وتشكيل أفكارهم

يعترب يف جوهره مستقبلي ومهما اختلفت اآلراء أو الفلسفات حول طبيعة اإلنسان الذي هو موضوع  
الرتبية فإن أثر التعليم يتضمن املستقبل دائما مهما كانت صورة هذا املستقبل ونوعيته فهو إيل أحسن  

ألرقى وهو ينحو إيل اجلمود والثبات ما دام التعليم تتحكم وأفضل ما دام التعليم يهدف إيل األحسن وا
فيه التقاليد والعمليات اآللية . فالعالقة عضوية متبادلة بني التعليم واملستقبل أي أن التعليم بلغة البحث 
العلمي عامل مستقل وعامل اتبع يف نفس الوقت وهلذا تظهر الفروق بني تعليم يقوم عي وعي أبمهية  

بنوعيته وتعليم يدور حول نفسه دون وضوح فكري بشأن دوره يف تقرير سلوك األفراد  وحياة  املستقبل و 
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اجملتمع فالتعليم للمستقبل يعين ضرورة وجود فلسفة واضحة ُترك التعليم من داخله كما ُترك العالقات  
وهو الذي    ن وجود هذه الفلسفة يعين ضرورة األخذ ابلتخطيطإبينه وبني قطاعات العمل املختلفة مث  

ينظم حركة التعليم ويدفعها إيل األمام ليؤثر يف املستقبل ويشكله وعلي هذا النحو حيتل التعليم مكانة  
من األبعاد اهلامة يف نظر اجملتمعات وبعد   هامة يف اهتمام عاملنا املعاصر بعد أن صارت املستقبلية بعدا  
العملية يف دراسة املستقبل والتحكم   التعليم أن ذاعت األساليب  العالقة بني  فيه وبعد أن اتضحت 

 .والتقدم
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 أمناط الرتبية 

الباحثة دَيان   بومريند    مبورينركزت  الرتبية، وتعرف أحباثها ابسم "تصنيفات  على تصنيف أمناط 
للرتبية". ويف حبثها وجدت ما اعتربت أهنا العناصر األساسية األربعة اليت ميكن أن تساعد يف تشكيل  
الرتبية الناجحة: االستجابة مقابل عدم االستجابة واملطالبة مقابل عدم املطالبة. ومن خالل دراستها  

ومريند ثالثة أمناط أولية للرتبية: الرتبية احلازمة والسلطوية واملتساهلة. وتوسع ماكوِب ومارتن  حددت اب
 يف أربعة أمناط هي:يف أمناط الرتبية الثالثة األصلية لبومريند من خالل وضع أمناط الرتبية 

  :الرتبية السلطويةـ 1

يتميز األهل الذين يتبعون و لقة لألهل. يتميز هذا النوع من األساليب الرتبوية إبعطاء السلطة املط
 :يلي مباأوالدهم هذا النوع من الرتبية مع 

 .، مع إعطاء مساحة ضئيلة جدا  للحوار والتفاوضاألوالداستخدام احلزم يف تربية -

 .كثرة استخدام العقاب مبختلف أنواعه-

 .أوالدهمعادة ما يكون األهل الذين يتبعون هذا النمط الرتبوي أقل حنية وعطف على -

 .، مع انعدام املرونةألوالدتوقع الكثري من اإلجنازات من ا-

 .لتحقيق أي شيء إجياِب ألوالدانعدام الثقة اب-

 : األوالدأتثري هذا النمط الرتبوي على 

ة بربط النجاح والطاعة ابحلب. مما يؤثر على عالقاهتم  الذين تلقوا مثل هذه الرتبي  األوالديقوم  -
 .ابآلخرين يف املستقبل
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على مثل هذا النمط يبدون سلوكا  عدائيا  خارج البيت، حىت أهنم قد    االذي تربو   األوالدبعض  -
  .ينر متنميصبحوا 

 .اخلجل واخلوف عندما يكونوا مع اآلخرين األوالديبدي هؤالء -

 .الذين تربوا على هذا النمط بثقة قليلة يف النفس األوالديتمتع -

 .كما أهنم يواجهون الصعوابت يف حياهتم االجتماعية بسبب انعدام املهارات االجتماعية -

 .واالكتئاب إىل الطاعة واالنصياع بسهولة، مما يسبب إبصابتهم ابلقلق  األوالدمييل هؤالء -

ابإلضافة إىل أهنم يعانون من صعوبة يف التحكم أبنفسهم، بسبب عدم منحهم السلطة والتحكم -
 .يف الكثري من احلاالت وهم صغار

على ضرورة احلزم، ووجود احلدود والقواعد واحرتامها. إال أهنم   األوالدبينما يؤكد اخلرباء يف تربية  
وصحتهم النفسية، ومنوهم   األوالدخلصوا إىل أن هذا النمط من الرتبية له آاثر سلبية كثرية على تنشئة  

 .العاطفي السليم

  :الرتبية املتساهلة ـ 2

قدمي حد أدىن من التوجيه. يتميز  هو السماح هلم بفعل ما حيلو هلم، مع ت  األوالدالتساهل يف تربية  
منه   األصدقاء ألطفاهلم  إىل  أقرب  أطفاهلم أبهنم  تنشئة  الرتبوي يف  النهج  يتخذون هذا  الذين  األهل 

 :لألهل. يتميز األهل الذين يطبقون هذا النمط الرتبوي مبا يلي

م، أو تقوميهم. تكاد تكون القوانني واألنظمة معدومة لديهم، وهم ال يقومون بتعديل سلوك أطفاهل-
 .ومييلون لرتك أطفاهلم ليحلوا مشاكلهم أبنفسهم

 .هبا لفرتة طويلة األوالدعند وجود قوانني وأنظمة ال يلتزم األهل و -
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القرارات - يرتكون  ولكنهم  وأطفاهلم،  األهل  هؤالء  بني  والتواصل  احلوار  من  عالية  درجة  هناك 
 .لألطفال وال يعطوهنم أي توجيهات 

 .هؤالء األهل بدرجة عالية من العطف واحلنان على أطفاهلميتميز -

 .التوقعات لدى األهل املطبقني هلذا النهج الرتبوي قليلة وتكاد تكون معدومة-

ال يطبق هؤالء األهل أي عقاب على أطفاهلم، وقليال  ما يكون هناك عواقب إذا ما أساء أطفاهلم -
 .التصرف

 : الداألو أتثري الرتبية املتساهلة على 

الذين تربوا هبذا األسلوب متدين يف خمتلف اجملاالت.   األوالدعادة ما يكون مستوى أداء وإجناز  -
 .وذلك ألن مستوى توقعات األهل من أطفاهلم يكون متدين جدا  

كما أهنم يتخذون قرارات سيئة يف أغلب األحيان. وذلك بسبب عدم وجود قوانني وأنظمة  -
 .هارات اختاذ القرار وحل املشكالت مل األوالديتبعوهنا، يفتقر 

يكون  - األحيان  من  الكثري  ويفتقرون   األوالديف  غريهم،  جتاه  عنيفني  النهج  هبذا  تربوا  الذين 
 .للتعاطف، وذلك بسبب عدم تعاملهم مع عواطفهم بشكل فعال أثناء نشأهتم

إدارة الوقت والتحكم   من عدم القدرة على  األوالدابإلضافة إىل أنه يف أغلب األحيان يعاين هؤالء  -
ابلعادات، مما جيعلهم أكثر عرضة التباع السلوك السيء الذي قد يصل إىل درجة اإلدمان على الكحول 

 .واملخدرات 

على أهنم سعداء ويعيشون حياة مثالية يقومون هبا مبا حيلو هلم، إال    األوالدبينما قد يبدو هؤالء  
أكثر   أهنم  تبني  األ  األوالدأنه  للفشل  االنضباط عرضة  انعدام  بسبب  واالجتماعي  والعملي،  كادميي 

 .والقوانني وعدم وجود عواقب للسلوك السيء
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  :الرتبية املبتعدة -3

 :من أهم صفات هذا األسلوب الرتبوي

لتهذيب  - واضح  يوجد هنج  االكرتاث    األوالدال  عدم  إىل  األهل  مييل  األهل. حيث  قبل  من 
 .أوالدهمواالبتعاد عن 

 .األوالدهناك القليل من احلوار بني األهل و -

 .عادة ما تكون العواطف واحلنية حمدودة جدا  لدى األهل املبتعدين عن تربية أطفاهلم-

 .لف األصعدةكما أنه ال يوجد لديهم أي توقعات حنو أطفاهلم، وإجنازاهتم على خمت-

 :األوالدأتثري الرتبية املبتعدة على 

 .الذين تربوا وأهلهم مبتعدين عنهم مضطرين لالعتماد على أنفسهم بكل شيء األوالديكون -

 .شعورا  ابخلوف من االعتماد على غريهم  األوالدينمو لدى هؤالء -

مبتعدين عاطفيا  عمن حوهلم، بسبب عدم تلقيهم ما يكفي من احلب   األوالدكثريا  ما يكون  -
 .والعطف من قبل أهلهم

أيضا  من درجات مرتفعة من القلق والتوتر واليت قد تصل إىل حد االكتئاب   األوالديعاين هؤالء -
 .أيضا  

هقة، والذي  الذين تربوا مع أهل مبتعدين عنهم إىل إظهار سلوك سيء يف مرحلة املرا  األوالدمييل  -
 .قد يصل إىل حد تعاطي الكحول واملخدرات 
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يف مثل هذا النموذج الرتبوي ضعيفا  يف شىت اجملاالت األكادميية والعملية    األوالدعادة ما يكون أداء  
كما أهنم يعانون من تشكيل روابط إنسانية طويلة املدى مع اآلخرين، لذلك فمثل هؤالء  .والعاطفية

 .طالق عندما يكربون أكثر من غريهم بكثريميرون حباالت  األوالد

تربية   ابتعاد األهل عن  سببه االنشغال مبسؤولياهتم احلياتية األخرى، أو    أوالدهمعادة ما يكون 
اخلوف من خوض هذا اجملال بسبب عدم استعدادهم ليكونوا مسؤولني عن حياة أطفاهلم، وتربيتهم  

بوا هبذا الشكل وهم صغار فال يدركون وجود أي  وتعديل سلوكهم. أو قد يكونوا هم أنفسهم قد تر 
 .أسلوب تربوي آخر

  :الرتبية املعتدلة-4

 ألوالدهم. يتميز األهل الذين يتبعون مثل هذا النوع من الرتبية أبهنم عطوفني، ولديهم توقعات عالية  
األسلوب   هؤالء األهل مهذبني، ويفكرون بعقلية مستقلة. يؤكد اخلرباء أن هذا   أوالدعادة ما يكون  

 :األوالدالرتبوي هو األفضل بني األمناط الرتبوية املعروفة. أبرز ما مييز هذا النمط يف تربية  

 .وجود قواعد سلوك واضحة، يتم شرح سبب وضعها من قبل األهل لألطفال ابلتفصيل-

 .مفتوح ومناسب ملستوى فهم الطفل األوالدالتواصل بني األهل و -

 .حلنان من قبل األهل جتاه أطفاهلموجود كم كبري من العطف وا-

 .على حد سواء األوالدوجود توقعات وأهداف واضحة وعالية املستوى من قبل األهل، و -

القرارات مع وجود توجيهات واضحة من    األوالدتشجيع  - التعبري، واالستقاللية يف اختاذ  على 
 .األهل

 .التصرف األوالدوجود خطوات هتذيبية واضحة وصارمة عندما يسيء -
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 : األوالدأتثري هذا النمط الرتبوي على 

 .عادة ما يكون أطفال العائالت اليت تتبع هذا النهج الرتبوي أكثر سعادة، واستقرار-

 .أبداء وإجناز عايل املستوى يف خمتلف اجملاالت  األوالدمتع هؤالء يت-

  .أكثر ثقة أبنفسهم، ويتمتعون مبهارات اجتماعية وعواطف صحية وانضجة  األوالديكون هؤالء  -
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الوسائط التربوية  

ودورها في التنشئة  

 وتطبيع الفرد اجتماعياً
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 : التنشئة وتطبيع الفرد اجتماعيا  الوسائط الرتبوية ودورها يف 

ذلك فإن الرتبية    وعلى  ؛ التعليم املدرسي وإمنا تبدأ مع الطفل منذ بداية حياته  علىالرتبية    ال تقتصر
ال تبدأ ابملدرسة وتنتهي هبا وإمنا تبدأ ببداية احلياة يف أسرة وتنتهي بنهايتها يف اجملتمع وما املدرسة أو  

ذلك فإن    وعلى  ؛يتم فيها جزء من الرتبية  احللقات اليتالتعليم املدرسي بكافة مراحله إال حلقة من  
 احلياة.احلياة وتستمر معه يف هذه  الرتبية عملية مستمرة تنشأ مع وجود اإلنسان يف

فعملية الرتبية كما تتصف ابالستمرار والتكامل املشار إليهما تتصف أيضا أبهنا قسمة مشرتكة بني  
التعليم املدرسي وغري املدرسي فهي تتم يف أماكن عديدة منها املنزل واملدرسة ومجاعة األقران يف الشارع  

الصحافة واإلذاعة والثقافة الوطنية كما أهنا تتم يف أزمان خمتلفة    وامللعب ويف دور العبادة وُتت أتثري
والثالث   ويف بعضها اآلخر يكون املدرس معلما   وُتت أتثري قوى متعددة يكون يف بعضها األب معلما  

 وهكذا.يكون القرين معلما …… 

املو  هذا  مع  وتفاعل  تعليمي  وموقف  ومتعلم  معلم  من  عناصرها  وجدت  حيثما  تتم  قف  وهي 
 املوقف.واكتساب للحلول اليت مورست يف مواجهة املشكالت املختلفة يف هذا 

وتعد األسرة واملدرسة ومجاعة الرفاق أو    االجتماعية”مبؤسسات التنشئة    تعرف” هذه املؤسسات  
 االجتماعية. األقران ووسائل اإلعالم من أهم هذه املؤسسات يف التنشئة 
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 أوال : األسرة: 

نشأ عنه مجيع املؤسسات االجتماعية األخرى فهي أسبق املؤسسات تصل الذي  تعترب األسرة األ
احلياة  بل إهنا أسبق من اجملتمع نفسه وكانت األسرة قدميا تقوم بكل الوظائف االجتماعية وتطوير    ظهورا  

هذه    إىلاجملتمعات وتعقدها أنشئت مؤسسات اجتماعية أخرى وبدأت تنتقل بعض وظائف األسرة    يف
 هبا. املؤسسات لتقوم 

األسرة بطبيعتها اُتاد تلقائي تؤدي إليه االستعدادات والقدرات الكامنة يف الطبيعة البشرية اليت  
إال  يطيق الفرد منا أن يعيش منفردا   التواجد والعيش مع اآلخرين من بين اإلنسان وال إىلتتجه بفطرهتا 

واألسرة أبوضاعها ومراسيمها عبارة عن نظام اجتماعي تربوي ينبعث عن ظروف احلياة    قصرية.لفرتة  
والطبيعة التلقائية للنظم واألوضاع االجتماعية وهي ضرورة حتمية لبقاء اجلنس البشري ودوام الوجود 

يف اإلنسان هذه الضرورة بصفة فطرية ويتحقق ذلك بفضل   وقد أودع هللا سبحانه وتعايل  ،االجتماعي
تِِه أاْن خالاقا اجتماع كائنني ال غين ألحد مها عن اآلخر ومها الرجالن واملرآة قال عز وجل :  ﴿ واِمْن آاَيا

ناُكْم ماوادَّة  وارامْحاة  إِ  ا لِتاْسُكُنوا إِلايـْهاا واجاعالا بـايـْ ٍت لِقاْوٍم يـاتـافاكَُّرونا ﴾لاُكْم ِمْن أانـُْفِسُكْم أاْزوااج  اَيا  نَّ يف ذاِلكا آلا
    .( واالُتاد الدائم املستقر بني هذين الكائنني بصورة يقرها اجملتمع هو األسرة 21الروم  )

ولية خطرية جتاه اجملتمع ابعتبارها أول جمال تربوي يتواجد فيه الطفل ويتفاعل  ؤ تحمل األسرة مس ت
الفرد مقوم  ،معه ينال  العقلي واجلسمي  ففيها  ستقي عاداته وتقاليده وقيمه  ي  ومنها   النفسيو ات منوه 

وإشباع    املسؤوليةاآلخرين واحرتامهم وُتمل    علىويتعلم التعاون والتضحية والوفاء والصدق والعطف  
حاجاته األساسية كما تبدأ منها أول خطوات الطفل لالتصال ابلعاَل احمليط به وتكوين اخلربات اليت  

املدرسة ومعه البيت ئرباته    إىلالتفاعل مع بيئته املادية واالجتماعية ومن مث فالطفل يذهب    علىتعينه  
 عام. ومؤثراته بوجه 
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القيام ابلرتبية غري    وتشكل األسرة بوضعها الراهن إحدى املنظمات  إليها  االجتماعية اليت يوكل 
  وظائف عديدة لألسرة ُتقق للطفل من خالهلا إطارا    إىلاملقصودة للطفل منذ حلظة ميالده وذلك يرجع  

 مرجعيا يستعني به يف تفاعالته االجتماعية وعالقاته الشخصية داخل وخارج األسرة.

   األسرة:* وظائف  

تعد لألسرة وظيفة حم اجتماعية  وَل  إن هناك مؤسسات  والتنشئة االجتماعية بل  الرتبية  إال  ددة 
تشاركها يف هذه الوظيفة ولكن ابلرغم من ذلك يبقى لألسرة وظائف معينة تقوم هبا لعل من أهم هذه 

 الوظائف ما يلي: 

النوع البشري    علىمثل اإلجناب وزَيدة السكان يف اجملتمع وابلتايل احلفاظ    :الوظائف البيولوجية
اجلسمية   والتنمية  اجلنسية  احلاجات  املراهقني    ألفرادها،وإشباع  عندما   علىمساعدة  التكيف  ُتقيق 

وتكوين   الزواج  السليمة عن  اجلنسني ابخلربات  وتزويد  عليهم  تطرأ  اليت  البيولوجية  ابلتغريات  يشعرون 
 سرة.األ

 واالجتماعية واحلماية من حيث الغذاء والكساء واإليواء والرعاية الصحية  :األوالدرعاية 

فالطفل قبل أن يبلغ سن االلتحاق ابملدرسة فإنه يكتسب عن طريق األسرة   :الوظائف التعليمية
األساسية وبعض غري قليل من املهارات اليدوية واللغة وطرق التواصل املختلفة واألخالق والفضائل    عددا  

املمارسات االجتماعية وغريها الكثري وَتارس األسرة الوظيفة التعليمية حىت بعد التحاق الطفل ابملدرسة 
  علىاستذكار األبناء لدروسهم وإمدادهم بكل ما يعنيهم    علىيف مجيع املراحل التعليمية من إشراف  

 الدراسة.االنتظام يف 

رغم من أن هناك منظمات وأجهزة أخرى تقوم هبذه الوظيفة  فعلي ال  خاصة للصغار  :وظيفة الرتفيه
إال أن األسرة ما زالت تقوم بدور كبري يف هذه الوظيفة من تنظيم الوقت هلذه األنشطة توجيه الطفل  



 

 41 41 التربية وقضايا العصر 

إيل اختيار النوع املناسب من الرتفيه وأيضا تقوم برتشيد استخدامه هلذه الوسائل الرتفيهية اليت تتزايد يف  
 يوم.واعها يوما بعد  إعدادها وأن

فعن طريقها يعرف الطفل ثقافة عصره وبيئته    أهنا أداة لنقل الثقافة واإلطار الثقايف إيل الطفل
الرعاية   على ُتقيق  وطرق  واللغة  االتصال  ثقافته كأنواع  يف  السائدة  العامة  األمناط  ويعرف  السواء 

ونوع امللكية ومعناها ووظيفتها واألمناط  اجلسمانية ووسائل أساليب االنتقال وتبادل السلعة واخلدمات  
 اجتماعية.األسرية واجلنسية من زواج وطالق وقوانني وقيم 

وتقوم بتفسريه وتقوميه وإصدار األحكام عليه مما يؤثر    :اً أهنا ختتار من البيئة والثقافة ما تراه هام
املرياث الثقايف من وجهة   إىلاجتاهات الطفل لعدد كبري من السنني ومعىن ذلك أن الطفل ينظر    على

ن اختياره  إأسرته وطبقته االجتماعية فيتعلم منها الرموز واللغة الشائعة ويشارك فيها املشاعر العامة مث  
 هلا. وتقوميه لألشياء يتأثر بنوع اختيار أسرته وتقوميها  

   –  األسرة:خصائص -أ

األسرة   هبا  تتسم  اليت  اخلصائص  التنظيمات   علىومن  من  وبني غريها  بينها  وَتيز  العموم  وجه 
 األخرى. االجتماعية 

ما من    إنه هي أكثر األنواع االجتماعية عمومية وذلك يالحظ من تلك احلقيقة اليت تقول    -1
 األسرة.جمتمع يف أي مرحلة من مراحله إال وجدت فيه 

هي  -2 األسرة  عليهم تعترب  وتضفي  حياهتم  تشكل  فهي  أفرادها  تصرفات  حيدد  الذي  اإلطار 
خصائصها وطبيعتها فإذا كانت األسرة تشيع فيها تقوى هللا وطلب مرضاته والقيام ابلفروض الدينية  
أشاع ذلك بني األبناء روح تدين موجه لسلوك وإيل الطريق املستقيم وإن كانت األسرة تشيع فيها الثقافة  

األدبية أو مها معا ذات املستوى الرفيع فالبد وأن ينعكس هذا علي تصرفات أفرادها وإن   العلمية أو 
الوعي االجتماعي والرتاث القومي والعرف والعادات والتقاليد وقواعد  اليت ترسخ   كانت األسرة هي  
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تقوم أبهم  آلداب العامة وهي دعامة الدين والوصية علي طقوسه ووصاَيه وبعبارة وجيزة فهي  االسلوك و 
 وظيفة اجتماعية وهي التنشئة االجتماعية. 

 يف طبيعتها البشرية بل ويف طبيعة الكائنات احلية عموما    وقوة  أكثر الدوافع عمقا    علىتقوم    -3
وهي الدافع اجلنسي وما يرتبط به من التزاوج واإلجناب وعاطفة األمومة ورعاية األبوة وتدعمها عند  

 الثانوية الواضحة للغاية واملتشابكة بقوة.  اإلنسان جمموعة من العواطف

تؤثر فيما عداها من النظم االجتماعية وتتأثر هبا فإذا    تربوَي   و اجتماعيا    واألسرة بوصفها نظاما    -4
كانت األسرة يف جمتمع ما منحلة فاسدة فإن هذا الفساد يرتدد صداه يف الوضع السياسي وإنتاجه  

ملثل إذا كان الوضع االقتصادي أو السياسي فاسدا فإن الفساد يؤثر  االقتصادي ومعايريه األخالقية واب 
 يف مستوى معيشة األسرة ويف خلقها ويف َتاسكها. 

أعضائها أكثر من أي مجاعة أخرى تعودت أن تفعل   علىوليات مستمرة  ؤ تضع األسرة مس   -5
يكدون ويضحون   نهمبالدهم ولكذلك وقد يعمل الرجال وحياربون وميوتون يف أوقات األزمة من أجل  

 من أجل أسرهم طوال حياهتم.

تتوافر يف األسرة دقة التنظيم االجتماعي اليت تكفلها التشريعات القانونية وأييت يف املقام األول   -6
وضع  عقد الزواج الذي جيري ُتديده بصورة أدق من غريه من العقود حيث ال ميلك الطرفان حرية  

 فقان عليه. أو تغيريها نتيجة ما قد يت الشروط

وتتميز األسرة بعدة خصائص تتبلور أمهيتها يف عملية التنشئة االجتماعية ومن هذه اخلصائص ما 
 يلي:

 تنشئته. األوىل عن  وهي املسؤولةأن األسرة هي الوحدة االجتماعية األوىل اليت ينشأ فيها الطفل 

الطف يتفاعل  اليت  األولية  للجماعة  األمثل  النموذج  تعترب  األسرة  لوجه  أن  أعضائها وجها  مع  ل 
 وابلتايل يتوحد مع أعضائها.
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 * أمهية األسرة ودورها يف التنشئة االجتماعية: 

التهيئة   تقوم األسرة بدور مهم يف التنشئة االجتماعية للناشئني فهي تعمل وحدها علي هتيئتهم 
الطفل وتكوينه سواء  االجتماعية خالل السنوات املبكرة من أعمارهم واليت هي من أهم السنوات يف منو  

بتكوين   ويقوم  والسري  الكالم  فيها  يتعلم  اليت  الفرتة  وهي  النفسية  اجلوانب  أو  اجلسمية  اجلوانب  يف 
العالقات االجتماعية األوىل مع األفراد واألشياء ويكتسب خربات وأخالقا ومبادئ ومعارف ومعلومات  

ا توافقه مع  تؤثر يف  اليت  القواعد واألسس  الطبيعية تشكل يف جمملها  البيئتني  آلخرين ويف تكيفه مع 
 واالجتماعية وابلتايل تؤثر فيدوره كعضو يف جمتمعه طوال حياته. 

يتم فيها إكسابه    ابلدرجة األوىلاالجتماعي فهي حميط تربوي    ابلتشكيل والتطبيعفاألسرة تتعهد  
اللغة والقيم ومعايري السلوك وضبطه ويكتسب هبا أساليب التعامل االجتماعية وبعد ست سنوات عادة  

بعثه مدرسية ولكن يف إطاره ووفقا حلدوده وضوابطه الثقافية ولكنه يف نفس الوقت  إىليوفد به اجملتمع 
 يتقاسم عملية الرتبية مع املدرسة. 
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   –: املدرسة :  ثانيا  

تعترب املدرسة هي املؤسسة االجتماعية الرمسية اليت تقوم بوظيفة الرتبية ونقل الثقافة املتطورة وتوفري 
للنمو جسميا   املناسبة  بناها اجملتمع من أجل    وانفعاليا    واجتماعيا    وعقليا    الظروف  اليت  املؤسسة  وأهنا 

ال أبس به يف التنشئة االجتماعية    قطع شوطا  ُتقيق أهدافه وعندما يبدأ الطفل تعليمه يف األسرة يكون قد  
وابلتايل يدخل املدرسة وهو مزود ابلكثري من املعايري االجتماعية والقيم واالجتاهات وما تقوم   ،يف األسرة

به املدرسة هو توسيع الدائرة االجتماعية للطفل حيث يلتقي مبجموعة من الرفاق وكذلك يتعلم الطفل 
االج املعايري  من  احلقوق الكثري  يتعلم  جدية كأن  اجتماعية  أوار  يتعاون  منظم كما  بشكل  تماعية 

يتعلم  وكذلك  اآلخرين  وحاجات  به  اخلاصة  احلاجات  بني  والتوفيق  االنفعاالت   والواجبات وضبط 
التعاون واالنضباط السلوكي ويف املدرسة يتأثر التلميذ ابملنهج الدراسي مبعناه الواسع علما وثقافة وتنمو  

 من كافة جوانبها.شخصيته 

 االجتماعية:املدرسة يف عملية التنشئة  وليات(ؤ مس * واجبات )

 الرعاية النفسية للطفل ومساعدته يف حل مشاكله. -1

 تعليمه كيف حيقق أهدافه بطريقة مالئمة تتفق مع املعايري االجتماعية. -2

 والتعليم.مراعاة قدرات الطفل يف كل ما يتعلق بعملية الرتبية -3

 االهتمام ابلتوجيه واإلرشاد الرتبوي واملهين للطالب.-4

االجتماعية  -5 املؤسسات  مع  التعاون  خالل  من  االجتماعية  التنشئة  بعملية  اخلاص  االهتمام 
 األخرى خاصة األسرة. 

 . سليما   واجتماعيا   مراعاة كل ما من شأنه ضمان منو الطفل منوا نفسيا  -6

  املدرسة دور وأثر كبري يف عملية التنشئة:وللعالقات االجتماعية يف
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أساس من الدميقراطية والتوجيه واإلرشاد    علىإن العالقات بني املعلمني والتالميذ جيب أن تقوم  -1
 السليمني.

 أساس من التعاون والفهم املتبادل.  علىإن العالقات بني التالميذ أنفسهم جيب أن تقوم -2

  هاما    وتلعب جمالس اآلابء واملعلمني دورا    دائمة االتصالالعالقات بني املدرسة جيب أن تكون  -3
 يف إحداث عملية تكامل بني البيت واملدرسة يف عملية التنشئة االجتماعية. 

 التنشئة االجتماعية وهي: وَتارس املدرسة العديد من األساليب النفسية واالجتماعية يف عملية 

o  .دعم القيم السائدة يف اجملتمع وبشكل مباشر وصريح يف مناهج الدراسة 
o   املدرسي حبيث يؤدي النشاط  املرغوب   إىلتوجيه  السلوكية االجتماعية  تعليم األساليب 

 االجتماعية واألدوار االجتماعية.  وتعلم املعايريفيها 
o ات واملعايري واألدوار االجتماعية. الثواب والعقاب يف تعلم القيم واالجتاه 
o  األسرة.عن  فطام الطفل انفعاليا   علىالعمل 
o  السوي. تقدمي مناذج للسلوك االجتماعي 
o  التلميذ. قيام املدرس بدور اجتماعي دائم التأثري يف 
o   وإخالص أبمانة  اجملتمع  حيدده  ما  يقدم  اجملتمع  يف  الرتبوية  للسياسة  املدرس كمنفذ 

 وموضوعية

 واملدرسة:التفاعل بني البيت * أمهية 

ابعتبار أن البيت واملدرسة    األوالدإن التفاعل بني البيت واملدرسة ضرورة ملحة تطلبها مصلحة  
وأن دور كل منهم يكمل اآلخر ومن العوامل اليت تتحكم يف   األوالدالن عن تربية وتنشئة  ؤو مها املس 

 يلي: أمهية التفاعل ما 
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o عداد التالميذ يف الصفوف قد يقلل من فرصة أو التلميذ يف احلصة الدراسية مما يستدعي أ
 بينهما. تقوية هذا التفاعل 

o   املتابعة بني    إىليف املدرسة فإن ذلك حيتاج    األوالدتثبيت املهارات التعليمية اليت يتعلمها
 واملدرسة. البيت 

o   من    األوالد  علىالبد من استمرارية اإلشراف    األوالدملنع حدوث التغيب أو التسرب عند
 واملدرسة. قبل البيت 

o  ضرورة    ُتصيل التالميذ الدراسي مما يؤدي إىل  ىاملشكالت األسرية تؤثر بشكل كبري عل
 .التعاون بني البيت واملدرسة 

 التالية: األسس الرتبوية  على البيت واملدرسة * يقوم التعاون بني 

 الرتبوية. التعاون من أجل ُتقيق األهداف  .1
 املتكامل. التعاون من أجل ُتقيق النمو  .2
الصراع بسبب تعارض بني وجهات النظر يف األمور التعليمية    علىالتعاون من أجل القضاء   .3

 واملدرسة. بني البيت 
التعاون من أجل التقليل من الفاقد التعليمي ويقصد ابلفاقد التعليمي عدم ُتقيق عائد  .4

 معينة. واإلنفاق اخلاص بربانمج تربوي معني يف فرتة زمنية  مع اجلهد يتكافأتربوي 
 الثقايف.التغيري  التعاون من أجل التكيف مع .5
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: مجاعة الرفاق :   ثالثا 

علي الرغم من أمهية األسرة كحاضن يستقبل الطفل منذ مولده ويعين به كل العناية فإنه يف مرحلة  
من حياته ينطلق ليستكشف العاَل اخلارجي من حوله ويزداد اهتمامه تباعا ابحلياة االجتماعية    ةمتقدم

خارج جمال األسرة حيث يلتقي جبماعات اللعب اليت تعترب أوىل اجلماعات اليت يرتبط هبا الطفل يف 
ة القواعد العامة زمالءه يف اخلربة العامة للعب مع االلتزام بصفة خاصة مبجموع  حياته املبكرة مشاركا  

 .الفرد علىواخلضوع للقيود اليت يفرضها نشاط هذه اجلماعة 

هذه اجلماعة إطالقات متعددة منها مجاعة األقران ومجاعة للعب ومجاعة الرفاق ومجاعة    ىوتطلق عل 
شيء واحد   إىلاألقراب ومجاعة األصدقاء والشلة ……. غري أن هذه اإلطالقات املتعددة تكاد تشري  

 أسرته. هو تلك اجلماعة اليت يلجأ إليها الفرد خارج إطار 

خمتلف   علىتماعية الرتبوية الرئيسية اليت تؤثر يف الفرد  وتشكل هذه اجلماعة أحد األوساط االج
الهتمام عاَل النفس واملرِب    ا  املستوَيت الشخصية واالجتماعية والعقلية واألكادميية وَتثل دراستها حمور 

وعاَل االجتماع حيث تلتقي أهدافهم حول فهم الكيفية اليت تعمل هبا مجاعة الرفاق كوسيط من وسائط  
والت  التأثري يف شخصية  الرتبية  أو كعامل من عوامل  لثقافة    الناشئ نشئة االجتماعية  من جهة وكناقل 

 أخرى. اجملتمع وعامل من عوامل التغيري فيها من جهة 

يف تربية النشء ويف إكسابه كثري من األمناط السلوكية واملعارف واالجتاهات  هاما   وهي تلعب دورا  
 وعادة ما يكون أتثري هذه اجلماعة غري مقصود أو غري مباشر للفرد. ملهارات والقيم والتقاليد والعادات  او 

أعضائها مع تعقد احلياة وانشغال األسرة أبمور أخرى تضعف    علىيزداد منو مجاعة الرفاق يف التأثري  
مطالبها وقيمها واجتاهاهتا اخلاصة فعن طريقها يتعرف    علىمن دورها الرتبوي وهي تنمي عضوها وتدبره  

ألمور كثرية ال يستطيع أن يعرفها عن طريق األسرة إما ألهنا ال تعرفها وإما ألهنا تضن عليه  معاين على
 هبا. 
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تقوم مجاعة الرفاق أو األقران أو الصحبة أو الشلة بدور هام يف عملية التنشئة االجتماعية ويف  
ار اجتماعية متعددة ال  النمو االجتماعي للفرد فهي تؤثر يف معايريه االجتماعية وَتكنه من القيام أبدو 

تتيسر هلا خارجها وهناك رفاق وأقران يشرتكون معا يف مرحلة منو واحدة مبطالبها وحاجاهتا ومظاهرها 
درجة والئه هلا ومدى    علىاملساواة بينهم ويتوقف مدى أتثر الفرد جبماعة الرفاق    إىلوقد يؤدي ذلك  

 أفرادها.د هذه اجلماعة ونوع التفاعل القائم بني َتاسك أفرا وعلىتقبله ملعايريها وقيمها واجتاهاهتا 

 االجتماعية: آاثر مجاعة الرفاق يف عملية التنشئة 

املساعدة يف النمو اجلسمي عن طريق ممارسة النشاط الرَيضي والنمو العقلي عن طريق ممارسة -1
 اهلواَيت والنمو االجتماعي عن طريق ممارسة اهلواَيت. 

 املعايري. تكوين معايري اجتماعية وتنمية احلساسية والنقد حنو بعض  -2

 القيادة. القيام أبدوار اجتماعية جديدة مثل  -3

 النفس. علىُتقيق أهم مطالب النمو االجتماعي وهو االستقالل واالعتماد  علىاملساعدة  -4

 االجتماعية. تنمية اجتاهات نفسية حنو كثري من موضوعات البيئة  -5

 السلوك. اجلديد واملستحدث من معايري  علىإاتحة فرصة التجربة والتدريب  -6

 الكبار. إاتحة فرصة تقليد سلوك  -7

 االجتماعية.  املسؤوليةإاتحة فرصة ُتمل  -8

أساليب نفسية واجتماعية يف عملية التنشئة االجتماعية وهي تتمثل مبا  عدة وَتارس مجاعة الرفاق 
 يلي:

o  التقبل. و الثواب االجتماعي 
o  اجلماعة. العقاب والزجر والرفض االجتماعي يف حالة خمالفة العضو ملعايري 
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o  األعضاء.تقدمي مناذج سلوكية يتوحد معها بعض 
o  اللعب.املشاركة يف النشاط االجتماعي وخاصة 

 الرتبوي:* مهام ووظائف مجاعة الرفاق ودورها 

 يلي: ميكن إمجال الوظائف واملهام الرتبوية اليت تؤديها مجاعة الرفاق فيما 

للحاجات النفسية واالجتماعية كاحلاجة إيل التقدير واحلاجة    ُتقق مجاعة الرفاق للفرد إشباعا  ـ  1
إيل االطمئنان واألمن النفسي وغريها وذلك يف عالقته مع أفراد هذه اجلماعة مما يقضي علي خماوفه 
هلا   ووالئه  للجماعة  وانتمائه  هبم  وتعلقه  هلم  وحبه  مجاعته  أبعضاء  ارتباطه  ويقوي  املرضية  وتوتراته 

ين يف سبيلها وبتعبري أخر فإن مجاعة الرفاق َتثل مصدرا للدعم االجتماعي والنفسي واإلخالص والتفا
للفرد فالتشارك يف االهتمامات واملشكالت حبد ذاته َتثل عنصر جذب لألطراف املختلفة يف اجلماعة  

 ابإلضافة إيل أن التقبل املستمر للعضو فيها يؤكد له قيمته كشخص وجدرانه كشريك اجتماعي . 

االجتماعية وتغرس يف قيمة االعرتاف   املسؤوليةُتمل    ىسهم مجاعة الرفاق يف تنمية الفرد عل تـ  2
حبقوق اآلخرين ومراعاهتا وهذه خطوة هامة من خطوات الرتبية والتنشئة االجتماعية إذ أنه لكي يعرتف  

من خالل أنشطته وتفاعله مع رفاقه فإن الطفل  الطفل حبقوق اآلخرين البد من أن ميارس ذلك عمليا  
الفرد ….    علىابلقيود والضوابط اليت تفرضها اجلماعة    ابرتباطه ابآلخرين من رفاقه يكتسب الوعي 

حيث خيضع الطفل مع رفاقه لقواعد اللعبة ويعترب اخلضوع هلذه القواعد أول الدروس اليت يتعلمها الطفل 
 اآلخرين. من حياته مع 

ضبط سلوك الفرد يف املواقف املختلفة هي بذلك أداة فعالة لضبط    علىتعمل مجاعة الرفاق  ـ  3
األعضاء الذين ينتمون إليها ألنه حىت يشعر كل فرد فيها ابلتقبل ينبغي أن خيضع للمعايري اليت سلوك  

ُتكم مجاعته كما جيب أن خيضع لقواعد ألعاهبا فال خيالفها وإن مجاعة الرفق َتارس درجة من الضبط 
 الراشدين.أكرب مما َتارسه غريها من اجلماعات أو الكبار 
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 : مها ووظائفها عن طريق جمموعة من الوسائل واألساليب ومنهاوُتقق مجاعة الرفاق مها

 املشاركة االجتماعية  -2القدوة                -1

 االجتماعي. الثواب والتقبل االجتماعي أو الرفض  -4أنشطة اللعب        -3

للفرد    االجتماعي  النمو  ُتقيق  يف  ومؤثر  هام  اجتماعي  وسيط  الرفاق  مجاعة  أن  يتبني  وهكذا 
الفرد  و  تكوين  ينعكس يف  الوسيط  للحياة يف جمتمعه وصالح هذا  اكتمال نضج شخصيته وإعداده 

وسلوكه ابهلداية واالستقامة وفساده يقوده إيل الغواية والضالل واالحنراف ومن مث كان حرص اإلسالم  
،  هم بعناية وأتكيده علي أمهية هذا الوسيط واحلث علي ضرورة انتقاء الفرد ألصدقائه وجلسائه واختيار 

 وسلوكا    وخلقا    ودعا املربني واآلابء إيل العناية بتوجيه أبنائهم إيل اختيار رفاقهم من األخيار الصاحلني دينا  
حىت يقتدوا هبم ويكتسبوا منهم الصفات احلميدة واألخالق الفاضلة وأن جينبوهم خمالطة األشرار حىت  

 ال يقلدوهم ويسلكوا  طريقهم املعوج .

  قال: وسلم  صلى هللا عليه  صحيح البخاري عن أِب موسى رضي هللا عنه عن النيب    يفوقد جاء  
مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل املسك وانفخ الكري فحامل املسك إما أن يهديك وإما أن  

 تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيا طيبة وانفخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحيا خبيثة “. 

 على املرء  وسلم”ويف مسند اإلمام أمحد عن أِب هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلي هللا عيه 
 “.  خيال خيالط.. أيدين خليله فلينظر أحدكم من 

 

 



 

 51 51 التربية وقضايا العصر 

 : وسائل اإلعالم: رابعا  

وثقافية إن وسائل اإلعالم يف العصر احلديث تعترب من أهم الوسائل الرتبوية حيث تقدم مواد علمية  
متنوعة من خالل املسرح والسينما واإلذاعة املرئية واملسموعة والصحف واجملالت املختلفة ولعلها تعترب  
من الوسائل الرتبوية الشيقة فهي جتذب الناس من خمتلف األعمار ومن اجلنسني وهي أداة هامة من  

 .مة ومن أدوات النهوض ابجملتمعات ثقافيا  اأدوات الرتبية املستد

أهنا َتتاز مبيزات ال تتوافر يف غريها من وسائط الثقافة األخرى حيث أهنا سريعة االستجابة    كما
لنشر املستحداثت يف جمال العلم واملعرفة والتطبيق سريعة اإلذاعة هلا وقد مكنها من ذلك اعتمادها 

 علي العلم احلديث وتطبيقاته يف جماهلا.  أساسا  

االتصال بواسطة   ىتنظيم التفاعل بني الناس ويقوم اإلعالم عل   ىقوم عل تاإلعالم هو وسيلة تفاهم  
اللغة اللفظية ويذكر أبن اإلعالم ككل قد بدأ وتكون مع الصحافة يف القرون السابقة فإن ظهور وسائل  
إعالمية جديدة يف القرن وسائل اإلعالم املختلفة مبا تنشره من معلومات وحقائق ووقائع وأفكار لتحيط  

 . مبوضوعات معينة من السلوك مع إاتحة فرصة الرتفيه والرتويح الناس علما  

أشياء وأماكن كثرية قد يصعب الوصول إليها    ىوهي بذلك قد مكنت كل الناس من التعرف عل 
 مباشرة مما يثري محاسهم ونشاطهم واهتمامهم ببعضهم.

قوي   أتثري  ذات  بذلك  واملعاصرة    علىوهي  املصريية  القضاَي  يف  وتوجيهه  وتكوينه  العام  الرأي 
 اهلامة. والقضاَي االجتماعية والقومية 

الناس خربات ليست يف جمال تفاعالهتم  إىلوهي ختتلف عن وسائط الثقافة األخرى يف اهنا تنقل 
تربية األجيال    علىكون له أثره  مما ي  أهنا تنقل موادا ثقافية متنوعة جدا    املباشرة. كما البيئية واالجتماعية  

أن تتكامل مع وسائط الرتبية األخرى يف أهداف عامة مشرتكة حىت ال تؤكد    إىلولذلك فهي يف حاجة  
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ولذلك فمن الضروري مشاركة اجملتمع يف    اجتاهات قد تكون خمتلفة عما تؤكده األسرة أو املدرسة مثال  
 براجمها. ختطيط 

ل أن الرتبية املدرسية نفسها أصبحت يف كثري من دول العاَل تعتمد ومما يزيد من أمهية هذه الوسائ
 وأهدافها.عليها يف تنفيذ كثري من براجمها 

 اإلعالم: وسائل  أهداف* 

النمو    علىُتقيق العديد من األهداف وهي    إىلتسعى وسائل اإلعالم مبختلف أشكاهلا ومسمياهتا  
 التايل:

 إتباع األصول والعادات واألعراف االجتماعية. وتوجيههم إىلتربية الناس وتعليمهم  .1
 عليها.تثبيت القيم واملبادئ واالجتاهات العامة واحملافظة  .2
 عليها.مجع األخبار وتفسريها والتعليق  .3
 واإلعالن. ية اخدمة الناس عن طريق الدع .4
 واجلماعات.تتيح فرصة التفاعل االجتماعي بني األفراد  .5
 وتسليتهم.ترفيه الناس وإقناعهم  .6
 واالجتاهات.اإلرشاد والتوجيه وبيان املواقف  .7
 التثقيف.  .8
 الناس. تنمية العالقات االجتماعية بني  .9

الرتبية والتعليم بطريق هادفة وموجهه من خالل التلفزيون الرتبوي واإلذاعة أو الصحف  .10
 املدرسية. لة أو اجمل
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 الرتبوية: * وظائف وسائل اإلعالم وأبعادها 

مواجهة متطلبات النمو   علىاإلعالم بوسائله ميد الفرد بفرص تعلم مستمرة مدى احلياة ويساعده  
توفريها يف ظل ما يشهده    علىاملتزايدة واملتغرية واليت َل تعد املؤسسات الرتبوية النظامية قادرة وحدها  

 معريف. العصر احلايل من انفجار 

ومن املالحظ أن الوظائف اليت تؤديها وسائل اإلعالم للمجتمع تتنوع تبعا الحتياجات كل جمتمع  
  ابلتنشئة االجتماعية حيث تؤدي دورا    وثيقا     فإن وسائل اإلعالم تتصل اتصاال  من اجملتمعات ومن مث

من قبل كما تساعد   يعرفهامهما يف توسيع آفاق الفرد وإثراء حصيلته من املعرفة فيسمع ويرى أشياء َل  
حنو  رفع مستوى تطلعات األفراد إيل حياة أفضل مما يؤثر بشكل إجياِب يف تطور احلياة وتقدمها    على

 األفضل.

وال تتوقف مهمة وسائل اإلعالم عند حد إخبار اجلمهور أو إعالمه مبا يدور حوله من أحداث 
فهم املادة اليت تقدمها إليه فتتوىل شرحها وتوضيح غري املعروف منها    علىبل عليها أيضا أن تساعده  

الفرد العادي فلم يعد ميلك   على  ذلك أن التطور السريع يف جماالت املعرفة أدى إيل زَيدة األعباء امللقاة
الوقت أو اجلهد أو املال أو العلم الذي ميكنه من فهم اجلوانب املختلفة لشىت املعارف خاصة يف العصر 

كما    من مخسني عاما    بدال    بضع سنوات الراهن بعد أن صار معدل تضاعف املعرفة اإلنسانية يتم كل  
 الثانية. كان يف احلرب العاملية 

الدالئل واحلقائق يف لغة سهلة   علىر احليوي لوسائل اإلعالم يف جمال التوجيه املعتمد  ويربز الدو 
إكساب اجلماهري يف التعامل الذكي مع وسائل اإلعالم حبيث ال يتقبلون كل   علىمبسطة مما يساعد  

 ما تقدمه وسائل اإلعالم وإمنا يتفاعلون معه بعقلية واعية انقدة. 

إ التثقيف  النمو السريع وقد أصبحت وظيفة  الوظائف املهمة لوسائل اإلعالم خاصة مع  حدى 
أن عملية احلث على املعلومات قد أصبحت الوظيفة األساسية    إىلللمعلومات الذي جعل البعض يشري  

يف جمال االتصال وبرز مفهوم تفجر املعلومات ابعتباره عنصرا أساسيا يف التنافس بني الدول ويكفي  
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ن لدى الدول املتقدمة قد أصبحت املعدل التنافسي ملا َتلكه الدول النامية من  القول أبن املعلومات اآل
 الطبيعية.موارد الطاقة والثروات 

تكامل اجملتمع من   علىويف إطار دور وسائل اإلعالم يف جمال التنشئة االجتماعية تقوم ابلعمل  
نقل الرتاث الثقايف من   علىخالل ترسيخ القيم واملبادئ وتثبيت االجتاهات واحملافظة عليها واملساعدة  

قاعدة مشرتكة بني أبناء اجملتمع من القيم واخلربات   طريق تكوينجيل وذلك بتوحيد اجملتمع عن    إىلجيل  
 االجتماعية. 

  علىيف عملية اختاذ القرارات وأن يعمل  فرصة لإلسهامالوسائل اإلعالم أن تتيح  علىكما جيب 
 التغيري. أن يقوم نوع من احلواجز يشمل مجيع من جيب عليهم اختاذ قرار 

حيث يتداخل كل هدف مع غريه    مطلقا    ويالحظ أن هذه األدوار ال ميكن الفصل بينها فصال  
 من األهداف. 

 : عالم بتغطيتها والوظائف اليت تؤديها يف النقاط التاليةوميكن إمجال األبعاد الرتبوية اليت تقوم وسائل اإل

 اإلعالم  -1

 التعليم  -2

 التثقيف -3

 التوجيه -4

 التعارف االجتماعي -5

 التنشئة االجتماعية  -6

 الرتفيه -7

  الدعاية واإلعالن -8
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  -: النظامية* اخلصائص الرتبوية العامة لوسائط الرتبية غري 

مع تنوع واختالف هذه الوسائط يف شكل ويف حمتوى ما تقدمه ألبناء اجملتمع من خربات إال أهنا  
من أدوات الضبط االجتماعي والتماسك القومي فهي تسهم يف تشكيل معايري   تعترب أداة هامة جدا  

 وتقدمها:بقائها واستمرارها وتطورها  علىاجلماعة واجتاهاهتا وقيمها ومهاراهتا مما يساعد 

o  ابملواطنني. فهي مصدر ملعرفة كثري من احلقوق والواجبات اخلاصة 
o األندية. األسرة أو اجلماعة الدينية أو  وهي مصدر ملمارسة أدوار اجتماعية كثرية كعضوية 
o  وتطويرها.وهي وسيلة لنقل الثقافة واحملافظة عليها ونشرها 
o وهي مصدر لبث القيم اجلديدة والتبشري ابلفكر اجلديد واملستحداثت املختلفة 

 

 :التكامل بني أدوار املؤسسات الرتبوية النظامية وغري النظامية وكيفية حتقيقه  

ال بد من ُتقيق التكامل بني املؤسسات الرتبوية النظامية وغري النظامية، فاملدرسة تؤدي دورها  
  فالرتبية عية   املنوط هبا يف الرتبية على القيم واملبادئ اإلسالمية استكماال  لدور األسرة يف التنشئة االجتما

تعترب شركة عامة بني املدرسة وغريها من املؤسسات واجلماعات الصغرية اليت يتفاعل فيها ويعيش يف 
عالقاهتا وأتثري املدرسة علي الفرد بني مؤثرات أخرى كثرية ُتدث ابلوعي أو ابلالوعي يف سياق حياة  

راء األنشطة املختلفة اليت ُتدث يف  هذا الفرد قبل املدرسة ويف داخلها ويف خارجها والقصد يوجد و 
 فهو يوجد مثال    كان أم كبريا    الدوائر االجتماعية واملؤسسات الكثرية اليت ينتمي إليها هذا الفرد صغريا  

خالل العالقات األسرية حينما حيرص اآلابء علي تلقني أوالدهم عادات وقيما معينة وعندما خيضع 
الناشئون لقوانني معينة ابعتبارهم أعضاء يف إحدى األندية وعندما هتدف وسائل اإلعالم من صحافة 

وك معينة  اجتماعية  عقيدة  أو  معني  برأي  التبشري  أو  فكرة  نشر  إيل  وتليفزيون  يف  وإذاعة  حيدث  ما 
 املؤسسات الدينية بشأن غرس بعض القيم واملبادئ اخللقية والروحية . 
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التكامل أن   أساس من الوضوح الفكري   علىضوء فلسفة اجملتمع    الرتبية يف املدرسة تعاجل  ومن 
ُتقيقا   األهداف  هذه  ُتقيق  من  ميكنها  ما  والعلمية  الفنية  الوسائل  من  وتتخذ  أهدافها   فرتسم 

 .مدى طويل ىعل متكامال   

مواصلة هذه    عليهم  الذين  واملربني  املدرسني  املدرسة ابلفنيني من  اجملتمع  ولتحقيق ذلك خيص 
  –أسسه االجتماعية والفنية والعلمية  ىالعلمية القومية غري أن املدرسة بقيامها هبذا العمل عل  املسؤولية

ر الوعي من جانب املؤسسات األخرى  ال تستطيع أن ُتقق ما تقصد إليه يف املدى البعيد إال إذا تواف
 . ولياهتا حنو تعزيز عمل املدرسةؤ مبس 

تقوم     أن  جيب  التكامل  هباملدرسة  ولتحقيق  جديدة  أنشطتها    ي وظيفة  بني  التنسيق  وظيفة 
مبا    الوعيولية  ؤ يلقى على هذه الوسائط أيضا  مس   والذي واجتاهاهتا وأنشطة واجتاهات الوسائط األخرى  

ومع كل ذلك فإن الرتبية املدرسية ال تستطيع   املدرسة،فيها من مؤثرات تربوية ال تقل خطرا  عن مؤثرات  
 .املؤسسات غري النظاميةأن ُتقق أهدافها إال من خالل التكامل بينها وبني 
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بعض القضايا املعاصرة   

 وانعكاساتها على اجملتمع  
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 والرتبية:العوملة 

ا ذلك الكله املركهب من العقائد والقيم   الثقافة، إنه املصطلح الذي يؤكهد عليه يف تعريف         هو أهنه
 البشرية. اليت تشكهل قوام احلياة يف جمتمع من اجملتمعات    العيش،واألفكار واملعايري واإلبداعات وأمناط  

األف  العوملة،أمها   ولتدفهق  للثقافة  الناس  األسواق    واملعرفة،كار  فتفتح حياة  تنقلها  اليت  الثقافة  أنه  غري 
ابعتبارها أداة أساسية لنقل الرتاث – تدعو إىل القلق. ولذلك تواجه الرتبية    املعلومة،العاملية /    الواسعة،

وأفكارها على الكبار والصغار    فرض قيمهاُتدهَيت العوملة اليت تسعى إىل    –الثقايف من جيل إىل جيل  
 معا .

 التالية: جّلى أبرز هذه التحّدايت قي اجلوانب وتت   

والعشرين  ـ  1 احلادي  القرن  اإلنسان    للرتبية،تطلهعات  بناء  أهم خمرجاهتا  يكون من  ، حبيث    احلره
  والروحية(، والعقلية واالجتماعية واالنفعالية    )اجلسميةوُتقيق نضج الفرد املتعلهم يف مستوَيته املختلفة  

يف إطار من وضوح الرؤَي وُتقيق اهلدف املرجو ضمن    والعطاء،اإلنسان املؤمن الواعي القادر على البناء  
 اهلادفة. املسؤولية 

ابلواقع  ـ  2 واملكتسبات    املعاصر،االعرتاف  العام  الثقايف  البناء  من حيث    املعرفية، وهو ضعيف 
واالضطراب يف الرؤية االجتماعية يف    ون،والفنوعدم رعاية الكفاءات يف العلوم    اإلبداعات،وختلخل  

العلمية   التخصهصات  إىل  واملؤسهسات واألدبية.النظر  الرتبوية  اخللل يف األجهزة  يقود إىل  . وهذا كلهه 
 املعرفية.واملؤسهسات  الثقايف،اليت تعده من أبرز الدعامات واملرتكزات القوية يف البناء  التعليمية،

وزَيدة الوعي    والتنسيق،حيث يساعد االنفتاح يف العمل اجلماعي    ،واملأسسةُتدَيت االنفتاح  ـ  3
وسهولة   أفضل  بصورة  التكنولوجيا  تربوي    أكرب.ونقل  وضع خمطهط  يساعد  إىل   جديد،كما  مستند 

 والعشرين.يف بناء مستقبل النظام الرتبوي لبناء إنسان القرن احلادي  املاضي، 
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وتوفري مربني   وثقايف،وفري بيئة تربوية مبضمون أكادميي  حيث يتمه ت  التعليمية،ُتدَيت اإلدارة  ـ  4
يعيشون بني   الطلبة    الطلبة،متميهزين  البريوقراطية من خالل  ابلغريية.وتنمية إحساس  . وجتاوز أمراض 

 . واجلماعي.اإلبداع والسعي الذايت حنو اإلجناز والتطوهر الذايت 

حيث    اجلديدة،بناء يف هذا اجملتمع بعوملته  تتمثهل يف كيفية تربية األ  أسرية،ُتدَيت تربوية /  -5
ومن أمههها كيفية التعامل مع األبناء الذين   شخصيته؛يعيش اإلنسان ُتدَيت معاصرة قد تزول أمامها  

اته الكثرية   والسريعة. يواجهون هذا العاَل بتغريه

ية يف جماالت السياسة ُتدَيت تواجه املثقهف العرِب انشئة عن األزمة الكلية لألمهة العرب  وأخريا ،ـ  6
  الفكري، والفراغ    الثقايف،وآاثر الغزو    واضحة، وجود سياسات تربوية    )عدم  يف:واملتمثهلة    واجملتمع،والفكر  

 وارتفاع نسبة األميهة يف اجملتمع( 

  والتعليم،واليت تتطلهب من أهل الرتبية    التعليمية، وهكذا تتواىل التحدَيت على العملية الرتبوية /     
يبذلوا جهودا  متواصلة ملواجهة هذه   والتعامل معها جبديهة   التحدَيت،أن  بده من مواجهتها  واليت ال 

 ومضموان . حيفظ اهلوية الرتبوية ويرفع من مكانتها ابلتجديد املستمر شكال   ومدروس،وختطيط واٍع 
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 التالية: فتتمثهل يف األمور  ت،التحدهَيأمها الشواهد على هذه   

وآلياهتا    -     وتقييدها أبفكارها   / التعليمية   / الرتبوية  املنظومة  النظم    الرئيسة، تطويع  وإخضاع 
   . من خالل فرض مناذج من فلسفات تربوية خاصة بطبيعة العوملة   وهيمنتها،الرتبوية / التعليمية لشروطها  

ممها جيعل فيها    األفراد،وتغيري اجتاهات    التعليمية، رتبوية /  السيطرة من خالل اخرتاق املنظومة ال  -  
  مالحمها. ويؤدهي ابلتايل إىل هتميش املنظومة الرتبوية / التعليمية أو تغيري    واملعاصرة،تناقضات بني األصالة  

 التالية: ويتجلهى ذلك يف الشواهد 

التعليم بسرعة كبرية من دون ختطيط    -   نتائج عوملة هذا    وتركيز، منعوملة قطاع  دون دراسة 
 امليدان. 

العربية    -  اجلاليات  مدارس  وابللغة    واألجنبية، انتشار  األجنبية  األفكار  تدرهس    األجنبية، اليت 
 األجنبية. وتوسيع دائرة املدارس اخلاصة اليت تدرهس املناهج األجنبية ابللغات 

إبدخال لغة العوملة    العوملة، واالهتمامالتدخهل يف تعديل املناهج الدراسية مبا يتناسب مع أفكار    - 
 املعلومة.وتذويب هوية الطالب من خالل هذه اللغة  األم،بشكل سريع لضرب اللغة 

  السيطرة علىإىل أنه الوالَيت املتحدة األمريكية عملت من أجل    هنا،من اإلشارة  وال بهد      
االختصاص   ذات  الدولية  والثقافة    مثل:   الرتبوي،املؤسهسات  للرتبية  املتحدة  األمم   والعلوممنظهمة 

ي  ابعتبار الشأن الرتبوي/ التعليمي شأن عامل  العاَل،اليت تشرف على القطاع الرتبوي يف    اليونسكو()
 (. املعلمون)كما يرى   ابالنفتاح،ولذلك جيب أن يتهسم  العاَل،ُيالمس األمن والسالم يف 

وإن كانت بنسب   والسلبيات،خليطا  من اإلجيابيات    وأساليبها،لقد شكهلت العوملة مبضموانهتا    
ة انقساما  بني  أاثرت ظاهرة العومل  ومنظوره.. ولذلك اختلفت النظرة إليها وفقا  لطبيعة الناظر    متفاوتة،

ابلشأن   واملعنيني  والدارسني  والتقدهم   الرتبوي؛املفكهرين  الثروات  جتلب  نعمة  العوملة  يف  يرى  فبعضهم 
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. وبني هذين االجتماعي.وبعضه اآلخر يرى فيها نقمة وخطرا  على النظام الرتبوي واالستقرار    احلضاري،
 اعية. االجتماالجتاهني تقف الرتبية لتثبت هويتها ومسؤوليتها 

 التالية: وملواجهة هذه التحدايت ال بّد من اختاذ اإلجراءات    

 نشر الوعي ابلعوملة: - 1  

  أيضا ، فإنه احلقيقة    حمتوما ، يعتقدون أنه العوملة أصبحت قدرا     –يف العاَل    – إذا كان الكثريون     
بل جيب التعامل معها كنظام متشابك األبعاد   املطلق،هي أنه العوملة غري قابلة للرفض املطلق أو القبول  

والتعامل   فهمه  والرتبوي    معه،ينبغي  والسياسي  االقتصادي  إطاره  العالقة بني هذه    والثقايف، يف  ألنه 
 جتاهلها.األبعاد قوية واثبتة، ال جيوز 

وأبعادها   الظاهرة،تتمثهل يف توعية الناس بطبيعة هذه    العوملة،تعامل مع  إنه اخلطوة األوىل يف ال    
حىت وإن   الظاهرة،ألنه الكثريين من الناس جيهلون حقيقة هذه    املدى.القريبة املدى والبعيدة    وأهدافها،

توقهع أن تستمره  ولذا فإنه من امل  به،ما تزال غري مكتملة يف بنيتها والتحكهم    أنه العوملةوال سيهما    هبا،مسعوا  
 وتنتظم.إفرازاهتا وتفاعالهتا مدة طويلة قبل أن تضبط 

متابعة تطوهرات العوملة وتوضيحها للناس بعلمية    والدارسني،ولذلك فإنه من واجب املفكهرين     
العوملة    وموضوعية، املختلفة؛    وأتثرياهتا،مع األخذ يف احلسبان أن وقع  لن تكون واحدة على األمم 
ا الثقافة    مثال ،ألوروبية  فالشعوب  العوملة وهيمنة  الشعوب    كغريها من  األمريكية، قد ال يصيبها ضرر 

وذلك ألنه اجلذور القيمية واألخالقية للثقافات األوروبية ال تبتعد كثريا  عمها هي عليه يف الثقافة    األخرى،
 أو خليطا  من فروعها.  هلا،األمريكية اليت تعده امتدادا  

ات      ا    العوملة، اليت أتيت هبا    والتحدَيت،وستبقى ردود األفعال على جممل التغريه هزيلة ومشتهتة ورمبه
وتوافر القدر الكايف من اإلمجاع على كيفيهة التعامل معها، وُتديد   إليها،إذا َل يتمه التعرهف    متناقضة،
 منها. املوقف 



 
 

 62 62 التربية وقضايا العصر 

 العوملة:توفري إطار مرجعي للتعامل مع  - 2  

يعين جمموعة من املسلهمات اخلاصهة بـ " تقييم " األسس واملفاهيم  هنا،اإلطار املرجعي املقصود    
والسلوكيات اإلنسانية املختلفة اخلاصة هبا من جهة أخرى؛    جهة، م عليها العوملة من واألفكار اليت تقو 
كصلة األرحام واحرتام   اإلنسانية،أن تتخلهى عن القيم    – يف أية حال من األحوال    -فال ميكن ألمهتنا

ناس هبذه  والتعاون على اخلري..  فاملطلوب ليس اعرتاف ال  والتسامح،والرمحة ابلفقراء    اإلنسان،حقوق  
ا تربية الناشئة عليها وإبراز    فحسب،األصول والقيم   اهتا.  يتتجسهد يف حياهتا وسلوك  مناذج وقدرات وإمنه

ات السريعة اليت أخذت جتتاح   وهتدهد قيمنا    شبابنا،ولذلك ال بده من تنظيم ردود األفعال جتاه املتغريه
وتتمدهد سلطة   واجملتمع،تتقلهص سلطة الدولة واألسرة    العوملة،سيهما أنهه يف ظله    ومستقبلنا والومصاحلنا  

 . واملصاحل الفردية واملتع،مع سلطة الشهوات  نفوذها،املال ويتهسع 

وحصن املواجهة املنيع    التحصني،وهنا تربز أمهيهة دور األسرة واملدرسة ابعتبارمها أساس قوهة      
ليتمكهنا من ُتقيق التنشئة   ومعنوَي ،دعمهما مادَي   و   الكاملة،الرعاية    هاءإعطاوهذا يتطلهب    العوملة؛ضد  

حبيث تكون األسرة هي املؤسهسة االجتماعية / الرتبوية األوىل اليت تؤثهر    املنشودة،االجتماعية والثقافية  
. كما أنه  عالية.أخالقية  ومبادئ قيم بواسطة ترسهخه لديهم من   لألفراد،يف الوجدان الثقايف واألخالقي 

هي املكمهلة    املدرسة  الرتبوية  الوطنية    لألسرة،املؤسهسة  الثقافة  أسس  إرساء  على  تعمل  مهمهة  وأداة 
 وترسيخها. 

فإنه أفراد اجملتمع بوجه    الرتبوي،وال شكه أنهه يف حال تقصري هاتني املؤسستني عن أتدية دورمها   
قد ال تنسجم   وية( تربإىل مصادر إنتاج أخرى )معرفية /    سيلجؤون  خاص، والناشئة منهم بوجه    عام،

 اخلصوصية.  اجملتمع وهويتهمع قيم 

 )املستدامة(:الرتبية املستمّرة  - 3        

  املتسارع، َل تعد قادرة على مواكبة ظاهرة التغيري العلمي    الضيهق،إنه الرتبية النظامية يف إطارها   
كما أنهه ليس إبمكان    العصر.وما يتبع ذلك من ُتدهَيت يواجهها إنسان هذا    الكبري،والتفجهر املعريف  
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 فحسب.ومطابقة للمعطيات السائدة  جاهزة،الرتبية أن تقتصر على تكوين األطر البشرية وفق قوالب 
متواصلة    األعمار، وتكون ولذلك ال بده أن تكون ذات اتساع وانتشار حبيث تشمل األفراد من مجيع  

    املستدامة.وهذا أوجد الرتبية  احلياة.ن ما دام على قيد مع اإلنسا

تشتمل على كله ما من شأنه العمل على توسيع دائرة الوعي الفكري والعلمي   املستمرهة،فالرتبية      
وابلتايل حفزهم   املستجدهة،ومبا يساعدهم يف اختاذ قراراهتم أبنفسهم وفق املتطلبات    األفراد،لدى    واملهين،
ات احلضارية / العلمية والثقافية /    وُتسينه.بعة العمل احليايت  على متا تضع أمام الرتبية   املتسارعة،فالتغريه

وال سيهما أنه مضمون حمتوى    عنها،مطالب تربوية وإنسانية ال ميكن االستغناء    احلياة، املستمرهة مدى  
وكيفية التعامل   والبيئة،كالبحث عن املعرفة والثقافة واإلنتاج    عامة،  مبادئالرتبية املستمرهة يدور حول  

 معها.

ا هتدف إىل استمرارية التحسهن حنو    متجدهدة،ومبا أنه الرتبية املستمرهة عملية       وإىل   األفضل،فإهنه
. ولذلك فهي تتميهز بديناميتها وتكييف موادها اإلنسانية.ُتقيق أعلى درجة من أشكال تكامل الذات  

 مبا يتناسب مع التطوهرات املستجدهة يف الرتبية.  وسائلها، و 

املستوى   املستمرهة على  ابلرتبية  االهتمام  يتنامى  للتطوهر    العاملي،ولذلك  أساسية  قاعدة  بوصفها 
ويف ذلك يتجسهد الشعار األساسي للرتبية املستمرهة، وهو   أمجع.اإلنساين الذي تسعى إليه بلدان العاَل 

. الرتبية مدى احلياة " هذا الشعار الذي فرضته روح العصر الساعية إىل مزيد من التقدهم  .للجميع"الرتبية  
 والتطوهر.

من أهمه سبل االستجابة لعاَل يسري ئطى    العوملة، يف ظله    املستدامة،وهكذا تبدو أمهية الرتبية     
 إذا استطاعت أن جتدهد  يصعب على الرتبية التقليدية أن تلحق به وتواكب معطياته، إاله   جدا ، واسعة  

وتكوين الفرد املستقله   التغيري،. وتبق الرتبية املستدامة عامال  أساسيا  يف مسرية  وممارسة(.  )حمتوىذاهتا  
 الصحيح. وتوظيفها يف االجتاه    املعلوماتية،الذي يتمكهن من التعامل اإلجياِب مع معطيات ثقافة    املبدع،

 : وملةمسات الرتبية يف مواجهة حتّدايت الع
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إميل      واألخالقية    دوركامي:يقول  اجلسدية  احلاالت  من  جمموعة  خلق  على  تعمل  الرتبية  "إنه 
واليت يقتضيها    متكامال ،وهي احلاالت اليت يتطلهبها اجملتمع بوصفه كالًّ    وتنميتها؛عند الفرد    والعقلية،

يعين أنه الرتبية عملية اجتماعية من حيث    “وهذاالوسط االجتماعي اخلاص الذي يعيش فيه الفرد  
 بطبيعتها. وابلتايل فهي مدنية   واهلدف،املنطلق 

طبيعة    ذلك،وانطالقا  من      فهم  الفرد من  تكمن يف َتكني  للرتبية  األساسية  املسؤوليات  فإنه 
وإعداده ابلتايل للتكيهف مع   الفردي واالجتماعي، الصعيدين:على  يواجهها، املواقف واملشكالت اليت

 العصر احلاضر واستشراف آفاق املستقبل.

تربية تنتقل هبا من   وَتيهزها،فإنه احلاجة ماسهة إىل تربية ُتفظ لألمهة هويتها  العوملة،أمها يف عصر    
وهث الفكري والسمعي والبصري واملائي واهلوائي؛ تربية  . يف زمن التل العقلية.العمالة العضلية إىل العمالة  

ومن دميقراطية التمثيل    االنتشار،ومن الرتكيز اجلغرايف إىل    املرن،تبين قناعات التغيري من التزامن إىل الزمن  
 ومن التخطيط اجلزئي إىل التخطيط الكلهي. الشعبية،الشمويل إىل املشاركة 

ا الرتبية اليت خترج النظا   إىل   الشخصيهة،م الرتبوي من احليزه الضيهق يف البحث النظري واخلربة  إهنه
التجارب   معطيات  من  اإلفادة  يف  حاضرها    العصرية،التوسهع  وبناء  األمهة  أصالة  مع  تتناسب  اليت 

حبيث تكون أكثر قدرة على التعامل مع حركة العوملة وُتدهَيهتا. وهذا يعين أن َتتلك احلركة    ومستقبلها،
النظام   اجليهد،مسات احليوية والنشاط، وتدفعها إىل اإلبداع واإلجناز    التعليميةو ة  الرتبوي حبيث يتخطهى 

 عثرة. الرتبوي أية عقبة أو 
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إجناز مهامها يف زمن       الرتبوية من  العملية  تتمكهن  تتمتع ابلسمات    العوملة،ولكي  أن  بده  ال 
 التالية: 

 التطلهع والطموح حنو األفضل: -1      

فهذا ال يعين أنهه حقيقة حتمية    جوانبه،إذا كان الواقع الرتبوي الذي نعيشه سيئا  يف بعض       
. فاملؤسهسات الرتبوية والتعليمية  والتحسني.بل هو نتاج أسباب وعوامل عراضيهة قابلة للتعديل    واثبتة، 

وبذلك    وإنتاجيته،وختطهط لرفع مستواه وزَيدة فاعليته    منتظم،  هي اليت تقوهم أداءها بشكل  الناجحة،
 واجملتمع. ابلنسبة للفرد  واألمشل،تبقى آفاق التقدهم مفتوحة أمام الرتبية لتحقيق األفضل  

 الثقة ابلنفس واجلرأة يف املعاجلة:-2   

الرتبوية       وإجنازاهتم،  اآلخرين  إبداعات  رؤية  الثقة    والتعليمية،إنه  والتوجههتدفع  إىل   ابلنفس 
حيث تفقد الثقة   واإلعجاب،. ولكن جيب عدم الوقوف موقف االنبهار  والطاقات.اكتشاف القدرات  

التطوير املناسب    العقول،وتتجمهد   اتبعة    جامدة أوالعملية الرتبوية    لكيال تكون بل ال بده من إجراء 
وهنا أييت دور اإلنسان    ضعف،مواطن  وقد يكتشف أنه العمل الرتبوي املنفهذ فيه أخطاء و   لالنبهار.

فيقوم بتصحيح األخطاء وينتزع قراره من الضغوطات   التعليمية،الواعي املدرك متطلهبات العملية الرتبوية /  
 يواجهها. اليت 

 انطالق العقل والرؤية اإلجيابية: -3  

ائها الفرصة  كبت لآلراء وعدم إعط  وإنه أي يشكهل عقل اإلنسان حجر األساس يف انطالقته،       
التجديد    والتجريب،للطرح واملناقشة   بده من   تطوير.وال حيقهق أي    الرتبوي،يعطهل مسرية  ولذلك ال 

وَتكهنه من تسخري اإلمكاانت املتاحة    األهواء، إعطاء العقل حرية االنطالق بضوابط َتنعه من الوقوع يف  
  الصحيح، ر كبري من خالل املنظار الرتبوي  دو   ابملستقبل،ويكون للرؤية املتفائلة    بنهاءة.من أجل تربية  

 التحدهَيت. يتمه التعامل معه ابستعداد عاٍل يواجه 
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 واملعاصرة: األصالة -4   

فاألصالة بقدر    العوملة؛ اليت يراد هلا أن تكون يف زمن    الرتبوية، ومها عنصران متالزمان للعملية      
ا تكفل التعايش مع املستجدات ومتطلهبات العوملة من دون     عوائق. ما تعربه عن الرتاث واالنتماء فإهنه

وال بده من املزج والتكامل بني ما    أيضا ، والعكس صحيح    املعاصرة، والتمسهك ابألصالة ال يعين رفض  
 . وازدَيدهاة وهذا ما يساعد على إثراء العملية الرتبوي ومعاصر؛هو أصيل 

 واالتهزان:الشمولية والتواصل -5   

أو    يصادم،إنه الشمولية مسة هامهة من مسات الرتبية املعاصرة، فهي شاملة لكله ما هو انفع وال      
. فعلى الرغم من ضرورة احلفاظ على اهلوية وَتيهز  اآلخرين.مع االستفادة من    والقيم،  املبادئ   خيالف،

وال هي اتئهة    نفسها،ع جتارب اجملتمعات األخرى؛ فال هي انطوائية على  فهي متواصلة م  عناصرها،
 وذاتيتها. مفرطة أبصوهلا 

يستطيع مواجهة ُتدهَيت العوملة أبسلوب    الذكر،آنفة    تلك السمات إنه أي نظام تربوي ميتلك     
فال بده    رة،املعاصإذا كانت تلك السمات من ضرورات الرتبية    وضوحا ، وبصورة أكثر    وفعهال.موضوعي  

 التالية: أن أتخذ ابملضموانت 

 الذاكرة. . واإلبداعية ال تربية اجلامدة. وليس  التطوريهة، -

 التسلهطية.والدميقراطية وليس  التلقيين،احلواري وليس  -

 الفردية.والتعاونية وليس   االنغالقي،الواعي وليس  االنفتاح -

 اآلنية. والذاتية املستمرهة وليس  اليدوية،التقنية وليس  -

 الضيهقة. والشمولية التكاملية وليس اجلزئية  االستهالكية،املنتجة وليس  -
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  االرجتالية. املوضوعية وليس العشوائية أو    ةواملوثوقي  السطحية،العملية العقالنية وليس    وأخريا ،   -
ليس الرتبية السطحيهة أو العفوية قصرية  و   والتخطيط،أي الرتبية املعتمدة على التفكري العلمي والبحث  

 األمد.

فإنه هذه املعطيات    له،أو االستسالم    جتاهله،وإذا كانت ظاهرة العوملة أصبحت واقعا  ال ميكن      
عن قدرهتا على   خالهلا، تستطيع أن تربهن من    وكبرية،تطرح أمام الرتبية مهمهات عديدة    اخلصائص،  /

على الفرد   وأضرارها،وجتنهب سلبياهتا    ذاهتا،العوملة يف مواجهة العوملة  االستفادة من إجيابيات ظاهرة  
 واجملتمع. 

 : مواجهة العوملة الرتبوية يف املؤّسسة 

  الفرعية، املسؤولومن إدارهتا املركزية إىل إداراهتا    قاعدهتا،تعهد املؤسهسة الرتبوية من قمهتها إىل      
فإنه الدور الكبري واملهمه   أهدافها. ولذلك ومدى ُتقيق  الرتبوية، األول عن اإلشراف على تنفيذ اخلطط 

ملواجهة العوملة وبناء اجملتمع املدين السليم، يتمثهل يف   التعليمية،الذي جيب أن تقوم به املؤسهسة الرتبوية/  
 التالية: اإلجراءات 

  التدريس،يف قاعات    واملعلومات،تكنولوجيا االتصاالت  ضرورة توفري اخلدمات اليت تقدهمها  ـ  1
واعتماد التقنيات والربجميات احلاسوبية، مبا    وجتهيزها،األمر الذي يتطلهب إعادة تنظيم هذه القاعات  

 اخلدمات.من تلك  االستفادة املطلوبةَتكهن املتعلمني من 

وذلك من خالل توفري بيئة    التعلهم،  كعنصر رئيس يف  اإلبداعي،اهتمام املدارس مبهارات التفكري  ـ  2
يف مواجهة أتثريات العوملة يف   الرتبوية،. وتطبيق إسرتاتيجية التعليم الشامل يف املؤسهسة إبداعية.تعليمية 
 احلديث. العصر 

مبا يضمن عدم التناقض يف الرسالة اليت    واإلعالمية،ضرورة توحيد املرجعية للمؤسهسة الرتبوية  ـ  2
 . والتأكيد على دور مؤسهسات اجملتمع املدين يف ُتصني الشباب ضده آاثر العوملة. املؤسهستان. تقدهمها 
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 العوملة:النظام الرتبوي يف مواجهة 

  العوملة، يف ظله    والتعليم،إنه ما أفرزته الثورة املعرفية والتكنولوجية من ُتدهَيت واجهت الرتبية     
يتناول    )جودة(وال سيهما يف جمال تقدمي تعليم ذي كفاءة    مجهة،وضعت أمام املؤسهسات الرتبوية مهمهات  

الرتبوي   املختلفة،النظام  التعليم وط  بعناصره  التخطيط إىل مضمون  بلغت   ووسائله.رائقه  من  فمهما 
أي ُتقيق    والتعلهم،فال يكتمل األثر أو تتحقهق األهداف إاله ابلتطوهر النوعي لعملية التعليم    املعلم،كفاءة  

 التعليم. اجلودة الشاملة يف 

مواجهة    الرتبوي يفميكن ُتديد مواصفات كله عنصر من عناصر النظام    تقدهم،واستنادا  إىل ما      
 التايل: لى النحو ع العوملة،

 العوملة: املعرفة يف مواجهة -

وَل يعد املعلهم هو الناقل الوحيد  واملعارف،َل يعد الكتاب املدرسي هو املصدر الوحيد للعلوم      
واألدوات    العوملة، ففي ظله    للمعرفة؛ املصادر  منظهما    املعرفية،تعدهدت  يكون  أن  إاله  املعلهم    وما على 

تتسهم ابلدقهة    حديثة،بطرائق وأساليب    املعارف،عقله ونفسه لتقبهل هذه    يهيئلكي    وموجهها  للمتعلهم
 التالية: وميكن إمجال مضموانت املعرفة العصرية وأساليبها يف األبعاد  والشمولية.

 الكلهي: تكوين اإلنسان  - 

حيث هتدف العملية الرتبوية إىل إيضاح قدرات   املتكاملة،لتحقيق الرتبية  وهذا يتطلهب السعي      
إىل   املعلومات،املعرفة يف ظله العوملة وثورة    كما هتدف  والروحية(.والعقلية واالجتماعية    )اجلسميةاملتعلهم  

    ونتائجه.ومناهجه  املختلفة،مبجاالته  العلمي،تنمية التفكري 

 املعريف:الشمول  -    

واليت تتألهف    اإلنسانية، وهذا يقتضي اإلملام ابملضموانت واملفاهيم اليت ُتتويها منظومة املعارف     
يف ضوء مراحل منوه    والرَيضيات،والتقنيات    واالجتماعيات،واللغوَيت    والدينية،من الرتبية األخالقية  
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نظام  وقدراته.املتعلهم   قيمة كله  على  الرتكيز  املعريف  الشمول  ويتطلهب  األساسية  ومفاهيمه    عريف،م. 
 التعليم.واليت من أجلها يتمه وضعه كضرورة أساسيهة يف مقرهرات  العملية، ومناهجه

 املعرفة: توظيف األساليب والطرائق ومصادر  -    

العوملة      الرتبوية يف ظله  العملية  وتذكهرها، ألنه   واملعلوماتية،إنه  املعلومات  تستهدف حفظ  ال 
حول مهارات املعرفة العلمية يف طرائق   أساسا ،العملية الرتبوية تدور    بذلك، ولكنه التكنولوجيا كفيلة  

وتوظيف العمليات العقلية كالتصنيف والتبويب والتأمهل    والتفسري،كالفهم والتساؤل والتنظيم    التدريس،
وحله املشكالت    واخلطأ،واكتساب روح املغامرة واحتمال الصواب    ملكان، وا ودالالت الزمان    والنقد،

 البدائل. وتصميم 

املتعلهقة مبجاالت احلياة       نقل األفكار  العوملة مشلت وسائل  وبسلوك اإلنسان،   كافة، ومبا أنه 
العزلة احلضارية مبفهومها    معلوماتية،ضمن منظومة   فاألفكار    الواسع. فلم يعد مثهة جمال لالنغالق أو 

وال    مستحيال ،ولذلك فالعزلة عن املعرفة قد تكون أمرا     واملعنوية،تقتحم احلواجز وتتجاوز احلدود املادية  
وبلورة   الشفافية،الذي يؤدهي إىل حوار يوصل إىل درجة عالية من    اإلجياِب،بده من االصطدام احلضاري  

 خيالفه. أو أخذ املعقول منها وترك ما العديد من املفاهيم والقيم اجلديدة.. ومن مثه اقتباس 

فال بده من رفع قدرة الكفاءة    العوملة،ولرفع مستوى االستفادة من العلوم واملعارف اليت ُتتضنها  
 وفاعلية.املتوافر يف وسائل العوملة بكفاءة ويسر  اهلائل،التقنية لالستفادة من الكم املعلومايت 

 العوملة: املتعّلم وأهداف الرتبية يف مواجهة -  

الذي      ابجملتمع  مرتبطة  الرتبية  ومضموانت    أنتجها، إذا كانت  تعده    وأهداف،منطلقات  لكي 
فإنهه من الضرورة مبكان القيام إبجراء    وتقدهمه،واإلسهام الفاعل يف تنميته    فيه،أفرادها للعيش اإلجياِب  

والكشف  القائم،هبدف التحليل املوضوعي الناقد / املقوهم للفكر الرتبوي  العلمية،املزيد من الدراسات 
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السابقة وُتليل   مضموانته وُتديدعن   العمل من خالل رصد اخلربات  الرئيسة؛ ويكون هذا  أهدافه 
   املعاصرة.عاملية ودراسة االجتاهات الرتبوية ال واقعها،

يكون وضع األهداف   واملمارسة،وال شك أنهه بقدر ما يكون الفكر الرتبوي واضحا  وقابال  للتطبيق  
املقابل  –الرتبوية   العوملة وُتدهَيهتا    وميسهرا ،سهال     -يف  متطلهبات  مع  األهداف  تتناسب هذه  حبيث 
 الرتبوية. للعملية 

وحمورها الذي توظهف له العناصر    التعليمية،يف العملية الرتبوية /    ومبا أنه املتعلهم هو العنصر األهم   
 التالية: تتمثهل يف اجلوانب    العوملة،يف ظله    الفرد(  )بناءفإنه أهداف الرتبية يف إعداد الفرد    األخرى،الرتبوية  

 إعداد الفرد للمواطنة واملشاركة االجتماعية والسياسية:  - 1      

وحماولة اهلروب   الرفيعة،تتمثهل يف احندار القيم    األفراد،ضلة حقيقية يف سلوك  إن اجملتمع يواجه مع   
. فاملطلوب يف ظله العوملة َتثهل مناذج من القيم الرفيعة  السائدة.إىل إميان شكلي تدله عليه أمناط السلوك  

م بوطنه وقوميته،  اعتزاز اإلنسان / املتعله   ة.. وتقوييف اإلنتاج والعمل والعالقات الصادقة مع اآلخرين
 احلضارية. انطالقا  من أنه هناك خطرا  على ثقافة األمهة وهويتها    عامة،بطريقة مبنية على تربيرات حياتية  

فإنه من واجب النظام الرتبوي أن    الوطنية، وإذا كان النظام العوملي يستهدف اهلوية الثقافية /     
  / املتعلهم  االجتماعية    وسلوكيا ،فكرَي     الفرد،يعده  احلياة  اإلجيابية يف  واملشاركة  املواطنة  واجبات  ألداء 

وأن ميارس الدميقراطية    وواجباته، فال بده أن يتعلهم الفرد يف ظله النظام الرتبوي املنشود حقوقه    والسياسية.
وكيفية العمل مع   اليومي،. وأن ميارس مناذج من احلوار  الرتبوية.خرى داخل املؤسهسة  واحرتام اآلراء األ

 وأن يشرتك يف العمل التطوهعي والتخطيط لبعض األنشطة )داخل املؤسهسة الرتبوية وخارجها.(   اجلماعة،

 واإلتقان:إعداد الشخصيهة املؤمنة ابلعمل واإلنتاج  -2     

بتشكيل إنسان متعدهد املهارات اليت تناسب عصر العوملة    –اليوم    – البة  إنه املؤسهسة الرتبوية مط   
. أفضل.ومهارات اكتساب لغة أجنبية بشكل    واإلنرتنت،مثل مهارات استخدام احلاسب    واملعلوماتية،
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واالتصال اإلجياِب مبن    الذات،وغريها من املهارات اليت تكسب املتعلهم / الفرد القدرة على التعبري عن  
النظري ابجلانب    يعين ربطوهذا    ه. حول املهاري    العملي، بتضمنياجلانب  التدريب  نوعا  من  املناهج 

وجيعله   األشياء،الذي يكسب املتعلهم العقل العملي واملهارات الالزمة للسيطرة على    املتطوهر،املتدرهج /  
 حيرتم اإلنتاج ويقدهر قيمة العمل وأمهيته وضرورة إتقانه. 

 له: لفرد لتقبهل التغيري واملرونة يف االستجابة إعداد ا -3     

ات كثرية    اليوم،تعصف يف عاَل      يتطلهب   مضموانهتا.. وهذاومتناقضة أحياان يف    ومتسارعة،تغريه
النظام الرتبوي أن يقدهم للمتعلهم تدريبا  على املرونة وسرعة االستجابة للتطوهرات احمللية واإلقليمية   من 

  املفاجئ.. بده من الرتكيز على النظام املنهجي يف التعامل مع التغيري املقصود أو    ولذلك ال  والعاملية.
املعارف   الكتساب  الذايت  التعلهم  مبهارات  املتعلمني   / األفراد    بسرعة، وتوظيفها    املتجدهدة،وتزويد 
ات الطارئة يف احمليط الشخصي   واالجتماعي. واالستجابة الفاعلة للمستجدهات والتغريه

 املستقبل:ب األفراد التفكري الناقد واإلبداع واالبتكار لصنع إكسا -4

هو القادر على مواجهة املستجدات يف    الناقد،إنه املنهج السليم الذي ميتاز ابلعلمية والتفكري     
. ويتطوهر هذا  هلا. حيث يوفهر القدرة على مواجهة املشكالت واقرتاح احللول العملية / العلمية    احلياة،

وهذا حيتاج إىل استثمار اإلبداع يف    واإلبداع.ليفضي إىل أجواء تؤدهي إىل التقدهم    التفكري،املنهج يف  
  املبدعني،يف توظيف إنتاج    والرعاية الكافية  املتوازنة،عن طريق الرتبية الشخصية    املتعلمهني،شخصيات  

    سياسيا .ونشره وتروجيه ودعمه 

تتمه من خالل الرتبية املتكاملة   املتعلهم،ال بده من التأكيد على أنه الرتبية املتوازنة لشخصيهة    وأخريا ،    
الفرد أن يتكيهف مع اجملتمع ويتفاعل مع    واالجتماعية(والوجدانية والعقلية    )اجلسمية حبيث يستطيع 

 وتطوهره. يف إطار مصلحة اجملتمع  ومبدعا ،متعاوان  ومنتجا   خرين،اآل
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 العـوملة:املعّلم يف مواجهة  -    

هو حمور العملية التعليمية ابعتباره الناقل للمعلومات، اليت    -إىل عهد قريب–إذا كان املعلهم     
وحفظها   تلقهيها  املتعلمني  على  مطالب    واستظهارها، يتوجهب  فكرَي     – اليوم  –فإنهه  قائدا   يكون  أن 

أن يكون معلهما قادرا  على مساعدة املتعلهم لكي يكتسب مهارات التعلهم الذايت،   وتربوَي ؛واجتماعيا   
املعلومات وُتليلها ونقدها،  املعلومات من مصادرها األساسية، وابلتايل اسرتجاع هذه  والبحث عن 

 واختيار األفضل منها وتوظيفها يف مواجهة املشكالت احلياتيهة وحلهها ابلطرائق املناسبة. 

، واألساس  اإلنسان(  )صناعة أصبحت مهنة    ابعتبارها،بده إذن من االهتمام مبهنة التعليم  فال     
األدبية واملادية، ورفع مستوى تنظيماهتا    املعلهم:. وهذا يتطلهب تعزيز مكانة  اجملتمع.يف رقيه اإلنسان وتقدهم  

العناصر املتميهزة على االخنراط يف    واالجتماعية،املهنية والثقافية   هذه املهنة الشريفة. فاملنهجية  وحفز 
ُتتاج إىل تكوين نوعيات جديدة من املعلهمني عالية الكفاءة، رفيعة املستوى    العوملة، اجلديدة اليت فرضتها  

نوعيات ذات فعالية يف عمليات التغيري االجتماعي. وال سيهما أنه هناك    واألخالقي،األكادميي واملهين  
والتحوهالت يف نظام   والتنمية،مثل العالقات بني اإلنسان والبيئة    م،املعله ُتدَيت معاصر/كبرية تواجه  

والعالقات   والثقافية    االجتماعية،القيم  )االجتماعية  احلياة  مناحي  وانعكاساهتا على  املعلوماتية  وثورة 
 (. .والفكرية.

جهة التحدهَيت  وقدرته على موا  اجملتمع،إنه من أهمه املوضوعات التنموية اليت يركهز عليها تقدهم      
ومن خالل االهتمام ابجلوانب:    والعشرين،هو موضوع إعداد املعلهم يف القرن احلادي    واملتسارعة، العديدة  

العوملة   واملهنية(.   واملعرفية،   واإلنسانية،والفكرية    )الشخصية عصر  يف  املعلهم  مواصفات  فإنه  ولذلك 
 التالية: اجلوانب ولعله أبرزها يتمثهل يف  ومتنوهعة، ومسؤولياته، كثرية 

إىل قاعدة فكرية متينة وعقيدة إميانية قويهة، وحيضه على   وسلوكه، يف عمله    املعلهم،أن يستند    -1
وقدسية رسالتها واالرتقاء    ميارسها،وذلك انطالقا  من إدراكه أمهية املهنة اليت    واألخالق.العلم والعمل  
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موقعه وأمهية دوره يف عصر العوملة    متطوهرة، لمية  ومن خالل نظرة نُُظميهة / منهجية وع  يدرك، وأن    هبا. 
 والثقايف.واالنفتاح العلمي 

َل يعد املصدر الوحيد    املتطوهرة،أن يدرك املعلهم أنهه يف عصر ثورة املعلوماتية وتقنيات االتصال    -2  
اإلعالم   وسائل  لبعضبل أنه هناك أتثريا  عميقاٌ وشديدا     واالجتاهات،الذي يتلقهى منه املتعلهم املعارف  

وعلى املعلهم    عامة،ممها يفرض على النظام الرتبوي    والفيديو، كاحلاسب واإلنرتنت والتلفزيون    واالتصال،
 اجتاهني: مسؤولية كربى ذات  خاصة،

  الرتبوية، وتوظيفها بفاعلية ملصلحة العملية    التقنيات،يتلخهص يف االستخدام اإلبداعي هلذه    األوهل،
 عالية. م ذات جودة وُتقيق نوعيهة تعله 

يركهز على بناء عالقات تشاركية فاعلة بني العاملني يف املدرسة واألسرة ووسائط االتصال،    والثاين:
تسعى إلعداد    متكاملة،. وذلك هبدف بناء إسرتاتيجية تربوية وطنيهة  كافة.ومؤسهسات اجملتمع املدين  

اته إعدادا  ميكه   والعشرين،جيل القرن احلادي    –جيل املستقبل   نه من استيعاب متطلهبات العصر ومستجده
 الكونية. واالندماج الفاعل يف جمتمع القرية  واعيا ،استيعااب  

ا النواة األساسية للتغيري    املتعلمني،أن يدرك املعلهم أمهية الفئة من    -3  والتطوير.اليت يتعامل معها وأهنه
وأن يدرك  الفروق الفردية فيما بني أفرادها.ويراعي  النمائية،فيستوعب خصائصها ويتلمهس احتياجاهتا 

 كالمه.وأن سلوكه يؤثهر فيهم أكثر من   ومثال،أنه املتعلمهني ينظرون إليه كقدوة 

 

  ملمارستها، أن يدرك املعلهم أنه مهنة التعليم هلا قواعد وأصول تتطلهب كفاَيت معيهنة    وأخريا ،  -4
إليها،  ية، وامتالك املهارات اليت توصله لتوجيه الطلبة  نفسه للتعامل مع شبكة املعلومات  يهيئوعليه أن  
 بفاعلية.على استخدامها  وتدريبهم

 



 
 

 74 74 التربية وقضايا العصر 

  واملهنية، وضرورة زَيدة كفاَيته العلمية    العوملة،يؤكهد دور املعلم يف مواجه    ذكره،إنه كله ما تقدهم       
العملية   يف  فاعال   عنصرا   وأبعادها    الرتبوية، ليكون  بتجلياهتا  العوملة  عصر  يف  حيادَي ،  عنصرا   وليس 

 املختلفة.

 العوملة: املناهج الدراسّية يف مواجهة  -    

االجتماعي     النظام  فروع  أحد  الرتبوي  النظام  األداة    العام،إذا كان  الدراسية هي  املناهج  فإنه 
ملنهاج الدراسي الرتكيبة األساسية املناط هبا  ولذلك يعده ا أهدافها.  الرتبية لتنفيذالرئيسة اليت تستخدمها 

الفلسفة   الدراسة    الرتبوية،ترمجة  حجرة  داخل  تطبيقيهة  تربوية  وإجراءات  أساليب  فتستمره    ذاهتا،إىل 
أتثريها يف   ويبقى  املتعلمه  لتحقيق   سلوكه،فعاليتها يف ذهن  املنفهذ  الرتبوي  النشاط  طبيعة  انطالقا  من 

 املنشودة. اف واألهد املرغوب،السلوك 

فال بده من اختاذ اإلجراءات الالزمة   التعليمية،وانطالقا  من أمهية املنهاج يف العملية الرتبوية /     
 ومن أهم هذه اإلجراءات:  العوملة، لوضع مناهج تربوية تساعد الناشئة يف مواجهة 

 احلالية: تقومي املناهج  -1      

قدرهتا    على مدىللوقوف    احلالية، ميية شاملة للمناهج  ويتمه ذلك إبجراء دراسة ُتليلية / تقو    
 حبيث تعتمد هذه الدراسة اجلانبني التاليني: وقيمها،مبفاهيمها  العوملة،على مواكبة 

  اجلديد، النظام العاملي  مثل: )  هبا،معرفة املفاهيم املرتبطة ابلعوملة أو ذات الصلة    األول:اجلانب      
والتبعيةواالستقالل    الثقافية،واهلوية    احلضارات،وحوار   وحقوق   الثقايف،والغزو    الثقافية،  الثقايف، 

 العاملي..(. والسالم   الدويل،والتعاون  اإلنسان،

وهل هي قيم تقليدية أو قيم حديثة؟ أو    التعليمي،معرفة القيم اليت يتبنهاها النظام    الثاين: اجلانب     
 الدراسية؟ هي معادلة التوازن املثلى بينهما يف املناهج وما  واحلداثة؟جتمع بني التقليدية 
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 األصيلة:تثبيت القيم واالجتاهات  -2     

وتطوير االجتاهات الالزمة   الثابتة، وذلك بوضع خطهة تشمل املواد الدراسية املختلفة لتنمية القيم     
 ادي والعشرين.ومتطلهبات القرن احل العوملة،إلعداد اإلنسان / الفرد ملواجهة ُتدهَيت 

 يف:ومثهة قيم ثقافية عامة ال بده من تنميتها ورعايتها تتمثهل     

o  وتعزيز الروح التعاونية.  االجتماعية،وعي احلقوق اإلنسانية مع اإلحساس ابملسؤولية 
o   القرار اختاذ  يف  الدميقراطية  واملشاركة  االجتماعية  العدالة  بقيمة  وإدراك    الوطين،اإلميان 

 اجلنسني. التقارب يف املساواة بني 
o  للتغيري. وتفتهح العقل وهتيئته  معها،فهم الفروق الثقافية والتعددية وفلسفة التسامح 
o  املستمرهة. ة والتنمية وأتصيل االلتزام حبماية البيئ والعناية، تطوير روح الرعاية 

 

 املستهدف: الثقافة الذاتية واإلنسان  -3     

من وضع تصوهر للمعلومات واملعارف واملهارات،    الدراسية، ال بده للقائمني على تصميم املناهج     
وتربز هويته وُتافظ    ذاته،مع التأكيد على االهتمام ابلقيم الثابتة اليت تؤصهل    للمتعلهم،اليت جيب أن تتوافر  

ميكن أن يبشهر مبواصفات اإلنسان الذي    والوجدان،الصحيح ملا ميأل العقل    كينونته.. فالتصوهرعلى  
وهلذا فإنه أهم دور للمناهج املدرسية يف     العوملة.ينبغي على املناهج الدراسية أن تعدهه ملواجهة ُتدهَيت  

 ذلك،ملتمسة يف سبيل ُتقيق    املتعلمني،تية الثقافية عند  هو أن تربز الذا  كأيديولوجية،  العوملة، مواجهة  
 أتصيلها. واليت تؤكهد هذه الذاتية وتعمل على  كافة،املظاهر واألمناط الثقافية  
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ملواجهة ُتدهَيت العوملة، فال بده أن    الدراسية، واستنادا  إىل املعطيات السابقة عن طبيعة املناهج      
 يلي:سم مبا تتطوهر هذه املناهج حبيث تته 

التعامل  ـ  1 وكيفيهة  للعوملة  أكرب  فهم  املتعلمني يف  العوملة ضمن    معها،مساعدة  موضوع  وإدراج 
 اجلامعات. املوضوعات اليت تدرهس يف 

املنظومة ـ  2 ومتطلهبات  الثقافية  اخلصوصية  بني  التكامل  الذي حيقهق  املتوائم  التعليم  فكرة  تطبيق 
 رفضا . قبوال  أو  اآلخرين،حقيق التفاعل اإلجياِب مع ثقافات الفكر الناقد لت العاملية. وتنمية

وإبراز دورها يف احملافظة على اهلوية   والتارخيي،تطوير املناهج ملواجهة أساليب التشويه املعريف  ـ  3
الفردية   القيم    واجلماعية،الثقافية وتطوير القدرات واإلمكاانت  واألعراف االجتماعية    واملبادئوتقوية 

 . الصحيحة

القدرة على   التكنولوجية،العمل على حمو األميهة  ـ  4 املتعلمني  اليت تكسب  من خالل األنشطة 
ودوره    الذايت،يف غرس سلوكيات حبه االستطالع والرتكيز على التعلهم    للمعلومات،االستخدام املفيد  
 التعليم. الفعهال يف عملية 

ال بده أن جتدهد النظام الرتبوي وفق   العوملة، إنه ثقافة الرتبية اجملتمعية املطلوبة يف زمن    واخلالصة،    
فالرتكيز على    وكيفا .ومبا يضمن حله املشكالت الرتبوية وجتويد التعليم كمها    احلديث،معطيات العلم  

تؤدهي إىل نشر    ثقافية، وية /  من خالل تبينه اسرتاتيجيات ترب  منه، تربية الناشئة تربية جمتمعية أمر ال بده  
والتفكري   الثقايف  بثقة    العلمي،الوعي  اجلديد  العاملي  العصر  والدخول يف  العوملة  يف مواجهة ُتدهَيت 

 يف إطار جمتمع مدين متماسك يف بنيته ومنطلقاته.  وثبات،
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 :يف التعليم النوعية  اجلودة 

من القضاَي الرئيسية اليت تؤرق ابل املسؤولني يف شىت  والتكوينلقد ابت إصالح منظومة الرتبية   
إمياان   املعمور  اقتصادية   أحناء  هنضة  لكل  األساسية  الدعامة  يعد  البشري  الرأمسال  تكوين  أبن  منهم 

الكثري من   وجتريبجمتمعية مستدامة. وقد ترجم هذا يف تبين العديد من املقارابت    وتنمية واجتماعية  
ا التكوين وصفات اإلصالح، قصد  املستوَيت وانعكاس ذلك على جودة  لوصول ابلتعليم إىل أعلى 

والتأهيل للموارد البشرية لتمكينها من االندماج يف حميط عاملي يتميز ابلتنافسية يف مجيع اجملاالت ومواكبة  
 العوملة.  املعرفة وُتدَيت العصر مع تنامي اقتصادَيت  اليت يشهدها والتحوالت التطورات 

ح التعليم حيتاج إىل نظرة مشولية هتم كافة اجلوانب واجملاالت، نظرة تتجاوز املقارابت  غري أن إصال
على النوعية    ومبنيا    البعد الكمي. فاإلصالح جيب أن يكون مشوليا    وتتعدى  جلزئيةا  واحللولالتجزيئية  

ال التعليم اعتماد  يف خمتلف مكوانت املنظومة الرتبوية.  هلذا اختارت بعض الدول الرائدة يف جم واجلودة
نظام اجلودة يف إصالح منظوماهتا الرتبوية، نظام أابن عن فعاليته يف ُتقيق النتائج املرجوة. فما هي إذن  

 التعليم؟وما هي آليات ُتقيق اجلودة يف إصالح  التعليم؟معايري اجلودة يف 

 ومعايريها مفهوم اجلودة، آلياهتا  -1

 مفهوم اجلودة  -

  واملعلوماتعلى توظيف البياانت    ويعتمداجلودة هي نظام إداري يرتكز على جمموعة من القيم  
الفكرية يف خمتلف مستوَيت التنظيم على حنو إبداعي    وقدراهتم مؤهالهتم    قصد استثمار اخلاصة ابلعاملني  

 قصد ُتقيق التحسن املستمر للمؤسسة.

يهدف تنفيذها إىل التحسني    واإلجراءات ن املعايري  وتشري اجلودة يف اجملال الرتبوي إىل جمموعة م 
املواصفات   إىل  وتشري كذلك  التعليمي،  املنتوج  يف  ويف   واخلصائصاملستمر  املنتوج  هذا  يف  املتوقعة 



 
 

 78 78 التربية وقضايا العصر 

متكاملة تساعد  وأساليباليت تتحقق من خالهلا تلك املواصفات مع توفر أدوات  واألنشطةالعمليات 
 مرضية. نتائج املؤسسات التعليمية على ُتقيق 

 نشأة اجلودة:  -

مثانينات القرن املاضي يف الوالَيت املتحدة األمريكية    يف  QUALITYظهر مفهوم اجلودة  
العاملي   التنافس االقتصادي  ارتفاع وترية  العاملية. فاجلودة مفهوم    وغزومع  الياابنية لألسواق  الصناعة 

إىل جمال التعليم على اعتبار أن املؤسسة التعليمية هي مؤسسة إلنتاج   وانتقل  واملردوديةيرتبط ابإلنتاجية  
الصناعية أن    للمؤسسات بدوهنما ال ميكن    واللذين  واإلبداعالقادرة على االبتكار    واخلربات الكفاءات  

 من منتوجها.  وُتسن تطور إنتاجها

   :معايري اجلودة يف التعليم  -

ألنظمة التقييم اليت تراقبها، إال أهنا    ختتلف معايري اجلودة ابختالف اجملاالت اليت تطبقها وتبعا       
أساسية هتتم كلها    ومرتكزات اليت تستند إىل مبادئ    واملقاييستلتقي مجيعها يف كثري من املواصفات  

هائي مرورا مبختلف مراحل اإلنتاج. واجلودة يف التعليم ال خترج عن هذا اإلطار إذ هتتم  جبودة املنتوج الن
القدرة   وكذا  والعمليات ُتصيلهم الدراسي عرب خمتلف املراحل    ونتائج مبواصفات اخلرجيني من املدارس  

 مببدأ الوقاية خري من العالج. اليت قد تعرتض مسارهم عمال   واملعيقات على جتاوز كل املشاكل 

                                التعليم:بعض معايري اجلودة يف  وهذه 

o  .جودة املناهج واملقررات الدراسية 
o  .جودة البنية التحتية 
o  واإلداريةكفاءة األطر الرتبوية . 
o  واملستمرجودة التكوين األساسي . 
o  واملاليةالتدبري األمثل للموارد البشرية . 
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o نطباع اإلجياِب للمستفيدين من خدمات املدرسة.اال 
o .التحسني املستمر 
o .نتائج التحصيل الدراسي 

 آليات حتقيق اجلودة يف إصالح التعليم   -

رافق التفكري يف اجلودة اقرتاح جمموعة من اآلليات اليت من شأهنا ُتسني وضع املنظومة الرتبوية  
لذا فإن أي إصالح جيب   ؛التعليم يف بلداننا العربية متدنيا  وجتاوز خمتلف العوائق اليت جعلت مستوى  

 أن ينطلق من املداخل التالية: 

الرتبوية: يف هذا الصدد جيب العمل على اعتماد اسرتاتيجية جديدة يف    والربامجاملناهج    تغيريـ  1  
لتنوع  التعدد وا  وعلىالكيف عوض الكم    وعلىبناء املقررات تقوم على الكفاَيت عوض األهداف  

 عوض األحادية. 

املدن  ـ  2    الرتبوي يف  العرض  العرض  والقرىُتسني  توسيع  الفرص جيب  تكافؤ  مببدأ  : عمال 
أحسن   وجتويده الرتبوي   يف  الدراسة  إَتام  أجل  من  للجميع  الفرصة  إلاتحة  املدن  يف  القرى كما  يف 

التعليمية   للمؤسسات  التحتية  ابلبنية  أكثر  االهتمام  وجب  وهنا  الوسائل الظروف،  بكل  ومدها 
 خدمات ذات جودة معتربة.  وتقدمواإلمكانيات لتؤدي األدوار املنوطة هبا 

للدور الطالئعي للمورد البشري يف االرتقاء مبستوى املنظومة    العناية ابملوارد البشرية: اعتبارا  ـ  3  
العمل أو على    وظروفالرتبوية فالبد من االهتمام ابألطر العاملة ابلقطاع سواء على املستوى املادي  

 . واملستمرمستوى التكوين األساسي  

حيتاج إىل   والتطويرالنفقات: إن أي مشروع لإلصالح يروم التحسني    وترشيدالتمويل الكايف  ـ  4   
َتويل كاف لتحقيق املبتغى لكن هذا ال يعين صرف أموال طائلة يف أمور ال طائل منها، إذ أن اجلودة  
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مبا ميكن ُتقيقه من نتائج على أرض الواقع أبقل    وإمنااملرصودة للمشروع    واألموالال تقاس بقيمة املبالغ  
 التكاليف. 

نظرا    االستفادة ـ  5   األجنبية:  اخلربات  لزاما    من  ابت  اجلودة  نظام  ابلتجارب    لعاملية  االستعانة 
خصوصا   األجنبية،  لتب  واخلربات  والسباقة  الرائدة  الدول  القيام من  على  احلرص  مع  املقاربة  هذه  ين 

لضمان توافقها مع مبادئ    وذلك كافية قبل إدخال أي تعديالت على املنظومة الرتبوية    اترخييةبدراسات  
 نظام اجلودة.
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 يف تعديل السلوك البيئي: الرتبية البيئية ودورها 

عملية تكوين القيم واالجتاهات واملهارات واملدركات الالزمة لفهم وتقدير   البيئية: هيمفهوم الرتبية  
العالقات املعقدة اليت تربط اإلنسان وحضارته مبحيطه احليوي الفيزَيئي والتدليل على حتمية احملافظة  

ة ورفقا   على املصادر البيئية الطبيعية وضرورة استغالهلا الرشيد لصاحل اإلنسان وحفاظا  على حياته الكرمي
 معيشته. ملستوى 

البيئية    تعىن املشكالت  ومعاجلة  السلوك  هذا  لتعديل  االهتمام  وتوجيه  ابلسلوك  البيئية  الرتبية 
والتدريب على املشاركة وتنمية الوعي البيئي وإكساب األفراد القيم واالجتاهات اإلجيابية حنو محاية البيئة  

 ة واالجتماعية. وُتسينها بقصد إعداد جيل واع ببيئته الطبيعي

 :دور األسرة يف الرتبية البيئية

ن األسرة هي نواة اجملتمع وهي املؤسسة االجتماعية الرتبوية األوىل اليت يكتسب فيها اإلنسان  إ
 .خرباته املربية وذلك من خالل تفاعله مع البيئة 

ه االنفعايل وأهم دور ونظرا  ألن للسنوات األوىل اليت يقضيها الطفل يف املنزل أمهية كبرية يف منو 
هو صحيح وما هو خطأ وكيفية التعامل مع البيئة    جيب أن يقوم به الوالدان هو تعليمه احلكم على ما

وعلى الوالدين أن يزودا أوالدهم ابملعلومات الضرورية واملناسبة لسنهم عن البيئة والرتبية سواد كان ذلك  
و من خالل تقدمي املعلومات هلم عندما جيدون الفرصة  من خالل األسئلة اليت ميكن أن يطرحها األوالد أ

 لذلك. مناسبة 

وهنا البد من التأكيد على أمهية الطريقة اليت يتقبل هبا االابء تلك األسئلة ملا لذلك من أثر كبري 
وعلى الوالدين توظيف    شبااب ،   يف نفسية األوالد مبختلف أعمارهم سواء أكانوا أطفاال  أم مراهقني أو

البيئة مبختلف مكوانهتا وعناصرها ومظاهرها وذلك من أجل املوا قف احلياتية بشكل موضوعي جتاه 
 وصيانتها. أفراد األسرة من توظيف خرباهتم بفعالية جتاه البيئة 
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 التالية: وميكن أن حندد مهمة األسرة يف الرتبية البيئية من خالل األهداف 

القيم    معلومات،  ءوإرشاد، إعطاتعليم  ـ  1 املشكالت،   لاملهارات، حتنمية    واالجتاهات،غرس 
 البيئية. األخالق  ة تنمي

 يلي:  غرسها لدى أفرادها ميكن اإلشارة إىل ما يفاألسرة تسهم ومن القيم اليت 

املبادرة    البيئي، اجلمال    قالبيئة، تذو من أجل    ن النظافة، التعاو على    ةالطبيعية، احملافظمحاية املوارد  
 الوازع الديين ة البيئة، تقويمن أجل 

البيئية يتوقف ابلدرجة األوىل على ما َتتلكه  إ ن ُتقيق األهداف املنشودة من األسرة يف الرتبية 
 األسرة من معلومات واجتاهات ومهارات يف جمال البيئة والرتبية البيئية. 

يم الرتبية البيئية وما تشكل لديهما من أي على ما تلقاه الوالدان من معلومات عن البيئة ومفاه
اجتاهات إجيابية حنو البيئة إضافة للمهارات احلسية احلركية امليدانية اليت يتمتع هبا الوالدان يف التعامل مع 

 .البيئة الطبيعية مبكوانهتا ومواردها املختلفة

 الية: التإن قيام األسرة يف دورها املنشود يف الرتبية البيئية حيقق امليزات  

 البيئية. يقوي الرتابط والصلة بني املنزل واملدرسة هبدف ُتقيق األهداف املنشودة يف الرتبية  -1

يسهم يف ختفيف العبء امللقى على التعليم النظامي يف ُتقيق الرتبية البيئية من خالل قيام    -2
 املنزل. ضمن  األسرة يف جزء من العملية الرتبوية

مصدرا  هاما  من مصادر املعرفة وتشجيعهم على تنمية القيم واالجتاهات واملهارات يؤمن لألوالد    -3
 البيئة.  ىالضرورية للحفاظ عل 

 يسهم يف توظيف الصالت املوجودة بني اآلابء واألبناء من أجل البيئة وُتقيق الرتبية البيئية.  -4
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أجل العمل لبناء األخالق البيئية    يوفر فرصا  هامة للمناقشة واحلوار بني اآلابء واألبناء من  -5
 البيئة. وصيانة 

 :دور املدرسة يف الرتبية البيئية

إن الدور الذي تقوم به املدرسة يف الرتبية يقع ُتت التعليم النظامي ومن خالهلا ميكن ُتقيق الرتبية 
 اجملتمع. البيئية لدى فئة عمرية هامة من فئات 

 يلي:  ويف سياق احلديث عن دور املدرسة يف الرتبية البيئية ميكن اإلشارة إىل ما

o  دور املعلم يف الرتبية البيئية 

 التالية: ملعلم كبرية يف الرتبية البيئية حيث ميكنه القيام ابألعمال إن مهمة ا 

 املعريف.مساعدة الطالب على التحصيل املعريف يف جمال الرتبية أي تنمية السلوك  -1

تنمية    -2 أي  البيئية  الرتبية  جمال  احلركية يف  احلسية  املهارات  اكتساب  على  الطالب  مساعدة 
 املهاري. السلوك 

السلوك   -3 تنمية  أي  البيئية  حنو  اإلجيابية  واالجتاهات  القيم  اكتساب  على  الطالب  مساعدة 
 الوجداين.

إن جناح املعلم يف القيام مبهامه يف الرتبية البيئية يتوقف على إعداده وأتهيله يف هذا البعد اجلديد  
يف املادة العلمية يف جمال الرتبية  من العملية الرتبوية فاملعلم البارع هو املعلم القادر على تكييف وتوظ

 البيئية. 

ومما يساعد على القيام هبذه املهمة إملامه أبسس الرتبية البيئية وفلسفتها وأهدافها ومفاهيمها سواء  
 الفرعية.منها املفاهيم الرئيسية أو املفاهيم 
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النفس الرتبوي    ومن الضروري مبكان أن يكون املعلم مؤهال  ببعض االختصاصات الرتبوية مثل علم
الطلبة  واهتمامات  حباجات  اطالع  على  ليكون  واملراهقة  الطفولة  نفس  وعلم  البيئي  النفس  وعلم 

ن املعلم قادر على األخذ بيد تالميذه من  إ  ثللتعلم، حيوذلك هبدف ُتقيق الدافعية لديهم    والتالميذ.
لإلملا وذلك  البيئية  الطبيعية  الظواهر  بعض  تفسري  إىل  الوصول  الظواهر أجل  هذه  جوانب  جبميع  م 

 الطبيعية.

وكذلك فإن املعلم ميكن أن يساعده تالميذه للتنبؤ مبا ميكن أن ينتج عن هذه الظواهر الطبيعية 
يتوصل مع تالميذه   للمعلم نفسه أن  انعكاسات على اإلنسان واحلياة بشكل عام وأخريا  ميكن  من 

اء انعكاساهتا السلبية على احلياة والكائنات احلية  ألساليب ضبط بعض الظواهر الطبيعية وابلتايل اتق
 اإلنسان. وعلى رأسها 

وملا كانت املشكالت البيئية هي ابألساس مشكالت سلوكية لذلك كان لزاما  على املعلم أن يسعى  
لضبط سلوك طالبه جتاه البيئة وفقا  ملا ميكن أن حيقق إعادة التوازن للنظام البيئي الطبيعي نظرا  ألن 

 مستمرة.لية ضبط السوك ليست عملية سهلة وُتتاج ملتابعة عم

نسان الكهل  إللذلك فإن التأكيد على أن الرتبية البيئية هي تربية مستمرة من طفل الروضة اىل ا 
إن للوازع الديين أمهية كبرية يف تشكيل االجتاهات   املستمرة.وللمعلم دور هام يف حلقات هذ الرتبية  

ولذلك املعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يوظف هذا الوازع من أجل الرتبية البيئية    اإلجيابية حنو البيئة
 وضبط السلوك البشري خاصة وأنه مصدرا من مصادر املعرفة وهو قدوة لتالميذه من حياهتم االجتماعية. 

ية  وهنا البد من االشارة إىل بعض الصفات األساسية اليت تسهم يف جناح املعلم مبهمته يف الرتب
 البيئية: 

البد من توفر االستعداد والرغبة لدى املعلم لتدريس الرتبية البيئية وإيصال مفاهيمها ومبادئها   -1
 لتالميذه. 
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 ومفاهيمها. أن يكون إملامه كافيا  ابلرتبية البيئية وفلسفتها وأهدافها ومبادئها  -2

يئة واألبعاد العاملية لبعض هذه  أن يكون على اطالع ابملشكالت البيئية اليت تعاين منها الب   -3
 املشكالت.

أن يكون ممن حيظون ابالحرتام والتقدير وأن يكون مقبوال  لدى هيئة املدرسة وطالبه واجملتمع   -4
 الذي يعيش فيه. 

 . أن تتوفر لديه اخلربة والرباعة لنقل الرتبية البيئية إىل أسر تالميذه  -5

 العلمية الصفية يف جمال الرتبية البيئية. أن يكون متمرسا  على إدارة الدروس  -6

 أن تتوفر لديه اخلربة يف ختطيط األنشطة الصفية والالصفية يف جمال الرتبية البيئية.  - 7

 دور املناهج الدراسية يف الرتبية البيئية

وأساليب  إن املنهج املدرسي هو عبارة عن وثيقة رمسية ُتدد األهداف واحملتوى وطرائق التدريس  
 التقومي. 

والرتبية البيئية كبعد جديد من أبعاد العملية الرتبوية مت إدخاهلا يف املناهج الدراسية أبساليب خمتلفة 
وضمن املقررات الدراسية كل حسب طبيعته وقدرته على ربط التعليم واملتعلم ابلبيئة حيث كان التأكيد  

فيا نظرا  لطبيعة املادة العلمية وعالقتها ابلبيئة مع  اعلى بعض املقررات الدراسية كمعلم األحياء واجلغر 
 عدم التقليل من أمهية ابقي املقررات الدراسية كل حسب طبيعته. 

مراعاهتا   هو  البيئية  الرتبية  يف  املناهج  من  املرجوة  األهداف  ُتقيق  النجاح يف  على  يساعد  ومما 
االعتبار عند إعداد هذه املناهج وابلتايل توظيف  الهتمامات وميول وحاجات التالميذ ليتم أخذها بعني  

 هذه االهتمامات وامليول واحلاجات يف جمال الرتبية البيئية. 
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تركز على  والفرعية وأن  الرئيسية  بنوعيها  البيئية  الرتبية  تراعي مفاهيم  أن  الدراسية  املناهج  وعلى 
لبيئي الطبيعي وأن تتيح الفرصة أمام  العالقات ضمن األنظمة البيئية ودور اإلنسان يف توازن النظام ا

التالميذ والطالب إلدراك أمهية البيئة الطبيعية ومواردها ومكوانهتا يف احلياة وأن واجب احلفاظ على 
سالمة البيئة هو واجب إنساين ابلدرجة األوىل ألن اآلاثر السلبية اليت ميكن أن تنتج عن السلوك اخلاطئ 

 األرض.   يفهللا  خليفة  وىل على اإلنسان وهو املخلوق املكرم والذي هو  جتاه البيئة ستنعكس ابلدرجة األ

وابلتايل البد للمناهج من أن تشكل اجتاهات إجيابية حنو البيئة لدى التالميذ والطالب وكذلك 
البيئية إضافة   القرارات جتاه املشكالت  التالميذ والطالب مهارات اختاذ  البد من أن تكسب هؤالء 

املهارات العملية امليدانية األدائية يف التعامل مع البيئة ومكوانهتا ومواردها وبشكل آخر لتأكيدها على  
ميكن القول أبن الرتبية البيئية جيب أن تؤخذ بعني االعتبار ضمن األهداف املوضوعية للمناهج املدرسية  

أمثلة بعض املقررات    وضمن احملتوى العلمي ويف أساليب التدريس وطرائقه وأساليب التقومي وميكن إعطاء
وإمكانية توظيفها يف الرتبية البيئية وكمثال على ذلك علم األحياء وهو من املقررات ذات األمهية يف 
الرتبية البيئية . ومن خالله ميكن أن تتناول الكثري من مفاهيم الرتبية البيئية بنوعيها الرئيسي والفرعي 

البادية وبيئة املاء العذب والغالف    ووبيئةكمفهوم الغابة    مثل مفهوم البيئة الطبيعية ومفاهيمه الفرعية
واملناطق   الزراعية  املناطق  ومفهوم  الصحراء  وبيئة  البادية  وبيئة  املادية  والبيئة  البيولوجية  والبيئة  املائي 

 السكنية.

وكذلك ميكن تناول مفهوم النظام بشكل عام والنظام البيئي بشكل خاص حيث أن اخللية احلية  
نظاما  وهي وحدة البناء األساسية ألجسام الكائنات احلية وهي نظام مصغر ضمن نظام أوسع هو   َتثل

النسيج والنسيج نظام مصغر ضمن العضو والعضو نظام مصغر ضمن اجلسم وميكن إعطاء أمثلة عن 
ن أن ُتافظ  األنظمة البيئية مثل الربكة , والغابة , والبحر ..., كلها أنظمة بيئية متوازنة أبصلها وميك

خيل بتوازهنا و السيما التدخل اخلاطئ لإلنسان والذي قد يكون مبنيا  إما    على توازهنا إن َل حيدث ما
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على النظرة النفعية اآلنية أو على جهل اإلنسان ملوقعه ضمن النظام البيئي الطبيعي ولطريقة تعامله مع  
 املوارد الطبيعية. 

 الرتبية البيئية يؤكد ويوضح التفاعل والتكامل بني املكوانت إن احلديث عن دور املناهج الدراسية يف
ن املنهج الذي أيخذ الرتبية البيئية كبعد من أبعاد العملية الرتبوية مهم  إاملختلفة للعملية التعليمية حيث  

  القيم واالجتاهات وتنمية املهارات أيضا    وترسيخواملعلم وما يقوم به من دور يف نقل املعارف وتوظيفها  
مهم كما األنشطة املرافقة سواء كانت هذه األنشطة صفية أم الصفية هي أيضا  مهمة يف ُتقيق الرتبية 

 املنشودة. البيئية 

 دور النشاطات املدرسية يف الرتبية البيئية

املدرسية أمهية كبرية يف الرتبية البيئية سواء كانت هذه النشاطات تتم يف البيئة الصفية    األنشطةإن  
املدرسية   احلديقة  وزَيرة  املخربية  العملية  والتجارب  العروض  ومنها  الالصفية  البيئة  يف  تتم  أم كانت 

لبيئة وتنمية  والرحالت العلمية واجلوالت احلقلية حيث من خالل هذه النشاطات ميكن ربط التعليم اب
 - االستنتاج    -التنبؤ    -التفسري    -التصنيف    -املالحظة العلمية    منها:مهارات التفكري العلمي واليت  

 التجريب.. اخل. 

فعلى سبيل املثال فإن تنفيذ التجارب العملية يف مقرر علم األحياء ضمن املخترب املدرسي مثل  
التجربة أن يبني أمهية النبااتت اخلضراء يف استمرار  جتربة الرتكيب الضوئي ميكن للمدرس من خالل هذه  

الكربون إضافة   الكائنات احلية ابألوكسجني وأتخذ غاز اثين أوكسيد  احلياة على األرض حيث َتد 
ألمهيتها يف السلسلة الغذائية حيث تتغذى عليها الكائنات غري ذاتية التغذية واليت يرتبع على قمتها  

ه املعلومات بلغة األرقام املوثقة لكي تسهم هذه املعلومات يف تشكيل اإلنسان والبد من تدعيم هذ
 . االجتاهات وتنمي القيم الالزمة حنو محاية األشجار كمورد طبيعي متجدد وهام

قيل عن التجارب املخربية وأمهيتها يف الرتبية البيئية ميكن أن يقال عن النشاطات األخرى    إن ما  
ائطية سواء كانت على مستوى الصف أو مستوى املدرسة واملشاركة  الالصفية فمن خالل الصحيفة احل



 
 

 88 88 التربية وقضايا العصر 

خالل  ومن  والتالميذ  الطلبة  لدى  البيئة  حنو  الوجداين  والسلوك  املعريف  السوك  ننمي  أن  ميكن  فيها 
الرحالت واجلوالت العلمية والزَيرات امليدانية اليت ميكن أن تنمي روح املبادرة من أجل البيئة والعمل 

تعاوين يف هذا اجملال وكذلك ميكن أن تنمي قيمة تذوق اجلمال البيئي وقيمة الوازع الديين  اجلماعي ال
جتاه البيئة من خالل الشروح املرافقة وتلقي األسئلة من الطلبة واملناقشات العلمية املوضوعية اليت تتم  

نتائجها على فيها والتقييم الذي يتم بنهاية هذه اجلوالت والرحالت والزَيرات العلمية هبدف   تعميم 
ذكر فإن األنشطة بنوعيها الصفية    اجملتمع األصلي للعينة املشاركة يف هذه النشاطات إضافة لكل ما 

املباشر مع  التفاعل  وذلك من خالل  والتالميذ  الطلبة  لدى  مهارات حسية حركية  تنمي  والالصفية 
وابلتايل ميكن أن توظف هذه املهارات    مكوانت البيئة والتحكم ابلعوامل واملتغريات أثناء تنفيذ التجارب 

 شكاهلا ووسائلها. يف العمل امليداين البيئي أثناء محالت التوعية أب

 :دور وسائل اإلعالم يف الرتبية البيئية

إن وسائل اإلعالم أبنواعها املختلفة املقروءة واملسموعة واملرئية إضافة إىل اللقاءات املباشرة مهمة  
تعميم الرتبية البيئية نظرا  لقدرهتا على نقل املعلومة بسرعة وعلى نطاق واسع وهلا خصوصية يف نشر و 

ولكافة فئات اجملتمع العمرية واملهنية واالجتماعية والثقافية وهي َتثل التعليم الالنظامي يف عصر التفجر 
ومات واحلقائق املعريف والتقدم العلمي والتقين الذي ابت فيه اإلنسان أمام كم هائل من املعارف واملعل 

 اإلنسان.العلمية اليت البد من استيعاهبا وتوظيفها يف خدمة 

جل ترسيخ قيم ومفاهيم أونظرا  ملا لإلعالم البيئي من أتثري على السلوك والعادات االجتماعية من 
جديدة تتالءم وآفاق التطور فهو يسهم يف مساعدة أفراد اجملتمع على ُتقيق تكيفا  يف سلوكهم يدعم  

لية التطور خاصة وإن مفاهيم البيئة والرتبية البيئية مازالت غامضة لدى الكثري من املثقفني والعاملني عم
 ومؤسساهتا. يف إدارات الدولة 

اليت   اإلعالمية  والتغطية  ما  ملشكلة  اجلماهري  بني وعي  إىل وجود عالقة مرتابطة  الدراسة  وتشري 
 املشكلة.تتلقاها هذه 
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إن تنوع وسائل اإلعالم يكفل تشكيل ردود األفعال املطلوبة لدى األفراد إن مجهور املواطنني ميثل  
نقطة االرتكاز يف عملية التغري السلوكي ولعل وسائل اإلعالم تعد األهم يف الوصول إىل هذه القاعدة  

املعلومات الفنية واحلقائق   ن اإلعالم : هو عملية توليد وإنشاءأجل أفراد اجملتمع خاصة و أاجلماهريية من  
واإلداريني    واألكادميينيوالقضاَي ونشرها هبدف تكوين درجة من الوعي لدى صانعي القرارات السياسية  

وقطاعات اجلمهور كافة وملا كانت البيئة من األمهية مبكان يف ُتقيق التنمية املستدامة وال ميكن فصل  
جبهود قطاعات الشعب كافة من هنا تربز أمهية اإلعالم البيئي  البيئة عن التنمية املستدامة ال تتحقق إال  

والذي ال ميكن فصله عن اإلعالم التنموي حبال من االحوال بصفته األداة اليت ميكن التوجه من خالهلا  
 إىل مجيع قطاعات الشعب من األفراد العاديني اىل صانعي القرار .

البيئي مهم جدا  يف الرتبية البيئية حبيث تتوجه    إن وضع خطط إعالمية يف جمال التوعية واإلعالم
 كافة. وسائل اإلعالم لفئات اجملتمع  

مييز العصر الذي نعيش فيه ُتول وسائل االتصال اجلماهريية إىل أدوات ثقافية حبيث ميكن   وما
ال الثقافة واالطالع مبعىن أهنا ابتت تؤمن  الوسيلة اجلماهريية للحصول على  زاد القول أبهنا أصبحت 

والتلفزيون يعترب وسيلة االتصال اجلماهريية اليت َتتلك لغة تعبريية خاصة هبا تشمل   ،الثقايف للماليني
 تقدميها.نوعية املادة وكيفية معاجلتها وعناصر التسجيد الفين املستخدمة يف 

الذي   يقدمه التلفزيون يقع ضمن اإلطار العام للثقافة  مامعظم  ن  إويف ضوء ما تقدم ميكن القول  
 اإلنساين.يشمل القيم واألفكار واملواقف واالجتاهات حىت أمناط السلوك 

التلفزيون حيول احلياة كلها إىل صور متحركة وإىل مثري حسي والتلفزيون يتميز أبنه ينقل أو   إن 
يف   العملية  وتتحرك  واألحاسيس  املشاعر  إىل  مباشرة  التجارب  فينقل  واللون  والصوت  احلركة  يعرض 

 . إىل االنطباع وإىل الدافع العاطفي ومن مث إىل الفعل والسلوك الصورة
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لقد أجريت دراسة يف الياابن طويلة األمد حول التعليم بواسطة التلفزيون ابلتعليم ابملدرسة وتوصلت  
هذه الدراسة إىل نتائج هامة ومثرية لالهتمام حيث توصلت الدراسة إىل التأكيدات التالية واليت يدعمها  

 جهد. 

إن طريقة التعليم ال تؤثر على مستوى ونوعية احلفظ للموضوع الذي جيري تعليمه وهذا يعين من 
يكون هناك اختالف كبري بني التعليم بواسطة التلفزيون والتعليم يف   أالوجهة نظر التأثري الرتبوي جيب  

 األوالد ها تتوقف غالبا  على  وَتاما  كما هو احلال يف املدرسة فإن كمية املعلومات اليت يتم تذكر   املدرسة، 
 إجبارَي . ذاهتا  الذين يشاهدون الربامج التعليمية

يف الصف األول يف املدرسة االبتدائية وهذا من شأنه أن    األوالديتم ُتقيق أكرب أتثري تربوي لدى  
وتالميذ املدارس االبتدائية يف    األوالديؤكد مرة أخرى حقيقة أن التلفزيون ميارس أتثريا  تربوَي  قوَي  على  

 العام.الصف األول ونصل هذا البحث إىل حقيقة مفادها أن للربامج أتثريا  مفيدا  يف الذكاء 

أمهية وسائل اإلعالم يف الرتبية البيئية ال يلغي حبال من األحوال ابقي وسائل اإلعالم مما سبق تبني  
فاعلية وسائل  تزيد من  أن  اليت ميكن  التالية  التوصيات  املفيد عرض  البيئية ومن  الرتبية  وتوظيفها يف 

 وهي:وابقي الفئات العمرية يف اجملتمع  األوالداإلعالم يف الرتبية البيئية لدى 

 اإلعالم.العناية ابلرتبية البيئية من خالل األهداف العامة لوسائل  -1

 العناية ابلرتبية البيئية من خالل اخلطط املوضوعة لعمل وسائل اإلعالم أبنواعها املختلفة.  -2

اإلذاعية    -3 والربامج  والدورَيت  اليومية  الصحف  ضمن  الكافية  األمهية  البيئية  الرتبية  إيالء 
مراعاة حاجات واهتمامات الفئات العمرية املستهدفة وإشراك االختصاصني يف الرتبية وعلم والتلفزيونية و 

 البيئيني.النفس يف إعداد املادة اإلعالمية إضافة للخرباء 

اإلعالمية يف جمال الرتبية البيئية من حمررين ومعدين وخمرجني ومقدمني   الكوادراالهتمام بتأهيل    -4
 البيئية. م يف الرتبية لتحسني أداء وسائل اإلعال
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التأكيد على املسابقات البيئية ضمن املادة اإلعالمية وذلك لتحفيز األفراد للعمل من أجل   -5
 البيئية. البيئة وترسيخ املفاهيم اخلاصة ابلرتبية 

 اإلعالميةتوجيه اهتمام خاص ملفاهيم الرتبية البيئية بنوعيتها الرئيسية والفرعية ضمن املادة  -6

الرتكيز على الوازع الديين من خالل القيم واالجتاهات اليت تسعى املادة اإلعالمية لتحقيقها   -7
 نظرا  ألمهية هذه القيمة يف العمل من أجل البيئة وُتقيق الرتبية البيئية مع عدم إغفال ابقي فئات القيم. 

يداين نظرا  ألمهيته يف تغيري الواقع البيئي  الرتكيز من خالل وسائل اإلعالم على السلوك البيئي امل  -8
 حنو عدم إغفال السلوك املعريف والسلوك الوجداين جتاه البيئة. 

الرتكيز على النصائح البيئة من خالل وسائل اإلعالم كل حسب طبيعته وتوظيف اإلمكاانت    -9
 اجملال. الفنية يف هذا 

البيئية احمللية ذات األولوية ملعاجلتها واحلد  الرتكيز من خالل وسائل اإلعالم على املشكالت    -10
 البيئية.منها عن طريق الرتبية 

التنويع يف تقدمي املادة البيئية حسب خصائص ومميزات وسائل اإلعالم املختلفة لنشر الرتبية    -11
 البيئية. 

اح اإلعالم  تسهيل مهمة اإلعالميني وتقدمي املادة اإلعالمية البيئية لرصد الواقع البيئي وجن  -12
 البيئية. البيئي يف ُتقيق الرتبية 

إجراء حبوث بيئية يف اجلامعات واملراكز البحثية وتوظيف نتائجها من خالل وسائل اإلعالم   -13
 لنشر الرتبية البيئية. 
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 :التوصيات العامة

 .االنتظاميغري النظامي والتعليم   والتعليمابلرتبية البيئية ضمن التعليم النظامي  العناية -

 .األوالدتوجيه اهتمام كاف ابلفئات املستهدفة يف الرتبية البيئية مع الرتكيز على فئة  -

العلمية    - املادة  إعداد  البيئيني يف  للخرباء  إضافة  النفس  وعلم  الرتبية  االختصاصيني يف  اشراك 
 . عالمية يف الرتبية البيئيةواال

على املسابقات البيئية يف التعليم النظامي والتعليم الالنظامي لتحفيز االفراد من أجل    التأكيد  -
 . البيئة وترسيخ مفاهيم الرتبية البيئية 

الرتكيز على الوازع الديين من خالل القيم واالجتاهات اليت تسعى املادة العلمية أو االعالمية    -
 مهية هذه القيمة يف العمل من أجل البيئة. أللتحقيقه لدى االفراد نظرا 

الرتكيز على السلوك البيئي امليداين ألمهيته يف تغيري الواقع البيئي حنو االفضل مع عدم اغفال   -
 املعريف والسلوك الوجداين جتاه البيئة  لسلوك

الرتكيز على املشكالت البيئية احمللية واملرتبطة بسلوك االنسان العادي ملعاجلتها واحلد منها عن   -
 البيئية. طريق الرتبية 

توظيف نتائج الدراسات والبحوث العلمية اخلاصة ابلرتبية البيئية وذلك ضمن التعليم النظامي    -
 .االنتظاميالنظامي والتعليم  والتعليم غري
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 التعليم الالنظامي:

التعلم غري النظامي هو نوع منفصل من التعلم يقع بني التعلم الرمسي وغري الرمسي. وهو التعلم الذي  
حيدث يف بيئة تعلم رمسية، لكنه ال يُعرتاف به رمسي ا. ويشمل عادة  ورش عمل، أو دورات جمتمعية، أو  

الهتمامات، أو دورات قصرية املدى، أو ندوات بنظام املؤَترات. ويتم التعلم يف بيئة دورات قائمة على ا
 رمسية، مثل مؤسسة تعليمية، لكنه ال يُعرتاف به رمسي ا يف إطار منهج دراسي أو خطة دراسية. 

غري   التعليم  أمثلة  وبرامج    ومن  الصغار،  لألطفال  السباحة  تعلم  برامج  لألطفال  النظامي 
اجلماعات، والربامج اليت تضعها منظمات، مثل الكشافة الشباب أو الكشافة    الرَيضيات القائمة على

 الفتيات.

التعليمية غري املعتمدة أو    املثال الدورات  للبالغني، فيشمل على سبيل  النظامي  التعليم غري  أما 
 .والتنمية املهنية املستمرةاجملتمعية للبالغني، وبرامج الرَيضة أو اللياقة، واملؤَترات املهنية 

 :التربية في ودورها (يال نظامتعليم  ) املدرسية األندية

القيم وتنميتها حيث تعمل    غريها لبناءمن احملاضن الرتبوية اليت تتالحم مع    املدرسية  تعد األندية
ميا يعود عليهم ابلنفع والفائدة، وال شك أن انتشارها خالل هذه الفرتة   وقت األبناءعلى استغالل  

 يف الرتبية.  دورها البناءوالرتحيب هبا من الرتبويني ليؤيد 

الفرد ابلنفع حيث جيد النشء فيها فرصة لتنمية   علىاألندية أماكن لشغل أوقات الفراغ مبا يعود و 
 واألنشطة.والتوجيه املطلوب له حنو ممارسة اهلواَيت مواهبه وسط مناخ أسري جيد فيه حرية التحرك 

  الرَيضي، والنشاط    الثقايف،النشاط    مثل:إن أهم ما مييز األندية هو تعدد نواحي النشاط فيها  
حىت ميكن للفرد أن ميارس النشاط الذي مييل إليه ويرغب فيه ويتمشى    …. اخلوالنشاط االجتماعي  

 .لثقافية واالجتماعية والنفسيةمكاانته واجتاهاته اإمع قدراته و 
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لعبة    علىوإذا كانت األندية تركز    الطاقة اجلسمية خالل ممارسة  انطالق  الرَيضية فإن  الناحية 
االستقرار النفسي والعاطفي كما أن التعاون بني األعضاء خيلق عالقات إنسانية سوية    إىلمعينة تؤدي  

 هلا. كحب اجلماعة والوالء تقوية بعض القيم اخللقية واالجتماعية   إىلتؤدي 
 

 

 : ملدرسيةمفهوم األندية ا

هي حماضن تربوية تقام فيها جمموعة من املناشط والربامج املنوعة يف إحدى املنشآت الرتبوية املهيأة،  
وهي موجهة الستثمار أوقات الطالب وخدمة اجملتمع يف اإلجازة الصيفية ُتت إشراف قيادات تربوية  

  (27) مؤهلة
ويف بيان ألمهية الدور الذي تقوم به هذه األندية يف حفظ وقت الشباب  يقول الشيخ حممد بن  

،  املدرسية تشكر على ما تنشئه من هذه املراكز    -وفقها هللا    -ال شك أن احلكومة  )صاحل بن عثيمني:  
وهذه اجلحافل كثرية ألهنا تكف هبذه  املراكز شرا  عظيما  وفتنة كبرية، فما احلال لو أن هذا الشاب  

العدد أخذت جتوب األسواق طوال  وعرضا  أو خترج إىل املنتزهات، أو إىل الرباري أو الشعاب أو اجلبال،  
 ما الذي حيصل منها من الشر؟ 

للشباب من االحنراف وفساد   أنه ستحصل كارثة  يعلم  الواقع  أعتقد أن كل إنسان عاقل يعرف 
، لكن هذه املراكز ـ وهلل احلمد ـ  صارت ُتفظ كثريا  من الشباب،  األخالق واألفكار الرديئة وغري ذلك 

وال نقول ُتفظ أكثر الشباب، وال كل الشباب كما هو الواقع، فيحصل فيها خري كثري من استدعاء 
النافعة، واأللفة بني الشباب وبني   العلم الكثري واملوعظة  العلم، إللقاء احملاضرات اليت يكون هبا  أهل 

  هذا بال شك مصاحل عظيمة.  الشيوخ، ويف
أما ما حيصل فيها من إمتاع النفس بلعبة الكرة.. وما أشبه ذلك فهذا من احلكمة، ألن النفوس لو  

قالوا: َي رسول هللا،   - أعطيت اجلد يف كل حال ويف كل وقت، ملت وكلهت وسئمت، فالصحابة ـ  
لعني، لكن إذا ذهبنا إىل األهل واألوالد نسينا،  إذا كنا عندك وذكرت لنا اجلنة والنار، فكأننا نراها رأي ا

 

  . (3هـ ، ص)1426، 2دليل برامج األندية الصيفية ، وزارة الرتبيةوالتعليم ، طانظر: ( 27)
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  مبعىن أن اإلنسان يكون هكذا مرة وهكذا مرة. وقال    (28) : )) ساعة وساعة ((فقال الرسول  
: ألقومن الليل ما عشت، وألصومن النهار ما عشت، ، وقد قال  لعبدهللا بن عمرو بن العاص  

رسول هللا، قال: )) إن لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك وقال له )) أقلت هذا ((؟! قال: نعم َي  
حقه   حقٍه  ذي  فأعِط كل  حقا ،  عليك   ) ضيفك  يعين   ( ولزورك  حقا ،  عليك  وألهلك  حقا ، 

)) (29). (30) 
إن األمم اليت تلتفت لشباهبا بكل ما يعود عليهم ابلنفع والرتبية على كرمي الشمائل؛ سوف جتين  

ا من الشبان والفتيات. ولقد اهتمت األندية ابلشباب وكان هلا أكرب األثر  آاثر صنيعها اجلميل يف أجياهل
يف صقل الشخصيات وتنمية املهارات وتعزيز القدرات فكم من موهوب ومبدع ومتفنن كانت األندية 
املكان الذي منت فيه موهبته حىت برزت وفاق هبا األقران وَتيز هبا حىت صار مرجعا  ينقل خرباته لغريه 

 ناء جمتمعه. من أب
 :(31)املدرسيةاألهداف العامة لألندية 

بناء الشــخصــية املتوازنة للطالب يف ضــوء العقيدة اإلســالمية الســمحة بعيدا  عن األفكار املنحرفة  -1
 والشاذة.

ترســــيخ اللحمة الوطنية واالرتباط الوثيق يف العالقة بني أفراد اجملتمع والتكاتف مع قيادته وعلمائه   -2
 املعتربين. 

 استثمار أوقات الطالب بربامج تربوية متنوعة وهادفة.  -3
 اكتشاف مواهب الطالب ورعايتها وإكساهبم املهارات واخلربات امليدانية.  -4
 واحلواري وفتح اجملال ملشاركة املفكرين.  ةرائياإلثالرتكيز على اجلانب الرتبوي  -5
 . السياحة الوطنيةتعريف الطالب مبنجزات الوطن من خالل تكريس مفهوم  -6

 

 املدرسية:أنشطة األندية 
 

 (.4293( وابن ماجة )2714(والرتمذي )2750رواه مسلم )( 28)

   (.1159( ومسلم )1873رواه البخاري )( 29)
 .رمحه هللا  خالد أبو صاحل : فتاوى وتوجيهات يف اإلجازة والرحالت لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني( 30)

  .(3هـ ، ص)1426، 2دليل برامج األندية الصيفية ، وزارة الرتبيةوالتعليم ، ط( 31)
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وفق   - وميارس عن طريق الرحالت والزَيرات داخل املنطقة وخارجها    النشاط االجتماعي:  -أ  
واملسابقة االجتماعية، وخدمة اجملتمع، والتوعية الصحية، واملرورية    -اإلطار العام للرحالت والزَيرات  

 واالستهالكية، وبرامج توثيق العالقة بني املركز واجملتمع.  

ــاط الثقـايف والتوعـية اإلســـــــــــالمـية:  -ب   ارس عن طريق املســــــــــــــرح، املكتبـة، اإلذاعـة، وميـ  النشـــــــــ
 الصحافة، البحوث، املسابقة، الندوات، الدروس العلمية، املهرجاانت، وغريها. 

ــية، وتدريبات اللياقة   :النشـــــــــاط الراي ـــــــــي  -ج  وميارس من خالل األلعاب واملهارات والرَيضـــــــــ
أو بني مراكز املنطقة أو احملافظة،   البدنية، واملنافســـــــــات يف األلعاب الفردية واجلماعية بني أســـــــــر املركز،

كما يعتىن ابلثقافة الرَيضــــــــية املوجهة، وأصــــــــول التحكيم، وقوانني األلعاب الرَيضــــــــية، مع الرتكيز على 
 ُتقيق األهداف الرتبوية من خالهلا.. وااللتزام ابللباس الرَيضي املناسب. 

ف أفرادها ابملنهج الكشفي، وميارس من خالل تكوين فرقة كشفية، وتعري  :النشاط الكشفي  -د  
وممارســـــــــة بعض أعمال الرَيدة والرحالت اخللوية، وبرامج اخلدمة داخل املركز وخارجه، ومنح شـــــــــارات  

 اهلواَيت واملهارات للمتفوقني. 

وميارس عن طريق برامج ُتسني اخلطوط ورسم بعض املناظر الطبيعية مبا يعرب   :النشاط الفين –هــ 
ة، أو يعرف ببعض مؤســســات اجملتمع، أو التوعية ببعض القضــاَي اليت حيتاجها  عن بعض املفاهيم النبيل 

جمتمع املركز، وكذلك التدريب على الزخرفة واألشــــــــغال والتشــــــــكيل ابملعادن أو األخشــــــــاب أو غريها، 
 ويدرب الطالب على االستفادة من اخلامات املستهلكة يف البيئة هلذه األغراض. 

عن طريق التدريب على بعض املهن، ومزاولتها عمليا  داخل املركز  : وميارس  النشاط املهين  -و  
وخارجه، مثل كهرابء املنازل والسيارات، وامليكانيكا، والنجارة والسباكة، وأعمال الرتميم والصيانة املنزلية  

 اخلفيفة. 

وميارس من خالل رعاية املواهب العلمية واإلبداعية وتوفري   :النشـاط العلمي واحلاسـب ا يل  -ز 
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املواد واألجهزة إلجراء التجارب العلمية ُتت إشراف املختص، والتعرف على بعض املؤسسات العلمية 
 واملصانع، والتعريف ابحلاسب اآليل واستخداماته، وبعض تطبيقاته على مستوى األفراد واملؤسسات. 

ارس فيه مجيع النشـــاطات الســـابقة على شـــكل فرق متنافســـة، والربامج : وَتنشــاط األاــبا   -ح 
 اليت تناسب مرحلتهم السنية وقدراهتم، وخيصص لطالب املرحلة االبتدائية. 

ينظم كل مركز ماال يقل عن دورتني، وال يزيد عن أربع دورات مدة كل   الدورات التدريبية:  -ط 
افية أو املهنية، يقدمها مشـــرفو املراكز أو أحد املختصـــني بعد دورة ســـتة أَيم يف اجملاالت العلمية أو الثق

التنســـــــــــيق مع اجلهة ذات العالقة، كما ميكن االســـــــــــتفادة من إمكاانت القطاع اخلاص يف َتويل بعض 
 الربامج وتوفري متطلباهتا وتدريب الطالب وتقدمي اجلوائز.

ــؤولـيات اليت يضــــــــــــــطلع هبا  : يهـدف يوم املهـنة إىل تعريف الطالب ابملهـام  يوم املهـنة  -ظ  واملســــــــــــ
العاملون يف الدوائر احلكومية، واملؤســــســــات األهلية ذات العالقة ابجلمهور، وتدريبهم على مزاولة تلك 

 األعمال مدة يوم عمل كامل سواء كان العمل إدارَي ، أو ميدانيا ، أو فنيا .

 أييت: الهتمام ملاتوجيه ابد من  القيم الولكي تقوم األندية الصيفية بدورها يف بناء 

 : االهتمام ابلطالب عامة والشباب بصفة خاصة وتقدمي الربامج املشوقة واجلذابة هلم. 1

الـذي    العقلي، فـالربانمج  حســـــــــــــــب منوه: أن تتنـاســـــــــــــــب الربامج املقـدمـة مع مجيع الطالب كـل  2
 ال يتناسب مع طالب املرحلة الثانوية. املتوسطة قديتناسب مع طالب املرحلة 

م الفصل بني املراحل التعليمية الثالث؛ فتكون هناك نواد للمراحلة االبتدائية، ونواد خاصة  : أن يت3
 ابملرحلة املتوسطة، ونواد ختص املرحلة الثانوية. 

العمل 4 القدوة الصاحلة واجلدية يف  تتوفر فيهم  بعناية حبيث  الصيفية  : أن خيتار مشرفو األندية 
 ن تعاملهم مع الطالب وتفهم خصائص منوهم.ومراقبة هللا تعاىل يف أعماهلم، وحس 
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: أن يتم الرتكيز على الربامج اليت هتـدف إىل الرتبيـة اإلســــــــــــــالميـة الصــــــــــــــحيحـة، اليت تتخـذ القيم 5
 من الربامج الرتبوية اهلادفة. وأِب( وغريهاأان )و  تربوية(قيم )برانمج  مثل: اإلسالمية منهجا وسلوكا.

ــيفيـة ممـا جيعـل هلـا  : أن تقوم وســـــــــــــــاـئل اإلعالم  6 ببيـان الـدور الرتبوي اـلذي تقوم بـه األنـديـة الصــــــــــــ
 اجلاذبية لدى الطالب ويلتحقون هبا.

: االهتمام برتســــــــــيخ القيم وتنميتها من خالل احلدث، حيث إن الربانمج الصــــــــــيفي يكون مليئا  7
 ابملواقف اليت ميكن للمرِب أن يسخرها يف بناء القيم وتنميتها لدى الطالب.

 لعبهم وجتوهلم. نمقراهتم، وأماكيتوفر طاقم كبري من املشرفني ملتابعة سلوكيات الطالب يف  : أن8

ــبـاب على  9 خالل فرتة    األذان واإلمـامـة: االهتمـام أبمر الصــــــــــــــالة داخـل النـادي، وتـدريـب الشــــــــــــ
 النادي.

لكثري   بني الرتفيــه والرتبيــة حىت تكون عــامــل جــذب كبري  الربامج واجلمع: التنوع والتجــديــد يف  10
 من الطالب.

ــيفـية: جيـب على املوظفني من أولـياء األمور اـلذين هلم أبـناء يف  11 الرتتـيب الختـيار   األـندـية الصــــــــــــ
الوقت املناسـب للتمتع ابإلجازة الصـيفية حبيث ال تتعارض مع مدة املراكز الصـيفية، وعدم ترك أبنائهم  

 يف البيوت عند السفر حبجة مشاركتهم يف النادي الصيفي.
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 املشاركة اجملتمعية يف التعليم

من الرتبية اليت تستمده أصوهلا من فلسفة اجملتمع وثقافته وقيمه ومعتقداته وأهدافه،   يعترب التعليم جزءا  
كما يعترب مستوى التعليم انعكاسا  لكله ما سبق، لذا تلقى املسؤولية على مجيع أفراد اجملتمع يف 

 وقعه.تطوير العملية التعليمية كله من م

تعين املشاركة اجملتمعية يف التعليم مسامهة اجملتمع بكله مؤسهساته وأفراده ومجاعاته يف تطوير العملية  
 . التعليمية

 : أمهية املشاركة اجملتمعية

 : ولتوضيح أمههية املشاركة اجملتمعية يف جمال التعليم، جند أن 

o   تساهم يف دعم كل اإلفراد يف اجملتمع، وتقوم أيضا  بدورها يف تعزيز التنمية  املشاركة اجملتمعية
 اجملتمعية، وتساعد يف تطوير الكثري من اجملاالت اهلامة اليت يعد التعليم شيء أساسي منها. 

o يضا  يف إجياد الكثري من احللول املنطقية جلميع األزمات اليت ُتدث يف  كما تساعد اإلفراد أ
 اجملتمع. 

o توحيد الصفوف ومشاركة األفكار وتبادل املعلومات بني مجيع أفراد   إىل اجملتمعية  املشاركة    هتدف
 اجملتمع مما يؤثر ابإلجياب على اجملتمع وأبنائه. 

o   اجملتمع الواحد، وتساهم أيضا  بشكل كبري على تعزيز تساعد على زَيدة التعاون بني مجيع إفراد
فكرة انتماء األفراد إىل جمتمعهم ووطنهم مما يساعد ذلك على إنشاء أجيال ذات فكر متحضر  

 تساعد يف تطوير بالدها. 
o  كما تساهم املشاركة اجملتمعية أيضا  يف توفري التكافل االجتماعي، ويكون ذلك عن طريق تقدمي

راء داخل اجملتمع مما يؤدي ذلك للقضاء على الفقر، والنهوض ابملستوى املعيشي املساعدات للفق
 لكل أفراد اجملتمع الواحد. 
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o   القيام والبلدية يف سهولة  احمللية  السلطات  مساندة  على  اجملتمعية  املشاركة  أيضا   تعمل  كما 
 أبدوارهم يف حماولة النهوض مبجتمعهم ومستوى املعيشة هبا. 

o تمد بشكل كبري على تربهعات أفراد ومؤسهسات اجملتمع األهلية يف بناء املدارس  التعليم مازال يع
 وصيانتها وتوفري احتياجاهتا.

o  املشاركة اجملتمعية من األشياء اهلامة اليت تعمل على تعزيز دور التعاون بني مجيع أفراد املؤسسة
 .الواحدة

o ا يساهم ذلك يف إجراء عملية التغيري  واليت تعمل دائم ا على توفري كل اخلدمات لتلك املؤسسة مم
 .بشكل إجياِب وسهولة تطوير املنظومة بشكل سريع

o  فقد يعمل ذلك األمر على تطوير التعليم واملناهج اخلاصة به ألن املشاركة اجملتمعية يف جمال
إجيابيات  تغريا   تغيريه  يف  جيد  بشكل  تساهم  سوف  سوف  و   ،التعليم  اجملتمعية  املشاركة  عند 

 .يكتسب جمال التعليم أكثر من فكرة، وسوف تظهر لنا خربات كل الكوادر التعليمية

o  كما يعد أيضا  جمال التعليم من اجملاالت األكثر أمهية، واليت يلزم فيها استخدام مفهوم املشاركة
 .اجملتمعية والعمل اجلماعي حىت يكتسب أكرب قدر ممكن من التطوير

o  على زَيدة املستوي الفكري لدى مجيع العاملني ابملنظومة التعليميةاملشاركة اجملتمعية تعمل. 

 : نشأة املشاركة اجملتمعية

واليت قام إبقراره وضرورة العمل هبا القانون    م،  891ترجع املشاركة اجملتمعية وفكرة إنشائها إىل عام  
احملافظة على طريقة    الربيطاين كواحدة من النصوص اهلامة يف القانون اليت قد تساعد بشكل كبري يف

ن املشاركة اجملتمعية توفر الدعم الكامل جلميع أفراد  إحيث  ؛  الدعم اخلاصة بدور اجلمعيات اخلريية
أصبحت بعد ذلك هذه الفكرة من األفكار اليت مت تداوهلا على نطاق كبري، وانتشرت وقد  اجملتمع،  
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االت ومنها العالقات االجتماعية بني  يف الكثري من دول العاَل اليت استخدمتها يف حماولة بعض اجمل
 .السكان

مث أدي تطبيق مفهوم املشاركة اجملتمعية إىل حل الكثري من املشكالت اليت كانت تواجه السكان يف  
العديد من البلدان، وأيضا  ساهم يف عالج بعض املشكالت اليت كانت تواجهه السلطات اإلدارية 

حيث اعتمدت تلك الدول على فكرة نشر مفهوم املشاركة   ؛االيت ملا تستطيع إجياد حلول مناسبة هل
اجملتمعية بني أفراد اجملتمع وضرورة العمل به، حيث ساهم ذلك األمر يف إجياد الكثري من احللول  

 .للعديد من املشكالت اليت ساعدت على منو تلك اجملتمعات بعدما كانت تنهار بشكل سريع

السلبية اليت ظهرت بسبب تلك املشكالت االجتماعية، وأدت أدى ذلك إىل حمو مجيع اآلاثر  و 
املشاركة االجتماعية إىل سرعة حل تلك املشكالت مثل القضاء على البطالة وعلى الفقر وغريها  

 .من املشكالت الكثرية األخرى اليت كانت من الصعب إجياد حلول هلا

 :معوقات املشاركة اجملتمعية 

الواحد اليت يقوم على أساسها مفهوم  للتعاون    ةضعف احلوافز الرئيس  • بني مجيع أفراد اجملتمع 
 .املشاركة اجملتمعية 

 .ضعف العالقات االجتماعية بني األفراد مما يسبب يف حدوث الكثري من املتاعب •

غياب الدور التوجيهي اهلام للهيئات االجتماعية اليت من شأهنا أن تساعد على وصول أكرب  •
شاركة اجملتمعية، واألشياء اليت سوف تساعد مجيع أفراد اجملتمع على قدر من التوعية بضرورة امل 

 .سهولة تطوير املستوي الفكري

للنشاطات االجتماعي اليت جيب على مجيع أفراد اجملتمع معرفتها والعمل  يال يوجد تطبيق فعل  •
اجملتمع  هبا، واليت تعمل بشكل كبري على زَيدة املكاسب االجتماعية والفكرية لدى مجيع أفراد  

 .ومثل هذه األنشطة هي وجود يوم على سبيل املثال لتنظيف املرافق العامة
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عدم وجود متابعة لصيقة بشكل دائم من قبل السلطات اإلدارية للحالة االجتماعية، اليت تسود  •
 .اجملتمع ملعرفة قدرة أفراد اجملتمع على استيعاب واملوافقة على املشاركة يف األنشطة اجملتمعية

ف احلالة االجتماعية والثقافة االجتماعية السائدة بني أغلب أفراد اجملتمع تعطي أتثريا  اختال •
سلبي ا على املشاركة االجتماعية، واليت يف الغالب تظهر يف طريقة احلياة بني األفراد يف األسر، 

 .السابقةفراد اجلدد إىل جمتمعات ختتلف عن جمتمعاهتم ألواليت تنتج بسبب انتقال ا

ن غياب املشاورة بني مجيع أفراد اجملتمع الواحد واالعتماد على الذات إ االنفراد ابلقرارات، حيث   •
خرين يف تطبيق مفهوم املشاركة يف اختاذ القرار يؤدي إىل ظهور حالة من الكسل وعدم رغبة اآل

 .اجملتمعية

 مؤسسات املشاركة اجملتمعية

اليت تساعد يف تطوير مفهوم املشاركة اجملتمعية عند مجيع    يوجد الكثري من املؤسسات واجلمعيات 
أفراد اجملتمع، وتساهم أيضا  يف انتشار تلك الفكرة على نطاق واسع حىت يستفيد منها كل األفراد  

 :ومن هذه املؤسسات هي

انتشارا ، وأكثرها    : اليتواألهليةاجلمعيات اخلريية    :أوالً  • املؤسسات اجملتمعية  تعترب من أكثر 
نظام   اإلفراد، وذلك يكون ضمن  اليت حيتاجها  اخلدمات  العديد من  توفري  أيضا  مسامهة يف 

يتم    اكم   .بسهولةخمصص تقوم تلك املؤسسات ابتباعه حىت تكون قادرة على توزيع األفراد  
الفئات اليت تسعى لتقدمي املساعدة املناسبة    ذلك وفق جمموعة معينة من املعايري وجمموعه من

حيقق ذلك األمر الكثري من األمور االجيابية داخل اجملتمع  و   ،لألفراد الذين حيتاجون املساعدة
 .وبني األفراد وبعضهم البعض، ويساهم يف انتشار فكرة املشاركة اجملتمعية
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إىل إجياد حلول سريعة لتوفري    دائما  تعترب من املؤسسات اليت تسعى    : املؤسسات اجملتمعية  اثنياً: •
اجملتمع داخل  األفراد  جلميع  االجتماعية  إبعاقات    ،الرعاية  يولدون  الذين  األطفال  خصوصا  

 .يف حاجة للمساعدة والرعاية اخلاصة لتنمية قدراهتم الذهنية نيكونو 

م، وال يعيشون كما تسعى تلك املؤسسات أيضا  إىل تقدمي املساعدة لألطفال الذين يفقدون أهاليه
 .ضمن أسرة تساعدهم وتوفر هلم أساليب احلياة الكرمية واملفاهيم الرتبوية السليمة واملناسبة 

تقوم تلك املؤسسات بزَيدة انتشارها داخل اجملتمعات حىت توفر أكرب قدر ممكن من املساعدات 
كيفية مساعدة  ، و المشاركة المجتمعيةللكثري من العائالت اليت ُتتاج للمساعدة والتوعية حول مفاهيم  

 .بالدهم وأنفسهم للتطوير وُتقيق ما حيلموا به من معيشة خمتلفة

  

http://www.sciencepub.net/nature/ns0809/01_2335_ns0809_1_4.pdf
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