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  :مقدمة
وأنساقه نظمـه عاصر حتوالت جذرية وعميقـة مست كافــة يشهد اتمع اإلنساين امل

، ومير مبرحلة مليئة باإلجنازات العلمية والتكنولوجية والثقافية واملعرفية  يعهدها من قبلوبصورة مل
  . بعد احلداثة أو جمتمع املعلوماتمتجها حنو جمتمع جديد وصف مبجتمع ما بعد الصناعة أو ما

وألن النسق التربوي واحد من تلك األنساق اليت مستها التحوالت بات من الضروري إجياد 
يب لقضاياه وحتقق  واتمع حىت تستج– *)*( مبفهومها الواسع – جديدة بني التربية عالقة

  .وظيفتها اجتاهه
جديد هذه األلفيــة الثالثة برسم نظام عاملي لعامل املتقدم بشكل عام قد ولـج وإذا كان ا

فإن م تربوي يتماشى وعصر املـعلومات حيمل يف بعده التربوي توجها ورؤية جديدة لنظا
  .والتلقنيقوامها احلفظ ية ما تزال حبيسة تربية تقليدية جمتمعاتنا العرب

لقد متيز عصر املعلومات هذا بانفجار معريف لكنه محل يف طياته إيديولوجية مضمرة و ثقافة 
 حرية لدى اتمعات هوية مما أحدث علم وتكنولوجيا وباطنها هيمنة وفقدان ظاهرهـا

ا حيث وفق اإلنسان العريب حائرا إزاء هذه الظاهرة وعاجزا خصوصاإلنسانية واتمع العريب 
أصحاب رجاالت التـربية والتعليم من مفكرين وومـن ثـم كـان على . أمـام إعصاره

خم قـرار أن يقدمـوا تمعهم تفسريات شافية وحيدد كيفية تعامل نظامنا التربوي مع هذا الز
  تظل متتلك القدرة علـى تمعاتنا ومنظوماتنـا أن كيف ميكن التكنولوجيــا ومن العلوم و

  .ق تلك املعلومات واألفكار والقيمالتحكم يف تدف
  :وما هذه الورقة إال حماولة لإلجابة عن أسئلة كانت وما تزال مطروحة 

   ما هي مظاهر هذا الفيض املعلومايت وجتليات ذلك االنفجار املعريف ؟-

                                                 
 التربية مبفهومها الواسع يشمل التعليم والتعلم وتنمية الشخصية وتأهيل الفرد من أجل تلبية مطالب جمتمعه *
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   ؟ كيف هو واقع التربية يف بالدنا-
: بوية تأخذ بعني االعتبار البعدين كيف السبيل لرسم نظام تربوي وفلسفة اجتماعية تر-

  .األصالة والعصرنة
  : جمتمع املعلومات وجتليات الفيض املعريف-أوال 

يف ظل العوملة ويف سياق التحوالت اتمعية بـزغ شكـل جديد للتطـور اتمعي يعتمد 
رفة العلمية املتقدمة وعلى استخدام املعلومات يف مجيع جماالت يف منط سيطرته ونفوذه على املع

ة ليتبوأ احلياة بكفاءة عالية فتعاظم فيه دور صناعة املعلومات وتعززت فيه األنشطة املعرفي
  .ريا يف منظومة اإلنتاج االجتماعيوتأثاألماكن األكثر حساسية 

 ،مبختلف أنواعها، امليكانيك والطاقةفبينما اعتمد اتمع الصناعي يف تطوره علـى التجارة و
، فإن جمتمع املعلومات استند باألساس إىل نساين والشركات العابرة للقاراتوعلى قوة العمل اإل

الذكاء  احليوية وثورة االتصـاالت واهلندسة البشري واإللكترونيات الرقمية وقوة العقل
للقارات كأنظمة فاعلة يف خمتلف الصناعي دون إغفال بقاء واستمرار دور الشركات العابرة 

  .)173: 1(ااالت والقطاعات 
إن هذه الثورة املعرفية اليت عرفها ويعرفها العامل يف خمتلف جماالت العلم واملعرفة مل تنفصل 

فمع اختراع املطبعة واليت  .العاملعن االختراعات و التطبيقات اليت سامهت فـي تغييــر وجه 
ألوىل ظل إنتاج أوروبا ال يتجاوز ألف عنوان سنويا يف حني أصبح هذا عدت الثورة االتصالية ا

هندسيــة راكم املعرفـي أصبح يتزايد بنسبة التاليا أكثر من األلف يوميا أي أن اإلنتاج ح
  .شهرا 18ويتضاعـف كل 

 اآلن هم يعيشون  من العلماء الذين أجنبتهم البشرية إىل % 90كما تشري اإلحصائيات أن 
آلداب واللغـات ايوم ، وأن هذا العصر أنتج من العلوم التكنولوجيا والفنون والبيننا 

أن مـا زاد من فيض و ) 174: 1(أنتجه اإلنسان عرب تارخيه الطويل ات يعادل ما واأليديولوجي
أن ما أعطى الثورة العلمي والتقدم وو تسارع املعرفــة ذلك التالحم  بني التطور التكنولوجي 

التلفزيون ة ونتشارا تلك الثورات االتصالية بدءا باختراع الطباعة مرورا باختراع اإلذاعاملعرفية ا
 بني احلضارات و األقمار الصناعية وصوال إىل االنترنيت فاار بذلك البعدين الزماين واملكاين

  .والثقافات واألمم
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ففي تقرير  امل الغريباالنفجار املعريف أن استفرد به العض املعلومايت ولكن ما ميز هذا الفي
دول غنية  10الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يؤكد أن  1999التنمية البشرية لعام 

 % 95، وتتحكم الواليات املتحدة بـ من أعمال البحث والتطوير العلمي % 84تسيطر على 

  .)48: 2(الل العشرين سنة األخرية من القرن املاضي ــمن براءة االختراع العاملية خ
أكثر من ( وأمريكا الشمالية تعد األنشط نشرا للكتب ويف جمال التأليف فإن الدول األوربية

الثقافة  ووباختصار شديد هيمنة كلية على صناعة املعرفة) 3: 3) ( مما يصدر يف العامل% 65
  .نتشارهاوسيطرة على أدوات و وسائل ا

   : منظومتنا التربوية يف عصر املعلومات-ثانيا
ع، وأن قيمة اتم حديثا علـى حمورية التربية يف  صنع اإلنسان وبناءيشهد التاريخ  قدميا و

التربية ليس أخطر مما هو عليه اآلن خاصة وأن واحلديث عن أمهية . هحصاد معارفاإلنسان هي 
يات جسام ال  عهد تعترضها حتدال واملخاوف والبشرية تتجه حنو جمتمع املعلومات تتنازعها آلم

قد ظلت التربية مالذا ومهربا للكثري من الشعوب حني تنتاا املصائب واحملن  ف،هلا ا من قبل
  . الشأنواألحداث والوقائع التارخيية كثرية يف هذا

كما تشري الكثري من -إذا كانت أزمـة جمتمعنا العريب هي يف جوهرها أزمة تربوية و
 تنمية هي سبيلنا إىلتشال أمتنا يف أزمتها الراهنـة وربية خمرجا النفليس لنا سوى الت -الدراسات
  . الواقي ضد االكتساح الثقايف يف عصر العوملة واملعلوماتدرعناشاملة و

فذ اخلطاب التربوي مجيـع لقد تعددت حماوالت التشخيص ومعها وصفات العالج و استن
ذلك ح تلو إصالح وال صالح وقاموس التعبري و لكن ظل األمر على ما هو إصالمفردات 

  :ألسباب عدة نذكر منها ما يلي
، وبالتايل فهي امتداد ربوي تأيت من القمة أو من خارجهاأن معظم حماوالت اإلصالح الت -
  .ربية مرتوعة من سياقها االجتماعيلنظم ت
ات املقاومة الداخلية اليت تبديها املؤسسات التربوية الرمسية ضد التغريات اجلذرية ذ -

 .ة والقيود البريوقراطية االجتماعيتالطابـع الراديكايل إضافة إىل الضغوطا
 . نبين عليها فلسفة تربوية واقعيةغياب فلسفة اجتماعية -
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غياب الروح العلمية والذي ينعكس من مظاهر اجتماعية عديدة كانعدام الثقة يف البحث  -
ة العلمية خاصة يف حقل مع تفشي االنتهازيالعلمي وجدوى احللول العلمية وعدم تقدير العلميني 

 .املعلومات
ضنا قتل الروح االبتكارية لدى النشء من خالل تثبيط مهم املبتكرين واملبدعني تشبث بع -

 .بأساليب احلفظ والتلقني
 . االزدحام الكبري يف األقسام-
 . كثافة الربنامج- 

هاد الذات ضناها ليس من قبيل اضطتلكم بعض من مظاهر التخلف يف جمتمعاتنا العربية استعر
  .بل حتفيزا لروح التحدي

  توجهات التربية لعصر املعلومات -ثالثا
إن الفلسفة التربوية ال تنشأ من فراغ بل البد أن تستند إىل فلسفة اجتماعية واضحة تتسم 

ة تفتقد إىل الذي ما تزال فيـه التربيـر املتميز بالتدفق املعريف والعص هذا يفو .باملرونة والتنوع
، وبالرغم من ذلك فإنه ميكن معاجلة ى تلبية مطالبه ومسايرة متغرياتهنظرية اجتماعية قادرة عل

غايات التربية وإدراج هذه احملاولة يف سياق استثارة استراتيجية ممكنة التبين ويف حدود 
  .عريفلومايت وحتديات االنفجار املاالمكانات املتاحة ومن منظور مواجهة التغري املع

 غايات التربية على الوجه قد صاغ) التعليم ذلك الكرت املكنون(وإذا كان تقرير اليونسكو 
فإن هذه املداخلة سوف  .تعلم لتشارك اآلخرين .تعلم لتكون .لتعملتعلم  .تعلم لتعرف :التايل

تسعى إىل استخالص رؤية جديدة تستفيد من تلك املبادئ األساسيــة لليونسكـو واضعة 
  :وهذه الرؤية هي) 321-307 :4 ( االعتبار املنظور املعلومايتبعني
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