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تعّددت وتباينت التعريفات التي طرحها الباحثون واملهتمون 
ب�شدد مفهوم التن�شئة االجتماعية، بني من اعتربها مبثابة تفاعل 
واملعايري  القيم  مبختلف  الفرد  تزويد  على  يقوم  اجتماعي 
وا�شتمرارها،  بقاءها  ي�شمن  مبا  املجتمع،  �شمري  امل�شتقرة يف 
التي متكنه من القيام باأدوار اجتماعية، واكت�شاب �شخ�شيته، 
وبني من راأى فيها تلك العملية التي يكت�شب من خاللها املرء 
ذاته،  التعبري عن  من  والتي متكنه  تدريجيًا،  ال�شخ�شية  هويته 
وق�شاء مطالبه بالطريقة التي حتلو له، ويتم من خاللها تكييف 
الفرد مع بيئته االجتماعية بال�شكل الذي ي�شبح معها ع�شواً 

معرتفًا به ومتعاونًا مع االآخرين.1

اإ�شفاء  ت�شتهدف  دينامّية  عملّية  هي  االجتماعية  التن�شئة  اإن 
الطابع االإن�شاين على �شخ�شية الفرد. فهي عملية تعّلم وتعليم 
وتربية، تقوم على االت�شال والتفاعل االجتماعي، كما حتيل 
اإىل »اكت�شاب الفرد )طفاًل، فمراهقًا، فرا�شداً، ف�شيخًا( �شلوكًا 
ومعايري واجتاهات منا�شبة الأدوار اجتماعية معينة، متكنه من 
م�شايرة جماعته، والتوافق االجتماعي معها، وتك�شبه الطابع 

االجتماعي، وتي�رس له االندماج يف احلياة االجتماعية«.2

واإذا كانت التن�شئة االجتماعية تنبع يف جمملها من خ�شو�شية 

حتديات التنشئة االجتماعية 
يف زمن العوملة

د. �إدري�س لكريني

املجتمع وقيمه ومبادئه املختلفة؛ مع االنفتاح على كل ما هو 
اإن�شاين نبيل وبّناء يف هذا ال�شاأن؛ فاإن الهام�ش املتاح للقنوات 
امل�شجد  املدر�شة؛  )االأ�رسة؛  املهّمة  بهذه  املرتبطة  التقليدية 
...(؛ اأ�شبح ي�شيق بفعل التحّوالت االقت�شادية واالجتماعية 
بروز  من  رافقها  وما  االأخرية؛  العقود  يف  الدولية  والتقنية 
اجتماعية  لقيم  ترّوج  للحدود؛  عابرة  اأخرى  حديثة  قنوات 
من  عّقد  ما   ... اأحيانًا  التناق�ش  حّد  ت�شل  »معوملة«  ولثقافة 

مهام هذه التن�شئة.

 أوالً. التنشئة االجتماعية يف مهب العوملة

الفرد  �شخ�شية  تنمية  يف  االجتماعية  التن�شئة  اأهداف  ترتكز 
خالل  من  نف�شه  يف  الّثقة  ومنحه  العقلية،  قدراته  وتطوير 
االإ�شهام يف تكوين �شلوكه االجتماعي، ودفعه نحو التكيف 
االإيجابي مع حميطه املجتمعي، واالإ�شهام يف بلورة �شلوكيات 
تتواءم  فيها،  ومرغوب  مقبولة  نف�شية  وميوالت  اجتماعية 
بها  يوؤمن  التي  والروحية  االجتماعية  والقيم  وال�شوابط 

املجتمع.

القنوات  من  جمموعة  تقودها  وم�شتمرة،  منّظمة  عملية  اإنها 
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والبع�ش  التقليدية،  االجتماعية  القيم  من  بع�شها  ينهل  التي 
مراحل  طيلة  الفرد  اإعداد  وتتوخى  احلديثة.  القيم  من  االآخر 
والتلقني  الرتبية  خالل  من  اجتماعيًا،  كائنًا  ليكون  حياته، 
والتعليم، وبوا�شطة جمموعة من الر�شائل والتوجيهات والقيم 
والفكرية  والروحية  الثقافية  م�شامينها  بكل  االجتماعية 

والنف�شية.3

من  بلورتها جمموعة  ت�شاهم يف  اأن  املفرت�ش  من  مهّمة  وهي 
تلقائيًا  بداخلها  نف�شه  الفرد  يجد  التي  تلك  �شواء  القنوات، 
كاالأ�رسة واملدر�شة، اأو تلك التي تتاح له فيها اإمكانية االختيار 
كما هو ال�شاأن بالن�شبة لالأحزاب والنوادي الثقافية والريا�شية.

�شهد العامل يف العقود الثالث االأخرية جمموعة من التحوالت 
طرحت  التي  املت�شارعة  واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شيا�شية 
عدداً من التحديات والتهديدات املتباينة يف اأبعادها الداخلية 
وانتهت احلرب  ال�شوفييتي،  االحتاد  انهار  بعدما  واخلارجية؛ 
راأ�شها  وعلى  الكربى  الغربية  القوى  وانفردت  الباردة، 
الواليات املتحدة االأمريكية بتدبري ال�شوؤون الدولية، والرتويج 

الأنظمتها ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية.

العوملة  لظهور  املنا�شبة  والظروف  االأجواء  وّفر  ما  وهو 
االجتماعية  وال�شلوكيات  العمليات  من  جمموعة  باعتبارها 
الغرب  يقودها  التي  والع�شكرية؛  والثقافية  وال�شيا�شية 
»القوي واملتفوق«، وي�شتهدف من خاللها ن�رس ثقافة اأحادية 
�شياغة  اإعادة  اأو  الغربية،  غري  ال�شعوب  تغريب  يف  ت�شهم 
غربية  ملفاهيم  الرتويج  من خالل  ثقافتها مبحددات جديدة؛ 
الغرب  يربطه  الذي  الدميقراطية  كمفهوم  دوليًا  وتكري�شها 
الذي  »االإرهاب«  مفهوم  وكذا  الفعالية؛  بدل  باملوؤ�ش�شات 
ي�شعى من خالله اإىل تكري�ش جترمي اأي عمل عنيف ولو كان 

يف اإطار املقاومة.4

والعوملة واإن كانت مل تكتمل معاملها بعد لكونها مر�ّشحة ملزيد 
املرتبطة  التحوالت  من  جمموعة  اإىل  حتيل  فاإنها  التطور؛  من 
بالطفرة العلمية والتكنولوجية؛ وبتنامي عدد من االأولويات 
يف اخلطاب الدويل؛ وهيمنة اقت�شاد ال�شوق، وغزو االأ�شواق 
والتكتالت الكربى، و�شيادة منط االقت�شاد الراأ�شمايل؛ وتنامي 

من فعاليات م�رسوع التطوير ال�شامل لريا�ش االأطفال يف القد�ش.
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و�رسكات  حقوقية  منظمات  من  جدد  دوليني  فاعلني  اأدوار 
كربى واإعالم وجمتمع مدين وراأي عام.5

املوؤ�رسات واملرتكزات؛  ترتبط مبجموعة من  العوملة  اإن رياح 
من  ملفتة  ب�شورة  جديدة  دولية  بق�شايا  االهتمام  تنامى  فقد 
قبيل الدميقراطية، وحقوق االإن�شان، وق�شايا البيئة، ومكافحة 
االأ�شخا�ش  انتقال  وترية  تزايدت  كما   ... »االإرهاب« 
واالأفكار واملعلومات ب�شورة �رسيعة ومنفلتة اأحيانًا؛ واأ�شحى 
من ال�شعب التمييز بني ما هو حملي وما هو دويل يف كثري من 
املجاالت وامليادين؛ بعدما اأ�شبح مفهوم ال�شيادة اأكرث مرونة؛ 
الدول  واجلغرافية يف حت�شني  ال�شيا�شية  احلدود  دور  وتراجع 
وتزايد  احلديثة  االت�شال  و�شائل  تطور  بفعل  واملجتمعات 
اأدوار املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية يف خمتلف 

املجاالت.

كما تزايد دور ال�رسكات الكربى يف ت�شكيل النظام االقت�شادي 
الدويل الراهن الذي يعك�ش هيمنة النمط الراأ�شمايل والقوى 

الدولية الكربى.

على  ووا�شحة  طبيعية  تبدو  العوملة  تداعيات  كانت  واإذا 
خطابات  وتنامي  وموقعها؛  الدولة  اأدوار  تراجع  م�شتوى 
احلديثة؛  االت�شال  و�شائل  وتطور  ال�شيا�شي؛  االإ�شالح 
 ... واالأزمات  الق�شايا  وتعقد  الدولية،  العالقات  وت�شابك 
االجتماعية  اأكرب يف جوانبها  والتبا�شًا  تكت�شي خطورة  فاإنها 
والثقافية التي تعّد اآلية فّعالة لدعم م�شاريع الهيمنة وال�شيطرة 

واالنت�شار ... للنموذج الغربي.

وال�شيا�شي  االقت�شادي  املجال  العوملة  تاأثريات  جتاوزت  لقد 
والع�شكري اإىل اجلوانب الثقافية والرتبوية ... بالرتويج لثقافة 

معينة ون�رس االأحادية يف اال�شتهالك والتفكري واالإنتاج.

و�شبكة  ف�شائيات  من  احلديثة  االت�شال  تقنيات  لعبت  وقد 
ثقافة  ت�شويق  خالل  من  ال�شاأن؛  هذا  يف  مهّمًا  دوراً  االإنرتنت 
اأحادية؛ وتربية »معوملة« ب�شورة مثرية ويف قالب يطبعه االنبهار؛ 
�شواء عرب الفن والثقافة، اأو االإ�شهار واالأفالم وامل�شل�شالت التي 

تخرتق كل البيوت يف مناطق خمتلفة من العامل.

التي  واالإعالمية  التقنية  االإمكانيات  حجم  ا�شتح�رسنا  واإذا 
االآليات  هذه  فاإن  الكربى؛  الدولية  والقوى  الغرب  ميتلكها 
تنطوي  ودميقراطية؛  واإن�شانية  بريئة  اأنها  على  ت�شّوق  التي 

على خطورة من حيث خمرجاتها وتاأثريها على ثقافة الطفل 
املرتبطة  واإ�شرتاتيجيتها  اأهدافها  مع  وتكييفه   ... و�شلوكه 

بالهيمنة.

ال�شلوكات  تنميط  اإىل  تنحو  واأهدافها  باأدواتها  فالعوملة 
خمتلف  بني   ... اال�شتهالك  واأ�شاليب  والقيم  واالأفكار 
ال�شعوب؛ وهو ما ي�شهم يف خلق جيل م�شتلب وم�شطرب؛ 

دون هوية ومتناق�ش يف �شلوكه ومبادئه.

اإن الهام�ش املتاح للقنوات التقليدية املرتبطة بالرتبية والتعليم؛ 
اأ�شبح ي�شيق بفعل التحوالت الدولية االأخرية؛ وبروز قنوات 
اأخرى عابرة للحدود؛ ترّوج لقيم اجتماعية ولثقافة »معوملة« 

من خالل و�شائل االإعالم واالت�شال احلديثة واملتطورة.6

مذهلة،  ب�شورة  احلديثة  االت�شال  تكنولوجيا  تطورت  لقد 
دون  وتدّفقها  واالأفكار  املعلومات  تداول  اإمكانية  واأتاحت 
رقيب اأحيانًا؛ ووّفرت قنوات جديدة للتن�شئة والرتبية ب�شورة 
ال�شاأن  هذا  يف  التقليدية  الو�شائل  معها  اأ�شحت  مذهلة؛ 

متجاوزة من حيث الفعالية والتاأثري.

فاالإعالم، وبخا�شة املرئي منه؛ و�شبكة االإنرتنت وما تزخران 
وحمولتها  لغتها  حيث  من  هائلة  توا�شلية  اإمكانيات  من  به 
وال�شوت  الكتابة  توّظف  النف�شية،  واأبعادها  و�شورها 
وترويج  ت�شويق  يف  كو�شائل   ... الفيديو  ومقاطع  ورة  وال�شّ
عرب  والوجدان  العقل  على  فعال  ب�شكل  توؤّثر  العوملة؛  ثقافة 

خمرجاتها املغرية وبقالبها اجلذاب.

ب�شاأن  وقلقة  ملّحة  اأ�شئلة  طرح  تفر�ش  املعطيات  هذه  اإن 
ت�شائل  التي  التحوالت  من كل هذه  التن�شئة  وم�شتقبل  موقع 
يف بع�ش جوانبها القنوات التقليدية من اأ�رسة ومدر�شة ... يف 
حميط دويل متغري واأمام قنوات متطورة و«معوملة« حتمل قدراً 

من االلتبا�ش والتناق�ش يف خمرجاتها.

ال�شنوات  يف  يت�شّكل  بات  جديداً  تربويًا  واقعًا  هناك  اإن 
اأمام تن�شئة تقودها  اأ�شبح الن�شء يجد نف�شه  االأخرية؛ بحيث 
التقليدية داخل جمتمعه من جهة؛ وخمرجات تربوية  القنوات 
حّد  ت�شل  موازية  ب�شورة  اأخرى  »معوملة«  قنوات  تبا�رسها 

التناق�ش والت�شادم مع االأوىل من جهة اأخرى.

ويف هذا ال�شياق اأي�شًا؛ �شهدت اللغة العربية خالل ال�شنوات 
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اأو�شاط الن�شء العربي ال�شاعد؛  االأخرية تهمي�شًا ملحوظًا يف 
الذي اأ�شحى مّيااًل اإىل ا�شتعمال لغات اأجنبية اأخرى.

ويزداد االأمر خطورة؛ اإذا ا�شتح�رسنا كون اللغة وعالوة عن 
كونها حتيل اإىل معارف ومعطيات فكرية وتاريخية وعلمية؛ 
والدينية  احل�شارية  القيم  من  حمولة  على  اأي�شًا  تنطوي  فهي 

والثقافية التي تتحّكم يف حتديد �شخ�شية الطفل.

لقد اأدت هذه املعطيات اإىل طرح اإ�شكاالت عدة يف عالقتها 
هذه  مع  التكيف  على  وامل�شلم  العربي  الن�شء  قدرة  مبدى 

امل�شتجدات يف ظل ه�شا�شة البنية الرتبوية والتعليمية.

فئة  هي  العوملة  وخماطر  لتاأثريات  عر�شة  االأكرث  الفئة  اإن 
الرتبوية  ومعاملها  الطفولة  تر�شبات  اأن  وبخا�شة  االأطفال؛ 
والثقافية والروحية هي التي حتّدد �شخ�شية الفرد ومبادئه يف 

امل�شتقبل.

اإن هذه التحديات ت�شائل دور االأ�رسة ودور املدر�شة وغريها 
االجتماعية؛  التن�شئة  م�شتوى  على  التقليدية  القنوات  من 
فاإن  املنا�شب؛  الوقت  ويف  بفعالية  تتدخل  مل  اإذا  اأنها  ذلك 
الطفل؛ مبا قد يخّلف جياًل مهزوز  تربية  خماطر كبرية تواجه 

ال�شخ�شية والهوية.

من  ميكنهم  القنوات؛  هذه  خمتلف  داخل  االأفراد  وجود  اإن 
الطماأنينة  ومينحهم  والنف�شية؛  االجتماعية  حاجاتهم  اإ�شباع 
لهم  ي�شمح  كما  املجتمع؛  يف  باالأمان  وال�شعور  والقوة 
اإبراز  لهم  تتيح  �شليمة  ب�شورة  ال�شخ�شية  طاقاتهم  بت�رسيف 

مواهبهم وتاأكيد اإمكانياتهم يف خمتلف املجاالت وامليادين.

ومن هذا املنطلق؛ يفرت�ش يف هذه القنوات اأن تعمل جمتمعة 
اإك�شاب  على  االن�شجام،  من  حدود  ويف  خمتلفة  وبدرجات 
االجتماعية  والقيم  واالجتاهات  والتقاليد  العادات  االأفراد 
وال�شيا�شية والثقافية والدينية ... مبا ي�شمح ببلورة تن�شئة �شليمة 

وبناءة.

 ثانيًا. واقع التنشئة يف املنطقة العربية

العربية؛  االأقطار  خمتلف  يف  التن�شئة  قنوات  واقع  با�شتح�شار 
يبدو من اأّول وهلة وجود جمموعة من االختالالت التي تعتور 

وظائفها ومناهجها وخمرجاتها.

فاإذا كان التعليم يعترب اأحد اأهم املداخل الرئي�شية لبلورة تنمية 
اجتماعية  تن�شئة  الإعمال  وبوابة  االإن�شان؛  حمورها  حقيقّية 
تعرفه  الذي  املاأزق  اإىل  ت�شري  التقارير  من  عدداً  فاإن  بناءة؛ 
منظومة التعليم يف عدد من االأقطار العربية؛7 من حيث عدم 
حميطها  على  انفتاحها  وعدم  العلمية؛  للتطورات  م�شايرتها 
تعليمية  وطرق  مناهج  اعتمادها  اإىل  اإ�شافة  االجتماعي؛ 
والتلقني  احلفظ  على  غالبيتها  يف  ترتكز  ومتجاوزة؛  جامدة 
على  والتحفيز  واالإبداع  واملناق�شة  الفهم  عو�ش  وال�شحن؛ 
طرح ال�شوؤال؛ ويف ظل نظم تعليمية وتربوية عقيمة؛ اأغلبها 
ينحو للما�شي اأكرث منه اإىل احلا�رس وامل�شتقبل؛ ويكر�ش التقليد 

والتبعية بدل االجتهاد واالإبداع.

وي�شري البع�ش8 اإىل اأن غياب الفل�شفة الرتبوية باعتبارها حمدداً 
الأ�شلوب العملية الرتبوية؛ يوؤدي اإىل تناق�ش يف بّث الر�شائل 
املوؤ�ش�شة  عن  ال�شادر  اخلطاب  اأن  وي�شيف   ... املتعلمني  اإىل 
املتعلمني،  لدى  االغرتاب  ينّمي  العربية  البالد  يف  الرتبوية 
االإح�شا�ش  ينّمي  كما   ،... املجتمع  عن  االغرتاب  وال�شيما 
بالقهر ب�شكل غري مبا�رس؛ فهو –كما يرى- »خطاب متناق�ش 

يف طروحاته.

املعاهد  خريجي  من  العديد  �شهادات  كون  يف�رّس  ما  وهو 
احلقيقي  العلمي  امل�شتوى  تعك�ش  ال  العربية  واجلامعات 

حلامليها؛ االأمر الذي يجعلهم عر�شة للبطالة.

كما اأن االعتمادات املالية املر�شودة لقطاعي الرتبية والتعليم 
املتقدمة  الدول  باملقارنة مع عدد من  املنطقة؛ تظل هزيلة  يف 

التي تنبهت الأهمية اال�شتثمار يف هذا املجال احليوي.9

املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  العنف  ن�شب  انت�شار  تزايد  ويو�شح 
مدى   )... جامعات  ثانويات؛  )مدار�ش،  العربية  التعليمية 
وظيفتها  م�شتوى  على  املوؤ�ش�شات  هذه  يعتور  الذي  اخللل 

املرتبطة بالتن�شئة االجتماعية.

القطاع  هذا  تطوير  يف  العربية  الدول  من  عدد  تق�شري  اإن 
ح�شابات  اأملته  مق�شوداً؛  قريب  وقت  حتى  كان  احليوي؛ 
وخطورتها  اإفال�شها  بعد  فيما  تاأكد  �شيقة؛  حتّكمية  �شيا�شية 

على الدولة واملجتمع.

�شيا�شة  بلورة  اأجل  من  اجلهود  تكثيف  يفر�ش  ما  هذا  ولعل 
تعليمية عقالنية ومنتجة وخالقة؛ تنبني على روؤية اإ�شرتاتيجية 
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متفاعلة مع الواقع املحلي ومع حتديات املحيط؛ وقادرة على 
اإعداد جيل قادر على االبتكار واملبادرة.

الذي  االنفتاح  اأجواء  من  ا�شتفادت  التي  االإعالم  و�شائل  اأما 
من  الرغم  وعلى  االأخرية؛  ال�شنوات  خالل  العامل  �شهده 
اجلراأة التي قاربت بها عدداً من الق�شايا وامللفات االجتماعية 
وال�شيا�شية ...، فقد اأ�شهمت ببع�ش براجمها يف تر�شيخ ثقافة 
من  كثري  يف  تبني  كما   ... اأحيانًا  ومتناق�شة  وعنيفة  مبتذلة 
االأحيان اأنها مل تنفتح بال�شكل املطلوب واملفرت�ش على ق�شايا 
اإىل  االجتماعية  الفئات  مبختلف  دفع  ما  احلقيقية؛  املجتمع 

اللجوء اإىل قنوات اأجنبية اأو موازية بديلة.

التن�شئة  تعد  -التي  والتعليمية  الرتبوية  العنا�رس  ا�شتح�شار  اإن 
االجتماعية اإحدى ركائزها- يف هذا ال�شاأن؛ يعد اأمراً حيويًا؛ 
الرتباطه ببناء �شخ�شية الفرد وتربيته على احلوار واالختالف 

واحرتام حقوق االآخرين.

املعنية  القنوات  جّل  على  تفر�ش  جمتمعة؛  املعطيات  وهذه 
وتاأهيل  تطوير  يف  م�شوؤولياتها  تتحمل  اأن  والتعليم؛  بالرتبية 
كفيلة  و�شليمة؛  بناءة  ب�شورة  وظائفه  بلورة  باجتاه  اأدائها 
اأي  وتطّرف حتت  وعنف  انحراف  كل  من  الن�شء  بتح�شني 

اإكراه اجتماعي اأو اقت�شادي.

ببلورة  يرتبط  ذاتي  هو  القنوات؛  لهذه  املفرت�ش  والتاأهيل 
توفري  يفر�ش  مو�شوعي؛  واآخر  ميدانية؛  وجهود  مبادرات 

ال�رسوط القانونية واملو�شوعية الالزمة لعملها.

يتاأّتى بال�شدفة  فال�شعور الوطني �شعور متعّلم ومكت�شب وال 
وخمطط  مدرو�ش  جهد  من  له  بّد  ال  واإمنا  عفوية؛  بطريقة  اأو 

لتوعيته با�شتمرار وتنميته واإثارة جذوته.10

من فعاليات م�شاق اإحياء الدمى.
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واالهتمام باأمور الرتبية والتعليم يظل ا�شتثماراً ناجحًا ورهانًا 
اأ�شا�ش  يعترب  الذي  الب�رسي  بالعن�رس  ارتباطه  اإىل  بالنظر  موّفقًا 

كل تنمية وتطور حقيقّيني.

لها  تتجّند  مل  طاملا  املنال؛  و�شعبة  معقدة  املهمة  هذه  وتظّل 
املطلوبة  التن�شئة  اإن   ... واإرادة  بحزم  املعنية  القنوات  خمتلف 
�شلوك  �شقل  على  قادرة  تكون  اأن  يفرت�ش  احلايل  وقتنا  يف 
عملية  وهي   ... لديه  واحلرية  املواطنة  قيم  وتر�شيخ  الفرد؛ 
يفرت�ش اأن تتم وفقًا ملناهج واأ�شاليب واعية بعيدة عن االرجتال 
والع�شوائية؛ وتقوم على التعّلم وبناء مواطن منفتح م�شتقل يف 
قراراته؛ واثق يف نف�شه وقدراته ... ومندمج يف املجتمع يف 

اإطار من ال�شوابط والقيم واملعايري.

قفزت  الرتبية  اأن  اإىل  الباحثني  اأحد  ي�شري  ال�شدد؛  هذا  ويف 
فجاأة اإىل م�شاف راأ�ش املال يف العملية االإنتاجية، و�شارت 
االإنفاق  من  جزءاً  تكون–  اأن  يجب  –اأو  اأنها  على  تعامل 
تطوير  اأن  وي�شيف  االإنتاج،11  املجزوء يف  االإنفاق  اأو  العام 
االجتماعية  الظروف  يف  حت�ّشن  اإىل  يقود  اأن  يجب  الرتبية 
احلياة  من  العقالنية  املواقف  وغر�ش  للنا�ش  واالقت�شادية 

والعمل فيهم.12

اإن غياب اأو تغييب خمتلف القنوات املعنية بالتن�شئة عن مالم�شة 
اهتماماتها  �شمن  تندرج  التي  العميقة  املجتمعية  الق�شايا 
املفرت�شة؛ واقرتان ذلك باإكراهات اجتماعية خمتلفة؛ من �شاأنه 
اأن يحدث فراغًا؛ قد يفتح الباب على م�رساعيه اأمام حدوث 

انحرافات خطرية يف �شلوك الن�شء ال�شاعد.

ويرى اأحد الباحثني اأن »الرتبية يف املجتمعات العربية مدعّوة 
م�شمونها  ويف  بيئتها،  يف  جذرية  تغيريات  اإحداث  اإىل 
التهيوؤ  اأجل  من  واالقت�شادي  واالأخالقي  االجتماعي 
واال�شتعداد الحتماالت امل�شتقبل ومفاجاآته التي ال ح�رس لها، 
والتي مل يعد من املمكن مواجهتها باالأ�شاليب التقليدية التي 

مل يعد لها مكان يف عامل يتغري با�شتمرار وت�شارع كبري«.13

وبّناءة يف عامل  تنشئة سليمة  نحو  ثالثًا.   
يتغّير

تكوين  تدعم  التي  تلك  هي  املطلوبة  االجتماعية  التن�شئة  اإن 
نه �شد اأي فكر هّدام اأو جارف قد يهدد  �شخ�شية الفرد وحت�شّ
مع  االإيجابي  بالتفاعل  له  وت�شمح  م�شتلبًا؛  يجعله  اأو  هّويته 

حميطه املجتمعي املتغري ... بعيداً عن اأي هيمنة اأو تنميط.

واإن  املختلفة  وثقافاته  بح�شاراته  املحيط  على  فاالنفتاح 
التوا�شل  نحو  وميله  االإن�شان  طبيعة  تفر�شها  �رسورة  كان 
والتعارف؛ فهو يتطلب من جهة اأوىل ا�شتعداداً بالعلم واملعرفة 
والرتبية البناءة؛ كما اأنه ال ينبغي اأن يتم على ح�شاب الت�شّبث 

بقيم احل�شارة العربية واالإ�شالمية من جهة ثانية.

تربز  العوملة  بها  ت�شتغل  التي  االآليات واالإمكانيات  اإن حجم 
اإذ اأن تداعياتها  اأن مواجهة حتدياتها ال تخلو من �شعوبات؛ 
الذاتية  االإمكانيات  اأو  القدرة  له  لي�ش  من  كل  �شتجتاح 
املناف�شة  غمار  ركوب  اأو  للمواجهة  الالزمتان  واملو�شوعية 

النّدية.

اإن مواجهة هذه التحديات؛ تبداأ من تر�شيخ تربية بناءة ت�شمح 
ا�شتالب  يف  ي�شهم  اأن  ميكن  ما  كل  �شد  الطفل  بتح�شني 
�شخ�شيته وهويته؛ وهذا لن يتاأتى اإال من خالل توافر منظومة 
متعّلم  جيل  اإعداد  على  قادرين  بّناء؛14  وتعليم  واعية  تربوية 
يتفاعل ب�شكل اإيجابي مع حميطه؛ ويوؤمن باالختالف والتعدد 
والعقل والنقد؛ وقادر على طرح االأ�شئلة يف خمتلف جتلياتها 

واأبعادها.

وهي مهمة تتطلب اإعمال اإ�شالحات تطال االآليات والو�شائل؛ 
من خالل االنفتاح على التكنولوجيا احلديثة يف جمال التوا�شل 
على  املنفتحة  والربامج  املخرجات  خالل  ومن   ... والتعليم 
الثقافة العاملية البّناءة بكل مكوناتها العلمية والفكرية والتقنية 
... مبا يخلق نوعًا من التوازن بني متطلبات اخل�شو�شية التي 
تعك�شها الهوية العربية االإ�شالمية من جهة؛ و�رسورة االنفتاح 
على كل ما هو اإن�شاين ومفيد ... بال�شكل الذي ي�شمح ببناء 

مواطن منفتح على ق�شايا جمتمعه وم�شتعد خلدمتها.

املرحلة؛ يفر�ش  التعليم وجعله يف م�شتوى حتديات  اإن دعم 
االإجراءات  من  عدد  واّتخاذ  الت�رسيعات  من  جمموعة  �شّن 
وت�شمح  والرتبوية  التعليمية  املنظومة  تعّزز  التي  والتدابري 
وامل�شامني  والربامج  املناهج  جودة  حيث  من  بتطويرها 

والو�شائل واالأهداف واالإ�شرتاتيجيات.

روؤية  و�شع  يفرت�شان  البناءين  والتعليم  الرتبية  اأن  ومعلوم 
االرجتال  عن  بعيداً  لها  رئي�شية  واأهداف  اإ�شرتاتيجية 

والع�شوائية.
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العقلية  اجلوانب  ي�شتح�رس  اأن  ينبغي  التعليمي  فاملحتوى 
واأن  للطفل؛  وال�شلوكية  والوجدانية  وال�شلوكية  واجل�شدية 
للمجتمع  والثقافية  احل�شارية  املقومات  من  م�شتمداً  يكون 
وينطوي  ودقيقا؛  متطوراً  ومواكبًا  ومقوماته،  وخ�شو�شياته 
التكنولوجيا  على  ومنفتحًا  واإ�شرتاتيجية؛  علمية  روؤية  على 
والبناءة؛  املختلفة  االإن�شانية  والعلوم  التجارب  وعلى  احلديثة 
مظاهرها  �شتى  يف  املجتمع  يف  القائمة  التحوالت  ويعك�ش 
بني  ال�رسيفة  املناف�شة  وتر�شيخ  الفكر،  تنمية  على  وقادراً   ...

الطالب؛ و�شقل املهارات واملواهب ال�شاعدة.

اأن تعتمد على و�شائل  التعليمية والرتبوية فينبغي  اأما املنهجية 
وتقنيات فعالة ومتطورة ت�شاير متطلبات الع�رس؛ وت�شهم يف 
واملعرفية  العلمية  قدراته  وترثي  الطفل  مهارات  تنمية  دعم 
واملقاربات؛  التحليل  يف  العلمي  املنهج  مبقومات  وت�شّلحه 
التاأمل وطرح االأ�شئلة واالجتهاد  بال�شكل الذي يحّفزه على 
واالإبداع واالبتكار والتحّلي بروح العمل اجلماعي والتفاعل 
االإيجابي والبّناء مع حميطه االجتماعي؛ كما تفر�ش اأي�شًا توفري 
طاقم تعليمي متدّرب ومتمكن ومنفتح على تطلعات املرحلة 
حوا�شيب،  من  احلديثة  االت�شال  تقنيات  وعلى  وحتدياتها 
»ال�شخ�ش  هو  املدّر�ش  اأن  ذلك  االإنرتنت.  و�شبكة  وبرامج، 
الذي يخطط وير�شد، ويقّيم عملية التعلم، ويعترب هذا الدور 

جوهريًا يف جمال العملية التعليمية ...«.15

وي�شري اأحد الباحثني يف هذا ال�شياق؛ اإىل اأن هناك حاجة اإىل 
معايري اأعلى وجوهر اأكادميي متني لكل الطالب؛ اإذ يجب اأن 
يكون اجلميع معّدين للعمل والّتعلم طوال حياتهم؛ الأن الّتعلم 
اأن هناك حاجة  �شيكون �شمة مهمة لكل االأعمال. وي�شيف 
»الفر�ش  تتيح  اإيجابية؛  واأكرث  جاذبية  اأكرث  تدري�ش  اإىل  اأي�شًا 
اأمام الطالب لتو�شيع معرفتهم وا�شتخدامها، وعدم الوقوف 

عند اجرتار احلقائق«.16

العربية واعتمادها يف خمتلف  لّلغة  اإعطاء االهتمام الكايف  اإن 
مواكبة  لغة  يجعلها  مبا  والعلمية؛  والتقنية  االإدارية  املجاالت 
وم�شايرة  والدويل  املحلي  بعدها  يف  املجتمعية  للتحوالت 
ناجع  مدخل  هو  احلديثة؛  والتقنية  العلمية  وحتدياته  للع�رس 

لتح�شني هوية الّطفل.

كما تطرح اأي�شًا اأهمية دعم الدرا�شات واالأبحاث واملوؤلفات 
م�شاكل  على  للوقوف  ك�شبيل  الطفولة  بق�شايا  تعنى  التي 
والتعليمية  والنف�شية  وال�شحية  الرتبوية  وحاجياته  الطفل 

اإىل �رسورة تبادل اخلربات والتجارب بني الدول  اإ�شافة   ...
العربية واالإ�شالمية من جهة، وعدد من الدول الرائدة يف هذا 

ال�شاأن من جهة اأخرى.

حمولة  ذات  وجمالت  كتب  اإ�شدار  اأهمية  اأي�شًا  تخفى  وال 
ومب�ّشطة؛  ومنفتحة  مواكبة  عربية  بلغة  بّناءة؛  وثقافية  تربوية 
هذا  يف  املتميزة  الدولية  واملوؤلفات  الكتب  ترجمة  وت�شجيع 

االإطار؛ واإغناء املكتبات بها.

وتبدو اأهمية انخراط االإعالم يف هذا ال�شاأن؛ من خالل اإعداد 
تربوية  حمولة  على  تنطوي  واإذاعية  تلفزية  برامج  وتقدمي 
وتعليمية ت�شتح�رس هذه االأهداف واملقومات الكربى؛ كما ال 

دد اأي�شًا. تخفى االأهمية املحورية لالأ�رسة يف هذا ال�شّ

اإن حتقيق هذه االأهداف لن يتاأّتى ب�شورة فاعلة ما مل تنخرط 
يف  بينها  والتن�شيق  تر�شيخها؛  يف  االأخرى  القنوات  خمتلف 

من فعاليات م�رسوع التطوير ال�شامل لريا�ش االأطفال يف القد�ش.
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ومقومات  مبادئ  اإطار  يف  االأهداف  وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  اإطار 
عامة حتكمها.

 خامتة

لدورها  رابح  رهان  هو  االجتماعية  التن�شئة  على  الرهان  اإن 
يف تغيري املجتمعات عرب بناء �شخ�شية الفرد وحت�شينها. وهو 
رياح  اأفرزتها  التي  التحديات  من  جمموعة  تواجهه  رهان 
العوملة؛ االأمر الذي ي�شع خمتلف القنوات املرتبطة بهذه املهمة 
تطوير  يفر�ش  حقيقي؛  حمّك  اأمام  املجتمع  داخل  احليوية 
اإطار  يف  واالإ�شرتاتيجيات  والو�شائل  االآليات  ودعم  االأداء 

والتفاعل  التناف�ش  يفر�ش  زمن  يف  والتكامل؛  التن�شيق  من 
والتوا�شل واالعتماد املتبادل.

ال  والرتبوية  الثقافية  جوانبها  يف  العوملة  حتديات  مواجهة  اإن 
يتم من خالل االنطواء على الذات واالنعزال والتم�شك بقيم 
اخل�شو�شية ب�شورة مبالغ فيها؛ بقدر ما يتطلب االنفتاح احلذر؛ 
للتفاعل  وم�شتعد  وثقافته  بقيمه  موؤمن  ن  حم�شّ جيل  اإعداد  مع 

االإيجابي مع تطورات الع�رس بثقة عالية ودون مركب نق�ش.
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