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 ملخص احلداثة 
سىفة يهدف البحث الحالي الى التعرف على الفلسفة البنيوية وفلسفة الحداثة ومابعد الحداثة والعولمة .وماهو المعنىى اللوىوو واطالىي لي للفل
ى الى البنيوية . كذلك تناول البحث عن المبادئ األساسية التي تقوم عليها الفلسىفة البنيويىة والمبىادئ الترةويىة ب ىوصة كاالىة كمىا تيىر  البحىث 

وتنميىىة التفريىر وعلىىى مىىا ا  قىىوم المىنهو فىىي البنيويىىة ي المىىنهو التعليمىىي  –األهىداف الترةويىىة والمعلىىف وكياليىىة اطهتمىام بالت ميىىذ وتقىىد ف المعرفىىة 
لحداثىىة   وأسىىاليا التىىدصير واىىر  الت.ىىيف ن .فىىي لىىين تنىىاول البىىال الثىىامي فلسىىفة الحداثىىة ومابعىىد الحداثىىة ومالمق ىىود بالحداثىىة ومعىىالف مابعىىد ا

 والوظائف الفلسالية لموجة مابعد الحداثة والترةية في موجة الحداثة .... وماهي ك ائص موجة الحداثة .
 اما البال الثالث تناول العولمة وماهي العولمة وع قة العولمة بالترةية .

Summary of modernity 

The current research aims to identify structuralist philosophy, philosophy of modernity, postmodernism 

and globalization.What is the linguistic and idiomatic meaning of structural philosophy? The research also 

dealt with the basic principles underlying structural philosophy and pedagogical principles in particular. 

The research also touched on pedagogical goals and the teacher and how to care for students and provide 

knowledge - and the development of thinking and on what the curriculum is based on structuralism 

(educational curriculum, teaching methods and methods of evaluation).Whereas the second chapter dealt 

with the philosophy of modernity and postmodernism and what is meant by modernity and postmodern 

features, and the philosophical functions of the postmodern wave and education in the wave of modernit. 

and what are the characteristics of the wave of modernity ....The third chapter deals with globalization, 

what is globalization and the relationship of globalization to education. 

 
 بنيويةالفلسفة ال الباب األول

 الفلسفة البنيوية وفلسفة الحداثة ومابعد الحداثة والعولمة:  فلسفات الترةية
هناك بعض الرتا العرةية وكتابها  خليون بين البنيوية والبدائية  ويعتبرامها م يلحا والدا على الرغف من أن البنيوية  :الفلسفة البنيوية1

ليف  قابلها البنائية شئ والبنيوية شئ اكر .أ  البنائية مدصسة لديثة تعتمد على معييات مظريات علف النفر الترةوو من أجل تحسين دوص التع
ف الت ميذ.إن البنيويه فلسفه طترد لفيلسوف والد بعينه   ولرنها لركه فرريه ظهرت في اواسط الخمسينات من القرن  المدصسي في تعلي

ى  العشرين  أسهف في الدعوه اليها مفررون وف سفه.ولهذا فإن الحركه البنيويه تمثل ممو جا من التوجه محو المعرفة العلمية التي تقوم عل
العناالر المكومه للموضوع لذلك فهي منهو من مناهو التفرير العلمي   مكن تيبيقه على ب.يه الموضوعات عن   الع قات المتبادله بين

اريق المنيق الواقعي الذو  ستند ألى التحليل وصؤيه الع قات القائمه بين العناالر الداكله في الموضوع عن اريق استخدام النظاميه من 
 ليث هي منهجيه للتفرير اطمسامي.

ترجع البنيوية في المفاهيف اللوويه العرةية الى الفعل الث ثي المجرد بنى  يبني بناء.او اقام   لمعنى اللغوي واالصطالحي للفلسفه البنيوية: ا
 وقد عماصه او بنا ه .او ترجع الى الهيئه يالرياليهنالتي تمت هندسه البناء عليها  فالبنيه هي اليوه قد ت لح لموضوعات مختلفه في الحياه 
ولد تشير الفنيه الى البنيه اطجتماعيه  وةنيه الشخ يه لإلمسان اوةنيه الولده المعرفيه وكأن بين هذه الموضوعات مسقا عاما او مظاميه  ي

بين اليوه البناء في الترابط بين اجزاء العناالر  المكومه للموضوع  عناالر بنبه المجتمع  وعناالر بنيه الشخ يه وعناالر بنيه اللوه  
تي  اما مفهوم فلسفه البنيويه فهو المنهو الذو يدصس الظواهر عن اريق التراكيا البنائيه او بنيه الظاهره والبنيه هي مجموعه العناالر  ال.

ترون الشكل يال وصهن وهي لاله من النسق المنظومي الذو يت ف بالد مومه النسبيه التي تت ئف مع الوظيفه او توجيه الوظيفه لنمط شكلي 
ن . تعريف البنيويه بأمها مسق او مظام منيقي  قوم على المعقوليه التي تتفق على تداصك الع قات الماد ه التي تتحقق لاله ترابط بين معي

م العناالر الداكليه في الوالده  وتحديد النسق العقلي الذو  مدما بتفسير للعمليات الجاصيه بين العناالر الولده او المجموعه.اما المفهو 
ي لي للبنيوية فهو ينيلق من مفهوم البناء او البنيه  ويقوم على اعتباص مجموعه من الع قات الثابته بين العناالر التي  مكن ان  اطال

 ن 152ص  1993ينشأ عاى منوالها عدد طل ر له من النما ج.   يمهيبل 
لبنيويه لركه واسعه اطمتشاص وأشهرت الرثير من المفررين بعد ان االبحت الفلسفه االمبادئ االساسية التي تقوم عليها الفلسفه البنيوية :

تهف الذين يرغبون في اكضاع وجود اطمسان الى القوامين موضوعيه ثابته ويقللون من دوصه في الحياه اطجتماعيه واطمساميه ويعلمون من دوصا
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قدص محتوم تلوي لريه اطمسان واصداته وتحقق الروابط  في توجيه اطمسان والحياه او تجعل البنيويه مظام الحياه اطمساميه  سير وفق 
والع قات بين بني البشر وتعمل على تقد ر المعرفه وتثير جدط بين الفرر واللوه والوعي وال وعي ادى الى اضيرال في المجتمعات 

 المعاالره والتقليل من التوجهات اطمساميه والذاتيه وتخليص اطمسان من او دوص مبدع
قول إن ال الفلسفه  البنيويه  تقوم على مجموعه من المبادئ العلميه والثقافيه وفي هذا السياق، ان المبادئ التي تقوم عليها يمكن ال

 الفلسفه البنيويه في اطار العلم والثقافه تتمثل فيما يلي:
  ات ابيعه عقليه .. وجول التحليل والبحث في مسق بنيوو ظاهرا وةاانا ألن البنيويه غير مرئيه وهي باانيه 1
 . ان النظره الرليه للموضوع البنيوو تفرض ضروصه النظر الى الموضوع البنيوو بأمه سابق على اجزائه لتى تتمكن من دصاسته.2
ي تقوم . التوكيد على اسب.يه الع قات بين اطجزاء  ألن الذو يهف في األمر هو المنهو البنيوو ولير اطلداث او الرلمات بل الع قات الت3

 بين اطلداث والرلمات. 
 . ضروصه اتباع التحليل الواقعي للظواهر البنيويه لتى مرشف الع قات القائمه بين العناالر المكومه لهذه الظواهر . 4
 . ان كل الموضوعات القابله للتحليل البنيوو  جا ان ينظر اليها من ليث هي مسق مولق غير قابل ألو تأويل كاصجي.5
 لمحاثيه  ستدعي اطعتماد على بنيه اطكر ولير على بواعثه وع قاته الخاصجيه . . أن مبدأ ا6

 ن 140-136 ص1992وتؤكد البنيويه على مجموعه من المبادئ الترةويه ومن هذه المبادئ كما يذكرها صشوان ي
 المبادئ التربوية للبنيوية 

 يه االترةوية. ضروصه التأكد على اهميه الترابط المنيقي بين العناالر العمل1
 . اعتماد مبدأ الع قه بين الدال والمدلول في دصاسه الظواهر المختلفه .2
 . اعتماد الوعي المنيقي المنيلق من الواقع الموضوعي على لسال الوعي الحسي الذاتي 3
 .  اطهتمام بشخ يه اطمسان باعتباصه مسقا من الع قات المترابيه التي تعكسه.4
 .  عد اطمسان كائنا موجودا اجتماعيا ادائيا للتاصيخ وليش كائنا مبدعا5
 . اعتماد البحث العلمي العميق لدصاسه البنى الداكليه للظواهر ومقاصمتها الدقيقه.6
 ينعكر في الت رفات العلميه وقواعدها  . اعتماد بنى النشاط النفسي الذو7

 ن 140, ص  1992ي زيتون ,  المضامين التربويه للفلسفه البنيويه   
 .اطهداف الترةويه1

 ترمي االهداف التربويه في الفلسفه البنيويه الى مايلي:
 أ.تعليف المتعلف ار  البحث المناسبه التي تمكنه من اإلسهام في تح يل المعرفه . 

 فعيه عند المتعلف محو التعلف من ك ل تنشئته الثقافيه لترةيه الفرد. ل.تقويه الدا
الى  ج.  تنشيط المتعلف وإثاصه ميله محو العلف من ك ل المواقف التعليميه وتوجيهه محو اطهداف المق وده من العمل وارح البدائل المؤد ه 

 تح.يقها.
م ئمه لخ ائص المتعلمين وطقت اد  في تقد ف المعلومات والعرض الفعال  د. بناء المعرفه لدى المتعلمين من ك ل اريقه العرض ال

 للمعرفه  
 هى. تعريف المتعلف بنتائو مشااه التعليمي في إااص الزمان والمكان . 

من اجل تمكينهف من تحويل المعرفه الى الوص جديده   و. تسلل عرض المعلومات وإعاده عرضها على المتعلمين  فهف بنيه الماده التعليميه
 في مواقف جديده. 

  قوم المعلف بوظائف مهمه في التعليف المنهاج البنيوو منها:.المعلم : ٢
 . تعليف اليلبه على التفرير الت وصو واستخدام المنيق اللووو من ك ل الوصشه العلمية.1
 يه عن اريق مشااات التعلف الذاتي او المشاصكه في فريق.. تشجيع اليلبه على بناء ولدات البنى العقل2
 . تجنا المعلف اساليا التلقين وتشجيع اليلبه على اكتشاف بنيه المعرفه بالمنيق الذاتي وقدصاته الشخ يه . 3
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 . ان  قوم بتنميه التفرير اطستنبااي والترابيي ليتمكن المتعلف من بتاء امظمه ت نياليه جديده.4
 لمعلف عن تقد ف الحلول الجاهزه للمتعلمين من اجل تشجيعهف على استخدام منيقهف وقدصاتهف الذاتيه في عمليه التعلف . . ابتعاد ا5
 . امماء قدصات المتعلف على ادصاك لاطت اطصتباط بين المتويرات عن اريق التأمل في الع قات المشتركه بين هذه المتويرات .6
 الجاهزه المستهلرة في التعليف التلقيني  والنميية في التدصير التي تركز على المستويات المسبقة. . ان  علف اليلبة عن اطساليا7
 تراعي المناهو في الفلسفه البنيويه الخ ائص اآلتيه: . المناهج التربويه)المناهج التعليميه( :3
لرياضيات واللوات والعلوم اليبيعيه كالفيزياء وعلوم الحياه . ان ينبني المنهاج التعليمي من المفاهيف اطساسيه لبنيه النظام المعرفي كا1

 والريمياء والدصاسات اطجتماعيه والتاصيخ.
 . تنظيف المناهو التعليميه في اااص من الولدات الدصاسيه المكتوةه ومن اسر التعليف المبرمو وةرمجتها آليا.2
لمكتمل ولث المتعلمين على اتمامهاوتنظيمها والرشف عن الع قات القائمه . عرض ماده المنهاج وفقا ألساليا التعلف اطكتشافي غير ا3

 بينها وةين محتوياتها.
. تنظيف العناالر المكومه لبنيه الموضوع وفقا للتسلسل والتنظيف والترتيا الذو تستدعيه الموضوع من اجل تسهيل عمليه التعلف على  4

 اطدصاكيه. المتعلمين واستيعال المفاهيف وتحسينها في البنى
 . عدم اغرا  المناهو بالتفااليل وطكتفاء باطساسيات لبنيه المعرفه لري يتعلف الت ميذ معامي المفاهيف والنظريات والقوامين . 5
 موضوعات  مكن قياسها بموضوعيه. . ابتعاد المناهو في الفلسفه البنيويه عن القضا ا الميتافيزي.يه التي طتشكل6
 تستخدم الفلسفه البنيويه اساليا متعدده في التعليف منها..اساليب التدريس)اساليب التعليم( : 4*  

 أ. استخدام اساليا المناقشه الجماعيه بين المتعلمين وتبادل اطصاء من اجل تيوير بنيتهف اللوويه.
 هاج في التعليف وتمكين المتعلف من ال.يام بنفسه في الوالول الى الحقائق والياغه بنيتهاالمعرفيه.ل. استخدام اساليا اطمشيه المرافقه للمن

 ج.وضع المتعلمين في مواقف تعليميه مباشره من ك ل فحص اطشياء والتعامل معها واكتباصها عن اريق اساليا لل المشك ت .
 تلفه في ادصاك المعامي التي تشملها ولدات البنيه المعرفيه للمنهاج .د.محاوله تيبيق المنهو التحليلي لموضوعات المعرفه المخ

 هى.استخدام اساليا التعليف المبرمو لتعليف الماده التعليميه لليلبه. 
 و. استخدام التقنيات الموضوعيه في تحليل بنيه المعرفه لتعليف اليلبه المكومات اطساسيه لبنيه المعرفه

 تقييم(.طرائق التقييم )اساليب ال5
 تستخدم الفلسفه البنيويه اساليا لتقييف النتاج التعليمي عند المتعلمين بأساليا مختلفة بدطله اطهداف المق ودة. 

 .استخدام اطكتباصاات الم ممه ل.ياس قدصه المتعلمين على استخدام المنيق اللووو.1
 حليل المنيقي للولده المعرفيه.. اطكتباصات التي تقوم على قياس قدصات اليلبه ومهاصاتهف على الت2
 . اطكتباصات التي ت.ير قدصه المتعلمين على استخدام المنيق ال وصو في تحليل البنيه المعرفيه ألو موضوع 3
. اكتباصات قياس سلوكيات المتعلمين الموضوعيه في البنيه التعليميه  وقدصاتهف على تنظيف المعلومات المتناثره في مسق معرفي غير  4
 اقض.متن
اليه  . اكتباصات تبين قدصه اطمسان المتعلف على التعلف المعرفي الذو  ستقبله اطمسان ب وصه سلبيه ودوصه في بناء معرفه  ستدل بها على كي5

 , / ديوان الميبوعات الجامعية الجزائرن1993وجود اطشياء في هذا العالف   ي مهيبل ,
 فلسفة الحداثة ومابعد الحداثة الباب الثاني : 

 فلسفه الحداثة ومابعد الحداثة والعولمة
 مثل م يلح الحداثه مفهوما اكذ يتبلوص بعد فتره التنوير التي ارأت على المجتمعات اطوصةيه  واستمرت الحداثه في اطمتشاص بقوه الحداثة: 

لقد عملت الحداثه موجه قويه   لته الحداثه في المجتمع اطمسامي؟الدفع المنيلق من الورل لتى واللت الى العالف كله فما الذو عم
ومتعاظمه في التويير الثقافي واطجتماعي والترنولوجي في المجتمعات اطوصةيه  ليث لرصت الحداثه هذه المجتمعات من صواسا الرهنوت 

يف مهضت الحداثه بالواقع اطجتماعي واطوصةي؟لقد الذو فرض عليها في الع وص الوسيى وعملت على النهوض بالواقع اطجتماعي فيها فر
واللت الحداثه الى هذه النتيجه بعد جهد كبير بذله العلماء لترقيه الفرر  اطجتماعي وتوعيه وتيوير قدصات الناس لفهف ظواهر الواقع  
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الرهنوتي والخرافي الذو كان  منع ادصاك  وك ائ ها إضافه الى ادواتهف المعرفيه والمنهجيه للوالول الى الحقائق وتخليص الفرر من الزيف
الح.يقه في النظام اطجتماعي ومافيه  من واقع واالبح العقل اطمسامي ملتحما مع الواقع بدصجه عاليه من ال د   عبر ب وصه سليمه 

هر مختلفه.     ي ستروك تتيابق معه وترشف عن الواله بكل الد  فتقدم اطمسان في مناهجه وادصاكاته لواقع الحياه وما فيها من ظوا 
نكما اهتمت الحداثه بدصاسه اطمسان محوصا لفلسفتها الجديده ولملت المجتمع اطمسامي المسؤليه اطجتماعيه واطك قيه عن  204, ص 1996

زعه العقليه  لياته وم يره وف لت المجتمع عن السليه الدينيه واعيت للعقل مكامه جديده وصفعت من دوصه في الحياه وشجعت تيوير الن
واطتجاهات العق ميه في تحديد ابيعه اطمسان ووظيفته في عالمه اطجتماعي  والناعه الداثه التاصيخيه  وماالذو  ستند الى العقل  
والعق ميه عند اطمسان لري يتحمل مسؤوليه الح.يقه في مظامه اطجتماعي.  ي الم دص السابقنواظهرت الحداثه ان الشرط اطساس 

رو الذو  عتمد عليه اطمسان في كل اعماله العق ميه هو الحريه. فالحريه هي ال.يمه الربرى في لياه اطمسان طمهما المنيق اطول والجوه
جزاء   في تحريره من كل المعوقات واساس تقدمه العالمي والمحك الحقيق طبداعاته المختلفه وتحمله المسؤوليه اطك قيه في هذه الحياه الدميا

 قا وفي هذا السيا  فقد لخص بيتر برجر مفهوم الحداثه في كمر دططت هي:وفا
 .الفرر القائف على الضروصيه 1
 .المعرفه الموضوعيه المجرده 2
 .التحرك محو المستقبل والتيلع الى اطفا  جديده3
 .واكيرا لاله العلماميه.4

وجيا اطت اطت ليث كشفت هذه الثوصه المعلوماتيه عن الخلل التي كامت يبدو ان الملخص الجديد من هذه الحاله هو ثوصه المعلومات وترنول
تقوم عليه المنظومه اطقت اد ه والنظف السياسيه وهزت المبادئ واطسر التي كامت تستند اليها هذه النظف اطقت اد ه والسياسيه ليث 

المختلفه فامرشفت عوصه الحداثه وضعفت قدصتها على التواء   ارلت ترنولوجيا المعلومات وسائل اكثر كفاءه للتعامل مع الظواهر الواقع 
تي الواقع كما هودون مقص في سيا  معيياتها العلميه والفرريه وترتيا على هذا الق وص في الحداثه فرره ال كتزاليه والحتميه والوي ت ال

ا الحداثه وماتقوم من مفاهيف مماصسات في المجتمعات لدثت في المجتمعات اطمساميه.وللخروج من هذا الواقع الذو تزايدت مشك ته بسب
او  اطمساميه وللخروج من هذا المأز  اطمسامي  الذو ساد بسبا تقيييد المجتمع ال اصم في الحداثه هو أن تولد الحداثه لداثه اكرى جديده 

له جديده بكل معيياتها تسمى مرلله مابعد الحداثه  تيوص مفسها بإلواء ماسببته هذه الحداثه من التقامات اوتتنقل الحداثه  اتها الى مرل
ومرلله مابعد الحداثه هذه تحاول ان تلوي سلبيات الحداثه  اتها وتؤسر الى اشياء جديده تتجاوز مشك ت الحداثه التي عامت منها 

 المجتمعات اطوصةيه وةهذا تأتي مرلله مابعد الحداثه فمامعنى مابعد الحداثه ؟ 
إن مرلله مابعد الحداثه هي لركه اال ح  لما جاء به فرر التنوير ولداثته وما اشاعته موجه الحداثه من افراص  الحداثة:  معنى مابعد

 ومفاهيف ومبادئ واسر واتجاهات وقيف ولريه ود مقراايه واع ء مكامه العلف والعقل في لل المشك ت داكل المجتمعات الورةيه.
 معالم مابعد الحداثة 

 رز المعالف لمرلله مابعد الحداثه ؟ ماهي اب
 ان مرلله مابعد الحداثه تتسف بالخ ائص اطتيه:

 .ترفض تفسيرات النظريه الميكاميكيه الى العالف التي سادت في مرلله الحداثه. 1
 .ترفض اطعتماد الرلي على العلف والعقل في لل المشك ت الحياه في المجتمعات اطمساميه.2
مفاهيف التي سادت في فتره الحداثه داكل المجتمع اطوصةي وهي:الد مقراايه الحريه والموضوعيه العلميه  والهويه .تعيد النظر في ال3

 الثقافيه....وغير  لك . 
 .تحاول ان تشكك في الروا ات الربرى واطسر التي قامت عليها الحضاصه اطمساميه.4
بها صواد الف سفه اطوصةيون كالشك المنهجي عند د كاصت وافراص ماصكر الماد ه   .تيرح تساؤطت كبرى على الفلسفات الفرريه  التي مادى5

 ومثاليه هيجل الجدليه ولريه الوجود عند الوجودو كيركجاصد ومثاليه الدين عند سبنوزا وغيرهف. 
 ن 117ص ,   2000ي الخولي , الوظائف الفلسفيه لموجة مابعد الحداثه    
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داثه على مبدأ صفض مرلله الحداثه التي سبقتها ولسا بل جاءت لتحقيق اال لات فرريه وواقعيه عديده  طتتوقف فلسفه صواد مابعد الح
 منها :
 . تحرير الفرر اطمسامي من القيود التي كامت تعيق تأسير معرفه اكثر الدقا ويقينا للمجتمع اطمسامي.1
 يقي ولير كما  قدمه مخبه من المفررين فيه.. العمل على وعي اطمسان لعالمه اليبيعي كما هو في الواقع الح.2
. تحرير اطمسان من سليه الخيال و لك بالرشف عن اطساليا التي تلجأ اليها اللوه للتعبير عن الواقع وةيان سوء استخدامها في كدمه  3

 القوى اطجتماعيه السائده في الواقع اطجتماعي.
التباين ولير على اساس الفرر الميكاميكي  الذو  قوم على اطئت ف والتيابق كما كامت . قيام هذا العالف على اساس مفاهيف اطكت ف و 4

 تنادو فرره الحداثه . 
 . اطعتقاد بأن مافي المجتمع اطمسامي من تناقضات هي قضا ا دائمه اطستمراص وط للول لها ب وصه لاسمه.5
 جتماعيه هي مسائل ابيعيه ط مكن الواؤها عبر مسيرتها التاصيخيه.. ان بنيه الثقافات في المجتمعات اطمساميه واليبقات اط6

 وفي كتام ماتقدم عن الحداثه ومابعد الحداثه اود ان اوضح بأن هذين الم يلحين  سيران في تقاصل يلوي ال لق والسابق او الحديث القد ف
د المستمر. في اااص التيوص اطمسامي الذو  حاول الرشد فيه ان  فيد ولرن الحداثه طترتبط بزمن اوفتره تاصيخيه معينه ولرنها في لاله التجد

من هذه الحداثه في اااص من الحداثه المعاالره التي تعمل ل الح اطمسان  وتضامنه اطجتماعي بفضل ما سود في هذه المجتمعات 
ى لمجتمعاتها في المستقبل بفضل التوذ ه الراجعه التي  اطمساميه من العق ميه والشفافيه ولسن التواالل  والرغبه في اكتياص الحياه الفضل

تستخدمها من مسيرتها التاصيخية من اجل العيش  اطفضل في الحاضر والمستقبل وةهذا ترون البشريه قد ادصكت لكمه كالقها سبحامه 
ةا وقبائل لتعاصفوا ان اقرةكف عند هللا اتقرف ان وتعالى لينما كاابها في قرآمه المجيد ي اايها الناس اما كلقناكف من  كر وامثى وجعلناكف شعو 

 هللا عليف كبيرن 
لقد صكزت موجه الحداثه في المجتمعات اطمساميه على ك ائص ثقافيه عديده واعيتها مركزيه في لياه  التربيه في موجه الحداثه: 

 في المجتمع العلمي: المجتمعات التي عاشتها ومن ابرز هذه الخ ائص الثقافيه التي عززتها موجه الحداثه 
 .اعياء العلف والمعرفه المجرده مركزيه في لياه الناس العق ميه والتفرير اطمسامي في لل المشك ت 1
 .التوجه محو الد مقراايه3
 .اعياء الحريه ل مسان 4

 خصائص موجه الحداثه اهمها
 العلمي والمنهجي.. التركيز على امماء العقل في اطمسان واكسابه ارائق التفرير 1
 . الترام فرد ه اطمسان وترةيته على التفرير الناقد واعياء العق ميه والعلف مكامه مركزيه مرموقه.2
عر  .  جعل التعليف د مقراايا و لك بفتحه امام ابناء ابقات الشعا كله وفقا لقدصاتهف وتمكينه من التعلف الجيد بوض النظر عن اللون او ال3

 او الدين. 
 تقدير العلف وتزويد اليلبه بأصفع ممو ج معرفي فعال ومعاالر يهف تث.يف اليلبه بشفافيه معرفيه . 4
قادصين على اطمتاج العلمي والمهني والفني  . ادكال الترنلوجيا في التعليف وتوجه التعليف محو اكسال المعرفيه اط جابيه لجعل اليلبه5

 وال ناعي  
 التربيه في موجة مابعد الحداثة

 من اهف التوجهات التي ينبوي على مابعد الحداثه ادكالهافي العمليه الترةويه: 
اطمسان والمجتمع دون . تقد ف ثقافه معرفيه صالينه تعرف اليلبه بمفهوم العلف وفلسفته ودوصه النسبي ولير الميلق في لل المشك ت 1

 مواطه
ه . ادكال منظومه الدين وال.يف في المناهو  الترةويه لتتماشى مع المنظومه العالميه والترنلوجيا  من اجل امشيه الترنلوجيا واع ء قيم2 

عقل في لياه اطمسان ولسا.  ي المعرفه الدينيه واطك قيه قي لل المشك ت الحياه دون المواطه في اطعتماد على العلف والترنلوجيا وال
 ن  116,  ص   2001مهيبل ,  
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اكل  . ترةيه اطجيال على التفرير المنفتح وقبول التعدد الثقافي وقبول الرأو اطكر والترام امساميه اطمسان التعاون مع اطكرين للعيش د3
 المجتمعات المعولمه في قريه كوميه ب  لدود اقليميه او جورافيا سياسيه

عليف اليلبه على امماط التفرير وصفض التفرير النميي الوالد وتبني التفرير المتشعا في لل المشك ت من اجل ابعاد اطجيال عن  . ت4
 التع ا في التفرير اطمسامي وتحقيق المرومه في التريف مع المستجدات الثقافيه واطجتماعيه.

اهو التعليميه وجعلها ثقافه اساسيه في البنى اطدصاكيه لليلبه لري يتمكنوا من التريف . ادكال ترنلوجيا المعلومات في الخيط الدصاسيه والمن5
 مع معييات الع ر والتوازن مع المستجدات الثقافه والترنلوجيا.

ةيه نالد المنظرين العرل في المعلوماتيه ان مناهو الفلسفه وعلف اطجتماع واللوات في الجامعات العر 1٨6 ص 2001واكيرا يرى عليي
ةوض ينبوي لها ان تعيي الخلاليه اطساسيه من علوم اللوه وفلسفتها ومناهو الفرر الحديث وفلسفه المعلف ومظريه النظف ومظريه المعلوماتيه و 
سر النظر عن التفااليل المقرصات الدصاسيه والمناهو الدصاسيه فإن الحديث في شإن  لك  ستدعي توفير كوادص وهيئات التدصير القادصه على ك

الحواجز التخ ص واستيعال معنى المتوير المعلوماتي واللحا  بما  جرو لاليا في تيوير مناهو البحث في علوم اطمساميات ومن جاما 
ه  اكر علينا الت دو بحزم الى تلك الفئه القليله من االحال النظره القاالره لمفهوم سلميه المعرفه من بين اعضاء هيئه التدصير والذين عاد

 البتهف بما  عتقدومه ولير ما  حتاج اليلبه الى معرفته. يلقون 
 الباب الثالث  العوملة والرتبية

يتباين المفررون  في تعريفاتهف لم يلح العولمه ويرجع  لك الى لاطت اطكت ف في منيلقاتهف لألسر التي تقوم عليها العولمه والتربية: 
مركبه  ات ابعاد سياسيه واقت اد ه وثقافيه واجتماعيه وترنلوجيه وهي لركه مت اعده من  العولمه ظاهره  هذه التعريفات فف معنى العولمه؟ 

الحياه القوى البشريه المتميزه التي تريد ان ترى المجتمع اطمسامي في لاله اكثر تقاصةا واكثر امدماجا واكثر امفتالا وهف يتبادلون معييات 
ه والسياسيه التي تراكمت في مشواصها التاصيخي اليويل لتعيش في واقع جديد تقود العق ميه اطجتماعيه واطقت اد ه والترنلوجيه والثقافي

  والعلماميه والد مقراايه ومافيها من لريه ولقو  اطمسان والعداله وغير  لك من ترافؤ الفرص في مجتمع امسامي جديد تتقاصل فيه الشعول
موعيه واكثر تعاصفا لعلهف   لوا الى هدو كالقهف اجمعين الذو  كره في قرآمه الذو اصسله   لتحيا في مستقبل اكثر امساميه واكثر امنا وافضل

صلمه للعالمين فبين لهف امهف من مفر والده ومن ام وال والد وامهف من شعول وقبائل من اجل التعاصف والتقاصل والتعاون والعيش بس م 
اس اما كلقناكف من  كر وامثى وجعلناكف شعوةا وقبائل لتعاصفوا ان اكرمكف عند هللا اتقاكف  ولير من اجل القتال والحرول قال تعالى ي اايها الن

 ان هللا عليف كبيرن 
 توجد بعض الخ ائص التي تتميز بها العولمه في الوقت الحاضر ومنها:خصائص العولمة: 

 دل مستمر بين الناس والمعنيين بها..لف يتحدد بعد مفهوم العولمه ب وصه واضحه  جمع عليها المفررون بل ستظل محل ج 1
مكن . شكل مفهوم العولمه ظاهره مركبه من ابعاد مختلفه منها اطقت اد ه واطجتماعيه السياسيه الثقافيه اطع ميه ترنلوجيا المعلومات وي2

 دصاستها من ك ل هذه اطبعاد
 معرفه في العالف كله.  .ترسا العولمه اطقوال واطفعال واطشياء وال فات  العالميه وت بح3
 .العولمه تشكل منظومه من التداكل المنهجي بين قضا ا السياسه والثقافه واطقت اد واطع م دون امتماء هذه القضا ا الى . بلد امسامي4

 بعينه.
رليزيه . ان العولمه م يلح جديد لف  ستخلص من اللوه العرةيه ومعجمها ولرنها م يلح مستخلص من قوامير اللوه اطم5

 .Globalizationوتعني
ماتجه عن تيوص العلف والترنلوجيا وترنلوجيا المعلومات واطت اطت الواء  .م يلح استخلص من قوامير اللوه اطمجليزيه وتعني:امها6

 ن 125, ص 2010الحدود بين الدول .يالخوالدة , 
 العولمه والتربية

 مااهم االجراءات التي ينبغي ان تقوم بها حتى نفيد من ظاهره العولمه في انظمتنا التربويه بصوره ايجابيه؟
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اص المسبقه واطفتراضات الخاائه عن ظاهره العولمه واطقبال على قرائتها قراءه واعيه تستند الى اعمال التفرير . تحييد امفسنا من اطفر1
 وتحديد منيلقاتها والمبادئ اطو تقوم عليها واستخ ص النتائو التي تترتا على هذه الظاهره.

وةهدف ادصاكها من الداكل والوقوف على معيياتها اط جابيه والعمل   . التفاعل مع العولمه وفق مفاهيمها ومبادئها وآليات التعامل معها 2
 على استثماصها  ب وصه موضوعيه وفي المقابل اطبتعاد عن معيياتها السلبيه.

والعمل على تدعيمها وتيويرها والمحافظه على   . استيعال الهويه الثقافيه الذاتيه عن اريق وعي مسيرتها التاصيخيه واعياء الوطء والهويه3
 استمراصها في البناء اطجتماعي لدى اطفراد والمؤسسات  ات الع قه. 

. ادكال الترنلوجيا الحديثه في النظام الترةوو ب وصه شامله وتنشئه شخ يات اطجيال على استخدام ترنلوجيا المعلومات للوالول الى  4 
منها في الدصاسه والبحث والتعلف للح ول على تعليف موعي وتحسين هذا التعليف لتجويد موعيته ب وصه مستمره من م ادص المعلومات واطفاده 

 اجل التوازن الثقافي مت المستجدات.
معييات  . تروين الوصه اطمسان العرةي بأبعادها اطدصاكيه والوجداميه والمهاصيه القادصه على اطمفتاح واستيعال المستجدات والتريف مع5 

العولمه طبمعنى اطست ل واط عان بل بمعنى مواجهتها عن اريق فهمها واستيعابها واستثماص ك ائ ها اط جابيه ل الح اطمسان  
 والمجتمع والبيئه.

اللوويه واطجتماعيه . ت ميف مناهو ترةويه معاالره بدطله اهداف ترةويه الادقه بأبعادها العلميه واطمساميه والدينيه والوانيه والفرريه و 6 
شامله واطك قيه والبيئيه والترنلوجيا وان تقدم هذه المناهو الى المتعلمين وفق مما ج تعليميه م ئمه تساعدهف على امماء شخ ياتهف ب وصه 

 ن 11٨ص  12.000 –او تيوير تفريرهف الناقد لدوص اجتماعي متوير يتريف مع الواقع الثقافي يالخولي 
 املصادر 
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