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الحاضر عصرنا في حدث الذي التطور بسبب هائلة تغيرات بمجتمعنا حلَّت - واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا عصر - العصر هذا في
فال بالسلب، أو باإليجاب سواء المسلم، مجتمعنا وأخالقيات ثقافة على جمَّة آثار له والذي واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا في
اآللية الحواسب اتحاد بعد وخاصًة واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا لنا تقدِّمها التي الرائعة اإلمكانات ُيغِفل أن أحٌد يستطيع

خدمة في واندماجهما ترتَّبت(اإلنترنت)واالتصاالت، التي السلبية اآلثار نتجاهل أن نستطيع ال وأيًضا االتصاالت، وسائل من وغيرها -
عقائدّيًا معنا يختلفون اإلمكانات هذه ويحتكرون يمتلكون َمْن أنَّ خاصًة التكنولوجية، واإلمكانات المعلوماتي االنفتاح هذا على
الكافي الوعي توفر وعدم المتلقِّي، ثقافة وكذلك الحنيف، ديننا في أخرى ضوابط له نجد - وعادّيًا مباًحا عندهم ُيَعدُّ فما وفكرّيًا،

للقيام باالنتقائية المعلوماتية؛ ألخذ ما ينفع وترك ما يضر.

ومن هنا؛ فقد سبَّب ذلك كله آثاًرا في المجتمع اإلسالمي بكل مستوياته، سواٌء على مستوى الفرد أو األسرة.

والمعلوماتية التكنولوجية الثورة ومكانة وسرعة قوة تعاظم بسبب العالمي الصعيد على الراهن الوقت في الحاصلة المتغيرات إنَّ
واالتصالية، وما قد نتج عنها من آثار ومؤثرات عديدة على ِبْنَية وعمق سلوك اإلنسان في أي مكان كان في ظل االنكماش المكاني.

الحديثة، االتصال وسائل عبر المتدفِّقة الثقافة مسألة هي وحيوية؛ هامة مسألة في والتمعُّن النظر إلى تدعونا المتغيرات هذه إن
والمتغير باستمرار. (الديناميكي)الثقافة باعتبارها النتاج البشري المتنامي و

وتبدو أهمية دراسة هذه الثقافة الوافدة التي أثَّرت - سواء بالسَّلب أو باإليجاب - على أخالقيات وثقافة مجتمعنا المسلم.

(اإلنترنت) تواصٌل معرفيُّ:

أن دائًما نتذكَّر أن أفكارك(اإلنترنت)وينبغي وعرض اآلَخرين، ومحاورة الرسائل، إرسال طريقها عن ُيمكنك إذ لالتصال، وسيلة هي
 وآرائك، واالطالع على أفكار اآلخرين وآرائهم، فهي وسيلة للتفاعل والتعامل بين األشخاص والمؤسسات والهيئات المختلفة.

المالذ هي وأصبحت يستخدمونها، الكثيرون وأصبح أمامنا، جّدًا متاحًة أصبحت التي األداة هذه وتأثيرات أبعاد َفْهم نحاول أن البد
الوحيد للبعض.

ثقافة عصر (اإلنترنت):

عصر "ثقافة نتعلَّم أن علينا لزاًما صار إن"(اإلنترنت)لقد إذ للمعرفة؛ الواسع وإنها(اإلنترنت)بالمعنى وجذَّاًبا، مغرًيا عنصًرا ستظل
 تلتهم وقًتا هائًال دون عائد يوازي هذا الوقت الذي ينفقه اإلنسان فيها ما لم يكن محدد الهدف، ومؤقَّت المدى.

من يجعل الواسعة الثَّقافة أِو المعرفة غياب أو(الدردشة)إن فارغ لغو عن عبارة العربية اإللكترونية الغرف معظم في تجري التي
النقاش يكون بحيث كافية؛ أقدار المعرفة من أطرافه لدى كانت إذا إال نافًعا الحديث تبادل يكون وال متبادلة، شتائم أو معاكسات،
التعليم مناِهج في متاحًة األمور تلك فليست المعرفة؛ أو بالثقافة يتزوَّد لم أغلبنا ألنَّ كبيًرا؛ شوًطا هذا وبْيَن بْيَننا أنَّ وأعتقد مفيًدا.
معتبًرا مصدًرا - الشديد لألسف - الحاضر عصرنا في القراءة تعد ولم اإلعالم، برامج أغلب في المتوافرة المادَّة ِهي وليسْت النظامي،

لدى كثير من شبابنا في الحصول على المعلومات وتداول األفكار.
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ثقافة األسرة.. تجديٌد وتنشيط:

المسلمة األسرة بعناصر االهتمام في النظر إعادة من األم)البدَّ - الدائرة(األب هي أوًَّال فاألسرة العصر؛ هذا في إليهما حاجتنا ومدى
سائر من بعد فيما يتلقَّاه ما على خاللها من يحُكُم التي المعاييَر الطفل لدى تغرس التي وهي االجتماعية، التنشئة دوائر من األولى
يختار وهو تربية، من البيت في تلقَّاه ما خالل من نظرًة ُأستاِذه إلى يْنُظر المدرسة إلى يغدو حينما فهو المجتمع، في المؤسسات
لديه غرسته ما خالل من الحياة، في تقابله مواقَف من يرى وما يسمع ما ويقيِّم أسرته، عليه نشأته ما خالل من المدرسة في ُزمالءه

األسرة، وهنا يكمن دور األسرة وأهميتها وخطرها في الميدان التربوي.

دور األب

} ربُّنا: يقول ذلك وفي رعيته، عن القيامة يوم - وجلَّ عزَّ - اهللا أمام مسؤوٌل أمٍر وليِّ كلَّ ألنَّ أوالده؛ رعاية في جّدًا مهمٌّ دوٌر َأيَُّهالألب َيا
َواْلِحَجاَرُة النَّاُس َوُقوُدَها َناًرا َوَأْهِليُكْم َأْنُفَسُكْم ُقوا َآَمُنوا المتَّفقالَِّذيَن الحديث في - وسلَّم عليه اهللا صلَّى - الرسول ويقول ،[6 [التحريم: {

عليه: ((كلكم راٍع ومسؤوٌل عن رعيَّته، فالرجل راٍع ومسؤوٌل عن رعيَّته، والمرأة راعيٌة في بيت زوجها ومسؤولٌة عن رعيَّتها)) الحديث.

إالَّ - لرعيَّته غاشٌّ وهو يموت يوم يموت رعيًة، اهللا يسترعيه عبد من ((ما عليه: المتَّفق الحديث في أيًضا - وسلَّم عليه اهللا صلَّى - وقوله
حرَّم اهللا عليه الجنة)).

عصر في وخاصًة ألوالده، واألخالقية الثقافية بالرعاية يهتمَّ أن األب على يتوجَّب هنا فمن المقام؛ هذا في كثيرٌة واآليات والنصوص
التحدِّي المعلوماتي.

دور األم:

مع يتعامل َمْن أكثر الرضاعة مرحلة في فهي غيرها، من أكبر فيها األم ودور الطفل، لتنشئة مهمة المبكِّرة الطفولة مرحلة إنَّ
تأثيًرا فقط األمر وليس أمه، ثدي من المرحلة هذه في الرضيع طعام يكون - وتعالى سبحانه - اهللا يريدها عظيمة ولحكمة الطفل،
على تحرص أن األمَّ األطباء يوصي ولهذا إليه، يحتاج الذي والقرب بالحنان الطفل إشعار أهمها نفسية؛ آثار لها وإنما صحّيًا، أو طبّيًا

إرضاع الطفل، وأن تحرص على أن تعتني به وتقترب منه لو لم ترضعه.

ال لثقافة الخادمات والمربِّيات:

تقوم التي فهي والخادمة؛ للمربِّية المرحلة هذه في طفلها تترك حين النساء من كثيٌر ترتكبه الذي الخطر فداحة ندرك أن البدَّ
الرعاية من قدًرا الطفل ُيفِقد وهذا له، تهّيُئها التي فهي الصناعية؛ الرضاعة يستعمل وحين طعامه، وإعداد له اللباس وتهيئة بتنظيفه

النفسية هو بأمسِّ الحاجة إليه.

وتترك الطفل، رعاية هي تباشر أن على األولية المراحل في تحرص أن فينبغي - عنها االستغناء واألصل - بالخادمة األسرة ابُتليت وإذا
من يجدها كما الخادمة من والرعاية الحنان الطفل يجد فلن األعمال، من ذلك غير أو تنظيفه أو المنزل في الطعام إعداد للخادمة
اإلسالمي العالم في والمربِّيات الخادمات من كثيًرا أنَّ وبخاصة المستقبل، في واتجاهاِته الطفل نفسية في كبيٌر دوٌر له وهذا األم،

لْسَن من المسلمات، وحتى المسلمات غالبهنَّ من غير المتديِّنات؛ بل وغير مثقفات إطالًقا، وهذا ال يخَفى أثره.

العاداتفالمقصود: من العديد يكتسب سوف المرحلة هذه وفي األب، معه يتعامل مما أكثر الطفل مع تتعاَمُل المرحلة هذه في اُألمَّ أنَّ
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المرحلة هذه على البوابة فهي األم؛ دور خطورة تكمن وهنا المستقبل، في تغييره يصعب الذي والسلوك الُخُلق ويكتسب والمعايير،
المعايير على الصغر من ينشأ لم لكنه متديًِّنا، صاِلًحا مستقيًما يكون الناس بعض ِإنَّ حتى بعد، فيما الطفل حياة من الخطرة
صغره؛ من ذلك على يتربَّ لم أنه والسبب السلوكي، االنضباط وعدم الخلق سوء من نوًعا منه فتجد واألخالق، السلوك في الُمنضبطة
عصر تحديات ومواجهة مواكبة يستطيع نشٍء تربية أجل من جيًدا نفسها وتثقِّف معلوماتّيًا، َنْفَسَها ُتَطّور أن األم فعلى هنا ومن

المعلومات.

المعلومات من الكّم هذا تحصِّل أن بعد - بيتها في تجلس أن عليها األم أن إلى ذهب قد الغربيين الباحثين بعض أن هذا: من األكثر
والثقافة - وذلك من أجل إعداد طفلها ثقافّيًا لمواكبة تحديات عصر المعلومات.

المنظومة التعليمية:

كي يواجهنا، الذي الثقافي التحدي أبعاد وتدرك فيه، نعيش الذي العصر تواكب كي التعليمية المنظومة عناصر تطوير من البد
الثقافي االنتقاء َمَلَكة عندنا وتتوفر يفيد، ال ما ونترك يفيدنا ما فنأخذ سلبّيًا؛ ال إيجابّيًا تقبًُّال الوافدة الثقافة تلك نتقبَّل أن نستطيع

والنقد البنَّاء.

المتعلِّم:

وتنمية مواهبه لرعاية والوقت الوسائل من هناك فليس إحصائية، ظاهرة مجرَّد الغفيرة األعداد تعليم ظل في المتعلِّم صار لقد
الثقافة تنبت أن قبل طويل وقٌت وسيمضي وليلة، يوم بين الراسخة فلسفتها العربية التربية تغيِّر أن في أمل وال الشخصية، قدراته
المنزل بين تنفيذه مسؤولية تتوزَّع أن البد المتعلِّم، محوريَّة على التوجُّه فإن لذا المتصحِّرة؛ التربوية تربتنا في والمتَّسعة العميقة
نزعة تنميُة حيث من المعِضلة، هذه حلِّ في بدلوهم يدلوا أن لدينا التربوي النفس علم علماء وعلى نفسه، والتلميذ والمدرسة

االعتماد على الذات، وتخليص عقول تالميذنا مما خلفته آفة التلقِّي السلبي.

المعلِّم:

في المشاركة إلى يدعون ما ونادًرا التربوية، العملية مسار توجيه في اإليجابية المشاركة عن عازفين زالوا ما معلِّمينا معظم
يرى البعض بالغموض، مشوًبا زال ما التعليم مجال في المعلومات تكنولوجيا استخدام من معلِّمينا وموقف بالتعليم، الخاصة القرارات
توافر لعدم وإما التدريب، لنقص وإما السائدة، التربوية الثقافة بسبب إما بفاعليتها، موِقن غير اآلَخر والبعض خطيًرا، منافًسا فيها

المعدَّات والبرامج.

عادة العرب المعلمين معظم لدى ترسَّخت لقد مادته. بتدريس القائمين على مقصوًرا مدارسنا معظم في الكمبيوتر تعلُّم أصبح وقد
وأساليب المناهج وتصميم التأهيل، جهود تضاُفر إلى ذلك عالج ويحتاج التعليمية، المادة مصادر توسيع وعدم بالتَّلقين، التدريس

التقويم واالمتحانات.

في المناهج جميع في التكنولوجيا هذه ُأدمجْت إذا إال المعلومات تكنولوجيا باستخدام التعليم مهمة ُيتِقن أن العربي للمعلِّم يمكن وال
بالتدريس نطالبه أن قبل المعلومات، تكنولوجيا استخدام نفسه هو يتعلَّم أن يجب العربي المعلم إنَّ األولى، السنة من التربية كليات

مستخدًما إياها.

تطوير منهجيات وخطط التعليم:
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أمسِّ في فنحن لذا بتطبيقها؛ القائم المعلم بقدرات أو التعليمية بالبيئة سواء ارتباطها، لشدَّة التعليم منهجيَّات استيراد المتعّذر من
و التعليم تكنولوجيا أثر لتناول التربوية البحوث دفع إلى للثقافة(اإلنترنت)الحاجة تطويعها وكيفية التعليم، منهجيات على

- الجديدة المنهجيات تطبيق بمكان الخطورة ومن بتعليمهم، نقوم َمْن وقدرات المعلِّم ولقدرات المتوافرة، التربوية وللبيئة السائدة،
نوفِّر حيث المضمار؛ هذا في َدْوًرا َتْلَعَب أن المعلومات لتكنولوجيا يمكن أخرى، ومرة دقيق، واختيار تجريب دون - مستحَدث ومعظمها

بيئة اختيار فعَّالة لتجريب المناهج الجديدة، مع سرعة الحصول على النتائج.

تطوير دور اإلعالم ومحاولة تخليصه من التَّبعية للغرب:

الصناعية باألقمار فليس والفنية، والتنظيمية السياسية المستويات مختلف على إعالمية صدمة واإلسالمي العربي إعالمنا يعيش
والقنوات الفضائية وأحدث المطابع الصحافية وحدها يحيا االتصال في عصر المعلومات.

سوق على السلبي والتناُفس الفنية التبعية بين تائًها بالسلطة، الوثيق ارتباطه بقيود مكبًَّال وأضحى محوره، العربي إعالمنا فقد لقد
جانب، من اإلعالن رهن إعالمنا أصبح أن ذلك نتيجة فكان والقنوات؛ الفضائيات شتَّى بين بالحرج شاعًرا محدودة، إعالنية إعالمية

ودليل الدعم الحكومي من جانب آَخر.

وشح اإلنتاج ضمور من يعاني الموارد، في المشاركة عن عازًفا مشتًَّتا اإلعالمية التكتُّالت عصر يواجه واإلسالمي العربي إعالمنا إنَّ
أوشكت ولقد جماهيره، إلى بثه ليعيد المستورد لإلعالم مستقِبًال نفسه هو يصبح أن - بطبيعته المرِسل وهو - كاد حتى اإلبداع،
األنباء وكالة (رويتر- العالم في الكبرى األربع للوكاالت تابعة وكاالت تصبح أن - والمسلمين العرب نحن - لدينا األنباء وكاالت

الفرنسية - آسيشتد برس - يونايتد برس)، حتى فيما يخصُّ أخبارنا المحلية لألسف الشديد!!

لقد ارتضينا أن نوكل إلى غيرنا نقَل صورة العالم من حولنا، بل ُصْنَع صورتنا عن ذاتنا أيًضا.

المهامِّ حساب على واإلعالن الترفيه طابع ليسوده األساسية التنموية مهمته عن تخلى أن بعد َجْوهري، تناُقٍض من إعالمنا يشكو
قبيل ومن االجتماعي. العمل في للمشاركة الجماعيَّة اإلرادة إحياِء وإعادة الثقافية، والتوعية التعليم، مهام بها ويقصد األخرى،
عن به تنَأى واقتصادية سياسية ضغوط تحت يعمل - الثالث العالم دول في اإلعالم ُنُظم معظم شأُن ذلك في شأُنه - إعالَمنا فإنَّ اإلنصاف،

يتطلَّب مما الضغوط؛ هذه زيادة على تعمل الراهنة اإلعالمية التوجهات أن في - حالّيًا - التحدِّي وَيْكُمن المدى، البعيدة التنموية غاياته
سياسة إعالمية أكثر صموًدا ومرونًة وابتكاًرا.

أبعاد التحدِّي اإلعالمي:

مشتَّتة، الثقافية ساحتنا أنَّ أحد على يخَفى وال المتماسكة، الواقعية التربوية الفلسفة عليها ُتبنى التي االجتماعية الفلسفة غياب -1
وأن معظم مثقَّفينا قد غابت عن وعيهم جوانب عدَّة من إشكالية التربية، التي تزداد تعقيًدا وتشعًُّبا يوًما بعد يوم.

كبير! دور لخصوصيتنا يكون أن دون ونقيضها، الفكرة نأخذ حيث الغرب؛ من باالستعارة التربوي الفراغ ملء في المتَّبع األسلوب -2
ولم نقف منها موقًفا نقدّيًا، ولم نقرأ الشروط االجتماعية التي احتضنت والدتها.

الحديثة التربية توجه مع جوهرّيًا يتناقض فهو الماضي في هذا جاز وإن االجتماعي، سياقها من منزوعًة تربويًة نظًما نستورد إننا
نحو زيادة تفاعلها مع بيئتها االجتماعية.
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3- ندرة جهود التنظير التربوي وطغيان اإلحصائيات عليها؛ فقد طغى المنهج على حساب المحتَوى، واستهوْتنا اإلحصائيات وجداول
األرقام والمؤشِّرات وعالقات االرتباط، وغاب عنا اختالف طبيعة التربية عن تلك العلوم الطبيعية؛ فال يكفي في قضايا تناول التربية
للتحليل إخضاُعها أو قياُسها يتعذَّر عدَّة بأمور تمتلئ التي العربية، بلداننا مثل بلدان في خاصًَّة الكمِّي، التحليل حدود عند الوقوف

اإلحصائي الدقيق، على األقّل في ظلِّ الظروف الراهنة.

يرتاب َمْن وليطَّلع عليها، خالَف ال التي العامَّة والمبادئ العموميات حدود عند والوقوف واإلجراءات، والمقاصد الغايات بين الَخْلط -4
- َشّك بال - َنْحُن معلمينا، وتأهيل تعليمنا ُنُظم تطوير حول وندواتنا مؤتمراتنا ونتائج التربوية، سياساتنا وثائق على نزعمه فيما
له يتعرَّض لما التصدِّي لنا يمكن وال المعلومات، عصر في التربوية فلسفتنا عليها ُنقيم جديدة، ومنَطلقات مناهل إلى غيرنا من أحوُج
أن يمكن وما نشأته، لمصادر استيضاًحا التاريخية، جذوره إلى نردَّه أن دون التربوية ساحتنا على الدائر والمعاصرة األصالة جدل

يؤول إليه هذا الجدل.
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