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 التربية والمجتمع في زمن العولمة وأسئلة األولويات
 نحو رؤية تحليلية

 
 

 تومي بقلم د. عبد القادر                                                            
 *بوزريعة*قسم الفلسفة المدرسة العليا لألساتذة                                               

 :دـتمهي
يرتبط بأسئلة يف الفكر املعاصر إشكاالت نظرية وتطبيقية متعددة. بعضها  الرتبيةيثري موضوع      

وكثري منها يتصل  العصر احلديث، احلقل الرتبوي وخاصة يف يف والتنظري الفلسفي املعرفة العلمية
اجلامعات ومراكز البحث املؤسسات الرتبوية و كما جتري يف   الرتبويةاملمارسة  وغايات بنوعيات
 العلمية.

يتيح لنا صياغة األسئلة احملفزة  رتبيةفلسفة الولعلنا ال جنانب الصواب إذا قلنا إن التفكري يف      
كإطار عقالين  الرتبية فلسفة العالقة بني وإذا كانت طبيعة .بغاياهتا االرتبية بربطهآفاق  تطوير على

 أن تفهم ميكن الف فيها اخلصوصي والكوين، يتداخل واجملتمع كمحيط تتجسد فيه هذه العقالنية،
يف فضاء  بني الرتبية واحمليط التفاعلية الدقيقة جململ الشروط باملعرفة بالعمق الكايف إال هذه العالقة

 سلوكه يف والتحكم ،اإلنسان أحوال حتسني من اجتماعي حمدد يف الزمان واملكان، وبصورة متكن
والتنظيم املعتمد على الكثري من  العوملةجمتمع  -خصوصية اجملتمع املعاصر كما ان هومصري مستقبل

قد أصبحت تتطلب، أكثر من  -والتوجيه واهليكلة والرتشيد والتدبري خطيطاآلليات املستحدثة للت
 ليلأي وقت مضى، ضرورة توفري شروط معرفية واجتماعية جديدة إلعادة التفكري يف مسألة حت

إن  من اجملتمع. جزء ،النهاية يف هذه املؤسسة هي، اعتبار أنب عالقة الفلسفة باملؤسسة الرتبوية.
 وقوة متلك شروط قوة دافعة، الثقايف إىل املكون حتويلتعمل على عملية إبداع وخلق  باعتبارها الرتبية

ومواجهة ثقافة  املعلومات لتعزيز الوعي، وثورة العلم منجزات من االستفادة على والقدرة التفاعل
 الرتبوية هي فعل العملية فإن هبذا املعىن، واالجتماعي. االستالب والدونية واالغرتاب الثقايف

باعتبارها  معها وتتعامل واألمة، اجملتمع إمكانات تدرك إسرتاجتية سياق يف اجتماعي واٍع شامل يأيت
، هذه الرؤية تستدعي تفاعاًل عميقًا ما بني الثقافة والرتبية ومنجزات اهلاماالحتياط االسرتاتيجي 

رتبوية، إذ ال ميكن احلديث ال العملية تعاين منه الذي واالحنباس اجلمود مأزق وبالتايل ختطي العلوم،
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استمرار ختلف النظام التعليمي، وغياب اإلبداع الثقايف يعين يف احملصلة  عن إبداع ثقايف مع
 االستسالم أمام الثقافات الوافدة.

 وحىت جناحه وإذا كان كل مشروع تربوي أو جمتمعي ال ميكن تصور وتكامل عناصره ومكوناته     
العالقة السالفة الذكر  ليلحت مهمة فإن والفعل، مؤطرة للنظر أو اجتماعيةيف إطار فلسفة تربوية  إال

 النزعة الفردية أم اجلماعية.  األولوية بني ازدهارسألة مرتبطة مبتصبح 
 

 :فكرة الجماعة من خالل المواطنة العالمية زالمشروع التربوي وتعزي
، علم ألساس وفن يف األداء والوظيفة االرتبية علم وفن، فهي علم يفقدميا قال احلكماء إن      

يهدف إىل تكوين الشخصية القومية، وإىل إقامة عالقة جيدة بني هذه الشخصية واجملتمع الذي 
وقد أمجع الكثري من  ذاهتا، على وفن يرمي إىل صقل الشخصية اإلنسانية وبلورة إشعاعها إليه، تنتمي
 .(1)تكوين اجملتمع الصاحلعلى اعتبار هذا العلم علماً أساسياً يف  املربني

هي شعور الفرد باالنتماء إىل اجلماعة، وشعور كل  املواطنة، واليت بوساطة الرتبية املدنية تتكون     
 من الفرد، واجلماعة بالروابط املتبادلة، واملصاحل املشرتكة.

عتباره اإلطار أذهان األفراد با وقد عملت فلسفة الرتبية على ترسيخ فكرة اجملتمع املدين يف     
ومعتقداهتم، والدفاع عن  آرائهم عن والتعبري مشكالهتم، حل يف الناس قصد املشاركة الذي ينتظم فيه

مصاحلهم يف مواجهة اآلخرين بشكل سلمي، ويعرف اجملتمع املدين بأنه: مجلة املؤسسات 
لفة، واجتماعية، وهبذا واليت تعمل يف ميادينها املخت واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، السياسية

تكون العناصر البارزة ملؤسسات اجملتمع املدين هي األحزاب واالحتادات املهنية، واجلمعيات 
 .(2)الثقافية، واالجتماعية السياسية، والنقابات العمالية،

منظومة مفاهيمية أوسع تشمل املواطنة  يف جزءاً  املدين باعتباره وحنن ننظر إىل مفهوم اجملتمع     
 ، وحقوق اإلنسان، واملشاركة السياسية وتعزيز قيم السالم العاملي واملسامهة بالتطورالعاملية

 ودوليا.  ااالقتصادي العام وخلق ثقافة سيادة القانون حملي
الذي علل وجوده حباجة  اجملتمع على "املدنية" أو "العمران" وقد أطلق ابن خلدون مصطلح     

عن النفس، وهذا ال حيصل إال بتجمع بشري متعاون منظم "فال بد من اإلنسان إىل القوة والدفاع 
وهلم، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من  ليحصل القوت له اجتماع القدر الكثري من أبناء جنسه
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احلاجة ألكثر منهم بأضعاف، كذلك حيتاج كل واحد منهم أيضًا يف الدفاع عن نفسه إىل 
 .(3)االستعانة بأبناء جنسه"

نطاق  أوسع إىل امتدت يف جمتمع دون غريه بل حدودها بغريهم مل تقتصر األفراد ةلكن عالق     
مشروع كتابًا بعنوان:  عشر، الثامن القرن أواخر يف كانط األملاين فالفيلسو  أصدر عندماعاملي ف

هبية احلروب املذ من األوروبية األمم ختليص كيفية يف آنذاك يفكر كان .السالم الدائم بين األمم
وكانت احلروب اليت دارت بني الربوتستانتية  اليت أهنكتها. واملشاكل االقتصادية والفنت القومية

انه كان يتمىن لو يستطيع إجياد حل هلا لكي تنعم الشعوب  لدرجة والكاثوليكية آنذاك تشغله
الواقع. فمن األوروبية بالسالم واألمان، مث بالرفاهية واالزدهار. ولكن كانط مل يكتف بذلك يف 

خالل احلالة األوروبية كان يفكر حبالة العامل ككل. وهنا تكمن عظمته واتساع أفقه. فقد مكنه 
يف القرون القادمة. فراح حيلم بتشكيل دولة كونية، تشمل  سيحدث أن يرى مامن  حدسه الفلسفي

 أصبح اليوم شيئا جنونياً  شيئاً  ملعاصريه يبدو الذي كان وهذا احللم الطوباوي مجيع شعوب األرض!
 يف عصر العوملة الشمولية الذي ندخله اآلن. واضحا

للفرد مربرا كبريا ملباشرة نفوذه داخل اجلماعة، سواء من خالل احلس اخللقي  كانطلقد أعطى      
اخللقية بداهة ويقرر اخلري والشر دون حاجة لتدخل من اآلخرين أو من اجملتمع  الذي يدرك املعاين

يف الشأن الرتبوي  روسومتأثرا مبوقف  كانط، قرار مستقل حىت عن الدين وكم كان إذ رأى أنه 
من خالل كتابه  كانطوقد توسع  (4)املدنية من حال انه علمه أن حال الطبيعة أمسى عندما قال:"
على  اجلوانب الذاتية العاملة تبلور اليت أفكاره تبيان يف 1781 أخرجه عام الذي اخلالص" "نقد العقل

خالل الفحص عن املبادئ  من الذات تأثري يربز واحد يف إطار طابق معاين العقل ومدركات احلست
 وتعيني وظائفها.  (5)املطوية يف العقل

در على تسيري أموره على لقد أنصبت األفكار الكانطية يف جمملها على أن اإلنسان العاقل قا     
اليت أطنب يف احلديث عنها يف "تأسيس ميتافيزيقا  بداية من دور اإلرادة اخلرية وطبيعتها ما يرام،

مرورا بفكرة  (6)األخالق" مقرا بقاعدة " افعل كما لو كانت قاعدة فعلك قانونا كليا للطبيعة"
الواجب اليت ال تكون اإلرادة خرية إال إذا عملت وفقا له، وصوال إىل القانون األخالقي الذي ال 

 واجب.يكون صادقا إال باالمتثال هلذا ال
وقد تبع هذا اخلطاب العقالين فعل ثقايف جتلى يف ذلك التيار الفكري املسمى باحلداثة وهو      

على ختليص أوروبا من فكر العصور الوسطى وربط الفكر األورويب بواقعه بعد تقنني  لالذي عم
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 اجلديدةظواهره مبعدا إياه عّما ترسب من تفسريات غري عقالنية باستخدام األدوات املعرفية 

مجيع الدعائم اليت قام عليها فكر القرون  ديكارت نسف فكر للكشف عن احلقائق. لقد
، ليقيم حمله صرحا فلسفيا متكامال مبنيا أساسا على مطابقة العقل مع الواقع، فكما (7)الوسطى

  . فاحلداثة جعلت من اإلنسان أمسى(8)يتطابق هذا العقل مع األشياء، كذلك تطابق األشياء معه
 كانط  كائنات هذه األرض حمورا للفلسفة، وربطت مسؤوليته مبصريه، وأنه صانع تارخيه. ويأيت تنوير

مجيع العوائق، فال شرط إلعمال  من العقل بتحرير وذلك على حتمل هذه املسؤولية ليحث اإلنسان
 العقل سوى احلرية. 

فرانكفورت  مدرسة طرحتها اكم للحداثة اجلديدة ممثال باعتباره يورغن هابرماس وقد جدد     
. (2)الراهنة العاملية والتطورات األحداث تسارع مع متاشيا وجعلها -االختالف بعض مع- ووسعها

وعلى هذه الفكرة أسس بناءه، فحلم كسلفه كانط بتحقيق نظام عاملي جديد تسوده العدالة 
يتمثل يف أن األول ينزع  ماسكانط وهابر واملساواة، وينتشر فيه السالم واألمان.غري أن الفرق بني 

القائلة بضغط الوعي  دوركايمحنو الفردية بينما يتجه مذهب الثاين حنو اجلماعية مستلهما أفكار 
  .الذي تبلوره اجلماعة

هذا العصر ملتحما مع املصري العام الذي حيكم هذا  الشخصي يف لقد أصبح مصري اإلنسان     
د واجلماعات والدول واألمم داخل منظومة شاملة. الكوكب وتشابكت العالقات بني األفرا

 الفلسفةاإلنسان داخل هذه املنظومة. ف وللفلسفة دور طليعي يف فهم قضايا العصر ومنها مصري
بداية من املسرية  ساسيةاأل احلقيقة ويعتربه وميجده باإلنسان جيل جديد يؤمن نتاج كانت احلديثة

نا موجود" أ ذنإ فكرأ ناأ" خالل من والوجود للكينونة ااسأس نسانباعتبار اإل ديكارتاليت بدأها 
الذي جعل  كانط الذي فرق بني الرجل البدائي والرجل العقالين مث بـأوغست كونت مرورا

النماذج البارزة لطغيان مركزية  أحد سارتر ها الوحيد وصوال إىلؤ ومبد معرفةلل الكانسان ماإل
 . (12) اإلنسان بني يديهمن جهة وضع مصري يف مقابل اهلل اإلنسان

ويف هذا السياق يقول علي الشامي:" مل تسفر إجنازات عصر النهضة األوربية عن تراجع "      
الالهوت" أمام عقالنية "الناسوت" فحسب، وإمنا وضعت اإلنسان يف مكانة جديدة كان العلم 

كوبر ماء مثل "قد باشر بتحديدها منذ االكتشافات الكربى اليت عرفتها أوربا بفضل عل
 .(11)"نيكوس"،و"جاليلو"، و"كبلر" و"نيوتن
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حتاول العوملة أن توهم اإلنسان بأن حقيقة وجوده حمصورة يف فرديته، وأن كل ما عداه  ومن هنا
أجنيب ال يعنيه، وبذلك فهي تكرس روح األنانية وإقصاء أي بعد مجاعي أو تعاوين يف املنظومة 

 الكونية.
 

 :من خالل مؤسستي األسرة والمدرسة سانيةتنمية العالقات اإلن
وإعطاء   والتعاضد، والتسامح واحملبة، املتبادل، االحرتام على املبنية العالقات اإلنسانية إن إقامة     

يشكل منوذجًا للعالقات اإلنسانية العامة، والسلوك االجتماعي القومي،  -كل ذي حق حقه 
 الندماجه يف جمتمعه.  أساسيف وكالمها مطلوب من الفرد كخطوة أوىل وتصر 

وميكن القول هنا إن املدرسة األوىل للعالقات اإلنسانية اليت يتعلم فيها أول دروس احلب أو      
بدور األسرة الرتبوي ونبهوا إليه  املربون وقد اهتم املصغرة. أو الظلم هي األسرة الكراهية والعدل

 يرى إذ ،إىل ضرورة الرتبية األسرية (H.Spencer)هربرت سبنسر حيث أشار املريب اإلنكليزي 

احلياة هي  الرتبية هو إعادة الفرد للحياة الكاملة يف خمتلف نواحيها وأن نواحي هذه من الغرض "أن
حدد إبراهيم ، وقد (12)أمهيتها الصحية، واملهنية واألسرية، والوطنية، والثقافية" التالية مرتبة حسب

 والرتبية والصحية، ة اليت تقوم هبا األسرة بست هي: الرتبية اجلسميةناصر جمموعة الوظائف املتكامل

واالقتصادية، والرتبية اجلنسية،  االجتماعية والوطنية والرتبية العقلية، والرتبية والوجدانية، األخالقية
اطنة، ونقل األطفال املسؤولية املدنية، واحملافظة على البيئة، واملو  م، واألسرة تعل(13)والرتبية الرتوحيية

احلضارة والثقافة، وأسس النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي واألخالقي، وتعلمهم مفاهيم 
الدميقراطية والعدالة وحقوق اإلنسان واألخالق والسالم وحب العمل، وتغرس فيهم قيم احلب 

 واخلري واجلمال والتسامح والتعاون لديهم.
على األسرة، بل يتعداها إىل مؤسسات اجملتمع األخرى، ال شك بأن الرتبية فعل ال يقتصر      

النهضوي  واملشروع املتنوعة والثقافية االجتماعية واملنظمات واملؤسسات، اإلعالم، وسائل املدرسة،
اجملتمع كافة، ويناط باألسرة الدور األساسي يف  حتقيقه وتنفيذه مؤسسات متكامل تتشارك يف منهج
سن مبكرة، وتعزز  من األطفال عليها تتم تنشئة سلوكية إجرائية بأفعال دنيةمنظومة قيم الرتبية امل غرس

 املدرسة هذه القيم.
األهداف  لتحقيق ملحة األسرة والمدرسة أصبح ضرورة والخالصة إن التواصل والتنسيق بين

 . التربوية بشكلها الصحيح والفاعل
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الفرد من حياة التمركز حول الذات إىل حياة األداة واملكان الذي بواسطته ينتقل  ةتعترب املدرس     
أهنا الوسيلة اليت يصبح من خالهلا الفرد اإلنسان إنسانًا اجتماعياً، وعضواً  التمركز حول اجلماعة،
 .(14)عامالً وفعاالً يف اجملتمع

تشكل املدرسة املؤسسة الثانية بعد األسرة اليت تتوىل مسؤولية تأهيل الطفل اجتماعيًا إىل      
 جانب تأهيله علمياً وتعمل املدرسة على:

 تنمية شخصية الطفل يف مجيع جوانبها. -1
 ربط الفرد بالبيئة االجتماعية. -2
 تكوين الفرد تكوينا ثقافيا يسمح بتأهيله معرفيا من مجيع النواحي. -3
 العمل على خلق التوازن يف الشخصية. -4
يث يرى أن املدارس املهنية تقوم بتأهيل اليد ويشري علي وطفة إىل الوظيفة االقتصادية ح     

العاملة الستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة وبالتايل تلعب دوراً يف زيادة الدخل القومي، وحتقيق 
النمو االقتصادي والوظيفة السياسية املتمثلة يف التأكيد على الوحدة القومية للمجتمع وضمان 

ية السائدة، واحملافظة على بيئة اجملتمع الطبقية. وحتقيق الوحدة الوحدة السياسية وتكريس األيدلوج
 . (15)الثقافية والفكرية

وجيد بعض الباحثني أن رسالة املدرسة األساسية هي غرس الصفات اإلجيابية يف الشخصية      
(16)الصحة النفسية هذه الصفات اليت تتضمن مقدمات

الشخصية  مقومات أهم بدورها تعد واليت 
احلافزة على االبتكار واخللق إذ ينبغي على املدرسة أن  يف وظيفتها توازنة. كما يفصل بعضهمامل

ذكاء الفرد ومنو سلوكه على حنو  يف منو نفسها عن تعرب اليت وهي للفرد بالطبيعة الثالثة تنمي ما يسمى
على وظائف الرتبية تعد هذه الوظيفة أ وقد وبيئته، ثقافته جيعله فريدًا يف ذاته مبدعًا خالقًا يف

املدرسية مرتبة وخاصة يف اجملتمعات اليت تعيش تغريات سريعة جذرية حتتاج من األفراد خلقاً 
. (17)وأنظمتهم عالقاهتم يف وحتقيقها اجلديدة القيم ويف حياهتم أساليب يف وابتكارًا وجتديداً  وإبداعاً 

امسة من عمره وعلى مدى عشر فاملدرسة هي حلقة مكملة لألسرة تتوىل الطفل عادة بعد اخل
حاالت التأهب النفساين  يف أقصى الطفل فيها يكون العمر سنوات على األقل، أي يف مرحلة من

 للتعلم والتقليد والتطبع واالئتالف مع القيم اليت يصادفها يف مرحلة منوه هذه. 
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اصر االتصال إن املدرسة جمتمع مصغر مهيئ للمجتمع األكرب الذي تتوافر فيه مجيع عن     
 البشري والعالقات اإلنسانية والتفاعل بني الفرد واجلماعة. 

الرتبية املدنية هي مدخل فلسفي جديد ملستقبل الرتبية بصورة عامة، يف ظروف غياب فلسفة      
تربوية عربية واضحة. وقد تكون خمرجًا ألزمة الرتبية العربية بالنظر للظروف الدولية اجلديدة، 

 املصاحبة هلا وانعكاساهتا على واقع األمة ومستقبلها. والتداعيات 
إن عملية التعليم يف احلياة االجتماعية عملية تدرب ومترس ابتداء من حتمل املسؤوليات      

الطفيفة يف املدرسة وتدرجاً يف سلم املسؤوليات حىت تبلغ درجة مسؤولية املواطن حنو وطنه وجمتمعه 
 للمواطنة الصاحلة.فيصبح ذلك املواطن منوذجاً 

هتدف إىل تنمية وتعزيز العالقات اإلنسانية  فالسفة التربيةإن الرتبية املدنية كما يتفق اغلب      
واالجتماعية وإىل تدريب اإلنسان على دوره يف احلياة مع أقرانه. وتعزيز قيم التعاون مع مؤسسات 

وتقدم احلضارة وهذا ما جيب أن تتضمنه  اجملتمع كافة لتحقيق اخلري العام واإلسهام يف بناء الوطن
 املناهج وطرق التدريس وكافة األنشطة الرتبوية داخل املؤسسات التعليمية وخارجها.

إن الرتبية املدنية يف املدرسة عمل تكميلي للرتبية األسرية لذلك جيب أال تتعارض مع هذه      
قيم مشرتكة بني  لسلم وفقاً  ة صحيحةالرتبية بل تنسجم معها بالقدر الذي تكون فيه هذه الرتبي

 املؤسستني األسرية واملدرسية.
حنو خلق الشعور  ب يف املدرسة تفرتض توجه التعليمإن تنمية املواطنة الصحيحة لدى الطال     

 بالنظام والتنظيم لديه، حبيث يتهيأ ذهنياً ونفسياً للتوافق معه .
 يسبق أن مل ملحة بصورة املعاصر اجملتمع يف نية الصحيحةالرتبية املد يف الواقع ظهرت احلاجة إىل     

والقبيلة واألقرباء  العائلة من املكونة املاضي كانت األطر التقليدية ففي السابق. يف عليها ظهرت
بإحاطة الفرد مبا حيتاج إليه يف نشأته ومنوه وحياته حىت إذا ضعف ركن  والقدوة واملدرسة تقوم

املعاصر فال شك يف أنه شعر بتخلي تلك األطر عنه أو بتخاذهلا عن سانده آخر. أما اإلنسان 
القيام بواجبها أو بوهنها أو باضمحالهلا أو بذهاهبا. فأصبح يف فراغ ال ميكن سده إال بتدخل 

األطر التقليدية أو تساعدها فيما بقى هلا  أجهزة الدولة املختصة واملؤسسات االجتماعية لتحل حمل
إمكان الدولة واملؤسسات أن حتل حمل تلك األطر األساسية الطبيعية اليت  من أثر. ولكن هل ب
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كونتها اإلنسانية منذ نشأهتا؟ إن مجلة التطورات اليت طرأت على احلياة برمتها يف املائة سنة 
 األخرية جعلت اإلنسان أمام بيئة جديدة مل يألفها البتة مما شكل التحدي الرئيسي لعلم الرتبية.

 
 الخالصة:

إذن، فالرتبية، مبا هي وعي وفعل، تغدو حجر زاوية لبناء أدوات الصمود وشروطه من      
هذا يشرتط التعامل مع الرتبية كعملية شاملة تعيد بناء وعي  من جانب آخر، والنهوض جانب،
أو القومية، أو الفردية يف سياق سياسي ثقايف سلوكي، حيافظ على اخلصوصية،  الوطنية، الذات

لى اإلنسانية مبكوناهتا العلمية والثقافية بصورة متفاعلة، تدرك من أين تبدأ واىل أين وينفتح ع
هذه العملية بشكل منظم، جيب أن تتحول إىل سياسة وفعل إسرتاتيجي؛  تتحققتسري، ولكي 

 يشمل: األسرة، املدرسة، نظام التعليم، السياسات العامة.

إىل  ويدفعها والضياع، التخبط إىل الفردية، فإنه يقودها بادراتاملو  رهناً بالعفوية العملية ترك أما      
 .السليب دوائر االحنراف والتشوه أو االنغالق والنكوص
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