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بسم هللا الرحمن الرحیم 
 

ســیدنا ، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبیــاء والمرســلین ، الحمــد هللا رب العــالمین 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 

وخاصـة ، إن التطور المذهل الذي حققه اإلنسان فـي القـرن العشـرین المـیالدي
ــر بفاعلیـــة علــى أســـلوب الحیــاة فـــي كافــة المجتمعـــات  فــي العقــود األخیـــرة منــه، قـــد أثَّ
المعاصــرة، وأدَّى إلــى ظهــور تحــوُّالت تقنیَّــة واجتماعیــة واقتصــادیة تكــاد تصــل لكافــة 

االت في هذا التطور بشكل بـارز وذلـك عـن المؤسسات بها، وقد ساهمت تقنیة االتص
ـــــى المعلومـــــات وســـــرعة معالجتهـــــا واســـــتدعائها  طریـــــق تســـــهیل ســـــرعة الحصـــــول عل
واستخدامها لمواجهة متطلبات الحیاة المعاصرة، وأدَّى ذلك إلى سرعة إنجـاز األعمـال 
والمسـؤولیات وتحقیـق األهـداف؛ ومـع بدایــة القـرن الحـادي والعشـرین المـیالدي أصــبح 

ًا علــى كافــة المؤسســات المختلفــة أن تتوافــق أوضــاعها مــع الحیــاة العصــریة التــي لزامــ
تتطلبهــا تقنیــة المعلومــات التــي بــدورها أصــبحت الســالح الحقیقــي لمواجهــة التحــدیات 

یــف مــع هــذه .التــي تواجــه المجتمعــات ومــن هنــا تبــرز أهمیــة تهیئــة میــدان التربیــة للتكُّ
ـــرز أیضـــ ـــرات الســـریعة والمهمـــة، وتب ـــوي لهـــذا التغی ـــة التطـــویر واإلصـــالح الترب ًا أهمی

ـــون أكثـــــر قـــــدرة علـــــى مواجهـــــة التحـــــدیات، واالســـــتعداد لتطـــــویر مرافقـــــه  المیـــــدان لیكــ
ـــــدریب المســـــتمر، والتخطـــــیط المـــــنظم، واستشـــــراف  ــاته، واالهتمـــــام بثقافـــــة الت ومؤسســـ

ـد قاصـرًا علـى ال ُ ع َ رًَّا أو ملكًا ألحد بعینـه، بـل لـم ی مجتمعـات المستقبل، والذي لم یعد سِ
فقـد ظهـرت مراكـز ومعاهــد بحثیـة لدراسـة المسـتقبل، وزاد مـن االهتمــام . المتقدمـة فقـط

بالمسـتقبل قیـام بعــض الشـركات والمؤسسـات بدراســته مـن نـواحٍ عدیــدة بهـدف المــردود 
ثــم تطــور ذلــك االهتمــام لیصــبح علــم المســتقبل علمــًا قائمــًا بذاتــه لــه مؤسســاته .المــادي

مؤسســة  ٩٠٠م أكثــر مــن ٢٠٠٢حتــى بلــغ عــددها عــام " اتــه وهیئاتــه ومجالســه ومنتدی
  ).٤٣م، ص٢٠٠٤زاهر، (" منتشرة في بلدان العالم 

، )الدراسات المسـتقبلیة(وبعد تطورات عدة استقر ذلك المفهوم لیصبح بمسمى 
ونظرًا لشیوع ذلك العلم فقد بدأ التربویون في مختلف بلدان العالم بمراقبـة ونقـد نظمهـم 

وضــع بــرامج  وتصــورات لمشــاریع إصــالحیة مســتقبلیة لهــا، معتمــدة علــى التعلیمیــة، و 



خطــوات ذلـــك العلـــم بهــدف الحصـــول علـــى مخرجـــات تعلیمیــة جیـــدة لمحاولـــة اللحـــاق 
  .بباقي دول العالم المتقدمة

ومـن هــذا المنطلـق فــإن ذلـك یــدعونا إلـى النظــر فـي واقعنــا التربـوي والتعلیمــي، 
  !التعلیمیة، وهل حققنا أهدافنا المأمولة ؟والتأمل الدقیق في مخرجاتنا 

التربـوي ومـا فیـه مـن جوانـب الخلـل الـذي انعكـس علـى فـي واقعنـا إن المتأمـل ف
وعـدم تحملهـم  مـن ضـعف اإلنتـاج ،طالبنـا مخرجات التعلیم الحالیة ، وما اتصف بـه 

المهــارات األساســیة ، بخـالف أبنــاء الشــعوب واألمــم  همولیة ، إضــافة لعــدم إتقـانالمسـؤ 
األخرى ، مما ترك بیننا وبین األمم األخـرى المتقدمـة مسـافات شاسـعة ؛ یـدرك بجـالء 
أننـــا لـــن نقلـــص هـــذه المســـافات إال بـــالتخطیط المـــنظم المتصـــف بالشـــمولیة والواقعیـــة 

والمتفـق مـع هویتنـا المرتبط بالممارسة والتطبیق لكل نافع ومفید من تجـارب اآلخـرین، 
  . الثقافیة وأخالقنا اإلسالمیة 

وبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره مــن أهمیــة التطــویر لألفضــل واالهتمــام بالدراســات 
المـؤتمرات والنـدوات واللقـاءات المستقبلیة المرتبطة بواقعنا التعلیمي فقد تم عقد بعـض 

  . یر لألفضل یبهدف التطویر والتغ
  :ما یلي دواتوالن المؤتمراتومن أمثلة تلك 

المـؤتمر الثـاني لـوزراء التربیـة والتعلـیم والمعــارف "  مدرسـة المسـتقبل"مـؤتمر   -١
ربیــــع الثــــاني  ٢٨-٢٧بدمشــــق فــــي الفتــــرة مــــن المنعقــــد  فــــي الــــوطن العربــــي

 .م٢٠٠٠یولیو  ٣٠-٢٩هـ الموافق ١٤٢١
المنعقد بمكتب التربیة العربي " نموذج تطبیقي : مدرسة المستقبل"ورشة عمل  -٢

ـــــدول  ـــــرة ل ـــــي الفت ـــــاض ف ـــــیج بالری ـــــق ١٠/١٤٢١/ ١٤-١٢الخل -٧هــــــ المواف
  .م٨/١/٢٠٠١

جامعة الملك سـعود بالریـاض  -المنعقدة بكلیة التربیة " مدرسة المستقبل" ندوة -٣
 .م٢٠٠٢أكتوبر  ٢٣-٢٢هـ الموافق ١٤٢٣شعبان  ١٧-١٦في الفترة من 

حــدیات االتجاهــات والت" ( التعلــیم الثــانوي مــن أجــل مســتقبل أفضــل " مــؤتمر  -٤
مان في الفتـرة مـن ) واألولویات  -٢١المنعقد بوزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عُ

 .م٢٠٠٣دیسمبر٢٣



ــت علــى أرض الواقــع ومیـــدان  بقِّ وال شــك أن نتــائج هــذه الدراســات والبحــوث إذا ُط
التربیة ستسهم بدور مهم في مواجهة التحدیات المعاصرة والضغوط الداخلیـة التـي 

مة ؛ وذلــك بعــد نجاحهــا فــي إعــداد جیــل مــن الشــباب المســلم تكتنــف األمــة المســل
المــدرك الــواعي لمطالــب أمتــه ، المــتمكن مــن أســباب العلــوم والمعــارف والكفایــات  

ب علیها في محاضن التربیة والتعلیم ّ   .التي قد تعلَّمها وتدر
التعلــیم بحاجـــة لالنفتــاح علـــى تجــارب اآلخـــرین اإلقلیمیــة والعربیـــة " وعلیــه فـــإن 

المیة لالستفادة من جوانب التمیز في كـل تجربـة، وتالفـي األخطـاء والعیـوب التـي والع
الحــر، (" .واجهتهــا، فمســتقبل أمــة قــد یكــون حاضــر أمــة ثانیــة، أو ماضــي أمــة أخــرى 

  ).٣٣م، ص٢٠٠١
عـداد الخطـط المناسـبة والمدروسـة  ٕ فهذا یدعو إلى ضرورة التخطیط للمستقبل، وا

فلیس لنا إن نقف مكتـوفي ، لحدّ من آثارها على النشءلمواجهة التحدیات المعاصرة وا
ــا ووجودنــا بــل یجــب أن نأخــذ بأســباب ، األیــدي أمــام هــذه التحــدیات التــي تهــدد ثقافتن

نصــاف، التخطــیط المــتقن ٕ وأخــذ مــا ، والتنظــیم الســلیم لمواجهــة ســلبیاتها بموضــوعیة وا
شــعور الــدقیق بهــذه وهــذا یتطلــب منــا الــوعي الكــافي وال، یفیــدنا منهــا ویعلــي مــن شــأننا

المخــاطر ثــم تنســیق الجهــود بــین المؤسســات واألفــراد الستشــراف المســتقبل واالهتمــام 
  .بمعاقل التربیة فهي أدوات التغییر والتطویر لألفضل

ففــي ضــوء التحــدیات والمســتجدات التــي یشــهدها العــالم فانــه المنــاص وال خیــار 
وصـیاغة مشـروع ، مـاد علـى الـذاتإمام األمة المسلمة في المرحلة المقبلة سـوى االعت

عادة التماسـك والحیویـة والدینامكیـة إلـى ، حضاري مستقبلي قادر على تعبئة الجهود ٕ وا
ـــافي و االقتصـــادي ، األمـــة المســـلمة ومؤسســـاتها وتطـــویر وتعزیـــز لحمـــة التكافـــل الثق

  ).٢٣٥ص، م٢٠٠١ ،عبد ،إسماعیل(. والسیاسي والتنموي بین أفكارها
وال یعارض معطیات العلم والحضارة ،ي جدید وال كل جدیدفاإلسالم ال یرفض أ"

نمــا یتقبــل ذلــك ویقبلــه، وال ثمــار التقــدم والمدنیــة ٕ بــل یرحــب بــه ویحــث علیــه بشــرط ، وا
وعلـــى ذلـــك فاإلســـالم ال یعـــارض ، واحـــد وهـــو أن ال یتعـــارض مـــع مصـــلحة البشـــریة

تفـق مـع مصـالح ولكن یعـارض جوانبهـا الظالمـة المظلمـة التـي ال ت، العولمة أو غیرها
 ) ٦٦ص، هـ١٤٢٣، محبوب( " . البشریة



المســتقبلیة والعمــل و  المعاصــرة ولحاجــة األمــة المســلمة إلــى مواجهــة التحــدیات
والتخطـیط المــتقن واالسـتفادة مــن تجـارب األمــم األخـرى ؛ ظهــرت الحاجـة إلــى تخــریج 

بقیمـــه مفیـــد لمجتمعـــه وأمتـــه معتـــز " جیــل واعـــد ، نـــاجح فـــي عملـــه ، منـــتج للمعلومــة 
ودینه ولغته ، قادر على البحث والتجریب ، مكتسب لمهارات العصر ، حریص علـى 

، وزارة المعــارف("االســتفادة مــن كــل أحــد  ، مــاهر فــي التواصــل مــع الشــعوب األخــرى 
وال یكـــون ذلـــك إال مـــن خـــالل نظـــام تربـــوي ). ١٢ص، هــــ١٤٢٣، مجلـــة التوثیـــق التربـــوي 

التربـوي  الطمـوحوأنظمته التي تعمل على رسم ذلك تعلیمي له غایاته وفلسفته وأهدافه 
" نحـــو الشـــروع فـــي  اطـــوالحـــرص علـــى تطبیقـــه مـــع بـــذل الجهـــد والمـــال ومســـارعة الخُ 

فــي تخــریج ذلــك الجیــل  -بــإذن اهللا  -تلــك المدرســة التــي ستســهم " مدرســة المســتقبل 
مناسـبة والمـنهج المسلم الواعد المأمول ولن یتحقق لنا ذلك إال إذا قمنـا بتـوفیر البیئـة ال

 –والمعلــم الجــدیر الــواعي بظــروف أمتــه ، القــادر  واإلدارة المدرســیة الخبیــرة المتكامــل
على المساهمة بـدوره المهـم فـي تحقیـق نقلـة نوعیـة جیـدة تتمثـل فـي  –بإذن اهللا تعالى 

إنتــاج جیـــل مســـتقل الشخصـــیة ، یـــدیر وقتــه ویحترمـــه، ویتحلـــى بـــاألخالق الفاضـــلة ، 
أمتـــه ویحـــافظ علـــى قیمـــه الروحیـــة واألخالقیـــة، فـــنحن لدینـــه ووطنـــه و  ویعتـــز بانتمائـــه

بحاجة إلى اإلنسان بأكمله، ولسنا بحاجة إلـى إنسـان آلـي، أو آلـة صـماء بـال روح وال 
یتعامــل مـــع المعلومـــات بكفــاءة واقتـــدار، قــوي الشخصـــیة والبـــدن ، و  قــیم وال أخـــالق، 

 ارات األخرى جدیر بـاإلجاللحریص على العلم واكتساب المعرفة متواصل مع الحض
 ِ ْ والتقدیر م َ  ن ْ كل م   . یتعامل معه  ن

 
إن نقـــل النظـــام التربـــوي والتعلیمـــي مـــن النســـق التقلیـــدي إلـــى النســـق الحـــدیث 
تكتنفه العدید من الصعوبات والتحـدیات ، ولعـل مـن أهـم األسـباب الداعیـة إلـى تغییـر 

ـــه أصـــبح ال ـــه أن یتماشـــى مـــع متطلبـــات المســـتقبل وحاجـــات  هـــذا النســـق والخـــروج من
شأن األمـم الشعوب ، فقد  أصبحت التقنیة وامتالك المعلومة عنصرًا مهمًا في ارتفاع 

لمنشـــود ، وتلبیــة حاجـــات یمكـــن ألي أمــة مـــن األمــم تحقیـــق التقــدم ا والوعلــو قــدرها، 
الـــذي  التعلــیم، وتحســین أوضــاعها إال عـــن طریــق الركیــزة األساســـیة وهــي مجتمعاتهــا



بــدوره یعمــل علــى اســتثمار المســتقبل ، واختصــار الــزمن للوصــول إلــى المــآرب ونیــل 
  .المطالب 
نظرًا ألن التربیة أفضل استثمار للمسـتقبل الـذي یقـوم بـه المجتمـع ومؤسسـاته و 

ن، فـــال عجـــب أن تســـتحوذ قضـــیة التربیـــة والتعلـــیم علـــى اوطـــفـــي ســـبیل النهـــوض باأل
  .مفكریها على اختالف اهتماماتهمو التها اهتمام كافة قطاعات الدول ورجا

ـــــذي یرضـــــي طموحـــــات  ـــــا للمســـــتوى ال ـــــة فـــــي النهـــــوض بمســـــتوى تعلیمن ورغب
ومفیــدة للمجتمــع؛ ظهــر االهتمــام  ألنفســها مجتمعاتنــا وتحقیــق مخرجــات تعلیمیــة نافعــة

علـى بنـاء  –إن شـاء اهللا تعـالى  -التـي سـتعمل) مدرسـة المسـتقبل(والدراسـة بموضـوع 
ً متوازنًا بحیث یكون شخصیة قویة معتزة بدینهاشخصیة الطالب  وبنفسـها وبلغتهـا  بناء

ووطنهـــا مرتكـــزة علـــى حضـــارتها اإلســـالمیة ومســـتفیدة مـــن كـــل الفـــرص الممكنـــة فـــي 
ولعــل مــن دوافــع القیــام بهــذه الدراســة هــو  ، العصــر الحاضــر لتحقیــق مكانتهــا الرائــدة

 ،تابعـة ،یـة هـي أجیـال ضـعیفةالكثیر مـن األسـر أن مخرجـات التعلـیم الحال" مالحظة 
  ).٢٣ص،هـ٤٢٣ ،مجلة التوثیق التربوي،وزارة المعارف( " بعیدة عن تحمل المسؤولیات 

ضافة لما سبق  ٕ فمـا تـزال نوعیـة مخرجـات التعلـیم، وعلـى كافـة المسـتویات، " وا
غیــر مواكبـــة لمواصـــفات ومتطلبـــات عصـــر المعلوماتیـــة، ومـــا یـــزال نظـــام التعلـــیم فـــي 

ــــى حــــدّ كبیــــر -الصــــلة المملكــــة بعیــــد  ــــب واحتیاجــــات خطــــط التنمیــــة  -إل عــــن مطال
االجتماعیــــة واالقتصــــادیة وبخاصــــة مــــن حیــــث تخــــریج القــــوى العاملــــة المــــاهرة التــــي 

  "یحتاجها سوق العمل، وهذا ما ینم عن نقص في الكفایة الخارجیة لنظام التعلیم
  ).٨٢هـ، ص١٤٢٥الحامد وآخرون، (        

ــوحظ أیضــًا أن و  الطالــب أو الطالبــة یتخــرج مــن المرحلــة الثانویــة ولــیس لدیــه "ُل
إلـــى تعثـــره القـــدرة علـــى االســـتقاللیة فـــي التفكیـــر أو االعتمـــاد علـــى الـــذات ممـــا یـــؤدي 

  ).٢٩ص،هـ١٤٢٣ ،مجلة التوثیق التربويوزارة المعارف،( " دراسیًا وعملیاً 
تــوفر اإلمكانیــات الالزمــة ولعــل مــن أســباب تــدني المســتوى التعلیمــي هــو عــدم 

، فالبیئـة المدرسـیة غیـر مناسـبة واإلمكانـات محـدودة  لیكون التعلـیم أكثـر تشـویقًا ومتعـًة
األمـر ، والصفوف ملیئة بالطالب وما ینتج عنه مـن عـدم االسـتفادة المثلـى مـن المعلـم

ال ّ لطـابع والمناهج الزال یغلب علیهـا ا. الذي یعیق تطبیق الحد األدنى من التعلیم الفع



، وال معلومـــات حدیثـــة، فهـــي  ّ مـــا زالـــت تقلیدیـــة ال تلبـــي " القـــدیم فـــال مضـــمون متمیـــز
حاجــات المجتمــع أو المــتعلِّم، بــل إنهــا فــي كثیــر مــن الحــاالت تقــدم معرفــة قدیمــة عفــا 

ــــزمن، وغیــــر قــــادرة علــــى مواجهــــة متطلبــــات العصــــر  هـــــ، ١٤٢٥نـــــشوان، ( ". علیهــــا ال
  ).٥٠ص

ســلبًا أو  -لواقــع الحــالي، فــالمعلم لــه األثــر األكبــرولــن یغیــب أثــر المعلــم عــن ا
على المستوى التعلیمي لطالبه، ولكن إحجـام الـبعض عـن التـدریب المسـتمر  –إیجابًا 

ــــیم؛ ســــاهم فــــي تــــدني المســــتوى  ومتابعــــة كــــل جدیــــد ومفیــــد فــــي مجــــال التربیــــة والتعل
ـــك  ـــى ذل ـــة لوضـــعیة ودور الت" التحصـــیلي للطـــالب إضـــافة إل ـــة هنـــاك مقاومـــة خفی قنی

الحامــــد (".التعلیمیــــة مــــن جانــــب كثــــرة مــــن المعلمــــین، ومقاومــــة التكنولوجیــــا التعلیمیــــة 
ـــاط بالنظـــام . ) ٣١٨هــــ،ص١٤٢٥وآخـــرون،  وال شـــك أن كـــل العناصـــر الســـابقة لهـــا ارتب

ــول علیــه فــي تحقیــق آمــال األمــة وتطلعــات أفرادهــا، ونظــرًا لوجــود  ّ ع ُ التعلیمــي، الــذي ی
ه ســــیكون عرضــــة للنقــــد الــــذي نســــعى مــــن وراءه الخلــــل والقصــــور فــــي عناصــــره فإنــــ

ـف النظـام التعلیمـي فـي الخلـیج بشـكل عـام  صِ ُ صالح الخلل، فقد و ٕ لتصحیح المسار وا
یعتمد على حفظ المعلومات واسترجاعها، وقلة االهتمام بتنمیة المهارات العقلیـة " بأنه 

مواقـف المسـتجدة العلیا، إلى جانب قلَّة تعوید الطلبة على حلّ المشـكالت، ومواجهـة ال
ــل المســـؤولیة، ومــا ینــتج عـــن ذلــك مـــن ضــعف فـــي  وتشــجیعهم علــى المبـــادرات وتحمُّ
كفـاءة النظـام التعلیمـي وارتفـاع نسـبة العــدد، ولـذا فـإن مؤسسـاتنا التعلیمیـة سـوف تبــدو 

  ". غیر قادرة على مواكبة الحیاة من حولها إذا لم تبادر للتغییر السریع 
  )٣٠هـ، ص١٤٢٢حارب، (    

إنه ال یمكـن لنـا الـدخول إلـى ذلـك المسـتقبل إال عـن طریـق بوابـة التعلـیم، فكـل 
جوانب الحیاة ومظاهرها تقوم على عنصر أساسي أال وهو اإلنسان، وال یمكن إعـداده 
قـاس  ُ إال من خالل التربیة، فبمقـدار اهتمامنـا بالتربیـة یكـون اهتمامنـا بالمسـتقبل الـذي ی

ر تعلیم المستقبل لیختصر ما یقرب  فیه تقدم األمم بمقدار تقدمها المعلوماتي، وسیتطوَّ
ـم المـادة % ٨٠من  من الجهد والوقت والمال، وستصبح مهمـة المعلـم تعلـیم طریقـة تعلُّ

م للطالب نفسـه، وسـتتداخل العلـوم والمعـارف بحیـث یصـعب  العلمیة، ویدع مهمة التعّل



التـي ستصــبح ) لوماتیـةالمع(الفصـل بینهـا ألنهـا سـتكون مسـتقاة مــن مصـدر واحـد هـو 
    ).٢١ص -١٩هـ،ص١٤٢٢حارب، (. أقوى الصناعات وأهمها

اإلعــداد الجیــد لطالــب المســتقبل مــن خــالل االهتمــام بــه ومــن هنــا تبــرز أهمیــة 
عطائــه مزیــد ٕ ــة الثانویــة وا ــة للنهــوض بمســتواه العلمــي  اً فــي المرحل مــن األســالیب الفعال

  .والفكري واالجتماعي من أجل نجاحه في مستقبله 
ــــي والمهــــاري " وهــــذا ــــق المعرف ــــالتكوین الفكــــري وســــعة األف ــــب االهتمــــام ب یتطل

ـــدد  أوتشـــیدا ( ".واالجتمــاعي فـــي تعلــیم المســـتقبل دون التقیـــد بمهــارات عمـــل ضــیق محَّ
مع ضرورة التأكید على هویته اإلسالمیة والتمسك بها فـي .  )١٦م، ص٢٠٠٤وآخرون، 

  .كل شؤون حیاته
ســة الحالیــة تعمــل علــى إبــراز الــدور المهــم والحیــوي ومـن هــذا المنطلــق فــإن الدرا

وتســـهم بـــه البیئـــة المدرســـیة  الـــذي تقـــوم بـــه اإلدارة المدرســـیة والمعلـــم ویؤدیـــه المـــنهج
بإعـــداد طالـــب  والتعلیمیـــة وارتباطهـــامـــن أهـــم ركـــائز العملیـــة التربویـــة  باعتبـــار ذلـــك

فادة من عصر التقنیة المرحلة الثانویة للمستقبل الذي ستلقى على عاتقه مطالب االست
والمعلومــة للوصــول إلــى المكــان األســمى لــه ، والحصــول علــى المطلــب األعلــى مــن 
تحصیله للمعرفة في زمن التسابق نحو امتالك المعلومـة والسـیطرة علـى اآلخـرین عـن 

  . طریقها 
ظهـر لنـا أهمیـة خـروج ذلـك الجیـل الواعـد وبیـان أبـرز صـفاته وأخالقـه توبـذلك 

بــة وكیفیــة إعــداده فــي المرحلــة الثانویــة وهــذا مــا ستكشــفه الدراســة فــي المطلو  كفایاتــهو 
  . فصولها الالحقة 
 

  : اآلتيالرئیسي  السؤالتهدف الدراسة لإلجابة عن   
  التحدیات المعاصرة؟ ظلما دور المدرسة الثانویة في إعداد طالب المستقبل في 

  : ویتفرع عنه األسئلة اآلتیة 
 ؟التربیة والتعلیمرها على اثآما التحدیات المعاصرة، وما  -١

 ؟في المملكة العربیة السعودیة المرحلة الثانویةواقع ما  -٢
 ؟طالب المستقبل مقومات ما  -٣



  الثانویة المستقبلي في إعداد طالبها؟ ما دور المدرسة  -٤
 
 

 
  : تهدف الدراسة إلى   
 .التربیة والتعلیمرها على اثآبیان التحدیات المعاصرة، و  -١
 .في المملكة العربیة السعودیة المرحلة الثانویة واقعبیان  -٢

 .طالب المستقبل مقوماتبیان  -٣
 .بیان دور المدرسة الثانویة في إعداد طالبها للمستقبل -٤

 .إبراز كفایات طالب المستقبل ودرجة أهمیتها في المرحلة الثانویة -٥
والمهتمین بالشؤون التربویة والتعلیمیة فـي بلـورة مساعدة صناع القرار التربوي  -٦

فكرة مدرسة المستقبل وتطبیقهـا علـى أرض الواقـع فـي سـبیل النهـوض بواقعنـا 
  .التربوي والتعلیمي

 
  : تنبع أهمیة الدراسة من اآلتي 

ـــــم والحـــــرص علیـــــه واالســـــتفادة مـــــن كـــــل الظـــــروف  -١ إنهـــــا تبـــــرز أهمیـــــة العل
ـــي باألمـــة اإلســـالمیة واســـتعادة مكانتهـــا واإلمكانـــات المتاحـــ ـــي ســـبیل الرق ة ف

  .الرائدة والقیام برسالتها السامیة 
هــــا االســــتفادة مــــن تقنیــــات العصــــر الحــــدیث فــــي تــــوفیر المعلومــــات وتوجیه -٢

 .نا الطالبالتوجیه األمثل لما ینفع أبناء
قــراءة تجــارب األمــم الناجحــة األخـــرى ، واالســتفادة منهــا فــي تطــویر واقعنـــا  -٣

 .  لألفضل ربويالت

منــتج ، المفكــر، المــدرك جیــل المســتقبل الواعــد المتمســك بهویتــه ، ال إعــداد -٤
ولیة الملقاة على عاتقه ، المستشعر لألمانـة، المتصـف بالخیریـة لعظم المسؤ 

تَنهون عـنِ  لْمعروف اكُنتُم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تَأْمرون بِ الواردة في الذكر الحكیم  و
تُؤمنون بِـ كَرِ ونِاٱلْمللَّه )١١٠:سورة آل عمران. ( 



فــــي ســـــبیل إعــــداد طـــــالب المســـــتقبل  الثانویــــة العامـــــة إبــــراز دور المدرســـــة -٥
كســـابهم  ٕ الجیـــدة مـــع المحافظـــة علـــى  توالقـــیم والســـلوكیا الكفایـــات المهمـــةوا

  .یتهم اإلسالمیةهو 

 :اإلعداد واالستعداد المتمثل في قوله تعالى تطبیق المنهج الرباني في  -٦

   ام مواْ لَهدأَعاو ة ّن قُوتُم متَطَعس   ) وهو ما أشار إلیه األساس ) ٦٠:سورة األنفال
القوة " من األسس العامة للتعلیم في المملكة العربیة السعودیة ونصه ) ٢٧(رقم 

  " یدة قوة الخلق وقوة الجسم قوة العق: في أسمى صورها وأشمل معانیها 
  ) . ٩ص،هـ١٤١٦وزارة المعارف ،(               

  
  : ستخدم الباحث في هذه الدراسة ا
یعتمــد علــى دراســة الواقـــع أو الظــاهرة كمــا توجــد فـــي " الـــذي  المــنهج الوصــفي وهــو 

الواقع ویهتم بوصـفها وصـفًا دقیقـًا ویعبـر عنهـا تعبیـرًا كیفیـًا أو كمیـًا ، فـالتعبیر الكیفـي 
یصــف لنـــا الظــاهرة ویوضـــح خصائصــها ، أمـــا التعبیــر الكمـــي فیعطینــا وصـــفًا رقمیـــًا 

هــــا مــــع الظــــواهر المختلفــــة یوضــــح مقــــدار هــــذه الظــــاهرة أو حجمهــــا ودرجــــات ارتباط
  )٢١٩م ، ص١٩٩٧عبیدات وآخرون ، ( " .األخرى

د منــه الباحــث فــي تنظــیم المعلومــات المتــوفرة والحدیثــة المتعلقــة بــالواقع واســتفا
ثــــم تصــــنیف هــــذه . التربــــوي لركــــائز العملیــــة التربویــــة ومحتویــــات مدرســــة المســــتقبل 

وتعمیمـــات تســـاعدنا فـــي  المعلومـــات لتســـاعد الباحـــث علـــى الوصـــول إلـــى اســـتنتاجات
فاألســلوب الوصــفي ال یهــدف إلــى وصــف الظــواهر أو " تطــویر الواقــع الــذي ندرســه 

وصــف الواقــع كمــا هــو ، بــل الوصــول إلــى اســتنتاجات  تســاهم فــي فهــم هــذا الواقـــع 
  )  ٢٢٠م ، ص١٩٩٧عبیدات وآخرون ، (  "وتطویره 

ي فقــد اختــار ونظــرًا لتعــدد أغــراض ومجــاالت تطبیــق وأســالیب المــنهج الوصــف
عبـارة عـن طریقــة بحـث یـتم تطبیقهــا :" الباحـث منـه األســلوب التحلیلـي للمحتـوى وهــو 

ـــوى أســـلوب االتصـــال  ـــى وصـــف كمـــي هـــادف ومـــنظم لمحت ".       مـــن أجـــل الوصـــول إل
یهـدف لوصـف واقـع الظـاهرة " وأسـلوب تحلیـل المحتـوى . )٢٣٥هــ،ص١٤٢٤العساف، ( 



: لظهور المادة الدراسیة سواء أكانت) التكمیم(اري المراد دراستها بواسطة الرصد التكر 
، أو شخصــــیة، أو مفــــردة، أو وحــــدة قیــــاس العســــاف، (" أو زمــــن: كلمــــة، أو موضــــوعًا

وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى اســتنتاجات جدیــدة حــول موضــوع  )١٨٤هـــ، ص١٤٢٤
   .فاالستنتاجات الجدیدة تسهم في التطویر والتغییر والتوقعات المستقبلیة . الدراسة

فقـــد اســـتخدم ، كفایـــات طالـــب المســـتقبل : وبالنســـبة للمبحـــث الرابـــع بالفصـــل الثالـــث
فهـو مناسـب ، الباحث األسلوب المسحي لتحدید درجـة أهمیـة كفایـات طالـب المسـتقبل

ات، مشـكلة الدراسـة، وجمـع المعلومـ تتطلبهـالطبیعة هذه الدراسة لمعرفة الحقائق التـي 
الظاهرة في الواقع ووصفها بدقة، والتعبیـر عنهـا  بدراسةیهتم فهو وتحلیلها، وتفسیرها، 

الوصفي في أنه األسلوب الوحیـد الممكـن لدراسـة  منهجالتبرز أهمیة  وبذلككمًا وكیفًا 
  .الموضوعات اإلنسانیة

 
اقتصـــر الباحـــث علـــى دور بعـــض ركـــائز المدرســـة الثانویـــة العامـــة بالمملكـــة 

الطالــب للمســتقبل فــي ظــل التحــدیات المعاصــرة وتحدیــدًا  العربیــة الســعودیة فــي إعــداد
  :دور كل من 

  البیئة المدرسیة  -٤المنهج        -٣المعلم         -٢اإلدارة المدرسیة         -١
وعــدم االســتغناء عنهــا ؛ ألهمیتهــا البــارزة ، الرتباطهــا بالطالــب بشــكل مباشــر 

  .ملیة التربویة والتعلیمیة مع الطالبفي عملیة التربیة والتعلیم وألنها تشكل لب الع
ــــب  ــــذي یهــــدف إلــــى معرفــــة درجــــة أهمیــــة كفایــــات طال وبالنســــبة للجانــــب المیــــداني ال
المســـتقبل فقـــد حصـــرها الباحـــث علـــى أعضـــاء هیئـــة التـــدریس بكلیـــات وأقســـام التربیـــة 

المدینـة المنـورة ، مكـة المكرمـة : بالجامعات وكلیات إعداد المعلمین في المـدن اآلتیـة 
  .الطائف، جدة  ،

 
طالـب المسـتقبل ، : تناول الباحث المصطلحات األساسیة اإلجرائیة في الدراسة وهـي 

   .كفایات طالب المستقبل ، سة المستقبل ، المرحلة الثانویةمدر 
م بالمرحلة :ویقصد به الباحث:  طالب المستقبل : أوًال  ذلك الطالب الذي یلتحق للتعّل

ویتفاعــل مــع ثــورة التقنیــة الحدیثــة  باعتبــاره مركــزًا للعملیــة التعلیمیــة والتربویــة الثانویــة



واالتصـاالت والمعلومــات، ویتعامــل معهـا بمهــارة أكثــر، واحترافیـة أكبــر، تحــت إشــراف 
مع التركیز على الموضـوعات ذات الصـلة بمهاراتـه  وتوجیه المعنیین به في المدرسة،

یة للنجـــاح فـــي لتـــام علـــى إكســـابه الكفایـــات الضـــرور والحـــرص ا ،واســـتعداداته الفردیـــة
والخبرات العملیة التـي تشـبع ،والمرتبطة بمجموعة متنوعة من المناهج الدراسیة ،الحیاة

لیحصـل علـى مبتغـاه مـن العلـوم  ،وتحقق متطلبـات المجتمـع وسـوق العمـل ،احتیاجاته
رفعـة الـدنیا وسـعادة  والمعارف والمهارات ،ویحافظ على هویته اإلسالمیة العریقة لینال

   .اآلخرة بإذن اهللا
النزعــة نحــو الجدیــد المجهــول : " مدرســة المســتقبل هــي : مدرســة المســتقبل : ثانیــًا 

لوف والرغبة في المغامرة والثورة على أوالمستقبل ، أساسها یقوم على الخروج على الم
ــــي المــــدارس  ــــة المتعــــارف علیهــــا ف  .)  ٦٦٣صم ، ١٩٩٨مــــراد ، ( " األســــالیب التقلیدی

ــاء شــامًال ومتكــامًال ، وتخــریجهم وهــم : " وأیضــًا هــي  ــاء المتعلمــین بن التــي تســعى لبن
یملكــون المعرفــة العمیقــة والمهــارة العالیــة والقــیم الثابتــة التــي تتــیح لهــم الفرصــة لیكونــوا 

م ، ٢٠٠١،الحــر (".مــواطنین فــاعلین وقــادرین علــى اإلنتــاج والنجــاح فــي القــرن الجدیــد 
التـي تسـعى إلـى إعـداد مخرجـات : مدرسة المستقبل هي" الرفاعي أن  ویرى )١٣٣ص

ذات مســتوى عــالٍ مــن الكفــاءة والجــودة، بحیــث یمكنهــا المســاهمة الفاعلــة فــي تنمیـــة 
ــــات النمــــو العــــالمي  ــــتالءم هــــذه المخرجــــات مــــع متطلب ــــث ت وتطــــویر المجتمــــع، وبحی

مـة والتحـدیات المعاصـرة ومتغیراته المتالحقة وتكون قادرة على المنافسة في ظـل العول
  ).١٧١، صهـ١٤٢٣أحمد، (نقًال عن " 

أنهــا المدرســة الشــمولیة التــي تعمــل علــى دراســة واســتیعاب :" ویــرى مصــطفى نــاغي 
الحاجـــات التربویـــة الناجمـــة عـــن المجتمـــع الشـــمولي لتصـــبح قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع 

  ).١٧١م، ص٢٠٠٢أحمد،(نقًال عن " األوالد على أنهم صانعو حاضرهم ومستقبلهم 
نــوع مــن المــدارس یقــوم علــى اإلمكانــات :" وورد فــي تعریــف آخــر لهــا بأنهــا  

الهائلـــة لتكنولوجیـــا الحاســـبات واالتصـــاالت والمعلومـــات بكافـــة أنواعهـــا، فهـــي مدرســـة 
متطــورة جــدًا باســتخدام التكنولوجیــا الحدیثــة وتعمــل علــى تشــجیع الطــالب علــى الــتعلم 

تاحــة الفرصــة لهـم لال ٕ ) العالمیــة –المحلیــة (تصــال بمصــادر الـتعلم المختلفــة الـذاتي، وا



) الـخ.. المرئیـة  –المقـروءة –المسموعة (والحصول على المعلومات بأشكالها المختلفة
  )٢٣٧م،ص٢٠٠٢عثمان، ("  وذلك من خالل معامل الحاسبات الملحقة بها 

فت أیضًا بأنها  رِّ ً شـامال وتهـدف " وعُ مؤسسة تعلیمیة تربویة تُعنى ببناء المتعلمین بنـاء
 )١٥هــ، ص١٤٢٥مصـطفى، ".(إلى ترجمة غایة التعلیم وأهدافه إلى سلوك وقـیم إیجابیـة 

مؤسسة تعلیمیة تقوم بتطبیق أسالیب جدیدة تسـاعد المتعلمـین فـي " وأشار أیضًا بأنها 
. )١٦هــ، ص١٤٢٥مصطفى، (" سیة على اللحاق بعصر المعلومات جمیع المراحل الدرا

فهــي مدرســـة ال تتقیــد بحـــدود الزمــان والمكـــان، وتهــدف إلـــى وصــول المـــتعلم للمعرفـــة 
بنفسه ، وتهتم بالجانب التطبیقي المهني في جوانب متعددة ، والتركیز على مشـكالت 

مول والتنـوع ، وتتـوفر بهـا الحیاة لتدریب المـتعلم علـى مواجهتهـا، وتتسـم مناهجهـا بالشـ
ـــة والتعلیمیـــة  ـــت ، وتمـــارس بعـــض فعالیاتهـــا التربوی وســـائل االتصـــال والتقنیـــة واالنترن
بالتعاون مع بعض مرافق ومؤسسات المجتمـع كـالمزارع والمصـانع والشـركات واألندیـة 

...  
 ویقصد الباحث بها  دة بوسائل التقنیة الحدیثة ّ إنها مؤسسة تربویة متكاملة مزو

جهزة االتصاالت والمعلومات واألسالیب التربویة المناسبة، ویعمل بهـا كـادر تعلیمـي وأ
متخصــــص فــــي أســــالیب التربیــــة الحدیثــــة، وقــــادر علــــى التعامــــل مــــع أجهــــزة التقنیــــة 
والمعلومــات والوســائل التعلیمیــة المتطــورة، مــؤمن بأهمیــة التطــویر لألفضــل والتخطــیط 

تبط بعالقــات إیجابیــة مــع المؤسســات التربویــة للمســتقبل، واالســتعداد لقــرن جدیــد، وتــر 
األخـــرى والمجتمـــع وتهـــدف إلـــى تخـــریج جیـــل مـــن الطـــالب مـــزودین بمجموعـــة مــــن 
الكفایـــات الضـــروریة ، لیكونـــوا أكثـــر مهـــارة ومعرفـــة وتعـــامًال مـــع مســـتجدات العصـــر 

  .الحدیث ، لینجحوا في حیاتهم مع المحافظة على هویتهم اإلسالمیة 
التـي تشـغل قمـة " ورد في بیان المقصود بها بأنها المرحلـة :  الثانویةالمرحلة : ثالثًا 

سلم التعلـیم العـام، ویلتحـق بهـا فـي المملكـة العربیـة السـعودیة الطلبـة والطالبـات الـذین 
أتموا الدراسة المتوسطة بنجاح، وتمتد الدراسة بها ثالث سـنوات، ویلتحـق بهـا الطالـب 

، ویـدرس الطـالب فـي هـذه في سن الخامسة عشر لیتمها في سـن ا لثامنـة عشـر تقریبـًا
المرحلـــة دراســـة أكثـــر تخصصـــًا تتـــیح لهـــم قـــدرًا أوفـــى مـــن التثقیـــف العـــام، وتــــؤهلهم 



لاللتحاق بالجامعات، وتتنوع الدراسة بالمرحلة الثانویة لتراعي النضـج النفسـي والعقلـي 
  ).١٧٣هـ، ص١٤٢٢ ،وعبد الجواد  الغامدي(" للطالب 

هي المرحلة الدراسیة الثالثة من مراحل التعلیم العام، التي یلتحق : ویقصد بها الباحث
ــة المتوســطة بنجــاح، واســتیفاء شــروط القبــول والتقیــد  ــاز المرحل بهــا الطــالب بعــد اجتی
باألنظمة التي تضعها الجهات المختصة للقبول بها، وتتراوح أعمار الطالب فیها بـین 

، وتســتمر الدراســة بهــا لمــدة ثــال ١٨-١٥ ینــتظم جمیــع الطــالب فیهــا . ث ســنواتعامــًا
لدراسة مناهج موحدة بالصـف األول الثـانوي، ثـم تتشـعَّب الدراسـة بعـد ذلـك إلـى أربعـة 

قســم العلــوم الشــرعیة والعربیــة، وقســم العلــوم اإلداریــة واالجتماعیــة، وقســم : أقســام هــي
ألقســام فــي ، ویشــترك طــالب كافــة ا)التقنیــة(العلــوم الطبیعیــة، وقســم العلــوم التطبیقیــة 

دراسة مناهج أساسیة مشتركة تهتم بالتكوین الدیني والثقافي للطالـب، وتتضـمَّن العلـوم 
بهــدف إعطــائهم قــدرًا مــن . الدینیــة، واللغــة العربیــة، واللغــة اإلنجلیزیــة والحاســب اآللــي

وتتنــوع الدارسـة بهـا لمراعـاة الفـروق الفردیــة ، الكفایـات و العلـوم والمعـارف والمهـارات 
  .تعدادات النفسیة والعقلیة للطالبواالس
المعـارف والمهـارات  مجموعـة: ویقصـد بهـا الباحـث : كفایات طالب المسـتقبل: رابعًا 

والقـــدرات واألنشـــطة والخبـــرات الالزمـــة التـــي یتلقاهـــا الطالـــب أثنـــاء دراســـته بالمدرســـة 
د بكـلّ إیجابیـة  الثانویة ، بحیث تمكنه من حلّ مشكلةٍ ما ، أو التعامل مـع موقـف محـدّ

  .معیّن  هدفاكتساب خبرة جدیدة ، أو تحقیق ، أو 
 

  لجامعات ومراكزا لبعض احث وحسب إطالعه وبعد زیارتهفي حدود علم الب  
ومركــز الملــك فیصــل  داخــل المملكــة العربیــة الســعودیة وخارجهــا، البحــث العلمــي 

للبحــوث والدراســات اإلســالمیة وجــد بعــض الدراســات واألبحــاث العلمیــة التــي تناولــت 
ثانویة فـي دور المدرسة ال جوانب من هذا الموضوع ولم تتطرق لموضوع الدراسة وهو

، وتـم تصـنیف هـذه الدراسـات )١(المسـتقبل فـي ظـل التحـدیات المعاصـرة إعداد طالب 
  : على النحو اآلتي

  
  



 

  ٣٤٣ص  )١(نظر ملحق رقم ا) ١(         
  :دراسات تتعلق بالطالب: أوالً 

ة  -١ رجس، (دراس دهللا ب ایف عب مري، ن ـ١٤١٦الش بعـــض العوامـــل ": بعنـــوان) ھ
لـدى طلبـة المرحلـة الثانویـة العامـة بمنطقـة حائـل التعلیمیـة المرتبطة بجودة التعلیم 

ـــة الســـعودیة  ـــوراه غیـــر منشـــورة".بالمملكـــة العربی ـــة . رســـالة دكت قســـم أصـــول التربی
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦اإلسالمیة،كلیة التربیة، جامعة األزهر، 

دافعیــة : (وهــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة االرتباطیــة بــین العوامــل  
الداخلیة للمعرفة، ممارسات المعلم التدریسیة داخل الفصـل الدراسـي، المتابعـة  الطالب

ــانوي ) المنزلیــة ألعمــال الطالــب المدرســیة وجــودة التعلــیم لــدى طلبــة الصــف األول الث
وســعت الدراســة إلــى التحقــق مــن .بمنطقــة حائــل التعلیمیــة بالمملكــة العربیــة الســعودیة 

  :من مجموعتینمن خالل عینة تكونت  –صحة فروضها 
  .طالباً ) ١٧٠(الطلبة المتفوقین دراسیًا وعددهم  -
 .طالباً ) ١٤٦(الطلبة المتأخرین دراسیًا وعددهم  -

  : وأشارت نتائج الدراسة .واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحلیلي
وجود ارتباط دال إحصائیًا بین دافعیة الطالب الداخلیة للمعرفة وجودة التعلـیم  -١

  ).٠,٧٥٨( بلغ معامل االرتباط حیث 
عدم وجود ارتباط دال إحصائیًا بین ممارسات المعلم التدریسیة داخل الفصل الدراسي 

 ).٠,٠٦(وجودة التعلیم حیث بلغ معامل االرتباط 

وجــود تفاعــل دال إحصــائیًا بــین دافعیــة الطالــب الداخلیــة للمعرفــة وممارســات  -٢
ي درجـة تأثیرهمـا علـى جـودة التعلـیم المعلم التدریسیة داخل الفصل الدراسي ف

  ).٠,٧٥(حیث بلغ معامل االرتباط 



ق ـــق هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـة الحالیـــة فـــي دور المتابعـــة المنزلیـــة ألعمـــال  :تعلی تتف
الطالب وارتباطه بجودة التعلیم، وكذلك دور المعلم وممارساته التدریسیة داخل الفصل 

  .الدراسي وأثرها على جودة التعلیم
ـــ ـــب أشـــمل لتعـــاون المجتمـــع واألســـرة مـــع وتختل ـــإبراز جوان ـــة عنهـــا ب ف الدراســـة الحالی

المدرســة مــن أجــل تــوفیر نــوع مــن التكامــل المعرفــي بــین األســرة والمدرســة ، لتعزیـــز 
مسـیرة أبنــائهم التعلیمیــة ، والمســاهمة بنصــیب مهـم فــي إعــدادهم للمرحلــة الالحقــة مــن 

تقنیـة واالتصـاالت والمعلومـات الحدیثـة، حیاتهم الدراسیة عن طریق استخدام وسـائل ال
ـــي المدرســـة،  ـــد لهـــم ف ـــي تُعق ـــدوات والمناســــبات الت ـــاءات والن ـــى حضـــور اللق إضـــافة إل

  .والمساهمة بكل ما لدیهم من خبرات ومعارف نافعة 
  :دراسات تتعلق بالمعلم  : ثانیاً 

  )ھـ١٤٢١، )بشارة، جبرائیل(دراسة )  ١

"  مدرسة المسـتقبل" دراسة مقَّدمة  لمؤتمر ،المعلم في مدرسة المستقبل :بعنوان
المؤتمر الثاني لوزراء التربیـة والتعلـیم والمعـارف فـي الـوطن العربـي بدمشـق فـي الفتـرة 

  .م٢٠٠٠یولیو  ٣٠-٢٩هـ الموافق ١٤٢١ربیع الثاني  ٢٨-٢٧من 
  :وهدفت الدراسة إلى معرفة أهم مالمح المعلم في مدرسة المستقبل وذلك من خالل

إلـــى الســـمات الممیـــزة للتغیـــرات التـــي یشـــهدها العـــالم الیـــوم وخـــالل  التعــرض -
  .العقود القادمة 

 .بیان الدور المنتظر من معلم المستقبل -

ــم مــن قیامــه بمهامــه - ــدة فــي ظــل  مــا المطلــوب تأمینــه كــي یــتمكن المعل الجدی
 التغیرات الجدیدة ؟

موعـــة مـــن وانتهـــت الدراســـة إلـــى مج.واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي
  :النتائج منها



اعل مع كل العوامل األخرى الزاویة والعامل المتف اإلقرار بأن المعلم هو حجر -١
  .نة للمنظومة التعلیمیةالمكوِّ 

معلم المستقبل یستدعي مزیدًا مـن الـربط بـین عملیـات التعلـیم والـتعلم والبحـث  -٢
دد المهاالعلمي والعمل اإلنتاجي، والسعي إلى تكوین اإلنسان مت ّ رات، القادر ع

 .م الذاتيعلى التعل

معلم المستقبل وسیط بین المعرفة والتالمیـذ وموجـه ومرشـد للتالمیـذ أكثـر مـن  -٣
 .كونه مصدرًا للمعرفة

ق ـــي إبـــراز المكانـــة المتزایـــدة لمعلـــم  :تعلی تتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـة الحالیـــة ف
والنشـــاط وتوظیفهمـــا المســـتقبل باعتبـــار وظیفتـــه التربویـــة المهمـــة، وارتباطـــه بـــالمنهج 

لمصــلحة الطالــب للخــروج بنوعیــة جیــدة مــن الطــالب إضــافة لــدوره المتمیــز فــي تنمیــة 
  .قدرات الطالب، وتعزیز المهارات المطلوبة للقرن الحادي والعشرین

وتختلف الدراسة الحالیة عنها فـي بیـان الـدور المـأمول مـن معلـم المسـتقبل فـي   
لـة الجامعیــة ، أو االنخـراط فـي الحیــاة العملیـة فــي تهیئـة طالـب المرحلــة الثانویـة للمرح

المســتقبل ؛ وذلــك ضــمن مجموعــة مــن المنــاهج التربویــة والتطبیقــات العملیــة المالئمــة 
 .لعمره ، والمناسبة لتخصصه في المرحلة الثانویة

 

ــر: بعنــوان   ّ قـــي للمعلــم فــي عـــالم متغی ُل مجلــة التربیـــة، كلیــة التربیـــة، ، الــدور الخُ
  .م٢٠٠٠نوفمبر / هـ١٤٢١شعبان  ٩٤جامعة األزهر، العدد 

  :وتهدف الدراسة إلى  
التعــــرف علــــى الــــدور الخلقــــي للمعلــــم تجــــاه المتغیــــرات الثقافیــــة واالجتماعیــــة  -١

  .واالقتصادیة المتالحقة
 .الوقوف على أبعاد الدور الخلقي المأمول للمعلم في المرحلة الراهنة -٢



إلقـــاء الضـــوء علـــى المتغیـــرات الثقافیـــة واالجتماعیـــة واالقتصـــادیة فـــي العـــالم  -٣
 .وانعكاساتها على الدور الخلقي للمعلم

 .استیضاح مداخل التربیة الخلقیة وبیان دور المعلم تجاه كل منها -٤

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته
  :وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها 

در األساسي للقیم األخالقیة، والفصل بینهما أدى إلـى ظهـور یعد الدین المص -١
  .التطرف واإلرهاب

في خضم المتغیرات العالمیة المتالحقة أصبح من المحتم به تحصین الناشئة  -٢
 .والشباب بالقیم األخالقیة

إن المعــــول علیــــه فــــي التربیــــة األخالقیــــة هــــو المعلــــم المــــؤمن برســــالته ودوره  -٣
 .األخالقي

شـاعة روح تستهدف التربی -٤ ٕ ة األخالقیة تطهیر المجتمع من الشـرور والرذائـل وا
  .الفضائل في نفوس التالمیذ

تتفق هذه الدراسة مـع الدراسـة الحالیـة فـي إبـراز الـدور الخلقـي المـأمول للمعلـم  :تعلیق
في الوقت الراهن ، ودوره في تعزیز القیم اإلیجابیة في نفـوس طالبـه ، مـع إبـراز دور 

ـــرات الثقاف ـــة فـــي العـــالم المعاصـــر، وانعكاســـها علـــى المتغی ـــة االقتصـــادیة واالجتماعی ی
  . الدور الخلقي للمعلم

ـــز  ـــة، وتعزی ـــیم األخالقی ـــي ترســـیخ الق ـــم ف ـــة بإظهـــار دور المعل وتختلـــف الدراســـة الحالی
جوانب السلوك اإلیجابي للمتعلمین مـن طریـق منظومـة مـن األنشـطة والبـرامج الهادفـة 

زة للمنهج المدرسي ّ   .والمعز
 



القــــیم الســــائدة لــــدى معلمــــي المرحلــــة الثانویــــة فــــي ضــــوء األصـــــالة : بعنــــوان  
ـــة  ،رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة بقســـم أصـــول التربیـــة   .والمعاصرة  ،كلیـــة التربی

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢جامعة األزهر، 
ى معلمــي المرحلــة الثانویــة فــي إلــى التعــرف علــى القــیم الســائدة لــد :وهــدفت الدراســة

 –ذكـر (ضوء األصالة والمعاصـرة، ومـدى اختالفهـا بـین المعلمـین حسـب نـوع المعلـم 
ـــــــوع التعلـــــــیم )أنثـــــــى  ـــــــانوي عـــــــام حكـــــــومي (، ن ـــــــانوي أزهـــــــري –ث ـــــــوع المؤهـــــــل )ث   ، ن

، كمـــا تهـــدف )لغـــات –أدبـــي  –علمـــي ( ، تخصـــص المعلـــم )غیـــر تربـــوي -تربـــوي( 
الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتنمیة ودعـم القـیم لـدى المعلمـین فـي ضـوء األصـالة 

واشتملت الدراسة على مقیـاس القـیم فـي ضـوء األصـالة والمعاصـرة اشـتمل .والمعاصرة
وانتهــت الدراســة إلــى .واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي. قیمــة) ٢٠(علــى 

لتي تبرز أهمیـة دور المعلـم فـي إكسـاب القـیم لطالبـه وذلـك مـن مجموعة من النتائج ا
  :خالل االعتبارات اآلتیة

  .المعلم قدوة سلوكیة مؤثرة -١
 .تأثیر المنهج الخفي -٢

 .العالقة بین أداء المعلم وسلوك المتعلم -٣

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في أنها تبرز أهمیة تحلي المعلم المسلم  :تعلیق
باألخالق الفاضلة التي تنبع أساسـًا مـن دینـه الحنیـف ، وتكـون سـببًا فـي رفعـة مكانتـه 
بــین طالبــه وزمالئــه ، ممــا لــه أثــر كبیــر فــي زیــادة التحصــیل العلمــي وتعزیــز الســلوك 

  .األخالقي لیصبح قدوة لآلخرین
وال شــك أن الدراســة الحالیــة تــدعو إلــى تحلــي المعلــم المســلم بــالقیم الفاضــلة وتكــریس 
المنهج الحدیث بمفهومه الواسع لتعزیزها وتثبیتها من خالل عدة محاور أبرزها المعلـم 

  .ذاته والمنهج الحدیث وتبرز دور كل منهما في غرس ذلك في نفوس الطالب
  :رسیة  دراسات تتعلق باإلدارة المد:  ثالثاً 



 

 .اإلدارة المدرســیة الفاعلـــة لمدرســة المســتقبل فـــي القــرن الحــادي والعشـــرین:  بعنــوان 
ــــیم " مدرســــة المســــتقبل" دراســــة مقدمــــة لمــــؤتمر ــــوزراء التربیــــة والتعل المــــؤتمر الثــــاني ل

هـــ ١٤٢١ربیــع الثــاني  ٢٨-٢٧والمعــارف فــي الــوطن العربــي بدمشــق فــي الفتــرة مــن 
  .م٢٠٠٠یولیو  ٣٠-٢٩الموافق 
  :استه إلى تحقیق األهداف التالیةوهدف الباحث من در   

  .مفهومها، خصائصها، وأنماطها: التعرف على اإلدارة المدرسیة الفاعلة: أوالً 
  .استعراض وتحلیل واقع اإلدارة المدرسیة في الوطن العربي وفعالیاتها: ثانیاً 
: ض الوظائف الجدیدة لمدرسة المستقبل في ضوء بعـض المتغیـرات مثـلاستعرا: ثالثاً 

  .المعلمون والمنهاج طرق التدریس والتكنولوجیا المعاصرة وخدمة المجتمع
ــة لمدرســة المســتقبل فــي ضــوء وظائفهــا : رابعــاً  وضــع تصــور لــإلدارة المدرســیة الفاعل

تهـى إلـى مجموعـة وان ،وقد استخدم الباحث فـي دراسـته المـنهج التحلیلـي.الجدیدة
  :من النتائج منها

العلمیـة و ن اإلدارة المدرسیة بحاجة إلى استخدام المزید من المعارف الفكریـة إ -٢
  .واألسالیب المنظمة التي تطبق في مواجهة المشكالت اإلداریة

على اإلدارة المدرسیة توثیـق العالقـة مـع المجتمـع الخـارجي للمدرسـة، وتـوفیر  -٣
 .یة المناسبة لعمل المدرسةاإلمكانات البشریة والتقن

ال لمدیر مدرسة المستقبل هو ذلك النمط الذي یعتمد على  -٤ ّ النمط القیادي الفع
 .وأهم تلك المتغیرات هم المعلمون متغیرات الموقف ،

ق تتشــابه هــذه الدراســة مـع الدراســة الحالیــة فــي أهمیــة توظیــف ثــورة االتصــاالت  :تعلی
والمعلومات في المدرسـة نظـرًا لتأثیرهـا الكبیـر فـي عملیـة التعلـیم مـع اتفـاق بینهمـا فـي 

  .إبراز دور اإلدارة المدرسیة الفاعلة لمدرسة المستقبل والهیكل التنظیمي لها



إبـــراز دور المــدیر كقائــد تربـــوي فــي عملیـــة وتختلــف الدراســة الحالیـــة عنهــا فــي 
إعداد طالب المرحلة الثانویة للمستقبل في ظل التحدیات المعاصرة مستعینًا بالوسـائل 

  .الحدیثة المرتبطة بالتقنیة واالتصاالت والمعلومات المناسبة لدوره
  

  
 

 

كلیــة التربیــة  –راســة مقدمــة لنــدوة مدرســة المســتقبل د ،إدارة مدرســة المســتقبل: بعنــوان
ـــرة مـــن  ـــي الفت ـــك ســـعود  ف  ٢٣-٢٢هــــ؛ الموافـــق١٤٢٣شـــعبان  ١٧-١٦بجامعـــة المل

  .م٢٠٠٢أكتوبر 
فالدراسة بحثت في الخطوات اإلجرائیـة التـي یجـب أن تتبـع بهـدف الـتمكن مـن   

وائح التــي تحكــم إدارة مدرســة المســتقبل بكفــاءة وفعالیــة، وذلــك بــالتعرض لألنظمــة واللــ
قائد مدرسة المسـتقبل، والمهـارات المطلـوب توفرهـا فیـه، مـع االسـتفادة مـن االتجاهـات 

وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، مع االستعانة بالكتـب .العالمیة المعاصرة
ومـــن نتـــائج الدراســـة تحدیـــد المهـــارات التـــي ،صـــائیات والوثـــائق العلمیـــة الالزمـــة واإلح

وذلـك ،توفر في قائد مدرسة المستقبل لیتمكن من مسایرة التطور التكنولوجيیجب أن ت
، عــن طریــق تطــویر أدائــه الــوظیفي بااللتحــاق ببــرامج تدریبیــة ذات مواصــفات محــددة

تمكنه من اكتساب مهارات ومعـارف تتفـق مـع االحتیاجـات اإلداریـة لمدرسـة المسـتقبل 
شــراف وذلــك یتطلــب أن یكــون لدیــه الرغبــة فــي التغییــر  ٕ والتطــویر والقــدرة علــى إدارة وا

  .  مجموعة من القوى البشریة ذات االتجاهات واالحتیاجات المختلفة 
تتفـق هـذه الدراسـة مـع الدراسـة الحالیـة فـي تحدیـد بعـض المهـارات التـي یجـب  :تعلیق

مدرســة المســتقبل لیــتمكن مــن مســایرة التطــور التقنــي، مــع ) مــدیر(أن تتــوفر فــي قائــد 
  .ضرورة رغبته الصادقة في التغییر لألفضل



لیمیـة وتختلف الدراسة الحالیة عنها في الـدعوة إلـى تكـاتف ركـائز العملیـة التربویـة التع
مــع المؤسســات األخــرى والمجتمــع بهــدف إعــداد طالــب المســتقبل المحــددة كفایاتــه فــي 

  .الدراسة
  
  
 

لنـدوة  القیادة الفعالة في مدرسة المستقبل نمـوذج مقتـرح، دراسـة مقدمـة: بعنوان  
شــــعبان  ١٧-١٦فــــي الفتــــرة  كلیــــة التربیـــة جامعــــة الملــــك ســـعود، "مدرســـة المســــتقبل"

  . م٢٠٠٢أكتوبر  ٢٣-٢٢هـ الموافق ١٤٢٣
  :تهدف الدراسة

إلــــى وضــــع تصــــور مقتــــرح للقیــــادة اإلداریــــة الفعالــــة لتطــــویر العمــــل اإلداري  -١
  .المدرسي لمواجهة تغیرات العصر

إعطـاء صـورة واقعیـة عــن اإلدارة الفعالـة الممثلـة فــي أنمـاط القیـادات اإلداریــة  -٢
ا فــــي المدرســــة والتــــي تفــــي بحاجیــــات مدرســــة المســــتقبل التــــي ینبغــــي توفرهــــ

 .ومتطلباتها وذلك من خالل الدراسات واألدبیات 

تقدیم بعض التوصیات اإلجرائیة التـي تسـهم فـي بنـاء المدرسـة الفعالـة لتعـالج  -٣
 .بعض الظواهر السلبیة في القیادات اإلداریة 

  :سة بنتائج ومنهااستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وانتهت الدرا
االرتقاء بمستوى أداء المدرسـة كوحـدة إداریـة یعتبـر وسـیلة تهـدف إلـى تطـویر العملیـة 
التعلیمیــة وتحســین أدائهــا ومعالجــة جوانــب التطــویر فیهــا، ویتطلــب ذلــك إیجــاد قیــادة 

  .فعالة متمیزة مبدعة متمثلة في مدیري المدارس
فـي ضـرورة تحلـي المـدیر بمجموعـة مـن الدراسة الحالیة تتفق مع هذه الدراسـة   :تعلیق

المهــارات القیادیــة التـــي تســهم فـــي تطــویر العمــل اإلداري المدرســـي لمواجهــة تغیـــرات 



العصــر ، وتمتــاز الدراســة الحالیــة فــي الــدعوة لتوظیــف التقنیــة وشــبكات االتصــاالت 
والمعلومات والوسـائط المتعـددة وكافـة الوسـائط الحدیثـة فـي سـبیل تقـدیم صـورة أفضـل 

داء اإلداري الجید المتوافق مع هویتنا اإلسالمیة، والمدرك ألفضل النماذج اإلداریة لأل
  .العصریة والمهارات القیادیة في سبیل تحقیق إنتاج أفضل

  
  :دراسات تتعلق بالمنھج  : رابعـــاً 

  )م٢٠٠٢رزق، حنان عبد الحلیم، (دراسة ) ١

لـدى الشـباب  القـیم األخالقیـة دور بعض الوسائط التربویـة فـي تنمیـة وتأصـیل: بعنوان
العدد  –جامعة المنصورة  –مجلة كلیة التربیة  .العالمي الجدیدفي ظل مالمح النظام 

  .م٢٠٠٢ینایر  -٤٨
  :تهدف الدراسة إلى   

توضیح مفهوم وطبیعة القیم األخالقیـة، وتصـنیف أهـم مجاالتهـا، وأبـرز مراحـل  -١
  .تكوینها لدى الفرد

  .العالمي الجدید مع إبراز أهم مالمحه ومخاطرهتوضیح مفهوم النظام  -٢
إبراز الدور الذي یمكن أن تقوم بـه كـل مـن األسـرة والمدرسـة والمسـجد ووسـائل  -٣

اإلعالم في تنمیة وتأصیل القـیم األخالقیـة لـدى الشـباب فـي ظـل مالمـح النظـام 
وقامــت الدراســة علــى المــنهج الوصــفي، وأســفرت الدراســة عــن . العــالمي الجدیــد

  :ض النتائج ومنهابع
  .یرتبط میدان األخالق بالمیدان التربوي في المجتمع ارتباطًا كبیراً  -١
ال تقتصـر القـیم األخالقیــة علـى جانــب واحـد مــن جوانـب الحیــاة دون غیـره، بــل  -٢

  .تشمل المجال الدیني، االجتماعي، السیاسي، الصحي، االقتصادي، األسري
عـالمي الجدیــد هـو الكونیــة، أو العالمیـة، التــي المنحـى الـذي یتجــه إلیـه النظــام ال -٣

  .تتمثل في الكونیة السیاسیة، والكونیة االقتصادیة، والكونیة الثقافیة



إن أحد المخاطر التي یشكلها النظـام العـالمي الجدیـد هـو السـعي للقضـاء علـى  -٤
اإلسالم ومحاربته، ومحو الهویة العربیة واإلسالمیة، والقضـاء علـى دور العـرب 

  .لمسلمین الحضاريوا
تلعــب المدرســة دورًا مهمــًا فــي تأصــیل وتمكــین وتنمیــة ورعایــة القــیم األخالقیــة    -٥

  لدى طالبها، وتتضاعف مسؤولیة المدرسة في هذا الشأن في الوقـت الحاضر 
  . في ظل مالمح النظام العالمي الجدید

انـب الخلقـي عنـد تتفق هـذه الدراسـة مـع الدراسـة الحالیـة فـي وجـوب تعزیـز الج: تعلیق
الطالـــب، وضـــرورة تأكیـــد الهویـــة اإلســـالمیة لـــه مـــن خـــالل عـــدة أنشـــطة وبـــرامج مـــع 

وتختلف الدراسة الحالیة عن السـابقة فـي إبـراز .ضرورة قیام المعلم بدوره كقدوة لطالبه
ـــف التقنیـــة  ـــب، وتوظی ـــد الطال ـــة المـــنهج المدرســـي وضـــرورة غرســـه للفضـــائل عن أهمی

  .قیم الخلقیة له كمسلم متمسك بدینه وهویتهالحدیثة في سبیل تعزیز ال
 

مدرسة "دراسة مقدمة لندوة  ،الثبات والتغیُّر في منهج مدرسة المستقبل: بعنوان  
ــــة " المســــتقبل ــــة التربی ــــرة مــــن _ بكلی ــــك ســــعود فــــي الفت شــــعبان  ١٧-١٦جامعــــة المل

  .م٢٠٠٢أكتوبر  ٢٣-٢٢هـ  الموافق ١٤٢٣
  :وتطرق الباحث في دراسته إلى 

  .أسس بناء المناهج المتوائمة مع طبیعة رسالة مدرسة المستقبل -
 .صورة المناهج المطلوبة في مدرسة المستقبل -

 .عوامل التطویر والتجدید التي سترسم مناهج مدرسة المستقبل -

 .الصیغ المطلوبة في مناهج مدرسة المستقبل -

  :ومن نتائج دراسته، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي  
  :العوامل المؤثرة في بناء المنهج هي -١

  .تأثیر المتغیر، تأثر المعلومة، وتیار المعلومة، طبیعة العصر، طبیعة المنهج



  :الصیغة المطلوبة لمناهج المستقبل هي -٢
االهتمـام بـالتعلیم ، التعامـل مـع المعلومـة وطـرق اكتسـابها، توسیع دائرة بناء المنـاهج

  .االهتمام بالمهارات المرتبطة بمهن المستقبل، الذاتي
المهـارات تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیـة فـي التأكیـد علـى مجموعـة مـن : تعلیق

المأمولة في طالب المستقبل وتعزیز قضیة المنهج الشامل والعوامـل المـؤثرة فـي تعلـیم 
  .المستقبل
وتختلف الدراسة الحالیة عنها في توظیف عدة عناصر معینـة للمـنهج الحـدیث   

  .االنترنت ، الكتاب اإللكتروني، التلفاز التعلیمي، مسرحة المناهج:ومنها
  

" مدرســة المســتقبل" دراســة مقدمــة لمــؤتمر  ،منــاهج مدرســة المســتقبل: بعنــوان  
المؤتمر الثاني لوزراء التربیـة والتعلـیم والمعـارف فـي الـوطن العربـي بدمشـق فـي الفتـرة 

  .م٢٠٠٠یولیو  ٣٠-٢٩هـ، ١٤٢١ربیع الثاني  ٢٨-٢٧
لمنــــاهج الدراســــیة، فالهــــدف مــــن الدراســــة إعطــــاء رؤیــــة مســــتقبلیة لكــــل مــــن ا  

والمدرسة التعلیمیة في القرن الحادي والعشرین، وذلك من خالل تناول الباحثة بالشرح 
  .المناهج الدراسیة، والمدرسة التعلیمیة: والتوضیح محورین رئیسین هما

ـــي ـــة المـــنهج الوصـــفي التحلیل ـــاهج . واســـتخدمت الباحث ـــى أن المن ـــة إل وتوصـــلت الباحث
لمنهاج، منهج المواد الدراسیة أكثر مـن علیها المفهوم القدیم لالت ینطبق الدراسیة ما ز 

ـــظ أالمفهـــوم الحـــدیث، مـــنهج النشـــاط والخبـــرة، و  ن أهـــدافها مـــا زالـــت تركـــز علـــى الحف
واالستظهار أكثر من التحلیل واالسـتنتاج وحـل المشـكالت، كمـا أن أسـالیبها التقویمیـة 

ز علـى قیـاس الحفـظ واالسـتظهار ارات التحصیلیة التي تركـبما زالت تعتمد على االخت
  .قیاسها للعملیات العقلیة العلیا أكثر من
ق تتشـــابه الدراســـة الحالیــــة مـــع هـــذه الدراســـة فــــي رصـــد واقـــع المـــنهج الحــــالي  : تعلی

وقصـــوره عـــن تلبیـــة متطلبـــات الطالـــب فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرین، بـــل عجـــزه عـــن 



اعتبـاره عنصـرًا فـاعًال فـي المجتمـع أو إعداده وتهیئته للحیاة الالحقة للمرحلة الثانویة ب
  .طالبًا في المرحلة الجامعیة

وتختلــف الدراســة الحالیــة عنهــا فــي إبــراز مجموعــة مــن الكفایــات المأمولــة فــي   
طالب المستقبل ، والذي یسهم المنهج الحدیث بمفهومه المتكامل في تعزیزهـا وتـدریب 

األخرى والمجتمـع فـي التـدریب  مع ضرورة تعاون المؤسسات التربویة، الطالب علیها 
تقانها ٕ   .على تلك الكفایات وا

  

عـد:بعنوان ُ  .اإلنترنت وسیلة وأسلوب للـتعلم المفتـوح داخـل حجـرة الدراسـة والتعلـیم مـن ب
إصـدار مركـز البحـوث التربویـة والمنـاهج بـوزارة التربیـة، دولـة الكویـت،  -مجلة التربیة

  .م١٩٩٩السنة التاسعة یولیو  ٣٠العدد 
وهدفت الدراسة إلى إبراز اإلنترنت كوسیلة وأسلوب للتعلم المفتوح لالستفادة مـن تقنیـة 

وقـد اســتخدم . العدیـدة المعلومـات واالتصـاالت فـي مجــال التربیـة والتعلـیم نظـرًا لمیزاتــه
  :وانتهت دراسته بمجموعة من النتائج منها.الباحث في دراسته المنهج الوصفي

ـــتعلم المفتـــوح داخـــل حجـــرة  -١ إن اســـتخدام شـــبكة اإلنترنـــت كوســـیلة، وأســـلوب لل
ٌ ممكن مع مراعاة دور المعلم والمتعلم والتحدیات   .الدراسة أمر

الفیـــــدیو التفــــاعلي والتلفزیـــــون شــــبكة اإلنترنــــت تتـــــیح الفرصــــة فـــــي اســــتخدام  -٢
التفاعلي، وكل منهما یتیح فرصة للتفاعل واالتصال والتواصـل ثالثـي االتجـاه 

 .أو متعدد االتجاهات

 .شبكة اإلنترنت تدفع المتعلم إلى التعلم الذاتي واتخاذ القرار -٣

استخدام شبكة اإلنترنت یسهِّل توظیف العدید من الوسائل التعلیمیـة والتعلمیـة  -٤
 .حبة إلستراتیجیات وطرق التدریسالمصا

ــــق ــــدعوة إلــــى االســــتفادة مــــن  :تعلی ــــة فــــي ال تتفــــق هــــذه الدراســــة مــــع الدراســــة الحالی
االستخدامات المتعددة لشبكة اإلنترنت فـي عملیـة التعلـیم باعتبارهـا أحـد روافـد المـنهج 

  .في مدرسة المستقبل



ن وسیط لمساندة المنهج وتختلف الدراسة الحالیة عنها في الدعوة إلى استخدام أكثر م
  .من أجل فائدة أكبر ومخرجات أفضل) اإللكتروني(الحدیث 

 

  

  .دور الحاسب وشبكة اإلنترنت في تطویر التعلیم: بعنوان  
مجلــة التربیــة، إصــدار مركــز البحــوث التربویــة والمنــاهج بــوزارة التربیــة بدولـــة   

  .م١٩٩٨ینایر / سنة الثامنةال ٢٤الكویت، العدد 
ــــة والحاســــب واالتصــــاالت وشــــبكات    ــــة التقنی ــــراز أهمی ــــى إب هــــدفت الدراســــة إل

  .المعلومات في دفع وتطویر العملیة التعلیمیة في دولة قطر
  :واستخدمت المنهج الوصفي التحلیلي، وخلصت إلى النتائج اآلتیة

  .یميیمكن جمع المعلومات من اإلنترنت لتكوین كتاب منهجي تعل -١
توفیر خدمات مجموعات النقاش والتي تم تطویرها لتشمل خـدمات المـؤتمرات  -٢

عد ُ  .عن ب

 .االستفادة من اإلنترنت في اإلعالنات والدعایات للنشاطات والمؤتمرات -٣

یــوفر اإلنترنـــت جــوًا تعلیمیـــًا غیـــر تقلیــدي یجعـــل آفـــاق التعلــیم مفتوحـــة وغیـــر  -٤
ة جـوًا مـن التحفیـز والتحـدي محددة بمكان أو زمـن أو مـنهج ممـا یعطـي الطلبـ

 .واإلثارة

ق قــد اتفقــت هــذه الدراســة مــع الدراســة الحالیــة فــي أن اإلنترنــت هــو أحــد روافــد : تعلی
المـــنهج الحـــدیث بمفهومـــه الواســـع ولكنـــه لـــیس الوحیـــد، وضـــرورة االســـتفادة مـــن هـــذه 

  .التقنیة وتوظیفها التوظیف األمثل للحصول على مخرجات تعلیمیة أفضل
الدراســــة الحالیــــة بأنهــــا تــــدعو إلــــى اســــتخدام أشــــمل لتقنیــــة االتصــــاالت وتمتــــاز 

والمعلومـات، إضـافة إلـى توظیــف المسـرح المدرسـي، والتلفزیــون التعلیمـي إضـافة إلــى 
  .اإلنترنت كروافد مهمة لتعزیز المنهج اإللكتروني المدرسي في مدرسة المستقبل



 

  

أهمیــة التكنولوجیــا الرقمیــة فــي مجــال الــتعلم مــن وجهــة نظــر أعضــاء : بعنــوان  
  . هیئة التدریس في بعض الجامعات السعودیة

مجلة جامعة أم القـرى للبحـوث التربویـة واالجتماعیـة واإلنسـانیة، العـدد الثـاني،   
  .م٢٠٠٠یولیو / هـ١٤٢١ثاني عشر، ربیع الثاني المجلد ال
هدف البحث إلى الكشف عـن أهمیـة التكنولوجیـا الرقمیـة فـي مجـال الـتعلم مـن   

ـــري  ـــًا لمتغی ـــي بعـــض الجامعـــات الســـعودیة وفق ـــدریس ف وجهـــة نظـــر أعضـــاء هیئـــة الت
الجنس والتخصص العلمي في ضوء بعض الفرضیات، وقـد تكونـت عینـة البحـث مـن 

ر واإلنـاث مـن أعضـاء هیئـة التـدریس فـي بعـض الجامعـات السـعودیة من الـذكو  ١٥٠
وانتهت النتـائج باسـتخدام بعـض األسـالیب اإلحصـائیة ، من تخصصات علمیة وأدبیة 

المناسبة إالَّ أن أعضاء هیئة التدریس من الذكور ذوي التخصص العلمي أكثر تأكیدًا 
  .ألهمیة التكنولوجیا الرقمیة في مجال التعلم

البیئـة (تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في ضرورة توفیر المنـاخ المـادي  :تعلیق
المتعددة الوسـائط والمتنوعـة األجهـزة التكنولوجیـة مـن أجـل تعلـم ) المدرسیة اإللكترونیة

وتختلـــف الدراســـة الحالیـــة عنهـــا فـــي إبـــراز الكفایـــات الضـــروریة المطلوبـــة فـــي .أفضـــل
ة مـــن هـــذه التقنیـــة والوســـائط وفـــق ضـــوابط وشـــروط طالـــب المســـتقبل وكیفیـــة االســـتفاد

معینـــة تســـاعد الطالـــب علـــى االســـتفادة مـــن هـــذه الوســـائل الرقمیـــة دون الخـــروج عـــن 
  .المألوف من القیم واآلداب اإلسالمیة

  

ــــیم : بعنــــوان   تكنولوجیــــا المعلومــــات واالتصــــاالت وتأثیرهــــا علــــى عملیــــات التعل
المـــؤتمر الثـــاني لـــوزراء التربیــــة " مدرســــة المســـتقبل" راســـة مقدمـــة لمـــؤتمر د والـــتعلم،



ربیـــــع الثـــــاني  ٢٨-٢٧والتعلــــیم والمعـــــارف فـــــي الــــوطن العربـــــي بدمشـــــق فــــي الفتـــــرة 
  .م٢٠٠٠یولیو  ٣٠-٢٩هـ، ١٤٢١

وهـــــدف الباحـــــث مــــــن دراســـــته إلــــــى بیـــــان التوجهـــــات الرئیســــــیة لتطـــــور البرمجیــــــات 
ت والمعــارف ثــم إبــراز أثــر تقنیــة المعلومــات علــى واالتصــاالت ووســائط نقــل المعلومــا

 .رسالة التربیة، والمؤسسة التعلیمیة، المادة التعلیمیة، المنهجیات، المعلم، المتعلم

ق ـــأثیر ثـــورة االتصـــاالت  :تعلی ـــي إبـــراز ت ـــق هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـة الحالیـــة ف تتف
والمعلومات على التربیة والتعلیم وضرورة االستفادة المثلى من تلـك التطـورات والتقنیـة 

  .لصالح میدان التعلیم بكل شرائحه وعناصره
فیـة اإلعـداد وتختلف الدراسة الحالیة عنها في إبـراز جوانـب اإلعـداد وآلیـة اإلعـداد وكی

لطالـــب المســــتقبل وتعزیـــز مهاراتــــه وتطــــویر معارفـــه مــــن خــــالل تطویـــع تلــــك التقنیــــة 
 .لصالحه

  

" المسـتقبلمدرسـة " دراسة مقدمـة لنـدوة  ،التكنولوجیا ومدرسة المستقبل: بعنوان  
هـــ الموافـــق ١٤٢٣شــعبان  ١٧-١٦كلیــة التربیــة جامعــة الملـــك ســعود فــي الفتــرة مـــن 

  .م٢٠٠٢أكتوبر  ٢٣-٢٢
  :وتهدف الدراسة إلى  
  .تحدید الواقع الحالي للمدارس في الوطن العربي -١
 .تحدید مواصفات مدرسة المستقبل في ضوء التكنولوجیا -٢

ـــاء الضـــوء علـــى المواصـــفات األساســـیة  ـــي أنهـــا تفیـــد فـــي إلق وتبـــرز أهمیـــة الدراســـة ف
ي فــي ضــوء التكنولوجیـــا وفــي نهایــة البحــث قـــدم لمدرســة المســتقبل فــي الـــوطن العربــ

 :الباحث بعض النواتج المقترحة لمدرسة المستقبل في ضوء التكنولوجیا ومنها

سـیكون اســتخدام الحاســبات اآللیــة وشـبكات المعلومــات المحلیــة والعالمیــة فــي  -١
  .متناول الطالب



جیــد سـیكون المعلمــون قــادة ومرشــدین لتعلــیم طالبهـم مــن خــالل اســتخدامهم ال -٢
 .للحاسبات وشبكات المعلومات المحلیة والعالمیة

ســوف تتحســن اتجاهــات الطــالب والمعلمــین نحــو التعلــیم والــتعلم مــن ناحیــة،  -٣
 .ونحو المدرسة والمجتمع من ناحیة أخرى

تتفق هذه الدراسة مـع الدراسـة الحالیـة فـي تحدیـد بعـض جوانـب الواقـع الحـالي  :تعلیق
للبیئة التعلیمیة وضرورة نقلها من التقلیدیة إلـى المعاصـرة ومـا فیـه مـن أدوات ووسـائل 

  .تسهم في تعلیم أكثر فاعلیة وجاذبیة
فــي  وتختلــف هــذه الدراســة عنهــا فــي التركیــز علــى إبــراز دور ركــائز العملیــة التربویــة

سـهامها ) البیئة المدرسیة  –المنهج  –المعلم  –اإلدارة المدرسیة ( مدرسة المستقبل  ٕ وا
 .في إكساب الطالب بعض الكفایات المطلوبة للنجاح في حیاته المستقبلیة

  

  .آثار التلفزیون على الجانب التربوي والتعلیمي: بعنوان  
التربیــة "قدمــة للقــاء الثــاني لمشــروع الشــراكة التربویــة اإلعالمیــة، نــدوة دراســة م  
هــــ بإشــــراف إدارة التربیـــة والتعلــــیم ١٤٢٦ربیـــع أول  ٢٥-٢٤مكـــة المكرمــــة " والتلفـــاز

  ). بنین(بالعاصمة المقدسة 
ــار التلفزیــون علــى الجانــب التربــوي  :الهــدف مــن الدراســةو  المســاهمة فــي تشــخیص آث

ومقترحـــات بنــاءة لالســـتفادة مــن هــذا الجهـــاز اإلعالمــي ونبـــذ  والتعلیمــي ووضــع رؤى
  :ومن أبرز نتائج الدراسة .الضار منه

إن التلفزیون یساهم بشكل كبیر في تحقیـق كثیـر مـن أهـداف التربیـة والتعلـیم،  -١
  .ولكن ضرره أكثر من نفعه

ضرورة بذل المزید من الجهود الحثیثة المخلصة والتعاون المشـترك بـین كافـة  -٢
 .ساط التربویة في بالدنا لمواجهة التحدیات واألخطار التي تحدق بنااألو 



وقــوف كافــة أطیــاف المجتمــع بمختلـــف المســتویات والمشــارب للوقــوف صـــفًا  -٣
 .واحدًا ضد التیارات الفكریة المعادیة لنا والمنافیة لمبادئ اإلسالم

تتفق هـذه الدراسـة مـع الدراسـة الحالیـة فـي التأكیـد علـى أهمیـة اسـتخدام جهـاز  :تعلیق
مكاناتـه المتنوعـة كجـزء مـن المـنهج ، التلفـاز فـي میـدان التربیـة  ٕ نظـرًا لفوائـده العدیـدة وا

  .الحدیث
وتختلف الدراسة الحالیة عنها في دعوتها إلى استخدام المنهج الحدیث بمفهومـه العـام 

أكثــر مــن وســیلة أو وســیط تربــوي تعلیمــي بهــدف تــوفیر تكامــل بــین الشــامل باســتخدام 
 .هذه الوسائط لتشكیل منهج متمیز

  

  للقاء الثاني لمشروع الشراكة التربویة  مقدمة التلفاز والتربیة، دراسة: بعنوان  
هــ بإشــراف ١٤٢٦ربیـع أول  ٢٥-٢٤مكــة المكرمـة  "التربیـة والتلفـاز"اإلعالمیـة، نـدوة 

  ).بنین(إدارة التربیة والتعلیم بالعاصمة المقدسة 
  :وهدفت الدراسة إلى إبراز  
دور اإلعــالم التربـــوي فـــي وزارة التربیـــة والتعلــیم فـــي تفعیـــل البـــرامج التعلیمیـــة  -١

  .التلفزیونیة
 .ضرورة وجود قناة تعلیمیة متخصصة في المملكة -٢

 .لمزید من المعلومات للناشئةدور التلفزیون في توفیر ا -٣

 .دور التلفزیون في محو أمیة الكبار -٤

 .دور التلفزیون في الجوانب التعلیمیة -٥

 .میادین استخدام التلفزیون في المجال التعلیمي -٦

  :واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج منها
التقنـــي العلمــــي الــــذي یعرفــــه ال یمكـــن أن یظــــل التعلــــیم بمنـــأى عــــن التطــــور  -١

  .المجتمع



استخدام التلفزیون أدى إلى حدوث ثورة في التعلیم في الدول التي سـبقتنا إلـى  -٢
 .ذلك وشمل كل نواحي التعلیم

خــراج جیــد  -٣ ٕ اســتخدام إمكانیــات التلفزیــون الهائلــة مــن صــوت وصــورة وحركــة وا
یــق لتـوفیر مــادة علمیــة فـي شــكل جــذاب ، یجـذب الــنشء ویــدخل لهـم عــن طر 

 .هذه األفالم مضامین تربویة أو قیم أخالقیة ودینیة

ـــیم طلبـــة  -٤ ً كانـــت لتعلـــیم الكبـــار ومحـــو األمیـــة أو تعل ـــیم ســـواء إنشـــاء قنـــاة للتعل
 .المدارس المنتظمین أو الجامعات

عمل مدارس تجریبیة الستخدام البـرامج التعلیمیـة بشـكل أساسـي فـي المـدارس  -٥
 .أثناء الیوم الدراسي

لك الدراسة مع الحالیة في استخدام نوع مـن أنـواع التقنیـة وهـو التلفـاز تتشابه ت: تعلیق
فـــي ســـبیل تعزیـــز المـــنهج بـــبعض البـــرامج المفیـــدة للطـــالب مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن 

وتختلـف الدراسـة الحالیـة عـن .المهارات والمعارف التي تلقـى علـیهم مـن جهـاز التلفـاز
وأجهــزة االتصـاالت والمعلومــات  السـابقة فــي اسـتخدام أكثــر مـن نــوع مـن أنــواع التقنیـة

ــد للطــالب مــع تقــدیم تصــور لمــنهج  فــي ســبیل دعــم المــنهج وتعزیــزه بكــل مــا هــو مفی
  .المستقبل

 

علـــى المـــنهج الوصـــفي الـــذي اختـــاره الباحـــث كمـــنهج لدراســـته  أغلبهـــااعتمـــاد  -١
  .الحالیة

الدراسات السابقة علـى أهمیـة االسـتفادة مـن التقنیـة الحدیثـة وأنظمـة  تؤكد جلُّ  -٢
كوسـائل تعلیمیـة البـد منهـا فـي  والتلفـاز الحاسب اآللـي والمعلومـات واإلنترنـت

والتعلیمیــة بشــكل  تطویعهــا لخدمــة العملیــة التربویــةو الحصــول علــى المعرفــة، 
 .مفید



لسـمات القـرن الحـادي والعشـرین المـیالدي باعتبـاره  تعرضت بعض الدراسات -٣
عصـــرًا مختلفـــًا عـــن العصـــور الســـابقة مـــن حیـــث تـــوفر المعلومـــة، وســـیطرت 
التقنیــة علــى كثیــر مــن مجــاالت الحیــاة، ومــا سیشــهده العــالم مــن تحــوَّالت فــي 

 .الت مجال التربیة والتعلیممختلف المجاالت، ومن أبرز وأهم تلك المجا

فالبـد مــن االســتعداد الجیــد لـذلك المســتقبل بكــل مــا هـو ممكــن، واالســتفادة مــن 
 .كل السبل المتاحة

 أهمیـــة كـــل مـــن اإلدارة المدرســـیة، والمعلـــم والمـــنهج ت بعـــض الدراســـاتز أبـــر  -٤
مـــن ركـــائز العملیـــة التربویـــة والتعلیمیـــة وال غنـــى  والبیئـــة المدرســـیة  باعتبارهـــا

ل المزیـد فـي سـبیل وبـذ ها، والبد من التأكید علـى أهمیتهـانظام تربوي عنألي 
 .بما یتوافق واحتیاجات وظروف العصر الجدید النهوض بكل منها

ركـائز العملیـة التعلیمیـة وسـائط بـین المعرفـة أشارت بعـض الدراسـات إلـى أن  -٥
والطالب، ولیسـت مصـادر للمعرفـة، ویمكـن لطالـب المسـتقبل الحصـول علـى 

علومـــة بأقـــل جهـــد وأیســـر ســـبیل بمفـــرده دون اللجـــوء إلیهم،ویكـــاد ینحصـــر الم
 .دورهم في التوجیه واإلرشاد لألفضل واألصوب

  :وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة  في اآلتي
إبراز أهمیة طالب المستقبل، وضرورة إعداده في المرحلـة الثانویـة لیـنجح فـي  -١

  .الحیاة
سـماته،  وحاجاتـه ، وأسـالیب تربیتـه ، : ل وتشـملطالب المستقب مقوماتبیان  -٢

 .وأبرز كفایاته

ـــراز الكفایـــات الضـــروریة التـــي یحتـــاج إلیهـــا طالـــب المســـتقبل  -٣ العمـــل علـــى إب
لیــــنجح فــــي مســــتقبله ، والتــــي تنطلــــق وتتوافــــق مــــع قیمــــه وثقافتــــه اإلســــالمیة 

 .العریقة

فــي  والبیئــة المدرســیة لمــنهجاإلدارة المدرســیة، والمعلــم وا: إبــراز دور كــل مــن -٤
ـــز علـــى كیفیـــة اإلعـــداد  ـــة للمســـتقبل، مـــع التركی إعـــداد طالـــب المرحلـــة الثانوی

بــراز  وطــرق وأســالیب اإلعــداد ٕ دور كــل عنصــر مــن العناصــر الســابقة فــي وا



بــه، وذلــك باســتخدام وســائل  كیفیــة إعــداد طالــب المســتقبل الرتباطهــا المباشــر
دیثـــة والبـــرامج المتخصصــة التـــي تهـــدف التقنیــة واالتصـــاالت والمعلومــات الح

 .إلى تخریج جیل متمیز ناجح بإذن اهللا 
  
  
  
  

  الفصل األول
  التحديات املعاصرة وآثارها على الرتبية والتعليم

  
 
 
 


 
 

  
  
  
  
  



  
  
  

 

     
بفضل اهللا تعالى أصـبح العـالم فـي ظـل التقـدم العلمـي والتقنـي أشـبه بالقریـة الصـغیرة، 
وأصـــبحت وســـائل االتصـــال والبـــرامج المقدمـــة مـــن خاللهـــا منتشـــرة ومتاحـــة لكـــل فـــرد 
، فباإلمكان التواصـل مـع جمیـع الجهـات بأیسـر السـبل، وأقـل الجهـد وبتكلفـة أقـل  تقریبًا
بكثیر من السابق؛ بل لقد أصبحت المجتمعات والدول عـاجزة عـن السـیطرة علـى هـذه 
األجهزة والوسائل؛ وال شك أن لهذا التطـور الهائـل فـي شـتى المجـاالت آثـاره اإلیجابیـة 

مـــم قاطبـــة؛ وینصـــب أكثـــر التـــأثیر علـــى الـــنشء الـــذي والســـلبیة علـــى المجتمعـــات واأل
سـیعیش فــي مرحلـة المســتقبل؛ خاصـة أننــا ال زلنـا فــي مطلـع القــرن الحـادي والعشــرین 
ـــه الرئیســـیة،  ـــى صـــلب وركـــائز المجتمـــع ومقومات ـــأثیر إل ـــك الت المـــیالدي، وسیصـــل ذل

دول (ة بثقافـــة وأفكـــار المجتمعـــات الغنیـــ) دول الجنـــوب( وســـتتأثر المجتمعـــات الفقیـــرة 
؛ واألخیـرة ســتطوَّع التقنیـة وأجهــزة االتصـاالت والمعلومــات والوسـائط المختلفــة )الشـمال

بشــتى الســبل والوســائل بغــض النظــر عمــا .. فــي ســبیل نشــر ثقافتهــا وفكرهــا ومبادئهــا
وســتعمل علــى إحــالل البــدائل . یمكــن أن یلحــق بالــدول النامیــة مــن أضــرار وتــأثیرات 

مـا هـو قـائم مـن تـراث تتمتـع بـه المجتمعـات الفقیـرة لسـنوات  الثقافیة واالجتماعیة محل
ویمثل القرن الخامس عشر الهجري  .طویلة لتصبح  ثقافتها هي المسیطرة على العالم

أهمیة خاصة في حیاة كثیر من األمـم، فـاألمم المتقدمـة ) الحادي والعشرین المیالدي(
واألمــم النامیــة تســعى ، عــامتطمــع فــي االســتمرار علــى الســیطرة والســیادة بمفهومهــا ال

أیضــًا نحــو تطــویر واقعهــا، واالهتمــام بأنظمتهــا المختلفــة فــي ســبیل تحقیــق نقلــة نوعیــة 



ولذلك بدأت كثیر من الدول فـي . ولو یسیرة بحیث تحقق بعض أهدافها المرسومة لها
  دراسة واقعها، وتقویم أداء مؤسساتها ونظمها التربویة ، والرقي بها لألفضل

تبرز لنا أهمیة دور التربیة في هذا العصر لتمكـین المجتمعـات مـن التعـایش  ومن هنا
مــع التقنیــة الحدیثــة ومعطیاتهــا وفهمهــا واســتیعابها، وتوظیفهــا  لمصــلحتها وفــي ســبیل 

ولــــذلك البــــد مــــن اســــتثمار تلــــك الفــــرص، ومواجهــــة . تحقیــــق أهــــدافها المرســــومة لهــــا
ببناء االستراتیجیات والخطـط المسـتقبلیة،  التحدیات التي تواجه تلك األمم الفقیرة وذلك

جــراء التغییــرات المطلوبــة فــي الــنظم التربویــة والتعلیمیــة لتواكــب التطــورات المتتابعــة  وإ
.في كافة مجاالت الحیاة 

ولعل المدرسة أبرز المؤسسات التربویة فاعلیة في مجال نقل األمة مـن الواقـع   
ف وعدم اإلنتاجیة واالنقسام والتبعیة إلى الحالي الذي یكتنفه الكثیر من عوامل  الضع

بإذن اهللا تعالى ؛ التي ستعمل على تحقیـق االنفتـاح علـى الثقافـات  -المستقبل الواعد 
األخـرى وتوظیــف المنــاهج الجدیــدة والتقنیــة الحدیثــة واالســتفادة منهــا فــي ســبیل تحقیــق 

ب مهـارات جدیـدة، مستوى تعلیمي متمیز في العلوم واللغات والمعارف الحدیثة واكتسـا
مــع االهتمــام الخـــاص بــالموهوبین والمبـــدعین والمنتجــین فــي المجتمـــع، لتحقیــق النفـــع 
لألمة، وتعزیز االنتماء لـدین اإلسـالم، والـوالء لألوطـان، والسـعي لتطبیـق اإلسـالم فـي 

وال شــك أن هــذا المســتقبل المــأمول لــن نصــل إلیــه، ولــن نســتمتع . شــتى منــاحي الحیــاة
جزاتـــــه إال إذا اســـــتطاعت األنظمـــــة التربویـــــة والتعلیمیـــــة مواجهـــــة بالحصـــــول علـــــى من

التحدیات وعملت على تعزیز القیم اإلیجابیة وترسیخ المفید منها والسعي الدؤوب نحو 
التغلب علیهـا أو الحـد مـن آثارهـا، مـع ضـرورة إبـراز دور التربیـة والتعلـیم فـي مواجهـة 

  .آثار تلك التحدیات المعاصرة
  :مباحث هذا الفصل، وهي وهذا ما ستكشفه  

  .أنواع التحدیات المعاصرة : المبحث األول 



  .آثار التحدیات المعاصرة على التربیة والتعلیم: المبحث الثاني
  .دور التربیة والتعلیم في مواجهة التحدیات التربویة المعاصرة: المبحث الثالث

  
  
  

 
العربیـــة واإلســـالمیة أنواعـــًا مختلفـــة مـــن التحـــدیات التـــي تكالبـــت تواجـــه األمـــة   

علیهـــا مـــن كـــل الجهـــات بهـــدف زعزعـــة دینهـــا، وطمـــس هویتهـــا، وجعلهـــا تتبـــع ركـــب 
الحضــارة اإلنســانیة المادیــة، الخالیــة مــن الــدین، بــل المنكــرة لــه، والمعادیــة لكــل مــا لــه 

: قال تعـالى : ار اهللا تعالىولعل ذلك من أنواع االبتالء الذي یسیر وفق أقد. صلة به
﴿،ٰترٱلثَّمٱألَنفُسِ والِ ووٱألَم ّننَقْصٍ موعِ وٱلْجو ٱلْخَوف ّنم ءينَّكُم بِشلُوبن لَ و ـٰبِرِين ّرِ ٱلصشبم * وتْهـٰب إِذَآ أَص ينٱلَّذ

ــو    ــه رٰجِعـ ـ لَي ـــآ إِ ـ نَّ إِ و ــه ـ ــا للَّ ـ نَّ ــالُوۤاْ إِ ـ ــيبةٌ قَ ـ صموتمثلـــت هـــذه التحـــدیات  )١٥٦ -١٥٥: ســـورة البقـــرة( ﴾ ن

واالبـتالءات فــي مجموعــة متنوعــة بعضــها مــن األعــداء، واآلخــر مــن أذنــابهم، والثالــث 
  .من المسلمین أنفسهم

دراك حجـم الخطـر المحـدق      ٕ لذا على األمة اإلسـالمیة النهـوض مـن هـذه الغفلـة، وا
بهــا ووضـــع االســـتراتیجیات المنظمـــة والفاعلـــة فـــي ســـبیل مواجهـــة هـــذه التحـــدیات، وال 
تجعل من الیأس والقنوط واالستنكار شعارًا لها؛ بل علیها التماسك والتوحد خاصة في 

علینا األمم كما ذكـر ذلـك مـولى رسـول اهللا صـلى هذا الزمن، الذي یوشك أن تتداعى 
یوشــك أن تــداعى علــیكم : (قــال  رســول صــلى اهللا علیــه وســلم : اهللا علیــه وســلم قــال 

: أومـن قلـة بنـا یومئـذ ؟ قـال: األمم من كل أفق كما تداعى اآلكلة على قصعتها، قالوا
بـة مـن قلـوب عـدوكم أنتم یومئذٍ كثیر، ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السـیل ، تنتـزع المها

ــدنیا وكراهیــة : ومــا الــوهن ؟ قــال : قلنــا : ، ویجعــل فــي قلــوبكم الــوهن ، قــال  حــب ال



ـــــــن حنبـــــــل ، ( ) المـــــــوت  ـــــــي هـــــــذه التحـــــــدیات، ) ٢٧٨،ص ٥هــــــــ ،ج١٤١٦اب والمتأمـــــــل ف
ومخططــات األعــداء ومكائــدهم یجــد أنــه یســیطر علیهــا المكــر والــدهاء مــع غلبــة حــب 

خضـاعه ألهـدافهم بواسـطة التقنیـة الحدیثـة السیطرة علـى اإلنسـان واسـتغالل  ٕ ظروفـه وا
بعیـدًا عـن . والقوة العسكریة واالقتصادیة وأسالیب الغوایة والشیطان والضـالل واإللحـاد

ال خالص لألمة اإلسـالمیة إال "روح األدیان السماویة وسماحتها وسموها ، ونؤكد أنه 
، ألنـه مفتـاح كـل تنمیـةبإعادة النظر في الـنظم التربویـة التـي تهـتم ببنـاء اإلن " سـان أوًال

وذلــــك یتطلــــب إصــــالح األنظمــــة التربویــــة وفــــق الرؤیــــة .)٢٢١هـــــ، ص١٤٢٣الغامـــدي، (
اإلسالمیة التي تدعو إلى تأصـیل العلـوم مـع الحـرص علـى االسـتفادة مـن كـل تقنیـات 
العصـــر الحـــدیث وتطویـــع التقنیـــة لخدمـــة دیـــن اإلســـالم، واالهتمـــام بـــالعلوم والمعـــارف 

وترســیخ القــیم الحضــاریة اإلســالمیة وتقــدیمها للحضــارات األخــرى فــي ثــوب  الحدیثــة،
كُنتُم خير أُمة أُخرِجت ﴿ : الخیریة الواردة في القرآن العظیم الواردة في قول اهللا تعالى 

ــ      اللناسِ تَأْمرون بِـ تُؤمنـون بِ كَـرِ ونـنِ ٱلْمع نـوهتَن و وفـرعالْم مـع ضـرورة  )١١٠: سـورة آل عمـران( ﴾،للَّـه

االهتمــام باإلعــداد للــنشء فــي كافــة مراحلــه، وتقــدیم صــورة اإلســالم كــدین مالئــم لكــل 
األزمنــــة واألمكنــــة بجهـــــود أبنائــــه المخلصـــــین المســــتنیرین بالكتـــــاب والســــنة المطهـــــرة 
والمستشــعرین لــواجبهم فــي إیقــاظ ضــمیر األمــة وتحریــك مشــاعرها وعقولهــا لإلحســاس 

  .یا المصیریة والتحدیات المعاصرة التي تواجههابالقضا
وإلدراك وبیــان هـــذه التحــدیات المعاصـــرة وأنواعهـــا وأقســامها ومســـتویاتها نعرضـــها     

  :على النحو اآلتي
  .تعریف التحدیات المعاصرة: أوالً 

  .ثانیًا مجاالت التحدیات المعاصرة
  .مستویات التحدیات المعاصرة: ثالثاً 



  .التحدیات التربویة المعاصرة حسب وجهة نظر الباحثأنواع : رابعاً 
  

 

  
  
  

  :تعریف التحدیات: أوالً 
   :التعریف اللغوي -أ

، . تعمَّد: أي" حدى وتحدى: "أصلها اللغوي ، "والتحدیات جمع تحدٍ ویقال تحدیت فالنـًا
  )٩٠حدا، ص: هـ، مادة١٤١٠ابن منظور، (" إذا باریته في فعلٍ ونازعته الغلبة

  :االصطالحي التعریف -ب
لقد تعددت التعریفـات االصـطالحیة بحسـب البـاحثین ورؤیـتهم لهـا ومـن أبـرز تلـك 

  :التعریفات ما یلي
ل : "التحـــدي -١ ـــر أو تحـــوُّ ـــي –كـــل تغیُّ ـــًا أو متطلبـــات -كمـــي أو كیف  یفـــرض متطلب

ــــة بحیــــث یجــــب علیــــه مواجهتهــــا، واتخــــاذ  ــــوق إمكانــــات المجتمــــع اآلنی محــــددة تف
  )١٧٧م، ص١٩٩٨سالم، " (حقیقهااإلجراءات الكفیلة بت

قـــة باعثــة للتجدیــد والتغیـــر االجتمــاعي والثقــافي" :لتحــديا -٢ إشـــكالیة "، أو "قــوة خالَّ
  ).٧هـ، ص١٤٢٢زین الدین، (" وثغرة تحتاج إلى مواجهة وحل

ـل " :وقیل التحدي -٣ َ ب مجموعـة مـن الممارسـات والضـغوط الظـاهرة أو المبطنـة مـن قِ
أمة أو مجتمع أقل تطـورًا بهـدف إخضـاعه أو الهیمنـة  أمَّة أو مجتمع متطور ضد

الفكریة علیه، بقصد اسـتالبه هویتـه الفكریـة والحضـاریة، كمـا یعنـي التحـدي التـزام 



أمة أو مجتمع بمجموعة مـن اإلجـراءات ضـد ظـروف طارئـة وغریبـة أوجـدتها أمـة 
  )٣٣٥م، ص١٩٨٧ثابت، (" أخرى

أزمـة تـنجم عـن شـيء جدیـد، أو أنـه ردُّ فعـل ألزمـة " أنه وورد في تعریف التحدي -٤
ـد الحاجـة  –یتسم بصعوبة في إنجازه  یأخذ صفة المعاصرة لحین ظهور غیره، یولِّ

لدى المجتمع الذي ینـدفع بهـا نحـو التغلـب علیـه، ویتطلـب تغییـرًا شـامًال فـي شـتى 
ذا كان العصر ذا طبیعـ ٕ ة علمیـة، فـإن مناحي الحیاة، وخاصة التربیة ومناهجها، وا

تحدیه یحتاج إلى فلسفة تربویة من نوع خاص وهي فلسفة العلوم التي تعید النظر 
هـــ، ١٤٢٢كــتش، (" فــي منطلقــات وأصــول ومنــاهج التربیــة فــي ضــوء هــذه التحــدیات

  ).٧١ص
أنهـــا تلـــك القضـــایا التـــي تثیـــر جـــدًال فـــي األوســـاط " :وورد فـــي تعریـــف التحـــدیات -٥

  ).٢٤٣هـ، ص١٤١٩الفي، (" عیة ما بین مؤید ومعارضالعلمیة والدینیة واالجتما

شــكالیات" :ویقصــد بالتحــدیات التربویــة المعاصــرة -٦ ٕ حالیــة أو مســتقبلیة  -تغییــرات وا
تواجــه منظومــة التربیــة، وتفــرض علیهــا متطلبــات، ممــا یســتوجب مواجهــة هــذه  –

" المتطلبـات التغیرات واإلشكالیات، واتخاذ اإلجراءات التربویة الكفیلة  بتحقیق تلك
  ).٨ص -٧، ص هـ١٤٢٢زین الدین، (

والمتأمل في هذه التحدیات یجد أن أكثرها یكون من الخارج من قبل جهات أو   
مجتمعات خارجیـة ولكـن قـد یكـون مصـدر التحـدي مـن الخـارج وقـد یكـون مـن الـداخل 

ً على ذلك یكـون للتحـدي معنـى آخـر فـي ظـل هـذا ، أي من داخل المجتمع نفسه وبناء
الصعوبات التي تواجه أمة من األمـم، سـواء فرضـت علیهـا مـن غیرهـا : "نى، وهوالمع

 -١١٠هـــــــ، ص١٤٢٣الســــــالم، (" أو واجهتهــــــا بشــــــكل تلقــــــائي فــــــي مســــــیرتها الحضــــــاریة

  ).١١١ص



التغیـرات المفروضـة علـى أمـة : ویرى الباحث أنه یمكن تعریف التحدیات بأنها  
والممارســات بأنواعهــا ووســائلها مــن األمــم أو مجتمــع مــن المجتمعــات بفعــل الضــغوط 

المختلفـــة الصـــادرة مـــن جهـــات خارجیـــة أقـــوى منهـــا، أو جهـــات داخلیـــة متواطئـــة مـــع 
ــــة  خضــــاعها، واســــتالب هویتهــــا الثقافی ٕ الجهــــات الخارجیــــة، بهــــدف الســــیطرة علیهــــا وا

  .والحضاریة وجعلها تابعة لها
 
 
 
 
 

  :مجاالت التحدیات المعاصرة: ثانیاً 
ـــي والعلمـــي مصـــحوبة بموجـــة مـــن    ـــي المجـــال التقن ـــورة هائلـــة ف یشـــهد العـــالم ث

التحـدیات المختلفـة فــي مجـاالت الحیـاة المعاصــرة المتعـددة، وهـذه التحــدیات تـؤثر فــي 
كل قطاع تتصل به، ولها ارتباط بالمرجعیة الناتجة منهـا ویكـون تأثیرهـا حیویـًا ونشـطًا 

فإذا استجاب وفتح الباب علـى ) المتلقي(خر بمقدار الفاعلیة والتجاوب من الطرف اآل
  . مصراعیه كان التأثیر أكبر والمفعول أقوى

ــام هنــا لــیس –ومــن أبــرز مجــاالت التحــدیات المعاصــرة علــى وجــه اإلجمــال  ألن المق
ــــذكر واإلحاطــــة حســــب مقتضــــیات العــــرض ــــك  -للتفصــــیل واإلســــهاب بــــل لل ومــــن تل

  :لمجاالت ما یليا
الـبعض أنــه أخطرهــا وأهمهـا علــى اإلطــالق، ألن بقــاء ویــرى :التحـدي االقتصــادي -١

ـــه وتحقیـــق مطامحـــالمجتمـــع والمحافظـــة ع ـــى اســـتقالله وكرامت ـــي هـــذا ل ـــدم ف ـــي التق ه ف
العصر بقوة اقتصاده، ویتمثل هذا التحدي في تحقیـق تنمیـة اقتصـادیة تنقـل االقتصـاد 



، ا(مـن وضـعه الحــالي المتـأزم  .....) لفقــرنمــو اقتصـادي بطــيء، بطالـة مرتفعــة نسـبیًا
  .إلى وضع صحي أفضل، واقتصاد أكثر انتعاشاً 

ومــن مظــاهر التحــدي االجتمــاعي التفكــك االجتمــاعي، كثــرة :التحــدي االجتمــاعي -٢
الخالفـــــات األســـــریة، العنـــــف، التهمـــــیش، اإلقصـــــاء، ضـــــعف اإلحســـــاس بالمســـــؤولیة 

  ..الوطنیة
غفـــال لغـــو :التحـــدي السیاســـي -٣ ٕ ، ة الحـــوار مـــن مظـــاهره التســـلط وكبـــت الحریـــات وا
یمكــن التغلــب علـــى هــذا التحـــدي بالتوســع فـــي تطبیــق الدیمقراطیـــة السیاســیة وزیـــادة و 

ــــات لألفــــراد ومؤسســــات المجتمــــع، والعمــــل علــــى إشــــراك المجتمــــع فــــي صــــنع  الحری
السیاسات والبرامج على اختالف مجاالتها، وعلى تمكینها من ذلـك بتـوفیر المعلومـات 

  .الالزمة لها
ویتمثــل فــي المحافظــة علــى الهویــة الثقافیــة الممیــزة لألمــة عامــة :التحــدي الثقــافي -٤

ــــي خاصــــة ــــة . والمجتمــــع المحل لتها الحضــــارة العربی ــــزة شــــكّ ــــاظ بشخصــــیة ممی واالحتف
  .واإلسالمیة

ـــومي -٥ ـــار المصـــلحة الوطنیـــة :التحـــدي الق یث ٕ ـــة، وا ـــروح القُطْری ـــي تعزیـــز ال ـــل ف ویتمث
شـــكیك فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف التـــي الضـــیقة وهـــذا مـــا أثـــار كثیـــرًا مـــن االســـتنكار والت

تتطلب التعاون وتكوین التكتالت والمجموعات في مختلف المجاالت مـن أجـل تحقیـق 
  ).٢٩ص -١٧م، ص١٩٩٩الشیخ، (. أكبر قدر من التعاون البنَّاء

والشــك أن تعـــدد الـــرؤى واالهتمامــات والمنطلقـــات لهـــا ارتبــاط بالرؤیـــة الثقافیـــة   
، وعلـى ضـوئها یمكـن الخـروج بتصـورات محـددة عـن التي ینتمي لهـا الباحـث والكاتـب

  :وأضاف بعضهم . كل مجال من مجاالت التحدیات المعاصرة
  :وینقسم إلى. التحدي العلمي والتقني -٦

  .ثورة المعلومات واالتصاالت -أ  
  .تقنیة الحاسب اآللي -ب  



 ویمكــن مواجهتــه بتعزیــز ثقافــة الســالم والتســامح فــي ضــوء مبــادئ: تحــدي العنــف -٧
اإلســـالم، والتركیـــز علـــى مهـــارات الحـــوار والمشـــاركة فـــي المجتمـــع والمدرســـة؛ وزیـــادة 
االهتمام باألفراد ذوي الظـروف الخاصـة، ونشـر ثقافـة التعـاون واإلنتـاج المشـترك بـدًال 

  ).١٣٨ص -١١١هـ، ص١٤٢٣السالم، (.من الفردیة
الرجــوع إلــى الحقیقــة ال  دویــرى الباحــث أن المجــاالت تتعــدد وتتنــوع ولكــن عنــ  

  :تخرج عن المجاالت اآلتیة
  .المجال السیاسي -١
  .المجال االقتصادي -٢
  .المجال الثقافي  -٣
  .المجال البیئي -٤

  :مستویات التحدیات المعاصرة: ثالثاً 
تتفاوت التحدیات المعاصرة في مستویاتها ونطاقاتها وشمولها، فمنها مـا یشـمل   

اإلقلیمــي، ومنهــا دون ذلـك حیــث یصــیب بعــض المجتمعــات دون العـالم بأســره، ومنهــا 
  .غیرها

  :ویمكن تقسیم المستویات إلى اآلتي
  :تحدیات على مستوى العالم) ١(

فیرى بعض المختصین أن هناك العدید مـن التحـدیات التـي تواجـه العـالم بأسـره، والبـد 
حو مواجهتها والقضـاء من دراستها واالهتمام بحلولها وتقدیم البرامج والخطط الالزمة ن

  :  علیها وهذه التحدیات هي
  :مالمح رئیسیة للقرن الحادي والعشرین على مستوى العالم هي ةهناك ثالث
وقد ترتب على هذه الثورة المعلوماتیة تضاعف كثافة العلم كل : المعلوماتیة -١

ـــاض قیمـــة مـــا یـــتم  ـــب علیـــه تقـــادم المعـــارف، وانخف خمـــس ســـنوات، ممـــا یترت



ــ ــذلك ســیكون مــن أبــرز أهــداف المدرســة فــي اكتســابه ف ــیم ول ي مؤسســات التعل
المستقبل تعلیم الطالب كیف یستعملون تلك المعلومـات، ویوظفونهـا التوظیـف 

  .الصحیح
فسیشهد هذا العصر تكتالت :ستراتیجیة الكبرىثورة التكتالت االقتصادیة اال -٢

ـــة وحضـــاریة لضـــمان تحقیـــق أمـــن قـــومي أو إقلیمـــي ألعضـــائه ا، وهـــي إقلیمی
  .لسیاسي، والنمو االقتصادي لألفضلوسیلة لالستقرار االجتماعي وا

فقــد تنامــت التحــوالت الدیمقراطیــة والمطالبــة بمزیــد مــن : الثــورة الدیمقراطیــة -٣
الحریات األساسیة والمساواة والمشاركة ومنح حریة واسعة في التفكیر والتعبیر 

  ).١٦ص -١٥ص م، ٢٠٠١الحر، ( .
ـــة   ـــرات وتطـــورات تكـــون بمثاب ـــرن الحـــادي والعشـــرین المـــیالدي تغی وسیشـــهد الق

 :تحدیات لدول العالم أجمع،  ومن أبرزها ما یلي 

فهــــذه الثــــورة تعتمــــد علــــى المعرفــــة العلمیــــة المتقدمــــة : الثــــورة التكنولوجیــــة الثالثــــة -١
ـــ ـــراء أن حجـــم المعرف ـــر الخب ـــة، ویعتب ـــل للمعلومـــات المتدفق ـــة واالســـتخدام األمث ة العلمی

أن حجــم التــراكم فــي هــذه المعرفــة خــالل الســنوات  :سیتضــاعف كــل ســبع ســنوات أي
و هـذا القـدر  ، القلیلة قد یزید عما تراكم من معرفة منذ بدایة التاریخ البشـري المسـجل

 .الهائل من المعرفة یحتاج إلى تنظیم سریع ومستمر لالستفادة منه

ـــر االجتمـــاعي المتســـارع -٢ ـــ: التغی ـــات االجتماعیـــة ســـتكون الق یم والمؤسســـات والعالق
عرضة للتغییر والتحول والتبدل عدة مـرات، وذلـك نتـاج للثـورة التكنولوجیـة الثالثـة، 
ویتطلــب ذلــك التغییــر االجتمــاعي المتســارع مــن الفــرد والمجتمــع أن یكونــا ســریعي 

 .التكیف والتأقلم مع كل تحول وتبدل

وز الرسـائل بمضـامینها كـل الحـواجز سـتتجا: االنفتاح اإلعالمي الثقافي الحضـاري -٣
والقیود وتصل لكل المجتمعات عبر وسائل االتصال الحدیثة، واألقمـار الصـناعیة 



المتطورة لذا كان على المجتمع أن یحـافظ علـى هویتـه الحضـاریة،  ویحفظهـا مـن 
 .المسخ أو الذوبان

ا القـــرن اإلنســـان الفاعـــل فـــي هـــذف: تغیــر األهمیـــة النســـبیة لقـــوى وعالقـــات اإلنتــاج -٤
ســیكون اإلنســان المتعــدد المهــارات، و أهــم مــن ذلــك اإلنســان القــادر علــى الــتعلم 
الــــدائم، والــــذي یقبــــل إعــــادة التــــدریب والتأهیــــل عــــدة مــــرات فــــي حیاتــــه العلمیــــة ؛ 
والمجتمـع الفاعــل  فـي هــذا القـرن ســیكون مجتمعـًا تســتأثر فیـه خــدمات المعلومــات 

قـــع علـــى النظـــام التعلیمـــي المســـؤولیة بـــأكبر نصـــیب مـــن القـــوة البشـــریة، وكـــذلك ت
 .األولى في إعداد فرد ومجتمع بهذه المواصفات

بعد انتهاء مرحلة الحـرب البـاردة بـین الـدولتین العظیمتـین : تحدیات األمن القومي -٥
ـــة القطـــب الواحـــد  ـــة(وبـــروز رأي هیمن ـــات المتحـــدة األمریكی ـــى  )الوالی ، ویســـعى هـــذا إل
 ّ ن مـن الوالیــات المتحــدة األمریكیـة والــدول األوروبیــة تشـكیل تكتــل غربـي رأســمالي مكــو

م،  ١٩٩٥عبدالشـــافي، .(واســـتراتیجیاً  والیابـــان لیكـــون القـــوة الضـــاربة تكنولوجیـــًا واقتصـــادیاً 

وال شــك أن هــذه التحــدیات تواجــه العــالم بأســره، والبشــریة جمعــاء، .  )٧٢ص -٦٩ص
ـــع واجـــب عظـــیم نحـــو مـــن  فعلـــى العقـــالء فیـــف مـــن آثارهـــا التخالعلمـــاء والمفكـــرین یق

ویـــرى الباحـــث أن أكثـــر التحـــدیات التـــي ســـتبرز علـــى الســـاحة ومعالجـــة مصـــادرها ، 
  :العالمیة
 .العولمة على مختلف مجاالتها وأنواعها ومصادرها .١

الصـــراع المـــتالك مصـــادر الطاقـــة واالقتصـــاد ونشـــر النفـــوذ مـــن قبـــل الـــدول  .٢
 .العظمى

 .زیادة الفجوة بین دول الشمال ودول الجنوب .٣

 .البیئة وما ستواجهه من تدمیر وأخطار شدیدة .٤

 . المعلوماتیة والسیطرة على مصادر المعرفة. ٥    



  :تحدیات على مستوى العالم الثالث) ٢(
ویقصــد بهــا دول الجنــوب مــن العــالم ویضــاف إلیهــا دول األرجنتــین والبرازیــل، 

في الجزء الشمالي والبعض یطلق علیها الدول النامیة؛ وتقع غالبیة المجتمعات الغنیة 
من الكرة األرضـیة، ولـذلك عرفـت بـدول الشـمال، بینمـا تقـع غالبیـة المجتمعـات الفقیـرة 
فــي الجــزء الجنــوبي مــن الكــرة األرضــیة، ولــذلك عرفــت بــدول الجنــوب، وتنتمــي الــدول 
اإلسالمیة لـدول الجنـوب، ویمثـل سـكان دول الجنـوب مـا یزیـد عـن ثالثـة أربـاع البشـر 

ویعـاني سـكان دول . دول الجنوب ما یزید عن ثلثي مساحة الیابسـة في العالم، وتحتل
الفقـر والمـرض وعـدم تـوفر مؤسسـات التعلـیم : الجنوب من عدة مشـكالت مزمنـة منهـا

الكافیة والمتطورة، إضافة إلى مشاكل البطالة واالزدحام وفقـدان األمـن، وزیـادة أسـعار 
بتلـــك الـــدول فـــي حـــال رغبـــتهم  الســـلع المســـتوردة، وانخفـــاض الســـلع المحلیـــة المنتجـــة

ویمكـــن تصـــنیف أي بلـــد بوصــــفه بلـــدًا نامیـــًا أو متقـــدمًا بتطبیـــق المعــــاییر .لتصـــدیرها
  :األربعة اآلتیة

 .القدرة على االبتكار العلمي، والتكنولوجي .١

 .القدرة على القضاء على االزدواجیة االقتصادیة واالجتماعیة .٢

 .جیةالقدرة على االندماج الفعال لقطاعاته اإلنتا .٣

  www.albayan.com.ae    .دخل الفرد ومعدل الزیادة في هذا الدخل .٤

  :ومن أبرز التحدیات التي تواجه المجتمعات في العالم الثالث ما یلي
 .تحدي النمو السكاني .١

 .تحدي ذوبان الهویة الوطنیة .٢

 .التحدي البیئي .٣

ـــــیم  .٤ وال شـــــك أن تلـــــك )٤٠٢هــــــ،ص ١٤٢٥الحامـــــد وآخـــــرون، .(المســـــتقبلنمـــــط تعل
التحدیات تقتضي من تلـك الـدول الوقـوف عنـدها ملیـًا وكـذلك مالحظـة معـاییر 



التصنیف لتخرج من نطاق العالم النامي إلى الـدول الصـناعیة إذا تـوفرت فیهـا 
 شـــروط االنضـــمام إلیهـــا وال یكـــون ذلـــك إال بثـــورة منظمـــة فـــي المیـــدان التربـــوي

  .تنعكس على جمیع مجاالت تلك الدول والمجتمعات
  :وذكر بعض المتخصصین تلك التحدیات بنوع من اإلجمال وهي

  .انفجار المطامح -٣  .االنفجار السكاني -٢  .االنفجار المعرفي -١
عبث اإلنسان بالسنن الكونیـة  -٦  انتهاك حقوق اإلنسان -٥  .أزمة الدیمقراطیة -٤

ــــق  -٧  .ومقومات البیئة ــــرن الواحــــد قل ــــى مــــن الق وخــــوف إنســــان الســــنوات األول
هــــــ، ١٤٢٥عبـــــد المطلـــــب، .(ظـــــاهرة العولمـــــة -٨. والعشـــــرین مـــــن مفاجـــــآت الزمـــــان

ویوجد قاسم مشترك بین الـرأیین؛ لكـن سـبل النهـوض مناطـة بمیـدان ) ١٤ص-١١ص
  .التربیة والتعلیم ومرتبطة بهمم المخلصین في تلك المجتمعات

  
  
 

بعض دول العالم اإلسالمي والعربي أكثر المجتمعات استهدافًا لهـذه التحـدیات 
  . وذلك العتبارات دینیة بالدرجة األولى، وتلیها المصالح االقتصادیة والسیاسیة

 ومن أهم تلك التحدیات ما یلي

 .التیارات اإللحادیة الوافدة إلى البالد اإلسالمیة .١

 .ائرة اتهام المسلمین باإلرهاباتساع د .٢

 .صورة اإلسالم المشوهة عند رجل الشارع وصانع القرار في الغرب .٣

 .تعسف معظم نظریات الغرب في فهم وتفسیر العالقة بین الغرب والمسلمین .٤

اقتحــام نظــم التعلــیم األجنبیــة لــنظم التعلــیم فــي معظــم البلــدان اإلســالمیة بقصــد  .٥
. )١٧ص -١٤هـــ، ص١٤٢٥عبــد المطلــب، .(متوجیههــا لخدمــة مصــالحهم وأهــدافه



: وهناك من یرى أن التحدیات التـي تواجـه العـالم العربـي واإلسـالمي تتمثـل فـي
التحـــدیات التكنولوجیـــة والمعلوماتیـــة، الوحـــدة والتشـــرذم العربـــي، تخلـــف البنـــى "

التحتیــة، والهیاكــل االقتصــادیة والسیاســیة، الصــراع العربــي الصــهیوني، األمــن 
كفایـــــة الداخلیـــــة للتعلـــــیم، نـــــدرة المـــــوارد الطبیعیـــــة أو محـــــدودیتها، الغـــــذائي، ال

ــــة، الصــــراع  ــــة، المشــــاركة والممارســــة الدیمقراطی ــــدات الدولی واألطمــــاع والتهدی
، ویشــاركه  )٣٣٣ ص -٣٣٢م، ص٢٠٠٤زاهــر، (." القیمــي، والتفكــك االجتمــاعي

ـــي بعـــض التحـــدیات وهـــي ـــة:"الـــرأي آخـــر ف ، االنفجـــار الســـكاني، األزمـــة البیئی
تــــداخل المجتمعــــات العالمیــــة، والتفجــــر المعرفــــي، ثــــورة المعلومــــات، والتطــــور 
الهائـــل فــــي تكنولوجیــــا االتصـــاالت، وانتشــــار ظــــاهرة العولمـــة لتشــــمل میــــادین 

وقــد جمــع هــذه .)١٤٣م، ص١٩٩٩المــومني، " (االقتصــاد والثقافــة والتربیــة وغیرهــا
 :اآلتي"التحدیات باحث آخر في 

  
 .عولمة الثقافة .١

 .معدالت األمیة في الدول العربیة واإلسالمیة ارتفاع .٢

 .استنزاف العقول العربیة واإلسالمیة .٣

 .غیاب الفلسفة التربویة اإلسالمیة .٤

ضعف الكفاءة اإلنتاجیـة الداخلیـة والخارجیـة للنظـام التربـوي فـي العـالم العربـي  .٥
 .واإلسالمي

 .زیادة موجات التغریب في العالم العربي واإلسالمي .٦

 .األمة العربیة واإلسالمیةاهتزاز قیم  .٧

 .تصاعد المواجهة الحضاریة بین اإلسالم والغرب .٨

 .ضعف استثمار القوى البشریة اإلسالمیة والعربیة .٩



 .غیاب السیاسات التنمویة المتكاملة بین الدول العربیة واإلسالمیة .١٠

هـــ، ١٤٢٢زیــن الــدین، "(الركــود االقتصــادي فــي أســواق الــدول العربیــة واإلســالمیة .١١

وقـــد صـــنف أحـــد البـــاحثین التحـــدیات المعاصـــرة التـــي تواجـــه العـــالم  . )٩٢ص
  : العربي واإلسالمي إلى قسمین

  :التحدیات الخارجیة، وتتمثل في اآلتي -أ
  .التشكیل المستقبلي للمنطقة بعد تكُّون األحادیة القطبیة للهیمنة على العالم -١
 ).تحدي التغییر(التحدي الثقافي والفكري والقیمي  -٢

 .متحدي السال -٣

  :ومن أهمها: التحدیات الداخلیة -ب
 .تحدي الدیمقراطیة -١

 .العقل المنتج بدًال من العقل المستهلك -٢

 .التحدي االقتصادي -٣

ـــة ومنهـــا -٤ ـــة المقنعـــة:تحـــدیات تربوی -١٨صم،٢٠٠١الحـــر،.( نـــوع التعلیم،والبطال

والمتأمل بحق في هذا التحدیات یجد أن أبناء العرب والمسـلمین قـد .  )٢٠ص
حقیــق بعضــها، أو كــان لهــم دور غیــر مباشــر فــي وجودهــا علــى ســاهموا فــي ت

، وال یرفع ذلـك الخـور  أرض الواقع فازداد حال األمة صعوبة، والوضع تدهورًا
  .والهوان إال أبناؤها المخلصون الذین ارتضوا حیاة العز والكرامة والنجاح

 

 –یم أكثـر المیـادین تـأثرًا بهـذه التحـدیات، فهـو األقـدر وألن میدان التربیة والتعلـ  
  .على مواجهتها والتخفیف من آثارها -بإذن اهللا تعالى

  :ولعلنا نجد أن التربیة العالمیة تعاني من التحدیات اآلتیة بشكل عام 
  والمطالبة بربط  ،المطالبة بإطالة فترة اإللزام في التعلیمو زیادة الطلب على التعلیم  



  التي یمكن الوسیلة تزاید اإلیمان بأن التعلیم هو و ، التعلیم بجهود التنمیة ومتطلباتها
  وأیضًا ضرورة مشاركة الجماهیر في توجیه دفة،أن تحقق الرخاء والقوة للمجتمعات

  وأخیرًا المطالبة بتوسیع استخدام التكنولوجیا الحدیثة في المؤسسات، التعلیم  
  )٤٠٢م، ص٢٠٠١جوهر، (. اعها ومستویاتهاالتعلیمیة على اختالف أنو 

: وقــد جمــع مؤلـــف آخــر التحــدیات المعاصـــرة التــي تواجــه التربیـــة العالمیــة فــي اآلتـــي
، حقــوق )التربویــة والبیئیــة(الدیمقراطیــة، المواطنــة،الثورة التكنولوجیــة، البیئــة المحیطــة "

  ).١٨٩م، ص٢٠٠٢عبد الفتاح، (" اإلنسان
تحـدیات التـي تواجـه التربیـة والتعلـیم فـي العـالم؛ وكإطار عام تم عرض أبـرز ال  

ومن أجل الوقوف على أهم التحدیات التي تواجه التربیة والتعلیم فـي العـالم اإلسـالمي 
فــــإن كثیــــرًا مــــن البــــاحثین قــــد عرضــــوا ذلــــك فــــي أبحــــاثهم وتطرقــــوا لــــه فــــي دراســــاتهم 

العربـي واإلسـالمي  ومؤلفاتهم، وعلـى وجـه اإلجمـال نجـد أن التربیـة والتعلـیم فـي العـالم
ضــعف التحصــیل العلمــي لمراحــل التعلــیم المختلفــة، وتــدني نوعیــة الطلبــة :"تعــاني مــن

ــد المنــاهج عــن واقــع الحیــاة  ْ ع ُ والخــریجین، وضــعف المنــاهج ومــواد ووســائل التعلــیم، وب
والمجتمــع، كمــا أن نســبة عالیــة مــن خریجــي مســتویات التعلــیم المختلفــة غیــر مــؤهلین 

ة إلــى زیــادة نســبة الطلبــة فــي الفــروع األدبیــة والدراســات النظریــة لســوق العمــل، إضــاف
همـــال فـــروع وأنـــواع  ٕ اإلنســـانیة عـــن الدراســـات المهنیـــة والفنیـــة والعلمیـــة والتطبیقیـــة ، وا
التعلیم الثانوي والجامعي الجدیـدة التـي تواكـب التغیـرات التـي یشـهدها العـالم، والتركیـز 

ضـعف الطـابع المحلـي والفنـي فـي المنـاهج، على الدراسات والتخصصـات التقلیدیـة، و 
لمختلـف ) تـالؤم المنهـاج، الشـمولیة، والتنویـع(وضعف العالقة بین محتویات المنـاهج 

مستویات التعلیم وعالم العمل، وضعف الكفاءة الداخلیـة للتربیـة والتعلـیم وارتفـاع نسـبة 
ات التـــي وذكـــر باحـــث تربــوي أبـــرز التحـــدی) .  ٦ص -٥هـــ، ص١٤٢٥المنســـي، (" الهــدر

  :ستواجهها التربیة العربیة فیما یلي



 .تحدي توطین المعرفة -١

 .تحدي المعلوماتیة -٢

 .تحدي الثقافة -٣

 )٦٢ص -٤٨هـ، ص١٤٢٢،  حارب(  .تحدي األمیة -٤

ــل المؤلــف الســابق تلــك التحــدیات فــي كتــاب آخــر لــه وجعلهــا عشــرة تحــدیات  وقــد فصّ
  :یمكن أن تواجهها التربیة العربیة وهي

  التواصل الثقافي -٣    .العولمة -٢  .ألحداثالتعامل مع ا -١
  .تعلیم التقنیة -٦  .مكانة المرأة -٥    .التغیر القیمي -٤
  .المعلوماتیة -٩  .البحث العلمي -٨    .توطین المعرفة -٧

 )١٣٢ص ١٧هـ، ص١٤٢٣حارب، (  .األمیة -١٠

والشك أن التحدیات أنواع وأقسام ومن أشدها خطرًا ما یتعلـق بالجانـب الثقـافي   
لـذا وجـب االهتمـام بالمجـال التربــوي، . واالجتمـاعي الـذي ینـدرج تحتـه المجـال التربـوي

واألخذ بأیدي المسؤولین عنه وتشجیعهم وتـوفیر كـل اإلمكانـات المتاحـة لهـم مـن أجـل 
  .النهوض بالواقع التعلیمي وصد هذه التحدیات التي تتكالب علیهم

  :ومن أبرز تلك التحدیات الثقافیة ما یلي
  .مجال الدینيفي ال -١
 .في مجال اللغة -٢

 .في مجال التاریخ -٣

 .في مجال العادات والتقالید -٤

 .في مجال الحضارة والعمران -٥

 )١٠٥ص -٩٤هـ، ص١٤٢٤الحارثي، صالح، (  .في مجال الترفیه والتسلیة -٦



وعنـــد الدراســـة والتعمـــق آلثـــار هـــذه التحـــدیات نجـــدها تقصـــد بالدرجـــة األولـــى أخـــالق 
، المسلمین وقیمهم النبیلـة  بهـدف تشـویهها وتبـدیلها بقـیم أخـرى ال تجاریهـا رفعـة وسـموًا

ــل  َ ب ولــذلك فــإن هــذه التحــدیات تتطلــب جهــودًا كبیــرة مصــحوبة بالصــبر والمثــابرة مــن قِ
  .األفراد والمجتمعات والمؤسسات التربویة حتى یمكن مواجهتها والتصدي لها

 

ـــال بعضـــها والحـــذر مـــن اآلخـــر، وألن    إن تعـــدد أنـــواع التحـــدیات ال یعنـــي إغف
ـــیم فقـــد قســـم الباحـــث تلـــك التحـــدیات التربویـــة  ـــة والتعل ـــق بمجـــال التربی الموضـــوع یتعل

  :المعاصرة إلى نوعین
 

  :أبرزها ویكون مصدرها من المجتمعات والدول غیر المسلمة ولعل من
  .العولمة -١
 .الدیمقراطیة -٢

 .الغزو الفكري -٣

 

ــــة، وقــــد یســــهم فــــي تحقیقهــــا    ویكــــون مصــــدرها المجتمعــــات اإلســــالمیة والعربی
ووقوعهـــا بعـــض أبنـــاء المســـلمین بمســـاهمة مـــن الـــدول والمجتمعـــات األجنبیـــة، ومـــن 

  :أبرزها
 .هجرة العقول المسلمةتشجیع  -٢           .التبعیة الفكریة -١

 .غیاب دور اإلعالم الهادف -٤.   التشكیك في قیمة الحضارة اإلسالمیة -٣

الــــــدعوة إلــــــى االخــــــتالط فـــــــي  -٦.                                 األمیــــــة -٥
 .التعلیم

 .الثورة على اللغة العربیة الفصحى - ٨.           ضعف مخرجات التعلیم -٧



بذكرها خشیة اإلطالة في هذا المقام؛ ولعله أن یكون جهد آخر وقد اكتفى الباحث 
لباحــث آخــر یتــولى البحــث والدراســة والتحلیــل لهــذه التحــدیات ویضــع لهــا الحلــول 

  .المناسبة والخطط واالستراتیجیات الالزمة لمواجهتها والتصدي لها بإذن اهللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ، إن التحدیات ال تأتي من باب واحد أو مصدر معیَّن، وال تسلك منهجًا محدَّدًا

وال أســـلوبًا بعینـــه، بـــل لهـــا عـــدة أبعـــاد ومـــداخل مختلفـــة  تـــؤثر فـــي كـــل شـــؤون الحیـــاة 
    .ومناشط المجتمع، فتؤثر على العملیة التربویة في كافة مستویاتها

وتــــوفر وســـائل االتصــــاالت والمعلومــــات وأجهــــزة وال ریـــب أن لهــــذه التحــــدیات   
دراك المــأمول بأیســر  ٕ التقنیــة الحدیثــة جوانــب مشــرقة مفیــدة ســاهمت فــي نشــر الخیــر وا
السبل وأقلِّ األوقات والجهود، وأیضًا لها جوانب مظلمة سیئة سرت في شتى مجاالت 

  .الحیاة، وأصابتها بآثارها وأضرارها



ــــي هــــذا المجــــال أن ل   هــــذه التحــــدیات آثــــارًا عــــدة فــــي شــــتى ومــــن المعــــروف ف
ولكـن أهـم هـذه .الـخ... المجاالت واألبعاد السیاسیة واالجتماعیـة واالقتصـادیة والثقافیـة

ولـیس المقـام هنـا . األبعاد ما یتصل بالتربیة ویتمثـل فـي الجوانـب االجتماعیـة والثقافیـة
نما الغرض هو عرض مجمل، ثم وقفا ٕ ت لبیان أثر مقام بیان وتفصیل لهذه األبعاد، وا

  .هذه التحدیات على مجال التربیة الذي یندرج تحت البعد االجتماعي والثقافي
ورغبة في التوضیح فقد صنّف الباحـث آثـار التحـدیات المعاصـرة علـى التربیـة   

  :والتعلیم إلى قسمین
  .اآلثار اإلیجابیة للتحدیات المعاصرة على التربیة والتعلیم: أوالً 

عاقــــل أن میـــدان التربیـــة والتعلــــیم ال یمكـــن أن یتجاهـــل أثــــر حقیقـــة ال یغفلهـــا   
وفضل هذه التحدیات المصحوبة بثورة التقنیة ووسائل االتصال الحدیثة فالفوائد شتى، 
واإلیجابیات عدیدة، واألثر واضح، وهـذا ال یعنـي أنهـا خالیـة مـن المثالـب واألخطـاء ، 

تفاد المیدان التربوي والتعلیمـي فقد اس. ولكن من باب إحقاق الحق، والعدل واإلنصاف
  .منها مثل كثیر من المجاالت األخرى

وألننـا بصـدد إبـراز اآلثـار اإلیجابیــة للتحـدیات المعاصـرة علـى التربیـة والتعلــیم،   
فقد قام الباحث بتصنیف هـذه اآلثـار اإلیجابیـة علـى مسـتویات ثالثـة لهـا ارتبـاط وثیـق 

  :بالتربیة والتعلیم ،  وهي
باعتبـــاره مصـــدرًا أساســـیًا مـــن مصـــادر (علـــى الـــدین اإلســـالمي  آثـــار إیجابیـــة -١

  ).التربیة والتعلیم
باعتبـــاره وســـیطًا مهمـــًا مـــن وســـائط (آثـــار إیجابیـــة علـــى المجتمـــع اإلســـالمي  -٢

 ).التربیة والتعلیم

باعتبــاره العنصــر المســتهدف مــن عملیــة (آثــار إیجابیــة علــى الطالــب المســلم  -٣
 ). التربیة والتعلیم



  :وألهمیة التفصیل والبیان في هذا الجانب ، فسیتم عرضها على النحو التالي  
ــار إیجابیــة علــى الــدین اإلســالمي  )١ ◌ً باعتبــاره مصــدر (آث مــن مصــادر  ًا أساســیًا

فلقد كان لهذه الوسائل من اإلیجابیات على األمة اإلسـالمیة والـدین  ):التربیة والتعلیم
  -:الحنیف ما یلي

لنشر الثقافة اإلسالمیة والدین اإلسالمي بین كـل الشـعوب إتاحة فرصة كبرى  -١
  .والمجتمعات

 .سهولة الحصول على المعلومات المفیدة -٢

االطالع على مساوئ الثقافات غیر اإلسالمیة واألخطاء الكبـرى فیهـا والحـذر  -٣
 .من اعتناقها

زیادة التواصل بـین المسـلمین، وذلـك باسـتخدام تلـك الوسـائل واألجهـزة لمعرفـة  -٤
 .ال المسلمین في المجتمعات األخرىأحو 

عـــدم الخـــوف مـــن االطـــالع علـــى ثقافـــة وتجـــارب اآلخـــرین ســـواء مـــن خـــالل   -٥
الكلمــة المســـموعة أو المقـــروءة أو اإلعـــالم المرئــي ، فـــال مـــانع مـــن االطـــالع 
ـــــع  ـــــاجهم فـــــي جمی نت ٕ علـــــى تجـــــارب الشـــــعوب األخـــــرى وثقـــــافتهم وهمـــــومهم وا

 .م یكن الیوم فغداً المجاالت لمعرفتهم والتواصل معهم فإن ل

البــث التلیفزیــوني لــیس ســلبیًا علــى اإلطــالق ، بــل تلعــب التوعیــة الهادفــة دورًا  -٦
 .مهمًا وبارزًا في اختیار البدائل النافعة من تلك القنوات المتعددة

  اعتباره وسـیطًا مهمـًا مـن وسـائط ب(آثار إیجابیة على المجتمع اإلسالمي ) ٢

  )التربیة والتعلیم 
الثقافیـة، وهــذا  –حـدیات المعاصــرة تفـاعًال فــي العالقـات االجتماعیــة تُحـدث الت  

ال شك تداخل وتفاعل بین الشـعوب فـي المجتمعـات المختلفـة علـى مسـتوى العـالم فـي 
هــذا العصــر أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وهــذا التــداخل والتفاعــل ال شــك أن البشــریة 



ألفكـار، فیقـع التعـارف والتفـاهم تجني من وراءه فوائد ومنافع كثیـرة، كتبـادل الثقافـات وا
ــا ﴿ :ثـــم التعـــاون بـــین الشـــعوب، كمـــا أشـــار إلیـــه القـــرآن الكـــریم قـــال تعـــالى ـ نَّ ــاس إِ ـ ــا ٱلن ـ هي يأَ

ـٰرفُوۤاْ تَعل نْثَىٰ وجعلْنـٰكُم شعوباً وقَبآئلَ  أُ ّن ذَكَرٍ وـٰكُم ملَقْنخ أَتْقَـٰكُم ٱللَّه ندع كُممأَكْر إِن  يملع ٱللَّه إِن

ــبِري ـ وتهـــدف إلـــى تنظـــیم العالقـــات اإلنســـانیة بـــین أفـــراد  ).١٣: ســـورة الحجـــرات، آیـــة(﴾  خ

األسرة وستكون العالقة بین اآلباء واألبناء أفضل حیث تعتمـد علـى اإلقنـاع واالختیـار 
  :یة ما یلي ومن أبرز تلك اإلیجاب.األفضل

 )٧٠هـ ، ص١٤١٣فیومي ، ( . إزالة األفكار الخاطئة من عقولنا   -١

یــؤدي التقــدم العلمــي والتقنــي إلــى التعــاون بــین الشــعوب فــي مجــال المعرفــة   -٢
 .والتقانة؛ إذ زاد احترام الشعوب للعلم والثوابت العلمیة

لعـرق أو العمل على تحقیق الوحدة واأللفة والتكامل بـین البشـر، دون اعتبـار ل -٣
 .الثقافة أو الطبقة االجتماعیة والخلقیة

ـلَّمات، و الـدعوة إلـى التمیـز   -٤ َ س ُ الدعوة الستنهاض الهمم والثورة علـى قبـول الم
واإلتقــــان واالرتفــــاع بمســــتوى الطمــــوح الفــــردي والجمــــاعي لتتســــق مــــع الحیــــاة 

 .التنافسیة

ن الفسـاد، تسهم في رخـاء الشـعوب وتحریرهـا مـن القهـر واالسـتبداد وتنقیتهـا مـ -٥
واالنطــالق إلــى العدالــة االجتماعیــة وعــدم التمییــز العنصــري وضــمان األمــن 

 .االجتماعي

لـى  -٦ ٕ لى نطاق واسع غیر معزول وا ٕ تدعو إلى االنطالق نحو اآلفاق الشاسعة وا
 )١٥٢ص– ١٥١هـ ، ص١٤٢٦هاللي ، ( . مجتمع السماوات المفتوحة

 . لمعرفي والمعلوماتيالتدفق الحر للمعلومات واختراق أسوار االحتكار ا -٧

 . زیادة اإلحساس بحقوق اإلنسان وحریته وحقه في التعبیر واالتصال -٨



 . زیادة االهتمام بما یجري في العالم -٩

 .زیادة دور الجمعیات والمؤسسات األهلیة في تقدیم الخدمات إلى المواطن -١٠

 ).١٩ص ، هـ١٤٢٤عبیدات ، (                                                      

ازدیاد قدرة اإلنسان المتلقي لما یطرح عبـر اإلعـالم الفضـائي واألرضـي علـى  -١١
تجــاوز الــدائرة الضــیقة التــي قــد تفــرض علیــه مــن قبــل اإلعــالم الــوطني، ممــا 
یسمح للفرد بأن یجوب العالم شرقًا وغربًا من مكانه الذي هو فیه، مما یمنحـه 

شـــاركة الفاعلـــة فـــي األحـــداث قـــدرة علـــى توســـیع ثقافتـــه، بـــل وقدرتـــه علـــى الم
 .الجاریة

، وفـتح ملفـات لقضـایا كـان مـن الصـعب الحـدیث  -١٢ تجاوز حدود المحذور محلیًا
عنهـــا فـــي ظـــل االحتكـــار المحلـــي لإلعـــالم، وفـــي ذلـــك إثـــراء للمعرفـــة، وتفهـــم 

 .لوجهات النظر المختلفة، وتقبل للرأي والرأي المضاد

األرضي والفضائي إلى توفر أدى وجود كم كبیر من ساعات البث التلفزیوني  -١٣
 .مجاالت للعمل أمام العمالة بكافة تخصصاتها اإلعالمیة والفنیة

توفر تـدفق ) اإلنترنت(على مستوى االتصال عبر الشبكة العالمیة للمعلومات  -١٤
معلومــاتي للمعرفــة بشــكل غیــر مســبوق، ممــا شــجع البــاحثین والمــؤلفین علــى 

 .اإلفادة الجادة من تلك الخدمة

للمسلمین فقد أتاحت هذه التقنیات اإلعالمیة واالتصـالیة فرصـة فریـدة بالنسبة  -١٥
للدعاة والمفكرین المسلمین من أجل اإلطالع على أحـوال األقلیـات اإلسـالمیة 
في شتى بقاع األرض، وتلمس حاجاتهم ومعاناتهم، وكذلك االستفادة مـن تلـك 

كـل بیـت  التقنیات في نشر اإلسالم عبر وسائل تصل إلى كل صـقع، وتـدخل
 ) .٨٤ص-٨٣هـ، ص١٤٢٤الحارثي، صالح ،( . في أي وقت



ــى الطالــب المســلم )٣ ــار إیجابیــة عل باعتبــاره العنصــر المســتهدف مــن عملیــة (آث
  ).التربیة والتعلیم

، وذلـــك إلمكانیـــة تبادلـــه بـــین الـــدول  -١ سیصـــبح التعلـــیم أكثـــر اقتصـــادیة وتـــوفیرًا
 .المختلفة

والوســائط المتعــددة وأســالیب التقــویم الــذاتي اســتخدام أســالیب التعلــیم الفــردي  -٢
 .سیؤدي إلى إنتاج تعلیم فعال یستفید منه كل من المتعلم والمعلم والمجتمع

ستســهم تلــك التحــدیات فــي دیمقراطیــة التعلــیم، بحیــث یــتعلم كــل مــتعلم طبقــًا  -٣
 .الستعداداته وقدراته ومیوله، ویتعلم بحریة

، وذلــك -٤ باســتخدام الطــالب ألســالیب الــتعلم عــن  ســیكون التعلــیم فعــاًال وتعاونیــًا
 .طریق المحاكاة واستخدام تكنولوجیا التعلیم

معرفــة الطالــب بالثقافــة العالمیــة لكثیــر مــن البلــدان األخــرى، مــع عــدم إهمــال  -٥
 )١٦ص -١٥هـ ،ص١٤٢٥حسن ،(  .الثقافة المحلیة

قد یكون بإمكان كل طالب أن یحصل على مهارات الوصول إلـى المعلومـات  -٦
 .یة بنفس األسلوب والطریقة مثلما یحصل حالیًا على المواد المطبوعةالرقم

یمكن للطالب في أي زمان وفي أي مكان الوصول إلـى مـؤتمرات المعلومـات  -٧
ـــه وبخاصـــة مهـــارات البحـــث  فـــي العـــالم، وبهـــذا یوســـع مداركـــه وینمـــي مهارات

 .العلمي وبشكل یومي

وتكون لدیه كل فـرص  یكون بإمكان كل طالب االتصال بالمدرسة من منزله، -٨
الوصول إلى المعلومات فـي بلدتـه أو الحـي الـذي یسـكن فیـه، وقـد ال  یحتـاج 

 .إلى القدوم إلى المدرسة فعلیًا للحصول على هذه المعلومات

 .قد یختفي الیوم الدراسي التقلیدي وكذلك السنة الدراسیة التقلیدیة -٩



یتزاید استخدام الطالب من المتوقع أن یصبح التعلیم المدرسي غیر ورقي بل  -١٠
ــــــب  ــــــي وشــــــبكات المعلومــــــات والكت ــــــد اإللكترون ــــــر البری ــــــدیل عب للحاســــــب كب

 .اإللكترونیة واألقراص المدمجة ونحوها

یصبح التعلیم المدرسي بال حدود إذ تقوم التقنیة بتحقیق رغبة المعلم والمـتعلم  -١١
نیــة أو علــى الســواء بــإجراء االتصــاالت المطلوبــة للعلــم والتعلــیم بــال حــدود زما

 . مكانیة

ــــرات التربویــــة نتیجــــة الســــتخدام األجهــــزة ذات الوســــائط  -١٢ تزدهــــر وتتــــراكم الخب
المتعددة، ومحاكاة الحاسـب، والحقیقـة المتخیلـة وغیرهـا مـن األدوات التعلیمیـة 

 .الجدیدة

التــي تســتخدم " الحقائــب التعلیمیــة " توجــد وفــرة فــي المنتجــات التعلیمیــة مثــل  -١٣
 .ال وبتكلفة معقولةوسائط متعددة على نحو فع

تتــوفر مصــادر المعرفــة بطریقــة یســهل الحصــول علیهــا مــن جانــب أي راغــب  -١٤
 .في التعلیم

تمكن أجهزة المعلومـات التالمیـذ مـن دراسـة المقـررات وفقـًا لقـدراتهم وسـرعتهم  -١٥
 ) ٤٠٣ص،  هـ١٤٢٥الحامد وآخرون ، ( . الخاصة

 .النشء إن المعلومات تؤدي إلى توسیع طبیعة حدود المعرفة أمام -١٦

 .زیادة ودعم فعالیات عملیات التعلیم -١٧

 .فتح باب التعلیم الموجه ذاتیًا  -١٨

زیـادة فاعلیــة المــدارس واألنظمــة التعلیمیــة فـي التعامــل مــع متغیــرات العصــر،  -١٩
 .وفي معالجة المشكالت

ــــاك حتمیــــة لتطــــویر تقــــویم األداء المدرســــي -٢٠ فیســــتفید الطالــــب مــــن ذلــــك . هن
 ) ٦٤م ، ص٢٠٠٣جوهر ، ( . التطویر



 .تنمیة مهارات الطالب لتحقیق األهداف التعلیمیة -٢١

تنمیـــة اتجاهـــات الطـــالب نحـــو بعـــض المـــواد المعقـــدة مثـــل مـــادة الریاضـــیات  -٢٢
جراء العدید من المناقشات المثمرة بین المعلم وطالبه ٕ  .وا

ــــواع  -٢٣ ــــاهیم المرئیــــة أو المصــــورة كــــالخرائط وأن عــــرض الموضــــوعات ذات المف
والرســــوم البیانیــــة بألوانهــــا الطبیعیــــة وبالبعــــد الحیوانــــات والنباتــــات والصــــخور 

 .الثالث؛ إذ أن تدریسها بالطرق التقلیدیة قد ال یحقق الهدف من دراستها

 .توفیر بیئة تعلیمیة تفاعلیة بالتحكم والتعرف على نتائج المدخالت في الحال -٢٤

 . التغلب على مشكلة الفروق الفردیة بین الطالب -٢٥

المــواد وذلــك بإتاحــة الكــم الكبیــر مــن رفــع مســتوى تحصــیل الطــالب لــبعض  -٢٦
 .التدریبات التي یمارسها المتعلم مع الحاسب ووجود تغذیة راجعة

تشجیع الطـالب علـى العمـل لفتـرة طویلـة ودون ملـل؛ وذلـك ألن البـرامج التـي  -٢٧
تعتمد على العمل الجماعي تُعد أكثر فعالیة وتوافقًا بالنسبة للطالب مع نظـام 

هــــ، ١٤٢٣الموســـى ،.(المصـــاحبة لعملیـــة التـــدریس الفصـــل المدرســـي واألنشـــطة

 )٤٩ص -٤٨ص

قدرة بعض الوسائل و األجهزة على تزوید المتعلم  بتغذیة راجعة محددة بعـد   -٢٨
 .كل إجابة وذلك اعتمادًا على مبدأ التعزیز الفوري

تسهم بعض التقنیات فـي التغلـب علـى كثیـر مـن مشـكالت التعلـیم مـن معاهـد  -٢٩
ة وبخاصــــة فیمـــا یتعلــــق بـــالنقص فــــي أعـــداد هیئــــة وجامعـــات األعــــداد الكبیـــر 

التــدریس، كمـــا تســهم فـــي التغلـــب علــى مشـــكلة ســـوء توزیــع بعـــض الخـــدمات 
التعلیمیة، كالنقص في بعض اإلمكانات البشریة أو المادیة، وبذلك فهي تتـیح 

د والتعلیم المفتوح ْ ع ُ  .نجاحًا لصیغ تعلیمیة جدیدة كالتعلیم عن ب



فعـــــال فــــي تنمیـــــة القــــدرات اإلدراكیـــــة العامـــــة الحاســـــب اآللــــي بشـــــكل  یســــهم -٣٠
ـــــات  ـــــع البیان ـــــر، وتقنیـــــات االتصـــــال لجمی والمرتبطـــــة بحـــــل التمـــــارین، والتفكی

 .وتحلیلها وتولیفها فیرتقي باألسالیب التعلیمیة التقلیدیة

الحاسب اآللي إمكانیـة التفاعـل الحـواري التـوجیهي مـع المـتعلم، فیضـمن  یتیح -٣١
 .ن المتعلم فیها إیجابیًا وفعاالً بذلك توفیر بیئة تعلیمیة یكو 

یمكن تنویع برامج الحاسب اآللي وتطویرها وتجدیدها باستمرار، وذلك للتقلیـل  -٣٢
هــ ، ١٤٢٢زین الدین،( ". التعلیم البرنامجي " من تقلیدها، ولكي تتمیز عن نوع 

 )٨٤ص

فكـــل تلـــك التحـــدیات بمــــا تحملـــه مـــن تقنیـــات وأجهــــزة متطـــورة ، ووســـائل حدیثــــة ، 
ط مختلفــة لهــا أقــوى األثــر فــي إدخــال عناصــر الجــذب والتشــویق واإلثــارة فــي ووســائ

نفــــس الطالــــب ، وبالتــــالي ســــیكون للتعلــــیم أثــــر أكبــــر فــــي حیاتــــه ، وســــیتمكن مــــن 
االســتفادة مــن وقتــه بشــكل أكبــر ، وتطویــع التقنیــة لخدمتــه بشــكل أفضــل ، وحریــة 

  .التواصل مع اآلخرین واالستفادة من خبراتهم وآرائهم 
  .اآلثار السلبیة للتحدیات المعاصرة على التربیة والتعلیم: ثانیاً 

اجتاحت التحدیات المعاصرة الـدول والحكومـات والمجتمعـات، وأصـبحت واقعـًا   
ر مــن تجاهلهــا،  یعیشـه المجتمــع الــدولي؛ الـذي انقســم بشــأنها بـین رافــض ومؤیــد ومحـّذ

ي الجــــذور العمیقــــة بــــل إنهــــا أصــــبحت ظــــاهرة مســــتمرة تتحــــرك باســــتمرار، ومــــؤثرة فــــ
الماضــیة، وظــروف الحاضــر وتطلعــات المســتقبل، وهــي فــي الوقــت نفســه لیســت شــرًا 

، فلها سلبیاتها ولها إیجابیاتها   .محضًا أو خیرًا مطلقًا
وعنــد الوقـــوف بتعمـــق عنـــد الســـلبیات نجـــدها تتنـــوع وتتفـــاوت مـــن حیـــث درجـــة   

ي التــأثیر، وأحیانــًا تتــولى كــل التــأثیر، فأحیانــًا یحــدث بینهــا نــوع مــن التكامــل والتــآزر فــ



ولمعرفــة هــذه اآلثــار بنــوع مــن التصــنیف والتمییــز، . جهــة مســؤولیتها فــي مجــال معــیَّن
  :فقد قام الباحث بتقسیمها إلى ثالثة مجاالت لها ارتباط بالتربیة والتعلیم وهي كاآلتي

ة باعتبـاره مصـدرًا أساسـیًا مـن مصـادر التربیــ(آثـار سـلبیة علـى الـدین اإلسـالمي  -١
  ).والتعلیم 

باعتبــاره وســیطًا مهمــًا مــن وســائط التربیــة (آثــار ســلبیة علــى المجتمــع اإلســالمي  -٢
 ).والتعلیم

باعتبــاره العنصــر المســـتهدف مــن عملیـــة (آثــار ســلبیة علـــى الطالــب المســـلم  - ٣   
  ).التربیة والتعلیم 

 :ي وألهمیة التفصیل والبیان في هذا الجانب ، فسیتم عرضها على النحو التال 

مـن مصـادر التربیـة  باعتباره مصـدرًا أساسـیاً (الدین اإلسالمي  آثار سلبیة على) ١
فرابطــة الــدین أعظــم الــروابط التــي تجمــع المســلمین ، وتجعلهــم قــوة واحــدة ، ):والتعلــیم

ولــذلك عمــل أعــداؤه علــى إضــعافه ، والتقلیــل مــن أثــره بــین المســلمین ، وذلــك بشــتى 
 :آلثار لهذه التحدیات ومنها الوسائل والسبل ، وبرزت بعض ا

إهمـــال األساســـیات الدینیـــة والســـیما فـــي مجـــال العقائـــد تحـــت وطـــأة الـــنمط  -١
  .الثقافي الغربي الذي ال یقیم وزنًا لهذه القضایا

ـــة الفـــرد بأمتـــه ومســـخ  -٢ ضـــعاف عالق ٕ ـــدین والمعتقـــد وا تـــذویب االنتمـــاء إلـــى ال
 .شخصیته المستقلة، لیذوب في منظومة العولمة الثقافیة

 .نحراف األخالقي والسیما في قضایا الشهوات الجنسیةاال -٣

-٤٤هــــ ، ص١٤٢٦الشـــدي ، ( . التـــرویج لمفـــاهیم مخالفـــة للعقیـــدة اإلســـالمیة  - ٤

 ) .٤٦ص



تســعى العولمــة الثقافیــة بهویتهــا الغربیــة نحــو تعمیــق التعلــق بمظــاهر الحیــاة   -٥
ــتم إغفــال اآل خــرة المادیــة، واالنكبــاب علــى شــهواتها الحســیة، وفــي المقابــل ی

 .وازدراء الغیبیات، ووصمها وأصحابها بالخرافة أو السذاجة 

والنبوة واألنبیـاء والتالعـب ... كسر حواجز الدین بدءًا بامتهان الذات اإللهیة - ٦
بهــــذه المقدســــات، وتحطــــیم هیبتهــــا وقدســــیتها لــــدى الناشــــئة، ممــــا یجعلهــــم 

( . اثهمینشــأوون وهــم قــد فصــلوا عــن دیــنهم، وتباعــدت الفجــوة بیــنهم وبــین تــر 

 ) .٨٤هـ ، ص١٤٢٤الحارثي ، صالح ، 

ون فـــي الفاتیكـــان لعمـــل )التنصـــیر(الوقـــوع فـــي شـــراك  -٧ ، فقـــد اجتمـــع المنصـــرِّ
 .ونشر التبشیر والدیانة النصرانیة عن طریق القنوات الفضائیة

ومـن اعترافـات منظمـة الیونسـكو أن البـث المباشـر فـي الـبالد : زعزعة الـدین -٨
 .الدین العربیة لهدم األخالق وهدم

فنجد أغلب القنوات ال تلتفت نهائیـًا لإلعـالن عـن : ضعف االهتمام بالصالة -٩
 .وقت الصالة، مما یقلِّل من أهمیتها لدى الصغار والكبار

ذوبان الهویة اإلسالمیة في الشخصیة الغربیة؛ وقد أدرك ذلك الغرب أنفسهم  -١٠
سـا والیونـان قبل المسلمین، بـل وحـذروا منـه فهـؤالء المسـؤولون فـي كنـدا وفرن

فــون شــعوبهم مــن فقــدان الهویــة الوطنیــة والــذوبان فــي الشخصــیة  وغیرهــا یخوِّ
 .األمریكیة عبر تدفق األفالم للنموذج األمریكي المسیطر

تشــویه صــورة القــرآن الكـــریم والرســول الكــریم محمـــد صــلى اهللا علیــه وســـلم،  -١١
ض وذلك بعرض بعض األفالم التـي تقلـل مـن شـأنه واحتقـاره، أو عـرض بعـ

 .األفالم التي تصور حال وواقع المسلمین وربطه بالقرآن الكریم



الشــــعور بــــأن الثبــــات علــــى االلتـــــزام واالســــتقامة علــــى دیــــن اإلســــالم أمـــــر  -١٢
مستحیل، وذلك بعدم عرض القدوات الصالحة في أغلب القنـوات الفضـائیة، 

 ...وتصویر أهل الطاعة واالستقامة على شرع اهللا تعالى باإلرهاب والرجعیة

التــــأثر بالوثنیــــات، وذلــــك مــــن خــــالل عــــرض بعــــض األفــــالم التــــي تعــــرض  -١٣
االلتجاء لطلب المساعدة من األوثان، واآللهة، وترك االلتجاء إلى اهللا تعالى 

 .عند الشدائد

وهـي مـا : بعض أفالم الصور المتحركة تهدم العقائد وتنشـر األفكـار الفاسـدة -١٤
طـــر الســـلیمة وتـــدمیر ، حیـــث تســـهم فـــي تشـــویه الف)الكـــارتون(تســـمى بـــأفالم 

ضـــعاف اللغـــة والتـــأثر بأفكـــار خارجـــة عـــن اإلســـالم ٕ كالعلمانیـــة . األخـــالق وا
 .والنصیریة والقومیة واإللحادیة وطوائف أخرى باسم اإلسالم

إضعاف عقیـدة الـوالء والبـراء، وذلـك مـن خـالل بعـض القنـوات التـي تعـرض  -١٥
علــى  حــق، الطقــوس والعبــادات واألدیــان فــي غیــر اإلســالم، وتصــویر أنهــم 

والتشـبه بالكفـار ، وأن اإلنسان یجب أن یختار ما یناسبه مـن دیـن أو عقیـدة 
 .وبعاداتهم وتقالیدهم

، والباطل حقاً   -١٦ وذلك مثل تصـویر األعمـال المحرمـة التـي . قلب الحق باطًال
یقـــوم بهـــا الممثلـــون والممـــثالت وبـــأن الهـــدف منهـــا التمثیـــل ولـــیس اإلصـــرار 

النضــال واســترداد الحقــوق باإلرهــاب، والمخــدرات واالعتقــاد ، وكــذلك تســمیة 
 .)٥٣ص-٢٥هـ ، ص١٤٢٣الشایع ، (  ..والمسكرات بالمشروبات الروحیة

ــــرجم -١٧ ــــى المســــلمین عنــــد إقامــــة بعــــض الحــــدود مثــــل القتــــل وال .. التشــــنیع عل
ونحوهـا، وذلــك بنقـل تلــك األحـداث بعــد التعلیـق علیهــا واعتبـار دیــن اإلســالم 

رواح وتخلـف ورجعیـة، ویـا لیـتهم یـدركون أسـرار دین كبت للحریات وقتل لـأل
 !التشریع اإللهي  من إقامة تلك الحدود 



ـــة عصـــر التقـــدم  -١٨ ـــدین اإلســـالمي عـــاجز عـــن مســـایرة ومواكب ـــأن ال ـــرویج ب الت
والتطور، وأن الحضارة تسیر في مسار مختلف عن مسار الدین اإلسالمي؛ 

 .یةالذي اعتبره أعداؤه وبعض أبنائه رمزًا للتخلف والرجع

التضییق الشدید على الصـروح الدینیـة مـن مراكـز أو معاهـد وحلقـات تحفـیظ  -١٩
ــــة علــــى  ــــي وســــائل معین ــــي منظــــور الفكــــر الغرب ــــرآن الكــــریم باعتبارهــــا ف الق
اإلرهــاب، وقامــت كثیــر مــن القنــوات الفضــائیة واإلنترنــت والوســائط المختلفــة 

تشــویه بإشــاعة هــذا الفكــر فــي كثیــر مــن المجتمعــات والــدول األخــرى بهــدف 
 .رموز اإلسالم ومراكزه الدینیة

تجنیــد كــل الوســائل والتقنیــة الحدیثــة، إلعــالء شــأن األمــم الكــافرة، والتحــدث  -٢٠
عـــن إنجازاتهـــا ومشـــاریعها الكبـــرى وأنهـــا نمـــاذج یجـــب أن تحتـــذى وال ســـبیل 
تبــاع  ٕ إلدراك مــا وصــلت إلیــه مــن تقــدم وحضــارة مادیــة إال بســلوك طریقهــا وا

 .تقلیل من شأن اإلسالم الحنیفمنهجها، وذلك یستدعي ال

  من وسائط التربیة  اً مهم اً باعتباره وسیط(آثار سلبیة على المجتمع اإلسالمي ) ٢  
ظهـار  ):والتعلیم ٕ إن المجتمع اإلسالمي هو المجال األرحب لتطبیق أحكام اإلسالم، وا

ربیـة شعائر الدین الحنیف، وهو انعكاس لما تقـوم بـه المؤسسـات التربویـة مـن جهـود لت
 :وتتجلى هذه اآلثار في مجموعة من اإلفرازات والتأثیرات منها ما یلي. وتعلیم أفرادها

 .إدعاء أفضلیة الثقافة الغربیة على الثقافة اإلسالمیة -١

 .اإلكراه الثقافي واإلرهاب الفكري الواقع على شعوب العالم -٢

فســـاد األ -٣ ٕ نمــــاط تغییـــب القـــیم األســــریة واالجتماعیـــة التــــي رسَّـــخها اإلســــالم وا
 .السلوكیة السائدة لدى الشعوب 

ســیادة لغــة العولمــة الثقافیــة وهــي اللغــة اإلنجلیزیــة علــى جمیــع اللغــات ومنهــا  -٤
 )٤٣ص-٣٧هـ ، ص١٤٢٦الشدي ، (  .اللغة العربیة



انتشـار التحلـل الخلقــي، وبالـذات فــي میـدان المـرأة والمنــاداة بالحریـة المطلقــة  -٥
یصـة وغیـر المفیـدة لهـم والتــرویج وصـرف الهمـم نحـو ممارسـة الهوایـات الرخ

 .) ٨٥هـ ، ص١٤٢٤الحارثي، صالح ،( .للتعلیقات الغریبة عن دین اإلسالم 

باسـتخدام المعلومـات  –كشـعب وكأمـة  –إن هناك تخوفًا كبیرًا من أن نتـأثر  -٦
والمعارف القادمة إلینا عبر وسائل االتصال اإللكترونیة، وننسى أن النهضة 
الحقیقیــــــة ألمتنــــــا لــــــن تتحقــــــق إال إذا أصــــــبحنا منتجــــــین ولســــــنا مســــــتهلكین 

 .للمعلومات وللمعارف ذات القیمة العالیة

 ســتؤدي التكنولوجیــا إلــى إحــالل اآللــة مكــان اإلنســان فــي كثیــر مــن األعمــال -٧
 .مما یضاعف من مشكالت البطالة وآثارها السیئة

إن التكنولوجیــا ســتؤدي إلــى نمــو تمركــز المعلومــات المهمــة فــي أعــداد قلیلــة  -٨
 . من األفراد الذین یمكنهم فقط االستفادة منها

قــد تــؤدي ضــغوط العولمــة إلــى صــراع بــین المحافظــة علــى الجــذور المحلیــة  -٩
ل نحو العالمیة في الوقت ذاته  .والتحوَّ

 .استباحة الخاص الوطني وتحویله إلى كیان رخو ضعیف غیر متماسك -١٠

تعمل العولمة على إفساد النظم الداخلیة والمحلیة من أجل إیجاد قوى رفض  -١١
 .لها ومعارضة داخل هذه النظم، ومن ثم تفكیك هذه النظم من الداخل

ـــاطق حضـــاریة مغلقـــة، وأخـــذ هـــذا  -١٢ ـــى انقســـام العـــالم إلـــى من أدت العولمـــة إل
نقســـام الشـــكل الثقـــافي والحضـــاري، وأصـــبح أكثـــر وضـــوحًا مـــن أي وقـــت اال

 .مضى

االســــتدراج عــــن طریــــق اإلنترنــــت، : مــــن أبــــرز مخــــاطر التقنیــــات الحدیثــــة -١٣
التعـــرض لمـــواد ممنوعـــة،اإلعالنات المضــــللة، الـــدخول إلـــى مواقـــع خطــــرة، 



ـــامرات، تلقـــي  ـــة، مضـــایقات جســـدیة، مخـــدرات، مق انتهاكـــات الملكیـــة الفكری
 . عجة، نشر أسرار شخصیة ومهنیة رسائل مز 

دخــول الكثیــر مــن العــادات الغربیــة إلــى بیــوت المســلمین، واإلعجــاب بــالنمط  -١٤
 .الغربي للحیاة

همـال حقـوق  -١٥ ٕ ضعف القیام بحقوق الوالدین، وقطع األرحام، وتفكك األسـر، وا
 .الجیران

ـــــرویج للمحرمـــــات،  -١٦ ـــــة، ومـــــا فیهـــــا مـــــن ت ـــــات التجاری ـــــر الســـــلبي لإلعالن األث
 .ات الكحولیة والخمور والسجائر وذلك بأسالیب مؤثرةوالمشروب

 :غربة اللغة العربیة، والمالحظ للقنوات الفضائیة یجدها قسمین تقریباً  -١٧

  .وهو ال یتطرق إلى  اللغة العربیة أبداً : قسم أجنبي) أ(
ال یحــافظ علــى اللغــة العربیــة إال بنســبة ضــئیلة، وتنحصــر : قســم عربــي) ب(

 .ما باقي البرامج فیغلب علیها اللهجات العامیةأغلبها في األخبار، وأ

توظیف األخبار على حسب اتجاه الدول ومعتقـداتها، مثـل وصـف كثیـر مـن  -١٨
القنـــوات الغربیـــة للمناضـــلین الفلســـطینیین باإلرهـــابیین، والیهـــود بأنـــه الشـــعب 

 .المسالم الذي یبحث عن السالم والعدل

تقـــوم بعـــرض وتعلـــیم أصـــبحت بعـــض القنـــوات الفضـــائیة مـــدارس لإلجـــرام، و  -١٩
ــــًا كثیــــرة تصــــف المجــــرمین بــــالنجوم  ــــة وقــــوع الجریمــــة، وأحیان ــــذ كیفی التالمی

 .واألبطال

تســـلیط األفـــراد علـــى الخیانـــة لـــوالة األمـــر، مـــن خـــالل المعلومـــات المضـــللة  -٢٠
 .والمشوهة

االستغناء عن فتاوى العلماء الصحیحة، وذلك من كثـرة مـا یصـل مـن فتـاوى  -٢١
 )٧٩هـ ص١٤٢٣، الشایع( .ال یعلم مصدرها 



نشاء المدارس  -٢٢ ٕ إنشاء المراكز الثقافیة األدبیة بالعواصم العربیة واإلسالمیة، وا
 .وما ینتج عن ذلك من تأثیر في أخالق الدارسین بها، األجنبیة بها

 )٢٥هـ ، ص١٤١٧حریري ،(                 

 .نشر ثقافة الجنس والعالقات الجنسیة المحرَّمة -٢٣

 .لترفیه وعدم التزامها بالضوابط األخالقیةتشجیع ثقافة اللهو والتسلیة وا -٢٤

 .نشر ثقافة العنف والتطرف والترویج للجریمة -٢٥

ــدأ إنتــاج األقــراص المدمجــة واألشــرطة واألفــالم ونزولهــا لألســواق العالمیــة  -٢٦ ب
 .بدون مراعاة للخصوصیة الثقافیة للمجتمعات األخرى

ـــة االســـتهالك  -٢٧ ـــة بتنمیـــة ثقاف ـــوات الفضـــائیة العربی ـــوم القن لمنتجـــات الغیـــر، تق
 .)٢٢ص -١٠هـ ، ص١٤٢٥العمرو ،.( وتقلیدهم في المأكل والمشرب والملبس

انبهــار المجتمــع بالثقافــة الوافــدة، والتعلــیم األجنبــي، واعتبــاره ســبیًال للتطــور -٢٨
الحضــاري، والتقــدم المــادي، والبــد مــن التنصــل مــن الحضــارة والثقافــة اإلســالمیة 

الثقافة والعادات والتقالید، واالنـدماج مـع العـالم  للولوج في عالم جدید متحرر من
  .وخوض غمار الحیاة بثوب جدید بعیدًا عن كل ارتباط بالدین اإلسالمي

إضعاف دور المجتمع في تنمیة مفهوم الرقابة علـى الـنشء، والحـدب علـى -٢٩
مصــالحهم، والحــرص علــى منــافعهم، وذلــك مــن خــالل دخــول القنــوات الفضــائیة 

نــت فــي كــل أســرة ومنــزل، وتــرك أفــراد المجتمــع یقضــون الســاعات ومواقــع االنتر 
الطویلة للتأثر بها ومشاهدة بعض البرامج والمواد اإلعالمیة التي تسهم فـي هـدم 
كیــــان المجتمــــع المســــلم، وذلــــك تحــــت شــــعار الحریــــة الشخصــــیة، أو الثقــــة فــــي 

أبنــاء  وهــذا بــدوره یشــكل خطــرًا علــى التربیــة األخالقیــة لكافــة.. تصــرفات الكبــار
 .المجتمع



عــدم إتاحــة الفرصــة للمجتمـــع فــي االختیــار وذلـــك بعــرض بــدائل متعـــددة أو -٣٠
فرص اختیاریة، بل تعمل هذه التحدیات في كثیر من األحیان على مبـدأ االختیـار 
األوحد، وما على المجتمع المسلم إال  الرضوخ واالستسالم واختیار ما یتم عرضه 

  .راحاته أو مطالبهدون أدنى مشاركة لرأیه أو اقت
باعتبـاره العنصـر المسـتهدف مـن عملیـة (آثار سلبیة علـى الطالـب المسـلم  ) ٣   

 ) :التربیة والتعلیم

فالطالــــب هــــو محــــور أي عملیــــة تربویــــة وتعلیمیــــة، وكــــل اآلمــــال معقــــودة علیــــه فــــي 
المسـتقبل بـإذن اهللا تعـالى، ولــذلك لـم یسـلم مـن تــأثیر تلـك التحـدیات والتقنیـات، بــل إن 

  :آثارها كانت علیه أكبر وأعظم، ومن تلك اآلثار ما یلي
إن هنــاك تخوفــًا مــن تضــاؤل فــرص التفاعــل المباشــر، وجهــًا لوجــه بــین  -٢٨

 .المعلم والتلمیذ 

تعـــــرض الـــــنشء إلدمـــــان التعامـــــل مـــــع أجهـــــزة االتصـــــال والمعلومـــــات  -٢٩
 .اإللكترونیة

یـــة قـــد إنــه إذا كـــان الـــتعلم الـــذاتي باســـتخدام تقنیـــات االتصـــال اإللكترون -٣٠
نجح في مجال التنمیة المعرفیة المعلوماتیة، فمن الذي یمكن االعتماد علیـه 
فــي تعلــیم القــیم اإلنســانیة الحیاتیــة، فــي الوقــت الــذي نشــكك فیــه فــي إمكانیــة 
تــدریس القــیم بشــكل مباشــر فــي المــدارس ، بســبب إحساســنا باســتحالة تعلــیم 

 .ر بهذه القیمالقیم، بمعزل عن المواقف الحیاتیة الحیة التي تزخ

هناك تالعب في صـحة وسـالمة مـا یرسـل فـي اإلنترنـت مـن معلومـات  -٣١
وحقــائق؛ فــي الوقــت الــذي یفهــم فیــه أبناؤنــا أن كــل مــا یــأتي بــه الكمبیـــوتر 

  ) ٦٥م ،ص٢٠٠٣جوهر ، ( . واإلنترنت صحیح



یتوقــع إمكانیــة زیـــادة ســیطرة المنظمـــات أو المجتمــع مـــن خــالل أجهـــزة  -٣٢
اد، وغــزو حیــاتهم الخاصــة، كمــا ســتظهر مشــكلة الحاســب اآللــي علــى األفــر 

ــــك  ــــي المتناهیــــة التــــي تمنعــــه مــــن الوقــــوع فــــي الخطــــأ تل دقــــة الحاســــب اآلل
المشــــكالت الســـــیكولوجیة التـــــي یمكـــــن أن تولـــــد إحباطـــــات لـــــدى اإلنســـــان، 
وبخاصــــة عنــــدما یقـــــارن إمكاناتــــه وقدراتـــــه بقــــدرات الحاســـــب اآللــــي وهـــــذه 

ب اآللــي لكــي یحلهــا، بــل ســوف المشــكالت، وغیرهــا ســوف ال تتــرك للحاســ
 )١٩٢م ، ص٢٠٠٤زاهر ، (    .یتولى التفكیر في حلها البشر أنفسهم

تــدعو العولمــة إلــى تــذویب الفــوارق، وخاصــة الفــارق الجنســي والقــومي  -٣٣
وذلك مـن خـالل تعظـیم عملیـة االخـتالط، واالمتـزاج بـین الجنسـین مـن أجـل 

 )١٥٢هـ ، ص١٤٢٦هاللي ، ( . التوافق والتكیف مع بعضهم البعض

 . تزاید المخاطر الناتجة عن االتصال بمصادر مشبوهة للمعلومات -٣٤

 )١٩هـ، ص١٤٢٤عبیدات ، (                                      

 .األنانیة وحب الذات، وضعف الروح الجماعیة، وعدم نصرة المظلوم  -٣٥

هبــوط المســتوى اللغــوي الــذي یجعــل الناشــئة یــرددون مــا یســمعون مــن  -٣٦
هـــ ١٤١٣فیــومي ، .( وألفــاظ ال تعبــر عــن اللغــة الســائدة فــي المجتمــعكلمــات 

 ) ٥٥،ص

حصول االنحراف الجنسي والسلوكي، وذلك لدى األطفال والشباب والفتیات  -١٠
مــة بــین الرجــل والمــرأة علــى أنهــا األمــر الــذي  بســبب كثــرة عــرض المشــاهد المحرَّ

 .یجب أن یسلكه اإلنسان، وأنه حتمي الحدوث

وجعلْنا ٱلنهار *  وجعلْنا ٱلَّيلَ لباساً :قال اهللا تعالى: ل بالنظام الزمني لإلنساناإلخال -١١

، وذلـك بكـون بعـض القنـوات تعـرض البـرامج الشـیقة )١١-١٠سـورة النبـأ، ( ◌ً معاشا

ّ كثیــر مــن  واألفــالم الجاذبــة للمشــاهدین فــي أوقــات متــأخرة مــن اللیــل ممــا یضــطر



: ، ومــن آثــار الســهر.وتــأخیر النــوم لســاعات متــأخرة مــن اللیــل المشــاهدین للســهر
إضــــعاف جهــــاز المناعــــة، الســــمنة، اإلصــــابة بــــاألمراض وكــــل ذلــــك یــــؤثر علــــى 

    .للطالب المستوى الدراسي
 :یســــــبب أضــــــرارًا منهــــــا... الجلـــــوس الطویــــــل أمــــــام القنــــــوات الفضـــــائیة  -١٢

ت واألربطـة وزیـادة التشوهات القوامیة؛ وذلـك بسـبب االخـتالل الـوظیفي للعضـال
والقضـــاء علـــى . الضـــغوط علیهـــا وقـــد یســـبب ذلـــك آالم العیـــون وصـــداع الـــرأس

وذلــك بكثــرة مــا یعــرض فــي القنــوات مــن رقــص ومجــون وغــرام وفحــش، . الحیــاء
زعاج الطالب لمعلمه ٕ وتؤدي كثـرة مشـاهدة .ویرى الولد عدم احترام الولد ألبیه، وا

  .بإلى تفجیر الغرائز لدى الطال.. األفالم

ـــد الفتنـــة، كـــدعایات شـــرب  -١٣ تعویـــد الطـــالب علـــى وســـائل محرمـــة هـــي بری
 .الخمور والمسكرات بأنواعها

تربیة الطالب على التفكیر فـي أمـور محرمـة أو خاطئـة، وال شـك أن كثـرة  -١٤
 .التفكیر في أمور خاطئة تتحول إلى أفعال

ـــث األ -١٥ فـــالم ســـیزداد مســـتقبًال تمنـــي الطـــالب للســـفر للخـــارج مـــن خـــالل ب
 .الدعائیة التي ترغِّب في السفر وتوضح أن فیه السعادة والمتنفس لرغباتهم

میل الطالب والطالبات إلى المعاكسات والغزل واستعمال غرف المحادثـة  -١٦
 .وهذا یفضي إلى الفواحش

مـــن ســـلبیات اإلنترنـــت تمكـــن الطالـــب مـــن الـــدخول علیهـــا بحجـــة الفائـــدة،  -١٧
 .قوم بهویصعب كشفه أو معرفة ما ی

على البرید اإللكتروني للشـخص، ومـن ) الهكرز(دخول بعض العصابات  -١٨
  . ثم الدخول في أسرار الشخص وخصوصیاته التي ال یرید أحدًا أن یطلع علیها

 .)٧٩هـ ، ص١٤٢٣الشایع ،(                    



إرســــاء منــــاهج تعلیمیــــة تهــــدف إلــــى تغریــــب اإلســــالم فــــي بــــالده وداخــــل  -١٩
ذلك بحذف كثیر من المقررات اإلسالمیة، األمر كذلك بالنسـبة مدارسه، وقد تم 

لألحادیــث النبویــة والتــراث اإلســالمي، ومنــع ارتــداء الحجــاب للفتیــات فــي بعــض 
 .البلدان اإلسالمیة

العمل على تدریس الفلسفات البائدة والنظریات المحرفة، ممـا اسـتتبع معـه  -٢٠
، عمـد إلـى تشـویه التـا ثـارة الشـبهات حـول اإلسـالم، كمـا نفوذًا ثقافیًا واسـعًا ٕ ریخ وا

عمد على القضاء على اللغة العربیة، ثم محاربة الفضیلة ونشر الرذیلة، إضافة 
عن طریـق . إلى تحریف النصوص الشرعیة في أغلب البالد العربیة واإلسالمیة

تقدیم شروح مقتضبة ومبتورة، ثم جعل الدین مـادة هامشـیة لـیس لهـا اعتبـار فـي 
 )٢٥ص-٢٤هـ ص١٤١٧حریري ، ( .راسي أو التقویمالجدول الد

أعطت العولمة من خالل ما یسمى بالنظام العالمي الجدید الحـق للغیـر  -٢١
  تللتـــدخل فـــي شـــؤون الـــدول األخـــرى كـــالتعلیم، وفرضـــت عـــددًا مـــن اإلمـــالءا

 .والقیود على برامج التعلیم والشك أن أثر ذلك كله یعود على الطالب

تحــدیًا كبیــرًا للمنــاهج التربویــة، وهــذا یــنعكس بــدوره علــى العولمــة تشــكل  -٢٢
وأیضــًا یمكــن إدراك الفــرق بجــالء مــن خــالل مقارنــة . الطالــب فــي مدرســته

 .بسیطة بین طرق تدریس اللغة اإلنجلیزیة وطرق تدریس اللغة العربیة

ـــة  -٢٣ ـــد یشـــعره بدونی ـــدان المتقدمـــة ق ـــة للبل ـــب بالحضـــارة المادی انبهـــار الطال
ســــالم وأنهـــــا لیســــت مســـــایرة لمتطلبــــات عصـــــر التقنیــــة والعولمـــــة حضــــارة اإل

 .والتجدید

، وبدرجـة كبیـرة " جوادًا " تدخل العولمة میدان التعلیم ممتطیة  -٢٤ أیدیولوجیًا
نتــاج المعرفــة محصــلة ألیدیولوجیــة حریــة الســوق  ٕ فــإن تأثیراتهــا علــى التعلــیم وا



( .  حسـین التعلـیموالحفز المـالي، ولیسـت محصـلة مفـاهیم واضـحة تسـتهدف ت
 )٨٥ص -٨٤م ، ص٢٠٠٣كارنوي ، 

االنفـالت مـن : نشر مبدأ الحریـة مـن منظـور غربـي یطغـى علیـه معنـى -٢٥
تباع الشهوات وترسیخ ذلك باعتباره حقـًا مشـاعًا  ٕ الدین والقیم والعادات وا
ـــي المجتمعـــات الغربیـــة، والبـــد مـــن ممارســـته بهـــذا التصـــور الخـــاطئ  ف

والشــك أن الحریــة بهــذا .ات اإلســالمیةوالمنظــور المختلــف فــي المجتمعــ
الشـكل هــي نـوع مــن أنــواع المصـادمة مــع مصـالح المجتمــع اإلســالمي، 

  .والذي یسعى إلسعاد أفراده دون اإلضرار بمصالح وحقوق اآلخرین
تشجیع هجرة العقول المسلمة، وذلك بعد اكتسابها للعلوم والمعارف فـي  -٢٦

مـرة أخـرى، وتـوفیر اإلمكانـات  بالد الغرب أحیانًا بإغرائهـا بـالعودة إلیهـا
الالزمة لنجاح تجاربها وتطبیق أفكارها مما یعود بالنفع أوًال وأخیرًا علـى 
الـدول األجنبیـة، بعــد إغـرائهم بـاألموال والمكانــة االجتماعیـة الالئقـة بهــم 

وهــذا بــدوره یــؤثر فــي نفــوس .كعلمــاء ومختصــین فــي المجــاالت المهمــة
بهم فـي السـلوك فـي طــ ریقهم عنـدما یكونـون فـي مثـل ســن الطـالب ویـرغّ

  .أولئك أصحاب العقول المهاجرة
قــدم  -٢٧ ُ تصــویر أن الحیــاة فرصــة للكســب المــادي البحــت، وأن كــل شــيء ی

ــــدِّم  ــــدول الكبــــرى فــــال یمكــــن أن تق بمقابــــل أو بمنفعــــة، وهــــذه سیاســــة ال
مساعدة أو نفعًا في أي مجال من المجاالت إال ولها أهداف ولو كانـت 

ـــة بعیـــدة المـــدى ممـــا  یســـبب عزوفـــًا لـــدى الشـــباب عـــن األعمـــال الخیری
والبذل بنوعیه المادي والمعنوي، وعدم استشعار البعـد األخـروي وكسـب 

 .الثواب من اهللا تعالى

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

واإلســـــالمیة تحـــــدیات واضـــــحة ومتنوعـــــة علـــــى كافـــــة تواجـــــه التربیـــــة العربیـــــة   
وال شـك أن . األصعدة، ولكن من أخطرها ما تواجهـه فـي الجانـب الثقـافي واالجتمـاعي

لذا كان دور التربیة أكثر أهمیـة فـي . لهذا الجانب مكانته البارزة بین الجوانب األخرى
ألهمیـــة الجوانـــب إبـــراز دورهـــا والقیـــام بـــه كنـــوع مـــن الحمایـــة لهـــذا الجانـــب مـــع إدراك 

األخــرى؛ ولكــن الرتبــاط كافــة الجوانــب بهــذا المیــدان بــرزت المســؤولیة وظهــر خطـــر 
  .التفریط فیه بشكل واضح

ومــن خــالل المباحــث الســابقة یظهــر لنــا أهمیــة التصــدي لهــذه التحــدیات ومــا   
تحمله من تبعـات خطیـرة تالمـس آثارهـا الـدین والمجتمـع والطـالب فـي صـروح التربیـة 

  .وهي بال شك أكثر شمولیة من الجوانب المذكورة والتعلیم



ـــا أن نقـــف مواقـــف الشـــكوى والتـــذمر والشـــجب وغیرهـــا مـــن المواقـــف    ولـــیس لن
الســـلبیة بـــل ینبغـــي أن نـــدرك أن الخطـــر محـــدق وســـیزداد إذا أهملنـــا أو تجاهلنـــا هـــذه 

  :التحدیات وما تنطوي علیه من آثار ویكون التصدي على عدة مستویات من أبرزها
  :مستوى التربیة والتعلیم :أوالً 

یرى كثیر من الباحثین والمهتمـین أن تطـویر التعلـیم أحـد أبـرز الحلـول المهمـة   
في مجال مواجهة التحدیات المعاصرة، لذا یجب أن تهـتم بـذلك بـرامج التربیـة والتعلـیم 
عطائهــا قــدرًا مــن األهمیـــة، والــدعم المــادي والمعنــوي للوقـــوف بشــكل منهجــي علـــى   ٕ وا

وهـذا ال یعنـي إغفـال دور . ه التحـدیات التـي تهـدد كیانـات المجتمـع بـل واألمـةصد هذ
فكلهـــا لهـــا أدوار مرحلیـــة، وأدوار رئیســـیة ال . وأهمیـــة القطاعـــات والمؤسســـات األخـــرى

یمكـــن االســـتغناء عنهـــا، وال شـــك أن التربیـــة هـــي المجـــال األخصـــب لـــزرع الحصـــانة 
التربیــة ســتزداد صــعوبة وتنوعــًا عمــا  والوقایــة مــن هــذه التحــدیات وعلیــه فــإن مســؤولیة

  :ومن أبرز ما یوضح دور التربیة والتعلیم ما یلي، سبق أو عما هو موجود اآلن
إن هدف التربیة الجدیدة لم یعد تحصـیل المعرفـة فقـط، فلـم تعـد المعرفـة هـدفًا  -١

فــي حــد ذاتــه، بــل األهــم مــن تحصــیلها القــدرة علــى الوصــول إلــى مصــادرها 
لحــل المشــاكل بــالمجتمع، والقــدرة علــى طــرح األســئلة فــي األصــلیة وتوظیفهــا 

العالم المتغیر الزاخر باالحتماالت والبدائل قد تفوق أهمیة القدرة على اإلجابة 
تقانها هدف لم ندركه بعد ٕ   .عنها، وهي تحصیل المعرفة وا

البد أن تسعى التربیـة الجدیـدة إلكسـاب الفـرد أقصـى درجـات المرونـة وسـرعة  -٢
 .رة على التكیف االجتماعي والفكريالتفكیر والقد

لــم تعـــد وظیفـــة التعلــیم فـــي التربیـــة الجدیـــدة مقصــورة علـــى تلبیـــة االحتیاجـــات  -٣
ــــــة  ــــــواحي الوجدانی ــــــى الن ــــــل تجاوزتهــــــا إل ــــــة، ب ــــــب الفردی ـــة، والمطال االجتماعیـــ



كســاب اإلنســان القــدرة علــى  تحقیــق ذاتــه، وأن یحیــا حیــاة أكثــر  ٕ واألخالقیـة، وا
ً وعمقاً   .ثراء

تربیـــــة أن تتصـــــدى للـــــروح الســـــلبیة بتنمیـــــة التفكیـــــر اإلیجـــــابي وقبـــــول البـــــد لل -٤
 .المخاطرة وتعمیق مفهوم المشاركة

البــد للتربیــة أن تنمــي النزعــة لــدى إنســان المســتقبل بحیــث یــدرك كیــف تعمــل  -٥
ـــدرة علـــى   ـــة، وذا ق ـــًا بأنمـــاط التفكیـــر المختلف ـــك یجعلـــه واعی ـــره وذل ـــات تفكی آلی

انـب العوامــل المحسوسـة دون أن یفقــد الصــلة التعامـل مــع العوامـل الرمزیــة بج
 ).٥هـ، ص١٤٢٥الضبع، (". التي تربط بینهما 

ویرى أحـد البـاحثین أنـه ینبغـي الوقـوف عنـد قضـایا ثـالث مهمـة یمكـن أن تسـهم 
عدادها لمواجهة التحدیات واألزمات، وهذه القضایا هي ٕ   :في تأهیل األمة وا

  
  :التربیة الوقائیة -١

ع فــي نفــوس الشــباب الطمأنینـــة والثقــة بــالنفس، وصـــحة ویكــون ذلــك بــأن نـــزر   
الفكر وقوة اإلرادة واالعتزاز بقیمنا وحضارتنا وخصوصیتنا وتقـوم المـدارس بـدور مهـم 
فـــي هـــذا الجانـــب ولعـــل البـــرامج واألنشـــطة غیـــر المنهجیـــة توجـــد نوعـــًا مـــن التعاضـــد 

إلشراف علیها األنظمة والتكامل مع المناهج الدراسیة التي قامت بإعدادها واختیارها وا
  .التربویة والتعلیمیة

  :أسلمة المعرفة -٢
فقـــد ظهـــرت الحاجـــة إلـــى توحیـــد المســـار وتوجیـــه العلـــوم توجیهـــًا إســـالمیًا كـــي   

نخرجهــا مــن دائــرة الــنمط الغربــي، ویهــدف هــذا التوجیــه إلــى قبــول التحــدي، واالعتمــاد 
  .على الذات، فهو سبیل التقدم والمنافسة

  :الثقافیةالتربیة  -٣



ـــم واألدب، فهـــي    ـــة لیســـت كمـــا یتمناهـــا أصـــحاب الفكـــر والعل إن الثقافـــة الحالی
عـادة  عـرض بشـكل أفضـل لیســتطیع  ٕ سـطحیة، جامـدة، ضـحلة، تحتـاج إلـى  تجدیــد وا

  :لذا البد من تنمیة الثقافة ویكون ذلك بما یلي. الجمیع االستفادة منها
نـا الثقافیـة بوضـع اسـتراتیجیات وخطـط معالجة الخواء الثقافي، وذلك بتطویر برامج -أ

  .متالحقة للوصول للهدف المنشود
وذلــك بقراءتــه قــراءة نقدیــة فاحصــة، وأخــذ المالئــم منــه مــع . إعــادة قــراءة التــراث -ب

دخالـه فـي  ٕ إعادة عرضه بصورة أفضل واستخدام التقنیة الحدیثة في تبسیطه وتبویبه وا
  )٣٥ص -٣٠هـ، ص١٤٢٥،  حمدان.(أشرطة یسهل عرضها واالستفادة منها 

ولعل من أبرز األعمال التي ینبغي االهتمام بها في سبیل تحقیق تربیة متمیـزة   
تدعو لالستفادة واالنفتاح على الحضارات والثقافات األخرى مع التزامها بخصوصیتها 
اإلســالمیة هــو العمــل علــى تــدریب الطــالب علــى مهــارات التفكیــر وحــل المشــكالت ، 

وهـذا لـه ارتبـاط بمطلـب آخـر مهـم وهـو االتجـاه نحـو الـتعلم الـذاتي، ومواجهة المواقف 
والتعلم المستمر وذلـك باالسـتعانة بـأدوات التقنیـة الحدیثـة ووسـائل االتصـال المتطـورة، 
مـــع ضـــرورة التكامـــل بـــین األجهـــزة والمؤسســـات التربویـــة لنشـــر الخیـــر وتعمـــیم الفائـــدة 

ذه الظـروف والتحـدیات علـى وضـع وقد حـرص البـاحثون والتربویـون فـي ظـل هـ. بینها
  :تصور تتمثل فیه خصائص التربیة المنشودة، ومن تلك الخصائص ما یلي، أنها

فالبـد مـن اإلطـار النظـري المسـتمد . تربیة مستندة إلى إطار نظـري متكامـل مقنـع -١
من القـرآن الكـریم والسـنة المطهـرة وأن ینطلـق مـن منـاهج دراسـیة یجـد فیهـا المسـلم مـا 

لــــى الحیـــاة األخرویـــة فــــي إقنـــاع تفتقـــده المنــــاهج یریحـــه حـــی ٕ ن ینظــــر إلـــى الوجـــود، وا
  .الوضعیة

تربیة تجمع بین األصـالة والمعاصـرة فـي ذاتیـة خاصـة فاألصـالة ال تعنـي الرجـوع  -٢
إلى العصور السابقة والتقوقع في الماضي فقط ، إنما األصالة في نظـر اإلسـالم هـي 



 َ ب ه الذي َط عِ ُ ب هُ به اإلسالم، والمستمد من عظمة القـرآن الكـریم أن یظل الفرد على  َط َ ع
وال یمنع ذلك من االستفادة من غیرنا كما اسـتفادوا مـن حضـارتنا فـي . والسنة المطهرة
  .العصور الزاهرة

فــنحن فــي  حاجــة إلــى تربیــة ال تقهــر البــدن مــن . تربیــة تــوازن بــین المــادة والــروح -٣
فـال رهبانیـة . المـادة علـى  حسـاب الـروحأجل  الـروح، وفـي نفـس الوقـت ال تُغـرق فـي 

  .في اإلسالم
فمــن أبــرز ســمات التربیــة المنشــودة أنهــا تــرفض العنصــریة، وتنبــذ . تربیــة إنســانیة -٤

  .العصبیة القبلیة وتدعو إلى كفالة الیتیم ومساعدة الضعیف
ــنفس  -٥ ــدین وال ــد عنــه . تربیــة قائمــة علــى  االعتــزاز بال فــاعتزاز المســلم بدینــه، یتول

ــت ٱ﴿: عتــزاز بنفســه، ولــذلك فــاعتزازه بالــدین الــذي ارتضــاه اهللا تعــالى بقولــها ــوم أَكْملْ لْي

تْممت علَيكُم نعمتى ورضيت لَكُم ٱإلِسالم ديناً ، وعزته ) ٣:آیة:سورة المائدة(ً﴾ لَكُم دينكُم وأَ

ِ ﴿اهللا علیـه وســلم بنفسـه مـن أســمى أنـواع العــزة ألنهـا عــزة هللا ورسـوله صــلى  َّ ِ َ ة و ــز ٱلْع
ونلَمعالَ ي نيقـٰف نٱلْم نلَـٰكو نينمؤلْملو هولسرلفتربیة بهذا الشأن تكون . )٨: سورة المنافقون(﴾  و

ـــاب المســـلمین  ـــاط الـــذي تنت ـــة واإلحب ـــى تخلـــیص المســـلم مـــن حالـــة االنهزامی قـــادرة عل
وبقــدر مــن التركیــز واالهتمــام والبــذل والعطــاء . )٢٨ص -٢٤هـــ، ص١٤٢٥شــهبة، .(الیـوم

، والنتائج طیبة؛ والجهد المـنظم  في هذا المیدان المهم في حیاة األمة یكون الثمر یانعًا
  .لن نخسر نتائجه وثماره ولو بعد حین

  :مستوى المدرسة :ثانیًا 
ى صــقل تعـد وظیفـة المدرسـة اسـتكماًال لـدور األســرة، وتزیـد علیهـا  بقـدرتها علـ  

عــداده للمشــاركة فــي الحیــاة العامــة ویقــع علــى  كاهــل المدرســة قــدر كبیــر مــن  ٕ الفــرد وا
  :مسؤولیة التصدي والمواجهة للتحدیات المعاصرة، وعلى وجه اإلجمال نذكر ما یلي



ینبغي أن تثیر المدرسـة األفـراد نحـو دوافـع اإلنجـاز والتنمیـة، وهـذا یـدعو إلـى  -١
ــة وا حــدة ضــد األخطــار التــي تحــیط بــه، وأیضــًا تجــانس المجتمــع وتكاتفــه كتل

یــدعو للتماســك لتحقیــق وحدتــه واجتماعــه وهــذا مــن أنبــل المقاصــد مــن تكــوین 
  .المجتمعات اإلسالمیة

للمدرســـة دور مهـــم فـــي تكـــوین الشخصـــیة اإلســـالمیة والمحافظـــة علیهـــا مـــن  -٢
الذوبان والطمس في خضم انـدماج الثقافـات والعـادات واألفكـار وهـي مسـؤولة 

 .عن تغذیة أبنائها بكل ما یدعوهم للتمسك بتلك الهویة واالعتزاز بها أیضاً 

المدرسة الجهة الرسمیة التي تتولى وظیفة التربیة والتعلیم؛ لـذا كـان مـن أبـرز  -٣
مهامها تقـدیم المعلومـة الصـحیحة وتـوفیر الظـروف المالئمـة لنمـو المتعلمـین، 

مـام مخـاطر التحـدیات واإلسهام في تحقیق االنسجام والتآلف بهدف الصمود أ
 . المعاصرة

قیام المدرسة بعالقات حیویة مع الجهات المحیطـة بهـا لنشـر الـوعي الصـحي  -٤
قامة المعارض والتعرف على حل المشكالت االجتماعیة واألخالقیة  ٕ والبیئي وا
والســـلوكیة فــــي المجتمــــع والمســــاهمة فـــي عالجهــــا وال شــــك أن  ذلــــك مــــدعاة 

 .درسة لتحقیق أهداف األمة اإلسالمیةلتماسك المجتمع وتكاتفه مع الم

عبـادة اهللا وحـده ال : توعیة المتعلمین بالحقائق الثابتة في اإلسـالم ومـن أهمهـا -٥

ن ، )٥٦: سورة الذاریات( ﴾ وما خلَقْت ٱلْجِن وٱإلِنس إِالَّ ليعبدونِ﴿:شریك له قال تعالى  ٕ وا

وكــــذلك إن الــــدنیا دار عمــــل . رابطــــة العقیــــدة أعظــــم الــــروابط بــــین المســــلمین
ــــى األمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر،  واآلخــــرة دار جــــزاء، والتأكیــــد عل
ووجـــوب اإلیمـــان بالجنـــة والنـــار، ویمكـــن للمدرســـة أن تحقـــق ذلـــك مـــن خـــالل 

ل المحافظـة المناهج التربویة والمناشط الهادفة، والشك أن ذلك من أبرز وسائ



على الهویة اإلسالمیة والتي بدورها تقـوم بـدور رئـیس فـي التصـدي للتحـدیات 
ومـــن واجبـــات المدرســـة فـــي ســـبیل ) ٢٠هـــ،ص١٤٢٥، بعبـــد المطلـــ(. المعاصــرة

القیــام بــدورها فــي المحافظــة علــى الــنشء وتنقیــة المجتمــع مــن الشــوائب التــي 
اإلعالمــي المبتــذل  تعیــق نمــوه وتطــوره وتماســكه هــو الوقــوف فــي وجــه التیــار

. والتحذیر منه، واتخاذ الوسائل والتدابیر للحد من آثـاره السـلبیة علـى الطـالب
بــل ینبغــي أن یكــون لهــا موقــف تربــوي صــارم مــن تحــدیات وســائل اإلعــالم، 

  :ویتلخص هذا الدور فیما یلي
ـــدیا -١ ـــرامج المی وســـائل االتصـــال : (تحـــذیر الطـــالب مـــن االنســـیاق وراء ب

تعمل على تشویه المعرفة والتقلیل من شأن مصادرها  ألنها) الجماهیري
 .المأمونة والرسمیة

تحصـــین الطــــالب بـــالقیم األخالقیــــة اإلســـالمیة وتعزیــــز التربیـــة الذاتیــــة  -٢
 .والقدرة االنتقائیة لدیهم في اختیار األفضل 

 .تنمیة مهارات التفكیر الناقد -٣

 .تنمیة اعتزاز الطالب بتراثهم وتاریخهم العربي اإلسالمي -٤

 .بناء الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات -٥

 .التركیز على النشاط العلمي -٦

 .رفض التلقي، وقبول األفكار الجدیدة والمفیدة -٧

 .التخطیط إلشغال وقت الفراغ بالهوایات المفیدة والنشاطات النافعة -٨

 .تصمیم برامج إعالمیة ورسوم متحركة ذات منهج ومغزى إسالمي -٩

 .والشوق إلى االرتقاء للعلیاء تنمیة روح التحدي  -١٠

 )٨٣ص-٨٢هـ، ص١٤٢٤الحارثي، إبراهیم، (    



ـــأدوار أوســـع تشـــمل المجتمـــع     ـــام ب ـــه باســـتطاعة المدرســـة القی ویـــرى الباحـــث أن
المحیط، والبیئة المجاورة تتمثل في بث الـوعي وزیـادة االهتمـام بهـذه الجوانـب وذلـك 

ـــةعـــن طریـــق اللقـــاءات والمحاضـــرات العامـــة والـــورش  .. التدریبیـــة والنـــدوات التثقیفی
والعدیــد مــن البــرامج المتنوعــة وفــق تعــاون مــنظم مــع الجهــات والمؤسســات التربویــة 
بهـــدف الوقـــوف علـــى المخـــاطر واآلثـــار، واقتـــراح الحلـــول والعـــالج وســـبل المواجهـــة 

 .والتصدي

  :مستوى التربیة اإلسالمیة :ثالثًا 
ـــ   ـــي ســـبیل تأصـــیل لمواجهـــة التحـــدیات المعاصـــرة  البـــد مـــن تكثی ف الجهـــود ف

العقیـدة اإلسـالمیة الصــحیحة فـي نفـوس الــنشء وتـوعیتهم بمبـادئ اإلســالم لینشـأ جیــل 
  .مسلم واعٍ بدینه یفتخر بعقیدته ویمارس حیاته وفق توجیهات الدین الحنیف

والنظــام التعلیمــي یعــد أحــد قنــوات بنــاء اإلنســان المســلم وتحصــینه ضــد الغــزو   
المحافظــة علــى الهویــة الثقافیــة اإلســالمیة، ویســهم فــي إبــراز  الثقــافي ومــن خاللــه تــتم

، مكانة األمة اإلسالمیة في عصر العولمة وتحصـینها ضـد االختـراق الثقـافي األجنبـي
والمدرسة تسهم إسهامات فاعلة فـي تفعیـل الجانـب اإلیمـاني فـي شخصـیة المـتعلم مـن 

قیــدة اإلســالمیة فــي نفــوس خــالل منــاهج التربیــة اإلســالمیة التــي تــدعو إلــى ترســیخ الع
الطــالب، وربـــط جمیـــع المنــاهج الدراســـیة بهـــذه العقیــدة مـــع مراعـــاة التــدرج فـــي تنـــاول 
القضــایا وفقــًا للمراحــل الدراســیة المتتابعــة، وخصــائص كــل مرحلــة ویكــون ذلــك بعــدة 

  :أمور منها
تطویر كتب ومقـررات العلـوم الشـرعیة، بحیـث تسـتجیب للتحـدیات المعاصـرة،  -١

ومــــن المستحســــن أن یــــدرس . ل الناشــــئة فــــي أســــلوبها وطرحهــــاوتالئــــم عقــــو 
  .الطالب بعض التوجهات والمشكالت المعاصرة



تطـویر أســالیب تــدریس العلـوم الشــرعیة وعــدم االقتصـار علــى أســالیب الحفــظ  -٢
بـــل البـــد مـــن اســـتخدام . واالســـتظهار والتلقـــین المباشـــر للحقـــائق والمعلومـــات

 .أسالیب الحوار والمناقشة واإلقناع

العمــل علــى رفــع مســتوى الفــرد وتنمیــة ثقافتــه الدینیــة لیكــون شخصــیة واعیــة  -٣
متزنــة قــادرة علــى التمییــز بــین الحــق والباطــل، وذلــك مــن خــالل تعویــده علــى  

 .القراءة الحرة وتدریبه على التفكیر العلمي الناقد

العنایة بتقدیم مبادئ الـدین الحنیـف بصـورة مشـوقة ال تبعـث الملـل فـي نفـوس  -٤
 .مینالمتعل

العنایــــة بــــالمعلمین ودوام تفقــــدهم وتكثیــــف البــــرامج التأهیلیــــة والتدریبیــــة لرفــــع  -٥
 .مستویاتهم لیقوموا بدورهم على أكمل وجه

تنمیــة مهـــارات الطلبــة فـــي مجــالي التفكیـــر الناقــد والتفكیـــر اإلبــداعي، وتنمیـــة  -٦
مهـارات المالحظـة والتحلیـل والتمییـز، والتحلیــل وربـط األسـباب بالنتـائج وعــدم 

 . االستهواء والتأثیر السلبي السطحي

التشــجیع علــى التفكیــر والبحــث والموضــوعیة والنقــد والحــوار وحــل المشــكالت  -٧
 .م في بناء شخصیة متكاملةاألمر الذي یسه

ــدیني واألخالقــي لــدى الطــالب مــن خــالل األنشــطة التعلیمیــة  -٨ ــوازع ال تــدعیم ال
  )٢٦ص -٢٤هـ، ص١٤٢٥العمرو، (. المتنوعة

وفي برامج وأنشطة وفعالیـات التربیـة اإلسـالمیة العدیـد مـن األفكـار النیـرة التـي   
سیكون لها  أثر جیـد فـي تحصـین أفكـار الـنشء مـن الوقـوع فـي كثیـر مـن االنحرافـات 
الفكریة والخلقیة والسـلوكیة، التـي تحـدق بهـم، وسـتعمل تلـك البـرامج كحـائط صـد لتلـك 

  . التحدیات الخطیرة
  :المعلممستوى  :رابعًا 



إن المعلم الذي هو جوهر العملیة التربویة ینبغي أن یكون قـادرًا علـى االنفتـاح   
على كل جدیـد فـي مرونـة تمكـن صـاحبها مـن اإلبـداع واالبتكـار فـي عصـر علـم فریـد 
یحتــاج بــرغم تقدمــه ورفاهیتــه إلــى اتجــاه إنســاني یؤكــد علــى اإلنســان بالدرجــة األولــى، 

وفـي ذات الوقـت .ذا العصـر هـو عصـر العلـم اإلنسـانياألمر الذي یجعلنا نقـرر أن هـ
هو عصر وجوب السیطرة على المستقبل في اختیار رشـید لصـورة هـذا المسـتقبل قبـل 

ولــذلك ینبغــي أن یحــرص المعلــم علــى مواكبــة هــذا المجتمــع بــاذًال كــل الجهــد ، حلولــه 
  :لتحقیق ما یلي

  .التطویر المهني والتعلیم المستمر -١
ثــراء ثقافتــه لإلحاطــة بكــل مــا یــتم فــي المجتمــع مــن زیــادة الحصــیلة العل -٢ ٕ میــة وا

 .عالقات إنسانیة وحراك اجتماعي

ــــه یرضــــى حاجــــات   -٣ ــــد مــــن أن ــــویم البرنــــامج الدراســــي والتأكی ــــي تق المشــــاركة ف
 . التالمیذ

التأكید على غرس القیم الخلقیة اإلیجابیة لـدى التالمیـذ التـي تحقـق لهـم النمـو  -٤
 .مییز بین الصالح والطالحالسوي وتكسبهم القدرة على الت

 .دعم وتنمیة ألوان النشاط االجتماعي والترفیهي بالمدرسة -٥

 .تشجیع الشباب على المشاركة في المشاریع البیئیة التنمویة -٦

وفي مواجهـة مشـكالت الطفـرة التكنولوجیـة یجـب أن یكـون المعلـم صـاحب نظـرة 
ه وكفایاتــه اســتثمار أكثــر عمقــًا یستشــعر الضــغوط ومواقــف اإلحبــاط ویســتطیع بمهاراتــ

  " الوسائل المتاحة لتهیئة مناخ الصحة النفسیة واالرتقاء 
  )٢٤هـ، ص١٤٢٥العولمة وأولویات التربیة، : الضبع، ندوة (       

وقد أكد بعـض البـاحثین علـى أهمیـة اإلعـداد واالهتمـام بـالمعلم فـي هـذا الجانـب 
المقومات المطلوبة فیه ما  لیقوم بدوره الحیوي في التصدي لهذه التحدیات، ومن أبرز

  :یلي



  .قوة اإلیمان باهللا والتمسك بمنهجه في توجیه الحیاة"  -١
 .الصحة النفسیة، والبدنیة والشعوریة -٢

 .اإلسالمیة والقومیة والوطنیة: الحصانة الثقافیة -٣

 .االقتدار المعرفي -٤

  )١٧هـ، ص١٤٢٥مدكور، (".الخیار التكنولوجي  - ٥

االتصـال التـي سـهلت الوصـول للمعلومــة ومـن هـذا المنطلـق فـإن تـوفر وســائل 
بأیسر السبل وأقل التكالیف، ال یعنـي االسـتغناء عـن المعلـم، بـل سـیبقى حجـر 
الزاویــة فــي العملیــة التعلیمیــة وســتزداد وظیفتــه فــي التوجیــه واإلرشــاد والتــدقیق، 
ومتابعة سـلوكیات التالمیـذ ومـا یظهـر علیهـا مـن أخـالق مرفوضـة، بـل ویعمـل 

ــــم والمعرفــــة مــــن مصــــادرها علــــى تهــــذیبها،  ــــب العل صــــالحها، وشــــحذها لطل ٕ وا
المتاحــة المأمونــة مــع ضــرورة تكلیفــه بمتابعــة تعلیمــه المســتمر، وتدریبــه الــدائم 

دراك بآخر المستجدات في تخصصه ٕ   .لیكون على علم وا
وال ریــب أن مــن یســتعرض الســمات والمالمــح والخطــوط الكبیــرة للقــرن الحــادي 

جــــالء ســـیطرة التقنیــــة ووســــائل االتصــــاالت والمعلومــــات والعشـــرین المــــیالدي یــــدرك ب
الحدیثـة والمتطـورة بشـكل غیــر مسـبوق، وهـذا یلقـي بــدور أكبـر علـى األنظمـة التربویــة 
والجهات المسؤولة عن المؤسسات التربویـة للقیـام بـدور أعظـم فـي سـبیل التعـایش مـع 

  :عصر المعلومات، واالستفادة منه، ویتطلب ذلك على األقل ما یلي
نشــاء  -١ ٕ االهتمــام بصــیاغة سیاســات وطنیــة الســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات، وا

  .مراكز قومیة للحاسبات اإللكترونیة
االهتمام بتطویر شبكات االتصال الوطنیة، مع ربطها بالشبكات العربیة متـى  -٢

جدت ُ جدت، وأینما و ُ  .و



نشــاء أنظمــة معلومــات قومیــة فــي كافــة -٣ ٕ  االهتمــام بإنشــاء بنــوك للمعلومــات، وا
 .التخصصات

زیـــادة كفـــاءة االتصـــاالت داخـــل المـــدارس ،وبـــین المـــدارس بعضـــها الـــبعض،  -٤
 .وبین المدارس والمناطق واإلدارات التعلیمیة، ومع كل مراكز المعلومات

تنمیــة وعــي التالمیــذ بأهمیــة المعلومــات، وأهمیــة اســتخدامها فــي حیــاتهم غیــر  -٥
 .المدرسیة

ســـــتفادة مـــــن أجهـــــزة وتقنیـــــات تـــــدریب المعلمـــــین والتالمیـــــذ علـــــى أســـــالیب اال -٦
 )٦٣م، ص٢٠٠٣ ،جوهر(" المعلومات واالتصاالت 

فاألمــة اإلســالمیة بحاجــة ماســة إلــى أفــراد قــادرین علــى تحمــل مســؤولیة توجیــه 
مســار هــذه التغیــرات والتطــورات حتــى یســتطیعوا بنــاء أنفســهم ومجتمعــاتهم وتحــدیثها 

ریقـة تســاعدهم علـى االعتمــاد بشـكل مسـتمر، لــذا یجـب تربیــة الجیـل القـادم الجدیــد بط
علــى أنفســهم فــي شــتى أمــور الحیــاة وضــرورة تحمــل المســؤولیة ومواجهــة الصــعوبات 
واالسـتفادة مـن المعلومـات والمعـارف المتاحـة لهـم والحصـول علـى مبتغـاهم منهـا دون 
التأثر بسلبیاتها ومخاطرها، وتزویدهم بمهارات كیفیة التعلم بأنفسـهم، والطـرق السـلیمة 

ر، وال شك أن ذلك یتطلب تكاتف كافـة شـرائح المجتمـع ومؤسسـاته التربویـة مـع للتفكی
ضـــرورة تعـــاون مؤسســـات القطـــاع الخـــاص فـــي ســـبیل النهـــوض بأمتنـــا نحـــو مكانتهـــا 

كُنـتُم خيـر أُمـة أُخرِجـت للنـاسِ      :العظیمة التي شرفها اهللا تبارك وتعـالى بهـا بقولـه تعـالى
ـٱتَأْمرون بِـ تُؤمنون بِ كَرِ وننِ ٱلْمع نوهتَن و وفرعٱلْمللَّه )ومن منطلق التشریف ) ١١٠:سورة آل عمران

وخاصة فـي  -الرباني العظیم، فإنه یقتضي من جمیع المسؤولین في الدول اإلسالمیة
أن یســـعوا جـــادین ومخلصـــین لتحقیـــق مفهـــوم  –ظـــل الظـــروف والتحـــدیات المعاصـــرة 

مــة المســلمة، حتــى  تقــف هــذه األمــة صــامدة عزیــزة الجانــب، صــعبة المنــال وحــدة األ
والبــد لهــم أیضــًا أن یــدركوا حجــم األخطــار التــي تحیــق بهــم، فــإن لـــم . علــى أعــدائها



یتــداركوها فــإن التبعــات ســتكون عظیمــة واألخطــار محدقــة أكثــر مــا هــو علیــه الحــال 
  .اآلن، نسأل اهللا العصمة والثبات

  :قیق وحدة األمة اإلسالمیة ما یليومن أهم معاییر تح
إبـراز معـالم العـالم اإلسـالمي، ومـن ذلـك موقعـه الجغرافـي واإلقلیمـي، ومناخــه  -١

وثرواته الطبیعیة وطاقاته البشریة، وتاریخه المجید، وحضارته العریقة، وقیمـه 
  .وعاداته المنضبطة

أدعـى  الحث على إقامة عالقات اجتماعیة بین أبنـاء األمـة اإلسـالمیة، وذلـك -٢
لتحقیق االندماج بینهم في كل المجاالت وخاصة االجتماعیة فیفـرح ألفـراحهم 

 .ویتألم لمصابهم وأحزانهم

 .تنمیة قدرة اإلنسان المسلم على إدراك وفهم بیئته المحلیة واإلسالمیة -٣

سـهاماتها، وبیـان فضـل العلمـاء المسـلمین فـي  -٤ ٕ إبراز معالم الثقافة اإلسـالمیة وا
 .ى الحضارة اإلنسانیةمختلف المجاالت عل

إبــــراز أهــــم التحــــدیات التــــي تعتــــرض طریــــق تقــــدم األمــــة اإلســــالمیة، وبیــــان  -٥
 .خطورتها، والطریق للتغلب علیها، لتحقیق تقدم األمة اإلسالمیة ورقیها

ـــة  -٦ ـــى أهمی ـــد عل ـــیم وحـــدة األمـــة اإلســـالمیة ومفاهیمهـــا، وذلـــك بالتأكی ترســـیخ ق
الي، حیـــث الهــدف مــن كـــل الهویــة اإلســالمیة وخاصــة فـــي هــذا العصــر الحــ

الخــدمات ذوبــان هویــات الشــعوب وقــیمهم لتصــبح مشــتركة مــع كافــة األزمــان 
 )  ٢٠ص -١٩هـ، ص١٤٢٥عثمان، (. والحضارات 

فالتربیة هي وسـیلة الحیـاة فـي األلفیـة الثالثـة التـي قـد یكـون لهـا أهمیـة أكثـر مـن 
ویاته أي وقــــت مضــــى ، ودور ال یمكــــن تقــــدیر حجمــــه فــــي اإلصــــالح بجمیــــع مســــت

حیــــث تتشـــكل بنــــاءات التربیـــة وعملیاتهــــا وطرائقهـــا ومخرجاتهــــا فـــي ضــــوء . وأنماطـــه
  .متغیرات العصر وفلسفته وتطلعاته



والتربیــة التــي ال یعــیش أبناؤهــا العصــر بأبعــاده وتغیراتــه المختلفــة تعتبــر تربیــة   
متخلفــة تنــتج أفــرادًا یعیشــون فــي العصــر بأجســادهم بینمــا تعجــز عقــولهم عــن مواكبــة 
التطـور والتكیــف معــه والتنـافس فیــه، وهــو تنـافس تخطــى كــل الحـدود، وال أمــل للعــیش 
فیـــه لغیـــر القـــادرین علـــى  الصـــمود فـــي مجـــال المنافســـة الدولیـــة التـــي تســـیطر علیهـــا 

  .التقنیة المتطورة، وتعززها، وتشد من أزرها
  



 
 

ـــیم  بعضـــًا مـــن    ـــة والتعل ـــي قطاعـــات التربی تحـــدیات القـــرن أدرك المختصـــون ف
الحادي والعشرین المیالدي وانعكاس آثارها اإلیجابیـة والسـلبیة علـى  قطاعـات التربیـة 
والتعلــیم وكافــة المؤسســات التربویــة، والتعلیمیــة؛ وقــد وجــدوا أهمیــة االســتفادة مــن تلــك 
الوسـائل والتقنیــات الحدیثــة مــع ضــرورة تطویعهــا لخدمــة العلــم والمعرفــة والتربیــة؛ وفــي 

ــــه ألخطارهــــا وآثارهــــا الوقــــت ن مكاناتهــــا األخــــرى، والتنبی ٕ فســــه الحــــذر مــــن خــــدماتها وا
  :وباختصار ، لقد تناول الباحث في هذا الفصل ثالثة مباحث.السلبیة
: وهـــي فـــي مجملهـــا وتـــم تقســـیمها إلـــى مجـــاالت. أنـــواع التحـــدیات المعاصـــرة: األول 

ــــى  واجتماعیــــة وسیاســــیة وثقافیــــة وقومیــــة وعلمیــــة وبیئیــــة، اقتصــــادیة  تــــم تقســــیمها إل
علــى مســتوى ، علــى مســتوى العــالم الثالــث ، علــى مســتوى العــالم : المســتویات اآلتیــة

ـــي  ـــك ، العـــالم اإلســـالمي والعرب ـــدور تل ـــیم وفـــي مجملهـــا ت ـــى مســـتوى التربیـــة والتعل عل
التحدیات حول المعلوماتیة والدیمقراطیة والعولمـة والنمـو واالنفجـار السـكاني واإلرهـاب 

ســالم والمســـلمین وهجــرة العقـــول والصــراعات الدولیـــة والتعامــل مـــع وتشــویه صـــور اإل
  . األحداث وحقوق اإلنسان 

تحـدیات تربویـة : وقـد عـرض الباحـث تقسـیمًا لهـذه التحـدیات التربویـة المعاصـرة وهـي 
خارجیة  ، كالعولمة والدیمقراطیة والغزو الفكري ، وتحدیات تربویـة داخلیـة ، كالتبعیـة 

هجرة العقول المسلمة ، والتشكیك في حضـارتنا اإلسـالمیة، وغیـاب  الفكریة ، وتشجیع
  .  دور اإلعالم الهادف ، و األمیة ، وضعف مخرجات التعلیم 

ــیم، واعتبــار میــدان التربیــة هــو : الثــاني  ــار التحــدیات المعاصــرة علــى التربیــة والتعل آث
آلثـار اإلیجابیــة أكثـر المیـادین تـأثرًا بهـذه التحـدیات فقــد عـرض الباحـث مجموعـة مـن ا

ــی وتــم تقســیمها إلــى عــدة مجــاالت ، موالســلبیة لهــذه التحــدیات فــي میــدان التربیــة والتعل
  : على النحو اآلتي 

  .آثارها على الدین اإلسالمي  -١
 .آثارها على المجتمع اإلسالمي -٢
  .آثارها على الطالب المسلم -٣



ــــث  ــــة : الثال ــــیم فــــي مواجهــــة التحــــدیات التربوی ــــت . المعاصــــرةدور التربیــــة والتعل وكان
  :المواجهة على عدة مستویات هي

 .مستوى التربیة والتعلیم  -١

 .مستوى المدرسة  -٢
 .مستوى التربیة اإلسالمیة  -٣

 .مستوى المعلم  -٤
ــار  مــع إبــراز أدوار كــل مســتوى فــي ســبیل التصــدي والمواجهــة والتقلیــل مــن اآلث

  .لهذه التحدیات المعاصرةالسلبیة 
 


