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 واخلارجية الداخلية الرتبوية وحتدياتها مفهومها: العوملة
 مواجهتها وسبل

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على العولمة: _ الملخص
مفهومها وتحدياتها التربوية الداخلية والخارجية وسبل مواجهتها، وقد 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لموضوع 

أهداف الدراسة اعتمدت الباحثتان على األدب  الدراسة، ولتحقيق
التربوي ذي العالقة بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

 : التالية
ـــ أن العولمة التربوية تعني الهيمنة والسيطرة على المناهج وتذويبا 
للخصوصية والهوية، تستغل التكنولوجيا والتقدم لتعميم وسيادة القيم 

 .الغربية
كشفت الدراسة عن التحديات الخارجية للعولمة التربوية التي تتمثل  ـــ

في التدخالت في نظم التعليم والمناهج لتغييرها، إضافة إلى االبتزاز 
 .التربوي بالمنح وغيرها من التحديات

ـــ كشفت الدراسة عن التحديات الداخلية للعولمة التربوية، التي تتمثل 
 .ها من التحدياتفي غياب المعلم القدوة وغير 

ـــ كشفت هذه الدراسة عن سبل مواجهة العولمة التربوية، مثل 
التحصين الثقافي بتعزيز البناء العقدي، واالهتمام باللغة العربية 

 . كوعاء للثقافة والهوية، وا صالح مناهج التعليم
: تحديات العولمة، التعليم والهوية، التعليم وتعزيز الكلمات المفتاحية

 .ء الديني، الوعي الحضاري والعولمةاالنتما
 المقدمة. 1

شغل موضوع العولمة تفكير المهتمين والمتابعين لتطورات      
األمور على الصعيد العالمي منذ بداية عقد التسعينيات من 
القرن العشرين وحتى اآلن، وما يزال هذا الموضوع من 
الموضوعات الساخنة التي تثير نقاشًا واسعًا وجداًل حادًا في 

استحوذ هذا  منطقتنا العربية وفي العالم على حّد سواء. إذ
الموضوع على كتابات األكاديميين ورجال اإلعمال والرأي العام 
والتيارات السياسية والفكرية المختلفة إذ عقدت مئات الندوات 
والمؤتمرات واللقاءات وكتبت األوراق والمقاالت والبحوث، 

وصدرت الكتب والمجلدات، ونشب الخالف بين مؤيد 
مسألة العولمة لها العديد من ومعارض؛ وال غرابة في ذلك، ألن 

 ].0] الجوانب والزوايا التي تثير اهتمام كّل هؤالء
ومما ال شك فيه، أن العملية التربوية تأثرت تأثرًا كبيرًا      

بثورة االتصاالت والمعلومات التي أفرزتها العولمة وأحدثت فيها 
تغييرات في أهدافها ومناهجها وأساليب تدريسها، وطلبتها 

يها، وطرائق تقويمها، ولغة تدريسها، وفي مجمل ما ومعلم
يحدث في البيئة المدرسية والغرفة الصفية. ومن هنا تبدو 
الحاجة ملحة لمعرفة التحديات التربوية للعولمة وسبل مواجهتها 
إذ إن العالقة بين العولمة والتربية تبنى على قاعدة أن أي 

دارة االت صال، سيؤدي بالنتيجة تغيير في المعرفة والتكنولوجيا وا 
إلى تغيير في العملية التربوية. فالتربية مسؤولية عن إعداد 
اإلنسان وتنشئته ليصبح قادرًا على التكيف مع البيئة التي 
يعيش فيها والتفاعل معها، وذلك باكتساب أدوات العلم والمعرفة 
والمهارات والقيم واالتجاهات التي تجعله قادرًا على التكيف مع 

جدات والمتغيرات، وليصبح إنسانًا قاباًل للتعلم ال إنسانًا المست
 ].2متعلمًا ]

 مشكلة الدراسة. 2
لم تحظ قضية ما باهتمام الشرق والغرب على المستويين      

الرسمي والشعبي مثل قضية العولمة، باعتبارها من الظواهر 
التي تواجهها البشرية في القرن الحادي والعشرين لذا بات 

مفهومها وتحدياتها التربوية الداخلية والخارجية ومواجهة معرفة 
هذه التحديات للتغلب على اآلثار السلبية التي قد تترتب على 

 .العملية التربوية التعليمية بكل عناصرها
 أسئلة الدراسةأ. 
 ما مفهوم العولمة لغة واصطالحًا؟. 1
 ما تحديات العولمة التربوية الخارجية؟. 3
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 العولمة التربوية الداخلية؟ما تحديات . 4
 ما سبل مواجهة تحديات العولمة التربوية؟. 5

 أهداف الدراسةب. 
 :تهدف هذه الدراسة إلى 

 .ـــ التعرف إلى مفهوم العولمة لغة واصطالحاً 
 .ـــ إلقاء الضوء على تحديات العولمة التربوية
 .ـــ إبراز سبل مواجهة تحديات العولمة التربوية

 دراسةالأهمية ج. 
 :تكمن أهمية هذا الدراسة بما يلي

ـــ الحاجة لمثل هذه الدراسات باعتبار العولمة ظاهرة مفروضة 
 .البد من مواجهتها وعدم الفرار منها

 .ــــ تشكل رافدا لتوجيه األنظار نحو التحديات التربوية للعولمة
ـــ أهمية الموضوع الذي تتناوله، ألنه موضوع مؤثر في المسائل 

ظاهر والميادين المختلفة، ولهذا فإن أثره في النظم التربوية والم
 .يستحق البحث والدراسة

ـــ إن معظم الباحثين والُكتاب يركزون بأبحاثهم وكتاباتهم على 
األثر االقتصادي للعولمة والمعلوماتية على حساب المضامين 
األخرى كالتربية والتعليم، لذا فإن هذا البحث سيحاول سّد هذه 

 .ثغرةال
 .ـــ تعد خطوة في مشروع مواجهة أخطار العولمة التربوية

 التعريفات االجرائيةد. 
العولمة: هي عبارة عن ظاهرة تشمل كل التحوالت التي يترتب 
عليها إزالة الحواجز بين الشعوب، وتدويل العالم كله وفق 
الرؤية األمريكية، وفرضها على غيرها من الثقافات مما يؤدي 

األمر إلى هيمنة الثقافة األقوى وطمس الهوية الثقافية في نهاية 
 .للشعوب األخرى

العولمة التربوية: ويقصد بها هيمنة الثقافات األقوى على  
ثقافات ومناهج النظم التربوية األخرى إلزالة الفوارق 
والخصوصيات التي تحكم السلوك والقيم وتؤدي إلى اهتزاز 

 .منظومة القيم
 التربوية: ويقصد بها الصعوبات والمشكالتتحديات العولمة 

التي تواجه المدرسة في ظل العولمة عند القيام بالدور التربوي 
المنوط بها وتسعى المدرسة للتغلب عليها من أجل تحقيق 

 .أهدافها ورؤيتها ورسالتها
 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3

لمة تذكر لقد تعددت وتنوعت الدراسات المتعلقة بموضوع العو 
 .الباحثة منها الدراسات األكثر ارتباًطا بموضوع الدراسة

[ بعنوان "معالم المشروع التربوي العربي 3ففي دراسة حساني ]
 ."في مسار العولمة

هدفت الدراسة إلى تشخيص الواقع العربي من أجل مواجهة 
التحديات الكبرى، وحاولت الدراسة اإلجابة عن كيفية التعامل 

التربوي للعولمة وكيفية توظيف المرتكزات الفاعلة في مع المد 
 .نظامنا التربوي لترقية المشروع التربوي العربي العالمي

[ بعنوان "بعض مخاطر العولمة التي 4أما دراسة مجاهد ]     
تهدد الهوية الثقافية للمجتمع ودور التربية في مواجهتها" هدفت 
إلى محاولة فهم ظاهرة العولمة ثم تقديم تصور مقترح لدور 
التربية في مواجهة مخاطرها الثقافية، وتوصلت الدراسة إلى أن 

تلفة، وهناك شعور العولمة لها أبعادها ومظاهرها المخ
باالغتراب جراء استيراد نماذج ثقافية غربية إلى جانب ضعف 
االنتماء، وأكدت على ضرورة بلورة إستراتيجية تربوية لالستفادة 

 .من إيجابيات العولمة وتحجيم سلبياتها
[ دراسة بعنوان "التجديد في فلسفة 2وأجرى ألخميسي ]    

ولمة "هدفت الدراسة إلى التربية العربية لمواجهة تحديات الع
التعرف على كيفية مراجعة تربيتنا العربية لفلسفتها وأهدافها 
لتواجه تحديات العولمة، وأكدت الدراسة على ضرورة وفاء 
التربية بعدد من الغايات مثل إكساب المعرفة وتنمية الذات 
وضرورة إعداد إنسان العصر لمواجهة هذه التحديات ومطالب 

 .الحياة
[ دراسة بعنوان "دور التربية في 6ذلك أجرى كنعان ]وك     

مواجهة العولمة وتحديات القرن الحادي والعشرين وتعزيز 
الهوية الحضارية واالنتماء لألمة "هدفت الدراسة إلى تسليط 
الضوء على التحديات المعيقة للتربية العربية وكيفية مواجهتها 
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 مع بيان التصديمثل االستالب الثقافي وهيمنة القطب الواحد 
لهذه التحديات من خالل بعض المقترحات مثل تعزيز الهوية 

 .الحضارية واالنتماء القومي
[ دراسة بعنوان "دور المعلم في عصر 7وأجرى البلوي ]     

اإلنترنت "هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور المعلم في 
 عصر اإلنترنت وما طرأ على هذا الدور من تغير، وتوصلت
الدراسة إلى أن دور المعلم ينبغي أن يكون فاعاًل وشاماًل 
ليؤدي إلى تكامل في شخصية الطالب من خالل تعريفه 
جادة استعمالها في العملية  بوسائل االتصال والتقنية الحديثة وا 
التعليمية، إلى جانب تنمية شخصية المتعلم ليكون قادًرا على 

 .اإلبداع واالبتكار
 سات السابقةالتعقيب على الدرا

لقد تعددت الدراسات المتعلقة بموضوع العولمة، لدرجة       
أنه ال يمكن حصرها ولكن الدراسات السابقة المذكورة هي 
األكثر ارتباطًا بموضوع الدراسة الحالية وبعد اإلطالع عليها 
نجد إنها أكدت مع تنوعها باستثناء دراسة )البلوي( على خطورة 

ية منها، ولكن الدراسة الحالية تختلف مع العولمة وخاصة الثقاف
الدراسات السابقة في كونها تتناول التحديات التربوية الداخلية 
والخارجية للعولمة وسبل مواجهتها هذا وقد أفادت الباحث من 
الدراسات السابقة وغيرها من الدراسات في تحديد هذه التحديات 

 .وسبل مواجهتها
 الطريقة واالجراءات. 4

 ج الدراسةمنهأ. 
نظرًا ألن هذا البحث نظري فإن المنهج المستخدم هو     

المنهج الوصفي المسحي التحليلي المعتمد على مراجعة األدب 
التربوي والدراسات السابقة والمتعلقة بموضوع تحديات العولمة 
التربوية وسبل مواجهتها، ثم بعد ذلك القيام بتحليل هذا األدب 

 .على أسئلة البحث وتفسيره من أجل اإلجابة
 حدود الدراسةب. 

يقتصر هذا البحث على العولمة: مفهومها، وتحدياتها التربوية  
 .الداخلية والخارجية وسبل مواجهتها

 العولمة، مفهومها، الجذور التاريخية لها
 المبحث األول: مفهوم العولمة لغة واصطالحا

 :أواًل: العولمة لغة
مشتق من كلمة العاَلم، كما يقال: عولمة على وزن فوعله، 

يقال: قولبة، اشتقاقا من كلمة َقاَلب، إذًا كلمة "العولمة " نسبة 
بكسر  -أي الكون، وليس إلى الِعلم  - بفتح العين - إلى الَعالم

والعالم جمع ال مفرد له كالجيش والنفر، وهو مشتق  - العين
من العالمة على ما قيل، وقيل: مشتق من الِعلم، وذلك على 

صيل مذكور في كتب اللغة. وهذه الكلمة بهذه الصيغة تف
الصرفية لم ترد في كالم العرب، والحاجة المعاصرة قد تفرض 
استعمالها، وهي تدل على تحويل الشيء إلى وضعية أخرى 
ومعناها: وضع الشيء على مستوى العالم، وأصبحت الكلمة 

بي دارجة على ألسنة الكتاب والمفكرين في أنحاء الوطن العر 
[8.[ 

ومن خالل المعنى اللغوي يمكننا أن نقول بأّن العولمة إذا      
صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني: تعميم نمط من األنماط 
التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة، وجعله يشمل الجميع 

 .أي العالم كله
 ثانيًا: العولمة اصطالحاً 

العولمة،  وبعد االطالع على بعض ما كتب ونشر في موضوع
وجدت الباحثة أن هناك تعريفات عديدة لها تشير إلى بعضها 
لضيق الحيّز المخصص لهذا البحث، ومن أهم هذه التعريفات 

 :ما يلي
ُيعّرف مالكوم واترز العولمة بأنها "كل المستجدات والتطورات 
التي تسعى بقصد أو من دون قصد إلى دمج سكان العالم في 

 ].9مجتمع عالمي واحد" ]
ويعرفها من جانب آخر أحمد حجازي بأنها: "العملية التي     

يتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الشعوب التي تنتقل فيها 
المجتمعات من حالة التوافق ومن حالة التباين والتمايز إلى 
حالة التجانس والتماثل لتشكيل وعي عالمي وقيم موحدة تقوم 

 ].01على مواثيق إنسانية عامة" ]
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فيعرفها  (Ronald Robertson) أما رونالد روبرتسون     
بأنها اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم، وزيادة وعي األفراد 

 ].00والمجتمعات بهذا االنكماش ]
[ بأنها العيش والتصرف بتجاوز كّل المسافات 02ويعرفها بيك ]

 .والحواجز الوطنية والدينية وحتى القارية
فيعرفها بأنها: قوة  (Carnoy & Rhoten) أما كارنوي وروتن

تعمل على إعادة تنظيم اقتصاد العالم، حيث أصبحت المعرفة 
والمعلومات وبشكل متزايد المصادر الرئيسية لهذا االقتصاد، 

[ العولمة تعريفًا إجرائيًا على أنها جعل الشيء 03وعرف البرو ]
نتجات عالميًا وذلك عن طريق تعميم قيم وتقنيات وممارسات وم

معّينة على جميع أنحاء العالم وأن يكون لهذه القيم والمنتجات 
والممارسات السائدة والمستخدمة عالميًا أثر كبير على حياة 
الناس باعتبار العالم ككل حقاًل واحدًا للنشاطات اإلنسانية كافة 
وميدانًا لتطورها، شريطة أن يكون التطور تدريجيًا وناتجًا عن 

 .ل هذه الحاالتالتفاعل بين مث
فالعولمة هي اسم لالستعمار في أشكال جديدة، وهي نوع      

من السيطرة األمريكية على العالم. والعولمة هي سيطرة العالم 
وهيمنة دول المركز وسيادة النظام العالمي الواحد، وبذلك 
تتهافت الدولة القومية، وتضعف فكرة السيادة الوطنية ويؤول 

لى صياغة ثقافة عالمية واحدة، تضمحل إلى األمر مع الثقافة إ
 ].04جوارها الخصوصيات الثقافية ]

 المبحث الثاني: الجذور التاريخية للعولمة
يقال إن ظاهرة العولمة ليست جديدة، بل هي قديمة قدم  

التاريخ والحضارات اإلنسانية. ففي كل مرحلة تاريخية هيمنت 
ن  فيها أمة من األمم، كان هناك مركز عالمي فاعل، وا 

الحركات التي تجري في محيط هذا المركز أو في أطرافه، 
ليست مستقلة عما يجري في المركز نفسه. فهناك دائمًا تفاعل 
بينهما، وال يمكن للتاريخ أن يفهم إال إذا أخذنا باالعتبار هذا 

 ].0التفاعل ]
[ 02وعلى العموم، فإن ظاهرة العولمة كما يقول طه حسيب: ]

هاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس "بدأت في ن

عشر، وذلك بعد هزيمة الدولة العربية اإلسالمية في األندلس 
وبروز إسبانيا والبرتغال ثم هولندا وبريطانيا وحدوث تحول في 

 ".قيم التجارة العالمية
فيحدد مراحل والدة العولمة  Robertson أما روبرتسون

  [16]:بالمراحل الخمس التالية
المرحلة الجنينية والتي استمرت في أوروبا منذ بداية القرن . 1

 .الخامس عشر وحتى القرن السابع عشر
مرحلة النشوء والتي استمرت في أوروبا منذ القرن الثامن . 2

 .0871عشر حتى العام 
وحتى  0871مرحلة االنطالق والتي استمرت من العام . 3

 .العشرينات من القرن العشرين
الصراع من أجل الهيمنة والتي استمرت من  مرحلة. 4

 .عشرينيات القرن العشرين وحتى منتصف القرن العشرين
مرحلة عدم اليقين والتي بدأت منذ النصف الثاني من القرن . 5

العشرين وأدت إلى اتجاهات وأزمات في التسعينيات. ولكّل 
 .مرحلة من هذه المراحل خصائصها التي تتميز بها عن غيرها

 د الثقافي للعولمةالبع
لعل البعد الثقافي للعولمة يعٌد من أخطر األبعاد قاطبة،     

ألنه يؤثر على الدولة الوطنية واالستقالل الوطني واإلرادة 
الوطنية والثقافة الوطنية والهوية الوطنية. ومن هنا نرى أن 
القوى الغربية قد شجعت مراكز البحوث والدراسات المتعلقة 

رقية والطائفية من أجل إبراز الخصوصيات باألقليات الع
والهويات والتعديات الثقافية للقضاء على الوحدة الثقافية 
والوطنية والتاريخية المصيرية للشعوب المتطلعة للحرية والتحرر 

 ].07واالستقالل من النفوذ والهيمنة الغربية ]
كما تعني ثقافة العولمة، أنها ثقافة بال حدود ثقافية من     
الل انتشار األفكار والمعتقدات والقيم وأنماط الحياة المادية خ

والفكرية والسلوك واألذواق ذات الصبغة الغربية على الصعيد 
العالمي، عن طريق االنفتاح بين الثقافات العالمية بفعل وسائل 
االتصال الحديثة والتدفق الحر للمعلومات واألفكار والمعتقدات 

ريقة ال شعورية، وتحت تأثير االنبهار [. وبذلك، وبط08والقيم ]
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بثقافة الغرب وتقليده يتّم استعمال طرق تفكيره ومذاهبه كإطار 
مرجعي للحكم دون مراجعة أو نقد. وقد أبدع ابن خلدون قبل 
ستمائة عام من هذا التاريخ عندما عّد القهر السياسي أو 
العسكري كأكبر مصدر من مصادر التعلم الجماعي، "ألن 

وب مولع أبدًا باالقتداء بالغالب في شعاره وّزيه ونحلته المغل
وسائر أحواله وعوائده"، "ولذلك نرى المغلوب يتشبه أبدًا بالغالب 
في ملبسه ومركبة وسالحه وفي اتخاذها وأشكالها، بل وفي 
سائر أحواله". وال يكتفي المغلوب )هنا المغلوب الدول التي 

م الثالث( بتقليد الغالب، تخضع للعالم الغربي، أي دول العال
)الغالب هنا هي الدول الصناعية الغربية وعلى رأسها الواليات 
المتحدة األمريكية( بل هو يصطنع له تبريرًا من "أن النفس 
تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه"، وأنها "لتغالط" في 
ذلك أحيانًا فترى "أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال 

لغالب، فإذا غالطت بذلك واتصل لها، حصل لها اعتقادًا، ا
 ].09] فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به"

ومن ناحية نظرية ومنطقية أيضًا، يقدم التدفق الحر للقيم     
والعادات والتقاليد والمنتجات الفكرية، المادية والمعنوية، 

الواسع فرصًا  والمخترعات، يقّدم لكّل دولة راغبة في هذا الكون
استثنائية للتقدم واالزدهار المادي والنفسي شرط أن تكون لديها 
القدرات والمواهب واإلمكانيات المادية والعقلية للتعامل مع 

 ].0منظومة العولمة ]
 األهداف الثقافية للعولمة

تقوم العولمة في الجانب الثقافي علي انتشار المعلومات،      
معدالت التشابه بين الجماعات وسهولة حركتها، وزيادة 

والمجتمعات، أي تقو علي إيجاد ثقافة عالمية، وعولمة 
االتصاالت عن طريق البث التليفزيوني عبر األقمار 
الصناعية، وبصورة أكثر عمقا خالل شبكة اإلنترنت التي تربط 
البشر بكل أنحاء المعمورة. كما تعني العولمة الثقافية توحيد 

لمرأة واألسرة، باختصار تركز العولمة القيم وخاصة حول ا
الثقافية علي مفهوم الشمولية ثقافة بال حدود، وآلة ذلك اإلعالن 

 ].21والتقنيات ]

ولعّل من أخطر أهداف العولمة ما يعرف بالعولمة الثقافية      
فهي تتجاوز الحدود التي أقامت الشعوب لتحمي كيان وجودها، 

ة وسياسية ودينية، ولتحمي وما له من خصائص تاريخية وقومي
ثرواتها الطبيعية والبشرية وتراثها الفكري الثقافي، حتى تضمن 
لنفسها البقاء واالستمرار والقدرة على التنمية ومن ثّم الحصول 
على دور مؤثر في المجتمع الدولي. فالعولمة الثقافية تقوم على 

ها ترسم سيادة الثقافة الرأسمالية لتصبح الثقافة العليا، كما أن
حدودًا أخرى مختلفة عن الحدود الوطنية مستخدمة في ذلك 

 ].8] "شبكات الهيمنة العالمية على االقتصاد واألذواق والثقافة
إّن العولمة ال تكتفي بثقافة ما، بل تنفي الثقافة من حيث      

المبدأ، وذلك ألّن الثقافة التي تتصف بالسيادة تعبر عن عداء 
ور التميز، إّن الثقافة الغربية تريد من شديد ألي صورة من ص

العالم أجمع أن يعتمد المعايير المادية النفعية الغربية، كأساس 
لتطوره، وكقيمة اجتماعية وأخالقية وبهذا فإّن ما تبقى يجب أن 
يسقط، وما تبقى هنا هو" ليست خصوصية قومية بل مفهوم 

خ، وليس الخصوصية نفسه، وليس تاريخا بعينه بل فكرة التاري
نما كل الهويات، وليس منظومة قيمة بل فكرة  هوية بعينها وا 

ّنما فكرة اإلنسان المطلق نفسه  "القيمة وليس نوعا بشريا، وا 
[20.[ 

 أثار العولمة في الهوية الثقافية
 ومن آثار العولمة في الهوية الثقافية

د ثقافة  - شيوع الثقافة االستهالكية - ألّن العولمة تمجِّ
التي استخدمت كأداة قوية فاعلة في إطالق  - االستهالك

شهوات االستهالك إلى أقصى عنان ومن ثمَّ تشويه التقاليد 
 .واألعراف السائدة في العالم اإلسالمي

تغريب اإلنسان المسلم وعزله عن قضاياه وهمومه  -
دخال الضعف لديه، والتشكيك في جميع قناعته  اإلسالمية، وا 

 (مصدر سابق )بهاء الدين: ه الثقافية.الدينية، وهويت
إشاعة ما يسمى بأدب الجنس وثقافة العنف التي من شأنها  -

تنشئة أجيال كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة وكظاهرة 
مصدر سابق( وما يترّتب على  )التويجري: عادية وطبيعية.
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ذلك من انتشار الرذيلة والجريمة والعنف في المجتمعات 
وقتل أوقات الشباب بتضييعها في توافه األمور وبما اإلسالمية، 

يعود عليه بالضرر البالغ في دينه وأخالقه وسلوكه وحركته في 
الحياة، وتساهم في هذا الجانب شبكات االتصال الحديثة 
والقنوات الفضائية وبرامج اإلعالنات والدعايات للسلع الغربية 

تخدش الحياء  وهي مصحوبة بالثقافة الجنسية الغربية، التي
والمروءة والكرامة اإلنسانية، ولقد أثبتت الدراسات الحديثة 

بما تبثه من أفالم ومسلسالت  - خطورة القنوات الفضائية
على النظام التعليمي والحياة الثقافية  - جنسية فاضحة

والعالقات االجتماعية ونمط الحياة االقتصادية في العالم 
  [22].اإلسالمي

عولمة الثقافة انتشار نوعية مميزة من الثقافة ومن آثار * 
المادية والمعنوية األمريكية، حيث سيطرت الثقافة األمريكية 
الشعبية على أذواق البشر، وأصبحت اللغة اإلنجليزية هي اللغة 

  [20].السائدة
ومن آثار العولمة في طمس الهوية الثقافية لألمة اإلسالمية * 

األمريكية في كثير من الدول انتشار األزياء والمنتجات 
اإلسالمية، ألّن هذه السلع تحمل في طياتها ثقافة مغايرة تسحق 
ثقافات األمم المستوردة لها، وظهور اللغة اإلنجليزية على 
واجهات المحالت والشركات، وعلى اللعب والهدايا، وعلى 

 ].21مالبس األطفال والشباب ]
  ا العولمةعناصر العملية التربوية التي تؤثر فيه

  أوال: المتعلم 
أصبح لدى الطالب في حالة توافر تكنولوجيا المعلومات      

سواًء في المدرسة أم في البيت، قدرة مواصلة التعلم ذاتيًا من 
دون االعتماد على غيره سواء المعلمين أم األسرة، وهو ما 
تسعى إليه تربية عصر المعلومات. لذا على النظم التربوية 

ضفاء الطابع الفردي  التركيز على احتياجات المتعلم وا 
الشخصي على العملية التعليمية، ألن مهمة التربية األساسية 
أصبحت أن تعلم المتعلم كيف يتعلم، وكيف يواصل تعلمه من 
المهد إلى اللحد. كما أن المعلوماتية تسهم في تنمية التفكير 

إبدال  النقدي اإليجابي عند الطالب من خالل ما تقدمه من
للمعلومة التي يبحث عنها من حيث الشكل والمضمون التي يتم 

 ].23تقديمها فيه ]
لقد بات ضروريًا ولكي نواجه التحديات التي أوجدتها      

العولمة من إعداد المتعلمين للمستقبل إعدادا جيدًا وذلك بإدخال 
شبكات المعلومات داخل غرفة الصف لتساعد الطالب على 

اته المطلوبة منه بكفاءة ومهارة عاليتين، كما أن القيام بواجب
شبكة اإلنترنت تنمي عند الطالب مهارات العمل الجماعي 
والتعاوني، ومهارة التفكير النقدي اإلبداعي، هذه المهارات التي 
تؤدي إلى توسع مدارك الطالب وتمنحه إمكانية الدخول على 

من العمل في قواعد بيانات في كل أنحاء العالم، كما ستمكنه 
مشاريع دولية مشتركة في صفوف ومدارس غير صفه ومدرسته 
والتعامل مع عدد كبير من الخبراء غير المدّرسين الذين يتعامل 

 ].24معهم داخل صفه ]
  ثانيا: المعلم

يلعب المعلم دورًا كبيرًا في العملية التعليمية من خالل     
المرتبطة بشبكات مساعدته الطلبة في اكتساب المعرفة الدائمة 

المعرفة الدولية، لذا فإن تربية عصر المعلومات تتطلب من 
المعلم إعدادًا خاصًا ينمي لديه نزعة التعلم ذاتيًا باإلضافة إلى 
تنمية قدراته ومهاراته ومعارفه بمناهج التفكير المختلفة وبأسس 
دارة  نظرية المعرفة، عدا عن مهارات إدارة الصف والدرس، وا 

 ].22التعليمية المختلفة في بيئة الوسائط المتعددة ]الموارد 
  ثالثا: المناهج

نتيجة لتدفق المعلومات والمكتشفات العلمية الهائلة فقد      
أصبح المنهاج المدرسي أعقد من أن يحتوي على معلومات 
وموضوعات ثابتة محددة. والمسألة هنا تكمن في كيفية 

ر المعلم لطلبته. لذا االختيار. فأي مادة وأي موضوع يختا
أصبحت مسألة اختيار مادة المنهاج التعليمي ذات بعد أخالقي 
كما يقول نبيل علي، ألنها تنطوي على حرمان المتعلم من 
معارف ربما تكون حيوية بالنسبة لتنميته الذهنية، عدا عن أن 
هناك مستويات وأنواعًا متعددة من الطلبة، والعديد من 
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ستويات، واألنواع المتباينة في المدرسين. الصفوف المختلفة الم
فهل كل هذا التباين واالختالف والتعدد والتنوع من الطلبة 

 ].26والصفوف والمدرسين يمكن أن نواجهه بالمنهج نفسه؟ ]
 رابعا: البيئة المدرسية والغرفة الصفية

ال شّك أن البيئة المدرسية الجيدة تؤدي إلى تعليم جيد      
تحقيق األهداف التربوية المرصودة، ولكن  يمكن من خالله

تبقى األوضاع االقتصادية واإلمكانيات المادية للدولة هي 
الكفيلة بتحقيق بيئة مدرسية متكاملة العناصر من حيث ساحات 
النشاط والمرافق وسعة الغرف الصفية، إضافة إلى المكتبات 

 ].27والمختبرات وأجهزة الكمبيوتر ووسائل اإليضاح والترفيه ]
 لتأثيرات التربوية والتعليمية لظاهرة العولمةا

[ الميدان التربوي يواجه مجموعة 28عبد المعطي، ]يرى     
من التحديات التي أفرزتها المتغيرات المعاصرة والتي بدأت 
بالتقدم في علوم الحاسب اآللي وما يرتبط به من عتاد 

كلغة عالمية وبرمجيات، واالستخدام المتزايد لّلغة اإلنجليزية 
والتطورات االقتصادية وغيرها من المتغيرات التي نتج عنها 
ظاهرة إنسانية جديدة أطلق عليها ظاهرة العولمة، األمر الذي 
فرض الكثير من التحديات على القائمين بتطوير العملية 

 .التعليمية لمواجهة تحدياتها التربوية
المختلفة [ ان العولمة من خالل أبعادها 29] الرقب،ويرى 

تضع التربية والنظام التعليمي في أيّ مجتمع في منعطف 
خطير بيـن قبول متغيراتها وما يصاحبها من تأثيرات سلبية أو 
إيجابية مختلفة وبين رفضها أو الوقـوف منها موقف النقد 
دراك لطبيعة متغيراتها وبمضمون التأثيرات  المبني على وعي وا 

ومؤسساتها التعليمية المختلفة التي تلقيها على كاهل المجتمع 
النظامية وغير النظامية؛ األمر الذي يفرض على المؤسسات 

 :التعليمية ضرورة اآلخذ في االعتبار هذه االنعكاسات ومنها
اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع، ضعف أنماط التعاون     

التأكيد على تنمية  بين المؤسسات التربوية وقطاعات اإلنتاج،
 التنافسية العالية، وزيادة اإلتقان في العمل واإلنتاج: القدرات

تزايد معدالت البطالة وتنامي االتجاه نحو خصخصة التعليم، 

وتزايد تهميش اّللغة العربية، وتزايد هجرة الكفاءات إلى الخارج، 
 ].28وضعف الهوية الثقافية، وتعميق الشعور باالغتراب ]

 تحديات العولمة التربوية ومواجهتها
 التحديات الخارجية للعولمة التربوية

 :يمكن إجمال التحديات الخارجية للعولمة التربوية بما يلي
  التدخالت الخارجية في نظم التربية والتعليم -1

سبتمبر "تزايدت الهجمة على وطننا العربي متهمة  00فمنذ 
دينه وتقاليده ونظم تعليمه بأنها مصدر لإلرهاب، وأنها بيئات 

زع العنف واالعتداء على الغير وأصدرت التقارير تولد نوا
 ].31واإلشارات لتغيير مناهجنا العربية" ]

وتعتبر أن إصالح التعليم بالمفهوم األمريكي هو الدعامة 
 :األولى لوأد اإلرهاب لذلك حدد التقرير ما يلي

ـــ إنشاء مدارس أمريكية في مختلف البالد العربية لجميع مراحل 
 .كون مؤهلة لاللتحاق بالجامعات األمريكيةالتعليم وأن ت

ـــ االعتماد على الخبراء واألكاديميين األمريكيين في إدارتها مع 
 .تطعيمها بأكبر عدد من خبراء التعليم العرب

ـــ تنظيم دورات تدريبية مشتركة للمعنيين بالعملية التعليمية في 
رة المثلى البالد العربية أو في أمريكا تتضمن برامج تؤكد الصو 

 .األمريكية
ـــ أال تكون تكاليف االلتحاق بهذه المدارس عالية لتشجيع 

 .االنخراط فيها
م المحلي خاصة ـــ دعم وتقوية الالمركزية السياسية وبرامج الحك

 ].30] في مجاالت التعليم
ويتضح مما سبق أن هدف البرنامج األمريكي كما يعلن 

الهوية واالنتماءات الوطنية بوضوح تكوين ناشئة عربية مسلوبة 
والقومية، كي تؤمن بنموذج الحياة األمريكي وتدعم مصالحه 

 .وأساليب هيمنته
 استهداف الهوية الثقافية. 2

وذلك من خالل التحديات القديمة والمتجددة )التبشير 
واالستغراب( والتي تتجدد باستمرار في صورها وأثوابها 

 ].30تحديات ]ووسائلها، وما يتولد عنها من 
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 زحف المدارس التبشيرية. 3
[ أنه جاء في كتاب اليسوعيين في 32خالدي وفروخ، ]يبين  

سوريا "أن المبشر األول هو المدرسة"، وجاء أيضا في مقررات 
أنه يجب استخدام  0932المؤتمر التبشيري المنعقد في القدس 

جميع الوسائط كالمدرسة وغيرها لجذب الطالب إلى مملكة 
  .سيحالم
ويالحظ ازدياد قيام هذه المدارس والتوسع في إنشائها في      

ظل العولمة، مما يشكل تحديا خطيرا حيث يختطف فيه أبناء 
المسلمين ويحولون من المدرسة اإلسالمية إلى المدرسة الكافرة 
في صمت وتشجيع رسمي، مما يؤدي إلى تذبذب الطالب أو 

 .إخراجهم من دينهم
  واصل للمفاهيم المغلوطةالتسلل المت. 4
لم يخفق صوت االستشراق يوما من األيام في بث       

المفاهيم المغلوطة والتشكيك في العقيدة، بل تزايد في ظل 
هيمنة العولمة وأدوات االتصال المتاحة، وما زال يشكل تحديا 
كبيرا للبالد اإلسالمية فهو من التحديات القديمة الجديدة، 

[ هو المصنع الفكري 33بين حسنة، ]واالستشراق كما ي
للتنصير واالستعمار، ولقد تغيرت وتطورت وسائله تطورا 
مذهال، ففي القارة األمريكية وحدها عشرة آالف مركز للبحث 
والدراسة تتابع وترصد كل ما يجري وتناقش مع صناع القرار 
لبناء الخطط ووضع االستراتيجيات وتحديد وسائل التنفيذ 

نجاب تالمذة مسلمين لممارسة  إلعادة تشكيل العقل المسلم وا 
دوره، والتقدم نحو الجامعات ومراكز الدراسات واإلعالم 
والتربية، لذلك فعلماء االجتماع والنفس والتربية هم الصورة 

 .األحدث للمستشرقين
وقد سهلت العولمة الرجوع إلى هذه المؤلفات       

يها، ورجوع والموسوعات عبر شبكات اإلنترنت والبحث ف
الطالب إلى مثل هذه الموسوعات والمراجع يؤدي إلى تسلل 
المفاهيم المنحرفة والمغلوطة، إلى جانب الطعن في القرآن 
ورسالة النبي الكريم والتشكيك في مكانة المرأة في اإلسالم 
حياء النعرات والقوميات، مما يشكل تحديا للمدرسة ومعلميها   وا 

 ].29وتالمذتها ]
 هار الثقافياالنب. 5

يعتبر التعليم البوابة األخطر والتربة المستهدفة التي تنبت      
فيها جذور المؤامرة على األمة، وقد يأخذ االستغراب صورا 
جميلة مثل المدنية والحضارة أو التغيير االجتماعي أو التحديث 
أو التطوير وتقع خطورته في أن رسله من بني جلدتنا مما تربوا 

الغرب وثقافته، فالتغيير االجتماعي يبدأ باألكل على فكر 
والشرب واستخدام المصطلحات األجنبية وآداب التحية والوداع 
وانتهاًء بمسابقات العري وملكات الجمال، كما تشمل األعمار 

 ].29والتربية واألخالق ]
ذا كان هناك من مخاطر وجدل حول ما يقرره العصر من   وا 

فإن مجال تغريب التربية هو  أبحاث باالستنساخ وغيره،
االستنساخ الحقيقي إلخراج نسخ غربية متطابقة في المضمون 

ن اختلفت في الشكل  .وا 
 االبتزاز التربوي بالمنح والمعونات الخارجية -3
تمثل المنح والمعونات الخارجية المقدمة للجهات       

الحكومية أو األهلية عامل ابتزاز وضغط وتوجيه إلنفاذ كثير 
ن المخططات المشبوهة مما يجعل كثيًرا من الجمعيات م

األهلية المدعومة من الغرب أداة لمحاربة التربية اإلسالمية 
والعمل على طمس الهوية، فماذا تفعل المدرسة في جو تكثر 
فيه المنظمات والجمعيات والمؤسسات الخدمية واألهلية ذات 

ات التي تعد األهداف الغير دينية، وهناك الكثير من المبادر 
 ].30بالمنح والمعونات في بناء المدارس ويتساءل ]

 (استدراج القيم العالمية في مناهج التعليم )التربية الشمولية -4
تحاول منظمتا اليونسكو واليونيسيف استدراج القيم العالمية في  

مناهج التعليم وترسيخ األفكار الداعية للنظام العالمي الجديد 
ل يتمثل في الجهود لوضع برنامج للشرق في اتجاهين، األو 

األوسط في مجال التربية الشمولية، والثاني في برنامج للتنمية 
التربوية لدول حوض البحر المتوسط، وتتضمن التربية الشمولية 

 :أربعة أبعاد
 أوال: البعد المكاني: ويركز على تعزيز الوعي بعالقة االعتماد
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يكون فيه المحلي ضمن  المتبادل بين البشر في نظام عالمي
 .الكوني، والكون ضمن المحلي

ثانيا: البعد الزمني: إن عنصر مواجهة المستقبل في المناهج 
الدراسية يعتبر شرط مهم ومسبق لتنمية قدرات ومهارات 
التالميذ ليصبحوا في وضع يمكنهم من التحكم في اتجاه التغيير 

 .وأكثر قدرة على التكيف مع مجتمع سريع التغير
ثالثا: بعد القضايا الكونية الشاملة: فالقضايا الكونية متداخلة 

 .كتلوث البيئة واالعتداء على حقوق اإلنسان وعدم المساواة
رابعا: البعد الداخلي: ويقوم على أن يتعلم األطفال أن حياتهم 
متداخلة مع مشكالت الناس وطموحاتهم ومع البيئات التي تبعد 

تنفيذ مشروعين تجريبيين في لبنان  عنهم آالف األميال، وقد تم
واألردن بالتعاون مع المعهد الدولي للتربية الشمولية ومنظمة 
اليونيسيف في عمان، حول تطوير وتدريس موضوعات تدرس 
منفصلة أو ملحقة ببعض المواد الدراسية مثل العيش المشترك 
وتفهم االختالفات وتجنب الصراعات وحل النزاعات ونظرتنا 

ولآلخرين، ورفض العصبية والعرقية واآلراء المسبقة، ألنفسنا 
 .والمستقبل

ويتضح مما سبق أن التربية الشمولية مفهوم ومحتوى تتفق      
مع اإلطار العام واالتجاه نحو عولمة القيم، من خالل التركيز 
لغاء األبعاد المكانية،  على التسامح والسالم وحسن الجوار وا 

لغاء عامل الزمان   ].34بالتحرر من قيود الماضي ]وا 
 الدور اإلعالمي المناقض للدور التربوي المدرسي -5

اإلعالم وسيلة للتعبير والتوجيه، وظيفته التثقيف والتعليم      
واإلرشاد، وتتضح خطورة اإلعالم والسيما في عصر 
ذا  الفضائيات بتحوله إلى أداة لهدم القيم والنيل من الرموز، وا 
كان غير ذلك فهو خطر على العملية التربوية ذاتها، فإما أن 

العولمة مسخرة يدعمها ويتكامل معها أو ويعيقها، وتحاول 
اإلعالم لدفع اإلنسان وتنحيته بعيدا عن التربية واألخالق 
بإشاعة أدب الجنس والجريمة والتمرد لدى األجيال وقتل أوقات 
الشباب وقد "أثبتت الدراسات الحديثة خطورة القنوات الفضائية 
بما تبثه من أفالم ومسلسالت جنسية فاضحة على النظام 

فية والعالقات االجتماعية ونمط الحياة التعليمي والحياة الثقا
 ].22االقتصادية ]

[ من خطورة اإلعالم مبينا 32مبروك وآخرون، ]ويحذر      
أن "اإلعالم يحمل غسيال لألدمغة ويسعون من خالله لمحو 
تراثنا وكل يوم يفتتحون محطات جديدة للسيطرة اإلعالمية 

ت وينشرون الكاملة فهم يوجهون المعلومات ويشوهون التحليال
الفجور ويسعون لطمس ديننا وهويتنا، واليهود يركزون تركيزا 
خاصا على اإلعالم والسينما ووسائل التثقيف، فهذا اإلعالم 
سرائيل في النهاية  العالمي الذي تمثله العولمة تحكمه أمريكيا وا 

نما دمارا لشعوبنا  ".وهو ال يجلب خيرا لنا وا 
خطرا لسهولة تقبله فبدال من فاإلعالم من أشد وسائل التربية 

أن يساهم مع المدرسة ويأخذ دوره الحقيقي في بناء األجيال 
وغرس القيم األصيلة، تراه ينشئ جيال فارغا من العقيدة محطم 

 .الشخصية مزعزع الثقة بتاريخه وأصالته
 مادية ثقافة العولمة وخطرها على البناء الروحي -6

ة ال مجال فيها للروحانيات إن ثقافة العولمة ثقافة مادية بحت
والعواطف، مما يجعل تحدي المدرسة في هذا المجال هو 
الحفاظ على ديمومة المجال الروحي الصحي السليم للطلبة 
 .ببث مفاهيم التكافل والتعاطف والتواد واإليثار وكل القيم النبيلة

ولقد قامت المدرسة في صورتها الحديثة بربط التلميذ بعالمه " 
أكثر من ارتباطه بعالم الفضيلة والقيم، فركزت على  المعاصر

العلم والتكنولوجيا وانغمست بمناهج تعليمها في عصر المادة، 
 ].36ولم تعط أهمية تذكر لما يجب أن يكون عليه السلوك" ]

فية عبر مواقع التواصل تهديد واكتساح الخصوصية الثقا -7
 االجتماعي

م وسائل العولمة الثقافية تعد مواقع التواصل االجتماعي من أه
لى إحالل التبعية لثقافة  التي تسعى إلى االكتساح الثقافي وا 
الغرب محل األصالة النابعة من عقيدة األمة، فما تنقله من 

ة إلى ما تمثله من أفكار يمثل حروب أدمغة ال أسلحة، باإلضاف
 ].37] تحٍد معلوماتي

 نكبوتية من أهمويعتبر اكتشاف واختراع مواقع الشبكة الع    



 
  

61 

االكتشافات البشرية منذ اكتشاف اآللة الطابعة، حيث يتمكن 
التالميذ وبضغطة زر واحدة للوصول إلى مكتبة الكونجرس 

[ 37الصوفي، ]تصال بالمدارس والجامعات، ويلخص واال
أخطار شبكة اإلنترنت بالتبعية الثقافية والعنف والجريمة 

همال  مصادر المعلومات األخرى وانحسار اللغة العربية وا 
دمان ازدياد المواقع اإلباحية واالغتراب والعزلة والتشكيك  وا 

 .العقائدي والتردي السلوكي إلى جانب األخطار الصحية
 التحديات الداخلية للعولمة التربوية

في ظل هيمنة العولمة، تبرز إلى السطح كثير من      
حاحا وعلى قائمة التحديات الداخلية، وتصبح مواجهتها أكثر إل

األولويات، فالضعف الداخلي ينعكس حتما على قدرة النظام 
التربوي على المواجهة بفعل اإلصابات الداخلية، كما أن جذور 
العولمة تتمدد في التربة الرخوة للتربية، باإلضافة إلى كون 
العولمة تكريًسا لألزمات المتالحقة، لذلك يشكل االستقرار 

فلسفة واضحة الضمان الحقيقي والطريق  التربوي القائم على
 .اآلمن للخروج من متاهات العولمة وهيمنتها

ولقد تغير مفهوم التعليم تغيرا جذريا وشامال في هذه الحقبة 
الزمنية التي تظللها العولمة وتسيطر عليها آثار الثورة 
التكنولوجية والنفوذ اإللكتروني، فمع سيادة نظام العولمة أصبح 

يم ضرورة بقاء وضرورة لألمن القومي وما يرتبط به هذا التعل
 ].38من الجودة الشاملة ]

ويمثل واقع العولمة صدمة إليقاظ األمة ودفعها إلى      
التجديد والنهوض واضطالعها بمسئولياتها في مواجهة مخاطر 
العولمة والدفاع عن هويتها من التناهي والضياع ، فالتعليم هو 

هة التداعيات السلبية للعولمة وامتالك المدخل الفعلي لمواج
رؤية واضحة لبناء إنسان جديد ومتجدد قادر على فهم العولمة 
ومواجهتها، فنحن أمة في خطر، وال سبيل لمواجهة العولمة إال 
بالتربية التي تعطي إجابات واضحة على معرفة من نحن، وما 

ده هويتنا، وماذا نريد وما هو اإلنسان الذي نسعى إلى إيجا
عداده ]  ].38وا 

 إن النظام التربوي يعاني أساسا من أزمة تربوية تختلف     

حدتها من بلد إلى آخر، منها ما يتعلق بالتعليم وسوق العمل 
فنحن نتعلم وفقا لطاقة التعليم المتاحة ال وفقا لحاجاتنا الفعلية، 
وفي ظل فلسفة تربوية تضع حواجز بين المعارف النظرية 

ملية، ومنها عدم تكافؤ فرص التعليم وأسبابها والمهارات الع
الدروس الخصوصية، وتعدد مسارات التعليم فهناك ازدواجية 
تربوية بين تعليم النخبة وتعليم العامة، والعزوف عن مداومة 
التعليم وسلبية المعلمين، فمنهم قادة الثورة التربوية وعدم فاعلية 

ة وتدني مستوى البحث العلمي وانفصاله عن المشاكل العملي
الخريجين والهادر التعليمي الضخم، وفقدان المجتمع ثقته 
بمؤسساته التعليمية، وعدم تعريب العلوم، وتخلف المناهج 

 ].38وطرق التدريس وضعف اإلدارة التعليمية ]
وأن "التعليم في هذا العصر ليس مجرد تنشئة للفرد      

نما هو قضية أمن قومي  المسلح بالعلم والقادر على اإلنتاج وا 
فالمجتمع الذي تتفشى فيه األمية ويسوده الجهل يسهل اختراقه 
والسيطرة عليه، أمية ما يدور حولنا في العالم بعد انفجار الثورة 
المعلوماتية والغزو الفكري والثقافي والعقائدي عن طريق شبكة 
المعلومات الدولية ووسائل االتصال الحديثة فائقة السرعة والذي 

 ].38أفكارا ومبادئ ال تتناسب مع عقائدنا ومبادئنا" ] يحمل
أن المدارس قد تحولت إلى ساحات للوأد، فقد "أثبتت نظم      

التعليم في دولنا العربية قيامها البارع بدور السفاح ألي عقل 
مفكر أو فكرة مبدعة وقيامها بدور الشرطي المالحق ألي 

[، ويالحظ أن 39محاولة تفكير منطقي أو علمي أو نقدي" ]
النظام التعليمي والتربوي في العالم العربي ابتداًء بالحضانة 
وانتهاًء بالجامعة يرسخ وبإصرار القيم المناقضة لتفتح الملكات 

 .والمواهب مما يضعف المناعة أمام تحديات العولمة
 افتقاد الفلسفة التربوية اإلسالمية -1
ته وحتى اليوم يفتقد إلى يؤكد التربويون أن التعليم منذ نشأ     

وجود فلسفة تربوية إسالمية توجهه، فقد ربط نفسه بفلسفات 
تربوية وافدة تأخذ من الغرب تارة ومن الشرق تارة أخرى، 
فانعكس ذلك على التعليم من حيث المناهج واألهداف وطرق 
التدريس واألنشطة التربوية، فجاء قاصرا غير واضح األهداف 
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أن ينطلق من فلسفة تستمد توجيهاتها من  والغايات، وبدال من
القرآن والسنة توضح تصورها عن الكون واإلنسان والحياة، إذ 
بفلسفة هذا التعليم تقنع في الغالب بمجرد التقليد والتبعية الثقافية 
والتربوية، لذا فقد "فشلت معظم تلك المؤسسات التعليمية في 

ه التحدي العالمي إيجاد األجيال المعاصرة التي يمكن أن تواج
الذي فرض عليها، أو تحقق المطالب التاريخية الكبرى ألمتها 

 ].41العربية واإلسالمية" ]
 غياب المعلم القدوة -2
ومن التحديات الداخلية الحاجة إلى المعلم الجيد الفاعل       

ذا كانت  القدوة الذي يحمل مهمة التغييرات الجذرية "وا 
تتم من خالل انتقال كيفي وقفزات اإلنجازات العلمية اآلن 

جذرية فإن المعلم التربوي مطالب أكثر من غيره بتحقيق تلك 
الفجائية الكيفية في ظل التحوالت المتصارعة في شتى 

 ].40المجاالت" ]
ة ومطلبا ضروريا كما يشير تقرير فالمعلم القدوة غدا حاج     

"التزايد المطرد الذي يؤكد بأنه قد ترتب على  [42اليونسكو، ]
لعدد الملتحقين بالمدارس في العالم حشد مكثف للمعلمين جرى 
في كثير من األحيان بموارد مالية محدودة ودون أن يتسنى 
دائما العثور على المعلمين األكفاء وأفضى االفتقار إلى الموارد 
لى الوسائل التعليمية فضال عن اكتظاظ الصفوف إلى  المالية وا 

 ".لظروف عمل المعلمين التردي الخطير
 :[ أسباب غياب المعلم الفاعل40عبد الحميد، ]ويلخص 

أن إعداده ال تتم فيه عملية التوأمة والتكامل بين اإلعداد _ 
 .للمادة األكاديمية والتأهيل التربوي

يتم التدريب أثناء الخدمة على شكل محاضرات بدال من _ 
 .ورش عمل

ملتحقون بدور إعداد عزوف الشباب عن هذه المهنة فال _
 .المعلمين من ذوي المؤهالت المنخفضة

أصبحت مهنة التعليم مهنة من ال مهنة له، لذا يجب أن  _
يكون اإلذن أو الترخيص بالتعليم مشروطا بحصول المعلم على 

 عدد من الوحدات الدراسية ويعطى الترخيص كل مدة زمنية

 .محددة
فاية الداخلية والكفاية ة لكفاية برامج التعليم ظلت الكبوبالنس

الخارجية دون المستوى المطلوب عالميا ومحليا لمدة طويلة 
ملحوظة بنواتج هذا التخلف وانعكاساته على الظاهرات 

 .االجتماعية والخدمات
وال تقتصر أهمية المعلم على دوره المباشر في تنمية اإلبداع " 

نما يتعداه إلى ما يتبنى ة نحو المعلم من اتجاهات إيجابي وا 
وهذا األمر يتطلب إعادة النظر في تكوين المعلمين  ةالبتكاريا

قبل الخدمة وتدريبهم أثناء الخدمة بأن يمتلك المعلم صفات 
المعلم المبدع، وهي: مرونة شخصيته، والثقة غير المشروطة 
شعار  في قدرات الطالب واإلقالل من التقييم والنقد الخارجي، وا 

ف واستخدام التشجيع واإلثابة، الطالب باألمان وعدم الخو 
ثراء الموقف التعليمي  دراك الفروق الفردية بين المتعلمين وا  وا 
ظهار قيمة أفكار الطالب، واإللمام  باألنشطة اإلبداعية، وا 
بسمات الطالب المبدعين، أو تشجيع الطالب للتعبير عن 

رة على أفكارهم الشخصية ومشاعرهم الذاتية وامتالك القد
 ].31] بهجة والحرية"التسامح وال

أن مواجهة تحديات العولمة تستدعي إصالحات كثيرة للنظام  
التعليمي، وأنه ينبغي على المعلمين أن يتعاملوا مع البرامج 
الحاسوبية التعليمية والتعلم بالوسائط المتعددة والتعلم التفاعلي 
والتعليم باالتصال المباشر من أجل تحفيز عملية التعلم، تلك 
العملية التي تؤدي إلى الوصول إلى األعمدة األربعة للتربية 

 ].43وهي تعلم لتكون وتعلم لتعرف وتعلم لتعمل وتعلم لتعيش ]
 :جمود النظام التعليمي -3
لم تعد نظم التقويم الحالية المتمثلة في االمتحانات موائمة      

ستمرار الفرد في لعصر العولمة والمعلوماتية فهي معيقة ال
[ أن قاعدة عمليات التعليم تقوم على 44عمار، ]لتعلم، ويؤكد ا

أساس معايير جامدة تقليدية تؤدي إلى الغربلة والتصفية بناء 
على نتائج االمتحانات، وما يترتب عليها من إبعاد الفرد عن 
فرص التعليم بمجرد قصوره عن بلوغ ما تتطلبه تلك المعايير 

حانات أن تكون مجرد أداة المعرفية، فليس المقصود من االمت
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نما وسيلة لتوفير فرص ومستويات لكي يتابع  إلبراء الذمة، وا 
 .الطالب مسيرة التعليم

 :نقص الميزانيات -4
ومن التحديات التي يتطلبها التعليم نقص التمويل المتاح،  

حيث إن الميزانيات المخصصة للتعليم ال تفي باالحتياجات 
[31.[ 
 :نجاز أكاديمينظام الترفيع دون إ -5

إن نسب النجاح المرتفعة ليست هي الغرض النهائي من      
التعليم ولكنها مؤشر من عديد من المؤشرات، فليس الهدف 
كميا فأسلوب الترفيع اآللي الذي يتبع في مدارسنا العربية والذي 
بموجبه ينتقل الطالب من فصل آلخر، تكون محصلته النهائية 

 .أ قراءة جيدة وال يكتب كتابة صحيحةطالبا ال يستطيع أن يقر 
ففي اليابان يتم الترفيع بناء على التحصيل واإلنجاز " 

األكاديمي أما نحن فقد أخذنا هذا النظام ولم نفهم منه إال شكله 
 ].42أما مضمونه فقد ترك جانبا" ]

ولما كان النجاح في االمتحانات يولي أهمية كبرى في كثير "
السلطات التأكد من أن هذه من الحاالت يتعين على 

االمتحانات تتيح بصورة مناسبة التحقق من المعارف والقدرات 
 ].42المطلوب من التالميذ اكتسابها" ]

 تدني نوعية التعليم -6
ومن التحديات التي تواجه المدرسة الطلب المتزايد على      

التعليم المدرسي دون إدراج نوعية التعليم المقدم في عداد 
تباع أساليب بالية األولو  يات ومن هنا كان اكتظاظ المدارس وا 

للتدريس تقوم على االستظهار واالعتماد على معلمين عاجزين 
عن التكيف مع أساليب التعليم الحديثة مثل المشاركة 
الديمقراطية في أنشطة الصف والتعلم التعاوني وحل المشكالت 

صبحت التي تتطلب قوة إبداعية وهذه المشكالت جميعها أ
تشكل اآلن عقبات كبرى أمام توفير تعليم أفضل إلى جانب 
التحدي المزدوج وهو االرتقاء بمستويات التعليم وتحقيق التكافؤ 
في توفيره، وهو يثير تساؤالت على نهج التعليم وأساليبه 

 ].42ومضامينه والشروط الالزمة لضمان فعاليته ]

المناهج كحل وليست األزمة في معرفة كيف تتم صناعة     
لتدني نوعية التعليم، "ولكن األزمة في كيفية توفير مناخ التنفيذ، 
وهذا المناخ يتمثل في المدرسة التي ال تستطيع أن توفر جميع 
اإلمكانات لتحقيق جودة منهج عالمي من خالل المعامل 
والفصول األقل عددا والوسائط المتعددة وكذلك المعلم نفسه" 

[38.[ 
 ن الدراسةاالنقطاع ع -7
ومن جملة التحديات االنقطاع عن الدراسة، إذ أن من أهم      

العوامل المساعدة على التعلم بعد توافر الكتب هو "الوقت الذي 
يقضيه المرء في وسط يجري فيه التعلم وكل انقطاع وكل 
عارض يؤدي إلى تقليص الوقت المتاح للتعلم من شأنه النيل 

يحرص المسئولون عن السياسات  من نوعية النتائج وينبغي أن
التربوية على أن تكون السنة الدراسية المقررة رسميا هي حقا 

 ].42في معظم الحاالت السنة الدراسية الفعلية" ]
 :العجز التربوي -8
إن عجز النظام التربوي عن إخراج المبدعين له أكثر من       

فأمريكا  داللة خطيرة، ولعل أبرزها اهتزاز الثقة بهذا النظام،
التي تنفرد بقيادة العالم عندما سبقها االتحاد السوفييتي إلى 
غزو الفضاء، اعتبرت أن السبب هو عجز في النظام التربوي 
التعليمي، فشكلت اللجان إلنقاذ ما أسمته )أمة في خطر( 
ويالحظ أن نظامنا التربوي قد غابت عنه عقلية التخطيط 

اجعة ووجود الفراغ والقابلية وعقلية التخصص وعقلية النقد والمر 
للغزو الثقافي واالستالب الحضاري واالغتراب التاريخي، وهذا 
معناه أن العطب قد لحق بأجهزة العملية التربوية والتعليمية 

[33.[ 
 سبل مواجهة التحديات التربوية الخارجية للعولمة

 تبني موقف تربوي وسياسي موحد ضد التدخالت والضغوط -0
جهة التدخالت الخارجية يستدعي أن يستشعر إن موا     

القائمون على أمور األمة الخطر الذي يتهدد كيان األمة 
وشخصيتها وأجيالها لقرون قادمة، واعتبار أن مقاومة هذه 
التدخالت وعدم االنصياع لها هو واجب وطني على المسئولون 



422102
 

64 

والتربويون، لذلك فإن تبني مفهوم النظام األمني العربي 
مي هو الطريق للتصدي لمحاوالت االختراق الثقافي اإلسال

[، وذلك بتوحيد الصف في مواجهة 46] والتربوي والنفسي
الضغوط والتحديات من خالل منظومة واحدة، ومن خالل 
تكامل تربوي واقتصادي وسياسي، ربما يبدو ذلك صعبا إال أنه 
ليس مستحيال. وتوعية األجيال بخطر االستسالم للهيمنة 

بريالية على العالم اإلسالمي من خالل العولمة، وعقد االم
المؤتمرات الرسمية واألهلية لمناقشة التقارير والخطط التي 

 ].30تستهدف األمة من الداخل باستهداف صروحها التربوية ]
أن مواجهة هذه التدخالت يتطلب عمال جماعًيا للوعي      

العاجلة إلى مؤتمر بتداعياته حاضًرا ومستقبال وال بد من الدعوة 
تربوي أهلي عام تناقش فيه هذه التقارير ذات الصلة بالتعليم، 
ويشترك فيه المنظمات المهنية ونقابة المعلمين ورابطة التربية 
ومختلف الجمعيات التربوية والنفسية وممثلون عن جميع كليات 
التربية وأهل الفكر والرأي، ويكون هدف المؤتمر إصدار إعالن 

 ].30برامج هذه المخاطر األمريكية ]لمواجهة 
 :التحصين الثقافي -2
تسعى العولمة التربوية والثقافية إلى فرض النموذج الغربي      

في التفكير وطرائق الحياة، مستخدمة التدخل السافر في 
المناهج لتغيير عقول الناشئة وطمس هويتها العقدية، ليسهل 

بد من تأكيد الهوية العربية  بث القيم األمريكية البديلة، لذلك فال
اإلسالمية للمحافظة على أصالتها والجمع بين األصالة 
ال والمعاصرة، األصالة التي تخلو من الجمود، والمعاصرة التي 

 ].47] تدفع إلى االنسالخ عن الثوابت
لعيش وطريقة للتفكير ووعاء أن الثقافة أسلوب حياة ونمط ل     
ز البناء العقدي في النفوس لحماية ، لذلك فال بد من تعزيللعلم

النموذج االجتماعي والثقافي ومن أجل امتالك التفوق اإليماني، 
واإليمان المطلوب ال يكون مجرد معرفة ذهنية، وال مجرد حشو 
للذاكرة بعبارات ومصطلحات عن الدين والعبادة والتوحيد 

 ].47بأقسامه والطاغوت والجاهلية ]
 هي التي توجه العقول وتوظف الطاقاتفالثقافة المطلوبة      

وتشكل حصًنا في مواجهة الثقافات الوافدة، وذلك بأن تعمل 
المناهج على تحصين اإلنسان بالعقلية الناقدة لكل ما تبثه 
الفضائيات التي تعج بها سماوات الكرة األرضية لمواجهة 
التيارات الصريحة والمستترة التي تسعى لوأد مقومات هويتنا 

تنا وتربيتنا، وأن تعمل على توسيع وترسيخ مقومات الثقافة وثقاف
اإلسالمية باالهتمام بالقرآن الكريم والسنة المشرفة حفظا وفهما 

 ].33] ونظرا وتدبرا ومدارسة وممارسة
 :العناية باللغة العربية -3
إن اللغة العربية ليست أداة للتخاطب فقط بل هي وعاء      

لحفاظ عليها هو حفاظ على هذه ثقافي وهوية إسالمية، وا
الهوية وعلى هذه الثقافة، فهي فكر وذات وعنوان ولغة تفكير 
وتعبير، ويشكل امتالكنا للمعارف والتكنولوجيا بهذه اللغة 

نتاجها  ].37] الطريق لتمثل هذه التكنولوجيا وا 
أهمية تعريب المعرفة حيث "أننا نملك  [48ويبين مدكور، ]     

ندما ننقلها إلى لساننا، أما عندما ننتقل نحن ناحية المعرفة ع
إلى ألسنة اآلخرين فسنكون عالة عليهم وسنبقى أتباعا ضائعي 
الهوية"، لذلك فحماية األجيال من األخطار ومنها شبكة 
التواصل االجتماعي يقتضي إيجاد مجموعة من المواقع العلمية 

للغة العربية والثقافية والتاريخية والدينية على صفحات الشبكة با
 .كبديل ناجع عن المواقع األجنبية

كما يجب عدم االلتفات إلى ما يثيره المغرضون من شبه      
حول قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم، فقد أجريت دراسة 
في اليابان حول الحاسوب اآللي والمعلوماتية على اللغات 

ا في العالمية تستهدف معرفة أكثر اللغات وضوًحا صوتي
استخدامات الحاسب اآللي، أثبتت أن اللغة العربية تتصدر هذه 
اللغات في هذه الناحية، بينما تأتي اللغة الصينية في آخر 
القائمة، كما أصدرت الكثير من البرامج اآللية مثل وقاموس 

 غة العربية لهذه المعلوماتيةالمورد، مما يدل على استيعاب الل
[37.[ 
 :بية والتعليمإصالح مناهج التر  -4
 إن التربية من أهم القوى الفعالة في التغيير واإلصالح،     
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فهي التي تؤسس المفاهيم وتحولها إلى أفكار وممارسات، 
فكيف إذا عمل المنهاج على التخريب من خالل طمس صحة 
العقيدة وتغيير االنتماء والهوية باستبدال رابطة العقيدة، والدعوة 

الغربية والعمل على هدم النظام االجتماعي إلى الديمقراطية 
ة والدعوة إلى باستبدال نظام علماني، وترسيخ مقياس النفعي

 ].31] الحريات العلمانية
لذلك ال بد أن تنطلق عملية اإلصالح من خالل إصالح      

المناهج وفق فلسفة تربوية إسالمية مستمدة من مصادر التشريع 
ية حصن لهويتنا العربية واإلسالمية واالجتهاد، "فمناهجنا الدراس

في عالم يموج بتيارات العولمة، ومحاولتها تنميط الحياة وقولبتها 
في صور ونماذج حياة القطب الواحد المهيمن، وهي التي تمد 
األبناء بمقومات هويتنا الثقافية وخصوصيتنا الحضارية، وكلما 

تدم ازدادت ضغوط العولمة، يتنامى في مناهجنا الوعي ويح
بتلك المقومات، ويظهر جليا السعي إلى مقاومة كل ما تهدف 
إليه العولمة من أمركة في المصالح والعقول، حيث أن مناهجنا 
تقف بصالبة ضد مواجهة تهميش الثقافات الوطنية اإلقليمية، 
آخذة بمقولة غاندي: )إنني على استعداد ألفتح نوافذ بيتي على 

رفض أن ينتزعني أي منها من كل التيارات من حولي ولكنني أ
جذوري(، وشعارنا في بناء مناهجنا الدراسية ليكن كل ما هو 

 ].31عالمي في خدمة كل ما هو عربي" ]
ويجب أن تؤكد المناهج على أهمية التعاون والتكامل      

عادة صياغة  التعليمي والثقافي بين أقطار الوطن العربي وا 
ت العولمة لجعلهم قادرين برامج إعداد المعلمين في ضوء تحديا

على أداء أفضل، واألخذ بمبدأ النمو المهني المستمر للمعلم 
وتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للمعلمين حتى 
يشعروا باألمن الوظيفي ويتنافسوا في أداء رسالتهم من خالل 
بناء منهاج تربوي متكامل يحافظ على الثوابت واألصول مع 

يب والوسائل وذلك في إطار قطب عربي المرونة في األسال
 ].49إسالمي لمواجهة الهيمنة التربوية ]

 :تنمية ثقة األمة بنفسها واعتزازها بعقيدتها وهويتها -5
 يشكل االنهزام النفسي عامال خطيرا لفناء األمة، فالتربة     

الرخوة المشبعة بالهزيمة وفقدان الثقة هي التربة المناسبة لكي 
ة بجذورها فيها وتتمدد مما يزيد من تأثيرها تضرب العولم

وفتكها، لذلك ال بد من تربية األمة والمجتمع والفرد على مقاومة 
روح اليأس والسلبية بتعزيز ثقة اإلنسان بعقيدته التي تميزه عن 
األمم األخرى، وتحريره من المجال المغناطيسي لالنبهار 

تبعية، فهو بالغرب وتربيته والتخلص من مرّكب النقص وال
 .مخلوق مكرم ومستخلف ويجب أن يبدي رأيه وال يحقر نفسه

أن ظاهرة العولمة موجودة ولكن يجب التعامل معها من      
منطلق "الثقة بقدرتنا على المواجهة، فعملية محاولة إنهاء 
الثقافات وتنميط البشر على ثقافة غربية واحدة، يقينا سيفشل، 

ا الحضارية ستكون راسخة إذن علينا أن نثق بأن هويتن
خصوصا أن الهوية اإلسالمية دائما جماع ثالثة عناصر: 
العقيدة التي توفر رؤية كونية، واللسان الذي يجري التعبير به، 

 ].32] لتراث الثقافي الطويل المدى"وا
 التربية على مبدأ االنفتاح الواعي والتفكير الناقد -6
على كل ما ال يتعارض مع  وهذا يتم باالنفتاح الواعي المتوازن 

األصول ومع التخير واالنتقاء، وذلك من خالل تنمية مهارات 
التفكير الناقد والهدف منها هو إعداد مواطن يقظ وواعي ال 

  [42].ع ويقرأ بل يتأمل ويناقش ويفهميتقبل كل ما يسم
 استقاللية مصادر التمويل -7

والجمعيات من الضرورة بمكان أن تعمل المؤسسات      
المخلصة التي تحمل مسئولياتها بعزة وأمانة أن تبحث عن 
موارد بديلة ومستقلة أو ذاتية تتكامل فيها الموارد والمصادر، 

ة االبتزاز والتحرر من وصاية الدول المانحة، حتى ال تقع فريس
، وهذا ما ينطبق أيًضا على المدارس وتمرير مخططات مشبوهة

ياسة تعليمية صحيحة ونشيطة هي فإن أول خطوة في اتجاه س
حل مشكلة التمويل التي هي شرط ضروري للبدء في طريق 

 ].44اإلصالح ]
 تبني قيم اإلسالم العالميه في مواجهة قيم التربية الشمولية -8
يجب أن يتحمل التربويون مسئولياتهم في التنبيه لما      

ضمين تحاوله المنظمات الدولية المهتمة بشئون التعليم من ت
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المناهج لقيم العولمة، والتفريق بين قيم اإلسالم العالمية وقيم 
العولمة التي تعمل على إزالة الفوارق والحواجز بهدف اختراق 
النظم التربوية وتغييب األفراد عن وعيهم بتاريخهم وهويتهم، فال 
تشابه بين تربية اإلسالم القائمة على قيمه اإلنسانية العالمية، 

ة وتربيتها الشمولية التي تغلف قيمها الزائفة عن وبين العولم
السالم والعيش المشترك وحسن الجوار، والتي تعمل عن تذويب 
القيم األخرى وسحق هويتها واستنزاف خيراتها، فقيمها تكرس 
األنانية وتعزز المصلحة الشخصية وتنمي الحرية الفردية دون 

 ].21مصلحة الجماعة ]
 :ن لشبكة اإلنترنتتهيئة االستخدام اآلم -9
لقد آثار مفهوم الشبكة العنكبوتية اآلمن جدال كبيرا بين      

التربويين وأولياء األمور والسياسيين والخبراء وذلك بسبب 
المشاهدات والنتائج التي انعكست على الطلبة نتيجة اتصالهم 
بالشبكة ودخولهم على مواقع غير الئقة أحيانا، وتأثير ذلك 

وأنماط تفكيرهم مما دعا بعض التربويين إلى على شخصياتهم 
المطالبة بالعودة إلى الطرق التقليدية للحصول على المعلومات 
بدال من االستخدام غير اآلمن لإلنترنت من جانب الطلبة. ولقد 
وعدت بعض الشركات بإضافة ضوابط أكثر أمنا في إصداراتها 

حجب يات لالجديدة وهذه الضوابط على شكل مصافي أو منق
  [43].المواد غير الصالحة

ن من ضوابط استخدام شبكة اإلنترنت حجب المواقع       وا 
التي تبث األفكار الهدامة والمواد اإلباحية، مع تزويد 
المستخدمين بعناوين المواقع الدينية والثقافية المفيدة وتحذيرهم 
لزام مقاهي اإلنترنت باستخدام برامج  من المواقع الهدامة، وا 

 .شيحالتر 
 تفعيل المسرح المدرسي -10

ومن التحديات التي تعمل المدرسة على مواجهتها؛ تشويه      
التاريخ والطعن فيه لفصل المسلمين عن تاريخهم، حتى ال 
يمثل هذا التاريخ قوى حافزة إلى بعث روح االنتماء والنهوض 
في األمة ، لذلك يمكن توظيف الدراما والمسرح المدرسي لتقديم 

ريخ النقي بعيدا عن دسائس وتشويه المستغربين التا

والمستشرقين، وبعث التاريخ اإلسالمي المشرق وبث قيم األمة 
وعزتها وعطائها الحضاري، حيث تعمل الدراما على استدعاء 
التاريخ والوعي به وليس مجرد القراءة فقط، فالتاريخ اإلسالمي 

ذه الهوية جزء من هوية األمة واللغة والعقيدة والتاريخ وه
بعناصرها تشكل خطوط دفاع في مواجهة العولمة، مع ضرورة 

المبتذلة  استعمال اللغة الفصحى الميسرة واالبتعاد عن العامية
  [43].في األداء المسرحي

 تطوير البرامج اإلعالمية -00
إن اإلعالم الممتع والنافع والمشوق يعتبر وسيلة من وسائل  

يعمل على نقل ثقافة الغرب مواجهة اإلعالم الهابط الذي 
استجابة لسلطان العولمة، لذلك يجب أن ينطلق اإلعالم من 
القيم األصيلة لخير أمة أخرجت للناس، مما يتطلب إعداد 

 .اإلعالميين إيمانيا ومهنيا وثقافيا
وال يقصد إيجاد قنوات بث ديني منفرد لنقل المعرفة الدينية، بل 

ت تكون روح الدين هي أن تتحول كل قنوات البث إلى قنوا
الروح السارية فيها وفي كل برامجها، مما يجعل من الوعي 

حركة أو الديني المنبثق عن هذه الروح الرادع والضابط لكل 
 [43]. مشهد أو كلمة تقدم للناس

 المبحث الرابع: سبل مواجهة التحديات التربوية الداخلية للعولمة
مخاطر العولمة  إن العولمة إخطبوط متعدد األرجل حيث إن

على المدرسة ومناهجها هي مقدمة لمخاطر أشد على اإلسالم 
والهوية والثقافة، لذا ال بد من عالج الضعف الداخلي لألنظمة 
التربوية من أجل مواجهة الخطر الخارجي إذ أن الضعف 
الداخلي منفذ للخطر الخارجي، ويمكن إجمال سبل مواجهة 

 :تاليالتحديات الداخلية على النحو ال
 بلورة فلسفة تربوية متكاملة: 1
إن الجهود التربوية ستظل عرضة للتناقض وعدم الفاعلية      

جه العمل التربوي التربوية ما لم توجد فلسفة واضحة ومحددة تو 
[ أهم ما تحققه فلسفة التربية 20األسمر، ]وترشده. ويوضح 

، اإلسالمية لسياسة تربوية حديثة بما يلي: سالمة المنطلق
 واحترام ذاتية الفرد، واقرار الحقوق التربوية، وترسيخ الواجبات
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 .التربوية
 إعداد المعلم -2
تتطلب طبيعة العصر وتحديات العولمة نوعيات جديدة      

من المعلمين عالية الكفاءة ورفيعة المستوى األكاديمي والمهني 
والثقافي واألخالقي، نوعيات فعالة في عملية التغيير 
االجتماعي تحتاج لمعلمين قادرين على تعليم مهارات التفكير 
اإلبداعي ومهارات البحث واالستكشاف الذاتي للطالب، 
والمالحظ على المدرسين أنهم "موظفون يؤدون عمال روتينيا 
ثراء خطوات  جامدا هدفه ملء أذهان التالميذ وليس تكوين وا 

قدرتهم على حب االستطالع عندهم وتنمية حساسيتهم ووعيهم و 
االكتشاف ولن يستطيع المدرسون فعل ذلك إال بقربهم من 

 ].22] تخمينات وطهارة وحصانة تالميذهم"أفكار و 
إن تعليمنا يعاني كما وكيفا من مشكالت عديدة،      

ومخرجاته من حيث الكيف متدنية، ومع ذلك فالخطاب التربوي 
أ من الرسمي يعلن العكس، وعملية اإلصالح التعليمي تبد

المعلم المتدبر القادر على كشف التناقض بين الخطاب 
 التغيير، لذلك فإن العالم العربيالسياسي وبين الواقع حتى يبدأ 

[22.[ 
[ يحتاج إلى إدخال عناصر التعليم 34نصار، ]كما يؤكد      

ألتدبري في برامج إعداد المعلم، والمعلم المتدبر هو الذي يتدبر 
عنه وما يقوم به من أعمال وما ينتج عنها  ما يقال له وما يقال

من نتائج، أي أن يكون معلًما متدبًرا في عالم شديد التغير، 
ويبين أيًضا أن التعليم ألتدبري يتضمن استراتيجيات وأساليب، 
وهو موقف بحثي شامل، وهو يقوم على عملية تدبر شاملة 

ية هادفة لتكوين رؤية إشكالية لعمليتي التعليم والتعلم وهو عمل
إلنتاج المعرفة حول تحسين وتطوير العملية التعليمية، ويسعى 
برنامج إعداد المعلم المتدبر إلى إكساب الطالب المعلمين 
بالمعرفة واألساليب النظرية التي تمكنهم من إدراك ما وراء 

 .الطبيعة المادية
كذلك تربية المعلم على ديمقراطية التعليم داخل الفصل       
ي هي سفينة األمان نحو الوصول بالمتعلم إلى أهداف الدراس

الدرس بفاعلية وكفاءة، إنها تتطلب من المعلمين معرفة أسماء 
عطائهم مساحات أوسع  المتعلمين واحترامهم وتقدير أسئلتهم وا 
صدار األحكام واحترام الرأي اآلخر بل والمشاركة  من الحرية وا 

وفرها القيادات في إدارة الفصل عن طريق أنشطة مدرسية ت
التعليمية للممارسات الطالبية لتفعيل العملية التعليمية، ورعاية 

 ].31الطالب ]
 إيجاد نظام تعليمي مرن -3
أن جمود النظام التعليمي يرجعه البعض إلى مفهوم السلم      

التعليمي الذي يحدد سنوات الدراسة وآليات محددة لالنتقال عبر 
مفهوما جديدا يتيح تنوع المسارات هذا السلم، وبالتالي فإن 

ويفتح القنوات من التعلم النظامي وغير النظامي، وييسر 
 ].40الحركة داخل بنية التعليم النظامي في نفس الوقت ]

 األخذ بالمفاهيم الحديثة للتقويم -4
يشير التربويون إلى أنه من المناسب األخذ بالمفهوم      

اه إلغاء امتحانات نهاية العام التربوي الحديث للتقويم الذي مؤد
الدراسي لجميع الصفوف مع اإلبقاء على امتحانات شهادات 
الصفين الثالث والسادس األساسين والثانوية العامة، حيث أن 

% من الوقت 21فكرة التخفيف من االمتحانات ستوفر 
المخصص للتعليم كما أنها تخفف من التوتر والقلق وتقضي 

 ].31متحانات وليس للحياة ]على فكرة التعليم لال
إن تطوير التقويم هو أحد عناصر المنظومة التعليمية      

والموجه الرئيس لنموها وتطويرها، والتشخيص لمواطن القوة 
ونواحي القصور بها، لما يوفره من المعلومات والبيانات التي 
تعتمد عليها عمليات التغذية الراجعة إصالحا وتطويرا لمواطن 

الجا لنواحي القصور وشموال لكل عناصرها من حيث القوة وع
األهداف العامة ومدى ارتباطها بأهداف المجتمع واحتياجاته 
والمناهج المدرسية إلى غير ذلك من مكونات المنظومة 
التربوية، لذا فإننا بحاجة إلى تقويم يهدف إلى التحقق من مدى 
ن اكتساب المعارف والمعلومات، وكيفية الحصول عليها م

 ].38مصادرها ]
 المشاركة المجتمعية الفاعلة -5
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تمثل المشاركة الفاعلة بين وسائط التربية عامل أمان     
للعملية التربوية، من خالل تدعيم وتعزيز مربع األمن التربوي 
المتمثل في البيت والمدرسة واإلعالم والمسجد، فهي قالع تربية 

والمسجد توفر ثقافة فالشراكة بين البيت والمدرسة واإلعالم 
انضباط عالية لخلق بيئة تعليمية ثرية. ومن صور الشراكة 
مساهمة مجالس اآلباء والمعلمين في العمل على انتظام 
الدراسة ومعالجة المشكالت التي تواجه المدرسة وتحد من 
كفاءتها الداخلية، ودعم مرافقها اعتمادا على الجهود الذاتية 

 ].31لتحقيق النظام التربوي ]
 تحقيق الجودة في التعليم -6
يتم تحقيق مبدأ الجودة الشاملة في التعليم عن طريق هيئة      

اعتماد وضمان جودة تعليم وطنية، ووضع معايير قومية لقياس 
منتج التعليم وتطوير أسلوب وضع المناهج التعليمية وتفعيل 
ة وتعزيز مؤسسات التقويم الوطنية، مع استكمال البنية األساسي

للمعرفة وتوفير الموارد المالية الالزمة، واإلفادة من الثورات 
العلمية والتكنولوجية استيعابا وتوظيفا في التعليم والتعلم وأن 
تكون المنطلقات األساسية لتجديد المناهج تنمية الطاقات 

 ].31الكامنة والمهدرة ]
 االستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم -7

لتي تواجه المدرسة توفير مجتمع التعلم القائم من التحديات ا
على اكتساب المعارف وتحديثها، واستخدامها وأن تتيح لكل فرد 
دارتها  استخدام المعلومات، واستقائها واختيارها وتنظيمها وا 

لحاسوب واالنتفاع بها، وذلك باالستفادة من التقنيات الحديثة كا
 ].40] وغيرها
لحديثة في التعليم يفتح أمام الفرد آفاًقا إن األخذ بالتقنيات ا     

واسعة للحصول على المعرفة، فلم "تعد المدارس محتكرة 
للمعرفة، فهناك وسائط أخرى متعددة مثل اإلنترنت يمكن أن 
تزودنا بالمعرفة، مع تنامي الدعوات التي توجهها أيديولوجيات 

فكيك ما بعد الحداثة أو ما بعد الصناعة التي تدعو إلى هدم وت
مؤسسات الحداثة التي كانت سائدة في عصر الصناعة مثل 
المدرسة التي يدعي البعض أنها فقدت وظيفتها األساسية في 

عصر المعلوماتية باعتبارها المحتكرة للمعرفة والقادرة على نقلها 
للطالب وخاصة بعد انتشار الشبكات والوسائط التكنولوجية 

ات النقل للمعارف بطرائق الفائقة التي تستطيع القيام بعملي
تتميز بالدقة والسرعة غير المتوفرة في المؤسسات التعليمية 
النظامية التي تحتكرها الدولة ومن هنا جاءت الدعوات إلنقاذ 
تلك المؤسسات من خالل تكاملها مع مؤسسات التعليم غير 

 ].40النظامي والعرضي" ]
 مكافحة التسرب الدراسي -8
راسي تبديًدا لجهود العملية التربوية، لذلك يشكل التسرب الد     

يجب العمل على إعادة المتسربين من خالل برامج عالجية 
متنوعة، باإلضافة إلى عالج أسباب التسرب وتوفير البيئة 
التعليمية المناسبة بأن يجمع التعليم بين الدراسة النظرية 

عادة النظر في المواد التعليمية والمحتوى، و  التركيز والعملية، وا 
على التعلم المرتكز حول المتعلم، واعتماد التعليم الموازي وهو 
التعليم الذي يقدم الفرصة الثانية من خالل مؤسسات التعليم 
المفتوح مثل التعليم المسائي أو الليلي )برامج صباحية أو 

 ].33مسائية( ]
 تحقيق مفهوم التربية المستدامة -9
غيرا جذريا وشامال في هذه الحقبة لقد "تغير مفهوم التعليم ت     

الزمنية التي تظللها العولمة وتسيطر عليها آثار الثورة 
التكنولوجية والنفوذ اإللكتروني، وأصبح التعليم ال يرتبط 
بالمدرسة ولكنه تعليم مستمر"، فالتعليم النظامي الذي تقدمه 
المدرسة منظومة فرعية لنظام أشمل هو التعليم المستمر، 

ة األساسية للمدرسة تنصب حول تعليم الطالب وتطوير والوظيف
وتحسين واكتشاف قدراتهم، ويظل محور التعليم النظامي إنتاج 
مخرجات متمكنة من مهارات التعلم الذاتي، إلى جانب اكتساب 
المعرفة والتكيف مع المجتمع وتنمية الذات والقدرات الشخصية 

على المدرسة [، لذلك يقع 38من أجل إعداد إنسان العصر ]
عبء تعليم الفرد كيف يتعلم مدى الحياة، والذي يشكل أحد 
مفاتيح القرن الحادي والعشرين ويستجيب للتحدي الذي يطرحه 

 ].42عالم سريع متغير ]
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 إيجاد المدرسة الفاعلة -10
تمثل المدرسة الفاعلة مطلبا تربويا وشرعيا في إطار      

ؤيتها ورسالتها التي مواجهة العجز التربوي، وذلك لوضوح ر 
تدور حول إعداد اإلنسان الصالح العابد المصلح، وهي تقوم 
بتربية عالمية تعد فيها اإلنسان للدنيا واآلخرة، وتربي فيها 

وان مقومات المدرسة  األسرة والفرد والمجتمع في آن واحد،
الفاعلة بأنها: ذات فلسفة ورؤية واضحة، أهداف ورسالة 

أساليب فاعلة، استمرارية طلب العلم، تقويم متميزة، منهج فعال، 
شامل مستمر، إدارة فعالة، مدرسون فعالون، مواكبة للتطور، 
ذات مناخ مدرسي صحي، ثقافة انضباط عالية، تقوم على 

 ].23] ه واإلرشاد والترغيب قبل الترهيبالتوجي
 االهتمام بالموهوبين -11

يعد اإلبداع أحد مقومات التقدم الحضاري وجسر تقدم      
اإلنسان وعدته لمواجهة مشكالت الحياة وتحديات المستقبل 
ويرجع الفضل في إبراز اإلنتاج اإلبداعي إلى التربية، والمالحظ 
أن السعي كما تشير )المفتي( وراء توفير التعليم للجميع ينتج 

عاملة واحدة على عنه إغفال احتياجات الموهوبين وتطبيق م
تتمثل في  همتباينة، أن أشد أنواع الالمساواتالميذ ذوي قدرات 

تطبيق معاملة متساوية على أشخاص غير متساويين وهذا 
ذه المواهب وتنميتها تنمية يؤدي إلى حرمان المجتمع من ه

 ].42] حقيقة
لذلك ال بد من توفير بيئات تعليمية ثرية مشوقة يترعرع      

م باالكتشاف والتعلم بالعمل، وتنمي القدرة على فيها التعل
عادة تنظيم  اإلبداع واالبتكار والتقويم وتراعي الفروق الفردية، وا 
وبناء التربية ومناهجها من أجل إعداد اإلنسان العالمي الذي 
يواجه التحديات في عالم سريع التغير، فاإلنسان المبدع هو 

، والنظام السياسي والدولة الثروة الحقيقية المؤكدة في هذا الوطن
 ].30هي المسئولة عن إطالق العقول المهمومة بمسيرة التقدم ]

ومما يوفر البيئة التعليمية المناسبة لإلبداع تجنيب التالميذ  
 :الثالث المهلكات وهي

 التهديد: فالبيئة التعليمية المتصفة بالتهديد تضعف قدرة الدماغ 

واسع ويكتفي الطالب بالحفظ على عمل االرتباطات واإلدراك ال
 .والتذكر

اإلجهاد: إّن تعرض الطالب إلجهاد متكرر يضعف قدرتهم 
 .على تمييز المهم من األهم

تعلم العجز والناتج عن تعرض الطفل لصدمة تشعره بعجزه أو 
 ].39فقدان السيطرة أو بعض التفاعالت الذاتية ]

المبدعة وذلك لذلك يجب أن يشكل المنهاج أحد ركائز البيئة  
 :بأن يتسم بجملة أمور

االستجابة للمتغيرات المعاصرة والتحديات المستقبلية     
والسرعة الدائمة في تغيير المعلومات والمعارف، االعتماد على 
المهارات المتجددة في التفكير والبحث واإلطالع ومهارات 
الحياة لتخريج إنسان قادر على التعامل مع متطلبات العصر، 

 .ط المناهج بالبيئات المحليةرب
التخفيف من كم المقررات الدراسية دون اإلخالل بالمستوى 
العالمي، إضافة جوانب إثرائي إلى كل مقرر ومراعاة الموهوبين 
تباع طرق التقويم الشامل والمستمر من أجل  من الطالب، وا 

 ].31إنسان جديد لأللفية الثالثة ]
لسياق التعليمي المبدع كما إن مميزات البيئة المبدعة وا    

يلي: لحرية واألمان الدراسي ويتحقق من خالل الحرية 
ثارة الرغبة في التعبير والمشاركة من خالل  الممنوحة للطالب وا 
مواقف تمس أهدافهم وحاجاتهم وميولهم، التسامح والديمقراطية 
في قاعات الدرس فتتفجر طاقات الطالب من خالل اإلثابة 

ونة التي تسود سياق التعليم والتعلم واالعتماد والتشجيع، المر 
على الحوار والتنافس، العناية بأفكار وتخيالت الطالب خاصة 
تلك التي تخالف آراء المعلمين وأفكارهم، غرس الثقة في 
إحساس الطالب وتقدير آرائه وما أبدعه ومناقشته فيه، توفير 

لي بيئة تدريس مفتوحة وفصول بال جدران، التدريس العم
المستمر المقترن بالحوافز، خلق جو صحي من العالقات 
اإلنسانية المناسبة في قاعات الدرس وفي البيئة التعليمية 

توفير وسائط ومصادر تعلم متعددة مثل  والمؤسسة ككل،
المكتبة، تقديم مقررات دراسية على شكل مشكالت تعليمية تفتح 
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ب واالكتشاف أمامهم أبواب التأمل والنظر والتحليل والتركي
الموجه والعصف الذهني والتخيل والتحويل والنهايات المفتوحة 

[31.[ 
 االستنتاجات العامة والتوصيات

 االستنتاجات العامة
ـــ أن العولمة التربوية تعني الهيمنة والسيطرة على المناهج 
وتذويبا للخصوصية والهوية، تستغل التكنولوجيا والتقدم لتعميم 

 .الغربيةوسيادة القيم 
ـــ لقد مدت العولمة فرصا كبيرة لتفعيل التحديات القديمة 

 .الجديدة، وهي التبشير واالستغراب
ـــ كشفت الدراسة عن التحديات الخارجية للعولمة التربوية تتمثل 
في التدخالت في نظم التعليم والمناهج لتغييرها عبر خطط 

ليمية، صريحة وقرارات كخطة واشنطن لتغيير المناهج التع
تحت ستار إصالح التعليم بالمفهوم األمريكي، وذلك بإنشاء 
المدارس األمريكية في مختلف البالد العربية، إلى جانب 
استهداف الهوية الثقافية والمرجعية، الذي يتم عبر وسائل قديمة 
ومتجددة للتبشير واالستشراق واالستغراب، كذلك االستالب 

كفصل الدين عن الدولة الثقافي واالنبهار بقيم الغرب، 
والمجتمع المدني وحقوق المرأة والحريات الدينية والشخصية، 
وأيًضا دمج دمج القيم العالمية الى مناهج التعليم عبر ما يسمى 
بالتربية الشمولية، إضافة إلى االبتزاز التربوي بالمنح والمعونات 
الخارجية، والدور اإلعالمي المناهض لدور المدرسة إلى جانب 

 .اكتساح الخصوصية وتهديدها، والثقافة المادية للعولمة
ـــ كشفت الدراسة عن التحديات الداخلية للعولمة التربوية، 
كرستها العولمة التربوية وزادتها حدة وأبرزت الكثير منها 
وجعلتها على قائمة األولويات، ومن هذه التحديات غياب المعلم 

ذا المعلم من جميع جوانبه القدوة، لذا تبرز الحاجة إلى إعداد ه
حتى يكون معلما فعاال، والتأكيد على دوره في غرس القيم 
وتنمية المواهب واإلبداع، ومن التحديات كذلك جمود النظام 
التعليمي، إضافة إلى تدني نوعية التعليم المقدم للطالب، 

 .واالنقطاع عن الدراسة، ونقص الميزانية

جهة العولمة التربوية، مثل ـــ كشفت هذه الدراسة عن سبل موا
التحصين الثقافي بتعزيز البناء العقدي، واالهتمام باللغة العربية 
صالح مناهج التعليم وفق رؤية  كوعاء للثقافة والهوية، وا 
إسالمية، وتنمية ثقة األمة بنفسها وعقيدتها، واالستخدام اآلمن 
 للشبكة العنكبوتية، وتفعيل المسرح المدرسي لمواجهة تشويه
التاريخ وبعث روح النهوض باألمة، باإلضافة إلى تطوير 
اإلعالم ليأخذ دوره الصحيح، إلى جانب االستفادة من التقنيات 
شراك المجتمع في العملية التربوية، ومكافحة  الحديثة للتعليم، وا 
التسرب الدراسي، واألخذ بمفهوم التربية المستدامة، وتحقيق 

عداد الم علم القدوة )الفعال(، واألخذ الجودة في التعليم، وا 
 .بالمفاهيم الحديثة للتقويم

 التوصيات
 :في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي 

ـــ إعادة الدور التربوي للمؤسسات التربوية خاصة المدرسة 
 .)فالتربية أوال(، لمواجهة تحديات العولمة

تؤكد  ـــ إعادة النظر في عملية إعداد برامج المعلمين بحيث
 .على الجمع بين األصالة والمعاصرة واالنفتاح الواعي والناقد

ـــ توفير بيئة تربوية مشوقة وثرية وسليمة وآمنة، فاألمن التربوي 
 .هو ضمان حقيقي في مواجهة العولمة

ـــ تنمية اإلبداع لدى الطالب مع ربطه باإليمان، إذ أن الهدف 
افق واتساق وتكامل بين من اإلبداع تعميق اإليمان إيجاد ـــ تو 

المؤسسات التربوية والثقافية وفق رسالة قيمية وتربوية واحدة 
 .حتى ال يكون هناك تناقض بين األدوار

ـــ إشراك المجتمع المحلي وأولياء األمور في تسيير العملية 
التعليمية، وأن تتحمل مؤسسات المجتمع كافة مسئولياتها في 

 .مواجهة أخطار العولمة
يجاد مصادر ـــ عد م االستجابة للضغوط الخارجية بالتدخل، وا 

 .بديلة للمساعدات والمنح المشروطة والمشبوهة
ـــ إحياء دور األسرة المؤمنة والمثقفة والمسجد لتعزيز البناء 

 .اإليماني واألخالقي والروحي لمساندة دور المدرسة
 يةـــ توجيه الطالب إلى المواقع اآلمنة على الشبكة العنكبوت
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 للحصول على المعلومات الصحيحة.
 المراجع

 العربية المراجع أ.
، دار ثقافة العولمة( 2112غليون، برهان وأمين، سمير ) [1]

 الفكر، دمشق.

اآلفاق المستقبلية للتربية في ( 2111عبد الدائم، عبد اهلل ) [2]
 .للماليين، بيروت ، دار العلم0ط  ،البالد العربية

معالم المشروع التربوي العربي في  (2114حساني، أحمد ) [3]
التأصيل وآليات التفعيل، بحث في فعالية  ،مسار العولمة

وأولويات التربية المنعقد بحث مقدم إلى مؤتمر العولمة 
 .22/4/2114-21بجامعة الملك سعود في الفترة 

بعض مخاطر  (2110مجاهد، محمد إبراهيم عطوة ) [4]
للمجتمع ودور التربية في  تهدد الهوية الثقافية ولمة التيالع

عدد  7مجلد  مجلة مستقبل التربية العربية، مواجهتها،
 .216 -027، ص 22

التربية ( التجديد في فلسفة 2110الخميسي، السيد سالمة ) [5]
العولمة رؤية نقدية من منظور العربية لمواجهة تحديات 
 وأولويات التربيةمؤتمر العولمة مستقبلي، بحث مقدم إلى 

-21المنعقد بجامعة الملك سعود في الفترة 
22/4/2114. 

( دور التربية في مواجهة 2110كنعان، أحمد علي ) [6]
والعشرين وتعزيز الهوية لمة وتحديات القرن الحادي العو 

 مؤتمر العولمة الحضارية واالنتماء لألمة، بحث مقدم إلى
لك سعود في الفترة المنعقد بجامعة الموأولويات التربية 

21-22/4/2114. 

 ( دور المعلم في عصر اإلنترنت. 2111البلوي، نائلة ) [7]

العولمة والهوية الثقافية، ( 0998الجابري، محمد عابد ) [8]
 السنة العشرون، العدد ، المستقبل العربي،عشر أطروحات

 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 228      

، ظاهرة العولمة الواقع واآلفاق (0999الحبيب )الجنحاني،  [9]
 العدد الثاني. ، 08مجلة عالم الفكر، المجلد 

العولمة وتهميش الثقافة ( 0999حجازي، أحمد مجدي ) [10]
 ، العدد الثاني.08، مجلة عالم الفكر، المجلد الوطنية

عن العالقة بين العولمة ( 2113الخليفي، عبد الرحيم ) [11]
 اإلسالمية، السنة الثانية،مجلة الوحدة  ،لتعليموالتربية وا

 .2113العدد الخامس عشر، شباط 

جذور أزمة  (2112موصلي، احمد وصافي، لؤي ) [14]
المعاصر، بيروت دار الفكر  ،المثقف في الوطن العربي

 لبنان. –

العولمة وتأثيرها في المجتمع ( 2110حسيب، طه ) [15]
مركز االتحاد للدراسات والمعلومات، اإلمارات  والدولة،

 العربية المتحدة.

ما ( 2112حنفي، حسن والعظم، جالل صادق ) [17] 
الفكر المعاصر،  ، دار2ط  ،العولمة، حوارات لقرن جديد

 دمشق.

مستوى وعي أعضاء هيئة ( 2113الخوالدة، تيسير ) [18]
تصوراتهم العولمة و يس في الجامعات األردنية بظاهرة التدر 

، أطروحة دكتوراه غير النعكاساتها على التعليم الجامع
 –منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان 

 األردن. 

، ط مقدمة ابن خلدون ابن خلدون، عبد الرحمن )د. ت( [19]
  ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.4

العربية في عصر الثقافة ( 2110)الفاوي، عبد الفتاح  [20]
 ، صحيفة األهرام.العولمة
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( نهاية التاريخ وصراع 0997عبد الوهاب ) ألمسيري، [21]
صراع حضارات أم  اب،الحضارات، ضمن مجموعة كت

تضامن الشعوب األفريقية . منشورات منظمة حوار ثقافات
 : القاهرة.اآلسيوية

العولمة و الدولة، مركز دراسات ( 0998أمين، جالل ) [22]
 لبنان. –، بيروت الوحدة العربية

، عالم العرب وعصر المعلومات( 0994علي، نبيل ) [23]
 ، الكويت.084المعرفة، العدد 

"المعلوماتية بعد اإلنترنت طريق ( 0998جيتس، بيل ) [24]
رضوان، عالم المعرفة، "، ترجمة عبد السالم المستقبل

 ، الكويت.230

ات ربية وعصر المعلوم( الثقافة الع2110علي، نبيل ) [25]
العربي، مطابع السياسة،  رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي

 الكويت.

التربية العربية وتحديات  (2116البطران، أشرف )[27] 
العشرون، مركز العدد  ، مجلة رؤى التربوية،العولمة

 .فلسطين –القطان للبحث والتطوير التربوي، رام اهلل 

فعيل تصور مقترح لت( 2101أحمد حسن ) عبد المعطي، [28]
مواجهة التأثيرات التربوية  دور المؤسسات التعليمية في

 العربي. ، مؤسسة الفكرالتعليمية للعولمة "رؤية تحليليةو 

 بين عالمية اإلسالم والعولمة،( 2114الرقب، صالح ) [29]
فلسطين ومتغيرات  بحث مقدم إلى مؤتمر التربية في

-23اإلسالمية في الفترة  ، المنعقد بالجامعةالعصر
24/00/2114. 

مداخل إلى تعليم المستقبل في ( 2114حسن ) شحاتة، [30]
 للكتاب، القاهرة. الدار المصرية ،الوطن العربي

 2110الحادي عشر من سبتمبر ( 2114عمار، حامد ) [31]
، الدار وتداعياته التربوية والثقافية في الوطن العربي

 هرة.المصرية اللبنانية، القا

( التبشير 0971خالدي، مصطفى وفروخ، عمر) [32]
 .4واالستعمار في البالد العربية، ط

مراجعات في الفكر والدعوة ( 0992حسنة، عمر عبيد ) [33]
 اإلسالمي، الرياض.الدار العالمية للكتاب  ،والحركة
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GLOBALIZATION AND ITS INTERNAL 

AND EXTERNAL CHALLENGES TO 

EDUCATION: REASONS & SOLUTIONS 

  HANA'  MAHMOUD AL- FREIHAT                          AMAL RIYADH KITISHAT 

Ajloun University College                                           Ajloun University College 

Al-Balqa' Applied University                                    Al-Balqa' Applied University 

Abstract_ This study aims at shedding light on globalization: its definition and its challenges to the educational 

process in its both internal and external levels. 

The study also aims at finding solutions to face these challenges. The researcher adopted a review of literature 

that is related to the main subject of the study. The study concludes the following: 

- The educational globalization means having control and authority over curriculum which results in the melting 

of the individuality and identity in the name of technological development and therefore the dominance of the 

values of the western world. 

- Moreover, the study reveals the internal challenges of globalization with regard to education; of these 

challenges comes the absence of active positive role of the teacher. 

- Finally, the study recommends the following measures as solutions to face the challenges that encounter 

education. For in stance, the enforcement of religious creed, strengthening the importance of the Arabic 

language as a guard for both Arabic culture and identity and updating the educational curriculum. 

Key words: Challenges of globalization, educational globalization, education and identity enforcement, religious 

identity, cultural awareness and globalization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




