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 البعد التربوي إلشكاليات التنمية 

 (*) هللا حارب سعيد عبد دكتورال

ول بةلل  علة  املوةتو  ةعلة  الةم م مةل ال ة ،قد تكون املشكلة عدم ربط التعليم بربامج التنميةة
ةةةةليم يف معظم املؤسةتعمامج التنمية اليت تمتبط ابلي، إذ تغيب بةالممس ة ة ة ة ، وال أدل عل  ات العمبيةةوة

ةةةةةا مؤسةداد اهلةةةاةلة الةةيت  م  ةةةذلةة  مةةل ا عةة ة ة ة ة ة ة ةةةةةوات التة ة د هلةةا ةعليم العةةاأ أو العةةام دون أن  ةةة
 .مكاانً يف بمامج التنمية

 :التربية والتنمية

التنميةةة الكليةةة والشةةاملة، بةة  قةةد ال يتةةةاو  ا  ي ةةة حيتةة ا التعلةةيم مكةةاانً ابر اً يف 
اقتصادية أو -واراً  زةياً ةةةةةةةةوم ا تصةحني يلكم أن التنمية حىت عند الليل يتصوارون مف 

ال يغفلةون دور التعلةةيم يف ذلة  ونعلويةةد يف م دمةة المكةةاةز ا ساسةية الةةيت  -ا تماعيةة
 كة  مشةموعات التنميةة، يفلعنصةم ا سةا  ت ةوم علي ةا التنميةة، ابعتبةار انيوةان  ةو ا

وإعةةدادإ إال مةةل بةةمل بةةمامج وبيةةط تعليميةةة وتمبويةةة تتناسةةب مةة   تدوال ميكةل يةةيا 
حبيةةةك يكةةةون انيوةةةان م يامةةةاً لل يةةةام ابلةةةدور  متيلبةةةات التنميةةةة علميةةةاً ونكةةةم ً وم نيةةةاً 

 .امليلوب مند يف ذل 

ت ا ساسية ملشةاري  التنميةة يف إن التعليم يعترب أحد امل وما: وإن مل اننلة ال ول
خمتلةةج  وايب ةةا، حيةةك تعتمةةد الةةدول يف دراسةةارا املوةةب ة ملشةةموعات التنميةةة الشةةاملة 

سةةواك كايةةجم يف  ةةال  ،علةة  دراسةةة الواقةة  التعليمةةي ومةةد   اةةرإ يف  ةةلإ املشةةموعات
ا ساسةية  التنمية االقتصادية أو اال تماعية أو الرتبوية أو  ر ا مما يعةد نموعةاً للتنميةة

و ةةي التنميةةة البشةةمية، نانيوةةان  ةةو اهلةةدش لكةة   ةةلإ املشةةموعات، نمنةةد وإليةةد تو ةةد 
                                                 

 .(دولة اإلمارات العربية المتحدة.. )باحث أكاديمي (*)
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بمامج التنمية املختلفة، إذ أن انيوةان  ةو عنصةم العمة  الةلم ت ةوم بةد  ةلإ الةربامج، 
امل صةةود ابلتنميةةة البشةةمية  نةةا  ةةو تنميةةة عنصةةم العمةة  »: ي ةةول الةةدكتور اندر الفم ةةاي

تا ية، و ي ال  تلج يف ذل  عل تنميةة املصةادر املاليةة، اليبيعيةة، ضمل العملية اني
و ةةي تعةةف ابلفةةمد دابةة  اؤتمةة  وابملؤسوةةات الةةيت تةةزودإ ابمل ةةارات وابملعةةارش الم مةةة 
ليصبح عنصماً نعااًل يف اؤتم  ابتداًك ابندارة اليت تزود النشك ابلةزاد املةادم واملعنةوم، 

اليت تل ند مبةاد  االسةتدالل املني ةي وتةزودإ ابملعةارش  -ة ومموراً ابملؤسوات التعليمي
وامل ارات ا ساسية ومكارم ا بمق، وابملؤسوات االقتصادية عرب التلملة والتدريب 

الةةةيت  علةةةد يواكةةةب التيةةةورات الت نيةةةة ا ديتةةةة وينمةةةي إيتا يتةةةد ابسةةةتممار،  –املوةةةتمم 
 ة  ال ةو  البشةمية  ةمد إمكاييةات وايت اك ابلتنظيم اال تماعي الكجك اللم بدويةد تب

 .(1)« ر موتغلة
اراً مباشماً، حيك يوتيي  انيوةان املةتعلم أن والواق  أن التعليم يؤام يف التنمية  

يصةةةةةوو مشةةةةةموعات التنميةةةةةة وبما  ةةةةةا ون ةةةةةاً للدراسةةةةةات والب ةةةةةو  وامل ةةةةةايي  العلميةةةةةة 
ولواقعةةد بةة  ولتيلعاتةةد الوةةليمة، الةةيت  عةة   ةةلإ الةةربامج واملشةةموعات مياب ةةة  ا تةةد 

املوت بلية، كما يوتيي  أن يوتخدم ا دوات العلمية يف ال يا  والت ومي للنتاةج، اليت 
لإ النتاةج ل يا  مد  النةاح أو الفش  يف حت ية  ةج، وحيل   ةلإ الربامةتص  إلي ا  

ابلت ومي وبني وض  املشموعات والربامج وايت اًك .. ا  داش املمسومة للتنمية يف  تمعد
وال يةةا  حتتةةاه  ةةلإ املشةةموعات والةةربامج إع إيوةةان مةةتعلم يوةةتيي  أن يف ةةم وييبةة  
 لإ التنمية يف أحد  ما ميكل أن يوتفيد مند سةواك، كةان ذلة  يف ميةدان النظةم ت 

 .والتصورات أو يف ميدان استخدام ا   زة والوساة  واملعدات الت نية ا ديتة 

                                                 

 . 97م، ص3222، فبراير 353نادر فرجاني، اإلمكانيات البشرية والتقانية العربية، مجلة المستقبل العربي، العدد  (1)
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موع للتنمية يف أم مكان مل العةا  ال ميكةل ةإن أم مش: لناةقالغ إذا ةوللا نإينا ال يب
مؤ لة أن يؤس  عل  قواعد ي ي ة وحي   أ داند إذا   تتوالإ عنايم بشمية متعلمة، 

 .عل  تنفيلإمدربة و 
وإذا كايجم التنميةة حتتةاه إع إيوةان مةتعلم حةىت يوةتيي  تيبي  ةا نةإن حا ت ةا إع 

ود ا شةةةياك بةةة  إيوةةةان يوةةةع  داةمةةةاً إع تيةةةويم إيوةةةان مبةةةدع مفكةةةم ال ي ةةةج عنةةةد حةةةد
قدراتد وإمكايياتد الفكمية وموا بد اللاتية، ليو م بعد ذل  يف تيويم  تمعد وأمتد، ولل 
يت    ذل  إال إذا أبل انيوان بزمام العلم وأحاط أبسود وقواعدإ، باية يف ميدان 

تتةةد الدراسةات والب ةو  العلميةة يف العلم، بة  ( مشولياً ) صصد، إذ   يعد العا  اليوم 
إع حبك  وايب دقي ة مل ك   صص، و لا حيتاه م   ايب اجل د املةادم إع قةدرة 
ع ليةةة متميةةزة، يوةة م التعلةةيم بنصةةيب وانةةم يف تكوين ةةا، وتوةة م املو بةةة وال ةةدرة اللاتيةةة 

 .بنصيب آبم ني ا
اليت ت وم  ،ود وخمم اتدةوقد ُعين الباحتون والدارسون للتنمية ابلتعليم وأ داند وأس

بما ةد سياسةاتد وأ دانةد و التعلةيم و نلوةفة علي ا بمامج التنمية، نبم دار مةا تةتم يةيا ة 
لةةة واملدرابةةة لت  يةة   ماعةةييةةيا ة  يةةدة ت احتيا ةةات املوةةت ب  مةةل ال ةةو  العاملةةة املؤ ا
لإ تفادة مةةل يتاةةةةد بصةةورة إنابيةةة و يةةدة، أمةةا إذا ُوضةةعجم  ةةالسةةتم ابةةمامج التنميةةة تةة

ا  ةةداش والةةربامج التعليميةةة دون مماعةةاة  ا ةةة اؤتمةة  وتوقعاتةةد املوةةت بلية نةةإن ذلةة  
يؤبام مورة بمامج التنمية، ب  قةد يت ةوال ذلة  إع معواقةات ت ةج أمةام تلة  الةربامج 

 .مل املشكمت تصعب معاجلتد وتشكا  م  ممور ا  م تماكماً 

وتكوينةةةد ولاولةةةة الكشةةج عةةةل  وايةةةب لةةلا  ةةةد البةةةاحتني قةةد ا تمةةةوا بتعلةةةيم الفةةمد 
مؤكةديل  د،الضعج وال وة نيد مل بمل تعليمد تعليماً  يداً حي   ا  داش امليلوبة من
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النظةةمة الشةةمولية لنيوةةان ابعتبةةارإ كاةنةةاً يتمتةة   صةةاةص ومميةةزات يفوةةية وع ليةةة  أمهيةةة
التعلةةةةيم  و وةةةدية حيتةةةاه كةةةة  من ةةةا إع أن يُفةةةةمد اب تمةةةام ورعايةةةة املخييةةةةني لوياسةةةات

 .وأ داند و ا تد

ةةماد لةةةد أن ي ةةةوم ابلةةةدور ا سةةةا  يف بةةةمامج التنميةةةة  وال شةةة  أن انيوةةةان الةةةلم يُة
سواك كةان ذلة  علة   ،املاضييف يوان ان  يوا   ا  يوا د اليوم مشكمت وع بات

كما   ،لتنميةللد م  اليبيعة اليت تشكا  العنصم التاي ةتعاميف موتو  تكويند اللايت أم 
مةل  كبةراً   إن عةدداً »: حني ي ول ،أستاذ علم اال تماع «مارتل كاريوم»الدكتور  يم 

الةةةةدول تعتةةةةرب تمبيةةةةة انيوةةةةان املعايةةةةم مةةةةل أيةةةةعب املشةةةةكمت، و يةةةة  الةةةةدول، دون 
للغايةةة، ولةةي  كةةة شةة  يف أن الرتبيةةة موضةةوع رةةةي  لةةد  م مةةاً  اسةةتتناك، تعترب ةةا عمةةمً 

 وةةةني فةةةموش ا يةةةاة انيوةةةايية يف الوقةةةجم  يةةةد ي ةةةم كةةة  مةةةل يعمةةة  لت ؛أبعةةةاد عامليةةةة
 .(1)«ا اضم وإعداد فموش ا ياة يف املوت ب 

معةةةةا  املشةةةةكلة حةةةةني يت ةةةةد  عةةةةل أ ةةةةداش الرتبيةةةةة «  ةةةةوو دم  ويفيةةةة »دد حيةةةةو 
إن اهلةةدش نيمةةا يتعلةة  »: لفةةمد حةةىت يوةةتيي  أن حي ةة  بةةمامج التنميةةة ني ةةولاامليلوبةةة يف 

نعاالة يف عةلة اآللة اال تماعية، بة  أن ييةوار يف   وساً ابلرتبية لي  إيتاه أنماد يؤلافون تم 
اليت توتيي  أن تو م يف حت ي  ذوارةم   ،ك  من م مد  واسعاً ام ً مل املوارد انيوايية

ال بةةد أن تكةةون الغايةةة ا وع للرتبيةةة تنميةةة قةةدرات ا نةةماد م، و كةةرنماد ويف ت ةةدم  ةةتمع 
ن مل م ةام الرتبيةة ا ساسةية تعلةيم ا نةماد نب أن يكو و … عل  إدراك ا  اة  بممت ا 

التفكةةةر املني ةةةي يف أيةةةة موةةةرلة دون إحالت ةةةا نةةةوراً إع سةةةلية أعلةةة  ودون موةةةخ ا إع 
 .(2)«در ة تف د مع ا ك  مضموهنا

                                                 

(1)                 Martin Carnoy, Education And Development In The Third World – page: 384  
 . 32هارولد نلتسون، مستقبل التربية، نظرة عالمية على المدى البعيد، ص (2)
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التنشةةةمة تعةةةين العمةةة  للموةةةت ب ، والوقفةةةة »نةةةر  أن  « اسةةةتون مياالريةةةد»أمةةةا 
ة واحةةةةةد مةةةةةل عوامةةةةة  التيةةةةةور ةناملدرسةةةةة... املوةةةةةت بلية تمةةةةةةم الرتبيةةةةةة كةةةةة  املمكمةةةةةة

وأنضة  وسةيلة نعةداد ر ة  الغةد، ملوا  ةة املمكةب اؤتمعةي يف تيةوارإ ... اؤتمعي
الومي   ي يف توسي  مظا م شخصيتد وإعياة ا ا انة عامة ورنيعة ب در ما ميكل 

 .مل الرتني 

والوعادة مل   ة، وحت ي  التوا ن  إن املتيلبات اؤتمعية ا اضمة واملوت بلة، مل
  ةة أبةةم ، ال ميكةل أن تت  ةة ، دون تنةةا م موساة  بةةني كةة  التةموات البشةةمية، سةةواك  

والت ياةةؤ  يةةاة . العضةةوم وأكايةةجم مةةل اجلايةةب الفكةةمم، أو انعةةدادم، أو اؤتمعةةي 
الغةةةد ي تضةةةي أيضةةةاً مناعةةةة  وةةةدية متلمةةةا ي تضةةةي بل ةةةاً  تمعيةةةاً انميةةةاً، بغيةةةة  نيةةةب 

 .  (1)«  نمات العم التةايف والنةزاعات داب

ويف فةة   ةةلا التصةةور لةةدور الرتبيةةة يف تنشةةمة انيوةةان وتعليمةةد حةةىت يةةؤدم دورإ يف 
أن تصوو الرتبية والتعليم ون   لا  -باية الغمبية  -التنمية استياعجم كتر مل الدول 

التعلةيم والتنميةة يف  لكةلالتصور، مما ح   هلا بيوات واسةعة يف  ةال التنميةة الشةاملة، 
يلخاةص أحةد الرتبةويني وانسممي ما اال بعيديل عل ربةط التعلةيم ابلتنميةة، و العميب  عا ال

العةةمب و ةةو ا سةةتاذ أدةةد نةةؤاد شةةميج موقةةج النظةةام التعليمةةي العةةميب مةةل التنميةةة ب ولةةد 
الرتبيةةة يف معظةةم ا قيةةار العمبيةةة ر ةةم ضةةخامة أعةةداد ا وتكةةاام مؤسوةةارا وارتفةةاع »: إن

اريم ا مل يور مشمقة، ما  ال بين ا وبةني الرتبيةة الةيت ةلئ بد ت ةم ما متتانيفاق علي ا ور 
سةةة ، قةةةد يغةةةدو يةةةماعاً بةةةونا شاتةةةؤدم إع التنميةةةة البشةةةمية وابلتةةةاأ إع التنميةةةة الشةةةاملة 

 .(2)«وتعارضاً يف بعض ا حيان

                                                 

 . 29غاستون مياالريه، مدخل إلى التربية، ص (1)
 .  2أسامه عبد الرحمن، التحدي االقتصادي والتكنولوجي، ص (2)
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إن الرتبيةةة حةةني تغةةدو ح ةةاً يف بدمةةة »: ويضةةيج الةةدكتور أسةةامة عبةةد الةةمدل ب ولةةد
يةةة الفعليةةة الشةةاملة نإهنةةا تةةؤدم الةةدور املم ةةو من ةةا  ن  ةةلإ التنميةةة  ةةي الةةيت حت ةة  التنم

لو يةةةاً وا انيةةاً وا تماعيةةاً، وحةةني يكةةةون و اد ً وسياسةةياً وإدار ً وتكنةالكيةةان ال ةةوم اقتصةة
 نةةةاك متةةة   ةةةلا الكيةةةان نةةةإن التصةةةدم للت ةةةد ت أببعاد ةةةا املتعةةةددة لةةةل يكةةةون اب مةةةم 

  .(1)«الصعب
ك الواقةة  يشةةر إع أن  نةةاك مشةةكلة يف ربةةط التعلةةيم بةةربامج التنميةةة إن است صةةا

عل  الم م مل ال ول هبلا االرتباط عل  املوتو  الممسي، إذ تغيب بمامج التنمية اليت 
تةةمتبط ابلتعلةةيم يف معظةةم املؤسوةةات العمبيةةة، ويكةةاد يعمةة  كةة  نميةة  يف  ةةزر معزولةةة 

اةلةة الةيت  م  ةا مؤسوةات التعلةيم عل ا بم ، وال أدل عل  ذلة  مةل ا عةداد اهل
عل  الدولة يف مما يشك  عبماً العاأ أو العام دون أن  د هلا مكاانً يف بمامج التنمية 

تعليم  ؤالك واستيعاهبم يف مؤسوات الدولة العامة أو اخلاية، إضانة إع ذل  ن ةد 
  أ ةةةداش أد  عةةةدم ربةةةط التعلةةةيم بةةةربامج التنميةةةة إع و ةةةود بةةةمامج تعليميةةةة ال حت ةةة

التنمية عل  املد  ال ميةب أو البعيةد إضةانة إع سةوك تو ية  ملخم ةات التعلةيم، لكةل 
م الةدول العمبيةة ةوية العمبيةة إذ أن معظةةاملشكلة تبدو أكرب إذا يظمان إع اخليةط التنمة

تفت د اخليوط بعيدة املد  وتفت د مع ا ربط التعليم هبلإ اخليةط، وإذا كايةجم كتةر 
تعاي مل البيالة نإن اؤتمعات العمبيةة تعةاي إع  ايةب ذلة  بيالةة مل دول العا  

يف انيتا يةةة الةةيت تتةةةدت إع موةةتو ت مةةةؤامة يف بةةمامج التنميةةة املنشةةةودة، ولةةلا نةةةإن 
يةةيا ة الع ليةةة العمبيةةة ال ابلةةة ملف ةةوم التنميةةة مةةل بةةمل التخيةةيط وإعةةداد الةةةربامج 

ميكةل أن حي ة  اهلةدش التنمةوم امل صةود واخليط طويلة ا مةد، وربةط التعلةيم بةلل  
 .مل التعليم يف البمد العمبية وانسممية

                                                 

 . السابق المرجع (1)
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 :فلسفة تربوية واستراتيجية
توةةتند نلوةةفة التعلةةيم يف كةة  دولةةة إع املنيل ةةات الدينيةةة والت انيةةة واال تماعيةةة 
والوياسية، وما تتكون مند  لإ املنيل ات مل معت دات ويظمة حنو انيوان والكون 

ة واؤتم ، اللم يعيش نيد انيوةان، وكةلل  مةل اخلصةاةص ا ضةارية لكة  ةبيعوالي
 تم  أو أمة، وتمااد الفكمم والت ايف، وآمالد وتيلعاتد املوت بلية ليشك  بعةد ذلة  

توةةتمد الفلوةةفة »مةةا ميكةةل أن يوةةميد بفلوةةفة الرتبيةةة يف كةة  دولةةة أو  تمةة  حيةةك 
ت انةةة العمبيةةة انسةةممية وبايةةة تيةةور الفكةةم  ا مةةل أيةةول الةالرتبويةةة العمبيةةة م وماتةة

الرتبةةةوم ني ةةةا، ومةةةل بصةةةاةص الشخصةةةية العمبيةةةة ا يةةةيلة، وحا ةةةة اؤتمةةة  العةةةميب 
 .( 1)«وتيلعاتد، ومل واق  الرتبية العمبية يفو ا، ومل حصيلة التةمبة العمبية

يةةةةةة إينةةةةةا ال يوةةةةةتيي  ا كةةةةةم علةةةةة  واقةةةةة  الرتبيةةةةةة وعمقت ةةةةةا ابلتنميةةةةةة يف الةةةةةبمد العمب
 : وانسممية إال إذا يظمان إع عدة عوام  تؤام يف التعليم، مل أمه ا

 :التخلف -1
فةةةا مة تصةةةيب بعةةةض اؤتمعةةةات، وتعةةةين بةةةطك ا مكةةةة يف حت يةةة  النمةةةو »نةةةالتخلج 

و ةةةي تنبةةة  أيةةةًم مةةةل  اةةةرات تفاعليةةةة بار يةةةة ( ولةةةي  يف الل ةةةاق بغر ةةةا)الةةةلايت هلةةةا 
، وتتةوةةةد يف سةةةوك اسةةةتغمل الياقةةةات (و وراايةةةاً وليوةةةجم متريةةةلة يف كيةةةان اؤتمةةة ، أ)

املاديةةة الكامنةةة وضةةعج الرتكيةةب اال تمةةاعي، وانطةةار الت ةةايف ال ةةاةمني،  وعةةدم كفايةةة 
النظةام الوياسةي يف حت ية  اسةةت مار اؤتمة ، وتةنةم عةل  ةةلإ ا الةة مشةكمت، تعةةرت  

ويوةةة  )الت ةةةايف  –، و لخةةة  البنةةةاك اال تمةةةاعي (والتبعيةةةة أشةةة م ا)اهليكةةة  االقتصةةةادم 
 .( 2) «(ون دان الرتبية أش م ا)وتناو  النظام الوياسي ( ال يم أوض  ا

                                                 
 .  59سعاد خليل إسماعيل، سياسات التعليم في الشرق األوسط، ص (1)
 . 33سعيد إسماعيل علي، األمن التربوي العربي، ص (2)
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والواقةة  أن الةةبمد العمبيةةة وانسةةممية ما الةةجم ضةةمل اؤموعةةة الةةيت يصةةيلح علي ةةا 
للتعبةةر عةةل املوةةتو  « الةةدول الناميةةة»، ويف أحوةةل ا حةةوال «الةةدول املتخلفةةة»اسةةم 

عنةةةدإ تلةةة  الةةةدول م اريةةةة  ةةةا ويةةةلجم إليةةةد الةةةدول  االقتصةةةادم والعلمةةةي الةةةلم ت ةةةج
املت دمةةة، حيةةك تةةتم امل اريةةة علةة  أسةةا  دبةة  الفةةمد وموةةتو  املعيشةةة الةةيت حيظةة  هبةةا 
سكان تل  الدول وموتو  اخلدمات، كما تتم امل ارية  وتو  مةا وية  إليةد الةدب  

ر ةةةةةةةةةلةة  يشكةة  ذ. ال ةةومي لتلةة  الةةدول ومكايةةة اقتصةةاد ا واسةةت مار ا أو تيةةورإ و ةةوإ
إع التخلةةج أو الت ةةدم االقتصةةادم الةةلم متةةم بةةد الةةدول املتخلفةةة أو املت دمةةة، وعلةة  
اجلايةةب اال تمةةاعي تُ ةةا  كةةلل   ةةد  الةةوعي الت ةةايف والعلمةةي إع  ايةةب املوةةتو  

كةةويل شخصةةية التعليمةةي للفةةمد، ومةةد  مةةا حي  ةةد النظةةام التعليمةةي مةةل متيلبةةات يف ت
 .انيوان يف تل  الدول

إينا لل خنتلج كتراً يف إطمق مصيلح التخلج علة  معظةم الةبمد العمبيةة، نما الةجم 
الشعوب يف كتر مل  لإ البمد ال حتظ  اب د ا دت مل موتو  املعيشة، اليت تتناسةب 
م  ما وي  إليد انيوةان يف  ةلا العصةم مةل رقةي وت ةدم، ن نةاك تةدن واضةح يف موةتو  

  إع حةةد الف ةةم وا ا ةةة؛ نمةةا ال موةةتو  دبةة  الفةةمد يف دبةة  الفةةمد إن   يكةةل قةةد ويةة
معظةةم الةةبمد العمبيةةة وانسةةممية أدت ممةةا  ةةو عليةةد يف الةةبمد الصةةناعية، حبيةةك ال يوةةتيي  
انيوان الونةاك ابحتيا اتةد الضةمورية، نضةمً عةل الت ةول إع موقة  االسةتتمار أو االدبةار 

ة للفةةمد ونعلةةد يف كتةةر مةةل ا حيةةان معتمةةداً ممةةا يشةةك  عاة ةةاً يف تكةةويل البنيةةة االقتصةةادي
وإع  ايةةةب ذلةةة   نةةةاك . اعتمةةةاداً شةةةبد كامةةة  علةةة  الدولةةةة يف تلبيةةةة حا اتةةةد االقتصةةةادية

الفةةةارق الكبةةةر بةةةني نمةةةات اؤتمةةة  الواحةةةد يف تو يةةة  الةةةدب  ال ةةةومي أو الةةةوطين وابةةةتمش 
 حتظة  املنةاط  الميفيةة موتو  املعيشة مل بلد إع آبم، ب  حىت يف اؤتمة  الواحةد، إذ ال

والص ماوية يف عاملنا العةميب إال اب تمةام لةدد مةل بةمامج التنميةة حيةك تتةةد  ةلإ الةربامج 
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لتنمية املناط  ا ضمية متةا لة أن النوبة الكرب  مل سكان العا  العميب ت ةيم يف املنةاط  
إع املنةةاط  د مةةل  ةةةمة واضةة ة مةةل الميةةج والصةة ماك ةالميفيةةة، وأد  ذلةة  إع مةةا يل ظةة

 .ا ضمية، مما عي  ابلتاأ انيتا ية الزراعية يف تل  املناط  و اد مل مشاك  املدن
وإذا كان  لا حال التنمية االقتصادية، نإن اجلايب اال تماعي من ا ال ي ة  إشةكاالً 
و لفاً، إذ ما الةجم الةدول العمبيةة تعةيش حالةة مةل ا وضةاع الةيت ورات ةا منةل ع ةود خمتلفةة، 

ك كةةةان ذلةةة  يف  وايب ةةةا اال تماعيةةةة أم الوياسةةةية أم االقتصةةةادية، وقةةةد أاةةةمت  ةةةلإ سةةةوا
ا وضةةاع يف البنيةةة الرتبويةةةة والتعليميةةة  اةةراً واضةةة اً، وايعكةة  ذلةة  علةةة  تكةةويل الع ليةةةة 

 .الواعية املبدعة والشخصية التكاملية، اليت ميكل أن حت   أ داش التنمية وبما  ا
د  انيوان يف البمد العمبية وانسممية عند  لا ا ةد، و  تتوقج يظمة التخلج ل

نتةةةاو  ذلةة  إع تصةةوراتد حنةةو التعلةةيم والعلةةم والع مييةةة، بةة  مةةا  الةةجم التصةةورات حةةول 
بنية اؤتم  ذاتد تتوم ابلتخلةج والتةربم، ن ةل التعلةيم للفتةاة مةا يةزال لةدوداً بة  يُنظةم 

أحوةةل ا حةةوال ي ةةدم  زةيةةاً مبتةةوراً حبيةةك  إليةةد أحيةةاانً علةة  أيةةد تةةمش ال حا ةةة لةةد، ويف
اية يف املنةاط  الميفيةة أو البدويةة، وُيكتفة  بتعليم ةا ةليم الفتةاة وبةةة لتعةةتتاح نمية ضي 

 (.املمحلة االبتداةية)تعليماً  سيوياً ن ط 
وال خيتلج تعليم الفىت كتراً مل حيك املوقج مند عند بعةض اؤتمعةات العمبيةة، إذ 

التعلةةيم بكتةةر ا تمةةام بايةةة يف املنةةاط  الميفيةةة، نيفضةة  اآلابك يف أحيةةان   ال حيظةة   ةةلا
كترة دن  أبناة م للعم  قب  اكتمال تعليم م، إما  ا تد املادية أو  ا تد ملل يشةاركد 
يف العم ، مما يةؤدم إع اتوةاع رقعةة ا ميةة أو يف أحوةل ا حةوال اتوةاع رقعةة أيصةاش 

 .علمنيتامل

 :األمية -2
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ة لةةةربامج التنميةةةة، بايةةةة يف عصةةةم ا دادت  ا ميةةةة إحةةةد  املعوقةةةات المةيوةةةتةةةربتع
ا ا ة نيد إع التعام  م  اآللة وا   زة العلمية الدقي ة؛ ومل املتصور يف ف  الت دم 
العلمةةي الةةلم ويةة  إليةةد انيوةةان، أن ت ةة  يوةةبة ا ميةةة، إال أن الواقةة  يشةةر إع أن 

موةاحات واسةعة مةل ا ر ، ن نةاك أكتةم مةل ماةةة ا مية ماتزال تل ةي بظمهلةا علة  
مليةةةةون نتةةةةاة علةةةة  ا قةةةة ، لمومةةةةون مةةةةل االلت ةةةةاق ابلتعلةةةةيم 22مليةةةةون طفةةةة ، بيةةةةن م 

االبتداةي، كما أن أكتم مل توعماةة وستني مليوانً مل الماشديل يف العا  ال سبي  هلم 
ن حتوةل مةل حيةارم إع معمنة امليبوعة وامل ةارات والت نيةات اجلديةدة الةيت مةل شةرهنا أ

اال تماعي والت ايف، كمةا أن أكتةم مةل ( الغر)وتواعد م عل  التشك  والتكيج م  
ماةةةة مليةةون طفةة  وأعةةداداً ال حُتصةة  مةةل الماشةةديل يتعةةلر علةةي م إكمةةال بةةمامج الرتبيةةة 

 .ا ساسية، كما تشر ا رقام وانحصاكات
ة حنةةةةو بةةةةمامج لةةةةو النظةةةةم  « ا يفكةةةةا. ب»، و«آنةةةةاكوش. م.ر»ويلخةةةةص الباحتةةةةان 

إن مةةةل ا  ةةةاة  الشةةةاةعة أن  وال ا ميةةةة أو الويةةةول إع حالةةةة يصةةةج : ا ميةةةة ب وهلمةةةا
ا ميةةة يةةةؤام يف الوةةةكان الةةةميفيني أكتةةةم ممةةةا يةةؤام يف ا ضةةةميني، وعلةةة  النوةةةاك أكتةةةم مةةةل 
الم ال، وعل  ا قليات العمقية والعنصمية والدينية أكتم مما يؤام يف  ر ا، وعل  سكان 

نةةةةاط  الصةةةة ماوية أكتةةةةم ممةةةةا يةةةةؤام يف سةةةةكان املنةةةةاط  اخلصةةةةبة الغنيةةةةة، وعلةةةة  الف ةةةةماك امل
 . (1)املوتغلني واملظلومني أكتم مما يؤام يف اليب ات احملظوفة

 ر أن بمانمج مكان ة ا مية نب أن ال ي صم يفوةد علة  تعلةيم ال ةماكة والكتابةة 
مظا م ةةا وكةةلل  اليةةمق الةةيت وا وةةاب، بةة  نةةب أن حيتةةوم علةة  معمنةةة البيمةةة  ميةة  

 .هبا الفمد أن يؤام يف  لا الوض  يوتيي 

                                                 

 . 323أفاكوف وزاغيفكا، موقع التربية في التوقعات طويلة األمد، ص (1)
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يكون كبراً ومعيًم ةةةةةةةر ا سةكلة توا د البشمية هبلا ا ةم ال ش  أن  اةةةةةةةإن مش
أن تنميةة اؤتمة  كعمليةة تمبويةة، إ ةا  ةي »لربامج التنمية يف خمتلج  وايب ا ياة، إذ 

لكبار، تعليم هلم يف كيةج ي بلةون ا نكةار واملمارسةات اجلديةدة ابملعف الواس ، تعليم ا
مقات، نةةاخلموه مةةل ال ةةدمي إع اجلديةةد من ةةا ال يكةةون إال عةةل ةيف ميةةدان انيتةةاه والعةة

اع، نتنمية اؤتم  منظوراً إلي ا مل  لا اجلايةب  ةي عمليةة تعلةيم ةةةةةةة  املعمنة وانقنةةةطمي
 . (1)«الكبار

ايةةة املشةةكلة إال أن اجل ةةود الةةيت تُبةةلل يف عاملنةةا العةةميب ال تةةؤيت وعلةة  الةةم م مةةل مك
، نإن اجل ود املبلولةة «أوضاع ا مية يف البمد العمبية»كار ا امليلوبة، نكما تشر واي ة 

ت ميبةاً % 3ة بك  ما توانم هلا مل إمكاانت مادية وبشمية   توتوعب إال ةة ا ميةملوا  
لألميني يف الوطل العميب، والنةا  ون مةل  ةلإ النوةبة احملةدودة سنو ً مل المييد ا اأ 

سةةةنو ً مةةةل  ةةةلا الميةةةيد، و ةةةلا عاةةةةد  ةةةر مشةةةة  لةةةو قةةةي  أبم % 3  تتعةةةد يوةةةبت م 
 . (2)م يا 

وتبلغ أرقام ا ميني يف العا  العميب عدة مميني، و ي يف تنام وا د د، عل  العك  
يوةةةبة ا ميةةةة إع أدت موةةةتو ، بةةة  تكةةةاد ممةةةا يشةةة دإ يف العةةةا  الغةةةميب حيةةةك تةةةنخفض 

ة إال أن ا عداد يف تزايد تكون معدومة يف بعض البلدان، نعل  الم م مل اخنفا  النوب
 .موتمم

وعل  الم م مل االسرتاتيةيات اليت وضعجم عل  املوتويني العةاملي والعةميب لل ضةاك 
ية لةةو ا ميةةة يف الةةبمد اسةةرتاتية)علةة  ا ميةةة إال أن  ةةلإ االسةةرتاتيةيات، ولعةة  أبم  ةةا 

، ال تزال حبيوة ال ةمارات وان ةماكات الممسيةة ممةا يعية  قيام ةا بةدور ا امليلةوب (العمبية
                                                 

 . 32محي الدين صابر، مناشط تعليم الكبار، ص (1)
 . 92األمية وتعليم الكبار، أوضاع األمية في البالد العربية، ص الجهاز العربي لمحو (2)
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حيةةةةك يفت ةةةةم بعضةةةة ا لل ةةةةمار الوياسةةةةي، كمةةةةا ي ةةةةج الةةةةبعض من ةةةةا عةةةةا زاً متامةةةةاً أمةةةةام 
 .انمكاانت املادية، و يت الظموش البيمية واال تماعية عاة اً آبم

ة ا مية عنةد اجلايةب الكمةي ن ةط، بة  تعةدت ذلة  إع اجلايةب و  تتوقج مشكل 
الكيفةةي، نما الةةجم بةةمامج لةةو ا ميةةة حتظةة  ابليوةةر مةةل اال تمةةام، نالعةةاملون يف ميةةدان 

ال حيظةون بتةدريب أو   ية  بةاو، سةواًك كةايوا مةل الم ةال أم مةل  -مةتمً -لو ا مية 
تعليميةة وتدريبيةة لليةمب املنتظمةني  النواك، إذ أن معظم م ممةل     ةيل م  داك أدوار

يف املماحة  التعليميةة و ةم يف سةةل مبكةمة، ر ةم مةا يف ا مةةميل مةل ابةتمش كبةر، حيةةك 
إن العةةاملني يف تعلةةيم الكبةةار نةةب أن يكويةةوا مةةؤ لني ومةةدربني تةةدريباً بايةةاً يماعةة  نيةةد 

لكبةةار، وتعةةد  ةةلإ املوةتو  الع لةةي واخلةةربة العلميةة وإمكاييةةة االسةةتةابة لةةد  الدارسةني ا
املشكلة مل أبم  املشةكمت العلميةة الةيت توا ةد املتعلمةني، وممةا يزيةد املشةكلة تع يةداً أن  

مدرسني )كتراً مل العاملني يف تعليم الكبار  م مل الليل ي ومون أبدوار وفيفية أبم  
يف -ر ، ممةةا نعل ةةم  تةةون  داك أدوار ةةم يف تعلةةيم الكبةةا(مةةوففني -يف الفةةرتة الصةةباحية 

 .وقد أهنك م العم  اليومي نيكون عياؤ م قليًم لدداً  -املواك
ومةل املعوقةات الةيت تعةةاي من ةا مشةاري  لةو ا ميةةة أن كتةراً مةل الةربامج امل دمةةة 
للدارسةةني  ةةي بةةمامج تعلةةيم ال ةةماكة والكتابةةة ن ةةط، ويف أحوةةل ا حةةوال، لتخةةمن م 

امج نةةب أن تو ةةد للتعلةةيم املوةةتمم دلةةة للشةة ادات الدراسةةية، علمةةاً أبن  ةةلإ الةةرب 
وتكويل ال درات اللاتية لد  املتعلمني وتنميت ا حىت يوتيي  الدارسون أن يوتمموا 
يف تنميةةة قةةدرارم وإمكةةاانرم العلميةةة اللاتيةةة بعةةةد اي يةةاع م عةةل بةةمامج لةةو ا ميةةةة 

ارم العملية وايت اة م من ا، و يت أمهية مماعاة الظموش البيمية واال تماعية وربط حي
ابلتعلةةةيم مةةةل بةةةمل دنةةة  ر بةةةارم حنةةةو الت ةةةدم والتيةةةور واسةةةتتمار المؤيةةةة اال تماعيةةةة 
للتعلةةيم حنةةو تيةةويم م ةةارارم و ر ةةا مةةل الوسةةاة  الةةيت  عةة  مةةل بةةمامج تعلةةيم الكبةةار 
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 .ولو ا مية بمامج علمية ان  ة
هبةةا، وربي ةةا  أمةةا علةة  موةةتو  ا داك نةةإن التوسةة  يف بةةمامج لةةو ا ميةةة والتوعيةةة

حبا ةةةات اؤتمةةة  وبما ةةةد التنمويةةةة، وكةةةلل  حتويةةة   ةةةلإ الةةةربامج  ةةةا يكفةةة  هلةةةا حوةةةل 
 . ا داك  دوار ا العلمية، ك  ذل  مدعاة للنةاح يف  لإ الربامج

 :وتشر ا رقام وانحصاةيات إع أن يوبة ا مية ما الجم ممتفعة
 (1)معدالت األمية يف الدول العربية

 % معدل % النساء % الرجال الدولة الرقم

 33 33.3 9.3 ا ردن 3

 33.9 33.3 32.3 انمارات 3

 33.9 37.3 32.3 الب ميل 3

 33.25 33.3 33.7 توي  3

 37.3 53.3 39.3 اجلزاةم 5

 53.3 25 39.3  يبويت 2

 33.3 39.3 37 الوعودية 9

 32.2 53.3 33.2 الوودان 3

 33.9 33.3 33.5 سور  7

 33.35 55 37.3 اقالعم  32

 33.25 35 33.3 سلينة عمان 33

 37.2 33.3 32.3 قيم 33

 37.9 33.5 32.7 الكويجم 33

 35.35 33.5 3.3 لبنان 33

 33.35 39.3 33.22 ليبيا 35

 39.55 57.5 35.3 مصم 32

 53 29.3 32.9 املغمب 39

                                                 

 . المصدر السابق (1)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -333 -

 23.3 93.3 52.2 موريتاييا 33

 59.3 97 35.3 اليمل 37

 33.35 33.7 35.9 و  العاملياملوت -أ

 3.35 3.2 3.3 الدول الصناعية -ب

 33.55 39.3 32 الدول النامية -ه

 53.3 23.3 33.3 الدول ا ق   واً  -د

 33 53.2 37.3 الدول العمبية  ة

إن أم تصور للتعليم ال ميكةل أن يتةةاو  ع بةة ا ميةة كإحةد  الع بةات الةيت ت ةج 
 .أمام التنمية

 :التبعية -3
التخلج والتبعية قمينان ال يفرتقان، ن يتما و د التخلج نم بد أن تكةون التبعيةة، 
والعكةةة  يةةة يح؛  ن اؤتمعةةةات املتخلفةةةة توةةةع  داةمةةةاً إع إنةةةاد البةةةداة  يف يظم ةةةا 
االقتصةةةةادية والوياسةةةةية واال تماعيةةةةة والتعليميةةةةة، و نةةةةا تبةةةةدو الةةةةدول املت دمةةةةة يةةةةناعياً  

خلفة لاكاتد ومشاهبتد وي   يظمةد وسياسةاتد وتصةوراتد وقيمةد كر وذه حتاول الدول املت
إع شةةةعوهبا وأنماد ةةةا، ممةةةا يةةةؤدم ابلتةةةاأ إع يشةةةوك  يةةة  يةةةمتبط ارتباطةةةاً نكةةةم ً وسياسةةةياً 

 .واقتصاد ً بتل  الدول
وكةان مةةل يتيةةةة ذلةة  أن يُ لةةجم كتةةر مةةل نلوةةفات الرتبيةةة لةةد  الةةدول ا بةةم ، 

فة ةةةةةةةةةةورات الفلوةةةةةةةةةا  ةةةوذه الةةةلم ي ةةة  كتةةةراً مةةةل تصوكايةةةجم اؤتمعةةةات الغمبيةةةة  ةةةي 
الرتبويةةةةة إع اؤتمعةةةةات املتخلفةةةةة أو الناميةةةةة، علةةةة  الةةةةم م مةةةةل االبةةةةتمش الكبةةةةر بةةةةني 
منيل ةةات الفلوةةفة الرتبويةةة لكةةم اؤتمعةةني، نةةتم ي ةة  تلةة  النمةةاذه لتصةةبح سةةاةدة يف 

م  املنيل ات ا ساسةية الةيت نةب  بيمة   تنشر ني ا، ب  تتصادم يف كتر مل ا االت
أن ت وم علي ا نلوفة التبعية يف ذلة  اؤتمة ، وأد  ذلة  إع تنشةمة  ية  لةي  لديةد 

ورة التنمية والت دم و و النموذه الغميب، ةةةةةةسو  تصور واحد ملا نب أن تكون عليد ي



 
 
 
 
 
 
 
 

 -335 -

يف بلةةةدان العةةةا  رة التنميةةةة أن اقةةةرتن مف ةةةوم التنميةةةة ةةةةةةةةةةةيةةةتج عةةةل ذلةةة  التصةةةور ملو»و
حتةةةةجم اسةةةةم مةةةةا يةةةةدع   Westernizationالتالةةةك، قصةةةةداً أو سةةةةلا ة،  ف ةةةةوم الغمبنةةةةة 

 . Modernization»(1)  شاري  الت ديك
( االيب ةةار)الة ةكل توةةميتد حبةةةة تعةةيش مةةا ميةةةات التابعةةة  اؤتمعةةةكةة  ذلةة   عةة

حظنةةا  تمعةةات ابلنمةةوذه الغةةميب وحتةةاول لاكاتةةد وت ليةةدإ يف بما  ةةا التنمويةةة، نم
إع  راعيةةةةةة  لفةةةةةجم عةةةةةل بما  ةةةةةا لتنميةةةةةة مشةةةةةموعارا الزراعيةةةةةة وتيويم ةةةةةا لتت ةةةةةول 

واك كايةجم ةة، سةا م ومات الصناعة الت يلةدون أن يكون لدي !! لةةاعات الت يةلصنا
وال تكفي نيشاك  لإ الصناعة، ةا مة أو رؤو  أمةام أو أيدم عاملة ننية مةمواد ب

سةةةةتيعاب تلةةةة  الصةةةةناعات، ممةةةةا  عةةةة  يتةةةةاةج بيي ةةةةا أو حةةةةىت أسةةةةواق توةةةةتيي  ا
تما عةةةًا يف ميةةةدان الزراعةةةة ونشةةةًم يف الصةةةناعات الت يلةةةة، ممةةةا يةةةدل تشةةة د التنمويةةةة 

  التةةةةةارب الةةةةيت ر ةةةةا تكةةةةون ان  ةةةةة يف  تمةةةة  مةةةةا ال يعةةةةين ةبوضةةةةوح علةةةة  أن ي ةةةة
ابلضةةةةمورة  اح ةةةةا يف  تمةةةة  آبةةةةم، البةةةةتمش املنيل ةةةةات اال تماعيةةةةة والفكميةةةةة 

 .تصادية للل  اؤتم واالق
واجلامعةةات يف العديةةد مةةل البلةةدان اننمي يةةة  ةةي بةةر متةةال لةةلل ، حيةةك أيشةةمجم 
أساسةةةةةاً كفةةةةةموع للةامعةةةةةات ا م يف دول أورواب الغمبيةةةةةة، تةةةةةدر  بلغارةةةةةا، وتةةةةةت كم يف 
ال مارات املتعل ة أبولو ت الوياسة التعليمية، وتتموة  بكة  مةا يصةدر مةل املؤسوةات 

 .سية يف أمميكا وإ لرتا ونميوا وبلةيكا و ر االويا-الت انية 
اليت تبيع ا تل  اجلامعات ابلضمورة ممةمة الحتيا ات الشعوب ( الول )و  تكل 

 .ويف البلدان العمبية أمتلة متعددة ت   يف املوار يفود. اننمي ية

                                                 

 . 33دارم البصام، عض المالحظات حول جدلية العالقة بين التعليم والتغير االجتماعي في البلدان العربية، ص (1)
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ل ةةةةد أدت سياسةةةةة التبعيةةةةة يف نلوةةةةفة التعلةةةةيم لةةةةد  كتةةةةر مةةةةل املخييةةةةني للنظةةةةام 
  يوةةتي  أن ( م ةةةل)يمةةي يف الةةبمد العمبيةةة وانسةةممية إع قيةةام يظةةام تعليمةةي التعل

يوةةةتوعب مةةةا لةةةد  الةةةدول املت دمةةةة مةةةل بةةةمامج وبيةةةط تعليميةةةة وتمبويةةةة؛ البةةةتمش 
املنيل ةات وا سة  الرتبويةة عةل تلة  الةدول، كمةا   يوةتي  املخييةون أن يوةةتوعبوا 

ة واالسرتاتيةية امليلوبة يف عاملنا العةميب حا ات اؤتم  يف ييا ت م للفلوفة التعليمي
وانسممي، نردت يتاةج  لإ الوياسة إع عةز التعليم عل حت ي  تنمية ية ي ة يف 

 .البلدان العمبية

 :مالمح غياب السياسات واالستراتيجيات
إن  يةةةةاب الوياسةةةةات التعليميةةةةة اهلادنةةةةة واالسةةةةرتاتيةيات الواضةةةة ة واخليةةةةط ذات 

دو مل بمل بعض مممةح التعلةيم يف الةبمد العمبيةة وانسةممية، والةيت الربامج احملددة يب
 :  مل أبم  ا

 :األهداف التربوية
ل د أيب جم ا  داش الرتبوية يف بعض العمليات التعليمية  امدة و ةر ناعلةة، 
نتشةةكالجم بةةلل  ع ليةةة  امةةدة لةةد  املةةميب واملةةرتيب، ولةةلا نةةإن إيةةمح التعلةةيم وربيةةد 

مما عةةة  ةةلإ ا  ةةداش بصةةورة منتظمةةة أو بةةني نةةرتة وأبةةم  وتيويم ةةا  ابلتنميةةة يتيلةةب
ون اً للموتةدات الرتبوية ولأل ةداش التنمويةة املوةتممة يف الةدول العمبيةة وانسةممية، 
حةةةىت توةةةتيي  أن حت ةةة  مةةةا يميةةةد ونةةة  أحةةةد  ا ا ةةةات، وإذا كايةةةجم عمليةةةة تيةةةويم 

لعةةاملني يف ميةةدان التعلةةيم ا  ةةداش عمليةةة ضةةمورية نةةإن مةةل الضةةمورة كةةلل  تيةةويم ا
وتبصر م هبلإ ا  داش وإشماك م يف عملية التيةويم وتبصةر م   ايةد  ةلا التيةويم 
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ليصةةةةةب وا أكتةةةةةم ت ةةةةةبًم للتةديةةةةةد والتيةةةةةويم، وحةةةةةىت ال يةةةةةتم ذلةةةةة  بعيةةةةةداً عةةةةةن م نت ةةةةة  
 .استةابت م لد وتفاعل م معد
 :شمولية العملية التعليمية

ا يتم م م  حمكة اؤتم ، وال ميكل ةة عل اؤتم  وإ ليم ال يتم يف  زر منعزلةإن التع
الفص  بةني التعلةيم واؤتمة ، ناملتاليةة املغمقةة واالرتفةاع عةل الواقة  املعةيش لنيوةان نعة  
مةةةةل التعلةةةةيم كةةةةا م  يف الب ةةةةم، كمةةةةا أن النةةةةةزول ابلعمليةةةةة التعليميةةةةة إع  ةةةةاراة الواقةةةة  

إع م ومةات التعلةيم ا بةم ،  عة  التعلةيم واخلضوع ملتيلبات سوق العمة  دون النظةم 
يف آلةةةة تةةةدور ممةةةا يف ةةةد التعلةةةيم دورإ « تةةةمو »ة لتفةةةمي  ةر نةةةاً ملةةةل يةةةدن  بةةة  و علةةةد آلةةة

ال يةةادم، وإذا كنةةا يت ةةد  عةةل التعلةةيم ال اةةةد، نةةإن بصةةاةص ال اةةةد أن يكةةون عارنةةاً 
ممتفعةاً  -ابلعلةم- حبا ات متبوعيد، وأن يعم  عل  تلبيت ا ويمتف  ابلوضي  من ا ليةعلد

يف مكةةةان شةةةام ، و ةةةلا يتيلةةةب مما عةةةة موةةةتممة لةةةدور املؤسوةةةات التعليميةةةة يف  ديةةةة 
 .رسالت ا وربي ا ابؤتم  ربياً مباشماً 

 :التربية التكاملية
  تعةةةد العمليةةةة التعليميةةةة موةةةؤولية املدرسةةةة أو اجلامعةةةة وحةةةد ا، بةةة   ةةةي موةةةؤولية 

 : قال قدمياً  تمعية، وإذا كان الشاعم العميب قد 
 عل  ما كان عودإ أبوإ  وينشر انشئ الفتيان نينا 

فزيةةةةون وانيرتيةةةةجم واجلميةةةةدة لتلة نتيةةةةان اليةةةةوم ي ةةةةوم هبةةةةا ا ب وا م وامنةةةةإن تنشةةةة
وامللعةةب والشةةارع وا يةةدقاك وا سةةمة و ةةر م ممةةا ال ينفةة  معةةد أن ينعةةزل التعلةةيم عةةل 

بةم،  ة ال يعلةم أحةد ا عةل اآلاليت أيب جم تعم  يف دواةم مغل ،ب ية  لإ املؤامات
ن كان ذل  يتكام  أو يتعار  م  ما ي دمد إي دم ما لديد دون النظم  وأيبح ك ا 
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شةكون مةل املدرسةة، يواآلابك  ،اآلبم، وبدأ تعليمنا يشكو مما ت دمد وساة  انعمم
عةةب لواملدرسةةة تشةةتكي مةةل املمعةةب الم ضةةية، و كةةلا قةةلش كةة  مةةن م الكةةمة يف م

، و  تعةةةد أأيةةبح لةةةدينا مةةا ميكةةةل توةةميتد ابلتعلةةةيم اؤةةزا ن النتيةةةةة أ وكايةةجم ،يةةاحبد
، وإذا كنةةةا يت ةةةد  عةةةل التعلةةةيم الفتةةة اخليةةةب وال امل ةةةاالت قةةةادرة علةةة  رتةةة   ةةةلا 

لب أن ال ينفمد طمش دون اآلبةم بعمة  أو ةة نإن ذل  يتيةابعتبارإ موؤولية  تمعي
واحةةد دورإ، ومةةا نةةب أن ي ةةوم يعةةمش كةة   اً تكامليةة مً ةدور يتةةةاو  نيةةد  ةةرإ بةة  عمةة

إع   ةةةة  أسةةةندتممية ةلتعليميةةةة يف الةةةدول العمبيةةةة وانسةةةوالواقةةة  أن العمليةةةة ا ..بةةةد
و  يعةط  حةد دور سةوا ا، ومة  أمهيةة ذلة  إال ( و ارة الرتبية والتعليم)واحدة امس ا 

أن استشةةةةةماش  ةةةةةلإ العمليةةةةةة يتيلةةةةةب أن تعةةةةةود إع اؤتمةةةةة  وأن تمسةةةةةم الوياسةةةةةات 
اتيةيات واخليط التعليمية مل كانة ا طماش ذات العمقة ابلعملية التعليمية واالسرت 

مةةل بةةمل آليةةة تضةةةمل إشةةماك اجلميةة  يف حتمةة  املوةةةؤولية وعمةة  اجلميةة   ةةا حي ةةة  
 .تكاملية  لا العملية

 :استشراف المستقبل
حيةةدانا علمةةاك الرتبيةةة أبن التعلةةيم النةةا ح  ةةو الةةلم يعلةةم انيوةةان كيةةج يفكةةم،  

يةةةج يب ةةةك، وكيةةةج ين ةةة  ا نكةةةار النظميةةةة إع ميةةةدان التيبيةةة ، إن ا ةةةديك عةةةل وك
انيرتيةةةجم يف عصةةةم العوملةةةة حةةةديك شةةةاة ، لكةةةل ا  ةةة  منةةةد أن توةةةتخدم انيرتيةةةجم  
كوسةةيلة تعليميةةة أمةةام اليلبةةة، وا  ةة  مةةل ذلةة  كلةةد تعلةةيم اليلبةةة كيةةج يوةةتخدمون 

   من ةةةا تل ةةةني اليلبةةةة املةةةادة  ةةةلا العةةةا  املعةةةميف، قةةةد تكةةةون تلةةة  عمليةةةة يةةةعبة، وأسةةة
العلمية وتعليم م حفل النظم ت ال تيبي  ا حىت إذا  ةاك آبةم العةام أبةمه اليةمب 

إن رؤيتنا للتعليم اليوم نب أن تتغر متاماً نإذا !! ما حفظوإ ويبوإ يف أوراق االمت ان
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 الناقةةةةد كنةةةا حبا ةةةةة إع تعلةةةيم ا طفةةةةال املبةةةةاد  ا وع للتعلةةةيم نةةةةإن تعلةةةيم م التفكةةةةر
واستخدام الت نية، والغوو يف املعمنة، وانحاطة  ا يدور يف العا  مل متغةرات وطةمح 

 .الوؤال اللم حير ا ستاذ،  و اهلدش مل التعليم
ولةةةةلا نةةةةإن إيةةةةمح التعلةةةةيم وتيةةةةويمإ نةةةةب أن ال ميةةةة  اليلبةةةةة واملنةةةةا ج التعليميةةةةة 

 واملعلمةةني وأدوات املوةةايدة، وحةةد م، بةة  يبةةدأ أبيةة اب ال ةةمار ويةةنااعد مةةل الرتبةةويني
إهنا عملية متشابكة ومع ةدة، واهلةموب من ةا لةل يفة  . وتيويم المؤ  وال يم اال تماعية

ع د ا، لكل التخييط الوليم ووضة  الةمؤ  املناسةبة وشةيك مةل م اربةة ا دااةة العمليةة 
 .يوي  إع ن  تل  الع د، وييا ة التعليم للموت ب 

 :هندسة القابلية
لرتبويون عل أن لك  إيوان قابلية للتعلم ون  يو  لدد، ب  وحيددون يت د  ا

اب  هلةةا ةابلية أو  ةةر قةةةلم وأن بعضةة م لةةدود ال ةةةأن  نةةاك بعةةض الناشةةمني قةةابلون للتعةة
ميل ةةاً، وقةةد دنعنةةا ذلةة  إع أن يصةةنا ج املتعلمةةني يف در ةةات وموةةتو ت ي ةةوم كتةةر 

ملية التعليمية،   مد   اوب اليالب م  العمن ا عل  المؤية االييباعية ا وع أو عل
قابليةة التعلةيم يف  ةاذه لةددة لألنةماد، وكايةجم املشةكلة الكةرب   وكايجم النتيةة َحْصمَ 

أن  لإ ال والب  ر قادرة عل  الت ول، نمل يتخمه ون  يو  علمي لدد ال ميكةل 
تح أمامةد أبةواب ، لكننةا   يفة«انيوان عدو ما   ة »: أن يت ول عند، وكمران م ولة

 ةةلا اؤ ةةول، وأيتةنةةا عنايةةم بشةةمية قةةادرة علةة  أداك أدوار لةةددة، لكننةةا اكتشةةفنا أن 
 ران ي يئ أبناكإ لل يام أبدوار متعددة لتفتح أمام م أبواب ا ياة الواسعة، وكان الوم 
يف ذلةة   ةةو  ندسةةت م لل ابليةةة، الةةيت ال تتوقةةج علةة  قةةدرارم اللاتيةةة ن ةةط بةة  تشةةم  

احملةةةةةيط حةةةةةوهلم ليتعلمةةةةةوا منةةةةةد، و ندسةةةةةة يف امل ةةةةةارات وال ةةةةةدرات اللاتيةةةةةة هلةةةةةم   ندسةةةةةة
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واكتشاش مواق  انبداع لدي م وميةوهلم، و ندسةة يف احملةيط كاملدرسةة والبيةجم واآللةة 
والوسيلة والعمقات بك  يور ا و ندسة يف احملاضل الرتبوية كاملعلم واندارة الرتبوية 

وآبةةةم لن ل ةةةا مةةةل ال ابليةةةة الرتبويةةةة إع ال ابليةةةة بةةة  حةةةىت إعةةةادة اهلندسةةةة بةةةني حةةةني 
الشةةمولية للعمةة  الرتبةةوم، حيةةك تضةة  املةةتعلم يف مصةة م املعايةةمة بةةني نةةرتة وأبةةم  

ل ةةد اسةةتياعجم إحةةد  الشةةمكات الياابييةةة .. ليكتشةةج يفوةةد كلمةةا احتةةاه إع ذلةة 
م ةةارات سةةبعة عشةةم ألةةج عامةة  ن ةةدوا وفةةاةف م الةةيت قضةةوا ني ةةا (  ندسةةة)إعةةادة 

ات طويلة، وفنوا أهنم ال حيونون  ر ا، وإذا هبم بعد اماة أش م حيونون أعمااًل نرت 
  الشةمكة شةيماً سةو  إعةادة  ندسةة ةاهلم الوةاب ة، و  تفعةة ديدة ال عمقةة هلةا أبعمة

اش  لإ ال ابلية ب  تكوين ةا، و ةلا مةا   ةقابليت م، لكل ا  م مل ذل  لي  اكتش
درسةةة الةةيت علمةةت م أن يكويةةوا م يةةريل لت بةة  اجلديةةد يف تفعلةةد الشةةمكة، بةة  نعلتةةد امل

 .حيارم 

 :إعادة الهيكلة
ما الةةةةجم إعةةةةادة  يكلةةةةة النظةةةةام التعليمةةةةي تت ةةةةد  عةةةةل   دة أو ي ةةةةص يف عةةةةدد 

ة أو تغيةةر بعةةض التنظيمةةات املدرسةةية الشةةكلية أو ةوات الدراسةةةسةةاعات الةةتعلم أو سنةة
الرتبةةةويني يشةةةتكون مةةةل أن مشةةةاري   إن العديةةةد مةةةل(. الرتبويةةةة) ر ةةةا مةةةل الرتميمةةةات 

إيمح م تت يم عل  يخمة اهلياك  التعليمية و  يفكةم أحةد م يف إعةادة بنةاك تلة  
اهلياكةة ، و نةةا تةةرب  م ةةارابت متةة  إعةةادة  دولةةة املةةواد الدراسةةية نيمةةا يوةةم  املوقةةج 

وإعةةةةةادة النظةةةةةم يف الةةةةةزمل واملكةةةةةان وإبةةةةةما  حالةةةةةة   (Block Scheduling)التعليمةةةةةي 
التعليمية وعدم الوقوش عند وقجم ا صة املدرسية وإ ا ربي ا إبيتا يت ةا، ( مكاييةالز )

وإعادة النظم يف الولم التعليمي، و ع  املدرسة  ي احملور واملصدر لل ةمارات التغيريةة 
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وبةةةمامج انيةةةمح واتبةةةاع سياسةةةة ا ميةةةة الرتبويةةةة الةةةيت تتةةةمم التةةةةارب اآلييةةةة واملكاييةةةة 
لتصبح ...( الو ارة واملني ة التعليمية، اؤال  التعليمية)ت العليا وتضيي  دور املؤسوا

الضابط ملوةرة العمليةة الرتبويةة ولةي  املةديم املباشةم هلةا، نتعية  املدرسةة حميةة ابتيةار 
معلمي ةةا، ومةةديم ا وطمهبةةا، وإعةةادة  يكلةةة سةةاعات العمةة  دابةة  املدرسةةة  ةةا حي ةة  

 . ودة انيتاه ولي  كم انيتاه
اماً تعليمياً ي وم عل  قيا  اجلودة مل بةمل معةاير دوليةة تماعةي اخلصويةية إن يظ

احملليةةة، ميكةةل أن يوةةاب  الةةزمل، ويعمةة  ابملوةةت ب ، للموةةت ب  و ةةو النظةةام ا قةةدر علةة  
 .تلبية متيلبات املوت ب 

 :المعلم المبدع
لةةد  ليمية، ولةةلا نةةإن أول مةةا تتو ةةدةلية التعةةةك  عصةةب العمةةةمةةا يةةزال التةةدري  يشةة

بةةةمامج التيةةةويم  ةةةو التةةةدري ، وذلةةة  اسةةةتةابة للمتغةةةرات الرتبويةةةة والت نيةةةة، نلةةةم تعةةةد 
عمليةةةة التةةةةدري  متوقفةةةةة علةةةة    ةةةةد عضةةةةو  يمةةةةة التةةةةدري  ن ةةةةط بةةةة  دبلةةةةجم علي ةةةةا 
متغةةرات عةةدة يف أسةةاليب الرتبيةةة واسةةتخدام الت نيةةة ا ديتةةة كوسةةيلة موةةايدة للعمليةةة 

ي ةةًم للمعةةارش واملعلومةةات مةةل بةةمل املنةةا ج  إن عمليةةة التةةدري    تعةةد.. التعليميةةة
الدراسةةية إع قاعةةةة الةةةدر  بةةة  أيةةةب جم م ةةارة واسةةةعة ت ةةةوم يف أساسةةة ا علةةة  عمليةةةة 

عة ويف متناول ةةةةةةارش متاحة بصورة واسةولي  تعليم العلم، نالعلوم واملع« تعليم التعلم»
راً مةةةل اجل ةةةد اجلميةةة ، وقةةةدرة اليةةةمب علةةة  الويةةةول إلي ةةةا ابتصةةةم علةةة  ا سةةةتاذ كتةةة

والوقةةجم، بةة  ي ةة  عمليةةة التةةدري  إع عةةا  رحةةب مةةل انبةةداع والب ةةك دابةة  قاعةةة 
 .الدر 

ون اليمي ةةةة الت ليديةةةة يف التةةةدري  اجلةةةامعي، ةةةةةةةةإن كتةةةراً مةةةل املعلمةةةني مةةةا الوا ميارس
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تلة  اليمي ةة ال اةمةةة علة  دور كلةي للمعلةةم دابة  قاعةة الةةدر  أو املختةرب أو الورشةةة 
، أم أن يكون املعلم املت د  الوحيد داب  قاعة الدر  «انل اةية»اليمي ة ابعتماد 

 ا ةةاالت بعةةض ويف ،بينمةةا ميةةار  اليةةمب دور املوةةتم  واملتل ةةي ن ةةط ملةةا ي دمةةد هلةةم

شةج تأم يتةوع طةمح ا سةملة علة  اليةمب ليك« االسةتةوابية» طمي ةة ا سةتاذ ميةار 
  موةةةتو ت الةةةلكاك لةةةدي م، وي ةةةوم حةةةول موضةةةوع الةةةدر  أو ليتعةةةمش علةةة معلومةةةارم

ويف  !! معلم ةةم اليةةمب بةةدور املوةةتةيب  سةةملة ا سةةتاذ نيةيبةةوا علي ةةا ل  ةةني ر بةةة
ية، وال شةةة  أن أاةةةم  ةةةلإ ةةةةةةةةمةةةا ال املعلةةةم  ةةةو لةةةور العمليةةةة التدريو.. كةةةم ا ةةةالتني 

 ةةةلإ  املت دمةةةة إع الت ةةةول مةةةل اليمي ةةةة يب ةةة  لةةةدوداً يف عةةةا  متغةةةر، إذ تتةةةةد الةةةدول
ة ي ةةوم املعلةةم ني ةةا بةةدور لةةورم دابةة  ةةةةةةةةةةةةاليماةةة  الةةيت  او  ةةا الةةزمل إع طماةةة  حديت

قاعة الدر  أم أن يديم الدر  ال أن ي دم الدر ، وتعم  الت نية عل  موايدة  لإ 
اليمي ةة، الةةيت تعتمةةد يف كتةةر من ةةا علةة  دراسةةة ا ةةاالت أو املشةةكمت والعمةة  دابةة  

ملخترب عل  حتلي   لإ ا االت أو املشكمت والب ك عل حلول هلا قاعة الدر  أو ا
بةةةدكاً مةةةل الشةةةعور ابملشةةةكلة، الةةةيت توةةةتتر الع ةةةول وتةةةدن  اليالةةةب إع إعمةةةال الةةةل ل 
والتفكةةر العميةة  وطةةمح البةةداة ، نالم بةةة يف حةة  املشةةكلة  ةةي الباعةةك للةةتعلم، و ةةي 

كلة وتويةةيف ا والتفكةةر والب ةةك ةةةةةةةةطمي ةةة  مةة  بةةني التفكةةر والتةميةةب، وحتديةةد املش
عةةل حلةةول مفرتضةةة هلةةا، و ميةةب تلةة  ا لةةول وربي ةةا بفمضةةيات املشةةكلة ايت ةةاًك إع 

 .عملية االبتيار وتيبي  ا لول املناسبة ملعاجلت ا
إن طمي ة ح  املشكمت تعترب إحد  اليمق الفعالة يف التعليم م ما كايجم »
 :وتكمل نعاليت ا يف ؛ممحلتد
 . الع لية احملاكاة إع اليالب  تدن أهنا -أ 
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 .قدراتد عل  معتمداً  بنفود يتعلم  علد أهنا -ب 

 .(1)«العلمي ابلب ك لل يام ا ساسية اخليوات عل  تشتم   و م ا يف أهنا -ه 
 إذ مدارسنا، يف الدر  قاعات حتتا د ملا  وذ اً  إال ليوجم املشكمت ح  طمي ة إن

 عل يت د  بعض ا  ال ما حيك لعصمان، ا ةي التدري  يف الت ليدية العملية تعد  

 ابلعمليات وال يام للم اضمة اجليد الت ضر عل  ال اةمة التدريوية العملية عنايم

   ما ومما عة والتلخيص، اخلتام مث العلمي،   تواإ للدر  وت دمي إيتاه مل الصفية
 اليمي ة  لإ إن اسية،الدر  ابلوا بات اليمب وتكليج ال ادم الدر  إع وانشارة ت دميد

 اللايت والتعلم اللكية ال اعات عصم يف يا ة نليوجم مض  لعصم يا ة كايجم إن

 عل  أساس ا يف ت وم ا ديتة التدري  نعملية انبداعية التفكر ومنا ج انيرتيجم وشبكة

 النا  ة واندارم النفوي والت لي  التواي  كم ارات مكتوبة وم ارات ذاتية ملكة

 قضا  و لإ التدري ،  يمة عضو لشخصية الم مة امل ارات مل و ر ا ال درات وتيويم
 .واملؤسوي الفمدم التيويم عملية يف أساسية
 كما  تمعد، يف ناعلة مةةةةةةةعناي إناد يف  مةةةةةةةيو التدري  ليةةعم يف املبدع املعلم إن

 عل تغيب ال ضا   لإ  مت أن إع يشر الواق  لكل وذاتد، مؤسوتد تيويم يف يو م
 .لدينا العاأ التعليم ومؤسوات  امعاتنا لم كتر

إن التغير اللم يش دإ العا  بصورة متنامية وسميعة إ ا  و وليد المؤ  انبداعية 
لكتر مل الليل تعلموا عل  يد معلمني مبدعني، ناستياعوا أن يغروا ا ا ات العا ، 

ة للمعلم ترب  مل بةمل كتةمة مبادراتةد الشخصةية لت ةدمي ومل  نا نإن املممح انبداعي
امل رتحات وا نكار التغيرية، الةيت قةد ال تل ة  قبةواًل يف بةدايت ا لكن ةا توةل  طمي  ةا 

                                                 

 . 323خير هللا عصار، مدخل إلى قضايا التعليم، ص (1)
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 «Golannكةةةةةةةةوالن »بعةةةةةةةةد ذلةةةةةةةة  لتصةةةةةةةةبح واقعةةةةةةةةاً عمليةةةةةةةةاً، كمةةةةةةةةا يشةةةةةةةةر إع ذلةةةةةةةة  
تتكةةون لديةةد و ةةر م، كمةةا أن املعلةةم املبةةدع  «Bannonابيةةون »و «Torance»وتةةوراي 

الم بةةةة اجلالةةةة لل يةةةام اب عمةةةال الةةةيت حت ةةة  التفةةةوق علةةة  املوةةةتو  الفةةةمدم واملوةةةتو  
ارب املع ةةةةدة، الةةةةيت تيةةةةمح ةمناقشةةةةة ومعاجلةةةةة ال ضةةةةا  والتةةةةة عإالعملةةةةي العةةةةام، ومييةةةة  

ملة ال  ةةد هلةةا إ ابةةة مباشةةمة وآييةةة وإ ةةا حتتةةاه إع إعمةةال ع ةة  وتفكةةر نةةاحص ةةةةةةةةةةةةةةأس
ات انبداعيةةةة ال مييةةة  املعلمةةةون ة ا، وم ابةةة   ةةةلإ الصفةةةةإع يتاةة ةةةا ودالالتةةةللويةةةول 

املبدعون إع االيشغال ابلتفايي  واجلزةيات وإ ا رم م النتاةج والدالالت، اليت تشر 
تةةةةوأ  عإمةةةةا مييةةةة  املعلمةةةةون املبةةةةدعون   لةةةيمً  ةةةةلإ التفايةةةةي  واجلزةيةةةةات، ولةةةةلا ن إلي ةةةا

ات وتتميةةةةز بكتةةةةمة ان ةةةةماكات واسةةةةتخدام ةايي  واجلزةيةةةةةا عمةةةةال انداريةةةةة ذات التفةةةة
ا وراق، إذ يعت ةةد  ةةؤالك املبةةدعون أن ذلةةة  ضةةياع للوقةةجم واجل ةةةد، ونةةوق ذلةة   ةةةو 

 .ت لي  مل شرهنم ومل إبداع م
وإذا كايةةجم  ةةلإ بعةةض مممةةح املعلةةم املبةةدع نةةإن دورإ يف العمليةةة التعليميةةة سيتوةةم 

أقمهبم إع ذل   م طمبد و ممؤإ، إذ ستنعك  حالة ابناماك والتيور للاتد وملل معد، و 
انبةةةةداع لديةةةةد مةةةةل بةةةةمل ت دميةةةةد ملادتةةةةد العلميةةةةة، إذ سةةةةيكون قةةةةادراً علةةةة  التعامةةةة  مةةةة  

تيي  بةةلل  أن يمنةة  مةةل سةةوية املتميةةزيل ةةةةةةانمكاييةةات املعمنيةةة وال ةةدرات اليمبيةةة، ويو
الل نيةةةةة ذات املوةةةةتو   مةةةةل اليةةةةمب ويةةةةدن  هبةةةةم إع انبةةةةداع، كمةةةةا سةةةةيعا  ال ةةةةدرات

املةةنخفض لةةبعض طمبةةد يف بيمةةة مةةل العمقةةة ال اةمةةة علةة  التضةةامل اجلمعةةي بةةني املعلةةم 
 .واليالب مل أ   حت ي   دش التميز

إن م ارات التفكر أيب جم علمًا قاةمًا بلاتةد ال بةد منةد للمعلةم قبة  طلبتةد، 
 ةةد بةةمامج لتةةدري  تو »و نةةاك مةةدار  ورؤ  خمتلفةةة لتعلةةيم التفكةةر انبةةداعي، إذ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -355 -

التفكةةر مةةل بةةمل تنظةةيم أو يظميةةة معينةةة أو   ةة  أ ةةداش لةةددة للتفكةةر تعةةف 
الةةلم يمكةةز علةة  تيةةويم قةةدرات  (De Bono)بةةمانمج دم بويةةو -متةة  .. بتيويم ةةا

اليمب عل  التفكر انبداعي وحيت م عل  تيبي  ا وممارست ا يف الظموش ا ياتية 
و  العلمةةي ال يمكةةز ةنةةإن احملتةة( Lipmanلبمةةان )بةةمانمج لفة، أمةةا يف ةالواقعيةةة املختةة

مبية املتعل ة ةة اليةلي  ا  ي ي يف ا يشيةارات التعةليد أكتم مل الرتكيز عل  م ةع
 .(1)حب  املشكمت

إن اال اإ العاملي يف الرتبية ا ديتة يةل ب إع إعيةاك املعلةم أدواراً أكتةم مةل  ةمد 
ييلب مند أن ي وم أبدوار شىت كتعليم اليالب طمي ة التعليم إذ  ،ا داك للمادة العلمية

ولةي  التعلةةيم وحةةدإ، كمةةا ييلةةب منةد أن يتةةاب  املوةةتةدات ا ديتةةة يف ميدايةةد وييةةور 
إمكايياتةةةةد وم اراتةةةةد امل نيةةةةة والرتكيةةةةز علةةةة  الب ةةةةو  العلميةةةةة امليداييةةةةة وعةةةةدم االكتفةةةةاك 

ة يةيةة ا ديتةة وتيةور وسةاة  الت نباية م  توارع املوةتةدات العلم، ابلتل ني النظمم
ة، أو تنميةة م اراتةد كمةا عمن ةا يةاملعلم عل  التعام  م   ةلإ الت ن ةمما يفرت  معد قدر 

حيةةةد  للمعلةةةم مةةةل أول يةةةوم يلت ةةة  نيةةةد  شةةةيكأم : أبهنةةةا« Handerson ندرسةةةون »
 م  لإ ا شةياك وبصةورة مباشةمة أو ةابمل نة إع اليوم اللم يت اعد نيد عن ا، حبيك تو
 .(2) ر مباشمة يف اليمي ة اليت يؤدم هبا وا باتد امل نية

نةةاملعلم الةةلم يؤمةة  أن ي ةةوم هبةةلا الةةدور  ةةو املعلةةم امليبةةوع ولةةي  املعلةةم  ،ولةةلا 
أم املعلةم الةلم  ،«Hunt and Lawrence ايةجم ولةوري  »ون  ما يعةمش  ،املصنوع

ولةي  ذلة   ،مةل حياتةد وطبعةد اً لتعلةيم نريةبح ذلة   ةزكطُبة  علة  عمليةة الرتبيةة وا
ن  ةلا الةدور لةي  دوراً تكفةي إحيةك  ،ليصةبح معلمةاً « اعةةيصن  ين»املعلم اللم 

                                                 

 .  33التدريس من أجل تنمية التفكير، ص ،هيربرت ويلبرجكيف، جيمس و : انظر (1)
 . 29ص  (م3739 ،ذات السالسل :الكويت) لم وتدريبه أثناء الخدمةمشكالت إعداد المع، عبد القادر يوسف (2)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -352 -

نيد الدربة والصناعة ب  ال بد مل مميزات ومسات ذاتيةة تمقة  ابنيوةان إع أن يكةون 
 يفرتكةةون أاةةماً واضةة اً لمني  ةةم الةليل يةيف منةةزلة املعلةةم، لةةلل  نةةإن أمتةال  ةةؤالك املعةة

كتابةةةةد  يف، «John A. Laska ةةةةون السةةةةكا »العمليةةةةة التعليميةةةةة، كمةةةةا ي ةةةةول 
«Schooling and Education »(التمدر  والرتبيةة)  أن املنةا ج تكةاد »حيةك يةلكم

 ،تكون واحدة يف معظم مدار  البلد الواحد، وكةلا الكتةب الةيت تعةا  تلة  املنةا ج
ةةةةةةةةاي املدرسةبانة إع أن املةةةةةةةابنض ة ة ابد، إن   تتياب ، ولكل املخمه أو ةةةةةةةةة تكاد تتشةية

النةةةاتج مةةةل  ةةةلإ املةةةدار  متمةةةتًم يف اخلةةةمنني مةةةل اليةةةمب، ومةةةا حصةةةلوا مةةةل علةةةوم 
خصيارم الةيت ةةةةةةةوا مل يفات  ديدة أضيفجم إع شةارات، وما اكتوبةارش وم ةومع

لنةةاتج خيتلةةج مةةل مدرسةةة إع أبةةم ، ويوةةتنتج دبلةةوا هبةةا املةةدار  مةةل قبةة ،  ةةلا ا
ةةةةةالم ةةة  أن العنص ةةةةةبةةةم ش ،التني  ةةةوةارق املميةةةز يف ا ةةةةال والفةةةةم الفعةةةةةةةةةة  ، املعلةةةم ةةةةةةة

وم بد، ذل  أيد يرتك بصماتد الواض ة علة  العمليةة الرتبويةة بشةك  ةاللم ي  والدور
 .(1)«ال ي ب  اجلدل

 ؟يتةةد ورسةالتد العظيمةة، نمةا موقعةد مةل اؤتمةة نةإذا كةان  ةلا شةرن املعلةم و ةلإ مكا
ل ةةد كةةان لةةد املكايةةة المنيعةةة واملنةةةزلة العاليةةة، بةة  شةة دت ا حةةدا  ال دميةةة وال ميبةةة علةة  

نمةةا ال المعيةة   ،إذ كةان املعلةةم  ةةو لةور اؤتمةة  ولةةي  املدرسةة وحةةد ا ،متة   ةةلا الةةدور
  كتةراً، حبيةك أيةب نا حبا ةة ا ول مل املتعلمةني يشة د هبةلا الةدور للمعلةم الةلم تما ة

إع حبةةةةك مكايةةةةةة املعلةةةةةم يف اؤتمةةةةة  بصةةةةةورة تشةةةةر إع أمهيةةةةةة إعةةةةةادة ا مةةةةةم إع موضةةةةةعد 
اليبيعي، ولع  مل امل ةم أن يشةر إع أن واقة  املعلةم يف اؤتمة  لةي  وليةد ممحلةة معينةة 

 .أو سبب لدد إ ا  ي أسباب عدة دنعجم للل 

                                                 

(1)      Laska, John A. Schooling And Education Voud Nostrand Company N.Y 1976, P.111  
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لم ممةا دنة   نظمةة ا مةم املت ةدة إع ةمكايةة املعة ن معظم دول العةا  تما عةجم ني ةاإ
رن مكايةةةة املعلةةةم، وقةةةد ب يةةةجم  ةةةلإ التويةةةية حبيوةةةة ةم بشةةة3722إيةةةدار تويةةةية عةةةام 
م حةةةني تشةةةكلجم جلنةةةة مةةةل منظمةةةة العمةةة  الدوليةةةة ومنظمةةةة 3733ا دراه حةةةىت عةةةام 

 .(1)اليويوكو
لواي ة، ن د ركزت أن يشر إع ما يتعل   ؤسوات اؤتم  مل  لإ ا نا وما ي منا 

الواي ة يف ن مرا المابعة عل  أمهية مكايةة املعلةم مةل بةمل إعةدادإ وريمتةد بكفةاكة عاليةة 
نةةةب أن يكةةةون » :ن الةةةجم ،مةةة  متتعةةةد ابلصةةةفات الةةةيت تؤ لةةةد ملكايتةةةد املناسةةةبة يف اؤتمةةة 

يميةةة معمونةةاً أن الت ةةدم يف التعلةةيم يعتمةةد إع حةةد بعيةةد علةة  مةةؤ مت وكفةةاكة اهليمةةة التعل
كةة  علةة    ،بشةةك  عةةام وكةةلا علةة  الصةةفات الفنيةةة وانيوةةايية والبيدا و يةةة للمدرسةةني

 .«حدإ
الةةيت  ،مث ايت لةةجم الواي ةةة إع ح ةةوق املعلةةم وربيت ةةا ابملبةةاد  املعلنةةة   ةةوق انيوةةان
 هنةةا  ؛يصةةجم علي ةةا املعا ةةدات واملواايةة  الدوليةةة، وتعتةةرب  ةةلإ الف ةةمة مةةل أ ةةم الف ةةمات

تفمقة  م  ةإذ أن أي ،دبًم للمواواة وح وق انيوان مل بمل املعلم علجم التعليم م
ن املةةدب  للوةةلم إسةةبب بةةني املعلةةم وح وقةةد إ ةةا تةةنعك  علةة  اؤتمةة  مباشةةمة، ولةةلا نةة

الةلم يصةوو ا ا ةات الةمأم  ،اال تماعي يف الدول واؤتمعات إ ا ميم مل بمل املعلم
اليةةمب، كمةةا أن بضةةوع املعلةةم ذاتةةد  والفكةةم مةةل بةةمل يةةيا تد ملةةل حتةةجم يديةةد مةةل

د املكايةةة املناسةةبة إ ةةا يةةنعك  علةة  اؤتمةة  مباشةةمة، ولةةلا يصةةجم ةةةللتفمقةةة أو عةةدم إعيا
نةةةب أن تكةةةون  يةةة  يةةةواحي إعةةةداد وتوفيةةةج »الف ةةةمة الوةةةاب ة مةةةل الواي ةةةة علةةة  أيةةةد 

املدرسةةةةني بعيةةةةدة كةةةة  البعةةةةد عةةةةل أم شةةةةك  مةةةةل أشةةةةكال التمييةةةةز ال ةةةةاةم علةةةة  أسةةةةا  

                                                 

 . الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج ا،لم وثيقة لتطويرهانظر مكانة المع (1)
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ت العمقية أو اللون، أو اجلن ، أو الد ية، أو املعت دات الوياسةية، أو ا يةول الومال
 .«اال تماعية وا ممية، أو الظموش االقتصادية

 ،وال تكتفي الواي ة إبعياك ا مهية للمعلم ن ط ب  تيالةب بت وةني فةموش العمة 
إذ أن  ةةلإ  ،معلةةمالةةيت تعتةةرب إحةةد  املعوقةةات الةةيت ت ةةج أمةةام إعةةادة املكايةةة اليبيعيةةة لل

نتشةةر الواي ةةة يف ن مرةةا التامنةةة إع أيةةد  ،الظةةموش  ةةي الةةيت توةةاعد أو تعةةوق أداك املعلةةم
نةةب أن تكةةون فةةموش العمةة  للمدرسةةني مةةل النةةوع الةةلم يعمةة  علةة  حتوةةني التعلةةيم »

  .«الفعال وأن تواعد املدرسني عل  الرتكيز عل  أعماهلم امل نية
وذلة  ال  ،ال بد لد مل أن يصبح قوة مؤامة يف اؤتم  ونعياك املعلم مكاية متميزة

يترت  إال مل بمل مؤسوات حتفل ح وق املعلم وتدان  عن ا، و لا ما أكدتد الواي ة 
نب النظم إع منظمات املدرسني عل  أهنا قوة ميكل أن توا م إع حةد » :حني قالجم

 .«ةوياسة التعليميبعيد يف الت دم الرتبوم، وهللا نب إشماك ا يف إقمار ال
إن متةة   ةةلإ النصةةوو الدوليةةة تةةؤام يف إعةةادة الصةةورة املتلةة  ملكايةةة املعلةةم، لكةةل 

ال ميكةةل أن حت ةة   ،لليةةة كايةةجم أم دوليةةة، يصةةوو قايوييةةةة علينةةا أن يشةةر إع أن أيةة
لغةةم  امل صةةود من ةةا مةةا   تكةةل الظةةموش احملليةةة واؤتمعيةةة م يةةرة لتيبيةة  متةة   ةةلإ ا

 ،باب  ةةلا التةةد ورةةةةةةةةةةس ا حنتةةاه إع معاجلةةات واضةة ة ةو نةة ..ماراتالتويةةيات وال ةة
اليت مل  ،وات اؤتم ةةةةةةةوما ميكل أن ت وم بد مؤس -لمةمكاية املع–لجم إليد ةاليت وي

 :بين ا
الةةةيت متتةةة  اجل ةةةات ذات الوةةةلية املباشةةةمة ابملعلةةةم كةةةو ارة  ،املؤسوةةةات الممسيةةةة :أوالا 

الةيت خيضة  هلةا املعلةم  ،اتةا مةل املؤسوةةالتعليمية و ر ة ال ةواؤ ط الرتبية والتعليم واملنا
وذلة   ،تت م  عبماً كبراً مل املوؤولية نعادة مكاية املعلةم ،يف إ ماكاتد اندارية والفنية
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 :مل بمل
ممةةا يو ةةد إع املعلةةةم  حوةةل ابتيةةار املعلمةةني وإعةةداد م و  ةةيل م، إذ أن كتةةراً  -3

ؤولية المسةةةالة الةةةيت تت مل ةةةا وال ةدر موةةةةدودة ال ت ةةةةتةةةج عةةةل نمةةةة لةةةويةةةؤام يف مكايتةةةد ان
تةةتمكل مةةل أداة ةةا إمةةا لضةةعج يف انعةةداد والتكةةويل أو لةةن ص يف امل ةةارات، وعلينةةا أن 
يعةةرتش أن أداة التغيةةر للمؤيةةة اؤتمعيةةة حنةةو املعلةةم نةةب أن تنيلةة  مةةل املعلةةم ذاتةةد ولةةي  

لل الةة الةيت  اً كتةر مةل ا حيةان ابعتبار ةا ايعكاسةاللم  يت رؤيتد يف   ،مل اؤتم  وحدإ
ميم هبا املعلم، وال ش  أن املؤسوات املعنية إبعداد و  ي  املعلمني وابتيار م ت ج يف 
م دمة املؤسوات الةيت ميكةل أن تعةا  ذلة ، ل ةد بضة  املعلمةون يف الوةنوات ا بةرة 

إال أن  ةلإ امل ةايي   ،م هلةلإ امل نةةملعاير خمتلفة لت ومي أداة ةم وم ةارارم ومةد  كفةاكار
عةةداد والتر يةة  الوةاب  علةة  االبتيةةار نةةب أن خيضةة  ال تكفةي  ةة  املشةةكلة، إذ أن ان

 .ذاتد للت ومي
حتوةةني ا وضةةاع الوفيفيةةة للمعلةةم، نةةاملعلم يف  تمعاتنةةا يعةةيش أوضةةاعاً وفيفيةةة  -3

بايةة مة  م اريةة  ةلا  ،دال تتمكم ورسالتد الوةامية، وال تتناسةب مة  الةدور الةلم يؤدية
الدور أبدوار أبم  ر ا ال تمق  إع املكاية اليت حيتل ا التعليم مةل  اةر يف اؤتمعةات، 

وإيتا يتةةد، وقبةة   ةةةداملوةةتو  املةةادم الةةلم يتل ةةاإ املعلةةم يةةؤام بةةم شةة  يف عيا نتةةدي
علةةم مةةل ن كفايةةة املإ ..بايةةة يف  تمعةةات الةةونمة ،ذلةة  يف رؤيةةة اؤتمةة  هلةةلإ املكايةةة

وتةةنعك  تلةة  الكفايةةة املاديةةة علةة  الكفايةةة  ةةةداحتيا اتةةد املاديةةة تدنعةةد إع تيةةويم أدا
 .  العملية للمعلم

ومل ذل  أيضاً حتوني البيمة الوفيفية كا مل الةوفيفي، نةإذا كنةا ييلةب مةل املعلةم 
 حول ا داك وتيويم امل ارات نإن االست مار الةوفيفي مةدب  لةلل ، إذ ال بةد أن ت ةوم
العمليةةة التعاقديةةة بةةني املعلةةم واملؤسوةةة علةة  رؤيةةة واضةة ة مةةل حيةةك االسةةت مار وا مةةل 
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  .الوفيفي حبيك ال يصبح سيج إهناك اخلدمة مولياً عل  رقاب املعلمني
ن الرتقةةةةي الةةةةوفيفي حيفةةةةل للمعلةةةةم مكايتةةةةد اال تماعيةةةةة ويغةةةةر مةةةةل الصةةةةورة إ -3

ي يف م نةةة التعلةةيم ارتةةبط بةةرتك اخلدمةةة النمييةةة التابتةةة الةةيت ال مةةجم املعلةةم، إذ أن الرتقةة
التعليميةة والت ةول إع اجلوايةب انداريةة الةةيت يةمتبط بعضة ا ابلعمة  الرتبةوم كةةاملو  ني 
واملشمنني العلميني بينما يتةد بعض ا إع الوفاةج اندارية الب تة، وقد ايعك  ذل  

املعلةم مةل املوةتو   إذ يتصور البعض أن الرتقيةة تعةين  لةص، عل  رؤية اؤتم  للمعلم
تم بتخلصةد تةاللم ي ب  نيد وأم لاولة لرتقيتد أو تعدي  وضعد الوفيفي إ ةا ( املتدي)

مل م نة التعليم املباشةمة، و نةا يةتم طةمح توةاؤل عةل إمكاييةة تمقيةة املعلةم م نيةاً ولةي  
مةةةةاد ً ن ةةةةط مةةةة  احتفافةةةةد أبداك رسةةةةالتد التعليميةةةةة أسةةةةوة  ةةةةا  ةةةةو متبةةةة  يف اجلامعةةةةات 

حيةةك تةةتم تمقيةةة أسةةاتلة اجلامعةةات مةةل رتبةةة إع أبةةم  ونةة   ،املؤسوةةات ا كادمييةةةو 
وبةلل  حتفةل لةد مكايتةد العلميةة واال تماعيةة واملاديةة كةلل ،  ،ةمعاير وشموط لدد

 .م  االحتفاظ  ربتد العلمية يف امليدان
لممسية اليت إن رؤية اؤتم  حنو املعلم نب أن تنيل  مما يل اإ املعلم مل مؤسواتد ا

ابنيمح    دمأحداً مل الليل ينا»نب علي ا أن تعيد النظم يف  لإ املكاية إذ أن 
يدرك إدراكًا كانياً ح ي ة أن مشكمت   ي  املدرسني وتعليم م إن  ي إال ايعكا  

يظةةم إن  ..ابلتةةدري  ابعتبةةارإ م نةةة وحمنةةة االعةةرتاشح ي ةةي لعةةدم قةةدرة اؤتمةة  علةة  
متبةةات واملوةةت ب  امل ةةين وفةةموش العمةة  واملوةةموليات ا منيةةة للمدرسةةني، املكانةة ت وامل

نم ميكل لنا أن يتوق  مةل املعلمةني  (1)«تشر  يع ا إع أهنا وفيفة مل الدر ة التايية
 . ما يم وإ

                                                 

 . 72الرياض ص، ترجمة مكتب التربية العربي لدول الخليج، معلمو الغد، تقرير هولمز (1)
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املؤسوةةةات الممسيةةةة ذات الصةةةلة العامةةةةة ابملعلةةةم، كوسةةةاة  انعةةةمم والتو يةةةةد  :اثنيااااا 
  ةةةلإ الوسةةةاة  ابلعمليةةةة التعليميةةةة واملعلةةةم بصةةةورة بايةةةة كبةةةراً يةةةبح  اةةةرأإذ  ،املختلفةةةة

حةةةىت أيةةةب جم حتةةةدد رؤيةةةة اؤتمةةة  لةةةي  إع املعلةةةم وحةةةدإ بةةة  إع خمتلةةةج امل ةةةل  ، ةةةداً 
وبايةةة  -والوفةةاةج، وممةةا يؤسةةج لةةد أن الصةةورة النمييةةة الةةيت رمست ةةا وسةةاة  انعةةمم 

ويد مكايةةةة املعلةةةم وتما ع ةةةا إع مةةةا ةاماً كبةةةراً يف تشةةةةللمعلةةةم أسةةة مجم إس ةةة -املمةيةةةة من ةةةا
شةةةا ديل واملتةةةابعني لوسةةةاة  ملويةةةلجم إليةةةد، إذ أن  ةةةلإ الشخصةةةية ارتبيةةةجم يف أذ ةةةان ا

شةةةةديد اليبةةةةاع يف تعاملةةةةد مةةةة   ،انعةةةةمم بصةةةةورة ذلةةةة  الم ةةةة  أو املةةةةمأة  لةةةةيل التعامةةةة 
بيةةدإ ويلةةوح هبةةا  اً ميوةة  عصةة ،دماً مفةةمدات مضةة كةةيت عةةم يف حديتةةد موتخةة ،بةةميلآلا

اً عل شدتد و لظتد، كما ارتبيجم يورتد بنفور التمميل منةد ولاولةة اهلةموب منةد أو تعبر 
 . إي اعد يف املواقج املض كة الوانمة

إن إشةةكالية العمقةةة بةةني التعلةةيم وانعةةمم تعتةةرب إحةةد  الت ةةد ت الةةيت يوا   ةةا 
يمنني ستتو  وما   يتم ح   لإ انشكالية نإن اهلوة بني ال انسممي، اؤتم  العميب

ممةةا ينةةلر حبالةةة مةةل االيفصةةام بةةني مةةا يتل ةةاإ انيوةةان مةةل وسةةاة  انعةةمم ومةةا  ،وتةةزداد
 .يتعلمد يف املدرسة

ول ةةد سةةعجم املؤسوةةات الرتبويةةة إع ردم  ةةلإ اهلةةوة يف لاولةةة من ةةا لعةةمه  ةةلإ 
 :مكتب الرتبية العميب لةدول اخللةيج يف يةدوة مسيةجم لد اومل ذل  ما دع ،انشكالية

-مةةةةةةةايو37ع ةةةةةةةدت يف الفةةةةةةةرتة مةةةةةةةل  ،«اذا يميةةةةةةةد الرتبويةةةةةةةون مةةةةةةةل انعمميةةةةةةةنيمةةةةةةة»
تعةةا  كانةةة  وايةةب  ،أ ةةزاك ةوقةةد يةةدرت أعمةةال النةةدوة يف اماةةم، 3733يوييةةو3

العمقة بني املؤسوةتني، إال أن املعلةم   يكةل لةد يصةيب مةل تلة  الدراسةات يكةانئ 
ليم موةةةتممة تةةةةؤام يف ةلتعةةةةمم واةمقة بةةةةني انعةةةةدلية العةةةةالتد، وب يةةةجم  ةةةةةمكايتةةةد ورسةةةة

 .مورتنا التعليمية
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املؤسوات  ر الممسية اليت تعف ابملعلم كةمعيات املعلمةني و عيةات النفة   :اثلثاا 
مةل الوا ةب اً العام واملؤسوةات ا  ليةة ا بةم ، إذ أن  ةلإ املؤسوةات تت مة   ةزك

 ةةوق املعلةةم سةةواك   ذلةة  مةةل بةةمل دايةةة ح ،املل ةة  علةة  عةةات  اؤتمةة  حنةةو املعلةةم
املاديةة واملعنويةة والةةدناع عن ةا ونة  الضةةوابط وا يظمةة املتبعةة، أو ال يةةام بتغيةر الصةةورة 

سةةلبية عةةل دور املعلةةم ورسةةالتد، ولعةة  مةةل أبةةم   ةةلإ ا دوار  ةةو الرتقةةي  الةةيت قةةد تكةةون
 وةةتو  املعلةةم م نيةةاً مةةل بةةمل مةةا ت دمةةد  ةةلإ املؤسوةةات مةةل بةةمامج  ةةدم المسةةالة 

أو مل بمل ربط املعلم ابؤتمة  مباشةمة بةربامج توة م يف تيةويم اؤتمة  مةل التعليمية 
إن إل ةةةاك الةةةدور واملوةةةؤولية علةةة  املؤسوةةةات  ..رب  مكايةةةة املعلةةةم اال تماعيةةةةتةةة  ةةةة و 

( وفيفيةاً )الممسية وحد ا نعة  املعلةم يف موقةج التعامة  مة  املؤسوةة الةيت ينتمةي إلي ةا 
نةةةاابً، نيضةةةعج بةةةلل  دورإ ومكايتةةةد حةةةني يصةةةبح سةةةواك كةةةان  ةةةلا التعامةةة  سةةةلباً أم إ

املؤسوات  ر الممسية ن ي ا قدر عل  ال يةام  اهللإ املؤسوات، أم( حا ة)ياحب 
ن مكان املعلم ني ا مكان العضو املشارك ياحب ا  ، املتضةامل إحيك ،هبلا الدور

، (حةة ) مةة   ةةرإ، الةةواعي لوا باتةةد وح وقةةد، ولةةلا نةةإن منيل ةةد من ةةا ابعتبةةارإ يةةاحب
  ،وال ش  أن  لإ املؤسوات  ي ا قدر ابلتعبةر عةل مهةوم املعلةم وطموحاتةد وميالبةد

ية العم  الممسةي و كما أن  لإ املؤسوات متل  مل ا مية ومموية ا داك ما يكفي ا مؤ 
ولةةلا ن ةةي الةةيت توةةتيي  أن توةة م بةةدور واضةةح يف إعةةادة مكايةةة  ،ذم ال يةةود الكتةةرة
 .املعلم إع طبيعت ا

ا سمة، وعل  الم م مل أن ا سمة ال تعترب مؤسوةة ابملعةف االيةيمحي إال  :عاا راب
أهنةةا حتمةة  ذات الصةةفات الةةيت ميكةةل أن توةة م بةةدور كبةةر يف تعزيةةز دور ومكايةةة املعلةةم، 

ومكنةةجم المؤيةةة الوةةلبية مةةل  ،ل  ةةلا الةةدورؤ ن ةةد ا تمعةةجم أسةةباب كتةةرة أدت إع تضةةا
  ابعتبار ةا إحةد  املكةوانت ا ساسةية للمةتمة ، الشيوع والغلبة، و امت ا سةمة بةلل
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املدرسةةةةة  :وإذا أردان أن يعيةةةةد للمعلةةةةم مكايتةةةةد املتميةةةةزة نةةةةإن االييةةةةمق يبةةةةدأ مةةةةل لةةةةوريل
 .وا سمة

 :دور العقيدة والثقافة في تحريك التنمية

ن يتفكم نيما حولد ويوتتمم ما أيوان إع ن  اةتدن رؤية بارإةابعت اك انسمم 
، وأن نع  مل نكمة التنمية والتيور نكمة اليبيعةلد مل قدرات ذاتية أو مل من د هللا 
        : تعاع قالبديند وربد،  انيوانميان مم مة ن
               

 قالر  واالستفادة مل برارا  ع تعمر اإسمم نا ادعو ، (32:ا ج) 
               :تعاع

 (.23: ود) 

تعمموهنةةا  اً ر  علكةةم عمةةا أماسةةتعممكم ني ةةا »: يةةةقةةال ابةةل كتةةر يف تفوةةر  ةةلإ اآل
  .(1)«وهناغلوتوت

وإذا كان انسمم نعة  مةل التنميةة وا بةاً علة  املوةلمني نةإن رؤيتةد للتعلةيم ال ت ة  
ك ا تم انسمم عل ذل ، ب  يعترب الديل انسممي أحد العنايم املؤامة يف التعليم حي

ابلتعلةةيم والةةتعلم وحةةض عليةةةد، بةة  إن أول كلمةةة يةةةزلجم مةةةل ال ةةمآن الكةةممي كايةةجم كلمةةةة 
و  يكتةةةج انسةةةمم ابال تمةةةام ابلعلةةةم عنةةةد .. ، للداللةةةة علةةة  أمهيةةةة العلةةةم وال ةةةماكة(اقةةةمأ)

      : انشارة إليد، ب   ع  العلم طمي اً لنميان حني قةال تعةاع
 (.33:مناط)      

أم إ ةا خيشةةاإ حةة  بشةةيتد العلمةةاك العةةارنون »: قةال ابةةل كتةةر يف تفوةةر  ةةلإ اآليةةة
                                                 

 . 252-3/352ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  (1)
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ما كايةةجم املعمنةةة للعظةةيم ال ةةديم العلةةيم املويةةوش بصةةفات الكمةةال املنعةةوت ةبةةد؛  يةةد كلةة
اك ا وةةةف كلمةةةا كايةةةجم املعمنةةةة بةةةد أ  والعلةةةم بةةةد أكمةةة  كايةةةجم اخلشةةةية لةةةد أعظةةةم ةاب مسةةة
 . (1)«وأكتم

آل ت اليت تةدعو انيوةان إع النظةم يف ملكةوت هللا والتفكةم يف خملوقاتةد وتكمرت ا
 ، : ننةةةةةةةد أن كتةةةةةةراً مةةةةةةل اآل ت  ةةةةةةتم ب ولةةةةةةد تعةةةةةةاع

 

 ،

 

 ،
 

. 
وال ش  أن التفكر والع ميية والتدبم ال ميكل أن تت    نيوان  ا   ال يعلم 

العلةةم والةةتعلم يف انسةةمم م صةةور مةةل ا يةةاة شةةيماً، وخييةةئ مةةل يظةةل أن إطةةمق لفةةل 
إع  ايةةةةب العلةةةةم -علةةةة  تعلةةةةم ا مةةةةور الدينيةةةةة الشةةةةمعية ن ةةةةط، بةةةة  امل صةةةةود بةةةةلل  

كةة  علةةم خيةةدم ا مةةة وانيوةةايية وحي ةة  أ ةةدان ا يف اخلةةر والوةةعادة، ول ةةد   -الشةةمعي
عل  أ   قمية مل املولمني تو د   ور النةا  ني ةا  - الرتبوم –أيكم انمام الغزاأ 

 تعلةةم الف ةةد وحنةةوإ، وتمكةةوا  وايةةب العلةةم ا بةةم  حةةىت   يو ةةد يف قةةميت م طبيةةب إع
ب  ا تم انسةمم ابلعلةم إع أن  علةد م ةدماً علة  !! يعا  ممضا م إال طبيب ي ودم

َا  َعاَااَ »: حيةةك قةةال المسةةول  -أحيةةاانً -العبةةادة  َفْضاا ا اْلَعاااعََ َعاَااَ اْلَعابَااَد َكَعْضاا
فضااا  العاااا  فااا  مااا  فضااا  »: عنةةةد حليفةةةة بةةةل اليمةةةان، ه  و ور . (2)«َأْدََنكاااا ْ 
   .(3)«العبادة

و كلا  د املنةةزلة الةيت ويةف ا انسةمم للعلةم والعلمةاك حةني نضةل م وقةدم م علة  
منةةزلت م إع أن  عة  منةةزلت م ونضةل م علة  النةا   العبادات النانلة، ب  رن  المسول 
                                                 

 . 3/553ابن كثير، مرجع سابق ،  (1)
 . سنن الدارمي (2)
 . اني في األوسطأخرجه الطبر  (3)
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 .بةعل  أدت الص ا كفض  النيب 
وإذا كةةةان انسةةةمم ي ةةةتم ابلعلةةةم والعلمةةةاك عامةةةة، نإيةةةد يةةةوأ عنايةةةة بايةةةة ابلعلةةةم 

، إذ يوةةع  انسةةمم مةةل ذلةة  إع إنةةاد الع ليةةة العلميةةة الواعيةةة، (التةةةمييب)التيبي ةةي 
ب   -إال يف الغيبيات الشمعية اليت ورد هبا يص-اليت ال تعتمد عل  املولمات امليل ة 

ول إع الرب ةةان والةةدلي  والنتيةةةة، و ةةلا حةةك ةةةةةةواحملاولةةة للوي تعمةة  ع ل ةةا يف التةمبةةة
مةةل انسةةمم  بناةةةد حةةىت ي تمةةوا ابلعلةةم التيبي ةةي، ولةةلا حةةلر انسةةمم مةةل املوةةلمات 

             : اليت ال دلي  علي ا، ن ةال تعةاع
 (.33:النةم)     

وذلة  -دة يف وقتنةا ا اضةم ةاةارش الوةوا تم انسمم كلل  بكتر مل العلوم واملع
نفةةي ميةةدان تعلةةيم  -رد علةة  بعةةض الةةليل يةةداعون حصةةم العلةةم يف العلةةوم الشةةمعية ن ةةط

اللغةةات ا  نبيةةة ا ةةتم املوةةلمون بدراسةةة  ةةلإ اللغةةات حةةىت ي ومةةوا ابلتعةةمش علةة  ا انةةة 
ض تلةةةة  الةةةةدول وحضةةةةارارم، كمةةةةا ي ومةةةةوا ابلرت ةةةةة واالسةةةةتفادة ممةةةةا لةةةةدي م، نكةةةةان بعةةةة

الصةة ابة يعةةمش الموميةةة والفارسةةية وا بشةةية، بةة  كايةةجم لةةدي م ال ةةدرة الفاة ةةة يف تعلةةم 
، نتعلمةةجم لةةد كتةةاب ي ةةود ، أمةةمي رسةةول هللا (أم  يةةد بةةل حاراةةة)اللغةةات، قةةال  يةةد 

إي وهللا مةا آمةل ي ةود علة  كتةايب، نةرمم أ بنصةج شة م حةىت تعلمتةد : ابلوم يية وقال
 . (1)« م، وأقمأ لد كتب موحلقتد، نكنجم أكتب لد إلي

اللةةةةلان مهةةةةا عمةةةةاد الدراسةةةةات املؤسوةةةةة  -اك ةويعتةةةةرب تعلةةةةم التخيةةةةيط وانحصةةةة
 مةةةل املعةةةارش الةةةيت حةةةك انسةةةمم علةةة  تعلم ةةةا، حيةةةك ا ةةةتم المسةةةول  -للتنميةةةة

ما ميكل أن يوميد  -ني أراد التعمش عل  عدد املولمني، نرمم إب ماك ةابنحصاك ح

                                                 

 . 3/332التراتيب اإلدارية للكتاني، : انظر -ولمزيد من التفصيل-أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي  (1)
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َقاَل ُكنَّا َمَ  َرُسول   ه، ،َعْل ُحَليْةَفةَ   ،خارم ومولمن د رو  الب -تعداد سكاي-
اكتبوا »: ، ويف رواية البخارم أيد قال ْسالمَ َأْحصاوا ِل َكْ  يَاْاَعظا الَ : نَةَ الَ  اَّللَّ  

 .نكتبنا لد ألفاً ومخوماةة ر  : ، وقال حليفة«ِل م  ياعظ ابلسالم م  الناس
لم أم ةةةةةةةةةواك كايجم وقجم الوةةةةةةةةةةةممية، سةةةةةةةاة انسةمة ا يةةط، ن د كان سةييةةةةةةخةةأما الت

ا مب، ب   و مسة ا ياة الدينية الوماوية يف ك  ع د، ولع  أبم  الليل ا تموا 
ابلتخييط مل ا يبياك، علي م الصمة والومم، يوسج عليد الومم، حني وض  بية 

العةاش، اليت كايجم توا   ا، وقد حد  ال مآن عل ذل  ملصم ملوا  ة الونوات 
              : ب ولد تعاع

                  
 (.37-39:يوسج)            

ً ةو ةةةة كلا نةةةةد املتتبةةةة  للةايةةةةب العلمةةةةي والتعليمةةةةي يف ا يةةةةاة انسةةةةممية يةةةةورا
ابلعلةم والعلمةاك، ممةا يعةد مؤشةماً إنابيةًا يةدن  ابملوةلمني  ام انسةممةة ال تمةةواض 

ن ذل  دانعاً هلم لتنمية ايبًا كبراً مل ا تمام م حىت يكو ةم والتعلم  ةإع إعياك العل
 .أوطاهنم

 :اإلعالم وتأثيره في التربية والتنمية
تةةد، بةة  تعتةةرب وسةةاة  انعةةمم مةةل أكتةةم وسةةاة  التةةرار يف الةةمأم العةةام وحتديةةد ا ا ا

أيةةب جم  ةةلإ الوسةةاة  مصةةدراً أساسةةياً للت انةةة العامةةة لكانةةة نمةةات اؤتمةة ، ن ةةد امتةةد 
 ار ةةا إع معظةةم أنةةمادإ مةةل بةةمل مةةا ت دمةةد مةةل لتةةو  حيمةة  مضةةامني متعةةددة تل ةة  
قبةةواًل لةةد   ةةلإ الفمةةات، نبةةني بةةمامج مو  ةةة لألطفةةال وا سةةمة إع بةةمامج تعةةف ابلشةةرن 

الم ضةةةةي والفةةةةين، تتةةةةو ع املةةةةادة انعمميةةةةة الةةةةيت تبت ةةةةا ال نةةةةوات الوياسةةةةي واالقتصةةةةادم و 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -329 -

 .الفضاةية بك  ما حتملد مل مضامني
إن وسةةةةاة  انعةةةةمم التكنولو يةةةةة املعايةةةةمة تشةةةةك  أ ةةةةم الت ةةةةد ت أمةةةةام التعلةةةةيم 
والتنمية، ن ي بني استةابة ملتيلبات  لإ الوساة  وقدرة علة  االسةتفادة من ةا، وبةني 

أبةةم  مصةةادر ( التلفزيةةون وانذاعةةة)لبية؛ ويشةةك  البةةك الفضةةاةي ا ةةد مةةل آ ر ةةا الوةة
التةةرارات انعمميةةة، وتكمةةل بيورتةةد يف عةةدم ال ةةدرة علةة  ا ةةد مةةل  اراتةةد الوةةلبية 
علةة  الةةم م مةةل اجلوايةةب اننابيةةة الةةيت ال ميكةةل إيكار ةةا، نمتابعةةة لكتةةر مةةل ال نةةوات 

حبصيلة وانمة مل اآل ر اليت  لف ا املواد  انذاعية والفضاةية ميكل أن خيمه من ا املتاب 
انعمميةةة الةةيت يةةتم بت ةةا، بايةةة تلةة  املضةةامني الةةيت حتمل ةةا املةةواد انعمميةةة وتكةةون 
متناقضة م  املضةامني الرتبويةة الةيت يتل ا ةا الفةمد مةل اؤتمة ، علمةاً أبن أكتةم املتةراميل 

نةاملواد انعمميةة . اليالبةاتهبلإ املواد انعممية  م  ي  الشةباب وبايةة اليةمب و 
الةةيت ت ةةدم ا ال نةةوات الفضةةاةية تةةمتبط أبسةةاليب تشةةوي  و ةةلب تفت ةةم إلي ةةا املصةةادر 

مة  مةؤامات توةييم علة  إدراك املشةا د  -عةادةً -الرتبوية، نالصورة والصوت ترتان ةان 
و ووعيد، وتبك إليد بصورة  ةر مدركةة قيمةاً ومفةا يم و ةاذه لل يةاة يتل ا ةا املشةا د أ

املوتم  حبواسد مث خيتزهلا يف ع لد الباطل لتت ول بعد ذل  إع سلوك وعادات قد ال 
 .تتف  م  ما عليد اؤتم  مل قيم وأعماش

ل ةةةد تيةةةورت أدوات انعةةةمم الوةةةمعية والبصةةةمية تيةةةوراً واسةةةعاً وسةةةميعاً لةةةي  علةةة  
نمنةةل أن  موةةتو  انمكاييةةات املاديةةة بةة  علةة  موةةتو  احملتةةو  انعممةةي الةةلم ت دمةةد،

دبةةةة  التلفزيةةةةون إع حيةةةةاة انيوةةةةان علةةةة  يةةةةد عةةةةا  الفيةةةةز ك ا مميكةةةةي الموسةةةةي ا يةةةة  
م شةةةةة دت البشةةةةةمية ي لةةةةةة يوعيةةةةةة يف  ةةةةةال 3733، عةةةةةام «نمدميةةةةةر كو مةةةةةا  وريكةةةةةني»

االتصةةةةال، ا دادت تيةةةةوراً مةةةة  الت ةةةةدم العلمةةةةي الةةةةلم ويةةةةلجم إليةةةةد البشةةةةمية يف عصةةةةمان 
 .ل  الفمد وا سمة واؤتم ا اضم، وا داد ابمل اب   ار ا ع
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 (25)ابك وا م ةات واآلمةل ( 59)علة   (ولةدم)  لةة أكد اسةتبيان أ متةدن د 
أعةوام  3ا بنةاك مةل سةل :أن ( الكويةجم والوةعودية وانمةارات)مل ا بناك يف كة  مةل 

مةةةةةل ا بنةةةةةاك يتةةةةةابعون %  73.3كليةةةةةب، مةةةةةن م الفيةةةةةديو  »يشةةةةةا دون  اً عامةةةةة 33إع 
 ؛ن ةط مةل العينةة مةل ال حتةمو علة  متابعت ةا%  9.9و ؛«ليةبالفيةديو ك»ابستممار 

 ا جلمةةةةال ةا دويةةةةةةةةيش%  33و ؛ب م كلمةةةةات ا  نيةةةةةةمةةةةل ا بنةةةةاك تعةةةةة%  37 وأن
مةةن م نةةلهبم إبةةماه ا  نيةةة وعمقةةة املةةمأة %  32و ؛املغنيةةة والةةماقص والماقصةةة/ املغةةين

 . ( 1)يتابع ا ملا حتتويد مل إ رة وتشوي %  35و ؛ابلم   ني ا
ا دون التلفزيون ساعة، ةا ديل يشةمل املش% 33وتشر دراسة أبم  إع أن 

يشةةا دويد ملةةدة اةةم  سةةاعات، % 33.5يشةةا دويد ملةةدة سةةاعتني، و% 39.5و
، أمةةا يوعيةةة الةةربامج %37سةةاعات ن ةةم  3أمةةا الةةليل تزيةةد مةةدة مشةةا درم عةةل 

ويةةة والتعليميةةة، الرتب% 3الةةربامج انبباريةةة، % 3.5املفضةةلة لةةد  الشةةباب ن ةةي 
لأل ةةةةةةةةةةاي % 32الم ضةةةةةةةةةةية، % 33الدينيةةةةةةةةةةة، % 32.5املوةةةةةةةةةةمحيات، % 7.5

للربامج % 3.5 نمم العنج واجلممية، % 33لألنمم العاطفية، % 3واملوسي  ، 
 .(2) نمم المعب% 3الت انية، 

حةول ( اليويوةكو)و يف دراسة أ مرا منظمةة ا مةم املت ةدة للرتبيةة والت انةة والعلةوم 
تبةةني أن اليفةة  قبةة  أن يبلةةغ التامنةةة عشةةمة  ،الت تعةةم  ا طفةةال العةةمب للتلفزيةةونمعةةد

 33.222سةةاعة، يف حةةني ي ضةةي  33.222يكةةون قةةد أمضةة  أمةةام شاشةةة التلفزيةةون 
ساعة يف قاعات املدرسة،  لا إذا علمنا أن يوبة الليل يشا دون التلفزيون ما بني سل 

                                                 

 . 337، عدد رقم بيانالمجلة  (1)
، 72ياسيييين خضييير البيييياتي، التييياثيرات االجتماعيييية المحتملييية للتلفزييييون عليييى الشيييبا  مجلييية شييي ون اجتماعيييية، عيييدد (2)

 .  333ص
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ؤالك ا طفةةةال ي ضةةةون  ةةةزكاً كبةةةراً يف ، وأن  ةةة%77.7التامنةةةة واخلاموةةةة عشةةةمة بلغةةةجم 
 .مشا دة التلفزيون دون رن ة مل أ ل م

ولعةةةة  أطةةةةمش ا رقةةةةام تشةةةةر إع أن أطفةةةةال اليةةةةوم حةةةةني يبلغةةةةون عةةةةام م الوةةةةبعني 
 .يكويون قد قضوا سبعاً وعشميل سنة أمام شاشة التلفزيون

ضاةية نإن وإذا كايجم  لإ ا رقام تشر إع عظم الدور اللم ت وم بد ال نوات الف
ت ميةةماً حةةةول  اةةةر  ( 1) ار ةةا  يت موةةةاو ً هلةةلا الةةةدور، ن ةةةد يشةةمت إحةةةد  الصةةة ج

( ijp) أ ةةةم  أحةةةد املواقةةة  انلكرتوييةةةة الكنديةةةة واملوةةةم »: عنةةةج التلفزيةةةون  ةةةاك نيةةةد
« كيبيةةةةةةة »يعيشةةةةةةةون يف مةةةةةةةدن خمتلفةةةةةةةة مةةةةةةةل  شةةةةةةةاب كنةةةةةةةدم 322آلراك  اسةةةةةةةتيمعاً 

املولةةةدة للعنةةةج لةةةد   ا سةةةباب ملةوالحةةةل مةةةل بةةةمل طةةةمح عةةةدة أسةةة ،« سةةةينجم»و
 .لةةد  الشةةباب الشةةباب والتةةرار ال ةةوم للتلفزيةةون، كرحةةد العوامةة  الةةيت تفةةم  العنةةج

حتةةم  علةة  العنةةج  وكايةةجم ا سةةملة تن صةةم يف إطةةار التلفزيةةون ومةةا ينتةةةد مةةل أنةةمم
العنةج،  إذا كنةجم حتضةم أنةمم: نكان الوؤال ا ول عل  الشك  التةاأ ،عليدوتبعك 
 نعلةة  ت ةةوم حبمكةةات عنيفةةة ت لةةد هبةةا مةةا شةةا دتد عةةرب التلفزيةةون؟ و ةةاكت  ةة   ةةلا

وكةةةان االسةةةتنتاه أن أنةةةمم العنةةةج . ال% 33يعةةةم و% 53إ ةةةاابت الشةةةباب بنوةةةبة 
لم حبمكاتةد و ةا ي ةوم بةد مةل أعمةةال يالشةباب  ميةزة الت ليةد، ني لةةد بية  الفة تولةد لةد 

 . مقوتدمر وقت  وح عنيفة،
إ اليةوم يف العةا  ا يشة د ة  مة :ان يتعل  حبالة العنةج يف العةا ما الوؤال التاي نكأ

الشةباب ابننةاب  مةل% 23مل أعمال عنج لد  الشباب سةببد التلفزيةون؟ نر ةاب 
اجلةامح للتلفزيةون  من م ابلنفي، نتبةني مةل ا  وبةة أن الشةباب يعرتنةون ابلتةرار% 33و

                                                 

 . هي 3333شوال 33جريدة الجزيرة السعودية بتاريخ  (1)
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كايةةجم النوةةبة الكةةرب   لألنةةمم ملعمنةةة ميةةول الشةةباب  ةةاإ ا يةةناش املتعةةددةو . ي معلةة
حيبةلون أنةمم %  33 نمم العنج دون  ر ا مل ا نةمم حيةك بلغةجم النوةبة املمويةة 

حصةةةت ا جم وأنةةةمم ا ةةةب كايةةة ،%2العنةةج يف حةةةني أن لةةةيب ا نةةةمم الكوميديةةةة كةةةايوا 
مةةةل  مةةةوع الشةةةباب الةةةليل ، %32، وأنةةةمم المعةةةب كةةةان معةبو ةةةا يشةةةكلون 32%
إذ ، لون أنةمم العنةجةو لإ النوب تدل علة  أن الشةباب يفضة .كفتااالست علي م مأ م 

 م  النوبة املمويةة  نةمم العنةج مة  النوةبة املمويةة  نةمم المعةب نن صة   إبمكاينا أن
 .الشباب الليل يفضلون مشا دة أنمم العنج مل% 23عل  

وات الفضةاةية  ةو ولع  مل أ م اآل ر اليت  لف ا املواد انعمميةة املوةت اة مةل ال نة
اهلوية، إذ أن كتراً مما تبتد  لإ الفضاةيات  يت مةل الةدول ا  نبيةة، بكة  مةا  يف ار ا 

حتملد مل قيم ومفا يم وأسةلوب حيةاة، بة  إن كتةراً ممةا ينةتج وي ةدم لليةاً إ ةا  ةو يةورة 
مةةواداً  مكةةمرة ومشةةو ة ملةةا ت دمةةد الفضةةاةيات ا  نبيةةة، ن نةةاك قنةةوات عمبيةةة ال ت ةةدم إال

أ نبية بك  ما حتملد مل تصورات ومفا يم وقيم  تلج أو تتناقض يف كتر مل  وايب ا 
 . م  م ومات اهلوية اليت يتبنا ا املتل ي للمسالة انعممية

وإع  ايب  لا،  ناك الترارات الوةلوكية الةيت  لف ةا ال نةوات الفضةاةية، ن ةد 
  انحصاةيات والدراسات، نفةي دراسةة أيبح هلا  ارات سلبية، كما تشر إع ذل

أهنم يمون أن للتلفزيةون آ راً سةلبية علة  عةادات % 22حول  ار التلفزيون أ اب 
يةةؤدم إع ايتشةةار اجلمميةةة، وأ ةةاب ( التلفزيةةون)أيةةد % 3وقةةيم الشةةباب، كمةةا أ ةةاب 

% 33إع شةةيوع المذيلةةة، وأ ةةاب % 3أيةةد يةةؤدم إع الكوةة  والرتابةةي، و% 33
أ ةةابوا أبن التلفزيةةون % 57يةون يةةؤام سةةلباً علة  املوةةتو  الدراسةةي، لكةل أبن التلفز 

أيةةد يةةؤدم إع % 32يتوةةبب يف كةة  تلةة  اآل ر الوةةلبية، ويف سةةؤال آبةةم أ ةةاب 
أن % 32.5شةةةةيوع االسةةةةت مك يف حيةةةةاة الفةةةةمد وا سةةةةمة، ويف إ ابةةةةة أبةةةةم  ذكةةةةم 
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دون  ةةةوم أهنةةةم ي لةةة% 7.5التلفزيةةةون يشةةةي  فةةةوا م املوضةةةة وقةةةص الشةةةعم، وأ ةةةاب 
أهنةم يتةرامون ابملفةمدات % 3.5التمتي  وا نةمم واملولوةمت يف سةلوك م، وأ ةاب 

أبهنةةةةم % 55.5والكلمةةةةات وا لفةةةةاظ الوةةةةلبية مةةةةل بةةةةمل التلفزيةةةةون، وقةةةةد أ ةةةةاب 
 .(1)يعت دون أن التلفزيون يؤدم إع ك  تل  الظوا م الولبية

رار يف اللغةةةة العمبيةةةة إذ ةالتةةة مم،  ةةةوةاة  انعةةةةولعةةة  أبةةةم  التةةةرارات الةةةيت  لف ةةةا وسةةة
ات شةةىت، حةةىت ةبلةةيط مةةل لغةة(  ةةةني)ة ةحتولةةجم  ةةلإ اللغةةة لةةد  بعةةض أبناة ةةا إع لغةة

أيةةبح كتةةر مةةل طةةمب املؤسوةةات اجلامعيةةة وطالبارةةا ال حيوةةل التعبةةر ابللغةةة العمبيةةة أو 
 .الكتابة هبا

و يمة الت انةة  وقد شعمت كتر مل الدول  يورة انعمم عل  لغت ا وا انت ا، ن لإ
تشتكي مل مدامهة الت انة ا مميكية؛ ويف نميوةا يةمح ( ملينا مركورم)اليوانيية الواب ة 
ضةةةةة ية االسةةةةةتعمار الت ةةةةةايف أيةةةةةد بةةةةةاةج مةةةةةل وقةةةةةوع الشةةةةةعب الفميوةةةةةي »و يةةةةةم الت انةةةةةة 

يشةةتكي مةةل  اةةر الت انةةة  «بيةةار تةةمودو»بةة  إن رةةةي  و راك كنةةدا ا سةةب   ،«ا مميكةةي
الشةةعب الكنةةدم، علمةةاً أبن كنةةدا  ةةي ا قةةمب ا انيةةاً إع أمميكةةا، حبكةةم ا مميكيةةة علةة  
 .اجلوار اجلغمايف

 332)أم مةا يعةدل ( العملة املاليزية-رينةجم)وقد نمضجم ماليز   مامة تبلغ ألج 
دم لغةةةةةة أ نبيةةةةةة يف أم بيةةةةةاب رمسةةةةةي مكتةةةةةوب أو ةعلةةةةة  مةةةةةل يوتخةةةةة( دوالراً أمميكيةةةةةاً 

 !!منيوق
لوةةةلبية لل نةةةوات التلفزيوييةةةة الفضةةةاةية، نةةةإن اجلايةةةب وإذا كايةةةجم  ةةةلإ  ةةةي اآل ر ا

اآلبةةم نةةب أال يغيةةب عةةل أم ابحةةك، نةةم شةة  أن للتلفزيةةون آ راً إنابيةةة لعةة  مةةل 
                                                 

 ،72ياسييير خضيييير البيييياتي، التييياثيرات االجتماعيييية المحتملييية للتلفزييييون عليييى الشيييبا ، مجلييية شييي ون اجتماعيييية، عيييدد (1)
 . 333ص
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ا د بايةةةةة ا طفةةةةال أو الشةةةةباب حيةةةةك يتعةةةةمش ةأبم  ةةةةا دورإ يف   دة مةةةةدركات املشةةةة
 ةةةةةم،  ةةةةةؤالك علةةةةة  كةةةةةم كبةةةةةر مةةةةةل املعلومةةةةةات وا نكةةةةةار واآلراك ممةةةةةا يوسةةةةة  مةةةةةل إدراك

نالفضةةاةيات ت ةةدم كتةةراً مةةل املعلومةةات الةةيت ميكةةل االسةةتفادة من ةةا بةة  اسةةتخدام ا يف 
العمليةةة الرتبويةةة،  ةةلا إضةةانة إع أن مشةةا دة التلفزيةةون تزيةةد مةةل قةةدرة ا طفةةال علةة  
التلكم واالستيعاب وتنمي لدي م اخليال واالبتكار، كما تو م يف بناك شخصيت م مل 

تيار والمقابة اللاتية، وتعز  لةدي م االسةت ملية وال ةدرة علة  بمل إعياة م حمية االب
 .إبداك المأم والم بة يف ا وار مل بمل لاكاة ما ي دم يف التلفزيون

أما  ارإ اننايب علة  املؤسوةة التعليميةة نإيةد خيتصةم هلةا كتةراً ممةا ت دمةد، نةالربامج 
ميكةةل أن تكةةون مصةةدراً معمنيةةاً  يةةداً التعليميةةة والرتبويةةة الةةيت ت ةةدم ا بعةةض الفضةةاةيات 

للعاملني واملؤسوة التعليمية، كما ميكل االستفادة مل املادة العلمية يف العملية التعليميةة 
واعتبار بعض الربامج العلمية والرتبوية مم عاً مفيداً لألساتلة واليلبة عل  الوةواك، لكةل 

وةل التو يةد ملتل ةي المسةالة ذل  كلد مةمتبط حبوةل اسةتخدام مةا ت دمةد الفضةاةيات، وحب
  . انعممية مل اليمب واليالبات

ويشةةك  انعةةمم التكنولةةو ي يةةورة أبةةم  للتةةرار يف الرتبيةةة ن ةةد نت ةةجم اةةورة 
املعلومةةات عصةةماً  ديةةداً للبشةةمية ي ةةارن بعصةةم التةةورة الصةةناعية الةةيت  ةةرت كتةةراً مةةل 

ق  ديدة للمعمنة والت انة، أو د النشاط انيواي، و اكت اورة املعلومات لفتح آنا
دون حةةوا ز أو موايةة ، وتعةةددت ( اآلبةةم)وأيةةبح انيوةةان قةةادراً علةة  التوايةة  مةة  

مصادر املعمنة اليت ميكل أن تمن  الووية الت انية للمتعاملني مع ا، ولع  أبم  وساة  
االتصةةةةال ا ديتةةةةة  اةةةةراً يف ذلةةةة   ةةةةي الوسةةةةاة  الت نيةةةةة كشةةةةبكة انيرتيةةةةجم والربيةةةةد 

الةةةيت  ةةةاو  دور ةةةا كوسةةةيلة  (.s.m.s)والمسةةةاة  اهلاتفيةةةة النصةةةية  (e.mail)رتوي انلكةةة
لمتصال إع مصدر مل مصادر الت انة واملعمنةة، نشةبكة انيرتيةجم أيةب جم مصةدراً 
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م مةةةاً للويةةةول إع املعلومةةةات سةةةواك كايةةةجم معلومةةةات متخصصةةةة أم عامةةةة، وسةةةواك  
ة الويةول إع املعلومةة وسة ولة كايجم م موكة أم موةموعة أم ممةيةة، مة  تيوةر سةمع

ا صول علي ا وتعدد  لإ املعلومة، وتزداد املادة امليموحة عل  شبكة انيرتيجم يوماً 
ن نةةاك اليةةوم مميةةني الكتةةب والدراسةةات وامل ةةاالت وا حبةةا  الةةيت ميكةةةل  ،بعةةد يةةوم

لنيوان االستفادة من ا بوة ولة ويوةم، و ةاو  انيوةان بةلل  اجل ةد الكبةر الةلم  
 .كان يبللد لل صول عل   لإ املعلومة يف وقجم واحد ومكان واحد

وإذا كةةان  ةةلا شةةرن شةةبكة انيرتيةةجم بصةةفة عامةةة، نةةإن اسةةتفادة احملةةيط الرتبةةوم مةةل 
علةةة   -يف الغالةةةب-طةةةمب وأسةةةاتلة  يت يف م دمةةةة املوةةةتفيديل من ةةةا، يظةةةماً  صةةةوهلم 

بصورة  يدة وس لة، كما   ي  وتدريب علمي ميكن م مل االستفادة مل  لإ الشبكة 
أن م ةةارارم الت نيةةة أكةةرب مةةل  ةةر م ممةةل   يتةةوانم هلةةم حةةل التعةةمش علةة   ةةلإ الت نيةةة، 
و لا ما  دإ يف الفمق بني طمب املؤسوات الرتبوية وعامة النا  ب  وبعض آابة م يف 

أ اب  (1)يرتيجماستخدام شبكة انيرتيجم، نفي دراسة حول استخدام اليلبة لشبكة ان
سةةةاعة، بينمةةةا أ ةةةاب  3-3أهنةةةم يوةةةتخدمون الشةةةبكة ملةةةدة تةةةرتاوح مةةةا بةةةني % 95.3

أهنةةةم يوةةةتخدموهنا % 3.3سةةةاعات، وأ ةةةاب  5-3أهنةةةم يوةةةتخدموهنا مةةةا بةةةني % 39
 .ساعات 5أكتم مل 

أهنةةةةم يوةةةةتخدمون شةةةةبكة انيرتيةةةةجم أقةةةة  مةةةةل % 32أ ةةةةاب  (2)ويف دراسةةةةة أبةةةةم 
أهنةم % 32أ ةاب , سةاعة 3-3أهنم يوتخدموهنا ما بةني % 32ساعة، بينما أ اب 
سةةاعات نةةإن  3سةةاعات، أمةةا الةةليل يوةةتخدموهنا أكتةةم مةةل  3-3يوةةتخدموهنا مةةابني 

                                                 

وسيط وشيمال الثقافية المعاصرة، م تمر األطفال والشيبا  فيي ميدن الشيرق األ ،وجيهة ثابت العاني، اهتمامات الشبا  (1)
 . م3225مايو  33-32دبي التصدي لتحديات التعليم أفريقيا، 

 . م3229فبراير 9عالم، منتدى التنمية الخليجي، مشاري الحمود وآخرون، اتجاهات الشبا  الخليجي نحو وسائل اإل (2)
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؛ ويمحةةةل أن الةةةةليل يوةةةتخدمون شةةةةبكة انيرتيةةةجم مةةةةل الشةةةةباب %33يوةةةبت م تبلةةةةغ 
ممةا يشةر إع أمهيةة ودور  ةلإ الشةبكة و ار ةا يف % 93 كتم مل ساعة تبلغ يوبت م 
لبةات، وقةد سةاعد علة  ذلة  االيتشةار الواسة  هلةلإ الشةبكة تكويل وعي اليةمب واليا

يف املةةةدار  واجلامعةةةات واملؤسوةةةات والبيةةةوت وامل ةةةا ي وا مةةةاكل العامةةةة حبيةةةك   يعةةةد 
 ناك معوق ي ةج دون اسةتخدام  ةلإ الوسةيلة، الةيت أيةب جم مصةدراً للتت يةج العلمةي 

نةةة الةةيت حيتا  ةةا والوياسةةي واال تمةةاعي والصةة ي واالقتصةةادم و ر ةةا مةةل يةةور الت ا
 .انيوان يف حياتد

ولع  مل مميزات شبكة انيرتيجم  و ايفتاح ا عل  ا انات العةا  وتنةوع لتوا ةا ممةا 
 . يفتح آناقاً واسعًة أمام املتعام  مع ا
ي لةةة م مةةة يف آليةةات التعلةةيم والةةتعلم، »( انيرتيةةجم)ل ةةد أحةةداجم شةةبكة املعلومةةات 
وية بصورة أسمع وبتكلفة أق ،  لإ املكاسةب تعةود ن ي تعم  عل  تونر اخلدمات الرتب

إع إعةةادة النظةةم يف نلوةةفة العمةة  الرتبةةوم ومنا ةةةد وآلياتةةد، والعمةة  علةة  دمةةج قواعةةد 
 School)كمةا أهنةةا تيةور يظةام اندارة الرتبويةةة واملدرسةية ..املعلومةات الرتبويةة وتكامل ةةا

Governance )بعض م  ، يف ا    الرتبوموتعم  عل  إناد عمقة  ديدة بني العاملني
مل  ايب، وبيةن م وبةني الشةمكاك الرتبةويني واملوةتفيديل مةل اخلةدمات الرتبويةة مةل  اً بعض

 . (1) ايب آبم 
ن ةةد ف ةةمت اليةةوم بةةوادر ي ةة  الت انةةة مةةل  يةة  إع »( الشةةبكة)لإ ة   ةةةوبفضةة

ولةةد  الب ةةك يف انيرتيةةجم نةةد ال ةةار  مةةواد  . دام الةةورقة يةة  آبةةم بةةدون استخةة
، ويف  ةةةةلا (Paperless Classroom)وش بةةةةم أوراق ةوان يفةةةةةرة حتةةةةجم عنةةةةةتةةةةك

                                                 

 . 32ص ،لكترونيةمكتب التربية، التعليم والحكومة اإل (1)
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إع مت   لا التيور التكنولةو ي مةل حيةك إن ( Campen)اخلصوو تشر كامنب 
ناحملاضةةةةةةمات تُل ةةةةةة  . اسةةةةةةتخدام التكنولو يةةةةةةا املت دمةةةةةةة أو ةةةةةةد يةةةةةةفونًا دون أوراق

ةةةؤدا ، واالمت ةةةة آللةةةةة املرب ةةةةة بةةةةدون اانت  ةةةةم   يعةةةةًا علةةةة  اةوالوا بةةةةات البيتيةةةةة تُة
اسةةتخدام ا وراق، وحيصةةة  ا سةةةاتلة علةةة  التغليةةةة الما عةةةة املباشةةةمة مةةةل اليةةةمب 

و ةةةةةم . ويةةةةةزودوهنم بنتةةةةةاةة م علةةةةة  اآللةةةةةة املرب ةةةةةة مباشةةةةةمة دون اسةةةةةتخدام ا وراق
ر مةةةةل الوقةةةةجم الةةةةلم كةةةةان يصةةةةمش يف توةةةةةي  احملاضةةةةمة علةةةة  ةي تصةةةةدون يف الكتةةةة

( Power Point)داد ا ابسةتخدام البةاور بوينةجم اضمة يةتم إعةةكمةا أن احملة. ا وراق
علةة  اآللةةة املرب ةةة مةة  الكتةةر مةةل الصةةور والمسةةوم البياييةةة الةةيت تتةةر الدانعيةةة لةةد  

تات ودون ا ا ةة إع ةاب مةل تمكيةز ايتبةا  م دون مشتةةمب، واليت متكال اليلةالي
د إع ات، إذ يمس  احملاضةم ن ةو  لاضةمتةيمش   ود مل أ   توةي  املمحظ

  الليل ال يوتييعون ا ضور إع الدر  عل   ةكما حيص. بميد اليمب انلكرتوي
لب بعةةةض املةةةدار  الةةةيت تيبةةة  يظةةةام ةوال تيةةة. اطة انيرتيةةةجمةاضمة بوسةةةةكامةةة  احملةةة

التدري  بدون أوراق شماك الكتب الدراسية، وبداًل مل ذل  ت دم ك  شيك علة  
 .انيرتيجم

ة بةةةني الصةةةفوش الةةةيت دون أوراق واليمي ةةةة و ايةةةب ذلةةة  نمةةة  بعةةةض ا سةةةاتل
الكمسيكية اليت توتخدم ني ا ا وراق يف أداك االمت اانت والوا بات البيتية ن ط، 
وتةةةرب   وايةةةب إنابيةةةة عديةةةدة للصةةةفوش الةةةيت بةةةدون أوراق، ويةةةزداد ا تمةةةام اليةةةمب 

م يف ويص  إع اللروة ابستخدام التكنولو يا املت دمة، وحيص  اليمب عل  در ار
االمت اانت والوا بات البيتية مباشمة دون أم  بةر، ويةونم اسةتخدام اآللةة املرب ةة 
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 . (1)«لألساتلة الوقجم لميشغال أبمور أكتم أمهية

وإذا كايةةجم  ةةلإ االسةةتخدامات تةةتم مةةل بةةمل شةةبكة انيرتيةةجم والربيةةد انلكةةرتوي 
ل ةةاإ اليةةمب واليالبةةات مةةل نةةإن الربيةةد انلكةةرتوي أيةةبح مصةةدراً للتت يةةج العةةام  ةةا يت

رب ومعلومةةة يةة ية أو ةرسةةاة  متعةةددة املصةةادر، نبةةني م الةةة ورسةةالة وحكمةةة وموقةة  وبةة
ا تماعية أو تمبوية أو  ر ةا تتواية  المسةاة  انلكرتوييةة م دمةة بدمةة تت يفيةة واسةعة، 

يةد عل  الم م مةل اآل ر الوةلبية الةيت ميكةل أن  لف ةا بعةض المسةاة  الةيت تصة  عةرب الرب 
انلكرتوي كالمساة  انعميية أو المساة  اخلادعة ابسم الكوب الومي  أو التماك املةاأ، 
أو المسةةةاة   ةةةر ا بمقيةةةة أو ا ببةةةار الكاذبةةةة، أو انشةةةاعات، أو  ر ةةةا مةةةل اليةةةمق 

 .الويمة الستخدام  لإ الوسيلة الت نية
انلكةرتوي  دةةةةةةةةاة  الربيةةةةةةسمةل ر % 35أن أكتةم مةل  (2)اريمةةةةةةةةةةةن د ذكم أحد الت 

يةةةةتم إرسةةةةاهلا إع موةةةةتخدمي الربيةةةةد ( spam) مةةةةا  ةةةةي إال عبةةةةارة عةةةةل رسةةةةاة  دعاةيةةةةة
وتتوةةبب  ةةلإ المسةةاة  حوةةب املوقةة   وةةاةم . انلكةةرتوي حةةول العةةا  دون اسةةتملان

سنوية  مات املميني مل الدوالرات ر ةم كانةة احملةاوالت للتصةدم هلةا ووضة  الع بةات 
اة  تصةة  ةةةةةةةةةواملشةةكلة ا كةةرب  ةةي أن تلةة  المس ،طميةة  ويةةوهلا إع يةةنادي  الربيةةد يف

يف ، أيضاً إع ا طفال والكتر من ا يضم لتوً  لد ضةمر كبةر علة  ا طفةال واليةانعني
العاملة يف ميدان داية البياانت إب ماك استيمع ( سيمايت ) لا انطار قامجم شمكة 
مةةد  ا بيةةار الةةيت تشةةكل ا تلةة  المسةةاة  علةة  ا طفةةةال  للةةمأم بغيةةة التعةةمش علةة 

 .وموقج ا طفال مل تل  المساة  وكيفية التعام  مع ا

                                                 

 . 33ق الورقة والشاشة، ص سبا: الثقافة ،أنور طاهر رضا (1)
(2) www.ferris.com  

http://www.ferris.com/
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مةةل ا طفةةال الةةليل يوةةتخدمون الربيةةد % 32بتديوةة وقةةد أف ةةم االسةةتيمع أن مةةا
و اية بمل نةرتات العيلةة ، انلكرتوي يوت بلون رساة  بميد إلكرتوي دعاةية ك  يوم

وبعةةةض تلةةة  المسةةةاة  .  طفةةةال الكتةةةر مةةةل الوقةةةجم يف تصةةةفح انيرتيةةةجمحيةةةك ي ضةةةي ا
شةةةخص  3222ومشةةة  االسةةةتيمع  ،تتضةةةمل لتةةةوً  ال ينبغةةةي علةةةي م أن ييلعةةةوا عليةةةد

وتيةةةمق لةةةبعض املواضةةةي  الةةةيت تتعلةةة  بتةةةةارب  ،عامةةةاً  33و 9تةةةرتاوح أعمةةةار م مةةةا بةةةني 
ا سةةةم  مةةةل مشل ةةةم عنةةةدمو . ا طفةةةال مةةة  المسةةةاة  الدعاةيةةةة ومةةةوقف م مةةةل تلةةة  المسةةةاة 

مةةةن م إع أهنةةةم يوةةةت بلون % 32االسةةةتيمع عةةةل طبيعةةةة المسةةةاة  الةةةيت تصةةةل م، أشةةةار 
مةةن م يتل ةةون % 23رسةةاة  تةةدعو للمشةةاركة  وةةاب ات وسةة وابت معنويةةة بعنةةاويل، و

تعةمش »رساة  تتعل  ببناك عمقات الصداقة والدردشة عرب انيرتيجم حتمة  عنةاويل متة  
 . «كة انيرتيجمعل  أ   الفتيات عرب شب

% 55و ،من م نرشاروا إع تل ي م رسةاة  تةمواه لبضةاة  وسةل   اريةة% 23أما 
 35مةل   لةص»تل وا رساة  دعاةيةة ملنتةةات التخوةي  وا ميةة حتمة  عنةاويل متة  

أيضةةةاً تل ةةةوا رسةةةاة  تةةةمواه ملنتةةةةات % 53، و«ابويةةةد مةةةل و يةةة  بةةةمل يةةةومني ن ةةةط
مت إع ةةةةةةتل ةةةوا رسةةةاة  حتمةةة  وي% 39و ،وموت ضةةةمات دواةيةةةة كالفيةةةا ما و ر ةةةا

علي ةةا، واملشةةكلة تكمةةل يف أن  وامواقةة  إابحيةةة تضةةم يةةوراً وأنممةةاً ال نةةب أن ييالعةة
اللم حتمكد  ،ولةةةةةمعظم ا طفال ال يتةا لون تل  المساة  ويفت وهنا مدنوعني ابلفض

د مل ك  مخوة مةل لدي م العناويل المانية لتل  المساة ، نون اً لمستيمع ي وم واح
بفةةةةتح تلةةةة  المسةةةةاة  وقيةةةةام الكتةةةةر مةةةةل  ةةةةؤالك %( 33مةةةةا ي ةةةةارب ) ةةةةؤالك ا طفةةةةال 
مةةةل  ةةةؤالك يف االسةةةتيمع إع أن  ةةةلإ المسةةةاة  % 53وقةةةد أشةةةار  ؛ا طفةةةال ابليبةةة 
من م أشاروا إع أن مت  تل  المسةاة  تتةر نضةوهلم وييلعةون % 33تزعة م، إال أن 

مةن م ال ييلعةون % 33  لتةو  تلة  المسةاة  نةإن لعون علةةعلي ا، وحةىت عنةدما يية
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 .أ الي م عل  ذل 
ومل انحية أبم  أشار االستيمع امللكور إع أن الكتر مل ا طفال لي  لةدي م 

مةةل كةة  اماةةة ال يعلمةةون مةةا إذا   اً نكةةمة وانيةةة عةةل ما يةةة تلةة  المسةةاة ، كمةةا أن واحةةد
انة ةإضةة. نبغةةي علةةي م نت  ةةا أم الكايةةجم تلةة  المسةةاة  مفيةةدة هلةةم أم ال، ومةةا إذا كةةان ي

مع أشةةاروا إع أن أ ةةالي م   يناقشةةوا ةمةةل املشةةاركني يف االستيةة%  33لةةلل ،  نةةاك 
كرتوي أو أيةة تعليمةات ممتبيةة بتلة  المسةاة  نيمةا يتعلة  بيةمق ةمع م مورلة الربيد انلة

 .التعام  م  المساة  الدعاةية  ر املم وبة
الرتبية سيب   قضية  تمعية عامة وميداانً للدراسةات ال ش  أن  ار انعمم يف 

والب ةةو  املتخصصةةة، ملةةا هلةةلإ املوةةرلة مةةل عمقةةة مباشةةمة ابؤتمةة  وا يةةاة وملةةا هلةةا مةةل 
 ار مباشم كلل  علة  العمليةة التعليميةة والرتبويةة، ال يف دابة  املؤسوةات التعليميةة 

سةمة وايت ةاًك ابؤتمة ، الةلم يوة م ن ط ب  عل  كانة املؤسوات الرتبويةة بةدكاً مةل ا 
 .إس اماً كبراً يف العملية الرتبوية

 
 

  
 


