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١١

الـَمْنَهُج الـُمْصَطَلِحيُّ يف َبْحِث ُلَغِة الُقْرآِن الَكِريِم -َمْتُنُه وَمتاَنُتُه-

ث: صُ البَحْ لَخَّ مُ

ــَن  ــًدا ِم ــاَرْت واِح ــْد ص ــم، َق ــْرآِن الَكري ــَة يف الُق ــَة امُلْصطلِحيَّ راَس ــْوَم، َأنَّ الدِّ ــاِس، الَي ــِم النّ ــَتقرَّ يف ِعْل ــا اْس إنَّ ممّ
ــِه، وَطراِئِقــِه يف التَّْعبِــري، وِمــْن  ُ الُقــْرآِن الَكريــم، والباِحــُث يف ُلَغتِ ُ َأْن َينَْتِهَجهــا ُمَفــرسِّ امَلداِخــِل األَساِســيَِّة التــي َيَتَعــنيَّ
دةٍ. وَلَقــْد َبَلــَغ التَّْســليُم  ــةٍ حُمـَـدَّ ، وإِْجــراءاتٍ َبْحثِيَّ ــةٍ َأْجــِل هــذا صــاَر الــَكالُم يف امَلنْهــِج امُلْصَطَلحــيِّ ذا َمقــوالتٍ ِعْلِميَّ
ــْن ُيشــاِرُك يف  ــِل ُكلِّ َم ــًة يف َعَم ــًة َرضوِريَّ ــًة َمنَْهِجيَّ ِهآَل ــِه يف التَّْفِســري، إِىل َعدِّ ــِل، وِكفاَيتِ ــِج يف التَّْحلي ــِة هــذا امَلنَْه الِيَّ لَِفعَّ
َبْحــِث ُلَغــِة الُقــْرآِن الَكريــم، بِــأيِّ ُصــورةٍ ِمــْن ُصــَوِر امُلشــاَركة، وِمــْن ُهنــا ِجْئنــا ُنحــاِوُل، َعــرْبَ َهــِذِه الَوَرقــة، َأْن َننُْظــَر 

ــا: ــنْيِ ُمهَ يف َشــْيَئنْيِ اْثنَ

*. نِة لِنََسِقِه العامِّ ِة امُلَكوِّ اًل: ُمناَقَشُة هذا امَلنْهِج يف َمْتنِِه؛ َأْي يف ُمجْلِة َمُقوالتِِه النََّظِريَّ َأوَّ

َثانًِيا: ُمنَاَقَشُتُه يف َمتاَنتِِه؛ َأْي يف ِكفاَيتِِه يف التَّْفِسري، وُقْدَرتِِه يف التَّْحليِل.*

ُمُه ُهنا: ِح ُنَقدِّ ًرا َمنَْهِجيًّا يف َكْيِفيَِّة بِناِء هذا امُلْقرَتَ ُثمَّ إِنَّ َلنا َتَصوُّ

َمة:∗ ُمَقدِّ

ُل: امَلنَْهُج امُلْصَطَلِحيُّ يف َمْتنِِه )=نِظاُم اْشتِغالِِه(.* امَلْبحُث األَوَّ

الِيَُّة اْشتِغالِِه(.* امَلْبحُث الثَّاين: امَلنَْهُج امُلْصَطَلِحيُّ يف َمتاَنتِِه )=َفعَّ

∗. ، وَنتاِئُج، وَتْوِصياتٌ خاِمتَةٌ



ابي يِن َوهَّ أ.د. َنْصُر الدِّ

١٢

Abstract

As commonly known nowadays, etymological study of the Glorious Quran is regarded as a 
main portal to the Glorious Quran interpreter and the researcher. As such, it comes into impor-
tance as scien�fic and per�nent to specific research procedures, as there is efficacy in explicat-
ing and interpre�ng. From such vantage points, the necessity of the current paper emanates 
into being to broach two issues: 

1-Discussing the content of such a curriculum.

2-Discussing its authen�city or hoe to interpret; its competence in explica�on.

There are two chapters with an introduc�on and a conclusion; the first covers the etymolog-
ical curricula in light of content (system of func�oning), the second does etymological curricula 
in light of authen�city (system of performing).



١٣

الـَمْنَهُج الـُمْصَطَلِحيُّ يف َبْحِث ُلَغِة الُقْرآِن الَكِريِم -َمْتُنُه وَمتاَنُتُه-

ة: مَ دِّ املُقَ

: يّ ومِ هُ فْ تْنِهِ الـمَ يُّ يف مَ طَلَحِ صْ جُ الـمُ نْهَ : الـمَ لُ بْحثُ األَوَّ الـمَ

اًل: َمْفهوُمــُه: امَلنْهــُج امُلْصَطَلِحــيُّ َأداةٌ َبْحثِيَّــةٌ َقريبــُة الَعْهــد، وهــو َمنْهــجٌ َيْأُخــُذ، الَيــْوَم، ِعنـْـَد َكثرِييــن، َلَقًبــا آَخــَر ُهــَو: ∗ َأوَّ
راَســُة  ــني، وَهــِذِه الدِّ ُفــُه عــىل َأَســاسٍ ِممَّــا هــو ُمَتــداَولٌ َلــد امُلْخَتصِّ راَســُة امُلْصَطَلِحيَّــُة»، وِمــْن َأْجــِل َذلــَك َســْوَف ُنَعرِّ «الدِّ
ــَد  ــو ِعنْ ــالُح؛ وُه »، وَمْصــَدُرُه االْصطِ ــلٌ ــُح: «ُمْفَتَع ــح. وامُلْصَطَل ــَو امُلْصَطَل ــوبةٌ إىل مــا ُيْعطِيهــا َمْعناهــا الِعْلمــّي؛ وُه َمنْس
ْفــِظ ِمــْن َمْعنـًـى  ِل، وإِْخــراُج اللَّ ِء باْســمٍ مــا ُينَْقــُل َعــْن َمْوِضِعــِه األَوَّ فــاِق َقــْومٍ عــىل َتْســميِة الــيشَّ : «ِعبــارةٌ َعــِن اتِّ اجلُْرجــاينِّ
ْفــِظ بــإِزاِء امَلْعنــى، وِقيــَل: االْصطـِـالُح:  فــاُق طاِئفــةٍ عــىل َوْضــِع اللَّ ُلَغــويٍّ إىل آَخــَر؛ مُلناَســبةٍ َبْينَُهــام، وِقيــَل: االْصطِــالُح: اتِّ

ٌ َبــنْيَ َقــْومٍ ُمَعيَّنـِـني»)1(  ِء َعــْن َمْعنـًـى ُلَغــويٍّ إىل َمْعنـًـى آَخــَر؛ لَِبيــاِن امُلــراد. وِقيــَل: االْصطِــالُح: َلْفــظٌ ُمَعــنيَّ ْ إِْخــراُج الــيشَّ

ــا-يف  ــالُح –غالًِب ــَتْعَمُل االْصطِ : «وُيْس ــِويُّ ــاَل الَكَف ــاِرِف؛ ق ــوِم، وامَلع ــَتِغلنَي بالُعل ــِل امُلْش ــْن َعَم ــالُح ِم واالْصطِ
ــتِْدالِل»)2(. ــِر، واالْس ــُه بالنََّظ ــُل َمْعلوماُت ُص ــذي َحتْ ــِم ال الِعْل

 ، ، َأْو تِْقنــيٍّ الَلــِة عــىل َمْفهــومٍ ِعْلِمــيٍّ ــُه: «َتْســِميةٌ َختَْتــصُّ بالدَّ وملَّــا كاَن َذلـِـك كَذلـِـك َصــحَّ َأْن ُيــر يف امُلْصَطَلــِح َأنَّ
، وِعنَْدمــا َيْظَهــُر  َدةٌ ، وِصيَغــةٌ حُمـَـدَّ دٌ صــِة َمْعنـًـى حُمـَـدَّ ــُه: «َكِلمــةٌ هَلــا يف اللُّغــِة امُلَتَخصِّ دٍ»)3(، َأْو َأنَّ ، يف جَمــالٍ حُمــدَّ َأْو َحضــاِريٍّ

دٍ»)4( َغــِة العاِدَيــِة َيْشــُعُر امَلــْرُء َأنَّ َهــِذِه الَكِلمــَة َتنَْتِمــي إِىل جَمــالٍ حُمـَـدَّ يف اللُّ

ــُد َحَســن َعْبــد الَعزيــِز قاِئــاًل: «امُلْصَطَلــُح، ِعنْــَد َأْهــِل االْختِصــاِص: َرْمــزٌ ُلَغــويٌّ ِمــْن َشــْكلٍ  ْكتــوُر حُمَمَّ َفــُه الدُّ وَعرَّ
راِت»)5( ــُز َعــِن امَلعــاين األُْخــر داِخــَل نِظــامٍ ِمــَن التََّصــوُّ ، وهــو َمْعنًــى ِمــَن امَلعــاين َيَتَميَّ ، وَمْفهــومٍ خارجــيٍّ

ــة؛ ∗ راَســُة امُلْصَطَلِحيَّــُة: وِهــَي حَمـَـلُّ َتنْفيــِذ َمقــوالِت امَلنَْهــِج امُلْصَطَلحــيِّ بـِـام ُهــَو ُحْزَمــةٌ ِمــَن امَلفاِهيــِم النََّظريَّ ثانًِيــا: الدِّ
ــَة ِعْلــاًم َيَتــَوىلَّ الَبْحــَث فِيــِه، َمْفهوًمــا، وَصْوًغــا، و....، وُهــَو: «ِعْلــُم  فالــذي َيْظَهــُر ِمــْن ِخــالِل َتْعريــِف امُلْصَطَلــِح َأنَّ َثمَّ

راَســِة امُلْصَطلِحيَّــة؟ امُلْصَطَلــح»، ولِكــْن: َهــْل ِعْلــُم امُلْصَطَلــِح، َهــذا، ُهــَو َنْفُســُه مــا ُيْعــَرُف بالدِّ

َغــِة التَّْطبيقــّي، َيَتنــاَوُل األُُســَس الِعْلِميَّــَة أ. ِعْلــُم امُلْصَطَلــح: وُهــو، كــاَم يف ِعبــارِة العاِرفــنَي بـِـِه: «َأْحــَدُث َأْفــُرِع ِعْلــِم اللُّ
ُل َيَتنــاَوُل امَلفاِهيــَم وَخصاِئَصهــا، وَطبيَعَتهــا،  ؛ فــاألَوَّ ، وخــاصٍّ لَِوْضــِع امُلْصَطَلحــاِت وَتْوِحيِدهــا»)6( وَينَْقِســُم إىل عــامٍّ

.)7( َدةٍ، يف ِحــنِي َخيَْتــصُّ الّثــاين بَِبْحــِث ُمْصَطَلحــاِت ُلَغــةٍ ُمَعيَّنــةٍ وَعالقاِهتــا، وَغــرْيَ ذلـِـك ِممَّــا ال َيْرَتبـِـُط بُلَغــةٍ حُمـَـدَّ

، َأْو َخطاِيبٍّ  ٍّ ليــيلٍّ َنــيصِّ ــَق بَمنًْحــى َحتْ ، َيْبُعــُد َعــْن َأْن َيَتَعلَّ ، واخلــاصِّ والــِذي َنــراُه َأنَّ ِعْلــَم امُلْصَطَلــِح، بَوْجَهْيــِه؛ العــامِّ
. ِّ ــا َتنَْحــِرصُ يف التَّنــاُوِل النَّيصِّ راَســِة امُلْصَطَلِحيَّــِة التــي َســنَْعِرُف َأهنَّ مــا؛ وُهــَو الــذي َيْعــِدُل بـِـِه َعــْن َطريــِق الدِّ

راَســَة امُلْصَطَلِحيَّــَة َمتْتــاُز َعــْن ِســواها ب. راَســُة امُلْصَطَلِحيَّــُة: والــذي َعَلْيــِه النَّــاُس ِمــَن امُلْشــَتِغلنَي هبــذا احلَْقــِل َأنَّ الدِّ الدِّ



ابي يِن َوهَّ أ.د. َنْصُر الدِّ

١٤

(؛ فِهــَي ال ُتْعنـَـى بامُلْصَطَلــِح ِمــْن ِجَهــِة األُُســِس الِعْلِميَّــِة لِِصناَعتـِـِه،  ِّ )=اخلَطــايبِّ ِممَّــا َلــُه َنَظــرٌ يف امُلْصطلــِح بالُبْعــِد النَّــيصِّ
ُ َعــْن بِنْيــةٍ  ، ُتَعــربِّ ٍ َتــمُّ ِمــْن ِجهــِة َكْونـِـِه ِوْحــدًة لِســانِيًَّة، وَمْعِرفِيَّــًة، داِخــَل َنــصٍّ ُمَعــنيَّ ــام ِهــَي َهتْ َأْو َتْعريِفــِه، َأْو َوظِيَفتـِـِه، إِنَّ

، َأْو ُهــَو اخِلطــاُب: ؛ ُهــَو النَّــصُّ ــة)8( ؛ أْي ِمــْن َحْيــُث ُهــَو ُعنـْـُرصٌ ِضْمــَن َنَســقٍ َداليلٍّ فِْكريَّ

ــُه، - ــُث َمْفهوُم ــْن َحْي اليلِّ ِم ــدَّ ــِه ال ــِة واِقِع ــِح ملَِْعِرف ــَي: «َبْحــثٌ يف امُلْصَطَل ــُة ِه ــُة امُلْصَطَلِحيَّ راَس ــُف: فالدِّ ــا التَّْعري فَأمَّ
ــكاِن  ــْن إِْم ــِم ِم ْغ ــِه»)9(. وَعــىل الرَّ ــْدروِس بِ ــِه الِعْلمــيِّ امَل ــَن جَمالِ ــُه ِضْم ــدُة َعنْ ــُه امُلَتَولِّ ــُه، وُفروُع ــُة َل َن وَخصاِئُصــُه امُلَكوِّ
ــِة، إاِّل َأنَّ  ــِة امُلْصَطَلِحيَّ راَس ــوِد بالدِّ ــِح امَلْقص ــِرُد يف امُلْصَطَل ــذي َي ــصِّ ال ــاَرًة إىل النَّ اليّل» إِش ــدَّ ــِه ال ــِه: «َواِقِع ــاِر َقْولِ اْعتِب

ــذا التَّْعريــف. ــِل مــا يف َه ــة، كِمْث ــاُء فِيهــا بالتَّْكنَِي ــُل االْكتِف ُم ــِة ال جَيْ يَّ ــَة النَّصِّ يَّ َأَمهِّ

 ، ــِرصُ راَســُة امُلْصَطلِحيَّــُة ِمنْهــاُج َعَمــلٍ َحيْ راَســِة فقــاَل: «الدِّ َب ِمــَن الدِّ ْ ْكتــوُر إِْدريــسٌ الفــاّيس هــذا الــرضَّ َف الدُّ وَعــرَّ
وَيِصــُف اْســتِْعامالِت، واْصطاِلحــاِت ِعْلــمٍ مــا يف َنــصٍّ ِمــْن ُنصــوِص َذلـِـك الِعْلــم»)10(، وِيف َهــذا التَّْعريــِف ُنالِحــُظ 

ُبــروَز َشــْيَئنْي:

يَّة.- اإِلشاَرُة إىل النَّصِّ

+َيِصُف(.- ؛ )=َحيِْرصُ راَسِة ِمنْهاًجا ذا تِْقنياتٍ َعَمِليَّةٍ َتْسِمَيُة الدِّ

ــْن  ــِه ِم َســَمْت بِ ــام اتَّ ــة؛ بِ راَســِة امُلْصَطَلِحيَّ ــَن الدِّ ــَغ حَمَــلَّ اجلَْوَهــِر ِم ــَع ذلِــك، َتْبقــى َهــِذِه التَّْعريفــاُت ُدوَن َأْن َتْبُل وَم
)11( ــرْيِ َدقيــقٍ ، وَتْعميــمٍ َغ ــةٍ غاِمضــةٍ َتْكنِي

ــُة  راَس ــِه: «الدِّ ــاَل فِي ــا ق ــُه َتْعريًف ــإِنَّ َل ؛ ف ــاِهُد الُبوشــيخيُّ ــوُر الشَّ ْكت ــذا امَلجــاِل، الدُّ ــةٌ ُمتََّبعــوَن، يف َه ــْم َأِئمَّ ــْن ُه وِممَّ
ــاِن  ، وَبي ِ ــنيُّ ــَدِف َتَب ــاصٍّ ِهبَ ــجٍ خ ــَق َمنَْه ــوم، ِوْف ــِف الُعُل ــاِت ُخمَْتَل ــيِّ مُلْصَطَلح ْرِس الِعْلِم ــدَّ ــَن ال بٌ ِم ــُة َرضْ امُلْصَطَلِحيَّ

ــا»)12( ــِخ َمًع ــِع، والتَّاري ــمٍ يف الواِق ــاُت يف ُكلِّ ِعْل ــك امُلْصَطَلح ــا تِْل ُ َعنْه ــربِّ ْت، َأْو ُتَع َ ــربَّ ــي َع ــِم الت امَلفاِهي

راَسِة ِمْن َحْيُث ما َييل: ْوِن ِمَن الدِّ ويف َهذا التَّْعريِف ُمقاَربةٌ لَِكامِل الطُّموِح الِعْلميِّ امَلْعقوِد عىل َهذا اللَّ

ْرِس الِعْلمّي(، وامَلْوُضوُع )=ُمْصَطَلحاُت ُخمَْتَلِف الُعُلوم(..١ بٌ ِمَن الدَّ َبياُن امَلْفهوِم )=َرضْ

٢..) َبَياُن الطَّريَقِة )=ِوْفَق َمنْهجٍ خاصٍّ

ُ َعنْها تِْلَك امُلْصَطَلحاُت()13(.٣ ْت، َأْو ُتَعربِّ َ ، وَبياِن امَلفاِهيِم التي َعربَّ ِ َبياُن اهلََدِف )=ِهبََدِف َتَبنيُّ

دٍ، وِهــَي ِمــْن َأْهــِل الَبــَرصِ - ْكتــورَة َفريــدَة ُزُمــرُّ راَســَة امُلْصَطَلِحيَّــَة، َحّتــى إِنَّ الدُّ يَّــُة: فِهــَي َأْبــَرُز مــا ُيَميِّــُز الدِّ ــا النَّصِّ وَأمَّ
راَســُة امُلْصَطَلِحيَُّة»)14( » بَتْســِميِة «الدِّ َحــْت اْســتِْبداَل َتْســِمَيِة «ِعْلــُم اْصطِــالِح النَّــصِّ َهبــذا امَلجــاِل، اْقرَتَ



١٥

الـَمْنَهُج الـُمْصَطَلِحيُّ يف َبْحِث ُلَغِة الُقْرآِن الَكِريِم -َمْتُنُه وَمتاَنُتُه-

لُة ِمْن ُمالَحظِة ُأُسسٍ َأْبَرُزها:- راَسُة امُلْصَطلِحيَُّة، والُقْرآُن الَكريُم: َتْأيت َهِذِه الصِّ ثانًِيا: الدِّ

ــُة ١. راَس والدِّ ــِه)15(، ــِم ُمْفَرداتِ ــىل َفْه ــاُه ع ــْرآِن َمْبن ــرُي الُق ــرِيِه، وَتْفِس ــِدُف إىل َتْفِس ــام َهتْ ــِم إِنَّ ــْرآِن الَكري ــوَم الُق  َأنَّ ُعل
ــة. امُلْصَطَلِحيَّــُة َتقــوُم عــىل الَبْحــِث يف الَوَحــداِت اإِلْفراِديَّ

.٢ ، راَســَة امُلْصَطَلِحيَّــَة َتْأُخــُذ بَقواِعــِد التَّْفســرِي يف إِْجراءاِهتــا؛ وعــىل َرْأِس َذلـِـك َبْحــُث امُلْفــَرداِت داِخــَل النَّــصِّ  َأنَّ الدِّ
وَهــذا َيْلَتقــي َمــَع واِحــدٍ ِمــْن آَصــِل َقواِعــِد التَّْفِســري؛ وِهــَي قاِعــدُة َتْفســرِي الُقــْرآِن بالُقــْرآن)16(.

، ِهَي: وجَيُرُّ هذا إِىل َأْن َنْعِرَض ملَِفاِهيَم َأساِسيَّةٍ

ــَة َفــْرعٌ خــاصٌّ بامُلْصَطَلــِح الُقْرآيّن؛ .١ ــَد العاِملــوَن يف احلَْقــِل امُلْصَطَلحــيِّ عــىل َرضورِة َأْن يكــوَن ثمَّ : َأكَّ امُلْصَطَلــُح الُقــْرآينُّ
ــُق َفْهــِم الُقــْرآِن الَكريــِم بَمْعرفــِة َمعــاين ُمْصَطَلحاتـِـِه التــي هَلــا فِيــِه اْســتِْعاملٌ خــاصٌّ ِمــْن َحْيــُث اْنتاِمُؤهــا  ألَْســبابٍ ِمنْهــا َتَعلُّ
إىل َنَســقٍ داليلٍّ ُقــْرآينٍّ خــاصٍّ َكَذلـِـك)17(، فدراَســُة امُلْصَطلــِح الُقــْرآينِّ َمْدَخــلٌ آِمــنٌ لَتْفِســرِي الُقــْرآِن الَكريــم؛ ألنَّ امُلْصَطَلــَح 
ــة، وكــذا ِمــن إِْســقاِط امَلعــاين ِمــْن خــارِج اخِلطــاِب الُقــْرآين.  ــِة، وااِلْنتِقائّي لُِّصــُه ِمــن الَعْفويَّ ــِة)18(؛ ُخيَ الَل ِحــْرزٌ حافــظٌ للدَّ
ــتِْقراِء  ؛ كاالْس ــةٍ ــةٍ داِخِليَّ يَّ ــراءاتٍ َنصِّ ــْن إِْج ــِه ِم ــوُم َعَلْي ــام َتق ــيّل؛ بِ ــا الّداِخ ــُز بَمنْطِِقه ــْرآينِّ َتتميَّ ــِح الُق ــَة امُلْصَطَل ــإنَّ ِدراس ف
ــِة امُلَتعلِّقــِة بِــِه داِخــَل الُقــْرآِن الَكريــم، ال خاِرَجــُه. وامُلْصَطَلــُح الُقــْرآينُّ  ــبكِة امَلْفهوِميَّ ، وَرْبــِط امُلْصَطَلــِح الُقــْرآينِّ بالشَّ التَّــامِّ
ــًة  ــًة َداللِيَّ ًبــا، اْكَتســَب داِخــَل الُقــْرآِن الَكريــِم ُخُصوِصيَّ «ُكلُّ َلْفــظٍ ِمــْن َأْلفــاِظ الُقــْرآِن الَكِريــم؛ ُمْفــرًدا، كاَن، َأْو ُمَركَّ ُهــَو:

ْؤيــِة الُقْرآنيَّــة، وَنَســِقها امَلْفهومــّي»)19( ، َلــُه َمْوِضــعٌ خــاصٌّ داِخــَل الرُّ ٍ َجَعَلــْت ِمنْــُه َتْعبــرًيا َعــْن َمْفهــومٍ ُمَعــنيَّ

وُيْستفاُد ِمْن هذا التَّْعريِف الذي ارتضاه غالُِب الباِحثنَي ُأُمورٌ ِمنْها:

-. بٌ امُلْصَطَلُح الُقْرآينُّ ُمْفَردٌ وُمَركَّ

للُمْصَطلِح الُقْرآينِّ ُخُصوِصيَّةٌ ُمْكَتَسبةٌ ِمَن النََّسِق امَلْفهوميِّ الُقْرآيّن.-

وِمــْن ُهنــا َيْظهــُر أنَّ الّدراســَة امُلْصَطلحيَّــَة للُقــْرآِن الكريــِم هــَي التــي ُتْعنــى بالنَّظــِر يف ُكلِّ َلْفــظٍ ُقــْرآينٍّ داِخــلٍ ِضْمــن 
ــُرُج ِمنْهــا: مــا َصَدِقيَّــات هــذا التَّْعريــف. وَخيْ

، وإْن مُحَِّل داللًة ُقْرآنيَّة.- كلُّ لفظٍ خارَج النّصِّ القرآينِّ

كلُّ لفظٍ داِخَل النصِّ القرآينِّ َلِكنَُّه ال َحيِْمُل داللًة ُقْرآنّيًة خاّصة)20(.-

راســَة امُلْصَطَلِحيَّــة، .٢ دٍ الدِّ ْكتــورُة َفريــدُة ُزُمــرُّ فــِت الباِحثــُة امُلْصطلحيَّــُة الدُّ راســُة امُلْصطلحيَّــُة للُقــْرآِن الَكريــم: َعرَّ الدِّ
ــْن  ُ َمفاِهيــَم امُلْصطلحــاِت ِم ــنيَّ ــةٌ جاِمعــةٌ َتَتَب ــُه: «ِدراَســةٌ َمنَْهِجيَّ ــْت بَأنَّ َحــت، فقاَل ، كــام اْقرَتَ ــالِح النَّــصِّ ــَم اْصطِ َأْو ِعْل
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اتِيَّــَة للُمْصَطَلــح، واْمتِداداتـِـِه داخــَل النَِّســيِج امَلْفهومــيِّ للنَّــصِّ َعــرْبَ َضامِئِمه،  الليَّــَة الذَّ مــاِت الدَّ ُ امُلَقوِّ ُنصوِصهــا، وُتَبــنيِّ
واْشــتِقاقاتِِه، والَقضايــا امَلْوصولــِة بـِـِه»)21(

ِر الذي َعَلْيِه غالُِب العاِملنَي يف هذا احلَْقِل الِعْلمّي؛ وِهَي: ناِت التََّصوُّ وُهَو َتْعريفٌ َنراُه ُمْسَتْوفًِيا مُلكوِّ

ه.- ، وَغرْيِ َصالِحيَُّة التَّْعريِف للنَّصِّ الُقْرآينِّ

-. َرْبُط امُلْصَطلِح بالنَّصِّ

-. الليَِّة للُمْصَطلِح ِضْمَن النَّصِّ َتْبينُي اخلُصوِصيَِّة الدَّ

-.يَِّة األُْخر ناِت النَّصِّ َتْبينُي التَّعاُلِق امَلْفهوميِّ َبنْيَ امُلْصطلِح، وامُلكوِّ

راسِة امُلْصَطَلِحيَِّة للُقْرآِن الَكريم: .٣ فاِئدُة الدِّ

راســِة ُمَتعلِّقٌ بَأَهــمِّ نصٍّ يف احلَضارِة اإِلْســالميَّة؛  ُب ِمَن الدِّ ْ ِف امَلْعلــوم، وهــذا الــرضَّ َف الِعْلــِم ِمــْن رَشَ َمْعلــومٌ أنَّ رَشَ
، ِمنْها: راســِة امُلْصَطَلِحيَّــِة َخرْياتٌ ِحســانٌ ــِرِه، ويف الدِّ هــو الُقــْرآُن الَكريــم، وَقــْد َتَعبََّدنــا اهللا َتعــاىل بِِه، وبَتَدبُّ

إِجابُة الّداعي الّرشعيِّ بالبحِث يف الُقْرآِن الَكريم..١

االْجتِهاُد يف َفْهِم ِخطاِب الُقْرآِن الَكريِم َعرْبَ َبْحِث ُمْفَرداتِِه؛ فإنَّ َمْعِرفَة الُكلِّ َمْبنِيَّةٌ عىل َمْعرفِة َأْجزاِئِه..٢

ِة، وااِلْنتِقائيَِّة، واإِلْسقاِط اخلارجّي.٣.  َختْليُص التَّْفسرِي ِمْن ُعيوِب الَعْفويَّ

ــْرآِن .٤ ــلِّ األّم؛ الُق ــا إىل امَلَح ــوِع هب ج ــرْبَ الرُّ ــا َع ــتِنْباطِها، وَنْقُده ــِق اْس ــُة َطرائ ــة، وُمراَجَع ــِم اخلاطِئ ــُح امَلفاِهي َتْصحي
ــم. الَكري
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الـَمْنَهُج الـُمْصَطَلِحيُّ يف َبْحِث ُلَغِة الُقْرآِن الَكِريِم -َمْتُنُه وَمتاَنُتُه-

: تِهِ تانَ يُّ يف مَ طَلَحِ صْ نْهجُ الـمُ ثُ الثّاين: الـمَ بْحَ الـمَ

نــِة  ــِة امُلَكوِّ ْمنــا يف َعنــاِرصِ امَلْبحــِث األَّوِل َعــْرضٌ للَمنْهــِج امُلْصَطلحــيِّ ِمــْن ِجهــِة امَلقــوالِت النَّظريَّ كاَن يف الــذي َقدَّ
ــِة  ــِه اإِلْجراِئيَّ تِ ــِه؛ َأْي ُقوَّ ــاين ُنناِقــُش امَلنْهــَج ِمــْن ِجهــِة َمتاَنتِ ــِه، ويف هــذا امَلْبحــِث الّث ــِة بِ ــِة اخلاصَّ ــِه امَلنْطِقيَّ ملَِْتنِــِه؛ أْي بِنَْيتِ
ــْدُرَس  ــِط االْشــتِغاِل الَعَمــيلِّ ِهبــا، وِمــْن َأْجــِل َذلِــك ُنِحــبُّ أْن َن يف ُمعاجَلــِة امَلفاِهيــِم، وَتْوجيــِه اْســتِنْباطِها، وكــذا َضْب
ــُن،  ــا التََّديُّ ــى َعَلْيه ــي ُيْبن ــِم الت ــِط امَلفاِهي ــِة يف َضْب ــِة الُقْرآنّي ــِة امُلْصَطَلِحيَّ راَس ــا للدِّ ــًرا َطيًِّب ــَر َأَث ــا لنُْظِه ــا ُمَعيَّنً ُمْصطلًح
ــتِْعاماًل  ــِم، اْس ــْرآِن الَكري ــه، يف الُق ــا أنَّ ل ــْد َرَأْين » فَق ــقُّ ــَو: «احلَ ــُح ُه ــذا امُلْصَطَل ــن، وَه ي ــُل بالدِّ ــا الَعَم ــُس َعَلْيه وَيَتَأسَّ
حيَحــة، َرَأْيتــُه قــاِدًرا  ، إِذا تــّم اخلُلــوُص إىل َمْفهوِمــِه الُقــْرآيّن، َعــرْبَ اآللــِة امَلنَْهِجيَّــِة الصَّ ــُه ُمْصَطَلــحٌ ــا، كــام َرَأْينــا َأنَّ خاصًّ

»؛ فنَقــوُل: ــِه، عــىل «َحــقٍّ ــُه، بِ ــواِب، وَأنَّ ــا ِمــَن الصَّ ــُه َحظًّ ــُه أنَّ َل رٍ َيــر صاِحُب عــىل َفْحــِص كلِّ َتَصــوُّ

ا:- » يف اللُّغِة واالْصطِالح: امَلْرئيُّ يف ُكُتِب اللُّغِة، وُكُتِب التَّْعريفات، أنَّ احلقَّ ُيْفَهُم باْعتِباَرْيِن؛ ُمهَ اًل: «احلَقُّ َأوَّ

؛ فَقاُلــوا: احلــقُّ ِضدُّ الباطِــل)22(. .١ ــدِّ اْعتِبــاُر االْســِميَّة: وذلــَك ُهــَو َلْفــُظ «احلـَـّق» وَقــْد َجــَرْوا فِيــِه عــىل التَّْعريــِف بالضِّ
؛ وُهــَو  : «البــاُء، والّطــاُء، والــاّلُم؛ َأْصــلٌ واِحــدٌ ــَد ابــِن فــاِرسٍ ــُل: ِصفــةٌ َجــَرْت جَمْــر األَْســامء؛ وُهــَو كــاَم ِعنْ والباطِ

ــُة ُمْكثـِـِه، وُلْبثـِـِه»)23( ِء، وِقلَّ ْ َذهــاُب الــيشَّ

ــُه: «الّثابـِـُت الــذي ال َيُســوُغ إِْنــكاُرُه»)24(،  فــوا احلَــقَّ بَِأنَّ وِمــْن ُهنــا َصــحَّ ِعنـْـَد واِضِعــي التَّْعريفــاِت، واحلُــدوِد َأْن ُيَعرِّ
ــُه، يف االْصطِــالِح: «احلُْكــُم امُلطابـِـُق للَواِقِع»)25(. وَأنَّ

واحلقُّ ِصفةٌ يف ما اْشَتمَل عىل الَوْصِف بالثَّباِت؛ كاألَْقواِل، والَعقاِئِد، واألَْدياِن، وامَلذاِهِب، و.... )26(

ــوا: «َحــقَّ .٢ ُء: َوَجــَب»)27( وقاُل ْ ؛ فَقالــوا: «َحــقَّ الــيشَّ ــى واِحــدٍ ــة: وُهــَو جُمَْتِمــعٌ َمــع االْســِميَِّة يف َمْعنً ــاُر الِفْعِليَّ اْعتِب
ــَت»)28( ــُر: َثَب األَْم

وامُلْســتفاُد ِمــْن هــذا، وذاَك، ُهــَو اْرتِبــاُط امَلْعنــى امَلْركــزيِّ بــرَضورِة َأْن َيكــوَن امَلْوصــوُف باحلــقِّ ثابًِتــا وواِجًبــا، َغــرْيَ 
ْعــوِة إَِلْيــِه؛ ولـِـذا  ســاِئِغ اإِلْنــكار. وَمْعنــى امَلِصــرِي إىل الَقــْوِل بَثباتـِـِه، وُوجوبـِـِه، وَتــْرِك إِْنــكاِرِه، ُهــَو الَعَمــُل بُِموِجــِب الدَّ

َصــحَّ الَوْصــُف بـِـِه يف:

-. اهللاُ َتعاىل؛ فُكلُّ ما َأدَّ إىل اهللا يف َأْمِرِه، وَهنِْيِه، َفُهَو َحقٌّ

-.)29( غيِب، ووو.....َحقٌّ ْ الُقْرآُن؛ فُكلُّ ما جاَء بِِه ِمَن األَْمِر، والنَّْهِي، والَقَصِص، والتَّْخويِف والرتَّ

 ، ؛ ُيْطلــُق عــىل الواِجــِب الُوجــوِد لِذاِهتِــنَّ ، وِصفــةٌ ُمَشــبَّهةٌ يَّاتِــِه: «احلَــقُّ اْســُم فاِعــلٍ وِمــْن ُهنــا قــاَل الَكَفــويُّ يف ُكلِّ
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، وعــىل احلُْكــِم امُلطابِــِق للواِقــع، وعــىل األَْقــواِل، واألَْديــاِن، وامَلذاِهــِب باْعتِبــاِر اْشــتاِمهِلا  وعــىل ُكلِّ َمْوجــودٍ خاِرجــيٍّ
عــىل احلُْكــِم امَلْذكــوِر»)30(

ــُه  ــا َعَرَفْت ــام م ــى فِيِه ــنْيِ ُمراًع ــنْيِ َعْقِلَي ــقُّ َمْعنََي ــام احل ــاُس ِهبِ ــن ُيق ــوِب الذي ــاِت، والُوج ــاُر الثَّب ــِن اْعتِب ــَن امُلْمِك وِم
، وكاَن  ، َحــقٌّ ــا َعَلْيــه؛ فُهــَو، ِمــْن ثــمَّ الُعقــوُل، وَســلََّمْت َلــُه، َفَثَبــَت فِيهــا، وَوَجــَب ِعنَْدهــا؛ فالُعقــوُل َعَرَفــِت اهللا بــام َدهلَّ
ــِة فِيــِه؛ وِهــَي اْمتِنــاُع اإِلْتيــاِن بِمْثِلــِه عــىل َغــرْيِ اهللا َتعــاىل؛  ُكلُّ مــا ال َيــُدلُّ َعَلْيــِه باطِــاًل، والُعقــوُل َعَرَفــِت الُقــْرآَن باحلُجَّ
الِّ َعَلْيــِه، فــكاَن ُكلُّ  ءٍ عــىل احلــاِل التــي هــَو َعَلْيهــا بالــدَّ فــكاَن مــا عــىل ِخــالِف َهــذا باطِــاًل، والُعقــوُل َعَرَفــْت كلَّ َيشْ
ــُه: «مــا َغَلَبــْت ُحَجُجــُه،  »، ِعنْــَد َبْعِضهــم، َأنَّ ــدِّ ِمــْن تِْلــَك احلــاِل باطِــاًل. ولـِـذا كاَن ِمــْن َتْعريفــاِت «احلَــقِّ مــا عــىل الضِّ

ِه»)31( وَأْظَهــَر التَّْمويــَه يف َغــرْيِ

ــقُّ  ــَق احلَ ــام، فَواَف الِّ َعَلْيِه ــدَّ ــراِن إىل ال ــقِّ ُمْفَتِق ــى احلَ َطنْيِ يف َمْعن ــرَتَ ــوَب امُلْش ــاَت، والُوج ــُم أنَّ الثَّب َم َنْفَه ــدَّ ــا َتَق وِممَّ
ا، ومــا ال ُيوَصــُف  َعــُل َمْعنــى مــا ُيوَصــُف باحلــقِّ ماثِــاًل حــاِرضً ــُة ِهــَي مــا جَيْ ــبِيل. واحلُجَّ ــِة ِمــْن َهــِذِه السَّ َمْفهــوَم احلُجَّ
ــِه فــكاَن بامَلجــيِء  ِء َنْقــضٌ لِِغيابِ ــُل»)32(، فَمجــيُء الــيشَّْ ــقُّ وَزَهــَق الباطِ ــاًل، قــاَل َتعــاىل: «وُقــْل جــاَء احلَ ــا زاِئ ــِه ذاِهًب بِ

ــْت. ــراُد َذَهَب وِح: َزَهَقــْت؛ وامُل ــُل: َذَهــَب، كــام ُيقــاُل يف الــرُّ ــا، وَزَهــَق الباطِ هــاِب غاِئًب ــَد َأْن كاَن بالذَّ ــاًل َبْع ماثِ

» يف ااِلْستِْعامِل الُقْرآيّن: َثانًِيا: ُمْصَطَلُح «احلَقِّ

يغــِة الِفْعِليَّــة، .١ ــا: ِقْســُم الصِّ ؛ ُمهَ ، يف الُقــْرآِن الَكريــِم، عــىل ِقْســَمنْيِ ُع َمواِضــُع اْســتِْعامِل احلــقِّ ااِلْســتِْقراُء الّتــاّم: َتَتــوزَّ
يغــِة االْســِميَّة: وِقْســُم الصِّ

» جاَءْت يف اْثنَْي َعْرشَة َمْوِضًعا؛ ِهَي:• َيُغ الِفْعِليَّة: فِصيغُة الِفْعِل املايض «َحقَّ الصِّ

�لَة} [األَْعراُف:30]- {فَر�ًقا َهَدى وفَر�ًقا َحقَّ َعلَيْهم ا�ضَّ

ْرناها تَْدِ�ً�ا} [اإِلرْساُء:16]- {فَحقَّ َعلَيْها الَقْوُل فََد�َّ

-[18: {وَ�ثٌِ� َحقَّ َعلَيِْهُم الَعذاُب} [احلَجُّ

{قَاَل اِ�يَن َحقَّ َعلَيِْهُم الَقْوُل} [الَقَصُص:63]-

ْجَدُة:13]- } [السَّ {ولَِ�ْن َحقَّ الَقْوُل ِمّ�ِ

ْ�َ�ِهِْم} [َيس:7]-
َ
{لََقْد َحقَّ الَقْوُل َ� أ

{فََحقَّ َعلَيْنا قَْوُل َرّ�ِنا} [الّصاّفاُت:31]-



١٩

الـَمْنَهُج الـُمْصَطَلِحيُّ يف َبْحِث ُلَغِة الُقْرآِن الَكِريِم -َمْتُنُه وَمتاَنُتُه-

َب ا�رُُّسَل فََحقَّ ِعقاِب} [ص:14]- {إِْن ُ�ٌّ إِّ� َكذَّ
ُمُر:19]- َ�َمْن َحقَّ َعلَيْهِ َ�ِمُة الَعذاِب} [الزُّ

َ
{أ

َلْت:25]- َ�ٍ� قَْد َخلَْت ِمْن َ�بْلِِهم} [ُفصِّ
ُ
{وَحقَّ َعلَيْهم الَقْوُل � أ

َ�ٍ� قَْد َخلَْت ِمْن َ�بْلِِهم} [األَْحقاُف:18]-
ُ
ولَ�ِك اِ�يَن َحقَّ الَقْوُل � أ

ُ
{أ

َب ا�رُُّسَل فََحقَّ وَِ�يد} [ق:14]- {ُ�ٌّ َكذَّ

ْت َ�َِمُة َرّ�ِك} [ُيوُنُس:33]- {َكَذ�َِك َحقَّ

ْت َعلَيِْهم َ�َِمُة َرّ�ِك} [ُيوُنُس:96]- {إِنَّ اِ�يَن َحقَّ
�لَُة} [النَّْحُل:36]- ْت َعلَيْهِ ا�ضَّ {فِمنُْهْم َمْن َهدى اهللا وِمنُْهْم َمْن َحقَّ

ُمُر:71]- ْت َ�ِمُة الَعذاِب � ا�َ�فِرِ�َن} [الزُّ {ولَِ�ْن َحقَّ

ْت َ�ِمُة َرّ�َِك � اِ�يَن َ�َفُروا} [َغافُِر:6]- {وَ�َذ�َِك َحقَّ

وأّما ِصيَغُة امُلضاِرِع فِفي َمخْسِة َمواِضَع:

{ِ�ُنِْذَر َمْن �َن َحيًّا وَ�ِحقَّ الَقْوُل � ا�َ�فِر�َن} [َيِس:70]-

ْن ُ�ِقَّ اَ�قَّ بَِ�لِماتِهِ} [األَْنفاُل:7]-
َ
{وُ�ر�ُد اهللا أ

{ِ�ُِحقَّ ا�قَّ وُ�بِْطَل ا�اِطَل} [األَْنفاُل:8]-

{وُ�ِحقُّ اهللا اَ�قَّ بَِ�لِماتِهِ} [ُيوُنُس:82]-

-[24:وَر {وَ�ْمُح اهللا ا�َاِطَل وُ�ِحقُّ اَ�قَّ بَِ�لِماتِهِ} [الشُّ

ــَت» • ــى «َثَب ــا يف َمْعن ــُة؛ فُكلُّه ــُة الِفْعِليَّ يَغ ــا الصِّ )33(.فأّم ــْرآِن 272 َمْوِضعٍ ــُه يف ُكلِّ الُق ــاَء ِمنْ ــِميَُّة: وج ــُة االْس يَغ الصِّ
ــا  » فُهــَو ثابـِـتٌ يف ُوقوِعــِه، ثابـِـتٌ يف ُحدوثـِـِه، ال َيْقَبــُل َمصــرًيا إىل الَعــَدم. وأمَّ و«َوَجــَب»؛ َأْي أنَّ ُكلَّ مــا ِقيــَل فِيــِه «َحــقَّ
» ُهــَو اهللا َتعــاىل، وِمنْهــا مــا َيُكــوُن احلَــقُّ فيهــا ُمقابـِـاًل للَباطـِـل؛ كِمْثــِل  يغــُة االْســِميَُّة؛ فِمنْهــا مــا َيُكــوُن فِيهــا «احلـَـقُّ الصِّ
َقْولـِـِه َتعــاىل: {و� تَلْ�ُِســوا اَ�ــقَّ با�َاِطــِل} [الَبَقــَرُة:42]، وِمنْهــا مــا َيكــوُن يف َمْعنــى ِســياِقيٍّ ُيْؤَخــُذ ِمــْن جُمَْمــِل 

ــياِقيَُّة ِهــَي)34(: ْفــُظ فِيهــا؛ وَهــِذِه امَلعــاين السِّ َداللــِة اآلَيــِة التــي َيــِرُد اللَّ



ابي يِن َوهَّ أ.د. َنْصُر الدِّ

٢٠

-)35({ اإِلْسالُم: قاَل َتعاىل: {وقُْل جاَء اَ�قُّ

ا جاَءُهم})36(- بُوا باَ�ّقِ �َمَّ الُقْرآُن: قاَل َتعاىل: {َ�َقْد َكذَّ

- )37({ الَعْدُل: قاَل َتعاىل: {فاْحُ�ْم بَ�َْننا باَ�ّقِ

-)38({ التَّْوحيُد: قاَل َتعاىل: {َ�ُ َدْعَوةُ اَ�ّقِ

-)39({ ْدُق: قاَل َتعاىل: {قَْوُ�ُ اَ�قُّ الصِّ

الَعذاُب: قاَل َتعاىل: {ولَِ�ْن َحقَّ الَقْوُل ِمّ�})40(-

ْيُن: قاَل َتَعاىل: {َوْ�ُْملِِل ا�ي َعلَيْهِ اَ�ّقُ})41(- الدَّ

ْن َ�َْشوْهُ})42(-
َ
َحقُّ أ

َ
ُة: قاَل َتَعاىل: {فا� أ األَْوَلِويَّ

ْ�وا�ِِهم َحقٌّ َمْعلوٌم})43(-
َ
احلَظُّ والنَِّصيُب: قاَل َتَعاىل:{ واِ�يَن � أ

-)44({ الَبَياُن: قاَل َتَعاىل: {قَا�ُوا ا�َن ِجئَْت باَ�ّقِ

وَغرْيُ َهذا)45(.

» يف االْســتِْعامِل الُقــْرآيّن، .٢ ــذا الُعنْــُرصِ النََّظــُر يف امَلفاِهيــِم التــي ُترافِــُق ُمْصَطَلــَح «احلَــقِّ ــُة: امُلــراُد ِهبَ ــَبكُة امَلْفهوِميَّ الشَّ
ُن، َأْو ُيشــاِرُك يف َتْكويــِن امَلْفهــوِم العــامِّ ملُِْصَطَلــِح  ُثــمَّ الَبْحــُث يف َطبيَعتِهــا ُبْغيــَة الُوُصــوِل إِىل اجلاِمــِع َبْينَهــا الــذي ُيَكــوِّ

ــا: ــِل، َشــْيئاِن، ُمهَ «احلَــّق»، واجلاِمــُع َبــنْيَ َهــِذِه امَلعــاين، ِعنْــَد التََّأمُّ

ــىل - ــام َدلَّ ع ــودٌ بِ ــاىل، َمْعب ــاَرك وَتَع ــاهللا، َتب ــا؛ ف ــوِع َمْعناه ــِب لُِوق ــِل امُلوِج لي ــىل الدَّ ــِة، َأْو َع ــىل احلُجَّ ــاُم ع اًل: الِقي َأوَّ
، والَعــْدُل  ، وآيــاتٌ ــُه ُحَجــجٌ هــان، والُقــْرآُن ِكتــابٌ ُكلُّ ليــِل، والرُبْ ُوجــوِدِه ِمــَن الرَباِهــنِي، واآليــاِت، واإِلْســالُم ِديــُن الدَّ
لِيــل، والَعــذاُب ال َيَقــُع عــىل  ــْدُق ال َمْعنــى لــه بَِغــرْيِ الدَّ ، والصِّ ءٍ عــىل َأنَّ اهللا واِحــدٌ َأَساُســُه الَبيِّنـَـة، والتَّْوحيــُد فــُكلُّ َيشْ
هــان، وَهكــذا باقــي  ــُة ُعْمَدُهتــا الرُبْ ليــُل َعَلْيــِه، واألَْوَلِويَّ ْيــُن َمْأمــورٌ بِكتاَبتـِـِه ألَْجــِل َأْن َيقــوَم الدَّ ، والدَّ ــةٍ َأَحــدٍ بَِغــرْيِ ُحجَّ

» يف الُقــْرآِن الَكريــم. امَلعــاين التــي َتْرَتبِــُط بُمْصَطَلــِح «احلَــقِّ

ــُع - ــِه، ال َيَق ــا بِ ــُه، َأْو َمْوصوًف ــا َل ، واِصًف ــقِّ ــَف باحلَ ــُب الَوْص ــا ُيصاِح ءٍ ِممّ ــا َأنَّ ُكلَّ َيشْ ــْد َرَأْين ــاَوَرُة: وَق ــا: امُلح َثانًِي
ــُه: ــَدًة َل ــْوِل ُعْم ــاُذُب يف الَق ــوَن التََّج ــاَوَرة، وَأْن َيك ــا إاِلَّ بامُلح ــا ثابًِت ُوقوًع

ْعــوُة إىل َتْوِحيــِدِه، وِعباَدتِــِه إاِّل باحِلــوار؛ قــاَل َتعــاىل: {اْدُع إِ� َســ�ِيِل َرّ�ِــَك أ. : ومــا كاَنــِت الدَّ فــاهللاُ َحــقٌّ



٢١

الـَمْنَهُج الـُمْصَطَلِحيُّ يف َبْحِث ُلَغِة الُقْرآِن الَكِريِم -َمْتُنُه وَمتاَنُتُه-

ــواِر. ــرْيَ احِل ــداُل َغ ــَس اجِل ــُن})46( وَلْي ْحَس
َ
ــ� ِ�َ أ ــم بال ــنةِ وَجادِ�ُْه ــةِ اَ�َس وا�َموِْعظ

: وال ُيْعَرُف الّصاِدُق إاِلَّ بَِأْن ُحياِوَر، وجُياِدل.ب. ْدُق َحقٌّ والصِّ

اِئُن وامَلِدين.ج. ْيُن َأَخصُّ ما ُيَميُِّزُه َأْن َيَتحاَوَر فِيِه الدَّ : والدَّ ْيُن َحقٌّ والدَّ

: وال َيبنُِي الَعْدُل إاِلَّ بَأْن َيكوَن َبنْيَ َأْشخاصٍ َيَتحاَوُرون.د. والَعْدُل َحقٌّ

.ه. ، وَذاَك َحتاُورٌ وَختاُطبٌ ُه ال َيَقُع إاِّل َعِقَب إِْنذارٍ : ألَنَّ والعذاُب َحقٌّ

ــىل  ــُه ع ــُن ِصياَغُت ــذي ُيْمِك ــوِم ال ، امَلْفه ــْرآينِّ ِّ الُق ــيصِّ ــتِْعامِل النَّ ــقِّ يف االْس ــوِم احلَ ــوِص إىل َمْفه ــذا للُخُل ــُئ ه وُيَوطِّ
هــاُن، الــذي ُهــَو َمنــاُط التَّْســليِم، فنَقــوُل ِمــْن َســبيِل االْقــرِتاِح  لِيــُل، والرُبْ ــُة، والدَّ ُصــورةٍ َيكــوُن األََســاُس فِيهــا احلُجَّ
ــَة عــىل ُوُقوِعــِه  الَّ ــَة الدَّ ، يف الُقــْرآِن الَكريــِم، ُهــَو: ُكلُّ َمْعنًــى ِمــَن امَلعــاين َواَفــَق، يف ُوُقوِعــِه، احلُجَّ يف التَّْعريــِف: «احلَــقُّ

ــُل اْنِدفاًعــا، وال َنْقًضــا؛ وَيكــوُن َمْبنــى التَّْســليِم لُِوُقوِعــِه عــىل ُمْقَتــىض احِلــواِر» ــا، ال َيْقَب ــا َثابًِت ُوقوًعــا واِجًب

ــِة .٣ راَســِة امُلْصَطَلِحيَّ ــَأنَّ للدِّ ــْوَل ب ــا الَق ْمن ــْد َقدَّ ــاًل: َق ــْرآِن، وُمواَجهــُة اخِلطــاِب التَّْكفــرييِّ َمتْثي » يف الُق ــقِّ َمْفهــوُم «احلَ
َلــل،  ِل، عــىل امَلفاِهيــِم بالتَّْصحيــِح، والتَّْقويــِم امُلْفــيض إىل التَّْوبــِة َعــِن الزَّ َثَمــراتٍ َعديــدًة َتعــوُد بالفاِئــدِة، يف امَلقــاِم األَوَّ
ِحــِم الــذي َنَبَتــْت فِيــِه؛ وُهــَو الُقــْرآُن  ُجــوَع بامَلفاِهيــِم إىل الرَّ ــا َتْفــِرُض الرُّ واألَْوبــِة ِمــْن حــاِل اخلََطــل، ومــا ذاك إاِّل ألَهنَّ
ــُد  ْكتــوُر َعْب ــّق. وَتنَْدِحــُر حُمــاَوالُت التَّْزويــِر، والتَّْحريــف. َيقــوُل الدُّ راُت ِمــْن َمْصَدِرهــا احلَ الَكِريــم؛ فُتْؤَخــُذ التََّصــوُّ
ــم  ــا َيْأتيِه ــالُل إىل َطريِقه ــُة، وكاَن الضَّ ــِت احلَقيَق ــُذ كاَن ــِة ُمنْ ــَق إىل احلَقيق ــوَن الطَّري ــَن َيِضلُّ : «والِذي بٌ ــالَّ ــِم َغ الَكري

ــروَن»)47(. ــِج الِفْكــريِّ ِعنَْدمــا ُيَفكِّ ــِة امَلفاِهيــم، واْنِعــداِم امَلنَْه ــالُل ِمــْن َضبابِيَّ الضَّ

 هــم، وال َنــر ــُب َعَلْيهــا َأْصحاُهبــا ُســلوكاتٍ إِزاَء َغرْيِ ــةٍ تِْلــك امَلفاِهيــَم ذاَت الّطاَبــِع الَعَمــيّل؛ أْي التــي ُيَرتِّ وبِخاصَّ
ــْرِض امَلْفهــوِم  ــِف يف َف ــَل باخِلطــاِب التَّْكفــريّي)48(، واخِلطــاُب التَّْكفــرييُّ َمْبنــيٌّ عــىل اْســتِْعامِل الُعنْ ــْن َأْن ُنَمثِّ ا ِم ــرْيً َخ
ــا امُلحاَجَجــُة، واحِلــوار،  ُد االْختـِـالِط بالُعنـْـِف َينْفــي ِصفــَة احلــقِّ لُثُبــوِت اْرتِبــاِط َمْفهــوِم احلَــقِّ بَشــْيَئنْيِ ُمهَ امُلَتَبنَّــى، وجُمـَـرَّ
ءٍ ِمــْن ذلــك. وُهــَو عــىل َهــِذِه احلــاِل بَِســببٍ راِجــعٍ إىل مــا َوَرَد يف الــكالِم امَلنْقــوِل آنًِفــا؛  ــوَن َلْيُســوا عــىل َيشْ والتَّْكفرِييُّ
ــِج  ــاِج امَلنْه ــِهُم يف إِْنت ــي ُتْس ــِة اآلالِت الت ــْن ُمجْل ــةٌ ِم ــُة آَل ــُة امُلْصَطَلِحيَّ راَس ــِذه الدِّ ــريّي، وَه ــِج التَّْفك ــداُم امَلنَْه ــَو اْنِع وُه
» فهــا ُهــَو ذا الُقــْرآُن ُحيــاِوُر  ْأَي «كافِــرٌ ْمنا للتَّْكفــرييِّ بــَأنَّ اآلَخــَر الــذي َيْفــرُض َعَلْيــِه الــرَّ التَّْفكــريّي. وَحّتــى وَلــْو َســلَّ

ــة. عٍ األُُلوِهيَّ ــُه كافِــرٌ بــاهللا، َبــْل ُمــدَّ َم الِعْلــُم بَأنَّ ِ فِْرَعــْون، َمَثــاًل، وَقــْد َتَقــدَّ ــنيِّ بالَقــْوِل اللَّ
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وامُلَتَتبُِّع مَلنْهِج الُقرآِن يف احلَديِث َعِن الُكْفِر جَيُِدُه ُمتَِّساًم باِم َييل:

، إاِّل بِذْكِر الّداعي إىل اْستِْحقاِقِه ذلك:.١ ، أو بِِفْعلٍ ِة: فُهَو ال ُيَلبُِّس َوْصَف الُكْفِر بَِقْولٍ التَّْعليُل باحلُجَّ

ْم �ـَـْم ُ�نِْذرْهــم � يُْؤِمنــون})49(؛ فَعــَدُم اإليامِن، -
َ
نَْذْرَ�ُهــم أ

َ
�
َ
قــاَل َتعــاىل: {إِنَّ ا�يــَن َ�َفــُروا َســواٌء َعلَيِْهــم أ

ــِل، َحــقٌّ ُمبــنيٌ داعٍ لَتْســِمَيتِهم بالُكْفر.   والتَّْســليِم ملـِـا ُهــَو، ِعنـْـَد التََّأمُّ

راَد اهللا بِهــذا َمَثــً�})50( ؛ فالَوْصــُف بالُكْفــِر، ُهنــا، ُمرافِقٌ -
َ
ّمــا اِ�يــَن َ�َفــروا فَيقو�وَن َمــاذا أ

َ
قــاَل َتعاىل:{وأ
هلُْزِئهــم بــكالِم اهللا.

ْحيا�ــم})51( ؛ فُجُحــوُد الَفْضــِل يف اإِلْحيــاِء َبْعــَد -
َ
ْ�واتًــا فأ

َ
ــُم أ قــاَل َتعــاىل: {َكيْــَف تَْ�ُفــروَن باهللا وُ�نُْت

امَلــْوِت ُموِجــبٌ لَوْصِفهــم بالُكْفــر.

وَهكذا، وإِنَّام ِجْئنا ِهبذا للتَّْمثيِل، وإِيضاِح امَلْعنى.

تِّبٌ عىل ناتِِج حُماَورة:.٢ تيُب عىل امُلحاَورة: َأْي أنَّ الَوْصَف بالُكْفِر فِيِه ُمرَتَ ْ الرتَّ

ةٍ ِهَي: «ُقْل». وامُلراُد أنَّ الُقْرآَن الَكريَم ُحياِوُرُه، وال َيْسَمُع ِمنُْه.- اْفتِتاُح ُسورِة «الَكافِرون» بَكِلمةٍ ِحواِريَّ



٢٣

الـَمْنَهُج الـُمْصَطَلِحيُّ يف َبْحِث ُلَغِة الُقْرآِن الَكِريِم -َمْتُنُه وَمتاَنُتُه-

ةٌ والنَتائِجُ اخلامتِ

راســِة  ــُج الدِّ ــنْي؛ هــو َمنَْه ــِر، واإِلْعــامِل احلَِديَث ْك ــِج ذاِت الذِّ ــَن امَلناِه ــْت َعْرًضــا لواِحــدٍ ِم نَ ــْت هــِذِه َورقــًة َتَضمَّ كاَن
نــِة ملَِْتنـِـِه، وِمْن ِجهــِة اإِلْجراءاِت  ِة امُلَكوِّ امُلْصَطَلِحيَّــِة الُقْرآنِيَّــة. وَقــْد َعَرْضنــا إَِلْيــِه، وَعَرْضنــاُه، ِمــْن ِجهــِة امَلقــوالِت النَّظريَّ
ــَل ألَْلفــاِظ  مَّ حيَحــة، والتَّْفســرياِت الَقويَمــِة التــي َينَْبغــي َأْن ُحتَ ــِه يف الَكْشــِف َعــِن امَلفاِهيــِم الصَّ ُز َمــد َمتاَنتِ ــرْبِ التــي ُت

ــَة اْعتاِمُدهــا عــىل مــا يــيل: ــَة الُقْرآنِيَّ راَســَة امُلْصطلِحيَّ ــُز الدِّ الُقــْرآِن الَكريــم. وَلَقــد اْنَتَهْينــا إىل َأنَّ َأَهــمَّ مــا ُيَميِّ

يَّــة: فُمْعَتَمــُد امَلنْهــِج امُلْصَطَلحــيِّ َبْحــُث داللــِة امُلْصَطَلــِح الُقــْرآينِّ داِخــَل النَّــصِّ الُقــْرآيّن، ويف هــذا َضــامنٌ لِئــالَّ - النَّصِّ
َب َمفاِهيــُم خاطِئــةٌ ألَْلفــاِظ الُقــْرآِن ِمــْن خــارِج الُقــْرآن، فَيْحُصــُل اْنِحــرافٌ بالتَّْعبــرِي الُقــْرآينِّ َعــْن ُمــراِدِه. َتَتــَرسَّ

ْفــُظ يف الُقــْرآِن الَكريــم؛ فَيْســَلُم الَفْهــُم - ُة التــي َيــُدوُر َمَعهــا اللَّ ــُة القــارَّ اللــُة امَلْرَكِزيَّ : وبــِه ُتْعــرُف الدَّ ااِلْســتِْقراُء الّتــامُّ
.َغــرْيِ امَلنْهجــيِّ مَلواِضــَع ُدوَن ُأْخــر ِ ِمــَن ااِلْنتِقاِئيَّــِة، والتََّخــريُّ

ــا - ُ َأْن َيكــوَن ُمنَْطَلًق ــِة التــي هَلــا فيــِه اْســتِعاملٌ خــاصٌّ يتعــنيَّ ــْن ُمجْلــِة امُلْصَطَلحــاِت الُقْرآنيَّ ــّق» ُهــَو ِم ُمْصطلــُح «احلَ
راَســِة امُلْصَطَلِحيَِّة،  ، الَفْضُل فيــِه مَلقــوالِت الدِّ ، وَرضوريٌّ ؛ ويف هــذا َعمــلٌ َكبــريٌ ــُه َحــقٌّ ، بَأنَّ ، أو َقــْولٍ لَوْصــِف ُكلِّ فِْعــلٍ

، وِممـّـا ال َيْســَتِحّق. ِمــْن ِجهــِة َبيــاِن مــا َيْســَتِحقُّ الَوْصــَف باحلَــقِّ

هــان، وعــىل مــا َيكــوُن ناتِــَج - ــُد بالرُبْ ليــل، وَيَتَأيَّ ُمْصَطلــُح «احلَــّق» َيــدوُر، يف الُقــْرآِن الَكريــِم، عــىل مــا َيْعَتِضــُد بالدَّ
. ، وَحتاُجــجٍ َحتــاُورٍ

ــرِض - ؛ إِْذ يف َف ــقِّ ــى احلَ ــتِْخداِم َمْعن ــْرآِن يف اْس ــِج الُق ــِة َمنَْه ءٍ بَدالل ــقِّ يف َيشْ ــَن احل ــَس ِم ــِف َلْي ْأِي بالُعنْ ــرَّ ــْرُض ال َف
ــاج.  ــواِر، واحِلج ــبيِل احِل ــْركٌ لَِس ــل، وَت لِي ــامِد الدَّ ــةٌ الْعتِ ــاِب جُماَنب ْأِي باإِلْره ــرَّ ال
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راســاُت امُلْعَجِميَّــة»، الَعــَدداِن الّتاِســُع والَعــارِش، َربيــعٌ األَّول 1435ه-َيناير2014،  ــُة «الدِّ اِث الَعــَرّيب، جَمَلَّ نــاُت التَّْعريــِف يف الــرتُّ 5( ُمَكوِّ

ص:143. 
  )6

ارة، ص:11.   دٍ َخسَّ مَّ دوُح حُمَ 7( ِعْلُم امُلْصَطَلِح وَطراِئُق َوْضِع امُلْصَطَلحاِت يف الَعَربِيَّة، َممْ
راَســِة الِعْرفانِّيــة )=الَعْرَفنِيَّة=اإلبِْســتموُلوِجّية(؛ ُينَْظــُر َمَثــاًل: الِعْرفــاينُّ يف امُلْصَطَلــِح  8( وِمــْن ُهنــا جــاَءْت اْســتِجاَبُة امُلْصَطَلــِح للدِّ

النَّْحــوّي، د. َتْوفيــُق َقريــرة. 
اطِبّي، د. َفريدٌ اأَلْنصارّي، 51/1.  9( امُلْصَطلُح اأُلصويلُّ ِعنَْد الشَّ

دٍ، ص:28.  ، د. َفريدُة ُزُمرُّ 10( َمْفهوُم التَّْأويِل يف الُقْرآِن الَكريم، ِدراَسةٌ ُمْصَطَلِحيَّةٌ
دٍ، ص:29.  ، د. َفريدُة ُزُمرُّ 11( َمْفهوُم التَّأويِل يف الُقْرآِن الَكريِم، ِدراَسةٌ ُمْصَطَلِحيَّةٌ

راسِة امُلْصَطَلِحيَّة، ص:3.  12( َنَظراتٌ يف َمنَْهِج الدِّ
دٍ، ص:30.  ، د. َفِريدُة ُزُمرُّ 13( َمْفهوُم التَّْأويِل يف الُقْرآِن الَكريم، ِدراَسةٌ ُمْصَطَلِحيَّةٌ

»، الَعــَدُد امُلــْزَدَوج )16+15(،  ــةٌ ــُة «ِدراســاتٌ ُمْصَطَلِحيَّ لَّ ْرِس امُلْصَطَلحــيِّ للُقــْرآِن الَكريــِم، َمْفهوًمــا وَمنَْهًجــا، جَمَ 14( آفــاُق َتْطويــِر الــدَّ
ص:21. 

ــْرآِن الُعلــوُم  ــْن ُعلــوِم الُق ــِه ِم ــَتَغَل بِ ــاُج َأْن ُيْش ت َل مــا ُحيْ ــْرُت َأنَّ َأوَّ ــَرداِت: «وَذَك ــِه يف امُلْف مــِة ِكتابِ ــُب اأَلْصَفهــاينُّ يف ُمَقدِّ 15( َيقــوُل الّراِغ
قيــُق األَْلفــاِظ امُلْفــَرَدة، فَتْحصيــُل َمعــاين ُمْفــَرداِت َأْلفــاِظ الُقــْرآِن يف َكْونـِـِه ِمــْن َأواِئــِل امَلعــاِوِن ملَِــْن ُيريــُد  ْفظِيَّــِة َحتْ ْفظِيَّــة، وِمــَن الُعلــوِم اللَّ اللَّ

ــِف]  مــُة امُلَؤلِّ َأْن ُيــْدِرَك َمعانِيــِه» [ُمْعَجــُم ُمْفــَرداِت َأْلفــاِظ الُقــْرآن، ص:ن=ُمَقدِّ
» الَعــَدُد  ــُة «ِدراســاتٌ ُمْصَطَلِحيَّــةٌ لَّ دٍ، جَمَ ْرِس امُلْصَطلحــيِّ للُقــْرآِن الَكريــم، َمْفهوًمــا وَمنَْهًجــا، د. َفريــَدُة ُزُمــرُّ 16( ُينْظــُر: آفــاُق َتْطويــِر الــدَّ

امُلــْزَدَوج: 15-16، ص:29. 
ــة»،  ــاتٌ ُمْصَطَلِحيَّ ــُة: «ِدراس لَّ ــيخّي، جَمَ ــاِهُد الُبوش ــم، د. الشَّ ــْرآِن الَكري ــيِّ للُق ــِم امَلْفهوم ــْوَل امُلْعَج ــاءاتٌ َح ــاًل يف: إِض ــُر ُمَفصَّ 17( ُينَْظ
ــَن  ــوِدْرع، ِضْم ــِن ُب مْح ــُد الرَّ ــِه، د. َعْب ــتِْجالِء َبيانِ ــْرآينِّ واْس ــصِّ الُق ــِة النَّ ــُة يف ِدراس ــُق والبِنْي ــْزَدَوُج:15-16، ص: 14، و النََّس ــَدُد امُل الَع
ــا  ــْرآِن الَكريــم، َمْفهوًم ْرِس امُلْصَطَلِحــيِّ للُق ــِه» ص:401. و آفــاُق َتْطويــِر الــدَّ ــْرآينِّ وَتْأويِل ِكتــاِب: «ُأُصــوُل الَبيــاِن يف َفْهــِم اخِلطــاِب الُق

ــْزَدَوُج: 15-16، ص:27.  ــَدُد امُل » الَع ــةٌ ــاتٌ ُمْصَطَلِحيَّ ــُة «ِدراس لَّ دٍ، جَمَ ــرُّ ــَدُة ُزُم ــا، د. َفري وَمنَْهًج
ــَدُد  ــة» الَع ــاتٌ ُمْصَطَلِحيَّ ــُة «ِدراس لَّ دٍ، جَمَ ــرُّ ــَدُة ُزُم ــا، د. َفري ــا وَمنَْهًج ــم، َمْفهوًم ــْرآِن الَكري ــيِّ للُق ْرِس امُلْصَطَلح ــدَّ ــِر ال ــاُق َتْطوي 18( آف

ص:27.   ،16-15 امُلــْزَدَوُج: 
، د. الّشاِهُد الُبوِشيخي، ص:109.  19( ِدراساتٌ ُمْصَطَلِحيَّةٌ

دٍ، ص:62.  ، د. َفِريدُة ُزُمرُّ 20( َمْفهوُم التَّْأويِل يف الُقْرآِن الَكريم، ِدراَسةٌ ُمْصَطَلِحيَّةٌ
دٍ، ص:40.  ، د. َفِريدُة ُزُمرُّ 21( َمْفهوُم التَّْأويِل يف الُقْرآِن الَكريم، ِدراَسةٌ ُمْصَطَلِحيَّةٌ

22( لِساُن الَعرب، 25/3، والقاُموُس امُلحيط، ص:874. 
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الـَمْنَهُج الـُمْصَطَلِحيُّ يف َبْحِث ُلَغِة الُقْرآِن الَكِريِم -َمْتُنُه وَمتاَنُتُه-

23( ُمْعَجُم امَلقاييِس يف اللَُّغة، ص: 136. 
24( التَّْعريفاُت، للُجْرجايّن، ص: 150. 
25( التَّْعريفاُت، للُجْرجايّن، ص: 150. 
26( التَّْعريفاُت، للُجْرجايّن، ص: 150. 

27( القاُموُس امُلِحيط، ص:874. 
28( لِساُن الَعَرِب، 25/3. 

29( القاُموُس امُلحيُط، ص:874. 
يَّاُت، ص:325.  30( الُكلِّ
يَّاُت، ص:325.  31( الُكلِّ

32( اإِلرْساُء: 81. 
دٌ َوْهبي ُسَلْيامن، ص:459.  مَّ ، وحمَُ ُد َعْدنانٍ ساملٍِ مَّ لِّها ِمْن: ُمْعَجِم َكِلامِت الُقْرآِن الَكريم، حمَُ 33( ولَِكْثَرهتِا َنْكَتفي باإِلحاَلِة عىل حمََ

ــُة،  ــقِّ امُلطاَبق ــُل احل ــاَل: «.َأْص ؛ ق ــيَّةٍ ــانٍ َأَساِس ــِم، إىل َمع ــْرآِن الَكري ، يف الُق ــقِّ ــِة احَل ــوِع بَكِلم ج ــةٌ يف الرُّ ــاينِّ حُماَوَل ــِب اأَلْصَفه 34( للّراِغ
: ــهٍ ــىل َأْوُج ــاُل َع ــقَّ ُيق ، واحلَ ــتِقامةٍ ــىل اْس ــِه ع ــِه لَِدَورانِ ــاِب يف َحقِّ ــِل الب ــِة ِرْج ــُة، كُمطاَبَق وامُلواَفق

وا إِىل اهللا - ــمَّ ُردُّ ــاىل: «ُث ــاَل اهللا َتع ؛ ق ــقُّ ــَو احلَ ــاىل ُه ــَل يف اهللا َتع ــذا ِقي ــُة؛ وهِل ــِه احِلْكم ــا َتْقَتِضي ــَبِب م ِء بَس ْ ــيشَّ ــِد ال ــاُل ملُِوِج ُل: ُيق األَوَّ
.« ــقُّ ــُم احلَ َمْوالُه

الّثــاين: ُيقــاُل للُموَجــِد بَحَســِب ُمْقَتــىض احِلْكَمــة، ....» [ُمْعَجــُم ُمْفــَرداِت َأْلفــاِظ الُقــْرآن، ص:124]، وُهــو، يف هــذا، َيْربـِـُط َبــنْي َمْفهــوِم 
ــنْيَ  ــاُء مــا َب ــْدِر، والَوْقــِت، وامَلــكان، وُهنــا لِق ــِل ِمــْن ِجهــِة ُمناَســبِة الَق ــُق الواِجــَب يف الَعْق ــنْيَ احِلْكمــة؛ واحِلْكمــُة ِهــَي مــا ُيوافِ ، وَب ــقِّ احلَ
ِء الَقــْدَر، والَوْقــَت، وامَلــكان.  ليــَل هــو مــا َيَقــُع ِمــَن الَعْقــِل بَمْوِقــِع التَّْســليِم مُلناَســَبتِِه يف الــيشَّْ ــة؛ فــإنَّ الدَّ ليــل، أو احُلجَّ احِلْكمــِة، وَبــنْيَ الدَّ

35( اإِلرْساُء: 81. 
36( اأَلْنعاُم: 5. 

37( ص: 22. 
ْعُد: 14.  38( الرَّ

39( اأَلْنعاُم: 73. 
ْجدُة: 13.  40( السَّ
41( الَبَقرُة: 181. 

42( التَّْوبُة: 13. 
43( امَلعاِرُج: 24. 

44( الَبَقرُة: 71. 
، ص:204.   ، ِدراَسةٌ يف َأْشكاِل الَعالقِة َبنْيَ اآلياِت الُقْرآنّية، يارِسُ َرْضوانٍ اًل َمْدروًسا يف: التَّناصُّ الُقْرآينُّ 45( ُينْظُر َهذا ُمَفصَّ

46( النَّْحُل: 125. 
، ص: 07.  47( َأْزَمُة امَلفاِهيِم واْنِحراُف التَّْفكري، د. َعْبُد الَكريِم َغالَّبٌ

َد َحَسنٍ اخَلِشن.  ْيِخ َأمْحَ ، ِقراءةٌ يف امَلنْهِج اإِلْقصائّي، للشَّ َِّا ُكتَِب يف هذا: الَعْقُل التَّْكفرييُّ 48( مم
49( الَبَقرُة: 06. 
50( الَبَقَرُة: 26. 
51( الَبَقَرُة: 28. 



ابي يِن َوهَّ أ.د. َنْصُر الدِّ
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عِ راجِ صادِرِ والـمَ ةُ الـمَ قائِمَ
ــن * ي ــْرصُ الدِّ ــق: َن قي ــايّن، َحتْ ــدٍ اجلُْرج ــِن حُمَمَّ ــيلِّ ب ــاُت، لَِع التَّْعريف

الّطْبعــُة األُوىل، 2007.  القاِهــرة،  التُّوُنــيس، 
ــدٌ * قيــق: َعْدنــاُن َدْرويــش وحُمَمَّ ّيــاُت، ألَيب الَبقــاِء الَكَفــوّي، َحتْ الُكلِّ

ْبعــُة األُوىل، 1992. ــرْيوت، الطَّ ســاَلة، َب ســُة الرِّ املِــْرصي، ُمَؤسَّ
ــْوِء * ــِث يف َض ــْرصِ احلَدي ــُة يف الَع ــُة الَعَربيَّ ــاُت امُلْصطلِحيَّ  امَلنَْهِجيَّ

ــُة  ، جَمَلَّ ــدٌ ــِف ُعَبْي ــُد اللَّطِي ــِح، د. َعْب ــِم امُلْصَطَل ــِة لِِعْل ــِة العامَّ النََّظريَّ
التَّْعريــِب، ِدَمْشــق، الَعــَدُد: 27، ِديَســمرب 2004، 

ــُة لِِعْلــِم امُلْصَطَلــِح، د. حَمْمــوُد َفْهمــي ِحجــازي، *  األُُســُس اللَُّغويَّ
َمْكتَبــُة َغريــب، القاِهــرة، 1993.

راســاُت * «الدِّ ــُة  جَمَلَّ الَعــَرّيب،  اِث  الــرتُّ يف  التَّْعريــِف  نــاُت  ُمَكوِّ
األَّول  َربيــعٌ  والَعــارِش،  الّتاِســُع  الَعــَدداِن  امُلْعَجِميَّــة»، 

 ،2 0 1 4 يــر َينا - 1ه 4 3 5
ِعْلــُم امُلْصَطَلــِح وَطراِئــُق َوْضــِع امُلْصَطَلحــاِت يف الَعَربِيَّــة، َممْدوُح *

ْبعــُة  دة، ِدَمْشــق، الطَّ ــارة، داُر الِفْكــر، آفــاُق َمْعرفــةٍ ُمَتجــدِّ ــدٍ َخسَّ حُمَمَّ
الّثانية، 1434ه، 2013.

ــِة * يَّ ــْرش ُكلِّ ــرة. َن ــُق َقري ــوّي، د. َتْوفي ــِح النَّْح ــاينُّ يف امُلْصَطَل الِعْرف
اآلداِب والُفنــوِن واإِلْنســانِيات، َمنُّوبــة، ُتونــس، )د-ت(

ــاطِبّي، د. َفريــدٌ األَْنصارّي )ِرســاَلُة * امُلْصَطلــُح األُصــويلُّ ِعنـْـَد الشَّ
ــوراه َخمْطوطة(. ُدْكت

، د. * الُقــْرآِن الَكريــم، ِدراَســةٌ ُمْصَطَلِحيَّــةٌ التَّْأويــِل يف  َمْفهــوُم 
ــِة للُعَلــامء، وَمْركــِز  ديَّ دٍ، ِمــْن إِْصــداراِت الّرابِطــِة امُلَحمَّ َفريــدُة ُزُمــرُّ
ــة،  ــاتٌ ُقْرآنّي ــُم وُمْصَطَلح ــلُة: «َمفاِهي ــة، ِسْلِس ــاِت الُقْرآنّي راس الدِّ

.2013 1434ه،  األُوىل  الطَّْبعــُة 
راســِة امُلْصَطَلِحيَّــة وَمــد اْهتِــامِم إِمــاِم * َنَظــراتٌ يف َمنَْهــِج الدِّ

احلََرَمــنْي بِــه يف «الَكافيــة»، د. الّشــاِهُد الُبوِشــيخّي، َبْحــثٌ َمْرقــونٌ 
 ْكــر ـْدوِة الِعْلِميَّــِة التــي َنظََّمْتهــا جاِمعــُة َقطــر يف الذِّ َم للنـَّ ُقــدِّ

األَْلفّيــِة إِلمــاِم احلََرَمــنْي اجلَُوْينــي، 1999.
ْرِس امُلْصَطَلحــيِّ للُقــْرآِن الَكريــِم، َمْفهوًمــا * آفــاُق َتْطويــِر الــدَّ

امُلــْزَدَوج  الَعــَدُد   ،« ُمْصَطَلِحيَّــةٌ «ِدراســاتٌ  ــُة  جَمَلَّ وَمنَْهًجــا، 
ص:21.  ،)16+15(

ــُق * قي ــِب األَْصفهــايّن، َحتْ ــْرآن، للّراِغ ــاِظ الُق ــَرداِت َأْلف ــُم ُمْف ُمْعَج
ــرب 1972. ــَرّيب، ُنوفم ــِب الَع ــيل، داُر الكاتِ ــم َمْرَعْش َندي

د. * الَكريــم،  للُقــْرآِن  امَلْفهومــيِّ  امُلْعَجــِم  َحــْوَل  إِضــاءاتٌ 
الَعــَدُد  ُمْصَطَلِحيَّــة»،  «ِدراســاتٌ  ــُة:  جَمَلَّ الُبوشــيخّي،  ــاِهُد  الشَّ

 ،16 -15 مُلــْزَدَوُج: ا
ــِه، د. * ــتِْجالِء َبيانِ ــْرآينِّ واْس ــصِّ الُق ــِة النَّ ــُة يف ِدراس ــُق والبِنْي النََّس

مْحــِن ُبــوِدْرع، ِضْمــَن ِكتــاِب: «ُأُصــوُل الَبيــاِن يف َفْهــِم  َعْبــُد الرَّ
اخِلطــاِب الُقــْرآينِّ وَتْأويِلــِه»

، د. الّشــاِهُد الُبوِشــيخي، داُر الّســالم، * ِدراســاتٌ ُمْصَطَلِحيَّــةٌ
.2012 1433ه،  الّثانيــة،  الطَّْبعــُة 

القاُموُس امُلحيط، للَفرْيوزآبادي، داُر اجِليل، َبرْيوت. )د-ت(.*
قيــُق َعْبــِد * ، َحتْ َغــة، ألمَْحــَد بــِن فــارسٍ ُمْعَجــُم امَلقاييــِس يف اللُّ

ــالم هــارون، داُر اجِليــل، َبــرْيوت، الطَّْبعــُة األُوىل، 1991. السَّ
ــدٌ * ــاِملٍ، وحُمَمَّ ــانٍ س ــُد َعْدن ــم، حُمَمَّ ــْرآِن الَكري ــامِت الُق ــِم َكِل ُمْعَج

1418ه،  األُوىل  الطَّْبعــُة  ِدَمْشــق،  الِفْكــر،  داُر  ُســَلْيامن،  َوْهبــي 
.1997

اآليــاِت * َبــنْيَ  الَعالقــِة  َأْشــكاِل  يف  ِدراَســةٌ   ، الُقــْرآينُّ التَّنــاصُّ 
، دار إفريقيــا الــرشق، الطبعــة األوىل،  الُقْرآنّيــة، يــارِسُ َرْضــوانٍ

.2013
* ، بٌ َأْزَمــُة امَلفاِهيــِم واْنِحــراُف التَّْفكــري، د. َعْبــُد الَكريــِم َغــالَّ

الَعَربّيــة،  الِوْحــدِة  ِدراســاِت  َمْرَكــُز  الَقْوِمّيــة،  الّثقافــِة  ِسْلِســلُة 
.1998 األُوىل  الطَّْبعــُة  َبــرْيوت، 

ــَد * ــْيِخ َأمْحَ ــّي، للشَّ ــِج اإِلْقصائ ــراءةٌ يف امَلنْه ، ِق ــرييُّ ــُل التَّْكف الَعْق
 .) َحَســنٍ اخلَِشــن. إِْصــداُر امَلْركــِز الّثقــاّيف اإِلْســالمّي، )ُدوَن َبياناتٍ



أ. د كاظم فاخر حاجم اخلفاجي
جامعة ذي قار/ كلية اآلداب

  التعليم ودور املنهج يف ظل التكنولوجيا 
الرقمية

Educa�on and Role of Curricula in
the Light of Digital Technology

Prof.Dr.Kadhim Fakhir Hajim Al-Khafaji
University of  Dhi Qar / College of Arts

kadhem2000100@gmail.com





  التعليم ودور املنهج يف ظل التكنولوجيا الرقمية

٢٩

ملخص البحث :

قــد يكــون مــن املناســب جــدا، يف هــذه املرحلــة، إعــادة النظــر يف جــدو تكنولوجيــا التعليــم وتطويــر العمليــة التعليمية 
عــىل اســاس املنهــج املعــد، منــذ النصــف األول مــن القــرن العرشيــن تقريبــًا، ويف ضــوء مفاهيم ومرتكــزات املدنيــة املعارصة 
التــي يســعى اليهــا النظــام العــريب املعــارص، بعــد التغــريات التــي ادت اىل ســقوط النظــام الشــمويل اىل حتقيقهــا، وعــىل هــدي 

مــن التطــورات اهلائلــة واملناهــج احلديثــة التــي غــرّيت وجهــة املــادة اللغويــة واألدبيــة عــىل حدٍ ســواء .  

إن املقــررات التــي وضعــت منــذ حقبــة طويلــة زادت عــن نصــف قــرن بحاجــة اىل اعــادة تقويــم مســتمرة تناســب 
روح العــرص وثقافتــه، فقــد وضعــت يف عــرص اســتلهام الــرتاث العــريب واألحتــكام اىل منطلقاتــه، األمــر الواضــح يف 
انتقــاء مقرراتــه وتغليــب بعضهــا عــىل بعــض، فــإذا كان املنهــج األول وفيــًا لعــرصه، فلــامذا نمنــع انفســنا مــن مثــل هــذا 

الوفــاء، ال ســيام ونحــن املعنيــون بــه دراســة وتدريســًا ؟ 

ــات  ــق والتوجه ــام يتواف ــية ب ــج املدرس ــث املناه ــر وحتدي ــهام يف تطوي ــج واإلس ــة املنه ــادة صياغ ــة يف اع إّن الرغب
ــك  ــىل ذل ــرر، وع ــج املق ــا املنه ــبب هب ــي يتس ــكالت الت ــتند اىل ادراك املش ــام تس ــة، وان ــة عارض ــت رغب ــة، ليس احلديث
ينبغــي دراســة املشــكلة اوالً ملعرفــة مــا يرتتــب عليهــا مــن نتائــج ســلبية، والوقــوف عــىل جمــاالت القــوة يف املناهــج 
الدراســية وتعزيزهــا ومــن ثــم التعــرف عــىل نقــاط الضعــف ملعاجلتهــا، ليــأيت بعــد ذلــك احلديــث عــن املنهــج اجلديــد 

ــا منكــم رِشعــًة ومنهاجــًا ».  .. قــال اهللا يف كتابــه العزيــز « لــكلٍ جعلن

فقــد شــهد التعليــم اثــر انفجــار تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وظهــور التكنولوجيــا الرقميــة يف الســنوات 
االخــرية، حتــواًل متزايــدا يف طريقــة نقــل املعرفــة يف الوســط األكاديمــي وربطهــا بخدمــة املجتمــع، مــن خــالل هتيئــة 
بيئــة تعليميــة جديــدة تقــوم عــىل تبــادل اخلــربات املتعلقــة بنظــم تطويــر التعليــم ومواكبتــه للثقافــة العامليــة او بــام يعرف 
ــث اعــداد  ــم، مــن حي ــة يف قطــاع التعلي ــة واخلــربات العاملي ــم التعــرف عــىل اإلجتاهــات احلديث ــايل يت ــة، وبالت بالعومل

املنهــج املناســب وتصميــم املحتــو وكيفيــة التدريــس، لــكل التغــريات احلاصلــة .

هــذا ماســنحاول عرضــه مــن خــالل هــذه الورقــة البحثيــة عــرب الوقــوف عنــد اهــم مظاهــر التعليــم ودور املنهــج 
ــة يف  ــة / اإلجتامعي ــل اإللكرتوني ــبكات التواص ــح لش ــدور الواض ــة، وال ــا احلديث ــل التكنولوجي ــس يف ظ يف التدري
تطويــر العمليــة التعليميــة، مــن خــالل عــرض موجــز ألهــم التجــارب العربيــة والعامليــة يف التعليــم األلكــرتوين ومــن 

ثــم يتــم بنــاء املناهــج املناســبة .

مــن هنــا يســعى البحــث لإلجابــة عــن جمموعــة مــن املعطيــات املســتقبلية التــي تعنــي باملنهــج، خصوصــا يف ميــدان 
اإلعــالم واالتصــال واملدونــات اإللكرتونيــة، ومــد التنــوع الثقــايف .
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Abstract

It is quite convenient to reconsider the importance of technology in educa�on and develop-
ment of the educa�onal process according to the edited curricula. In the light of the concepts 
and the pillars of modern city the contemporary Arabic system inspires to achieve a�er the de-
cline of the totalitarianism and the tremendous development in modern curricula that change 
the linguis�c and literary texts. 

The curricula established since a half century ago need be revaluated con�nuously in pace 
with the zeitgeist and suggested in �me of Arabic heritage and its concepts. So if the first cur-
ricula was loyal to its �me, why no having curricula loyal to our �me, in par�cular we are much 
concerned in studying and teaching them? 

Such is to be tackled in the present paper as there will be a focus on the most salient fea-
tures of educa�on, the role of curricula in teaching under the shade of modern technology and 
the evident role of the social media in developing the educa�onal processes through showing 
a diges�ve delinea�on to the interna�onal and Arabic experiences in the digital learning to 
emulate what comes equal to the missions in ques�on.   
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اللغة – املنهج / تطوير ام حتسني ؟    
تواجــه اللغــة العربيــة يف الظــرف الراهــن حتّديــًا كبــريًا، مــن حيــث اهتامهــا بالقصــور يف جمــاراة التطــور العلمــي 
والرقمــي اليــوم، ممــا يتطلــب معاجلــة ذلــك معاجلــة علميــة بعيــدة عــن التطــرف والتعصــب، لكــي توضــع يف مســارها 
الصحيــح كلغــة عامليــة هلــا مــن التاريــخ العميــق النصيــب االوفــر، ووضعهــا كباقــي اللغــات ضمــن الثــورة الرقميــة 
لتغــدو لغــة رقميــة متداولــة بــني اهلهــا، كــام يفــرض عليهــا أن يكــون هلــا موطــئ قــدم راســخة يف ســاحة االســتعامل 
واالنتشــار والتــداول، والتعبــري الواضــح عــن كّل املســتجدات واألفــكار واملنتجــات، يف بلداهنــا الناطقــة هبــا، بــل 
عــن البلــدان الناطقــة بغريهــا، ســواء عــىل صفحــات وأعمــدة اجلرائــد واملجــالت، أو يف الربامــج التلفزيونيــة، أو يف 
احلصــص اإلذاعيــة، أو يف املواقــع اإللكرتونيــة عــىل مســتو األنرتنــت.. إىل غــري ذلــك مــن جمــاالت االســتعامل يف 
مياديــن التواصــل املتنوعــة، كل ذلــك اذ يتأتــى مــن خــالل اإلعتنــاء باملنهــج نحــو الطريــق الســليم . فاللغــة العربيــة 
ــض  ــا بع ــد كان هل ــة ( فق ــوة الرقمي ــة بـــ ) الفج ــة املتمثل ــورة املعلوماتي ــه الث ــاءت ب ــام ج ــد ع ــدة كل البع ــن بعي مل تك
النصيــب يف ذلــك، ويف املقابــل فقــد تأثــرت بشــكل ســلبي ممــا اد اىل تراجعهــا بــني مســتخدميها اللذيــن توجهــوا اىل 

اإلنجليزيــة املعّربــة وغريهــا مــن اللغــات االخــر للتواصــل بينهــم، 
مــن ذلــك تأثــرت اللغــة العربيــة كســائر اللغــات هبــذه الثــورة التكنولوجيــة، ولكنهــا مل حتصــل عــىل اهتــامم مشــابه 

ملــا حصلــت عليــه اللغــات العامليــة االخــر، كاللغــة االنجليزيــة . 
ــن  ــاالت م ــامل يف كل املج ــهدها الع ــي يش ــورات الت ــذه التط ــكل ه ــة ل ــا العربي ــة لغتن ــا ان مواكب ــروف لدين واملع
التكنولوجيــا وغريهــا فضــاًل عــن اجلوانــب العلميــة يقتــيض ويتطلــب تطويرهــا كلغــة حيــة، مــن خــالل مناهجهــا 
وكيفيــة بنائهــا بنــاء صحيحــًا يتالئــم وظــروف املرحلــة، لكــي تنخــرط بشــكل فعــال يف الثــورة الرقميــة . كــام ان تطــور 
االمــم وازدهارهــا مرهــون بنمــو لغتهــا واســتيعاهبا لــكل متغــريات العــرص العلميــة والفكريــة واالبداعيــة، وال يفوتنا 

ان نذكــر ســبب تأخــر لغتنــا عــن الثــورة الرقميــة بجملــة مــن النقــاط نذكــر منهــا : 
-قلة اإلنتاج باللغة العربية .

-ضعف الرتمجة والرتمجة اآللية .
-أزمة التعليم يف الوطن العريب .

-ضعف املناهج وعدم قدرهتا عىل الشمولية .
-عدم تعريب العلوم بشتى انواعها .

-عدم تغيري الواقع الثقايف للوطن العريب مما اد اىل االنخراط عن عرص الرقمية .
-عدم مواكبة التطور التقني واملعلومايت .
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قــد يكــون مــن املناســب جــدا، يف هــذه املرحلــة، إعــادة النظــر يف جــدو تكنولوجيــا التعليــم وتطويــر العمليــة التعليمية 
عــىل اســاس املنهــج املعــد، منــذ النصــف األول مــن القــرن العرشيــن تقريبــًا، ويف ضــوء مفاهيم ومرتكــزات املدنيــة املعارصة 
التــي يســعى اليهــا النظــام العــريب املعــارص، بعــد التغــريات التــي ادت اىل ســقوط النظــام الشــمويل اىل حتقيقهــا، وعــىل هــدي 

مــن التطــورات اهلائلــة واملناهــج احلديثــة التــي غــرّيت وجهــة املــادة اللغويــة واألدبيــة عــىل حدٍ ســواء .

ــة  ــة التنمي ــع عجل ــم لدف ــة االم ــز هنض ــن ركائ ــزة م ــو ركي ــه، وه ــد ذات ــة يف ح ــة ثقافي ــروة وقيم ــو ث ــم ه فالتعلي
ــة  ــن مواجه ــال ع ــي، فض ــداع العلم ــوق واالب ــي والتف ــري االجتامع ــراك والتغي ــه للح ــيلة مهم ــو وس ــور، وه والتط
حتديــات العــرص والعوملــة، وإن الوقــوف عــىل املناهــج الدراســية كفيــل بتحقيــق االتــزان، بوصفهــا وســيلة  للتعليــم 

ــا . ــا واجتاهاهت ــة وخططه ــداف الرتبي ــة أله ــة والعملي ــة الفعلي ــو الرتمج ــه وه ــه وخطط ــق اهداف وحتقي

إن املقــررات التــي وضعــت منــذ حقبــة طويلــة زادت عــن نصــف قــرن بحاجــة اىل اعــادة تقويــم مســتمرة تناســب 
روح العــرص وثقافتــه، فقــد وضعــت يف عــرص اســتلهام الــرتاث العــريب واألحتــكام اىل منطلقاتــه، األمــر الواضــح يف 
انتقــاء مقرراتــه وتغليــب بعضهــا عــىل بعــض، فــإذا كان املنهــج األول وفيــًا لعــرصه، فلــامذا نمنــع انفســنا مــن مثــل هــذا 

الوفــاء، ال ســيام ونحــن املعنيــون بــه دراســة وتدريســًا ؟ 

ــات  ــق والتوجه ــام يتواف ــية ب ــج املدرس ــث املناه ــر وحتدي ــهام يف تطوي ــج واإلس ــة املنه ــادة صياغ ــة يف اع إّن الرغب
ــك  ــىل ذل ــرر، وع ــج املق ــا املنه ــبب هب ــي يتس ــكالت الت ــتند اىل ادراك املش ــام تس ــة، وان ــة عارض ــت رغب ــة، ليس احلديث
ينبغــي دراســة املشــكلة اوالً ملعرفــة مــا يرتتــب عليهــا مــن نتائــج ســلبية، والوقــوف عــىل جمــاالت القــوة يف املناهــج 
الدراســية وتعزيزهــا ومــن ثــم التعــرف عــىل نقــاط الضعــف ملعاجلتهــا، ليــأيت بعــد ذلــك احلديــث عــن املنهــج اجلديــد  

وعليــه يعــد املنهــج الــدرايس يف قمــة املنظومــة الرتبويــة والتعليميــة ألي نظــام تربــوي، فهــو لــب الرتبية واساســها، 
وذلــك ألن اي اصــالح تربــوي ال يتــم بمعــزل عــن تطويــر املنهــج الــدرايس بحكــم أّنــه املحــور األســاس للعمليــة 

التعليميــة والتجســيد الواقعــي هلــا .

 فقــد شــهد التعليــم اثــر انفجــار تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وظهــور التكنولوجيــا الرقميــة يف الســنوات 
االخــرية، حتويــاًل متزايــدًا يف اشــكال نقــل املعرفــة يف الوســط األكاديمــي وربطــه بخدمــة املجتمــع، مــن خــالل خلــق 
ــام  ــة او ب ــة العاملي ــه للثقاف ــم ومواكبت ــر التعلي ــم تطوي ــة بنظ ــربات املتعلق ــادل اخل ــىل تب ــوم ع ــدة تق ــة جدي ــة تعليمي بيئ
ــم، مــن حيــث  ــة يف قطــاع التعلي ــة واخلــربات العاملي ــم التعــرف عــىل اإلجتاهــات احلديث ــايل يت يعــرف بالعوملــة، وبالت

تصميــم املحتــو وكيفيــة التدريــس واعــداد املنهــج املناســب لــكل التغــريات احلاصلــة .
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٣٣

شــهد النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن قفــزة تكنولوجيــة كبــرية يف نظــم اإلتصــال واعتــامد املعلوماتيــة العامليــة 
ــة، ومــع  ــدًا يف اشــكال نقــل املعرفــة يف الســاحة العربي ــرًا متزاي ــة يف الســنوات االخــرية، وأث ــة الرقمي ــة باملدون املتمثل
ظهــور الثقافــة االلكرتونيــة ازدادت هــذه املحــاوالت التــي اخــذت عــىل عاتقهــا تقديــم حشــد هائــل مــن املعلومــات، 
واالصــوات والصــور، وعليــه اثــر اتســاع مســاحة الصــورة وتداوليتهــا يف جممــل احليــاة وحتوالهتــا يف ظــل العوملــة / 
ــذي انعكــس عــىل فعــل االنســان يف التوظيــف واالســتخدام واالســتهالك، وهــذا االمــر  التطــور التكنولوجــي، ال
جعــل مؤسســات كــرب معنيــة بامليديــا تبحــث عــن تســويق الصــورة مهــام كانــت طبيعتهــا او الرســالة التــي حتملهــا .

إن مفهــوم العوملــة يف حقيقــة االمــر بــرز حديثــّا كنتيجــة طبيعيــة للثــورة العلميــة والتكنولوجيــة، والتقــدم يف جمــال 
ــيوعية،  ــقوط الش ــة وس ــاملية العاملي ــع للرأس ــور الرسي ــات، والتط ــا املعلوم ــالت وتكنولوجي ــاالت واملواص االتص
فالعوملــة الشــاملة كــام يعرفهــا )رونالــد روبرتســون( : هــي أجتــاه تارخيــي نحــو صغــر وتقــارب العــامل فهــي ظاهــرة 

غــري مســقرة ومتعــددة األبعــاد )1(.

وعــىل وفــق هــذا التحــدي والثــورة املعلوماتيــة، تواجــه اللغــة العربيــة يف الظــرف الراهــن حتّديــا كبــريًا، يفــرض 
ــن كّل  ــلس ع ــري الس ــداول، والتعب ــار والت ــتعامل واالنتش ــاحة االس ــخة يف س ــدم راس ــئ ق ــا موط ــون هل ــا أن يك عليه
املســتجدات واألفــكار واملنتجــات، يف بلداهنــا الناطقــة هبــا، بــل عــن البلــدان الناطقــة بغريهــا، ســواء عــىل صفحــات 
وأعمــدة اجلرائــد واملجــالت، أو يف الربامــج التلفزيونيــة، أو يف احلصــص اإلذاعيــة، أو يف املواقــع اإللكرتونيــة عــىل 

مســتو األنرتنــت.. إىل غــري ذلــك مــن جمــاالت االســتعامل يف مياديــن التواصــل املتنوعــة..

الســؤال هنــا، ماهــو الرابــط املشــرتك بــني العوملــة وماجــرت بــه الثــورة الرقميــة مــن جهــة، و بــني التعليــم وبنــاء املنهج  
مــن جهــة أخــر، نســتطيع القــول يف ذلــك أن العوملــة والرتبيــة والتعليــم ينتميــان اىل حقلــني معرفيــني خمتلفــني، ممــا يولــد 
ــع االقتصــادي والســيايس، يف  ــن بينهــا، وتوضيــح ذلــك : أن العوملــة يغلــب يف تفســريها الطاب ــّا شــيئّا مــن التباي ظاهري

حــني أن التعليــم ينتمــي اىل حقــل معــريف وثقــايف موجــه يغلــب عليــه الطابــع الفكــري والعلمــي واالجتامعــي .

ــا  ــارف وتدويله ــم واملع ــكار والقي ــم االف ــك تعمي ــي بذل ــايف وأعن ــا الثق ــم نموذجه ــاول تعمي ــة حت ــام أن العومل وب
كــي تأخــذ احليــز األكــرب يف العــامل مــن حيــث األنتشــار، لتصبــح كالثقافــة املشــرتكة بــني ســائر املجتمعــات . ويف ظــل 
كل ذلــك واجــه املنهــج املــدريس يف عــرص العوملــة عــددّا مــن التحديــات يف كل اجلوانــب، ومــن حيــث ســيطرهتا بــل 
حتكمهــا يف مصــادر املعلومــات املعــارصة والتكنولوجيــا بأنواعهــا املختلفــة وهــذا مــا يتطلــب مــن املنهــج الــدرايس 

العمــل عــىل التكيــف مــع هــذه املتغــريات والتحديــات لتحقيــق تعليــم ناجــح)2(.
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وعليــه البــد مــن بنــاء أو اعــادة بنــاء نظــام تعليمــي قــوي ومتامســك مــن خــالل الرتكيــز عــىل تدعيــم اهلويــة الثقافية 
للمجتمــع ومســايرة التطورات املســتمرة .

احلديــث عــن الثقافــة أو التنــوع الثقــايف ال ينفصــل بالــرضورة عــن احلديــث عــن اهلويــة، ففــي بعــض األحيــان تتبادل 
ــة  ــة واللغوي ــة التارخيي ــات الثقافي ــة يف جوهرهــا هــي جمموعــة مــن املعطي ــم وتتقاطــع يف داللتهــا، فاهلوي بعــض املفاهي
والرتاثيــة، والســبب املبــارش يف تصــدر ســؤال التأمــل الــذايت اخلــاص باهلويــة بــكل بلــد هــو ذلــك االتصــال الثقــايف مــع 

اآلخــر واألحتفــاظ التــام بمعــامل وصــورة اللغــة، فأصبــح هــذا الســؤال حتميــا بعــد وجــود مصطلــح العوملــة.

امليديولوجيا واثرها عىل املنهج 

شــهد النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن قفــزة تكنولوجيــة نوعيــة يف نظــم اإلتصــال واعتــامد املعلوماتيــة العامليــة 
ــرًا متزايــدًا يف اشــكال نقــل املعرفــة يف الســاحة العربيــة،  ــة الرقميــة يف الســنوات االخــرية، تركــت اث املتمثلــة باملدون
ــن  ــل م ــد هائ ــم حش ــا تقدي ــىل عاتقه ــذت ع ــي اخ ــاوالت الت ــذه املح ــة ازدادت ه ــة االلكرتوني ــور الثقاف ــع ظه وم
ــاة وحتوالهتــا يف  ــر اتســاع مســاحة الصــورة وتداوليتهــا يف جممــل احلي ــه اث املعلومــات، واالصــوات والصــور، وعلي
ظــل العوملــة/ التطــور التكنولوجــي الــذي انعكــس عــىل فعــل االنســان يف التوظيــف واالســتخدام واالســتهالك، 
وهــذا االمــر جعــل مؤسســات كــرب معنيــة بامليديــا تبحــث عــن تســويق الصــورة مهــام كانــت طبيعتهــا او الرســالة 
التــي حتملهــا . وجتّلــت هــذه التكنولوجيــا عــن طريــق التلفــاز ومواقــع التواصــل االجتامعــي والصحــف، وان كانــت 
هنــاك اســبقية لقنــاة تواصليــة مــن دون اخــر بحســب التطــور والتفاعــل الــذي قــد يصــدر عنهــا، فقــد كانــت الصحف 
الســبيل الوحيــد يف تلقــي األخبــار، ثــم جــاء التلفــاز ليــؤدي دورًا مــن نــوع اخــر يف االخبــار وبذلــك جتــاوز الصحافــة 

املكتوبــة )3(، وهــذا يــؤرش دافعيــة هــذه املؤسســات اىل تفضيــل احلاســة البرصيــة عــىل بقيــة احلــواس يف التلقــي .

كانــت اللغــة العربيــة قبــل التطــور الرقمــي متتلــك مكانــة كبــرية ال يمكــن ان تتهــاو ابــدًا، وذلــك بســبب اإلهتامم 
ــي – ــرص التكنولوج ــور الع ــر ظه ــن اّث ــا، ولك ــم هب ــي هتت ــات الت ــن املؤلف ــد م ــف العدي ــتها وتألي ــح يف دراس الواض

ــه ازداد  ــة، ولكن ــًا يف البداي ــري واضح ــذا التأث ــن ه ــة، وان مل يك ــة العربي ــىل اللغ ــر – ع ــات اخ ــن خمرج ــه م وماتبع
وضوحــًا مــع مــرور الوقــت .

وعليــه تعــد اللغــة العربيــة مــن بــني اللغــات العلميــة ديوانــًا حضاريــًا وتبّينــًا لطبيعــة اهلويــة والتنشــئة اإلجتامعيــة 
التــي متيــز األفــراد واملجتمعــات مــن غريهــم، وحتــدد نمــط نظرهتــم للعــامل واألشــياء، بالرغــم ممــا يمكــن ان تلعبــه 
الصــورة البرصيــة يف ذلــك ضمــن هــذه الثــورة املعلوماتيــة التــي يشــهدها العــامل اليــوم . تظــل اللغــة االداة الوحيــدة 
القــادرة عــىل كشــف غنــج الصــور وتعــدد دالالهتــا، ومــن ثــم نقــول اننــا نعيــش حضــارة للكلمــة مهــام بــدا لكثــري منــا 
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العكــس ألن الصــورة عاجــزة عــن التواصــل الفّعــال يف غيــاب الســنن اللســانية، وتدفعنــا اإلشــكالية يف هــذا املوضوع 
اىل النظــر يف اولويــات القــراءة، اذ ان كثــريا مــن املجتمعــات تســتطيع ان تقــوم مــن ) دون كتابــة، اال اهنــا ال تســتطيع 

ان تقــوم مــن دون قــراءة )4( .

اىل جانــب ذلــك االهتــامم بامليديــا وقــدرة الصــورة، بــدأت مصطلحــات قريبــة تنمــو وتزدهــر يف الفعــل النقــدي 
والنظــري الــذي اســهم يف تعزيــز الرؤيــة حــول التلقــي وامليديــا، ومــن بــني تلــك املصطلحــات )االشــهار( الــذي يــدل 

يف معاجــم اللغــة العربيــة عــىل االظهــار واإلبانــة بعــد اخلفــاء واإلضــامر )5(. 

هــذا التصــور ال خيتلــف عــن التصــورات النقديــة التــي تصــدر عــن االتفــاق االصطالحــي، واذ نكــرس جهدنــا 
ــن  ــهار ضم ــق اإلش ــعت اىل تطبي ــاورة س ــوم جم ــن عل ــرتب م ــح يق ــنا ازاء مصطل ــد انفس ــح، نج ــذا املصطل ــول ه ح
جمــال اختصاصهــا، اال وهــي علــوم اإلقتصــاد والتســويق املعنيــة بنحــو أســاس هبــذا املصطلــح ومــا يتفــرع عنــه مــن 
تصــورات تفــيض اىل نجــاح تســويق املنتــج، لذلــك حــاول بعضهــم تعريــف املصطلــح بأنــه مــن األنشــطة املهمــة يف 

ــًا )6( .  سياســة التســويق وترويــج الســلع، يســهم يف حضــور املنتــج ذهنيــًا، وان كان غائبــًا مادي
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اخلامتة 

ينبغــي علينــا اوالً ان نفهــم فلســفة اللغــة، ذلــك ان لــكل لغــة فلســفة، وان العقليــة اللغويــة ال بــد ان يكــون وراءهــا 
عقــل فلســفي نافــذ مفكــر، وعلينــا النظــر ثانيــا اىل اللغــات الســامية لإلفــادة منهــا يف تفهــم العربيــة . كذلــك مــن األمــور 
املهمــة يف هــذا املجــال ايضــًا، هــو تنشــئة الشــباب واالجيــال يف االهتــامم باللغــة العربيــة واألخــذ هبــا كمنهــج يف تعليمنــا .

وعلينــا ان الننســى مايدعــو اليــه القــرار الســيايس واهتــامم الدولــة هبــذا اجلانــب، يــأيت ذلــك مــن خــالل تدريــس 
مجيــع العلــوم باللغــة العربيــة ومراعــاة املنهــج املوضــوع، وقــد اكــدت التجــارب ان التعليــم بالعربيــة الفصحــى يكــون 
اكثــر تأثــريًا، ألهنــا اللغــة األم ومرتســخة يف املــخ واألذهــان، فاللســان مرتبــط باملــخ وهلــذا فــإن علــم الترشيــح يقــول 
يف مــخ اإلنســان مائــة جمــال، كلهــا تتحــرك اآلن، جمــال الفكــر، جمــال العاطفــة، جمــال اإلســتذكار، ثــم جمــال اللغــة، 
وهــو املجــال الوحيــد طبيــًا الــذي حيــرك مجيــع املجــاالت يف املــخ هــو جمــال اللغــة، فهــي مرتبطــة بالفكــر يف الثقافــة .

ومــن األمــور التــي جيــب ان نأخــذ هبــا حلاميــة وتطــور اللغــة العربيــة هــو مــا يقــع عــىل عاتــق األرسة املســلمة، جيــب 
ــان  ــىل لس ــت ع ــل واالنرتني ــزة التواص ــا اآلن اجه ــر، عندن ــات األخ ــا باللغ ــة ابنائه ــألة عالق ــر يف مس ــد النظ ان تعي
األطفــال والفضائيــات، ومانؤكــده هنــا هــو دور ) الفيــس بــوك )فضــال عــن قنــوات التواصــل األخــر ( ... بوصفــه 
خطابــًا ( اذا جــاز التعبــري، فقــد اســهم وبشــكل واضــح يف صناعــة حتــّول ســيايس واجتامعــي وثقــايف يســتحق اإلشــادة، 
ومــا دام الفيــس بــوك لــه القــدرة عــىل املســاعدة يف التحــول، كان ال بــد للنخــب الثقافيــة مــن دراســة هــذه الظاهــرة 
اجلديــرة باالهتــامم، والبحــث يف خصائصهــا وامتيازاهتــا، مــادام حائطــه لوحــة بيضــاء، ســبورة كبــرية، يمتلكهــا كل 
ــمح  ــا ( تس ــة )ميدي ــرة اعالمي ــون ظاه ــك يك ــاس وبذل ــكل الن ــع ل ــة، وتتس ــذه اخلدم ــرتاكه يف ه ــن اش ــخص اعل ش
للجميــع بالكتابــة، فهــو نــص اعــالين اشــهاري دعائــي، مــن خاللــه يمكــن لنــا نــرش الوعــي اللغــوي واإلهتــامم هبــا .

من االمور املهمة التي جيب التأكيد عليها هي اسس واساليب تطوير املنهج، من هذه االسس : 
-ادخــال منهــج جديــد او بنــاء منهــج يف مرحلــة دراســية معينــة مثــل : منهــج القيــم واالخــالق، والرتبيــة الوطنيــة 

واحلاســوب االيل، واملكتبــة العلميــة والبحــث والنشــاط .
-اختيار املنهج وادخال التعديالت عليه ليصبح اكثر مالئمة للظروف واملتغريات وحتقيقًا لالهداف املرجوة .

-من االمور املهمة ايضا ً، دراسة الواقع بجميع ابعاده وجوانبه وحتديد مشكالته وامكانياته ومتطلباته.
ــة مهــارات التفكــري والثقافــة  ــر املنهــج، وهــي تنمي ــاء وتطوي ــة يف بن ــة احلديث -االســتفادة مــن االجتاهــات العاملي

ــم . ــات العل ــة واخالقي العلمي
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-جيــب الربــط بــني اجلوانــب النظريــة باجلوانــب العمليــة والتطبيقيــة يف املناهــج والتأكيــد عــىل املامرســة والنشــاط 
وعمــل املرشوعــات يف عمليــة التعلــم والتعليــم .

-جيب االستعانة باخلربات والكوادر البرشية املدربة من ذوي اخلربة واملهنية يف اعداد املناهج .
-البعد عن العشوائية يف اختيار املنهج، واإلعتامد عىل االساليب العلمية 
-جيب ان يكون هناك رغبة وحاجة يف االستمرار يف عملية تطوير املنهج 

-ارشاك مجيع اخلرباء واخبارهم بالقرارات املعتمدة يف تطوير املنهج املعتمد 
-اعتامد فلسفة تربوية تقوم عىل اهداف واقعية وطموحة 

-حتديد حاجات املجتمع ومشكالته .

ومــن االســاليب احلديثــة التــي تعتمــد عــىل التطويــر وليــس التحســني، واملتخصــص يعلــم بــأن عمليــة تطويــر املنهــج 
ختتلــف عــن عمليــة حتســينه، فالتحســني جيــري عــىل جــزء مــن املنهــج، بينــام التطويــر يكــون جذريــًا، وأكثــر شــموالً  : 

 تتمثــل هــذه االســاليب يف ادخــال تطويــر شــامل عــىل املنهــج باكملــه مــن حيــث فلســفته واهدافــه وفصولــه واملحتــو-
اخلــاص بــه وطــرق تنظيمــه وطــرق تدريســه وكل ماخيصــه االمــر الــذي يعــود يف هنايــة االمــر بالنفــع عــىل الطالــب واملجتمع  
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ملخص البحث :

يف البــدء اهللا يدعــو اإلنســان إىل التفكــري العقــيل مــن أجــل الوصــول إىل احلقائــق الكونيــة يف منهــج طابعــه النظــر 
والتأمــل والتفكــر والتعقــل مــن أجــل التأصيــل، قــال تعاىل:{أفــال ينظــرون إىل اإلبــل كيــف خلقــت، وإىل الســامء 
كيــف رفعــت، وإىل اجلبــال كيــف نصبــت، وإىل األرض كيــف ســطحت})1(. والقــرآن الكريــم فيــه آيــات جامعــات 
ــر يف  ــر يف نســقه وتنظيمــه، وإىل جعــل العقــل أساســًا للحكــم والتقدي ــه، والتفّك ــا حول تدعــو اإلنســان إىل النظــر مل
عظمــة هــذا الكــون وجاللــه، وهــي حتــث اإلنســان عــىل إطــالق تفكــريه يف الســاموات واألرض والوجــود، وإىل املــاء 

واألرض واجلبــال، وإىل اإلنســان كيــف خلقــه، وإىل األنعــام والنبــات.

لقــد محــل القــرآن الكريــم عــىل الغافلــني الذيــن يعطلــون عقوهلــم وال يتفكــرون، ويغلقــون عــىل أنفســهم منافــذ 
ــا جلهنــم كثــريًا مــن اجلــن  ــه تعاىل:{ولقــد ذرأن املعرفــة والنــور حتــى يصبحــوا دون األنعــام، يظهــر ذلــك مــن قول
واألنــس هلــم قلــوب ال يفقهــون هبــا، وهلــم أعــني ال يبــرصون هبــا، وهلــم آذان ال يســمعون هبــا، أولئــك كاألنعــام بــل 

هــم أضــل، أولئــك هــم الغافلــون})2(.

ممــا ال شــك فيــه أن ســيادة أيــة طريقــة عقليــة ــــــــــ علميــة يف التفكــري مرهونــة بالظــروف التــي حتيــط دائــرة البحــث 
ــاء طريقــة  ــا، جــاءت احلاجــة ملحــة لبن ــة، مــن هن ــه الفكري ــي أصابــت بنيت ــع فيهــا، وحجــم املتغــريات الت واملنهــج املتب
هدفهــا التأصيــل لتفكــري قائــم عــىل الســببية، والتحليــل، يف نســق علمــي طابعــه، العقالنيــة والتأصيــل، وعــىل هــذا املنوال 
فــإن مكانــة الدراســات العقليــة يف املناهــج الدراســية تتناســب مــع املقاييــس األكاديميــة للجامعــة ومــع عمــق الدراســة 
العلميــة فيهــا، كــام أن النقــد املوضوعــي للمناهــج باســتمرار ذو أمهيــة كــي يتوافــق مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي 
الــذي هــو ســمة العــامل يف الوقــت احلــارض، فضــاًل عــن املناظــرة العلميــة التــي تطبــق عــىل كل مياديــن التعليــم، باســتخدام 
أســاليب عقالنيــة، ألن املنهــج العلمــي يقتــيض االســتدالل بالعقــل املجــرد وقيامــه بذاتــه مــن أجــل إعطــاء العقل الســيادة 
عــىل غــريه مــن العوامــل التــي تســاعد للوصــول إىل احلقيقــة العلميــة، وكــام هــو معــروف أن الدراســة يف اجلامعــة حتتــاج 
دائــاًم إىل روافــد جديــدة تغذهيــا وتنشــطها، وجتــدد مــن حيويتهــا، مــن أجــل أن تقــوم بوظيفتهــا يف إحــداث نقلــة فكريــة 
يف التفكــري العقــيل لــد طالــب، وهــذا هــو اهلــدف األســمى املتوخــى مــن تأصيــل العلــوم العقليــة يف الــدرس مــن أجــل 

إعــادة تأهيــل الطالــب ليأخــذ دوره قــي بنــاء املجتمــع عــىل وفــق املعايــري واألســس العقليــة العلميــة.

نســتخلص ممــا تقــدم أن مــن أهــم خصائــص العلــم هــو التفكــري العقــيل املنتــج، وأن تقــدم املعرفــة العلميــة يعتمــد 
بالدرجــة األوىل عــىل تأصيــل هــذا التفكــري الــذي يــأيت نحــو النظــر والتأمــل والتفكــري، وعنــد ذلــك نــدرك احلــدود 

املقيــدة للبحــث العلمــي وفرضياتــه ونصــل إىل املســتو الــذي نســتطيع بــه حــل املعضــالت واملشــكالت العلميــة.



أ.د خميس غربي حسين - أ.م.د. سالم بن سعيد بن سالم البحري

٤٤

ــدًا وتنوعــًا ممــا يبــدو للوهلــة  ــر تعقي    ومــن نافلــة القــول أن التفكــري العقــيل، يف أي عــرص هــو عــىل الــدوام أكث
ــى  ــات، وهــو كذلــك منظومــة مــن األفــكار ُتعن ــن النظري ــايل، أو املجــرد وتكوي ــي التأمــل املث األوىل؛ ألن ذلــك يعن
ــو  ــة، وه ــة الرصف ــات العلمي ــة واملوضوع ــر الطبيعي ــق بالظواه ــي تتعل ــك الت ــيام تل ــا، والس ــياء وباطنه ــر األش بظاه

ــز اإلنســان العقــالين مــن غــريه. أســلوب التفكــري الــذي يمي

   . 20 1 (سورة الغاشية , اآلية : 17–
2( سورة األعراف , آية : 179 .  
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Abstract
As a ma�er of fact, thinking is a way to guide man into the facts of the universe as stated 

evidently in the Glorious Quran: 
Do they not look at the Camels, how they are made?
And at the Sky, how it is raised high
 And at the Mountains, how they are fixed firm?
 And at the Earth, how it is spread out?
    There are many calls for man in the Glorious Quran s�mula�ng him into thinking and 

reconsidering his surroundings. The dominance of a scien�fic methodology s�pulates certain 
condi�ons and variables. Thus, there should be a method to derive thinking dependent on 
cause and analysis, systema�c pa�erns and logics.

Into the context, the mental thinking at any �me is always more sophis�cated and diverse 
in the first flush. Such means the perfect contempla�on or the abstract one to form theories. It 
is a system of thoughts delving into the surface and the deep of issues, in par�cular those that 
deal with natural phenomenon and scien�fic topics. 
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املقدمة
مــن املعلــوم أن اهللا )جــل شــأنه( يدعــو اإلنســان إىل التفكــري العقــيل مــن أجــل الوصــول إىل احلقائــق الكونيــة يف 
ــال تعــاىل : ))أفــال  ــًا، ق ــاة، اعامم ــل يف رؤ احلي منهــج طابعــه النظــر والتأمــل والتّفكــر والتّعقــل مــن أجــل التأصي
ينظــرون إىل اإلبــل كيــف خلقــت، وإىل الســامء كيــف رفعــت، وإىل اجلبــال كيــف نصبــت، وإىل األرض كيــف 
 ســطحت(()1(. والقــرآن الكريــم فيــه آيــات جامعــات تدعــو اإلنســان إىل النظــر ملــا حولــه، وقــراءة األشــياء بــرؤ
تأصيليــة بغيــة التفّكــر يف نســق الكــون وتنظيمــه، ويف هــذا كلــه أن نجعــل العقــل الناقــد أساســًا للحكــم والتقديــر 
ــم حتــث اإلنســان عــىل إطــالق تفكــريه يف الســاموات  ــه، وإن نصــوص القــرآن الكري يف عظمــة هــذا الكــون وجالل
واألرض والوجــود، وإىل املــاء واألرض واجلبــال، وإىل اإلنســان كيــف خلقــه، وإىل األنعــام والنبــات، قــال تعــاىل يف 
حمكــم كتابــه العزيــز مادحــًا الذيــن يأصلــون للتفكــري العقــيل :{ا�يــَن يذكــرون اهللا قيامــاً وقعــوداً و� ُجُنو�ِِهــم 

و�تفكــروَن � خلــِق ا�ســمواِت وا�رِض ر�نــا مــا خلقــَت هــذا باطــً� ُســبحانََك فقنــا عــذاَب ا�ــار})2(
لقــد محــل القــرآن الكريــم  عــىل الغافلــني الذيــن يعطلــون عقوهلــم وال يتفكــرون ألهنــم يغلقــون عــىل أنفســهم 
منافــذ املعرفــة والنــور حتــى يصبحــوا دون األنعــام، يظهــر مــن قولــه تعــاىل: ))ولقــد ذرأنــا جلهنــم كثــريًا مــن اجلــن 
واألنــس هلــم قلــوب ال يفقهــون هبــا، وهلــم أعــني ال يبــرصون هبــا، وهلــم آذان ال يســمعون هبــا، أولئــك كاألنعــام بــل 

هــم أضــل، أولئــك هــم الغافلــون(()3( .  
ولعــل ســيادة أيــة طريقــة عقليــة ــــ علميــة يف إطــار تأصيــل التفكــري مرهونــة بالظــروف التــي حتيــط دائــرة البحــث 
ــة  ــاء طريق ــة لبن ــة ملح ــاءت احلاج ــا، ج ــن هن ــة، م ــه الفكري ــت بنيت ــي أصاب ــريات الت ــم املتغ ــا وحج ــع فيه ــج املتب واملنه
هدفهــا التأصيــل لتفكــري قائــم عــىل الســببية، والتعليــل، والتأصيــل، والتحليــل، يف نســق علمــي طابعــه العقالنيــة والتأمل 
املنطقــي، وعــىل هــذا املنــوال فــإن تأصيــل املنهــج كــي يتناســب مــع املقاييــس األكاديميــة للجامعــة ومــع عمــق الدراســة 
ــفية  ــول الفلس ــق األص ــج وف ــم املناه ــي، وتصمي ــري املنطق ــق التفك ــال، إال وف ــة احل ــم بطبيع ــذا ال يت ــا، وه ــة فيه العلمي
واملعرفيــة، وأن النقــد املوضوعــي للمناهــج باســتمرار ذو أمهيــة كــي يتوافــق مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي الــذي 
ــتخدام  ــم، باس ــن التعلي ــىل كل ميادي ــق ع ــي تطب ــة الت ــرة العلمي ــن املناظ ــاًل ع ــارض، فض ــت احل ــامل يف الوق ــمة الع ــو س ه
ــل  ــاء العق ــل إعط ــن أج ــه م ــه بذات ــرد وقيام ــل املج ــتدالل بالعق ــيض االس ــي يقت ــج العلم ــة؛ ألن املنه ــاليب عقالني أس
الســيادة عــىل غــريه مــن العوامــل التــي تســاعد للوصــول إىل احلقيقــة العلميــة، وكــام هــو معــروف أن الدراســة يف اجلامعــة 
حتتــاج دائــاًم إىل روافــد جديــدة تغذهيــا وتنشــطها، وجتــدد مــن حيويتهــا، مــن أجــل أن تقــوم بوظيفتهــا يف إحــداث نقلــة 
فكريــة يف التفكــري العقــيل لــد طالــب، وهــذا هــو اهلــدف األســمى املتوخــى مــن تأصيــل العلــوم العقليــة يف الــدرس مــن 

أجــل إعــادة تأهيــل الطالــب ليأخــذ دوره يف بنــاء املجتمــع عــىل وفــق املعايــري واألســس العقليــة العلميــة.



بناء التفكري الناقد وعقلة املناهج قراءة تأصيلية

٤٧

نســتخلص ممــا تقــدم أن مــن أهــم خصائــص العلــم هــو التفكــري العقــيل املنتــج، وأن تقــدم املعرفــة العلميــة يعتمــد 
بالدرجــة األوىل عــىل تأصيــل هــذا التفكــري يف املناهــج الدراســية وللمراحــل كافــة، وعنــد ذلــك نــدرك احلــدود املقيدة 

للبحــث العلمــي وفرضياتــه ونصــل إىل املســتو الــذي نســتطيع بــه حــل املعضــالت واملشــكالت العلميــة.
ــة  ــدو للوهل ــا يب ــًا مم ــدًا وتنوع ــر تعقي ــدوام أكث ــىل ال ــو ع ــرص ه ــيل، يف أي ع ــري العق ــول أن التفك ــة الق ــن نافل وم
ــات، وهــو كذلــك منظومــة مــن األفــكار ُتعنــى  ــن النظري ــايل، أو املجــرد وتكوي ــي التأمــل املث األوىل، ألن ذلــك يعن
ــو  ــة، وه ــة الرصف ــات العلمي ــة واملوضوع ــر الطبيعي ــق بالظواه ــي تتعل ــك الت ــيام تل ــا، والس ــياء وباطنه ــر األش بظاه

ــز اإلنســان العقــالين مــن غــريه. ــذي يمي أســلوب التفكــري ال
إننــا نســعى جاهديــن مــن أجــل تطويــر املجتمــع اقتصاديــًا واجتامعيــًا، ونحــن إذ نقــوم هبــذه العمليــة اجلســيمة، 
ــوم  ــا العل ــي حموره ــة الت ــة والعلمي ــة الفكري ــب التنمي ــل جان ــعنا أن نتجاه ــع، ال يس ــكيل املجتم ــادة تش ــة إع عملي
العقليــة، وهــذا ال يــأيت إال مــن خــالل تأصيــل التفكــري العقــيل يف التعليــم اجلامعــي ؛ ألن التعليــم عنــرص رئيــس مــن 
عنــارص إســرتاتيجية التنميــة، وعامــل ال غنــى عنــه النطــالق أي جمتمــع إىل مســار التطــور والتقــدم، واحــراز مكانــة 
متقدمــة يف بــني الــدول)4(، وهــذا مل يعــد باألمــر الــذي حيتــاج إىل أدلــة أو إثبــات، فبلــدان العــامل الناميــة واملتقدمــة عــىل 
حــد ســواء تضــع ضمــن أهدافهــا االســرتاتيجية تطويــر التعليــم ومؤسســاته واالرتقــاء بجودتــه وتكيفــه متطلبــات 
العــرص)5(، وهــذا ال يــأيت بطبيعــة احلــال إال مــن خــالل تأصيــل العقل وتنميــة التفكــري الناقد لــد األســتاذ والطالب.
ــة  ــورة اقتصادي ــاج إىل ث ــري، ونحت ــة التفك ــا طريق ــري فيه ــة نغ ــة ثقافي ــورة فكري ــاج إىل ث ــاًل نحت ــن فع ــذا فنح ــىل ه وع
واجتامعيــة، بــل لعلنــا ال نغــايل إذا قلنــا، إن الثــورة األوىل تــكاد تكــون أكثــر أمهيــة ورضورة، دون إمهــال الثانيــة، وإننــا إذ 
ــا نحتــاج إىل تكويــن ســلم  ــا االجتامعيــة واالقتصاديــة النجــاح ال بــد أن نؤســس للثــورة الثقافيــة أوالً، ألنن ــا لثورتن أردن
للتفكــري العقــيل الناضــج لــد الطالــب اجلامعــي، الــذي يبنــى عــىل التفكــري العقــيل العلمــي املنطقــي الــذي يبتعــد عــن 
األوهــام واملســلامت التقليديــة، مــن اجــل غــرس قيــم جديــدة تتمثــل بالتفكري العقــالين احلر القائــم عىل النظــر والتمحيص 
كــي يكــون هــذا األمــر عقيــدة للحركــة التعليميــة يف اجلامعــة - األســتاذ والطالــب - وصــوالً إىل بنــاء املجتمــع األكاديمــي 

الــذي يتخــذ مــن املنهــج العقــيل أســلوبًا للتفكــري والعمــل القائــم عــىل املشــاهدة والتجربــة واالســتدالل العقــيل .  
إن احلضــارة اإلنســانية هــي بــال شــك نتيجــة لتأصيــل التفكــري العقــيل، ألن العقــل هــو رمــز للمشــاركة واالندماج 
يف احلضــارة والتاريــخ، فالعقــل هــو ثمــرة التفكــري املبــدع  وهــو الــذي أســهم يف إنتــاج الثقافــة، وهــو أفــق كل تفكــري 
لــكل حضــارة، ولذلــك توجــب القــول : إن تأصيــل التفكــري العقــيل هــو بنــاء للمــرشوع االجتامعــي نفســه، واســتثامر 
ثقــايف وحضــاري لــه حــدوده وأبعــاده)6(، ولــذا فــإن الــرصاع ارتبــط دائــاًم بــني القديــم واحلديــث، ويف داخــل ذلــك 

معركــة جتديــد مفهــوم العقــل)7(. 
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إن دراســة العلــوم العقليــة يعنــي دراســتها بصــورة ماديــة ومعنويــة يف آن واحــد، ذلــك أن مــا ابتكــره اإلنســان 
مــن أدوات ومــا أقامــه مــن صناعــات ومــا طــوره مــن منشــآت، إنــام حيــدد ذلــك مــا حيملــه مــن علــوم ومعــارف 
ــل  ــة لعق ــري أدق نتيج ــا بتعب ــات، أهن ــن اجتاه ــتخدموهنا م ــن يس ــاس الذي ــه الن ــون علي ــا يك ــل، وم ــا العق مصدره

ــه يــده . اإلنســان وفكــره، ومــا صنعت

وكل هــذا يبــني لنــا االرتبــاط الوثيــق بــني العلــوم العقليــة والتعليــم اجلامعــي، ويــربز كذلــك أمــرا مهــام وهــو  أن 
التعليــم باعتبــاره وســيلة انتقــال الثقافــة يعــد عامــاًل فعــاالً ومهــاًم يف تكامــل الوظيفــة التــي تقــوم هبــا اجلامعــة ليصبــح 
التعليــم عقليــًا أخالقيــًا يعــد الطالــب مــن أجــل اإلســهام يف بنــاء املجتمــع وفــق املنظــور العقــيل الــذي جيعــل مــن التفكري 
العلمــي عــىل هــد وقواعــد التفكــري الســليم الــذي يضــع األمــور يف نصاهبــا بعيــدًا عــن االنغــالق والتحجــر والنظــرة 

األحاديــة لألشــياء التــي تفــيض إىل جعــل اإلنســان جمــردًا عــن التفكــري العقــالين، بــل يصبــح جمــرد آلــة ال روح فيهــا.

 وهــذا ال يتــم إال بإصــالح عميــق وصهــر تــام للطاقــات الروحيــة، وتلــك ســبيل الرتبيــة والتعليــم التــي هتــدف إىل 
خلــق جيــل يفكــر بعقالنيــة وجيعــل مــن العقــل إمامــه يف اإلجابــة عــىل مجيــع األســئلة التــي تتطلــب حلــوالً منطقيــة.

ــي  ــتى نواح ــف يف ش ــياء والتفلس ــل األش ــل وتعق ــغال العق ــن إش ــد م ــاج إىل مزي ــا نحت ــًا أنن ــح حق ــا يتض ــن هن م
احليــاة، والســيام يف الــدرس اجلامعــي مــن أجــل إعــادة تأهيــل الطالــب ليكــون مســلحًا باألفــكار العقالنيــة التــي تعينــه 
ــه.  ــذي ينتمــي إلي ــري يف أســلوب تفكــري املجتمــع ال ــى يكــون عنــرصًا مؤهــاًل للتأث ــة حت ــاة الفكري عــىل مواجهــة احلي
ومــن ثــم هنّيــئ الطالــب كــي ينظــر إىل املشــكالت نظــرًة عقالنيــة واســعة شــاملة بعيــدًا عــن ســيادة األهــواء والتطــرف.  

   ولكــي نؤســس هلــذه األفــكار والطموحــات واألهــداف نحتــاج أوالً إىل األســتاذ اجلامعــي املتنــور الــذي يضــع 
)العقــل الناقــد( والتفكــري العقــالين املتــوازن ضمــن أولويــات الــدرس، وهنــا يكــون قــدوة ومثــاًل أعــىل للطــالب 
ــات  ــن باخلراف ــام يؤم ــل رب ــيل، ب ــري العق ــيادة التفك ــن بس ــتاذ ال يؤم ــا إذا كان األس ــه، أم ــرون في ــه ويتأث ــذون من يأخ
واألوهــام، فــإن ذلــك ســينعكس عــىل املنهــج الــدرايس، وهنــا يصبــح األســتاذ واعظــًا اجتامعيــًا أو موظــف دعايــة 

انجــرف وراء جانــب آخــر مــن جوانــب الــرصاع الفكــري االجتامعــي.    

    والفكــر عاّمــًة، هــو إعــامم نظــري لتجــارب اإلنســانية اجلزئيــة والكليــة، أو بمعنــى آخــر هــو جمموعــة األســس 
النظريــة واملفاهيــم واملعــاين التــي تكمــن خلــف مظاهــر الســلوك اإلنســاين)8(، وهلــذا تبــدو لنــا أمهيــة تأصيــل التفكــري 
العقــيل الناقــد. والفكــر كذلــك هبــذه اإلحاطــة الشــاملة هــو تعبــري عــن واقــع اجتامعــي، ففــي كل وضــع اجتامعــي 
يتوجــب تأصيــل فكــر عقــالين ناقــد، يالئــم هــذا الواقــع، ويالئــم املرحلــة التــي يوجــد فيهــا هــذا الوضــع، عنــد ذلك، 
ــد  ــانية تعتم ــة إنس ــه عملي ــة، إن ــة الفكري ــتقطاب للنهض ــز اس ــل مرك ــي، ب ــري االجتامع ــر أداة للتغ ــذا الفك ــح ه يصب
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تأصيــل التفكــري العلمــي الفلســفي يف املناهــج الدراســية، وهــذه العمليــة ال بــد أن يقــوم هبــا اإلنســان ليبــدل وضعــًا 
بوضــع، ولــو كنــا دائــاًم يف ظــروف تعجبنــا ملــا كان للفكــر دور جوهــري يؤديــه)9( . 

إن القــارئ هلــذه الدراســة يلحــظ أننــا خــالل مناقشــتنا موضــوع البحــث، كنــا نؤكــد اجتاهــني مرتابطني مهــا، تأصيل 
التفكــري العقــيل، والتنظــري الفلســفي، ألهنــام يعــدان مصطلحــني أحدمهــا يكمــل اآلخــر، عــىل اعتبــار أن الفلســفة هــي 
مــن نتــاج العقــل والتفكــري العقــيل والعقالنيــة هــي الوجــه التنظــريي للفلســفة، وســوف يــر أيضــًا أننــا مل نقــف عــىل 
احليــاد جتــاه التفكــري العقــيل واآلخــر القائــم عــىل الغيبيــات واألحــكام اجلاهــزة والطالســم، يف حماولــة لتحييــد العقــل.  

لقــد اقتضــت طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تــدور عليهــا تقســيمها عــىل مقدمــة وأربعــة مباحــث، ثــم انتهــت 
بخامتــة خلصنــا فيهــا أهــم النتائــج واالســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا. انطلــق املبحــث األول لبيــان أمهيــة تأصيــل 
ــىل  ــم ع ــم القائ ــج املنظ ــل املنه ــاء وتأصي ــة بن ــة بغي ــة يف اجلامع ــة والرتبوي ــة التعليمي ــيل يف العملي ــري العق ــاء التفك وبن
إعــامل العقــل وتوظيــف الفكــر الناقــد للبحــث والدراســة، أمــا املبحــث الثــاين فقــد تطــرق إىل تأصيــل التفكــري الناقــد 
ــد  ــل التفكــري العقــيل الناقــد عن ــاول املبحــث الثالــث تأصي الــذي يعتمــد املنطــق والعقــل يف الــدرس اجلامعــي، وتن
االســتاذ يف اجلامعــة؛ ألن االســتاذ يعــد أحــد أركان العمليــة الرتبويــة املؤثــرة يف اجلامعــة، وتضمــن املبحــث الرابــع 
أمهيــة تكويــن منهــج درايس يالئــم مــا تطرقنــا إليــه ســابقًا، إذ جيــب وضــع املناهــج الدراســية الشــاملة لتنميــة التفكــري 

النقــدي الــذي يســتدل عليــه بالعقــل واملنطــق.
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املبحث األول: تأصيل التفكري العقيل وبناؤه. 

ــة ذات  ــرة ثقافي ــو ظاه ــده، وه ــارف عن ــاس املع ــه وأس ــط ب ــو مرتب ــان وه ــواص اإلنس ــن خ ــيل م ــري العق التفك
دالئــل علميــة وتربويــة واجتامعيــة، وهــو كذلــك نشــاط فكــري يزاولــه اإلنســان مــن ســائر الكائنــات احليــة اســتجابة 
حلاجــات التعلــم مــن أجــل إجيــاد تكامــل يف العلــم وتــوازن يف الســلوك، ألن عمليــة التعلــم حتتــاج إىل ســلم للتفكــري 
العلمــي حتــى يتــم الكشــف عــن القوانــني التــي تتحكــم بمجــر احليــاة عــىل األرض، وألن اهللا )ســبحانه وتعــاىل( 
كــرم اإلنســان عــىل ســائر املخلوقــات بالعقــل، وهــذا مــا ذكــره جــل شــأنه يف قولــه : )) ولقــد كرمنــا بنــي آدم ومحلناهم 

يف الــرب والبحــر، ورزقناهــم مــن الطيبــات، وفضلناهــم عــىل كثــري ممــا خلقنــا تفضيــال (()10(.

والعقــل هــو مصــدر املعرفــة التــي نســتمد منهــا أحكامــًا علميــة ثابتــة ومتســقة بعضهــا مــع بعــض، فمثــاًل نجــد 
أن احلقائــق الرياضيــة واملنطقيــة هــي مــن أنــواع املعرفــة العقليــة، التــي حتتكــم إىل العقــل ومــن نتاجــه، وتتخــذ مــن 
ــة،  ــل املعرف ــم يف تأصي ــل امله ــو العام ــل ه ــول إن العق ــن الق ــذا يمك ــىل ه ــا)11(، وع ــاًل لصحته ــة دلي ــة الواقعي األمثل
أي معرفــة، والذيــن يتبنــون هــذا القــول يســمون ) بالعقليــني ( إهنــم يعرتفــون بــام تقدمــه احلــواس للمعرفــة بشــكل 
حقائــق جمــردة، ولكنهــم يعتقــدون أن الفكــر يقــوم بتأصيــل هــذه املعــارف وتفســريها وتنظيمهــا، يف مــا يمكــن أن 

نطلــق عليــه اســم املعرفــة العقليــة)12(.

ــرد  ــامل املج ــن الع ــان م ــف اإلنس ــس موق ــة تعك ــة الفكري ــات واألنظم ــض النظري ــة بع ــل صياغ ــة العق إن حماول
واملحســوس ويظهــر كذلــك، درجــة التعقيــد التــي وصــل إليهــا جهــازه املعــريف، والعلــم جهــد معــريف، عقــيل، ينطوي 
يظهــر ذلــك مــن دراســة تاريــخ العلــم،  عــىل اســتجابة لعــدة نــوازع مركبــة يف طبيعــة اإلنســان وحاجــات املجتمــع)13(،
إذ يتبــني لنــا الرتابــط الوثيــق بــني روعــة االكتشــاف والفهــم التــي يستشــعرها الــدارس، حتــى يســتوي، يف نشــوته، مــع 
عباقــرة الفــن املبدعــني الذيــن قدمــوا للبرشيــة عصــارة أذهاهنــم وجهودهــم الفكريــة املضنيــة مــن اجــل بنــاء جمتمــع 

يؤمــن بســيادة العقــل والتفكــري العقــالين احلــر)14( . 

تظهــر أمهيــة العقــل والتفكــري العقــيل إىل حــدٍ دفــع بعــض الفالســفة املســلمني إىل القــول: ))ان البــاري عــز اســمه 
إنــام أعطانــا العقــل وحبانــا بــه لننــال ونبلــغ بــه املنافــع العاجلــة واآلجلــة غايــة مــا يف جوهــر مثلنــا نيلــه وبلوغــه، وأنــه 
أعظــم نعــم اهللا عندنــا وأنفــع األشــياء لنــا (()15(، ويتجــىل مفهــوم العقــل وأمهيتــه عنــد الــرازي مــن خــالل اإلشــارة 
ــل  ــل، وبالعق ــه بالعق ــا علي ــوان وفضلن ــن احلي ــا م ــاىل ميزن ــبحانه وتع ــأن اهللا س ــاين ب ــب الروح ــه الط ــواردة يف كتاب ال

ملكنــا األرض وذللناهــا وسســناها واســتخدمناها مــن أجــل منافعهــا)16( . 

وإذا كان هــذا مقــدار العقــل وأمهيتــه وجاللــه، وجــب علينــا أن ال نحطــه عــن رتبتــه، وال نجعلــه وهــو احلاكــم، 
حمكومــًا عليــه، وال نجعلــه هــو املتبــوع تابعــًا، بــل نرجــع إليــه يف املســائل الفكريــة والعلميــة، ونعتربهــا بــه، ونعتمــد 
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فيهــا عليــه، وال نســلط عليــه اهلــو الــذي هــو آفتــه واحلائــد بــه عــن ســنته وحمجتــه)17(. ومــن املناســب القــول، إن 
ــه، وحافظــًا للســانه، وهــو أرشف األحســاب ال يتــم حســن  ــًا بزمان ــاًل عــىل شــأنه، عارف العقــل جيعــل اإلنســان مقب
ــد  ــدار متجي ــان مق ــظ طوق ــدري حاف ــور ق ــا الدكت ــل لن ــا نق ــن هن ــه)18(. م ــؤدد إال علي ــون الس ــه، وال يك ــق إال ب اخلل

العــرب للعقــل حــدًا دفعهــم إىل القــول : ))إن اهللا عقــل وهــو مصــدر جلميــع العقــول (()19( . 

ــة أول  ــد املعتزل ــذا يع ــامل، وهب ــان والع ــني اهللا واإلنس ــة ب ــد العالق ــة يف حتدي ــد املعتزل ــيل عن ــاه العق ــرز االجت ــد ب لق
مــن قــدم احللــول العقليــة هلــذه القضيــة يف الفكــر اإلســالمي)20(. وألن العقــل البــرشي كذلــك، ملكــة مهيــأة لتقبــل 

العلــوم ســواء كانــت ماديــة أو جمــردة)21(.

لقــد ذهــب املعتزلــة إىل القــول بســلطان العقــل، فأطلقــوا لــه العنــان وجعلــوه حكــاًم يف كل يشء وبحثــوا يف ضوئــه 
مجيــع املوضوعــات، دينيــة كانــت أم علميــة، فالعقــل عندهــم هــو املرجــع وهــو األســاس، فبحكــم العقــل يقــررون، 
ويأخــذون بالنقــل إذا ســاير العقــل ويرمونــه إذا خالفــه وناقضــه)22(. وقــد نقــل لنــا الدكتــور قــدري حافــظ طوقــان 
عــن الزخمــرشي وهــو مــن أئمــة املعتزلــة قولــه يف كتــاب الكشــاف، وهــو تفســري للقــرآن الكريــم )) أن العقــل هــو 
املــدرك للمعرفــة الدينيــة واملرشــد إىل احلــق، وإن األنبيــاء اســتدلوا عــىل صــدق رســاالهتم بالعقــل، وأن اهللا أرشــدهم 

بأســانيد مــن العقــل يســتدلون هبــا، ألن العقــل قبــل الرســل كان قائــاًم بــام نصــه اهللا مــن األدلــة(()23(.

والعقــل هــو الــذي جيعــل املقــوالت معقولــة وقابلــة للتصديــق)24(  وهنــا تبقــى احلريــة يف االختيــار عنــد اإلنســان، 
ــطة  ــه بواس ــعادة ل ــل الس ــا حتصي ــل وظيفته ــب العق ــرة بجان ــان إرادة ح ــارايب:)) ولإلنس ــول الف ــن ق ــك م ــر ذل يظه

أعاملــه العاقلــة (()25(.

ــل  ــع العق ــىل وض ــث، ع ــر والبح ــل النظ ــىل تأصي ــم ع ــدون يف مذاكرهت ــا()26(، يعتم ــوان الصف ــذا كان )إخ وهك
موضعــًا رئيســًا يف املحــاورات واملناظــرات والتفســري وطلبــوا مــن أتباعهــم أن ال يعــادوا علــاًم مــن العلــوم، أو مذهبــًا 
ــوا لفرقــةٍ مــن الفــرق)27(، ونظــروا إىل القــو املفكــرة عــىل أهنــا أفضــل قــو النفــس  مــن املذاهــب، وأن ال يتعصب
ــل  ــوا إن العق ــه وقال ــوا ب ــل وعن ــوا يف العق ــانية، وبحث ــس اإلنس ــاب النف ــي لب ــة ه ــة، واملعرف ــؤدي إىل املعرف ــا ت ألهن
أفضــل مــن النفــس، وذهبــوا إىل أكثــر مــن هــذا، وقالــوا، إن العقــل أرشف املوجــودات وأفضلهــا بعــد اهللا عــز وجــل، 

بــل بالعقــل يمكــن إدراك اهللا جــل جاللــه)28( . 

ــة،  ــاة بالعقالني ــاء احلي ــة تأصيــل التفكــري العقــيل بصــورة عامــة مــن أجــل اغن ــا أمهي ومــن كل مــا تقــدم يظهــر لن
ومــن هنــا يمكــن القــول إن اجلامعــة هــي بحاجــة إىل رســم خارطــة طريــق للعلــوم العقليــة مــن أجــل إعــادة تأهيــل 

الطالــب وتدريبــه عــىل التفكــري العقــيل. 
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املبحث الثاين: تأصيل العلوم العقلية يف املناهج التعلمية والبحثية.

اجلامعــة مؤسســة علميــة غايتهــا رفــع مســتو املجتمــع مــن اجلوانــب كافــة، ومنهــا رســم خارطــة طريــق ألســلوب 
التفكــري عنــد أطــراف العمليــة التعلميــة، األســتاذ، والطالــب، وكذلــك تأصيــل املنهــج بغيــة ختريــج دفعــات مــن الطالب 
املهيئــني للتأثــري يف املجتمــع وإعــادة صياغــة التفكــري عنــد أبنائــه. ألن تاريــخ أي شــعب مــن الشــعوب إنــام هــو تاريــخ 
ملؤسســاته التعليميــة، وأن تاريــخ مدنيَّتـِـِه، كــام تبــدو يف إبداعــات أبنائــه العقليــة وأنــامط حياهتــم األخالقيــة والدينيــة)29(.

تعــد اجلامعــة وهــي يف أعــىل درجــات الســلم التعليمــي مــن أهــم املؤسســات الرتبويــة يف املجتمــع، يمكنهــا أن 
ــه اهللا  ــذي كلف ــان ال ــالة اإلنس ــي رس ــارص ه ــا املع ــة يف عاملن ــالة اجلامع ــة، ورس ــدم والتنمي ــر والتق ــة الفك ــود حرك تق
ــل  ــة إين جاع ــك للمالئك ــال رب ــاىل : )) وإذا ق ــه تع ــًا لقول ــذه األرض تبيان ــىل ه ــه ع ــون خليفت ــاىل ليك ــبحانه وتع س
يف األرض خليفــة (()30(، وهــذه اخلالفــة تتطلــب مــن اإلنســان أن يســعى وراء العلــم واملعرفــة مــن أجــل اكتشــاف 
أرسار الكــون والطبيعــة ومــن ثــم، يقــوم باســتثامر اخلــريات التــي ســخرها اهللا تعــاىل لــه كــي ينهــض بعــامرة األرض، 
ــط ويدعــم  ــن القس ــك يضــع املوازي ــة)31(، وبعــد ذل ــيد احلضــارة اإلنســانية بأبعادهــا كاف ــاة، ويش ــس احلي ــاء أس وبن
القيــم الروحيــة ويعمــق مفاهيمهــا، ويبثهــا عــىل أوســع نطــاق، ويصوهنــا مــن كل عبــث وضــالل ويرفــع كلمــة احلــق 
والرشــاد)32(، ويقــيض عــىل الباطــل والفســاد، ويبنــي العقــل والضمــري الصــادق الناطــق باخلــري وصــواًل إىل صقــل 
املواهــب والقــدرات الكامنــة يف ذاتــه، ويتحقــق ذلــك كلــه مــن خــالل التعــاون املثمــر والبنــاء بينــه وبــني بنــي جنســه 
ــج  ــي، واملنه ــري الواع ــه بالتفك ــس ل ــل يؤس ــتقبل أفض ــع مس ــة يف صن ــار والرغب ــة واإليث ــاء واملحب ــن اإلخ ــو م يف ج

العلمــي الــذي يؤصــل عــىل الوعــي بحاجــات اإلنســان، هــذه احلاجــات بنوعيهــا الــرضوري والكــاميل.  

إن ميــدان املناهــج الدراســية هــو أحــوج مــا يكون إىل إشــغال العقــل وإىل تأصيــل التفكري العقــالين، أو عقلنــة التفكري 
ــن  ــع م ــور املجتم ــذي يتط ــح ال ــم الناج ــوص  ـ ألن التعلي ــه اخلص ــىل وج ــي ع ــم اجلامع ــم يف التعلي ــي املنظ ــد املنهج عن
خاللــه  قائــم عليهــام، وليــس باإلمــكان بنــاء العقليــة العلميــة لــد الطالــب دون مراعــاة التفكــري العقــيل عنــد األســتاذ، 
مــن هنــا يمكــن بنــاء إســرتاتيجية تعليميــة هتــدف إىل معاجلــة وتشــخيص مناهــج التدريــس النمطيــة يف اجلامعــات، لكــي 

يتخلــص مــن اإلعــامم املــرسف واملفاهيــم الســطحية والتيســري املخــل يف كثــري مــن املؤلفــات التــي تــدرس يف اجلامعــة .          

ــب  ــا جي ــة، وهن ــة للجامع ــة الصحيح ــس األكاديمي ــع املقايي ــب م ــا تتناس ــة وأمهيته ــة اجلامعي ــة الدراس إن مكان
ــد يف  ــري الناق ــل التفك ــري أدق تأصي ــة أو بتعب ــوم العقلي ــأيت دور العل ــا، وي ــة فيه ــة العلمي ــق الدراس ــىل عم ــز ع الرتكي
املناهــج اجلامعيــة بأقســامها وصنوفهــا كافــة ليصبــح تعليــاًم عقليــًا منتجــًا، وذلــك بإلــزام األســتاذ والطالــب باالعتــامد 
ــي  ــالت الت ــكالت واملعض ــدي للمش ــذا التص ــة يف ه ــريف، والغاي ــل احل ــىل النق ــه ع ــي وتقديم ــري املنطق ــىل التفك ع
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ــًا،  ــًا علمي ــون باحث ــب ليك ــداد الطال ــي إع ــة، ه ــب االجتامعي ــى اجلوان ــة وحت ــة والعملي ــاة العلمي ــام يف احلي تواجهه
وهتيئتــه للولــوج يف املجتمــع، وبذلــك يتــم تأصيــل العلــوم العقليــة منهجــًا يف الدراســة اجلامعيــة، مــن اجــل إعــادة 
تأهيــل الطالــب عــىل هــد مــن العقــل حتــى يكتســب فيهــا العلــوم واملهــارات وفــق الــرشوط التــي جتعــل منــه إنســانا 

ــره.  ــح وتطوي ــاء املجتمــع الصال مؤهــاًل للمشــاركة يف بن

إذن ميــدان التعليــم يف اجلامعــة حيتــاج إىل نظــرة عقلية ـ فلســفية تنســق اجلهــود املتناثــرة واملتعارضة أحيانــًا، وتوجه 
الــدرس والبحــث العلمــي توجيهــًا صحيحــًا ليكــون أكثــر واقعيــة ووظيفيــة، وعــىل هــذا يمكــن القــول إن التدريــس 
يف اجلامعــة أيــًا كان اختصاصــه بحاجــة إىل مزيــد مــن العقالنيــة والتفلســف، وال شــك يف أن هــذه احلاجــة أساســية 
ــة يف اجلامعــات  ــروح مــن التفكــري العقــيل، وألن اهلــدف مــن تدريــس العلــوم العقلي كــي يناقــش املنهــج العلمــي ب
هــو إحــداث النمــو الشــامل عنــد الطالــب مــن النواحــي العقليــة واملهاريــة والشــخصية والروحيــة واالجتامعيــة)33(، 
وتنميــة التفكــري العلمــي املســتند إىل العقــل مــن اجــل إحــداث نقلــة نوعيــة شــاملة لديــه، وصــوالً إىل خلــق جيــل مــن 

املتعلمــني وإعــادة تأهيلهــم لتقبــل التطــورات العلميــة التــي حتــدث يف العــامل .   

ــوي والتعليمــي يف اجلامعــة ويف أي جمتمــع مــن املجتمعــات، مــا هــو إال وجــه  ــوم أن املنهــج الرتب وممــا هــو معل
للحركــة االجتامعيــة فيــه، وأن وراءه اجتاهــًا فكريــًا معينــًا، اجتامعيــًا وتربويــًا، وهــذا الفكــر عــادة مــا يتضمــن طبيعــة 
املجتمــع وثقافتــه، وطبيعــة البــرش فيــه، وصلتهــم ببعضهــم، وصلتهــم بغريهــم، وثــراء الفكــر عندهــم، علميــًا 

ــع)34( .   ــلوكية للمجتم ــة والس ــة والفكري ــة العلمي ــره يف احلرك ــون أث ــه يك ــه وعلميت ــدر عقالنيت ــًا، وبق وتربوي

ــلوب  ــالل أس ــن خ ــية م ــة والنفس ــة والعلمي ــب العقلي ــخصية الطال ــكلت ش ــد ش ــة ق ــة اجلامعي ــت الدراس وإذا كان
التعليــم والتدريــس الســائد يف اجلامعــة، والــذي متيــزه عقلنــة األشــياء بعيــدًا اإليــامن الســاذج بــكل مــا يقــرؤه أو يســمعه 
وال يشــغل النظــر والتأمــل والتفكــري بــه، ومــن هنــا يمكــن تغيــري طريقــة تفكــريه وفــق النظــرة العقليــة لألشــياء وللحيــاة 
ــر  ــداع، ألن الفك ــل روح اإلب ــيض إال إىل قت ــذي ال يف ــود ال ــر واجلم ــالق والتحج ــن االنغ ــدًا ع ــمل، بعي ــورة أش بص
التعليمــي حيتــاج، باســتمرار، إىل روافــد جديــدة تغذيــه وتنشــطه وجتــدد حيويتــه عــىل أســس عقليــة وقواعــد منطقيــة.

ــة  ــه العقلي ــة قدرات ــب وتنمي ــر الطال ــن فك ــيًا يف تكوي ــؤدي دورًا أساس ــة ت ــة اجلامعي ــه أن الدراس ــك في ــا ال ش مم
وذلــك بتســليحه بالعلــوم واملعــارف واملهــارات، وتنميــة قدراتــه العقليــة، ويف التعليــم اجلامعــي تكــون املهمــة 
مزدوجــة، فعــالوة عــىل بنــاء ســلم عقــيل علمــي ومنطقــي للتفكــري عنــد الطالــب، تقــع عــىل اجلامعــة مهمــة الكشــف 
عــن القــو املعرفيــة الكامنــة عنــد الطالــب، وهــذا بطبيعــة احلــال ال يتــم إال إذا جعلنــا التدريــس قائــاًم عــىل حمــاكاة 

ــي واحلفــظ ملجــرد احلصــول عــىل درجــة النجــاح. العقــول واالبتعــاد عــن األســلوب اإللقائ
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ــاج ويزجــه يف جمــال  ــئ الفــرد لإلنت ــه هيي ــة، ألن ــاة كاف ــم حمــركًا مهــاًم للتقــدم يف جمــاالت احلي ــح التعلي لقــد أصب
خلــق اخلــربات املاديــة والروحيــة، ولــذا كانــت اجلامعــة ومــا تــزال مرتبطــة باملجتمــع، وكان هدفهــا تكويــن إنســان 

ذلــك املجتمــع)35(.

وممــا ال ريــب فيــه أن العلــوم ال تنشــئها األمــة دفعــة واحــدة، بــل تأخــذ مــا أنجــزه الســلف فتدرســه، وهتضمــه، 
ــأ،  ــن خط ــفه م ــا تكش ــح م ــوض، فتصح ــام وغم ــن إهب ــه م ــا في ــح م ــد وتوضي ــص والنق ــه بالفح ــه، وتتناول وتتمثل
وتوضــح مــا فيــه مــن إهبــام، وتفصــل مــا فيــه مــن إمجــال، وجتمــل مــا فيــه مــن فــوىض تأليفيــة، وجتمــع املوضوعــات 

ــة)36( .     ــه ثمــرة اكتشــافاهتا األصلي ــواب يضــم كل منهــا البحــوث املرتابطــة، وأخــريا تضيــف إلي ــرة يف أب املبعث

ومــن هــذا املنطلــق أصبــح التعليــم اجلامعــي وفــق املنهــج العقــيل رضورة حياتيــة للمجتمــع، نتيجــة ملــا تشــكله 
العلــوم العقليــة مــن مكانــة بــارزة يف صقــل فكــر الطالــب اجلامعــي وتكويــن شــخصيته العلميــة التــي جتعــل العقــل 
ــق  ــاة، وهــذا بطبيعــة احلــال ســوف خيل ــب احلي ــكل جوان ــرؤ ل ــكار وال ــة األف مصــدرًا للتفكــري، وصــوالً إىل عقلن

أجيــاالً تؤمــن بأمهيــة العلــوم العقليــة يف تأصيــل الــدرس بغيــة خلــق ثــورة يف التفكــري عنــد الطالــب اجلامعــي . 

ــارف  ــن املع ــى م ــد األدن ــط احل ــب ضب ــب تتطل ــد الطال ــري ل ــاء التفك ــادة بن ــدرس وإع ــة ال ــل فاعلي إن تأصي
ــج  ــات منه ــم حمتوي ــاليب تقدي ــر بأس ــادة النظ ــم إع ــره، وحتت ــذي ينتظ ــتقبل ال ــد للمس ــل اجلدي ــة اجلي ــة لتهيئ الالزم
الــدرس اجلامعــي بــام يتوافــق مــع عقلنــة األســلوب التعليمــي، والعمــل عــىل تســهيل اســتيعاهبا، واإلحاطــة هبــا)37(، 

ــن .  ــه ممك ــل وج ــىل أفض ــة ع ــوم العقلي ــامد العل ــق اعت ــن طري ــك م ــة وذل ــاة العملي ــا يف احلي ــتفادة منه واالس

ومــن املعلــوم أن اجلامعــة تــؤدي دورًا أساســيا يف هــذا املجــال ألهنــا املؤسســة الوحيــدة يف بالدنــا التــي مــا زالــت 
يقــع عــىل عاتقهــا تنفيــذ تلــك املناهــج واخلطــط، ولكــن واقــع احلــال يــؤرش حالــة ســلبية يف هــذا األمــر، إذ مــازال 
ــاة، ويف  ــة، وهــي تــدّرس معلومــات قديمــة وضعيفــة الصلــة باحلي ــة عــىل أهنــا دروس ثانوي ينظــر إىل العلــوم العقلي
ــة يف  ــوم العقلي ــل العل ــالل تأصي ــن خ ــب م ــر الطال ــن تطوي ــزًا ع ــي عاج ــم اجلامع ــى التعلي ــروف يبق ــذه الظ ــل ه مث
ذهنــه، ممــا يــؤدي بالنتيجــة إىل ختــرج أعــداد مــن الطلبــة ليســت باملســتو املطلــوب الــذي يواكــب متغــريات احليــاة 

ــة. ــة والعلمي وحاجاهتــا الفكري

لعــل مــن معــاد القــول أن التعليــم اجلامعــي عمليــة ال تتــم يف فــراغ وال يمكــن أن تعيــش بمعــزل عــن مشــكالت 
واحتياجــات وتطلعــات األفــراد واملجتمعــات، وهــي عمليــة ديناميكيــة هلــا قــوة اجتامعيــة قــادرة دائــاًم عــىل إحــداث 

تغــريات بعيــدة املــد يف البنــاء النفــيس واالجتامعــي واحلضــاري للمجتمــع)38( . 
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ومــن هنــا يمكــن القــول إن احليــاة العلميــة دائمــة التغيــري عــرصًا بعــد عــرص، وكلــام تطــّور التعليــم تطــورت احليــاة 
بمقــدار تطــوره، وهنــاك شــبه اتفــاق عــىل أن التعليــم اجلامعــي مــن شــانه أن يزيــد اإلنســان معرفــة بنفســه وبالعــامل املحيــط 
بــه، فالبــد، إذن، لذلــك التعليــم، مــن أن يكــون عــىل صلــة بحقيقــة اإلنســان وطبيعــة العــامل عــىل حســب تطور العــرص)39(.

وحتــى تســاير اجلامعــة التطــور العلمــي الرسيــع الــذي حيــدث يف العــامل، وجــب تطويــر مناهجهــا لتتوافــق مــع 
هــذا التطــور، وكذلــك تطويــر مهــارات األســتاذ اجلامعــي العقليــة والرتبويــة؛ ألن املناهــج اجلامعيــة ليســت املــواد 
الداخلــة يف املنهــج الــدرايس، بــل هــي مــا حيصــل عليــه الطالــب مــن األســتاذ ومــن البيئــة اجلامعيــة)40(، وهــذا األمــر 
مــن األولويــات التــي جيــب عــىل اجلامعــة أن تأخــذ هبــا ضمــن اهتاممهــا إذا أرادت لطالهبــا التطــور العقــيل مــن أجــل 

مســايرة التطــور يف جمــال التعليــم وتأصيــل الــدرس لــد الطالــب يف اجلامعــة.

ــؤدي إىل  ــي، ي ــري واالجتامع ــود الفك ــل اجلم ــط عوام ــت ضغ ــج حت ــور يف املناه ــن التط ــة ع ــال اجلامع إن انفص
تأخــر اجلامعــة عــن التطــور العاملــي والســيام يف اجلوانــب العلميــة، ألن اجلامعــة واحلــال كذلــك تصبــح عاجــزة عــن 
أن تدفــع بطالهبــا إىل نيــل العلــوم واملعــارف التــي تتامشــى مــع تطــور العــرص، وتصبــح كذلــك عاجــزة عــن إعــادة 

تأهيــل الطالــب اجلامعــي.

إذن، ميــدان التعليــم يف اجلامعــة حيتــاج إىل نظــرة عقليــة، فلســفية، ثقافيــة؛ تنســق املجهــود وتوجــه الــدرس والبحــث 
ــًا كان  ــه، وأي ــًا كان ختصصُّ العلمــي توجيهــًا جيعلهــام أكثــر واقعيــة ووظيفيــة، لذلــك نقــول: إن التدريــيس يف اجلامعــة أي
اجتاهــه، بــه حاجــة إىل مزيــد مــن العقالنيــة والتفلســف، وال شــك أن هــذه احلاجــة أساســية ومهمــة يف دراســة وتدريــس 

املــادة العلميــة والبحثيــة، كــي يناقــش األســتاذ والطالــب آراءه وافرتاضاتــه بــروح مــن التفكــري العقــيل املنطقــي.

مــن هنــا يمكــن القــول إن إعــادة تأهيــل وعقلنــة التفكــري لــد الطالــب اجلامعــي تشــكل أمهيــة كبــرية والســيام، إذا 
كان الــدرس فيــه مبنيــًا عــىل املنهــج العلمــي الصحيــح، يف اســتخدام العقــل للدراســة والتحليــل واالســتنباط واالســتنتاج 
وذلــك يعــد حمــركًا مهــاًم لنمــو املجتمــع وتقدمــه فهــو هييئ الفــرد فكريــًا ونفســيًا يف جمال خلــق اخلــربات املاديــة والروحية، 
ألن هدفــه الرئيــس هــو تكويــن إنســان ذلــك املجتمــع ذي التفكــري العقــالين الــذي يؤمــن بالعلــم ويرفــض حتديــد العقل، 

ويســتخدم التفكــري العقــالين يف الوصــول إىل حــلٍ للمشــكالت التــي تواجــه املجتمــع وجتاوزهــا . 

ــب اجلامعــي  ــل الطال ــالل إعــادة تأهي ــة واملجتمــع مــن خ ــني اجلامع ــق ب ــاط الوثي ــا االرتب ــني لن ــذا يتب مــن كل ه
وتأصيــل العلــوم العقليــة عنــده، وهــذا يعــد عامــاًل فعــاالً يف تطــور الثقافــة العقليــة ونموهــا وتكاملهــا، يف حماولــة 
لصبــغ التعليــم بلوهنــا وقيمهــا واجتاهاهتــا وأســاليبها ليصبــح تعليــاًم عقليــًا أخالقيــًا)41(، كــي يعــد الطالــب اجلامعــي 
ــوم واملعــارف يف اجلامعــة  ــري أدق إذا مل يكــن تدريــس العل ــاة، وبتعب ــوان احلي ــذي يضطــرب بأل لدخــول املجتمــع ال
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ــي  ــة الت ــه يف معاجلــة املواقــف املختلف ــي تؤّهل ــوم واملهــارات الت ــا املتلقــي العل عــىل هــد مــن العقــل يكتســب فيه
تواجهــه)42(، فــإن التعليــم هنــا يبقــى ناقصــًا وهــذا بطبيعــة احلــال ال يســهم يف تكويــن شــخصية الطالــب العلميــة التــي 

هيتــدي هبــا لرســم جمــر تفكــريه وحياتــه وســلوكياته يف املجتمــع الــذي هــو جــزء منــه .  

  وممــا تقــدم نخلــص إىل نتيجــة مفادهــا أن تدريــس العلــوم العقليــة يف اجلامعــة يســتهدف يف أولوياته بناء شــخصية 
الطالــب العلميــة واالجتامعيــة مــن طريــق تأصيــل العلــوم العقليــة يف الــدرس األكاديمــي وصــوالً إىل إعــادة تأهيــل 
ــه،  ــن وج ــىل أحس ــة ع ــة اجلامعي ــه الدراس ــد إكامل ــه بع ــوكل إلي ــذي ي ــي ال ــدور االجتامع ــوم بال ــي يق ــب لك الطال
وتنعكــس هــذه الفلســفة العقليــة العلميــة يف التدريــس والتعليــم اجلامعــي القائــم عــىل االســتدالل االســتقرائي)43(، 
وصــوالً إىل احلقائــق التــي تطبــق يف واقــع احليــاة مــن اجــل تقدمهــا)44(، وعنــد ذاك نســتطيع تأصيــل العلــوم العقليــة 

ورســم خارطــة طريــق لتدريــس العلــوم العقليــة يف اجلامعــات العراقيــة .
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املبحث الثالث: تأصيل التفكري الناقد عند االستاذ يف اجلامعة. 

مــن املســلامت املعرفيــة أن العمليــة التعليميــة يف اجلامعــة ال يمكــن أن تتــم يف فــراغ، فــال بــد الســتكامهلا مــن وجــود 
الطالــب، واألســتاذ الــذي يمتلــك املواهــب واخلــربات العلميــة، وصــوالً إىل بنــاء عقليــة املتلقــي   ولكــي نؤســس هلــذه 
األفــكار والطموحــات واألهــداف نحتــاج أوالً إىل األســتاذ اجلامعــي املتنــور الــذي يضــع  العقــل والتفكــري العقــالين 
ضمــن ســلم أولوياتــه الفكريــة ليكــون قــدوة يف اكتســاب املهــارات املعرفيــة، وزرع الثقــة يف نفــس الطالــب عندمــا جيــد 
أن األســتاذ ينهــج يف حياتــه العلميــة هنــج العقالنيــة والنظــر إىل احليــاة ومــا فيهــا مــن أســئلة تتطلــب اإلجابــة. أمــا إذا 
كان األســتاذ ال يؤمــن بنســق التفكــري العقــيل ســواء يف رؤيتــه للحيــاة أو التدريــس يف اجلامعــة، فــإن ذلــك ســينعكس 

عــىل تفكــري الطالــب وســلوكه وعــىل التعليــم اجلامعــي، والنتيجــة شــمول املجتمــع بــأرسه هبــذا النمــط مــن التفكــري.

تذهــب أغلــب الدراســات االجتامعيــة التــي تتصــد ملوضــوع التدريــس يف اجلامعــة، إىل القــول : ))انــه عمليــة 
ــاة  ــة بحي ــق الصل ــون وثي ــذي يك ــو ال ــق ه ــم احل ــة، وان التعلي ــة واالجتامعي ــه املادي ــم وبيئت ــرد املتعل ــني الف ــل ب تفاع
الســكان ومشــكالهتم وحاجاهتــم وآماهلــم وأن اهلــدف األول للتعليــم العــايل هــو تطويــر املجتمــع والنهــوض بــه إىل 
مســتو معــريف واقتصــادي وصحــي واجتامعــي وثقــايف أفضــل (()45(. ومــن هــذا املنطلــق يتحــدد أســلوب التعليــم 
اجلامعــي ويتحــدد أيضــًا دور األســتاذ فيــه، فيكــون مــن طريــق عقلنــة األفــكار يف التدريــس، وهــذا يعنــي اســتخدام 
العقــل يف مجيــع مفاصــل العمليــة التعليميــة اجلامعيــة، بــدءًا مــن احلــوار والنقــاش واملناظــرة وصــوالً إىل العالقــة بــني 
األســتاذ الطالــب، وهــذا كلــه يتــم بــروح مــن العمــل والنشــاط واملثابــرة يف مواجهــة املشــكالت اليوميــة والبعيــدة 

املــد مواجهــة رصحيــة، أي باالســتدالل والتفكــري العقــيل الواقعــي املبــارش)46( . 

ــة الكامنــة عنــد األســتاذ اجلامعــي لــو اســتخدمت بالتدريــس اجلامعــي وفــق منهــج عقــيل،  إن الطاقــات الفكري
فإهنــا قــادرة عــىل إحــداث ثــورة وتغيــري اجتامعــي عــىل مســتو الطالــب واملجتمــع الــذي ينتمي إليــه، وهذا يســتدعي 
مــن األســتاذ أن يقــرتن عملــه بمزيــد مــن التعقــل والتفلســف يف الفكــر والســلوك والتدريــس، وعــىل هــذا فــإن بنــا 
حاجــة إىل األســتاذ الــذي ينظــر بعقالنيــة إىل احليــاة ومــا فيهــا مــن مشــكالت، دون حتديــد هــذه املعضــالت، ســواءٌ 
أكانــت اقتصاديــة أم اجتامعيــة أو سياســية أو تربويــة أو تعليميــة، نظــرة عقليــة واســعة شــاملة، بعيــدًا عــن االنغــالق 
والتطــرف وســيادة األهــواء الدينيــة واملذهبيــة ويف كل هــذا نحتــاج أن نســلط مزيــًدا مــن األضــواء املحللــة الناقــدة 

بــروح مــن العقالنيــة عــىل قيمنــا التــي حتــدد العالقــة بــني أقطــاب العمليــة التعليميــة يف اجلامعــة . 

ولكــي نقــوم بإعــداد األســتاذ اجلامعــي هلــذه املهمــة احلساســة جيــدر بنــا القــول إن املنهــج التعليمــي ألي جمتمــع 
مــن املجتمعــات، مــا هــو إال إنعــاس للحركــة االجتامعيــة فيــه، وأن وراءه اجتاهــًا فكريــًا معينــًا، وهــذا الفكــر عــادة مــا 
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يتضمــن طبيعــة املجتمــع وثقافتــه، وطبيعــة البــرش فيــه، وبقــدر ثــراء الفكــر وحيويتــه عنــد األســتاذ يكــون تأثــريه يف 
احلركــة الفكريــة والســلوكية عنــد الطالــب)47(، وكلــام كان فكــر األســتاذ مبنيــًا عــىل ســلم املعرفــة العقالنيــة كان أثــره 
واضحــًا ومبــارشًا، وهكــذا يكــون دور األســتاذ يف خلــق نقلــة فكريــة عنــد طالبــه واضحــة للعيــان، ومــن هنــا كان 
دوره فعــاالً يف التعليــم اجلامعــي ممــا يعطــي فرصــة لتطويــر وعقلنــة التدريــس اجلامعــي، وإعــادة تأهيــل الطالــب يف 

الوســط اجلامعــي واملجتمــع بصــورة أوســع .  

إن كل جهــد عقــيل بــرشي، إنــام نجــم وترعــرع وتطــور، ألنــه ينطــوي عــىل اســتجابة لطائفــة مــن النــوازع املركبــة يف 
طبيعــة اإلنســان، وحاجــات املجتمــع للعلــم نظريــًا وعمليــًا يف كل مــا يمــت  بســبب إىل حاجــات اإلنســان فــردًا ومجاعــة، 
مــن أجــل توفــري وســائل العيــش الكريــم وتيســري األســباب ملجتمع مــاضٍ يف طريــق النــامء والتطــور والبناء احلضــاري)48(. 

ال شــك يف أن األســتاذ الناجــح هــو الــذي يعمــل عــىل إعــادة تكويــن مفاهيــم وقوانــني عقالنيــة لــد الطالــب، 
وهــو إذ يفعــل ذلــك إنــام يفعلــه متهيــدًا لتشــكيل مفاهيــم جديــدة أخــر، ضمــن منظومــة متكاملــة مــن النظريــات 
ــة  ــيل بمنظوم ــوم العق ــه املفه ــم في ــدد يلتح ــي حم ــام منطق ــن نظ ــل ضم ــم يدخ ــن ث ــة)49(، وم ــة العقلي ــة املعرفي العلمي
البحــث والتعليــم يف اجلامعــة، ألن نظــام املفاهيــم هــذا هــو الــذي يؤلــف منطــق التعليــم ثــم  تظهــر مهمــة األســتاذ يف 

صياغــة املاديــة الدراســية عــىل هــد مــن املنطــق والعقــل . 

مــن هنــا ذهــب الدكتــور جربائيــل بشــارة إىل تأكيــد دور األســتاذ يف صياغــة نظريــة علميــة معرفيــة منطقيــة عقليــة 
وإيصاهلــا إىل الطالــب بالقــول : ))ان ترتيــب املعــارف يف نظــام معــني ال يقتــرص عــىل ربــط احلقائــق واملفاهيــم التــي 
تعــود إىل هــذه املــادة أو تلــك، وإنــام يتضمــن نظامــًا منطقيــًا يؤّمــن العالقــة الوثيقــة واحلركــة واملرونــة لتلــك احلقائــق 

واملفاهيــم التــي اســتوعبت يف هــذه املــادة الدراســية(()50( . 

إن األســتاذ الناجــح يف التعليــم هــو مــن يلجــأ يف حــل األلغــاز وتفســري الوقائــع بأســلوب املناقشــة العقليــة التــي تتخــذ 
ــع مــن نشــاط الطالــب وتدفعــه إىل التفكــري واملحــاكاة، وصــوالً إىل  ــث نرف ــًا كان نوعــه ـ بحي ــدرس. أي مــن موضــوع ال
ــالب روح  ــوس الط ــرس يف نف ــذي يغ ــو ال ــح ه ــتاذ الناج ــل، واألس ــطة العق ــة بواس ــات العلمي ــض الفرضي ــتنتاج بع اس
التفكــري املشــرتك حــول تلــك املفاهيــم املتبادلــة بــني ظواهــر الطبيعــة وينمــي عندهــم النظــرة العلميــة ـ العقليــة حوهلــا)51( . 

إن ترتيــب املعــارف وفــق نظــام عقــيل معــني، ال يقتــرص عىل ربــط احلقائــق واملفاهيــم التي تعــود إىل املادة الدراســية 
بــل يتضمــن نظامــًا عقليــًا منطقيــًا يؤمــن العالقــة الوثيقــة واحلركــة واملرونــة لتلــك احلقائــق واملفاهيــم)52(، ومــن ثــم 
معرفــة حركتهــا الديناميكيــة، ممــا يعطيــه القــدرة عــىل حمــاكاة عقــول الطلبــة ويســاعدهم عــىل حــل مجيــع املشــكالت 
املطروحــة أمامهــم مــن دون تدخــل اآلخريــن، وهبــذا الشــكل حتقــق الطريقــة التعليميــة أهدافهــا يف تأصيــل العلــوم 
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العقليــة يف الــدرس اجلامعــي وإعــادة تأهيــل الطالــب وفــق األهــداف والــرشوط املبتغــاة مــن التعليــم يف اجلامعــة.

ــة عنــد األســتاذ اجلامعــي، هــو  ــة والتعليمي ــاء عــىل مــا تقــدم يمكــن القــول، إن مــن أهــم اخلصائــص املعرفي وبن
اعتــامده املنهــج العقــيل يف نقــل النظريــات واملعــارف والعلــوم والفرضيــات إىل املتلقــي، وهــذا يتحقــق عندمــا يــدرك 
احلــدود املقيــدة آلرائــه وافرتاضاتــه املتعلقــة بأســاليب البحــث، وعنــد ذاك يســتطيع أن يصــل إىل املســتو املطلــوب 

مــن التفكــري واملرونــة التــي يســتدعيها حــل املشــكالت العلميــة.

إن التدريــب واملامرســة العقليــة لفهــم الــدرس يف اجلامعــة هــو بالدرجــة األســاس وظيفــة األســتاذ، ألن طبيعــة 
العلــوم العقليــة هلــا هــدف ومضمــون معــني، وأن هلــا ترتيًبــا هرمًيــا لدراســة املوضوعــات التــي تشــغلها، وان يكــون 
ــا أن التدريــب العقــيل هــو فعــل أكاديمــي،  اهلــدف الرئيــس مــن دراســتها هــو التدريــب العقــيل، والســيام إذا علمن

يتضمــن مــن بــني أشــياء كثــرية منهــا، القــدرة عــىل حــل املشــكالت املعرفيــة التــي تواجــه الطالــب)53(. 

إن التعليــم عمليــة تفاعليــة بــني املتعلــم واملعلــم مــن جهــة، وبــني البيئــة التعليميــة مــن جهــة أخــر، وإن الطريقــة 
يف التعليــم سلســلة فعاليــات تضــم األســتاذ والطالــب وحمتــو املــادة التعليميــة)54(، ومــن هــذا املنطلــق كان لألســتاذ 

يف اجلامعــة دور مهــمٌّ يف ترســيخ العلــوم العقليــة واملعــارف العامــة لــد الطالــب . 

وملــا كان لألســتاذ هــذا الــدور الفعــال واحليــوي يف إعــداد الكفــاءات البرشيــة للمجتمــع يف التخصصــات املختلفة 
يف البحــث العلمــي الــذي يســهم يف تطويــر وبنــاء املجتمــع، وكذلــك اإلســهام يف حــل بعــض املشــكالت التــي تواجــه 
املجتمــع، فمــن الــرضوري أن ينــال األســتاذ مــن العنايــة بالقــدر الــذي يتناســب مــع الــدور الكبــري الــذي يقوم بــه)55(.   

ــق بــني العمــل يف اجلامعــة، وبــني الكســب  ــة، بالتفري وأخــريًا عــىل األســتاذ اجلامعــي أن يتحــىل، بصفــة جوهري
املــادي؛ ألن الكســب عنــد العــامل هــو النتيجــة العلميــة التــي يصــل إليهــا، واملنفعــة عنــده هــي متعــة العمــل، 

واإلحســاس أن يف ذلــك خدمــة لإلنســانية وللمعرفــة وخدمــة للمثــل العليــا)56( .   



أ.د خميس غربي حسين - أ.م.د. سالم بن سعيد بن سالم البحري

٦٠
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يعــد التعليــم مــن أهــم الوســائل وأكثرهــا حيويــة يف تطــور املجتمــع، وهــو حمــركٌ مهــمٌّ للتقــدم يف جوانــب احليــاة 
كافــة؛ ألنــه هييــئ الفــرد لإلنتــاج اعتــامدًا عــىل اخلــربات املاديــة والفكريــة التــي يكتســبها والســيام يف أثنــاء الدراســة 
اجلامعيــة، وهــذا بطبيعــة احلــال، يتطلــب املنهــج الــدرايس املالئــم خللــق وإيصــال العلــوم واملعــارف إىل املتلقــي، ومــن 
ثــم بلــورة نظريــة عقالنيــة يف التدريــس، تــؤدي إىل إعــادة تأهيــل الطالــب يف اجلامعــة، ممــا يتطلــب منهجــًا للدراســة، 

يكــون العقــل هــو الرائــد واملوجــه لــه .  

ــي  ــم الت ــارة عــن جمموعــة مــن العلــوم واملعــارف واملفاهي إن املنهــج يف التدريــس اجلامعــي بمفهومــه العــام، عب
تعمــل اجلامعــة عــىل إيصاهلــا للطــالب هبــدف إعدادهــم للحيــاة العلميــة والعمليــة)57(، وتنميــة قدراهتــم عــن طريــق 
الــدرس واملامرســات النظريــة والعمليــة، واملنهــج يف ظــل هــذه النظــرة يتضمــن املقــررات الدراســية املختلفــة التــي 
ــام يكــون  ــي رب ــز عــىل املقــررات الدراســية الت س يف اجلامعــة)58(، دون االقتصــار عــىل اجلانــب املعــريف والرتكي ــدرَّ ُت

ــًا، مــن دون تفعيــل التفكــري العقــيل)59( .  املنهــج فيهــا تقليدي

وقــد نقــل لنــا جربائيــل بشــارة عــن ) ن. أ. ســوركني ( يف كتابــه فــن التعليــم تعريفــه للمنهــج : )) بأنــه جمموعــة 
مــن اخلــربات الرتبويــة والتعليميــة والثقافيــة واالجتامعيــة والرياضيــة والفنيــة التــي هتيئهــا املؤسســة التعليميــة بقصــد 
تأمــني النمــو النفــيس والعقــيل الشــامل يف مجيــع النواحــي وتعديــل النشــاط لــد الطالــب طبقــًا لألهــداف املرســومة 

إىل أفضــل مــا تســتطيعه قدراهتــم (()60( . 

وعــىل هــذا القــول أصبحــت مســؤولية املنهــج تشــكيل نمــوذج للتفكــري عنــد املتلقــي نتيجــة اســتيعاب املعــارف 
ــم  ــن ث ــتها، وم ــائل دراس ــة ووس ــة والعلمي ــة واملنطقي ــة العقلي ــاة البني ــه مراع ــد بنائ ــب عن ــذا توج ــا، ل ــي يتضمنه الت

ــد املتعلــم)61( .  ــة تأثريهــا يف النشــاط الذهنــي عن ــة وآلياهتــا مــن أجــل معرف ــة الفكري تشــكيل الفعالي

وهنــا جيــب النظــر إىل تأصيــل العلــوم العقليــة عنــد بنــاء منهــج للدراســة يف اجلامعــة بحيــث تعمــل عــىل تشــكيل 
مســتو مــن التفكــري عنــد الطالــب أعــىل مــن حمتــو التعليــم التقليــدي، ألن حمتــو التعليــم التقليــدي ووســائله 
جتعــل جــل مههــام تعليــم الطالــب أســس وقواعــد التفكــري التجريبــي الــذي ال يعــد يف الوقــت احلــارض مــن األســاليب 

الفعالــة للتدريــس اجلامعــي)62( .   

إن مــن أهــم األوليــات التــي تضطلــع اجلامعــة هبــا هــي تأصيــل فاعليــة الــدرس، وهــذا ال يــأيت إال بتطويــر املناهــج 
ــل الطالــب، وذلــك مــن خــالل  ــم وإعــادة تأهي ــة التعلي ــي تتبناهــا اجلامعــة مــن أجــل عقلن ــة الت ــق مــع الرؤي لتتواف
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ــوم واملعــارف  ــواء العل ــام يمكنهــا مــن احت ــا ب ــق مــع هــذا الطــرح والتنظــري، وإعــادة بنائه ــام يتواف ــف املناهــج ب تألي
العقليــة بعيــدًا عــن اجلمــود والتقوقــع عــىل مناهــج طابعهــا التفكــري الســاذج، ألن فهــم العقــل اإلنســاين واســتثامره 

يعــد مــن األولويــات التــي يضطلــع هبــا التعليــم يف اجلامعــة)63( . 

وعــىل هــذا املعنــى، فــإن تأصيــل العلــوم العقليــة يف املناهــج الدراســية، يعنــي عمليــة تربويــة ونفســية وتعليميــة 
ممنهجــة وواعيــة موجهــة بالدرجــة األســاس نحــو إحــداث تغيــريات يف أســلوب تفكــري الطالــب، والنتيجــة املنطقيــة 
التــي ترتتــب عــىل ذلــك هــو عقلنــة تدريــس العلــوم يف اجلامعــة بقيمهــا وأبعادهــا واجتاهاهتــا، يف احلــارض واملســتقبل، 

لنقيــم ذلــك االرتبــاط بــني املنهــج العلمــي والتفكــري العقــيل، لنؤســس منهجــًا أبــرز ســامته التفكــري العقــيل.

وبنــاًء عــىل مــا تقــدم يمكــن القــول إن كل جهــد منظــم لتطويــر التعليــم وحتســينه وجعلــه أكثــر اســتجابة ملتطلبــات 
ــىل  ــمٌ ع ــادة قائ ــل يف الع ــذا التأصي ــج، وه ــي للمناه ــل نوع ــه تأصي ــو يف حقيقت ــب، ه ــكار الطال ــر أف ــدرس وتطوي ال
التخطيــط الشــمويل املتكامــل)64(، مــن أجــل ربــط خطــط أو برامــج ومرشوعــات التعليــم بأهــداف التنميــة االقتصاديــة 
ــك  ــب، وذل ــد الطال ــري عن ــتو التفك ــع مس ــة رف ــتهدف يف النهاي ــل يس ــامل متكام ــار ش ــن إط ــة)65(، ضم واالجتامعي

إلعــادة تأهيلــه وحتســني مســتواه العلمــي، والنتيجــة احلتميــة هلــذا العمــل، تنميــة املجتمــع بصــورة أعــم وأشــمل.

مــن هنــا جيــب أن يتحــول منهــج التدريــس يف اجلامعــة والســيام يف العلــوم العقليــة، إىل تأصيــل فاعليــة التفكــري 
لــد الطالــب مــن أجــل إعــداده إعــدادًا عقليــًا علميــًا حتــى يكــون مســلحًا بالعلــوم واملعــارف التــي تســاعده عــىل 

تلمــس اجلوانــب العقليــة يف حياتــه اخلاصــة وعالقتــه باملجتمــع الــذي حييــط بــه)66( . 

ــات التــي جيــب األخــذ  ــة التفكــري يعــد مــن األولوي ويمكــن التســليم بحقيقــة مفادهــا أن إشــغال العقــل وحري
هبــا يف صياغــة املناهــج التدريســية يف اجلامعــة بغيــة بنــاء شــخصية الطالــب ذي التفكــري العقــالين احلــر، وألن املنهــج 
الــدرايس هــو األداة لتنشــئة الطالــب التــي تســاعده عــىل تنميــة قدراتــه واســتعداداته، مــن أجــل إعــداده ملامرســة دوره 
ــة،  ــدرس يف اجلامع ــي ينبغــي أن ت ــية الت ــج املعــارف األساس ــد يتضمــن املنه ــع، وق ــاء املجتم الفعــال لإلســهام يف بن
ــه مــن اســتعدادات ومواهــب مــن طريــق دراســة  ــة التفكــري العقــيل ومــا يرتبــط ب أمــا دور األســتاذ فيتلخــص بتنمي

املوضوعــات العقليــة وتنميــة التفكــري العقــيل لــد الطالــب)67( . 

ــل التفكــري العلمــي الفلســفي املنطقــي،  ــة لتأصي ــات الرضوري ــدرايس مــن األولوي ــم املنهــج ال ــة تصمي إن عملي
ــد  ــًا ال حيي ــب هدف ــع اجلوان ــن مجي ــده م ــري عن ــو التفك ــل نم ــث جيع ــب بحي ــل الطال ــادة تأهي ــل إع ــن أج ــك م وذل
عنــه، وينظــر إىل تأصيــل اخلــربات نظــرة واســعة جتمــع فيهــا املعرفــة مــع العمــل مــع االهتــامم باجلوانــب الوجدانيــة 
ــدف  ــم واهل ــية للتعلي ــة األساس ــن الوظيف ــتق م ــذي اش ــع ال ــه الواس ــل بمفهوم ــون التأصي ــذا يك ــي)68(، وهك للمتلق
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األســمى هــو تأصيــل التفكــري الناقــد لــد املتعلــم ومــن مجيــع اجلوانــب العقليــة، واملهاريــة، والوجدانيــة، 
ــة)69(، مــع العمــل املســتمر عــىل تعديــل ســلوكه وفــق املعايــري املرســومة للمنهــج  ــة، والنفســية والروحي واالجتامعي
بحيــث جيعــل التعليــم فرصــة لتأصيــل العقــل والعلــوم العقليــة يف الــدرس، وهــو جــزء مــن املامرســة اليوميــة وصــوالً 
إىل إعــداِد جيــلٍ قــادرٍ عــىل إحــداث تغــريات بعيــدة املــد يف البنــاء احلضــاري للمجتمــع، فضــاًل عــن كونــه اســتثامرًا 

ــة .    ــوارد البرشي ــوارد، أال وهــي امل ألهــم امل

ولــكل هــذه األســباب تواجــه املؤسســات التعليميــة مهــام جديــدة تــأيت يف مقدمتهــا قضيــة تطويــر املناهــج وإعــادة 
صياغتهــا، بــام يمكنهــا مــن احتــواء املعــارف والعلــوم العقليــة، وختليصهــا مــن معــارف بعيــدة عــن العقــل، تقادمــت 
عليهــا الســنون وختطاهــا العــرص، وقــد أصبحــت هــذه القضيــة ملحــة يفرضهــا التطــور الرسيــع للعلــوم واملعــارف 

والتكنولوجيــا)70( . 

ومــن هنــا يمكــن القــول إن تأصيــل العقــل يف املناهــج الدراســية يشــكل أمهيــة حيويــة واســرتاتيجية، ذلــك ألن 
مــا أصــاب املســلمني مــن تأخــر وختلــف ونكبــات واســتعامر يعــود بالدرجــة األســاس إىل حتييــد العقــل، واالنكفــاء 
عــىل برامــج تعليميــة قديمــة ال تتوافــق مــع العــرص وتطــور احليــاة، عــالوة عــىل ســد بــاب االجتهــاد وعــدم تفعيــل 
العقــل يف قضايــا البحــث ويف خمتلــف شــؤون احليــاة الدينيــة والدنيويــة، والتمســك بالتقليــد األعمــى الــذي يفــيض، 
عــادًة، إىل اجلمــود والتحجــر، وأن الســبيل الوحيــد - حســب رأينــا -  ملواجهــة اجلهــل والتخلــف واإلرهــاق 
الفكــري والتخلــص منهــام، هــو يف حتريــر العقــول مــن األحــكام التــي كانــت مناســبة لعــرص ســابق، ومل تعــد صاحلــة 
ــق  ــا يف الطري ــة وبذلــك نضــع أقدامن ــة -  ديني ــم العقــل رضورة تعليمي ــا يكــون حتكي وال موافقــة هلــذا العــرص، وهن

الصحيــح للنهضــة والتطــور .   
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اخلامتة واالستنتاجات
بعــد أن أكملنــا هــذا البحــث، ال بــد لنــا مــن أن نضــع خامتــة نلخــص فيهــا أبــرز مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج، وهــي 

اآليت :ـ 
ــج  ــة، واملنه ــتاذ، واجلامع ــني األس ــرتكة ب ــة مش ــة لعملي ــو نتيج ــة ه ــة والبحثي ــج التعليمي ــل املناه أوالً:ـ إن تأصي
الــدرايس، وإن هــذا التداخــل اجلــديل ال يمكــن فــك عــراه، ألن حلقاتــه واحــدة تكمــل األخــر، مــن هنــا أصبــح 
لزامــًا علينــا مراجعــة األصــول الفكريــة واملعرفيــة والفلســفية للمناهــج، وجعلهــا ميداًنــا هلــذا التفاعــل احلافــز، بــني 
اســتصفاء العلــم  ونقلــه إىل عقــول الطــالب مــن خــالل البحــث العلمــي املنتــج الــذي يتطلــع إىل تصحيــح اخلاطــئ، 

وكشــف املجهــول وتوســيع آفــاق املعرفــة . 
  ــتو ــكيل مس ــىل تش ــل ع ــث تعم ــة بحي ــات اجلامعي ــة يف الدراس ــوم العقلي ــل العل ــر إىل تأصي ــب النظ ــًا:ـ جي ثاني
مــن التفكــري املنتــج عنــد الطالــب، يكــون أعــىل مــن حمتــو التعليــم التقليــدي القائــم عــىل الــرسد واإللقــاء واآلراء 

ــزة .  ــرتة واجلاه املبس
ــة قــدرات الطالــب؛ لــذا وجــب إعــداد  ــًا يف إيصــال األفــكار وتنمي ــًا:ـ إن األســتاذ يشــغل دورًا فعــاالً وحيوي ثالث
التدريــيس ويف مراحــل التعليــم كافــة وفــق الربامــج املرســومة ليكــون تدريســه وســيلة إلحــداث تغيــري يف التفكــري عنــد 
املتلقــي ومــن ثــم عقلنــة التعليــم، وتأهيــل الطالــب ملواجهــة املتغــريات التــي تشــمل احليــاة بصــورة أشــمل، أمــا املنهــج 

فإنــه هــو اآلخــر يــؤدي دورًا مهــاًم يف صياغــة وبلــورة النظريــة التعليميــة لذلــك توجــب تأصــل الفكــر الناقــد فيــه.
ــة يف  ــح ذا نظــرة عقلي ــرؤ االســتنتاجية ليصب ــدة، وال ــًا:ـ املنهــج التدريــيس جيــب أن يتصــف بالنظــرة الناق رابع
جممــل نواحــي احليــاة، واهلــدف تأصيــل الفكــر العلمــي الفلســفي الناقــد يف حتليــل طبيعــة احليــاة واملعــارف املوجــودة 

فيهــا، وذلــك بالنظــر والتأمــل والتفكــري والتعليــل لــكل مــا هيمنــا يف الكــون والوجــود. 
خامســًا:ـ  مــن أجــل التمييــز بــني األســتاذ املوظــف الــذي يتخــذ مــن التعليــم مهنــة يتكســب هبــا فقــط، واألســتاذ 
صاحــب الطموحــات واآلمــال الــذي هيــدف إىل إحــداث نقلــة نوعيــة عنــد الطالــب باســتخدام التفكــري العقــيل لتفســري 
مــا حييــط بــه؛ لــذا وجــب عــىل املؤسســات التعليميــة أن تضــع درجــة معياريــة للجــودة والتقييــم كــي متيــز هبــا بــني االثنني 

ويكــون القائمــون عــىل اجلــودة أكفــاء وجديــني حتــى تــأيت نتائــج التقييــم دقيقــة تظهــر اجلانــب اإلجيــايب والســلبي . 
سادســًا:ـ  إن التعليــم عمليــة اســتثامرية، يســتثمر فيهــا البــرش، وإن عائــد هــذا االســتثامر أضعــاف أي اســتثامر آخــر 
ــذا وجــب أن يكــون هــذا االســتثامر وفــق املنهــج العلمــي العقــالين اخلالــص وهــو  ــاج األخــر، ل يف عوامــل اإلنت
مــا يطلــق عليــه ) أيدلوجيــة العلــم (، أي أن يكــون العقــل والتفكــري العقــالين  هــو رائــد العمليــة التعليميــة، بحيــث 
حيــل حمــل األيدلوجيــات الدينيــة واملذهبيــة والقوميــة املتعصبــة التــي ال تــدر عــىل التعليــم إال مزيــدًا مــن االنغــالق 

والتطــرف األعمــى .           
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ملخص البحث:

ــة  ــني العملي ــالل حتس ــن خ ــا م ــط هل ــة وخمط ــة مدروس ــس ممنهج ــىل أس ــي ع ــم املبن ــى بالتعلي ــم وترق ــور األم تتط
التعليميــة التعلميــة، واالهتــامم بــكّل مكوناهتــا ولــن يتحقــق هــذا إالّ بتطويــر املناهــج التعليميــة وطــرق التدريــس؛ 
لذلــك وجــب أن يراعــى يف بنــاء املناهــج احتياجــات الّطفــل ومتطلبــات املجتمــع، فتحــدد األهــداف الرتبويــة 
وتصــاغ، وختتــار حمتويــات األنشــطة الرتبويــة التــي حتقــق األهــداف وفــق مــا تقتضيــه مرامــي الــّدول. وهــو األمــر 
الــذي ســعت إليــه الــوزارة الوصيــة مــن خــالل  الّلجنــة الوطنيــة إلعــداد املناهــج بمعيــة املنظومــة الرتبويــة، حيــث 

ــاين.  ــل الث ــه مناهــج اجلي ــا متّخــض عن ــت يف املناهــج وانتقلــت مــن اإلصــالح إىل إصــالح اإلصــالح ممّ عّدل

الكلامت املفتاحية:

ل-اجليل الثاين –اإلصالح –إصالح اإلصالح –املنظومة الرتبوية. املناهج -اجليل األوّ
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Abstract
As a way of development, educa�on comes to the fore to proper na�ons as there should be 

programmed thresholds to improve the educa�onal processes, teaching methods and cadres. 
The educa�onal curricula reflect the inspira�on of a community and its coming genera�ons 
and pays a�en�on to the essen�al needs of the child.

Many a state gives much shri�s to the educa�onal curricula to develop for the sake of the 
public interest and to release from the jaw of deteriora�on. As a country, Algeria endeavours 
to keep pace with the developed countries as it renovates the curricula for two �mes and calls 
for reform and reforming the reform to cull the curricula of the second genera�on. There are 
certain ques�ons in the present paper to be answered respec�vely.  

Keywords: First Genera�on, Second Genera�on, reform, reforming the reform, educa�on-
al system
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١-مقدمـــــــــــــــــــة:

ــق  ــي حتق ــة الت ــيلة الرئيس ــا الوس ــة، باعتباره ــج الرتبوي ــة باملناه ــة البالغ ــر العناي ــة يف اجلزائ ــة الرتبوي ــويل املنظوم ت
بواســطتها الّدولــة أهدافهــا وغاياهتــا املرجــوة مــن الفــرد لبنــاء املجتمــع فتبنــى الّدولــة وفــق مــا تربــو إليــه؛ هلــذا أخضعت 
املناهــج التعليميــة عــّدة مــرات لإلصــالح، حتــى تســّد الثغــرات فيهــا وتســتدرك النقائــص وتواكــب العــرص ومتطلباتــه.

إذ عرفــت املنظومــة التعليميــة الرتبويــة باجلزائــر بعــد االســتقالل ظروفــا عويصــة ومشــاكل كثــرية، بســبب 
ــم يف  ــان والتعلي ــك الزم ــذ ذل ــيس، ومن ــتدمر الفرن ــه املس ــذي خلف ــاة، ال ــن احلي ــتدماري يف كّل ميادي ــوروث االس امل
ــوزارة  ــل ال ــذي جع ــر ال ــي. األم ــل التعليم ــىل التحصي ــلب ع ــت بالس ــة انعكس ــاكل خمتلف ــط يف مش ــر يتخب اجلزائ
ــه والعطــب إلصالحــه. وهــذا مــن خــالل إصــالح تربــوي  الوصيــة تــدق ناقــوس اخلطــر وتبحــث عــن اخللــل حلّل
ــن  ــال، م ــب الع ــا إىل املرات ــدف إىل الســمو هب ــة. وهي ــة اجلزائري ــة للمدرس ــرية التعليمي ــري املس ــال، يعمــل عــىل تغي فّع
ــة.  ــاة العاّم ــه للحي ــة التعليــم ورضورت ــة التعليــم، وزرع الوعــي بأمهي ــم، ونوعي ــم واملتعّل خــالل حتســني نتائــج املعّل
وهــذا مــا عمــل اإلصــالح الرتبــوي عــىل حتقيقــه منــذ االســتقالل إىل يومنــا هــذا. وتعتــرب املناهــج الرتبويــة جــزء مــن 

ــاؤالت:  ــذا الطــرح ســنجيب عــىل جمموعــة مــن التس ــراء ه ــّدول. وإلث ــه ال ــذي تســمو إلي ــوي ال اإلصــالح الرتب
-ما مسار اجلزائر يف إصالح املناهج الرتبوية وإصالح اإلصالح؟ 

-ما مفهوم مناهج اجليل الثاين؟ وما الفرق بينها وبني مناهج اجليل األّول؟
-أّهيام أنفع للمنظومة الرتبوية وأصلح هلا وأنسب للمجتمع اجلزائري؟ اجليل األّول أم اجليل الثاين؟

وما مد نجاعة املناهج الرتبوية يف حتسني جودة الرتبية والتعليم؟  
أهداف الدراسة:

- إبراز دور املناهج الدراسية يف زيادة التحصيل املعريف، ومسامهتها يف بناء شخصية الفرد.
- مد مسامهة املناهج الرتبوية يف حتقيق أهداف الدّول عىل املديني القصري املد والطويل.

ــه حاجــة الوطــن  ــا تقتضي ــق م ــة مدروســة وف ــة تعليمي ــري إىل مناهــج تربوي ــرد اجلزائ ــان مــد حاجــة الف - تبي
واملواطــن يف ظــّل االجتيــاح التكنولوجــي الــذي يشــهده العــامل، دون املســاس بمقومــات اهلويــة الوطنيــة أو املبــادئ 

األســاس للفــرد اجلزائــري
- إبراز الفروقات بني املناهج املرافقة لكّل إصالح عرفته اجلزائر.

- تبيان ما إذا كان التطور العلمي والتقدم التكنولوجي والعوملة هلم تأثري يف بناء املناهج الرتبوية.
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املنهج املعتمد:

اعتمدمنا يف هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي الذي يصف التعليم يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات اجلديدة.

1-مدخل نظري:

  أ-مفهوم املنهاج:

ــني  ــن مرب ــاص م ــل االختص ــر أه ــات نظ ــالف وجه ــرا الخت ــج، نظ ــوم املناه ــد مفه ــول حتدي ــف ح ــت التعاري تباين
وفالســفة حــول إعطــاء مفهــوم شــمويل موحــد لــه، ونظــرا لتطــور هــذه املناهــج وتغريهــا حســب التغــري الثقــايف للمجتمع.

 املفهوم اللغوي للمنهاج:

يقــال:  هنــج الطريــق، وهنوجــا وُضــح وبــان، واملنهــاج الطريــق الواضــح، وطريقــة ناهجــة بمعنى أّهنــا بّينــة وواضحة، 
نَْزْ�ـَـا إَِ�ـْـَك 

َ
ويقــال: « هــذا هنجــي ال أحيــد عنــه» )1( وقــد وردت لفظــة منهــاج يف القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىل:{ َو�

نـْـَزَل اهللاُ َوَ� تَ�َبـِـْع 
َ
قًــا �ًِمــا ً�ــْ�َ يََديـْـهِ ِمــَن ا�ِكَتــاِب َوُ�َهيِْمًنــا َعلَيـْـهِ فَاْحُ�ــْم بَ�نُْهــْم بَِمــا � ا�ِكَتــاَب بِاَ�ــّقِ ُ�َصّدِ

ــًة َواِحــَدةً  مَّ
ُ
ٍ َجَعلَْنــا ِمنُْ�ــْم ِ�َْعــًة َوِمنَْهاًجــا َو�ـَـْو َشــاَء اهللاُ َ�ََعلَُ�ــْم أ

ــا َجــاَءَك ِمــَن اَ�ــّقِ لـِـُ�ّ ْهَواَءُهــْم َ�مَّ
َ
أ

ــْم �ِيــهِ  َولٍَ�ــْن ِ�َبْلَُوُ�ــْم ٍ� َمــا َءاتَيُ�ــْم  فَاْســ�َبُِقوا اَ�ــْ�َاِت إَ� اهللاِ َ�رِْجُعُ�ــْم َ�ِيًعــا َ�ُي�َبَِئُ�ــْم بَِمــا ُكنُْت
َ�َْتلُِفــوَن } املائــدة اآليــة 48. 

فالرشعة واملنهاج الطريق الواضح.  ورد يف تفسري البغوي عن ابن عّباس واحلسن قاال: أي سبيال وسنة

كــام يعنــي مصطلــح املنهــاج يف الّلغــة االنجليزيــة حلبــة التســابق التــي يتنافــس فيهــا املتســابقون مــن أجــل الوصول 
إىل نقطــة الفــوز، وهــذا حييلنــا إىل أّن املنهــج يقصــد بــه يف الّلغــة املســار واملســلك واخلّطــة املرســومة التــي تــؤدي إىل 

حتقيــق غايــة معينــة أو هــدف منشــود.

املفهوم التقليدي للمناهج:

ــل  ــع قب ــرن الراب ــون ( يف الق ــال) أفالط ــفة أمث ــض الفالس ــات بع ــام يف كتاب ــر قدي ــاج ظه ــح املنه ــم أّن مصطل رغ
امليــالد، ويف جمــال الرتبيــة لــد بعــض املربــني مثــل) كومنيــوس Commenius( يف القــرن الســابع عــرش واملــريب 

ــة. ــج مكتوب ــىل مناه ــد ع ــام مل تعتم ــة قدي ــرش إالّ أّن الرتبي ــع ع ــرن التاس ــل Froebbel( يف الق األملاين)فروب

إالّ أّن املنهــاج كمصطلــح علمــي وكميــدان متخصــص للدراســة ظهــر أّول مــّرة يف كتــاب أّلفــه) فرانكــني بوبيــت 
Theعــام 1918.  Curriculum  معنــون ب املنهــج )Frankin Bobit
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ولكــن يف البــادئ اختلــف أهــل االختصــاص حــول مفهــوم املنهــاج فهنــاك مــن حــرصه يف كونــه« مجيــع اخلــربات 
التعليميــة للتالميــذ التــي يتــم ختطيطهــا واإلرشاف عــىل تنفيذهــا مــن جانــب املدرســة لتحقيــق أهدافهــا الرتبويــة» )2(. 

حســب هــذا التعريــف حــرصت املناهــج يف اخلــربات التــي يعطيهــا املعّلــم للمتعّلــم.

وهنــاك مــن يــر يف املنهــاج عــىل أّنــه مجيــع املــواد الدراســية التــي يدرســها املعّلــم للمتعّلــم، وهنــا أصبــح مفهــوم 
املنهــاج مرادفــا للمقــرر أو الربنامــج (3(.

ــة،  ــج املتحقق ــد يف النتائ ــه يتجس ــة، أي أّن ــات النهائي ــداف والغاي ــه األه ــاج متثل ــىل أّن املنه ــرون ع ــع آخ      وأمج
ــات. ــف املعلوم ــىل توظي ــدرة ع والق

ــم  ــا هــو إالّ خطــة يتبعهــا كّل مــن املعّل ــر» جيمعــان عــىل أّن املنهــاج م ــندر» «وصايل ــان« ألكس      وهامهــا الباحث
ــة وأخــر خاّصــة. ــق أهــداف عاّم ــة حتقي ــم بغي واملتعّل

« واملنهــج الرتبــوي الــدرايس حيتــّل موقعــا اســرتاتيجيا  يف العمليــة التعليميــة ألّنــه الرتمجــة العمليــة ألهــداف الرتبيــة 
ــوي وهــو يتكــون مــن  ــي مــن النظــام األكــرب وهــو النظــام الرتب وخططهــا واجتاهاهتــا يف كّل جمتمــع، وهــو نظــام جزئ
مكونــات رئيســية متفاعلــة تفاعــال تبادليــا وهــي األهــداف الرتبويــة، املحتــو، طــرق التدريــس، والوســائل التعليميــة، 
النشــاط املــدريس، التقويــم »)4(. فاملنهــاج هــو قنــاة متــرر عربهــا الدولــة مــا تربــوا إىل حتقيقــه مــن أهــداف عاّمــة وخاّصــة

وبــام أّن املناهــج الدراســية هــي عصــب العمليــة التعليميــة التعّلميــة فــإّن نجاعتهــا تكمــن يف مــد جــودة أهدافهــا 
التــي تتحقــق بفضــل جمموعــة مــن العنــارص تتكاثــف وتتحــد إلنجــاح هــذه العمليــة، فتنجــح بفضــل املحتــو املعريف 

و وطرائــق التدريــس، والتقويــم، والوســائل املعينــة و كّل مكونــات املنهــاج.

إالّ أّن املناهــج التقليديــة تعرضــت النتقــادات كثــرية مــن طــرف علــامء الرتبيــة املعارصيــن بســبب حالــة اجلمــود 
التــي عرفــت هبــا وعــدم التطــور، أو مواكبــة العرصنــة؛ ومــن مجلــة االنتقــادات:

1- املناهــج التقليديــة هتتــم باملجــال املعــريف وهتمــل اجلوانــب النفســية واالجتامعيــة والفكريــة باملعنــى الشــمويل، 
ــه انتقادهــا، فقــط هــو وعــاء  ــه متلــق للمعلومــة ال يملكهــا، وال يمكن ــذ الســلبية وجعلــت من ففرضــت عــىل التلمي

حلفــظ مــا ُيّصــب فيــه مــن معــارف، يفرغهــا أثنــاء االمتحــان، تنتهــي بانتهــاء االمتحــان أو الســنة الدراســية.
ــم  ــل املتعّل ــا جع ــان املتعّلمــني ممّ ــات يف أذه ــو املعلوم ــىل حش ــامد ع ــع واالعت ــة واملجتم ــني املدرس ــة ب 2- القطيع
ــاعة  ــا س ــة وإرجاعه ــرتار املعلوم ــو اج ــه ه ــه فعل ــا يمكن ــىص م ــاش، أق ــل والنق ــتطيع التحلي ــري ال يس ــلبي التفك س

االمتحــان إىل صاحبهــا األّول) املعّلــم (.
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3- الرتكيــز عــىل اإللقــاء واالعتــامد عــىل اجلوانــب النظريــة، واالبتعــاد عــىل التطبيــق وعــدم تعويــد املتعّلــم عــىل 
النقــد واإلبــداع.

4- املعّلم هو حمور العملية التعليمية التعلمية، فهو وحده مالك املعرفة، وال مكان للمتعّلم فيها. 
5- إغفال ميول املتعّلمني، وعدم االعرتاف بمكتسباهتم القبلية ممّا يقلّل من  دافعيتهم نحو التعّلم.

6- ال توجد بيامودية يف املنهاج القديم، فال تكامل بني املواد الدراسية.
7- عدم االهتامم باألنشطة الفّعالة والتطبيقية ممّا جيعل فكر املتعّلم دائام يف ركود.

8- جعــل شــخصية املتعّلــم ســلبية، غــري فّعالــة يف املجتمــع، بســبب اعتيــاده عــىل تلقــي املعرفــة دون أن يناقشــها 
أو ينتقدهــا أو يبــدي رأيــه فيهــا.

ــم ال  ــم بالك ــم هيت ــن املعّل ــل م ــدرايس جتع ــج ال ــاء الربنام ــم بإهن ــة املعّل ــية ومطالب ــررات الدراس ــة املق 9- كثاف
بالكيــف، ويركــز عــىل احلشــو ال الفهــم واإلفهــام.

2/ املفهوم احلديث للمناهج التعليمية:

لقــد تغــري الواقــع نتيجــة للعديــد مــن املتغــريات، التــي جتّلــت يف ظهــور املنهــج العلمــي يف أغلــب العلــوم اإلنســانية 
والتجريبيــة، وباألخــص يف علــم النّفــس الرتبــوي، فتغــريت املناهــج التعليميــة مــن حيــث املحتــو واألهــداف وتغــرّي 
مفهومهــا فأصبحــت تعــرف بأّهنــا:« جمموعــة اخلــربات الرتبويــة والثقافيــة واالجتامعيــة والّرياضيــة والفنيــة التــي هتيؤهــا 
ــل نشــاطهم  ــع النواحــي وتعدي املدرســة لتالميذها*)5(داخــل املدرســة وخارجهــا بقصــد تأمــني نموهــم الشــامل يف مجي
طبقــا لألهــداف الرتبويــة املطلوبــة إىل أفضــل مــا تســتطيعه قدراهتــم»)6(. إذا فقــد أصبحــت الغايــة مــن املناهــج الرتبويــة 
هــي هتيئــة املتعّلــم للحيــاة االجتامعيــة عــىل غــرار احليــاة املدرســية مــن مجيــع النّواحــي وفــق أهــداف مدروســة وخمطــط هلــا.

ــة التــي ختططهــا املدرســة، وهتيؤهــا  كــام تعــرف بأّهنــا« جمموعــة اخلــربات الرتبويــة، والثقافيــة، والّرياضيــة والفنّي
لتالميذهــا، ليقومــوا بتعّلمهــا داخــل املدرســة أو خارجهــا هبــدف إكســاهبم أنامطــا مــن الســلوك أو تعديــل أو تغيــري 
أنــامط أخــر مــن الســلوك نحــو االجتــاه املرغــوب فيــه، مــن خــالل ممارســتهم جلميــع األنشــطة الاّلزمــة واملصاحبــة 
ــي كّل  ــب أن تراع ــة جي ــة التعليمي ــداف الرتبوي ــم »)7(. فاأله ــام نمّوه ــاعدهم يف إمت ــام يس ــربات، ب ــك اخل ــم تل لتعّل

املتطلبــات التــي تبنــي الفــرد وتقويــه لبنــاء مســتقبل بلــده.
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3- الفرق بني املنهاج التقليدي واملنهاج احلديث:

املنهاج احلديثاملنهاج التقليدي) القديم (املجال

-املقرر الدرايس مرادف للمنهاجطبيعة املنهاج
-هيتم بالكم.

-يعتمد عىل احلشو دون االهتامم بالفهم
-املتعّلم يتكيف حسب املنهاج.

-املقرر الدرايس جزء من املنهاج.
-هيتم بالكيف.

- هيتم بنمو ذكاء املتعّلم واملهارات 
املوافقة هلذا النمو.

-يكّيف املنهاج للمتعّلم.

-يعده أهل االختصاص يف املادة الدراسية.ختطيط املنهاج
-يركز عىل املادة الدراسية.

-املادة الدراسية هي أساس املنهاج.

-يتشارك يف إعداده كّل طرف تأثر به أو 
أثر فيه.

- يشمل مجيع عنارص املنهاج.
- املتعّلم هو أساس املنهاج.

-غاية يف ذاهتا.املادة الدراسية
-ال جيوز تعديل املادة الدراسية.

-ُيبنى املقرر الدرايس عىل التنظيم املنطقي 
للامّدة.

- ال تشاركية بني املواد الدراسية.
مصدرها الكتاب املقرر 

-وسيلة تعني عىل نمو املتعّلم نموا 
متكامال.

ل حسب احتياجات املتعّلم - ُتَعدَّ
-ُيبنى املقرر الدرايس حسب خصائص 

املتعّلم.
-ترابط املواد الدراسية وتكاملها.

-متعددة املصادر.
- تقوم عىل توفري الرشوط والظروف، -تعتمد عىل التلقني واحلشو واإللقاء.الطريقة

والتنوع فيها.
-ال هتتم بالنشاطات.التدريس

-تسري عىل نمط ووترية واحدة.
-إغفال استخدام الوسائل التعليمية.

- التعليم وفق النشاطات املختلفة.
-التنويع يف أنامط التعّلم.

-االعتامد عىل وسائل معينة خمتلفة.



د. هوارية وّناس 

٧٨

-سلبي ال دور له يف التعليم.املتعّلم
-نجاحه مقيد  فقط باالمتحان.

-إجيايب، مشارك، وفّعال.
نجاحه يرتبط بمد حتقيقه لألهداف 

املنشودة.

املعّلم

-هو املالك الوحيد للمعرفة، تسلطي.
- حيكم عليه من خالل نجاح املتعّلم أو رسوبه.

-ال ُيراعي الفروق الفردية بني املتعّلمني.
-يركز عىل احلفظ وال هيتم بفهم املتعّلمني أو 

ال.
-يعتمد عىل العقاب اللفظي واجلسدي، وال 

هيتم بنفسية املتعّلم.

-عالقته أفقية مع املتعّلمني، هيتم بكسب 
ثقتهم.

-حيكم عليه يف ضوء مساعدته للمتعّلمني 
عىل النمو الكامل.

-يراعي الفروق الفردية.
-دور املعّلم متطور، ومتغري، ومتجدد.
-مرشد، وموجه، ال يتدخل إالّ وقت 

احلاجة.

املدرسة

-ختلو من األنشطة اهلادفة.
-القطيعة بني املدرسة واملجتمع.

-توفر املدرسة اجلو املناسب للتعّلم.
-ربط املدرسة باملجتمع. 

البيئة االجتامعية 
للمتعّلمني

-ال عالقة للمتعّلم باملجتمع، وهيمل البيئة 
االجتامعية له، وال يعتربها من مصادر التعّلم.

-هيتم بالبيئة االجتامعية للمتعّلم، كام 
يعتربها أحد أساسيات التعّلم.

- ال يضع حواجز بني املدرسة واملجتمع.

اجلدول رقم) 1( مقارنة بني املنهاج القديم واملنهاج اجلديد)8(

4-أسس بناء املناهج:
أ- األساس الفلسفي:

ــز  ــي ترتك ــة الت ــة واحلضاري ــات االقتصادي ــى التوجه ــة، وحت ــة واإليديولوجي ــر الفكري ــه كّل األط ــى في      يراع
ــة جمتمــع مــا)9(. عليهــا املناهــج والتــي تعكــس خصوصي

ب- األساس االجتامعي:
ــن  ــراده يف امليادي ــص أف ــا خي ــة، وم ــة واألخالقي ــه الديني ــده، وقّيم ــه وتقالي ــكّل عادات ــع، ب ــة املجتم ــم بثقاف      هيت

املختلفــة؛ السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والتعلميــة والتكنولوجيــة )10(.
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ج- األساس النفيس:

ــم الســيكونامئية، وقدراتــه وحاجاتــه وســلوكه »)11(. فبنــاء املناهــج     « يتعلــق بطبيعــة املتعّلــم وخصائــص املتعّل
يعتمــد بشــكل كبــري عــىل مراعــاة إمكانيــات املتعّلــم واحتياجاتــه، وميولــه مــع العمــل عــىل تلبيــة رغباتــه.

د- األساس املعريف:

ــات  ــا للتوجه ــد مالءمته ــا وم ــا، ووظيفته ــا ومصادره ــث طبيعته ــن حي ــية، م ــادة الدراس ــق بامل ــو ماتعّل     ه
املعرفيــة والبيداغوجيــة والديداكتيكيــة التــي ختّتــص بتعليمهــا وتعّلمهــا)12(.

5- وظائف املنهاج الدرايس:

    تعمــد الشــعوب عنــد بنــاء وتطويــر مناهجهــا الرتبويــة إىل االرتــكاز عــىل رؤيــة اســترشافية مــن أجــل حتقيــق 
ــة: ــة املنهــاج الوظائــف التالي ــة املــد والبعيــدة. وبذلــك تتلخــص أمهي أهدافهــا القريب

وظيفة بناء اهلوية الوطنية: أ.

تركــز الــّدول يف إعــداد املناهــج عــىل زرع القّيــم الدينيــة واألخالقيــة وزرع ثوابــت اهلّويــة الوطنيــة واحلضاريــة، 
بــدون تعصــب أو انغــالق.

 وظيفة التعليم: ب.

ــة  ــادة علمي ــّدم م ــل. فتق ــوق العم ــات س ــة ومتطلب ــاة االجتامعي ــة باحلي ــوالت املتعّلق ــا للتح ــج تبع ــى املناه   تبن
حديثــة وذات منفعــة تواكــب التطــور املعــريف؛ فتلقنــه مهــارات يفهــم مــن خالهلــا العــامل الــذي يعيــش فيــه، وتكســبه 

ــذايت. االســتقالل ال

ج- وظيفة التأهيل: 

    تركــز الــّدول يف تطويــر مناهجهــا عــىل تنميــة مهــارات املتعّلمــني وتعمــل عــىل تأهيلهــم للمشــاركة الفعليــة يف 
املشــاريع اإلنتاجيــة بــكّل مراحلهــا؛ تأهيــال يســاعدهم عــىل االعتــامد عــىل أنفســهم.               

د- وظيفة االندماج االجتامعي:

ــة  ــم املواطن ــيخ قّي ــالل ترس ــن خ ــذا م ــة وه ــاة االجتامعي ــراد يف احلي ــاج األف ــىل إدم ــة ع ــج الرتبوي ــد املناه    تعم
والتآخــي، والتكافــل االجتامعــي، والتضامــن، وحتقيــق العــدل واملســاواة، واحــرتام احلقــوق والواجبــات.
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6-إعداد املناهج التعليمية:

  إلعداد املناهج التعليمية اجلديدة جيب مراعاة االنسجام والشفافية ويتم هذا اإلعداد عن طريق:
أ-حتديد األسس التي ترتكز عليها املناهج اجلديدة من خالل:

  -حتديد غايات وأهداف املنظومة.
- حتديد مالمح التخرج املتوقعة يف كّل ميتويات املنظومة الرتبوية.

- تنظيم ميادين التعّلم وجماالت املواد.
- تنظيم الزمن املدريس املناسب لكّل املواد.

-هيكلة املنظومة وتنظيم املسار.
ب- دليل منهجي يوضح:

ــن املعرفــة، واألهــداف اخلاّصــة التــي ختتــص باملــادة. أي املعــارف  ــة وهــي التــي ختتــص بميادي األهــداف العاّم
ــم. التــي ينبغــي إكســاهبا للمتعّل

- االنسجام بني األهداف العاّمة ومرامي املنظومة التي هتدف إىل تنمية شخصية املتعّلم. وتفعيل وطنيته.
- اختيار الكفاءات املالئمة واملعارف التي جيب إكساهبا للمتعّلم.

- حتديــد مــالم التخــرج للمتعّلمــني عــن طريــق إبــراز ملمــح الدخــول بتحديــد نقطــة االنطــالق، وملمــح التخرج 
7- املناهــج التعليميــة باملدرســة اجلزائريــة بعد االســتقالل:

حــازت اجلزائــر عــىل اســتقالهلا يف ســنة 1962م، فاســرتجعت ســيادهتا وبســطت يدهــا عــىل ممتلكاهتــا، إذ ورثــت 
ــة  ــة الوطني ــامل اهلوي ــس مع ــىل طم ــت ع ــة وعمل ــخصية الوطني ــو الش ــا يف حم ــورت كّل أهدافه ــة متح ــة تربوي منظوم
وتاريــخ الشــعب اجلزائــري، لذلــك جلــأت اجلزائــر كحــل رسيــع وعمــيل إىل تغيــري هــذه املنظومــة املفرنســة شــكال 
ــة بدينهــا وعروبتهــا؛ إالّ  ــة املنهــج، تعكــس خصوصيــة الشــخصية اجلزائري ــا واســتبداهلا بمنظومــة جزائري ومضمون

أّن هــذا مل يكــن باألمــر اهلــنّي.

حيــث قامــت اجلزائــر بإصــالح شــامل ســنة1980 تضمــن تبنــي النظــام األســايس للمدرســة اجلزائريــة. وقبــل 
ذلــك قامــت بتعديــالت وإصالحــات مهّمــة رغــم أّهنــا جزئيــة وقــد متــت وفــق ثالثــة اختيــارات فتضمنــت: 

أ- إعطاء األولوية للتعريب واجلزأرة)13(. 
ب- تعميم التعليم وجعله حق للكبري والصغري.

ج- حتديث التعليم وانفتاحه عىل التطور التكنولوجي والعرصنة.
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وتبنـّـت املنظومــة الرتبويــة يف هــذه املرحلــة التدريــس وفــق املقاربــة باملضامــني أو مــا يعــرف بالتدريــس باملحتويات، 
حيــث يعتــرب التعليــم كقائمــة مــن املــوارد جيــب تدريــس حمتواياهتــا بطريقــة تلقينيــة إلقائيــة وحيــدة ال اســتعامل لطريقــة 
ــذا، تلقــى عــىل مســامعه املعرفــة، يســتقبلها ويتقبلهــا دون نقــد أو نقــاش؛  ــم فيهــا يســمى تلمي أخــر ســواها، املتعّل
فهــذه املقاربــة تعتــرب التلميــذ وعــاء حيشــى باملعرفــة يســرتجعها ســاعة االمتحــان، دوره احلفــظ ال الفهــم هتتــم بالكــم 
ال بالكيــف، هدفهــا إهنــاء الربنامــج يف موعــده رغــم كثافتــه. ممـّـا جعلهــا تصنــع مــن التلميــذ شــخصية ســلبية، تتلقــى 
تســتقطب، حتشــى باملعــارف وفقــط. فهــي ألغــت كّل مكتســباته القبليــة واعتربتــه صفحــة بيضــاء مل يتعّلــم مــن املجتمــع 
ــة،  ــع عــىل عــرش املنظومــة الرتبوي ــم عــىل هــرم املثلــث التعليمــي إذ ترّب أو مــن حميطــه األرسي شــيئا. وجعلــت املعّل
كيــف ال وهــو الوحيــد مالــك املعرفــة. معتمــدا يف تدريســه عــىل الطريقــة التلقينيــة اإللقائيــة الوحيــدة التــي تــأيت بشــكل 

عمــودي موجهــة مــن معّلــم إىل متعّلــم وال تبــادل لــألدوار، فاملرســل دومــا هــو املعّلــم واملتلقــي دائــام هــو املتعّلــم.

ــي  ــي ه ــداف؛ الت ــة باأله ــق املقارب ــس وف ــرف بالتدري ــر ع ــا آخ ــر إصالح ــهدت اجلزائ ــالح ش ــذا اإلص ــد ه وبع
عبــارة عــن مفهــوم يرتكــز أساســا عــىل اهلــدف كأداء قابــل للقيــاس إذا ماصيــغ بطريقــة إجرائيــة، بمعنــى أن يكــون 

ــة (. ــا إجرائي ــة، وتكــون األهــداف قابلــة للتنفيــذ) أهدافــا خاّصــة وأهداف بفعــل ســلوكي قابــل للمعاين

وممّا يعاب عىل هذه املقاربة أّهنا حتّدد نجاح املتعّلم يف حميطه 

ــة ويف هــذا يــر دوكتيــل وروجيــرس)  ــاة االجتامعي ــم ملواجهــة احلي ــا ال حتــرض املتعّل املــدريس فقــط، بمعنــى أّهن
ــة  ــدرات معرفي ــي ق ــة ه ــا املدرس ــي تطوره ــدرات الت ــّل الق Doketele ( أّن ج etRoegiers

ويف إطــار إصــالح اإلصــالح، قامــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة بتغيــري املناهــج القبليــة املعتمــدة أنــاذاك مجلــة 
ــص  ــة نقائ ــدف إىل معاجل ــي هت ــاين. الت ــل الث ــة اجلي ــل األّول إىل مقارب ــة اجلي ــن مقارب ــال م ــكان االنتق ــال، ف وتفصي
املقاربــات الســابقة. فاســتحدثت اجلزائــر منهجيــة جديــدة يف التدريــس عرفــت باملقاربــة بالكفــاءات كمنهــج إلعــداد 
الربامــج التعليميــة وتنظيــم التعليــم وإدخــال طــرق تعليميــة متنوعــة وجديــدة عــىل العمليــة التعليميــة الرتبويــة متكــن 
ــة قلبــت املوازيــن  ــم عــىل ترســيخه، هــذه املقارب ــم مــن إفهــام درســه يف أيــرس الظــروف؛ وقتــا وجهــدا، واملتعّل املعّل
وغــرّيت مصطلحــات املناهــج القبليــة واســتبدلت األدوار بــني عنــارص املثلــث الديداكتــي؛ فأصبــح املتعّلــم هــو ســّيد 

العمليــة التعليميــة التعلميــة وقطــب رحاهــا والعصــب الــذي تــدور حولــه كّل املنظومــة الرتبويــة.
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وهذا ماجاءت به مناهج اجليل الثاين. 

8- مناهج اجليل الثاين:

قامــت الــوزارة الوصيــة بإعــادة هيكلة نظــام التعليم، فأصــدرت القانون التوجيهــي للرتبيــة يف 23 جانفي2008؛ 
الــذي انتقــل مــن التدريــس باألهــداف إىل التدريــس باملقاربة بالكفــاءات. ويف العــام 2009 أصــدرت جلنة اإلصالح 

وثيقتــني هامتــني تتعّلقــان باملرجعيــة العاّمــة لكتابة املناهــج، والّدليــل املنهجي لكتابــة املناهج.

ويف مارس-أفريــل 2015 تــّم إصــدار مناهــج اجليــل الثــاين التــي تبنّــت كّل املــواد الّدراســية، مــع إصــدار وثيقــة 
مرافقــة هلــذه املناهــج « جيــب أن يرفــق إعــداد املناهــج بإعــداد مــالزم أدّلة موجهــة للمــدرس، وذلك لــرشح مضامينها 
مــن جانــب تصّورهــا ومواضيعهــا املتعّلقــة باملعــارف والكفــاءات التــي ينبغــي إكســاهبا للتالميــذ، واملتعّلقــة أيضــا 
بالوضعيــات، حتــى يصبــح هــذا االكتســاب ممكنــا. كــام ينبغــي أن يمّكــن هــذا الدليــل املــدرس مــن حتديــد الفــرتات 

التــي يكــون فيهــا مســتقال ومبــادرا»)14(.

9- أسباب إصالح املنظومة الرتبوية يف اجلزائر واعتامد مناهج اجليل الثاين:
- تطور نظريات علوم الرتبية وطرق ممارستها.

- التطور التكنولوجي واالنفجار املعريف أّد إىل رضورة استحداث اجلديد ملواكبة اجلديد.
- العالقة الطردية بني مستو املتعّلمني بالنظر إىل الكفاءات التي يمتلكوهنا وحتصيلهم الدرايس.

- كثافة الربامج التعليمية التي أرهقت املتعّلم دون فائدة.
- إمهال املتعّلم وهيمنة املعّلم عىل العملية التعليمية.
- عدم إمكانية املتعّلم من استثامر مكتسباته القبلية.

- االقتصار عىل التقويم التحصييل اخلتامي.
- عدم التكامل بني املواد ممّا يوسع اهلّوة بينهم.

ــق االنتقــال مــن اكتســاهبا بواســطة احلفــظ يف  ــم عــن طري ــة للمتعّل ــاين عــىل إيصــال املعرف ــل الث عملــت مناهــج اجلي
املقاربــات الســابقة، إىل التحليــل واالســتنتاج والنقــد يف املقاربــة بالكفــاءات التــي هــي أســاس مناهــج اجليــل الثــاين؛ وهــذا 

حتــى يتمكــن املتعّلــم مــن بنــاء شــخصية ســوية، تعمــل عــىل إســتثارة الدافعيــة لديــه، ممـّـا حيقــق التفاعــل داخــل القســم.

ــة،  ــة تقــّدم هبــا املعرف ــي عــىل عــّدة أساســيات مــن مضمــون وطــرق تعليمي ــاين تنبن ــل الث ــاء مناهــج اجلي وألّن بن
ــة مســتدامة. ــق تنمي ــوي ناجــح يســاهم يف حتقي ــم، تتحــد كّلهــا متناســقة لتشــكل نظــام ترب ــم يتبعــه تقوي وتقيي
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  10- املقاربة بالكفاءات:

تعــرف بأّهنــا «أعــىل مســتو يمكــن أن يمتلكــه املتعّلــم مــن املعــارف واملهــارات والقّيــم واالجتاهــات التــي جتعلــه 
قــادرا عــىل جماهبــة وضعيــات احليــاة املعقــدة بأعــىل درجــة مــن الفعاليــة»)15(. واختيــار هــذه البيداغوجيــا كبديــل ملــا 
ــرز»: -  ــار إليه«روج ــا أش ــذا م ــابه؛ وه ــه وأس ــه مربرات ــات ل ــن مقارب ــج ( م ــم) الربنام ــاج القدي ــائدا يف املنه كان س

غــزارة املعلومــات وجتددهــا املتواصــل والرسيــع جعــل البيداغوجيــات الســابقة قــارصة أمامهــا. 
- احلاجة إىل طرح تعلامت تشد انتباه املتعّلمني، تكون مرتبطة بحياهتم اليومية وواقعهم املعيش.
- حماولة إجياد حلول ناجعة للفشل الدرايس الذي ينعكس سلبا عىل مردودية املؤسسة الرتبوية.

ــن  ــيل ع ــابقة؛ كالتخ ــات الس ــم املقارب ــن مفاهي ــيل ع ــتوجب التخ ــاءات يس ــة بالكف ــة املقارب ــق بيداغوجي إّن تطبي
ــا واســتبداله باملنهــاج الــذي حيــوي كّل العمليــات التعليميــة والتكوينيــة، ويعطــي أمهيــة للمتعلــم،  الربنامــج وجوب

ــم. ــز عــىل املعّل ــم و رّك ــة، يف حــني أقــىص الربنامــج املتعّل ــة التعلمي ــة التعليمي مركــز العملي
 عملت املقاربة بالكفاءات عىل: 

- تنمية املهارات والقدرات املعرفية والنفسية- احلركية، واالنفعالية وتعديل السلوك الفردي.
- تــويل املقاربــة بالكفــاءات الفــروق الفرديــة أمهيــة كبــرية، وتعمــل عــىل مراعاهتــا مــن أجــل حتقيــق مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص.
- استثارة  دافعية املتعّلم من أجل العمل الفّعال والتحصيل اجلّيد.

ــه، يف  ــة كفاءت ــم لتنمي ــتعامالت املتعّل ــا يف اس ــني ( وتدرجه ــات) املضام ــاءات املحتوي ــة بالكف ــتثمر املقارب - تس
ــال. ــرشوع مث ــاز امل إنج

ــي  ــدة الت ــات املعق ــص الوضعي ــام خي ــان في ــث اآلداء واإلتق ــن حي ــا، م ــتويات العلي ــم إىل املس ــول باملتعّل - الوص
ــش. ــه املعي ــه يف واقع تصادف

- تــر هــذه املقاربــة أّن حتقيــق اهلــدف خــارج املؤسســة الرتبويــة مــا هــو إالّ امتــداد للتكويــن داخــل املؤسســة، 
حيــث أّهنــا متكــن املتعّلــم مــن توظيــف معارفــه ومهاراتــه وخرباتــه يف خمتلــف مناحــي احليــاة باالعتــامد عــىل نفســه. 

فهــي تربــط التعليــم بواقــع املتعّلــم املعيــش.
- تعمل عىل حتويل املعارف النظرية إىل معارف براغامتية نفعية 

10-1- مبادئ املقاربة بالكفاءات:
أ – مبدأ البناء: ربط املتعّلم مكتسباته القبلية  باجلديدة ممّا يثري معارفه.



د. هوارية وّناس 

٨٤

ب – مبدأ التطبيق: ويتم عن طريق ممارسة الكفاءة هبدف التحكم فيها.
ج – مبدأ التكرار: معاودة تكليف املتعّلم باملهام ذاهتا ملّرات متعددة بغية جعله يتحكم يف الكفاءة.

.د- مبدأ اإلدماج: يسمح اإلدماج بمامرسة الكفاءة عندما تقرتن بأخر
ــي  ــم الت ــم، والتقوي ــطة التعّل ــم، وأنش ــطة التعلي ــني أنش ــط ب ــىل الرب ــم ع ــم واملتعّل ــل املعّل ــط: يعم ــدأ الرتاب ه – مب

ــم. ــاءة املتعّل ــة كف هتــدف بمجملهــا عــىل تنمي

10-2- موازنة بني املقاربة باألهداف) اجليل األّول ( واملقاربة بالكفاءات) اجليل الثاين (:
املقاربة بالكفاءاتاملقاربة باألهداف

-االكتفــاء بــام هــو نظــري، تعتمــد فيــه عــىل التلقــني 
واإللقــاء.

-التطلع إىل احلياة بنظرة عملية.
-العمــل عــىل حتويــل املعــارف النظريــة إىل معــارف 

عمليــة.
املؤسســة  أو  املدرســة  يف  التــي  للمعــارف  عالقــة  ال 

خارجهــا. املتعّلــم  بحيــاة  الرتبويــة 
-ربط التعليم بواقع املتعّلم وبحياته

-االهتامم باملسار التعليمي التكويني للمتعّلم.-االهتامم بالنتيجة النهائية.
-االعتــامد عــىل البياموديــة يف التعليــم) تكامــل املــواد -ال تداخل بني املواد.

.) البيداغوجيــة 
-تعتمد عىل مبدأ التعّليم والتكوين يف آن واحد.-تعتمد عىل مبدأ التعليم والتعّلم.

-تعتمد عىل التعليم ضمن أفواج ومجاعات-تعتمد عىل التعليم الفرداين.
-اخلطأ بداية للتعّلم ومؤرش للتقويم والتقيّيم.-اخلطأ عيب يعاقب املتعّلم عليه.

الشكل رقم) 2 (

11- اسرتاتيجية التعليم والتعلم:

يعترب التدريس يف بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات من االسرتاتيجيات الكرب للتدريس والتي من أبرزها:

1- أســاليب حــّل املشــكالت املبنيــة عــىل وضــع املتعّلــم أمــام عقبــة مــا تعــرف بالوضعيــة املشــكلة، حيــث يوضــع 
املتعّلــم أمــام مشــكلة تســتدعيه إىل طــرح جمموعــة مــن التســاؤالت، جتــربه عــىل اســتثامر مكتســباته القبليــة مــن قواعد، 

وقوانــني، ونظريــات، وحقائــق واســتنتاجات وغريهــا مــن املعــارف؛ وتوظيفهــا ملعاجلــة اإلشــكال املطروح. 



واقع المناهج التعليمية في ظّل اإلصالحات التربوية  بين مناهج الجيل األّول والجيل الثاني  بالجزائر - دراسة مقارنة –

٨٥

    فالوضعيــة املشــكلة هــي كّل نشــاط لــه مجلــة مــن املعطيــات األوليــة) مــوارد (، وينتهــي هبــدف ختامــي، تتخللــه  
صعوبــات وعراقيــل جيهــل حّلهــا دون توجيــه مــن املعّلــم أو درايــة مســبقة بموضــوع املشــكلة.

12-  وضعية التعّلم: 

ــه، يســتثمر فيهــا مكتســباته ويوظــف  ــا ل ــا معرفي ــم تقــرتح حتّدي ــام املتعّل هــي جمموعــة مــن الظــروف توضــع أم
ــه. ــاء معرفت ــه مــن بن ــاءات متكنّ ــا يكســبه كف ــه؛ ممّ ــروح ومعاجلت ــكال املط ــه حلــّل اإلش قدرات

12-1- مكونات الوضعية:

أ- السند: هو مجلة من العنارص املادية التي تقرتح عىل املتعّلم وتتكون أساسا من:

 - السياق: ويدخل فيه حميط املتعّلم الذي متارس فيه الكفاية ) سياق تربوي، اجتامعي، ثقايف...(.

- املعطيــات: وهــي عبــارة عــن معلومــات قــد تكــون كاملــة أو ناقصــة، مرتبــة أو مشوشــة؛ ينطلــق منهــا املتعّلــم 
إلنجــاز موضوعــوه.

- وظيفة حتدد اهلدف والغاية من الوضعية، حيث متكن املتعّلم من إنجاز عمله أو التقدم يف إنجازه.

ب- املهّمة:  تكمن يف جمموع التعليامت اخلاّصة بكّل ما سينجزه املتعّلم.

ج-التقويم: يتم التقويم بوضعيات متعددة، ختتلف من حيث الصعوبة والتعقيد، وطبيعة املوضوع.

2- االعتامد عىل الفروض الشفوية، وعىل األنشطة املختلفة والتجارب العملية يف خمتلف املواقف.

3- مراعاة أساليب اإللقاء من قبل املعّلم إذا دعت الرضورة إىل ذلك.

12-2- أمهية الوضعية املشكلة يف العملية التعليمية التعلمية:

- تنمية القدرة لد املتعّلم عىل التحليل، املقارنة، االستنتاج، وحسن اختاذ القرار وإصدار األحكام.

- تسمح للمتعّلم باستثامر كّل معارفه وخرباته.

- جتعله يدرك مد تقدمه أثناء إنجازات األعامل املعقدة.

13- تثمني وتعزيز حماولة املتعّلم:

اللجــوء إىل وضعيــة حــّل املشــكالت يفتــح املجــال أمــام حمــاوالت املتعّلــم لبســط فرضياتــه وهلــذا ينبغــي احلــرص 
عــىل مايــيل:
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-تعزيز حماولة املتعّلم حتى وإن كانت خاطئة؛ باعتبار أّن اخلطأ بداية املعرفة يف بداغوجيا اخلطأ.

ــم  ــة وتناســب املتعّل ــع طــرق احلــوار واملناقشــة، مــن خــالل طــرح أســئلة متغــرية تتوافــق مــع كّل وضعي - تنوي
ــة. ــروق الفردي ــي الف وتراع

- العمل باألفواج حتى نعطي فرصة لكّل متعّلم من املسامهة يف حّل الوضعية املشكلة.. 

14-  طرق التدريس:

ــة التدريــس  ــار أّن اإلصــالح انتقــد كيفي ــق التدريــس، باعتب ــاين طرائ ــل الث ــا اســتحدثته مناهــج اجلي مــن أهــم م
ــا  ــي حموره ــة الت ــة التلقيني ــة اإللقائي ــي الطريق ــدة ه ــة وحي ــىل طريق ــد ع ــت تعتم ــي كان ــل األّول والت ــج اجلي يف مناه
املعّلــم، حــاوي املعــارف واملتعّلــم فــارغ الذهــن، صفحــة بيضــاء، وعــاء فــارغ حيشــى باملعــارف. إىل أن جــاء إصــالح 
اإلصــالح بمناهــج اجليــل الثــاين التــي قلبــت موازيــن القــو وأصبــح املعّلــم أســاس العمليــة التعليميــة؛ وخلدمــة 
هــذا املتعّلــم أدرجــت طرائــق تدريــس إضافيــة تســاعد املعّلــم يف حريــة اختيــار الطريقــة املناســبة التــي ختــدم موضــوع 
درســه وتالئــم مســتو املتعّلمــني، وقــد يلجــأ إىل املزاوجــة بــني طريقتــني؛ وختــدم املتعّلــم وتيــرس لــه عمليــة الفهــم 
واالســتيعاب، وتنمــي قدرتــه عــىل اكتســاب مهــارات التفكــري يف خمتلــف مــا يواجــه يف احليــاة، وتعــوده عــىل العمــل 
اجلامعــي التعــاوين؛ ممـّـا يســاعده عــىل اإلبــداع واالبتــكار والتفنــن يف حــل املشــكالت، وتــزرع فيــه القّيــم األخالقيــة 

والعــادات االجتامعيــة، وهــذا كّلــه بفعــل مراعــاة هــذه الطــرق للفــروق الفرديــة املوجــودة بــني املتعّلمــني.

14-1-الطريقة اإللقائية)16(:

ــه أو  ــل من ــه دون تدخ ــا علي ــم، وإلقائه ــة  للمتعّل ــني املعلوم ــىل تلق ــد ع ــا تعتم ــة ألّهن ــة التلقيني ــرف بالطريق وتع
مناقشــة ملــا يتلقــاه، ودون إرشاكــه يف اســتنباط هــذه املعلومــة؛ تعتمــد عــىل احلفــظ عــىل حســاب الفهــم، تلغــي دور 

ــة وهــذا مــا يعيبهــا. ــة التعليمي ــم أهــم قطــب يف العملي ــم وجتعــل مــن املعّل املتعّل

14-2- الطريقة االستنباطية)17(:

ــكّل ليصــل إىل اجلــزء، أي مــن القاعــدة العامــة يســتنبط  ــدرس فيهــا مــن ال ــق ال تعتمــد عــىل االســتدالل وينطل
ــع رشح  ــة، م ــدة العاّم ــم القاع ــم بتقدي ــوم املعّل ــة. فيق ــد الّلغ ــم قواع ــتخدم يف تعلي ــة. تس ــاالت الفردي ــة واحل األمثل

ــا. ــدة يف حّله ــف القاع ــة توظي ــربز كيفي ــكاالت وي ــن اإلش ــة م ــرح جمموع ــا، يط مصطلحاهت
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14-3- الطريقة االستقرائية)18(:

هــي أحــد أشــكال االســتدالل بحيــث ينطلــق الــدرس مــن اجلزئيــات إىل الــكّل، حيــث يتــم اســتنتاج اخلاصيــة 
ــون؛  ــة أو قان ــكل نظري ــا يف ش ــم صياغته ــّم يت ــتها ث ــد دراس ــة بع ــاالت الفردي ــن احل ــة م ــا جمموع ــرتك فيه ــي تش الت
وتســتخدم هــذه الطريقــة عنــد صياغــة القوانــني والنظريــات. مــن مميــزات هــذه الطريقــة أّهنــا تســاعد املتعّلــم عــىل 

ــه ملــدة طويلــة. ــام يتلقــاه مــن معــارف يف ذاكرت االحتفــاظ ب

14-4- طريقة املشاريع) عمل املجموعات ()19(: 

ــارات  ــاب مه ــدف إكس ــرة هب ــاريع املصغ ــاج املش ــة، وإنت ــارات امليداني ــة والزي ــالت التعليمي ــىل الرح ــد ع وتعتم
ــروق  ــوج الف ــيم الف ــي يف تقس ــث يراع ــريف، حي ــتو املع ــة املس ــواج متفاوت ــل يف أف ــىل العم ــد ع ــني، وتعتم للمتعّلم
ــاء يف الفــوج الواحــد،  ــة للمتعّلمــني، فيحــاول أن يدمــج ضعــاف املســتو ومتوســطي املســتو مــع األذكي الفردي

حتــى حيقــق الفهــم العــام.

14-5-الطريقة االستقصائية)20(:

هــي طريقــة عمليــة تعمــل عــىل حتصيــل املعرفــة واالســتيعاب، فهــي عبــارة عــن تســاؤالت يثريهــا املتعّلــم بغيــة 
التوصــل إىل نتائــج جديــدة، تعتمــد يف تدريــس العلــوم و تصميــم التجــارب ويف البحــث العلمــي.

فاملعّلم يبحث وينقب عن املعارف واملعلومات من أجل التوصل إىل مبتغاه التعليمي.

ممّا يميز هذه الطريقة أّهنا تقّوي تركيز املتعّلم، وطريقة تفكريه، ومتنح له وزنه يف عملية التعليم والتعّلم.

 - تنمية مهارات البحث العلمي.

ــه روح  ــزرع في ــم وت ــه مــن التخطيــط والتنظي ــم روح احلامســة و تكســبه الثقــة يف النّفــس، ومتكن - تبنــي يف املتعّل
ــادة واملســؤولية. القي

14-6- الطريقة االستكشافية) البحث ()21(: 

التعّلــم باالكتشــاف حتتــّل أمهيــة كبــرية جــدا يف تدريــس بعــض املعــارف، فهــي تقحــم املتعّلــم يف عمليــة التعّلــم إىل 
أن جيــد احلــّل األنســب. ومــن مزاياهــا حســب « هيلــدا تابــا «:أهنــا تســاعد املتعّلــم عــىل ختزيــن املعرفــة بطريقــة متّكنــه 

مــن اســرتجاعها بطريقــة يســرية يف أّي وقــت شــاء.

تعتمد هذه الطريقة عىل االستقراء، وعىل االستدالل، وعىل الرتكيب والتحليل للوصول إىل املعلومة.
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14-7- طريقة حل املشكالت)22(:

تشرتك هذه الطريقة مع الطريقة االستكشافية يف أّهنا تضع املتعّلم أمام مشكلة 

ــراز كّل أبعادهــا، يأخــذ دور املوجــه واملرشــد هلــم،  ــم املشــكلة حمــّل النقــاش عــىل املتعّلمــني مــع إب يطــرح املعّل
يوضــح هلــم اخلطــوات املوصلــة حلّلهــا وهــذا بتحفيزهــم عــىل التفكــري واســتثامر املعــارف واملكتســبات القبليــة التــي 
ختــدم حــل املشــكلة، لذلــك يقــوم املعّلــم بتقويــم جهــد املتعّلمــني يف إنجــاز احلــّل. حيبــذ تفعيل األفــواج حلّل املشــكلة.

14-8- طريقة املناقشة واحلوار)23(:

تعتمــد هــذه الطريقــة عــىل النقــاش مشــافهة يف شــكل حــوار مجاعــي منّظــم حــول موضــوع الــدرس بغيــة الوصول 
إىل معلومــات جديــدة، كــام تكــون أســئلة النقــاش سلســة، واضحــة، مثــرية ألفــكار املتعّلمــني، تتــدرج مــن الســهل إىل 

الصعــب، مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة بــني املتعّلمــني؛ ويبقــى املعّلــم مرشــدا ومنظام للمناقشــة.    

15- الوسائل التعليمية:

هــي كّل الوســائط املعينــة التــي تعمــل عــىل ترسيــع وتــرية الفهــم لــد املتعّلــم، وجتــيل الغمــوض، تكمــّل املــادة 
الدراســية، تســاعد املعّلــم واملتعّلــم، لتحقيــق تعّلــم فّعــال. والوســائل التعليميــة أو وســائل اإليضــاح ختتلــف وتتعــدد 

حســب املــادة الدراســية وطبيعــة موضــوع الــدرس، وهــي مصنفــة كــام يــيل:

ــل اإلذاعــة املدرســية، والتســجيالت  ــي تعتمــد عــىل حاســة الســمع، مث 15-1- الوســائل الســمعية: وهــي الت
ــا... ــة، وغريه الصوتي

15-2- الوســائل املرئيــة: هــي كّل الوســائل التعليميــة البرصيــة التــي تعتمــد عــىل البــرص، مثــل األفــالم الصامــة، 
اخلرائــط، املجســامت، الصــور، امللصقات...

15-3- الوســائل الســمعية البرصيــة: هــي كل الوســائل املعينــة التــي تــزاوج بــني الســمع والبــرص مثــل: التلفــاز، 
الفيديــو، األرشطــة الســنامئية، توصــل املعلومــة بطريقــة مشــوقة، تســاعد عــىل ترســيخ يف ذهــن املتعّلــم.

16 اإلدماج: 

يعــد اإلدمــاج مــن أهــم مــا ركــزت عليــه مناهــج اجليــل الثــاين، حيــث اهتمــت بــه املقاربــة بالكفــاءات وعملــت 
ــة  ــدوم أربع ــذي ي ــي ال ــع التعّلم ــة املقط ــزأة طيل ــم جم ــبها املتعّل ــي اكتس ــارات الت ــارف وامله ــف املع ــج خمتل ــىل دم ع

ــا . ــري منه ــبوع األخ ــاج  يف األس ــون اإلدم ــابيع، ويك أس
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وهو نوعان: جزئي وهنائي.

16-1- اإلدمــاج اجلزئــي للتعّلــامت: يتــم هــذا النـّـوع مــن اإلدمــاج مــن خــالل وضعيــات مشــكلة جتعــل املتعّلــم 
يربــط مكتســباته القبليــة باجلديــدة مــن أجــل مقاربــة تلــك الوضعيــات.

16-2- اإلدماج: هو إدماج هنائي يرتبط بالكفاءة. 

ــوات  ــق اخلط ــال -وف ــبيل املث ــىل س ــط – ع ــة متوس ــنة الثالث ــة للس ــة العربي ــدان الّلغ ــاج يف مي ــاط اإلدم ــم نش ويت
ــة:  التالي

ــه إنتاجــه يف أســبوع  ــا جيــب علي ــة، وم ــة أســابيع املقطــع الواحــد الثالث ــا تعّلمــه طيل ــم بأهــم م 1- تذكــري املتعّل
ــوب. ــاج املكت ــوب وإنت ــم املكت ــوق، فه ــم املنط ــة: فه ــة التالي ــن الثالث ــون يف امليادي ــذي يك ــاج وال اإلدم

ــة  ــار أّن املقارب ــة باعتب ــن الثالث ــدان مــن امليادي ــة يف كّل مي ــص وســنداته التوضيحي 2- االنطــالق يكــون مــن النّ
ــة. ــة النّصي ــاءات تدمــج  املقارب بالكف

3- تدريب املتعّلمني عىل كيفية اإلدماج خاصة يف ميداين فهم املنطوق وإنتاج املكتوب.

ــا كّل  ــدأ هب ــي يب ــة األم والت ــكلة االنطالقي ــة املش ــع للوضعي ــاّمت األرب ــاج امله ــة األوىل لإلدم ــل يف احلّص 4- حي
ــني. ــرف املتعّلم ــن ط ــافهة م ــز مش ــي. وتنج ــع تعلم مقط

5- تصحــح إنتاجــات املتعّلمــني الكتابيــة مــن طــرف املعّلــم ويف مــّرات تصحــح تصحيحــا ذاتيــا وفق شــبكة التصحيح 
والتقويــم  املوجــودة يف كّل هنايــة مقطــع مــن طــرف املتعّلمــني أنفســهم رشط أن يتبادلوا أوراق بعضهــم البعض.

احلجم الساعي األسبوعيالنشاطامليدانرقم
ساعة واحدة) 1سا (إدماج يف التعبري الشفهيفهم املنطوق وإنتاجه1
إدماج يف القراءة املرشوحةفهم املكتوب2

والدراسة األدبية للنّص، والظواهر 
الّلغوية

ساعة واحدة) 1سا (

-التدريب عىل اإلدماجإنتاج املكتوب3

- حّل الوضعية اإلدماجية 
التقويمية.

ساعة واحدة) 1سا (

اجلدول رقم )3 (: أسبوع اإلدماج
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17- التقييم الرتبوي:

ــق  ــد حتق ــاس م ــن قي ــم م ــن املعّل ــث يمّك ــة، حي ــة التعلمي ــة التعليمي ــايس يف العملي ــّوم أس ــم مق يعتــرب التقيي
األهــداف والتعّلــامت، ومســتو بنــاء الكفــاءات. ويكــون يف جانبــني رئيســني مهــا:

17-1- تقييــم املعــارف: وخيــص املعــارف املخزنــة يف ذاكــرة املتعّلــم، والتــي يســتدعيها ســاعة حاجتــه هلــا حلــل 
مشــكلة مــا.

ــكلة  ــّل املش ــدة يف ح ــلوكات املعتم ــف والس ــاعي، املواق ــات واملس ــي املنهجي ــاءات: « وه ــم الكف 17-2- تقيي
املطروحــة»)24(.

 ويؤد التقييم وظائف ثالث: 

أ-وظيفــة االســتطالع: ختــص املتعّلــم، يتنبــأ مــن خالهلــا املعّلــم مــن توفــر الكفــاءات الالزمــة للبــدء يف تعّلــامت 
.جديــدة، أو إمكانيــة االنتقــال مــن مرحلــة تعليميــة إىل أخــر

ب-وظيفة املراقبة: حيث تعمل عىل مراقبة كّل ما يتعّلق باملتعّلم مثل:

- تراقب معارف املتعّلم ومكتسباته ومد نمو وتطور كفاءته.

- تراقب سلوكات املتعّلم يف احلاالت التالية: -أثناء تواجده داخل القسم، ضمن الفوج.

- بالنظر إىل جمموع األقسام املوازية لقسمه رشط أن                                                                     

يكونوا يف مؤسسة تربوية واحدة.

-ضمن مؤسسات تربوية عىل نطاق أوسع وأبعد. 

ج-وظيفــة التشــخيص: مــن خــالل التقييــم يتوصــل املعّلــم إىل الكشــف عــن أســباب عجــز التعّلــم عــن حتقيــق 
األهــداف املســطرة، ومعرفــة النقائــص التــي ال يتحكــم فيهــا كــام جيــب، ليتــم عالجهــا.

17-3- كيفية التقييم: 

هناك جمموعة من املعايري يلجأ إليها املعّلم لتقييم املتعّلم:

أ-املعيار: باملالحظة يستطيع املتعّلم إصدار حكم قيمي.

ب-املؤرش: « هو عالمة قابلة للمالحظة والقياس، يضفي صفة اإلجرائية عىل املعيار »)25(. 
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18- التقويم التكويني) املرحيل ()26(: 

ــات الســابقة، إذ كان نقطــة متنــح  ــة عكــس مــا كان يف املقارب يعمــل هــذا النــوع مــن التكويــن عــىل املعاجلــة اآلني
ــا  ــام يف بيداغوجي ــه. بين ــم علي ــة املتعّل ــم أو معاجلــة؛ فاخلطــأ جريمــة جيــب معاقب ــدون تقوي ــي ب ــم هنائ ــم كتقيي للمتعّل
املقاربــة بالكفــاءات اخلطــأ مــؤرش عــىل نســبة بلــوغ األهــداف املنوطــة، وهــو نقطــة انطالقــة يســتمّد منهــا املعّلــم بــوادر 

املعاجلــة انطالقــا مــن نقــاط اخللــل. ويعــرف مكامــن اخلطــأ وأســبابه.

19- من أهم ماجاءت هبا مناهج اجليل الثاين:

- هتــدف إصالحــات 2004/2003 التــي مّســت املنظومــة الرتبويــة عــىل إرســاء منظومــة تتامشــى مــع التطــور 
ــة  ــداد مدرس ــالل إع ــن خ ــتقبلية، م ــات املس ــتجيب للتحدي ــام تس ــة، ك ــة العرصن ــي، ومواكب ــي والتكنولوج العلم

ــة حاجــات املجتمــع األســاس.  ــق ذلــك وتعمــل عــىل تلبي ــة تســعى لتحقي نموذجي

-أهــم إصالحــات املنظومــة الرتبويــة التــي جــاء هبــا اإلصــالح العمــل عــىل إلغــاء التعليــم األســايس، واســتبداله 
بالتعليــم املتوســط، حيــث ُقّلصــت ســنوات الدراســة يف االبتدائــي إىل مخــس ســنوات بعدمــا كانــت ســت ســنوات. 
أّمــا يف املتوســط فيــدرس املتعّلــم أربــع ســنوات بــدال مــن ثــالث ســنوات، وعملــت هــذه اإلصالحــات عــىل عرصنــة 
ــنة 2004م،  ــن س ــا م ــة انطالق ــة الرتبوي ــال يف املنظوم ــات واالتص ــا املعلوم ــال تكنولوجي ــالل إدخ ــن خ ــم م التعلي

وأصبــح التعليــم االبتدائــي إلزاميــا.

- اســتهدف اإلصــالح جوانــب نوعيــة، فركــز عــىل التحويــر البيداغوجــي، وعمــل عــىل تكويــن املكّونــني باعتبــار 
هذيــن العنرصيــن أســاس املنظومــة الرتبويــة؛ وحتســينهام وتطويرمهــا حتســني للمنظومــة وتطويــر هلــا.

- االنتقــال مــن مفهــوم الربنامــج الــذي هــو عبــارة عــن املعلومــات واملعــارف التــي تلقــن للمتعّلــم خــالل مــّدة 
ــا  ــاهم يف حتقيقه ــي يس ــة الت ــة والتكويني ــة التعّلمي ــات التعليمي ــمل كّل العملي ــذي يش ــاج ال ــوم املنه ــم إىل مفه التعلي

ــه منــه. ــم، وتوجي ــة وإرشاف املعّل ــم، حتــت رعاي املتعّل

- حتســني املناهــج التعليميــة ووضعهــا قيــد التنفيــذ، مــع إرفاقهــا بكتــب مدرســية جديــدة ختــص الطــور األّول مــن 
مرحلتــي التعليــم االبتدائــي واملتوســط، بــدءا مــن الدخول املــدريس للســنة الدراســية2017/2016.

- أوىل اإلصــالح أمهيــة كــرب للمعاجلــة البيداغوجيــة  الرتباطهــا الوثيــق بعمليــة التعليــم والتعّلــم وملــا هلــا مــن 
دور ناجــع يف التقويــم الرتبــوي.

ــق  ــة وف ــة العربي ــم الّلغ ــني، وتعلي ــا باملضام ــداف وقبله ــت باأله ــا كان ــاءات بعدم ــة بالكف ــام املقارب - إدراج نظ
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املقاربــة النصيــة. هــذه املقاربــة التــي عرفــت ب»هــو العلــم الــذي يبحــث يف ســامت النّصــوص وأنواعهــا، وصــور 
الرتابــط واالنســجام داخلهــا، وهيــدف إىل حتليلهــا يف أدّق صــورة متكننــا مــن فهمهــا وتصنيفهــا، ووضــع نحــوٍ خــاصٍ 

هلــا، ممّــا يســهم يف إنجــاح عمليــة التواصــل التــي يســعى إليهــا منتــج النّــص ويشــرتك فيهــا متلقيــه»)27(

ــة مــن  ــم املتوســط بداي ــة التعلي ــل الزمــن الــدرايس يف مرحل - تعديــل شــبكة املواقيــت، وهــذا مــن خــالل تعدي
ــدت: ــث عم ــدرايس 2014/2013. حي ــم ال املوس

- إىل ختفيف زمن الدراسة اليومي خالل األسبوع الواحد.
احلجم الساعي األسبوعياملستو

5 سا و30 دالسنة األوىل متوسط
5 سا و30 دالسنة الثانية متوسط
4 سا و 30 دالسنة الثالثة متوسط

5 ساالسنة الّرابعة متوسط
اجلدول رقم )4 (

اجلدول رقم)4(: احلجم الساعي لنشاط الّلغة العربية املخّصص لسنوات التعليم املتوسط 

- املحافظة عىل حجم الزمن الساعي السنوي الذي يكفي إهناء كّل نشاطات التعّلم خالل املوسم.

- إدراج حصــص األعــامل املوجهــة يف املــواد األســاس وهــي عــىل التــوايل: الّلغــة العربيــة، الّلغــة الفرنســية، الّلغــة 
ــة، الرياضيات. اإلنجليزي

- تفويج الصف الدرايس إىل فوجني يف حّصة األعامل املوجهة بالنسبة للمواد األساس املحّددة سالفا.

- إدراج اإلرشاد املدريس كنشاط ال صفي وختصيص فضاء زمني له.

- االعتــامد عــىل الوســائل التعليميــة املعينــة إلنجــاح العمليــة التعليميــة ألي نشــاط كان وهــو مــا ركــزت عليــه 
ــم عــىل الرتكيــز والتفاعــل مــع موضــوع الــدرس، وفهمــه يف ظــرف قيــايس  ــة اجلديــدة. حيــث تســاعد  املتعّل املقارب

ــه. وترســيخه يف ذهن

20-ما حققه اإلصالح وما أخفق فيه:

-طالــب اإلصــالح األخــري بــرضورة تبنــي التعليــم وفــق املقاربــة بالكفــاءات، فاســتحدث مناهــج تعليميــة يتبعهــا 
ــة  ــا كثاف ــج أمهلت ــداد املناه ــة إلع ــة الوطني ــة، والّلجن ــوزارة الوصي ــرر، إالّ أّن ال ــه املق ــدف يف زمن ــق اهل ــم ليحق املعّل
الربنامــج الــذي يتنــايف مــع املقاربــة بالكفــاءات التــي تعتمــد عــىل الكيــف بــدال مــن الكــم؛ وإرشاك املتعّلــم يف العمليــة 
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التعليميــة التعّلميــة ممـّـا يســتنزف وقــت احلّصــة الواحــدة للنشــاط الواحــد، األمــر الــذي أعــاق نجــاح عمليــة اإلصــالح 
بنســبة كبــرية، وأرغــم املعّلــم عــىل االعتــامد عــىل طــرق التدريــس التقليديــة إلهنــاء املقــرر الــدرايس يف وقتــه. 

-إذا طبقــت مناهــج اجليــل الثــاين اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط) االســرتاتيجيات احلديثــة يف التعليــم ( وأفــادت 
مــن تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال تصبــح وظيفيــة أكثــر، وحتقــق اهلــدف مــن اإلصــالح.

-تبنــت اجلزائــر التعليــم وفــق املقاربــة بالكفــاءات الــذي يقتــيض اســتثامر طرائــق التدريــس املختلفــة وتوظيــف 
مــا جــادت بــه التكنولوجيــا مثــل التدريــس بالعاكــس الضوئــي، أو باحلواســيب...إالّ أّهنــا مل توفرهــا إالّ يف مــدارس 

.ممـّـا جعــل متوســط التحصيــل الــدرايس يتبايــن مــن منطقــة إىل أخــر املــدن الكــرب

-قّلــة الــدورات التكوينيــة للمعّلمــني واألســاتذة حــول تطبيــق مناهــج اجليــل الثــاين، واختــالف املفتشــني 
ــم يف  ــام القدي ــي النظ ــىل تبن ــربه ع ــم وأج ــك املعّل ــج أرب ــذه املناه ــع ه ــل م ــة التعام ــني ( يف كيفي ــني) املوجه الرتبوي

التعليــم) املقاربــة باألهــداف (.

-ركــزت مناهــج اجليــل الثــاين عــىل زرع  قّيــم املواطنــة وتثبيــت مقومــات اهلويــة الوطنيــة أكثــر مــن مناهــج اجليــل 
األّول.

ــاح أو  ــاس النج ــا ملقي ــا، أو إخضاعه ــم عليه ــن احلك ــك ال يمك ــاين يف بداياهتــا لذل ــل الث ــج اجلي ــزال مناه ــا ت -م
الفشــل، بالّرغــم مــن حــرص بعضــا مــن ســلبياهتا.

21-توصيات:

    من أجل بناء مناهج تعليمية متطورة جيب مراعاة ما ييل:

ــن  ــه اب ــو نفس ــة ه ــم املدرس ــام فمتعّل ــل بينه ــال فص ــع، ف ــن املجتم ــزء م ــة ج ــار أّن املدرس ــني االعتب ــذ بع - األخ
ــه. ــه، وينّمي ــه، يكمّل ــرد من ــو ف ــع، وه املجتم

- جيب أن هتدف املناهج إىل تنمية مهارات التفكري املتنوعة وتعود املتعّلم منذ الصغر عىل ثقافة اإلبداع.

- ُيفــرتض مــن األطــراف املعنيــة بتأســيس املناهــج التعليميــة أن تراعــي التطــور التكنولوجــي والعوملــة يف إعــالء 
أهدافهــا، ويف اعتــامد اســرتاتيجيات التدريــس احلديثــة.

ــم واألخــالق الفاضلــة يف نفــوس املتعّلمــني، قبــل  ــة إىل غــرس القّي ــاء املناهــج التعليمي ــة يف بن - إعطــاء األولوي
زرع العلــم واملعرفــة فيهــم؛ حتــى نظمــن شــعبا ســويا متــزن التفكــري عقــالين الّتــرصف.

ــع  ــن؛ م ــع امليادي ــرباء يف مجي ــني كّل اخل ــوي وب ــس الرتب ــم النف ــة وعّل ــني يف الرتبي ــني املختص ــربات ب ــادل اخل - تب
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ــا. ــه بيئتن ــمح ب ــا تس ــدود م ــر يف ح ــدول األخ ــربات ال ــىل خ ــاح ع رضورة االنفت

ــل  ــن قب ــر م ــة واألخ ــني الفين ــه ب ــة ل ــم دورات تكويني ــع  تنظي ــم، م ــن املعّل ــق تكوي ــن طري ــم ع ــة التعلي - ترقي
ــة (. ــة الوطني ــيش الرتبي ــن) مفت ــني مؤطري موجه

- ختليص املناهج الرتبوية التعليمية من كّل الشوائب التي تؤثر سلبا عىل العملية التعليمية، وال ختدم املتعّلم.

ــة،  ــادة التعليمي ــم وامل ــرورا باملعّل ــم م ــدءا باملتعّل ــا، ب ــة وتقويمه ــة التعليمي ــم العملي ــة لتقيي ــد فّعال ــاء قواع -إرس
ــة. ــج التعليمي ــوال إىل املناه وص

20-ما حققه اإلصالح وما أخفق فيه:

-طالــب اإلصــالح األخــري بــرضورة تبنــي التعليــم وفــق املقاربــة بالكفــاءات، فاســتحدث مناهــج تعليميــة يتبعهــا 
ــة  ــا كثاف ــج أمهلت ــداد املناه ــة إلع ــة الوطني ــة، والّلجن ــوزارة الوصي ــرر، إالّ أّن ال ــه املق ــدف يف زمن ــق اهل ــم ليحق املعّل
الربنامــج الــذي يتنــايف مــع املقاربــة بالكفــاءات التــي تعتمــد عــىل الكيــف بــدال مــن الكــم؛ وإرشاك املتعّلــم يف العمليــة 
التعليميــة التعّلميــة ممـّـا يســتنزف وقــت احلّصــة الواحــدة للنشــاط الواحــد، األمــر الــذي أعــاق نجــاح عمليــة اإلصــالح 

بنســبة كبــرية، وأرغــم املعّلــم عــىل االعتــامد عــىل طــرق التدريــس التقليديــة إلهنــاء املقــرر الــدرايس يف وقتــه. 

-إذا طبقــت مناهــج اجليــل الثــاين اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط) االســرتاتيجيات احلديثــة يف التعليــم ( وأفــادت 
مــن تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال تصبــح وظيفيــة أكثــر، وحتقــق اهلــدف مــن اإلصــالح.

-تبنــت اجلزائــر التعليــم وفــق املقاربــة بالكفــاءات الــذي يقتــيض اســتثامر طرائــق التدريــس املختلفــة وتوظيــف 
مــا جــادت بــه التكنولوجيــا مثــل التدريــس بالعاكــس الضوئــي، أو باحلواســيب...إالّ أّهنــا مل توفرهــا إالّ يف مــدارس 

.ممـّـا جعــل متوســط التحصيــل الــدرايس يتبايــن مــن منطقــة إىل أخــر املــدن الكــرب

-قّلــة الــدورات التكوينيــة للمعّلمــني واألســاتذة حــول تطبيــق مناهــج اجليــل الثــاين، واختــالف املفتشــني 
ــم يف  ــام القدي ــي النظ ــىل تبن ــربه ع ــم وأج ــك املعّل ــج أرب ــذه املناه ــع ه ــل م ــة التعام ــني ( يف كيفي ــني) املوجه الرتبوي

التعليــم) املقاربــة باألهــداف (.

-ركزت مناهج اجليل الثاين عىل زرع  قّيم املواطنة وتثبيت مقومات اهلوية الوطنية أكثر من مناهج اجليل األّول.

ــاح أو  ــاس النج ــا ملقي ــا، أو إخضاعه ــم عليه ــن احلك ــك ال يمك ــاين يف بداياهتــا لذل ــل الث ــج اجلي ــزال مناه ــا ت -م
الفشــل، بالّرغــم مــن حــرص بعضــا مــن ســلبياهتا.
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اخلامتة:

  ختضــع املناهــج الرتبويــة إىل دراســات دوريــة متكــررة لتــاليف الثغــرات فيهــا، فُتقــّوم وُتعــدل، وُتكّيــف حســب 
مســتجدات العــرص، والتطــور العلمــي واملعــريف؛ ورغــم ذلــك يشــوهبا النقــص وتعرتهيــا بعــض الســلبيات تؤثــر عــىل 

املتعّلــم فتنعكــس ســلبا عــىل عطائــه؛ وهــذه حوصلــة لبحثنــا أو جزناهــا يف العنــارص التاليــة:

1- تعترب املناهج التعليمية السالح األنجع يف أيدي األمم  لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب.

ــك  ــىل ذل ــل ع ــري دلي ــا. وخ ــر مناهجه ــىل تطوي ــد ع ــا أن جتته ــال عليه ــر يف أي جم ــم وتزده ــور األم ــي تتط 2- ك
ماقامــت بــه الواليــات األمريكيــة، حيــث أعــادت تطويــر مناهــج العلــوم والرياضيــات باعتبارمهــا مــن أقــو املــواد 

العلميــة وهــذا مــن أجــل منافســة روســيا يف جتربتهــا الرائــدة يف البحــث يف الفضــاء.

3- لتحقيق اإلصالح البّد من إحداث ثورة جذرية تغريية داخل املجتمع تتامشى وحاجيات الشعب اجلزائري.

ــق  ــّوره وف ــه ويط ــض بمجتمع ــالح، ينه ــواء اإلص ــال ل ــن، حام ــب الوط ــبع بح ــح متش ــم صال ــن متعّل 4- تكوي
ــرص. ــات الع متطلب

5- تطويــر املناهــج وفــق مــا يقتضيــه التطــور التكنولوجــي والعرصنــة ال يعنــي بالــرضورة التخــيل عــن املــايض والبدء 
ــة وحتســينها  ــام االنطالقــة تكــون بالوقــوف عــىل نقــاط الضعــف التــى وقفــت عليهــا املنظومــة الرتبوي مــن الصفــر، وإّن

وتطويرهــا، والعمــل عــىل تقويــم االختــالالت فيهــا والقضــاء عــىل مجلــة النقائــص التــي احتوهتــا املناهــج القديمــة.

6- دمــج املــايض مــع احلــارض حتــى ال يتعــود أبناؤنــا عــىل نســيان ماضيهــم والتنكــر لــه، مــع إعطائهــم فرصــة 
التعايــش وفــق العــرص وتطوراتــه، حتــى يكتســب الفــرد صفــات املواطــن الــذي يعيــش يف القــرن الواحــد والعرشيــن 
ــة، وصفــات أخــر رأ املربــون رضورة  ــداع والّروّي ــة  بالقــدرة عــىل اخللــق واإلب ــو الرتبي والتــي حّددهــا أخصائي

تواجدهــا يف النظــام العــام للتعليــم.

7- عنــد اإلعــداد لبنــاء مناهــج اجليــل الثــاين جيــب االســتفادة مــن إجيابيــات الثــورة املعرفيــة والتقنيــة، واســتنباط 
مــا جيــب اســتنباطه منهــا ممـّـا يالئــم بيئــة املتعّلــم ووفــق مــا يتامشــى مــع جمتمعــه، ويســاهم يف تنميــة قدراتــه ومهاراتــه.

8- تعمــل مناهــج اجلبــل الثــاين عــىل تعويــد املتعّلمــني عــىل تعّلــم أســس التعّلــم الــذايت، وتزويدهــم بثقافــة حــّب 
ــم باالكتشــاف والقــدرة عــىل االســتنباط والتوصــل إىل القاعــدة واســتخراج النتيجــة، والقــدرة  االســتطالع والتعّل

عــىل التخطيــط والتقييــم والتعامــل بوعــي.

9- تكمــن أمهيــة تطويــر احليــاة املدرســية وحتســينها يف تنميــة روح االنتــامء واالرتبــاط باملؤسســة التعليميــة، ممّــا 
ينعكــس إجيابــا عــىل التحصيــل الــدرايس، وعــىل العطــاء الرتبــوي للمؤطريــن واإلداريــني والرتبويــني.
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ملخص البحث :

تعد صياغة األهداف الرتبوية يف املنظور التعليمي إحد الركائز التي تقوم عليها مناهج تدريس اللغات، إذ كانت 
وما زالت ُمتّثل العمود الفقري لنجاح العملية التعليمية، فحظيت باهتامم كبري عند الواضعني للمحتو التعليمي، ألهنا 
م عملية انتقاء املادة املناسبة ملستو املتعّلمني وترتيبها ترتيبا علميا يقتيض اختيار الوسيلة املناسبة والطريقة  تسّهل عىل املعلِّ

م ومعارفه القبلية. التعليمية املحكمة، وبذلك تكون هذه املادة واملتمّثلة يف النصوص التعليمية تتامشى وقدرات املتعلِّ

من هذا املنطلق أصبح من الواجب تقويم هذه األهداف اخلاصة منها، والعامة بجعلها قابلة للتطبيق وواضحة 
التي  النقائص  نتائجها بمعاينة ما ُحّقق منها وما مل ُحيّقق لتحديد  تتّبع  التدريس، بل أصبح من الرضوري  املعامل يف 
د عن طريقها يف الواقع التعليمي أو االجتامعي من لدن  تنضوي عليها مادة هذه النصوص. وذلك بالنظر إىل ما ُجسِّ
م، ومن ثمة إعادة بناء الربامج واملناهج التدريسية عىل أسس بيداغوجية جديدة تراعي حمتو هذه النصوص  املتعلِّ
بعيدا عن احلشو والغموض. ثم بجعل مرجعياهتا  ليكون بذلك  املتعّلم،   التكوينية لد القدرة  ارتباطه مع   ومد

تتامشى وفلسفة املجتمع وثقافته يف احلياة.

ولعّل واقع تطبيق هذه األهداف يف املدرسة اجلزائرية جيعلنا نسأل عن مد دّقتها يف حتديد الغايات التعليمية، 
وموضوعيتها العلمية، فضاًل عن مضامينها التي تبتعد أحيانا عن الواقعية بتجاوزها قدرات املتعّلمني يف استيعاب 
املدرسة  يف  وتطبيقها  األهداف  صياغة  يف  العسري  الواقع  هذا  وأمام  املدريس،  الكتاب  يف  العربية  اللغة  حمتويات 
اجلزائرية، وجدنا أنفسنا ملزمني بوصف هذا الواقع وحتليل منهاج اللغة العربية؛ من أجل الوصول إىل احللول التي 
م واملتعلِّم يف حتقيق األهداف الرتبوية، وكان نموذجنا التطبيقي  تكون كفيلة بمعاجلة الصعوبات التي تعرتض املعلِّ
دراسة نقدية ملنهاجي اللغة العربية السنة األوىل والسنة الثانية من التعليم املتوسط باملدرسة اجلزائرية التي تعتمد يف 

تدريسها نظام التدريس بالكفاءات .

ومن هنا سنحاول يف هذه املداخلة التطّرق للعنارص اآلتية:
مفهوم اهلدف الرتبوي-
أمهية األهداف الرتبوية يف تدريس اللغة العربية-
مستويات األهداف الرتبوية ومزاياها يف تدريس العربية-
نموذج تطبيقي- دراسة نقدية ملنهاجي السنتني األوىل والثانية من التعليم املتوسط-

العربية،  اللغة  منهاج  نقدية،  دراسة  األهداف،  مستويات  الرتبوي،  اهلدف  الرتبية،  اهلدف،  املفتاحية: الكلامت   
تقويم األهداف، حتليل األهداف، التعليمية، التدريس، صياغة األهداف. 
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Abstract

The educa�onal targets crea�ng is one of the most important pillars the curricula of teaching 
languages depend on and considered as a cornerstone to have success in the educa�onal 
process. That is why it is taken much a�en�on from the experts as it facilitates the acts of 
choosing the curricula to students according to their level. In so doing , the topics are to run 
in line with their competence and accumula�ve experience .For such essen�al missions, it is 
obliged to describe the ground facts and analyze the Arabic curricula for the first and second 
stages of Algerian School to find solu�ons for the obstacles the teacher and learner confront . 
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املقدمة: 

تعريف اهلدف الرتبوي:.1

ــم  ــا املتعّل ــيقوم هب ــي س ــازات الت ــال أو اإلنج ــن األفع ــة م ــة جمموع ــه «صياغ ــر R.F.Mager‘ بأن ــه ’ماج عرف
ليبـرهـــن عـــن قدرتـــه، وهــو نتيجــة منتظــرة )Résultat a�endu(.»)1(، «وال حتصــل هذه النتيجــة إال بعد ختطيط 
ــعوره  ــره وش ــا يف فك ــراد مالحظته ــريات امل ــم والتغ ــف أداء املتعل ــمية، يص ــة الرس ــات الرتبوي ــه اهليئ ــوم ب ــق تق دقي

ــد.»)2(. ــني املتوســط والبعي وســلوكه عــىل املدي

فاألهــداف العامــة للرتبيــة «هــي التــي توّجــه العمليــة الرتبويــة ســواء كان ميداهنــا املدرســة أو غريهــا مــن 
املؤسســات، ويف املدرســة ختّطــط املناهــج وطرائــق التدريــس لتحقيــق تلــك األهــداف، ويتضّمــن املنهــج املــدريس 
جوانــب خمتلفــة منهــا مــا هــو يف صــورة مــواد دراســية، ومنهــا مــا هــو نشــاط مــدريس أو غــري ذلك.»)3(فاختيــار هــذه 

ــوي. ــق اهلــدف الرتب ــربره ســو قيمــة كل مــن هــذه اجلوانــب يف حتقي ــدرايس ال ي ــة للمنهــج ال ــب املختلف اجلوان

ــد  ــلوك عن ــري يف الس ــن تغي ــه م ــو حدوث ــا نرج ــة مل ــة املوضوعي ــورت De Corte( بأنه«الصياغ ــه )دي ك وعّرف
التالميــذ بعــد مرورهــم بخــربات تعليميــة»)4(. ويتســع مفهــوم الســلوك ليعــرّب عــن «ضــامن منتوج/مردود/تعليمــي 
ــة(»)5(.  عــىل شــكل ســلوكيات مكتســبة )معــارف ومعلومــات( أو) مواقــف واجتاهــات( أو )مهــارات حــس حركّي

ــع  ــم وض ــتطيع املعّل ــة فيس ــة التعليمي ــرد يف العملي ــؤولية كل ف ــّدد مس ــة تتح ــداف الرتبوي ــك األه ــق تل ــن طري ع
ــة  ــّدد مــد مالءم ــا ُحي ــم، ويف ضوئه ــم أداء املتعل ــم تقوي ــا يت ــا هلــذه األهــداف، فعــن طريقه خططــه الدراســية وفق

ــم. ــتو املتعّل ــي ملس ــو التعليم املحت

2. أمهية اهلدف الرتبوي:

ال يمكــن «أن نــدرس دون معرفــة النتائــج املتوّقعــة، وال الوســائل الالزمــة لتحقيقهــا، جيعــل املعّلــم يف حالــة ال يعرف 
فيهــا مــاذا يريــد مــن درســه، ومــا الــذي ينبغــي أن يقــوم بــه؛ ومــن هنــا كان لزامــا الوعــي بأمهيــة اهلــدف الرتبوي يف حتســني 
مــردود العمليــة التعليميــة.»)6(؛ ألن ذلــك يســاعد املعّلــم عــىل النجــاح يف عمليــة التعليــم، مــع حســن التقويــم والنقــد 
والتأليــف، والتأطــري والتكويــن؛ وهــي رغبــة كل معّلــم يســعى إىل حتقيــق التفــوق.)7(، يقــول ‹ماجــر›: «أن تعلــم يعنــي أن 
ل  تقــود نحــو ســلوكيات قابلــة للقيــاس واملالحظــة»)8(، وبذلــك تصبــح األهــداف البيداغوجيــة الركيــزة األساســية املعــوَّ
عليهــا يف عمليــة التقويــم، ويعــرف ‹جروالنــد› التقويــم بأنه:«عمليــة تنظيميــة لتحديــد املــد الــذي حيّقــق فيــه التالميــذ 
ــرت  ــا إذا ج ــنّي يف م ــي تب ــة الت ــن األدّل ــة م ــة منّظم ــه «جمموع ــىل أن ــوم› ع ــه ‹بل ــة»9. ويّعرف ــة املوضوع ــداف الرتبوي األه
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بالفعــل تغــريات عــىل جمموعــة املتعّلمــني مــع حتديــد مقــدار ودرجــة ذلــك التغيــري عــىل التلميــذ بمفــرده»)10(.

ــق هبــذا  ــم وأســلوب تدريســه ممــا يــربز معايــري تتعّل تتعــّدد أشــكال التقويــم منهــا مــا خيتــص بتقويــم عمــل املعّل
اجلانــب، وهــذه املعايــري هــي )الطريقــة، وخصائــص املعلــم والتغــري يف ســلوك املتعّلمــني(، وتقويمهــا جيّســد نجــاح 
العمليــة التعليميــة)11(، ومنهــا مــا خيتــص بتقويــم نمــو املتعلمــني، وذلــك باحلكــم عــىل مــد تقــدم املتعلمــني نحــو 
األهــداف املــراد حتقيقهــا يف املجــاالت املختلفــة: املعرفيــة واالنفعاليــة واملهاريــة، وتقديــر مــد فعاليــة التعّلــم 
ــن  ــي يمك ــة الت ــواهد واألدّل ــوع الش ــرف ن ــة، وتع ــوص التعليمي ــف يف النص ــوة والضع ــي الق ــّرف إىل نواح ــع التع م
اســتخدامها لوضــع الدرجــات والتقديــرات، وتعــرف املشــكالت التــي يعــاين منهــا املتعلمــون، وحتديــد مســتويات 

ــتعدادات)12(. ــدرات واالس ــني يف الق املتعّلم

ــا  ــة انتقــاء املــادة املناســبة ملســتو املتعّلمــني وترتيبهــا ترتيبــا علمي ــم عملي فاألهــداف الرتبويــة تســّهل عــىل املعّل
يقتــيض اختيــار الوســيلة املناســبة والطريقــة التعليميــة املحكمــة، وبذلــك تكــون هــذه املــادة واملتمثّلــة يف النصــوص 

التعليميــة تتامشــى وقــدرات املتعّلــم ومعارفــه القبليــة.

ويمكــن «تقويــم األهــداف الرتبويــة نفســها إذا كانــت واضحــة، أوقابلــة للتطبيــق، أو أن مرجعياهتــا تتــالءم مــع 
فلســفة املجتمــع يف نظرتــه للحيــاة»)13(

يقــوم تقويــم حمتــو النصــوص التعليميــة يف األســاس عــىل مراعــاة هــذه األهــداف ومعاينــة مــا ُحّقــق منهــا ومــا مل 
ُحيّقــق؛ لتحديــد النقائــص التــي تنضــوي عليهــا مــادة هــذه النصــوص. وذلــك بالنظــر إىل مــا تــم جتســيده عــن طريقهــا 
يف الواقــع التعليمــي أو االجتامعــي مــن لــدن املتعّلــم، ومــن ثمــة إعــادة بنــاء الربامــج واملناهــج التدريســية عــىل أســس 
ــم، ليكــون  ــة لــد املتعّل ــدة تراعــي حمتــو هــذه النصــوص ومــد ارتباطــه مــع القــدرة التكويني ــة جدي بيداغوجي

بذلــك بعيــدا عــن احلشــو والغمــوض.

أنواع األهداف:  .٣

تتــوزع األهــداف «إىل أهــداف )تعليميــة( وأخــر )ســلوكية(، وثالثــة )أدائيــة(، وكل منهــا يؤّثــر تأثــريًا مبــارشًا 
)14(«عــىل اختيــار املحتــو

فالتعليمية يقصد هبا تنمية الثروة اللغوية واملعلومات واملعارف وتنمية الرصيد

 اجلــاميل، أمــا الســلوكية فتعنــي ترســيخ القيــم املعرفيــة و االجتاهــات اإلجيابيــة)15(، يف حــني تتضمــن األدائية»تنميــة 
القــدرة عــىل حســن األداء وجــودة اإللقــاء وصحــة النطــق»)16(.
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 واألهــداف الســلوكية واألدائيــة «حتــدد لنا)واجبــات( عينــة البــد أن يتقنهــا املتعلــم، ومــن ثــم فــان اختيــار حمتــو
املقــرر جيــب أن يــؤدي إىل حتقيــق هــذه األهــداف.»)17(

وإذا كان اختيــار املــواد التعليميــة لــه عالقــة بمنهجيــة بيداغوجيــة املقاربــة باألهــداف، فكذلــك هنــاك مــا يســّمى 
ــة التعلــم هــي: ــة بالكفــاءات وتســعى إىل حتقيــق ثالثــة حتــوالت أساســية يف عملي ــا املقارب ببيداغوجي

1- املــرور مــن التعليــم الــذي يرّكــز عــىل املــواد )املعرفــة( إىل التعليــم الــذي يرّكــز عــىل املتمــدرس لتعليمــه كيــف 
يتعّلــم.

2- االنتقــال مــن تعّلــم يرّكــز عــىل مكتســبات يمكــن جتنيدهــا يف النــص التعليمــي نحــو تعليــم يرّكــز عــىل القــدرة 
عــىل إنجــاز الفعــل وإمكانياتــه يف ســياق حمــدد.

ــن  ــل وحس ــن الفع ــم حس ــىل تعّل ــز ع ــة إىل الرتكي ــارف النصي ــم املع ــىل تعّل ــز ع ــن الرتكي ــك م ــال كذل 3- االنتق
ــرد أو  ــدرس أو الف ــبها املتم ــبق أن اكتس ــي س ــة الت ــوص التعليمي ــواردة يف النص ــات ال ــق املعلوم ــري، أي تطبي التفك
اســتنتاجها، ومعاجلتهــا.)18(، ويمكــن االســتفادة مــن كلتــا املنهجيتــني يف وضــع حمتــو النصــوص التعليميــة يف حــني 

.ــة كبــرية يف حتليــل ونقــد هــذا املحتــو ــم أمهي ــام األخــر تعطــي املتعّل ــز عــىل املحتــو بين أن األوىل ترّك

معايري حتديد الكفاءات املستهدفة:.٤

«إىل إكســاب املتعّلــم الكفــاءة يف ميــدان ما، وتعــّرف الكفــاءة بأهنا قــدرة املتعّلم  هيــدف التعّلــم املبنــي عــىل الكفــاءة
عــىل تطبيــق القواعــد النظريــة التــي تعّلمهــا عمليــا، بفاعليــة ودقــة تتناســب مــع مســتو املرحلــة التعليميــة.»)19(، 

وللتحقــق مــن ذلــك كان البــد مــن األخــذ باملعايــري اآلتيــة:

 املتعــلـم:أ- 

مــن حيــث اســتعداده للتعّلــم «فاالســتعداد يتضّمــن قــدرة كامنــة هلــا دورهــا يف تعزيــز القــدرات املكتســبة بــيشء 
مــن االســتقاللية»)20(، ويراعــي واضــع النصــوص التعليميــة واملناهــج قــدرات املتعّلم «ألن القــدرة ال تتجّســد إال إذا 
متّكــن املدرســون مــن تفعيــل مضمــون أو حمتــو التعّلــم، إذ ال يمكــن مالحظتهــا إال إذا كانــت مرتبطــة بمحتويــات 
تعليميــة»)21(، مــع حتديــد الغايــة الواجــب حتقيقهــا يف املتعّلــم واملتمّثلــة يف املهــارة التعليميــة التــي هي عبــارة عن»قدرة 
جزئيــة مكتســبة مــن حيــث القيــام بنشــاط ملــؤه احلــذف والتحّكــم والــذكاء والســهولة؛ فاملهــارة مرتبطــة بالتطبيــق 
والتدريــب واإلجــراءات العمليــة، التــي تصــل أحيانــا إىل درجــة اإلتقــان والتحّكــم اخلــاص يف إنجــاز أي مهمــة»)22(.
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املعـلـم:ب- 

جيــب أن يراعــى يف صياغــة الكفــاءات «قــدرات املعّلــم العلميــة واملنهجيــة وتكوينــه الثقــايف وخرباتــه واهتامماته 
واســتعداده»)23(؛ ألن منهجيــة بيداغوجيــة املقاربــة بالكفاءات«تقتــيض توفــري اخللفيــة األدبيــة ملــدريس املــواد 
العلميــة، واخللفيــة العلميــة ملــدريس املــواد اإلنســانية، مــن أجــل جعــل املــدرس مالــكا لوحــدة املعرفــة لتحقيــق 

ــم»)24(. جــودة التعليــم والتعّل

ج- املؤسسة التعليمية:

تعــد املؤسســة التعليميــة بوصفهــا فضــاء مكانيــا حتــدد فيــه عمليــة التوزيــع وتنظيــم األقســام التعليميــة للمتعلمــني، 
«فإهنــا أيضــا فضــاء تربويــًا تتداخــل وتتالقــى فيــه القــدرات والســلوكيات والتصــورات املختلفــة للمتعّلمــني واملعّلمني. 
ــة  ــا يثبــت رشعي ــة»)25(، وهــذا م ــن لــرضوب املعرف ــم امللقِّ ــدي تعكــس صــورة املعّل ومل تعــد املؤسســة باملنظــور التقلي
ــة  ــات التعليمي ــم باآللي ــم واملعّل ــم املتعّل ــال يف تدعي ــا الفّع ــة ودوره ــة والرتبوي ــة التعليمي ــة يف العملي ــور املؤسس حض
التعلميــة والتقنيــات احلديثــة ألن«مــا طرحتــه فلســفة الرتبيــة احلديثــة أحــدث تغيــريا واضحــا يف تصــّور هــذا الفضــاء 
الــذي أصبــح يتســع نظــرا للعالقــات التواصليــة اجلديــدة يف العمليــة الرتبويــة مــن جهــة والعتــامد املؤسســة الرتبويــة 
احلديثــة عــىل وســائل تكنولوجيــة متطــورة بــدأت تقّلــص مــن ســلطة املعّلــم وجتعــل مــن املؤسســة فضــاء بيداغوجيــا 

يتواصــل مــع مؤسســات اجتامعيــة أخــر»)26(.

د- املحتو التعليمي: 

تســتدعي صياغــة الكفــاءات املســتهدفة مراعــاة املعايــري الســالفة الذكــر وذلــك حتــى حيقــق املنهــاج التعليمــي غاياتــه 
الرتبويــة، ولــن يتأتــى ذلــك إال إذا كّيفــت هــذه الكفــاءات وبشــكل دائــم مــع املبــادئ العامــة للتعّلــم.

ونخلــص مــن هــذا إىل أن الكفــاءات التعليميــة املســتهدفة هــي التــي حتــدد حمتــو النصــوص التعليميــة وذلــك 
بانتقــاء املــادة املعرفيــة املناســبة لتحقيــق األهــداف الرتبويــة وإدمــاج هــذه املــادة يف الواقــع التعليمــي لتتحــول بذلــك 

إىل مهــارة مكتســبة.

مستويات األهداف:.٥

ــر جذورهــا يف فلســفة  ــي ن ــة الت ــد عنارصهــا مــن فلســفة الرتبي ــة تستمـ ــداف الرتبويـ جيــب أن يعــرف « أن األهـ
الوجــود جلامعــة برشيــة معينــة ويف مفهومهــا للحيــاة ولإلنســان»)27(، ونفهــم مــن ذلــك أن هــذه األهــداف هــي التــي 
ــة هــذه  ــوي. وإلدراك أمهي ــة للســري يف أي خطــوة مــن خطــوات العمــل الرتب حتــدد التوجهــات األساســية والرضوري
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األهــداف «علينــا أن ننظــر إىل تعّثــر النظــم التعليميــة التــي مل حتــدد فيهــا األهــداف بصــورة دقيقــة وشــاملة، وإىل ختّبــط 
ــاط  ــذا النش ــدراج ه ــة ان ــي، وكيفي ــم اليوم ــد يف عمله ــوي املتجّس ــاطهم الرتب ــداف نش ــوا أه ــن مل يدرك ــاتذة الذي األس
ــل هــذه األهــداف يف شــكل هــرم  ــوي»)28(، إذ تتمّث ــي وضعهــا فالســفة النظــام الرتب يف خدمــة األهــداف الكــرب الت
Objec�fs(ــات مــرورا باملرامــي إىل األهــداف العامــة ــا مــن الغاي معكــوس تتــدرج مــن األعــىل إىل األســفل انطالق
( ثــم أهــداف األداء  Opéra�onnels(ثــم األهــداف اإلجرائيــة )spécifiques(ثــم اخلاصــة ،)généraux

ــكل اآليت: ــام يف الش ــة. ك النهائي

التوجهات السياسية التعليمية

مقـاصـد التـنـفيــذ  

القدرات واملهارات املراد تطويرها

القدرات الصغر املراد إكساهبا للمتعلم

أفعـال أدائيــة يقـوم هبـا املتعلـم

وصف قدرة املتعلم يف هناية املستو الدراس

أمــا الغايــات فهــي «تتصــف بالتجريــد والعموميــة، وتعــرّب بصــدق عــن فلســفة املجتمــع وطموحاتــه«)29(، فهــي - 
عبــارة عــن أهــداف عامــة «توحــي بتوجهــات السياســة التعليميــة»(30(.

وأمــا املرامــي فهي«املقاصــد التــي حتــرص عــىل تنفيذهــا مؤسســة أو منّظمــة أو مجاعــة بواســطة برنامــج حمــدد»)31(، - 
وتســتخلص املرامــي مــن الغايــات الرتبويــة وهــي ختــص املقــرر أو الربنامــج أو املــادة التعليميــة.

ــكل -  ــب، يف ش ــد الطال ــذ أو عن ــد التلمي ــر عن ــي تظه ــة الت ــة الفعلي ــف النتيج ــدد وتص ــة «فتح ــداف العام ــا األه أم
قــدرات ومهــارات وخــربات جديــدة، وفيــام يكتســبه مــن مواقــف وقيــم وســلوكيات إجيابيــة بعــد انتهــاء مرحلــة معينــة 

مــن التعليــم والتكويــن»)32(، ومــن أمثلتهــا:

تدريب التلميذ عىل معرفة احلروف وخمارجها وأصواهتا نطقا وكتابة..١

تكسب التلميذ القدرة عىل ترصيف األفعال وإعراب اجلمل )ضبط احلركات( البسيطة..٢

أمــا األهــداف اخلاصــة فتســتخلص مــن األهــداف العامــة وهــي التــي «تتحــول إىل عبارات متعــددة حاملــة ملضامني - 
ملموســة، جتســد القــدرات الصغــر التــي يــراد إكســاهبا للمتعلــم، مــن خــالل درس أو حصــة تعليمية واحــدة»)33(.
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و تصــاغ «وتوضــع دائــام بمعيــة املوضوعــات أو الــدروس املقــررة يف الربنامــج املــدريس، ملســاعدة املــدرس عــىل 
وضــع وبنــاء خمطــط الــدرس النظــري أو احلصــة التطبيقيــة أو عنــد بنــاء أســئلة االمتحــان.»)34(، فــام مــن نــص تعليمــي 
ــص  ــواد، فن ــن امل ــريه م ــن غ ــا م ــز هب ــي يتمي ــه الت ــص ولطبيعت ــة كل ن ــرا خلصوصي ــه، نظ ــة ب ــه اخلاص ــه أهداف إال ول
ــه اجلانــب  ــخ ذو طبيعــة إنســانية يطغــى علي ــام نــص التاري ــد، بين ــه التجري ــة يطغــى علي ــات ذو طبيعــة علمي الرياضي
ــة؛ لذلــك ُأطلقــت هــذه الصفــة « )اهلــدف اخلــاص( عــىل  ــاز بواقعي ــا، ويمت اإلنســاين االجتامعــي والفلســفي أحيان

موضوعــات املــواد الدراســية املقررة»)35(ومــن أمثلتهــا :

التمييز بني الشعر اهلجائي والرثائي..١

تعليم طريقة طرح األعداد العرشية، ومتكني التالميذ من التمييز بني األفعال الصحيحة واألفعال املعتلة..٢

وأمــا األهــداف اإلجرائيــة« فتصــف وحتــدد حجــم ونوعيــة املعلومــات واملعــارف يف شــكل نظريــات، أو قواعــد - 
أو حقائــق أو مصطلحــات ومفاهيــم، أو مواقــف أو قيــم أو خــربات ومهــارات وأداءات، التــي يتوقــع مــن التلميــذ 

القيــام هبــا بمســاعدة املــدرس عنــد عرضــه ملوضــوع الــدرس»)36(.

أهداف األداء النهائية: .٦

لقــد ظهــرت اســتجابة ملطالــب املناهــج الرتبويــة والتعليميــة ونظــرا للنقائــص التــي ســجلتها عــىل مســتو املتعلــم 
ــذه  ــدرايس، وه ــتو ال ــة املس ــل هناي ــا يص ــم عندم ــدرة املتعّل ــف ق ــي تص ــة، «وه ــداف األداء النهائي ــمى بأه ــا يس م
األهــداف غــري حمــددة بزمــن معــني لتناســب القــدرات املختلفــة للمتعلمــني»)37(، ولكــن قــد نتســاءل هــل يمكــن أن 
يقــّدم التعليــم دون ارتبــاط بزمــن معــني؟، لــذا «فــإن املتعلــم إذا وصــل إىل هنايــة [املــّدة] الزمنيــة ومل يمتلــك املهــارات 
ــي  ــتو التعليم ــال إىل املس ــة لالنتق ــارات املطلوب ــل للمه ــري مكم ــد غ ــه يع ــبا ولكن ــد راس ــه ال يع ــد فإن ــة بع املطلوب

األرقــى، ويمنــح الوقــت الــالزم لــه المتــالك املهــارات املطلوبــة. »   )38(

 مزايا أهداف األداء النهائية)39(:

أوال: للطلبة:
- حتّقق املهارات الالزمة للعمل.

- تتيح الفرصة لكل طالب لرفع مستو كفاءته ألداء املهارات.
- تستوعب وتنمي أنواع القدرات الفردية كافة.

- تتناسق املحتويات مع األهداف العامة.
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- تتيح الفرصة لالختيار من بني مواد ووسائل تعليمية متنوعة.
- االعرتاف باملهارة املحّققة سابقا و اعتامدها رسميا.

ثانيا: للمعّلم:
- التحكم يف الوقت واستغالله لتوجيه العملية التعليمية بدال من إلقاء املعلومات.

- إتاحة فرصة أكرب للعمل مع أفراد أو جمموعات صغرية.
- تقلل من إلقاء املحارضات وتقلل من حتضري االمتحانات التقليدية.

- تقلل من تصحيح االختبارات الكتابية.
- إعطاء فرصة أكرب لتقليل عملية األداء للمهارات املهنية.

 نقد أهداف تدريس النصوص وكفاءاهتا املستهدفة: ٧

نقد األهداف العامة:أ-

جعلتنا مالحظتنا ملنهاجي اللغة العربية يف الطور املتوسط نخرج بالتقييم اآليت:

أن األهــداف قائمــة عــىل أســاس التعّلــم املبنــي عــىل الكفــاءات الــذي ينطلــق مــن منظــور تربــوي نفــيس لســاين ب-
والــذي أصبــح اهلــدف منه«هــو القــدرة عــىل اســتخدام املعلومــات يف حــل املشــكالت التــي تواجــه اإلنســان»)40(، 

وهــذه خصلــة محيــدة حتســب للمدرســة اجلزائريــة، ولكــن رغــم ذلــك ســجلنا عليهــا بعــض النقائــص التاليــه:

األهــداف ال تتميــز بالدقــة يف التحديــد وتبــدو أهنــا ناقصــة التعــداد وهــذا مــا يتضــح من خــالل عبــارة «وغري ذلك ج-
مــن األهــداف العامــة التــي حيققهــا هــذا النشــاط.»)41(، أمــا خلوهــا مــن الدقــة فيتضــح عنــد اجلمــع بــني األهــداف 
ــاط  ــة لنش ــداف العام ــط يف األه ــط وبالضب ــم املتوس ــن التعلي ــنة األوىل م ــاج الس ــام ورد يف منه ــات ك ــة والغاي العام
املطالعــة حيــث قــال «...واملســامهة يف تكويــن الشــخصية املتميــزة املؤثــرة يف حميطهــا واملتأثــرة بإنتــاج اآلخريــن»، )42(

وهــذه حســب رأيــي غايــات يتطلــع إليهــا املجتمــع.

عــدم التميــز بــني األهــداف، فقــد نجــد معظــم األهــداف املطلــوب حتقيقهــا يف نشــاط معــني تتكــرر يف نشــاط آخر، 
وهــذا يؤكــد عــدم حتديــد األهــداف وضبــط صياغتهــا، إذ إهنــا تتضمــن أكثــر مــن مهــارة، فالتكــرار يصعــب عمليــة 
التمييــز بــني مقاصــد كل نشــاط ومــن ثمــة يقــع املتعّلــم يف اخللــط، ومثــال عــىل ذلــك مــا ورد يف األهــداف اخلاصــة 
باملــادة «تلخيــص النــص مشــافهة وكتابــة»)43( ثــم تكــرر يف األهــداف العامــة للــامدة «تلخيــص املقــروءة بلغــة ســليمة 
وفكــر منتظــم»)44( ليتكــرر مــرة أخــر يف األهــداف اخلاصــة بنشــاط القــراءة «أن يلخــص النــص بصــوغ جديــد مــن 
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إنشــائه مشــافهة وكتابــة»)45(، ثــم ورد يف األهــداف اخلاصــة بنشــاط دراســة النــص األديب « يلخــص مضمــون النــص  
ــن إدراك  ــم م ــني املتعل ــي: )متك ــدة ه ــة واح ــغ يف صيغ ــده الصي ــع ه ــامذا ال جتم ــري»)46(، فل ــعري أو النث األديب الش

املســموع واملقــروء، مــع تنميــة القــدرة لديــه إلعــادة صياغتــه بتعبــري ســليم كتــايب و شــفوي(.

ــة؛ «الن  ــة يف املدرس ــائل التكنولوجيــة و التقنيــات احلديث ــاب الوس ــل غي ــق يف ظ ــة التحقي د- األهــداف صعب
ــم  ــة التعل ــة، وجيعــل عملي ــرد مــن املامرســة الفردي ــم ويمكــن كل ف ــة التعل ــة يســهل عملي ــري مــن وســائل التقني الكث

ــلية»)47( ــة و مس ــة ممتع عملي

إّن التدريــس بالكفــاءات يقــوم عــىل املتعّلــم الــذايت الــذي يقتــيض اعتــامد تقنيــة احلاســوب لتخــري الدقــة والرسعــة 
يف حتقيــق األهــداف.

ثــم إّن هــذه األهــداف بعيــدة عــن املوضوعيــة العلميــة ملــا فيهــا مــن املبالغــة؛ ألن حتقيقهــا يف هنايــة الســنة الدراســية 
ــص  ــائل ونق ــة الوس ــع قل ــده م ــارات وح ــذه امله ــتيعاب كل ه ــتطيع اس ــم ال يس ــز؛ إذ إن املتعّل ــن التعجي ــه رضب م في
التكويــن للمعلمــني يف هــذا املجــال مــن التعليــم )التعليــم املبنــي عــىل الكفــاءات(، وكذلــك غيــاب اســرتاتيجية حمّكمــة 

تقــوم عــىل متابعــة وتقويــم املناهــج التعليميــة لتحديــد النقائــص واملعوقــات التــي تعــرتض ســبيل حتقيــق أهدافهــا.

ــن  ــنة م ــكل س ــية ل ــوص األساس ــة بالنص ــداف اخلاص ــة األه ــل إىل دراس ــة، ننتق ــداف العام ــتنا لأله ــد دراس بع
ــنتني. الس

نقد األهداف اخلاصة:أ.

أهداف السنة األوىل متوسط:- 

ــوا يف  ــب ومل يوفق ــوا يف جان ــد وفق ــة ق ــج اخلاص ــداف املناه ــد أه ــىل حتدي ــني ع ــة أن القائم ــن املالحظ ــح م يتض
اجلانــب اآلخــر، إذ إن حتديدهــم لألهــداف اخلاصــة لقواعــد اللغــة جــاء يف غايــة الدقــة، وذلــك بتفادهيــم للعبــارات 
ــه  ــة ل ــة العربي ــواد اللغ ــن م ــة م ــادة علمي ــري وم ــة التعب ــىل ممارس ــاعد ع ــيلة تس ــو وس ــني النح ــم ب ــع تفريقه ــة م العام

ــه. أهدافــه اخلاصــة ب

أمــا اجلانــب اآلخــر الــذي مل يوفقــوا فيــه هــو حتديــد األهــداف اخلاصــة بالنشــاطات األخــر وســنعرض ألهــداف 
نشــاط منها ثــم نناقشــها.

ومن مجلة هذه األهداف، أهداف نشاط املطالعة التي جاءت عىل النحو اآليت)48(:
1- يقرأ املتعلم النصوص املختلفة األغراض واألشكال قراءة ذاتية.
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2- يوظف املعجم اللغوي يف الرشح.
3- يستخلص أفكار النصوص العامة واألساسية والرئيسة ويصوغها.

4- يستخلص املغز ويصوغه.
5- يستثمر النصوص يف إبداعاته اللغوية واألدبية والفكرية.

6- يبدي رأيه حول النصوص بام يسمح به مستواه.
7- يلخص أو يقلص النصوص معتمدا عىل نفسه.

8- يستثمر نصوص املطالعة يف تثبيت مكتسباته اللغوية ويف دعمها.

بعد قراءتنا املتفحصة هلذه األهداف استنتجنا املالحظات التالية:

1- اشــتملت هــذه األهــداف عــىل بعــض األهــداف العامــة كاهلــدف )6( و)8(، ومل تــِرش إىل األســاليب الواجــب 
إتباعهــا الكتســاب هــذه املهــارات كعبــارة )يســتثمر النصــوص يف إبداعاتــه(، )يوظــف املعجــم اللغــوي يف الــرشح(، 

كل هــذه األهــداف هــي عامــة وال يمكــن أن تكــون أهدافــًا خاصــة.

2- هنــاك نــوع مــن التداخــل بــني األهــداف اخلاصــة لنشــاط واألهــداف اخلاصــة لنشــاط آخــر، وإن كان الغــرض 
ــن  ــكة ال يمك ــدة ومتامس ــة موح ــا بني ــة باعتباره ــة العربي ــم اللغ ــي)49(يف تعل ــل األفق ــدأ التكام ــق  مب ــك حتقي ــن ذل م
فصــل أجزائهــا بعضهــا عــن بعــض، فــإن واضعــي هــذه األهــداف حســب رأيــي مل حيســنوا صياغــة أهدافهــم عــىل 
هــذا املبــدأ، فاألهــداف اخلاصــة متداخلــة وليســت متكاملــة ومــا يثبــت ذلــك هــو تكــرار اهلــدف الواحــد لنشــاط مــا 

يف أهــداف نشــاط آخــر وقــد أرشنــا إىل ذلــك مــن قبــل.

أهداف السنة الثانية متوسط:- 

ــث  ــن حي ــنة األوىل م ــداف الس ــن أه ــريا ع ــف كث ــط ال ختتل ــم املتوس ــن التعلي ــة م ــنة الثاني ــداف الس ــدو أن أه يب
ــة: ــج التالي ــرج بالنتائ ــا نخ ــا جعلتن ــرة يف أهدافه ــا، ونظ ــي عرضناه ــص الت النقائ

1- أن األهــداف التــي وضعــت يف املنهــاج مبالــغ يف ختطيطهــا، إذ ال يمكــن حتقيقهــا يف ســنة واحــدة هــذا إذا مــا نظرنــا 
للحجــم الســاعي الــذي حــدد ملــادة اللغــة العربيــة وهــو 5 ســاعات املوزعــة عــىل ثالثــة نشــاطات عــىل حســب مــا يــأيت:)50(

- القراءة ودراسة النص: ثالث ساعات أسبوعيا.

- التعبري الشفوي: ساعة واحدة أسبوعيا.

- التعبري الكتايب: ساعة واحدة أسبوعيا.
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وإذا كان نشــاط القــراءة ودراســة النــص أخــذ احلصــة األكــرب يف التخطيــط فــإن ذلــك يبقــى غــري كافٍ لتحقيــق أهدافه 
إذا مــا نظرنــا إىل مــا حيتويــه مــن نشــاطات أخــر كان مــن األحســن مراعــاة مقدارهــا مــن الزمــن عنــد وضــع املناهــج، 
إذ يتــم يف هــذا النشــاط تنــاول )املفــردات والصيــغ، وقواعــد اللغــة، اإلمــالء، ومبــادئ البالغــة(، وإّن أهــداف نشــاط 

التعبــري الكتــايب والشــفوي عمومــا تفــوق قــدرات املتعلمــني اللغويــة والفكريــة الســيام إهنــم يف مرحلــة بدايــة التعلــم.

وال بــد أن نشــري إىل نقطــة رئيســة حتــدد بدقــة املعوقــات التــي تعــرتض فهــم املتعلمــني وهــي صعوبــة املصطلحــات 
املســتعملة مثــل مصطلــح )فقــه اللغــة وملكــة اللغــة( ومهــا مصطلحــان قــد يلتبــس فهمهــام عنــد الطالــب واملتعلــم 
يف مســتو عــال مــن التعليــم، فكيــف بطالــب يف مرحلــة بدايــة التعلــم، فقلــام نجــد متعلــام يف هــذه املرحلــة يســتطيع 
كتابــة نــص خــال مــن األخطــاء والعبــارات العامــة والرتاكيــب الغامضــة، فلــامذا ننطلــق بــه إىل حتصيــل ملكــة اللغــة 

مــن خــالل حتريــر الوثائــق اإلداريــة وإنتــاج نصــوص متنوعــة.

ــات  ــث آلي ــوص متنوعة(؟و)بع ــاج نص ــارات التالية:»)إنت ــك العب ــال ذل ــددة مث ــري حم ــداف غ ــني األه 2- مضام
ــة مــن أجــل التواصــل(»)51( فأهــداف  ــة(؟، )الكتاب ــاة اليومي ــة، بشــكل تلقائــي يف وضعيــات احلي اللجــوء إىل الكتاب
ــاج النصــوص  ــم إنت ــني املقصــود منهــا، وإال كيــف يت ــال أو فكــرة تب ــارة غــري مضبوطــة وغــري حمــددة بمث هــذه العب

ــة مــن أجــل التواصــل؟  ــم الكتاب ــة؟ أو كيــف تت ــات اللجــوء إىل الكتاب ــم بعــث آلي املتنوعــة؟ أو كيــف يت

ــزًا  ــد مرتك ــذي يع ــة ال ــاط اللغ ــن نش ــة ع ــايب منفصل ــفوي والكت ــه الش ــري بنوعي ــداف التعب ــظ أن أه 3-ونالح
أساســيًا يف التقليــل مــن األخطــاء النحويــة واإلمالئيــة.

 واقــرتح االعتنــاء هبــذا اجلانــب يف جتســيد تقنيــات التعبــري ألن ســالمة امللكــة اللغويــة تــؤدي بالرضورة إىل ســالمة 
األداء الفعــيل للغــة بنوعيــه الشــفوي والكتايب.
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خالصة:

وخالصــة القــول ويف ضــوء بيداغوجيــة الكفــاءات وأمهيتهــا يف عمليــة إكســاب املهــارات بتحديدهــا وصياغتهــا 
للخطــوات التــي تســتعمل يف امتالكهــا وطريقــة تقويمهــا التــي تعتمــد عــىل األهــداف النهائيــة، وقــد متكنــا مــن تقويــم 
األهــداف العامــة واخلاصــة للغــة العربيــة يف الطــور األســايس للســنتني األوىل والثانيــة يف التعليــم املتوســط وتوصلنــا 
إىل النتائــج التاليــة: إن واضعــي أهــداف املنهجيــة اســتعانوا بــام جــد مــن بحــوث تربويــة ولســانية ونفســية يف جمــال 
ــلطة  ــه الس ــم بإعطائ ــات املتعل ــك اهتامم ــني بذل ــج مراع ــداف املناه ــاء أه ــه يف إرس ــتفادوا من ــات واس ــة اللغ تعليمي
املطلقــة يف جتســيد مهــارات اللغــة وقيــادة أطــوار العمليــة التعليميــة، إال أن ذلــك مل يمنــع مــن وجــود بعــض النقائــص 

املنهجيــة، وقــد ســجلنا عــىل هــذه األهــداف مجلــة مــن العيــوب نلخصهــا فيــام يــأيت:

أن الزمــن املحــدد لتجســيد هــذه األهــداف ال يكفــي بالنظــر إىل نوعيــة التعليــم وتعــدد النشــاطات ونقــص .١
الوســائل التكنولوجيــة الكفيلــة بتحقيــق الرسعــة يف التعليــم.

اتسمت صياغة األهداف بالعموم يف املنهاجني مما جعلها بعيدة عن الدقة العلمية يف التحديد..٢

عــدم التمييــز املتقــن بــني األهــداف العامــة واألهــداف اخلاصــة ممــا جيعــل املتعلمــني يقعــون يف اخللط بني األنشــطة .٣
ــد يف  ــم اجلي ــدم التحك ــال وع ــم إىل االرجت ــد يدفعه ــل ق ــات ب ــر املعلوم ــىل تذك ــاعدهم ع ــا ال يس ــذا م ــة وه التعليمي

املهــارة، وهــذا قــد يعقــد مــن عمليــة التقويــم بأنواعــه التحصيــيل والــذايت والتكوينــي وغــريه.

تداخــل األهــداف، ممــا أد إىل تكرارهــا وعــدم خضوعهــا ملبــدأ التكامــل األفقــي الــذي يوفــر هلــا التامســك فيــام .٤
بينهــا.

بعــد األهــداف عــن صفــة الواقعيــة بتجاوزهــا لقــدرة املتعلمــني عــن االســتيعاب مــع نقــص الوســائل التكنولوجيــة .٥
والتقنيــة احلديثــة يف تعليــم هــو أحــوج إليهــا لتمكــني املتعلمــني مــن إبــراز قدراهتــم وإبداعاهتــم بطريقــة ذاتيــة ال تســبب 
حــرج للمتعلمــني اآلخريــن، ومــن مجلــة هــذه الوســائل احلاســوب هــذه األخــرية التــي أصبحــت تعــوض كثــريا مــن 
الوســائل الســمعية البرصيــة كالتلفزيــون وآلــة التســجيل الســمعي والفيديو...الــخ، فاألهــداف وضعــت دون اعتــامد 

اســرتاتيجية تراعــي األهــداف العامــة لتعليــم اللغــة العربيــة وتعليــم كل نشــاط مــن النشــاطات اخلاصــة هبــم.
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ص البحث : ملخّ
ــة يف الوطــن العــريب، والســعي إىل تأصيــل القيــم  ــة يف املناهــج التعليمّي هدفــت هــذه الدراســة إىل تقــّيص املاضوّي

اإلســالمّية، مــن خــالل اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة:  
مــا مظاهــر املاضوّيــة يف املناهــج التعليميــة يف الوطــن العــريب؟ ومــا نتائــج املاضوّيــة يف املناهــج التعليميــة؟ كيــف 

يمكــن جتديــد املناهــج التعليمّيــة وتأصيــل القيــم االســالمّية؟
وقــد اتبعنــا املنهــج الوصفــي والتحليــيل الــذي يعتمــد عــىل البيانــات وحتليلهــا واســتخراج االســتنتاجات منهــا 
ــاحة  ــا يف الس ــي طرحه ــكار الت ــتقراء األف ــىل اس ــا ع ــة. واعتمدن ــكلة املطروح ــبة للمش ــز بالنس ــة واملغ ذات الدالل
العاملّيــة املفّكــرون والباحثــون املهتّمــون بمجــال الدراســة واالســتفادة مــن كل ذلــك لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة 
املتعلقــة بمظاهــر املاضوّيــة يف املناهــج التعليمّيــة ونتائجهــا، وجتديــد املناهــج التعليميــة وتأصيلهــا بالقيــم اإلســالمّية. 

ويمكننا عرض نتائج الدراسة بحسب حماور املباحث عىل النحو اآليت: 
مظاهــر املاضوّيــة يف املناهــج التعليمّيــة: أمههــا، االهتــامم بكمّيــة املعــارف وحفــظ املعلومــات واســرتجاعها بــدال 
مــن تنميــة التفكــري املنهجــي النقــدي وبنــاء الشــخصّية االنســانّية، وضعــف التطبيقــات العملّيــة للمفاهيــم واحلقائــق 
والظواهــر العلمّيــة واســتخدامها لســد حاجــة املجتمــع، والتغنــي باملــايض واالســتغراق فيــه مــن دون االنطــالق اىل 
التفكــري باملســتقبل والتكّيــف معــه، والثبــات واملحافظــة عــىل اجلمــود لبنــاء شــخصّيات مطواعــة مغّيبــة عــن الوعــي 

تنســجم مــع أيدلوجّيــة الفكــر املاضــوي ومتجيــده. 
تأثــري املاضوّيــة يف املناهــج التعليمّيــة: أمههــا، العجــز عــن مواكبــة متطلبــات العــرص وحاجــات املجتمع والســوق، 
ــة  ــة إىل مؤّسســات ماضوّي ــل املؤّسســات التعليمّي ــاج والتنافــس احلضــاري، وحتوي ــكار واالنت ــداع واالبت ــل االب وقت
معزولــة عــن املجتمــع ال تســتطيع التكّيــف مــع متطلبــات املســتقبل ومتغرّياتــه، وأســهمت يف اضعــاف القــدرة عــىل 
احلــوار واملناقشــة والتفكــري واملشــاركة وتبــادل اآلراء وغيــاب احلــامس، وعملــت عــىل تقويــة االذعــان والرضــوخ يف 

نفــوس الطــالب، وهــي عاجــزة عــن متابعــة التطــّور املعــريف واســتثامره يف املناهــج التعليمّيــة.
تأصيــل املناهــج التعليمّيــة بالقيــم االســالمّية: أساســها، تزكيــة اإلنســان وبنــاؤه الروحــي، التــي تنطلــق مــن رؤيــة 
ــي  ــّلم(. وه ــه وس ــه وآل ــل اهللا علي ــد )ص ــي حمم ــنة النب ــم وس ــرآن احلكي ــم الق ــزم بتعالي ــان، وتلت ــة اإلنس ــة هلداي إهلّي
نظــرة شــمولّية تعمــل عــىل بنــاء االنســان معنوًيــا وعقلًيــا ونفســًيا وجســدًيا، بتعزيــز القيــم االســالمية األصيلــة واملثــل 
ــان،  ــوق االنس ــرتام حق ــر، واح ــىل اآلخ ــاح ع ــامح واالنفت ــة والتس ــة واحلري ــو اىل العدال ــي تدع ــانّية الت ــا االنس العلي

وقبــول مبــدأ االختــالف، وتنميــة روح النقــد والتجديــد والتغيــري يف مضامــني احليــاة الثقافّيــة.  
وقــد اقــرتح الباحــث رضورة فتــح آفــاق جديــدة نحــو دراســة جتديــد املناهــج التعليميــة وتأصيلهــا عــىل أســاس 



د. جعفر محّمد أّيوب  

١٢٠

ــوي  ــر الرتب ــة والفك ــات التعليمّي ــار يف املؤّسس ــه األطه ــل بيت ــم وأه ــي األعظ ــد النب ــم وه ــرآن الكري ــم الق تعالي
ــادل االجيــايب بــني املؤّسســات  ــة بمــّد جســور للتب ــة العاملّي ــاح عــىل اخلــربات والتجــارب العلمّي االســالمي. واالنفت

ــان فيهــا.  ــة يف العــامل مــن دون الذوب ــة والتعليمّي الرتبوّي
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Abstract
The aim of this study was to inves�gate the influence of the tendency towards the past on 

the educa�onal curricula in the Arab world through answering the following ques�ons:
What are the manifesta�ons of the tendency towards the past in the educa�onal curricula 

in the Arab world? What are the results of the past in the curricula? How to renew the educa-
�onal curricula and entrench the Islamic values?

The study applied a data-based descrip�ve analy�cal approach to come up with meaning-
ful conclusions for the thesis. We also extrapolated, presented and compared the ideas put 
forward in the educa�onal landscape by intellectuals and researchers, which help answer the 
ques�ons of the study about the manifesta�ons and results of the influence of tendency to-
wards the past on the educa�onal curricula.

The study finds that these manifesta�ons can be clearly seen in the quan�ty of knowledge 
and the focus on memorizing and recalling informa�on rather than development of cri�cal 
thinking, construc�on of human personality, prac�cal applica�on of concepts, facts and scien-
�fic phenomena. Another sign is glorifying the past and indulging in it without thinking about 
the future as well as irra�onality and intellectual stagna�on to build obedient absent-minded 
personali�es in line with the past thought.

The results of the study also show that the past has great influence on the curricula. The 
most important signs are: the failure to keep pace with today’s requirements and the needs of 
the society and the market, destruc�on of crea�vity, produc�vity and cultural compe��on, as 
well as transforming schools and universi�es into isolated past ins�tu�ons that cannot adapt 
to the future requirements and changes. This approach has also led to the weakening of the 
capacity of the dialogue, discussion, reflec�on, engagement, exchange of opinions and lack of 
enthusiasm, which all have led to strengthening submission among students and inability to 
cope with the cogni�ve development and its influence on the curricula.

On the other hand, from the Islamic perspec�ve, educa�on aims to self-purifica�on and 
moral restora�on. It proceeds from a divine vision for which the Prophet Mohammed (PBUH) 
was sent to guide people, and fit follows the Quran teachings as well as the prophet’s and 
His offspring’s. It is a comprehensive vision, which contributes to humanity morally, mentally, 
psychologically and physically by promo�ng Islamic values and principles that call for jus�ce, 
freedom, tolerance, openness towards the others, respect of human rights, acceptance of the 
principle of difference and developing the spirit of cri�cism and cultural renewal.

     The researcher suggests that it is necessary to open new horizons in upda�ng educa�on-
al curricula on the basis of the teachings of the Holy Quran and the guidance of the Greatest 
Prophet and his pure Family. We can also benefit from the experiences and scien�fic of the 
West through bridges for posi�ve exchange among educa�onal and pedagogic ins�tu�ons.
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راسة مصطلحات الدّ
ســوف نوّضــح مصطلحــات الدراســة ليكــون القــارئ عــىل بّينــة ممّــا ســتتضّمنه الّدراســة، ونعنــي بمصطلحــات 
الّدراســة هنــا املفاهيــم املّتصلــة بموضوعهــا األســايس التــي يتوّقــع تكــرار اعتامدهــا يف الّدراســة، ويتوّقــع فهــم نتائــج 
الّدراســة عــىل معرفــة حــدود دالالت كّل مفهــوم مــن تلــك املفاهيــم. ويمكــن عــرض املصطلحــات عــىل النحــو اآليت:

أ-املنهج 
ــاج  ــى املنه ــا بمعن ــتخدم أحياًن ــة تس ــر للكلم ــى آخ ــاك معن ــهل، 1 وهن ــنّي الس ــق الب ــي الطري ــة يعن ــج يف اللغ املنه
)Syllabus( وتعنــي املقــّررات الدراســّية، ويشــري هــذا املعنــى اىل املعلومــات التــي يمكــن هبــا احلصــول عــىل املعرفــة. 2
مــن الســياق املتقــدم، يتوافــر لدينــا مصطلحــان مهــا املنهــج وهو الطريــق البــنّي واملنهــاج ويعني املقــّررات الدراســّية، 

وهــذا مــا أد إىل وجــود اخللــط فيــام بينهــام بــني الباحثــني والرتبويــني فاعتقــد الكثــريون ان الكلمتــني مرتادفتان.
ــذ  ــة أو التالمي ــها الطلب ــي يدرس ــّية الت ــواد الدراس ــن امل ــة م ــارة عــن جمموع ــج التعليمــي عب ــّرف بعضهــم املنه ع
ــة الســنة الدراســّية.3 يف حــني  يعّرفــه آخــرون أنــه جمموعــة خــربات تربويــة هتيؤهــا املدرســة  ألجــل النجــاح يف هناي

ــامل. 4 ــو الش ــىل النم ــاعدهتم ع ــم ملس لتالميذه
 ونعنــي باملناهــج التعليميــة يف بحثنــا هــي نظــام تربــوي متكامــل يتضّمــن عنــارص مكّونــة مــن أهــداف وحمتــو
ــة مرتبطــة  ــة ونفســّية ومعرفّي ــة واجتامعّي ــة مشــتقة مــن أســس فلســفّية اســالمّية أصيل ــم ثابت ــة وقي ــربات تعليمّي وخ
باملتعّلــم وجمتمعــه بقصــد حتقيــق النمــو الشــامل للمتعلــم روحًيــا وعقلًيــا ونفســًيا وجســدًيا؛ ومــن ثــّم فهــي ليســت 

ــة وحســب وإنــام هــي نظــام كامــل متكامــل. مــواد دراســّية أو خــربات تعليمّي
ب-الرتبية 

    الرتبيــة يف اللغــة تعنــي رّب ويــرّيب، بمعنــى أصلحــه، تــوىل أمــره وساســه، وقــام عليــه5، أو هــو إنشــاء الــيشء 
حــااًل فحــااًل إىل حــّد التــامم.6

ــبة  ــه املكتس ــه وأهداف ــل معارف ــع أن ينق ــتطيع املجتم ــا يس ــي هب ــات الت ــة العملّي ــي جمموع ــا، فه ــا اصطالًح     أّم
وحيافــظ عــىل بقائــه، وتعنــي يف الوقــت نفســه، التجــّدد املســتمر هلــذا الــرتاث وأيضــًا لألفــراد الذيــن حيملونــُه، هــي 

ــاة نفســها بنمّوهــا وجتّددهــا.7 ــد مــن النمــو، أي أهنــا احلي ــة إالّ املزي ــة نمــو وليســت هلــا غاي عملّي
ــح اإلنســان عضــوا صاحلــا يف  ــق منظمــة قائمــة عــىل التجــارب املتعــددة ليصب ــام لكوهنــا حقائ ــة عل ــد الرتبي وتَع
ــة هــو تغــرّي الفــرد حتــى ينمــو ويتغــرّي ويتطــّور ســلوكُه ومــن ثــمَّ يســتطيع أن  ــة الرتبوّي املجتمــع، وأن هــدف العملّي

ــره.8 ــري جمتمعــه وتطوي يســهم يف تغي
    وإجرائًيــا، فإننــا نعنــي بالرتبيــة عمليــة تضــّم التأثــريات املختلفــة والعملّيــات واألفعــال واخلــربات واملعتقــدات 
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ــه ومــا  ــه نحــو الكــامل، والتكّيــف مــع مــا حييــط ب التــي تســتهدف نمــو الفــرد يف مجيــع جوانــب شــخصيته وتســري ب
حيتاجــه مــن أنــامط ســلوك وقــدرات ومشــاعر نفســّية وعاطفّيــة. 

ج-املاضوّية
ــاًل  ــات رج ــح يف االنتخاب ــدا املرش ــب، وب ــال وذه ــي خ ــيشُء يعن ــَىض ال ــاض، وَم ــوب اىل م ــم منس ــوي اس املاض

ــايض.9 ــل إىل امل ــده مي ــا، أي عن ماضوًي
ــه  ــه وأفعال ــه وأهداف ــة يقــّدس عادات ــة يف هــذا البحــث هــو فكــر ماضــوي منتهــي الصالحّي     ونقصــد باملاضوّي
الغابــرة ويفخــر بإنجازاتــه، ويعمــل عــىل تفريــغ املناهــج التعليميــة مــن خمتلــف مظاهــر روح النقــد، وحيــارب 
ــن  ــا م ــكاره، وتفريغه ــا ألف ــال وتطويعه ــا األجي ــروض فيه ــر ت ــدارس إىل حظائ ــّول امل ــد، فيح ــالح والتجدي االص
القيــم اإلســالمية االصيلــة واملثــل اإلنســانية التــي تدعــو إىل احلرّيــة والتحــّرر والســلم والســالم، ويؤّســس للتخنــدق 

ــا. ــف فكرًي ــارص أو املختل ــر املع ــل اآلخ ــة مقاب ــا املاضوّي ــم األن وتعظي
مقدمة الدراسة

التغيــري والتجديــد قائــم مســتمر مــا اســتمرت احليــاة وإن اختلفــت وتريتــه بــني حــني وحــني، والنظــام الرتبــوي 
نظــام أقامــه املجتمــع، وهــو كأي مؤّسســة اجتامعّيــة مقــّرصة دوًمــا عــن مســتلزمات تطويــر النظــام االجتامعــي الــكيل. 
مــن هنــا كان البحــث عــن تغيــري املناهــج املاضوّيــة، وجتديــد املناهــج التعليمّيــة، وبنــاء مناهــج املســتقبل، ومــا ســواها 

مــن موضوعــات مماثلــة، بحًثــا موصــواًل حتفــل بــه املظــان املختلفــة منــذ أوائــل القــرن احلــايل عــىل أقــل تقديــر.
ــىل  ــاظ ع ــب األلف ــا، وتغلي ــة وخزهن ــرتار املعرف ــة اج ــت يف مرحل ــا زال ــريب م ــن الع ــة يف الوط ــج التعليمي املناه
االشــياء، وتفضيــل النظــري عــىل العمــيل، وتقديــم اجلــدل العقــيل عــىل البحــث العلمــي، وإيثــار املــايض عــىل احلــارض 
ــة يف حمتوياهتــا ومضامينهــا، عتيقــة يف مكوناهتــا ومظاهرهــا، حمافظــة عــىل أسســها  واملســتقبل. وهــي ال تــزال تقليدّي
وعاداهتــا املاضوّيــة، خجولــة يف نتائجهــا ومردوديتهــا، جامــدة يف توجيهاهتــا وآفاقهــا، متصّلبــة يف تغرياهتــا وحتوالهتــا، 

ورافضــة ألي تغيــري أو جتديــد.
ــي يف  ــادي العامل ــد االقتص ــن املنت ــادر ع ــي الص ــم العامل ــودة التعلي ــؤرّش ج ــف م ــد كش ــر، فق ــب آخ ــن جان وم
دافــوس لعــام 2015-2016م يف 30 ســبتمرب، عــن تــدين ترتيــب أغلــب الــدول العربّيــة يف جمــال جــودة التعليــم مــن 
بــني 140 دولــة شــملها مــؤرّش اجلــودة، وأكثــر مــن ذلــك، فقــد اعتــرب املــؤرّش أن بعــض الــدول العربّيــة واخلليجّيــة 

غــري مصنّفــة أصــاًل عــىل هــذا املــؤرّش ألهنــا دول ال تتوافــر فيهــا أبســط معايــري اجلــودة يف التعليــم.10
 )TIMSS( ،)IEA( كــام أشــار التقريــر العاملــي الــذي تــرشف عليه الرابطــة الدولّيــة لتقويم التحصيــل الرتبــوي    
ــة  ــة عاملي ــذ )59( دول ــني تالمي ــن ب ــة م ــة واخلليجي ــدول العربي ــذ ال ــل تالمي ــتويات حتصي ــج مس )2015(. 11 لنتائ
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 )TIMSS( 2003 و )TIMSS(لـــ )ــن ــف الثام ــدادي )الص ــاين اإلع ــف الث ــىل الص ــة ع ــت الّدراس ــاركة طّبق مش
 مســتو تصنيــف  بحســب  منخفــض  حتصيــل   مســتو 2015إىل   )TIMSS(و  2011  )TIMSS( و   2007
التحصيــل العاملــي؛ أي أن مجيــع تالميــذ الــدول العربّيــة واخلليجيــة املشــاركة مســتو التحصيــل لدهيــم منخفــض يف 
مــاديت العلــوم والرياضيــات. ممـّـا يعنــي أّن مســتو التحصيــل منخفــض لتالميــذ الــدول العربيــة واخلليجّيــة املشــاركة 
2015؛ والســبب يف ذلــك، يعــود إىل مناهــج  Timss 2011 و Timss 2007 و Timss 2003 و Timss يف
التعليــم التقليدّيــة، وافتقارهــا إىل النشــاطات العقلّيــة والعملّيــات االســتقصائّية، التــي يمكــن هبــا اكتشــاف املعرفــة 

العلمّيــة اجلديــدة، فتثــري انتبــاه التالميــذ، وترّغبهــم للتعّلــم.
اجلديــر بالذكــر، أن املناهــج التعليميــة تعــد قــوة مؤثــرة يف حركــة التغيــري يف النظــام الرتبــوي واالجتامعــي نحــو 
االفضــل، وإذا كانــت الفجــوة كبــرية بــني حــارض املجتمــع وواقــع املناهــج التعليميــة التــي يدرســها فــإن ذلــك يدفعنــا 
ــت  ــرص، ويف الوق ــات الع ــة حتدي ــي وجماهب ــدم التكنولوج ــي والتق ــّور العلم ــة التط ــد ملواكب ــة التجدي ــد أمهّي إىل تأكي
نفســه لتأكيــد أصالتنــا االســالمية النابعــة مــن القــرآن الكريــم وتعاليــم أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصــالة والســالم، 
ــع  ــن الواق ــق م ــرضورة أن ننطل ــن ال ــذا م ــل؛ ل ــالمي األصي ــا االس ــا يف تراثن ــة إىل جذوره ــا الرتبوي ــاع القضاي بإرج

الرتبــوي التعليمــي ومتغرياتــه املختلفــة ورصــد مشــكالته املتنوعــة لتجــاوز املاضوّيــة يف الفكــر واجتاهاتــه.
ــة وتأصيــل  ــة بــني املاضوّي وقــد حرصــت عــىل املشــاركة يف هــذا املؤمتــر بدراســة حتــت عنــوان )املناهــج التعليمّي
ــي ارتفــاع  ــة، وال يعن ــني أمــة وأخــر بحســب القــدرات العقلّي ــز ب ــاك متيي ــه ليــس هن ــم االســالمّية (، ذلــك أّن القي
ــؤرش  ــة، م ــافات العلمّي ــني واالكتش ــني واملخرتع ــبة املبدع ــدرايس وال نس ــل ال ــتو التحصي ــودة وال مس ــؤرش اجل م
ــام  ــوي، فكل ــة إىل النظــام التعليمــي الرتب ــة عام ــل تعــود بصف ــة أخــر، ب ــة عــن أم ــة بقدراهتــا العقلّي ــز االم عــىل متّي
كانــت املناهــج التعليمّيــة تعطــي فرصــة للتفكــري واالبــداع والنقــد والنقــاش، وتعمــل عــىل تنميــة القــدرات العقليــة، 
وتوّفــر بيئــة ديمقراطيــة آمنــة ومتكافئــة وحافــزة مــن أجــل التطــّور واالبــداع، وجتــّذر القيــم االنســانّية وتعاليــم النبــي 
ــة،  ــج بكفــاءة وفاعلّي ــاء االنســان الواعــي واملنت ــادرًا عــىل بن ــه األطهــار، كان النظــام التعليمــي ق األعظــم وأهــل بيت

ــة والقيــم الفاضلــة.  ــاج االقتصــادي ونــرش الســالم واملحب ــاء والتطــّور العلمــي واالنت واملســاهم يف البن
: اإلشكاليّة  أوالً

ــة  ــة واالجتامعّي ــة واالقتصادّي ــن، العلمّي ــع امليادي ــد مــن التغــرّيات والتحــّوالت يف مجي ــوم العدي ــا الي يشــهد عاملن
والسياســّية والعســكرّية؛ لــذا مــن الــرضوري أن تواكــب هــذه التغــرّيات تطــّورات يف امليــدان الرتبــوي مــن حيــث أن 
الرتبيــة هــي األداة التــي تبنــي االنســان القــادر عــىل التعامــل مــع معطيــات وخصوصّيــات احلــارض، لذلــك احتلــت 

مســألة تطويــر املناهــج التعليمّيــة مركــز الصــدارة يف فكــر الرتبويــني وضمــن أولياهتــم. 12
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يف الســنوات القليلــة املاضيــة، زاد حجــم التحديــات التــي تفــرض نفســها عــىل املناهــج التعليميــة يف العــامل العــريب 
بدرجــة عاليــة مــن اخلطــورة والتنــوع واألمهّيــة، فهنــاك االنفجــار املعــريف الــذي يتمثــل يف تدفــق املعلومــات، وتواتــر 
الثــورات العلميــة والتطــّور املذهــل لوســائل االتصــاالت  واالعــالم، والطفــرات املتقدمــة يف جمــال االنتــاج العلمــي 
والتكنولوجــي، والتحــوالت العميقــة والشــاملة يف خمتلــف جوانــب احليــاة وجتلياهتــا، وهــي مجيعهــا تشــكل قصًفــا 
ــة  التعليمّيــة وحيّرضهــا يف الوقــت نفســه عــىل تثويــر إمكاناهتــا وتطويــر  ثقيــاًل هيــّز أركان البنــى واملّؤسســات الرتبوّي

فاعليتهــا ووظائفهــا، يف اجتــاه فــرض اســتقالليتها واملحافظــة عــىل دورهــا ووجودهــا ووظيفتهــا يف املجتمــع.13
ــة يف الرتبيــة مواجهــة واعيــة، شــأنه يف ذلــك شــأن ســائر  والوطــن العــريب باخلصــوص معنــّي بمواجهــة املاضوّي
األمــم املتقّدمــة، بــل لعّلــه مدعــو إىل هــذه املهّمــة أكثــر مــن ســواه، ألنــه يف أمــّس احلاجــة إىل تغيــري واقعــه واســتبدال 
ــار  ــاًل بآث ــزال منفع ــا ي ــه م ــا، وألن ــول هل ــم احلل ــا وتقدي ــب عليه ــة التغّل ــكالته بغي ــة مش ــة ومواجه ــه التعليمّي مناهج
التغــرّيات املتســارعة املعــارصة دون أن يكــون فاعــاًل مــن جانــب ثــان، وألنــه فــوق ذلــك، صاحــب تــراث حضــاري 
وقيــم إســالمّية أصيلــة ممــا يتيــح لــه أن يمنــح هــذا التغيــري معــاين أكثــر إنســانّية، وأكثــر جتــذًرا وأصالــة بالقــرآن الكريم 
وتعاليــم النبــي األعظــم وأهــل بيتــه األطهــار، وأقــرب إىل االســتجابة حلاجات االنســان وكاملياتــه وتطلعاتــه العميقة.   
ــة بشــكل جــذري لتجديدهــا وختليصهــا  لذلــك بــات مــن الــرضورة بمــكان، مراجعــة أصــول املناهــج التعليمّي
مــن اجلمــود وحتريرهــا مــن أغــالل املــايض وربطهــا باملســتقبل، ذلــك أّن مــن أهــم املشــكالت التــي تواجــه مراجعــة 
األصــول الفكريــة والفلســفية واملعرفّيــة للمناهــج التعليميــة مشــكلة املاضوّيــة، والتــي تعنــي ســجن املناهــج التعليمية 
ــا  ــر اىل القضاي ــّم النظ ــك يت ــتقبل. وبذل ــترشاف املس ــارض واس ــش يف احل ــن العي ــا م ــايض، وحرماهن ــات امل يف زنزان

املســتقبلّية بــروح مشــبعة باحلنــني للــاميض، وجيعــل النظــرة للقضايــا املســتقبلية أســرية لقوالــب املــايض.  
إنَّ مــا يشــهده املجتمــع العــريب مــن تغرّيات وحتــّوالت رسيعــة يف القيم االنســانية وضعف الــوازع الديني وانتشــار 
ظاهــرة اإلرهــاب وتفــيش اجلريمــة يف املجتمــع والتمــّرد عــىل تعاليــم الديــن واملثــل االنســانية والقيــم الفاضلــة، قــد 
ســامهت يف نشــأة أزمــة قيــم هتــّدد النظــام االجتامعــي، ومــا يشــهده املجتمــع االنســاين اليــوم مــن مشــكالت عنــف 

وإرهــاب وقهــر وحرمــان وفســاد هــو نتيجــة مرتّتبــة عــىل فشــل النظــام الرتبــوي.14
فضــاًل عــن احلــركات السياســّية الصهيونّيــة العنرصّيــة، التــي اخرتقــت األنظمــة الرتبوّيــة والتعليمّيــة يف الوطــن 
العــريب، واســتهدفت املناهــج التعليميــة لتذويــب اهلوّيــة االســالمّية، وكّثفــت مــن اخرتاقهــا لنســق القيــم يف املناهــج 
ــاء  ــا، والوف ــوي لطالبن ــن الرتب ــة األم ــىل محاي ــادرة ع ــري ق ــة غ ــة احلالي ــج التعليمي ــت املناه ــى أصبح ــة، حت التعليمّي
ــة  ــة الوطنّي بحاجــة األفــراد للقيــم االســالمية واملثــل االنســانّية، التــي باتــت تصــاغ خــارج حــدود اجلغرافيــا واهلوّي

ــة.  ــة والعــادات االجتامعّي ــة الدينّي والثقاف
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احلاجــة لتأصيــل القيــم االســالمّية يف املناهــج التعليميــة ترجــع إىل تضــاد بــني القيــم املتضّمنــة يف الفكــر االجتامعــي 
ــة  ــة املجتمعّي ــة، وهــذا التضــاد هــو الســبب الرئيــس يف غيــاب املصداقّي للمجتمــع والقيــم املتضّمنــة يف املناهــج التعليمّي
وصــدام القيــم بــني املجتمــع وبــني املؤّسســات التعليمّيــة، ممــا جعــل املناهــج التعليمّيــة يف املؤّسســات التعليمّيــة تعيــش 
الغربــة، وبعيــدة كل البعــد عــن أفــكار املجتمــع ومعتقداتــه وممارســاته التــي يؤمــن هبــا وحتــّدد ســلوكّياته عــىل ضوئهــا. 15
ــة  ــار املنظومــات االخالقّي ــة، واهني ــوم يف ظــل الفكــر املاضــوي ظاهــرة التصــّدع لألســس القيمّي ــش الي ــا نعي إنن
ــات اجلامعــة واملوحــدة حــول القيــم واملثــل االنســانّية. والوطــن العــريب أصبــح مــن دون حــدود،  وتفــكك املرجعّي
ومــن دون موجهــات، وضيــاع للهويــة االســالمّية، وتفــكك للحمــة الوطنّيــة، جيرفنــا ذلــك إىل فضــاء كــوين مفتــوح 

ال أفــق لــه وال ختــوم.16
إزاء هــذه التحدّيــات، حــول مــأزق املاضوّيــة يف املناهــج التعليمّيــة وتأصيــل القيــم االســالمّية فيهــا، واســتمرار البلدان 
ــة  ــالمّية، بالذهني ــم االس ــاب القي ــي وغي ــي والتكنولوج ــاج العلم ــريف واالنت ــّور املع ــات التط ــة حتدي ــة يف مواجه العربّي
ــة،  ــة إشــكالّية تتمّثــل يف الكشــف عــن مفهــوم املاضوّي ــد قضّي ــة واألســاليب القديمــة يف املناهــج التعليميــة؛ تتوّل املاضوّي

ــة يف املناهــج التعليميــة. ــة يف املناهــج التعليميــة يف الوطــن العــريب، وتوضيــح نتائــج املاضوّي وتبيــان مظاهــر املاضوّي
ــة يف  ــج التعليمي ــارض املناه ــىل ح ــايض ع ــة امل ــد هيمن ــا م ــاؤل اآليت: م ــرح التس ــا ط ــك، يمكنن ــىل ذل ــاًء ع      بن

ــتقبلها؟  ــريب ومس ــن الع الوط
ثانيًا: أسئلة الدراسة 

ــة يف  ــج التعليمّي ــارض املناه ــىل ح ــايض ع ــة امل ــد هيمن ــا م ــاؤل اآليت: م ــن التس ــة ع ــة االجاب ــاول الدراس       حت
ــتقبلها؟  ــريب ومس ــن الع الوط

     وتتفرع منه االسئلة اآلتية:
ما مظاهر املاضوّية يف املناهج التعليمّية يف الوطن العريب؟ 

ما نتائج املاضوّية يف املناهج التعليمّية؟ 
كيف يمكن جتديد املناهج التعليمّية وتأصيل القيم االسالمّية؟

ثالثًا: أمهيّة الدراسة
تســتمد هــذه الدراســة أمهّيتهــا مــن أمهّيــة املوضــوع الــذي تتناولــه، فموضــوع املناهــج التعليميــة تعد قــوة مؤثرة يف 
حركــة التغيــري االجتامعــي نحــو التطــّور العلمــي والســمو االخالقــي، وإذا كانــت اهلــّوة كبرية بــني املتغــرّيات الرسيعة 
التــي متــّر هبــا املجتمعــات يف املجــال املعــريف والتكنولوجــي واالقتصــادي وواقــع املناهــج التعليمّيــة التــي يدرســها، 
الثابتــة عــىل مجودهــا؛ فــإن ذلــك يدفعنــا إىل تأكيــد أمهّيــة مراجعــة األصــول الفكرّيــة والفلســفّية واملعرفّيــة للمناهــج 
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التعليمّيــة ملواكبــة التطــّور العلمــي والتقــدم التكنولوجــي، ويف الوقــت نفســه، التأكيــد عــىل التأصيــل بإرجــاع القضايا 
الرتبوّيــة إىل جذورهــا يف تراثنــا االســالمي األصيــل. وتــزداد أمهّيــة هــذا املوضــوع عندمــا يكــون املجتمــع يف أمــّس 

احلاجــة إىل تغيــري واقعــه وتطويــر مناهجــه التعليمّيــة ومواجهــة مشــكالته بغيــة التغّلــب عليهــا وتقديــم احللــول هلــا.
ــّية  ــه الدراس ــاء مناهج ــرب يف بن ــة الك ــاه الوجودّي ــّس قضاي ــه يم ــريب ألن ــن الع ــبة للوط ــة بالنس ــر أمهّي ــو أكث وه
وفلســفتها وأهدافهــا وحمتواهــا ومكوناهتــا، وصــوغ سياســته الرتبوّيــة وأســاليبها، وتغيــري ســلوك أفــراده املتعلمــني، 
ــر ويتأثــر بجميــع النظــم  ــة يؤّث ــة مــن املاضوّي ــر املناهــج التعليمّي ــة، كــام أن موضــوع حتري ــه التعليمّي وحتســني خمرجات

ــة التــي تشــّكل النظــام االجتامعــي العــام. الفرعّي
ا: منهج الدراسة  رابعً

ــا املنهــج الوصفــي والتحليــيل الــذي يعتمــد عــىل البيانــات وحتليلهــا واســتخراج االســتنتاجات منهــا ذات  اتبعن
الداللــة واملغــز بالنســبة للمشــكلة املطروحــة. واعتمدنــا عــىل اســتقراء األفــكار التــي طرحهــا يف الســاحة العربّيــة 

ــة املفكــرون والباحثــون واملرّبــني، وتقديمهــا وحتليــل مضموهنــا وتعليامهتــا. والعاملّي
ا: حدود الدراسة خامسً

ــة يف  ــج املاضوّي ــريب، ونتائ ــن الع ــة يف الوط ــج التعليمّي ــة يف املناه ــر املاضوّي ــيص مظاه ــىل تق ــة ع ــرص الدراس تقت
ــا  ــالل م ــن خ ــك م ــالمّية، وذل ــم االس ــل القي ــة وتأصي ــج التعليمي ــد املناه ــن جتدي ــف يمك ــة، وكي ــج التعليمي املناه
ورد مــن أفــكار لعلــامء الرتبيــة واملفكريــن والباحثــني، ومــن خــالل مــا ورد يف القــرآن الكريــم واألحاديــث النبوّيــة 
ــالمّية  ــانّية االس ــم االنس ــل القي ــامم بتأصي ــوا إىل االهت ــن دع ــارصة الذي ــالمّية املع ــع االس ــكار املراج ــة، وأف الرشيف

ــة.    ــج التعليمّي ــة يف املناه االصيل
ا: مظاهر املاضوية يف املناهج التعليمية سادسً

يف واقــع األمــر ليســت املناهــج التعليمّيــة يف الوطــن العــريب وحدهــا حمــاًل للنقــد والتجديــد، فاملناهــج التعليمّيــة 
عاّمــة كانــت ومــا تــزال دوًمــا حتتــاج اىل التجديــد والتطويــر، غــري أن املناهــج التعليمّيــة العربّيــة باخلصــوص موضــع 

للنقــد يف أصوهلــا الفكرّيــة واملعرفيــة والفلســفّية املاضوّيــة، ومــن مظاهرهــا هــي اآليت:    
1- االهتــامم بكميــة املعــارف وحفــظ املعلومــات واســرتجاعها بــدال مــن تنميــة التفكــري النقــدي املنهجــي وبنــاء 

الشــخصية االنســانية.  
مــا زالــت مناهــج التعليــم يف الوطــن العــريب يف مرحلــة اجــرتار املعرفــة وخزهنــا، وتغليــب األلفــاظ عــىل 
ــىل  ــد ع ــار التقلي ــي، وإيث ــث العلم ــىل البح ــيل ع ــدل العق ــم اجل ــيل، وتقدي ــىل العم ــري ع ــل النظ ــات، وتفضي التدريب

التجديــد أواًل وآخــًرا.17
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واالعتــامد عــىل احلفــظ والتذكــر يف عمليــة التعليــم والتعلــم والرتكيــز عليهــام يف االمتحانــات لقيــاس مــد حتقــق 
االهــداف املنصوصــة. وليــس هنــاك نصيــب كبــري للتفكــري النقــدي االبداعــي التحليــيل. واهلــّم الوحيــد هــو إنتــاج 

أكــرب عــدد ممكــن مــن التالميــذ حيملــون مؤهــالت مدرســية. 
ــة  ــة حفظي ــرق تقليدّي ــاء بط ــاء واالحي ــاء والكيمي ــوم كالفيزي ــس العل ــة بتدري ــات التعليمّي ــن املؤّسس ــري م ــوم الكث وتق
اســرتجاعية كــام لــو كانــت قصائــد شــعرّية أو أحداثــا تارخيّيــة، واملحــارضة أصبحــت االســلوب الرئيــس يف التدريــس بغض 
النظــر عــن التخّصصــات العلمّيــة، ويتــم يف كثــري مــن األحيــان االعتــامد عــىل ملخصــات مــن مذكــرات االســتاذ كوســيلة 

الســتيعاب املحــارضة، وهــي ملخصــات أكثرهــا ال تعّمــق علــاًم وال تثــري فكــًرا، ورسعــان مــا تنســى بعــد االمتحانــات.18
االعتــامد عــىل احلفــظ والتلقــني ينمــي لــد االفــراد منــذ الصغــر الطاعــة العميــاء واالمتثــال املطلــق، وهــي متــارس 
بالــرضورة مــن خــالل عالقــة تســلطّية ال تناقــش املعّلــم وال الطالــب وعليهــام الطاعــة العميــاء واالمتثــال. وتولــد عملّيــة 
احلفــظ والتلقــني التفكــري االتفاقــي ملجــاراة اجلامعــة وهــذا هــو جوهــر العظامّيــة والعرفانّيــة. وحتّول االفــراد إىل جمــّرد وعاء 
للمعلومــات وناقــل وليــس موّلــدا هلــا، ممــا يكــّرس االغــرتاب نحــو العلــم والعــامل والطبيعــة. ويضّيــق عــىل الفــرد وعيــه 

اجتــاه العــامل، وجتعلــه فــردًا ضمــن قطيــع األفــراد جيــب تدجينــه وتطبيعــه، وليــس شــخصّية هلــا مقوماهتــا وخصائصهــا.19
نتيجــة االهتــامم بالكمّيــة املعرفّيــة بشــتى جوانبهــا، ولعــدم وجــود ترابــط بــني هــذه املــواد وأهدافهــا املوحــدة اهتــم 
ــا ثقيــاًل  مصّممــو هــذه املــواد الدراســية بإدخــال االضافــات املســتمرة عليهــا حتــى تضخمــت وأصبحــت متثــل عبًئ
عــىل كّل مــن املعّلــم والتلميــذ عــىل الســواء، فاهتــم املعّلــم بالتلخيــص والتلقــني، واهتــم التلميــذ باحلفــظ والرتديــد، 
ــادة  ــات والزي ــم املعلوم ــام تضّخ ــي يف زح ــج التعليم ــن املنه ــودة م ــة املنش ــة والتعليمّي ــداف الرتبوّي ــت االه وضاع

املســتمّرة للكــم الكبــري مــن املــادة التعليميــة.20
ــة     ــق الطبيعي ــة والظواهــر واحلقائ ــم العلمي ــة باملعلومــات اجلاهــزة وازدحامهــا باملفاهي تكديــس املناهــج التعليمي
وفــرض ثقافــة حمــددة واالعتــامد يف توصيلهــا عــىل طريقــة احلفــظ والتلقــني دون أن تفســح املجــال لتعزيــز التفكــري 
النقــدي تنتــج قيــم الرضــوخ واالنصيــاع والطاعــة العميــاء واالســتكانة، وهــذه أحــد مظاهــر املاضويــة يف املناهــج 

ــة يف الوطــن العــريب.  التعليمي
2- ضعف التطبيقات العملية للمفاهيم واحلقائق والظواهر العلمية واستخدامها لسد حاجة املجتمع

االهتــامم الكبــري باملعلومــات التــي حتتوهيــا الكتــب الدراســية دون االهتــامم باحلاجــات املعيشــّية واليوميــة، 
وضعــف االهتــامم بتعليــم التطبيقــات العمليــة للمفاهيــم التــي تــدرس وخاّصــة يف املــواد العلمّيــة، وامهــال 
ــات  ــن متطلب ــة ع ــال املدرس ــة إىل انفص ــؤدي يف النهاي ــة، ي ــة املعاش ــع والبيئ ــات املجتم ــد حاج ــتخدامها يف س اس

املجتمــع والبيئــة املحيطــة بالطالــب.
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 إن تركيــز املناهــج التعليميــة عــىل املعلومــات وتكديســها باملفاهيــم واملصطلحــات، عــىل حســاب املحتــو
املهــاري مــن جانــب، واملحتــو الوجــداين مــن جانــب آخــر. جعــل املعلمــون يلجــؤون إىل أســلوب التلقــني والرشح 
وتبســيط املــادة التعليمّيــة باختصارهــا أقــل مــا يمكــن، ليتمكــن املعّلمــون مــن اهنــاء املقــّررات الدراســّية يف الوقــت 

املحــّدد وبجهــد أقــل. االمــر الــذي أد اىل امهــال اجلانــب التطبيقــي
ــم،  ــة بالغــة يف التعلي ــه أمهي ــة املالمســة لواقــع حاجــة املجتمــع ل ــر بالذكــر أن تدريــس التطبيقــات العملي واجلدي
إلشــباع امليــول وتعزيــز املهــارات وتنميــة القــدرات، وتغــرس يف نفــوس التالميــذ حــب التعلــم والعمــل واحرتامــه 
وتقديــره، كــام اهنــا تنمــي لدهيــم القــدرة عــىل التفكــري العلمــي، إذ إهنــا تتطلــب القيــام بعمــل أو جتربــة لرصــد النتائــج 

وحتليلهــا وربطهــا واســتخالص القانــون العــام منهــا فضــاًل عــن أهنــا هتيــئ اجلــو املناســب لتنميــة روح االبتــكار.21
املناهــج التعليميــة يف كثــري مــن املؤسســات التعليميــة تعتمــد عــىل حشــو االذهــان باملعــارف واملعلومــات الكثــرية 
دون وجــود وعــي حقيقــي بــرضورة ربــط برامــج التعليــم بالواقــع املعــاش، ممــا جعــل الكثــري مــن هــذه املؤسســات 
ومــن ثــّم يمكننــا القــول إّن املناهــج التعليميــة  التعليميــة تتحــول إىل مؤّسســات بريوقراطّيــة ختشــى التجديــد.22
ــة والتعليــم  ــز إىل مصلحــة تنميــة قــدرة احلفــظ واجــرتار املعلومــات عــىل حســاب التطبيقــات العملّي املاضويــة تتحّي

عــن طريــق التدريــب عــىل املهــارات والقــدرات املرتبطــة بحيــاة املجتمــع وواقعــه. 
ويعــزز هــذا القــول مــا جــاء يف التقريــر االقتصــادي العــريب لســنة 2003 الــذي انتقــد الفهــم اخلاطــئ للغــرض 
مــن التعليــم يف الوطــن العــريب واملتمثــل يف حتصيــل العلــم مــن اجــل الوظائــف العامــة، وليــس الكتســاب املهــارات 

النوعيــة الالزمــة لرفــع الكفــاءة االنتاجيــة للعمــل يف املجــاالت التــي يطلبهــا الســوق.23
ــة وربــام ال  ــة واألنشــطة العملّي ــة التجريبّي ــة تفتقــر إىل األهــداف املهارّي وبتعبــري آخــر، املناهــج التعليميــة املاضوّي
تشــّكل إال الــيشء اليســري بالنســبة إىل أهــداف املناهــج وباخلصــوص املســتويات العليــا يف املجــال املهــاري كالتجريــب 

واملامرســة واإلتقــان. 
3- التغيريات الشكلّية للمناهج والتعديالت الطفيفة بأساليب تقليدية وبالذهنية القديمة  

إن املشــكلة يف املناهــج التعليمّيــة يف الوطــن العــريب تكمــن يف اســتمرار مواجهــة مشــكالت جتديــد املناهــج التعليميــة 
ــة يف  ــا، عتيق ــا ومضامينه ــة يف حمتوياهت ــزال تقليدّي ــا ت ــة م ــج التعليمي ــة، فاملناه ــاليب القديم ــة واألس ــة القديم بالذهنّي
مكوناهتــا ومظاهرهــا، حمافظــة يف أسســها ومعايريهــا، خجولــة يف نتائجهــا ومردوديتهــا، جامــدة يف توجيهاهتــا وآفاقهــا، 
هلــذا فــإن النظــام الرتبــوي  املاضــوي الــذي يتبنّــى  متصّلبــة يف تغرّياهتــا وحتّوالهتــا، ورافضــة ألي حتديــث أو جتديــد، 24
ــاوز  ــن جت ــريب م ــع الع ــني املجتم ــل يف متك ــايس املتمث ــدأه األس ــك أن مب ــارخ، ذل ــض ص ــة تناق ــع فريس ــر يق ــذه الفك ه

البنيــات السوســيو – اقتصادّيــة والثقافّيــة املتخلفــة عــادة مــا يبقــى شــعاًرا فضفاًضــا أو مطمًحــا عســري التحقيــق.25
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ان اســتخدام مناهــج ماضويــة مــع تعديــالت طفيفــة وتغيــريات شــكلّية مشــحونة باملعلومــات القديمــة واملواضيــع 
التــي ال متــت إىل املعــارصة بصلــة، جيعــل الطــالب يعيشــون يف هــذا العــرص وال يعارصونــه. فكيــف يكــون األمــر وقــد 
خلــت املناهــج التعليميــة مــن أيــة إشــارة أو تركيــز أو اهتــامم عــىل مواضيــع مســتقبلّية علــاًم بــأن الطــالب الذين نضــع هذه 

املناهــج هلــم اليــوم ســيكونون رجــااًل مســؤولني يف املســتقبل دون أن تكــون لدهيــم فكــرة صحيحــة عــن هــذا املســتقبل .26
ــف  ــح، يعيــش وســط إعصــار التغــري، يتكّي ــاج إىل فكــر حــر ومنفت ــوم حتت ــم يف الوطــن العــريب الي مناهــج التعلي
ــة  ــا التنمي ــي يعيشــها الوطــن العــريب والعــامل، واالســتفادة منهــا يف خدمــة قضاي ــرية التحــوالت الرسيعــة الت مــع وت
والنهــوض باإلنســان العــريب، فالذهنيــة املاضويــة ورجاهلــا وأدواهتــا التــي عاشــت يف القــرون املاضيــة بنــت مناهــج 
ليســت مؤسســة عــىل وعــي عميــق أو مفهــوم واضــح حلاجــات املجتمعــات املعــارصة، وال يفيــد املجتمعــات ترقيعهــا 
اآلن، بــل حتتــاج إىل توظيــف خمزوهنــا الثقــايف األصيــل والفكــري االســرتاتيجي للتحضــري ملثــل هــذه التحــّوالت، 

وجتنــب الصدمــات اهلائلــة، التــي يمكــن أن تولدهــا احليــاة القيميــة والثقافيــة واألمنيــة.   
4- التغني باملايض واالستغراق فيه من دون االنطالق اىل التفكري باملستقبل والتكّيف معه

ــاع  ــوخ واالنصي ــم الرض ــة لقي ــا منتج ــي إم ــة ه ــة املاضوّي ــة الرتبوّي ــد االنظم ــة عن ــة الرتبوّي ــج التعليمّي إن املناه
ــاب  ــري واالره ــف والتكف ــم العن ــة لقي ــا منتج ــة األوىل، وإم ــتكانة بالدرج ــة واالس ــكينة والطاع ــالم والس واالستس
وهتميــش االخــر وإلغائــه؛ ومــن ثــّم ال يمكــن أن يــأيت االصــالح الرتبــوي وجتديــد املناهــج مــن وســط فكــري تربــوي 
ماضــوي لعــب دوره التارخيــي يف انتــاج التخّلــف، وأعــاد انتاجــه وعمــل عــىل قتــل االبــداع وتعطيل الوعي وتســطيح 
الفهــم، وحــّول اهلزائــم اىل انتصــارات وأّســس بجــداره تربيــة التعصــب والتطــّرف واجلمــود واالنغــالق، وهــي تربيــة 

عجــزت عــن أن تعــّد املجتمــع ملواجهــة التحديــات اجلديــدة يف هــذا العــرص وال ســّيام مســتويات التكنولوجيــة.27
ــَب  ــي اكتس ــة الت ــة القداس ــبب هال ــدد، بس ــري متج ــا غ ــه حمنط ــني إىل بعث ــل واحلن ــس الفع ــايض، وتقدي ــة امل إن هيمن
بالتقــادم، والتــوق إىل عــودة األيــام وأصحاهبــا، وإذا مــىض أصحاهبــا فــإن نســتالوجيا احلنــني اجلامــح متنــح املــايض مثاليــًة 
مقابــل الواقــع بــكل إحباطاتــه ومشــاكله، فيعلــن املاضويــون الســقيا عــىل مــا فــات وَمــن مــات، ويشــتد التيــار املاضــوي 
رضاوة كلــام اقــرتن باجلهــل واألمّيــة والعجــر واالتباعّيــة. هــذا اجلــو املشــحون بتقديــس املــايض وأصحابــه يعمــل عــىل 

تنشــئة بيئــات خصبــة تؤّســس للتخنــدق وتعظيــم األنــا املاضوّيــة اجلامعّيــة مقابــل اآلخــر املتطّلــع إىل الغــد املــرشق. 28
مقارنــة مــع مــا طمــح إليــه الغــرب مــن حتقيــق النهضــة والتقــّدم واحلداثــة يف ســبيل اخلــروج مــن حالــة التخّلــف 
التــي كان يعيشــها، فــإن املناهــج التعليمّيــة العربّيــة املاضوّيــة فشــلت يف حتقيــق التنميــة والنهضــة ومواكبــة التطــورات 
العلمّيــة املعــارصة، ســو تنميــة مشــّوهة وحــذرة، ذلــك أن املناهــج التعليمّيــة املاضوّيــة مبنّيــة يف الواقــع عــىل 
ــم  ــّم هل ــن ال ه ــني الذي ــني املوظف ــرة ب ــات املري ــىل الرصاع ــق، وع ــاع والتمل ــوخ واالنصي ــذايت، والرض ــور ال القص
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ــول اىل  ــي والوص ــلم االجتامع ــي يف الس ــم بالرتق ــب، واحلل ــلم املناص ــاء يف س ــات واالرتق ــتويات املرتب ــع مس إال رف
الثــروة والســلطة، حينهــا فقــدت املناهــج تطلعهــا للمســتقبل وقدرهتــا عــىل مواجهــة التحديــات املعــارصة، وأمهلــت 

ــة .    ــة و القيمّي حاجــات املجتمــع املعرفّي
5- الثبــات واملحافظــة عــىل اجلمــود لبنــاء شــخصّيات مطواعــة مغّيبــة عــن الوعــي تنســجم مــع أيدلوجيــة الفكــر 

املاضــوي االســتبدادي ومتجيــده. 
ــزّود  ــّرف، وت ــب والتط ــّلط والتعّص ــراه والتس ــا اإلك ــاء أيدلوجي ــىل بن ــل ع ــة تعم ــة املاضوّي ــج التعليمّي إن املناه
النظــام الرتبــوي بجيــوش املوظفــني املتملقــني واخلاضعــني، وتعمــل عــىل ترســيخ وجــود أنظمــة تســلطّية ماضوّيــة، 
وتأصيــل األيدلوجيــات اهلزيلــة املتطّرفــة يف أوســاط املتعلمــني واملتمّرســني، وتعمــل عــىل تســطيح الوعــي وتزييفــه، 

وتأصيــل اخلنــوع للفكــر املاضــوي، وتدفــع املجتمعــات إىل دائــرة البــؤس والقهــر واالســتالب الفكــري.29
ــا وفّعــااًل  ومــن ثــّم ال يمكــن إجــراء تغيــري يف النظــام الرتبــوي أو اصــالح يف املناهــج التعليميــة اصالًحــا حقيقًي
ــراء  ــون بإج ــي مره ــوي احلقيق ــام الرتب ــري يف النظ ــي أن التغي ــذا يعن ــة، وه ــري ديمقراطّي ــة غ ــة ماضوّي ــياق أنظم يف س
حتــّوالت ديمقراطّيــة يف جوهرهــا ويف مســارها العــام، وســتبقى األنظمــة الرتبوّيــة ســجينة واقــع التخلــف الفكــري 
املاضــوي لالنظمــة املســتبدة التــي حتتضنهــا، وســتبقى وظيفتهــا يف حــدود ترســيخ قيــم التســّلط واالســتبداد لألنظمــة 

القائمــة عــىل التســلط واالســتبداد.30
ــل  ــابًقا، مث ــامع س ــامء االجت ــض عل ــده بع ــوي أّك ــام الرتب ــّلط يف النظ ــم التس ــيخ قي ــراه وترس ــا االك ــاء ايدلوجي بن
عــامل االجتــامع الفرنــيس «دوركهايــم»، الــذي انطلــق مــن أّن املناهــج التعليمّيــة تســتقي أهدافهــا مــن الســلطة وليــس 
الفكــر االجتامعــي الرتبــوي الــذي حيــّدد أهدافهــا، ويشــاركه يف ذلــك «فيفــر» يف الفكــرة نفســها، أّن املناهــج التعليمّيــة 
املاضوّيــة ال يمكــن أن تغــرّي يف املجتمــع مــا دام النظــام التعليمــي مســتعبًدا لــد الســلطة، وكذلــك «فرينيــه» صاحــب 
الفكــرة القائلــة بــأن الرتبيــة لــن تســتطيع أن تفــرض أهدافهــا مــا دام نظــام التعليــم العــام مســتعبًدا لقــو تســلطّية. 31

ــا هــي الوســيلة األنجــع ملواجهــة الشــطحات واهلجــامت  ــأّن البيداغوجي ــا ذكــره «فيفــر» ب ــد عــىل ذلــك، م ونزي
ــأن  ــم» ب ــك «دوركهاي ــن ذل ــرّب ع ــام يع ــة.32 وك ــال الفتّي ــا االجي ــوم هب ــي يق ــة الت ــدع التجديدي ــد الب ــورات، وض والث

ــامل.33 ــاوي احل ــكال األدب الطوب ــن أش ــكل م ــي ش ــا ه البيداغوجي
إًذا، املناهــج التعليمّيــة يف املؤّسســات الرتبوّيــة يف الدولــة مــا هــي إاّل وســيلة لتحقيــق أهــداف الســلطة، ووســيلة 
ــة توّظفهــا  ــة وجمتمعّي ــة واقتصادّي للمحافظــة عــىل نظامهــا الســيايس، ووســيلة للضبــط االجتامعــي. وهــي أداة ثقافّي
الســلطات خلدمــة أهدافهــا، فــال تســتقي هــذه املناهــج أهدافهــا مــن املجتمــع وال مــن ثقافتــه ومعتقداتــه وحاجاتــه 
وتطلعاتــه، وهــي غــري مهتّمــة بفكــره الناقــد، وال تكــرتث بــام يصيبــه مــن جهــل وختلــف وبطالــة، وهــي دوًمــا حمافظــة 

عــىل مجــوده وجتميــده دون حــراك أو تقــّدم.  
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إن ثمــة أصابــع اهتــام توجــه للمناهــج التعليمّيــة يف الوطــن العــريب، بعــض يدعــو إىل حذفهــا مــن النظــام الرتبــوي 
ويطــرح شــعار )جمتمــع بــال مدرســة(؛ ألهنــا حتّولــت إىل أداة سياســّية وأيدلوجّيــة وطبقّيــة، ويذهــب بعــض املفكريــن 

الرتبويــني اليــوم إىل رضورة تثويرهــا لتلبــي املامرســات املبدعــة اخلالقــة.
ــا اإلنســان واســتقالله الروحــي، وأن املناهــج  ــة هــي دوًم ــة غايتهــا النهائّي ــأن املناهــج التعليمّي ــا نعتقــد ب غــري أنن
التعليميــة التــي هتــدف الرتبيــة احلّقــة للمواطــن تســتمد قيمهــا وثقافتهــا وأهدافهــا مــن املجتمــع لتتمثلهــا وتتجاوزهــا 

عــن طريــق االرتقــاء بالكائــن احلــي إىل الكــامل املعــريف والنفــيس والروحــي.
6-تسّطح الثقافة وذوبان اهلوّية وهيمنة الثقافة الغربّية.

إن عملّيــة اخــرتاق الغــرب ملناهــج التعليــم يف الوطــن العــريب هــي ظاهــرة أكيــدة وقــد بــدأت املناهــج التعليمّيــة 
ــة يف تأمــني مظلــة  ــة واضحــة وجلّي حتتــل الصــدارة يف جــدل الــرصاع الثقــايف واحلضــاري املعــارص، وتبــدو الوضعّي
أمنّيــة وثقافّيــة للغــرب واحلركــة الصهيونّيــة ضــد مــا يســمونه )االرهــاب( الــذي حيمــل بصمــة ثقافــة اســالمّية وفًقــا 
للتصــّورات الغربّيــة، وبنــاًء عــىل هــذا التصــّور حيتــل اليــوم مفهــوم التطبيــع الرتبــوي يف املناهــج التعليمّيــة يف الوطــن 
العــريب نحــو الكيــان الصهيــوين مكاًنــا مركزًيــا يف التوّجهــات السياســّية الغربّيــة، 34 وبــدأت بعــض الــدول العربّيــة 
تغــرّي مناهجهــا التعليمّيــة نحــو التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين وحــذف كل عبــارة يف املنهــج الــدرايس تعــادي هــذا 
ــة وإثبــات  ــام بينهــا إلرضــاء الغــرب عــن مناهجهــا التعليمّي ــه، وفــوق هــذا أخــذت تتســابق في ــان أو تــيسء إلي الكي

براءهتــا ومرونتهــا وتســاحمها وتقّبــل العيــش معــه. 
اهليمنــة االمربياليــة الغربّيــة عــىل العــامل تعــرّب عــن انســحاق االنســانّية أمــام ســطوة اآللــة احلربّيــة والتقــّدم العلمــي 
ومتركــز املــال وانعــدام القيــم االنســانّية واالخالقّيــة وســيادة منطــق املصلحــة الشــخصّية والبقــاء لألقــو مــن خــالل 
ــا  ــا وتصّدًع ــامل تراجًع ــهد الع ــب يش ــداد املرع ــذا االمت ــات، ويف ه ــدول والقومّي ــعوب وال ــايف للش ــتالب الثق االس
ــه تنهــض قيــم  ــّدد عطــاءات الثقافــة االنســانّية عــىل نحــو مــرّوع، ويف هــذا كّل وانحســاًرا هيــّدد القيــم االنســانّية ويب

الفردّيــة واألنانّيــة والنفعّيــة والغرائزّيــة عــىل حســاب القيــم النبيلــة التــي تّتســم بالعقالنّيــة والتســامي واالنســانّية.
ــا  ــىل م ــز ع ــة جته ــة معّلب ــة غربّي ــج تعليمّي ــريب بمناه ــن الع ــة يف الوط ــج التعليمّي ــالل املناه ــة إىل أن إح    باإلضاف
تبّقــى مــن ومــض حيــاة روحّيــة وعقلّيــة يف االطفــال، وتعمــل عــىل اختــزال االطفــال اىل االســتهالك والشــهوة والرغبــة، 
املناهــج التعليميــة املســتوردة ال تشــكل وعــي الطفــل فحســب، وإنــام هتنــّدس منظومــة إدراكــه للوجــود وتوّلــد فيــه امليول 
الغريزّيــة البدائّيــة وتقتــل يف العقــل كل امكانــات النظــر والتحليــل والتأّمــل املنطقــي والقــدرة عــىل التفكــري املنّظــم، ألن 

الســيطرة عــىل البــرش تبــدأ بالســيطرة عــىل عقوهلــم ونــوازع تأملهــم وتفكريهــم وهنــا يكمــن منتهــى اخلطــر. 35
ــة  ــج التعليمّي ــقوط املناه ــة وس ــة املاضوّي ــة الرتبوّي ــزاز املركزّي ــدة، واهت ــرب اجلدي ــات الك ــذه التحدي ــل ه يف ظ
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التقليديــة بصــورة مرّوعــة، جيــد النظــام الرتبــوي نفســه يف مواجهــة خطــرة أمــام هــذه التحدّيــات ذات الطابــع 
الكــوين؛ ويتحتــم عــىل الرتبويــني أن يتحّسســوا أمهّيــة هــذه التغــرّيات الكونّيــة املذهلــة التــي تشــهدها احليــاة الرتبوّيــة.

ــة، ونعنــي بتأصيــل املناهــج غــرس القيــم االســالمّية االصيلــة واملبــادئ  ــا يــربز دور تأصيــل املناهــج التعليمّي وهن
ــا  ــك أنن ــانّية؛ ذل ــا االنس ــالمّية وأخالقه ــا االس ــىل هويته ــا ع ــا حفاًظ ــا يف أبنائه ــة وتراثه ــة االم ــة وثقاف ــانية احلّق االنس
بحــق نعيــش اليــوم يف ظــل الفكــر املاضــوي ظاهــرة التصــدع لألســس القيمّيــة، واهنيــار املنظومــات االخالقّيــة وتفــكك 
ــن دون  ــدود وم ــن دون ح ــح م ــامل أصب ــانّية. والع ــا االنس ــل العلي ــم واملث ــول القي ــدة ح ــة واملوّح ــات اجلامع املرجعّي
موجهــات وضيــاع للهويــة االســالمية، والتفــكك االيدلوجــي، ممــا جيرفنــا يف فضــاء كــوين مفتــوح ال أفــق لــه وال ختــوم.
مــن هــذا املنطلــق، نحــن مطالبــون بإنتــاج مناهــج تعليمّيــة تعــرّب عــن خصوصّيــة فكــر هــذه األمــة وثقافتهــا، وعــن 
قدرهتــا عــىل اســتيعاب التأثــريات الثقافــة اخلارجّيــة واالســتفادة منهــا مــن دون أن يؤثــر ذلــك يف خصوصيتهــا، أو أن 
يدمــر هويتهــا وتكوينهــا الــذايت، وهــذا الفكــر يعتمــد عــىل مبــدأ االبــداع والتجديــد واالبتــكار واحلضــور الدائــم يف 

مياديــن الفعــل الثقــايف واالنتــاج احلضــاري بمختلــف جتلّياتــه، والتمســك بمبادئــه األصيلــة.      
ا: تأثري املاضوية يف املناهج التعليميّة. سابعً

ــا جلملــة  ــة التــي يعيــش فيهــا، وتّتســم صياغــة االنســان وفًق ــة تفاعــل دائمــة بــني الفــرد والبيئ الرتبيــة هــي عملّي
ــاء  ــاًل لبن ــدًرا أصي ــد مص ــع تع ــفة املجتم ــة، إذ إّن فلس ــه االجتامعّي ــار بيئت ــها يف إط ــي يعيش ــربات الت ــرات واخل املؤث
املناهــج التعليميــة وأهدافهــا ومكوناهتــا، فــإن نمــوه الفكــري وازدهــار حياتــه مرهونــان يف هنايــة األمــر بمــد مــا 
تتيحــه لــه هــذه املناهــج التعليمّيــة مــن نمــو وازدهــار وســمو يف الــروح وتعزيــز للقيــم االنســانّية. وعــىل خــالف ذلــك 
فــاذا تشــّبعت املناهــج التعليمّيــة بالفكــر املاضــوي فمــن شــأنه أن حيقــق اســتالبا شــامال للطلبــة، ويمكــن أن نحــّدد 

ــة عــىل املجتمــع والطــالب بــام يــأيت: ــة يف املناهــج التعليمّي باختصــار أهــم االثــار التــي ترتكهــا املاضوّي
1- عجز املؤسسات التعليمية عن متابعة التطور املعريف واستثامره يف املناهج التعليمية

ــايض  ــا بامل ــتقبل وزاد تثبته ــة باملس ــي والصل ــريف والتقن ــّور املع ــة التط ــن مواكب ــة ع ــج التعليمّي ــت املناه إذا ضعف
فــإن املتوقــع منهــا أهنــا ســوف تعــّد أجيــااًل للمســتقبل بأســاليب املــايض ونامذجــه وآلياتــه وطرقــه، ممــا يعــّرض تلــك 

ــة وصدمــات شــديدة.  االجيــال هلــزات قوّي
ــتقبل  ــن املس ــة ع ــالة صادق ــل رس ــل يف توصي ــن تفش ــايض ل ــىل امل ــف ع ــا املكّث ــة برتكيزه ــات التعليمّي إّن املؤسس
وحســب، وإنــام ستفشــل أيضــا حــني ختــّرج الكثــري مــن محلــة الشــهادات لصدمــة املســتقبل عــن طريــق الفصــل بــني 

ــه إزاء التغيــري والنمــو والتكّيــف.36 التصــّور الــذايت وبــني توقعات
املناهــج التعليمّيــة املاضوّيــة كثــرًيا مــا تقــود إىل فقــدان املتعلمــني لســيطرهتم عــىل األحــداث واألزمــات وإضعــاف 
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ــادة حــّدة االغــرتاب لدهيــم، وتقليــل فــرص حتقيقهــم  قدراهتــم عــىل مواجهــة املســتجدات وحــل املشــكالت، وزي
ــادة التخلــف عــن االحــداث والتعــرض ملفاجــآت األزمــات مــع مــا يصاحــب  لذواهتــم، ومــن شــأن كل ذلــك زي

ذلــك مــن صدمــات علــاًم بــأن التعّلــم بالصدمــات يف ظــروف العــامل املتغــرّية وســيلة للهــالك والدمــار.37
ونظــًرا ألن املناهــج التعليمّيــة تعــد الطالــب للحيــاة والعمــل فــإن الفاعلّيــة احلقيقيــة للمناهــج جيــب أن تقــاس مــن 
خــالل مــد اســتثامر املعرفــة يف املناهــج التعليمّيــة ونجاحهــا يف تنميــة ســلوك الطــالب ومهاراهتــم يفٍ أثنــاء ممارســة 
األنشــطة احلياتّيــة. إن املناهــج التعليميــة املاضوّيــة عــىل الرغــم مــن اجتيــاز الطــالب هلــا بنجــاح، وربــام يكــون ذلــك 
ــة يف  ــا، األمــر الــذي يتطلــب مراجعــة هــذه املناهــج التعليمّي بتقديــرات عاليــة، فــإّن أداءهــم يف الواقــع يكــون متدنًي

اهدافهــا وحمتواهــا وأسســها، عنــد النظــر إىل آثارهــا يف أداء اخلرجيــني مــن املــدارس واجلامعــات.38
يمكننــا القــول إن االفــراط يف التعليــم وازدحــام املناهــج التعليمّيــة باملعلومــات وتلقينهــا كثــرًيا مــا يصبــح عقبــة 
أمــام مواكبــة التطــور العلمــي ومتطلبــات العــرص واالنتــاج، شــأنه شــأن االفــراط يف مســتو التعليــم، فاألهــم ليــس 
كمّيــة املعرفــة وإنــام أساســيات املعرفــة، فضــاًل عــن تقديــم الثقافــة األصيلــة وبنــاء القيــم االنســانّية وتكويــن املواقــف 

املالئمــة للتطــورات املعــارصة والتقــدم التكنولوجــي مــن أجــل حتقيــق األهــداف الفكرّيــة واالنســانية للرتبيــة.  
2-قتل االبداع واالبتكار واالنتاج والتنافس احلضاري

ــا مل يســبق لــه مثيــل، والــدول التــي تصنــع هــذا التقــدم إنتاًجــا  ــا وتطــوًرا تكنولوجًي ــا املعــارص تقدًم يشــهد عاملن
واســتخداًما هــي الــدول التــي ترتبــع عــىل عــرش املنافســة الدوليــة وتتحقــق فيهــا أعــىل مســتويات املعيشــة ألبنائهــا.
ــب أن  ــة جي ــإن أي دول ــدول ف ــني ال ــل ب ــاح الكام ــو االنفت ــد ه ــي اجلدي ــام العامل ــائد يف النظ ــاه الس وإذا كان االجت
تلحــق وتالحــق هــذا التقــدم، وإال ضــاع أملهــا يف املنافســة، بــام يعنيــه ذلــك مــن ضيــاع فــرص العاملــة ملواطنيهــا، ومــا 

يرتتــب عــىل ذلــك مــن آثــار ســلبية عــىل الناتــج القومــي والدخــل القومــي ونصيــب الفــرد مــن هــذا الدخــل.
ــة مل تتطــّور مــع  ــت مناهجــه التعليمّي ــه يعيــش يف العصــور الوســطى، إذا كان ــا، بأن ــوم عــىل جمتمــع م وحيكــم الي
ــرن  ــوم يف الق ــهدها الي ــي نش ــي، الت ــاين والتكنولوج ــور التق ــي والتط ــدم العلم ــة التق ــع درج ــن وم ــات الزم إيقاع

ــا. 39 ــا ومنظروه ــر نقاده ــام ي ــة ك ــة العربي ــال الرتبي ــذه ح ــن؛ وه ــد والعرشي الواح
وحتى نتبني واقع الدول العربية أمام التقدم العلمي والتكنولوجي يف العامل يمكن عرض البيانات التالية: 

ــام  ــريب لع ــامل الع ــايل يف الع ــيل االمج ــج املح ــن النات ــر م ــث والتطوي ــىل البح ــا ع ــة انفاًق ــدول العربي ــر ال ــة أكث قائم
بالرتتيــب.40 2013م 
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السعوديةعامنالكويتاالردنقطراالماراتمرصالدولة
النسبة من امجايل الناتج 

املحيل
٪٠,٠٧٪٠,١٧٪٠,٣٠٪٠,٤٣٪٠,٤٧٪٠,٤٩٪٠٫٦٨

بينام قائمة أكثر الدول يف العامل إنفاقًا عىل البحث والتطوير لعام 2015م بالرتتيب.41

كوريا الدولة
اجلنوبية
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نسبة براءات االخرتاع )األفكار واالبتكار( لكل 10000من السكان42

أملانيا الغربيةأملانياسويرساالواليات املتحدة 

227717165

ــرب  ــي ويع ــدم التكنولوج ــال التق ــاق بمج ــف يف اللح ــة متخّل ــدول العربي ــع لل ــري اىل أن الواق ــابقة تش ــات الس البيان
ــدم  ــب التق ــرب عص ــذي يعت ــداع وال ــكار واالب ــىل االبت ــن ع ــراد قادري ــج أف ــن ختري ــة ع ــج التعليمي ــز املناه ــن عج ع

التكنولوجــي.
ــة  ــي؛ لتقوي ــم احلكوم ــة إىل الدع ــه حاج ــوي ب ــام الرتب ــة، أن النظ ــاءات املتاح ــق االحص ــن طري ــح ع ــن الواض م
البحــث العلمــي يف الوطــن العــريب، والتغلــب عــىل ضعــف الروابــط بــني مناهــج التعليــم يف املؤسســات التعليميــة 

ــة.     ــكار فعاّل ــة خللــق نظــم ابت ــة واملهنّي ــاج والصناعــة واحلاجــة إىل املهــارات البحثّي واالنت
ــرشاء او  ــع لل ــة ختض ــدات حديث ــلعة أو مع ــّرد س ــا جم ــىل أهن ــا ع ــر اىل التكنولوجي ــب النظ ــك، ال جي ــىل ذل ــاًء ع بن
االســتعارة أو االســتئجار، لكــن جيــب النظــر اليهــا عــىل أهنــا معرفــة )أي فكــر إبداعــي تطبيقــي دائــم النمــو والتطــور( 
ومــن ثــم فإنــه يقــع عــىل عاتــق املناهــج التعليميــة يف الــدول العربيــة وهــو مطلــب ملــح مــن مطالــب احليــاة املعــارصة 
إعــداد الكــوادر املحلّيــة الالزمــة لتحقيــق التقــدم العلمــي والتكنولوجــي إذا أردنــا أن يكــون لنــا مــكان حتت الشــمس 

يف ظــل النظــام العاملــي اجلديــد. 
3- العجز عن مواكبة متطلبات العرص وحاجات املجتمع والسوق  

ــيش  ــببات تف ــم مس ــن أه ــرب م ــة يعت ــو العامل ــات الق ــة وحاج ــة املاضوّي ــج التعليمّي ــني املناه ــط ب ــف الرتاب ضع
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ظاهــرة البطالــة يف الوطــن العــريب، ويرجــع ذلــك إىل بعــد النظــام الرتبــوي عــن عــامل العمــل واالنتــاج واقتصــاره عــىل 
ــا. ــة غالًب الدراســات األكاديميــة والنظرّي

وال نــر أن التعّلــم املنتــج كالتعّلــم باملشــاريع يشــّكل اهتاممــًا يف بنيــة املناهــج التعليميــة وال يعتمدهــا، وال نر أن 
« الــزواج» بــني املدرســة واملؤّسســات الصناعّيــة والتجارّيــة مــن خــالل مشــاركة املؤّسســات واملصانــع يف التدريــب، 
يطبــق يف مناهجنــا التعليميــة، وباخلصــوص مناهــج املــواد العلمّيــة فــال نجــد هــذا «الــزواج» قائــاًم وال نالحظه أساســًا 

يف بنيــة املناهــج التعليميــة وال طريقــة معتمــدة يف التدريــب عــىل املهــارات العلمّيــة والتأهيــل العلمــي.  
ــة يف الوطــن العــريب لتتأقلــم  ــات للمناهــج التعليمي ــل أهــم التحدّي ــة ســوق العمــل يمّث ولعــل هــذا املطلــب لتلبي
مــع املتغــريات يف عــامل العمــل والتوظيــف. فتقّلــص فــرص العمــل يف الوطــن العــريب وخاصــة يف القطــاع احلكومــي، 
وارتفــاع عــدد املشــتغلني يف الوظائــف املكتبّيــة مقارنــة بالوظائــف التــي تعتمــد عــىل املهــارات اخلاّصــة، والعــدد اهلائــل 
مــن اخلرجيــني الباحثــني عــن العمــل أو مــا يطلــق عليــه )بطالــة اخلرجيــني(، مــع التســارع الكبــري يف التطــّور التكنولوجي 
يف جمــال الصناعــة والتجــارة واإلعــالم والتعليــم. كل ذلــك شــّكل حتديــًا كبــريًا للمناهــج التعليميــة وعمليــة التعليــم 

والتعّلــم، واالجتــاه بالتعليــم نحــو تنميــة املهــارات والعملّيــات العقلّيــة العليــا كالتحليــل والتقويــم واإلبــداع.43
وجيــري يف بعــض البــالد الربــط والتفاعــل والتكامــل بوجــه خــاص بــني النظــام الرتبــوي وبــني مؤسســات العمــل 
واالنتــاج، بــل تذهــب بعــض االنظمــة الرتبوّيــة، كــام يف اليابــان، بالدمــج الكامــل للمؤّسســات االنتاجّيــة يف صلــب 

44 نظــام التعليــم واالعــداد.
وفــوق هــذا وذاك ال بــد أن نضيــف أن الربــط والتعــاون بــني مؤّسســات التعليــم و مؤّسســات العمــل واالنتــاج، 
ال يعنــي خضــوع مؤسســات التعليــم ملطالــب مؤّسســات العمــل، بــل يعنــي أن يكــون ملؤسســات التعليــم دور املوّجــه 

لعمليــة االنتــاج عــىل وفــاق مــع نتائــج تطــور البحــث العلمــي والتقــاين.
4- اضعاف القدرة عىل احلوار واملناقشة والتفكري وتبادل اآلراء واحلامس

ــة عــن حاجــات الطــالب وواقــع حياهتــم،  ــة، بســبب بعــد مناهجهــا التعليمّي ــرًيا مــا تكــون األنظمــة املاضوّي كث
ــم  ــة يف التعل ــني الرغب ــني املدرســة وب ــه، وهــذا الفــراق ب ــة في ــه ال مرّغب ــرة عن ــه ومنّف ــة إلي ــم غــري جاذب طــاردة للتعل
والتحفيــز عــىل التعلــم يــزداد اتســاًعا يف عاملنــا املعــارص، إذ حييــا الطــالب يف جمتمعهــم ومــن خــالل وســائل الثقافــة 
واالعــالم الذائعــة املتطــّورة عامًلــا خيتلــف عــن عــامل املدرســة الــذي ال يســتجيب لتســاؤالهتم وال يتقبــل  مناقشــاهتم 
وال يفســح املجــال للتأمــل والتفكــري واملناقشــة يف موضوعــات هــي ليســت ثابتــة أصــاًل ؛ وجيعلهــم يضيقــون ذرًعــا 

ــا باملعرفــة كلهــا. 45 باملدرســة إن مل يضيقــوا ذرًع
يمكننــا القــول: إّن املناهــج التعليميــة املاضويــة تعــزز ســلبية االســتقبال بــداًل مــن إجيابيــة البحــث واالستكشــاف 
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ومتابعــة تطبيــق املعرفــة واقعًيــا، وحتافــظ عــىل النزعــة الكمّيــة يف املناهــج التعليميــة والفتــور العقــيل بــداًل مــن 
ــقٍ  ــن عش ــتامع، وم ــتمتاع اىل اس ــن اس ــة م ــت املعرف ــك حّول ــتخدامها، وبذل ــة اس ــدة، ومتع ــة اجلدي ــاء باملعرف االحتف

ــد.   ــارة إىل عبــث وثقــل زائ ومحــاس وإث
5- تقوية االذعان والرضوخ يف نفوس الطالب

يكمــن جوهــر االنســان يف حريتــه وقدرتــه عــىل التفكــري والتأّمــل الفاعــل، بينــام الرتبيــة املاضويــة مــن شــأهنا تفريغ 
االنســان مــن حمتــواه واســتالب جوهــره االنســاين وقتــل طاقــة التفكــري املبــدع لديــه، وحرمانــه مــن هامــش احلرّيــة 

الــرضوري لتفتــح شــخصيته االنســانية.
ــة هــي التــي حتــّدد شــكل االنســان الــذي يريــد النظــام  ــة الســائدة يف املؤسســات التعليمّي نمــط املناهــج التعليمي
الرتبــوي تشــكيله. فــإن كان نمــط املناهــج التعليميــة الســائدة نمًطــا تطورًيــا يعتمــد عــىل التغيــري أساًســا لالســتمرار 
يف احليــاة املعــارصة والتواصــل، فــإن االنســان املطلــوب تشــكيله هنــا، إنســان يتوافــق مــع ســريورات التطــّور لنمــط 
ــا  ــا متخلًف ــة ماضوًي ــج التعليمّي ــط املناه ــون نم ــا يك ــا عندم ــا. أم ــواًل اجتامعًي ــون مقب ــّم يك ــن ث ــارص، وم ــاة املع احلي
ــة متخلفــة كــام هــو  ــة إىل تربي ــذ تتحــّول الرتبي ــاة، عندئ ــا لالســتمرار يف احلي ــاع أساًس يعتمــد التســلط والقهــر واالتب

ــا العــريب املعــارص. 46 احلــال يف جمتمعن
ــع إاّل إذا  ــرّي املجتم ــتطيع أن نغ ــا ال نس ــادي، ألنن ــي أو االقتص ــام االجتامع ــري النظ ــن تغي ــّم م ــان أه ــري اإلنس تغي
غرّينــا االنســان، وقــد ذهــب إىل هــذا االجتــاه املــريب الســويرسي «بســتالوتزي» عندمــا قــال: «كونــوا أناًســا لتكونــوا 

ــوا دولــة جديــدة».47 مواطنــني مــن جديــد ولتكّون
ــة، أّن  ــاب املدرســة الفّعال ــة ومــن بينهــم املــريب الســويرسي «فريبــري» صاحــب كت ــة احلديث ــد رّواد الرتبي وقــد أّك
ــك املــريب  ــة وهــي األهــّم وليــس االقتصــاد أو السياســة، وكذل ــي تفعــل فعلهــا يف الطفول ــة هــي الت املدرســة الفّعال
األملــاين «كرشنشــتايز» صاحــب مدرســة العمــل، يؤّكــد االجتــاه نفســه، ويــر أّن هــدف الرتبيــة أن نصــل عــن طريــق 
ــهم  ــىل رأس ــّية وع ــة املؤّسس ــاب الرتبي ــك آراء أصح ــف إىل ذل ــة. ونضي ــة خلقّي ــع صياغ ــة املجتم ــل إىل صياغ العم
ــا تصنعــه  ــد إّم ــاء املجتمــع وتغــرّيه، وأّن جمتمــع الغ ــة دوًرا أساســًيا يف بن ــد منحــوا الرتبي ــرو»، فق «روجــرز»، و»لوب

ــا أاّل يكــون.48 املدرســة وإّم
غــري أننــا نســتدرك ونقــول: إّن النظــام التعليمــي أخطــر مــن أن يــرتك للرتبويــني وحدهــم، مثلــام أن احلــرب ضــد 
االرهــاب أخطــر مــن أن تــرتك للعســكريني وحدهــم، كذلــك االصــالح الرتبــوي وتغيــري األصــول الفلســفية للمناهج 
التعليمّيــة جيــب أن حيــدث يف ســياق اجتامعــي وســيايس، وخيطــئ مــن يعتقــد بأنــه يمكــن إحــداث اصالح تربــوي ذايت، 
ذلــك أن التغيــري والتجديــد يف النظــام الرتبــوي جيــب أن جيــري يف رشوط اصــالح اجتامعــي وثقايف وســيايس شــامل.49
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ــة والعامليــة لواجــد أن املصلحــني للنظــام الرتبــوي يف الغالــب يتخّرجــون يف  واملتأمــل لواقــع املجتمعــات العربّي
ــال  ــفة ورج ــاء وفالس ــم أدب ــوي، إهن ــام الرتب ــرضورة يف النظ ــس بال ــة ولي ــة والفكري ــة واالجتامعّي ــات الدينّي املؤّسس
ديــن ومفكــرون اجتامعيــون، وغالًبــا مــا يكــون االصــالح الرتبــوي البحــت إصالًحــا عــىل مقيــاس األنظمــة القائمــة 

ــة.  ومصاحلهــا األيدلوجّي
6- التقليل من شأن املعلم 

الفكــر املاضــوي ال يتيــح للمعلــم ممارســة الــدور الــذي جيــب ان يقــوم بــه إذ يتطلــب منــه أن يقــوم بنقــل مجيــع 
ــة فهــو مطالــب بــرشح هــذه املعلومــات وتفســريها  ــم هــذه العملي ــاب إىل ذهــن الطالــب ولكــي تت معلومــات الكت

ــذ مــن اســتيعابه مــن هــذه املعلومــات. وتبســيطها ثــم يف آخــر االمــر قيــاس مــا متكــن التالمي
ــا، فهــو اىل جانــب توصيــل املعلومــات إىل ذهــن الطــالب عليــه ان  أمــا الــدور احلقيقــي للمعلــم فهــو أكثــر انطالًق
يعلمهــم كيــف يتعلمــون بأنفســهم حتــت ارشافــه وتوجيهــه، وبذلــك يعمــل عــىل حتقيــق التعلــم الــذايت والتعلم املســتمر.

وعليــه أن يقــوم بمســاعدة التالميــذ عــىل حــل مشــكالهتم ومتابعتهــم يف اثنــاء القيــام باألنشــطة وإتاحــة الفرصــة 
هلــم للتخطيــط هلــا وتنفيذهــا وتقويمهــا، حتــى يشــبعوا ميوهلــم ويكتســبوا املهــارات الالزمــة ويصبحــوا قادريــن عــىل 

التخطيــط والتعــاون والعمــل اجلامعــي والتفكــري العلمــي.
ثامنًا: جتديد املناهج التعليمّية وتأصيل القيم االسالمّية

ســوف نبــدأ بتوضيــح مفاهيــم تأصيــل القيــم وجتديــد املنهــاج وأمهيتــه، ثــم نعــرض أفــكار علــامء الرتبيــة 
ــد  ــس جتدي ــرًيا أس ــة، وأخ ــج التعليمي ــم يف املناه ــد املتعل ــي ل ــري واالخالق ــو الفك ــل النم ــامع يف مراح واالجت

املناهــج التعليميــة وتأصيلهــا.
ــم  ــي القي ــة تعن ــم األصيل ــّم فالقي ــك الراســخ، ذا جــذور، ومــن ث ــي كذل ــت، وتعن ــي الثاب ــل يف اللغــة تعن األصي
الثابتــة أو الراســخة واملتجــذرة. وتعنــي اخلالصــة، فالقــول بــأن َلــُه َجــوادا َأصيــال نعنــي بأنــه خالـِـُص النََّســب، َنِقــيُّ 

ــة التــي مل يشــوهبا تغيــري. 50 ِم، فالقيــم االصيلــة أيًضــا تعنــي القيــم اخلالصــة أو النقّي ــدَّ ال
مفهــوم األصالــة خيتلــف مــن حضــارة اىل حضــارة أخــر ففــي املعاجــم العربّيــة نجــد أّن كلمــة األصالــة يف الــرأي 
تعنــي جودتــه، واألصالــة يف األســلوب تعنــي ابتــكاره، واألصالــة يف النســب تعنــي عراقتــه، وأصــل الــيشء تعنــي 

أساســه الــذي يقــوم عليــه، ومنشــأه الــذي ينبــت منــه، وأصــول العلــم هــي قواعــده التــي تبنــى عليــه أحكامــه.
بنــاًء عــىل ذلــك، فاألصالــة يف الفكــر الرتبــوي تعنــي اعتامدهــا عــىل القواعــد واألســس األصيلــة التــي تقــوم عليهــا 
ــكاله  ــه وأش ــع أنامط ــوي بجمي ــري الرتب ــيء التفك ــي أن جي ــوي تعن ــر الرتب ــة الفك ــا، وأصال ــت فيه ــي تنب واالرض الت
متســقا مــع التصــور اإليــامين حلقيقــة االلوهيــة وحقيقــة الكــون وحقيقــة االنســان وحقيقــة احليــاة، فهــذه هــي القواعــد 

التــي تقيــم نظــم الفكــر الرتبــوي وهتــدي اىل قيمــه ومثلــه، وطرائقــه وأســاليبه.51
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واحلكــم عــىل ان الفكــر الرتبــوي أصيــل، هــو حكــم نوعــي وليــس كميــا، بمعنــى أن الفكــر الرتبــوي ال خيضــع 
ــكار  ــّرر أف ــذي ال يك ــع ال ــو املجتم ــل ه ــر األصي ــب الفك ــع صاح ــة، واملجتم ــائعة التقليدّي ــة الش ــكار املاضوّي لألف

ــة.52 ــكالت الراهن ــة للمش ــم التقليدّي ــني وحلوهل املاضوي
أمــا القيــم فهــي مــن أهــم املحــاور التــي تشــكل الســلوك الفــردي واجلامعــي، إذ متثــل جوانــب مركبــة مــن الســلوك 
االنســاين كاالجتاهــات واملواقــف، وتتأثــر باإلطــار املعــريف لإلنســان، وكذلــك باخلــربات الرتاكميــة التــي تــم احلصول 

عليهــا. وهــي إطــار مرجعــي حيكــم ترصفــات الفــرد واجلامعــة، وهلــا دور يف تكويــن شــخصية الفــرد ونســقه املعــريف.
ــن  ــرّب ع ــي تع ــا، وه ــن هب ــي يؤم ــة الت ــه واأليدلوجي ــب ثقافت ــر بحس ــع آلخ ــن جممت ــا م ــف أيًض ــم خيتل ــوم القي ومفه
موقــف وموضــع التــزام إنســاين، خيتــاره الفــرد بذاتــه للتفاعــل مــع نفســه ومــع اجلامعــة التــي يعيــش فيهــا، ويتمســك هبــا.
ــري للحكــم  ــني تنشــأ يف مجاعــة مــا، ويتخــذون منهــا معاي ويمكــن تعريفهــا بأهنــا جمموعــة مــن املقاييــس والقوان
ــة  ــح هلــا صف ــث يصب ــري عــىل اجلامعــة بحي ــوة والتأث ــة، وتكــون هلــا مــن الق ــة واملعنوّي عــىل االعــامل واالفعــال املادّي
االلــزام والــرضورة والعمومّيــة، وأي خــروج عليهــا أو انحــراف عــن اجتاهاهتــا، يصبــح خروجــا عــن مبــادئ اجلامعــة 
وأهدافهــا ومثلهــا العليــا.53  أو هــي املعايــري االخالقيــة واملعتقــدات املســتمدة مــن املثــل العليــا الدينيــة واملجتمعيــة.54

وهبــذا املعنــى اآلخــري فــإن مــن يضــع القيــم وحيــّدد معايريهــا هــي تعاليــم ســاموية يؤمــن هبــا ذلــك املجتمــع ويامرســها 
ــة  ــرص واحلري ــؤ الف ــل وتكاف ــم والعم ــرتام العل ــم اح ــا قي ــن أمثلته ــدة. وم ــال الصاع ــا اىل االجي ــه وينقله يف حيات

الفكريــة والتعــاون والتضامــن واألمــن وباقــي القيــم األخالقيــة واالجتامعيــة. 
وتكــون املناهــج التعليميــة متجــّددة وأصيلــة يف الوقــت نفســه حــني تعمــل عــىل حتقيــق أهدافهــا التعليمّيــة 
والرتبوّيــة يف زمــن معــني وفــق معطيــات الزمــان واملــكان وحاجــات النــاس يف ذلــك الزمــن ومــع اســتخدام مــا توافــر 

ــة واالنســانية. مــن وســائل وأدوات ذلــك الزمــن مــع املحافظــة عــىل قيمهــا ومعايريهــا االخالقي
وال نعنــي التجديــد يف املناهــج التعليميــة أن يكــون مــن أجــل التجديــد فقــط، الــذي جيــرف القواعــد واألصــول 
األساســّية يف فلســفتها، ويبتلــع القيــم الدينيــة واملثــل االنســانية العليــا مــن النفــوس، باعتبارهــا االســاس هلوّيــة هــذه 
املجتمعــات العربيــة، وال نعنــي بالتجديــد يف املناهــج بــأن يعطــي احلــق ألصحــاب القــرار أن يتفــّردوا بتغيــري األصول 

وصنــع الفلســفة هلــذه املناهــج التعليميــة بحســب مصاحلهــم. 
بــل نعنــي بالتجديــد التغيــري احلاصــل مــع متغــرّيات العــرص واملجتمعــات انطالًقــا مــن قواعــده األصيلــة، وأسســه 
الثابتــه، متجــذرة ومرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا بمصــادره االســالمية األصيلــة املتمثلــة يف القــرآن الكريــم والســنة املطهــرة. 
مناهــج تعليمّيــة تعمــل عــىل بنــاء االنســان املســلم واملجتمــع املســلم انطالًقــا مــن قواعدهــا الربانّيــة، مــع اســتخدام 
كل مــا هــو مفيــد ونافــع مــن معطيــات االنســان والزمــان واملــكان، وينقــل عــن أمــري املؤمنــني عــيل ابــن أيب طالــب أنــه 
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قــال: «خــذ احلكمــة أنــى أتتــك؛ فــإن احلكمــة تكــون يف صــدر املنافــق، تتلجلــج يف صــدره حتــى ختــرج، فتســكن إىل 
صواحبهــا يف صــدر املؤمــن» 55

ــة نابعــة مــن األصــول الفلســفّية  ــي أن تكــون املناهــج التعليمي ــة تعن ــة يف املناهــج التعليمّي اخلالصــة، أن األصال
والبنــى التحتيــة، واالخــذ بالوســائل واالســاليب وطرائــق التفكــري والعمــل عــىل حتقــق اهــداف املناهــج التعليميــة 

ــا ملعطيــات الزمــان واملــكان واالنســان. وفًق
ــه بجميــع جوانبــه النفســّية  ــام ثابتــة، كبنــاء االنســان وتنميــة قدرات ــكل ع وإذا كانــت األهــداف الرتبوّيــة بش
واجلســدّية والعقليــة، وإعــداد االنســان القــادر عــىل خالفــة االرض وفــق املنهــج الربــاين، وثابتــة يف حمتواهــا اخلــاص 
باحلقائــق واملفاهيــم واملعــارف والقيــم االســالمية واملثــل االنســانية، فإهنــا متجــّددة فيــام يتصــل باخلــربات واملعــارف 
واملهــارات االنســانّية املتطــّورة واالكتشــافات العلمّيــة واالبتــكارات املتقدمــة، إذ تعــّد االنســان الــذي يعمــر احليــاة 
ويرّقيهــا يف كل زمــان ومــكان وفــق ظــروف املــكان والزمــان واالنســان. وال نعنــي بذلــك أن مــن حــق املجتمعــات 
أن تتنّكــر لــكل مــا خلفتــه مســرية احلضــارة اإلنســانّية مــن مبــادئ وقيــم وعــادات ومكتســبات حضاريــة متنوعــة، 

فمســرية احلضــارة مســرية متكاملــة وإن كانــت متطــورة متغــرّية.    
النتيجــة، هــي أن التحديــات العاملّيــة التــي تواجــه التعليــم وتطويــر املناهــج التعليميــة متثــل تبعّيــة املناهــج للتقــدم 
العلمــي والتكنولوجــي والتطــّور االقتصــادي واالجتامعــي والتوّجــه العاملــي يف البعــد الثقــايف، وأن االرتقــاء 
بالعملّيــة التعليمّيــة التعّلمّيــة وتطويــر املناهــج يلــزم بالــرضورة أن تكــون يف حالــة تغــرّي دائمــة مــع الزمــان واملــكان. 
ــا  ــة جتديده ــج التعليمّي ــي املناه ــىل مصمم ــا ع ــت كان لزام ــت وارتق ــام تبّدل ــة كل ــات العاملّي ــذه التحدي ــى أن ه بمعن
ــة كانــت ومــا تــزال حتــّدد  ــأن التحديــات العاملي ــا نســتطيع القــول ب ــة. مــن هن وتطويرهــا ملواجهــة التحديــات العاملّي
مالمــح مناهــج التعليــم؛ ألهنــا يف هنايــة املطــاف صانعتــه ونتــاج تطــوره ورقّيــه، فالعلــم ال يصنــع مــن فــراغ وال مــن 

ــف والتجمــد باملــايض وتقديســه.    التخّل
ــار  ــتو االيث ــوغ مس ــي وبل ــوازع الدين ــز ال ــول إىل تعزي ــالب والوص ــد الط ــالمّية ل ــم االس ــل القي ــا تأصي أم
ــم  ــات املتعّل ــة بحاج ــج التعليمي ــى املناه ــيض أن ُتعن ــا يقت ــا وكرامته ــّزة أوطاهن ــبيل اهللا وع ــس يف س ــة بالنف والتضحي
ومراعــاة مراحــل النمــو األخالقــي التــي تتناســب مــع مراحــل النمــو العقــيل لــد املتعلــم، باعتبــار أن النمــو العقــيل 

ــا للنمــو األخالقــي. ــا رضورًي ــرب رشًط يعت
ويمكننــا أن نعــرض بعــض األفــكار الرتبوّيــة للتــدرج يف تعليــم القيــم وتلبية حاجــات املتعّلــم كام وّضــح )كولبريج(، 
وملخــص فكرتــه أن الشــخص يف مرحلــة العمليــات احلســّية يكــون حمــدوًدا بمرحلــة النمــو اخللقــي )التقليــدي(، أمــا 

مرحلــة النمــو اخللقــي )بعــد التقليــدي( فتتطلــب أن يكــون الفــرد يف مرحلــة التفكــري املجــّرد بشــكل كامــل .56
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ــدي  ــدي، املســتو التقلي ــل التقلي ــة مســتويات هــي: املســتو قب ــريج( النمــو األخالقــي عــىل ثالث ــم )كولب قّس
ــني كــام هــي اآليت: ــد قســم كل مســتو عــىل مرحلت ــدي. وق واملســتو بعــد التقلي

املســتو قبــل التقليــدي: ويســتجيب الطفــل فيهــا اىل القواعــد واملســميات الثقافيــة للصــواب واخلطــأ واحلســن 
والــرديء ومــا يرتتــب عليهــا مــن متعــة حســية ونتائــج ماديــة )عقــاب، وثــواب، وتبــادل منفعــة(

وتنقســم اىل مرحلتــني، املرحلــة األوىل: مرحلــة التكيــف مــع العقــاب والطاعــة، وينظــر اىل جتنــب العقــاب 
ــة  ــي. واملرحل ــام اخللق ــوء النظ ــا يف ض ــاس احرتامه ــىل أس ــس ع ــه ولي ــد ذات ــح يف ح ــر صحي ــوة كأم ــان للق واالذع
الثانيــة: مرحلــة التكيــف مــع املنفعــة النســبية، إذ يتحــدد الســلوك احلســن يف ضــوء مــا يتحققــه مــن نفــع، وينظــر اىل 

ــان. ــوالء والعرف ــس يف ضــوء ال ــذ، ولي ــي تأخ ــاس كــام تعط ــىل أس ــل ع ــة باملث املعامل
املســتو التقليــدي: وينظــر فيهــا إىل احلفــاظ عــىل توقعــات األرسة واجلامعــة والدولــة التــي يعيــش فيهــا عــىل أهنــا 
صحيحــة يف ذاهتــا. والــوالء للنظــام االجتامعــي. وينقســم اىل مرحلتــني )املرحلــة الثالثة( مرحلــة التوافق بني الشــخصني، 
وينظــر اىل الســلوك احلســن الــذي حيظــى بموافقــة االخريــن. واملرحلــة الرابعــة: مرحلــة القبــول بالنظــام، وهــي مرحلــة 

التكيــف مــع الســلطة والقواعــد النظاميــة الثابتــة، ويتمثــل الســلوك الصحيــح يف أداء الفــرد لواجبــه اجتــاه الســلطة.
املســتو بعــد التقليــدي: يتــم فيــه حتديــد القيــم واملبــادئ األخالقيــة ذات الصالحيــة بــرصف النظــر عــن ســلطة 
اجلامعــة. وتنقســم اىل مرحلتــني، املرحلــة اخلامســة: يتــم فيهــا حتديــد التــرصف الصحيــح يف ضــوء القيــم بمعنــي النظر 
يف القوانــني العامــة عــىل اهنــا قابلــة للتغيــري ملصلحــة املجتمــع. املرحلــة السادســة: مرحلــة التوجــه نحــو الضمــري أو 
ــا  ــي خيتاره ــة الت ــادئ األخالقي ــا للمب ــرد وطبًق ــري الف ــره ضم ــا يق ــوء م ــواب يف ض ــد الص ــا حتدي ــم فيه ــادئ. ويت املب
والتــي تســتند يف جوهرهــا اىل املبــادئ العامــة أو العامليــة للعدالــة والتعامــل باحــرتام وكرامــة لإلنســان بــرصف النظــر 

عــن انتامءاهتــم العرقيــة والسياســية والدينيــة واالجتامعيــة والسياســية. 57
    امجــااًل، إن البنــاء القيمــي هلــذه املراحــل األخالقيــة تعنــي يف املرحلــة األوىل العــني بالعــني والســن بالســن، ويف 
ــة والرابعــة فإهنــا تعنــي التعامــل مــع النــاس بحســب مــا يرغبــون  ــادل املنفعــة، ويف املرحلــة الثالث ــة تب املرحلــة الثاني
ــة  ــة السادس ــني، واملرحل ــم واملحكوم ــني احلاك ــي ب ــد االجتامع ــدأ العق ــة مب ــة اخلامس ــدي، ويف املرحل ــط التقلي بالنم

مبــادئ خلقيــة خيتارهــا الفــرد بــرصف النظــر عــن الرصاعــات والتحيــز للمصالــح املجتمعيــة واإلقليميــة.   
ــن  ــا م ــى معه ــا يتمش ــه وم ــد بياجي ــيل عن ــو العق ــل النم ــق بمراح ــذي حل ــّور ال ــد أن التط ــا نج ــك، فإنن ــوق ذل وف
مراحــل النمــو األخالقــي عنــد كولبــريج مل يتوقــف عنــد النمــو العقــيل ملرحلــة العملّيــات املجــّردة وإنــام يمتــد إىل أبعــد 
Dialectic ( أو مرحلــة االنفتــاح والتعاطــي مــع وجهــات نظــر  Stage( مــن ذلــك بــام يســمى املرحلــة احلواريــة
االخريــن والتــي تــؤدي يف النهايــة إىل الرؤيــة التكامليــة للحقيقــة املطلقــة وهــي الكــون وخالقــه تبــارك وتعــاىل، وهــذه 
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مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل النمــو العقــيل تعــد رشًطــا رضورًيــا للمرحلــة الســابعة مــن مراحــل النمــو األخالقــي، 
والتــي يطلــق عليهــا مرحلــة الرؤيــة الكونّيــة )CosmicPerspective ( ويف هــذه املرحلــة فــإن الفــرد يتوّحــد مــع 
ــه إىل اهللا.  ــادات التــي تقرب ــارك وتعــاىل ســعًيا وراء عــامرة الكــون كأهــم العب ــة املخلوقــات يف التســبيح للحــق تب بقي
ــْ�ُ َصافَّــاٍت ُ�ٌّ قـَـْد َعلـِـَم  رِْض َوالطَّ

َ
ــَماَواِت َواْ� َ �َُســّبُِح َ�ُ َمــن ِ� ا�سَّ نَّ ا�َّ

َ
�ـَـْم تـَـَر أ

َ
مصداًقــا لآليــة الكريــم  ﴿�

59 ُ َعلِيــٌم بَِمــا َ�ْفَعلُــوَن﴾58. َصَ�تَــُه َو�َْســ�ِيَحُه َوا�َّ
وتؤّكــد هــذه االدبيــات الرتبويــة أن مرحلــة التفكــري املنطقــي املجــّرد تــؤدي اىل التحكــم الزائــد يف الوجــدان، وأن تفكر 
الفــرد وتأملــه يف خرباتــه احلياتيــة الواقعّيــة ومــا يــدور حولــه ينّشــط بصريتــه يف النظــرة التكاملّيــة لألمــور ومــن ثــم حتركــه 

اىل املرحلــة احلوارّيــة، فيتكامــل التفكــري العقــالين مــع الوجــدان األمــر الــذي يســهل االنطــالق اىل املرحلــة الكونيــة.
ــَك  ِي بَ�َْن ــإَِذا ا�َّ ْحَســُن فَ

َ
ــِ� ِ�َ أ ــْع بِالَّ ــّ�َِئُة اْدَ� ــَنُة َوَ� ا�سَّ ــَتوِي اْ�ََس بالتأمــل لآليــات القرآنيــة ﴿َوَ� �َْس

ــٍ� ﴾60. ــّظٍ َعِظي ــا إِ�َّ ُذو َح اَه ــا يُلَقَّ وا َوَم ــَ�ُ ــَن َص ِي ــا إِ�َّ ا�َّ اَه ــا يُلَقَّ ــٌم * َوَم ــُه َوِ�ٌّ َ�ِي نَّ
َ
ــَداَوةٌ َك� ــُه َع َوَ��َْن

ْعرِْض َعــِن اْ�َاهِلـِـَ�﴾ 61. واآليــة الدالــة عــىل القيمــة األخالقية 
َ
ُ�ــْر بِالُْعــرِْف َوأ

ْ
وا�يــة ا�كر�ــم ﴿ُخــِذ الَْعْفــَو َوأ

ِيــَن قُتِلـُـوا ِ�  العاليــة التــي تتضمــن التضحيــة بالنفــس يف ســبيل اهللا وإعــالء كلمتــه واحقــاق احلــق ﴿َوَ� َ�َْســَ�َّ ا�َّ
ــوَن﴾62. نجــد أن هــذه األوامــر اإلهليــة والقيــم الربانيــة يعجــز  ــْم يُْرزَقُ ْحَيــاٌء ِعنــَد َرّ�ِِه

َ
ــاۚ  بَــْل أ ْ�َواتً

َ
ِ أ َســ�ِيِل ا�َّ

عــن تربيرهــا املنطــق العقــيل وربــام ال حتــوز بالعقــد االجتامعــي وال تثبــت أمــام املصالــح الشــخصّية، ولكنهــا تــؤدي 
اىل ارتقــاء االنســان بأعــىل مســتو يف البنــاء اهلرمــي للنمــو األخالقــي وهــي مرجعيــة طاعــة اهللا وعشــقه، واالقتــداء 

بســرية النبــي املصطفــى وأهــل بيتــه االطهــار.
ــا مــن خــالل  ــس يمكــن أن نعرضه ــالمية فيهــا عــىل أس ــم االس ــل القي ــة وتأصي ــج التعليمي ــد املناه ــد جتدي يعتم

ــو اآليت: ــىل النح ــامع، ع ــة واالجت ــامء الرتبي ــني وعل ــكار الباحث أف
1- األساس الفلسفي الفكري. 

ــة  ــل إاّل هبداي ــذي ال حيص ــوي، ال ــامل املعن ــان إىل الك ــال اإلنس ــالم إيص ــر اإلس ــة يف نظ ــج التعليمي ــدف املناه ه
ــه وتعليمــه احلكمــة، وهــي ترمــي رضــا اهللا ســبحانه وتعــاىل أواًل، باإلضافــة إىل  ــة لإلنســان، وتزكيت األبعــاد املعنوّي
ــا ليعــّده  ــه الشــخصّية املتعــددة، األهــّم مــن ذلــك معنوًي ــر جوانب ــة وتطوي ــة والنفســّية والعقلّي ــه املادّي اشــباع حاجات
ــة. ﴿ ــة، جســدّية وروحّي ــة وملكوتّي ــة، أرضّي ــة ودينّي ــة، دنيوّي ــة ومعنوّي إىل اليــوم اآلخــر، فهــي نظــرة شــمولّية، مادّي
ُ إَِ�ـْـَكۖ  َوَ�  ْحَســَن ا�َّ

َ
ْحِســن َكَمــا أ

َ
�َْيــاۖ  َوأ اَر اْ�ِخــَرةَۖ  َوَ� تَ�ــَس نَِصيَبــَك ِمــَن ا�ُّ ُ ا�َّ َوا�َْتــِغ �ِيَمــا آتـَـاَك ا�َّ

ــِديَن﴾.63 ــبُّ ا�ُْمْفِس ِ�ُ �َ َ رِْضۖ  إِنَّ ا�َّ
َ
ــاَد ِ� اْ� ــِغ الَْفَس َ�بْ

برتبيــة االنســان يتــم اصــالح املجتمــع، فأســاس اصــالح املجتمــع يقــوم عــىل تربيــة اإلنســان.64 ﴿إن اهللا � يغــّ� 
مــا بقــوم ح� يغــّ�وا مــا بأنفســهم﴾65. بينــام املــدارس الغربّيــة ال تبــايل أبــًدا بــام وراء الطبيعــة، وال تصــل عقوهلم 
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إىل مــا وراء الطبيعــة، فالــذي يصــل علمــه إىل مــا وراء الطبيعــة هــو الــذي يكــون يف طريــق الوحــي، ويكــون إدراكــه 
مرتبًطــا بالوحــي، وهــم األنبيــاء وخامتهــم وأرشفهــم النبــي حممــد )� وســّلم(؛ هلــذا ينــزل الوحــي اإلهلــي عــىل هــؤالء 
األشــخاص الكاملــني، فتحــدث العالقــة بــني االنســان وعــامل الوحــي، ويوحــي إليــه، ويبعث لرتبيــة االنســان يف بعده 
اآلخــر، فيــأيت هــؤالء إىل النــاس ليقومــوا برتبيتهــم. لــو كان االنســان ال خيــرج عــن حــدود الطبيعــة ملــا كانــت هنــاك 

حاجــة ألن يأتيــه يشء مــن عــامل الغيــب لرتبيتــه، فــال حاجــة لرتبيــة اجلانــب اآلخــر مــن اإلنســان لعــدم وجــوده.66
هــدف الرتبيــة يف االســالم وعنــد النبــي حممــد وأهــل بيتــه األطهــار هــو حتقيــق التزكيــة، وتعليــم احلكمــة، ومــن 
أجــل التعليــم العــام لبنــاء االنســان يف مجيــع أبعــاده اجلســدية والنفســّية والعقلّيــة. اإلســالم يريــد أن يبنــي اإلنســان 
ــه إىل الكــامل واالســتقامة إذ ال يوجــد حقــد أو حســد  ــا ونفســًيا. واالرتقــاء ب ــا وجســدًيا وعقلًي ــاًء شــاماًل، روحًي بن

68 ــا عــىل رسر متقابلــني(67 )إخواًن
ــود  ــامل والوج ــا إىل الع ــة، ونظرهت ــة اإلهلّي ــة الكونّي ــس الرؤي ــىل أس ــالم ع ــة يف االس ــج التعليمي ــاء املناه ــز بن ترتك
ليــس جمــّرد وجــود مــادي وأبعــاد حســّية فحســب، وإنــام يتضّمــن جانبــا جمــّردا وأّن أصــل الوجــود هــو اهللا، وكّل يشء 
رَْض َ�َ�َتــا َر�ًْقــا َ�َفَتْقَناُهَمــا وََجَعلَْنا 

َ
ــَماَواِت َواْ� َنّ ا�َسّ

َ
ِيــَن َ�َفــُروا أ َو�َْم يـَـَر اَ�ّ

َ
راجــع إليــه يف يــوم احلســاب.{أ

ــا  ــا فَِجاًج ــا �ِيَه ــْم وََجَعلَْن ــَد بِِه ْن تَِمي
َ
رِْض َرَواِ�َ أ

َ
ــا ِ� اْ� ــوَن ٣٠وََجَعلَْن ــَ� يُْؤِمُن فَ

َ
ّ أ ٍء َ�ٍ ــاءِ ُ�َّ َ�ْ ــَن ا�َْم ِم

ِي َخلَــَق  ــَماَء َســْقًفا َ�ُْفوًظــا َوُهــْم َ�ــْن آيَاتَِهــا ُمْعرُِضــوَن ٣٢َوُهــَو اَ�ّ ُســُبً� لََعلَُّهــْم َ�ْهَتــُدوَن ٣١ وََجَعلَْنــا ا�َسّ
ــٍك �َْســَبُحوَن٣٣}.69 ــْمَس َوالَْقَمــَر ُ�ٌّ ِ� فَلَ ا�لَّيْــَل َوا�ََّهــاَر َوا�َشّ

وأن ال قيمــة للمجتمعــات االســالمية التــي ترتبــط بمحمــد وال ترتبــط برســالته، إن رســول اهللا يرفــض أن 
ترتبــط النــاس بــه مــن خــالل اســمه فقــط، فنحــن مســلمون ننطلــق مــن خــالل رســول اهللا، ال مــن خــالل ذاتــه. قــد 
يتحــّدث بعضهــم إىل النــاس عــن حممــد بوصفــه عبقريــا أو مصلحــا، وعــن حممــد أنــه عــاش آالم العروبــة واختزن كل 
مشــاعرها، وثــار مــن أجــل أن يؤّكدهــا، أجــل حممــد عبقــري، مصلــح، ثائــر عظيــم، ولكــن ليســت تلــك الّصفــات 
ــر  ــي أنك ــر الوح ــن أنك ــه. فم ــن رب ــه، م ــي إلي ــول اهللا يوح ــي رس ــا ه ــد عندن ــة حمم ــا، ألن صف ــة عندن ــه الذاتّي صفات
ــن  ــٍد ّمِ َح

َ
ــا أ بَ

َ
ــٌد � مَّ ــا َ�َن ُ�َ االســالم، ومــن أنكــر رســالة رســول اهللا اآلتيــة مــن اهللا فقــد أنكــر االســالم.70  ﴿مَّ

ــا﴾71 ٍء َعلِيًم ِــُ�ّلِ َ�ْ ُ ب ــَ�ۗ  َوَ�َن ا�َّ ِ ــَم ا�َّ�ِّي ِ وََخاَ� ــوَل ا�َّ ــْم َوَ�ِٰ�ــن رَُّس رَِّجالُِ�
2- االساس االجتامعي.

ــيتها  ــة ونفس ــاعر األم ــاب مش ــل يف احلس ــد أن يدخ ــا ال ب ــم فيه ــل القي ــة وتأصي ــج التعليمي ــاء للمناه إن أي بن
وتركيبهــا العقائــدي والتارخيــي؛ وذلــك ألن حاجــة التنميــة االجتامعيــة إىل مناهــج تعليميــة ليســت جمــرد حاجــة إىل 
اطــار مــن اطــر التنظيــم االجتامعــي، وال يكفــي لســالمة بنــاء املناهــج التعليميــة أن خيتــار بصــورة جتريديــة ومنفصلــة 
عــن الواقــع بــل ال يمكــن لعمليــة البنــاء أن حتقــق اهدافهــا يف تطويــر االمــة واســتنفار كل قواهــا ضــد التخلــف إال 
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إذا اكتســبت إطــارا يســتطيع أن يدمــج األمــة ضمنــه حًقــا، وقامــت عــىل أســاس يتفاعــل معهــا، فحركــة األمــة كلهــا 
رشط أســايس إلنجــاح أي عمليــة بنــاء حضــاري جديــد وأي معركــة شــاملة ضــد التخلــف؛ ألن حركتهــا تعبــري عــن 
نموهــا ونمــو إرادهتــا وانطــالق مواهبهــا الداخليــة وحيــث ال تنمــو األمــة ال يمكــن ألي مناهــج تعليميــة ماضوّيــة 

�ُْفِســِهْم﴾ 72  .73
َ
واْ َمــا بِ� ُ ــْوٍ� َحــ�َّ ُ�َغــّ�ِ ُ َمــا بَِق أو صيــغ حمنطــة أن تغــري مــن الواقــع شــيئا.﴿ إِنَّ ا�َّ َ� ُ�َغــّ�ِ

وال نعنــي بذلــك أن جيســد النظــام التعليمــي كل الرتاكيــب النفســّية ألفــراد املجتمــع وحيــول كل أفكارهــم 
ومشــاعرهم إىل صيــغ منظمــة يف املناهــج التعليميــة فــإن هــذا ال يمكــن أن يكــون يف ظــل جمتمعــات العــامل االســالمي 
التــي تشــكو مــن أعــراض التخلــف والتمــزق النفــيس والضيــاع وتعــاين مــن ألــوان الضعــف النفــيس ألن جتســيد هــذا 
الواقــع املهــزوم ليــس إال تكريســا لــه واســتمرارا يف طريــق الضيــاع والتبعيــة. وإنــام نقصــد بذلــك أنــه عندمــا نريــد أن 
نبنــي منهًجــا تعليمّيــا يبنــي أمــة ويســتأصل جــذور التخلــف منهــا جيــب أن نأخــذ القيــم االســالمية االصيلــة أساســا 

ونفتــش يف ضوئهــا عــن مركــب حضــاري قــادر عــىل حتريــك األمــة وتعبئــة كل قواهــا للمعركــة ضــد التخلــف.74
واجلديــر بالذكــر أن جمتمعاتنــا االســالمية العربّيــة أخالقهــا وتربيتهــا وتعليمهــا خمتلــف عــن املجتمعــات الغربيــة، 
ــت يف  ــامء وعاش ــاالت الس ــه رس ــالمية ربت ــة االس ــات العربي ــن يف املجتمع ــان املؤم ــي، فاإلنس ــا الدين ــة لتارخيه نتيج
بــالده ســنني مديــدة ومــر برتبيتــه االســالم العزيــز، فهــو ينظــر بطبيعتــه اىل الســامء قبــل أن ينظــر اىل االرض ويأخــذ 

بعــامل الغيــب قبــل أن يأخــذ باملــادة واملحسوســات.75
3-األساس املعريف 

االســالم ينظــر إىل أن مجيــع أنــواع معــارف العلــوم جيــب أن يتعلمهــا الفــرد حســب فائدهتــا ودرجــة نفعهــا لــه مــا 
Learning by( دامــت ال تعــارض تعاليــم االســالم، وأمــا نظــرة االســالم اىل التعلــم بالعمــل أو مــا يســمى بفكــرة

ــه قــال: «  ــه قــد أوجــب عــىل املجتمــع املتعلــم أن يعمــل بعلمــه وإعــامر االرض، عــن رســول اهللاأن doing( فإن
اللهــم إين أعــوذ بــك مــن علــم ال ينفــع، ومــن قلــب ال خيشــع، ومــن نفــس ال تشــبع، ومــن دعــوة ال يســتجاب هلــا » 76

وأســبغ عليــه الطابــع الرشعــي بوصفــه مظهــًرا مــن مظاهــر خالفــة االنســان هللا عــىل الكــون، وهبــذا فــإن تأصيــل 
مثــل هــذه القيــم يف املناهــج التعليميــة جتعــل عمليــة التعليــم والتعلــم طاقــة بنــاء، ويف الوقــت نفســه حتتفــظ هبــا ضامنــا 
ــه  ــاالرض وثرواهتــا جيعل ــق هــذا االنســان ب ــة اســتغالل؛ ألن تعل ــاء إىل طاق ــة بن ــة مــن طاق لعــدم حتــول هــذه الطاق

يضحــي بأخيــه وحيّولــه مــن رشيــك إىل أداة لالســتغالل والتنافــس املحمــوم عــىل األرض وخرياهتــا وثرواهتــا.
مــن هــذا املنطلــق، فــإن املســلمني يامرســون إعــامر االرض بوصفها جــزًءا من الســامء التــي يتطلعون إليها ويســامهون 
يف تنميــة الثــروة االقتصاديــة والصناعيــة وغريهــا بوصفهــم خلفــاء عليهــا، وهــم أبعــد مــا يكونــون إىل الزهــد االجيــايب 
ِذيــَن إِن  « الَّ الــذي جيعــل منهــم ســادة للدنيــا ال عبيــًدا هلــا وحيصنهــم ضــد التحــول اىل طواغيــت الســتغالل االخريــن.77

َكاَة َوَأَمــُروا بِامْلَْعــُروِف َوَهنـَـْوا َعــِن امْلُنَكــِرۗ  َوهللاَِِّ َعاِقَبــُة اأْلُُمــوِر»78 ــاَلَة َوآَتــُوا الــزَّ نَّاُهــْم ِيف اأْلَْرِض َأَقاُمــوا الصَّ كَّ مَّ
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أّمــا إذا كانــت املناهــج التعليمّيــة تشــّكلها األنظمــة املاضوّيــة املتســلّطة، وبيــد الذين يــرون القيم يف آماهلم النفســّية، 
ممــا يلــزم  ويعتــربون أن القيــم اإلنســانّية تكمــن يف التســّلط ويف الشــهوات، فــإن االنســانّية ستســري نحــو االنحطــاط؛79
تغيــري األصــول الفلســفية والفكريــة للمناهــج التعليميــة يف املؤّسســات الرتبوّيــة مــن األســاس وأن ُتبنــى مــن جديــد 
ــة ســليمة  ــريب شــبابنا تربي ــى ت ــم أهــل البيــت عليهــم الســالم، حت ــة وتعالي ــة األصيل عــىل أســاس الرشيعــة املحمدّي
ــج  ــم، ويعال ــم وعاداهت ــم ومعتقداهت ــا وحاجاهت ــات جمتمعاتن ــي بمتطّلب ــتورد، يف ــري مس ــا، غ ــاًم حقيقّي ــدث تعّل وحت

مشــكالهتا الواقعيــة املعاشــة.
مــن الســياق املتقــدم، نــر أن تأصيــل القيــم االســالمية يف املناهــج التعليميــة تعتــرب مــن األمانــة التــي عرضهــا 
ن َ�ِْملَْنَهــا 

َ
َ�ــْ�َ أ

َ
َبــاِل فَ� رِْض َواْ�ِ

َ
ــَماَواِت َواْ� َمانـَـَة َ�َ ا�سَّ

َ
{إِنَّــا َعَرْضَنــا اْ� اهللا ســبحانه وتعــاىل عــىل االنســان

ــة تفــرتض املســؤولّية واالحســاس  80  واالمان ــوً�} ــا َجُه ــُه َ�َن َظلُوًم ــاُنۖ  إِنَّ �َس ــا اْ�ِ ــا وََ�َلََه ــَفْقَن ِمنَْه ْش
َ
َوأ

بالواجــب، واملجتمــع االســالمي ملــزم بتأصيــل القيــم االســالمية وتطبيقهــا ورفــض الفســاد والظلــم وهــو ليــس 
خمــريا بــني ذا أو ذاك. عــىل عكــس املجتمعــات غــري االســالمية فهــي ممكــن أن تتفــق عــىل وضــع قيــم خاصــة هبــا حتــى 
لــو كانــت هــذه القيــم خمالفــة ملصاحلهــا وحتــط مــن كرامتهــا وعزهتــا ألهنــا ُتعــد صاحبــة الســيادة وال تنــوب عــن اهللا 

ســبحانه وتعــاىل يف هــذا الكــون.
خالصــة األمــر أن جتديــد املناهــج التعليميــة بتحريرهــا مــن املاضويــة وتأصيــل القيــم االســالمية االصيلــة بمنزلــة 
اجلناحــني إذ ال يمكــن التحليــق بأحدمهــا، يؤمــن لنــا مــدارس متقدمــة ختــّرج أجيااًل تعتز بإســالمها األصيــل وتضحي 
مــن أجــل أوطاهنــا وختــدم أفــراد جمتمعاهتــا وتنــرش العلــم وقيــم احلريــة والتســامح بــني أبنائــه، وتتكيــف مــع املتغريات 
والتحديــات املعــارصة. بذلــك تكــون مناهجنــا اســالمية انســانية ترفــض اجلمــود وتنفتــح عــىل احلضــارات وتواكــب 

التطــور وتســري يف رضــا رب العاملــني، فتخــّرج مواطنــني مســتقلني ّمههــم خدمــة أوطاهنــم واســالمهم العزيــز.
ــد  ــة وأح ــخصّية العربّي ــاًل يف الش ــا متأص ــس نمًط ــريب لي ــن الع ــوي يف الوط ــر املاض ــري إىل أن الفك ــب أن نش وجي
مكوناهتــا الرئيســة بقــدر مــا هــو نتيجــة لرتاكــم ظــروف تارخييــة واجتامعيــة وثقافيــة، ومتــى مــا انحــرست الظــروف 
التــي ســامهت يف تكوينــه وبلورتــه ســينحرس حتــاًم الفكــر املاضــوي ومظاهــره، فانتشــار الســلع االســتهالكّية الغربيــة 

يف الوطــن العــريب ال يعنــي انتشــار الثقافــة الغربيــة وجتذرهــا فيــه. 
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 اخلامتة 
النتيجــة التــي نصــل إليهــا هــي أن املاضوّيــة هــو فكــر لــه نزعــة طاغيــة، يقــّدس افعالــه الغابــرة ويعمــل عــىل تفريــغ 
ــي  ــانية الت ــل اإلنس ــة واملث ــالمية االصيل ــم اإلس ــداع والقي ــد واالب ــر روح النق ــف مظاه ــن خمتل ــة م ــج التعليمّي املناه
تدعــو إىل احلرّيــة والتحــرر والتســامح، ويؤســس للتخنــدق وتعظيــم األنــا املاضويــة اجلامعيــة مقابــل اآلخــر املعــارص 

أو املختلــف فكريــا.
إّن مظاهــر املاضوّيــة يف املناهــج التعليميــة ترّكــز عــىل االهتــامم بكمّيــة املعــارف وحفــظ املعلومــات واســرتجاعها 
ــاء  ــة العمي ــر الطاع ــذ الصغ ــالب من ــد الط ــي ل ــذي ينم ــانية، ال ــخصية االنس ــاء الش ــري وبن ــة التفك ــن تنمي ــدال م ب
ــدا هلــا، وضعــف التطبيقــات  ــال املطلــق، وحتــّول الطــالب إىل جمــّرد وعــاء للمعلومــات وناقــل وليــس موّل واالمتث
ــتويات  ــوص املس ــة وباخلص ــداف املهارّي ــر إىل األه ــا تفتق ــى أهن ــع، بمعن ــة املجتم ــد حاج ــتخدامها لس ــة واس العملي
العليــا يف املجــال املهــاري كالتجريــب واملامرســة واإلتقــان. والتجّمــد عــىل املــايض مــن دون االنطــالق اىل التفكــري 
باملســتقبل. كــام تعمــل عــىل بنــاء أيدلوجيــا اإلكــراه والتســلط والتعصــب والتطــرف، وتــزّود النظــام الرتبــوي بجيوش 
ــع املجتمعــات إىل  ــه، وتدف ــة وتســطيح الوعــي وتزييف ــة املتطّرف ــات اهلزيل ــل األيدلوجي املوظفــني املتملقــني، وتأصي

ــرة البــؤس والقهــر واالســتالب الفكــري. دائ
وأوضحنــا يف الدراســة أن للامضوّيــة تأثــريا يف املناهــج التعليمّيــة أّمههــا: عــدم مواكبــة متطلبــات العــرص وحاجات 
ــة اىل  ــات التعليمي ــل املؤسس ــاري، وحتوي ــس احلض ــاج والتناف ــكار واالنت ــداع واالبت ــل االب ــوق، وقت ــع والس املجتم
ــاف  ــهم يف اضع ــه، وتس ــتقبل ومتغريات ــات املس ــع متطلب ــف م ــتطيع التكي ــع ال تس ــن املجتم ــة ع ــات معزول مؤسس
القــدرة عــىل احلــوار واملناقشــة والتفكــري واملشــاركة وتبــادل اآلراء واحلــامس، وتقويــة االذعــان والرضــوخ يف نفــوس 

الطــالب، والعجــز عــن متابعــة التطــور املعــريف واســتثامره يف املناهــج التعليميــة.
وبّينــا املقصــود بتأصيــل القيــم وجتديــد املناهــج، وأمهيــة عمليــة التأصيــل التــي تعطــي املناهــج التعليميــة البعــد 
االســالمي ويربــط املــواد التعليميــة بمبــادئ االســالم والقيــم االنســانية وحيــاة الطالــب وجمتمعــه، وتعــد الطالــب 
ــة أن تكــون املناهــج التعليميــة  ليكــون عامــاًل ومشــارًكا يف بنــاء جمتمعــه بصــورة فاعلــة يــؤدي دوره بإجيابيــة. وأمهّي
ــع  ــاء االنســان املتكامــل مــن مجي ــة لبن ــة متكامل ــات املعــارصة، ومتوازن ــة تواكــب التطــورات والتحدي متجــددة مرن
جوانبــه العقليــة والروحيــة والنفســية، ويف الوقــت نفســه ثابتــة عــىل املبــادئ والقيــم االســالمية االصيلــة؛ ذلــك أننــا 
ــة،  ــات األخالقي ــار املنظوم ــة، واهني ــس القيمي ــدع لألس ــرة التص ــوي ظاه ــر املاض ــل الفك ــوم يف ظ ــش الي ــق نعي بح

ــة االســالمية. والعــامل أصبــح مــن دون حــدود، وموجهــات.    ــاع للهوي وضي
يف النهايــة، أّكــدت الدراســة عــىل انتــاج مناهــج تعليميــة متجــددة وأصيلــه يف قيمهــا مــن خــالل أســس فلســفّية 
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ــة فكــر األمــة وثقافتهــا. وعــن قدرهتــا عــىل اســتيعاب التأثــريات الثقافــة  ــة   تعــرّب عــن خصوصّي ــة ومعرفّي واجتامعّي
اخلارجّيــة واالســتفادة منهــا مــن دون أن يؤثــر ذلــك يف خصوصيتهــا، أو أن يدّمــر هويتهــا وتكوينهــا الــذايت.  وهــذا 
الفكــر يعتمــد عــىل مبــدأ االبــداع والتجديــد واالبتــكار واحلضــور الدائــم يف مياديــن الفعــل الثقــايف واالنتــاج 

ــه. ــاري بمختلــف جتليات احلض
وقــد اقــرتح الباحــث ب فتــح آفــاق جديــدة نحــو دراســة جتديــد املناهــج التعليميــة وتأصيلهــا عــىل أســاس تعاليــم 
ــالمي.  ــوي االس ــر الرتب ــة والفك ــات التعليمّي ــار يف املؤّسس ــه األطه ــل بيت ــم وأه ــي األعظ ــد النب ــم وه ــرآن الكري الق
واالنفتــاح عــىل اخلــربات والتجــارب العلمّيــة العامليــة املتقدمــة يف نظامهــا التعليمــي ومناهجهــا التعليميــة، بمــّد جســور 
للتبــادل االجيــايب بــني املؤّسســات الرتبوّيــة والتعليمّيــة يف نظامهــا التعليمــي ومناهجهــا الدراســّية مــن دون الذوبــان فيها.
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ملخص البحث :

مــا يــزال الكتــاب املنهجــي مصــدر املعرفــة األول يف العــامل العــريب رغــم التوجــه العاملــي الكبــري نحــو الوســائل 
التكنولوجيــة احلديثــة للحصــول عــىل املعلومــات واملعــارف املتنوعــة. فهــذِه الوســائل مــا تــزال بعيــدًة عــن متنــاول 
اجلامهــري العريضــة، وهــي ال تتيــرسَّ حتَّــى اآلن إالَّ لنُخبــة اجتامعيــة – ثقافيــة حمــدودة يف امُلجتمــع العــريب الــذي تســوده 

قناعــة راســخة بمكانــة الكتــاب املنهجــي )امَلــدريس(.

هــذِه األمهيــة املميَّــزة للكتــاب املنهجــي جتعــل مضمونــه أكثــر تأثــريًا يف املســرية التعليميــة للتلميــذ العــريب ســواءٌ يف 
جمــال املعلومــات النظريــة، أم يف جمــال املهــارات العمليــة، أم يف جمــال القيــم اإلجتامعيــة واإليديولوجيــا. إنَّ القــارئ 
العــريب يألــف الكتــاب أكثــر ممَّــا يألــف جهــاز احلاســوب )الكومبيوتــر(، وقــد بيَّنــت الدراســات أيضــًا أنَّ إجابــات 

التالميــذ عــن األســئلة املطروحــة يف االمتحانــات مأخــوذة يف غالبيتهــا مــن الكتــب املدرســية.

ــم يف  ــة والتقوي ــادة الدراس ــون م ــي أْن يك ــن الطبيع ــد كان م ــي، فق ــاب املنهج ــة للكت ــة اخلاص ــر إىل املكان وبالنظ
ــا إىل الســري وفــق التوجــه العــام للدراســات الســابقة يف هــذا  ــة العــامل. ويف هــذا الســياق عَمدن ــة وبقي الــدول العربي
ــتنباط  ــا واس ــل واقعه ــىل حتلي ــل ع ــخ، والعم ــادة التأري ــي م ــدة، ه ــة واح ــادة تعليمي ــاول م ــالل تن ــن خ ــامر، م املض
أمهيتهــا ضمــن الواقــع التعليمــي يف كلٍّ مــن العــراق ولبنــان، أنموذجــًا لدراســتنا هــذِه، ملَِــا يميِّــز هاتــني الدولتــني مــن 

ــي بينهــام. ــي واملذهب ــن النســيج االجتامعــي والدين تقــاربٍ واضــح يف تكوي

ــه ســيبقى يف املســتقبل  وبنــاءًا عــىل مــا تقــدم، يمكــن القــول إنَّ الكتــاب املنهجــي يســتحق الدراســة والتطويــر؛ ألنَّ
املنظــور الوســيلة التعليميــة األهــم للتعليــم للعــدد األكــرب مــن التالميــذ ســواءٌ يف العــامل أو يف البــالد العربيــة، رغــم 
الوعــود واآلمــال التــي تصورهــا لنــا تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت التــي تزعــم أنَّ الكتــاب املنهجــي بالشــكل 

ــه نظــام جديــد مــن ختزيــن املعلومــات واســرتجاعها والتفاعــل معهــا. الــذي نعرفــه ســيختفي ليحــل حملَّ

ــه يمثــل مســاحًة مشــرتكة قــد تكــون فريــدة يف حقــل التعليــم  ولعــلَّ مــن أبــرز مزايــا الكتــاب املنهجــي كذلــك، أنَّ
ــذ  ــون والتالمي ــون واملعلِّم ف ــي املؤلِّ ــي يلتق ــاب املنهج ــي الكت ــوم. فف ــات واألدوات والعل ــني املجموع ــل ب للتفاع
وأدوات املــدارس واألهــل. وفيــه أيضــًا تلتقــي العلــوم اإلجتامعيــة كانــت أم اإلنســانية أم الرصفــة. والكتــاب 
املنهجــي متعــدد الوظائــف بحســب اجلهــة التــي تســتعمله، فهــو أداة ثقافيــة حاملــة للقيــم اإلجتامعيــة الســائدة، وهــو 
ــة للُمعلِّمــني وامُلتعلِّمــني، وهــو أداة حتكــم مــن قبــل الــدول أو الســلطات لتنفيــذ السياســات امُلعتمــدة أو  أداة تربوي
ــاج والتجــارة  ــة والصناعــة واإلنت ــاب املنهجــي يلتقــي الفــن واحِلــَرف الطباعي ــؤ الفــرص. ويف الكت اجلــودة أو تكاف

والتوزيــع، وهــو فــوق ذلــك مســبوكٌ باللغــة بــام حتمــل مــن دالالتٍ وقيــم.
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ــا  ــرصي أطروحتن ــة لعن ــه دراس ــا في ــدًا  قدمن ــذِه، متهي ــة ه ــد املقدم ــتنا، بع ــن دراس ــا ضم ــث: تناولن البح ــة خطَّ
الرئيســني – املنهــج الــدرايس وعلــم التاريــخ – حماولــني عــن طريقهــا عــرض مفهــوم هذيــن العنرصيــن واســتعراض 

ــه العلــامء واملختصــون. ــا اتفــق علي التعاريــف اخلاصــة هبــام للخــروج إىل التعريــف األمثــل ممَّ

ــا املبحــث األول، واملعنــون: )مفاهيــم أساســية يف العمليــة الرتبويــة وتطويــر املناهــج الدراســية(، فقــد حاولنــا  أمَّ
ــوص،  ــه اخلص ــىل وج ــية ع ــة املناهج الدراس ــية يف موضوع ــم أساس ــات ومفاهي ــيط ُمصطلح ــب وتبس ــه تقري خالل
ــة لولــوج عــامل الرتبيــة  ــن بــني املفاتيــح الرضوري وذات عالقــة بالرتبية والتعليــم عمومــًا، والتــي يمكــن اعتبارهــا ِم

والتعليــم، كفلســفة التعليــم، التفكــري اإلبداعــي، تقويــم املنهــج امَلــدريس.

ليكــون عنــوان املبحــث الثــاين، والــذي ُيعــد ُلــبَّ دراســتنا بــام حتملــه مــن مقاربــةٍ منهجيــة حلالتــني حتمــالن صفات 
التشــابه والتناظــر إىل حــدٍّ بعيــد، فــاذا املبحــث املعنــون: )واقــع املنهــج التعليمــي يف لبنــان والعــراق.. علــم التاريــخ 
نــاه أوالً تشــخيص حالــة القصــور يف الفلســفة الرتبويــة وإعــداد اإلطــار العــام للمنهــج امَلــدَريس  ُأنموذجــا قــد ضمَّ
يف العــراق. وثانيــًا العمــل عــىل تقييــم )مــادة التأريــخ( يف املنهــج الــدرايس اللبنــاين، مــع تقديــم مقاربــة منهجيــة بــني 

الواقــع اللبنــاين والعراقــي. وأخــريا، عــرض وجهــة نظــر حــول دور الدولــة وعالقتهــا بنظــام التعليــم يف العــراق.

ــدت لدينــا مــن خــالل بحثنــا ودرســنا  لنختــم هــذِه الدراســة بمجموعــةٍ مــن التوصيــات، وهــي التــي انبثقــت وتولَّ
ــد إىل حــدٍّ بعيــد. ل يف مصــادر ومراجــع هــذا املوضــوع الشــائك واملعقَّ املطــوَّ

و نسأل اهللا أْن يُمنَّ علينا بقبول العمل، وأْن ينفع بِه. ولُه احلمد أوال وآخرا..
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Abstract:
In educa�on, a curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that 

occur in the educa�onal process. The term o�en refers specifically to a planned sequence of 
instruc�on, or to a view of the student’s experiences in terms of the educator’s or school’s 
instruc�onal goals. Curriculum may incorporate the planned interac�on of pupils with 
instruc�onal content, materials, resources, and processes for evalua�ng the a�ainment of 
educa�onal objec�ves. Curriculum is split into several categories: the explicit, the implicit 
(including the hidden), the excluded, and the extracurricular.

Curricula may be �ghtly standardized, or may include a high level of instructor or learner 
autonomy. Many countries have na�onal curricula in primary and secondary educa�on, such as 
the Iraq and Lebanon Na�onal Curriculum; we take it as a model to this Study.

The Idea of this study is that those who are professionally concerned with the direc�on of 
research in adult educa�on, and for the most part these are not historians, should some�mes 
pause to consider how the historical study of their sphere of educa�on is, and should be, 
developing.

Thus far, historians of educa�on have concentrated mainly on the history of school and 
higher educa�on, with adult educa�on usually consigned to the footnotes. Histories of adult 
learning have been wri�en of course, and a few of them have emerged as notable examples of 
social history, but their rela�ve scarcity leaves room enough for new contribu�ons.

Studying history is important because it allows us to understand our past, which in turn 
allows us to understand our present. If we want to know how and why our world is the way it 
is today, we have to look to history for answers. People o�en say that “history repeats itself”, 
but if we study the successes and failures of the past, we may, ideally, be able to learn from our 
mistakes and avoid repea�ng them in the future. Studying history can provide us with insight 
into our cultures of origin as well as cultures with which we might be less familiar, thereby 
increasing cross-cultural awareness and understanding.

The following recommenda�ons were made on the basis in the study findings:
1. History and Government teachers should update their professionalism.
2. Expository-oriented methods of teaching which were dominant in the sample schools 

and should be integrated with heuris�c approaches in order to make the teaching/learning of 
History and Government s�mula�ng.

3. Effort should be made to improve quan�ty and quality of instruc�onal resources for 
history and Government teaching and learning.

4. History and Government teachers should u�lize as fully as possible the available resources 
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in their schools in order to improve the quality of teaching / learning.
5. Forma�ve assessment in History and Government should be done regularly to determine 

the extent to which instruc�onal objec�ves are achieved.
6. The quality of assessment in History and Government na�onal examina�ons should be 

improved.
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التمهيد:

لم التأريخ تعريف باملنهج الدرايس وعِ

ــخ  ــم التأري ــدرايس وعل ــج ال ــني – املنه ــا الرئيس ــرصي أطروحتن ــةٍ لعن ــم دراس ــد تقدي ــذا التمهي ــنحاول يف ه س
حماولــني عــن طريقهــا عــرض مفهــوم هذيــن العنرصيــن واســتعراض التعاريــف اخلاصــة هبــام للخــروج إىل التعريــف 
األمثــل ممَّــا اتفــق عليــه العلــامء واملختصــون يف جمــال عنــرصي الدراســة؛ ومهــا املنهــج الــدرايس أوال يف حماولــةٍ منــا 

لبيــان التعريــف اللغــوي واالصطالحــي هلــذا التعبــري.

ــا العنــرص الثــاين مــن دراســتنا؛ علــم التأريــخ؛ فســنحاول كذلــك اســتعراض أهــم مــا تقــدم بشــأن مصطلحــِه  أمَّ
ــن  ــن العنرصي ــة هذي ــان أمهي ــة بي ــة إىل حماول ــِه. باإلضاف ــه ومدلوالت ــح ماهيَّت ــاتٍ وآراءٍ توض ــن دراس ــِه م ومفهوم

ــاين. ــة الث ــان األول ودراس ــة إىل إتق واحلاج

:Curriculum أوال: املنهج الدرايس

َعــًة َوِمنَْهاًجــا ﴾ )ســورة املائــدة، آيــة: 48(، وورد  قــال )تعــاىل( يف حُمكــم كتابــِه العزيــز: ﴿ لـِـُكلٍّ َجَعْلنـَـا ِمنُْكــْم رِشْ
ــاج والطريــق  »)1(. إنَّ كلمــة املِنَه ــقٍ َناِهَجــةٍ ــَىل َطِري ــْم َع ــى َتَرَكُك ــْت َحتَّ َرُســوَل اهللاِ َملْ َيُم ــه: «إِنَّ عــن ابــن عبــاس قول
النَّاهــج تعنــي الطريــق الواضــح، وُيعــزز هــذا املعنــى مــا جــاء بــِه ابــن منظــور )630-711هـــ/1232-1311م( يف 
لســانِه: أهنــج الطريــق: وضــح واســتبان، وصــار هنجــا واضحــا بيِّنــا، واملنهــج عنــده - بفتــح امليــم وكرسهــا - هــو 

النَّهــج واملِنهــاج؛ أي: الطريــق الواضــح وامُلســتقيم)2(.

 ،Currere التــي تعــود إىل أصــلٍ التينــي، هــو ،Curriculum وتقابــل كلمــة املنهــج يف اللغــة اإلنكليزيــة كلمــة
التــي تعنــي ِمضــامر الســباق؛ أي: هــي امَلَســار الــذي يســلكه اإلنســان لتحقيــق هــدفٍ مــا. ومــن هــذا امُلصطلــح األخري 
William، مقاربتــه  Pinar ــر املناهــج والدراســات األوليــة املعــارص، ويليــام بينــار اســتلهم، امُلــريبِّ األمريكــي وُمنظِّ

للتعليــم امُلســتندة إىل فلســفة مــا بعــد احلداثــة وتقنيــة التحليــل النفــيس)3(.

 ،Professio Regia أول اســتخدام معــروف ضمــن ســياقٍ تعليمــي مُلصطلــح املنهــج، هــو يف العمــل املعنــون
-1515( Petrus Ramus ــوس ــرتوس رام ــس، بي ــة باري ــتاذ جامع ــوي وأس ــح الرتب ــِه امُلصل ــام ب ــل ق ــو عم وه
ت جامعــة اليــدن  امُلصطلــح الحقــا يف ســجالَّ ليظهــر  بعــد وفاتــِه عــام 1576م)4(.  ُنــرش  والــذي  1572م(، 
Leiden يف عــام 1582م)5(. حيــث تبــدو أصــول الكلمــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالرغبــة الكالفينيــة  University

ــم)6(. ــن التعلي ــرب م ــدرٍ أك ــق ق Calvinism يف حتقي
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University أيضــا إىل «مســارها»  of Glasgow يف القــرن الســابع عــرش امليــالدي، أشــارت جامعــة غالســكو
الــدرايس كـــ «منهــج»، ُمنتجــًة أول اســتخدام معــروف للُمصطلــح باللغــة اإلنكليزيــة يف عــام 1633م. ويف القــرن 

التاســع عــرش، أشــارت اجلامعــات األوربيــة بشــكلٍ روتينــي إىل مناهجهــا لوصــف الــدورة الدراســية كاملــًة)7(.

يف الســنوات األوىل مــن القــرن العرشيــن، كانــت املفاهيــم التقليديــة التــي ُعقــدت حــول املناهــج الدراســية هــي 
ب لتعلُِّمهــا. وكان هــذا املفهــوم  هــا امُلعلِّمــون للطــالَّ ــا ليســت ســو جمموعــةٍ مــن املــواد أو املواضيــع التــي أعدَّ أهنَّ
The()8(، الــذي ُيعــد  Curriculum( مرادفــا لـ«مســار الدراســة» و «املنهــج الــدرايس» عــىل حــدٍّ ســواء. يف كتابــِه
John أول كتــاب درايس )منهجــي( تــمَّ نــرشه حــول هــذا املوضــوع يف عــام 1918م، قــال جــون فرانكلــني بوبيــت)9(

Franklin أنَّ املنهــج، كفكــرة، لــه جــذوره يف الكلمــة الالتينيــة لــدورة الســباق – وهــو مــا أرشنــا إليــه  Bobbitt
يف أعــاله – موضحــا كيــف أنَّ املنهــج الــدرايس كمســارٍ لألفعــال والتجــارب يصبــح األطفــال مــن خاللــِه بالغبــن 
وبالتــايل مؤهلــني للنجــاح يف جُمتمــع الكبــار. وعــالوًة عــىل ذلــك، يشــمل املنهــج الــدرايس النطــاق الكامــل للعمــل 
هــة للتكويــن  ــدة واملوجَّ التأســييس واخلــربة التــي حتــدث يف املدرســة وخارجهــا، لتــؤدي بالتــايل إىل التجــارب امُلتعمَّ

اهلــادف ألفــراد امُلجتمــع البالغــني.

ــعٍ  ــس كواق ــال ولي ــدرايس كمث ــج ال ــدد املنه ــمَّ ح ــن ث ــة، وم ــة اإلجتامعي ــاحة اهلندس ــج س ــت( املناه ــدَّ )بوبي ع
ــاس)10(. ــح الن ــاذا يصب ــْن وم ل َم ــكِّ ــي ُتش ــربات الت ــال واخل ــوس لألفع ملم

ــت(، ولكنهــا حتتفــظ بقواعــد املنهــج  ــم )بوبي ــاَمت ملفاهي ترفــض وجهــات النظــر امُلعــارصة للمناهــج هــذِه السِّ
ل الفكــر يف األشــخاص. وتتــم دراســة التكويــن الشــخيص ِعــرَب املناهــج الدراســية  كمســارٍ مــن التجــارب التــي ُتشــكِّ
عــىل املســتو الشــخيص ومســتو املجموعــات، أي الثقافــات وامُلجتمعــات، عــىل ســبيل املثــال: التكويــن املهنــي، 
academic. لُتســهم  discipline via historical experience واالنضبــاط األكاديمــي ِعــرَب التجربــة التارخييــة

بالتــايل بتشــكيل جمموعــةٍ متبادلــة، مــع تفعيــل مشــاركتها الفرديــة)11(.

وعــىل الرغــم مــن ظهــور هــذا املفهــوم االصطالحــي بشــكلٍ رســمي يف تعريــف )بوبيــت(، فــإنَّ املنهــج الــدرايس 
كمســارٍ مــن اخلــربة التكوينيَّــة يظهــر – وبكثــرة – أيضــا يف أعــامل الفيلســوف وعــامل النفــس األمريكــي جــون ديــوي 
ــن  ــم م ــىل الرغ ــه(. ع ــة من ــور اهلام ــول األم ــت ح ــع بوبي ــف م ــذي اختل John )1859-1952م( )ال Dewey
ــاب  ــدة للكلمــة، إالَّ أنَّ ُكتَّ أنَّ فهــم بوبيــت وديــوي املثاليــني لـ«املناهــج» خيتلفــان عــن االســتخدامات احلاليــة وامُلقيَّ
ــه فهــم مشــرتك وموضوعــي للمنهــج. حيــث ال يعنــي التطويــر جمــرد  املناهــج والباحثــني يشــاركونه عمومــا عــىل أنَّ

ــه يمثــل تطــور مــن اخلــربة واخلــربة املطلوبــة بالفعــل)12(. احلصــول عــىل يشءٍ خــارج عــن البــال، كــام أنَّ
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التعليمــي  الفيلســوف  )1899-1977م(،   Robert Maynard Hutchins هتشــينز  روبــرت  واعتــرب 
ة )1927-1929م(، املناهــج  Yale خــالل املــدَّ Law School يــة ييــل للحقــوق األمريكــي، والعميــد الســابق لكلِّ
الدراسية«دراســاتٍ دائمــة»، حيــث يتــم التأكيــد عــىل قواعــد النحــو واخِلطابــة واملنطــق والرياضيــات للتعليــم 
Arthur )1908-1994م(،  Eugene Bestor Jr. يعتقــد آرثــر بيســتور ،األســايس)13(. مــن ناحيــةٍ أخــر
ــا جيــب أْن تكــون  املــؤرخ والناقــد البــارز للتعليــم العــام األمريكــي، بأنَّــه يشء أســايس، جاعــاًل مــن مهمــة املدرســة أهنَّ
ــز املنهــج عــىل التخصصــات الفكريــة األساســية يف القواعــد واألدب والكتابــة.  تدريبــا فكريــا، لذلــك جيــب أْن ُيركِّ

ــة)14(. ــات األجنبي ــخ واللغ ــوم والتأري ــات والعل ــا الرياضي ــمل أيض ــي أْن تش وينبغ

Joseph )1909-1988م(، أســتاذ علــوم  Schwab هــذا التعريــف يقودنــا إىل وجهــة نظــر جوزيــف شــواب
ــو  ــيل، وه ــج العم ــئ للربنام University، وامُلنش of Chicago ــيكاغو ــة ش ــة يف جامع ــوم الطبيعي ــة والعل الرتبي
برنامــج للتحســينات التعليميــة عــىل أســاس مــداوالت املناهــج الدراســية، أنَّ االنضبــاط هــو املصــدر الوحيــد 
للمنهــج. وهكــذا، ينقســم املنهــج يف النظــام التعليمــي إىل أجــزاءٍ مــن املعرفــة التــي نطلــق عليهــا جمــاالت التخصــص 
يــة، قــد يشــمل  يف التعليــم األســايس، مثــل اللغــة والرياضيــات والعلــوم والدراســات اإلجتامعيــة وغريهــا. يف الكلِّ
ــن  ــل م ــج بالكام ــون املنه ــب أْن يتك ــايل جي ــري. وبالت ــا الكث ــات وغريه ــوم واللغ ــانية والعل ــوم اإلنس ــاط العل االنضب

املعرفــة التــي تــأيت مــن خمتلــف التخصصــات)15(.

ــع جمــال التعليــم، وبالتــايل املناهــج الدراســية، إىل خــارج جــدران الفصــل وإىل أماكــن  يف الســنوات األخــرية، توسَّ
ــني  ــن امُلعلِّم ــد م ــك العدي ــام يف ذل ــع، ب ــًا أوس ــج موضوع ــد املنه ــدادات، ُيع ــذِه اإلع ــن ه ــف. ضم ــل املتاح ــر مث أخ
األساســيني وغريهــم مــن الزائريــن، واألشــياء غــري احليَّــة مثــل أجهــزة اجلــوالت الصوتيــة، وحتَّــى امُلتعلِّمــني أنفســهم. 
كــام هــو احلــال مــع الفكــرة التقليديــة للمناهــج الدراســية، يمكــن أْن تتكــون املناهــج الدراســية يف بيئــةٍ تعليميــة 
ــم ودروســه منهــا. كــام تتفاقــم  ة مــن املناهــج امُلعلنــة واملناهــج املخفيــة، وكالمهــا ُيســاهم يف جتربــة امُلتعلِّ اختياريــة حــرَّ
ــم. لُتســتخدم املتاحــف وغريهــا مــن  هــذِه العنــارص مــن خــالل اإلعــداد والتأثــريات الثقافيــة وحالــة العقــل لــد امُلتعلِّ
ــزٍ للمناهــج الدراســية، عندمــا  البيئــات امُلشــاهبة يف معظــم األحيــان داخــل إطــار الفصــول الدراســية التقليديــة كتعزي

ــة املناهــج الدراســية التــي تشــمل زيــارات للمتاحــف وحدائــق احليــوان ومــا شــابه)16(. يطــور اختصاصيــو التوعي

 ،Progressivist views ــة ــه بوجهــات النظــر التقدمي ــةٍ أخــر، وبحســب مــا يمكــن أْن نطلــق علي مــن ناحي
ــل  دة ال متث ــدَّ ــة امُلح ــدورات التدريبي ــة ال ــة، وقائم ــية، ودورة الدراس ــج الدراس ــية، واملناه ــواد الدراس ــة امل ــإنَّ قائم ف
ــة بـ)املناهــج الدراســية( فقــط إذا كانــت  ــة التعليمي ى هــذِه املفاصــل يف العملي منهاجــا دراســيا، بــل يمكــن أْن ُتســمَّ



أ.م.د. حيدر قاسم َمَطر التميمي

١٦٢

ــم الشــاملة  ــه جمموعــة جتــارب التعلُّ املــواد املكتوبــة يتــم تنفيذهــا مــن قبــل امُلتعلِّــم. بشــكلٍ عــام، يتــم تعريــف املنهــاج عــىل أنَّ
للفــرد. ويرتكــز هــذا التعريــف عــىل تعريــف جــون ديــوي للتجربــة والتعليــم، ُمعربــا عــن اعتقــادِه بــأنَّ التفكــري التأمــيل هو 
وســيلة توحــد العنــارص املنهجيــة. حيــث ال يتــم اشــتقاق الفكــر مــن الفعــل، ولكــن يتــم اختبــاره مــن خــالل التطبيــق)17(.

ــادة بإع ب ــالَّ للط ــمح تس ــي الت spiral curriculum ــة ــج احللزوني ــج للمناه ــم الرتوي ــايل، يت ــت احل يف الوق
ــي البنائ ــج النَّه ــرتح ــة. يق الدراس ــد قي ــوع املوض ــر لتطوي ــة ــتوياتٍ خمتلف مس ــىل ع ــنيَّ ــوعٍ مع موض ــو حمت يف ــر النظ
خــالل مــن ــم التعلُّ التعليميــة، أي البيئــة مــع االســتباقي التفاعــل خــالل مــن بشــكلٍ أفضــل األطفــال ــم أْن يتعلَّ هــذا
جــريوم األمريكــي النفــس عــامل قدمهــا التــي املعرفيــة النظريــة احللــزوين )اللولبــي( عــىل املنهــج االكتشــاف. يعتمــد
ونظريــة املعــريف النفــس علــم تطويــر يف Jerome )1915-2016م(، وامُلســاهم Seymour Bruner برونــر
شــكلٍ مــا يف تعليمــه بــأنَّ أيَّ موضــوعٍ يمكــن القائلــة بالفرضيــة كتب:«نبــدأ 1960م، الــذي املعرفيــة، عــام التعليــم

تعقيدًا،  األكثــر املواد التطــور» )18(. وبعبــارةٍ أخر، حتَّــى مراحــل أيِّ مرحلــةٍ مــن يف أليِّ طفــل الفكريــة الناحيــة مــن
أْن  املنهــج فــإنَّ عــىل الصغــار. وبالتــايل األطفــال قبــل مــن فهمهــا بشــكلٍ صحيــح، يمكــن وعرضهــا تــمَّ تنظيمهــا إذا
لــه. مؤكدا)برونــر( عــىل الكامــل املفهــوم االطالــب ُيــدرك ــى حتَّ عليهــا األساســية، والبنــاء األفــكار يف النظــر ُيعيــد
امُلســتفادة باملــواد أنَّ االهتــامم االنتاجــي. ورأ التفكــري ِســاَمت مــن أساســية ولكنهــا باعتبــارِه ِســَمًة ُمهملــة احلَــَدس

الدرجــات)19(. مثــل اخلارجيــة الدوافــع مــن بــدال ــم للتعلُّ حافــز أفضــل هــو

ييل: مؤيدهيا، فيام قبل من احللزونية املناهج إىل امُلسندة املنافع تتمثل

املوضوع..1 يف النظر بإعادة الطالب فيها كلِّ مرةٍ يقوم يف وترسيخها املعلومات تعزيز يتم

دة..2 املعقَّ األفكار إىل التبسيطية األفكار من املنطقي بالتقدم أيضا احللزوين الدرايس املنهج يسمح

الالحقة..3 الدورة ألهداف رة امُلبكِّ املعرفة تطبيق عىل ب الطالَّ تشجيع يتم

ــم تعلُّ ــىل ع ــة احللزوني ــج للمناه ــة الُكليَّ ــريات التأث ــىل ع ــح واض ــي جتريب ــل دلي ــود وج ــدم ع ــن م ــم الرغ ــىل وع
الدرايس املنهــج ذلــك، يشــتمل إىل التعلُّــم. باإلضافــة نتائــج بتحســني املنهــج ذلــك «ِســاَمت»  تــمَّ ربــط ب، فقــد الطــالَّ
بشــكلٍ فــردي تــمَّ ربطهــا التــي املعرفيــة العلــوم مــن األبحــاث عــىل القائمــة األســاليب مــن العديــد عــىل احللــزوين

أيضــا)20(. ب الطــالَّ أداء لتحســني

ــه علي ــق أْن ُيطل ــن يمك ــا ــه، م وتعريف ــدرايس ال ــج املنه ــة بدراس ــة الصل ذات ــات املوضوع ــن م ــدة ــلَّ واح ولع
ــن م األول ــث املبح ــن ضم ــا باب ــه ل ــص نخص ــا ــكانٍ جيعلن بم ــة األمهي ــن م ــراه ن ــذي ــج(، وال املنه ــم ــة )تقوي بعملي
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داخل التفاعلية التفاوضيــة بـ«العمليــة هاهنــا، أْن نعرفــه للموضــوع م أْن نقــدَّ لنــا يمكــن أنَّ مــا حــني هــذِه. يف دراســتنا
واحلكــم التحويــل غــرض أجــل مــن ــاء البنَّ النقــد خــالل مــن ديناميكيــة بــِه مجاعــاتٌ اجتامعيــة تقــوم إطــارٍ مجاعــي
ــة العلمي ــات النظري ــرز أب ــن ع ــف والكش ــوع املوض ــذا ه ــة دراس ــة أنَّ أمهي ــايل بالت ــم ــج» )21(. لنفه املنه ــودة ج ــىل ع
املناهــج يف املنتــرشة التقويــم نظريــات مــن الكثــري عليهــا يعتمــد التــي الرتبويــة بالفلســفات فيــه، الوعــي جــاءت التــي
املنهــج بنــاء عــىل تســاعد التــي والــرؤ النــامذج أحــدث عــىل التعــرف عنهــا، وكذلــك والكشــف التدريــس وطــرق
William دول ويليــام الدراســية للمناهــج وامُلنظِّــر األمريكــي امُلــريبِّ مهــا قدَّ التــي اجلديــدة الرؤيــة وتقويمــه، ومنهــا

”Bill“ )1931-2017م(. Elder Doll Jr.

حيــث التقليــدي، مــن املفهــوم وِســعًة مــن شــموال أكثــر بــدا املــدريس للمنهــج احلديــث أنَّ املفهــوم لنــا يتبــنيَّ وهكــذا
ــه.  كلَّ ذلــك إزاء واملدرســة املعلِّــم امُلســتهدفة، ودور العقليــة النمــو، والعمليــات جوانــب امُلربيــة، وتعــدد اخلــربات تنــوع
األخر املتعلِّــم جوانــب مجيع لتشــمل متتــد ــام فحســب، وإنَّ املعرفــة عــىل تقتــرص ال احلديــث املنهــج أنَّ أهــداف يعنــي ممَّــا
عــىل يشــتمل ــام الدراســية، وإنَّ املقــررات عــىل الواســع بمفهومــِه احلديــث املنهــج يقتــرص وال والوجدانيــة. هــذا املهاريــة
بــِه، وهــي: األهــداف، واملحتــو، وطــرق ويتأثــر اآلخــر يف واحــدٍ منهــا كل يؤثــر التــي املرتابطــة املكونــات جمموعــة

أدنــاه: الشــكل يف مبــنيَّ هــو التعليميــة، والتقويــم. وكــام التعليميــة، واألنشــطة التدريــس، والوســائل

احلديث) املدريس املنهج (مكونات

ــارٍ  باختص ــرق ــا، والتط اصطالحي ــدرايس ال ــج املنه ــوم ــج، ومفه املنه ــح مُلصطل ــائع الش ــف للتعري ــا تناولن ــد بع
مــن األول املبحــث خــالل ســنعمد أننــا إىل املوضــوع، ُنشــري هــذا بشــأن املعرفيــة والنظريــات املــدارس ألبــرز شــديد
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ومالمــح صيغــة حتديــد عــىل ذلــك بصــورةٍ عامــة، وتأثــري التعليــم عليهــا يقــوم التــي الفلســفة بيــان هــذِه إىل دراســتنا
الدراســية. املناهــج

:Historiography التاريخ لم عِ ثانيا

االجتامعيــة. كــام العلــوم مــن باعتبــارِه علــام جيــب، أْن ُيــدرس يمكــن، بــل أنَّ التأريــخ املؤرخــني مــن كثــري يــر
«التأريــخ»  أنَّ كلمــة إىل ُنشــري اإلجتامعيــة. وهنــا العلميــة املعــارف زيــادة عــىل – بطريقــةٍ جوهريــة – أْن يســاعد يمكــن
التأريــخ )كالتأريــخ مــن ُمعــنيَّ لــون هلــا ُيــراد الدراســة، ال جمــاالت جمــالٍ مــن ، أو علــمٍ معــنيَّ عــادًة عــىل نطلقهــا التــي
الناحية املؤرخون، مــن فيهــا ــص يتخصَّ التــي النواحــي تعــدد إىل ذلــك يرجــع الســيايس(. وال التأريــخ أو االقتصــادي

التأرخييــة)22(. الدراســات يف امُلتَّبعــة املناهــج اختــالف إىل األصــح عــىل يرجــع املحليــة، بــل أو اجلغرافيــة أو الزمنيــة

النشــاط حصيلــة عــن عــادًة للتعبــري ُيســتعمل خمتلفــني: فهــو بمعنيــني اســتعاملِه العــام يف التأريــخ اصطــالح ارتبــط
د جُمــرَّ ال لألحــداث ســجال التاريــخ َيعتــرب الــذي ذلــك فهــو شــيوعا األكثــر االســتعامل ــا الســابقة. أمَّ األزمنــة يف اإلنســاين
وهــو موضوعــي؛ للتأريــخ: األول بتعريفــني يمدنــا وشــيوعا تقبــال األكثــر األخــري املعنــى ذاهتــا. وهــذا رسدٍ لألحــداث
James )1863-1936م(:  Harvey Robinson ــون روبنس ــاريف ه ــس جيم ــي األمريك ــؤرخ امل ــول ــدِّ ق ح ــىل ع
حــدٍّ  إىل وهــو – الثــاين التعريــف ــا متنَّــاه”)23(. أمَّ أحــسَّ بــِه أو أو فيــه ــر فكَّ أو اإلنســان فعلــه كلِّ يشء عــن نعرفــه “كلَّ مــا

البــرشي)24(. اإلدراك نطــاق داخــل حــدث ســجلٌ لــكلِّ مــا أنَّ التاريــخ فهــو – نفســاين أو موضوعــي تعبــري كبــري

ــخ التأري ــب كات أو ن ــدوِّ م ــخ»، وكان التأري ــة يعني«كتاب ــخ»  «التأري ــح ُمصطل ــرة، كان امُلبك ــة احلديث ــرتة الف يف
Historiographer كتــايب»  «مــؤرخ لقــب الرســميني املؤرخــني بعــض املعنــى، تــمَّ إعطــاء «مــؤرخ» . وهبــذا يعنــي
تأريــخ تــمَّ تعريــف 1681م(. كــام 1660م(، واســكتلندا )مــن 1618م(، وإنكلــرتا )مــن الســويد )مــن يف Royal

التأرخييــة» )25(. الكتابــة وتدوينــه - تاريــخ التأريــخ كتابــة طريقــة أنَّه:«دراســة عــىل األخــرية اآلونــة يف التأريــخ

ــة املعرف ــق، أي ــى: التحقي ــة )ἱστορία(، بمعن اليوناني ــة الكلم إىل History ــخ التاري ــح ُمصطل ــل أص ــود يع
ــتخدم يس ــذي ال ــي األكاديم ــاط االنضب إىل ــخ التأري ــري أْن ُيش ــن يمك ــايل ــق)26(. وبالت التحقي ــق طري ــن ع ــبة امُلكتس

بشــكلٍ  حتددهــا التــي والتأثــريات األســباب أنــامط املاضيــة، وحتديــد األحــداث مــن سلســلة وحتليــل لفحــص الــرسد
االنضبــاط دراســة مناقشــة خــالل مــن وفائدتــه التأريــخ طبيعــة األحيــان بعــض يف املؤرخــون ُيناقــش موضوعــي. كــام

احلــارض)27(. مشــاكل «منظور»حــول حــدِّ ذاتــِه وكطريقــةٍ لتقديــم كهــدفٍ يف

ــالد،  املي ــل قب ــس اخلام ــرن الق ــن م ــاين يون ــؤرخ م ــو Herodotus )484-425ق.م.(، وه ــريودوت ه ــد ُيع
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يف ــه ل Thucydides )460-400ق.م.( امُلعــارص ثيوســيديوز ــخ»، مســاعدا التأري «أب ــة الغربي ــد التقالي ضمــن
بــني الفجــوة بقــاء اليــوم، مــع ُتقــرأ أعامهلــم ــزال ت ال البــرشي. حيــث للتأريــخ ــة احلديث للدراســة األُســس تشــكيل
ــة ــكري، نقط العس ــخ التأري ــىل ع ــز ُيركِّ ــذي ال ــيديديس ثوس ــني ــايف، وب الثق ــخ التأري ــىل ع ــز ُيركِّ ــذي ال ــريودوت ه

ــة)28(. احلديث ــة التأرخيي ــة الكتاب يف ــة مقارب أو ــالف خ

عــن خــرب ــه أنَّ التأريــخ حقيقــة كانــت ــا ملَّ ــه أنَّ التأريــخ: «إعلــم صناعــة حديثــِه عــن معــرض يف خلــدون ابــن كتــب
والتأنــس التوحــش مثــل األحــوال مــن الِعمــران ذلــك لطبيعــة يعــرض ومــا العــامل ِعمــران هــو الــذي اإلنســاين االجتــامع
مــا وســائر نائــع والصَّ والعلــوم وامَلَعــاش الكســب مــن ومســاعيهم بأعامهلــم للبــرش التغلبــات وأصنــاف والعصبيــات
اخللــدوين التصــور حــدٍّ بعيــد إىل يلخــص القــول هــذا مثــل )29(. «ويف بطبيعــِة األحــوال.» الِعمــران ذلــك مــن حيــدث
ــه بأنَّ ــر ُيق ال ــالمية. إذ اإلس ــة العربي ــالد الب يف ــة التارخيي ــة ــِه الكتاب علي ــون أْن تك ــن يمك كان ــا ــِه م ورائ ــن وم ــخ للتأري
الذيــن الباحثــني ملجموعــةٍ مــن جتمــع بوجــود ــام امَلَعــامل، وإنَّ واضحــة مدرســةٍ تأرخييــة بوجــود وال ملدرســةٍ تأرخييــة زعيــم
يدفــع مــا خلــدون. وهــو ابــن أنجبــت التــي البيئــة عــن خمتلــف وحضــاري جمــالٍ جغــرايف يف نفســها املطامــح يتقاســمون
مــن قريــب تصــور اإلســالمي، وهــو العــريب العــامل يف اخللــدوين التصــور وفــق التارخييــة الكتابــة فشــل عــن التســاؤل إىل
La Nouvelle histoire اجلديــد التأريــخ ورائهــا ومــن Jahrbücher احلوليــات مدرســة اد روَّ ســطَّره الــذي املنهــج

العرشيــن. القــرن Jacques )1924-2014م( خــالل Le Goff لوغــوف جــاك الفرنــيس للمــؤرخ

ظهــرت مدرســة احلوليــات يف فرنســا عــام 1929م، كــردِّ فعــلٍ عــىل )املدرســة املنهجيــة( التــي ظهــرت يف أواخــر 
-1870( �e Franco-Prussian War ــيا ــع بروس ــبعني م ــرب الس ــا يف ح ــة أملاني ــًة هلزيم ــرش نتيج ــع ع ــرن التاس الق
1871م(، وحاولــت أْن ُتعيــد النظــر يف قواعــد الدراســة التأرخييــة الــذي تبنَّتــه )املدرســة املنهجيــة( التــي اعتمــدت 
عــىل اجلانــب النظــري امُلتأثــر باملدرســة األملانيــة، فاجتــه احلوليــون للرتكيــز عــىل اجلوانــب اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة 
Marc )1886–1944م(  Léopold Benjamin Bloch وتغليــب التجريبيــة يف الدراســات التأرخييــة. وُيعــد مــارك بلــوك
ت عليهــا أجيــال مــن املؤرخني،  َســني هلــذِه املدرســة التــي مــرَّ Lucien )1878–1956م( املؤسِّ Febvre ولوســيان فيفــر
ــدة مثــل: احِلَقــب  ممَّــن أســهموا يف تأصيــل إطارهــا املنهجــي والنظــري. وقــد طرحــت هــذِه املدرســة مفاهيــم جدي
ــي  ــي.. وه ــادي واإلجتامع ــخ اإلقتص ــني، والتأري ش ــني وامُلهمَّ ــخ امُلعدم ــات، وتاري ــخ الذهني ــد، وتأري ــة األم طويل
مفاهيــم مل تتناوهلــا املــدارس التأرخييــة األوربيــة الســابقة بنفــس الُعمــق الــذي تناولتــه )مدرســة احلوليــات الفرنســية(، 
ممَّــا أد يف النهايــة إىل ظهــور )التأريــخ اجلديــد(، املفهــوم الــذي صاغــه املــؤرخ الفرنــيس جــاك لوغــوف يف ســبعينيات 

القــرن العرشيــن وطــوره العديــد مــن مؤرخــي هــذِه املدرســة)30(.
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ومــع امُلراعــاة الواجبــة لألفــكار الســائدة احلاليــة عــن كيفيــة تفســري املــايض، يكتــب املؤرخــون ليقدمــوا دروســا 
Benedetto )1866-1952م(:  Croce مُلجتمعهــم. وعــىل حــدِّ تعبــري الفيلســوف واملــؤرخ اإليطــايل بينيديتــو كروســيه
ــخ مــن خــالل تشــكيل «خطــاب حقيقــي للــاميض» مــن  ــم تيســري التأري ــخ امُلعــارص»، إذ يت ــخ هــو التأري «كلَّ التأري

د وحتليــل األحــداث املاضيــة امُلتعلِّقــة باجلنــس البــرشي)31(. خــالل انتــاج الــرسَّ

ــاتٍ أخــر كجــزءٍ مــن  ــوم اإلنســانية، ويف أوق ــخ كجــزءٍ مــن العل ــم التأري ــم تصنيــف عل ــان يت يف بعــض األحي
ــني،  ــني العريض ــن املجال ــني هذي ــرسٌ ب ــه ج ــىل أنَّ ــه ع ــر إلي ــا أْن ُينظ ــن أيض ــه يمك ــني أنَّ ــة)32(؛يف ح ــوم اإلجتامعي العل
Fernand Braudel ــن منهجيــاتٍ ِمــن كليهــام. ويف القــرن العرشيــن، أحــدث املــؤرخ الفرنــيس فرنانــد بروديــل يتضمَّ
ــا  ــل: االقتصــاد واألنثروبولوجي ــة، مث ــورًة يف دراســة التأريــخ، باســتخدام ختصصــاتٍ خارجي )1902-1985م( ث

ــي)33(. ــخ العامل ــة التأري ــا يف دراس واجلغرافي

ســاعدت التأثــريات القديمــة عــىل انتــاج تفســرياتٍ خمتلفــة لطبيعــة التأريــخ التــي تطــورت عــىل مــرِّ القــرون 
وتســتمر يف التغــري اليــوم. الدراســة احلديثــة للتأريــخ واســعة النطــاق، وتشــمل دراســة مناطــق حُمــددة ودراســة بعــض 
العنــارص املوضعيــة أو املوضوعيــة للتحقيــق التأرخيــي؛ ويف كثــريٍ مــن األحيــان يتــم تدريــس التأريــخ كجــزءٍ مــن التعليــم 
االبتدائــي والثانــوي، يف حــني ُتعــد الدراســة األكاديميــة للتأريــخ ختصــص رئيــيس يف الدراســات اجلامعيــة، حيــث ُتعــد 
كتــب التأريــخ املدرســية أدواتٍ مهمــة وحيويــة لتعزيــز املفاهيــم القوميــة والوطنيــة. ففــي العديــد مــن البلــدان، ترعــى 
احلكومــة الوطنيــة كتــب التـــأريخ، وهــي مكتوبــًة لوضــع الــرتاث الوطنــي يف أفضــل صــورةٍ ممكنة«عــىل ســبيل املثــال، 
Nanjing، التــي حدثــت يف كانــون األول مــن عــام 1937م، مــن  Massacre يف اليابــان، متَّــت إزالــة ذكــر مذبحــة نانكينــغ
ــة بأكملهــا عالجــا وتنقيحــا رسيعا)34(»وكذلــك األمــر بالنســبة  ــة الثاني ــمَّ إعطــاء احلــرب العاملي ــب املدرســية، وت الكت
ت ِحقــب العبوديــة واحلــرب األهليــة األمريكيــة  للواليــات املتحــدة، الســيَّام يف اجلــزء اجلنــويب منهــا، حيــث ُعــدَّ
McGraw-Hill، عــىل ســبيل  Education )MHE( ــم ــل للتعلي ــاد ماكجــرو هي ــمَّ انتق ــرية للجــدل، كــام ت موضوعــاتٍ مث
ل» بــدال مــن «العبيــد» يف كتــابٍ درايس)35(. املثــال، لوصــف األفارقــة الذيــن ُجلبــوا إىل املــزارع األمريكيــة باســم «العــامَّ

ث التأرخيي: دَ احلَ

ــن  ــال م ــدث»؛ االنتق ــم بـ«احل ــي هتت ــارصة، الت ــة امُلع ــات التأرخيي ــا الدراس ــي عرفته ــوالت، الت ــرب التح ــن أك ِم
إىل اســترشاف اآلثــار واملــآالت)36(، وقــد َعــربَّ عــن هــذا التطــور احلاصــل يف املفهــوم،  النظــر يف األســباب والعوامــل
Michel de Certeau الالهــوت ميشــال دو ســارتو  ــص يف علــم  املتخصِّ الفرنــيس  الفيلســوف  بشــكل واضــح، 
علَّــق عــىل هــذا املوضــوع، قائــال: «احلَــَدث هــو مــا يــؤول إليــه»)37(، ويف اعتبــارِه،  )1925-1986م(، عندما
ــَدث، هبــذا املعنــى اجلديــد، هــو يف  ــم يف امتداداتــِه»؛ فاحلَ دائــام، «مــا ســيؤول إليــه»، جيعــل مــن «غــري املمكــن التحكُّ
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ــة  ــم يف صريورتــِه. وهــو، بذلــك، ينفلــت ِمــن احلتميَّ حركــة انبعــاثٍ ُمســتمرة، وال يمكــن، أبــدا، حتديــده، أو التحكُّ
ــربَّ  ــام ع ــل، ك ــئ، أو امُلذه ــو امُلفاج ــع، فه ــاه يف ال املتوق ــف معن ــة؛ إذ يكث Historical التقليدي determinism ــة التارخيي
ــه ُيلغــي املألــوف، فظهــوره انبثاقــي ُيثــري  Martin )1889-1976م(؛ ألنَّ Heidegger الفيلســوف األملــاين مارتــن هايدغــر
ــذي  ــياق، ال ــذا الس Paul-Michel )1926-1984م(، يف ه Foucault ــو ــيل فوك ــري ميش ــن تعب ــل م ــس أفض ــاه. ولي االنتب
ــه مثــل امُلخــادع  ــه متعــدد الــرؤوس، إنَّ اقــرتح تعريفــه املميــز للَحــَدث: «فهــو دائــام تشــتُّت، هــو مــا حيــدث هنــا وهنــاك، إنَّ
ــد الفيلســوف جيــل  بروتيــوس Proteus القــادر عــىل التكيُّــف مــع األوضــاع املختلفــة لطبيعتــِه املتغــرية باســتمرار»)38(، ليؤكِّ

ــِه. ــل يف ذات ــارِه األص ــي، باعتب ــَدث التأرخي ــة للَح ق ــة اخلالَّ ــدورِه، الطبيع Gilles )1925-1995م(، ب Deleuze ــوز دول

ــي  ــل الت ــارص والعوام ــة العن ــدئ بمتابع ــداث تبت ــن األح ــدثٍ م ــي يف ح ــث التأرخي ــة البح ــإنَّ عملي ــايل، ف وبالت
أســهمت يف صناعــة هــذا احلَــَدث، ودراســة ظــروف جتمعهــا، وطبيعــة التفاعــل احلاصــل بينهــا، لتنتهــي مــن ذلــك إىل 

ــة يف شــكلها النهائــي)39(. ــة التأرخيي ــَدث التأرخيــي أو القضي ــع والتفاعــل املتمثلــة يف احلَ نتيجــة ذلــك التجمُّ

بواكري النَّقد التأرخيي:

ــرص  ــذ ع ــت من ــد اجتمع ــباهبا، ق ــن أس ــأهتا وتباي ــادر نش ــالف مص ــىل اخت ــل)40(، ع ــر والعوام ــل الظواه إنَّ جُمم
ــد حركــًة تارخييــًة كــرب ُمتزامنــة معهــا. وكانــت أهــم مظاهــر  النهضــة األوريب وحتَّــى مطلــع القــرن التاســع عــرش لتولِّ
ت يف جمموعــاتٍ وسالســل كــرب، مــن احلكومــات مبــارشًة  هــذِه احلركــة: النــرش اهلائــل وامُلتتابــع للوثائــق والســجالَّ

ســات الرســمية، أو دور النــرش اخلاصــة، أو الكنائــس واجلمعيــات واألحــزاب.. أو املؤسَّ

ــن  ــل م ــذاك، جع ــة آن ــات القائم ــه احلكوم عت علي ــجَّ ــذي ش ــا، ال ــم يف أورب ــة العظي ــة التأرخيي ــار املكتب إنَّ ازده
عا عــىل  ــاب، وُمشــجِّ اء والُكتَّ عمليــة اإلطــالع عــىل الوثائــق والســجالَّت واملوســوعات التأرخييــة أمــرا متيــرسا للُقــرَّ

ــق املنشــورة. ــي حتملهــا الوثائ ــة يف شــتَّى املوضوعــات الت ــة التارخيي توســيع حقــل الكتاب

ــا جــزءا مــن فلســفةٍ وأخــالقٍ  ــا تراكــاًم كميــًا للمعــارف والوثائــق، وإمَّ إالَّ أنَّ التطــور يف املعرفــة التارخييــة كان إمَّ
خــو تطــور  وسياســة مل تشــهد مراحــل هــذا التطــور منهجــا تأرخييــا نقديــا إالَّ عــن طريــق أعــاملٍ ثالثــة ُيشــري إليهــا مؤرِّ
ــال  ــي يف جم ــث العلم ــط البح ــع ضواب ــد لوض ــذي مهَّ ــي ال ــد التأرخي ــري النق ــا بواك ــا بوصفه ــخ يف أورب ــم التأري عل

التأريــخ، متمثلــًة باألعــامل:

1.Friedrich ف. أ. ولف األملــاين واللغوي األديب Prolegomena، للناقــد ad Homerum )41(مقدمــة هومــريوس
يكتبهــا تأرخييــة، أنَّ «اإلليــاذة واألوديســة»مل نظــرةٍ نقديــة رأ، بنــاًء عــىل August )1759-1824م(، الــذي Wolf

الزمــن. مــن ة أوقــاتٍ عــدَّ يف الشــعراء مجاعــةٌ مــن َنْظِمهــا عــىل تتابعــت آخــر، ولكــن واحــد رجــل هومــريوس، وال
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2.A. ــوخ ــت ب ــاين أوغس ــة األمل ــامل اللغ �، لعe Public Economy of the Athenians )42(ــا ــيايس يف أثين ــاد الس القتص
ــدي. ــف النق ــج ول ــِه منه ــع يف كتاب ب ــذي اتَّ Boeckh )1785-1867م(، ال

�، للمــؤرخ األملــاين نيبــور B. G. Niebuhr )1776-1831م(، الــذي اتبــع .3eHistory of Rome )43(تأريــخ رومــا
منهــج نقــد النصــوص يف جتديــد التأريــخ الرومــاين وإحيائــِه، األمــر الــذي جعــل بعــض املؤرخــني املتأخريــن يــرون 
ــد لنشــوء املدرســة التأرخييــة األملانيــة النقديــة التــي تزعمهــا  َأ التأريــخ مكانــة “علــم مســتقل”، وهــو الــذي مهَّ ــه َبــوَّ أنَّ

Leopold)1795-1886م()44(. von Ranke ــد فــون رنكــه ليوبول

ــا، هــذِه املدرســة  ــة» يف أملاني ــخ النقدي ــدة التــي كان هلــا أثرهــا املبــارش يف نشــأة «فلســفة التاري هــذِه األعــامل الرائ
ــرش  Wilhelm )1833-1911م(، وهاين Dilthey ــاي ــم دلت ــق تعاقــب أعــامل كلٍّ مــن فيلهل ــي نشــأت عــن طري الت
Georg )1858-1918م(، وماكــس فيرب  Simmel 1863-1936م(، وجــورج ســيمل( Heinrich Rickert ريــكارت
Neo-Kantianism فكــرا تأرخيياحادثــا يكتفــي  MaxWeber )1864-1920م(. إذ أثمــرت “الكانطيــة اجلديــدة”)45(

ــاي موســوعًة خاصــة  ــة« فأنشــأ دلت ــات اشــتغاهلا اخلفي ــل يســعى إىل البحــث يف آلي بتوصيــف الظاهــرة أو احلــدث ب
ــه اكتفــى بتحليــل  بالعلــوم التارخييــة، ثــمَّ علــم نفــسٍ قــد يســتحيل إىل رياضيــات والســيَّام يف العــامل األخالقــي إالَّ أنَّ
ــا ريــكارت فقــد حــرص عــىل البحــث املنطقــي يف مبــادئ املســافة الفاصلــة بــني  املفاهيــم األساســية لعلــوم الفكــر» أمَّ

احلكايــة ومســتقبل الوجــود)46(.

Hegelianism ومتثِّــل فلســفة التاريــخ النقديــة األملانيــة حــدا فارقــا بــني فلســفة التاريــخ التقليديــة ممثَّلــًة يف اهليغليــة
وبــني فلســفة التأريــخ النقديــة احلديثــة الرافضــة للهيغليــة والقائمــة يف األســاس واملرجــع عــىل إعــادة قــراءة الكانطيــة 

بمفاهيــم حادثــة.

ــكال  ــاذ إىل أش ــة والنف ــوم التارخيي ــة بالعل ــات اخلاص ــل الصف ــىل حتلي ــدي ع ــي النق ــر التأرخي ــذا الفك ــس ه فتأسَّ
الفكــر ونامذجــِه، إذ مل يعــد املــايض موضوعــا قائــام بذاتــِه بحســب الوهــم الــذي ســاد طويــال، بــل أمســى املــايض تابعــا 

للحــارض الــذي هــو زمــن االســرتجاع والقــراءة)47(.

L’Ecole )1821م( التــي ســتؤدي أثــرا رئيســا يف إنطالقــة  des Chartes «ويف فرنســا نشــأت «مدرســة الوثائــق
خــني  ــار املؤرِّ ــا، التــي ســيربز عــن طريقهــا معظــم كب ــق اســتعامال نقدي التأريــخ األوريب عــىل قاعــدة اســتعامل الوثائ
August Molinier وأوغســت مولينيــه B. Gerard الفرنســيني عــىل امتــداد القــرن التاســع عــرش، أمثــال: بنيامــني جــريار

)1851-1904م( وجوليــات هافــت J. Havet. وكان أْن امتــدَّ تأثــري هــذا املنهــج النقــدي يف اســتعامل الوثائــق 
.)48(ــر ــة األخ ــدان األوربي ــا والبل ــكا وبريطاني ــة، إىل أمري التأرخيي
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املبحث األول:

مفاهيم أساسية

يف العملية الرتبوية وتطوير املناهج الدراسية

ــام يــدل عــىل ِغنــى  يزخــر احلقــل التعليمــي الرتبــوي بُمصطلحــاتٍ ومفاهيــم كثــرية، وهــذا إْن دلَّ عــىل يشء فإنَّ
هــذا احلقــل مــن جهــة، وتشــعبه وتعقــد الظاهــرة الرتبويــة مــن جهــةٍ أخــر، وهلــذا ارتأينــا خــالل املبحــث األول مــن 
دراســتنا هــذِه امُلســامهة يف تقريــب وتبســيط ُمصطلحــات ومفاهيــم أساســية يف موضوعــة املناهج الدراســية عــىل وجــه 
اخلصــوص، وذات عالقــة بالرتبية والتعليــم عمومــا، والتــي يمكــن اعتبارهــا ِمــن بــني املفاتيــح الرضوريــة لولــوج 
 ،Creative thinking ــي ــري اإلبداع Philosophy، التفك of Education ــم ــفة التعلي ــم، كفلس ــة والتعلي ــامل الرتبي ع
ــروف أنَّ  ــن املع ــدة، إذ ِم ــي الوحي ــا ه ــي أهنَّ ــذا ال يعن School، وه Curriculum Evaluation ــدريس ــج امل ــم املنه تقوي

ــا يمثلــه مــن أمهيــةٍ كبــرية بــني صفــوف العلــوم اإلنســانية. حقــل الرتبيــة يعــج بمفاهيــم متعــددة ومتجــددة؛ ملَِ

أوال: فلسفة التعليم:

ختتــص فلســفة التعليــم بالبحــث عــن املفاهيــم وامُلصطلحــات الرضوريــة لعمليــات التعليــم املختلفــة؛ لتحديدهــا 
ــةٍ  ــن جه ــة. وم ــة منضبط ــةٍ تعليمي ــكلِّ سياس ــة ل ل رضورة ُملحَّ ــكِّ ــل ُيش ــج متكام ــا يف برنام ــا وتنظيمه وتوضيحه
ــة التعليميــة جيــب أْن يبــدأ يف املراحــل  Normative ضمــن العملي ethics ــة أخــر، فــإنَّ التعريــف باألخــالق املعياري
األوىل للتعليــم بتأصيــل املبــادئ األخالقيــة؛ فهــي تضمــن احــرتام اآلخــر بتقبــل وجــوده واختالفــه يف اجلنــس 

ــب)49(. ــرش يف قوال ــع الب ــي تض ــة الت ــذ اآلراء املتعصب ــة، ونب ــون والديان والل

تكمــن أمهيــة فلســفة التعليــم يف كوهنــا قــادرة عــىل تقديــم يــد العــون يف حــلِّ أزمــة التعليــم، أو عــىل أقــلِّ تقديــر 
ــِه  ــت نفس ــة، ويف الوق ــذ اخلليق ــم من ــة التعلي ــة لقضي ــة التأرخيي ــم اخللفي ــدرس وُتقيِّ ــي ت ــة، فه ــباب األزم ــة أس معرف
هتــدف إىل إنجــاح امُلجتمــع بوضعــِه يف اإلطــار املناســب لــه يف ظــلِّ حتديــات عــرص العلــم، فهــدف امُلجتمــع األوحــد 
ــم يتســلَّح بأحــدث تقنيــات العــرص ليكــون دعامــة  ــة الُســُبل يف إخــراج مواطــن متعلِّ والــذي ال بــدَّ أْن يصــل إليــه بكافَّ

أوىل ومركــز قــوة للُمجتمــع وبطاقــة هويتــه)50(.

تقــوم فلســفة التعليــم بفحــص أهــداف وأشــكال وأســاليب ومعــاين التعليــم. إذ ُيســتخدم هــذا امُلصطلــح لوصــف 
كلٍّ مــن التحليــل الفلســفي األســايس هلــذِه املوضوعــات ووصــف أو حتليــل املناهــج الرتبويــة املعينــة، وبالتــايل يمكــن 
تضمــني االعتبــارات اخلاصــة بكيفيــة ارتبــاط هــذِه املِهنــة بالســياقات الفلســفية أو اإلجتامعيــة - الثقافيــة األوســع. 
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 .)51( applied philosophy فتتداخــل باملحصلــة النهائيــة فلســفة التعليــم مــع جمــال التعليــم والفلســفة التطبيقيــة
ــمَّ الكشــف ت ــي الت واألعــراف ــم ــم، والقي والتعلي التنشــئة ل ُيشــكِّ ــا م ــم التعلي فالســفة ــدرس ــال، ي املث ســبيل عــىل
بني كنظــامٍ أكاديمــي، والعالقــة التعليــم ورشعيــة التعليميــة، وحــدود واملامرســات والتعليــم الرتبيــة خــالل مــن عنهــا

واملامرســة. التعليميــة النظريــة

املجــال،  هــذا يف باالهتــامم رؤيــًة جديــرة لنــا أنتجــت التــي الفكريــة واملــدارس النظريــات أبــرز ولعــلَّ واحــدًة مــن
طبيعتهــا أصــل يف الرتبيــة: «إنَّ احليــاة بخصــوص يقــول ديــوي، الــذي جــون األمريكــي امُلــريبِّ إىل تنتســب التــي تلــك
جيــلٍ  لقيــام بذاهتــا، فجيــلٌ يمــوت د التجــدُّ عمليــة إذن املســتمر، فهــي د التجــدُّ طريــق عــن وجودهــا دوام إىل تســعى
تســتطيع جتــدد عمليــة ــا أهنَّ عــىل بأمجلهــا العمليــة ُيظهــر جيــلٍ آلخــر مــن اإلنســاين الثقــايف للــرتاث النقــل آخــر، وهــذا
معارفــه أْن ينقــل امُلجتمــع يســتطيع هبــا التــي العمليــات جمموعــة هــي دوامهــا، فالرتبيــة عــىل امُلحافظــة بواســطتها احليــاة
الذيــن لألفــراد وأيضــا الــرتاث هلــذا املســتمر نفســِه التجــدد الوقــت يف بقائــِه، وتعنــي عــىل لُيحافــظ امُلكتســبة وأهدافــه
وجتددهــا»)52(. هــا بنموِّ نفســها احليــاة ــا النمــو، إهنَّ مــن املزيــد إالَّ غايــة هلــا وليســت نمــو عمليــة هــي حيملونــه، فالرتبيــة

خــربًة  ن ُيكــوِّ يشءٍ ال يف خــري حــلِّ املشــكالت، وأنَّ ال طريــق عــن إالَّ يتــم ال اخلــربات بــأنَّ تكويــن ديــوي يؤمــن
للحيــاة،  إعــداد د جمــرَّ وليســت نفســها احليــاة هــي بــأنَّ الرتبيــة يؤمــن الرتبويــة العمليــة لطبيعــة الطفــل. وبالنســبة عنــد
الرتبيــة اجتامعيــة، ولتكــون للخــربة، وعمليــة ُمســَتمَرين وجتديــد بنــاء ــم، وعمليــة تعلُّ نمــو، وعمليــة عمليــة ــا وبأهنَّ
بــدَّ  ال للخــربة اكتســاب وعمليــة ــم تعلُّ وعمليــة نمــو عمليــة احليــاة، ولتكــون بشــؤون بــدَّ أْن ترتبــط ال حيــاة ــة عمليَّ
ــن بــدَّ أْن تتضمَّ ال اجتامعيــة عمليــة اخلــربة، ولتكــون اكتســاب ورشوط التعلُّــم ورشوط النمــو رشوط فيهــا أْن ُتراعــى

صالــح)53(. اجتامعــي وجــو جــوٍّ ديمقراطــي يف بــدَّ أْن تتــم اجتامعيــا، وال تفاعــال

ــا «التوجيــه أهنَّ ديــوي، هــي: احليــاة، أو «النمــو»، أو كُكل، عنــد التعليميــة العمليــة ضمنهــا ومــن فالرتبيــة
بصورةٍ  جيــل جيــلٍ إىل مــن تنتقــل اخلــربة، والتــي حــول تتمحــور عنــده فــإنَّ الرتبيــة ذلــك االجتامعــي»)54(، إضافــًة إىل
التنظيــم أو التكويــن ذلــك هــي يقــول: «إنَّ الرتبيــة الصــدد هــذا وعلميــة، ويف وبطريقــةٍ ديمقراطيــة وناميــة مســتمرة

نمــوٍّ وحيــاةٍ وجتديــدٍ للخــربة. عمليــة بمعنــى للخــربة»)55(، أي اجلديــد

عنــده، وهلــذا بالرتبيــة الفلســفة تربــط التــي العالقــة تتبــع بــدَّ مــن ال ديــوي عنــد الرتبيــة فلســفة مفهــوم وإلبــراز
هــي وأنَّ الرتبيــة الرتبيــة هــي أنَّ الفلســفة إىل بوضــوح ديــوي جــون أشــار فقــد العالقــة هــذه عــن البحــث يف نبــدأ
أنَّ  املمكــن مــن يــر قــد ذلــك: «إنَّ أيَّ شــخصٍ عاقــل يف باحليــاة، ويقــول اتصــال متصلــةٌ أوثــق الفلســفة، فالفلســفة
مشــكالتٍ  ذلك عــالوًة عــىل معــه إنســاين، وتتواجــد اهتــامم أقــىص باعتبارهــا الرتبيــة؛ حــول أْن يــدور جيــب التفلســف

ومنطقيــة»)56(. وأخالقيــة كونيــة أخــر
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يســتمد احلياة. األول عــن باحليــاة، ورضبٌ منعــزل رضبــان: رضبٌ متصــل أنَّ الفلســفة إىل ديــوي جــون ذهــب كــام
واآلخــر الرتبيــة هــي وتوجيههــا، وهــذه هــذِه احليــاة تنظيــم ذلــك بعــد منهــا، ثــمَّ حيــاول ووظيفتــه وطبيعتــه وجــوده

نتيجــة. إىل منهــا نصــل لــن ميتافيزيقيــة قضايــا إىل فلســفًة لفظيــة، ويتحــول ليصبــح معنــاه فيفقــد احليــاة عــن ينعــزل

ــلٍ يف تبدي إىل ــؤدي ت ال ــفية ــةٍ فلس إنَّ كلَّ نظري ــق احل ــِه: «يف ــة، بقول بالرتبي ــفة الفلس ــة عالق ــوي دي ــح وضَّ ــد وق
يف الفلســفية املشــاكل فهــم عــىل ــا ُتعينن ــة الرتبي نظــر ــأنَّ وجهــة ب ُمصطنعــة، ذلــك ــدَّ أْن تكــون ب ال الرتبــوي العمــل

ــة»)57(. الرتبي يف ــة العملي ــة الناحي ــلٍ يف تبدي إىل ــا رفضه أو ــا قبوهل ــؤدي ي ــث ــا، حي فيه ــأت نش ــي الت ــا منابته

الرتبوية،  املســائل ملناقشــة التفكــري يف الفلســفية الطريقــة اســتخدام ــا أهنَّ يف ديــوي عنــد الرتبيــة فلســفة مفهــوم ويــربز
مــن يتَّخــذ الــذي ــم امُلنظَّ النشــاط جهــةٍ أخــر مــن الرتبيــة»)58(، وهــي يف العامــة النظريــة الفلســفة «هــي اعتــرب حيــث
أيضــا «ذلــك هــو ــة الرتبي حتقيقهــا، وفيلســوف يــود التــي األهــداف وتوضيــح املنطلقــات ــد وســيلًة لتحدي الفلســفة
نظــرِه ال يف الفلســفية الــرؤ امُلجتمــع»)59(، واختــالف حاجــات انطالقــًا مــن خمطَّطاتــه ويرســم ُخيطِّــط الــذي املهنــدس
شــخصٍ آلخــر. مــن خيتلــف الواقعيــة املشــكالت حلــول أنَّ إدراك ذلــك الرتبــوي؛ التطبيــق يف االختــالف إىل يــؤدي

ــة أو نظــرة عــن طبيعــة كلٍّ مــن اإلنســان وامُلجتمــع والكــون  وبــام أنَّ لفلســفة الرتبيــة وظيفة تأملية لتكويــن رؤي
ــم، فــإنَّ معرفــة هــذِه املجــاالت ال تــأيت إالَّ عــن طريــق التأمــل واالجتهــاد الفكــري، وهــذا  ــاة واملعرفــة والِقَي واحلي
ــة إرشــادية  ــاةٍ أرقــى لإلنســان، كــام ُتعــدُّ فلســفة الرتبي ــاء جُمتمــعٍ أفضــل وحي ــدة ُتســهم يف بن ــدورِه إىل أفــكارٍ جدي ب
وتوجيهيــة عندمــا تقــرتح غايــاتٍ وأهدافــًا جديــدة، وعندمــا ُتشــري إىل اســتخدام آليــاتٍ وأفــكار مــن شــأهنا أْن تســاعد 

يف مواجهــة املشــكالت الرتبويــة بصــورةٍ أفضــل وتوجــه الواقــع الرتبــوي نحــو حتقيــق أهدافــِه)60(.

وإذا كانــت الفلســفة الرتبويــة وثيقــة الصلــة بالفلســفة العامــة؛ فــإنَّ ذلــك ال يعــدو أْن يكــون رافــدا واحــدا مــن 
ي فلســفة الرتبيــة، فهــي تعتمــد كذلــك عــىل األســلوب الفلســفي والنظريــات الفلســفية  جمموعــِة الروافــد التــي تغــذِّ
ــة والسياســية، وعاداتــِه  يف معاجلتهــا لبعــض القضايــا األساســية، و َتســتمدُّ وجودهــا مــن ُمعتقــدات امُلجتمــع الدينيَّ
ــع  ــة امُلجتم ــن ثقاف ــري ع ــي تعب ــاته، فه س ــة ومؤسَّ ــِه اإلقتصادي ــة وأحوال ــِه املادي ــِه وأجهزت ــِه وتقنيات ــدِه وقيم وتقالي

ــاةٍ أفضــل وجُمتمــعٍ أرقــى. ــه وآمالــه وأهدافــه يف حي ــا تعكــس طموحات وتصحيــح لــه يف آنٍ واحــد، كــام أهنَّ

ــة رافــد آخــر لفلســفة الرتبيــة ُمســَتمد مــن نتائــج البحــوث العلميــة يف شــتَّى نواحــي الِعلــم، ففلســفة الرتبيــة  وثمَّ
يف أيِّ جمتمــع ُمَطالبــة باإلجابــة عــن بعــض التســاؤالت الرئيســة، مثــل: َمــن ُنــريبِّ ؟ وملــاذا ُنــريبِّ ؟ وكيــف ُنــريبِّ ؟ ثــمَّ 

ــه ؟. ــق مــن هــذا كلِّ د أو نقيــس مــا حتقَّ كيــف ُنحــدِّ
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هبــذِه الصــورة تصبــح فلســفة الرتبيــة عــىل درجــةٍ كبــرية من األمهيــة لكلِّ َمــن له صلــة بالعمليــة الرتبويــة التعليمية، 
يــةٍ شــاملة، وهــي ُتبرصنــا بجوانــب الــرصاع بــني النــامذج الفكريــة وأوجــه  فهــي تزيــد مــن فهمنــا للرتبيــة يف نظــرةٍ كلِّ
ــوي،  ــق الرتب ــني التطبي ــة وب ــه للرتبي ــر املوجَّ ــني الفك ة ب ــق اهلــوَّ ــد ُعم ــك بم ــا كذل ن ــا، وهــي ُتبرصِّ ــالف بينه االخت
ــه مــن دون وضــوح الفلســفة الرتبويــة الســائدة  د لنــا غايــات الرتبيــة وأهدافهــا، وال شــكَّ أنَّ وهــي املرجــع الــذي ُحيــدِّ

ــم يتحــول عملــه إىل جهــدٍ طائــش غــري مأمــون العواقــب. أمــام امُلعلِّ

ثانيا: التفكري اإلبداعي:

ــرَبر  ــة، وكان ُي ــة الثانوي ــذ املرحل ــدول – من ــم بالدخــول إىل املناهــج الدراســية – يف معظــم ال ــدأ الفلســفة كعل تب
لذلــك بُحجــجٍ عديــدة منهــا صعوبــة الفلســفة أو دور الفلســفة الــذي يبــدأ بالشــك، وهــو أمــرٌ ربــام جيعــل املتلقــي يف 
م لــه مــن مناهــج بالتشــكيك فيهــا ونقدهــا وهنــا يطــل التســاؤل برأســِه: هــل غــرس  مرحلــة املراهقــة يرفــض مــا ُيقــدَّ

التفكــري النقــدي يف عقــل الطفــل نقمــة أم نعمــة ؟

Gareth )1929-2011م( نظريــة عــامل  Matthews الفيلســوف األمريكــي غاريــث ماتثيــوس  يرفــض 
Cognitive 1896-1980م( يف التطــور املعــريف( Jean Piaget النفــس والفيلســوف الســويرسي جــان بياجيــه
دة ورصدها  Development، مقدمــًا أمثلــة عــىل قــدرة األطفــال املعرفيــة منــذ الصغــر عــىل مالحظة املفاهيــم امُلجــرَّ
ــأيت بمجموعــةٍ مــن  ــِه «الفلســفة والطفــل الصغــري» ي ــة عــىل التســاؤالت الفلســفية املعقــدة. يف كتاب ــة اإلجاب وحماول
نهــم مــن  األمثلــة الرائعــة ُيثبــت هبــا أنَّ األطفــال لدهيــم القــدرة عــىل الدهشــة والتالعــب باألفــكار، وهــو أمــر يمكِّ
التعامــل مــع العديــد مــن املشــاكل التقليديــة للمعرفــة. وينتهــي ماتثيــوس إىل أنَّ طريقــة تعامــل األطفــال ومناقشــتهم 
لألفــكار الفلســفية جيــب أْن تؤخــذ عــىل حَمَمــل اجلــد مــن قبــل أيِّ شــخص يريــد أْن يفهــم كيــف يفكــر األطفــال)61(.

تتجــىلَّ مهــارات التفكــري اإلبداعــي يف الثقــة بالنفــس، والشــخص امُلبــدع يتميــز عــن اآلخريــن مــن خــالل ســلوكِه 
الــذي ُيعــربِّ عــن مواهــب وقــدراتٍ خاصــة تظهــر يف مواقــف متميــزة وغــري تقليديــة. فامُلبدعــون ال يبحثــون عــن إجابــةٍ 
واحــدة ولكــن يضعــون العديــد مــن االقرتاحــات والبدائــل التــي ربــام تبــدو غري مألوفــة للكثرييــن. وامُلبــدع عــادًة يكون 
مــن ذوي اخلــربة، حمبــًا للمغامــرة ال يعبــأ بالقوالــب اجلامــدة العقيمــة، وهــو عــىل اســتعداد للمواجهــة والقتــال معهــا. 
ويتوقــع امُلبــدع دائــاًم الفشــل وال يقلــق مــن الوقــوع يف اخلطــأ والــذي يعتــربه خطــوًة رضوريــة عــىل طريــق النجــاح)62(.

Martin )1900-1961م(  Scheerer ولقــد أشــار العديــد مــن علــامء النفــس، أمثــال األملانيــني مارتــن شــرير
ــوع وعريــض احلــدود،  Kurt )1878-1965م(، إىل أنَّ تفكــري اإلنســان متن Goldstein وكــورت غولدشــتاين

ويمكــن مــن خاللــِه أْن حيــدد الفــرد نــوع التعليــم الــذي اكتســبه بخربتــِه مــن العــامل)63(.
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ــدن خمتلــف االختصاصــات ودارســيها، نجــد  ــي ناهلــا موضــوع التفكــري اإلبداعــي مــن ل ــرية الت ــة الكب ولألمهي
ــق فيــه. ولعــلَّ أبــرز هــذِه  تعــدد النظريــات واآلراء التــي خــرج هبــا كلَّ مــن َدَرس هــذا املجــال املعــريف الدقيــق وتعمَّ

ــًة وواقعيــة، هــي: النظريــات وأكثرهــا دقَّ

ــس  ــامل النف ــم ع ــاه، منه ــذا االجت ــاب ه ــر أصح ــاين: ي ــاه اإلنس ــر االجت ــة نظ ــن وجه ــي م ــري اإلبداع 1. التفك
Abraham )1908-1970م(، أنَّ األفــراد مجيعــًا لدهيــم القــدرة  Harold Maslow األمريكــي أبراهــام ماســلو
ــز )ماســلو( بــني  ــه. ويمي ــاخ االجتامعــي الــذي يعيشــون في ــق هــذِه القــدرة يعتمــد عــىل املن ــداع، وأنَّ حتقي عــىل اإلب
ــق  ــدع امُلحقِّ ــخص امُلب ــم أنَّ الش ــو يفه ــة، فه ــة اخلاص ــدع ذي املوهب ــخص امُلب ــِه والش ــق لذات ــدع امُلحقِّ ــخص امُلب الش

دات)64(. ــات وامُلجــرَّ ــن يعيشــون عــامل النظري ــر مــن أولئــك الذي ــِه يعيــش العــامل احلقيقــي مــن الطبيعــة أكث لذات

Carl )1902-1987م(  Ransom Rogers ــا زميلــه – عــامل النفــس األمريكــي أيضــا – كارل روجــرز أمَّ
ــه ال بــدَّ مــن وجــود يشءٍ يمكــن مالحظتــه، أي انتــاج لإلبــداع، وال بــدَّ أْن يكــون هــذا االنتــاج أصيــال فهــو  فيفــرتض أنَّ
ــا ظهــور انتــاج أصيــل ينمــو مــن فرديــة الفــرد واملــواد واألحــداث وظــروف احليــاة)65(. ف العمليــة اإلبداعيــة عــىل أهنَّ ُيعــرِّ

ــىل أنَّ  ــة ع ــذِه النظري ــد ه ــطلت( Gestaltism)66(: تؤك ــة اجلش ــر )نظري ــة نظ ــن وجه ــي م ــري اإلبداع 2. التفك
ة اختيــارات، وهــذا  الشــخص امُلبــدع لديــه حساســية مجاليــة متكنــه مــن انتقــاء االختيــار الوحيــد املطــروح مــن بــني عــدَّ

.Good Gestalt ى ــد ُيســمَّ ــار الوحي االختي

وانطالقــا مــن تفســري هــذِه النظريــة لإلبــداع، فقــد توصــل علامئهــا إىل جمموعــةٍ مــن القوانــني التــي ُحتــدد العالقــة بــني 
 ،Proximity القــرب ،Pragnanz يــات واألجــزاء، يمكــن ذكرهــا هنــا بإجيــازٍ وبصورة تعــدادٍ فقط، بــاآليت: االمتــالء الُكلِّ

.Closure اإلغــالق ،Continuity االســتمرارية ،Common Fate املصــري الواحــد ،Simitarity التشــابه

Max )1880-1943م( أنَّ  Wertheimer عــامل النفــس األســرتايل – املجــري ماكــس فرهتايمــر ويــر
التفكــري االبداعــي  يبــدأ عــادًة مــع مشــكلةٍ مــا، وعــىل وجــه التحديــد تلــك التــي متثــل جانبــا غــري مكتمــل - ناقصــًا 
ــب  ــزاء فيج ــا األج ــار، أمَّ ــني االعتب ــكل بع ــذ ال ــي أْن يؤخ ــكلة ينبغ ــلٍّ للمش ــة ح ــد صياغ ــر - وعن ــكلٍ أو بآخ بش
ــم، واحللــول التــي  فحصهــا وتدقيقهــا ضمــن إطــار الــكل ويميــز )فرهتايمــر( بــني احللــول القائمــة عــىل أســاس التعلُّ
تــأيت صدفــًة وبــني احلــل اإلبداعــي، والفكــرة اإلبداعيــة عنــد )فرهتايمــر( هــي التــي تظهــر فجــأًة عــىل أســاس احلــدس 

وفهــم املشــكلة، وليســت تلــك التــي تــأيت عــىل أســاس الســري املنطقــي)67(.

الربامــج  العامليــة لتعليــم التفكــري: ومــن بــاب االهتــامم بتنميــة وتطويــر التفكــري االبداعــي فقــد ُعقــدت العديــد 
مــن النــدوات واملؤمتــرات، واســُتحدثت العديــد مــن الربامــج عــىل الصعيــد العاملــي والعــريب واملحــيل.
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The يف أمريــكا  purdue creative Thinking program ــم برنامــج بــوردو فعــىل املســتو العاملــي ُصمِّ
Purdue، وهيــدف هــذا الربنامــج إىل تنميــة قدرات  University عــىل يــِد جمموعــةٍ مــن الباحثــني يف جامعــة بــوردو
مــت برامــج أخــر يف  التفكــري االبداعــي املتمثلــة يف )الطالقــة، املرونــة، واألصالــة( يف املرحلــة االبتدائيــة. كــام ُصمِّ
Cort ــورت ــج الك ــك برنام Parnes، وكذل creative Thinking  program ــز ــج بارن ــا: برنام ــكا، منه أمري

ــة املراحــل الدراســية)68(. program، وتصلــح هــذِه الربامــج للتــدرب عــىل التفكــري اإلبداعــي يف كافَّ

ن، ُعِقــد )املؤمتــر الثــاين للموهبــة واإلبــداع( عــام 2002م،  وعــىل املســتو العــريب، ففــي العاصمــة األردنيــة عــامَّ
ومــن أبــرز توصياتــِه إعــادة النظــر يف املناهــج الدراســية وأســاليب التدريــس بحيــث يكــون اإلبــداع وامُلبدعــني مــن 

أحــد أهدافهــا)69(.

يــة الرتبيــة )ابــن رشــد(/  ــا عــىل املســتو العراقــي، فقــد ُعِقــد )املؤمتــر الثــاين للعلــوم النفســية( يف رحــاب كلِّ  أمَّ
جامعــة بغــداد، للفــرتة مــن )13-14( نيســان عــام 2002م، حيــث ُألقيــت يف املؤمتــر العديــد مــن الدراســات 

ــا: ــات، منه ــن التوصي ــددٍ م ــت بع ــي، وخرج ــري اإلبداع ــت التفك ــي تناول ــوث الت والبح

1. إعادة النظر باملناهج الدراسية وإغنائها بمهارات التفكري اإلبداعي.

2. تبنِّي طرائق تدريس حديثة تساعد يف تنمية التفكري اإلبداعي.

3. إجراء املزيد من البحوث عىل اإلبداع، من قبل أساتذة اجلامعة وطلبة )املاجستري والدكتوراه()70(.

إنَّ الغايــة األساســية مــن وراء برامــج تعليــم التفكــري ليــس فقــط اكتســاب الطلبــة املعرفــة العلميــة، إنَّام لتســاعدهم 
عــىل خلــق إطــار مرجعــي وطريقــة منفــردة خاصــة هبــم ملعرفــة الواقــع الــذي يعيشــون فيه.

لــذا فقــد تعــددت برامــج تعليــم التفكــري وانتــرشت يف مجيــع أنحــاء العــامل لتدريــس مهــاراتٍ خمتلفــة، وقــد تــمَّ 
إجــراء حــرص هلــذِه الربامــج، فــكان قســمٌ منهــا ُيســتخدم مــع حمتــو املنهــج، وقســمٌ منهــا مســتقال عنــه، ومــن هــذِه 
ــري  ــة التفك ــريل لتنمي ــج ب Talents، وبرنام Unlimited Program ــددة ــري املح ــب غ ــج املواه ــج: برنام الربام
Matthew )1923-2010م(،  Lipman ــامن ــو ليب ــال األمريكــي ماثي ــد فلســفة األطف ــج رائ اإلبداعــي، وبرنام
ونظــام تكتيــكات التفكــري، وبرنامــج التأكيــد عــىل تطويــر عمليــات التفكــري املجــرد، ومــرشوع التأكيــد عــىل التفكــري 
ــج  ــة، وبرنام ــدارس االبتدائي ــري يف امل ــم التفك ــت( لتعلُّ ــرشوع )إمباك ــري، وم ــاء املس ــور أثن ــوذج التط ــيل، ونم التحلي

.)71(Six Thinking Hats ــري ــت للتفك ــات الس ــج القبع ــج، وبرنام ــري املنت التفك
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ثالثا: تقويم املنهج املدريس:

ُيعــد تقويــم املنهــج امَلــدريس مــن أكثــر املجــاالت امُلزدهــرة يف احلقــل الرتبــوي، فقــد نمــت األدبيــات املتعلِّقة بــِه كامَّ 
ونوعــا، وأظهــر علــامء التقويــم والقيــاس، وباألخــص التقويــم الرتبــوي، اختالفــا يف حتديــد تعريــفٍ جامــع مُلصطلــح 
ــن هــؤالء العلــامء واخلــرباء أدبيــات التقويــم الرتبــوي عــددٍ كبــري مــن التعاريــف، حــددوا  التقويــم الرتبــوي. فقــد ضمَّ

فيهــا أفكارهــم التــي متثــل مــدً عريضــا ومتنوعــا مــن املبــادئ الفلســفية، والنــامذج، واملناهــج املدرســية العلمية.

-1853( Lyon Gardiner Tyler  ف – عــىل ســبيل املثــال – امُلــريبِّ واملــؤرخ األمريكــي ليــون تايلــر إذ عــرَّ
ــه: ”عمليــة حتديــد مــد التحقيــق الفعــيل لألهداف الرتبويــة“)72(. يف حــني اجتمع كلٍّ  1935م( التقويــم الرتبــوي، بأنَّ
Lee )1916-2001م(، والربوفيســور  Joseph Cronbach مــن العــامل النفــيس التعليمــي األمريكــي كرونبــاخ
Daniel، عــىل  LeRoy Stufflebeam وامُلــريبِّ األمريكــي ســتوفلبيم ،Marvin C. Alkin مارفــن ألكــني

ــه: ”توفــري معلومــاتٍ هامــة تســاعد يف اختــاذ القــرار“)73(. تعريفــِه بأنَّ

وبالتــايل، فــإنَّ مفهــوم تقويــم املنهــج املــدريس يــدور يف َفَلــك مفهــوم التقويــم الرتبــوي عمومــا، فغايتــه األساســية هي 
إصــدار األحــكام عــن مــد صالحيــة املنهــج املــدريس قبــل تطبيقــِه عــىل نطــاقٍ واســع. ومــن هنــا فــإنَّ هــذِه العمليــة 
جيــب أْن تتنــاول جانبــني، مهــا: تقويــم تصميــم املنهــج املــدريس وبنــاءِه، وكذلــك مكونــات املنهــج املــدريس. وإلصــدار 
األحــكام عــىل هذيــن اجلانبــني ال بــدَّ مــن تبنِّــي مجلــةٍ مــن املعايــري التــي تؤخــذ بعــني االعتبــار عنــد إصــدار هــذِه األحــكام.

كــام ال تقتــرص عمليــة التقويــم عــىل إصــدار األحــكام حــول صالحيــة املنهــج املــدريس ومالءمتــِه للفــرد واملجتمــع ولكــن 
، فالبعــض يــر أنَّ  ال بــدَّ أْن تصــل إىل عمليــة اختــاذ القــرارات، ومــن هنــا، فــإنَّ كلَّ نــوعٍ مــن أنــواع التقويــم لــه هــدف معــنيَّ
غايــة التقويــم تشــخيص جوانــب القــوة والضعــف، يف حــني يــر البعــض اآلخــر أنَّ اهلــدف النهائــي جيــب أْن يكــون اختــاذ 

قــراراتٍ بشــأن املنهــج املــدريس وحتديــد مــا إذا كان باإلمــكان األخــذ بــِه وتطبيقــه كــام هــو، أم تطبيقــه بعــد تعديلــِه.

ــه حيتــاج إىل أدواتٍ للحصــول عــىل هــذِه البيانــات،  ــا كان التقويــم بوجــهٍ عــام حيتــاج إىل معلومــاتٍ وبيانــات؛ فإنَّ وملَّ
ــي  ــات ك ــات والبيان ــىل أدقِّ املعلوم ــول ع ــل احلص ــن أج ــة م م ــة مصمَّ ــة علمي ــق بحثي ــتخدام طرائ ــن اس ــدَّ م ــا ال ب وهن
تكــون القــرارات املبنيــة عليهــا ســليمة وموثــوقٌ هبــا. وهلــذا ال بــدَّ مــن اســتخدام الطرائــق العلميــة الرصينــة يف البحــث 
واالســتقصاء. وهــذا مــا جعــل املعرفــة اخلاصــة بالتقويــم معرفــًة علميــًة ختضــع إلطــار فكــري حمــدد. فبعــد أْن كان التقويــم 
خيضــع للمامرســة الشــخصية العلميــة، أصبــح علــاًم يقــود املامرســة ويوجههــا بحيــث ُتعطــي أفضــل النتائــج املمكنــة)74(.

ــرن  ــتينيات الق ــات س ــذ بداي ــميًا من ــتقاًل رس ــًا مس ــاالً علمي ــوي جم ــم الرتب ــح التقوي ــاس، أصب ــذا األس ــىل ه وع
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ــتاذ  ــع أس ــدأت م ــد ب ــه األوىل ق ــت إرهاصات ــج، وكان ــر املنه ــن تطوي ــزءًا م ــًا أو ج ــرب جانب ــد أْن كان ُيعت ــايض، بع امل
Ralph )1902-1994م( فيــام كان ُيعــرف بمــرشوع  W. Tyler التقييــم الرتبــوي األمريكــي رالــف تايلــور
ــني  ــة ب ــة العالق ــور لدراس ــه تايل ــذي ترأَّس ــام 1930م، ال the يف ع Eight Year Study ــنوات ــامن س ــة الث دراس
حمتــو منهــج املرحلــة الثانويــة واألداء يف املرحلــة اجلامعيــة، لكــن هــذِه الدراســة مل ُحتــدث األثــر الكبــري عــىل 

ــة)75(. ــة الثاني ــرب العاملي ــوب احل ــبب نش ــت بس ــد ُأمهل ــا ق ــة؛ ألنَّ نتائجه ــدارس الثانوي ــات أو امل اجلامع

ثــمَّ بعــد صــدور كتــاب تايلــور الشــهري املوســوم )املبــادئ األساســية للمنهــج وطــرق التدريــس، 1949م()76(، 
أصبــح التقويــم كلمــًة شــائعة يــرتدَّد صداهــا يف كلِّ مــكان، وهبــذا يكــون تايلــور قــد وضــع حجــر األســاس للتقويــم 
Quality وضــامن اجلــودة Standardized Testing ــا ُيعــرف باالختبــارات املعياريــة الرتبــوي وفتــح الطريــق ملَِ
Assurance التــي انتــرشت يف مخســينيات القــرن املــايض)77(. ليكــون نمــوذج رالــف تايلــور لبنــاء املناهج الدراســية، 

وفــق املخطَّــط أدنــاه:

خصائص املتعلِّمني
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احلياة املعارصة

املتخصصون يف املادة الدراسية

الفلسفة الرتبوية

سيكولوجية التعلُّم

حيــث يمكــن حــرص مميــزات هــذا النموذج بـــ: )1( شــمولية نمــوذج تايلور لعنــارص املنهــج وخطوات بنائــِه. )2( 
ق  ــا بالنســبة للعيــوب، فيمكــن القــول إنَّ النمــوذج يســري يف اجتــاهٍ واحــد، ممَّــا يعــوِّ تنــوع مصــادر اشــتقاق أهدافــِه. أمَّ
ــب أْن تكــون العالقــة بــني عنــارص النمــوذج عالقــة دائريــة، بحيــث يؤثــر كلَّ  عمليــة االتصــال الرتبــوي الــذي يتطلَّ
Behavioral عنــرصٍ يف اآلخــر ويتأثــر بِه)78(انمــوذج تايلــور هــذا، الــذي حيمــل اســم طريقــة األهــداف الســلوكية
ــِه  ــوم ب ــنيَّ يق ــلوكٍ مع د أو س ــدَّ ــالل أداءٍ حم ــن خ ــداف م ــىل األه ف ع ــرُّ ــل يف التع Objective، يتمثَّ approach
ــزا عــىل حتديــد الدرجــة التــي تــمَّ فيهــا إنجــاز هــذِه األهــداف أو األغــراض)79(. الطالــب بحيــث يكــون التقويــم مرتكِّ

ب، وبالتــايل فــإنَّ املنهــج جيــب أْن يتمحــور حول حتديــد أنواع  بالنســبِة لرالــف تايلــور، الرتبيــة هــي تغيــري ســلوك الطــالَّ
 الســلوك املرغــوب، والتــي يمكــن كتابتهــا كأهــدافٍ يســعى اجلميــع لتحقيقهــا، أي أنَّ التقويــم هــو ببســاطة حتديــد مــد
ــق هــذِه األهــداف امُلعلنــة يف أيِّ منهــج أو برنامــج؛ وهلــذا الســبب األهــداف الســلوكية متثــل مصــدر معايــري التقويــم  حتقُّ
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ــار  ــج واختي ــط املنه ــني لتخطي ــل امُلعلِّم ــن قب ــتوً م ــوذج يف أيِّ مس ــذا النم ــتخدام ه ــن اس ــور، إذ يمك ــف تايل ــد رال عن
ري املناهــج  طــرق التدريــس، أو مــن قبــل املدرســة ملراقبــة األداء الشــامل وحتديــد املشــكالت امُلحتملــة، أو مــن قبــل مطــوِّ
الختبــار أفكارهــم بشــكلٍ عمــيل، أو مــن قبــل الســلطان ومتَّخــذي القــرار ملراقبــة أداء املنظومــة الرتبويــة بشــكلٍ عــام)80(.

مل يــَر كتــاب تايلــور الشــهري النــوَر يف أدبيــات الرتبيــة العربيــة إالَّ يف عــام 1982م، عندمــا صــدرت ترمجتــه العربيــة 
Structuralism )حتــت عنــوان )أساســيات املناهــج(، وهــي الفــرتة التــي ازدهــرت فيهــا الفلســفة الُبنيويــة )البنائيــة
Jerome Seymour يف الرتبيــة والتــي قادهــا جمموعــة مــن الرتبويــني وعلــامء النفــس واللغة، أمثــال: جــريوم برونــر
Avram 1896-1980م(، ونعــوم تشومســكي( Jean Piaget 1915-2016م(، وجــان بياجيــه( Bruner
ــة  ــل أروق ــا داخ ــلوكية وقاومته ــة الس ــة النظري ــت هناي ــة أعلن ــةٍ تربوي ــاءت كنظري ــي ج Noam. والت Chomsky
املــدارس يف العــامل وأبــرزت العديــد مــن القضايــا التــي فشــلت فيهــا النظريــة الســلوكية وعجــزت عــن التعامــل معهــا 
أو الــردِّ عليهــا. وغنــي عــن القــول إنَّ النمــوذج أو األســاس الفكــري rationale لرالــف تايلــور هــو تطبيــق عمــيل 

للنظريــة الســلوكية وترمجــة هلــا يف ميــدان املناهــج بشــكلٍ عــام وتقويــم املنهــج بشــكلٍ خــاص)81(.

ــج curricularist األمريكــي الذائــع الصيــت رالــف تايلــور، هــو أبــو التقويــم  وبالتــايل، يمكــن القــول إنَّ امُلنهِّ
ــوي  ــدان الرتب ــرشه يف املي ــح ون ــذا امُلصطل ــت ه ــن نح ــو َم ــج، وه ــريا يف املنه ــريا كب ــدث تأث ــذي أح ــوي)82(، ال الرتب

قــت فيهــا أهــداف الربنامــج أو املنهــج»)83(. ــد الدرجــة التــي حتقَّ ــه «حتدي فــه بأنَّ وعرَّ

ــةٍ غــري حمــددة  ــده بطريق ــاؤه وتولي ــم بن ــذي يت ــم جــودة املنهــج ال ــذي يمكــن اســتخدامه لتقوي ــار ال وحــول املعي
ُمســبقا، يقــرتح ويليــام دول رؤيــة يعتربهــا بديلــة لنمــوذج رالــف تايلــور، ُعرفــت واشــتهرت عنــد الصينيــني الذيــن 
 ،Recursion ــر ــراء Richness، والتوات ــا: الث ــع 4R’S وهــي هن ــراءات األرب ــا طرحــه )دول( باســم ال ــوا م تبنَّ

ــيل)84(: ــاط )العالقــات( Relations، والرصاحــة Rigor، كــام ي واالرتب

1. الثــراء: ُيشــري الثــراء هنــا إىل ُعمــق املنهــج وإىل طبقــات املعنــى الكثــرية واالحتــامالت والتفســريات املتعــددة 
لــه، بحيــث حيتــوي املنهــج عــىل )الكميــة الكافيــة( مــن عــدم التحديــد وعــدم التــوازن والفــوىض واخلــربة احليَّــة لكــي 

.Transformation ب وامُلعلِّمــون بعمليــة التحويــل أو التحــول يقــوم الطــالَّ

ــس  ــرة، أي نف ــدة يف كلِّ م ــاتٍ جدي ــع إضاف ــن م ــر لك ــرًة أخ ــدث م ــر( أي حي ــل )يتوات ــن الفع ــر: م 2. التوات
spiral)85(، أي قــدرة اإلنســان عــىل اســتعادة األفــكار  curriculum مهــا برونــر يف املنهــج احللــزوين الفكــرة التــي قدَّ

مــن جديــد بحيــث تــدور فــوق بعضهــا وجتعلهــا تصنــع املعنــى.
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3. االرتبــاط )العالقــات(: العالقــات مهمــة يف املنهــج مــن خــالل الُبعــد الرتبــوي، أي العالقــات داخــل املنهــج 
مــن خــالل املصفوفــة Matrix أو الشــبكة التــي متنحــه الثــراء، ومــن خــالل الُبعــد الثقــايف الــذي ُيشــري إىل العالقــات 

الثقافيــة أو الكونيــة التــي توجــد خــارج املنهــج مــن خــالل املصفوفــة الكبــرية التــي يقــع املنهــج داخلهــا.

4. الرصامــة: يمكــن النظــر إىل الرصامــة مــن خــالل الكشــف عــن االحتــامالت التــي يمكــن أْن توجــد يف أيِّ موقــفٍ 
ــه األهــم مــن بــني األربعــة، يمكــن النظــر  أو َحــَدث أو حلظــةٍ تدريســية. ولتوضيــح هــذا املبــدأ الــذي يعتقــد )دول( أنَّ
إىل القصــة، ليــس مــن خــالل )الفكــرة الرئيســة( بــل مــن خــالل الشــخصيات املختلفــة يف القصة: مشــاعرها ومدارســها 
ــد إىل البدائــل والعالقــات واالرتباطــات املختلفــة و احلــوار بــني  وقيمهــا وأفكارهــا الصارمــة هــي النظــر عــىل نحــوٍ متعمَّ

القــارئ والنــص هــو عمليــة ذات اجتاهــني بحيــث يكــون لــكلٍّ منهــام صوتــه اخلــاص أو األنانيــة العاطفيــة)86(.

إذن، هــذِه املكونــات األربــع لرؤيــة ويليــام دول يف تقويــم املنهــج جــاءت كنتيجــة لتفاعــل العديــد مــن امُلعطيــات 
ــزي  ــاء اإلنكلي ــامل الفيزي ــبًة إىل ع ــة Newtonian )نس ــة النيوتوني ــة امليكانيكي ــالن الرؤي ــت ُبط ــي أثبت ــدة الت اجلدي
Sir )1642-1726م(( التــي حــرصت الكــون بعالقــة الســبب والنتيجــة وهــو  Isaac Newton إســحاق نيوتــن
مــا انعكــس عــىل نمــوذج رالــف تايلــور يف املنهــج وحــرصه بــني األهــداف والتقويــم. هــذِه العنــارص اجلديــدة تتمثــل 
دة للطاقــة والتــي  يف مفاهيــم مهمــة هــي التنظيــم الــذايت والفــوىض والرتكيــب )التعقيــد( complexity والُبنــى امُلبــدِّ
يمكــن أْن تســاعد يف تصميــم منهــج حتويــيل يتحــول فيــه التدريــس والتعليــم مــن أســلوب الســبب والنتيجــة إىل نمــطٍ 
ــم، ومــن أســلوب الوعظيــة )مســتو أعــىل ومســتو أدنــى( إىل  آخــر يكــون فيــه التدريــس مســاعدا يف عمليــة التعلُّ

احلواريــة )حيــث اجلميــع يشــرتك يف بنــاء األفــكار والغــوص يف أعــامق وطبيعــة املشــكالت()87(.
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املبحث الثاين:

واقع املنهج التعليمي يف لبنان والعراق

علم التاريخ أنموذجا

أوال: تشخيص حالة:

ســنحاول هنــا أْن نبــدأ باملبحــث الثــاين مــن دراســتنا من حيــث انتهينــا يف املبحــث األول منها، يف حماولةٍ لتشــخيص 
ــا مــن  ــا اتضــح لن ــدَريس يف العــراق. فبعدم ــداد اإلطــار العــام للمنهــج امَل ــة وإع ــة القصــور يف الفلســفة الرتبوي حال
ــفيتني  ــتني فلس ــان إىل مدرس ــني ينتمي ــام دول أنَّ االثن ــور وويلي ــف تايل ــن رال ــكلٍّ م ــني ل ــني املتضادت ــالل الرؤيت خ
ــة  ــاين مــن القــرن العرشيــن يف حــربٍ مســتمرة للســيطرة عــىل الســاحة الرتبوي ــوال النصــف الث ــا طِ متحاربتــني، كان
ــام دول  ــور إىل األوىل وويلي ــف تايل ــي رال ــة(، إذ ينتم ــة )البنائي ــلوكية Behaviorism والُبنيوي ــا الس ــاَمل، مه يف الع
إىل الثانيــة، أو عــىل األقــل النســخة مــا بعــد احلداثيــة Postmodernism منهــا، وحتديــدا مــا بعــد الُبنيويــة )مــا بعــد 

.Post-structuralism )البنائيــة

فــإنَّ هــذا النــوع مــن التناقــض يف مرجعيــة الفلســفة الرتبويــة التــي يســتند إليهــا النمــوذج عنــد )تايلــور( والرؤيــة 
ــي  ــؤرشات الت ــمِّ امل ــن أه ــلَّ م ــام)88(، ولع ــكلٍ ع ــج بش ــا املنه ــاين منه ــة ُيع ــة هوي ــس أزم ــد )دول( تعك ــة عن املناقض
تعكــس هــذِه األزمــة يف التعليــم داخــل العــراق هــو االهتــامم الكبــري يف التقويــم الــذي يعتمــد عــىل األهــداف، وهــي 
السياســة التــي كانــت ُمعتَمــَدة ســابقا يف التعليــم مــا قبــل اجلامعــي، ثــمَّ بعــد الكثــري مــن التجريــب انتقلــت إىل التعليــم 
اجلامعــي الــذي ال خيتلــف كثــريا عــن ســابقِه، حيــث انتــرشت ظاهــرة اجلــودة واالعتــامد األكاديمــي بأهدافهــا امُلســبقة 

وخططهــا اإلســرتاتيجية ومفهــوم امُلدخــالت وامُلخرجــات.

هــذِه الفجــوة التــي ظهــرت بــني النظريــة الُبنيويــة واملامرســة الســلوكية خلقــت نوعــًا مــن االرتبــاك وانعكســت ســلبيًا 
عــىل املنهــج الــذي بــدا عاجــزًا عــن االســتجابة للُمعطيــات اجلديــدة التــي فرضتهــا التقنيــة اجلديــدة)89(، حيــث األطفــال 

ب أكثــر معرفــًة مــن معلِّميهــم وآبائهــم يف خبايــا التكنولوجيــا وأجهــزة اهلواتــف املحمولــة واحلاســب اآليل. والطــالَّ

لكــن عــىل الرغــم مــن جاذبيــة الرؤيــة التــي يقدمهــا ويليــام دول إالَّ أنَّ تبنِّيهــا يف املنهــج، وخاصــًة العراقــي، يمكــن 
أْن يــؤدي إىل مشــكالتٍ فلســفية عميقــة، وخاصــًة يف كــون هــذِه الرؤيــة تعتمــد عــىل فلســفِة مــا بعــد احلداثــة التــي 

.)90(ديــات الكــرب ــش املرجعيــات وتســتند عــىل الشــكِّ يف الرسَّ ُتنــادي بتعــدد املعنــى )النســبية( وهتمِّ

ــر عــىل  ــة رالــف تايلــور أثَّ ــدا ســلوكيا واضحــا يف رؤي إذن هــذا االهتــامم الكبــري باألهــداف امُلحــددة ســلفًا حتدي
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املنهــج امَلــدَريس يف العــراق، الــذي انحــرص فقــط يف مــد حتقــق هــذِه األهــداف، فاجتهــت املدرســة أو الرتبيــة بشــكلٍ 
عــام إىل االهتــامم املتزايــد بالدرجــات واالختبــارات )االمتحانــات( بــكلِّ أنواعهــا ومســتوياهتا. وهــو أمــرٌ مالحــظ 
هــا تســجيل أرقــام مرتفعــة يف مثــل هــذِه االختبــارات، ومراكــز متقدمــة  بشــكلٍ كبــري يف وزارة الرتبيــة التــي أصبــح مهَّ
ــم نفســها داخــل  ــة التعلُّ ــال عملي ــذي أد إىل إغف ــر ال ــي انتــرشت يف اجلامعــات؛ األم ــري ضــامن اجلــودة الت يف معاي

أروقــة املــدارس واجلامعــات وهتميشــها.

ــة(  ــات التحصيلي ــان( أو )االمتحان ــل االمتح ــن أج ــم م ــة )التعلي ــو بمثاب ــور ه ــف تايل ــد رال ــم عن ــك، التقوي لذل
بــًا ومعقــدًا وليــس  achievement)91(، التــي ال عالقــة هلــا بالرتبيــة، ذلــك املفهــوم الــذي يعنــي شــيئًا مركَّ testing
د عمليــة فنيــة technical بســيطة ملعاجلــة املعلومــات، أو تطبيــق نظريــة تعليمية معينــة، أو امتحانــاتٍ تتمركز  فقــط جمــرَّ
حــول املوضــوع. كذلــك، فــإنَّ التقويــم عنــد رالــف تايلــور هيــدف فصــل الناجحــني عــن الفاشــلني، وهــو مــا تفعلــه 
الدرجــات واالمتحانــات املركزيــة كنقــاط عــزلٍ أو متييــز بــني املقبولــني وأولئــك الذيــن مل حيققــوا درجــة املقبوليــة)92(. 
وهــو الشــائع يف النظــام التعليمــي يف العــراق، إذ أصبــح االهتــامم متوجهــًا نحــو تســجيل درجــاتٍ مرتفعــة يف امتحــان 

البكالوريــا )bachalariatus( الــذي ُيعقــد كأســاس يف فــرز املقبولــني يف اجلامعــات مــن قبــل وزارة الرتبيــة.

ــا حتــدُّ مــن القــدرات  ال يغفــل )دول( االختبــارات أو هيمشــها متامــًا، لكنــه يرفــض الرتكيــز الكبــري عليهــا؛ ألهنَّ
اإلبداعيــة، لكــن التقويــم يف الرؤيــة التــي يقدمهــا )دول( توليــدي generative وليــس هنائيــًا، أي أنَّ الرتكيــز هنــا 
 ًيكــون حــول مــا يمكــن أْن يســتفيد منــه الطالــب عندمــا يســتخدم املعرفــة التــي حصــل عليهــا، وليــس إىل أيِّ مــد

تناســبت املعرفــة مــع اإلطــار الــذي وضعــه اآلخــرون، وهــذا االجتــاه غائــب متامــا يف املنهــج امَلــدَريس العراقــي.

Alfred North ــد ــورث وايتهي ــد ن ــزي ألفري ــايض اإلنكلي ــوف والري ــول الفيلس ــام يق ــزي، ك ــان املرك االمتح
ة عندمــا كان أســتاذًا يف جامعــة  Whitehead )1861-1947م(، ُمــرض بالرتبيــة، وقــد اعــرتض عليــه بشــدَّ
ــه ُينتــج )أفــكارًا خاملــة(، ويقــود إىل توقــف واندثــار حــب االســتطالع، والقــدرة عــىل إصــدار  كامربيــدج؛ بســبب أنَّ
ة)93(، ولعــلَّ هلــذا الســبب مل تنجــح  ــدة حمــريِّ حكــمٍ عــىل األشــياء، والقــدرة عــىل مواجهــة ظــروف ذات طبيعــة معقَّ

ــراق. ــي يف الع ــج التعليم ــا يف املنه ــة لدين ــات املركزي ــاليب االمتحان أس

إذن، جــاءت االمتحانــات املركزيــة كنتيجــة لالهتــامم الزائــد بتقويــم املنهــج الــذي يعتمــد عــىل األهــداف الســلوكية. 
ــم، وال تقدم أي حماوالت لتحســني عمليــة التدريس،  لكــن يف الواقــع، ال تقــدم هــذِه االمتحانــات قياســا موضوعيــا للتعلُّ
ــة للدخــول يف هــذا  ــا فتحــت املجــال للــرشكات التجاري ــا خطــرية، كــام أهنَّ ــل إهنَّ فهــي ليســت غــري ذات قيمــة فقــط، ب
املضــامر وتســجيل أربــاح ماليــة كبــرية، مــن خــالل بيــع الكتــب و )املــالزم( التــي تســاعد عــىل جتــاوز هــذِه االمتحانــات.
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وغنــيٌّ عــن القــول إنَّ اجلامعــات مــا زالــت تــرزح حتــت وطــأة النمــوذج املغلــق لألهــداف يف البدايــة وتقويمهــا 
يف النهايــة، رغبــًة منهــا يف حتقيــق أحــالم التميــز واجلــودة، متخــذًة نمــوذج رالــف تايلــور وســيلًة لتحقيــق أهدافهــا 

اإلســرتاتيجية يف املنافســة وضــامن اجلــودة.

ختامــًا، فقــد اتضــح بشــكلٍ جــيل أنَّ املنهــج ُيعــاين مــن أزمــة هويــة تعصــف بــِه بســبب الــرؤ املتعــددة واملختلفــة 
التــي تعتمــد عــىل ُأســسٍ فلســفية خمتلفــة ومنهــا الرؤيتــني حمــلِّ الدراســة، وانعكاســهام عــىل املنهــج امَلــدَريس العراقــي. 
ــة للبحــث عــن نــامذج جديــدة مثــل رؤيــة ويليــام دول التــي قــد تفتــح آفاقــًا أوســع يف بنــاء  كــام أنَّ احلاجــة أصبحــت ملحَّ
املنهــج وتقويمــِه، مــع رضورة االنتبــاه إىل القضايــا الفلســفية التــي قــد تطــرأ عنــد تطبيــق هــذِه الرؤيــة يف ســياقٍ خمتلــف.

ثانيا: تقييم )مادة التأريخ( يف املنهج الدرايس اللبناين.

مقاربة منهجية بني الواقع اللبناين والعراقي.

يكمــن جــزء مــن االهتــامم بالربامــج التعليميــة، وبــامدة التاريــخ حتديــدًا، يف الفرضيــة التــي تــر يف تعــدد املناهــج 
ــن  ــدًء م ــاين، ب ــخ اللبن ــل التأري ــود مراح ــي تس ــارة(، والت ــاردة( أو )احل ــروب )الب ــا للح ــان، تأسيس ــة يف لبن التعليمي
العــام 1920م. ويف املــوازاة جيهــد احلــوار الدائــر يف لبنــان، والباحــث عــن نقــاط التقــاء أيديولوجــي بــني متحداتــِه 
وطوائفــِه، يف إثــارة وتعبئــة اهلويــات الطائفيــة الواضحــة التبايــن، لذلــك يــروح هــذا احلــوار، يفتــش عــن أســانيد لــه 

ــة، ويف اللغــة، ويف الثقافــة، ويف األحــداث، أي يف كلِّ التأريــخ. يف األصــل، ويف الرتبي

ــامع واقتصــاد وسياســةٍ  ــان، ناجتــة عــن أوجــهٍ وأحــداثٍ وعالقــات اجت ــا النظــر املتعــددة يف لبن وإذا كانــت زواي
س، ألْن  ــا راحــت تتكــرَّ ــإنَّ هــذِه الزواي ــى الســيايس واالجتامعــي، ف ــة، باملعن ــة( تأرخيي ــى عــن )صدف ــن، أو حتَّ ودي
ــه،  ــابقًة علي ــه، س خي ــض مؤرِّ ــرف بع ــًا، يف ُع ــدو أحيان ــا تب ــل إهنَّ ــاين، ال ب ــامع اللبن ــام االجت ــة قي ــت قائم ــدو كثواب تب
ــةٍ خاصــة، مــن خــالل التزاحــم يف التقديــامت  لذلــك كاد امُلعطــى الثقــايف والرتبــوي التأرخيــي، أْن يتحــول إىل ملكيَّ
املدرســية لتوصيــل املناهــج)94(.   عــىل هــذا، فــإنَّ فهــم الرتبيــة باعتبارهــا عمليــة ِرصاعيــة، ال يمكــن أْن يتــم يف معــزلٍ 

جــة عــىل الصعيــد العــام. عــن ظــروف تــوازن القــو، داخــل الثقافــة املحليــة وداخــل الثقافــة امُلهيمنــة املروَّ

ز االنتــامء واالنصهــار  ــت وثيقــة الوفــاق الوطنــي 1989م عــىل ”إعــادة النظــر يف املناهــج وتطويرهــا بــام يعــزِّ نصَّ
الوطنيــني، واالنفتــاح الروحــي والثقــايف، وتوحيــد الكتــاب يف مــادَّيت التأريــخ والرتبيــة املدنيــة“. لكــن منهــج مــادة 
التأريــخ مل يصــدر إالَّ يف العــام 1999م، وُنــرش يف اجلريــدة الرســمية يف حزيــران 2000م، أي بعــد ثــالث ســنوات 
ــل  ــا قب ــام م ــم الع ــج التعلي ــدد ”مناه ــذي حي ــار/ 1997م، ال ــخ 8/أي ــم )10227( تاري ــوم رق ــدور املرس ــىل ص ع
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ل إالَّ يف خريــف عــام 2000م، وبعــد  ــد فلــم ُتشــكَّ ــا جلــان تأليــف الكتــاب امَلــدريس املوحَّ اجلامعــي وأهدافهــا“، أمَّ
أكثــر مــن عــام ونصــف عــىل أعــامل هــذِه اللجــان، وصــدور كتــايب تاريــخ للمرحلــة األوىل مــن التعليــم األســايس، 
ومــا أثــاره أحدمهــا مــن جــدل، أوقــف العمــل بكامــل مــرشوع التأليــف يف شــباط 2002م، ووضعــت خمطوطــات 

ــامء)95(. ــد يف أدراج املركــز الرتبــوي للبحــوث واإلن ــدريس املوحَّ كتــاب التأريــخ امَل

إذًا خــالل املرحلــة التجريبيــة للمناهــج التــي بــدأت يف العــام الــدرايس )1997-1998م( اســتمر تدريــس 
التأريــخ وحيــدا  عــىل وفــق املناهــج القديمــة )1968-1971م( أهدافــًا وحمتــو وكتبــًا مدرســية متعــددة، وطرائــق 
ــة يف  ــية والرتبوي ــلطتني السياس ــتمرا للس ــا مس ــادة، ومأزق ــاتذة امل ــة ألس ــًة حمزن ل مفارق ــكَّ ــا ش ــم... م ــاليب تقيي وأس

ــة اليــوم. ــة العراقي ــراه شــاخصًا بوضــوح يف احلال ــان، هــذا املــأزق الــذي ن لبن

ولعــلَّ مــن أبــرز املســائل التــي يمكــن أْن ُتفــرسِّ الــرتدد والتأخــري يف إقــرار منهــج مــادة التأريــخ وكتبهــا يف لبنــان، 
هــي:

النظام السيايس ومنهج التأريخ:.١

عكســت التعديــالت الدســتورية يف لبنــان لعــام 1990م، ليــس فقــط التغيــريات يف موازيــن القــو الديموغرافيــة 
ــا يف  ــري عنه ــمَّ التعب ــد ت ــد، وق ــام اجلدي ــا النظ ــوم عليه ــي يق ــة الت ــات األيديولوجي ــًا التوجه ــل أيض ــة، ب واالقتصادي
مقدمــة الدســتور اجلديــد ويف بعــض مــوادِه)96(، ومجيعهــا أضحــت املرجعيــة الدســتورية لألهــداف العامــة للمناهــج، 

وألهــداف بعــض املــواد التعليميــة خاصــًة مــاديت التاريــخ والرتبيــة املدنيــة والتنشــئة الوطنيــة.

كان مــن املتصــور أْن يســتخدم النظــام الســيايس اجلديــد يف لبنــان مــادة التاريــخ لتثبيــت رشعيتــه وتأكيــد ُأســس 
ــى بدايــات  ــة امُلمتــدة طيلــة الَعقــد األخــري مــن القــرن العرشيــن وحتَّ ــه، لكــن يف هــذِه املرحلــة االنتقالي إيديولوجيت

ة مســائل: القــرن احلــايل، مل ُحتســم عــدَّ

Unionأ. of Soviet Socialist ك االحتــاد الســوفيتي تزامــن التحــول يف النظــام الدســتوري يف لبنــان، مــع تفــكُّ
فشــل  يعنــي  وهــذا   ،Communist Bloc الشــيوعية  الكتلــة  واهنيــار  )1922-1991م(   Republics
ــة يف  ــة النازي ــت التجرب ــاَمل)97(، وكان ــا للع ــق تصوره ــن وف ــداد مواط ــة إلع ــتخدمت املدرس ــي اس ــة الت اإليديولوجي
Secularism in أملانيــا والفاشــية يف إيطاليــا حــارضًة يف األذهــان، كــام أنَّ التجربــة العلامنيــة األتاتوركيــة يف تركيــا

ــامين. ــخ العث ــالمي وازدهــار التاري ــار اإلس ــدم التي ــًا مــع تق Turkey، مل تكــن أحســن حظَّ

ــَمة الغالبــة هــي التــوازن بني القــو اإلجتامعية – السياســية ب. طبيعــة النظــام الســيايس يف ”املرحلــة االنتقاليــة“ إذ السِّ
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ــه  ــق بقــي في ــه اســتمرار للتواف ــل إنَّ ــه أحــدث قطيعــة، ب ــا أو أنَّ وإيديولوجياهتــا، فالتحــول الســيايس مل يكــن انقالبي
ــة الســابقة نفوذهــا؛ نتيجــة قدرهتــا عــىل تشــكيل األفــراد عنــد خضوعهــم لنظامهــا التعليمــي، ولكــن  لإليديولوجي
باملقابــل اســتطاعت قــو جديــدة فــرض رؤيتهــا عــىل املنظومــة اإليديولوجيــة للنظــام، ولذلــك فــإنَّ املنهــج اجلديــد 

للتأريــخ حيمــل ِســاَمت هــذا التــوازن.

منهج التاريخ وتطور املعرفة العلمية التارخيية:.٢

مــن املنطقــي أْن يتأثــر جتديــد منهــج التاريــخ بالتطــورات التــي حتــدث يف ميــدان البحــث العلمــي التأرخيــي، إذ 
ة بــني إنتــاج املعرفــة وحتويلهــا إىل معرفــةٍ  هنــاك مواضيــع جديــدة وُمقاربــات جديــدة. ولكــن يمكــن أْن تكــون املــدَّ
ــل الديداكتيكــي  ــة بالتحوي ــة، وهــذِه املســألة املعروف ــة وتصفي ــح وإبان ــة توضي ــاج إىل مرحل ــة، إذ حتت مدرســية طويل
د تقليــل أو إنقــاص  Didactic ال تــزال موضــوع أبحــاثٍ برهنــت أنَّ املعرفــة امَلدرســية ليســت جمــرَّ transposition
ــا  ــون انعكاس ــدريس أْن يك ــخ امَل ــىل التاري ، ع ــالٍ ــىل أيِّ ح ــة Knowledgeable. وع ــة العلمي ــض للمعرف أو ختفي

للتاريــخ البحثــي )أي العلمــي()98(.

ال تــزال الدراســات التــي تتنــاول تطــور الكتــاب التأرخييــة )تأريــخ التأريــخ( يف لبنــان – ويف العــاَمل العــريب أيضــا 
– قليلــة وغــري ُمكتملــة)99(، وذلــك لرؤيــة العالقــة بــني االنتــاج التأرخيــي األكاديمــي وتأثــريه عــىل املنهــج الــدرايس، 
وعــىل الكتــب املدرســية. وإذا كان منهــج التاريــخ اللبنــاين الــذي يعــود إىل بدايــة ســبعينيات القــرن املــايض )1968-
1971م( مل ُحيــدث قطيعــًة مــع منهــج عــام 1946م، وبالتــايل مل يســتفد مــن الثــورة املنهجيــة التــي حدثــت يف ِعلــم 
التاريــخ، جلهــة توســيع حقــل مفاهيمــه وجتديــد منهجياتــه وتعــدد وتنــوع مصــادره ووثائقــه، وانتقالــه مــن التاريــخ 
الســيايس والدبلومــايس والعســكري ليشــتمل عــىل حتليــل الظواهــر االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة... فهــل مــن 

املقبــول أالَّ حتــدث هــذِه القطيعــة يف منهــج عــام 1999م ؟.

إذا كان منهــج التأريــخ اللبنــاين لعــام 1999م قــد أشــار يف مقدمتــِه إىل أنَّ مــن أســباب ))جتديــد كتابــة التأريــخ يف 
ــه يف ُبنيتــِه وحمتــواه وأهدافــه  امَلنهــج امَلــدريس اللبنــاين... تغــرياتٍ جذريــة يف مناهــج الكتابــة التأرخييــة(()100(، إالَّ أنَّ
التعليميــة مل يعكــس هــذا التجديــد وال هــذِه التغيــريات؛ ألنَّ ذلــك يتطلَّــب جهــدًا ومواكبــة مســتمرة لالنتــاج 
األكاديمــي ومــد خضوعــِه للــرشوط العلميــة، واســتفادته مــن منهجيــات وتقنيــات املــدارس التأرخييــة اجلديــدة 
)مدرســة احلوليــات، مدرســة التاريــخ اجلديــد...(، وهــذا مل يكــن متاحــا يف الظــروف التــي ُأنتــج فيهــا هــذا املنهــج.

ــورةٍ  ــان - بص ــوم يف لبن ــميا الي ــد رس ــو امُلعتم ــام 1999م – وه ــاين لع ــخ اللبن ــادة التاري ــج م ــا إىل منه ــإذا نظرن ف
ــه حيمــل يف أهدافــِه وُبنيتــِه وحمتــواه، ِســاَمت املرحلــة االنتقاليــة فيــرتاوح بــني التقليــد والتجديــد،  عامــة، يتبــنيَّ لنــا أنَّ
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بــني القديــم واحلديــث، فهــو حيافــظ عــىل تدرجــِه الكرونولوجــي بحســب املراحــل التعليميــة، بحيــث أنَّ التأريــخ 
ــا التاريــخ احلديــث واملعــارص فُيــدرس يف املرحلــة  س بشــكلٍ أســايس يف التعليــم االبتدائــي، أمَّ القديــم والوســيط ُيــدرَّ
ــة املواضيــع واألزمنــة يف مرحلــةٍ أوىل لُيعــاد تدريســها  الثانويــة. كــام حيافــظ عــىل دوائــره املتمركــزة، إذ يتــم تدريــس كافَّ
ــع يف املراحــل التعليميــة التاليــة. وحافــظ املنهــج عــىل توازنــِه يف تقســيمِه احلُصــص الدراســية بــني املحاور  بشــكلٍ موسَّ
ــم تدريــس هــذِه املحــاور  ــان. ويت ــخ لبن ــةٍ لتاري ــا والعــاَمل، مــع أرجحي ــان، العــَامل العــريب، أورب ــة الكــرب: لبن الثالث
ــه يتــم تدريــس التاريــخ الوســيط مثــاًل للبنــان والعــرب وأوربــا يف الســنة أو يف  الكــرب بشــكلٍ متزامــن – بمعنــى أنَّ

املرحلــة الدراســية نفســها.

ــى أهدافــه التعليميــة مل تنقلــه  ــه مــا زال منهجــًا معرفيــًا أو )منهــج حمتــو(، فحتَّ ومــن ِســاَمت املنهــج التقليديــة أنَّ
إىل املســتو الــذي يتقاطــع والتوجهــات احلديثــة للمناهــج، والتــي أضحــت – خاصــًة يف التعليــم االبتدائــي – ذات 

منحــًى طرائقــي وتتجــه لتحقيــق )كفايــات(.

ــِه للتحقيــب، فهــو يبــدأ وينتهــي حــول بعــض التواريــخ – املفاتيــح التــي تقطــع  وتســتمر تقليديتــه أيضــا يف رؤيت
ســني  أزمنتنــا التارخييــة، يف حــني كان عليــه أْن يعتمــد مقاربــة جديــدة للتحقيــب، تعكــس إرادة بــرضورة جــذب امُلدرِّ
ــة ولكنهــا عميقــة  ــب وفــق حــركاتٍ بطيئ ــخٍ حُمقَّ ــارزة، إىل تأري ــن بواســطة األحــداث الب ــخ ُملحَّ ــذ مــن تاري والتالمي
التأثــري. وضمــن مقاربتنــا بــني منهجــي مــادة التاريــخ يف لبنــان ومــا لدينــا يف العــراق، نجــد مــن خــالل املالحظــات 
واإلشــارات - املختــرصة جــدا – التــي أوردناهــا هنــا، ُعمــق التقــارب واهلنــات املتكــررة بــني التجربتــني. األمــر الــذي 
يدفعنــا ألْن نتســاءل: هــل لإليديولوجيــة السياســية مــن دورٍ يف ظاهــرة التلكــؤ هــذِه، والقصــور الواضــح يف عمليــة 

االســتفادة واالتعــاظ مــن التجــارب املشــاهبة للواقــع املحــيلِّ ؟ أم أنَّ للضعــف اإلداري دورٌ أكــرب يف املوضــوع ؟.

ثالثا: الدولة والتعليم يف العراق.. وجهة نظر.

ــدور  ــة، وإىل ال ــارة إىل الدول ــن اإلش ــدم م ــيادة أو التق ــامر أو الس ــالح أو اإلع ــن اإلص ــث ع ــو حدي ــكاد خيل ال ي
امُلنتظــر منهــا يف هــذِه املجــاالت، خصوصــًا يف بلــدانٍ كالعــراق مــرَّ بحــروبٍ ومنازعــات، فالدولــة ُمنتظــر منهــا أْن 
ــريبِّ وامُلرشــد، فـ)احلــق عــىل الدولــة( كــام  ــه وامُل تكــون امُلنقــذ واحلامــي وامُلســعف، كــام ُينتَظــر منهــا أْن تكــون املوجِّ
ُيقــال، تقريبــًا يف كلِّ يشء، ُيقابلــه البعــض بالقــول: )كــام تكونــوا يــوىلَّ عليكــم()101(، وهــذا القــول األخــري يدفــع إىل 
الواجهــة آمــاال ُتعلَّــق عــىل دور املجتمــع املــدين، أو املجتمــع األهــيل – مــن دون توضيــح الفــارق بينهــام – بــأْن يكــون 

، إْن مل يكــن كبديــل عــن الدولــة، فكرديــفٍ هلــا. ــه وامُلــريبِّ هــو املنقــذ أو امُلســعف، واملوجِّ
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ــث  ــى احلدي ــة – باملعن ــن الدول ــري م ــدم بكث ــة – أق ــرق الدينيَّ ــف والِف ــى الطوائ ــراق – بمعن ــيل يف الع ــع األه وامُلجتم
للكلمــة. واملجتمــع األهــيل أقــدم أيضــا مــن املجتمــع املــدين. وعندمــا بــدأ هــذا األخــري يثبِّــت أقدامــه بعــض الــيشء عــىل 
اخلريطــة اإلجتامعيــة – السياســية، واجــه وال يــزال حمــاوالت اســتيعابه مــن قبــل املجتمــع األهــيل، إْن مل نُقل إنَّ هــذا األخري 
نجــح يف ذلــك وابتلعــه بالكامــل )ُيفــرسِّ هــذا بعــض الــيشء ســبب اخللــط بــني املفهومــني يف الكتابــات الشــائعة(. ولكــن، 
ــى أولئــك امُلثبَّتــة أقدامهــم يف  ــِه ويدعــو إليــه حتَّ ــق ب بالرغــم مــن كلِّ هــذا، فــال يــزال لكلمــة الدولــة ســحرٌ خــاص يتعلَّ
primordial)102(، والذيــن يســتمدون مــن هــذِه الرتبــة قوهتــم وأســباب ســطوهتم،  loyalties تربــة الــوالءات األوليــة

ســات والقانــون بــدل دولــة األشــخاص )أو دولــة الطوائــف أو األحــزاب أو العوائــل(. فيدعــون إىل بنــاء دولــة املؤسَّ

ــات  س ــاء املؤسَّ ــة، وإىل بن ــك بالدول ــع إىل التمس ــي تدف ــوازع الت ــذِه الن ــدم ه ــراق، تصط ــة كالع ــدان النامي يف البل
ــب  ــال، وُتصاح ــال أو آج يناها، إْن عاج ــمَّ ــام س ــة ك ــوالءات األولي ــة أو ال ــوازع اخلاص ــتقالل، بالن ــون واالس والقان
املواجهــة بــني هــذِه وتلــك فتــاو تدفــع إىل الســاحة ِســجاالتٍ ومــداوالتٍ فلســفية وقانونيــة تتمحــور حــول كلمــة 
: كيــف يمكــن النجــاح يف  )احلريــة(، أي حريــة املجموعــات )أو الطوائــف والعشــائر(. ويتحــول الســؤال نصــلٍ حــادَّ
ــص  نــا ال ُنغــايل إذا قلنــا إنَّ تاريــخ العــراق بأكملــِه يتلخَّ بنــاء الدولــة مــن دون القضــاء عــىل حريــة املجموعــات ؟ لعلَّ

ــجال، الــذي يشــتد وحيتــدم ليصــل أحيانــا إىل حــدِّ االقتتــال. بمثــل هــذا السِّ

ــذ العــام 2003م، وكــام هــي  ــم يف العــراق، يف ســياقها التارخيــي، وكــام تطــورت، خصوصــًا من وأوضــاع التعلي
ي. لتأخــذ  عليــه اآلن، هــي ميــدانٌ َخِصــب وغنــي الستكشــاف الطريقــة التــي اســتجاب هبــا العراقيــون هلــذا التحــدِّ
ــل  ــة.. التأصي ــة والبحثي ــج التعليمي ــة )املناه ــث يف موضوع ــام البح ــذا الع ــا ه ــىل عاتقه ــة ع ــة عريق ــة علمي س مؤسَّ
والتحليــل والتأهيــل( عنوانــا ملؤمترهــا العلمــي الــدويل اخلامــس، تلــك هــي مركــز العميــد الــدويل للبحــوث 
والدراســات. عــىل الرغــم ممَّــا تنطــوي عليــه هــذِه اخلطــوة مــن املغامــرة، ولكنهــا – يف الوقــت نفســِه - مغامــرة مشــوبة 

ــد. ــن اجلدي ــف ع ــة، وإىل الكش ــوق إىل املعرف بالتَّ

ــرزح  ــه ن ــا في ــا زلن ــذي م ــا يف الوقــت ال ــك أنن ــق واالضطــراب. ذل ــريٍ مــن القل ــوق مشــوب أيضــًا بكث وهــذا التَّ
حتــت نــوازع العشــرية والطَّائفــة والعائلــة، ونــوازع التقــدم املتمثلــة بمفاهيــم مــن مثــل املجتمــع املــدين وســيادة الدولــة 
ــب هلــا، موجــة اخلصخصــة Privatization أو التخصيــص  ــا، مــن دون أْن نتحسَّ ســات، فقــد أصابتن ــاء املؤسَّ وبن
مــن جهــة، وموجــة العوملــة Globalization مــن جهــةٍ ثانيــة، مثــل كلِّ بلــدان العــاَمل األخــر. وأصبــح املواطــن 
العراقــي مشــدودا باجتاهــني متقابلــني يف الوقــت نفســِه: اجتــاه النــوازع والــوالءات األوليــة، واجتــاه العوملــة واقتصــاد 
ــشء  ــًا الن ــني، خصوص ــة للعراقي ــية واالجتامعي ــاع النفس ــىل األوض ــداد ع ــذا اإلنش ــري ه ــن تأث ــال ع ــوق. وفض الس



أ.م.د. حيدر قاسم َمَطر التميمي

١٨٦

اجلديــد منهــم، فهــو يــكاد يســحب مــن حتــت أقــدام الدولــة البســاط، ويضعهــا يف موضــع الشــك والتســاؤل، بالنســبة 
ــن دعــوة لرفــع يــد  ةٍ طويلــة مــن الزمــن. ذلــك أنَّ اخلصخصــة، يف اجلوهــر، تتضمَّ نــت هبــا ملــدَّ ــة التــي حتصَّ للرشعي
الدولــة عــن جُمريــات األمــور لتصبــح أقــرب إىل رشطــيِّ املــرور يراقــب حركــة البيــع والــرشاء مــن دون أْن يتدخــل 
ــا العوملــة فهــي، مثــل الَقــَدر املحتــوم، تــرضب يف العــراق مثــل  ــارات اإلنــذار أو التحذيــر. أمَّ بأكثــر مــن إطــالق صفَّ
ــرء  ــدو امل ــى ليب ــة، حتَّ ــا والزماني ــة منه ــدود، املكاني ــل احل ــرص املســافات، وُتزي ــاع األرض، ختت ــا تــرضب يف كلِّ بق م
ــم، املرتبــط  ــة، بمعناهــا احلــرصي القدي ــامء إىل كلِّ يشء وإىل ال يشء يف الوقــت نفســِه، وتصبــح الدول معرضــا لالنت

بشــعبٍ معــنيَّ يف أرضٍ معينــة، مــن الذكريــات الباليــة.



ا( مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية )ِعلم التاريخ ُأنموذجٍ

١٨٧

اخلامتة:

ــم وتعليــم التاريــخ بــات يشــغل بشــكلٍ متزايــد امُلجتمعــات التــي عانــت  مــن خــالل مــا تقــدم، يمكــن لنــا القــول إنَّ تعلُّ
مــن نزاعــاتٍ داخليــة، ومنهــا العــراق ولبنــان. وبعــض هــذِه امُلجتمعــات اســتخدم تعليــم التأريــخ إىل حــدٍّ مــا كوســيلةٍ 
لتوطيــد الســلم األهــيل وإعــادة بنــاء املجتمــع. ولكــن هــذا ليــس باألمــر اليســري، إذ تــربز التحديــات حــني يظهــر التبايــن 
ــب  ــذا، إىل جان ــة، وه ــات التأرخيي ــع ورسد الرواي ــار املواضي ــول اختي ــزاع ح ــًا يف الن ــت أطراف ــي كان ــات الت ــني اجلامع ب
ــف،  ــة الص ــل غرف ــياتٍ داخ ــارة حساس ــؤدي إىل إث ــا ي ــريًا م ــدة كث ــم امُلعتم ــرق التقيي ــم وُط ــاليب التعلي ــات وأس امُلقارب
وبالفعــل، آثــر بعــض ُمعلِّمــي التاريــخ، يف العــراق وغــريِه مــن البلــدان، أْن يبتعــدوا عــن األنشــطة التعليميــة التــي قــد ُتثــري 
ــم التاريــخ. اجلَــَدل بــني الطلبــة وأْن يلجــؤوا إىل )التلقــني للحفــظ( و )التعليــم الجتيــاز االمتحــان( كمقاربــةٍ أضمــن لتعلُّ

لقــد واجــه تعليــم التاريــخ يف العــراق حتديــاتٍ مزمنــة. وتقدمــت هــذِه التحديــات إىل الواجهــة بعــد العــام 
ــت تعليمهــا بــام  2003م)103(، عندمــا بــدأت جمموعــاتٍ طائفيــة وسياســية بإنتــاج رواياهتــا التارخييــة اخلاصــة، وتولَّ
ــط يف مســعاه إلنتــاج وإخــراج  ُيالئــم مجاعتهــا. واآلن، بعــد َعقــدٍ ونصــف مــن هــذا التاريــخ، مــا زال العــراق يتخبَّ
ــد للتاريــخ. أضــف إىل ذلــك أنَّ العديــد مــن املــدارس مــا زال إىل حــدٍّ بعيــد يتبنَّــى امُلقاربــات التقليديــة  كتــاب موحَّ
ــم التأريــخ وتعليمــه،  ــم والتعليــم. وإذ ســادت هــذِه امُلقاربــات التقليديــة، حصــل ركــود بــام يتعلَّــق بأوضــاع تعلُّ للتعلُّ
ة دون َدرسٍ ومعاجلــة، كمســألة مــربرات توحيــد كتــاب التاريــخ، ومســألة فاعليــة منهــج مبنــي  ــت مســائل عــدَّ فظلَّ
ــث  ــاؤل والبح ــىل التس ــة ع ــخ قائم ــم التاري ــة يف تعلُّ ــرق حديث ــامد ط ــر يف اعت ــة دون النظ ــادة التارخيي ــو امل ــىل حمت ع

وامُلناظــرة ودراســة املوضــوع مــن وجهــات نظــرٍ متعــددة.

هــذا الوضــع املتــأزم ملنهــج التاريــخ وأســاليب تعليمــه ووســائل تعلُّمــه مــن كتــبٍ وغريهــا حــدا بنــا إىل تقديــم 
ــا إليــه  ــة بــني حالتــني متشــاهبتني إىل حــدٍّ كبــري وعميــق. ومــن خــالل مــا تطرقن ــة املنهجي هــذِه الدراســة ذات امُلقارب
، ومــا قدمنــا مــن مناقشــاتٍ يف ثنايــا البحــث، يف: )مقدمــة حتليليــة ملناهــج العلــوم االجتامعيــة )ِعلــم  مــن موضوعــاتٍ
ــةٍ لوضــع  التأريــخ أنموذجــا(.. مقاربــة منهجيــة بــني الواقــع اللبنــاين والعراقــي(، وجدنــا أنَّ املوضــوع بحاجــةٍ ماسَّ
ــه مــن البحــث والــَدرس واخلتام. جمموعــة مــن التوصيــات اخلتاميــة، لنكــون – كــام نتمنــى – قــد أعطينــا املوضــوع حقَّ
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التوصيات:

ــر وحتديــث منهــاج وإســرتاتيجيات تدريــس مــادة التأريــخ: وذلــك مــن خــالل حتديــث أهــداف تدريــس -1 تطوي
مــادة التأريــخ وتوســيع إطارهــا بحيــث تتجــاوز األهــداف املعرفيــة إىل أْن تشــمل أهدافــًا وجدانيــة وقيميــة، مــع حتييــد 

املــادة عــن العقائديــة وامُلحافظــة عــىل اإلطــار العلمــي واملوضوعــي يف مــا يتــم تدريســه.

رضورة إعــادة النظــر يف مناهــج التاريــخ بنــاًء عــىل دراســةٍ خاصــة ُيســاهم فيهــا أســاتذة املــادة وُيبــدون أفكارهــم -2
واقرتاحاهتــم حــول كيفيــة تعديلهــا.

ــتندات -3 ــني ُمس ــة، ورضورة تأم ــادة التأرخيي ــس امل ــورة( لتدري ــات )املص ــق واملخطوط ــتندات والوثائ ــامد امُلس اعت
ــخ. ــادة التأري ــس م ــا يف تدري ــامد عليه ــن االعت ــة يمك ــة وموضوعي ــة واضح ــع علمي ومراج

أمهيــة إثــارة اإلشــكالية يف تعليــم التأريــخ، وطرائــق تدريســها، وإعــداد التلميــذ مُلقاربــة االختــالف بــني املراجــع -4
التارخييــة.

ياعتــامد وتوفــري وســائل اإليضــاح إلعطــاء الــدرس، وأمهيــة توفريهــا لــكلِّ أســاتذة املــادة، خصوصــا يف التعليــم -5
الرســمي.

ب املــدارس، كإســهامٍ يف تنشــيط العمليــة التعليميــة -6 فتــح املكتبــات واملتاحــف واألماكــن األثريــة جمانــا أمــام طــالَّ
وإخراجهــا مــن إطارهــا التقليــدي التلقينــي.

ــات -7 ي ــات وكلِّ ــني يف اجلامع ــداد امُلعلِّم ــج إع ــم يف برام ــر هل ــم املتواف ــودة التعلي ــاه إىل ج ــني واالنتب ــب امُلعلِّم تدري
ــن. ــني وجيدي ــخ متمكن ــاتذة تاري ــداد أس ــن إع ــزءٍ م ــة كج ــروح الوطني ــث ال ــة، ورضورة ب الرتبي

إخضــاع أســاتذة التأريــخ المتحــانٍ قبــل االلتحــاق باملهنــة، وإلزامهــم متابعــة التدريــب أثنــاء ممارســتهم املهنيــة -8
مــن خــالل امتحانــاتٍ دوريــة ودوراتٍ تدريبيــة تأهيليــة ُتطلعهــم عــىل التقنيــات احلديثــة يف أســاليب التعليــم بشــكلٍ 

ــا يصــب يف خدمــة تعليــم مــادة التأريــخ. مســتمر، بــام فيهــا تنميــة مهــارة اســتخدام التكنولوجيــا ملَِ

ــق -9 ــة وف ــذِه الرقاب ــم ه ــىل أْن تت ــم، ع ــي وُمنتظ ــكلٍ موضوع ــوزارة بش ــل ال ــن قب ــخ م ــاتذة التأري ــة أداء أس مراقب
ــم. ــة التقيي ــة عملي ــن موضوعي ــة تضم ــري واضح ــزاتٍ ومعاي مرتك

عقــد مؤمتــراتٍ حــول موضــوع دراســة التأريــخ، وتكــرار جتربــة هــذا املؤمتــر مــن حيــث دعــوة أســاتذة وُمعلِّمــي -10
الــة، بغيــة التعــرف عــىل جتــارب الشــعوب األخــر يف تعلُّــم  التأريــخ مــن كلِّ أنحــاء العــامل للحضــور واملشــاركة الفعَّ

وتعليــم مــادة التأريــخ.
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النظــر يف تأســيس مجعيــة )أو هيــأة( مُلعلِّمــي التأريــخ عــىل ِغــرار مــا تــمَّ يف دولــة قــربص)104(، وتشــجيع امُلدرســني -11
أْن يبــدؤوا العمــل عــىل ذلــك مــن خــالل لقــاء بعضهــم البعض وتبــادل الزيــارات، فيكــون تبــادل التجــارب واألفكار 

نقطــة بدايــة إلهنــاء حالــة الترشذم.

ــم مــادة التأريــخ، كاســتكاملٍ -12 ب وســامع أصواهتــم وآرائهــم يف العمليــة التعليميــة، وجتارهبــم يف تعلُّ إرشاك الطــالَّ
حللقــة احلــوار بــني املعنيــني هبــذِه املــادة.

رضورة التوصــل إىل وضــع منهــاج مشــرتك وكامــل للتاريــخ يف العــراق، عــىل أْن يكــون هــذا املنهــاج منهاجــا -13
تربويــًا كامــال موحــدا عــىل أســاس املوضــوع والقضايــا وليــس عــىل أســاس احلَــَدث والَعهــد واملرحلــة، وعــىل أساســِه 

يتــم إعــداد أســاتذة مؤهلــني لتدريــس هــذا املنهــاج.

ــني -14 ــع األســاتذة اجلامعي ــاركة م ــل للمش ــم باخلــربة دورٌ فاع ــهود هل ــون ألســاتذة التأريــخ املش رضورة أْن يك
خــني يف تصميــم املنهــاج. واملؤرِّ

ــن منهــج التأريــخ فهــم ملســارات التطــور التــي قــادت إىل العــاَمل املعــارص، بحيــث أنَّ نقطــة الثقــل يف -15 أْن يتضمَّ
املنهــج هــذا ينبغــي أْن ترتكــز عــىل معرفــةٍ جيــدة للمراحــل األكثــر حداثــة يف التاريــخ.

إعــداد العقــل النقــدي لــد الطالــب، وذلــك مــن خــالل التدريــب عــىل اكتســاب طرائــق التحليــل التــي تســمح -16
ــة ومواجهــة اآلراء امُلتضــادة واملتناقضــة للخلــوص إىل  ــق، ومقابل ــًا مــن جمموعــةٍ مــن الوثائ ــات انطالق ــاء امُلعطي ببن

ب عــىل ترتيــب األحــداث وإبــراز األســباب والنتائــج. حكــمٍ شــخيص. مــع تعويــد الطــالَّ

إعــادة صياغــة أهــداف املنهــج وفــق التصنيــف التــايل: )1( األهــداف املعرفيــة. )2( األهــداف العقليــة أو الفكريــة. -17
)3( األهــداف املدنيــة. )4( األهــداف الثقافيــة. وينبغــي تنظيــم كامــل شــبكة األهــداف وفــق هــذا التصنيــف، مــا جيعــل 
ــن مســاحًة لألهداف العقليــة أو الفكريــة التي تتنــاول )الطريقــة(، أي جمموعــة الكفايات  التوافــق أكثــر متاســكًا، كــام يؤمِّ

الرضوريــة إلنتــاج املعرفــة التارخييــة، فيتأمــن التــوازن يف املنهــج بــني األهــداف املعرفيــة واألهــداف املهاراتية.

عــىل املنهــج مواكبــة التطــورات التــي حدثــت يف جمــال الكتابــة التأرخييــة عامليــا وحمليــا، فُيدخــل إىل جانــب التأريخ -18
ــه جتــاوز املدرســة  الســيايس والدبلومــايس حمــاور أخــر مــن التأريــخ االجتامعــي – االقتصــادي والثقــايف، كــام علي

Descriptive يف تفســري التاريــخ )الســببية اآلحاديــة( إىل تفســرياتٍ تقــول بالتعدديــة الســببية. School الوصفيــة

ــة أو -19 ــدة الوطني ــة كالوح ــاتٍ نبيل ــل غاي ــن أج ــك م ــو كان ذل ــى ول ــخ، حتَّ ــم التاري ــة تعلي ــه وأدجل ــدم توجي ع
ــِه. ــاًم بذات ــاًم قائ ــخ ِعل ــار التاري ــة، باعتب ــة العلمي ــاىف مــع املنهجي ــي أو مــا شــابه، وذلــك لكــي ال يتن االنصهــار الوطن
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قــة كــام هــي، إذ ليــس مــن املفيــد مثــاًل أْن نقفــز فــوق مراحــل التذابــح واالنقســام لنمحوهــا -20 نقــل احلقائــق املوثَّ
مــن ذاكرتنــا التارخييــة، بــل أْن نذكرهــا كــام هــي مــع ظروفهــا التارخييــة وأســباهبا ونتائجهــا، ثــمَّ ُنخضعهــا للتحليــل 
والتعليــل والنقــد ُمســتخلصني منهــا الِعــرَب. إذ هبــذِه الطريقــة، ال بتجاهــل األحــداث، نمنــع تكــرار التاريــخ، والتاريخ 

ال ُيعيــد نفســه بامُلطلــق إالَّ لــد الشــعوب الغبيــة التــي ال تعــرف أْن تســتفيد مــن ِعــرَبِه ودروســه.
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95( عبــد املســيح، ســيمون، «منهــج مــادة التاريــخ»، الفصــل احلــادي عــرش مــن كتــاب: تقييــم مناهــج املــواد، حتريــر: عدنــان األمــني وصومــا 
بــو جــودة، )بــريوت، برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي / مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للرتبيــة يف الــدول العربيــة، 2003م(، ص699. 

96( ُينظــر: املــواد )أ، ب، ي( مــن مقدمــة الدســتور اللبنــاين لعــام 1926م، امُلضافــة إليــه بتاريــخ 1990/9/21م. ُينظــر: موقــع جملــس 
  .www.lp.gov.lb :النــواب اللبنــاين عــىل شــبكة االنرتنــت

ــان،  ــني، عدن ــر: األم ــي، ُينظ ــج الوطن ــية أو للتدام ــئة السياس ــة للتنش ــا وكال ــةٍ جتعله ــل بطريق ــان ال تعم ــة يف لبن ــول أنَّ املدرس 97( ح
التعليــم يف لبنــان.. زوايــا ومشــاهد، ط1، )بــريوت، دار اجلديــد، 1994م(، ص ص60-37. 

98( عبد املسيح، «منهج مادة التاريخ»، ص702. 
ــة: زريــق، قســطنطني، نحــن والتاريــخ، ط3، )بــريوت، دار  ــال ال احلــرص، ُنشــري إىل الدراســات واألبحــاث التالي 99( عــىل ســبيل املث
ــة الفكــر العــريب،  ــان احلديــث واملعــارص»، جملَّ ــخ لبن ــة واملنهــج يف دراســة تاري ــني، 1974م(؛ ضاهــر، مســعود، «الطائفي ــم للمالي الِعل
ــة الفكــر العــريب،  بــريوت، ع2، 1978م، ص ص70-98؛ كوثــراين، وجيــه، «بعــض خصائــص الكتابــة التارخييــة عنــد العــرب»، جملَّ
بــريوت، ع2، 1978م، ص ص56-70؛ خليفــة، عصــام، اإليديولوجيــة الطائفيــة والنظــرة إىل التاريــخ اللبنــاين، )بــريوت، 1979م(؛ 

يــة اإلعــالم، 1982م(؛ رشف، جــان، أزمــة التاريــخ يف لبنــان، )الفنــار، منشــورات كلِّ
Chevallier, D., La société du Mont Liban à l’époque de la revolu�on industrielle en Europe,
Librairie orientale, Paris, 1971; el-Ka�ar, Elias, Recherches sur la société de la montagne

 .libanaise àl époque des mamelouks, these dactylographiée, Paris – Sorbonne, 1977
100( ُينظر: مقدمة الكتاب املنهجي ملادة التاريخ اللبناين للمرحلة الثانوية، إصدار سنة 1999م. 

ــد إىل  ــن مل نعم ــذا فنح ــع، ل ــفٍ منقط ــندٍ ضعي ــدة بس ــادر عدي ــم )r(، واردا يف مص ــيِّ الكري ــول النب ــول إىل الرس ــذا الق ــب ه 101( ُينس
ذكــرِه يف متــن الدراســة واإلشــارة إليــه كحديــثٍ نبــوي. للمزيــد، ُينظــر: البيهقــي، أبــو بكــر أمحــد بــن احلســني )ت458هـــ/1066م(، 
ــعَب اإليــامن، حتقيــق: خمتــار أمحــد النــدوي، )الريــاض، مكتبــة الرشــد للنــرش والتوزيــع، 1423هـــ/2003م(، حديــث رقــم  اجلامــع لشُ
)7006(، ج9، ص492؛ املتقــي اهلنــدي، عــالء الديــن عــيل بــن حســام الدين بن قــايض خان القادري الشــاذيل )ت975هـــ/1567م(، 
ــم  ــث رق ســة الرســالة، د.ت.(، حدي ــريوت، مؤسَّ ــوة الســقا، )ب ــاين وصف ــق: بكــري حي ــوال واألفعــال، حتقي ــنن األق ل يف سُ ــز العــامَّ كن
)14972(، ج6، ص89؛ األلبــاين، حممــد نــارص الديــن، سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة، )الريــاض، مكتبــة املعــارف، 

1412هـــ/1992م(، حديــث رقــم )320(، ج1، ص ص491-490. 
102( أي تلــك الــوالءات التــي تعــود إىل )األصــل( أو )النََّســب(، وامُلســتندة إىل روابــط الــدم أو الُقربــى أو العشــرية أو الطائفــة، ممــا 
ــه اإلنســان، والســائدة يف املجتمــع األهــيل، باملقابــل لتلــك الروابــط التــي يكتســبها املــرء بعــد الــوالدة نتيجــًة جلهــدِه الشــخيص أو  يرث

ملؤهــالتٍ وخصائــص شــخصية. 
103( عــىل الرغــم مــن أننــا نــر، أنَّ بدايــة انحــراف املســرية التعليميــة يف العــراق وتزويــر احلقائــق التارخييــة وتشــوهيها، كان قــد بــدأ مــع 

بدايــة تســنُّم )حــزب البعــث العــريب االشــرتاكي / امُلنحــل( مقاليــد الســلطة مطلــع ســبعينيات القــرن املايض. 
�e Association for Historical Dialogue and Research )104( وهــي اجلمعيــة التــي حتمــل اســم )مجعيــة احلــوار التارخيــي والبحــوث

ســت يف مدينــة نيقوســيا Nicosia ســنة 2003م. ملزيــدٍ مــن التفاصيــل، ُينظــر املوقــع اإللكــرتوين للجمعيــة: )AHDR(، التــي تأسَّ
https://www.ahdr.info   
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ملخص البحث:
هيــدف البحــث إىل تعــّرف الفجــوة بــني خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل وأثرهــا يف تعزيــز 
التنميــة املســتدامة يف اجلامعــات الفلســطينية، ولإلجابــة عــىل التســاؤالت واختبــار فرضيــات البحث، اعتمــد الباحث 
عــىل املنهــج الوصفــي التحليــيل يف تبيــان اجلانــب النظــري مــن خــالل الدراســات الســابقة والدوريــات والرســائل 

.(SPSS( العلميــة، وحتليــل نتائــج الدراســة امليدانيــة واختبــار الفرضيــات باســتخدام الربنامــج االحصائــي
و وزعــت االســتبانة بعــد تقيمهــا وحتكيمهــا مــن عــدد مــن املتخصصــني عــىل جمتمــع البحــث املكــون مــن نــواب 
ــة، والبالــغ عددهــم  رؤســاء اجلامعــات اإلداريــني واألكاديميــني، وعمــداء الكليــات، ورؤســاء األقســام األكاديمي
 86( عضــو منتســبني لعــدد مــن اجلامعــات الفلســطينية العاملــة يف قطــاع غــزة. وأثبتــت نتائــج البحــث أن املحتــو(
التعليمــي ملناهــج البحــث العلمــي ال يغطــي اجلوانــب التطبيقيــة للبحــث العلمــي بالشــكل املناســب واملالئــم لســوق 

العمــل، وعــدم وجــود تعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل التــي حتتــاج نتائــج البحــث العلمــي. 
وأوىص البحــث بــرضورة العمــل عــىل وجــود تعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل الــذي حيتــاج 
خمرجــات البحــث العلمــي، وتطويــر حمتــو مســاق مناهــج البحــث العلمــي يف هــذه اجلامعــات مــن خــالل ربــط 

اجلانــب النظــري باجلانــب العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات ســوق العمــل ويعــزز التنميــة املســتدامة. 
الكلامت املفتاحية: البحث العلمي، سوق العمل، التنمية املستدامة، اجلامعات الفلسطينية.
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Abstract

The true scale to measure the success of the Pales�nian universi�es is per�nent 

to producing research studies in pace with the requirement of the market. Here 

the study focuses on the way of evalua�on to the nexus between both the 

research studies output and what reality needs to find solu�ons to the market 

issue or to suggest a system to improve such a nexus according to the competent 

of the student and to have a highly efficient study as well. 

For tracing such a locus, the study bifurcates into; first axis, Previous Studies 

and Theore�cal Side, second, Prac�cal Side and Hypothesis and the third covers 

the results and recommenda�ons.  

Key words: Scien�fic Research, Labor Market, Sustainable Development,

Pales�nian Universi�es.
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املقدمة:
ــع  ــب م ــة تتناس ــوث علمي ــاج بح ــىل إنت ــا ع ــد قدرهت ــطينية م ــات الفلس ــاح اجلامع ــي لنج ــاس احلقيق ــد املقي يع
ــون  ــب أن تك ــي جي ــث العلم ــات البح ــإن خمرج ــك ف ــتمرار، لذل ــرية باس ــددة واملتغ ــل املتج ــوق العم ــات س متطلب
مالئمــة ومتوافقــة إىل حــد كبــري مــع متطلبــات ســوق العمــل، ورضورة تطويــر وحتديــث مناهــج وأســاليب البحــث 
العلمــي، والعمــل عــىل قيــام اجلامعــات الفلســطينية بعمليــة تقييــم خمرجــات البحــث العلمــي وحتديــد مــد التوافــق 

والرتابــط بينهــا وبــني متطلبــات ســوق العمــل عــىل أرض الواقــع.  
إن خمرجــات البحــث العلمــي جيــب أن تكــون متوافقــة مــع متطلبــات ســوق العمــل ومواكبــة لــه، ويف هــذا اإلطــار 
فــإن املســؤولية يف األســاس تقــع عــىل عاتــق اجلامعــات الفلســطينية وقدرهتــا عــىل متابعــة املتغــريات يف ســوق العمــل، 
ثــم وضــع خطــة تتضمــن إرشاك الطلبــة وربطهــم بســوق العمــل لفهــم متطلبــات ســوق العمــل ثــم اختيــار موضــوع 
البحــث املناســب حلــل مشــكلة ســوق العمــل أو اقــرتاح نظــام أو حتســني لنظــام قائــم وذلــك بــام يتناســب مــع قــدرات 

الطالــب، ويف الوقــت نفســه حيقــق لــه القــدرة عــىل إنجــاز بحثــه بكفــاءة عاليــة. 
ويــدرك اجلميــع مــن العلــامء واملفكريــن والباحثــني أمهيــة البحــث العلمــي يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة 
واملجتمعيــة والبيئيــة مــن أجــل الوصــول إىل التنميــة املســتدامة، واعتبــار البحــث العلمــي مــن أهــم وســائل احلصــول 
عــىل املعلومــات والبيانــات يف صــورة املعرفــة وحتديثهــا، ومــن ثــم اســتخدامها يف إنتــاج وإجــراء البحــوث العلميــة 
التــي تــدرس متطلبــات اإلنســان احلياتيــة كافــة للوصــول إىل راحتــه ورفاهيتــه مــن ناحيــة، وقــوة وتنميــة املجتمــع 

وثباتــه مــن ناحيــةٍ أخــر
ــع  ــي يف املجتم ــث العلم ــزز البح ــن أن تع ــي يمك ــة الت ــائل الرئيس ــم الوس ــن أه ــد م ــي واح ــاج البحث إذ إن اإلنت
وتعمــل بشــكل وثيــق مــع القطاعــات االخــر يف املجتمــع وهــذا مــا توفــره اجلامعــات، لذلــك ال يمكــن ألي دولــة 
حتقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة دون وجــود باحثــني ومتخصصــني يأخــذون عــىل عاتقهــم مســؤولية 

القيــام بالبحــث العلمــي األســايس والتطبيــق الــذي حيتاجهــا املجتمــع.
ــة  ــة واالجتامعي ــة البيئي ــق التنمي ــم حتقي ــاند وتدع ــي تس ــة الت ــم الرئيس ــم الدعائ ــن أه ــي م ــث العلم ــرب البح ويعت
واالقتصاديــة، وأهــم عوامــل اســتدامتها، وإذ كان حتقيــق جمتمــع متطــور بيئيــًا واقتصاديــًا واجتامعيــًا هــو غايــة التنميــة 
املســتدامة. فــإن ذلــك ال يمكــن حتقيقــه يف غيــاب اســرتاتيجية قويــة وفاعلــة لربــط البحــث العلمــي بمتطلبــات ســوق 

العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة املجتمعيــة املســتدامة.
 مربرات اختيار املوضوع:

1- دور البحــث العلمــي يف املســاعدة عــىل تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل بتوفــر اخلــربات واملهــارات املطلــوب 
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توفرهــا يف اخلرجيــني يف اجلامعــات والكليــات الفلســطينية.
2- ســد الفجــوة بــني خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة املســتدامة يف 

اجلامعــات الفلســطينية.
3- اآلثــار املرتتبــة عــىل االنقســام الســيايس، واحلصــار املفــروض عــىل قطــاع غــزة وأثــره الكبــري عــىل عــدم حتقيــق 

التنميــة املســتدامة يف اجلامعــات الفلســطينية.
ــتدامة  يف  ــة املس ــز التنمي ــل وتعزي ــوق العم ــات س ــة متطلب ــن تلبي ــد م ــي حت ــي الت ــث العلم ــات البح 4-  معوق

اجلامعــات والكليــات الفلســطينية.
مشكلة البحث:

إن واقــع البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية يواجــه عــددًا مــن املعوقــات التــي حتــول دون قيــام اجلامعــات 
الفلســطينية بإجــراء البحــوث العلميــة كــام ينبغــي أن يكــون، وتتنــوع هــذه املعوقــات وتأخــذ أشــكاالً منهــا: االنقســام 
الســيايس بــني الفصائــل الفلســطينية، واحلصــار الصهيــوين للمؤسســات التعليميــة البحثيــة بصفــة مســتمرة، وضعــف 
اإلمكانــات املاديــة، وعــدم وجــود منــاخ علمــي يســتفيد مــن نتائــج البحــوث، وابتعــاد البحــث العلمــي عــن العمــل 

التطبيقــي وانحصــاره يف الرتقيــة، وقلــة احلوافــز لــد أعضــاء هيئــة التدريــس. 
ــات  ــن معوق ــث ع ــل، واحلدي ــوق العم ــات س ــي ومتطلب ــث العلم ــات البح ــني خمرج ــوة ب ــاك فج ــد هن و يوج
البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية ليــس مــن الســهل بمــكان حــرصه نظــرًا لغيــاب السياســة الوطنيــة 
والفلســفة البحثيــة إلعــداد الباحــث الفلســطيني التــي تلتقــي عــىل ضوئهــا اجلامعــات ومراكــز األبحــاث الفلســطينية، 
بحيــث تســري وفــق اســرتاتيجيات وخطــط حمكمــة للبحــث العلمــي املوجــه، حلــل مشــكالت التنميــة املســتدامة يف 
املجتمــع الفلســطيني، وملواجهــة هــذه املشــكلة والوقــوف عــىل املعوقــات التــي تواجــه البحــث العلمــي يف اجلامعــات 
ــات ســوق  ــل الفجــوة بــني خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلب ــات وحلــول لتقلي ــد مــن وضــع آلي الفلســطينية، الب

ــة يف قطــاع غــزة.     العمــل يف اجلامعــات الفلســطينية العامل
بناًء عىل ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية بإثارة التساؤالت البحثية التالية:

1- مــا أثــر الفجــوة بــني خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل يف التنميــة املســتدامة يف اجلامعــات 
الفلســطينية؟  

ــوق  ــات س ــري متطلب ــن توف ــد م ــطينية وحت ــات الفلس ــي يف اجلامع ــث العلم ــه البح ــي تواج ــات الت ــا املعوق 2- م
ــطينية؟    ــات الفلس ــتدامة للجامع ــة املس ــل والتنمي العم

3- مــا احللــول املقرتحــة للتغلــب عــىل الفجــوة بــني خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز 
التنميــة املســتدامة يف اجلامعــات الفلســطينية؟    
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أهداف البحث:
ــا يف  ــل وأثره ــوق العم ــات س ــي ومتطلب ــث العلم ــات البح ــني خمرج ــوة ب ــىل الفج ــّرف ع ــث اىل تع ــدف البح هي

ــة: ــداف التالي ــق األه ــالل حتقي ــن خ ــطينية، م ــات الفلس ــتدامة يف اجلامع ــة املس ــز التنمي تعزي
التعرف اىل الفجوة بني خمرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل..1
ــري .2 ــن توف ــد م ــطينية وحت ــات الفلس ــي يف اجلامع ــث العلم ــه البح ــي تواج ــات الت ــات واملعوق ــرف اىل التحدي التع

ــل. ــوق العم ــات س متطلب
ــز 3. ــي تواجــه البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية وحتــد مــن تعزي ــات الت ــات واملعوق  التعــرف اىل التحدي

ــطينية. ــات الفلس ــتدامة للجامع ــة املس التنمي
ــل .4 ــوق العم ــات س ــي ومتطلب ــث العلم ــات البح ــات ومعوق ــىل حتدي ــب ع ــة للتغل ــول املقرتح ــرف اىل احلل التع

ــطينية. ــات الفلس ــة املســتدامة يف اجلامع ــز التنمي لتعزي

أمهية البحث:
يعــد هــذا البحــث مهــاًم ملــا قــد يرتتــب عليــه مــن نتائــج يكمــن أن يســتفيد منهــا القائمــون عــىل إدارات اجلامعــات 

الفلســطينية للتعــرف اىل أبــرز التحديــات واملعوقــات التــي تقــف عائقــًا أمــام تطويــر البحــث العلمــي.
باإلضافــة إىل مســاعدة اجلامعــات الفلســطينية عــىل تقديــم االقرتاحــات واحللــول التــي يمكــن توظيفهــا يف تطويــر 
ــي يف  ــث العلم ــاق البح ــة بمس ــة املتعلق ــط األكاديمي ــج واخلط ــر يف الربام ــادة النظ ــي، وإع ــث العلم ــات البح خمرج
هــذه اجلامعــات واختــاذ التدابــري الالزمــة مــن أجــل تطويــر البحــث العلمــي والتغلــب عــىل التحديــات واملعوقــات 
مــن أجــل اســتدامته، واحلــد مــن الفجــوة بــني خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة 

املســتدامة يف اجلامعــات الفلســطينية العاملــة يف قطــاع غــزة.
فرضيات البحث: يقوم البحث عىل العديد من الفرضيات وهي:

ــات ســوق العمــل عــىل  ــني خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلب ــر للفجــوة ب ــة األوىل: يوجــد أث ــة الفرعي الفرضي
ــطينية. ــات الفلس ــتدامة يف اجلامع ــة املس التنمي

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة: توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية وحتــد مــن توفــري 
متطلبــات ســوق العمــل والتنميــة املســتدامة للجامعــات الفلســطينية.

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة: توجــد حلــول وآليــات مقرتحــة للتغلــب عــىل الفجــوة بــني خمرجــات البحــث العلمــي 
ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة املســتدامة يف اجلامعــات الفلســطينية. 

متغريات البحث: يقوم البحث عىل املتغريات اآلتية:



 أ.م.د. عبد الرمحن حممد سليامن رشوان

٢٠٦

حدود البحث:
احلدود الزمنية: يقترص إعداد البحث عىل عام 2019..١
احلــدود املكانيــة: يقتــرص البحــث عــىل اجلامعــات الفلســطينية )اجلامعــة اإلســالمية، وجامعــة األزهــر، وجامعــة .٢

القــدس، وجامعــة األقــىص، وجامعــة فلســطني، وجامعــة األمــة، وجامعــة غــزة(.
احلــدود البرشيــة: تقتــرص الدراســة عــىل نــواب رؤســاء اجلامعــات اإلداريــني واألكاديميــني، وعمــداء الكليــات، .٣

ورؤســاء األقســام األكاديميــة يف اجلامعــات الفلســطينية.
ــات .٤ ــي ومتطلب ــث العلم ــات البح ــني خمرج ــوة ب ــن الفج ــف ع ــىل الكش ــث ع ــرص البح ــة: يقت ــدود املوضوعي احل

ــطينية. ــات الفلس ــتدامة يف اجلامع ــة املس ــز التنمي ــا يف تعزي ــل وأثره ــوق العم س
تقسيامت البحث: قسم البحث إىل عدة حماور؛ وهي:

املحور األول: الدراسات السابقة واإلطار النظري.-
املحور الثاين: اإلطار العميل واختبار فرضيات البحث.-
املحور الثالث: النتائج والتوصيات.-

مصطلحات البحث:

تعريــف البحــث العلمــي: «هــو العمــل الفعــيل الدقيــق الــذي يــؤدي إىل اكتشــاف حقائــق وقواعــد عامــة يمكــن -
التأكــد مــن صحتها».)اللحلــح، وأبــو بكــر، 2002، 5(

تعريــف البحــث العلمــي إجرائيــًا: «هــي عمليــة منتظمــة ودقيقــة حتــدد املعــارف واملهــارات البحثيــة التــي جيــب أن -
يكتســبها الطلبــة بتخرجهــم مــن مســاق مناهــج البحــث العلمــي ومســتو هــذا االكتســاب، وتعمــل عــىل اســتخدام 

املعلومــات والبيانــات املتوفــرة لتحســني األداء البحثــي لــد الطلبــة».
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 تعريــف ســوق العمــل: «هــو اآلليــة التــي تتحــدد مــن خالهلــا مســتويات األجــور والتوظيــف أي تفاعــل ألقو -
الطلــب والعــرض عــىل خدمــات العمل».)بن شــهرة، 2009، 197(

- تعريــف ســوق العمــل إجرائيــًا: «هــو املــكان الــذي تتالقــى فيــه األفــراد الذيــن يبحثــون عــن وظائــف مناســبة 
باإلضافــة إىل أصحــاب هــذه الوظائــف مــن أصحــاب الــرشكات واملؤسســات املختلفــة، حيــث يعتــرب هــذا الســوق 

حلقــة وصــل بــني كل األفــراد املرتبطــني ارتباطــًا مبــارشًا بالعمــل».

ــؤ املتصــل الــذي يضمــن - ــق التكاف ــم بتحقي ــي هتت ــة الت ــة املســتدامة: «تلــك العملي ــدويل للتنمي تعريــف البنــك ال
إتاحــة نفــس الفــرص التنمويــة احلاليــة لألجيــال القادمــة وذلــك بضــامن ثبــات رأس املــال الشــامل أو زيادته املســتمرة 

عــرب الزمن».)خامــرة، 2007، 29(

ــة،  ــة، واالقتصادي ــوارد البرشي ــة امل ــادة تنمي ــىل زي ــة ع ــدرة الدول ــي ق ــًا: «ه ــتدامة إجرائي ــة املس ــف التنمي - تعري
والطبيعيــة، واالجتامعيــة، هبــدف حتقيــق أعــىل مســتو لإلنتــاج لتلبيــة االحتياجــات األساســية  ملواطنيهــا، وإثرائهــا 
ــي  ــرشط أن ُتلب ــة، ب ــم إىل الدول ــم مطالبه ــن تقدي ــم م ــة، ومتكينه ــة احلديث ــاة املدني ــات احلي ــع متطلب ــب م ــام يتناس ب

ــه». ــة حاجات ــال القادمــة عــىل تلبي ــدون املســاس بقــدرة األجي احتياجــات احلــارض ب
ــة  ــر التقنيــات وهتيئ ــة إنتاجيــة تعمــل عــىل اثــراء املعــارف وتطوي - تعريــف اجلامعــات: «إهنــا مؤسســات تعليمي
الكفــاءات مســتفيدة مــن الرتاكــم العلمــي اإلنســاين يف خمتلــف املجــاالت العلميــة اإلداريــة والتقنيــة».) دليــو، 

وآخــرون، 2006، 79(
- تعريــف اجلامعــات إجرائيــًا: «هــي مؤسســات تقــّدم التعليــم بأرقــى وأعىل ُمســتوياته، وتتبــع التعليم العــايل والبحث 

العلمــي متنــح درجــات أكاديميــة يف خمتلــف التخصصــات، ومتتلك ضمــن هيكلياهتا كّليــات وأقســامها ُمتعّددة». 
الدراسات السابقة:

أوالً: الدراسات العربية:
1- دراسة )حالوة، 2011(:

هدفــت الدراســة إىل تعــّرف دور البحــث العلمــي يف دعــم التنميــة املســتدامة يف جامعــة القــدس، وتوصلــت نتائج 
الدراســة إىل أن دائــرة البحــث العلمــي واإلدارة العليــا يف جامعــة القــدس تقومــان بدعــم الباحثــني بشــكل كبــري يف 
جمــاالت البحــوث العلميــة يف مجيــع التخصصــات املختلفــة، وأن معظــم جمــاالت التنميــة والتطويــر يف مرافــق اجلامعــة 
املختلفــة كانــت نتيجــة لدعــم خارجــي، وأوصــت الدراســة بعــدم إمهــال مــا جــاء مــن توصيــات يف األبحــاث التــي 

تناولــت التنميــة املســتدامة يف جامعــة القــدس، ووضعهــا يف املخــازن ورفــوف املكتبــات.
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2- دراسة )عيل، 2013(:
هدفــت الدراســة للتعــرف اىل دور البحــث العلمــي والدراســات العليــا يف اجلامعــات الفلســطينية يف حتقيــق 
التنميــة املســتدامة، وذلــك بتطبيــق الدراســة عــىل اجلامعــات الفلســطينية العاملــة يف قطــاع غــزة، والتــي تقــوم 
بتدريــس طلبــة الدراســات العليــا، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أنــه يوجــد مشــكلة كبــرية يف واقــع البحــث العلمــي 
ــه البحــث العلمــي، لالســتفادة مــن  ــة تعمــل عــىل توجي ــا بســبب عــدم وجــود اســرتاتيجية وطني والدراســات العلي
نتائــج الدراســات لتحقيــق التنميــة املســتدامة، وأوصــت الدراســة بالعمــل عــىل وجــود اســرتاتيجية وطنيــة للبحــث 
العلمــي والدراســات العليــا عــىل مســتو اجلامعــات الفلســطينية يف قطــاع غــزة تعمــل عــىل توجيــه البحــث العلمــي 

ــة متطلبــات ســوق العمــل الفلســطيني. ــة املســتدامة ملواكب ــا التنمي خلدمــة قضاي
3- دراسة )اخلوالدة، 2016(:

هدفــت الدراســة إىل تعــّرف معوقــات التنميــة املســتدامة يف مؤسســات التعليــم العــايل مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
ــتدامة يف  ــة املس ــات التنمي ــة معوق ــة إىل أن درج ــج الدراس ــت نتائ ــة، وتوصل ــات األردني ــس يف اجلامع ــة التدري هيئ
 مؤسســات التعليــم العــايل كانــت مرتفعــة، وأشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــز
ملتغــريات اجلنــس وملصلحــة الذكــور يف جمــاالت االدارة اجلامعيــة، والبحــث العلمــي، والدرجــة الكليــة للمجــاالت، 
وملصلحــة اإلنــاث يف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس. وملتغــري اجلامعة ملصلحــة اجلامعــات احلكومية يف جمــايل البحث 
العلمــي، وأوضــاع أعضــاء هيئــة التدريــس واحلريــة األكاديميــة. ملصلحــة اجلامعــات اخلاصــة يف جمال املناهــج وطرق 
التدريــس. وملتغــري الكليــات ملصلحــة الكليــات االنســانية. وملتغــري الرتبــة ملصلحــة رتبــة اســتاذ، وأوصــت الدراســة 
بــرضورة التنســيق بــني الباحثــني عــىل مســتو اجلامعــات األردنيــة وتوفــري منــاخ مناســب للبحــث العلمــي ودعمــه 

بشــكل حقيقــي وواضــح، وحتســني أوضــاع أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات األردنيــة. 
4- دراسة )اغنيه، احلداد، 2016(:

هدفــت الدراســة إىل تعــّرف الــدور الــذي يؤديــه البحــث العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــات الليبيــة يف 
تطويــر املحتــو التدريــيس مــن خــالل االلتــزام باملعايــري واملتطلبــات التــي حددهــا مركــز ضــامن جــودة التعليــم العــايل 
ــج الدراســة عــن  ــة، وكشــفت نتائ مــن أجــل حتســني مســتو املنهــج التدريــيس بأقســام املحاســبة باجلامعــات الليبي
وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة قويــة يف االجتــاه املوجــب بــني جــودة البحــث العلمــي ألعضــاء اهليئــة التدريســية 
وتطويــر املحتــو التدريــيس للمقــررات الدراســة املعتمــدة بأقســام املحاســبة باجلامعــات الليبيــة، وأوصــت الدراســة 
بــرضورة تطويــر املحتــو التدريــيس للمســاقات املعتمــدة بقســم املحاســبة، ملــا لــه مــن أثــر إجيــايب يف حتســني جــودة 
خمرجــات أقســام املحاســبة مــن خــالل إدخــال نتائــج البحــوث والدراســات ألعضــاء اهليئة التدريســية بقســم املحاســبة 
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يف تطويــر املناهــج املقــررة بالقســم ومراعــاة التخصــص الدقيــق واخلــربة عنــد تكليفهــم بتدريــس املســافات الدراســية.
5- دراسة )اضهري، 2017(:

ــطينية  ــايل الفلس ــم الع ــة والتعلي ــي يف وزارة الرتبي ــث العلم ــدة البح ــع أداء وح ــّرف واق ــة إىل تع ــت الدراس هدف
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة تقدي ــة إىل أن درج ــج الدراس ــت نتائ ــتدامة، وتوصل ــة املس ــؤرشات التنمي ــا بم وعالقته
ــم  ــة والتعلي ــي يف وزارة الرتبي ــث العلم ــدة البح ــع أداء وح ــزة لواق ــاع غ ــات قط ــطينية يف حمافظ ــات الفلس باجلامع
العــايل الفلســطينية يقــع عنــد مســتو وزن نســبي )58٫3%(، أي بدرجــة أقــل مــن املتوســطة، وأوصــت الدراســة أن 
يتــم حتديــد فلســفة بحثيــة ووضــع اســرتاتيجية وطنيــة للجامعــات الفلســطينية يتــم فيهــا توضيــح أولويــات البحــث 
العلمــي الالزمــة ملتطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل، وحتديــد إجــراءات تطبيقيــة لتســحني مســتو جــودة البحــث 

العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية.
ثانيًا: الدراسات األجنبية:

 )shephard, 2010): 1- دراسة
هدفــت الدراســة إىل تعــّرف دور التعليــم العــايل يف دعــم التنميــة املســتدامة، ومعرفــة مــربرات إحجــام التعليــم 
العــايل عــن دمــج التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف اجلامعــات األســرتالية والنيوزيالنديــة، وتوفــري معلومــات 
ــرتالية  ــات األس ــة يف اجلامع ــد الطلب ــتدامة ل ــة املس ــز التنمي ــايل يف تعزي ــم الع ــات التعلي ــة مؤسس ــن دور وقابلي ع
ــن  ــم م ــج التعلي ــات يف دم ــه اجلامع ــي تواج ــات الت ــم العقب ــن أه ــة أن م ــج الدراس ــرت نتائ ــة، وأظه والنيوزيالندي
ــة، وأن اجلامعــات تقتــرص  ــل يف املشــاكل العاملي ــامم قلي ــة املســتدامة أن اجلامعــات األســرتالية لدهيــا اهت أجــل التنمي
ــذه  ــة يف ه ــات التعليمي ــىل السياس ــري ع ــع يف التأث ــف دور املجتم ــايل، وضع ــم الع ــة يف التعلي ــا التقليدي ــىل أدواره ع
اجلامعــات، وأن أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات لدهيــم القيــم نفســها يف املجتمــع، ولذلــك ليــس هلــم دور يف 
ــة التدريــس يف  ــاة مســتدامة، وأوصــت الدراســة بــرضورة مشــاركة أعضــاء هيئ ــي أنــامط حي ــة نحــو تبن ــادة الطلب قي
ــي تواجــه  ــات الت ــاة مســتدامة، والتغلــب عــىل التحدي ــامط حي ــي أن ــة نحــو تبن ــادة الطلب اجلامعــات األســرتالية يف قي

ــة املســتدامة يف هــذه اجلامعــات. ــم مــن أجــل التنمي اجلامعــات يف دمــج التعلي
)Newport, et al, 2012(:  2- دراسة

هدفــت الدراســة إىل تعــّرف أمهيــة تدريــس التنميــة املســتدامة يف التعليــم العــايل، ووصــف أربــع مراحــل يف معاجلــة 
اجلامعــات ملوضــوع التنميــة املســتدامة، وتوفــري دروس وخــربات داخــل احلــرم اجلامعــي لتطبيــق التنميــة املســتدامة، 
ــدر  ــواردو بول ــي طبقــت يف جامعــة كول ــة املســتدامة الت ــج الدراســة إىل أن الوصــول إىل مراحــل التنمي وتوصلــت نتائ
ــة املســتدامة يف احلــرم  ــادرات التنمي ــة، كــام أن مب ــم واإلدارة اجلامعي ــة التعلي ــة تقــوم عــىل خــربات مــن عملي األمريكي
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اجلامعــي تتطــور مــن خــالل سلســلة مــن املراحل، شــملت القاعــدة الشــعبية، ورؤيــة القيــادة التعليميــة، ودمــج املجتمع 
اجلامعــي وقطــاع األعــامل، وأن هنــاك جمــاالت واجهــت حتديــات حتتــاج إىل تنســيق وهــي: البحــث العلمــي، واألنشــطة 
ــه  ــي تواج ــات الت ــات واملعوق ــىل التحدي ــب ع ــرضورة التغل ــة ب ــت الدراس ــة، وأوص ــهيالت اإلداري ــة، والتس الطالبي

مبــادرات االســتدامة داخــل جامعــة كولــواردو بولــدر األمريكيــة ومــن أمههــا معوقــات اســتدامة البحــث العلمــي. 
Nayak, 2013: 3- دراسة

ــج  ــايل يف برام ــم الع ــام التعلي ــة يف نظ ــارات  البحثي ــر امله ــىل تطوي ــز ع ــة الرتكي ــّرف كيفي ــة إىل تع ــت الدراس هدف
الدراســات العليــا، وتوصلــت نتائــج إىل أن إصــالح نظــام التعليــم يف برامــج الدراســات العليــا يتوجــب عــىل 
اجلامعــات رفــع القــدرات البحثيــة لطلبــة الدراســات العليــا الهنــم مركــز العمليــة التعليميــة مــن خــالل توفــري بيئــة 
البحــث املالئمــة، وتطويــر املناهــج الدراســية بــام يتــالءم مــع تطــورات العــرص ومواكبــة احتياجــات ســوق العمــل، 
ــة  ــية اخلاص ــاقات الدراس ــور املس ــالل تط ــن خ ــا م ــات العلي ــج الدراس ــامم بربام ــرضورة االهت ــة ب ــت الدراس وأوص
ــا  ــا حلضوره ــوة طلبته ــل، ودع ــرات وورش العم ــد املؤمت ــة إىل عق ــتمرار، باإلضاف ــا باس ــي وحتديثه ــث العلم بالبح

ــة البحــث العلمــي. ــارش، والتفاعــل مــع عملي ــن بشــكل مب ملنحهــم فرصــة االطــالع عــىل نتاجــات اآلخري
:(Mocanua, et al ،2014) 4- دراسة

هدفــت الدراســة إىل تعــّرف مطابقــة املناهــج التعليميــة مــع احتياجــات ســوق العمــل لالرتفــاع بالتعليــم العــايل 
يف رومانيــا، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أن االهتــامم بتطويــر البحــث العلمــي واملناهــج التعليميــة يــؤدي إىل زيــادة 
أمهيــة التعليــم العــايل يف عمليــة التوظيــف واحتياجــات ســوق العمــل، كــام أن أصحــاب العمــل يســتطيعون املفاضلــة 
بشــكل أفضــل بــني الطــالب اخلرجيــني املرشــحني للوظائــف، وأوصــت الدراســة بــرضورة اختــاذ خطــوات مهمــة 
لالهتــامم بالبحــث العلمــي واملناهــج التعليميــة يف اجلامعــات، ويتعــني القيــام بمشــاركة أصحــاب العمــل ومنشــآت 

األعــامل يف برامــج البحــث العلمــي والتطويــر ملعرفــة متطلبــات ســوق العمــل.
: (Sahin K. N., 2014)5- دراسة

ــات يف  ــة اجلامع ــب وأداء طلب ــس والتدري ــة التدري ــاء هيئ ــني أعض ــة ب ــن العالق ــف ع ــة إىل الكش ــت الدراس هدف
ــة التدريــس والتدريــب وأداء  ــة بــني كفــاءة أعضــاء هيئ ــاك عالق ــج الدراســة أن هن ختصــص املحاســبة، وبينــت نتائ
الطلبــة اخلرجيــني، وذلــك أن كفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس يــؤدي إىل حتســني ممارســات الطلبــة ملهنــة املحاســبة وتلبيــة 
احتياجــات ســوق العمــل، وأوصــت الدراســة بــرضورة رفــع مســتو التعــاون بــني ســوق العمــل واجلامعــات لكــي 

يــؤدي إىل تأهيــل، وتدريــب الطلبــة اخلرجيــني، وتدريبهــم لســد احتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل.
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:(Belash, et al ،2015) 6- دراسة
هدفــت الدراســة إىل تعــّرف ضــامن اجلــودة يف التعليــم اجلامعــي وتدريــب الطلبــة اخلرجيــني عــىل متطلبــات ســوق 
العمــل، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أن الطــالب اخلرجيــني عنــد االنتهــاء مــن دراســتهم اجلامعيــة تتكــون لدهيــم 
خــربة مناســبة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل، ممــا حيقــق مســتو مــن الرضــا عــىل أداء اخلرجيــني لــد أصحــاب 
العمــل، وأوصــت الدراســة أنــه يمكــن أن تســتخدم مؤسســات التعليــم العــايل املنهجيــة املتبعــة يف مراقبــة بحــوث 
الطلبــة اخلرجيــني وتقديمهــا لســوق العمــل لالســتفادة مــن نتائجهــا وتوصياهتــا، ويمكــن وضــع آليــات لضــامن جــودة 

خمرجــات الربامــج العلميــة داخــل اجلامعــات.
Dyer, G, Dyer, M. ,2017:  7- دراسة

ــدد  ــم متع ــادرة التعلي ــرف اىل مب ــايل، والتع ــم الع ــتدامة للتعلي ــة املس ــادرات التنمي ــّرف مب ــة إىل تع ــت الدراس هدف
التخصصــات، والبحــث العلمــي، واملامرســات الالزمــة للمجتمــع لتحقيــق التنمية املســتدامة، وأظهرت نتائج الدراســة 
بأنــه عــىل الرغــم مــن عــدم وجــود أهــداف ومقاييــس حمــددة يف إصــالح مناهــج الدراســة الشــاملة، والبحــوث العلميــة، 
ومشــاركة املجتمــع املحــيل، واســتثامر الوقــت، فإنــه يوفــر أساســًا رضوريــًا للمبــادرات اجلديــدة التــي تدعم التحســينات 
املســتمرة يف جمــال التنميــة املســتدامة، وأوصــت الدراســة بــرضورة وضــع أهــداف ومقاييــس حمــددة إلصــالح مناهــج 

الدراســة الشــاملة، والبحــث العلمــي، ومشــاركة املجتمــع املحــيل يف االبحــاث لتلبيــة متطلباتــه املتجــددة.
التعقيب عىل الدراسات السابقة: 

- ركــزت معظــم هــذه الدراســات عــىل جــودة البحــث العلمــي، وتنوعــت هــذه الدراســات لبيئــات خمتلفــة عربيــة 
وأجنبيــة. مثــل األردن، ليبيــا، ورومانيــا، أســرتاليا واســتفاد الباحــث منهــا ألهنــا متثــل مناطــق متعــددة وخمتلفــة، وقــام 

الباحــث بمقارنــة هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة.
- تتفــق الدراســة احلاليــة مــع معظــم الدراســات الســابقة يف اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليــيل، وأداة الدراســة 
االســتبانة، ونجــد منهــا مــا تناولــت كليــات الرتبيــة، وكليــات التجــارة، ومنهــا مــا تناولــت معايــري اجلــودة يف التعليــم 
ــة مــع متطلبــات ســوق العمــل، ومنهــا مــا تناولــت البحــث  اجلامعــي عمومــًا، ومنهــا مــا تناولــت املناهــج التعليمي

العلمــي ودوره يف حتقيــق التنميــة املســتدامة للمجتمعــات.
ــابقة،  ــات الس ــري والدراس ــة يف األدب النظ ــة احلالي ــراء الدراس ــات يف إث ــذه الدراس ــن ه ــث م ــتفاد الباح - اس

ــة.  ــم أداة الدراس ــك يف تصمي وكذل
ــاء  ــواب رؤس ــن ن ــة م ــددت العين ــي ح ــة الت ــة احلالي ــابقة والدراس ــات الس ــني الدراس ــة ب ــالف يف العين ــاك اخت - هن
اجلامعــات اإلداريــني واألكاديميــني، وعمــداء الكليــات، ورؤســاء األقســام األكاديميــة يف اجلامعــات العاملــة بقطــاع غــزة .
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اإلطار النظري للبحث:
يتمحور اإلطار النظري للبحث يف عدة حماور هي: 

املحور األول: ماهية خمرجات البحث العلمي:
يعــد البحــث العلمــي وســيلة لالســتقصاء املنظــم الــذي يقــوم بــه الباحثــون لغــرض اكتشــاف عالقــات جديــدة أو 
تطويــر معلومــات موجــودة فعــاًل، وفــق خطــوات منهجيــة علميــة ســليمة، واختيــار األدوات الالزمــة للبحــث ومجــع 

البيانــات للحصــول عــىل أدلــة ومصــادر كافيــة. 
أوالً: املقصود بمخرجات البحث العلمي:

يقصــد بمخرجــات البحــث العلمــي: «هــي خمرجــات عمليــة منتظمــة ناجتــة عــن اكتســاب املعــارف واملهــارات 
البحثيــة التــي جيــب أن تتوفــر يف طلبــة مســاق البحــث العلمــي، وتعمــل عــىل اســتخدام املعلومــات املتوفــرة لتحســني 

األداء البحثــي لــد الطلبــة».
ثانيًا: متطلبات جودة خمرجات البحث العلمي:

 يوجد العديد من املتطلبات لزيادة جودة خمرجات البحث العلمي من أمهها ما ييل )عيل، 2009: 196(:
1. توفر املصادر املادية واملعنوية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس من أجل حتسني خمرجات البحث العلمي.

2. حتديد األهداف الواضحة للبحث العلمي من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
3. ارتباط حمتو البحث العلمي بأهداف برامج التنمية املستدامة ومتطلبات سوق العمل.

4. تشــجيع طلبــة البحــث العلمــي عــىل املشــاركة الفاعلــة وحتملهــم املســؤولية لوضــع حلــول مــن طريــق البحــث 
العلمــي للمشــكالت املتعلقــة بســوق العمــل للمســامهة يف تعزيــز التنميــة املســتدامة.

حصول طلبة البحث العلمي عىل املهارات واملعارف الالزمة لسوق العمل. .5
االهتامم اجليد بمخرجات البحث العلمي وربطها باملامرسات العلمية والعملية الالزمة لسوق العمل..6
ــات .7 ــة يف خمرج ــادة الثق ــني لزي ــر يف الباحث ــب أن تتوف ــي جي ــة الت ــري الفني ــة، واملعاي ــة، واملوضوعي ــامم باألمان االهت

ــي.  ــث العلم البح
ــة .8 ــات املهني ــال املامرس ــل يف جم ــوق العم ــات س ــات ومتطلب ــة احتياج ــطينية بتلبي ــات الفلس ــامم اجلامع رضورة اهت

ــة اخلرجيــني. للطلب
تنميــة قــدرات الطلبــة اخلرجيــني يف جمــال القواعــد واملعايــري املتعلقــة بالبحــث العلمــي، والتجــاوزات املتعلقــة هبــا. .9

خاصــة القواعــد املتعلقــة بأخالقيــات البحــث العلمــي. 
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املحور الثاين: العالقة بني خمرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل:
أوالً: واقع خمرجات البحث العلمي )فلسطينيًا- عربيًا- دوليًا- إرسائيليًا(:

إن الناظــر إىل الواقــع العــريب ملخرجــات البحــث العلمــي جيــد أهنــا كارثيــة مقارنــة مــع املعــدل العاملــي ملخرجــات 
البحــث العلمــي، وختتلــف الــدول العربيــة فيــام بينهــا يف خمرجــات البحــث العلمــي، علــاًم أن اإلنفــاق عــىل خمرجــات 

البحــث العلمــي للــدول العربية جمتمعة ال يعادل نصف ما تنفقــه إرسائيل وحده.          
ــة  ــلطة الوطني ــي للس ــث العلم ــات البح ــىل خمرج ــاق ع ــايل اإلنف ــن إمج ــطينية م ــات الفلس ــة اجلامع ــت حص بلغ
الفلســطينية حــوايل 23%، أمــا عــن مصــادر التمويــل اخلاصــة بالبحــث العلمــي وتطويــره، فشــكل الدعــم اخلارجــي 
النســبة األكــرب بواقــع 26٫9%، واجلهــات احلكوميــة بنســبة 22٫3%، واملؤسســات غــري احلكوميــة بنســبة %21٫8، 

ــة. ــل ذايت، و4٫1% فقــط مــن املؤسســات األكاديمي و18٫7%  متوي
وفيــام يتعلــق بمخرجــات قطــاع البحــث العلمــي والتطويــر يف فلســطني، بلــغ عــدد األبحــاث يف جمــال البحــث 
العلمــي والتطويــر 4205 بحــوث، شــكلت الدراســات واالستشــارات 26٫7% منهــا، والبحــوث األساســية 

ــد، 2015( ــو محي ــة 8٫3%..)أب ــوث التجريبي ــة 30٫6%، والبح ــوث التطبيقي ــكلت البح ــام ش 34٫4%، في
ويشــري تقريــر التنميــة اإلنســانية إىل تــدين اإلنفــاق عــىل خمرجــات البحــث العلمــي يف الــدول العربيــة إىل 1% مــن 
الناتــج القومــي، يف حــني كانــت نســبة اإلنفــاق  يف فلســطني 0٫02%، بينــام تــرتاوح نســبة مــا ينفــق عــىل خمرجــات 
البحــث العلمــي يف الــدول املتقدمــة بــني 2٫55- 5% مــن الناتــج القومــي، ويــأيت مــا يقــارب مــن90 % مــن اإلنفــاق 
عــىل البحــث العلمــي يف الــدول العربيــة مــن مصــادر حكوميــة، بينــام متثِّــل املصــادر احلكوميــة مــن 20%- 30% مــن 
اإلنفــاق عــىل البحــث العلمــي يف أمريــكا، والباقــي مــن الصناعــة، يف حــني أن 3% فقــط مــن التمويــل عــىل خمرجــات 

البحــث العلمــي يف الــدول العربيــة يــأيت مــن الصناعة.)الصــويف، 2004، 7-6(.
ويشــري تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة إىل أن اإلنفــاق عــىل البحــث العلمــي يف اليابــان بلــغ 22% مــن الدخــل 
القومــي، أي أكثــر ب 110 أضعــاف أو يزيــد ممــا تنفقــه الــدول العربيــة، حيــث كان نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق عــىل 
خمرجــات البحــث العلمــي يف فلســطني 2٫9 دوالر، وحصــة املواطــن العــريب نحــو 3 دوالر فقــط مقابــل 409 دوالر 

يف أملانيــا، و 601 دوالر يف اليابــان، و 681 دوالرًا يف أمريكا.)املجيــدل، وشــامس، 2010، 30( 
أمــا مــا تنفقــه إرسائيــل مــا مقــداره 4٫7% مــن إنتاجهــا القومــي عــىل خمرجــات البحــث العلمــي اي مــا يعــادل 8
مليــار دوالر أمريكــي تقريبــًا، ويمثــل هــذا أعــىل نســبة انفــاق يف العــامل )أبــو محيــد، 2015(، أمــا بالنســبة لألبحــاث 

املنشــورة يف جمــالت حمكمــة فقــد نــرش الباحثــون اإلرسائيليــون 140000 بحثــًا حمكــاًم.
أمــا بــراءات االخــرتاع بالنســبة للــدول العربيــة ففــي الســعودية بلغــت )171( بــراءة اخــرتاع، ويف األردن )15(، 
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ويف اإلمــارات )32(، ويف الكويــت ) )5، ويف عــامن )5(، ويف اليمــن )2(، ويف مــرص )77(، ونســبة كبــرية مــن 
بــراءات االخــرتاع املســجلة هــي مــن جهــات أجنبيــة تعمــل يف هــذه الــدول، يف حــني إن عــدد بــراءات االخــرتاع قــد 

بلــغ يف كوريــا اجلنوبيــة وحدهــا  .)16328( )املجيــدل، وشــامس، 2010، 32( 
وهنــاك تبايــن كبــري لــرباءات االخــرتاع بــني العــرب وإرسائيــل، فقــد ســجلت إرسائيــل مــا مقــداره 16805 بــراءة 
اخــرتاع، بينــام ســجل العــرب جمتمعــني حــوايل 836 بــراءة اخــرتاع يف كل تاريــخ حياهتــم، وهــو يمثــل 5% مــن عــدد 

بــراءات االخــرتاع املســجلة يف إرسائيل.)أبــو محيــد، 2015(
أمــا نصيــب الفــرد مــن االنفــاق عــىل البحــث العلمي فقــد احتلــت إرسائيــل املرتبــة األوىل عامليــًا بواقــع 1272٫8
دوالر، يف حــني إن الــدول العربيــة قــد جــاءت أقــل مــن إرسائيــل بمئــة مــرة مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن األنفــاق 

عــىل البحــث العلمــي.
هــذه األرقــام واملعطيــات ليســت دليــاًل عــىل قلــة وضآلــة نتــاج البحــث العلمــي العــريب فقــط وإنــام تــدل ايضــا عــىل 
تــدين كفــاءة الباحثــني العــرب باملقارنــة مــع الباحثــني مــن الــدول املتقدمــة وإرسائيــل، فقــد أنفقــت إرسائيــل حــوايل 
ضعــف مــا أنفقتــه الــدول العربيــة عــىل البحــث العلمــي ولكنهــا أنتجــت يف الســنة املاضيــة 20 ضعــف مــا أنتــج العلــامء 
العــرب جمتمعــني مــن خمرتعــات، فلــو وزعنــا عــدد املخرتعــات العربيــة عــىل عــدد الباحثــني لــكان نصيــب كل اخــرتاع 
مــا مقــداره 1,759 باحثــًا يف الســنة، أمــا يف حالــة إرسائيــل فقــد احتــاج االخــرتاع الواحــد إىل جهــود حــوايل 24 باحثــًا 
باملتوســط، أي أن كفــاءة الباحــث اإلرسائيــيل أكثــر مــن ســبعني ضعفــًا مــن كفــاءة الباحــث العريب.)أبــو محيــد، 2015(
ــة  ــات العربي ــم احلكوم ــة معظ ــدم قناع ــق إىل ع ــات واحلقائ ــذه الفروق ــزو ه ــق نع ــام واحلقائ ــذه األرق ــا هل قراءتن
بجــدو األبحــاث العلميــة يف رفــع مســتو اإلنتاجيــة، والدخــل القومــي، ودخــل الفــرد، وعــزوف القطــاع 
ــة بجــدو البحــث العلمــي يف  ــامن أو الثق ــة، وعــدم اإلي اخلــاص بشــكل شــبه كامــل عــن إجــراء البحــوث العلمي
ــة بغــريه ممــن يعملــون يف التجــارة أو  ــة، وضعــف دخــل الباحــث مقارن ــاة االجتامعي ــر االقتصــاد واحلي دعــم وتطوي
إدارة األعــامل أو يف الصناعــة أو اخلدمــات، وعــدم توافــر التجهيــزات والوســائل العلميــة اجليــدة واملتطــورة يف مراكــز 
ــى،  ــوب أو املتوخ ــكل املطل ــه بالش ــاد من ــا ال يف ــر منه ــام أن املتوف ــة، ك ــدول العربي ــر ال ــات يف أكث ــوث واجلامع البح
ــرة  ــة اىل هج ــال البحــث العلمــي، باإلضاف ــة يف جم ــدول العربي ــرتاتيجيات أو سياســات ملعظــم ال ــدم وجــود اس وع

ــة. ــدول املتقدم ــم إىل ال ــارج أوطاهن ــرب إىل خ ــامء الع العل
ثانيًا: حتسني جودة خمرجات البحث العلمي ملالءمة متطلبات سوق العمل:

لتحســني جــودة خمرجــات البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية ملالءمــة احتياجــات ســوق العمــل يتوجــب 
القيــام بــااليت: 



الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

٢١٥

1- الرتكيز عىل إدخال الربامج االلكرتونية احلديثة يف التخصصات اجلامعية املختلفة.
2- الرتكيــز عــىل التطــورات احلديثــة يف التخصصــات اجلامعيــة املختلفــة ملواكبــة متطلبــات ســوق العمــل 

الفلســطيني.
ــق بــني اجلانــب النظــري والعمــيل يف جمــال التخصــص اجلامعــي، واحلــد مــن الفجــوة املوجــودة بــني  3- التوفي

ــب النظــري. ــق العمــيل واجلان التطبي
4 -وصف وتوصيف املقررات الدراسية بعناية كبرية وربطها بمتطلبات سوق العمل .

5- تشــكيل جلــان مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف التخصصــات اجلامعيــة املختلفــة إلعــداد خطــة دراســية وارشاك 
مجيــع األقســام املعنيــة يف وضــع اخلطــة.  

6 -تعزيز املعرفة وتوليد األفكار واملفاهيم اجلديدة يف املنهاج الدراسية باجلامعات.
7- البحــث املســتمر يف اجلامعــات مــن خــالل متابعــة عمليــة البحــث العلمــي بالرؤية واألهــداف هلــذه اجلامعات 

وربطهــا بمتطلبــات ســوق العمل.
8- إتبــاع معايــري اجلــودة يف طــرق التدريــس مــن خــالل تكامــل املفاهيــم واملامرســات النظريــة والعمليــة، وربــط 
مــا يــدرس بالقضايــا واملشــكالت اخلاصــة بســوق العمــل ليســهم يف تكويــن شــخصية الطلبــة املتكاملــة للمســامهة يف 

حــل هــذه املشــكالت مــن خــالل البحــث العلمــي.
9- استخدام التقنيات احلديثة يف البحث العلمي.)اعنية، واحلداد، 2016، 398(

ــة  ــؤدي يف النهاي ــب أن ي ــد جي ــي اجلي ــث العلم ــا البح ــن بينه ــي وم ــم اجلامع ــات التعلي ــث أن خمرج ــر الباح وي
إىل إخــراج طلبــة مؤهلــني علميــَا وعمليــًا ليقومــوا بدورهــم املهنــي يف ســوق العمــل بــكل خــربة وكفــاءة، هلــذا فــإن 
الطلبــة اليــوم بحاجــة الن يكونــوا خــرباء مهنــني وفنــني يف جمــال ختصصهــم العلمــي، ويتصفــون بمهــارات اتصــال 

وتواصــل ممتــازة، لكــي يكونــوا قادريــن عــىل تلبيــة متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل.
ثالثًا: سبل التعاون بني اجلامعات الفلسطينية وسوق العمل يف جمال البحث العلمي:

يمكــن تفعيــل ســبل التعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل يف جمــال البحــث العلمــي مــن خــالل 
القيــام بــاآليت: 

1- العمــل عــىل زيــادة التواصــل بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل، وذلــك لتمكــني أصحــاب منشــآت 
األعــامل مــن االطــالع عــىل مناهــج البحــث العلمــي التــي تــدرس يف اجلامعــات الفلســطينية، وذلــك يف التخصصــات 
التــي هتــم ســوق العمــل، وكذلــك متكــني أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة يف اجلامعــات مــن االطــالع عــىل األدوات 
احلديثــة املســتخدمة يف ســوق العمــل، ممــا يعطــي الفرصــة للجامعــات يف إمكانيــة تطويــر خمرجــات البحــث العلمــي 
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حتــى تتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل وتلبــي احتياجاتــه املتغــرية باســتمرار، ومــن ثــم حتقيــق الرتابــط املنشــود 
بــني اجلامعــات منشــآت األعــامل يف ســوق العمــل.

2- توجيــه الباحثــني وتشــجيعهم عــىل إعــداد البحــوث العلميــة ذات اجلانــب التطبيقــي التــي تلبــي احتياجــات 
ســوق العمــل ومتطلباهتــا.

3- تبادل اخلربات واملعلومات بني اجلامعات الفلسطينية وسوق العمل.
4- وضــع خطــة اســرتاتيجية واضحــة املعــامل لتحديــد حجــم التعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل 

يف جمــال البحــث العلمــي.
ــني يف جامعــات الفلســطينية التعاقــدات  ــم أصحــاب منشــآت األعــامل يف ســوق العمــل لدعــم الباحث 5- تقدي

ــح والتمويــل.  ــة واملن البحثي
ــة  ــة والتكنولوجي ــدرات التقني ــة الق ــىل تنمي ــة ع ــا البحثي ــطينية ومراكزه ــات الفلس ــز اجلامع ــجيع وحتفي 6- تش

ــه. ــه وإمكانات ــل واحتياجات ــوق العم ــروف س ــالءم وظ ــث تت بحي
7- إنشــاء جلــان فنيــة مشــرتكة جتمــع ممثلــني مــن املراكــز البحثيــة يف اجلامعــات الفلســطينية ومــن منشــآت األعــامل 
ــة،  ــوث اجلامعي ــن البح ــتفادة م ــا واالس ــاون بينه ــل التع ــتقبلية لتفعي ــط املس ــع اخلط ــوىل وض ــل؛ لتت ــوق العم يف س

ــناوي، 2001، 10( ــق العميل.)كس ــع التطبي ــا موض ووضعه
8- حتفيــز منشــآت األعــامل يف ســوق العمــل للمشــاركة يف توجيــه ودعــم البحــوث العلميــة التــي تقــوم بإعدادهــا 

اجلامعــات الفلســطينية لالســتفادة مــن خمرجاهتا.
9- إنشــاء جلــان إداريــة لتحقيــق التواصــل وتقريــب األفــكار ووجهــات النظــر بــني منشــآت األعــامل يف ســوق 

ــة، 2011، 357-356( العمــل واجلامعــات الفلســطينية. )عرف
ــن  ــة يمك ــول عملي ــاد حل ــتخدم يف إجي ــات تس ــا خمرج ــج عنه ــة ينت ــة التطبيقي ــوث العلمي ــث أن البح ــر الباح ي
اســتثامرها اقتصاديــًا داخــل ســوق العمــل، وأن هلــذه البحــوث مــردودًا اقتصاديــًا كبــريًا عــىل املجتمــع، باإلضافــة إىل 

ختريــج الكــوادر العلميــة املتخصصــة للمســامهة يف توفــري متطلبــات ســوق العمــل واحتياجاتــه. 
املحو الثالث: جودة خمرجات البحث العلمي ودوره يف تعزيز التنمية املستدامة:

أوالً: معوقات استدامة خمرجات البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية:
هنــاك العديــد مــن املعوقــات التــي تواجــه اســتدامة خمرجــات البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية والتــي 

مــن بينهــا مــا يــيل )اجلرجــاوي، ومحــاد، 2005، 17-16(:



الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

٢١٧

1- عــدم وجــود سياســة وطنيــة واضحــة للبحــث العلمــي: يف حــدود معرفــة الباحــث واطالعــه، ال يوجــد يف 
فلســطني سياســة وطنيــة للبحــث العلمــي، أو خطــة جتمــع جامعــات فلســطني ومراكــز األبحــاث فيهــا بحيــث ختــرج 

منهــا اســرتاتيجيات متكاملــة للبحــث العلمــي تواجــه متطلبــات التنميــة املســتدامة يف فلســطني.
2- عــدم توفــر الدوريــات املتخصصــة للبحــث العلمــي: إن بعــض اجلامعــات الفلســطينية ال توجــد فيهــا جمــالت 
دوريــة متخصصــة وحمكمــة وإن وجــدت ال تتعــد بضــع عــرشات مــن هــذه املجــالت، وهــذا األمــر يعيــق عمــل 

الباحثــني وجيعلهــم يتأخــرون يف إنجــاز دراســاهتم البحثيــة بالشــكل املطلــوب. 
3- عــدم ختصيــص التمويــل الــالزم للبحــث العلمــي: ينفــق العــامل العــريب مــا يعــادل 1% عــىل البحــث العلمــي 
ممــا تنفقــه أمريــكا أو اليابــان وإرسائيــل وهــذا يــدل عــىل مقــدار التأخــر يف هــذا جمــال البحــث العلمــي، مــع أن الــدول 

العربيــة تســتورد بمليــارات الــدوالرات إنتاجيــة أبحــاث مــن الــدول األوربيــة.
4- زيــادة العــبء التدريــيس للباحثــني مــن أعضــاء هيئــة التدريــس: إن اجلامعــات الفلســطينية تكلــف أعضــاء 
ــة  ــوث العلمي ــام بالبح ــهم، والقي ــر أنفس ــوث وتطوي ــة البح ــن متابع ــغلهم ع ــيس يش ــبء تدري ــس بع ــة التدري هيئ

ــم.  ــال ختصصه ــة يف جم املتخصص
ــون الفلســطينيون يف خــوف  ــي والســيايس املناســب للباحثــني: يعيــش الباحث 5- عــدم وجــود االســتقرار األمن
دائــم حيــول دون زيــادة دافعيــة اإلنجــاز يف البحــث العلمــي. فهــذا اجلــو النفــيس ال يفــرق بــني باحثــني وطلبة فسياســة 

اإلغــالق واهلــدم واالجتياحــات املســتمرة لالحتــالل الصهيــوين يؤخــر مــن عمــل الباحثــني الفلســطينيني.
6- عــدم وجــود حوافــز ومكافــآت للباحثــني: إن الباحثــني الفلســطينيني جتذهبــم احلوافــز املكافــآت التــي تدفــع 
الباحثــني للعمــل املســتمر يف جمــال البحــث العلمــي، والتفــاين يف ســبيل الوصــول إىل احلقيقــة مــن خــالل دراســات 

علميــة رصينــة يتــم مــن خالهلــا وضــع حلــول مناســبة للمشــكالت االقتصاديــة املجتمعيــة والبيئيــة املختلفــة
7- عــدم وجــود تعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل يف جمــال البحــث العلمــي: يــؤدي عــدم وجود 
تعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل إىل عــدم معرفــة مــا حتتاجــه بعــض املؤسســات، والبد مــن التعاون 

بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل ألنــه يــؤدي إىل عمــل لــه قيمتــه يــؤيت أكلــه للمجتمع الفلســطيني. 
كــام أن هنــاك تعــاون ولكنــه ضعيــف ال يــكاد يذكــر يف املجــال البحثــي بــني عــامدات البحــث العلمــي يف اجلامعــات 
ــكاد  ــة ي ــالت املتخصص ــن املج ــدارات م ــات واإلص ــزة، و إن الدوري ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة يف الضف ــطينية العامل الفلس
يكــون حمصــورًا داخــل فلســطني، وال توفــر اجلامعــات الفلســطينية ميزانيــات حمــددة لدعــم البحــث العلمــي، وضعــف 
البنيــة األساســية والتحتيــة للبحــث العلمــي، وقلــة املصــادر واملراجــع الرضوريــة والكافية واألســاليب احلديثة لالســتفادة 
منهــا يف جمــال البحــث العلمــي، وكذلــك انخفــاض املــردود البحثــي ألســباب متنوعــة مــن أمههــا االحتــالل الصهيــوين. 
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ثانيًا: مؤرشات دعم خمرجات البحث العلمي لتعزيز التنمية املستدامة يف فلسطني: والتي تتمثل بـ:

تعزيز ودعم التنمية املستدامة من خالل إدراجها يف مساق مناهج البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية..١
تأهيــل أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات الفلســطينية بالكفــاءة الالزمــة لتضمــني التنميــة املســتدامة يف .٢

تعليمهــم ملســاق مناهــج البحــث العلمــي.
تطويــر األدوات الالزمــة املســاعدة يف تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي مــن أجــل تعزيــز ودعــم التنميــة .٣

املســتدامة.
إعداد األبحاث الداعمة للبحث العلمي من أجل تعزيز ودعم التنمية املستدامة..٤

ثالثًا: فوائد خمرجات البحث العلمي لتعزيز التنمية املستدامة يف فلسطني:
huckle and po�er and(:ــاآليت ــتدامة ب ــة املس ــز التنمي ــي لتعزي ــث العلم ــات البح ــد خمرج ــص فوائ تتلخ
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1. تقديــم تغذيــة عكســية ورا جعــة حــول تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي مــن أجــل التغلــب عــىل بعــض 
الصعوبــات حللهــا لتعزيــز التنميــة املســتدامة.

2. التعــرف اىل كفــاءة وفعاليــة األدوات واإلجــراءات املســتخدمة يف تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي والتــي 
تســاعد يف دعــم وتعزيــز التنميــة املســتدامة.

ــات  ــون واجلامع ــتخدمها الباحث ــي يس ــول األداة الت ــة ح ــورة واضح ــي ص ــث العلم ــج البح ــاق مناه ــي مس 3. يعط
ــة املســتدامة. ــز التنمي ــري يف تعزي ــي هلــا دور كب والت

4. يســتخدم مســاق مناهــج البحــث العلمــي يف إجــراء املقارنــات بــني اجلامعــات املختلفــة ومــد كفاءهتــا يف تقديــم 
خمرجــات للبحــوث العلميــة خلدمــة املجتمــع وتعزيــز اســتدامته. 

رابعــًا: احللــول املقرتحــة للتغلــب عــىل معوقــات اســتدامة خمرجــات البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية 
ملالءمــة متطلبــات ســوق العمــل:

هنــاك حلــول ومقرتحــات للتغلــب عــىل حتديــات ومعوقــات اســتدامة خمرجــات البحــث العلمــي يف اجلامعــات 
الفلســطينية ملالءمــة متطلبــات ســوق العمــل، ويمكــن تلخيصهــا يف النقــاط التاليــة: 

1- أن تشــرتك اجلامعــات الفلســطينية يف وضــع خطــة اســرتاتيجية لتعزيــز التنميــة املســتدامة، التــي حيتاجهــا املجتمــع 
ــق تلــك  ــم بتطبي ــة للبحــث العلمــي هتت ــة علمي ــع املجــاالت، وذلــك مــن خــالل وجــود هيئ وتكــون شــاملة يف مجي

اخلطــة.
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2- ربــط خطــط اجلامعــات والبحــوث التطبيقيــة للباحثــني، بخطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة، حتــى 
تتمكــن اجلامعــات مــن حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف توجيــه البحــث العلمــي خلدمــة املجتمــع.

3- فتــح قنــوات اتصــال بــني اجلامعــات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة ومراكــز البحــوث العلميــة، لتبــادل 
املعلومــات واخلــربات البحثيــة، والتنســيق بــني اجلامعــات وســوق العمــل بــام خيــدم التنميــة االقتصاديــة املســتدامة.
4-تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل مــن نوعيــة التخصصــات واخلــربات املطلوبــة، وتأهيــل الكــوادر العلميــة واملهنية 

الالزمــة لســوق العمــل مــن أجــل النهــوض بــه اقتصاديــًا.
5-إنشــاء املكتبــات االلكرتونيــة وتوفــري املراجــع احلديثــة واملتطــورة واملرتمجــة، ملســاعدة الطلبة والباحثــني للحصول 

عــىل املعلومــات بصــورة رسيعــة ومتطــورة، وربطهــا بشــبكة االنرتنــت الدولية.
6- االهتــامم بتشــجيع البحــوث العلميــة التــي تتصــف باالبتــكار، لتســاعد يف ختريــج طلبــة مؤهلــني، وبحــوث ذات 

جــودة عاليــة لالســتفادة مــن معطياهتــا يف ســوق العمــل.
ــع اجلامعــات مــن أجــل النهــوض  8-عقــد املؤمتــرات وورش العمــل يف خمتلــف التخصصــات وبالتعــاون مــع مجي

ــة املســتدامة. ــز التنمي ــات ســوق العمــل لتعزي ــة متطلب بمخرجــات البحــث العلمــي لتلبي
ــث  ــاج البح ــن نت ــتفيدة م ــات املس ــد اجله ــه أح ــي لكون ــث العلم ــم البح ــل يف دع ــوق العم ــاركة س 9- رضورة مش

ــة. ــوث العلمي ــراءات البح ــة إلج ــة ومعنوي ــز مادي ــري حواف ــه، وتوف ــي ونتائج العلم
10- التواصــل مــع الــوزارات ومؤسســات القطــاع العــام واألهليــة ومنشــآت األعــامل يف ســوق العمــل حلــل 

املشــكالت التــي تواجهــه عــرب البحــث العلمــي يف اجلامعات.)عــيل، 2013، 80-79(
11- أن ُتدخــل اجلامعــات التنميــة املســتدامة ضمــن رســالتها، ورؤيتهــا، ومــؤرشات قيــاس أدائهــا وتقويــم خمرجاهتا 

. وعوائدها 
12-  أن تســعى اجلامعــات  اىل تعزيــز التنميــة املســتدامة، ســواء يف مبانيهــا وانارهتــا، ووســائل نقلهــا، وأن حتــرص 

عــىل توظيــف الطاقــة البديلــة ونظافــة البيئــة يف حرمهــا .
ــة، ومناهجهــا، وبعــض كلياهتــا وأقســامها مكرســة خلدمــة  ــة والبحثي 13- أن تكــون ختصصــات اجلامعــات العلمي
ــة،  ــر فاعلي ــة أكث ــن التنمي ــل م ــل أن جتع ــن أج ــة؛ م ــة، والبيئي ــة، واالجتامعي ــا االقتصادي ــتدامة بأبعاده ــة املس التنمي

ــتدامة . ــول اس وأط
14-أن يكــون أعضــاء اهليئــة التدريســية يف اجلامعــات، وموظفوهــا، وطلبتهــا مطالبــني بتعزيــز التنميــة املســتدامة.

)عبــد املنعــم، 2017، 12(
15- املســامهة يف مبــادرة الرشاكــة العامليــة بــني اجلامعــات، مــن أجــل العمــل عــىل تعزيــز التنميــة املســتدامة، وتبنــي 
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ــح  ــتدامة، وتصب ــة املس ــق التنمي ــاع األول لتحقي ــط الدف ــات خ ــذه اجلامع ــح ه ــي تصب ــتدام، لك ــم املس ــج التعلي برام
ــة  ــاز بالرصان ــي متت ــة الت ــة، ويكــون خرجيوهــا هــم العمــود الفقــري، والقــوة الفاعل يف مقدمــات اجلامعــات الرصين

ــيس، 2015، 4(  ــوق العمل(.الكبي ــات س ــات واحتياج ــة متطلب ــة لتلبي ــة والعملي العلمي
اإلطار العميل للبحث:

الطريقة واإلجراءات:- 
أوالً- منهج البحث: 

لتحقيق أهداف البحث، واإلجابة عىل التساؤالت البحثية اسُتخدم ما يأيت:
- املنهــج الوصفــي: ويتكــون مــن اإلطــار النظــري واختبــار فرضيــات البحــث للوصــول إىل نتائــج البحــث، وذلــك مــن 
خــالل االســتعانة بالدراســات والبحــوث والرســائل العلميــة واملراجــع املختلفــة التــي حتدثــت وتناولــت أدبيــات املوضــوع.

اإلداريــني  اجلامعــات  رؤســاء  نــواب  مــن  املكونــة  البحــث  عينــة  باســتطالع  وذلــك  التحليــيل:  املنهــج   -
اجلامعــات  يف  األكاديميــة  األقســام  ورؤســاء  اإلداريــة،  والعلــوم  االقتصــاد  كليــات  وعمــداء  واألكاديميــني، 
الفلســطينية املختــارة كعينــة مــن أجــل حتليــل النتائــج وتفســريها، واســتعنت بالبيانــات اخلاصــة بعينــة البحــث مــن 
www.(ــم العــايل ــة والتعلي ــي تعــرتف هبــا وزارة الرتبي ــة للجامعــات الفلســطينية املســجلة والت املواقــع االلكرتوني

.)mohe.pna.ps/institutionsofhe
ثانيًا- جمتمع البحث: 

ــات، ورؤســاء  ــني واألكاديميــني، وعمــداء الكلي ــواب رؤســاء اجلامعــات اإلداري يتكــون جمتمــع البحــث مــن ن
ــة، والبالــغ عددهــم )86( عضــوًا منتســبني لعــدد مــن اجلامعــات الفلســطينية العاملــة يف قطــاع  األقســام األكاديمي
غــزة وهــي )1 جامعــة حكوميــة، 4 جامعــة خاصــة، 2 جامعــات أهليــة(، واســتخدم أســلوب احلــرص الشــامل نتيجــة 
لصغــر حجــم املجتمــع، إذ تــم إعــداد اســتبانة وتوزيعهــا عــىل جمتمــع البحــث، وتــم حتليــل وتفســري بيانــات االســتبانة 

.)SPSS( املجــاب عليهــا باســتخدام برنامــج احلــزم اإلحصائيــة
ثالثًا- أداة الدراسة:

ــني  ــوة ب ــق بالفج ــات, تتعل ــع البيان ــون اداة جلم ــتبانة لتك ــداد اس ــان بإع ــام الباحث ــة ق ــداف الدراس ــق أه لتحقي
خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل وأثرهــا يف تعزيــز التنميــة املســتدامة يف اجلامعــات الفلســطينية,

ــة: وقــد صممــت مــرورًا باخلطــوات االتي
مراجعة األدب والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة احلايل.-
إعداد االستبانة يف صورهتا األولية واملكونة من البيانات الشخصية إضافة إىل حموري االستبانة.-
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لغرض حتقيق هدف الدراسة, وتكونت من )35( عبارة موزعة عىل ثالثة حماور مها:
ــة » ــىل التنمي ــل ع ــوق العم ــات س ــث العلمــي ومتطلب ــات البح ــني خمرج ــوة ب ــر للفج ــد أث ــور األول: يوج املح

املســتدامة يف اجلامعــات الفلســطينية, ويتكــون مــن )11( فقــرة.
املحــور الثــاين: توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية وحتــد مــن توفــري متطلبــات »

ــة املســتدامة للجامعــات الفلســطينية, ويتكــون مــن )14( فقــرة. ســوق العمــل والتنمي
املحــور الثالــث: توجــد حلــول وآليــات مقرتحــة للتغلــب عــىل الفجــوة بــني خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلبات »

ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة املســتدامة يف اجلامعــات الفلســطينية, ويتكــون مــن )10( فقرات.
اســتخدام مقيــاس ليكــرت اخلــاميس لقيــاس اســتجابات املبحوثــني لفقــرات االســتبانة )أوافــق بشــدة, أوافــق,-

أوافــق إىل حــد مــا, ال أوافــق, ال أوافــق بشــدة(.
رابعًا- صدق االستبانة:

ــوح  ــة، ووض ــن ناحي ــل م ــل يف التحلي ــب أن تدخ ــي جي ــارص الت ــكل العن ــتبانة ل ــمول االس ــدق ش ــد بالص يقص
ــدق أن أداة  ــد بالص ــام يقص ــتخدمها، ك ــن يس ــكل م ــة ل ــون مفهوم ــث تك ــة، بحي ــة ثاني ــن ناحي ــا م ــا ومفرداهت فقراهت
ــام  ــة، ق ــدق أداة الدراس ــن ص ــق م ــل التحق ــن أج ــر، وم ــيئًا آخ ــس ش ــه وال تقي ــت لقياس ــا وضع ــس م ــاس تقي القي

ــيل: ــام ي ــتبانة ك ــدق االس ــن ص ــد م ــان بالتأك الباحث
1- صدق املحكمني « الصدق الظاهري»:

ُعرضــت االســتبانة عــىل عــدد مــن املحكمــني واخلــرباء واملختصــني يف جمــال مناهــج البحــث العلمــي مــن جامعــة 
األقــىص واجلامعــة اإلســالمية واجلامعــات األخــر, بلــغ عددهــم )7( حمكمــني, وتــم اعتــامد العبــارات التــي أمجــع 

عليهــا 88% فأكثــر مــن املحكمــني, إذ أصبــح عــدد فقــرات االســتبانة )35( فقــرة موزعــة عــىل ثالثــة حمــاور.
2- صدق القياس: 

أ- االتساق الداخيل لفقرات االستبانة: 
قــام الباحــث بحســاب االتســاق الداخــيل لفقــرات االســتبانة عــىل عينــة البحــث االســتطالعية البالــغ حجمهــا 
)30( مفــردة، وذلــك مــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط بــني كل فقــرة مــن فقــرات حمــاور االســتبانة والدرجــة 

الكليــة للمجــال نفســه.  
ب- الصدق البنائي ملجاالت االستبانة: 

يعتــرب الصــدق البنائــي أحــد مقاييــس صــدق األداة الــذي يقيــس مــد حتقق األهــداف التــي تريــد األداة الوصول 
اليهــا، ويبــني مــد ارتبــاط كل حمــور مــن حمــاور البحــث بالدرجــة الكليــة لفقــرات االســتبانة، واجلــدول التــايل يبــني 
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أن مجيــع معامــالت االرتبــاط يف مجيــع حمــاور االســتبانة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتو معنويــة )α≤0٫05(، وبذلــك 
تعتــرب مجيــع حمــاور االســتبانة صادقــة ملــا وضــع لقياســه، وهــو عــىل النحــو اآليت:- 

جدول رقم )1( معامل االرتباط بني درجة كل حمور من حماور االستبانة والدرجة الكلية للقائمة
معامل بريسون املحاورر.م

لالرتباط
القيمة االحتاملية 

)sig.(
العلمــي األول البحــث  خمرجــات  بــني  للفجــوة  أثــر  يوجــد 

يف  املســتدامة  التنميــة  عــىل  العمــل  ســوق  ومتطلبــات 
الفلســطينية. اجلامعــات 

8590.0.000*

اجلامعــات الثاين يف  العلمــي  البحــث  تواجــه  معوقــات  توجــد 
العمــل  ســوق  متطلبــات  توفــري  مــن  وحتــد  الفلســطينية 

الفلســطينية. للجامعــات  املســتدامة  والتنميــة 
8240.0.000*

توجــد حلــول وآليــات مقرتحــة للتغلــب عــىل الفجــوة بــني الثالث
خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز 

التنميــة املســتدامة يف اجلامعــات الفلســطينية.
8370.0.000*

مجيع حماور 
فقرات 
االستبانة

0٫8400.000*

)0٫05 ≥α( داللة االرتباط دال إحصائيًا عند مستو*
خامسًا- تقديرات استجابات عينة الدراسة:

ــة املناســبة  ــان األســاليب اإلحصائي ــي ُمجعــت، اســتخدم الباحث ــات الت ــل البيان ــق أهــداف الدراســة وحتلي لتحقي
ــات إىل  ــال البيان ــز وإدخ ــم ترمي ــا, وت ــة وأهدافه ــة الدراس ــك طبيع ــني يف ذل ــتداللية مراع ــة واالس ــا الوصفي بنوعيه
ــار الــذي  ــان املعي ــى الباحث ــد تبن ــاميس، وق ــرت) اخل ــاسLikert- Scale  (ليك ــب مقي ــج SPSS((، حس برنام
وضعــه لتحديــد طــول مــدة مقيــاس ليكــرت اخلــاميس )احلــدود الدنيــا والعليــا( املســتخدم يف حمــاور الدراســة، تــم 

:حســاب املــد
4 = 1 – 5 = املد

ثم تقسيمه عىل عدد فرتات املقياس الثالثة للحصول عىل طول الفقرة أي:
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طول الفرتة = 4 ÷ 5= 0٫80
ــد  ــد احل ــك لتحدي ــح( وذل ــد الصحي ــي الواح ــاس )وه ــة يف املقي ــل قيم ــة إىل أق ــذه القيم ــت ه ــك أضيف ــد ذل بع

ــيل: ــام ي ــرات ك ــي الفق ــذا لباق ــرتة األوىل وهك ــىل للف األع
جدول )2(: مقياس ليكرت اخلاميس

مستو املوافقةالوزن النسبياملتوسط احلسايب
ال أوافق بشدة%20 - 1٫79-1%36

ال أوافق%36 - 2٫59-1٫80%52
أواف بدرجة متوسطة%52 - 3٫39-2٫60%68

4٫19-3٫40

%84 - %68

أوافق

أوافق بشدة%84 - 5-4٫20%100
سادسًا- األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

حســبت التكــرارات والنســب املئويــة، للتعــرف اىل البيانــات الشــخصية ملفــردات الدراســة، وحتديــد اســتجابات .١
أفرادهــا جتــاه عبــارات املحــاور الرئيســة التــي تتضمنهــا أداة الدراســة.

حســبت املتوســط احلســايبMean  والــوزن النســبي، وذلــك ملعرفــة مــد ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد .٢
ــط  ــىل متوس ــب أع ــرات حس ــب الفق ــد يف ترتي ــه يفي ــم بأن ــع العل ــتبانة، م ــرات االس ــن فق ــرة م ــن كل فق ــة ع الدراس

حســايب.
t-test( للفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني..٣ t ) استخدم اختبار

سابعًا- النتائج ومناقشتها:
ــوق  ــات س ــي ومتطلب ــث العلم ــات البح ــني خمرج ــوة ب ــر للفج ــد أث ــة األوىل: «يوج ــة بالفرضي ــج املتعلق - النتائ
العمــل عــىل التنميــة املســتدامة يف اجلامعــات الفلســطينية», للتحقــق مــن الفرضيــة الســابقة تــم حســاب املتوســطات 
احلســابية واألوزان النســبية والرتبــة الســتجابات جمتمــع البحــث مــن وجهــة نظرهــم واجلــدول رقــم )3( يبــني ذلــك.

جدول )3(
املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية ألثر الفجوة بني خمرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل عىل 

التنمية املستدامة يف اجلامعات الفلسطينية
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يتــم تقييــم املحتــو التعليمــي ملناهــج البحث 
العلمــي املقــررة يف األقســام األكاديميــة بــام 

يســتجيب الحتياجــات ســوق العمــل.
4.300.823%86.007

موافق 
بشدة

يســهم املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث 
عــىل  الطلبــة  قــدرات  تنميــة  يف  العلمــي 
تواجــه ســوق  التــي  املشــكالت  تشــخيص 

العمــل.

4.400.810%88.006
موافق 
بشدة

توفــر اجلامعــة املكتبــات االلكرتونيــة املتطــورة 
جــودة  لتحقيــق  احلديثــة  املراجــع  لتوفــري 

البحــث العلمــي. 
4.600.778%92.003

موافق 
بشدة

تتعــاون األقســام األكاديميــة يف اجلامعــة يف 
جمــال البحــث العلمــي بشــكل حيقــق متطلبات 

ســوق العمــل وخيــدم التنميــة املســتدامة. 
4.201.043%84.008

موافق 
بشدة

توجــد اســرتاتيجية واضحــة للبحــت العلمــي 
عــىل مســتو األقســام األكاديميــة يف اجلامعــة 
ــث  ــات البح ــودة خمرج ــادة ج ــىل زي ــل ع تعم
العلمــي بــام خيــدم ويدعــم التنميــة املســتدامة. 

4.430.813%88.505
موافق 
بشدة

العلمــي  البحــث  مناهــج  تدريــس  يقلــل 
وســوق  التعليمــي   املحتــو بــني  الفجــوة 
العمــل، ممــا يوفــر كفــاءات مهنيــة للطلبــة 
تعزيــز  يف  وتســاعد  العمــل،  لســوق  تلــزم 

املســتدامة.  التنميــة 

4.500.599%90.004
موافق 
بشدة
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٢٢٥

يســهم جــودة البحــث العلمــي يف األقســام 
البرشيــة  الكــوادر  إعــداد  يف  األكاديميــة 
للنهــوض  واملدربــة  الالزمــة  الطلبــة  مــن 
بمرشوعــات التنميــة االقتصاديــة واالجتامعية 

والبيئيــة. 

4.200.687%84.009
موافق 
بشدة

اجلامعــة  يف  األكاديميــة  األقســام  هتتــم 
املتعلقــة  العلميــة  املؤمتــرات  بتوصيــات 
بالبحــث العلمــي لالســتفادة منهــا يف التعــرف 

العمــل. ســوق  متطلبــات  اىل 

4.700.723%94.001
موافق 
بشدة

ملناهــج  التعليمــي   املحتــو تطويــر  يــؤدي 
البحــث العلمــي يف األقســام األكاديميــة يف 
ــب  ــري باجلان ــب النظ ــط اجلان ــة إىل رب اجلامع
ســوق  متطلبــات  مــع  يتــالءم  بــام  العمــيل 

العمــل. 

موافق4.100.709%82.0010

يرفــد مســاق البحــث العلمــي يف األقســام 
العمــل  ســوق  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
يســهم  بــام  املتخصصــة  املهنيــة  بالكفــاءات 
ــة  ــق التنمي ــم حتقي ــن ث ــه. وم ــة متطلبات يف تلبي

املســتدامة.  الشــاملة 

4.400.900%88.007
موافق 
بشدة

يــزود مســاق البحــث العلمــي يف األقســام 
الباحثــني  الطلبــة  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
باملعــارف واملهــارات التــي يتطلبهــا ســوق 
ــة املســتدامة. ــة التنمي ــام خيــدم عملي العمــل. ب

4.630.740%92.502
موافق 
بشدة

الدرجة 
الكلية

4.400.556%88.09-
موافق 
بشدة

يالحظ من جدول )4( ما ييل:
- إن الفقــرة رقــم )8( هتتــم األقســام األكاديميــة يف اجلامعــة بتوصيــات املؤمتــرات العلميــة املتعلقــة بالبحــث العلمــي 
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٢٢٦

لالســتفادة منهــا يف التعــرف اىل متطلبــات ســوق العمــل قــد حصلــت عــىل أعــىل متوســط حســايب بلــغ )4٫70( والــوزن 
 .)%00٫94( النسبي 

- إن الفقــرة رقــم )9( يــؤدي تطويــر املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث العلمــي يف األقســام األكاديميــة يف اجلامعــة 
إىل ربــط اجلانــب النظــري باجلانــب العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات ســوق العمــل، وقــد حصلــت عــىل أدنــى متوســط 

حســايب بلــغ )4٫10( والــوزن النســبي )%82٫00(. 
ــو  ــبي )09٫88%( وه ــوزن النس ــاوي ))4٫40 أي أن ال ــال يس ــرات املج ــع فق ــايب جلمي ــط احلس ــني أن املتوس - تب
أكــرب مــن قيمــة الــوزن النســبي املحايــد )60%(، ممــا يــدل عــىل أن مســتو االســتجابة هلــذا املجــال قــد زاد عــن الدرجــة 
املتوســطة وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة الفــراد العينــة عــىل فقــرات هــذا املجــال، وقبــول الفرضيــة األوىل 
ــة  ــات ســوق العمــل عــىل التنمي ــني خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلب ــر للفجــوة ب ــه «يوجــد أث ــي تنــص عــىل أن الت

ــطينية». ــات الفلس ــتدامة يف اجلامع املس
ــية  ــم األساس ــني املفاهي ــة اخلرجي ــب الطلب ــي تكس ــث العلم ــات البح ــودة خمرج ــك إىل أن ج ــث ذل ــزو الباح ويع
ــع  ــة م ــي متوافق ــث العلم ــات البح ــون خمرج ــب أن تك ــطينية، وجي ــات الفلس ــي يف اجلامع ــث العلم ــة البح الالزم
ــات  ــق اجلامع ــىل عات ــع ع ــاس تق ــؤولية يف األس ــإن املس ــار ف ــذا اإلط ــه، ويف ه ــة ل ــل ومواكب ــوق العم ــات س متطلب
ــم  ــة وربطه ــن إرشاك الطلب ــة تتضم ــع خط ــم وض ــل، ث ــوق العم ــريات يف س ــة املتغ ــىل متابع ــا ع ــطينية وقدرهت الفلس

ــتدامة. ــة املس ــق التنمي ــل حتقي ــن أج ــل م ــوق العم ــات س ــم متطلب ــل لفه ــوق العم بس
وتطابقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )اغنيــه، واحلــداد، 2016(، ودراســة )اضهــري، 2017(، ودراســة )اغنيــه، 
Dyer,( دراســة ،)Belash, et al ،2015( دراســة ،)Mocanua, et al ،2014( دراســة ،)احلــداد، 2016

G, Dyer, M. ,2017 (عــىل أن جــودة البحــث العلمــي تــؤدي إىل تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل وحتقيــق التنميــة 

املســتدامة.
- النتائــج املتعلقــة بالفرضيــة الثانيــة: «توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية وحتــد 
ــة الســابقة  ــة املســتدامة للجامعــات الفلســطينية», للتحقــق مــن الفرضي مــن توفــري متطلبــات ســوق العمــل والتنمي
ُحســبت املتوســطات احلســابية واألوزان النســبية والرتبــة الســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس مــن وجهــة نظرهــم 

واجلــدول رقــم )4( يبــني ذلــك.
جدول )4(

املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية للمعوقات التي تواجه البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية وحتد من 
توفري متطلبات سوق العمل والتنمية املستدامة للجامعات الفلسطينية
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عــدم وجــود تعــاون بــني اجلامعــات وســوق 
العمــل التــي حتتــاج نتائــج البحــث العلمــي.

موافق بشدة4.380.952%87.502

البحثيــة  للمعلومــات  قواعــد  توفــر  عــدم 
ومراكــز البحــوث يف اجلامعــة حيــد مــن توفــر 

معلومــات عــن متطلبــات ســوق العمــل.
موافق3.951.108%79.009

البحــث  لتنشــيط  إجــراءات  وجــود  عــدم 
ثقــة  عــدم  بحجــة  اجلامعــة  يف  العلمــي 
اجلامعــة بجــدو البحــوث العلميــة، ممــا حيــد 
مــن توفــري متطلبــات ســوق العمــل والتنميــة 

املســتدامة.

موافق بشدة4.250.840%85.004

ال تســهم خمرجــات البحــث العلمــي يف تنميــة 
ــة  ــة لوضــع احللــول االبتكاري مهــارات الطلب
للمشــكالت القائمــة يف ســوق العمــل والتــي 

حتتــاج إىل حلــول لتعزيــز التنميــة املســتدامة.

موافق4.031.000%80.505

ال يغطــي املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث 
العلمــي اجلوانــب التطبيقيــة للبحــث العلمــي 
بالشــكل املناســب واملالئــم لســوق العمــل 

مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة. 

موافق بشدة4.680.616%93.501

عــدم التخطيــط داخــل اجلامعــة ملجــاالت 
البحــث العلمــي الالزمــة لســوق العمــل.

موافق3.750.981%75.0012

حلضــور  الباحثــني  مهمــة  تســهيل  عــدم 
الدوليــة  العلميــة  والنــدوات  املؤمتــرات 

العلمــي. بالبحــث  اخلاصــة 
موافق4.031.143%80.505
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٢٢٨

الصحيــح  اجلامعــي  املنــاخ  توافــر  عــدم 
إلنجــاز البحــوث العلميــة التــي تالئــم ســوق 
ــة املســتدامة. ــات التنمي العمــل وتلبــي متطلب

متوسط2.781.187%55.5014

اكســاب  يف  التدريــس  أســاليب  تســهم  ال 
ــة  ــة لتلبي ــية الالزم ــارات االساس ــة امله الطلب
ــز  احتياجــات لســوق العمــل مــن أجــل تعزي

التنميــة املســتدامة.  

موافق3.501.062%70.0013

عــدم وجــود دعــم مــادي ومعنــوي كاف مــن 
اجلامعــة يف تغطيــة تكاليــف البحــث العلمــي.

موافق4.031.050%80.505

ال يســاعد املحتــو التعليمــي ملناهــج البحث 
عــىل  الطلبــة  قــدرة  زيــادة  عــىل  العلمــي 
والتكنولوجيــا  املعرفــة  مصــادر  اســتخدام 

الالزمــة لســوق العمــل.

موافق بشدة4.350.700%87.003

لتشــجيع  ملزمــة  وترشيعــات  قوانــني  وجــود  عــدم 
اجلامعــة.  يف  العلمــي  البحــث 

موافق3.880.883%77.5011

ال يســهم املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث 
العلمــي يف تنميــة ميــول الطلبــة نحــو العمــل 
اجلامعــي كفريــق حلــل املشــكالت التــي يعــاين 

منهــا ســوق العمــل .

موافق3.930.859%78.5010

عــدم تطبيــق خطــة مركزيــة للبحــوث العلمية 
 ــتو ــىل مس ــل ع ــوق العم ــا س ــي حيتاجه الت

ــة يف اجلامعــة. األقســام األكاديمي
موافق4.000.816%80.008

الدرجة 
الكلية

موافق بشدة-3.960.531%79.29

يالحظ من جدول )4( ما ييل:
- إن الفقــرة رقــم )5( ال يغطــي املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث العلمــي اجلوانــب التطبيقيــة للبحــث العلمــي 
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ــغ  ــايب بل ــط حس ــىل متوس ــىل أع ــت ع ــد حصل ــتدامة ق ــة املس ــق التنمي ــل وحتقي ــوق العم ــم لس ــب واملالئ ــكل املناس بالش
)4٫68( والــوزن النســبي )%93٫50(. 

- إن الفقــرة رقــم )8( عــدم توافــر املنــاخ اجلامعــي الصحيــح إلنجــاز البحــوث العلميــة التــي تالئــم ســوق العمــل 
وتلبــي متطلبــات التنميــة املســتدامة قــد حصلــت عىل أدنى متوســط حســايب بلغ )2٫78( والــوزن النســبي )%55٫50(. 
ــو  ــبي )79٫29%( وه ــوزن النس ــاوي ))3٫96 أي أن ال ــال يس ــرات املج ــع فق ــايب جلمي ــط احلس ــني أن املتوس - تب
أكــرب مــن قيمــة الــوزن النســبي املحايــد )60%(، ممــا يــدل عــىل أن مســتو االســتجابة هلــذا املجــال قــد زاد عــن الدرجــة 
املتوســطة وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن أفــراد العينــة عــىل فقــرات هــذا املجــال، وقبــول الفرضيــة الثانيــة 
التــي تنــص عــىل أنــه «توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية وحتــد مــن توفــري متطلبــات 

ســوق العمــل والتنميــة املســتدامة للجامعــات الفلســطينية».
ويعــزو الباحــث ذلــك إىل أن هنــاك بعــض الصعوبــات التــي قــد تقــف حائــاًل أمــام تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل 
ومتطلباتــه، ومــن أمههــا هنــاك ضعــف يف املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث العلمــي وال يســتجيب الحتياجــات 
ــة  ــة لتلبي ــوث العلمي ــداد البح ــد إع ــل عن ــوق العم ــع س ــل م ــات للتواص ــد آلي ــه، وال يوج ــل ومتطلبات ــوق العم س
متطلباتــه مــن الطلبــة اخلرجيــني املدربــني وأصحــاب الكفــاءة العاليــة، وأن هنــاك ضعفــًا يف تأهيــل الطلبــة مهنيــًا وتقنيــًا 

لتالئــم متطلبــات التوظيــف الالزمــة لســوق العمــل. 
ــاًل أمــام اســتدامة البحــث العلمــي وتطــوره، وذلــك لعــدم وجــود  ــاك صعوبــات ومعوقــات كبــرية تقــف حائ وهن
تعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل يف املجال البحــث العلمــي، وال توفر اجلامعــات الفلســطينية ميزانيات 
ــاهتم،  ــون يف دراس ــا الباحث ــتند إليه ــع يس ــة للمجتم ــفة واضح ــاب فلس ــي، وغي ــث العلم ــة للبح ــددة معلن ــة حم خاص
وضعــف البنيــة األساســية والبحثيــة للبحــث العلمــي، وقلــة اإلمكانــات املتوفــرة واملصــادر الرضوريــة واملراجــع الكافيــة 

.واألســاليب احلديثــة لالســتفادة مــن الطبيعــة الرتاكميــة لعلــم املحاســبة، وغريهــا مــن املعوقــات األخــر
وتطابقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة (shephard, 2010)، ودراســة (Newport, et al, 2012)، ودراســة 
(Nayak, 2013)، دراســة )عــيل، 2013(، دراســة )اضهــري، 2017( عــىل أنــه توجــد معوقــات تواجــه اســتدامة 

البحــث العلمــي، وأن ال بــد أن يكــون هنــاك حلــول حتــد مــن معوقــات اســتدامة البحــث العلمــي وتركــز عــىل دور 
اجلامعــات يف احلــد مــن تلــك املعوقــات. 

ــات  ــني خمرج ــوة ب ــىل الفج ــب ع ــة للتغل ــات مقرتح ــول وآلي ــد حل ــة: «توج ــة الثالث ــة بالفرضي ــج املتعلق - النتائ
ــن  ــق م ــطينية», للتحق ــات الفلس ــتدامة يف اجلامع ــة املس ــز التنمي ــل لتعزي ــوق العم ــات س ــي ومتطلب ــث العلم البح

ــك. ــني ذل ــم )5( يب ــدول رق ــة, واجل ــبية والرتب ــابية واألوزان النس ــطات احلس ــبت املتوس ــابقة ُحس ــة الس الفرضي
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جدول )5(
املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية للحلول واآلليات املقرتحة للتغلب عىل الفجوة بني خمرجات البحث 

العلمي ومتطلبات سوق العمل لتعزيز التنمية املستدامة يف اجلامعات الفلسطينية

الفقراتم

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

بي
نس

ن ال
وز

ال

تبة
الر

فقة
ملوا

جة ا
در

البحــث  ملناهــج  التعليمــي   املحتــو تقييــم 
العلمــي بــام يســتجيب الحتياجــات ســوق 

العمــل. 
حمايد3.260.993%65.138

توفــري قاعــدة بيانــات حديثــة للطلبــة الباحثــني 
مــن خــالل إنشــاء مركــز بحــوث متخصصــة 
يف اجلامعــة ختتــص بتوفــري احتياجــات ســوق 

العمــل.

موافق3.411.019%68.213

وضــع تصــور وخمطــط عــام للبحــث العلمــي 
يف  األكاديميــة  األقســام   مســتو عــىل 
اجلامعــات وفقــًا ملــا يتطلبــه ســوق العمــل مــن 

أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة.

حمايد3.310.922%66.155

تذليــل العقبــات أمــام أعضــاء هيئــة التدريــس 
حلضــور  باجلامعــة  األكاديميــة  األقســام  يف 
الدوليــة  العلميــة  والنــدوات  املؤمتــرات 

العلمــي. بالبحــث  اخلاصــة 

حمايد3.030.986%60.519

املخصصــة  امليزانيــة  بزيــادة  اجلامعــة  قيــام 
لإلنفــاق عــىل البحــوث العلميــة وحتريرهــا 

الروتينيــة. اإلجــراءات  مــن 
حمايد3.360.537%67.184
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ــي يف  ــث العلم ــج البح ــو مناه ــر املحت تطوي
اجلامعــة مــن خــالل ربــط اجلانــب النظــري 
باجلانــب العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات 

ســوق العمــل وحيقــق التنميــة املســتدامة. 

موافق3.690.569%73.851

بمتطلبــات  العلميــة  البحــوث  ربــط  جيــب 
التنميــة  تعزيــز  أجــل  مــن  العمــل  ســوق 

املســتدامة.
حمايد3.280.972%65.647

ــى  ــوي حت ــادي واملعن ــم امل ــري الدع ــب توف جي
ــودة  ــاز باجل ــة متت ــوث علمي ــاز بح ــنى إنج يتس

ــل. ــوق العم ــات س ــق متطلب ــة وحتق العالي
حمايد2.870.951%57.4410

زيــادة جــودة حمتــو مناهــج البحــث العلمــي 
التــي تــدرس يف اجلامعــة يؤهــل الطلبــة مهنيــًا 
ــة  ــف الالزم ــات التوظي ــم متطلب ــًا لتالئ وتقني

لســوق العمــل. 

موافق3.540.913%70.772

جمــال  يف  االلكرتونيــة  التقنيــات  اســتخدام 
ــو التعليمــي  ــر املحت البحــث العلمــي لتطوي

لتالئــم متطلبــات ســوق العمــل.  
حمايد3.311.004%66.155

الدرجة 
الكلية

حمايد-3.310.512%66.10

يالحظ من جدول )5( ما ييل:
- إن الفقــرة رقــم )6( تطويــر املحتــو مناهــج البحــث العلمــي يف اجلامعــة مــن خــالل ربــط اجلانــب النظــري 
باجلانــب العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات ســوق العمــل وحيقــق التنميــة املســتدامة قــد حصلــت عــىل أعــىل متوســط 

حســايب بلــغ )3٫69( والــوزن النســبي )%73٫85(. 
- إن الفقــرة رقــم )8( جيــب توفــري الدعــم املــادي واملعنــوي حتــى يتســنى إنجــاز بحــوث علميــة متتــاز باجلــودة 
ــة وحتقــق متطلبــات ســوق العمــل قــد حصلــت عــىل أدنــى متوســط حســايب بلــغ )2٫87( والــوزن النســبي  العالي

 .)%57٫44(
- تبــني أن املتوســط احلســايب جلميــع فقــرات املجــال يســاوي )3٫31( أي أن الــوزن النســبي )66٫10%( وهــو 
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ــن  ــد زاد ع ــال ق ــذا املج ــتجابة هل ــتو االس ــىل أن مس ــدل ع ــا ي ــد )60%(، مم ــبي املحاي ــوزن النس ــة ال ــن قيم ــرب م أك
ــة عــىل فقــرات هــذا املجــال، وقبــول  ــاك موافقــة مــن أفــراد العين الدرجــة املتوســطة وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هن
الفرضيــة الثالثــة التــي تنــص عــىل أنــه «توجــد حلــول وآليــات مقرتحــة للتغلــب عــىل الفجــوة بــني خمرجــات البحــث 

العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة املســتدامة يف اجلامعــات الفلســطينية».
ويعــزو الباحــث ذلــك إىل أن هنــاك حلــوالً مقرتحــة يمكــن إتباعهــا للحــد من املعوقــات التــي التي تواجــه البحث 
العلمــي، ومــن بينهــا زيــادة جــودة حمتــو مناهــج البحــث العلمــي التــي تــدرس يف اجلامعــات الفلســطينية وتأهيــل 
الطلبــة مهنيــًا وتقنيــًا لتالئــم متطلبــات التوظيــف الالزمــة، وزيــادة التعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وأصحــاب 
ســوق العمــل يف جمــال البحــث العلمــي، وربــط البحــوث العلميــة بمتطلبــات ســوق العمــل، وتوفــري الدعــم املــادي 
ــة يف جمــال  ــات االلكرتوني ــتخدام التقني ــة، واس ــاز باجلــودة العالي ــة متت ــى يتســنى إنجــاز بحــوث علمي ــوي حت واملعن
البحــث العلمــي لتطويــر املحتــو التعليمــي لتالئــم احتياجــات ســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة املســتدامة.  

ــة  ــة (Newport, et al, 2012، دراس ــة )shephard, 2010(، دراس ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــت ه وتطابق
Sahin( دراســة ،)Mocanua, et al ،2014( دراســة ،)Nayak, 2013( دراســة ،)اغنيــه، احلــداد، 2016(

K. N., 2014(، دراســة )Dyer, G, Dyer, M. ,2017(، دراســة )اضهــري، 2017(، دراســة )اغنيــه، احلــداد، 

2016(، دراســة )عــيل، 2013( عــىل أن جــودة البحــث العلمــي يــؤدي إىل تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل وحتقيــق 
التنميــة املســتدامة. 

النتائــج والتوصيــــات: 
أوالً- النتائــج: توصل الباحث إىل النتائج التالية:

ــني باملعــارف .١ ــة الباحث ــة يف اجلامعــات الفلســطينية الطلب ــزود مســاق البحــث العلمــي يف األقســام األكاديمي ال ي
واملهــارات التــي يتطلبهــا ســوق العمــل. 

ال هتتــم األقســام األكاديميــة يف اجلامعــات الفلســطينية بتوصيــات املؤمتــرات العلميــة املتعلقــة بالبحــث العلمــي .٢
لالســتفادة منهــا يف التعــرف اىل متطلبــات ســوق العمــل. 

يقلــل جــودة تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي الفجــوة بــني خمرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق .٣
العمــل، ممــا يوفــر كفــاءات علميــة وعمليــة للطلبــة التــي تلبــي متطلبــات ســوق العمــل، وتســاعد يف تعزيــز التنميــة 

املســتدامة. 
ــة يف اجلامعــات الفلســطينية ولكــن غــري .٤ توجــد اســرتاتيجية للبحــت العلمــي عــىل مســتو األقســام األكاديمي

ــة بالشــكل املطلــوب، ممــا تقلــل مــن جــودة خمرجــات البحــث العلمــي. فعال
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ال يغطــي املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث العلمــي اجلوانــب التطبيقيــة للبحــث العلمــي بالشــكل املناســب واملالئم .٥
لســوق العمــل، وعــدم وجــود تعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل التــي حتتــاج نتائــج البحــث العلمــي.

٦. عــدم وجــود إجــراءات لتنشــيط البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية بحجــة عــدم ثقــة اجلامعــات بجــدو
البحــوث العلميــة، ممــا حيــد مــن تلبيــة متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل والتنميــة املســتدامة.

ال تســهم خمرجــات البحــث العلمــي يف تنميــة مهــارات الطلبــة لوضــع احللــول االبتكاريــة للمشــكالت القائمــة .٧
يف ســوق العمــل والتــي حتتــاج إىل حلــول مناســبة مــن أجــل تعزيــز التنميــة املســتدامة.

عدم وجود دعم مادي ومعنوي كافٍ من اجلامعات الفلسطينية يف تغطية تكاليف البحث العلمي..٨
ال يســاعد املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث العلمــي عــىل زيــادة قــدرة الطلبــة عــىل اســتخدام مصــادر املعرفــة .٩

والتكنولوجيــا احلديثــة الالزمــة لســوق العمــل.

10. عــدم تطبيــق خطــة مركزيــة للبحــوث العلميــة التــي حيتاجهــا ســوق العمــل عــىل مســتو األقســام األكاديمية 
يف اجلامعات الفلســطينية.

11. إن االهتــامم بزيــادة جــودة حمتــو مناهــج البحــث العلمــي التــي تــدرس يف اجلامعــات الفلســطينية يــؤدي إىل 
تأهيــل الطلبــة مهنيــًا وتقنيــًا لتالئــم متطلبــات التوظيــف الالزمــة لســوق العمــل. 

ــري  ــب النظ ــط اجلان ــاعد يف رب ــطينية يس ــات الفلس ــي يف اجلامع ــث العلم ــج البح ــو مناه ــر حمت 12. إن تطوي
ــتدامة. ــة املس ــق التنمي ــل وحيق ــوق العم ــات س ــع متطلب ــالءم م ــام يت ــيل ب ــب العم باجلان

ثانيًا- التوصيات: بناًء عىل النتائج التالية يويص الباحث بالتوصيات التالية:
1. رضورة العمل عىل وجود تعاون بني اجلامعات وسوق العمل الذي حيتاج خمرجات البحث العلمي.

2. رضورة توفــري مراكــز علميــة للبحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية تســاعد عــىل توفــري معلومــات عــن 
متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل.

3. رضورة مســامهة خمرجــات البحــث العلمــي يف تنميــة مهــارات الطلبــة اخلرجيــني لوضــع احللــول االبتكاريــة 
للمشــكالت القائمــة يف ســوق العمــل والتــي حتتــاج إىل حلــول علميــة مناســبة لتعزيــز التنميــة املســتدامة.

4. تطويــر حمتــو مســاق مناهــج البحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية مــن خــالل ربــط اجلانــب النظــري 
باجلانــب العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات ســوق العمــل ويعــزز التنميــة املســتدامة. 

5. تســهيل مهمــة الباحثــني مــن أعضــاء اهليئــة التدريســية املنتســبني لألقســام األكاديميــة يف اجلامعــات الفلســطينية 
حلضــور املؤمتــرات والنــدوات العلميــة الدوليــة واملحليــة اخلاصــة بالبحــث العلمي.

6. تطويــر أســاليب التدريــس إلكســاب الطلبــة اخلرجيــني باملهــارات االساســية الالزمــة لتلبيــة متطلبــات 
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واحتياجــات لســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة املســتدامة.  
7. توفــري الدعــم املــادي واملعنــوي الــكايف مــن خــالل قيــام اجلامعــات الفلســطينية بزيــادة امليزانيــات املخصصــة 
ــة وحتقــق  ــاز باجلــودة العالي ــة متت ــى يتســنى إنجــاز بحــوث علمي ــة. حت ــف البحــوث العلمي ــة تكالي ــاق وتغطي لإلنف

متطلبــات ســوق العمــل.
8. سن قوانني وترشيعات ملزمة لتشجيع البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية. 

9. وجــود خطــة مركزيــة للبحــوث العلميــة عــىل مســتو األقســام األكاديميــة يف اجلامعــات الفلســطينية وفقــًا ملــا 
يتطلبــه ســوق العمــل مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة.

10. زيــادة جــودة حمتــو مســاق مناهــج البحــث العلمــي الــذي يــدرس يف اجلامعــات الفلســطينية لتأهيــل الطلبــة 
مهنيــًا وتقنيــًا لتالئــم متطلبــات التوظيــف الالزمــة لســوق العمــل ومــن ثــم تعزيــز التنميــة املســتدامة. 

ــات  ــم متطلب ــو التعليمــي لتالئ ــر املحت ــة يف جمــال البحــث العلمــي لتطوي ــات االلكرتوني 11. اســتخدام التقني
ســوق العمــل.  

- املقرتحات البحثية املستقبلية:
1. حتديات ومعوقات استدامة البحث العلمي وسبل تطويره يف اجلامعات.

2. أثر تطوير املحتو التدرييس ملناهج البحث العلمي يف تعزيز األمانة العلمية لد الطلبة. 
ــا  ــات العلي ــالب الدراس ــد ط ــتدامة ل ــة املس ــم التنمي ــا يف تدعي ــي ودوره ــث العلم ــات البح ــودة خمرج 3. ج

باجلامعــات.
4. أثــر جــودة حمتــو مناهــج البحــث العلمــي يف اجلامعــات لتأهيــل الطلبــة مهنيــًا لتالئــم متطلبــات التوظيــف 

الالزمــة لســوق العمــل.
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املصادر و املراجع :
أوالً- املراجع العربية:

البحــث * مــن  فلســطني  أيــن   ،)2015( رشــاد،  محيــد،  أبــو 
العلمــي؟، تــم اســرتجاعه بتاريــخ 2019/1/2 عــىل املوقــع: 
www.pulpit.alwatanvoice.com/content/

html .363951 /print
البحــث * وحــدة  أداء  واقــع   ،)2017( ســامل،  نائــل  اضهــري، 

ــا  ــطينية وعالقته ــايل الفلس ــم الع ــة والتعلي ــي يف وزارة الرتبي العلم
ــورة،  ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــتدامة، رس ــة املس ــؤرشات التنمي بم

جامعــة األزهــر بغــزة، كليــة الرتبيــة، غــزة، فلســطني.
ــالم، * ــد الس ــل عب ــداد، فيص ــل، واحل ــد اجللي ــح عب ــه، صال أغني

التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  العلمــي  البحــث  جــودة   ،)2016(
وأثرهــا يف تطويــر املحتــو التدريــس بأقســام املحاســبة- دراســة 
حتليليــة تطبيقيــة عــىل جامعــة رست، املؤمتــر الســادس لضــامن 

ص629-620. ص  العــايل،  التعليــم  جــودة 
ــن شــهرة، مــدين، )2009(، اإلصــالح االقتصــادي وسياســة * ب

التشــغيل )التجربــة اجلزائريــة(، ط1، دار حامــد للنــرش والتوزيــع، 
القاهــرة.

* ،)2005( عــىل،  رشيــف  ومحــاد،  عــىل،  زيــاد  اجلرجــاوي، 
معوقــات البحــث العلمــي يف جامعــة القــدس املفتوحــة ودور 
ــدوة واقــع البحــث العلمــي  ــره، بحــث مقــدم لن اجلامعــة يف تطوي
ــد يف رام اهللا يف  ــة، عق ــدس املفتوح ــة الق ــره يف جامع ــاق تطوي وآف

شــهر يوليــو 2005، فلســطني. 
اللحلــح، أمحــد عبــد اهللا، وابــو بكــر، مصطفى حممــود، )2002(، *

مناهجــه- واالســاليب  تعريفــه- خطواتــه-  العلمــي،  البحــث 
ــرص. ــكندرية، م ــة، االس ــدار اجلامعي ــة، ط1، ال االحصائي

تدعيــم * يف  العلمــي  البحــث  دور   ،)2011( مجــال،  حــالوة، 
الضفــة  يف  القــدس  جامعــة  حالــة  دراســة  املســتدامة:  التنميــة 
الغربيــة، جملــة أمــا رابــاك، األكاديميــة األمريكيــة العربيــة للعلــوم 

.31-21 ص  ص   ،4 العــدد   ،2 املجلــد  والتكنولوجيــا، 
اخلوالــدة، تيســري حممــد، )2016(، معوقــات اســتدامة التعليــم *

العــايل مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات 
األردنيــة، جملــة دراســات، العلــوم الرتبويــة، املجّلــد 43، العــدد1، 

اجلامعــة األردنيــة، ص ص 87-67.

واالجتامعيــة * لبيئيــة  املســؤولية   ،)2007( الطاهــر،  خامــرة، 
مدخــل ملســامهة املؤسســة االقتصاديــة يف حتقيــق التنميــة املســتدامة 
-حالــة ســونطراك، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة العلــوم 

ــر. ــة، اجلزائ ــة ورقل ــيري، جامع ــوم التس ــة وعل االقتصادي
ــة يف * ــل، وآخــرون، )2006(، املشــاركة الديمقراطي ــو، فضي دلي

ــة  ــال، جامع ــامع واالتص ــم االجت ــرب عل ــة، ط 1، خم ــيري اجلامع تس
ــر. ــنطينة، اجلزائ ــوري، قس منت

ــانية * ــة اإلنس ــر التنمي ــد اهللا، )2004(، تقري ــد عب ــويف، حمم الص
ــات  ــبكة املعلوم ــىل ش ــور ع ــر منش ــام )2003(، تقري ــة للع العربي

ــة. الدولي
يف * االســتدامة  دور   ،)2017( عبــداهللا،  ســامية  املنعــم،  عبــد 
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ملخص البحث:

رغــم التبايــن الكبــري يف الظــروف التــي تكشــف كاًل مــن املنهجــني: العــريب والغــريب والســياقات التارخييــة 
والثقافيــة اخلاصــة التــي يتميــز هبــا كل واحــد منهــام، مل تعــد املقابلــة مــا بــني منهــج ســيبويه أو ســواه مــن اللغويــني 
العــرب القدامــى يف دراســة اللغــة، وبعــض مناهــج املــدارس اللغويــة احلديثــة رضبــًا مــن املجازفــة أو املفارقــة بســبب 
مــا تنطــوي عليــه مــن مقارنــة بــني لغــات تنتمــي إىل أرس لغويــة خمتلفــة )1(، وذلــك أن ثمــة قــدرًا كبــريًا مــن التشــابه 
بينهــام يف االجتاهــات واآلراء والنظريــات املتصلــة بالبحــث اللغــوي التــي قــد حييــل إىل املتأمــل واملتمعــن فيهــا أّهنــا 

صــدرت مــن منبــع واحــد)2(، وليــس أدل عــىل ذلــك مــا أقــر بــه كبــار الباحثــني اللغويــني أمثــال كارتــر.

إّن جمــال الدراســة ليــس بتحديــد فضــل التقــدم والســبق لســيبويه، وإّنــام هــو الكشــف عــن املالمــح املشــرتكة بــني 
 ،)Sociolinguistics( مــا جــاء بــه يف الكتــاب منــذ قــرون، وبــني االجتاهــات الغربيــة احلديثــة كعلــم اللغــة االجتامعــي
Linguistic(، اعتــامدًا عــىل الســياق االجتامعــي عنــد ســيبويه، باإلضافــة إىل  Anthropology( واألنثروبولوجيــا اللغويــة
الفلســفة وعلــم النفــس والتداوليــة )Pragmatique( التــي متثــل عالقــة وطيــدة بالتبليــغ ودورهــا الفعــال يف الكشــف 
ــة يف  ــات الغربي ــا يضــارع هــذه االجتاهــات والنظري عــن مقاصــد املتكلمــني، ومــن العجــب أّن جيــد الباحــث كل م
ــة بــني ســيبويه وأبــرز أعــالم اللغــة الغربيــني، أمثــال: دي سوســري،  كتــاب ســيبويه، يتضــح هــذا مــن خــالل املقارن

ومالينوفســكي، وبلومفيــد، وكفتكنشــتاين، وهابرمــاس )Habermas( وأوســتني وغريهــم.
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Abstract
Despite the great varia�on in the circumstances that reveal both the Arab and Western 

approaches and the special historical and cultural contexts that characterize each one of them, 
the interview is no longer between Subway›s curriculum or other ancient Arabic linguists in 
the study of language. Paradoxically because of the comparison between languages belonging 
to different linguis�c families, ١ there is a great deal of similarity in the a�tudes, views and 
theories related to linguis�c research that may refer to the contemplator and the discoverer 
that they are from one source, Evidence of this has been acknowledged by senior officials 
Gesan linguists like Carter.

The area of study is not the iden�fica�on of the progress and the precedence of Seboyeh, but 
the discovery of the common features of what has been wri�en in the book for centuries, and 
the modern Western trends such as Sociolinguis�cs and Linguis�c Anthropology, In addi�on 
to the philosophy, psychology and delibera�on (Pragma�que), which is a strong rela�onship 
with the repor�ng and its effec�ve role in the detec�on of the purposes of the speakers, it is 
surprising that the researcher finds all that corresponds to these trends and Western theories 
in the book Seboyeh, this is illustrated by the comparison between Seboyeh and the most 
prominent Western language, I will men�on de Saussure, and Malinowski, and Blumvid, and 
Kvtkinstaan, and Habermas (Habermas) and Aus�n and others.

According to this thesis, I will address in my research papers the Arabic linguis�cs through 
Seboyeh›s book from the perspec�ve of modern western linguis�cs.

Keywords: grammar, linguis�cs, Seboyeh, western studies, curriculum, comparison
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املقدمة

ــف  ــل إحــد أهــم وظائ ــه يمث ــة اإلنســانية، ألّن ــاًل واســعًا مــن حقــول املعرفي يشــكل االتصــال والتواصــل حق
ــة قــد  ــا أّن اللســانيات بــكل نظرياهتــا احلديث اللغــة، والنحــو جــزًءا ال يتجــزأ مــن اللغــة، لذلــك نعتقــد مــن منظورن
مجعــت يف كتــاب ســيبويه، هــذا الكتــاب الــذي ُيعــدُّ بحــق مدرســة لســانية مجعــت بــني القديــم واحلديــث، وإذ نقــول 
مدرســة فألّنــه بــال منــازع يدعــو إىل تعليميــة اللغــة العربيــة بــكل مســتوياهتا الصوتيــة والرصفيــة والنحويــة والرتكيبيــة 

وأخــريًا وهــو املســتو املقاصــدي التــداويل.

ِع معرفــة انطالقــًا مــن الفــراغ، ولكنّنــا اســتقينا هــذا بعــد اطالعنــا عــىل معظــم النظريــات اللغويــة الغربيــة  إّننــا مل نــدَّ
احلديثــة، وبعــد قراءتنــا لكتــاب ســيبويه، هــذا الكتــاب الــذي مل يــأت بعــده كتــاب آخــر يف قيمتــه العلميــة، عــىل رأي 

اجلاحــظ "كل مــن أتــى بعــد ســيبويه فهــم عيَّــال عليــه"

هيــدف كتــاب ســيبويه إىل تعليميــة كل مهــارات اللغــة العربيــة، ويــدرك املتلقــي لكتابــه أّن ســيبويه حيــدد املنهــج 
الــذي جيــب أن يتبعــه مــدرس اللغــة العربيــة، كــام حيــدد الغايــات واملقاصــد، وذلــك باملالحظــة والتجريــب والتحليــل 
والتعليــل، مستشــهدًا بشــواهد مــن الشــعر الــذي كان ديــوان العــرب وبالقــرآن الكريــم الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن 
ثلهــا ُمْصَطَلحــًا، نذكــر عــىل ســبيل  بــني يديــه وال مــن خلفــه، منبِّهــًا إىل معظــم النظريــات الغربيــة احلديثــة، وإن مل  يتمَّ
املثــال : لســانيات النــص، التداوليــة، لســانيات اجلملــة، حتليــل اخلطــاب، فلســفة اللغــة، نظريــة احلجــاج وغريهــا ممــا 

ال يتَّســع املقــام لذكرهــا كلهــا.

ــن  ــأله ع ــائاًل يس ــًا أو س ــل، وكأّن معرتض ــة التمثي ــه بأمهي ــد وعي ــىل م ــدل ع ــواهد، ت ــيبويه بالش ــتعانة س إّن اس
وضــع احلــركات اإلعرابيــة، أو مســألة البنــاء أو أســئلة أخــر، لذلــك فإّنــه كان يذكــر املثــال الــذي أخــذه شــفاهة عــن 
كالم العــرب الثقــة، حســب ســياق احلــال، ثــم يــرشح ويعلــل ثــم خيــرج بالقاعــدة، حمــددًا اهلــدف مــن القاعــدة التــي 

ختــدم املعــاين والتأويــل واالنزيــاح اللغــوي الــذي حيدثــه التقديــم والتأخــري، واحلــذف والزيــادة ......

ولعــّل مــن مجاليــات التلقــي يف الكتــاب أّن ســيبويه يكثــر مــن قولــه :" اعلــم حفظــك اهللاّٰ "مــع العلــم أّن ســيبويه 
ــي  ــي تبليغ ــي توجيه ــي تعلُّم ــاب تعليم ــه كت ــاب أن ــا ورد يف الكت ــذا وكل م ــدل ه س، ي ــدرِّ ــن ي ــف ومل يك كان يؤلِّ

ــم معــا. ــم واملتعل ــل للمعل ــم، إذن هــو دلي ــاز، تعليمــي بالنســبة للمــدرس وتعلٌّمــي بالنســبة للمتعل تواصــيل بامتي

ــل يف املتكلم)املعلــم( واملســتمع )املتعلــم( والــكالم  ــة حمــددة، تتمث ــغ كــام نعلــم يتطلــب عنــارص رضوري والتبلي
ــة. ــة التواصلي ــة التعليمي ــأركان العملي ــارص ب )اخلطــاب( وعنــرص املقــام أو الســياق، وتســمى هــذه العن
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   وتثبيتــًا منــي لكثــري مــن النظريــات اللســانيات الغربيــة احلديثة مع مــا ورد يف كتاب ســيبويه: كاللســانيات العامة، 
وفلســفة اللغــة، ونظريــة التواصــل، والتداوليــة واحلجــاج، اخــرتت بعــض رواد هــذه النظريــات للمقارنــة بينهــا وبــني 
ــكي،  ــكي، مالينوفيس ــد، تشومس ــري، بلومفي ــؤالء: دي سوس ــني ه ــن ب ــت، وم ــرون خل ــذ ق ــاب من ــاء يف الكت ــا ج م

فيغنشــتاين، بــول غرايــس، برييلــامن وتيتــكاه، ديكــرو وأســكومرب

 أ.سيبويه ودي سوسري:

ال أحــد ينكــر قيمــة كتــاب «حمــارضات يف اللســانيات العامــة» لصاحبــه فردينــان دي سوســري الــذي ظهــر ســنة 
ــبة  ــد بالنس ــد جدي ــة عه ــنوات )1913(، إذ كان فاحت ــالث س ــارضات بث ــذه املح ــب ه ــاة صاح ــد وف 1916 أي بع
للدراســات اللســانية بوجــه خــاص والعلــوم اإلنســانية بوجــه عــام)3(، وبخاصــة عندمــا حتــدث عــن «علــم اللســان 
اخلارجــي» الــذي يعنــى بدراســة تاريــخ الشــعوب وحضاراهتــا لفهــم البيئــة اللســانية الداخليــة اخلاصــة بــكل منهــا)4(، 
ولذلــك ذهــب دي سوســري إىل أنــه ينبغــي دراســة تعبــريات ومفــردات لغة شــعب مــا داخــل نظامها اللغــوي اخلاص، 

إذ ال وجــود لتلــك التعبــريات إال يف عالقتهــا ويف تقابلهــا مــع الكلــامت األخــر التــي ارتبطــت هبــا)5(.

ولقــد اســتطاع دي سوســري بحــق أن خيــرج الــدرس اللغــوي مــن التصــورات الفلســفية، واألحــكام املســبقة التــي 
ــدت  ــادئ، غ ــن املب ــة م ــامده عــىل جمموع ــالل اعت ــا ردحــًا مــن الزمــن مــن خ ــادت أورب ــة س ــروف فكري فرضتهــا ظ
ــة بوجــه عــام، وهــي  هــي املوجــه األســاس للــدرس اللســاين األوريب بوجــه خــاص، والدراســات اللســانية العاملي
الســامت التــي الزالــت تطبــع التفكــري اللغــوي األوريب بخاصــة يف وجهيــه اللســاين املحــض مــن جهــة، والســيميائي 

.)6(ذي التوجــه النقــدي األديب مــن جهــة أخــر

ــن  ــاد ع ــو رضورة االبتع ــرب ه ــد الغ ــث عن ــة احلدي ــم اللغ ــخ عل ــري يف تاري ــه دي سوس ــري أحدث ــم تغي ــل أه ولع
املنهــج الزمــاين )Diachronique( يف دراســة اللغــة، وإتبــاع املنهــج التزامنــي )Synchronique( الــذي يبحــث يف 
التقنيــات والطرائــق التــي يتكلــم هبــا النــاس يف جمتمــع لغــوي حمــدد ويف وقــت معــني)7(، جاعــاًل اللغــة املنطوقــة يف املقــام 
األول لدراســتها دراســة موضوعيــة كــام هــي وكــام تظهــر؛ أي يف ذاهتــا ومــن أجــل ذاهتــا بغيــة الكشــف عــن حقيقتهــا)8(.

وهكــذا يكــون مــا نــاد بــه دي سوســري يف الغــرب يف القــرن العرشيــن، قــد ســبقه إليــه ســيبويه وأســالفه مــن 
النحــاة منــذ مــا يزيــد عــن اِثنــي عــرش قرنــًا)9(، حينــام قامــت أســس نظرياهتــم اللغويــة عــىل اللغــة املنطوقــة التــي كانــوا 
يســمعوهنا مــن معينهــا، أي بصــورة مبــارشة مــن الناطقــني هبــا، مــع مــا وضعــوا هلــذه املــادة املســموعة مــن رشوط 

زمانيــة ومكانيــة لصحــة األخــذ والقبــول هبــا)10(، ولقــد أرشنــا إىل هــذه الــرشوط يف مســألة االحتجــاج.
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ــة مــن خــالل ربطهــا  ــة دراســة بعــض الرتاكيــب العربي ــه إىل أمهي ولقــد أملــح ســيبويه يف مواطــن كثــرية مــن كتاب
برتاكيــب أخــر مســتعملة لــد العــرب وقياســها عليهــا، مشــددًا عــىل أن تكــون هــذه الرتاكيــب متداولــة يف بيئتهــم، 
وإالّ قوبلــت بالرفــض إذا مل تكــن منســجمة نحويــًا، فاملنطــق العــام أو الســليقة الفطريــة الطبيعيــة للناطقــني األصليــني 
هــي مقيــاس الصحــة أو عدمهــا، كــام يف «بــاب االســتقامة واإلحالــة» هــذا فضــاًل عــن وعيــه بــرضورة إرشاك العوامل 

اخلارجيــة غــري اللغويــة يف حتليــل اللغــة وتقعيدهــا خاصــة مــا تعلــق بســياق املوقــف.

سيبويه وبلومفيلد:  ب. 

ــد»، فمــن يكــون  ــد «بلومفيل ــغ عن ــة التبلي ــل والتفاحــة» يف نظري ــد إىل ســيناريو «جــاك وجي يشــري اســم بلومفيل
ــرز األعــالم اللغويــني وأكثرهــم تأثــريًا  ــاردو بلومفيلــد «Leonardo Bloomfield» مــن أب هــذا الرجــل؟ ليون
يف تاريــخ علــم اللغــة األمريكــي يف أوائــل القــرن العرشيــن)11(، درس اللغــة مــن منظــار أنثروبولوجــي وعلمــي) 12(، 
غــري أّنــه قــد تبنــى املذهــب الســلوكي (Behavriouris�cSchool) يف حتليــل الــكالم الــذي يقــوم عــىل اكتشــاف 
مــا ســوف يفعلــه الفــرد يف موقــف معــني أو حــني يــر شــخصا مــا يفعــل شــيئًا، وهــذه الطريقــة تســاعد عــىل التنبــؤ 

باالســتجابة حــني نعــرف «املنبــه» أو «املثــري») 13(.

يفهــم ممــا ســبق آنفــًا، أّن بلومفيلــد ينظــر إىل احلــدث الكالمــي عــىل أّنــه صــورة مــن صــور الســلوك اجلســامين، ولذلــك 
ــه)14(،  ــد ذات ــو بح ــته ه ــن دراس ــادة ع ــه زي ــي تلحق ــبقه والت ــي تس ــة الت ــداث العملي ــل األح ــف حتلي ــم املوق ــب فه يتطل
وأفضــل نمــوذج يقدمــه بلومفيلــد عــن تصــوره هــذا هــو ســيناريو )جــاك وجيــل والتفاحــة( الــذي فــرس أّن هنــاك مثــريًا و 
اســتجابة بطريقــة مضطربــة، حيــث ال جيــل وال جــاك قــد كلــم أحدمهــا األخــر، و إّنــام كانــت لغتهــام رمزيــة أو ســيميائية.

وإذا كان بلومفيلــد قــد أورد نموذجــًا واحــدًا لتصــوره، فــإّن يف الكتــاب شــواهد كثــرية يصــور فيها ســيبويه مشــاهد 
مــن األحــداث الكالميــة التــي نتجــت عــن مثــريات لغويــة وغــري لغويــة، ســنذكرها عــىل ســبيل التدليل وهــي كااليت:

األحداث العملية السابقة عىل الكالم )رد الفعل اللغوي(:*

املثري اللغوي/املثري غري اللغوي

رؤية احلاج.«مكَة واهللاِ»»

رؤية رجل يرضب أو يقتل أو يشتم.«زيدًا»»

رؤية رجل يكاد يرتطم باحلائط.«رأسك واحلائَط»»



د. عامرية حاكم
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رؤية رجل يسدد سهام نحو القرطاس ثم سامع صوت تسديد السهم دون رؤيته«القرطاَس واهللاِ».»

رؤية أناس يرقبون اهلالل ثم سامع صوت تكبرياهتم.«اهلالَل وربِّ الكعبة»»

يالحــظ صاحــب النظــر الثاقــب أّن عنــرص االســتجابة مغيــب، وكذلــك األحــداث التــي تــيل احلــدث الكالمــي، 
ــوي  ــس اللغ ــم النف ــرف يف عل ــا يع ــذا م ــم، وه ــات املتكل ــو توقع ــاب، وه ــب الكت ــد صاح ــربره عن ــا ي ــك م ولذل
S�mulus and» أو «Word associa�on game»«املعــاين بـ«تداعــي   (Psycholinguis�que)

response»، حيــث يعــرض العــامل أو الباحــث اللغــوي جمموعــة مــن املثــريات (s�mulus) أمــام أحــد  model

ــا)15(. ــة عليه ــة الفوري ــتجابته الكالمي ــدرس اس ــخاص لي األش

 ج.سيبويه وتشومسكي:

ــادة  ــذف والزي ــم واحل ــل كالتقدي ــر التحوي ــة ظواه ــيبويه، خاص ــع س ــب م ــن اجلوان ــري م ــكي يف كث ــق تشومس يتف
وغــريه وكــذا قواعــد االشــتقاق، وال يتســع املقــام هنــا لعــرض أوجــه التشــابه واالختــالف بينهــام، فقــط أّننــا ســنلمح 
إىل اجلانــب النفــيس يف كتــاب ســيبويه يف دراســة اللغــة والــذي حيتــل حيــزًا مهــاًم، لذلــك يذهــب تشومســكي إىل أّن ثمــة 
ارتباطــًا وثيقــًا بــني علــم اللغــة وعلــم النفــس، عــىل الرغــم مــن اختــالف وجهــات النظــر بــني احلقلــني يف أثنــاء التطبيــق، 
وذلــك أّن النواحــي النفســية تتدخــل يف عمليــة بنــاء الرتكيــب، إذ هــي املســؤولة عــام قــد ينتــج عــن ذلــك مــن أخطــاء 
أو تشــوهات أو مجــل غــري تامــة تزيــد أو تغــري يف تسلســل الــكالم)16(، وهــذا الــذي يلمســه الباحــث عنــد ســيبويه حــني 

حتــدث عــن بــدل النســيان والغلــط حــني يســتدرك املتكلــم خطــأه فيعمــد إىل تصحيحــه أو حتــى اإلرضاب عنــه.

 د.سيبويه ومالينوفسكي:

األنثروبولوجيــني  أبــرز  مــن  أّنــه  عــىل  باملينوفســكي  الطلحــي»  «ردة  يعرفنــا  الســياق»  «داللــة  رســالته  يف 
(Anthropologistes) الذيــن أمــدوا علــم اللغــة بأبعــاد إنســانية واجتامعيــة فائقــة األمهيــة، يظهــر ذلــك يف األثــر الكبري 

الــذي تركــه فيمــن جــاء بعــده مــن اللغويــني واللغويــني األنثروبولوجيــني، أمثــال: فــريث، وجسربســن وجــون بيــري)17(.

وحيــرص «مالينوفســكي» عــىل أّن فهــم اللغــة حيتــاج إىل مســامهات مــن فــروع علميــة عديــدة، الســيام مــن علــم 
ــم  ــبيل إىل الفه ــه ال س ــه)18(، ألّن ــان وثقافت ــة اإلنس ــق لطبيع ــم أعم ــا بفه ــن يمدانن ــا الذي ــامع واألنثروبولوجي االجت
العميــق للبنــاء اللغــوي مــا مل يفهــم هــذا اإلنســان الناطــق هبــذه اللغــة، إضافــة إىل الظــروف املحيطــة التــي تكتنــف 

ــه)19(. ــذي وردت في ــى أي لفظــة يعتمــد عــىل الســياق ال كالمــه، وذلــك أّن معن

لقــد أصبــح واضحــًا أّن دراســة أي لغــة يتكلــم هبــا قــوم حييــون ظروفــًا معينــة مغايــرة لظروفنــا، ويملكــون ثقافــة 
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غــري التــي نملكهــا، حيتــم علينــا اإلطــالع عــىل ثقافتهــم وظــروف معيشــتهم وخصائــص بيئتهــم، بــل وحتــى التعــرف 
عــىل عاداهتــم وتقاليدهــم التــي يظهــر أثرهــا يف أنامطهــم التعبرييــة، وإالّ تعــذر علينــا فهــم كالمهــم أو مقاصدهــم، 
ولقــد رأينــا أّن ســيبويه قــد تفّطــن إىل هــذه احلتميــة، إذ طبقهــا تطبيقــًا حمكــاًم حــني إرصاره عــىل إدخــال عنــرص الســياق 
الواقعــي الــذي جــر يف الــكالم الــذي كان حيللــه ويقعــد ملبنــاه، باإلضافــة إىل إشــاراته إىل بعــض مــن قيــم العــرب 

االجتامعيــة، كــام رأينــا يف مبحــث الســياق االجتامعــي عنــد ســيبويه.

وتأكيــدًا عــىل وعــي ســيبويه ملســألة أّن دراســَة ُلَغــةٍ مــا، ال يتـِـمُّ إال باإلطــالع عــىل خصائــص أهلهــا، نــورد بعــض 
شــواهده عــىل ذلــك:

ــام كان الرفــع يف هــذا الوجــه، ألّن هــذه  ــُم الفقهــاء، وإّن ــمٌ ِعْل 1.يقــول يف معــرض تســويغ رفــع النعــت: «لــه ِعْل
، ولكنــك أردت تذكــر  ــمٍ ــمٍ وال َتَفهُّ خصــال نذكرهــا يف الرجــل، ... ومل تــرد أن ختــرب بأنــك مــررت برجــل يف حــال َتَعلٌّ
الرجــل بفضــل فيــه... كقولــك: لــه حســبٌ حســُب الصاحلــني، ألّن هــذه األشــياء ومــا يشــبهها صــارت حتليــة عنــد 
النــاس وعالمــات... وإذا قــال: لــه علــمٌ علــُم الفقهــاء، فهــو خيــرب عــام قــد اســتقر فيــه قبــل رؤيتــه وقبــل ســمعه منــه، 
ــام الثنــاء يف هــذا  ــه، وإّن ــاه، ألّن هــذا ليــس مــا يثنــى ب ــه إي ــام بــدأ يف عــالج العلــم يف حــال لقي ــه إّن ومل يــرد أن خيــرب أّن

املوضــع أن خيــرب بــام اســتقر فيــه...» )20(.

، ألن  2.ويف بــاب منــع أن يكــون لألســد اســم َعَلــمٍ خيتــص بــه قــال: «وإنــام ُمنـِـَع األََســُد أن يكــون لــه اســم معنــاه زيــدٌ
األُْســَد ومــا أشــبهها ليســت بأشــياء ثابتــة مقيمــة مــع النــاس فيحتاجــوا إىل أســامء يعرفــون هبــا بعضــًا مــن بعــض...» )21 (.

يتضمــن النــص األول تقنيــة تعليــل احلــركات اإلعرابيــة )تعليــل رفــع االســم «علــم» لكوّنــه نعتــا( وكذلــك تعليــل 
مــا تواضــع عليــه النــاس يف حتديدهــم ملفهــوم الثنــاء ومعانيــه، ويكــون ســيبويه هبــذه التقنيــة قــد ألــف بــني منهجــني، 
املنهــج النحــوي )احلــركات اإلعرابيــة( واملنهــج األنثروبولوجــي )تواضــع اجلامعــة(، والقصــد مــن هــذا اجلمــع بــني 
املنهجــني، هــو أن العالمــة اإلعرابيــة ال يتــم هلــا معناهــا النحــوي إالّ إذا وقعــت يف أبعادهــا االجتامعيــة الصحيحــة)22(.

أمــا النــص الثــاين، فإشــارة ســيبويه  جــد واضحــة، وهــي أن النــاس ليســوا يف حاجــة إىل تســمية األســود يف الوقــت 
الــذي تكثــر فيــه األســامء اخلاصــة باحليــوان، «أال تراهــم اختصــوا اخليــل واإلبــل والغنــم والــكالب ومــا يثبت معهــم»)23(.

Na�ve) ــني ــة للمتكلم ــة األصلي ــأن اللغ ــظ ب ــذي «الح ــكي ال ــه مالينوفس ــا إلي ــذي دع ــه ال ــاه نفس ــو االجت وه
language) حتــوي تراكيــب نحويــة يف منتهــى البســاطة، وهــي إىل ذلــك حتتضــن قــدرة تعبرييــة كبــرية تتحقــق دائــام 

مــن خــالل املقــام واملوقــف»)24(.
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إن لــكل قبيلــة أو جمتمــع بدائــي كــام لــكل جمتمــع متحــرض خمــزون مــن الكلــامت وأنامطــًا مــن القواعــد التــي ال 
ــإّن مهمــة اإلثنوغــرايف )عــامل  ــا ف ــة، ومــن هن ــا بمتطلباهتــم العقلي ــريها إال مــن خــالل ارتباطه ــا وتفس يمكــن فهمه

ــه مــن قواعــد)25(. ــق ب ــا يتعل ــك املخــزون وم ــة( (Ethnographer) الكشــف عــن ذل ــا الوصفي األنثروبولوجي

ويبــدو أّن ســيبويه يكــون قــد كشــف عــن هــذه املســألة منــذ قــرون، ويظهــر هــذا جليــًا يف قيامــه بمهمــة النحــوي 
الــذي يقعــد واللغــوي الــذي يفصــح واإلثنوغــرايف الــذي يكشــف.

ومهــام يكــن مــن أمــر، فــإّن علــم اللغــة االجتامعــي الــذي أســهبنا احلديــث عنــه يف مبحــث الســياق االجتامعــي، 
ــىل  ــز ع ــة ترك ــني أّن الكتاب ــراد «People - centered»، يف ح ــاس أو األف ــول الن ــز ح ــاب يرتك ــظ أّن اخلط يلح
ــه  ــه الشــديدة جلمهــور املســتمعني أو املشــاهدين؛ ألّن غايت ــويل عنايت املوضــوع (Topiccentered)، إذ اخلطــاب ي
إرشاكهــم يف احلــوار واحلديــث)26(، ولذلــك فــإّن أغلــب الشــواهد الــواردة يف الكتــاب تكثــر فيهــا أفعــال النهــي واألمر 
واإلخبــار واالســتفهام والتحذيــر ومــا شــابه ذلــك مــن معــاين، ترتبــط ارتباطــًا مبــارشًا باألشــخاص ال باملوضوعــات.

 ه.سيبويه وفنكنشتاين:

ــه الفيلســوف األول للقــرن العرشيــن،  تضاربــت آراء بعــض املفكريــن الغربيــني حــول «فنكنشــناين»، إذ يعدون
 (Russel) راســل بينــام يــر ،«Philosophicalinves�ga�ons» خاصــة بعــد نــرش الكتــاب املشــهور
وآخــرون أن ال فائــدة ترجــى مــن هــذا الكتــاب بنــاء عــىل نظــر الكثرييــن مــن الفالســفة الذيــن رأوا أنــه غامــض وحمــري 
وعســري الفهــم)27(، واحلــق إن «فنكنشــتاين» كان يؤاخــذ الفالســفة عــىل اســتعامهلم لُِلَغــةٍ ال يفهمهــا كثــري مــن النــاس 
غريهــم، ولذلــك غــدت الفلســفة لغــة خاصــة ال يفهمهــا إال املتحــدث هبــا)28(، مــن دون أن يلقــوا لقواعــد النحــو َباالً 
وال ألســاليَب التعبــري إال فيــام ُيِعينُُهــْم عــىل حــل قضاياهــم الفلســفية)29 (، ومــن هنــا فــال ريــب يف أّن االجتــاه الفلســفي 
يف دراســة اللغــة؛ خيتلــف يف أبعــاده وغاياتــه عــن االجتــاه اللغــوي الــرصف يف دراســة القضايــا اللغويــة)30(، ولكــن 

هــذا ال يمنــع اللغويــني مــن االســتفادة مــن حتليــالت ونظــرات الفالســفة العميقــة يف جوهــر اللغــة.

ــي  ــب الت ــة التخاط ــة، لغ ــة الطبيعي ــرص للغ ــه ينت ــفية أّن ــتاين» الفلس ــامل «فنكنش ــىل أع ــع ع ــث مطل ــدرك كل باح ي
ــغله  ــاس «Verbal communica�on» كان ش ــني الن ــب ب ــل أو التخاط ــك أّن التواص ــا، وذل ــث عنه ــر احلدي أكث
الشــاغل، وهــو الــذي أطلــق عــىل التخاطــب اللغــوي اســم «ألعــاب الــكالم (Language games)»، يفهــم مــن 
هــذا أن ممارســة اللغــة عنــده تعنــي بــأن هنــاك طرفــا مــا ينطــق بالكلــامت، وطرفــا آخــر يعمــل عــىل وفقهــا)31(، عــىل قــدر 
مــا تــم فهمــه واســتيعابه ملــا ســمعه، لذلــك وجدنــاه يطــرح تســاؤالته حــول الكيفيــة أو التقنيــة التــي يصــل هبــا املعنــى 
مــن املتكلــم إىل املســتمع، وعالقــة ذلــك بالســياق الــذي يــرد فيــه الــكالم، قائــال: «هــل يتوقــع املتكلــم أن يصــل املعنــى 
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 الــذي أراده مــن كالمــه إىل املخاطــب كــام هــو ماثــل يف ذهنــه هــو، أم أنــه ينتظــر مــن هــذا املخاطــب أن خيمــن فحــو
كالم حمدثــه؟ وإذا حــاول املتكلــم توضيــح مــراده مــن خــالل األمثلــة، فقــد يتبــادر إىل ذهــن الســامع أكثــر مــن تفســري 
واحــد ملــا يســمعه، فيتوجــب عليــه يف هــذه احلــال أن يســأل املتكلــم ويســتفرس منــه، ومــا عــىل املســؤول إال اإلجابــة»)32(.

تذكرنــا هــذه األســئلة بمنهــج ســيبويه يف حتليــل وتفكيــك بعــض التعابــري، كتلــك التــي مثلنــا هبــا يف بــاب النعــت 
الــوارد يف الكتــاب يف قولــه: «مــررت برجلني/مســلم وكافــر»، حيــث يــر ســيبويه أن هــذه العبــارة هــي يف األصــل 
مزيــج مــن كالم املتكلــم، وإجابــة عــن ســؤال املخاطــب الــذي يتوقــع منــه الســؤال وإن مل ينطــق بــه )بمــن مــررَت؟(.

ــض  ــم يف بع ــاس املفاهي ــة التب ــح عل ــاال لتوضي ــي مث ــتاين» للمتلق ــرضب «فنكنش ــل ي ــفة التواص ــال فلس ويف جم
 ،«Moses did not exist» :العبــارات، بســبب احتامهلــا معــاين متعــددة مــن التفســريات، وذلــك بالعبــارة اآلتيــة

هــذه العبــارة التــي حتتمــل ثــالث دالالت متباينــة)33 (.
1(إن اإلرسائيليني مل يكن لدهيم قائد حينام خرجوا من مرص.

2(قائد اإلرسائيليني مل يكن اسمه موسى.
3(ليس هناك أحد أنجز ما رو الكتاب املقدس عن موسى.

ــا  ــدة دالالت أوضحه ــل ع ــي حتتم ــل» الت ــاين رج ــا أت ــه: «م ــيبويه يف قول ــذي أورده س ــال ال ــاهبة للمث ــي مش وه
كاآليت)34(:

1(ما أتاك رجل، أي أتاك أكثر من ذلك.
2(ما أتاك رجل، أي امرأة أتتك.

3(ما أتاك رجل، أي أتاك الضعفاء.

ــاك أيضــا عالقــة مشــاهبة  ــام هن ــا عامــا هلــذا كلــه)35(، ليــس هــذا فقــط، وإن ــاك أحــد صــار نفي ــل مــا أت ــإذا قي ف
فيــام خيــص تقنيــة احلــذف التــي تناوهلــا ســيبويه بالتحليــل والتعليــل معــوال عــىل ســنن العــرب ومــا اعتــادت عليــه، 
وهــو األمــر نفســه الــذي وجدنــاه عنــد الفيلســوف «فنكنشــتاين» وهــو أن «معنــى كلمــة مــا يكمــن يف كيفيــة 
اســتخدامها»)36(، يفهــم مــن هــذا الــرأي دور الســياق يف حتديــد مقاصــد املتكلمــني، إذ هــو الكفيــل بإزالــة الغمــوض 

ــا) 37(. ــارص نحوي ــة العن ــن مكتمل ــة، وإن مل تك ــارة املنطوق ــم العب يف فه

ــه، وملــن قيلــت؟!  ــا الســياق الــذي قيلــت في فالنطــق بكلمــة «Slab» يمكــن أن تفهــم فهــام صحيحــا إذا عرفن
وملــاذا؟! فــإذا تصورنــا عــىل ســبيل املثــال أهنــا قيلــت يف مــكان خــاص بالبنــاء )ورشــة بنــاء(، وأن الــذي تلفــظ هبــذه 
Hand» أو «Bring me a slab» :املفــردة هــو أحــد العــامل خماطبــا هبــا زميلــه، أدركنــا فــورا أهنــا مســاوية لعبــارة
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ــو ال  ــذا فه ــب، ل ــيفهمه املخاط ــدة س ــة واح ــه بكلم ــدرك أن ــم ي ــة»، فاملتكل ــي البالط me a slab»)38( أي: «ناولن

حيتــاج إىل تأليــف العبــارة كاملــة وإنــام يلجــأ إىل احلــذف جتنبــا للتفاصيــل التــي هــو يف غنــى عنهــا.

لذلــك فهــو يــر أننــا إذا متكنــا مــن خــالل اســتعامل كلمــة واحــدة فقــط أن نديــر «لعبــة اللغــة»؛ فــإن هــذه الكلمــة 
ــة  ــة اللغوي ــزه اجلامع ــى جتي ــؤد معن ــا مل ت ــا، ولكنه ــة نحوي ــارة صحيح ــا بعب ــو تلفظن ــام ل ــا، بين ــة بمفرده ــكل مجل تش
ــياق  ــىل الس ــز ع ــو يرك ــذا فه ــول)39(، ل ــتخدام املقب ــر إىل االس ــا تفتق ــرتفض؛ ألهن ــا س «Language group» فإهن

ويــويل اللغــة العاديــة التــي يتحــدث هبــا النــاس عنايــة كبــرية أكثــر مــن اهتاممــه باللغــة املليئــة باملصطلحــات الفلســفية، 
يتضــح مــن هــذه العنايــة «أنــه يســعى إىل توضيــح عالقــة النحــو  باللغــة احليــة، وال يطمــح إىل تغيــري اللغــة العاديــة 

وال إىل خلــق لغــة جديــدة، بــل يبتغــي تبيــني طريقــة اســتخدامها»)40(.

ويف حديثــه عــن االســتعامل املقبــول، يظهــر جليــا أّن هنــاك اتفاقــًا بــني فنكنشــتاين وســيبويه حينــام حتــدث ســيبويه 
عــن تســويغ حــذف األفعــال، بــل وحتــى اجلمــل باعتبــار ذلــك صحيحــا ؛ ألّنــه مقبــول معنــى واســتخداما، خاصــة 
وأن الســياق االجتامعــي الــذي يــرد فيــه الــكالم يســمح باالختصــار واحلــذف؛ لعلــة هــي أن املخاطــب عــىل درايــة 
بغــرض املتكلــم، مثــال ذلــك مــا ذكــره ســيبويه عــن جــواز النطــق بكلمــة واحــدة هــي «زيــدًا» إذا كان املخاطــب فامهــا 
ــزال  ــة إىل اخت ــدٍ مــن رضب وغــريه، إضاف ــد إيقــاع أمــر مــا، أو املواصلــة يف عمــل مــا بَِزي لقصــد املتكلــم الــذي يري
بعــض مــن الــكالم الرتباطــه بأحــداث ســابقة تفهــم مــن ســياق الــكالم، كمثــال ســيبويه عــن ذلــك: «إذا كان َغــدٌ 
فأتنــي»، هــذه العبــارة املتعلقــة بمناســبات خمتلفــة والتــي يفرسهــا ســيبويه يف قولــه: «واملعنــى أنــه لقــي رجــال، فقــال 

لــه: إذا كان مــا نحــن عليــه مــن الســالمة أو كان مــا نحــن عليــه مــن البــالء يف غــد فأتنــي»)41(.

يســتنتج ممــا أنــف ذكــره، أن فنكنشــتاين «يقيــم وزنــا للقواعــد النحويــة التــي يــر أهنــا تضبــط اســتخدام الكلامت، 
وبالتــايل فهــي املســؤولة عــن حتديــد املعنــى، فعالقــة النحــو عنــده باللغــة تشــبه إىل حــد كبــري عالقــة قواعــد اللعبــة 
باللعبــة، فكــام أن هــذه القواعــد تتحكــم بأصــول ممارســة هــذه اللعبــة، وهــي التــي تســمح بالتحــركات التــي جتــري 
داخلهــا، كــام يف الشــطرنج مثــال، فكذلــك النحــو يتحكــم بمســاحة مــا مــن اللغــة، وهــو الــذي يســوغ التحــركات 
ــه الــذي  ــة داخلهــا، وهــو إىل جانــب ذلــك يقــرر فشــل هــذا االســتخدام أو نجاحــه»)42 (، وهــو املذهــب ذات اللغوي

ذهبــه ســيبويه يف تأكيــده بالنســبة لعالقــة النحــو الوثقــى باملعنــى.

 و.سيبويه والتداولية:

 أ.سيبويه و«بول غرايس»:
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اهتــم «غرايــس» بموضــوع التخاطــب واحلــوار، وعمــل عــىل إجيــاد نظــام هلــام، فحــدد هــذا النظــام يف مبــادئ أو 
قواعــد مجعهــا يف مبــدأ أســامه «مبــدأ التعــاون واالقتصــار عــىل جانــب التبليــغ»، و هــذه املبــاذئ هــي:

قواعد التخاطب واحلوار عند غرايس:
١)قاعدة الكم:

-إخبار السامع بالقدر الذي حيتاجه دون زيادة.
-توافر القدر املطلوب من املعلومات.

-جيب أال توجز إىل حد اإلخالل، وال تطنب إىل حد اإلفراط.
توافق هذه القاعدة )تقنية احلذف واالختصار واالتساع( عند سيبويه، 

قاعدة الكيف:
-عدم إعطاء املتكلم معلومة ال يملك الدليل عىل صدقها أو صحتها )اإللغاز(.

-ال تقل للمخاطب ما تعلم كذبه )باب االستقامة(.
ــة  ــأيت ســيبويه بقواعــد نحوي ــذا ال ي ــة، )ل ــه بين ــه احلجــة؛ أي مــا ليســت لــك علي -ال تقــل شــيئا تعــوزك يف إثبات
ــام حيتكــم إىل فصاحــة العــرب وســننها، معتمــدا يف ذلــك عــىل شــيخه اخلليــل أو بالقيــاس عــىل كالم  عشــوائية؛ وإّن

فصحــاء العــرب(.
2(قاعدة الورود:

مناســبة املقــام ملقتــىض احلــال: ســمعت تكبــريات القــوم وكنــت بعيــدًا عنهــم ولكــن عــىل مــرأ منهــم، قلــت: 
ــِة». ــالَل وربِّ الكعب «اهل

َة وربِّ الكعبِة» يئة احلاج                       «مكَّ
«القرطاَس واهللا» رجل يسدد سهام صوب القرطاس  

أحد الناس يقع عليه الرضب        «زيدًا»
ــبٍّ  ــُر َض ــال: ُجْح ــدده، )مث ــت بص ــذي أن ــوع ال ــري املوض ــر غ ــاوالً ألم ــون متن ــك واردًا، أي أالّ يك ــن خطاب ليك
(، إذ َخــِربٌ صفــة للُجْحــِر ال للَحيواِن»الضــب»، )تنبيــه ســيبويه إىل هــذا اخلطــإ الــذي يقــع فيــه إلغــاز أو عــدم  َخــِربٌ

فهــم النعــت عــىل مــن يعــود(.
قاعدة الكيفية:  )3

وتشتمل عىل آداب اخلطاب وطريقة أدائه.
ــاس،  ــح وعــدم اإللغــاز، جتنــب الغمــوض، جتنــب االلتب كــن واضحــًا : )دعــوة ســيبويه وحرصــه عــىل التوضي

َة وربِّ الكعبِة» يئة احلاج                       «مكَّ
«القرطاَس واهللا» رجل يسدد سهام صوب القرطاس  

أحد الناس يقع عليه الرضب        «زيدًا»
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ليكــن خطابــك مركــزا، كــن منظــام، كــن مؤدبــا(، ومثــال ذلــك قــول ســيبويه: «َفِقــْف عــىل هــذه األشــياء حيــث وقفــوا 
ثــم فــرس»)43(.

وهــو االتفــاق نفســه مــع باحــث مشــهور يف التداوليــات وهــو «ديكرو» الــذي أشــار إىل قوانــني التواصــل والتبليغ 
وهي:

1(قانون االهتامم
2(قانون اإلخبارية

3(قانون االستقصاء
4(قانون التلطيف

وإذا كانــت هــذه القواعــد والقوانــني متعلقــة باملتكلــم، فللمخاَطــب كذلــك حــظٌّ مــن االهتــامم نفســه، عنــد كل 
مــن ســيبويه، غرايــس، وديكــرو وكل الباحثــني القدامــى واملحدثــني، ومــن أمثلــة قواعــد االهتــامم مــا يــيل:

ــط  ــىل الرب ــدرة ع ــل، الق ــة يف التواص ــكايف، الرغب ــوي ال ــد اللغ ــاه، الرصي ــن االنتب ــمع، حس ــالمة الس ــن س حس
ــد. ــة والتأيي ــرتاض واملناقش ــىل االع ــدرة ع ــل، الق ــتنتاج والتأوي واالس

ثــم إّن األســئلة التــي حتــاول التداوليــات اإلجابــة عنهــا تتفــق متامــا مــع مــا جــاء بــه ســيبويه يف كتابــه، ومــن أســئلة 
التداوليــة مــا يــيل:

1(من يتكلم؟ نوع املتكلم                  شاعر، متعلم، خمطئ أم ثقة؟
يف درجــة املتكلــم نفســها؟، منصــت جيــد؟، نائــم؟، ســادر؟،  2(إىل من يتكلم؟        نوع السامع 

غافــل؟...
3(ماذا نقول بالضبط حني نتكلم؟ نوع الرسالة وحيددها السياق

4(ما مصدر التشويش واإليضاح                  الغمــوض، اللبــس، اإللغــاز مثــال ذلــك: رويــد ورويــدك، بإضافــة 
)الــكاف( ملخاطبــة مــن هــو وســط مجاعــةٍ وحتــى ينتبــه املعنــي بالنــداء واخلطــاب مــن غــري املعنــى أي )الــكاف( لرفــع 

اللبــس واإليضــاح.
املجاز، الكناية. 5(كيف نتكلم بيشء ونريد شيئا آخر؟ 

ــة عــن هــذه األســئلة تســتدعي اســتحضار مقاصــد التخاطــب وأفعــال اللغــة ببعدهيــا املقامــي واملقــايل  واإلجاب
ــة املتكلــم ووظيفــة الــكالم، وســياق املوقف)املقــام(. ــا ني التــداويل، وهــذا حتــدده كــام مــر بن

7.سيبويه ونظرية احلجاج:
يف كتــاب ســيبويه ختضــع حججــه للرتاتبيــة والتنظيــم مــن حيــث: القــوة والضعــف، والبــدء واخلتــم، واإلبطــال 

(من يتكلم؟ نوع املتكلم                  شاعر، متعلم، خمطئ أم ثقة؟
يف درجــة املتكلــم نفســها؟، منصــت جيــد؟، نائــم؟، ســادر؟،  (إىل من يتكلم؟        نوع السامع 

(ما مصدر التشويش واإليضاح                  الغمــوض، اللبــس، اإللغــاز مثــال ذلــك: رويــد ورويــدك، بإضافــة 
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واإلثبــات، واحلســن والقبيــح، واملحــال والكــذب، اجليــد والشــاذ...
يــديل ســيبويه بحججــه حتــى ال يشــك شــاك يف اســتنباطه للقواعــد واخلــروج باألحــكام، مدعــام أقوالــه بالشــواهد 
املختلفــة التــي اســتقاها مــن البيئــة العربيــة، أي مــن واقــع املخاَطــب، فهــو إمــا يثبــت لــه أمــرا )قاعــدة( أو يزيــل عنــه 
الشــك يف قضيــة، أو يذكــره بــيشء مل ينتبــه إليــه يف لغتــه، أو يوضــح لــه ســالمة تركيــب أو خروجــه عــن كالم العــرب، 
أو أن العــرب مل تتكلــم بــه، بعرضــه للمثــال أوال، ثــم اســتخراج احلكــم اإلعــرايب ثــم القاعــدة، مستشــهدا عــىل ذلــك 
بــام يناســب املقــام، إن آيــة أو شــعرا أو نثــرا، متوقعــا أن املتلقــي لكالمــه ربــام لــن يقتنــع، أو ســيؤاخذه عــىل قاعــدة 
ا مــن  مــا، لذلــك فهــو -كــام نــر- ال يــرتك جمــاال للشــك، وكأنــه حييطــه مــن كل جانــب حتــى ال جيــد املتلقــي مفــرًّ

االقتنــاع بــام قالــه، واالنصيــاع لقواعــده النحويــة الســابقة مــن االســتعامل.
وإذا كانــت نظريــة األفعــال الكالميــة تتمركــز حــول الــذات املتكلمــة، فــإن حجــج ســيبويه تتمثــل يف حتديــد )نيــة 
املتكلــم(، وذلــك أن ســيبويه متكلــم متلــق يف اآلن ذاتــه، واحلجــة تقــوم عــىل الدليــل الــذي يقتــيض )الغلبــة والظفــر(، 
بينــام احلجــاج يقــوم عــىل أســاس التخاطــب بــني املتكلــم الســامع اللذيــن يتحاجــان يف أمــر أو قضيــة يســتلزم دليــاًل 
أو حجــة، ولذلــك وجدنــا ســيبويه يقــدم الشــواهد كأدلــة وحجــج عــىل مــا نحــو هــذه مــن اســتنباطات معتقــدا أن 
هنــاك متلقيــا يتعرضــه، ولــذا فهــو ال يــرتك الفرصــة لذلــك، ربــام لوعيــه وإن مل يتمثــل بمصطلــح احِلَجــاج، حيــث إن 
«احِلَجــاج هــو كل منطــوق بــه موجــه إىل الغــري، إلفهامــه دعــو خمصوصــة حيــق لــه االعــرتاض عليهــا»، وإن احلجــاج 

يؤطــره التفاعــل، وكأن كل املظاهــر موضوعــة عــىل قانونــه ومفهومــه عــىل مقتضــاه.
 أ.أنواع احلجج يف كتاب سيبويه:

1(البرص باحلجة:
ــرتض يف  ــه مع ــرتض علي ــة ليع ــرتك الفرص ــيبويه ال ي ــأن س ــا ب ــج، وقلن ــن احلج ــوع م ــذا الن ــىل ه ــاب ع ــر الكت يتوف
اســتنباط قواعــده وأحكامــه، لذلــك فهــو هيــرع إىل ســد الســبيل عــىل املتلقــي حتــى ال جيــد منفــذا إىل اســتضعاف احلجــة 
ــة») 44(. ــع الفرص ــة بمواض ــة، واملعرف ــة باحلج ــاع البالغ ــظ: «مج ــال اجلاح ــك ق ــا، ولذل ــرة فعله ــن دائ ــروج ع أو اخل
وشــواهد الكتــاب كلهــا ُحَجــجٌ لقواعــد واســتنباطات وأحــكام ســيبويه، الفيصــل فيهــا أهنــا مســتمدة مــن الواقــع 

اللغــوي للعــرب يف عــرصه.
2(ترتيب احلجج:

الواضــح أن ترتيــب أبــواب ســيبويه بــدءا بالنحــو وانتهــاًءا باألصــوات كان لــه مــا يــربره، وهــو أننــا نرتــب أفكارنــا 
أوال يف الذهــن مــن حيــث الداللــة، ومــن حيــث الســالمة اللغويــة، ثــم ننطقهــا أصواتــا، ولذلــك ابتــدأ ســيبويه كتابــه 
بــام جيــب أن يبتــدئ بــه ذكــي عــامل بلغتــه «هــذا بــاب علــم مــا للكلــم مــن العربيــة»، «فالكلــم: اســم وفعــل، وحــرف 
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جــاء ملعنــى ليــس باســم وال فعــل، فاالســم: رجــل، فــرس وحائــط، وأمــا الفعــل، فأمثلــة أخــذت مــن لفــظ أحــداث 
األســامء، ونســبت ملــا مــىض، وملــا يكــون ومل يقــع، ومــا هــو كائــن مل ينقطــع، ...، وأمــا مــا جــاء ملعنــى وليــس باســم 

وال فعــل، فنحــو: ثــم، ســوف، وواو القســم، والم اإلضافــة، ونحوهــا»)45(.
ــث  ــف، وحي ــوة والضع ــب الق ــا حس ــا إياه ــروف، مرتب ــم احل ــال، ث ــم األفع ــامء، ث ــر األس ــد ذك ــه ق ــظ أّن فاملالح
الثبــوت والتحــول، وحســب البنــاء واإلعــراب، وحســب الزمــن املــايض واملضــارع املجــزوم، املضــارع املنصــوب، 
ثــم األمــر، شــارحا حملــال معلــال كل رضب مــن رضوب الكلــم، وانطالقــا مــن «بــاب علــم مــا الكلــم يف العربيــة» 

ســيطبق قواعــده وأحكامــه التــي ال ختــرج عــن انتحــاء ســمت كالم العــرب.
1.فاملقدمات هنا: الكلم: اسم وفعل وحرف ملعنى ليس باسم وال فعل.

2.هنا يدخل عنرص االستاملة والتأثري ملعرفة كل رضب أو كل قسم من أقسام الكلم.
3.استعامل ما يف الواقع لدعم وتطعيم كالمه. 

االسم: رجل، فرس، حائط.
الفعل: حتديد الزمن )املايض، املضارع، األمر(.

احلرف: مثل: ثم، سوف، واو القسم، الم اإلضافة ونحوها.
فاملالحــظ أن هــذا البــاب اســتاملة ودعــوة ملتابعــة كل أبــواب الكتــاب، يدلنــا عــىل ذلــك قولــه: «...فهــذه األمثلــة 

التــي أخــذت مــن لفــظ أحــداث األســامء، وهلــا أبنيــة كثــرية ســتبني إن شــاء اهللا»)46(.
 ب.سيبويه وبرييلامن وتيكاه:

يقــوالن إن «موضــوع احلجــاج هــو درس تقنيــات اخلطــاب التــي مــن شــأهنا أن تــؤدي باألذهــان إىل التســليم بــام 
يعــرض عليهــا مــن أطروحــات، أو أن تزيــد يف درجــة ذلــك التســليم»)47(، ويف املؤلــف نفســه يذكــر الباحثــان الغايــة 
ــد يف درجــة ذلــك  ــا يطــرح عليهــا أو يزي ــة كل حجــاج أن جيعــل العقــول تذعــن مل مــن احلجــاج، فيؤكــدان أن «غاي
اإلذعــان، فأنجــع احلجــاج هــو مــا وفــق يف جعــل حــدة اإلذعــان تقــوي درجتهــا لــد الســامعني بشــكل حيثهــم عــىل 
العمــل املطلــوب إنجــازه أو اإلمســاك عنــه، أو هــو مــا وفــق –عــىل األقــل- يف جعــل حتفيــز الســامعني لالســتعداد 
للقيــام بذلــك الفعــل يف اللحظــة املناســبة»)48(، وقــد اصطلــح ســيبويه عــىل القصــد بـ)نيــة املتكلــم واملقــام واحلــال( 

ومهــا أساســيان لــكل خطــاب حجاجــي.
ويتفــق ســيبويه مــع برييلــامن، إذ جيــب عــىل املتكلــم -وفــق برييلــامن- الرتكيــز عــىل معايــري األولويــة فيــام يتعلــق 
بعالقــة املخاطبــني مــع املقــام واملوضــوع معــا، وكأن ســيبويه قــد أدرك أنــه ســيكون أكثــر تأثــريا، إذا اســتثمر حقائــق 
فعليــة أو أحداثــا معينــة، ال يشــك املخاطبــون يف ثبوتيتهــا املرجعيــة بقولــه: «وهــو عــريب جيــد كثــري»، حتــى ال يقــدح 

ابــن اللغــة يف لغتــه.
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ــكالم  ــذا ال ــم، وكأن ه ــب القي ــج وترتي ــاء احلج ــني يف بن ــاعد املبدع ــذي يس ــو ال ــام ه ــامن» أّن املق ــر «برييل وي
ــامن». ــب «برييل ــني حس ــة املبدع ــيبويه يف فئ ــف س يصن

ــاليل  ــول جي ــذا يق ــر)49(، هل ــات أخ ــام ملفوظ ــوظ أم ــن ملف ــا ع ــام دفاع ــكل ع ــا وبش ــاج دوم ــد كان احلج ولق
داالش عــن حقــل التداوليــة «إنــه ختصــص لســاين يــدرس كيفيــة اســتخدام النــاس لألدلــة اللغويــة يف صلــب 
ــا  ــث»)50(، ألهن ــات واألحادي ــك اخلطاب ــم لتل ــة تأويله ــر بكيفي ــة أخ ــن جه ــى م ــام يعن ــم، ك ــم وخطاباهت أحاديثه
ــار  ــني أش ــاب، ح ــوح يف الكت ــب بوض ــذا اجلان ــنا ه ــد ملس ــه، وق ــراض كالم ــم وأغ ــد املتكل ــة مقاص ــث يف معرف تبح
ســيبويه يف أكثــر مــن موضــع إىل «نيــة املتكلــم» و»وظيفــة الــكالم»، معتمــدا يف ذلــك االســتعامل احلــي للغــة الطبيعيــة 
ــه ليــل»)51(، إذ حــذف ســيبويه  داخــل جمتمعــه العــريب الفصيــح، وحيــرضين يف هــذا املقــام قــول ســيبويه: «ســري علي
الصفــة )طويــل( لعلمــه أن احلــال تــدل عــىل موضعهــا، وقولــه كذلــك: «كان واهللا رجــاًل» فتزيــد يف قــوة اللفــظ باســم 
اجلاللــة «اهللا» وذلــك أن يكــون املقــام مقــام مــدح خلصــال الرجــل، فتمطيــط الــالم، وإحالــة الصــوت ُيوِحيَّــاِن بأنــه: 
)رجــل فاضــل شــجاع(، وكذلــك يف مقــام الــذم، نحــو قولــه: «ســألناه وكان إنســانًا» وتــزوي وجهــك وتغطيــه فيغنــي 

عــن ذلــك قولــك: )إنســاًنا لئيــاًم( أو )بخيــاًل(.
ــني  ــب...، يف ح ــرتض، وه ــاب، اع ــر، أج ــد، أنك ــي: أك ــتني ه ــب أوس ــة حس ــة املتداول ــال اللغ ــُر أن أفع وُنَذكِّ
أن التعابــري اإلنجازيــة مرتبطــة بالســياق ومنهــا: أجيــب، أســتنبط، أســتخلص، أعــرتض...، وهدفهــا األقــوال 
ــن  ــيبويه ع ــدث س ــاب، إذ حت ــده يف الكت ــا نج ــذا م ــة، وه ــة عام ــوال تأكيدي ــذه األق ــابقة، وه ــوال الس ــة باألق الالحق
العالئــق املنطقيــة والدالليــة، مثــل: الــرشط والســببية واالســتلزام واالســتنتاج والتعــارض، وكلهــا عالئــق حجاجيــة 

ــاب أو املنطــق الطبيعــي. ــق اخلط ــا يدعــى بمنط ــتداللية، وهــو م اس
 ج.سيبويه وشارل موريس:

ميز «موريس» يف كتابه «أسس نظرية الرموز )1938(» بني ثالثة عنارص تدخل يف حتديد الرمزية وهي)52(:
1(الرمز من حيث هو عالمة.
2(الرمز من حيث هو داللة.

3(الرمز من حيث هو حمل للتأويل.
حيــث نقــل هــذا التقســيم الثالثــي للرمــز مــن املنطــق إىل اللســانيات؛ فميــز بــني مســتويات ثالثــة حتــدد العالقــة 

بــني علــم الداللــة والتداوليــة وتتعاقــب تعاقبــا خطيــا.
ــاًل لغويــة، والكلمــة املفتــاح يف هــذا الطــور هــي  املســتو الرتكيبــي: يعنــى بتحديــد قواعــد التأليــف، أي ُمجَ  أ. 

ــة». ــم مــا للكلــم مــن العربي ــاب عل ــه «بب ــح ســيبويه كتاب ــة، افتت النحوي
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املستو الداليل: يعالج عالقة العالمات بمرجعها أو مدلوالهتا.  ب. 
-االسم: إنسان، حيوان، حائط.

-الفعل: مايض، مضارع، مستقبل.
-احلرف: ثم، سوف، واو القسم...

باإلضافة إىل «باب االستقامة واملحال»، حيث يذكر: 
1(املستقيم احلسن: أتيتك أمس وسآتيك غدا.

2(املحال: أتيتك غدا، وسآتيك أمس )نقض أول الكالم(.
3(املستقيم الكذب: محلت اجلبل، ورشبت ماء البحر.

4(املستقيم القبيح: قد زيدا رأيت، وكي زيدا يأتيك.
5(املحال الكذب: سوف أرشب ماء البحر أمس.

إذ تكمــن قيمــة هــذه العبــارات يف الصــدق والكــذب، أي الســالمة اللغويــة والعــدول )وال يعنــي ســيبويه بذلــك الصــدق 
والكــذب األخالقيــني( بــل املجــاز وغــريه مــن االنزياحــات التــي تزيــد اخلطــاب توضيحــا أو قــوة أو مجــاال ومتعــة.

املســتو التــداويل: يدخــل يف هــذا املســتو عنــرص التأويــل للرمــوز والعالمــات املوجــودة يف اخلطــاب، أو   ج. 
التــي يتلفــظ هبــا املتكلــم خماطبــا مســتمعا.

ــة مــن  ــة وتطــرح يف هــذا املســتو أمثل ــه، التأثريي وهــذا ال يتحقــق إال باســتيفاء الــكالم لــرشوط القــول وقدرت
مثــل: هــل يناســب القــول املقــام، أم أن األمــر عــىل خــالف ذلــك؟ مــا هــي األفعــال الكالميــة التــي تســمح بإنجــازه 
ــة بســؤال؟(،  )اإلثبــات واالســتفهام والنفــي والتمنــي...؟(، مــا هــي طبيعــة رد فعــل املخاطــب )اســتنكار، اإلجاب
يذكرنــا هــذا بتقنيــة االســتفهام واألمــر، النــداء والندبــة، والتعجــب عنــد ســيبويه. والتــي قمنــا بدراســتها يف مبحــث 

ــد ســيبويه ودوره يف اخلطاب/الــكالم. املتكلــم عن
 د.العوامل احلجاجية يف الكتاب )سيبويه، ديكرو وانسكومري(:

ليســت مظاهــر التلفــظ يف بعــض جوهرهــا ســو عوامــل حجاجيــة تنــدرج يف األقــوال، فتكيــف تأويلهــا وفــق 
غايــة املتكلــم، حيــث إن هنــاك ألفاظــا وكلــامت ذات قيمــة حجاجيــة نحــو الرابــط احلجاجــي «لكــن» الــذي يقــدم 
قرائــن معنويــة تبــني املــراد مــن اخلطــاب، وتوجــه طريقــة تأويــل العالقــة بــني املحتويــني اخلربيــني، جــاء يف «هــذا بــاب 
، فهــو عــىل وجــه  املبــدل مــن املبــدل منــه، واملبــدل يــرشك املبــدل منــه يف اجلــر»، وذلــك قولــك: مــررت برجــلٍ محــارٍ
حمــال، وعــىل وجــه حســن، فأمــا املحــال أن تعنــي أن الرجــل محــار، وأمــا الــذي حيســن فهــو أن تقــول مــررت برجــل، 
ــدو  ، إمــا أن تكــون قــد غلطــت، أو نســيت فاســتدركت، وإمــا أن يب ــدل احلــامَر مــكان الرجــل فتقــول: محــارٍ ــم تب ث
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لــك أن تــرضب عــن مــرورك بالرجــل، وجتعــل مكانــه مــرورك باحلــامر، بعدمــا كنــت أردت غــري ذلــك، ومثــل ذلــك 
قولــك: ال )بــل( محــار... ومــن ذلــك مــا مــررت برجــل )بــل( محــار، ومــا مــررت برجــل و)لكــن( محــار، أبدلــت 
، تريــد )ولكــن(  اآلخــر مــن األول وجعلتــه مكانــه... ولــو ابتــدأت كالمــك فقلــت: مــا مــررت برجــل و)لكــن( محــارٌ
.)53( ، كان كذلــك، كأنــه قــال: ولكــن الــذي مــررت بــه محــارٌ ، أو )ال بــل( محــارٌ ، كان عربيــا، أو )بــل( محــارٌ هــو محــارٌ
ْكَرُ�ــوَن﴾)54(،  اۗ  ُســبَْحانَُهۚ  بـَـْل ِعَبــاٌد مُّ ـٰــُن َوَ�ً َــَذ ا�رَّْ�َ ويستشــهد عــىل هــذا القــول بقولــه تعــاىل: ﴿َوقَا�ـُـوا ا�َّ
فهــذا عــىل أهنــم كانــوا قــد ذكــروا املالئكــة قبــل ذلــك هبــذا، وعــىل الوجــه اآلخــر واملعرفــة والنكــرة يف )لكــن( و)بــل( 
و)ال بــل(، ســواء»)55(، وقولــه كذلــك: «... مــا مــررت بزيــد ولكــن عمــرو، وابتــدأ بنفــي ثــم أبــدل مكانــه يقينــا»)56(.

 فاالســتدراك بـ)لكــن( أو )بــل( يوجــه داللــة القــول كلــه إىل ســلب نتيجــة اجلمــل املســتدركة، أمــا يف املســتو
الــداليل فيقــع ربــط داللــة القــول بســياقه حيــث تدخــل اعتبــارات التخاطــب بــني املتكلــم واملســتمع، ومــكان القــول 

وزمانــه وكل املعطيــات املقاميــة.
ــن  ــانيا م ــاب لس ــة اخلط ــة دالل ــكومري إىل صياغ ــرو وانس ــن ديك ــعى كل م ــة، س ــة املدجم ــا للتداولي ويف تصورمه
خــالل حتديــد العالقــات بــني املضمــر واملــرصح بــه، وحســب تصورمهــا فــإن القــول املــرصح بــه مــا هــو إال حامــل 
خلالصــة مقرتحــة مــن قبــل متغــريات حجاجيــة مالزمــة للجملــة، ســواء أوافــق املتلقــي عليهــا أم مل يوافــق، وذلــك أن 
احلجــاج يظهــر يف كيفيــة تســجيل اللغــة الطبيعيــة خلالصــة مــا، أو اقرتاحهــا أو تضمنهــا أو إظهارهــا أو اقتضائهــا)57(.

، قائــال: «وإذا كان قبــل ذلــك  وهــذا الــذي ذهــب إليــه ســيبويه يف املثــال الســابق: مــررت برجــل و»لكــن» محــارٌ
منعــوت فأضمرتــه، أو اســم فأضمرتــه أو أظهرتــه، فهــو أقــو، ألنــك تضمــر مــا ذكــرت وأنــت هنــا تضمــر مــا مل 
ــاه: مــا مــررت بــيشء هــو رجــل، فجــاز هــذا كــام جــاز املنعــوت املذكــور نحــو  ــز عــريب، ألن معن تذكــر، وهــو جائ

.)58(« قولــك: [مــا] مــررت برجــلٍ صالــحٍ )بــل( طالــحٌ
 هـ.املراتب احلجاجية:

ــني  ــل يف القوان ــا األص ــف أهن ــل أن يكش ــث التحلي ــب، ال يلب ــدة مرات ــة الواح ــأن للحج ــب ب ــذه املرات ــي ه توح
التــي يتحــدد هبــا الصنــف االســتداليل املعــروف باســم «االســتدالل التمثيــيل»، وهــذه املراتــب أشــكال كــام مــر بنــا يف 

مبحــث التقنيــات احلجاجيــة االســتداللية، وهــي أنــواع:
1(املراتب املضادة:

يمثلهــا قــول ســيبويه يف «هــذا بــاب مــا ينصــب مــن املصــادر عــىل إضــامر الفعــل غــري املســتعمل إظهــاره، وذلــك 
قولــك: «ســقًيا ورعًيــا»، ونحــو قولــك: خيبــًة ودفــًرا، وجوًعــا وعقــًرا وبؤًســا، وآفــًة وتفــًة، وبعــًدا وســحًقا، ومــن 

ذلــك قولــك: تعســا وتبــا وجوعــا وجوســا»)59(، التــي ترتــب حســب التــدرج التــايل:
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و حيتج سبويه لقوله السابق، بقول ابن ميادة:
ًرا هَلُْم َبْعَدَها َهبْرًا)60( بَِجاِرَيةٍ َهبْ َتَفاَقَد َقْوِمي إِْذ َيبِيُعوَن ُمْهَجتِي    

ــة شــغفت بحبهــا، فكأهنــم باعــوا  ــويِن عــىل جاري ــه: «فقــد قومــي بعضهــم بعًضــا إَِذا َملْ ُيِعينُ ــا قول ــر هاهن والتقدي
ــة والقهــر»)61(. ــد وبالغلب ــي، دعــا عليهــم بالتفاق مهجت

ــه أو  ــام ينتصــب هــذا ومــا أشــبهه، إذا ذكــر مذكــور فدعــوت ل ــاًل ومســتدالً : «وإّن ويقــول ســيبويه شــارحًا معل
عليــه، عــىل إضــامر الفعــل، كأنــك قلــت: ســقاك اهللا ســقيا، ورعــاك اهللا رعيــا، وخيبــك اهللا خيبــة، فــكل هــذا وأشــباهه 

عــىل هــذا ينتصــب»)62(.
ومثلــه قولــه: «مــن ذلــك قولــك مَحْــًدا وُشــْكًرا ال ُكْفــًرا، وَعَجًبــا، أو فعــل ذلــك كرامــًة ومــرسًة ونعمــًة عنــي...» )63(، 

والتقديــر أمحد اهللا محــًدا...
املراتب املوجهة توجيها كميا:  )2

ــد أو  ــدرج يف اجتــاه واحــد إمــا عــىل مقتــىض التزاي ــة عــىل معــاين تشــغيل الت ــوع يف األلفــاظ الدال يوجــد هــذا الن
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مقتــىض التناقــص، مثــال ذلــك قــول ســيبويه: «.. فقولــك: هــو منــي فرســخان، وهــي منــي عــروة الفــرس، ودعــوة 
الرجــل، [وغلــوة الســهم]، وهــو منــي يومــان، وهــو منــي فــوت اليــد، فإنــام فــارق هــذا البــاب األول؛ ألن معنــى هــذا 
ب مــا بينــه  أنــه خيــرب أن بينــه وبينــه فرســخني ويومــني، ودعــوة الرجــل وفوتــا، ومعنــى فــوت اليــد؛ أنــه يريــد أن ُيَقــرِّ
وبينــه، فهــذا عــىل هــذا املعنــى، وحــري عــل الــكالم األول كأنــه هــو ســعة الــكالم، كــام قالــوا: أخطــُب مــا يكــوُن 
، فإنــام رفعــوه ألهنــم جعلــوه  األمــرُي يــوم اجلمعــة»)64(، وقولــه أيضــا: «وأمــا قــول العــرب: أنــت منــي مــرأً ومســمعٌ

.)65(« هــو األول، حتــى صــار بمنزلــة قوهلــم: أنــَت ِمنِّــي قريــبٌ
املراتب املوجهة توجيها قصديا:  )3

العامــل املحــدد هلــذا النــوع مــن املراتــب هــو قصــد املتكلــم، جــاء عــىل لســان ســيبويه يف «هــذا بــاب ختــرب فيــه عــن 
ــاَم  ًئــا َعليــَك، وإنَّ النكــرة بالنكــرة، وذلــك قولــك: َمــا َكاَن َأَحــدٌ مثَلــك، ومــا كان أَحــدٌ خــرًيا منــَك، ومــا كان أَحــدٌ جُمرَْتِ
َحُســَن اإلخبــار هاهنــا عــن النكــرة حيــث أردت أن تنفــي أن يكــون يف مثــل حالــه يشء أو فوقــه، ألن املخاَطــب قــد 

حيتــاُج أن تعِلَمــه مثــل هــذا»)66(.
ــز إىل  ــا( ترم ــة و)ن ــث ي، ج، د أدل ــكل اآليت، حي ــابق إىل الش ــال الس ــاع املث ــا إخض ــي يمكنن ــلم احلجاج ويف الس
املدلــول منهــا، و)د( يلــزم عنــه القــول )ج(، و)ج( يلــزم عنــه القــول )ب(، و)د( و)ج( أقــو إثباتــا للمدلــول )نــا(، 

وإن كل قــول خيتلــف مــن ناحيــة درجــة القــوة والضعــف عــن اآلخــر يف املعنــى.

ــع يف اســتعامل  ــري والتنوي ــم ســلطة التغي ــإن للمتكل ــكالم، ف ومهــام يكــن مــن أمــر هــذه احلجــج املســتعملة يف ال
.ــود أن يقدمهــا مــن حلظــة إىل أخــر ــي ي احلجــج الت

قواعد السلم احلجاجي يف الكتاب:  و. 



د. عامرية حاكم

٢٥٨

1.قاعدة قلب التفاضل عند سيبويه:
وذلــك برتتيــب قســم التفاضــل يف النفــع والــرضر نحــو قولــه: «ومنــه: مــررت برجــل رشٍ منــك، فهــو نعــت عــىل 

أنــه قــد نقــض أن يكــون مثلــه»)67(، ومثلــه: مــررت برجــل مســلم وكافــر.
2.قاعدة تفاضل األطراف:

إذا كانــت إحــد املجموعتــني تفضــل األخــر، فــإن أفضــل عنــرص يف املجموعــة الفاضلــة أفضــل مــن أفضــل 
عنــرص يف املجموعــة املفضولــة، نحــو قــول ســيبويه: «واعلــم أنــه ليــس كل موضــع وال كل مــكان حيســن أن يكــون 
ظرفــا، فمــام ال حيســن أن يكــون ظرفــا أن العــرب ال تقــول: هــو جــوف املســجد وال هــو داخــل الــدار وال هــو خــارج 
َق َبــنْيَ َخْلــَف وَمــا َأْشــَبَهَها وبــني هــذه احلــروف؛ ألن َخْلــَف ومــا أشــبهها لألماكــن التــي تــيل األســامء  الــدار، وإنــام َفــرَّ
مــن أقطارهــا»)68(، ثــم يقــول: «واعلــم أن الظــروف بعضهــا أشــد متكنــا مــن بعــض يف األســامء، نحــو القبــل والقصــد 

والناحيــة، وأمــا اخللــف واألمــام والتحــت فهــن أقــل اســتعامال يف الــكالم أن جتعــل أســامءًا»)69(.
3.قاعدة مجع التفاضل املركب: 

وقــد مــر أن عرضنــا إىل هــذه القاعــدة يف املثــال اخلــاص باالســتدراك بـ»لكــن» و»بــل» يف قول ســيبويه: «مــا مررت 
»)70(، فالرابــط «لكــن» ينفــي أن يكــون مــر  ، ...، مــررت برجــل صالــح بــل طالــحٌ ، ولكــن محــارٌ برجــل لكــن محــارٌ
برجــل؛ أي مــرَّ بحــامر، وحينــام اســتدرك خطــأه ربــط كالمــه بالرابــط احلجاجــي «لكــن»، ويف املثــال الثــاين، ينفــي أن 

يكــون قــد مــر برجــل صالــح، وإنــام مــر برجــل طالــح، وحينــام اســتدرك خطــأه اســتعمل الرابــط احلجاجــي «بــل».
وإن كان «ديكــرو» قــد ابتــدع مصطلــح الروابــط والســالمل احلجاجيــة، فــإن ســيبويه قــد وعــى ذلــك منــذ قــرون 
ــْل هــذه املصطلحــات، وهــذا يشء طبيعــي، إذ لــكل جيــل عــرصه، وبــكل مــا يتميــز بــه هــذا العــرص  فقــط أنــه مل َيَتَمثَّ

مــن خصائــص ثقافيــة، معرفيــة، سياســية، اقتصاديــة وغريهــا.
ــة،  ــط احلجاجي ــك الرواب ــن ذل ــة، وم ــتعامل اللغ ــق باس ــا يتعل ــن كل م ــه ع ــدث يف كتاب ــيبويه أن يتح ــت س ومل يف
كالــواو، والفــاء، ثــم، ســوف، حيــث، لكــن، بــل، ذلــك، وهــي كثــرية تســتدعي بحثــا خاصــا للتفصيــل يف كل رابــط، 
ومثلــه قولــه أيضــا: «ومــن املبــدل أيضــا قولــك: مــررت برجــل )أو( امــرأةٍ، إنــام ابتــدأ بييقــن ثــم جعــل مكانــه شــكا 
أبدلــه منــه، فصــار األول واآلخــر اإلدعــاء فيهــام ســواء، فهــذا شــبيهه بقولــه: مــا مــررت بزيــد ولكــن عمــرو، ابتــدأ 
بنفــي ثــم أبــدل مكانــه َيِقينًــا، وأمــا قوهلــم: أمــررت برجــل )أم( امــرأة؟ إذا أردت معنــى أهيــام مــررت بــه؟ فــإن )أم( 
تــرشك بينهــام كــام أرشكــت بينهــام )أو(، وأمــا: مــا مــررت برجــل )فكيــف( امــرأة...، قــال هــو بمنزلــة: )أيــن(..»)71(.
فاملالحــظ أن الروابــط احلجاجيــة يكمــن موضوعهــا أساســًا يف حتديــد بنيــة اخلطــاب، لكونــه آليــة يف عمليــة الربــط 
داخــل النســق املقــول؛ لذلــك اهتــم التنظــري بموضــوع الرابــط يف اللغــات الطبيعيــة -كــام ســبق الذكــر-، وهنــاك مــن 
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يســميها بالقرائــن، ويتمثــل دورهــا يف فهــم األبعــاد التواصليــة وترتيــب األغــراض التــي يقتضيهــا اخلطاب/الــكالم.
ــة كل احلــروف والظــروف وأدوات االســتثناء والنفــي، إذ بعضهــا يدعــى العوامــل  ــط احلجاجي وتشــمل الرواب
ــا )كالــواو والفــاء(، وغريهــا مــن حــروف العطــف، عــىل أن هــذه الروابــط  ــة، وبعضهــا يعــد رابطــا نحوي احلجاجي
تشــارك يف إنجــاز األغــراض اللغويــة املبــارشة وغــري املبــارشة، ممــا يســمح بالتأويــل. وتســمى الروابــط احلجاجيــة؛ 

بالقيــود االســتداللية ألهنــا تعــني عــىل فهــم املعنــى الظاهــر واخلفــي.
ولذلــك، فعندمــا يــؤول املخاطــب، مجلــة يســعى إىل إنجــاز غــرض اســتداليل يعاجلــه يف عالقتــه مــع النتيجــة التــي 

يمكــن أن تــدور باعتبارهــا حديثــا منعــزال.
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اخلامتة:
ــة  ــات الغربي ــض النظري ــا بع ــيبويه ومقارنته ــاب س ــالل كت ــن خ ــة م ــانيات العربي ــيط للس ــرض البس ــذا الع ــد ه بع
ــدا عــن اللغــات  ــأ بعي ــة ال تن ــوم اللغــة العربي ــا أن عل ــف ذكرهــم، يتضــح جلي ــن الغــرب اآلن ــرز املنظري ــة ألب احلديث
األخــر، خاصــة يف جمــال النحــو العــريب الــذي يعــد معيــارا ثابتــا وقــارا لــكل لغــات العــامل، وبالعــودة إىل كتــاب ســيبويه 
والتمعــن يف قراءتــه، والتعمــق يف حمتــواه، نســتنتج أن هــذا الكتــاب يمثــل مدرســة لغويــة ونقديــة بامتيــاز، حيث يكتشــف 
الــدارس للنظريــات الغربيــة أن ســيبويه قــد نظــر للغــة احليــة بــكل النظريــات اللســانية احلديثــة منــذ قــرون خلــت، و إن 
مل يتمثــل بمصطلــح اللســانيات أو التداوليــة أو فلســفة اللغــة ....، فــألن هــذه املصطلحــات مل تكــن متداولــة يف عــرصه.

لقــد اســتقى ســيبويه مدونتــه مــن كالم العــرب الفصحــاء الذيــن جبلــوا بالفطــرة عــىل اللغــة العربيــة الســليمة مــن 
كل حلــن ومــن كل خطــأ، هــذه اللغــة التــي أخذهــا شــفاهة مــن أفــواه أهلهــا، لذلــك جــاء كتابــه حامــال ومتضمنــا 
لقواعــد اللغــة العربيــة، ولــكل النظريــات احلديثــة التــي وســعت جمــال اســتعامل اللغــة املنطوقــة واملكتوبــة انطالقــا من 
قواعــد اللغــة بأصواهتــا، ورصفهــا، ونحوهــا، وتراكيبها، ومقاصدهــا، باإلضافــة إىل تلك االنزياحــات واالنحرافات 
الناجتــة عــن علــوم البالغــة اخلاضعــة للمجــاز واحلقيقــة ومــا ينجــر عنهــام مــن مجاليــات الــذوق لــكل منتــج إبداعــي.

حقــا، لقــد أبــدع ســيبويه يف تأليــف كتابــه الــذي مل يــرتك ال شــاردة وال واردة عــن كل مــا يتعلــق باللغــة التــي هــي 
أســاس كل التواصــالت اليوميــة والرســمية والعلميــة، ونتصــور أن كل باحــث يف جمــال اللغويــات ســيجد ضالتــه 

يف هــذا الكتــاب الثمــني.
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ملخص البحث :

يعــّد «النظــام التعليمــي» اإلطــار العــام للعمليــة التعليمّيــة النظامّيــة، ويتكــون مــن عــدد مــن العنــارص املرتابطــة 
التــي توّفــر بيئــًة مناســبًة إلنتــاج املخرجــات املســتهدفة.  مــن هــذه العنــارص: الطــالب، واملعلمــون وهيئــات اإلرشاف 

واملناهــج، واملقــررات، واملبــاين، والوســائل... التــي تقــوم كّلهــا عــىل مبــادئ وقيــم عامــة منّظمــة وموّجهــة.

وتســتهدف مشــاريع اإلصــالح التعليمــي يف الغالــب مراجعــة كّل هــذه العنــارص بتغيريهــا أو تطويرهــا بــام حيقــق 
األهــداف الكــرب لــكل مــرشوع إصالحــي. وغالبــا مــا يتجــه القائمــون عــىل املــرشوع إىل مناهــج التعليــم واملقاربات 

البيداغوجيــة بوصفهــا -يف رأهيــم- متثــل أهــّم مكونــات النظــام التعليمــي وأكثرهــا تأثــريا. 

واحلقيقــة أن األمــر ليــس كذلــك؛ ألّن العالقــة بــني طبيعــة املناهــج وخمرجــات النظــام التعليمــي ليســت عالقــة 
آلّيــة، أْي أن مــا يعتــرب مناهــج قديمــة أو تقليديــة قــد نجــده حقــق مكاســب مهمــة، ويف املقابــل قــد ال تســهم املناهــج 
اجلديــدة يف تطويــر أداء املدرســة ونجاعــة خمرجاهتــا. وهــو مــا يؤكــد فكــرة أّن لإلصــالح أبعــادا متداخلــة، بيداغوجيــة 
وسياســية واقتصاديــة، يؤثــر أحدهــا يف اآلخــر. فــكّل مــرشوع إصالحــي يف التعليــم ليس جتديــدا أو تطويــرا لكيفيات 
التدريــس ومناهجــه فحســُب، وإنــام هــو أيضــا باألســاس قــدرة عــىل توفــري مــا يتطلبــه تنفيــذ املقاربــات واملناهــج، 
ــة، وحيّســن إدارة  ــة املطلوب ــة، ويوفــر املــوارد املالي ــاخ إجيــايب يضــع العلــم واملدرســة يف أعــىل مكان وذلــك بخلــق من

العنــرص البــرشي، ويعطــي قــوة إلزاميــة للجــان املراقبــة والتقييــم.

إن غيــاب مثــل هــذه الــرشوط األساســية يبقــي مشــاريع اإلصــالح، يف رأينــا، جمــرد نوايــا طيبــة. وهــو مــا كشــفت 
لنــا عنــه التجربــة التونســية منــذ إصــالح  1958  يف بدايــة دولــة االســتقالل إىل مشــاريع ســنة 2016  التــي طرحــت 
مناهــج ومقاربــات جديــدة يف ظــل ســياق وطنــي شــديد اخلصوصيــة ) احلــراك االجتامعــي، والتعدديــة السياســية ..( 

وســياق عاملــي اشــتدت فيــه املنافســة االقتصاديــة والتكنولوجيــة والثقافيــة.

يف هذه الورقة سنهتّم بثالث مسائل هي:  

1- مشاريع اإلصالح اجلديدة يف تونس.

2- أهم املآخذ عىل املشاريع واملقاربات السابقة.  

3- أهّم العوائق التي تواجه مشاريع اإلصالح اجلديدة. 

يف حماولــة لبيــان أســباِب فشــِل اإلصالحــاِت املتتاليــة، وتأكيــد أّن كّل مــرشوع إصالحــيٍّ جديــد حيتــاج إىل منــاخ 
إجيــاّيب وإرادة قويــة قــادرة عــىل حتويــل األفــكار إىل واقــعٍ ملمــوِس قابــل للقيــاس واملراجعــة.  
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Abstract

The teaching and educa�onal system in Tunis experiences certain improvements to gain 
outputs responsible for the coverability, modernity   and stability of educa�on. In doing so, 
there should be certain tests solidifying knowledge, skills and development to succeed in 
life. There are faults and defects se�ng the experts in teaching and educa�on, teachers and 
curricula designers, social par�es; General Tunisian Union and Tunisian Syndicate for Human 
Rights to form an en�ty called “educa�onal bond
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مة:  املقدّ

شــهد النظــام التعليمــي يف تونــس إصالحــاتٍ عديــدًة  بغيــة حتقيــق خمرجــات حتقــق مبــادئ عاّمــة أّمههــا عموميــة 
التعليــم وعرصيتــه وتوازنــه وذلــك باعتــامد عــددٍ مــن االختيــارات عــىل مســتو املضامــني والتمشــياِت واألدوات 

تســاعد املتعّلــَم عــىل اكتســاب وتعزيــز معارفِــه ومهاراتــه وتطويرهــا بــام يؤّهلــه للنجــاح يف احليــاة. 

ــة وعميقــة يف عالقــة بخلفيــاتٍ  ــداد حــوايل ســتة عقــود، حتــوالتٍ جذري ولذلــك، عــرف هــذا النظــام، عــىل امت
اجتامعيــة وسياســية ورهانــات تربويــة، جتلــت يف كّل املســتويات، وشــملت كّل العنــارص املكونــة هلــذا النظــام مناهــج 

ومقــّررات ومســالك وهيكلــة إداريــة ووســائل ماديــة.. 

أّمــا عــىل مســتو املقاربــة البيداغوجيــة فقــد تــّم أّوال اعتــامد « بيدغوجيــا األهــداف» يف حماولــة لتنظيــم الــدروس 
التــي يتلقاهــا الطــالب وفــق أهــداف إجرائيــة وســلوكية، يقــع تقييــم النتائــج يف ضوئهــا.

تقــوم هــذه املقاربــة عــىل أولويــة املحتويــات واملضامــني ذات الطبيعــة الســلوكية، تطبيقــا لفلســفة عامــة تتبناهــا 
الدولــة، وتســعى لرتبيــة الناشــئة عليهــا. 

ثــم وقــع يف مرحلــة ثانيــة التخــيّل عــن هــذه املقاربــة وتعويضهــا بــام اصطلــح عليــه «بيداغوجيــا الكفايــات» التــي 
وقــع تعزيزهــا، ملــدة قصــرية، بـ»بيداغوجيــا املشــاريع» يف حماولــة للحــد مــن اآلثــار الســلبية للتلقــني، وحتريــر مبــادرة 

الطــالب ومزيــد ربــط حمتويــات التعلــم بمقتضيــات احليــاة. 

ويف 2016 عرضــت وزارة الرتبيــة مرشوًعــا جديــدا لإلصــالح صاغتــه يف « الكتــاب األبيــض»)1(. ودار يف الســنة 
نفســها نقــاشٌ بــني املهتمــني بالشــأن التعليمــي، حــول «املنهــاج» الــذي عــّده بعضهــم مقاربــة جديــدة وبــّرر احلاجــة 
إليــه بنــاًء عــىل تقييــم للمشــاريِع الســابقة بــنّيَ ســلبياهتا مــن قبيــل الفــروق الواضحــة بــني برامــِج خمتلــف املراحــل، 
وغيــاب رؤيــة واضحــة ملرحلــة مــا قبــل املدرســة األساســية، والتخبــط يف املقاربــاِت، والفجــوات بــني املراحــل، وبــني 
ــة  التعلــامت، ومــا بــني النظــري والتطبيقــي مــن هــّوة، وتغليــب الكّمــي عــىل الكيفــي واملهــارّي، وعــدم إيــالء أمهي

للرتبيــة الفنيــة والذوقيــة.

لقــد عــرّبت كّل األطــراف املتداخلــة: الــوزارة، ونقابــة األســاتذة، واملجتمــع الســيايس واملــدين، وجتمعــات 
ــدة،  ــية جدي ــة سياس ــيٍّ وجترب ــراك اجتامع ــياق ح ــامل، يف س ــدٍ وش ــالح جدي ــدة إلص ــة املتأك ــن احلاج ــاء.. ع األولي

ــوالً.   ــا حل ــد هل ــن أْن جي ــر م ــة أكث ــق األزم ــه عّم ــدو أن ــاش يب ــن النق ولك

يف هذه الدراسة هنتّم بثالثة مباحث أساسية هي:  
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1- مشاريع اإلصالح اجلديدة.

2- أهم املآخذ عىل املشاريع واملقاربات السابقة.  

3- العوائُق التي تواجه مشاريع اإلصالح اجلديدة يف تونس. 

يف حماولــة للوقــوف عــىل أســباِب فشــِل اإلصالحــاِت املتتاليــة، ومــآالت كّل مــرشوع إصالحــيٍّ جديــد ال يتوفــر 
لــه منــاخٌ اجتامعــيٌّ إجيــاّيب وإرادة تنفيذيــة قــادرة عــىل حتويــل األفــكار إىل واقــعٍ عمــيّل ملمــوِس.  

1- : مشاريع اإلصالح اجلديدة:

1-1- « الكتاب األبيض»  والدعوة اجلديدة إىل اإلصالح: 

يف مــاي 2016 نــرشت وزارة الرتبيــة التونســية « الكتــاب األبيــض»، والــذي وضــع لــه وزيــر الرتبيــة الســيد ناجــي 
جلول)2(تقديــام عنوانــه: «مــن أجــل مدرســة تونســية منصفــة عاليــة األداء تبنــي املواطــن وترتقي بالوطــن»، وفيــه أّكد أّن 
اإلصــالح الرتبــويَّ هــو ســبيُل كّل اإلصالحــات اهليكليــة العميقــة املنشــودة يف كل املجــاالِت اإلقتصاديــة واالجتامعيــة  
والثقافيــة، وأن هــذا الكتــاَب ثمــرُة حــوارٍ وطنــيٍّ ومســامهاتٍ واستشــاراتٍ موّســعة تقطــع مــع االرجتاليــة، وأّن املرشوع 
ــّد األجيــاَل « لعــرص غــري الــذي نعيشــه، مــيلء بالتحديــات  الــذي يدعــو إليــه الكتــاُب يتنــزل ضمــن مســار ثــوري ُيِع

وطنيــا ودولّيــا، متمّيــزٍ برسعــة نســِق التجــّدد يف مجيــع املنظومــات املعرفيــة والقيميــة والسياســية واإلقتصاديــة») 3(. 

يتأســس هــذا املــرشوع مثلــام ينــص التقديــُم عــىل الدســتور التونــيس اجلديــد وعــىل مكاســب الفكــر اإلصالحــيِّ و»يســتفيد 
مــن صعوبــات اإلصالحــات الســابقة وهناهتــا»)4(. وهــو حســب مــا تنــصُّ ديباجتــه يعــرّب «عــن حاجــة جهــة مســؤولة إلرشاك 
أطــراف معينــة يف اختــاذ قــرار حيتــاج توافقــا واســعا» )5(، يقــوم عــىل تشــخيصٍ َوَقــَف عــىل» هنــات ونقائــص هــزت الصــورة 

املرشقــة للمدرســة لــد فئــة واســعة مــن التونســيني»، وباالســتتباع يقــّدُم مقرتحــات لتجــاوز هــذه األزمــة) 6(.

ــة  ــز، باعرتاف»اجله ــرية هتت ــةٍ كث ــارَب إصالحي ــد جت ــة، وبع ــة والرتبوي ــة التعليمي ــن التجرب ــنة م ــتني س ــد س فبع
املســؤولة» )وزارة الرتبيــة (، صــورة املدرســة التونســية. وتتجــاوز األزمــة جمــرد هنــاتٍ أو أخطــاَء يف أحــد العنــارص 
املكونــة للمنظومــة أو بعضهــا لتطــال كّل املنظومــة ومــن ثــم «صــورة املدرســة» يف وعــي التونســيني ووجداهنــم. ذلــك 

هــو مــرّبُر اإلصــالِح اجلديــِد. 

ــا  ــد وم ــة كل املشــاريع الســابقة، وحــول مــآالِت املــرشوع اجلدي ــا ســؤاال حــول جّدي وهــو مــرّبرٌ يطــرح يف رأين
 .. ــة وسياســيةٍ ــة واجتامعي ــاتٍ علمّي ــه مــن ضامن ــر ل توّف
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ــاّم  ــف ع ــّي» ال خيتل ــخيص املوضوع ــىل «التش ــاًء ع ــالالت بن ــن إخ ــرشوُع م ــذا امل ــه ه ــار إلي ــا أش ــإّن م ــة ف واحلقيق
أقرتــه وأشــارت إليــه التشــخيصاُت التــي اســتندت إليهــا املشــاريُع الســابقة دون اســتثناء )ضعــف مســتو حتصيــل 
املتعلمــني يف املــواد العلميــة واللغــات، والفشــل يف تكريــِس مبــدأ تكافــؤ الفــرص، واتســاع اهلــوة بــني املدرســة وحميطها 
اإلقتصــادي، والعنــُف، وهــدر الوقــت، وعــدم القــدرة عــىل مواكبــة التحــوالت، واهــرتاء البنيــة التحتّيــة األساســّية ..(

ولعــل املتأّمــَل يف املــرشوع يالحــظ تركيــزا عــىل مفاهيــم يف عالقــة بالســياق الدويل مثــل «التنافســية» و»اجلــودة» و»احلوكمة» 
و»املعايــري الدوليــة» .. بنــاء عــىل أّن « تونــس كانــت رشيكــة فاعلــة يف بلــورة الرؤيــة العامليــة إلصــالح التعليــم وتطويــره» وهــي 

الرؤيــة التــي ُوِضعــت يف جومتــي jomtie  يف 1990، وتدعمــت يف  املنتــد العاملــي للتعليــم يف أفريــل 2000. 

ولســائل أْن يتســاءل عــن طبيعــة هــذه « املشــاركة الفاعلــة» واحلــال أّن هــذا املــرشوع نفســه يقــّر الفشــل الذريــع 
للمنظومــة بعــد 26 ســنة ) 2016-1990(  ! 

ــل  ؟ وه ــدٍ ــن جدي ــدراُج م ــيكون االن ــف س ــة»؟ وكي ــة العاملي ــا يف «احلرك ــدرج فعلّي ــة مل تن ــاريع القديم ــل املش فه
ــية؟ ــة التونس ــا املنظوم ــط فيه ــي تتخب ــكالت الت ــوع املش ــحرّي ملجم ــّل الس ــيمثل احل س

أين يكمن اخللُل إذا افرتضنا حسَن النوايا؟

، وإْن رسيًعــا، بأســِس املقاربــاِت الســابقة ومقاصدهــا الكــرب، باعتبــار أّن املقاربــة  قــد حيتــاج منـّـا ذلــك إىل تذكــريٍ
ــكل  ــا أنَّ املش ــح لن ــك يوّض ــّل ذل ــي، لع ــرشوع اإلصالح ــات امل ــّم مكّون ــد أه ــم إح ــا بعضه ــة يعّده البيداغوجي
ــاخ. دون  ــاس يف األداء واملن ــن باألس ــام يكم ــاريَع، وإن ــق ومش ــن وثائ ُ م ــربَّ ــا حي ــة ويف م ــورات النظري ــس يف التص لي
أْن يكــون ذلــك مدعــاة إىل التغــايض عــن املكاســِب التــي حتققــت، أو رفضــا لفكــرة «رضورة اإلصــالح» يف املطلــق. 

فاإلصالحــاُت واملراجعــاُت تظــل دائــام رضوريــة لــكّل منظومــة تربويــة. 

ال خــالف إًذا يف الــدور الــذي لعبتــه املدرســة التونســية منــذ القــرن التاســَع عــرش يف أثنــاء حركــة التحــّرر الوطنــي، 
ويف النهــوض بــدورٍ فكــري واجتامعــيٍّ واقتصــادّي يف دولة االســتقالل. 

وال خــالف يف رضورة اإلصــالح جتــاوزا للهنــات وتعزيــزا للمكتســباِت وتطويــرا لــألداء وجتويــدا للمخرجــات، 
بْيــَد أنَّ مقارنــًة، وإن رسيًعــا، بــني مــرشوع إصــالح 1958، ومــرشوع إصــالح 1991، و2002 ومقرتحــات 
املشــاريع الالحقــة )2016( تفــيض إىل حقيقــة أّن تشــخيصاِهتا للواقــع، وأهدافهــا الكــرب املعلنــة تــكاد تكــون هــي 
ــل  ــتياء ورّد الفع ــن االس ــا م ــق رضب ــا خل ــو م ــة، وه ــة مفرغ ــدور يف حلق ــاريع ت ــذه املش ــي أّن ه ــد يعن ــام ق ــها، ب نفُس

الســلبّي عــىل فكــرة اإلصــالح نفســها.
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ولعّل النظر يف طبيعة املقاربات التي تمَّ التأسيُس عليها، وااللزاُم بتنفيذها يؤكد ما ذكرنا آنفا.

لقــد كانــت أوىل املقاربــاِت الواضحــة التــي ُاعتمــدت يف املنظومــة التعليميــة التونســية» املقاربــة باألهــداف». ثــم 
تلتهــا « املقاربــة بالكفايــات» التــي وقــع العــدوُل عنهــا مدخــال إىل التفكــري يف أخــر جديــدة.

وكانــت نتائــُج التشــخصياِت مجيعهــا جتمــُع دائــام عــىل مــا يف ســابقتها مــن إخــالالتٍ وهنــاتٍ عّمقــت األزمــة حّتى 
وصــل احلــال إىل اهتــزاز صــورة املدرســة وفقــَد التعليــم جــدواه وهــو مــا أشــار إليــه مــرشوُع الــوزارة يف «الكتــاب 

األبيــض» )2016(. وهــو أيضــا مــا أشــارت إليــه وثائــق وتنظــريات املقاربــة اجلديــدة «املنهــاج».  

1-2- مقاربة املنهاج: 

تِقــّر الوثائــُق املتوفــرة لدينــا حــول مقاربــة املنهــاج أّن كّل تلــك الســلبيات والثغــرات جعلــت الغالبيــة العظمــى مــن 
املبارشيــن للشــأِن التعليمــي والرتبــويِّ )املدرســني، متفقــدي املــواد، الــوزارة ..(، وأطرافــا اجتامعيــة مثــل اإلحتــاد العــام 
ــا وإطــاًرا لإلصــالح.    التونــيس للشــغل والرابطــة التونســية حلقــوق اإلنســان يدعــون إىل مــا ســّمي: « العقــد الرتبــوي» أسًّ

ــق  ــن منطل ــق، م ــوار والتواف ــفة احل ــرشي وفلس ــامع الب ــرة االجت ــىل فك ــوم ع ــد يق ــوم العق ــى أّن مفه ــس خيف ولي
ــام هــو أيضــا قضيــة  ــة مــن شــأن املختصــني فحســُب، وإّن أّن التعليــَم، وتلــك حقيقــة ال شــّك فيهــا، ليــس قضيــة فنّي

ــاِد.  ــراِف واألبع ــة األط ــة متداخل جمتمعي

وبغــّض النظــر عــن مضمــون هــذه الرؤيــة ومد جّدهتــا، خاصــة إَذا عرفنــا أّن «املــّرشَع» يف كل مراحــِل اإلصالح 
الســابقة كان هيــدف إىل حتقيــق األهــداف نفِســها التــي تنــّص عليهــا «وثائــق» املنهــاج مثــل «االنصــاف» و»العرصّيــة» 
و»التــوازن» .. بغــّض النظــر عــن ذلــك، فــإنَّ فكــرة «املنهــاج» التــي ُتطــرح اليــوم يف ســياق انتقــال ديمقراطــي، مثلهــا 
ــابقة يف  ــالح الس ــاريُع اإلص ــا مش ــدة مل تواجهه ــكلة جدي ــه مش ــا تواج ــدو أهن ــض»، يب ــاب األبي ــرشوع «الكت ــل م مث
ــع  ــات املجتم ــني مكون ــا ب ــىل حمتوياهت ــة وع ــذه الرؤي ــىل ه ــق ع ــة يف رضورة التواف ــي املتمثل 58 و91 و2002، وه
التونــيس السياســية واالجتامعيــة والنقابيــة، ذلــك عــىل خــالف مشــاريع ورؤ إصالحيــة ســابقة كانــت تســتمّد قوهتــا 

والزاميتهــا مــن قــوة الســلطة واحتكاريتهــا القــرار وقدرهتــا النســبية عــىل التنفيــذ. 

إّن املنهــاَج، كــام تقــول د. ســلو العبــايس )7(مقاربــة تنتظــر أْن جتتمــَع حوهلــا كلُّ األحــزاِب واملنظــامِت وأْن تصــل 
إىل الــرأي العــام مبســطة وواضحــة ويف شــكِل حزمــة مــن القــرارات القابلــة للتنفيــذ. 

ولذلــك فــإّن التحــّدي الــذي يواجهــه املنهــاُج، بــام هــو مــرشوع إصالحــي جديــد وبديــل جزئــي أو كيّل هــو حتــّد، 
يف جــزء مهــم منــه، ســيايسٌّ واجتامعــيٌّ يف جمتمــع قطــع مــع احتــكار الســلطة ولكنــه مــا يــزال يتلمــس طريقــه نحــو 
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التشــاركية السياســية عــىل قاعــدة مفاهيــم وقيــم جديــدة مثــل «احلــق والواجــب» و»األكثريــة واألقلّيــة» والفــرق بــني 
«املصلحــة الوطنيــة» و»املصلحــة احلزبيــة»... 

إّن مــرشوَع إصــالح التعليــم يف تونــس، ككلِّ مــرشوع تعليمــيٍّ إصالحــي، يمثــل جــزًءا مــن مــرشوع إصالحــّي 
أكــرب، ســياّيس واقتصــاديٍّ وثقــايف، بقــدر مــا حيتــاُج إىل اتســاق داخــيلٍّ بــني مكوناتــه: الغايــات الكــرب، والتمشــيات، 
واملــواد، والوســائل واألدوات، والزمــن... حيتــاُج أيًضــا إىل أْن جُييــَب عــن أســئلة راهنــة، وأْن يشــبَع حاجــاتٍ 

وتطلعــات جديــدة هــي تطلعــات التونســيني مجيِعهــم أو أغلبِهــم.

ولكــن، إذا علمنــا أّن التونســيني، بعــد مــّيض أكثــر مــن ثــامين ســنوات مــن احلــراك الشــعبّي املطلبــي وبعــد جتربــة 
ديمقراطيــة انتخابيــة عــىل كل املســتويات )الرئاســة، والربملــان، والبلديــات..(  ملْ يتوافقــوا بعــُد عــىل تشــخيِص 
ــم ويف  ــة، وعــىل التصــورات الكــرب يف التعلي ــة عاّم ــارات الوطني ــا وعــىل املالمــح العامــة لالختي مــا حــدَث تارخيي
قطاعــات أخــر. واألدلــة عــىل ذلــك كثــرية ليــس أقلهــا حــّدة التجاذبــات والرصاعــات حتــت قبــة الربملــان املنتخــِب، 
وخارجــه يف الفضــاء الســيايس والفضــاء العــام الــذي شــهد أزمــات عميقــة جتلــت يف االرضابــات واالغتيــاالت.

إذا علمنــا ذلــك صــار مــن املــرشوِع التســاؤُل عــن مــآالت كّل حماولــة إصالحيــة. فاملنــاُخ العــام ســلبّي يســوده 
شــعورٌ عــام بعــدم الــرىض، واإلرادُة السياســية ضعيفــة، ومؤسســات الدولــة العموميــة منهكــة بمشــكالت قديمــة 

مرتاكمــة.. ومــن ثــم فــإّن هــذه املشــاريَع لــن جتــد الوســائل التــي حتتــاج والقــّوة التــي ُتلــزُم.

بناء عىل ما سبق يتضح لنا أّن املشاريَع االصالحية اجلديدة تشكو ثالث مشكالت أساسية:

تفتقر اىل القوة االلزامية- 

تفتقر اىل الوسائل املادية واملالية الرضورية- 

تبدو عىل املستو النظري جتاوزية تتقاطع مع املايض يف حني أهنا تكّرر التجربة نفسها.- 

ولكــي تتضــَح لنــا ســمة التكراريــة والــدوران يف مــا يشــبه احللقــة املفرغــة ســننظر يف نصــوِص املشــاريع الســابقة 
مــن جهــة األهــداف الكــرب، لغايــة املقارنــة وتأكيــد هــذه الســمة التــي جعلــت املعّلم يفقــد الثقــة يف فكــرة اإلصالِح، 

واملتعلــَم يفقــد الثقــة يف املدرســة. 

ــدريس  ــل امل ــرسب والفش ــرة الت ــاع دائ ــن اتس ــة م ــاب إىل املدرس ــة يف الذه ــدان الرغب ــىل فق ــوم ع ــس أدّل الي ولي
لتشــمل أبنــاء املعلمــني ومــن اتســاع دائــرة اهلجــرة املنظمــة والرسيــة لتشــمل أيضــا املعلمــني واألســاتذة وأبناءهــم، 

معلنــني بذلــك عــن املــوت الرمــزي للمدرســة. 
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2- : مشاريع ومقاربات سابقة: 

2-1- املقاربة باألهداف: 

اعتمدت املنظومة التعليمية يف تونَس يف مرحلة أوىل «املقاربة باألهداف» ذات املرجعية النفسية السلوكية. 

ــالزم ملســتو معــنّي، ويصــاغ يف شــكِل معــارَف أو  ــه وال ــن عن ــو املعل ــة املحت ــل «اهلــدف» يف هــذه املقارب يمث
، قابلــة للمالحظــة والقيــس والتقييــم، تســعى املدرســة إىل حتقيقهــا يف املتعّلــم وفــق خطــة أو مســار يقطعــه  مهــاراتٍ

ــُم بقيــادة املعّلــم وتوجيهــه.  املتعّل

لقــد تــّم اعتبــار « املقاربــة باألهــداف» حــال ناجًعــا وُجّربــت انطالقــا مــن كوهنــا تقــوم عــىل إطــالع املتعّلــم عــىل 
ــاًء  ــا بن ــداِف، وإىل تنويعه ــك األه ــم بتل ــوء معرفته ــطة يف ض ــط األنش ــاتذة إىل ضب ــني واألس ــو املعّلم ــدف، وتدع اهل
عــىل اختــالف العمليــات العقليــة لــد املتعلــم ) فهــم، تركيــب، تذّكــر، نقــد ..( وإىل تقييــم النجــاِح يف ضــوء اهلــدف 

املعلــن ... إلــخ 

 ــتو ــا يف مس ــن، نظري ــرن العرشي ــعينيات الق ــة يف تس ــذه املقارب ــن ه ــيل ع ــّم التخ ــوًدا ت ــْت عق ــة دام ــد جترب بع
القوانــني والربامــج وبنســبة أقــل تطبقيــا وعمليــا يف فصــول املــدارِس، وتــّم تغيريهــا باملقاربــة بالكفايــات التــي ســجل 

املبــّرشون هبــا املآخــذ التاليــة عــىل ســابقتها: 
- التلقينية 

- سلبية التلميذ واكتفاؤه بدور املتلقي 
- التعميم واعتبار األنساق التعلمية واحدة 

- االعتامد عىل الذاكرة واحلفظ
- تشتت املعارف وضعف عملية اإلدماج  

- ضعف صلة التعّلم باحلياة 

ــِط اخلطــط وأمهلــت  ــم، واهتّمــت بالوســائل وبضب ــم وأمهلــت املتعّل ــة باألهــداف عــىل املعّل لقــد ركــزت املقارب
احليويــة واإلبــداع. وهــي مثلــام ذكرنــا مقاربــة تنــدرج ضمــن املرحلــة األوىل مــن التجربــة التعليميــة يف تونــس بعــد 
ــن  ــات م ــعدي وتوجيه ــود املس ــتاذ حمم ــإرشاف األس ــة يف 1958 ب ــالِح املنظوم ــْت يف إص ــي رشع ــتقالل، والت االس

الرئيــس احلبيــب بورقيبــة. 
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لقــد ُأّســس املــرشوع التعليمــي يف هــذه املرحلــة عــىل قيــم التحــرر واالســتقالل وســعى إىل تعميــم التعليــم وتأكيــد 
الشــخصية التونســية وحتقيــق تكافــؤ الفــرص بــني الفتيــان والفتيــات واعدادهــم للقيــام بــدور وطنــي.. فــكان عــىل 
املدرســة يف هــذه املــدة أن تبنــي الدولــة وتقــيض عــىل مظاهــر التخلــف والفقــر وأن تعــّزز اخلصوصيــة وأن تنفتــح عــىل 

اآلخــر املتقــّدم.. ومل تعقهــا «املقاربــة باألهــداف» عــىل حتقيــق كثــري مــن النجاحــات.
ــتّد  ــعينيات ق20  دون أن تش ــات يف تس ــة الكفاي ــداف إىل مقارب ــة األه ــاُل مــن مقارب ــول االنتق ــن حي ــل ل وباملقاب
أزمــاُت املنظومــة الرتبويــة يف تونــس، بــام يــدّل عــىل أّن املقاربــة البيداغوجيــة يف الفصــول ليســت ســو أحــد 
ــات  ــام نالحــظ يف إصالحــات 2002، وامهــال ســائر املكون ــز عليهــا بمفردهــا، مثل ــات املنظومــة، وأّن الرتكي مكون
األخــر ليــس غــري هــدر للوقــت وتعميــق لألزمــة. فليــس مشــكُل منظومــات التعليــم والرتبيــة، يف رأينــا، مشــكل 
مقاربــاتٍ بيداغوجيــة فحســُب، وإنــام هــو مشــكل بنـًـى حتتيــة ومناخــاتٍ اجتامعيــة وسياســية وعالقــات بــني املدرســة 
ــد  ــاق وقواع ــاِت إنف ــاتٍ وسياس ــكل ميزاني ــو مش ــة.. وه ــوق والعائل ــالم والس ــر كاإلع ــر أخ ــات ودوائ ومؤسس

ــات. ــط احلقــوق والواجب عمــل تضب
يف ســنة 2002، ويف ســياق دويّل جديــد مــن جهــة تطــور الفلســفات واألفــكار ومــن جهــة  التطــور التكنولوجــي 
ــات  ــة بالكفاي ــيت املقارب ــدريس»، وُأرس ــم امل ــة والتعلي ــي للرتبي ــون التوجيه ــم  «القان ــروف باس ــوُن املع ــدر القان ص
ــط  ــة، والعمــل عــىل رب ــا الفارقي ــا املشــاريع والبداغوجي ــامد بيداغوجي ــة واعت ــا احلديث والعمــل توظيــف التكنولوجي

املدرســة باالقتصــاد وبالســوق. 
ومل يغــب عــن املــرشوع اجلديــد تأكيــد قيــم الوطنيــة والقيــم اإلنســانية، ولكــّن النتائــَج كانــت خميبــة لآلمــال. 
ونحــن ال نعتقــد أّن ذلــك يعــود مبــارشة إىل طبيعــة املقاربــة البيداغوجيــة يف الفصــول رغــم مــا ســجل منتقدوهــا 

مــن مآخــذ عليهــا. 
2-2- املقاربة بالكفايات:

وقــع اعتــامد هــذه املقاربــة يف تونــس يف مــرشوع اإلصــالح ســنة 2002، وانضــوت حتتهــا جمهــودات فردية ســابقة. 
وُعــدت ســبياًل إلنقــاذ التعليــم مــن النتائــج التــي أفضــت إليــه املراحُل الســابقة. 

ولقــد ســاعدت عــىل تعميــم هــذه املقاربــة وتطبيقهــا دولٌ مثــل فرنســا وبلجيــكا، ومل يعارْضهــا البنــك الــدويل. 
ــور  ــَم حم ــربون التعّل ــن يعت ــا، الذي ــة م Martial، مصلح Dembélé  ــول ــام يق ــرف، ك ــن ط ــُر م ــا أكث ــد فيه ووج
العمليــة الرتبويــة، والذيــن يــرون التعليــم تدريًبــا لألشــخاِص عــىل توظيــِف معارفهــم حســب مــا يتطلــب الســوُق.. 

كلُّ واحــدٍ منهــم وجــد فيهــا مصلحــًة )8( . 
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ــة نجــد أّن مــن أهدافهــا االســرتاتيجية احلــد مــن االنقطــاع املبكــر،  ــة هلــذه املقارب ــق املرجعي وبالعــودة إىل الوثائ
ــم الطفــل التفكــري والنقــد.. ــّي الــذي يعتمــد احلفــظ، وتعلي ــم التلقين والقضــاء عــىل التعلي

لقــد كانــت هــذه املقاربــة، مثلــام يصفهــا كثــريون، جذابــة وطموحــة. ولكــّن خمرجاِهتــا حســب بعــض التقييــامت 
ــة  ــة التحتي ــع البني ــي وواق ــاخ االجتامع ــا املن ــباب منه ــك إىل أس ــز ذل ــدا. ويع ــيئة ج ــت س ــة كان ــة والعاملي الوطني
للمامرســة التعليميــة اليوميــة )امليزانيــات املخصصــة للتعليــم، واالكتظــاظ يف الفصــول، والفقــر، وتكويــن املعّلــني..(

إّن أبــرز املعضــالِت التــي واجهتهــا املقاربــة بالكفايــة عــدم االســتعداِد اجليــد لتدريــِب املعلمــني واملكّونــني 
التدريــَب الــاّلزم، وعــدم مالءمــة اإلنفــاق العمومــّي عــىل التعليــم ملــا حتتاجــه هــذه املقاربــة مــن وســائَل وأدوات، 

ــق. ــاء التطبي ــاتٍ يف أثن ــراتٍ وهن ــن ثغ ــيظهر م ــا س ــاوز م ــطٍ لتج ــع خط ــدم وض وع

ــة رسيعــة،  ــة وتعديلي ــاِت الواقــع، ومل تعاضــْده منظومــة تقييمّي ــراع مكون ــة مل ي ــعٌ للمقارب ــمٌ رسي لقــد وقــع تعمي
Martial حــني قــارن بــني خمرجــات مقاربــة الكفايــات يف دول إفريقيــة  Dembélé  وهــو مــا أشــار إليــه الباحــُث

مثــل تونــس، والكيبيــك . 

يقــول إجابــة عــن ســؤال: ملــاذا نجحــت الكيبيــك رغــم التعميــم الرسيــع للتجربــة؟ : « اجلــواب بســيطٌ للغايــة. 
لقــد أعــّدت الكيبيــك مســبقا آليــاِت التقييــم والتعديــِل. كان يف الكيبيــك تقييــمٌ مســتمر لتطبيــق مقاربــة الكفايــات، 

.  )9 بــام جيعلهــا تتــالءم مــع الواقــع وتســتمّر. وهــو مــا مل يكــن يف البلــدان األفريقيــة املعنيــة»)

مل حتقــق املقاربــة بالكفايــات إًذا مــا كان منتظــرا منهــا. فلــم حتــل مشــكالِت التعليــم األساســّية، ومل تــرِض أغلــَب 
ــوع: « أّي  ــاش يف موض ــدٍ للنق ــن جدي ــاَب م ــح الب ــا فت ــو م ــني.. وه ــة املعّلم ــة، خاص ــاركة واملتداخل ــراف املش األط

مقاربــة نختــار؟ « جــزًءا مــن مســألة أكــرب هــي مســألة اإلصــالِح التعليمــّي والرتبــوّي يف كل مســتوياته. 

ــا أّن كثــريا مــن املشــاركني يف مشــاريع اإلصــالح يفتقــدون تشــخيصات وتقييــامت موضوعيــة   ويبــدو يف تقديرن
ميدانيــة، وأّن النقــاش غالبــا مــا يطغــى عليــه اإليديولوجــي واحلــزيب ويرهتــن إىل املصلحــة الراهنــة. 

إّن رجــل السياســية ال يملــك خــربة كافيــة يف هــذا املجــال املتشــعب، فهــو غــري قــادر عــىل بناء رؤيــة واضحة ومنســجمة. 
إنــه يكتفــي بالّشــعارات العامــة وبالســعي إىل حتقيــق « انتصــارات» حينّيــة، وقــد تعــوزه القــدرُة عــىل اختــاذ القــرار وتنفيــذه 

خاصــة يف ظــل التوافقــات السياســية اهلشــة مثلــام هــو احلــال الــذي عليــه احلكومــات التونســية املتعاقبــة منــذ 2011 ... 

ويف املقابــل، قــد ال يملــك التقنــّي أو اخلبــري رؤيــة ثقافيــة واجتامعية ملســألة التعليم، تســمح له بتكييــف التصورات 
النظريــة واملخربيــة، والربــط بــني املقاربــات التعليمية وواقــع الثقافة ورهانــات املجتمع وعوائــق التاريخ.. 
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ــا  ــا جذري ــوة إىل إصالحه ــل الدع ــا جيع ــل م ــّعِب والتداخ ــاع والتش ــن االتس ــة م ــة والتعليمّي ــة الرتبوي إنَّ املنظوم
يــكاد تكــون دعــوًة مثاليــة، ولكــْن يف املقابــل فــإّن كّل تغيــري لعنــرص أو مكــّونٍ منهــا يؤثــر حتــام يف ســائر املكونــات 
األخــر، وكّل إصــالح جزئــيٍّ يقتــرص عــىل عنــرص دون آخــر قــد يكــون مصــريه الفشــل. لنأخــذ عــىل ســبيل املثــال 
مكــّون «املــادة التعليميــة»: يتفــّرع هــذا املكــون إىل عنــارص أو قضايــا ترتبــط بــه مثــل: ضــارب املــادة وحجــم ســاعات 
تدريســها وعالقتهــا بمــواد أخــر ونظــام تقييمهــا.. إلــخ. األمــر الــذي جيعــل كل تغيــري عــىل مســتو مــا وإْن بــَدا 

جزئيــا أو ثانويــا هــو تغيــري مؤّثــر وقــد يكــون حاســام يف مــا يرتتــب عليــه مــن نتائــج. 

وعــىل ذلــك يمكــن أْن نقيــَس ســائر عنــارص ومكونــات املنظومــات الرتبويــة )امليزانيــة، اهليكلــة، والبنيــة التحتيــة، 
والربامــج واملحتويــات واملقاربــات البيداغوجيــة، واملســالك، والزمــن، والتكويــن، وأنظمــة التقييــم..(  

ويف بدايــة املرحلــة السياســية الثالثــة، أي مرحلــة مــا بعــد 2011 جيــد التونســيون أنفســهم مدعويــن مــن جديــد إىل 
التفكــري يف إصــالِح منظومتهــم الرتبوية. 

وممــا يطــرح اليــوم بديــال للمقاربــة بالكفايــات يف خضــم هــذا النقــاش البيداغوجــي والســيايس، مقاربة»املنهــاج» 
ــيوع  ــايس بش ــلو العب ــول س ــام تق ــا ك ــرتن مفهومه ــي يق L’approche الت curriculaire ــة ــة املنهاجي أو املقارب
ــادة  ــت يف إع ــامل، رشع ــرية يف الع ــدان كث ــرتاتيجّية لبل ــات اإلس ــا التوّجه ــدت عليه ــرب انعق ــة ك ــاتٍ تربوّي إصالح
بنــاء أســس أنظمتهــا التعليمّيــة ومراجعــة أهدافهــا وطــرق تعالــق مكّوناهتــا واشــتغاِل عنارصهــا كبلجيكيــا وفرنســا 
وفننلنــدا وبريطانيــا وغريهــا... ليضحــى املنهــاُج «مقاربــة شــمولية يف اإلصــالح الرتبــويِّ وهندســة املناهــج التعليمّية 

ذات نزعــة جتمــع بــني االســتجابة إىل احلاجــات املحلّيــة وحماولــة اإلجابــة عــن إشــكاالت وأســئلة كونّيــة» )10(. 

ــم1991 و2002.  ــرشوع 1958 ث ــدءا بم ــالح ب ــاريع اإلص ــا كلُّ مش ــت عليه ــي قام ــفة الت ــي ذاُت الفلس وه
ولكــْن رغــم ذلــك، فــإّن كلَّ املقاربــاِت اإلصالحيــة، بإمجــاِع كّل األطــراف، كانــت ارجتاليــة وجزئيــة ومل تتمكــْن مــن 
ــا  أْن تضــَع املدرســة التونســية  ضمــن مســاِر املــدارِس يف العــامل املتقــدم، بــل تراجــع أداؤهــا ومل تعــد مصعــدا اجتامعيًّ
وفقــدت قيمتهــا ورمزيتهــا، بــام يؤّكــد أّن األزمــة فعــال هيكليــة عميقــة شــاملة، وبــام يؤّكــد أّن عائــَق اإلصــالح ليــس 
غيــاَب املشــاريع النظريــة املؤّسســة فلســفيا وذات الرؤيــة العلميــة والبيداغوجيــة العميقــة واملنســجمة، وإّنــام العائــُق 
يف رأينــا كامــنٌ يف اإلرادة ويف صعوبــاِت التنفيــذ بســبب البنيــة التحتيــة املتهرئــة وبســبِب ضعــِف امليزانيــات وانعــدام 
التحفيــز وبســبب مؤثــرات خارجيــة أمههــا الســوق واإلعــالم، إىل غــري ذلــك مــن املعوقــات التــي أضيــَف إليهــا يف 

مرحلــة التجربــة الديمقراطيــة ضعــُف الدولــة وغيــاب التوافــق. 
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ولقــد رصدنــا بعــَض العوائــِق التــي تواجــه املشــاريَع اإلصالحيــة القادمــة، والتــي نــر أهنــا األكثــر حــّدة وتأثــريا، 
ولذلــك فــال نجــاَح ألّي مــرشوعٍ  يف رأينــا مــا مل يتصــّد إليهــا فعلّيــا. 

3-  العوائُق التي تواجه مشاريع اإلصالح اجلديدة يف تونس

جتمــع كلُّ األطــراف الرتبويــة ) املعلمــون واألســاتذة، واملرشفــون البيداغوجيــون..( والسياســية )ممثلــة يف وزارة 
الرتبيــة..( واالجتامعيــة واملدنيــة )النقابــة، واملنظــامت احلقوقيــة، والعائلــة ..( عــىل أنَّ املدرســة التونســية تواجــه اليــوم 
 . مشــكالتٍ بــل أزمــة عميقــة وحــادة بســبِب عــدم قــدرة مشــاريع اإلصــالِح عــىل حتقيــق مــا رســمت مــن أهــدافٍ

ومــن أخطــر جتليــات هــذه األزمــة: 

3-1- االنقطاع املبكر عن التعليم:  

أّكــد وزيــر الرتبيــة احلــايل، الســيد حاتــم بــن ســامل يف جلســة اســتامع بـ»جلنــة املــرأة واألرسة والطفولة وكبار الســن» 
بالربملــان ) مــارس 2019(  أّن 280 تلميــًذا ينقطعــون يوميــا عــن الدراســة، وأّن عــدَد املنقطعــني يف ســنة 2018 بلــغ 

101 ألفــا، أي حــوايل 10 باملائــة.  

ــتكمل  ــغل دون أْن يس ــوق الش ــق بس ــن يلتح ــم م ــة، ومنه ــدارِس اخلاص ــق بامل ــن يلتح ــني م ــؤالء املنقطع ــن ه م
ــني... ــهائد املعّطل ــاب الش ــة أصح ــق بفئ ــال، فيلتح ــى عاط ــن يبق ــم م ــاّيس، ومنه ــل األس التحصي

وكشــفت الــوزارة عــن فشــلها يف إعــادة تأهيــِل املنقطعــني واحلاقهــم باملدرســة مــن جديد، ووضحــت بعُض الدراســات 
الكلفــة الباهظــة لالنقطــاع املبكــر ) 345 مليــون دينــار ســنويا أي مــا يعــادل 13 باملائــة مــن ميزانيــة وزارة الرتبية)11(( 

تعتــرب ظاهــرة» التــرسب املــدريس» ظاهــرة مركبــة الدوافــع. ولكــْن، وبغــض النظــر عــن تعــّدد األســباِب 
ــذه  ــج ه ــن نتائ ــإّن م ــة..( ف ــبح البطال ــة، ش ــباب اقتصادي ــدريس، أس ــل امل ــن الفش ــوف م ــم، اخل ــات التعل )صعوب
الظاهــرة، التــي هــي يف تزايــد، ارتفــاُع نســبة األمّيــة باملعنيــني القديــم )األميــة األبجديــة( واجلديــد )األميــة املعرفيــة، 

ــة.. ( ــا احلديث ــائل التكنولوجي ــتعامل وس ــىل اس ــكالت، وع ــّل املش ــىل ح ــدرة ع ــف الق وضع

ــد  ــت يف بل ــد ارتفع ــة ق ــبة األمي ــن أّن نس ــيس ع ــد الطرابل ــيد حمم ــة الس ــؤون االجتامعي ــُر الش ــف وزي ــد كش ولق
كتونــس منــذ االســتقالل عــىل اجباريــة وجمانيــة التعليــم، فبلغــت يف 2018  19٫1 % . 

3-2- العنُف:

صــار العنــُف يف كّل أشــكاله اللفظيــة واملاديــة ظاهــرة هتــّدد املدرســة التونســية. ورغــم حمــاوالِت التصــدي لــه باملرافقــة 
والزجــر )الطــرد مــن املدرســة، والشــكاوي القضائيــة..( إالّ أّن هــذه الظاهــرة تعــرف حالــة انتشــار وحــّدة غري مســبوقتني.
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وهــو وإْن كان حالــة غــري معزولــة عــن املجتمــع واحليــاة خــارج املدرســة إالّ أنــه مــن الالفــت لالنتبــاه أّن التجربــة 
الديمقراطيــة اجلديــدة مل حتــّد مــن هــذه الظاهــرة بــل زادهتــا حــّدة وامتــدادا. يف حــني أنــه مــن املفــرتض أْن يســهم منــاُخ 

احلريــات السياســية وحريــة التعبــري بعــد 2011 يف التخفيــف مــن حالــة االحتقــان وظاهــرة العنــف.

ــاول  ــية )تن ــاة املدرس ــّدد احلي ــارت هت ــر ص ــاتٍ أخ ــه جتلي ــإّن ل ــة» ف ــف « عادّي ــر العن ــُض مظاه ــت بع وإذا كان
ــها.  ــة نفس ــود املدرس ــّدد وج ــم.. ( وهت ــات املنّظ ــف املجموع ــيس، وعن ــرش اجلن ــدرات، والتح ــول واملخ الكح

ولقــد أصــدر « املعهــد التونــيس للدراســات اإلســرتاتيجية» تقريــرا ) أكتوبــر 2017( قــّدم فيــه تفســريات النتشــار 
ــاِب التنشــيط الثقــاّيف والريــايض وغيــاب األنشــطة املتعــددة  ظاهــرة العنــف يف الوســط املــدريس، وتوقــف عنــد غي
التــي تشــبع خمتلــَف امليــوالت واهلوايــات، باإلضافــة إىل الطريقــة التلقينيــة التي تدفــع التلميــذ إىل التشــويش والعنف.

إّن هــذا الســبَب يطــرُح، بــال شــّك، ســؤاالً حمرجــا عــىل كّل املشــاريِع اإلصالحيــة الســابقة التــي كان العمــل عــىل 
تطويــر التنشــيط الثقــايف والريــايض أحــَد مقاصدهــا األساســية يف عالقــة بمفاهيــم مثــل الشــخصية املتوازنــة والرتبيــة 

واإلبــداع.. وغريهــا مــن املفاهيــم التــي تكــّون منهــا املعجــُم االصطالحــي هلــذه املشــاريع.     

3-3- تدين مستو املتخرجني:

تعــاين املنظومــة التعليميــة يف تونــس مــن تــدين النتائــج وضعفهــا عــىل املســتو النوعــيِّ يف مقابــل ارتفاعهــا نســبّيا 
عــىل املســتو الكّمــي. وهــو مــا جعــل بعــُض يذهــب إىل أّن الكّمــيَّ خــادع ال يقــّدم احلقيقــة التــي رسعــان مــا تتجــّىل 

بعــد احلصــوِل عــىل الشــهادة وااللتحــاق بســوق الشــغل. 

ورغــم االتفــاق عــىل أّن للرســوب والتــّرسب وتــدين النتائــج عالقــة بالواقع االقتصــادي واالجتامعــّي للمتعّلــم ) املركز/ 
اهلامــش( وهــو مــا أشــارت إليــه جــداوُل املقارنــة بــني النتائــج املدرســية  ومــؤرشاِت التنميــة يف حمافظــات تونــس)12(، إاّل أن 

ذلــك ال يعفــي املدرســَة مــن مســؤوليتها خاصــة وأهنــا تعتــرب نفَســها فضــاء لتكافــؤ الفــرص ولتحقيــق العدالــة. 

ــة يف  ــاريع اإلصالحي ــن املش ــدد م ــل ع ــنة ويف ظ ــتني س ــن س ــر م ــة أكث ــد جترب ــية بع ــة التونس ــلت املدرس ــد فش لق
ــة.  ــىل املنافس ــدرة ع ــودة والق ــان اجل ــب ره كس

، وهــو  وكان مــن نتائــج ذلــك تــدين قــدرات املتعّلمــني واتســاع اهلــوة بــني الســّن العمــرّي واملســتو التدريــيسِّ
ــني  ــم(  يف آن. يف ح ــات التعلي ــني )صعوب ــم ( وللمعّلم ــات التعل ــني )صعوب ــبة للمتعّلم ــكالتٍ بالنس ــّبَب مش ــا س م

ــم أو للعمــل.   اختــارت النخبــة اهلجــرة بحثــا عــن ظــروف أفضــل ملتابعــة مســار التعّل

إّن املدرســة التونســية تعيــُش اليــوم مفارقــة صارخــة بــني مشــاريع تربويــة وإصالحيــة تؤكــد أّن املدرســة تضطلــع 
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ــد ينّمــي مواهــب املتعلمــني، ويســاعدهم  بوظائــف الرتبيــة والتعليــم والتأهيــل، وأهنــا تعمــل عــىل ضــامن تعّلــم جّي
عــىل االنخــراط  يف جمتمــع املعرفــة .. ) إصــالح 2002(  وواقــع الفشــل ال يف رهــان اجلــودة واملنافســة بــل يف ضــامن 

أْن يكْمــَل املتعّلــم حلقــاِت التعّلــم األساســّية وأن يتمكــن مــن مؤهــالت مقبولــة . 

لقــد فشــلت املدرســة التونســية يف حتقيــق العدالــة بــني اجلهــات والفئــات املهمشــة واملرّفهــة، وفشــلت أيضــا يف أن 
ختــدم الّســوق، عــىل مــا عــىل فكــرة «خدمــة الســوق» مــن مآخــذ )13(. 

3-4- اهرتاء البنية التحتية: 

ــدود 5549,744 ــدرت ِيف ح ــي ق ــنة 2019، والت ــة لس ــة وزارة الرتبي ــىل ميزاني ــعب ع ــواب الش ــُس ن ــادق جمل ص
مليــون دينــار. ورغــم تطورهــا النســبي مقارنــة بميزانيــة 2018، إالّ أّن دون املطلــوب الجراء اإلصالحــات الرضورّية، 
فضــال عــن أّن ميزانيــة التــرصف، والتــي تشــمُل كتلــة األجــور، متثــل احلجــم األكــرب) 5273٫744 مــن 5549٫744

لســنة 2019 ( مقارنــة مــن ميزانيــة التنميــة. وهــو مــا ينعكــس ســلبا عــىل تطويــر البنيــة التحتيــة واخلدمــات.

ولقــد أقــّر وزيــر الرتبيــة يف مناقشــة مــرشوع ميزانيــة 2019 بــأّن «6200 مؤسســة تربويــة يف تونــس منهــا 3350
 . مؤسســة يف حالــة يرثــى هلــا والباقــي يف حالــة صعبــة يف مســتو البنيــة التحتيــة ») 14(

ــرشوع  ــن امل ــار م ــه وزارة اإلرشاِف ص ــذي أقرت ــو ال ــىل النح ــية ع ــدارس التونس ــُة للم ــى التحتي ــت البن ــإذا كان ف
ــر فيهــم رشوط الصحــة األساســية. وليــس  التســاؤُل عــن حظــوظ اإلصــالِح مــن النجــاح يف ظــّل فصــول ال تتوف
أدّل عــىل وجاهــة هــذا الســؤال مــن احلــوادث التــي وقعــت يف كثــري مــن املــدارس التونســية مثــل اهنيــار األســقف، 

ــّمم!. ــدي والتس ــاب الكب ــريوس االلته ــة بف ــة اجلامعي واإلصاب

3-5- التجاذُب والرصاع اإليديولوجي والسياّيس حول املدرسة وفشل إدارة احلوار 

كشــفت حمطــاتٌ ووقائــع تارخييــة كثــرية عــن طبيعــة العالقــة اهلشــة املتصدعــة التــي تفتقــد الثقــة، بــني األطــراف 
املتداخلــة يف العمليــة الرتبويــة يف تونــس، والســبب يف ذلــك أّن كّل طــرفٍ يتهــم اآلخــر بســعيه إىل «وضــع اليــد» عــىل 
ــم وخمرجــات املدرســة هــو الســبيل إىل الســيطرة عــىل املجتمــع   ــات التعلي ــاًء عــىل أنَّ التحكــم يف حمتوي املدرســة، بن

والتحكــم يف نخبتــه ويف سياســته العامــة. فكــام تكــون املدرســة يكــون جمتمــع املســتقبِل. 

ــة  ــري يافط ــس غ ــده لي ــوار عن ــأّن احل ــاركيٍّ وب ــري تش ــلوكه غ ــأن س ، وب ــيٌّ ــه إقصائ ــر بأن ــرفٍ اآلخ ــم كّل ط ويّته
للرتويــج اإلعالمــي. 
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ولقــد جتــّىل هــذا الــرصاع يف تعثــر إدارة مــرشوع اإلصــالح، ويف ما ختّلَل الســنوات الدراســية من ارضابــات وإقاالت 
وســجاالتٍ عنيفــة حــول حمتويــاِت بعــض املــواد وحــول ظواهــر مثــل الــدروس اخلصوصيــة واملــدارس القرآنيــة وزّي 
املدرســني والزمــن املــدريس.. وتبــادِل الّتهــم بــني التيــارات السياســية احلاكمــة وتلــك التــي يف موقــع املعارضــة، وبــني 

التيــارات «احلداثيــة» و»اإلســالمية»، وبــني وزارة االرشاف واهليــاكل النقابيــة، وبــني منظــامت األوليــاء واملعّلمــني..

يّتهــم «احلداثيــون» «اإلســالميني» بأخونــة التعليــم واملجتمــع، ويف املقابــل يــرّد «اإلســالميون» بــأّن املــرشوع احلداثــي 
تغريبــّي. وتــر «منظمــة الرتبيــة واألرسة»، يف تعليــق عــىل ارضاب األســاتذة، أّن األســاتذة يضعــون التالميــذ رهائــن 

لتحقيــق مصالــح خاصــة )15(. وتعــارُض النقابــة الــوزارَة بســبب مــا تصفــه  ارجتاليــة املشــاريع وعقليــة الوصايــة) 16(.

ــوي  ــرصاع اهله ــبب ال ــة بس ــت األزم ــتثناء عّمق ــراف دون اس ــذه األط ــم أّن كّل ه ــر بعضه ــك ي ــل ذل يف مقاب
ــة  ــات األزم ــد جتلي ــو أح ــة ه ــول املدرس ــرصاَع ح ــذا ال ــىل أّن  ه ــريون ع ــع كث ــة.. وجيم ــألة االقتصادي ــل املس وجتاه
ــد.  ــي جدي ــار اجتامع ــّش» وبانفج ــق اهل ــد «التواف ــراط عق ــذر بانف ــي تن ــي 2011، والت ــد جانف ــس بع ــة يف تون املركب

ــع  ــا «مصن ــة باعتباره ــىل املدرس ــن ع ــّي ودويّل يراه ــياق وطن ــل س ــات، ويف ظ ــامت والتحدي ــذه الرتاك ــل ه يف ظ
العقــول» وقاطــرة للتنميــة والتطــور احلضــاري، تظــل أســئلة : أّي إصــالح نريــد؟ وكيــف نحّققــه؟  أســئلة تــؤّرق كّل 

مهتــّم بالشــأن الرتبــوي وبمشــاريع إصــالح التعليــم يف تونــس.
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 خامتة : 

هل الصورة قامتة عىل هذا النحو وإىل هذا احلّد؟ 

تقــول د.ة العبــايس ) متفقــدة أوىل للرتبيــة يف تونــس( ملخصــة مشــاكل وضــع املدرســة التونســية اليــوم «.. وأهــّم 
ــات  ــدرّيس وآف ــّرسب امل ــل والت ــة الفش ــن مقاوم ــم ع ــز املتفاق ــاف والعج ــاب اإلنص ــّي: غي ــا الوطن ــاكل تعليمن مش
العنــف والفــوىض والتصــادم والتشــّدد وتراجــع قيــم االنتــامء وانتفــاء املعنــى والنّفــور مــن املدرســة وقــد أصبحــت 

فضــاء طــاردا لآلمــال قابــرا للمطامــح خمّيبــا ملشــاريع التنميــة والّتشــغيل.» 

فأيــن يمِكــن أْن تصنــع الشــعوب آماهلــا حــني تصبــح مدارُســها فضــاء طــاردا آلماهلــا وقابــرا لطموحاهتــا؟  وأي 
معنــى للكائــن الفــرد واجلامعــة إْن مل يكــن املعنــى يف العلــم واملعرفــة؟

ــدان  ــة وبل ــدول العربي ــة يف ال ــم والرتبي ــة، ككل منظومــات التعلي ــة عاّم ــة الرتبوي ــية واملنظوم إن املدرســة التونس
العــامل الثالــث تواجــه حتديــات جســامًا داخليــة وخارجيــة حتــّد مــن دورهــا يف االرتقــاء باملجتمــع وتعيقــه وظيفتهــا 

ــة. ــة واحلضاري الرتبوي

ورغــم أن املدرســة ليســت املســؤولة الوحيــدة عــىل الرتبيــة فــإن دورهــا يف هــذا املجــال أســاّيس، وهــو مــا جيعــل 
ســقف املنتظــر منهــا مرتفعــا. وباالســتتباع فــإن كّل تعّثــر أو خطــأ أو أزمــة يف حمتويــات براجمهــا وأســاليب عملهــا ويف 

إدارهتــا ينعكــس انعكاســا ســلبيا مبــارشا عــىل كّل مناحــي احليــاة االجتامعيــة والتنمويــة والثقافيــة .

ــه.  ــاص من ــا ال من ــات أمــرًا رضوري ــل ب ــات باإلصــالح والتعدي ــات واهلن ــة مواجهــة الصعوب ــإن مهّم ولذلــك ف
ولكــّن عيــب املشــاريع اإلصالحيــة، عــىل مجيــل مــا ترســم مــن أهــداف، أهنــا مل تتمكــن مــن حــّل املعضــالت التــي 
ــة املحــدودة والتجاذبــات السياســية  ــة واملــوارد املالي تتفاقــم يومــا بعــد يــوم، والتــي ازدادت حــّدة يف ظــّل االرجتالي

ــة.  ــة واشــرتاطاهتا اخلارجي ــع العومل ــة، وواق الداخلي

ــل  ــة ب ــة البيداغوجي ــة فلســفية أو تصــورا للعملي إن مشــاريع اإلصــالح عــىل اختالفهــا وتنوعهــا ال تفتقــد خلفي
لعّلهــا كانــت يف أغلبهــا صــد لنســق التحــول الرسيــع يف العــامل، بيــد أهنــا عجــزت عــن أن تكســب رهــان التنفيــذ 
ــا  ــاّيب. وهوم ــي اإلجي ــاخ االجتامع ــوارد أو املن ــاب اإلرادة أو امل ــوس لغي ــي وملم ــّي واقع ــل يوم ــول إىل فع وأن تتح

حكــم عــىل كثــري مــن املشــاريع أن تظــّل حــربا عــىل ورق. 

وعليــه فــإن الســؤال ليــس أي مــرشوع إصالحــي نريــد؟ وإنــام هــو : كيــف ننفــذ  ذلــك املــرشوع اإلصالحــي بــدءا 
بتوفــري مــا يســتلزم مــن إرادة وانتهــاء بــام حيتــاج مــن مــوارد وإمكانيــات. 
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ملخص البحث:

ــامل  ــدان الع ــة يف بل ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــا مناه ــي تعرفه ــالالت الت ــم االخت ــتقصاء أه ــث إىل اس ــعى البح يس
العــريب وتصنيفهــا حســب مــا أوردهتــا التقاريــر والدراســات العديــدة يف امليــدان، مــن عيــوب التخطيــط والبنــاء، إىل 
اختــالالت التنزيــل واملتابعــة والتقويــم، أي مــا قبــل وضــع املنهــاج التعليمــي، ثــم مــدة التفعيــل، ومــا بعدهــا مــن 
مواكبــة ومالحظــة وتقويــم وتصحيــح مســار؛ وهنــا ســنقف بنــوع مــن التفصيــل عنــد هــذا الوضــع بالنقــد املعتمــد 
عــىل األســس النظريــة التــي أقرهــا خــرباء وضــع املناهــج التعليميــة، ودعــت إليهــا املؤسســات الدوليــة العريقــة كلــام 
ــذا التوجــه  ــريب خاصــة. عــىل أن ه ــا الع ــة مــن عاملن ــد أومنطق ــي يف بل ــع التعليم ــدا هلــا أن تكشــف هشاشــة الوض ب
الناقــد لــن يكــون املنتهــى والغايــة يف البحــث، وإنــام هــو حمكــوم مــن البدايــة بنيــة التغيــري والتجــاوز؛ ذلــك أن العــودة 
ــذي ســيهيئ  ــة إال بالقــدر ال ــامء الشــعور باألزم ــن حيدهــا جمــرد الوصــف وإن ــدة إىل االختــالالت يف املناهــج ل الناق
أرضيــة مناســبة وصلبــة للتفكــري يف البدائــل، وإحــداث التغيــري املنشــود يف مناهــج اللغــة العربيــة باعتبــار أمهيــة اللغــة 
نفســها، ومركزيتهــا يف املنظومــة الرتبويــة، وتــالزم التمكــن مــن اللغــة الرســمية مــع التمكــن مــن خمتلــف املعــارف 

واملهــارات والكفايــات التــي ال تتحقــق إال مــن خالهلــا.
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Abstract 

To an observer to the reality of the Arab educa�on it is quite convenient to monitor inces-
sant slump due to the acts of disappointment and frustra�on the incharges of educa�on suffer 
from. The Arabic language as any fields suffers much from such circumstances, social and polit-
ical, as some countries hold foreign languages high and superior to the Arabic one; French and 
English. As such. Furthermore, it comes into the orbit of discussion on the way of its teaching 
that is too classical and falls into des�tute and tends to be forced into the curricula void of 
planning, authen�c bases and scopes to be a hindrance eroding its brilliance in its countries.

The current paper is to trace the Arabic curricula in some Arab countries as it is the mutual 
factor and ponders over the most salient trench marks of innova�on and change of its teach-
ing way to help traverse the bridge from the bank of conven�onality to that of crea�vity and 
change of these curricula.  

    The paper is to trace the differences in the curricula of teaching Arabic in the Arab world 
to be categorized according to the studies and reports. Moreover, the trucked defects of these 
curricula are to be considered and rec�fied on the scale of objec�vity to find proper subs�-
tutes.    
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املقدمة:

ــة  ــج املخيب ــات النتائ ــني رضب ــي ب ــري املتناه ــه غ ــد ترنح ــهولة رص ــتطيع بس ــريب يس ــم الع ــع التعلي ــع لواق إن املتتب
لآلمــال وبــني حــاالت اليــأس التــي تعــرتي القائمــني عــىل شــؤونه كلــام فشــل إصــالح مــن اإلصالحــات العديــدة 
التــي رســموها بــكل ثقــة ورصــدوا هلــا املــال واخلطــط املســتعجلة. ولعــل وضــع مناهــج اللغــة العربيــة وتدريســها 
يف هــذه املنظومــات املهتــزة ال خيتلــف عــن ذلــك يف كثــري أوقليــل؛ فتدريــس اللغــة الرســمية ملعظــم البلــدان العربيــة 
يبقــى، يف أحســن األوضــاع، دون مســتو التطلعــات، ويظــل عرضــة الختــالالت منهجيــة ُتضــاف إليهــا أســباب 
اجتامعيــة  وسياســية) وضعيــة اللغــة العربيــة يف جمتمعــات تعــيل مــن شــأن لغــات اســتعامرية كالفرنســية واألنجليزيــة 
ــها يف  ــة وتدريس ــكال اللغ ــل إش ــا جيع ــذا م ــة...( وه ــرا ولغ ــامل فك ــدول الش ــة ل ــة وموالي ــات نخبوي ــع للوبي وختض
ــة إىل  ــة والدولي ــر الوطني ــن التقاري ــري م ــري الكث ــدان؛ إذ تش ــذه البل ــم يف ه ــول التعلي ــي ح ــاش املجتمع ــب النق صل
األوضــاع املزريــة للمرجعيــات الديداكتيكيــة والبيداغوجيــة املتحكمــة يف تدريــس اللغــة العربيــة، فمعظمهــا تقليــدي 
متهالــك يعــود إىل أســس ودراســات قديمــة أدخلــت قــرسا وباســتعامل إىل التعليــم العــريب بــدون أســس متينــة  وال 
ختطيــط بعيــد املــد، فظلــت حجــرة عثــرة تضعــف اللغــة العربيــة وتنهــك قواهــا داخــل بلداهنــا1. هلــذا ســنحاول يف 
هــذا البحــث أن نرصــد تدريســية اللغــة العربيــة يف مناهــج ومقــررات بعــض بلــدان العــامل العــريب، باعتبــار املشــرتك 
التارخيــي عــىل مســتو احلضــور املكثــف للغــات األجنبيــة ومزامحتهــا للغــة العربيــة، واملــايض االســتعامري الــذي 
ز التبعيــة البيداغوجيــة والديداكتيكيــة للمنظومــة   اللوبيــات املنــارصة للفرنســية واألنجليزيــة وغريمهــا، وعــزَّ قــوَّ
ــني احلــني واآلخــر. وسنســعى  ــة - هــي نفســها - بالثغــرات واملعرضــة هلــزات الفشــل ب ــة املليئ ــة األوروبي التعليمي
إىل دراســة مناهــج اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها يف هــذه البلــدان، حيــث ظلــت راكــدة لعقــود، وبقيــت النتائــج 
دون مســتو املأمــول رغــم حمــاوالت اإلصــالح املتتابعــة؛ يف حــني اســتفادت اللغــات األخــر خاصــة األنجليزيــة 
ــنوات  ــة يف س ــارات اللغوي ــن امله ــن م ــم التمك ــهلت عليه ــني س ــة للمتعلم ــة ومغري ــج حيوي ــن مناه ــية م والفرنس
التمــدرس القليلــة. ويف املقابــل، ســنحاول التفكــري يف املعــامل الكــرب للتجديــد والتغيــري يف هــذه املناهــج والطرائــق 
ــاء عــىل  ــكار بن ــداع واالبت ــة اإلب ــد إىل ضف ــة التقلي ــاز اجلــرس مــن ضف ــة مــن أن جيت ــس اللغــة العربي ــام يمكــن تدري ب

البيداغوجيــات املعــارصة املعضــدة بالتطــور اهلائــل يف ميــدان الرقميــة.

هلــذا فــإن البحــث يســعى إىل اســتقصاء أهــم االختــالالت التــي تعرفهــا مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة يف بلــدان 
العــامل العــريب وتصنيفهــا حســب مــا أوردهتــا التقاريــر والدراســات العديــدة يف امليــدان، من عيــوب التخطيــط والبناء، 
إىل اختــالالت التنزيــل واملتابعــة والتقويــم، أي مــا قبــل وضــع املنهــاج التعليمــي، ثــم مــدة التفعيــل، ومــا بعدهــا مــن 
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مواكبــة ومالحظــة وتقويــم وتصحيــح مســار؛ وهنــا ســنقف بنــوع مــن التفصيــل عنــد هــذا الوضــع بالنقــد املعتمــد 
عــىل األســس النظريــة التــي أقرهــا خــرباء وضــع املناهــج التعليميــة، ودعــت إليهــا املؤسســات الدوليــة العريقــة كلــام 
بــدا هلــا أن تكشــف هشاشــة الوضــع التعليمــي يف بلــد أومنطقــة مــن عاملنــا العــريب خاصــة. عــىل أن هــذا التوجــه الناقد 
لــن يكــون املنتهــى والغايــة يف البحــث، وإنــام هــو حمكــوم مــن البدايــة بنيــة التغيــري والتجــاوز؛ ذلــك أن العــودة الناقــدة 
ــة  ــيهيئ أرضي ــذي س ــدر ال ــة إال بالق ــامء الشــعور باألزم ــف وإن ــرد الوص ــا جم ــن حيده ــج ل ــالالت يف املناه إىل االخت
مناســبة وصلبــة للتفكــري يف البدائــل، وإحــداث التغيــري املنشــود يف مناهــج اللغــة العربيــة باعتبــار أمهيــة اللغــة نفســها، 
ومركزيتهــا يف املنظومــة الرتبويــة، وتــالزم التمكــن مــن اللغــة الرســمية مــع التمكــن مــن خمتلــف املعــارف واملهــارات 

والكفايــات التــي ال تتحقــق إال باملــرور عربهــا.

١/ املناهج التعليمية واللغة العربية: النامذج والوقائع:

أوال. تعريف املنهاج:

ــاُج:  ــِق: وَضُحه....واملِنه ــُج الطري ....وَمنَْه : َكنَْهجٍ ــجٌ ــبيلٌ َمنَْه ــو النَّْهُج....وس ، وه ــحٌ ٌ واِض ــنيِّ : َب ــجٌ ــقٌ َهنْ «طري
عــًة وِمنْهاجــًا. وَأهنـَـَج الطريــُق: وَضــَح واْســَتباَن وصــار َهنْجــًا واِضحــًا  كامَلنَْهــِج .ويف التنزيــل: لــكلٍّ جعلنــا منكــم رِشْ
اِق العبــدي: ولقــد َأضــاَء لــك الطريــُق، وَأْهنََجــْت ُســُبُل امَلــكاِرِم، واهلـُـَد ُتْعــِدي َأي ُتِعــنُي  َبيِّنــًا؛ قــال يزيــُد بــُن اخلَــذَّ
ــُر  ــَج األَْم ــتقيُم. وَهنَ ــُق املس ــُج: الطري ــار َهنْجًا.والنَّْه ــُق: ص ــَتنَْهَج الطري ــُح. واْس ــُق الواِض ــاُج: الطري ي. واملِنه ــوِّ وُتَق

وَأهنَــَج، ُلغتــاِن، إِذا وَضــَح.»2

ويف هــذه اإلشــارات حتــرض دالالت يمكــن حرصهــا يف أمريــن رئيســني مهــا: الطريــق املســلوك واملتبــع مــن جهــة، 
والوضــوح والدقــة مــن جهــة ثانيــة.  حيــث تســاير هــذه اإلشــارات يف جوهرهــا املنهــج الــدرايس وغــريه، ملــا يتطلبــه 
ــز  ــد مــا، وكــذا رضورة متي ــة يف بل ــط لســلوكات ومواقــف يف اجتــاه معــني حتــدده السياســة التعليمي مــن تقنــني وضب
هــذه الضوابــط بقــدر كاف مــن اإلبانــة ووحــدة املقصــد وتفــادي التأويــل ملافيــه مــن إمجــاع، وعــدم احتــامل اخلطــأ 

والتعــرض لســوء الفهــم والتنزيــل بحكــم خطورتــه وأثــره العميــق يف املجتمــع حــارضا ومســتقبال.

Jean ويف املعاجــم املتخصصــة مــا حيمــل معنــى قريبــا إىل حــد كبــري مــن هــذه الــدالالت؛ فمثــال يعرفــه كيــوك
ــة التــي  ــة املؤسســاتية، املنهــاج الــدرايس هــو الشــكل الــذي يتخــذه فعــل العقلن ــه « مــن الناحي pierre  بقول Cuq
يقودهــا أصحــاب القــرار الرتبــوي مــن أجــل تيســري خــربات التعلــم لــد أكــرب عــدد ممكــن مــن املتعلمــني.» 3 فهــو 
مــا خيططــه واضعــو السياســات التعليميــة والبيداغوجيــون بطــرق منهجيــة معقلنــة لضــامن نجــاح منظومــة تعليميــة 
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بمعايــري ومواصفــات موحــدة واضحــة؛ فهنــاك الوثائــق املرجعيــة املنَتجــة التــي تشــكل الطريــق واملســلك، وهنــاك 
الدقــة والوضــوح الرضوريــان للتنفيــذ والتنزيــل بــام حيقــق الغايــات واألهــداف املحــددة ســلفا.

و هنــاك تعريفــات للمنهــاج تســتحرض العنــارص املتفاعلــة داخلــه بنــوع مــن التضييــق واحلــرص، فيعــرف مثــال عــىل أنــه 
« صفقــة بــني املــدرس واملتعلــم»4، وهــو تعريــف ال يأخــذ بعــني االعتبــار األطــراف الكــرب املســهمة يف تأســيس هــذه 
العالقــة بــني املــدرس واملتعلــم، والتــي حتكمهــا ضوابــط أكثــر تعقيــدا وتوغــال يف املجتمــع5، هلــذا يتطلــب توســيع دائــرة 
ــط والنظــام والتحكــم، كأن  ــدة يف املجتمــع، والقائمــة عــىل الضب فعــل املنهــاج إجيــاد تعريــف حيتمــل هــذه األبعــاد املمت
يعــرف بأنــه « جمموعــة منظمــة مــن اخلــربات الرتبويــة الرســمية، املحــددة يف الغالــب بمخرجــات ينبغــي الوصــول إليهــا.»6

ويف تعــدد تعريفــات املنهــاج  مــا قــد ُيشــعر الــدارس باحلــرية واالرتبــاك، إذ يصعــب عليــه وضــع حتديــد هنائــي 
للمفهــوم، والتعامــل معــه  مــن زاويــة واحــدة. لكــن ذلــك يــدل مــن جهــة ثانيــة عــىل مــد تطــور املفهــوم وخضوعــه 
لتحديثــات رسيعــة وتوســع يف املوضــوع، واألنســاق املنتجــة لــه. إذ إنــه «ال يمكــن النظــر إىل تعــدد تعريفــات 
املنهــاج بمعــزل عــن ســياقات عمــل أصحــاب التعريفــات أنفســهم، وعــن كيفيــة توظيــف املشــتغلني عــىل املنهــاج 

ــه باملجتمــع.»7 ــه يف عالقت ــري لوصــف مــا يقومــون ب للمصطلحــات والتعاب

هلــذا ســنقترص عــىل التعريــف األكثــر مالءمــة ملوضــوع البحــث بــام فيــه مــن إلزاميــة مؤسســاتية ورســمية مرجعيــة 
ــي:  ــية ه ــارص أساس ــن عن ــا يتضم ــدُّ نظام ــو «ُيع ــا، فه ــد م ــل بل ــة داخ ــني يف الرتبي ــكل الفاعل ــا ل ــارا ملزم ــه إط جتعل
ــات  ــارص عالق ــذه العن ــني ه ــكة. وب ــدة متامس ــكل وح ــم، وتش ــس والتقوي ــاليب التدري ــو وأس ــداف واملحت األه

ــق األهــداف املقصــودة مــن املنهــاج»8 ــة تتناغــم يف ســبيل حتقي شــبكية متبادل

ثانيا. مستويات املنهاج الدرايس:

يمثــل املنهــاج  الــدرايس  منظومــة يفــرتض فيهــا التكامــل بــني املحتويــات والطرائــق واألهــداف، وبــني الفئــات 
 املســتهدفة يف كل حمطــة، إذ تشــتغل هــذه املنظومــة وفــق عالئقيــة دقيقــة تبــدأ مــن القمــة إىل القاعــدة، أو بعبــارة أخــر
مــن مســتو أعــىل يغطــي جممــوع الدولــة واإلقليــم ويوحــده عــىل ثوابــت معينــة يتفــق عليــه الــكل بحكــم إلزاميتــه، 
ليصــل إىل أصغــر خليــة منهاجيــة يؤسســها تالميــذ فصــل بعينــه. وذلــك مــا يتضــح مــن اجلــدول اآليت الــذي وضعــه 

: «Mirjam EgliCuenat و»مريجــام إجيــيل كوينــا ،Marisa Cavalli«كل مــن «ماريســا كافــايل
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دويل، مقارن )األعىل(

أمثلة: أدوات مرجعية دولية كاإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات، وتقويامت دولية مثل استقصاء 
....Timsa ،PISA

وطني )منظومة تربوية(، دولة، جهة، )ماكرو/ العايل(

أمثلة: خمطط الدراسات، مقرر، األهداف االسرتاتيجية، املساحة املشرتكة، معايري التكوين

مدرسة، مؤسسة )ميزو/ املتوسط(

أمثلة: تكييف الربنامج الدرايس أو خمطط الدراسة مع profil الطابع اخلاص ملؤسسة مدرسية بعينها.

قسم، جمموعة، مقطع تعليمي، مدرس)ميكرو/الصغري(

أمثلة: دروس، توظيف الكتاب املدريس، مصادر  تعلمية.
فردي )نانو/األصغر(

أمثلة: جتارب فردية للتعلم، تطور ذايت)املستقل( مد احلياة.
الشكل 1 : املنهاج يف مستويات خمتلفة من النظام الرتبوي.9

يفتــح هــذا التــدرج يف بنــاء املنهــاج الــدرايس البــاب لتزامــن حتققــات فعليــة متعــددة للمناهــج الدراســية املعتمــدة 
ــة يف جمتمــع مــا يف مســتو واحــد، مادامــت  يف ُقطــر معــني، حيــث يصعــب حــرص مــا يتحكــم يف املنظومــة الرتبوي
هنــاك مســتويات خمتلفــة يتعــدد ويتنــوع مــن خالهلــا املتدخلــون واملســامهون واملوجهــون واملســتفيدون... فاملنهــج 

لــه أبعــاًدا متعــددة10 هــي: مِّ املــدريس يتســم - مفهومــا وتنزيــال- بمرونــة كبــرية ُحتَ
املستو املوازياملستفيدوناملتدخلونتعريفهاأبعاد املنهج 

خمطــط لــه، مثبــت املنهج املقصود
وثائــق رســمية يف 

صانعــو  السياســيون، 
الرتبويــة  القــرارات 

 لكــرب ا

مجيــع املتعلمــني يف 
البلــد الواحــد

ماكرو
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ما يقدم للطالب املنهج املنفذ/ املطبق
يف املدارس، وثائق 

تفسريية للمنهج 
العام

متوسطالطالباألساتذة

ما يتعلمه الطالب املنهج املنجز
بشكل رسمي

الطالب وقدرهتم عىل 
التفاعل

متوسطالطالب

مصغر

نانو
خربة الطالب التي املنهج اخلفي

تتخطى بنية املناهج 
الرسمية

القيم واملعتقدات 
والسلوكيات واملواقف 

املجتمعية داخل 
الفصول

نانوالطالب

املنهج املحذوف/

املنهج املضاد

جماالت التجربة 
البرشية وأبعادها 

التي ال يغطيها 
املنهج الدرايس، 

وال يتم تناوهلا من 
خالل التعليم

كل الفاعلني يف تشكيل 
خربات الطالب خارج 

املؤسسة التعليمية

ماكرو

متوسط

أصغر

نانو

11جدول 1 تصنيف أبعاد املنهج الدرايس واملتدخلني يف عالقته باملستو            

تعمــل املناهــج الدراســية بطريقــة متشــابكة، حيــث تتداخــل فيهــا األبعــاد واملســتويات وهــو األمــر الــذي جيــب 
 ــر أخــذه بعــني االعتبــار يف صياغتهــا، والتخطيــط لتنزيلهــا عــىل الفئــة املســتهدفة؛ فهنــاك أكثــر مــن القمــة التــي ُت
ــل إال  ــيّل ال يمث ــكل ج ــارزة بش ــرة، وب ــة مؤطِّ ــة مرجعي ــه وثيق ــطر بوصف ــاج املس ــادام املنه ــدي؛ م ــل اجللي ــن اجلب م
بعــدا واحــدا هــو مــا اصُطلــح عليــه باملنهــج املقصــود أي «املحــدد حــول الغايــات واملحتويــات الواجــب تعليمهــا، 
ونعنــي بذلــك املنهــج املخطــط لــه واملعــرب عنــه بموجــب القانــون مــن خــالل املناهــج الدراســية والوثائــق الرســمية 
األخــر.»12 وهــو ذو طابــع نظــري مثــايل أكثــر منــه عمــيل، يســتقر يف مســتو املاكرو)األكــرب( ملــا يضمــه مــن عنارص 
ومفاهيــم توحيديــة بــني خمتلــف متعلمــي الوطــن الواحــد دون النظــر إىل التباينــات واالختالفــات، واضعــا مــن غاياته 
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حتقيــق شــخصية مواطنــة مثاليــة مــن املفــروض أهنــا ستســتجيب يف املخرجــات لرتســانة مــن القيــم واملبــادئ واملواصفــات 
العلميــة واخلــربات واملهــارات احلياتيــة13، هلــذا حيتــاج يف تنفيــذه إىل مرونــة كبــرية، وإىل وعــي عميــق باألبعــاد واملســتويات 
األخــر التــي مــن شــأهنا أن حتــّرف املســارات الكــرب والغايــات بــام يتامشــى مــع فردانيــة املتعلــم وتنــوع الشــخصيات، 
ومــا متتلكــه مــن تصــورات ومتثــالت وميــوالت نصــت عليهــا البيداغوجيــات احلديثــة خاصــة منهــا البيداغوجيــا الفارقية، 

ومــع وجــود عوامــل اجتامعيــة يصعــب التحكــم فيهــا متامــا وإخضاعهــا للتأطــري الدقيــق والتوجيــه.

ــارص املهمــة يف تشــكيل املخرجــات الدراســية، والعمــل عــىل أخذهــا  ــاه إىل هــذه العن ــربر االنتب ــا ي  ويف ذلــك م
ــتحرض  ــبية تس ــذر وبنس ــا بح ــث إىل تنفيذه ــعي احلثي ــة، والس ــرة بداي ــق املؤط ــع الوثائ ــاء وض ــار يف أثن ــني االعتب بع
األبعــاد املنهاجيــة الصامتــة املســتقرة يف الوعــي املتعلمــني وخرباهتــم االجتامعيــة واملعرفيــة مــا قبــل ولــوج املدرســة 
ــة  ــى بني ــي تتخط ــب الت ــربة الطال ــو» خ ــي وه ــج اخلف ــاة(، كاملنه ــد احلي ــتمر/ م ــم املس ــا )التعل ــا وبعده ويف أثناءه
املنهــاج الــدرايس. وقــد تكّمــل الرســائل التــي يتضمنهــا املنهــج اخلفــي املنهجــني املقصــود واملنفــذ أو قــد تتعــارض 
معهــا.»14 و كــذا املنهــج املحــذوف، أو مــا يمكــن تســميته باملنهــج املضــاد، وهــو كل اخلــربات  التــي ال يغطيهــا املنهــج 
ــي  ــة الت ــات املنهاجي ــر االنزالق ــل خلط ــة التنزي ــرض عملي ــا يع ــمي15؛ مم ــم الرس ــدود التعلي ــا ح ــدرايس وال تصله ال
ــة  ــالح يف مواجه ــالح اإلص ــالح وإص ــة اإلص ــع راي ــل، ورف ــري والتعدي ــري يف التغي ــا- التفك ــتدعي- بدوره ــد تس ق

ــالل. مــؤرشات الضعــف واالخت

ثالثا - االمتحانات اإلشهادية١٦  وواقع منهاج اللغة العربية:

ــن  ــة م ــنوات طويل ــد س ــا بع ــول إليه ــة الوص ــة الرتبوي ــروم املنظوم ــو ت ــة قص ــة غاي ــات التعليمي ــد املخرج تع
ــن  ــة م ــات الرتبوي ــا السياس ــت عليه ــي راهن ــخصية الت ــامل الش ــة مع ــة الثانوي ــة املرحل ــد هناي ــح عن ــة، إذ تتض الدراس
خــالل املناهــج املوضوعــة واملعــدة بعنايــة هلــذا الغــرض. وبذلــك تكــون الســنوات اإلشــهادية اخلتاميــة قبــل اجلامعــة 
حمطــات رئيســة لرصــد هــذه املخرجــات ومعرفــة مــد حتقــق رهــان املناهــج وجتســدها واقعيــا يف طلبــة الصفــوف 

ــة.  ــة الثانوي ــة يف املرحل النهائي

لذلــك ســنقف عنــد بوابــة هــذه املخرجــات، وهــي االمتحانــات اإلشــهادية بوصفهــا اختبــارات تنقــل مــا ســعى 
املنهــاج إىل حتقيقــه واملهــارات والكفايــات املــراد الوصــول إليهــا كمعــامل أساســية الســتكامل املنهــج الــدرايس الثانــوي 

يف بلــدان عربيــة هــي : املغــرب، وتونــس، ومــرص، وقطــر.

ــن  ــة م ــنة النهائي ــة يف الس ــة العربي ــات اللغ ــرص، امتحان ــل ال احل ــبيل التمثي ــىل س ــنرصد ع ــاه، س ــذا االجت ويف ه
الثانــوي أو الباكالوريــا يف هــذه األنظمــة الرتبويــة، وملزيــد مــن التحديــد، ســنقترص عــىل الشــعب األدبيــة عــىل اعتبــار 
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مركزيــة اللغــات فيهــا، و بنيــة االختبــار والكفايــات واملهــارات املطلوبــة يف جمــال اللغــة، مقارنــة مــع الشــعب العلميــة 
التــي حتتــل فيهــا املــواد العلميــة الصــدارة.

أ- االمتحانات املغربية:

يف املنظومــة املغربيــة، يقــوم االمتحــان الوطنــي النهائــي للشــعبة األدبيــة عــىل حتليــل أديب لنــص شــعري أو نثــري 
فنــي أو نقــدي يصــب يف األدب احلديــث واملعــارص، وهــو ينقســم إىل قســمني: قســم خــاص بتحليــل النــص، وقســم 

خــاص بإقــراء املؤلفــات التــي تعنــي دراســة النــص الكامــل17. 

وبذلك فهو يتضمن جمالني اختباريني مها:

ــدي  ــص أديب أونق ــل ن ــائي يف حتلي ــوع إنش ــة موض ــارة كتاب ــار مه ــىل  اختب ــا ع ــوم أساس ــوص: يق - درس النص
ــة  ــن نقط ــل : 75% م ــو يمث ــة، وه ــة املدروس ــة والبالغي ــر اللغوي ــبات الظواه ــف مكتس ــع توظي ــل م ــكل متكام بش

ــان. االمتح

ــة(  ــة نقدي ــدي )دراس ــة( أو نق ــل رسدي )رواي ــف كام ــدي ملؤل ــائي نق ــوع إنش ــة موض ــات: كتاب - درس املؤلف
ــان.18 ــة االمتح ــن نقط ــل 25 % م ــو يمث ــة، وه ــارات التحليلي ــة، وامله ــبات القرائي ــامد املكتس باعت

ب- االمتحانات التونسية:

يف منظومــة التقويــم التونســية جيتــاز مرتشــح الســنة النهائيــة مــن الباكالوريــا الشــعبة األدبيــة اختبــارا يف مــادة اللغــة 
العربيــة مدتــه ثــالث ســاعات، جييــب فيهــا عــن موضــوع مــن ثالثــة مواضيــع مقرتحــة:

- املوضوع األول: حتليل قولة  نقدية حول ظاهرة أدبية استنادا إىل مكتسبات املتعلم املعرفية واملهارية.

- املوضوع الثاين: دراسة بعض العنارص الفنية لنص روائي أو مؤلف كامل عرب التوسع يف قولة حوله.

دة  - املوضــوع الثالــث: حتليــل نــص نقــدي أو أديب باعتــامد املكتســبات الســابقة، واسرتشــادا بالتوجيهــات املحــدَّ
يف مطالــب االختبــار.19

ج. االمتحانات املرصية:

جيتــاز املرتشــح لشــهادة إمتــام الدراســة الثانويــة العامــة بمــرص اختبــارا يف مــادة اللغــة العربيــة ملــدة ثالث ســاعات، 
يضــم مخســني ســؤاال ومطلبــا موزعــة بــني األســئلة املقاليــة التــي تتطلــب إجابــات مفتوحــة يســتدعي فيهــا الطالــب 
مكتســباته املعرفيــة واملنهجيــة واللغويــة، وبــني األســئلة املوضوعيــة القائمــة عــىل اختيــار مــن متعــدد، وبــني األســئلة 
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ــن  ــواب م ــار ج ــات باختي ــض املحط ــح يف بع ــب املرتش ــدد، إذ يطال ــن متع ــار م ــة واالختي ــني املوضوعي ــة ب اجلامع
اإلجابــات املقرتحــة، ثــم تعليــل هــذا االختيــار.20

ــة  ــة يف اللغ ــة وتعبريي ــارات تواصلي ــن مه ــة م ــة العام ــم يف الثانوي ــن املتعل ــد متك ــاس م ــار قي ــتهدف االختب يس
ــرأي واألدب،  ــة بال ــئلة اخلاص ــض األس ــة إىل بع ــرات، إضاف ــت فق ــري يف س ــؤال يف التعب ــن س ــب ع ــة، إذ جيي العربي
والتــي قــد تتــم اإلجابــة عنهــا يف فقــرة. ويقيــس االختبــار مــد متكــن املتعلــم مــن املعرفــة األدبيــة والنقديــة ممثلــة 
يف املــدارس الشــعرية الكــرب بــدءا باإلحيــاء، والتوجهــات النثريــة احلديثــة يف املقالــة والروايــة واملــرسح، وضبــط 

.ــرب ــا الك ــا  وقضاياه خصائصه

لكــن املثــري لالنتبــاه يف هــذا االختبــار هــو الرهــان الكبــري عــىل الزمــن، فعــىل املرتشــح ان جييــب عــن مخســني ســؤال 
بعضهــا مقــايل  يتطلــب اجلــواب عنــه كتابــة فقــرة أوأكثــر يف ظــرف 3 ســاعات فقــط، أي بمعــدل زمنــي هــو 3 دقائــق 
ــادة املمتحــن فيهــا، بحيــث ال يفــرتض يف اجلــواب أخــذ  ــريا مــن امل ــا كب ــكل ســؤال. ممــا يتطلــب متكن ــة ل و 36 ثاني
حيــز زمــاين طويــل كافٍ للتفكــري واإلجابــة بعمــق، أي أنــه يتطلــب معرفــة طبيعــة اإلجابــات بشــكل مســبق يف أثنــاء 
حصــص الــدرس وعــىل املرتشــح أن حيفظهــا ويســرتجعها يف أثنــاء االمتحــان. فاملشــكلة يف مثــل هــذه االختبــارات، 
هــم أن التمكــن مــن املــادة ال يقــوم يف أساســه عــىل الوضعيــات املشــكلة اجلديــدة يف االختبــار، بــل عــىل احلفــظ، ممــا 
يقلــص مســاحة قيــاس القــدرات التحليليــة والرتكيبيــة العميقــة، ليظــل اهلاجــس هــة تغطيــة اجلــزء األكــرب مــن املقــرر 
يف مقــرر الســنة النهائيــة يف الثانويــة العامــة الــذي ينــص مبــارشة عــىل حفــظ بعــض النصــوص، ودراســة املؤلفــات 

)كتــاب األيــام لطــه حســني اجلــزء األول والثــاين(.

د.االمتحانات اجلزائرية:

ــادة  ــار  يف م ــر شــعبة: اآلداب والفلســفة إىل اختب ــم الثانــوي باجلزائ ــان باكالوريــا التعلي ــع مرتشــح امتح خيض
اللغــة العربيــة وآداهبــا مدتــه أربــع ســاعات ونصــف، يمتحــن فيــه باملعــارف واملهــارات املدروســة عــرب اإلجابــة عــن 

موضــوع واحــد مــن موضوعــني مقرتحــني، وفــق ثالثــة جمــاالت هــي:

ــري،  ــعري أونث ــيص ش ــند ن ــة بس ــتة، متعلق ــدود الس ــب يف ح ــئلة ومطال ــن أس ــارة ع ــو عب ــري: وه ــاء الفك  البن
وتقيــس مهــارات الفهــم والتحليــل والرتكيــب وإبــداء الــرأي، وتســتغرق 50% مــن عالمــات االختبــار بعــرش نقــاط.

ــة يف  ــة املدروس ــر اللغوي ــس الظواه ــة، مت ــدود اخلمس ــئلة يف ح ــب وأس ــة مطال ــو جمموع ــوي: وه ــاء اللغ - البن
عالقتهــا بالســند النــيص، وهــي تضــم احلقــول الدالليــة والعالقــات اإلســنادية، وإعــراب املفــردات وإعــراب اجلمل، 
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والبالغــة واإليقــاع. وحتتــل 30 % مــن جممــوع عالمــات االختبــار بســت نقــاط مــن أصــل 20.

- التقييــم النقــدي: تتمثــل يف مناقشــة موقــف نقــدي أو ظاهــرة أدبيــة وإبــداء الــرأي، وقــد يأخــذ املطلــب شــكل 
أســئلة مذيلــة لســند نقدي)قولــة(، أو كتابــة موضــوع مصغــر اســتنادا إىل التوجيــه الــذي يــأيت بعــد القولــة، وهــو حيتــل 

20 % فقــط مــن جممــوع عالمــات االختبــار، بأربــع نقــاط مــن أصــل عرشيــن نقطــة.

شــكلت هــذه النــامذج املدروســة مــن اختبــارات اللغــة العربيــة يف الســنة النهائيــة مــن التعليــم مــا قبــل اجلامعــي 
ــة مــن تفــاوت واختــالف يف  ا داالًّ لالطــالع عــىل بعــض مــا يف املناهــج العربي ــكًّ ــة العامــة(، حِم ــا، الثانوي )الباكالوري
ــة األم  ــذه اللغ ــة ه ــىل مكان ــة ع ــات املرجعي ــص يف كل األدبي ــم التنصي ــة، رغ ــذه املرحل ــة هب ــة العربي ــس اللغ تدري
الرســمية يف احلفــاظ عــىل اهلويــة، وأولويــة التحكــم فيهــا تلقيــا وإنتاجــا، ويف أدهبــا وتراثهــا؛ وتظهــر هــذه التفاوتــات 

ــل: ــة مث ــة الثانوي ــة يف املرحل ــارات النهائي يف املخرجــات املســتهدفة مــن طبيعــة صياغــة االختب

- الرتكيــز يف بعــض االختبــارات عــىل املهــارات التحليليــة والرتكيبيــة يف اللغــة العربيــة وصياغــة  مواضيــع 
متكاملــة باســتدعاء مكتســبات املتعلمــني ومــوارده لتوظيفهــا يف نــص متكامــل شــأن النمــوذج التونــيس واملغــريب.

ــة عنهــا بشــكل  ــة، والقــدرة عــىل رصدهــا واإلجاب ــة والبالغي - الرتكيــز عــىل ضبــط العنــارص والظواهــر اللغوي
منفصــل، مــع اســتحضار املهــارات التحليليــة والرتكيبيــة يف ســؤال أو أكثــر شــأن النموذجــني اجلزائــري واملــرصي.

ــة  ــة األم يف املرحل ــة اللغ ــيس يف دراس ــور الفرن ــيس والتص ــريب والتون ــني املغ ــني النموذج ــل ب ــارب احلاص _ التق
ــه، يف  ــل أجزائ ــار وتفصي ــداد االختب ــونية يف إع ــة األنجلوساكس ــة بالتجرب ــة املرصي ــرت الرؤي ــام تأث ــة21، بين الثانوي
حــني اختــذت االختبــارات اجلزائريــة موقعــا وســطا بــني التصوريــن باجلمــع بــني أســئلة البالغــة والنحــو ومطلــب 

ــية. ــة الفرنس ــرب إىل التجرب ــت أق ــل، وإن كان التحلي

٢. مناهج اللغة العربية الواقع والتحديات:

أوال. حتدي الزمن:

ــات  ــري االختالف ــة تدب ــن، وكيفي ــُل الزم ــرب عام ــة الك ــاريع التعليمي ــا املش ــاين منه ــي تع ــاكل الت ــرز املش ــن أب م
ــرك  ــتقبلية، وت ــات املس ــال  إىل احلاج ــع وفع ــؤ رسي ــع إىل تنب ــة والتطل ــاع احلالي ــع األوض ــف م ــريات، والتكي والتغ
هامــش حركــة كافٍ مــن أجــل التعديــل ومتكــني املســتفيدين من اخلدمــات املقدمــة دون خلــل أوتباطــؤ؛ فاالختبارات 
املعياريــة بوصفهــا نموذجــا  حيــا ملثــل هــذه املشــاريع، ختضــع هلاجــس الزمــن وحتدياتــه املســتمرة؛ فــام يمكــن اعتبــاره 

أمــرا مقبــوال ومســايرا للعــرص يف واقعنــا املعــارص اآلين يمكــن أن تضمِحــلَّ راهنيتــه بــأرسع ممــا نتصــور22.



د.أنوار بنيعيش

٢٩٨

 ومــن ثــم نحتــاج إىل إجــراء تعديــالت مواكبــة للمســتجدات كل مــرة، إذ يصعــب يف ظــل التطــورات املتســارعة 
يف التكنولوجيــا وغريهــا أن نتنبــأ بوتــرية التغيــري يف حــدود اإليقاعــات املمكنــة. وقــد أشــار «فيــرش» يف كتابــه الثــورة 
الرابعــة إىل هــذا التطــور اهلائــل املســتدام، والــذي قــد ال تكفــي حمــاوالت بســيطة، ومعزولــة يف امتصــاص احلاجــات 

التــي تنبثــق عنــه بوتائــر متســارعة23.

ــه  ــار توج ــكال باعتب ــذا اإلش ــب ه ــع يف صل ــا تق ــس وغريمه ــرب وتون ــة يف املغ ــة العربي ــج اللغ ــإن مناه ــذا، ف هل
االهتــامم صــوب املهــارات األربــع بعــدد حمــدد مــن النــامذج والصيــغ واإلمكانــات. الــيشء الــذي قــد يقلــص 
إمكانــات التثويــر يف املــوارد التعليميــة العربيــة التوجيهيــة، واملؤطــرة والتقويميــة، وحيــول دون مرونــة زمنيــة تقتــيض 
االنتقــال بسالســة مــن حاجــات  تعلميــة إىل أخــر، فمناهــج الثانــوي كلهــا مل يطــرأ عليهــا أي تغيــري يذكــر منــذ مــا 
يربــو عــىل عــرش ســنوات  شــأن املغــرب)2007(24، واجلزائــر، وتونــس )2006(25، ومــرص...، وهــذه مــدة طويلــة 
جــدا بمعايــري التســارع الكبــري يف الدراســات واألبحــاث البيداغوجيــة والديداكتيكيــة، والتغــري املتالحــق للمجتمــع 

وبنياتــه اهليكليــة مــن متطلبــات اجتامعيــة واقتصاديــة طارئــة. 

 ثانيا حتدي اخلصوصيات الثقافية:

اللغــة ليســت ممــرًا خالصــًا تنقــل عــربه األفــكار واملواقــف مــن منطقــة إىل أخــر و مــن متكلــم بإحداهــا إىل متكلم 
ــوس الصــوت واحلــرف، واالنتقــال  ــة تتلبــس لب ــة وثقافي ــامط ومحــوالت فكري ــام هــي أن ــد؛ وإن بغريهــا بشــكل حماي
ُلنــا مــا الحيــد مــن احلمــوالت الثقافيــة والتارخييــة فــإن» اللغــة ليســت وثيقــة الصلــة بثقافــة  مــن لغــة إىل أخــر ُحيمِّ
احلــارض، وثقافــة املــايض، وإنــام تتصــل أيضــا بثقافــة اخليــال أو أعــامل اخليــال التــي حتكــم قــرارات النــاس وأفعاهلــم 
اخلصوصيــة جتــاه املســتقبل بطريقــة تفــوق التصــور.»26 وعــىل هــذا األســاس تواجــه مناهــج اللغــة العربيــة عنــرص

ــث  ــن حي ــدة م ــبه موح ــة ش ــة تراثي ــل ثقاف ــني ينق ــدرس للمتعلم ــا ي ــم م ــدة؛ إذ إن معظ ــىل ح ــر ع ــكل قط ــة ل الثقافي
ــا  ــف مرجعياهت ــكاد ختتل ــي ال ت ــرم..( الت ــار، والك ــجاعة، واإليث ــة، والش ــم ) الفصاح ــات والقي ــارص واملكون العن
التارخييــة )املجتمــع يف العصــور القديمــة مــن اجلاهليــة إىل العبــايس يف الغالــب(، والدينيــة )اإلســالم(؛ فنجــد 
ــم  ــة لقي ــة لكنهــا حامل ــة حديث ــايس أو  نصوصــا شــعرية أو نثري نصوصــا  مــن الشــعر اجلاهــيل أو اإلســالمي  والعب
موحــدة، وتعــرب عــن اإلنســان العــريب ومهومــه وانشــغاالته التــي قــد تتبايــن قليــال أو كثــريا مــع خصوصيــات بعــض 
املجتمعــات العربيــة املعــارصة. هكــذا نجــد ترديــدا ملحوظــا لبعــض األســامء ونصوصهــا يف املرحلــة الثانويــة مثــل: 
ــات  ــم...27 يف حــني ختفــت معــامل اخلصوصي ــق احلكي ــاين، وتوفي ــزار قب ــدر شــكر الســياب، وحممــود درويــش، ون ب

الثقافيــة يف املناهــج الدراســية ممــا قــد يزيــد مــن عمــق اهلــوة بينهــا وبــني الفئــات املســتهدفة منهــا. 
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هــذا إىل جانــب اســتمرار مناهــج اللغــة العربيــة عــىل حاهلــا يف جمتمعــات الربيــع العــريب، رغــم مــا أحدثتــه مــن 
رشخ واضــح يف القيــم الكالســيكية، ومــا ســامهت يف ظهــوره مــن مبــادئ وقيــم جمتمعيــة جديــدة مبنيــة عــىل ثقافــة 

ــة وصــوت الشــعب... ــة االجتامعي ــة والعدال احلقــوق، واملســاواة والديموقراطي

ثالثا- حتدي املواءمة بني التنظري واملامرسة:

ــي  ــدان الت ــك البل ــيام تل ــة الس ــدان العربي ــض البل ــج  بع ــا يف مناه ــتغراب مع ــاه واالس ــرية لالنتب ــور املث ــن األم م
تطرقنــا إليهــا، تعايــش نوعــني متباينــني مــن املرجعيــات الرســمية؛ أحدمهــا نظــري موضــوع عىل أســس حداثيــة ووفق 
دراســات وأبحــاث هتــم منطــق اإلصــالح والتغيــري املســتقبليني حتــت مســميات محاســية مثــل: اخلطــة االســرتاتيجية، 
والرؤيــة، والكتــاب األبيــض، والوثيقــة املطــورة... واآلخــر تطبيــق فعــيل ســابق يف الوجــود املرجعيــات اإلصالحيــة، 
ويســتمر يف حتدهيــا بثباتــه كامــال ضمــن منظومــة الرتبيــة والتعليــم، مكتســبا رشعيــة اإللــزام واحلضــور، ومؤثــرا - 
ســلبيا- عــىل أي طمــوح فعــيل للتحديــث والتغيــري مــادام الفــارق يزيــد عــىل عقــد مــن الزمــن ونيــف يف عــرص املعرفــة 
ــن واملطلــوب، وخيلــق مــا يشــبه الفصــام الترشيعــي واملرجعــي يف  املتغــري كل آن وحــني ممــا يوســع اهلــوة بــني الكائ
منظومــات التعليــم العربيــة ويســقطها يف االرتبــاك املزمــن لــد املامرســة والفعــل. وهــذا مــا حتيــل إليــه اإلصالحــات 

املتبعــة يف بعــض البلــدان كــام حييــل إىل ذلــك. اجلــدول اآليت:

النص املرجعي املعتمد يف تدريس اللغة
العربية

النص املرجعي النظريتارخيه
اإلصالحي

تارخيه

الرؤية االسرتاتيجية2007برامج وتوجيهات اللغة العربيةاملغرب
203028-2015

2015

2016الكتاب األبيض200629برامج اللغة العربية باملرحلة الثانويةتونس

2014اخلطة االسرتاتيجية2011الوثيقة النوعية للامدة، ووثيقة املنهجمرص

جدول الفوارق الزمانية بني املرجعيات املنهاجية  للغة العربية والنصوص اإلصالحية العامة30
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٣٠٠

إن التبايــن الزمنــي احلاصــل بــني املأمــول والنيــة اإلصالحيــة، وبــني املعتمــد يف تدريــس العربيــة باملرحلــة الثانويــة حييل 
ــة  ــة، وخيلخــل املنظومــة التعليمي ــؤدي إىل فشــل  هــذه الــرؤ والتوجهــات اإلصالحي ــي مهــم يمكــن أن ي إىل هــدر زمن
نفســها ويقســمها إىل شــقني منفصلــني: شــق ثابــت حمافــظ غــري دينامــي وممتــد بحكــم مرجعيتــه عــىل املــواد املدرســة بشــكل 
ــة التنزيــل، ممــا جيعلــه هــو  ــة، ويفتقــر إىل واقعي فعــيل، وشــق حركــي دينامــي إصالحــي يمتلــك ســلطة الطمــوح والرغب
نفســه خاضعــا، مــع تــوايل الســنوات، لشــكلية قاتلــة بوصفــه  واجهــة لنيــة مل تكتمــل مــن حيــث التنفيــذ، ومــادة تأطرييــة 
ــة اللغــة العربيــة يف  متقادمــة تشــكل يف أفضــل احلــاالت «حلــوال ترقيعيــة ال ترقــى إىل مســتو االرتقــاء الفعــيل بتعليمي

املدرســة»31 حتتــاج إىل جرعــات مــن التعديــل واإلصــالح عــىل اإلصــالح لتحتفــظ ببعــض رونقهــا لــد املهتمــني.

رابعا_ حتدي اهلدف: 

ــر  ــات الكــرب التــي يواجههــا تدريــس هــذه اللغــة، وتؤث ــة أحــد التحدي ــم اللغــة العربي ــرب اهلــدف مــن تعلي يعت
ــق  ــرة دون حتقي ــرة عث ــا- حج ــة -أحيان ــه اآلني ــدف بضبابيت ــذا اهل ــف ه ــث يق ــها؛ حي ــج تدريس ــات برام يف صياغ
ــامن  ــق اإلي ــن منطل ــامر م ــذا املض ــات يف ه ــات وجه ــا مؤسس ــي قطعته ــارة الت ــوات اجلب ــم اخلط ــود رغ ــدم املنش التق
ــني  ــة ب ــة الوثيق ــة احليوي ــك العالق ــد تل ــخ يؤك ــك أن «التاري ــم؛ ذل ــاة األم ــة وحي ــني اللغ ــري ب ــط الكب ــق بالرتاب العمي
األمــم ولغاهتا..فاألمــم احليــة حتــرص عــىل ازدهــار لغاهتــا وانتشــارها».32  ومــع ذلــك فــإن أهــداف تعليــم العربيــة يف 
املحيــط  املــدريس، باعتبــار الطــرف املعنــي واملقبــل عــىل التعلــم، مــا تــزال يــرزح حتــت وطــأة الغمــوض يف التصــور 
ــة نفســها،  ــة عــىل تعلــم اللغــة العربي ــات املقبل ــن الفئ ــة إىل اختــالف وتباي ــذ. ويمكــن أن نعــزو هــذه الضبابي والتنفي
وتبايــن مرجعيــات املســتهِدفني واملســتهَدفني عــىل حــد ســواء؛ حيــث خيتلــط الدينــي بالثقــايف واالقتصادي والســيايس 
أحيانــا... ممــا جيعــل واضعــي الربامــج واملقــررات التعليميــة، واالختبــارات املعياريــة عــىل املحــك بشــكل دائــم مــن 

أجــل املواءمــة بــني اخلــاص والعــام، وبــني املســتويات اللغويــة العربيــة املســتهدفة عنــد كل فئــة.
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خامسا_ حتدي اهليكلة واملرجع:

ــع  ــة تتفاعــل م ــات أخــر مضاعف ــأ حتدي ــات، تنش ــه مــن حتدي ــا ختلق ــداف وم ــات يف األه ــذه االختالف وعــن ه
ــدة واملؤطــرة  ــات املوحِّ ــة الضابطــة. وعــىل اخلصــوص، البني ــات البحثي ــة األدوات، واملرجعي الواقــع مــن حيــث قل
لســياقات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا مثــل اإلطــار املرجعــي لتعلــم اللغــة وتقويمهــا الــذي ظــل حبيــس 
تطلعــات ورغبــات معــرب عنهــا بشــكل رصيــح أو ضمنــي يف أكثــر مــن ســياق ومؤمتــر. و بقيــت احلاجــة امللحــة تقودنــا 
إىل التعامــل مــع املرجعيــات األخــر مــن بــاب التكييــف والتعديــل وحماولــة االســتفادة مــن العموميــات املشــرتكة يف 

تعلــم اللغــات الطبيعيــة بشــكل عــام. 

ــر  ــن أط ــو م ــس، وحمت ــق تدري ــداف وطرائ ــن أه ــة م ــة العربي ــادة اللغ ــاج م ــات منه ــاس مكون ــا أد إىل اقتب مم
مرجعيــة غربيــة لتدريــس اللغــات، مثــل اإلطــار املرجعــي األورويب، واملناهــج الغربيــة كاملنهــج الربيطــاين يف مــرص33، 

واملنهــج الفرنــيس يف املغــرب واجلزائــر وتونــس... 

٣_ مناهج تدريس اللغة العربية وتطلعات املستقبل:

هتــدف املناهــج إىل رســم حــدود الكفايــات اللغويــة املــراد حتقيقهــا يف لغــة مــن اللغــات تعبــريا عــن مســتو مــن 
مســتو التمكــن التواصــيل بــدءًا باليومــي، ووصــوال إىل املســتويات األكاديميــة  العليــا؛ وذلــك مــا ال يعد أمرًا ســهال 
ــًا يف الســنوات احلاليــة؛ فباألحــر مايســتقبل مــن الزمــان، إذ يتوقــع أن حتــدث طفــرات معلوماتيــة تصحبهــا  وثابت
تغيــريات كــرب يف احلاجيــات اللغويــة القــادرة عــىل االســتقطاب واجلــذب، ويف آليــات التدريــس والتمكــني اللغــوي 
بطرائــق أقــرب إىل حتقيــق اهلــدف املنشــود بمواطــن مســتقبيل عاملــي رسيــع التأقلــم مــع عــرص كثــرت إىل حــد التخمــة 

وســائط التعلــم، واالكتســاب. 

وبذلــك يكــون مــن األســايس، وضــع خطــط التجــاوز بشــكل اســتباقي يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة عمومــا، 
ــي تكتــيس طابعــا رســميا وحاســام يف احلكــم عــىل تعلــامت املقبلــني عــىل هــذه اللغــة  ــة الت ووضــع املناهــج التعليمي
بشــكل خــاص. إذ رغــم هــذا احِلــراك املعــريف واملنهجــي الكبــري يف صياغــة الوثائــق املرجعيــة مــن طــرف مؤسســات 
ــات  ــزال طويــال يف ظــل إكراهــات الواقــع، ومتطلب ــق مــا ي ــإن الطري ــر املناهــج، ف ومراكــز البحــث الرتبــوي وتطوي
تعديــد العــرض البيداغوجــي والتقويمــي يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا. هلــذا يلــزم التوقــف عنــد  بعــض 
النقــاط اجلوهريــة باعتبارهــا أسســا للتطويــر والتحديــث يف هــذه املناهــج بــام يضمــن جتويــدا لــألداء، وتوســيعا ألفــق 

يســعى إىل خدمــة اللغــة العربيــة يف احلــارض كــام املســتقبل. 
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٣٠٢

أوال. مناهج اللغة العربية والطفرة الرقمية:

يســتدعي الوعــي بــدور التكنولوجيــات احلديثــة يف التعليــم والتمكــن مــن فهــم حيثياهتــا  والتوغــَل يف عمــق هــذه 
العالقــة املتجــذرة املؤسســة عــىل تراكــم عقــود مــن التالقــح وتبــادل التفاعــل؛ فاألمــر ال يتوقــف عنــد حــدود إدخــال 
ــت  ــي تفاعل ــورات الت ــوالت والتط ــن التح ــار م ــاك مس ــل هن ــم، ب ــال التعلي ــة يف جم ــتند إىل الرقمي ــة تس ــات آلي معين
ــات  ــىل بني ــم ع ــي قائ ــاج تدرجي ــال الندم ــحة املج ــة فاس ــفية خمتلف ــة وفلس ــات فكري ــة ومنظوم ــل تارخيي ــع مراح م
فكريــة متتاليــة إىل أن تــم الوصــول إىل مــا يشــبه التحــول يف الرباديغــم التعليمــي بأطرافــه الثالثــة: املــدرس واملتعلــم 
واملعرفــة، وإن كانــت وســائل االتصــال وتقنيــات التعلــم عمومــا ليســت جديــدة، بــل إهنــا ال تنفصــل عــن املدرســة 

عــرب تارخيهــا، كــام أهنــا تطــورت بتطــور املدرســة34.

يف هــذا الصــدد، تشــري دراســة عــن تارخييــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال وأهــم أسســها قــام هبــا جمموعــة 
ــود  ــم تع ــة والتعلي ــات احلديث ــني التكنولوجي ــرتك ب ــخ املش ــة يف التاري ــات جوهري ــاك حمط ــني35  إىل أن هن ــن الباحث م

ــدرج اآليت: ــق الت جذورهــا إىل القــرن املــايض وف

مرحلــة اإلرهاصــات وبدايــة البــذرة األوىل لتوظيــف الوســائط الســمعية البرصيــة الســيام يف امليــدان التعليمــي يف *
شــكل حمــاوالت متفرقــة مل تتشــكل بعــد أرضيتهــا النظريــة، بحيــث كانــت َأْمَيــَل إىل جتريــب وســائل جديــدة يف جمــال 
الرتبيــة والتعليــم، « فنطريــا، مل تكــن للوســائط الســمعية البرصيــة وضعهــا اخلــاص هبــا يف جمــال املعرفــة والتعلــم»36.

مرحلــة الثامنينــات مــن القــرن املــايض التــي شــكلت معلــاًم بــارزًا يف تطــور العالقــة بــني التعليــم والتكنولوجيــا، *
ــدة  ــيلة الوحي ــت الوس ــة ليس ــة اللفظي ــة أن اللغ ــون إىل  حقيق ــيميولوجيني ينتبه ــني والس ــض البيداغوجي ــدأ بع إذ ب
للوصــول إىل املعرفــة اخلاصــة والعامــة؛ فالتواصــل الســمعي البــرصي أمكنــه أن يضحــى يف قاعــدة التعلــامت بعيــدا 

عــن اعتبــاره معينــات ثانويــة وُمســاعدات تعــني الفعــل التعليــم عــىل اســتكامل تأثرياتــه وأهدافــه.37

مرحلــة التســعينات التــي شــكلت حقبــة تأســيس للتحــول الرباديغمــي  يف التعليــم والرتبيــة، مــن خالل جتــاوز النظرة *
التجزيئيــة لعالقــة التعليــم بالتكنولوجيــا، ووضــع هــذه العالقــة يف منظومــة أشــمل جتلــت يف تغيــري الرباديغــم املعــريف بــام 
خيــدم ترســيخ تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال يف التعليــم، كمامرســة هلــا أسســها الفلســفية اجلديــدة؛ ففــي هــذه حقبــة 
عرفــت علــوم التواصــل واملعلومــات طفــرة جعلتهــا تصــب اهتاممهــا عــىل مشــكالت جديــدة جتلــت – عــىل اخلصــوص- 
ــري يف  ــيميائيات املعرفيةوتغ ــح  للس ــروز واض ــع ب ــا م ــارف ونقله ــاج املع ــني إنت ــل وب ــكال التواص ــني أش ــة ب يف «العالق

الرباديغم باالنتقال من التوظيف اجلزئي للتكنولوجيات احلديثة يف التعليم إىل هيمنة الوسائطية.»38  
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وقــد صاحــب ذلــك توجــه املعلوميــات والتكنولوجيــة الرقميــة مــن الصيــغ الفرديــة عــرب احلواســيب الشــخصية إىل صيغ 
هتيمــن عليهــا األبعــاد اجلامعيــة التواصليــة عــرب املوجــة الكــرب التــي فجرهتــا األنرتنــت ومــا ا ســتتبعها  مــن أشــكال الربــط 
والتشــبيك التــي انتــرشت يف خمتلــف مياديــن احليــاة.  وكان التعليــم مــن املجــاالت التــي اخرتقتهــا رسيعــا واســتطاعت أن 
تؤثــر فيــه مبــارشة عــرب خلــق بيئــات تعلميــة تواصليــة مــن خــالل الشــبكة العنكبوتيــة تتســم بمواصفــات جديــدة أكثــر حتــررا 

واســتقاللية  مقارنــة بالبيئــات التقليديــة، أوبشــكل غــري  مبــارش مــن خــالل دورهــا يف نــرش املعلومــة وتروجيهــا.

ومــع اطــراد التطــور احلاصــل يف ميــدان تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال، اتســع نفــوذ تأثريهــا يف جمــال التعليــم 
بمختلــف عنــارصه وأطرافــه، لتحــدث – يف إطــار براديغــم كــوين جديــد – تغيــريات جذريــة متاشــت مــع الرتكيــز 
املكثــف عــىل املتعلــم يف البيداغوجيــات احلديثــة و» حتســني فــرص اكتســابه للمعلومــات والكفايــات التــي مــن شــأهنا 

أن متكنــه مــن تعلــم مســتمر مــد احليــاة.»39

لقــد نجــم هــذا التحــول التارخيــي الــذي شــهده حقــل تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال عــن حتــول يف 
ــاج  ــة اإلدم ــا قضي ــادئ تؤطره ــة إىل مب ــات الديداكتيكي ــيلة واملعين ــدإ الوس ــن مب ــل م ــم وانتق ــورات واملفاهي التص
لبلــورة مفهــوم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال الرتبويــة أي مــا يعــرب عنــه اختصــارا بالفرنســية )TICE(. وبذلــك 
ــع  ــي بجمي ــف التعليم ــم املوق ــة؛ وتصمي ــة واملادي ــة؛ املعنوي ــة كامل ــة التعليمي ــامم «بالبيئ ــوب االهت ــري ص ــه التفك اجت
ــة يف  ــات احلديث ــة للتكنولوجي ــه.»40 إذ كشــف واقــع املامرســة عــن اختــالالت النظــرة االختزالي ــه وخمرجات مدخالت
دائــرة املعينــات التكميلــة. وهــذا مــا جعــل معظــم النظريــات الرتبويــة احلديثــة ختلــص «بعمومهــا إىل قصــور املفهــوم 
ــدان املهم.»41وتعمــل عــىل جتــاوز بتبنــي  ــق األهــداف املرجــوة مــن هــذا املي املرتبــط باألجهــزة واألدوات عــن حتقي

ــي... ــلوب النظام ــام، واألس ــوم النظ ــل مفه ــمولية مث ــة ش ــم  ذات طبيع مفاهي

مــن هــذا املنطلــق، نجــد هنــاك من صنــف التطــور التارخيــي للتكنولوجيــات احلديثــة يف التعليــم إىل مراحــل متعددة  
تتميــز كل مرحلــة باجتــاه الرتكيــز صــوب نقطــة معينــة متثــل بــؤرة البنيــة املفاهيميــة واملامرســة التطبيقيــة. وهي:

مرحلة الرتكيز عىل املواد التعليمية املنفصلة ؛*

مرحلة الرتكيز عىل الُعدد واآلالت؛ *

ومرحلــة الرتكيــز عــىل الطــرق واألســاليب واالســرتاتيجيات.42 وهــي املرحلــة التــي يتــم فيهــا التخــيل عــن فكــرة *
ــالت الوســائطية التــي يمكــن االســتغناء عنهــا، واالســتعاضة عــن ذلــك بتصــور  اإلضافــات التكنولوجيــة، وامُلكمِّ
جيعــل التكنولوجيــات احلديثــة رضورات تعليميــة يف عرصنــا احلــارض مــع جمتمــع املعرفــة. ومــن ثم، تغــري الطروحات 



د.أنوار بنيعيش

٣٠٤

مــن نقــاش اجلــدو واألمهيــة إىل بلــورة اإلعــداد والتهيــيء للحضــور الدائــم يف جمــال التعليــم؛ فهــي املرحلــة التــي 
اهتمــت بتوظيــف مســتحدثات تكنولوجيــا التعليــم مــن حيــث األداء والتفاعــل يف التعليــم، إذ اســتخدام تكنولوجيــا 

التعليــم بطريقــة فعالــة جيســد الضامــن لتعليــم يســتجيب لــروح العــرص وحاجــات مواطــن جمتمــع املعرفــة.

ــب،  ــف والتجري ــات التوظي ــات وآلي ــدد املقارب ــم وتع ــدان التعلي ــا يف مي ــق للتكنولوجي ــذي حتق ــم ال ــد الرتاك بع
ــا املعلومــات واالتصــال تتشــكل يف إطــار جمموعــة مــن املبــادئ التــي مــن شــأهنا أن  بــدأت معــامل إدمــاج تكنولوجي
جتمــع بــني اإلفــادة القصــو مــن البعــد التكنولوجــي، واحلفــاظ عــىل اخلصوصيــة اإلنســانية والثقافيــة لفعــيْل التعليــم 
ــب  ــي يف قل ــون التكنولوج ــاج املك ــة إلدم ــادئ ضابط ــن مب ــات ع ــن األدبي ــد م ــت العدي ــا حتدث ــن هن ــم. وم والتعل
املحيــط املــدريس جتنبــا لفــوىض قــد تعصــف ببعــض الثوابــت الرئيســة يف النظــام التعليمــي. ومــن هــذه املبــادئ نذكــر:

أ- خدمــة التكنولوجيــا  للمســتفيدين دون إضعــاف ِســامهتم اإلنســانية، حيــث إن التكنولوجيــات احلديثــة 
ــة    ــة والثقافي ــرا لألبعــاد الفســيولوجية والعاطفي ــم اإلنســاين بوصفــه تضاف جيــب أن ال تلحــق أرضارا بتكامــل املتعل

ــس. ــس العك ــا ولي ــىل التكنولوجي ــيطرة ع ــام الس ــذ بزم ــم أن يأخ ــىل املتعل ــه ع ــة؛ أي أن ــة والروحي واالجتامعي

ب- عــىل التكنولوجيــا أن تــأيت يف املرتبــة الثانيــة ال أن تعــوض املعــارف واملهــارات األساســية: فاملتعلــم مطالــب 
بــأن يعــرب عــن نفســه شــفويا وكتابــة وهويكتســب مهــارات أومعــارف رئيســة.  وجيــب أن ال تقفــز التكنولوجيــا عــىل 

اخلطــوات املهمــة يف التفكــري والتعلــم.

ج- جيــب عــىل التكنولوجيــات احلديثــة أن تكــون عامــال حاســام يف تســهيل التمكــن مــن املعــارف واإلقبــال عليهــا 
بــام يرســخها لــد املتعلمــني كمكتســبات رضوريــة. وذلــك عــرب رفــع درجــة احلافزيــة والرغبــة يف التعلــم واكتســاب 

ــارف اجلديدة. املع

د- يفــرتض يف التكنولوجيــات أن تتناســب وتنميــة شــخصية املتعلــم يف مجيــع أبعاده. فــال ُحتّول التعلــَم إىل عمليات 
تكراريــة آليــة ال تســاير اإليقــاع اإلنســاين الكتســاب ومســاءلة املعــارف امللقنــة. كــام هوالشــأن بالنســبة لبعــض املــوارد 
الرقميــة التــي ال يراعــى فيهــا التفكــري اإلبداعــي الناقــد يف حــل األلغــاز واألســئلة التــي توفرهــا. ذلــك أن  املعرفــة  ال 

جتســد يف حــد ذاهتــا قيمــة كــرب يف حــال إغفــال تشــكل شــخصية املتعلــم ونموهــا عــىل خمتلــف األصعــدة.43

هـــ - ال جيــب عــىل التكنولوجيــا أن حتــد مــن حريــة اختيــار الوســائل والطرائــق التعليميــة؛ فــال يمكــن فرضهــا 
ــع  ــم م ــد جتاوهب ــني وم ــات املتعلم ــاة رغب ــب مراع ــني، إذ جت ــم املتعلم ــاش يف تعل ــة للنق ــري قابل ــة وغ ــل هنائي كبدائ
تكنولوجيــا املعلومــات والتواصــل. ففــي حــني تفضــل نســبة مهمــة مــن املتعلمــني توظيــف التكنولوجيــات احلديثــة، 
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متيــل فئــة أخــر منهــم إىل  اعتــامد األعــامل اليديويــة والطرائــق االعتياديــة.  ومــن ثــم ال جيــب حرمــان هــؤالء كليــا 
مــن ميوالهتــم يف االكتســاب، وكــذا يف التقييــم  حفاظــا عــىل التــوازن وتكافــؤ الفــرص.

و- جيــب أن ال تكــون التكنولوجيــا احلديثــة عائقــا للتفتــح االجتامعــي للمتعلمــني. هلــذا عــىل األرُس وامُلربــني  أن 
ــاج  ــتمرارية االندم ــام يضمــن اس ــة ب ــات احلديث ــوازن للتكنولوجي ــدل ومت ــف معت ــن أجــل توظي ــن م ــوا حذري يكون
ــك   ــي ذل ــارشة. دون أن يعن ــة  ومب ــة حقيقي ــالت اجتامعي ــية بتفاع ــه األساس ــم ملهارات ــاب املتعل ــي واكتس االجتامع
ــرتايض  ــل االف ــاب التواص ــح ب ــة، وفت ــارات االجتامعي ــض امله ــة بع ــة يف  تنمي ــات احلديث ــة التكنولوجي ــكاَر أمهي إن
عــىل مرصاعيــه أمــام املتعلــم.  «فالعديــد مــن الدراســات منــذ ثامنينــات القــرن املــايض نبهــت إىل رضورة االنتبــاه إىل 
التغــريات االجتامعيــة والنفســية التــي تطــرأ عــىل املتعلــم نتيجــة توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال, وحثَّــت 

ــزا لتأثرياهتــا.» 44 ــا وناقــدا ممي عــىل رضورة جعلــه مســتخدما ذكي

ويف ظــل هــذا التيــار املعلومــايت اجلــارف، عرفــت االختبــارات املعياريــة بدورهــا تغــريات جوهريــة مســت 
األهــداف واآلليــات والرهانــات معــا؛ فلــم  تعــد قائمــة عــىل التجربــة الورقيــة واللقــاء املبــارش مــع املرشــحني؛ وإنــام 

ــال.   ــذا املج ــىل ه ــها ع ــال نفس ــات واالتص ــا املعلوم ــت تكنولوجي فرض

ثانيا .انبثاقات احلاجات التعلمية وتعددية املنتوج: 

هكــذا، نفــرتض أن املناهــج الدراســية  حتتــاج يف ظــل الواقــع املعــارص إىل مواصفــات جديــدة تســتجيب لضغوطــات 
ــن  ــدر كاف م ــه بق ــمية إىل تلبيت ــة الرس ــم اللغ ــعى تعلي ــي يس ــة الت ــة التواصلي ــات املعرفي ــل احلاج ــارع، ومتث ــاع املتس اإليق
االتــزان واالنضبــاط املعــريف، وحتقيــق درجــات عليــا مــن الدقة عــىل مســتو الرصد الكامــل للكفايــات اللغويــة واملهارات 
األربــع املنشــودة )الــكالم، والســامع، والفهــم والكتابــة(، ومــد جتســدها عنــد املتعلمــني بــام يمثــل أرضيــة حقيقيــة لتصــور 
ســليم ومتكامــل حــول فعاليتهــم اللغويــة وتأهلهــم لالنخــراط يف ســياقات لغويــة خاصــة كالتواصــل الفعــيل يف فضــاءات 
وجمتمعــات املتحدثــني باللغــة العربيــة أو الدراســة يف معاهــد معينــة تتطلــب قــدرا كبــريا مــن التحكــم يف اللغــة العربيــة...

وذلــك يف جمــال تــزداد احلاجــة امللحــة إىل ضبطــه، وتوحيــد الــرؤ واالجتاهــات يف ترســيم حــدوده وإمكاناتــه. 
ــن  ــا م ــج وتنفيذه ــذه املناه ــل ه ــداد ملث ــات اإلع ــن رضوري ــت م ــة أصبح ــات جوهري ــاك مواصف ــر أن هن ــذا ن وهل
أجــل ضــامن نــوع مــن االســتمرارية يف التطويــر واالنســجام مــع املســتجدات املعــارصة بحاجاتــه املتلونــة ورسيعــة 
ــف يمكــن نقــل  هــذه التصــورات مــن جمــال التنظــري والتصــورات إىل  التغــري. لكــن يبقــى الســؤال األهــم هــو كي
جمــال الواقــع الفعــيل يف مناهــج عربيــة بمواصفــات تتناســب ومتطلبــات الفئــات املســتهدفة وحاجاهتــا عــىل امتــداد 

األقطــار؟ وإجابــة عــن هــذه األســئلة يمكــن أن نــورد أهــم هــذه املواصفــات:



د.أنوار بنيعيش
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أ.الدينامية:

رغــم أن احلفــاظ عــىل نســبة مــن الثبات يعتــرب من الســامت البــارزة للمناهــج الدراســية والوثائق املرجعيــة عموما، 
فــإن التغــريات الطارئــة واحلاجــة إىل مناهــج تتســم بقــدر كاف مــن الديناميــة والقابليــة للتجــدد، والتغيــري تبقــى مــن 
ــز يف  ــك أن «الرتكي ــتقبلية؛ ذل ــتجدات املس ــتجابتها للمس ــتدامة اس ــا، واس ــىل فعاليته ــاظ ع ــات يف احلف ــم الواجب أه
التقويــم الدينامــي ينصــب عــىل إمكانــات التطويــر املســتقبلية يف حــني أن التقويــم الثابــت ينصــب، بالدرجــة األوىل، 
عــىل اإلنجــازات املاضيــة.»45 ومــن ثــم فالرهــان عــىل املســتقبيل يقتــيض اخلــروج مــن دوامــة االســتقرار والثبــات عنــد 

نقطــة معينــة ملــدة طويلــة.

ب. القابلية للتقييم الذايت:

يعــد التقييــم الــذايت جمــاال مهــاًم مافتــئ يتنامــى يف التدريــس نظــرا ملــا يتســم بــه مــن مواصفــات تســاير، يف بنياهتــا، 
احليــاة املعــارصة ومــا تتطلبــه مــن مرونــة واســتقاللية يف التعلــامت العابــرة للفضــاء املــكاين وللثقافــات واخللفيــات 
االجتامعيــة والسياســية؛ فهــو» يمنــح الــدارس ثقــة يف نفســه، ودافعيــة نحــو االســتمرار»46 ولعــل هــذا مــا يــؤدي إىل 
ــك يف  ــتقاللية؛47  وذل ــؤولية واالس ــن املس ــوع م ــته بن ــاء يف ممارس ــل البنّ ــم والتفاع ــىل التعل ــال ع ــر اإلقب ــع وتائ ترسي

إطــار تفاعــل ثالثيــة حموريــة هــي:

الشكل 2: التعلم يف ضوء التقييم الذايت48



مناهج تدريس اللغة العربية في العالم العربي  بين الواقع والمأمول: إكراهات الثبات في الحاضر، ومتطلبات التغيير واإلبداع في المستقبل

٣٠٧

«إذ ختضــع هــذه العنــارص لعالقــة ديناميكيــة بــني املحتــو، واملخرجــات واألهــداف الظاهــرة والتطــور الشــخيص 
للمتعلــم؛ ففــي التقييــم الــذايت يكــون املتعلــم هــو مــن يقــرر، عندمــا تدعــو الــرضورة، أي حلقــة يتــم الرتكيــز عليهــا. «49

ج. االستجابة ملتطلبات القرن احلادي والعرشين: 

جيــب أن تأخــذ هــذه املناهــج بعــني االعتبــار الواقــع اجلديــد بمســتلزماته ومتطلباتــه املعــارصة الســيام منهــا تلــك 
التــي تتخــذ مــن الرقميــة والتوظيفــات املتعــددة هلــا ميدانــا هلــا؛ حيــث إن الكفــاءة اللغويــة التــي يســعى املتعلــم إىل 
حتقيقهــا ال تقــف عنــد البنيــات االعتياديــة التقليديــة وفــق قواعدهــا املعروفــة واملتوارثــة عــرب أجيــال، وإنــام ُتضــاُف 
ــي  ــل الت ــات والتواص ــا املعلوم ــال تكنولوجي ــرب يف جم ــرة الك ــا الطف ــر فرضته ــات أخ ــارع آلي ــكل متس ــا بش إليه
فجــرت صــورا خاصــة يف التوظيــف اللغــوي عــرب الربيــد اإللكــرتوين، أوغــرف الدردشــة ومواقــع التواصــل 
االجتامعــي... وهــي صــور جــد مهمــة يف تعلــم اللغــة، وبيــان التمكــن مــن متظهراهتــا اجلديــدة كــام أشــارت إىل ذلــك 
دراســة حــول التفاعــالت اللغويــة الســربنطيقية، والتــي أبــرزت أمهيــة هذه التفاعــالت يف اكتســاب اللغــة واالنخراط 
يف الثقافــة األصليــة املمثلــة هلــا عــرب بوابــة التواصــل عــن بعــد، حيــث « يمكــن للمتعلمــني توظيفهــا داخــل أو خــارج 
الفصــول يف األوقــات املناســبة ويف عالقــة بــرشكاء خارجيــني وفــق منظــورات بيداغوجيــة مالئمــة.»50 الــيشء الــذي 
جيعلهــا جمــاال خصبــا جيــب مراعاتــه يف صياغــة االختبــارات املعياريــة اللغويــة اخلاصــة باللغــة العربيــة، عــىل اعتبــار 
أن التمكــن مــن اللغــة يف بعدهــا االعتيــادي القائــم عــىل التواصــل التقليــدي قــد ال يعنــي بالــرضورة نضــج مهــارات 
التواصــل الرقمــي الــذي أصبــح جــزءا ال يتجــزأ مــن واقــع التــداول اللغــوي املعــارص والفعــال ال يمكــن إقصــاؤه 

وال غــض الطــرف عنــه دون التضحيــة بفعاليــة يكــون متعلــم اللغــة األجنبيــة يف أمــس احلاجــة إليهــا51. 

د. اهليكلة املرجعية واإلطار املوحد:

ــخ  ــن تاري ــدة م ــات عدي ــرح يف حمط ــا ط ــرا ملح ــا أم ــة وتعليمه ــة العربي ــم اللغ ــي لتعل ــار مرجع ــة إىل إط ــرب احلاج تعت
االختبــارات الطويــل؛ فاإلشــارة مــا فتئــت تعلــن، يف كل مــرة ختبــط املحــاوالت التأسيســية هلــذه االختبــارات، والصعوبات 
التــي واجهتهــا بســبب غيــاب إطــار مرجعــي عــريب مشــرتك لتعليم اللغــة العربيــة يف املــدارس العربيــة أوللناطقــني بغريها52؛ 

فقــد ظلــت هــذه املحــاوالت متعثــرة إىل حــد بعيــد بســبب النقــص اهليــكيل يف املرجعيــة النظريــة املناســبة. 

ــم  ــان تعلي ــة يف ش ــري العربي ــة وغ ــرات العربي ــاءات واملؤمت ــم اللق ــا يف معظ ــار حُمرج ــؤال اإلط ــل الس ــك، ظ وبذل
العربيــة للناطقــني هبــا أوبغريهــا، إذ يف كل مــرة يتــم التنصيــص عــىل هــذه احلاجــة وختــرج توصيــات شــديدة التفــاؤل 
حــول إمــكان إنجــاز هــذا املــرشوع . بيــد أنــه رسعــان ما تتكــرس أمواجهــا عــىل صخــور الواقــع الصلــدة والالمتناهية، 
ــم  ــل تعلي ــات... ليظ ــودات دول ومؤسس ــر جمه ــيض تضاف ــم يقت ــذا احلج ــرشوع هب ــام بم ــري يف القي ــة أن التفك خاص
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اللغــة العربيــة  يعــاين فراغــا مهــوال يف الطرائــق واملناهــج وإنتــاج خمرجــات يف مســتو تطلــع املجتمعــات العربيــة 53

ويف غيــاب البدائــل ونظــرا لتأخــر  مشــاريع إعــداد إطــار مرجعــي عــريب مشــرتك لتعلــم اللغــات، جلــأت 
االختبــارات املعياريــة إىل االســتفادة مــن اإلطــار املرجعــي األورويب املشــرتك للغــات، عــىل اعتبــار أنــه - حســب مــا 
ورد يف تعليــالت وحيثيــات هــذه االختبــارات- األشــهر واألنســب، واألكثــر قابليــة للتنزيــل يف اختبــارات خاصــة 
ــة، وإنــام  ــة قــد ال تنطبــق متامــا ال عــىل اللغــة وحدهــا بمرجعياهتــا الثقافي ــة أوأكاديمي ــة لســياقات يومي باللغــة العربي
قــد ال متــت بصلــة أيضــا إىل ســياقات التعلــم اخلاصــة باللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا يف دول وجمتمعــات خمتلفــة 

ــة... ــز التعلمي ــات واحلواف ــث املرجعي ومتنوعــة مــن حي

ــبه  ــكاد يش ــة ي ــج العربي ــة املناه ــع وصياغ ــكل كيل يف وض ــرتك بش ــي أورويب مش ــار مرجع ــامد إط ــإن، اعت ــذا ف هل
وضــع العربــة أمــام احلصــان، حيــث يثــري مســألة اإلطــار الضامــن لوحــدة االختبــارات وفعاليتهــا يف ظــل الظــروف 

ــة واملســتقبلية... احلالي
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اخلامتة

بعــد مقارنــة أربعــة نــامذج مــن املناهــج العربيــة يف تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني هبــا، أي بوصفهــا اللغــة األم 
هلــذه املجتمعــات، قادتنــا اإلشــارات امللتقطــة هنــا وهنــاك إىل بنــاء بعــض اخلالصــات التــي يمكــن إمجاهلــا بــاآليت:

ــات املؤسســة هلــا، وإن كانــت تصــب يف معظمهــا • ــة، والنظري تتفــاوت هــذه املناهــج مــن حيــث أطرهــا املرجعي
ــاء  ــز 54بن ــم يف املرك ــع املتعل ــي تض ــة الت ــا احلديث ــب البيداغوجي ــا يغل ــالح يف م ــدة اإلص ــات اجلدي ــن التوجيه ضم

ــات. ــداف إىل الكفاي ــات واأله ــارف واملحتوي ــاوز املع ــال، وتتج وتفاع

ــزوزة • ــل مه ــق والتنزي ــتو التطبي ــىل مس ــا ع ــار إليه ــج املش ــى املناه ــري، تبق ــاء النظ ــاوت يف البن ــذا التف ــم ه رغ
ــة لتنزيــل املنهــاج  ــة صلب ــة، عاجــزة عــن توفــري أرضي مــن حيــث الوفــاء للمرجعيــات، وتظــل السياســات احلكومي

ــه. وتقويم

معظــم املناهــج املشــار إليهــا بنيــت بطريقــة رأســية فــرض مــن القمــة نحــو القاعــدة، وحتــى يف احلــاالت التــي •
يظهــر أهنــا تتيــح هامشــا للحريــة، والتفاعــل القاعــدي شــأن الكتــب املدرســية املتعــددة، فإهنــا – عنــد التمحيــص –

تبقــى حمــارصة بامتيــازات ســجلتها دفاتــر التحمــالت.

ــن  ــه م ــا علي ــا وقفن ــا مل ــدان، وتثمين ــن البل ــة م ــة يف جمموع ــة العربي ــج اللغ ــول مناه ــة ح ــذه الدراس ــا هل وتتوجي
ــات  ــي واالختالف ــتات املفاهيم ــة إىل الش ــاء، إضاف ــل البن ــف مراح ــور يف خمتل ــة وقص ــة وتنظيمي ــالالت هيكلي اخت
املصطلحيــة احلــادة التــي تقــف جدرانــا عاليــة دون التواصــل البنــاء واالســتفادة املتبادلــة مــن اخلــربات بــني 
بيداغوجيــي وواضعــي السياســات التعليميــة للبلــدان العربيــة، نــر أن نختــم البحــث بعــدد مــن التوصيــات 
التــي نعتقــد يف نجاعتهــا املســتقبيلة يف رســم معــامل مناهــج رصينــة ومفيــدة ملــادة اللغــة العربيــة تتامشــى مــع قيمتهــا 
اللســانية، ووضعهــا االعتبــاري واهلويــايت دينيــا وثقافيــا وامتــدادا اقتصاديــا وسياســيا ممــا يســتوجب إيالءهــا عنايــة 
ــر: ــات نذك ــذه التوصي ــني ه ــن ب ــواء. وم ــد س ــىل ح ــلم ع ــريب واملس ــن الع ــاء املواط ــة يف بن ــا باألولوي ــة، ومتتيعه فائق

إنشــاء هيئــة عربيــة عليــا للمناهــج الدراســية، هدفهــا التنســيق بــني  املؤسســات املعنيــة باملناهــج والرتبيــة والتعليــم  •
يف أقطارنــا العربيــة، والســهر عــىل املواكبــة املســتمرة ملناهــج تدريــس العربيــة، مــن أجــل التكييــف والتعديــل 

ــزم األمــر. ــري إن ل ــة بالتغي والتوصي

ــوم • ــه العل ــت ل ــا توصل ــدث م ــن أح ــتقاة م ــة، ومس ــددات ضابط ــري بمح ــم واملعاي ــة للتقوي ــة عربي ــداث جلن إح
ــا... ــك وغريه ــوي، وديداكتي ــس ترب ــم نف ــا وعل ــن بيداغوجي ــم م ــة والتعلي ــة بالرتبي املرتبط
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تكليــف جلــان دائمــة بوضــع تقاريــر حمينــة، ومبنيــة عــىل معطيــات آنيــة ودقيقــة حــول تدريــس اللغــة العربيــة مــن •
املدخــالت ووصــوال إىل املخرجــات.

انتخــاب جملــس حكــامء يتألــف مــن خــرباء وممارســني ملهــن الرتبيــة والتكويــن هبــدف احلســم يف القضايــا الرتبويــة •
واالختيــارات الديداكتيكيــة املتبنــاة يف خمتلــف بلــدان العــامل العــريب.

ــة، واســتفادهتم مــن • ــة مــن اللغــة العربي ــة العربي ــذ والطلب ــة برصــد متكــن التالمي ــة وإقليمي تكليــف جهــات حملي
احلصــص الدراســية يف الرفــع مــن القــدرات التواصليــة يف املهــارات األربــع: املحادثــة، واالســتامع، والقــراءة، 

ــة. والكتاب
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ملخص البحث:

ــذي يعــّد األداة األوىل يف النهــوض و  ــم ال ــر التعلي ــات ضخمــة مــن أجــل تطوي تنفــق احلكومــات ســنويا ميزاني
التقــدم عــىل كل األصعــدة االقتصاديــة و السياســية و الثقافيــة... و حتــى الدينيــة، وعــىل  الرغــم من املبالــغ املخصصة 
و اجلهــود املبذولــة إال أّن معظمهــا مــا زال يتخّبــط يف عشــوائية التعليــم التــي أورثتهــا األزمــات االقتصاديــة و 
االجتامعيــة، لذلــك يعتــرب االهتــامم بتطويــر املناهــج التعليميــة أمــرا ال بــّد أن تنتبــه إليــه احلكومــات مــن أجــل اخلــروج 

مــن دائــرة العشــوائيات و التجــارب التــي راحــت ضحيتهــا أجيــال كاملــة.

يــأيت هــذا البحــث يف إطــار املؤمتــر الــدويل اخلامــس املناهــج التعليميــة والبحثيــة، التأصيــل والتحليــل والتأهيــل 
ال ليهــدم مــا ســبق مــن املناهــج التعليميــة أو لريميهــا باخلطــأ الكامــل، ولكــن ليحــاول الوقــوف عــىل نقــاط الضعــف 
فيقّوهيــا، و مواضــع اخللــل فيصّوهبــا و ذلــك أّوال مــن طريــق: أّوال تثّبــت األســس املتينــة لصياغــة التغيــري و التطويــر، 
عــىل أن تأخــذ هــذه األســس بعــني االعتبــار حتديــد الفلســفة الرتبويــة املتبعــة و تســتفيد مــن جتــارب البلــدان الناجحــة 
ــات  ــب و متطلب ــوّي يتناس ــي س ــج تعليم ــاء منه ــو بن ــزة نح ــوات الركي ــع اخلط ــا:  وض ــوي، و ثاني ــال الرتب يف املج
ــاليب  ــىل أس ــاق ع ــة و االتف ــائل التعليمي ــرتاتيجيات و الوس ــداف و االس ــد األه ــن حتدي ــن م ــد التمّك ــع، بع املجتم
التقويــم، مــع اإلبقــاء عــىل النوافــذ املفتوحــة التــي حتقــق مبــدأ االســتمرارية يف التطويــر ذلــك، ألّن تطويــر املناهــج 

التعليميــة مقــرون بالتطــّور املســتمّر للمجتمــع.

الرتبويــة. األهــداف  و  احلاجــات  الرتبويــة.  الفلســفة  التطويــر.  التعليميــة.  املناهــج  املفتاحيــة:  الكلــامت 
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Abstract 

The governments give annually much shri�s and great budgets to developing 

educa�on as it is the main instrument to prosperity on the scales of economy, 

poli�cs, culture and religion as well. Though doing so, these programs stumbling 

in the orbit of chao�c educa�on economical and social crises beget. So it is of 

necessity to pay much heed to the educa�onal curricula to leave the chao�c pro-

grams and the experiences many fall vic�m to.  

The current paper, presented to the Fi�h Interna�onal Al-`Ameed Conference 

on Curricula ,  is not to set a �rade against the old curricula and put the blame on 

it but it is a way to trace the points of defect to be rec�fied . As there should be, 

firstly, authen�cated bases to change and form, and secondly educa�onal curric-

ula mee�ng the requirements of the society a�er fathoming the aims, strategies, 

teaching aids, evalua�on and an open call for any act of development. 
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مة املقدّ

تتوّلــد املناهــج التعليميــة مــن رحــم الفلســفات الرتبويــة التــي تنظــر إىل الرتبيــة عــىل أّهنــا عمليــة بنــاء أمــة و ليــس 
ــة  ــا تعليمي ــد قضاي ــة و النق ــق و املناقش ــري العمي ــاول بالتفك ــا، و تتن ــة و غريه ــاب و اللغ ــذ احلس ــم التلمي ــّرد تعلي جم
عميقــة كنظــم التعليــم، وبنــاء املناهــج، والطبيعــة اإلنســانية ألفــراد الوســط الرتبــوي، والنشــاطات املدرســية، وطــرق 
التدريــس، والثقافــة)1( ... فتكــون بذلــك املناهــج التعليميــة ترمجــة للفلســفات الرتبويــة عــىل أرض الواقــع، و هــي، يف 
الوقــت نفســه، ترمجــة ملــرشوع وزارة الرتبيــة يف كل دولــة و خططهــا و أهدافهــا، و املؤكــد أن كل الــوزارات تســعى إىل 
التطويــر املســتمر للمناهــج التعليميــة مــن أجــل مواكبــة التغــريات االجتامعيــة و الثقافيــة احلاصلــة يف الدولــة املعنيــة، 
و ألّن التطــّور االجتامعــي يســري وفــق عجلــة ال تعــرف الثبــات، فقــد كان تطويــر املناهــج التعليميــة رضورة حتميــة 

.مســتمّرة، ال تعــرف الّثبــات هــي األخــر

و اســتثامرا هلــذا املؤمتــر العميــق يف أهدافــه، الرصــني يف حمــاوره، ارتأينــا املشــاركة بورقــة بحثيــة موســومة بـ" أســس 
و خطــوات تطويــر املناهــج التعليمية

و الذي سنحاول فيه اإلجابة عىل عدد من األسئلة، أّمهها: 

ما معنى تطوير املناهج؟ و ما احلدود الفاصلة بني تطويرها و تغيريها؟

ما أسس تطوير املناهج التعليمية؟

ما خطوات تطوير املناهج التعليمية؟

The Concept of Curriculum  :مفهوم املناهج التعليمية  .١

جــاء يف معجــم لســان العــرب يف مــادة هنــج :" وطــرق هنجــة وســبيل منهــج : كنهــج . ومنهــج الطريــق : وضحــه 
. واملنهــاج : كاملنهــج . وأهنــج الطريــق : وضــح واســتبان وصــار هنجــا واضحــا بينــا، قــال يزيــد بــن اخلــذاق العبــدي : 

ولقد أضاء لك الطريق و أهنجت           سبل املكارم واهلد تعدي 

أي تعــني وتقــوي . واملنهــاج : الطريــق الواضــح و اســتنهج الطريــق : صــار هنجــا . ويف حديــث العبــاس : مل يمــت 
رســول اهللا  حتــى ترككــم عــىل طريــق ناهجــة، أي واضحــة بينــة" )2(  . و يتفــق الفريوزآبــادي مــع ابــن منظــور 
يف معنــى املنهــج، إذ أورد " النهــج الطريــق الواضــح، كاملنهــج و املنهــاج، و هنـَـَج الطريــق ســلكه، و اســتنهَج الطريــُق 

صــار هنجــا، و اســتنهج فــالن ســبيل فــالن: ســلك مســلكه" )3( .
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و أورد ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة: 

ــو  ــه . وه ــر : أوضح ــج يل األم ــق . وهن ــج، الطري ــان : األول النه ــالن متباين ــم أص ــاء واجلي ــون واهل ــج ( الن )هن
ــج  . )4( ــع املناه ــا، واجلم ــق أيض ــج : الطري ــاج . واملنه ــتقيم املنه مس

 ُ ٍ َجَعلَْنــا ِمنُْ�ــْم ِ�َْعــًة َوِمنَْهاًجــا َو�ـَـْو َشــاَء ا�َّ
أّمــا يف  القــرآن الكريــم فقــد جــاءت يف قولــه تعــاىل: {لـِـُ�ّ

)5(، أي " ســبيال و ســنة، و اخلطــاب لألنبيــاء عليهــم الصــالة و الســالم، أو األمــم، و  ــَدةً} ــًة َواِح مَّ
ُ
ــْم أ َ�ََعلَُ�

املعنــى أّن اهللا جعــل لــكل أمــة رشيعــة يّتبعوهنــا" )6( . 

و املالحظ من التعريفات السابقة، أّن كلمة منهج تتعّلق بأمرين: 

•األّول الطريق و املسلك و االجتاه.

•و الثاين الوضوح و البيان.

و ال يبتعــد معنــى املنهــج يف اصطــالح العلــامء curriculum عــن املعنــى اللغــوي لــه، و لعــّل أشــملها: "جمموعــة 
ــىل  ــاعدهتم ع ــرض مس ــك بغ ــا -وذل ــا أو خارجه ــواء داخله ــذ س ــة للتالمي ــا املدرس ــي هتيؤه ــة الت ــربات الرتبوي اخل
النمــو الشــامل املتكامــل، أي النمــو يف كافــة اجلوانــب العقليــة والثقافيــة والدينيــة واالجتامعيــة واجلســمية والنفســية 
والفنيــة نمــوا يــؤدي إىل تعديــل ســلوكهم ويكفــل تفاعلهــم بنجــاح مــع بيئتهــم وجمتمعهــم وابتكارهــم حلــوال ملــا 

يواجههــم مــن مشــكالت" )7( . 

John املنهــج باختصــار:" املنهــج هــو إعــادة بنــاء مســتمر، واالنتقــال مــن خــربة  Dewey و يعــرف جــون ديــوي 
الطفــل احلاليــة إىل تلــك التــي متثلهــا اهليئــات املنظمــة للحقيقــة التي نســميها الدراســات" )8(. 

Ralph فيعــرف املنهــج عــىل أنــه:  هــو كل خــربات التعلــم املخططــة واملوجهــة مــن قبــل  Tyler أّمــا رالــف تايلــر 
.)9( املدرســة لتحقيــق أهدافهــا التعليميــة"

و مــن التعريفــات الســابقة و العديــد مــن التعريفــات األخــر التــي اّطلعنــا عليهــا، الحظنــا أّن مفهــوم املنهــج 
التعليمــي ال يقتــرص عــىل املحتــو الــدرايس فقــط، بــل يشــمل كل العنــارص املتكاملــة  مــن املحتــو إىل األهــداف 
ــل  ــىل أكم ــة ع ــة الرتبوي ــاح العملي ــن نج ــي تضم ــا الت ــن القضاي ــا م ــائله و غريه ــس ووس ــرق التدري ــوال إىل ط و ص
ــة، أي  ــة املتبع ــة الرتبوي ــب و السياس ــامل، يتناس ــح املع ــج واض ــاذ منه ــن اخت ــة ع ــى ألّي وزارة تعليمي ــه. و ال غن وج
جيــب يف البدايــة اختيــار املنهــج املناســب، إذ ختتلــف املناهــج باختــالف عنــارص، ألّن " املناهــج تتجــّىل بشــكل خــاص 
ــا...  ــري عليه ــي تس ــادئ الت ــا، و يف املب ــبيال لعمله ــا س ــي تتخذه ــة الت ــراءات العملي ــا، و يف اإلج ــا و قصده يف غايته



أسس و خطوات تطوير المناهج التعليمية

٣٢٣

ــام خيــدم  ــك ب ــة هلــا" )10(، و كل ذل ــات أخــر بديل ــال تقني ــل إمهــال أو إغف ــد أن تطبقهــا مقاب ــي تري ــات الت و التقني
ــة املتبعــة. الفلســفة و السياســة الرتبوي

و تتشــّكل املناهــج الرتبويــة مــن عــدة عنــارص هــي: املحتــو، واألهــداف، وطــرق التدريــس، و وســائل 
التدريــس. عــىل أّن هــذه العنــارص البــد أن تتوّفــر عــىل جمموعــة مــن الــرشوط لضــامن نجاعــة املنهــج )11(.

شكل يمثل عنارص تشكيل املنهج التعليمي و رشوطها
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و جتــدر اإلشــارة إىل وجــود نــامذج لبنــاء املناهــج ختتلــف مــع األنمــوذج الســابق يف الرتكيــز عــىل ختصيــص الركن 
الرابــع لعمليــة التقويــم، يف حــني أن األنمــوذج املوّضــح أعــاله جيعــل التقويــم مــن عنــارص طــرق التدريــس. و يعــّد 

أحــد أكثــر النــامذج شــهرة يف بنــاء املناهــج التعليمية: Tylor’s Model نمــوذج رالــف تايلــر

Ralph Tyler model for curriculum building      أنموذج رالف تايلر لبناء املنهج

ــوع  ــة إىل تن ــه إضاف ــوات بنائ ــج و خط ــارص املنه ــع عن ــىل مجي ــتامله ع ــاز باش ــه يمت ــوذج أن ــىل األنم ــظ ع و يالح
ــال  ــة االتص ــاح عملي ــول دون نج ــا حي ــد مم ــاه واح ــريه يف اجت ــه س ــذ علي ــه يؤخ ــري أن ــه .غ ــتقاق أهداف ــادر اش مص
الرتبــوي الــذي يفــرتض أن تكــون العالقــة فيــه بــني عنــارص األنمــوذج عالقــة دائريــة تســمح بحــدوث التأثــري و 

ــكل اآليت: ــون بالش ــارص، أي أن تك ــني كل العن ــر ب التأث
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ينقسم املنهج التعليمي إىل ثالثة أقسام رئيسة نلّخصها يف الشكل اآليت )12(:

شكل يمّثل أنواع املنهج التعليمي

بني التطوير و التغيري يف املناهج التعليمية:  .٢

ــني  ــل ب ــوي احلاص ــرق اللغ ــن الف ــة، م ــج التعليمي ــري يف املناه ــر و التغي ــني التطوي ــرق ب ــن الف ــث ع ــق احلدي ينطل
ــال مــن حــال  ــر االنتق ــك التطوي ــال» )13(، فيكــون بذل ــارة و احل ــور و هــو «الت ــاألّول مــن الّط ــري، ف ــر و التغي التطوي
ْطــَواًرا} )14(، مــن الطــور األضعــف إىل الطــور 

َ
إىل حــال أحســن منــه، و فيــه جــاء قولــه تعــاىل: {َوقَــْد َخلََقُ�ــْم أ

األكمــل )15(، أّمــا التغيــري فمــن الفعــل غــرّي، «وتغــري الــيشء عــن حالــه : حتــّول . وغــريه : حّولــه وبّدلــه كأّنــه جعلــه 
غــري مــا كان» )16(، فقــد يكــون التغيــري نحــو األحســن و قــد يكــون نحــو األســوأ، و يمكــن أن  نلخــص الفــرق بــني 

التغيــري و التطويــر يف النقــاط اآلتيــة:

التغيري الذي حيدث قد يتجه نحو األفضل أو نحو األسوأ، وقد يؤدي إىل حتسني أو إىل ختلف .*

التطوير املبني عىل أساس علمي يؤدي إىل التحسني والتقدم واالزدهار .*

شكل يمّثل أنواع املنهج التعليمي
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 التغيري قد يتم يف بعض األحيان بإرادة اإلنسان وقد يتم يف أحيان أخر بدون إرادة اإلنسان .*

ــر الرغبــة فيــه فــال * ــإرادة اإلنســان ورغبتــه الصادقــة ؛ فــإذا مل تتكــون اإلرادة نحــوه وتتوّف التطويــر ال يتــم إال ب
ــز الوجــود . يمكــن لــه أن يــر النــور، أو يظهــر إىل حّي

 التغيري جزئي ينصب عىل جانب معني أو نقطة حمددة .*

التطوير شامل ينصب عىل مجيع اجلوانب للموضوع، أو لليشء املراد تطويره )17( . *

و قــد يلتقــي التغيــري و التطويــر يف العديــد مــن املحطــات، بــل قــد يتداخــالن ليكــون التغيــري وســيلة للتطويــر و 
يكــون التطويــر نتيجــة للتغيــري، ألّن «التطويــر هــو التغيــري املتعّمــد لتحقيــق أهــداف معّينــة، و عــىل هــذا فــإن التطويــر 
يســتلزم التغيــري الواعــي بينــام التغيــري قــد يــؤّدي إىل التطويــر» )18(  و القصــد هنــا بالتغيــري الواعــي، هــو احلديــث عــن 
ــم  ــب التحّك ــة يصع ــل خارجي ــبب عوام ــك بس ــني و ذل ــني الرتبوي ــدث دون إرادة الفاعل ــد حي ــه ق ــري، ألّن إرادة التغي

فيهــا، و عليــه فالتغيــري ســيكون جزئيــا و التطويــر أشــمل منــه.

و لعــّل أكثــر قضيــة تفــرض عــىل احلكومــات التوجــه نحــو التطويــر يف املناهــج التعليميــة و ليــس التغيــري فيهــا، هــو 
الواقــع االجتامعــي املتشــّبع بالذهنيــات املتخّوفــة مــن فكــرة التغيــري مــن أساســها دون النظــر يف تفاصيــل التغيــري. و 
عــىل رأســهم املعّلمــون الذيــن يشــّكلون املعــّوق األســاس يف حــدوث التغيــري التعليمــي، فباإلضافــة إىل التخــّوف مــن 
فكــرة التغيــري، هتّمــش الــوزارات الوصيــة تكويــن املعّلــم لضــامن اســتعداده النفــيس و املعــريف و التقنــي بصفتــه حمــور 
عمليــة التغيــري، و عــىل ســبيل املثــال قامــت وزارة الرتبيــة يف اجلزائــر ســنة 2016 بتطبيــق سلســلة مــن اإلصالحــات 
ــه، و كان الســبب الرئيــس يف الفشــل  ــا قامــت ب ــد النظــر يف م ــوزارة تعي ــا جعــل ال ــاءت كّلهــا بالفشــل م ــة ب الرتبوي
عــدم االلتفــات بجديــة إىل تكويــن املعلمــني و املفّتشــني ليســتوعبوا املنهــج اجلديــد، و جممــل التكوينــات التــي تلقاهــا 
املؤّطــرون كانــت ســطحية، و بحجــم ســاعٍ غــري كاف متامــا. فقــد كان عــىل الــوزارة الوصيــة أن تعطــي ســنة دراســية 
كاملــة لتكويــن املعلمــني و كل املؤطريــن قبــل االنطــالق يف التطبيــق، بــل مــن خــالل دراســة الواقــع تبــنّي أن أوليــاء 

التالميــذ كانــوا بحاجــة هــم أيضــا إىل هــذا التكويــن، الســتيعاب التغــري احلاصــل يف منهــج التعليــم لــد أبنائهــم. 

أّمــا اللجــوء إىل التطويــر، فهــو حــّل ذكــي، ال حيــدث اخلــوف لــد أطــراف العمليــة التعليميــة، و يســمح بتمريــر 
الرؤيــة اجلديــدة بسالســة و عــىل مراحــل، مــن خــالل وضــع اليــد عــىل مواطــن الّضعــف و مواطــن القــّوة، و مــن تــّم 

العمــل عــىل ســّد الثغــرات املوجــودة و تطويــر امليــزات املرصــودة.

و بعــد الوقــوف الرسيــع عــىل الفــرق بــني التغيــري و التطويــر، فضلنــا الوقــوف عــىل معنــى تطويــر املنهــج التعليمي، 
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الــذي ال نختلــف يف أنــه «ينصــّب عــىل احليــاة املدرســية بشــّتى أبعادهــا و عــىل كّل مــا يرتبــط هبــا فــال يرّكــز فقــط عــىل 
ــام يتعّداهــا إىل الطريقــة و الوســيلة و الكتــاب و اإلدارة املدرســية و نظــم التقييــم»)19(،  املعلومــات يف حــّد ذاهتــا و إّن
أي بــكل مــا لــه عالقــة تأثــري مــع التلميــذ مــن داخــل الوســط املــدريس و خارجــه. و يعّرفــه بعــض آخــر عــىل أنــه « 
تصحيــح أو إعــادة تصميــم املنهــج بإدخــال جتديــدات و مســتحدثات يف مكّوناتــه لتحســني العملية التعليميــة و حتقيق 
أهدافهــا، و لكــي تتــم عمليــة التطويــر بصــورة ســليمة  فالبــّد أن تكــون أهدافهــا واضحــة و شــاملة جلميــع جوانــب 
ــة  ــراف العملي ــع أط ــة جلمي ــح الفرص ــتمرة و تعاونية»)20(تتي ــة، مس ــس علمي ــىل أس ــدة ع ــة و معتم ــة التعليمي العملي
التعليميــة باملشــاركة. و لعــّل أكثــر األخطــاء التــي ســّجلها الدارســون يف تطويــر املناهــج قديــام هــي االهتــامم بتطويــر 
ــررات  ــط مق ــس فق ــر ككل و لي ــات التطوي ــة بعملي ــا عالق ــج هل ــر املنه ــة تطوي ــة أّن «عملي ــط، و احلقيق ــو فق املحت
ــة  ــة التخطيــط، و اجلوانــب الكمي ــريًا يف عملي ــًا كب ــب تعاون ــة تتطّل ــا عملي ــة أو طــرق تدريــس و لكنّه مدرســية معين
املتعّلقــة بالتعليــم ليســت بمعــزل عــن اجلوانــب الكيفيــة و أن القــرارات السياســية و اإلداريــة ذات تأثــري كبــري» )21(، 

مــا جيعــل تطويــر املنهــج مرتبطــا بالراهــن الثقــايف و الســيايس للمنطقــة.

ــا إىل أّن  ــا، خلصن ــي مل نورده ــر الت ــات األخ ــن التعريف ــد م ــابقة و العدي ــات الس ــىل التعريف ــالع ع ــد االّط و بع
عمليــة تطويــر املنهــج هــي عمليــة منظمــة و حتتــاج إىل اســرتاتيجية معّينــة، و هــي عمليــة شــاملة لــكل عنــارص املنهــج: 
املحتــو/ طــرق التدريــس، األهــداف، التقييــم. و تراعــي كل معطيــات البيئــة الداخليــة و اخلارجيــة التــي تؤثــر يف 
التعليــم، و قــد يكــون التطويــر جزئيــا أو كليــا، و يســعى دائــام للوصــول إىل النمــوذج التعليمــي األكمــل، و إىل حتقيــق 

األهــداف املســّطرة مســبقا، و تطبيــق سياســة الدولــة و خّطــة عملهــا.

أسس تطوير املناهج التعليمية:  .٣

مــن املســّلم بــه أّن وضــع أســس متينــة لتطويــر املنهــج ســيتيح بنــاءه عــىل أرضيــة صلبــة تضمــن لــه إىل بعيــد النجاح 
و الثبــات و القابليــة. و إن كانــت الدراســات التــي تناولــت تطويــر املنهــج قــد قّدمــت عــدة نــامذج و اقرتحــت عــدة 
أســس، فإهنــا يف جمملهــا اتفقــت حــول جمموعــة مــن األســس التــي ال اختــالف فيهــا، و هــي األســس التــي تراعــي 
املتعلــم و بيئتــه و مســايرة التغــرّيات احلاصلــة يف احليــاة العامليــة، و ســنحاول يف النقــاط اآلتيــة ضبــط هــذه األســس:

Planning التخطيط أ . 

إّن وضــع أي ختطيــط حمكــم يف عمــل علمــي أو تنفيــذي ينطلــق مــن التخطيــط املحكــم، و التخطيــط مــن اخلطــة 
wri�en account للمســار املســتقبيل املقصــود )املخطــط( هيــدف إىل حتقيــق هــدف معــني  و هــي تقريــر مكتــوب 
ــق  بعوامــل أساســية  ــط إىل رشوط عامــة تتعّل ــي حمــدد. خيضــع كّل ختطي ــات( يف إطــار زمن ــة )غاي )أهــداف( أو غاي
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كالزمــن و التقييــم، و فيــام يــيل نوّضــح مراحــل وضــع خمطــط :

شكل يمّثل خطوات التخطيط لتطوير املنهج التعليمي

ــذ العمــل عــىل  ــر املنهــج التعليمــي انتهــاج العمــل املرحــيل الــذي يتيــح تنفي مــن الــرضوري يف التخطيــط لتطوي
مراحــل منتظمــة زمنيــا و متكاملــة يف أهدافهــا، و عليــه فالتقويــم جيــب أن يكــون عــىل نوعــني: تقويــم داخــيل خــاص 
ــم  ــا التقوي ــب األمــر، أّم ــل أو التحســني إذا تطّل ــة و يتدّخــل للتعدي ــع أهدافهــا و ســريورهتا الزمني ــة يتاب بــكل مرحل
اخلارجــي فيكــون كليــا شــامال يتابــع ترابــط املراحــل بعضهــا مــع بعــض و تكاملهــا، حتــى إذا وقــع خلــل يف مرحلــة 
ــر  ــاء مراحــل تطوي ــة الســليمة لبن ــر األرضي ــا يوّف ــه عــىل اخللــل، و هــو م ــة ل ــى املراحــل الالحق ــة ســابقة ال ُتبن معين
ــي  ــم اخلارج ــون التقيي ــة، و يك ــكل مرحل ــا ب ــا أي خاص ــيل مرحلي ــم الداخ ــك التقيي ــون بذل ــي، فيك ــج التعليم املنه

ــاين كيّل، و نوّضــح يف الشــكل اآليت العالقــة بينهــام: شــامال، فــاألّول جزئــي و الث

شكل يمّثل خطوات التخطيط لتطوير املنهج التعليمي
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شكل يمثل التقييم الداخيل و التقييم اخلارجي ملراحل تطوير املنهج الرتبوي

ــر املنهــج الرتبــوي، اقــرتح بعــض الباحثــني )22( احــرتام  و مــن أجــل ضــامن التخطيــط الناجــح و الســليم لتطوي
ــة: القواعــد اآلتي
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استناد التطوير عىل الدراسة العلمية: ب . 

قطعــت الدراســات العلميــة شــوطا كبــريا يف دراســات املتغــرّيات يف املنهــج التعليمــي: التلميــذ، املجتمــع، التوجــه 
العاملــي. و االعتــامد عليهــا يف تطويــر املنهــج التعليمــي رضورة حتميــة لالنطــالق عــىل ركيــزة علميــة موضوعيــة متينــة 
بعيــدة كل البعــد عــن التخمــني و العاطفــة. ذلــك أن هــذه العنــارص يف تغــرّي مســتمّر و يف حركيــة دائمــة، بدرجــة ال 
ينفــع معهــا النظــر يف املعطيــات القديمــة، بــل وجــب مــع التطويــر حتيــني املعــارف حوهلــا و اإلحاطــة هبــا بشــكل آين 
متجــّدد، و يف هــذا اإلطــار ال بــّد مــن االطــالع و االســتفادة مــن العلــوم املتّعــددة كعلــم النفــس، و علــم الرتبيــة، و 

علــم االجتــامع، و علــم االتصــال و التكنولوجيــا... و نحــاول فيــام يــأيت تلخيــص توضيــح ذلــك:
الدراسة العلمية للتلميذ

حتديد الفرق بني تلميذ األمس و تلميذ اليوم.  .1
حتديد خصائص التلميذ اجلديد:   .2

ماذا يريد؟  »
 ما قدراته؟      »
 ما حاجاته؟      »
 كيف يتفاعل مع النظري؟     »
  كيف يتّرصف يف بيئته؟ »

الدراسة العلمية للمجتمع
دراسة خصوصيات املجتمع و البيئة املدرسية.  .1
طرق استثامر البيئة االجتامعية لصالح التلميذ.  .2

طرق خلق قنوات تفاعل التلميذ مع بيئته و التحّسب لتغرياهتا.  .3
الدراسة العلمية للتوجه العاملي

العمل عىل اللحاق باملستو العاملي يف التعليم.  .1
حتيني املعارف و الرتكيز عىل املعارف العلمية.  .2

تطوير طرق التدريس و مسايرة الوسائط التعليمية.  .3
غرس فكرة التكوين الذايت و تعليم الفكر العلمي.  .4
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ج. التجريب:

تعتمــد أغلــب العلــوم عــىل فكــرة التجريــب قبــل التعميــم، و التــي تقتــيض اختيــار عينــة تتوّفــر فيهــا رشوط املجتمــع 
لتجريــب املقــرتح العلمــي قبــل احلكــم عليــه بالنجــاح أو الفشــل و مــن ثــم تقريــر تطبيقــه مــن عدمــه، و ذلــك يعنــى « 
أّن العينــات تســمح باحلصــول، يف حــاالت كثــرية، عــىل املعلومــات املطلوبــة مــع اقتصــاد ملمــوس يف املــوارد البرشيــة و 
االقتصاديــة و الوقــت، و دون أن يــؤّدي ذلــك إىل االبتعــاد عــن الواقــع املــراد معرفتــه» )23(، كــون العينــة تتمّتــع بنفــس 

خصائــص املجتمــع املــدروس، و تكــون يف أغلــب األحيــان عشــوائية، و هــو مــا يســمح بتعميــم النتائــج الحقــا.

و حيّدد الباحثون يف املجال أهداف التجريب يف تطوير املناهج التعليمية يف:

إثبات صّحة أو خطأ املوضوع املراد جتربته.»

معرفة جوانب القّوة و الضعف.»

إتاحة الفرصة للتعّرف اىل بعض املشكالت التي ُتواجه عند التجريب.»

« .)24( تأثر أحد اجلوانب يف اجلوانب األخر إتاحة الفرصة للتعّرف اىل مد

أسئلة التجريب:

 هل يمكن أن يكون التجريب ذا تأثري سلبي؟

نعــم، و ذلــك إذا تعّلــق األمــر بمــد صحــة طريقــة التجريــب و فاعليتــه، و هنــا العيــب عــىل املجــّرب و ليــس 
عــىل التجريــب يف حــّد ذاتــه.

 ما رشوط اختيار عينات التجريب؟

رشطها أن تكون ممثلة، أي حتمل خصائص جمتمع الدراسة.

 ما جماالت التجريب؟

كل عنارص املنهج التعليمي قابلة للتجريب.

د. التكامل:

ُيشــرتط توفــر التكامــل بــني العنــارص املختلفــة املكّونــة للمنهــج، و بــني األنــواع املشــّكلة للعنــرص الواحــد. فــكل 
عنــرص مــن عنــارص املنهــج يرتبــط بالعنــارص األخــر يف معادلــة تفاعليــة ال يمكــن جتاوزهــا و عــدم النظــر إىل أمهيتهــا. 
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فالتلميــذ يتأثــر باملعّلــم و املعّلــم يتأثــر بالكتــاب و الكتــاب يقــّدم املحتــو، و املحتــو بحاجــة عــىل وســائل تعليميــة، 
و األخــرية حتتــاج إىل إرشاف تربــوي و إداري، ... و هكــذا فــكل العنــارص ذات التأثــر املبــارش أو غــري املبــارش بســريورة 

العمليــة التعليميــة تؤّثــر و يتأّثــر بعضهــا ببعــض... و هــذه بعــض معــادالت التكامــل يف تطويــر املنهــج التعليمــي:

حمتو نظري + حمتو عميل = حمتو متكامل.

التقويم باالستبانة + التقويم باملالحظة + التقويم باملقابلة = وسائل تقويم متكاملة.

و جتــدر اإلشــارة إىل أّن هــذه األســس قابلــة لالجتهــاد مــن طــرف الباحثــني، و قابلــة هــي يف حــّد ذاهتــا للتطويــر، 
لــذا نجــد بعــض اإلضافــات عــىل مــا ذكرنــا يف بعــض البحــوث، فمنهــم مــن أضــاف االســتمرارية و التــوازن بــني 
العنــارص املكّونــة للمنهــج، و يمكــن أيضــا أن نتحــّدث عــن املرونــة و القابليــة للتغــري املســتمّر متاشــيا مــع التغــريات 

احلاصلــة يف البيئــة التعليميــة.

خطوات تطوير املناهج التعليمية:   .1

يمــّر تطويــر املناهــج التعليميــة بعــدد مــن اخلطــوات املنظمــة التــي تكفــل نجــاح التطويــر، و عــدم العــودة للوقــوع 
يف أخطــاء املناهــج القديــم، و نحــاول يف العنــارص القادمــة ضبــط هــذه اخلطــوات:

اخلطوة األوىل: دراسة املنهج السابق

مــن املســّلم أّن كل تطويــر للمنهــج التعليمــي ينطلــق مــن منهــج ســابق للوصــول بــه نحــو صــورة أكمــل، و لــو 
انطلــق مــن العــدم فهــذا يكــون بنــاء منهــج تعليمــي و ليــس تطويــرا لــه. وعليــه فــاألوىل بواضــع التطويــر أن يّطلــع 

جيــدا عــىل املنهــج الــدرايس املّتبــع، و إجــراء جمموعــة مــن الدراســات عليــه لتحديــد:

نقاط القّوة و نقاط الضعف.*

التفاصيل التي سُيحَتَفظ هبا و التفاصيل التي يراد إعادة النظر فيها.*

متايش األهداف و الطرق و الوسائل التعليمية فيه مع املرحلة الزمنية اجلديدة.*

تقييــم خمرجــات املؤسســات املطّبقــة للمنهــج الســابق: نتائــج الطلبــة، ومســتو األداء لــد املدّرســني، وكفــاءة *
الطلبــة يف امليــدان و تلبيــة ســوق العمــل، واألخــالق املنتــرشة يف البيئــة املدرســية، .......

موقــع املنهــج التعليمــي مــن املناهــج التعليميــة العامليــة: مقارنــة النتائــج، والرتــب العامليــة يف البحــث العلمــي، *
والتصنيــف العاملــي يف جــودة التعليــم، وتكنولوجيــا التعليــم...
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نتائج عمليات التقييم بمختلف أنواعها و اإلحصائيات املقّدمة بواقعية.*

االســتامع إىل رأي املختصــني، و الفاعلــني، و األوليــاء، ... و أخــذه بعــني االعتبــار و تســجيل مدحهــم للمنهــج *
املّتبــع و اســتيائهم منــه و مــن خمرجاتــه )نتائجــه(.

بعــد احلصــول عــىل نتائــج دراســة املنهــج املــراد تطويــره و وضــع اليــد عــىل مواضــع اخللــل فيــه و مواضــع النقص، 
يســتطيع املطــّور أن يبــدأ يف وضــع خطــوات التطويــر عىل أساســها.

اخلطوة الثانية: وضع إسرتاتيجية و خمطط العمل

يرتبــط تطويــر املنهــج التعليمــي بالتطويــر االجتامعــي، ألّن التعليــم جــزء و وســيلة مــن النهضــة االجتامعيــة، و 
ــد حاجــات املجتمــع و  ــر مــع اســرتاتيجية النمــو الشــامل، مــن خــالل حتدي ــه وجــب أن يتامشــى خمطــط التطوي علي
معطياتــه البرشيــة و املاديــة و املعنويــة، و أهــداف التطويــر الشــامل، و يف هــذا اإلطــار البــد مــن وضــع إســرتاتيجية  ثم 
خمطــط عمــل خــاص بتطويــر املنهــج التعليمــي، و هــو عمــل ليــس باهلــنّي حيتــاج إىل العمــل يف إطــار مجاعــي تشــاركي، 

كــام حيتــاج لبعــض اخلصائــص أّمههــا: 

إرادة سياسية و اجتامعية قّوية، و نَفس طويل من أجل ضامن النجاح.*

الرتكيــز عــىل التجديــد )25(، فــال يكــون التغيــري ســطحيا شــكليا، و إّنــام يكــون عميقــا حامــال يف طّياتــه التجديــد *
احلقيقــي، و التجديــد يمــّس أمريــن: األّول ذهنيــات املعّلمــني و األوليــاء و كل الفاعلــني الرتبويــني ليكونــوا قادريــن 
عــىل اســتيعاب التغــرّيات اجلديــدة. و الثــاين: التجديــد يف املحتــو و الوســائل التعليميــة و ختصيــص مســاحة لتطبيــق 

نتائــج البحــوث العلميــة و االســتفادة منهــا.

ــد األهــداف هــو * ــوي، ألن حتدي ــد األهــداف و ترمجتهــا عــىل واقــع ترب ــر تنطلــق مــن حتدي ــة للتطوي وضــع خّط
اخلطــة األوىل و األســاس لــكل عمــل ناجــح، و هــو العمــل اإلجرائــي األهــم لعمليــة التطويــر، عــىل أّن حتقيــق هــذه 
األهــداف هــو معيــار نجــاح أو فضــل املنهــج التعليمــي، و األهــداف التعليميــة ثالثــة أنــواع مبّينــة يف الشــكل)26( اآليت: 

أنواع األهداف يف العملية التعليمية
اخلطوة الثالثة: التنفيذ و املتابعة.

ــر املنهــج التعليمــي، و تلــك  ــذ و املتابعــة أهــم مرحلــة يف تطوي يعتــرب أغلــب العاملــني يف املجــال الرتبــوي أن التنفي
حقيقــة ال اختــالف فيهــا مــع اليقــني املطلــق بــأّن التنفيــذ الناجــح نتيجــة للتخطيــط الناجــح. أي أنــه ال بــّد أن ُيســَبق 
ــا مــن خــالل التجريــب،  ــذ مرحلي ــدأ التنفي ــذ، و يب ــة التنفي ــى نضمــن ســالمة مرحل ــط و دراســة ناجحــة حت بتخطي
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ــه  ــىل حقيقت ــوف ع ــج و الوق ــب املنه ــبة لتجري ــة مناس ــار عّين ــّم اختي ــن يت ــادئ، أي ــه يف املب ــث عن ــبق احلدي ــذي س ال
عــىل امليــدان، ممــا يتيــح اســتدراك األخطــاء و الثغــرات قبــل التنفيــذ الفعــيل املعّمــم. أّمــا التنفيــذ املعّمــم فهــو تطبيــق 
املســتحدثات عــىل كل املؤسســات التعليميــة املقصــودة بالتطويــر، و ذلــك بعــد اختيــار الوقــت املناســب للبــدء فيــه، 
و « ليــس معنــى البــدء يف التنفيــذ أّن املهّمــة قــد انتهــت و أّنــه قــد تــّم الوصــول إىل آخــر مرحلــة مــن مراحــل التطويــر 
و هــذا بالطبــع اعتقــاد خاطــئ، إذ إّن عمليــة املتابعــة ال تقــّل أمهيــة عــن اخلطــوات الســابقة هلــا»)27(، و تكمــن أمهيــة 
املتابعــة يف تســجيل نقــاط قــوة و ضعــف املنهــج و االســتفادة منهــام، مــع إمكانيــة التعديــل بالزيــادة أو احلــذف لضــامن 
فاعليــة التطويــر، أي يســمح بالعمــل االســتدراكي و هــو تقنيــة اقتصاديــة يف اجلهــد و الوقــت، إضافــة إىل أن املتابعــة 
تســاعد يف عمليــة التطويــر الالحقــة، ذلــك أّن التطويــر التعليمــي عمليــة مســتمرة ال تتوقــف لعالقــة التعليــم املبــارشة 

بــا  ملجتمــع. 
و يمكن تلخيص كل خطوات التطوير الرتبوي السابقة يف شكل خمطط خمترص:

شكل يمّثل خطوات التطوير الرتبوي
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اخلامتة:
ــر املناهــج التعليميــة، ألن  ــر املجتمعــات تؤمــن بــرضورة تطوي ــة احلقيقيــة يف تطوي إّن احلكومــات التــي متلــك الرغب
الفكــر و الفكــر املضــاد ُيصنــع يف املــدارس، و الرغبــة و اجلمــوح، و املوهبــة اخلالقــة و التبعيــة، و االعتــدال و 
التطــّرف، و الفــرد املنتــج و الفــرد املســتهلك... كّلهــا مفاهيــم تنشــأ يف املجتمــع و حتــّدد املــدارس مســارها. و لضــامن 

نجــاح التطويــر التعليمــي وجــب االلتــزام بجملــة مــن النقــاط:
 تطوير املنهج التعليمي عملية مستمرة ال تتوقف.*
 حيتاج هذا النوع من التطوير إىل إرادة سياسية و مرونة اجتامعية.*
 التطوير التعليمي ليس قرارا سياسيا بقدر ما هو حاجة اجتامعية و علمية.*
ال جمال للمحاباة يف التطوير و إسناد املهام فيه يكون لذوي االختصاص و الكفاءة.*
 البد من حتديد مقّومات املنهج مسبقا: الفلسفة و السياسة الرتبويتني، و األهداف املسّطرة.*
 حيتــاج التطويــر إىل تضافــر اجلهــود مــن األكاديميــني و الفاعلــني الرتبويــني و حتــى األوليــاء و وســائل اإلعــالم و *

االتصــال، و كل العنــارص االجتامعيــة.
 ال يتّم احلكم عىل نجاح التطوير أو فشله من البداية، و تقومه جلان خمتصة باملتابعة و التقييم.*
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سؤال المنهج التداولي: أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

ملخص البحث:

ــة تتعــدد مالحمهــا وخصائصهــا عــىل وفــق طبيعــة املنهــج  يمثــل املنهــج يف أي علــم مــن العلــوم ظاهــرة حضاري
ومــا ينطــوي عليــه مــن مميــزات علميــة، فتقــدم البحــث العلمــي رهــني باملنهــج وجــودا وعدمــا، وعــىل أســاس طبيعــة 

املنهــج العلمــي تقــاس طبيعــة املرحلــة الفكريــة أليــة أمــة مــن األمــم.

ونؤسس هلذا البحث بأسئلة مركزية تتمثل يف ما ييل:

ــي  ــع التعليم ــا يف الواق ــة وتطبيقاهت ــات التداولي ــن النظري ــداويل أو م ــج الت ــات املنه ــن معطي ــتفيد م ــف نس - كي
ــداين؟ املي

- ما معنى التداولية لغة واصطالحا؟

- ما هي أصول املنهج التداويل عند العرب؟

- ما هي أصوله الفكرية واملعرفية والفلسفية؟

- ما جماالت تطبيق املنهج التداويل؟

- ما عالقة التداولية بتعليم اللغة العربية؟

- الكلامت املفاتيح: التداولية – اللسانيات التعليمية – املناهج التعليمية – املنهج التداويل – اللغة العربية.
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Abstract 

  The curricula in any science come as a civilized trench mark whose features are various in 
concordance with the curricula and scien�fic characteris�cs. As a result, the development of 
the scien�fic research depends desperately on the curricula, by the curricula the intellectual 
stage is measured for a na�on.

There are certain ques�ons to make use of the pragma�c curricula, theories and their ap-
plica�on to the educa�onal fields: 

What is pragma�cs?

What are the cornerstones of the pragma�c curricula?

What are its sources?

Where are its applied fields?

What is the nexus between pragma�cs and Arabic? 

Keywords: Educa�onal Linguis�cs, Educa�onal Curricula, Pragma�cs, Arabic
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سؤال المنهج التداولي: أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

متهيــــــــــــــد:

ــًا كبــريًا، ولعــّل مــن ســامت هــذا  عــرف العــامل مــع هنايــة القــرن التاســع عــرش وبدايــة القــرن العرشيــن تقدمــًا علمي
ــات  ــني مرجعي ــرتاوح ب ــوع ت ــة التن ــة بالغ ــول معرفي ــع حق ــى تقاط ــا ملتق ــة بوصفه ــانيات التداولي ــروز اللس ــدم ب التق
فلســفية ولســانية ونفســية واجتامعيــة وانرتبولوجيــة، وكان مــن حســنات هــذا التقاطــع إعــادة النظــر يف مجلــة مــن القضايــا 
ــني  ــد املتخاطب ــاج ومقاص ــاء واحلج ــة واالقتض ــل اإلحال ــن قبي ــل م ــات التواص ــة ومقتضي ــتعامل اللغ ــة باس ذات الصل
واالســتلزامات احلواريــة الناشــئة يف أثنــاء التفاعــل اإلنســاين، لذلــك كرســنا هــذه الدراســة لبلــوغ ثالثــة أهــداف: اهلــدف 
األول يتلخــص يف التعريــف بالتداوليــة وبيــان أمهيتهــا وأصوهلــا، والثــاين مــداره حــول التعمــق يف دراســة جمــاالت تطبيــق 

املنهــج التــداويل، أمــا اهلــدف األخــري فمحــوره التعــرف عــىل عالقــة التداوليــة بتعليــم اللغــة العربيــة.

١- تعريف التداولية:

ــة مل يكتمــل  ــا مبحــث لســاين ونظري ــة، ذلــك أّهن ــة أمــر تشــوبه الصعوب ــع للتداولي ــم تعريــف جامــع مان إّن تقدي
ــدة)1(. ــة عدي بناؤهــا بعــد، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــر نجدهــا تتقاذفهــا مصــادر معرفي

كــام أهنــا تتداخــل مــع كثــري مــن العلــوم األخــر، ممــا جعــل كل باحــث ينطلــق يف تعريفهــا مــن جمــال ختصصــه، 
ولذلــك ســنكتفي بإيــراد أهــم مــا جــاء يف تعريفهــا.

 أ- املفهوم اللغوي:

ــور )711 ــن منظ ــرب الب ــان الع ــد وردت يف لس ــوي )دول( فق ــذر اللغ ــدره اجل ــة مص ــة العربي ــداول يف اللغ الت
هـــ( :"تداولنــا األمــر: أخذنــاه بالــدول وقالــوا: دواليــك أي مداولــة عــىل األمــر ... ودالــت األيــام أي دارت، واهللا 

يداوهلــا بــني النــاس وتداولتــه اآليــدي: أخذتــه هــذه املــرة، وهــذه املــرة")2(.

التداوليــة أو التداوليــات دوال متواتــرة يف اللغــة العربيــة يف مقابــل كلمــة pragma�cus اليونانيــة، املشــتقة مــن 
 وتعنــي احلركــة أو الفعــل، وهــو مصطلــح مركــب مــن وحدتــني إحدامهــا معجميــة "تــداول" واألخــر pragma

رصفيــة "يــة" دالــة عــىل مصــدر صناعــي. "والــدال والــواو والــالم يف اللغــة العربيــة أصــالن أحدمهــا يــدل عــىل حتــول 
الــيشء مــن مــكان إىل مــكان، واآلخــر يــدل عــىل ضعــف واســرتخاء أمــا األول:  فقــال أهــل اللغــة: إنــدال القــوم، 
ــداول القــوم الــيشء بينهــم: إذ صــار مــن بعضهــم إىل بعــض  ــاب ت ــوا مــن مــكان إىل مــكان، ومــن هــذا الب إذا حتول
والداولــة والدولــة لفتــان، ويقــال بــل الدولــة يف املــال، والدولــة يف احلــرب، وإنــام ســميا بذلــك مــن قيــاس البــاب 

ألنــه أمــر يتداولونــه، فيتحــول مــن هــذا البــاب إىل ذلــك ومــن ذاك إىل هــذا")3(.
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وقــد وردت أيضــا يف معجــم أســاس البالغــة للزخمــرشي )ت 573( :"واهللا يــداول األيــام بــني النــاس مــرة هلــم 
ومــرة عليهــم، والدهــر دول وعقــب ونــوب، وتــداول الــيشء بينهــم، واملــايش يــداول بــني قدميــه: يــراوح بينهــام")4(.

مــن هــذا املنطلــق نستشــف أن املعاجــم اللغويــة القديمــة تتواطــأ بصفــة عامــة عــىل ربــط الداللــة اللغويــة للمدخــل 
ــني  ــز ب ــد إىل التميي ــض فيعم ــال البع ــال. أم ــال إىل ح ــن ح ــري م ــدل والتغ ــول والتب ــى التح ــي )د.و.ل( بمعن املعجم
داللتــني بنــاء عــىل احلركــة املالزمــة للــدال. فالفتحــة تــدل عــىل احلــرب، أمــا الضمــة فتــدل عــىل الســنن التــي تغــري 

وتبــدل، يف حــني يتســاو الضــم والفتــح عنــد البعــض اآلخــر.

ــه  ــك يف قول ــة، وذل ــم العربي ــذي ورد يف املعاج ــه ال ــى نفس ــم باملعن ــرآن الكري ــداول يف الق ــة ت ــد وردت كلم وق
ــاس")5(. ــني الن ــا ب ــام نداوهل ــك األي تعاىل:"وتل

فمعنــى التحــول واالنتقــال هــو الــذي أد باملرتمجــني ملصطلــح )pragma�que( بــام يقابلــه يف اللغــة العربيــة 
بــت )التداوليــة( إىل القــول بــأن هــذا الفــرع مــن فــروع اللغــة هيتــم بتــداول اللغــة بــني مســتعمليها.

ب- املفهوم االصطالحي:

Charles( يف  Morris( "يرجــع أول اســتعامل ملصطلــح "تداوليــة" إىل الفيلســوف األمريكــي "شــارل موريــس
النصــف األول مــن القــرن العرشيــن، حــني أشــار إىل أن "دراســة الســميوزيس أو ســريورة التدليــل sémiosis هلــا 
ثالثــة مســتويات هــي: الرتكيــب والداللــة والتداوليــة، وأوضــح أن هــذه األخــرية تبحــث يف العالقــة بــني العالمــات 

ومؤوليهــا")6(.

إذ كانت التداولية أحد املكونات الثالثة التي تعالج اللغة وهي:

الذي يدرس عالقة العالمات ببعضها البعض يف شكل تركيبي صحيح. la segmataxe - علم الرتكيب

ــة:  ــل إىل أن التداولي ــه ليص ــدل علي ــام ت ــات ب ــة العالم ــدرس عالق ــذي ي ــة la séman�que ال ــم الدالل - عل
«جــزء مــن الســيميائيات التــي تعالــج العالقــة بــني العالمــات ومســتعميل هــذه العالمــات وأخــذ املحيــط اخلارجــي 

بعــني االعتبــار )دراســة ظــريف الزمــان واملــكان، املقــام(»)7(.

وهــذا التعريــف يتجــاوز املجــال اللســاين ليشــمل غــريه مــن املجــاالت غــري اللســانية، كاملجــال الســيميائي عــىل 
ســبيل املثــال ال احلــرص.

ولعــّل حماولــة حتديــد تعريــف جامــع وموحــد للتداوليــة يعــد مــن الصعوبــة بمــكان نظــرًا لتنــوع وتعــدد خلفياهتــا 
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ــة، ومــن  ــك تعــددت تعريفاهتــا بتعــدد ختصصــات أصحاهبــا واختــالف مشــارهبم املعرفي ــة، ولذل ــة والثقافي الفكري
أبرزهــا مــا قدمــه «فرانســيس جــاك» «Francis Jacques»، يقــول «تتطــرق التداوليــة إىل اللغــة كظاهــرة خطابيــة 

وتواصليــة واجتامعيــة معــا»)8(.

مــن خــالل مــا تقــدم نستشــف أّن التداوليــة تتجــاوز الدراســة البنيويــة للغــة إىل دراســتها يف ســياق اســتعامهلا، ومراعاة 
ــه مــن مقاصــد املتكلمــني. ويف هــذا الســياق، يعرفهــا الباحــث «اجليــاليل  كل مــا حييــط هبــا مــن أحــوال، ومــا ختضــع ل
دالش» بطوهنــا «ختصــص لســاين يــدرس كيفيــة اســتخدام النــاس لألدلــة اللغويــة يف صلــب أحاديثهــم وخطاباهتــم كــام 
يعنــي مــن جهــة أخــر بكيفيــة تأويلهــم لتلــك اخلطابــات واألحاديــث «وهــي لســانيات احلــوار أو اململكــة التبليغيــة»)9(.

نظــرا لكــون التداوليــة تعنــى بدراســة اللغــة يف أثنــاء اســتعامهلا الفعــيل، كــام أّهنــا تعنــى بــكل مالبســات العلميــة 
التواصليــة قصــد إنجاحهــا، بمعنــى أّهنــا تعنــى بعنــارص التخاطــب يف رشوط نجاعــة الرســالة وســالمة احلــوار بــني 
املخاطبــني وكل مــا حييــط هبــم، فالتداوليــة إذن تعنــى بــكل مــا يتصــل بالعمــل التخاطبــي بحثــا عــن املعنــى، وضامنــا 
للتواصــل، وهلــذا جيعلنــا الفيلســوف املغــريب «طــه عبــد الرمحــان»، بوصفــه أول مــن أدخلهــا إىل الثقافــة العربيــة ختتص 
بوصــف كل «مــا كان مظهــرًا مــن مظاهــر التواصــل والتفاعــل بــني صانعــي الــرتاث مــن عامــة النــاس وخاصتهــم ... 

فاملقصــود بمجــال التــداول يف التجربــة الرتاثيــة هــو إذن حمــل التواصــل والتفاعــل بــني صانعــي الــرتاث»)10(.

فالتداوليــة إذن يف أبســط تعريفاهتــا عــىل حــد تعبــري «باديــس هلويمــل» هــي :»دراســة للغــة أثنــاء اســتعامهلا 
واســتخدامها يف ســياق التخاطــب، تقــوم عــىل مراعــاة كل مــا حييــط بعمليــة التخاطــب، للوصــول إىل املعنــى 
وإحــداث األثــر املناســب بحســب قصــد صاحبــه، وتبحــث يف الــرشوط الالزمــة لضــامن نجاعــة اخلطــاب ومالئمتــه 

ــه»)11(. ــامع ل ــاب والس ــظ باخلط ــه املتلف ــد في ــذي يوج ــيل ال ــف التواص للموق

ولقد تعددت اآلراء والتصورات حول مفهوم اللسانيات التداولية ويعود هذا التعدد إىل أمرين مهمني مها)12(:

1- تداخلهــا مــع كثــري مــن العلــوم، أي أن مجلــة مــن العلــوم قــد اســهمت يف تشــكيل هــذا االجتــاه ممــا أد إىل 
تعــدد روافــده املعرفيــة التــي قــد أمــدت بجملــة مــن املفاهيــم املســتقرة فيهــا، وهــذا مــا يعــرب عنــه فيليــب بالنشــيه «أن 
احلقــل الــذي فتحــه هــذا االختصــاص العلمــي املســمى تداوليــة ضخــم وتلقــى عمومــا بوصفــه كيانــا غامضــا ... 

توضــع فيــه األعــامل اهلامشــية التــي ال ينتمــي إىل االختصاصــات املؤسســية»)13(.

ومــن بــني هــذه العلــوم: علــم اللغــة النفــيس، علــم اللغــة االجتامعــي، الفلســفة التحليليــة، اللســانيات وغريهــا 
مــن العلــوم.
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2- تنــوع النظريــات التــي تشــكلت منهــا: بحيــث تداخلــت وامتزجــت جممــوع النظريــات التــي ظهــرت داخــل 
ــة، اإلشــاريات االفــرتاض املســبق...( ممــا جعــل الباحــث  ــة املحادث ــة أفعــال الــكالم ونظري ــداويل )نظري احلقــل الت
داخــل هــذه النظريــات يوجــه التداوليــة نحــو النظريــة التــي ينطلــق منهــا، وهــذا مــا تؤكــده مقولــة فرانســواز أرمينيكو 
ــر  ــة كأكث ــع التداولي ــة ... تق ــدودًا واضح ــك ح ــه ال يمتل ــز، إالّ أّن ــد وعزي ــة درس جدي ــا :»التداولي ــة كتاهب يف مقدم

الــدروس حيويــة، يف مفــرتق طــرق البحــاث الفلســفية واللســانية»)14(.

٢- أصول املنهج التداويل عند العرب:

إّن احلديــث عــن موضــوع اللســانيات التداوليــة يف الفكــر اللغــوي العــريب، ليــس تأصيــاًل للمفاهيــم املعروضــة 
يف اللســانيات احلديثــة، بقــدر مــا هــو رضوري لبيــان االمتــدادات املعرفيــة للمدونــة العربيــة، وتقديــم جانــب مــن 
األفــكار الرائــدة التــي عرضهــا علــامء العربيــة قديــاًم، وإّن مل تكــن حتظــى باالحتفــاء أحيانــا مــن لــدن بعض الدارســني، 
يقــول خليفــة بوجــادي يف هــذا اإلطــار :»إّن حاجــة البحــث اليــوم إىل مقــوالت الــدرس الغــريب احلديــث وكشــوفاته، 
ــه القائمــة إىل الــرتاب العــريب واإلنســاين عــىل اختــالف مشــاربه، لتحديــد رؤاه، وضبــط  ــة حــال حاجت ال تلغــي بأي

أصــول املعرفــة اإلنســانية، لئــال تكــون معزولــة عــن أي مرجــع، كــام هــو واقــع يف كثــري مــن املجــاالت»)15(.

ذلــك أّن دراســة اللغــة يف الــرتاث العــريب، يمكــن إبرازهــا يف بعــض الســامت التــي هــي مــن أهــم املبــادئ التداوليــة 
ــا يف  ــن إبرازه ــة ويمك ــح التداولي ــن املالم ــة م ــرص، جمموع ــال ال احل ــبيل املث ــىل س ــاء ع ــاول القدم ــد تن ــة، فق احلديث

النقــاط التاليــة:
- أّن التكلم يتم لغايات أو إشباع حاجات، أو احلصول عىل فائدة.

- تستعمل اللغة لألغراض واملآرب ذاهتا.
- يضفي املتحاورون عىل امللفوظات دالالت أخر غري ظاهرة.

- اعتامد البالغة العربية عىل مبدأ :»لكل مقام مقال»)16(.

ومــن املبــادئ الرائــدة للتفكــري التــداويل اللغــوي عنــد العــرب، تعــدد أشــكال العنايــة بدراســة اخلطــاب واإلقنــاع، 
ودراســة كل مــا يرتبــط باملخاطــب وطريقــة أدائــه، واملخاطــب وطريقــة تلقيــه، ومطابقــة اخلطــاب ملقتــىض الظاهــر 
وخمالفتــه، وجتــدر اإلشــارة إىل أّن العــرب كانــت هلــم الريــادة والســبق يف معرفــة أصــول هــذا االجتــاه، ومســوغنا مــا 
يقــول حممــد ســويريت :»إّن النحــاة والفالســفة املســلمني، والبالغيــني واملفكريــن مارســوا املنهــج التــداويل قبــل أن 
يذيــع صيتــه بصفتــه فلســفة وعلــاًم، رؤيــة واجتاهــًا أمريكيــًا وأوربيــًا، فقــد وّظــف املنهــج التــداويل بوعــي يف حتليــل 

الظواهــر والعالقــات املتنوعــة»)17(.
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ــة،  ــد واخلطاب ــو، والنق ــم النح ــة، عل ــم البالغ ــرب، عل ــد الع ــداويل عن ــري الت ــادر التفك ــول ومص ــم أص ــن أه وم
عــالوة عــىل مــا قدمــه علــامء األصــول الذيــن يمثلــون إىل جانــب البالغيــني –اجتاهــًا فريــدًا يف الــرتاث العــريب، يربــط 

ــة»)18(. ــة للموضــوع وخصائصــه التداولي بــني اخلصائــص الصوري

ولقــد حــّدد أمحــد املتــوكل، مالمــح وأصــول املنهــج التــداويل يف اإلنتــاج اللغــوي العــريب القديــم )نحــوه وبالغتــه 
واصولــه وتفســريه( يف املالمــح التاليــة:

«- عنايــة العلــوم املذكــورة ســابقًا بالقــرآن الكريــم، وهــو موضــوع دراســتنا، وبذلــك فالوصــف اللغــوي آنــذاك 
مل يكــن منصبــًا عــىل اجلملــة املجــردة مــن مقامــات إنجازهــا، بقــدر مــا نظــر إىل النــص بعــده خطابــًا متكامــاًل.

ــل  ــص اجلم ــني خصائ ــال، وب ــام باملق ــط املق ــوي يرب ــف اللغ ــاول، كان الوص ــوع املتن ــة املوض ــر إىل طبيع - بالنظ
ــة. ــا التداولي ــة وخصائصه الصوري

ــة  ــص التداولي ــة باخلصائ ــىل العناي ــد ع ــم يعتم ــوث، قس ــن البح ــمني م ــني قس ــة ب ــات القديم ــز يف الدراس - يمي
تأويليــًا، مطابقــة ملقتــىض احلــال، نحــو مفتــاح العلــوم للســكاكي، وقســم آخــر يعتمــد عــىل العنايــة بــه توليديــًا، بمعنــى 

أّن اخلصائــص التداوليــة ممثــل هلــا يف األســاس ذاتــه، نحــو دالئــل اإلعجــاز للجرجــاين.

- بــرز يف هــذا املجــال عنايــة النحــاة والبالغيــني بدراســة أغــراض األســاليب، مــن الداللــة احلقيقيــة إىل دالالت 
أخــر يقتضيهــا املقــام»)19(.

ومــن القضايــا التداوليــة التــي اعتنــى هبــا علــامء األصــول، دراســة العالقــة بــني اللفــظ ومــا حييــل عليــه، حيــث نظروا 
إىل العبــارات اللغويــة مثــاًل :»مــن حيــث إفــراد املجــال عليــه وتعــدده، وميــزوا بــني عبــارات عامــة حتيــل عــىل معــان 

متعــددة، نحــو )إنســان، كل، مــن املوصولــة...( وعبــارات خاصــة حتيــل عــىل معنــى مفــرد، نحــو، رجــل، قلــم...(.

ونظــروا إليهــا مــن حيــث تعيــني املحــال عليــه أو عــدم تعيينــه، وميــزوا بــني عبــارات مطلقــة ال يتعــني فيهــا املحــال 
ــالق  ــاب إط ــون يف ب ــا اللغوي ــي يعرضه ــها الت ــرة نفس ــي الفك ــني، وه ــى مع ــىل معن ــل ع ــدة حتي ــارات مقي ــه وعب علي

األلفــاظ وتقييدهــا»)20(.

وهنــاك حــدود االتصــال بــني مــا تناولــه العــرب القدامــى وبــني مــا يقرتحــه الوظيفيــون املحدثــون وفالســفة اللغــة 
العاديــة، مــن قبيل:

- دراسة ظواهر اإلحالة، أو حتيل العبارات اللغوية بحسب نوع إحالتها.
- العناية بدراسة أفعال الكالم.
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- حتديد الوظيفة البنية، مما يستدعي ربط خصائص البنية باألغراض املستهدف إنجازها باللغة.
- دراسة جماالت الرتابط بني البنية والوظيفة.

ــي يقــوم عليهــا الفكــر اللغــوي العــريب  ــة الت ــادئ املنهجي ــوكل أهــم املب ويف نفــس هــذا الســياق، حيــدد أمحــد املت
ــا: ــة، وأمهه ــانيات التداولي ــال اللس ــا يف جم ــدم حديث ــي تق ــم والت القدي

- اللغــة وســيلة تواصــل للتعبــري عــن األغــراض، عــىل حــد تعبــري ابــن جنــي «أمــا حدهــا فإهنــا اصــوات يعــرب هبــا 
كل قــوم عــن أغراضهــم»)21(.

من خالل هذا التعريف نستخلص أنه غني بالقيم التداولية وأمهها أن اللغة ذات قيمة نفعية، تعبريية.
- ربــط البالغيــون واألصوليــون بــني البنيــة والوظيفــة يف دراســة اللغــة، ودرســوا وظائــف: التخصيــص، التقييد، 

التوكيد.
- إّن القــدرة اللغويــة لــد علــامء العربيــة حتكمهــا ثــالث معــارف: معرفــة لســانية، )تقتــيض معرفــة الــدالالت 
واملعــاين(، معرفــة لغويــة )تقتــيض امتــالك املتكلــم لقواعــد لغتــه( ومعرفــة خطابيــة )تقتــيض أن يملــك قواعــد إنتــاج 

.)22(اخلطــاب/ وكل منهــا تقتــيض األخــر
ومــا ينبغــي االحتفــاء بــه يف هــذا املجــال، أّن علــامء األصــول والبالغيــني جيمعــون عــىل أّن موضــوع الدراســات 

اللغويــة هــو دراســة خصائــص البنيــة وعالقتهــا باملقامــات املنجــزة فيهــا.
وجيعــل الدكتــور طــه عبــد الرمحــان، املنهــج التــداويل أهــم مــا يســتند إليــه يف تقويــم الدراســة الرتاثيــة، ملــا يتميــز بــه من 
قواعــد حمــددة ورشائــط خمصوصــة وآليــات صوريــة، يقــول يف هــذا اإلطــار :»ال ســبيل إىل معرفــة املامرســة الرتاثيــة بغــري 
الوقــوف عــىل التقريــب التــداويل الــذي يتميــز عــن غــريه مــن طــرق معاجلــة املنقــول، باســتناده إىل رشائــط خمصوصــة، 

يفــيض عــدم اســتيفائها إىل اإلرضار بوظائــف املجــال التــداويل، فضــال عــن اســتناده إىل آليــات صوريــة حمــددة»)23(.
كــام ال ينبغــي إغفــال دور وجهــود املفرسيــن، إذ قّدمــوا وقفــات أمــام آيــات قرآنيــة عكســت تصوراهتــم اللغويــة، التي 
كانــت تقــرتب مــن رؤيــة اللســانيات التداوليــة احلديثــة إىل اللغــة بعدهــا نشــاطا تداوليــًا، وخــري دليــل عىل ذلك، مــا أورده 
الزخمــرشي يف تفســري قولــه تعــاىل :»ادع إىل ســبيل ربــك باحلكمــة واملوعظــة احلســنة وجادهلــم بالتــي هــي أحســن»)24( إذ 
قــدم مرشحــًا مفصــاًل ألحــوال التواصــل وتوضيــح مقامــات الدعــوة باحلكمــة واملوعظــة، عــىل وفــق أغــراض احلديــث 
ــة  ــة الصحيح ــة املحكم ــة، باملقال ــاء باحلكم ــول :»والدع ــة يق ــة احلديث ــانيات التداولي ــال اللس ــو جم ــذا ه ــده، وه ومقاص
وهــي الدليــل املوضــح للحــق املزيــل للشــبهة )املوعظــة احلســنة(، التــي ال خيفــى عليهــم أنــك تناصحهــم هبــا وتقصــد مــا 

ينفعهــم فيهــا؟ ... )وجادهلــم بالتــي هــي أحســن( بالرفــق واللــني مــن غــري فظاظــة وال تعســف». 
٣- نشأة التداولية وتطورها:
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تشــكل التداوليــة درســًا جديــدًا وغزيــرًا مل يمتلــك حــدودًا واضحــة املعــامل، انبثــق مــن التفكــري الفلســفي يف اللغــة، 
ــا،  ــوع حديثن ــانية موض ــة اللس ــة التداولي ــة، وبخاص ــل أدوات حتليلي ــىل صق ــل ع ــاوزه ليعم ــا جت ــان م ــه رسع ــد أّن بي

ومــدار حديثنــا يف هــذا البحــث.
ــم تبعــه أرســطو،  ــد ســقراط ث ــدأت عــىل ي ــد لطريقــة قديمــة يف التفكــري ب ــة :»اســم جدي إّن اللســانيات التداولي
والرواقيــون مــن بعــده، بيــد أّهنــا مل تظهــر إىل الوجــود باعتبارهــا نظريــة للفلســفة إال عــىل يــد «بــاركيل»، تغدهيــا طائفــة 

مــن العلــوم عــىل رأســها:» الفلســفة واللســانيات واالنثروبولوجيــا وعلــم النفــس وعلــم االجتــامع»)25(.
فالتداوليــة اللســاين اجتــاه جديــد يف دراســة اللغــة، يبحــث عــن حــل لعديــد مــن املشــاكل اللغويــة التــي أمهلتهــا 
ــة درس  ــاب، أن التداولي ــرتف كارن ــك، يع ــة، ولذل ــب والدالل ــا والرتكي ــو الفونولوجي ــا نح ــم هب ــانيات ومل هتت اللس

غزيــر وجديــد، بــل يذهــب إىل أكثــر مــن هــذا بقولــه :»إهنــا قاعــدة اللســانيات»)26(.
وجتــدر اإلشــارة إىل أّن التداوليــة كغريهــا مــن العلــوم مل تنشــأ دفعــة واحــدة بــكل نظرياهتــا، بــل نشــأت شــيئًا فشــئيًا 

حتــى وصلــت إىل مــا هــي عليــه اليــوم.
ــة  ــد فالســفة أكســفورد )أوســتني وســورل( وخاصــة مــع نظري ــة كان عــىل ي ــري أّن ظهــور التداولي ــد الكث ويعتق
افعــال الــكالم، ولكــن مــا تثبتــه الدراســات أّن هلــا جــذور فلســفية قبــل هــؤالء ويمكــن إبرازهــا يف املبحــث التــايل.

- األصول الفلسفية والفكرية واملعرفية للتداولية:
يشري حممود عكاشة إىل أن ظهور اللسانيات التداولية يعود غىل عاملني اثنني مها)27(:

- العامــل األول: الســيميائيات الربمجاتيــة (pragma�c semio�cs) ومتتــد هــذه املرحلــة مــن هنايــة القــرن 
التاســع عــرش إىل النصــف األول مــن القــرن العرشيــن وهــي املرحلــة التــي ظهــرت فيهــا املالمــح األوىل للســانيات 

التداوليــة وكانــت عــىل يــد جمموعــة مــن الفالســفة نذكــر منهــم: شــارل ســاندرس بــورس، وشــارل مــورس.
ــة  ــت بمثاب ــايت، فكان ــيميائي الربمج ــار الس ــد التي ــاين بع ــع الث ــرب املنب ــة وتعت ــفة التحليلي ــاين: الفلس ــل الث - العام
األرضيــة التــي تبتــت فوقهــا التداوليــة وهــذا مــا توضحــه ناديــة رمضــان النجــار يف قوهلــا :»وإذا حاولنــا البحــث عــن 
اجلــذور األوىل للتداوليــة فيمكــن تلمســها يف االجتــاه التحليــيل يف «الفلســفة التحليليــة» وهــو اجتــاه رئيــيس يف فلســفة 
ــفة  ــة الفلس ــري مهم ــاول تفس ــة، وح ــوع اللغ ــىل موض ــز ع ــذي رك ــارصة ال ــفة املع ــب يف الفلس ــار الغال ــة أو التي اللغ

ــتها»)28(. ــا وممارس وموضوعه

- مفهــوم الفلســفة التحليليــة: ويشــري هــذا املصطلــح إىل الفكــر الفلســفي الــذي ظهــر يف «العقــد الثــاين مــن القــرن 
العرشيــن عــىل يــد الفيلســوف األملــاين جوتلــوب فرجيــه يف كتاب أســس علــم احلســاب»)29(.
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وتبــدو مالمــح التداوليــة يف هــذا الكتــاب مــن خــالل بعــض القضايــا اللســانية التــي عاجلهــا الكاتــب نذكــر منهــا: 
التفريــق بــني اللغــة العلميــة واللغــة العاديــة أو الطبيعــة، فــاألوىل رضوريــة يف الربهنــة احلســابية، وجيــب أن تكــون 
أحاديــة املعنــى رصحيــة، أمــا اللغــة العاديــة فيجــب أن تكــون متعــددة املعــاين كــي تتمتــع بثــراء املمكنــات التــي هتيــئ 

هلــا تأديــة وظائفهــا التواصليــة بشــكل مالئــم»)30(.

كــام ميــز جتولــب فرجيــه بــني مصطلحي املعنــى واملرجــع «فاألول يتحــدد يف ضــوء الســياق وتصاعد احلقيقــة املرشوطة 
... فمعنــى اجلملــة احلقيقــي فيــام يمكــن مشــاهدته والتحقــق منه يف صلــب املامرســة اليومية أللعــاب اللغة»)31(.

أما الثاين «املوضوع ذاته الذي نتكلم عنه بواسطة تعبري لساين»)32(.

ــة  ــادئ الوضعاني ــد مب ــث انتق ــتاين، حي ــع فنتغش ــاوي لوديف ــوف النمس ــه» الفيلس ــوال «فرجي ــىل من ــار ع ــد س وق
املنطقيــة وأســس اجتاهــا فلســفيا جديــدا أســامه «فلســفة اللغــة العاديــة» قوامهــا احلديــث عــن طبيعــة اللغــة وطبيعــة 
املعنــى يف كالم اإلنســان العــادي»)33 ( وذلــك بعــد انضاممــه إىل فالســفة أكســفورد قصــد دراســة اللغــة العاديــة «فعالج 

فيهــا مشــكلة الغمــوض والوقــوع يف التناقــض املعنــوي») 34(.

وتقوم فلسفته عىل ثالثة مفاهيم أساسية هي: )الداللة، القاعدة، ألعاب اللغة(.

يلخص «مسعود صحراوي» اهتاممات ومطالب الفلسفة التحليلية يف ثالث نقاط هي: 

1- رضورة التخيل عن أسلوب البح الفلسفي القديم وخصوصا اجلانب امليتافيزيقي.

2- تغيري بؤرة االهتامم الفلسفي من موضوع «نظرية املعرفة» إىل موضوع «التحليل اللغوي».

3- جتديد وتعميق بعض املباحث اللغوية والسيام مبحث الداللة والظواهر اللغوية املتفرعة)35(.

وتنقسم الفلسفة التحليلية عىل ثالث اجتاهات كرب هي:

1- الوضعانيــة املنطقيــة: بزعامــة رودولــف كارنــاب وهــو اجتــاه يعنــى بدراســة اللغــات الصوريــة واملصطنعــة، 
ــد الــذي يشــري بشــكل  ــة –يقــول نعــامن بوقــرة «يعــد كارنــاب املنطقــي الوحي ــة أو العادي بــدالً مــن اللغــات الطبيعي
مبــارش إىل تكــون حــدث اللغــات االصطناعيــة التــي يدرســها بطريقــة أصبــح معهــا الســياق التــداويل إلنتــاج مجلهــا 

ــة تذكــر»)36(. دون أمهي
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2- الظاهرائيــة اللغويــة: ويتزعمهــا ادمونــد هــورسل، وجــاءت بمبــدإ جدمهــم للســانيات التداوليــة، وهــو مبــدا 
«القصديــة» الــذي اســتثمره الفيلســوف أوســنتني يف دراســة ظاهــرة «األفعــال الكالميــة» وقــام تلميــذه ســورل بنفــس 

الصنيــع حينــام اختــذه معيــارا أساســيا لتصنيــف «القــو املتضمنــة يف القــول»)37(.

ــة: بزعامــة الفيلســوف «فيغنشــتاين»، ويف أحضــان هــذا الفــرع األخــري نشــأت ظاهــرة  3- فلســفة اللغــة العادي
ــاه  ــا تبن ــة إال بعدم ــه احلقيقي ــب مكانت ــتاين مل يكتس ــراث فيغنش ــري أن ت ــورل، غ ــتني وس ــع أوس ــة م ــال الكالمي األفع

ــايل: ــة يف الشــكل الت ــراز قواعــد الفلســفة التحليلي فالســفة أكســفورد، ويمكــن إب

مــن خــالل هــذا الشــكل، نســتنتج أن ســبب خــروج كل مــن الفلســفة الوضعانيــة املنطقيــة والظاهراتيــة اللغويــة مــن 
صميــم االهتاممــات التداوليــة، يعــود إىل جتاهلهــا للركائــز التــي تقــوم عليهــا التداوليــة وهي: )الســياق، أغــراض املتكلمني، 

االســتعامل اللغــوي( وبالتــايل مل يبــق إالّ تيــارًا واحــدًا خيــدم اللســانيات التداوليــة وهــو تيــار «فلســفة اللغــة العاديــة»)38(.

٤- جماالت تطبيق املنهج التداويل: مفاهيم وقضايا:

ــتعامهلا  ــياقات اس ــة يف س ــة اللغ ــن معاجل ــا م ــا، متكنه ــة والقضاي ــم اإلجرائي ــن املفاهي ــة م ــة جمموع ــم التداولي تض
املختلفــة، ولذلــك أوىل علــامء اللســانيات هــذه القضايــا عنايــة كبــرية يف ابحاثهــم اللغويــة، لكوهنــا تســهم يف كشــف 
املعنــى بــأدق صــورة ممكنــة، وأكثرهــا ضبطــا يف أثنــاء االســتعامل، ويمكــن ان نستشــف بعضــًا مــن هــذه القضايــا يف 
التعريــف الــذي يقدمــه الباحــث «صــالح إســامعيل» للتداوليــة إذ حــاول اســتخالص مفهــوم للتداوليــة مــن خــالل 

مــن خــالل هــذا الشــكل، نســتنتج أن ســبب خــروج كل مــن الفلســفة الوضعانيــة املنطقيــة والظاهراتيــة اللغويــة مــن 
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جوانبهــا املكونــة هلــا يقــول :»علــم االســتعامل إذن دراســة لغويــة تركــز عــىل املســتعملني للغــة، وســياق اســتعامهلا يف 
ــة الفعــل الكالمــي،  ــة التفســري اللغــوي، بجوانبهــا املتنوعــة، وينقســم هــذا العلــم إىل عــدة فــروع، منهــا نظري عملي

نظريــة التخاطــب، ونظريــة االقتضــاء، واالفــرتاض املســبق، واألقــوال املضمــرة»)39(.

تقــوم اللســانيات التداوليــة عــىل العديــد مــن القضايــا واملفاهيــم، كثــريًا مــا تناوهلــا الدراســون املعــارصون، ويــكاد 
يتفقــون عــىل أّن البحــث التــداويل يقــوم عــىل )نظرية األفعــال الكالمية، ونظريــة املحادثــة أو التخاطب، واإلشــارات، 

واالفــرتاض املســبق، واألقــوال املضمــرة...( وســوف نفصــل احلديــث يف كل جمــال وجانــب مــن جوانبهــا فيــام ييل:

1- االفرتاض املسبق:

إّن دراسة االفرتاض املسبق كان مثار عناية الباحثني منذ أوائل العقد السابع من القرن العرشين )1970()40(.

إذ ينطلــق أصحــاب نظريــة التواصــل مــن املعطيــات اإلنســانية التــي تنتقــل مــن املتكلــم إىل املتلقــي ويفــرتض أن 
تكــون معروفــة ولكنهــا غــري رصحيــة عنــد املحدثــني، وتشــكل مــا يدعــي باخللفيــة التواصليــة والرضوريــة لنجاحــه 

)التواصــل(، وهــي خليفــة متضمنــة يف القــول ذاتــه)41(.

وهــذا مــا أشــارت إليــه «أوركيــوين» «Orecchiouni» حينــام قالــت :»وهــي تلــك املعلومــات التــي مل يفصــح 
عنهــا، فإهنــا وبطريقــة آليــة مدرجــة يف القــول الــذي يتضمنهــا أصــال بغــض النظــر عــن خصوصيتــه»)42(.

ــه  ــذا أن ــى ه ــة)43(، معن ــة التبليغي ــاح العملي ــة لنج ــغ الرضوري ــة التبلي ــكل خلفي ــبق يش ــرتاض املس ــه فاالف وعلي
ــة عــىل وجــه اخلصــوص دون األخــذ باالفــرتاض املســبق. ــة عامــة والتعليمي ــة التواصلي يســتحيل أن تنجــح العملي

فاملتكلــم يوجــه حديثــه إىل الســامع عــىل أســاس ممــا يفرتضــه ســلفا أنــه معلــوم، فــإذا قــال رجــل اآلخــر: أغلــق 
النافــذة، فاملفــرتض ســلفا أن النافــذة مفتوحــة وأن هنــاك مــربرًا يدعــو إىل إغالقهــا وأن املخاطــب قــادر عــىل احلركــة، 

وأن املتكلــم يف منزلــة األمــر، وكل ذلــك موصــول بســياق احلــال وعالقــة املتكلــم باملخاطــب)44(.

وقد ميز بعض الباحثني بني نوعني من االفرتاض املسبق:

* االفرتاض املنطقي )الداليل( املسبق:

فهــذا النــوع مــرشوط بالصــدق بــني قضيتــني فغــذا كانــت )أ( صادقــة كان مــن الــالزم أن تكــون )ب( صادقــة، 
فــإذا قلنــا مثــال: إن املــرأة التــي تزوجهــا زيــد كانــت أرملــة وكان هــذا القــول صادقــًا أي مطابقــًا للواقــع لــزم أن يكــون 

القــول: زيــد تــزوج أرملــة صادقــًا أيضــا. 
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* االفرتاض التداويل املسبق:

فهــذا النــوع مــن االفــرتاض الســابق ال دخــل لــه بالصــدق والكــذب، فالقضيــة األساســية يمكــن أن تنفــى دون أن 
يؤثــر ذلــك يف االفــرتاض الســابق فــإذا قلــت مثــاًل: ســياريت جديــدة، ثــم قلــت: ســياريت ليســت جديــدة فعــىل الرغــم 

مــن التناقــض يف القولــني فــإّن االفــرتاض املســبق هــو أّن لــك ســيارة)45(.

2- االستلزام احلواري:

يعــد االســتلزام احلــواري واحــدًا مــن أهــم اجلوانــب يف الــدرس التــداويل، إذ ترجــع نشــأة البحــث فيــه إىل 
ــاز  ــا بإجي ــدم فيه ــنة 1967م، فق ــارد» س ــة «هارف ــا يف جامع ــي إىل إلقائه ــي دع ــس» «Grice» الت ــارضات «جراي حم
ــا  ــون م ــد يقول ــاس يف حواراهتــم ق ــده هــي أن الن ــدء عن ــت نقطــة الب ــدرس، فلقــد كان ــب مــن ال تصــوره هلــذا اجلان
يقصــدون وقــد يقصــدون أكثــر ممــا يقولــون وقــد يقصــدون عكــس مــا يقولــون، فجعــل كل مهــه إيضــاح االختــالف 
بــني مــا يقــال ومــا يقصــد، فــام يقــال هــو مــا تعنيــه الكلــامت والعبــارات بقيمتهــا اللفظيــة، ومــا يقصــد هــو مــا يريــد 
املتكلــم أن يبلغــه الســامع عــىل نحــو غــري مبــارش اعتــامدًا عــىل أّن الســامع قــادر عــىل أن يصــل إىل مــراد املتكلــم بــام 
ــه  ــا حيمل ــني م ــربًا ب ــم مع «Grice» أن يقي ــس» ــتدالل، أراد «جراي ــائل االس ــتعامل ووس ــراف االس ــن أع ــه م ــاح ل يت

القــول مــن معنــى رصيــح ومــا حيملــه مــن معنــى متضمــن)46(.

وقــد قســم «جرايــس» «Grice» االســتلزام عــىل نوعــني: اســتلزام عــريف، واســتلزام حــواري، فأمــا االســتلزام 
العــريف فقائــم عــىل مــا تعــارف عليــه أصحــاب اللغــة مــن اســتلزام بعــض األلفــاظ دالالت بعينهــا ال تنفــك عنهــا 
مهــام اختلــف هبــا الســياقات وتغــريت الرتاكيــب، ومــن ذلــك مثــاًل يف اإلنجليزيــة «but» ونظريهتــا يف اللغــة العربيــة 
May friend is poor, but ــل ــامع مث ــه الس ــا يتوقع ــًا مل ــا خمالف ــا بعده ــون م ــام أن يك ــتلزم دائ ــي تس ــن» فه «لك

ويف العربيــة: زيــد غنــي لكنــه بخيــل، أمــا االســتلزام احلــواري: فهــو متغــري دائــام بتغــري الســياقات التــي  honest

يــرد فيهــا)47(. فلقــد وجــد «جرايــس» «Grice» حــاًل لإلشــكال الــذي طرحــه يف حمارضاتــه التــي ألقاهــا يف جامعــة 
ــًا أن يقــول املتكلــم شــيئًا ويعنــي شــيئًا آخــر؟ ثــم كيــف  «هارفــارد» والــيشء الــذي يشــغله، هــو كيــف يكــون ممكن
ــم يف  ــد منه ــاهم كل واح ــون أن يس ــيئا فاملشــاركون يتوقع ــم ش ــيئا ويفه ــب ش ــمع املخاط ــا أن يس ــا أيض يكــون ممكن
املحادثــة بكيفيــة عقالنيــة ومتعاونــة لتيســري تأويــل األقــوال، ورشح «جرايــس» «Grice» هــذا املبــدأ مقرتحــا أربــع 

قواعــد متفرعــة وهــي)48(:
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:Quan�ty 1- مبدأ الكم:

بمعنــى إعطــاء مقــدار صحيــح مــن املعلومــات)49(، أي جعــل إســهامك يف احلــوار بالقــدر املطلــوب مــن دون أن 
تزيــد عليــه أو تنقــص منــه)50(.

:Quan�ty 2- مبدأ الكيف:

بمعنى ال تقل ما تعتقد أنه غري صحيح، وال تقل ما ليس عندك دليل عليه)51(.

Relevance )3- مبدأ املناسبة: )العالقة

اجعل كالمك ذا عالقة مناسبة باملوضوع وكن مفيدا ومشاركا.

manner  )األسلوب( 4- مبدأ الطريقة:

* كن واضحا وحمددا.

* جتنب غموض العبارة.

* جتنب اللبس.

* حافظ عىل الرتتيب والنظام)52(.

ومبــدأ التعــاون يمكــن املشــارك يف كل حتــاور مــن أن يتواصــل بافــرتاض أن املشــارك اآلخــر متعــاون، وعــىل هــذا 
فمبــدأ التعــاون وظيفتــه تتمثــل يف تنظيــم مــا نقولــه عــىل أنــه هيــم يف فعــل الــكالم أو يف دفــع غــرض اخلطــاب)53(.

وعــىل هــذا األســاس نشــأت فكــرة االســتلزام احلــواري عنــد «جرايــس» «Grice»، اي حتــى يتســنى للحــوار أن 
يســتمر بــني الطرفــني جيــب أن يتوفــر مبــدأ التعــاون، وإال لــن يســتمر التواصــل.

3- مبدأ اإلفادة:

ويــراد «باإلفــادة» حصــول الفائــدة لــد املخاطــب مــن اخلطــاب، ووصــول الرســالة اإلبالغيــة إليــه عــىل الوجــه 
الــذي يغلــب عــىل الظــن أن يكــون هــو مــراد املتكلــم وقصــده، وهــي «الثمــرة» التــي جينيهــا املخاطــب مــن اخلطــاب.

ــي  ــرشوط الت ــض ال ــتيفاء بع ــى- إال باس ــا القدام ــا وعلامئن ــور بحثن ــامع –يف تص ــد الس ــدة ل ــل الفائ وال حتص
يكــون هبــا الــكالم «كالمــا» أي خطابــا متكامــال حيمــل رســالة إبالغيــة واضحــة يريــد املتكلــم إيصاهلــا إىل املخاطــب.

ومــن أهــم هــذه الــرشوط التــي حتقــق هبــا الفائــدة لــد الســامع نذكــر أمريــن: «ثبــوت معنــى داليل عــام للجملــة، 
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وأن تكتمــل النســبة الكالميــة للجملــة، وحتصــل للســامع فائــدة مــن الــكالم يكتفــي هبــا، بــأن تكــون عنــارص العبــارة 
معينــة ودالــة». أمــا إذا انتفــى أحــد هذيــن الرشطــني، فــإن اجلملــة تفقــد أهــم رشط يف صحتهــا وهــو حصــول الفائــدة 
لــد الســامع، وال يصــح عندئــذ تســميتها باجلملــة وال بالــكالم. ولذلــك قــال «ابــن جنــي» يف تعريــف الــكالم :»كل 

لفــظ مســتقل بنفســه، مفيــد ملعنــاه، وهــو الــذي يســميه النحويــون اجلمــل أو اجلملــة»)54(.

أمــا بخصــوص ثبــوت املعنــى الــداليل العــام للجملــة فقــد اتفــق نحــاة العربيــة أن اجلملــة تســمى مجلــة وال كالمــا 
حتــى يكــون هلــا معنــى يفهمــه الســامع، وإالّ كانــت لغــوًا وينبغــي أن يكــون هــذا املعنــى أمــرًا مشــرتكًا بــني الناطقــني 
كلهــم، بحيــث يفهمونــه عــىل حــد ســواء، ألن فهمــه هــو هــدف العمليــة التواصليــة)55(، بمعنــى أن فهــم املعنــى العــام 

رضوري للســامع، وهــذا مــن أهــم الــرشوط التــي تتوقــف عليهــا اإلفــادة.

4- مبدأ القصدية:

«القصديــة» لفــظ يســتعمل لإلشــارة إىل تلــك القــدرة يف العقــل التــي متكــن احلــاالت العقليــة مــن اإلشــارة إىل، أو 
الــكالم عــن، األشــياء واحلــاالت الواقعيــة املغايــرة هلــا يف العــامل وهكــذا، عــىل ســبيل املثــال إذا كان لــدي معتقــد فإنــه 
يتعــني عــىل هــذا املعتقــد أن يكــون معتقــدا بــيشء مــا، وإذا كانــت عنــدي رغبــة فإنــه يتعــني عــىل هــذه أن تكــون رغبــة 
يف فعــل يشء مــا، أو أن شــيئا مــا جيــب أن حيــدق، وإن كان عنــدي إدراك فإنــه يتعــني عــيل أن اعتــرب نفــيس أننــي أدرك 
 شــيئا مــا أو حالــة واقعيــة يف العــامل. يقــال إن مجيــع هــذه احلــاالت هــي حــاالت قصديــة باإلضافــة إىل أنــواع أخــر

كاالعتقــاد، واألمثــل، واخلــوف، والرغبــة، واإلدراك)56(.

H2O ألنــه يمكــن للمــرء أن يرغــب املــاء، مــن دون أن يعــرف أنــه  فمثــال الرغبــة باملــاء مــن دون أن يعــرف أنــه
ــل مــن خــالل الشــكل الوجهــي  ــة متث ــع احلــاالت القصدي H2O، وألن مجي ــه H2O، وحتــى مــن دون أن يعتقــد أن

يمكننــا القــول إن مجيــع احلــاالت القصديــة أشــكال وجهيــة)57(.

مــن أبــرز املدافعــني عــن القصديــة نجــد املؤلــف جــول «Jul» إذ ورد يف كتابــه «التأويــل» أن كل تأويــل تعــارض 
مــع مقصديــة املؤلــف تأويــل فاســد، وهبــذا تصبــح وظيفــة التأويــل  هــي الســعي الكتشــاف مقصــد املؤلــف، وعــّده 
ــذا  ــة، ه ــه بالقصدي ــه يف صلت ــر إلي ــي النظ ــس» «Grice» ينبغ ــاد «غراي ــى يف اعتق ــة، فاملعن ــالت املقبول ــددًا للتأوي حم
ــة، وكانــت هــي  ــا العــريب اإلســالمي نجــد تصــورات دافعــت بنحــو جــدي عــن القصدي ــد الغــرب أمــا يف تراثن عن
(pragma�que) ــة ــزة تداولي ــلمني بمي ــرب واملس ــد الع ــوي عن ــر اللغ ــز الفك ــداويل، إذ متي ــا الت ــة يف جمالن املهيمن
أصليــة، تربــط اخلطــاب بمرســله ومتلقيــه، فقــد أدرج علامؤنــا القدامــى –ضمــن مفاهيــم النــص- مفهــوم «القصــد» 
وهــو الغــرض الــذي يبتغيهــا املتكلــم مــن اخلطــاب و»الفائــدة» التــي يرجــو إبالغهــا للمخاطــب، فلــن يكــون هنــاك 
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«نــص» وال «خطــاب» دون «قصــد»، وهــذا نفســه مــا يركــز عليــه املعــارصون حــني يرفعــون مــن شــأن «القصديــة» 
«Intern�onnalité» يف كالم املتكلــم.

فاملعنــى احلــريف عنــد «اآلمــدي» غــري موجــود، ألّن املعنــى غــري متعلــق بأوضــاع الكلــم فحســب، ولكــن يقصــد 
املتكلــم وإرادتــه، وهنــاك حــركات إعرابيــة تعــود إىل قصــد داليل مــن مرســل اخلطــاب، كــام أن ظواهــر احلــذف واملجاز 
والكنايــات وغريهــا ال يمكــن فهــم املقصــود منهــا إال بربــط اخلطــاب بســياقه التــداويل، هــذا الســياق الــذي حيتــل فيــه 
املتكلــم مكانــًا معتــربًا، ولعــّل تقســيم اإلمــام ابــن القيــم اجلوزيــة )ت 751 هـــ( للداللــة، مرتبــط أشــد االرتباط بســياق 
التواصــل بــني املرســل واملتلقــي، فداللــة النصــوص عنــده: «نوعــان: حقيقيــة وإضافيــة، فاحلقيقــة تابعــة لقصــد املتكلم 
وإرادتــه وهــذه داللــة ال ختتلــف، واإلضافيــة تابعــة لفهــم الســامع وإدراكــه، وجــودة فكــره وقرحيتــه، وصفــاء ذهنــه، 

ومعرفتــه باأللفــاظ ومراتبهــا، وهــذه الداللــة ختتلــف اختالفــا متباينــا بحســب تبايــن الســامعني يف ذلــك».

ــد  ــع املقاص ــدم م ــالت تصط ــاج تأوي ــن إنت ــارئ» م ــم «الق ــم تعص ــرآن الكري ــل الق ــة يف تأوي ــامل القصدي إن إع
الربانيــة، غــري انــه مــن الصعوبــة بمــكان حتديــد أبعــاد القصديــة حتديــدا منضبطــا، إذ أهنــا تتعلــق باملتكلــم، أو مرســل 

اخلطــاب، والــذي ليــس لــه وجــود عينــي حــني مبــارشة عمليــة التأويــل أو عمليــة القــراءة عــىل األقــل)58(.

ــص  ــمح للن ــاء داليل يس ــى، وفض ــؤرشات املعن ــم م ــن أه ــؤرش م ــة م ــه أن القصدي ــذا كل ــالل ه ــن خ ــص م نخل
ــه وللقصــد  ــا مل يقل ــان م ــي تقــول النــص يف بعــض األحي ــارئ الت ــه، وحيــد مــن ســلطة الق ــه اخلاصــة ب ــراز داللت بإف
دور هــام يف معرفــة املعنــى ومقتضــاه أنــه ال كالم إال مــع وجــود القصــد وصيغتــه هــي األصــل يف الــكالم القصــد، 

ــة)59(. ــياقية أو املقامي ــة الس ــتلزاماته الصبغ ــورث اس ــذي ي ــول هــو ال ــن الق ــد م ــوم أن القص ومعل

5- مبدأ الصدق:

فقــد اقرتحــه «عبــد الرمحــان» إذ ينطلــق مــن مطابقــة القــول للفعــل، وتصديــق العمــل للــكالم، وقــد صــاغ هــذا 
املبــدأ عــىل الشــكل التــايل:

- الصدق يف اخلرب.
- الصدق يف العمل.

- مطابقة القول للفعل.
ويرتتب عن هذه األصناف أفضليات ثالث:

- أن يفعل املتكلم ما مل يقل أفضل من أن يقول ما مل يفعل.
- أن يسبق فعل املتكلم قوله أفضل من أن يسبق قوله.
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- أن يكون املتكلم أعمل بام يقول أفضل من أن يكون غريه أعمل به)60(.
- مبدأ التأدب يف الكالم:

ينــص مبــدأ التــأدب عــىل أن يتــرصف املتحدثــون بتــأدب مــع بعضهــم طاملــا أن النــاس حيرتمــون بعضهــم بعــض، 
ــكالم كان  ــض يف ال ــم بع ــرتم بعضه ــني أن حي ــىل املتحدث ــرض ع ــاون، يف ــدأ التع ــن مب ــة ع ــل أمهي ــدأ ال يق ــذا املب وه

حيــاول شــخص االعتــذار أو هتويــن تبليــغ خــرب مــؤمل أو مزعــج)61(.
ــأدب يف الــكالم مــن بلــد لبلــد ومــن حضــارة حلضــارة أخــر فنجــد مثــال اختــالف طرائــق  ــدأ الت وخيتلــف مب
ــن  ــباب، ولك ــول األس ــم ق ــارشة، ث ــذار مب ــون باالعت ــدأ الكوري ــد يب ــا، ق ــة وكوري ــالد العربي ــني الب ــذار» ب «االعت
االعتــذار عنــد العــرب غــري مبــارش، فيبــدأ العــرب بقــول األســباب ثــم االعتــذار وأحيانــا قــد يــؤدي هــذا االختــالف 

ــني الشــعوب»)62(. ــات واحلضــارات إىل ســوء التفاهــم ب ــني الثقاف ب
ــذات أو  ــدد ال ــر، ويف التحــاور تتح ــذات واآلخ ــق عليهــام بال ــني مشــاركني «يمكــن أن نطل ــة ب وخيتــص بالعالق
النفــس باملتكلــم ويتعــرف اآلخــر عــىل نحــو خمصــوص باملخاطــب، إال أن املتكلمــني يظهــرون كذلــك حســن األدب 

إىل طــرف ثالــث قــد يكــون أوال حــارضا يف موقــف فعــل كالمــي»)63(.
ــون  ــراع الزمــا يف أي حــدث كالمــي، وحــاول الباحث ــه املتحــاورون ون ــذي يلجــأ إلي ــي ال فهــو اجلانــب التهذيب
 «Levinson» «إيضــاح هــذا املبــدأ بأمثلــة كثــرية، كــام حاولــوا تطويــره وســد ثغراتــه، التــي أشــار إليهــا «لوفنســون

.)64(«بأهنــا قليلــة التمســك يف بعــض اجلوانــب وغــري مفهومــة يف جوانــب أخــر
فهــل ثمــة عالقــة تربــط اللســانيات التداوليــة بالتعليميــة عامــة وبتعليــم اللغــة خاصــة؟ وكيــف الســبيل إىل اعتــامد املنهج 

التــداويل يف املنظومــة الرتبويــة؟ وإىل أي حــد يمكــن للتداوليــة أن تســهم يف تعليميــة اللغــة العربيــة يف املدرســة املغربيــة؟
٥- عالقة التداولية بتعليم اللغة العربية:

تلعــب نظريــة التداوليــة دورًا كبــريًا يف تغيــري املنهــج التعليمــي، ســواء تعلقــت العمليــة التعليميــة باللغــة األم أم باللغات 
األجنبيــة واحلــال أّن التداوليــة مــن شــأهنا أن تفيــد الــدرس اللغــوي يف املدرســة املعــارصة مــن جوانــب شــتى أمههــا:

ــم  ــني املعل ــح ب ــل ناج ــي تواص ــبلها ه ــع س ــم يف أنج ــة التعلي ــة ألّن عملي ــة تعليمي ــة أو تواصلي ــة اللغ «-تواصلي
واملتعلــم ينهــض عــىل تكاثــف جهــود كل مــن الطرفــني يف خلــق التشــويق واإلعجــاب واإلقنــاع والتأثــري والتقنــني.
- أفعــال الــكالم: فالبــد للمعلــم أن يمــرن متعلميــه عــىل التمييــز بــني األفعــال التقريريــة واألفعــال اإلنجازيــة 
يف التواصــل التعليمــي املرتبــط بقواعــد التداوليــة الثــالث/ الكميــة والنوعيــة واهليئــة بغيــة نجــاح الفعــل التعليمــي 

التعلمــي للــدرس اللغــوي»)65(.
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ويف نفــس هــذا الســياق يقــر خليفــة بوجــادي أن «التداوليــة تلعــب دورا يف مراجعــة املناهــج التعليميــة ونــامذج 
االختبــارات، والتامريــن وفــق الظــروف الســابقة وعــد البعــد التــداويل للغــة أحــد أهــداف اللســانيات التعليميــة»)66(.

ــة تتعلــق بتحميــل خطــاب، كــون اخلطــاب يقــوم  ــة :»أن التداولي ــة والتداولي كــام أن وجــه العالقــة بــني التعليمي
ــي تعتمــد هــي أيضــا عــىل  ــة الت ــن أساســيني مهــا: )املتكلــم واملتلقــي( ذلــك شــأن اللســانيات التعليمي عــىل عنرصي

ــداول»)67(. ــادل والت ــوايل والتب ــة املعلــم كمرســل واملتعلــم كمتلقــي عــىل الت ثنائي

واألمــر املعتــاد يف املناهــج التعليميــة القديمــة أن يكــون املعلــم ملقيــا )تلقــني رشح، والتفســري( واملتعلــم متلقيــا 
)فهــم، حفــظ( ولكــن بعــد التعديــل الــذي طــرأ عــىل املنهــج، فيصبــح كل مــن املتعلــم واملعلــم يتبــادل األدوار، فيصري 
ــني التاليتــني، حيــث توضحــان  ــح هــذا املنظــور مــن خــالل اخلطاطت ــا. ويمكــن توضي ــم متلقي ــا واملعل ــم ملقي املتعل

البعــد اللســاين التــداويل يف تعليميــة اللغــة:

ففــي اخلطاطــة «أ» تتــم الرســالة بــني طــريف اخلطــاب باعتبــار املعلــم ملقيــا واملتعلــم متلقيــا، وهــو النمــوذج الــذي 
يطفــى عــىل اخلطــاب التعليمــي، بالرغــم مــن وجــود إمكانيــة تبــادل الطرفــان لــألدوار فيصبــح املتعلــم ملقيــا واملعلــم 
متلقيــا كــام هــو مبــني يف اخلطاطــة «ب» خاصــة حــني يكــون املتعلــم يف وضعيــة إجابــة أو ســؤال، أو يكــون املعلــم يف 
تقويــم هنائــي لدرســه. هــذا عــن عمليــة التواصــل القائمــة عــىل اإللقــاء والتلقــي، والتي تعــد أســاس املقاربــة التداولية.

كــام يمكــن اســتعارة مبــادئ أخــر مــن الــدرس التــداويل لتوظيفهــا يف تعليميــة اللغــة عــىل غــرار ثالثيــة )الكميــة، 
الكيفيــة، اهليئــة( التــي تســاعد عــىل ربــح الوقــت كعنــرص أســايس يف عمليــة التعليــم، وحيســن أيضــا اســتعامل أفعــال 
الــكالم )أفعــال تقريريــة )افعــال إنجازيــة( خاصــة يف البالغــة وحتليــل النصــوص، فيصبــح املتعلــم متحكــام يف متييــز 

خطــاب املعلــم.

- تعليمية األنشطة اللغوية عىل وفق املقاربة التداولية:
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ــات  ــل اخلطاب ــة وحتلي ــة قــد فرضــت نفســها ملنهــج لقــراءة النصــوص األدبي مــن املعلــوم أّن اللســانيات التداولي
التواصليــة بــني املتكلــم واملخاطــب، كــام أهنــا «قــد أحدثــت األثــر األكــرب يف التعليميــة، ســواء تعلــق األمــر بتعليميــة 

اللغــة األمــر أو اللغــات األجنبيــة»)68(.

آخذيــن بعــني االعتبــار أن التداوليــة تعنــى بالبحــث يف كيفيــة تأويــل اخلطــاب وكــذا يف عالقــة املتكلــم باملخاطب، 
وتبحــث يف العالقــات التــي تربــط العالمــات اللغويــة بمســتخدميها، أي األفعــال الكالميــة التواصليــة )املتكلــم/ 
الســامع( وعمليــة التعليــم تقــوم عــىل التواصــل بــني املتكلــم )املعلــم( واملتلقي )املتعلــم( وتســتغل املواقــف الكالمية، 

ممــا جيعلنــا نفيــد مــن التداوليــة كمبحــث لســاين يف تعليميــة اللغــة العربيــة مثــال.
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أ- الدرس النحوي يف ضوء التداولية:

يــدرس النحــو كــام هــو معلــوم، بنيــة لغويــة مســتقلة وجيــب أن يتعلــم املتعلــم هــذه البنيــة وقواعدهــا تعلــام صارها، 
ســواء كان ذلــك عــىل ســبيل بيداغوجيــا املعــارف وتلقينهــا أو بيداغوجيــا األهــداف واملســامهة يف حتقيقهــا، أو املقاربــة 
بالكفايــات واستكشــاف خرباهتــا، لكــن التداوليــة ال تعنــى بتلقــني القاعــدة النحويــة هــذا التقليــم الصــارم «فاألمــر مل 
يعــد متعلقــا بتلقــني بنيــة نحويــة معينــة، بــل إنــه مرتبــط بتوفــري وســائط لســانية تتيــح للمتعلــم االختيــار بــني خمتلــف 

األقــوال وذلــك حســب املقــام»)69(.

ويمكــن تتبــع اخلطــوات املنهجيــة التداوليــة التاليــة لبيــان اســرتاتيجية تقديــم درس مــن دروس النحــو حســب 
املنهــج التــداويل كاميــيل:

- الدرس املقرتح: اسم الفاعل.
- تصنيفه: اسم.

- نوعه: مشتق )كيفية اشتقاقه وصياغته(.

- وظيفته: عامل + معمول )كيفية عمله(.
- اخلالصة: عملية تركيب ما سبق من عنارص الدرس.

يستعل املعلم درسه بإتباع قواعد املنهج التداويل كالتايل:
- املعلم: إىل كم من قسم تنقسم الكلمة يف اللغة العربية؟

- املتعلم: إىل ثالثة أقسام: اسم وفعل وحرف.
- املعلم: ما صفات كل منها؟

- املتعلم: يذكر صفات كل قسم حسب القواعد املعروفة لديه.
- املعلم: يف أي قسم يمكن أن نضع اسم الفاعل؟

- املتعلم: يف قسم «األسامء».

ــة اســم الفاعــل، ليــس عــن طريــق التلقــني وال املناقشــة وال يف  وهكــذا توصــل املتعلــم يف هــذا احلــوار إىل نوعي
خمزونــه املعــريف الســابق، بــل أن هــذا املســمى النحــوي )اســم الفاعــل( محــل يف ذاتــه ماهيتــه، وقــد تــم تطبيــق اآلليــات 

التداوليــة يف العمليــة التعليميــة منهــا:

1- الفعــل الكالمــي: وتظهــر هــذه اآلليــة يف العمليــة التعليميــة يف حاجــة املتعلــم لفهــم رســالة املعلــم، فــكل قــول 
أو فعــل مــن طــرف هــذا األخــري جيــرب املعلــم عــىل اســتجابة معينــة.
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2- القصديــة: عندمــا نســمع قــدرًا مــن اللغــة فإّننــا بطبيعــة احلــال ال نحــاول فهــم مــا تعنيــه الكلــامت فحســب 
بــل مــا قصــده قائلهــا ومــا يريــده الســامع، وعــىل هــذا جيــب عــىل املعلــم التعــرف عــىل متعلميــه )ميوالهتــم، أعامرهــم، 
مســتو عائالهتــم الثقــايف ...( فيعينــه ذلــك عــىل تســهيل عمليــة التواصــل فينــزل ملســتو كل منهــم وخياطبهــم عــىل 
ــني  ــبق ب ــي مس ــاق ومه ــود اتف ــرتض وج ــث يف ــاون حي ــدأ التع ــامه مب ــس( وس ــرره )غراي ــا أق ــذا م ــم وه ــدر عقوهل ق

املتكلــم والســامع ويف الفعــل التعلمــي تظهــر هــذه املســلامت كااليت:

أ- مبــدأ الكــم: أن ال يقــع املعلــم يف فــخ احلشــو واإلطنــاب فيقــدم للمتعلــم مــا ينفعــه يف هــذه احلصــة، آخــذا بعــني 
االعتبــار مــؤرش الكفايــة الــذي حــدده يف بطاقتــه التقنيــة فــال يسرتســل يف طرحــه للمعرفة.

ب- مبــدأ الكيــف: عليــه أن يقــول مــا يعتقــد أنــه صحيــح وغــري مشــكوك فيــه حتــى ال جيعــل املتعلــم يف حــرية 
مــن أمــره، فحينــام يصــل املتعلــم إىل أن هــذا املســمى النحــوي )اســم الفاعــل( يصنــف ضمــن األســامء، فغــن هــذا 
الــكالم ال يكــون اعتباطيــا دون تربيــر، فاملتعلــم يمــر إىل التحليــل مبــارشة دون ســؤال مــن املعلــم، حيــث يذكــر ســبب 

تصنيــف اســم الفاعــل ضمــن الســامء )ال( التعريــف والترصيــف ومــا إىل ذلــك مــن صفــات األســامء.

ت- مبــدأ الطريقــة أو اهليئــة: عليــه أن يكــون واضحــا وتبتعــد رســالته عــن الغمــوض واللبــس، بحيــث يكــون 
الــكالم موجــزا ومنتظــام وبعيــدا عــن التالعــب باأللفــاظ فــال ينطــق املعلــم مــن الكلــامت إال مــا خيــدم موضوعــه.

ث- مبــدأ املناســبة: عليــه أن ال خيــرج عــىل املوضــوع احرتامــا للوقــت الرتبــوي وأن يبحــث عــن مواضيــع قريبــة 
مــن واقــع املتعلمــني خاصــة يف وضعيــة االنطــالق.

3- الســياق: ويعــد عنــرصا مهــام يف اآلليــات اإلجرائيــة للمنهــج التــداويل ومراعاتــه واجبــة خاصــة يف العمليــة 
التعليميــة فهــو «مــن أهــم العنــارص املســاعدة عــىل التواصــل وإقامــة العالقــة بــني أطــراف العمليــة التعليميــة، وتكمن 

هــذه األمهيــة يف تأطــري العمليــة التواصليــة بشــكليها الشــفوي والكتــايب»)70(.

ــري مــن  ــد الســياق، فهــو جيعــل الكث ــك عــىل حتدي ــه املســتعملة ســاعده ذل ــا لغت ــم عــىل خباي ــرف املتعل ــى تع فمت
معــاين املفــردات لذلــك عــىل املعلــم أن يربــط األلفــاظ بالنــص الــذي قيلــت فيــه مــع اإلشــارة إىل ذلــك ترســيخا للغــة 

عندهــم وإثــراء لرصيدهــم املعجمــي.

أمــا مبــدأ االقتضــاء فيعنــي أن الــكالم امللفــوظ يف اخلطــاب ال يقتــيض معلومــات أخــر غــري واردة يف امللفــوظ 
بمقتــىض الســياق، وبذلــك فعــىل املعلــم أن خيتــار أســئلة ال خترجــه عــن املوضــوع وإذا اقتــىض األمــر ذلــك فعليــه أن 

يربطهــا بعنــارص الــدرس، وتكــون لــكل ســؤال حقيقــي إجابــة حمــددة ال حتتمــل الشــك.
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ــد  ــىل صعي ــد ع ــات موح ــي بالكفاي ــج تعليم ــامد منه ــىل اعت ــتور 2011 ع ــة يف دس ــة املغربي ــت املدرس ــد دأب لق
الوطنــي لتدريــس مجيــع املــواد باختــالف ختصصاهتــا ولغــات وغريهــا. لكننــا يف هــذا اإلطــار نشــري إىل املنهــج اللســاين 
التــداويل، ونحــاول التنبيــه إىل فائدتــه يف تعليــم اللغــات عامــة بــام فيهــا اللغــة العربيــة نظــرا ملــا حيققــه مــن نتائــج عــىل 
صعيــد مســتويات عــدة مــن قبيــل املعــارف واملعلومــات، ومشــاركة املتعلــم، واســتغالل عامــل الوقــت، والتقويــم 

العــام، ذلــك أن تطبيقــه مــن شــأنه أن جيعــل املتعلــم يف جــو لغــوي وأديب وتواصــيل مــع العلــم.
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اخلامتــــــــــــــــــــــة: 

وبعــد هــذا االشــتغال عــىل موضــوع ســؤال املنهــج التــداويل: أصولــه ومرجعياتــه دراســة تطبيقيــة حــول عالقــة 
التداوليــات بمجــال التعليــم، تســنى لنــا الوقــوف عــىل مجلــة مــن النتائــج منهــا:

- أن غيــاب مفهــوم املقاربــة التداوليــة يف احلقــل التعليمــي التعلمــي إنــام هــو غيــاب للمصطلــح فقــط نظريــا أمــا 
إجرائيــا فهــو جمســد بشــكل واضــح يف القضايــا التداوليــة املختلفــة كالقصديــة وأفعــال الــكالم.

- ألفعــال الــكالم حضــور قــوي لــد طــريف العمليــة التعليميــة التعلميــة )األســتاذ / التلميــذ( ألن كل الــدروس 
ترتكــز عــىل ســؤال / جــواب، إذ نجــد نســبة األفعــال التقريريــة موظفــة بشــكل قــوي لــد األســتاذ بحكــم الســلطة 

املخولــة لــه، يف حــني أن األفعــال اإلنجازيــة جتســدت بشــكل واضــح لــد التلميــذ.

- االفــرتاض املســبق الــذي يشــكل خلفيــة التبليــغ الرضوريــة لنجــاح العمليــة التبليغيــة، إذ يظهــر جليــا مــن خــالل 
الدراســة امليدانيــة، إذ يكــون لألســتاذ إملــام بــام يعيشــه التالميــذ يف وســطهم االجتامعــي واالقتصــادي والتعليمــي واملعريف.

- رضورة اإلطالع عىل البحوث اللسانية احلديثة واالستفادة منها يف بناء املناهج التعليمية يف األنشطة اللغوية.

- رضورة تكوين املعلمني تكوينًا لسانيًا وحّثهم عىل اإلطالع عىل البحوث املستجدة يف امليدان اللساين.

ال ريــب إذن أّن املقاربــة اللســانية التداوليــة هــي البديــل الراهــن املقــرتح يف التعليــم، إذ أّهنــا توفــر املعــارف اهلائلــة 
يف أقــل وقــت ممكــن، كــام تــدرب املتعلــم عــىل تعلــم اللغــة يف ظــل االســتعامل والتواصــل، وباســرتاتيجيات دقيقــة 
ــىل  ــر ع ــارة أخ ــة ت ــارة وإنجازي ــة ت ــال تقريري ــاع، وبأفع ــاع واالقتن ــيض إىل اإلقن ــري املف ــي إىل التأث ــاج الرام كاحلج
التبــادل والتــداول بــني املعلــم واملتعلــم، عــىل وفــق مبــادئ جتمــع بــني الكميــة والكيفيــة واهليئــة والتعــاون واالقتضــاء 
وغريهــا مــن قواعــد اللســانيات التداوليــة، وإذا تــم الفعــل التعليمــي يف مثــل هــذه الظــروف واملعطيات، فإّنــه رسعان 
مــا يرســخ يف ذهــن املتعلــم، ويظهــر يف لســوكه قــوالً وفعــاًل، ألّن اللغــة رافــد لــكل العلــوم ووســيلة لتحصيــل كل 

املعــارف عــىل حــد تعبــري عبــد اهللا بوقصــة.
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ملخص البحث:

إن تعليــم حقــوق اإلنســان صــار واحــدًا مــن أبــرز أهــداف الرتبيــة، وصــار حتميــًا تضمــني تلــك احلقــوق العمليــة 
التعليميــة، فالتعليــم والتوعيــة بحقــوق اإلنســان مهــا نقطــة البــدء لكفالــة احرتامهــا وتطبيقهــا وإعامهلــا بصــورة فعالــة 
باعتبارهــا خطــوة أساســية للخــروج بتلــك احلقــوق مــن احليــز النظــري إىل احليــز التطبيقــي، وتعليــم حقــوق اإلنســان 
أحــد الضامنــات التــي تكفــل االســتقرار يف املجتمــع، وإنــكار حقــوق اإلنســان يف جمتمــع مــن املجتمعــات وإمهاهلــا 
ــة والسياســية وظهــور العنــف داخــل املجتمعــات واألمــم. وقــد تبنــى املجلــس  ــارة القالقــل االجتامعي يدفــع إىل إث
األعــىل للجامعــات يف مــرص يف عــام )2004( اســتحداث مقــرر جديــد حتــت اســم «حقــوق اإلنســان» ليكــون مقــررا 
ــًا يف اجلامعــات املرصيــة اســتجابًة للتحــوالت العامليــة، وتضاعــف االهتــامم بتدريــس حقــوق اإلنســان عــىل  إجباري
املســتو اجلامعــي يف اجلامعــات املرصيــة يف أواخــر التســعينيات ومطلــع القــرن الواحــد والعرشيــن، وبالفعــل قامــت 
 مجيــع اجلامعــات املرصيــة بتطبيــق القــرار بدايــة مــن العــام الــدرايس 2006/2005 انطالًقــا مــن األمهيــة القصــو
حلقــوق اإلنســان، ومــن أجــل تعزيــز مشــاركة الشــباب يف احليــاة االجتامعيــة، واالقتصاديــة، والثقافيــة، والسياســية. 
كــام قــرر املجلــس األعــىل للجامعــات يف 3 فربايــر 2018 اســتحداث مقــرر «حقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد» 
وتدريســه بنظــام التعليــم االلكــرتوين املدمــج كمقــرر إجبــاري عــىل مجيــع طلبــة اجلامعــات املرصيــة، وذلــك هبــدف 

مســايرة االتفاقيــات الدوليــة، ومواكبــة التطــورات احلديثــة يف تعليــم حقــوق اإلنســان.

لكــن واقــع تدريــس مقــرر حقــوق اإلنســان باجلامعــات املرصيــة يشــري إىل إنــه مل حيقــق األهــداف املنشــودة مــن 
ــى  ــان ال تلق ــوق اإلنس ــرون، 2009: 283( أن حق ــنودة وآخ ــة )ش ــدت دراس ــد أك ــة، فق ــة املطلوب ــه بالدرج ورائ
ــه  ــم تناول ــدد يت ــرر درايس حم ــورة مق ــم يف ص ــان يت ــوق اإلنس ــم حق ــة، وأن تعلي ــاة اجلامعي ــكايف يف احلي ــامم ال االهت
بشــكل أكاديمــي وكأهنــا يشء واحليــاة يشء آخــر. وأن ذلــك يرجــع إىل الطبيعــة االجتامعيــة ملؤسســات التعليــم العامــة 
 واجلامعيــة عــىل الســواء، فاجلامعــة جــزء مــن املجتمــع، والبنيــة االجتامعيــة العربيــة التــي غالًبا مــا تقاوم إطــالق القو
اإلبداعيــة وتفكريهــا، وحتــاول كبتهــا، وتشــجيع االنقيــاد واالمتثــال واخلضــوع. وقــد أوضحــت دراســات )مــايض، 
2010(، )عــامر، 2015(، )عبــد احلكيــم، 2013( وجــود العديــد مــن أوجــه القصــور يف التجربــة املرصيــة لتدريــس 
مقــرر حقــوق اإلنســان يف اجلامعــات إذ ركــزت موضوعــات مقــررات حقــوق اإلنســان يف اجلامعــات املرصيــة عــىل 
النواحــي املعرفيــة مــع إمهــال األنشــطة التدريبيــة والســلوكية، وغيــاب الفــرص لوضــع الــدروس موضــع التطبيــق 
العمــيل واألنشــطة الالصّفيــة داخــل وخــارج املؤسســات التعليميــة ممــا يعيــق تنميــة مهــارات الطــالب. ويــر عــامر 
)2015: :273( أن معلومــات املقــررات الدراســية ومناهجهــا تركــز عــىل جمــرد اإلملــام باحلقائــق فقــط، ويف أحســن 
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األحــوال تقــدم بعــض األفــكار املتحــررة للمامرســة السياســية يف املســتقبل وليــس الواقــع احلــارض، كــام مل يتــم ربــط 
موضوعــات تلــك املقــررات بقضايــا املواطنــة وحقــوق اإلنســان يف املجتمــع.

ــم حقــوق اإلنســان يف  ــة تعلي ــذا ســعت هــذه الدراســة مــن خــالل اســتعامل املنهــج الوصفــي إىل عــرض جترب ل
ــة،  ــة املرصي ــور التجرب ــأة وتط ــىل نش ــرف ع ــات والتع ــات والدراس ــل األدبي ــالل حتلي ــن خ ــة م اجلامعــات املرصي
 والعوامــل التــي أثــرت فيهــا، فضــال عــن تقويــم مناهــج ومقــررات حقــوق اإلنســان باجلامعــات املرصيــة، وحمتــو
ــن  ــاًل ع ــا، فض ــور فيه ــب القص ــح جوان ــا، وتوضي ــزت عليه ــي رك ــم الت ــات والقي ــرز املوضوع ــج، وأب ــك املناه تل
عــرض بعــض اخلــربات العامليــة يف تعليــم حقــوق اإلنســان، ومناهجهــا املختلفــة، وذلــك للتوصــل إىل رؤيــة متكاملــة 
هلــا أهدافهــا وفلســفتها لتطويــر تلــك املناهــج، واجلوانــب التــي تركــز عليهــا، وطــرق تدريســها، وأســاليب تقويمهــا.
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Abstract

Promulga�ng the human rights in a society comes as a focal pint to have peace and civil sta-
bility and to journey from the orbit of theory into the orbit of prac�ce. As much as there are hu-
man rights respected and observed, nothing harmful could prevail in the society and vice versa. 

The ground facts refer that the Egyp�an universi�es do not give much prac�cal importance 
to the human rights. Yes, there is a textbook for these rights, yet there is no space of applica-
�on as the university is a part of the community that never respect the freedom of crea�vity 
and expression, that is to say, the environmental aspects impose themselves very vehemently. 

The current paper endeavours to diagnose the defect of the textbook of the human rights 
as there is a kind of viewing the literatures of such a topic and analyzing the points of strength 
and chaos to cull a complete vision with strategies and aims the human rights curricula depend 
on in teaching and evalua�ng.  
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املقدمة: 

إن تعليــم حقــوق اإلنســان يســهم يف حتقيــق اإلصــالح املجتمعــي، وبنــاء ثقافــة ســالم وديمقراطيــة، وإحــداث 

التغيــري املنشــود يف املجتمعــات العربيــة، وإعــداد املواطنــني الذيــن يعرفــون حقوقهــم، فيطالبــون هبــا وحيموهنــا، وهــم 

ــات  ــة عملي ــك يف مواجه ــا، وذل ــاع عنه ــتعدون للدف ــن، ومس ــوق اآلخري ــاه حق ــون جت ــت- حساس - يف ذات الوق

اإلقصــاء االجتامعــي، والفــوارق الدينيــة والعرقيــة والوطنيــة، وســلبيات العوملــة، وحــاالت االســتقطاب الفكــري 

ــالم، 2017: 141( ــب، وع ــي والعقائدي.)نجي واالجتامع

مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:

ــات  ــا يف اجلامع ــر تعليمه ــان، وتطوي ــوق اإلنس ــة حق ــرش ثقاف ــود لن ــن اجله ــد م ــة العدي ــات املرصي ــت اجلامع بذل

واملعاهــد املرصيــة، اســتجابًة للتحــوالت العامليــة، وتضاعــف االهتــامم بتعليــم حقــوق اإلنســان عــىل املســتو اجلامعــي 

ــان»  ــوق اإلنس ــم «حق ــت اس ــد حت ــرر جدي ــتحداث مق ــام )2004( اس ــات يف ع ــىل للجامع ــس األع ــى املجل ــد تبن فق

ــة مــن  ــق القــرار بداي ــة بتطبي ــع اجلامعــات املرصي ــة، وبالفعــل قامــت مجي ــًا يف اجلامعــات املرصي ليكــون مقــررا إجباري

ــات  ــىل للجامع ــس األع ــة املجل ــلبيات، ورغب ــن س ــق م ــب التطبي ــا صاح ــة مل ــدرايس 2006/2005، ونتيج ــام ال الع

املرصيــة يف تطويــر املقــرر وطريقــة تقديمــه قــرر املجلــس األعــىل للجامعــات بدايــة مــن 3 فربايــر 2018 تطبيــق 

 )MOOCS(مقــرر «حقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد» يف صــورة مقــرر الكــرتوين تفاعــيل عــرب شــبكة االنرتنــت

وذلــك بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات املرصيــة، وإتاحــة املحــارضات التفاعليــة عــرب شــبكة 

االنرتنــت، وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس عليهــا، وطرحــه كمقــرر إلزامــي جلميــع الطلبــة بالكليــات واجلامعــات 

ــىل  ــب ع ــول الطال ــة حلص ــات اجلامعي ــن املتطلب ــري ضم ــا ليص ــد العلي ــن املعاه ــال ع ــة فض ــة واخلاص ــة احلكومي املرصي

ــة األويل ــة اجلامعي الدرج

وتشــري الدراســات والبحــوث إىل إنــه عــىل الرغــم ممــا قامــت بــه اجلامعــات املرصيــة مــن جهــود لنرش ثقافــة حقوق 

اإلنســان وتطويــر تعليمهــا، لكــن التجربــة صاحبهــا الكثــري مــن الســلبيات التــي تتمثــل يف قصــور يف مناهــج حقــوق 

اإلنســان والتــي الزالــت كــام هــو احلــال يف باقــي املقــررات اجلامعيــة تركــز عــىل اجلانــب املعــريف يف أدنــى مســتوياته 

ــم  ــات والقي ــة االجتاه ــة، وتنمي ــورة عملي ــوق بص ــذه احلق ــة ه ــىل ممارس ــز ع ــن دون الرتكي ــظ م ــر واحلف ــو التذك وه

اإلجيابيــة لــد الطالــب اجلامعــي املــرصي، إضافــة العتــامد إعــداد املقــرر عــىل أســاتذة كليــات احلقــوق فقــط، رغــم 

كــون هــذا املقــرر ذو طبيعــة بينيــة حتتــاج إىل تكامــل يف الــرؤي بــني أســاتذة التخصصــات االجتامعيــة واإلنســانية، كــام 
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أن االعتــامد عــىل االختبــار املوضوعــي كشــكل وحيــد لتقييــم الطالــب يف هنايــة العــام قــد ال يعطــى صــورة كاملــة عــن 

مــد تأثــري املقــرر عــىل الطالــب اجلامعــي وشــخصيته، إضافــة لكــون حقــوق اإلنســان جمــرد مــادة نجــاح ورســوب 

فقــط ممــا يؤثــر يف درجــة اهتــامم الطالــب اجلامعــي املــرصي هبــا قياًســا إىل باقــي املــواد التــي يدرســها باجلامعــة، إضافــة 

ألن البيئــة اجلامعيــة يف حــد ذاهتــا ال توفــر املنــاخ األمثــل ملامرســة حقــوق اإلنســان نتيجــة وجــود الكثــري مــن املعوقــات 

املرتبطــة بالقوانــني واللوائــح مــن ناحيــة، فضــال عــن املعوقــات املرتبطــة بنظــرة الكثــري مــن أفــراد املجتمــع واألرس 

املرصيــة إىل مفهــوم حقــوق اإلنســان ومــد أمهيتهــا، مــع شــيوع ممارســات الرتبيــة األرسيــة القائمــة عــىل التســلط، 

وفــرض الــرأي يف كثــري مــن األرس املرصيــة.

ومــن ناحيــة أخــر فــإن مقــررات حقــوق اإلنســان ركــزت عــىل البعــد العاملــي املتمثــل يف اعتامدهــا عــىل املواثيــق 

والعهــود الدوليــة كأســاس لبنــاء وطــرح مقــررات حقــوق اإلنســان، ومل تعــِط القــدر نفســه  من االهتــامم بباقــي مصادر 

حقــوق اإلنســان رغــم أن مجيــع الديانــات الســاموية دعــت إىل االهتــامم بحقــوق اإلنســان واحلفــاظ عليهــا، وأن قضيــة 

تعليــم حقــوق اإلنســان جيــب أن تراعــى التــوازن بــني البعــد العاملــي واخلصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع املــرصي.

ــة،  ــة املرصيــة يف تعليــم حقــوق اإلنســان يف اجلامعــات املرصي ــا ســعت هــذه الدراســة إىل تقييــم التجرب ومــن هن

وعــرض أبــرز إجيابياهتــا وســلبياهتا، والتعــرف عــىل االجتاهــات العامليــة يف تعليــم حقــوق اإلنســان، فضــال عــن حتليــل 

ــات  ــان باجلامع ــوق اإلنس ــم حق ــر تعلي ــة لتطوي ــرح رؤي ــم ط ــن ث ــان، وم ــوق اإلنس ــالمية حلق ــة اإلس ــة الرشيع رؤي

املرصيــة وكيفيــة االرتقــاء هبــا.

ومن ثم سعت الدراسة إىل اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية: 

1- مــا مفهــوم حقــوق اإلنســان ســواء مــن وجهــة نظــر الرشيعــة أم املواثيــق والعهــود الدوليــة؟ ومــا خصائصهــا 

وأنواعهــا؟

2- كيف تطور تعليم حقوق اإلنسان عامليًا؟

3- ما االجتاهات املعارصة يف تعليم حقوق اإلنسان؟

4- ما واقع تعليم حقوق اإلنسان يف اجلامعات املرصية؟ وما إجيابياته وسلبياته؟

5- كيف يمكن تطوير تعليم حقوق اإلنسان يف اجلامعات املرصية؟
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أهداف الدراسة: 

سعت الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

1- حتليل مفهوم حقوق اإلنسان سواء من وجهة نظر الرشيعة اإلسالمية أم املواثيق الدولية.

2- التعرف عىل صور حقوق اإلنسان املختلفة وخصائصها.

3- رصد االجتاهات العاملية املعارصة يف تعليم حقوق اإلنسان.

4- تقييم جتربة تعليم حقوق اإلنسان يف اجلامعات املرصية.

5- طرح رؤية لتطوير تعليم حقوق اإلنسان باجلامعات املرصية.

أمهية الدراسة:

تنبــع أمهيــة الدراســة مــن طبيعــة املشــكلة التــي تبحثهــا، وهــي حقــوق اإلنســان، ومــا تشــهده املنطقــة ككل عقــب 

ــن  ــال ع ــا، فض ــان، وتطبيقه ــوق اإلنس ــا حق ــًا بقضاي ــًا وحملي ــًا وعربي ــامم عاملي ــد االهت ــريب، وتزاي ــع الع ــورات الربي ث

حداثــة التجربــة املرصيــة وقلــة الدراســات التــي تناولتهــا، ومــن ثــم يمكــن أن تفيــد الدراســة املســؤولني والقائمــني 

يف طــرح رؤيــة شــاملة لتطويــر تعليــم حقــوق اإلنســان، وحتويلهــا إىل ممارســات يف البيئــة اجلامعيــة املرصيــة.

منهج الدراسة وإجراءاته:

اعتمــدت الدراســة عــىل اســتعامل املنهــج الوصفــي، مــن خــالل حتليــل األدبيــات والبحــوث لتحليــل مفهــوم حقوق 

ــة  ــن وجه ــا م ــل مفهومه ــن حتلي ــال ع ــة، فض ــق الدولي ــالمية أم املواثي ــة اإلس ــر الرشيع ــة نظ ــن وجه ــواء م ــان س اإلنس

نظــر املواثيــق والعهــود الدوليــة وأبــرز أشــكال وصــور تلــك احلقــوق، فضــاًل عــن حتليــل االجتاهــات العامليــة يف تعليــم 

حقــوق اإلنســان، وتقييــم التجربــة املرصيــة يف تعليــم حقــوق اإلنســان يف اجلامعــات املرصيــة، وحتديــد أبــرز ســلبياهتا 

وإجيابياهتــا، انتهــاًء بطــرح رؤيــة لتعليــم حقــوق اإلنســان تواكــب املواثيــق الدوليــة وترتكــز يف حماورهــا عــىل الرشيعــة 

ومــا جــاءت بــه مــن مبــادئ وضوابــط وتراعــى اخلصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع املــرصي كمجتمــع عــريب إســالمي.
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مصطلحات الدراسة:

Human Rights:حقوق اإلنسان

تعــرف حقــوق اإلنســان عــادة بأهنــا مميــزات وقــدرات أصيلــة مالزمــة لإلنســان ونافعــة لعيشــه وكرامتــه، وهــذه 

ــان  ــىل زم ــامل، وال ع ــن الع ــدة م ــة واح ــىل بقع ــاس، وال ع ــن الن ــة م ــة معين ــىل فئ ــارصة ع ــت ق ــاملة وليس احلقــوق ش

حمــدد، وإنــام هــي حقــوق موجــودة ومالزمــة لإلنســان، وال يســتطيع أحــد حجبهــا عنــه، ليعيــش مجيــع النــاس بكرامــة 

تامــة وأن يتمتعــوا باحلريــة واألمــن وبمســتويات معيشــية الئقــة.

تعليم حقوق اإلنسان: 

ــز  ــة تركــز عــىل تعزي ــارة عــن برامــج وأنشــطة تربوي ــه عب ــم حقــوق اإلنســان عــىل إن عــرف نجيــب وعــالم تعلي

املســاواة فيــام يتعلــق بالكرامــة اإلنســانية، وحريــة التعبــري، والتجمــع، واملشــاركة، والديمقراطيــة، والعدالــة، وغريهــا 

مــن احلقــوق باالشــرتاك مــع برامــج أخــر، عــىل غــرار تلــك التــي تعنــي بتطويــر التعلــم متعــدد الثقافــات ومشــاركة 

األقليــات يف القــرار املجتمعــي والســيايس.)نجيب، وعــالم، 2017: ص 139(

ــب  ــم والتدري ــة التعلي ــه عملي ــىل إن ــدة )2012( ع ــم املتح ــان باألم ــوق اإلنس ــام حلق ــة الع ــه املفوضي ــد عرفت وق

والتعليــم الراميــة إىل إرســاء ثقافــة عامليــة يف جمــال حقــوق اإلنســان. فالتعليــم اجليــد يف جمــال حقــوق اإلنســان ال يركــز 

عــىل املعــارف املتعلقــة بحقــوق اإلنســان وبآليــات محايتهــا فحســب؛ بــل تنمــي املهــارات الرضوريــة لتعزيــز حقــوق 

اإلنســان والدفــاع عنهــا وتطبيقهــا يف احليــاة اليوميــة. فتعليــم حقــول اإلنســان يتضمــن كل ســبل التعّلــم التــي تــؤدي 

إىل تطويــر معرفــة ومهــارات وقيــم حقــوق اإلنســان لــد الفــرد.

اإلطار النظري للدراسة:

أوالً- مفهوم حقوق اإلنسان وتطورها التارخيي:

تعــود األصــول األوىل لفكــرة حقــوق اإلنســان إىل بدايــة تكويــن حيــاة مشــرتكة ملجموعــات الَبــرش، ومنــذ ذلــك 

ــخ البــرشي  رت هــذه الفكــرة باختــالف العصــور، واملجتمعــات ومــرت حقــوق اإلنســان عــرب التاري احلــني، تطــوَّ

بمراحــل خمتلفــة مــن النضــال اإلنســاين لبلــورة تلــك احلقــوق واحلفــاظ عليهــا والدفــاع عنهــا، وذلــك منــذ العصــور 

القديمــة، حتــى عرصنــا الراهــن. 

وتعــرف حقــوق اإلنســان عــادة بأهنــا مميــزات وقــدرات أصيلــة مالزمــة لإلنســان ونافعــة لعيشــه وكرامتــه، وهــذه 
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احلقــوق شــاملة وليســت قــارصة عــىل فئــة معينــة مــن النــاس، وال عــىل بقعــة واحــدة مــن العــامل، وال عــىل زمــان حمــدد، 

وإنــام هــي حقــوق موجــودة ومالزمــة لإلنســان، وال يســتطيع أحــد حجبهــا عنــه، ليعيــش مجيــع النــاس بكرامــة تامــة وأن 

يتمتعــوا باحلريــة واألمــن وبمســتويات معيشــية الئقــة. )املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان باملغــرب، 2014: ص 12(  

أ- حقوق اإلنسان يف العصور القديمة: 

ــة القديمــة يف العصــور القديمــة؛ إذ  لقــد بــدأت فكــرة حقــوق اإلنســان بالظهــور للمــّرة األوىل بصورهتــا البدائّي

كان يتــّم تطبيــق القواعــد الُعرفّيــة التــي تضمــن بعضــًا مــن حقــوق اإلنســان، وحتــرص عــىل صيانــة كرامتــه، واحلــدِّ 

ر ضــامن حقــوق اإلنســان ضمــن  ــاة ســعيدة هلــم، ومــع مــرور الوقــت، تطــوَّ مــن الُعنــف بــني النــاس؛ لتحقيــق حي

ولــة، ويف احلضــارة اإلغريقيــة ظهــرت مفاهيــم  مهــا الدَّ القواعــد الُعرفّيــة إىل ضامهنــا عــيل ِوفــق نصــوص قانونّيــة ُتقدِّ

الدولــة، واملواطنــة، واحلريــة واحلقــوق املرتبطــة هبــا، كــام ظهــرت يف حضــارة العــراق يف القــرن الرابــع قبــل امليــالد 

ــة التــي تكفــل احلريــات املختلفــة، ومنهــا قانــون أورنامــو: وهــو قانــون أصــدره امللــك الســومرّي  القوانــني املكتوب

ــة تقــر حقــوق اإلنســان، فضــال عــن  )أورنامــو( يف الفــرتة )2003-2111ق.م(، ويعــد أول وثيقــة قانونيــة مكتوب

قانــون محــورايب يف العــرص البابــيل، والــذ ســعى إىل توفــري نظــام قضائــي حيمــى حقــوق اإلنســان.

وقــد ســامهت مجيــع الرشائــع الســاموية يف تأســيس الوعــى بحريــة اإلنســان وحقــه يف العيــش احلــر الكريــم، وحتريــره من 

كل القيــود، إذ هــذه األديــان ذات املصــدر الواحــد جعلــت اإلنســان هــو مــدار الكــون؛ ومنــاط التكريــم بصفته اإلنســانية.

ب- حقوق اإلنسان من منظور الرشيعة اإلسالمية:

ــس أو  ــبب اجلن ــز بس ــدون التميي ــع، ب ــا للجمي ــة وكفالته ــات العام ــوق واحلري ــرار احلق ــالم إلق ــاء اإلس ــد ج وق

اللــون أو العقيــدة أو الوضــع االجتامعــي، أو االقتصــادي، إن حقــوق اإلنســان التــي يقرهــا اإلســالم هــى حقــوق 

ــة والنزعــة  ــني النزعــة الفردي ــة، ولقــد وضعــت الرشيعــة اإلســالمية ب ــح إهلي ــز بأهنــا من ــى عنهــا، وتتمي ــة ال غن أزلي

ــا ال تعــارض فيــه، فــال إفــراط يف حقــوق الفــرد عــىل اجلامعــة، وال يف حقــوق اجلامعــة عــىل حســاب  اجلامعيــة توفيًق

ــدل،  ــاواة، الع ــاين: املس ــع اإلنس ــاس املجتم ــن أس ــادئ لتكوي ــن املب ــة م ــالم جمموع ــد اإلس ــرد، إذ اعتم ــوق الف حق

ْمَنــا بـَـِ�  احلريــة، وقــد جــاء اإلســالم بتكريــم إهلــى لإلنســان جيعلــه أســاس احليــاة كــام جــاء يف القــرآن { َولََقــْد َكرَّ

ــا َ�ْفِضيــً�} ــْن َخلَْقَن ٰ َكثِــٍ� ّ�ِمَّ لَْناُهــْم َ�َ ــاِت َوفَضَّ ّيَِب ــَن الطَّ ِ َواْ�َْحــرِ َوَرزَْ�َناُهــم ّمِ ـْـَ�ّ آَدَم و�لناهــم ِ� ا�
)ســورة اإلرساء – آيــة 70(، كــام تضمنــت توجيهــات الرســول فكــرة املســاواة بــني البــرش وذلــك يف قولــه يف 

)خطبــة الــوداع(، «أهيــا النــاس إن ربكــم واحــد، وأن آباكــم واحــد، ال فضــل لعــريب عــىل أعجمــي، وال أعجمــي عــىل 
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.«عــريب، وال ألســود عــىل أمحــر، وال أمحــر عــىل أســود إال بالتقــو

ــز  ــع البــرش مــن دون متيي ــم عــىل أهنــا جمموعــة مــن احلقــوق امللزمــة جلمي إن فكرة حقــوق اإلنســان بمفهومها القائ

تبلــورت بشــكل واضــح يف رســالة االســالم عــىل وجــه اخلصــوص إذ املســاواة مــن أصــول الديــن, ثــم تطــورت الفكــر 

يف عهــد النهضــة اإلنســانية يف العــرص احلديــث. وويمكــن القــول إن حقــوق اإلنســان مــن منظــور الرشيعــة اإلســالمية 

متثــل جمموعــة احلقــوق االجتامعيــة والثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة التــي قررهــا اإلســالم لإلنســان حتقيقــًا للحريــة 

وللمســاواة وللكرامــة اإلنســانية وتقــوم عــىل التــوازن بــني حقــوق الفــرد وحقــوق اجلامعــة. )خطــاب، 2004(

ويتميــز التصــور اإلســالمي حلقــوق اإلنســان عــن غــريه مــن التصــورات الوضعيــة بميــزات عديــدة تتلخــص يف 

النقــاط اآلتيــة: )حممــود، 2019: 41-47(، )عــامرة، 1993(

1- العراقــة التارخييــة التــي جتعــل التصــور اإلســالمى ســابقًا للتصــور الوضعــي بــام يقــرب مــن أربعــة عــرش قرنــًا 

مــن الزمــان، والفــارق بــني النظــرة اإلســالمية والنظــرة الوضعيــة حلقــوق اإلنســان ليــس فقــط زمنيــًا وال كميــًا، وإنــام 

بالدرجــة األوىل نوعيــًا وكيفيــًا، إذ إن مــا عرفتــه احلضــارة اإلســالمية ومارســته قديــاًم ال كمجــرد حقــوق لإلنســان، 

وإنــام كفرائــض إهليــة وتكاليــف وواجبــات رشعيــة ال جيــوز لصاحبهــا أن يتنــازل عنهــا أو يفــرط فيهــا حتــى بمحــض 

اختيــاره إن هــو أراد. وتلــك زاويــة متثــل إضافــة نوعيــة وكيفيــة تزيــد الفكــرة غنــى وأصالــة وعمقــًا، وتوفــر لــه املزيــد 

مــن الفعاليــة وقــوة التأثــري. )عــامرة، 1993: ص 152( 

2- إن حقــوق اإلنســان يف اإلســالم انعــكاس ملقاصــد الرشيعــة اخلمســة وهــى حفــظ الديــن والنفــس، والنســل 

واملــال والعقــل، وإن تكاليــف الرشيعــة ترجــع إىل حفــظ مقاصدهــا يف اخللــق، فحقــوق اإلنســان يف حقيقــة األمــر 

هــى مقاصــد الرشيعــة ومقاصــد الديــن هــى حقــوق اإلنســان يف اإلســالم. 

3- إن حقــوق اإلنســان يف اإلســالم ليســت هبــة مــن ملــك أو حاكــم، ولكنهــا منحــة يمنحهــا اخلالــق ســبحانه 

ــراد  ــتعامل األف ــالمية اس ــة اإلس ــدت الرشيع ــد قي ــم فق ــن ث ــة، وم ــة اجلامع ــه مصلح ــا تقتضي ــق م ــىل وف ــراد ع لألف

ــة.  ــدم اإلرضار باجلامع ــري وع ــة الغ ــاة مصلح ــم بمراع حلقوقه

4- اإلســالم يقصــد باإلنســان مطلــق اإلنســان، وليــس امتيــازًا إلنســان عــىل آخــر، قــال تعــاىل: «ولقــد كرمنــا بنــى 

آدم ومحلناهــم يف الــرب والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات وفضلناهــم عــىل كثــري ممــن خلقنــا تفضيــال». )اإلرساء: 70(

5- اإلســالم ال يلــزم اإلنســان باحلفــاظ عــىل حقوقــه وعــدم التفريــط فيهــا فقــط، ولكنــه يلــزم اإلنســان بالنضــال 
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Kevin يف حديثــه عــن حقــوق  Dwyer مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق اآلخريــن، وهــذا مــا جعــل كيفــني دويــر

اإلنســان يشــري إىل متيــز فلســفة اإلســالم يف تقريــر حقــوق اإلنســان، فالتفســري اإلســالمى حلقــوق اإلنســان يدعمهــا 

ــا  ــاس إذا م ــجع الن ــم ويش ــة حقوقه ــون حلامي ــن ال يناضل ــىل م ــوم ع ــى بالل ــالم يلق ــام أن اإلس ــا، ك ــد فاعليته ويزي

انتهكــت حقوقهــم يف ماكــن مــا أن هياجــروا إىل مــكان آخــر تصــان فيــه حقوقهــم، وهنــاك أوامــر إهليــة للمســلمني 

لكــى يناضلــوا للحفــاظ عــىل حقــوق اآلخريــن، كــام أن النصــوص الدينيــة تدعــو لتوفــري احلاميــة للرجــال واألطفــال 

)Dweyer, 1991:p.75(.ــن ــار الس ــاء وكب ــاء الضعف والنس

ــازل عنهــا فهــي ليــس  ــايل ال جيــوز التن ــة يف اإلســالم بأهنــا )فريضــة( وبالت ــري عــن احلقــوق الثقافي 6- ورد التعب

ــة. هــذه الفريضــة تقــع يف آن واحــد عــىل عاتــق الفــرد واجلامعــة  ــق الدولي ــه املواثي جمــرد حقــوق لإلنســان كــام أعلنت

ــًا  ــة عامــة ال جيــوز ألحــد إمهاهلــا وليســت حقوق ــذ هــذه الفريضــة. فهــي فريضــة حيوي وكالمهــا مســؤول عــن تنفي

خاصــة تســقط بإمهــال صاحبهــا هبــا.

7- هــذه الفريضــة تتمتــع يف اإلســالم بضامنــات جزائيــة وليســت جمــرد توصيــات أو أحــكام أدبيــة ال ضامــن هلــا 

ــذ الفريضــة  ــار عــىل تنفي ــة. إذ للســلطة احلاكمــة يف اإلســالم حــق اإلجب ــق املنظــامت الدولي كــام هــو األمــر يف مواثي

ومعاقبــة املتخلفــني عــن التنفيــذ خالفــًا للمواثيــق الدوليــة التــي تعدهــا حقــًا شــخصيًا ممــا ال يمكــن املعاقبــة عليــه إذا 

تنــازل صاحبــه ممــا دفــع املجلــس األورويب 1950 بإنشــاء حمكمــة حلاميــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه. 

8- املواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان تعطــي أوليــاء األمــور احلريــة يف اختيــار نــوع الثقافــة والرتبيــة التــي 

ــة التــي تفــرض وحدهــا  خيتاروهنــا ألوالدهــم بحســب عقائدهــم خالفــًا للنظــم العلامنيــة والنظــم غــري الديمقراطي

الثقافــة والرتبيــة وحرمــان أوليــاء أمــور الطــالب مــن ممارســة حقهــم املعــرتف بــه يف حقــوق اإلنســان بــل مصــادرة 

ــة وحدهــا، وإبعادهــم عــن التوجــه  ــد إىل فلســفة النظــم احلكومي عقــول األطفــال والشــباب وإخضاعهــم يف العقائ

ــق حقــوق اإلنســان. ــه يف مواثي الرشعــي املعــرتف ب

9- فتــح اإلســالم مجيــع آفــاق الســامء واألرض للبحــث والعلــم بمختلــف علــوم احليــاة وأنــواع التكنولوجيــا؛ 

ــة  ــا أن تكــون مادي ــدع اإلنســان ممــا جينــب علــوم التكنولوجي ــق هــذا الكــون ومب ــًا بخال مــن أجــل االعــرتاف علمي

ــة الــروح إىل جانــب مصالــح اجلســد وتقريــب اإلنســان مــن خالقــه،  ــة فقــط، بــل لتكــون أداة حقيقيــة يف تغذي نفعي

وبذلــك ينقــذ نفســه مــن الضيــاع ومــن أوحــال املاديــة البحتــة. 

ــة  ــات الترشيعي ــة بالضامن ــة حممي ــات حتمي ــوق واجب ــذه احلق ــالم أن ه ــان يف اإلس ــوق اإلنس ــول حلق ــل الق جمم
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والتنفيذيــة وليســت حقوقــًا طبيعيــة لإلنســان ووصايــا تدعــى الــدول الحرتامهــا، واالعــرتاف هبــا مــن غــري ضامــن 

هلــذا ! وهكــذا متيــز الفكــر اإلســالمي يف ميــدان حقــوق اإلنســان يف جمــايّل التنظــري والتطبيــق حلقــوق اإلنســان، وخــري 

مثــال لذلــك عــرص الرســالة وعــرص اخللفــاء الراشــدين، والعصــور الزاهــرة لإلســالم يف مياديــن الفكــر واملامرســة.

ج- حقوق اإلنسان يف املواثيق والعهود الدولية:

ــة العامــة لألمــم املتحــدة يف1948/12/10م،  ــه اجلمعي يعــد اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان الــذي أصدرت

ــة  ــد هناي ــاق بع ــدر امليث ــد ص ــث. وق ــرص احلدي ــه يف الع ــني في ــن واملصلح ــود املفكري ــرب، وجله ــارة الغ ــا حلض تتوجي

احلــرب العامليــة الثانيــة بســنوات قليلــة، تعبــريا عــن الرغبــة يف وحــدة البرشيــة، ووحــدة حقــوق اإلنســان، يف املجتمــع 

الــدويل، الــذي قاســى مــن ويــالت احلــرب. وكان تنــايس حقــوق اإلنســان، أو إمهاهلــا، قــد أفــىض إىل أعــامل مهجيــة 

آذت الضمــري اإلنســاين، كــام ورد يف امليثــاق. ولذلــك، دعــا يف مقدمتــه إىل توطيــد احــرتام اإلنســان وحرياتــه، والعمل 

ــة؛ لضــامن االعــرتاف بحقــوق اإلنســان، ومراعاهتــا  ــة وعاملي ــم، واختــاذ إجــراءات قومي ــة والتعلي ــق الرتبي عــن طري

بصــورة فعالــة، بــني الــدول األعضــاء يف املنظمــة العامليــة، وكذلــك بــني الشــعوب اخلاضعــة لســلطاهنا. ولقــد تــوج 

امليثــاق العاملــي حلقــوق اإلنســان، جهــودا كثــرية ملفكريــن وفالســفة مــن الغــرب. 

وترجــع هــذه اجلهــود إىل القــرن الثالــث عــرش امليــالدي، حينــام صــدرت املاجنــا كارتــا ســنة 1215م يف إنجلــرتا، 

ــلطة  ــه الس ــا ب ــت توقعه ــي كان ــة، الت ــامل املالي ــب املظ ــه يف جتن ــا، حق ــزي بمقتضاه ــعب اإلنجلي ــب الش ــي اكتس الت

وقتــذاك. وقــد تضمنــت وثيقــة إعــالن االســتقالل األمريكــي ســنة 1776م مــا يعــد مــن حقــوق اإلنســان، بتأكيدهــا 

عــىل احلــق يف احليــاة واحلريــة واملســاواة. وأصــدرت الثــورة الفرنســية وثيقــة إعــالن حقــوق اإلنســان يف 26 / 8 / 

1789م، وهــي تعــد إعالنــا عــن هــذه احلقوق.وهكــذا ســبقت هــذه املواثيــق، امليثــاق العاملــي حلقــوق اإلنســان، الذي 

يعــد خطــوة هامــة وحاســمة، بعــد جهــود املفكريــن والفالســفة األوروبيــني لعــدة قــرون، والتــي اســتهدفت محايــة 

الشــعوب مــن املعانــاة واآلالم، التــي كانــت تــرزأ حتتهــا مــن الســلطات اإلداريــة والدينيــة يف أوروبــا، خــالل عصــور 

ــال  ــي ورج ــم اإلقطاع ــتبداد احلك ــع إىل اس ــي ترج ــاة الت ــك املعان ــة. تل ــة األوروبي ــرص النهض ــات ع ــالم، وبداي الظ

ــه.  ــان ونفس ــل اإلنس ــر عق ــعى إىل حتري ــي تس ــة، الت ــات الفكري ــة كل االجتاه ــة إىل حمارب ــاع الكنيس ــة، واندف الكنيس

وهــذه العوامــل كلهــا، مل يكــن هلــا وجــود يف اإلســالم، عقيــدة ورشيعــة، أو حضــارة. 

وفكــرة حقــوق اإلنســان هــذه، التــي نشــأت يف داخــل القــارة األوروبيــة، اســتخدمت يف حتريــر اإلنســان األورويب 

مــن طغيــان الســلطة ورجــال الكنيســة، ومل متتــد هــذه الفكــرة، لتشــمل باحلاميــة شــعوبا بأكملهــا، خضعــت لالســتعامر 
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األورويب يف العــرص احلديــث، بــل القــت منــه مــن املظــامل واالســتبداد، كل مــا يتعــارض مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان.

وقــد اكتســب موضــوع حقــوق اإلنســان عامــة والطفــل خاصــة أمهيــة كبــرية مــع مطلــع القــرن العرشيــن نتيجــة 

ــأن  ــاد ب ــاد االعتق ــني، إذا س ــني العامليت ــة يف احلرب ــدول األوروبي ــني ال ــت ب ــي حدث ــح الت ــم واملذاب ــوال واجلرائ لأله

احلاميــة الدوليــة الفعالــة حلقــوق اإلنســان هــى أحــد الــرشوط األساســية لتحقيــق الســلم واألمــن الدوليــني، ومــن 

هنــا اجتهــت الــدول بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة إىل عقــد الكثــري مــن االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان مــن خــالل 

ــم، 2014: ص 11( ــة. )إبراهي املنظومــات الدولي

وقــد طــورت كل املجتمعــات عــىل مــر التاريــخ أنظمــة لضــامن التكامــل االجتامعــي عــن طريــق تقنــني حقــوق 

ــة  ــع صيغ ــدويل لوض ــع ال ــع املجتم ــا اجتم ــام 1948 عندم ــى ع ــك حت ــال كذل ــتمر احل ــا، واس ــات مواطنيه وواجب

حقــوق مــن شــأهنا أن تكــون مشــرتكة وملزمــة جلميــع الــدول، وســمي باإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان

ــوق  ــة يف حق ــق الدولي ــرز املواثي ــد أب ــذ يع Universal(، وال Declara�on of Human Rights )UDHR

ــة.  ــا املختلف ــرش قيمه ــان ون اإلنس

ــص  ــدة، إذ ن ــم املتح ــة األم ــاء منظم ــة وإنش ــة الثاني ــرب العاملي ــة احل ــان بنهاي ــوق اإلنس ــوع حق ــرز موض ــد ب لق

ميثاقهــا يف املــواد مــن )1( إىل )3( عــىل « حتقيــق التعــاون الــدويل يف حــل املســائل الدوليــة ذات الصبغــة االقتصاديــة 

ــا، و  ــاس مجيًع ــية للن ــات األساس ــان واحلري ــوق اإلنس ــرتام حق ــز اح ــانية، ويف تعزي ــة واإلنس ــة والثقافي واالجتامعي

التشــجيع عــىل ذلــك بشــكل مطلــق وبــال أي نــوع مــن أنــواع التمييــز بســبب اجلنــس أو اللغــة أو الديــن ومــن دون 

ــة بــني الرجــال والنســاء».  تفرق

وتتنــوع حقــوق اإلنســان لتشــمل كل مظاهــر احليــاة، وخصوًصــا املجالــني الســيايس واملــدين، فضــال عــن القضايــا 

االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة أيضــًا، وقــد تناولــت العديــد مــن املواثيــق الدوليــة حقــوق اإلنســان، ومــن أبرزهــا 

اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان الــذ تبنيــه اجلميعــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 1948، وامليثــاق العاملــي للحقوق 

ــة عــام 1966،  ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــة والسياســية عــام 1966م، وكذلــك العهــد العاملــي للحقــوق االقتصادي املدني

وإعــالن فيينــا الــذ تــم تبنيــه يف املؤمتــر العاملــي حلقــوق اإلنســان عــام 1993م.)نجيــب، وعــالم، 2017، ص 139(

ــدو ذلــك يف  ــة للــدول الكــرب، يب ــة حقــوق اإلنســان اآلن، أحــد أســلحة السياســة اخلارجي لقــد صــارت قضي

اســتعامل قضيــة حقــوق اإلنســان، معيــارا يف تقديــم املســاعدات الدوليــة للــدول الناميــة، فتحجــب هــذه املســاعدات 

ــة. كــام ظهــرت فكــرة إنشــاء  ــدول القوي ــي ختالــف، أو تتهــم بمخالفــة حقــوق اإلنســان، يف نظــر ال ــدول الت عــن ال
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ــب عــىل  ــا يرتت ــادئ حقــوق اإلنســان. وال خيفــي م ــق مب ــة «مفــوض ســامي» يف األمــم املتحــدة؛ ملراعــاة تطبي وظيف

تنفيــذ ذلــك، مــن مشــكالت يف الواقــع املعقــد لنظــام عاملــي جديــد، أعلــن عــن وجــوده منــذ ســنوات، ومل تتبلــور 

ــؤون  ــوغ يف الش ــري املس ــل غ ــن التدخ ــور م ــاب لص ــح الب ــا يفت ــه، مم ــية وموازين ــه األساس ــه وقيم ــى اآلن اجتاهات حت

ــة للــدول، حتــت شــعار حقــوق اإلنســان.  الداخلي

ومــا حيــدث يف العــامل يشــهد عــىل االزدواجيــة يف نظــرة كثــري مــن دول العــامل لإلنســان، فالكيــل بمكيالــني أصبــح 

ســمة مميــزة للتعامــل مــع الشــعوب، فانتهــاكات حقــوق اإلنســان يف فلســطني وغريهــا مــن دول العــامل هــى انتهــاكات 

صارخــة حلقــوق اإلنســان، كــام أن الكثــري مــن املنابــر اإلعالميــة ترفــع شــعار حقــوق اإلنســان ضــد األنظمــة التــي 

يضعهــا الغــرب يف موضــع خصومــة ورفــض هليمنتــه.

ثانياً- االجتاهات العاملية املعارصة يف تعليم حقوق اإلنسان يف التعليم اجلامعي:

إن التعليــم هــو وســيلة التقــدم واالســتمرارية والتغيــري، وكذلــك إعــادة إنتــاج الثقافــة وتطويرهــا، ولذلــك فــإن 

تعليــم حقــوق اإلنســان هــو مــرشوع متكامــل طويــل األمــد، هيــدف إىل حتقيــق تغيــري قاعــدي يعــد املجتمــع لتكويــن 

أجيــال جديــدة بعقليــات منفتحــة متعــددة األبعــاد، مواطنــني فاعلــني يعرفــون حقوقهــم، ويطالبــون هبــا – وهــم يف 

نفــس الوقــت – حيافظــون عــىل حقــوق األخيريــن ومســتعدون للدفــاع عنهــا.

ــر 1945،  ــدة يف 24 أكتوب ــم املتح ــة األم ــيس منظم ــي بتأس ــام عامل ــاء نظ ــة، وإنش ــة الثاني ــرب العاملي ــة احل بنهاي

ــام 1948م  ــدة يف ع ــم املتح ــة لألم ــة العام ــت اجلمعي ــان 1948م،  طلب ــوق اإلنس ــي حلق ــالن العامل ــدور اإلع وص

مــن الــدول األعضــاء اســتعامل كافة الوســائل املتاحــة للرتويــج لإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان؛ وبالفعــل 

ــة يف جمــال تدريــس  قامــت منظمة اليونســكو يف عــام 1951م بعمــل مســح للوســائل واألدوات والربامــج التعليمي

حقوق اإلنســان، وتأسيســا ًعــىل نتائــج هــذا املســح نظمــت اليونســكو- يف هولنــدا – أول ورشــة عمل دوليــة 

ــان. ــوق اإلنس ــة لتدريس حق ــات العلمي ــول املقرتح ــة ح ــدار مطبوع ــك إص ــال ذل ــان، ت ــوق اإلنس ــس حق لتدري

وشــهدت فــرتة الســتينيات تصاعــد االهتــامم بتدريــس حقــوق اإلنســان عــىل املســتو اجلامعــي؛ ففي عــام 1963م 

دعا املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي اجلامعــات واملعاهــد والروابــط العلميــة للمشــاركة يف نــرش حقــوق اإلنســان 

مــن خــالل التعليــم والبحــث والنقــاش. ويف عــام 1968م دعا املؤمتــر الــدويل حلقــوق اإلنســان منظمــة اليونســكو إىل 

تطويــر برناجمها هبــدف إدخــال مبــادئ اإلعــالن العاملــي يف كافــة املســتويات التعليميــة وخاصــة املســتو اجلامعي.

واســتمرت اجلهــود مــن أجــل نــرش تعليــم حقــوق اإلنســان وتوســيعه عــىل املســتو اجلامعــي يف ســنوات 
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ــة بحقــوق اإلنســان مــن منظمــة اليونســكو يف عــام 1973م أن تعمــل عــىل  ــة املعني ــت اللجن الســبعينيات، فقــد طلب

تشــجيع تدريــس حقــوق اإلنســان وخاصــة إعــداد الدراســات البحثية يف اجلامعــات يف خمتلــف التخصصــات القانونية 

والعمليــة والتقنيــة ويف عــام 1977م طلبت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان مــن املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي 

دعــوة منظمــة اليونســكو لتقديم تقريــر دويل وتوصيــات تفصيليــة حــول وضــع تدريــس حقــوق اإلنســان يف العــامل.

اللجنــة  مــع  للتشــاور  اليونســكو  منظمــة  املتحــدة  لألمــم  العامــة  اجلمعيــة  دعــت   ً العام أيضــا  نفــس  ويف 

املعنية بحقــوق اإلنســان إعــداد برنامــج عمــل حــول تطويــر تعليــم حقــوق اإلنســان متشــيًا مــع قرارها الســابق وهــو 

ــا. ــام 1978م يف فين ــان يف ع ــوق اإلنس ــس حق ــول تدري ــدويل ح ــر ال ــاد املؤمت ــر إىل انعق ــع األم ــا أد يف واق م

وقــد شــهدت الثامنينيات والتســعينيات لقاءيــن دوليــني آخريــن حــول تدريــس حقــوق اإلنســان.األول هو اجتــامع 

ــة  ــر خط ــذي أق ــام 1993م ال ــال ع ــة مونرتي ــان والديمقراطية بمدين ــوق اإلنس ــر حق ــاين : مؤمت ــا عام 1987م.الث مالط

عمــل تؤكــد عــىل أن تعليــم حقوق اإلنســان والديمقراطيــة هــو يف حــد ذاتــه حــق مــن حقــوق اإلنســان. كام أن املؤمتــر 

الدويل الثــاين حلقــوق اإلنســان الــذي عقــد يف فينــا ســنة 1993م قــد شــهد أيضــًا مناقشــات مكثفــة حول تعليــم حقــوق 

ــامن  ــة لض ــرتاتيجيات خاص ــداد برامج واس ــاء بإع ــدول األعض ــة ال ــه كاف ــادر عن ــا الص ــالن فين ــان، وأوىص إع اإلنس

التوســع يف تعليــم حقــوق اإلنســان، مــع تأكيــد خــاص عــىل احتياجات املــرأة يف جمــال حقــوق اإلنســان ويمكــن القــول 

2004م.  بــأن هــذه اجلهــود قــد بلغــت ذروهتــا يف إعالن عقــد األمــم املتحــدة لتعليــم حقــوق اإلنســان يف عــام 1995م –

وتتنــوع اخلــربات العامليــة يف جمــال تعليــم حقــوق اإلنســان باختــالف الظــروف السياســية والثقافيــة واالجتامعيــة، 

ففــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة يشــمل تعليــم حقــوق اإلنســان جهــود متنوعــة للمجتمــع املــدين، ومؤسســات 

ــاء  ــة، وناشــطني حقوقيــني، وهــذه اجلهــود تركــز عــىل بن ــة، وتنظيــامت ديني ــم العــايل، ومنظــامت غــري حكومي التعلي

ونــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان.

ــات احلقــوق،  ــة مــن خرجيــي كلي ــات املتحــدة األمريكي ــى حقــوق اإلنســان يف الوالي ومعظــم الناشــطني ومدرب

ــة تعطــي شــهادات  ــاك جمموعــة متنوعــة مــن املؤسســات األمريكي إذ يركــزون اهتاممهــم عــىل القانــون الــدويل. وهن

ــذ  ــان ينف ــوق اإلنس ــة حق ــا لدراس ــة كولومبي ــز جامع ــان. فمرك ــوق اإلنس ــة بحق ــع متعلق ــا يف مواضي ــات علي دراس

ــة  ــم، والصح ــر، كالتعلي ــة أخ ــروع علمي ــع ف ــان م ــوق اإلنس ــة حق ــج دراس ــة تدم ــهادة جامعي ــج درايس لش برنام

العامــة، والعمــل االجتامعــي، أو الشــؤون العامــة والدوليــة. وهنــاك برامــج شــاملة مماثلــة يف العديــد مــن اجلامعــات، 

منهــا جامعــة نوتــردام، وجامعــة مرييالنــد، واجلامعــة األمريكيــة. وتقــدم جامعــات أخــر برامــج لشــهادات 
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ــز  ــن املراك ــد م ــاك العدي ــام أن هن ــة. ك ــة العام ــادر للصح ــة هارف ــان يف كلي ــوق اإلنس ــج حق ــل برنام ــة، مث متخصص

ــد  ــال، ومعه ــة ي ــة، يف جامع ــان الدولي ــوق اإلنس ــور حلق ــيل جوني ــش ش ــل ايت ــز أورفي ــل مرك ــة مث ــة املختلف اجلامعي

هارفــارد حلقــوق اإلنســان، معاهــد أبحــاث ُتعنــى بدراســة حقــوق اإلنســان، وتنفيــذ الربامــج، وإجــراء الدراســات 

(Reardon, 1995, 65 ).ــان ــوق اإلنس ــة بحق ــج املرتبط ــررات واملناه ــر املق ــوث وتطوي والبح

ــي  ــمل مقــررات ومناهــج التعليــم االبتدائ ــاطاهتا لتش ــان نش ــوق اإلنس ــة حلق ــد توّســعت الربامــج اجلامعي وق

ــوق  ــم حق ــواد تعلي ــة مل ــة قومي ــل جه ــوتا يمث ــة مينيس ــان يف جامع ــوق اإلنس ــادر حق ــز مص ــاًل مرك ــوي. فمث والثان

اإلنســان، إذ يعمــل هــذا املركــز مبــارشة يف املــدارس، مــع غــريه مــن املؤسســات يف برامــج تعليــم حقــوق اإلنســان، 

وقــد صــار نــارشًا رئيســيًا ملــواد املناهــج الدراســية يف هــذا امليــدان مــن خــالل سلســلة تعليــم حقــوق اإلنســان التــي 

ــارزة يف تعليــم حقــوق اإلنســان  ينرشهــا. ونــرش معهــد دراســات حقــوق اإلنســان يف جامعــة بنســلفانيا مؤلفــات ب

ــة اإلنســان. ــم مــن أجــل كرام ــن، والتعلي ــم حقــوق اإلنســان للقــرن الواحــد والعرشي شــملت، تعلي

ــوق  ــول حق ــة ح ــات أمريكي ــالث جامع ــاش يف ث ــات النق ــة (Stellmasher, 2008) حللق ــت دراس وأوضح

اإلنســان واســتعامل املنهــج شــبه التجريبــى، واالختبــارات القبليــة والبعديــة للمشــاركني، أن هــذه احللقــات تســهم 

يف تنميــة املعرفــة حــول حقــوق اإلنســان، وتعزيــز االجتاهــات اإلجيابيــة، وااللتــزام هبــا. 

ــز  ــا ترك ــة إهن ــات الياباني ــان يف اجلامع ــوق اإلنس ــم حق ــة (Takeda,2012) لتعلي ــت دراس ــان أوضح ويف الياب

بدرجــة قليلــة مــن االهتــامم عــىل تضمــني املعرفــة وتنميــة اجتاهــات املتعلمــني، والتأكيــد بصــورة قويــة عــىل جوانــب 

ــة، واحلاجــة الســتعامل  ــة الياباني ــة األخالقي ــات اإلنســانية املتناغمــة مــع الســياق التارخيــى للرتبي املســئولية والعالق

رؤ بيداجوجيــة لتطويــر مدخــل شــامل يركــز عــىل متكــني املتعلمــني مــن الدفــاع عــن حقوقهــم اإلنســانية.

وأوضحــت دراســة (Mandry,2015) حــول املداخــل البيداجويــة املســتخدمة لتدريــس حقــوق اإلنســان 

واملواطنــة يف اجلامعــات الرتكيــة، أن املجتمــع األكاديمــي الرتكــى يــدرك أمهيــة حقوق اإلنســان واملواطنة، لكــن االعتامد 

عــىل اإلعــالن العاملــى حلقــوق اإلنســان واملواثيــق الدوليــة يف حــد ذاتــه كإطــار مرجعــى ملقــررات حقــوق اإلنســان غــري 

، وأن هنــاك حاجــة إىل مراعــاة الســياق الثقــايف، ومشــاركة الطــالب يف موضوعــات وقضايــا العدالــة االجتامعيــة  كافٍ

عــىل املســتو املحــىل. وأوضحــت دراســة كــوران (Kuran, 2014, 302) آلراء املعلمــني يف مقــرر تعليــم حقــوق 

ــة أن جمــرد وجــود مقــرر حلقــوق اإلنســان غــري كافٍ يف حــد  اإلنســان املقــرر عــىل الصــف الثامــن يف املــدارس الرتكي

ذاتــه لتحقيــق أهــداف الرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان، كــام أن طــرق التدريــس املســتخدمة هــى طــرق تقليديــة كطريقــة 
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املحــارضة، واملناقشــة مــن خــالل طــرح األســئلة وحماولــة اإلجابــة عليهــا مل حتقــق املنشــود منهــا، وأوضــح املعلمــون 

أمهيــة تأســيس بيئــة ديمقراطيــة يف املدرســة، بــام يمكــن الطــالب ممارســة هــذه احلقــوق بصــورة عمليــة. 

وأوضحــت دراســة (Coetzee; Mienie, 2013)  يف جنــوب أفريقيــا الجتاهــات معلمــى حقــوق اإلنســان 

أن املعلمــني أوضحــوا حمدوديــة الوقــت وعــدم قدرهتــم عــىل تنميــة وعــى الطــالب فقــط مــن خــالل تدريــس مقــرر 

حقــوق اإلنســان، وأن هنــاك حاجــة ماســة الســتعامل طــرق أخــر بديلــة. 

أمــا دراســة (Cassidy and other,2014) ملــرشوع التوعيــة بالرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان واملوجــه إىل 

ــاروا  ــالب أش ــن الط ــد م ــت أن العدي ــد أوضح ــكتلندية فق ــات االس ــد اجلامع ــم بأح ــداد املعل ــج إع ــالب برنام ط

لوجــود معوقــات تتمثــل يف ضعــف معرفتهــم بحقــوق اإلنســان، وكذلــك ضعــف الكيانــات التــي متثلهــم كطــالب يف 

اجلامعــة، ممــا يعــوق ممارســتهم هلــذه احلقــوق عــىل أرض الواقــع.

ــس  ــن تدري ــذ يتضم ــة(IBPD)  وال ــا الدولي ــج الدبلوم ــة (Forman, 2015,36) لربنام ــت دراس وأوضح

مقــرر حقــوق اإلنســان يف عــدد 120 دولــة  أن املقــرر مــن حيــث املحتــو كان عــىل الدرجــة الكافيــة، لكــن ينقصــه 

املامرســات البيداجوجيــة التــي تؤســس ملبــادئ وقيــم حقــوق اإلنســان يف الطــالب».

تأسيسًا عىل ما تقدم، يمكن القول إن تعليم حقوق اإلنسان عامليًا يركز عىل االجتاهات اآلتية:

اإليــامن بــأن اهلــدف األســاس مــن الرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان هــو متكــني املتعلمــني مــن ممارســة حقوقهــم - 

والدفــاع عنهــا، وخلــق جمتمــع ديمقراطــى حيــرص عــىل ســيادة القانــون.

تركيــز الرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان عــىل الربــط واملوائمــة بــني املواثيــق الدوليــة مــن ناحيــة، والســياقات القوميــة -

والثقافيــة للمجتمعــات، وتعكــس مقــررات حقــوق اإلنســان تلــك اخلصوصيــة.

الرتكيــز عــىل رفــع وعــى الطــالب بحقــوق اإلنســان ومفاهيمهــا، إىل جانب ممارســتها يف البيئــة اجلامعيــة واملجتمع -

ككل. 

ــاء والتعلــم النشــط، ومشــاركة الطــالب يف أنشــطة - اعتــامد الرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان عــىل طــرق التعلــم البن

تتيــح لــه فرصــة ممارســة تلــك احلقــوق، وتنميــة وعــى الطــالب هبــا.

البيئــة االجتامعيــة يف تلــك الــدول حتــرص عــىل احلفــاظ والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان داخلهــا، وتعكــس فلســفة -

ورؤيــة تلــك املجتمعــات حلقــوق اإلنســان، دمــج الثقافــة احلقوقيــة يف التكويــن واإلعــداد املعــريف والســلوكي 
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والوجــداين للفــرد؛ ويقتــيض ســيادة نســق ثقــايف قيمي يرتكــز عىل مبــادئ ومفاهيــم «العقــل» و»اإلنســان» و»احلرية»، 

وهــو النســق الــذي يعــيل مــن شــأن «الــذات» وحقهــا يف الوجــود، ويف الكرامــة، ويف التفكــري، ويف كل مــا مــن حقهــا.

ثالثاً- تعليم حقوق اإلنسان يف اجلامعات املرصية: 

بــدأ االهتــامم بتعليــم حقــوق اإلنســان عــىل مســتو التعليــم اجلامعــي يف مــرص مــع مطلــع األلفينيــات، وذلــك 

ــات  ــىل للجامع ــس األع ــام املجل ــذا ق ــان، ل ــوق اإلنس ــم حق ــامم بتعلي ــد االهت ــة، وتزاي ــورات العاملي ــتجابة للتط كاس

ــة:  ــة عــرب اخلطــوات اآلتي بتدريــس حقــوق اإلنســان باجلامعــات املرصي

1- تدريس مقرر «حقوق اإلنسان» من العام الدرايس 2006/2005 حتى يناير 2018: 

ــد حتــت اســم «حقــوق  ــل عــام )2004( اســتحداث مقــرر جدي ــرر املجلــس األعــىل للجامعــات يف إبري لقــد ق

ــة  ــرار بداي ــذ الق ــة بتنفي ــات املرصي ــع اجلامع ــت مجي ــة، وقام ــات املرصي ــًا يف اجلامع ــررا إجباري ــون مق ــان» ليك اإلنس

مــن العــام الــدرايس 2006/2005، وذلــك يف صــورة مقــرر إجبــاري عــىل كل طــالب اجلامعــة، كأحــد متطلبــات 

احلصــول عــىل الدرجــة اجلامعيــة األوىل، ويتطلــب مــن الطالــب النجــاح فيــه بتقديــر «مقبــول» للحصــول عــىل درجــة 

البكالوريــوس أو الليســانس يف خمتلــف التخصصــات والكليــات، ويقــوم بإعــداد هــذا املقــرر غالًبــا أســاتذة كليــات 

.احلقــوق فضــال عــن بعــض التخصصــات األخــر

ففــي جامعــة حلــوان تــم تدريــس حقــوق اإلنســان كــامدة إجبارية عــىل كل طــالب اجلامعة مــع احتســاب الدرجات 

ــة مــن العــام الــدرايس 2006/2005. وتضمــن هــذا  التــي حيصــل عــىل كل طالــب إىل جمموعــه الــكيل وذلــك بداي

املقــرر املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم حقــوق اإلنســان ونشــأته ومصــادره، أنــواع حقــوق اإلنســان وواجباتــه، آليــات 

ــوق  ــس حق ــم تدري ــات، وت ــن التخصص ــدد م ــة يف ع ــات املهن ــات وواجب ــان، أخالقي ــوق اإلنس ــة حق ــزة محاي وأجه

اإلنســان عــن طريــق كتــاب درايس موحــد يــدرس يف مجيــع كليــات اجلامعــة، وقــام بكتابتــه جمموعــة مــن األســاتذة 

تتنــوع ختصصاهتــم بــني احلقــوق والفلســفة والعلــوم السياســية واخلدمــة االجتامعيــة. ويتســم الكتــاب باهتاممــه 

ــة ذات الصلــة بحقــوق  باملنظــور اإلســالمي غــري أن الكتــاب يعــرض بشــكل رئيــيس للقوانــني والترشيعــات املرصي

اإلنســان مــن دون التعــرض لواقــع حقــوق اإلنســان يف مــرص. كــام مل يتنــاول الكتــاب حقــوق اإلنســان وأخالقيــات 

ــة يف بعــض املهــن ذات العالقــة اهلامــة بحقــوق اإلنســان مثــل الرشطــة واجليــش، )مــايض، 2010، ص. 15( املهن

ووضعــت جامعــة الزقازيــق مقــررا حلقــوق اإلنســان إجباريــًا يتعــني عــىل الطالــب أن يســجل فيــه وأن ينجــح فيــه، 
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وال حيتســب ضمــن معدلــه الــدرايس يف مجيــع الكليــات. وقــام بإعــداده وبتدريســه أســاتذة كليــة احلقــوق جلميع طالب 

كليــات اجلامعــة عــدا كليــة احلقــوق إذ يــدرس طالهبــا مقــررات ترتبــط بحقــوق اإلنســان مثــل القانــون الدســتوري 

والنظــم السياســية والقانــون املــدين والقانــون اجلنائــي والرشيعــة اإلســالمية والقانــون الــدويل والقانــون العــام. وقــد 

ســالمية منهــا. تضمــن املقــرر عرضــا عــن تاريــخ ظهــور حقــوق اإلنســان وصــور تلــك احلقــوق وموقــف الرشيعــة اإلٍ

كــام قــررت جامعــة املنصــورة تدريــس حقــوق اإلنســان عــىل مجيــع كليــات اجلامعــة ماعــدا كليــة احلقــوق وفقــا ملقــرر 

أعــده نخبــة مــن أســاتذة احلقــوق يف شــكل مقــرر جامعــي إجبــاري يلــزم فيــه النجــاح ولكــن ال حتتســب درجاتــه ضمــن 

معــدل التخــرج. ويشــمل املقــرر فصــال عــن التعريــف بحقــوق اإلنســان وبيــان أمهيتهــا الدوليــة وفصــاًل عــن أهــم صــور 

حقــوق اإلنســان واحلقــوق واحلريــات املعنويــة، وحقــوق اإلنســان يف اإلســالم , كــام ُخصــص فصــل آلليــات محايــة حقوق 

اإلنســان والتــي تشــمل اآلليــات الدوليــة وآليــات محايــة حقــوق اإلنســان عــىل املســتو الداخــيل ومنهــا تقريــر احلــق يف 

التقــايض وحــق اإلنســان يف حماكمــة عادلــة واحلــق يف الطعــن، واحلاميــة اإلجرائيــة حلقــوق اإلنســان املتهــم بجريمــة.

مل خيتلــف الوضــع يف جامعــة اإلســكندرية كثــريًاُ عــن باقــي اجلامعــات املرصيــة، فقــد قــررت جامعــة اإلســكندرية 

يف عــام 2006/2005 تدريــس مقــرر درايس باســم «حقــوق اإلنســان» بشــكل إجبــاري عــىل طــالب كليــات 

اجلامعــة، واشــرتاط اجتيــاز الطالــب امتحاهنــا بنجــاح قبــل خترجــه مــن الكليــة ومــن دون احتســاب درجــات الطالــب 

ــدرس لطــالب الكليــات النظريــة والعمليــة عــىل  يف جمموعــه النهائــي. ويتــم التدريــس مــن خــالل كتــاب موحــد يُّ

حــد ســواء، وباالعتــامد عــىل أســلوب املحــارضة فقــط.

وتضمــن هــذا الكتــاب ثالثــة أقســام، يتنــاول أوهلــا «النظريــة العامــة حلقــوق اإلنســان»، ويعــرض ثانيهــا ملوضــوع 

ــواع حقــوق اإلنســان». واملتفحــص  ــه عــىل «أن ــامم في ــة حقــوق اإلنســان». أمــا القســم الثالــث فينصــب االهت «محاي

ملضامــني هــذا الكتــاب يكتشــف بيــرس عــدم اتســاق أجــزاء الكتــاب واقتصــاره عــىل اجلانــب املعــريف مــن دون أيــة 

حماولــة لتطبيــق تلــك احلقــوق عــىل الواقــع املعــاش للطــالب، أو ربطهــا بتخصصاهتــم وجمــاالت العمــل التــي مــن 

املتوقــع أن يلتحــق هبــا هــؤالء بعــد خترجهــم، أو بقضايــا حقــوق اإلنســان واألبعــاد األخالقيــة. وخــال املقــرر بالكامل 

مــن األنشــطة التدريبيــة أو الســلوكية، أو اإلشــارة إىل األهــداف التعليميــة أو النتائــج التــي ســتعود عــىل الطالــب بعــد 

االنتهــاء مــن دراســة تلــك املوضوعــات.  

نخلــص ممــا تقــدم إىل إن مقــرر حقــوق اإلنســان مــازال يغلــب عليــه الطابــع النظــري، ويتــم تناولــه مــن منظــور 

ــاء  ــة وااللتج ــة العملي ــال املامرس ــره بإدخ ــة إىل تطوي ــة ملح ــاك حاج ــإن هن ــذا ف ــدي، ل ــج تقلي ــت بمنه ــوين بح قان
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ــس  ــيل ولي ــدان العم ــة للمي ــزول باملامرس ــة والن ــة القائم ــكاليات احلقيقي ــم واإلش ــاول املفاهي ــدة وتن ــج اجلدي للمناه

ــة عــىل حقــوق اإلنســان. )حممــود، 2018( ــام يعكــس أهــداف ومضامــني الرتبي االنعــزال بــني جــدران اجلامعــة، ب

2- تدريس مقرر «حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد» يف الفرتة من فرباير 2018 حتى اآلن: 

قــرر املجلــس األعــىل للجامعــات يف مــرص تطويــر مقــرر حقــوق اإلنســان يف اجلامعــات املرصيــة، وتشــكيل جلنــة 

ــة  ــع الطلب ــه مجي ــر 2018 ليدرس ــرر يف 3 فرباي ــرح املق ــم ط ــاد، وت ــة الفس ــان ومكافح ــوق اإلنس ــرر حق ــداد مق إلع

باجلامعــات واملعاهــد املرصيــة يف صــورة الكرتونيــة تفاعليــة عــرب شــبكة االنرتنــت، وتــوىل إعــداده نخبــة مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس بكليــات احلقــوق باجلامعــات املرصيــة، وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــات املرصيــة عــىل 

اســتعامل املقــرر وتدريســه للطلبــة. وكان مــن أهــم مــربرات تلــك اخلطــوة عامــالن: 

ــة  ــص مكافح ــام خي ــة في ــورات الدولي ــايرة التط ــرص يف مس ــة م ــية املرصي ــادة السياس ــة القي ــتجابة لرغب األول: االس

الفســاد وحتســني مركــز مــرص يف التصنيفــات العامليــة ملكافحــة الفســاد، ودعــوة الرئيــس الســييس إىل تبنــى اســرتاتيجية 

ــة،  ــة اإلداري ــة الرقاب ــوم العاملــي ملكافحــة الفســاد يف ديســمرب عــام 2014 مــن مقــر هيئ ــة ملكافحــة الفســاد يف الي وطني

ــة التنســيقية ملكافحــة الفســاد، املشــكلة بالقــرار رقــم 2890 لســنة 2010، واملعــدل بالقــرار  ــة الوطني وانتهــت اللجن

ــة، وكانــت مــن  ــات العاملي ــذ جــزء كبــري مــن أهدافهــا، واالســتجابة للمواثيــق واالتفاقي 493 لســنة 2014، مــن تنفي

أوائــل الــدول التــي وقعــت عــىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ووقــع الرئيــس الســييس، عــىل اتفاقيــة االحتــاد 

ــو  ــر 2017، وصدقــت مــرص عليهــا يف يولي ــا يف يناي ــع ومكافحــة الفســاد، عــىل هامــش قمــة أديــس أباب اإلفريقــي ملن

2017، تأكيــدا مــن مــرص أهنــا تــويل أمهيــة كــرب ملكافحــة الفســاد، لكونــه مــن أهــم العنــارص التــي تؤثــر عــىل عمليــة 

التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة يف القــارة األفريقيــة، كــام وقعــت مــرص يف مايــو 2017 عــىل خطــاب نوايــا للتعــاون يف 

جمــال احلوكمــة ومنــع الفســاد، مــع الربنامــج اإلنامئــي لألمــم املتحــدة. كــام أطلــق الرئيــس الســييس مــرة أخــر املرحلــة 

الثانيــة لالســرتاتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 2022/2019 وذلــك يف ختــام فعاليــات منتــد أفريقيــا 2018 بــرشم 

ــالل  ــن خ ــه م ــه ومكافحت ــة من ــيل الوقاي ــل ع ــرص والعم ــاد يف م ــر الفس ــم خماط ــد وتقيي ــى إىل حتدي ــي ترم ــيخ، والت الش

ــرص 2030،  ــة م ــذا لرؤي ــه، تنفي ــل حمارصت ــي تكف ــات الت ــج واآللي ــة والربام ــراءات التنفيذي ــداف واإلج ــع األه وض

وتفعيــال لالتفاقيــات الدوليــة واألقليميــة املعنيــة بمكافحــة الفســاد خاصــة االتفاقيــة األمميــة والعربيــة واألفريقيــة.

2- مــا أفرزتــه جتربــة تدريــس حقــوق اإلنســان يف اجلامعــات املرصيــة مــن ســلبيات، ورغبة املجلــس األعــىل للجامعات 

يف حتديــث املقــرر وتطويــره، وإدراج القضايــا احلديثــة مثــل مكافحــة الفســاد ضمــن املقــرر، وتطويــر شــكل وحمتــو املقــرر 
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ليكــون يف صــورة تفاعليــة عرصيــة مــن خــالل االعتــامد عــىل التعليــم املدمــج واختبــار الطلبــة بصــورة الكرتونيــة. 

 ،h�p://egymoocs.nelc.edu.eg عــىل املوقــع MOOCS(( وقــد أطلــق املقــرر بصورتــه االلكرتونيــة

بالتنســيق بــني ثــالث جهــات :

1- وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

2- املجلس األعىل للجامعات.

3- وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

وتضمن املقرر ثالثة فصول تقع يف عدد )166 صفحة نصية( عىل النحو اآليت: 

ــة حقــوق اإلنســان، وتضمــن املباحــث  ــوين لقواعــد محاي ــى النظــام القان ــوان النظــام القانون الفصــل األول: بعن

الفرعيــة اآلتيــة: مفهــوم حقــوق اإلنســان، وتطورهــا التارخيــي، وخصائصــه ومبــادئ حقــوق اإلنســان، ومصادرهــا، 

وواجبــات األفــراد والتزاماهتــم يف املجتمــع.

ــة:  ــة اآلتي ــوان حقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد. وتضمــن هــذا الفصــل املباحــث الفرعي ــاين: بعن الفصــل الث

ــاره. مفهــوم الفســاد، وأنواعــه، وأســبابه وآث

ــاد،  ــة الفس ــي ملكافح ــار الترشيع ــان: اإلط ــن مبحث ــاد. وتضم ــة للفس ــة اجلنائي ــوان املواجه ــث: بعن ــل الثال الفص

فضــاًل عــن مبحــث خــاص بــدور األجهــزة الرقابيــة الوطنيــة يف مكافحــة الفســاد اإلداري، )واشــتملت عــىل هيئــة 

الرقابــة اإلداريــة، والنيابــة اإلداريــة، واجلهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة، واجلهــاز املركــزي للمحاســبات، واللجــان 

املعنيــة بمكافحــة الفســاد(.

واستعان املقرر بأدوات التعليم املدمج والتي متثلت يف:

1- فيديو تقديمي للمقرر ملدة )10( دقائق إلعطاء ملحة عن املقرر بصورة عامة وأبرز حمتوياته.

2- رشحية خلريطة ذهنية لفصول املقرر. 

3- وجود صفحة للمناقشة اجلامعية تتيح إمكانية التفاعل بني الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

ــع  ــاءات م ــض اللق ــم بع ــن تقدي ــاًل ع ــه، فض ــىل حمتويات ــالع ع ــع، واالط ــىل املوق ــجيل ع ــب بالتس ــوم الطال ويق

ــة  ــىل نوعي ــامًدا ع ــة اعت ــارات االلكرتوني ــام االختب ــام بنظ ــة الع ــب يف هناي ــن الطال ــس، ويمتح ــة التدري ــاء هيئ أعض

ــدد(. ــن متع ــار م ــأ، واالختي ــواب واخلط ــة )الص ــئلة املوضوعي األس
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لكن استقراء املقرر يشري إىل املالحظات اآلتية:

1- مــن حيــث املحتــو: قــام بإعــداد املقــرر أســاتذة كليــات احلقــوق باجلامعــات املرصيــة، وعــدم االعتــامد عــىل 

اســتعامل املدخــل متعــدد التخصصــات يف إعــداد املقــرر، وكان املفــرتض أن يتــوىل إعــداد املقــرر أســاتذة علــم النفس، 

ــا  ــة حلقــوق اإلنســان ومــن زواي ــة شــبه متكامل ــد الطالــب رؤي ــة، وغريهــم بحيــث يتكــون ل ــامع، و الرتبي واالجت

متعــددة، كــام أن تركيــز املقــرر مــن حيــث الكــم عــىل الفســاد، فالكتــاب يتكــون مــن )166( صفحــة تــم ختصيــص 

)66( صفحــة حلقــوق اإلنســان يف حــني أن باقــي صفحــات الكتــاب )100( صفحــة ملوضــوع الفســاد، ومكافحتــه، 

كــام جــاءت بعــض املوضوعــات يف صــورة مبتــرسة فعــىل ســبيل املثــال: 

جــاء عــرض حقــوق اإلنســان يف اليهوديــة واملســيحية واإلســالم يف الصفحــات مــن )12( إىل )14( وهــذا 

يدلــل عــىل مــد اإلجيــاز الشــديد يف العــرض بــام قــد ال يكــون كافيــة لتنميــة معرفــة الطالــب وإملامــه بتميــز الرشيعــة 

اإلســالمية يف جمــال حقــوق اإلنســان، وال يكفــي لعــرض اآليــات واألحاديــث الرشيفــة التــي توضــح تلــك احلقــوق، 

وأمهيتهــا، وكيفيــة التعامــل معهــا، كــام مل يقــم مؤلفــو الكتــاب بعقــد مقارنــة بــني الرشيعــة اإلســالمية يف مقابــل املواثيق 

الدوليــة، كــام مل يتنــاول املقــرر إشــكالية االكتفــاء بتنــي املواثيــق الدوليــة كمصــدر وحيــد للحقــوق، نظــرًا الختــالف 

الســياق الثقــايف واالجتامعــي خصوًصــا يف قضايــا حقــوق املــرأة، واحلريــات، واملســاواة، وغريهــا مــن القضايــا.

 كــام ركــز املقــرر مــن حيــث املضمــون عــىل  اجلانــب املعــريف وذلــك بعــرض مفهــوم حقــوق اإلنســان، وتطورهــا 

التارخيــي يف الرشائــع الســاموية، والقوانــني الوضعيــة، واملواثيــق الدوليــة، وخصائــص هــذه احلقــوق، وأنواعهــا، مــع 

الرتكيــز عــىل واجبــات األفــراد جتــاه املجتمــع. ومل يتــم التعــرض ملوضوعــات مثــل) ملفهــوم انتهــاك حقــوق اإلنســان، 

ــاع عنهــا، واالحتــادات  ــات الدف ــة وآلي ــة حلقوقهــم بصــورة عملي ــة ممارســة الطلب وصــور تلــك االنتهــاكات، وكيفي

ــام  ــا(، ك ــك القضاي ــن تل ــريه م ــية، ... وغ ــزاب السياس ــان، واألح ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع ــا يف الدف ــة ودوره الطالبي

جــاء العــرض يف بعــض األجــزاء بصــورة ســطحية فلــم يتعمــق يف متيــز الرشيعــة اإلســالمية عــن القوانــني واملواثيــق 

ــزء  ــذا اجل ــن ه ــرتض أن يتضم ــب وكان املف ــد الطال ــة ل ــة واالنفعالي ــب الوجداني ــي اجلوان ــورة تنم ــة بص الوضعي

ــة تســتهدف  ــة الكــرام بصــورة عميقــة وتفاعلي ــة والصحاب ــة وقصــص مــن الســرية النبوي ــامذج عملي فيديوهــات ون

تنميــة وعــي الطالــب وتفكــريه الناقــد، وتعــده ملامرســة حقوقــه كمواطــن. 

ــة،  ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــة احلق ــة خاص ــان، وبصف ــوق اإلنس ــات حق ــض موضوع ــىل بع ــرر ع ــز املق رك

ــل  ــم املعــارصة مث ــة، وعــرض بعــض املفاهي ــة والسياســية، واملســاواة، و احلري وحقــوق الشــعوب، واحلقــوق املدني
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ــالم، 2017: ص 147( ــب، وع ــخ. )نجي ــة ... إل ــاواة، والعدال ــق يف املس ــل، و احل ــوق الطف ــرأة وحق ــوق امل حق

2- الوســائل التعليميــة املســتخدمة يف املقــرر فقــرية وقليلــة جــًدا إذ ال يشــتمل ســو فيديــو وحيــد يعتمــد عــىل 

اإللقــاء، رغــم كــون املقــرر باألســاس كــام هــو معلــن يعتمــد عــىل نظــام التعليــم املدمــج، واســتعامل التقنيــات احلديثة، 

وهــذا الفيديــو ال يتيــح الفرصــة للتفاعــل بــني الطالــب وعضــو هيئــة التدريــس، وال توجــد نــامذج عمليــة، أو أنشــطة 

تفاعليــة ســو وجــود صفحــة للمناقشــة وحيــدة، ولألســف املناقشــة غــري مفعلــة فمنــذ إطــالق املقــرر يف 3 فربايــر 

2018 حتــى مايــو 2019 يف مجيــع اجلامعــات املرصيــة والتــي يتجــاوز عــدد طالهبــا املاليــني بلــغ عــدد املشــاركات 

الطالبيــة عــىل صفحــة املناقشــة وفًقــا إلحصــاءات املوقــع )7( مشــاركات وتتعلــق كلهــا بشــكو الطلبــة مــن عــدم 

اســتجابة القائمــني عــىل املوقــع هلــم أو وجــود إشــكاليات يف تعاملهــم مــع املقــرر.

3- اعتمــد تقويــم املقــرر عــىل اســتعامل االختبــارات املوضوعيــة يف هنايــة العــام فقــط، وهــذا الشــكل للتقويــم قــد 

ال يكــون كافيــًا لتقييــم مــد قــدرة الطالــب عــىل ممارســة تلــك احلقــوق، أو مــا تشــكل يف وعيــه مــن أفــكار، وبمجــرد 

ــالب  ــامم الط ــىل اهت ــلبًا ع ــر س ــا أث ــر، مم ــوع أو التقدي ــة إىل املجم ــة الدرج ــم إضاف ــار ال يت ــب يف االختب ــاح الطال نج

باملقــرر يف مقابــل املقــررات األخــر التــي يدرســوهنا.

4- اعتمــدت طــرق التدريــس رغــم كل حركــة التطويــر الشــكيل عــىل عــدد حمــدود مــن اللقــاءات املبــارشة بــني 

ــام ال يتفــق مــع االجتاهــات  ــات املقــرر، ب ــة التدريــس واســتعامل طريقــة اإللقــاء يف رشح جزئي ــة وأعضــاء هيئ الطلب

العامليــة املعــارصة يف تدريــس ذلــك املقــرر.

رابًعا- تقييم التجربة املرصية يف تعليم حقوق اإلنسان يف اجلامعات املرصية:

إن حتليــل التجربــة املرصيــة يف تعليــم حقــوق اإلنســان يف اجلامعــات املرصيــة عــىل مــد أكثــر منــذ العــام الــدرايس 

2004/2003 حتــى اآلن يشــري إىل احلاجــة لتطويــر ذلــك املقــرر ليواكــب االجتاهــات العامليــة املعــارصة؛ وذلــك مــا 

أكدتــه العديــد مــن الدراســات: 

فقــد أوضــح )مــايض، 2010( يف تقويمــه للتجربــة املرصيــة لتدريــس حقــوق اإلنســان عــىل املســتو اجلامعــي أن 

التجربــة املرصيــة ال تــزال يف مراحلهــا األوىل وحاجتهــا إىل مزيــد مــن اجلهــد مــن جانــب كافــة األطــراف ذات الصلــة، 

ملواجهــة مجلــة مــن اإلشــكاليات والتحديــات التــي تواجههــا، ومنهــا التغــايض عــن اجلوانــب التدريبيــة والســلوكية 

ــة  ــه وفــروع املعرف ــة املواءمــة بــني موضوعــات حقــوق اإلنســان وواجبات يف ذلــك املقــرر مــن جهــة، وجتاهــل عملي
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املختلفــة مــن جهــة أخــري. كــام مل يتــم ربــط ذلــك املقــرر بالقضايــا املتصلــة باملواطنــة وحقــوق اإلنســان يف املجتمــع. 

ويــر مــايض أن الســبب يف ذلــك يعــود إيل اعتبــارات عــدة منهــا عــدم اهتــامم الدولــة ذاهتــا بقضايــا حقــوق اإلنســان 

يف الواقــع املعيــش وعــدم ثقــة قطاعــات واســعة مــن الطالب واجلامهــري يف مؤسســات الدولــة أو يف نظامهــا التعليمي، 

إضافــة لغيــاب احلريــات األكاديميــة يف اجلامعــات املرصيــة وعــدم اســتقاللية اجلامعــة ماليــًا وإداريــًا.

ــاة  ــرصي يف احلي ــان امل ــوق اإلنس ــم حق ــاع تعلي ــرون، 2009، ص.283( ألوض ــنودة وآخ ــة )ش ــدت دراس وأك

اجلامعيــة بجامعــة املنيــا، أن حقــوق اإلنســان ال تلقــى االهتــامم الــكايف يف احليــاة اجلامعيــة، وأن تعليــم حقوق اإلنســان 

يتــم يف جامعــة املنيــا يف صــورة مقــررات دراســية حمــددة، ويتــم تناوهلــا بشــكل أكاديمــي وكأهنــا يشء واحليــاة يشء 

آخــر. وأن ذلــك يرجــع إىل الطبيعــة االجتامعيــة ملؤسســات التعليــم العامــة واجلامعيــة عــىل الســواء، فاجلامعــة جــزء 

مــن املجتمــع، والتســلط الرتبــوي يشــكل ظاهــرة يف الوطــن العــريب ترجــع إىل البنيــة االجتامعيــة العربيــة التــي ختشــى 

إطــالق القــو اإلبداعيــة وتفكريهــا، وحتــاول كبتهــا، وتشــجيع االنقيــاد واالمتثــال واخلضــوع.

وحــددت الدراســات وجــود الســلبيات اآلتيــة يف تعليــم حقــوق اإلنســان يف اجلامعــات املرصيــة: )مــايض، 

2010(، )عــامر، 2015(، )عبــد احلكيــم، 2013(

جــاء قــرار املجلــس األعــىل للجامعــات وبصــورة فوقيــة باســتحداث مقــرر حقــوق اإلنســان كمقــرر إجباري مــن دون .١

مشــاورة أصحــاب الشــأن مــن أســاتذة وطلبــة، والنظــر إىل ذلــك املقــرر عــىل إنــه الوســيلة الوحيــدة للرتبيــة عــىل حقــوق 

اإلنســان، بــدون توفــري البيئــة اجلامعيــة الداعمــة ملامرســات حقــوق اإلنســان، واحلريــات األكاديميــة للطالــب واملعلــم.

موضوعــات مقــررات حقــوق اإلنســان يف اجلامعــات املرصيــة تركــز عــىل النواحــي املعرفيــة مــع إمهــال األنشــطة .٢

ــل  ــة داخ ــطة الالصّفي ــيل واألنش ــق العم ــع التطبي ــدروس موض ــع ال ــرص لوض ــاب الف ــلوكية، وغي ــة والس التدريبي

ــات  ــامر )2015: :273( أن معلوم ــر ع ــالب. وي ــارات الط ــة مه ــق تنمي ــا يعي ــة مم ــات التعليمي ــارج املؤسس وخ

ومناهــج املقــررات الدراســية تركــز عــىل جمــرد اإلملــام باحلقائــق فقــط، ويف أحســن األحــوال تقــدم بعــض األفــكار 

ــررات  ــك املق ــات تل ــط موضوع ــم رب ــام مل يت ــارض، ك ــع احل ــس الواق ــتقبل ولي ــية يف املس ــة السياس ــررة للمامرس املتح

ــة وحقــوق اإلنســان يف املجتمــع. ــا املواطن بقضاي

ــاب .٣ ــام يرجــع ذلــك إىل غي ــة واضحــة للوصــول إىل خمرجــات حمــددة، ورب ال تتضمــن تلــك املقــررات أهــداف تعليمي

رؤيــة قوميــة واضحــة للتعليــم اجلامعــي بشــكل عــام ولتعليــم حقــوق اإلنســان بشــكل خــاص، فــال يوجــد أهــداف وال 

وســائل حمــددة يتــم تطبيقهــا بشــكل جــدي يف معظــم الربامــج التعليميــة يف اجلامعــات املرصيــة. )مــايض، 2010، ص 65(
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ــان .٤ ــوق اإلنس ــررات حق ــا يف مق ــارف عليه ــري املتع ــع املعاي ــات م ــض اجلامع ــا بع ــي تقدمه ــررات الت ــض املق تناق

ــائله. ــس ووس ــرق التدري ــررات وط ــني املق ــث مضام ــن حي ــامل م ــرب يف الع ــات الك باجلامع

عــدم اهتــامم أعضــاء هيئــات التدريــس بتدريــس موضوعــات حقــوق اإلنســان، وعزوفهــم مــن اخلــوض يف األمــور .٥

ــىل  ــرص ع ــل أو احل ــش والتنكي ــن البط ــا ً م ــك خوف ــة، وذل ــات الديني ــض اهليئ ــات أو بع ــا احلكوم ــرتض عليه ــي تع الت

مكســب مــادي أو منصــب إداري )مــايض، 2010، ص.66(، وهــذا يتناقــض مــع مــا تشــري إليــه االجتاهــات العامليــة مــن 

) )2014 ,damiأمهيــة اجتاهــات عضــو هيئــة التدريــس بحقــوق اإلنســان وانعكاســها عــىل أدائــه التدريــيس مــع الطــالب

ــرص .٦ ــة الف ــع حمدودي ــاء، م ــارضة واإللق ــة املح ــة بطريق ــة التقليدي ــىل الطريق ــد ع ــان يعتم ــوق اإلنس ــس حق تدري

املتاحــة للطــالب لالنخــراط يف نقــاش مفتــوح أو التعبــري عــن آرائهــم. والتعّلــم النشــط أمــر نــادر احلــدوث، واليتــم 

تشــجيع الطــالب عــىل التفكــري التحليــيل أو النقــدي. ويوضــح )عبــد احلكيــم، 2013، ص. 116( ونتيجــة ذلــك 

هــو ضعــف قــدرة الطالــب عــىل طــرح التســاؤالت، واحلكــم عــىل املواقــف، واآلراء وعــىل تنــاول القضايــا اخلالفيــة 

 .التــي تعــد مــن أهــم قــدرات التفكــري النقــد

ــى .٧ ــة يف أدن ــي املعرفي ــىل النواح ــا ع ــم وتركيزه ــدة للتقوي ــورة وحي ــة كص ــات التحريري ــىل االمتحان ــامد ع االعت

مســتوياهتا، وهــى جوانــب التذكــر واحلفــظ عــىل حســاب جوانــب التحليــل والرتكيــب والتطبيــق والنقــد، يف حــني 

ــة املرتبطــة بحقــوق  أهنــا جيــب أن تركــز عــىل قيــاس قــدرة الطالــب عــىل التعامــل مــع املواقــف واملشــكالت العملي

 (TEMPUS,2013,p.4) اإلنســان. 

إن قانــون تنظيــم اجلامعــات واللوائــح الطالبيــة ال يتضمــن نصــًا رصحيــًا عــىل إن هنــاك حقــوق وحريــات .٨

للطالــب اجلامعــي، بــل جمــرد النــص عــىل إرشاك  ممثلــني للطــالب يف املؤمتــرات العلميــة لألقســام، والكليــة و املعهــد، 

ــة مشــاركة الطــالب يف هــذه املؤمتــرات،  )عشــوش، 2015، ص. 165( وذلــك يثــري تســاؤالت حــول مــد جدي

ــة للمؤسســات  ــة، واإلداري ومــد تأثريهــم يف صنــع القــرارات واختاذهــا، ومــد حقهــم يف مناقشــة املســائل املالي

اجلامعيــة التــي يتعلمــون فيهــا، فهــى تتــم بصــورة شــكلية، وجــول موضوعــات قــد ال تكــون مهمــة للطالــب.

نخلــص ممــا تقــدم إىل إن مقــرر حقــوق اإلنســان مــازال يغلــب عليــه الطابــع النظــري، ويتــم تناولــه مــن منظــور 

ــاء  ــة وااللتج ــة العملي ــال املامرس ــره بإدخ ــة إىل تطوي ــة ملح ــاك حاج ــإن هن ــذا ف ــدي، ل ــج تقلي ــت بمنه ــوين بح قان

ــس  ــيل ولي ــدان العم ــة للمي ــزول باملامرس ــة والن ــة القائم ــكاليات احلقيقي ــم واإلش ــاول املفاهي ــدة وتن ــج اجلدي للمناه

ــوق اإلنســان. ــىل حق ــة ع ــني الرتبي ــداف ومضام ــس أه ــام يعك ــة، ب ــدران اجلامع ــني ج ــزال ب االنع
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ــان يف  ــوق اإلنس ــة حق ــبة ملامرس ــة: فبالنس ــة اجلامعي ــان يف البيئ ــوق اإلنس ــة حلق ــة الطلب ــكاليات يف ممارس 9- إش

ــالب  ــامح للط ــدم الس ــا: ع ــور ومنه ــل وقص ــر خل ــامر، 2015، ص. 274( مظاه ــد )ع ــة، يرص ــات املرصي اجلامع

باملامرســة السياســية حتــى مــن خــالل تنظيامهتــم الطالبيــة، ويف أحســن األحــوال ممارســتها يف أضيــق احلــدود، 

وطبيعــة املناهــج الدراســية املفروضــة، واإلجابــة عــن األســئلة باحلقائــق الثابتــة املطلقــة، وعــدم التقديــر آلراء وأفــكار 

ــة عــىل التلقــني واملعرفــة املقدمــة  ــة التعليمي ــة التقويــم واالمتحانــات، واقتصــار العملي الطــالب وخرباهتــم، وعملي

مــن املعلــم مــن غــري اهتــامم بعمليــة التعليــم الــذايت، واملوقــف التعليمــي داخــل قاعــات الدراســة، حيــث املعلــم هــو 

مصــدر املعرفــة الوحيــد وهــو الــذات الفاعلــة والطــالب هــم املفعــول هبــم كل ذلــك يتنــاىف مــع مضمــون وأهــداف 

الرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان.  

أمــا دراســة عبــد اهللا )2015، ص.249( فأوضحــت أن النظــام التعليمــي اجلامعــي هيــدف إىل تشــكيل ثقافــة 

ــم وليــس  ــد أن اجلامعــة مــكان للتعلي ــة، وقبــول الواقــع كــام هــو فقــط، وتأكي ــامء للدول سياســية هدفهــا الــوالء واالنت

ملامرســة أي نشــاط ســيايس، وانعكــس ذلــك عــىل حتجيم األنشــطة الطالبيــة، وهتميــش عمــل األرس الطالبيــة، والتدخل 

يف االحتــادات الطالبيــة، ســواء بالتعســف اإلداري أم اللوائــح الطالبيــة املقيــدة للحريــة، وعــزل الطــالب عــن قضايــا 

جمتمعهــم، وحرماهنــم مــن ممارســة النشــاط الســيايس، بعرقلــة عمليــات الرتشــيح، والتصويــت، أو بالقيــود عــىل تنظيــم 

املحــارضات واملناظــرات، والنــدوات، وإصــدار املجــالت والنــرشات والتعبــري عــن آرائهــم يف قضايــا الوطــن. 

ــة  ــان بجامع ــوق اإلنس ــرر حق ــور يف مق ــه القص ــن أوج ــد م ــود، 2014، ص.23( العدي ــة )حمم ــد دراس وترص

اإلســكندرية، منهــا )عــدم ارتبــاط املقــرر بقضايــا املجتمــع وأحداثــه اجلاريــة، وتركيــز املقــرر عــىل اجلوانــب املعرفيــة 

ــط بــني وحــدات املقــرر، وعــدم التبســيط يف عــرض حمتــو وموضوعــات  ــة دون التطبيــق، وعــدم الرتاب األكاديمي

الكتــاب بــام يراعــى طبيعــة طــالب اجلامعــة واحتياجاهتــم، كــام أن مؤلفــي الكتــاب وعددهــم )9( مؤلفــني غالبيتهــم 

ــم  ــات عل ــت ختصص ــفة، وغاب ــة، والفلس ــة واهلندس ــات الزراع ــن كلي ــاتذة م ــن أس ــال ع ــوق فض ــاتذة احلق ــن أس م

االجتــامع، والرتبيــة، وغريهــا مــن التخصصــات، كــام مل يكــن هنــاك أي متثيــل خلــرباء حقــوق اإلنســان مــن منظــامت 

املجتمــع املــدين أو حتــى املجلــس القومــي حلقــوق اإلنســان املــرصي.

أمــا بالنســبة ملامرســة الطــالب حلقــوق اإلنســان يف جامعــة اإلســكندرية، فتشــري دراســة )عشــوش، 2015، 

ص.111( إىل انخفــاض احلريــة األكاديميــة املتاحــة للطــالب، وانخفــاض درجــة ممارســة الطــالب لألنشــطة الطالبيــة، 

وخصوصــًا األنشــطة السياســية، وإصــدار جمــالت احلائــط، وتنظيــم انتخابــات االحتــادات الطالبيــة، واختيــار أعضائهــا، 
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ــاب  ــات، وكذلــك اتفــق الطــالب عــىل غي ــات يف ممارســة األنشــطة املختلفــة، وضعــف اإلمكان وتدخــل إدارات الكلي

ــع االجتامعــات  ــم االشــتغال باألمــور السياســية، ومن ــة، وحتري ــا املجتمعي ــرأي يف مناقشــة القضاي ــة التعبــري عــن ال حري

والتظاهــر، ووجــود معوقــات أمــام ممارســة الطــالب حلريتهــم األكاديميــة والتــي متثــل واحــدة من أبــرز حقــوق الطالب.  

ــة الفكــر والتعبــري )2015، ص.34( تزايــد حــاالت انتهــاك حقــوق الطــالب  ــر مؤسســة حري كــام يرصــد تقري

التدريــس والباحثــني  العــايل يف عمــل أعضــاء هيئــة  التعليــم  إدارات اجلامعــات ووزارة  اجلامعيــني، وتدخــل 

األكاديميــني، وتزايــد فــرض القيــود عــىل حريــة البحــث والنقــاش والتدريــس، مــا يؤثــر بالســلب عــىل التعليــم العــايل 

ــات،  ــل اجلامع ــب داخ ــاش والتدري ــث والنق ــب للبح ــاخ املناس ــري املن ــاك رضورة لتوف ــة، فهن ــات املرصي يف اجلامع

لضامــن حفــظ املعرفــة ونقلهــا، وتأثــري اإلجــراءات املتبعــة عــىل حالــة احلقــوق واحلريــات الطالبيــة وكذلــك ســالمة 

ــة ككل. ــة التعليمي العملي

إن أفضــل طــرق الرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان، هــو ممارســة تلــك احلقــوق، وإذا كانــت الدراســات تؤكــد أهنــا ال 

متــارس، فكيــف يتــم تعلمهــا أو حتــى تعليمهــا، ومــن ثــم فهــذا يعــد مــؤرشًا عــىل وجــود خلــل يف الوضــع الراهــن 

للرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان.

ــة أن تتخــىل عــن النظــرة  ــه عــىل الســلطة السياســية واجلامعي ويشــري )رضــوان وآخــرون، 2013، ص.158( إن

الدونيــة الرجعيــة للطــالب بوصفهــم صغــار مراهقــني غــري مؤهلــني إلدارة شــؤون أنفســهم، بــام يســتلزم ذلــك مــن 

رضورة تعديــل الترشيعــات املنظمــة للجامعــات لتســمح بإعطــاء مســاحات واســعة مــن احلريــة بمعانيهــا املتعــددة 

ــرار  ــع الق ــة صن ــن عملي ــزء م ــوا ج ــؤوهنم ويصبح ــاركة يف إدارة ش ــق يف املش ــالب احل ــون للط ــث يك ــالب بحي للط

داخــل املؤسســة اجلامعيــة، ممــا يعــزز ثقتهــم يف أنفســهم ويدرهبــم عــىل حتمــل املســئولية، ويــزرع فيهــم روح املشــاركة 

اإلجيابيــة يف احليــاة العامــة ويدعــم احلريــة والديمقراطيــة وهــو مضمــون عمليــة حوكمــة اجلامعــات.

ــة يف املجتمــع،  ــاج العالقــات االجتامعي ــد إنت ــم املــرصي يعي ــدران )2009، ص. 40( إىل أن التعلي كــام أوضــح ب

ويقــاوم بصــورة أو بأخــر حمــاوالت التطويــر والتغــري الديمقراطــي ونــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان واملواطنــة والرتبيــة 

املدنيــة، ألن حمــاوالت التطويــر والتحديــث التــي تتــم داخــل النظــام التعليمــي تتــم يف أفــق مغايــر متامًا لألفــق األرحب 

املبنــى عــىل الديمقراطيــة، وحريــة إبــداء الــرأي، و املغايــرة واملواطنــة، وحقــوق اإلنســان بشــكل عــام. 

لذلــك فهنــاك حاجــة ملحــة ألن تعمــل اجلامعــات املرصيــة عــىل أن تقــوم بدورهــا يف الرتبيــة عىل حقوق اإلنســان، 

وأن تشــكل ركيــزة مــن ركائــز الرتبيــة السياســية واملدنيــة، لكــى تســاهم يف تكويــن جمتمــع واعٍ مدافــع عــن حقوقــه، 
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وقائــاًم عــىل واجباتــه، ولــن حيــدث هــذا إال مــن خــالل مرشوعــات تربويــة سياســية، ومدنيــة تعــىل مــن قيــم املواطنــة 

واحــرتام حقــوق اإلنســان، والدفــاع عــن حريــة الــرأي والتعبــري، وغريهــا مــن األنشــطة املدنيــة التــي تشــكل أســس 

ومبــادئ الديمقراطيــة، وتراعــي اخلصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع املــرصي كمجتمــع عــريب وإســالمي.

خامًسا- رؤية مقرتحة لتعليم حقوق اإلنسان يف اجلامعات املرصية:

لقــد صــارت اجلامعــات املرصيــة مطالبــة برتســيخ قيــم املواطنــة اإلجيابيــة والوعــى بحقــوق اإلنســان، واالنطــالق 

مــن اجلمــود إىل احليويــة، وإىل تعلــم وممارســة احلــوار واحــرتام الــرأي اآلخــر. )عــامر، وصفــاء، 2015، ص.47(؛ 

فاحلاجــة ماســة وملحــة إلعــادة النظــر يف تعليــم حقــوق اإلنســان يف اجلامعــات املرصيــة عــىل ضــوء نتائــج الدراســات 

حــول الرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان يف التعليــم اجلامعــي ومــا بــه مــن إشــكاليات، يف ظــل حرصهــا يف مقــرر جامعــي 

مســتقل، يدرســه كل أو فئــات معينــة مــن الطــالب، ويف ظــل األوضــاع املجتمعيــة والتحــوالت الراهنــة. 

ــه  ــع ب ــي تتمت ــى الت ــد األدن ــمح باحل ــث تس ــا بحي ــايل بأكمله ــم الع ــة التعلي ــر منظوم ــىل تطوي ــز ع ــب الرتكي وجي

جامعــات العــامل املتقــدم، وذلــك مــن خــالل ضــامن احلريــات األكاديميــة، وتعزيــز مكانــة األســتاذ اجلامعــي، وإتاحــة 

الفرصــة أمــام الطــالب للمشــاركة الفعالــة يف األنشــطة اجلامعيــة، وإزالــة العقبــات اإلداريــة واألمنيــة أمــام البحــث 

العلمــي ورفــع ميزانيــات البحــث العلمــي واجلامعــات.

إن اهلــدف الرئيــس للرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان هــو متكــني الطالــب اجلامعــي مــن ممارســة احلقــوق والدفــاع عنها 

واحــرتام حقــوق اآلخريــن، ومــن هنــا تــربز احلاجــة اىل ربــط كل تربيــة بســياق تطبيقــي ُحيــّول املعرفــة ســلوكًا ُمنســجاًم 

ومتكينــًا، اذ ال تــؤدي التوعيــة واملعرفــة بالــرضورة اىل ســلوك منســجم يامرســه الطالــب اجلامعــي واملواطــن املرصي.

و جيب أن تبنى فلسفة الرتبية عىل حقوق اإلنسان يف اجلامعات املرصية يف ضوء املنطلقات اآلتية:

تأصيــل ثقافــة احلقــوق واحلريــات يف مــرص، واالعتــامد عــىل مبــدأ عامليــة مبــادئ حقــوق اإلنســان وخصوصيــة -

ــة  ــات الذهني ــوظ يف البني ــي احلظ ــا ه ــق وم ــول العوائ ــاؤالت ح ــربز التس ــا ت ــن هن ــر. وم ــع آلخ ــن جمتم ــا م تطبيقه

للمواطنــني املرصيــني جتــاه احــرتام حقــوق االنســان؟ وكيــف التعامــل مــع الســلوكيات الســلطوية يف البنيــات التحتية 

للمجتمــع يف العائلــة والقبيلــة والعشــرية والطائفــة؟ وبشــكل خــاص كيفيــة الرتبيــة عــىل حقــوق االنســان للمواطــن 

املــرصي باختــالف املناطــق والثقافــات؟ وكل ذلــك يتطلــب تنميــة احلــس والوعــى النقــدي لــد املواطــن املــرصي، 

ليســتطيع التعامــل مــن خاللــه مــع املــوروث الثقــايف عنــد تعاملــه مــع تارخيــه العــريب واإلســالمي. 
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إن دمــج قيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان يف املــواد الدراســية، وتربيــة الفــرد عــىل هــذه احلقــوق، ســيظالن عمــال -

غريًبــا عــن النســق املجتمعــي العــام إذا مل تتــم تنميــة ثقافــة يكــون اإلنســان حمورهــا، ويشــكل العقــل مبدأهــا، وتقــوم 

ــة والتنويــر. فاســتمرار ثقافــة وقيــم متجــدان «الالعقالنيــة»، وال تســتحرضان اإلنســان كقطــب رئيــيس،  عــىل احلري

وترســخان الســلطة، ومتارســان الظلــم والعنــف…، إن اســتمرار ذلــك مــن شــأنه أن جيعــل خطــاب حقــوق اإلنســان 

ــة  ــه اجلامع ــط ب ــذي ترتب ــط ال ــة». فاملحي ــم املصداقي ــى» و»عدي ــن املعن ــارغ م ــول «ف ــرد ق ــة، جم ــة التعليمي يف املؤسس

ينبغــي أن يؤمــن بحقــوق اإلنســان وحيرتمهــا وحيميهــا، كــي يرتســخ ذلــك عــىل مســتو اجلامعــة.

الرتبيــة عــىل حقــوق االنســان هتــدف اىل اإلنــامء الكامــل لشــخصية االنســان. ومــن الــرضوري ان يكــون املنهــج -

متدرًجــا منــذ املدرســة والتوجــه نحــو أنســنة التعليــم والرتبيــة، انطالقــًا مــن مبــادئ الرشيعــة اإلســالمية وضوابطهــا، 

فضــاًل عــن املواثيــق الدوليــة ومراعــاة التــوازن بــني البعــد العاملــي حلقــوق اإلنســان يف مقابــل البعــد املحــيل والقومــي. 

إن حقــوق االنســان تشــمل كل احليــاة وكل اجلوانــب والتخصصــات بــدون اســتثناء بشــكل يســتحيل معــه -

حرصهــا يف مــادة وحيــدة يف برنامــج جامعــي، ومــن اخلطــورة النظــر إىل الرتبيــة عــىل حقــوق االنســان عــىل إهنــا مقــرر 

ــرة لــكل االختصاصــات.  منعــزل، الهنــا بطبيعتهــا عاب

رضورة مراعــاة التــوازن يف الرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان بــني الواجبــات و احلقــوق؛ فــكل حــق هــو يف آن واحــد -

ــن  ــري م ــظ يف كث ــات. واملالح ــا يف االنتخاب ــاركة أيًض ــب املش ــى واج ــال يعن ــت مث ــق التصوي ــة ح ــب. فمامرس واج

املجتمعــات العربيــة عقــب مــا شــهدته املنطقــة يف الفــرتة األخــرية مــن احــداث وحتــوالت ارتفــاع أصــوات املطالبــني 

باحلقــوق، والدفــاع عنهــا والتــي ال يقابلهــا احلــرص عــىل أداء الواجبــات وأدائهــا بنفــس الدرجــة .

ــواء يف - ــة س ــررات املختلف ــات املق ــالل موضوع ــن خ ــا م ــان وتناوهل ــوق اإلنس ــىل حق ــالب ع ــة الط ــة تربي أمهي

مقــررات مرحلــة مــا قبــل التعليــم اجلامعــي أم املقــررات اجلامعيــة، وربطهــا بقضايــا ومشــكالت املجتمــع.

ــول - ــه ح ــراء خربات ــهم يف إث ــة تس ــطة عملي ــالب ألنش ــة الط ــط وممارس ــم النش ــاليب التعل ــرق وأس ــتعامل ط اس

ــتخدمة.  ــة املس ــرق التقليدي ــن الط ــدالً م ــتها، ب ــوق وممارس احلق

ويمكن أن تعتمد الرتبية عىل حقوق اإلنسان يف اجلامعات املرصية عىل استعامل اآلليات اآلتية:

1- حمور نرش ثقافة حقوق اإلنسان يف املجتمع: 

ــائل • ــق وس ــن طري ــي ع ــم النظام ــاق التعلي ــارج نط ــام، خ ــرأي الع ــًا إىل ال ــه خصيص ــة توج ــج تربوي ــداد برام إع

ــا. ــة هب ــم املرتبط ــان، واملفاهي ــوق اإلنس ــة حق ــرش ثقاف ــدف إىل ن ــالم وهت اإلع
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التعــاون مــع مجعيــات ومؤسســات املجتمــع املــدين املتخصصــة يف ميــدان حقــوق اإلنســان، وعقــد دورات تدريبــة •

وتثقيفيــة يشــارك فيهــا أســاتذة اجلامعــات واملتخصصــون يف توعيــة فئــات وطبقــات املجتمــع. 

2- حمور إصالح البيئة اجلامعية:

إصــالح البيئــات اجلامعيــة لتصــري ميدانــًا ملامرســة احلقــوق والدفــاع عنهــا، ويتطلــب ذلك توافــر احلريــات املرتبطة •

بالتعليــم، وااللتــزام بالقيــم والتقاليــد اجلامعيــة واحلفــاظ عليها. 

ــوق • ــىل حق ــة ع ــزز الرتبي ــب أن تع ــة جي ــه التدريبي ــه، وخطط ــه، ومناهج ــي وترشيعات ــم اجلامع ــات التعلي سياس

اإلنســان وتضمينهــا يف نظــام التعليــم اجلامعــي، وإشــاعة جــو مــن احلريــة والديمقراطيــة واحــرتام حقــوق اإلنســان يف 

املامرســات اليوميــة يف اجلامعــات بحيــث ال تتعــارض املقــررات مــع ســلوكيات األســاتذة واإلداريــني القائمــني عــىل 

أمــر هــذه اجلامعــات، بــام يدعــم قيمهــا يف نفــوس الطــالب ويــؤد إىل ترســيخها ممارســة وفعــاًل وســلوكًا.

3- حمور الطالب: 

إطــالق احلريــة للطــالب يف تكويــن احتاداهتــم التــي متثلهــم بشــكل رشعــي، ومتثــل وســيلة للمامرســة الديمقراطيــة •

ــيح  ــالب يف الرتش ــة الط ــن حري ــد م ــي حت ــني الت ــة والقوان ــح الطالبي ــل اللوائ ــعي إىل تعدي ــا، والس ــب عليه والتدري

واختيــار ممثليهــم.

ــي • ــات الت ــالل الكيان ــن خ ــة، م ــات اجلامعي ــم يف البيئ ــني حلقوقه ــالب اجلامعي ــة الط ــات ممارس ــور وآلي ــم ص دع

متثلهــم كاالحتــادات واملجالــس الطالبيــة، والعمــل عــىل متثيــل الطــالب يف خمتلــف املجالــس اجلامعيــة، للدفــاع عــن 

مصالــح وحقــوق الطــالب، وخصوصــًا يف املوضوعــات املرتبطــة هبــم بصــورة مبــارشة.

تعزيــز الرتبيــة القانونيــة للطالــب املــرصي، ســواء يف مراحــل التعليــم مــا قبــل اجلامعــي أم اجلامعــي مــن خــالل •

رؤيــة شــاملة تربــط بــني الطالــب وجمتمعــه، وتســهم يف متكينــه مــن ممارســة حقوقــه واحلفــاظ عليهــا.

زيــادة الدعــم املقــدم لألنشــطة الطالبيــة، وعــدم قــرصه عــىل فئــات حمــددة، واإلعــالن عنــه بصــورة واضحــة، وزيــادة •

متويلــه بــام يســاعد يف توســيع قاعــدة املشــاركة، وتصحيــح مفاهيــم الطــالب عــن املشــاركة، وكذلــك موقــف األســاتذة منــه.

4- حمور تطوير القوانني واللوائح والترشيعات اجلامعية:

ــل • ــالب، وتعدي ــامع الط ــىل اجت ــة ع ــة املفروض ــة و األمني ــح اإلداري ــرارات واللوائ ــع الق ــح مجي ــة وتصحي مراجع
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ــامع،  ــة االجت ــؤد إىل إهــدار حقــوق الطــالب يف حري ــي ت ــات الت ــل هــذه الرتتيب ــي تقــر مث ــة الت النصــوص القانوني

ــرأي. ــري عــن ال والتجمــع الســلمى والتعب

ــس • ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــات الط ــىل حري ــاظ ع ــن احلف ــام يضم ــة ب ــات اجلامعي ــح والترشيع ــل اللوائ تعدي

ــي. ــع األكاديم ــراف املجتم ــف أط وخمتل

5- حمور تدريب أعضاء هيئة التدريس:

إرشاك أعضــاء هيئــة التدريــس القائمــني عــىل تدريــس مقــررات حقــوق اإلنســان يف برامــج للتنميــة املهنيــة تســهم •

ــل  ــتعامل املداخ ــا باس ــل معه ــة التعام ــان وكيفي ــوق اإلنس ــا حق ــات وقضاي ــة موضوع ــم بأمهي ــة وعيه ــع درج يف رف

والطــرق غــري التقليديــة، وال بــد أن يشــعر القائمــني عــىل تدريــس حقــوق اإلنســان أن هــذا العمــل هــو واجــب وطني 

عــىل اجلميــع القيــام بــه خدمــة للوطــن واملواطنــني. ألن وجــود جمتمــع يعــرف الفــرد فيــه بحقوقــه وواجباتــه يعنــي 

أن هــذا املجتمــع قابــل للتطــور والنمــو، وأن التنميــة الشــاملة بــام فيهــا التنميــة السياســية لــن تتحقــق يف غيــاب ثقافــة 

حقــوق اإلنســان، ألهنــا لــن تشــجع الفــرد عــىل املشــاركة السياســية إذا مل يطمئــن املواطــن بجــدو تلــك املشــاركة.

االهتــامم يف برامــج إعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس باجلوانــب املتعلقــة بأخالقيــات وأســاليب التعامــل مــع الطالب •

وحقوقهم.

تشــجيع ودعــم أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس يف جمــاالت حقــوق اإلنســان وقضاياهــا املختلفــة ســواء كانــت •

دراســات حتليليــة أم مقارنــة أم غريهــا.

املختلفــة، • واألنشــطة  اإلنســان  حقــوق  تدريــس  وأســاليب  طــرق  عــىل  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تدريــب 

واملحــارضة. اإللقــاء  طريــق  عــىل  الرتكيــز  مــن  بــدال  النشــط،  التعلــم  واســرتاتيجيات 

6- حمور تطوير مقررات ومناهج حقوق اإلنسان:

ــات • ــاتذة التخصص ــني أس ــًا، ب ــا تكاملي ــا، وإعداده ــة هب ــررات املرتبط ــان، واملق ــوق اإلنس ــررات حق ــر مق تطوي

املختلفــة )كعلــم االجتــامع، وعلــم القانــون، والديــن، والعلــوم السياســية، والرتبويــة، وعلــم النفــس ... ( وغريهــا 

ــام يســهم يف تقديــم خــربات متكاملــة للطــالب. مــن العلــوم ب

مراعــاة بعــد التــوازن يف مقــررات حقــوق اإلنســان باجلامعــات املرصيــة بــني رؤيــة املواثيــق الدوليــة ومــا تتضمنــه •

مــن قيــم عامليــة، واخلصوصيــة الثقافيــة، واالجتامعيــة، والسياســية للمجتمعــات العربيــة، واملواءمــة بينهــام، بــام يعنيــه 



تعليم حقوق اإلنسان في التعليم الجامعي المصري: دراسة تقويمية

٤٠١

ــان،  ــوق اإلنس ــرر حق ــو مق ــة حمت ــا يف صياغ ــادة منه ــالمية واإلف ــة اإلس ــة العربي ــاة الثقاف ــن رضورة مراع ــك م ذل

بــام يســهم يف تنميــة انتــامء الطالــب واعتــزازه بثقافتــه وهويتــه، ومراعــاة البعــد التــوازين يف عــرض حقــوق اإلنســان 

املختلفــة عنــد تناوهلــا مــن زوايــة املواثيــق والعهــود الدوليــة. 

ــات • ــد املكتب ــة، وتزوي ــة والديمقراطي ــان، واملواطن ــوق اإلنس ــال حق ــة يف جم ــة العربي ــف باللغ ــة التألي ــم حرك دع

ــب. ــع والكت ــية باملراج ــة واملدرس اجلامعي

ــة يف تدريــس مقــررات • ــة والطــرق احلواري ــم النشــط، واســتعامل األنشــطة الرتبوي اســتعامل اســرتاتيجيات التعل

حقــوق اإلنســان.

تزويــد املقــررات باملــواد التعليميــة واألنشــطة االثرائيــة واملواقــف العمليــة املســتمدة مــن النــامذج العربيــة •

 ــادئ الرشيعــة اإلســالمية كمصــدر لصياغــة حمتــو واإلســالمية يف ممارســة حقــوق اإلنســان، والدفــاع عنهــا، ومب

ــان. ــوق اإلنس ــررات حق مق

تنويــع أســاليب تقويــم الطــالب يف مقــررات حقــوق اإلنســان بــني أنشــطة واختبــارات شــفهية وحتريريــة، ومقاليــة •

وموضوعيــة، والرتكيــز عــىل تقويــم املســتويات املعرفيــة العليــا وتقويــم مهــارات التفكــري التحليــيل والناقــد، وتنويــع 

أســاليب التقويــم.

احتســاب مقــرر حقــوق اإلنســان ضمــن التقديــر الرتاكمــي للطــالب، بــدال مــن كوهنــا مــادة رســوب ونجــاح ممــا •

أد لتقليــل اهتــامم الطــالب هبــا.

الدراسات والبحوث املقرتحة: 

هناك حاجة إلجراء املزيد من الدراسات حول املوضوعات اآلتية: 

دراسة مد وعي الطلبة يف خمتلف املراحل الدراسية بثقافة حقوق اإلنسان. .١

تقييم اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جتاه قضايا حقوق اإلنسان..٢

تقويم املقررات املرتبطة بحقوق اإلنسان، ومد اتفاقها مع املعايري العاملية..٣

دراسة آراء القيادات اجلامعية يف كيفية إسهامهم يف الرتبية عىل حقوق اإلنسان وممارساهتا املختلفة..٤

إجراء الدراسات املقارنة بني حقوق اإلنسان من منظور الرشيعة اإلسالمية يف مقابل املواثيق واالتفاقيات الدولية..٥
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ملخص البحث: 

الشــك يف أن املدرســة التارخييــة العراقيــة احلديثــة، بأعالمهــا وروادهــا، قــد أعطــت الباحثــني والدراســيني الكثــري 
مــن اإلبداعــات املنهجيــة يف الكتابــة التارخييــة، ممــا جعلهــا تتبــوأ مكانــة متميــزة بــني املــدارس التارخييــة العربيــة. ومــا 
كانــت هــذه املكانــة لتــأيت لــوال جهــود نخبــة فاضلــة مــن الــرواد الذيــن عملــوا بجــد ودأب مــن أجــل تأســيس قواعــد 

منهجيــة ســليمة للمدرســة التارخييــة العراقيــة ووضــع أســاليب ذات مالمــح مميــزة يف الكتابــة التارخييــة. 

ــو  ــارصة، وه ــة املع ــة العراقي ــة التارخيي ــم رواد املدرس ــد أه ــن أح ــث ع ــة بح ــة يف كتاب ــرت الرغب ــا تواف ــن هن وم
املــؤرخ األســتاذ الدكتــور صالــح أمحــد العــيل، هبــدف إلقــاء الضــوء عــىل منهجــه العلمــي األكاديمــي وآرائــه التارخييــة 
ــهمت  ــي أس ــة الت ــة العراقي ــخصيات األكاديمي ــرز الش ــن أب ــدُّ م ــه يع ــي. إذ أن ــث التارخي ــال البح ــه يف جم وطروحات
ــن  ــدة م ــال ع ــه أجي ــه وكتب ــن بحوث ــادت م ــد أف ــي. وق ــي التارخي ــز العلم ــة باملنج ــة والعربي ــة العراقي ــراء املكتب يف إث
ــخ  ــة التاري ــادة كتاب ــة يف إع ــة واضح ــكل منهجي ــة تش ــع علمي ــاته مراج ــه ودراس ــتظل مؤلفات ــك س ــني، لذل املؤرخ

ــالمي.  ــريب اإلس الع

ــم البحــث املعنــون املــؤرخ صالــح أمحــد العــيل: حياتــه ومنهجــه التارخيــي عــىل ثالثــة مباحــث، فضــاًل عــن  ُقسِّ
املقدمــة واخلامتــة. خصــص املبحــث األول لنشــأة العــيل ودراســته. وتنــاول املبحــث الثــاين مؤلفاتــه وبعــض بحوثــه 
وأهــم املؤمتــرات والنــدوات التــي حرضهــا. أمــا املبحــث الثالــث فقــد تضمــن منهجــه التارخيــي وأهــم آرائــه التارخييــة 

يف ميــدان البحــث التارخيــي. 
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Abstract

This paper deals with one of the most important pioneers of the Iraqi 

contemporary historical school, that is Dr. Salih Ahmed Al-Ali. It highlights his 
academic method, historical views and his on historical research. He was one 

of the most prominent Iraqi academic figures who contributed to enriching the 

Iraqi and Arabic libraries with historical scien�fic achievements. His researches 

and books have benefited genera�ons of historians. Therefore, his wri�ngs and 

studies will remain scien�fic references that cons�tute a clear methodology in 

rewri�ng Arabic Islamic history.

The paper is divided into an introduc�on, three chapters, and a conclusion. The 

first topic was devoted to the rise of Al-Ali and his study. The second dealt with 

his wri�ngs and some of his researches and the most important conferences and 

symposia he a�ended. The third included his historical approach and his most 

important historical views on historical research.

This paper highlighted the role of Al-Ali and his scien�fic efforts in the gradua�on 

the post-graduate students and his historical scien�fic works known for their 

sobriety and variety, based on analysis and conclusion and linking historical 

incidents. It can be said that the reason for relying on his wri�ngs as references 

and important sources on Islamic history is due to its correct scien�fic method. 

In addi�on to wri�ng many books, Al-Ali has been interested in transla�on, 

as he translated many foreign books into Arabic, in addi�on to his interest in 

manuscripts. Besides his success in educa�on, he was a successful administrator 

in all the posi�ons assigned to him.
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أوالً: نشأته ودراسته

ولــد صالــح أمحــد العــيل يف ســنة 1916 بمدينــة املوصــل. وقــد عرفــت أرستــه بألقــاب عــدة، منهــا آل العــيل بــك، 
فقــد منحتهــم الدولــة العثامنيــة آنــذاك لقــب بــك، أمــا اللقــب الثــاين الــذي عرفــت هبــا األرسة فهــو الــرصاف والــذي 
ظــل مالزمــا هلــا بســبب عمــل أبنائهــا يف التجــارة واملعامــالت التجاريــة والرصافــة)1(، كــام عرفــت أرسة العــيل بلقــب 

املــالح لعملهــا بتجــارة امللــح)2(. 

نشــأ العــيل يف كنــف والــده، وهــو األكــرب مــن الذكــور مــن بــني عــرشة أفــراد، ثالثــة ذكــور وســبع إنــاث. و لكــن 
ــة إىل  ــن الطفول ــو يف س ــده وه ــله وال ــك أرس ــم. لذل ــني بالتعلي ــن املهتم ــه كان م ــارة إال أن ــده بالتج ــل وال ــم عم رغ
الباديــة ليتعلــم نطــق اللغــة العربيــة بصــورة صحيحــة. وقــد قــىض هنــاك مــدة أربــع ســنوات لرتصــني لغتــه العربيــة 

ونظرتــه إىل احليــاة، وليحتــك باحليــاة القبيلــة العربيــة يف ســن مبكــرة)3(.

ــم القــرآن الكريــم.  ــاب يف جامــع خــزام، ويف هــذه املرحلــة متكــن مــن خت ــة دخــل الكّت  بعــد أن عــاد مــن البادي
وبعــد أن أتــمَّ مرحلــة الكّتــاب ســجل يف املــدارس احلكوميــة، فالتحــق باملدرســة اخلرضيــة االبتدائيــة)4(. ويف املرحلــة 

الرابعــة انتقــل إىل مدرســة الوطــن القريبــة مــن منزلــه)5(. 

 وعــىل الرغــم مــن دخولــه املدرســة، إال أنــه كان دائــم الــرتدد عــىل حمــل أبيــه يف ســوق الّرصافــني. وقــد تــرك عمــُل 
والــده بالتجــارة ونقــُل الســلع مــن حلــب إىل بغــداد أثــًرا اجيابًيــا فيــه، إذ أفــاد منهــام يف تكويــن تصوراتــه األوىل عــن 
ــه وهــو طفــل صغــري عــزز  ــى أن وجــوده يف حمــل أبي ــة والســكانية هلــذه املناطــق ومســمياهتا، حت األحــوال اجلغرافي

معرفتــه بالنــاس وتنوعهــم، إذ قــال:

“ويف الســوق عرفــت شــمر والصلبــة، ورأيــت الشــيخ عجيــل اليــاور وابنــه صفــوك، والشــيخ فــارس آغــا 
الزيبــاري، وعرفــت شــيًئا أســامء العشــائر العربيــة والكرديــة، وبعــض عاداهتــم وتقاليدهــم”)6(. 

 بعــد أن أتــمَّ العــيل مرحلــة الدراســة االبتدائيــة، انتقــل إىل املرحلــة املتوســطة، وفيهــا عــاد إىل املدرســة اخلرضيــة 
ــذاك، املــؤرخ  س مــادة التاريــخ آن ــام يعــود ذلــك إىل تأثــره بمــدرِّ مــرًة أخــر، ومنهــا بــدأت اهتاممــه بالتاريــخ. ورب
ــة يف  ــة األمريكي ــن اجلامع ــا م ــاء حديث ــد ج ــري، فق ــري للتفك ــم مث ــه “أعظ ــيل بأن ــه الع ــذي وصف ــدوري)7(، ال ــد خ جمي
ــا  ــة ونقرأه ــا باملطبع ــا نطبعه ــي كن ــه الت ــه، ويف مذكرات ــوادث يف تدريس ــالت للح ــرض آراء وحتلي ــو يع ــريوت، وه ب
بشــوق وإثــارة تشــعرنا أن دراســة التاريــخ ليســت حشــدا للحــوادث إنــام تقديــر أمهيتهــا وكشــف تفاعالهتــا. لقــد كان 

ــا لنــا، نحبــه ونقــدره ألنــه أيقــظ فينــا روًحــا جديــدة”)8(. جميــد خــدوري موجًهــا فكرًي
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أهنــى العــيل دراســته املتوســطة بحصولــه عــىل املرتبــة األوىل عــىل مســتو مدينــة املوصــل واملرتبــة الرابعــة عــىل 
ــه التحــق  ــة، إال أن ــه لدخــول الدراســة اإلعدادي مســتو العــراق. وعــىل الرغــم مــن أن مســتواه العلمــي كان يؤهل

ــة)9( ــدار املعلمــني االبتدائي ب
يف ســنة 1935 دخــل العــيل دار املعلمــني االبتدائيــة يف بغــداد، وكانــت مــدة الدراســة فيــه ســنتني، وقــد تتلمــذ 
فيــه عــىل يــد كبــار األســاتذة، مثــل متــي عقــراوي)10(، وجعفــر اخليــاط)11(، وناجــي معــروف)12(. وبعــد خترجــه مــن 
ــنّي يف  ــل وع ــاد إىل املوص ــة ع ــنة التالي ــوك. ويف الس ــة كرك ــيل يف حمافظ ــل ع ــة ت ــةٍ بقري ــاًم يف مدرس ــنّي معل ــد ع املعه
ــتمر يف  ــه مل يس ــة)13(. ولكن ــة العربي ــادة اللغ ــا م س فيه ــي درَّ ــة الت ــة العدناني ــل إىل املدرس ــمَّ انتق ــرة، ث ــة الطاه مدرس
التعليــم االبتدائــي. فعندمــا ســمع خــرب افتتــاح دار املعلمــني العاليــة يف بغــداد ســنة 1938، تلقــى دعــاًم معنوًيــا مــن 
أرستــه، وســافر إىل بغــداد لتقديــم أوراقــه، وتــمَّ قبولــه فيهــا. ومنــذ ســنة 1939 اختــص يف فــرع االجتامعيــات الــذي 
كان يتكــون مــن قســمي اجلغرافيــا والتاريــخ. وعندمــا ُســئل عــن رأيــه فيهــا أجــاب: “إن الــدار العاليــة، معهــد ثقافــة 
ــق، تتجــىل أمهيتهــا يف أســاتذهتا  ــة هتــدف إىل التدريــس بمســتو الئ ــه “أكاديمي ــه بأن ــة ممهــد للبحــث”، ووصف عالي

ــًة يف أهدافهــا)14(. ــة تربوي ومناهــج دروســها واهتامماهتــا”، بينــام كانــت دار املعلمــني االبتدائي
وبعــد خترجــه بتفــوق يف ســنة 1941، وحصولــه عــىل شــهادة الليســانس، ُعــنّي مدرًســا يف حمافظــة البــرصة، ثــمَّ 
نقــل ســنة 1942، إىل بغــداد ليــامرس التدريــس يف مدرســة الغربيــة املتوســطة، التــي تعــرف فيهــا عــىل شــخصيات 
قــدر هلــا الحًقــا أن تؤثــر يف مســريته العلميــة، أمثــال أمحــد سوســة)15(، الــذي كان يشــغل منصًبــا مرموًقــا يف مديريــة 

الــري املجــاورة للمدرســة، واألب أنســتانس مــاري الكرمــيل)16(. 
أخــذ العــيل يــامرس دوره التعليمــي يف متوســطة الغربيــة، إال أن طموحــه العلمــي جعلــه دائــم البحــث عــن كل 
فرصــة مــن شــأهنا أن تزيــد تقدمــه يف هــذا املجــال. وجــاءت الفرصــة التــي كان يتمناهــا يف البعثــات اخلارجيــة التــي 

كانــت تنظمهــا الــوزارة آنــذاك.
يف ســنة 1943 متكــن العــيل مــن االلتحــاق بالبعثــة العراقيــة املتوجهــة إىل مــرص، ليكمــل دراســته يف كليــة اآلداب 
جامعــة فــؤاد األول )جامعــة القاهــرة حالًيــا(، وأكمــل دراســته فيهــا، والتحــق باملرحلــة الثالثــة مبــارشة ألنــه حاصــل 
ــا يف  ــل عليه ــي حص ــم الت ــل التعلي ــن مراح ــم م ــىل الرغ ــراق. وع ــة يف الع ــدار العالي ــن ال ــانس م ــهادة الليس ــىل ش ع
العــراق، إال أن الدراســة يف مــرص مل تكــن أمــًرا يســرًيا، فطريقــة التدريــس خمتلفــة، فضــاًل عــن اختــالف املناهــج، فقــد 
ــم)17(. ولكــن إرصاره عــىل النجــاح  ــاين والرومــاين وتاريــخ مــرص القدي ــدة كالتاريــخ اليون درس موضوعــات جدي
والتفــوق كان حافــًزا لــه، فقــد حصــل عــىل شــهادة الليســانس مــع مرتبــة الــرشف ســنة 1945، فضــاًل عــن حصولــه 

مــون هبــا)18(. عــىل جائــزة جــالل صــادق التــي كان الطلبــة األوائــل يكرَّ
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ــة  ــة دراســية إىل جامعــة أوكســفورد، ليكــون أحــد طلب وبعــد خترجــه مــن جامعــة فــؤاد األول، حصــل عــىل بعث
املســترشق الربيطــاين هاملتــون جــب، الــذي وصفــه العــيل فيــام بعــد يف خمطوطــه املعنــون ِســري وذكريــات بأنه“نبتــة 
إســالمية عربيــة عامليــة يف تربــة أوكســفورد”)19(. ولذلــك، فرسعــان مــا أدرك الفــارق الكبــري بــني مــا هــو عليــه وبــني 
مــا جيــب أن يكــون عليــه. فلقاءاتــه األوىل مــع مرشفــه جــب وطريقــة العمــل التــي رســمها لــه أثبتــت لــه ذلــك، إذ 
 ســطحية تفكــريي وتشــتت أفــكاري، وضحالــة الصــورة العامــة يف ذهنــي عــن جمــر يقــول: “اكتشــف جــب مــد
التاريــخ اإلســالمي، فــأراد منــذ الســنة األوىل أن تتغــري طريقــة تفكــري وبحثــي للمواضيــع، وأن أركــز عــىل النقــاط 
الضيقــة، وأخــرج مــن الســطحية يف حتليــل األمــور التارخييــة)20(. ولكــن كــام قلنــا ســابًقا كان إرصار العــيل أكــرب مــن 
أي عقبــات، فقــد متكــن بتفوقــه مــن اجتيــاز الدراســة التحضرييــة، ليتجــه بعدهــا الختيــار موضــوع دراســة أطروحــة 
الدكتــوراه. وبنــاًء عــىل توجهاتــه العلميــة الســابقة ومــا كلــف بــه خــالل دراســته يف أوكســفورد، وقــع اختيــاره للكتابة 
يف التاريــخ االجتامعــي عــىل موضــوع التنظيــامت االجتامعيــة واالقتصاديــة يف البــرصة يف القــرن األول اهلجــري)21(. 

ويف ســنة 1949حصــل عــىل شــهادة الدكتــوراه يف التاريــخ اإلســالمي، وعــاد إىل بغــداد)22(.

م طلًبــا إلعــادة تعيينــه يف دار املعلمــني العاليــة، وتــمَّ قبــول طلبــه يف الســنة ذاهتــا. وإىل جانب  بعــد ذلــك مبــارشًة قــدَّ
ــىل  ــي مل يمــض ع ــا(، والت ــداد حالًي ــوم )جامعــة بغ ــة اآلداب والعل ــس يف كلي ــامرس التدري ــد كان ي تدريســه يف املعه
تأسيســها ســو بضعــة أشــهر، ومل يكــن يف املــالك آنــذاك ســو أســتاذين، مهــا الدكتــور عبــد العزيــز الــدوري)23(، 

والدكتــور مجيــل ســعيد)24(. 

ــخ  ــادة التاري ــة وم ــوة النبوي ــالم والدع ــل اإلس ــرب قب ــخ الع ــادة تاري ــورة م ــة املذك س يف الكلي ــدرِّ ــيل ي ــذ الع أخ
الساســاين والبيزنطــي )25(. وعندمــا ُســئل عــن رأيــه يف التدريــس، أجــاب: “التدريــس يتيــح فرصــة تنظيــم املعلومــات 
وعرضهــا ونــرش الفائــدة منهــا، ويعــزز مكانــة املــدرس يف النفــوس، وخيــدم ثقافــة األمــة يف نطــاق حمــدد، وهــو يثــري 

التفكــري، وقلــام ينمــي املعرفــة عنــد املــدرس”)26(.

ــط بعــرص  ــل اإلســالم ترتب ــخ العــرب قب ــادة تاري ــني بحــب وشــغف، لكــون م ــني املادت ــدرس هات أخــذ العــيل ي
النبــوة، وقــد هيــأ هلــذه املــادة كل املصــادر األساســية، العربيــة واألجنبيــة. أمــا التاريــخ الساســاين، فــكان تدريســه لــه 
مرتبًطــا بالكيــان اإلســالمي املبكــر. فضــاًل عــن ذلــك، فقــد اهتــم العــيل بتدريــس أمصــار العــراق، فأتيــح لــه أن يعــود 

إىل األرض والســكان قبــل الوجــود اإلســالمي عــىل أرض العــراق، الســيام النظــام اإلداري املتبــع فيــه)27(. 

ولكــن العــيل مل يســتمر بالتدريــس يف كليــة اآلداب والعلــوم طويــاًل؛ ففــي ســنة 1956 حصــل عــىل زمالــة دراســية 
ــب،  ــون ج ــه هاملت ــر بمرشف ــرًة أخ ــى م ــاك التق ــدة)28(، وهن ــات املتح ــرد يف الوالي ــة هارف ــدة يف جامع ــنة واح لس
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ــرد  ــد فتحــت جامعــة هارف ــر مركــز دراســات الــرشق األوســط يف اجلامعــة)29(. وق ــذي كان يشــغل منصــب مدي ال
ــل  ــو)31(، وخلي ــتانفورد ش ــك)30(، وس ــم بول ــال ولي ــب، أمث ــذة ج ــن تالم ــد م ــل اجلدي ــال باجلي ــاق االتص ــيل آف للع
ايناجلــك)32(. كــام التقــى بمجموعــة مــن العراقيــني، ومنهــم عبــد الواحــد لؤلــؤة)33(، وتقــي الدبــاغ)34(. ويف هارفــرد، 
كــام هــو احلــال عنــد انتقالــه إىل بغــداد فالقاهــرة وأوكســفورد، انشــغل العــيل يف أمريــن: املــكان والســكان، فقــد شــغل 

اهتاممــه موقعهــا وارتباطهــا ببوســطن، كــام أخــذ يتعــرف عــىل شــوارعها وســكاهنا وأحواهلــم املعيشــية. 

يف ســنة 1957، أي بعــد انتهــاء ســنة الزمالــة البحثيــة، عــاد العــيل إىل بغــداد، وبــارش التدريــس يف كليــة اآلداب، 
ــة رافقتهــا تطــورات خطــرية  ــخ. لكــن رئاســة القســم يف هــذه املرحل ــدة برئاســة قســم التاري ــد كلــف يف هــذه امل وق
ــوز  ــن مت ــرش م ــع ع ــة الراب ــار. ويف صبيح ــفري االهني ــىل ش ــي ع ــام امللك ــي؛ إذ كان النظ ــع العراق ــة يف املجتم وفاصل
1958، أذيــع البيــان األول للثــورة التــي أطاحــت باحلكــم امللكــي. وبقــدر تعلــق األمــر بكليــة اآلداب، يقــول العــيل 
أهنــا “مــرت برّجــة سياســية غمــرت أكثــر طلبتهــا وأســاتذهتا، واتســمت بالعنــف وانحــدرت يف بعــض أوجههــا إىل 
ــىل  ــىض ع ــد م ــن ق ــداد مل يك ــة بغ ــو أن جامع ــيل ه ــا آمل الع ــر م ــل”)35(. وأكث ــا العق ــح فيه ــة... ُيذب ــة عاطفي ديامغوجي
تأسيســها ســو أشــهر قليلــة، ذلــك احللــم الــذي تفانــى يف انجــازه علــامء خملصــون لوطنهــم وشــعبهم، لكــن ُصنفــوا 
ضمــن رجــال العهــد البائــد، ومــن هــؤالء متــي عقــراوي، وناجــي األصيــل)36(، إىل جانــب رفيقــه احلميم عبــد العزيز 
ــوري ســعيد، ولكــن شــعبيته الواســعة بــني خمتلــف  ــه إىل ن ــل إىل التقاعــد بتهمــة ميول ــذي ُفصــل وُأحي ــدوري، ال ال
رشائــح املجتمــع العراقــي أحرجــت احلكومــة اجلديــدة، فقــررت إعادتــه. ومل يســلم العــيل مــن تلــك االضطرابــات، 
فاعتقــل هــو اآلخــر وأودع يف ســجن الكــوت. وبعــد إطــالق رساحــه ُأبعــد إىل الســليامنية التــي ســافر منهــا إىل لبنــان، 

وهنــاك ترجــم كتــاب تركيــا الفتــاة وثــورة عــام 1908 للمــؤرخ األمريكــي إرنســت رامــزور)37(.

مل يبــَق العــيل يف لبنــان مــدة طويلــة، إذ عــاد إىل العــراق يف ســنة 1959، واســتأنف نشــاطه البحثــي وعملــه 
األكاديمــي. بعــد ذلــك بــدأ يتبــوأ مناصــب إداريــة، فقــد كلفــه عبــد العزيــز الــدوري الــذي أصبــح رئيــس جامعــة 
ــي  ــع العلم ــس املجم ــب رئي ــوأ منص ــام تب ــا)38(. ك ــالمية العلي ــات اإلس ــد الدراس ــة معه ــنة 1963، برئاس ــداد س بغ

ــنة 1980)39(. ــًة يف س ــرتاث وكال ــاء ال ــز إحي ــة مرك ــف برئاس ــام ُكل ــنتي )1978-1996(، ك ــني س ــي ب العراق

أحيــل العــيل إىل التقاعــد مــن كليــة اآلداب يف ســنة 1984، ومنــح لقــب أســتاذ متمــرس ســنة 1986. ورغــم كــرب 
ســنه، إال أنــه ظــل حمافًظــا عــىل واجبــه األكاديمــي، إذ كان يلقــي املحــارضات عــىل طلبــة الدراســات العليــا يف منزلــه، 

وظــل معطــاًء إىل أن وافتــه املنيــة يف ســنة 2003)40(.
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ثانيًا: إسهاماته العلمية

1(يف ميدان التأليف: 

عــىل الرغــم مــن تســلُّم العــيل عــدة مناصــب إداريــة خــالل ســني حياتــه العلميــة، إال أن ذلــك مل يمنعــه مــن تأليــف 
العديــد مــن الدراســات املتخصصــة، والتــي كانــت وال تــزال مــن املصــادر املهمــة يف حقــل التاريــخ اإلســالمي، ملــا 
متيــزت بــه مــن رصانــة مــن حيــث املعلومــات ونوعيــة املصــادر التــي اعتمــدت عليهــا. وقــد توزعــت هــذه الدراســات 
مــا بــني التأليــف والتحقيــق والرتمجــة. وســوف نقــوم يف هــذا البحــث بعــرض هــذه الدراســات لغــرض الفائــدة، وهي:

ــة  ــه أول حماول ــن كون ــاب م ــذا الكت ــة ه ــأيت أمهي ــري: ت ــرن األول اهلج ــرصة يف الق ــة يف الب ــامت االجتامعي ـ التنظي
ــاب  ــة، ليضعهــا عــىل أرض الواقــع، الســيام أن هــذا الكت ــه العلمي ــراز كل مــا تعلمــه خــالل حيات جــادة للعــيل يف إب
يمثــل أطروحتــه لنيــل شــهادة الدكتــوراه التــي ناقشــها يف ســنة 1949 بجامعــة أوكســفورد، كــام ذكرنــا. وقــد اشــتمل 
ــه أن  ــف في ــاول املؤل ــد ح ــكان. وق ــوع األرض والس ــم األول موض ــش القس ــام: ناق ــة أقس ــىل ثالث ــاب ع ــذا الكت ه
يوظــف دراســته للمــدن اليونانيــة والرومانيــة يف تناولــه خطــط البــرصة. أمــا مــا خيــصُّ الســكان، فقــد تعقــب اســتيطان 
ــاول اجلانــب املــايل  ــاين، فقــد تن ــة يف البــرصة ومكوناهتــا مــن عــرب وأعاجــم وعبيــد. أمــا القســم الث القبائــل العربي
ــاب  ــن الكت ــري م ــم األخ ــج القس ــعار. وعال ــتو األس ــا ومس ــة ومرصوفاهت ــوارد الدول ــة م ــه قضي ــج في ــذي عال ال

اجلانــب االقتصــادي الــذي ارتكــز عــىل حموريــن مهــا، التجــارة والبنــوك)41(.

ـ حمــارضات يف تاريــخ العــرب قبــل اإلســالم: كان هــذا الكتــاب جمموعــًة مــن املحــارضات التــي ألقاهــا عــىل طلبــة 
قســم التاريــخ يف كليــة اآلداب جامعــة بغــداد، ثــمَّ قــام العــيل بطبعهــا. وتــأيت أمهيــة هــذا الكتــاب مــن صلتــه بعــرص 
النبــوة. فقــد تنــاول فيــه أصــل العــرب ودوهلــم قبــل اإلســالم، كــام تطــرق إىل التنظيــامت السياســية واالجتامعيــة التــي 
كانــت حتكمهــم، فضــاًل عــن أهــم نظمهــم االقتصاديــة. بعــد ذلــك اســتكمل العــيل هــذا الكتــاب بقســم ثــانٍ تنــاول 

فيــه حيــاة الرســول حممــد، والدعــوة اإلســالمية)42(.

ــالمية  ــور اإلس ــواز يف العص ــم االح ــة إقلي ــاب بدراس ــذا الكت ــي ه ــالمية األوىل: ُعن ــود اإلس ــواز يف العه ـ األح
املبكــرة، فقــدم العــيل فيــه كل مــا خيــص هــذا اإلقليــم، فتنــاول ســبب تســميته وموقعــه ومدنــه وأســواقه، كــام تنــاول 

ــة)43(. ــكانية والعمراني ــة والس ــه اجلغرافي أحوال

ــة يف  ــة الفكري ــيل احلرك ــج الع ــاب عال ــذا الكت ــالم: ويف ه ــدر اإلس ــة يف ص ــة الفكري ــور احلرك ــات يف تط ـ دراس
العصــور اإلســالمية األوىل، كــام تنــاول أهــم املفــردات، وأهــم العوامــل التــي أدت إىل تطــور تلــك احلركــة، وأهــم 

اجتاهاهتــا وأبــرز روادهــا)44(.
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ـ بغــداد مدينــة الســالم: اجلانــب الغــريب: يقــع هــذا الكتــاب يف جملديــن، تنــاول يف املجلــد األول تأســيس بغــداد 
وأحــوال ســكاهنا يف العهــد العبــايس األول، كــام تنــاول األرسة العباســية، وتنظيــامت اجليــش. أمــا املجلــد الثــاين، فقــد 
ــة، وتطــرق إىل حمــالت بغــداد  ــة بغــداد وتطــور أحواهلــا وأهــم معاملهــا العمراني ــه العــيل عــن توســع مدين حتــدث في

اجلنوبيــة والغربيــة)45(.

ــة البــرصة يف العصــور اإلســالمية املبكــرة،  ــة البــرصة: يف هــذا الكتــاب أوضــح العــيل خطــط مدين ـ خطــط مدين
ــة)46(. ــرز معاملهــا العمراني وأب

ـ الدولــة يف عهــد الرســول: يقــع هــذا الكتــاب يف جزأيــن، تنــاول فيــه تأســيس الدولــة اإلســالمية عــىل يد الرســول 
حممــد، وأهــم تنظيامهتــا اإلداريــة، وأحواهلــا السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة)47(. 

ـ معــامل بغــداد اإلداريــة والعمرانيــة: دراســة ختطيطيــة: هــذا الكتــاب هــو يف األصــل جمموعــة بحــوث ســبق أن نرشهــا 
ــازل  ــاب من ــذا الكت ــاول ه ــالت. وتن ــض التعدي ــا بع ــر عليه ــد أن أج ــاب بع ــا يف كت ــا ونرشه ــام بجمعه ــمَّ ق ــيل، ث الع
اخللفــاء وقصورهــم يف بغــداد، وحتــدث فيــه عــن الدواويــن والقضــاة، فضــاًل عــن املواصــالت وأهــم اجلســور آنــذاك)48(.

ـ دراســات يف اإلدارة اإلســالمية يف العهــود اإلســالمية األوىل: يتحــدث هــذا الكتــاب عــن إدارة الرســول حممــد
 يف مــدن شــبه اجلزيــرة العربيــة، وإدارة اخللفــاء هلــا مــن بعــده. وتنــاول فيــه مفهــوم نظــام اإلدارة لــد العــرب يف 

العصــور اإلســالمية املبكــرة)49(.

ـ العلــوم عنــد العــرب: يف هــذا الكتــاب تنــاول العــيل العلــوم واملعــارف عنــد العــرب، وبــنيَّ فيــه أهــم إســهاماهتم 
يف هــذا املجــال، كــام تنــاول أهــم العلــامء العــرب وأبرزهــم)50(.

ـ معــامل العــراق العمرانيــة واجلغرافيــة: يف هــذا الكتــاب تنــاول العــيل أبــرز املعــامل العمرانيــة واجلغرافيــة يف العــراق 
مــن مبــانٍ وقصــور ودور عبــادة)51(.

ـ احلجــاز يف صــدر اإلســالم: تنــاول العــيل يف هــذا الكتــاب منطقــة احلجــاز يف العصــور اإلســالمية املبكــرة، وبــنيَّ 
جغرافيتهــا وأحواهلــا االقتصاديــة والسياســية، فضــاًل عــن تنظيامهتــا االجتامعيــة)52(.

ـ اخلــراج يف العــراق يف العهــود اإلســالمية األوىل: يعــدُّ هــذا الكتــاب مــن الكتــب املهمــة، فقــد تنــاول فيــه العــيل 
رضيبــة اخلــراج وكل مــا يتعلــق هبــا وبطــرق جبايتهــا)53(.

ـ أهــل الفســطاط: دراســة يف تركيبهــم القبــيل ومراكــز إدارهتــم: يف هــذا الكتــاب أوضــح العــيل أهــل الفســطاط، 
وبــنيَّ أهــم قبائلهــا وبطوهنــا، كــام حتــدث عــن الدواويــن اخلاّصــة بالعســكر فيهــا)54(.
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٤١٥

ـ التاريــخ القديــم والبعثــة النبويــة: يف هــذا الكتــاب حتــدث العــيل عــن العــرب منــذ القــدم حتــى صــدر اإلســالم، 
فتنــاول معتقداهتــم وأحواهلــم االجتامعيــة واالقتصاديــة، ووصــف معتقداهتــم الدينيــة القديمــة قبــل اإلســالم)55(.

ـ عمــر بــن عبــد العزيــز: خامــس اخللفــاء الراشــدين: يف هــذا الكتــاب حتــدث العــيل عــن اخلليفــة األمــوي عمــر بــن 
عبــد العزيــز، وهــي املــرة األوىل الــذي يكتــب العــيل فيهــا عــن شــخصية. تنــاول يف هــذا الكتــاب حيــاة عمــر بــن عبــد 

.)56(العزيــز قبــل وبعــد توليــه اخلالفــة، كــام تطــرق عــن األرسة األمويــة منــذ عهــد الرســول حممــد

ــالمية  ــوة اإلس ــاب الدع ــذا الكت ــيل يف ه ــاول الع ــا: تن ــا وتنظيمه ــة يف تكوينه ــة دراس ــول يف املدين ــة الرس ـ دول
وأحــوال املدينــة املنــورة يف عهــد الرســول حممــد، واجلهــاد وكيفيــة انتشــار اإلســالم يف شــبة اجلزيــرة العربيــة)57(.

ــة ســامراء بوصفهــا إحــد عواصــم  ــاب مدين ــاول هــذا الكت ــة الســكانية: تن ـ ســامراء: دراســة يف النشــأة والبني
اخلالفــة العباســية، فتنــاول ســبب اختيــار اخلليفــة املعتصــم هلــا، وحتــدث عــن أحواهلــا بعــد انتقــال اخلالفــة منهــا، كــام 
حتــدث عــن أهــم معاملهــا، وعــن عالقــة العباســيني بالعلويــني فيهــا، وكذلــك عــن عالقــة اخلراســانيني واألتــراك)58(.

ـ املنســوجات واأللبســة يف العهــود اإلســالمية األوىل: يبحــث العــيل يف هــذا الكتــاب يف املنســوجات واأللبســة 
ــة  ــية واالجتامعي ــاة السياس ــني يف احلي ــا مهيمن ــرب فيه ــي كان الع ــرة الت ــة األوىل للهج ــرون األربع ــان الق ــة إب العربي
ــة املنســوجات ومراكــز  ــاب عــن أمهي ــوا يســتهلكون خمتلــف الســلع. ويتحــدث الكت ــة، وكان ــة والفكري واالقتصادي

ــكان)59(. ــتويات الس ــا ملس ــس تبًع ــوع املالب ــا، وتن ــا وألواهن ــا وأنواعه صناعته

ــاول هــذا الكتــاب  ــة وســكاهنا وتنظيامهتــم: تن ـ الكوفــة وأهلهــا يف صــدر اإلســالم: دراســة يف أحواهلــا العمراني
األحــوال العمرانيــة واالقتصاديــة يف مدينــة الكوفــة. وقــد اهتــم العــيل بإيضــاح أحــوال الســكان وطبقاهتــم، وتطــور 

تنظيــم العشــائر يف الكوفــة)60(

ــي تناولــت حركــة الفتوحــات اإلســالمية،  ــب املهمــة الت ــاب مــن الكت ـ الفتوحــات اإلســالمية: يعــدُّ هــذا الكت
ــنيَّ أســباب فتحــه)61( ــا، وب ــوح اإلســالمية، وأخــذ وضــع العــراق إنموذًج ــع الفت ــه أوضــح العــيل دواف وفي

ـ عــيل بــن حممــد صاحــب الزنــج ودولتــه املهزومــة: نــرش هــذا الكتــاب بعــد وفــاة العــيل، الــذي حتــدث فيــه عــن 
قائــد ثــورة الزنــج عــيل بــن حممــد وعــن حركتــه يف العــرص العبــايس وموقــف العــرب منهــا)62(. 

2( يف ميدان الرتمجة:
ـ املدينة البيزنطية واحلروب الصليبية، تأليف ستيفن رنسيامن؛

ـ تركيا الفتاة وثورة 1908، تأليف إرنست رامزور؛
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ـ علم التاريخ عند املسلمني، تأليف املسترشق فرانز روزنثال؛
ـ االجتاهات العامة يف األبحاث التارخيية، تأليف جفري باركلو؛

ـ أطراف بغداد: تاريخ االستيطان يف سهول دياىل، تأليف روبرت ماك آدامز؛
ـ خطط بغداد يف العهود العباسية األوىل، تأليف يعقوب ليسز؛

ـ خطط بغداد يف القرن اخلامس اهلجري، تأليف جورج مقديس)63(.
3( يف ميدان التحقيق:

ـ بالد العرب)64(؛
ـ البلدان)65(؛

ـ بغداد مدينة السالم)66(؛
ـ املدخل احلفظي إىل العلم االرثامطيقي)67(؛
ـ ما حيتاج إليه الصانع من علم اهلندسة)68(؛

4( الكتب املشرتكة:

ـ “ما أسهم به العرب يف دراسة األدب اجلاهيل”، وهو فصلٌ من كتاب األدب العريب يف آثار الدارسني)69(؛

ـ “تفسري التاريخ”، وهو فصل من كتاب تفسري التاريخ)70(؛

س لطلبــة الســادس األديب، وقــد اشــرتك  ـ “تاريــخ احلضــارة اإلســالمية”، هــو مــن الكتــب املنهجيــة الــذي يــدرَّ
العــيل يف كتابــة أحــد فصولــه)71(؛

ـ “اجليش اإلسالمي”، وهو فصل من كتاب التاريخ العسكري؛

ـ “إدارة العراق”، وهو فصل من كتاب العراق يف التاريخ؛

ــخصية  ــي للش ــور تارخي ــران: منظ ــاب إي ــن كت ــل م ــو فص ــم”، وه ــات حكمه ــانيني ومقوم ــرات يف الساس ـ “نظ
اإليرانيــة)72(؛

ــاة  ــة واحلي ــاب املدين ــن كت ــل م ــو فص ــالمي”، وه ــار اإلس ــد االزده ــراق يف عه ــا يف الع ــدن وتوزيعه ــو امل ـ “نم
املدنيــة)73(؛

ـ “املكونــات التارخييــة األوىل لوحــدة الثقافــة العربيــة”، وهــو فصــل مــن كتــاب وحــدة الثقافــة العربيــة وصمودهــا 
ــات)74(. بوجه التحدي
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ثالثًا: منهجه التارخيي

قبــل احلديــث عــن املنهــج التارخيــي عنــد العــيل نــورد بعًضــا مــن أرائــه فيــام خيــص املــؤرخ، ألن العــيل كان يــر أن 
مــن اخلطــأ تطبيــق التفســريات الطبيعيــة والعلميــة عــىل دراســة العلــوم اإلنســانية، ومنهــا التاريــخ. ولتأكيــد اســتحالة 

تطبيــق املنهــج العلمــي القائــم عــىل املشــاهدة والتجربــة واالختبــار عــىل دراســة التاريــخ، يذكــر األســباب التاليــة:

إننــا ال نســتطيع اختبــار حــوادث التاريــخ أو مالمســتها أو إخضاعهــا للتجربــة املختربيــة، ألهنــا حتــدث وتنتهــي ( 1
.وال تتكــرر، لذلــك ال يمكــن اختاذهــا معيــاًرا للحكــم وإصــدار قوانــني دقيقــة تطبــق عــىل احلــوادث األخــر

إن املــواد اخلاضعــة للدراســة يف العلــوم الطبيعيــة مــواد جامــدة ال تــدرس بواطنهــا ودخائلهــا، أمــا املــواد ( 2
التــي يدرســها التاريــخ فهــي كائنــات حيــة تنــمُّ عــن إحســاس وشــعور وإدراك باطنــي وتفكــري، فهــي ال تســتجيب 
االســتجابة ذاهتــا للمؤثــر ذاتــه. لذلــك فهــي كائنــات معقــدة وذات دوافــع متعــددة منوعــة يصعــب ســرب غورهــا.

ــخ فمــن ( 3 ــري الشــخيص للــدارس، أمــا يف دراســة التاري ــام وجتنــب التأث ــة يمكــن التجــرد الت يف الدراســة الطبيعي
الصعــب حتقيــق ذلــك)75(.

ــة أن  ــني املــؤرخ والباحــث يف العلــوم الطبيعي ــي أوضــح فيهــا العــيل االختــالف ب بينــت هــذه النقــاط املهمــة الت
املنظــور التارخيــي عنــد العــيل، املســتمد مــن املدرســة التارخييــة التــي نشــأ فيهــا، يــر أن املوضوعيــة املطلقــة ال يمكــن 
ــاره  ــدًءا مــن اختي ــه للتاريــخ، ب ــه التــي تؤثــر يف تناول ــارات، منهــا إن للــدارس ميولــه ورغبات أن تتحقــق، لعــدة اعتب
ــتخدم  ــخ أن يس ــال التاري ــث يف جم ــد للباح ــال ب ــك، ف ــب ذل ــه. إىل جان ــل في ــوف تتدخ ــذي س ــة ال ــوع الدراس موض
ذهنــه وأفــكاره اخلاّصــة لفهــم حــوادث املــايض، فكتابتــه عــن أي حادثــة ال تتوقــف عــىل احلادثــة فقــط، بــل عــىل فكــر 

املــؤرخ نفســه أيًضــا، مــن حــب وكــره أو اجتاهــات فكريــة معينــة.

 بعــد أن بيَّنــا أهــم النقــاط الواجــب توافرهــا يف املــؤرخ مــن وجهــة نظــر العــيل، نخــوض اآلن يف املنهــج التارخيــي 
الــذي اعتمــده طــوال حياتــه، ســواًء يف كتاباتــه أو يف تدريســه لطالبــه. 

ســعى العــيل إىل البحــث التارخيــي يف اجلزئيــات والعمــل عــىل تدقيقهــا وضبطهــا ضمــن عاملــني: أوهلــام، إن 
الكليــات يف رأيــه ينبغــي أن تقــوم عــىل اجلزئيــات الصحيحــة التــي تكوهنــا، وأن ُحيســب يف رســمها حســاب اجلزئيــات 
التــي تناقــض الكليــات وال تؤيدهــا، ألن رؤيتــه تقــوم عــىل أســاس “إن عمليــة التطــور التارخيــي عمليــة واســعة فيهــا 
خطــوط عامــة وتيــارات خاّصــة قــد ال تســري مــع اخلطــوط العامــة، وتدقيــق اجلزئيــات يكشــف عــن اخلطــوط العامــة 
واخلطــوط اخلاّصــة. ويف الكشــف لــذة نفســية ألهنــا تنّمــي غريــزة حــب االســتطالع”. وقــد جــاء هــدف العــيل مــن 
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متابعــة جزئيــات احلــوادث التارخييــة بعــد أن الحــظ أن أكثــر الكتــب املؤلفــة يف التاريــخ اإلســالمي قائمــة عــىل عرض 
جزئيــات متتابعــة قبلهــا النــاس قديــاًم وحديًثــا وكرروهــا. لذلــك ســعى العــيل إىل تقديــم كليــات للتاريــخ اإلســالمي 
ــة إىل صــورة معتمــدة للتطــورات  ــؤدي يف النهاي ــات مســتوعبة بتفاصيلهــا، وشــاملة بأطرافهــا، لت قائمــة عــىل جزئي
ــادي مــن أرض وزراعــة ومعــادن، ووصــف  ــايل: وصــف جغــرايف يعكــس التطــور امل ــة وعــىل الشــكل الت العمراني
بــرشي لدراســة أحــوال الســكان وتكتالهتــم وجتمعاهتــم، ثــمَّ اجتاهاهتــم العامــة، والصناعــة واحلــرف واإلعــامل، ثــمَّ 

دراســة تطــور املشــاركني يف احلركــة الفكريــة العربيــة اإلســالمية)76(. 

وأكــد العــيل يف منهجــه التارخيــي عــىل أنــه “ال يمكــن رســم صــورة كاملــة ملختلــف نواحــي احلضــارات، أو تتبــع 
خطــوات تطورهــا نظــًرا ألن معلوماتنــا ال تــزال غــري وافيــة وغــري موزعــة بانتظــام عــىل الزمــان واملــكان. فلدينــا كــمٌّ 
مــن املعلومــات عــن اليمــن وبعــض الــدول الشــاملية القديمــة، وعــن أحــوال العــرب يف احلجــاز ونجــد والبحريــن 

عنــد ظهــور اإلســالم، ولكننــا نجهــل متاًمــا تاريــخ املناطــق األوىل”)77(.

ــد.  ــخ ال يف العقائ ــه يف التاري ــالمية، كان بحث ــوة اإلس ــالم والدع ــادئ اإلس ــث مب ــًدا يف بح ــيل رائ ــا كان الع ومل
لذلــك، كان منهجــه يقــوم عــىل تنظيــم املــادة وعرضهــا ثــمَّ حتليلهــا أو حماولــة إجيــاد الصلــة بينهــا وإبــراز ارتباطهــا مــع 
احلــوادث واملؤسســات األخــر. وإذا كانــت بعــض مظاهــر تلــك الصــورة ختالــف مــا ألفــه النــاس واعتقــده، فــإن 
ذلــك راجــعٌ إىل املصــادر التــي بحــث فيهــا وحــاول اســتيعاهبا واختــار مــا يــراه صحيًحــا وفًقــا ملعطيــات وحــوادث 

املرحلــة التــي يقــوم الباحــث بدراســتها، فهــو يــورد يف كتاباتــه مــا يعتقــد بصحتــه أو أنــه أقــرب إىل الصــواب)78(.

ــه العــيل نقــًدا ألســاليب الكتابــة التارخييــة عــن احلقــب اإلســالمية، منطلًقــا مــن كــون “معظــم الــرواة الذيــن  وجَّ
نســتمد منهــم معلوماتنــا التارخييــة هــم مــن أواخــر العــرص األمــوي أو العبــايس، وأن رواياهتــم مل تصلنــا كاملــة، ألهنــا 
نــت يف أوائــل القــرن الثالــث اهلجــري. وهــذه املــدة الطويلــة تتيــح جمــاالً للتغيــري والتبديــل،  ُنقلــت مشــافهًة إىل أن دوِّ

ن أو أحــوال عــرصه)79(. اللذيــن قــد ُيبنيــان عــىل ميــول املــدوِّ

ــة  ــا اللبن ــكايف، كوهن ــامم ال ــة االهت ــوص التارخيي ــالء النص ــة إي ــىل أمهي ــه ع ــيل يف منهج ــدد الع ــباب ش ــك األس لتل
ــن يكتــب التاريــخ. إال أن هــذه النصــوص “بكــامء صــامء” ــخ، ودون هــذه النصــوص ل ــادة علــم التاري األساســية مل

كــام يصفهــا، لذلــك البــد للمــؤرخ مــن فهمهــا عــىل الوجــه األصــوب، وفهــم عالقــة كل نــص بالنصــوص اجلزئيــة 
س العيل جهــده يف دراســة جوانب  األوىل، وهــو هبــذا يســتخدم فكــره اخلــاص يف اســتنباط املــادة التارخييــة. لذلــك كــرَّ
احلضــارة واحليــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة والدينيــة. أمــا اجلوانــب السياســية فقــد بحثهــا بقــدر مــا خيــص مــادة بحثــه 
دون إجيــاز خمــل أو تفصيــل مضلــل. فيقــول يف هــذا الصــدد “لقــد حاولــت إعطــاء الصــورة التــي اعتقــد أن املصــادر 
ــة إجيــاد الصلــة بينهــا،  ــمَّ حتليلهــا وحماول ــم املــادة وعرضهــا ث تصورهــا لتلــك املرحلــة، وأن ُأقــرص عمــيل عــىل تنظي
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.)80(وإبــراز ارتباطهــا مــع احلــوادث واملؤسســات األخــر

عــرف العــيل يف منهجيتــه للبحــث التارخيــي يف “قــراءة التاريــخ باالســتناد إىل الوثائــق األصليــة”. وهــو يشــدد عــىل 
املــؤرخ عنــد الكتابــة أن يطبــق املنهــج التارخيــي الصحيــح. وهبــذا الصــدد يقــول: “علينــا أن نكتــب التاريــخ وننقــده 
ثــمَّ نملكــه، فــإذا امتلكنــاه يف ضــوء اخلــربة الوثائقيــة صححنــا لألجيــال قــراءة التاريــخ، وهــي قــراءة الِعــرب مــن أجمــاده 
ومكاســبه ومعطياتــه”. فــكان يــويص كل باحــث ومــؤرخ أن ال يلهــث وراء كتــب التاريــخ لنقــل املعلومــة فقــط، بــل 
ينبغــي عليــه أن يتفحــص تلــك الكتــب وجيــادل حمتواهــا وجيتهــد يف اختيــار األنســب، واألنســب هــو الــذي يقــع يف 

الِعــرب، وأن نســتخلص مــن هــذه الِعــرب مــا ينفعنــا يف احلــارض واملســتقبل)81(.

وكان العــيل يــر أن “اهليــكل العــام القائــم عــىل تقديــر الصــورة العامــة ووضــع اجلزئيــات ضمــن النطــاق العــام 
واملــكان واملقــدار احلقيقــي هــو أمــر أســاس يف دراســة التاريــخ وكتابتــه، وأن رســم اهليــكل العــام يتوقــف عــىل فهــم 
عــام ونظــرة شــاملة’ ثــمَّ يدلــل عــىل ذلــك حينــام يقــول: “إن خــرية الكتــب التارخييــة العامــة كتبهــا رجــال مــن خــارج 
دوائــر املؤسســات األكاديميــة”. ويعــزو ذلــك إىل أن هــؤالء يمتلكــون نظــرًة شــاملًة وأفًقــا واســًعا وفلســفًة خاّصــًة 

قلــام توافــرت يف األكاديميــني)82(.

وكان العــيل يدافــع عــن أرائــه التارخييــة، الســيام اآلراء املتعلقــة بتأثــري األوضــاع املعــارصة يف تصــورات املــؤرخ، 
ــه إىل  ــراه يســتعرض يف منهجــه التارخيــي مدرســتي رانكــه وكروتشــيه، ففــي معــرض رّده عــن املدرســة األوىل ينب فن
مســألة يف غايــة األمهيــة، وهــي أن أمهيــة اإلحــداث التارخييــة ال تتوقــف عــىل اهتــامم النــاس هبــا حــني وقوعهــا فقــط، 
ــا  ــا واهتامًم ــا عنيًف بــل يف تأثريهــا الالحــق يف احلــوادث التاليــة أيًضــا. فكثــري مــن احلــوادث تثــري عنــد وقوعهــا صخًب
كبــرًيا، ثــمَّ ال تلبــث أن هتــدأ وختفــت، بينــام حتــدث حــوادث خطــرية هلــا مقدمــات ال تقــّدر عنــد بدايتهــا بام تســتحق)83(.

أمــا مدرســة كروتشــيه التــي تــر التاريــخ كلــه تارًخيــا معــاًرصا، فيفرسهــا العــيل بقولــه أن كروتشــيه يقصــد أن 
دراســة التاريــخ عمليــة عقليــة ال تقتــرص عــىل كشــف الوقائــع ورسدهــا، بــل تتعداهــا إىل حتليــل الوقائــع وتعليلهــا 
ــي وأفــكاره اخلاّصــة ومــا  ــه الذهن ــكل ذلــك بتكوين ــر ب ــر أمهيتهــا، وإن املــؤرخ يتأث ــام بينهــا وتقدي ــط في وإجيــاد الراب
يشــغل بالــه نابــعٌ مــن تأثــره بــام يعــارصه وحييــط بــه أصــاًل. ويعــزز ذلــك بقولــه أن يف اإلفــادة مــن اخلــربات احلاليــة يف 
تفســري بعــض املظاهــر التارخييــة لــذة ومتعــة، ألهنــا ختلــق وشــائج بــني املــايض واحلــارض، وتزيــد مــن فاعليــة كتــاب 
التاريــخ يف حياتنــا احلــارضة، وجتعــل العمليــة منســجمة مــع روح العــرص ومــا ســائد مــن أســاليب وتنظيــامت فكريــة. 
لكنــه، رغــم ذلــك، يوجــه انتقــاده هلــذا التفســري بالقــول أنــه يتجاهــل االختــالف بــني املــايض واحلــارض، وقــد يــؤدي 

هــذا إىل إصــدار أحــكام ظاملــة يف حــق املــايض)84(.
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وإىل جانــب هاتــني املدرســتني، كان للعــيل موقــفٌ منهجــيٌ مــن كتابــات املســترشقني، فهــو ال يضعهــم مجيعهــم يف 
خانــة واحــدة، بــل حــدد موقفــه بموجــب كتاباهتــم وتناوهلــم التاريــخ العــريب اإلســالمي. ويوضــح أن القــرن التاســع 
عــرش شــهد اهتامًمــا بدراســة املخطوطــات العربيــة، حينــام أخــذ املســترشقون يدرســون تاريــخ الــرشق لذاتــه، متبعــني 
الطريقــة العلميــة الصحيحــة. ففــي ســبيل املثــال، يقــول العــي أن كثــرًيا مــن املســترشقني كتبــوا عــن حيــاة الرســول
، ومنهــم األملــاين كاتيــي الــذي اتبــع طريقــة احلوليــات، الــذي أورد كافــة الروايــات املعروفــة عــن كل حادثــة، ثــمَّ 
حللهــا واســتخلص منهــا مــا يــراه. وظهــر بعــد احلــرب العامليــة األوىل عــدد مــن األبحــاث عــن حيــاة الرســول

اّتســمت باالعتــدال وبحــس التقديــر للجوانــب الروحيــة باإلفــادة مــن القــرآن الكريــم)85(.

ــول يف  ــوة الرس ــبَّهوا دع ــن ش ــيام َم ــترشقني، الس ــض املس ــاده لبع ــيل انتق ــه الع ــد وجَّ ــك، فق ــم ذل ــن رغ ولك
مســاعدة الفقــراء بأهنــا مظهــر مــن مظاهــر االشــرتاكية، فيســجل العــيل اعرتاضــه عــىل ذلــك ألن االشــرتاكية مذهــب 

اقتصــادي، أمــا الديــن اإلســالمي فهدفــه بالدرجــة األوىل روحــي دينــي)86(.

ــخ وســري  ــر رضورة االنتقــال مــن دراســة تاري ــخ االجتامعــي، فهــو ي ــة للعــيل يف التاري أمــا عــن اآلراء املنهجي
امللــوك ومــا يتصــل هبــم مــن أعــامل سياســية وحربيــة وإداريــة إىل دراســة املجتمــع وتطــور أحوالــه. ويشــدد عــىل أمهيــة 
أن يــدرك الباحــث خصوصيــات املجتمعــات يف مســريهتا التارخييــة، وتأثــري هــذه اخلصوصيــات يف األحــوال العامــة 
ــوال  ــن األح ــا ع ــا وآثاره ــا ومظاهره ــف يف تأثرياهت ــي ختتل ــدة، وه ــة أو جام ــري ثابت ــي غ ــن، وه ــة يف كل زم القائم
املعــارصة. وعندمــا ُســئل عــاّم إذا كان هنــاك اختــالف بــني دارس تاريــخ املجتمــع وبــني الباحــث يف علــم االجتــامع، 
ــات املجتمــع وتطــوره مــن دون دراســة القواعــد العامــة،  ــى بدراســة خصوصي ــاألول ُيعن أجــاب “نعــم خيتلــف، ف

التــي يضعهــا الباحــث يف علــوم االجتــامع واالقتصــاد وغريهــا”)87(.
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اخلامتة

ســلَّط هــذا البحــث املزيــد مــن الضــوء عــىل املنهــج العلمــي األكاديمــي للدكتــور أمحــد صالــح العــيل، فضــاًل عــن 
آرائــه التارخييــة، وطروحاتــه يف جمــال البحــث التارخيــي، وجهــوده العلميــة يف ختريــج دفعــات مــن طلبــة الدراســات 
العليــا، وإصــدار املؤلفــات التارخييــة كونــه أحــد أبــرز املؤرخــني يف العــراق. وقــد عــرف العــيل بكتاباتــه الرصينــة عــىل 
وفــق املنهــج العلمــي املســتند إىل التحليــل واالســتنتاج وربــط األحــداث، منطلًقــا مــن اجلزئيــات إىل الكليــات، وبــنيَّ 
رأيــه الشــخيص يف الروايــات التارخييــة، وأورد يف مؤلفاتــه مــا اعتقــد بصحتــه وأمهــل اآلراء واحلــوادث التارخييــة التــي 

اعتقــد أن معلوماتــه العامــة ومنطــق احلــوادث ال يؤيــد صحتهــا.

امتــازت مؤلفــات العــيل بالتنــوع، إذ اعتمــد عــىل كتــب اجلغرافيــة والتاريــخ العــام وكتــب الفتــوح، كــام اعتمــد عىل 
العديــد مــن املراجــع العربيــة، فضــاًل عــن املصــادر األجنبيــة وبلغــات عــدة منهــا، االنكليزيــة والفرنســية وغريها.

واتســمت مؤلفاتــه بالوضــوح يف عــرض الفكــرة واالســتخدام املوضوعي للمصــادر واملراجع وحتليــل مضامينها. 
لذلــك، يمكــن أن نقــول إن ســبب اختــاذ معظــم مؤلفاتــه مراجــع ومصــادر مهمــة يف حقــل التاريــخ اإلســالمي عائــدٌ 
إىل منهجــه العلمــي الصحيــح الــذي تبنــاه منــذ نعومــة أظافــره. وإىل جانــب تأليــف العديــد مــن الكتــب، فقــد اهتــم 
العــيل بالرتمجــة، فرتجــم العديــد مــن الكتــب األجنبيــة إىل العربيــة، فضــاًل عــن اهتاممــه بتحقيــق املخطوطــات. وإىل 

جانــب نجاحــه يف حقــل التعليــم، فقــد كان أدارًيــا ناجًحــا يف كل املناصــب التــي ُأســندت إليــه.

وهكــذا قــال العــيل كلمتــه األخــرية ورحــل يف أواخــر ســنة 2003، لكــن األفكار التــي رســختها كتاباتــه ومؤلفاته 
وأســلوبه العلمــي املتميز ســتبقى.
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ملدرســة بــول هنــري نتــز للدراســات الدوليــة املتقدمــة وبرنامــج دراســات الــرشق األوســط. ألــف العديــد مــن الكتــب بالغتــني العربيــة 
واالنكليزيــة. للمزيــد انظــر: ســيار مجيــل، املــؤرخ جميــد خــدوري ابــن املوصــل يرحــل عنّــا... صاحــب أول كــريس لدراســات الــرشق 

http://www.sayyaraljamil.com/printarticle.php?id=1129 أمريــكا.  يف  األوســط 
8( صالح أمحد العيل سرية وذكريات، ص، 12، نقاًل عن حسني مايع عيسى، املصدر السابق، ص 18. 

9( نارص عبد الرزاق املال جاسم، املصدر السابق، ص 25.  
10( متــي عقــراوي: )1903-1982(: أول رئيــس جلامعــة بغــداد مــا بــني )1957- 1958(. ولــد يف املوصــل وأتــم دراســته االبتدائية 
فيهــا، ثــمَّ انتقــل إىل بــريوت ألكمــل دراســته اإلعداديــة يف مدرســة تابعــة للجامعــة األمريكيــة، ثــمَّ التحــق باجلامعــة األمريكيــة وحصــل 
عــىل شــهادة البكالوريــوس ســنة 1924، وعــاد إىل بغــداد ودرس يف معهــد املعلمــني ثــمَّ مــا لبــث أن ســافر إىل الواليــات املتحــدة ســنة 
1926 لنيــل شــهادة املاجســتري مــن كليــة املدرســني جامعــة كولومبيــا. ويف ســنة 1934 حصــل عــىل شــهادة الدكتــوراه، عــن رســالته 

املعنونــة إعــادة بنــاء جــداول التعليــم يف املــدارس العامــة العراقيــة، والتــي نــرشت باللغــة االنكليزيــة. للمزيــد انظــر: 
منــار عبــد املجيــد عبــد الكريــم، اجلامعــة األمريكيــة يف بــريوت وأثــر خرجييهــا العراقيــني عــىل الفكــر الســيايس يف العــراق امللكــي، جعفــر 

العصامــي للطباعــة والنــرش، )بغــداد، 2014(، ص ص 208-207.  
11( ولــد جعفــر اخليــاط يف بغــداد ســنة 1910 وتــويف ســنة 1973. حياتــه حافلــة باملنجــزات العلميــة واإلداريــة والثقافيــة. درس يف 
املدرســة اجلعفريــة، وأكمــل دراســته العليــا يف بــريكيل بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، وحصــل عــىل املاجســتري يف العلــوم الزراعيــة ســنة 
ــر املعــارف  ــه منصــب مدي ــه مناصــب مهمــة، منهــا تولي ــة والتعليــم، ومنهــا تولي ــاء أســس الرتبي 1928. عــاد إىل العــراق وأســهم يف بن
)الرتبيــة( يف أكثــر مــن حمافظــة. كان مــن املهتمــني بالتعليــم الريفــي، ونفــذ مــع اليونســكو الكثــري مــن الربامــج. انــرصف للرتمجــة فأبــدع، 
ــد  ــنوات. للمزي ــة لس ــي يف وزارة الرتبي ــم املهن ــًرا للتعلي ــل مدي ــراء واملهتمني.عم ــني الق ــة ب ــا باملصداقي ــي ترمجه ــه الت ــت كل كتب وحظي
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انظــر: إبراهيــم خليــل العــاّلف، “مــن عاملقــة الرتمجــة يف العــراق: األســتاذ جعفــر خيــاط )1910- 1975( ”، موقــع احلــوار املتمــدن 
اإللكــرتوين، عــىل الرابــط التــايل:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=330538
12( ناجــي معــروف: ولــد يف بغــداد ســنة 1910، وأكمــل دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة فيهــا، عــني مدرًســا يف اإلعداديــة املركزيــة يف 
بغــداد، ثــمَّ ســافر إىل فرنســا والتحــق بجامعــة الرسبــون ســنة 1935، وأكمــل فيهــا دراســة املاجســتري والدكتــوراه، إال أنــه عــاد إىل بغــداد 
قبــل مناقشــة أطروحــة الدكتــوراه بســبب انــدالع احلــرب العامليــة الثانيــة. عــني ســنة 1952 عميــًدا لكليــة الرشيعــة، ثــمَّ عميــًدا لكليــة 
ــداد،  ــزران، )بغ ــربة اخلي ــامن يف مق ــريان النع ــان وج ــان الزم ــي، أعي ــد األعظم ــر: ولي ــد انظ ــنة 1963. للمزي ــداد س ــة بغ اآلداب بجامع

2001(، ص 267.  
13( عمر طالب، موسوعة إعالم املوصل يف القرن العرشين، مركز دراسات املوصل، 2008، ص 252. 

14( العيل سرية وذكريات، ص 19. نقاًل عن نارص عبد الرزاق املال جاسم، املصدر السابق، ص32. 
ــة(  ــة العام ــة )الثانوي ــته اإلعدادي ــم دراس ــة، وأت احلل ــة يف مدينة ــيم سوس ــد نس ــور أمح ــد الدكت ــة )1900ـ1982(: ول ــد سوس 15( أمح
من كليــة  1928 املدنية يف ســنة اهلندســة يف ســنة 1924، ثــمَّ حصــل عــىل شــهادة البكالوريــوس يف ببــريوت يف اجلامعــة األمريكية
املتحــدة. بعــد ذلــك واصــل دراســته العليــا فنــال شــهادة الدكتــوراه بــرشف مــن جامعة جــون هوبكنــز األمريكية  الواليــات كولــورادو يف
يف ســنة  1929جائــزة  واشــنطن جامعــة يف ســنة 1930، وانتخــب عضــًوا يف مؤسســة )فــاي بيتــا كابــا( العلميــة األمريكيــة، كــام منحته
)ويديــل( التــي متنــح ســنوًيا لكاتــب أحســن مقــال مــن شــأنه أن يســهم يف دعــم الســلم بــني دول العــامل. ويعــد الدكتــور أمحــد سوســة 
أحــد أقــدم املهندســني العراقيــني الذيــن خترجــوا مــن اجلامعــات الغربيــة. للمزيــد انظــر: عبــد الكريــم الوائــيل، “أمحــد سوســه عاشــق 

بغــدادي مــن طــراز خــاص”، الصبــاح، 2013/8/6. 
ــن دي ــل رج ــتاس الكرميل: ــاألب أنس ب واملعروف ــف عواد ــل يوس ــرس جربائي ــيل )1866-1947(: بط ــتانس الكرم 16( األب أنس
ــا ال يمكــن  العربيــة. كان يــر يف اخلــروج عــىل العربيــة خطًئ اللغــة ــا جديــدة عن ــا مهمــة وأبحاًث مســيحي ولغــوي، عراقــي. أّلــف كتًب
اللغــة ــح اللغــوي واحلفــاظ عىل ــدة. كان يدعــو للتصحي ــة التعريــب، وأصــدر جملتــني وجري ــه. وأســهم يف عملي ــه أو التســاهل في قبول

يقول عــن ســبب تأليفــه: “منــذ أخذنــا نفهــم العربيــة حــق الفهــم، وجدنــا فيــام كنــا نطالــع فيــه مــن  املســاعد وألــف معجــاًم سامُه العربيــة.
كتــب األقدمــني واملولديــن واملعارصيــن ألفاظــا مجــة ومناحــي متعــددة، ال أثــر هلــا يف دواويــن اللغــة... وهلــذا رأينــا يف مصنفــات الســلف 
”، وقــد ظــل هــذا الكتــاب خمطوًطــا ســنوات طويلــة بعــد وفــاة مؤلفــه، ومل يــر  نقًصــا بينـًـا، فأخذنــا منــذ ذلــك احلــني بســد تلــك الثغــرة...
النــور إال يف ســنة 1972، حينــام صــدر املجلــد األول منــه. للمزيــد انظــر: إبراهيــم عبــد الغنــي الــدرويب، البغداديــون وجمالســهم، مطبعــة 

الرابطــة، )بغــداد، 1958(، ص 205. 
17( نارص عبد الرزاق املال جاسم، املصدر السابق، 41. 

18( محيد املطبعي، املؤرخ صالح أمحد العيل، بيت احلكمة، )بغداد، 2002(، ص16. 
19( حسني مايع، املصدر السابق، ص 25. 

20( نارص عبد الرزاق املال جاسم، املصدر السابق، 48. 
21( صالــح أمحــد العــيل، التنظيــامت االجتامعيــة واالقتصاديــة يف البــرصة يف القــرن األول اهلجــري، ط2، دار الطليعــة، )بــريوت، 

 .11 ص   ،)1969
22( صباح ياسني االعظمي، املجمعيون يف العراق، )بغداد، 1997(، ص 47. 
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الديــن. فيهــا تعلــم يف  صــالح ملحافظــة التابع الدور 23( عبــد العزيــز الــدوري )1919-2010(: مــؤرخ عراقــي، ولــد يف قضاء
ــة  ــة علمي ــىل بعث ــل ع ــة. حص ــته الثانوي ــل دراس ــا وأكم ــداد. ودرس فيه ــل إىل بغ ــمَّ انتق ــم ث الكري ــرآن الق ــب، إذ حفظ ــدارس الكتاتي م
يف ســنة1940 . اســتمر يف دراســته هنــاك وحصــل  جامعتها من البكالوريوس ونــال شــهادة املتحــدة، وســافر إىل لندن اململكــة يف
ــري. درس  ــع اهلج ــرن الراب ــادي للق ــراق االقتص ــخ الع ــوان تاري ــوراه بعن ــة الدكت ــت أطروح ــنة 1942، وكان س الدكتوراه ــهادة ش عىل
خــالل الفــرتة  بغداد جامعة بغــداد. تــوىل رئاســة جامعة العاليــة ثــمَّ كليــة اآلداب والعلــوم قبــل تأســيس املعلمــني دار التاريــخ يف
األردنيــة. اســتطاع أن يقــدم يف مؤلفاتــه التارخييــة صــورة جديــدة للتاريــخ العــريب  اجلامعــة 1963-1968 لينتقــل بعدهــا للتدريــس يف
ــي  ــث الت ــل والبح ــع أدوات التحلي ــاء م ــرب القدم ــني الع ــات املؤرخ ــي يف مؤلف ــث التارخي ــة البح ــج أصال ــق دم ــن طري ــالمي ع اإلس
اســتقاها مــن الغــرب. للمزيــد انظــر: عبــد اجلبــار العتــايب، “رحيــل شــيخ املؤرخــني العــرب عبــد العزيــز الــدوري”، إيــالف )صحيفــة 

ــاين 2010. ــن الث ــدد )4534(، 22 ترشي ــة(، الع الكرتوني
http://www.nashwannews.com/news.php?action=view&id=8645

24( مجيل سعيد: مل نعثر عىل تعريف له. 
25( نارص عبد الرزاق املال جاسم، املصدر السابق، ص 65. 

26( حسني مايع، املصدر السابق، ص 30. 
27( نارص عبد الرزاق املال جاسم، املصدر السابق، ص 66. 

28( عمر مصطفى الطالب، املصدر السابق، ص245. 
29( محيد املطبعي، صالح أمحد العيل، ص 25. 

ــو  ــاس. وه ــد يف تكس ــرضم، ول ــف خم ــي ومؤل ــة أمريك ــة خارجي ــار سياس William(، )1929-؟(: مستش R. Polk( ــك ــم بول 30( ولي
قريــب الرئيــس األمريكــي احلــادي عــرش جيمــس بولــك )1845-1849(. تلقــى تعليمــه يف املــدارس العامــة يف تكســاس، ثــمَّ تعليمــه 
العســكري يف نيــو مكســيكو. حصــل عــىل شــهاديت البكالوريــوس والدكتــوراه مــن جامعــة هارفــرد، ثــمَّ عــىل البكالوريــوس واملاجســتري 
والدكتــوراه مــن جامعــة أوكســفورد. درس أيًضــا يف جامعــة ناســيونال دي مكســيك وجامعــة بغــداد واجلامعــة األمريكيــة يف القاهــرة. 
مــارس تدريــس مــادة الــرشق األوســط والعلــوم السياســية يف جامعــة هارفــرد )1955-1961(، ثــمَّ عينــه الرئيــس جــون كينيــدي يف 
ــا. اســتقال مــن  ــا يف شــؤون الــرشق األوســط وشــاميل أفريقي ــه متخصًص ــة بصفت ــة األمريكي ــط السياســة يف وزارة اخلارجي جملــس ختطي
احلكومــة االحتاديــة والتحــق بجامعــة شــيكاغو أســتاًذا للتاريــخ يف ســنة )1965( ملــدة عــرش ســنوات، وأســس مركــز دراســات الــرشق 

األوســط. إىل جانــب ذلــك لــه العديــد مــن النشــاطات السياســية والعلميــة. ولــه عــدد كبــري مــن املؤلفــات أيًضــا. انظــر:
[Online] Homepage of William R. Polk.

ــراك  ــة واليهــود األت ــة العثامني ــه عــن الدول Stanford(، )1930- 2006(: مــؤرخ أمريكــي اشــتهر بمؤلفات Shaw( ســتانفورد شــو )31
واجلمهوريــة الرتكيــة. وصــف بأنــه أحــد أكثــر املؤرخــني األمريكيــني نتاًجــا يف التاريــخ العثــامين. للمزيــد انظــر: 

en.wikipedia.org/wiki/Stanford_J._Shaw
ــنة  ــرة س ــة أنق ــة اآلداب جامع ــن كلي ــخ م ــوراه يف التاري ــهادة الدكت ــال ش ــنة 1916، ن ــد يف س ــي ول ــؤرخ ترك ــك: م ــل ايناجل 32( خلي
1940. ويعمــل حالًيــا أســتاًذا لتاريــخ العثــامين بجامعــة بيلكنــت يف أنقــرة. حصــل عــىل شــهادة امللــك فيصــل العامليــة ســنة 2011، عــن 

كتابــه التاريــخ االقتصــادي واالجتامعــي للدولــة العثامنيــة. للمزيــد انظــر: 
/http://ar.wikipedia.org/wiki خليل_ إيناجلك 
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33( عبــد الواحــد جميــد حممــد لؤلــؤة: أكاديمــي عراقــي، ولــد يف املوصــل ســنة 1931، وأكمل دراســته االبتدائيــة واملتوســطة واإلعدادية 
ــل يف  ــمَّ أرس ــنة 1952. ث ــا س ــرج منه ــة، وخت ــة االنكليزي ــم اللغ ــا قس ــني العلي ــته يف دار املعم ــل دراس ــداد ليكم ــل إىل بغ ــمَّ انتق ــا، ث فيه
بعثــة إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ليكمــل دراســته العليــا فنــال املاجســتري ســنة 1957، ثــمَّ الدكتــوراه يف األدب االنكليــزي ســنة 
1962. للمزيــد انظــر: إبراهيــم خليــل العــالف، “الدكتــور عبــد الواحــد لؤلــؤة وحركــة الرتمجــة العربيــة املعــارصة”، احلــوار التمــدن 

ــة(، العــدد 2557، 2009/2/14.  )صحيفــة الكرتوني
34( تقــي الدبــاغ: )1925- 2009(: مــؤرخ وأثــري عراقــي، بعــد أن أكمــل دراســته االبتدائيــة واملتوســطة واإلعداديــة التحــق بــدار 
ــة الــرشف. وعمــل بالتدريــس يف عــدد مــن املــدارس  ــة، وختــرج منهــا يف ســنة 1949، وحصــل عــىل الليســانس بمرتب املعلمــني العالي
ــتري  ــته للامجس ــل دراس ــاك أكم ــة، وهن ــىل بعث ــل ع ــد أن حص ــة بع ــدة األمريكي ــات املتح ــافر إىل الوالي ــمَّ س ــة، ث ــطة واإلعدادي املتوس
والدكتــوراه يف جامعــة هارفــرد. للمزيــد انظــر: إبراهيــم خليــل العــالف، “املدرســة التارخييــة واآلثاريــة العراقيــة تفقــد أحــد أعمدهتــا.. 

ــة(، 2009/6/18.   ــة الكرتوني ــاالت )صحيف ــاغ”، مق ــي الدب ــور تق ــل الدكت رحي
35( نقال عن نارص عبد الرزاق املال جاسم، صالح أمحد العيل: سري وذكريات، ص 123. 

36( ناجــي األصيــل: وهــو طبيــب وعــامل آثــار، ولــد يف بغــداد وأكمــل دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة فيهــا، ثــمَّ أكمــل دراســته اجلامعيــة 
يف كليــة الطــب باجلامعــة األمريكيــة ببــريوت، ســنة 1516، ثــمَّ عــاد إىل بغــداد وانتخــب رئيًســا للمجمــع العلمــي ســنة 1653، لــه آثــار 
عــدة منهــا اجلديــد يف النشــاط االثــاري يف العــراق ويف مواطــن اآلثــار ومدينــة املعتصــم عــىل القاطــول. للمزيــد انظــر: طــارق جميــد تقــي 

العقيــيل، الدكتــور ناجــي األصيــل دبلوماســًيا رائــًدا ومفكــًرا حضارًيــا، بيــت احلكمــة، )بغــداد، 2002(، ص45.  
37( أرنست رامزور، تركيا الفتاة وثورة عام 1908، ترمجة صالح أمحد العيل، )بريوت، 1960(. 

38( عبد احلميد املطبعي، صالح أمحد العيل، ص 49. 
39( حسني مايع، املصدر السابق، ص 38. 

40( املصدر نفسه، ص 39. 
41(صالح أمحد العيل، التنظيامت االجتامعية واالقتصادية يف البرصة يف القرن األول اهلجري، دار الطليعة، )بريوت، 1969(. 

42(صالح أمحد العيل، حمارضات يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، مؤسسة دار الكتب، )املوصل، 1981(. 
43( صالح أمحد العيل، األحواز يف العهود اإلسالمية األوىل، مركز البحوث واملعلومات، )بغداد، 1982(. 

44( صالح أمحد العيل، دراسات يف تطور احلركة الفكرية يف صدر اإلسالم، مؤسسة الرسالة، )عامن، 1983(. 
45( صالح أمحد العيل، بغداد مدينة السالم: اجلانب الغريب، املجمع العلمي العراقي، )بغداد، 1985(. 

46( صالح أمحد العيل، خطط البرصة ومناطقها، املجمع العلمي العراقي، )بغداد، 1986(. 
47( صالح أمحد العيل، الدولة اإلسالمية يف عهد الرسول، املجمع العلمي العراقي، )بغداد، 1988(. 

48( صالح أمحد العيل، معامل بغداد اإلدارية والعمرانية: دراسة ختطيطية، دار الشؤون الثقافية، )بغداد، 1988(. 
49( صالح أمحد العيل، دراسات يف اإلدارة اإلسالمية يف العهود اإلسالمية األوىل، املجمع العلمي العراقي، )بغداد، 1989(. 

50( صالح أمحد العيل، العلوم عند العرب، مؤسسة الرسالة، )عامن، 1989(. 
51( صالح أمحد العيل، معامل العراق العمرانية واجلغرافية، دار الشؤون الثقافية، )بغداد، 1989(. 

52( صالح أمحد العيل، احلجاز يف صدر اإلسالم، مؤسسة الرسالة، )عامن، 1990(. 
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53( صالح أمحد العيل، اخلراج يف العراق يف العهود اإلسالمية األوىل، املجمع العلمي العراقي، )بغداد، 1990(. 
ــريوت،  ــرش، )ب ــة والن ــات للطباع ــم، املطبوع ــز إدارهت ــيل ومراك ــم القب ــة يف تركيبه ــطاط: دراس ــل الفس ــيل، أه ــد الع ــح أمح 54( صال

 .)2000
55( صالح أمحد العيل، تاريخ القديم والبعثة النبوية، املطبوعات للطباعة والنرش، )بريوت، 2000(. 

56( صالح أمحد العيل، عمر بن عبد العزيز: خامس اخللفاء الراشدين، املطبوعات للطباعة والنرش، )بريوت، 2003(. 
ــريوت،  ــرش، )ب ــة والن ــات للطباع ــا، املطبوع ــا وتنظيمه ــة يف تكوينه ــورة دراس ــة املن ــول يف املدين ــة الرس ــيل، دول ــد الع ــح أمح 57( صال

 .)2001
58( صالح أمحد العيل، سامراء: دراسة يف النشأة والبنية السكانية، املطبوعات للطباعة والنرش، )بريوت، 2001(. 

59( صالح أمحد العيل، املنسوجات واأللبسة يف العهود اإلسالمية األوىل، املطبوعات للطباعة والنرش، بريوت، 2001. 
60( صالــح أمحــد العــيل، الكوفــة وأهلهــا يف صــدر اإلســالم: دراســة يف أحواهلــا العمرانيــة وســكاهنا وتنظيامهتــم، املطبوعــات للطباعــة 

والنــرش، )بــريوت، 2000(. 
61( صالح أمحد العيل، الفتوحات اإلسالمية، املطبوعات للطباعة والنرش، )بريوت، 2004(. 

62( صالح أمحد العيل، عيل بن حممد صاحب الزنج ودولته املهزومة، املطبوعات للطباعة والنرش، )بريوت، 2006(. 
ــداد، 1996(، ص ص  ــة، )بغ ــؤون الثقافي ــزء األول، دار الش ــن، اجل ــرن العرشي ــراق يف الق ــالم الع ــوعة إع ــي، موس ــد املطبع 63( محي

 .103-100
64( احلسن بن عبداهللا األصفهاين، بالد العرب، حتقيق صالح أمحد العيل، دار الياممة، )الرياض، 1968(.  

65( عمرو بن بحر اجلاحظ، البلدان، حتقيق، صالح أمحد العيل، )بغداد، 1970(. 
66( ابن الفقيه اهلمداين، بغداد مدينة السالم، حتقيق: صالح أمحد العيل، وزارة اإلعالم، )بغداد، 1977(. 

67( أبــو الوفــا بــن حممــد بــن حييــى البوزجــاين، املدخــل احلفظــي إىل العلــم االرثامطيقــي، حتقيــق صالــح أمحــد العــيل، مطبعــة جامعــة 
ــداد، )1979(.  بغ

68( البوزجاين، حتقيق: صالح أمحد العيل، مركز أحياء الرتاث العلمي العريب، )بغداد، 1979(. 
69( محيد املطبعي، املؤرخ صالح أمحد العيل، ص 69. 

70( عبد العزيز الدوري وآخرون، تفسري التاريخ، )بغداد، 1964(. 
71( جمموعة باحثني، وزارة الرتبية، )بغداد، 1972(. 

72( جمموعة باحثني، دار احلرية للطباعة، )بغداد، 1983(. 
73( جمموعة باحثني، املدينة واحلياة املدنية، دار احلرية للطباعة والنرش، )بغداد، 1987(. 

74( جمموعة باحثني، وحدة الثقافة العربية وصمودها بوجه التحديات، مركز دراسات الوحدة العربية، )بريوت، 1994(. 
75( نارص عبد الرزاق املال جاسم، املصدر السابق، ص 107. 

76( محيد املطبعي، املؤرخ صالح أمحد العيل، ص 41. 
77( صالح أمحد العيل، حمارضات يف تاريخ العرب، بغداد، د. ت، ص 4. 
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78( املصدر نفسه، ص 5. 
79( محيد املطبعي، املؤرخ صالح أمحد العيل، ص 45. 

80( صالح أمحد العيل، حمارضات يف تاريخ العرب، ص ص 6-4. 
81( محيد املطبعي، املؤرخ صالح أمحد العيل، ص 14. 

82( نارص عبد الرزاق املال جاسم، املصدر السابق، ص ص153-152. 
83( املصدر نفسه، ص 153. 
84( املصدر نفسه، ص 154.  

85( صالح أمحد العيل، حمارضات يف تاريخ العرب، ص 6. 
86( املصدر نفسه، ص 346. 

87( حســب اهللا حييــى، “املــؤرخ العراقــي األصــل د.صالــح أمحــد العــيل، حقائــق التاريــخ كيــف يرصدهــا”، جملــة احلكمــة، العــدد 47، 
)بغــداد، 2009(، ص 135.
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Conclusions

This study came in an attempt to offer some solutions based on global approaches in order 
to fix some off the difficulties impeding the educational process and as a result of that this 
study is considred as a modest attempt to develop curricula and assist students in developing 
their capabilities. This study presented a set of problems and challenges that facining the Iraqi 
educational system such as :

• Insufficient jobs for university graduates

• Gap of 3590 schools.

• Schools in dangerous areas were forced to close for extended periods.

• Lack of teacher training and food sources, and staff absenteeism .

The study also presented the following solutions to the previous problems, which were rep-
resented by three main ideas :

1. Learning rather than teaching.

2. No need for too much exams

3. Take the benefit of technology

For the first one it adopt the fact that learning becomes the goal of the current educational 
systems . Classrooms now aims to help students to achieve the information by themselves 
rather than depending on the teacher to say it to them .

While the second one adopt the fact that the traditional way for assisting students is in fact 
too old to be applied for today. Since too many teaching  method had raised up , too many 
evaluation way had raised too.

The last one focused on the huge benefit that could be taken from technology if it will be 
used wisely during the classroom.
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gives a full-angle picture of the lesson to be explained.

In addition to the availability of many videos that support this system in the Internet, which 
can be useful. www.theguardian.com/teacher-network

5.3.2 Make music – no experience required

Pu�ng words on a specific tune helps to Facilitating the students’ memorization process 
and easily keep information in long-term memory. And it has been proven that the use of music 
and songs in the classroom has raised children’s levels of learning for subjects that require a 
lot of memorization, such as learning a foreign language. Therefore, composing lessons or us-
ing some educational songs in the classroom will contribute effectively to increasing students’ 
understanding. There are range of apps that enable teachers to add effects to existing tracks 
to apps to help them compose something from scratch, note by note. GarageBand (iOS) and 
Music Studio (iOS, £10.99) and Caustic 3 (Android) are worth a look, while for younger students 
apps such as ABC Music (iOS) and Animal Band (Android and iOS) can help nurture the musical 
creativity of kids. www.theguardian.com/teacher-network

5.3.3Test your children against Siri and Google Now

When someone buy a tablet he get Siri or Google Now included – the digital assistants that 
respond to his voice and can look up almost anything on the web. Whether he wants to compile 
questions for a quiz or he’d prefer to test the knowledge of his class against these artificially 
intelligent apps, there are many ways to use them. For simple questions, he can have his pupils 
race to answer first; for more difficult ones, they can write down their answers in advance and 
see if they’re right. Try?”, “How far is it to the moon?”, “What’s four times six?” or “What’s the 
capital of France?” and you can see what they’re capable of. www.theguardian.com/teach-
er-network
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5.2.1.4 Redefining the Purpose of Schools

Right now, the primary goal of many schools is to prepare their students for better exam re-
sults. Many school leaders will disagree and argue that they are focused on developing “future 
leaders” and positive personality traits. But in most cases, the majority of the school day and 
curricula are focused on teaching the standardized syllabus and optimizing for better results on 
the next board exams. And due to the many downsides of traditional exams, this means that 
the majority of the school day and year are wasted on out-dated methods. Schools should be a 
place where students are empowered to find their massive transformative purpose, creatively 
express themselves, to become wiser humans and solve the global challenges facing our spe-
cies. Traditional exams and tests fail to measure or evaluate these goals. In order to revolution-
ize the future of education, we need to develop far more exciting and meaningful definitions of 
success www.medium.com/awecademy .  

5.3 Take the benefit of technology

Using the new technology in education has become a center point of many researches and 
studies. Modern education has to combine with modern technology to come up with best 
results. The teacher and the student both can use the technology to enhance the teaching 
and learning strategies. On the other hand, many people are worried of the possible harmful 
effects of using technology in the classroom or at home. Will children lose their ability to relate 
to other people? Will they become dependent on technology to learn? Will they find inappro-
priate materials? The same was probably said with the invention of the printing press, radio, 
and television.All of these can be used inappropriately, but all of them have given humanity 
unlimited access to information which can be turned into knowledge. Appropriately used- in-
teractively and with guidance- they have become tools for the development of higher order 
thinking skills. (Judson, E., 2006)

And for Iraqi education system since the the possibility of using technology cannot be ap-
plied easily, quickly and widely in the educational learning process, so as an experimental solu-
tion technology can be used in a complementary way to the teaching process, and here are 
some ideas that can be helpful (Farouk, M. and Sluglett,. 1991)

5.3.1 Using 360 degree videos

The 360-degree video feature is an easy idea to apply in our academic system, due to its 
availability on mobile devices, tablets and data shows,  which can facilitate the explanation of 
many study materials such as geography, by providing a teacher with a detailed pictures that 
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5.2.1More Effective Metrics of Success

So how learning could be evaluted ? How the impact of a given teacher curriculum or policy 
could be measured?  In fact, many people will struggle to imagine education without an em-
phasis on these exams. However, there are many other powerful and impac�ul alternatives out 
there, such as:

5.2.1.1Formative and Project-based Assessments

Formative assessments are a wide-range of inventive day-to-day assessment techniques 
that are o�en done throughout the year in order to evaluate student learning and provide 
feedback. Traditionally, they have been considered “informal”, because they are o�en non-
threatening and low-stakes. The best formative assessments are o�en project-based as they 
involve students working on touchable products and ideas, whether it be posters, podcasts, 
blogs or research projects www.medium.com/awecademy  .

5.2.1.2Creative Expression

Instead of testing a student’s knowledge on a subject, their ability is measured to use that 
knowledge in order to create something new and innovative. Imagine if the evaluation of stu-
dents’ learning is based on their unique works of art, film productions, scientific findings, phil-
osophical musings, startup ideas, and performances? Education would be far more powerful 
if the entire curriculum was focused on empowering and skilling young minds to creatively 
express themselves www.medium.com/awecademy  .

5.2.1.3The Positive Impact on the World

Founder of the Global Future Education Foundation and best-selling author Marc Prensky 
advocates for a “Real-World Accomplishment-Based Education

.” In such an education model, the biggest measure of learning would be a students ability 
to solve local and global challenges. Consequently, the curriculum would be focused on equip-
ping them with the skills, mindsets, and values required to have a positive impact on humanity. 
Prensky ponders, “How different would it be if our students le� school not with a diploma and 
a transcript, but with a resume — a list of real-world personal and team accomplishments that 
they could proudly point to and by which we could judge their capabilities and merits?”. In such 
a model, our primary methodologies for learning evaluation would be competency, project and 
solution-based www.medium.com/awecademy  .
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scores, as they:

Do not measure all forms of Multiple Intelligences

Howard Gardner’s renowned theory of multiple intelligences differentiates intelligence into 
different ‘modalities’, as opposed to a single general ability. These are  musical-rhythmic, visual-
spatial, verbal-linguistic, logical-mathematical, bodily-kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, 
naturalistic, existential and pedagogical. Based on two decades of brain research and evidence, 
the theory suggests that we all have all these competencies in varying degrees. However, 
traditional paper-based exams and standardized tests lack capacity to cover all these modalities 
indeed they measure specific modalities such as verbal-linguistic or logical-mathematical. And 
this leads to that  many students, particularly the artistic, athletic, social or existential ones, are  
feeling that they are not intelligent. But the reality is that their specific type of intelligence is 
simply not being measured www.medium.com  .

Do not measure emotional intelligence or wellbeing

A student’s report card is no indication of their emotional intelligence or interests. And in 
many cases, the efforts to get better grades may come at a cost to their mental health. Tradi-
tional test scores don’t show if a student is fulfilled in life, or if they are ge�ng closer to finding 
their purpose. They don’t tell us if they know how to build and maintain meaningful relation-
ships, or if they possess valuable social skills www.medium.com/awecademy  .

Do not measure personality traits, values or virtues

Another failing of our educational model, is it does n’t put enough emphasis on developing 
positive personality qualities such as self-responsibility, love for learning, wisdom, curiosity, or 
even powerful enlightenment values. Young people need guides and mentors to not only help 
them acquire professional skills but also to develop their personal growth www.medium.com/
awecademy  .

Do not measure progress or effort

Most standardized tests and international board exams measure the ability of a student to 
take a test, in an average of a two-hour se�ng. The final result does not give an indicator of the 
student’s progress (let’s say in the last year) or the effort and determination that they put in. 
Their learning and determination are reduced to their ability to take one exam and as a result, 
a lot of information is lost. www.medium.com/awecademy/an-education-without-exams
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aging peer response through structure or informal exercises, and using writing to encourage 
active learning  (Speck, B., 2000). 

5.2 No need for too many exams

Traditional education is built around exams and test scores. Generally, students are eval-
uated based on the test scores. For parents’ schools and even the government, the level of 
teaching given to students is measured by passing test scores For most schools, grades are 
the primary method of accountability. For most nations, they are the metric that policymakers 
evaluate. For most parents,  it is the main indicator of their child’ success. And it is continued 
to let students (and society at large) believe that specific grades are  indications of success, 
whilst anything lower than them is o�en an indication of failure. For many students, it becomes 
the main measure of their talent, self-worth and event status in society www.medium.com/
awecademy/an-education-without-exams  .

The traditional narrative around exams is toxic and simply out-dated in  these days. The 
obsession with test scores continues to be a huge barrier to Creativity in education. This is 
because it does not give that much space  for schools to focus on what is really matters. Tony 
Wagner points out in Creating Innovators, “We continue to believe that school is mainly about 
acquiring content knowledge. We under-emphasize the importance of skills. And of course, 
with far too many of our standardized tests are multiple choice, factual recall tests and with 
much more pressure on teachers to get students ready for those tests, they are cu�ng ev-
erything else out of the curriculum. What get’s tested is what get’s taught.” As Wagner points 
out, because we don’t test the competencies that matter the most, we neglect to teach them. 
www.medium.com/awecademy/an-education-without-exams

While traditional test scores may be one measure of the impact or effectiveness of learning, 
they shouldn’t be the primary and most important metric. There is a breadth of information 
and potential about a given student that is simply not captured their report card.

The system wrongly pressures most students to prioritize their grades over real-life expe-
riences, creative projects, networking opportunities, and skill development. The possibility of 
lower grades o�en  frustrate many students from pursuing alternative paths in education www.
medium.com/awecademy/an-education-without-exams  .

There are many objective and fundamental issues with the obsession with grades and test 
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having to design and build one’s own house than by taking any number of courses on the sub-
ject. When physicians are asked whether they leaned more in classes or during their internship 
, without exception they answer, “Internship (Felder, R. and Brent, R., 2003). 

In the educational process, students should be offered a wide variety of ways to learn, 
among which they could choose or with which they could experiment. They do not have to 
learn different things the same way. They should learn at a very early stage of “schooling” that 
learning how to learn is largely their responsibility — with the help they seek but that is not 
imposed on them. WWW.knowledge.wharton.upenn.edu/article

5.1.1 Active learning

Active learning requires students to participate in class, as opposed to si�ng and listen-
ing quietly. Strategies include, but are not limited to, brief question-and-answer sessions, dis-
cussion integrated into the lecture, impromptu writing assignments, hands-on activities and 
experiential learning events. As you think of integrating active learning strategies into your 
course, consider ways to set clear expectations, design effective evaluation strategies and pro-
vide helpful feedback. (Bronwell, 1991)

“Start classes with a puzzle to be solved or a mystery to be understood. Behind all of the 
window-dressing, this is what we are really doing when we create strong active learning mod-
ules.”

Ben Wiggins, Course Coordinator, Biology.

5.1.2 Flipping the classroom

Flipping the classroom (also known as “inverting” a classroom) is a “pedagogy-first” ap-
proach to learning in which course materials are introduced outside of class, and in-class time 
is re-purposed for inquiry, application, and assessment in order to better meet the needs of in-
dividual learners. Course materials might include readings, pre-recorded video lectures (using 
technology), or research assignments. In-class activities might involve helping students work 
through course material individually and in groups, among other active learning strategies for 
students to gain practice applying knowledge gained prior to class. (Speck, B., 2000). 

5.1.3 Writing

Writing may consider as a faculty member during lecture. Teacher  might work with student 
writing in a number of ways: essays, journals, blog posts, research assignments and so on. 
teachers may also take their students through the writing process by assigning dra�s, encour-
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who will enroll in the education system, but now the changes that will be obtained are im-
proved and auxiliary changes in development and not radical transformational changes www.
k12academics.com .

5.1 Learning rather than teaching

In their book, Turning Learning Right Side Up: Pu�ng Education Back on Track, authors Rus-
sell L. Ackoff and Daniel Greenberg point out that today’s education system is seriously flawed 
— it focuses on teaching rather than learning. “Why should children — or adults — be asked 
to do something computers and related equipment can do much better than they can?” the 
authors ask in the following excerpt from the book. “Why doesn’t education focus on what 
humans can do better than the machines and instruments they create?”

“Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing 
that is worth learning can be taught.”— Oscar Wilde

Traditional education mainly focuses on teaching, rather than learning. It assumes that for 
every ounce of teaching there is an ounce of learning by those who are taught. However, most 
of what people learn before, during, and a�er attending schools is learned without its being 
taught to them. A child learns such fundamental things as how to walk, talk, eat, dress, and so 
on without being taught these things. Adults learn most of what they use at work or at spare 
time during these times . Most of what is taught in classroom se�ngs is forgotten, and much or 
what is remembered is irrelevant (Russell L, Ackoff and Daniel Greenberg, 2010).

In most schools, memorization is mistaken for learning. Most of what is remembered is re-
membered only for a short time, but then is quickly forgotten. (How many remember how to 
take a square root or ever have a need to?) Furthermore, even young children are aware of the 
fact that most of what is expected of them in school can better be done by computers, record-
ing machines, cameras, and so on. They are treated as poor surrogates for such machines and 
instruments. Why should children — or adults, for that matter — be asked to do something 
computers and related equipment can do much better than they can? Why doesn’t education 
focus on what humans can do better than the machines and instruments they create? (Felder, 
R. and Brent, R., 2003).

There are many different ways of learning; teaching is only one of them. Students learn a 
great deal on their own, in independent study or play. They learn a great deal interacting with 
others informally — sharing what they are learning with others and vice versa. They  learn a 
great deal by doing, through trial and error. For example, one can learn more architecture by 
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 •Schools in dangerous areas were forced to close for extended periods

 •Education personals were targeted, kidnapped, attacked, and or killed

 •Teacher absenteeism and that of girls reached a high level, due to the security threat

•Bombings in Baghdad claim lives of 16 students www.k12academics.com/Education .

4. Importance of curriculum development

Curriculum development describes all the ways in which teaching or training organization 
plans and guides learning. This learning can take place in groups or with individual learners. It 
can take place inside or outside the classroom. It can take place in an institutional se�ng like 
school, college, training center, or in a village or a field. It is central to the teaching-learning 
process www.physicscatalyst.com .

Curriculum development is a process involving the activities like:

•conceptualizing the curriculum,

•selecting and organizing the content, material and learning experiences

•suggesting the method and ways of providing these experiences

•Evaluating the learning outcomes in terms of attainment of desired educational objectives.

4.1 Need and importance of curriculum development (or construction)

•Curriculum development is a purposeful activity.

•It is undertaken to design or redesign for the realization of certain specific educational 
objectives.

•The curriculum is the heart of the student’s college/school experience.

•The curriculum should be reviewed and revised on a regular basis so that it is able to serve 
the changing needs of both students and society www.physicscatalyst.com.

5. Developing Curriculum

The first thing that needs to be taken into account in the process of developing the educa-
tional learning process is that this process must take place from scratch. That is, the desired 
results or in the sense of the most accurate final results (which include radical changes and a 
complete transformation in the educational system) cannot be reached within short periods, 
because, as previously mentioned, the educational system in Iraq suffers from many lapses that 
must be reviewed. Therefore the actual focus must falls on the next generation of students 



NON-STEREOTYPED DEVELOPING FACTORS OF CURRICULUM

42 Proceedings of Fourth International  Academic Al-Ameed Conference

and literary and secondary vocational industrial, agricultural or commercial. Students who finish 
high school and get the minimum qualifications for post-graduation study join universities or 
technical institutes, which extend study for four years at a minimum. The students of teachers 
institute as well as students of secondary vocational types who get excellent grades in the final 
examinations can join colleges and universities to pursue higher education. (Methal, R. , 2012).

3. Gaps and Challenges in Iraqi Educational System

A detailed scoping study of the education system in Iraq conducted by Geopolicity in 2009 
indicates that in spite of considerable improvements since 2003, the entire education system 
requires substantial investment to overcome the legacy of conflict. The report sets out a series 
of recommendations which include (i) the need for an evidence-based education policy to be 
established (ii) functional restructuring and rationalization around a new more devolved ser-
vice delivery model (iii) a surge in human resource development and (iv) cost service delivery 
development to focus public spending on both priority and long term structural needs www.
k12academics.com/Education.

Inherited Problems

•There is currently an insufficient supply of schools, and most schools suffer from poor con-
ditions.

•Gap of 3590 schools in 2003 result in double or triple shi�s in school buildings 

• About 70% of schools lack clean water and latrines

 •Almost 1000 schools are built from mud, straw, or tents

 •Poor quality of inputs includes: science labs, libraries, equipment, an outdated curriculum, 
lack of teacher training and food sources, and staff absenteeism

 •Centralized Administration

 •Insufficient jobs for university graduates, and falling academic standards in many universi-
ties www.k12academics.com/Education.

Conflict and Security

Since 2003 and the fall of the dictatorial regime, the war on Saddam Hussein and sectarian 
conflict has further destabilized the education system in Iraq.

•   Schools were damaged severely and require rehabilitation. 2400 schools experienced 
looting.
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1. Introduction

This research paper is an attempt to clarify some of the aspects that the educational learning 
system lacks in Iraq due to the need  of  more school buildings and deficiency in the efficiency 
of educational curricula and people who are  working in the educational edifice, in addition to 
the fact that the current teaching system is considered a traditional, non-contemporary system 
of global teaching systems, and this has led to the exclusion of the Iraqi educational system 
from the global rankings for past years.

At the same time it includes some Ideas and modern methods and approaches that can be 
added to the current educational system for the purpose of developing and improving it to 
serve the educational learning process.

This study hypothesizes the importance of some developmental aspects of educational programs 
that can be used to strengthen the educational learning system in Iraq and develop it to rise to 
higher levels and be able to compete globally with the rest of the international education systems

Also it adopts two study methods, the first being multiple intelligence that confirms that 
individuals as a whole are born with varying levels of intelligence and that no individual is 
smarter or less intelligent than another. The second is the student centered method, which 
states that the student is the center of the lesson and that the teaching process must take place 
through and directed to him, by focusing on learning rather than teaching. A number of ideas 
have been put forward that adopt these two methods.

2. Iraqi Education System

Iraqi Education is strictly controlled by the national Iraqi government, through the Iraqi Min-
istry of Education. This public state education is provided free, from Primary School, all the 
way to Doctoral degrees. Private education institutes exist; however, the contrasted expense 
of these schools make them unattractive to most Iraqi citizens. The main attraction to them is 
their freedom, or lack of control by the Iraqi government, allowing students to decide which 
study and career path they would like, based on individual preference. Iraqi education is known 
to be of extremely high caliber throughout the Middle East, taught in both Arabic and English. 
Iraqi graduates have an advanced knowledge of complex subjects such as chemistry, math (al-
gebra, calculus), biology and other scientific fields of study (Methal, R., 2012).

The official educational cycle in Iraq extends to 12 years, including 6 years of mandatory 
primary education, which starts from the age of six years, followed by 3 years of intermediate 
school, then 3 years of secondary education, which is divided into general secondary of scientific 
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ملخص البحث.

ــن  ــتمرة م ــة مس ــباق ومنافس ــاة يف س ــاالت احلي ــع جم ــت مجي ــدم ، وأصبح ــور والتق ــرص التط ــو ع ــرص ه ــذا الع ه
ــا يف هــذا الســباق  أجــل الوصــول إىل أعــىل مســتويات التطــور والوصــول إىل القمــة. وحقيقــة أن التعليــم مــدرج أيضً
ــا  ــع بعضه ــامل اآلن م ــس دول الع ــث تتناف ــل ، حي ــد واألفض ــو اجلدي ــدم نح ــعى للتق ــذا املس ا يف ه ــاركً ــح مش وأصب
البعــض لتطويــر وحتســني طــرق التدريــس والتعلــم وإجيــاد طــرق وأســاليب جديــدة للحصــول عــىل أفضــل نتائــج 
ــه مــن أســاليب  التعلــم الرتبــوي وأفضلهــا ، فقــد أصبــح مــن املهــم النهــوض بالواقــع التعليمــي يف العــراق وتعافي

ــر األســاليب وكفاءهتــا. ــد مــن تطوي ــة نحــو مزي التدريــس التقليدي
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Abstract

     This age is the era of development and progress, and all fields of life have become in race 
and continuous competition in order to reach the highest levels of development and reach the 
summit. And the fact that education is also included in this race and has become a participant 
in this quest to progress towards The new and the better, as the countries of the world are now 
competing with each other to develop and improve teaching and learning methods and find 
new ways and methods to obtain the best and best educational learning results, it has become 
important to advance the educational reality in Iraq and its recovery from traditional teaching 
methods towards more methods evolution and efficiency.
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The writing skill is tested in paper1 and paper2 such as i)matching, ii) ordering iii)spelling iv) 
writing paragraph. The first two items are good for testing specific micro-skills of writing such 
as organizing and ordering skills. But such tasks have little communicative value, because they 
do not require production. The most direct way of measuring students’ writing ability is to give 
them a topic to write about  according to Hudges (2003).

9. Answers to the Research Questions
The findings of the study in relation to the research questions are as follows:
The examination of third intermediate class in 2019( 1st attempt) is highly selective and 

limited in the objectives they measure. The analysis of the examination contents clearly shows 
that the demands made on the candidates taking the examination are not appropriate in accor-
dance with the stated aims of the course.

The language examination of third intermediate class in 2019 (1st attempt) does not include 
representative samples of all the language skills with which they are meant to be concerned. 
In order to have content validity, the examination must cover an adequate and representative 
section of those areas and skills that are desired to test.

The contents of the examination of third intermediate in 2019(1st attempt)  do not adequate-
ly reflect the breadth or depth of the construct as defined for the purpose of the examination.

          we need to provide an evidence that the examination score reflects the area(s) of lan-
guage ability we want to measure, and nothing else. From the above discussion, it is clear to us 
that the scores obtained by the examination takers from the examination of language of third 
intermediate class in 2019(1st attempt) do not reflect the degree of presence or absence of the 
construct concerned, since the examination does not measure the abilities they are supposed 
to measure. Scores, derived from examination measuring candidates’ capacity to memorize 
text, cannot be appropriate for determining candidates’ language abilities. So the scores are 
not meaningful and cannot provide the basis for valid interpretation or use.

Conclusions
The study comes with a number of conclusions:
1-The examination focuses on reading skill in the first question. The first question includes  

tasks that require the use of students’ reading skill. 
2-The examination concentrates on writing skill in the  last question whereas the rest of the 

questions include tasks that require reading and writing skills.    
3-The examination is neither valid examination of stipulated objectives nor valid measures 

of communicative competence since the real requirements of the criterion are not fully repre-
sented in the examination and the examination does not measure listening and speaking skills.
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             Paper 2 includes story time and spelling as in:
Q4)Story Time and spelling (20marks)
Story Time: (10 marks)
A)Do as required between  brackets:  (choose 5 only)
1.What is the name of the new book Kareem wants to buy? (answer)
2.The deer is trapped by----and-----(complete)
3.Because the father was very old and week, he was dropping the food on his shirt and 

trousers.
4.Who was the lucky boy who won the special the food on his shirt and trousers. (answer)
5.Where are the Alumni from?
6.Did the Alumni understand the moral lesson of the different  cups?
B)Spelling: (10marks)
Write the missing words. (Do 5 only)
1.tall, taller: terrible,--     2.happy, unhappy:  polite,-----
3. I, me :  we,---   4. Car, cars:  story,--
5. do, doing:  hit.----    6.iraq, Iraqi: Egpt,-----
Following the model of the study (see 4.5 and 4.6),this question measures two skills which 

are reading  and writing and it tests students’ memorization.
      and writing composition as in:
Q5)Write Component:   (15 marks)
Choose either A or B:
A)Write  an email describing a friend to (your uncle Salim\or your aunt Rana) These words 

may help you:
Your friends’ name is----\creative\hardworking\good at\ short\ slim\black short air\ brown 

eyes.
B)Write about a TV. Program. These words may help you:
Wild life\ amazing\ very exciting\ about--\ useful information\ it gives clear details---
Following the model of the study (see 4.6), this question tests students’ ability to write a 

passage. It tests writing skills.
Thus, the examination measures two major skills (reading and writing) and the two language 

elements (vocabulary and grammar).The reading test is based on  short passages in the form of 
i) true/false questions  ii) filling in gaps  iii) short answer questions. According to Heating (1975) 
and Hudges (2003), these techniques can never test ability to communicate in the target nor 
can they evaluate actual performance.
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(a, make b. making  c.makes)
4.Jamal drove his car--.
(a. carefully in the city yesterday   b. in the city carefully yesterday   c.carefully yesterday in 

the city)
5.The students---English at this moment. (a.are reading  b. will read  c.were reading)
6.I have been living in this village –2010. (a.for  b.since  c.ago)
Following the model of the study (see 4.5), this question tests students’ ability of reading 

and memorizing the grammatical information. It doesn’t measure students’ ability of commu-
nication and the level they reach. 

 -vocabulary and pronunciation as follows:
Q3)Vocabulary and Punctuation: (20marks)
A)Match the words in the list below with their definitions. (20marks)
(concert, engine, pilot, documentary, predator, tooth brush)
1.someone who flies a plan----
2. a bird that hurts and kills other birds----
3.you can clean your teeth with this-----
4.It makes cars, boat and planes move----
5.you go to one of these to hear someone sing or play music---
6.it gives information about one subject----
B)Match the words in list (A) with the proper nouns or phrases in list (B): (Do 5 only)
List A: 1. Charity  2.wind  3. Car  4.car  5.graduation  5.video  6.swimming
List B: a.game  b.ceremony  c.pool  d.event  e.park  f.proof
C)Complete the following sentences with the most suitable words: (Do 5 only)
1.A vet is a person who (sells and buys\takes care of) sick animals.
2.Rafal cant help me now. She is (cooking, drawning) some pictures for the exhibition.
3.cars have (air bags, GPS) so that drivers cant be lost.
4.Marsh Arabs (raise, grow) buffalos, some sheep and cattle.
5.The old man needs (spectacles, wheel chair) because he is unable to see clearly.
6.The player (kicked, scored) a goal in the extra time.
D)Punctuation: (5 marks)
Re-write the sentence  below using correct capital letters and punctuation marks:
ithink muneer wont do to hilla next Friday.
Following the model of the study (see 4.5 and 4.6), this question also measures students’ 

reading skill, writing skill and their ability of memorization.
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6. Where did Martin stay during his holiday?
B)Describe whether the following statements are ( true) or (false): (choose 5 only)
1. Martin caught a lot of fish in the sea.
2.The small river was in front of  the factory that Martin worked  in.
3.He was very bad at fishing.
4.Martin had to pay €3.50 for oil to fry the fish.
5.Whenever Martin is free, he went to the seaside to catch fish.
6. The guest enjoyed eating the fish  Martin gave to the hotel.

C)Answer (five) of the following questions using  the information from your text book:
1. ‘’The Panther 3.0D’’ has no standard features. (true\false)
2.Pierre helped Ibrahem learn French. .(true\false)
3. How long did the sports city take?
4.The First Asian Game were held in---(a.Iraq, b.India, c.Qatar)
5.Ibn Al-Haitham was born in ---in --- (complete)
6. who are the Bedouin?
Following the model of the study (see 4.5), this question  actually measures reading skill and 

students’ ability to memorize information.
-grammar and functions as follows:
Q2-Grammar and Functions.
A)Do as required between brackets:
1.There is an escalator in the mall. (Question)
2.Zeid is unfriendly. (make the sentence more polite)
3.A bear is bigger than a wolf. (Rewrite the sentence, Use: ‘’as…as’’)
A wolf------
4.(16.10). (Tell the time)
5.My favorite game is football. Agree to his preference.
6.Agree to your friend’s suggestion to study English together?
B)Choose the correct choice: (Choose5 only)
1.Hana’a bought two ---shirts last week. 
(a. nice French cotton  b. nice cotton French  c. French nice cotton)
2.If Haitham passed his exam, he---the university.
(a. will join   b.would have joined  c. would join)
3.We don’t like---niose in the classroom.
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-motivate students by raising awareness what they are learning is the language of the real 
world.

6-Research Questions
The researcher aims to answer the following questions:
a-Is the content of the test consistent with the stated goal for which  the test is being ad-

ministered?
b-How adequately do the test items cover the intended content area?
c-How well does the test measure students’ skills?
7. Method of  Analysis
This study follows the analysis which is represented by Ali (2016) ‘’the study of the validity 

of English language testing at the high secondary level in Bangladesh’’. It is qualitative. It aims 
to answer research questions.  An analysis is based on the examination content to see whether 
the examination contains representative samples of the relevant language skills. In this study, 
the effectiveness of the examination items, used, is examined in order to determine the extent 
to which the examination is successful in measuring what they set out to measure. At the same 
time, the examination content is compared with the curriculum to examine whether the cur-
riculum is fairly reflected in the content.

8. Test Content
The examination of third intermediate class\ 1st attempt consists of two papers. Paper1 in-

cludes reading comprehension (unseen and seen passages) as follows:
Q1\Read this text carefully.   
Martin worked in a factory in a big town. He liked fishing very much, and was very good at 

it. Whenever he was free, he went down to a small river behind the factory and tried to catch 
fish, but there were very few there because the water was dirty. Then in his holidays he went 
to the seaside and stayed in a cheaphotel. On his first day he fished in the sea and caught a lot 
of fish, he was very happy. He gave them to the hotel. They cooked them for all the guests and 
they enjoyed them very much. A�er that, he did this everyday. But when Martin got his bill at 
the end of the week, he saw on it: For oil fry fish (7 days): €3.50.’’

A)Now answer (five) of the following questions:
1.What was Martin’s hobby?
2.Why were there very few fish in the small river?
3.Where did Martin go on his holiday?
4.Why was Martin very happy on the first day of his holiday?
5.Did Martin sell the fish to the hotel?
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-Skimming (glancing quickly through a text to determine its gist)
-Search Reading (rapidly finding information on a predetermined topic)
-Scanning (finding specific words or phrases, figures, percentages; specific items in an index; 

specific names in a bibliography or a set of references)
-Careful Reading
a.i. identifying pronominal references and discourse markers.
ii. interpreting  topic sentences and complex sentences.
iii. outlining logical organization of a text and the development of an argument.
iv. distinguishing examples  and general statements.
v. identifying explicitly and implicitly stated central ideas.
vi. recognizing the writer’s purpose, and the a�tudes and emotions of the writer.
vii. identifying addressee or audience for a text.
viii. identifying what kind of text is involved.
ix. distinguishing fact from opinion, hypothesis from fact, and fact from rumor(ibid).
b. Making Inferences:
i. inferring the meaning of a strange word from context;
ii. making propositional informational inferences, answering questions beginning with who, 

when, etc.
iii. making propositional explanatory inferences concerned with motivation, cause, conse-

quence and enablement, answering questions beginning with why, how.
iv. making pragmatic inferences(ibid.).
4.6. The Writing Skills
Heaton (1975:138) mentions that the ability to write involves at least four component skills :
-Grammatical skills (the ability to write correct sentences).
-Stylistic skills (the ability to manipulate sentences and use language effectively).
−Mechanical skills (the ability to use correctly those conventions peculiar to the written 

language – e.g. punctuation, spelling).
−Judgement skills ( the ability to write in an appropriate manner for a particular purpose 

with a particular audience in mind, together with an ability to select, organize and order rele-
vant information). 

5.Aims and Objectives of the Course
The central aims of  the course of 3rd intermediate class are to:
-develop the learners’ listening, speaking, reading and writing skills so that they can com-

municate  accurately and appropriately.
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4. Definition of the Key Terms
4.1Authenticity
Authenticity is a term that is used to refer to the degree of correspondence between the 

characteristics of TLU (Target Language
Use) tasks and those of the test tasks (Bachman, 1990:n.p.). According to Fulcher and Da-

vidson (2007:15), authenticity is defined as the relationship between the characteristics of test 
task  and the characteristics of tasks in the real world. 

4.2 Integrative Test
An integrative test is one that measures knowledge of a variety of language features, modes, 

or skills simultaneously (Henning, 1987: n.p.). It derives from the cognitive view of language, that 
is, language as composite whole, and that language is more than the sum total of its constituents. 
In integrative testing,  neither grammatical aspects, nor skills and nor  levels are isolated as in the 
discrete point tests (Aslam, 1992: 110). Furthermore, Ellis (2003: 281)  says that  integrative tests 
prioritize objectivity and reliability and employ the same battery of statistical procedures to en-
sure these. Moreover, Hughes (2003: 19) mentions that integrative test requires the candidates 
to combine many language elements in the completion of a task.

4.3 Direct Test
Direct test requires the candidate to perform precisely the skill that is supposed to be mea-

sured. If  we want to check candidates’ pronunciation, we get them to speak. .If we want to 
know candidates’ ability of  writing  compositions, we get them to write compositions. The 
texts and the tasks, that are used, should be as authentic as possible (Hughes, 2003: 17). An 
interview may be thought of as more direct than a cloze test for measuring language proficien-
cy. Similarly, a contextualized vocabulary test may be thought more natural and direct than a 
synonym-matching test. A claim to ‘directness’ implies a claim for test validity through other 
concepts such as ‘authenticity’ (Bachman, 1990).

4.4 Indirect Test
An indirect test is one that fosters inference about one kind of behavior or performance 

through measurement of another related kind of performance (Henning, 1987: n.p.). It mea-
sures the abilities that underlie the skills in which the tester is interested (Hughes, 2003: 17). 

4.5. The Reading Skill
The reading skill is a complex skill that involves the simultaneous practice of a number of 

different abilities. According to Hughes (2003: n.p.), the following abilities are required for ef-
ficient reading:
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2.1Content Validity
Content validity is intuitive and logical but lacks an empirical basis. It focuses on whether 

or not the content of a test is sufficiently representative and comprehensive for the test to be 
a valid measure of what it is supposed to measure (Henning, 1987:94). There is a number of 
useful guidelines for establishing content validity:
a.the behavior domain to be tested must be systematically analyzed to make certain that all 

major aspects are covered by the test items in the correct proportions’’.
b.the domain under consideration should be fully described in advance, rather than being 

defined a�er the test has been prepared.
c.content validity depends on the relevance of the individual’s test responses to the behavior 

area under consideration, rather than on the apparent relevance of item content’’.
d.As well as, Carroll (1980: 67) argues that achieving content validity in testing English for Ac-

ademic Purposes (EAP) consisted of describing the test takers, analyzing their ‘communicative 
needs’ and specifying test content on the basis of their needs.

2.2Construct Validity
Construct validity is empirical because it involves the gathering of data and the testing of 

hypotheses and the purpose of construct validity  is to provide evidence that underlying the-
oretical construct being measured is itself valid(Henning, 1987:97). It   focuses on  the extent 
to which performance on tests is consistent with predictions that we make on the basis of a 
theory of abilities or constructs (Bachman, 1990: 255). Heaton (1975:154) adds that If a test 
has construct validity, it is capable of measuring certain specific characteristics in accordance 
with a theory of language behavior and learning.  

3. Communicative Language Test
Douglas (2010) mentions that communicative language tests are used with the goal of as-

sessing language learners’ ability to use language for communication in specific contexts, in-
volving productive language either through meaningful input for the test taker to comprehend 
or interpret, or as meaningful output generated by the test taker. Canale and Swain (1980: n.p.) 
specify that  communicative competence consists of three components:

a) Grammatical competence ( which means knowledge of systematic features of grammar, 
lexis and phonology).

b) Sociolinguistic competence (which means knowledge of rules of language use in terms of 
what is appropriate to different types of interlocutors, in different se�ngs, and on different topics).

c) Strategic competence (which refers to the ability to compensate in performance for in-
complete or imperfect linguistic resources in a second language).
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1.Introduction
Communicative language teaching (CLT) or communicative approach is an approach to teach 

second and foreign languages. It emphasizes interaction as both the means and the ultimate 
goal of learning a language. Since real communication generally requires more than one skill, 
English for Iraq adopts an integrated skills approach. The material and methodology are essen-
tially student-centred, aiming to promote learning through meaningful individual and interac-
tive tasks. In order to be a well-rounded communicator, learners need to be proficient in each 
of the four language skills. These four skills give learners opportunities to create contexts in 
which to use the language for exchange of real information, evidence of their own ability and 
confidence. Listening and reading are the receptive skills( passive skills) because learners do 
not need to produce language, they receive and understand it. Speaking and writing skills are 
productive because learners are applying these skills in  need to produce language. They are 
also known as active skills. 

In order to assess learners’ communicative competence, teachers have to include all the 
four skills in the test. The tests administered at this level are ‘achievement tests’. They  are 
designed to measure the extent of learning in a prescribed content domain in accordance with 
explicitly stated objectives of a learning program. The first objective of the study is to examine 
how far the course objectives are reflected in the contents of the existing examination. Second-
ly, the study makes an assessment of how well  the examination measures  skills that they are 
intended to test.

2.Validity
Traditionally, validity means  discovering whether a test measures accurately what it is in-

tended to measure or uncovering the appropriateness of a given test  or any of its component 
parts as a measure  of what it is proposed to measure(Fulcher and Davodson, 2007:  4). Mc-
Donald (2002: 24) mentions that validity is the most fundamental consideration in developing 
and evaluating test and it is not a property of the test itself. It refers to the suitability of the 
interpretation of the test scores- the extent of the evidence which exists to justify the infer-
ences we make based on the results of the test. According to Ruhe and Zumbo (2009: 77), 
validity is  an integrated evaluative judgment of the degree to which an empirical evidence and 
theoretical rationales support the adequacy and appropriateness of inferences and actions 
based on test scores or other patterns of assessment. As well as, Douglas (2010: 10) states that 
validity concerns the appropriateness of the inferences made on the basis of test performance.  
Hughes (1989: 22) adds that validity refers to a number of aspects, each of which deserves our 
attention and a test is valid if it measures accurately what it is intended to measure.
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ملخص البحث

 تبحــث هــذه الدراســة  صالحيــة اختباراللغــة اإلنكليزيــة للصــف الثالث متوســط عــام ٢٠١٩ (املحاولــة األوىل). 
هتــدف هــذه الدراســة إىل اكتشــاف املهــارات التــي تــم قياســها يف هــذا االختبــار. وتفــرتض الدراســة أن اختبــار اللغــة 
ــة للصــف الثالــث متوســط عــام ٢٠١٩ (املحاولــة األوىل) ال يقيــس املهــارات األربــع املتضمنــة يف منهــج  اإلنكليزي
بعنــوان `` اللغــة اإلنجليزيــة للعــراق ‹› الــذي يتبــع النهــج التواصــيل الــذي يقــوم عــىل املهــارات األربــع (االســتامع ، 
التحــدث والقــراءة والكتابــة). حتــاول هــذه الدراســة الرتكيــز عــىل األســئلة املســتخدمة واملهــارات التــي يتــم قياســها. 
ــة  ــة يف املرحل ــة اإلنكليزي ــار اللغ ــه اختب ــة صالحي ــيل (٢٠١٦) «دراس ــه ع ــذي قدم ــل ال ــة التحلي ــذه الدراس ــع ه تتب

الثانويــة العليــا يف بنغالديــش». توصلــت الدراســة إىل بعــض االســتنتاجات التــي تدعــم فرضياهتــا.
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Abstract 
This study investigates the validity of examination in English for third intermediate class in 

2019(1st attempt). It aims at discovering the skills which are tested in this examination. It hy-
pothesizes that examination in English for third intermediate class in 2019(1st attempt) does 
not test the four skills which are included in curriculum entitled ‘’English for Iraq’’ that follows 
the communicative approach which is based on the four skills (listening, speaking, reading and 
writing). It  attempts to focus on the questions that are used  and  the skills which are tested. 
It follows the analysis which is represented by Ali (2016) ‘’the study of the validity of English 
language testing at the high secondary level in Bangladesh’’  . The study arrived at some con-
clusions that support its hypotheses.
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curricula. 

2.Authenticity is an intriguing, complex and multidimensional phenomenon where  various 
aspects are integrated. 

3.Teachers need special training courses to be acquainted with the new updated resources and 
methods of teaching.

4.Part  of authenticity is working on the teachers who do not play a major role in teaching as 
they  have limited knowledge about English language or they are not well-prepared. As such, 
more training courses in the countries that use English as a native language are recommended. 

5.New concepts need to be introduced to students as part of the curricula to teach learners how 
to be authentic and independent learners.

6.Experts, curriculum designers and professionals have to work out the chosen curricula that 
cope with the current and new trends and methodologies of education. 

7.Continuous training courses on the hands of experts outside and inside Iraq are recommended 
for teachers so that new experiences are shared and exchanged. 

8.Curricula should match with the societal needs and produce active outputs. 
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is true that the book has a CD that is supposed to accompany their learning process, but there is 
no possibility to listen to every sound to practice it. This is due to the lack of labs that provide 
headphones for students to listen carefully. If labs are available, they are not enough for the large 
number of the students. Thus, they become useless. Besides, teachers who teach this topic are 
non- native speakers of English who do not master its pronunciation as they have no real contact 
with natives. This is important so that they can control the topic and they will be able to teach 
it smoothly or easily. Although they might be holders of master or Ph.D. degrees, they are still 
non- native speakers who are not efficient enough to teach the English pronunciations especially 
if different accents (the America and British) are intended to be explained and introduced to stu-
dents. What is more, the book focuses on the British accent which students do not prefer. After 
the American invasion in 2003, the young generations tend to learn the American accent. On the 
other hand, teachers are not allowed to use another reference book to teach. They have to stick to 
the curriculum put by the ministerial committee long years ago. 

B. The second observation concerns teaching English as a foreign language for the depart-
ments that do not specialize in English. For example, learners of foreign languages like Russian, 
Persian, Turkish, Arabic and students in departments like Psychology, History, Geography, So-
ciology and so on in the Iraqi universities have to learn English as a basic compulsory subject 
due to the crucial importance of English as a universal language. The ministerial committee has 
chosen the course book of Headway which is to be taught in all the departments rather than the 
English ones. This book does not fit all these different diversity of those learners. For some, the 
book is so simple. It starts with teaching numbers or the days of the week. Iraqi students are 
supposed to study English since their primary schools. Yet, simple topics are taught at university 
level. For others, this book is difficult due to their weak level in English despite the fact that they 
have studied it for some previous years. This means this book is not suitable for all different 
levels of students.  Some have not mastered the simplest topics throughout their previous years 
of studying English at primary or secondary schools. This concludes that English is a real issue 
for the Iraqi students because it is not taught appropriately and comprehensively. English is not 
that difficult language to be mastered by the Iraqi students, but it is not introduced in a scientific 
planned way since their early years of learning. Such students should have reference books that 
teach them English in terms of their own needs and in accordance with their own society needs. 
Only in this case, such books can be called as authentic. 

7. Concluding Remarks and Recommendations 

1.Authenticity is closely related to the three pillars of education: teaching, learning and the 
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What might
this look like in
 ?action

•A classroom with lesson 
plans, homework, grades pos-
sibly 

•Ski l l s -based/sequenced 
textbooks or workbook with 
pre-determined learning 
goals 

•Apolitical on the surface 

•Drawn from adults’ lives in 
their everyday contexts 

•Abandons technician mentality 

•Addresses social and community issues 
of importance 

•Curriculum not set in advance; emerges 
from “action and interaction of the partic-
ipants”(Doll, 1993) 

How is learn-
 ?ing assessed

•Objective, observable “sci-
entific” means 

•Can provide comparative 
scores 

•Performance of the stu-
dent’s contextualized goal 

•Continuing, involving meta-
cognitive strategies 

•Por�olios, 

•self-assessment instruments 

•Measures of social and personal change 

•Levels of critical consciousness reached 

•External performance levels do not ap-
ply 

6. Critical Observations

The basic educational system in Iraq consists of the primary, intermediate and secondary 
schools as well as the university level. All  the curricula taught are designed by committees or 
experts and educators in the Ministry of Education and the Ministry of Higher Education and 
Scientific Research. For years, the curricula were politically guided by the previous regime. 
Many historical misconceptions were taught because they were imposed on learners to learn 
and on teachers to teach. In the last few years, a noticeable change happens as new curricula 
and methods of teaching are encouraged. However, it does not promote to the ambition of the 
new era of technological developments and knowledge. Moreover, various old curricula are 
still adhered to. Two observations are put here regarding the university level based on personal 
observations and note- taking and coming from a long teaching experience: 

A. The English departments in the Iraqi universities teach English pronunciation. The basic 
book that is relied on is that of J. D. O’Conner (1967) which was chosen since more than 40 
years ago. This book is written for all the non- native speakers of English who intend to learn this 
language as a foreign language. It has nothing to do with the concept of authenticity as it never 
introduces English pronunciation for the Iraqi students in terms of their mother language, Arabic. 
First year students have to come across many examples from Spanish, Germany, Persian, Tamil 
and many other languages which is of no use or value to them. Moreover, they have to learn 
English pronunciation without listening to the real English sounds uttered by native speakers. It 
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after long trials and negotiations. Table (1) below shows the basic tenets of these approaches. 

Table (1): Three Approaches to Curriculum, After Prevedel (2003: 10)

Issue Traditional Approach Learner-Driven Approach Critical Approach

Who deter-
mines curricu-
l u m ? 

•Curriculum developer (pub-
lisher, state, institution) sets 
goals and chooses learning 
experiences, evaluates, plans 
and proposes curriculum 

•Students articulate learning 
goals that spring from their 
real-world roles 

•Students help plan curricu-
lum 

•Teacher leads the class while following 
the lead of learners 

•Students, rather than “outsiders,” be-
come experts 

What does 
k n o w l e d g e 
look like? 

•Appears neutral and equita-
ble in its availability 

•Exists “out there,” can be or-
ganized and transmitted 

•Is observable and measur-
able 

•Created through the interac-
tion of student and text 

•Builds on what learners al-
ready know        

•  Relevant to students’ re-
al-life context 

•Not fixed—dependent upon interaction 
among students, text, and teacher 

•Autobiographic—depends on the poli-
tics of identity brought to learning 

•Complex interaction between text, the 
teacher, and what is taught 

•Knowledge is created, rather than taken 
in 

What are the 
underlying as-
sumptions? 

•Pre-determined goals 

•Learning happens in a linear, 
step-by-step fashion 

•Expert knowledge is import-
ant 

•Learning happens in social 
contexts 

•Instruction is transparent 
and based on purposes stu-
dents determine 

•Learners actively build on 
knowledge and experience 

•Education is political 

•Language and power are connected 
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ateness to learners’ cognitive level while external proximity means closeness to context of use. 

5.Feasibility: It is related to environment analysis. Feasibility is the need “to distinguish poli-
cy, as a statement of aims and objectives; from planning, the attempt to turn a policy statement 
into action and implementation” (ibid.). Part of feasibility is the availability of the infrastructure, 
equipment and materials, the specification of teaching and learning guidelines, their develop-
ment through teacher training and learners’ support centers, and the like. Thus, a curriculum is 
authentic when it is feasible given the resources that can be deployed for its implementation.

In terms of adult learning, three approaches are designed in curriculum: traditional, learner- 
driven and critical (Prevedel, 2003: 8). This is an example that illustrates and explains the three 
approaches. In a class that uses a traditional approach to curriculum, the topic of  ‘housing’, 
for instance, can be covered in a series of lessons nested within a workbook that focuses on life 
skills. In a learner-driven class, students might indicate interest in better understanding a rental 
agreement. They might display what they know about  rental agreement, contracts or even house 
buying or building. The teacher might use the rental agreement to help learners build reading 
skills and develop reading strategies. In a class where the critical approach to curriculum is 
developed, when students indicate that housing is an issue, the teacher can display pictures of 
types of housing and lead a discussion about the kinds of housing that students are familiar with, 
the differences in housing, the underlying policies and power structures that lead to substandard 
housing. Reading and writing activities might center around writing letters to protest current 
housing policies or discrimination in certain housing markets. 

Such a model can be applied to the Iraqi educational settings to reveal that the traditional 
approach is mainly adopted. Curriculum developers (committees or experts in Ministry of Ed-
ucation and Ministry of Higher Education) set goals and choose learning experiences, evaluate, 
plan and propose curriculum. Teachers lead the class according to instructions given by higher 
authorities and learners have no role in that. Knowledge appears neutral, but it is organized and 
transmitted in terms of previously set procedures by those authorities. It is not independent. 
No complex interaction between the text, teacher and what is taught is specified. Knowledge 
should be created, rather than taken in. The underlying assumptions in our traditional approach 
have pre-determined goals where learning happens in a linear, step-by-step fashion. Learning is 
assessed objectively in an  observable “scientific” means. It is not self-assessed via  instruments 
of social and personal change or critical consciousness. Adding new ways and sources to the 
teaching/learning process by a teacher or a course facilitator or modifying an existing syllabus is 
restricted and governed by complex administrative approvals and agreements which usually fail 
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of others which are equally, or perhaps even more essential” (Gilmore, 2004: 364).

Interest in authenticity is probably linked to the introduction of the communicative compe-
tence by Hymes (1972) because he proposes that knowledge of language needs contextualized 
communication. This has been reflected in communicative language teaching. In this regard, the 
importance of teaching authentic texts in culturally authentic contexts rather than texts designed 
pedagogically has been emphasized by communicative approaches. Gilmore (2004: 367) argues 
that since the goal is to prepare learners for independent language use, teachers are obliged to 
present them with realistic models of discourse. As far as language learning is concerned, many 
areas are integrated such as applied linguistics, research in language acquisition, methodology 
of teaching, assessment and so on (Baghban and Pandian, 2011: 3).  

According to Nation and Macalister (2010: 2-5),  curriculum design, which is basically a 
‘how-to-do-it’ activity, consists of some processes: 

-Needs analysis (wants/lacks/necessities).

-Environment analysis (learner and teacher profiles and the situation).

-Principles for content and materials selection.

-Sequencing and assessment.

-Evaluation.

These processes are guided by a set of underlying principles which represent the indicators 
of curriculum authenticity. They are explained by Bouziri (2016) as follows: 

1.Relevance: It concerns learners. A curriculum is authentic when it is relevant to the immedi-
ate and long term needs of students (product oriented). It is authentic when it is relevant to the 
learning needs of students (process oriented).  

2.Scope: It is related to content selection. Scope covers “the breadth and depth of coverage of 
items”, knowledge and skills.

3.Coherence: It has to do with content sequence. A curriculum is authentic if it reflects the 
logical progression and unity of its content. Two dimensions are noticed here: internal coherence 
(within the syllabus of a course delivered during a study term and external coherence (for one 
course stretching over a study term or for different but overlapping courses). 

4.Proximity: It has to do with environment and needs analysis. Internal proximity is appropri-
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are associated with authenticity. As such, teachers should be committed to engage students with 
the subject meaningfully. Their goal is  to use connections between students and the subject 
matter to grow authenticity in students themselves. 

5.Teachers need to be true. Being true in this meaning is not to be defined by others but 
using self-knowledge to establish one’s own identity, regardless of how well or poorly it fits 
with the expectations of others. 

6.Teachers should promote novelty and creativity. Authenticity develops via a process that 
involves ongoing critical reflection. Authenticity in teaching reviews and revisits the purposes 
of education. It inquires the origins and rationales that justify how certain norms and practices 
have come to be accepted. 

As both learning and teaching are two facets of the same coin, different approaches can be 
designed to support the development of authentic learning/teaching contexts, experiences and 
assessment:

1.Learning through play: it is the approach that focuses on play as a vehicle for learning.

2.Problem/ project based learning: it is the approach where students gain knowledge and skills 
as they work together to investigate and respond to a complex question, problem or challenge.

3.A developed learning approach which utilizes a learning by using science, technology and arts.

Gatlin and Edwards (2007: 5) explain that the classroom environment becomes  student-cen-
tered if questions and thinking are appreciated.  Students are encouraged to work collaboratively 
in groups to promote dialogue. Teachers can understand the students’ mental constructs and un-
derstanding which then informs subsequent lessons and learning activities. What is crucial here 
is that students need to be motivated and taught to take serious roles in such kind of learning. 
They need to be aware and responsible. Such a style is more comfortable for teachers as they can 
easily admit their ignorance of something that they do not know. It is a truism that our students 
nowadays know more than us due to this rapid change of in the world technology.  On the other 
hand, teachers should be prepared to undertake such roles. 

5. Authentic Curricula

Simply put,  a curriculum is a guide for learning. Advocating authentic materials in language 
teaching has a long history. It is believed that natural texts “do justice to every feature of the 
language” whereas artificial materials include “repetition of certain grammatical constructions, 
certain elements of the vocabulary, certain combinations of words to the almost total exclusion 
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2.Using open-ended thinking, tasks and inquiries. Learners must exercise higher levels of 
thinking, researching and learning. For example, teaching a language may involve supplying 
learners with many related topics, some additional internet links and sites to consult later and 
to practice what they have recently learned. For instance, instead of explaining a model lesson 
about sounds in English, students might be asked to compare and contrast their own language 
sounds with the English ones while teaching them the latters to motivate them to inquire and 
think of the differences and similarities between the two languages; their first language and the 
learned one. This task can activate their thinking and critical skills.

3.Learners need to be engaged in discourse and social interactions with other communities of 
learners. In language teaching, students can be linked to other groups or learners and to native 
speakers to share data and resources and to be indulged with direct communication. This intro-
duces them to others’ ideas as well as to the culture and society of the language they are to learn 
in this diverse world of knowledge.

4.Learners are encouraged to direct their own learning in project work. Educators can help 
them direct their learning process. Instruction can be personalized by allowing the learner to 
choose from the rich variety of pathways in front of them. Learning the language through writ-
ing poetry or plays, translating or even painting illustrate this point. 

4.Authentic Teaching 

Reflecting on authentic learning, teachers are usually encouraged to promote authenticity in 
their teaching. As being real and genuine, authentic teaching is associated with the following 
points which are explained by Kreber and his colleagues (2007: 23) as follows:

1.Teachers need to be sincere and  honest. Students should realize that their teacher possesses 
a genuine reflection of that teacher’s personal identity. They should hear from someone who has 
candor and integrity.

2.Teachers need to be true to oneself. Teachers are self-aware persons who have made a 
commitment to the holy profession of teaching. Such teachers reflect the purposes of education 
and choose to teach due to educational goals. Authenticity here finds expression in consistency 
between values and actions. 

3.Teachers need to act in the interests of learners. Authentic teaching extends beyond the 
individual. In other words, it is other-directed. Teachers should care about their students and 
work to help them flourish.

4.Teachers should care for the subject they teach.  Beliefs in the value of the subject matter 
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5.Teachers enforce their opinions and choice of materials while students comply. 

In contrast to this concept, active learning postulates that students construct meaning out of 
their own schema and experiences as they reproduce knowledge (Newmann et al., 1996: 281). 
In this view, students are put in a situation where they develop their understanding instead of 
being told since original thoughts emanate from students when encouraged to present ideas 
and make connections between them. In this case, students are empowered and be responsible 
for learning and discovery. Such a cognitive perspective shifts the focus of responsibility for 
learning from the teacher to the learner, the thing that motivates independency, excellence and 
creativity. These are the essence of successful learning atmospheres. 

3.Authentic Learning 

A learner cannot think of relying on books, on knowledge and on authority to get understand-
ing (Krishnamurti,1953: 17). Understanding comes through self-knowledge, which is awareness 
of one’s total psychological process. Thus, learning is the understanding of oneself. If it is char-
acterized by authenticity, it is more realistic and natural. 

Authentic learning is the personally relevant experience “from the learner’s perspective and 
situated within appropriate social contexts”. Planning such an experience may cause tensions 
to emerge between providing real-world ‘natural’ experiences and ‘artificial’ or ‘staged’ ones, 
as decided by learners themselves (Stein et al., 2004: 239). .In education, authentic learning re-
fers to “a wide variety of educational and instructional techniques focused on connecting what 
students are taught to real-world issues, problems, and applications” (Web Source 1). Authentic 
learning describes learning through applying knowledge on real-life situations and contexts 
(Rule, 2006: 2). Authentic experiences are applied to any instructional models; learning English 
as a foreign language is one. The following ideas may support authentic learning; they are intro-
duced with a reference to learning a foreign language:

1.Learning through activities and themes that involve real-world problems  and contexts. In 
English language classrooms, real events and current issues can be chosen to learn grammar, 
vocabulary, writing and even critical thinking. A teacher may introduce a political, religious, 
scientific or literary event that is currently occurring at the time of teaching like choosing the 
events of Mosul or the fires of Amazon to teach vocabulary or grammar and present the learners 
with up- to- date vocabulary. This may enable them to talk about such events beyond classroom 
settings. Asking learners to discuss their ideas and give reasons concerning these events develop 
their critical thinking and link them to real world events.
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1.Introduction 

Scholars and researchers in foreign language teaching have argued the importance of using 
authentic materials in learning. Authentic curricula highlight comprehension, provide opportuni-
ties for the introduction of cultural issues, present real language, enhance motivation and create 
language and cultural awareness, promote critical thinking and the like. However, such an issue is 
not easy to apply or implement easily especially in some contexts. Curriculum artifacts and lead-
ers, professional and skilled experts as well as researchers need to work harder to put the bases of 
creating a solid ground   for building such a curriculum in the Iraqi university contexts. Moreover, 
this step requires constant updating and continuous reviewing. 

This paper introduces the concept of authenticity in the educational process in terms of learn-
ing, teaching and curriculum design. It argues that authenticity relates to those three aspects 
alike. It focuses on teaching English as a foreign language in the university level by presenting 
some critical perspectives. Such conceptualization is motivated by personal note- taking, obser-
vation and work experience in the academic settings. 

2.Philosophy of Authenticity

According to Taylor (1991: 6), the contemporary conception of authenticity is based on the “no-
tion of one’s living in accordance with one’s values with the purpose of leading a fulfilling life”. 
This traces back to one’s identity. Authenticity is “a picture of what a better or higher mode of life 
would be, where better and higher are defined not in terms of what we happen to desire or need, 
but offer a standard of what we ought to desire” (ibid.). To be authentic is to be true to some higher 
standard (Braman, 2008: 48). The term is basically related to being ‘real’ or ‘genuine’ (Weimer, 
2011: 2).  In this regard, authenticity is associated with self-awareness which is the highest goal in 
learning or teaching. Thus, it is a moral notion that answers the question of what constitutes the good 
life (Lindquist, 2013: 29). In its broad sense, authenticity is a concept that includes philosophical, 
psychological and practical ideas (ibid.: 22).

According to Friere (1993: 73), the antithesis of authenticity in teaching and learning is based 
on a notion that maintains and stimulates an oppressive tendency that can be exemplified by the 
following points: 

1.Teachers teach and students are taught;

2.Teachers know everything and students know nothing;

3.Teachers talk and students should listen;

4.Teachers have authority that  suppress  students’ freedom; 
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ملخص البحث

غــةٍ أجنبيــةٍ  لًــق االمــر بتدريــسِ لُ عَ وهرالعمليــة الرتبويــة. واذا مــا تَ ــرر التعليمــي جَ لِــم واملُقَ ــدُ ثالــوث املتعلــم واملُعَ عَ يُ
راســية واحــدة مــن اساســيات تعليــم/ تعلــم اللغــة،  فتَصميــمُ أو إختيــار  ات الدِ ــة. إنَ املُقــررً ديّ ــة أكثــرُ جِ مّ تُصبِــحُ املُهِ
ــددُ االبعــادِ  تَعَ فهــومٌ مُ ــة: وهــي مَ ــو األصال ــلُ هُ وامِ هِ العَ ــدة،  واحــدة مــن هــذِ ــلَ عِ ــىل عوامِ تمــدُ عَ ــم  يعَ املُقــرر املُالئِ
م  ــدِ ق ــة. يُ ــاد حقيقي ــات وأبع ــا وتَطبيق ــم بِقضاي ــطُ املُتعلِ ــي تَرب ــية الت ــة والتَدريس ــات التَعليمي ــة التَقنِي موع لُ جمَ ــمِ ويش
ــدفُ اىل  عــات العِراقيــة وهيَ ــجِ تَدريــسِ االنكليزيــة يف اجلامِ ناهِ فهــومِ االصالــة  يف مَ ــن مَ ــورة ذِهنيــة عَ ُالبَحــثُ احلــايل صُ
عــي ، ويفــرتضُ البحــث إن هــذا املبــدأ اليتَعلــقُ باملنهــجِ  ــذا املَفهــومِ يف التعليــمِ اجلامِ ــة هبِ دِراســة بَعــض العنارصاخلاصً
ــزُ  كِ رَ نظــورٍ نَقــدي يُ مــنَ مَ ــلطُ الضــوءُ عــىل هــذا املفهــوم ضِ ــد اىل املُعلــمِ واملُتعلــم  حيــث يُسً تعً الــدرايسِ فقــط بــل يَ

يــثُ اللغــةُ االنكليزيــة بالِغــةُ االمهيــة.     ــراق حَ يــة يف العِ ــياقات التَعليمِ عــىل السِ
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Abstract 

The learner, teacher and curricula triangle is the essence of the educational process. If a foreign 
language is involved, the mission is definitely challenging. One major concern in teaching and�
or learning a language is that of the curricula. Designing a  particular curriculum or choosing one 
for some learners depends on a number of factors. One of them is that of authenticity which is 
a complex multidimensional concept. It refers to a wide variety of educational and instructional 
techniques that connect learners with real-world issues, problems and applications. 

This paper conceptualizes authenticity in terms of foreign language teaching and learning 
at university level. It aims to examine some aspects of authenticity in the Iraqi educational 
se�ngs. It proposes that authenticity is not peculiar to the curricula; learners and teachers 
are involved as well. It approaches this issue in a critical perspective that focuses on the Iraqi 
contexts where teaching English as a foreign language is of crucial importance. 
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