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 أبرز املظاهر الدالة على عودة الرتبية إىل الوسط االجتماعي الذي بدأت منه
 -دراسة حتليلية نقدية-

 
 
 
 
 

 خلص امل
هدفت إىل معرفة أبرز املظاهر الدالة على عودة الرتبية إىل الوسط االجتماعي الذي بدأت منه،   الدراسة احلالية دراسة وصفيةتعد  

. ومتثلت عينة الدراسة التارخيي التحليل النقدي  النوعي القائم على االستقراء  املنهج   على   ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان
ومن أهم نتائج الدراسة أن الرتبية عادت   والواثئق واالحباث ذات الصلة واليت مت تناوهلا ابلتحليل والنقد. مبجموعة من االدبيات 

اٍت واسعة يف النظم الرتبوية شكالً  إىل الوسط االجتماعي الذي بدأت منه، ومن أبرز املظاهر الدالة على ذلك ما حدث من تغُّير
ية واخلارجية لنظم الرتبية املدرسية تتم وفقاً ملا يتم يف الرتبية الال مدرسية اليت تتم يف ومضموانً وأن العمليات واإلجراءات الداخل

مدرسية تتصدر موقع القيادة يف الكثُّي من بلدان العامل. وبناء على ارت النتائج إىل أن الرتبية الال الوسط االجتماعي. كما أش
مدرسية اليت تتم يف الوسط االجتماعي ستكون حمور عات املستقبلية للرتبية الاللتوقالتغُّيات احلالية للرتبية أشارت النتائج إىل أن ا

 .يفاً للرتبية الال مدرسيةارتكاز تربية جمتمعات القرن الواحد والعشرين، مع بقاء الرتبية املدرسية رد
 الوسط االجتماعي.   –مدرسية  الرتبية الال   –الرتبية املدرسية  الكلمات املفتاحية:  
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Abstract 
 

The study is considered as a descriptive study aimed to know the most prominent aspects indicating the return of 

education to the social milieu from which it began. To achieve the goals of the study, the researchers adopted the 

qualitative approach that focus on the critical historical analysis approach. The sample was intentionally chosen 

from some documents and literature relevant. The most important results of the study are that education has returned 

to the social milieu from which it began. One of the most prominent manifestations of that is the extensive changes 

in educational systems in form and content, and that the internal and external processes and procedures of school 

education systems are carried out according to what is done in the non-school education that takes place in the social 

field. The results also indicated that non-school education is at the forefront of leadership in many countries of the 

world. Based on the current changes in education, the results indicated that the future expectations of non-school 

education that take place in the social milieu would be the focus of education for the societies of the twenty-first 

century. 

 

Key words: school education, non-school education, the social milieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 



 
Arrasikhun Journal, Volume 7, Issue 1, March 2021 

   
 
ISSN: 2462-2508 

 

235 

 

 قدمة امل
منذ فجر التاريخ يف اجملتمعات البدائية، حيث الرتبية  نشأأأأأ ت 

كانت تتم يف واقع احلياة مباشرة وسط اجلماعة، أينما وجدوا 
ضأأأأأأأأأأرورة الزمة السأأأأأأأأأأتمرار احلياة بوصأأأأأأأأأأفها  وكيفما عاشأأأأأأأأأأوا   

االجتماعية، مث ما لبثت أن انقسمت هذه الرتبية إىل قسمني 
عندما  ظهرت الثقافات التارخيية األوىل، قسأأأأأأأمها أو شأأأأأأأقها 

 اً منطبوصأأأأأأأأأأفه  األول ظل مسأأأأأأأأأأتمراً يف الوسأأأأأأأأأأط االجتماعي،  
يف اجملتمعأأات البأأدائيأأة،    تالأأذي ظهر   الال مأأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأأةللرتبيأأة  
يف واقع احليأاة،   العموم السأأأأأأأأأأأأأأكأان، يتولو أ  ةومفتوحأ  ةموجهأ

. والشأأأأأأأق ايخر تربية مدرسأأأأأأأية  اوفقاً لظروفهم وحاجاهتم منه
للقلة اخلاصأأأأأأأة من   ةتتم يف مؤسأأأأأأأسأأأأأأأات نظامية ر ية، موجه

أبناء اجملتمع، لتشأأأأأأأأأهد الرتبية أمناالاً وأشأأأأأأأأأكاال، تبعاً ملا وق  
خلفها من فكر، وما حكمها من تطبيقات وممارسأأأأأأأأأأات ع  

 الثقافات واحلضارات والعصور، حىت العصر احلديث.
والأأاملأأا أن الرتبيأأة أداة جمتمعيأأة تتشأأأأأأأأأأأأأأكأأل وفقأأاً ملأأا يريأأد هأأذا 

ما، وظروف حمدودة،    اجملتمع أو تلك احلضأأأأأأأأأأأأأارة يف عصأأأأأأأأأأأأأر
خر، آلوهذه الظروف متغُّية من جمتمع يخر، ومن عصأأأأأأأأأأأأأأر 

فقد عرفت املسأأأأأأأأأُّية التارخيية الطويلة للرتبية أمناالاً وأشأأأأأأأأأكااًل 
عديدة، أقل ما توصأأ  به أ ا عكسأأت أأأأأأأأأأأأأأأأأ بصأأفة خاصأأة أ 
ثقافة اجملتمع، والريقة تفكُّيه، وأسأأأأأأأأأأاليب عيشأأأأأأأأأأه يف مراحل 

ل تطور اجملتمع حياته، وتعكس أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ بصأأأأأأفة عامة أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ مراح
اإلنسأأأأأأأات، الناتج مما أضأأأأأأأافته كل ثقافة أو حضأأأأأأأارة إىل اليت 

بوصأأأفها تليها من خ ات تربوية، ظلت ترتاكم ع  العصأأأور، 
خل ات ميأدانيأة ثبأت نفعهأا لبب البشأأأأأأأأأأأأأأر،    اً معطى إنسأأأأأأأأأأأأأأأانيأ

وأفادت يف تشأأأأأذيب وهتذيب مسأأأأأُّية الرتبية يف ا اه  سأأأأأني 

 قيامها برسالتها.  
املسأأُّية التارخيية للرتبية، يتضأأء أالء أ ا بدأت ومن اسأأتقراء 

،  الال مدرسأأأأأأية رحلتها األوىل يف اجملتمعات البدائية من الرتبية  
أو التلقائية اليت تتم مباشأأأأأأأأأرة يف واقع احلياة، أي يف الوسأأأأأأأأأط 
االجتمأاعي بني أعضأأأأأأأأأأأأأأاء اجملتمع، حيأث  تأك الشأأأأأأأأأأأأأأ   

فتنمو  خب ات الكبار أثناء اشأأأأأأأأأأأأأأرتاكهم يف أنشأأأأأأأأأأأأأأطة اجملتمع،  
خ ات ومعأأأارف الصأأأأأأأأأأأأأأغأأأار والكبأأأار، ويكتسأأأأأأأأأأأأأأبون قيمهم  
وعاداهتم وأمناط سأأأأأأألوكهم من خالل التفاعل املباشأأأأأأأر  مناط 
حياة اجلماعة، وخضأأأأوعهم للتدريبات امل تلفة  رة، واألوامر  
والنواهي  رة اثنيأأة، ومرورهم ابألحأأداث واملواق  احليأأة  رة 

عأة منأه، فتنمو  اثلثأة، حىت يقوم كأل شأأأأأأأأأأأأأأ   ابألدوار املتوق
شأأأ صأأأية أبناء اجملتمع يف الوسأأأط االجتماعي، وتتشأأأكل من 

 خمتل  أبعادها.    
خ ات اجملتمع ترتاكم وتزداد معارفه    أصأأأأأأبحتولكن، عندما  

من جهأأة، وظهور الكتأأابأأة من جهأأة اثنيأأة  نشأأأأأأأأأأأأأأأ ت الرتبيأأة  
املدرسأأأأأأأأية يف الثقافات التارخيية األوىل، لتنوم عن اجملتمع يف 

أن هذه النشأأأأأأأأأأأأأ ة صأأأأأأأأأأأأأاحبها تكون جذور   غُّي  تربية النشء،
والرتبية املدرسأأأأأية  ألسأأأأأبام  الال مدرسأأأأأيةالقطيعة بني الرتبية  

فكرية واجتماعية واقتصأأادية وسأأياسأأية، لتتعمق تلك القطيعة 
كلما خطى اجملتمع البشأأري يف معراا احلضأأارة، وزاد رصأأيده 
املعريف، وتعقدت أسأأأأأأأاليب وأدوات اإلنتاا. وقد متثلت تلك  

طيعأة يف فصأأأأأأأأأأأأأأل وعداء مسأأأأأأأأأأأأأأتحكم بني التعليم النظري، الق
انقسأأأأأأأأأأأأأأمأأأت الرتبيأأأة إىل   ايلوالتعليم اليأأأدوي أو املهب، وابلتأأأ

،  الال مدرسأأأأأأية نصأأأأأأفني أو شأأأأأأقني متضأأأأأأادين، أحد ا الرتبية  
وايخر الرتبية املدرسأأأأأأأأأأأية، أي وجد منطان أو نظامان تربوين 
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خر يف الوسأأأأأأأط االجتماعي، األول آلأحد ا يف املدرسأأأأأأأة، وا
للصأأأأأأفوة امل تارة، ويقتصأأأأأأر على إمناء العقل ابملعرفة النظرية،  
واالرتقأأاء ابلأأذوأل واألخالأل، ويؤدي لقيأأادة اجملتمع. والثأأات  
للغالبية العظمى من أبناء اجملتمع، الذي يقتصأأأأأأأأأأأأر على تعليم  
احلرف اليدوية واملهن من خالل اشرتاكهم يف إنتاا احلاجات 

ادية للمجتمع، وما ارتبط هبا من أمناط سأأأأأأأأأأأأأألوكية وعادات امل
توارث احلرف واملهن  إلعأأأأأادة   ويقود إىل  وقيم اجتمأأأأأاعيأأأأأة، 

 إنتاا البناء االجتماعي.   
وحبلول الثورة الصأأأأأأأأأأأأأأنأاعيأة الثأانيأة، أي الثورة العلميأة والتقنيأة   

اليت قضأأأت على الثورة الصأأأناعية األوىل، وحلت حملها، أخذ  
مدرسأأأأأأأأي ينتشأأأأأأأأر ويتعمق، كلما  كدت   بوي الالاال اه الرت 

جناعته يف االسأأأأأأأأأأأأأتجابة الحتياجات هذه الثورة الصأأأأأأأأأأأأأناعية، 
لينفتء اجملال أمام هذا التوجه يف القرن العشأأأأأأأأأأأأأأرين  نتيجة ملا 
شأأأأأأأأهده من أحداث مزلزلة، وتسأأأأأأأأارا منجزات الثورة العملية 
والتقنيأأة املأأذهلأأة، حيأأث بأأدأت تظهر العأأديأأد من التجأأارم  

، بنظم  الال مدرسأأأأأأأأأأأأأيةالتعليمية القائمة على الرتبية   والصأأأأأأأأأأأأأي  
تعليميأة تعلميأة جأديأدة، وتكثر القنوات اليت توثق العالقأة بني  

، سأأأأأأأواء ضأأأأأأأمن الب  الال مدرسأأأأأأأيةالرتبية املدرسأأأأأأأية، والرتبية  
التعليمية التقليدية، أو صأأأأأأي  تعليمية متطورة قائمة ضأأأأأأمنها، 

داخأأل الأأدولأأة  اختلفأأت من بلأأد يخر، بأأل ومن إقليم يخر  
  .الواحدة

ومع  اية القرن العشأأأأأأأرين، وحلول األلفية الثالثة تسأأأأأأأارعت   
التحوالت الرتبويأأة، النأأانأأة عن املوجأأة الثأأالثأأة، أو جمتمع مأأا  

 

(: الرتبية ع  التاريخ من العصور القدمية حىت  1948عبد الدائم )  للا ( عبد  1)
 .   16القرن العشرين، بُّيوت، دار العلم للمالين، ص 

بعد الصأناعة، أو الثورة املعرفية وتقنية املعلومات واالتصأاالت  
 الال مدرسأأأأأأأية واإلعالم، فا ة آفاقاً واسأأأأأأأعة أمام تطور الرتبية  

ضأأأأأيقة الطريق أمام الرتبية املدرسأأأأأية، أو تنامي من جهة، وم  امل
، أو عاملة وفقاً لفلسفتها  الال مدرسيةاستمرارها رديفاً للرتبية  

من جهأأة اثنيأأة، حيأأث أخأأذت هأأذه الثورة تقأأدم العأأديأأد من 
الشأأأأأأأأأأأواهد واألدلة على عودة الرتبية من حيث بدأت رحلتها 

بيأأأة احلأأأديثأأأة أخأأأذت  األوىل من اجملتمع البأأأدائي، أي أن الرت 
، ولكن بصأأأأأأأأأأأأأأيغأأة تربويأة  (1)تتجأأه  و مفهوم الرتبيأأة البأأدائيأأة  

 جديدة.
ا إىل الوسأأأأأأأأأأأأأأط    املؤشأأأأأأأأأأأأأأرات  تأأأأدلو  على عودة الرتبيأأأأة حأأأأاليأأأأً

االجتماعي، بصأورة تشأبه الرتبية اليت كانت سأائدة يف اجملتمع 
البدائي، من حيث الشأأأأأأأأكل والغايت الفردية منها واجملتمعية  
إىل حد كبُّي، غُّي أن هذه العودة ختتل  عن الرتبية البدائية أ 
ا إىل حد كبُّي أأأأأأأأأأ من حيث الفكر الرتبوي الذي يوجه حركته

ويضأأأأأأأأأأأأبط إيقاعها، ومن حيث الب  التعليمية تنظيماً وإدارة،  
ومن حيث املناهج التعليمية تصأميماً وتطبيقا، عمقاً وجدية،  
ومن حيث األسأاليب والوسأائل التعليمية تنفيذاً وتقومياً، ومن 
حيأث توافر جهأات مت صأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأة عأدداً وعأدة، اليت تتوىل  

ع ذلك هناك اإلرشأأأأأاد والتوجيه، وجعلها سأأأأأهلة وميسأأأأأرة. وم
قواسأأأأم مشأأأأرتكة تبني أن الرتبية احلقة هي اليت تتم يف الوسأأأأط 
االجتماعي، أي تتم يف ظروف البيعية متاثل الوسأأأأأأأأأأأأأأط الذي 
عأاشأأأأأأأأأأأأأأأه أفراد اجملتمع البأدائي، دون أن يعب ذلأك أن الرتبيأة  
املدرسأأأأأية سأأأأأت تفي كما كان سأأأأأائداً يف الرتبية البدائية، وإمنا 
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بية الال مدرسأأأأأأأأأأية، أو تؤدي سأأأأأأأأأأتظل ابقية، ولكن ردي  للرت 
مهامها وفقاً يليات الرتبية الال مدرسأأية، كما سأأيلي بيانه يف 

 حينه.
 : االحساس مبشكلة الدراسة

نشأ  االحسأامب مبشأكلة الدراسأة من خالل عمل الباحثني يف 
عديدة يف جمال التدريس يف املدارمب اجملال الرتبوي لسأأأأأأأأنوات  

من عشأأأأر  ملا يقارم  يف مراحله األسأأأأاسأأأأية والثانوية احلكومية
 ، يف جمال التدريس اجلامعيمث كم تصأأأأأأأني تربويني  سأأأأأأأنوات،  

خ ات الرتبيأة يف تكشأأأأأأأأأأأأأأ  لدال البأاحثني من خالل  حيأث
معظم دول العأامل وا أاهأات تطويرهأا، أ أا أصأأأأأأأأأأأأأأبحأت تتجأه 
خبطى أكثر سأأأأأأأأأرعة  و الوسأأأأأأأأأط االجتماعي، مع الفارأل يف 

ني البلدان، وخصأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأاً بني الدول املتقدمة  هذه السأأأأأأأأأرعة ب
صأأأأناعياً، ودول العامل الثالث، يتجلى ذلك أوالً فيما تشأأأأهده 
نظم الرتبية املدرسأأأأأأأأأأأأأية من  والت وتغُّيات جوهرية أالاحت  

العأديأد   أو فككأت بنأاهأا التقليأديأة، وجعلتهأا أوالً تت لى عن
 مدرسأأأأأأأأية، واثنياً ظهور صأأأأأأأأي  ومناذا من وظائفها للرتبية الال

تربويأأة قأأائمأأة بأأذاهتأأا يف الوسأأأأأأأأأأأأأأط االجتمأأاعي، وتتأأداخأأل أو 
  .تتعاون مع نظم الرتبية املدرسية

واملتتبع للوضأأأأع العام للنظام التعليمي ند أن هذا النظام  ثر  
ومبا ال يدا جمال للشأأك ابلثورة املعرفية اليت اعتمدت بشأأكل  
كامل تقريبا على التسأأأأأأأارا والتقدم التكنولوجي، االمر الذي 

الرتبية املدرسأأية بنظمها  يسأأهم وبشأأكل رئيس يف التسأأليم  ن  

 

(1( فتحي  ، وحممد  اهلادي  عبد  املعلومات وركائز 1999(   أسس جمتمع   :)
وعلم   املكتبات   يف  عربية  دراسات  متغُّي.  عامل  ظل  يف  العربية  االسرتاتيجية 

 .   54، ص 1999سبتم   3، العدد 4واملعلومات، جملد 

التقليأأأديأأأة فكراً وتطبيقأأأاً مل تعأأأد قأأأادرة على تلبيأأأة احلأأأاجأأأات  
الفرديأأة واجملتمعيأأة السأأأأأأأأأأأأأأريعأأة التغُّير يف النظم االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأاديأأة 

أخذت أ ية الرتبية  . وعليه واالجتماعية والسأأأأياسأأأأية والثقافية
فراد، واألسأأأأأأأأر، أو من املدرسأأأأأأأأية ترتاجع، سأأأأأأأأواء من جهة األ

جهة املؤسأسأات والشأركات، مقابل ذلك تتعاظم أ ية الرتبية  
 تزايد صأأأأأأأأأأأأأي  ومناذا الرتبية  الال مدرسأأأأأأأأأأأأأية، ويتجلى ذلك يف

مأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة، وظهور نظم تعليميأة ال مأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة جأديأدة،  الال
إذا كانت الرتبية الال مدرسأأأأأأأأية اليوم تغطي شأأأأأأأأطراً  . و وابلتايل

كبُّياً يف تربيأأة أبنأأاء الكثُّي من اجملتمعأأات املعأأاصأأأأأأأأأأأأأأرة، فمن  
املتوقع أن يطغى دورها على دور الرتبية املدرسأأأأأأية، وحصأأأأأأرها  
يف أدوار ضأأأأأأأأأأأأأأيقأة، أو بقأا هأا عمليأة مسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدة للرتبيأة الال  

أن   مدرسأأأأية، على أسأأأأامب أن التوقعات املسأأأأتقبلية تشأأأأُّي إىل
التعليم سأأأأأأأأأأأأأيت ذ صأأأأأأأأأأأأأورتني: األوىل تتمثل يف التعليم املنزيل، 

 .(1)والثانية: التعليم يف مكان العمل 
 مشكلة الدراسة

وعليه تتبلور مشأأأأأكلة الدراسأأأأأة احلالية يف ظالرتاجع الظاهر يف 
ا ية الرتبية املدرسأأأأأأأأأأية واال اه بشأأأأأأأأأأكل متسأأأأأأأأأأارا  و الرتبية  

جتماعيظ. لذلك  اول  الالمدرسأأأأأية وعودهتا إىل الوسأأأأأط اال
الدراسأأأأأأأأأأأأأة احلالية تقد  االاراً نظري ي ز اهم أسأأأأأأأأأأأأأبام ذلك 
التحول ومظأاهره ودوافقأه ولأذلأك كمحأاولأة لفهم عودة الرتبيأة  
إىل الوسأأأأأأأأأأأأأأط االجتمأأاعي الأأذي بأأدأت منأأه. ومأأا ميكن ان 
يسأأأأأأأاعد ذلك يف جعل عودة الرتبية إىل الوسأأأأأأأط االجتماعي  
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فكار والر ال وليسأأأأأأأأأأأأت عملية منظمة ومدروسأأأأأأأأأأأأة وحمددة اال
 عشوائية أو ار الية.
 اسئلة الدراسة

 :  اول الدراسأأأأأأأأأأأة احلالية اإلجابة عن السأأأأأأأأأأأؤال الرئيس التايل
الدراسةةةةة س االسةةةةاس هي دراسةةةةة نظرية ةليسةةةة     يقية  
قائمة على املنهج النوعي املعتمد على الدراسةةةةة التيليلية  

 الناقدة لالدبيات الرتبوية ذات العالقة
مأأا أبرز املظأأاهر الأأدالأأة على عودة الرتبيأأة إىل الوسأأأأأأأأأأأأأأط  

 االجتماعي الذي بدأت منه؟ 
جأابأة عن وميكن اإلجأابأة عن هأذا التسأأأأأأأأأأأأأأأا ل من خالل اإل 

 األسئلة الفرعية ايتية:
مدرسأأأأأأأأية يف اليت أدت إىل نشأأأأأأأأ ة الرتبية الال ما العوامل .1

 حياة اجملتمعات البدائية؟  
أدت .2 اليت  العوامأأأأأأل  الرتبيأأأأأأة    مأأأأأأا  من  أمنأأأأأأاط  ظهور  إىل 
 مدرسية يف العصور احلديثة ؟ وما أبرز مناذجها؟ الال
ملاذا عادت الرتبية إىل الوسأأأأط االجتماعي الذي بدأت   .3
 نه؟ م
مأا أبرز املظأاهر الأدالأة على عودة الرتبيأة إىل الوسأأأأأأأأأأأأأأط  .4

 االجتماعي الذي بدأت منه؟ 
مت موائمةة االهةدا  م  أهةدا  الةدراسةةةةةةةةةةةةة ةأ يتهةا:  
 االسئلة حبيث  كون انعكاس هلا

سأأأأأأأأأأأأأعت الدراسأأأأأأأأأأأأأة احلالية إىل  قيق  أهدا  الدراسةةةةةةةةةةة:.أ
 األهداف ايتية:  

تتبع العوامل اليت أدت إىل نشأأ ة الرتبية الال مدرسأأية يف  .1
 حياة اجملتمعات البدائية.  

تتبع العوامل واملسأأوغات اليت أدت إىل ظهور أمناط من   .2
الرتبية الال مدرسأأأأأأأأأية يف العصأأأأأأأأأور احلديثة إيذاانً بتوجه تربوي  

  كلمأا تزايأد اعتمأاد اجملتمعأات جأديأد أخأذ يتسأأأأأأأأأأأأأأع ويتعمق
على منجزات العلم والتقنية، وأصأأأأأأأأأأأأبء يبشأأأأأأأأأأأأر بعودة املكانة 

 للرتبية الال مدرسية، مع استعراض مناذا منها.
 ليل ونقد الدوافع واملسأأأأوغات اليت أصأأأأبحت تضأأأأغط   .3

 و عودة الرتبية إىل واقع احلياة، وخصأوصأاً منذ بداية األلفية 
د اجملتمعأأات على املعرفأأة وتقنيأأات الثأأالثأأة  كلمأأا تزايأأد اعتمأأا

املعلومات واالتصأأأأأأأاالت يف بناء اقتصأأأأأأأاد املعرفة، يف شأأأأأأأؤون  
احليأأاة كأأافأأاة، ومأأا دليأأل ذلأأك من تسأأأأأأأأأأأأأأأأارا عودة الرتبيأأة إىل 

 الوسط االجتماعي.
اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض أبرز املظأأاهر الأأدالأأة على عودة الرتبيأأة إىل   .4

 الوسط االجتماعي الذي بدأت منه. 
: تسأأأتمد الدراسأأأة احلالية أ يتها من أ ا الدراسةةةةأ ية  ب. 

كون الدراسأأأأأأأأأة نظرية لذا ركزت على اال ية تسأأأأأأأأأاعد على:   
 النظرية فقط

تقد  حقائق ومعلومات عن نشأأأ ة الرتبية وضأأأرورهتا   •
اجملتمعيأأأة، كأأأ داة تعكس ظروف اجملتمع وقواه الفأأأاعلأأأة  
مبأأأأا هو مطلوم منهأأأأا، ومبأأأأا يؤكأأأأد أ أأأأا أداة  كي تقوم 

 يدة تعيد إنتاا ما يلقي عليها ويتوقعه اجملتمع منها.  حما
اسأأتقراء املسأأُّية التارخيية للرتبية بطريقة كلية فاحصأأة   •

وانقدة، بقصأأأأأأأأد الوقوف على التحوالت اليت شأأأأأأأأهدهتا  
نتيجأأأأة للثورات الك ال، مبأأأأا ميكن من فهم دينأأأأاميكيأأأأة  
حركة الرتبية وصأأُّيورهتا، واسأأت الص الدرومب والع  اليت 

على قراءة حاضأأأأأأأأأأأأأأر الرتبية، وتفسأأأأأأأأأأأأأأُّي البيعة تسأأأأأأأأأأأأأأاعد 
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 التحوالت احلاصلة فيها.  
تعيد قراءة الفكر الرتبوي بكليته وعمومتيه، بقصأأأأأأأأد   •

اسأأت الص احلقائق اليت تفسأأر البيعة الرتبية وأ يتها ع  
احلضأأأأأأأأأأأارات والعصأأأأأأأأأأأور من جهة، وما وق  خلفها من 
أفكأار وسأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأات من جهأة اثنيأة، ومأا حكمهأا من 

ثرت على مسأُّيهتا، والنتائج املتحققة منها عوامل وقوال أ
من جهة اثلثة، ومبا من شأ نه فهم دينامية التغيُّي الرتبوي  

 احلايل، وتوقع ا اهاته املستقبلية.  
تفيد يف فهم وتفسأأُّي التغُّيات الرتبوية املعاصأأرة نوعاً  •

وا أأأاهأأأاً، مبأأأا ميكن من فهم  أأأديأأأدات الفكر الرتبوي،  
امل الرشأيد معها، وتصأحيء أو السأتيعاهبا منطقها، والتع

 تفعيل املمارسات التطبيقية وإجراءات التنفيذ والتقو .
تقأد  ال اهني واحلجج الأدالأة على عودة الرتبيأة إىل  •

الوسأأأأط االجتماعي، أو تبوئها مواقع الصأأأأدارة يف الكثُّي 
من دول العامل، بوصأأأأأأأأأفه توجه ابت يفرض نفسأأأأأأأأأه على 

ب التحوالت الرتبوية  كل دول العامل، مبا يسأأأأأأاعد على تب
اجلديدة، وتوجيهها على بصأأأأأر وبصأأأأأُّية لتحقيق أهداف  
اجملتمع، وحىت ال يفرض على الرتبية حلوالً من خارجها،  

 عواقبها وخيمة. 
 منهج الدراسة:

فرضأأأأأأأأأأأأت البيعة الدراسأأأأأأأأأأأأة احلالية اسأأأأأأأأأأأأت دام منهجية مركبة 
 Qualitative  الرفأأأاهأأأا: املنهج التأأأارخيي بتوظي  نوعي

Research  ومنهج التحليأل النقأدي، حيأث يسأأأأأأأأأأأأأأت أدم ،
 

(  ريخ الرتبية يف الشرأل والغرم، القاهرة، عامل  1980( حممد منُّي مرسي )1)
 .    17ب، ص الكت

من و ،  املنطلقات الفكرية لفلسأأأأأأأأأفةاملنهج التارخيي من خالل 
حيث سأأأأيتم اسأأأأت دام الطريقة    (1)  .زاويتيه الطولية والعرضأأأأية

الطولية من خالل التتبع التارخيي ملسأأأأأأأأُّية الرتبية و والهتا ع  
ة العرضأية املراحل امل تلفة واختاذها امناط متعددة، اما الدراسأ

فسأأيتم من خالهلا الرتكيز على العوامل واملؤثرات اليت تسأأببت  
 بظهور تلك االمناط على مر الزمن.

 حدةد الدراسة:
ئم على التحليل  كون الدراسأأة تتبع منهج البحث النوعي القا

فإن حدود الدراسأأة تتميز ابملرونة وبقدرة    الناقد واإلسأأتقرائي،
الباحث على إسأأت دام كل ما ميكن ان يفيد يف اإلجابة عن 

 اسئلة الدراسة من مصادر ومراجع أدبية ذات العالقة.
 :إجراءات الدراسة

الزاوية أو الطريقة الطولية ترتكز إجراءات الدراسأأأأة ابسأأأأت دام  
، وع  الثقافات يف دراسأأأأأأأة الرتبية، بتتبعها من أقدم العصأأأأأأأور

واحلضأأأأأأأأأأأأارات، حىت اين، وما تتيحه هذه الطريقة من ختطي 
حدود املكان والزمان، لتقد  مسأأار الرتبية الال مدرسأأية منها 
واملدرسأأأأأأأأية يف إالار واحد، يف حني تدرمب الطريقة العرضأأأأأأأأية 
 ريخ الرتبية على أسأامب الدراسأة املقطعية للرتبية ع  العصأور  

التحوالت الرتبويأة الال مأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة منهأا   امل تلفأة، ابلنظر إىل
واملأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة من خالل منظور ثقأايف واسأأأأأأأأأأأأأأع يتنأاول األبعأاد 
االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأأاديأأأة واالجتمأأأاعيأأأة اليت أثرت فيهأأأا، حىت الوقأأأت 

. وذلك من خالل املنطلقات الفكرية لفلسأأأأأأأأأأأأفة (2)احلاضأأأأأأأأأأأأر
التأأاريخ، للنظر بكليأأة وعموميأأة للمسأأأأأأأأأأأأأأُّية التأأارخييأأة للرتبيأأة،  

(  ريخ الرتبية يف الشرأل والغرم، القاهرة، عامل  1980( حممد منُّي مرسي )2)
 .    17الكتب، ص 
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تها ع  الثقافات واحلضأأأارات، والعصأأأور،  وتقصأأأي أبعاد حرك
حىت الوقت احلاضأأأأر، وتتبع أمناالها اليت تكونت، واملسأأأأارات 
اليت ا هت فيها، بناء على ما أضأأأأأافته كل حضأأأأأارة إنسأأأأأانية  
إىل اليت تليهأأا، من خ ات تربويأأة ظلأأت ترتاكم، وتنتقأأل إىل 
حيز التطبيق فكراً وتطبيقا من عصأأر إىل آخر، وخصأأوصأأاً ما 

منفعته و كدت جناعته، وما اسأأأأأأأأأأتلزمه ذلك من القيام ثبت 
بعمليات االسأأأأتدالل املنطقي من خالل عملييت االسأأأأتقراء   
االسأأأأأأتنباط  رة، واالسأأأأأأتنباط   االسأأأأأأتقراء  رة أخرال، وكذا 
القيام أمع الشأأأأأأأأأواهد املادية وفحصأأأأأأأأأها واختبار صأأأأأأأأأحتها  
مبقأأأارنتهأأأا بغُّيهأأأا من ثقأأأافأأأات أو جمتمعأأأات أخرال، وذلأأأك 

قصأأأأأأأأد اسأأأأأأأأت الص احلقائق والتعميمات اليت تفسأأأأأأأأر حركة ب
الطويأأأأأل،   ميتأأأأأد ع   رخيهأأأأأا  الرتبيأأأأأة على خط الويأأأأأل  تطور 
واسأأأأأأأأأأأأت دام التحليل والنقد لرصأأأأأأأأأأأأد العوامل اليت جنمت عن 
نوعيأأأأأة يف  إحأأأأأداث  والت  أدت إىل  اليت  الك ال  الثورات 

 .الرتبية
 مص ليات الدراسة: 

كأأأل البأأأاحأأأث احلأأأايل    يتنأأأاول  الرتبيةةة:ملظةةاهر الةةدالةةة على  ا
الرتبية  ضأأأأأأأمن مفهوم الرتبية واليت هي: املصأأأأأأأطلحات القائمة  

املدرسأأأية، أو الرتبية املقصأأأودة، والرتبية الال مدرسأأأية أو الرتبية  
غُّي املقصأأأأأأأأأأودة، وكذا املصأأأأأأأأأأطلحات العاملة معها أو املؤدية  

نظامي، أو كان مدرسأأأأأياً    إليها كالتعليم أكان نظامياً، أو غُّي
أو اجتماعياً، على اعتبار أن هذه املصأأأأأأطلحات ال تعدو أن  
تكون عمليات قائمة تؤدي إىل حصأأأأأأأأأأأول الرتبية، بوصأأأأأأأأأأأفها 

 

(  ريخ الرتبية و ريخ التعليم يف مصر، 1988( سعد مرسي امحد، وآخرون )1)
 .   39كلية الرتبية أ جامعة عني مشس، ص 

ظأاهرة اجتمأاعيأة، أو أداة جمتمعيأة، أو نظأام جزئي ضأأأأأأأأأأأأأأمن  
 النظام االجتماعي العام املناط به تربية أبناء اجملتمع.

يرتبط التعري  االصأأأأأأأأطالحي ملفهوم  :  الوسةةةةةةط االجتماعي
واليت تعد   التنشةةةةةةةئة االجتماعيةالوسأأأأأأأأأط االجتماعي مبفهوم  

عملية ممتدة للرتبية، تتم ضأأأمنها، أو  ل حملها أحسأأأاانً، وما  
يثُّي اسأأأت دامها من لبس وخلط يف توظيفها السأأأليم، فحرال 
بنأا اإلشأأأأأأأأأأأأأأأارة إليهأا  لبيأان البيعأة ارتبأاالهأا ابلرتبيأة، ذلأك أن  

االجتماعية أأأأأأ خبالصة القول أأأأأأ هي: عملية اجتماعية   التنشئة
تتبادل مع الرتبية املواق  واألدوار، كآلية أو كصأأأأأأأورة تطبيقية  
مسأأأأأاعدة حلصأأأأأول الرتبية، تتم عن الريق التفاعل التلقائي يف 
مواق  احلياة، سأأأأأأواء أكان هذا التفاعل داخل املدرسأأأأأأة، أو 

رد مبواق   األسأأأأأأأرة ومؤسأأأأأأأسأأأأأأأات الرتبية األخرال، أو مرور الف
التفاعل امل تلفة يف البيئة أو الوسأأأط الذي  تك به ويتفاعل 

 معه.  
، كأل مظأاهر احليأاة  إجرائيأا  لوسأأأأأأأأأأأأأأط االجتمأاعيويقصأأأأأأأأأأأأأأد اب

االجتماعية من أوجهها امل تلفة االقتصادية منها والسياسية،  
اإلدارية منها والنفسأأأأأية.. اا، وما ينشأأأأأ  يف هذا الوسأأأأأط من 

يت تنظم التفأأأاعالت املتبأأأادلأأأة بني  خمتل  أمنأأأاط العالقأأأات ال
أفراد اجلمأاعأة،  ثراً و ثُّياً، أخأذاً وعطأاء، املمتأدة إىل عالقأة 
الفرد ابجملموعة الكبُّية بعضأأأأأأها ابلبع، ايخر، مث عالقة كل 
جمموعة صأأأأأأأأأأأأأغُّية ابجملموعة الكبُّية، على أسأأأأأأأأأأأأأامب أن البيعة 
اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان ونزعته تدفعه إىل العيش وسأأأأأأأأأأأأأأط جمموعة يتفاعل 

   ..(1)تؤثر فيه ويؤثر فيهامعها،  
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 :نتائج الدراسة
 اإلجابة عن اسئلة الدراسة

ما العوامل اليت أدت إىل نشةةةةةةةةةة ة الرتبية : األة السةةةةةةةةةة ا   
 الالمدرسية س حياة اجملتمعات ال دائية؟

فرضأأأأأأأأأأت البيعة احلياة يف   نشةةةةةةةة ة الرتبية الال مدرسةةةةةةةةية:
  يالئماجملتمعات البدائية وأسأأأأأاليب عيشأأأأأها تكون منط تربوي  

ظروفهأا  كي يل  مطأالبهأا.. إذ حبكم حيأاة التجول والرتحأال  
وراء القن  والصأأأأأأأأيد  لتوفُّي لقمة العيش، وضأأأأأأأأمان احلماية 
واألمن، وممارسأأأأأأأأأأأأة عاداهتم والقومب املعتقدات، فقد تكونت 

ارمب ويطبق يف واقع احلياة الرتبية الال مدرسأأية كنم ط تربوي مي 
مباشأأأأأأرة، مبع  أنه ال يوجد شأأأأأأ   بعينة، أو مؤسأأأأأأسأأأأأأة ما 
تتوىل أمر الرتبية، وإمنا كان اجملتمع  سره هو املؤسسة الك ال 
اليت يرتىب فيها أفراد اجملتمع، واحلياة العريضأأأأأأأأأأأأة كلها وسأأأأأأأأأأأأطاً 

هم تربويً ميكن أبناء اجملتمع من تشأأكيل شأأ صأأياهتم واندماج
يف ثقافات اجملتمع، وذلك من خالل اشأأأأأأأأرتاكهم يف أنشأأأأأأأأطة 
اجملتمع، واحتكاكهم املباشأأأأر خب ات الكبار، سأأأأواء يف نطاأل 
األسأرة، أو يف أثناء القن  والصأيد، أويف نع الطعام، أو يف 
بناء املساكن، ودابغة اجللود، أويف صناعة األسلحة، أو أثناء  

ات الدينية وخالفه. ومبا ممارسأأأأأأأة الطقومب الدينية، أو املناسأأأأأأأب
أن الرتبيأة كأانأت عمليأة وظيفيأة ختأدم أغراضأأأأأأأأأأأأأأاً مبأاشأأأأأأأأأأأأأأرة ال 
ختتل  عن عملية احلياة نفسأأأأأأأأأها  فإن أهدافها كانت مرادفة  

 .(1)للحياة نفسها بكل شروالها ومطالبها  
وابعتمأاد منط الرتبيأة هأذا على احتكأاك الفرد خب ات الكبأار 

 

 ( راجع: بول منرو  1)

مل كل فرد مسأأأؤولية ما ونشأأأاالهم وما يريدون بلوغه، فقد  
يريد تعلمه، وإمناء شأأأأأ صأأأأأيته اليت متيزه، واملدال الذي يرغب 
الوصأأأول إليه، وما اسأأأتلزمه ذلك من  خضأأأوا األفراد للتلقني 
 رة، والتأدريأب   رة اثنيأة، واألوامر والنواهي  رة اثلثأة، أثنأاء 
اشأأأأأأأأأأأأأأرتاكهم الفأاعأل يف منأاشأأأأأأأأأأأأأأط اجلمأاعأة أو اجملتمع. وعنأد 

إىل حياة الرجولة  كانوا ميرون بسأأأأأألسأأأأأألة من وصأأأأأأول النشء   
اجملتمع، وخضأأأأأأأأأأأأأأوعهم   أو  القبيلأأأأأأة  أسأأأأأأأأأأأأأأرار  ملعرفأأأأأأه  املواق  
لالختبارات الضأرورية اليت متكنهم من شأغل الوظائ  املهمة، 
وأخذ مكانتهم يف عضأأأأأأأأأوية اجلماعة أو اجملتمع، حبسأأأأأأأأأب ما 
يقومون بأأه من أدوار، ومأأا يبأأدعون فيأأه، أو مأأا يقأأدمونأأه من 

 جديد.
د اسأأأأأأأأأأتمرت الرتبية الال مدرسأأأأأأأأأأية الصأأأأأأأأأأفة السأأأأأأأأأأائدة يف وق 

اجملتمعأات البأدائيأة، مهمأا كأانأت مسأأأأأأأأأأأأأأتويت حيأاهتأا، ودرجأة 
تعقد أساليب وأدوات إنتاجها، لتستمر شطراً كبُّياً من  ريخ 
ظهور الثقأأافأات التأأارخييأأة األوىل، بأل وظلأأت لصأأأأأأأأأأأأأأيقأأة حبيأأاة 

احلضأأأأرية   اجلماعات والعشأأأأائر املعزولة، أو البعيدة عن املراكز
أو املدن الرئيسأأأأأة لتلك الثقافات مث احلضأأأأأارات ع  العصأأأأأور  
امل تلفأة، حىت العصأأأأأأأأأأأأأأر احلديث، ولو مبسأأأأأأأأأأأأأأاحات متبأاينأة،  

 وأحياانً حمدودة للغاية. 
مبا أن الرتبية الال مدرسأأأأأأية خصةةةةةائص الرتبية الال مدرسةةةةةية: 

تشأأأأأأأأأأأأأأكأل حمور ارتكأاز الدراسأأأأأأأأأأأأأأة احلاليأة، وإليهأا تتجأه الرتبية  
من خصأأائ     يمكن الوقوف على ما اتصأأفت بهاملعاصأأرة، ف

و أأأأات، بغرض تقصأأأأأأأأأأأأأأي جأأأأذور تكو أأأأا، وفهم البيعتهأأأأا، 
وتفسأأأأُّي مسأأأأوغات اسأأأأتمرارها بصأأأأور وأشأأأأكال خمتلفة، حىت 
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الوقت احلاضأأأأأأأر، مبا من شأأأأأأأ نه إجراء املقارانت بني ما كان،  
وما هو كائن اليوم، وبيان مؤشأأأأأأأأأأأأرات عودة الرتبية احلالية إىل 

  الذي ميز الرتبية البدائية، كما هو متوقع. الوسط االجتماعي 
اتسأأأأأأمت الرتبية الال مدرسأأأأأأية مبجموعة من اخلصأأأأأأائ  اليت  

اكتسأأأأأأأأبتها من البيعة عملياهتا يف الوسأأأأأأأأط االجتماعي الذي 
تلقائية تنشأأأأأأأأأأأ  يف الوسأأأأأأأأأأأط االجتماعي    يه، أ ها أ اتقوم ف

 عل  و وإاناثً،  اجملتمع صأأأغاراً وكباراً، ذكورا    تتناول نيع أفرادو 
كل شأأ   مسأأؤول عن تعليم نفسأأه وتنمية مهاراته وقدراته 

فقأاً السأأأأأأأأأأأأأأتعأداداتأه وميولأه مىت يشأأأأأأأأأأأأأأأاء، وألي غرض يريأد و 
قق القأدر الثقأايف  كمأا متتأاز الرتبيأة الالمأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة  ،  والموحأه   

ل املشأأأأأرتك بني أفراد اجملتمع للحياة والعيش املشأأأأأرتك من خال
تنوا  و احتكاكه املباشأر  سأاليب حياة اجملتمع وأمناط ثقافته، 

اخليأارات أمأام أفراد اجملتمع، كي خيت وا قأدراهتم ومهأاراهتم من 
خالل املرور مبواق  احلياة امل تلفة ومن خالل املشأأأأأأأأأأاركة يف 

الرتبية الالمدرسأأأأية توفر  و   ،األنشأأأأطة االقتصأأأأادية واالجتماعية
تماعية كي يبذل كل شأأأأأ   ما لديه احلوافز النفسأأأأأية واالج

من جهود حىت  ظى ابملكأأانأأة االجتمأأاعيأأة والعأأائأأد املأأادي 
  تتيءو ترتبط مباشأأأأأرة  نشأأأأأطة اجملتمع، وأمناط ثقافته  و امل ر. 

الفرص أمام كل شأأأأأأأأ   لتفجُّي الاقاته  الرتبية الالمدرسأأأأأأأأية
اإلبداعية إىل أقصأأأأأأأأأأى ما تؤهله له مهاراته وقدراته، وتوظيفها  

واملباشأر يف وظيفته  مبا يعود ابلنفع عليه، وعلى جمال السأريع 
 عمله وجمتمعه.  

ما العوامل اليت أدت إىل ظهور أمناط من  :  الثاينالسةةةةةةة ا  
الرتبيةةة الال مةةدرسةةةةةةةةةةةيةةة س العصةةةةةةةةةةةور ا ةةديثةةة ؟ ةمةةا أبرز 

 مناذجها؟

 . الثوراتن الصناعيتان األةىل ةالثانية: 1
أدت الثور ن الصأأأأأأأناعيتان: األوىل اليت حدثت يف منتصأأأأأأأ  
القرن الثأأامن عشأأأأأأأأأأأأأأر، والثأأانيأأة ) الثورة العلميأأة والتقنيأأة( اليت 
حدثت يف  اية القرن التاسأأأأأأأع عشأأأأأأأر واسأأأأأأأتمرت تتعاظم يف 
ة القرن العشأأأأأأأأأأأأأأرين، إىل  والت جوهريأة يف بنيأة الرتبيأة املوروثأ

من قرون الويلة، بدأهتا الثورة الصأأأأأأأأأناعية األوىل، واسأأأأأأأأأتمرت  
ترتاكم وتتسأأأأع، مدعومة ابلتطورات السأأأأياسأأأأية واالجتماعية، 
لي خذ ا اهاً عاماً، أخذ يفرض نفسأأأأأأأأأأأأأه عقب الثورة العلمية 
والتقنيأة، ودخول اجملتمعأات البشأأأأأأأأأأأأأأريأة القرن العشأأأأأأأأأأأأأأرين، إذ  

ثامن عشأأأأأأر،  تطلبت ايالت الصأأأأأأناعية الضأأأأأأ مة يف القرن ال
ورفع كمية السأأأأأأألع املنتجة و سأأأأأأأني نوعيتها إىل أيدي عاملة  
مأدربأة ومؤهلأة لشأأأأأأأأأأأأأأغأل الوظأائ  واملهن اليت أوجأدهتأا امليكنأة  
اجلأأأديأأأدة. ولكن نظراً لعأأأدم قأأأدرة نظم التعليم القأأأائمأأأة على 
توفُّي العمالة املاهرة، فقد اضأطرت املصأانع أن تفتتء مدارمب  

ملدارمب بتدريب أبناء العمال  هلا داخل املصأأأانع، بدأت هذه ا
الفنيأأأأأأة   املهأأأأأأارات  وتعليمهم  وغُّيهم،  احلرف  أصأأأأأأأأأأأأأأول  على 
املهنيأأأأأة   املأأأأأدارمب  اإلنتأأأأأاا،،مث ظهرت  اجلأأأأأديأأأأأدة، وعمليأأأأأات 
املسأأأأأأأأأتقلة، إال أن انتشأأأأأأأأأار تطبيقات اال اهات الدميقراالية، 
وتزايأد تطبيق النظريت الرتبويأة والنفسأأأأأأأأأأأأأأيأة واالجتمأاعيأة اليت 

التعليم العأأأام للمواالنأأأة، واإلنتأأأاا،  اندت حبق الصأأأأأأأأأأأأأأغأأأار يف  
والقضأأأأاء على الفقر والت ل  وسأأأأواها  فرض على املصأأأأانع 
أن تسأأأأأأأمء ألبناء العمال والشأأأأأأأبام اجلمع بني الرتبية الر ية 
يف مدارمب التعليم العام لنصأأأأأأ  الوقت، والعمل يف املصأأأأأأانع  
لنصأأأأأأأأأأأأأأ  الوقأت ايخر. وعلى سأأأأأأأأأأأأأأبيأل الأذكر، أدت حركأة 

ظهور التعليم املدت الذي تسأأأأأيطر عليه اإلصأأأأأالي الديب إىل  
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السأأأأأأأأأأألطات املدنية  كي تنال الطبقات الدنيا تعليماً شأأأأأأأأأأأعبياً 
. ويف بريطانيا أنشأأأأأئت (1)يرقى إىل مسأأأأأتوال الطبقات األعلى

مدارمب األحد لتعليم األالفال الذين يعملون اليلة األسأأأأأبوا،  
كما أنشأأأئت مدارمب األالفال لتعليم ورعاية أالفال األمهات 

 .   (2)الت يف املصانع  العام
ولكن، عندما أدرك أصأأأأحام املصأأأأانع أثر التعليم املدرسأأأأي  

يف تنميأأة اال أأاهأأات اإلنأأابيأأة  و العمأأل، وتكوين العأأادات  
احلسأأأأأأأأأأأأأأنأأة للعمأأل واإلنتأأاا   ركوا يف ا أأاهأأات عأأدة، حيأأث 

، وفرضأأأأأأوا على (3)بدأت تظهر برامج تعليمية للعمال الكبار 
ملهنيأة املرتبطأة ابملصأأأأأأأأأأأأأأنع أن يكونوا  قأد امللتحقني ابملأدارمب ا

حصأأأأأألوا على شأأأأأأهادة تعليمية ما، أو قطعوا شأأأأأأوالاً كبُّياً من 
التعليم العام، مث أخذوا يشأأأأأأأجعون اجلهات الر ية   ية فتء  
مأدارمب  مع بني التعليم املهب والتعليم النظري، وكأذا تقأد   

 برامج لتعليم الكبار. 
اليت تشأأكلت معاملها يف  اية القرن أما الثورة العلمية والتقنية  

التاسأأع عشأأر، واسأأتمرت تتعاظم يف النصأأ  األول من القرن 
العشأأرين، فقد اتصأأفت من جانبها العلمي بتفجر املعلومات  
واملعارف، وسأأأأرعة تغُّيها وتبدهلا واسأأأأتهالكها، وما صأأأأاحب  
ذلك من نشأأ ة ميادين علمية عديدة وجديدة، بت صأأصأأات  

بها التقب يف تزايد تطبيقات املعرفة دقيقة، واتصأأأأأأفت من جان
يف خمتل  أنشأأأطة اجملتمع وأوجه حياته  األمر الذي أدال إىل 
تزايد الطلب على املهارات املتنوعة يف كافة الت صأأأأأأأصأأأأأأأات، 
وعلى نيع املسأأأأأأتويت، والسأأأأأأيما الت صأأأأأأصأأأأأأات الدقيقة.. 

 

 .   381جع سابق، ص (  عمر التومي الشيبات، مر 1)
 . 253( حممد منُّي مرسي، مرجع سابق، ص 2)

وكلما تطورت االخرتاعات واملعدات وأساليب امليكنة واألمتتة  
ظهرت مهن ووظأأأائ  جأأأديأأأدة، واختفأأأت أخرال،    احلأأأديثأأأة 

وتغُّي حمتوال املهن، ومواصأأأأأأأأأأأأأأفأأات أدائهأأا، بأأل وحأأاجأأة هأأذه  
املهأأأارات إىل قأأأدرات تصأأأأأأأأأأأأأأوريأأأة وابتكأأأاريأأأة بقيم وا أأأاهأأأات  
جأديأدة  ممأا أدال إىل إحأداث تغُّيات مأذهلأة يف نظم الرتبيأة  
شأأأأأأأأأأأأأأكالً ومضأأأأأأأأأأأأأأموان، متثلأأت بظهور نظم تعليميأأة حأأديثأأة، 

وقدمية، ومبناهج وأسأأأأأأأأأاليب    بت صأأأأأأأأأصأأأأأأأأأات متنوعة، جديدة
ووسأأأأائل تعليم وتعلم متطورة، ومبسأأأأتويت ومسأأأأارات تعليمية  
تتجأأاوز التقأأاليأأد املعروفأأة، تقوم على جعأأل الأأدارمب، أو أي 
شأأأأأأ   يطمء إىل رفع مسأأأأأأتواه التعليمي واملهب، املسأأأأأأؤول 
عن تعليم نفسأأأأأأه، وتنمية مهاراته وقدراته حيثما يشأأأأأأاء وألي  

ذلأك وحتمأه ربط التعليم ابحليأاة   هأدف يريأد، ومأا اسأأأأأأأأأأأأأأتلزمأه
والعمأأأأل واإلنتأأأأاا والتنميأأأأة من جهأأأأة، واشأأأأأأأأأأأأأأرتاك األالراف 
املسأأأأتفيدة من التعليم من جهة أخرال. لذلك أخذت تتكون 
عالقات تنسأأأيق وتعاون بني مؤسأأأسأأأات التعليم ومؤسأأأسأأأات  
الرتبية الال مدرسأأأأأأأأأأأية، ويف مقدمتها األسأأأأأأأأأأأرة واجملتمع ا لي،  

ة إىل القطأأاعأأات االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأاديأأة وتنشأأأأأأأأأأأأأأأأ  نظم تعليميأأة ممتأأد 
واالجتمأاعيأة، وتقأام مؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأات تعليميأة إمأا أ أا  أاكي  
البيئات الطبيعية وأنشأأأأأأأأأأأأطة السأأأأأأأأأأأأكان، أو يف مواقع اإلنتاا، 
وظهور مدارمب اجملتمع، سأأأأأأأأأأأأأأواء ألبناء الشأأأأأأأأأأأأأأوارا، أو لذوي 
االحتياجات اخلاصأأأأأة، أو للفئات ا رومة واملهمشأأأأأة، فضأأأأأالً  

واألعمال، اخلاصأأة منها والعامة  عن تزايد مؤسأأسأأات اإلنتاا 
اليت تولأأأت تعليم العأأأاملني هبأأأا، أو إعأأأادة تأأأدريبهم و هيلهم  

(: مسُّية التعليم والتدريب املهب والتقب يف 2002( امحد علي احلاا حممد )3)
 . 50اليمن، مرجع سابق، ص
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بصأأأأأأأأأورة مسأأأأأأأأأتمرة إىل ما هنالك من األمور اليت توضأأأأأأأأأء أن  
معظم  التغُّيات الرتبوية تركزت حول الرتبية الال مدرسأأأأأية من 
جهأة، وانفتأاي الرتبيأة املأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة على  حميطهأا وجمتمعهأا، ممأا 

 تزايد توجه الرتبية  و الوسط االجتماعي.   يدلل على
 اجلهود الفكرية:. 2
من مسألمات األمور، أنه ما من ثقافة أو حضأارة إال وظهر  

مفكرون وفالسأأأأأأأأأأأأفة اندوا بضأأأأأأأأأأأأرورة أن تتم الرتبية يف ظروف  
البيعيأة، تتمثأل كأل مكوانت اجملتمع من خمتل  أبعأاد حيأاتأه، 
بصأأأأأأأأأأأأأأفتهأأا ظأأاهرة أو عمليأأة اجتمأأاعيأأة مفتوحأأة، كي تظهر  
تربويأأأأأأأة   بتطبيقأأأأأأأات  تثمر  مل  وإن  اجملتمعيأأأأأأأة، حىت  وظيفتهأأأأأأأا 
حقيقية  نتيجة لسأأأأأأأأأأأيطرة األفكار والقوال اليت وجهت الرتبية  
املدرسأأأأية وفصأأأألتها عن الرتبية الال مدرسأأأأية. فمثالً اسأأأأتندت  
الرتبية يف املدينة الفاضأأأأأأأأألة ألفالالون أن تنشأأأأأأأأأ  مدارمب عامة  
ذات أبنيأأة منأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأة، ومالعأب جمهزة للتأأدريأب على ركوم 

ام اخليأأأل، واسأأأأأأأأأأأأأأتعمأأأال القومب واحلرام، وممأأأارسأأأأأأأأأأأأأأأأة األلعأأأ
الريضأأأأأأأأأأأية، واملشأأأأأأأأأأأاركة يف االحتفاالت الدينية واملناسأأأأأأأأأأأبات  
لكأأأأأل من  إذا أمكن،  التعليم إجبأأأأأاري،  الوالنيأأأأأة، وأن يكون 
الأأذكور واإلانث، وأن يطبق القأأانون على البنأأات كمأأا يطبق  

، كما اشأأأأأأأأأأرتط على من يعدوا ليكونوا حكاماً  (1)على البنني  
. وشأأأأأأدد (2)اماً  أن خي وا احلياة العملية ملدة مخسأأأأأأة عشأأأأأأر ع

بيتأأأأه ال امج  أرسأأأأأأأأأأأأأأطو على كأأأأل مواالن أن يعلم أوالده يف 
 

(  ريخ الرتبية و ريخ التعليم يف مصر، 1988( سعد مرسي أمحد وآخرون )1)
 .134، 133مرجع سابق، ص ص 

 . 130( املرجع السابق، ص 2)
(:  ريخ الرتبية والتعليم يف مصر، مرجع سابق،  1985( سعيد إ اعيل علي )3)

 .    89ص

، إىل ما هنالك من الشواهد اليت (3)واملوضوعات اليت تعجبه  
 ال يتسع اجملال لذكرها.  

ومأا انفكأت اجلهود الفكريأة لتطوير الرتبيأة يف ا أاه الصأأأأأأأأأأأأأأي  
 التعليمية القائمة يف الوسأأأأأأأأأأط االجتماعي أن بدأت تتزايد يف 
عصأأأأأر النهضأأأأأة األوربية، وعقب حركة اإلصأأأأأالي الديب اليت 
كأان من نتأائجهأا ظهور التعليم املأدت الأذي تسأأأأأأأأأأأأأأيطر عليأه  
السأأأأأأأأأأأأأألطأات املأدنيأة، كنوا من التعليم الشأأأأأأأأأأأأأأع  الأذي يقأدم  
تعليماً ألبناء الشأأأأأأأأأأأعب يرقى إىل مسأأأأأأأأأأأتوال ما تناله الطبقات 

، و كيد العليا، ملسأأاعدة الفرد على فهم التزاماته االجتماعية
أ يأأأة األسأأأأأأأأأأأأأأرة يف تعليم املعأأأات االجتمأأأاعيأأأة الأأأدينيأأأة منهأأأا 

 .          (4)واخللقية
يف  أورواب  يف  برزت  الرتبيأأأأأأة  لتطوير  الفكريأأأأأأة  اجلهود  أن  إال 
القرنني السأأأأأأادمب عشأأأأأأر، والسأأأأأأابع عشأأأأأأر، وبلغت ذروهتا يف 
القرن الثامن عشأأأأأأر، واسأأأأأأتمرت مصأأأأأأاحبة للتقدم الصأأأأأأناعي 
والعلمي يف القرن التاسع عشر، حيث الالب أأأأأأأأأأأأأأ على سبيل  

عها،  املثال أ ظجان جاك روسوظ ابلرتبية اليت تتم يف الطبيعة وم
وأدت الفلسأأأأأأأأأأأأأأفات الواقعية الطبيعية، والواقعية العلمية اللتان 
رفعتأأأأا من قيمأأأأة العلوم الطبيعيأأأأة، ومن قيمأأأأة العقأأأأل، وقأأأأدرة 

، أو (5)اإلنسأأأان على اكتشأأأاف احلقيقة، والفلسأأأفة التجريبية  
والطرأل   والتعقأأأأأل  قيمأأأأأة احلوامب  من  أعلأأأأأت  اليت  احلسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأة 

العلمية، وغُّيها من  االسأأأأأتقرائية التجريبية يف كشأأأأأ  احلقيقة

. وكذا سعد مرسي، وآخرون،  381( عمر التومي الشيبات، مرجع سابق، ص4)
 .   274مرجع سابق، ص 

(5( إ اعيل علي  والتعليم يف1984( سعد مر ي، وسعيد  الرتبية   (:   ريخ 
 . 212مصر، مرجع سابق، ص 
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احلركأأات الفكريأأة اليت أثرت على تطوير الرتبيأأة. ويف اجملأأالني 
النفسأأأأأأأأأأأأي والرتبوي سأأأأأأأأأأأأا ت كل من أفكار ظبسأأأأأأأأأأأأتالوزيظ،  
وظفردريك هرابرتظ، وظفروبلظ، وظهر ابرت سأأأأبنسأأأأرظ بدور  
كبُّي يف تطوير الرتبية وجعلها تنحو منحى إنسأأأأأأأانياً وشأأأأأأأعبياً 

 ياة اجلديدة.  وقومياً إلناد مواالنني للح
مث تواصأأأأأأأأأأأأأألأأأت اجلهود الفكريأأأة الفلسأأأأأأأأأأأأأأفيأأأة منهأأأا والعلميأأأة 
االجتماعية والنفسأأأأأأأية والرتبوية اليت سأأأأأأأا ت يف تطوير النظم  
الرتبويأة يف القرن التأاسأأأأأأأأأأأأأأع عشأأأأأأأأأأأأأأر،  لأت يف تطبيق الطرأل  
العلميأة يف الرتبيأة، سأأأأأأأأأأأأأأواء يف تطوير نظم التعليم، أو يف بنأاء  

، أو يف إعداد املعلمني مهنياً،  املناهج التعليمية وسبل تنفيذها
وتطبيق النظريت العلمية يف التعامل مع النشء والشأأأأأأأأأأأأأبام، 
وتوجيه األنشأطة التعليمة، ابالسأتفادة من النظريت والقوانني  
من  االجتمأأأأأاا، وغُّيهأأأأأا  النفس، وعلم  علم  اليت ظهرت يف 
العلوم االجتمأاعيأة والعلوم الطبيعيأة، ودعم ذلأك تكون الأدول 

 أوراب، وانتشار مفاهيم التحرر والدميقراالية واحلرية،  القومية يف
والعأدالأة االجتمأاعيأة، انعكس ذلأك يف منو تعليم عأام إلزامي 
وشأأأأأأأأأأأأأأامل، وإقرار مبدأ إلزام الدولة حبد أدل من التعليم العام  

إىل ما هنالك من تغُّيات تربوية أخذت    (،1)ألبناء الشأأأأأأأأعب 
 مقأأدمتهأأا حركأأة  تنتشأأأأأأأأأأأأأأر يف كأأل دول العأأامل بطرأل خمتلفأأة يف

 االستعمار الغريب مبعناه ومضمونه القد  واجلديد.    
وبنأاء على تلأك التحوالت الرتبويأة انطلقأت اجلهود الفكريأة  

لتطوير الرتبية يف القرن العشرين، يساعدها على ذلك وييسره 
التقأأدم الكبُّي يف جمأأاالت علم النفس بفروعأأه امل تلفأأة، ويف 

 

،  3(:، تطور النظريت واألفكار والرتبوية ط 1982( عمر التومي الشيبات )1)
 . 320الرابلس أ ليبيا أ الدار العربية للكتام، ص 

و  الأأطأأبأأيأأعأأيأأأأأأأة  الأأعأألأأوم  والأأعأألأأوم  جمأأأأأأأاالت  الأأبأأيأأولأأوجأأيأأأأأأأة  الأأعأألأأوم 
االجتماعية، والتحام فلسأفات الرتبية بواقع التطبيق واملمارسأة 
الرتبويأة، وانتشأأأأأأأأأأأأأأأار مبأادم دميقرااليأة التعليم، واإلميأان بقيمأة 
الفرد واحرتام شأأأأأأأأأ صأأأأأأأأأيته وحريته، إىل ما هنالك من عوامل 
صأناعية وسأكانية واجتماعية وسأياسأية، انعكسأت يف اجتياي 

ة إلصأالي نظم الرتبية وتطويرها يف كل دول العامل  العامل، ثور 
تقريباً  جاءت أغلبها كثورة على الرتبية املدرسأأأأأأأأأأأأية التقليدية، 
تبدت منذ منتصأأأأأأأأأأ  القرن العشأأأأأأأأأأرين، يف أشأأأأأأأأأأكال ومناذا 
عأديأدة، مبسأأأأأأأأأأأأأأميأات وتطبيقأات متبأاينأة، منهأا: ظهور فكرة 
التعليم األسأأأأأأاسأأأأأأي، والتعليم الثانوي املتعدد الت صأأأأأأصأأأأأأات،  

لتعليم البويل تكنيأأك، الأأذي يأأدمج التعليم النظري ابلتعليم  وا
املهب والتقب، وحلت شأأأأأأجرة التعليم بدالً من سأأأأأألم التعليم،  
املفتوي،   والتعليم  النظأأأأأامي  التعليم غُّي  وانتشأأأأأأأأأأأأأأرت صأأأأأأأأأأأأأأي  
ونشأأأأأأأأأأأأأ ت مؤسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأات تعليمية يف مواقع العمل واإلنتاا، 
اد واعتمأأدت تربيأأة اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان، بأأدالً من تربيأأة الطفأأل وإعأأد 

القوال العاملة، وظهرت فكرة الرتبية املسأأأأأأأأأأأأأتدمية اليت تعب أن  
التعليم ليس له وقت حمدد وسأأأأأأأأأأأأأن معني، وال يقتصأأأأأأأأأأأأأر على 
املدرسأأأأأأأة واجلامعة فقط، وإمنا ميتد ويسأأأأأأأتمر ابسأأأأأأأتمرار حياة 

 .(2)الفرد 
ملاذا عادت الرتبية إىل الوسط االجتماعي  :  الثالثالس ا   

 الذي بدأت منه؟
معرس متسةةةارت بتخصةةةصةةةات ةخصةةةائص جديدة  فجر  .1

 ة   يقات متنوعة:

 .110( أصول الرتبية، مرجع سابق، ص 2002( أمحد علي احلاا : )2)
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رافق التفجر املعريف االراد منو فروا علميأة جأديأدة، واختفأاء  
أخرال، وظهور ميأادين علميأة مل تكن معروفأة، بكم هأائأل من 
املعلومأات واملفأاهيم واحلقأائق والنظريت، وبت صأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأات  
عديدة اتسأأأأأأأأأأأأأعت ودقت، مع ما صأأأأأأأأأأأأأاحب ذلك من وجود  

تعاون، أو ختصأأصأأات بينية بني الفروا والت صأأصأأات  قنوات  
العلمية القدمية واجلديدة، حىت أصأأأأأأأأأأبء املت صأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأون غُّي 
قادرين على اإلملام بكل ما  ويه ختصأأأأأأأأصأأأأأأأأهم من معلومات  

 وحقائق، ومالحقة ما يستجد فيه.   
احلدود  املطرد  وتقدمها  املعرفة  منو  أزال  أخرال،  جهة  ومن 

صصات امل تلفة، وما تستلزمه الفاصلة بني فروا العلم والت  
البيعة تطبيقات املعرفة من تزايد اال اه  و اجلمع بني صي  
الت ص  الدقيق، والت ص  الدقيق العام من جهة، وظهور 
وما  املتبادلة،  والت صصات  البينية،  الت صصات  من  نوا 
يتطلبه ذلك من إعداد شديد العمومية، وشديد اخلصوصية 

ى العمل يف خمتل  األوضاا، وعلى يف آن، لضمان القدرة عل
وإعداد  املتسارعة،  والتقنية  املعرفية  التغُّيات  مع  التكي  
عاملي..  ثقايف  مكون  وجود  مع  والتحرك،  ابلثبات  يتص  

 . (1)اا
كما تؤدال الثورة يف تقنية املعلومات واالتصاالت إىل سرعة 

يدة تبادل املعلومات واملعرفة، والتفاعل مع أساليب احلياة اجلد 
يف  الدراسة  فرتات  نعل  مما  امل تلفة،  الثقافية  واألمناط 
والنوا   فرد ابلكم  التعليم غُّي كافية على مد كل  مؤسسات 

 

(1( األمني  عادل  التعليم  2002(  وفرص  التحديت  والعوملة (:  العريب  العإىل 
العدد   البحرين،  الرتبية،  جملة  خيايل،  أكتوبر  6سيناريو  ص 2002،  ص   ،

87،88. 

املعريف الالزم للعمل والعيش يف جمتمعات سريعة اإليقاا، حىت 
املعرفة  استهالك  سرعة  نتيجة  التعليم   مدة  الالت  ولو 

أخذت   لذلك  املستمر.  و ددها  قيمة واملعلومات،  تتدل 
مل  التعليم، يف وقت  املكتسبة يف مؤسسة  املعلومات واملعرفة 
التعليم،  املكتسبة من  املعارف  لتطبيق  احلاجة كبُّية  فيه  تعد 
وإمنا يف قدرهتا على اإلبداا يف تطبيقها، وجعل التطبيق سبيال 

 لتطوير معرفة جديدة ابست دام جديد. 
ويف سياأل هذه التحوالت ودعما هلا تغُّيت خصائ  املعرفة 
من حيث من ينتج املعرفة، وتكلفتها، ومن حيث من ميلكها، 
ومن سرعة تبادهلا، ومن حيث تنوا صور تطبيقاهتا، وتعدد 
جماالت االستفادة منها. فاملعرفة اليوم عاملية، وعامليتها ال تعب 

ابستمرار، وإمنا تع  أيضاً فقط زيدة منو املعرفة واالراد منوها  
مسا ة كل اجلهات ذات العالقة، مبا فيها الدول، والشركات، 

املعرفة   زيدة  يف  اجملتمع  تبادل (2) ومؤسسات  وسرعة   ،
املستفيدين منها الست دامها وتطويرها. لذلك وغُّيه، ظهر 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  املعرفة:  بني  التكامل 

خال من  بني والسياسية  تربط  ابتكارية،  معرفية  نظم  ل 
ومؤسسات  املعرفة،  ونشر  وتبادل  املعرفة،  إنتاا  مؤسسات 
تطبيقها يف اجملاالت الصناعية والزراعية واخلدمات التجارية، 
السياسات واإلجراءات  مناسب  من  إالار  توافر  ويف ضوء 
حلل قضاي ومشكالت حالية ومتوقعة. وما مييز املعرفة اليوم 

اال اه  و البحوث التطبيقية اإلجرائية  كي توظ  هو تزايد  

 comWWW.Cdara. (، حلقة املعرفة1193  ابدراكود )( جوزي2)
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يف خمتل  شؤون احلياة، وتعني على حل مشكالت وتطوير 
ينتج  من  حيث  من  أما  واالجتماعية.  االقتصادية  األنشطة 
املعرفة، ومن ميتلكها، فقد تالشت احلدود الفاصلة بني من 
خاصة   ملكية  يعد  ما كان  مث  يست دمها،  ومن  ينتجها 

حبكم من اتفق عليها، أصبحت ملكية عامة من زاوية   للمعرفة
 ويلها إىل منتج قابل للبيع والشراء من جهة، ومن أنتج معرفة 
ملعاجلة مشكلة معينة، ميكن إعادة تطبيقها يف سياأل اقتصادي 

، (1) اجتماعي آخر، دون معرفة من ميتلكها من جهة اثنية  
              خارجية.                                                                                                                       يدعم ذلك ويسهله تطور شبكة معرفية داخلية و 

صأأأأأأأأأفوة القول، إن تفجر املعرفة وارتباالها املباشأأأأأأأأأر  نشأأأأأأأأأطة 
اجملتمع، وسأأأأأرعة تبادهلا، واسأأأأأتهالكها بفضأأأأأل الثورة يف تقنية  

ت واالتصأأاالت  يقلل ابسأأتمرار من قدرة مؤسأأسأأات  املعلوما
الرتبية املدرسأأأأأأأية على مد الدارسأأأأأأأني ابملعرفة املناسأأأأأأأبة للحياة  
والعمل واإلنتاا  وما  ترتب على ذلك من دفع مؤسأأأأأسأأأأأات  
التعليم إىل  ديد سأأأأأأبل عملها، انطالقاً من تعليم الدارسأأأأأأني 
كي  يعلمون أنفسأأأأأأهم  نفسأأأأأأهم، مبسأأأأأأاعدة تقنيات التعليم  
والتعلم احلديثة، وتنمية مهارات التفكُّي وأسأأأأأأأاليب الوصأأأأأأأول 
إىل املعرفة والتعامل معها،  واختبار ما يناسأأأأأأأأأأأبه منها، وتنمية  
اال أاهأات والتكي  مع كأل جأديأد ومسأأأأأأأأأأأأأأتحأدث يف احليأاة  

 اخلاصة والعامة.             
 .  كون اقتصاد يعتمد على املعرفة إنتاجاً ةاستهالكا:2
ة الثالثة أخذت تتشكل معامل اقتصاد املعرفة مع قدوم األلفي  

تولت اليت  الك ال،  الصناعية  البالد  على  يف  تعميمه 
واحلياة  اإلنتاا  منط  لنشر  العامل  كآلية  بلدان  اقتصاديت 

 

(1) WWW.minrecheche.gov.na..ceudes.rapprt-23  

الرأ الية، وذلك عندما أصبحت املعرفة  ل تدرنياً حمل املواد 
وأل يف اخلام، ورأمب املال املادي، والعمل، كمورد اقتصادي يف

أ ية املوارد األولية، وغدت املعرفة العامل الرئيس لإلنتاا، فيه 
حلت املعرفة حمل رأمب املال املادي والعمل، وأصبحت املعرفة 
متثل اجلزء األك  من القيمة املضافة عن العمل يف التقنية كثيفة 
بنية   يف  جذرية  من  والت  ذلك  على  ترتب  وما  املعرفة، 

و  وخصائصه،  والكفاءات االقتصاد  املهارات  مستوي  يف 
معايُّي  ويف  فيه،  املست دمة  التقنية  نوعية  ويف  فيه،  العاملة 
األداء وكفايته اإلنتاجية، ويف العوائد النا ة عنه، وما يتيحه 

 من آفاأل واسعة للنهضة املستقبلية.
والاملا بلغت املعرفة تلك األ ية القتصاد، تكون فيه األفكار 

مل موادها األولية، والعقل البشري أداته،  منتجاته، وبيئات الع
البالد  بني  وخصوصاً  الدول،  بني  حمموم  سباأل  نش   فقد 
الصناعية، لت سيس قواعد منظومة املعرفة، بدءاً من إناد ب  
مالئمة  تعليمية  فرصاً  تقدم  حديثة  كي  وتدريبية  تعليمية 
اة الحتياجات األفراد واجملتمع، وتقدم تعليم وتعلم ميتد مع حي

الفرد إىل مواقع العمل واإلنتاا، واالهتمام ابلبحث العلمي  
إلنتاا املعرفة وتطبيقها، ومروراً إبناد بنية  تية مادية وبشرية 
والنشر    والرتنة  واإلعالم،  واالتصاالت  املعلومات  لتقنية 
إبناد  وانتهاًء  وتسويقها،  وتوزيعها  املعلومات  تبادل  لسرعة 

جهات إنتاا املعرفة، وبني مؤسسات   املؤسسات الوسيطة بني
لتوظي  املعرفة يف خمتل  شؤون احلياة،  األعمال واإلنتاا  
وذلك وفق منظومة متكاملة تنتج تواصل وتفاعل كل أجزاء 
والعلمية،  الفكرية  القدرات  بتنمية  وتسمء  املعرفة،  منظومة 
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خمتل   وتكوين  واالبتكارية،  اإلبداعية  املهارات  وتنمية 
تنافس  املهارات ا العالية املستوال. وهناك اثنياً  ملهنية والتقنية 

وسباأل بني الشركات واملؤسسات، بل واألفراد حول من يسرا 
يف إنتاا املعرفة، ومن يست دمها يف إنتاا السلع واخلدمات، 
ألن  التنافسية   قوته  على  وا افظة  البقاء  يستطيع  حىت 

لقضاء على التبدالت يف مواصفات أداء  املهن سيؤدي إىل ا
االستقرار املهب، وستحدث  والت وظيفية متسارعة ستؤدي 

 إىل التحول من عمل إىل آخر، ومن نشاط مهب يخر. 
ومبا أن البشأأأأأر هم أسأأأأأامب إنتاا املعرفة، وهم املصأأأأأدر الرئيس  
لتكوين رأمب املأال املعريف، ومأا ميلكونأه من معأارف ومهأارات  

إبأأأأداعيأأأأة وحلول مبتكرة ميثأأأأل رأ املأأأأال احلقيقي وقأأأأدرات  مب 
الذي ميلكه اجملتمع، أو الشأأركة، أو األفراد  فقد تزايد اعتماد 
اقتصأأأأاد املعرفة على قوال العمل كثيفة املعرفة املت صأأأأصأأأأة يف 
خمتل  أنشأأأأطة اجملتمع، أملتعدد املهارات والكفاءات العلمية، 
املأتأغأُّيات  مأع  والأتأكأيأ   املسأأأأأأأأأأأأأأتأمأر،  الأتأعألأم  عألأى  الأقأأأأأأأادرون 

 ت العمل والتقنية احلديثة.  املتسارعة يف جماال
وعلى الرغم من اجلهود املبأأذولأأة لتطوير الرتبيأأة املأأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأأة،  

بنظم تعليميأأأأة  أأأأاوزت إىل حأأأأد كبُّي النظم التقليأأأأديأأأأة  كي 
تالحق التغُّيات احلاصأأأأألة يف اجملتمع، وتسأأأأأتوعبها وتعكسأأأأأها 
يف عمليأاهتأا، إال أن نظم التعليم التقليأديأة ال تزال بعيأدة عن 

ر يأأأة، وارتبأأأاالهأأأا  مالحقأأأة تلأأأك التغُّيات  حبكم البيعتهأأأا ال
الشأأأأأأأأأأأديد بوظيفتها ا افظة. لذلك أخذ األفراد والشأأأأأأأأأأأركات 

 

(1( بدر  أمحد  املصادر 2000(  تكامل  دراسة  املعلومات،  تكنولوجيا   :)
االسرتاتيجية يف حل املشكالت وتنمية اإلبداا، جملة املكتبات واملعلومات العربية،  

 ، ص2000، أبريل 2، العدد 20السنة 

ومؤسأأسأأات اجملتمع تتوىل الت هيل والتدريب  ملواجهة السأأرعة  
املتنامية يف جماالت الصأأأأأأأأأأأناعة والزراعة والتجارة، اليت تتطلب 
 ركأاً موازيً  حيأث توىل األفراد  هيأل أنفسأأأأأأأأأأأأأأهم وصأأأأأأأأأأأأأأقأل 

جأه املهأارات والوظأائ  اليت يشأأأأأأأأأأأأأأغلوهأا  مهأاراهتم وفقأاً ملأا  تأا
حىت  أافظوا عليهأا، إذ تشأأأأأأأأأأأأأأُّي التوقعأات إىل أن الكثُّي من 
العمال سأأيضأأطرون لتغيُّي مهنهم من أربع إىل سأأت مرات يف 
حياهتم العملية، كما سأأأأأأأأأأأوف يزيد التشأأأأأأأأأأأغيل لفرتات مؤقتة، 

  نتيجأأة لظهور مهن جأأديأأدة، واختفأأاء  (1)والعمأأل من بدعأأد  
 فاا مستوال أداء املهن.  مهن قدمية، وارت

ومن جهة الشأأأأركات ومؤسأأأأسأأأأات القطاعني اخلاص والعام،  
فقأأد تزايأأد التوجأأه  و  هيأأل وتأأدريأأب منتسأأأأأأأأأأأأأأبييهأأا، وإعأأادة  
 هيلهم وتدريبهم بصأأأأأأأأأأورة مسأأأأأأأأأأتمرة، حىت ابلنسأأأأأأأأأأبة خلرني 
التعليم. وما أدل على ذلك أن الشأركات الك ال ختصأ  ما 

وإعأأأادة  هيأأأل    % من ميزانيتهأأأا على تأأأدريأأأب15نسأأأأأأأأأأأأأأبتأأأه  
% 20موظفيها، كما  تفرض على موظفيها أن خيصأأأأأأأأصأأأأأأأأوا 

  (.2)من أوقاهتم للتدريب وإعادة الت هيل  
يتضأأأء من املعطيات السأأأابقة، أن اقتصأأأاد املعرفة أصأأأبء من 
الرتبيأأأأة إىل وسأأأأأأأأأأأأأأطهأأأأا   تأأأأدفع  و عودة  اليت  العوامأأأأل  أقوال 
االجتماعي  حىت يتمكن كل شأأأأأأأأأأأأأأ   من متابعة التغُّيات  

ة يف اقتصأأأأأاد املعرفة، وأن تتمكن الشأأأأأركات واملنظمات املعرفي
من  هيل وتدريب موظفيها، ورفع مستوال مهاراهتم وقدراهتم 

 املواكبة ألداء املهن والوظائ ، مبا فيها اجلديدة.  

التكنولوجيا يف عصر العوملة    ( : التعليم واستيعام1999( حسني الشري  )2)
 . 24مرجع سابق، ص 
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 .  كوين جمتم  يعتمد على املعرفة س كل ش ةن ا ياة: 3
دالأة حبلول األلفيأة الثأالثأة،  معأت العأديأد من املؤشأأأأأأأأأأأأأأرات الأ

على انتقأال اجملتمعأات البشأأأأأأأأأأأأأأريأة إىل جمتمع املعرفأة  كأامتأداد  
القرن  من  األخُّي  الربع  يف  ظهر  الأأأأأأأذي  املعلومأأأأأأأات  جملتمع 
العشأأأأرين  نتيجة للتوسأأأأع يف اسأأأأت دام تقنية املعلومات، اليت 
 حت بتدفق املعلومات بسأأأأأأأهولة ويسأأأأأأأر، واحلصأأأأأأأول عليها 

أنشأأأأأأأأأأأأأأطأأة    دون عنأأاء وتكأأالي  ابهظأأة، وتوظيفهأأا يف خمتل 
 اجملتمع.

وعلى الرغم من أن جمتمع املعرفأة ال يزال يف مراحلأه األوىل،    
وينقصأأأأأأأأأه التجديد، إال أن مفهومه أضأأأأأأأأأحى أقل غموضأأأأأأأأأاً،  
وخصأأأأأأأأأأأائصأأأأأأأأأأأه أصأأأأأأأأأأأبحت أكثر بروزاً، على األقل يف الدول 
الصأأأأأأناعية الك ال، وصأأأأأأور تعميمه يف كل دول العامل أوسأأأأأأع  

فجر معريف متسأأأأأأارا،  انتشأأأأأأاراً  نتيجة ملا يشأأأأأأهده العامل من ت
ومن ثورة يف تقنيات املعلومات واالتصأأأأأأأأأاالت واإلعالم، اليت 
ربطأأت كأأل أجزاء العأأامل، وجعلتأأه يف حأأالأأة تأأداخأأل واعتمأأاد 
متبادل، حيث غدت املعرفة الاقة الفعل والعمل، ومصأأأأأأأأأأأأأأدر  
الثورة والقوة، وأسأأأامب تشأأأكيل أنظمة اجملتمع، وأمناط سأأألوكه 

دية، حمركاً ألي تغيُّي أو  ضأأأة وعالقاته االجتماعية واالقتصأأأا
  (.1)قادمة 

املأعأرفأأأأأأأة  ميأتألأأأأأأأك  الأأأأأأأذي  اجملأتأمأع  هأو  لأيأس  املأعأرفأأأأأأأة  وجمأتأمأع 
واملعلومأأات، ويسأأأأأأأأأأأأأأت أأأدم تقنيأأأة املعلومأأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأاالت  
واإلعالم، لنشرها وسرعة الوصول إليها  قل جهد وتكالي ، 
وإمنا أيضاً أأأ وهو األهم أأأ الذي ينتج املعرفة وينميها، ويتحكم 

شأأىت أوجه  فيها و سأأن اسأأت دامها يف السأأياأل املالئم هلا يف 
 

 . 40، 39(، ص، ص، 2003( تقرير التنمية اإلنسانية املعرفية )1)

حياة اجملتمع االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسأية، مبا 
 قق هلا النجاي واالرتقاء مبسأأأأأأأأأأأتوال حياة السأأأأأأأأأأأكان، حبيث 
تكون دورة املعرفأأة متكأأاملأأة من حيأأث اسأأأأأأأأأأأأأأتمرار توليأأدهأأا،  
ونشرها، وتوظيفها يف شؤون احلياة كافاة. وجمتمع هبذه الصفة 

وقأدر قيمتهأا وقأدمهأا على مأا  هو الأذي أعأاد نظرتأه للمعرفأة،  
سأأأواها، ومن خالهلا ينظر إىل نفسأأأه، وإىل ما حوله، و ديد  
مواقفه وممارسأأاته، وينظر إىل مسأأتقبله لرسأأم صأأورة للمسأأتقبل 
الذي ينشأأأأأده، أي أنه اجملتمع الذي ينشأأأأأغل ويشأأأأأتغل معظم 
سأأأكانه يف املعرفة، إنتاجاً وتطبيقاً، نشأأأراً وتوزيعاً واسأأأتهالكاً، 

نسأأان ا ور األسأأاسأأي جملتمع املعرفة، كعنصأأر فاعل وجعل اإل
ايخرين  مع  ابلتعأأأأأأأاون  فيهأأأأأأأا  واإلبأأأأأأأداا  املعرفأأأأأأأة  توليأأأأأأأد  يف 
ومؤسأسأات اجملتمع، واسأت دام التقنية الرقمية يف إدارة املعرفة 
وتطبيقهأا لفتء أفأاأل التقأدم أمأام اجملتمع، وبأذلأك فهو اجملتمع 

، ويبأدا ويبتكر،  اخلأايل من األميأة واجلهأل، الأذي يعلم ويتعلم
 ويست دم التقنية احلديثة إىل أوسع مدال.  

لذلك، انتشأأأأأأر التعليم بكل أشأأأأأأكاله النظامية وغُّي النظامية  
يف خمتل  منأأأاالق الأأأدولأأأة، وعمم التعليم يف ريض األالفأأأال  
والتعليم األسأأأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأي والتعليم الثأأأانوي يف معظم البلأأأدان، 

تطلبأه ذلأك  واتسأأأأأأأأأأأأأأعأت برامج حمو األميأة وتعليم الكبأار، ومأا 
من تغُّيات جوهرية يف فلسأأأأأأأفات الرتبية، ويف تطوير املناهج، 
واإلدارة التعليمأأة، وإعأأداد املعلمني وغُّي ذلأأك. بيأأد أن هأأذه  
التغُّيات مل تكن كأأأافيأأأة لتكوين جمتمع املعرفأأأة، لأأأذلأأأك أخأأأذ  
اال اه يتزايد  و  صأأأأأأأي  ومناذا الرتبية الال مدرسأأأأأأأية القائمة 

ل التعليم مهمة فردية وشأأأأأأأأأأأأأأ ان يف الوسأأأأأأأأأأأأأأط االجتماعي، جلع
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جمتمعيأأا شأأأأأأأأأأأأأأأأامال، و ويأأل اجملتمع إىل اجملتمع املعلم املتعلم، 
الذي  رص على تعليم نفسأأأأأأأأأأأأه بنفسأأأأأأأأأأأأه من خالل توظي  
اإلمكأاانت املتأاحأة يف اجملتمعأات ا ليأة، وإعأادة تنظيم الرتبيأة  
اجملتمعية عن الريق إناد مشأأأأأأأأأأأاريع تربوية ك ال متتد من تربية  

 تربية اجملتمع ا لي، والرتبية يف مؤسأسأات األعمال  البيت إىل
واإلنتاا، ومنظمات اجملتمع املدت ابعتباره خياراً فرض نفسأأه  

   (.1)جلعل الرتبية املستدمية حقيقة واقعة لتطوير نوعية احلياة 
يف  ظأهأرت  الأيت  الأفأكأرة  نأفأس  هأي  املأعأرفأأأأأأأة،  جمأتأمأع  وفأكأرة 

القبيلأأة أو اجملتمع   اجملتمعأأات القأأدميأأة، عنأأدمأأا كأأان كأأل أفراد
مسأأأأأأأأأأأأأأؤولني عن تربيأأأأة أبنأأأأاء اجملتمع كأأأأل من موقعأأأأه وزاويأأأأة 
ختصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأه، فتتكأامأل جهود ا يطني ابلفرد إلمنأاء قأدراتأه 
ومعارفه، حىت يسأأأأتطيع املسأأأأا ة يف أنشأأأأطة اجملتمع وتقدمه.  
وهأأذا مأأا يقصأأأأأأأأأأأأأأأأده جمتمع املعرفأأة من حيأأث الفكرة والغأأايأأة  

 عل من اجملتمع أأأأأأأأأأ مهما بل  النهائية، ذلك أن عاملية املعرفة 
حجمه وثروته املادية أو املعرفية أأأأأأأأأأأأأأ غُّي قادر على  مل بناء  
جمتمع املعرفأة، مأا يعب أن على سأأأأأأأأأأأأأأكأان اجملتمع أن يتحملوا  
مسأأأأأأأأأؤولية تعليم أنفسأأأأأأأأأهم  نفسأأأأأأأأأهم، وفقاً ملا  تاجه بيئتهم  
ا لية، وما يسأأأأأأتطيع كل فرد أن يقوم به، انطالقاً من أن كل 

اجملتمع لأه حقوأل وعليأه واجبأات.. وهأذا مأا كأان  عضأأأأأأأأأأأأأأو يف 
سأأأأأأأأأأأأأأأائأداً يف اجملتمعأات القأدميأة، ممأا يأدل على أن اجملتمعأات 
املعأاصأأأأأأأأأأأأأأرة أصأأأأأأأأأأأأأأبحأت تعود إىل منط الرتبيأة القأدميأة ملواجهأة 

 املتطلبات احلالية.
 

 

( : وثيقة استشراف مستقبل العمل الرتبوي،  2000( مكتب الرتبية العريب )1)
 . 87الريض، ص 

.  قنيةات املعلومةات ةاال صةةةةةةةةةةةاالت ةعمليةات التعلي   4
 ةالتعل :

علومأأأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأاالت  أحأأأدث التقأأأدم اهلأأأائأأأل يف تقنيأأأة امل
واإلعالم ثورة يف أسأأأأأأأاليب ووسأأأأأأأائل التعليم والتعلم، بصأأأأأأأورة  
مكنت كل فرد أن يسأأأأأأأأأأأأتمر يف تعليم نفسأأأأأأأأأأأأه وتنمية مهاراته 
وقدراته إىل أي أقصأأأأأأى مدال  هله له اسأأأأأأتعداداته، وإىل أي 
غأأأايأأأة يريأأأد بلوغهأأأا  حيأأأث مكنأأأت هأأأذه التقنيأأأة من اختزال  

ت تفتء البام واسأأأأأأأأأأأعاً  مكان وزمان التعليم والتعلم، وصأأأأأأأأأأأار 
أمام تكون بيئات تعليمية تربوية جديدة شأأأأأأأكال ومضأأأأأأأموان،  
بعيداً عن الرتبية املدرسأأأأأأأأية.. وابإلضأأأأأأأأافة إىل ما أحدثته هذه  
التقنيأأة من  تغُّيات جوهريأأة يف نظم التعليم وتنظيمأأاتأأه، ويف 
وظأأائفهأأا وأهأأدافهأأا، ويف املنأأاهج التعليميأأة واسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأات  

علت نظم التعليم هذه ظ الرتبية املدرسأأية ظ التعليم والتعلم، وج
تتكامل مع أشأأأأأكال الرتبية الال مدرسأأأأأية، بل وتتوسأأأأأع فيها،  
فقد فتحت ايفاأل واسأأأأأأأأأأأأأعة لزيدة قدرات الفرد على التعلم،  
واالعتمأأاد على جهوده إلمنأأاء معأأارفأأه وخ اتأأه، وتشأأأأأأأأأأأأأأكيأأل  
شأأ صأأيته املتميزة يف الوسأأط االجتماعي الذي يعيش فيه أو 

يه  كو ا  عل الفضاء الكوت مفتوحاً مليء ابلصورة  يعمل  ف
والصأأأأأأأوت يف إالار معلوما، ومعريف، ع  رسأأأأأأأائل االتصأأأأأأأال 
اجلمأأاهُّيي امل تلفأأة، ال حضأأأأأأأأأأأأأأور فيهأأا ملن ال يقرأ ويكتأأب  
ويعلم نفسأأأأأأأه، وينمي مهاراته وقدراته ع  الوسأأأأأأأائط امل تلفة 

ت ،حىت صأأأأأأأأأأأأأأران اليوم أمام بيئات تربوية حديثة مبسأأأأأأأأأأأأأأميا(2)
جأأديأأدة منهأأا: التعليم اإللكرتوت، والتعليم عن بعأأد، والتعليم  

 (2) Elizabeth Thomas (2001)k skills & Strategies for 
Media & Education.WWW.medialit.org. 
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، وغُّي ذلأك (1)التفأاعلي، والتعليم امل مج، واألقراص املأدجمأة  
من الوسأأأأأأأأأأأأائط املتعددة اليت تكون بيئات تعليمية تربوية تتيء  

أن    –سأأأأأأأأأأأواء حصأأأأأأأأأأأل على التعليم الر ي أم ال   –لكل فرد  
وتعلم مهارات وأسأأأأأأأأأأاليب ينمي معارفه ومهاراته ابسأأأأأأأأأأتمرار،  

التعأأامأأل والنجأأاي يف بيئأأات غُّي معروفأأة، واحتمأأاالت تبأأدهلأأا 
عأديأدة، مبأا نعأأل التعليم مأدال احليأأاة أو الرتبيأأة املسأأأأأأأأأأأأأأتأأدميأة  

 حقيقة ماثلة على أرض الواقع.
 غري خصةةةةةائص القوا العاملة ةانتهاء ظاهرة التوظي  . 5

   مدا ا ياة:
ورة يف وسأأأأأأأأأأأأأائط االتصأأأأأأأأأأأأأال يؤدي التقدم املعريف والتقب والث 

اجلماهُّيي، يف اقتصأأأأأأأأأأأأأأاد معريف معومل، إىل تغُّيات يف تركيب  
القوال العاملة وخصأأأأأأأأأأأائصأأأأأأأأأأأها، ويف أسأأأأأأأأأأألوم تنظيم العمل، 
ومسأتوال املهارات املطلوبة، ويف انتهاء ظاهرة التوظي  مدال  
احليأأاة، حيأأث يؤدي  ول املعرفأأة إىل عأأامأأل اإلنتأأاا الرئيس،  

املعرفة، واالسأت دام الواسأع لتقنية   وظهور فنون إنتاجية كثيفة
املعلومات واالتصأأأأأأأاالت إىل تزايد التغُّيات البنيوية يف تركيب  
العمالة، ويف مفهوم العمل وجماالته، ويف مسأأأأأأأأأأأأأتوي مهاراهتا  
وذلك حبصأر نشأاط القوال العاملة يف مراحل ما قبل اإلنتاا، 
إنتأأأأأاجأأأأأاً  ايلأأأأأة  والتنظيم والسأأأأأأأأأأأأأأيطرة على  الت طيط  أي يف 

يهأأا ، ومأأا يرتتأأب على ذلأأك من اختفأأاء مهن تقليأأديأأة،  وتوج
وظهور مهن جأأديأأدة مل تكن معروفأأة من جهأأة، وتصأأأأأأأأأأأأأأأاعأأد  

 

( مسُّية التعليم األساسي والتعليم الثانوي يف البالد  2008( أند على احلاا)1)
 .163وقع احلإىل  وآفاأل التطوير، مرجع سابق، ص العربية، ال

 (2  ) WWW. Kefaya. Org/ reports/ 040228gss. 
Brand t.s (2000) 

الطلأأب على العمأأالأأة كثيفأأة املعرفأأة واملهأأارة من جهأأة اثنيأأة   
كون املعرفة واسأأأأت دامها صأأأأارت األداة احلا ة لتوليد الثروة 
 وبناء القوة، وما يرتتب على ذلك من اسأأأأأأأأأأأأأتبعاد العمالة غُّي 
املتعلمأة، وتعمأل من جهأة اثلثأة إىل تزايأد احلأاجأة إىل العمأالأة  
اليت تتمتع ابلقأأأدرة على اإلملأأأام مبهأأأام خمتلفأأأة، والقأأأدرة على 
متأابعأة التعليم واكتسأأأأأأأأأأأأأأأام املزيأد من اخل ات، والبحأث عن 
املعلومأأات املفيأأدة، وكأأذا تطوير منط من التفكُّي للسأأأأأأأأأأأأأأيطرة 

هأأة رابعأأة تعمأأل ، وغأأدت من ج(2)على ايلأأة واحلأأاسأأأأأأأأأأأأأأوم  
ابسأأأأأأأتمرار على القضأأأأأأأاء على االسأأأأأأأتقرار املهب لقوة العمل، 
فاسأأأحة الطريق أمام التبديل املسأأأتمر يف الوظائ  واألعمال، 
وتزايد التشأأأأأغيل لفرتات مؤقتة، وهذه أمور تدفع القوة العاملة  
على خمتل  مسأأأأأتويهتا إىل ضأأأأأرورة تنمية معارفهم ومهاراهتم، 

تعأداً ألن يغُّي مهنتأه مىت دعأت بأل وأن يكون العأامأل مسأأأأأأأأأأأأأأ
الضأأرورة لذلك، إذا أراد العيش، واحتف   بوظيفته، ومصأأدر  

  مما يدفع إىل ظهور بيئات أو صأأأأأأأأأأي  للرتبية الال  (3)عيشأأأأأأأأأأه 
مأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة يف الوسأأأأأأأأأأأأأأط االجتمأاعي الأذي تعمأل فيأه القوال 
العاملة، حىت تستجيب لطبيعة املهن اليت يشغلو ا، وتتشكل  

ذا الوسأط االجتماعي، كما أن تغُّي شأ صأية كل عامل يف ه
خصأأأأأأأأائ  القوال العاملة بصأأأأأأأأورة مسأأأأأأأأتمرة يفرض على كل 
عامل أن يعلم نفسأأأه بنفسأأأه يف الوسأأأط الذي يعمل فيه حىت 

 :(4)يكون قادراً على  

  (3) Mark،D. (2005) Using data mining for e-learning 

decision making. Electronic journal of E- 

Learning.Vo.3. Issue 

(4)  Molebash،Philip(1999)، Technology & Education 

;http/ text.Virigina.edu ،journal. 
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اختيأأار املعلومأأات املنأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأة و ويلهأأا إىل معرفأأة قأأابلأأة  •
 لالست دام.  

التعلم بسأأأأأأأرعة وتنمية مهاراته الالزمة لالرتقاء مبسأأأأأأأتوال   •
 أدائه.  

مهأأأأأأارات  • وإتقأأأأأأان  املعلومأأأأأأات  تقنيأأأأأأات  مع  التعأأأأأأامأأأأأأل 
 االتصال، اللفظية منها والكتابية.  

إتقان العمل خارا حدود الزمان واملكان، والقدرة على  •
 لعمل يف أي بيئة.  إدارة ا

 راج  ك ري لقدرة الرتبية املدرسةةةةةةةةةية على االسةةةةةةةةةتجابة .  6
 للتغريات ا الية ةاملستق لية:  

قأأأأدمتأأأأه التغُّيات اجملتمعيأأأأة املعأأأأاصأأأأأأأأأأأأأأرة، ويف  على الرغم ممأأأأا 
مقدمتها ثورة تقنيات املعلومات واالتصأأأأأأأأأأأأاالت واإلعالم من 
يأة إمكأاانت واسأأأأأأأأأأأأأأعأة لتطوير بيئأات تربويأة نظأاميأة وغُّي نظأام

حديثة، ونشأأأأأأأأأأر التعليم بني فئات الشأأأأأأأأأأعب، واالرتقاء أودة  
العمليأة التعليميأة الرتبويأة، إال أ أا عجزت عن االسأأأأأأأأأأأأأأتجأابأة  
املوازيأأة للمتغُّيات املتسأأأأأأأأأأأأأأأارعأأة يف شأأأأأأأأأأأأأأىت نواحي اجملتمعأأات 
املعأاصأأأأأأأأأأأأأأرة  نتيجأة جلمود الب  التقليأديأة للرتبيأة املأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة،  

جه ودوام اسأأأأأتمراره،  املوائمة للتقسأأأأأيم االجتماعي إلعادة إنتا
األمر الذي يؤدي إىل تزايد التوجه أأأأأأأأ يف معظم  بلدان العامل أ 
 و الرتبيأة الال مأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة، بظهور بيئأات تربويأة خمتلفأة تبعأاً 
للوسأأأأأط االجتماعي الذي تقوم فيه  كي تتيء ألي شأأأأأ   
أن خيتار ما يناسأأأأأأأأأأأبه لتعليم نفسأأأأأأأأأأأه بنفسأأأأأأأأأأأه، وتنمية مهاراته 

متكنأه من التعأامأل والعمأل واإلنتأاا، وقأدراتأه ابلصأأأأأأأأأأأأأأورة اليت  
 والنجاي يف بيئات غُّي مستقرة، احتماالت تبدهلا عديدة.  

وممأأا يؤكأأد على تزايأأد التوجأأه  و الرتبيأأة الال مأأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأأة، أن  

خرني الرتبية املدرسأأأأأأأأية يفاج ؤون ابلبون  الشأأأأأأأأاسأأأأأأأأع بني ما 
تعلموه وبني واقع احلياة ومسأأتجداهتا، ومواصأأفات أداء املهن  

ظأأائ  املطلوبأأة منهم لشأأأأأأأأأأأأأأغلهأأا، حىت إن الكثُّيين منهم  والو 
يندمون على السأأأأأأأأأأأأأنني الطويلة اليت قضأأأأأأأأأأأأأوها يف نظم التعليم  
الر ية، والفائدة املتواضأأعة اليت حصأألوا عليها، لذلك سأأرعان  
ما ين رط العديد منهم يف إعادة تعليم أنفسأأأأأأأأأأأأأأهم من خالل 

فقاً صأأأي  الرتبية الال مدرسأأأية، وإعادة تشأأأكيل شأأأ صأأأياهتم و 
ملأأا تتطلبأأه البيعأأة املهن اليت يرغبون العمأأل فيهأأا، والوسأأأأأأأأأأأأأأط  

 الذي سيحتكون به.  
 : . هناية الرتبية الرمسية س عصر العوملة7
العوملة هي يف األسأأأأأأأأامب منط ثقايف حضأأأأأأأأاري للدول الغربية   

الرأ أأأاليأأأة، اليت أخأأأذت تعممهأأأا على خمتل  بلأأأدان العأأأامل، 
رفأة إنتأاجأاً واسأأأأأأأأأأأأأأت أدامأاً،  معتمأدة علي التقأدم املأذهأل يف املع

وتقنيات املعلومات واالتصأأاالت توزيعاً واسأأتهالكاً، والتحرير  
املتنأأأامي لاسأأأأأأأأأأأأأأواأل والتجأأأارة واخلأأأدمأأأات، وانتقأأأال األموال 
واألفكأأار والعمأأالأأة، وقيأأام حأأالأأة من االعتمأأاد املتبأأادل والرأل 
العيش املشأأأأأأأأأأأأرتكة، يف ظل منافسأأأأأأأأأأأأة حادة على االسأأأأأأأأأأأأتئثار  

ُّيه تعزز التوجه  و تكون ثقافة مشأأأأأرتكة  والتسأأأأأيرد، لذلك وغ
ذات الأابع كوت، تفرض نفسأأأأأأأأأأأأأأهأا على الثقأافأات التقليأديأة 

 و ل حملها، وتلغي اخلصوصيات التارخيية الوعاً وكراهية.
ومبأا أن العوملأة عمليأة ثقأافيأة يف األسأأأأأأأأأأأأأأأامب، تعيأد تشأأأأأأأأأأأأأأكيأل  
شأأأأأأ صأأأأأأيات النامب يف إالار ثقايف جديد، فهناك تالزم  بني  

يأأأة. وكون الرتبيأأأة املأأأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأأأة ارتبطأأأت بوظأأأائ  العوملأأأة والرتب
تقليأأديأأة  كي تعيأأد إنتأأاا الب  االجتمأأاعيأأة واالقتصأأأأأأأأأأأأأأأأاديأأة  
والسأأأياسأأأية التقليدية، فإن هذه الرتبية مل تعد صأأأاحلة أو قادرة  
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على القيأام ابألدوار املطلوبأة منهأا يف عصأأأأأأأأأأأأأأر العوملأة، لأذلأك  
ط أصأأأأأأأأأبحت الرتبية التقليدية ترتاجع فاسأأأأأأأأأحة الطريق أمام من

تربوي جديد، مدفوعاً مبغريت وضأأأأأأأأأغوط خارجية، كي تدقوم 
ابملهام واألدوار اجلديدة لعوملة العامل، وذلك بت هيل السأأأأأأكان 
وتشأأأأأأأأكيل شأأأأأأأأ صأأأأأأأأياهتم وفقاً الحتياجات وقواعد السأأأأأأأأوأل 
العأأاملي، واقتصأأأأأأأأأأأأأأأأاد املعرفأأة العأأاملي، وجمتمع املعرفأأة العأأاملي، 

يف نشأأأأأأأأأأأأأأر    وإدمأأاجهأأا يف ثقأأافأأة كونيأأة واحأأدة، يتجلى ذلأأك
احليأأأأاة اجلأأأأديأأأأدة، وتكريس قيم اإلنتأأأأاا واحلوار   أسأأأأأأأأأأأأأأأأأاليأأأأب 
والتنأأافسأأأأأأأأأأأأأأيأأة والكفأأاءة والأأدميقرااليأأة، ومحأأايأأة البيئأأة، واحرتام 
الشأأأأأأأأأأأأأأريعأة الأدوليأة وحقوأل اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان، والعمأل على احرتام 

 .(1)االختالف الديب واملعريف والثقايف 
تقنيأة  ومن جهأة أخرال، فأاعتمأاد العوملأة يف انتشأأأأأأأأأأأأأأأارهأا على  

املعلومات واالتصأأأأأأأأأأأأاالت واإلعالم، ومثل هذه األمور متارمب 
 ثُّياهتا املباشأأأأأأأرة على النامب أينما كانوا، ويف أي وقت، فإ ا 
مكنت كل شأأأأأأأأأأأأأأ  ، وأي راغب يف إمناء معارفه ومهاراته، 
وتعليم نفسأأأأأأأأأأه بنفسأأأأأأأأأأه بعيداً عن التعليم النظامي الر ي، أو 

تأأدفع النأأامب إىل   ضأأأأأأأأأأأأأأمنأأه، كمأأا وفرت بيئأأات تربويأأة متنوعأأة
يتعلمونأأأأه   التعليم املسأأأأأأأأأأأأأأتمر يف مواقع العمأأأأل، وتوظي  مأأأأا 

 مباشرة يف خمتل  شؤون حياهتم.
والعوملأأأة بأأأذلأأأك أخأأأذت تزعزا النظم الرتبوي التقليأأأديأأأة من 
الداخل، وتنقل الشأأأأطر األك  من مهامها إىل وسأأأأط احلياة، 

 إن مل يكن كامالً للعديد من األفراد.  
العوملأأأأة ظأأأأاهر  ة مبنيأأأأة على منطق القوة والقهر، فأأأأإن ولكون 

 

(: عصر العوملة، مدخل للنقد واالستشراف، جملة 2007( مصطفى حسني )1)
 .  94، ص 17عامل الرتبية، العدد 

الدول الرأ الية الك ال تت ذ من الرتبية وسأأيلة لنشأأر وتعميم 
العوملة، من خالل ما متارسأأأه من أسأأأاليب الرتغيب والرتهيب 
لتطوير نظم التعليم ا أأأأاكيأأأأة لامنأأأأاط السأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأأدة يف البالد  

صالي الرأ الية، وتغيُّي املناهج التعليمية، حبجة التجديد واإل
لالسأأأأأأأأأأأتفادة من اإلمكانيات اليت تنتجها العوملة  رة، وجماراة  
التطور احلضأأأأأأأأأأأأأأأاري  رة اثنيأأة، وحمأأاربأأة األفكأأار املتطرفأأة  رة 
اثلثة، مسأأأأأأأأأأأأت دمة يف ذلك تقد  املسأأأأأأأأأأأأاعدات واملنء لنظم  

 التعليم، وإنفاقها أمواالً الائلة لتعميم ثقافة العوملة. 
بعد الصأأأناعة أو الثورة يتضأأأء مما سأأأبق عرضأأأه، أن جمتمع ما  

املعرفيأأة وتقنيأأة املعلومأأات، ومأأا أحأأدثتأأه من تغُّيات جمتمعيأأة 
عميقة املدال ما زالت  يف بدايتها، قد أصأأأبحت تدفع الرتبية  
 و عودهتا إىل وسطها االجتماعي، أو قل أ ا أخذت تتسع  

األدوار احلا ة يف تربية   -تدرنياً   -شأأأأأأأأأأأيئاً فشأأأأأأأأأأأيئا، وتتوىل 
عأأات املعأأاصأأأأأأأأأأأأأأرة. وكون الثورة املعرفيأأة ال تزال يف أبنأأاء اجملتم

مرحلتها اليت بدأت منها، و مل يف الياهتا مفاجآت مذهلة،  
وخماالر مزعجة غُّي متنب  بطبيعتها، فتشأأأأأأأأأأُّي التوقعات إىل أن  
الرتبية الال مدرسأأأأأية سأأأأأتعود إىل الوسأأأأأط االجتماعي، أو أ ا 

 لعشرين.  ستكون الصفة الغالبة يف جمتمعات القرن احلادي وا
ما أبرز املظاهر الدالة على عودة الرتبية :  الراب السةةةةةةةةةة ا  

 إىل الوسط االجتماعي الذي بدأت منه؟
ميكن اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض أبرز املظأاهر الأدالأة على تزايأد عودة الرتبيأة  
إىل الوسأأأأأط االجتماعي من خالل حمورين: أوهلما ما أحدثته 

ظم  العوامل السأأأأأأأأأأأأأابقة هي وغُّيها من تغُّيات واسأأأأأأأأأأأأأعة يف الن
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الرتبوية شأأأأأأأأكالً ومضأأأأأأأأموانً، فكراً وتطبيقاً، بصأأأأأأأأورة حطمت  
أالرها التقليدية، وربطتها من جهة بنماذا وصأأأأأأي  الرتبية الال  
مأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة، ونقلأت من جهأة أخرال أدواراً أو أجزاًء منهأا إىل 
الوسط االجتماعي، بل أن العديد من العمليات واإلجراءات  

تم وفقأاً ملأا يتم يف الأداخليأة لنظم الرتبيأة املأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة  أدث وت
الرتبية الال مدرسأأأية اليت تتم يف الوسأأأط االجتماعي. واثنيهما 
تربويأأأأأة ال  بيئأأأأأات  العوامأأأأأل من تكوين  تلأأأأأك  ينجم عن  مأأأأأا 
مدرسأأأأية يف الوسأأأأط االجتماعي، سأأأأواء تداخلت أو تعاونت  
مع الرتبية املدرسأأأأأأأأأأأأأية، بصأأأأأأأأأأأأأورة أو  خرال، أو قائمة بذاهتا. 

 هذين ا ورين :  وفيما أي، عرض ألهم تفاصيل 
الةرتبةيةةةةةةة   نةظة   س  حتةةةةةةدب  الةيت  الةتةغةريات  أبةرز  أةاًل: 

 املدرسية: 
لعله من الصأأأأأأأأأأأأعوبة مبكان تتبع التغُّيات اليت حدثت يف نظم  
الرتبية املدرسأأأأأأية يف غضأأأأأأون السأأأأأأنوات املنصأأأأأأرمة، النا ة عن 
العوامل السأأابقة، وغُّيها من عوامل و ديت انبعة مما متر به  

ة من  والت عميقة ومتالحقة يف خمتل  اجملتمعات املعاصأأأأأأأر 
شأأأأأأأأأأأأأأؤون احليأأأأاة، ولكن ميكن الرتكيز على منأأأأاذا من تلأأأأك  
التغُّيات اليت ختأدم الأدراسأأأأأأأأأأأأأأأات احلأاليأة و قق أهأدافهأا، مع  
الت كيد على أن هذه النماذا ليسأأأأأأأأأأت متماثلة يف كل بلدان 
العامل، ولكن  معها خصأائ  و ات مشأرتكة.. وإذا كانت  

حة املعامل والقسأأأمات يف العديد من بلدان هذه النماذا واضأأأ
العامل، ويف مقدمتها الدول الصأأأأأأناعية الك ال، فإ ا توجد يف 
الكثُّي من بالد العأأأامل، ويف مقأأأدمتهأأأا دول العأأأامل الثأأأالأأأث يف 
أشأأأأأأأأأأأأأأكأأال وصأأأأأأأأأأأأأأور خمتلفأأة، تبعأأاً لظروفهأأا ومواردهأأا ودرجأأة 
 تقدمها، أي أ ا تسأأأأُّي  يف نفس اال اه، الاملا أن اجملتمعات 

املعاصرة  كمها وتسُّيها أأأأأأأأأأأأأ على وجه اإلنال أأأأأأأأأأأأأ سلطات 
العوملة، ومع ذلك فنظم الرتبية املدرسأية ليسأت منطية،  دث  
بصأأأأأورة متطابقة، أو نسأأأأأخ مكررة يف نيع بلدان العامل، وإمنا 
تنشأأأأأأ  وتتطور كنتيجة منطقية حلاصأأأأأأل نع العوامل الداخلية 

دون أن    واخلأارجيأة، أي نبأت جمتمعي بكأل شأأأأأأأأأأأأأأروالأه، ولكن
مينع ذلك من وجود  ات أو صأأأأأأأفات مشأأأأأأأرتكة. ولعل أبرز 

 :  التغُّيات احلاصلة يف الرتبية املدرسية ما أي،
 أ: حتوالت جوهرية متالحقة س الفكر الرتبوي: 

يشأأأأأهد الفكر الرتبوي املعاصأأأأأر تغُّيات جوهرية متالحقة، يف 
الكثُّي من بلدان العامل  كي تسأأأأأأتوعب النظم الرتبية املتغُّيات  
املتسأأأأأأأارعة، وتعكسأأأأأأأها يف عملها، يتجلى ذلك يف أكثر من 
جمال منها: أنسأأأأأأأنة الرتبية، أي جعلها حقاً إنسأأأأأأأانياً حمضأأأأأأأاً،  

مأأأا يفرض على بغ، النظر عن األبعأأأاد اجملتمعيأأأة األخرال،  
كأل دولأة تقأد  الفرص التعليميأة املالئمأة لسأأأأأأأأأأأأأأكأان اجملتمع، 
بصأي  جديدة تتكي  مع ظروفهم وتل  احتياجاهتم املتنوعة، 
متثل مبدخل فلسأأأأأأأأأأأأفي للرتبية، يقوم على تطوير نوعية احلياة. 
إذ ما دام أن كل شأأأأأأأيء يتغُّي بسأأأأأأأرعة، فلم يعد مناسأأأأأأأباً وال  

ضأأأأأأأأأأأأأأوء احتيأأاجأأات ومطأأالأأأب    مقبوالً توجيأأه نظم التعليم يف
جمتمعية حددت سلفاً  ألنه إذا كانت نظم التعليم تعد النامب 
النأأأأأامب  تنميأأأأأه يف  مأأأأأا  بعأأأأأد، وعلى مقأأأأأدار  يتحأأأأأدد  لواقع مل 
وتكسأأأأأأأأأبهم من قدرات وا اهات، يتوق  عليه منط حياهتم، 
وأسأأأأأأأأأأأأأألوم أدائهم لاعمأأأال والوظأأأائ   فيجأأأب على نظم  

تمع، وأن تسأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأرف  التعليم أن تتمثل نوعية احلياة يف اجمل
املتغُّيات املتوقعة ليكون الواقع مبتطلباته، واملسأأأتقبل بتوقعاته،  
والفرد حبأأأاجأأأاتأأأه وميولأأأه منطلقأأأاً لتطوير نظم التعليم، حبيأأأث  
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، تتمثلها  (1)تكون مؤسسات التعليم هي احلياة بكل أبعادها 
ومتتأد مع حيأاة النأامب من املهأد إىل اللحأد، فيتعلم الفرد كي  

يعيش مع  يتعلم؟   يتعلم كي   وأن  يعمأأأأأل؟  يتعلم كي   وأن 
، ومأأا يتطلبأأه ذلأأك من (2)ايخرين؟ وأن يتعلم كي  يكون؟  

التقليأأأأأديأأأأأة،  وتنظيمأأأأأاهتأأأأأا  نظمهأأأأأا  تغُّيات فككأأأأأت  إدخأأأأأال 
وأالاحت مبضأأأأأأأامينها وأسأأأأأأأاليبها البالية.. اا يف ا اه صأأأأأأأي  

 . التعليم غُّي النظامي
ب: غل ةةة التجةةديةةدات ةالتغريات الرتبويةةة س التعلي  غري 

 النظامي: 
تكشأأأأأأ  التغُّيات الرتبوية املعاصأأأأأأرة يف كل دول العامل تقريباً   

أن أغلبها يرتكز يف التعليم غُّي النظامي، بصأأي  ونظم تعليمية  
حأأديثأأة تتميز مبرونأأة عأأاليأأة وقأأدر أك  من احلريأأة ليس لعأأدم  

مواجهة الفي، الطاليب املتصأأأأأأأأأأأاعد قدرة التعليم النظامي من 
فحسأأأأأأأأأأأب، وإمنا أيضأأأأأأأأأأأاً التوسأأأأأأأأأأأع يف تقد  الفرص التعليمية  
املناسأأأأأأأأأأأبة ملن  ول ظروفهم دون االلتحاأل ابلتعليم النظامي، 
أو ملن ال يسأتطيع مواصألة تعليمه يف مراحل التعليم النظامي، 
وما اسأأأأأأأأأتلزمه ذلك من تقد  فرص التعليم هذه بنوعية تالئم  

وتل  احتيأاجأات الوظأائ  واملهن اليت يشأأأأأأأأأأأأأأغلو أا، قأدراهتم،  
وأن ترتبط مب تل  أنشأطة السأكان يف بيئاهتم ا لية املتباينة،  
حىت تتمكن فئات الشأأأأأأعب من احلصأأأأأأول على فرص التعليم  
املناسأأأبة اليت تتيء هلم االطراط يف أنشأأأطة اجملتمع، واحلصأأأول 

سأأأه  على الدخول املناسأأأبة، أو مواصأأألة أي شأأأ   تعليم نف
 بنفسه مدال احلياة. 

وبتوجه التعليم غُّي النظامي  و الوسأأأأأأأأأأأط االجتماعي  يعب  
 

 . 74(:  أربعة مناذا لتطوير التعليم العإىل. ص 1987( أمحد صيداوي )1)

أن الرتبية املدرسأأأأأأأأأية أصأأأأأأأأأبحت تفقد مواقعها اليت  صأأأأأأأأأنت  
داخلها لقرون الويلة، وتتفكك من الداخل، فاسأأأأأحة الطريق  
أمام عودهتا ابلتدريج إىل الوسأأأأأأأأط االجتماعي، كلما تزايدت  

ت الرتبية املدرسأية تراجع قدرهتا من التغُّيات اجملتمعية، وأظهر 
 االستجابة املوازية لتلك التغُّيات.  

جةة:  اايد أةجه التنسي  ةالتعاةن ب  امل سسات التعليمية  
 ةأنش ة اجملتم : 

تنوعت وتزايدت يف العقود األخُّية أوجه التنسأأأأأأأأأأأأأيق والتعاون  
املشرتك بني نظم التعليم الر ية ومؤسساته التعليمية، وخمتل  

ؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأات القطاعني العام واخلاص يف معظم دول العامل، م
بصأأأأأأأأأأأور وأشأأأأأأأأأأأكال عديدة، منها على سأأأأأأأأأأأبيل املثال: إجراء 
مؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأات التعليم التطبيقات العملية يف قطاعات اإلنتاا 
واألعمال واخلدمات،  ت إشراف ذوي اخل ة واالختصاص،  
أو انتقأاهلم  إىل املؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأات التعليميأة لإلشأأأأأأأأأأأأأأراف على 

لعلمية، وكذا إشأأأأأأأأأراف العديد من املؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأات  التطبيقات ا
التعليمية وال سأأأأأيما املهنية والتقنية منها واالختصأأأأأاصأأأأأية على 
إنتاا معني زراعي أو صأأأأأأأأأأناعي أو ما شأأأأأأأأأأابه ذلك، حىت إن  
للعديد من املؤسأأأأسأأأأات التعليمية مشأأأأاريع إنتاجية تدر دخاًل 
على هذه املؤسأأأأأأسأأأأأأات وعلى الالهبا. ومنها أيضأأأأأأاً اسأأأأأأتعانة  

ن املؤسأأأسأأأات التعليمية بتويل أصأأأحام االختصأأأاص  الكثُّي م
من ذوي اخل ات امليدانية بتدريس بع، املقررات الدراسأأأأأأأأأأأية  
ليس املهنيأأة والتقنيأأة فحسأأأأأأأأأأأأأأأب،   وإمنأأا أيضأأأأأأأأأأأأأأأاً يف خمتل  
الت صأأأأأأأصأأأأأأأات، ويف الكثُّي من املؤسأأأأأأأسأأأأأأأات التعليمية، كما  
تنسأأأأأأأأق العديد من الشأأأأأأأأركات، أو املؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأات الصأأأأأأأأناعية 

 .  ( :1998(  جاك ديلور )2)
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ية مع املؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأات التعليمية لتدريب بع، والتجارية والزراع
التالميذ والطالم فيها لبع، الوقت، أو اجلمع بني الدراسأأة 
بعأأأأأد  لتمكينهم من احلصأأأأأأأأأأأأأأول على فرص عمأأأأأل  والعمأأأأأل، 
الت را، إىل مأا هنأالأك من األمثلأة العأديأدة اليت تأدل على أن  
الرتبية املدرسأية غُّي قادرة على االسأتجابة للمتغُّيات احلاصألة 

 تمع. يف اجمل
وإذا كانت الرتبية املدرسأأأية أصأأأبحت تت لى عن العديد من  

مهامها للرتبية الال مدرسأأأأأية اليت تتم يف الوسأأأأأط االجتماعية، 
وهذه التغُّيات اجملتمعية سأأوف تتصأأاعد، كما تبني املؤشأأرات  
احلأأأاليأأأة، فمن املتوقع أن تفقأأأد الكثُّي من مهأأأامهأأأا، لتحتأأأل 

وحمور الثقل األك ، إن مل  الرتبية الال مدرسأأية مركز الصأأدارة،
 .يكن كامالً يف الكثُّي من احلاالت

د: اعتماد م سةةةسةةةات التعلي  املتاايد على مصةةةادر التعل   
 الذايت:  

ابت يف حكم املؤكد، أن كل دارمب أو أي فرد هو املسأأأأأأأؤول 
األول واألخُّي عن تعليم نفسه بنفسه، والسيما داخل التعليم  

مل تعأأد قأأادرة على مالحقأأأة  النظأأامي  ألن نظم التعليم هأأذه  
املعريف والثورة املعلومأأأأاتيأأأأة، وتقأأأأدميهأأأأا  واسأأأأأأأأأأأأأأتيعأأأأام التفجر 
للدارسأأأأأأأأأأأني كمعطى  ائي  نتيجة حلجم تراكم املعرفة املذهل 
من جهأة، وسأأأأأأأأأأأأأأرعأة تغُّيهأا من جهأة اثنيأة، وزيدة التأداخأل 
والتكامل بني فروعها وختصأأأأأأأصأأأأأأأاهتا من جهة اثلثة، وسأأأأأأأرعة 

ياة من جهة رابعة، وما ينجم عن تطبيقها يف شأأأىت نواحي احل
ذلك من سأرعة تبادل املعرفة واملعلومات واسأتهالكها، عالوة 
على هأأأذا وذاك تغُّي اهتمأأأامأأأات واحتيأأأاجأأأات النشء وأفراد  

 اجملتمع.

لذلك وغُّيه،  ول دور مؤسأأسأأات التعليم النظامية إىل تعليم  
الدارسأأأأأأأني كي  يعلمون أنفسأأأأأأأهم  نفسأأأأأأأهم ابالعتماد على 

تعلم امل تلفة، سأأأأأواء داخل مؤسأأأأأسأأأأأات التعليم أو مصأأأأأادر ال
خارجها، وذلك بتعليمهم كي  يسأأأت دمون مصأأأادر التعلم،  
وإرشأأأأأأأأأادهم إىل كيفية انتقاء املعلومات اليت تفيدهم، وسأأأأأأأأأبل  
اسأأأأأأأت دامها يف أغراض حياتية شأأأأأأأىت. وكون مصأأأأأأأادر التعلم  
هذه ميتد أغلبها إىل خارا مؤسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأات التعليم، مبا يعطي 

ية يف انتقأاء ما  لو له  فقد انتقأل العأبء األك   الدارمب احلر 
يف تعليم النشء من كاهل مؤسأأأأسأأأأات التعليم إىل الدارسأأأأني، 

 وابلتايل إىل خارجها.  
ويف ضأأأأأوء ما تقدم، يبدًو أن مؤسأأأأأسأأأأأات التعليم مل تعد خمزن  
املعرفة، واملعلم مفتاحها، كما كان معروفاً يف املاضأأأأأأأأأي. وهذا 

رسأية أصأبحت تفقد مواقعها احلصأينة  يدل على أن الرتبية املد 
اليت تسأأورت أو مترتسأأت داخلها لقرون الويلة،  ركة مواقعها 
الواحد تلو األخر للرتبية الال مدرسأأأأأأأأأية  اليت تتم يف الوسأأأأأأأأأط 
االجتمأأأاعي، ومرتبطأأأة مبرامي وغأأأايت حيأأأاتيأأأه معينأأأة، تبعأأأاً 

 .  حلاجات هذا الوسط االجتماعي أو ذاك
 التعل :هة ة مجاعات  

كان التعليم الصأأأفي يرتكز على قيام املعلم  دواره التدريسأأأية  
املعروفأأأة، املتمثلأأأة يف فرض ا توال الأأأدراسأأأأأأأأأأأأأأي على النشء  
والشأأأبام، ونقل ما فيه من معلومات ومعارف إىل الدارسأأأني 
وصبها يف عقوهلم، كي  فظوها عن ظهر قلب، ليسرتجعوها  

يكون لأأأدال    يف كراسأأأأأأأأأأأأأأأأأات إجأأأاابت االختبأأأارات، دون أن 
املعلمني ر ية واضأأأأأأحة ملدال حاجات الدارسأأأأأأني للمعلومات  
اليت حصأأأأأأأألوها، ومدال ارتباالها ابحلياة، ودون إ حة الفرص 
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أمامهم لالعتماد على جهودهم لتعليم أنفسهم  نفسهم وإمنا 
 قدراهتم ومهارهتم، وتشكيل ش صياهتم وفقاً ملا يريدون.  

اجع ويتالشأأأأأأأأأأأأأأى  بيأأد أن منط التعليم الصأأأأأأأأأأأأأأفي هأأذا أخأأذ يرت 
بسأأأأأأأأأأأأأأرعأات اختلفأت من بلأد إىل آخر  نتيجأة لتفجر املعرفأة 
والثورة يف تقنية املعلومات واالتصأأأأأأاالت، وما ينجم عنها من 
 والت اقتصأأأأأادية واجتماعية بعيدة املدال، وحدوث تغُّيات 
مذهلأة يف الرتكيأب املهب لقوة العمأل، ويف أسأأأأأأأأأأأأأأاليأب احليأاة،  

لتعلم  أل حمأل التعليم  حيأث أخأذ التعليم بواسأأأأأأأأأأأأأأطأة نأاعأة ا
الصأأأأأأأفي  وذلك أعل الدارسأأأأأأأني يعتمدون أكثر ف كثر على 
جهودهم يف تعليم أنفسأأأهم  ت إشأأأراف املعلمني واملدرسأأأة، 
وترك كأل دارمب خيتأار مأا  تأاجأه من املعلومأات واملعأارف اليت 
هتمه، واملشأأأأأاركة يف  ديد حمتوال املقررات الدراسأأأأأية، والقيام 

ال صفية اليت تناسب ميوله واستعداداته،  ابألنشطة الصفية وال
كما صار املعلم يقدم املقرر الدراسي اجلماعي بطريقة فردية،  
وإرشأأأأاد الدارسأأأأني إىل مصأأأأادر التعلم، واسأأأأت دام الدارسأأأأني 
لتقنيأات املعلومأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأاالت إلمنأاء معأارفهم ومهأارهتم، 
إىل ما هنالك من تطورات تربوية واسأأأأأأأأأأأعة، مع ما رافق ذلك 

ظهور مصأأأأأأأأأأأأأأطلحأأات مل تكن معروفأأة من قبأأل، مثأأل: ظ من  
التعليم املفردظ، و ظ ونأاعأات التعلم ظ، وظ التعلم بواسأأأأأأأأأأأأأأطأة  
الفريقظ، وظاملشأأاريع التعليمية املشأأرتكة ظ، وظ ناعات التعلم  
يف مواقع العمأأأل واإلنتأأأااظ، وظ التعلم اجلمأأأاعي بواسأأأأأأأأأأأأأأطأأأة  

 كثر.  التقنيات احلديثةظ، والتعليم االلكرتوت، وغُّياها  
بيأأد أن نأأاعأأة التعلم هأأذه تطورت وصأأأأأأأأأأأأأأأار هلأأا مضأأأأأأأأأأأأأأأامني  
بعمليأأأات جأأأديأأأدة،  أأأت مسأأأأأأأأأأأأأأمى، ظاجلمأأأاعأأأة التعلميأأأةظ، 

 

 .  424(: مرجع سابق، ص2004( امحد اخلطيب، ورداي اخلطيب )1)

وظمنظمات تعلمظ. ويقصأأأأأأأأأأأد ابجلماعة التعلمية، جمموعة من 
املتعلمني من أعمار متباينة، وخبلفيات و ارم خمتلفة، الذين 
 مع بينهم صأأأأفات مشأأأأرتكة، وهلم اهتمامات مشأأأأرتكة حول 

وضأأأأأأأوا أو جمال معريف أو تطبيقي معني، وهلم رغبة يف إمناء م
خ اهتم ومعأارفهم من خالل الفريق، واملشأأأأأأأأأأأأأأأاركأة الفأاعلأة يف 

، حبيأث يسأأأأأأأأأأأأأأهم كأل عضأأأأأأأأأأأأأأو يف (1)إجنأاز عمأل مفيأد وفريأد  
اجلماعة حبسأأأب قدراته ومهاراته ضأأأمن الفريق، مسأأأتفيداً من 
خ ات ايخرين يف إجنأأاز شأأأأأأأأأأأأأأيء مينحأأه الشأأأأأأأأأأأأأأعور ابلقأأدرة 
واجلدارة، و سأأأأن من مهاراته، وما يرتتب على ذلك من رفع 

 قدرات الطالم الضعاف إىل مستوال أقرا م.     
اعتماد م سسات التعلي  على  قدمي برامج التعلي    ة ة  اايد 

 ةالتدريب املستمر: 
تشأأأأأهد مؤسأأأأأسأأأأأات التعليم وخصأأأأأوصأأأأأاً العالية منها  والت  

 برامج تعليميأأأة كيفيأأأة، متثلأأأت بتزايأأأد اعتمأأأادهأأأا على تقأأأد  
وتدريبية قصُّية ومتوسطة املدال موجهة لفئات مهنية عديدة،  
متنوعأأأة االحتيأأأاجأأأات، متبأأأاينأأأة االهتمأأأامأأأات، حيأأأث غأأأدت 
هذه ال امج الشأأأأأأغل الشأأأأأأاغل للعديد من اجلامعات واملعاهد  
والكليات، بل واملدارمب يف البلدان املتقدمة صأأأأأأأأأأناعياً، ودول 

من اللبة هذه املؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأات   العامل الثالث  وذلك ألن الكثُّي
يدرسأأون عن الريق نظم التعليم عن بدعد، حىت إن تقد  هذه  

 ال امج يشكل مصدراً رئيساً لتوفُّي احتياجاهتا املالية. 
وكون هذه ال امج التعليمية التدريبية تل  حاجات مباشأأأأأأأأأأأأأأرة 
وحمأدودة لفئأات مهنيأة تعمأل يف قطأاعأات اإلنتأاا واألعمأال،  

تأعأتأمأأأأأأأد  احلأأأأأأأاجأأأأأأأات  رغأبأأأأأأأات    وهأأأأأأأذه  عألأى  عألأى  أٍو كأبأُّي 
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واهتمأأأامأأأات امللتحقني هبأأأذه ال امج وجهودهم  فأأأإن الكثُّي 
من مؤسأسأات التعليم وال سأيما العايل منها أصأبحت تتجاوز 
التقليأأأديأأأة، وخترا إىل النأأأامب لتقأأأد  برامج تعليميأأأة  مهأأأامهأأأا 
فئأأأأات   لتلبيأأأأة حأأأأاجأأأأات حمأأأأددة مل تل   وتأأأأدريبيأأأأة موجهأأأأة 

، ورابت املنازل، والباعة، السأأأأأأأأأأأأأأكان، مثل: نزالء السأأأأأأأأأأأأأأجون 
وعمال الشأوارا، وقيادات إدارية واجتماعية وسأياسأية، فضأالً  
عن املهن امل تلفأأأة  كي تنمي معأأأارفهم وخ اهتم، وترفع من 
 قدراهتم على التعامل مع املتغُّيات املتسارعة والتكي  معها.  
وعلى ذلأك، ميكن القول أن الرتبيأة املأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة خرجأت من 

دية، وصأأارت أكثر قرابً من عمليات الرتبة الال  أسأأوارها التقلي
مدرسأأأأأية، أي صأأأأأارت متارمب مهامها مبنطق وأسأأأأأاليب الرتبية  
الال مدرسأية  كي تسأتجيب وتتناغم مع احتياجات النامب ملا 

 يريدون أن يكونوا.  
ز ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  صةةةةةةةةاعد نفقات الرتبية املدرسةةةةةةةةية مقابل ا فا  

 : عوائدها
املدرسية، نتيجة ألسبام   تتصاعد أأأ ابستمرار أأأ نفقات الرتبية

املأأأأأاديأأأأأة  عوائأأأأأدهأأأأأا  تراجع  مقأأأأأابأأأأأل  حمليأأأأأة ودوليأأأأأة،  عأأأأأديأأأأأدة 
واالجتماعية، الفردية واجملتمعية  بسأأبب ضأأع  ارتباط الرتبية  
املدرسأأأأأأأأأأأأية ابحلياة والعمل واإلنتاا، وعدم قدرهتا على متابعة 
العمأأأأأأل،  أسأأأأأأأأأأأأأأواأل  يف  املهب  للرتكيأأأأأأب  املتالحقأأأأأأة  التغُّيات 

والوظائ ، مما يؤدال إىل ظهور حلول ومواصأفات أداء املهن  
مسأأأأأأأأأأأاندة، وأحياانً بديلة، منها: جلوء النشء والشأأأأأأأأأأأبام إىل 
 هيل أو تدريب أنفسأأأأأأأأأأأأهم وفقاً للمهن اليت يشأأأأأأأأأأأأغلو ا، أو 
الوسأط الذي يعيشأون فيه، والكثُّي منهم الذين ال يسأتطيعون 
 مل نفقات التعليم، مقابل السأأأأأنوات الطويلة اليت يقضأأأأأو ا  

م ملصأأأأأُّي جمهول  فإ م خيتصأأأأأرون الطريق، ويلتحقون  يف التعلي
بسأأأأأأأوأل العمل، ومن خالله ينمون معارفهم ومهاراهتم. وكلما  
ارتفعأأت نفقأأات الرتبيأأة املأأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأأة، مقأأابأأل تراجع اإلنفأأاأل  
احلكومي من جهأأة، وسأأأأأأأأأأأأأأرعأأة التغُّي يف املهن والوظأأائ  يف 
أسأأأأواأل العمل من جهة اثنية، تزايد اعتماد النشء والشأأأأبام  

أنفسأأأأأأأأأأأهم  لتنمية مهاراهتم ومعارفهم، وفقاً الحتياجات   على
الوظائ  اليت يشأأأأأأأأأأأغلو ا، حىت يوفروا على أنفسأأأأأأأأأأأهم معاانة  

 اإلنفاأل على تعليم قد يقودهم إىل الابور البطالة. 
بناًء على ما سأبق، فإن أالر الرتبية املدرسأية التقليدية أخذت  

كسأأأأأأبيل وحيد  تتهاوال، وتتفكك من الداخل، وتفقد أ يتها  
للرتبية، ولقطاعات كبُّية من سأأأأأكان اجملتمعات املعاصأأأأأر، إذ 
مقأابأل اشأأأأأأأأأأأأأأرتاكهأا مع الرتبيأة الال مأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة يف العأديأد من 
الوظائ  واملسأأأأأأأأأؤوليات، وصأأأأأأأأأارت تؤدي الكثُّي من أدوارها  
ووظأأائفهأأا البقأأاً لفكر وآليأأات الرتبيأأة الال مأأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأأة  فقأأد 

 مدرسأأأأأأأأأأية،  أصأأأأأأأأأأبحت تت لى عن بع، وظائفها للرتبية الال
فاسأأأأأأأأأأأأأحة الطريق أمام عودهتا إىل الوسأأأأأأأأأأأأأط االجتماعي، مع  

   الفارأل بني دول العامل يف البيعة التحوالت الرتبوية هذه.
اثنياً: أبرز مظاهر الرتبية الال مدرسةةةةةةةةةية اليت ظهرت 

 س الوسط االجتماعي:
تشأأأأأأأأأأأأأأكلأأأت يف العقود األخُّية، يف الكثُّي من دول العأأأامل،  

بويأة الال مأدرسأأأأأأأأأأأأأأيأة، اليت ظهرت يف العأديأد من التجأارم الرت 
الوسأأط االجتماعي، بنماذا وصأأي  خمتلفة، تبعاً الحتياجات  
الوسأأأأأأط الذي نشأأأأأأ ت فيه، سأأأأأأواء ارتبطت ابلرتبية املدرسأأأأأأية 
بصأأأأورة أو  خرال، أو قائمة بذاهتا  مما يدل على تزايد عودة 

 الرتبية التدرني إىل الوسط االجتماعي، أ ها:  
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 لتعل :  أ ة  كون جمتمعات ا
تعأد جمتمعأات التعليم امتأداداً أو صأأأأأأأأأأأأأأيغأة أكثر تطوراً لفكرة   

املدارمب اجملتمعية اليت ظهرت بوضوي يف الواليت املتحدة يف 
مخسأأأأأأأأأأأأأأينيأات القرن املاضأأأأأأأأأأأأأأي، عنأدما فتحأت بع، املدارمب 
أبواهبا للشبام واألالفال ملمارسة األنشطة الريضية والرتفيهية  

ل الر ية والصيفية، بعد ساعات الدوام الر ي، ويف أيم العط
لتطور هأذه األنشأأأأأأأأأأأأأأطأة إىل تقأد  مقررات تعليميأة للكبأار يف 
اللغأات األجنبيأة، والطبأاعأة، واحلأاسأأأأأأأأأأأأأأوم، والفنون اجلميلأة، 
وبع، احلرف. بيد أن دور هذه املدارمب اتسع ليشمل تنظيم  
مشأأأأأأأأأأأأأأأكأالت  مأواجأهأأأأأأأة  مأن  ومتأكأيأنأهأم  ا ألأي  اجملأتأمأع  أفأراد 

واجلرميأأأأة، وت التعأأأأاون  اجتمأأأأاعيأأأأة كأأأأاإلدمأأأأان  قويأأأأة عالقأأأأات 
والتكأامأل بني هأذه املأدارمب واألسأأأأأأأأأأأأأأر واجملتمع ا لي  لتعليم  

. ومبا أن ممارسأأة مثل هذه  (1)الدارسأأني وتربيتهم تربية سأأليمة  
األنشأأأأأأطة ال يتناسأأأأأأب مع نظام التعليم الر ي هلذه املدارمب، 
األمر الأأذي أدال إىل فتء هأأذه املأأدارمب أبواهبأأا أمأأام اجملتمع 

ظي  إمكاانهتا للقيام هبذه األنشأأأأطة، فقد اسأأأأتبدل  ا لي لتو 
 . (2)مصطلء املدرسة اجملتمعية بأ ظالتعلم اجملتمعيظ

ورغم انتشأأأأأأأأأأار فكرة املدرسأأأأأأأأأأة اجملتمعية أو التعلم اجملتمعي يف 
العأأأديأأأد من بلأأأدان العأأأامل  كنتيجأأأة حلركأأأة إصأأأأأأأأأأأأأأالي التعليم  
األسأأأأأاسأأأأأي والتعليم الثانوي الشأأأأأامل، ودخول عصأأأأأر التعليم  
اجلمأاهُّيي، غُّي أن هأذه التجربأة مأا لبثأت أن تالشأأأأأأأأأأأأأأأت يف 
أمريكأا وغُّيها، لتعود فكرة املدارمب اجملتمعيأة بقوة بوصأأأأأأأأأأأأأأفهأا  

 

(، إدارة اجلودة الشاملة، تطبيقات 2004( أمحد اخلطيب، ورداي اخلطيب )1)
 .371تربوية، مكتب الرتبية العريب، الريض، ص 

ظاهرة أصبحت تفرض نفسها مع دخول العامل القرن احلادي 
والعشأأأأأأأأأأأأأرين،  ت مسأأأأأأأأأأأأأمىظ مدرسأأأأأأأأأأأأأة اجملتمعظ أو ظ التعلم  

 اجملتمعيظ، أوظ جمتمعات التعلمظ.  
ة مدرسأأأأأأأأأأأأة اجملتمع، أو جمتمع التعلم  وصأأأأأأأأأأأأفوة القول، إن فكر 

تقوم على أسأأأأأأأأأأأأأأأأأامب إنأأأاد نظأأأام تربوي يوظ  اإلمكأأأاانت  
املتاحة للمدرسأأأأأأأة واألسأأأأأأأرة واجملتمع ا لي، لقيام تعليم  يط 
ابألالفأأال والشأأأأأأأأأأأأأأبأأام والكبأأار، وجعأأل الرتبيأأة مأأدال احليأأاة 
أسأأأاسأأأاً إلمناء معارف وقدرات ومهارات أفراد اجملتمع ا لي،  

قأأائمأأة يف بيئتهم ا ليأأة وأنشأأأأأأأأأأأأأأطأأة السأأأأأأأأأأأأأأكأأان، وفق املهن ال
 ومتكينهم من املسا ة يف تنمية جمتمعهم ا لي.  

و ول كهأأذا، يعب أن املأأدرسأأأأأأأأأأأأأأأأة مل تعأأد قأأادرة على القيأأام  
ابلعملية التعليمية الرتبوية ملواجهة متطلبات احلياة املعاصأأأأأأأأأأأأأأرة  
املعقأأدة، اليت تزداد تعقأأداً كلمأأا تسأأأأأأأأأأأأأأأأارعأأت منجزات الثورة 

فية وتقنية املعلومات واالتصأاالت، مما تطلب معه ضأرورة  املعر 
أن يشأأأأرتك مع املدرسأأأأة اجملتمع كله، بدءاً من إشأأأأراك األسأأأأرة 
يف العناية بصأأأأأأأأحة الطفل وتنمية مهاراته، ورعايته السأأأأأأأأليمة،  
سأأأأأأأأأأواًء داخل املنزل أو يف املدرسأأأأأأأأأأة، وإناد قنوات تسأأأأأأأأأأمء  

اخلأ ات وذوي  ا ألأي،  اجملأتأمأع  ومأنأظأمأأأأأأأات  بأأأأأأأدعأم    لأابابء 
املدرسأأأأأأأأأأة ماديً ومعنويً، ومسأأأأأأأأأأاعدهتا على تنفيذ األنشأأأأأأأأأأطة 
التعليمية، وتقد  النماذا احلية للتالميذ، وحل مشأأأأأأأأكالهتم، 
والعمل يف كل ما ميدكن املدرسأأأأأأأأأأأة من  قيق أهدافها، ومروراً  
ابسأأأت دام إمكاانت املدرسأأأة املادية والبشأأأرية لتعليم وتدريب  

(2( فتحي  وحممد  اهلادي،  عبد  وركائز 1999(  املعلومات  جمتمع  أسس   :)
وعلم  املكتبات  يف  عربية  دراسات  متغُّي،  عامل  ظل  يف  العربية  االسرتاتيجية 

 سبتم .   3، عدد4املعلومات، جملد 
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نميأأة معأأارفهم وتطوير خ اهتم، أفراد اجملتمع ا لي من أجأأل ت
وانتهأأاًء ابسأأأأأأأأأأأأأأت أأدام كأأل مأأا هو متأأاي يف اجملتمع ا لي من 
تقنيات التعليم ووسأأأأأائل االتصأأأأأال اجلماهُّيي، إلناد وسأأأأأط 
تربوي  يط  بنأأاء اجملتمع ا لي، لتنميأأة معأأارفهم ومهأأاراهتم، 
ومبأأأا يؤدي ويعمأأأل على تكوين اجملتمع املعلم املتعلم، الأأأذي 

سأأأأأه وينمي مهارات أبنائه يف الوسأأأأأط الذي يعيشأأأأأون يعلم نف
 فيه، من أجل تطوير اجملتمع ا لي. 

وتشأأُّي التوقعات إىل أن جمتمعات التعلم سأأوف تتصأأ    ا 
اجملتمعات اليت سأأأأأأأأتوفر التعليم جلميع السأأأأأأأأكان منذ الصأأأأأأأأغر 

 مدال حياهتم، بصرف النظر عن إمكاانهتم املادية. 
سأتصأبء الرتبية مسأؤولية مشأرتكة بني مؤسأسأات اجملتمع  •

والشأركات، وبني املؤسأسأات واملناالق التعليمية، مبا يضأمن 
 هلا توفُّي اإلمكاانت املادية، ودعمها ابخل ات واملشورة.  

سأأأأأأأأأأأأأأوف توظ  إمكأاانت املأدارمب والأاقأاهتأا بعأد الأدوام  •
ية وخالل العطل الر ية، لتقد  املقررات الدراسأأأية األكادمي

واملهنية، وتقد  برامج تدريبية ومشأأأأأروعات مهنية لتسأأأأأهيل  
النتقال من املدرسأأأة إىل العمل، وتقد  األنشأأأطة الريضأأأية  
النأأأأدوات، وحأأأأل املشأأأأأأأأأأأأأأكالت   والفنيأأأأة والرتفيهيأأأأة، وعقأأأأد 

 االجتماعية والصحية والبيئية.  
تأأأأدريبيأأأأة   • املأأأأدارمب واملنأأأأاالق التعليميأأأأة برامج  سأأأأأأأأأأأأأأتقأأأأدم 

املشأأأأأأأأأأأأأأأأاركأأة يف تنفيأأذ أنشأأأأأأأأأأأأأأطأأة    للمتطوعني الأأذين يرغبون 
املدرسة، أو مساعدة املعلمني، أو اإلشراف على التالميذ، 

 

( الثقافة العربية وعصر املعلومات، عامل املعرفة،  2001( راجع: نبيل علي )1)
( البعد االسرتاتيجي للمعرفة، 2004يد سليمان،). سليمان رش265الكويت،  

 مركز اخلليج لاحباث، اإلمارات العربية  املتحدة، 

 أو تقد  اخل ة العملية لإلداريني وخالفه. 
سأأأأأوف يتعني على املدارمب أو املؤسأأأأأسأأأأأات التعليمية أن   •

تقأدم لطالهبأا وأفراد اجملتمع ا لي برامج نوعيأة، أو مقررات  
 ة اجملتمع.دراسية إلشراكهم يف مشاريع خدم

سأوف يتعني على مؤسأسأات التعليم تقد  برامج إلعادة   •
تدريب العمال يف مؤسأأأأسأأأأات األعمال واإلنتاا، والراغبني  
يف تعلم مهأأارات جأأديأأدة، وإعأأادة تأأدريبهم على الوظأأائ   
اجلديدة اليت تتطلأب مهأارات جديدة، أو مسأأأأأأأأأأأأأأاعدهتم يف 

 تغيُّي وظائفهم كلما دعت الضرورة لذلك.  
ليم يف املسأأأتقبل بصأأأورتني، األوىل التعليم يف سأأأيتمثل التع •

املنزل، والثأأأانيأأأة يف مواقع العمأأأل، ألن التعليم املقيأأأد حأأأدد 
الزمان واملكان سأيصأبء غُّي مالئم ملواجهة متطلبات سأوأل 

 . (1)العمل اليت تتطور وعلى  ٍو سريع 
 ب ة منظمات التعل :  

اا  اسأأأأأأأأأأأأأأتأدعى منو املعرفأة و ويلهأا إىل منتجأات وسأأأأأأأأأأأأأألع تبأ 
وتشأأأأأأأأأأأأرتال  ظهور منظمات ختصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأية تقوم بكافة املهام 
االجتماعية والصأأأأناعية والتجارية والصأأأأحية والتعليمية وغُّيها  
ممأا  تأاجأه اجملتمع يف مواقع اإلنتأاا واألعمأال، وهو مأا يعرف 

 ابسم ظمنظمات التعلمظ.  
ميأأأأدان  األفراد املنتمني إىل  التعلم: هي جمموعأأأأة  ومنظمأأأأات 

حد، أو متقارم، الذين يتفاعلون فيما  معريف أو ختصأأأصأأأي وا
بينهم مع بعضأأأأأهم بعضأأأأأاً، ومع العامل ا يط، ويعملون كفريق 
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ضأأأأمن مؤسأأأأسأأأأة يشأأأأعرون ابالنتماء إليها، والوالء هلا، وتتيء  
جأأأأأأأديأأأأأأأدة،   وخأ ات  مأعأأأأأأأارف  لأتأعألأم  املأتأعأأأأأأأددة  الأفأرص  هلأم 
واكتشأأأأأأأأأأأأأأأاف معأارف جأديأدة وإنتأاجهأا وتطبيقهأا يف جمأاالت  

منظمأات التعلم هأذه وسأأأأأأأأأأأأأأطأاً تربويً   ، حيأث توفر(1)عملهم 
ميكن أعضأأاءها من االحتكاك املباشأأر  فراد مت صأأصأأني يف 
ميأادين معرفتهم، هلم جماالت عملهم، وهلم دوافع واهتمأامات 
مشأأأأرتكة متكنهم من االنفتاي على بعضأأأأهم بعضأأأأاً وايخرين، 
مبا من شأ نه تشأكيل وسأط معريف تربوي ثري خب ات تطبيقية  

عضأأأأأأأأأأأاء إىل اكتسأأأأأأأأأأأام معارف مقرونة خب ات حية تدفع األ
تطبيقيأأة واقعيأأة، تعزز تطبيق مأأا تعلموه ويتعلمونأأه، واالرتقأأاء  
مبسأأتوال أدائهم من جهة، واكتشأأاف معرفة جديدة من جهة 
اثنية، وابتداا تطبيقات أخرال جديدة من جهة اثلثة، إىل مأا  
هنأأالأأك من أمور تنمي معأأارف وخ ات هؤالء األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء،  

هبم املنظمأأأة وتتأأأ كأأأد قوهتأأأا يف نشأأأأأأأأأأأأأأر املعرفأأأة وبأأأذلأأأك تنمو  
الت صأأأأأأأأصأأأأأأأأية املهنية، وإنتاا معرفة جديدة بتطبيقات أخرال  
عديدة ابلصأأأأأأأأورة اليت تواكب جمتمع املعرفة واقتصأأأأأأأأاد املعرفة، 

 .(2)وتعمل على تطويرها 
ومنظمات التعليم هبذا املع  واملغزال هي أقرم إىل املنظمات 
املهنيأأأة، املتمثلأأأة يف اال أأأادات أو النقأأأاابت املهنيأأأة، ومراكز  
البحوث واالسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأارات، أو هي أقرم إىل ناعات عمل 
مت صأأصأأة يف ميادين أو مؤسأأسأأات صأأناعية وزراعية و ارية  

 

 .2004، 546( املعلوماتية، جملة العريب،العدد2004( حممد ديم )1)
(2( قحوص  بن  خالد  األسبوا    2005(  املعرفة،  املعرفية جملتمع  املتطلبات   :)

، مكتب الرتبية العريب لدول 2005 يف عام  الرتبوي األول، املنعقد يف صنعاء يف
 . 14، 6اخلليج، ص، ص 

ي  وحرفيأأأة  كو أأأا مسأأأأأأأأأأأأأأتغرقأأأة يف ختصأأأأأأأأأأأأأأ  معريف مهب راق
املسأأأتوال، يضأأأم كفاءات تعمل يف أحد أنشأأأطة اجملتمع، وهلم  
متأأأأأابعأأأأأة  تأأأأأدفعهم إىل  ميأأأأأدانيأأأأأة واسأأأأأأأأأأأأأأعأأأأأة، متكنهم أو  خ ة 
مسأأأأأأأأأتجدات املعرفة وأوجه اسأأأأأأأأأت دامها، واكتشأأأأأأأأأاف معرفة 

 جديدة، وتوسع نطاأل است دامها. 
ويعد ظسأأنجظ أبرز من كتب عن منظمات التعلم، واصأأفاً      

 :(3)مخسة شروط لقيامها، هي 
 توظي  التفكُّي املنطقي.  •
 الرتكيز على اإلتقان الش صي.   •
 بناء مناذا عقلية أصيلة. •
 وجود ر ية مشرتكة.   •
 الرتكيز على تعلم أعضاء املنظمة ابستمرار.   •
ومنظمات التعلم ليسأأأأأأأأأأأأأأت شأأأأأأأأأأأأأأبيهة مبجتمعات التعلم         

السأأأأأأأأأأأأابق شأأأأأأأأأأأأرحها، وإن كان هناك بع، األمور املشأأأأأأأأأأأأرتكة 
بينهمأأا، حيأأث إ مأأا وسأأأأأأأأأأأأأأطأأان تربوين جأديأدان من حيأأث 
العمليأات والغأايت، إال أن جمتمعأات التعلم تعيأد توظي  مأا  
يف مؤسأأأأأسأأأأأات التعليم والبيئة ا لية لقيام وسأأأأأط تربوي ميكن  

وأفراد اجملتمع ا لي من تنميأة معأارفهم ومهأاراهتم على  النشء
 الدوام، من أجل تطوير اجملتمع ا لي. 

 جة ة مجاعات التعل : 
هي صأورة ممتدة، أو مطورة لفكرة منوذا املصأنع الذي سأاد     

 ..  424(، مرجع سابق،ص 2004( أمحد اخلطيب، وراوي اخلطيب )3)
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أواخر القرن التاسأأأأأأأأأأأع عشأأأأأأأأأأأر، وفيه  دد اخل اء يف نشأأأأأأأأأأأاط 
يت نأأأب أن  إنتأأأاجي أو خأأأدمي معني جمموعأأأة التعليمأأأات ال

يتبعهأا العمأال، ومأا الأذي نأب أن يقوموا بأه ضأأأأأأأأأأأأأأمن فريق  
واحد، للوصأأأأأأأأأأأأأول إىل املنتج أو اخلدمة املطلوبة. وقد انتقلت 
هذه الفكرة إىل مؤسسات التعليم، حيث يضع خ اء املناهج 
وقادة الرتبية توصأأأأأيفا دقيقاً ملا نب أن يتعلمه الطلبة وكي ، 

للمعلمني، للت كد من  ويتم تنفيذ ذلك  ت إشأأأأأراف صأأأأأارم
قيأام املتعلمني مبأا اللأب منهم، وفقأا للتعليمأات اليت حأددت 
هلم سأأأأأأأأأأأألفاً، فينفذو ا ع  مرحلة التعليم حىت يت را الطلبة،  
مثلهم مثأأأل عمأأأال املصأأأأأأأأأأأأأأنع املنفأأأذين للتعليمأأأات ع  خط 

 . (1)اإلنتاا، حىت الوصول إىل املنتج  
لتفجر املعرفأأأأة، وتزايأأأأد احلأأأأاجأأأأة لت طبيقهأأأأا، فقأأأأد  ول  ونظراً 

ن والطلبأة إىل فريق عمأل لتطبيق املعرفأة، وتوليأد معرفأة و املعلم
مما أدال إىل ظهور دارسأأأأأأأأأني     ةد جديدة ابسأأأأأأأأأت دامات عدي

سأأأأأأأأأأأأتدعى  امشأأأأأأأأأأأأرتك يف حقل معريف معني، و  اهتمامنمعهم  
تطبيق املعرفة، انتماءهم إىل مهنة ما، ويشأأأأأأأأأعرون ابلقرم من 
بعضأأأهم بعضأأأا، وارتباط هذه اجلماعة  حد قطاعات اإلنتاا 
واألعمال، للمزا بني املعرفة وتطبيقها، لتصأأأأأأبء ناعة التعلم  
هأذه أكثر ارتبأاالأاً بعمليأات اإلنتأاا، ونعهأا بني الأدراسأأأأأأأأأأأأأأأة 

أكثر التصاقاً  أأأأأأأأأأأجلددوخصوصاً ا ها أأأأأأأأأأأ  صار أعضاو والعمل، 
 مبجاالت العمل. 

ونظراً التسأاا التطبيقات اليت يقوم هبا الدارسأون يف قطاعات 
العمأأأل واإلنتأأأاا  فقأأأد امتأأأد عمأأأل نأأاعأأات التعلم إىل هأأذه  

 

(1( ريل  امارجريت  يف  2000(  التعليم  والعشرين:  احلادي  القرن  يف  التعليم   )
ة الثالثة،  الوقت املناسب أم ناعات التعلم، التعليم والعامل العريب  ديت األلفي

 اليت   القطأاعأات، ليظهر شأأأأأأأأأأأأأأكأل جأديأد من نأاعأات التعلم
مع بني دارسأأني هلم خصأأائ  واهتمامات مشأأرتكة خب ات  

واسأأأأأأأأأعة، مما يتيء قيام وسأأأأأأأأأط تربوي نمع    ومهارات ميدانية
 بني الفكر والعمل والنظرية ابلتطبيق...

نشةةةةةةةةةةةةة ة دةةةةةةةةةةةيع  عليميةةةة  ةةةدري يةةةة س مواق  اإلنتةةةا     -د
 ةاألعما : 

منذ ثورة اإلصأأأأالي الرتبوي اليت اجتاحت العامل يف النصأأأأ   
ومؤسأأأسأأأات تعليمية   اً صأأأيغنشأأأ ت الثات من القرن العشأأأرين 

وتأدريبيأة يف حقول اإلنتأاا الزراعي والصأأأأأأأأأأأأأأنأاعي، أو  أاكي  
البيئات الطبيعية وأنشأأطة السأأكان، كتوجه جديد يعمل على 

يتعلمأأأأه   النظريأأأأة ابلتطبيق، ومزا مأأأأا  بواقع أداء    النشءدمج 
مهارات اإلنتاا، واكتسأأأأأأأأأأام قيم العمل وا اهاته من خالل 

اإلنتاا، واالحتكاك املباشأر   املعايشأة احلية ألسأاليب وعادات
خب ات الكبار، وكذا ربط السأأأأأأأكان ببيئاهتم ا لية من خالل 
توسأأأأأأأأأأأأأأيع فرص حصأأأأأأأأأأأأأأوهلم على الوظأائ  يف منأاالقهم اليت 

 يعيشون فيها.  
ولكن، منأذ حلول األلفيأة الثأالثأة تزايأد ظهور منأاذا وصأأأأأأأأأأأأأأي  
تعليمية يف خمتل  مؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأات اإلنتاا واألعمال واخلدمات 

 ية والشأأأأأأأأأعبية، كلما بينت نتائج خ ات جناي هذا العامة الر 
التوجأأه، ومأأا ننيأأه األفراد واملنأأاالق واجملتمع ككأأل من فوائأأد  
نة، وخصأأأوصأأأاً على املدال البعيد. فعلى سأأأبيل املثال هناك 
الكثُّي من الوزارات واملصأأأأأأأأأأأأأأأام واهليئأات، ومنظمأات اجملتمع 

ة تدريبية  املدت اليت متلك معاهد ومراكز أو مؤسأسأات تعليمي

‘ 2003مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، أبو ظ . اجلزيرة نت،  
 ، 2005، والعام 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  .2006و
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مسأتمر على  ٍو خاصأة هبا  لتدريب وإعادة  هيل موظفيها  
داخل هذه املؤسأأسأأة يف أثناء ممارسأأة أسأأاليب العمل واإلنتاا 

تعود إىل الوسأأأأأط   أصأأأأأبحتمباشأأأأأرة، مما يدل على أن الرتبية  
االجتماعي املعاش أثناء ممارسأأأأأأأأة املهن والوظائ  وأسأأأأأأأأاليب  

 احلياة املشرتكة. 
مؤسأأأأأأسأأأأأأة أو  ةال تسأأأأأأتطيع اليوم أي ،لتوجهويف سأأأأأأياأل هذا ا 

أن تنوء بنفسأأأها   ة مهما كان حجمها والبيعة أنشأأأطتهامنظم
عن تأأدريأأب موظفيهأأا، سأأأأأأأأأأأأأأواء عنأأد التحأأاقهم هبأأا، أو أثنأأاء  
اخلأدمأة، أو إعأادة  هيلهم وتأدريبهم بصأأأأأأأأأأأأأأورة دائمأة، كمأا ال 
يسأتطيع أي صأاحب مهنة أو موظ  أأأأأأأأأأأأأأأأ وال سأيما اجلديدة  

ظيفته دون أن يسأأأعى إىل تعليم نفسأأأه منها أأأأأأأأأأأأأأأأأأ أن  تف  بو 
بنفسأأأأأه، وإمناء معارفه وخ اته على الدوام من خالل وسأأأأأائل 
د  االتصأأأأأأأأأأأأأأأال اجلمأاهُّيي أو من خالل التفأاعأل مع كأل جأديأ

أي أن الرتبيأة ابتأت   ومسأأأأأأأأأأأأأأتحأدث داخأل جمتمعأه أو العأامل.
يف الوسأأأأأأط االجتماعي    يتم مسأأأأأأؤولية فردية، شأأأأأأطرها األك 

أن الرتبية املدرسأأأأأأأأأأأأية مل يعد هلا األثر   الذي يعيش فيه، لدرجة
األك  يف حيأأاة أي شأأأأأأأأأأأأأأ   أال بقأأاي ذكريت من حيأأاة 

 ...الطفولة
مةا أبرز املظةاهر الةدالةة على عودة الرتبيةة "وعود على بأدء،  

ولإلجابة على     "،إىل الوسط االجتماعي الذي بدأت منه؟
من   فقد بني العرض السأأأأأأابقالرئيس للدراسأأأأأأة هذا التسأأأأأأا ل  

تتبع مسُّية   لة الفرعية الستة يفئخالل اإلجابة آنفاً على األس
الرتبية ع  احلضأأأأأارات والعصأأأأأور، وتقصأأأأأي ما شأأأأأهدته الرتبية  

  تأدفع تأدرنيأاً  و الرتبيأة الال  أصأأأأأأأأأأأأأأبحأتمن  والت ك ال  
مدرسأأأأأأأية اليت تتم يف الوسأأأأأأأط االجتماعي، بصأأأأأأأي  ومناذا ما 

ات العلميأأأة تتطور وتنتشأأأأأأأأأأأأأأر كلمأأأا تعأأأاظمأأأت التغُّي   انفكأأأت
 والتقنيأة، ومأا ينجم عنهأا من  والت اقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة واجتمأاعيأة 

أثبتأأأأت اخل ات الرتبويأأأأة املرتاكمأأأأة جنأأأأاعأأأأة  من جهأأأأة ، وكلمأأأأا 
 لتلك التغُّيات من جهة أخرال. الال مدرسيةاستجابة الرتبية  

نة ا، النواملسوغاتكما حاولت هذه الدراسة رصد العوامل  
اليت ما زالت   املعلومات واالتصاالتفية وتقنية الثورة املعر  عن

  الال مدرسأأأأية تدفع الرتبية    أصأأأأبحتيف بداية انطالقها، واليت 
بقوة  و الوسأأأأأأأط االجتماعي أكثر ف كثر  كلما تسأأأأأأأارعت و 

التغُّيات يف جمتمعات القرن الواحد والعشأأرين، مع اسأأتعراض  
أبرز التحوالت اليت تشأأأأأهدها الرتبية يف الوقت الراهن، سأأأأأواء  

مدرسأأأأأأأأأأأأأأية،  ت يف الرتبية املدرسأأأأأأأأأأأأأأية، أو يف الرتبية الالاليت مت
موقع   الال مدرسأأأأأأأأأأيةنيعها تكشأأأأأأأأأأ  أالء تصأأأأأأأأأأدر الرتبية  و 

القيادة يف الكثُّي من بلدان العامل، وألغلب السأأأأأأأأأأأأأأكان، ومن 
خلفها بقية دول العامل اليت تسأأُّي يف ذات اال اه. وبناء على 

قبلية أن الرتبية  التغُّيات احلالية للرتبية تشأأأأأأأأُّي التوقعات املسأأأأأأأأت
اليت تتم يف الوسأأأأأأط االجتماعي سأأأأأأتكون حمور   الال مدرسأأأأأأية

ارتكاز تربية جمتمعات القرن الواحد والعشأأأأأرين، دون أن يعب 
ذلك أن الرتبية املدرسأأية سأأت تفي وتزول، وإمنا سأأتظل رديفاً 

، تتوىل مهام تعجز أأأأأ لوحدها أأأأأ عن القيام الال مدرسيةللرتبية  
، وال سأأأأأأأأأأيما تعهد النشء يف مراحل درسأأأأأأأأأأيةالال مهبا الرتبية  

الكفأأأأاءات املعرفأأأأة، وإعأأأأداد  العلميأأأأة   التعليم األويل، وإنتأأأأاا 
 والفكرية عالية املستوال.
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 التوديات ةاملقرتحات
وفق النتائج اليت توصلت إليها الدراسة النوعية احلالية من ان 

للعديد الرتبية اخذت تنحو، وأدية، منحاً اجتماعياً نتيجة  
، فإن الدراسة من العوامل واملسوغات اليت مت سردها انفاً 

 : ابي،توصي  
حبيث  ،على النظم التعليمية إعادة بناء فلسفتها الرتبوية .1

تؤكد على الرتبية يف سياقها االجتماعي كون هذا املنحى 
 ة حسب متطلبات ومقتضيات العصر. اصبء ضرورة ملحا 

ات علمية مكثفة ان يتم تبب هذا املنحى وفق دراس .2
االسرتاتيجيات املناسبة للتوجه  و   كافة املتغُّيات وا  تتناول

 الرتبية االجتماعية وان ال تكون عملية التغيُّي ار الية. 
القيام بورش تربوية لدراسة الوضع الرتبوي القائم  .3

ها وفق ر فاوإمكانية التغيُّي وما االحتياجات اليت ينبغي تو 
 التوجه احلايل. 

اليت   كافة،   طلبات املادية والرتبوية والتعليميةتوفُّي املت .4
من ش  ا ان توفر بيئة مناسبة لتبب منحى توجه الرتبية إىل 

 الوسط االجتماعي. 
توجه الباحثني وامل تصني واملهتمني إىل تناول هذا  .5

املنحى ابلدراسة العلمية املستفيضة للوصول اىل نتائج علمية 
القصوال من عملية   ةتطبيقية من ش  ا ان  قق الفائد 

 الرتبية سواء يف وقعها االجتماعي او واقعها النظامي. 
 مقرتحات الدراسة 

ومظاهر  ألسبام  الناقد  التحليلي  النوعي  االستعراض  بعد 
عودة الرتبية إىل الوسط االجتماعي فإن الدراسة احلالية تقرتي 

 اليت من ش  ا   االجرائية  على الباحثني القيام ببع، االحباث

و دد اإلالار املناسب هلا حىت   عملية التحول تلكتضبط    أم
 تتقصى الفائدة منها على اكمل وجه. ومن تلك املقرتحات: 

العلمي  -1 التحصيل  تنمية  يف  الالمدرسي  التعليم  فاعلية 
 لدال الطلبة من وجهة نظر املعلمني. 

تنمية    -2 على  الالمدرسي  التعليم  مظاهر  است دام  أثر 
املرحلة التفكُّي الالم  أو  االساسية   املرحلة  الالم  لدال   
 الثانوية.

يف  -3 الالمدرسي  التعليم  مبدأ  لتطبيق  مقرتي  تصور  بناء 
 مدارمب التعليم العام من وجهة نظر املعلمني والقادة الرتبويني. 

 املصادر ةاملراج  
احلاا) محأ .1 على  األساسي 2008د  التعليم  مسُّية   )

العربية، الوقع احلإىل  وآفاأل التطوير، والتعليم الثانوي يف البالد  
 . 163مرجع سابق، ص  

)   ، أمحد  .2 وآخرون  مرسي  الرتبية    ،(1988سعد   ريخ 
 مصر: جامعة عني مشس.   و ريخ التعليم يف مصر، 

 ريخ الرتبية   ،(1988سعد مرسي، وآخرون )أمحد،   .3
الرتبية مصر، كلية  يف  التعليم  مصر:  و ريخ  عني ،  جامعة 

 مشس.  
)  ،األمني .4 التعليم   ،(2002عادل  وفرص  التحديت 

البحرين،  الرتبية،  العريب والعوملة سيناريو خيايل، جملة  العإىل 
 . 87،88، ص ص  2002، أكتوبر 6العدد 

)  ،بدر .5 املعلومات،  (2000أمحد  دراسة   : تكنولوجيا 
وتنمية  املشكالت  حل  يف  االسرتاتيجية  املصادر  تكامل 

، العدد 20العربية، السنة    اإلبداا، جملة املكتبات واملعلومات
 ، ص 2000، أبريل 2
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