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ملخصصا ااداةلص  :هتد ه هددلو اةورىلددة د عددرد سةر ا ر ددة اجلزائريدة يف مواجهددة ر ر اةعو ددة يف اةعلددر اةددل
االنفتاح اةثقايف ة ا تغريات اةسريعة يف اةع ي من اجملاالت ا اسية

دداس هيد اةتقد ا اةتولوةددوجي ة االنفجددار ا عددريف ة

ة اةتقلية ة االىلتلاسية ،ة هلا ما يستوجب من ا ؤ سات اةرتبوية متابعة هلا اةتطدور ة

سرا ة أثرو على اةسلوك ة اةقيم ة ا لظومة ا عرهية ة اةثقاهية ،ة يتسم ابةتزاي اهلائل يف كم ا علومات ة ا عاره ة تع س ملاسر اةتعلم ا ختلفة ة انفتاح اةثقاهات
ة انتقاهلا من سةةة د أخرى.
الكلمات اافتاحي  :اةعو ة ،ا ر ة اجلزائرية ،اجملتمع اإل المي.
Abstract: This paper aims to present the role of the Algerian school in facing the effects of
globalization in the era in which technological progress, knowledge explosion, cultural openness
and rapid changes prevailed in many material, technical and economic fields, and this is what
requires educational institutions to follow this development and study Its impact on behavior,
values, and the knowledge and cultural system is characterized by the tremendous increase in the
amount of information and knowledge, the multiplicity of different sources of learning, the
openness of cultures and their transfer from one country to another.
Keywords: Globalization, the Algerian school, the Islamic community.

• مص صق صصدمص ص :
تواج ا ر ة اجلزائرية اةيوا ة أكثر من أ ةىلت مضى اةوثري من اةتح ايت ة اةعقبات اةيت حتاةل أن ت هع هبا بعي ا عن أساء
سةرها يف اةعطاء اةرتبو اةتعليمي ة اةثقايف ،ة حتول سةن حتقيق ر اةتها اخلاة ة ة مشرةعها احلضار ذ األبعاس اإلنسانية ة اإل المية ة
اةعربية ،ة تزساس هلو اةتح ايت يف ظل اهليملة اةعو ة حتومت يف مجيع ملاحي احلياة يف خمتلف اة ةل ة األمم.
ة يب ة أن اةتح ايت اةيت تواج ا ر ة اجلزائرية راجعة د نوعني من اةتح ايت؛ خارجية ة ساخلية ،هاخلارجية ما يتمثل يف
اةضغوط ة اةت خالت اخلارجية اةيت حتاةل طمس اهلوية اةعربية اإل المية ة تلةيبها ة تشوي اةشخلية اةوطلية ،أة اةت خل اةساهر يف
صياغة أه اه ة ملاهج ع اس هلو اةشخلية حبله اةوثري من اةللوص من اةقررن اةورمي أة اةسلة ا طهرة أة اةسرية ةلزج هبا بعي ا عن
مسارها اةلحيح،

* ااؤلف اارسل.
27

دور املدرسة الجزائرية في التصدي لظاهرة العـوملة

ة ملها ما يتمثل ابةتح ايت اة اخلية اةيت تتعلق ابةعملية اةتعلمية نفسها واجهة ت اعيات اةعو ة ةانعوا اهتا ،مثل جوسة
اةتعليم اةل تق م ا ر ة ة ا علم اةق ةة اةل ال تقوا ا ر ة اةفاعلة ال ب  ،ة ملها غياب سةر اجملتمع ا سان ةلم ر ة أة عزةه
اةطالب عن اةتعليم أة انع اا اة اهعية ابإلضاهة د اةتسرب ،ة ملها ما يتعلق بلوعية اةتعليم.
ةةلةك هإن مشولة اة را ة تتبلور ابةسؤال اةرئيس اةتايل:
ما حت ايت اةعو ة اةرتبوية ة ما بل مواجهتها؟
ةيلبثق عن هلا اةسؤال اةرئيس األ ئلة اةفرعية اةتاةية:
-1

هيما تتمثل خماطر ظاهرة اةعو ة على ا ر ة اجلزائرية ؟

-2

ما هي رةيات مواجهة ا ر ة خلطر اةعو ة ؟
أوال :حتديد اافاهيم:
 - 01مفهوم اادرس :
ا ر ة هي تلظيم اجتماعي ة أه اه اةيت يسعى د حتقيقها ،ة هلا اةتلظيم هو اةل حي س اةعالىلات اةقائمة بني األهراس
ا لتمني ةي ةتحقيق أه اه  ،ها ر ة على هلا االعتبار هلا كياهنا االجتماعي ا قلوس ،خالها ةغريها من ا ؤ سات ههي تتضمن ةاجبات
ة حقوىلا ةألهراس ساخل اإلطار اةعاا ةلمجتمع ،ة يف طار اةعملية اةرتبوية اةقل ية ،كما أهنا تلظم لوك األهراس ساخلها ة عالىلتهم بغريها
من ا ؤ سات.1
يرجع ةفظ ا ر ة  ECOLEد األصل اةيوانين  SCHOLEة اةل يقل ب ةىلت اةفراغ اةل يقضي اةلاس مع
زمالئهم أة ةتثقيف اةلهن ،ةتطور هلا اةلفظ بع ذةك ةيشري د اةتووين اةل يعطي يف شول مجاعي مؤ سي ،أة د ا وان اةل يتم
هي اةتعليم ،ةيلبح ةفظ ا ر ة يفي حاةيا تلك ا ؤ سة االجتماعية اةيت توكل ةيها مهمة اةرتبية احلسية ة اةفورية ة األخالىلية ةألطفال
ة ا راهقني يف شول يطابق متطلبات ا وان ة اةزمان ،ة ا ر ة من األةفاظ ا وةوسة عل اةعرب ،ة هي" يف األصل مأخوذة من اةعربانية
أة اآلرامية ،م راس ة مجعها م اريس ،ث خففت هأصبحت م ارس ،ة ةاضح أن ا ارس ةصف يلسب ةول ما ي رس هي من األمولة
كا ساج ة اةوتاتيب ة اةزةااي ة من ذةك جاءت تسمية ا ارس اةقررنية ة غريها من سةر اةعلم ة ا عرهة.2
ة يعتق اةوثري أن اةتعليم اة يين كان اةسباق يف اةظهور ،هملل أكثر من أربعة راله لة ظهر اةتعليم اة يين يف شول م ارس
خاصة ةبعض اةفئات ،ة أصبح هلا اةتعليم متاحا ألبلاء رجال اة ين ة اتبعيهم ،ة ميوللا اةقول أن اةتعليم يف هلو اةعلور كان على
شولني رئيسيني :األةل اةتعليم ابخلربة ة اةتقلي ة هو ا تاح ةعامة اةلاس ة ال يقوا على تلظيم معني أة ختطيط مسبق ،ة اة اهع ة احلاجة
األ رية ،ة اةثاين تعليم اةلفوة ة هم ةرثة رجال اة ين ة أبلاء احلواا ة يسمى تعليم اخلاصة ،ة يسته ه ع اس بعض األهراس سؤةةيات
متع سة قابلة بعض االحتياجات يف اة ين ة اةسلطة ،3ة تعوس ب اايت ظهور ا ر ة كمؤ سة مستقلة د اةليليني اةلين كانوا أةل
من هور يف نشاء م ارس ة من بع هم اةيواننيني ،ة ب يهي أن هلو ا ارس كانت خاصة ابةطبقة االر تقراطية.4
أما عن ا ر ة يف اةعلر احل يث هيقول جون سيو يف هلا اةشأن" ةق أصبحت اةعلوا ة اةفلون حرة مباحة ةلجميع ،ة
أصبحت أبسط اةطرق عرهتها ة مزاةةتها من اةيسر حبيث مل تع حمتورة أة ملوا خاصا ةطائفة من اةطوائف أة طبقة من اةطبقات ههي
نظراي ملك مشاع" ة ىل تطورت ا ارس تباعا يف أشواهلا ة تبعيتها ة حىت بعض أه اهها ،ة يف زمانلا صارت ا ر ة اخلاصة ا تثمارا
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اىلتلاساي ،ة أما ا ارس اةعامة ة هي اةيت تتود اة ةةة اإلنفاق عليها هإهنا تتبع اة ةةة يف أمورها كلها ،ة يف زمانلا تتع س أشوال ا ارس
اةعامة تع سا ملهال .5
 – 02مفهوم العوا :
اةعو ة ظاهرة كونية برزت يف اةعق ين األخريين من اةقرن اةعشرين ة ىل اختلف اةوثري يف هلو اةظاهرة ،كما زاس اجل ل يف
تعريفها ههي تعين" GLOBALIZATIONابإلجنليزية ،ة هي مشتقة من كلمة" "GLOBEأ تعين اةورة ة ا قلوس هبا
اةورة األرضية .ة اةعو ة كفعل مشتقة من "عومل" يعومل" .ة تع ست اةتعاريف فهوا اةعو ة ،هق عره رةانة رةبرتسون اةعو ة أبهنا " اجتاو
اترخيي حنو انوماش اةعامل ة زايسة ةعي األهراس ة اجملتمعات هبلا االنوماش" بيلما عرهها أنتوين غي نز أبهنا "مرحلة ج ي ة من مراحل برةز
ة تطور احل اثة ،تتوثف هيها اةعالىلات االجتماعية على اةلعي اةعا ي ،حيث حي ث تالحم غري ىلابل ةلفلل بني اة اخل ة اخلارج ،ة
يتم هيها ربط احمللي ة اةعا ي برةابط اىلتلاسية ة ثقاهية ة نسانية".6
ّ

ة ةق هرضت اةعو ة نفسها على اةساحة اة ةةية ،ث انتقلت د اةساحة اةعربية آب رها اةعميقة على اة ةل اةلامية يف اجملاالت

ا ختلفة ،هق هرضت عليلا حت ايت يتحتّم عليلا أن نواجهها بسرعة ة هعاةية ةوي نلحق بركب اة ةل ا تق مة ،ة من هلا نرى أن اةعو ة
حقيقة ةاىلعية ،ة أهنا ىل ةة ت ةتبقى ،ة ال ميون أل سةةة أن تعيش مبعزل علها ،كما أن ةيس من احلومة مواجهتها مبلطق اةرهض
اةلريح ،بل ن احلومة تقتضي أن نعظم أكرب ىل ر من جيابياهتا ،ة أن نتجلب أكرب ىل ر من لبياهتا ،هاةتح

اةل تواجه اةبشرية هو

كل وان األرد.7
كيفية سارة اةعو ة ة حتويلها د ىلوة جيابية يستفي ملها ّ
ة اةعو ة ظاهرة مركبة ة أي يوةوجية ىل مية يسعى اةغرب من خالهلا ةلسيطرة على اةعامل ة هرد ثقاهت  ،ههي ةيست ظاهرة
اىلتل اسية أة يا ية أة تقلية أة معلوماتية هحسب ،بل هي ظاهرة اترخيية ،كما أهنا ةيست ظاهرة ج ي ة بل ىل مية ىل ا اةتاريخ عل ما
كانت تتل ر حضارة ما كباىلي احلضارات ة تقوس اةعامل.8
ة هرق بني اةعو ة ة عا ية اإل الا اةيت هي ر اةة ىليِّّمة ة سعوة أخالىلية ،ة من أجواء اةعو ة توة ت ملطلحات نظاا اةعامل

اجل ي  ،ة اةقرية اإلةورتةنية ،ة اىلتلاس اةسوق ،ة حرية اةتجارة ة اال تثمار ة اةشركات ا تع سة اجللسيات ،ة اةعرد ة اةطلب ،ة هناية
اةتاريخ ة صراع احلضارات ،ة ما بع احل اثة ،ة اهلوية اةثقاهية ة غري ذةك.9
 - 03العوا الرتبوي :
شك أن مرحلة اةعو ة اةيت يسته هها اةعامل يف اةوىلت احلاضر حتمل يف طياهتا ر راً ة انعوا ات متع ّ سة اجلوانب تلعوس
ال ّ

على مجيع األصع ة االىلتلاسية ة اةسيا ية ة االجتماعية ة اةثقاهية ،ة ىل جن انعوا اهتا أتخل جانبني ملهما ما هو ىلائم حايل ة ما هو
حمتمل مستقبلي ير م معامل اةغ نتيجة هرازات ظاهرة اةعو ة ،كما توصف نتائجها ة هرازاهتا ما بني اةسلبية ة اإلجيابية.10
ة تش ّول اةعو ة اةرتبوية ة اةثقاهية أخطر أنواع اةعو ة ذ ميون اعتبارها عملية اغتلاب ثقايف تربو ةلفرس ة األمة ة اجملتمع ة
ىلهر هلم مجيعاً ،ة يتضح ذةك من اةت خالت اخلارجية بتغيري ا لاهج ة عملية اةتعليم ،ة ا تخ اا ة ائل اة عاية ة اإلعالا ة شبوات
االتلال احل يثة كاألىلمار اةللاعية ة اةقلوات اةفضائية ة شاشات احلا وب ةتلفيل ذةك حىت ميون ه ا ا لظومة اةقيمية ة اهتزاز اةلظم
يبني (اجلميل) أن "اةتأثري يوون كبرياً ،ة علي ال ب ّ من أن حتوم اةعملية تربوايً ،ة ال ب ّ من اةتش ي على اةرتبية أ تربية
اةرتبوية ..ة ّ
يرتّب متما واً على أ س حضارية متيلة ال خييفلا ملريو كون
اجليل اةقاسا .هال خوه من ح ةث تشرذا ألن اجليل اةل
ّ

يتحمل
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يرتّب األطفال يف اةبيوت ة كيف يت ربون يف ا ارس ة كيف
ا سؤةةية من بع ان ،ةون ذا مل يون هلاك تطوير يف ا لاهج اةتعليمية ،كيف ّ

يتلقون اةعلم يف اجلامعات؟.11

اثنيا :خماطر ظاهرة العوا على اادرس اجلزائري :
مل تع اةعو ة حت اي اىلتلاساي أة يا يا أة تقليا هحسب ،ة ةولها متثل حت اي ةلرتبية ة اةتعليم ة اةفور ،ة علي هإن من ةاجبات
اةلظرية اةرتبوية أن تلتفت ابهتماا د ر ر اةعو ة على تلك اجلوانب اةفورية االنسانية ،ة اال تفاسة من اجيابيات اةعو ة ة تفاس

لبياهتا

حتقيقا ةلتلمية اةشاملة ة تر يخا ةلهوية ة هامها يف احلضارة اإلنسانة يتطلبان ملح اةرتبية ة اةتعليم مبختلف مستوايهتما ة أشواهلما
كما ة نوعا.
مزي ا من اةعلاية ة اةبلل ةالرتقاء هبما ً

ميون رص ع ة مؤشرات ت ل على ب اية ح ةث حتوالت عميقة بقطاع اةتعليم نتيجة اخرتاىل من طره اةعو ة ،ة من مجلة

تلك ا ؤشرات ما يلي:
 - 01توصيات ا ؤ سات ا اةية اة ةةية :ةهي توصيات ترمي د خلق نوع من حتسني األساء يف خمتلف اةقطاعات اإلنتاجية ة
االجتماعية ،ة مله ا ىلطاع اةرتبية ة اةتعليم ،ة يتمثل ذةك يف ترشي اةلفقات اةعمومية ،ة تلويع ملاسر متويل اةتعليم ة عقللة اةقطاع ،ة
اةتحوم يف مسار ا عرهة ة اةعلوا ابعتبارها رأس مال أ ا ي يف ا لاهسة ة اةلراع اة ةةيني.
 - 02سماج مضامني تربوية ج ي ة يف ا لهاج إلكساب ا تم ر ني اةقيم ة االجتاهات ة اةسلوكات اإلجيابية حنو اةعو ة ة ملها اةرتبية
اةسوانية ،ة اةرتبية اةبيئية ،ة اةرتبية من أجل اة ميقراطية ة حقوق اإلنسان ،ة أخريا تربية اةسالا أة اةرتبية من أجل اةسالا اة ةيل.
 - 03حماةةة ربط اةرتبية ة اةتعليم ة اةتووين ابأله اه اةتلموية يف بع ها اةعا ي ،ة هولا مت يف مرحلة أةد توظيف ع ة مفاهيم كتلمية
ا وارس اةبشرية ،ث اةتلمية اةبشرية ،ث يف مرحلة الحقة اةتلمية ا ست امة.
 - 04تبين ا رتاتيجية اةتعليم ا قاربة ابةوفاءات ،ة حماةةة تعميمها يف صفوه ا ر ني ،رغم مقاةمتهم هلا .ة هي حماةةة ةعقللة اةعملية
اةتعليمية اةتعلمية ،على غرار ما جير يف األنظمة اةتعليمية ة ةل أخرى كاةوالايت ا تح ة ة كل ا ،ال أن االرجتال ة انع اا تووين ةظيفي
هعال ةلم ر ني ة غياب اةبلية اةتحتية اةضرةرية يف ا ؤ سات اةتعليمية ا تمثلة يف اةتولوةوجيا اةرتبوية ة اةعتاس اةبي اغوجي ،جعل تطبيق
ة اخلالق.12

تلك اال رتاتيجية مشواب ابةوثري من اةلبس ة اخللط  ،ة هو ما أهق اةعملية اةتعليمية جوهرها اإلب اعي

 - 05ا تقطاب م ارس اةبعثات اةثق اهية األجلبية ة مؤ سات اةتعليم اخلاص ةفئات ال أبس هبا من أبلاء اةلخبة ة ا يسورين ،ة هم
اةلين اىلتلعوا أبن هلا اةلوع من اةتعليم هو اةل ميون أن يؤهل أبلاءهم ةلتويف مع ىليم اةعو ة ة اةتعامل مع ملتجاهتا.
 - 06اةتو ع اةت رجيي ةلظاا عالمي تربو ثقايف مسعي بلر يبث عرب اةفضائيات ة"االنرتنيت"

ة غريمها من اةو ائل

ا تع س ة اةو ائط ،ة ىل تزامن ذةك مع تراجع ا ر ة ة تقلص ةظائفها ة جاذبيتها ،ة أهقها ا عريف ة اةرتبو  ،ة من اةلتائج ا رتتبة عن
ذةك رابك ا شرةع اةرتبو ةلم ر ة برمت  ،ة ةعل ذةك اةل أصاب األ رة من ىلبل ،نتيجة احتوار ا ر ة ةوظائفها ة تقلص أسةارها،
ة هولا جن أ ن ة ائل االتلال اةيت تبشر بعو ة زاحفة ،ىل ب أت يف حب اةبساط من حتت أىل اا ا ر ة ب ةرها ،مما يعين خفاق
أهم مؤ ستني تربويتني ةلتووين ة اةتلشئة االجتماعية (األ رة ة ا ر ة).13
ة اخلطورة يف األمر أن كلما اتسمت اىلتلاسايت اةبالس اةعربية ابةضعف ة اهلشاشة ،ة اىلرتنت يا تها ابةتلازل ة اةتهاةن يف
ا لاحل اةوطلية ،ة تباطأت جهوس اةتلمية ،تضاعفت لبيات اةعو ة عليها.
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اثلثا :آليات مواجه اادرس خلطر العوا :
تع اة ةل اةعربية ة اإل المية من أكثر ا لاطق تعرضا ةلعو ة بول جوانبها خاصة اةعو ة اةثقاهية ،هباعتبار هلو ا لطقة متثل
مه احلضارة اةعربية اإل المية اةيت ما هتئت تشول ه ها ةلقوى األجلبية ،خاصة اةلليبية اةيت حتمل أحقاسا اترخيية ض اةعرب ة
ا سلمني هاسهة ةلسيطرة عليهم ،ة علي

عت اة ةل اةغربية مستعملة كاهة اةطرق من ا تعمار مباشر يف اةقرنني ا اضيني ،د اهليملة

االىلتلاسية ة اةضغوط اةسيا ية من خالل ع ة طرق ،كان من أمهها ة أخطرها زرع اةويان اإل رائيلي يف ىللب هلو األمة ة يف ح ى
ا لاطق األكثر ىل ا ة ة األمهية يف ىللوب اةعرب ة ا سلمني ة هي هلسطني ،ةون ما جت ر اإلشارة ةي أن خطر أسةات اةعو ة ة أبعاسها
تلك ،ا رتبطة ابجلانب اإلعالمي ة اةثقايف اةل تشول اة ةل اةغربية ة على رأ ها اةوالايت ا تح ة اةيت تري أن تفرد على اةعامل ثقاهة
ةاح ة ة عالما ةاح ا ،مثلما هرضت نظاما اىلتلاساي ةاح ا  ،هق متولت اةثقاهة األمريوية اال تهالكية اةيت تق س ا اسة ة اجلس ة
تقوا على اةتفاهة ة االحنالل من جلب عقول اةشباب ة اةسري هبم د خ مة ا شرةع األمريوي ،اةقائم على اةسيطرة على اةشعوب ة
احتقار ثقاهتها ،مستخ مة يف ذةك ة ائل اإلعالا ة ا علوماتية ة شبوات االتلال اةسريعة كاألنرتنت ة غريها ،ة اةيت هعال أصبحت
تستقطب اهتماا اةشباب ة تطلعات عقول غاةبيتهم ،مما أنعوس لبا على اخنراطهم يف خ مة مشرةع أمتهم ة أةطاهنم ة اةلهود
حبضاراهتم.14
ة من أجل ع اس اإلنسان واجهة حت ايت اةعو ة ة متطلبات اةعيش يف اةقرن احلاس ة اةعشرين هق مت ةضع خطة ختلف
ا لاهج ةتلمية اةقيم ة االجتاهات اإلجيابية اةالزمة ،تبلاها تقرير اةلجلة اة ةةية ةلرتبية جاءت يف اةلقاط اةتاةية:15
 اةوعي ابحلقوق اإلنسانية مع حساس اب سؤةةية االجتماعية. ىليمة اإلنلاه االجتماعي ة ا شاركة اة ميوىلراطية يف اختاذ اةقرار. ههم اةفرةق اةثقاهية ة اةتع سية ة اةتسامح معها. رةح اةرعاية ة اةعلاية. رةح ا غامرة ة اةقياا مبشرةعات ج ي ة. االبتوار. احلسا ية ةلمساةاة بني اجللسني. تفتح اةعقل ةلتغيري. اإلحساس ابالةتزاا حنو محاية اةبيئة ة اةتلمية ا ستمرة.ن اةلظاا اةتعليمي اةل نستطيع أن حناهظ ب على هويتلا ة موانتلا يف علر اةعو ة هو اةتعليم اةل يعمق اهلوية ة يغرس
االنتماء ة اةوالء ةألمة ث اةوطن ،ذةك اةتعليم اةل يستطيع أن خيرج خنبا هورية مستلرية ،تستطيع أن تزيل ةهم اةعو ة ،ة حتمل ةواء
ا مانعة خنبا حتمل هورا مستلريا مؤملا ة متمسوا بقيم األمة احلضارية ة ثوابتها ،خنبا تستطيع أن تلفتح على اةفور اةعا ي انفتاح احملاةر ال
انفتاح اةتابع ا ل مج ،ةال اةراهض ا تشلج ،ةنظرا ألن اةعو ة ت عوا د ىلياا ثقاهة عا ية هلا ىليمتها ة معايريها ا تمثلة يف ياسة اةلموذج
احلضار اةغريب هاألمر يتطلب من اة ةل اةعربية ة اإل المية عاسة اةلظر يف رتاتيجيات اةرتبية ة اةتعليم ،ة ابةرغم من جهوس نظاا
اةرتبية ة اةتعليم ملل هجر اال تقالل يف احملاهظة على اةشخلية اةوطلية ،ال أن كانت هلاك ع ة حماةالت قاةمة اةضغوط ا تتاةية ةلعو ة،
31

دور املدرسة الجزائرية في التصدي لظاهرة العـوملة

خلوصا ملها ما يتعارد مع ا رجعيات اةثقاهية ةللظاا ،ة تووين اهلوية اةثقاهية ألبلاء اةوطن .ة جتلت تلك ا قاةمة يف ع ة جراءات ة
صالحات ملها:
 - 01تعريب مناهج التعليم:
ةق مت يف اةب اية توح ي اةتعليم ة جزأرت ابةرغم من ىلل اةو ائل ة اإلموانيات غ اة اال تقالل أما يا ة اةتعريب هق كانت
مبثابة ة يلة نقاذ اهلوية ة اة هاع علها ،بوا طة ربطها ابخل لوصية اةتارخيية ة ا رجعية اةثقاهية ،أماا حماةالت اةتغريب اةلاجتة عن هرنسة
اةتعليم .ة رغم أن اةلغة اةفرنسية ب أت ترتاجع ةلاحل اإلجنليزية على اةلعي اةعا ي ،هإن تعريب اةتعليم ابجلزائر ىل

اع على حلول

تراجع ملموس ةلثقاهة اةفرنوفونية ،ةون سةن أن يعين ذةك حتليلا ةللات ض ر ر اةغزة اةثقايف ةلعو ة ،غري أن ذةك خلق هوة عميقة،
بني هئتني خمتلفتني ،حسب اختاله ةغة ا ؤ سة اةيت هنلوا ملها ،ة مل هإن هلا االنشطار من شأن أن يعمل على عاسة نتاج اةثلائية
ا عرةهة ابألصاةة ة ا عاصرة ،ة معلوا أن ما تؤس

ةي من ع ا اةتجانس اةثقايف ،يسهل عملية االخرتاق اةثقايف ،16ة بتعبري أسق هإن

شول اةثقاهة اةيت تعمل ا ر ة على نشرو ،كثريا ما يتسبب يف نتاج مناذج بشرية متلاىلضة مع أمناط اةتفوري ا ت اةةة يف احمليط األ ا ي
اةواىلعي.17
 – 02كفاءة ااعلم:
هلاك خطورة يف أن يعرد ا علمون أنفسهم كمربني حياسيني ،كمن ةيس هلم أ توج تربو  ،هال ةجوس ةرتبية حقيقية ب ةن
توج تربو  ،همعلم ي عي احلياس ،هو معلم ميتلع عن خود ا همة اةرتبوية اةسيا ية اةتوعوية ،معلم كهلا يرهض أن يقلع طالب مبا يعتق
أن عاسل ،معلم كهلا يف هناية األمر يساع على توريس مبىن اةقوة اةقائم ،ة ةلةك هوظيفة ا ريب أن يوون راسيواةياً ،أ أن يوف ة
ميتلع عن أن يوون المباةيا؛ ألن تربية ت عي احلياس يعين تربية تلعزل عن اةثقاهة ة اهلوية ة اةتجربة ،ة تتلاةل ا عرهة ة اةفور ،ة كأهنما
مقطوعان ة مفلوالن عن مباين اةقوة ة مسارات اةتاريخ  ،هاةرتبية هعل هور ة يا ي يف حقل ثقايف اجتماعي ،ال توج هي مساحة
حماي ة ة رملة.18
كما أن ا علم على اةرغم من كل اةتطور اجلار يف اةتولوةوجيا ةا تخ امها يظٌل اةعامل احلاكم ةا ؤثر يف م ى كفاءة
اةعملية اةتعليميةٌ ةاةرتبويةٌ ،ة تٌضح ذةك من اةتوجهات اةعا ة اةيت خلت ا علم أبسةار ج ي ة غري مأةوهة يف هوران اةرتبو  ،ههو ابحث
مي اين ة مباسئ ابةتجريب ة مفور ة مب ع ة رائ جتماعي ة هو أيضا مسري ة مرش ةلتعلم ،19ة مبا أن يع حلقة أ ا ية يف عملية
تطوير ا لهج ة تقومي  ،هإن مطاةب أبن خيٌطط ا لاهج مع تالميلو ،كما أن مطاةب أبن يثري االهتماا ة اةتساؤالت يف أذهاهنم ،ة ىل
يوون ذةك عن طريق ىللة أة صورة أة خرب أة غري ذةك من ملاسر ا عرهة ،ة بلاءا على ذةك يب أ اةتالميل يف اةتفوري حي سةن من
خالة ما حيتاجون د سرا ت  ،ة يوٌون سةر ا علم هلا هو اةتوجي ة سارة احلوار ةلتوصل د ىلرارات مجاعيةٌ.
ةلا هإن ةجب على ا علم أن يقبل حقيقة كون منوذجاً أخالىلياً حيتلى ب على م ار اةساعة يومياً ،ة جيب أن توون ة ي اةق رة
على تربير لوك ة يضاح اةقيم اةيت ت عم  ،واء مع طالب أا مع أةةياء أمورهم أة مع اجملتمع كول ،ة أن يتلكر سائماً أن تربية هرس
ةاح ىل تللع هرىلاً على مستوى اجملتمع كول ،ة أن اةلجاح يف ذةك ةيس هالً ة ال ميون أن ي ّتم عفوايً ة من غري ضوابط ،ة اةثقة
كل شيء ممولاً ة مقبوالً ،ههي مسأةة ضمري أن تعمل ة تسلك ،بل أن تفور ة حتلم ة
عل ئل ىلاع ة أ ا ية يف اةتعامل ة احلوار جتعل ّ
ةول ىلرار
كل هرس حيث ن كيان ىليمي يف ح ّ ذات  ،مل تلبع ة تلطلق اةقيم ة ب تطبق ة تر خ ،كما أن ّ
أن تتواصل ،من هلا تتأتى ىليمة ّ
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أخالىلي مربرات ا تلاساً د مب أ أة س تور أة الئحة ،ة هلا حت س اةباحثة األمريوية اةيزابيت كامبل علاصر تة يرتبط هبا ا علم خالل
عمل هي:20
 - 01ذات اةيت بني جلبي ة اةيت تلطو على شعورو ابةتوامل ة اال تقالةية ة اةتميّز يف اةعالىلات مع اآلخرين.
 - 02اةطالب كأهراس ة كجماعات ميثّلون مراكز االهتماا األةد ة حمل ا سؤةةية األ ا ية.

 - 03غرية من ا علمني كأهراس ة كجماعات على اةعمل اةرتبو ةوون ةاجباً من ةاجبات االنتماء ة اةوالء ةألمة.
 -04سارة ا ر ة متمثلة يف م يرها ة سارييها.
 -05اآلابء ة أةةياء األمور.
 -06اجملتمع اخلارجي.
كل األحوال ،هق يضطر د
ة هلو اةعلاصر تفرد على ا علم مهاماً ة ةاجبات تتلارع يف ح ّ ذاهتا ة ال تتوامل يف ّ
االنتلار ألح األطراه على حساب اآلخر ،ة ع ا االتساق هلا ىل يفرد نفس على ا علم اةل يلتزا اةتزاماً صارماً مبب أ حم ّ س ة ال
يطوع اةقاع ة األخالىلية من سةن كسرها.
يوون مرانً متفهماً ّ
ن اةطريقة اجلي ة تعتم على تق ير ا علم ةلموىلف اةرتبو ة اختيار اةطريقة ا لا بة ةهقاً إلموانيات ا علم ةتطبيقها ة مالءمتها
ستوى ا تعلمني اة را ي ة اخلربات اةيت مرةا هبا ة ا اسة اة را ية اةيت يقوا بت ريسها ،كما يلبغي أن توون اةطريقة ا ستخ مة متماشية
مع نتائج حبوث اةرتبية ة علم اةلفس ة اةيت تؤك جيابية ا تعلم ،ة يستطيع ا علم اجلي أن يستخ ا أكثر من طريقة ةاح ة يف اة رس
اةواح .21
ة ب الً من أن يوون ا علم هو اةعامل اةرئيسي يف حتليل ا عرهة ة اخلربة ،هان

يمارس أسةارا ج ي ة ،ذ يغ ة موجهاً ،ة مثرياً ة اهعية

اةتعلم ،ة مهيئاً ةللشاطات اةيت تلمي حاجات خمتلفة ة ى اةطالب ،ة بلةك يتحرر ىلليالً من اةرةتني ،ة ا لل ،ة مما يعين ب االهتماا
مبلاسر اةتعلم ،ة اإلب اع يف نتاجها ،ابةتعاةن مع اةطالب ة ا تغالل خ مات اةبيئة.22
 -03اانهج الرتبوي و التعليمي:
يعترب ا لهج اةرتبو مبثابة خمطط تربو يتضمن علاصر موونة األه اه ة حمتوى ة خربات تعليميةٌ ةت ريس ةتقومي مشتقة من أ س
هلسفيةٌ ةاجتماعية ة نفسية ةمعرهية ،مرتبطة اب تعلم ة جمتمع ة مطبقة يف مواىلف تعلمية تعليمية ساخل ا ر ة ة خارجها حتت شراهها،
حتقيق ذةك كل ة ى
بقل اإل ْ هاا بتحقيق اةلمو ا توامل ةشخليةٌ ا تعلم جبوانبها اةعقليةٌ ة اةوج انيةٌ ة اجلسميةٌ  ،ةتقومي م ى ٌ

ا تعلم.23

ة بلاءا على اةتحوالت ا تسارعة اةيت يشه ها عامل اةيوا ،ة ر رها ا باشرة أة غري ا باشرة على نظاملا اةتعليمي ،ميون اةقول أبن
مشرةع ا ر ة اجلزائرية اةل طا ا علقت علي أكرب اآلمال ،يف صياغة اةشخلية اةوطلية ،ة تووين اةلسيج اةثقايف اةوطين ،ىل عره
انتعاشا ةاضحا ،غري أن حيتاج د ا زي من اة عم ا اس ة ا علو ةلمحاهظة على اهلوية اةوطلية اةيت ب أت معا ها مع مجعية اةعلماء
ا سلمني يف اةعه اال تعمار .
غري أن أهم مسة متيز ا ر ة اجلزائرية ا عاصرة هي هق ان ا رجعيات اةرتبوية ة اةثقاهية األ ا ية ،ة ظهور أزمة ىليم حاسة نتيجة
ةتفوك بلية األ رة ة تقلص ةظائفها د أىللى ح ؛ ة من جهة أخرى نتيجة خفاق ما عره اب م اإلصالح اةرتبو  ،ة ميثل هلان
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ا ؤش ران عالمة ساةة على اإلخفاىلات ا تتاةية اةيت مليت هبا اةسيا ة اةتعليمية يف اجلزائر خالل اةعق ين األخريين من اةزمن .ة ةاضح أن
كل احنسار ةلمرجعية اةرتبوية ة اةثقاهية اةوطلية ،ة كل تراخ يف مؤ ساهتا ال ة يوون متزاملا مع توغل خمطط ة ملظم ةقيم اةعو ة ة
مرجعياهت ا اةرتبوية ،يف جمال صلاعة األذةاق ة تووين االجتاهات ة اةقيم ة اةسلوكات .ن خفاق ا ؤ سات اةوطلية إلنتاج اةرموز ة اةقيم
هو مؤشر عن عجزها عن اال تمرار ة عن ا قاةمة يف مي ان يسوس هي ابة رجة األةد ملطق اةسوق اةتلاهسي.
ن اةلهضة احلقيقية يف اجملتمع ال تتم ب ةن عاسة اةلظر يف ا لاهج اة را ية من حيث احملتوى ةاهل ه ألن اةتعليم هو اةسبيل
اةوحي ةلتحوم يف مسار اةتلمية ةر م خريطة ا ستقبل ،ةةق أثبتت اةتجارب سائماً أن اةتق ا ىلرين اةعلم ة ا عرهة ،ة أن رهاهية اةشعوب
الب أن تعتم على نظاا تعليمي رشي .24
ة يرى شحاتة أن متطلبات مستقبل اةتعليم يف ظل اةعو ة كاةتايل:
 االهتماا ابةلغات ب ءاً ابةلغة اةقومية (اةلغة اةعربية) ث اةلغات األجلبية ،خاصة اةلغة اإلجنليزية تليها اةلغات األخرى. ت ريب ا تعلمني على ا تخ اا احلا ب اآليل ة تعليم علوا ا ستقبل كاةعلوا ة اةفيزايء ة اةرايضيات. جياس مواس مشرتكة بني اةشعب األسبية ة اةعلمية ة اةرايضية ة ع ا اةفلل بيلها. اةرتكيز على تلمية شخلية ا تعلم ة تطوير ىل رات على اةتفوري ة اإلب اع أكثر من حتليل ا علومات. اةتوازن بني اةرتبية اةقومية ة االنفتاح على اةعلم عل ةضع ا لاهج ةلمواس ا ختلفة.25ة طرق اةت ريس كما يقول شحاتة " أهنا جزء متوامل من موىلف تعليمي  :يشمل ا تعلم ةىل رات ةحاجات  ،ةاأله اه اةيت يلش ها
ا علم من ا اسة اةعلمية  ،ةاأل اةيب اةيت تتبع يف تلظيم اجملال ةلتعلم.26
ة جيب أن يتوون كتاب ا علم من ا وضوعات اةيت يتم ت ريسها ةصفحاهتا يف ا لهج  ،اخلطة اةزملية ا قررة ةلخطة اة را ية
اةسلوية  ،ةاأله اه ا راس حتقيقها ةا باسئ ةاأل اةيب اةرتبوية اةلفسية ةلمتعلم اةيت يلبغي مراعاهتا  ،ا عاره ا لهجية اةيت يحلل عليها
ا تعلمني  ،أنشطة اةتعلم ةاةتعليم ةطرق تلفيلها تفليلياً  ،ة ائل اةتقومي ا لا بة ةطرق ا تخ امها.27
 - 04التفجري ااعريف:
ن اةتفجر ا عريف اةل يشه و اةعامل حاةيا ،تتضاءل مع ر اةة مؤ سات اةتعليم اةلظامي اب فهوا اةتقلي  ،حيث مل تع ىلاسرة
على تزةي اةطاةب بول شيء معرهة ،ة ىليم ،ة اجتاهات ،ة مهارات ة ةرمبا كان أىللى ما ميولها تزةي اةطاةب مبفاتيح ا عرهة ة
أ ا يات اةعلم ،ة مبا يلزا مستقبل اةوظيفي من مهارات ،ة من خالل ما يلي:28
 تفعيل سةر اةطاةب يف اةتعليم ة جعل مشاركا هاعال. جعل اةطاةب يعتم على نفس يف ا تقاء ا عرهة من ملاسرها. توجي اةطاةب ةلمهارات ة أسةات اةتعلم.كما أن ظهور اةتولوةوجيا احل يثة ،هل من عملية االنتقال ة االتلال ،ة اةيت كان هلا أتثري يف أه اه اةرتبية ة يف مضامني
ا لاهج اة را ية ،هإذا كانت هلو اةثورة ا عرهية ة اةتولوةوجية تؤثر يف اةرتبية حبيث جتعل خمططي ا لاهج اة را ية أيخلةن يف حساهبم ما
ا تج من ا عرهة ة األسةات اةتقلية ،هإن ذةك ال يتطلب ابةضرةرة تغيري مواس سرا ية أبخرى ،ة ال تعويض مضامني تلمي اةشخلية
اةوطلية ة اةعقي ة اة يلية ة اةلفات األخالىلية ة اخللائص االجتماعية ة اةثقاهية ،مبضامني أخرى تتلاةل مواضيع خاصة ابةعامل اةغريب ،ة
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االنفتاح على اةعامل ا تق ا ،ة حشو ا لاهج مبا ا تج من اةتقلية ،ة اةعمل على تووين هرس حياس يف كل اجملاالت احلياتية ،ة حماربة
كل ما ميت بللة ةالعتزاز ابةشخلية اةفرسية ة اةوطلية ة االنتماء اةثقايف ة احلضار .29
• ةامت :
مما بق ذكرو يتضح ةلا أن اةرتبية ة ا ر ة احتني من احات ا واجهة اةرمزية ،ة ةلا هإن جيب على صانعي اةسيا ات
اةرتبوية ة اةفاعلني يف ا ارس ،اإلسراك أن ا ر ة مل تع انىللة ةلمعلومة هحسب ألن اةطالب مل يعوسةا يف حاجة ن يزةسهم اب علومة ،ة
منا حيتاجون لاخ ميولهم من نق ملظومات ا عرهة ة مساءةتها ،ة ةلةك هعلى ا ر ة أن تعتين ب ةرها اةلق

ة اةتساؤيل ة اةتقويضي،

ا مت و من ملاسر ا عرهة ا تع سة من معاره ة معلومات مغلَّفة أبغلفة احلقائق ة األهوار ،ما جيعل من ا ر ة خمترباً ثقاهياً حيلل احلزا
ا عرهية ة ا علوماتية يف اطار احلفاظ على اةثقاهة اجلماعية ،ة تقوية احلياة اجملتمعية.
ة من هلا هأن أتثري اةعو ة بشول اةسليب وه يوون أكثر نفوذاً ة ى اجملتمعات ا لفللة عن احل اثة ،أ تلك اةيت حتاةل أن
ال تؤ س تبعية اىلتلاسية ة ثقاهية تتمثل ابةق رة على اةتغيري كوعي نساين م رك بال راسة هرد من ىلوى لطوية أكثر موانية ة تطوراً،
ذ ما تزال اةبليات اةسيا ية ة االىلتلاسية ة االجتماعية ضعيفة ،األمر اةل ميون أن يؤس

د هناية االختاله اةثقايف ،ة من ث

االن ماج يف بوتقة األخر ا ستهلك ة اةعابر ةيس ال ؛ ألن اةعو ة اةرأمساةية ال تؤس د رة اةوعي ة اةبىن اةتقلي ية يف اهلوامش بق ر ما
تؤس د تقويضها سةن أن تلشأ اةبىن احل يثة اةب يلة علها.
ةلةك ةجب عليلا جراء سرا ات حتليلية تقوميية ةلملاهج احلاةية ة برامج ع اس ا علمني من خالل :
اةقياا ب را ات معمقة حول اةعو ة ،خاصة ة أهنا ال زاةت مشرةعا مل يوتمل ة ما زاةت اةوتاابت تتواد ةتلقي اةضوء على ع س مناجلوانب ملها ما هو مؤي هللو اةظاهرة ،ة ملها ما هو انىل هلا يف نفس اةوىلت.
يلبغي اةت ىليق يف ع اس ا لهاج اةرتبو ا قرتح مبفهوم اةشامل ة ةول علاصرو ة أبعاسو ة أه اه ة حمتواو ة طريقة ت ريس ة تقومي .يتوجب اةلظر ةلعو ة بل ورة شاملة ة ختلف جماالهتا همن اخلطأ أن يقتلر اةبحث على جمال اةثقاهة ة اةرتبية هقط متجاهلني اجملاالتاألخرى.
يلبغي تشجيع اةبحث يف ظاهرة اةعو ة يف اجلامعات حبيث تعوس اةتطورات اجلارية يف معرهة نقاط ىلوهتا ة ضعفها ،لبياهتا ة اجيابياهتا• قائم ااراجع:
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