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د� .سمية �سالم النخالة

مديرة دائرة المناهج ،وزارة التربية والتعليم العالي

تعزيز الثقافة الإ�سالمية لدى الطفل في ظل العولمة
DOI: 10.33986/0522-000-011-009

مقدمة:
الطفل ذخرية امل�ستقبل ،ورجل الغد ،و�أمل الأوطان ،لذلك ت�سعى كل املجتمعات �إىل �أن
توفر له كل �أ�سباب الرقي ،و�أن حتيطه مبختلف �صنوف العناية كي ين�ش�أ �سليم العقل والبدن ،ت ّواقاً
�إىل تغيري ما بنف�سه ،له القدرة والإمكانات على �أن يحوز �أوفر ن�صيب من العلوم واملعارف ،التي
ت�ؤهله �إىل عي�ش حياة مل�ؤها ال�سعادة ،والإنتاج املثمر ،و�إدامة التوا�صل بني الأجيال.
ولقد �أوىل العلماء واملفكرون واملتخ�ص�صون ب�ش�ؤون تربية الطفل وثقافته مكانة مرموقة
الهتماماته ،وظهرت الدرا�سات التي تك�شف �شخ�صيته وميوله وفكره واحتياجاته ،وت�أكد لها �أن
الطفل الذي وجد االحت�ضان الكايف والرعاية ال�صحية والنف�سية واالجتماعية ،ومتت تلبية متطلباته
الرتبوية والعلمية ،والرتفيهية والتثقيفية جدير بتحمل �أعباء احلياة ،والقدرة على البناء احل�ضاري
امل�ستقبلي.
ويف الوقت احلا�ضرُ ،يعد االهتمام بثقافة الطفل من �أهم جماالت العناية بالطفولة ،لأن للثقافة
دوراً فعاالً يف �شخ�صية الطفل ،فهي التي تك�سبه هويته ،ومتيزه ،وتدعم انت�سابه �إىل جمتمعه ،وبات
وا�ضحاً �أن قوة الأمم اليوم ال تقا�س مبدى كرثة �أبنائها ،وعدد �سكانها ،و�إمنا بنوع ثقافتهم ،ومقدار
ن�صيبهم من العلوم والتقنية ،ومدى �إقبالهم على الأبحاث ،و�شدة حمبتهم للعلم والتطور وتعلقهم
بهما ،وقوة ا�ستعدادهم لك�سب رهان امل�ستقبل ،وهم قادرون على ذلك بالفعل.
ولقد �أثرت ثورة املعلومات واالت�صاالت يف الطفل ،فربزت حتديات كبرية لت�صقل ثقافته
وهو يعي�ش جواً يعج بالثقافات والأفكار واملعتقدات التي فر�ضتها طبيعة التنمية ال�شاملة ،لتلتقي
جميعها حتت �سقف واحد ،حتى �أ�صبح الطفل من�ساقاً �إىل ثقافات ولغات �أخرى ،رمبا ت�أخذه يف
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طريق الالعودة �إىل ثقافته وهويته وهو ما يقود نحو الغربة يف الوطن ،واالنتماء الفكري خارجه،
ويدعمه يف ذلك غياب ثقافة طفل قوية ومناف�سة.
و�أمام هذه التحديات ،وحتى ال يقع �أطفالنا فري�سة �أي ثقافات ،ال بدَّ للرتبية �أن ت�أخذ دورها
فتعمل على تر�سيخ الثقافية الإ�سالمية عند �أطفالنا وحت�صينهم ملواجهة الآثار ال�سلبية للعوملة ،ومن
هنا ي�أتي هذا البحث بعنوان «تعزيز الثقافة الإ�سالمية للطفل يف ظل العوملة«.
م�شكلة الدرا�سة:
تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة التالية:
1)1ما املق�صود بالعوملة؟ وما �آثارها الإيجابية وال�سلبية؟
2)2ما مفهوم الثقافة الإ�سالمية ؟ وما عنا�صرها ؟ وما و�سائل تنميتها لدى الطفل؟
3)3ما دور الثقافة الإ�سالمية للطفل يف مواجهة �آثار العوملة ال�سلبية؟
4)4ما التو�صيات واملقرتحات التي ت�سهم يف زيادة فاعلية دور الثقافة الإ�سالمية للطفل يف
حمايته من الآثار ال�سلبية للعوملة؟
�أهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل ما يلي:
	-الوقوف على مفهوم العوملة و�آثارها الإيجابية وال�سلبية.
	-التعرف �إىل مفهوم الثقافة الإ�سالمية وعنا�صرها و�إبراز و�سائل تنميتها لدى الطفل.
	�-إلقاء ال�ضوء على دور الثقافة الإ�سالمية للطفل يف مواجهة �آثار العوملة ال�سلبية.
	-و�ضع التو�صيات واملقرتحات التي ت�سهم يف زيادة فاعلية دور الثقافة الإ�سالمية للطفل يف
حمايته من الآثار ال�سلبية للعوملة.
�أهمية الدرا�سة:
 تنبثق �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية مو�ضوعها ،حيث �أ�صبحت العوملة ظاهرة تثري االهتماموالعناية ملا لها من ت�أثري يف حياة النا�س االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية.
 احلاجة ملثل هذه الدرا�سات باعتبار العوملة ظاهرة مفرو�ضة ال بد من مواجهتها.الجنان
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 ت�ساعد على �إبراز الآثار ال�سلبية للعوملة. �إلقاء ال�ضوء على دور الثقافة الإ�سالمية يف حماية الطفل من �سلبيات العوملة ،حيث �إناالهتمام بالطفولة خطوة مهمة نحو م�ستقبل �أف�ضل.
 قد تفيد هذه الدرا�سة الأ�سرة واملدر�سة ورا�سمي �سيا�سة تربية الطفل ،وامل�ؤ�س�سات املهتمةبالطفولة.
حدود الدرا�سة:
احلد الزماين :الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي  2014 – 2013م.
حد املو�ضوع :تعزيز الثقافة الإ�سالمية للطفل.
احلد املكاين :مدار�س التعليم العام.
احلد الب�شري :طلبة مدار�س التعليم العام.
منهج الدرا�سة:
ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي وهو الأن�سب لهذه الدرا�سة.
م�صطلحات الدرا�سة:
الثقافة الإ�سالمية:
الثقافة الإ�سالمية هي جمموعة احلقائق واملفاهيم واملبادئ والقيم الإ�سالمية التي تك ِّون لدى
الطفل �إطاراً عقلياً مي ِّكنه من فهم احلياة ب�ش�ؤونها املختلفة والعمل مبقت�ضي هذا الوعي العقلي.
الطفل:
كل �إن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة.
العوملة:
العوملة ظاهرة ت�شمل كل امل�ستجدات والتحوالت التي يرتتب عليها �إزالة احلواجز بني �شعوب
العامل ،بحيث ت�صبح �أكرث ات�صاالً ببع�ضها يف خمتلف �أوجه حياتها االقت�صادية والثقافية
وال�سيا�سية.
خطوات الدرا�سة:

وللإجابة عن �أ�سئلة هذه الدرا�سة وحتقق �أهدافها �سارت وفق اخلطوات التالية:
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�أوالً :عر�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة.
ثانياً :الإطار النظري ويت�ضمن :العوملة �إيجابياتها و�سلبياتها ،والثقافة الإ�سالمية
(عنا�صرها�،أهمية غر�سها يف الطفل ،و�سائل تنميتها) ،دور الثقافة الإ�سالمية للطفل يف مواجهة
�آثار العوملة.
ثالثاً :تقدمي التو�صيات واملقرتحات التي ت�سهم يف تعزيز الثقافة الإ�سالمية للطفل ملواجهة
�آثار العوملة ال�سلبية.
�أو ًال الدرا�سات ال�سابقة:
تعددت الدرا�سات التي تناولت ظاهرة العوملة و�آثارها يف حياة املجتمعات النامية اقت�صادياً
واجتماعياً وثقافياً ،نورد منها:
 )1درا�سة العمرو ( :)2012بعنوان «حتديات العوملة الثقافية ودور الرتبية الإ�سالمية يف
مواجهتها»
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أبرز حتديات العوملة الثقافية يف املجتمع امل�سلم املعا�صر
ودور الرتبية الإ�سالمية يف مواجهتها من خالل الأ�ساليب الرتبوية املتعددة واملتنوعة التي تقوم بها
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
وا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي.
تناولت الدرا�سة �أبرز الآثار ال�سلبية للعوملة الثقافية ،ومنها �إق�صاء الدين و�إبعاده عن الت�أثري
يف جوانب احلياة املختلفة ،ون�شر ثقافة اجلن�س وت�شجيع العالقات اجلن�سية املحرمة ،والتهوين من
�ش�أن اللغة العربية الف�صحى والإعالء من �شان اللغات الأجنبية ،كما تناولت دور الرتبية الإ�سالمية
يف مواجهة حتديات العوملة الثقافية يف اجلانب الديني ,ويف ن�شر ثقافة الت�سامح ون�شر ال�سالم
وحماربة اجلرمية ،وكذلك دور الرتبية يف بناء االعتزاز باللغة العربية الف�صحى و�إتقان مهاراتها.
ومن تو�صيات الدرا�سة :
�أن تقوم امل�ؤ�س�سة الرتبوية ب�إعداد الن�شء وتوعيتهم لإدراك حتديات العوملة الثقافية وكيفية
التعامل معها ب�شكل �إيجابي وفعال ،وتنمية روح الت�سامح ورف�ض التع�صب و�أ�ساليب التطرف وكيفية
التعامل مع املختلف.
 )2درا�سة هيبه ( :)2007بعنوان « ثقافة الطفل العربي بني الواقع وامل�أمول درا�سة م�ستقبلية».
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هدفت الدرا�سة �إىل الوقوف على واقع ثقافة الطفل العربي ،ور�صد �أهم التحديات التي حتول
دون تثقيف الطفل العربي على الوجه الأكمل ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن الواقع الثقايف للطفل العربي �سيئ للغاية .وبنا�ؤهم الثقايف ه�ش �إىل حد مقلق ي�ؤذن
باالنهيار ،وقد عر�ض الباحث ثالثة �سيناريوهات مل�ستقبل هذه الو�سائط ،هي :ال�سيناريو املتفائل،
ال�سيناريو االجتاهي ،ال�سيناريو املت�شائم ،مب�شاهدها املختلفة (الرو�ضة-امل�سجد-و�سائل الإعالم-
�أدب الأطفال-الأندية واملراكز الثقافية).
درا�سة كنعان ( :)2004بعنوان « دور الرتبية يف مواجهة العوملة وحتديات القرن احلادي
والع�شرين وتعزيز الهوية احل�ضارية واالنتماء للأمة».
هدفت الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على التحديات التي تعوق الرتبية يف الوطن العربي ،وكيفية
مواجهتها لهذه التحديات ،وعلى ر�أ�سها اال�ستالب الثقايف والهيمنة الأجنبية يف ظل العوملة اجلديدة
وهيمنة القطب الواحد على الثقافات العاملية ،وبيان كيفية الت�صدي لها من خالل تعزيز الهوية
احل�ضارية واالنتماء القومي ،وخل�صت الدرا�سة �إىل ت�أكيد الهوية العربية الإ�سالمية الأ�صيلة ،و�إىل
مواجهة التحديات املختلفة ،وتعزيز االنتماء القومي لأبناء الأمة العربية من خالل :رف�ض الهيمنة
الثقافية الأجنبية ،وتعزيز الرتبية الدينية والهوية الثقافية العربية ،وذلك بدعم اللغة العربية
وتعزيز مكانتها وتن�شيط التنمية القومية ،وتطوير املناهج التعليمية ومواكبتها ملعطيات احل�ضارة
العاملية احلديثة.
 )3درا�سة الغامدي (1423ه2003/م) :بعنوان التحديات االجتماعية للعوملة وموقف الرتبية
الإ�سالمية فيها:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل �إبراز �أهم الآثار التي تحُ ِدثها التحديات االجتماعية للعوملة يف الفرد
واملجتمع ،ومعرفة �أهم الطرق التي تعالج بها الرتبية الإ�سالمية تلك التحديات.
وا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي  ,وكان من �أبرز نتائجها:
�أ�سهمت العوملة يف �إ�ضعاف االنتماء الديني والوطني  ,ورفع م�ستوى اجلرمية� ،إ�ضافة �إىل
جمموعة من التحديات التي ت�ستهدف هدم البناء الأ�سري و�إبعادها عن دورها الرتبوي.
ومن تو�صيات الدرا�سة  ,توعية املجتمع ب�أخطار العوملة على كيان الأ�سرة وال�سعي �إىل حماربة
اجلرمية والعنف والإرهاب.
 )4درا�سة احلارثي(1422ه2002/م) :بعنوان» دور الرتبية الإ�سالمية يف مواجهة التحديات
الثقافية للعوملة».
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هدفت الدرا�سة �إىل معرفة طبيعة التحديات التي ميكن �أن حتدثها العوملة يف املجال الثقايف ,
و�إبراز دور الرتبية الإ�سالمية يف الت�صدي لها.
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،ومن �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة:
�أن املح�صلة النهائية لآثار العوملة تتحدد يف املنظومة الثقافية ،و�أن على الرتبية الإ�سالمية
دوراً كبرياً يف توعية النا�س بحقيقة العوملة وكيفية التعامل معها.
ومن تو�صيات الدرا�سة :تعويد الطالب على الت�أمل والتفكري الناقد� ،إك�ساب الطالب مهارة
�ضبط �سلوكياتهم وحتمل م�س�ؤولياتهم.
 )5درا�سة ال�صيعرى (1422ه2002/م) :بعنوان» الرتبية الإ�سالمية وحتديات العوملة».
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتديد �أبرز حتديات العوملة يف املجال االقت�صادي والقيمي والتعليمي
 ,و�إىل �إبراز دور الرتبية الإ�سالمية يف مواجهة تلك التحديات.
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي  ,وكان من �أبرز نتائج الدرا�سة:
نق�ص الإنتاج املحلى وزيادة اال�ستهالك لل�سلع امل�ستوردة وانت�شار البطالة ،برزت حتديات
العوملة يف املجال القيمي يف عوملة القيم حتت مظلة الأمم املتحدة ،ومنها قيم حقوق الإن�سان
والدميقراطية ،يواجه املجال التعليمي جمموعة من التحديات بف�ضل التقدم التقني الهائل.
 )6درا�سة النقيب ( :)2002بعنوان» ثقافة الطفل امل�صري من �أجل م�صر امل�ستقبل ،الواقع
والطموح».
هدفت الدرا�سة �إىل الوقوف على ن�صيب الطفل امل�صري من الثقافة الإ�سالمية والعلمية
مقارنة بالطفل الإ�سرائيلي ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتيجة
مفادها :نق�ص ثقافة الطفل امل�صري من الناحية الإ�سالمية والعلمية ،يف حني �أن الطفل الإ�سرائيلي
ينال حظاً منا�سباً وكافياً من الثقافة العربية «اليهودية» التي ت�سهم يف تكوين �شخ�صيته مهما كان
تخ�ص�صه يف امل�ستقبل ،و�أن املو�ضوعات التي يدر�سها الطفل العربي ال تعالج الق�ضايا املعا�صرة.
 )7درا�سة �أحمد ( :)2002بعنوان» ثقافة الطفل العربي وحتديات العوملة «.
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل حتديات العوملة وثقافة الأطفال العرب ،وقد ا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج �أهمها:
�أن برامج الأطفال العرب منطية الأداء و�سطحية امل�ضمون ،ال تتعر�ض لتنمية الروح القومية
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العربية ،وال توجد �أهداف حمددة �أو مفاهيم عامة� ،ضعف املوازنات املخ�ص�صة للثقافة والذي
ي�ؤدي بدوره �إىل �صعوبة اكتمال العنا�صر الالزمة لتطوير العمل الثقايف اخلا�ص بالطفل ،ويجب
يف امل�ستقبل مراعاة الأ�صالة واملعا�صرة ،الهوية الثقافية واالنفتاح على العامل ،الطرح الإيجابي
للرتاث ،والرتويج للتفكري العلمي.
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابق تبني �أن الطفل العربي يتعر�ض لغزو ثقايف �أجنبي
هائل يتعار�ض جذرياً مع ما نريد غر�سه فيه من قيم دينية ومبادئ �أخالقية و�إن�سانية �سامية،
�إ�ضافة �إىل �ضعف دور امل�ؤ�س�سات يف ت�شكيل الوعي الثقايف للطفل.
 االختالف والتنوع يف النظر لظاهرة العوملة ومدى �أهمية كل جانب من جوانب العوملةاالقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
 اتفاق الدرا�سات ال�سابقة على �إبراز خماطر العوملة الثقافية على املجتمعات العربية امل�سلمة،وتنوع هذه املخاطر.
 قدمت الدرا�سات ال�سابقة جمموعة من املقرتحات والتو�صيات التي ت�سهم يف مواجهة الآثارال�سلبية للعوملة الثقافية.
 ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف تو�ضيح مفهوم العوملة و�أبرز جماالتهاو�آثارها ،و�سبل حماية الطفل من �آثارها ال�سلبية ،ويف اختيار منهج الدرا�سة.
ثانياً الإطار النظري:
ويت�ضمن ثالثة حماور تدور حول:
 )1العوملة و�آثارها الإيجابية وال�سلبية.
 )2الثقافة الإ�سالمية :عنا�صرها ،و�أهمية غر�سها يف الطفل ،وو�سائل تنميتها.
 )3دور الثقافة الإ�سالمية يف مواجهة �آثار العوملة ال�سلبية.
املحور الأول :العوملة و�آثارها الإيجابية وال�سلبية
مفهوم العوملة:
العوملة ظاهرة ال ميكن نكرانها ،وتيار جارف �سيغطي جوانب احلياة كافة ،مما يجعلنا نحن
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العرب �أمام حتدٍّ جديد ،وهو �أال نق َع فري�سة ثقافات هدامة� ،أو م�سيطرة و�إمنا نتبادل الت�أثري والت�أثر
معها مبا يتفق مع ديننا الإ�سالمي ومبادئنا وقيمنا.
ت�شري دالالت كلمة العوملة (  ) globalizationيف اللغتني العربية والإجنليزية �إىل معنى
م�شرتك هو ت�صميم ال�شيء وتو�سيع دائرة ا�ستخدامه ،مبعنى �أنه �إذا حدثت الدعوة �إىل العوملة من
بلد ما �أو جماعة معينة ،ف�إنها تعني ن�شر النمط الثقايف وال�سيا�سي واالقت�صادي الذي يخ�ص ذلك
البلد �أو تلك اجلماعة ،بحيث ي�سود يف النهاية العامل كله ( حممد اجلابري.)1998،136،
ولقد تعددت تعريفات العوملة ،نورد منها:
 العوملة من املنظور الثقايف �أو عوملة الثقافة هي «حماولة التقارب بني ثقافات �شعوبالعامل املختلفة بهدف �إزالة الفوارق الثقافية بينها ،ودجمها جميعاً يف ثقافة واحدة ذات مالمح
وخ�صائ�ص م�شرتكة واحدة» ( املفتي.) 86 ،1999 ،
	-نظام عاملي جديد يقوم على العقل الإلكرتوين ،والثورة املعلوماتية القائمة على املعلومات
والإبداع التقني غري املحدود ،دون اعتبار للأنظمة واحل�ضارات والثقافات والقيم ،واحلدود
اجلغرافية وال�سيا�سية القائمة يف العامل ( �أبو زعرور.)14،1998،
	-هي احلالة التي تتم فيها عملية تغيري الأمناط والنظم االقت�صادية والثقافية واالجتماعية
وجمموعة القيم والعادات ال�سائدة و�إزالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية يف �إطار تدويل
النظام الر�أ�سمايل احلديث وفق الر�ؤية الأمريكية املهيمنة ،والتي تزعم �أنها �سيدة الكون وحامية
النظام العاملي اجلديد (الرقب.)8،2000،
 هي جمموعة الأفكار والأمناط والنظم ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية التي تتبناها بع�ضالدول الكربى وخا�صة الواليات املتحدة الأمريكية بغر�ض �أن ي�سود منطها ال�سيا�سي واالقت�صادي
والثقايف خمتلف دول العامل للهيمنة عليه و�أمركته ( اخل�ضريي.)29،2001،
وترى الباحثة �أن العوملة ظاهرة ت�شمل كل امل�ستجدات والتحوالت التي يرتتب عليها �إزالة
احلواجز بني �شعوب العامل بحيث ت�صبح �أكرث ات�صاالً ببع�ضها يف خمتلف �أوجه حياتها االقت�صادية
والثقافية وال�سيا�سية.
�آثار العوملة:
العوملة ظاهرة لها �آثار �إيجابية كثرية ولكنها ال تخلو من �آثار �سلبية على حياة املجتمعات
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امل�سلمة ،فبينَّ كنعان �أهم �آثار العوملة الإيجابية يف (كنعان:)11 ،2004 ،
�أ – الآثار ال�سيا�سية� :سقوط ال�شمولية والت�سلط  ,والنزوع �إىل الدميقراطية والتعددية
ال�سيا�سية والتزام قيمة حتكم الأداء ال�سيا�سي ،وت�صون حقوق الإن�سان وانت�شار املنظمات الأهلية.
ب – الآثار االقت�صادية � :إغناء الثقافات املحلية وتنميتها من خالل تبادل املعرفة واخلربات
وانت�شار ال�صناعات الثقافية وجتاوز احلدود الإقليمية يف �سبيل تلبية رغبات اجلماهري وملء الفراغ
وحترير املواطن من قيود الإعالم الر�سمي.
ج – الآثار الثقافية� :إغناء الثقافات املحلية وتنميتها من خالل تبادل املعرفة واخلربات
وانت�شار ال�صناعات الثقافية وتزايد دورها يف ترويج املادة الثقافية وجتاوز احلدود الإقليمية يف
�سبيل تلبية رغبات اجلماهري وملء الفراغ وحترير املواطن من قيود الإعالم الر�سمي.
�أما العمرو ف�أوجز �أبرز �إيجابيات العوملة فيما يلي (العمرو:)15،2012،
	-االنت�شار ال�سريع للمعلومات والأفكار وال�سلع واخلدمات والعادات والتقاليد والقيم ،فالعوملة
و�صف ملا يحدث من حتوالت تهدف �إىل �إيجاد جمتمع عاملي واحد.
	-ظاهرة معقدة مركبة من الكثري من الأبعاد والعنا�صر ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والفكرية.
	�-إنها ت�سعي لإزالة احلواجز والعقبات �أمام انت�شار املفاهيم والأفكار وزيادة االت�صال بني
املجتمعات.
ويف املقابل ف�إن العوملة تنطوي على كثري من ال�سلبيات واملخاطر التي تهدد املجتمعات امل�سلمة،
�أورد ع�شيبة �أبرزها فيما يلي (ع�شيبة:)2006،212،
�أ – يف املجال ال�سيا�سي :تقل�ص دور الدولة وتخليها عن كثري من �سلطاتها ل�صالح جمموعة
من القوى وامل�ؤ�س�سات الدولية واجتاه الدول التي تتبنى العوملة نحو تقييد الدميقراطية.
ب – يف املجال االقت�صادي� :أدى فتح احلدود بني الدول ال�صناعية الكربى والدول النامية
�إىل حتول الأخرية �إىل �سوق لت�صريف ب�ضائع الدول الكربى ،مما عرَّ�ض �صناعتها املحلية للخطر
واال�ستغناء عن كثري من العمال وزيادة م�شكالت البطالة والفقر والتطرف.
ج – يف املجال الثقايف :حتمل العوملة يف ثناياها غزواً ثقافياً ،حيث تعر�ض منط ًا قيمياً معيناً
يعتربه �أ�صحابه « نهاية التاريخ « وميثل هذا نوعاً من اال�ستعالء والعن�صرية الثقافية.
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�أما الآثار الثقافية والأخالقية واالجتماعية للعوملة التي تهدد �شخ�صية الطفل امل�سلم فهي:
•اكت�ساب �سلوكيات تنايف �آداب الإ�سالم وقيمه ،مثل التمرد على الأ�سرة والنظام املدر�سي
والتحرر اجلن�سي.
•تكري�س ال�سلبية وقتل الإبداع لدى الأطفال ،فيندفعون باجتاه الالمباالة والهروب من
الواقع.
•تقليد �سلوكيات منت�شرة يف الغرب ،مثل لب�س اجلينز والأغاين الهابطة والتدخني.
•تغريب الطفل امل�سلم عن دينه من خالل �إنكار الغيبيات ،وتف�سري الظواهر الكونية مادياً.
•ي�شعر الأطفال وهم ي�شاهدون بع�ض املواد الإعالمية الغربية بقدر كبري من احلرمان وهم
يقارنون بني واقعهم املادي وبني الأجواء التي تقدمها.
�أما العمرو ف�أوجز الآثار ال�سلبية للعوملة فيما يلي (العمرو:)16،2012،
	�-إق�صاء الدين و�إبعاده عن الت�أثري يف جوانب احلياة املختلفة.
	�-إ�ضعاف الهوية الثقافية للأمة ،و�إ�شاعة �أمناط �سلوكية ومفاهيم دخيلة وغريبة على ثقافتها.
	-التهوين من �ش�أن اللغة العربية والإعالء من �ش�أن اللغات الأجنبية.
	-ن�شر ثقافة اجلن�س وت�شجيع العالقات اجلن�سية املحرمة.
	-ت�شجيع ثقافة اللهو والت�سلية والرتفيه وعدم التزامها بال�ضوابط الأخالقية.
	�-إ�شاعة ثقافة العنف والتطرف والرتويج للجرمية.
	-تنمية روح الفردية والأنانية والتمركز حول الذات وال�شعور باالغرتاب.
	-تعميق الثقافة اال�ستهالكية والإقبال على املنتجات الكمالية والرتفيهية.
	-زيادة البطالة بني جموع العاملني يف كثري من املجتمعات.
وترى الباحثة �أن العوملة �أ�صبحت حقيقة واقعة ت�ؤثر يف حياة الأفراد واملجتمعات ،ومل يعد
ممكناً �أن ننعزل عنها وال نفر من مواجهتها ،فهي لي�ست �شراً مطلقاً و�إمنا تت�ضمن العديد من
الإيجابيات التي ميكن ا�ستثمارها واال�ستفادة منها يف تطوير قدراتنا و�صقل خرباتنا وا�ستثمار
الإمكانات املتطورة التي وفرتها لنا ،ويف املقابل ندعو �إىل مواجهة �سلبياتها وحت�صني �أبنائنا �ضد
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خماطرها و�أ�ضرارها باالعتماد على ثوابت الأمة وعقيدتها وخ�صو�صيتها وتعزيز الثقافة الإ�سالمية
للطفل ملواجهة حتديات العوملة وتداعياتها.
املحور الثاين :الثقافة الإ�سالمية للطفل
ويتناول مفهوم الثقافة الإ�سالمية للطفل ،عنا�صرها ،و�أهمية غر�سها لدى الطفل ،والعوامل
التي ت�ؤثر يف االجتاهات الثقافية للطفل ،وو�سائل تنمية الثقافة الدينية للطفل.
مفهوم الثقافة الإ�سالمية:
الثقافة الإ�سالمية هي جمموعة املعارف والعلوم النظرية التي تدور يف فلك الإ�سالم لتنبثق
عنها فكرة �شاملة عن الكون والإن�سان واحلياة والتي ت�ؤثر يف الفرد واملجتمع فت�ضفي عليها طابعاً
�شخ�صياً معيناً (علوان.)873،2005،
وترى الباحثة �أن :الثقافة الإ�سالمية هي جمموعة احلقائق واملفاهيم واملبادئ والقيم
الإ�سالمية التي تك ِّون لدى الطفل �إطاراً عقلياً ميكنه من فهم احلياة ب�ش�ؤونها املختلفة والعمل
مبقت�ضى هذا الوعي العقلي.
عنا�صر الثقافة الإ�سالمية:
تتمثل عنا�صر الثقافة الإ�سالمية يف الآتي (ع�شيبة:)2006،213،
�أ – القر�آن الكرمي :يحفظ الطفل بع�ض �أجزاء من القر�آن الكرمي تق�سم على �سنوات طفولته
ويتعلم معاين �ألفاظها وتف�سريها ،وتتناول العقيدة و�أركان الإ�سالم والأخالق واملعامالت.
ب – ال�سنة النبوية :يتعلم الطفل جمموعة من الأحاديث النبوية التي تو�ضح الأجزاء التي
حفظها من القر�آن الكرمي.
ج -العقيدة الإ�سالمية :يعطي الطفل معلومات مب�سطة تتنا�سب مع خ�صائ�صه العمرية عن
مفهوم العقيدة و�أهميتها ،والأدلة العقلية والنقلية على وجود اهلل واملالئكة والر�سل والكتب واليوم
الآخر ،والقدر خريه و�شره.
د – الفقه الإ�سالمي :يتعلم الطفل �أحكام بع�ض العبادات مثل الطهارة وال�صالة والزكاة
وال�صيام واحلج ،و�أحكام بع�ض املعامالت مثل البيع وال�شراء والزواج والعقوبات.
هـ – التاريخ الإ�سالمي :يزود الطفل مبعارف مب�سطة عن �سرية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
وبع�ض ال�صحابة ،وبع�ض العلماء امل�سلمني يف جماالت العلوم املختلفة.
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و  -الأخالق والقيم الإ�سالمية :يدر�س الطفل الأخالق الإ�سالمية التي تتعلق بالأ�سرة واجلار
والأقارب واليتيم ،والأكل وال�شرب واجللو�س وال�ضيافة وال�سالم واال�ستئذان ،ومعاملة غري امل�سلمني،
وحت�صيل العلم والعمل والإيثار وحتمل امل�س�ؤولية وال�صدق وغريها.
ز – الإ�سالم وبع�ض الق�ضايا املعا�صرة :يتم تعريف الطفل بـوجهة نظر الإ�سالم يف بع�ض
الق�ضايا التي يثار حولها اجلدل والنقا�ش ومنها :الإ�سالم واملر�أة ،الإ�سالم وحقوق الإن�سان.
ح – بع�ض الق�ضايا وامل�شكالت الإ�سالمية :ينبغي �أن يكون لدى الطفل املدركات العقلية
واالجتاهات املنا�سبة جتاه �أهم الق�ضايا الإ�سالمية املعا�صرة كق�ضية فل�سطني،وق�ضايا الأقليات
امل�سلمة يف العامل ،والوحدة الإ�سالمية،والتحديات التي تواجه العامل الإ�سالمي.
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق :ميكن �أن يدر�س الطفل بع�ض الكتب املب�سطة يف اخلط والإمالء والنحو
العربي ،وكذلك بع�ض معاجم اللغة العربية امل�صورة واملب�سطة التي تنا�سب �سنه.
�أهمية غر�س الثقافة الإ�سالمية يف مرحلة الطفولة:
مرحلة الطفولة لها ت�أثريها العميق يف �شخ�صية الفرد واجتاهاته وقيمه ،وما يقدم لأطفالنا
يحدد �شكل �سلوكهم وقيمهم يف امل�ستقبل ،وخا�صة �أن ملرحلة الطفولة ت�أثريها العميق يف �شخ�صية
الفرد واجتاهاته وقيمه ،ومن هنا تربز �أهمية غر�س الثقافة الإ�سالمية عند الطفل ،والتي تتمثل يف
(م�صطفى:) 15،2003،
 )1مرحلة الطفولة مرحلة �صفاء وخلو فكر ،فتوجيه الطفل للناحية الدينية يجد فراغاً يف
قلبه ،ومكاناً يف فكره ،وقبوالً من عقله.
)2مرحلةالطفولةمرحلةتتوقدفيهاملكاتاحلفظوالذكاء،ولعلذلكب�سببقلةالهموم،والأ�شغال
التي ت�شغل القلب يف املراحل الأخرى ،فوجب ا�ستغالل هذه امللكات وتوجيهها الوجهة ال�صحيحة.
 )3مرحلة الطفولة مرحل ُة طهر وبراءة ،مل يتلب�س الطفل فيها ب�أفكار هدامة ،ومل تلوث عق َله
ُ
امليول الفكرية الفا�سدة ،التي ت�صده عن االهتمام بالناحية الدينية ،بخالف ما لو بد�أ التوجيه
يف مراحل مت�أخرة قليالً ،تكون قد ت�شكلت لديه �أفكار حتول دون تقبله ملا متليه الثقافة الدينية.
� )4أ�صبح العالمَ يف ظل العوملة كالقرية ال�صغرية ،والفر ُد امل�سلم تتناو�شه الأفكار املت�ضادة
واملختلفة من كل ناحية ،والتي قد ت�صده عن دينه� ،أو ت�شو�ش عليه عقيدته ،فوجب ت�سليح
امل�سلمني بالثقافة الدينية ،ليكونوا على ب�صرية من �أمرهم ،ويواجهوا هذه الأفكار بعقول واعية.
 )5غر�س الثقافة الدينية يف هذه املرحلة ي�ؤثر ت�أثرياً بالغاً يف تقومي �سلوكه وح�سن
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ا�ستقامته يف امل�ستقبل ،فين�ش�أ ن�ش�أة �سليمة ،باراً بوالديه ،وع�ضواً فعاالً يف املجتمع.
 )6الأبناء رعية ا�سرتعاهم اهلل �آبا َءهم ،ومربيهم و�أ�سرهم ،وجمتمعهم ،وه�ؤالء جميعاً ،م�س�ؤولون
وحما�سبون على التفريط فيها ،كما �أنهم م�أجورون �إن هم �أح�سنوا و�أتقنوا.
عن هذه الرعية،
َ
وترى الباحثة �أن �أهمية غر�س الثقافة الإ�سالمية للطفل تكمن يف �أن القوى الثقافية الغربية تركز
جهودها للهيمنة الفكرية والثقافية على �أطفال امل�سلمني وم�سخ هويتهم الثقافية ،ويظهر ذلك يف
�صور خمتلفة منها �إغراق مكتبات الأطفال وبراجمهم يف الإذاعة والتلفاز ويف جمالتهم بالأدب
املرتجم واملقتب�س عن الغرب والذي يحمل م�ضامني تخالف عقيدة الإ�سالم وقيمه.
العوامل التي ت�ؤثر يف االجتاهات الثقافية للطفل:
تت�أثر االجتاهات الثقافية للطفل بعوامل عدة داخلية وخارجية ،من �أهمها:
 .1امليول الثقافية للوالدين ،ف�إن ميول الطفل الثقافية تكون تبعاً مليول والديه غالباً ،ف�إذا
اعتنى الوالدان بثقافتهما الدينية ،وجعال لها جزءاً من وقتهما وجهدهما ،ف�إن ذلك �سينعك�س
بال �شك على اهتمام الطفل بهذه الناحية� ،أما �إذا كان الوالدان ال يهتمان �إال بالعلوم الدنيوية
البحتة ،وتدبري �أمور ال�شهوات وامل�صالح العاجلة ،وكان حديثهم ليل نهار يدور حول �أنواع ال�سيارات
والهواتف ،والعمارات واملن�ش�آت ،والقيل والقال� ،أو كان اهتمامهما بالأمور التافهة �أو املحرمة -
والعياذ باهلل  -ويعي�شان يف غفلة عن علوم الآخرة ،كما قال تعاىل{ :يعلمون ظاهراً من احلياة
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون } ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلباً يف ميل �أبنائهما للناحية الدينية ،فكم
من �أطفال تعلموا الرذائل وقبائح الأخالق ،ر�أوها من والديهم يف مرحلة الطفولة – ظناً من �أولئك
الآباء �أن الطفل ال يعي مثل هذه الأمور يف هذه املرحلة.
� .2إثارة اخلالفات العائلية وامل�شاكل الأ�سرية �أمام الأبناء ،فهذا يعكر �صفاء تفكريهم،
وي�شو�ش �صفاء �أذهانهم ،و ُت�شتَّت اهتماماتهم الثقافية ،فيجب �إبعاد الطفل عن مثل هذه الأجواء،
بحيث ينفرد الوالدان يف مكان خا�ص حلل امل�شاكل التي قد حتدث بينهما.
 .3الإعالم ،وبرامج التلفزة املختلفة ،تزرع يف نف�س الطفل اجتاهات فكرية متعددة ،فيجب
نواحي فكرية
�إبعاد الطفل عن الربامج التي ت�شو�ش فكره الديني ،وتعكر �صفاء عقيدته ،وتغر�س فيه
َ
م�ضادة لل�سلوك الإ�سالمي القومي بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر.
 .4الأ�صدقاء والأ�صحاب ،حيث يت�أثر الطفل باجتاهاتهم الفكرية ت�أثراً بالغاً ،فيجب اختيار
القرين العايل الهمة ،و�إبعاد الطفل عن م�صاحبة ذوي االهتمامات التافهة ،ومن هنا ت�أتي �أهمية
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اختيار اجلريان الذين يرت�ضي الإن�سان العي�ش بقربهم ،ويرت�ضي لأوالده خمالطة �أترابهم من تلك
الأ�سر.
 .5االهتمامات الفكرية ال�سابقة لأوانها ،فينبغي عدم التحدث عن الأمور العاطفية �أو اجلن�سية،
�أو ق�ضايا ال�شباب واملراهقني ،حتى ال تتولد لديه �أفكار مل يحن �أوانها ،تبعده عن االهتمام بالثقافة
الدينية املطلوبة.
 .6االهتمام باللهو والغناء ،فال بد من �إبعاد الطفل عن اال�ستماع للأغاين و�آالت اللهو ،التي
تورث فيه امليوعة ،وتغر�س فيه بذور الع�شق والغرام ،وت�صده عن ذكر اهلل.
و�سائل تنمية الثقافة الإ�سالمية للطفل:
هناك العديد من الأ�ساليب والو�سائل لتو�صيل املعلومة الدينية للطفل ،وال�سمو مب�ستواه الثقايف
يف هذا اجلانب ،ومن �أهمها (م�صطفى:)2003،61،
 )1التلقني املبا�شر ،ويتمثل يف تلقني الطفل ،وحتفيظه �سور القر�آن الكرمي� ،إما عن طريق
ا�ستماع الطفل لرتديد الوالدين �سور القر�آن الكرمي� ،أو ترديد الطفل خلفهما� ،أو اال�ستعانة
بالو�سائل احلديثة يف ذلك ،كالأ�شرطة ال�سمعية للقراء ال�صغار الذين متيل نفو�س الأطفال
لقراءتهم ،فالقر�آن الكرمي �أول ما ينبغي �أن يلقن الطفل .بالإ�ضافة �إىل تلقينه ال�شهادتني ،وبع�ض
املعلومات العقدية املب�سطة ،وتلقينه بع�ض �أحاديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم – وبع�ض الآثار
الق�صرية التي �أُثرت عن �أهل العلم ،حتى تر�سخ يف ذهنه وتعلي همته وتهذب �سلوكه يف امل�ستقبل.
� )2إقامة مكتبة خا�صة بالأطفال يف املنزل حتتوي على ما يتنا�سب مع مداركهم وحاجتهم
الثقافية ،ويراعى فيها الآتي:
االهتمام بالناحية الق�ص�صية ،وذلك ب�أن تكون املكتبة حمتوية على ق�ص�ص من �سرية
الر�سولﷺ و�سري الأئمة وال�صاحلني ،لأن الق�ص�ص �سرعان ما تعلق يف ذهن الطفل ،لتكون
مواقف �أولئك قدوة للطفل يف �سلوكه يف امل�ستقبل.
التنوع والتجديد :فاالهتمام بجانب واحد� ،أو �إهمال التجديد يف املكتبة ،ي�ؤدي �إىل ملل
الطفل ،و�س�أمه من القراءة ،فينبغي �أن حتتوي املكتبة بالإ�ضافة �إىل الناحية الق�ص�صية،
كتيبات مب�سطة تهتم بتهذيب الناحية الأخالقية ،وجتدد من وقت لآخر ،بح�سب حاجة الطفل.
الألوان اجلذابة :فال بد من اختيار الألوان التي ت�شد انتباه الطفل ،وتثري اهتمامه ،حتى تنفتح
نف�سيته للقراءة ،وتعطيه انطباعاً جيداً عن املكتبة ويحر�ص على وقتها.
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التنظيم :فيو�ضع كل جمال يف رف خا�ص به ،حتى ال يت�شتت ذهن الطفل ،وتختلط عليه
املفاهيم ،وليتعود على النظام يف كل �شيء.
ال بد من احتواء املكتبة على الأ�شرطة ال�سمعية اخلا�صة بالأطفال ،ك�أنا�شيد الأطفال ( مثل
�أنا�شيد �أركان الإميان و�أنا�شيد �أركان الإ�سالم ،و�سبح الطري ،و�أنا�شيد ح�سان ،و�أنا�شيد �أروى )،
و�أ�شرطة القر�آن ب�أ�صوات القراء املحببة للطفل ،و�أ�شرطة الق�ص�ص املب�سطة ،بالإ�ضافة �إىل الأفالم
الإ�سالمية اخلا�صة بالأطفال.
ينبغي �أن حتتوي املكتبة على الو�سائل احلديثة لتو�صيل املعلومة ،كعلب الفك والرتكيب،
وبطاقات املعلومات التي حتتوي على املعلومات الدينية احلديثة ،واملطويات ،وبطاقات الأ�سئلة
املب�سطة اخلا�صة بالأطفال.
تخ�صي�ص وقت خا�ص باملكتبة ،ويكون اختياره ح�سب فراغ الطفل ،ووقت تقبله ،وال يجرب على
وقت ال يحب القراءة فيه ،ويتابع يومياً فيما قر�أه ،ويناق�ش فيه ،لي�شجع على املزيد واملوا�صلة.
ينبغي �أن تكون املكتبة يف غرفة م�ستقلة يتوافر فيها الهدوء ،والتنظيم ،واجلو املنا�سب ،وو�سائل
الراحة.
� )3إقامة امل�سابقات الدينية بني الطفل و�إخوانه �أو جريانه� ،أو �إ�شراك الطفل
يف امل�سابقات العامة� ،أو امل�سابقات الثقافية التي تقيمها الأندية واملراكز ال�صيفية.
 )4تعليق لوائح ومل�صقات حتتوي على �آيات قر�آنية ،و�أحاديث نبوية ،و�أقوال م�أثورة عن الأئمة
وال�صاحلني ،ومعلومات دينية �أخرى ،حتى تعلق يف ذهن الطفل لكرثة تردده عليها ،وجتدد من
وقت لآخر.
 )5ا�صطحاب الطفل لزيارة م�شايخ ،وطلبة العلم ،حتى يتعود على جمال�سة �أهل العلم ،ويتعلم
من ثقافاتهم ،ومييل �إىل �سلوكهم ،ويتعلم ح�سن اال�ستماع ،وطرق ال�س�ؤال واال�ستفتاء ،وترت�سخ
اجلدية يف قلبه ،وا�صطحابه �إىل امل�ساجد ،وحلقات العلم ،ليتعود اال�ستماع �إىل القر�آن الكرمي
والدرو�س العلمية.
 )6تذكري الطفل دائماً بف�ضل العلم ،وعظم �أجر العامل وطالب العلم ،ومكانتهم ،والإ�شادة
مبواقف العلماء ،وعظم منزلتهم.
 )7الت�شجيع بنوعيه املادي واملعنوي ،ك�إطراء الطفل – بدون مبالغة – �أمام �إخوانه وزمالئه،
والإ�شادة مبا حققه يف املجاالت الثقافية ،وت�شجيعه على املوا�صلة واال�ستمرار� ،أو بالت�شجيع
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املادي ك�أن يخ�ص�ص لكل �سورة �أو حديث �أو حكمة يحفظها ،جائزة مادية معينة م�شجعة.
 )8حماولة املربي اكت�شاف نواحي الإبداع عند الطفل ،وت�شجيعه على املحاولة ،وطرق �أبواب
املحاولة يف خمتلف الفنون الثقافية ،وت�شجيعه على �إبداعاته مهما كانت �صغرية.
وترى الباحثة �أنه ينبغي مراعاة الأمور التالية يف تعليم الثقافة الإ�سالمية للطفل:
�أ – الربط بني اجلانب النظري والعملي يف تعليم الثقافة الإ�سالمية.
ب – مراعاة خ�صائ�ص منو الطفل ومنا�سبة املواقف التعليمية مع قدراته وا�ستعداداته.
ج – توظيف طرائق التدري�س املنا�سبة ،ومنها القدوة واملناق�شات واملمار�سة واجلزاء واملوعظة
والإيحاء والق�ص�ص الديني.
د – توفري املواقف التي تنمي تفكري الطفل وت�شجعه على طلب املعرفة وتوظيف ما يتعلمه يف
حياته.
هـ  -ا�ستغالل التقنيات احلديثة يف تعليم بع�ض جوانب الثقافة الإ�سالمية.
و – مراعاة الفروق الفردية بني الأطفال عند تعليم بع�ض جوانب الثقافة الإ�سالمية.
ز – االهتمام ب�أ�سئلة الطفل والإجابة عنها �إجابات �صحيحة وعدم اال�ستخفاف بعقلة.
ح – توفري املناخ املالئم لتعليم الثقافة الإ�سالمية للطفل يف م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة.
ط – اعتبار تعليم الثقافة الإ�سالمية للطفل واجباً �إ�سالمياً وح�ضارياً و�ضرورة حياة.
املحور الثالث :دور الثقافة الإ�سالمية للطفل يف مواجهة �آثار العوملة
اهتم الإ�سالم برتبية وتثقيف الطفل ثقافة �إ�سالمية ،لكي يحدد لديه معامل الطريق �إىل حياة
كرمية ،حيث يعمل الإ�سالم على �إعداد الفرد على اعتبار �أنه اخللية التي تن�سج الأ�سرة واملجتمع،
والفرد ما هو �إال طفل يف بدايته ،ت�ش ّكله فطرته والقيم واملفاهيم الإن�سانية ،وتهذبه املبادئ الإن�سانية
والأخالق الفا�ضلة التي تتمثل يف مبادئ وقيم الدين الإ�سالمي ،ويربز دور الثقافة الإ�سالمية للطفل
يف مواجهة �آثار العوملة من خالل (ع�شيبة:)215،2006،
�أوالً� :إ�سهام الثقافة الإ�سالمية للطفل يف حمايته من بع�ض الآثار ال�سلبية للعوملة
1.1توعية الطفل ب�شمول الإ�سالم لكل �ش�ؤون احلياة و�صالحيته لتلبية متطلباتها.
2.2جتذر انتماء الطفل �إىل �أمته وثقافتها ،وهذا ما يجعله يرف�ض الأفكار التغريبية.
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3.3تخلي�ص الطفل من التبعية والتقليد الأعمى.
4.4حماية الطفل من االنحالل اخللقي والتمرد على الأ�سرة واملجتمع والعنف.
5.5توحيد ميول الطفل النف�سية واجتاهاته وحمايته من القلق وال�صراع.
6.6م�ساعدة الطفل على تطبيق ما تعلمه وااللتزام به يف �سلوكه.
ثاني ًا:مناذج من الأفكار التي يروجها م�ؤيدو العوملة ودور الثقافة الإ�سالمية يف
مواجهتها
من �أهم الأفكار التي تروج لها العوملة:
�1-1أنها تهتم بالعلم وبالتفكري العلمي ولذا تتفوق على كل الثقافات مبا فيها الثقافة الإ�سالمية
نظراً لق�صور اهتمام تلك الثقافات بالعلم وما يرتبط به من تطبيقات ،والباحثة تعرت�ض على اتهام
الثقافة الإ�سالمية بعدم االهتمام بالعلم بال�صورة املرجوة ،لذا علينا تنبيه الطفل خلطورة
ما تت�ضمنه هذه الفكرة وحمايته من الآثار ال�سلبية التي ميكن �أن ترتتب عليها ،وتو�ضيح موقف
الإ�سالم من العلم بنوعية النظري والتطبيقي ،وذلك من خالل تعليمه الآيات القر�آنية والأحاديث
النبوية التي حت�ضُّ على العلم وتبني منزلة العلماء ،كما تدعو �إىل بناء الأحكام على البينة والربهان.
� .2أنها ت�ؤدي �إىل مزيد من الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان من خالل تبنيها لثقافة
الدميقراطية الليربالية التي تعد ال�سقف الوحيد الذي يجب على كل الدول وال�شعوب �أن ت�ستظل
به ،والوا�ضح �أن العامل ي�شهد تدنياً ملمو�ساً يف تطبيق الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان على
امل�ستوى الدويل حتى يف الدول الداعمة للعوملة ،وملواجهة هذه الفكرة يتعني على املعلمني �أن يو�ضحوا
للأطفال اهتمام الإ�سالم بال�شورى ودعوته �إىل تطبيقها يف جماالت احلياة كافة ،و�أنه �سبق كثرياً
من النظم والفل�سفات يف االهتمام بحقوق الإن�سان ،و�أنه جعلها �ضرورات حياة اليجوز التنازل
عنها.
وخال�صة القول� :إن تعليم العوملة يعني فهمها وتعرف مبادئها وافرتا�ضاتها والنتائج املرتتبة
عليها ،ويعني تدريب �أطفالناعلى فنيات و�آليات التعامل معها ،و�إدراك ما تت�ضمنه من تهديدات
وفر�ص ،فالعوملة لي�ست �شراً خال�صاً ،كما �أنها لي�ست خرياً حم�ضاً ،و�إمنا هي �ش�أنها �ش�أن كل
التحديات التي واجهت الإن�سان طوال تاريخه ،جتمع بني املخاطر والإمكانيات ،درءاً ملخاطرها
و�سلبياتها وا�ستثماراً لإيجابياتها ،وملواجهة حتديات العوملة والت�صدي لآثارها ال�سلبية يجب اتباع
ما يلي:
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 تطوير املناهج الرتبوية وا�شتمالها على ق�ضايا الع�صر الأكرث �إحلاحاً ،خ�صو�صاً تلك التيتتعار�ض مع قيم املجتمع مبا ي�ؤدي �إىل تر�سيخ عقيدة الإميان باهلل ،وت�أكيد قيم العلم ،واحلرية
والإنتاج.
 الت�أكيد على �أهمية الدور الذي تقوم به م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية يف غر�س ودعم الثقافةالإ�سالمية يف نفو�س وعقول الن�شء ،و�إيجاد احل�صانة الثقافية التي حتول دون ت�أثري خمتلف الآليات
احلديثة التي ت�ستخدمها الدول املهيمنة ملحو الهويات الثقافية املخالفة للثقافة الغربية.
 مواجهة الثورة التكنولوجية والتدفق املعريف املتزايد بانتقاء النافع من املعلومات والقدرةعلى ا�ستخدام املعارف يف �إنتاج �أفكار جديدة ومواد جديدة.
 �إنتاج الربامج والأفالم الهادفة ،وبثها من خالل الأقمار ال�صناعية التي يجب �أن ن�سعىالمتالكها ملقارعة ما مي�س حياتنا الثقافية والدينية واالجتماعية.
 تعزيز مكانة اللغة العربية يف نفو�س �أبناء الأمة� ،إذ تعد اللغة العربية من العنا�صر الأ�سا�سيةيف ا�ستمرارية الثقافة العربية لأنها م�ستودع تراث �أمتنا العربية الإ�سالمية مبا حتمله يف طياتها من
خربات وفكر وم�ضامني ،وهي الطابع املميز لهوية �أبناء الأمة وجامعة كلمتهم ولغة قر�آنهم الكرمي،
الذي �أنزله اهلل بل�سان عربي مبني.
املعوقات التي تواجه تعليم الثقافة الإ�سالمية للطفل:
1.1ق�صور دور الأ�سرة يف التثقيف الإ�سالمي للطفل.
2.2ق�صور دور و�سائل الإعالم يف التثقيف الإ�سالمي للطفل كمياً ونوعياً.
3.3انت�شار اللغات العامية يف جميع �أنواع اخلطاب املوجود باملجتمع.
4.4وهناك جمموعة من املعوقات تتعلق بالنظام التعليمي من �أهمها:
�ضعف االهتمام بتعليم الثقافة الإ�سالمية ،وعدم مالئمة املو�ضوعات التي تدر�س يف مقررات
الرتبية الإ�سالمية لقدرات املتعلمني ،وابتعادها عن واقع حياتهم و�إهمالها لق�ضايا العامل الإ�سالمي
وم�شكالته املعا�صرة ،والإغراق يف اجلوانب النظرية ،وا�ستخدام طرق تقوم على احلفظ والتلقني
دون املناق�شة والبحث واحلوار ،وعدم توافر املناخ املدر�سي امل�شبع بالقيم الإ�سالمية وبالقدوة
ال�صاحلة والإعداد غري املنا�سب ملعلم الرتبية الإ�سالمية .
الجنان

260

Al JINAN

وترى الباحثة �أن تعليم الطفل و�إعداده وت�شكيل �شخ�صيته هي م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات الرتبوية
يف املجتمع الذي يعي�ش فيه ،وتتمثل يف الأ�سرة باعتبارها املدر�سة الأوىل يف حياة الطفل ،وامل�سجد
باعتباره امل�ؤ�س�سة الدينية التي تربي الطفل على الإميان باهلل �سبحانه وتعاىل وتغر�س يف نف�سه
ال�سلوك القومي ،واملدر�سة باعتبارها امل�ؤ�س�سة الرتبوية التي تزود الطفل باملعارف واملهارات الالزمة
وال�ضرورية له يف هذه احلياة.
ثالث ًا :التو�صيات واملقرتحات:
يف �ضوء ما �سبق تو�صي الباحثة مبا يلي:
 -1توعية الوالدين ب�أهمية الثقافة الإ�سالمية للطفل ومكوناتها ب�أ�ساليب التن�شئة االجتماعية
ال�سليمة من خالل تنظيم برامج تثقيفية حتقق هذا الغر�ض ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
� -2إعادة النظر فيما تقدمه و�سائل الإعالم من برامج تت�ضمن �أفكاراً هدامة وقيماً تتنافى مع
الأخالق الإ�سالمية وزيادة امل�ساحة املخ�ص�صة للثقافة الإ�سالمية.
� -3إيجاد توافق وات�ساق وتكامل بني امل�ؤ�س�سات الرتبوية والثقافية وفق ر�سالة قيمية وتربوية
واحدة حتى ال يكون هناك تناق�ض بني الأدوار.
 -4ت�أكيد الهوية العربية الإ�سالمية واملحافظة على �أ�صالتها وانتمائها ون�شر الثقافة الإ�سالمية
ال�صحيحة.
� -5أمَّا يف التعليم العام فيجب مراعاة الأمور التالية:
– �إعادة النظر يف حمتوى مادة الرتبية الإ�سالمية ومو�ضوعاتها ،بحيث تت�ضمن على القيم
الإ�سالمية الالزمة للأطفال ملواجهة حتديات العوملة� ،إ�ضافة �إىل الق�ضايا املعا�صرة التي تهم
العامل الإ�سالمي.
– زيادة امل�ساحة الزمنية املخ�ص�صة ملادة الرتبية الإ�سالمية يف اجلدول املدر�سي باعتبارها
الأ�سا�س يف تعليم الثقافة الإ�سالمية للطفل واحت�سابها من املباحث الرئي�سة.
 تنمية الإبداع لدى �أطفالنا مع ربطه بالإميان� ،إذ �إن الهدف من الإبداع تعميق الإميان.– ا�ستخدام طرائق و�أ�ساليب متنوعة يف تعليم الثقافة الإ�سالمية للطفل ،وا�ستخدام الو�سائل
التعليمية املتطورة مثل الفيديو وامل�سرح التعليمي.
– ا�ستغالل الأن�شطة املدر�سية يف تعليم الطفل بع�ض جوانب الثقافة الإ�سالمية مع ت�أكيد
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�ضرورة االختيار اجليد للمعلمني امل�شرفني على هذه الأن�شطة.
 ت�ضمني الأن�شطة املدر�سية التي ميار�سها الأطفال مواقف ميكن من خاللها تدريبهم علىال�سلوك املنا�سب جتاه بع�ض الأفكار والآثار الثقافية املرتبطة بالعوملة.
– �إن�شاء مكتبات للأطفال يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية وتزويدها بكتب وجمالت تتناول مكونات
الثقافة الإ�سالمية ب�أ�سلوب مب�سط وجذاب وت�شجيعهم على ارتيادها.
– ح�سن اختيار معلم الرتبية الإ�سالمية بحيث يكون قدوة �سلوكية طيبة للمتعلمني.
– توفري اجلو املنا�سب لتعليم الثقافة الإ�سالمية للطفل من خالل ت�أكيد االلتزام بالقيم
واملبادئ الإ�سالمية يف كل ما ي�سود النظام املدر�سي من تفاعالت وعالقات.
– �إقامة ندوات ولقاءات للمتعلمني ي�شرتك فيها علماء الدين لتو�ضيح �أهمية الثقافة الإ�سالمية
ودورها يف مواجهة الأفكار ال�سلبية.
– التقومي امل�ستمر لكل ما يقدم للطفل من مواد ثقافية يف ريا�ض الأطفال واملدار�س.
– الت�أكيد على ا�ستخدام اللغة العربية الف�صحى ووقف ا�ستخدام العامية.
 عدم اال�ستجابة لل�ضغوط اخلارجية بالتدخل ،و�إيجاد م�صادر بديلة للم�ساعدات واملنحامل�شروطة وامل�شبوهة.
وتقرتح الباحثة �إجراء الدرا�سات التالية:
 دور املدر�سة يف مواجهة التحديات الثقافية للعوملة. ت�صور مقرتح لتفعيل دور امل�ؤ�س�سات التعليمية يف مواجهة حتديات العوملة. برنامج مقرتح لتنمية القيم الإ�سالمية الالزمة ملواجهة حتديات العوملة لدى الأطفال.املراجع:
 �أحمد �أحمد :ثقافة الطفل العربي وحتديات العوملة ،امل�ؤمتر العلمي الثاين  ،2002الطفل�أف�ضل ا�ستثمار مل�ستقبل الوطن العربي 11-10 ،دي�سمرب  ،2002كلية ريا�ض الأطفال ،جامعة
القاهرة.
 �أحمد ال�صيعري :الرتبية الإ�سالمية وحتديات العوملة  ,ر�سالة دكتوراه غري من�شورة  ,ق�سمالرتبية الإ�سالمية واملقارنة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة1422 ،ه.
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 �أحمد كنعان :دور الرتبية يف مواجهة العوملة وحتديات القرن احلادي والع�شرين وتعزيزالهوية احل�ضارية واالنتماء للأمة،2004 ،كلية الرتبية ،جامعة دم�شق،بحث مقدم �إىل ندوة العوملة
و�أولويات الرتبية املنعقدة يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود يف الفرتة 2004/4/18-17م.
 زكريا حممد هيبة :ثقافة الطفل العربي بني الواقع وامل�أمول درا�سة م�ستقبلية ،ر�سالةدكتوراه من�شورة ،جملة كلية الرتبية ،العدد الثاين ،يونيو  ،2007جامعة قناة ال�سوي�س ،بور �سعيد.
 �صالح الرقب :العوملة ( ن�ش�أتها� -أهدافها -و�سائلها )،مكتبة الأمل التجارية،غزة2000،م. �صالح العمرو :حتديات العوملة الثقافية ودور الرتبية الإ�سالمية يف مواجهتها ،ق�سم الرتبيةالإ�سالمية واملقارنة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،جملة جامعة �أم القرى للعلوم
النف�سية والرتبوية ،املجلد الرابع،ع(2012،)1م� ،ص �ص .66-12
 �صالح احلارثي :دور الرتبية الإ�سالمية يف مواجهة حتديات الثقافية للعوملة ،ر�سالةماج�ستري غري من�شورة ،ق�سم الرتبية الإ�سالمية واملقارنة ،كلية الرتبية،جامعة �أم القرى ،مكة
املكرمة1422 ،ه.
عبد الرحمن النقيب :ثقافة الطفل امل�صري من �أجل م�صر امل�ستقبل ،الواقع والطموح،امل�ؤمتر ال�سنوي الأول ملركز رعاية وتنمية الطفولة ،تربية الطفل من �أجل م�صر امل�ستقبل الواقع
والطموح  26-25دي�سمرب  ،2002جامعة املن�صورة.
 فتحي ع�شيبة :الثقافة الإ�سالمية للطفل والعوملة ،مركز الإمارات للدرا�سات والبحوثالإ�سرتاتيجية� ،ش�ؤون اجتماعية،العدد،95خريف 2007م.
 فهيم م�صطفى :املنهج الرتبوي يف ثقافة الطفل امل�سلم ،2003،دار الفكر العربي ،القاهرة. ماجد عبد الرزاق :حتديات ت�شكيل الوعي الثقايف للطفل العربي ،امل�ؤمتر العلمي الثاين،2002،كلية ريا�ض الأطفال ،جامعة القاهرة.
 حممد �أبو زعرور :العوملة ،دار البيارق ،عمان1998 ،م. حممد اجلابري :العرب والعوملة ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت1998 ،م. حممد علوان :عوملة الثقافة وثقافة العوملة (التحديات واملواجهة )،اجلامعة الإ�سالميةبغزة،كلية �أ�صول الدين ،م�ؤمتر الدعوة الإ�سالمية ومتغريات الع�صر2005/4/17-16،م.
 حممد الغامدى :التحديات االجتماعية للعوملة وموقف الرتبية الإ�سالمية منها ،ر�سالةماج�ستري غري من�شورة ،ق�سم الرتبية الإ�سالمية واملقارنة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة
املكرمة1423 ،هـ.
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