
 أصول الرتبية

 

 "االقتصادية  -الثقافية   -االجتماعية  "

 

 

 إعداد 

 

 طارق عبد الرؤف عامر / دكتور  

 

8002 

 

 

 
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم



 51 

 

وقل رب 
 زدني علما

 سورة  طه  551آية 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اله عليه 

 وسلم خاتم األنبياء والمرسلين وعلى آله والصحابة أجمعين



 51 

 تقــديـم

تعتبررر العمرروت التربويررة يالفرسررية فروررا عررن فرررين العمرروت ا  سررا ية الترر  

تبحررف فرر  ا  سررات يويئترره بيرترره المارليررة يتتررم العمرروت التربويررة عمتمرر  

 . المعارف الماصة بظاهرة تفشرة ا  سات 

تتم ف  فراغ يبالتال  فه  تعيش فر  عتتمرذ كلر   يإت التربية ال يمكن أت

أل ها أداءة المتتمذ ف  تشكيل األفراد الذين ال يمكن لهم أت يفمو ف  وزلرة فهر  

وممية التماوية يتمتم  عن عتتمذ آلخر حسب طبيعة المتتمذ يالقوى الثقافيرة 

 . ها  المؤثرة فيه با ضافة إل  القيم الريحية يالرمسرية الت  يعيش وم  أساس

ييمكررن القررو  أت التربيررة تتررجثر بررالمتتمذ يبتطرروري أي بإطررار حياترره يإت 

التربية تقوت وم  عتمووة عن المسممات الررضيات الت  تؤثر وميهرا يتترجثر بهرا 

كمرررا تتسرررم التربيرررة بج هرررا ومميرررة  إ سرررا ية تمرررتئ با  سرررات يحررر ي ديت سرررا ر 

وم  إدارك العيئات ياستميص  الممموئات لما عيزي هللا بالعقل يالذكاء يالق رة

الفترا   يتجييميهررا يأت التربيررة تقرروت ومرر  ومررم حقيقر  يإ هررا تسررتف  إلرر  و يرر  عررن 

 . األصو  ألمعت وميها ععظم البحوث يال راسات التربوية 

يإت دراسرة أصرو  التربيررة تولره العمررل فةالتربيرة كمهفرة عررن أهرم المهررن 

لتربرروم فرر  عتاالترره الت بيقيررة يتهرر ف إلرر  تكرروين  ظررات فكرررم يولرره العمررل ا

كما أ ه يساو  ومر  فهرم طبيعرة العيئرة برين التربيرة ي يرهرا . يالعممية الممتمرة 

 .عن المتاالت األخرى 

 

 : ويحتوى هذا الكتاب على المحتويات التالية  

 األصول االجتماعية والثقافية واالقتصادية للتربية -

 (أهميتها مفهومها ، أهدافها ، )التــربـيـة    -

 ( عناصرها  -خصائصها  -مفهومها ) الـثـقـافــة  -
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 (خصائصها  -أهدافها   –مفهومها ) العولمة  -
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 أهمية دراسة أصول التربية  -

 أصول التربية  -
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 الفصل األول
 األصول االجتماعية والثقافية واالقتصادية للتربية

  -: مـقـدمـة  * 

ظهرت التربية مع ظهور اإلنسان علي وجـ  ارر  وعـعورب بكيانـ  باعتبـارب فـردا فـي جماعـة 

أت في وسط ملئ بالكائنات الحية المختلفة وكان البد ل  من من الجماعات كارسرة أو القبيلة وبد

الــدخول فــي تنــافخ مــع مختلــئ اــمب الكائنــات مــن أجــل أن يحــافظ علــي بقــا  حياتــ  واســتمراراا 

مسـتغال قــواب الجســدية للتغلــل علــي كــل مــا يواجهــ  مــن معــكالت وقــد أدر  أنــ  متميــز عــن بــاقي 

  أن يستغل اما التميز والتفوق بعقل  لتحسين ظروئ المخلوقات الحية وأن  متفوق عليها وأن علي

حيات  وكان أول عي  سخر ل  عقل  وأفكارب او القدرة علي مالحظة الظـواار الطبيعيـة المحيطـة 

بــ  للعمــل علــي اإلفــادة منهــا فــي حياتــ  وبــمل  بــدأت تتكــون لديــ  المعــارئ والمعلومــات والخبــرات 

من كيفيـات جديـدة ومـن اـما المنطلـق يمكـن القـول أن المختلفة التي أخـمت تـوفر لـ  مـع مـرور الـز 

تفاعـل اإلنســان كــان مســتمرا مـع بيئتــ  التــي أصــبحت مدرســت  ارولـا ام كــان ينهــل منهــا المعرفــة 

التربيـة التـي اـي " ويتعلم مهام  ويمارسـها واـما التفاعـل المسـتمر بينـ  وبـين بيئتـ  اـو مـا نسـمي  

ا عملية انسانية تختص باإلنسان وحدب دون سائر المخلوقات ولما تتسم التربية بأنه" الحياة نفسها 
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لما ميزب اهلل بالعقل والمكا  والقدرة علـي ادرا  العالقـات واسـتخالص النتـائأ وتأويلهـا فـالفرد يمكنـ  

 .  أن يتعلم وينقل ويضيئ ويحمئ ويغير ويصحح فيما يتعلم  

ن التربيـة عمليــة اجتماعيــة تختلــئ مـن مجتمــع رخــر وملــ   حسـل طبيعــة المجتمــع والقــوى وا 

الثقافيــة المــ ثرة فيــ  باإلضــافة الــي القــيم الروحيــة كمــا أنهــا تعنــي التنميــة ولهــما تجــد أن التربيــة ال 

تمارخ في فـرا  بـل تطبـق علـي حقـائق فـي مجتمـع معـين حيـ  تبـدأ مـع بدايـة حيـاة اإلنسـان فـي 

ها تعني اختيار أنماط معينة فـي اما المجتمع ومن ثم فإن أي تربية تعبر عن وجه  اجتماعية رن

ارنظمة االجتماعيـة والخلـق والخبـرة ومعنـا اـما أن محـور الدراسـة فـي التربيـة اـو المجتمـع فمنـ  

نعـتق أادافــ  وحــول ظــروئ الحيــاة فيــ  تــدور منااجهــا ولهــما نجــد أن المجتمــع اــو الــمي يحتــوي 

ستمدة من العلوم التي تفيد في فهم ويمكن القول أن التربية تستند الي أصول م. التربية في داخل  

جوانبها المختلفة مثل علم النفخ وعلم االجتمـا  والتـاريو وعلـم السياسـة  وعلـم االقتصـاد والفلسـفة 

ــــم الحيــــاة فالتربيــــة لهــــا أصــــولها االجتماعيــــة والثقافيــــة المســــتمدة مــــن علــــم االجتمــــا  وعلــــم  وعل

لية فردية الي عملية اجتماعية ثقافية ملـ  االنثروبولوجيا واي ارصول التي حولت التربية من عم

أن المدخل الي فهم التربية ينبغي أن يقوم علي الدراسة العضوية بين الفرد وبيئت  التي تعني غيرب 

من ارفـراد ومـا يعيعـون فيـ  مـن أنظمـة وعالقـات وقـيم وتقاليـد ومفـاايم فالتربيـة ال يمكـن تصـوراا 

الــمي تعمــل فيــ  كمــا أنهــا تهــدئ الــي تحويــل الفــرد مــن  فـي فــرا  ام تســتمد مقوماتهــا مــن المجتمــع

مواطن بالقوة بحكم مولدب في المجتمع الي مواطن بالفعـل يفهـم دورب االجتمـاعي ومسـئوليات  وسـط 

الجماعة التي ينتمي اليها واي تحد  بطريقة مباعرة فهي تحـد  فـي المدرسـة وفـي المنـزل  وفـي 

وسيلة الستمرار الثقافة مهما كان الطـابع العـام (  ربية الت) غيرام من المنظمات والم سسات وامب

لهـمب الثقافــة ودرجــة تطوراــا حيـ  أن الثقافــة ال تولــد مــع ارفــراد وال تنتقـل الــيهم بيولوجيــا كمــا اــو 
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نما يكتسبونها بـالتعلم والتـدريل والممارسـة فـي دوائـر الحيـاة  الحال بالنسبة للون الععر أو البعرة وا 

 . عيعون منم مولدام االجتماعية التي ي

ما دامت أصول التربية تعني جمور النظريات التربوية التي تصدر عنها ومنابعها التي تنبثـق 

منهـا ومـا دامـت اـمب الجـمور متعـددة ومتنوعـة بتعـدد صـالت التربيـة لكثيـر مـن الـنظم االجتماعيـة 

  وتختلـئ ملـ  رن اـمب وبتعدد العلوم التي تعتمد عليها كـان والبـد وأن تتعـدد اـمب ارصـول وتتنـو 

المنابع أو الجمور يمكن ارجاعها الي أفكار فلسـفية أو أوضـا  اقتصـادية أو اجتماعيـة أو أحـدا  

تاريخيــة أو تغيــرات ثقافيــة ومــن ثــم يمكــن الحــدي  عــن أصــول فلســفية للتربيــة وأصــول اقتصــادية 

دارية وسياسـية ونفسـية وغيراـا كمـا وأنهـا تختلـئ فـي  وأصول اجتماعية وأصول تاريخية وثقافية وا 

محتوااــــا ومضــــمونها بــــاختالئ المجتمعــــات وبــــاختالئ الحقــــل والعصــــور الزمنيــــة فهــــي متغيــــرة 

 . ومتطورة بتغير الزمان والمكان 

  -: مفهوم أصول التربية  * 

تعتبـر العلــوم التربويــة والنفســية فرعــا مــن فـرو  العلــوم اإلنســانية التــي تبحــ  فــي اإلنســان 

خارجية وتضم العلوم التربوية مختلـئ المعـارئ الخاصـة بظـاارة تنعـئة اإلنسـان وعالقات  ببيئت  ال

كما تبح  العلوم النفسية اإلنسان من ناحية خصائص  النفسية والعقلية وقد تبحـ  لزيـادة المعرفـة 

باإلنسان الظواار النفسية مختلئ الكائنات الحية وتقسم العلـوم التربويـة الـي أقسـام وفـرو  مختلفـة 

منها يبح  جانبا من جوانل الظاارة الخاصة بـالنمو اإلنسـاني وأاـم اـمب الفـرو  اـو فـر   كل فر 

ارصول أعني أصول التربية وتـأتي اـمب اراميـة مـن أنـ  وفلسـفة التربيـة امـا حركـة الوصـل بـين 

ن كـان نفـخ القـدر مـن  التربية كنظام  وبـين ثقافـة المجتمـع وفلسـفت  ثـم تـأتي بقيـة الفـرو  بعـداا وا 

امية ينصل علي التربية مقارنة وتاريو التربية رنهـم امـا الميـدانان اللـمان يعكسـان التطبيقـات ار
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التربوية في ارنظمـة التعليميـة سـوا  كانـت معاصـرة أو ماضـية ثـم تـأتي بقيـة المـواد التربويـة التـي 

 .تطبق ما تتوصل الي  أصول التربية 

مي يهـتم بدراسـة ارصـول أو ارسـخ ملـ  العلـم الـ"  وبذلك تعـرف أصـول التربيـة بأنهـا

التـي يبنــي عليهــا تطبيــق تربــوي ســليم ثــم أنهـا الدراســة التــي تهــدئ الــا تزويــد الطالــل أو الــدارخ 

بمجموعة النظريات والحقائق والقوانين التي توج  العمل التربوي التطبيقي ومصادر امب النظريات 

القـيم االجتماعيــة أو نتـائأ التجريــل فـي علــم والقـوانين قـد تكــون الفلسـفات المختلفــة أو ارديـان أو 

 .النفخ واالجتما  وغيراا من فرو  المعرفة المختلفة 

علــي أنهــا القواعــد وارســخ والمبــادت والنظريــات والمســلمات  كمــا تعــرف أيضــا أصــول التربيــة -

ــي تنبثــق منهــا   واالفتراضــات والحقــائق التــي يقــوم عليهــا أي نظــام تربــوي أو هــي الجــذور والمنــابع الت

 . ارفكار والنظريات والممارسات التربوية 

ـــة تعنـــي بالقواعـــد وارســـخ التـــي تحكـــم عمـــل الم سســـات التربويـــة  كمـــا أن أصـــول التربي

ــيم أو المختلفــة ومــا تقدمــ   مــن خبــرات تربويــة مــن إقامــة مــنهب تربــوي مناســب أو تنظــيم للســلم التعل

طريقة تدريسية ذات كفـاةة عاليـة أو وضـع نظـام  تربوية سليمة أو تخطيط تربوي ناجح أو اقتراح إدارة

 . للتقويم  جديد

  -:أهمية دراسة أصول التربية 

ــيم التــا اــي قــوة المجتمــع وقــوة مســتقبلة ال تــأتي مــن تلقــا  نفســها وال تفــر   ان قــوة التعل

علي  بقوانين خارجـة عـن طبيعتـ  االجتماعيـة وعـن ظـروئ الزمـان والمكـان التـي يعـي  فيهـا اـما 

نمــا اـي فــي فهــم ارصـول التــي يقــوم عليهـا والتــي بهـا يســتطيع أن يكــون قـوة بالفعــل فــي التعلـ يم وا 

ـــة اـــي العمـــق الـــمي يكســـبها صـــفتها كمهنـــة ووظيفتهـــا كقـــوة  عمليـــات التغيـــر وارصـــول فـــي التربي

اجتماعيــة والدراســة فــي ارصــول اــي دراســة المســلمات والفرضــيات والتطــورات التــي تــ ثر علــي 
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يمية وعلي عمل الم سسات التربويـة أنهـا تهـدئ الـي الكعـئ عـن اـمب المسـلمات الممارسات التعل

والفرضيات والتطورات من التطور الفلسفي االجتمـاعي واالقتصـادي والتـاريخي مـن أجـل الوصـول 

الي نظام فكري متسق يوج  العمل التربوي في مجال التطبيـق وبالنسـبة رصـول التربيـة فإنـ  ملـ  

اسة ارصـول المختلفـة التـي تقـوم عليهـا المبـادت التربويـة وملـ  مثـل ارصـول الفر  المي يعني بدر 

 الو: االجتماعية وارصول الفلسفية وارصول الثقافية 

ـــة للتربيـــة أو  ـــات النهائي ن دراســـة أصـــول التربيـــة ال تهـــتم بالبحـــ  ورا  اراـــدائ والغاي وا 

نمــا تعنــي فـــي طبيعــة اــمب اراــدائ أو بنــواحي الفهــم والتفســير والتحليـــل الخــا ص بهــا وحســل وا 

ارساخ وقبل كل عي  بالنتـائأ التـي تبـ  صـحتها فـي مجـال التطبيـق التربـوي أو التـي لهـا  ثـار 

 .ايجابية علي التطبيق التربوي أو التي يعتقد أنها كمل  

وأن دراسة أصول التربية اي دراسة نظرية لألسخ المختلفة التي يقوم عليها التطبيق فـي 

والهدئ من دراستها او فهم طبيعة العملية التربوية ودراسة مختلئ جوانبها وأبعاداا مجال التربية 

وما يمكن أن ت دي الي  امب الدراسة من تطويراا وتحسينها وترجع أاميـة تدريسـها للمعلمـين التـي 

مدادام بمجموعة من ارفكـار والنظريـات التـي يمكـن تطبيقهـا  تزودام بتوجيهات لها فائدة عملية وا 

ان دراســـة المربـــي بصـــفة عامـــة . مواقـــئ تربويـــة مختلفـــة داخـــل الفصـــل الدراســـي أو خارجـــ   فـــي

والمعلــم بصــفة خاصــة رصــول التربيــة أي دراســت  لألســخ التــي تحكــم عملــ  النظــري والتطبيقــي 

يجعل نعاط  ما معنا وما غاية واضحة ويقيم  علي أسخ امتحنت نتيجة التجربة أو التطبيق أو 

أو الحاجــات العقليــة ولكــل اــما يمكــن القــول أن ارصــول فــي التربيــة اــي العمــق  التحليــل الفلســفي

الـمي يكسـبها صـفتها كمهنـة ووظيفتهـا كقـوة اجتماعيــة ودراسـة فـي ارصـول اـي دراسـة المســلمات 

والفرضيات والتطورات التي ت ثر علي الممارسات التعليمية وعلي عمـل الم سسـات التعليميـة انهـا 

امب المسلمات والفرضيات من المنظور الفلسـفي واالجتمـاعي والتـي يمكـن  تهدئ الي الكعئ عن
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ــيم  مــن خاللهــا احــدا  عمليــات التحــول االجتمــاعي مــا دام أن أحــدا ال ينكــر امتــداد خــدمات التعل

والتربية الي سائر الناخ وال ينكر أحد الـدور البـارز الـمي يمكـن أن تسـهم بـ  التربيـة اسـهاما فعليـا 

واالعترا  الفعلي في ادارة عـئون مجتمعـاتهم وفـي توجيـ  مصـير العـالم المعاصـر في ايقاظ الناخ 

كما أن دراسة أصول التربية توجـ  العمـل فـي التربيـة كمهنـة مـن أاـم المهـن ومـن أعـقااا فمـا اـي 

 أصول التربية ؟ ومن أين تأتي ؟ وما اي مجاالتها ؟ 

ن الحدي  عن التربية من حي  أسسها المختلفة يعتبر م حل ااتمـام المعـتغلين بالتربيـة وا 

علـي اخـتالئ تخصصــات  وااتمامـاتهم غيــر أن الحـدي  عــن أصـول التربيــة لـن يكــون بعيـدا عــن 

أو النفسية أو االقتصـادية أو التاريخيـة فكـل اـمب ارصـول تجمعهـا  ةأصولها الثقافية أو االجتماعي

أي أن التربية تستند الي العديـد  وحدة واحدة اي البنا  االجتماعي المتكامل داخل المجتمع الواحد

  -:من ارصول وتجمع دراسات تربوية علي أن أصول التربية تتلخص فيما يلي 

ارصول الثقافية واالجتماعية للتربية وارصول االقتصـادية وارصـول التاريخيـة وارصـول 

وجية السياســـــية وارصـــــول اإلداريـــــة وارصـــــول الفلســـــفية وارصـــــول النفســـــية وارصـــــول الفســـــيول

 .والبيولوجية 

  -:  األصول االجتماعية والثقافية للتربية: أوال 

مـن فــرو  أصـول التربيـة تمخــ  عـن التفاعــل   ان ارصـول االجتماعيـة والثقافيــة للتربيـة اـا فــر 

الحتمـــي بـــين التربيـــة وعلـــم االجتمـــا  واالنثروبولوجيـــا يـــدور العلـــم ارول حـــول المجتمـــع بنظمـــ  

ر العلــم الثــاني منهــا حــول  اإلنســان بخصائصــ  وطــرق معيعــت  ويهــتم وم سســات  ومقوماتــ  ويــدو 

ــــة بجوانبهــــا المتعــــددة وأثراــــا فــــي نمــــو تطــــو اإلنســــان واــــو مــــا يســــما  ــــات المختلف بدراســــة الثقاف

باالنثروبلوجيــــا الثقافيــــة كمــــا يهــــتم بدراســــة تطــــور اإلنســــان وتكيفــــ  مــــع بيئتــــ  الطبيعيــــة ويســــما 

ما العلــم أي ارصـول االجتماعيــة والثقافيـة للتربيــة التوفيـق بــين باالنثروبلوجيـا الطبيعيـة ويحــاول اـ
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خصائص ارفراد وصـفاتهم وقـدراتهم وميـولهم وحاجـاتهم وبـين المجتمـع بمـا لـ  مـن مقومـات ونظـم 

ثنــائي يضــم  روم سســات وظــروئ جغرافيــة وسياســية واقتصــادية وعلــي التربيــة أن تعمــل فــي اطــا

اجاتها ويحقق رغباتها ويلبي مطالبهم فـي الوقـت نفسـ  ومـن الفرد والمجتمع معا يراعي ظروفها وح

أبــرز المــداخل فــي الدراســة العلميــة االجتماعيــة للتربيــة مــدخل يــدرخ النظــام التعليمــي مــن داخلــ  

وبجميع عناصـرب وجوانبـ  والعالقـات المتعـابكة والمتداخلـة بـين اـمب العناصـر وبينهـا وبـين النظـام 

ل يـدرخ النظـام التعليمـي فـي عالقاتـ  بارنظمـة ارخـرى فالنظـام التعليمي المي يعملها معـا ومـدخ

االجتمــاعي  واالقتصــادي والسياســي واإلداري وغيراـــا فــي عالقاتهــا بالنظـــام العــام واــو المجتمـــع 

 المي يضمها كما يدرخ العمليات المختلفة التي يعي  فيها الفرد خارج النظام التعليمي 

علــم االجتمــا  وعلــم االنثروبولوجيــا واــي ارصــول التــي  تســتمد ارصــول االجتماعيــة الثقافيــة

حولــت التربيــة مــن عمليــة فرديــة الــي عمليــة اجتماعيــة ثقافيــة وملــ  أن المــدخل الــي فهــم التربيــة 

ينبغي أال يكون من زاوية الفرد وحدب أو من زاوية المجتمع مجردا عن حيـاة ارفـراد بـل انـ  مـدخل 

بين الفرد وبيئت  التي تعني غيرب مـن ارفـراد ومـا يعيعـون فيـ  متكامل يقوم علي الدراسة العضوية 

من أنظمة وعالقات وقيم ومفـاايم وتقاليـد فالتربيـة  ال يمكـن تصـوراا فـي فـرا  ام تسـتمد مقوماتهـا 

من المجتمع المي تعمل فيـ  كمـا أنهـا تهـدئ الـي تحويـل الفـرد مـن مـواطن بـالقوة يحكـم مولـدب فـي 

يفهــم دورب االجتمــاعي ومســئوليات  وســط الجماعــة التــي ينتمــي اليهــا  المجتمــع الــي مــواطن بالفعــل

واي كمل  السبيل الي استمرار الثقافة مهمـا كـان الطـابع العـام لهـمب الثقافـة ودرجـة تطوراـا ومهمـا 

كانت الصورة التي تأخماا العملية التربوية  فهي تحد  في المدرسة وفي المنزل وفي غيراما مـن 

واــي تحــد  بطريقــة مباعــرة  فالثقافــة ال تولــد مــع ارفــراد وال تنتقــل الــيهم  المنظمــات والم سســات

نمـا  يكتسـبونها بـالتعلم والتـدريب والممارسـة بيولوجيا كما او الحال بالنسبة للون العـعر أو البعـرة وا 

 مولدام  في دوائر الحياة االجتماعية التي يعيشون فيها منذ
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  -: األصول االجتماعية للتربية -أ

بيـــة نظـــام اجتمـــاعي لهـــا جميـــع  خصـــائص الـــنظم االجتماعيـــة وتتكـــون بنيتهـــا مـــن نفـــخ التر 

العناصر التي تتكـون منهـا الـنظم االجتماعيـة ولـمل  فـإن دراسـات علـم االجتمـا  التـي جريهـا علـم 

النظم االجتماعية تستفيد منها التربية بعكل مباعر وامب عالقة واضحة ومباعرة بين التربية وعلـم 

كمـــا تســتمد عمليـــة التربيــة أسســـها ومنااجهـــا وأاــدافها مـــن المجتمــع ومـــن ثقافتـــ  الن  االجتمــا  

عمليـات التنعـئة االجتماعيـة التــي تتوالاـا التربيـة انمــا تحقـق عضـوية الجيــل الجديـد فـي المجتمــع 

عن طريق تعليم  لغـة الجماعـة وفكراـا وتقاليـداا وعاداتهـا وعرفهـا وقيمهـا  ومهاراتهـا فالثقافـة اـي 

 . ا  المي تستمد من  التربية أصولها ومنااجها وأادافها المختلفة الوع

 ةويمكن فهم ارصول االجتماعية للتربية من خالل اروضا  االجتماعية وارنماط السيكولوجي

الســائدة فــي التربيــة المجتمعيــة غيــر أن انــا  ثمــة جــدل ســبق اإلعــارة اليــ  واــما الجــدل قــائم بــين 

 : يفة االجتماعية للتربية وم دي اما الجدل اتجااان علما  التربية بعأن الوظ

يقـرر بــان التربيــة عليهـا أن تســاير اروضـا  المجتمعيــة كمــا واـما االتجــاب :اإلتجــاا األول  -1

اــي أي أن وظيفتهــا تنحصــر فــي المحافظــة علــي اروضــا  القائمــة والتربيــة بهــما المعنــا يطلــق 

 .عليها تربية محافظة 

واما االتجاب يتعدى في اـمب المحاولـة الـي محاولـة أخـرى تـرى بـان التربيـة  :اإلتجاا الثاني  -2

نهـــا  اــي أداة أساســية لخلــق أوضـــا  اجتماعيــة جديــدة تفضــل اروضـــا  القائمــة وتتميــز عليهــا وا 

الوسيلة الكبرى إلحدا  تغيرات أساسية في اربنية االجتماعيـة بهـدئ الوصـول الـي أفضـل الـنظم 

 .تي تحقق أادائ أفضل للفرد والجماعة واروضا  االجتماعية ال

ـــة اركثـــر صـــالحية  ـــرأي ارخيـــر اـــي التـــي تقـــرر الصـــيغة االجتماعي والتربيـــة بحســـل اـــما ال

للمجتمع ومن ثم فهي خالقة ايجابية وليست سلبية تقئ أاميتها عند مجرد المحافظة علي ما او 
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اين المتعارضـين السـابقين واـما أن  قد ظهر اتجاب ثال  حاول التوفيق بين االتجا.  موجود فقط  

 .االتجاب ينظر الي التربية التربية نظرة عمولية 

 

 :األصول الثقافية للتربية -ب

تعنــي ارســخ الثقافيــة بالنســبة للتربيــة تلــ  الحالــة المتبادلــة بــين أوضــا  الثقافيــة واروضــا  

روضا  الثقافية داخل البنا  التربوية في المجتمع أي أن التأثير المتبادل بين اروضا  التربوية وا

االجتماعي ونظرا لألامية النسـبية التـي تتمتـع بهـا اروضـا  الثقافيـة فـي المجتمـع بالنسـبة للتربيـة 

 .والفكر التربة بصفة عمة فسوئ نتناول اروضا  الثقافية بعي  من التفصيل 

نما كانت الثقافـات تختلـئ بـاختالئ المجتمعـات وبـاختالئ العصـور كـان لكـل مجتمـع نـو   وا 

واـمب الثقافـة . معين من التربية تختلئ بدوراا باختالئ امب المجتمعـات وبـاختالئ تـ  العصـور 

ـــي دراســـتها علمـــا  دراســـة الثقافـــة اللـــمين يتبعونهـــا عنـــد المجتمعـــات المختلفـــة وخاصـــة  يعكـــئ عل

نســـان المجتمعـــات البدائيـــة واـــم مـــا يعرفـــون باســـم االنثروبولـــوجيين أي الـــمين يدرســـون ثقافـــة اإل

وتطوراتهـا كمـا يعكـئ علـي دراسـتها علمـا  االجتمـا  فيدرسـون الـنظم وتجسـيدات الثقافـة فيهـا وقـد 

أمــدت اـــمب الدراســـات التربــويين بمجموعـــة مـــن الحقـــائق والمفــاايم االجتماعيـــة والثقافيـــة فتحولـــت 

اتهــا مــن النظـرة الــي التربيــة مـن عمليــة فرديــة الــي عمليـة اجتماعيــة ثقافيــة حيــ  أنهـا تســتمد مقوم

المجتمــع ومادتهــا مــن ثقافتــ  لكــي تهيــئ للناعــئين فــرص النمــو مــن خــالل عناصــراا حتــا تتجلــا 

 .أمامهم وتتضح خصائص اردوار االجتماعية التي سيقومون بها في المجتمع 

وامب ارصول الثقافية واالجتماعية اي التي جعلت كثيرا من ارفكار والمفاايم الفردية تتـوارى 

تربــوي لتصــبح العمليــة التربويــة عمليـة اجتماعيــة تمامــا فتتحــول النظــرة الــي المعرفــة مـن المجــال ال

التي يحصلها الناعئين الي معرفة اجتماعية يصلون اليها من خالل الخبرات التي يتفـاعلون معهـا 
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ثم توظئ امب المعرفة في خدمة الحياة االجتماعية له ال  الناعئين واما يفـر  علـي المـربين أن 

ثقافـة مجــتمعهم حتـا يــدركوا ملـ  االرتبــاط العضـوي بـين مــا يعلمونـ  للناعــئين وبـين ثقافــة  يدرسـوا

مجتمعهم وان يدرخ المربـون حركـة التغيـر االجتمـاعي ومسـارات  فـي المجتمـع والمطالـل المختلفـة 

لنظمــ  االجتماعيـــة ســـوا  مـــن القـــوى البعـــرية أو التنظيمـــات اإلداريـــة والقانونيـــة أو مـــن المســـتوى 

 .نولوجي الالزم لها حتا تستجيل لهمب المطالل التك

 : األصول التاريخية للتربية : ثانيا 

 للتربية أصولها التاريخية فهي تعتبر محصلة عوامل وم ثرات مختلفة فالنظام التعليمي بما 

يتضــمن  مــن عمليــات وتنظيمــات ومــا يواجهــ  مــن معــكالت وقضــايا يتــأثر بطبيعــة المرحلــة التــي 

اسة التاريخية للمجتمع والتربية تعين علي فهم تطور التعليم ومواجهة معكالت  بصورة يعيعها فالدر 

أكثــر وضــوحا علــي أســاخ التعــرئ علــي أاــم القــوى السياســية واالقتصــادية والثقافيــة التــي تعــكل 

المجتمع وأثراا علي خلق ما يواجه  التعليم من معكالت ومما يجعل للدراسات التاريخيـة التربويـة 

كأصل من أصول التربية او أامية تتبع العالقـة الجدليـة بـين الفكـر التربـوي وبـين العوامـل أامية 

والقــوى االجتماعيــة الســائدة فــي فتــرة مــن فتــرات اــمب الدراســة التاريخيــة بمــا يحويــ  اــما الفكــر مــن 

ة أادائ التربية ومن رأى في الطبيعة البعـرية ومـن انعكـاخ اـما الـرأي فـي طبيعـة العمليـة التربويـ

منهجا وطريقة وما الي مل  مما يجعلنـا نفيـد مـن اـمب الدراسـة فـي فهـم العالقـة الجدليـة بـين الواقـع 

االجتماعي لمجتمعنا المعاصر وبين التربية في  كما يفيـدنا أيضـا فـي الوقـوئ علـي تلـ  العناصـر 

رخ كيفيــة الفكريــة والنمــامج التطبيقيــة التــي لــم تعــد مالئمــة لعصــرنا حتــا نحــرر التربيــة منهــا ونــد

 .احالل عناصر فكرية تربوية أخرى محلها 

 :.وهناك أساليب ومداخل لدراسة تاريخ التربية منها 

 .دراسة حياة وأرا  أعالم ومفكري وفالسفة التربية  -
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 .دراسة احدى قضايا التربية السياسية من القديم الي الحدي  وتتبع تطوراا  -

 .وأفكار ومعكالت تربوية دراسة فترة زمنية معينة بما تعمل  من أحدا   -

التعلــيم جــز  مــن كــل اجتمــاعي عــام اــو المجتمــع والمجتمــع ام يمــر بفتراتــ  التاريخيــة ويواجــ  

واــمب .. معــكالت  الحياتيــة فإنمــا يحــاول أن يصــل بــالقطع الــي حلــول أو لــبع  حلــول لمعــكالت  

ـــة فـــي المجتمـــع مـــ ث ـــنظم االجتماعي ـــة بمعـــكالتها تععـــها كـــل ال ـــأثرة فـــي الفتـــرات التاريخي / رة ومت

وحلولهـا وببعضها والتربية كنظام اجتماعي تعتبر احـدى محصـالت اـمب الفتـرات وتلـ  المعـكالت 

ــد فــي فهــم مشــكالتها ــاريخ التربيــة تفي ــالي دراســة ت ــاريخ المجتمعــات وبالت وجــذورها وكيفيــة  ودراســة ت

 .اضرة الح مراجعتها في الماضي كيفية االستفادة بهذا الحلول في مواجهة مشكالتها

ان دراســة تـــاريو التربيـــة اامـــة بالنســـبة للتربيـــة المعاصـــرة حيـــ  أنهـــا تظهـــر حركـــة المجتمـــع 

وتفاعالتـ  وتأثيراـا علــي التربيـة واــما يفسـر لنـا كثيــرا ممـا تحتويــ  التربيـة سـوا  فــي العصـر محــل 

يـر مـن الدراسة أو في المجتمع المعاصر تفسر لنا ارادائ والمنااأ والمعكالت وكيفيـة حلهـا فكث

معكالتنا المعاصرة ال يمكن فهمها اال علي ضـو  دراسـة العوامـل والقـوى االقتصـادية واالجتماعيـة 

 .  التي تعملها وت ثر فيها وتتأثر بها في الحاضر والماضي 

ومــن انــا فــإن توجيــ  التعلــيم والتعمــق فــي مفاايمــ  ومعــكالت  يســتند الــي مــا يســما بارســخ 

تبــر جانبـا متكـامال مـن الثقافــة التـي ينتمـي اليهـا ينفعــل بمـا فيهـا مــن التاريخيـة حيـ  أن التعلـيم يع

قوى وبما انفعلت ب  من عوامل وم ثرات وقد يكون الخطر في التعليم ، النظر الي  في أي مرحلـة 

من مراحل التطور علي أن  وحدة مستقلة فـي الوقـت الـمي تتـأثر فيـ  أوضـاع  بأصـول ممتـدة مـن 

هما المنظور ، تعني مسئولية جديدة واي دراسـة جـمور معـكالت التعلـيم الماضي ودراسة التاريو ب

واتجااات  ووسائل مواجهتها في الماضي ومدى مالئمـة اـمب الوسـائل لطبيعـة المرحـل التـي يواجـ  

 .فيها التعليم مسئوليات  
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ـــيم والتعمـــق فـــي مفاايمـــ   ـــ  التعل ـــة تلعـــل دورا مهمـــا فـــي توجي ـــ  فارســـخ التاريخي ومعنـــا مل

ـــيم واتجاااتـــ  ووســـائل ومعـــكال ـــيح لنـــا دراســـة جـــمور معـــكالت التعل ت  حيـــ  أن اـــمب ارســـخ تت

ـــيم  ـــة التـــا تواجـــ  فيهـــا التعل مواجهتهـــا فـــي الماضـــي ومـــدى مالئمـــة اـــمب الوســـائل لطبيعـــة المرحل

مسئوليات  ،بمعنا يجل العودة  الا الماضا والبد من فحص  تحقيقاا لمستقبل أفضل حركة القوى 

 .قتصادية وما بينهما من تناق  أو التقا   اإلجتماعية واال

وبالنسـبة لألصـول التاريخيـة فإنـ  ال يمكـن فهـم اروضـا  التربويـة المختلفـة بـدون الرجـو  الـا 

المصادر التاريخية المختلفة بالنسبة لهمب اروضا   ، والحقيقة أن النظريات التربويـة فـا جواراـا 

قبـة واجتهـد كـل جيـل فـا محاولـة رن يصـل الـا أفضـل بنا  من التاريو مساام في  ارجيـال المعا

صياغة ممكنة لهمب النظرية ومل  علا طول تعاقل التاريو بحي  ت دى امب المحاولة فا النهاية 

 الا أكبر حد من االستفادة الممكنة  

ومـن ثــم فـإن لدراســة الجـدوى التاريخيــة التربويـة أاميــة كبيـرة وفوائــد كثيـرة فهــا تمـدنا بالحركــة 

بالكتيكيــة للفكــر  والتطــورات التــي أصــابت اــما الفكــر ومــا كــان يعــوزب مــن أوجــ  الــنقص التــي الد

 من أوج  النقص امب  هتحاول أن تستكمل ماتها عبر التاريو وما يمكن أن تستفيد 

والفكـر التربـوي حيـ  يحـاول االسـتفادة مـن التطـورات الفكريـة خـالل التـاريو فإنـ  يكـون عـأنها 

يـات الفكريــة ارخــرى التـي تعــالأ عــتا الموضـوعات الطبيعيــة واإلنســانية فــال فـا اــما ســائر النظر 

 يمكن فهم النظرية أي نظرية بمعزل عن اإلطار التاريخي لهمب النظرية 

ـــمي ينتظـــر أن يحـــد  فـــا المســـتقبل  ان التقـــدم الـــمي يحـــد  اةن بالنســـبة للفكـــر التربـــوي وال

لــمي حــد  ويحــد  خــالل التــاريو فــا اكتعــائ بالنســبة لــ  يعتمــد بالدرجــة ارولــا علــا التقــدم ا

 . القوانين الخاصة بالعلوم اإلجتماعية 

 :األصول الفلسفية للتربية  : ثالثا
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بداية يمكن القول أن ثمة خلط بين مفهومي فلسفة التربيـة وارسـخ وارصـول الفلسـفية للتربيـة  

الدراســـة الفلســـفية لقضـــايا ، فـــارول يعنـــا  ن، اـــما بـــالرغم مـــن كونهمـــا مجـــالين مختلفـــين متمـــايزي

ومعكالت التربية  ، يعبر عن مل  النعاط الفكري المنظم المي يتخم من ارسلول الفلسفي وسيلة 

لنظرة الكلية للعملية التربوية بقصد تنظيمها وتوجيهها وتوضيحها والتنسيق بين عناصراا وبالتالي 

طرق التدريخ والتخطيط التربوي واإلدارة فإن فلسفة التربية تضم أصول التربية المقارنة والمنااأ و 

التربويـة وغيراــا ومــن ثــم تعــد أصــول التربيــة فـر  مــن فــرو  فلســفة التربيــة وتعــد ارصــول الفلســفية 

 .للتربية فر  من فرو  أصول التربية 

أمــا ارصــول الفلســـفية للتربيــة فإنهـــا تبحــ  فـــا العالقــة التـــي تــربط الفلســـفة بالتربيــة  ، وفـــا 

ئدة فــا المجتمــع التــي توجــ  العمــل التربــوي وتحــدد أادافــ  ومحتــوى منااجــ  والطــرق الفلســفة الســا

ـــ  المنـــااأ  ، انهـــا تبحـــ  فـــا  وارســـاليل واإلجـــرا ات التـــي تحقـــق اـــمب اراـــدائ مـــن خـــالل تل

الفــرو  والمســلمات والنظريــات التــي يعتمــد عليهــا الفالســفة فــا تفســير الكــون وظــواارب واإلنســان 

الجتماعية والفلسفية التي تسعا الا تفسير وتحلل ما او كائن بالنسبة للفـرد وطبيعت  والنظرات وا

 والمجتمع ورسم صورة لما ينبغي أن يكون 

تهدئ ارسخ الفلسفية للتربية الا دراسة بع  النظريات وارفكار والمبادت الفلسفية التي لها 

ـــة ســـوا  النظـــري منهـــا أو التطبيقـــي و ان  كانـــت تعنـــا بصـــفة خاصـــة ثمـــة صـــلة باربنيـــة التربوي

بارجزا  النظرية بغية الوصول الا أفضـل صـيغة ممكنـة لتحقيـق اراـدائ والمثـل المجتمعيـة فـا 

 .البنا  التربوي 

وللتربيــة صــلة واضــحة بتــاريو الفلســفة فــإن اــما التــاريو يســجل الجهــود  العقليــة ل نســان فــا 

 .محاوالت  تفسر الحياة اإلنسانية وفهم صلتها بالوجود 
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يتضأ تأثير الفكر اإلنسـاني الـمي تمثلـ  الفلسـفة علـا التربيـة مـن خـالل معرفـة نمـط التربيـة و 

التقليديـة والتربــة الحديثــة ، فكــل  ةالتـي ســادت فــا كـل مجتمــع وعصــر ، ومــن المقارنـة بــين التربيــ

 .نمط من امب ارنماط التربوية كان خلف  فلسفة خاصة استمد منها أسس  وقواعدب ومبادئ  

- :األصول النفسية للتربية :  رابعاً 

ـــأثر بـــالمجتمع وثقافتـــ  تنصـــل علـــي اإلنســـان الفـــرد  :وللتربيـــة أصـــولها النفســـية  فهـــي ام تت

وبمعنا  خر فهي عندما تقوم علي دراسة المجتمع والثقافة من أجل توجي  العمـل التربـوي وتنظـيم 

التوجيــ  ولهــما نأخــم مــن علــم الــنفخ الخبـرة التربويــة فإنهــا تعتبــر اإلنســان الفــرد نقطــة البدايــة لهــما 

الكثير من القوانين لتطبيقها علي التعلم وتفسير السلو  اإلنساني مـن أجـل ضـبط واختيـار وسـائل 

توجيه  فمهمة علـم الـنفخ اـي دراسـة الوسـائل التـي تحقـق عمليـة النمـو التربـوي ام يتـرجم أاـدائ 

لتعلـيم المختلفـة والعمليـة التربويـة تنصـل التربية الي عادات سلوكية يكتسـبها التالميـم فـي مراحـل ا

علــي مجموعــات مــن الناعــئة فــي ســن معينــة يمــرون بمراحــل نمــو متميــزة فــي تــاريخهم التطــوري 

الجســمي والعضــوي والعقلـــي واالجتمــاعي ووظيفـــة المدرســة أن تـــزاوج بــين أاـــدائ التربيــة  وبـــين 

ربيـة أن تقـوم علـي مـا يقدمـ  خصائص ا ال  الناعئة حتا يتحقق الغـر  منهـا ومـن انـا البـد للت

علم النفخ من نتائأ عن خصائص ارفراد خالل مراحل نمـوام حيـ  أنهـا تهـتم بجوانبـ  المختلفـة 

 .الجسمية والعقلية والخلقية واالجتماعية 

ومــن أاــم خصــائص التربيــة أنهــا عمليــة معقــدة تهــدئ  الــي تعــديل الســلو  اإلنســاني وتغييــرب 

حقيق مل  علي ثالثة أركـان أساسـية يتضـح كـل ركـن منهـا مـن اجابـة وترتكز التربية في سبيلها لت

نربـــــــــا ؟ كيـــــــــئ نربـــــــــا ؟                                                                    المـــــــــاما نربـــــــــا ، بمــــــــا م: ســــــــ ال مـــــــــن ارســـــــــئلة الثالثــــــــة التاليـــــــــة 

ما كانت ارصـول الفلسـفية واالجتماعيـة للتربيـة تخـتص بإجابـة ال سـ الين ارول والثـاني ويضـائ وا 
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اليهم علم أصول المنااأ وطرق التدريخ فإن علم النفخ بفروع  المختلفة يعين علـي فهـم السـ ال 

 .الثال  واإلجابة عن  

ــم الــنفخ يــوفر لكــل القــائمين علــي توجيــ  ارطفــال والعــبال  النتــائأ والنظريــات التــي  ن عل وا 

التعلم فالمعلم والمخططون للمنااأ وم لفـو الكتـل تفسر السلو  وتعين علي اختيار أفضل  طرق 

المدرسية وغيرام يحتاجون الي معرفة خصائص التالميم في كل سن وفي كل مرحلة ومعرفـة أثـر 

البيئة علي ااتماماتهم وأفضـل طـرق التعامـل معهـم ومعنـا الفـروق بيـنهم وأسـبابها وطـرق الكعـئ 

ما في المسائل ارساسية في بنا  العملية التعليمية عنها وتقويم تقدم لكل منهم  وتقدم الجماعة واك

 . 

تسعا ارسـخ النفسـية للتربيـة الـي االسـتفادة مـن النظريـات والمبـادت النفسـية فـي بنـا  النظـام 

 . التربوي أي االستفادة من قواعد علم النفخ وأسس  في تصحيح مسار العملية التربوية 

ي تبنا عليها ارسخ التربوية المختلفة في العملية وعلم النفخ يزخر بالكثير من النظريات الت

التعليمية فهنا  العديـد مـن النظريـات التـي تفيـد فـي اـما المجـال فهـو يحتـوي علـي نظريـات الـتعلم 

المختلفـة مثــل الــتعلم العــرطي والـتعلم باإلستبصــار وغيراــا مــن النظريـات وكــمل  نظريــات الفــروق 

والفطريـة التــي تمـخ اإلنسـان وسـلوك  والعوامـل والمــ ثرات  الفرديـة والجماعيـة والنظريـات السـلوكية

 .التي ت ثر في اما السلو  

ـــة التعـــرئ علـــي النظريـــات واربحـــا  الخاصـــة بالقـــدرات العقليـــة  ـــة الـــي محاول وتســـعا التربي

ـــ  القـــدرات والمهـــارات وكـــمل  العوامـــل  ـــ ثر فـــي تل والمهـــارات المختلفـــة والعوامـــل المختلفـــة التـــي ت

وهـذا المهـارات وكيفيــة االسـتفادة مـن المواهــب تسـاعد علــي صـقل تلـ  القـدرات العقليــة والظـروئ التـي 

المعـكالت وخلـق التفكيـر الناقـد لـدى التالميـم والطــالل  وكـذلك توجيـه النظـر إلـي أفضـل السـبل إلـي حـل
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مراحــل النمــو المختلفــة التــي يمــر بهــا الطفــل والخصــائص النفســية وكــمل  كيــئ يمكــن للتربيــة أن تراعــي 

 .هذا المراحل االجتماعية لكل مرحلة من و 

كما تحاول التربية أن تستفيد من النظريات النفسية المختلفة المتعلقة بارنماط المختلفة لعملية 

تقوم علي التربية من حي  كونها تربية تسلطية أو تربية تلقائية أو تربية تتسم بالالمباالة أو تربيـة 

 لرغبات والميول والدوافع أو تربية تهمل هذا الجوانب الحرية أو القمع أو تربية تراعي ا

ومـن ثــم فإنـ  يمكــن القـول بــأن التربيـة تعتمــد فـي أسســها ومبادئهـا علــي قواعـد ومبــادت نفســية 

 .مستمدة من النظريات المختلفة التي يزخر بها علم النفخ بفروع  المختلفة 

ــم الــنفخ يــوفر للقــائمين علــي تربيــة الفــرد كــل مــا ســبق فــإن اعتمــاد التربيــة عليــ   ومــا دام عل

بفروع  المختلفة يعد أمرا ضروريا ومن انا بـرر بعـدة علـم ارصـول النفسـية للتربيـة كثمـرة التـزاوج 

 .بين علمي النفخ والتربية 

 :األصول السياسية للتربية : خامسا 

قـيم ومـا يلعل النظام السياسي دورا ااما في تعكيل أصول التربية فما يحتوي  اما النظام مـن 

ي كــدب مــن اتجااــات ومــا يتبنــاب مــن أاــدائ يــري أن ســبيلها الــي التجســيد فــي الواقــع االجتمــاعي 

يتحقق عـن طريـق تربيـة ارجيـال المختلفـة مـن أبنـا  المجتمـع والتـاريو االجتمـاعي للتربيـة يحـدثنا 

ـــ ـــ  فلق ـــة ل ـــ  الدول ـــأثر باســـتمرار بنظـــام الحكـــم فـــي المجتمـــع وبتوجي ـــيم كـــان يت د كـــان  عـــن أن التعل

أرســتقراطيا حينمــا كانــت تتســيد  الطبقــة  اررســتقراطية علــي المجتمــع واكــما يكــون ديمقراطيــا فــي 

دولة تدين بالديموقراطية ويكون اعتراكيا في دولة تدين باالعتراكية وبالعدالـة االجتماعيـة واـو فـي 

نظم االجتماعية عصرنا الحاضر يتأثر في بع  المجتمعات بالتوجي  العلمي للدولة والمجتمع ولل

في  ولقد وجد الفالسفة والمفكـرون السياسـيون أنفسـهم واـم يضـعون نظـام لدولـة مثاليـة وجهـا لوجـ  

أمام التربية كأداة لبنائهـا وبنـا  مواطنيهـا علـي المبـادت والقـيم والتصـورات التـي وضـعواا لهـم ولقـد 
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بيــة وأاــدافها وملــ  الخــتالئ كــان لهــما التــأثير السياســي فــي التعلــيم أثــرب فــي اخــتالئ مفــاايم التر 

المفــاايم السياســية مــن وقــت رخــر ومــن مجتمــع ةخــر كمــا كــان لــ  أثــرب فــي اخــتالئ كثيــر مــن 

المفاايم االجتماعية المرتبطة بالتربية كمبدأ اإلدارة وأسسـها وأسـاليبها ومبـدأ الفـرص التعليميـة ومـا 

ا مــن السياســة أساســا تســتند اليــ  الـي ملــ  ولهــمب ارســبال كلهــا كــان علــي التربيــة أن تتخــم لنفســه

دارتهــا وطرقهــا ووســائلها ومنااجهــا وأنعــطتها وأبنيتهــا  فتتعــرئ علــي مفاايمهــا وأسســها وأاــدافها وا 

ومواقعها داخل المدرسة وخارجها كما تضئ لهم معاني كثيرة مـن محتـوى الحقـوق والواجبـات التـي 

 .تنعئ ارجيال عليها وما الي مل  من ارمور 

سياسية اي نتاج التفاعـل بـين التربيـة والسياسـة حيـ  تعمـل التربيـة وفقـا لهـما فـي وارصول ال

اطـار سياســي تخـدم فــي مجتمــع معـين لــ  أاــدائ معينـة وتعــكيالت سياســية معينـة فالتربيــة واــي 

جرا اتهــا وتصــمم وتنفـم برامجهــا تتــأثر بالنظـام السياســي للمجتمــع  تضـع أاــدافها وتحــدد وسـائلها وا 

عي  في نظام دكتاتوري يختلئ عن  للعي  في نظام ديمقراطي يختلئ عن  للحيـاة فإعداد الفرد لل

في مجتمع اعتراكي يختلئ عن  للحياة في مجتمع رأسمالي ومنها فالبد وأن تستمد التربيـة أسسـها 

مـن النظــام السياسـي الســائد فـي مجتمعهــا حتــا يمكنهـا تربيــة أفـراد المجتمــع تربيـة سياســية تتــوا م 

جــرا ات  وتتوافــق مــع  خصــائص المواطنــة المفروضــة وفــي ضــو  ملــ  تتحــدد مواقــئ وعمليــات وا 

التعلــيم مثــل نــو  اإلدارة التعليميــة ونــو  المســئوليات والحقــوق فــي كــل موقــع مثــل موقــئ المعلمــين 

والطالل من القضـايا الجاريـة والجدليـة ومثـل موقـئ المدرسـة والم سسـات والهيئـات التعليميـة مـن 

التغيـر االجتمـاعي فالتربيـة عـأنها فـي ملـ  عـأن أي ميـدان فـي المجتمـع تحكمـ  الرأي  العام ومن 

الســـلطة السياســـية فـــي المجتمـــع واـــما اـــو قـــوام  نقـــوانين ولـــوائح وتنظيمـــات واـــمب كلهـــا تعبـــر عـــ

 ارصول السياسية للتربية 
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معينة وتتمثل التربية بهمب ارسخ دائماا فا اطار سياسي ، حي  أنها تخدم مجتمع معين بأادائ 

وتعكيالت سياسية معينة  ، اكما كانت فا كـل عصـر مـن العصـور وفـا كـل مرحلـة مـن مراحـل 

نمــا اــا دائمــاا تعبــر عــن عالقــات اجتماعيــة  تطــور المجتمــع ، فالدولــة ليســت تعبيــراا عــائعاا  ، وا 

واقتصادية واا دائماا فا تغير ما دام انا   تناق  فا امب العالقات يعبر عنها صرا  الصـالح 

ين طبقات المجتمع  فقد تعبـر الدولـة عـن مصـلحة قلـ  مـن النـاخ فتكـون مات اتجـاب ارسـتقراطا ب

وقد تعبر عن مصلحة أصحال ر وخ ارموال فتكون مات اتجاب بورجوازى  رأسـمالا . استبدادى 

وقد تعبر عن مصـلحة أكبـر عـدد مـن النـاخ فتكـون مات أتجـاب ديمقراطـا اعـتراكا والتعلـيم وسـط 

بــد أن يتــأثر بفعــل توجيــ  الدولــة لــ  ، وبفعــل ســلطان الطبقــة االجتماعيــة المســيطرة ، اــما كلــ  ال

فتتـــأثر أادافـــ  وبرامجـــ  بـــل أســـاليب  ومـــا ينفـــق عليـــ  مـــن أمـــوال بـــل أنـــ  يتـــأثر فـــا عالقاتـــ  مـــع 

 . الم سسات وارنظمة المختلفة 

عـرائ عليـ  ولقـد والتعليم او أداة تكوين المـواطن ومـن ثـم كـان ااتمـام الدولـة بتوجيـ  واإل

ـــاريو فقـــد حـــرص الفالســـفة والمفكـــرون ورجـــال السياســـة واـــم  ـــمل  أدواراا مختلفـــة خـــالل الت لعـــل ب

يسجون نظرياتهم الفلسـفية أو السياسـية علـا وضـع التعلـيم وتوجيـ  فهـو فـا يـد الدولـة الدكتاتوريـة 

الديمقراطية وتقوم واو فا دولة ت من ب، أداة تكوين مواطن يتفق فا صفات  مع نظامها وأادافها  

علــا مبادئهــا يعتبــر الســبيل الــا تكــوين صــفات الديمقراطيــة ومهاراتهــا فــا المــواطنين واكــما كــان 

فالتعليم فا كل ارحـوال اـو . بالنسبة للدولة مات النظام الرأسمالي والدولة مات النظام اإلعتراكا 

لا تكوين المواطنين   . السبيل علا التربية السياسية وا 

د أن تقوم التربية علا دراسة علم السياسة فتستمد من  المبادت والمفاايم التا تساعد علا لهما الب

فهم طبيعتها ووظيفتها فـا المجتمـع ومـن خـالل اـمب المبـادت تتحـدد مواقـئ وعمليـات مختلفـة فـا 

التعلــيم مثــل نــو  اإلدارة التعليميــة ونــو  المســئوليات والحقــوق فــا كــل موقــع منهــا فهــا تعبــر عــن 
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ابع السياســي العــام للدولــة فــالتعليم عــأن  عــأن أى ميــدان فــا المجتمــع تحكمــ  قــوانين ولــوائح الطــ

 . وتنظيمات وامب كلها تعبر عن السلطة السياسية فا المجتمع 

 : األصول االقتصادية للتربية : سادسا 

علـا أن لهـا  ان النظرة الثقافية اإلجتماعيـة للتعلـيم مـن المنظـور السـابق يجعلنـا ننظـر الـا التربيـة

أصوال اقتصادية  ، فالتربية فا جز  من أادافها تعد الناعئين ليتحملـوا عـل  مسـئولية دور مهنـا 

ولمل  كان علا التربية أن تكـون علـا وعـا بـالمهن المختلفـة . فا المجتمع وفا مستقبل حياتهم 

ا وطرقهـا ووسـائلها فا المجتمع  وتطبيقاتها ومحتوياتهـا  ومتطلباتهـا التعليميـة حتـا تبنـا منااجهـ

ومن امب الزاوية نـدر  الصـلة بـين االقتصـاد . بحي  تحقق مثل امب الوظيفة االقتصادية للتربية  

فالتربية ت ثر فا عمليات اإلنتاج وفا التنمية االقتصادية  ، واـا مات عائـد اقتصـادي ، والتربية 

تنميتها لعخصيات ارجيـال الجديـدة قاسة الباحثون فوجدوب كبيراا جداا ، وبمل  تهتم التربية بجانل 

تاحــة الفــرص التعليميــة  مامهــا لكــا تنمــو الــا أقصــا حــد ممكــن ، إلنهــا تهــتم بتنميــة مهــارات  وا 

حركية وعقلية تبدأ بسيطة فا ارعمار الصغيرة ، ثم تتدرج حتا تلتحم تماماا مـع متطلبـات المهـن 

 . المختلفة 

خاصة وقد أصبحت أادائ التربية أاـدافاا ولقد اتضحت امب ارصول االقتصادية للتربية 

عــمولية بالنســبة للفــرد وللمجتمــع بحيــ  تســهم فــا تنمــو الطبيعــة البعــرية بعــكل متكامــل وتحقــق 

أاــدافاا عـــاملة اجتماعيـــة واقتصــادية ، ملـــ  بعـــد أن كانــت تهـــدئ فقـــط الــا تنميـــة العقـــل وتنعـــئة 

عية واالقتصادية فا المجتمع تقـوم علـا ارجيال الجديدة علا قيم خلقية مجردة ، فالتنمية اإلجتما

أساخ وجود مجموعة من القوى البعرية المدربة والمتعلمة والم الة بمهـارات تخصصـات  متنوعـة 

 . والقادرة علا القيام بعمليات اإلنتاج المختلفة ، وامب القوى البعرية تقوم التربية بإعدادااا 
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لتا يتزايد االاتمام بها بعدة فا العقـود ارخيـرة ارصول االقتصادية للتربية اا من المجاالت ا* 

ــــة ودراســــتها فــــا عالقتهــــا بالسياســــية والبنــــا   ــــة النظــــر للتربي فكمــــا كــــان مــــن الضــــرورى وارامي

ــــة . كــــان مــــن الضــــرورى النظــــر اليهــــا ودراســــتها  فــــا عالقتهــــا باالقتصــــاد .  ااإلجتمــــاع فالتنمي

جااــات ارفــراد وقــيمهم نحــو العمــل ، كمــا االقتصــادية تتطلــل تغييــر فــا عمليــات اإلنتــاج وفــا ات

كسابهم المهارات الالزمة إلحدا  التطور ومتطلبـات التنميـة وأسـاخ  تتطلل تدريل ا ال  ارفراد وا 

 . التنافخ المحلا والعالمي والمى فرضت  قوى و ليات العولمة  

ارمـم وتقـدمها وقد بلغ االاتمام بدراسة التربية فـا اإلطـار االقتصـادى ، بعـد مـا أصـبحت قـوة 

نمـا بمـدى امتالكهـا للقـوى البعـرية الواعيـة والمدربـة  ال تقاخ فقـط بتـوافر لـديها مـن مـوارد طبيعـة وا 

علا العمل واإلنتاج ورصيداا القوى المعرفا المتمثل فا عدد االكتعافات العلمية وحقوق الملكيـة 

 .الفكرية المسجلة للمخترعين والمواوبين والمبدعين وغيرام 

ما كـ ان التعلـيم اــو أسـاخ اعــداد البعـرية القـادرة  علــا كـل اــما وغيـرب كـان البــد وأن يكـون بينــ  وا 

للنـاخ فـا  وبين االقتصاد عالقات وثيقة ولم يعد ينظر طبقًا لذلك إليه على أنـه نـوم مـن الخـدمات تقـدم

نما أصبح ينظر الي  علا أن  استثنا  بصورة أساسية    :عزلة عن العمليات االقتصادية وا 

 :ومن أبرز المجاالت التى تهتم بها األصول االقتصادية للتربية 

 .العائد التعليمي مفهوم  وجوانب  وصعوبات قياس   -

 .طرق قياخ القيمة االقتصادية للتعليم وصعوبات قياسها  -

 تكلفة التعليم وما يرتبط بها من عوامل ت دى الا خفضها  -

 الجودة التعليمية واقتصادياتها  -

 .والمصادر البديلة لمصادر التقليدية المتمثلة فا الدولة   تمويل التعليم -
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للتربيــة فإنهــا تعنــا النظــرة الــا التربيــة مــن الزاويــة االقتصــادية  ةوبالنســبة لألســخ االقتصــادي

ويمكن أن تتضح امب النظـرة مـن خـالل ملـ  الفـر  مـن العلـوم التربويـة والـمى يسـما باقتصـاديات 

ـــة التربيـــة أو اقتصـــاديات التعلـــيم  ، اـــما الفـــر  مـــن العلـــوم التربويـــة يهـــتم بدراســـة اروضـــا  التربوي

 . المختلفة من حي  كونها أوضاعا اقتصادية 

ومــن ثــم فــإن الدراســات التــا يتوالاــا اــما الفــر  مــن التربيــة يهــتم بدراســة مســتوى الــدخل  

سـتوى التربيـة  القومي والفردي ومدى ارتباط  بمستوى التربية في   ، والعالقة بـن مسـتوى الـدخل وم

ـــة اســـتهالكية أو اســـتثمارية ومـــا اـــا ارنـــوا   ـــة مـــن حيـــ  كونهـــا عملي ، كمـــا يهـــتم بدراســـة التربي

ــيم التــا تعطــا عائــداا كبيــراا بالنســبة للــدخل القــوما  ، كــمل  يبحــ  اــما الفــر   المختلفــة مــن التعل

قتصــادية بالنســبة ارسـبال والعوامــل التــا تـ ى الــا وجــود فاقـد فــا التعلــيم ممـا ينــتأ عنــ  خسـارة ا

 . للدولة وكمل  الفرد 

ومـن وجهـة النظــر االقتصـادية يجــل أن يعمـل المجتمــع علـا اكثـار العائــد مـن التربيــة مـن خــالل 

ـــالطرق  ـــة ب ـــة واالســـتخدام الفعـــال روقـــات المعلمـــين والتالميـــم والعناي ـــا ة العمليـــات التربوي زيـــادة كف

لمجتمع ، فكل امب العوامـل مـع غيراـا مـن العوامـل اركثر كفا ة لتنمية القدرات التا يحتاج اليها ا

 .  تستطيع أن تكثر بعكل سريع من العائد االقتصادى لالستثمار فا التربية 

قامة التربية علـا اـمب ارصـول  تعنـا تغيـر النظـر الـا المعرفـة التـا تتناولهـا المـدارخ  وا 

أادافها ، فالمعرفة ليخ غيبية  فا توجي  نمو التالميم وفا تحقيق أادافها اإلجتماعية وفا تحقيق

ـــأتا مـــن جهـــد   أو فرديـــة أو ماتيـــة فهـــا تـــأتا نتيجـــة التفاعـــل المســـتمر بـــين الفـــرد وبيئتـــ  حيـــ  ت

اإلنسان فا مواجهة معكالت الحياة وبحثـ  عـن حلـول لهـا والتربيـة مـن اـما المنظـور عـأنها عـأن 

جتماعيــة بــنفخ النظــرة العلميــة العلــوم ارخــرى حيــ  ينبغــا النظــر الــا حقــائق التــاريو والعلــوم اإل
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التا تتبع قواعد العلم وقوانين  ومن ثم يكون لها ارثـر فـا االرتقـا  بـالخبرة اإلنسـانية والمعرفـة فـا 

 . ضو  مل  يكون لها صفة اجتماعية ووظيفية اجتماعية 
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تعتبر التربية ظاارة اجتماعية مل  رنها ال تـتم فـي فـرا  أو دون وجـود المجتمـع ام ال وجـود  

ـــ  فـــإن وجـــود اإلنســـان الفـــرد المنعـــزل عـــن مجتمعـــ  أ و لهـــا اال بوجـــود المجتمـــع وفضـــال عـــن مل

 .جماعت  ال يمكن تصورب ام أن  مستحيل بال خراف  

والتربية في كل أحوالها ال تهتم بالفرد منعزال عن المجتمع بل تهتم بالفرد والمجتمـع معـا وفـي  

يجابا   .وقت واحد ومتزامن من خالل اتصال الفرد بمجتمع  وتفاعل  مع  سلبا وا 

ي أداة المجتمـع فـي المحافظـة علـي مقوماتـ  تلعل التربية دورا مهما وخطيرا في حياة ارمم فه

ارساســية مــن أســاليل الحيــاة وأنمــاط التفكيــر المختلفــة وتعمــل اــمب ارداة علــي تعــكيل مواطنيــ  

 .والكعئ عن طاقاتهم وماردام واستثماراا وتعبئتها 

وعلي أساخ اما التعريـئ يتضـح أن التربيـة عمـل انسـاني وأن مادتهـا اـي ارفـراد اإلنسـانيين 

دام دون غيرام مـن الكائنـات الحيـة ارخـرى أو الجامـدة ومعنـا اـما أنـ  قـد يكـن انـا  تـدريل وح

للحيوان وال تكون انا  تربية ل  وبمل  تتميز طبيعة ارفراد اإلنسانيين عن غيراـا فـي المسـتويات 

ـــي أنـــ  يجـــل أال يفوتنـــا أن نـــمكر أن ااتمـــام التربيـــة وتركيزاـــا علـــي الفـــرد ـــة ارخـــرى عل  الحيواني

ـــة  ـــين المســـتويات الحيواني ـــا  اتصـــاال واســـتمرارا مـــن نـــو  معـــين ب اإلنســـاني وحـــدب ال ينفـــي أن ان

ويتجلــا مـن التعريــئ الســابق أيضـا أن التربيــة ليســت عـيئا يمتلكــ  ارفــراد .والمسـتويات اإلنســانية 

ا تربيـة ولكنها عملية لها مراحلها وأادافها فالمعرفـة أو المهـارة أو ارخـالق الحسـنة ليسـت فـي ماتهـ

ولكنها تدل فقط علي أن الفرد قد تربا وعنـدما نقـول أن المدرسـة تربـي فمعنـاب أنهـا تنعـغل بعمليـة 

 .معينة وعندما نقول أن الفرد قد تربا معناب أن  قد مر بعملية معينة 

ويترتل علي مل  أنها تحتاج . والتربية بمل  عملية تنمية لألفراد اإلنسانيين مات اتجاب معين 

كيل تربوي يوج  العـخص الـمي يمـر بهـمب العمليـة أي أنهـا تقـوم علـي أساسـين وامـا التلميـم الي و 
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ويوجههـا أفـراد ويقـوم علـي اـمب الوسـيلة التربويـة . والوسيلة التربوية التـي تعـكل طبيعتـ  اإلنسـانية 

 انسانيون  وبذلك تكون التربية عملية تنمية ألفراد إنسانيين يقوم بها أفراد.إنسانيون

در اخــتالئ المجتمعــات وتباينهــا تختلــئ التربيــة فــي أنواعهــا ومفهومهــا وأاــدافها وطرقهــا وبقــ

والسبل في مل  فعل وتأثير القوى الثقافية التي ت ثر في كل مجتمع علي حدة وارمر يتضح جليا 

اما سـلمنا أن لكــل مجتمــع انســاني قيمـ  ومعــاييرب وأادافــ  التــي ينعـداا وتعبــر عنــ  ويعمــل جااــدا 

تحقيقهــا بطرقــ  ووســائل  الخاصــة بــ  والتــي تتناســل معــ  وارتضــااا وملــ  مــن خــالل أفــرادب علــي 

 .ولبنات  المكونة ل  

  -: مفهــوم الـتـربيـة * 

تتعدد اةرا  حول مفهوم التربية ويختلئ الناخ حولها ومرجع ملـ  يكمـن فـي االخـتالئ حـول 

ود فــي المقــام ارول الــي االخــتالئ فــي موضــو  التربيــة وأيضــا فهــم الطبيعــة اإلنســانية والــمي يعــ

الفلسفات أو البيئات الثقافية التي تتميز وتتباين بتباين القـوى والعوامـل المـ ثرة مـن فلسـفية وثقافيـة 

 ...واجتماعية ودينية واكما 

 .وبمل  اختلئ المربون والمفكرون والعلما  في معنا التربية نظرا التسا  مدلولها 

أن مصـطلح " تعريـئ للتربيـة حيـ  قـال   N. K , Frankonaنـا ولقـد قـدم  ولـيم فرانكي

 :مما يأتي التربية  قد يعني أي 

 .ما يفعل  اةبا  والمدرسين والمدرسة أو بمعنا  خر النعاط المي تقوم ب  لتعليم الصغار -1

 .ماما يحد  في داخل الفصل من تغيرات أو عملية كون  متعلما -4

 .تسب  الطفل وما يسما في النهاية بالتربية المحصلة النهائية أو ما يك-3

 .أن نظام التربية او مل  النظام يدرخ أي من الثال  نقاط السابقة -2
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أيضــا بأنهـا عمليـة تكيـئ مـع البيئــة المحيطـة أو بأنهـا عمليـة تكيـئ مــع  لقـد عرفـت التربيـة

ماديـة وغيـر ماديـة وبكـل  فالعملية التربوية تتفاعل مع البيئة من ثقافة ومكونات. الثقافة المحيطة 

كالمجتمع  انها تفاعل مع الحياة مع اإلنسان فهي عملية مستمرة. عناصر اا الطبيعية واإلنسانية 

. 

التربية عمليـة تطبيـع اجتمـاعي تهـدئ الـي اكسـال الفـرد ماتـا اجتماعيـة يتميـز بهـا عـن سـائر 

الفــرد عضــوا عــامال فــي الحيوانــات ارخــرى فــي جميــع مســتوياتها التطوريــة فهــي التــي تجعــل مــن 

الجماعــة حيــ  يتطبــع الفــرد بطبــا  الجماعــة المحيطــة بــ  وعمليــة التطبــع اــمب تحــد  فــي اطــار 

ثقافي معين يتحدد علي أساس  اتجااها ومفهومها ومعنااـا ولكـن اـما اإلطـار الثقـافي يختلـئ مـن 

 . مجتمع الي مجتمع  خر 

التربيـة : حول عمليـة التكيـئ أي أن أما أحد  التعاريئ للتربية فهو التعريئ المي يدور 

 .اي عملية التكيئ أو التفاعل  بين المتعلم وبيئت  التي يعي  فيها 

يتضح لنا أن معظـم مـن عرفـوا التربيـة وكـمل  معظـم المفـاايم التربويـة  ئمما تقدم من تعار ي

 :تعتمل علي 

 .أنها جميعا تقتصر علي الجنخ البعري  -1

 يمارســ  كــائن حــي فــي كــائن حــي  خــر وغالبــا مــا يكــون أنهــا جميعــا تعتبــر التربيــة فعــال -4

 .انسان راعد في صغير أو جيل بالغ النضأ في جيل ناعئ 

أنها جميعا تقـر أن اـما الفعـل موجـ  نحـو اـدئ ينبغـي بلوغـ  علمـا بـأن الهـدئ يحـدد لـ   -3

 .غاية تهم المجموعة التي تقوم بعملية التعليم 

خضــع لتعريــئ محــدد وأن تعــدد مفاايمهــا أمــر طبيعــي أمــام اــما كلــ  تبــدو التربيــة وكأنهــا ال ت

يتناسـل مـع مكانهـا وسـط الظـروئ والعوامـل المتغيـرة وأننـا ينبغـي أن نسـلم بهـمب المفـاايم مادامــت 
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التربيــة قضــية عامــة تعــغل كــل فــرد وليســت مســألة فنيــة عــأنها عــأن مســائل العلــم ارخــرى التــي 

 .يختص بها المتخصصون من العلما  والفنيين 

دو أن مــرد اــما االخــتالئ اــو عــدم النظــر الــي التربيــة نظــرة عــاملة  واالقتصــار فــي ملــ  ويبــ

 : علي نظرة جزئية ، ومن مل  

النظــر اليهــا مــن خــالل تأثراــا بــالظروئ االجتماعيــة والسياســية فــي اختالفهــا بعوامــل الزمــان  -

 .والمكان فقط 

 .النظر اليها من خالل التعليم المدرسي فقط  -

 .ليها من خالل نو  مادة التعليم النظر ا -

 .النظر اليها من خالل التخصصات المختلفة  -

فاالختالئ حول مفهوم التربية قد يأتي نتيجة المعاني المختلفة التي تعطيها لها مختلـئ ارمـم  -1

والجماعات فإنهـا مـن المعـاني فـي البيئـات الريفيـة غيـر مـا لهـا فـي المنـاطق الصـناعية وقـد يكـون 

طـأ أن تفسـر معنــا التربيـة فـي الـبالد الناميــة مثلمـا تفسـر بـ  معنــا التربيـة فـي أمـة بلغــت مـن الخ

مرحلة متقدمة من الحياة ثـم انـ  حتـا فـي حالـة الـبالد التـي يجمـع بينهـا كثيـر مـن أوجـ  العـب  قـد 

بـل  تختلئ فيما بينها اختالفا كبيرا في مجال التربية سوا  من ناحية الفكـرة أو الممارسـة والتطبيـق

وأكثر من مل  فقد تختلئ اةرا  حول معنا التربية في داخل البلد الواحد ومرد ملـ  الـي اخـتالئ 

المواقـع والمواقــئ التــي ينظـر منهــا النــاخ الـي التربيــة فقــد تختلـئ نظــرة النــاخ اليهـا فــي المنــاطق 

 .الفقيرة عن نظرة الناخ اليها في المناطق الغنية واكما 

ئ نتيجـة النظــر اليهـا مـن زاويــة التعلـيم المدرسـي فقــد نجـد مـن ي كــد أن قـد يـأتي اــما االخـتال -4

التربية تقتصر علي أماكن الدراسة باعتباراا ارماكن التي تخصصت في فن التعليم والتـي تهـدئ 
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الــي احــدا  تغيــرات مرســومة وواضــحة فــي ســلو  الناعــئين والعــبال وعلــي أســاخ أن غيراــا مــن 

 ظائئ ارخرى ما يبتعد بها عن أية مسئولية تربوية ارماكن والمنظمات لها من الو 

انا  من يمال الي أن التربية ال تعمل مراحل الدراسـة المقصـودة فـي المدرسـة وفـي الجامعـة -3

فحسل بل تمتد الي أبعد من مل  فتعمل حتا الم ثرات غير المباعرة والعوامـل العارضـة فالتربيـة 

نع  غيرنـا مـن أجلنـا بقصـد االقتـرال مـن الكمـال فـي ال تعمل كل ما نصنع  رنفسـنا وكـل مـا يصـ

طبيعتنــا البعــرية فحســل بــل ان قــوى التربيــة تمتــد الــي أبعــد مــن ملــ  فهــي بأوســع معانيهــا تعــمل 

أيضـا اةثـار غيـر المباعـرة فــي خلـق الفـرد وسـلوك  وملكاتـ  وقــد تحـد  اـمب اةثـار نتيجـة لعوامــل 

اــو العــأن فــي القــوانين والــنظم الحكوميــة والفنــون لــيخ مــن أاــدافها المباعــرة احــدا  اةثــار كمــا 

الصناعية وأساليل الحياة االجتماعية بل وحتا الحقائق الطبيعية نفسها ال تخضع ل دارة البعرية 

 .كالجو والتربة والموقع 

ــيم ومحتــواب  -2 .      وقــد يظهــر االخــتالئ حــول مفهــوم التربيــة نتيجــة عــدم االتفــاق حــول مــادة التعل

اـما االخـتالئ بـين المفكــرين والفالسـفة منـم وقـت طويـل ومــن ملـ  مـا نجـدب فـي احــدى وقـد ظهـر 

ينبغــــي أال تغيـــل عــــن أمااننــــا طبيعـــة التربيــــة أو الوســــائل " مالحظـــات أرســــطو نفســـ  ام يقــــول 

الصــالحة لتحقيقهــا ويعــهد الوقــت الــمي نعــي  فيــ  خالفــا فعليــا حــول اــما الموضــو  فالنــاخ غيــر 

التي ينبغـي أن يتعلمهـا الصـغار وال يتفقـون علـي الغايـة المنعـودة مـن مجمعين علي الموضوعات 

 .تعليمها 

وقـد ظهـر االخـتالئ حـول مفهــوم التربيـة أيضـا علـي ضــو  اخـتالئ المـداخل لدراسـتها فنظــرا  -1

راميتها في استمرار المجتمع وتطوير ثقافت  وتكوين اتجااات  انها كانـت موضـع ااتمـام كـل مـن 

تمــع  والثقافــة وفــي طبيعــة ارفــراد ودوراــم فيــ  فتعــددت مفاايمهــا واختلفــت بحــ  فــي عــ ون المج

باختالئ المدخل الي تفسير المجتمع والثقافة وطبيعـة ارفـراد فعرفهـا عـالم البيولـوجي بأنهـا عمليـة 
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مال مة من جانل الفرد للبيئة التي يعي  فيها ونظرا الي الفرد فيها مـن زاويـة تطـورب الطبيعـي فـي 

ورب ونمــوب وأصــبحت فــي نظــر عــالم الــنفخ مرادفــة لعمليــة الــتعلم بصــرئ النظــر عــن مراحــل تطــ

ظروئ الزمان  والمكان التي يعي  فيها الفرد والتي تعكل سلوك  واتجااات  ونظر اليهـا أصـحال 

االتجاب المحافظ  ممن ااتموا بالثقافة والترا  الثقافي من حي  كونها وسيلة الثقافـة فـي المحافظـة 

قلهــا مــن جيــل الــي جيــل بينمــا نظــر اليهــا أصــحال االتجــاب التقــدمي المتطــرئ مــن زاويــة عليهـا ون

 .الفرد فاعتبرواا العملية التي يعبر فيها الفرد عن مات  بميولها ورغباتها 

  -: ماهية التربية  * 

 التربية كموضو  يجل أن تعطي أامية كبيرة فعن طريقها تتم عملية الحياة بانسجام    

 . ع المجتمع وعن طريق التربية أيضا ترقا ارمم وتتقدم وتوافق م

ومنم عرئ التاريو والفالسفة يبحثون عن أفضل السبل للحياة اإلنسانية الجيدة علـي اـمب 

ارر  ومــن ثــم يهــدفون الــي تحقيــق بقــائهم وبقــا  نظمهــم وقــيمهم ومبــادئهم وقــوانينهم وعـــرائعهم 

يلهم في غـرخ كـل اـمب المبـادت والمعتقـدات وارفكـار واستمرار أفكارام ومنتجات عقولهم وكان سب

وزرعهــا فـــي عقــول ارجيـــال واســتمراريتها  اـــو العمليــة التربويـــة العمليــة التـــي تنقــل اـــما المبـــادت 

وارفكار الي ارجيال ولم يكن اما النقل ععوائيا  في أي يوم من اريام بـل كـان وال يـزال وسـيبقا 

ل الالحقة بنظام وبخطط تابعـة يرضـا عنهـا اـ ال  كمـا يرضـا منظما مرسوما مقننا  ينقل لألجيا

عنها المجتمع بما في  من نظم وقيم وأنظمة حكم كما لم تكن امب العملية جامدة بل كانت متطورة 

واي عملية عالمية  ال تقتصر علي فئة دون أخـرى أو نـو  مـن البعـر دون  خـر ، متغيرة متدرجة

  فــي حياتــ  اليوميــة وممارســات  الحياتيــة انهــا تعــد اإلنســان واــي عمليــة تعــد اإلنســان بمــا يناســب.

المفكر اإلنسان الـمي يبنـي اليـوم ليسـكن غـدا وينمـو بعـد غـد ويخلـئ تراثـا قيمـا لألجيـال علـي مـر 

السـنين انهــا تعــد اإلنســان القابــل للتكيــئ المتفــتح للتطــور واالزداــار انهــا عمليــة بنــا  البعــر واــي 
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تحكم بهــا كمــا يبنــي المهنــدخ عمــارة عــامخة أو المصــانع صــناعة عمليــة لــيخ ســهلة وال يمكــن الــ

 .قوية انها عملية انسانية تعني باإلنسان 

ن امب العمليـة قديمـة قـدم المخلوقـات علـي وجـ  اـمب ارر  واـي مسـتمرة اسـتمرار الحيـاة علـي  وا 

تمـــام وجـــ  اـــمب البســـيطة وســـتبقا مـــع بقـــا  اإلنســـان كانـــت العمليـــة التربويـــة وال تـــزال مجـــال اا

المجتمعــات المتطـــورة  والتقدميـــة  وقـــد أولـــت الــدول المعاصـــرة والحضـــارية عنايـــة خاصـــة للتربيـــة 

وخصصــت لهــا المــال والجهــد وأعــدت لهــا الخبــرا  والمتخصصــين لمــا لهــا مــن أاميــة فــي صــنع 

 .اإلنسان المتطور في المجتمعات العصرية 

مـن الخبــرات والســلوكيات  تتراكمــا ولـم تكــن العمليـة التربويــة يـوم أو ســاعة ولكنهـا عبــارة عـن

ـــة التربويـــة عـــرئ الفـــرد الحقـــائق  ـــزمن فبواســـطة العملي ـــي مـــر ال التـــي رضـــيت عنهـــا العـــعول عل

الموجودة في العالم وتعلم المهارات التـي تفيـدب فـي الحيـاة وبواسـطتها  نمـت قدراتـ  وتعـعبت ميولـ  

عــدة ولكــن كــل معــرئ لهــا ال  وحققــت رغباتــ  ولهــما جــا ت التربيــة بمفــاايم كثيــرة وفســرت بمعــان

يعدو أن يخرجها من نطاق الفائدة والتكيئ مع الحياة المحيطة في الوقت المحدد والمكـان المعـين 

. 

ان العملية التربوية ليست حكرا علي أحد وال اي مهمة انسان دون  خر كما أن  عملية عامـة 

البائع أو أي مخلوق قد تأال لـمل   قد يقوم بها ارل أو ارم أو المدرخ أو المدرسة أو السائق أو

مخلوق عرئ قيم مجتمع  وتقاليدب عرئ عادات  وقيم  ونظم  عرئ مـا اـو صـالح وغيـر : أي : 

صالح عـرئ مـا لـ  ومـا عليـ  فرجـل الـدين مربـا  والمـدرخ مربـي وارل مربـي والقائـد مربـي ورن 

مــع البيئــة المحيطــة ســوا  كانــت  العمليــة التربويــة عمليــة تكيفيــة  عمليــة تكيــئ مــع الحيــاة والتــأقلم

البيئة الطبيعية أو االجتماعية أو الثقافية أو االقتصـادية  فهـي عمليـة قديمـة قـدم اـمب الحيـاة فمنـم 

وجــد اإلنســان واــو يــدرل أبنــا ب علــي العــي  فــي البيئــة والتغلــل علــي صــعال الحيــاة وتلــ  اــي 
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لقـد بـدأ اإلنسـان الحيـاة . لتالي اسـتمراريت  العملية التعليمية التي يحافظ بها اإلنسان علي بقائ  وبا

منفردا وتزاوج وصار ل  عائلة وكبرت العائلة فأصـبحت ععـيرة وتجمعـت الععـائر وتكونـت القبيلـة 

واتحــدت القبائــل فتكونــت الدولــة وصـــار البــد لهــما التــرا  مـــن ديمومــة وكانــت ديمومتــ  بالعمليـــة 

وتطورب وتبقيـ  علـي الـدوام واتسـعت معـاني العمليـة التربوية التي تنقل الترا  وتحافظ علي  وتنمي  

ـــاختالئ ارمـــم وتنوعـــت بتنـــو  ارنظمـــة وتعـــددت بتعـــدد  التربويـــة باتســـا  المجتمعـــات واختلفـــت ب

فئة واحـدة دون ارخـرى وال  صالمفكرين لهما صارت مدلوالت التربية مختلفة وعاملة وعامة ال تخ

دون زمان بل اي عملية استمرارية غير محدودة  تقتصر علي أمة دون غيراا وال اي وليدة زمان

 .بزمان أو مكان أو ععل دون ععل 

العمليــة التربويــة ام عمليــة اامــة لبنــي البعــر وأاميتهــا تكمــن فــي كونهــا الطريــق المــنظم لنقــل 

 .الترا  استمرار بقائ  لكل ارمم 

بالتـالي عـجرة باسـقة ان جمور التربية قديمة وفروعها مستحدثة وثماراـا تقدميـة مسـتمرة  واـي 

 ..الطول جموراا في أعماق ارر  وفروعها في أعالي السما  

  -: أهــداف التـربـيـة  * 

ان التربيــة عمليــة فرديــة اجتماعيــة تتعامــل مــع فــرد فــي مجتمــع تنقــل اليــ  معــارئ ومهــارات 

تطـويرب ومعتقدات ولغة الجماعة من جيل الي جيـل واإلنسـان اـو موضـو  التربيـة تعنـي بسـلوك  و 

ولكـن لـيخ بمعـزل عـن الجماعـة رن الـمات اإلنســانية ال تتكـون اال فـي مجتمـع انسـاني وبقـدر مــا 

يتـوافر للتربيــة مــن وضــوف وعمــق فــي المفــاايم وارســخ التــي تســتند اليهــا تكــون قوتهــا وفعلهــا فــي 

متعـددة حياة ارمم والعـعول وفـي اتجااـات ارفـراد وفـي العالقـات المختلفـة وفـي مجـاالت العمـل ال

ونظرا لهمب ارامية للتربية باعتباراا مسألة حيوية الزمة وضرورة اجتماعية فلقد زاد ااتمام النـاخ 

بهــا واعــتدت الحاجــة الــي دراســتها والتعــرئ علــي أبعاداــا ومــن ثــم كــان ضــروريا بالنســبة لــدارخ 
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هــا المختلفــة التربيــة وممارســها فــي المســتقبل أن يتعــرئ علــي طبيعــة اــمب العمليــة ماايتهــا وجوانب

 .وضرورتها 

يمكن القول أن ادئ التربية ارساسي او أنسنة اإلنسان أي جعل  مخلوقـا انسـانيا يعـي  فـي 

 .وأفكار خاصة ب   رمجتمع ضمن اطار اجتماعي يحتوي علي تقاليد ونظم وقيم ومعايي

 والعمليــة التربويــة تكســل الفــرد حضــارة الماضــي وتمكنــ  مــن المعــاركة فــي ممارســة حضــارة

ضافة واخترا  وتقدم حضارة المستقبل   الحاضر وتهيئة للتطوير وا 

انهــا عمليــة تســهم وتعــار  وتــدفع عجلــة الــزمن للبقــا  انهــا تحصــيل فــرد فــي تــرا  الجماعــة 

 .وترا  جماعة ينتقل بواسطة فرد 

   فالتربيــــة وســـــيلة واـــــدئ طريقـــــة وغايــــة تبـــــدأ مـــــع بـــــدأ الحيــــاة وال تنتهـــــي رغـــــم نهايـــــة حيـــــاة            

ارفراد رنها اجتماعيـة تخـص المجتمـع كمـا تخـص كـل فـرد فيـ  اـي رايـة تسـلمها الجيـل الحاضـر 

من الجيل الماضي وسيسلمها الجيل الحالي الي ارجيال القادمة اي عملية اجتماعيـة رغـم كونهـا 

 .من العلوم التطبيقية فهي جهد اجتماعي يمارخ في المجتمع ويطبق علي مر ارجيال  

ـــدة  ان وظيفـــة التربيـــة تكـــون أساســـا فـــي نقـــل التـــرا  مـــن جيـــل وفـــي اكتســـال الخبـــرات المتزاي

كأســاخ للنمــو وتعــديل الــنظم االجتماعيــة المختلفــة وتطويراــا كمــا تعمــل التربيــة علــي تزويــد أفــراد 

 .المجتمع بالمواقئ التي تنمي التفكير لديهم 

 .ارفراد وتجديداا والتربية اي م سسة الثقافة التي عن طريقها يمكن تغيير عقول

 

  -: أسس التربية  * 

ان اعتبــار التفاعــل بــين القــوى االجتماعيــة حقيقــة المجتمــع والثقافــة نتــاج اــما التفاعــل يعنــي 

ارتكــاز كـــل منهمــا علـــي حقيقــة أخـــرى اـــي وجــود قـــوة يملكهــا ارفـــراد بحكــم وجـــودام االجتمـــاعي 
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اإلفـادة مـن اـما النتـاج بعـد تمـثلهم لـ   والثقافي تحقق لهم استمرار اما التفاعـل وتضـمن لهـم كـمل 

 .واستيعابهم لعناصرب في دفع أسبال حياتهم الثقافية واالجتماعية 

 :وامب القوة اي التربية التي ان دلت علي عي  فإنها تدل علا 

 .للتغير والتعكل يعلي استعداد الفرد الالمتناا. أوال 

فـي أســلول حياتـ  وأسـاليل حيـاة مجتمعــ   علـي قدرتـ  فــي أن يغيـر اـو نفسـ  بمــا تغيـر بـ :ثانيـا 

 .وأنماط ثقافت   

علــي تعــخيص المحــيط الثقــافي الــمي ينتمــي اليــ  وتبــين مــا فيــ  مــن عناصــر قــوة وضــعئ : ثالثــا

 والتمييز بينها وتوجيهها وصوال الي مستوى أفضل لهما المحيط بمستويات  المختلفة المتعددة 

النهو  بمستوى عمليات التفاعل واالتصال بينـ  وبـين علي مدى ما يبمل  من ايجابية في :رابعا 

اةخــرين فــي الــدوائر االجتماعيــة المختلفــة التــي يمــارخ فيهــا أدوارب باعتبــارب عضــوا فــي جماعــات 

واــمب القــوة بهــما المعنــا ال توجــد بــدايتها وال تســتمر مــن تلقــا  نفســها ام .مختلفــة ينظمهــا مجتمعــ  

نسـانية وبفعـل نعــاطهم وممارسـتهم رسـاليل العمـل والتفكيــر توجـد بوجـود ارفـراد فــي جماعـاتهم اإل

في سياق عمليات التفاعل المتصلة التي يعيعون فيها وبواسـطتها ام أن فعـل التربيـة بهـما المعنـا 

الثقافي العام ال تنفرد ب  م سسة واحدة من م سسات المجتمع مل  أن عمليـة التنعـئة االجتماعيـة 

تبر التربيـة قرينـة لهـا ال تقتصـر علـي م سسـة بعينهـا أو علـي موقـئ والتطبيع االجتماعي التي تع

واحد من مواقئ الحياة بل انها عملية موصولة تعار  فيها جميع الدوائر االجتماعيـة التـي تتمثـل 

ـــزمال  والمدرســـة والهيئـــات  فـــي وســـائط الثقافـــة كارســـرة والمســـجد أو الكنيســـة وجماعـــة الرفـــاق وال

يستحدث  أفراد المجتمـع مـن وسـائل اتصـال وتجمـع كارنديـة والتنظيمـات  والروابط االجتماعية وما

ومن انا تبرز لنا بع  . االقتصادية والسياسية والصحافة واإلماعة والسينما والمسرف والتليفزيون 

 . ارسخ التي البد من الوعي بها واعتباراا اطارا تعمل في  التربية 
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فيـة تعـتق ضـرورتها مـن ضـرورة الوجـود االجتمـاعي لألفـراد ان التربيـة عمليـة اجتماعيـة ثقا – أوال

 .  ومن كونهم حملة الثقافة 

ـــا ـــة التنعـــئة    - ثاني ان الثقافـــة بكـــل وســـائطها تعتبـــر الوعـــا  التربـــوي العـــام حيـــ  تحـــد  عملي

االجتماعيـة لألفـراد بمـا تـ دي اليـ  مـن اكتسـابهم أنمـاط سـلوكية تحـدد عالقـاتهم وتعبـر عـن نفسـها 

 .مون ب   من أدوار اجتماعية فيما يقو 

ان المدرسة واي الم سسة التربوية المتخصصة تعتبر واحدة مـن بـين م سسـات اجتماعيـة – ثالثا

مختلفــة ال بــد مــن التنســيق بينهــا لتوجيــ  م ثراتهــا وتحويلهــا الــي مــ ثرات تربويــة فــي حيــاة ارفــراد 

 . يتوافر فيها الوعي والهادفية والتخطيط 

ربيــة فــي عمليــات التغيـر مســئولية معــتركة بــين المدرسـة وغيراــا مــن الم سســات ان دور الت-رابعـا

االجتماعية حتا تقوم التربية بالفعل بهما الدور واو تيسير التغير ودفع  والمزيد من  في  ن واحـد 

. 

 : ركــائـز التـربـيـة  * 

ها مجتمعــ  ان التربيــة تــدور حــول اإلنســان  وحــول مكانــ  مــن الحضــارة التــي يعيعــها ويصــنع

 :واما يعطي للتربية ركائز تستمد منها وظائفها وأادافها 

الرصــيد الثقــافي  يعتبــر مصــدرا أساســيا للتربيــة تســتمد منــ  مادتهــا وبعــ  تصــوراتها ومقاييســها -

ومن انا فإن عمليـات االسـتيعال والحفـظ واالسـترجا  تعتبـر مـن العمليـات التعليميـة الهامـة رنهـا 

ب القدرات التـي ميزتـ  عـن غيـرب مـن الكائنـات الحيـة والتـي مكنتـ  مـن صـنع تنمي عند اإلنسان ام

 .التاريو والثقافة والمحافظة عليهما وتطوراما واالستمرار بهما وعن طريقها 

والحاضر المي يعيع  اإلنسـان يعتبـر مصـدرا ثانيـا ، تسـتمد منـ  التربيـة أيضـا أاـدافها ومادتهـا  -

وقضـاياب وتحدياتـ  اـي التـي تعـكل التربيـة وتكـون المطالـل  فمعـكالت اـما الحاضـر. ومقاييسـها 
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الملقــاة عليهـــا واإلنســان ال يســـتطيع أن يواكــل كـــل اـــما اال بالنقــد والتحليـــل واالســتقرا  ومـــن انـــا 

يصـبح التفكيـر عمليـة أساسـية للتربيــة مـن أجـل تحقيـق وظيفتهــا والتفكيـر انـا يعنـي ادرا  العالقــة 

والمسـتقبل الـمي .وبين الماضي المي يعتبر سببا لـ   –وتحديات  بين الحاضر بمعكالت  وقضاياب 

ـــ  التربيـــة توجيهاتهـــا وأاـــدافها  ـــع اليـــ  اإلنســـان فـــي مجتمعـــ  يعتبـــر مصـــدرا ثالثـــا تســـتمد من يتطل

وتصــوراتها فــإما كـــان الماضــي يغـــمي الحاضــر فـــإن الحاضــر البـــد أنــ  يغـــمي المســتقبل  بـــل أن 

ر واكــما والتربيــة بطبيعتهــا عمليــة مســتقبلية كمــا أنهــا تصــوراتنا عــن اــما المســتقبل تغــمي الحاضــ

عملية ثقافية اجتماعية ومن انـا فـإن تنميـة التصـور والتخيـل  والقـدرة علـي الخلـق واإلبـدا  تعتبـر 

 .من وظائئ التربية رن كل امب القدرات اي سبيل اإلنسان الي صنع مستقبل  والتنب  ب  

  -: ضرورة التربية  * 

ضـرورية ل نسـان الفـرد كمـا اــي ضـرورية للجماعـة ولكـل الكائنـات الحيـة فكــل التربيـة عمليـة 

الكائنــات الحيــة تســعا الــي تخليــد جنســها وملــ  بالتناســل ومــن ثــم االحتفــاظ بالنســل وحمايتــ  أمــا 

اإلنســان فتربيتــ  تــتم عــن طريــق تــدريل الصــغار علــي طــرق المعيعــة أو العــي  المناســل لكــي 

هم ولكــن لــيخ مــن الســهولة بمــا كــان المحافظــة علــي اــدئ الحيــاة يتمكنــوا مــن الحفــاظ علــي أنفســ

بدون توجي  ونصح ممن ام أكثر خبرة وأكبر سنا فالطفل كما يرى بع  علما  الـنفخ يولـد واـو 

مزود بالقدرة علي سلو  خاص أو علي نو  من السلو  ثم تأتي حاجت  للتكيئ مع المجتمع وانا 

حاجات مل  المجتمع ليستطيع العي  في  وانا تأتي ضرورة يحتاج لمن يأخم بيدب ويرعدب لمعرفة 

البيئـة الطبيعيـة والبيئـة االجتماعيـة معـا رن لهمـا أكبـر ارثـر علـي ) التكيئ مـع البيئـة مـن حولـ  

ـــاة الفـــرد وال يمكـــن الفـــرار منهمـــا أو التهـــرل مـــن مطالباتهمـــا وبمـــا أن لكـــل مجتمـــع متطلباتـــ   حي

ي أن يخضــعوا لتلــ  المتطلبــات اما مــا أرادوا العــي  فــي ملــ  الخاصــة فيجــل علــي ارفــراد بالتــال

المجتمــع وقــد عرفنــا أن التربيــة عمليــة مســتمرة دائمــة بــل عمليــة نمــو دائــم ل نســان فهــي بالتــالي 
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عمليــة تحتــاج الــي وقــت طويــل رن اإلنســان اــو الكــائن الحــي الوحيــد الــمي يتمتــع بمراحــل نمــو 

مليـة التربيـة تسـتمر فتـرة طويلـة فهـي بالتـالي تتـأثر كثيـرا طويلة وبطيئة في نفخ الوقت وبما أن ع

بالخبرات الفردية وكلما ارتقا اإلنسان وكلما تقدمت وسائل الحضارة لدية كلما احتاج للتربية ومل  

الحتياج  لعملية التكيئ مع البيئة الجديدة لهما فحاجتنا للتربية تزداد يوما بعد يوم والتربيـة عمليـة 

وائية فهــي عمليـــة اادفــة لهـــا أاــدائ ونظـــم وقواعــد ولكنهـــا تختلــئ بـــاختالئ واعيــة وليســت ععـــ

المجتمعـات علـي أن ضــرورة التربيـة ل نسـان تتضــح فـي ارمـور التاليــة التربيـة ضـرورية ل نســان 

للمحافظة علي جنس  وتقدم  ومل  لتوجي  غرائز اإلنسان من عواطئ وميول لكي تخدم المجتمع 

 .للحياة ارفضل 

ن طـول مـدة الطفولــة تسـاعد اإلنســان الترب-1 يـة ضـرورية لتقــدم بنـي البعـر ورقــيهم رقيـا مســتمرا وا 

 .علي التربي والترقي 

التربيـة ضــرورية لكــي يواجــ  بهـا اإلنســان متطلبــات الحيــاة ومــا يحـد  مــن تنــافخ بــين ارفــراد  -4

 .ومل  من أجل العي  عيعة سعيدة في مجتمع  

ضــرورية للفــرد فهنــا  تنــافخ لألمــم كمــا اــو قــائم بــين ارفــراد التربيــة ضــرورية لألمــة كمــا اــي -3

فكل أمة تريد ارخم بأسبال الرقي والتقدم حتا تساير ركل الحضارة وتنافخ غيراا من ارمـم فـي 

مختلـئ الميــادين ثــم ان ضــرورة التربيــة لألفــراد تضــاايها ضــرورتها للمجتمعــات فهــي امن ضــرورة 

 .جهة أخرى  فردية من جهة وضرورة اجتماعية من

 أهميـة التـربيـة * 

ان بقا  المجتمع ال يعتمد فقط علي نقل نمط الحياة عن : التربية وسيلة اتصال وتنمية لألفراد -1

طريق اتصال الكبار بالصغار أيا كان نو  اما االتصال ولكن بقـا  المجتمـع يـتم باالتصـال الـمي 
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حصـول علـي االسـتجابات المتوقعـة مـن أفـراد ي كد المعاركة في المفـاايم والتعـاب  فـي المعـاعر لل

 .المجتمع في المواقئ 

وبهما المعنا تحتل : التربية تعمل علي استمرار ثقافة المجتمع وتجديداا ونقل الترا  الثقافي -4 

التربية مكانها البارز في ثقافـة المجتمـع فهـي السـبيل مهمـا كانـت صـورتها ومنظماتهـا الـي تعـكيل 

تمرار بـين ارجيـال المختلفـة وفـي حيـاة المجتمـع بصـفة عامـة فالبـد لكـل جيـل ارفراد وتحقيق االس

أن يــدر  الــي أيــن وصــل أســالف  حتــا يبــدأ ســيرب مــن حيــ  قطعــت علــيهم  جــالهم المســير تنتقــل 

 .  وتستمر عن طريق التفاعل والتنعئة والتربية 

للتربيــة تتحقــق مــن اــما وانــا  وظــائئ اجتماعيــة أخــرى كثيــرة : تكــون االتجااــات الســلوكية -3

خالل عمل البيئة االجتماعية مل  أن الطريقة الوحيدة التي يسيطر بها الكبار علي تربية الصغار 

 انما تحد  بالسيطرة علي البيئة التي يعملون فيها ويفكرون ويععرون 

ـــة        ان ارثـــر التربـــوي للبيئـــة االجتماعيـــة يـــنعكخ فـــي تكـــون عخصـــية الفـــرد واتجاااتـــ  العقلي

ن البيئة تتطلل مـن ارفـراد اسـتجابات معينـة فـي مواقـئ ا لعاطفية  وفي تحديد أنماط  السلوكية وا 

معينة فالوسط الخـاص الـمي يعـي  فيـ  الفـرد يقـودب لر يـة أعـيا  أكثـر مـن غيراـا والتخـام أسـلول 

معين في العمل بنجاف مع اةخرين واكما يكتسل الفرد من اما الوسط اتجااـا سـلوكيا يظهـر فـي 

 .   نعاط  وتفاعل  مع أال بيئت  

وتتكون االتجااات السلوكية في البيئة بواسطة تعكيل العادات الدافعة للطفل وتثبيتها وبتعـديل    

 . دوافع  ارصلية علي تعديل مبدأ اللمة وارلم 

 .ة البيئيدور البيئة في تزويد الفرد بالمواقف والمثيرات التي يستجيب لها وفق نمط االستجابة -2

تكــون البيئــة عمليــة تعلــم رنمــاط ســلوكية موجــودة فــي البيئــة لوجــود مثيراتهــا كمــا أن ارنمــاط -1

 .تختلئ من بيئة رخرى تبعا الختالئ المثيرات واختالئ االستجابات المترتبة عليها 
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و تهيئ التربية الوسائل المختلفـة لتحقيـق امكانيـات النمـ: تحقيق النمو العامل واكتسال الخبرة -6

والبيئة اي الوسط التربوي لـمل  فالطفـل يعتمـد علـي الكبـار فـي  اللطفل عقليا واجتماعيا وجسما ني

اكساب  الخبرة الالزمة لتكيف  وتفاعل  مع اةخـرين وتكتسـل اـمب الخبـرة بتكـوين العـادات اإليجابيـة 

 . التي يسيطر بها الطفل علي بيئت  ويستخدمها في تحقيق أاداف  

ـــتعلم اللغـــة :  اكتســـال اللغـــة-2 ـــيم اللغـــة وتحصـــيل المعرفـــة فالطفـــل ي ـــة فـــي تعل يتضـــح أثـــر البيئ

وأسـاليل الكـالم ممــن يخـتلط بهــم فـي مراحــل نمـوب ارولــا وتكـون اللغــة والمعرفـة عندئــم فـي أبســط 

صوراما فالطفل عند سماع  للصـوت فإنـ  غالبـا مـا يسـمع  مصـاحبا أو مرتبطـا بعـي  محسـوخ 

وللتربيــة فــي عالمنــا المعاصــر المكانــة ارولــا فــي : الديموقراطيــة التربيــة تعمــل علــي تحقيــق -9

تحقيق  مال الععول في حياة تسـتند الـي الحريـة والعدالـة وحكـم القـانون فهـمب المفـاايم ومـا يـرتبط 

ــالتعليم والممارســة والتطبيــق ولهــما طالــل  نمــا يكتســبونها ب بهــا مــن ممارســات ال تولــد مــع ارفــراد وا 

ــــة المحــــ ــــأ فيــــ  الناعــــئون رســــاليل الحيــــاة أصــــحال التربي ــــا يتهي ــــأن تكــــون المدرســــة مكان دثون ب

الديموقراطيــة فيفهمـــون مبـــادت اــمب الحيـــاة ويمارســـونها فـــي خبــرات تربويـــة منظمـــة فالديموقراطيـــة 

نمــا اــي قـيم وعالقــات وأســاليل تفكيــر  تسـتمر مــن تلقــا  نفسـها وال تســتقيم بــإطالق حريــة ارفـراد وا 

رد بمقتضـااا بــين حريتـ  ومســئوليت  وبـين حقــ  فـي النمــو وواجبـة نحــو وقواعـد وضــوابط يجمـع الفــ

الجماعة وبين التفكير وكل اما يتطلل نوعا من التربية يمكن  من ممارسة الحرية علي أساخ من 

 .       العلم ويتيح الفرصة أمام كل الناخ مع الكعئ عن االمتياز والتفوق بينهم واكما 

ملـ   رن انتعـار المعرفـة وميـو  العلـم ينحـو : لفوارق بين الطبقات التربية تعمل علي تمويل ا-9

الي اضعائ الميزات الصناعية التي تفرق بين الناخ ويدعو الي حسن التفاام والتعاون بـين اـمب 

الطبقات وبمل  تكـون التربيـة اـي الدعامـة ارساسـية فـي تحقيـق أي تحـول اجتمـاعي  يهـدئ الـي 

وجعـل االمتيـاز فـي المهـارة والعمـل ال الثـروة أو النسـل أو ارصـل اـو امابة الفوارق بين الطبقـات 
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ومـن انـا ارتبطـت التربيـة فـي عالمنـا المعاصـر بالفلسـفات االجتماعيـة .أساخ الحكم علـي ارفـراد 

حيــ  أن أيــة فلســفة ال يمكــن أن تتحقــق بالقــانون وحــدب أو بــإجرا ات وتنظيمــات اداريــة دون أن 

ر عنــ  ارفــراد فــي تفــاعالتهم وعالقــاتهم وفــي داخــل أنظمــتهم ودوائــر تســتند الــي فكــرة وســلو  يعبــ

 .نعاطهم 

لقد عرفنا أن للبيئة تأثيراا الالععوري فـي اكتسـال : اكتسال القيم الخلقية والجمالية وتموقها -10

عادات اللغـة وأسـاليل الكـالم مـن خـالل نعـاط الصـغار وتفـاعلهم مـع الكبـار كمـا أن اـما التفاعـل 

 . ب العميقة في اكتسابهم  القيم واالتجااات والعادات الخلقية يتر  أثار 

تعتبــر التربيــة دائمـا عــامال مــن عوامــل التطــور دافعــا الــي : تحقـق التطــور وتعــكل المســتقبل -10

والتربية اي تعكل الفرد والثقافة وتقوم بدوراا في المجاالت السياسة واالقتصـادية .التبديل والتقديم 

بالمســتقبل وتــ ثر فيــ  بــل يمكـن القــول أنهــا صــانعة المســتقبل فارطفــال الــمين  واالجتماعيـة تــرتبط

يولدون اليوم سـيعلمون فـي المجتمـع بعـد عقـدين مـن الزمـان فـإن كـان المجتمـع د تغيـر الـي درجـة 

ن كـان التغييــر الحاصــل يقــع بســرعة متزايــدة  كبيـرة خــالل الســنوات الععــر الماضــية وحتــا اةن وا 

نيت  وأفكارب وأحداث  في بدايـة ارلفيـة الثالثـة البـد أن تختلـئ اختالفـا جواريـا فإن عكل المجتمع وب

عنها اةن ومعنا اما أن المدارخ تعد أطفال اليوم لمجتمـع يختلـئ تمامـا عـن المجتمـع الحاضـر 

وتصنع المجتمع بصناعة اتجااات ارطفال والعبال وتكون قيمهم وتعكيل أفكارام وبالتالي فإنها 

ل الثقافة ونوعية الحياة فالتعليم بطبيعتـ  وبـدورب فـي الثقافـة يعتبـر فـي جـوارب مسـتقبلي تقرر مستقب

ومهما اختلفت اةرا  أو الفلسفات حول طبيعة اإلنسان الـمي اـو موضـو  التربيـة فـإن أثـر التعلـيم 

يتضمن المستقبل دائما مهمـا كانـت صـورة اـما المسـتقبل ونوعيتـ  فهـو الـي أحسـن وأفضـل مـا دام 

عليم يهدئ الي ارحسن واررقا واو ينحو الي الجمود والثبات ما دام التعليم تتحكم في  التقاليد الت

فالعالقــة عضــوية متبادلــة بــين التعلــيم والمســتقبل أي أن التعلــيم بلغــة البحــ  . والعمليــات اةليــة 
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ي وعـي العلمي عامل مستقل وعامل تابع فـي نفـخ الوقـت ولهـما تظهـر الفـروق بـين تعلـيم يقـوم عـ

بأامية المستقبل وبنوعيت  وتعليم يدور حول نفس  دون وضوف فكـري بعـأن دورب فـي تقريـر سـلو  

ــيم مــن  ارفــراد  وحيــاة المجتمــع فــالتعليم للمســتقبل يعنــي ضــرورة وجــود فلســفة واضــحة تحــر  التعل

نــي داخلــ  كمــا تحــر  العالقــات بينــ  وبــين قطاعــات العمــل المختلفــة ثــم أن وجــود اــمب الفلســفة يع

ضــرورة ارخــم بــالتخطيط واــو الــمي يــنظم حركــة التعلــيم ويــدفعها الــي ارمــام ليــ ثر فــي المســتقبل 

ويعـكل  وعلــي اـما النحــو يحتـل التعلــيم مكانـة اامــة فـي ااتمــام عالمنـا المعاصــر بعـد أن صــارت 

المســتقبلية بعــدا مــن اربعــاد الهامــة فــي نظــر المجتمعــات وبعــد أن ماعــت ارســاليل العمليــة فــي 

 راسة المستقبل والتحكم في  وبعد أن اتضحت العالقة بين التعليم والتقدم د
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: تأمالت في علوم التربية كيئ نفهمها  : علي خليل أبو العنين و خرون  -1

 . 4002الدار الهندسية ،  –القاارة 

ة ، جامعة ارصول الفلسفية االجتماعية للتربي: السيد عبد القادر عريئ  -4

 . 4001القاارة  ، كلية ريا  ارطفال،  

المناقعة في ارصول الفلسفية للتربية ، : محمد أحمد كريم  ، عبل بدران   -3

 . 1992اإلسكندرية ،  مطابع الجمهورية  ، 

بيروت ، دار  –تربية المجتمعات : التربية وثقافة المجتمع : ابراايم ناصر  -2

 . 1993الفرقان  ، م سسة الرسالة 

محمد الهادي عفيفي ، في أصول التربية ، ارصول الثقافية للتربية ، القاارة  -1

 .1991، مكتبة ارنجلو المصرية 
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 الفصل الثالث
 الـثـقـافــة         

 ( عناصرها  -خصائصها  -مفهومها ) 

  -: مـقـدمـة  * 

لقـد أصــبح موضــو  الثقافــة محـل ااتمــام كثيــر مــن المهتمــين فـي العلــوم اإلنســانية وانــا  مــن 

لـي المعرفـة والعقائـد والفنـون والقـيم والعـادات يرى أن الثقافة اي مل  الكل المركـل الـمي يعـتمل ع

التــي يكتســبها اإلنســان كعضــو فــي المجتمــع وانــا  مــن يــرى أن الثقافــة عبــارة عــن تنظــيم يعــمل 

مظاار رفعال وأفكار ومعاعر يعبر عنها اإلنسان عن طريق الرموز أو اللغة التـي يتعامـل معهـا 

سـان المتـراكم عبـر ارجيـال وانـا  نظـرات أخـرى وبهما المعنا تكـون الثقافـة عبـارة عـن تـاريو اإلن

كثيرة منها من يرى أن الثقافة صفة مكتسبة أو أنها كيان مستقل عـن ارفـراد والجماعـات علـي أن 

تلـ  المفـاايم جميعـا تـدور حـول معنـا واحـد واــو أن الثقافـة كـل مركـل مـن مجموعـة مختلفـة مــن 

فــي الحيــاة التــي اصــطلح أفــراد مجتمــع مــا علــي ألــوان الســلو  وأســلول التفكيــر والتكامــل والتوافــق 

قبولها فأصبحوا يتميزون بها عن غيرام  مـن بـاقي المجتمعـات ويـدخل فـي ملـ  بـالطبع المهـارات 

في صور وأعكال مختلفة أجيـال بعـد أخـرى عـن  اواالتجااات التي يكتسبها أفراد المجتمع وتتناقله

تلــ  الخبـــرات مـــن جيـــل الـــي جيـــل وقـــد طريــق االتصـــال والتفاعـــل االجتمـــاعي وعـــن طريـــق نقـــل 

 .فيها وفق تغير الظروئ وحاجتهم ولكن الجوار يبقا كما او  نكما اي أو يعدلو  ايتناقلونه
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فالثقافـة اــي ملــ  الجـز  مــن البيئــة الــمي قـام اإلنســان بنفســ  علــي صـنع  متمــثال فــي ارفكــار 

طـرق معيعـة ارفـراد وقصصـهم والمثل والمعارئ والمعتقـدات والمهـارات وطـرق التفكيـر والعـادات و 

وألعـــابهم وموضـــوعات الجمـــال وأدواتـــ  عنـــدام ووســـائلهم فـــي اإلنتـــاج والتقـــويم والموســـيقا التـــي 

يعزفونها والنظام ارسري المي يسيرون علي  ووسائل انتقالهم والمعارئ التي تعيع فيهم وغير اما 

المجتمعات ويربط بين مصـالحهم كثير وكثير جدا مما أنعأب اإلنسان ليجمع بين أفراد مجتمع من 

بمعنا  خر اي مجمو  العادات السائدة واللغة والديانات واالختراعات والعلـوم فـي المجتمـع والتـي 

 . يتميز بها مجتمع عن  خر وت دي الي تحقيق وظائئ الحياة االجتماعية 

لطبيعـي أن تتعـدد فالثقافة اي وليـدة البيئـة وثمـرة التفاعـل بـين ارفـراد لبيئـاتهم لـمل  كـان مـن ا

تعددا بينا وتختلئ باختالئ البيئات رن امب ارخيرة مختلفـة اختالفـا واضـحا وكـان مـن الطبيعـي 

فمنهــا مــا اــو بــالغ العموميــة واالتســا  كتعريفهــا علــي أنهــا . كــمل  أن تتعــدد تعريفاتهــا وتختلــئ 

يقـة مـن طـرق طريقة حياة ععل مـن العـعول أو اـي مـن نتـاج التفاعـل اإلنسـاني وليسـت كـل طر 

الحيـاة ولــيخ كــل نتــاج مــن نتــاج التفاعــل اإلنســاني ثقافــة رن الثقافــة تقتضــي اعــترا  فثمــة طــرق 

ومنهــا مــا اــو بــالغ الخصوصــية كتعريفهــا علــي أنهــا  .وتفــاعالت خاصــة بــل بالغــة الخصوصــية 

 مجموعــة مـــن المعتقـــدات والممارســـات المتوارثــة اجتماعيـــا أواـــي كـــل أنــوا   الســـلو  التـــي تنتقـــل

بواسطة الرموز أو اـي تنظـيم خـاص مـن الرمـوز فالثقافـة ال تقتصـر علـي الموروثـات االجتماعيـة 

ـــمي  ـــمي نحيـــاب ونعلمـــ  والمســـتقبل ال التـــي انحـــدرت مـــن الماضـــي فحســـل فهـــما تغيـــر للحاضـــر ال

تصورناب وتأمل  والثقافة كمل  ال تنحصر في تنظيم خاص من الرموز رنها أوسع من ملـ  بكثيـر 

الصعل ترميز كـل مكوناتهـا وقـد وجـدت الثقافـة قبـل أن تعـرئ ارمـم الرمـوز وكـم مـن  كما أن  من

 .مثقئ علي درجة عالية ال يأنخ بالرموز وال يعرفها اما مع اعترافنا بأامية الرموز وضرورتها  
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والثقافة بهما المعنـا ال توجـد فـي غيـر مجتمـع كمـا ال يوجـد مجتمـع بـدون ثقافـة ومـن ثـم فكـل 

ن كــان أحــدام ال مــن الثقافــة  دراكــ  وا  والمجتمــع يعتمــد فــي ادرا  معنــاب علــي فهــم معنــا اةخــر وا 

يعني اةخر علي وج  التحديد واي بهما المعنا تختلئ من مجتمع الي أخر فمكونات الثقافة في 

أحدام تختلئ عن مكوناتها في اةخر كمـا أن الثقافـة فـي المجتمـع الواحـد تختلـئ فـي فتـرة زمنيـة 

ة زمنية أخرى فإن الظروئ وارحوال التي تطرأ علي مجتمـع مـا كثيـرا مـا تـدفع النـاخ عنها في فتر 

الــي أن يعــدلوا مــن أفكــارام ومعتقــداتهم ووســائل معيعــتهم وأســاليبهم العلميــة وأنــوا  المعرفــة لــديهم 

ونظمهم السياسية واالقتصادية ويعني اما بالطبع اختالئ عناصر الثقافـة وتغيـر معالمهـا وتعتبـر 

 خــر مرحلــة مـــن مراحــل الثقافــة ام أنهــا تمتــاز بالصـــناعات  Civilizationدنيــة أو الحضــارة الم

الضـخمة والفنــون المتقدمــة ويميــز بعـ  العلمــا  بــين الثقافــة والحضــارة بقـدر مــا بــين االثنــين مــن 

 اختالئ كمي في المحتوى ومن تعقيد في النمط مع عدم اختالفهم في النو  

  -: مفهــوم الـثـقـافـة  * 

ــــئ العلــــوم اإلنســــانية وخاصــــة العلــــوم  Cultureيلعــــل مفهــــوم الثقافــــة  دورا بــــارزا فــــي مختل

ــــــــم االجتمــــــــا   ــــــــم اإلنســــــــان  Sociologyاالجتماعيــــــــة كعل ــــــــم اإلدارة  Anthropologyوعل وعل

Management  ــــنفخ ــــات  Psychologyوعلــــم ال ــــنفخ بدراســــة الثقاف ــــم ال ويهــــتم أحــــد فــــرو  عل

   Culturalتمامـــ  واـــما اـــو علــــم االنثوبولوجيـــا الثقافيـــة المختلفـــة ويتخـــماا محـــورا الا

Anthropology   ولمــا كانــت الســـمة الغالبــة لهــما العلـــم  ت كــد اإلطــار الثقـــافي كمــا تطــور مـــن

  Culturalالماضـي الــي الحاضـر فــإن فرعــا جديـدا قــد ظهـر أخيــرا اــو علـم ثقافــات المسـتقبل 

Futures في الحياة العملية حاضرا ومستقبال  ليضيئ بعدا جديدا رامية اما المفهوم  . 
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ملــ  الكــل الــمى  " أول مــع وضــع تعريفــاا للثقافــة بأنهــا    E -talorادوارد تــايلور " ويعتبــر 

يتضـــمن المعرفـــة والعقيـــدة والفـــن وارخـــالق والعـــادات وأى قـــدرات اكتســـبها اإلنســـان كعضـــو فـــا 

 .المجتمع  

هــا كــل مــا صــنع  عقــل اإلنســان مــن أعــيا  بأن   "  Kilpatrickكلباتريــ   " وقــد عرفهــا  

ومظاار اجتماعية فا بيئت  اإلجتماعية أى كل ما قام باختراع  وباكتعافة اإلنسان وكان لـ  دور 

 فا مجتمع   

كـل مـا صـنع  اإلنسـان " وقدم محمد الهادى عفيفي تعريفا عـامالا للثقافـة فهـي فـا نظـرة تعنـا 

عين وتعمل اللغة والعادات والقيم و دال السلو  العام فا بيئت  خالل تاريخ  الطويل فا مجتمع م

واردوات والمعرفة والمستويات اإلجتماعية وارنظمة اإلجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعليميـة 

فهــا تمثـل التعبيــر ارصـلا عــن الخصوصـية التاريخيــة رمـة مــن ارمـم  عــن نظــرة . والقضـائية  

لمــوت واإلنســان وقدراتــ  ومــا ينبغــا أن يعمــل ، ومــا ال ينبغــا أن اـمب ارمــة الــا الكــون والحيــاة وا

 . يعمل أو يأمل 

 : هناك عدة تعريفات للثقافة منها  *

اا مجمل طريقة حياة الجماعة أى أنها تعمل طريقة حياة الجماعة بجوانبها المختلفة المادية -1

 والمعنوية 

نســـان نفســ  بصـــنع  متمــثال فـــا ارفكـــار الثقافــة اـــا نلــ  النســـيأ الكلــا المعقـــد الـــمى قــام اإل-4

ــــراد  والمعتقــــدات والعــــادات والتقاليــــد والقــــيم وأســــاليل التفكيــــر وأنمــــاط الســــلو  وطــــرق معيعــــة ارف

 . وقصصهم وألعابهم ووسائل االتصال واالنتقال وكل ما توارث  اإلنسان وأضاف  الا تراث  
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ارفكار والمعتقـدات والعـادات واالتجااـات الثقافة بمفهومها العام اا مل  النسيأ الكلا المعقد من 

والقيم وأساليل التفكير والعمل ، وأنماط السـلو  وكـل مـا يبقـا عليـ  مـن تجديـدات أو ابتكـارات أو 

 مما ينعأ فا ظل  كل عضو من أعضا  الجماعة . وسائل فا حياة الناخ  

 حياتنا وخبراتنا ومما ينحدر الينا من الماضي ونأخم ب  كما او أو نطورب فا ضو  ظروئ 

: فالثقافة بهما المفهوم مادية ، فردية  ، اجتماعية  ، نظرية  ، محلية  ، عالمية أو اا كما يقـال 

 . فا حياة الفرد والمجتمع علا السوا   ( كل عئ ) 

وخالصـة القــول أن الثقافـة عبــارة عــن مجموعـة ارنمــاط السـلوكية مــن النــاخ تـ ثر فــا ســلو      

فـا تلـ  فـا تلـ  المجموعـة وتعـكل عخصـيت   وتـتحكم فـا خبراتـ  وقراراتـ  ضـمن الفرد الموجـودة 

 .تل  المجموعة من الناخ التا يعي  بينها 

 ( Open Macro- System )وتعـرئ الثقافـة بمفهومهـا العـامل علـا أنهـا  نظـام عـام مفتـوف    

ويـدخل فـا ) متوقعـة يضم مجموعة من ارنظمة الفرعية التا تعمل تكنولوجيا الحيـاة الحاضـرة وال

ملــ  ارنظمــة الماديــة وغيــر الماديــة والناتجــة عــن تفاعــل اإلنســان مــع غيــرب مــن بنــا جنســ  ومــع 

 . البيئة المحيطة ب  علا مدى زمنا يمتد من الماضا الا الحاضر الا المستقبل 

 :ويالحظ على هذا التعريف ما يلي  

كبير ، ومعنا مل  أن الثقافة تتميز بالوحدة أن  ينظر الا الثقافة علا أنها نظام عام أو نظام -1

وبالعـكلية وبالتكامــل فــا نفــخ الوقـت كمــا يعنــا أنهــا مفتوحــة لتـأثيرات الثقافــات ارخــرى كمــا أنهــا 

تــ ثر فــا غيراــا مــن الثقافــات وفــا احــدا  التغيــر الثقــافا خاصــة فــا عصــر وســائل االتصـــال 

 . المتقدمة المى نعيع  اةن  

ضـــم تكنولوجيـــا الحيـــاة ي كـــد علـــا قـــدرة اإلنســـان علـــا االبتكـــار والخلـــق   ان الثقافـــة كنظـــام ي-4

فالثقافة من صـنع اإلنسـان وحـدة واـي عنصـر  يميـزب عـن سـائر الكائنـات وتعـير كلمـة تكنولوجيـا 



 10 

الي الوسائل والي التطبيق كما تعير أيضا الي ارفكار الجديدة وعلي مل  تقـرر أن مفهـوم الثقافـة  

تطبيق والوسيلة وما حياة الناخ اال فكـرة يسـتتبعها تطبيـق والوسـيط بـين الفكـرة يجمع بين الفكر وال

والتطبيـق انمــا اـو الوســيلة واردوات واإلمكانيـات المتاحــة والفـرص الممكنــة  ، وينصـهر ملــ  كلــ  

فــا عالقــات متبادلــة تــ دى الــا مزيــد مــن ارفكــار وتطــوير فــا الوســائل وتجديــد فــا التطبيــق  ، 

 .ثقافة  واكما تتطور ال

ان فكرة التفاعل فا اما التعريئ تعـير الـا ايجابيـة العنصـر البعـرى وقدرتـ  علـا التـأث ير فـا -3

بــالمعما  0قــوى البيئــة المحيطــة  ، فلــيخ اــو بالمســتجيل المتكيــئ مــع ظــروئ البيئــة المحيطــة 

ـــرب مـــن الكا( الضـــيق للتكيـــئ   ـــأثير والتـــأثر مـــع غي ـــاج التفاعـــل بالت ـــة اإلنســـان نت نمـــا حي ئنـــات وا 

 .والماديات والجماعات  

. يترتل علا امب النظرية لمفهوم الثقافة اتسا  محتوااا ليعـمل كـل أنعـطة اإلنسـان المنظمـة -2

فالنظـام السياسـي جــز  مـن الثقافــة يميـز المجتمــع عـن غيـرب مــن المجتمعـات واــو بـمل  تكنولوجيــا 

ام االقتصــادي جــز  مــن الثقافـــة تنظــيم القــوة والســلطة واإلدارة والحكــم فــا مجتمــع معــين  ، والنظــ

إنتـا  باعتبارب تكنولوجيا تنظيم وسائل اإلنتاج وأجوات  وأساليل توزيع الثـروة ومـا يسـتتبع ملـ  مـن 

 الو ..  واستهالك وادخار ، والنظام التعليمي جزة من الثقافة باعتبارا تكنولوجيا إعداد البشر

بصورة أفضل ونحـو تحقيـق أادافـ  ومـن انـا  ي كد اما المفهوم قدرة اإلنسان علا اعادة حيات -1

كــان دور اإلنســـان كصــانع للتغييـــر ، ويصــبح دور التربيـــة بــالغ اراميـــة كوســيط للتغيـــر الثقـــافا 

عداد اإلنسان عمليا وفنياا للقيام بهما الدور   . وا 

لـا ي كد اما المفهـوم علـا التـأثير المتبـادل بـين ارنظمـة الفرعيـة للثقافـة دون سـيطرة أحـداا ع-6

ارخـر أو تفــوق عنصـر علــا  خـر فــا تعـكيل الثقافــة علـا خــالئ مـا نــادت بـ  المدرســة الماديــة 

 .مثالا من تفوق العنصر االقتصادي فا تعكيل الثقافة علا أن  العامل المحدد ارساسي 
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 من أحد  تعريفات الثقافة ومن أامها نظرا الرتباط  "نبيل على " ويعتبر تعريف 

قوام  القـيم والمعتقـدات " كنسق اجتماعي  " مات وسمات   ، فقد قدم الثقافة التعريئ بعصر المعلو 

ـــديولوجيا  والمعـــارئ والعـــادات والفنـــون والممارســـات اإلجتماعيـــة وارنمـــاط المعيعـــية  ، وأيضـــاا كأي

تتضــمن معيــار الحكــم علــا ارمــور وتــرتبط الثقافــة عنــدب بتكنولوجيــا المعلومــات ، حيــ  أن تلــ  

تعتبـــر منظـــاراا نــــرى العـــالم مـــن خاللـــ  عبــــر عاعـــات التليفزيـــون وعاعـــات أجهــــزة التكنولوجيـــا ، 

ـــة للحكـــم بفضـــل  ـــا أنهـــا أداة فعال ـــتحكم ونمـــامج المحاكـــاة  ن عـــالوة عل الكمبيـــوتر  ، ولوحـــات ال

 .وسائلها الكمية واإلحصائية فا قياخ الرأي وخالفة  

  فيهـا اـو اإلنسـان مو نسـتخلص أن العنصـر المعـتر   ومن التعريفـات السـابقة  للثقافـة

الفاعلية الم دية الا استحدا  أمور فا مجتمع  ، بعضها مادى يتمثـل فـا كـل مـا ينتجـ  ويمكـن 

التحقيــق منــ  بــالحواخ والــبع  اةخــر غيــر مــادى ويتضــمن  العــادات والتقاليــد والقــيم وارخــالق  

 . وارساليل الفنية  

 : طبيعة الثقافة  *

صنع اإلنسان   المي تجمع بصـورة معينـة مـع غيـرب مـن بنـي عرفنا كيئ أن الثقافة نتاج 

ما تجمع اإلنسان  جنس  وعرفنا أن اإلنسان اما وجد نعأ المجتمع رن  ال يمكن  أن يعي  منفردا وا 

أنــتأ ثقافــة معينــة تميــز كــل مجتمــع عــن غيــرب مــن المجتمعــات ارخــرى ولــما كانــت الثقافــة أحــد 

عــات البعــرية واعــترا  ارفــراد فــي ثقافــة واحــدة يكســبهم العــروط أو الخصــائص التــي تميــز المجتم

ععورا بالوحـدة والتماسـ  ويسـهل علـيهم مواجهـة حيـاتهم والتغلـل علـي معـكالتهم وبـما يتحقـق لهـم 

 .التكيئ السوي والتعاون المنتأ

كمــا أنهـــا اامــة للمجتمـــع فهــي تمـــد الفـــرد . واــما يـــدل علــي أن الثقافـــة اامــة أيضـــا للفـــرد

لمواجهــة مواقــئ الحيــاة وتقــدم لــ  تفســيرات للعديــد مــن المعــكالت يحــدد تبادلهــا  بأســاليل مألوفــة
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سلوك  واتجااات  نحو امب المعكالت أو المواقـئ وارعـيا  وارعـخاص المـرتبطين بهـا وفـي نفـخ 

ــا التنبــ  بســلو  ارفــراد فــي المواقــئ المختلفــة الــي حــد كبيــر وملــ  بنــا  علــي الــنمط  الوقــت يمكنن

د الجماعـة والـمي تحـددب طبيعـة ثقـافتهم لكننـا ال يمكـن أن نتوقـع أن يحمـل كـل فـرد السائد بين أفرا

في المجتمع كل عناصر الثقافة المجتمعة لدى مجتمع  علي مـر العصـور أو ينقلهـا الـي غيـرب وال 

نستطيع أن نجزم أن  يعتر  في جميع عناصر الثقافة المميزة لمجتمع  المي يعـي  فيـ  فهـو فقـط 

 Social  Status)خصائص الثقافة علي أساخ ما يعغل  من مكانة اجتماعية  يعتر  في بع 

ترتبط بهمب المكانة ويجل أن نعـير علـي أن (  Social   roles)وما ي دي  من أدوار اجتماعية (

مفهــوم المكانـــة انـــا ال يعنـــي المركـــز المرمـــوق نتيجـــة الجهــد والنجـــاف بـــل قـــد تكـــون اـــمب المكانـــة 

يفرضها عليـ  انتمـا ب الـي نـو  معـين مكـر أم أنثـا أو يفرضـها (  Ascribed  Status)مفروضة 

أكبــر ارســرة ، ) أو يفرضــها عليــ  مــيالدب فــي ارســرة ( طفــل ، عــال ، رجــل )عليــ  مراحــل نمــوب 

ـــا الســـلوكية ( أوســـطهم ، أصـــغرام  ـــة وتتحـــدد توقعاتن ـــات تســـتلزم مســـئوليات معين فكـــل اـــمب المكان

بين اـمب المكانـات المفروضـة ونـو   Lintonساسها ويميز لنتون رصحابها تبعا لتصنيفهم علي أ

كالمهنـة مـثال  Achieved  statusأخر من المكانة يضع  الفرد لنفس  ويسمي  المكانة المكتسـبة 

الـــنمط ) الســمة الثقافيـــة ، الــنمط  الثقـــافا  ،  : تعــتمل طبيعـــة الثقافــة علـــي العناصــر التاليـــة  . 

 ( الثقافي العام   الثقافا  القومي  ، النمط 

وانــا  ســمات ماديــة وأخــرى غيــر ماديــة  -واــا أبســط عناصــر الثقافــة   :الســمة الثقافيــة  –أ 

كالمســمار واالنحنــا  لســيدة  ، والحــد الفاصــل بــين الســمة الماديــة وغيــر الماديــة  وامــي  ، فهيـــاا 

 .ئل أو سلو  يتحدان ليكوناا كالا معقداا فمعظم  السمات المادية تتصل بها عادات أو وسا

تتصل السمات بعضها مع بع  وتتصل عادة حـول ميـول رئيسـة تصـبح  :النمط الثقافى    -ب

نقطاا محورية للنعاط واما الميل أو االاتمـام المحـوري اـو القـوة الدافعـة التـا تثيـر نعـاط اإلنسـان 
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الثقـافا ويطلق علا امب المجموعـة مـن السـمات المتصـلة التـا تعمـل بطريقـة وظيفيـة اسـم الـنمط 

ويمكــن أن يعــرئ الــنمط الثقــافا بأنــ  عــدد مــن الســمات الثقافيــة التــا جمعــت حــول مصــدر مــن 

 .مصادر االاتمام الرئيسة  

ويتضــمن الــنمط الثقــافا انتظامــاا فــا الســلو  ال يمكــن أن يحــد  اما كــان عــخص يعمــل بطريقــة 

 .ععوائية وبٍأسلول فردي 

علــا الفــرد والجماعــة وبــمل  تتأكــد فــا  ولكــل ثقافــة مجموعــة مــن ارنمــاط التــا تفرضــها

 .حدود معقولية من أن انا  حداا لوحدة السلو  

وارنمــاط الثقافيــة أمــور غيــر محسوســة تقــوم فقــط فــا عقــول ارفــراد الــمين يكونــون جماعــة مــا وال 

يمكــن ر يــة اــمب ارنمــاط اال اما اتخــمت لهــا عــكالا فــا ســلو  ارفــراد ، حيثمــا يعلمــون فــا نعــاط 

 .حت تأثير م ثر عام منتظم ت

وتختلــئ ارنمــاط الثقافيــة بعضــها عــن الــبع  ارخــر فــا درجــة االقتبــاخ وفــا الوســط  

 .االجتماعي المي يحد  مل  االقتباخ 

واو النمط الثقافا المى يتكون من كل ارنماط الفردية من أمـة مـا   :النمط الثقافى القومى   -1

رنمـاط المكونـة لهـا وبسـبل اخـتالئ العالقـات بـين وتختلئ الثقافات بسبل وجود االختالئ فـا ا

 . امب ارنماط 

وانا  وحدة تماس  بين ارنماط الفردية المكونة للنمط القومي ويضمن االستمرار التاريخي لنمط  

 .معين درجة معينة من الوحدة 

عــااد يعـمل عناصــر موجــودة فـا كــل ارنمـاط الثقافيــة العامـة واــو  :الـنمط الثقــافى  العــام   -4

علا الوحدة ارساسية ل نسان وحدة معكالت الحياة ارساسية التا تواجه  ، بصرئ النظـر عـن 

 .العصر والبيئة التا يعي  فيها 
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  -: خصائص الثقافة  * 

علــي الـــرغم ممــا يظهـــر بــين الثقافـــات مـــن اخــتالئ أو تبـــاين فهنــا  بعـــ  الخصـــائص 

الــي المفهــوم العــام العــامل للثقافــة ومــن اــمب العامــة لجميــع الثقافــات اــمب الخصــائص التــي تســتند 

 :الخصائص العامة 

ثقافـة المجتمـع تحـدد نمـط وأسـلول الحيـاة فـي اـما  :الثقافة ذات خاصية مادية ومعنويـة معـا -1

والعناصر المادية اي عبارة عن تلـ  العناصـر التـي أتـت نتيجـة للجهـد اإلنسـاني العقلـي  عالمجتم

ســل الثقافـة وظيفتهــا ومعنااـا اال بمــا يحيطهـا مــن معـاني وأفكــار والفكـري وفـي نفــخ الوقـت ال تكت

واتجااـات ومعـارئ وعـادات اـما فضـال عـن أن العناصـر الماديـة تـ ثر بـدوراا فـي مفـاايم ارفــراد 

وقيمهم واتجاااتهم وعالقاتهم أي أن اإلحالة متبادلة بين العناصـر الماديـة والالماديـة داخـل البنـا  

 .بنا  الثقافي يعمل العنصرين معا في  ن واحد الثقافي ومن ثم فإن ال

اما كانـت الثقافـة تعـتمل علـي العناصـر الماديـة والـال ماديـة معـا فـإن كـال  -:الثقافة عضـوية -4

كــل عضــو فــي  رمــن العناصــر الماديــة وغيــر الماديــة يــرتبط بعضــها بــبع  ارتبــاط عضــويا فيــ ث

تـأثر بالنظـام السياسـي والعكـخ صـحيح كمـا غيرب من العناصر كما يتأثر ب  فالنظام االقتصـادي ي

أن النظام التعليمي يتأثر بالنظامين معا وي ثر فيهمـا ومـن جهـة ثانيـة فـإن العـادات والتقاليـد تـ ثر 

ما تغيـر أي عنصـر مـن  في نظام ارسرة من حي  طريقـة الـزواج والعالقـة بـين الكبيـر والصـغير وا 

م ارخـرى أضـئ الـي اـما أن التغيـر فـي أسـاليل امب العناصر فإنـ  سـيتبع  تغيـرا حتميـا فـي الـنظ

المعيعــة يتبعــ  تغييــرا فــي القــيم والعــادات ومــن ثــم فــإن عناصــر الثقافــة يــرتبط بعضــها بـــالبع  

 .ارتباطا عضويا يتسم اما االرتباط بالديناميكية وليخ باالستاتيكية 
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د وينقلونها من جيل الي الثقافة ليست فطرية في اإلنسان بل يتعلمها ارفرا -:الثقافة مكتسبة -3

جيل ويخطئ من يمال الي اعتبار الثقافة فطرية في اإلنسـان يكتسـل الثقافـة منـم سـنوات  ارولـا 

 .حتا تصبح جز ا من عخصيت  كما يصبح او عنصرا من عناصر امب الثقافة 

حيـ  تتميـز بعـ  عناصـر الثقافـة بـالتراكم ملـ  أن اإلنسـان يبـدأ دائمـا مـن :  الثقافة تراكميـة-2

انتهت ارجيال ارخرى وما تركت  من ترا  وبتراكم الجوانل المختلفة تتطور بع  جوانل الثقافة 

وتختلئ درجة التراكم والتطور من عنصر الي  خـر فمـثال تتطـور اللغـة تراكمـي يأخـم طريقـا غيـر 

اتــــ  تـــراكم القــــيم وغيــــر تــــراكم التطــــور العلمــــي والتكنولـــوجي ومعنــــا اــــما أن اإلنســــان ال يبــــدأ حي

نما يبدأ من حي  انتهت ارجيال الراعـدة الحيـة التـي ينتمـي اليهـا  االجتماعية والثقافية من العدم وا 

الســابقة فــبع  عناصـر الثقافــة فــي أي  لومـن التــرا  االجتمـاعي الــمي يعبــر عـن خبــرات ارجيـا

  مـن مجتمع تعبر عن خالصة التجارل والخبرات التي عاعها ارفراد في الماضـي بمـا تعرضـوا لـ

أزمــات ومــا رســموب مــن أاــدائ ومــا اســتخدموب مــن أســاليل ومــا تمســكوا بــ  مــن قــيم ومعــايير ومــا 

 .نظموب من عالقات وتتراكم الجوانل المختلفة علي اما النحو بطرق وصور مختلفة 

فكلمــا زاد االحتكــا  والتعامــل بــين مجتمــع و خــر  :إمكانيــة انتقــال عناصــر الثقافــة باالحتكــاك -1

درجة االنتقال الثقافي بين امين المجتمعين ولكن المجتمع مو الثقافـة ارقـوى وارفضـل كلما زادت 

 .ي ثر بدرجة أكبر في المجتمع مي الثقافة ارقل نجاحا وقوة وبالتالي فالثقافة ديناميكية متغيرة

- :من هذا الخصائص ما يلي 

 .انها انسانية أي خاصة باإلنسان فقط فهي من صنع اإلنسان  -1

 .لحاجات اإلنسان  معبعة -4

انها مكتسبة يكتسبها اإلنسان بطرق مقصودة أو غير مقصودة عن طريـق الـتعلم  -3

 .والتفاعل مع ارفراد المين يعيعون معهم 
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انها قابلـة لالنتقـال واالنتعـار مـن خـالل اللغـة والتعلـيم ووسـائل االتصـال الحديثـة  -2

 .رد وتنتقل من جيل الي جيل وفي المجتمع الواحد من فرد الي ف

 .تطورية أي أنها تتطور نحو ارحسن وارفضل  -1

ـــم فـــأي تغيـــر فـــي عنصـــر مـــن  -6 الثقافـــة متغيـــرة فهـــي فـــي نمـــو مســـتمر وتغيـــر دائ

 .عناصراا ي ثر علي غيرب من العناصر 

أنهــا تكامليــة تعــبع الحاجــات اإلنســانية وتــريح الــنفخ اإلنســانية رنهــا تجمــع بــين  -2

 .العناصر المادية والمعنوية 

ـــة  -9 ـــ  بمـــا يمكـــن أن ب: تنبئي مـــا أنهـــا تحـــدد ســـلو  وأســـلول ارفـــراد باإلمكـــان التنب

 .يتصرئ  ب  فرد معين ينتمي الي ثقافة معينة 

تراكمـي عبـر الـزمن فهـي تنتقـل مـن  يان الثقافـة مات طـابع تـاريخ: أنها تراكميـة  -9

 جيـل الـي الجيـل الـمي يليـ  بحيـ  يبـدأ الجيـل التـالي مـن حيـ  انتهـا الجيـل الـمي قبلـ  واـما

 .يساعد علي ظهور أنساق ثقافية جديدة 

  -: عناصر الثقافة*

 ان محتوى الثقافة في أي مجتمع متجانخ يكاد ينقسم الي ثالثة أقسام رئيسية حسل رأي لنتون

 :                                                                                              العموميات -1

العناصــر التــي يعــتر  فيهــا أفــراد المجتمــع جميعــا واــي أســاخ الثقافــة وتمثــل واــي تلــ  

المالمـــح العامـــة التـــي تتميـــز بهـــا العخصـــية القوميـــة لكـــل مجتمـــع مثـــل اللغـــة والملـــبخ والعـــادات 

واــي ارفكــار والعــادات والتقاليــد واالســتجابات العاطفيــة المختلفــة وأنمــاط . والتقاليــد والــدين والقــيم 

التفكير التي يعتر  فيها جميع أفراد المجتمع الواحـد وتمييـزام كمجتمـع وثقافـة عـن السلو  وطرق 

ــــــــال ملــــــــ   ــــــــرام مــــــــن المجتمعــــــــات ومث ــــــــة الــــــــزواج ) غي ــــــــبخ وطريق ــــــــة المل ( .            الســــــــكن وطريق
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العموميات اي مركز ااتمام التربية واليهـا تتجـ  الجهـود لنقلهـا وتبسـيطها وتجديـداا ان لـزم ارمـر 

 :                                                                             ئدتها في وتتمثل فا.

 توحد النمط الثقافي في المجتمع  -أ

 تقارل طرق تفكير أفراد المجتمع واتجاااتهم في الحياة  -ل

 تكون ااتمامات معتركة وروابط بينهم  -جـ

 االجتماعي التماس   اليتكسبهم روف الجماعة فت دي  -د

  -: الخصوصيات   -2

واــي عناصــر الثقافــة التــي يعــتر  فيهــا مجموعــة معينــة مــن أفــراد المجتمــع بمعنــا أنهــا 

العناصر التي تحكـم سـلو  أفـراد معينـين دون غيـرام فـي المجتمـع فهـي العـادات والتقاليـد واردوار 

بين ارفراد وقد تكون امب حدداا المجتمع في تقسيم  للعمل  ةالمختلفة المختصة بمناعط اجتماعي

المجموعـــــة مهنيـــــة متخصصـــــة أو طبيـــــة مثـــــال الخصوصـــــيات الثقافيـــــة الخاصـــــة بـــــالمعلمين أو 

المهندسين أو ارطبا  أو غيـرام واـم يتصـرفون فيمـا بيـنهم بأنمـاط سـلوكية معينـة وقـد تعـمل اـمب 

هــا كمــا تعــمل الخصوصــيات عناصــر تتعلــق بالمهــارات ارساســية للمهنــة والمعرفــة الالزمــة إلتقان

أيضـا طــرق أدا  المهنــة ونـو  العالقــات التــي تــربط أبنـا  المهنــة الواحــدة وتميـزام عــن غيــرام مــن 

 . الناخ 

وقد تكون الخصوصيات مرتبطة بالطبقة االجتماعيـة فالطبقـة اررسـتقراطية لهـا سـلوكيات 

ـــي عـــادات وعاداتهـــا التـــي تميزاـــا عـــن الطبقـــة المتوســـطة أن كـــما وكـــما مـــن الســـلو  ال ينتمـــي  ال

اررستقراطية ويجـل أال ننسـا أن الخصوصـيات ال تنفـا اعـترا  أفـراد الطبقـة أو المهنـة عـن كـل 

 .أفراد المجتمع في العموميات التي ناقعنااا من قبل 

                               :                                                                                         البدائل والمتغيرات  -3
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واــي مــن العناصــر الثقافيــة التــي تنتمــي الــي العموميــات فــال تكــون معــتركة بــين جميــع 

ارفراد وال تنتمي الي الخصوصيات فال تكون معتركة  بين أفراد  مهنـة واحـدة أو طبقـة اجتماعيـة 

بمل  يمكن االختيار من واحدة ولكنها عناصر تظهر حديثة وتجرل رول مرة في ثقافة المجتمع و 

بينهـا وتعـمل ارفكـار والعـادات وأسـاليل  العمــل وطـرق التفكيـر وأنـوا  االسـتجابات غيـر المألوفــة 

بالنسبة لمواقئ متعابهة مثال ملـ  ظهـور موضـة جديـدة فـي الملـبخ لـم تكـن معروفـة مـن قبـل أو 

قليلــة  فــي المجتمعــات  ظهـور طريقــة إلعــداد الطعــام ولـم يعرفــ  النــاخ مــن قبــل   واـمب المتغيــرات

البدائية وكثيـرة فـي المجتمعـات المتقدمـة وتكـون اـمب المتغيـرات أنمـاط سـلوكية قلقـة مضـطربة الـي 

أن تتالعــا أو تصــبح خصوصــيات تتســم اــمب البــدائل بــالقلق واالضــطرال الــي أن تســتقر علــي 

ـــات الثقافيـــة فهـــي تمثـــل العنصـــر النـــا مي مـــن وضـــع وتتحـــول فيـــ  الـــي الخصوصـــيات أو العمومي

 .الثقافة

 :هذا ويرى بعض العلماة أن عناصر الثقافة تنقسم إلي قسمين رئيسيين  

 :عناصر مادية  -1

ـــارب بواســـطة الحـــواخ مثـــل المســـاكن واةالت  وتتضـــمن كـــل مـــا ينتجـــ  اإلنســـان ويمكـــن اختب

 .والمالبخ ووسائل المواصالت 

 :معنوية  -عناصر غير مادية -2

خــالق والقــيم والتقاليــد واللغــة والفنــون وكــل العناصــر تتضــمن العــرئ وقواعــد الســلو  وار

السيكولوجية التي تنتأ عن الحياة االجتماعية ولكن تقسيم لنتون أنسل وأقرل الي الواقـع مـن 

اـما التقســيم الثنــائي الن الثقافــة تجمــع العنصــرين معــا وال يمكــن فصــل أي منهمــا عــن ارخــر 

 .وحتا لغر  الدراسة في اما المجال 
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 : لبعض أن الثقافة تتكون من ثالثة مكونات رئيسية هي يرى ا

ــات الماديــة -1 واــي كــل مــا يســتعمل  اإلنســان فــي حياتــ  اليوميــة مــن أســاخ ومســكن : المكن

 .وملبخ ومباني وغيراا 

 .واي تعتمل علي اللغة والفن والدين والعلم وغيراا  :المكونات الفكرية -4

 الجتماعي واو ايكل المجموعة االجتماعية من الناخ واي البنا  ا :المكونات االجتماعية -3

 :أما محتوى الثقافة ومكوناتها فتتشكل من العناصر التالية 

 : تكامل الثقافة  * 

 :إن أهم العوامل لتوحيد العناصر  الثقافية ونسجها معا هو نظام 

نـ  مـن السـهل -1 توحيـد معتقـدات النـاخ المعتقدات والقيم التي يتبنااا الناخ في الثقافة الواحـدة وا 

 :في الثقافات البدائية لألسبال التالية 

 قدسية القيم والعادات -أ

مســ ولية االمتثــال بــالقيم والعــادات حيــ  تقــع علــي عــاتق كــل انســان فــي الثقافــة ويقــوم بــإلزام -ل

 .اةخرين بها أيضا 

 .عالقة الناخ انا عالقة التزام مع بعضهم البع  -جـ

 .أو عالقات مواجهة تكون عالقات أولية -د

واـــي توحــــد العناصــــر الثقافيــــة رنهــــا تنـــتأ عــــن المعتقــــدات والقــــيم الســــائدة فــــي  :األســــاطير -4

المجتمعات حي  تعكل صورة مانية عند أفراد الثقافة وتوج  تصوراتهم نحو أادائ معينة وترسـم 

 .،لهم طريقة واحدة يسيرون عليها 
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مأ العناصـر الثقافيــة وتوحـد عـعور ارفـراد ونتيجــة حيـ  تـد :التماثيـل والطقـوس واالحتفــاالت -3

لــمل  نجــد أن لكــل ثقافــة انســانية عالمــات فارقــة تميزاــا عــن غيراــا وتميــز اإلنســان الــمي يتبنااــا 

بعخصــية تختلــئ عــن ارعــخاص اةخــرين وانــا  ثــال  مراحــل يمــر بهــا العنصــر الثقــافي كــي 

 يضمن دخول الثقافة الجديدة 

م اـما العنصـر الـي الثقافـة الجديـدة فقـد يحـارل مباعـرة امـا مـن أنصـار وملـ  بـأن يقـد :العرض -أ

الحقـوق المكتسـبة أو مـن تعـب  اإلنسـان بمـا ألفـ  واسـتراف اليـ  واـما ممـا يبطـئ عـر  العناصـر 

 .الثقافية الجديدة 

ومل  عندما ينقلـل العنصـر الثقـافي علـي حـواجز عمليـة التقـدم يجـد معارضـة القـول :  القبول-ل

 .ن عار  تقديم  سابقا فإما ثبت صالف العنصر الجديد يصبح مقوال في المجتمعمن قبل م

وملــ  بــأن يــدخل العنصــر النمطــي الثقــافي الســائد والعناصــر الثقافيــة ال تضــمن :  التضــمين-جـــ

بمعدل واحد لمل  تعااد ما يسما بالتـأخير الثقـافي  اال أن العناصـر الماديـة أسـر  فـي التضـمين 

 .لمادية من العناصر غير ا

 : فـوائـد الـثـقـافـة  * 

 :الثقافة مات أامية كبيرة بالنسبة للمجتمع من ناحية وبالنسبة لألفراد من ناحية أخرى فهي

 تكسل أفراد المجتمع ععورا الوحدة وتهيئ لهم سبل العي  والعمل دون اعاقة واضطرال  -1

عـبا  حاجـاتهم البيولوجيـة مـن مأكـل تمد ارفراد بمجموعة مـن ارنمـاط السـلوكية فيمـا يتعلـق بإ-4

 .ومعرل وملبخ ليحافظوا علي بقائهم واستمرارام 

تمدام بمجموعة  القوانين وارنظمة التي تتيح لهم سبل التعاون والتكيئ مـع المواقـئ الحياتيـة -3

 وتيسر سبل التفاعل االجتماعي بدون أن يحد  انا  نو  من الصرا  أو االضطرال 
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الدور التربوي المي قامت وتقوم ب  ثقافت  حق التقدير خاصة اما اختبر ثقافة  تجعل الفرد يقدر-2

 .أخرى غير ثقافت  من عادات وتقاليد تطغا علي وجودب 

تقدم للفرد مجموعة من المعكالت التي أوجدت لها  الحلول المناسـبة وبـمل  تـوفر عليـ  الجهـد -1

ل  مثيرات ثقافية عادية علي  أن يستجيل  كمل  تقدم. والوقت بالبح   عن حلول تل  المعكالت 

لها بالطرق العادية الموجودة  في ثقافت  كمجموعة المواقئ الحياتية المتوقعـة والتـي حللتهـا الثقافـة 

وفسرتها والتي يستجيل لها الفرد عن طريق الثـوال والعقـال فـإما مـا انتقـل الفـرد الـي ثقافـة أجنبيـة 

 .د استجابات مختلفة مما يحد  عندب القلق واالضطرال يقابل فيها مثل تل  المثيرات فسيج

تقدم للفرد تفسيرات تقليدية مألوفة بالنسبة لثقافت  يسـتطيع أن يحـدد عـكل سـلوك  علـي ضـوئها -6

فهي توفر ل  المعاني والمعايير التي بها يميزون بين ارعيا  وارحدا  صحيحة كانت أم خاطئـة 

الفــرد عــعورا باالنتمــا  أو الــوال  فتربطــ  بمجتمعــ  رابطــ  عاديــة أو عــامة واــي أيضــا تنمــي لــدى 

 . الععور الواحد 

امن فالعالقــة بــين الفــرد والثقافــة عالقــة عضــوية ديناميــة والثقافــة مــن صــنع ارفــراد أنفســهم فهــي   

توجد في عقول ارفراد وتظهر صريحة في سلوكهم خالل قيامهم بنعاطهم في المجـاالت المختلفـة 

درجـة وضـوحها كمـا أن الثقافـة ليسـت قـوة فـي حـد ماتهـا تعمـل مسـتقلة عـن وجـود  وقد تتفـاوت فـي

ارفراد فهي من صنع أفـراد المجتمـع واـي ال تـدفع اإلنسـان الـي أن يكـون سـويا أو غيـر سـوى بـل 

يعتمــد فــي ملــ  علــي درجــة وعــا كــل فــرد بــالم ثرات الثقافيــة ونــو  اســتجابت  لهــا وجمــود الثقافــة 

 .دى فاعلية أفراداا ونو  الوعي المتوافر لهم وحيويتها يتحددان بم

 

 

 



 11 

 

 

 

 مراجع الفصل الثالث

بيروت ، دار الفرقان ، م سسة الرسالة  –تربية المجتمعات : التربية وثقافة المجتمع : ابراايم ناصر  -1

1993 . 

ية جمال أحمد السيسي ، ياسر ميمون عباخ ، محاضرات في ارصول االجتماعية للتربية ، كلية الترب -4

 . 4002النوعية ، جامعة المنوفية ، 

 . أحمد محمود عياد ، محاضرات  في أصول التربية ، الجز  ارول ، كلية التربية جامعة المنوفية ، د ،    -3

  4002ارصول االجتماعية والثقافية للتربية ، جامعة ارزار ، كلية التربية : أعضا   ايئة التدريخ  -2

ارردن ، دار اليازوي العلمية للنعر والتوزيع،   –عئة االجتماعية للطفل التن: سميح أبو مغلي و خرون  -1

4004  . 

  1993محمود السيد سلطان ، مقدمة في التربية ، جدة المملكة العربية السعودية ، دار العروق  -6

 . 1993دار الحكمة للنعر،   –الدوحة  –بحو  في الثقافة اإلسالمية : خليفة حسين العسال  -2

 . 1996التربية والتقدم ، القاارة ، عالم الكتل : أحمد سعد مرسي  -9

محمد الهادي عفيفي ، في أصول التربية ، ارصول الثقافية للتربية ، القاارة ، مكتبة ارنجلو المصرية  -9

1993  

تقييم نقدي لممارسات العولمة في المجال  –العولمة والهوية الثقافية : محمد عابد الجابري  -10

 . 1999مركز دراسات الوحدة العربية  –بيروت  – تمر العرل والعولمة م -الثقافي  

 . 1999بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية  –طالل عتريسي ، العرل والعولمة  - 11

الثقافة وعصر المعومات ، عالم المعرفة ، الكويت ، المجلخ الوطني ، للثقافة والفنون : نبيل علي  - 14

 . 1992لسنة  192واةدال ، العدد 



 11 

 1999علي بركات ، محاورات في الثقافة والتربية ، القاارة ، دار النهضة المصرية للطباعة والنعر  -13 

. 

 

 

 

 الفصــل الرابـع

 التــربيــة و الـثـقـافـة 

  -: مقـدمــة  * 

 وظائف الثقافة  -

 أهمية دراسة الثقافة  -

 عالقة الثقافة بالتربية  -

 لمعلم أهمية دراسة الثقافة ل -

 الثقافة والحضارة  -

 التغير الثقافي  -

 مفهوم التغير الثقافي  - ت

 عوامل التغير الثقافي  - ث

 معوقات التغير الثقافي -حـ

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 التــربيــة و الـثـقـافـة 

  -: مقـدمــة  * 

مكر انـا ان اإلنسان او صانع الثقافة واو حاملها ناقلها من جيل الي جيل ومن الجدير بالـ      

أن الثقافة بمجرد وجود الفرد فـي اطاراـا تصـبح محـددا ملزمـا لـ  فـي سـلوك  فهـو مضـطر ل يمـان 

بمعتقدات الجماعة ومضطر لالعترائ بقيمتها ومضطر التخام مهنة من المهن الممكنة والمتاحـة 

 فيها وال يعر  للعقال االجتماعي من خالل عمليات الضبط االجتماعي المي قـد يصـل الـي حـد

الطــرد االجتمــاعي أو الــرف  االجتمــاعي وملــ  ااتمــت المجتمعــات بنقــل وتوضــيح وتبســيط اــمب 

الثقافة الي أجيالها المتعاقبة لتوجي  وتحدي نمط العخصية اإلنسانية التي يرغبها جيل الكبار من 

 . جيل الصغار واي المسئولية ارولا للتربية أي مجتمع 

التي تحقق بها وظيفة الثقافـة بعـقيها مـن محافظـة علـي التـرا  والتربية اي الوسيلة ارساسية     

الثقافي وتعزيز ل  فبالمحافظة يتحقق االستقرار الثقافي وتثبت الثقافة أصالتها ووظيفتهـا وبالتجديـد 

الثقافي يتحقق للثقافة استمراراا أي خبرتها علي مواجهـة الظـروئ المتغيـرة واالسـتجابة لهـا وقـدتها 

 .تجدد نفسها بنفسها فيكتل لها البقا  بالتالي علي أن 
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ضـفا  صـفة القدسـية        وتحافظ التربية علـي الثقافـة عـن طريـق تأكيـد عناصـراا فـي النفـوخ وا 

عليهـا وعـن طريــق تنميـة النظـرة النقديــة الـي عناصـراا فــي نفـوخ أبنـا  المجتمــع كافـة والمحافظــة 

 . علي الثقافة في المجتمعات المختلفة والبدائية 

قامت التربيـة بـدور التثقيـئ منـم أقـدم العصـور عـن طريـق المعـاركة والتقليـد غيـر أن  وقد

ـــا  وانتعـــار  ـــي اربن ـــ  ال ـــة نقل تضـــخم الثقافـــة التـــدريجي فـــي الحجـــم واالتســـا  والعمـــق وعـــم امكاني

تخصـص وانعـغال اربـوين أوجـل الحاجـة الـي طائفـة متخصصـة فـي تنظـيم ونقـل التـرا  الثقـافي 

أصبح المعلمون ام المندوبون الموكلون عن المجتمع في تعليم ارجيـال الناعـئة لألجيال الناعئة و 

 . الترا  الثقافي 

  -: وظائف الثقافة  * 

تعتبــر الثقافــة أساســا للوجــود اإلنســاني بالنســبة للفــرد والمجتمــع الــمي ينتمــي اليــ  فهــي تــوفر 

وال ســيما فــي مراحلــ  ارولــا  للفـرد صــورة الســلو  والتفكيــر والمعـاعر التــي ينبغــي أن يكــون عليهـا

فالطفل في بداية حيات  يتقبل الثقافة التي ينعأ فيها تقبلـ  للهـوا  فارسـرة وجماعـة الرفـاق والمسـجد 

 .أو الكنيسة كلها تقدم ل  بع  أفكار الثقافة وأساليبها وتنتظر من  قبولها وتعربها 

فـي مجتمعنـا أن يـتعلم فـي بدايـة حياتـ  والثقافة توفر للفرد وسائل اعبا  حاجات  فليخ علي الفرد  

كيئ يجلل لنفس  الـدئ  أو ينقـم نفسـ  مـن العطـ  والجـو  أو يـوفر لنفسـ  ارمـن ام أن ارنمـاط 

التـي تـوفر اـمب الوظـائئ اروليـة وتوجههـا توجـد فـي الثقافـة ويتفاعـل معهـا الفـرد منـم طفولتـ  واـو 

وبقــدر أاميــة الملــبخ والمركــز االجتمــاعي  يــتعلم منهــا الســلو  الخلقــي بالنســبة للعالقــات الجنســية

 .والملكية وغيراا 

وبهما المعنا ينعأ الفرد علي قيم وعادات ت ثر علي حيات  فقد ينعأ في ثقافة تقدر أاميـة الزاـد   

والتواضــع وقــد ينعــأ فــي ثقافــة أخــرى تهــتم بــأنوا  الطعــام والتفــنن فيــ  وقــد ينعــأ فــي ثقافــة تحــيط 
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ر مــن المحرمــات والقيــود وقــد ينعــأ فــي ثقافــة أخــرى ال تحــيط العالقــات العالقــات الجنســية بــالكثي

 .الجنسية بمثل امب المحرمات والقيود 

والثقافــة تــوفر لألفــراد تفســيرات جــاازة لطبيعــة الكــون وأصــل اإلنســان ودور اإلنســان فــي اــما     

و تلـ  فتـ ثر علـي الكون وقد تكون امب التفسـيرات غيبيـة أو علميـة وقـد يتعـبعوا بهـمب التفسـيرات أ

والثقافـة كـمل  تـوفر لألفـراد المعـاني والمعـايير التـي يميـزون . نظرتهم الي طبيعة الكـون وعالقـتهم 

في ضوئها بين ارعيا  وارحدا  فما يعتبرب الفرد طبيعيا أو غير طبيعي منطقيا أو غيـر منطقـي 

يـدا أو رديئـا يعـتق مـن معنـي عاديا أو عاما خلقيا أو غير خلقي جمـيال أو قبيحـا اامـا أو تافهـا ج

 . الثقافة وأسخ التمييز فيها

والثقافة تنمي الضمير عند ارفراد فمن المسلم ب  اجتماعيا أن الضمير غيـر فطـري فقـد يكـون     

صــوتا ضـــعيفا أو ســـاكنا داخـــل الفـــرد ولكنـــ  يعــتد فـــي ضـــو  تحـــديات الجماعـــة لمعنـــا الصـــوال 

ما مــا أخطــأ فــي  والخطــأ وينمــو عنــد الفــرد بتمثلــ  الــداخلي لقــيم الجماعــة ومعاييراــا وامتصاصــها وا 

 .أمر من ارمور وخالئ ما ننتظرب من  الجماعة بحسل مستوياتها الثقافية 

والثقافـة المعـتركة تنمــي فـي الفـرد عــعورا باالنتمـا  والــوال  فتربطـ  بـارفراد اةخــرين فـي عــعور     

اـما العـعور عنـد أفـراد ثقافـة مـا اما اعـتدت  واحد وتميزاا جميعا عن الجماعات ارخرى وقد يعـتد

عزلتهم وقد يكون ععورا مستنيرا اما ما قامت عالقات المجتمعات بعضـها بـبع  علـي أسـخ مـن 

التقــدير واالحتــرام وقــد يتحــول اــما العــعور عنــد الفــرد الــي غضــل وعــدوان اما مــا خضــعت ثقافتــ  

 .سلوك  العام وعن طريق الثقافة يكتسل الفرد اتجااات . لثقافة أخرى 

فاإلنسان يكتسل حريت  وقدرت  علي التفكير عن طريـق نعـاط  وجهـدب فـي الثقافـة التـي يعـي     

فيهــا وعــن طريـــق اكتســاب  معانيهــا ثـــم اســتخدام اــمب المعـــاني كقــوة يفهــم بهـــا نفســ  ويفهــم العـــالم 

اــما كلــ  المحــيط بــ  ويميــز فــي ضــو اا بــين الجيــد والــردي  مــن ارحــدا  والعناصــر والعوامــل و 
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ال ريـل فـي أن الثقافـة تعتبـر أسـاخ .يمكن  من السـيطرة علـي بيئتـ  وتوجيههـا وتوجيـ  نفسـ  فيهـا 

الوجود اإلنساني بالنسبة للفرد والمجتمع المي ينتمـي اليـ  فهـي تـوفر للفـرد صـورة التفكيـر والسـلو  

لتـي ينعـأ فيهـا تقبلـ  والمعاعر التي ينبغي أن تكون عليها فالطفـل فـي بدايـة حياتـ  يتقبـل الثقافـة ا

ان ارسـرة وجماعــة الرفـاق والمسـجد أو الكنيســة كلهـا تقـدم لــ  بعـ  أفكـار الثقافــة . للهـوا  والمـا  

 وأساليبها وتتوقع من  قبولها وتعربها 

 .وبصفة عامة فإن ثمة وظائف أساسية تقوم بها الثقافة بالنسبة للفرد 

 :.ومن أهم هذا الوظائف ما يلي 

 .لفرد وسائل اعبا  حاجات  النفسية واالجتماعية الثقافة توفر ل -1

تــ ثر الثقافــة فــي قــيم وعــادات الفــرد فقــد ينعــأ الفــرد فــي ثقافــات تعــجع مبــادت االحتــرام  -4

والتوقير وقد ينعأ في ثقافة تقوم علي الزاو والخيال  وقد ينعـأ فـي ثقافـة تحـيط العالقـات بـين 

ة وكــل ثقافــة مــن اــمب الثقافــات تــ ثر فــي الجنســين بــالتحريم والقيــوم أو أخــرى تعطيهــا الحريــ

 .عادات وقيم الفرد 

الثقافة توفر لألفراد تفسيرات جاازة لطبيعة الكون وأصل اإلنسـان ودورب فـي الكـون اـمب  -3

 .التفسيرات غيبية أو علمية 

الثقافة توفر لألفراد المعاني والمعايير التي يميزون فـي ضـو اا بـين ارعـيا  وارحـدا   -2

 .و مجتمعهم المي يعيعون في  داخل بيئتهم أ

الثقافة تنمي الضمير عند ارفراد أو ما يسما بلغة علم النفخ بارنا فمن المسلم ب  أن  -1

 .ارنا غير فطرية واي تنعأ لد ارفراد بفعل الثقافة 
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الثقافة تنمي في الفرد الععور باالنتما  والوال  للجماعة التي ينتمي اليها وكمل  ل قلـيم  -6

ي اليــ  والــوطن الــمي ينتمــي اليــ  وقــد يعــتد اــما العــعور باالنتمــا  عنــد ارفــراد اما الــمي ينتمــ

 .اعتدت عزلتهم 

 تعرئ اإلنسان علي المواقئ التي يمكن أن تواج  وتقدم ل  طرقا لمعالجتها  -2

ان الثقافة تعلم اإلنسان كيئ يدر  ارعيا  حي  تحدد ل  النافمة التي يطـل منهـا علـي  -9

 .قرر ل  كيئ سيكون تطورب في مقام معين وفي حالة معينة العالم كما أنها ت

 .اا تحفز اإلنسان وتفتح ل  أادافا معينة تخبرب بها بطريق غير مباعر   -9

 .انها مركل من مركبات عخصية اإلنسان  -10

 .تكون الثقافة للفرد ضابطا اجتماعيا يسير يلوك  بطرق معينة  -11

عتبــارب عضــوا فــي مجتمــع قــومي يتميــز الثقافــة تكســل الفــرد اتجااــات الســلو  العــام با -14

 . بسمة دينية أو خلقية معينة

الثقافـة تكسـل الفــرد القـدرة علــي التفكيـر عــن طريـق نعــاط  وجهـدب وتفاعلــ  مـع الثقافــة  -13

 .التي يعي  فيها عن طريق اكتساب  معانيها 

ا  ومــن واـما يعنـي أن الثقافـة تحقــق أاـدافا ووظـائئ أساســية فـي حيـاة الفـرد والمجتمــع علـي السـو 

 :امب الوظائئ 

تمد ارفراد بمجموعة من ارنماط السلوكية حي  يستطيع أفراداا تحقيق حاجاتهم البيولوجية من -أ

 .الجماعة أن تحفظ بقا اا واسمتراراا  عالو وبمل  تستطي.......مأكل ومعرل 

لجماعــة أن تمــد أفــراد الجماعــة بمجموعــة مــن القــوانين والــنظم تتــيح التعــاون بيــنهم وتســتطيع ا-ل

 .تستجيل لمواقئ معينة استجابة واحدة 
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تقــدم الثقافــة رعضــائها الوســائل التــي تهيــئ لهــم التفاعــل داخــل الجماعــة ممــا يهيــئ قــدرا مــن -جـــ

 .الوحدة يمنعها من السقوط في أنوا  الصرا  المختلفة 

ينيــة تخلفهــا تخلــق حاجــات يكتســبها الفــرد وتمــدب بوســائل اعــباعها فاالاتمامــات الجماليــة والد -د

 .الثقافة ثم تهيئ للفرد وسائل اعباعها وبمل  تقدم نمطا معينا لنمو عخصية الفرد 

تمــد الفـرد بســلو  مجهـز مــن الخبـرات الماضــية وبـمل  تــوفر عليـ  الجهــد والوقـت اللــمين كانــا  -اــ

 .علي  أن يبملهم اما أراد البح  عن حل لهمب المعكالت التي تهدئ وجودب 

ثيرات ثقافية عليـ  أن يسـتجيل لهـا بـالطرق العاديـة الموجـودة فـي الثقافـة فمجموعـة تقدم للفرد م-و

 .المواقئ الحياتية قد حللتها الثقافة وعن طريق الثوال والعقال يستجيل الفرد اليها 

تقدم تفسيرات تقليدية ومألوفة للعديد من المواقئ وعلي أساسها يحدد الفرد عـكل سـلوك  واـمب  -ف

 .لئ من ثقافة رخرى التفسيرات تخت

تمــدنا بالوســيلة للتنبــ  بجــز  كبيــر مــن ســلو  الفــرد والجماعــة فــي مواقــئ معينــة فــإما عرفنــا -خ

ــا التنبــ  بســلوك  فــي معظــم  ارنمــاط الثقافيــة التــي تســود الجماعــة التــي ينتمــي اليهــا فــرد مــا أمكنن

معينـين ام تقـدم لكـل مـن  المواقئ التي يواجهها فالثقافة تقوم بخدمة انسان معين فـي زمـان ومكـان

الفــرد والمجتمــع وســائل حياتــ  وســبل تعاملــ  فــي الزمــان والمكــان المعينــين ولــما لــيخ مــن الســهل 

فالثقافــة بمثابــة العخصــية .    التعــرئ علــي الفــرد أو المجتمــع اال مــن خــالل الثقافــة لكــل منهمــا 

 مجتمعات التي تميز الفرد عن غيرب من ارفراد وتميز المجتمع عن غيرب من ال

تكسل ارفـراد أسـاليل التفكيـر والمعرفـة وأسـاليل التعبيـر عـن العواطـئ وارحاسـيخ وأسـاليل - 

 ( .التنعئة االجتماعية ) اعبا  الحاجات الفسيولوجية 

 :.تخدم الثقافة اإلنسان بثالث طرق هي 

 مع بيئت  الطبيعية ( ككائن بيولوجي ) في التكيئ  -1
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المعـين واالتجااــات يســتخدم  فـي عالقتــ  مــع  انهـا تقــدم لــ  نظامـا مــن الســلو  -4

 .أخي  اإلنسان ومع حاجات  ومع نفس  

 .انها ت كد استمرار الجماعة وتالحم أفراداا بعضهم مع بع   -3

 

  -: أهمية دراسة الثقافة  * 

ممــا ســبق تضــح لنــا أن التربيــة ال تنفصــل عــن النظــام العــام للمجتمــع الــمي تنظمــ  عناصــر 

تقل مـن جيـل الـي جيـل  خـر عبـر التربيـة عـن طريـق التعلـيم واالكتسـال والتعلـيم الثقافة فالثقافة تن

 :.من المالحظات اةتية ( Culture)والتدريل ويتضح أامية دراسة الثقافة 

ـــي التكيـــئ كـــأفراد فـــي حيـــاة المجتمـــع  -1 ان فهمنـــا لديناميكيـــة التفاعـــل الثقـــافي يســـاعدنا عل

لتغيــرات الثقافيــة فــي التعــرئ علــي طبيعــة العــالم الــمي المعاصــر العــديدة التعقيــد كمــا يفيــدنا فهــم ا

نعي  في  مما ي ثر علي اختيارنا في المستقبل ل طار االجتماعي والثقافي المي نرتضي  رنفسنا 

 .وبالتالي ي ثر في عمليات التخطيط للمستقبل سوا  علي مستوى الفرد أو علي مستوى المجمو  

تغيــر الثقــافي فــي اإلحســاخ بمــا يمكــن أن نواجهــ  مــن قـد تفيــدنا دراســة الثقافــة وطبيعــة ال -4

معكالت في المستقبل فتسعا التقائها ومنع حدوثها أو علي ارقل نعد أنفسـنا لمواجهتهـا بـالحلول 

 .العاملة 

ان فهم الثقافة والتغير الثقافي يجعل المعلم أكثر قدرة علي فهم وتفسير المطالـل التربويـة  -3

تبسـيط اـمب الثقافـة وتفسـيراا وتحليلهـا ونقلهـا وتجديـداا أو علـي في مجال المدرسـة فهـو مطالـل ب

ـــ  اال اما فهـــم  ـــن يمكنـــ  مل ـــل بـــأن يعـــتر  فـــي اـــمب اردوار جميعـــا بحكـــم مهمتـــ  ول ارقـــل مطال

 .ديناميكية امب الثقافة وطبيعتها 
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ن دراســـة الثقافـــة تبـــرز حقيقـــة مفاداـــا ان الثقافـــات تتنـــو  بتنـــو  ارمـــم والجماعـــات العرق -2 ـــة وا  ي

وســائر التجمعـــات ارخـــرى بـــين النـــاخ فكـــل أمـــة تفكـــر بطريقـــة مختلفـــة الـــي حـــد مـــا عـــن غيراـــا 

وتستخدم رموزا متباينة الي حد ما خاصة بها فالثقافة العربية مختلفة عـن الثقافـة الفرنسـية والثقافـة 

ارمريكيــة وكــل مــا يســعا الــي تصــنيئ الثقافــات بتعميمــات كليــة حــول الســلو  اإلنســاني فســوئ 

 .تعر  لمجابهة أولئ  المين يتمسكون بالخصوصية الكامنة في المجتمعات ي

  -: عالقة الثقافة بالتربية  *  

ان التربيـة جـز  ال يتجـزأ مــن ثقافـة المجتمـع بـل ان العمليــات المختلفـة التـي تمكـن الثقافــة 

الــتعلم  مـن االســتمرار والتطـور اــي عمليــات تربويـة فالثقافــة تنتقـل مــن جيــل الـي جيــل عـن طريــق

والتعلـيم واــي مكتســبة يتعلمهــا الصــغار والكبــار واــي متميـزة بفعــل قــدرة الكبــار علــي التغييــر تهــتم 

ـــالتكيئ  ـــين ارفـــراد والجماعـــة وضـــمن مجتمـــع معـــين ف ـــين ارفـــراد أو ب ـــات التكيـــئ ب التربيـــة بعملي

ـــ  ارفـــراد فـــي  واالنســـجام للعـــي  داخـــل المجتمـــع يســـتدعي أن يحـــدد اـــدئ للجماعـــة يرضـــا عن

واــما الهــدئ ارســما واــو العــي  ضــمن مفــاايم معينــة واــي مــا نطلــق عليهــا الثقافــة .لمجتمــع ا

 .فالتربية وسيلة من وسائل نعر الثقافة وتعزيزاا وبقائها 

التربية بمفهومها كما عرفنااا عملية التكيئ مع البيئة يجل أن تتفاعل مع ثقافة المجتمع 

 لل ثقافت  كي تطبع اإلنسان بطابع جماعت  وتصقل  بقا

ان الثقافة عبارة عن عملية سلوكية مكتسبة تعتمد علي التعليم واـما مـا ي كـد حاجتهـا الـي العمليـة 

التربوية ام أن التربية اي الوسيلة التي يتعلم بها أفـراد المجتمـع اـمب ارنـوا  المختلفـة مـن السـلو  

اي ارساخ الـمي يقـوم عليـ  والتربية .  حتا يستطيع الفرد أن يندمأ في الجماعة ويتكيئ معها 

 .استمرار الثقافة وانتقالها من ارجيال السابقة الي ارجيال الالحقة 

- :وعندما يتحدث علماة التربية عن عالقة التربية بالثقافة يتناولونها من النواحي التالية 
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عـاعر التـي ان التربية عملية اجتماعية ثقافية تحد  في صورة نقل أنوا  النعاط والتفكيـر والم-1

تسود جماعة ما الي جيل الصغار إلكسابهم الصفة االجتماعية فهي بمل  عملية تطبع اجتمـاعي 

(Socialization   Enculturation   ) أو اــي عمليــة تعــكيل ثقــافي وتتصــئ اــمب العمليــة

لزام التربية يكمن في أن  بدون نقل الثقافة من جيل الـي جيـل عـن طريـق التربيـة تن تهـي بااللتزام وا 

وملـ  فـإن  –بانتها  وجودب المـادي مهمـا طـال بهـم الزمـان  –وجود جيل الكبار  –وجود المجتمع 

طبيعة الحياة لألفراد من حي  أنها م قتة بزمن معين وبعمر محدود بينما يولد غيـرام ليأخـم نفـخ 

ضـرورية  امب الطبيعة تجعل عملية نقـل الثقافـة عمليـة –اردوار التي اضطلع بها  بائهم من قبل 

نمــا هــي الســتمرار النظــام االجتمــاعي والثقــافي للمجتمــع غيــر أن اــما النقــل  لــيس عمليــة ســلبية واي

ــدها  ــار بــين عناصــرها وتجدي ــة واالختي ــب تبســيط الثقاف ــة تتطل ان المجتمــع فــي نمــوب -4عمليــة ايجابي

ال يـأتي ملـ  اال اما عـا  بـين أ فـرادب وقـدرة وتتطور يحتاج الي قدر كائ من االتساق واالنسجام وا 

معتركة بين ارفكار ووسائل المعيعة وارنعطة السلوكية والقيم واالتجااات والمعتقدات غيـر ملـ  

) مما يعكل النسق الثقافي للجماعة التي يعـي  فيهـا ووسـائل الجماعـة الـي تحقيـق اـما االنسـجام 

Harmony  )اق ودور عبـادة انما اي التربية بواسطتها المختلفة من أسـرة ومدرسـة وجماعـات رفـ

 .ووسائل اتصال الو 

ان محتــوى النقــل والتبســيط واالختيــار الثقــافي عمليــات تجــدد فــي الضــو  ونــو  المواطنــة التــي -3

تهـــدئ فـــي المجتمـــع الـــي تنميتهـــا ونـــو  المجتمـــع الـــمي يريـــدب المواطنـــون رنفســـهم ممـــا يوضـــع 

 .ديناميكيت  العالقية بين الفرد والثقافة وتربية المجتمع 

التربيــة تقــوم بـــدور اــام فـــي أحــدا  التـــوازن بــين عناصـــر البيئــة االجتماعيـــة بعضــها مـــع  ان-2

دورا اامـا فـي تـمويل الفـروق بـين طبقـات المجتمـع أو  ةالبع  وبنا  علي اما الدور تلعل التربي

علي العكخ الي تأكد النظام الطبقي في المجتمع ورسم حدود صارمة لهم كما تقـوم بوظيفـة اامـة 
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ت اإلحراق االجتماعي وتعدد أفكار وسلوكيات ووسائل ارفراد في حياتهم مما ي دي الـي في عمليا

 .التغير الثقافي واالجتماعي 

دارتها من الرصيد الثقافي للمجتمع -1  .ان التربية تستمد أادافها ومنااجها ونظامها وا 

االجتمـاعي أو لالسـتمرار كما أن التربية وسـيلة نقـل الثقافـة لألجيـال المتعاقبـة تحقيقـا للتماسـ  -6

المجتمع فإن امب العملية اامـة أيضـا للفـرد نفسـ  حيـ  تـزودب بمقومـات وأدوات التفاعـل االيجـابي 

والتكيــئ الســوي مــع أقرانــ  مــن أفــراد المجتمــع وتســليح  بالقــدر الكــافي مــن المعلومــات والمهــارات 

 .الالزمة للقيام بدورب في انتاج  المجتمع وسعادة الفرد 

بية تختلئ من مجتمع ةخر تبعا الختالئ ثقافت  أو بمعنا  خر اتبا  الختالئ أيدلوجيت  التر -2

 .ونظام  االقتصادي ونظام  السياسي واالجتماعي الو 

- :وهناك عدة مالحظات تدل علي العالقة الثقافية بالتربية أو العكس وهي 

 .ل الترا  الثقافي ان الم سسة التربوية اي عامل من عوامل التثقيئ الرسمية لنق-1

العمليــة التربويــة نفســها اــي أحــد العناصــر الثقافيــة أو اــي بــمل  الجــز  المصــقول مــن الثقافــة -4

 .ععل معين 

 .العملية التربوية اي أحد جوانل تعزيز الترا  الثقافي -3

 .التربية تساعد علي التغير بإضافة مخترعات حضارية جديدة -2

 .في المجتمع بنا ا علي ما لدى المجتمع من ترا  التربية تقوم بعامل التوعية -1

 .التربية اي الوعا  المي يحتوي علي المضمون الثقافي لفئة معينة -6

بالنسـبة للفـرد مرادفـة لعخصـيت  وبالنسـبة للمجتمـع مرادفـة للعخصـية القوميـة  ةفإما كانـت الثقافـ   

ن سـمات العخصــية النمــو وأنــ  ال فـإن معنــا ملــ  أنـ  ال وجــود للثقافــة بــدون التربيـة وملــ  رن مــ

 .يوجد نمو بدون تربية 
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فالتربية اي وسيلة المجتمع في تحقيق فردية المـواطن وجماعتـ  فهـي تعمـل علـي تنميـة قـدرات    

كساب  مهارات عامة وتهميل ميول  وصقل فطرت  للعي  والتكيئ مع البيئة المحيطـة ويـتم  الفرد وا 

 .ية وغير الرسمية مل  عن أحد طريقين ، التربية الرسم

  -: أهمية دراسة الثقافة للمعلم  * 

يقوم المعلمون سوا  المتخصصون منهم في مادة بعينهـا أو أولئـ  الـمين يقومـون بتـدريخ 

عديد من المواد في الواقع بتدريخ عنصر مـن الثقافـة وعلـي ملـ  فـإن دراسـة الثقافـة يعتبـر بمثابـة 

 .ن الوقوئ علي اإلطار العام لعملهم كمدرسي

والمدرخ عادة ما يبدأ عمل  مع تالميم تعـكل سـلوكهم بفعـل مـ ثرات الثقافـة المختلفـة التـي يمـرون 

بهــا ويعيعـــونها خـــارج المدرســة ومـــن ثـــم كـــان علــي المـــدرخ أن يـــدرخ اــمب الثقافـــة التـــي عـــكلت 

سلوكهم حتا يستطيع أن يهيئ لهم تفـاعالت ثقافيـة يقـارنون علـي أساسـها بـين مـا يعـكل سـلوكهم 

 .ا تحتوي  امب التفاعالت الثقافية المدرسية وم

  -:ومن هنا جاةت أهمية دراسة الثقافة للمعلم ويتضح هذا في الجوانب التالية 

التربية ليست مغلقة قائمة بماتها  بل انها في جواراـا عمليـة ثقافيـة فهـي تعـتق مادتهـا وتنسـو -1

ال تســـتمر اال بإكســـال ارفـــراد لمعانيهـــا أاــدافها مـــن واقـــع حيـــاة المجتمـــع وثقافتـــ  كمـــا أن الثقافـــة 

ـــــــــــة بالدرجـــــــــــة ارولـــــــــــا  ـــــــــــات تربوي ـــــــــــة اـــــــــــي عملي ـــــــــــات اجتماعي .                                        وأاـــــــــــدافها بواســـــــــــطة عملي

ومن جهة ثانية اما كانت التربية عملية ثقافية فإن الثقافة مات طبيعة تربوية ولقد وجـدت المدرسـة 

الناعـئين فــي ثقافـة مجـتمعهم حيـ  ان تــربيتهم تعتبـر عمـال جواريــا  فـي المجتمـع مـن أجــل ادمـاج

 .للمحافظة علي الثقافة واستمراراا 

ينبغي أن يكون المدرخ دارسا وملما بالثقافة العامة التي تحيط ب  فالمدرخ لـيخ مدرسـا لمـادة -4

نما البد أن يكون دارسا للثقافة فهي الوعا  الحي المي يرتفـع بمسـ تواب عـن طريـق علمية فحسل وا 
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عداد المدرخ للناعئين يعني أوال وأخيرا التأثير علي الثقافة التي يعيعون فيها بما  تربية الناعئين وا 

يــزودام مــن معــارئ ومــا يغيــر مــن اتجااــاتهم  وعلــي اــما فبقــدر مــا يتــوافر للمــدرخ مــن مفــاايم 

تــي توجــد بــداخلها ســليمة عــن ثقافــة المجتمــع ومكوناتهــا وســمات تماســكها أو عوامــل التنــاق  ال

وأادائ المجتمع واتجااات  بهما القدر يتحدد دور المعلم وفاعليت  في توجي  مادة التعلـيم وأسـاليل 

 .اختيار الخبرات التربوية 

ان فهم المـدرخ لثقافـة ينبغـي أن يتضـمن التغيـر الثقـافي  وطبيعـة اـما التغيـر ودرجتـ  ومسـارب -3

  أننــا نعــي  فــي عصــر متغيــر يتميــز باالنفجــار ومــا يفرضــ  اــما كلــ  مــن مطالــل تربويــة حيــ

 .والعمق  التي تزداد فيها التغير من حيث السرعة تالمعرفي وتزداد أهمية هذا الفهم في المجتمعا

ان دراســة الثقافــة وتكــوين تصــور واضــح عــن مكانــة التربيــة يســاعد المــدرخ علــي فهــم تأثيراــا -2

أنهـا تنصـل عمليـا علـي الفـرد والثقافـة فـي  ن علـي تكـوين العخصـية وبالتـالي فهـم وظيفتهـا علـي 

واحد ومن ثـم فـإن أولـا مسـئوليات المـدرخ وكـل مـن يتصـدى لعمليـة التربيـة أن يستوضـح بعـ  

 .ارمور التي تتعلق بطبيعة الفرد المي او نقطة البداية في أي عملية تربوية 

ن الثقافــة عنصــر أساســي فــي تكــوين المجتمــع ويتضــح ملــ  مــن تعريــئ المج تمــع كمــا وا 

 نيتفق علي  معظم علما  االجتما  ويتضـمن التعريـئ العـام للمجتمـع أنـ  يتكـون مـن أفـراد يعيعـو 

فــي مكــان واحــد ويعــتركون فــي نمــط معــين للمعيعــة ولــديهم عــعور معــتر  باالنتمــا  والــوال  لهــما 

وجـود م التجمع ونمط المعيعة المعتر  في اما التعريئ او ما نسمي  الثقافـة وعلـي ملـ  فإنـ  يلـز 

  -:عناصر أربعة لكي يكتمل قيام المجتمع هي 

 الناخ -1

 ارر  المعتركة -4

 الثقافة المعتركة -3
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 الععور باالنتما  والوال  -2

  -: الثقافة والحضارة  * 

ان المدنية أو الحضارة اي عناصر أساسية في الثقافة أخمت عناية خاصة مـن اإلنسـان 

ماديــة واالجتماعيــة فصــوراا الماديــة تعنــي اردوات والوســائل واــي تعــمل التكنولوجيــا بصــورتها ال

ـــة  ـــاة فـــي جوانبهـــا المادي ـــة للنهـــو  بمســـتوى الحي ـــا للســـيطرة علـــي المصـــادر الطبيعي المعـــدة عملي

كتطـــوير اإلنتـــاج الصـــناعي والزراعـــي ووســـائل االنتقـــال واالتصـــال وصـــوراا االجتماعيـــة تعنـــي 

قتصـادية والسياسـية واالجتماعيـة وأسـاليل اإلدارة ومعنـا االستفادة العلمية فـي تنظـيم العالقـات اال

ملــ  أن المدنيــة أو الحضــارة تعنــي الرقــي فــي معطيــات الثقافــة ويكــون الرقــي والتطــور أســر  فــي 

 .الجوانل المادية عن  في الجوانل االجتماعية اال أن ارخيرة تتأثر بارولا فترقا اي ارخرى 

(  Civilization)والحضــارة (  Culture)الثقافــة يلجــأ بعــ  المفكــرين الــي التميــز بــن 

علــي أســاخ أن ارولــا تعــمل الجوانــل غيــر الماديــة مــن حيــاة اإلنســان بينمــا تعــير الثانيــة الــي 

وأن الحضارة تعير الي حالة معينة من حـاالت الثقافـة فقـد تكـون الثقافـة بدائيـة . الجوانل المادية 

لكتابــة ولــم تطوراـا لغــة مكتوبــة أمـا ثقافــات العــالم الــمي وتعنـي ملــ  ثقافــة القبائـل التــي لــم تعـرئ ا

عــرئ الكتابــة فــتعكخ مرحلــة مــن مراحــل التحضــر واكــما تعــير الحضــارة الــي مســتوى معــين مــن 

أو الحضـــارة بأنهـــا تلـــ  ( الثقافـــة)1921وعـــرئ اإلنجليـــزي تـــايلور . التطــور الثقـــافي للمجتمعـــات 

ـــ دات والفـــن والحـــق وارخـــالق وارعـــرائ وكـــل المجموعـــة المركبـــة التـــي تتضـــمن المعـــارئ والمعتق

 .االستعدادات والعادات ارخرى التي يكتسبها اإلنسان باعتبارب عضوا في المجتمع 

بأنهـا مـا تعـتمل علـي ارعـيا  والـنظم االجتماعيـة والطريقـة االجتماعيـة ) كما عرفها وليم أوجبـرن 

 (.التي يسير عليها الناخ في حياتهم 
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فـي حيـاة ( القـيم والعـادات والتقاليـد ) فيرى أن الثقافـة تمثـل الجانـل الروحـي  ويفرق البع  بينهما

الجماعة بينما تمثـل الحضـارة الجانـل المـادي والعلمـي والـبع  يراامـا وجهـان لعملـة واحـدة واـي 

 .حياة الجماعة 

كمــــا يوجــــد تــــداخل بــــين مصــــطلح الثقافـــــة والحضــــارة ومصــــطلح الحضــــارة فــــي العلـــــوم 

 .هومين االجتماعية ل  مف

 ارول الحضارة اي عكل من أعكال الثقافة  -1

الثاني يقوم علي مقابلـة الحضـارة بالثقافـة فالثقافـة تـنكم  حـين تصـير  -4

معبــرة عــن تلــ  ارفكــار المتعلقــة بارســاطير والــدين والفــن واردل بينمــا الحضــارة تــدل علــي 

 .التقدم العلمي التكنولوجي والمخترعات 

 :للفظين يكون علي النحو التالي وهكذا نجد أن الفارق بين ا

الثقافة اي المحصلة الكلية للترا  اإلنساني سوا  أكان ماديا أو  - أ

 .معنويا روحيا 

الحضارة اي نسق خاص ومنظم من الثقافة يتميز بالعمول  - ل

 .واالستمرارية 

 ان دراسة حضارة أي أمة تتج  الي دراسة جوانل متعددة من منجزات امب ارمـة وتكـاد الدراسـات

- :الحضارية ري أمة تنحصر في الجوانل التالية 

 .نظام الحكم وتطبيقات  العامة وكل ما يتعلق بالحقوق والضمانات التي يقدمها نظام الحكم -1

 .النعاط الفني بمختلئ نواحي  -4

 .العادات والتقاليد والترا  الععبي  -3

 .النعاط العلمي  -2
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عتــ  عبقريــة ارمــة فــي الميــادين المختلفــة وعبــر كــل مــا أبد :والمعنــى العــام للثقافــة هــو 

 .العصور منم بدأت تعي  حياة اجتماعية حتا الوقت الحاضر 

ان الحضارة والثقافة كلمتان ال تختلفان في النو  ولكنهما تختلفان في الكـم فالحضـارة اـي 

 .منجز من منجزات ارمة وتتميز بكمية ما تحتوي  

نحن ندرخ ) نسان عبر ارجيال واي مخزون حضاري والثقافة اي كل ما صنعت  يد اإل

 (الحضارة اإلغريقية ولكننا ال نمارخ الثقافة اإلغريقية 

والثقافة والحضارة اي نتاج عوامل وظروئ متعددة تجمع معا لتنتأ تل  الصـفة المتميـزة مـن تلـ  

 .ج وغير مل  العوامل البيئية والعقيدة والحياة االجتماعية واالقتصادية واالحتكا  بالخار 

  -: التغير الثقافي *

بأن  ظاارة اجتماعية طبيعية مستمرة ال تتوقئ وال يمكن القضا   يقصد بالتغير الثقافي

عليها فالمجتمع في تغير دائم مهما كانت حالت  من العزلة أو البدائية ومـن عوامـل التغيـر الثقـافي 

فكيــــر ويدفعـــ  التفكيــــر الـــي العمــــل طبيعـــة الفكــــر اإلنســـاني نفســــ  رن اإلنســـان ال يكــــئ عـــن الت

باإلضافة الي أن االتصال بين ثقافتين ي دي الي التالحم بينهمـا سـوا  كـان اـما االتصـال عرضـا 

أم مقصــودا اــما باإلضــافة الــي أن البعثــات والمهــام العلميــة تعتبــر احــدى الوســائل لالتصــال بــين 

أدت الـي اتصـال جميـع ثقافـات العـالم الثقافات الي جانل الثورة التكنولوجية فـي عـالم االتصـاالت 

عــن طريــق عــبكة المعلومــات ووصــالت ارقمــار الصــناعية التفاعليــة والمســتحدثات واالكتعــافات 

 البيئية أدت الي تغير البنا  االجتماعي ومن ثم تغيرت ثقافة المجتمع 

 : مفهوم التغير الثقافي -أ

غيـرات التـي تحـد  فـي أي فـر  مـن يعرئ التغير الثقافي بأن  التحول المي يتنـاول كـل الت

 .فرو  الثقافة 
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بأنـــ  العمليـــة التـــي يتحـــول بمقتضـــااا وبدرجـــة  أمـــا ملينوفســـكي فيعـــرف التغيـــر الثقـــافي

متفاوتة من السرعة في النظـام القـائم فـي المجتمـع وتنظيمـ  ومعتقداتـ  ومعارفـ  وأدوات العمـل فيـ  

 .وأادائ المستهلكين 

بأنــ  اــو التغيــرات والتحــوالت التــي تطــرأ علــي الـــنظم  كمــا يعــرف التغيــر الثقــافي أيضــا

 .االجتماعية ووظائفها وتظهر عملية التغير الثقافي بعكل واضح في معرفتنا لمكونات الثقافة 

 .فالتغير االجتماعي يعتبر جز ا من التغير الثقافي أو جانبا من  فحسل 

ولــا اســتقرار وجمــود فــي متغيــرة ففــي ار يمكــن تقســيم الثقافــات إلــي جامــدة وديناميكيــة

 .العناصر الثقافية وفي الثانية حركة وتغير مستمر في العناصر الثقافية 

 والتغير الثقافي يعني أن الثقافة تتغير وتتحر  علي عكل استجابات لحاجات اإلنسان وإلرادت  

  -: عوامل التغير الثقافي  -ب

 .بعرية ويرتبط التغير بعدة عوامل  التغير الثقافي ظاارة اجتماعية ال تخلو منها أي جماعة

كاالكتعائ واالخترا  وسيكولوجية في العخصية اإلنسانية ) وعوامل اما التغير فهي اما داخلية  

أو خارجية وتكون بطريقة االنتعار فاالخترا  او اتصال سمتين ثقافيتين أو أكثر من السـمات أو 

ارم : من مجمو  أجزائ  والثقافة الموجودة اـي ارنماط الثقافية الموجودة وتكوين عكل جديد أكبر 

ـــة أســـر  مـــن  ـــة واالختراعـــات المادي ـــة وأخـــرى اجتماعي ـــا  مخترعـــات مادي ـــة لالختـــرا  وان الحقيقي

- :اجتماعية ومن أبرز عوامل التغير الثقافي اي 

ثـ  ويتمثل في تغيرات طبيعية جغرافية كالتغير فـي المنـاأ أو التغيـر الـمي يحد :التغير البيئي -1

قامة الطرق مما ي ثر في حياة الناخ ونعاطهم وعالقاتهم  اإلنسان مثل ازالة الغابات وعق التر  وا 

 .االجتماعية وقد يكون التغير البيئي نتيجة الهجرة أو االستيطان 
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يــرى الــبع  أن التغيــر الثقــافي يحــد  نتيجــة فعــل دينميــات الجماعــات  :ديناميــات األجيــال -4

بدا  أساليل حياة جديدة تتج  التصالها ارحدا  دائمـا بثقافـة العمرية المختلفة الت ي تقوم بخلق وا 

 .المجتمع الغالبة 

لقد امتـد أثـر العلـم الـي تطبيقاتـ  التكنولوجيـة فـزادت المخترعـات ممـا أثـر  :التغير التكنولوجي -3

 .في حياة الناخ ومستوى معيعتهم 

كنولوجيــة قــد فرضــت علــي العــعول تحــديا لواقــع ان التغيــرات العلميــة والت :التغيــر األيــدلوجي -2

حياتهــا وقيمهــا ومعتقــداتها فارفكــار المتطــورة عــن اإلنســان وحقــ  فــي الحريــة والعلــم والرفاايــة قــد 

السـليمة حفزت الععول علي ارخـم بالديمقراطيـة كأسـلول للحيـاة الكريمـة وعلـي ايجـاد اريدلوجيـة 

 .تخدمها  المصالح واألغراض االجتماعية التيالتي تتناسق النظريات واألفكار والنظم مع 

 .يعد التعليم من العوامل التي تعجل بإحدا  التغير الثقافي  :التعليم -1

ن دل ملـ  علـي عــي   :وسـائل اإلعـالم -6 ان التغيــر الثقـافي ثمـرة مــن ثمـرات وسـائل اإلعــالم وا 

 .ا فإنما يدل علي خطورة الدور المي تلعب  امب الوسائل بمختلئ أنواعه

عن طريق وسائل اإلعالم واالتصال التي غزت ارفـراد فـي عقـر داراـم  :االنفتاح علي العالم -7

وأصبح اإلنسان أسيرا لها ال يستطيع اإلفالت من تأثيراا ومن صوراا الهجرة الي المـدن المجـاورة 

فيـة جديـدة أو البعيدة أو الدول المجاورة أو البعيدة كـل ملـ  يترتـل عليـ  التعـرئ علـي عناصـر ثقا

وخبـرات جديــدة وطـرق حياتيــ  تخـالئ مــا اعتـادوب فــي مجتمعـاتهم ارصــل وبصـفة عامــة فـإن ثمــة 

عوامل تعزز عملية التغير الثقـافي وتـ ثر علـي اروضـا  التربويـة فـي المجتمـع ومـن أاـم العوامـل 

 -:ما يلي 

ضـع القـائم مـا يدفعـ  الـي الدينامية الماتية للفكر اإلسالمي والرغبة المتواصلة لدي  في تغيـر الو  -أ

 .التفكير الدائل والعمل والرغبة العديدة في تغير ارمور للوضع ارفضل 
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 .ي دي الي  تغير وتجديد ثقافي بين الثقافات المختلفة  تاتصال بين الثقافا-ل

تغير العوامل البيئية قد ي دي الي  تغير ثقافي فتحول ارر  الفالحـة الـي أر  زراعيـة مـثال -جـ

 الو...زالة الغابات أو حدو  الزالزل والبراكين أو ا

 .من التغيرات البيئية التي يمكن أن يستتبعها تغيرا ثقافيا 

تـــ دي االكتعـــافات العلميـــة وغيراـــا مـــن االكتعـــافات الـــي تغيـــر البنـــا  الثقـــافي فاكتعـــائ  -1

ي تغيـر البتـرول أو المـواد الخـام أو المخترعـات العلميـة أو التكنولوجيـة أو غيراـا تـ دي الـ

 .في البنا  الثقافي بالمجتمع 

قــد تــ دي العوامــل االجتماعيــة الــي تغيــر فــي البنــا  الثقــافي ومــن أاــم اــمب العوامــل زيــادة  -4

السكان أو نقصهم أو تغير نسبة الجنخ أو التركيل العمري للسكان دي الـي خلـق أنمـاط 

ملــ  مثــل التغيــر ثقافيــة معينــة مرتبطــة بــالتغير الــمي يحــد  فــي اروضــا  الديموجرافيــة و 

الـديموجرافي بسـبل حركــات الهجـرة الداخليـة مــن الريـئ الـي المدينــة وحركـات الهجـرة مــن 

 .الو من التغير في اروضا  الديموجرافية ...داخل البالد الي خارجها 

ـــزواج  أمـــا العوامـــل المســـاعدة علـــي نقـــل العناصـــر الثقافيـــة فهـــي التجـــارة والحـــرول والغـــزو وال

الســينما والتليفزيــون والبعثــات العلميــة والدبلوماســية واردل والزيــارات والســـفر والصــحئ والراديــو و 

- :أما مصادر وأسباب التغير الثقافي فهي .والجامعات 

 .التغير في البيئة ي دي الي التغير في الثقافة  -1

 .االتصاالت بين الثقافات المختلفة  -4

 .اقية التغير يجلل مع  تغيرات أخرى علي العناصر الثقافية الب -3

 .الفكر والمعتقدات  -2

 

 معوقات التغير الثقافي 
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ال يحد  التغير بسهولة ويسر بل توج  معوقات كبرى تمنع حدوث  أو تعيق  أو توجه  وجهة 

 ومن امب المعوقات . أخرى 

بمعنا أن جيـل الكبـار يحـرص دائمـا علـي اكسـال جيـل الصـغار نمـط  :التداخل بين األجيال -1

ونظام قيم  ومعتقدات  واستمرار اـمب الظـاارة يـ دي الـي تخليـد المجتمعـات حيات  وأسلول معيعت  

لمواريثهــا الثقافيـــة تخليـــدا قــد يكـــون مطلقـــا كمـــا يعــوق حركـــة التغيـــر التــي كـــان يمكـــن أن يحـــدثها 

 .الصغار في نموام لو أنهم تركوا وعأنهم 

لمي يتمثل فـي رجعيـة يتصل بعامل تداخل ارجيال عامل أخر او الجمود الثقافي ا :الرجعية -2

ارفراد والجماعات وتتمثل الرجعية في الرضا بارعيا  المألوفة والخوئ مـن تغييراـا بالجديـد غيـر 

المعروئ ومن أمثلة ملـ  ارفكـار الجديـدة التـي تتصـل باتجااـات النـاخ الفكريـة ومبـادئهم وقـيمهم 

ارفكــار حــائرة الــي أن يقتنــع وأحكــامهم فــي الحيــاة فإنهــا تواجــ  بــالرف  أو المقاومــة فتبقــا اــمب 

 .الناخ بها فتمبل وتموت 

بمعنـا عـدم وجـود الرغبـة فـي التضـحية الناتجـة عـن تغيـر  :الحرص علي المصلحة الخاصـة -3

في اروضا  االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية وقد يكون فـي تغيـر الحكومـة مصـلحة عامـة 

ل ارتبـاط أوضـاعهم بهـمب الحكومـة وحرصـهم علـي للمجتمع ولكن انا  أفرادا يقاومون التغير بسب

 .مصالحهم الخاصة 

ونعنـي بهـا انطـوا  ثقافـة المجتمـع علـي نفسـها ويرجـع ملـ  الـي عوامـل كثيـرة  :العزلة الثقافية -4

منها عدم االحتكا  الثقـافي نتيجـة عـدم االتصـال بالمجتمعـات ارخـرى ويكـون ملـ  بسـبل الرغبـة 

خاصة في المجتمـع واالعتـزاز بهـا كتـرا  لـ  ميزاتـ  القوميـة أو راجعـا في المحافظة علي التقاليد ال

رسـبال سياســية واقتصـادية واجتماعيــة ترااـا الدولــة ضـرورية لمــدى طويـل أو قصــير فهنــا  دول 

نتاجها المادي والفكري  اتحول دون انفتاف ثقافتهم  علي ثقافة المجتمعات ارخرى وا 
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 الفصل الخامس

 التـربـيـة والمجتـمـع

  -: مقـدمـة * 

ـــالي فهـــي تعـــي  فـــي مجتمـــع ملـــ  رنهـــا أداة  ان التربيـــة ال يمكـــن أن تـــتم فـــي فـــرا  وبالت

تعكيل ارفراد المين ال يمكن لهم أن ينمو في عزلة وال يرجـع اـما الـي أن ارفـراد  المجتمع في

اإلنسانيين يعكلون بيئة مناسبة تقدم الحماية واستمتا  فحسل ولكن رن ا ال  ارفراد يلعبون 

أيضا أدوار أكثر أامية واو أن وجودام ضروري للعالقات التي يكونها الفـرد النـامي معهـم ام 

نات الواقعية لمات  فالفرد النامي ليخ مكتفيا بمات  لـ  عالقتـ  بـارفراد اةخـرين ولكـن اي المكو 

العالقـات تــدخل فــي مات وجــودب وفــي جــوار عخصــيت  فالــمات ليســت عــيئا فــي عزلــة ولكنهــا 

 .دائما بالضرورة مات في عالقة 

رة قد ال يتيسر مما ال ع  في  أن المجتمع مدرسة كبيرة يتلقا فيها الفرد دروسا عملية كثي

ل  أن يتلقااا في حيات  مـن علـي مقاعـد الدراسـة العاديـة ومـن المجتمـع يكتسـل الفـرد مـا لديـ  

مــن الســلو  وال يقــئ ارمــر عنــد اــما الحــد بــل ان الفــرد يتلقــا مــن المجتمــع دروســا مختلفــة 

  الفـرد ارنوا  والصور يصقل بهـا معارفـ  وخبراتـ  المدرسـية وبمـا أن الحيـاة ال تنقطـع بانقطـا
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عــن الــماال الــي المدرســة العاديــة فــإن حياتــ  فــي المجتمــع تعتبــر عمليــة اســتمرارية للدراســة 

بمــا فيــ  مــن مهــن وأدوات اتصــال ووســائل ( المجتمــع ) والبحــ  والتعلــيم فــي المدرســة الكبيــرة 

توضـيح وبمـا فيـ  مـن نظـم تفرضـها الدولـة أو الم سسـات العامـة وتصـقلها التجـارل علـي مــر 

ومــا اإلنســان اال مجموعــة مــن القــوى التــي تظــل كامنــة حتــا تظهراــا التجــارل علــي الســنين 

 .السطح وتطلق سراحها الخبرات 

قد فطنت المجتمعات الحديثة الي أامية التربيـة فأولتهـا كـل االاتمـام والعنايـة وخصصـت 

  فـي أي لها المال والجهد وأعدت الخبرا  والمتخصصين لما تحتل التربية مكانا نافـما لـم تحتلـ

عهد من العهود كما تحتل  اليوم فـي عصـر التحـول والتقـدم مـن المرحلـة الصـناعية الـي الثـورة 

المعرفيــة لهــما فــإن رجــال التربيــة فــي كــل بقــا  العــالم يهتمــون اةن فــي العمليــة التربويــة ومــا 

بيـة ت دي الي  تل  العملية من خدمات للمجتمعات المتطورة علي أن  يمكن االعتماد علـي التر 

 .سوا  في نعر أي فكرة أو رأي أو معتقد معين من انا يتضح لنا خطورة 

والمجتمــع اــو الوعــا  الــمي يحتــوي التربيــة فــي داخلــ  ومــن ثــم فــإن التربيــة تتــأثر بــالمجتمع 

بتصورب أو بإطار حيات  ومن أجل مل  فإن فعالية برامأ التعلـيم ال تتـأتا مـن تلقـا  نفسـها وال 

بقوانين خارج  عن طبيعت  االجتماعية وعن ظـروئ الزمـان والمكـان  تفر  علي  من الخارج

 .المي يعي  في  اما التعليم ولمل  يجل دراسة المجتمع وثقافت  الخارجية 

ومعنا اما أن التربية تعمل بالضرورة في ضو  نظام اجتماعي معـين يميـزب أفـرادب ويختارونـ  

ومـن ثـم فـإن أي تربيـة تعبـر عـن وجهـة من بين نظـم اجتماعيـة أخـرى لتحقيـق أاـدائ معينـة 

اجتماعيـــة رنهـــا تعنـــي اختيـــار نمـــط معـــين فـــي ارنظمـــة االجتماعيـــة ومعنـــا اـــما أن محـــور 

الدراسة في التربية اـو المجتمـع فمنـ  تعـتق أاـدافها وحـول ظـروئ الحيـاة فيـ  منااجهـا ام ال 
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ميكيـات العمـل التطبيقـي قيمة للفكر التربوي النظـري اال اما كـان اـما الفكـر مقترنـا بـبع  دينا

 .فالبد أن يترجم الفكر الي واقع اجتماعي 

  -: تعريف المجتمع  * 

ــ المجتمــع بــاختالئ العلمــا  الــمين تنــاولوا اــما الموضــو  واختلفــت  ئلقــد اختلفــت تعــار ي

كمل  الختالئ المفاايم الثقافية كل جماعة أو اخـتالئ العقيـدة أو المبـدأ أو الهـدئ الـمي يسـعون 

 تحقيق  من أجل 

بأنــ  جماعــة مــن النــاخ يعيعــون معــا ويعملــون ســويا مــدة طويلــة (  Society)المجتمــع ويعــرئ 

بصفة منتظمة وتربط بينهم عالقات اجتماعية ولهم أادائ وموارد معتركة يستخدمونها في اعبا  

حاجاتهم في اطار نظام اقتصادي ونظم اجتماعية تسـاعد علـي اعـبا  احتياجـات المجتمـع وعلـي 

 .ارساخ يمكن اعتبار الدولة مجتمعا عاما  اما

- :ويمكن تحديد مقومات هذا المجتمع فيما يلي 

 .جمع من الناخ تربطهم عالقات وتفاعالت اجتماعية  -1

 .اعتراكهم في الموارد الطبيعية والخبرات القائمة في مجتمعهم  -4

مــل وجـود نــو  مــن تقسـيم العمــل وتبــادل المنفعـة بــين جماعاتــ  بعـكل يحقــق التكا -3

 .الوظيفي في المجتمع 

 .وجود رغبات معتركة بين أفرادب  -2

 .وجود نظم اجتماعية تحدد العالقات بين أفرادب  -1

ويرى ابن خلـدون أن المجتمـع اـو المبـد  واـو خـالق الحضـارة والمدنيـة ثـم ان ابـن خلـدون فـي 

لنـاخ  فهـو مقدمت  أيضا يرى أن اإلنسان مدني بالطبع أي أن  ال يستطيع أن يعي  منعـزال عـن ا
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عطائهم وارخم  كائن اجتماعي يععر بالحاجة الي سواب من الناخ للتعامل معهم واالختالط بهم وا 

 .منهم واو في حاجة دائمة الي بني جنس  إلعبا  حاجات  ارساسية والثانوية 

وينطلـــق المفهـــوم العلمـــي للمجتمـــع مـــن نظـــرة تكامليـــة للمجتمـــع علـــي أنـــ  مجموعـــة مـــن الـــنظم 

التــي تتفاعــل مــع بعضــها وتــرتبط وتتعــاون ارتباطــا وتعاونــا عضــويا لتحقيــق أاــدائ  االجتماعيــة

ولـمل  فكمـن خصـائص .اجتماعية وفق منهأ للتخطـيط العلمـي العـامل مـن أجـل التنميـة العـاملة 

- :النظم االجتماعية في المجتمع ما يلي 

 .التعاب  والتداخل في البنية وفي الوظائئ بالمات  (1

 .المتبادل بين النظم المختلفة في المجتمع التأثير والـتأثر  (4

 .ارخم والعطا  المتبادل بين النظم  (3

وكل نظام او جز  من النظام الكلي في المجتمع وفي نفخ الوقت فإن كل نظام جزئي او 

نظام كلي بالنسبة لعناصرب وأجزائ  التي تكونت فالنظام التربوي جـز  مـن نظـام كلـي اـو المجتمـع 

يتكــون بــدورب مــن عــدة نظــم منهــا اراــدائ والكتــل والمنــااأ المدرســية والتالميــم والنظــام التربــوي 

 .والمباني واللوائح والقوانين المدرسية  واإلدارية والميثاق التربوي واكما 

- :وتتضمن هذا النظرة المتكاملة للمجتمع ما يلي 

والمتكاملـة  كل نظام اجتماعي ل  ادف  االجتماعي ضمن أادائ المجتمع العامـة والكليـة ( أ

. 

 .التربية نظام اجتماعي ضمن امب ارنظمة وضمن النظام الكلي للمجتمع  ( ل

 .التربية تقوم بإعداد القوى البعرية لألنظمة االجتماعية المختلفة  ( ت

التربية تأخم من ثقافة المجتمع وتعطيها وتغمي ارجيال الجديدة علي ثقافة المجتمـع ومـا  (  

 .تحدث  من تطوير فيها 
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 :الف العلماة في تعريف مصطلح المجتمع لألسباب التالية ويعود اخت

تركيـز العلمـا  علـي عنصـر أو أكثـر فـي تعـريفهم للمجتمـع دون أن يتفـق الجميـع  -1

 علي 

 .مجموعة من العناصر التي يمكن االستناد اليها 

 .اختالئ وجهات النظر لدى العلما  في تعريفهم للمجتمع  -4

ي يمــر بــ  فقــد تظهــر أاميــة عنصــر أو اخــتالئ ظــروئ المجتمعــات للتغيــر الــم -3

 .أكثر في فترة معينة من مراحل التغير االجتماعي 

وبالرغم من وجود االختالئ في التعاريئ جميعـا اال أنهـا تتقاسـم معـا وتعـار  بعضـها بعضـا 

في عناصر أساسـية ورئيسـية اـي ارفـراد الـمين يعيعـون معـا والمكـان المعـين لعـي  اـ ال  ارفـراد 

 ام معين يحدد عالقة ارفراد بعضهم ببع  وقيم أو نظ

  -: عناصر المجتمع  * 

لكل مجتمع من المجتمعات عناصر أساسية ت ثر كليا علي حياة الجماعة فيـ  وتصـبغهم 

بصــبغة معينــة وتعــكلهم بعــكل خــاص ومــن انــا فــإن معــاكلهم تختلــئ وحــل تلــ  المعــاكل يتنــو  

ة صناعية حضرية أو جماعة تجارية لهما البـد بتنو  الجماعة سوا  كانت جماعة فردية أو جماع

 :من مكر العناصر ارساسية المكونة لكل مجتمع واي 

 اروضا  الطبيعية  -1

 في المجتمع ( ارفراد ) الناخ  -4

 التنظيم االجتماعي  -3

 :األوضام الطبيعية -1
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ان لكل مجتمع أوضـاعا طبيعيـة وجغرافيـة معينـة تـ ثر بهـا عوامـل كثيـرة وبالتـالي تتكيـئ 

 :ياة الجماعة مع تل  البيئة الطبيعية وأام امب العوامل ح

ويعــمل درجــات الحــرارة والبـرودة والرطوبــة والعواصــئ والريــاف وكميــة ارمطــار كــل  :المـنـــا  -أ

 .مل  ي ثر علي نوعية الزراعة وحياة الجماعة 

 :حجم الجماعة المحيطة -ب

اعيـــة أو الصـــناعية رن حجــــم ويقصـــد بـــمل  جماعــــة القريـــة أو المدينـــة أو المنطقــــة الزر 

 .الجماعة ي ثر علي نو  الخدمات التي تقدم له ال  الجماعة وطبيعتها 

 :الطوبوغرافيا  -جـ

ويقصــد بــمل  تخطــيط ارمــاكن وخاصــة البلــدان أو القــرى ومعرفــة تضــاريخ المنطقــة بمــا 

اصـــالت فيهــا مــن ســهول أو جبــال أو وديــان رن ملــ  لـــ  أاميــة كبيــرة فــي طــرق االتصــال والمو 

 .وبالتالي في نو  المهن التي يمكن أن تهتم بها الجماعة 

 .نوم التربية ودرجة خصوبتها  -د

 .مصادر المياب وارنهار والحار  -اـ

 .من حديد  أو فحم أو بترول : المصادر المعدنية -و

المصــادر الطبيعيــة مــن غابــات وأعــجار ومــا يعــي  عليهــا مــن حيوانــات ، كــل ملــ  لــ  أثــر  -خ

في تعامل الجماعة وفي حياة ارفراد وي ثر كمل  في أسلول حياتهم ونظرتهم للحياة و مـالهم  فعال

 .وأادافهم 

 .الذين يعيشون في المجتمع ( األفراد ) الناس  -2

فقـد تختلــئ المجتمعــات مات الوضــع الجغرافــي المتماثــل عـن بعضــها الــبع  الخــتالئ فــي نمــط 

 .المجتمعات رن للناخ أثرا كبيرا في حياة الجماعة  الحياة وسلو  الناخ المين يقطنون تل 
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ومن األمور الهامة والواجب معرفتها عن األفراد الذين يعيشـون فـوق بقعـة واحـدة أو فـي مكـان 

- :واحد ما يلي 

رن نظــــم المجتمــــع تختلــــئ :  " عـــدد الســــكان فــــي المجتمـــع  - أ

 ".باختالئ عدد أفرادب وحاجات  

ـــــل الجنســـــي  - ل ـــــال  ويقصـــــد: الســـــن والتركي ـــــ  العـــــيوأ وارطف ب

 .والمكور واإلنا  

الحالة الثقافية ومستوى التعليم ونسبة ارمية والمعاكل التربوية  - ت

. 

أنـوا  المهـن التـي يحترفهـا القــاطنون فـي المجتمـع تعطـي لونــا  -  

 .معينا للصورة التي يكون عليها المجتمع 

ارجنـــاخ والقوميـــات المختلفـــة الموجـــودة فـــي المجتمـــع الواحـــد  - ج

 .د ت دي الي اختالئ في االتجااات وارادائ التي ق

المســتويات االجتماعيــة فـــي المجتمــع ووجـــود الطبقــات يـــ دي  - ف

 .الي ظهور حالة معينة من العالقات بين الجماعة الواحدة 

 :التنظيم االجتماعي -3

ويقصـد بـه الوحـدات االجتماعيـة التـي تقـوم علـي خدمـة الجماعـة فـي المجتمـع الواحـد وتكــون 

 .أفراد تلك الجماعة وهدفها مجابهة مشكالت الجماعة وسد حاجاتهم من تلك الوحدات  مكونة من

ـــي درجـــة كبيـــرة مـــن الثبـــات واالســـتقرار ولهـــا دســـتور خـــاص كارســـرة ، -أ الم سســـات وتكـــون عل

 .والمدارخ ، ودور العبادة ، واإلدارات الحكومية ارخرى 

                                                           :                 الجماعات التي لها نظام خاص -ل
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 " .كالغرفة التجارية ورابطة أصحال المصانع " المنظمات الخاصة بارعمال والمهن  -1

 .النوادي الرياضية -2.        النقابات بأنواعها -3.      الجماعات الخيرية -4

ا أنعـئت لتأديـة خـدمات معينـة ومحـددة وقـد الهيئات واي جماعـة معـكلة لهـا نظـام خـاص بهـ -ج

ـــات  ـــة ، مراكـــز اإلرعـــاد " تكـــون خاصـــة أو عامـــة مثـــل رابطـــة المكتب مكتـــل الخـــدمات االجتماعي

 "الو.........الزراعي ، جمعية العبان المسيحية 

واـــي منظمـــات أنعـــئت أساســـا للكســـل وقـــد تكـــون معـــروعا أو معـــاريع : معـــروعات خاصـــة  -د

 .من ارفراد أو أنها تدار تعاونيا أو نقابيا   يديراا فرد أو مجموعة

جمعيات ال تتغير بنظام خاص وليخ لها دستور وتقوم بتأدية خدمات معينة أنعئت من أجلها -اـ

. " 

 :الشروط الواجب توافرها في المجتمع المتماسك 

أن يكــون فــي المجتمــع اســتمرار مــادي أو عــكلي أمــا االســتمرار  -1

المجتمع بعضهم ببع  لمدة طويلـة مـن الـزمن أمـا االسـتمرار  المادي فهو أن يتصل أعضا 

العــكلي فمعنــاب أنــ  علــي الــرغم مــن التغيــر الســريع نســبيا فــي أعضــا  المجتمــع فــإن العــادات 

 .والتقاليد في المجتمع تكون مات طابع معين 

أن يكــون لــدى أعضــا  المجتمــع فكــرة عــن وجــود اــما المجتمــع  -4

 .ومكونات  وخصائص  

 .مجتمع تقاليد نتيجة لمرور الزمن أن تكون لل -3

أن يقوى الوعي الجمعي وينمـو عـن طريـق االتصـال واالحتكـا   -2

 .بالمجتمعات ارخرى 
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أن يقـوم فـي اــما المجتمـع نظـام محتــرم يضـمن لألفـراد ســالمتهم  -1

 .واويتهم 

  -: تركيب المجتمع * 

- :تلخيصها بما يلي  ان كل مجتمع من امب المجتمعات يتركل من أبعاد بنائية معينة يمكن   

 :البناة الطبيعي أو الفيزيقي -1

ويقصد ب  أن كل مجتمع يبنا علي طبيعة معينة وي ثر ب  م ثرات ليخ ل نسان يد فيها 

رنها موجودة في الطبيعة وت ثر في المجتمع وثقافت  ونظام حياتـ  ومـا علـي الجماعـة اال التكيـئ 

ـــة أنفســـهم منهـــا أو الـــت ـــة حماي ـــاأ وطبيعـــة ارر  وتضاريســـها معهـــا أو محاول حكم بهـــا مثـــل المن

 .والمصادر الطبيعية فيها 

 :البناة السكاني -2

ويقصــد بــ  جــنخ الســكان أو ديــنهم أو نــوعهم أو أصــلهم أو تــركيبهم ألعمــري أو تــابعتهم 

عــرل ،مســلمون ، يهــود ، مســيحيون ، كبــار الســن أو صــغار ، متعلمــون ، أميــون ، : مثــال ملــ  

 .سكان أصليين واكما سكان مخيمات ، 

 :البناة المهني -3

ففــي بعــ  المنــاطق توجـــد صــناعات معينــة تــ دي الـــي ظهــور مهــن معينــة أو أوضـــا  

خاصة ت دي الي ظهور مهن مناسبة لتل  اروضا  كالمدن التي تقع علي عواطئ البحـار تـ دي 

ظـم المنـاطق التـي الي ظهور العاملين في البحار أو المنتجات أو الخدمات البحرية وكمل  فـي مع

 .يوجد بها صناعات معينة 

 :بناة المؤسسات -4
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ويعــمل ملــ  نظــام ارســرة كم سســة اجتماعيــة والمــدارخ وأمــاكن العبــادة ودوائــر الحكومــة 

المختلفـة  وتهـم كـل منهــا فـي معالجـة معـاكل الجماعــة وتتضـح الفـروق انـا مــن النظـر الـي نظــام 

لمـا بـان نظـام ارسـرة فـي المـدن التجاريـة يختلـئ عـن ارسرة في الريئ ونظام ارسرة فـي المـدن ع

 واكما .....نظام ارسرة في المدن الصناعية أو الزراعية 

 :                                                                                البناة الطبقي -1

ويات االجتماعيـــة ويقصــد بــ  نظــام الطبقــات فــي المجتمعـــات أو مــا يســما بنظــام المســت

والنظام الطبقي ظاارة موجودة منم فجر التاريو وتختلئ من مجتمع ةخر ولكنها جميعا ال تخـرج 

 (العليا ، والوسطي ، والدنيا ) عن وجود ثال  فئات طبقية اي 

 : البناة التنظيمي  -ب

ويقصــد بــ  أســاليل معالجــة المعــاكل التــي تواجههــا الجماعــة ويتوقــئ ملــ  علــي أســلول 

لقــادة أو القيــادة التــي تقــوم بتنظــيم حيــاة الجماعــة وطبيعــة تلــ  القيــادة ونظــام الحكــم الســائد فــي ا

 الو........ديموقراطيا أو جمهوريا ، أو ملكيا أو أميريا أو عيوعيا  : المجتمع 

  -: أشكال المجتمع  * 

 :لتالية يرى بعض علماة االجتمام أن المجتمع يمكن أن يحتوي علي األشكال الرئيسية ا

 :                                                                                              الجماعات األولية -أ

ــــ  بهــــا الفــــرد وينتمــــي اليهــــا ومــــن اــــمب  تعتبــــر الجماعــــات اروليــــة الجماعــــات التــــي يحت

ت  عـن طريـق الجـوار أو القربـا الجماعات ارولية أسرة الطفل أو ارسر ارخرى التـي تـرتبط بأسـر 

التــي ينتمــي اليهــا الطفــل أن اــمب الجماعــات ( عــلة اللعــل ) كمــا ينطبــق ملــ  علــي زمــرة الرفــاق 

اروليـة اــي جماعـات صــغيرة نسـبيا وتقــوم فيهــا عالقـة ارطفــال فيمـا بيــنهم علـي أســاخ المواجهــة 

تـأثير كبيـر فـي حيـاة الطفـل   المباعرة في امب الجماعات وعلي الـرغم مـن أن الجماعـة اروليـة لهـا
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وتكاد تحدد معالم عخصـيت  فـي المسـتقبل بـل اـي كـمل  كمـا يقـول علمـا  الـنفخ اال انـ  بالمقابـل 

 .وأادائ  طانا  حدودا لما يمكن أن يحقق  أعضا  الجماعة من منا ع

ـــي  : المجتمـــع المحلـــي -ب اـــو عبـــارة عـــن تنظـــيم اجتمـــاعي أو نســـق اجتمـــاعي يحتـــوي عل

 رسر والوحدات االجتماعية ارخرى والتي تعتمد الواحدة منها علي ارخرى مجموعة من ا

وفــي المقابـل فــان . اعتمـادا متبـادال فــي سـبيل اعــبا  الجـز  اركبــر مـن حاجــاتهم اليوميـة 

انـــا  اختالفـــا بـــين المجتمعـــات المحليـــة ســـوا  أكـــان اـــما االخـــتالئ كميـــا أو كيفيـــا فـــبع  اـــمب 

عــمل عــددا محــدودا مــن ارســر والوحــدات االجتماعيــة كمجتمــع المجتمعــات صــغير نســبيا فهــو ي

القرية أو البادية وبعضها يتألئ من  الئ ارسـر ويحتـوي علـي وحـدات اجتماعيـة تتبـادل المنـافع 

وتعتمد علي بعضها البع  كمجتمـع المـدن الكبـرى والعواصـم ومـن ناحيـة أخـرى فـان بعـ  اـمب 

معنــا ان أفــاد المجتمــع المحلــي متميــزون بخــط المجتمعــات يمتــاز بدرجــة عاليــة مــن التخصــص ب

انتـاجي معـين وعلـي سـبيل المثــال فـان انـا  مجتمعـات محليـة تركــزت حـول  بـار الـنفط وبعضــها 

 .حول مناجم الحديد والفحم 

                :                                                                                          الجماعة العارضة  - 

اـي الجماعــة التــي ال يوجــد بــين أفراداــا وعــي معـتر  واــي جماعــة غيــر مســتقرة وغيــر مقصــودة 

وتلقائية كالعابرين في الطريق أو المجتمعين في دار السينما أو السكة الحديدية أو حفل ساار أو 

 .أن ينفضوا  ندوة خطابية أو محاضرة عابرة وا ال  ال يلبثون بعد انتها  لقا اام العابرة

 الهيئات االجتماعية  -د

ـــات التعاونيـــة ،  ـــة كثيـــرة مثـــل ارحـــزال السياســـية ، الجمعي يمكـــن أن نضـــرل عليهـــا أمثل

 .الجمعيات الخيرية ، ارندية ، اتبا  المماال الدينية ،االتحاد العام لعمال النقل 

  -: خصائص المجتمع -أ
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ــــي ــــة كــــمل  لكــــي يحــــافظ عل ــــي التربي ــــاج المجتمــــع ال خصائصــــ  فكــــل مجتمــــع مــــن  يحت

 : المجتمعات خاصيت  التي يرغل في المحافظة عليها ومن امب الخصائص 

 :                                                                             الخاصية الذاتية والهوية-1

المجتمـع وامب الخاصية موجودة في المجتمـع ككـل وفـي كـل المنظمـات التـي تتكـون منهـا 

بل كل انسان بـ  قـوة تبعـ  مـن داخلـ  المحافظـة علـي نفسـ  ماديـا ومعنويـا واـمب الخاصـية تنـدفع 

المجتمعات الـي تربيـة الصـغار لكـي تحـافظ علـي مقوماتهـا الثقافيـة وثقافتهـا الخاصـة وتحتـل جيـل 

مكــان جيــل فــال يخلــا المجتمــع لجماعــة أخــرى وتــدفع أســرار الــي العمــل علــي أن يفهــم الصــغار 

 .الجماعة وطرق المحافظة عليها حتا ال تمول أو تفنا 

ـــ ـــي تهيئ ـــ  ويعمـــل عل أفـــرادب وتـــزودام بوســـائل  ةكـــل مجتمـــع يرغـــل فـــي أن يحـــتفظ بهويت

النضال والتعامل مع بقية أفراد المجتمع وبفكرة الوال  ل  ومن ثم فان التربية عمل تحتمـ  الضـرورة 

 .االجتماعية اال الرغبة 

                                                                         :خاصية االستمرار -2

وامب الخاصية ال تتحقق باسـتمرار أفـراد الجماعـة الن سـنة الحيـاة ارساسـية تقتضـي بـان  

بـــل يتحقــــق ( كـــل نفــــخ مائقـــة المــــوت ) يولـــد كــــل فـــرد فــــي المجتمـــع ومصــــيرب المحتـــوم المــــوت 

اعة وأنماط التفكير ال تنتقل عبر ارجيال انتقـاال حـدوديا أو غـروري باالستمرار أساليل حياة الجم

عادتـ  منظمـة الـي جيـل الصـغار الـمين  أي بالوراثة فان المجتمـع يحتـاج الـي التربيـة لنقـل قيمتـ  وا 

فالتربيـة تكسـل كـل . يولدون واـو ال يـدركون عـيئا مـن مهـارات ومعـارئ  وعـادات وقـيم الجماعـة 

لجماعة ومهارة المحافظة عليها وتكسب  علومهـا وبـمل  يوجـد أفـراد يحـمقون جيل مهارة الحياة في ا

مهـارات الجماعـة وطريقــة الحيـاة فيهــا ويبقـا المجتمــع ويسـتمر باســتمرار قيمـة مثلنــا ارعلـا جــيال 

واكـما نجـد ان خاصـية االسـتمرار ال تتوقـئ .ورا  جيل علي الرغم من اختفا  ارفراد تابعا للموت 
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قدار ما تتوقئ علي التربية التي يتمكن المجتمع من أن ينقل مـن خـالل م سسـت  علي التناسل بم

المختلفة والترا  الثقافي الـمي يحـرص عليـ  جيـل الكبـار اعـد الحـرص فيرغـل بـإخالص فـي نقلـ  

 .الي جيل الصغار لتستمر الحياة 

                :                                                خاصية التقدم والتطور -3

أن كل جماعة مـن الجماعـات تسـعا الـي أن ترفـع مسـتوى الحيـاة فيهـا ترقـا الـي مسـتوى العصـر 

المي يعي  في  علي أن يكون مل  في اطار قيمتهـا ومثلتهـا العليـا واـما ال يـأتي اال بالتربيـة التـي 

 .لوالاا لنزلت المجتمعات وربما مسحت من الوجود 

  -: مجتمع أهمية التربية للفرد وال

  -: أهمية التربية للفرد -أ

التربيـــة ضـــرورة فرديـــة مـــن جهـــة وضـــرورة اجتماعيـــة مـــن جهـــة أخـــرى فـــال يســـتطيع الفـــرد        

ـــة  االســـتغنا  عنهـــا وال المجتمـــع أيضـــا وكلمـــا يرقـــا اإلنســـان ويتحضـــر ازدادت حاجتـــ  الـــي التربي

النتمـا  االجتمـاعي وتعـب  حاجتــ  وأصـبحت عـيئا ضـروريا ال كماليــا فالتربيـة تحقـق للفـرد عمليــة ا

الــي التعامــل مــع أفــراد المجتمــع والمجتمعــات ارخــرى وتحقــق لــ  االســتمرار النفســي حيــ  يعــعر 

باالنتما  واالنضـمام الـي جماعـة تقبلـ  ال نفاقـ  مـع أعضـائها فـي كثيـر مـن القـيم واالتجااـات مـع 

تمامــا عــن اعــبا  أي حاجــة مــن  غيراــا ممــا تكســب  ارفــراد اةخــرون والوليــد البعــري يولــد عــاجزا

 .حاجات  ارساسية أو توفر ارمن والحماية لنفس  

فالفرد يحتاج الي التربية رن  يولد مختلفا من النضأ والنمو ويظل فترة طويلة ال يمل  مـا         

يعنيــ  علــي رعايــة نفســ  والتفاعــل مــع غيــرب أي ان الوليــد يحتــاج الــي كــل عنايــة جســمية ونفســية 

عيــة مــن جانــل الكبــار المحيطــين بــ  والــمين يطبعونــ  علــي حيــاة الجماعــة وممــا يزيــد مــن واجتما

حاجة الفرد الي التربية ان البيئـة اإلنسـانية والماديـة تتعاقـد مـع الـزمن وتعـبع عناصـراا ومكوناتهـا 
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فرصـيد الجـنخ البعــري مـن المهــارات وارفكـار ممــا جعـل الفــرد فـي حاجــة الـي كثيــر مـن الخبــرات 

عينــ  علــي التكيــئ مــع البيئــة والتوافــق مــع ظــروئ الحيــاة المتغيــرة المتجــددة واكــما تتضــح التــي ت

 :ضرورة التربية وأاميتها بالنسبة للفرد ومل  لألسبال التالية 

واــما ســـبل واضــح بــين حــديثي والدة ارفــراد علـــي : العلــم ال ينقــل مــن يـــل اخــر بالوراثــة  -1

هم الخالية مـن أي اثـر للمعلومـات والمعـارئ وبمعنـا  خـر اختالئ مستويات  بائهم الثقافية وعقول

فان الثقافة ليست مورثة بيولوجيا كلون العين وطبيعـة العـعر والقـدرات الخاصـة يرثهـا اربنـا  عـن 

نما اي ميرا  اجتماعي  كافحت ارجيال البعرية المتالحقـة الكتسـاب  وحفظـ   اةبا  دون عنا  وا 

مــا أراد جيـل الكبــار نقـل تراثــ  الثقــافي الـي الصــغار فالبـد لــ  مــن عبـر الســنين بالجهـد والعــرق اما 

عمليـة تربيــة تسـاعد فــي اـما ارمــر ومـن انــا تبـرز أاميــة التربيـة للفــرد وحـاجتهم اليهــا وقـد أكــدت 

أقوال العلما  المربين الكثيرة امب ارامية التـي تتمتـع بهـا التربيـة وحاجـة ارفـراد اليهـا يقـول اإلمـام 

ال العلما  لصار الناخ مثـل البهـائم أي أنهـم بـالتعليم يخرجـون النـاخ مـن حـد الهمجيـة لو " الغزالي 

 " .الي حد اإلنسانية 

يمتاز الطفـل البعـري بأنـ  مخلـوق ضـعيئ : الطفل البشري مخلوق كثير االتكال قبل التكيف -2

طـــول كثيــر االعتمـــاد علـــي أفـــراد مـــن بنـــي جنســـ  بمقارنتــ  مـــع صـــغار الحيوانـــات ارخـــرى فهـــو أ

الكائنـات الحيــة طفولــة واـما راجــع الــي انــ  يولـد قبــل أن يــتم نضــج  واكتمـال قدرتــ  علــي مواجهــة 

الحيــاة كالحيوانــات ارخــرى فتتلقــاب البيئــة وتســاعد ه فــي تحقيــق النضــأ وضــعئ الطفــل البعــري 

ترافقــ  خاصــية أخــرى مــن مرونتــ  أو قدرتــ  علــي التكيــئ الســريع كمــا نمــا وترعــر  بالمقارنــة مــع 

حيوانات ارخرى التي تقئ عند حد ال تتجاوزب ونظرا لهـاتين الخاصـتين فـي الطفـل البعـري فانـ  ال

يحتاج الي كثير من الرعاية وتوجيه  حتا يعتمد علي نفس  ويسهم في تحسين مجتمع  ومدرست  

 .اي التي تقوم بهمب المهمة الصعبة والخطيرة 
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د الطفـل البعـري فـي بيئـة معقـدة ماديـا واجتماعيــا يولــ :البيئـة البشـرية كثيـرة التعقيـد والتغييـر -2

وروحانيـا يصــعل عليــ  التكيــئ معهــا كمــا ارتقــا المجتمــع البعــري وازدادت البيئــة تعقيــدا واتســاعا 

ومعكالت وازدادت حاجة الفرد بالتالي الي التربية لتبسيط البيئة وحل معـكالتها والتكيـئ معهـا أم 

لفـرد حاجتـ  الـي التربيـة ولـما فواجـل المـدرخ اعـداد الناعـئين تغيير البيئة السريع فهـو ممـا يـزداد ا

لعالم اليوم والغد معا عن طريق تعودام والمرونـة فـي أفكـارام وعملهـم واحتياجـاتهم ليكونـوا قـادرين 

علي تكيئ أنفسهم تبعا للتغير المي يجري حولهم في عتا نواحي الحياة وبمعنا  خر فان واجل 

ين علـي التفكيـر المسـتقل وحـل معـكالتهم بأنفسـهم اال أن يلقـونهم حلـوال  المعلمين أن يعودوا الناعـئ

بنـيكم علـي أخالقكـم فـإنهم مخلوقـون فـي زمـان   اجاازة وقد قال اإلمام علي بهـما المعنـي ال تعـودو 

 .غير زمانكم 

                                                         :أهمية التربية للمجتمع  -ب

ي تمكـــن المجتمــع مــن أن يـــرى نفســ  ويراجــع ماتـــ  ويبحــ  أوضــاع  ســـعيا ورا  اــي التــ

التجديد وتمكن كل جيل من أن يتناول ما تصل الي  مـن تـرا  ثقـافي باإلضـافة والحـمئ والتغييـر 

 .                                                 في  والتصحيح والتطوير 

لي التربية التي تمكن كل جماعة من أن تنتقد نظامها والحضارة اإلنسانية تدين بوجوداا ا

وتصلح عيوبهـا وتعـالأ معـكالتها وتواجـ  التحـديات المختلفـة التـي تواجههـا فالتربيـة ضـرورية مـن 

ضــروريات الحيــاة وخاصــة فــي المجتمعــات الناميــة ام تعــد ارفــراد الــمين لــديهم مــن القــيم الخليقــة 

يــة مــا يمكــنهم مــن العمــل علــي أن يلحــق مجــتمعهم بركــل والمهــارات االجتماعيــة والطاقــات الفكر 

الحضــارة الــدائل الســعي الســريع الخطــوة واــي الزمــة لنهــو  الفــرد والمجتمــع ورقيهمــا حيــ  أنهــا 

نضجهم بـالمواقف التـي تنمـي الوسيلة لبنا  البعر وتزويد ارفراد تبعا رعمارام وقدراتهم ومستويات 

 بواقعهم  اكتشاف آفاق جديدة تنهضالعقلية االبتكارية التي تمكنهم من 
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فالمجتمعــات تعتمـــد اعتمــادا حياتيـــا علـــي التربيــة ام اـــي وســـيلة بقائــ  واســـتمرارب وتثبيـــت 

أاداف  ومفاايم  واتجااات  وصنع مستقبل  وبنا  قوت  السياسية واالجتماعية ولمل  فـال عجـل أن 

 . يثة يكون علي راخ البرامأ والمعروعات التي تضطلع بها الدول الحد

  -: حاجات المجتمع التربوية * 

اما كانـت ارسـخ النفسـية متعلقـة بـالفرد وامكاناتــ   فـان ارسـخ االجتماعيـة لتربيـة تتعلــق 

بطبيعة المجتمع وحاجات  وتلـ  اـي الناحيـة االجتماعيـة مـن التربيـة والتـي تنظـر الـي أن الغـر  

لـة منسـجمة بصـرئ النظـر عـن عالقـة من التربيـة ال ينحصـر فـي تنميـة امكانـات الفـرد تنميـة كام

مل  بالمجتمع كما يرى علما  النفخ ولكن الغـر  مـن التربيـة باإلضـافة الـي االاتمـام بـالفرد اـو 

 .االاتمام بالمجتمع وسد حاجات المجتمع 

 :أما حاجة التربية للمجتمع فتظهر فيما يلي 

افي مـن الضـيا  فـان الطريـق فإما أراد المجتمع حفظ تراث  الثق: االحتفاظ بالتراث الثقافي  -1

 .الي مل  يكون بنقل اما الترا  الي ارجيال الناعئة عن طريق التربية 

يجل علي اإلنسـان أال يكتفـي فقـط بالمحافظـة علـي تراثـ  الثقـافي : تعزيز التراث الثقافي  -4

بالرغم من محتويات  فبالرغم من أن محتويات اما التـرا  تكـون غزيـرة وواسـعة اال أنهـا ال 

مكن ان تخلو من بع  العيول وعلي كل جيل أن ينفي تراث  الثقافي مـن العيـول التـي ي

علقـت بـ  وعجــز الجيـل القـديم عــن اصـالحها والتربيـة انــا اـي القـادرة علــي اصـالف اــما 

 .الترا  من عيوب  القديمة

ويعتبر بع  المربين أن حاجات المجتمع ست في ارساخ تمثل كل منها ناحية مـن نـواحي 

الناحيـــة الخلقيــة ، والناحيـــة المهنيـــة ، الناحيــة العائليـــة ، الناحيـــة : اة االجتماعيـــة واــي انـــا الحيــ

 .الوطنية ، الناحية االستجمامية والصحية
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يقصـد بهـا التمسـ  بالمبـادت والقـيم التـي توارثهـا اإلنسـان عبـر  :الحاجة إلي التربيـة الخلقيـة  -1

 .رمائل المتفق عليها في ثقافة المجتمع ارجيال والتمس  بالفضائل واالبتعاد عن ال

واي حاجة ملحة لمسايرة النهضة الصـناعية التـي أثـرت تـأثيرا  :الحاجة إلي التربية المهنية  -2

ــيم وواجــل التربيــة فــي اــما المجــال أن تهــتم بــالمهن عامــة وعلــي مختلــئ  كبيــرا فــي التربيــة والتعل

توفر الطاقات الالزمة لـمل  مـن مـدارخ ومدرسـين أنواعها ويتجلا مل  باالاتمام بالتعليم المهني و 

 .ومدربين وخبرا  

ان منعــأ المجتمــع وأساســي  اــي العائلــة واــي اصــغر وحــدة   :الحاجــة إلــي التربيــة العائليــة  -3

اجتماعيـة ينــب  فـي عــروق أفراداـا دم واحــد ولكـن وظيفــة العائلـة قــد اختلفـت عنهــا فـي العصــور 

ئئ تقريبا وترضا جميع الحاجات ولكنها في المجتمع الحدي  فقد كانت تقوم بكل الوظا ةالماضي

نظرا لمتطلبات الحياة الكثيرة ال تستطيع القيام بكل متطلبات الحياة فنعأت الم سسات االجتماعية 

 .ارخرى ولكنها ال تزال تقوم ببع  وظائفها ارساسية كتربية الن   وتثقيفهم 

عر النـاخ بالحاجـة الـي اعـداد المـواطن الصـالح منـم لقـد عـ : الحاجة إلي التربية الوطنية  -4

 أقدم العصور وارزمان 

كلمـا ارتقـا اإلنسـان فـي سـلم الحضـارة ازداد وقـت فراغـ   :الحاجة إلـي التربيـة االسـتجمامية - 5

فالقوانين واالختراعات الحديثة ام تعمل علي تخفي  أوقات العغل وكلمـا تـوافرت لـدى المـر  اـمب 

صــار لزامــا عليــ  أن يــتعلم كيــئ يســتفيد منهــا لكــي ال تــمال ضــياعا وال تكــون  اروقــات الثمينــة

مدعاة للبطالة والفساد الن الحياة ليست كلها عمل والبد من أوقات فرا  يقضـيها اإلنسـان للتـرويح 

بهــاج حياتــ  فالعمــل المسـتمر المتواصــل يــ دي الــي العنــا  العــديد ثــم  عـن نفســ  وتجديــد طاقاتــ  وا 

وهنــاك أنــوام البــد مـن وجــود وقــت للتـرويح لكــي يســتعيد اإلنســان نعـاط  مــن جديــد  االنهيـار لــمل 

 .وغيراا ....... كثيرة من األنشطة الترويحية منها االجتماعي أو الفني أو الرياضي
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ارمة القوية وحداا اي التي تستطيع أن تخلق حضـارة راقيـة  :الحاجة إلي التربية الصحية  – 6

الفرد القوي وحدب او المي يسـتطيع أن يحقـق امكانياتـ  الـي أقصـا مـدااا وتحافظ عليهما كما أن 

فالصــحة نعمــة مــن نعــم اهلل والمــر  حالــة يفقــد بهــا اإلنســان لــمة الحيــاة فــان يكــون الفــرد مخلوقــا 

صــحيح الجســم أو متطلبــات النجــاف فــي الحيــاة وان تتــألئ ارمــة مــن أفــراد أصــحا  ارجســام أول 

ان الصحة بأوسع مفاايمها من ضروريات الحياة الفرديـة واالجتماعيـة  .عروط الفالف في حياتها 

. 

  -: أسباب ضرورية لتربية الفرد والمجتمع * 

وبنــا  علــي مــا تقــدم يمكــن القــول بــان التربيــة ضــرورية واامــة بالنســبة للفــرد والمجتمــع وملــ  

 :لألسبال التالية 

وأصبحت ال تقـل مـن حيـ  ارولويـة عـن  :التربية استراتيجية قومية كبرى لكل شعوب العالم -1

أولوية الدفا  وارمـن القـومي ملـ  أن رقـي العـعول وتقـدمها وحضـارتها تعتمـد علـي نوعيـة ارفـراد 

وليخ عددام ولتزايد أامية التربية فان حياة الععول أصبحت تمثل ااتماما قوميا لكل الحكومات 

الجهـود المحليـة دون توجيـ  قـومي منهـا ومـن  وال يمكن ري حكومة أن تتر  ميدان التربيـة لتتـوالب

 .انا يتضح أن التربية أصبحت تمثل عصل الحياة للععول 

فالعنصـر البعـري أاـم مـا تمتلكـ  أي دولـة :أنها عامـل هـام فـي التنميـة االقتصـادية للشـعوب -4

مــن  وقــد ت كــد الــدور الهــام الــمي تقــوم بــ  التربيــة فــي زيــادة الــدخل القــومي وأصــبح ينظــر للتربيــة

ــــي تنعــــيط  ــــة در اــــام ف ــــومي للمــــوارد البعــــرية وللتربي الناحيــــة االقتصــــادية علــــي أنهــــا اســــتثمار ق

 .الم سسات الصناعية واإلنتاجية من خالل تطوير المعرفة وأساليل العمل واإلنتاج 

للتربيـة دور اـام فـي التنميـة البعـرية لألفـراد مـن حيـ   :إنها عامل هـام فـي التنميـة البشـرية -3

فـــرادا فـــي عالقـــة اجتماعيـــة تفرضـــها علـــيهم أدواراـــم المتعـــددة فـــي المجتمـــع كالقيـــام بـــدور كــونهم أ
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والقيـام بالواجبــات التـي تفرضــها اـمب المواطنــة  تالمواطنـة الصـالحة القــادرة علـي تحمــل المسـ وليا

ـــام بـــدور ارل وارم ونجـــاف اـــمب اردوار  ـــة واالجتماعيـــة والقي ـــات القومي وممارســـة الحقـــوق والواجب

 .قئ علي درجة النضأ التربوي يتو 

فهنا  مثل يقول كلما تعلم اإلنسان زادت حريتـ  :إنها ضرورة إلرساة الديموقراطية الصحيحة -2

اما يعني ارتباط الحرية بالتعليم فالتعليم يحرر اإلنسان من قيـود العبوديـة والجهـل والحريـة  يمكـن 

ـــة فـــي تكـــوين المـــواطن الحـــر أن تعمـــل فـــي ظـــل ارميـــة أو الفقـــر الثقـــافي واـــما يبـــز أام يـــة التربي

 .المستنير القادر علي المعاركة 

فالتربية عامل اـام فـي توحيـد  :إنها ضرورية للتماسك االجتماعي والوحدة القومية والوطنية -1

االتجااات الدينية والفكرية والثقافية لدى أفراد المجتمع واـي بهـما تسـاعدام فـي خلـق وحـدة فكريـة 

 .اعل وت دي الي ترابطهم وتماسكهم تساعدام علي التف

ـــالحرا  االجتمـــاعي أو التنقـــل  :أنهـــا عامـــل هـــام فـــي إحـــداث الحـــراك االجتمـــاعي -6 ويقصـــد ب

ترقــا ارفـراد وتقــدمهم فــي الســلم االجتمــاعي والتنقــل امــا أن  Social   Mobilityاالجتمـاعي 

عـخص أو جماعــة أخــرى  يكـون أفقيــا واـو اتنقــال الظــاارة الثقافيـة مــن العـخص أو الجماعــة الــي

متعابهين أو متطابقين وراسيا اما مرت امب الظاارة الثقافية من أعلا الي أسفل أو من أسفل الي 

أعلـا وقــد يكـون انــا  تنقـل توســطي اما ظلــت مراكـز النــاخ ومواضـعهم عنــد التنقـل غيــر محــددة 

ماعــة أخــرى لهــا نفــخ وبالنســبة للفــرد يكــون التنقــل أفقيــا   اما انتقــل مــن جماعــة اجتماعيــة الــي ج

المستوى وراسيا اما انتقل من جماعة أدنا أي جماعة أعلـا أو العكـخ ويتـأثر التنقـل االجتمـاعي 

 :بالظروئ وارسبال التالية 

حيـ  يسـهل عمليـة انتقـال ارفـراد مـن أدنـا السـلم الـي أعـالب أو العكــخ  :التغيـر االجتمـاعي -أ

زالة التحديدات  .الطبقية الضيقة  كما يعمل علي فتح الطبقات وا 
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فكلما زادت وسـائل االتصـال بـين النـاخ وبـين الجماعـات كلمـا عـجع اـما  :وسائل االتصال -ب

 .علي التنقل االجتماعي والعكخ صحيح 

واـو العامـل الثالـ  المـ ثر فـي عمليـة الحـرا  االجتمـاعي فكلمـا اتسـع نطـاق  :تقسـيم العمـل-جـ

فـان ملـ  يخلـق ظروفـا تعـوق االنتقـال السـهل مـن تقسيم العمل وتنو  التخصص الي درجـة معقـدة 

طبقــة الــي أخــرى داخــل المجتمــع وربمــا كــان تقســيم العمــل والتخصــص احــد العوامــل الهامــة فــي 

وتلعـل . المجتمع الحدي  التي أدت الي خلق التمـايزات بـين النـاخ وتصـنيفهم ي فئـات وطبقـات 

تزيـد مـن نوعيـة الفـرد وترتفـع بقيتـ  ومـن ثـم التربية دورا ااما فـي التقـدم والحـرا  االجتمـاعي رنهـا 

يتحسن دخل  ويزداد بمقدار ما يجيد من مهارات ومعرفـة ويترتـل علـي زيـادة دخلـ  تحسـن وضـع  

 .االقتصادي واالجتماعي 

فالدولــة العصــرية تعنــي الــدول التــي تعــي  عصــراا  :إنهــا ضــرورية لبنــاة الدولــة العصــرية  -2

تع فيها الفرد بالحياة الحرة الكريمة ويرفرئ علي جوانبهـا أعـالم علي أساخ من التقدم العلمي ويتم

 . الرفااية و العدالة االجتماعية  
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 الفصل السادس
 التربية والتنشئة اإلجتماعية

  -: مقــدمــه  * 

الفعـل وينعـئ عالقـات انسـانية مـع أفـراد مـن يتدرج كل طفـل انسـاني فـا مجتمـع متكـون ب

اـما  المجتمــع لهـم عــاداتهم وتقاليـدام وأنمــاط ســلوكهم وطـرق قيــامهم بارعمـال المختلفــة ونظــرتهم 

الا ارمور ومعاعرام وأحاسيسهم وقيمهم وعاداتهم  ، وعلـا مـدى سـنوات قليلـة يكـون قـد اكتسـل 

ـــا ـــادت كمكون ـــ  عـــن طريـــق التفاعـــل معظـــم اـــمب الطـــرق والعـــادات والقـــيم والمب ت لعخصـــيت   ومل

 بين اما الطفل وبين بيئت  اإلجتماعية فا كليتها  اواإلجتماع

تعتبـر التنعـئة اإلجتماعيـة مـن العمليـات ارساسـية فـا حيـاة اإلنسـان وتكمـن أاميتهـا فــا  

أنها تقوم بتحويل الفـرد مـن مخلـوق ضـعيئ عـاجز الـا عخصـية قـادرة علـا التفاعـل فـا المحـيط 
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الـمى يحتويـ   كمـا تســاعد الفـرد علـا االنتقـال مــن ارتكاليـة المطلقـة واالعتمـاد علــا  امـاعواإلجت

ارخرين والتمركز حول المات فا المراحل ارولا من عمرب الا االستقاللية واالعتماد علا الـنفخ 

 .عبر المراحل االرتقائية من عمرب  

سـوا  لـا درجـة كبيـرة مـن اراميـة وتعد التنعئة اإلجتماعية فا مرحلة الطفولة والعبال ع 

عاداتـه واتجاهاتـه بالنسبة للفرد نفس  أو بالنسبة للمجتمع ففيهـا يـتم رسـم مالمـح عخصـية الفـرد ، وتتعـكل 

ــتح قدرتــه وتتكــون مهاراتــه وتكتســب أنماطــه ــه واســتعدادته وتتف الســلوكية وخاللهــا  وقيمــه وتنمــو ميول

تمــاعا والوجــدانا وفقــا لمــا تســاام بــ  م سســات أيضــاا يتحــدد مســار نمــوب العقلــا والنفســي واإلج

 . التنعئة اإلجتماعية وارسرة النظم التعليمية دور العبادة ارندية وسائل اإلعالم 

ومن ثم فلكل منها أاميتها الخاصة بها بيـد أن الـنظم التعليميـة تلعـل أاـم اردوار وأقوااـا 

 اعـاملون فيهـا توسـيع دائـرة التفاعـل اإلجتمـاعتأثيراا فا حياة ارفراد لما يحرص القـائمون عليهـا وال

للفرد من جميع أفراد النظام التعليمـي وخاصـة المعلمـين باعتبـارام القـدوة لـ   ، والنمـومج السـلوكا 

فضالا عن أن  يتأثر بالمنهأ الدراسي فيزداد  علماا وثقافة ، بالمعايير واردوار اإلجتماعية وضـبط 

ر وبالتـالي يصـبح فـرداا مكتمـل النمـو لـ  عخصـيت   المميـزة التـا النفخ والتوفيق بـين حاجاتـ  الغيـ

تمكنـــ  مـــن أن يســـتمتع بحياتـــ  فـــا توافـــق مـــع نفســـ  ومجتمعـــ  ومـــن ثـــم تتحقـــق أاـــدائ التنعـــئة 

 . اإلجتماعية 

يكتســل الطفــل مــن خــالل عمليــة التنعــئة اإلجتماعيــة مــع أســرت  وغيراــا مــن الم سســات  

ية فا المجتمـع ، اللغـة والعـادات والمعـانا والمواقـئ وارسـاليل المناط بها مهمة التنعئة اإلجتماع

المرتبطة بإعبا  الحاجات والرغبات كما ينعأ لدى الطفل فا امب العمليـة القـدرة علـا توقيـع ردود 

 .فعل اةخرين تجاب بع  مطالب  وسلوك   

  -: مفهوم التنشئة اإلجتماعية  * 
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كثير من علما  النفخ والتربيـة واالجتمـا  وارنثروبيـولجا عغلت التنعئة اإلجتماعية ااتمام ال    

يمثل موضـو  : مما أدى الا تنو  تعريفاتها وبالرغم من تعدداا فإن  يمكن تصنيفها وفقاا لما يأتا 

الواضــح التنعــئة اإلجتماعيــة واحــدا مــن الموضــوعات الهامــة التــا أوالاــا علمــا  التربيــة ااتمــامهم 

 . تطلبت الدواعى واالعتبارات األكاديمية هذا االهتمام ومبرراته على اختالف تخصصاتهم وقد 

الا العملية التا يتعلم بواسـطتها أو مـن خاللهـا ارفـراد  يشير مفهوم التنشئة اإلجتماعية 

قــيم ولغــة المجتمــع والســلو  المتوقــع مــنهم كأعضــا  فــا المجتمــع ويــتم ملــ  مــن خــالل ارســرة أو 

  .المدرسة وحتا زمال  الرفاق 

مـن أاـم العمليـات اإلجتماعيـة التـا تحـد    Socialication وتعتبر عملية التنشئة اإلجتماعية

فا المجتمع وينظر علما  االجتما  الا امب العملية علا أنها التا عن طريقها تتكون العخصية 

 .اإلنسانية 

ـــمات ـــا أنهـــا عمليـــة يكتســـل الفـــرد عـــن طريقهـــا ال  ولـــمل  تعـــرئ التنعـــئة اإلجتماعيـــة عل

اإلجتماعية ويتكون بنا  العخصية ، كما أن المجتمع تنتقل ثقافت  من جيل الـا  خـر عـن طريـق 

 . امب العملية 

ل نسـان أو اـا العمليـة التــا  اعلـا أنهـا التطبيـع واإلجتمــاع وتعـرف التنشـئة اإلجتماعيـة أيضــاً 

ولـدب الـا كـائن تساعد علا بنا  العخصية التا بمقتضااا يتحول الفرد مـن كـائن بيولـوجا عنـد م

 اجتماعا يكتسل خبرات  وتجارب  من سبقوب الا الحياة وي ثر ويتأثر المجتمع المى يعي  في   

بأنها العملية التا يتمكن الفرد من خاللها مـن اكتسـال  وتعرف التنشئة اإلجتماعية أيضاً 

جــة كافيــة در المعــايير اإلجتماعيــة الخاصــة بمجتمعــ  فــا أى وقــت وتســاعدام علــا تنميــة قــدراتهم 

 . والعاطفية  وتساعدهم على األداة وخاصة فيما يرتبط بالنواحى الجسمية واالقتصادية
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بأنهــا العمليــة التــا بواســطتها يــتعلم اإلنســان طــرق  ويمكــن تعريــف التنشــئة اإلجتماعيــة 

وسبل العي  فا المجتمع أو الجماعة البعرية وتعتمل امب العملية علـا أنـوا  عديـدة مـن التربيـة 

 . 
ـــين مطالـــل "  - ـــتم مـــن خاللهـــا التوفيـــق بـــين دافـــع الفـــرد ورغباتـــ  الخاصـــة وب ـــة التـــي ي العملي

 " .وااتمامات اةخرين والتي تكون متمثلة في البنا  الثقافي المي يعي  في  الفرد 

العملية التي توج  الفرد الي ضرول السلو  المالئمة من منظور المجتمـع الـمي يعـي  فيـ  " -

 " .غير مرغوبة أو مالئمة وكفها والنائي ب  عن أخرى 

العملية التي يكتسل الفرد بموجبها الحساسية للمثيرات االجتماعيـة كالضـغوط الناتجـة عـن "  -

ـــاة الجماعـــة والتزاماتهـــا  وكيفيـــة التعامـــل والتفـــاام مـــع اةخـــرين وأن يســـل  مـــثلهم أثنـــا   حي

 " . االستجابة للمثيرات المختلفة 

ي التفاعــــل االجتمــــاعي وتهــــدئ الـــي اكســــال الفــــرد ســــلوكا عمليـــة تعلــــم وتعلــــيم تقــــوم علـــ"  -

واتجااــات مناســـبة ردوار اجتماعيــة معينـــة تمكنــ  مــن مســـايرة جماعتــ  والتوافـــق  اومعاييراــ

 " .االجتماعي معها وتيسر ل  االندماج في الحياة االجتماعية 

ام بـــأدوارب عمليــة تعلــم قــائم علــي التفاعــل االجتمــاعي تكســل الفــرد ســلوكا يمكنــ  مــن القيــ"  -

 " .االجتماعية وفق توقعات أعضاة جماعته واالستجابة للضوابط الداخلية والخارجية للسلوك 

العملية التي بواسطتها يتم تعلم وتعليم أعضا  الجماعة الجدد المعـاركة الفعالـة التـي تجعـل " -

 " .الفرد قادرا علي النعاطات االجتماعية للجماعة 

ل االجتمـاعي للمعــايير واردوار واالتجااــات واــي عمليــة نمــو تعلـم الفــرد مــن خــالل التفاعــ"  -

 "   فالفرد يتحول من تمركزب حول المات الي فرد ناضأ يدر  معنا المسئولية االجتماعية 
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واكما ومن خـالل مـا سـبق يمكـن القـول أن التنعـئة االجتماعيـة عمليـة انسـانية أي تخـص       

د  داخل الجماعات البعرية وحسل قائمة علي التفاعـل ارفراد اإلنسانيين فقط اجتماعية أي تح

بـين طـرفين تتضــمن تعليمـا موجهـا مــن الطـرئ ارول واــو المنعـئ وتعلمـا واكتســابا مـن الطــرئ 

اةخــر واــو المنعــئ موضــوعاتها ومادتهــا ثقافــة المجتمــع بكــل مــا فيهــا مــن قــيم وعــادات وتقاليــد 

علم الفـرد مـن خاللهـا طـرق وأسـاليل معيعـة ومعارئ ومعايير ومعتقدات وغيراا تهدئ الي ان يت

جماعت  التي ينتمي اليها ومجتمع  المي او عضو فيـ  ممـا يمكنـ  مـن عـغل مكانتـ  أو مكاناتـ  

ـــات مـــن أدوار وفهـــم أدوار اةخـــرين الـــمين  ـــق بهـــمب المكان ـــ  أو مجتمعـــ  ومـــا يتعل داخـــل جماعات

 تنعئة االجتماعية  يعغلون مع  مكانات مناظرة بنفخ الجماعة ومل  معناب أن ال

 .اي العملية التي يتم بواسطتها استدخال قيم ومعايير الجماعة في مفهوم مات الفرد 

علـي أنهـا العمليـة التـي يحقـق بهـا الفـرد ماتـ    اإلجتماعيـة ولذلك يعـرف الـبعض التنشـئة

ماتـ  داخل الجماعة أو المجتمع المي يعي  في  حي  تسـهم التنعـئة فـي تكـوين الفـرد لفكرتـ  عـن 

بجوانبها الجسمية والعقلية والوجدانية واالجتماعية والقيمية وغيراا من جوانل العخصية وقد يكون 

اــما مفهــوم ايجــابي عنــدما يعــرئ الفــرد حقيقــة امكانياتــ  ويتمتــع بقــدر معقــول مــن الثبــات وعنــدما 

 .يكون متقبال لها وحينما يضع لها أادائ واقعية ويسعا الي تحقيقها 

  -: تنشئة االجتماعية  أهداف ال*  

أفرزت البحو  المتنوعة أادافا عديدة تحاول التنعئة االجتماعية تحقيقها فقد أعار محمد 

الهادي عفيفي أنها تكسل الفرد عخصيت  في المجتمع فالفرد من خاللها ينمي سـلوك  االجتمـاعي 

بات اةخــرين بصــفة الــمي يتضــمن اإلحســاخ بالمســئولية االجتماعيــة والقــدرة علــي التنبــ  باســتجا

عامة كما أنها تعلـم الفـرد المهـارات الالزمـة والـنظم ارساسـية والضـرورية لتحقيـق أاـدائ المجتمـع 

 .من خالل المعاركة في الحياة االجتماعية والتوافق معها 
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 :وقد أوضح عبد العزيز القوصي أنها تهدف إلي 

يسهل اندماج  وي دي واجباتـ  اكسال الفرد مبادت واتجااات المجتمع المي يعي  في  حتا  -

 .دون أي عائق 

تهميل الغرائز الطبيعية لدي  وتعويدب العادات الصالحة في المأكل والملبخ والمعرل وطـرق  -

عطائ  معلومات عن الحياة وعن مجتمع    .المعاملة وا 

خ تعـرل الفــرد القـيم االجتماعيــة اإليجابيـة مثــل التعـاون والحريــة واالسـتقالل واالعتــزاز بــالنف -

 . واالنتما  للجماعة واحترام الكبير

 :كمل   أفاد عثمان لبيل فراج أنها تهدئ الي 

 اعبا  الحاجات ارساسية للفرد  -

 تعكيل عخصية الفرد وبنا  مفهوم المات ومراحل تكوين الهوية  -

مســاعدة الفــرد علــي اكتســال المهــارات االجتماعيــة والمعرفيــة واالنفعاليــة والعاطفيــة الالزمــة  -

 .ق التكيئ والتفاعل السليم مع بيئت  االجتماعية لتحقي

 .تعلم الفرد اردوار االجتماعية في ارسرة والعمل وفي المجتمع بكافة م سسات   -

 تعلم الفرد النظام وضبط النفخ وااللتزام بقيم وأخالقيات وقوانين المجتمع المي يعي  في   -

رة علـــي المبـــادأة والتعـــاون والعمـــل تـــدعيم روف االنتمـــا  الـــي أســـرت  ومجتمعـــ  واكتســـال القـــد -

 . كفريق وتحمل المسئولية واتخام القرارات السليمة في الوقت المناسل 

 :أما محي الدين مختار فقد أشار إلي أنها تهدف إلي * 

التكيئ والتآلئ االجتماعي مع اةخـرين ومـن مظـاارب حـل تكـوين الصـداقات وتنميـة الـمات  -

 .الواعي لقوانين المجتمع وتقاليدب كبديل للمات الفردية واإلدعان 
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االستقالل الماتي واالعتماد علي النفخ ويتم بإتاحة الفرص للفرد بـالتعبير عـن ماتـ  وتعويـدب  -

القـدرة علـي حـل المعــكالت وعلـا  اتخـام القــرارات بنفسـ  عـن ماتـ  وتعويــدب القـدرة علـي حــل 

ن االســتقالل توعيــة الفــرد المعــكالت وعلــي اتخــام القــرار بنفســ  دون اللجــو  ل خــرين يتضــم

 .بحقوق  وواجبات  حتا يتمكن من التفاعل الناجح مع بيئت  االجتماعية 

تكـــوين القــــيم الروحيــــة والوجدانيـــة والخلقيــــة وغــــرخ التــــوازن بـــين الــــدوافع الغريزيــــة الفطريــــة  -

 .والرغبات والدوافع االجتماعية في عخصية الفرد 

 :عية في النقاط التالية يمكن تلخيص أادائ عملية التنعئة االجتما

تكـوين جماعــات مات أاــدائ مرسـومة تــ من بقــيم معينـة واــما لــ  أثـرب المباعــر علــي درجــة  -1

 :التنظيم االجتماعي وبالتالي تقدم للمجتمع بعد مل  

اكســال الطفــل مبــادت واتجااــات المجتمــع الــمي يعــي  فيــ  حتــا يســهل اندماجــ  ويــ دي  -4

 .واجبات  دون أي عائق 

ز الطبيعيـــة لديـــ  وتعويـــدب العـــادات الصـــالحة فـــي المأكـــل والملـــبخ والمعـــرل تهـــميل الغرائـــ -3

عطائ  معومات عن الحياة وعن مجتمع    .وطرق المعاملة وا 

تعديل وصـقل الـمكا  الفطـري لـدى الطفـل وملـ  باتبـا  ارسـلول العلمـي فـي معاملـة الطفـل  -2

 .وتنعئت  منم بد  حيات  

ـــي الســـلو  المعقـــول والمهـــمل ســـ -1 ـــأة والتقـــدير واإلعـــبا  المـــادي التركيـــز عل وئ يلقـــا المكاف

 .والعاطفي واما ي دي الي التكامل في عخصية الطفل منم صغرب 

ـــة مثـــل  -6 ـــة اإليجابي التعـــاون والحريـــة واالســـتقالل واالعتـــزاز : تعـــرل الطفـــل للقـــيم االجتماعي

 الو........بالنفخ واالنتما  للجماعة واحترام الكبير 

 يكون مرتفع الكفا ة العلمية والعملية من خالل مراحل متتالية  اإلعداد العلمي للطفل لكي -2
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 .اكتسال المعايير والقيم  والمثل السائدة في المجتمع  -9

اكتســال : ضـبط السـلو  وأسـاليل اعـبا  الحاجـات وفقـا لمـا يفرضـ  ويحـددب المجتمـع مثـل  -9

شبام الرغبات والحاجات الفطرية وا  الجتماعية والنفسية اللغة ن األسرة والعادات والتقاليد واي

ـــم اردوار االجتماعيـــة المتوقعـــة مـــن الفـــرد بحســـل جنســـ  ومهنتـــ  ومركـــزب االجتمـــاعي  -10 تعل

 وطبقت  االجتماعية التي ينتمي اليها 

اكتســال المعرفـــة والقــيم واالتجااـــات وكافـــة أنمــاط الســـلو  مثـــل أســاليل التعامـــل والتفكيـــر  -11

 .إلنسان الخاصة بجماعة معينة أو مجتمع معين يعي  في  ا

 .اكتسال العناصر الثقافية للجماعة التي تصبح جز ا من تكوين  العخصي  -14

تحويـل الطفـل مـن كــائن بيولـوجي الـي كــائن اجتمـاعي بمعنـا تحـول الفــرد مـن طفـل يعتمــد  -13

 .علي غيرب الي طفل يعتمد علي نفس  يدر  معنا المسئولية 

بقـــا  علــي ثقافــة المجتمــع وتراثـــ  يتضــح ممــا ســبق أن غايــة التنعـــئة االجتماعيــة تتمثــل فــي اإل

االجتمـاعي باعتباراــا وسـيلة مــن وسـائل اإلبقــا  علــي قـيم المجتمــع كمـا تهــدئ الـي تكــوين الفــرد 

الصــالح المتفاعــل مــع الجماعــة والمــتحكم فــي ســلوك  بحيــ  يتوافــق مــع مجتمعــ  ويكــون عضــوا 

 .مقبوال في  

  -: أهمية التنشئة االجتماعية   * 

التنعئة االجتماعية ويمكن الحكم علي مـدى اكتمالهـا ومـدى سـالمتها تظهر أامية عملية 

فــي المواقــئ التــي يعمــل مــن خاللهــا ارفــراد معــا بحيــ  يكونــون جماعــات فبقــدر اعــتراكهم فــي 

العمل سويا وبقدر احساخ كل منهم بأن الجماعة التي ينتمي اليها مات أاـدائ مرسـومة يتقبلهـا 

ماعية معينة يحترمونها ويقدسونها ويرون في العمل علي بقائهـا ويعمل لتحقيقها وتحركها قيم اجت
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واستمراراا خير ضـمان لبقـائهم واسـتمرارام بقـدر تحقـق كـل ملـ  يمكـن الحكـم علـي مـدى اكتمـال 

 .عملية التنعئة االجتماعية ومدى سالمتها 

 وفــي عمليــة التنعــئة االجتماعيــة يــتعلم الفــرد ضــوابط الســلو  وكفــ  عــن ارعمــال التــي ال

يتقبلها المجتمع وتعجيع  علي ما يرضـاب منهـا حتـا يكـون متوافقـا مـع مجتمعـ  الـمي يعـي  فيـ  

وتتبــع الحاجــة الــي .فالضــبط االجتمــاعي الزم لحفــظ الحيــاة االجتماعيــة وضــرورة لبقــا  اإلنســان 

تنعئة الطفل تنعئة اجتماعية علي أساخ راسو من القدرة علي التكيئ حتا ت ال  لحفـظ توافقـ  

المجتمع المي يعي  في  ومع سرعة ما يحد  في  من تغير اجتماعي مسـتمر يكـاد يبلـغ حـد مع 

الطفـرة فـي بعـ  ارحيـان حيـ  أن اـمب التنعـئة اـي ارداة التـي يسـتخدمها المجتمـع فـي تحديـد 

الحاجات المقبولة والقدرات الفطرية لدى الطفل والتنعئة االجتماعية اي وسيلة اةبا  رن يتمثـل 

م معــايير ثقــافتهم ومعــايير تــوافقهم وتحــدد وســائل اعــبا  اربنــا  لحــاجتهم المختلفــة وكيفيــة أبنــا ا

التعبير عنها اجتماعيا وحدود اما التعبير وأن يجـدوا بعـ  اـمب التفسـيرات الجـاازة للكثيـر ممـن 

 .حولهم ولمعاني ارعيا  والمواقئ والسلو  فيها باختصار تعكل المعالم الرئيسية لعخصياتهم 

وتظهر أامية التنعئة االجتماعية في كونها تلعل دورا أساسيا فـي تعـكيل عخصـية الفـرد 

فـي المسـتقبل وفـي تكــوين االتجااـات االجتماعيـة لديـ  وفــي ارسـا  دعـائم عخصـيت  فالعخصــية 

اـي نتــاج اـمب ارســاليل  وعلـي ملــ  فـإن الــدعائم ارولـا للعخصــية توضـع فــي مرحلـة الطفولــة 

 .عئة االجتماعية التي يمارسها الوالدان علي الطفل في امب المواقئوطبقا رساليل التن

فالتنعئة االجتماعية تمثل أبرز جوانل الترا  الثقافا للمجتمع فها كوحدة واحدة تتضمن  

ارفكار التقليدية التا تستبقا تاريخاا بعد أن يثبت صالحيتها لتعكيل أفراد المجتمع وفـق التقاليـد 

يعزى اليها من قـيم وعـادات ومحرمـات ومجـازاة وقواعـد مختلفـة فهـا ال تسـير  السائدة في   ، وما
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نمـــا تســير وفـــق معــايير معينـــة وظيفتهــا مســـاعدة الفــرد علـــا تقمــص الثقافـــة  بطريقــة ععــوائية وا 

 . وتمثلها فا عخصيت   

ان عملية التنعئة االجتماعيـة التـا مـر فيهـا الطفـل فـا ارسـرة ثـم فـا مجموعـات صـغيرة  

ريجياا سوئ تعلم  كيئ يسل  السلو  المناسل نحو اةخرين ونجاف الطفل بعد مل  فا تكبر تد

المعامالت سيوصل  بالضرورة الا تحقيق مات  ثم تفهم  حقيقة غيرب  ، واما يوضـح الـدور الـمى 

بصــفة عامــة حتــا يكــون . تقــوم بــ  عمليــة التنعــئة اإلجتماعيــة فــي تكيــئ الطفــل مــع المجتمــع  

 تبدو أامية التنعئة االجتماعية للطفل من خالل محورين و . عضوا مقبوال 

أن عمليــة التنعـــئة االجتماعيـــة تعتبـــر وســيلة أساســـية لتطـــوير عخصـــية الفـــرد  :المحـــور األول 

عدادب لمواجهة التغير االجتماعي المي يمر ب  المجتمع اإلنساني المحيط ب    .وا 

تعلـم وتعلــيم أي تربيـة تقــوم علـي التفاعــل  أن عمليــة التنعـئة االجتماعيـة عمليــة : المحورالثـاني 

االجتمـاعي وتهـدئ الــي اكسـال الطفـل  ســلوكا ومعـايير أو اتجااـات مناســبة تمكنـ  مـن مســايرة 

جماعتــ  والتوافــق معهــا وتكســب  الطــابع االجتمــاعي وتيســر لــ  االنــدماج فــي الحيــاة االجتماعيــة 

الحـي البيولـوجي الـي كـائن اجتمـاعي وعلي مل  تكون التنعئة االجتماعية عمليـة تحويـل الكـائن 

 .ويتم مل  بأخم أسلوبين 

اإلعــداد والتوجيــ  والتــدريل ويتــدرج ملــ  مــع مراحــل النمــو تبعــا الســتعدادات : األســلوب األول 

 .الطفل الجسمية والعقلية والنفسية 

ة مـن التقليـد والمحاكـاب تبعـا للظـروئ المحيطـة بالطفـل وكلمـا كانـت القـدوة حسـن :األسـلوب الثـاني

 . تصرفات وأنماط سلوكية كانت النعأة سليمة 
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والعكل النهائي لعملية التنعئة االجتماعية او مسـاعدة الطفـل علـي النمـو حتـا يصـبح فـردا     

مزودا باستعدادات عخصية يستطيع عن طريقها معايعة مجتمع  ومزود بمهارات حركية ولفظية 

 .عية المحيطة ب  واجتماعية ومعرفية يكتسبها من البيئة االجتما

  -: خصائص التنشئة االجتماعية  * 

 :في ضو  التعريفات السابقة يمكن أن نستخلص خصائص البيئة االجتماعية فيما يلي 

أنهــا عمليــة تعلــم اجتمـــاعي يــتعلم فيهــا الفــرد أدوارب االجتماعيـــة والمعــايير التــي تحــدد اـــمب  -1

ية التـــــي توافـــــق عليهـــــا الجماعـــــة اردوار ويكتســـــل االتجااـــــات النفســـــية وارنمـــــاط الســـــلوك

 .ويرتضيها المجتمع 

عملية نمو يتحول من خاللها الفرد من طفل يعتمـد علـي غيـرب الـي فـرد ناضـأ يـدر  معنـا  -4

المســـئولية االجتماعيـــة وتحملهــــا ومعنـــا القدريــــة واالســـتقالل قـــادر علــــي ضـــبط انفعاالتــــ  

 . والتحكم في اعبا  حاجات  بما يتفق مع المعايير االجتماعية

 .أنها عملية فردية وسيكولوجية باإلضافة الي كونها عملية اجتماعية في نفخ الوقت  -3

 .أنها عملية مستمرة ال تقتصر فقط علي الطفولة ولكنها تستمر خالل مراحل العمر المختلفة  -4

أنهــا عمليــة  ديناميــة  تتضــمن التفاعــل والتغيــر فــالفرد فــي تفاعلــ  مــع أفــراد الجماعــة يأخــم  -1

 .يختص بالمعايير واردوار االجتماعية واالتجااات النفسية  ويعطي فيما

أنها عملية معقدة متعبعة تستهدئ مهام كبيرة وتستخدم أساليل ووسائل متعددة لتحقيـق مـا  -6

 .تهدئ الي  

التنعئة االجتماعية اي عملية انـدماج الفـرد فـي المجتمـع فـي مختلـئ أنمـاط الجماعـات  ( أ)

عاليـات المجتمـع وملـ  عـن طريـق اسـتيعاب  لعناصـر االجتماعية واعتراك  فـي مختلـئ ف

 .الثقافة والمعايير والقيم االجتماعية 
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والتنعئة االجتماعية اـي عمليـة يكتسـل بواسـطتها الفـرد ثقافـة مجتمعـ  بجميـع مقوماتهـا  ( ل)

فالفرد عندما يصل الي درجة التعرل بالثقافة يكون وسيلة النتعاراا ونقلهـا بعـد أن كـان 

 . مستقبال لها فقط

 : خطوات عملية التنشئة االجتماعية *

اما نظرنـا الــي التنعـئة مــن وجهــة نظـر العــخص الـمي يخضــع لعمليــة التنعـئة فإننــا نســتطيع أن 

 :نميز بين عدد من الخطوات تتعلق بالتعلم بالنممجة أي تقليد نمومج ما وامب الخطوات اي 

دب والتوحــد معــ  ويعتبــر االنتبــاب أي التعــرئ علــي النمــومج المــراد تقليــ :المالحظــة واالنتبــاا  -1

والمالحظــة عــرط أساســي لعمليــة الــتعلم بالنممجــة وتعــير الدراســات الــي أننــا ننتبــ  ونالحــظ 

النمـامج الرفيعــة مات الكفايــة العاليـة أي انهــا تــرتبط كثيـرا بخصــائص النمــومج وبخصــائص 

 .المتعلم وبدرجة الحوافز والمدعمات المرتبطة ب  

المــتعلم بتمثيــل وتخــزين  دا  النمــومج الــمي الحظــ  فــي ماكرتــ  وكلمــا أي قيــام : االحتفــاظ  -4

استطا  المالحظ ترميز  دا  النمومج كلما كان احتفاظ  بالسـلو  المالحـظ أحسـن  ويـ دي 

ملــ  الــي أن يتعلمــ  بصــورة أحســن واـــما يتطلــل أن يركــز المالحــظ فــي أدا  النمـــومج أال 

  علــي التعزيــز الموجــل الــمي ينالــ  ســلو  ينعــغل بــأمور أخــرى اــما ويعتمــد تخــزين الســلو 

 .النمومج 

حي  يقوم المعلم بتجربة أدا  الدور وتمثيل  في ضـو  الترميـز الـمي : مرحلة إعادة اإلنتا   -3

وتعتبـر التغميـة الراجعـة مهمـة بدرجـة كبيـرة . تم في الماكرة حي  يـتم اسـتدعا ب بعـد تخزينـ  

رخطــا  والتـدريل العقلــي والسـلوكي مهــم فــي قبـل أن يثبــت اردا  السـيئ  للمــتعلم وتصـبح ا

تعـكيل السـلو  مــن خـالل المحــاوالت ارولـا والمبدئيـة الكتســاب  واـما يتطلــل مراقبـة دقيقــة 

 .من قبل المعلم أو النمومج 
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أي تغيير السلو  نتيجة التقويم وتلقا التغمية الراجعة المناسبة التي تعتبر عامال : التعديل  -2

 .وتطويرب  حاسما في تعديل اردا 

أي دمـــأ النمــــومج واســــتدخال  فــــي مات المـــتعلم ويصــــبح جــــز ا مــــن ســــلوك   :االســــتدخال  -1

 .ويتوقئ مل  بدرجة كبيرة علي التدعيم المي يلقاب  

  -: أشكال التنشئة االجتماعية * 

 :للتنشئة االجتماعية شكلين رئيسيين هما 

 :الل ما يلي وتتم من خ: التنشئة االجتماعية المقصودة : الشكل األول 

فهي تعلم أبنائها اللغة والسلو  وفق نظامها الثقـافي ومعاييراـا  وتحـدد لهـم الطـرق  : األسرة  - أ

 .وارساليل واردوات التي تتصل بتعرل امب الثقافة 

فالتعلم المدرسي بمختلئ مراحل  يكون تعليما مقصودا ل  أادافـ  وطرقـ  وأسـاليب   :المدرسة  - ل

 .بتربية ارفراد وتنعئتهم بطرق معينة  ونظم  ومنااج  التي تتصل

 :التنشئة االجتماعية غير المقصودة : الشكل الثاني 

وسـائل االعـالم المختلفـة والمسـجد : ويتم اما النمط من خالل وسائل التربية والثقافة العامة مثل 

 .وغيراا من الم سسات التي تسهم في عملية التنعئة االجتماعية

 :انا  ثالثة عروط للتنعئة االجتماعية اي  :اعية شروط التنشئة االجتم* 

 :المجتمع القائم : الشرط األول -1

ـــ  وضـــوابط   ـــ  لهـــما المجتمـــع معـــاييرب ومثل ـــائم وموجـــود قبـــل والدت يولـــد الطفـــل فـــي مجتمـــع ق

الســلوكية  وفيــ  نظمــ  وم سســات  التــي تمــارخ التنعــئة االجتماعيــة وتحــدد للطفــل عــكل الســلو  

فاعل مع  ليتمكن مـن القيـام بـاردوار المطلوبـة منـ  ويمكـن أن ينظـر للمجتمـع المرغول وطرق الت
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القائم علـي أنـ  المجـال الـمي تـتم فـي عمليـة التنعـئة االجتماعيـة وفيـ  مجموعـة مـن العوامـل التـي 

 :تساعد علي حدو  امب العملية ونجاحها واي 

 سسات االجتماعية الم   -المكانة والدور         جـ  -المعايير والقيم        ل - أ

 .أقسام المجتمع الفرعية والثانوية والطبقة االجتماعية     اـالتغير االجتماعي -د

 :الميراث البيولوجي : الشرط الثاني -2

الميرا  البيولوجي أو الوراثة البيولوجية التي تسمح لعمليات التعلم بالحدو  والوراثة البيولوجية    

ت التي يرثها الطفـل وتنتقـل اليـ  عـن طريـق الجينـات فهـو يولـد اي مجموعة الصفات واالستعدادا

مــزودا بالعقــل والجهــاز العصــبي والهضــمي والقلــل وغيراــا مــن أجــزا  جســم اإلنســان التــي تعتبــر 

متطلبـات أساســية وضـرورية لعمليــة التنعـئة االجتماعيــة وبــالرغم مـن أاميتهــا اال أنهـا غيــر كافيــة 

تــ ثر فــي عمليــات التنعــئة االجتماعيــة مثــل الطــول العــديد رن انــا  عوامــل أخــرى قــد تعيــق أو 

 .والقصر العديد 

 : الطبيعة اإلنسانية :الشرط الثالث -3

تتصئ الطبيعة اإلنسانية في كل المجتمعات البعرية بعدد مـن الصـفات تميـز اإلنسـان عـن غيـرب 

التجريــد واــي قــدرات مــن الحيــوان كالقــدرة علــي التعامــل مــع اللغــة والرمــوز والقــدرة علــي التصــميم و 

ضــرورية للتفاعــل االجتمــاعي ومنهــا كــمل  القــدرة علــي القيــام بــدور ارخــرين والقــدرة علــي العــعور 

مــثلهم والقــدرة عمومــا علــي التعامــل بــالرموز واــما يعنــي اعطــا  المعنــا لألفكــار المجــردة ومعرفــة 

طبيعيـة ويتفـرد بهــا  الكلمـات وارصـوات واإليمـا ات وبصـفة عامـة نسـتطيع القـول أن اـمب ارعـيا 

 .البعر دون غيرام من المخلوقات 

  -: عناصر التنشئة االجتماعية  * 
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ان عمليـة التنعـئة االجتماعيــة اـي التــي يتـدرل الطفـل الناعــئ مـن خاللهــا علـي أســاليل 

التعبيـر االجتمــاعي عـن دوافعــ  المختلفــة وبالتـالي اعــباعها فـي اإلطــار القــانوني الـمي تعتــرئ بــ  

لمي يتمثل في  اعترائ الجماعة بما يقوم ب  الناعئ  من أساليل يعبر بها عن دوافع  الجماعة وا

 :وميول   وبهما تتضمن عملية التنعئة االجتماعية عنصرين أساسيين اما 

ويعير الي عملية تفاعل الناعئ مع البيئة االجتماعية الموكل اليها بهـمب  :العنصر البنائي -1

 .في ارسرة العملية والتي تتمثل أوال 

ويتضح في أن التنعئة تمثـل أبـرز جوانـل التـرا  الثقـافي فـي أي مجتمـع :العنصر الثقافي -2

انساني من حي  كونها وحدة ثقافية تتضمن ارفكار التقليدية التي يثبت صالحيتها عبـر ارجيـال 

 .المجتمع لتعكيل ارفراد الجدد في المجتمع طبقا لقيم وعادات وتقاليد وقواعد ومحرمات اما 

بيــد أن اــمب العناصــر الثقافيــة التقليديــة التــي تنتقــل مــن جيــل الــي جيــل أخــر عــن طريــق التنعــئة 

االجتماعيـة تختلــئ بــاختالئ المجتمعـات مــن حيــ  كونهـا بدائيــة أو متحضــرة فبينمـا يــزداد حجــم 

فــي  تلــ  العناصــر التقليديــة التــي تنتقــل عبــر الــزمن فــي المجتمعــات البدائيــة فإنهــا علــي العكــخ

 .المجتمعات المتحضرة ام تقل طبقا لسرعة التغير في تل  المجتمعات 

  -: عالقة التربية بالتنشئة االجتماعية  * 

ال ريل أن عملية التنعئة االجتماعية لألبنا  تعد عملية تربوية اجتماعية بوصـفها احـدى 

ــــات التــــي يــــتم مــــن خاللهــــا اســــتمرار المجتمــــع وتطــــورب وقــــد أســــهمت العلــــو  م االجتماعيــــة العملي

واالنثروبلوجية وعلوم التربية فـي نعـأة مفهـوم التنعـئة االجتماعيـة وتبنـي كـل منهـا منظـورا يختلـئ 

 .عن اةخر اال أنها في النهاية تحدد مااية التنعئة االجتماعية 

وتعتبــر عمليــة التنعــئة االجتماعيــة فــي حقيقتهــا عمليــة تعلــم رنهــا تعــديل أو تغييــر فـــي 

 .تعر  لخبرات وممارسات معينة السلو  نتيجة ال
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تهدئ التربية الي نقل الترا  الثقافي للمجتمع واتجااات  ومعاييرب وتقاليدب وأعرافـ  ونظمـ  

ومعتقدات  من جيل الكبار الي جيل الصغار  فارجيال الجديدة تنعأ علي الترا  الثقـافي للمجتمـع 

ال يقتصـر دور التربيـة علـي نقـل التـرا  وتتعلم في ضوئ  اللغـة وتتلقـا وتكتسـل المهـارات والقـيم و 

 .الثقافي بل تتولا تنقيت  وتجويدب 

فالتربية عملية اجتماعية ثقافية تكسل جيل الصغار الصفة االجتماعية من خالل عمليـة 

فالتنعـئة االجتماعيـة . التعكيل الثقافي التي تتصئ باإللزام ومن ثـم تتضـمن التنعـئة االجتماعيـة 

من فرا  بل اي انعكاخ لثقافة المجتمع التي اي جز  منـ  ملـ  أن انـا   في أي مجتمع ال تنعأ

عالقة وثيقة ومتبادلة بين أساليل التنعئة االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع ومن ثـم انـا  

أيضا عالقة تبادلية بين التربية والتنعئة االجتماعية وكل منهما يمكن أن يكون م عرا ودليال علي 

ر وتطورب فالتنعئة االجتماعية اي الوعا  ارول المي يستطيع المجتمع من خاللـ  حفـظ نمو اةخ

كمــا أن التربيــة فــي نفــخ الوقــت . ثقافتــ  مــن خــالل المواقــئ االجتماعيــة التــي يتعــر  لهــا الفــرد 

يكتسل الفرد عخصـية وثقافـة مجتمعـ  خـالل العمليـة . تحدد أساليل التنعئة المتبعة في المجتمع 

ة والتفاعل االجتماعي والتنعئة االجتماعية عملية تربوية لكل مو عالقـة بالطفـل مـن اةبـا  التربوي

وارمهات والمعلمين وغيرام حي  أنهـا تتضـمن عمليـة تعـكيل الفـرد وبنـا  عخصـيت  علـي نمـومج 

خـــاص يمكنـــ  مـــن النمـــو واالتـــزان مـــع ماتـــ  والتكيـــئ مـــع المجتمـــع ثقافتـــ  والعمـــل علـــي اســـتقرارب 

ب ان العمليـــة التربويــة اـــي العمــل علـــي تفهــم العخصـــية وتهيئــة الســـبل لنمواــا المتكامـــل واســتمرار 

 .والمنسجم مع الواقع االجتماعي في عموليت  

والتربية اي العملية التي تعكل الفرد وتكيف  مع الواقع من خالل بنا  عخصيت  بما يتفـق 

التربية بهما المعنا ما اي اال عملية مع متطلبات ثقافت  االجتماعية وتحديد دورب االجتماعي امب 

التنعئة االجتماعية وتعمل امب العملية علي فعاليات وعمليات مات ادئ تربوي اـام تختلـئ فـي 
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طبيعتـ  وبســاطتها مـن حيــ  تعقيـد المجتمــع وبسـاطت  واــمب العمليـات يقــئ علـي رأســها العمليــات 

 :التالية 

ووجدان  وجسم  وقيم  واتجااات  وما  ويرى البع  أن موضو  التربية او اإلنسان بعقل 

لدي  من مهارات وأفكار واي وظيفة الم سسات االجتماعية وتهدئ امب الوظيفة الي نمـو طاقـات 

مكانيات  علي أساخ احترام عخصيت  وافساف الفرص المناسبة لتنمية امب الطاقات   .  الفرد وا 

ماعـة اجتماعيـة تعمـل علـي والتربية اي عملية نمو عامل للطفل جسـميا وعقليـا وسـط ج 

الوصول ب  الي أقصا ما ت ال  ل  قدرات  الطبيعية ومن خالل مناقعة مفهوم التنعئة االجتماعيـة 

 .انما اي جز  من عملية التربية 

أن التربية ال تعمل كل ما نعلم  رنفسنا أو   J . Stewart  Millويوضح سيورات ميل 

عــئة صــالحة فحســل بــل تعــمل فــوق ملــ  اةثــار غيــر مــا يقدمــ  اةخــرون لنــا بقصــد تنعــئتنا تن

المباعرة التي لهـا أكبـر ارثـر فـي تقـويم أخالقنـا ومواابنـا وطباعنـا كالقـانون ونظـم الحكـم  والفنـون 

الصناعية والنظم االجتماعية كما تعمل كمل   ثار البيئة الطبيعية كعوامل الجو والموقع الجغرافي 

 قويم عخصيت  بالعكل المي يصير الي  بعد مل  بل كل ما يساعد علي صقل الفرد وت

- :تتضمن   Stewart  Mill  وبالتالي يتضح أن التربية من وجهة نظر ستيورات ميل 

 عملية التنعئة االجتماعية  -1

 . ثار غير مباعرة ناتجة عن تفاعل الفرد مع البيئة االجتماعية -4

 . ثار البيئة الطبيعية المحيطة بالفرد  -3

ليـــة عـــاملة والتنعـــئة جـــز  منهـــا وخالصـــة ملـــ  أن التربيـــة تتضـــمن عمليـــة وبالتـــالي فهـــي عم

التنعئة االجتماعيـة فالتربيـة انـا تعنـي عمليـة نمـو عـامل للطفـل جسـمانيا وعقليـا واجتماعيـا وسـط 

 جماعة اجتماعية تعمل علي الوصول ب  الي أقصا ما ت ال  ل  قدرات  الطبيعية  
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 تربية المدرسية و الالمدرسيةال

  -: مقــدمـة  * 

ـــيم الرســـمي أو  ـــة مقصـــودة تأخـــم عـــكل التعل ـــة تربي كـــان يعـــا  أن ثمـــة نـــوعين مـــن التربي

النظــامي  وتســعا الـــي اكســال ارفـــراد وخاصــة الصــغار المعـــارئ والمهــارات أو االتجااـــات 

لم ارفراد  في اطاراا كثير الالزمة لهم للنجاف واالستمرار في حياتهم وتربية غير مقصودة يتع
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مــن الخبــرات  االجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة دون االلتــزام بعمليــة تعلــم نظاميــة أو رســمية أو 

 .االلتحاق بمدارخ أو معااد تعليمية 

وتبــع اــما التطــور الكبيــر الــمي ميــز المدرســة كمنظمــة لهــا تقاليــداا وبرامجهــا أن اقترنــت 

لمنظمات ونعأ عن مل  اما التقسيم المي جرى بـين كثيـر مـن التربية بعملها دون غيراا من ا

المدرسـين والمــربين بــل وفــي بعــ  م لفــات التربيــة بــين مــا ســمي بالتربيــة المقصــودة والتربيــة 

فأخــمت التربيــة المقصــودة علــي أنهــا اــمب التربيــة التــي تنفــرد بهــا المدرســة . غيــر المقصــودة 

وأســاليبها بينمــا أخــمت التربيــة غيــر المقصــودة علــي والممثلــة فــي منااجهــا وقوانينهــا وأاــدافها 

أنها امب ارنوا  المختلفة من الم ثرات المرضية غير المنظمة أو المنتظمـة التـي تحـد  دون 

قصــد أو اــدئ واضــح  فــي ســـياق حيــاة الفــرد فــي دوائـــر اجتماعيــة أخــرى كارســرة وارنديـــة 

عـــرافها وتوجيههـــا والم سســـات الدينيـــة والترويحيـــة وغيراـــا ممـــا يخـــرج عـــن نطـــ اق المدرســـة وا 

 :وترتل علي اما التقييم ظهور عدد من االتجااات أامها 

أن المدرسة أصبحت تواجـ  معـكالت ومسـائل متعـددة بعـد ان اضـطرت ظـروئ الحيـاة : أوال 

الحديثة الكثير من  المنظمات والم سسات ارخرى أن تخفـئ أو تتـر  مـا كانـت تقـوم بـ  مـن 

ب المعــكالت والمســائل مســئولية تعلــيم ارخــالق والقــيم الخلقيــة وتعلــيم وظـائئ تربويــة ومــن اــم

ــــئ العــــبال بمعــــكالتهم وحلولهــــا ومناقعــــة المعــــكالت ارســــرية  الــــدين والقــــيم الروحيــــة وتعري

واالجتماعية وتوفير فرص مختلفة الستثمار أوقات الفرا  لألطفال والعبال وتنظيم الجمعيات 

لتنمية العالقات اإلنسانية وتعلـيم أصـول المواطنـة وتنميـة  والجماعات الصغيرة إلتاحة الفرص

قيمهـــا االجتماعيــــة والقوميــــة وتزويــــد العــــبال بالمهــــارات الفنيــــة واالقتصــــادية تحقيقــــا للكفايــــة 

اإلنتاجيــة وابتكــار ارســاليل لتحقيــق التوجيــ  المهنــي والتربــوي للعــبال ورعــايتهم مــن النــواحي 

 .وعية الصغار والكبار علي السوا  بالمسائل الجارية الجسمانية والصحية واالجتماعية وت
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أن المنظمـات االجتماعيـة والجماعـات المختلفـة قـد فقـدت فـي نظـر الكثيـرين كـل قصـد : ثانيا 

تربوي ينطوي علي  نعاطها وكأن المدرسة  اي المنظمة الوحيدة التي يتوافر فيها اـما القصـد 

ا يظهــر علــي الناعــئين  مــن ألــوان اإلنحــرائ ومــن ثــم أخــم الكبــار الراعــدون ينســبون اليهــا مــ

الخلقــي والضــعئ العلمــي ويطالبونهــا فــي نفــخ الوقــت بمواجهــة مطالــل مختلفــة دعــت اليهــا 

التغيــرات االجتماعيــة الســريعة المتالحقــة التــي تغيــر فــي ظــروئ معيعــتهم وعالقــاتهم وطــرق 

عـايتهم صـحيا وجسـمانيا تفاعلهم فهي مطالبة في نظرام بتوجيـ  الناعـئين مهنيـا واجتماعيـا ور 

 .وتنميتهم أخالقيا 

أن المدرسة واي تواج  كل امب المعكالت والمسائل والمطالل تحاول أن تـدعم نفسـها : ثالثا 

لتسد اما الفرا  المي نعأ بينها وبين المنظمات ارخرى ومن انا ظهرت ععارات حديثـة مثـل 

قامة مجالخ اةبـ ا  والمعلمـين وتنظـيم معـروعات خدمـة توثيق العالقة بين المدرسة والمنزل وا 

البيئــة وتنظــيم المعســكرات الدراســية ودخــول البيئــة الــي المدرســة وقــد تبــع ملــ  جهــود مختلفــة 

مـنهأ النعـاط ومـنهأ  المحـور : ترمي الي المدرسة تمخضت عـن ظهـور أنـوا  مختلفـة منهـا 

دة للتـدريخ  كطريقـة ومنهأ المواد المترابطـة  ومـنهأ المـواد المتعـابهة كمـا حاولـت طـرق جديـ

 .المعرو  وطريقة الوحدات 

  -: التربية المدرسية :  أوال 

عـدادب  تعد الم سسات التعليمية احدى القوى  االجتماعية الهامـة المـ ثرة فـي تربيـة الفـرد وا 

للحيـــاة االجتماعيـــة ويقصـــد بالم سســـات التعليميـــة انـــا البيئـــة التعليميـــة المقصـــودة والمنظمـــة 

عــدادام للمجتمــع ومــن ثــم خصيصــا مــن قبــل ال مجتمــع للقيــام بمهمــة تربيــة ارفــراد وتعلــيمهم وا 

فهي تعمل المدرسة والمعهد والجامعـة أي كـل مـا مـن عـأن  أن يـ د ي عمـال تعليمـا أو تربويـا  

 .منظما ومقصودا 
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وبمعنا أخر فـإن اـمب الم سسـة التعليميـة قـد أوجـداا المجتمـع لتنقـل الـي أجيالـ  القادمـة مثلـ  

وتــأتي .وخبراتــ  وتراثــ  ومعتقداتــ  ثـم أنهــا تهيــئ أجيالــ  الصـاعدة لتحقيــق  مالــ  وأمانيــ   العليـا

خطورة الدور المي ت دي  الم سسة التعليمية  من أن امكانات ارسرة في غالل ارحوال  غير 

ـــة والثقافيـــة  ـــة أنعـــطتهم فـــي بعـــ  المجـــاالت االجتماعي ـــا  ومزاول ـــة حاجـــات اربن كافيـــة لتلبي

ـــدا عـــن ارســـرة فتتلقـــاام المدرســـة والرياضـــية  ـــا خـــارج البيـــت بعي وغيراـــا ممـــا يـــدفع بهـــم غالب

ويقضـون فيهـا معظــم أوقـاتهم وأجمـل ســني عمـرام ولـمل  فهــي الم سسـة االجتماعيـة والســياق 

الـمي يمارسـون فيـ  أغلـل نعـاطاتهم وأقـربهم الــي قلـوبهم كمـا أنهـا الجهـة التـي تمـنحهم عــهادة 

 .تهم في نظم اةخرين ودورام في مجتمعهم ورخصة تجدد علي أساسها قيم

واــما النــو  مــن التربيــة نعرفــ  أكثــر مــن غيــرب ونقرنــ  دائمــا بالمــدارخ والمعااــد والكليــات 

والجامعــات وتعتبــر التربيــة النظاميــة تامــة اضــبط والتوجيــ  لعمليــة الــتعلم واكتســال الخبــرات 

 .والمهارات واالتجااات 

 

 :  ية أهداف المدرسة وأبعادها التربو  - أ

تضطلع المدرسة بتحقيق مجموعة من ارغـرا  والمهـام واردوار التربويـة ويمكـن اجمـال 

 :أامها حسل وجهات النظر المتعددة فيما يلي 

 :تدريب العقل -1

اما كان الهدئ الرئيسي للتربية يمكن أن ينظر الي  علي أساخ أنـ  تطـوير للقـدرة العقليـة 

ااــات التــي تركــز علــي الــمكا  كهــدئ أولــي للمدرســة بــل انهــا لألفــراد فــإن انــا  العديــد مــن االتج

تقتـرف أن اــما الهــدئ اــو الهــدئ الرئيســي الــمي أنعـأت مــن أجلــ  المدرســة أمــا بالنســبة لألاــدائ 

ارخرى فإن  يجل أن تكون أقـل أاميـة وتعـير اـمب االتجااـات الـي أن برنـامأ المدرسـة يجـل أال 
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و الناحيـة المهنيـة بعـكل مباعـر ولكـن يجـل أن يركـز علـي يركز علي التربية المتعلقة بالمواطنة أ

الناحيـــة المكائيـــة وعنـــدما يـــتم انجـــاز اـــمب المهمـــة فـــإن موضـــو  المواطنـــة الصـــالحة والقـــدرة علـــي 

 .معالجة الموضوعات التي لها عالقة بالعمل سوئ تحد  بعكل طبيعي 

   -:تعليم األساسيات  -2

تحقيقــ  يــرتبط بمســئولية المدرســة عــن تطــوير  ان الهــدئ الثــاني الــمي تســعا التربيــة الــي

عمليـات الـتعلم ارساسـية لبقـا  الثقافـة وانتقالهــا لألجيـال القادمـة ان ااتمـام اةبـا  ومجتمـع التربيــة 

يتمثل في تعليم ارطفال ارساسيات واما يعني أن انا  أعيا  أساسية وضرورية يجـل علـي مـن 

ساســية انــا تتمثــل فــي أن انــا  عناصــر أساســية فــي يــمال الــي المدرســة أن يتعلمهــا والفكــرة ار

الثقافة يجل أن يتم نقلها من جيل الي جيل اما أريد للمجتمع أن يعي  أو يستمر في البقا  ولكن 

 .يجل أن يكون انا  اتفاق حول ارعيا  ارساسية 

 :التكيف مع المجتمع -3

الجتمــاعي ويقــوم التكيــئ ان أاــم أغــرا  التربيــة تتمثــل فــي تعلــم ارطفــال وفــي تكــيفهم ا

االجتماعي علي الواقعيـة االجتماعيـة حيـ  أن انـا  عالمـا موضـوعيا يجـل علـي الفـرد أن يـتعلم 

كيفيــة مواجهتــ  اــما ويعــير أصــحال اــما االتجــاب الــي أن المــدارخ يجــل أال تغفــل وقــائع الحيــاة 

المدرســة أن تعلمهــم  االجتماعيــة ام أنــ  يــتم اعــداد ارفــراد للحيــاة فــي المجتمــع ولــمل  فمــن واجــل

كيفية التكيئ مع الواقع االجتماعي وبالنسبة لعملية بنا  المنااأ فإن المهتمين بالواقع االجتماعي 

بحاجة الي عملية مسح وتحليل للمجتمع لمعرفة الوقائع االجتماعية التي يمكن أن تواج  خريجـي 

 .تطلبات المدرسة وبنا  علي مل  يجل تعديل المنااأ لتلبية مثل امب الم

 :حل المشكالت والتفكير الناقد -4
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ان الهــدئ الرئيســي للتربيــة مــن وجهــة نظــر الــمين يتبنــون فكــرة حــل المعــكالت والتفكيــر 

الناقد او اعداد ارفراد ليكونوا قادرين علي تطبيق اجرا ات الطريقـة العلميـة بطريقـة ابداعيـة لحـل 

طفــال التفكيــر الناقــد وحــل المعــكالت فــي المعــكالت التــي تــواجههم فــي المجتمــع ولكــي يــتعلم ار

السياق االجتماعي فإنهم يجل  أن يوضـعوا فـي بيئـة تعـجعهم علـي االكتعـائ وحـل االسـتطال  

 .واختيار الفرضيات 

 :.التعليم من أجل إحداث التغير االجتماعي -5

عنــد حــدو  معــكالت اجتماعيــة كثيــرا مــا يضــع المجتمــع اللــوم علــي المدرســة ومــن ثـــم 

بــأن تســهم فــي تصــحيح الوضــع وتحمــل المســئولية ووضــع اإلجــرا ات الوقائيــة كمــا يــرى  يطالبهــا

 .المجتمع أن من واجل المدرسة العمل من أجل احدا  التغير االجتماعي المرغول في  

 :التربية لتحقيق الذات -6

ان عمليـــة التربيـــة لتحقيـــق الـــمات تركـــز بعــــكل أساســـي علـــي قابليـــة العـــخص للتعــــديل 

لمين يدعمون امب الفكرة يتحدثون عن الفـرد الـمي سـيكون وبالتـالي يعـيرون الـي التعلـيم والمربون ا

كعملية نمو ويرون أن التربية يجل أن تركز علي النمو الماتي لدى الفرد وبالتالي علي التربية أن 

ان مــا نحتاجــ  فــي اـــما . تــزود المــتعلم بفرصــة لكــي يفكـــر ابــداعيا حــول مــاما يمكــن أن يصـــبح 

او تطوير برامأ تدريسية مميزة تساعد المتعلمين ي تحقيق المات واما ال يعني أن تكون  المجال

العمليــة مقتصــرة  علــي ارطفــال القــادرين علــي عمليــة الــتعلم ولكــن أيضــا علــي ارطفــال بمــا فــيهم 

الــمين يعــانون مــن اعاقــات عقليــة أو فســيولوجية خطيــرة ان البــرامأ الهادفــة الــي تحقيــق الــمات ال 

ــيم . الــي التربيــة كعمليــة تهــتم فقــط بــالنمو العقلــي ولكــنهم تهــتم بــالفرد ككــل متكامــل  تنظــر ان التعل

رغرا  تحقيق المات  يحـدد دور المعلـم كموجـ  ومسـهل للعمليـة ورن كثيـر مـن البـرامأ فـي اـما 

ليميـة المجال فردية وتحتوي علي العديد من البدائل والخيارات فإن علي المعلم أن يـزود البيئـة التع
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ـــة بالنســـبة  ـــار الموضـــوعات والمعـــكالت التـــي تعتبـــر مات أامي باإلمكانـــات التـــي تمكـــن مـــن اختي

للمتعلمــين وأن يســاعدام ليتمكنــوا مــن اتخــام القــرارات ومــن ثــم يعتبــرام مســئولين عــن نتــائأ اــمب 

 وعلــي المعلــم أن يفكــر فــي كيفيــة مســاعدة ارطفــال علــي زيــادة طاقــاتهم للنمــو ومــن ثــم. القــرارات 

 .قدراتهم المكائية واالجتماعية والجسمية واالنفعالية 

 :         التربية من أجل اإلعداد للمهنة -7

يرى البع  من المربين أن الحكـم علـي مـدى فاعليـة المـدرخ يظهـر فـي مـدى قـدرتها علـي       

كــون اعــداد الطــالل لمهنــة المســتقبل اال والــبع  مــنهم يــرى أن عمليــة  التحضــير لمهنــة معينــة ت

أفضــل مــا يمكــن بعــد التخــرج مــن المدرســة ويــتم ملــ  مــن خــالل أربــال العمــل الــمين يعرفــون نــو  

المهـارات التـي يحتاجونهـا اال أن الـبع  اةخـر يــرى أن عمليـة اإلعـداد ارفضـل لمهنـة المســتقبل 

يمكـن أن ينجـز مـن قبـل المدرسـة وملـ  مـن خــالل وضـع بـرامأ واسـعة ومتنوعـة تـ دي الـي جعــل 

أكثـر مرونـة وأكثـر قـدرة علـي التفكيـر وأكثـر قـدرة علـي التكيـئ للوضـعيات المختلفـة التـي الطالل 

 .تنظمها المهن 

  -: سمات التربية المدرسية  -ب

 :تتمثل سمات التربية المدرسية تتمثل سمات التربية المدرسية في السمات التالية 

قلة لهـــا ومــن ثــم فهـــي ان التربيــة المدرســية تقـــوم أساســا بعمليــة التربيـــة كوظيفــة مســت - أ

 .تنظمها تقاليد وأادائ واضحة  ومنسجمة الي حد بعيد 

واــي تقــوم علــي أســخ مســتقاب مــن دراســة خصــائص نمــو ارطفــال وطبيعــة اإلنســان  - ل

 .سياسية واقتصادية واجتماعية : وتحليل لثقافة المجتمع وراداف  القومية المختلفة 

ابق اإلعـارة اليهــا وتعمـل علــي تحقيقهـا فــي واــي ترسـم أاــدافها علـي ارســخ العلميـة الســ -جــ

 .ارجيال الجديدة لكي يستطيعوا مواجهة المستقبل 
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ان التربيــة المدرســية تلتــزم الــي حــد كبيــر بمقدســات المجتمــع وقيمــ  وتقاليــدب وتراثــ  الــديني -د

واــي ان اختــارت مــن ثقافــة المجتمــع قيمــا تربويــة فإنمــا يــتم ملــ  عــن طريــق معــايير خلقيـــة 

 .الجماعة تقدسها 

 :    مقومات المدرسة -حـ

ويتــوافر للمدرســـة مقومــات تربويـــة ال تتــوافر لغيراـــا مــن الم سســـات االجتماعيــة ارخـــرى 

- :وتتمثل امب المقومات في اةتي 

 :                                                         األهداف التربوية -أ

لـــ  ومعـــكالت  وطبيعــة العصـــر ومطالـــل نمـــو وتعــتق مـــن طبيعـــة المجتمــع وفلســـفت  و ما

ـــة معنـــا وقابليـــة  ـــي مواقـــئ تعليميـــة تجعـــل للمعلومـــات النظري ـــم وخصائصـــهم وتحتـــوي عل التالمي

للممارســة فاراــدائ تصــا  صــياغة واضــحة ال تــدعي الــي ســو  التفســير وفــي عبــارات ســلوكية 

ــــي الفصــــل كمــــا أنهــــا تتضــــمن المعلومــــا ت والمهــــارات يســــتطيع المــــدرخ ترجمتهــــا الــــي مواقــــئ ف

 واالتجااات والميول والقيم وأساليل التفكير  أي أنها عاملة لجميع جوانل الخبرة 

 :    المناهب الدراسية -ب

ــــوى الثقافــــة بعــــد تحليلهــــا علــــي يــــد  وبنا اــــا يقــــوم علــــي أســــاخ أاــــدائ المجتمــــع ومحت

تالميـم متخصصين بحي  تراعي احتياجات ومطالـل النمـو فـي كـل مرحلـة ومتمعـية مـع قـدرات ال

 وميولهم ومراعية احتياجات المجتمع المتجددة 

 :المعلم -جـ

ويعد حجر الزاويـة فـي التربيـة المدرسـية ام عليـ  يتوقـئ نجـاف العمليـة التربويـة والوصـول 

بهـا الــي اراـدائ المنعــودة وطريقـة اعــدادب خيـر ضــمان لجعلـ   قــادرا علـي أدا  وظيفتــ  التربويــة 

 .مجتمع   فالمعلم قائد ورائد وموج  في



 511 

 :المتعلم -د

والتلميم او موضو  التربية تتناول  كفرد في مجتمع  حي  يـأتي الـي المدرسـة بعـد قضـا  

فترة حساسة من حيات  ارولا بعـد الـوالدة بـين أفـراد أسـرت  معتمـدا فـي تعليمـ  الـي حـد كبيـر علـي 

ت الدراســة بالمدرســة والديــ  ومكتســبا خبــرات اجتماعيــة مختلفــة مــن اختالطــ  وتفاعلــ  وأثنــا  فتــرا

يعــغل البيــت والملعــل والمســرف والبيئــة انتبااــ  باســتمرار فالتلميــم يعبــر عــن خبــرات كثيــرة عاعــها 

خارج المدرسـة قـد تكـون مات أثـر فـي تعـكيل خبراتـ  المدرسـية التـي ال تتمثـل اال قـدرا ضـئيال مـن 

ال تتناولـ  كوحـدة مسـتقلة أو  مجموعة خبرات  ومن انا فإن التلميم عنـدما تتناولـ  المدرسـة بالتربيـة

 .باعتبارب كيانا منفصال عن بيئت  

 :االمكانيات المدرسية -هـ

ومما يساعد علي أدا  المدرسة لوظائفها التربوية توفر اإلمكانيات من مكتبات ومختبـرات 

ورغـم اـمب المقومـات التربويـة للمدرسـة اال أنـ  . وور  وغرئ ونعـاطات ووسـائل تعليميـة مختلفـة 

من التكامل والربط بـين وسـائط التربيـة رن المدرسـة ليسـت اال حلقـة فـي سلسـلة تربويـة أولهـا  البد

 البيت ووسطها المدرسة وأخراا المجتمع الخارجي اركبر 

 :وسائل وأساليب المدرسة  -د

: تتعدد المهام واردوار التربوية التي يجل أن تقوم بها المدرسة من وجهات نظر مختلفـة 

المدرســـة اـــمب المهـــام وتلـــ  اردوار والوظـــائئ فإنهـــا تتخـــم مجموعـــة مـــن الوســـائل ولكـــن تحقـــق 

 :وارساليل ومنها 

 المنااأ وارنعطة االجتماعية *  القدوة وارسوة الحسنة                  * 

 اإلرعاد والتوجي  *   المعاركة في المواقئ االجتماعية    * 

 القصص االجتماعي *     الحوار واإلقنا                     * 
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 الثوال والعقال *   ضرل ارمثال                     * 

واكما تبدو المدرسة كم سسة اجتماعية اامة لها دور بارز في تحقيق مـا تصـبو اليـ  التربيـة 

 من أادائ ومهام 

 ( الغير نظامية ) التربية الالمدرسية : ثانياً 

غيـر الم سسـات  –م سسـات اإلجتماعيـة ارخـرى واا التربيـة التـا تجـرى فـا المنـزل وال

النوادى والجمعيات ودور العبادة واا م سسات ال يدخل التعليم المنظم فا نعـاطاتها  –التعليمية 

نما تجرى فيها عملية التربية بصورة غير نظام  أو منهجة ودون قوانين  أو يكون من مسئولياتها وا 

ب التربية علا صورة تنعئة عامة بالنسبة لألسرة أو بـرامأ أو أنظمة تعليمية  ، وغالباا ما تكون ام

ثقافية واجتماعية ورياضية بالنسبة للنوادى والجمعيات أوتدريل متخصص لغر  تحسين بالنسبة 

 .للمصانع والعركات أونعر الوعا اإليمانا واةخالقا بالنسبة لدور العبادة 

قدر معين مـن الضـبط والتوجيـة لعمليـة وقد يتوفر فا اما النو  من التربية غير النظامية 

كمـا فــا بــ  ارســر التـا تحــرص علــا تعلــيم أبنائهــا ) اكتسـال الخبــرات والمهــارات واالتجااــات 

بنفسها أو و العبادة التا تطرف برامأ تعليمية منظمـة أو بعـ  الم سسـات والعـركات والجمعيـات 

ويمكـن أن نضـيئ الـا اــما ( محـددة   التـا تقـدم للمنتسـبين اليهـا دورات تدريبيـة أو بــرامأ دراسـية

 . النو  من التربية بع  نظم وأساليل والتعلم الماتا 

كما أن  قد يطلق اسم التربية الالمدرسية علا مل  النو  من التربية المى يتم بطريقة غير نظاميـة 

) ميـة كما يطلق اسم التربية المدرسية علا مـا يـتم فـا الم سسـات التعليميـة النظا( غير رسمية ) 

 . من تربية ( الرسمية 

  -: سمات التربية غير المدرسية  -أ

 : تتمثل سمات التربية غير المدرسية فى السمات التالية 
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ان التربيـــة الالمدرســـية فمـــع وجـــود الهـــدئ والوظيفـــة التربويـــة وارســـاليل أيضـــاا اال أن اــــمب  –أ 

ـــة تعـــاركها فيهـــا وظـــائئ أخـــرى ممـــا يـــدعم الوظي ـــة فـــا بعـــ  ارمـــور الوظيفـــة التربوي فـــة التربوي

 . ويجعلها ثانوية جداا فا بع  ارمور ارخرى 

 . أخر  كما أنها تفتقد وحدة األهداف ووضوحها واتصافها من وسيط تربوي إلى وسيط تربوي -ب

نمـا يسـتند . كما أنها كثيراا مـا تقـوم علـا جهـد عخصـي وفـردي ال يسـتند الـا أسـاخ علمـي  -جـ وا 

كمــا يحـد  فــا التربيــة ارســرية ، كمــا تمـارخ التربيــة الالمدرســية نعــاطها عــن  الـا تقاليــد متــواترة

طريـق الجهـد الفــردى أو الجمـاعي الـمي قــد يسـتند الـا أســخ علميـة فـا بعــ  الحـاالت ، وقــد ال 

يسـتند الــا أسـخ علميــة فـا بعضــها ارخـر ، كمــا يحـد  فــا التربيـة التــا تـتم عــن طريـق بعــ  

 . ها وأبوااا وسائل اإلعالم وفا بع  برامج

والتربية الالمدرسية قد تعـزز قيمـا وتتبنـا تقاليـد غيـر تلـ  التقاليـد التـا يقـدمها المجتمـع واـا  –د 

تلــ  التقاليــد والقــيم التــا تعــتق أحيانــاا وتنبثــق مــن ثقافــة أخــرى غيــر ثقافتنــا مثلمــا تفعلــ  الســينما 

 .  بلها المجتمع فا كل  وبع  الصحئ ارسبوعية التا ت كد علا بع  االتجااات التا ال يق

 : التربية المدرسية والالمدرسية بين التناغم والتنافر   -ب

ملـ  التقسـيم أو التصـنيئ الـمى جـرى بـين كثيـر مـن المدرسـين والمـربين  -فيمـا سـبق   -تناولنا  

والتا تنفرد بهـا المدرسـة ممثلـة فـا " وفا بع  م لفات التربية بين ما يسما بالتربية المقصودة  

نااجهـا وقوانينهــا وأاــدافها وأسـاليبها وأنعــطتها وبرامجهــا والتربيـة غيــر المقصــودة ممثلـة فــا تلــ  م

ارنــوا  المختلفــة  مــن المــ ثرات العرضــية غيــر المنظمــة أو المنظمــة التــا تحــد  دون قصــد أو 

ادئ واضح فا سياق حياة الفرد وتفاعل  مع مختلئ الجماعات التا تحيط ب  فا بيئت  ومل  ما 

عرافها وتوجيهها ي  خرج عن نطاق قوانين المدرسة وا 

 : وترتل علا اما التقسيم ظهور عدد من اإلتجااات من أامها  
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أن المدرسة أصبحت تواج  معكالت وسائل متعددة بعد أن اضطرت ظـروئ الحيـاة الحديثـة  -1

ئئ تربوية  الكثير من المنظمات والم سسات ارخرى أن تخفئ أو تتر  ما كانت تقوم ب  من وظا

 . 

أن المنظمات اإلجتماعيـة والجماعـات المختلفـة قـد فقـدت فـا نظـر الكثيـرين كـل قصـد تربـوى  -4

ينطوى علي  نعاطها  ، وكأن المدرسة اا المنظمة الوحيدة التا يتوافر فيهـا اـما القصـد ومـن ثـم 

لخلقـي والضـعئ أخم الكبار الراعدون ينسبون اليها ما يظهـر علـا الناعـئين مـن ألـوان االنحـرائ ا

العلمـا  ، ويطالبونهـا فـا نفــخ الوقـت بمواجهـة مطالـل مختلفــة دعـت اليهـا التغيـرات اإلجتماعيــة 

 . السريعة المتالحقة التا تغير فا ظروئ معيعتهم وعالقاتهم وطرق تفاعلهم 

أن المدرسة واا تواج  كل امب المعكالت والمسائل والمطالل تحاول أن تدعم نفسـها لتسـد  -جـ 

الفرا  المي نعأ بينهـا وبـين الم سسـات ارخـرى ومـن انـا ظهـرت عـعارات حديثـة مثـل توثيـق  اما

قامــة مجــالخ اةبــا  والمعلمــين وتنظــيم معــروعات خدمــة البيئـــة  العالقــة بــين المدرســة والمنــزل وا 

 .والمعسكرات الدراسية  ودخول البيئة الي المدرسة 

 لالمدرسيةاالختالف حول عالقة التربية المدرسية با -جـ 

واقترنت التغيرات التي أحاطت بوضع المدرسة في المجال االجتماعي بانقسام الـرأي بـين 

اةبا  والمربين والمسـئولين بصـدد اـمب االتجااـات السـابقة ونعـأ عـن اـما االنقسـام  را  ونظريـات 

 :تربوية 

ا أن تزيـد علـي منها ما استمر قائما علي االعتقـاد التقليـدي بـأن المدرسـة متخصصـة لـيخ لهـ -1

وظيفتهــا التعليميـــة وظــائئ أخـــرى يمكــن أن تضـــطلع بهــا ارســـرة والمنظمــات الدينيـــة والترويحيـــة 

 . ووسائل اإلعالم 
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ومنها ما مال الي أن المدرسة ال يمكن أن تعي  منفصلة منعزلة عن غيراا من الم سسات  -4

ســائط تــ ثر وتتــأثر بفعــل والوســائط الثقافيــة مهمــا بلــغ تخصصــها  حيــ  أن اــمب الم سســات والو 

 .التربية ماتها ممثال فيما تحدث  من تغيير في سلو  الكبار والصغار علي السوا  

ومنها مـا أخـم موقفـا وسـطا بـين اـمين الـرأيين المتضـاربين وأخـم أصـحال كـل رأي مـن اةرا    -3

مجتمع وعــن يفلسـفون مــوقفهم فكــان لكــل مــنهم نظريــة عــن طبيعـة الفــرد وكيفيــة تعلمــ  وعالقتــ  بــال

 .معنا الثقافة وعالقة التربية بها 

والتربيــة غيـــر " " بالتربيــة المقصـــودة " وقــد تضــمن اـــما االنقســام اختالفــا حـــول تــأثير مـــا يســما 

وأاميــة الوســائط الثقافيــة التــي تحــد  فيهــا اــمب التربيــة ال يميــز االتجــاب الحــدي  بــين " المقصـودة 

علــي نمـو الفـرد ومـدى انتظــام اـما التـأثير والطريقــة  النـوعين اال مـن حيـ  درجــة تـأثير كـل منهمـا

 .التي يعالأ بها ودرجة وضوف ارادائ التي تصحب  وارسخ التي يقوم عليها 

 :ضرورة التكامل بين التربية المدرسية و الالمدرسية 

فبمقتضــا اــما االتجــاب تعتبــر الخبــرات التــي تنظمهــا المدرســة تعبيــرا عــن خبــرات أوســع 

الخبرات التـي تعـي  فيهـا الجماعـة الكبيـرة التـي أنعـأت المدرسـة وعمليـة التعـكيل وأعمل اي تل  

االجتماعي للفرد تعتبر عركة عامة بين المدرسة وغيراا من الم سسات والجماعات الصغيرة التي 

يتفاعــل فيهــا ويعــي  فــي عالقاتهــا وتــأثير المدرســة علــي الفــرد بــين مــ ثرات أخــرى كثيــرة تحــد  

وعي فــي ســياق حيــاة اــما الفــرد قبــل المدرســة وفــي داخلهــا وفــي خارجهــا والقصــد بــالوعي أو بــالال

يوجد ورا  ارنعطة المختلفـة التـي تحـد  فـي الـدوائر االجتماعيـة والم سسـات الكثيـرة التـي ينتمـي 

اليها اما الفرد صغيرا كان أم كبيرا فهـو يوجـد مـثال خـالل العالقـات ارسـرية حينمـا يحـرص اةبـا  

والدام عادات وقيما معينة وعندما يخضع الناعـئون لقـوانين معينـة باعتبـارام أعضـا  علي تلقين أ

ماعـة وتليفزيـون الـي نعـر فكـرة أو  في احدى ارندية وعندما تهـدئ وسـائل اإلعـالم مـن صـحافة وا 
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التبعــير بــرأي معــين أو عقيــدة اجتماعيــة معينــة وكمــا يحــد  فــي الم سســات الدينيــة بعــأن غــرخ 

 .ادت الخلقية والروحية بع  القيم والمب

كما ال ينبغـي أن تنفـرد " وغير مقصودة " ومن انا فالتربية ينبغي أال تنقسم الي مقصودة 

نمــا يمكــن التمييــز بــين اــما " بالتربيــة المقصــودة " المدرسـة  دون غيراــا مــن الم سســات ارخـرى وا 

فالمدرسـة تعـالأ التربيـة   النو  مـن التربيـة الـمي تقـوم بـ  المدرسـة وملـ  الـمي يحـد  للفـرد خارجهـا

في ضو  فلسفة المجتمع علي أساخ من الوضوف الفكري فترسم أادافها وتتخم من الوسائل الفنيـة 

والعلمية ما يمكنها من تحقيق امب ارادائ تحقيقا متكامال علي مدى طويل ولتحقيق مل  يخـص 

لة اــمب المســئولية العلميــة المجتمــع المدرســة بــالفنيين مــن المدرســين والمــربين الــمين علــيهم مواصــ

ال تستطيع  –القومية غير أن المدرسة بقيامها بهما العمل علي أسس  االجتماعية والفنية والعلمية 

أن تحقــق مــا تقصـــد اليــ  فـــي المــدى البعيـــد اال اما تــوافر الـــوعي مــن جانـــل الم سســات ارخـــرى 

ن اال علــي أســاخ درجــة مــا بمســئولياتها نحــو تعزيــز عمــل المدرســة ومــن ثــم فــإن التمييــز ال يكــو 

يتــوفر فــي  كــل وســيط ثقــافي مــن انتظــام فــي التــأثير االجتمــاعي علــي الفــرد ممزوجــا بفكــر وعلــم 

وتخصص وتوجي  اادئ ومن انا أيضا يحسن أن يكون التمييز بين امب التربية التي تعالأ الرد 

ئط  الثقافيــة ارخـرى علــي بالمدرسـة فنسـميها بالتربيــة المدرسـية وتلــ  التربيـة التــي تـ ثر بهــا الوسـا

الفرد والتي نسميها بالتربية غير المدرسية وتصـبح المعـكلة مـن بعـد ملـ  اـي كيفيـة اتسـاق اـمين 

النــوعين مــن التربيــة وتــدعيم كــل منهمــا ل خــر وانتظــام تأثيراــا مــن أجــل تحقيــق النمــو المتكامــل 

ة التنســيق بــين أنعــطتها للمــواطن الفــرد ارمــر الــمي يلقــا علــي المدرســة وظيفــة جديــدة اــا وظيفــ

واتجاااتهــا وأنعــطة واتجااــات الوســائط ارخــرى والــمى يلقــا علــا اــمب الوســائط أيضــاا مســئولية 

الوعا بما فيها من م ثرات تربوية ال تقل خطراا عن م ثرات المدرسـة ، ومـع كـل ملـ  فـإن التربيـة 

 . ين التربية الالمدرسية المدرسية ال تستطيع أن تحقق أادافها اال من خالل التكامل بينها وب
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 : العالقة بين التربية والتعليم    -د

 –كمـا اـو واضـح  -فالتربيـة   –والمفهوم العامل للتربية بين العالقة بين التربية والتعلـيم 

وتعنـا الخبـرة  -أعمل من التعليم رنها نعنا كـل المـ ثرات التـا يعـي  وسـطها الفـرد وتـ ثر فيـ   

بــــمل  اخــــل المدرســـة وخارجهــــا ، فتعــــتر  فيهـــا جميــــع الم سســــات بجميـــع عناصــــراا ، وتحـــد  

ـــاة المختلفـــة ، أمـــا التعلـــيم فـــإن  والمـــ ثرات  ، وتســـتمر باســـتمرار تفاعـــل اإلنســـان فـــا مواقـــئ الحي

الجانل المتخصص من التربية والمى يتصـل بالتـدريخ وبموقـئ المعلـم مـن التعلـيم فـالتعليم يمنـا 

الــيهم المعرفــة ويــدربهم علــا مهــارات معينــة ومحــددة ويجعلهــم  فينقــل" التعلــيم " حــ  ارفــراد علــا 

أن المعلـم " ويقـال فـا اـما الصـدد " الفـرد " يتعلمـ  " أكثر وعياا بالمعلومات واو يقـاخ بمقـدار مـا 

ال يعلــم اال اما تعلــم الطفــل العـــئ الــمى يريــد لـــ  أن يتعلمــ  واــما المفهـــوم يعــمل المفهــوم العـــائع 

فاعـل بــين المـدرخ والتلميــم والـمى يعتبــر التعلـيم أحــدى نتائجـ  ارساســية ، للتعلـيم والـمى يعنــا الت

فالمدرخ بوج  نعاطات التلميم من أجل احدا  أو انتـاج التعلـيم  ن وقـد يكـون اـما التوجيـ  غيـر 

مباعر كأن يطلل الدرخ من التلميم قرا ةص كتال معين أو قرا ة بع  المعلومات عن الزراعـة 

 . ضية من القضايا أو الصناعة أو أية ق

وقــد يكــون التوجيــ  مباعــراا والموقــئ التعليمــا محــدداا كــأن يــدرل المــدرخ التلميــم علــا الهجــا  أو 

 . بع  العمليات الحسابية واكما  

فــالتعليم والــتعلم مــن وظــائئ المدرســة  ، ومــن انــا يختلــئ التعلــيم المدرســي عــن الخبــرة  

فــا مب الخبــرة يتفاعــل مــع عناصــر مختلفــة ، قــد  الصــحية التــا يعيعــها الفــرد خــارج المدرســة فهــو

تكــون منظمــة أو غيــر منظمــة وقــد ال يقصــد الــتعلم مباعــرة وأن قصــد تحقيــق بعــ  اراـــدائ ، 

ويأتا التعليم فا سياق تحقيق امب ارادائ وقد يأتا التعليم من مصـادر كثيـرة متنوعـة فـا وقـت 

 . حد محدد واحد أو فا أوقات مختلفة وقد ال يكون خاضعاا لنمط وا
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كثيـراا مــن النــاخ يخلطــون بــين لفظــا التربيــة والتعلــيم  ظــانين خطــأ أن كلمــة التربيــة اــا  

نفسها كلمة التعليم أو العكخ  ، وكثيراا ما يتبادر رماان عامة الناخ عنـدما يسـمعون كلمـة تربيـة 

الدراســية أى معنــا مــن معــانا التعلــيم وقــد يتــمكرون المــدارخ ونظــام اإلمتحانــات وبعــ  المــواد 

ولكن الواقع غير مل  ، فالتربيـة ليسـت . كالرياضيات مثالا وأسلول معلم ما وطريقة تدريخ أخر  

التعليم وال التعليم او التربية بل ان كالا منهما يختلئ عن ارخر  ، فالتربية والتعليم ليستا كلمتين 

ن تمـام االخـتالئ فـا بعـ  مترادفتين ، تل احدااما علا ما تدل علي  ارخرى ، بل اما مختلفتا

 الوجوب ومرتبطتان تماماا فا بع  الوجوب ارخرى ومن امب الفروق 

 .التعليم جز  من التربية وليخ العكخ  -1

 . التعليم وسيلة من وسائل التربية  ، بينما التربية أعمق وأدق فا مفهومها من التعليم  -4

فــا نفــخ وترقيتهــا تــدريجياا حتــا تصــل الــا التربيــة اــا ايقــاظ قــوى المــر  المختلفــة الكامنــة  -3

أقصـا مـا يمكـن أن تصــل اليـ   ، ويكـو ملـ  بعمــل المـتعلم نفسـ  وكـل تربيــة صـحيحة اـا تربيــة 

النفخ بالنفخ أما التعليم فهو عبارة عن ايصال المعلومات المختلفة الا المان عـن طريـق المعلـم  

، 

 .  سام أو غر  غير سام التربية مو غر  سام أما التعليم فقد يكون مو غر  -2

 ان موقئ اإلنسان فا التربية او موقئ ايجابا أما التعليم فهو موقئ سلبي -1

ان التربيـة تعـد اإلنســان للحيـاة جميعهــا ، بينمـا التعلـيم يعــد اإلنسـان لحرقــة أو لمهنـة أو لعــئ  -6

 . معين 
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 (خصائصها  -أهدافها   –مفهومها ) 
  -: مقدمه 

مـــن أاــــم التغيـــرات العالميـــة المعاصـــرة بكــــل مـــا تحملـــ  مــــن    Globalizationتعـــد العولمـــة   

طر و يبدو أن المدى الكبيـر فـا التغيـرات الثقافيـة و االقتصـادية تجليات و حقائق و أواام و مخا

الناجمــة عــن العولمــة قــد جعــل بعــ  المفكــرين يتوقعــون حــدو  تغيــرات عميقــة فــا نظــم التعلــيم 

و توكــد بعــ  المقترحــات علــا زيــادة الــوعا بالثقافــات ارخــرى و  0الجــامعا فــا ضــو  العولمــة 

ا الهوية الثقافية، و الخصوصية الحضارية فا ظل اما ينادى البع  اةخـر بضرورة الحفاظ عل

حيـ  ان الحضـارة اإلنسـانية طـوال التـاريو  0ظاارة العولمة ليست ظاارة جديدة و العالم المفتوف 

 تتوسع و اا ظاارة فا نفخ الوقت فا حالة انتقال دائم من موقع الا موقع  خر

 . كون مل  عيئا طبيعيا و اما يجعل الكوكل المى نعي  علي  ينكم  ،و ربما ي

كلمة الكوكبة  و كلمة )  0و لكن اةن توجد كلمتان فا تنافخ للتعبير عن اما المعنا     

و تتمثل سمات العولمة فا الفترة االخيرة فا ثال  ظواار جديدة جعلت منها مفهوما ( العولمة

- :جديدا و امب الظواار اا 

 0التطورات االقتصادية  – 1

 0التكنولوجية عموما، و التطورات التكنولوجية فا مجال االعالم خصوصا التطورات  – 4

 0معضلة الديمقراطية فا العالم الثال   – 3

  -: نشأة العولمة * 

علما  التاريو يقولون أن العولمة ليست ظاارة جديدة بل ان بدايتها ارولا ترجع الا نهاية ان    

ثـم اقترنـت  0ر الغربا  رسيا و أوربـا  و ارمـريكتين القرن السادخ ععر مع بد  عملية االستعما
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بتطور النظام التجارى الحدي  فا أوربا ارمر الـمى أدى الـا والدة نظـام عـالما متعـاب  و معقـد 

 0عرئ بالعالمية ثم بالعولمة بعد مل  

يـة صـغيرة فالعولمة ما اا اال لفظ جديد لظاارة قديمة نعأت فـا دنيـا أصـبحت فـا حجـم قريـة الكترون    

 0ترابطت باالقمار الصناعية، و االتصاالت الفضائية ،وقنوات التلفزيون الدولا 

 :و يرى بع  الباحثين أن انا  أربع عمليات أساسية للعولمة و اا علا التوالا 

 0المنافسة بين القوى العظما  – 1

 0االبتكار التكنولوجا   – 4

 0انتعار عولمة االنتاج و التبادل  – 3

 0التحدي  – 2

و صـياغة تعريـئ دقيـق للعولمـة تبــدو مسـألة عـاقة نظـرا لتعــدد تعريفاتهـا، و التـا تتـأثر أساســا    

بانحيــازات البـــاحثين اريديولوجيـــة، و اتجــااتهم ازا  العولمـــة رفضـــا أوقبــوال و انـــا  مـــن يـــرى أن 

غة تعريـئ العولمة عملية مستمرة تكعئ كل يوم عن وج  جديد من وجواها المتقدمة، و أن صيا

- :عامل للعولمة فالبد أن نضع فا االعتبار ثال  عمليات نكعئ عن جواراا اا 

 0العملية ارولا تتعلق بانتعار المعلومات بحي  تصبح متاحة لدى جميع الناخ  – 1

 0العملية الثانية تتعلق بتمويل الحدود بين الدول  – 4

و كــل  الجامعــات و المجتمعــات والم سســاتالعمليـة الثالثــة اــا زيــادة معــدالت التعـاب  بــين  – 3

امب العمليات قد ت دى الا نتائأ سـلبية بالنسـبة لـبع  المجتمعـات و الـا نتـائأ ايجابيـة بالنسـبة 

 .لبعضها اةخر 

و علا الرغم مـن ملـ  يوجـد انـا  مـا يسـما بالعولمـة االقتصـادية و العولمـة السياسـية و انـا  -

  0ما يسما بالعولمة الثقافية  
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- : Globalizationهوم العولمة  مف

نبــت مفهــوم أو مصــطلح العولمــة فــا العقــد ارخيــر مــن اــما القــرن و ســيظل مــن القوميــات و    

و اإلعـــالم 0اعتبـــار العـــالم بمثابـــة قريـــة صـــغيرة متوحـــدة و متجانســـة نتيجـــة لســـرعة ارتصـــاالت 

مــن التــيقظ لــ  و  و خــدا  خطيــر البــد االكترونــا و صــرا  تملــ  الفضــا  و فــا ملــ  و اــم كبيــر

بقربة مضامين  و مرامي  حي  يصبح العالم و كأن  غابـة ليـتهم فيهـا الكبيـر الصـغير و يفترسـ  و 

 0يستعمرب و يستنزئ خيرات  المادية، و الفكرية 

و مصطلح العولمـة ازداد اسـتعمال  عـيوعا فـا السـنوات اةخيـرة و لكـن مفهومهـا مـازال يكتنفـ      

ينما ينظر الي  أخرون علا أن  مجرد واجهة أخـرى للهيمنـة ارمريكيـة الغمو  فا مان البع  ب

0 

و العولمة ببساطة عـديدة تعـير الـا فكـرة االعتماديـة المتبادلـة بـين الـدول بطريقـة يبـدو مسـتحيال  

معها الفصل بينهم فلم يعد من الممكـن لكـل دولـة تطبيـق السياسـات الداخليـة الخاصـة بهـا و التـا 

ــــر للعولمـــة اـــو اتجـــاب تصـــالحا  0جـــال العالقـــات الدوليـــة كانـــت موجـــودة فـــا م و التعريـــئ اةخــ

مــن خــالل نظــام واحــد كمثلــ  بــثال  أضــال  مـــن  يــــهدئ لتوحيــد العــعول علــا مســتوى العــالم

 0  االقتصاد، و المعرفة ،و التطور العلما،  و التكنولوجا

مـن مراحلهـا ديناميكيـة جديـدة لفـرص  و تمثل العولمة نتاجـا داخليـا للرأسـمالية العالميـة و واحـدا   

ـــاج و طريقـــة نوعيتـــ  ، و التحـــول  التكامـــل الـــدولا مـــن خـــالل احـــدا   تغيـــرات فـــا أنمـــاط اإلنت

و العولمة اا نتاج الثورة المعرفية و التقنيـة  0التدريجا من ايمنة القيم المادية الا القيم المعرفية

ها و توابعها رأخ الرمح و المحر  ارساسـا المستمرة ، و تمثل العركات متعددة الجنسيات بفروع

  0لها  حي  تستهدئ الهيمنة الكونية و تحقيق أقصا االرباف 
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و يعبــر مصــطلح العولمــة الــمى تــداول المفكــرون و البــاحثون اســتخدام  منــم عقــد مــن الســنين    

ـــات )  ـــة الثمانين ـــم نهاي ـــة كثيـــر مـــن المرتكـــزات فـــا مجـــال القـــيم( من  عـــن تحـــول عـــالما فـــا ر ي

ارخالقيــة و االقتصـــاد و السياســـة التــا كانـــت ســـائدة علــا المســـتويات الوطنيـــة، و االقليميـــة ،و 

  0الدولية بين البعر

ـــا، و التعلـــيم الجـــامعا أو البحـــ       ـــاج اليـــوم فـــا الدراســـات العلي و أن مفهـــوم العولمـــة لـــيخ نت

ياسـات التعليميـة أو فــا العلمـا ،و بـرامأ التعلـيم فـا الكليـات ،و الجامعــات أو اـو متمثـل فـا الس

 .ااتمامات الحكومة و انما او التحدى المى يقدم مجموعات التحدى للمتعلمين فا حيرة تامة 

فظاارة العولمة تعبر عن واقع عالما جديـد يتخلـق فـا الوقـت الـراان بفضـل عوامـل و قـوى و    

ضـها علـا الصـعيد تحوالت عديدة ومن اما المنطلق ان القضية ليست قضـية قبـول العولمـة أو رف

 0اللفظا 

تعتبر ثورة علمية تكنولوجية و اجتماعية تغطا العالم بعبكة من  و هناك من يرى أن العولمة 

المواصــالت، و االتصــاالت أنتجــت أنماطــا مــن المفــاايم و القــيم الســلوكية مــا يجعلهــا مات تــاثير 

ب أو االختيـار فيـ  و اـو فعال فا مختلئ جوانل الحياة الخاصة و العامة و اا أمر ال يمكن رد

 0( حتمية العولمة )ما أطلق علي  البع  

المثالا بنا  عالم واحد أساس  توحيد المعايير الكونيـة ،و تحريـر  وتعنى العولمة فى مفهومها  

العالقات الدولية السياسـية و االقتصـادية و تعريـل الثقافـات و نعـر المعلومـات و عالميـة اإلنتـاج 

 .قدم التكنولوجا و عالمية اإلعالم  المتبادل و نعر الت

و اما المفهوم ال يمكن أن يتم اال بين القوى المتكافئة سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا بحيـ  

ال يستطيع فر  فرص التغير علا الفرص ارخرى  و بمل  يسـير التغيـر فـا اتجـااين بـدال مـن 
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ا اــو مطبــق فــا عــالم الواقــع  فهــا أمــا العولمــة كمــ 0اتجــاب واحــد،  و اــما ال يحــد  بــين االقويــا 

- :عملية انتقالية تقسم العالم الا عالمين 

 0عالم القوى الكبرى مات المصالح المتبادلة و الم سسات و العركات العمالقة  – 1

عالم الدول النامية أو الضعيفة و اما العالم أن تقبـل دور التـابع للعـالم ارول و حتـا طاقتـ   – 4

ة التا تطورت بعق ارنفخ يتم استنزافها  و االستيال  عليها بواسطة دول العالم التكنولوجية القليل

 .  االول 

الــدقيق بأنهــا نظــام معــاركة كافــة أرجــا  العــالم فــا وضــع  و تعــرف العولمــة بــالمعنى األكــاديمى

اال أن انــا  اعتــرا  علــا  0للجميــع  االقتصــادي، و السياســيالنظــام الثقــافا، و اإلعالمــا، و 

ملــ  الــمى يملــ  أكثــر اةالت و  ارقــوىلمفهــوم فنتــائأ اــما االتحــاد تســبل فــا أن العــري  اــما ا

 0القدرات تعقيدية  

عملية تكثئ العالقات اإلجتماعيـة عبـر العـالم وتـرابط ارحـد  المحليـة المتباعـدة  يقصد بالعولمة

 . بطريقة وثيقة الصلة  ، كما لو كانت تقع فا مجتمع واحد 

مليــة ضــغط العــالم وتصــغيرب وتركيــز الــوعا بــع فــا مختلــئ الجوانــل ع كمــا يقصــد بهــا 

 .االقتصادية والسياسية والثقافية االجتماعية 

ظاارة تاريخية تعبر عن حقيقة التحول الرأسـمالي العميـق ل نسـانية جمعـا  فـا  ويقصد بها أيضاً 

 . ظل ايمنة دول المركز وسيادة نظام عالمي جديد غير متكافئ  

ل امب التعريفات لمفهوم العولمة أن تنظر الـا العـالم علـا أنـ  يجـل أن يكـون عـالم و من خال   

القــيم و ارخالقيــات و  واحــد متكــامال و كأنــ  قريــة صـــغيرة و علــا جعلــ  عــالم واحــد فــا مجــال 

و بعضــها ينظــر الــا تقســيم العــالم  الثقافــات و النــواحا االقتصــادية ،و السياســية ، و االجتماعيــة

ـــا عـــالم قـــ بحيـــ  يســـتمد العـــالم الصـــغير كـــل قيمـــ ، و ( صـــغير)و عـــالم ضـــعيئ ( كبيـــر )وىال
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و االجتماعيــة و السياســية مــن العــالم الكبيــر اال أن اــما  أخالقياتــ  و ثقافتــ  و نظمــ  االقتصــادية

التقسـيم يفـر  علـا العـالم الكبيـر كـل قيمـ  ،و ثقافاتـ  ،و أخالقياتـ  علـا العـالم الصـغير و ينــتأ 

عـالم الكبيـر فـا العـالم الصـغير و السـيطرة و الهيمنـة عليـ  و يجـل مواجهـة اـما عن ملـ  تحكـم ال

التحدى عن طريق التعليم و خاصة التعلـيم العـالا مـن حيـ  المنـااأ و المقـررات الدراسـية و فـا 

و لـمل  يجـل االاتمـام 0المدارخ أيضا عن طريق المعلم باعتبار أن يكون ل  دور كبير فا مل  

نــا  دراســت  بكليــة التربيــة و نظــم قبولــ  و منــااأ دراســت  بحيــ  أن تكــون بــرامأ بعمليــة اعــدادب أث

اعداد المعلم تنما لدي  فهم الثقافات العامة و القدرة علا التعكيل االجتماعا و تزويدب بالمهارات 

ـــم أاـــم القضـــايا، و  ـــدة و أن تتنـــاول بـــرامأ اعـــداد المعل التـــا تمكنـــ  باإللمـــام بالمســـتحدثات الجدي

ــــــ  للتعامــــــل مــــــع اــــــمب المعــــــكالت ،و القضــــــايا            المعــــــكال ت و التحــــــديات المســــــتقبلية و أن ت ال

 0و التحديات و مواجهتها   

- :أهداف العولمة * 

 :هناك مجموعة من األهداف الحيوية للعولمة يمكن توصيفها على النحو التالى 

أو اداريـة أو قيـود ماديـة الوصول الا سوق عالما مفتـوف بـدون حـواجز أو فواصـل جمركيـة  – 1

أو معازل عرقية أو جنسية او معنوية أو عاطفية بل اقامة سوق متسع ممتد يعـمل العـالم كلـ   و 

يعــمل كــل قطاعاتــ  و م سســات  و أفــرادب  أى الوصــول بالعــالم كلــ  الــا أن يصــبح كتلــة واحــدة 

ر بـين كافـة ارجنـاخ متكاملة و متفاعلة و فا نطاق اما الهدئ يتم احتكار مباعـر و غيـر مباعـ

البعرية بموروثهم الحضارى  و ثقافتهم المتعددة و اخـتالفهم الفكـرى  و صـهر اـما االخـتالئ فـا 

 .بوتقة التوحيد و االئتالئ 

الوصول بالعالم الا جعل  وحدة واحدة مندمجة و متكتلة سوا  من حي  المصالح و المنـافع  – 4

و العـــعور بـــالخطر الواحـــد الـــمى يهـــدد البعـــرية المعـــتركة و الجماعيـــة  أو مـــن حيـــ  اإلحســـاخ 
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بأبعـادب الكليـة و عناصـرب الجزئيـة الفاعلـة فيـ    الجمـاعيجميعا  أو من حي  أامية تحقيق ارمـن 

و أامية التصدى رى خطر يهدد االستقرار و ارمن العالما العام  و التعامل مع  بجهد و عمـل 

  القضا  علـا بـ رة النـزا  ، و مصـادر التـوتر معتر   و تعاون كامل من الجميع  و يتضمن مل

و عوامـل القلـق و يــتم ملـ  مـن خــالل زيـادة مســاحة الفكـر المعـتر ، و انهــا  حـاالت الصــرا   و 

زيــادة االعتماديــة المتبادلــة بــين العــعول و تنميــة حاجــة كــل منهمــا الــا اةخــر، و خلــق الثقــة، و 

 0جنا المكاسل المعتركة 

أعكال التجانخ العالما  سوا  من خالل تقليل الفوارق فا مستويات الوصول الا عكل من  – 3

المعيعة أو فا الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة  أو فا حقوق اإلنسان  و خاصة أان اما التجانخ 

ـــ  قـــائم علـــا التعـــدد و التنـــو  و علـــا  ـــا   ال يكـــون بالتماثـــل و لكن التعـــكيل الـــدافع و الحـــافز عل

يرتفع بجودة الحياة  و من ثم تختفـا ارحقـاد  و المطـامع و تـزداد المـودة  االرتقا  و التطور المى

و ارلفة و من ثم يتحول االنتمـا   و الـوال  الـا رابطـة انسـانية عامـة عـاملة تعـمل كـل البعـر  و 

 0تتحول قيمة الحياة معها الا قيمة الحرية و قيم العدل و قيم المساواة 

اصـطالحية واحـدة تتحـول بالتـدريأ الـا لغـة وحيـدة للعـالم  يـتم  تنمية االتجاب نحو ايجاد لغـة – 2

استخدامها و تبادلها سوا  بالتخاطل بين البعر، أو بين الحاسبات االلكترونية،  أو ما بين مراكز 

 0تبادل البيانات و تخليق و صناعة المعلومات 

متعـاظم مـن الحـرا   الوصول الا وحدة اإلنسانية جمعا  و يستخدم لتحقيق اـما الهـدئ قـدر – 1

الحضـارى لتأكيـد الهويـة العالميـة  و لتحقيـق تحســينات مضـافة فـا الوجـدان و الضـمير اإلنســانا 

،و تنمية اإلحساخ بوحدة البعر و وحدة الحقوق لكل منهم  سـوا  مـا كـان مرتبطـا بحـق الحيـاة و 

 0حق الوجود  و حق االستمرار 
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ن الجــوارى باإلنســانية البعــرية   و ازالــة كــل تعميــق اإلحســاخ و العــعور العــام و المضــمو  – 6

أعكال التعصل و التمايز العنصرى و النـوعا وصـوال الـا عـالم انسـانا بعيـدا عـن التعصـبات و 

 0التناقضات االنفراطية 

انبعا  و بع  ر ية جديدة بمثابة حركة تنوير كبرى و استبصار و تبصـير فاعلـة يسـرى و  – 2

أجناســهم و عــعوبهم و دولهــم  و يخاطــل أحالمهــم و مــن ثــم يــداعل طموحــات البعــر بــاختالئ 

 .تصبح الر ية فاعلة فا المنظور البعرى سوا  من حي  الضمير أو من حي  الطموحات 

  -: خصائص العولمة * 

 :وتتصف العولمة بمجموعة من الخصائص أبرزها ما يلي  

) ختـراق أكثـر مـن سيطرة العركات متعـددة الجنسـيات علـا اقتصـاديات العـالم حيـ  تـم ا -1

عركة كبرى فـا العـالم ابراداـا يعـادل (  100) ألئ عركة متعددة الجنسيات الا  (  30

عــركة (  242) مــن النتــائأ المحلــا اإلجمــالا العــالما  ، كمــا أن  % (  21) حــوالا 

من امب العركات تمتلكها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ، أمريكا واليابان وكندا 

يطاليا وفرنسا  نجلترا وألمانيا وا   . وا 

بروز أحادية القطل التا تعد من أام سمات العولمـة والتـا تتمثـل فـا الهيمنـة ارمريكيـة  -4

علــــا العـــــالم والســـــيطرة السياســـــية والعســـــكرية واالقتصـــــادية وامـــــتال  وســـــائل االتصـــــال 

 . والتكنولوجيا المتقدمة 

الجنســيات التــا حلــت محـــل  تراجــع دور الدولــة وعجزاــا عــن مواجهــة العـــركات متعــددة -3

 . الدولة فا بع  الدول المتقدمة  

تكـوين نخبـة مـن رجـال ارعمـال ال تنتمـا الـا بلـد معـين  ،اـدفها ارساسـي السـعا لنقــل  -2

 .نعاطها فا أى مكان وفق مقتضيات العائد المادى علا نطاق علما  



 511 

فـــــة أو الطبقـــــة تحقيــــق الوحـــــدة وارلفـــــة والتامـــــل بـــــين البعـــــر دون اعتبـــــار للعـــــرق أوالثقا -1

 .االجتماعية والخلفية 

تـ دى العولمــة الــا انقســام العــالم الــا منـاطق حضــارية مغلقــة وأخــم اــما االنقســام العــكل  -6

 . الثقافا والحضاري وأصبح أكثر وضوحاا من أى وقت مضا 

  -: أشكال العولمة * 

 -:العولمة االقتصادية  -أوال

طـورات االقتصـادية التـي يعـهداا االقتصـاد تمثل ظاارة العولمـة االقتصـادية أحـد أبـرز الت

العــالمي فــي أزمنــة نهايــة القــرن الععــرين والعولمــة االقتصــادية مرحلــة مــن مراحــل تطــور المنظمــة 

ـــة مـــن  ـــدولي الـــمي تتكـــون خاليـــاب القاعدي الرأســـمالية تتميـــز باالنتقـــال التـــدريجي مـــن االقتصـــاد ال

دارة اقتصــادية عــديدة المركزيــة اقتصــاديات انتاجيــة كونيــة وايمنــة معلومــة علــي مــوارد  الكوكــل وا 

ــــات االقتصــــاد العــــالمي وعــــيو  منطــــق القــــرار  ــــات ومغري ــــة ولمجري ــــات االقتصــــادية العالمي للعالق

االقتصادي المعولة  ومقومـات السـيادة االقتصـادية العالميـة بـدال مـن مقومـات السـيادة االقتصـادية 

ولوجيـا وتسـتند العولمـة الـي مرجعيـات غايــة الوطنيـة والسـيطرة العولمـة علـي حركـة التصــنيع والتكن

في اراميـة بالنسـبة القتصـاديات الجنـول ومنهـا االقتصـاديات العربيـة ويعـير مفهـوم العولمـة مـن 

المنظور االقتصادي الي تحول العالم الي منظومة من العالقات االقتصادية المتعابكة التـي تـزداد 

يتبادل العالم االعتماد بعض  علي بع  ارخر في تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد في  

كـــل مـــن الخامـــات والســـلع والمنتجـــات وارســـواق ور وخ ارمـــوال والعمالـــة والخبـــرة حيـــ  ال قيمـــة 

 .لر وخ ارموال من دون استثماراا وال قيمة لسلع دون أسواق تستهلكها 

و لكن  سـرعان مـا  0قتصاد عا  استخدام اما المصطلح بداية فا مجال المال و التجارة و اال   

تعدى اما اإلطار المحدود باالقتصاد و ليصبح الحـدي  عنـ  علـا أنـ  نظـام عـالما يتضـمن فـا 
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عــموليت  مجــاالت المــال، و التبــادل، و االتصــاالت  و تقيــداا وصــوال الــا مســاحات السياســة، و 

الالمحـدود أو جعلـ  و او ما يعنـا فـا أبسـط تعريفاتـ  االنتقـال بالعـئ مـن المحـدود الـا  0الفكر 

و تعد العولمة احدى معززات و نتائأ التقنية الحديثة فـا وسـائل  اررضيةعالميا، أو حدودب الكرة 

و اــما المفهـوم الجديـد مـع بــد  عمـل منظمـة التجـارة الدوليــة و  0االتصـال و اإلعـالم  و اإلعـالن

ا و سـوق  الموحـدة سـتجعل أثراا فا التحول من االقتصـاد الـوطنا المنطلـق الـا االقتصـاد العـالم

بــل ان  0الصــعل علــا أيــة دولــة أن تحقــق معــدالت التنميــة المنعــودة خــارج نطــاق اــما الســوق 

التوجــ  نحــو اــما الســوق و ايجــاد الميــزة التنافســية للصــناعات الوطنيــة يصــبح المحــر  ارساســا 

حافظـة علـا و بـمل  يصـبح التجديـد، و التطـوير، و الم 0للصادرات و من ثـم التطـور الصـناعا 

الجودة من العناصر المهمة لتحقيق الميزات التنافسية ارمر المى يـوحا الـا أن نهضـة التربيـة و 

التعليم ستصبح أساخ التطور االقتصادى الجديد ، و باالاتمام المتزايد خـالل اـما العقـد مـن قبـل 

لميـة اإلدليـل واضــح الـدول المتقدمـة بإصــالف نظـم التربيـة، و التعلــيم لتتواكـل مـع المســتجدات العا

 0علا اما التوج   

و يعـير مفهـوم العولمـة مـن المنظـور االقتصـادى الــا تحـول العـالم الـا منظومـة مـن العالقــات    

االقتصــادية المتعــابكة التــا تــزداد تعقيــدا لتحقيــق ســيادة نظــام اقتصــادى واحــد فيــ  يتبــادل العــالم 

الســلع و المنتجــات و ارســواق و االعتمــاد بعضــ  علــا بعضــ  اةخــر فــا كــل مــن الخــدمات و 

ر خ االمــوال و العمالــة و الخبــرة  حيــ  ال قيمــة لــر وخ ارمــوال مــن دون اســتثمارات و ال قيمــة 

  0للسلع دون أسواق تستهلكها  

ويضيئ االقتصاديون أن  منم بد  تطور، و تضخم العركات المتعددة الجنسيات فقـط تطـورت    

و أدى تعمــق اــما التطــور الــا اإلســرا  بتضــخم اــمب العــركات  العولمــة أقتصــاديا، و معلوماتيــا ،

بد ا من زيادة قـدرتها علـا االسـتفادة مـن فـروق ارسـعار أو نسـبة الضـرائل أو مسـتوى ارجـور و 
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انتها  بتركيز اإلنتاج فا المكان اررخص و نقل  الا االستهال  فا المكان ارعلا علا مسـتوى 

 0اعة ارسواق التا تتضمن عالمية التصدير و االستيراد  الكرة اررضية   و العولمة اا صن

وبـمل  فالعولمـة فـا مفهومهـا االقتصـادى ابعـاد و اقصـا  المستضـعفين نهائيـا عـن أى معـاركة    

فــا ميــادين التنــافخ و افســاف المجــال للعــركات عــابرة القــارات لكــا تفــر  قوانينهــا و أســعاراا و 

ية الهعــة مــن الفقــرا  ،و المطحــونين دون أى اعتبــار عــروطها علــا أصــحال الكيانــات االقتصــاد

و اا أن يبقا الضعفا  فريسة لجعع الكبار واقفين فا انتظار  0إلنسان و النتيجة معروفة سلفا 

 0الموت و االنتحار  

اي عملية سيادة نظـام اقتصـادي واحـد ينطـوي تحتـ  مختلـئ بلـدان  فالعولمة االقتصادية

ن العالقــات االقتصــادية تقــوم علــي أســاخ تبــادل الخامــات والســلع العــالم فــي منظومــة متعــابكة مــ

والمنتجــات وارســواق ور وخ ارمــوال ونتيجــة لظهــور العــركات المتعــددة الجنســيات فقــد تطــورت 

 .العالقات االقتصادية بين بلدان العالم 

اتخــمت عــكل تيــار متصــاعد اــادر مــن أجــل فــتح  وأن العولمــة فــي جانبهــا االقتصــادي

وانفتــاف كــل دول العــالم علـــي بعضــها الــبع  وقــد تنــاما اـــما التيــار مــع تــزامن حركـــة ارســواق 

نهوضــية مــن أجــل تحــدي  وتطــوير بنيــة اإلنتــاج فــي اقتصــاديات الســوق المتقدمــة وتصــد  نظــم 

اإلنتـاج فـي اقتصـاديات دول التخطـيط المركـزي وتحولهـا الـي اقتصـاد السـوق ومـا أحدثـ  ملـ  مــن 

 .جي ضخم في امب الدول تفكي  اائل وانكعائ خار 

علي مبدأ حرية التجارة الدوليـة الـمي يعنـي انسـيال السـلع  يقوم البعد االقتصادي للعولمة

والخــدمات وانتقــال ر وخ ارمــوال بــين الــدول دون عوائــق أو حــواجز وقــد عبــرت االتفاقيــة العامــة 

ا علــي اقامــة نظــام عــن اــما المبــدأ خيــر تعبيــر حيــ  تــنص أاــدافه( الجــات ) للتعريفـات والتجــارة 

تجارة دولية حرة ي دي الي رفع مستويات المعيعـة فـي الـدول المتعاقـدة واالسـتغالل الكامـل للمـوارد 
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االقتصــادية العالميــة والعمــل علــي تطويراــا وتنميــة وتوســيع اإلنتــاج والمبــادالت التجاريــة الســلعية 

بط بهـا مـن زيـادة االســتثمارات الدوليـة والخـدمات وتعـجيع الحركـة الدوليـة لـر وخ ارمـوال ومـا يـرت

العالمية وسهولة الوصول الي ارسواق ومصادر المواد اروليـة وتعـجيع التجـارة الدوليـة مـن خـالل 

ازالة القيود والحواجز التي تعتر  طريقها وبمل  تترتـل علـي العولمـة االقتصـادية زيـادة االعتمـاد 

الناميــة وخاصــة الــدول ارقــل نمــو تواجــ  االقتصــادي المتبــادل بــين دول العــالم ولــمل  فــإن الــدول 

أوضاعا بالغة الصعوبة ومن بينها انخفا  رصيد رأخ المال البعري وعدم توافر البنية ارساسية 

وعدم االستقرار السياسي باإلضافة الي ارتفا  مستويات الـدين الخـارجي ارمـر الـمي يترتـل عليـ  

العوامـل أيضـا ضـعئ جانـل العـر  واعتمـاد عدم قدرة استفادة امب الدول مـن العولمـة ومـن اـمب 

ـــات التـــي تلحـــق بأســـعار  ـــي ســـلعة أو ســـلعتين فـــي التصـــدير باإلضـــافة الـــي التقلب ـــدول عل اـــمب ال

 .صادرات امب الدول 

 -:العولمة السياسة -ثانيا 

ان الجانل السياسي للعولمة واو جانل الحرية والديمقراطية واـو جانـل دفعـت مـن أجلـ  

نمامجهــا ثمــن غــالي مــن دمــا  أبنائهــا وال تــزال تــدفع كــل يــوم ضــريبة دم  عــعول العــالم بــاختالئ

 .جديدة من أجل احقاقها 

ان الديمقراطيــة الحــرة لــم تعــد مجــرد عــعارات زائفــة يمكــن ارجــا  تطبيقهــا أو يمكــن تزويــد 

ارادة العــعول فيهــا بــل أصــبحت حتميــة فرضــية مــن حتميــات الحيــاة الحــرة الكريمــة ومعهــا أخــمت 

ـــارت قـــال  الظلـــ ـــان والجبـــروت والتســـلط تنهـــار وتـــد  حصـــونها واحـــدا بعـــد ارخـــر لقـــد أث م والطغي

 .العولمة الكثير من ارسئلة وأثارت كل كوامن الفكر بعأن والدة مرحلة كونية جديدة 

و انــا  مــن يـــرى أن العولمــة فــا المنظـــور السياســا تعنــا أن الدولـــة ال تكــون اــا الفاعـــل     

ا العــالما، و لكـــن توجـــد الــا جانبهـــا ايئــات متعـــددة الجنســـيات و الوحيــد علـــا المســرف السياســـ
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و غيراــا مــن التنظيمــات الفاعلــة التــا تســعا الــا تحقيــق  0منظمــات عالميــة و جماعــات دوليــة 

مزيد من التـرابط و التعـاون و االنـدماج الـدولا بحيـ  تكـئ الـدول عـن مراعـاة مبـدأ السـيادة الـمى 

ـــأثي ـــتقلص و التآكـــل تحـــت ت ـــا التعـــاون فيمـــا بينهـــا فـــا المجـــاالت يأخـــم فـــا ال ـــدول ال ر حاجـــة ال

مما يعنا أن السيادة ال تكون لها ارامية نفسها  0االقتصادية ،و البيئة التكنولوجية  و غير مل  

مما ينتأ من   0من الناحية الفعلية  فالعملية قد تضطر الا التفاو  مع جميع الفعاليات الدولية 

 0عيئتها تصبح ناقصة و مقيدة  أن حريتها فا التصرئ بحسل م

ـــي  ان العولمـــة فـــي المنظـــور السياســـي تعنـــي أن الدولـــة ال تكـــون اـــي الفاعـــل الوحيـــد عل

المســرف السياســي العــالمي ولكــن توجــد الــي جانبهــا ايئــات متعــددة الجنســيات ومنظمــات عالميــة 

تـرابط والتـداخل وجماعات دولية وغيراا من التنظيمات الفاعلة التي تسعا الي تحقيـق مزيـد مـن ال

والتعــاون واإلنــدماج الــدولي بحيــ  تكــئ الــدول عــن مراعــاة مبــدأ الســيادة التــي يأخــم فــي الــتقلص 

ـــة  والتآكـــل تحـــت تـــأثير حاجـــة الـــدول الـــي التعـــاون فيمـــا بينهـــا فـــي المجـــاالت  االقتصـــادية والبيئي

ناحية الفعلية فالـدول والتكنولوجية وغير مل  ما يعني أن السيادة ال تكون لها ارامية نفسها من ال

قد تكون مات سيادة من الناحية القانونيـة ولكـن مـن الناحيـة العمليـة قـد تضـطر الـي التفـاو  مـع 

جميــع الفعاليــات الدوليــة ممــا ينــتأ منــ  أن حريتهــا فــي التصــرئ بحســل معــيئتها تصــبح ناقصــة 

 . ومقيدة  

حريــة العقيــدة والفكــر ويقــوم الجانــل السياســي للعولمــة علــي الحريــة فــي صــوراا المتعــددة 

والتعبيـر وحريــة االنضــمام الـي التنظيمــات السياســية وتعــكل ارحـزال واالنتخــال وحريــة االختيــار 

ومــن المظــاار السياســية للعولمــة ســقوط الــنظم الديكتاتوريــة والعــمولية واالتجــاب الــي الديمقراطيـــة 

ان ويعــهد العــالم المعاصــر والنــزو  الــي التعدديــة السياســية  وتأكيــد احتــرام وصــيانة حقــوق اإلنســ

تطوراا تطور ديمقراطي يتجلا في تطبيقات متعـددة فـي دول كثيـرة بمـا فيهـا بعـ  الـدول الناميـة 
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ومما يلفت النظر الزيادة الملموسة في درجة المعاركة السياسية للععول فـي تعزيـز مصـيراا وفـي 

ـــدو  ـــد اـــوى النظـــام الحزبـــي الواحـــد فـــي بعـــ  ال ل التـــي أخـــمت بتعـــدد ظـــل النظـــام العـــالمي الجدي

تاحــة لــ  حريــة العمــل الــوطني عــن طريــق تعميــق الديمقراطيــة حيــ  أســقطت الحــواجز  ارحـزال وا 

التي تحول دون تكوين ارحـزال السياسـية ولـم تعتـر  مسـيرتها طالمـا أنهـا تعمـل لصـالح الـوطن 

 والمواطنين كما وفرت حرية التي عيح للمجالخ النيابية وحرية االنتخال 

ر العولمة السياسية احترام حقوق اإلنسان وحريات  ارساسية طبقا لميثاق ارمم ومن مظاا

المتحدة ويعتبر مبدأ التدخل رغرا  انسانية أو التدخل الدولي اإلنساني مثال حيا لـمل  االاتمـام 

. 

كمــا يــدخل ضــمن  مظــاار العولمــة السياســية النمــو والنعــاط الملحــوظ للمنظمــات الدوليــة 

والتي تركز ااتماماتها علي قضايا مات طابع عالمي مثل حقوق اإلنسـان وتحقيـق غير الحكومية 

الســالم وتعــد منظمــات حقــوق اإلنســان ومتــا طليعتهــا منظمــة العفــو الدوليــة مثــاال ناصــعا للعمــل 

ـــمي يتـــوخا احتـــرام حقـــوق اإلنســـان  وترفـــع العولمـــة .الـــدائل والنعـــاط المســـتمر والجهـــد المعنـــا ال

ـــة والتعدديـــة السياســـية واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان وتواجـــ  دول العـــالم السياســـية عـــعارات الد يمقراطي

الــثال  تحــديات كبيــرة تجــاب اــمب  العــعارات الثالثــة وقــد عــهدت بعــ  الــدول الــثال  علــي مــدى 

العقود الثالثة ارخيرة عملية  االنتقال الي التعددية السياسية بيد أنها لم ت د الي تغيير أساسي في 

وأساليل ممارسـة الحكـم بسـبل القيـود والضـوابط السياسـية والقانونيـة واإلداريـة التـي  طبيعة السلعة

فرضــتها النخبــة الحاكمــة علــي تلــ  العمليــة ممــا فرغهــا مــن مضــامينها الحقيقيــة وعلــي الــرغم مــن 

وجود تعددية ضريبة في كثير من الدول النامية فإن النظام الحزبي في داخلها يفتقـر الـي الفاعليـة 

القيود التي تعترضها النظم الحاكمة علي أحزال المعارضة وضعئ التعـاون والتنسـيق  فيمـا  لكثرة

بينهـــا فضـــال عـــن اختصـــار الكثيـــر مـــن ارحـــزال السياســـية الـــي القواعـــد الجماايريـــة واريدلوجيـــة 
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الواضحة والديمقراطية الداخلية كما أن النظم  الحاكمة تكبل تنظيمات المجتمع المـدني بكثيـر مـن 

قيود ارمر المي يحد مـن حريتهـا واسـتقالليتها وتتغيـر عمليـة التحـول الـديمقراطي فـي دول العـالم ال

اســتمرار ايمنـــة الســـلطة القضــائية ، وتعـــدد مظــاار انتهـــا  حقـــوق : الثالــ  لعـــدة أســبال أامهـــا 

 .اإلنسان 

عــتبا  و انـا  اتجااـا  خــر ينـادى بــ  ارسـتراتجيون مــن علمـا  السياســة يـرى ضــرورة فـ  اال    

ام يـرى اـ ال  أن العولمــة عمليـة تطـور تــاريخا موضـوعا ال نملــ  اال  0بـين العولمـة و الهيمنــة 

بينما الهيمنة و اا ايـدولوجيا العولمـة  اـا مـا يجـل أن نحاربهـا علـا اعتبـار  0االستجابة اليها 

ـح قطـل  واحــد يـــريد أن الهيمنة انتعا  لـموازين القوى السيــاسية، و االقـتصــادية فـا العـالم لـصالـ

 0يفر  سياسات يسير الكل فا ركابها   أن

- :العولمة الثقافية -ثالثا 

ــــــد   Uniformalisationارتــــــبط المفهــــــوم الثقــــــافي للعولمــــــة بفكــــــرة التنمــــــيط   أو التوحي

Unification  ــر التــي اســتخدمتها لجنــة اليونســكو العالميــة ل عــداد ــي حــد التعبي الثقــافي العــالمي عل

السياســات الثقافيــة  مــن أجــل التنميــة التــي عقــدت فــي اجتماعاتهــا فــي مدينــة اســتكهولم عــام لمــؤتمر 

ــة وهيكلهــا  1998 ــورة وشــبكة االتصــاالت العالمي ــتم اســتغالل ث ــافي ي ــة أن التنمــيط الثق ــد رأت اللجن فق

 .االقتصادي اإلنتاجي والمتمثل في شبكات نقل المعلومات والسلع وتحريك رؤوس األموال 

التوحيـد أو التنمـيط الثقـافي اـو مـر ة التطـور االقتصـادي للعولمـة فمـن البـديهي أن يتكامـل كما أن 

البنا  الثقافي ل نسانية  مع البنا  االقتصادي المعلوماتي ومن انا اتخم المفهـوم  الثقـافي للعولمـة 

رة بعـدا اقتصـاديا اعالميـا ومــن ثـم فـإن عولمـة الثقافــة تصـبح عـكال  خـر مــن أعـكال فـر  الســيط

واالحتوا  والتبعية بل ربما تكـون مـن أخطراـا  جميعـا الـي حـد ماـل معـ  الـبع  الـي القـول بـأن 

تنميط الثقافة او الحرل العالمية الثالثة غير المعلنة بين العـعول اركثـر نمـوا أو تلـ  ارقـل نمـو 

 بعكل خاص 
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نطـاق واسـع بمـا تحملـه مـن  لما كانت عولمة الثقافة من المفاهيم التى أصبحت شائعة االنتشار على  

اإلعـالم المختلفـة و تصـريحات الكتـاب و  مخاوف و آمال و التى يعبر عنها باستمرار من خـالل وسـائل

المسئولين كظاهرة حتمية يجب االستعداد لهـا فقـد أهـتم رجـال التربيـة بثقافـة العولمـة و األخـذ بمفـاهيم 

 1ر العولمة  من منظو Citizenshipوالمواطنة    Modernityالحداثة 

و تلعل الثقافة دورا مهما فا حياة اإلنسان ، و أنها اا التا تميز بين فرد و  خر و بين مجتمع 

جنــاخ ال الن الثقافــة اــا راو  خـر بــل ان الثقافــة اــا التــا تميــز الجــنخ البعـرى عــن غيــرب مــن 

 0التا ت كد الصفة اإلنسانية فا الجنخ البعرى 

اــو تعريــئ ادوارد تــايلور الــمى عــرئ الثقافــة علــا انهــا كــل مركــل و مــن أقــدم التعريفــات للثقافــة 

يعــمل علــا المعرفــة و المعتقــدات و الفنــون و ارخــالق  و القــانون  و العــرئ  و غيــر ملــ  مــن 

اإلمكانـات أو العـادات التـا يكتسـبها اإلنسـان باعتبـارب عضـو فـا المجتمـع  و يبـرز اـما التعريـئ 

ا جماعـــة كــارخالق و القـــانون و العـــرئ الــــمى ينعـــا نتيجـــة العناصــر الالماديـــة لحيـــاة النـــاخ فـــ

الا جانل العنصر المادى للثقافة عالوة علـا العالقـات  للتفاعل االجتـماعا و تأخم طابعا الـزاميا

 0لثقافة ابين الناخ و بين العناصر المكونة 

تاريخــ   علــا أنهــا تعنــا كــل مــا صــنع  اإلنســان فــا بيئتــ  خــالل و هنــاك مــن عــرف الثقافــة   

الطويــــل فــــا مجتمــــع معــــين ، و تعــــمل اللغــــة و العــــادات و القــــيم و  دال الســــلو  و اردوات و 

المعرفة و المستويات االجتماعية و ارنظمة االجتماعية و االقتصادية و السياسـية و التعليميـة و 

  0الثقافية 

كتـال نظريـة الثقافـة ركـز م لفـو  0و نظرا لتنو  و تعدد تعريفات الثقافة بعكل يصـعل حصـرب    

ضحين فا تل  التعريفات و ان كان بينهما تنـافخ  ينظـر أحـداما للثقافـة علـا  0علا اتجااين وا 
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أنها تتكون من القيم و المعتقدات و المعايير   و الرموز و االيدولوجيات، و غيراا من المنتجـات 

 0العقلية 

تمـع مـا و العالقـات التـا تـربط بـين افـرادب  أما االتجاب اةخر فيـربط الثقافـة بـنمط الحيـاة الكلـا لمج

و توجهــات اـــ ال  ارفـــراد فــا حيـــاتهم و اســـتمدوا منهــا ثالثـــة مفـــاايم تمثــل الثقافـــة فـــا نظـــرام و 

- :اا 

 0أنماط و أساليل الحياة   – 3  0العالقات االجتماعية – 4      0التجهيزات الثقافية – 1

ــــة و يتضــــح أنهــــا ظــــواار، أو عناصــــر مرتبطــــة بب     ــــا الكــــل المركــــل للثقاف ــــبع  ف عضــــها ال

فالتجهيزات الثقافية تعـمل القـيم و المعتقـدات المعـتركة بـين النـاخ و العالقـات االجتماعيـة تعـمل 

 0العالقات العخصية التا تربط الناخ بعضهم الا البع  اةخر

زا  تحدى العولمة الثقافية البد للتربية خالل م سساتها المختلفة من القيام بمس ئولياتها من خالل وا 

 : قيامها ببع  الواجبات ارساسية ومنها  

 . تدعيم الهوية الثقافية والوطنية دون اغالق اربوال أمام الثقافات ارخرى  -1

ـــة الســـليمة والبســـيطة فـــى وســـائل اإلعـــالم واالتصـــال  -2 الســـعى الســـتخدام اللغـــة العربي

اد مـا أمكـن عـن اللهجـات الجماهيرى وخاصة مع البرامب التى تعامـل مـع الطفـل واالبتعـ

 .المحلية 

ايجاد توازن بين رسائل الم سسات التا تعنا بالجوانل الثقافية والتعليمية  ورسائلها التا  -3

تعنــا بالترفيــ  والتســلية علــا اال يتعــار  المضــمون الترفيهــي مــع القــيم التــا تســتهدفها 

 . التنمية 

ا تــاريو العــرل وتــراثهم وحيـــاتهم دعــم القــيم الدينيــة والروحيـــة انطالقــاا مــن دور الــدين فـــ -2

 .المعاصرة والتأكيد علا نسق قيمي يستند الا القيم العربية واإلسالمية 
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انعا  ايئة تربوية اعالمية تبضم الكفا ات والمخلصين من التربويين واإلعالميـين تسـهم  -1

فا التخطيط لوضع برامأ تربوية وتثقيفية بعيدة المدى تستهدئ مواجهة أخطـار العولمـة 

 .الثقافية 

تحليل ونقد الرسائل اإلعالمية التا تبثها وسـائل اإلعـالم ومـا تحملـ  مـن قـيم قـد ال تتفـق  -6

والقـــيم الدينيـــة والروحيـــة العربيـــة واإلســـالمية أو تتعـــار  مـــع سياســـات التنميـــة والجهـــود 

 . الساعية لحماية الخصوصية الثقافية 

ثرائ  بالربط بين ال -2  .مورو  الثقافا واإلبداعات المعاصرة الحفاظ علا الترا  الثقافا  وا 

- :إيجابيات و سلبيات العولمة * 

و علا الرغم من تعريفات العولمة و تعدداا و مدى تفرعها فا جميع الجوانـل االقتصـادية ،و    

 السياسية ،و ما لها من أادائ فقد ظهر لها ايجابيات و سلبيات أامها 

- :إيجابيات العولمة -أوال

 : ن اإليجابيات للعولمة نذكر منها ما يلىهناك العديد م

 : ايجابيات اجتماعية نمكر منها – 1

 0أن العولمة اا حتمية التعامل اليقظ مع الواقع العالما بكل مفردات   –أ  

 أن العولمة تقتضا السعا الا التميز و االتقان و االرتفا  بمستوى الطموف  –ل 

 0للفرد و الجماعات       

 0ة تهدئ الا مناعدة الكمال و قبول التغير أن العولم -ج

 أن العولمة تنما الصدق و الجرا ة فا الحق و الوضوف فا التعامل مع النفخ و االخرين  -د

أن العولمة تسعا الـا تبنـا و تـرويأ الفكـر المسـتقبلا ربنـا  الـوطن بصـياغة عقـولهم بعيـدا  -ه

 0عن الفكر التقليدى و التمس  بالماضا 
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 :ات اقتصادية نذكر منها إيجابي – 2

 أن العولمة اا البديل المقبول للدول النامية فا خالصها من مأزق التخصص –أ 

  0فا اتجاب منتجات أولية متدنية القيمة المضافة و مل  عن طريق    

تطعيم الم سسات القائمة بعركات متعددة الجنسيات مع ضرورة االاتمام بالمهـارات التفاوضـية  -

 0طر الحاكمة لتعغلها فا الدول المضيفةو تقنين ار

 التعرئ علا المميزات النسبية و التنافسية للسلع ارولية فا كل دولة مما يتيح  -

 0لها فرص االندماج أو التكامل     

 :تنمية التعاون اإلقليما بين مصر و جيرانها عن طريق  -ل

 0ضمان التدفق الحر للعمالة و رأخ المال   -1

 1يم رحالت جماعية للدول العربية لتهيئة األجيال القادمة للتقارب فى التعامل التجارى االهتمام بتنظ -2

 :ويرى المفكرون أن للعولمة  تأثيراتها االيجابية والتي من أامها 

أن انا  معاكل انسـانية معـتركة ال يمكـن حلهـا مـن منظـور السـيادة الوطنيـة المطلقـة  للدولـة -1

ولي القـائم فـي اليـوم كانتعـار أسـلحة الـدمار العـامل والتهديـدات الثوريـة التي يقوم عليها النظام الـد

والتلو  البيئي وغيراا من المعكالت وبالتالي فالبد مـن اعـترا  جميـع دول العـالم فـي اسـتراتيجية 

 .موحدة للسيطرة والقضا  علي تل  المعاكل 

ضـعائ الـنظم المسـتبدة كما أنها ت دي الي اإلسرا  في عملية التطور الديمقراطي فـي ال-4 عـالم وا 

 .وأدى ارتباط العولمة بالثورة العلمية والمعلوماتية الي فتح  فاق معرفية ال متنااية أمام البعرية 

كمـا أبــرزت العولمــة مكانــا للمنافســة بــين الكفــا ات وســاعدتهم علــي النجــاف فــي الحيــاة العمليــة -3

 .نتيجة تميزام بمهاراتهم التي لم تتيح لغيرام 

 .نها تقضي السعي بين التميز واإلنفاق واالرتفا  بمستوى الطموف للفرد وللجماعة أ-2
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أنهــا تنمــي الصــدق والجــرأة فــي الحــق والوضــوف فــي التعامــل مــع الــنفخ واةخــرين بعــد أن أزاف -1

 .العلم القنا  عن طبيعتها لينكعئ المختفي منها 

بنا  الـوطن بصـياغة عقـولهم بعيـد عـن أن العولمة تسعا الي تبني وترويأ الفكر المستقبلي ر-6

 .الفكر التقليدي والتمس  بالماضي 

أنهــا محــ  حقيقــي الختيــار مــادة صــناعية مــن أفكــار وجهــاز قياســي لمــا نطبقــ  مــن ممارســات -2

 .عملية في عتا قطاعات االقتصاد القومي 

ظمـات الدوليـة التـي أنها الناتأ العرعي لتحرير التجارة العالمية ومحصلة القوى للعديد مـن المن-9

 .تقاسمها فكر االعتماد المتبادل بين الدول 

ان العولمــة اــي البــديل المقبــول للــدول الناميــة فــي حاللهــا مــن مــأزق التخصصــي فــي تجــارة -9

 :منتجات أولية متدنية القيمة ومل  عن طريق 

ت التفاوضـية تطعيم الم سسات القائمة بعركات متعددة الجنسيات مع ضرورة االاتمـام بالمهـارا-أ

 .وتعتني ارطر الحاكمة لتعغيلها في الدول المعنية 

التعرئ علي الميزات النسبية والتنافسية للسلع في كـل دولـة ممـا يتـيح لهـا نـواحي االنـدماج أو -ل

 .التكامل ومن ثم االحتفاظ بصيغتها الكثيفة في المعاملة وتحسن مستويات الدخول 

- :سلبيات العولمة -ثانيا

كثير من كتال ،و مفكرى العالم الثال  مفهوم العولمة باعتبارب يعبر عن ظاارة يرف  ال 

و تهمي  الععول و اماللها و جعـل العـالم يعـي  داخـل قوالـل جامـدة ( أمركة العالم )تعمل علا 

و التــا تحـــاول أن تجعــل مـــن العــالم نســـخة  0فرضــتها عليــ  قـــوى اإلنتــاج و اإلعـــالم ارمريكيــة 

مـن ثقافــة، و ســلو  أمريكـا محــ   و بــمل  تـنمط العــالم و تجعلــ  معــواا و   منسـوخة ممــا لــديها
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ممســوخا و منســلخا عــن ماتــ  و عــن واقعــ   و قــد عمــد اــما االتجــاب الفكــرى الــا مقاومــة ظــاارة 

- :العولمة و اثارب جدال واسعا حول أثاراا السلبية فيما يلا

 0عكيلها و اطاراوية عخصية عالمية و اعادة صهراا و ت 0سحق الهوية و العخصية الوطنية  – 1

و ايجاد حالة اغترال ما بين اإلنسـان و الفـرد و  0سحق الثقافة و الحضارة المحلية الوطنية – 4

 0تاريخ  الوطنا و الموروثات الثقافية و الحضارية التا أنتجتها حضارة أالبا  و ارجداد 

مـــع مصـــالح العولمـــة أو مـــع  خاصـــة عنـــدما تتعـــار  0ســـحق المصـــالح و المنـــافع الوطنيـــة -3

 و نزو  العولمة الا االنفتاف الواسع  0تياراتها المتدفقة فا كافة المجاالت 

استباحة الخاص الوطنا و تحويل  الا كيان رخو ضعيئ غيـر متماسـ   و بصـفة خاصـة - 2

عندما يكون اما الخاص ال يمل  القدرة علا التحرر أو التطـور أو اعـادة تعـكيل ماتـ  بعـكل 

  0قابل للتكيئ مع تيار العولمة  جديد

السيطرة علا ارسواق المحليـة مـن خـالل قـوى فوقيـة تمـارخ سـطوتها و تأثيراـا مى النفـوم  – 1

 القوى علا الكيانات المحلية الضعيفة و يسحقها و تحولها الا م سسات تابعة لها  

ما و قـوة و نفـوما  فر  الوصاية ارجنبية باعتبـار أن العولمـة و أن اـما ارجنبـا أكثـر تقـد – 6

و من ثم امالل كل ما او محلا، و التنصل من افرازاتـ  و ثمـارب بـل ممارسـة القهـر عليـ  فـا 

ــــالحقة حتـــا يتوقـــئ عـــن ممارســــة أى مقاومـــة و  ـــة و متصـــاعدة   و مت عـــكل موجـــات متتالي

 االستسالم لتيار العولمة  و الرضوأ لمطالب ، و االستجابة لمتطلبات  التا يقدمها  

 :ثل أهم الجوانب السلبية للعولمة فيما يلي تتم

عادة صهراا وتعكيلها في اطار اوية عالمية  -1  .سحق الهوية والخصية الوطنية المحلية وا 

يجــاد حالــة اقتــرال مــا بــين اإلنســان والفــرد  -4 ســحق الثقافــة والحضــارة المحليــة والوطنيــة وا 

 ا حضارة اةبا  وارجداد وتاريخ  الوطني والمورثات  الثقافية والحضارية التي أنتجته
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ســحق المصــالح والمنــافع الوطنيــة خاصــة عنــدما تتعــار  مــع مصــالح العولمــة أو مــع تياراتهــا  -3

المتدفقة في كافة المجاالت ونـزو  العولمـة الـي االنفتـاف الواسـع ومحاربتهـا أيـة قيـود تحـول بينهـا 

تملـــ  الـــدفا  عـــن  وبـــين مـــا تســـعا الـــي الوصـــول اليـــ  خاصـــة عنـــدما تكـــون القـــوى المناوئـــة ال

 .مصالحها أو عاجزة عن حماية مكاسبها أو تسيطر عليها قوى متساوية تستنزفها  

استباحة الخاص الوطني وتحويل  الي كيان رخـو ضـعيئ غيـر متماسـ  وبصـفة خاصـة  -2

عــادة تعــكيل ماتــ   عنــدما يكــون اــما الخــاص ال يملــ  القــدرة علــي التحــور أو التطــور وا 

 .ع تيار العولمة بعكل جديد قابل للتكيئ م

السيطرة علي ارسواق المحلية من خالل قوى فوقية  تمارخ سيطرتها وتأثيراـا مو النفـوم  -1

 القوي علي الكيانات المحلية الضعيفة وتسحقها وتحولها الي م سسات تابعة لها 

فرض الوصاية األجنبية باعتبار أن العولمة مصدرها أجنبـي وباعتبارهـا أن هـذا األجنبـي أكثـر  -6

 دما وقوة ونفوذا ومن ثم إذالل كل ما هو محلي والتنصل من أفرازاته وثمارا تق

 :ومن اةثار السلبية للعولمة في حياتنا المعاصرة تنحصر في صعوبات عديدة أامها 

الــدول المتقدمــة ســتكون اــي صــانعة القــرارات ومــوز  اردوار علــي الــدول الناميــة تحــت رغبــة -1

 .ر اقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا االقتصاديات المتقدمة التأثي

المنافسـة  ســتكون كونيــة ال تقـئ عنــد حــد خفـ  االنتمــا   وتحســين جـودة الســلعة بــل تعــمل  -4

الجودة البيئية وغيراا وستكون منافسة علي أساخ القدرة علي اإلبدا  واالبتكار أي دخـول السـوق 

 .المستمرة بمنتجات جديدة لم تكن نسمع عنها منافسة تتسم بالديناميكية 

ان العولمة فر  تحديا مهما يتمثل في أن كل اقتصـاد عليـ  أن يضـع فـرص بخاصـة اعتمـاد -3

 .علي مات  في ارساخ وتحت مسمع ومرما من الجميع بل تحت وطأة منافسيهم 

  -: مخاطر العولمة * 

 :ومن أهم مخاطر العولمة ما يلي 
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 .دتها المطلقة وخاصة الدولة الضعيفة الخعية من موبان الدولة القومية بحي  تفقد سيا-1

 .انهيار التوازنات الدولية السابقة االقتصادية والسياسية والثقافية -4

مضـــاعفة فــــي المجموعــــات ارقــــوى التــــي كانــــت تســـيطر فــــي ارصــــل  علــــي  عناصــــر القــــوة -3

 .االقتصادية والعلمية والتقنية  والثقافية وغيراا 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع

  1990مرجع سابق سنة 0و زيد احمد مصطفا اب –1

مهرجان  0الهيئة المصرية العامة للكتال  0القاارة  0التعليم و المستقبل  0حسين كامل بها  الدين  –4

  1999القرا ة للجميع سنة 

القـاارة الهيئـة  0عـالم يتحـول و و   يسـتجيل  0السمات  0المفهوم  0العولمة  0محمد سيد احمد  – 3

  1999فة سنة العامة  لقصور الثقا

بيـــروت  0المســتقبل العربــا 0اعــالم العولمــة و تــاثيرب فــا المســتهل   0الســيد احمــد مصــطفا عمــر – 2

  4000سنة  416مركز دراسات الوحدة العربية   



 512 

 1999/  10/  11العولمة فا مراة الثقافة العربية  0الفريد فرج  – 1

  1999الهيئة المصرية العامة للكتال سنة  0ة القاار  0العولمة و الطريق الثال   0السيد ياسين  – 6

  1999سنة  1دار العربا ط0القاارة  0فا التربية  41تحديات القرن  0لطفا بركات  – 2

 0مجلـة العلـوم االجتماعيـة 0المظـاار و المسـببات  0المفهـوم  0العولمـة  0احمد عبد الرحمن احمد  – 9

  1999سنة  1   46مجلد  

( المســيرة و التحـديات تــأمالت عـاادب علــا عصــرب  0العمــل االقتصـادى العربــا )0عبـد الحســن زلزلـ  -9

 .1 4000سنة  101جامعة الدول العربية    0القاارة  0مجلة عئوون عربية 

 32   0لبنـان  0بيـروت 0مجلـة منبـر الحـوار  0العولمـة و افـة العولمـة  0محمد مهدى عمخ الـدين 10

  1999سنة 

مجلـة منبـر الحـوار  0العالقـة بـين اطروحتـا  نظـام عـالما جديـد و عولمـة  0حسين توفيق ابراايم  -11

  1999سنة  32لبنان    0بيروت  0

 43 0عـــين عـــمخ  0مجلـــة كليـــة التربيـــة ( التعلـــيم و تحـــديات ثقافـــة العولمـــة )اـــدى حســـن حســـن -14

  4000االمين سنة  199ص  1999سنة    3جز 0

ات التربيـة بجامعــات دول مجلــخ التعــاون الخليجــا الواقــع و اعــداد المعلــم بكليــ 0علـا أحمــد مــدكور –13

ــة )تصــور  مقتــرف  ــع االلفي ــ  مــع مطل ــم العربــا و تدريب العلمــا  المــ تمر( مــوتمر تطــوير نظــم اعــداد المعل

مـــــــــــــــايو ســـــــــــــــنة                           0 42 0 46 0جامعـــــــــــــــة حلـــــــــــــــوان  –كليـــــــــــــــة التربيـــــــــــــــة  –الســـــــــــــــنوى الســـــــــــــــابع 

 مجلد أول  1999

،  القـاارة 0العولمة و تحديات العصر و أنعكاسـها علـا المجتمـع المصـرى  0نة حسنين عمارة بسي – 12

 43 - 44ص  4000سنة  1االمين للنعر ط دار 

المملكـة العربيـة السـعودية  0مجلـة المعرفـة ( يتطور التعليم تتوطن التقنيـة) عبد اهلل بن أحمد الرعيد – 11

 90ص  1999يوني  سنة  31    0

 13ص  1999يوني  سنة  139مجلة االسالم وطن    0طفا محمود مص – 16



 515 

ايمنــة منفــردة فــا المجــاالت االقتصــادية و السياســية و -العولمــة  0مجــدى عبــد الحــافظ و اخــرون – 12

  1999دار الجهاد للطباعة و النعر و التوزيع  0القاارة  0تقديم محمد نوار  0العسكرية 

محمـد الهـادى عفيفــا -4 4000دار الكلمــة سـنة  0المنصـورة  0الم بـال اويـة العولمـة و عــ 0محمـود المنيـر  – 19

  1992سنة  0االنجلو المصرية  0القاارة  0فا اصول التربية االصول الثقافية للتربية  0

 0القــاارة  0العولمــة مقــدة فــا فكــر و اقتصــاد و ادارة عصــر الالدولــة  0محمــد احمــد الحضــيرى  – 19

 دار  4000سنة  1ط مجموعة النيل العربية 

 القاارة  0العولمة و تحديات العصر و انعكاساتها علا المجتمع المصرى  –بثينة حسنين عمارة -40

1 – Linicome, M. Nationalism Internationalization and The Dilemma of 

Educational Reform in Japan.  Comparative Education Review – v ol32 1993  
2 – Elalfi, Ramadan.Globalisation and securng( Negative and Positive 

Repercussions )ALAhram Centrefor Political and Strategic studies – stratgic 

Papers no  72 1998  
3 – Ratinoff , L, Global insecurity and Education , the Culture  of 

Globalization , Prospects – Vol 5 no 5 – 1995  

 

 

 التاسعالفصل 

 تــحديات الــمستقبل

- :مقدمة

 1تحدى الثورة التكنولوجية :      أوالً 

 1تحدى المعلوماتية و صناعة المعرفة :     ثانيا

 1تحدى التكتالت االقتصادية :     ثالثاً 

 1تحدى المتغيرات الثقافية :   رابعًا 



 510 

 1 تحدى المتغيرات االجتماعية:   خامساً 

 1تحدى الديمقراطية :    سادساً 

 1تحدى الزيادة السكانية :      سابعاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسعالفصل 

 تــحديات الــمستقبل

- :مقدمة



 512 

يواج  العصر الحالا العديد من التحديات و التغيرات المتنوعة و لم يعد أمام المجتمع سوى    

الستعرائ المستقبل بما يحمل  من تقدم  أن ينظر فا أساخ التقدم و التطور، و او التعليم

فا عصرنا الراان تسبل إلنسان  اإلنسانيةحدي  و تطور مفاجئ و أن التحديات التا تواج  

تضع اإلنسان أمام مستقبل  بعكل سريع  أنهااما العصر القلق و تثير في  الخوئ  و الرعل اال 

 0و عنيئ و أنها تجعل اإلنسان كثير التفكير بالمستقبل 

بوضع الجامعات و دوراا فا المجتمع المعاصر، و  ارخيرةو زاد االاتمام فا السنوات    

بمستقبل التعليم الجامعا و أاداف  و التحديات التا تواجه  الجامعات فا مختلئ المجاالت 

،  و الوسائل التا يمكن أن  ارساليلاالجتماعية ،و االقتصادية، و السياسية ،و الثقافية،  و 

ين بها الجامعات لمواجهة امب التحديات و التغلل عليها او تمليلها و تطويعها لصالحها و تستع

  . و خدمة رسالتها العلمية أادافهاتحقيق 

و انا  بع  التحديات التا تهددنا و لمل  يجل علينا أن نحـدد بعـ  الوسـائل و ارسـاليل    

 0أن تفعلــ  اــمب التحــديات المســتقبلية لمواجهــة اــمب التحــديات المســتقبلية ونحــن نــدر  مــا يمكــن 

فالهــدئ االساســا لنــا اليــوم اــو ضــرورة اعطــا  ارفكــار الحديثــة الفــرص لتنمــو و تنتعــر و مــن 

 .خاللها كيفية مواجهة امب التحديات  

و التعليم العالا ل  دور كبير فا تكوين و تقدم المجتمع و تحقيق أاداف  و فـا مواجهـة  

غيــرات الســـريعة الهائلـــة فــا مختلـــئ المجـــاالت و فــا تلبيـــة احتياجـــات التحــديات المعاصـــرة و الت

العلمـا و التكنولـوجا و مالحقـة  المجتمع من الموارد  البعـرية و لـ  دور كبيـر فـا متابعـة التقـدم 

اــما التقــدم عــن طريــق اعــداد البــاحثين و خلــق الطاقــات المبدعــة و العمــل علــا تنميتهــا  و يتفــق 

لـــم المســتقبل مــرتبط بمـــا ســيوكل اليــ  القيــام بـــ  فــا القــرن الحـــادى و المربــون علــا أن اعــداد مع

الععـرين ،و بـمل  يجـل أن ياخـم اإلعـداد الحــالا فـا كليـات التربيـة مطالـل المسـتقبل خاصــة، و 
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أن ارساليل المتبعة فا كليات التربية أساليل قاصرة ال تصلح لتأايل معلم المسـتقبل فـا عصـر 

 0قمار الصناعية الفضا  و ارلكترونيات و ار

و يتفــق أيضــا مــع المربــون كثيــر مــن القــادة السياســيين أن تنميــة المــوارد البعــرية اــا المفتــاف   

ــيم العــالا و خاصــة مــن أجــل انتــاج قــوة عمــل فنيــة  و صــناعية و اداريــة و يــزداد  لمســتقبل التعل

أدا  العمـل و مـن  و االنضباط و اإلخالص فا اتساعا بتنو  الكفا ات و القدرة علا العمل الجاد

الضرورى تنويع م سسات التعليم العالا و ليخ لمجرد  تلبية  احتياجات  السوق بل أيضا لكفالة 

توافر النطاق الواسع من المعرفة و القدرات الالزمة فا جميع الدول من أجل دخول القرن الحـادى 

 0)( و الععرين 

التــا تــ ثر علــا المجتمــع فــا مختلــئ  و التغيــرات الســريعة فــا مختلــئ مجــاالت المعرفــة، و    

ـــا تتطلـــل ضـــرورة موائمـــة ،و  ـــا و ثقافيـــا و تعليمي ـــ  سياســـيا و اقتصـــاديا و اجتماعي مجـــاالت حيات

مســايرة مقــررات اعــداد المعلــم لهــمب التغيــرات  بحيــ  يجــل أال تكــون مقــررات اإلعــداد جامــدة بــل 

تفــق، و التغيـــرات الحادثــة فـــا تتســم بالمرونــة لدرجـــة تســمح معهــا بتعـــديل مقــررات اإلعـــداد بمــا ي

 0المجتمع 

ويتطلـل ملــ  بالضـرورة تحــرر التعلـيم الجــامعا مـن ارنمــاط التقليديـة القائمــة ارن  سـوا  فيمــا    

يتعلق بالمنااأ أو بع  المقررات أو بع  طـرق التـدريخ مـع اتسـا  النظـر فـا تصـور أاـدائ 

انسانيا نابعا من التجربة الخاصـة  ومن  الجامعة بحي  تضفا علا التعليم الجامعا طابعـا ثقافيا

و تواج  ارمة العربيـة و اـا تخطـو نحـو القـرن الحـادى و  .االتصال بالثقافات العالمية المختلفة 

الععــرين العديــد مــن التحــديات الدوليــة و االقليميــة و المحليــة ،و التــا تجعــل مــن التطــوير خيــارا 

تعي  بمعزل عن الدول ارخرى بل تعـي  منفتحـة علـا استراتيجيا ال بديل عن  فارمة العربية ال 
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العـالم كلـ  بمـا لهـا مـن تـرا  ثقـافا و حضـارى ي الهـا لالنفتـاف علـا ثقافـات العـالم و التكيـئ مـع 

 .متغيرات  

و أن علـا كليـات التربيــة باعتباراـا أحـد مراكــز التعلـيم العــالا فـا مواجهـة اــمب التحـديات عــن    

التا تتـوافر فيـ  الخصـائص و المسـتوى الـمى يجعـل ملـ  المعلـم قـادرا  طريق اإلعداد الجيد للمعلم

ـــوفير ارعـــداد الالزمـــة مـــن  ـــة  و المســـتقبلية و ت علـــا مواجهـــة اـــمب التحـــديات، و التغيـــرات الحالي

 .المعلمين لسد احتياجات المجتمع من المعلمين 

 -:تحدى الثورة التكنولوجية :أوالً 

التكنولوجيـا بمـا ينطـوى عليـ  مـن تطبيـق للعلـم الحـدي  فـا يتميز العصر المى نحياب بأن  عصـر 

مختلئ المجاالت ومن أبرز مظاار مل  العصر ، ثورة االتصاالت ، وثورة تكنولوجيـا المعلومـات 

فقــد أدى التطــور الهائــل فــا تكنولوجيــا االتصــال الــا تحويــل العــالم الــا مــا يعــب  القريــة الصــغيرة 

وأصـبح اإلنسـان قـادراا علـا رصـد مـا يجـري عـل الطـرئ  وربط الععول المتباعدة بعضـها بـبع 

اةخــر مــن الكــرة اررضــية بالصــوت والصــورة فــا لحظــة قــيم الحــد  وأســهمت تلــ  الثــورات فــا 

ظهـور مفهـوم جديـد للعصـر الـمى نحيـاب اةن واــو عصـر العولمـة  ، فقـد غيـرت ثـورة االتصــاالت 

علومات من خالل الب  بارقمار الصناعية من طبيعة وسائل اإلعالم العالية وأدت الا انتعار الم

 . ونقل الصوت والصورة الا جميع المناطق فا الكرة اررضية 

تعد الثورة العلمية و التكنولوجية من أام الظاارات التا تميز العصر الحـالا  و تعـود    

ت أاميتهـــا الـــا التـــأثير العميـــق العـــامل الـــمى تحدثـــ  فـــا كافـــة جوانـــل الحيـــاة و الـــا المعـــكال

 التكنولــوجيو لقــد نجــم عــن اــما االنفجــار المعرفــا و  0االقتصــادية و االجتماعيــة التــا تثيراــا 

و بخاصــة فــا القــيم و  االجتمــاعي العديــد مــن التغيــرات فــا كافــة المجــاالت ام زادت حــدة التغيــر

ة الم سسات ،و العالقات االجتماعية فـالتغير فـا القـوى المنتجـة سـيلقا بظاللـ  علـا أنمـاط الحيـا



 511 

االجتماعية بأسراا فمع زيادة الحاجـة الـا عمالـة جديـدة و ارتجـاب الـا الالمركزيـة اإلنتـاج بفضـل 

عصر المعلومات ستتج  الدول الصناعية الا نعر السكان و عدم تركيـزام فـا المـدن كمـا يتوقـع 

 الزحــئ علــا المــدن فــا الــدول الناميــة و زيــادة عــدد ســكانها كمــا يتوقــع أيضــا زيــادة اإلســتهال 

كمـا  0الفردى و نقص ساعات العمل و زيادة وقت الفرا  نظرا لزيادة القدرة اإلنتاجيـة زيـادة اائلـة 

يتوقع أن يحد  تغيير فا الطبقة العاملة و طبيعة عملها و من ثم عقليتها المهنية و االجتماعيـة 

0 

ــيم جــامعا قــادر علــا اعــداد قــوى  يعتمــد امــتال  زمــام التقــدم العلمــا والتكنولــوجا علىتعل

بعــرية قــادرة علــا التعامــل مــع التقــدم العلمــا والتكنولــوجا  ، حيــ  ال مكــان فــا الوقــت الحــالا 

ن التعليم الفعال او القادر علـا  لتعليم جامعا منعزل عن المجتمع  وما يلحق ب  من تغيرات ، وا 

حدا  التنمية العـاملة فـا ظـل اـما العـالم المتغيـر ، فلـم يعـد   توثيق الصلة بين المجتمع وأفرادب وا 

دور الجامعات اعداد الطالل لوظائئ تقليدية فقط بل اعدادام للتفاعل بفعالية واقتدار مع وسائل 

اإلنتاج المتجددة رن الوظائئ التا يلتحقون بها بعد انتها  دراستهم ربما تختفا من جـرا  طبيعـة 

 .المتغيرات التكنولوجية  

فا مختلئ جوانل الحياة والتطور العلما وما يرتبط ب  ويقصد بالتقدم والتكنولوجا التغير السريع 

ـــ  واإلبـــدا  العقلـــي والمعرفـــة العلميـــة المتقدمـــة  مـــن تطبيـــق تكنولـــوجا فـــا اـــمب الجوانـــل الحياتي

 .واالستخدام ارمثل للقدرات البعرية والمادية وزيادة فاعلية المنظومات الحياتي  والتحكم فيها  

عتمد علا المعرفة العلمية المتقدمة و االسـتخدام ارمثـل للمعلومـات و الثورة التكنولوجية اا ثورة ت

المتدفقة و يعتبر خبرا  الدراسات المستقبلية أن حجم المعرفة العلمية سيتضاعئ كل سبع سنوات 

و اـما الــكم الهـــائل  0أى أن حجم التراكم فا امب المعرفة خـالل السنوات المتبقية من اـما الـــقرن 
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يحتــاج الــا تنظـيم ســريع و مسـتمر لمــن يريــد أن يسـتخدم  و اــما التنظــيم  المعرفـة و المــهول مــن

   .السريع لتدفق المعلومات و التعرئ علا طرق استخدامها او محل التقدم فا القرن القادم 

و العلـم يتطـور فـا عالمنـا بسـرعة ممالــة حيـ  تتضـاعئ المعرفـة و تتـولا الكعـوفات العلميــة    

تبعهـا تزايـد المبتكـرات التقنيـة و اتسـا  التطبيقـات اإلكترونيـة ، و سـاعد علـا بمعدالت متسارعة ي

ــــاج  و زيــــادة التخصــــص و ازديــــاد االحتكــــا  الثقــــافا بــــين  ــــ   تبــــدل أســــاليل العمــــل و اإلنت مل

المجتمعات و تدخل العلـم  و التقنيـة فـا حيـاة الفـرد، و المجتمـع ،و المدرسـة فـا عصـر العلـم، و 

لــا تغيــر طرقهــا و أســاليل فــا تربيــة النعــئ و تعمــل علــا تزويــدام بــأدوات التكنولوجيــا بــدعوة ا

الكعــئ عــن المعرفــة و المهــارات ارساســية فــا التفكيــر و التعبيــر و أن تنمــا، لــديهم القــدرة علــا 

 0المالحظة و البح  و غيراا من الطرق التا تمكن من أن يعلم نفس  بنفس  

جتمعـات مـا بعـد الصـناعة الـا وجـود فـرا  أو فجـوة و سـوئ تـ دى تكنولوجيـا المعلومـات فـا م   

ـــمين ال يملكـــون تلـــ   ـــين ال ـــمين يملكـــون المعلومـــات و يســـتخدمونها و يســـتفيدون منهـــا و ب ـــين ال ب

المعلومــات،  و ال يســتطيعون اســتخدامها أو يســتفيدون منهــا    و نتيجــة لــمل  ســوئ تــزداد حجــم 

 0علومات و االتصال تل  الفجوة كما زاد اما الكم الهائل من وسائل الم

و بنـا  علـا ملـ  فـإن تكنولوجيـا المعلومـات مكنــت اإلنسـان مـن أن يراجـع عقلـ  فـا أى وقــت و  

رن عملية التسـجيل للمعلومـات و  0فا أى نو  من المعلومات فا وقت قصير جدا اما احتاجها 

ـــة للتحســـين و اإلضـــافة و التعـــديل باالعتمـــاد علـــا قواعـــد أ ـــمل  الـــوعا بهـــا يجعلهـــا قابل ساســـية ل

و علا مل  فالتعليم العام يجل التزويـد بالمسـتوى ارعلـا مـن  0التطوير أو التعديل أو التحسين 

المعــارئ و الحقــائق بعــكل مطلــق  فهــو يقــدم المعلومــة مجــــردة و ي كــد و جعلهــا مفيــدة فــا عــالم 

 0الواقع 
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لــا الجوانـل التطبيقيـة فقــد و لـم تقتصـر اـمب الثــورة العلميـة علـا الجوانــل النظريـة بـل تعـدتها ا   

 .تقلصت الفجوة الزمنية بين النظرية و تطبيقها بصورة واضحة ملحوظة 

يقتصـر مفهـوم التكنولوجيـا علـا اردوات و الوســائل التـا يمكـن أن تسـهم عمليـة التعلــيم ،و  الو    

ــتعلم بــل يتعــدى ملــ  الــا الطــرق، و االســتراتيجيات التــا يــتم مــن خاللهــا تطبيــق النظريــا ت و ال

 0، و المعارئ الا أدوات منتجة يمكن من خاللها تحسين العمل  ارفكار

و ما يعهدب العالم اليوم من تغير فا مجال تكنولوجيا المعلومات ، و مصـادر الحصـول عليهـا    

ـــاط المـــنهأ  ـــأثير فـــا المـــنهأ المدرســـا  فارتب التقليـــدى  المدرســـييعـــد مـــن أكبـــر العوامـــل مات الت

أخــم باالنحسـار لصــالح مجموعـة متعـددة مــن مصـادر المعرفــة التـا أصــبحت  بالكتـال، و بـالمعلم

ففــا الوقــت الــراان تقــوم مراكــز مصــادر الــتعلم العالميــة بتــوفير المعلومــات  0فــا متنــاول الجميــع 

 لطالبيها فا جميع مجاالت المعرفة عن طريق وسائل و أدوات متطورة تعمل بكفا ة و فعالية 

و بخاصـة  0لمعلومات الحديثة، و العولمة واقعا جـديدا فـا مجـال التعلـيو نـجد أن تكنولوجيا ا   

التعلـيم العــالا الــا جانــل المجــاالت الحياتيــة ارخـرى و يتطلــل ارمــر أن تغيــر جامـــعات الــوطن 

العربا من فلسفاتها و منااجها و م سساتهـا التعليميـة التقليديـة ،حيـ  أن ارسـاتمة و الطلبـة بـد ا 

و أولــا اـمب التغيـرات  0الحديثـة و العولمـة  ـتغيرات التا جـا ت بــها التكــنولوجيايدركون بـع  ال

ــــامعة و أن المفهـــوم  ــــكون خـــارج أســـوار الجـ ــــتعليم و التــــعلم يـمكــــن أن تـ ـــأن عملــــيات  ال القنــــاعة ب

التقليدى للجامعة و الكلية يمكن أن يطور و يجدد بـل يتغيـر كليـا و ياخـم عـكال  خـر مختلفـا عـن 

لعكل القديم و اما االتجاب يزداد قوة   و سرعة ليخ فا الوطن العربا فقـط بـل فـا جميـع أنحـا  ا

 0العالم تقريبا 

و كــل تغيــر مجتمعــا البــد أن يصــاحب  تغييــر تربــوى و أن انــا  مــن يــرى النقلــة المجتمعيــة     

رز عالقــــة اال نقلــــة تربويــــة ، و تبــــ التـــا ســــتحدثها تكنولوجيــــا المعلومــــات  مــــا اــــا فـــا جواراــــا
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ــيم بصــفت  فــا  ــا الــا التعل المعلومــات بالتربيــة خاصــة جانبهــا التعليمــا بعــكل مباعــر اما مــا نظرن

 0اقتنا  المعرفة 

ـــد   و الحـــدود     و لـــمل  فمـــن الواجـــل دراســـة التكنولوجيـــا المســـتخدمة اليـــوم للوصـــول الـــا الفوائ

 0لمختلئ الوسائل للتعليم العولما للغد 

ال التكنولوجيــا قـد طــورت بعــكل واضــح قـدرتنا علــا االســتجابة للظــروئ فــا مجــ اسـتثماراناو     

و فـــا المســـتقبل 0المتغــايرة أنـــ  علـــا أســاخ يـــوحا بأننـــا جميعــا نتفاعـــل مـــع أنظمــة المعلومـــات 

ان معرفـة قــدرة نظـم المعلومــات ،و القــدرة علـا وضــع اــمب  0سـنعتمد أكثــر علـا نظــم المعلومــات 

ووظـائئ عخصـية و التـا تصـل راـدافهم و الـا مجتمـع  المعرفة محل العمـل أن تنـتأ م سسـات

بنوعيـة حيـاة ســامية  و يتضـح مــن ملـ  أن للعلــم دورا كبيـرا و مـ ثرا فــا العصـر الــمى نعـي  فيــ  

فنحن فا حاجة الا علم يهيئ الفرد و المجتمع لحقائق الثورة التكنولوجية  و بمل  يصبح واضحا 

دم التكنولوجا مما يتطلل مل  أثرا علا النظام التربـوى، أن  يجل الربط بين التقدم العلما، و التق

و علا اختيار نـو  التعلـيم ممـا يعـدام للحيـاة العمليـة فـا المسـتقبل و ممـا يـ ثر ملـ  علـا عمليـة 

اعداد المعلم مما يجل أن تتنـاول عمليـة اعـداد المعلـم أن تحـول وظيفـة المعلـم مـن مجـرد ملقـن و 

نااأ و المقررات الدراسية الا متبع للمـنهأ العلمـا، و مسـهال محفظ و استظهار للمعلومات و الم

لعمليــة التعلــيم وأن يتســم بالمرونــة و ممارســا لعديــد مــن ارنعــطة الـــدراسية و تحــول المــتعلم مــن 

متلقن سلبا الا متعلم معار  و مناقعـا و محـاورا ايجابيـا للحصـول علـا المعرفـة و يسـاعد علـا 

التــا يجــل أن تــدخل بصــورة مهيمنــة فــا بــرامأ اإلعــداد بحيــ   ملــ  أيضــا تكنولوجيــا المعلومــات

تمكن المعلـم بتهيئـة التالميـم للتعامـل مـع المسـتقبل و التعـرئ علـا تكنولوجيـا المعلومـات و يجـل 

أن تصبح ضمن مقررات كلية التربيـة بصـورة عامـة بـدال مـن تخصـص فريـد بهـدئ تمكـين المعلـم 

ع متطلبــات المســـتقبل بإالضــافة الـــا ملــ  يجـــل أن أن يســاير مجتمــع المعلومـــات ،و التعامــل مـــ
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و  0تصبح نظم التربيـة متجـددة بحيـ  تتفـق مـع مسـايرات العصـر و تحـديات متطلبـات المسـتقبل

اكما تبدو الحاجة ماسة الا االاتمام بالتعليم و بالتكنولوجيا للمعلم العربا و يمكن أن يكون ملـ  

ميــة فهمــ  و كفا تــ  فــا التصــميم و اإلنتــاج و مــن خــالل برنــامأ تعليمــا يســاعد المعلــم علــا تن

 .االستخدام للمنتجات ،و النظم التكنولوجية 

و يجـل علــا المعلــم مواكبــة اـما الكــم الهائــل مــن االنفجـار المعرفــا و تكنولوجيــا المعلومــات      

و مالحقة اما الكم الهائل من   بحي  أن يظل علا أتصال دائم بتل  المستجدات و المستحدثات

نفجـــار المعرفــــا مــــن المعلومـــات و القــــدرة علــــا اســــتخدام ارســـاليل التكنولوجيــــة فــــا العمليــــة اال

  0التعليمية 

 : ويتصئ التقدم التكنولوجي بمجموعة من الخصائص والسمات أبرزاا  

ظهــور تكنولوجيــا  جديــدة  ، مثــل التكنولوجيــا المريــة ، والتكنولوجيــا الحيويــة وتكنولوجيــا  -1

 .ات الدقيقة الفضا  واإللكتروني

بقاعهـا وانعكاسـاتها علـا الـنظم  -4 يتسم باإليقا  المتسار  والمى سوئ يغير نسـيأ الحيـاة وا 

 .السياسية واالقتصادية والتعليمية والعسكرية 

ظهــور التكــتالت االقتصــادية الضــخمة والســباق فىاإلنتــاج والصــناعة لكســل المزيــد مــن  -3

صة انطالقا من قاعـدة معلوماتيـة ضـخمة ارسواق العالمية واالتجاب المتزايد نحو الخصخ

 .لتصبح التكنولوجيا اا المورد الرئيسي لالقتصاد المتقدم  

يحــد  بمعــدالت متســارعة للغايــة الــا حــد ضــاقت معــ  الفجــوة الزمنيــة التــا تفصــل بــين  -2

 .تاريو االكتعائ العلما وبين بداية تطبيق  عملياا 

لحديثة المتنوعة ، مثل البرمجيات استحدا  صناعات وخطوط فرعية جديدة الصناعات ا -1

 . واإللكترونيات الدقيقة 
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مسـاعدة التقــدم العلمــا والتكنولـوجا علــا اختصــار العمـل اليــدوى والميكــانيكا واالعتمــاد  -6

 . علا المجهود المانا 

- :تحدى المعلوماتية و صناعة المعرفة - ثانيا

علميــة المتقدمـــة و االســـتخدام ارمثـــل يمــر العـــالم اةن بثـــورة تكنولوجيــة تعتمـــد علـــا المعرفـــة ال   

للمعلومات ،و الكم الهائل مـن المعرفـة يحتـاج الـا تنظـيم سـريع   و مسـتمرلمن يريـد أن يسـتخدم  

و اـمب  0باإلضافة الا التعرئ علا طرق استخدامها فهو المحـ  للتقـدم ،و مواجهـة القـرن القـادم 

وعـا مـن التغيـر االجتمـاعا المتسـار  مـن القدرة التكنولوجية سـوئ يتـأثر بهـا الجميـع ممـا تحـد  ن

 0الفرد، و المجتمع لكا يكونا سريعا التكيئ مع كل تحول و تغير  

و ال جدل أن ثورة المعلومات التا يعهداا العالم اةن أحدثت ،و مـا زالت تحـد  طفـرة اائلـة     

العلميـة المتقدمـة و علـا المعرفـة  فا مختلئ مجاالت المعرفة و اما يعود الا اعتماد امب الثـورة 

و لـما كــان 0المعلومـات المتقدمـة سـريعة اإلنفجـار المعلومـاتا النــاتأ عـن تضـاعئ حجـم المعرفـة 

التطــور المعرفــا تطــور تقنيــا كبيــرا بهــدئ التوصــل الــا  مــن ارمــور الطبيعيــة أن يصــــاحل اــما

مـات و القـدرة علـا و معرفة قـدرة نظـم المعلو    0وسيلة فعالة للتحكم فا حجم المعلومات و تدفقها

 0وضع امب المعرفة محل العمل يمكن ان تنتأ م سسات ،و وظائئ عخصية 

و انتعـــار المعرفـــة يـــتم اةن بســـرعة ال تعـــرئ حـــدودا ســـوى مـــدى اتاحـــة الفـــرص التربويـــة و    

ـــ  بفضـــل انتعـــار وســـائل االتصـــال و وســـائط اإلعـــالم الفائقـــة و التطـــور التـــا  ـــة ال و مل التعليمي

لتعليميـة التـا كانـت تحـول دون تقاسـم التـرا  العلمـا ،و الثقـافا المعـتر  بـين حطمـت الحـواجز ا

 .البعر 

و بــالطبع فــإن المعرفــة بنظراتهــا و تقنياتهــا  و بــدائلها و مســتواياتها المتفاوتــة و قوتهــا الثقافيــة و  

ـــدافع ورا  كـــل ـــد للقـــوة التـــا تمثـــل الباعـــ ، و ال ـــة و االقتصـــادية  اـــا المصـــدر الوحي  االجتماعي
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و اـــا أســـاخ و عـــريان و عصـــل التقـــدم المجتمعـــي علـــا مـــر . ارنعـــطة اإلنســـانية المختلفـــة 

و ان كانــت أاميتهــا  0العصــور و ال غنــا عنهــا رى تقــدم أو تطــور أو نمــو علــا مــر العصــور 

تزداد بمعدل تضاعفها أو أكثر ، و اما يجعل منها تجارة رابحـة، و سـلعة رائجـة حيـ  تتحـدد فـا 

التا تتحصل عليها الدول مدى مكانتها بـين دول العـالم المختلفـة ومـدى تفوقهـا ضو  كم المعارئ 

 0و انحساراا  

ومل  فإن مهمة التعليم العالا ليخ فقط تطوير المعرفة و تـدريل المتخصصـين و لكـن أيضـا     

نجــاز  ولـمل  فــان المهمـة العظمــا 0نقـل الحضــارة و بنـا  صــرف عـائع للمعرفــة  للتعلـيم العــالا اوا 

( المعرفـة الخاصـة و المعرفـة العامـة للعـالم ككـل )   من التكامل فا كلتا الحـالتين مـن المــعرفة نو 

 0( 4)و أن يفعل مل  علا أسخ  و قواعد عالمية 

تخطيط نظام المعلومات يعمل تطوير االتجـاب العـام و المحـدد لمنـاطق نظـم المعلومـات ، و الو    

ديداا من خالل تخطيط نظـم المعلومـات ،و التـا يمكـن أن برامأ المستقبل و معروعات  قد تم تج

أن تكــــون نتيجــــة مباعـــــرة للتخطــــيط اإلســـــتراتيجا للمنظمــــة أو الم سســـــة ، و أن تخطــــيط نظـــــم 

المعلومـــات يمكـــن أن يـــ ثر فـــا الكثيـــر مـــن المجـــاالت و ارفـــراد داخـــل أو خـــارج الم سســـة ، و 

- :تخطيط نظم المعلومات يعر  الكثير من المميزات و تعمل 

 0تطوير استراتيجية طويلة المدى  – 1

 0االستغالل ارفضل لمصادر المعلومات  -4

 0اةدا  ارفضل للمجاالت الوظيفية -3

تخطــيط لــنظم المعلومـــات يمكــن أن ينـــتأ عنــ  االســتخدام أو االســـتغالل ارفضــل لمصـــادر الو    

قـل تطـورا و يمكـن مـن المعلومات ،و بدون تخطيط لـنظم المعلومـات يمكـن أن ينـتأ عنـ  أنظمـة أ

م نظم المعلومات ،و استخدام تكنولوجيا المعلومـات داخـل الم سسـة و يقيالصعل جدا  تقييم  دا  
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أن يكــون  انــا  مســتوى لقيــاخ اةدا  الفعلــا و عــدم وجــود مســتوى للمعيــار يمكــن أن ينــتأ عنــ  

  0 سو  فهم بين التنفيم علا المستوى ارعلا و قسم نظم المعلومات

- :المعلومات بعدة خصائص رئيسية يمكن تلخيصها فيما يلي  وتتميز

التمتــع والســيولة فالمعلومــات  مات قــدرة اائلــة علــي التعــكل فعلــي ســبيل المثــال يمكــن تمثيــل -1

المعلومات نفسها فيصورة قوائم أو أعكال ورسوم بيانية أو رسوم متحركـة أو أصـوات ناطقـة وتقـوم 

صــية فــي تكييــئ رســائلها  اإلعالميــة بمــا يتفــق مــع مصــلحة وســائل اإلعــالم باســتغالل تلــ  الخا

 .المعلن أو المهيمن 

حيـ  يسـتطيع مسـتقبل المعلومـات نسـو  مـا يتلقـاب منهـا بوسـائل : سـهولة النسـو  -1

 يسيرة للغاية 

مثـــل انتقـــال موجـــة أو بثهـــا علـــي المعـــا  لمـــن يرغـــل فـــي ) قابليـــة النقـــل عبـــر مســـارات محـــددة  -4

 ( .استقبالها

تنتاج معلومات جديـدة مـن بيانـات قديمـة قـد تكـون معوعـة وملـ  مـن امكانية اس  -3

 .خالل تتبع مسارات عدم االتساق والتعوي  عن البيانات غير المتكاملة 

القابلية الكبيرة ل ندماج بين العناصر المعلوماتية حي  يمكن ضم عدة قـوائم فـي  -2

ن نــص جديــد مــن فقــرات يــتم قائمــة واحــدة أو اضــافة ملــئ معــين لقاعــدة بيانــات قائمــة أو تكــوي

 .استخالصها من نصوص سابقة 

المعلومــات مصــدر رئيســي للقــوة السياســية واالقتصــادية والعســكرية والثقافيــة للمجتمعــات  -1

 .الحديثة 

المعلومــات تنمـــو مــع زيـــادة اســـتهالكها  فهــي ال تتـــأثر باالســتهال  واـــي المـــورد  -6

 اإلنساني الوحيد المي ال يتناقص بل علي العكخ 

  -: ت مجتمع المعلومات سما*
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ان مجتمع المعلومات او مل  المجتمع المي يسمح باالتصاالت المفتوحة ومل  المجتمـع 

ـــ   ـــي نطـــاق واســـع وتنتعـــر فيـــ  المعلومـــات بـــال قيـــود وبـــمل  تصـــبح في الـــمي ينـــتأ المعلومـــات عل

 .المعلومات قوة دافعة نحو توجي  االقتصاد والتنمية 

ب وتميز أيضا المهارات المعلوماتية رفـرادب ويمكـن اجمـال ولمجتمع المعلومات سمات تميز 

 :مل  فيما يلي 

القـوة المحركـة ارساسـية فـي مجتمعـات  المعلومـات اـي انتـاج المعلومـات ولــيخ  -1

 .انتاج السلع المادية 

 .تكنولوجيا الحاسل اةلي  اي التكنولوجيا ارساسية في مجتمع المعلومات  -4

 .لقرار او أساخ مجتمع المعلومات أساليل حل المعكالت وصناعة ا -3

الصــــناعات الرئيســــية اــــي الصـــــناعات المعتمــــدة علــــي المعلومــــات والمرتبطـــــة  -2

 .بالمعرفة 

نتـــاج  -1 مركـــز الثقـــل االجتمـــاعي ســـيكون للعـــاملين فـــي حقـــول المعلومـــات واالتصـــاالت وا 

 .المعرفة 

بينمـــا يقـــوم المجتمــــع الصـــناعي علــــي التخصـــص وتقســـيم العمــــل فـــإن مجتمــــع  -6

ات يعتمــد علــي التكامــل والتنســيق وحســـن اســتخدام المعلومــات فــي الواقــئ المتعـــددة المعلومــ

 .ومرونة التنقل بين المهن والوظائئ 

ـــيخ رأســـياا  وســـيتحول التنظـــيم اإلداري مـــن -2 تتـــوز  الســـلطة فـــي الوحـــدات االقتصـــادية أفقيـــاا ول

 .المركزية الي الالمركزية 

 .أكثر من  في المجتمع الصناعي ارتفا  قيمة الوقت في مجتمع المعلومات -9
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تمتع أفراد المجتمع المعلوماتي بـالوعي الكـوني أي ادرا  المتغيـرات العالميـة مـع اجـادة اللغـات -9

وأسـخ الرياضـيات والقـدرة علـي الـتعلم الـماتي  واالبتكاريــة وامـتال  فلسـفة كونيـة ت كـد علـا المثــل 

  العليا ومفهوم الحرية واحترام خصوصية اةخرين

و يجــل علــا المعلــم مواكبــة اــما الكــم الهائــل مــن االنفجــار المعرفــا و تكنولوجيــا المعلومــات     

بحي  أن يظل علا اتصال دائم بتل  المستجدات و المستحدثات  و مالحقة اما الكم الهائل من 

 االنفجـار المعرفـا ،و المعلومــات ، و القـدرة علـا اســتخدام تلـ  ارسـاليل التكنولوجيــة فـا العمليــة

التعليمية و بالتالا يجل أن تتضمن برامأ، و مقررات كلية التربيـة مختلـئ مجـاالت المعرفـة ، و 

 0التكنولوجيا الحديثة    و المتقدمة 

- :تحدى التكتالت االقتصادية :ثالثاً 

واكبت التغيـرات التكنولوجيـة تطـور االقتصـاد فـا العـالم مـن اقتصـاد مـا قبـل الصـناعة مـا 

و الـمى يعتمــد  post industrial economylاقتصـاد مـا بعـد الصـناعة يمكـن أن يطلـق عليـ  

علا التكنولوجية المتقدمة ،و تكنولوجيا المعلومـات كمـا عـملت اـمب التغيـرات أيضـا مجـال التجـارة 

حيــ  نجــد اةن الم سســات و العــركات المتعــددة التـــا تتخطــــا موازاناتهـــا موازنـــات الكثيـــر مـــن 

ـــدول بــل تمتــد تعـامـــال و الــدليل علــا ملــ  ممــا ســما باتفاقيــة التجــارة الحــرة 0تها عبــر  الحــدود ال

و المتغيرات االقتصادية التا يعيعها المجتمع اإلنسانا بصـفة عامـة أو الـدول الناميـة  .( الجات)

بصــفة خاصــة عديــدة يصــعل حصــراا فــا اــما المجــال اال أن ااــم عناصــراا تــ ثر فــا العمليــة 

ظهـور أسـاليل فـا اإلنتـاج الزراعـا و الصـناعا و فـا  0مب العناصر من ا: التعليمية الجامعية 

و منهـا نـو   0الخدمات و اختفا  أخرى مما يستدعا مالحقة مل  فا مضـمون العمليـة التعليميـة 

ممــا يســتوجل  0العمــل الــمى يقــوم بــ  خريجــو الجامعــة فــا حيــاتهم الوظيفيــة و ينتظــر تزايــد ملــ  

و يركـز علـا تمكـين  0يـئ أكثـر مـن مجـرد الكـم و اتقـان المهـارة أسلوبا فا التعليم يركز علـا الك
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ـــار العمـــل المناســـل لقدراتـــ  ، و التكيـــئ مـــع الظـــروئ  المتغيـــرة  و مـــن أبعـــاد  0الفـــرد مـــن اختي

التغيــرات االقتصــادية ارخــم بمعــايير الكفــا ة الداخليــة فــا ادارة الم سســات المختلفــة و مــن بينهــا 

لتغير االقتصادى تحقيق زيادة فا اإلنتاج و رفع مستوى معيعة و من أخطر أبعاد ا 0الجـامعات 

الجهـد بحيـ  تحقـق أاـدائ  و ينتظر من الجامعـات أن تعـار  بصـورة أســاسية فـا اـما 0ارفراد 

فنقدم أساليل و بدائل جديدة للتنمية  0خطط التنمية حي  أن معقل الفكر و مركز الثروة البعرية 

بعرية علا أختالئ مستوياتها لتقـوم بأعبـا  العمـل فـا تنفيـم خطـط ، و تقوم بتخريأ الكفا ات  ال

 0التنمية  

و لقد صاحل اما التقدم االقتصادى السريع ظاارة التغير السريع فا بنية المهن و طبيعتها حي  

اختفــت بعــ  المهــن و ظهــرت أخــرى ، و لــم تعــد المهــن اليــوم تتطلــل الجهــد العضــلا، و القــوة 

كمـا حلـت التقنيـات الحديثـة محـل اإلنسـان فـا  0دقة التفكير بدرجـة عاليـة الجسميةال أنما تتطلل 

فـا كتابـ  عـن  CLARKارمر المى دعا بع  الكتـال مـن أمثـال كـالر  0الكثير من ارعمال 

ســوئ ال تبقــا فــا  4019أن يقــول انــ  فــا حلــول عــام  الحيــاة فــا القــرن الواحــد و الععــرين الــا

ن ملـ  لمالحظـة اعـارات الـتحكم حيـ  ان مصـانع الغـد سـوئ المصانع وظائئ اال قلة مـن الفنيـي

 0تكون ألية  و بأجهزة كمبيوتر توج  االنسان ارلا  

الا أن  فا فترة تراوحت ما بين عـامين الـا ثالثـة أعـوام  1990و أعارت دراسة أجريت عام     

تلفـة الـا ينخرطـون فـا تخصصـات فنيـة مخ% 20من بداية عمل المهندسين اليابانيين أكثر مـن 

حد كبير عن تل  التا درسـواا فـا الجامعـة  و اـما يعنـا أنـ  ينبغـا علـا التعلـيم أن يعـد ارفـراد 

اعدادا يجمع بين العمول و التخصص  بحي  يسـهل علـا الفـرد بعـد تخرجـ  أن ينتقـل مـن عمـل 

دات الا ةخـر قريـل منـ  بعـد فتـرة مـن التـدريل، و اـما يعطـا للمـتعلم الفرصـة فـا مواكبـة التجديـ

داخـل تخصصــ  و عليــ  ينبغــا أن يــنعكخ اــما االتجـاب علــا سياســة اعــداد المعلــم  بحيــ  يتســم 
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بالتكامل  فيجمـع بـين العـمول، و التخصـص حيـ  ان ملـ  سـوئ يـ دى الـا حسـن ادرا  المعلـم 

للعالقــة التفاعليــة بــين مختلــئ التخصصــات مــن ناحيــة و يمكــن لــ  أن يقــوم بتــدريخ أكثــر مـــن 

 0من ناحية أخرى تخصصين متقاربين 

و اما االتجاب ال يقلل مـن عـأن التخصـص و أاميتـ  و انمـا اـا اسـتجابة للتغيـر السـريع فـا     

 تمســ وليابنيــة المهــن  و تزايــد االعتمــاد علــا التقنيــات فــا أســاليل اإلنتــاج ممــا يضــاعئ فــا 

االجتمــاعا، و التربيــة  وملــ  مــن منطلــق احــدا  التــوازن بــين التقــدم التقنــا و التقــدم الروحــا، و 

الفكرى  سعيا ورا  التوظيئ ارمثل لهما التقدم  و بصفة خاصة فا المجـال االقتصـادى  و اكـما 

فإن ارتفا  مستويات التعلـيم و الــتدريل مـن أجـل االحتفـاظ بالعمـل فـا مكـان معـين و الترقـا فيـ  

اعـداد المعلمـين سيكون دافعا الا احدا  تغيرات اامة فا مجال التعليم بصفة عامة و فا مجال 

 0بصفة خاصة  

كمــا تتـأثر انتاجيـة الفـرد بمقــدار  0و مـن انـا فـإن التقـدم االقتصــادى يتـأثر بنـو  التعلـيم و جودتـ  

التعليم المى حصـل عليـ  و نوعيتـ ،  و مقـدار مـا يتـوفر لـ  مـن الخبـرات ارساسـية، و القـدرات و 

نتاجية مرتفعة  تحـد د موضـع الـدول علـا الخريطـة العالميـة و بهما يصبح لدى الفرد قدرة متميزة وا 

أن تقـدم أى دولـة يتوقــئ علـا قيمـة المعــارئ فـا اـمب الدولــة ، و فـا الوقـت الــمى نتجـ  فيـ  الــا 

و اإلنتــاج الكثيــئ للمعرفــة،  و نجــد أن قيمــة أى منــتأ اليــوم تتحــدد بقيمــة مكــون  الموجــة الثالثــة

ون ارساسـا فـان اـما يعنـا أن تصـبح قـدرة المعرفة فا اما المنتأ  و اما كانت المعرفة اا المكـ

أى دولة علا تعجيع أبنائها المـتال  اـما المكـون ارساسـا  معيـار مهمـا للتقـدم و ارمـن القـوما 

معا و لكا نستطيع أن نواج  اما فإن  من المحتم ،   و الضرورى أن تحد  تحـوالت جمريـة فـا 

عرفا فيها و فا قدرتها علا اكتعـائ تقنيـات التعليم طالما أن قيمة أى دولة تتمثل فا المكون الم

جديدة و فا قدرتها علا اكتعائ أساليل جديدة إلنتاج تكنولوجيا فائقة فنحن من أجل اما نحتاج 
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الا نوعية جديدة من المتعلمين يتعاملون و يتفاعلون مع الموجـة الثالثـة مـع لغـة القـرن الحـادى و 

 الععرين و أليات  

قتصـادية تتـيح دورا محسوسـا للقطـا  الخـاص فـا ظـل نظـام الخصخصـة كمـا أن المتغيـرات اال   

بمـــا يزيـــد مـــن دور النعـــاط الفـــردى فـــا ادارة االقتصـــاد و ان التغيـــرات االقتصـــادية المعاصـــرة و 

عــرا علــا المــدارخ و المعلمــين مــن خــالل ايجــاد تــوازن بــين احتياجــات االمســتقبلية تــ ثر تــأثيرا مب

حليال واعيا لمحددات اختيار ،و انتقا  و تدريل التالميم، و اعـداد و اما يتطلل ت 0القوى العاملة

معلمـا المســتقبل ،و اعــادة تــدريبهم بحيــ  يكونــوا قـادرين علــا اتخــام القــرارات فــا أســاليل اإلدارة 

الماتيـــة للمعـــروعات االقتصــــادية و ارســـا  المفــــاايم ارساســـية للجـــودة و تقليــــل الكلفـــة و تمويــــل 

ع الظـروئ المتغيـرة و المتوقعـة و المحتملـة فـا فهـم المنظـور العــالما و المعـروعات و التكيـئ مـ

  0المجتمعا و المعرفا و التكنولوجا 

- :تحدى المتغيرات الثقافية  : رابعاً 

يقصــد بــالتغير الثقــافا بأنــ  ظــاارة اجتماعيــة طبيعيــة مســتمرة ال تتوقــئ، و ال يمكــن القضــا     

انـــت حالتــ  مــن العزلــة أو البدائيـــة و مــن عوامــل التغيـــر عليهــا فــالمجتمع فــا تغيـــر دائــم مهمــا ك

الثقــافا طبيعــة الفكــر اإلنســانا نفســ  ال رن اإلنســان ال يكــئ عــن التفكيــر و يدفعــ  التفكيــر الــا 

العمل باالضافة الا أن االتصال بين ثقـافتين يـ دى الـا الـتالحم بينهمـا سـوا  كـان اـما االتصـال 

البعثات و المهام العلمية تعتبـر احـدى الوسـائل لالتصـال  أنعرضاأم مقصودا اما باإلضافة الــا 

بـين الثقافــات الـا جانــل الثـورة التكنولوجيــة فـا عــالم االتصـاالت أدت الــا اتصـال جميــع ثقافــات 

العالم عن طريق عبكة المعلومات ووصالت ارقمار الصناعية التفاعلية ،و المستحدثات       و 

ر البنــا  االجتمــاعا الو مــن ثــم تغيــرت ثقافــة المجتمــع و يجــل االكتعــافات البيئيــة أدت الــا تغيــ

تحقيق الوحدة الثقافية العربية الو ملـ  للحـد مـن الثنائيـات و االنفصـاليات  و االزدواجيـات القائمـة 
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فا الثقافة العربية و تنمية ما طرأ عليها من عالئق  و عوائل، و مواجهة الغزو الثقـافا ارجنبـا 

و سبيل مل  توحيد نظم التعليم العربـا و عصـريت   0حجيم الثقافة العربية الهادئ الا تعوي  و ت

من خالل برامأ تعليمية متقدمة و سلم تعليما متطور و ادارة تقنية و معلم م ال تأايال علميا و 

  0مبادت حديثة و مناعط و اعرائ تربوى وا    

مجتمـع خـاص بهـم مـن خـالل  و مهمة الثقافة فـا توجيـ  وعـا الجماعـة اـا توحيـد النـاخ فـا   

تراكيـــل اللغـــة و الرمـــز و المعتقـــدات و الجماليـــات و تكنولوجيـــا المعلومـــات اـــا البنيـــة التحتيـــة  

لــدعم اـما المهــام أمــا بالنسـبة  لتعــكيل وعــا الفـرد فالثقافــة دوراــا المحـورى فــا اقتنــا  ( ارساسـية)

 .  و ارحاسيخ المعرفة و تنمية أساليل التفكير  و قدرة التعبير عن العواطئ

و مهمة التعليم او تدمير ارسوار الفاصلة التا تحافظ علا الهويـات المنفصـلة و بـمل   

الوقـت ماتـ  و بـالرغم مـن  يخلق التفاام و يعــزز التعــاطئ مـع الحفـــاظ علـا الفـروق الثقافيـة فــا 

و لغـات معينـة فـإن  أن الجامعة تقئ علا قمة الجهود الوطنية الراميـة الـا تعزيـز الـوعا بثقافـات

من تحـديات التعلـيم فـا العصـر الجديـد اـو الـربط بـين قاعـدة الفهـم المتطـور للمصـالح الوطنيـة و 

اربعاد الدولية و ينبغا أن يوفر التعليم العالا تعليما أرقا يحافظ علا الهويات المستقلة و يعمل 

ل من الثقافات المتميزة و مع مل  علا جمل تل  الهويات داخل كل أوسع و أكثر عموال يحترم ك

البيئة متعددة الثقافـات و كـمل  ينبغـا لم سسـات التعلـيم العـــالا أن تبـمل جهـودا خاصـة للتعـجيع  

  0علا وضع برامأ متكاملة ترما الا ظهور ثقافة للسالم و تعزيز التنمية المتواصلة 

عناصــــراا، و  و بـــمل  ال يجــــل أن تنعـــزل التربيــــة عــــن مجريـــات ارحــــدا  و أن تحـــاول خــــالل

وسائطها التربوية المختلفـة بنـا  العخصـية الخالقـة التـا ال تتـابع الجديـد فحسـل ،بـل تعمـل علـا 

ــا فــا عــالم اإلبــدا  و للمعلــم دورب الهــام، و الخطيــر فــا  صــياغة مســتقبل أفضــل و تجــد لهــا مكان

ة الثقافيــة مواجهــة الغــزو الثقــافا حيــ  يســاعد اربنــا  علــا البحــ  رنفســهم عــن الماتيــة و الهويــ
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لمواجهــة عــالم الغــد ملــ  أثنــا  تعلــم المهــارات الفنيــة المتعــددة و تنميــة قــدرة الفــرد علــا االبتكــار و 

االبدا  و ب  روف المنافسة فا التالميم و من ثم اعداد ارفراد القادرين علـا أن يجـدوا لهـم مكانـا 

  . فا المجتمع العالما الجديد 

حــديات يجــل أن تكــون بــرامأ اعــداد المعلــم تنمــا لديــ  فهــم و لمواجهــة اــما التحــدى مــن الت    

الثقافة العامة و التفكير الناقد، و القدرة علا التعكيل االجتمـاعا و تزويـدب بالمهـارات التـا تمكنـ  

باإللمام بالمستحدثات الجديدة فا مجال التعليم و التعلم و أن تتناول برامأ اعداد المعلم القضايا، 

 بلية ،و أن ت ال  لكيفية التعامل مع امب القضايا و المعكالت و المعكالت المستق

- :تحدى المتغيرات االجتماعية  -خامساً 

يعهد العصـر الحـالا كثيـرا مـن التغيـرات و التحـوالت االجتماعيـة التـا تتـر  أثاراـا المباعـرة و    

فــا قيمهــا و الغيــر مباعــرة علــا المــنهأ الدراســا مــن  أبــرز ملــ  مــا تعــهدب ارســرة مــن   تغيــر 

فقـد تخلـت ارسـرة فـا المجتمـع العربـا و اإلسـالما عـن  0أادافها و طموحاتها و أنمـاط سـلوكها 

كثيــر مــن أدواراــا ،و قيمهــا الســابقة فــا اختيــار عــري  الحيــاة و اإلنجــال و عــدد أفــراد ارســرة و 

مـن العوامـل المعاركة و العمل و الطموف  و حلت محل تل  قيم و أدوار جديدة بفعل تـأثير كثيـر 

الثقافية و السياسية، و اإلعالمية التا يصعل مقاومتها و الحد من تأثيراتها  و بغ  النظر عن 

كون اما التحول و التغير موجبا أو سـالبا اال أن مـا يترتـل عليـ  فـا مجـال تربيـة النعـئ  خطيـرا 

ماعيـة التـا جدا و ليخ ارمـر مقتصـرا علـا مجـال ارسـرة لكنـ  يسـرى علـا كـل الم سسـات االجت

انتابهــا التغيــر و التحــول و أخطــر مــن ملــ  كلــ  معــاركة ارفــراد فــا تلــ  الم سســات االجتماعيــة 

بفاعلية و من اما المنطلق فإن علا المنااأ المدرسية أن تتحمل مسئوليتها الخطيرة تجاب التنعئة 

لنظـر فـا أاـدائ و اـما يتطلـل أعـادة ا0االجتماعية، و اعـداد ارفـراد للتكيـئ مـع كـل المتغيـرات 

امب المنااأ و مضامينها المعرفية ،و الخبرات التعليمية التا تقـدمها،و عمـــليات تقـويم الـتعلم كمـا 
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يتطلــــل مراجعــــة الــــنظم و اللــــوائح التعليميــــة الســــائدة و أنمــــاط اإلعــــرائ و اإلدارة و للمتغيـــــرات 

الحضــر و طمــوف أاــل  االجتماعيــة متغيــرات عديــدة أامهــا اخــتالئ الفــوارق الحــادة بــين الريــئ و

ـــنهم نـــو  مـــن النعـــاط  ـــاة أاـــل الحضـــر  و يصـــير الفـــارق بي الريـــئ ،و اـــما حقهـــم أن يعيعـــوا حي

االقتصــادى رنــوا  المعيعــة و منهــا خــروج المــرأة الــا مجــاالت العمــل ،و ســعيها نحــو الــتعلم ،و 

المعـرو  و اـمب ارنـوا  مـن الطمـوف  0حركتهـا نحـو المسـاواة فـا الحقـوق  و الواجبـات مـع الرجـل

  0يفر  طلبا اجتماعيا البد من االستجابة ل  علا التعليم الجامعا 

و انــا  متغيــرات اجتماعيــة أخــرى اــا عالقــة الصــغار بالكبــار فطغــت علــا الســطح عالقــات  

جديـدة تمثلــت فــا جماعــات الرفــاق ،أو ارصــدقا  و التغيــر فــا التراكيــل ارســرية و دخــول المــرأة 

لطلل االجتماعا علا التعلـيم و التزايـد السـكانا بمعـكالت  المتعـددة و الا سوق العمل ،و زيادة ا

و من أاـم اـمب المتغيـرات أيضـا تغيـر التركيبـة السـكانية و 0تغير االتجااات ،و القيم و ارخالق 

زيادة عدد السكان أكثر من الموارد المتاحة، و اخـتالئ توزيـع السـكان اـما باالضـافة الـا انتعـار 

جتماعيـــة الســلبية مثــل جـــرائم العنــئ، و اإلراــال و المخـــدرات            و بعــ  الظــاارات اال

  0اإلدمان و التفك  ارسرى الا غيراا 

التكيئ و  و يتطلل اما التغير االجتماعا المتسار  من الفرد و المجتمع أن يكونا سريعا    

ال قضا عليهما اما التــغير بقطارب  المندفع ،و ال يمكن للفرد  التأقلم مع كل تحول و تبدل ،و وا 

و المجتمع أن يتكيفا اال اما كانا مسلحين بنو  من التفكير و المعرفة  يساعداما علا مل  و 

  .يضع اما العل   أساسا علا النظام التربوى 

و المتغيـــرات التـــا ينطـــوى عليهـــا عصـــر المعلومـــات ســـتحد  بالضـــرورة اـــزات عنيفـــة فـــا      

و أن  0فتها و سياستها و دوراا و م سساتها و منااجها، و أساليبهامنظومة التربية من حي  فلس

كـل تغييـر اجتمـاعا البـد و أن يصـاحب  تغييــر تربـوى  اإل أن ارمـر نتيجـة للنقلـة النوعيـة الحــادة 
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الناجمة عن تكنولوجيـا المعلومـات ال يمكـن وصـف  بأقـل مـن كــون  ثـورة عـاملة فـا تنميـة اإلنسـان 

ـــــصرى و يقــــع عــــل  اــــ ــــة و المـ مب المهمــــة علــــا التربيــــة لتســــد الفجــــوة بــــين قــــيم المجتمــــع الثقافي

ارجتماعيـة و التغيــرات التكنولوجيــة ،و الماديـة الرن التربيــة اــا التـا تكســل الســلو  و تعدلــ  و 

تنوع  و اا التا تعـكل العخصـية اإلنسـانية التـا تتفـق مـع القـيم ،و االتجااـات الجديـدة فعالقـة 

فا عصر المعلومات عالقة مات طابع ديناميكا        و نجـاف التربيـة  التربية بالمجتمع خاصة

يقــاخ بســرعة اســتجابتها و تجاوبهــا مــع المتغيــرات االجتماعيــة مات اإليقــا  الســريع و المتســار  

لمجتمــع المعلومـــات مقارنـــة باإليقـــا  البطــئ الـــمى تتســـم بـــ  عمليــات التجديـــد التربـــوى المحكومـــة 

ن التغير االجتماعا   و انا ينعأ حدو  فجوة تربوية بين مطالل المجتمـع بالقاعدة الزمنية لقواني

ـــمل  فـــإن تربيـــة المســـتقبل البـــد أن تكســـل اإلنســـان ال صـــرى أقصـــا عو  دا  م سســـات  التربويـــة ل

درجـات المرونـة و ســرعة التفكيـر و قابليــة التنقـل بمعنـاب لتغيــر أمـاكن العمــل و المعيعـة و التنقــل 

المتوقـع ،و التنقـل الفكــرى كنتيجـة النفجـار المعرفــة، و  االجتمـاعيلحــرا  االجتمـاعا تحـت فعـل ا

صــرى لمواجهــة تحــديات القــرن الحــادى و عو لــمل  فــإن تنميــة اإلنســان ال 0ســرعة تغيــر المفــاايم 

  0الععرين تتطلل من  أن يكون قادرا علا التعامل مع أدوات و ليات التكنولوجيا المتقدمة  

ا بحاجة الا معلـم قـادر علـا حـل المعـكالت بـالطرق المناسـبة و التحـول واما يوضح الا أنن    

المتبـادل، و نمـو العخصـية المعـتملة علـا قـيم و احتياجـات الجيـل الجديـد و البـد أن يكـون قــادرا 

ـــيم القوميـــة و االنســـانية ،و التكيـــئ مـــع المتغيـــرات الحضـــارية، و قـــادرا علـــا  ـــا اســـتيعال الق عل

 0ا مثل امب ارمور بهدئ تقريل الفوارق االقتصادية و االجتماعيةالتخطيط و تدريل طالب  عل

و ارام من مل  أن يكون قادرا علا القيام بأدوار قيادية كاإلسهام فا عمليات التغيـر االجتمـاعا 

   .نحو االفضل 

- :تحدى الديمقراطية  سادساً 
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و ســلو  ،و أنهــا  و فكــرتعتبــر الديمقراطيــة نوعــا مــن الحــق السياســا للعــعول ، و اــا ثقافــة    

تحتـل فـا مجتمعنـا مكانـة محــددة فـا منظومـة الـوعا االجتمــاعا و السياسـا سـوا  علـا مســتوى 

النخبة السياسية و الثقافية  بكل عرائحها أو علا مستوى القواعد الجماايرية فا المدن و القرى و 

ــــة  ــــا أن مســــألة ال 0مختلــــئ التجمعــــات االجتماعي ــــد مــــن البحــــو  ال ــــة و و تعــــير عدي ديمقراطي

المعـاركة السياســية تحتـل مكانــة متدنيـة فــا الـوعا العــعبا، و حتـا بــين عـرائح الصــفوة المهتمــة 

و نــــجد قضـــايا التنميـــة و التحـــرر الـــوطنا تتصــــدر  0ااتمامــا مباعـــرا بعـــئون السياســـة و الحكـــم 

ـــويات ااتماماتهــا بينمــا تتــوازى مســألة الديمقراطيــة و الحــق فــا المعــاركة السياســ ية مــن دائــرة أولـ

اراتمام ، و انا  فريق  خر يعتقد أن تحرير الوطن أام من تحرير المـواطن و الـمى يجعـل مـن 

ــــل  ــــق ثالــــ  يــــرى تأجي الحريــــة االقتصــــادية و االجتماعيــــة ســــابقة علــــا الحريــــة السياســــية  و فري

المجتمع الديمقراطية رن الديمقراطية البد و أن تسير بخطوات محسوبة متواكبة مع ما يتحقق فا 

 .من تنمية أقتصادية و اجتماعية و ثقافية 

و معنــا الديمقراطيــة يرجــع فـــا ارصــل الــا فالســفة اإلغريـــق اال أن االســتخدام الحــدي  لـــ      

يرجع الا االضرابات الثورية التا حدثت فا المجتمعات الغربية فا نهاية القـرن الععـرين ظهـرت 

معنـا الديمقراطيـة و تـم تعريفهـا باعتباراـا عـكال  ثال  أتجااات عامة فـا الجـدل الـمى دار حـول

مـن أعـكال الحكـم مـن حيـ  مصـادر السـلطة الالزمـة للحكـم و ارغـرا  التـا ت ديهـا الحكومـة و 

  0 .االجرا ات المتبعة لتكوين الحكومة 

و يعتبــر معــاركة العنصــر البعــرى فــا عمليــة التنميــة، و تحقيــق اإلبــدا  فيهــا امــا جــز  مــن     

الديمقراطيـة اروســع  و امـا راـن بواقــع الحريـات التـا يمارســها المـواطن  و الحقـوق التــا العمليـة 

و تحقيق العدالة، و الحصول علا نصيب  العادل  يتمتع بها ، و عــعورب بالكـرامة و تكــاف  الفرص

ـــة  ـــة فـــا العمليـــة 0مـــن ثمـــار التنمي لقـــد أدى اضـــعائ دور المـــواطن و تقلـــيص المعـــاركة الحقيقي
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و أن غيـال أو تقلـيص 0ائية الا االبتعاد عن الفئة التـا لهـا المصـلحة الحقيقيـة فـا التنميـة اإلنم

المعاركة الععبية  و الديمقراطية  قد أديا الا ضعئ اإلنجازات اإلنمائية ام أن التقدم االقتصـادى 

ة أوســع و االسـتناد الـا قاعـدة ديمقراطيـ ال يتوقـع تحقيقـ  و اسـتمرارب فـا غيبـة اإلصـالف السياسـا

  0،و تمتع فعال بالحريات السياسية 

و اــما التحــول الــديمقراطا لــم يعــد مجــرد اســتجابة لمطالــل فئــات و طبقــات جديــدة ترغــل فــا    

المعـاركة السياسـية، و صـنع القــرار فحسـل ،و لكنـ  أصـبح عــرطا ضـروريا للثـورة التكنولوجيــة ،و 

ـــادية حيــ  تعتمــد الثــورة التكنو  لوجيــة علــا العقــل البعــرى الــمى تعــد الحريــة ثــورة التكــتالت االقتصـ

عــرطا الزمـــا لضــمان عملـــ  بقــوة كاملـــة اـــما باإلضــافة الـــا أن المعــكالت المتجـــددة  و بخاصـــة 

الناجمة عن الثورة التـكنولوجية اا من التعقيـد و التعـعل بحيـ  تتجـاوز قـدرب أيـة أجهـزة حكوميـة 

ـــة  ـــة دول ـــة ري ـــا ال  .مركزي ـــة يفـــر  عل ـــا  ليعـــد المـــواطنين فتغيـــر الديمقراطي ـــيم الجـــامعا أعب تعل

للمعاركة المسئولة فا حركة المجتمع و ال يقتصر أثر متغير الديمقراطية علـا اـما ارمـر و انمـا 

فر  علا الجامعة أن تغير من سياسـتها فـا االقتصـار علـا تعلـيم الصـفوة الـا أن تفـتح أبوابهـا 

  0يرة قاد الفلتعليم الجمااير العريضة و ظهرت الجامعات مات ارعد

 و لقد ترتل علا ما سبق مسئوليات جديدة علا ارنظمة التربويـة و منهـا ديمقراطيـة التعلـيم     

Democratization of Education  التـا أدت الـا التوسـع فـا الخـدمات التعليميـة و تقـديمها

تحديـد و  لمجموعات متباينة من الطالل أكثر من أى وقت مضا  و من ثم لم تعد مهمة التربيـة

انتقا  ارفراد المين تقدم لها الفرص التعليميـة و انمـا أصـبحت مهمتهـا تهيئـة العـروط التـا تسـاعد 

و اـما يتطلـل مـن  0كـل فـرد علـا الوصـول الـا حـد يمكنـ  الوصـول اليـ  و تسـمح بـ  اسـتعدادات 

تماعيـة المتباينـة المعلمين اعداد أنفسهم و يهيئهـا لمواجهـة ملـ  باإللمـام بالخلفيـات الثقافيـة و االج
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و فــا ســـبيل  لتحديــد حاجــات الــتعلم لــدى الطلبــة و تكيــئ البيئــات التعليميــة لألوضــا  المتغيــرة 

- :تحقيق ديمقراطية التعلم حددت منظمة اليونسكو لمستقبلها ادفين اما 

 0جعل حق التعليم واقعا ملموسا لكل المواطنين : اوال

بنــا  و تجديــد أنظمتهــا التعليميــة كــا تــتمكن مــن  يتمثــل فــا مســاعدة الــدول ارعضــا  فــا: ثانيــا

 0مواجهة تحديات القرن الحادى و الععرين بما في  تحدى حق التعليم لكل مواطن 

و تحقيـق مثـل اـمب اراـدائ يتطلـل تهيئـة المعلــم للتعامـل مـع ارعـداد الكبيـرة مـن الطـالل متــا  

ــيم و يتطلــل ارمــر ملــ ، و مــن خــالل ارنظمــة غيــر التقليديــة و بخا صــة ارعــكال المتعــددة للتعل

المى يجل أن نتوسع فا أنماطـ  و أسـاليب  حتـا نـتمكن مـن اسـتيعال كـل الـراغبين فـا مواصـلة 

تعليمهم مع ارخم فا االعتبار التباين الكبير المى يجل أن يوجد فا نظام اعداد المواد التعليميـة 

مــع مفــاايم الــتعلم الــماتا و مبادئــ  لهــمب الصــيغ التعليميــة غيــر التقليديــة حيــ  يفضــل أن تتمعــا 

 0المختلفة 

كمــا يفــر  ملـــ  أيضــا علـــا كليــات التربيـــة أن تجمــع فـــا اعــداداا و تـــدريبها للمعلمــين بـــين    

التدريخ فا التعليم النظاما ،و بين العمل فا محو ارميـة بحيـ  ي اـل المعلـم للعمـل فـا كليهمـا 

ي  كمل  اسـتجابة لهـما التحـدى الكبيـر و المتمثـل و فا اما توفير للوقت و الجهد ،و النفقات  و ف

فا ارعداد الكبيرة من ارميين التا مازلت أعـداداا تتزايـد، و بخاصـة فـا الـدول الناميـة رغـم اننـا 

 0أصبحنا علا أعتال القرن الحادى و الععرين 

- :تحدى الزيادة السكانية : سابعاً 

أخــم اليــوم أبعــادا خطيــرة علــا أبــوال القــرن ان معــكلة الســكان معــكلة عالميــة كبــرى و أنهــا ت   

الحـادى و الععـرين و تنـمر بتــدابير علـا المسـتوى العـالما قــد ال تكـون انسـانية ، و تفـر  علــا 

الدول المختلفة اتخام اجرا ات صارمة أحيانا  حيـ  مـن المتوقـع وصـول عـددد سـكان العـالم سـنة 
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الســكانية فــا الــدول الناميــة و أن  مــن الزيــادة% 91مليــار نســمة و أن يتركــز 12.1الــا  4041

مليون نسمة فا  91مليون منهم حوالا  112فا الوطن العربا  4040يكون عددد السكان عام 

مصــر وحــداا و اما كانــت االنطالقــة الثقافيــة متمثلــة فــا الثــورة الصــناعية كعنصــر مــن عناصــر 

رة حــول مســتقبل الحيــاة فــا المجتمــع فــإن الزيــادة القادمــة تضــع عالمــات أســتفهام كبيــ التنميـــة فـــا

  0بدايات القرن القادم 

كما تعد الزيادة السكانية أحد أخطر التحديات التا تواج  مصر و تخطـو نحـو القـرن الحـادى     

و الععـرين و تـزداد حـدة المعـكلة اما أدركنـا أن المـوارد و خاصـة الزراعـة و الغـما   ال يتضــاعئ 

ن و مــن انــا توجــد فجــوة حقيقيــة بــين كــل مــن نمــو بــنفخ المعــدل الــمى يتضــاعئ بــ  عــدد الســكا

الســكان و نمــو المــوارد  و اــمب الزيــادة الســكانية و اــا تمثــل تحــديا خطيــرا  لهــاأثر ملمــوخ علــا 

التعليم و النظام التعليما  فها تعرقل تقدم   و تجعل اليوم الدراسا الكامل عـدة فتـرات قصـيرة ال 

خ ارعــداد الضــخمة مــن التالميــم كمــا جعلــت وبــا  تفــا باالحتياجــات التعليميــة  فضــال عــن تكــد

الدروخ الخصوصية ينتع  نتيجة ازدحام الفصل المدرسـا ، و نقـص االسـتيعال لـدى الطـالل، 

ــــمب لزيــــادة عــــددام علــــا  المعــــدالت المعقولــــة و أن مواجهــــة اــــمب  و قلــــة ااتمــــام المــــدرخ بتالمي

 التحديات يتطلل تطوير التعليم كخياراستراتيجا 

المعروئ أن كثافة السكان و نوعياتهم و مستوياتهم لهـا تأثيراتهـا علـا معـدالت النمـو و و من    

التطوير و التغير فا المجتمع  و فا بع  المجتمعات  تكون الزيـادة السـكانية أمـر مرغـول فيـ  

يـر لتوافر الموارد الكفيلة باستيعال امب الزيادة و فا بعضها اةخر تعتبر الزيادة معوقا للتنميـة  غ

ـــا الـــرغم مـــن اإلنخفـــا   ـــادة الســـكانية و عل أن الســـائد اـــو معانـــاة العـــالم أجمـــع مـــن معـــكلة الزي

الضئيل فا معدالت الخصوبة فـا العقـدين الماضـيين  اإل أن سـكان العـالم أسـتمروا فـا الزيـادة و 

ات يمثل الزيادة السكانية عبحا يواجـ  المجتمـع  حيـ  يلـتهم كـل عوائـد التنميـة و يهـدد كـل المنجـز 
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التـا يمكــن تحقيقهــا و يفســر لنـا ملــ  الضــغط غيــر المســبوق علـا أنظمــة التعلــيم و زيــادة الطلــل 

  0عليها 

و المالحـظ أن معـدل الزيـادة السـكانية العـالا يلـتهم كـل المجهـودات التـا تبـملها الدولـة مـن انعــا  

سـلبا علـا  مدارخ، و مساكن، و مستعفيات و تدنا مستوى الخدمات بأنواعهـا  كمـا أن لهـا أثـر

ــيم و النظــام التعليمــا  فهــا تعرقــل اليــوم و تجعلــ  علــا فتــرات فضــال علــا تكــدخ ارعــداد  التعل

ـــال  و قلــة ااتمــام المــدرخ بتالميــمب لزيــادة عــددام عــن  الضــخمة مــن التالميــم و نقــص االستيعـ

ضـافة الـا المعدالت المعقولة  مما يسبل زيادة نسبة ارمية و تسرل التالميم مـن التعلـيم اـما باإل

أن االنفجـــار الســـكانا يـــ دى الـــا أنتعـــار ظـــواار التطـــرئ و اإلراـــال خصوصـــا فـــا المنـــاطق 

  0الععوائية 

و ترجـع معــكلة الزيـادة الســكانية الـا ارتفــا  معـدل النمــو السـكانا و ســو  توزيـع الســكان و قــد    

جــ  مــن عــدم تــ دى معــكلة االنفجــار الســكانا الــا عقبــات خطيــرة تعــوق عمليــة التنميــة ممــا تنت

التـــوازن بـــين الكثافـــة الســـكانية و المـــوارد المتاحـــة و العجـــز عـــن تـــوفير الغـــما  الـــالزم لهـــما العـــدد 

المتزايــد مــن الســكان، و عــدم تــوفير الخــدمات الصــحية و التعليميــة  المناســب  فــا مختلــئ مراحــل 

ـــدد مــن العــبال مـــما ينــت ــيم، و عــدم القــدرة علــا تــوفير فــرص العمــل لهــما العـ ـــلة التعل أ عنــ  معكـ

البطالة، و غيراــا مـن  ثارالمعـكلة السـكانية ممـا ينـتأ عنـ  عـدم القـدرة علـا اسـتغالل اـمب الطاقـة  

 0و الموارد المتاحة من العبال و كيفية ارستفادة من المهارات و القدرات لديهم 

القـدرة علـا و لمواجهة امب التحديات المعاصـرة و التغيـرات السـريعة فـا مختلـئ المجـاالت و     

ـــة التربيـــة أن تقـــوم بإعـــداد معلـــم  ـــمل  يتطلـــل علـــا كلي متابعـــة التقـــدم العلمـــا و التكنولـــوجا و ب

 0المستقبل المى يجل أن يكون معلما باحثا و معلما مثقفا و معلما تقنا و معلما مبتكر 
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بل وفي ضو  مل  فعلـي التربيـة كإحـدى الوسـائل الهامـة والضـرورية فـي مواجهـة الحاضـر والمسـتق

وتحــدياتهما أن تصــيغ مــن الخطــط وارســاليل مــا يســاعد علــي مواجهــة تلــ  التحــديات مــن خــالل 

اعــداد ارطفـــال وتهيئـــتهم للتعامـــل مـــع تحـــديات المســتقبل فـــي القـــرن الحـــادي والععـــرين بـــالطموف 

و .  وارمــل واثقــين  بــأن العصــر القــادم اــو عصــرام وأنهــم قــادرون علــي مواجهــة تلــ  التحــديات

  يجل علا كلية التربية جامعة ارزاـر ان تعمـل علـا تطـوير ااـدافها و عـروط قبـول لتحقيق مل

و نظـم تقـويم الطـالل ، و ملـ    الطالل بها، و جوانل اعداد الطالل بها و نظام التربية العملية

إلعداد المعلم بما يتفق و أحتياجـات المجتمـع ، و مواجهـة تحـديات المسـتقبل ،و بمـا يتماعـا مـع 

 ت الحديثة لتنظيم كليات التربية ارتجااا
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تنميـة العخصـية اإلنسـانية  اعرفنا أن التربيـة اـي العمليـة االجتماعيـة التـي يـتم بمقتضـاا

ة الســائدة مــن جميــع جوانبهــا العقليــة والنفســية واالجتماعيــة والجســمية وملــ  وفقــا لمعــايير الجماعــ

ـــة ال  ـــا للغتهـــا ومعانيهـــا ورموزاـــا والتربي وقيمهـــا واتجاااتهـــا واردوار االجتماعيـــة المعـــكلة فيهـــا وفق

نمــا تبــدأ مـــع الطفــل منــم بدايــة حياتـــ  بــالميالد وتنتهــي بتعـــييع  تقتصــر علــي التعلــيم المدرســـي وا 

نمـا تبـدأ ببدايـة المجتمع ل  الي مثواب ارخير وعلي مل  فإن التربية ال تبدأ بالمدرسة وتن تهي بها وا 

الحيــاة فـــي أســـرة وتنتهـــي بنهايتهـــا فـــي المجتمــع ومـــا المدرســـة أو التعلـــيم المدرســـي بكافـــة مراحلـــ  

ابتدائية وثانوية وعالية وبجميع أنواع  عام نظري وفني عملي  وتكنولوجي اال حلقـة مـن الحلقـات  

عملية مسـتمرة تنعـأ مـع وجـود اإلنسـان التي يتم فيها جز  من التربية وعلي مل  أيضا فإن التربية 

فـــي الحيـــاة وتســـتمر معـــ  فـــي اـــمب الحيـــاة ويخضـــع لهـــا فـــي ارســـرة وفـــي المدرســـة وفـــي جميـــع 

 .التعكيالت ارخرى 

فعملية التربية كمـا تتصـئ باالسـتمرار والتكامـل المعـار اليهمـا تتصـئ أيضـا بأنهـا قسـمة 

ــيم المدرســي وغيــر المدرســي فهــي تــتم  فــي أمــاكن عديــدة منهــا المنــزل والمدرســة معــتركة بــين التعل

وجماعــة ارقــران فــي العــار  والملعــل وفــي دور العبــادة وتحــت تــأثير الصــحافة واإلماعــة والثقافــة 

الوطنيـة كمـا أنهـا تـتم فــي أزمـان مختلفـة وتحـت تـأثير قــوى متعـددة يكـون فـي بعضـها ارل معلمــا 

الــدين معلمــا والرابــع يكــون القــرين  وفــي بعضــها اةخــر يكــون المــدرخ معلمــا والثالــ  يكــون رجــل

 .واكما ...... معلما 

واـــي تـــتم حيثمـــا وجـــدت عناصـــراا مـــن معلـــم ومـــتعلم وموقـــئ تعليمـــي وتفاعـــل مـــع اـــما 

 .الموقئ واكتسال للحلول التي مورست في مواجهة المعكالت المختلفة في اما الموقئ 

االت التنعئة االجتماعية وك" أو " بم سسات التنعئة االجتماعية " امب الم سسات تعرئ 

وســائط " باعتبــار أنهــا موكلــة مــن قبــل المجتمــع بالقيــام بعمليــة التنعــئة ويطلــق عليهــا الــبع  " 
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باعتباراــا وســيطا بــين المجتمــع وارفــراد  وتعــد ارســرة والمدرســة وجماعــة "  التنعــئة االجتماعيــة 

 .نعئة االجتماعية الرفاق أو ارقران ووسائل اإلعالم من أام امب الم سسات في الت

  -: األسرة: أوالً 

تعتبــر ارســرة ارصــل الــمي نعــأ عنــ  جميــع الم سســات االجتماعيــة ارخــرى فهــي أســبق 

الم سســات ظهــورا بــل انهــا أســـبق مــن المجتمــع نفســ  وكانــت ارســـرة قــديما تقــوم بكــل الوظـــائئ 

ة أخــرى وبــدأت االجتماعيــة وتطــوير الحيــاة  فــي المجتمعــات وتعقــداا أنعــئت م سســات اجتماعيــ

 .تنتقل بع  وظائئ ارسرة الي امب الم سسات لتقوم بها 

ـــة فـــي الطبيعـــة  ـــائي تـــ دي اليـــ  االســـتعدادات والقـــدرات الكامن ارســـرة بطبيعتهـــا اتحـــاد تلق

البعرية التي تتج  بفطرتها الي التواجد والعي  مع اةخرين مـن بنـي اإلنسـان وال يطيـق الفـرد منـا 

وارسرة بأوضاعها ومراسيمها عبارة عن نظـام اجتمـاعي تربـوي . رة قصيرة أن يعي  منفردا اال لفت

ينبعــ  عــن ظــروئ الحيــاة والطبيعــة التلقائيــة للــنظم واروضــا  االجتماعيــة واــي ضــرورة حتميــة 

لبقــا  الجــنخ البعــري ودوام الوجــود االجتمــاعي وقــد أود  اهلل ســبحان  وتعــالي فــي اإلنســان اــمب 

ــي ألحــد همــقــق ملــ  بفضــل اجتمــا  كــائنين ال الضــرورة بصــفة فطريــة ويتح عــن ااخــر وهمــا  اغن

الــروم " أنفسـكم أزواجـا لتســكنوا اليهـا  ومــن آياتـه أن خلــق لكـم مــن: " الـرجالن والمــرآة قـال عــز وجـل 

واالتحاد الدائم المستقر بين امين الكائنين بصورة يقراا المجتمع او ارسرة  ويـرى الـبع  (  41

شــرط ضــروري الســتكمال األســرة ( أي األبنــاة) علــي ثمــرات لهــما االتحــاد  مــن العلمــا  أن الحصــول

مقوماتها الذاتية غيـر أن هـذا االعتبـار خـاط  إذ نالحـظ أن عـددا كبيـرا مـن األسـرة عقـيم وال تقلـل هـذا 

 .الظواهر من اعتبارها خاليا ومؤسسات اجتماعية  

مجال تربوي يتواجد في  الطفـل تحمل ارسرة مسئولية خطيرة تجاب المجتمع باعتباراا أول 

ويتفاعــل معــ  ففيهــا ينــال الفـــرد مقومــات نمــوب العقلــي والجســـمي والصــحي  ومنهــا ســتقي عاداتـــ  
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وتقاليدب وقيم  ويتعلم التعاون والتضحية والوفا  والصدق والعطئ علي اةخرين واحترامهم وتحمل 

عبا  حاجات  ارساسية كما تبدأ منها أول خطوات  الطفل لالتصال بالعالم المحيط ب  المسئولية وا 

وتكوين الخبرات التي تعين  علي التفاعل مع بيئت  المادية واالجتماعية ومن ثم فالطفل يمال الي 

 .المدرسة ومع  البيت بخبرات  وم ثرات  بوج  عام 

 وتعـــكل ارســــرة بوضــــعها الــــراان احـــدى المنظمــــات االجتماعيــــة التــــي يوكـــل اليهــــا القيــــام بالتربيــــة غيــــر

المقصودة للطفل منم لحظة ميالدب وملـ  يرجـع الـي وظـائئ عديـدة لألسـرة تحقـق للطفـل مـن خاللهـا اطـارا 

 .مرجعيا يستعين ب  في تفاعالت  االجتماعية وعالقات  العخصية داخل وخارج ارسرة 

  -: وظائف األسرة  *  
انــا  م سســات اجتماعيــة ولـم تعــد لألســرة وظيفــة محــددة اال التربيــة والتنعــئة االجتماعيــة بــل ان 

تعاركها في امب الوظيفة ولكن بالرغم من مل  يبقا لألسرة وظـائئ معينـة تقـوم بهـا لعـل مـن أاـم 

 : امب الوظائئ ما يلي 

الوظــائئ البيولوجيــة مثــل اإلنجــال وزيــادة الســكان فــي المجتمــع وبالتــالي الحفــاظ علــي  -1

عـبا  الحاجـات الجنسـية والتنميـة الجسـمي ة رفراداـا ، مسـاعدة المـرااقين النو  البعري وا 

ـــد  ـــيهم وتزوي ـــة التـــي تطـــرأ عل ـــدما يعـــعرون بـــالتغيرات البيولوجي علـــي تحقيـــق التكيـــئ عن

 .الجنسين بالخبرات السليمة عن الزواج وتكوين ارسرة 

رعاية ارطفال والمسنين من حي  الغما  والكسا  واإليوا  والرعاية الصحية واالجتماعية   -4
 والحماية 

التعليمية فالطفل قبل أن يبلغ سن االلتحاق بالمدرسـة فإنـ  يكتسـل عـن طريـق الوظائئ  -3

ارسرة عـددا غيـر قليـل مـن المهـارات اليدويـة واللغـة وطـرق التواصـل المختلفـة وارخـالق 

والفضـــائل ارساســـية وبعــــ  الممارســـات االجتماعيـــة وغيراــــا الكثيـــر وتمـــارخ ارســــرة 

فــل بالمدرســة فــي جميــع المراحــل التعليميــة مــن الوظيفــة التعليميــة حتــا بعــد التحــاق الط
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ـــيهم علـــي االنتظـــام فـــي  مـــدادام بكـــل مـــا يعن ـــي اســـتمكار اربنـــا  لدروســـهم وا  اعـــرائ عل

 .الدراسة  

وظيفة الترفي  خاصة بالنسبة للصغار فعلي الـرغم مـن أن انـا  منظمـات وأجهـزة أخـرى  -2

ي اــمب الوظيفـة مــن تنظــيم تقـوم بهــمب الوظيفـة اال أن ارســرة مــا زالـت تقــوم بــدور كبيـر فــ

الوقـت لهــمب ارنعــطة توجيــ  الطفــل الــي اختيـار النــو  المناســل مــن الترفيــ  وأيضــا تقــوم 

 .بترعيد استخدام  لهمب الوسائل الترفيهية التي تتزايد في اعداداا وأنواعها يوما بعد يوم 

ل ثقافـة عصـرب أنها أداة لنقل الثقافة واإلطار الثقافي الي الطفل فعن طريقهـا يعـرئ الطفـ -1

وبيئتــ  علــي الســوا  ويعــرئ ارنمــاط العامــة الســائدة فــي ثقافتــ  كــأنوا  االتصــال واللغــة 

وطرق تحقيق الرعاية الجسمانية ووسائل أساليل االنتقال وتبادل السلعة والخدمات ونو  

الملكيــة ومعنااــا ووظيفتهــا وارنمــاط ارســرية والجنســية مــن زواج وطــالق وقــوانين وقــيم 

 .ية اجتماع

صدار ارحكـام عليـ  : أنها تختار من البيئة والثقافة ما تراب اام  -6 وتقوم بتفسيرب وتقويم  وا 

مما ي ثر علي اتجااات الطفل لعدد كبير من السـنين ومعنـا ملـ  أن الطفـل ينظـر الـي 

الميرا  الثقافي من وجهة أسـرت  وطبقتـ  االجتماعيـة فيـتعلم منهـا الرمـوز واللغـة العـائعة 

يهـا المعـاعر العامـة ثـم أن اختيــارب وتقويمـ  لألعـيا  يتـأثر بنـو  اختيـار أســرت  ويعـار  ف

 .وتقويمها لها 

  -: خصائص األسرة -أ

ومن الخصائص التي تتسم بها ارسرة علي وج  العمـوم وتميـز بينهـا وبـين غيراـا مـن التنظيمـات 

 .االجتماعية ارخرى 
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حـظ مـن تلــ  الحقيقـة التـي تقــول أنـ  مـا مــن اـي أكثـر ارنــوا  االجتماعيـة عموميـة وملــ  يال -1

 .مجتمع في أي مرحلة من مراحل  اال وجدت في  ارسرة 

تعتبــر ارســرة اــي اإلطــار الــمي يحــدد تصــرفات أفراداــا فهــي تعــكل حيــاتهم وتضــفي علــيهم -4

خصائصــها وطبيعتهــا فــإما كانــت ارســرة تعــيع فيهــا تقــوى اهلل وطلــل مرضــات  والقيــام بــالفرو  

ن كانــت ارســرة  الدينيــة لــي الطريــق المســتقيم وا  أعــا  ملــ  بــين اربنــا  روف تــدين موجــ  لســلو  وا 

تعيع فيها الثقافة العلمية أو اردبية أو اما معا مات المسـتوى الرفيـع فالبـد وأن يـنعكخ اـما علـي 

ن كانـــت ارســــرة اــــي  الــــوعي االجتمــــاعي والتـــرا  القــــومي والعــــرئ (عربـــة )تصـــرفات أفراداــــا وا 

ت والتقاليــــد وقواعــــد الســــلو  وةدال العامــــة واــــي دعامــــة الــــدين والوصــــية علــــي طقوســــ  والعــــادا

 .ووصاياب وبعبارة وجيزة فهي تقوم بأام وظيفة اجتماعية واي التنعئة االجتماعية 

تقــوم علــي أكثــر الــدوافع عمقــا و قــوة فــي طبيعتهــا البعــرية بــل وفــي طبيعــة الكائنــات الحيــة  -3

ومــا يــرتبط بــ  مــن التــزاوج واإلنجــال وعاطفــة ارمومــة ورعايــة اربــوة  عمومـا واــي الــدافع الجنســي

 .وتدعمها عند اإلنسان مجموعة من العواطئ الثانوية الواضحة للغاية والمتعابكة بقوة 

وتتـأثر بهـا  ةتربويا تـ ثر فيمـا عـدااا مـن الـنظم االجتماعيـ/ وارسرة بوصفها نظاما اجتماعيا  -2

ع مـا منحلـة فاسـدة فـإن اـما الفسـاد يتـردد صـداب فـي الوضـع السياسـي فـإما كانـت ارسـرة فـي مجتمـ

نتاج  االقتصادي ومعاييرب ارخالقية وبالمثل اما كان الوضع االقتصادي أو السياسي فاسدا فإن  وا 

 .الفساد ي ثر في مستوى معيعة ارسرة وفي خلقها وفي تماسكها 

ن أي جماعـة أخـرى تعـودت أن تفعـل تضع ارسرة مسـئوليات مسـتمرة علـي أعضـائها أكثـر مـ -1

ملــ  وقــد يعمــل الرجــال ويحــاربون ويموتــون فــي أوقــات ارزمــة مــن أجــل بالداــم  ولكــنهم يكــدون 

 .ويضحون من أجل أسرام طوال حياتهم 
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تتـوافر فـي ارســرة دقـة التنظـيم االجتمــاعي التـي تكفلهــا التعـريعات القانونيـة ويــأتي فـي المقــام  -6

يجــري تحديــدب بصــورة أدق مــن غيــرب مــن العقــود حيــ  ال يملــ  الطرفــان  ارول عقــد الــزواج الــمي

 .حرية وضع  العروط أو تغييراا نتيجة ما قد يتفقان علي  

وتتميـــز األســـرة بعـــدة خصـــائص تتبلـــور أهميتهـــا فـــي عمليـــة التنشـــئة االجتماعيـــة ومـــن هـــذا 

 :الخصائص ما يلي 

فيهـا الطفـل واـي  أن ارسرة اي الوحدة االجتماعية ارولا التي ينعـأ  -1

 .المسئولة ارولا عن تنعئت  

أن ارسرة تعتبر النمومج ارمثل للجماعة ارولية التـي يتفاعـل الطفـل  -4

 .مع أعضائها وجها لوج  وبالتالي يتوحد مع أعضائها 

 :أهمية األسرة ودورها في التنشئة االجتماعية * 

فهـي تعمــل وحـداا علــي تهيئـتهم التهيئــة تقـوم ارســرة بـدور مهــم فـي التنعــئة االجتماعيـة للناعــئين 

االجتماعيــة خـــالل الســنوات المبكـــرة مــن أعمـــارام والتــي اـــي مــن أاـــم الســنوات فـــي نمــو الطفـــل 

وتكوين  سوا  في الجوانل الجسمية أو الجوانل النفسية واي الفترة التي يـتعلم فيهـا الكـالم والسـير 

د وارعـيا  ويكتسـل خبـرات وأخالقـا ومبـادت ويقـوم بتكـوين العالقـات االجتماعيـة ارولـا مـع ارفـرا

ومعــارئ ومعلومــات تعــكل فــي مجملهــا القواعــد وارســخ التــي تــ ثر فــي توافقــ  مــع اةخــرين وفــي 

 .تكيف  مع البيئتين الطبيعية واالجتماعية وبالتالي ت ثر فيدورب كعضو في مجتمع  طوال حيات  

حيط تربوي بالدرجة  ارولـا يـتم فيهـا اكسـاب  فارسرة تتعهد بالتعكيل  والتطبيع االجتماعي فهي م

اللغة والقيم ومعايير السلو  وضبط  ويكتسل بها أساليل التعامـل االجتماعيـة وبعـد سـت سـنوات 

عادة يوفد ب  المجتمع الي بعث  مدرسية ولكن في اطارب ووفقا لحدودب وضوابط  الثقافية ولكن  في 

 .سة نفخ الوقت يتقاسم عملية التربية مع المدر 
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  -: المدرسة  : ثانيا 

تعتبر المدرسة اي الم سسـة االجتماعيـة الرسـمية التـي تقـوم بوظيفـة التربيـة ونقـل الثقافـة 

المتطـورة وتــوفير الظـروئ المناســبة للنمـو جســميا وعقليـا واجتماعيــا وانفعاليـا وأنهــا الم سسـة التــي 

  فـي ارسـرة يكـون قـد قطـع عـوطا بنااا المجتمع من أجل تحقيق أاداف  وعندما يبدأ الطفـل تعليمـ

ال بــأخ بــ  فــي التنعــئة االجتماعيــة فــي ارســرة وبالتــالي يــدخل المدرســة واــو مــزود بــالكثير مــن 

المعايير االجتماعية والقيم واالتجااات وما تقوم ب  المدرسة او توسـيع الـدائرة االجتماعيـة للطفـل 

ر من المعايير االجتماعية بعـكل مـنظم حي  يلتقي بمجموعة من الرفاق وكمل  يتعلم الطفل الكثي

كما يتعاون أوار اجتماعية جديـة كـأن يـتعلم الحقـوق والواجبـات وضـبط االنفعـاالت  والتوفيـق بـين 

الحاجات الخاصة بـ  وحاجـات اةخـرين وكـمل  يـتعلم التعـاون واالنضـباط السـلوكي وفـي المدرسـة 

 .قافة وتنمو عخصيت  من كافة جوانبها يتأثر التلميم بالمنهأ الدراسي بمعناب الواسع علما وث

 :المدرسة في عملية التنشئة االجتماعية ( مسئوليات )واجبات * 

 .تقيم الرعاية النفسية للطفل ومساعدت  في حل معاكل  -1

 .تعليم  كيئ يحقق أاداف  بطريقة مالئمة تتفق مع المعايير االجتماعية -4

 .لية التربية والتعليم مراعاة قدرات الطفل في كل ما يتعلق بعم-3

 .االاتمام بالتوجي  واإلرعاد التربوي والمهني للطالل -2

االاتمــام الخــاص بعمليــة التنعــئة االجتماعيــة مــن خــالل التعــاون مــع الم سســات االجتماعيــة -1

 . ارخرى خاصة ارسرة 

 :مراعاة كل ما من عأن  ضمان نمو الطفل نموا نفسيا واجتماعيا سليما -6

 :ت االجتماعية في المدرسة دورا وأثرا كبيرا في عملية التنشئة وللعالقا
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ـــي أســـاخ مـــن الديمقراطيـــة والتوجيـــ  -1 ان العالقـــات بـــين المعلمـــين والتالميـــم يجـــل أن تقـــوم عل

 .واإلرعاد السليمين 

 .ان العالقات بين التالميم أنفسهم يجل أن تقوم علي أساخ من التعاون والفهم المتبادل -4

بـين المدرسـة يجـل أن تكـون دائمـة  االتصـال وتلعـل مجـالخ اةبـا  والمعلمــين دورا  العالقـات-3

 .ااما في احدا  عملية تكامل بين البيت والمدرسة في عملية التنعئة االجتماعية 

وتمارس المدرسة العديد من األساليب النفسية واالجتماعية في عمليـة التنشـئة االجتماعيـة 

 :وهي 

 .ي المجتمع وبعكل مباعر وصريح في منااأ الدراسة  دعم القيم السائدة ف -1

توجي  النعاط المدرسي بحي  ي دي الي تعليم ارساليل السـلوكية االجتماعيـة المرغـول  -4

 .فيها وتعلم  المعايير االجتماعية واردوار االجتماعية 

الثـــوال والعقــــال وتمارســــهم الســـلطة  المدرســــية فــــي تعلـــم القــــيم واالتجااــــات والمعــــايير  -3

 .واردوار االجتماعية 

 .العمل علي فطام الطفل انفعاليا عن ارسرة  -2

 .تقديم نمامج للسلو  االجتماعي السوي  -1

 .قيام المدرخ بدور اجتماعي دائم التأثير في التلميم  -6

 .المدرخ يمثل سلطة يقدم القيمة العامة  -2

خالص وموضوعية المدرس كمنفذ للسياسة التربوية في المجتمع يقدم ما يحددا المجتمع ب-8  أمانة واي

 :أهمية التفاعل بين البيت والمدرسة * 
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ان التفاعــل بــين البيــت والمدرســة ضــرورة ملحــة تطلبهــا مصــلحة ارطفــال باعتبــار أن البيــت 

والمدرسة اما المسئوالن عن تربية وتنعئة ارطفـال وأن دور كـل مـنهم يكمـل اةخـر ومـن العوامـل 

 :يلي التي تتحكم في أامية التفاعل ما 

اعــداد التالميــم فــي الصــفوئ قــد يقلــل مــن فرصــة أو التلميــم فــي الحصــة الدراســية ممــا  -1

 .يستدعي تقوية اما التفاعل بينهما 

ـــاج الـــي  -4 ـــ  يحت تثبيـــت المهـــارات التعليميـــة التـــي يتعلمهـــا ارطفـــال فـــي المدرســـة فـــإن مل

 .المتابعة بين البيت والمدرسة 

ل البد من اسـتمرارية اإلعـرائ علـي ارطفـال لمنع حدو  التغيل أو التسرل عند ارطفا -3

 .من قبل البيت والمدرسة 

المعــكالت ارســرية تــ ثر بعــكل كبيــر علــي تحصــيل التالميــم الدراســي ممــا يــ دي الــي  -2

 ضرورة التعاون بين البيت والمدرسة

 :يقوم التعاون بين البيت والمدرسة علي األسس التربوية التالية * 

 .ادائ التربوية التعاون من أجل تحقيق ار -1

 .التعاون من أجل تحقيق النمو المتكامل  -4

التعـاون مـن أجـل القضــا  علـي الصـرا  بســبل تعـار  بـين وجهــات النظـر فـي ارمــور  -3

 .التعليمية بين البيت والمدرسة 

التعـاون مـن أجـل التقليـل مــن الفاقـد التعليمـي ويقصـد بالفاقــد التعليمـي عـدم تحقيـق عائــد  -2

 .د واإلنفاق الخاص ببرنامأ تربوي معين في فترة زمنية معينة تربوي يتكافئ مع  الجه

 .التعاون من أجل التكيئ مع التغيير الثقافي  -1

 :جماعة الرفاق : ثالثاً 
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علي الرغم من أامية ارسرة كحاضن يستقبل الطفل منم مولدب ويعني ب  كل العناية فإنـ  فـي 

ي من حول  ويزداد ااتمام  تباعا بالحيـاة مرحلة متقدم  من حيات  ينطلق ليستكعئ العالم الخارج

التــي االجتماعيـة خــارج مجــال ارســرة حيــ  يلتقــي بجماعــات اللعــل التــي تعتبــر أولـا الجماعــات 

بصـفة خاصـة  يرتبط بها الطفل في حياته المبكـرة مشـاركا زمـالةا فـي الخبـرة العامـة للعـب مـع االلتـزام

 فرضها نعاط امب الجماعة علي الفرد بمجموعة القواعد العامة والخضو  للقيود التي ي

وتطلــق علــي اــمب الجماعــة اطالقــات متعــددة منهــا جماعــة ارقــران وجماعــة للعــل وجماعـــة 

غيـر أن اـمب اإلطالقـات المتعـددة تكـاد ....... الرفاق وجماعة ارقرال وجماعة ارصـدقا  والعـلة 

 .اطار أسرت   تعير الي عي  واحد او تل  الجماعة التي يلجأ اليها الفرد خارج

وتشكل هذا الجماعة أحد األوساط االجتماعية التربوية الرئيسية التي تؤثر فـي الفـرد علـي مختلـف 

المسـتويات الشخصــية واالجتماعيــة والعقليــة واألكاديميــة وتمثـل دراســتها محــور  الهتمــام عــالم الــنفس 

جماعة الرفـاق كوسـيط مـن مل بها والمربي وعالم االجتمام حيث تلتقي أهدافهم حول فهم الكيفية التي تع

فـي شخصـية الناشــية مـن جهـة وكناقــل وسـائط التربيـة والتنشـئة االجتماعيــة أو كعامـل مـن عوامــل التـأثير 

 .لثقافة المجتمع وعامل من عوامل التغيير فيها من جهة أخرى 

واــي تلعــل دورا اامــا فــي تربيــة الــن   وفــي اكســاب  كثيــر مــن ارنمــاط الســلوكية والمعــارئ 

واالتجااات ولمهارات والقيم والتقاليد والعادات وعادة ما يكون تأثير امب الجماعة غير مقصـود أو 

 .غير مباعر للفرد 

يــزداد نمــو جماعــة الرفــاق فــي التــأثير علــي أعضــائها مــع تعقــد الحيــاة وانعــغال ارســرة بــأمور 

هــا واتجاااتهــا أخــرى تضــعئ مــن دوراــا التربــوي واــي تنمــي عضــواا وتــدبرب علــي مطالبهــا وقيم

الخاصة فعن طريقها يتعرئ علي معاني رمور كثيرة ال يستطيع أن يعرفها عن طريق ارسرة امـا 

ما رنها تضن علي  بها   .رنها ال تعرفها وا 
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تقوم جماعة الرفاق أو ارقران أو الصحبة أو العـلة بـدور اـام فـي عمليـة التنعـئة االجتماعيـة 

ت ثر في معاييرب االجتماعيـة وتمكنـ  مـن القيـام بـأدوار اجتماعيـة وفي النمو االجتماعي للفرد فهي 

متعــددة ال تتيســر لهــا خارجهــا وانــا  رفــاق وأقــران يعــتركون معــا فــي مرحلــة نمــو واحــدة بمطالبهــا 

وحاجاتهـا ومظااراـا وقـد يـ دي ملـ  الـي المســاواة بيـنهم ويتوقـئ مـدى تـأثر الفـرد بجماعـة الرفــاق 

قبلــ  لمعاييراــا وقيمهــا واتجاااتهــا وعلــي تماســ  أفــراد اــمب الجماعــة علــي درجــة والئــ  لهــا ومــدى ت

 .ونو  التفاعل القائم بين أفراداا 

 :وأما أبرز جماعة الرفاق ذات األثر في عملية التنشئة االجتماعية 

 تقارل اردوار  -1

 وضوف المعايير االجتماعية  -4

 وجود اتجااات معتركة وقيم عامة  -3

 :ومن أشكال جماعة الرفاق 

 جماعة اللعل واي تتكون تلقائيا يحد  اللعل واللهو غير المقيد بقواعد أوحدود للعل  -1

 .وتعار   فيها الجماعة مع المحافظة علي قواعد اللعبة وأصولها :جماعة اللعبة  -4

واــي جماعــة قويــة التماســ  وقويــة العــرى تجمــع بــين أفــراد محليــين فــي المكانــة : العــلة  -3

 .والوضع االجتماعي 

واــي جماعــة أكثــر تعقيـدا يســود بــين عناصــراا الصـرا  علــي الســلطة أو مــع  :العصـبة  -2

 .جماعات أخرى ولها رموزاا الخاصة المعتركة 

وتنعــأ فــي وســط رســمي يعــرئ عليــ  الراعــدون ويتــيح فرصــة النعــاط : جماعــة النــادي  -1

 .الجسمي والنمو العقلي والتفريغ االنفعالي والتعلم االجتماعي 

 :عملية التنشئة االجتماعية  آثار جماعة الرفاق في
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المســاعدة فــي النمــو الجســـمي عــن طريــق ممارســة النعـــاط الرياضــي والنمــو العقلــي عـــن -1

 .الهوايات والنمو االجتماعي عن طريق ممارسة الهوايات  ةطريق ممارس

 .تكوين معايير اجتماعية وتنمية الحساسية والنقد نحو بع  المعايير  -4

 .ية جديدة مثل القيادة القيام بأدوار اجتماع -3

 .المساعدة علي تحقيق أام مطالل النمو االجتماعي واو االستقالل واالعتماد علي النفخ  -2

 .تنمية اتجااات نفسية نحو كثير من موضوعات البيئة االجتماعية  -1

 .اتاحة فرصة التجربة والتدريل علي الجديد والمستحد  من معايير السلو   -6

 .قليد سلو  الكبار اتاحة فرصة ت -2

 .اتاحة فرصة تحمل المسئولية االجتماعية  -9

وتمارس جماعة الرفـاق األقـران أسـاليب نفسـية واجتماعيـة فـي عمليـة التنشـئة االجتماعيـة 

 :وهي تتمثل بما يلي 

 .الثوال االجتماعي والتقبل  -1

 .العقال والزجر والرف  االجتماعي في حالة مخالفة العضو لمعايير الجماعة  -4

 .تقديم نمامج سلوكية يتوحد معها بع  ارعضا   -3

 .المعاركة في النعاط االجتماعي وخاصة اللعل  -2

 :مهام ووظائف جماعة الرفاق ودورها التربوي * 

 :يمكن اجمال الوظائئ والمهام التربوية التي ت ديها جماعة الرفاق فيما يلي 

تماعيـة كالحاجـة الـي التقــدير تحقـق جماعـة الرفـاق للفـرد اعـباعا للحاجــات النفسـية واالج -1

والحاجة الي االطمئنان وارمن النفسي وغيراا وملـ  فـي عالقتـ  مـع أفـراد اـمب الجماعـة 

مما يقضي علي مخاوفـ  وتوتراتـ  المرضـية ويقـوي ارتباطـ  بأعضـا  جماعتـ  وحبـ  لهـم 
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خر فـإن وتعلق  بهم وانتمائ  للجماعة ووالئ  لها واإلخالص والتفاني في سبيلها وبتعبير أ

جماعـة الرفـاق تمثـل مصــدرا للـدعم االجتمـاعي والنفسـي للفــرد فالتعـار  فـي االاتمامــات 

والمعكالت بحد مات  تمثل عنصر جمل لألطرائ المختلفـة فـي الجماعـة باإلضـافة الـي 

 .أن التقبل المستمر للعضو فيها ي كد ل  قيمت  كعخص وجدران  كعري  اجتماعي 

الفرد علي تحمـل المسـئولية االجتماعيـة وتغـرخ فـي قيمـة  تسهم جماعة الرفاق في تنمية -4

االعتــرائ بحقــوق اةخــرين ومراعاتهــا واــمب خطــوة اامــة مــن خطــوات التربيــة والتنعــئة 

االجتماعيـة ام أنــ  لكـي يعتــرئ الطفـل بحقــوق اةخــرين البـد مــن أن يمـارخ ملــ  عمليــا 

رين مـن رفاقــ  يكتســل مـن خــالل أنعـطت  وتفاعلــ  مــع رفاقـ  فــإن الطفـل بارتباطــ  بــاةخ

حي  يخضـع الطفـل مـع .... الوعي بالقيود والضوابط التي تفرضها الجماعة علي الفرد 

رفاق  لقواعـد اللعبـة ويعتبـر الخضـو  لهـمب القواعـد أول الـدروخ التـي يتعلمهـا الطفـل مـن 

 .اةخرين  عحيات  م

ل  أداة فعالـة تعمل جماعة الرفاق علي ضـبط سـلو  الفـرد فـي المواقـئ المختلفـة اـي بـم -3

ينتمون اليها رن  حتـا يعـعر كـل فـرد فيهـا بالتقبـل ينبغـي  نلضبط سلو  ارعضا  المي

أن يخضع للمعايير التي تحكم جماعت  كما يجل أن يخضع لقواعد ألعابهـا فـال يخالفهـا 

ن جماعة الرفق تمارخ درجة مـن الضـبط أكبـر ممـا تمارسـ  غيراـا مـن الجماعـات أو  وا 

 . الكبار الراعدين

 وتحقق جماعة الرفاق مهامها ووظائفها عن طريق مجموعة من الوسائل واألساليب ومنها 

 المعاركة االجتماعية        -4القدوة                -1

 .الثوال والتقبل االجتماعي أو الرف  االجتماعي  -2أنعطة اللعل        -3
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في تحقيق النمـو االجتمـاعي للفـرد  واكما يتبين أن جماعة الرفاق وسيط اجتماعي اام وم ثر 

عدادب للحياة في مجتمع  وصالف اما الوسيط ينعكخ في تكـوين الفـرد  واكتمال نضأ عخصيت  وا 

وسـلوك  بالهدايــة واالســتقامة وفســادب يقـودب الــي الغوايــة والضــالل واالنحـرائ ومــن ثــم كــان حــرص 

ا  الفــرد رصــدقائ  وجلســائ  اإلســالم وتأكيــدب علــي أاميــة اــما الوســيط والحــ  علــي ضــرورة انتقــ

 .واختيارام بعناية 

ودعا المربين واةبا  الي العناية بتوجي  أبنائهم الي اختيار رفاقهم من ارخيار الصالحين دينا 

وخلقــا وســلوكا حتــا يقتــدوا بهــم ويكتســبوا مــنهم الصــفات الحميــدة وارخــالق الفاضــلة وأن يجنبــوام 

 .كوا  طريقهم المعوج مخالطة ارعرار حتا ال يقلدوام ويسل

مثــل : قــال ( ص)وقــد جــا  ي صــحيح البخــاري عــن أبــي موســا رضــي اهلل عنــ  عــن النبــي 

مـا أن  الجليخ الصالح والجليخ السو  كحامل المس  ونافو الكير فحامـل المسـ  امـا أن يهـدي  وا 

مـا أن تجـد م مـا أن تجـد منـ  ريحــا طيبـة ونـافو الكيـر امـا أن يحــرق ثيابـ  وا  نـ  ريحــا تبتـا  منـ  وا 

 ".خبيثة 

" وفي مسند اإلمـام أحمـد عـن أبـي اريـرة رضـي اهلل عنـ  قـال رسـول اهلل صـلي اهلل عيـ  وسـلم 

 ". أي يخالل ..المر  علي دين خليل  فلينظر أحدكم من يخالط 

 

 :وسائل اإلعالم : رابعا 

علميـة  ان وسائل اإلعالم في العصر الحدي  تعتبر من أام الوسائل التربوية حي  تقدم مواد

وثقافيــة متنوعـــة مــن خـــالل المســـرف والســينما واإلماعـــة المرئيـــة والمســموعة والصـــحئ والمجـــالت 

المختلفة ولعلها تعتبر مـن الوسـائل التربويـة العـيقة فهـي تجـمل النـاخ مـن مختلـئ ارعمـار ومـن 

 ا الجنسين واي أداة اامة من أدوات التربية المستديمة ومن أدوات النهو  بالمجتمعات ثقافي
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فــي غيراــا مــن وســائط الثقافــة ارخــرى حيــ  أنهــا ســريعة  ركمــا أنهــا تمتــاز بميــزات ال تتــواف

االستجابة لنعر المستحدثات في مجال العلم والمعرفة والتطبيق سريعة اإلماعة لها وقد مكنهـا مـن 

 .مل  اعتماداا أساسا علي العلم الحدي  وتطبيقات  في مجالها 

علــي تنظــيم التفاعـل بــين النـاخ ويقــوم اإلعـالم علــي االتصــال  اإلعـالم اــو وسـيلة تفــاام قـوم

بواسطة اللغة اللفظية ويمكر بأن اإلعالم ككل قد بدأ وتكون مع الصحافة في القرون السـابقة فـإن 

وسائل اعالمية جديدة في القرن وسـائل اإلعـالم المختلفـة بمـا تنعـرب مـن معلومـات وحقـائق  رظهو 

 لما بموضوعات معينة من السلو  مع اتاحة فرصة الترفي  والترويح ووقائع وأفكار لتحيط الناخ ع

واــي بــمل  قــد مكنــت كــل النــاخ مــن التعــرئ علــي أعــيا  وأمــاكن كثيــرة قــد يصــعل الوصــول 

 .اليها مباعرة مما يثير حماسهم ونعاطهم وااتمامهم ببعضهم وتتبع نهضاتهم 

ــــ  وتوج ــــوي علــــي الــــرأي العــــام وتكوين يهــــ  فــــي القضــــايا المصــــيرية واــــي بــــمل  مات تــــأثير ق

 .والمعاصرة والقضايا االجتماعية والقومية الهامة 

واـي تختلــئ عــن وســائط الثقافــة ارخــرى فــي انهـا تنقــل الــي النــاخ خبــرات ليســت فــي مجــال 

كما أنها تنقل مـوادا ثقافيـة متنوعـة جـدا ممـا يكـون لـ  أثـرب .تفاعالتهم البيئية واالجتماعية المباعرة 

جيال ولـمل  فهـي فـي حاجـة الـي أن تتكامـل مـع وسـائط التربيـة ارخـرى فـي أاـدائ علي تربية ار

مختلفـة عمـا ت كـدب ارسـرة أو المدرسـة مـثال ولـمل   نعامة معتركة حتا ال ت كد اتجااات قد تكـو 

 .فمن الضروري معاركة المجتمع في تخطيط برامجها 

ها أصــبحت فــي كثيــر مــن دول وممــا يزيــد مــن أاميــة اــمب الوســائل أن التربيــة المدرســية نفســ

 .العالم تعتمد عليها في تنفيم كثير من برامجها وأادافها 

 :خصائص وسائل اإلعالم * 

 .وسائل اإلعالم غالبا فهي مات اتجاب واحد  -1
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 ( .اختيار البرامأ)فهي تضمن قسطا كبير من االختيار  -4

 .تسعا الجتمال أكبر عدد ممكن من الجمهور  -3

 ية تستجيل الي البيئة التي تعمل فيها أادائ وسائل اإلعالم اإلعالم م سسة االجتماع -2

تســعا وســائل اإلعــالم بمختلــئ أعــكالها ومســمياتها الــي تحقيــق العديــد مــن اراــدائ واــي علــي 

 :النمو التالي 

 . تربية الناخ وتعليمهم وتوجيههم الي اتبا  ارصول والعادات وارعرائ االجتماعية -1

 .جااات العامة والمحافظة عليها تثبيت القيم والمبادت واالت -4

 .جمع ارخبار وتفسيراا والتعليق عليها  -3

 .خدمة الناخ عن طريق الدعية واإلعالن  -2

 .التفاعل االجتماعي بين ارفراد والجماعات  ةتتيح فرص -1

قناعهم وتسليتهم  -6  .ترفي  الناخ وا 

 .اإلرعاد والتوجي  وبيان المواقئ واالتجااات  -2

 .التثقيئ  -9

 .ات االجتماعية بين الناخ تنمية العالق -9

التربية والتعليم بطريق اادفة وموجه  من خالل التلفزيون التربـوي واإلماعـة أو الصـحئ  -10

 .أو المجلة المدرسية 

 :وظائف وسائل اإلعالم وأبعادها التربوية * 

ـــي مواجهـــة  ـــاة ويســـاعدب عل اإلعـــالم بوســـائل  يمـــد الفـــرد بفـــرص تعلـــم مســـتمرة مـــدى الحي

المتزايــدة والمتغيــرة والتــي لــم تعــد الم سســات التربويــة النظاميــة قــادرة وحــداا علــي متطلبــات النمــو 

 .الحالي من انفجار معرفي  رتوفيراا في ظل ما يعهدب العص
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ومـن المالحـظ أن الوظـائئ التـي ت ديهـا وســائل اإلعـالم للمجتمـع تتنـو  تبعـا الحتياجــات 

تصـل اتصـاال وثيقـا بالتنعـئة االجتماعيـة كل مجتمع من المجتمعات ومن ثم فإن وسائل اإلعالم ت

ثــرا  حصـيلت  مــن المعرفـة فيسـمع ويــرى أعـيا  لــم  حيـ  تـ دي دورا مهمــا فـي توســيع  فـاق الفـرد وا 

يتعرفهـا مـن قبـل كمـا تسـاعد علـي رفـع مســتوى تطلعـات ارفـراد الـي حيـاة أفضـل ممـا يـ ثر بعــكل 

 .ايجابي في تطور الحياة وتقدمها نحو ارفضل 

مهمة وسائل اإلعالم عنـد حـد اخبـار الجمهـور أو اعالمـ  بمـا يـدور حولـ  مـن وال تتوقئ 

أحدا  بل عليها أيضا أن تساعدب علي فهم المادة التي تقدمها الي  فتتولا عرحها وتوضـيح غيـر 

المعـروئ منهـا ملــ  أن التطـور السـريع فــي مجـاالت المعرفــة أدى الـي زيـادة ارعبــا  الملقـاة علــي 

ـــمي يمكنـــ  مـــن فهـــم الجوانـــل فلـــم  يالفـــرد العـــاد ـــ  الوقـــت أو الجهـــد أو المـــال أو العلـــم ال يعـــد يمل

بعــــد أن صـــار معـــدل تضـــاعئ المعرفــــة  نالمختلفـــة لعـــتا المعـــارئ خاصــــة فـــي العصـــر الـــراا

 .اإلنسانية يتم كل بضع  سنوات بدال من خمسين عاما كما كان في الحرل العالمية الثانية 

م فــي مجــال التوجيـ  المعتمــد علـي الــدالئل والحقـائق فــي لغــة ويبـرز الــدور الحيـوي لوســائل اإلعـال

سهلة مبسطة مما يساعد علي اكسال الجمااير في التعامـل الـمكي مـع وسـائل اإلعـالم بحيـ  ال 

نما يتفاعلون مع  بعقلية واعية ناقدة   .يتقبلون كل ما تقدم  وسائل اإلعالم وا 

سـائل اإلعــالم خاصـة مــع النمــو وقـد أصــبحت وظيفـة التثقيــئ احـدى الوظــائئ المهمــة لو 

السـريع للمعلومــات الــمي جعــل الــبع  يعــير الـي أن عمليــة الحــ  علــا المعلومــات قــد أصــبحت 

الوظيفة ارساسية في مجـال االتصـال وبـرز مفهـوم تفجـر المعلومـات باعتبـارب عنصـرا أساسـيا فـي 

قــد أصــبحت المعــدل  التنــافخ بــين الــدول ويكفــي القــول بــأن المعلومــات اةن لــدى الــدول المتقدمــة

 .الطبيعية  تالتنافسي لما تملك  الدول النامية من موارد الطاقة والثروا
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وفـي اطــار دور وســائل اإلعـالم فــي مجــال التنعـئة االجتماعيــة تقــوم بالعمـل علــي تكامــل 

المجتمع من خالل ترسيو القيم والمبادت وتثبيت االتجااات والمحافظة عليها والمساعدة علي نقل 

تكـوين قاعـدة معـتركة بــين   قالثقـافي مـن جيـل الـي جيـل وملـ  بتوحيـد المجتمـع عـن طريـ التـرا 

 .أبنا  المجتمع من القيم والخبرات االجتماعية 

كما يجل علي وسـائل اإلعـالم أن تتـيح الفرصـة  ل سـهام فـي عمليـة اتخـام القـرارات وأن 

 .خام قرار التغيير يعمل علي أن يقوم نو  من الحواجز يعمل جميع من يجل عليهم ات

امب اردوار ال يمكن الفصل بينهـا فصـال مطلقـا حيـ  يتـداخل كـل اـدئ مـع  نويالحظ أ

 .غيرب من ارادائ 

ويمكن اجمال اربعاد التربوية التي تقوم وسـائل اإلعـالم بتغطيتهـا والوظـائئ التـي ت ديهـا 

 :في النقاط التالية 

 التثقيئ  -3           التعليم      -4اإلعالم                  -1

 التنعئة االجتماعية     -6التعارئ االجتماعي        -1التوجي                -2

 الدعاية واإلعالن  -9الترفي        -2  

  -:دور األندية التربوي : خامسا 

ة فــي بعــ  ارمــور وممــاثال لمــا تلعبــ  الطبقــ قتلعــل ارنديــة دورا ممــاثال لمــا تلعبــ  جماعــة الرفــا

وارسرة والثقافة الوطنية فـي بعـ  ارمـور ارخـرى فقـد تقـوم بتغميـة الطفـل بكـل مـا تغميـ  بـ  اـمب 

الجماعـــات تأكيـــدا وتـــدعيما أو دحضـــا وتحريـــرا علـــي أن ارنديـــة بهـــا نعـــاطات غنيـــة بالمجـــاالت 

 التربويــة فالملعــل يعــرئ الطفــل كثيــرا مــن قــوانين اللعــل وتنظيمــات الفــرق الرياضــية واالجتماعيــة

فريـق ومعنـا القيـادة والتبعيـة ومعنـا كثيـر مـن  لوالمسرحية كما يتعلم منهـا معنـا العمـل مـن خـال

ـــ  واســـتعدادات  ففـــي الملعـــل  القـــيم التـــي تـــربط الفـــرق المختلفـــة وفيهـــا يكعـــئ العضـــو عـــن امكانات
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يستطيع الطفل أن يكتعئ نفس  كما يسـتطيع الكبـار وارخصـائيون والنفسـييون واالجتمـاعيون أن 

 .تعفوب كمل  يك

ارندية أماكن لعغل أوقات الفرا  بما يعود علي الفرد بالنفع حيـ  يجـد الـن   فيهـا فرصـة لتنميـة 

مواابــ  وســط منــاأ أســري يجــد فيــ  حريــة التحــر  والتوجيــ  المطلــول لــ  نحــو ممارســة الهوايــات 

 .وارنعطة 

الثقـافي ، والنعـاط الرياضـي ، النعـاط : ان أام ما يميز ارندية او تعدد نواحي النعاط فيها مثل 

الــو حتــا يمكــن للفــرد أن يمــارخ النعــاط الــمي يميــل اليــ  ويرغــل فيــ  ....والنعــاط االجتمــاعي 

ما كانت ارندية تركز علـي  ويتمعا مع قدرات  وامكانات  واتجااات  الثقافية واالجتماعية والنفسية وا 

ســة لعبــة معينــة تــ دي الــي االســتقرار الناحيــة الرياضــية فــإن انطــالق الطاقــة الجســمية خــالل ممار 

النفســي والعــاطفي كمــا أن التعــاون بــين ارعضــا  يخلــق عالقــات انســانية ســوية تــ دي الــي تقويــة 

 .بع  القيم الخلقية واالجتماعية كحل الجماعة والوال  لها 

  -:الخصائص التربوية العامة لوسائط التربية غير المدرسية * 

ط فــي عــكل وفــي محتــوى مــا تقدمــ  ربنــا  المجتمــع مــن مــع تنــو  واخــتالئ اــمب الوســائ

خبرات اال أنها تعتبـر أداة اامـة جـدا مـن أدوات الضـبط االجتمـاعي والتماسـ  القـومي فهـي تسـهم 

ـــي بقائهـــا واســـتمراراا  فـــي تعـــكيل معـــايير الجماعـــة واتجاااتهـــا وقيمهـــا ومهاراتهـــا ممـــا يســـاعد عل

 :وتطوراا وتقدمها 

 .الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطنين  فهي مصدر لمعرفة كثير من (1

وهي مصدر لممارسة أدوار اجتماعية كثيـرة كعضـوية األسـرة أو الجماعـة الدينيـة أو  (2

 .األندية 

 .وهي وسيلة لنقل الثقافة والمحافظة عليها ونشرها وتطويرها  (3
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 وهي مصدر لبث القيم الجديدة والتبشير بالفكر الجديد والمستحدثات المختلفة  (4
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اعـــداد المعلــم بكليـــات التربيـــة بجامعـــات دول مجلــخ التعـــاون الخليجـــا الواقـــع و تصـــور   0علــا أحمـــد مـــدكور –24

 –العلمــا الســنوى الســـابع  المــ تمر( تطــوير نظــم اعـــداد المعلــم العربــا و تدريبــ  مــع مطلـــع االلفيــة مــوتمر )مقتــرف 

 مجلد أول  1999مايو سنة                           0 42 0 46 0جامعة حلوان  –كلية التربية 

، دار  القـــاارة 0العولمـــة و تحـــديات العصـــر و أنعكاســـها علـــا المجتمـــع المصـــرى  0بســـينة حســـنين عمـــارة  – 23

 43 - 44ص  4000سنة  1االمين للنعر ط 

    0المملكـــة العربيـــة الســـعودية  0مجلـــة المعرفــة ( يتطـــور التعلـــيم تتــوطن التقنيـــة) عبــد اهلل بـــن أحمـــد الرعــيد – 22

 90ص  1999يوني  سنة  31
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 13ص  1999يوني  سنة  139مجلة االسالم وطن    0مصطفا محمود  – 21

ايمنــة منفــردة فــا المجــاالت االقتصــادية و السياســية و العســكرية -العولمــة  0افظ و اخــرونمجــدى عبــد الحــ – 26

  1999دار الجهاد للطباعة و النعر و التوزيع  0القاارة  0تقديم محمد نوار  0

محمـد الهـادى عفيفــا -4 4000دار الكلمــة سـنة  0المنصـورة  0العولمـة و عــالم بـال اويـة  0محمـود المنيـر  – 22

  1992سنة  0االنجلو المصرية  0القاارة  0صول التربية االصول الثقافية للتربية فا ا 0

مجموعـــة  0القـــاارة  0العولمـــة مقـــدة فـــا فكـــر و اقتصـــاد و ادارة عصـــر الالدولـــة  0محمـــد احمـــد الحضـــيرى  – 29

 دار  4000سنة  1النيل العربية ط 

 القاارة  0اتها علا المجتمع المصرى العولمة و تحديات العصر و انعكاس –بثينة حسنين عمارة -29

  1994مارخ سنة  100قطر    0مجلة التربية  0التربية و المستقبل  0عيد عمر  – 10

رســـالة  0التحـــدى الثقـــافا مـــن دور الجامعـــات فـــا مواجهـــة التحـــديات المعاصـــرة  0احمـــد مصـــطفا ابـــو زيـــد  – 11

  1990سنة  34   0عودية الس0مكتل التربية العربا لدول الخليأ  0الخليأ العربا 

التعلـيم  0مجلـة مسـتقبليات  0ترجمـة أسـعد حلـيم  0التعلـيم العـالا فـا عـالم متغيـر  0محمد عبد القادر احمد  – 14

  1999سبتمبر سنة  49مجلد  0اليونسكو  0العالا للقرن الحادى و الععرين 

مجلـة مسـتقبليات التعلـيم العـالا 0د حلـيم ترجمـة اسـع0أاميـة التعلـيم العـالا فـا عـالم متغيـر  0ايل فيسورى  – 13

  1999سبتمبر سنة  3   49للقرن الحادى و الععرين اليونسكو مجلد 

مجلــة التربيــة كليــة ( مالمــح التغيــر فــا منظومــة اعــداد المعلــم فــا ضــو  التحــديات المســتقبلية )عنتــر لطفــا محمــد -12

  1996يوني  سنة  16جامعة االزار  –التربية 

 التربيــة و تنميـة االنســان المصــرى فـا ضــو  تحــديات القـرن الحــادى و الععــرين  0د عبـد العــافا سـعاد محمــ --11

  1991سبتمبر سنة  3   0كلية التربية جامعة حلوان مجلد اول  0مجلة دراسات تربوية و اجتماعية  0

جــز     0القــاارة 0ويـة دراســات ترب 0بـرامأ اعــداد المعلــم بـين النظريــة و التطبيـق  0سـليمان بــن محمـد الجبــر  – 16

 112ص  1992سنة  63

ليبيـا  الم سسـة الجــــامعية   للدراسـات و  0تكـوين المعلـم العربـا و الثـورة العلميـة التكنولوجيـة  0جبرائيـل بعـارة -12

 10ص  1996سنة  1النعر و التوزيع ط 
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ــتقبل التربيـــة )ا نـــدوة ورقـــة مقدمـــة الـــ 0الـــتعلم و اســـتيعال التكنولوجيـــا و عصـــر العولمـــة 0حســـن العـــريئ -19 مسـ

 1999مارخ سنة  3-4الصخير  0المنعقدة فا جامعة البحرين( العربية فا ظل العولمة التحديات و الفرص

ــيم و االعــــالم  0ســـعد اســــماعيل علــــا -19 المجلــــخ الـــوطنا للثقافــــة و الفنــــون و   0الكويــــت  0عــــالم الفكـــر 0التعلـ

  1991سبتمبر سنة  42مجلد  0االدال 

البنيــة الثقافيــةو تنميــة الــوعا بالتحــديات المســتقبلية لطــالل كليــة  التربيــة   0اكــرام ســيد غــالل 0جــزار عثمــان ال-60

 . 1999سنة      91 جامعة االزار    0كلية التربية  0مجلة التربية0فا القرن الحادى و الععرين 

ــهير احمــــد محمــــد حســــن -61 دكتــــوراب كليــــة   0تقويميــــة دراســــة 0دور كليلــــت التربيــــة النوعيــــة فـــا اعــــداد المعلــــم 0سـ

 . 1999جامعة االسكندرية سنة  0التربية 

  1991سنة  96091   0مجلة مستقبليات  0تقرير عن التربية فا العالم  0اليونسكو -64

القــاارة أكاديميـة البحــ  العلمـا و التكنولوجيــا  0اســتيعال التكنولوجيـا و تحــديات العصـر  0علـا علــا حبـي  -63

 . 1993سنة 

دراسـة  تحليليــة   0البحــو  التربويـة ياكاديميــة البحـ  العلمـا و التكنولوجيــا  0د عبـد الحميــد محمـد ابـراايم محمـ-62

ــتقبلية للمجتمــــع المصــــرى  ــنة  0دكتــــوراب كليــــة التربيــــة   0فــــا ضــــو  االحتياجــــات الحاليــــة و المســ جامعــــة االزاــــر ســ

1999  

ــتقبل التنميــــة الب 0عبـــد اللطيـــئ محمــــود محمـــد-61 ــيم و مسـ عـــرية فـــا الــــوطن العربـــا و تغيــــرات نهايـــة القــــرن  التعلــ

  1991    اول يناير سنة  0جامعة حلوان مجلد اول 0كلية التربية  0مجلة دراسات تربوية و اجتماعية 

رابطــة  0القـاارة  0دراسـات تربويــة  0تحديـد العمليــة التعليميـة فــا جامعـة المســتقبل  0عبـد الفتــاف احمـد جــالل -66

  1991سنة  30  التربية الحديثة جز 

ر ى مستقبلية العداد المعلم العربا فا ضـو  تحـديات القـرن الحـادى و الععـرين مـوتمر تربيـة 0عبد الفتاف احمد حجاج 62

  1991ديسمبر سنة  42 -42جامعة االمارات العربية المتحدة العين  0الغد فا العالم العربا ر ى تطلعات 

ــتقبليات  0ا عــــــــالم متغيـــــــــر ااميـــــــــة التعلــــــــيم العـــــــــالا فــــــــ 0ايــــــــل فيســــــــورى -69 ـــة                      0مســــــ ــ ــ ـــة المقارنــ ــ ــ ـــة التربيـ ــ ــ مجلــ

  1999سبتمبر سنة  49مجلد  102ترجمة اسعد حليم    0

   1999سنة  0دار االمين  0القاارة  0ثقافة علمية اسرية للقرن الحادى و الععرين 0بثينة حسين عمارة  - 69



 012 

دار الســـعاد   0الكويــت 0تحــول الــديمقراطا فــا أواخـــر القــرن الععــرين الموجــة الثالثـــة ال 0صــامويل اــانتجتون -20

  1993سنة  1ط  0الصباف 

1-Beare, H . and Slavughter , R.Educution for the twenty first century . London . 

Routledge press – 1993 

2-Mason , Robin . Globalisaition Education , trends and applicatios . p 67 

3-Ralph M.Stair , Principls of information systems amaeagariol , approach Boyd & 

Fraser  publishing cowpceng . Thomas Walker publishing , Boston , USA  1992  
4-Wright , Thomorsu & Landa , donald. technology education - aposition  statement. 

Journal  of the international technology education associations . jonuary . 1993  
5 – Kerk a, Sendra . Life and Work in atechnoloical  society 1994Eric Ogest .1994 

6 -Eillen Scanlon & Tim oshea . educational computing , John Wiley and 

Sons ,Chichister ,  1987   

7- H. Beare and w, Lowe Boydy  , Restrucing school : An international Perspective on the 

movement to trans form theCntral and Performance schools  

8- Razik Taher.( Innovations in teacher Training and Prepartion )Teacher Edueation In 

the Arab States      . 

9-UNESCO .World action in Education,2 and Education , Paris : UNESCO 1993   

10- Strak Joans and other , Professional Education Eric digest , 1987 .  

11 – Linicome, M. Nationalism Internationalization and The Dilemma of Educational 

Reform in Japan.  Comparative Education Review – v ol32 1993  

12 – Elalfi, Ramadan.Globalisation and securng( Negative and Positive Repercussions )ALAhram 

Centrefor Political and Strategic studies – stratgic Papers no  72 1998  

13 – Ratinoff , L, Global insecurity and Education , the Culture  of Globalization , Prospects – 

Vol 5 no 5 – 1995  

 

 

 

 

 


