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آن َ
الـم ْص َط َل ِح ُّي ﰲ َب ْح ِ
الق ْر ِ
ث ُل َغ ِة ُ
يم َ -م ْتن ُُه و َمتا َن ُت ُه-
الك ِر ِ
َ
الـم ْن َه ُج ُ
ﹸﻣ ﹶلﺨﱠ ﹸﺺ ال ﹶﺒ ﹾحﺚ:

آن الكَريــمَ ،قــدْ صــار ْت ِ
ّــاس ،اليــومَ ،أ ﱠن الدﱢ راســ َة ا ُملص ِ
ِ
طلحيــ َة ﰲ ال ُقــر ِ
ﱠ
واحــدً ا ِمــ َن
ﱠ
ْ
َ
ْ
َ
َقر ﰲ ع ْلــ ِم الن ِ َ ْ َ
اســت ﱠ
إن ﳑّــا ْ
رائ ِقـ ِـه ﰲ ال ﱠتعبِــريِ ،
ـث ﰲ ُل َغتِـ ِـه ،و َط ِ
ِ
ِ ِ
ا َمل ِ
ـني َأ ْن ينْت َِهجهــا م َفــﴪ ال ُقــر ِ
داخـ ِ
والباحـ ُ
وم ـ ْن
آن الكَريــم،
ْ
ْ
ـل األَساس ـ ﱠية التــي َي َت َعـ ﱠ ُ َ َ ُ ﱢ ُ
ـراءات بحثِيـ ﹴـة ُحمَــدﱠ ﹴ
ﹴ
ﹴ
َأ ْجـ ِ
دة .و َل َقــدْ َب َلـ َ
ـار ال ـكَال ُم ﰲ ا َملنْهـ ِ
ـليم
ـوالت ِع ْل ِم ﱠيـ ﹴـة ،وإِ ْجـ
ـي ذا َمقـ
َ ْ ﱠ
ـﻎ الت ْﱠسـ ُ
ـج ا ُمل ْص َط َلحـ ﱢ
ـل هــذا صـ َ
ـلِ ،
ـل ك ﱢُل َم ـ ْن ُيشـ ِ
وكفا َيتِـ ِـه ﰲ ال ﱠت ْف ِســري ،إِﱃ عَدﱢ ِهﺂ َل ـ ًة َمن َْه ِج ﱠي ـ ًة َﴐ ِ
ور ﱠي ـ ًة ﰲ َع َمـ ِ
ـج ﰲ الت ْﱠحليـ ِ
لِ َف ﱠعالِ ﱠيـ ِـة هــذا ا َملن َْهـ ِ
ـار ُك ﰲ
ِ ِ
ـورة ِمـن صــو ِر ا ُملشــاركةِ ،
آن الكَريــم ،بِــأي صـ ﹴ
بحـ ِ
ـث ُل َغـ ِـة ال ُقــر ِ
ومـ ْن ُهنــا ِج ْﺌنــا نُحـ ِ
الو َرقــةَ ،أ ْن َننْ ُﻈـ َـر
ـرب َهــذه َ
ْ ُ َ
ﱢ ُ
َ ْ
ـاو ُلَ ،عـ ْ َ
َ
ْ
ني ا ْثنَـ ْ ِ
ﰲ َش ـ ْي َﺌ ْ ِ
ﳘــا:
ـني ُ َ
ﲨ ِ
* َأ ﱠو ًالُ :منا َق َش ُة هذا ا َملن ِ
لة َم ُقوالتِ ِه النﱠ َﻈ ِر ﱠي ِة ا ُملك ﱢَو ِنة لِن ََس ِق ِه العا ﱢم.
ْهج ﰲ َمتْنِ ِه؛ َأ ْي ﰲ ُ ْ
* َثانِ ًياُ :منَا َق َش ُت ُه ﰲ َمتانَتِ ِه؛ َأ ْي ﰲ ِكفا َيتِ ِه ﰲ ال ﱠت ْف ِسري ،و ُقدْ َرتِ ِه ﰲ الت ْﱠح ِ
ليل.
ِ ِ ِ
ِ
رت ِح ُن َقدﱢ ُم ُه ُهنا:
ُث ﱠم إِ ﱠن َلنا ت ََص ُّو ًرا َمن َْهج ﹰﹼيا ﰲ َك ْيف ﱠية بِناء هذا ا ُمل ْق َ َ

∗ ُم َقدﱢ َمة:

*ا َمل ْب ُ
حث األَ ﱠو ُل :ا َملن َْه ُج ا ُمل ْص َط َل ِح ُّي ﰲ َمتْنِ ِه (=نِﻈا ُم ْاشتِغالِ ِه).

*ا َمل ْب ُ
حث ال ﱠثاين :ا َملن َْه ُج ا ُمل ْص َط َل ِح ُّي ﰲ َمتانَتِ ِه (= َف ﱠعالِ ﱠي ُة ْاشتِغالِ ِه).
خاﲤ ﹲة ،ون ِ
ِ
يات.
َتائ ُج ،وت َْو ِص ﹲ
∗ َ

١١

ِ  ن َْص ُر الدﱢ.د.أ
ين َو ﱠهابي
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 importance as scien�ﬁc and per�nent to speciﬁc research procedures, as there is eﬃcacy in explicating 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 etymological curricula in light of content (system of func�oning), the second does etymological curricula
in light of authen�city (system of performing).
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آن َ
الـم ْص َط َل ِح ُّي ﰲ َب ْح ِ
الق ْر ِ
ث ُل َغ ِة ُ
يم َ -م ْتن ُُه و َمتا َن ُت ُه-
الك ِر ِ
َ
الـم ْن َه ُج ُ
ا ﹸﳌ ﹶﻘﺪﱢ ﹶﻣة:

حﻲ ﰲ ﻣتﹾن ﹺ ﹺﻪ الـم ﹾﻔﻬ ﹺ
ﹺ
الـم ﹾﺒ ﹸ
وﻣ ﹼﻲ:
ﹶ ﹸ
الـم ﹾﺼ ﹶﻄ ﹶل ﱡ ﹶ
الـمن ﹶﹾﻬ ﹸﺞ ﹸ
حﺚ اﻷﹶ ﱠو ﹸل :ﹶ
ﹶ

ِ
ِ
ـج َي ْأ ُخـ ُـذ ،ال َيـ ْـو َمِ ،عنْــدَ كَثِرييــنَ ،ل َق ًبــا َ
آخـ َـر ُهـ َـو:
ـي َأدا ﹲة َب ْحث ﱠيـ ﹲة َقريبـ ُة ال َع ْهــد ،وهــو َمنْهـ ﹲ
∗ َأ ﱠو ًالَ :م ْفهو ُمـ ُه :ا َملنْهـ ُ
ـج ا ُمل ْص َط َلحـ ُّ
ـاس ِﳑــا هــو م َتــداو ﹲل َلــد ا ُمل ْختَصــنيِ ِ ،
»الدﱢ راسـ ُة ا ُملص َط َل ِحيـ ُة«ِ ،
ومـ ْن َأ ْجـ ِ
ـل َذلـ َ
راسـ ُة
ـﻚ َسـ ْـو َ
َ
ف ُن َع ﱢر ُفـ ُه عــﲆ َأ َسـ ﹴ ﱠ
ﱢ
ُ َ
ﱠ
ْ
وهــذه الدﱢ َ
َ
ِ
ِ
ِ
وهــو ِعنْــدَ
ـالح؛ ُ
ـي؛ ُ
االصطـ ُ
ـحُ » :م ْف َت َعـ ﹲـل« ،و َم ْصــدَ ُر ُه ْ
وهـ َـو ا ُمل ْص َط َلــح .وا ُمل ْص َط َلـ ُ
َمنْســوب ﹲة إﱃ مــا ُي ْعطيهــا َم ْعناهــا الع ْلمـ ّ
ـمية الـ ﱠـﴚ ِء باسـ ﹴم مــا ينْ َقـ ُـل َعـن مو ِض ِعـ ِـه األَو ِل ،وإِ ْخــراج ال ﱠل ْفـ ِ
ـاق َقــو ﹴم عــﲆ تَسـ ِ
اجلرجــاينِ :
»عبــار ﹲة َعـ ِ
ـﻆ ِمـ ْن َم ْعنًــى
ُ
ﱠ
ْ َْ
ُ
ـن اتﱢفـ ِ ْ
ْ
ْ
ُْ
ﱢ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقيـ َـل :االصطِــالح :اتﱢفـ ُ ِ ﹴ
ـبة بينَهــامِ ،
ﹴ
ـوي إﱃ َ
ـالح:
االصطـ ُ
ـاق طائفــة عــﲆ َو ْضـ ِع ال ﱠل ْفــﻆ بــﺈِزاء ا َمل ْعنــى ،وقيـ َـلْ :
ُ
ْ
ناسـ َ ْ ُ
ُل َغـ ﱟ
آخـ َـر؛ ُمل َ
ِ
ِ
إِ ْخــراج الـ ﱠـﴚ ِء َعـن معنًــى ُل َغــوي إﱃ معنًــى َ ِ ِ
()1
ـالحَ :ل ْفـ ﹲ
ـني َقـ ْـو ﹴم ُم َع ﱠينِــني«
ـني َبـ ْ َ
ـﻆ ُم َعـ ﱠ ﹲ
ُ
االصطـ ُ
آخـ َـر؛ ل َبيــان ا ُملــراد .وقيـ َـلْ :
َْ
ﱟ
ْ َْ
ْ
ِ
عــار ِ
ِ
لني بال ُعلــو ِم ،وا َمل ِ
قــال ال َك َف ِ
ــالح ِمــ ْن َع َم ِ
ف؛ َ
ــالح –غالِ ًبــا-ﰲ
ــل ا ُمل ْشــت َِغ َ
االصط ُ
ــو ُّي» :و ُي ْســ َت ْع َم ُل ْ
واالصط ُ
ْ
ِ
ــر ،واالســتِدْ ِ
الع ْلــ ِم الــذي َ ْﲢ ُص ُــل َم ْعلوماتُــ ُه بالنﱠ َﻈ ِ
الل«(.)2
ْ

ِ
ِ ِ
ِ
ـح َأ ﱠنـه» :تَسـ ِ
كان َذلِــﻚ َ ِ
و ﱠملــا َ
ـمي ﹲة َ ْ
ـي،
ﲣ َتـ ُّ
كذلــﻚ َصـ ﱠ
ـيَ ،أ ْو ت ْقنـ ﱟ
ـﺺ بالدﱠ ال َلــة عــﲆ َم ْفهــو ﹴم ع ْلمـ ﱟ
ـح َأ ْن ُيــر ﰲ ا ُمل ْص َط َلـ ِ ُ ْ
ﹴ
وصي َغـ ﹲة ُحمَــدﱠ دةﹲِ ،
ِ
َخصصـ ِـة معنًــى ُحمَــدﱠ دِ ،
ِ
ـار ﱟي ،ﰲ َجمـ ﹴ
َأ ْو َحضـ ِ
وعنْدَ مــا َي ْﻈ َهـ ُـر
َ
ﹲ
َْ
ـال ُحمــدﱠ د«(َ ،)3أ ْو َأ ﱠنـ ُه» :كَلمـ ﹲة َهلــا ﰲ ال ُّلغــة ا ُملت َ ﱢ

ِ
العاد َيـ ِـة َي ْشـ ُعر ا َملــرء َأ ﱠن َهـ ِـذ ِه الك َِلمـ َة َتنْت َِمــي إِﱃ َجمـ ﹴ
ـال ُحمَــدﱠ ﹴد«
ﰲ ال ُّل َغـ ِـة
ُ ْ ُ

()4

ِ
االختِصـ ِ
ـوي ِمـ ْن َشـك ﹴ
ـحِ ،عنْــدَ َأ ْهـ ِ
ـل ْ
ْل
ـاصَ :ر ْمـ ﹲـز ُل َغـ ﱞ
ـور ُحم َ ﱠمــدُ َح َســن َع ْبــد ال َعزيـ ِـز قائـ ًـال» :ا ُمل ْص َط َلـ ُ
و َع ﱠر َفـ ُه الدُّ كْتـ ُ
ـن ا َملعــاين األُ ْخــر ِ
ِ ()5
ـي ،و َم ْفهــو ﹴم ،وهــو َم ْعنًــى ِمـ َن ا َملعــاين َيت ََم ﱠيـ ُـز َعـ ِ
داخـ َـل نِﻈــا ﹴم ِمـ َن الت َﱠصـ ُّـورات«
خارجـ ﱟ

ِ
ِ
ِ
ِ
ـج ا ُملص َط َلحــي بِــام ُهــو ح ْزمـ ﹲة ِمـن ا َمل ِ
ِ
فاهيـ ِم النﱠ َﻈر ﱠيــة؛
َ
ـي َحمَـ ُّـل َتنْفيــذ َمقــوالت ا َملن َْهـ ِ ْ
َ ُ َ
ﱢ
راسـ ُة ا ُمل ْص َط َلح ﱠيـ ُة :وهـ َ
∗ثان ًيــا :الدﱢ َ
ِ
ـح َأ ﱠن َثمـ َة ِع ْلــام ي َتــو ﱠﱃ البحـ َ ِ ِ
ـالل َتعريـ ِ
ِ ِ
ـﻒ ا ُمل ْص َط َلـ ِ
ـم
وص ْو ًغــا ،وُ ،....
ـث فيــهَ ،م ْفهو ًمــاَ ،
ً َ َ َ ْ
فالــذي َي ْﻈ َهـ ُـر مـ ْن خـ ِ ْ
وهـ َـو» :ع ْلـ ُ
ﱠ
ف بالدﱢ راسـ ِـة ا ُملص َط ِ
ِ
ِ
ـم ا ُمل ْص َط َلـ ِ
لح ﱠيــة؟
ـحَ ،هــذاُ ،هـ َـو َن ْف ُسـ ُه مــا ُي ْعـ َـر ُ
ْ
َ
ا ُمل ْص َط َلــح« ،ولكـ ْنَ :هـ ْـل ع ْلـ ُ
ث َأ ْفــر ِع ِع ْلـ ِم ال ُّل َغـ ِـة ال ﱠت ْطبيقــي ،يتَنــاو ُل األُســس ِ
العارفـ َ ِ
أِ .ع ْلــم ا ُملص َط َلــح :وهــو ،كــام ﰲ ِعبـ ِ
ـارة ِ
الع ْل ِم ﱠيـ َة
ُ
ُ َ
ّ َ َ
ُ ْ
ـني بِــهَ » :أ ْحــدَ ُ ُ
َ
وخ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
()6
ـم َ
صائ َصهــا ،و َطبي َعتَهــا،
ـاص؛ فــاألَ ﱠو ُل َيتَنـ َ
ـم إﱃ عــا ﱟم ،وخـ ﱟ
ـاو ُل ا َملفاهيـ َ
ل َو ْضـ ِع ا ُمل ْص َط َلحــات وت َْوحيدهــا« و َينْ َقسـ ُ
ـث مص َط َلحـ ِ
ِ
ِ
ـط ب ُل َغـ ﹴـة ُحمَــدﱠ َد ﹴة ،ﰲ ِحـ ِ
ـري ذلِــﻚ ِﳑﱠــا ال َي ْرتَبِـ ُ
ـات ُل َغـ ﹴـة ُم َع ﱠينـ ﹴـة(.)7
ـني َ ْ
ـﺺ ال ّثــاين بِ َب ْحـ ُ ْ
ﳜ َتـ ُّ
و َعالقاﲥــا ،و َغـ ْ َ

ِ
ِ
ِ
ـم ا ُمل ْص َط َلـ ِ
طاﰊ
ـﴢَ ،أ ْو َخ ِ ﱟ
ـحَ ،بو ْج َه ْيــه؛ العــا ﱢم ،واخلـ ﱢ
ـاصَ ،ي ْب ُعــدُ َعـ ْن َأ ْن َي َت َع ﱠلـ َـق َ
والــذي َنــرا ُه َأ ﱠن ع ْلـ َ
ـيل َنـ ﱢ ﱟ
بمن ًْحــى َ ْﲢليـ ﱟ
ِ
ِ ِ
ـﴫ ﰲ التﱠنـ ُ ِ
ﱠﴢ.
راسـ ِـة ا ُمل ْص َط َل ِح ﱠيـ ِـة التــي َسـنَ ْع ِر ُ
مــا؛ ُ
وهـ َـو الــذي َي ْعــد ُل بِــه َعـ ْن َطريـ ِـق الدﱢ َ
ـاول الن ﱢ ﱢ
ف َأ ﱠﳖــا َتن َْحـ ُ
ِ
ِ
حل ْقـ ِ
ـاز َعـ ْن ِســواها
ـاس ِمـ َن ا ُمل ْشـت َِغ َ
راسـ َة ا ُمل ْص َط َل ِح ﱠيـ َة َﲤْتـ ُ
راسـ ُة ا ُمل ْص َط َلح ﱠيـ ُة :والــذي َع َل ْيــه النﱠـ ُ
ـل َأ ﱠن الدﱢ َ
لني ﲠــذا ا َ
ب.الدﱢ َ
١٣

أ.د .ن َْص ُر الدﱢ ِ
ين َو ﱠهابي

ـس ِ
ِ
ﰊ)؛ ِ
ـح ِمـ ْن ِج َهـ ِـة األُ ُسـ ِ
ـي ال ُت ْعنَــى با ُمل ْص َط َلـ ِ
ِﳑﱠــا َلـ ُه َن َﻈـ ﹲـر ﰲ ا ُمل ْصطلـ ِ
الع ْل ِم ﱠيـ ِـة لِ ِصنا َعتِـ ِـه،
ـﴢ (=اخلَطــا ﱢ
فهـ َ
ـح بال ُب ْعــد النﱠـ ﱢ ﱢ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ريفـ ِـهَ ،أو وظِي َفتِـ ِـه ،إِ ﱠنــام ِهــي َﲥ َتـ ِ
َأو َتع ِ
ـﺺ ُم َعـ ﱠ ﹴ
ـرب َعـ ْن بِنْيـ ﹴـة
ـم مـ ْن ِجهــة ك َْونــه ِو ْحــد ًة لســان ﱠي ًة ،و َم ْع ِرف ﱠيـ ًة ،داخـ َـل َنـ ﱟ
ْ َ
ْ ْ
ـنيُ ،ت َعـ ﱢ ُ
َ ْ ُّ
ِ
ِ
ِ
أي ِمـ ْن َح ْيـ ُ
ـاب:
ـﺺَ ،أ ْو ُهـ َـو اخلطـ ُ
ـﴫ ض ْمـ َن ن ََسـ ﹴـق َدال ﱟيل؛ ُهـ َـو النﱠـ ُّ
فكْر ﱠيــة( )8؛ ْ
ـث ُهـ َـو ُعنْـ ُ ﹲ
ـح َملِع ِرفـ ِـة ِ
ِ ِ
ـيَ » :ب ْحـ ﹲ
واق ِعـ ِـه الــدﱠ ال ﱢيل ِم ـ ْن َح ْيـ ُ
ـث َم ْفهو ُم ـ ُه،
 َفأ ﱠمــا ال ﱠت ْعريـ ُـث ﰲ ا ُمل ْص َط َلـ ِ ْ
راس ـ ُة ا ُمل ْص َط َلح ﱠي ـ ُة هـ َ
ـﻒ :فالدﱢ َ
ِ ِ ِ
َ ِ
روس بِـ ِـه«( .)9و َعــﲆ الر ْغ ـ ِم ِم ـن إِمـ ِ
ِ
ِ
ـكان
ـي ا َملــدْ
ْ ْ
ﱠ
وخصائ ُص ـ ُه ا ُملك ﱢَو َن ـ ُة َل ـ ُه ،و ُفرو ُع ـ ُه ا ُملت ََو ﱢلــد ُة َعنْ ـ ُه ض ْم ـ َن َجمالــه الع ْلمـ ﱢ
ِ
ـار َقولِـ ِـهِ ِ ِ :
ِ
ـﺺ الــذي َيـ ِـر ُد ﰲ ا ُمل ْص َط َلـ ِ
راسـ ِـة ا ُمل ْص َط َل ِح ﱠيـ ِـة ،إِ ّال َأ ﱠن
ـار ًة إﱃ النﱠـ ﱢ
َ
ا ْعتبـ ِ ْ
ـح ا َمل ْقصــود بالدﱢ َ
»واقعــه الــدﱠ ال ّيل« إِشـ َ
َأ َﳘي ـ َة النﱠصيـ ِـة ال َجيمـ ُـل االكْتِفــاء فِيهــا بال ﱠتكْنِيــةِ ،
كم ْثـ ِ
ـل مــا ﰲ َهــذا ال ﱠت ْعريــﻒ.
َ
ﱢ ﱠ
ﱢﱠ
ُ
ُْ
ـل َ ِ
ِ ِ
ِ
راسـ ِـة فقـ َ
ـﴫ،
و َعـ ﱠـر َ
راسـ ُة ا ُمل ْص َطلح ﱠيـ ُة منْهـ ُ
ـور إِ ْدريـ ﹲ
ـاج َع َمـ ﹴ ْ
ـال» :الدﱢ َ
ـرض َب مـ َن الدﱢ َ
ف الدُّ كْتـ ُ
ﳛـ ُ
ـاﳼ هــذا الـ ﱠ ْ
ـس الفـ ّ
ـﻒ ن ِ
وﰲ هــذا ال ﱠتعريـ ِ
ِ
ـات ِع ْلـ ﹴم مــا ﰲ َنــﺺ ِمـن نُصـ ِ ِ
امالت ،واصطِالحـ ِ
ِ
ُالحـ ُ
ـﻆ
اســتِ ْع
و َي ِصـ ُ
ـوص َذلــﻚ الع ْلــم«(َ ِ ،)10
ْ
ْ
ﱟ
ْ
ـﻒ ْ
ـروز َشـ ْي َﺌ ْني:
ُبـ َ

 ِشار ُة إﱃ الن ﱢﱠص ﱠية.
اإل َ

نيات َعم ِلي ﹴة؛ َ ِ
تَس ِمي ُة الدﱢ راس ِة ِمنْهاجا ذا تِ ْق ﹴﻒ).
ﴫَ +ي ِص ُ
َ ﱠ
ً
ْ َ
ْ
َ
(=ﳛ ُ

ِ
ـات ُد َ
ون َأ ْن َت ْب ُلـ َ
راسـ ِـة ا ُمل ْص َط َل ِح ﱠيــة؛ بِــام ات َﱠسـ َـم ْت بِـ ِـه ِم ـ ْن
ـع ذلِــﻚَ ،ت ْبقــى َهـ ِـذ ِه ال ﱠت ْعريفـ ُ
و َمـ َ
ـﻎ َحمَـ ﱠـل اجلَ ْو َهـ ِـر م ـ َن الدﱢ َ
َتكْنِيـ ﹴـة ِ
ﹴ ()11
غامضـ ﹴـة ،و َت ْعمي ـ ﹴم َغـ ْ ِ
ـري َدقيــق

ـاهدُ البوشــيخي؛ فــﺈِ ﱠن َل ـه َتعري ًفــا قـ َ ِ ِ
ِ
الشـ ِ
ِ
ـم َأ ِئ ﱠم ـ ﹲة ُم ﱠت َبعـ َ
ـور ﱠ
راس ـ ُة
ُ ْ
ُ
ـال فيــه» :الدﱢ َ
ُّ
ـون ،ﰲ َهــذا ا َملجــال ،الدُّ كْتـ ُ
وﳑ ﱠ ـ ْن ُهـ ْ
ِ
ـات ُﳐ ْ َت َلـ ِ
الع ْل ِمــي ُملص َط َلحـ ِ
س ِ
ِ
ـني ،وبيـ ِ
ﴐ ﹲب ِم ـ َن الــدﱠ ْر ِ
ـﻒ ال ُع ُلــومِ ،و ْفـ َـق َمن َْهـ ﹴ
ـان
ـاص ِ َﲠــدَ ف َت َبـ ُّ ِ َ
ـج خـ ﱟ
ﱢ ْ
ا ُمل ْص َط َلح ﱠي ـ ُة َ ْ
ـات ﰲ ك ﱢُل ِع ْل ـ ﹴم ﰲ ِ
ِ
()12
الواق ـعِ ،والتﱠاريـ ِ
ـخ َم ًعــا«
ـرب َعنْهــا تِ ْلــﻚ ا ُمل ْص َط َلحـ ُ
ـرب ْتَ ،أ ْو ُت َعـ ﱢ ُ
ا َملفاهي ـ ِم التــي َعـ ﱠ َ
ِ ِ
ِ
َامل ال ُّط ِ ِ
وﰲ هذا ال ﱠتع ِ
ريﻒ مقارب ﹲة لِك ِ
راس ِة ِم ْن َح ْي ُث ما َييل:
َ
ْ
مي ا َمل ْعقود عﲆ َهذا ال ﱠل ْون م َن الدﱢ َ
موح الع ْل ﱢ
ُ َ

حات ُﳐ ْ َت َل ِ
(=ﴐب ِمن الدﱠ ر ِ ِ
َ .١ب ُ
ﻒ ال ُع ُلوم).
وع (= ُم ْص َط َل ُ
مي) ،وا َمل ْو ُض ُ
س الع ْل ّ
يان ا َمل ْفهو ِم َ ْ ﹲ َ ْ

ان ال ﱠطري َق ِة ِ
َ .٢ب َي ُ
(=و ْف َق َمن ﹴ
خاص).
ْهج
ﱟ

(=ﲠدَ ِ
ِ
ِ
ِ
ف َت َب ُّ ِ
َ .٣ب ُ
حات)
رب َعنْها تِ ْل َﻚ ا ُمل ْص َط َل ُ
رب ْتَ ،أ ْو ُت َع ﱢ ُ
ني ،و َبيان ا َملفاهي ِم التي َع ﱠ َ
يان اهلَدَ ف ِ َ

()13

ِ
ﹴ ِ
و َأ ﱠمــا الن ﱢﱠص ﱠيـ ُةِ :ـل ال َبـ َ ِ
ـي ِمـ ْن َأ ْهـ ِ
ـﴫ
راسـ َة ا ُمل ْص َط َلح ﱠيـ َةَ ،ح ّتــى إِ ﱠن الدُّ كْتــور َة َفريــد َة ُز ُمـ ُّـرد ،وهـ َ
ـي َأ ْبـ َـر ُز مــا ُي َم ﱢيـ ُـز الدﱢ َ
فهـ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ َ ِ ُ ()14
ِ
اســتِ ْب َ
اصطِـ ِ
راسـ ُة ا ُمل ْصطلح ﱠية«
رت َحـ ْ
ـالح النﱠـ ﱢ
ـم ْ
ـﺺ« بت َْســمية »الدﱢ َ
دال ت َْســم َية »ع ْلـ ُ
ـت ْ
َﲠــذا ا َملجــال ،ا ْق َ َ
١٤

آن َ
الـم ْص َط َل ِح ُّي ﰲ َب ْح ِ
الق ْر ِ
ث ُل َغ ِة ُ
يم َ -م ْتن ُُه و َمتا َن ُت ُه-
الك ِر ِ
َ
الـم ْن َه ُج ُ
آن الكَريم :ت َْأﰐ ه ِذ ِه الصل ُة ِمن مالح ِ
ثانِيا :الدﱢ راس ُة ا ُملص َط ِﻈة ُأ ُس ﹴ
لح ﱠي ُة ،وال ُق ْر ُ
س َأ ْب َر ُزها:
َ
ْ ُ َ
ﱢ
ْ
ً
ُ
َ

آن الكَريــ ِم إِنﱠــام َﲥ ِ
ــري ِه ،و َت ْف ِســري ال ُق ِ
َ .١أ ﱠن ُعلــوم ال ُقــر ِ
ِ ِ ()15
ف إﱃ َت ْف ِس ِ
راســ ُة
ــد ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ــرآن َم ْبنــا ُه عــﲆ َف ْهــ ِم ُم ْف َرداتــه ،والدﱢ َ
ُ
اإل ْف ِ
ــث ﰲ الوح ِ
ا ُملص َط َل ِحيــ ُة تَقــوم عــﲆ البح ِ
ــدات ِ
راد ﱠيــة.
َ َ
َ ْ
ﱠ
ْ
ُ

ِ ِ
َ .٢أ ﱠن الدﱢ راسـ َة ا ُملص َط َل ِحيـ َة ت َْأ ُخـ ُـذ ب َق ِ
ـري ﰲ إِ ْج ِ
واعـ ِـد ال ﱠت ْفسـ ِ
راءاﲥــا؛ وعــﲆ َر ْأ ِ
س َذلِــﻚ َب ْحـ ُ
ـﺺ،
ـث ا ُمل ْفـ َـردات داخـ َـل النﱠـ ﱢ
ﱠ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ﹴ ِ
ـري ال ُقــر ِ
ِ
آصـ ِ
آن بال ُقـ ْـرآن(.)16
َ
ـع واحــد مـ ْن َ
وهــذا َي ْلتَقــي َمـ َ
ـي قاعــد ُة َت ْفسـ ِ ْ
ـل َقواعــد ال ﱠت ْفســري؛ وهـ َ
فاهيم َأ ِ
وجير هذا إِﱃ َأ ْن َنع ِر َض َملِ ِ
ساس ﱠي ﹴةِ ،ه َي:
ْ
َ ُ ُّ
َ

ـل ا ُملص َط َلحــي عــﲆ َﴐ ِ
ِ
ورة َأ ْن يكـ َ
العاملـ َ
آين؛
آينَ :أ ﱠكــدَ
ثمـ َة َفـ ْـر ﹲع خـ ﱞ
حل ْقـ ِ ْ
.١ا ُمل ْص َط َلـ ُ
ـون ﱠ
ﱢ
ـون ﰲ ا َ
ـاص با ُمل ْص َط َلــحِ ال ُق ْر ّ
ـح ال ُقـ ْـر ُّ
ألَسـ ﹴ ِ
ِ
بم ْعرفـ ِـة َمعــاين ُم ْص َط َلحاتِـ ِـه التــي َهلــا فِيـ ِـه ْاســتِ ْع ﹲ
ـاص ِمـ ْن َح ْيـ ُ
امؤهــا
ـث انْتِ ُ
امل خـ ﱞ
ـباب منْهــا َت َع ُّلـ ُـق َف ْهـ ِم ال ُقـ ْـرآن الكَريـ ِم َ
ْ
إﱃ نَسـ ﹴـق داليل ُقــرآين خــاص ك ََذلِــﻚ( ،)17فدراسـ ُة ا ُملص َطلــحِ ال ُقــر ﱢآين مدْ َخـ ﹲـل ِآمـن ل َت ْف ِسـ ِـري ال ُقــر ِ
آن الكَريــم؛ ﱠ
ـح
ألن ا ُمل ْص َط َلـ َ
ﹲ
ْ
ﱟ
ْ
ْ َ
َ
َ
ﱟ ْ ﱟ
ـقاط ا َملعــاين ِم ـن خــارجِ ِ
واالنْتِقائيــة ،وكــذا ِمــن إِسـ ِ
ـﻆ للدﱠ ال َلـ ِـة()18؛ َُﳜ ﱢلص ـه ِمــن الع ْفويـ ِـةِ ،
اخلطـ ِ
ِحـ ْـر ﹲز حافـ ﹲ
ـاب ال ُقـ ْـرآين.
ْ
ّ
َ ﱠ
ُ ُ
ْ
داخ ِليـ ﹴـة؛ كاالســتِ ْق ِ
ـراءات نَصيـ ﹴـة ِ
ﹴ
ِ
ـﺈن ِدراس ـ َة ا ُملص َط َلــحِ ال ُقــرآين تَتميـ ُـز ِ ِ
فـ ﱠ
راء
ـيل؛ بِــام تَقــو ُم َع َل ْيـ ِـه ِم ـ ْن إِ ْجـ
ﱠ
ﱢ ﱠ
ْ
ْ
ْ ﱢ ﱠ َ
بمنْطقهــا الدّ اخـ ّ
هوميـ ِـة ا ُملتَع ﱢلقـ ِـة بِـ ِـه ِ
ِ
ـط ا ُملص َط َلــحِ ال ُقــرآين ﱠ ِ
ال ﱠتــام ،وربـ ِ
داخـ َـل ال ُقــر ِ
آن الكَريــم ،ال ِ
آين
خار َجـ ُه .وا ُمل ْص َط َلـ ُ
بالشــبكة ا َمل ْف ﱠ
ْ
ﱢ َْ
ْ
ـح ال ُقـ ْـر ُّ
ْ ﱢ
كانَ ،أو مر ﱠكبــا ،ا ْكتَســﺐ ِ
ِ
ﹴ ِ
داخـ َـل ال ُقــر ِ
ِ
آن الكَريـ ِم ُخص ِ
وص ﱠيـ ًة َداللِ ﱠيـ ًة
ُ
َ
ُهـ َـو» :ك ُُّل َل ْفــﻆ مـ ْن َأ ْلفــاظ ال ُقـ ْـرآن الك َِريــم؛ ُم ْفــر ًداً َ ُ ْ َ ،
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
()19
ـت ِمنْـ ُه َت ْعبــريا َعـ ْن َم ْفهــو ﹴم ُم َعـ ﱠ ﹴ
ـي«
َج َع َلـ ْ
ـع خـ ﱞ
ـنيَ ،لـ ُه َم ْوضـ ﹲ
الر ْؤيــة ال ُق ْرآن ﱠيــة ،ون ََســقها ا َمل ْفهومـ ّ
ـاص داخـ َـل ُّ
ً
ريﻒ الذي ارتضاه غالِﺐ ِ
ويستفاد ِمن هذا ال ﱠتع ِ
ور ِمنْها:
الباح َ
ُ
ْ
ُْ ُ ْ
ثني ُأ ُم ﹲ

ﱠﺐ.
آين ُم ْف َر ﹲد و ُم َرك ﹲ
-ا ُمل ْص َط َل ُح ال ُق ْر ُّ

لح ال ُقرآين ُخص ِ
آين.
وص ﱠي ﹲة ُم ْكت ََسب ﹲة ِم َن الن َﱠس ِق ا َمل ْف
للم ْص َط ِ ْ ﱢ ُ
ﱢ
 ُهومي ال ُق ْر ّ

ـﻆ ُقــرآين ِ
ﹴ
ِ
ِ
ِ
داخـ ﹴ
ومـ ْن ُهنــا َي ْﻈهـ ُـر ﱠ
ـل ِض ْمــن
أن الدّ راسـ َة ا ُمل ْص َطلح ﱠيـ َة لل ُقـ ْـرآن الكريـ ِم هـ َ
ـي التــي ُت ْعنــى بالنﱠﻈــر ﰲ ك ﱢُل َل ْفـ ْ ﱟ
وﳜـ ُـر ُج ِمنْهــا:
مــا َصدَ ِق ﱠيــات هــذا ال ﱠت ْعريــﻒْ َ .
كل ﹴ
 ُّالقرآينْ ،
مح َل دالل ًة ُق ْرآن ﱠية.
ّﺺ
لفﻆ
وإن ُ ﱢ
خارج الن ﱢ
َ
ﱢ

داخ َل النﺺ القرآين َل ِكنﱠه ال َ ِ
لفﻆ ِ
كل ﹴ
 ُّخاصة(.)20
ﳛم ُل دالل ًة ُق ْرآن ّي ًة ّ
ﱢ
ُ ْ
ﱢ

ـت ِ
آن الكَريــمَ :عرفـ ِ
.٢الدﱢ راسـ ُة ا ُملصطلحيـ ُة لل ُقــر ِ
الباحثـ ُة ا ُمل ْصطلح ﱠيـ ُة الدُّ كْتــور ُة َفريــد ُة ُز ُمـ ُّـر ﹴد الدﱢ راسـ َة ا ُمل ْص َط َل ِح ﱠيــة،
ﱠ
ْ
ﱠ
ْ
فاهيــم ا ُملصطلحـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـني م ِ
ِ
اصطِـ ِ
ـات ِم ـ ْن
رت َحــت ،فقا َلـ ْ
َ ْ
ـالح النﱠـ ﱢ
ـم ْ
راس ـ ﹲة َمن َْهج ﱠي ـ ﹲة جامع ـ ﹲة َت َت َبـ ﱠ ُ َ
ـت َبأ ﱠن ـ ُه» :د َ
ـﺺ ،كــام ا ْق َ َ
َأ ْو ع ْلـ َ
١٥

أ.د .ن َْص ُر الدﱢ ِ
ين َو ﱠهابي

ـيج ا َمل ْفهومــي للنﱠــﺺ َعــرب َض ِ
ـات الدﱠ الليـ َة ﱠ ِ
ـني ا ُمل َقومـ ِ
ِ
للم ْص َط َلــح ،وا ْمتِداداتِـ ِـه داخـ َـل الن ِﱠسـ ِ
امئ ِمه،
ﱠ
نُصوصهــا ،و ُت َبـ ﱢ ُ ﱢ
ﱢ َْ
ﱢ
الذات ﱠيـ َة ُ
ِ ِ ِ ()21
ْ
واشــتِقاقاتِ ِه ،وال َقضايــا ا َمل ْوصولــة بــه«
لني ﰲ هذا احل ْق ِل ِ
نات التﱠصو ِر الذي َع َلي ِه غالِﺐ ِ
ريﻒ نَراه مستَوفِيا ُملكو ِ
الع ْلمي؛ ِ
وه َي:
العام َ
ُ
ُ
ْ
َ ُّ
وه َو َت ْع ﹲ ُ ُ ْ ْ ً ﱢ
ّ
َ

ِ
ِ
آين ،و َغ ْ ِريه.
 َصالح ﱠي ُة ال ﱠت ْعريﻒ للن ﱢﱠﺺ ال ُق ْر ﱢ
 َر ْب ُط ا ُمل ْص َط ِﱠﺺ.
لح بالن ﱢ

صوصي ِة الدﱠ اللي ِة للمص َط ِ ِ
ِ
ﱠﺺ.
 َت ْب ُلح ض ْم َن الن ﱢ
ﱠ ُ ْ
ﱠ
يني اخلُ

طلح ،وا ُملكو ِ
ني ا ُمل ْص ِ
نات الن ﱢﱠص ﱠي ِة األُ ْخر.
يني التﱠعا ُل ِق ا َمل ْف
هومي َب ْ َ
 َت ْب ُﱢ
ﱢ

ِ
ِ .٣
راسة ا ُملص َط َل ِحي ِة لل ُقر ِ
آن الكَريم:
فائد ُة الدﱢ
ﱠ
ْ
ْ

الع ْلـ ِم ِمـن َ ِ
ف ِ
ِ
ِ
ِ
ضارة ِ
َم ْعلــو ﹲم ﱠ
اإل ْســالم ﱠية؛
رش َ
ـم ﱟ
نﺺ ﰲ احلَ
ـرض ُب م َن الدﱢ راســة ُمتَع ﱢل ﹲق َبأ َهـ ﱢ
ْ َ
أن َ َ
رشف ا َمل ْعلــوم ،وهــذا الـ ﱠ ْ
ات ِحسـ ﹲ
هــو ال ُقـ ْـر ُ
ـانِ ،منْها:
آن الكَريــم ،و َقــدْ َت َع ﱠبدَ نــا اﷲ تَعــاﱃ بِ ِه ،وبتَدَ ُّبـ ِـر ِه ،وﰲ الدﱢ راسـ ِـة ا ُمل ْص َط َل ِح ﱠيـ ِـة َخ ْري ﹲ
ِ
بالبحث ﰲ ال ُقر ِ
آن الكَريم.
عي
.١إِجاب ُة الدّ اعي ّ
ْ
الﴩ ﱢ

رفة َأج ِ
فﺈن مع ِرف َة الك ﱢُل مبنِي ﹲة عﲆ مع ِ
ِِ
ِ
ِ
االجتِها ُد ﰲ َف ْه ِم ِخ ِ
زائ ِه.
ْ
َْ
َْ ﱠ
رب َب ْحث ُم ْف َرداته؛ ﱠ َ ْ
ْ .٢
طاب ال ُق ْرآن الكَري ِم َع ْ َ

واإلس ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْليﺺ ال ﱠت ْف ِ
سري ِم ْن ُع ِ
اخلارجي.
قاط
َ .٣ﲣ ُ
ّ
يوب ال َع ْفو ﱠية ،واالنْتقائ ﱠيةْ ِ ،

فاهي ـ ِم اخلاطِﺌــة ،ومراجع ـ ُة َطرائـ ِـق اســتِنْباطِها ،و َن ْقدُ هــا َعــرب الرجــو ِع ﲠــا إﱃ ا َملحـ ﱢـل األم؛ ال ُقــر ِ
.٤تَصحيــح ا َمل ِ
آن
َ
ُ َ َ
ُ
ْ
ْ
ّ
ْ َ ُّ
ْ

الكَريــم.

١٦

آن َ
الـم ْص َط َل ِح ُّي ﰲ َب ْح ِ
الق ْر ِ
ث ُل َغ ِة ُ
يم َ -م ْتن ُُه و َمتا َن ُت ُه-
الك ِر ِ
َ
الـم ْن َه ُج ُ
ﺚ ال ﹼﺜاﲏ :الـمنﹾﻬﺞ الـمﺼ ﹶﻄ ﹶل ﹺ
الـم ﹾﺒ ﹶح ﹸ
ح ﱡﻲ ﰲ ﹶﻣتاﻧﹶتﹺ ﹺﻪ:
ﹶ ﹸ ﹸ ﹾ
ﹶ

ِ
ِ
ِ
كان ﰲ الــذي َقدﱠ ْمنــا ﰲ َعنـ ِ ِ
َ
للمنْهـ ِ
ـوالت النﱠﻈر ﱠيـ ِـة ا ُملك ﱢَونـ ِـة
ـي ِمـ ْن ِجهـ ِـة ا َملقـ
ـج ا ُمل ْص َطلحـ ﱢ
ـاﴏ ا َمل ْبحــث األَ ّول َعـ ْـر ﹲض َ
اإلج ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ـﺶ ا َملنْهـ ِ
ـث ال ّثــاين ن ِ
َملِتْنِـ ِـه؛ أي بِنْيتِـ ِـه ا َملنْطِقيـ ِـة اخلاصـ ِـة بِـ ِـه ،وﰲ هــذا ا َملبحـ ِ
ُناقـ ُ
رائ ﱠيـ ِـة
ـج م ـ ْن ِجهــة َمتانَتــه؛ َأ ْي ُق ﱠوتــه ِ ْ
َ
ْ
ﱠ
ﱠ
ْ َ
ِ
وم ـن َأجـ ِ ِ
غال العمــيل ِﲠــاِ ،
فاهي ـ ِم ،وتَوجيـ ِـه اســتِنْباطِها ،وكــذا َضبـ ِ
عاجلـ ِـة ا َمل ِ
االشــتِ ِ
ﰲ ُم َ
ـﺐ ْ
ـط ْ
أن َنــدْ ُر َس
ـل َذلــﻚ نُحـ ُّ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ََ ﱢ
ــة ﰲ َضب ِ
ــة ال ُقرآني ِ
ــة ا ُملص َط َل ِحي ِ
مصطلحــا معينًــا لنُ ْﻈ ِهــر َأ َثــرا َطيبــا للدﱢ راس ِ
ــط ا َمل ِ
فاهيــ ِم التــي ُي ْبنــى َع َل ْيهــا التﱠدَ ُّيــ ُن،
ْ
ْ ّ
ﱠ
ْ
َ ً ﱢً
ً ُ َﱠ
ُ ْ
َ
ِ
اســتِ ْع ً
ــق« ف َقــدْ َر َأ ْينــا ﱠ
امال
حل ُّ
ــس َع َل ْيهــا ال َع َم ُــل بالدﱢ يــنَ ،
ــح ُه َ
وهــذا ا ُمل ْص َط َل ُ
و َيت ََأ ﱠس ُ
أن لــه ،ﰲ ال ُق ْــرآن الكَريــ ِمْ ،
ــو» :ا َ
هومـ ِـه ال ُقــرآينَ ،عــرب اﻵلـ ِـة ا َملنْه ِجيـ ِـة الصحيحــة ،ر َأيتـه قـ ِ
خاصــا ،كــام ر َأينــا َأ ﱠنـه مص َط َلــح ،إِذا تــم اخللــوص إﱃ م ْف ِ
ـاد ًرا
َ َ ْ ُ
ﱠ
َ ﱠ
ّ ُ ُ
ﹲ
ُ ُ ْ
َ ْ
ﹰﹼ
ْ ّ َْ
َ
ِ
ِ
ِ
عــﲆ َف ْحـ ِ
الصـ ِ
»حـ ﱟـق«؛ فنَقـ ُ
ـﺺ ﱢ
صاح ُب ـ ُه ﱠ
ـول:
كل ت ََصـ ُّـو ﹴر َيــر
ـواب ،و َأ ﱠن ـ ُه ،بِــه ،عــﲆ َ
أن َل ـ ُه َح ﹰﹼﻈــا م ـ َن ﱠ
ِ
ُﺐ ال ُّل ِ
ِ
 َأو ًال» :احل ُّق« ﰲ ال ُّل ِغة ،و ُكت ِ
ئي ﰲ ُكت ِ
ُﺐ ال ﱠت ْعريفات ،ﱠ
ﳘا:
غة
أن ﱠ
ْ
ﱠ
بار ْي ِن؛ ُ َ
احلق ُي ْف َه ُم با ْعت َ
واالصطالح :ا َمل ْر ُّ
َ

ـﻆ »احلـ ّـق« و َقــدْ جــروا فِيـ ِـه عــﲆ ال ﱠتعريـ ِ
.١ا ْعتِبــار االسـ ِ
ـم ﱠية :وذلـ َ
بالضــدﱢ ؛ ف َقا ُلــوا :احلـ ُّـق ِضدُّ الباطِــل(.)22
ـﻒ ﱢ
ْ
َ َ ْ
ـﻚ ُهـ َـو َل ْفـ ُ َ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ـن فـ ِ
وهـ َـو كـ َـام عنْــدَ ابـ ِ
ـار ﹴ
وهـ َـو
س» :البــا ُء ،وال ّطــا ُء ،والـ ّـال ُم؛ َأ ْصـ ﹲـل واحــدﹲ ؛ ُ
والباطـ ُـلِ :صف ـ ﹲة َجـ َـر ْت َجمْــر األَ ْســامء؛ ُ
ـﴚ ِءِ ،
وق ﱠلـ ُة ُمكْثِـ ِـه ،و ُل ْبثِـ ِـه«
َذهـ ُ
ـاب الـ ﱠ ْ

()23

ِ
ِ
ِ ِ
ومـن هنــا صـ ِ
ِ
ـكار ُه«(،)24
حلـ ﱠـق بِ َأ ﱠنـ ُه» :ال ّثابِـ ُ
ْ ُ َ ﱠ
ـت الــذي ال َي ُســو ُغ إِ ْنـ ُ
حلــدود َأ ْن ُي َع ﱢرفــوا ا َ
ـح عنْــدَ واضعــي ال ﱠت ْعريفــات ،وا ُ
االصطِـ ِ
للو ِاقعِ«(.)25
ـم ا ُملطابِـ ُـق َ
و َأ ﱠنـ ُه ،ﰲ ْ
حل ْكـ ُ
ـالح» :ا ُ
وال ،والع ِ
ﻒ بال ﱠث ِ
َمل عﲆ الوص ِ
قائ ِد ،واألَد ِ
يان ،وا َمل ِ
بات؛ كاألَ ْق ِ
ذاه ِ
واحلق ِصف ﹲة ﰲ ما ْاشت َ
ﺐ ،و....
ُّ
ْ
َ
َ ْ

()26

ِ ﹴ
ِ ِ
ِ
.٢ا ْعتِبـ ِ
»حـ ﱠـق
ـار الف ْع ِل ﱠيــةُ :
االســم ﱠية ﰲ َم ْعنًــى واحــد؛ ف َقالــواَ :
وهـ َـو ُجمْتَمـ ﹲ
ـﺐ«( )27وقا ُلــواَ :
ـﴚ ُءَ :و َجـ َ
ـع َمــع ْ
ُ
»حـ ﱠـق الـ ﱠ ْ

ـت«
األَ ْمـ ُـرَ :ث َبـ َ

()28

ـاط ا َملعنــى ا َملركــزي بـ َـرض ِ
ِ
ِ
َ
ورة َأ ْن َيكـ َ
ـري
وا ُمل ْســتفا ُد ِمـ ْن هــذا،
ـون ا َمل ْوصـ ُ
ﱢ
وذاكُ ،هـ َـو ْارتبـ ُ ْ
ْ
ـوف باحلـ ﱢـق ثابِ ًتــا وواج ًبــاَ ،غـ ْ َ
ـﺐ الدﱠ ْعـ ِ
ِ ِ
سـ ِ
ـكار ِهُ ،هـ َـو ال َعمـ ُـل بِم ِ
ووجوبِـ ِـه ،و َتـ ْـر ِك إِ ْنـ ِ
اإل ْنــكار .و َم ْعنــى ا َمل ِصـ ِ
ـائ ِﻎ ِ
وجـ ِ
ـوة إِ َل ْيـ ِـه؛ ولِــذا
ـري إﱃ ال َقـ ْـو ِل ب َثباتــهُ ،
ُ
َ
ـﻒ بِـ ِـه ﰲ:
الو ْصـ ُ
ـح َ
َصـ ﱠ
ِ
وﳖْ ِي ِهَ ،ف ُه َو َح ﱞق.
-اﷲُ تَعاﱃ؛ فك ُُّل ما َأ ﱠد إﱃ اﷲ ﰲ َأ ْم ِرهَ ،

ﺺ ،والت ْ ِ
آن؛ فك ُُّل ما جا َء بِ ِه ِم َن األَ ْم ِر ،والن ْﱠه ِي ،وال َق َص ِ
والرت ِ
ال ُق ْر ُووو.....ح ﱞق(.)29
غيﺐ،
َ
ﱠخويﻒ ﱠ ْ

ـﺐ الوجـ ِ
ـال ال َك َفــوي ﰲ ُك ﱢلياتِـ ِـه» :احلـ ُّـق اســم ِ
ِ
ـلِ ،
ـود لِ ِ
ِ
فاعـ ﹴ
ومـ ْن ُهنــا قـ َ
ذاﲥِـ ﱠن،
وصفـ ﹲة ُم َشـ ﱠبه ﹲة؛ ُي ْطلـ ُـق عــﲆ
الواجـ ِ ُ
ﱠ
ُّ
َ ْ ُ
١٧

أ.د .ن َْص ُر الدﱢ ِ
ين َو ﱠهابي

ـار ْاشــتِ ِ
ِ
وعــﲆ ك ﱢُل موجـ ﹴ
ـوال ،واألَديـ ِ
ـان ،وا َمل ِ
للواقــع ،وعــﲆ األَ ْقـ ِ
ـﺐ با ْعتِبـ ِ
ـود ِ
ذاهـ ِ
امهلا
ـي ،وعــﲆ احلُ ْكـ ِم ا ُملطابِـ ِـق
ْ
َْ
خارجـ ﱟ
ِ ()30
عــﲆ احلُ ْكـ ِم ا َمل ْذكــور«

ِ
ومــن ا ُملم ِك ِ ِ
ِ
ــني َع ْق ِل َي ْ ِ
احلــق َم ْعنَ َي ْ ِ
ِ
ــني ُمرا ًعــى فِ ِيهــام مــا َع َر َفتْــ ُه
والو
قــاس ِﲠِــام ُّ
جــوب الذيــن ُي ُ
بــار ال ﱠثبــاتُ ،
ــن ا ْعت ُ
َ ْ
ِ
ِ
ـول ،وسـ ﱠلم ْت َلـهَ ،ف َثبـ َ ِ
ـﺐ ِعنْدَ هــا؛ فال ُعقـ ُ
َ
وكان
ـمَ ،حـ ﱞـق،
ـول َع َر َفــت اﷲ بــام َد ﱠهلــا َع َل ْيــه؛ ُ
وو َجـ َ
ـت فيهــاَ ،
ُ َ
فهـ َـو ،مـ ْن ثـ ﱠ
ال ُعقـ ُ َ َ
ـان ِ
ِ
ـول َعر َفـ ِ
ِ ِ
اإلتْيـ ِ
ِ ِ ِ ِ
بم ْث ِلـ ِـه عــﲆ َغـ ْ ِ
ـاع ِ
ـت ال ُقـ ْـر َ
ـري اﷲ تَعــاﱃ؛
ـي ا ْمتنـ ُ
حل ﱠجــة فيــه؛ وهـ َ
آن با ُ
ك ُُّل مــا ال َيــدُ ُّل َع َل ْيــه باطـ ًـال ،وال ُعقـ ُ َ
ـكان مــا عــﲆ ِخـ ِ
كل َﳾ ﹴء عــﲆ احلـ ِ
ـالف َهــذا باطِـ ًـال ،وال ُعقـ ُ
ـال التــي هـ َـو َع َل ْيهــا بالــدﱠ ﱢال َع َل ْيـ ِـه ،فـ َ
فـ َ
ـكان ك ُُّل
ـول َع َر َفـ ْ
ـت ﱠ ْ
ِ
ـال باطِـ ًـال .ولِــذا َ ِ
ـﻚ احلـ ِ
الضــدﱢ ِمـ ْن تِ ْلـ َ
ـت ُح َج ُجـ ُه،
حلـ ﱢـق«ِ ،عنْــدَ َب ْع ِضهــمَ ،أ ﱠنـ ُه» :مــا َغ َل َبـ ْ
مــا عــﲆ ﱢ
كان مـ ْن َت ْعريفــات »ا َ
َ ِ ِ ()31
و َأ ْظ َهـ َـر الت ْﱠموي ـ َه ﰲ غـ ْـريه«

ِ
ِ ِ
ـرت َط ْ ِ
ـم ﱠ
حلـ ُّـق
أن ال ﱠثبـ َ
حلـ ﱢـق ُم ْفتَقــران إﱃ الــدﱠ ﱢال َع َل ْي ِهــامَ ،
والوجـ َ
ـاتُ ،
فوا َفـ َـق ا َ
ني ﰲ َم ْعنــى ا َ
ـوب ا ُمل ْشـ َ َ
وﳑﱠــا َت َقــدﱠ َم َن ْف َهـ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـﻒ
وصـ ُ
وصـ ُ
جي َعـ ُـل َم ْعنــى مــا ُي َ
ـاﴐا ،ومــا ال ُي َ
ـي مــا َ ْ
حل ﱠجـ ُة هـ َ
الســبِيل .وا ُ
حل ﱠجــة مـ ْن َهــذه ﱠ
َم ْفهــو َم ا ُ
ـﻒ باحلـ ﱢـق ماثـ ًـال حـ ً
ـكان با َملجـ ِ
ـال تَعــاﱃ» :و ُقـ ْـل جــاء احلـ ُّـق وزهـ َـق الباطِـ ُـل«( ،)32فمجــيء الـ ِ
ذاهبــا ِ
ِ ِ
زائـ ًـال ،قـ َ
ـﺾ لِ ِغيابِـ ِـه فـ َ
ـيء
ـﴚء َن ْقـ ﹲ
ُ ﱠْ
َ َ
بِــه ً
َ
َ َ
ِ
ـاب ِ
بالذهـ ِ
ـﺐ ،كــام ُيقـ ُ
كان ﱠ
ماثِـ ًـال َب ْعــدَ َأ ْن َ
ـال ﰲ الـ ُّـر ِ
ـت.
ـت؛ وا ُملــرا ُد َذ َه َبـ ْ
وحَ :ز َه َقـ ْ
غائ ًبــاَ ،
وز َهـ َـق الباطـ ُـلَ :ذ َهـ َ
ِ
ِ ِ ِ
آين:
َثان ًياُ :م ْص َط َل ُح »ا َ
حل ﱢق« ﰲ اال ْست ْعامل ال ُق ْر ّ

ني؛ ُﳘــاِ :قســم الصيغـ ِـة ِ
ِ
ِ .١
ِ
ِ
ـع ِ ِ
الف ْع ِل ﱠيــة،
اال ْســتِ ْقرا ُء ال ّتــا ّمَ :ت َتـ ﱠ
ْ ُ ﱢ
اســت ْعامل احلـ ﱢـق ،ﰲ ال ُقـ ْـرآن الكَريـ ِم ،عــﲆ ق ْسـ َـم ْ ِ َ
ـوز ُع َمواضـ ُ ْ
وقســم الصيغـ ِـة االسـ ِ
ِ
ـم ﱠية:
ْ ُ ﱢ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
»ح ﱠق« جا َء ْت ﰲ ا ْثن َْي َع ْﴩ َة َم ْو ِض ًعا؛ ِه َي:
الص َي ُﻎ الف ْعل ﱠية :فصيغ ُة الف ْع ِل املاﴈ َ
• ﱢ
َّ َ
ََ
َ ً
َ ً َ
راف[30:
}فر�قا ه َدى وفر�قا َح َّق عليْهم ا�ض�لة{ ]األَ ْع َُ
َ
َ
الق ْو ُل فَ َد َّ� ْرناها تَ ْد� ً
ِ�ا{ ِ
]اإل ْرسا ُء[16:
}فح َّق َعليْها
َ
� َح َّق َعلَيْه ُم َ
الع ُ
}و�ث ِ ٌ
حل ُّج[18:
]ا
{
ذاب
َ
ِ
َ َ
َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ﺺ[63:
}قال ا�ِين حق علي ِهم القول{ ]ال َق َص ُ}ولَ ْ َ َّ َ ْ ُ ّ]الس ْجدَ ةُ[13:
ِ
�ن حق القول م ِِ�{ ﱠ
َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ
�ه ِْم{ ] َيس[7:
}لقد حق القول � أ� َِ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ّ
ات[31:
]الصا ّف ُ
}فحق علينا قول ر�ِنا{ ّ١٨

آن َ
الـم ْص َط َل ِح ُّي ﰲ َب ْح ِ
الق ْر ِ
ث ُل َغ ِة ُ
يم َ -م ْتن ُُه و َمتا َن ُت ُه-
الك ِر ِ
َ
الـم ْن َه ُج ُ
ْ ُ ٌّ ّ َ َّ َ ُّ ُ َ َ َ َّ
ِقاب{ ]ص[14:
}إِن � إِ� كذب ا�رسل فحق ع َِ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
]الز ُم ُر[19:
ذاب{ ُّ
}أ�من حق عليهِ � ِمة الع َِ
َ
َ
الق ْو ُل � أُ َ�� قَ ْد َخلَ ْ
َ
ت م ِْن �بْل ِ ِهم{ ] ُف ﱢص َل ْت[25:
}وح َّق َعليْهم
ٍ
ُ َ
َ
َ َ َّ َ
الق ْو ُل � أُ َ�� قَ ْد َخلَ ْ
قاف[18:
}أول�ِك ا�ِين حقت م ِْن �بْل ِ ِهم{ ]األَ ْح ُ
ٍ
ُ ٌّ
ا�ر ُس َل فَ َ
}� َك َّذ َب ُّ
ح َّق َو�ِيد{ ]ق[14:
َ َ َ َ َّ ْ َ ُ
ت � َِمة َر ّ�ِك{ ] ُيون ُُس[33:
}كذ� ِك حقَ َ َّ ْ َ
َ ُ
َّ
ت َعليْ ِهم � َِمة َر ّ�ِك{ ] ُيون ُُس[96:
}إِن ا�ِين حقْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ
َّ َ ُ
َ
ْ
ت َعليْهِ ا�ض�لة{ ]الن ْﱠح ُل[36:
}ف ِمن ُه ْم َم ْن هدى اﷲ ومِنهم من حقَ
َ ْ َ َّ ْ َ ُ
ِمة َ
ا��ف ِر َ
]الز ُم ُر[71:
�
ذاب
الع
�ن حقت �
�ن{ ُّ
}ول ِِ
ِ
َ ََ
َ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ
}و�ذ� ِك حقِين �ف ُروا{ ] َغافِ ُر[6:
ت � ِمة َر ّ�ِك � ا�
ففي َ ْ ِ
ضار ِع ِ
سة م ِ
وأ ّما ِصي َغ ُة ا ُمل ِ
واض َع:
ﲬ َ
َ ُ
َ
ْ َ
َ َ َ
ا��ف َ
ِر�ن{ ] َي ِ
س[70:
ح َّق الق ْول �
}�ِ ُنذ َِر م ْن �ن ح ًّيا و� َِ
َ
}و� ُ
 ُر�د اﷲ أ ْن ُ� َِّق َ
�ل ِماتِهِ{ ]األَن ُ
ْفال[7:
ا� َّق ِب
َ
َّ ُ َ
و�بْ ِطل ا�اطِل{ ]األَن ُ
ْفال[8:
ح َّق ا�ق
 ِ}�ُ ِ
َ
 ُح ُّق اﷲ َ
ا� َّق بِ�ل ِماتِهِ{ ] ُيون ُُس[82:
}و� ِ

َ
َ
و� ُّ َ َّ
َْ
�ل ِماتِهِ{ ُّ
ور[24:
}و�م ُح اﷲ ا�َاطِل ُ ِحق ا�ق ب ِ
]الش َ

آن  272مو ِض ﹴع(.)33فأمــا الصي َغ ـ ُة ِ
ِ
ـمي ُة :وجــاء ِمنْ ـه ﰲ ك ﱢُل ال ُقــر ِ
ـت«
الف ْع ِل ﱠي ـ ُة؛ ف ُك ُّلهــا ﰲ َم ْعنــى » َث َبـ َ
ﱢ
َْ
َ ُ
االسـ ﱠ
• ﱢ
ّ
ْ
الصي َغ ـ ُة ْ
ِ ِ
ـت ﰲ و ِ
ِ ِ ِ
ـﺐ«؛ َأ ْي ﱠ
ـريا إﱃ ال َعــدَ م .وأ ﱠمــا
قوعـ ِـه ،ثابِـ ﹲ
فهـ َـو ثابِـ ﹲ ُ
»حـ ﱠـق« ُ
أن ك ﱠُل مــا قيـ َـل فيــه َ
و»و َجـ َ
َ
ـت ﰲ ُحدوثــه ،ال َي ْق َبـ ُـل َمصـ ً
ـون احلـ ُّـق فيهــا مقابِـ ًـال للباطِــل؛ ِ
ِ
فمنْهــا مــا ي ُكـ ُ ِ
ـمي ُة؛ ِ
ِ
كم ْثـ ِ
ـل
َ
َ
االسـ ﱠ
ﱢ
ُ
حلـ ُّـق« ُهـ َـو اﷲ تَعــاﱃ ،ومنْهــا مــا َي ُكـ ُ َ
ـون فيهــا »ا َ
الصيغـ ُة ْ
ْ
َ
َّ
ُ
ـون ﰲ معنــى ِسـ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ـياق ﱟي ُي ْؤ َخـ ُـذ ِمـ ْن ُجم ْ َمـ ِ
ـل
ـل{ ]ال َب َقـ َـرةُ ،[42:ومنْهــا مــا َيكـ ُ َ ْ
َق ْولــه تَعــاﱃ} :و� تل�ِســوا ا�ــق با�ا ِطـ ِ
ـﻆ فِيهــا؛ ِ ِ
ِ ِ
َداللـ ِـة اﻵ َيـ ِـة التــي َيـ ِـر ُد ال ﱠل ْفـ ُ
ـي(:)34
َ
الســياق ﱠي ُة هـ َ
وهــذه ا َملعــاين ﱢ
١٩

أ.د .ن َْص ُر الدﱢ ِ
ين َو ﱠهابي

قال تَعاﱃ} :وقُ ْل َ
جاء َ
 ِاإل ْسال ُمَ :
ا� ُّق{
َ َ
َ َ َ َّ
َ ُ
()36
آنَ :
ال ُق ْر ُجاءهم{
با� ّ ِق � َّما
قال تَعاﱃ�} :ق ْد كذبُوا
ْ ُ
� ْم بَ�ْ َننا َ
()37
ال َعدْ ُلَ :با� ّ ِق{
قال تَعاﱃ} :فاح
قال تَعاﱃُ َ :
}� َد ْع َوةُ َ
()38
الت ْﱠوحيدُ َ :ا� ّ ِق{
قال تَعاﱃ} :قَ ْو ُ ُ� َ
()39
الصدْ ُقَ :
ا� ُّق{
 ﱢَ ُ
َ
()40
ذابَ :
� ْن َح َّق الق ْول م ِّ�{
قال تَعاﱃ} :ول ِ
ال َع ُقال َتعاﱃَ :
}و ْ�ُ ْمل ِل ا�ي َعلَيْهِ َ
()41
ا� ّقُ{
الدﱠ ْي ُنَ َ :ِ
َ
َْ َ
ْ َ ْ ُ ()42
األَ ْو َل ِو ﱠي ُةَ :قال َت َعاﱃ} :فا� أ َح ُّق أن �شوه{
َ َ
ِ
ٌ ()43
يﺐَ :
ِين � أ ْ�وا� ِ ِهم َح ٌّق َم ْعلوم{
قال َت َعاﱃ }:وا�
احلَ ُّﻆ والنﱠص َُ ُ
َ
ا�ن جئْ َ
ت َ
()44
انَ :
ال َب َي ُبا� ّ ِق{
قال َت َعاﱃ} :قا�وا
ِ
()35

و َغ ْ ُري َهذا(.)45

ِ
الشـبك ُة ا َمل ْف ِ
ِ
ِ ِ
هوم ﱠيـ ُة :ا ُملــرا ُد ِ َﲠــذا ال ُعنْـ ُ ِ
آين،
ـﴫ النﱠ َﻈـ ُـر ﰲ ا َملفاهيـ ِم التــي تُرافـ ُـق ُم ْص َط َلـ َ
 .٢ﱠ َ
حلـ ﱢـق« ﰲ ْ
ـح »ا َ
االســت ْعامل ال ُقـ ْـر ّ
ـول إِﱃ ِ
ِ
الو ُصـ ِ
اجلامـ ِع َب ْينَهــا الــذي ُي َكـ ﱢـو ُنَ ،أ ْو ُيشـ ِ
ـار ُك ﰲ َتكْويـ ِ
ـم ال َب ْحـ ُ
ـن ا َمل ْفهــو ِم العــا ﱢم ُملِ ْص َط َلـ ِ
ـح
ـث ﰲ َطبي َعتهــا ُب ْغيـ َة ُ
ُثـ ﱠ
ِ
ِ
ـني َهـ ِـذ ِه ا َملعــاينِ ،عنْــدَ الت َﱠأ ُّمـ ِ
ﳘــا:
ـع َبـ ْ َ
حلـ ّـق« ،واجلامـ ُ
»ا َ
ـلَ ،شـ ْيﺌانَ ُ ،

وجـ ِ ِ
ِ
ـل ا ُمل ِ
حل ﱠجـ ِـةَ ،أ ْو َعــﲆ الدﱠ ليـ ِ
ـارك و َت َعــاﱃَ ،م ْعبــو ﹲد بِــام َد ﱠل عــﲆ
ـﺐ ل ُوقــو ِع َم ْعناهــا؛ فــاﷲ ،تَبـ َ
 َأ ﱠو ًال :القيــا ُم عــﲆ ا ُـل ،والربهــان ،وال ُقــر ُ ِ
ـني ،واﻵيـ ِ
وجـ ِ
ـود ِه ِمـن الرب ِ
اهـ ِ
ـاتِ ،
واإل ْســال ُم ِديـ ُن الدﱠ ليـ ِ
ـات ،وال َعــدْ ُل
ـج ،وآيـ ﹲ
ـاب ُك ُّلـ ُه ُح َجـ ﹲ
آن كتـ ﹲ
ُ
ْ
ُْ
َ َ
واحــدﹲ  ،والصــدْ ُق ال معنــى لــه بِ َغـ ِ ِ
َأساسـه البينَــة ،والتﱠوحيــدُ فـك ُُّل َﳾ ﹴء عــﲆ َأ ﱠن اﷲ ِ
ـع عــﲆ
ـذاب ال َي َقـ ُ
ـري الدﱠ ليــل ،وال َعـ ُ
َْ
ﱢ
ْ
َ ُ ُ َﱢ
ْ
ْ
ِ
ـري حجـ ﹴـة ،والدﱠ يـن م ْأمــور ِ
ﹴ
بكتا َبتِـ ِـه ألَ ْجـ ِ
وهكــذا باقــي
الربهــانَ ،
َأ َحــد بِ َغـ ْ ِ ُ ﱠ
ـل َأ ْن َيقــو َم الدﱠ ليـ ُـل َع َل ْيــه ،واألَ ْو َل ِو ﱠيـ ُة ُع ْمدَ ُﲥــا ُ ْ
ْ ُ َ ﹲ
ـح »احلـ ﱢـق« ﰲ ال ُقــر ِ
ا َملعــاين التــي ت َْرتَبِـ ُ
بم ْص َط َلـ ِ
آن الكَريــم.
ْ
َ
ـط ُ

ِ
ِ
 َثانِيــا :ا ُملحــاورةُ :و َقــدْ ر َأينــا َأ ﱠن ك ﱠُل َ ﹴ ِِ
ــع
ــﻒ باحلَ ﱢ
الو ْص َ
ــق ،واص ًفــا َلــ ُهَ ،أ ْو َم ْوصو ًفــا بِــه ،ال َي َق ُ
ــﺐ َ
ﳾء ﳑّــا ُيصاح ُ
َ ْ
ً
ََ
ْ
َ
ــو ِل ُع ْمــدَ ًة َلــ ُه:
حــاو َرة ،و َأ ْن َي
كــون الت َﱠجــا ُذ ُب ﰲ ال َق ْ
ُوقو ًعــا ثابِتًــا إِ ﱠال با ُمل َ
ْ ُ
َ
َ
ــه إِ ّال ِ
وعبادتِ ِ
يــد ِهِ ،
َــت الدﱠ ْعــو ُة إﱃ تَو ِح ِ
ــق :ومــا كان ِ
باحلــوار؛ َ
يل َر ّ�ِــك
أ.فــاﷲُ َح ﱞ
َ
ْ
قــال تَعــاﱃ} :ادع إِ� ســ� ِ ِ
٢٠

آن َ
الـم ْص َط َل ِح ُّي ﰲ َب ْح ِ
الق ْر ِ
ث ُل َغ ِة ُ
يم َ -م ْتن ُُه و َمتا َن ُت ُه-
الك ِر ِ
َ
الـم ْن َه ُج ُ
� أَ ْ
ا� َســنةِ َ
ــدال َغــري ِ
َ
ح َس ُ
وا�م ْوعِظــةِ َ
()46
وجادِ� ْ ُهــم بالــ� ِ َ
ِ
احل ِ
ُ
َ
ــوار.
اجل
ــس
ي
ل
و
{
ــن
ْ َ
َْ
وجي ِ
ف الص ِ
اد ُق إِ ﱠال بِ َأ ْن ُﳛ ِ
ادل.
او َرُ ،
والصدْ ُق َح ﱞق :وال ُي ْع َر ُ ّ
ب .ﱢ

َحاو َر فِ ِيه الدﱠ ِائ ُن وا َمل ِدين.
ﺺ ما ُي َم ﱢي ُز ُه َأ ْن َيت َ
ج.والدﱠ ْي ُن َح ﱞق :والدﱠ ْي ُن َأ َخ ُّ

ﹴ
ني ال َعدْ ُل إِ ﱠال َبأ ْن َي َ
َحاو ُرون.
ني َأ ْش
كون َب ْ َ
د.وال َعدْ ُل َح ﱞق :وال َيبِ ُ
خاص َيت َ

ِ
ﺐ إِن ﹴ
او ﹲر َ
ْذار ،و َذ َ
ه.
ﺐ.
وﲣا ُط ﹲ
اك َﲢ ُ
والعذاب َح ﱞق :ألَ ﱠن ُه ال َي َق ُع إِ ّال َعق َ
ُ

ِ ِ
للخ ُلـ ِ
ـﺊ هــذا ُ
آين ،ا َمل ْفهــو ِم الــذي ُي ْم ِك ـ ُن ِصيا َغ ُت ـ ُه عــﲆ
حلـ ﱢـق ﰲ ْ
ـوص إﱃ َم ْفهــو ِم ا َ
و ُي َو ﱢطـ ُ
ـﴢ ال ُقـ ْـر ﱢ
االســت ْعامل النﱠـ ﱢ ﱢ
ِ
ِ
صـ ﹴ
ـول ِمـ ْن َسـ ِ
ـاط الت ْﱠســلي ِم ،فنَقـ ُ
ـان ،الــذي ُهـ َـو َمنـ ُ
والربهـ ُ
ـورة َيكـ ُ
ـبيل اال ْقـ ِـرت ِ
اح
ـون األَ َسـ ُ
ُ
حل ﱠجـ ُة ،والدﱠ ليـ ُـلْ ُ ،
ـاس فيهــا ا ُ
وعـ ِـه ،احلجـ َة الدﱠ ا ﱠلـ َة عــﲆ و ُق ِ
آن الكَريـ ِم ،هــو :ك ُُّل معنًــى ِمـن ا َملعــاين وا َفـ َـق ،ﰲ و ُق ِ
ﰲ ال ﱠتعريـ ِ
ـﻒ» :احلـ ُّـق ،ﰲ ال ُقــر ِ
وعـ ِـه
ُ
ُ ﱠ
ُ
َ
َ
َْ
ُ َ
ْ
ْ
َ
وعـ ِـه عــﲆ م ْق َتــﴣ ِ
ـون مبنــى التﱠســلي ِم لِو ُق ِ
ِ
ُوقو ًعــا ِ
احلـ ِ
ـوار«
ُ
واج ًبــا َثابِ ًتــا ،ال َي ْق َبـ ُـل انْدفا ًعــا ،وال َن ْق ًضــا؛ و َيكـ ُ َ ْ
ُ
ْ

آن ،ومواجه ـ ُة ِ
.٣م ْفهــوم »احلـ ﱢـق« ﰲ ال ُقــر ِ
اخلطـ ِ
راسـ ِـة ا ُمل ْص َط َل ِح ﱠيـ ِـة
ـاب ال ﱠتكْفـ ﱢ
ُ َ
ـريي َﲤْثيـ ًـالَ :قــدْ َقدﱠ ْمنــا ال َقـ ْـو َل بـ َـأ ﱠن للدﱢ َ
ْ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ﹴ
ِ
ـح ،وال ﱠت ْقويـ ِم ا ُمل ْفــﴤ إﱃ الت ْﱠوبــة َعـ ِ
َث َمــرات َعديــد ًة تَعــو ُد بالفائــدة ،ﰲ ا َملقــا ِم األَ ﱠو ِل ،عــﲆ ا َملفاهيـ ِم بالت ْﱠصحيـ ِ
الز َلــل،
ـن ﱠ
فاهيـ ِم إﱃ الر ِحـ ِم الــذي َنب َتـ ْ ِ ِ
ِ ِ
ـال اخل َطــل ،ومــا ذاك إِ ّال ألَﳖــا َت ْفـ ِـر ُض الرجــوع با َمل ِ
وهـ َـو ال ُقـ ْـر ُ
آن
ـت فيــه؛ ُ
َ
ُّ ُ َ
واألَ ْوبــة مـ ْن حـ ِ َ
ﱠ
ﱠ
ِ
الك َِريــم؛ فت ُْؤ َخـ ُـذ التﱠصــو ُ ِ
الت الت ْﱠزويـ ِـر ،والت ْﱠحريــﻒَ .يقـ ُ
ـور َع ْبــدُ
ـاو ُ
حلـ ّـق .و َتنْدَ حـ ُـر ُحمـ َ
َ ُّ
ـول الدُّ كْتـ ُ
رات م ـ ْن َم ْصدَ ِرهــا ا َ
ــالل إﱃ َط ِ
ِ
ريــق إﱃ احل ِ
ِ
ريقهــا َي ْأ ِ
الض ُ
َ
قيقــة ُمن ُ
»والذيــ َن َي ِض ُّل َ
الكَريــ ِم َغ ﱠ
تيهــم
حلقي َقــ ُة،
ــال ﹲب:
ــون ال ﱠط َ
وكان ﱠ
ْــذ كانَــت ا َ
َ
فاهيــم ،وان ِْعــدا ِم ا َملنْهـ ِ ِ
ـالل ِم ـن َضبابِيـ ِـة ا َمل ِ
َ (.)47
ـري ِعنْدَ مــا ُي َف ﱢكــرون«
ﱠ
ـج الف ْكـ ﱢ
َ
ﱠ
الضـ ُ ْ

ﹴ
ﹴ ِ
ِ
ـلوكات إِزا َء َغ ْ ِريهــم ،وال َنــر
حاﲠــا ُسـ
ـم َ
أي التــي ُي َر ﱢتـ ُ
ـيل؛ ْ
وبِ ﱠ
ـﺐ َع َل ْيهــا َأ ْص ُ
خاصــة ت ْلــﻚ ا َملفاهيـ َ
ذات ال ّطا َبـ ِع ال َع َمـ ّ
امل العنْـ ِ
واخلطــاب ال ﱠتكْفــريي مبنــي عــﲆ ِ
ـاب ال ﱠتكْفــريي(ِ ،)48
َخــريا ِم ـن َأ ْن نُم ﱢثـ َـل ِ
ـﻒ ﰲ َفـ ْـر ِ
باخلطـ ِ
ض ا َمل ْفهــو ِم
اســت ْع ِ ُ
ُ
ّ
ًْ ْ
ْ
ُّ َ ْ ﱞ
َ
ني ُﳘــا ا ُملحاججـ ُةِ ،
ِ ِ ِ
ِ
وجمَــرد ْ ِ ِ
ِ
حلـ ﱢـق َ
واحلــوار،
َ َ
ا ُمل َت َبنﱠــى ُ ،ﱠ ُ
بشـ ْي َﺌ ْ ِ َ
االختــالط بال ُعنْــﻒ َينْفــي صفـ َة احلـ ﱢـق ل ُث ُبــوت ْارتبــاط َم ْفهــو ِم ا َ
ـون َليســوا عــﲆ َ ﹴ ِ
ـبﺐ ِ
راجـ ﹴع إﱃ مــا َور َد ﰲ الــكال ِم ا َملنْقـ ِ
وهـ َـو عــﲆ َهـ ِـذ ِه احلـ ِ
وال ﱠتك ِ
ـال بِ َسـ ﹴ
ـول آنِ ًفــا؛
ﳾء مـ ْن ذلــﻚُ .
َ
ْفري ُّيـ َ ْ ُ
ْ
ِ
ِ
ـاج ا َملنْهـ ِ
اﻵالت التــي ت ُْسـ ِـه ُم ﰲ إِنْتـ ِ
وهـ َـو ان ِْعــدا ُم ا َملن َْهـ ِ
ـج
ﲨلـ ِـة
راس ـ ُة ا ُمل ْص َط َل ِح ﱠي ـ ُة آ َل ـ ﹲة ِم ـ ْن ُ ْ
ـرييَ ،
ُ
ـج ال ﱠت ْفكـ ّ
وهــذه الدﱢ َ

آن ُﳛـ ِ
ـرض َع َل ْيـ ِـه الـ ﱠـر ْأ َي »كافِـ ﹲـر« فهــا ُهـ َـو ذا ال ُقـ ْـر ُ
ـريي بـ َـأ ﱠن َ
ـاو ُر
اﻵخـ َـر الــذي َي ْفـ ُ
وح ّتــى و َلـ ْـو َسـ ﱠل ْمنا لل ﱠتكْفـ ﱢ
ـرييَ .
ال ﱠت ْفكـ ّ
ـني فِر َعــون ،م َثـ ًـال ،و َقــدْ َت َقــدﱠ م ِ
الع ْلــم َبأ ﱠنـه كافِــر بــاﷲ ،بـ ْـل مــدﱠ ﹴع األُ ُل ِ
ِ
وه ﱠيــة.
ُ ُ
َ ُ
ﹲ
َ
بال َقـ ْـول ال ﱠلـ ﱢ ِ ْ ْ َ

٢١

أ.د .ن َْص ُر الدﱢ ِ
ين َو ﱠهابي

رآن ﰲ احل ِ
ْهج ال ُق ِ
ديث َع ِن ال ُك ْف ِر َ ِ
وا ُمل َت َت ﱢب ُع َملن ِ
جيدُ ُه ُمت ِﱠس ًام بِام َييل:
َ

بذك ِْر الدّ اعي إﱃ استِح ِ
ﻒ ال ُك ْف ِر بِ َقو ﹴل ،أو بِ ِفع ﹴل ،إِ ّال ِ
ليل با ِ
.١ال ﱠت ْع ُ
قاق ِه ذلﻚ:
فه َو ال ُي َل ﱢب ُس َو ْص َ
ْ ْ
ْ
ْ
حل ﱠجةُ :
ُ
َ ََ ُ َ ٌ َ
َّ
ْ
ََ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ
ِ
قـ َاإليامن،
ـم �نذ ِْرهــم � يُؤمِنــون{()49؛ ف َعــدَ ُم
ـواء َعليْ ِهــم أ�نذر�هــم أم �ـ
ـال تَعــاﱃ} :إِن ا�يــن �فــروا سـ
ـني دا ﹴع لتَسـ ِ
والت ْﱠســلي ِم ملِــا ُهـ َـوِ ،عنْــدَ الت َﱠأ ُّمـ ِ
ـم َيتِهم بال ُك ْفر.
ـلَ ،حـ ﱞـق ُمبـ ﹲ
ْ
ََ ً
َ ََ
َ َ
َّ
َ َ
َ
قـ َـﻒ بال ُك ْفـ ِـرُ ،هنــاُ ،مرافِ ﹲق
فالو ْصـ ُ
ـال تَعاﱃ}:وأمــا ا�ِيــن �فــروا فيقو�ون مــاذا أراد اﷲ بِهــذا مثــ�{( )50؛ َ
هل ُ ْز ِئهــم بــكال ِم اﷲ.
ُ
َ َ َ ُْ
َ
ـم أَ ْ�واتًــا فأَ ْ
ـل ﰲ ِاإلحيـ ِ
و�نْ ُتـ ُ
()51
ِ
قـ ََ
ـ
ض
ف
ال
د
ـو
ـ
ح
فج
؛
ـم{
ـ
يا�
ح
ـال تَعــاﱃ} :كيْــف ت�فــرون باﷲ
ـاء َب ْعــدَ
ْ
ْ
ُ ُ ُ
ِ
تم ِ
ـﺐ َلو ْص ِفهــم بال ُك ْفــر.
وجـ ﹲ
ا َملـ ْـو ُ
ثيل ،وإِ
وهكذا ،وإِنﱠام ِج ْﺌنا ِﲠذا للت ْﱠم ِ
ِ
يضاح ا َمل ْعنى.
َ

ِ
ِ ِ
حاورةَ :أ ْي ﱠ
اورة:
الو ْص َ
ﱢﺐ عﲆ نات ِج ُحم َ
رتت ﹲ
أن َ
تيﺐ عﲆ ا ُمل َ
الرت ُ
ﻒ بال ُك ْف ِر فيه ُم َ َ
 .٢ﱠ ْ

ورة »الكَافِرون« بك َِل ﹴ
ا ْفتِتاح س َِريم ُﳛ ِ
مة ِح ِ
أن ال ُق ْر َ
وار ﱠي ﹴة ِه َيُ » :ق ْل« .وا ُملرا ُد ﱠ
او ُر ُه ،وال َي ْس َم ُع ِمنْ ُه.
آن الك َ
ُ ُ

٢٢

آن َ
الـم ْص َط َل ِح ُّي ﰲ َب ْح ِ
الق ْر ِ
ث ُل َغ ِة ُ
يم َ -م ْتن ُُه و َمتا َن ُت ُه-
الك ِر ِ
َ
الـم ْن َه ُج ُ
ﹺ
اﳋاﲤ ﹲة والنﹶتاﺋﹺ ﹸﺞ

ـامل ا ِ
ـج ِ
ـت َعر ًضــا ِ
كا َنـ ْ ِ ِ
لواحـ ﹴـد ِم ـن ا َمل ِ
واإل ْعـ ِ
الذ ْكـ ِـرِ ،
ذات ﱢ
ناهـ ِ
ـج الدﱢ راسـ ِـة
حلدي َثـ ْـني؛ هــو َمن َْهـ ُ
َ
َ
ـت هــذه َورق ـ ًة ت ََض ﱠمنَـ ْ ْ
ِ
ِ
ـوالت النﱠﻈري ِة ا ُملكَونـ ِـة َملِتْنِـ ِـهِ ،
وم ْن ِجهـ ِـة ِ
ا ُمل ْص َط َل ِح ﱠيـ ِـة ال ُق ْرآنِ ﱠيــة .و َقــدْ َع َر ْضنــا إِ َل ْيـ ِـه ،و َع َر ْضنــا ُهِ ،مـ ْن ِجهـ ِـة ا َملقـ
راءات
اإل ْج
ﱢ
ﱠ
ـريات ال َقويمـ ِـة التــي ينْبغــي َأ ْن ُ َﲢمـ َـل ألَ ْلفـ ِ
فاهي ـ ِم الصحيحــة ،وال ﱠت ْفسـ ِ
ـرب ُز مــد متانَتِـ ِـه ﰲ الك َْشـ ِ
ـن ا َمل ِ
ـﻒ َعـ ِ
ـاظ
َ َ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
التــي ُتـ ْ ِ َ
آن الكَريــم .و َل َقــد ا ْنتَهينــا إﱃ َأ ﱠن َأهــم مــا يميـ ُـز الدﱢ راسـ َة ا ُملص ِ
ال ُقــر ِ
طلح ﱠيـ َة ال ُق ْرآنِ ﱠيـ َة ا ْعتِام ُدهــا عــﲆ مــا يــيل:
ْ
َ ﱠ َُﱢ
َْ
َ
ْ

ِ
آين ،وﰲ هــذا َضـ ﹲ
ـي َب ْحـ ُ
ـث داللـ ِـة ا ُمل ْص َط َلـ ِ
فم ْعت ََمــدُ ا َملنْهـ ِ
ـامن لِﺌـ ﱠـال
آين داخـ َـل النﱠـ ﱢ
ـج ا ُمل ْص َط َلحـ ﱢ
الن ﱢﱠص ﱠيــةُ :ـﺺ ال ُقـ ْـر ّ
ـح ال ُقـ ْـر ﱢ
ـري ال ُقــرآين َعـن مـ ِ
ـارج ال ُقــرآن ،فيحصـ ُـل ان ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـراد ِه.
ْحـ ﹲ
َ ْ ُ
ـراف بال ﱠت ْعبـ ِ ْ ﱢ ْ ُ
ـم خاطﺌـ ﹲة ألَ ْلفــاظ ال ُقـ ْـرآن مـ ْن خـ ِ ْ
ـﴪ َب َمفاهيـ ُ
َت َتـ َ ﱠ
 ِِ
ور َم َعهــا ال ﱠل ْفـ ُ
ـم
اال ْســتِ ْقرا ُء ال ّتــا ُّم :وبـ ِـه ُت ْعـ ُ
ـﻆ ﰲ ال ُقـ ْـرآن الكَريــم؛ ف َي ْسـ َل ُم ال َف ْهـ ُ
ـار ُة التــي َيــدُ ُ
ـرف الدﱠ اللـ ُة ا َمل ْرك َِز ﱠيـ ُة القـ ﱠ
االنْتِ ِ
ِمـن ِ
ِ
ـري َغـ ْ ِ
ﱠخـ ُّ ِ
ـع ُد َ
قائ ﱠيـ ِـة ،والت َ
ون ُأ ْخــر.
ـي َملواضـ َ
َ
ـري ا َملنْهجـ ﱢ

ِ
ِ
ِ
مصطلــح »احلـ ّـق« هــو ِم ـن ُ ْ ِاســتِ ﹲ
ـني َأ ْن َيكـ َ
ـون ُمنْ َط َل ًقــا
ـاص يتعـ ﱠ ُ
عامل خـ ﱞ
ُ َ ْ
ُ
ُ ْ
ﲨلــة ا ُمل ْص َط َلحــات ال ُق ْرآن ﱠيــة التــي َهلــا فيــه ْ
َ
ِ
ِ
لوصـ ِ
ﹴ
ـﻒ ك ﱢُل فِ ْعـ ﹴ
راسـ ِـة ا ُمل ْص َط َل ِح ﱠي ِة،
ـريَ ،
وﴐ ﱞ
َ ْ
وري ،ال َف ْض ُل فيــه َملقــوالت الدﱢ َ
ـل ،أو َقـ ْـولَ ،بأ ﱠنـ ُه َحـ ﱞـق؛ وﰲ هــذا َعمـ ﹲـل كَبـ ﹲ
وﳑــا ال يسـت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َح ّق.
الو ْصـ َ
مـ ْن ِجهــة َبيــان مــا َي ْسـتَح ُّق َ
حلـ ﱢـقْ َ ّ ،
ـﻒ با َ

آن الكَريـ ِم ،عــﲆ مــا يعت َِضــدُ بالدﱠ ليــل ،ويت ََأيــدُ بالربهــان ،وعــﲆ مــا يكـ ُ ِ
مص َطلــح »احلـ ّـق« يــدور ،ﰲ ال ُقــر ِـج
ـون ناتـ َ
َ
َ ﱠ
َْ
ُ
ُ ْ
ُْ
ْ
َ َ ُ
ـاو ﹴرَ ،
اجـ ﹴ
ـج.
وﲢ ُ
َﲢـ ُ

آن ﰲ ِ
ـﻒ َليـ ِ
 َفــر ُض الــر ْأ ِي بالعنْـ ِـج ال ُقــر ِ
حلـ ﱢـق؛ إِ ْذ ﰲ َفـ ِ
ﳾ ﹴء بدَ اللـ ِـة َمن َْهـ ِ
ـرض
ْ َ
ُ
اســت ْخدا ِم َم ْعنــى ا َ
ْ
ْ
ﱠ
ْ
ـس م ـ َن احلـ ﱢـق ﰲ َ ْ
ـوارِ ،
ـبيل ِ
ـاب ُجمانَب ـ ﹲة ال ْعتِـ ِ
احلـ ِ
الـ ﱠـر ْأ ِي ِ
باإل ْرهـ ِ
ـامد الدﱠ لِيــل ،و َتـ ْـر ﹲك لِ َسـ ِ
واحلجــاج.
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ﻫواﻣﺶ الﺒحﺚ

ريفات ،ص.55:
 )1ال ﱠت ْع
ُ
ات ،ص.107:
 )2ال ُك ﱢل ّي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـات ا ُمل ْصطلح ﱠيـ ُة ال َع َرب ﱠيـ ُة ﰲ ال َعـ ْ ِ
ـح ،دَ .ع ْبــدُ ال ﱠلطيــﻒ ُع َب ْيــدﹲ َ ،جم َ ﱠلـ ُة ال ﱠت ْع ِ
ـﴫ احلَديــث ﰲ َضـ ْـوء النﱠ َﻈر ﱠيــة العا ﱠمــة لع ْلـ ِم ا ُمل ْص َط َلـ ِ
ريﺐ،
 )3ا َملن َْه ِج ﱠيـ ُ
ِ
ِ
يســمرب  ،2004ص.61:
د َم ْشــق ،ال َعدَ ُد ،27 :د َ
ُ )4األسس ِ
الع ْل ِم ﱠي ُة لِ ِع ْل ِم ا ُمل ْص َط َل ِح ،دَْ .حممو ُد َف ْهمي ِحجازي ،ص.62:
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـع األ ّول 1435هَ -يناير،2014
ﰊَ ،جم َ ﱠلـ ُة »الدﱢ راسـ ُ
ُ )5مك ﱢَونـ ُ
ـع وال َعــارشَ ،ربيـ ﹲ
ـات ا ُمل ْع َجم ﱠيــة« ،ال َعــدَ دان التّاسـ ُ
ـات ال ﱠت ْعريــﻒ ﰲ الـ ُّـرتاث ال َعـ َـر ّ
ص.143:
)6
ﹴ
ِ
ِ
ِ
دوح َُحم ﱠمد َخ ﱠسارة ،ص.11:
 )7ع ْل ُم ا ُمل ْص َط َل ِح و َطرائ ُق َو ْض ِع ا ُمل ْص َط َلحات ﰲ ال َع َربِ ﱠيةَْ ،ﳑ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ــر َم َث ً
فــاين ﰲ ا ُمل ْص َط َل ِ
اســتِجا َب ُة ا ُمل ْص َط َل ِ
ــح
راســة الع ْرفان ّيــة (=ال َع ْر َفن ﱠية=اإلبِ ْســتمو ُلوج ّية)؛ ُينْ َﻈ ُ
ــح للدﱢ َ
 )8ومــ ْن ُهنــا جــا َء ْت ْ
ــال :الع ْر ُّ
فيــق َقريــرة.
ــوي ،د .ت َْو ُ
الن ْﱠح ّ
ِ
ِ
لح ُاأل ُّ
صويل عنْدَ ﱠ
ْصاري.51/1 ،
بي ،دَ .فريدﹲ َاألن
ّ
 )9ا ُمل ْص َط ُ
الشاط ّ
ﹴ
ِ
ِ
ِ
َ )10م ْفهو ُم الت ْﱠأ ِ
راس ﹲة ُم ْص َط َلح ﱠي ﹲة ،دَ .فريد ُة ُز ُم ُّرد ،ص.28:
ويل ﰲ ال ُق ْرآن الكَريم ،د َ
ِ
ِ
َ )11م ْفهو ُم الت ِ
راس ﹲة ُم ْص َط َل ِح ﱠي ﹲة ،دَ .فريد ُة ُز ُم ُّر ﹴد ،ص.29:
ﱠأويل ﰲ ال ُق ْرآن الكَري ِم ،د َ
ِ
ِ
رات ﰲ َمن َْه ِج الدﱢ راسة ا ُمل ْص َط َلح ﱠية ،ص.3:
َ )12ن َﻈ ﹲ
ِ
ِ
َ )13م ْفهو ُم الت ْﱠأ ِ
راس ﹲة ُم ْص َط َل ِح ﱠي ﹲة ،دَ .ف ِريد ُة ُز ُم ُّر ﹴد ،ص.30:
ويل ﰲ ال ُق ْرآن الكَريم ،د َ
آن الكَريـ ِم ،م ْفهومــا ومنْهجــاَ ،جم ﱠلـ ُة ِ
س ا ُملص َط َلحــي لل ُقــر ِ
 )14آفـ ُ
ـات ُم ْص َط َل ِح ﱠيـ ﹲة« ،ال َعــدَ ُد ا ُملـ ْـز َد َوج (،)16+15
»دراسـ ﹲ
َ ً َ َ ً
ـاق َت ْطويـ ِـر الــدﱠ ْر ِ ْ
ْ
ﱢ
ص.21:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ )15يقـ ُ
ـاج َأ ْن ُي ْش ـ َت َغ َل بِــه م ـ ْن ُعلــو ِم ال ُقـ ْـرآن ال ُعلــو ُم
ـﺐ َاأل ْص َفهـ ُّ
ـاين ﰲ ُم َقدﱢ مــة كتابِــه ﰲ ا ُمل ْفـ َـردات» :و َذ َكـ ْـر ُت َأ ﱠن َأ ﱠو َل مــا ُْﳛتـ ُ
الراغـ ُ
ـول ّ
آن ﰲ كَونِـ ِـه ِمـن َأ ِ
دات َأ ْلفـ ِ
ـاظ ا ُمل ْفــردة ،فتَحصيـ ُـل معــاين م ْفــر ِ
ومـن العلــو ِم ال ﱠل ْفﻈِيـ ِـة َ ْﲢقيـ ُـق األَ ْلفـ ِ
ال ﱠل ْفﻈِيــةِ ،
ـاظ ال ُقــر ِ
ـل ا َملعـ ِ
وائـ ِ
ـاو ِن َملِـ ْن ُيريــدُ
ْ
ْ
ْ
َ َ
ﱠ
َ ُ
ﱠ
ْ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم ُم ْفـ َـردات َأ ْلفــاظ ال ُقـ ْـرآن ،ص:ن= ُم َقدﱢ مـ ُة ا ُمل َؤ ﱢلــﻒ[
َأ ْن ُيــدْ ِر َك َمعانيــه« ] ُم ْع َجـ ُ
آن الكَريــم ،م ْفهومــا ومنْهجــا ،دَ .فريــدَ ُة ُزمــر ﹴدَ ،جم ﱠلـ ُة ِ
س ا ُملص َطلحــي لل ُقــر ِ
ُ )16ينْﻈـ ُـر :آفـ ُ
ـات ُم ْص َط َل ِح ﱠيـ ﹲة« ال َعــدَ ُد
»دراسـ ﹲ
َ ً َ َ ً
ـاق َت ْطويـ ِـر الــدﱠ ْر ِ ْ
ُ ُّ
ْ
ﱢ
ا ُملـ ْـز َد َوج ،16-15 :ص.29:
ـاهدُ البوشــيخيَ ،جم ﱠل ـ ُةِ :
ـاءات حــو َل ا ُملعج ـ ِم ا َمل ْفهومــي لل ُقــر ِ
الشـ ِ
آن الكَريــم ،د .ﱠ
ـات ُم ْص َط َل ِح ﱠيــة«،
»دراسـ ﹲ
ُ
ْ َ
ُ )17ينْ َﻈـ ُـر ُم َف ﱠصـ ًـال ﰲ :إِضـ ﹲ َ ْ
ّ
ْ
ﱢ
ــن ب ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ــود ْرعِ ،ض ْمــ َن
ال َعــدَ ُد ا ُمل ْــز َد َو ُج ،16-15:ص ،14 :و الن َﱠس ُ
الر ْمح ِ ُ
ــق والبِنْيــ ُة ﰲ دراســة الن ﱢ
واســت ْجالء َبيانــه ،دَ .ع ْبــدُ ﱠ
آين ْ
ﱠــﺺ ال ُق ْــر ﱢ
ـان ﰲ َفه ـ ِم ِ
س ا ُملص َط َل ِحــي لل ُقــر ِ
ـول البيـ ِ
ـاب ال ُقــرآين وت َْأ ِ
اخلطـ ِ
ِكتـ ِ
ويلـ ِـه« ص .401:و آفـ ُ
آن الكَريــمَ ،م ْفهو ًمــا
ـاق َت ْطويـ ِـر الــدﱠ ْر ِ ْ
ْ
ـابُ » :أ ُصـ ُ َ
ْ
ﱢ
ْ ﱢ
ومنْهجــا ،دَ .فريــدَ ُة ُزمــر ﹴدَ ،جم ﱠلــ ُة ِ
راســات ُم ْص َط َل ِح ﱠيــ ﹲة« ال َعــدَ ُد ا ُمل ْــز َد َو ُج ،16-15 :ص.27:
»د
ﹲ
َ َ ً
ُ ُّ
ِ
ِ
ﹴ
ِ
ِ
آفــاق َت ْطويــر الــدﱠ ْر ِ
ُ )18
راســات ُم ْص َط َلح ﱠيــة« ال َعــدَ ُد
ــردَ ،جم ﱠلــ ُة »د
ﹲ
ــرآن الكَريــمَ ،م ْفهو ًمــا و َمن َْه ًجــا ،دَ .فريــدَ ُة ُز ُم ُّ
حــي لل ُق ْ
س ا ُمل ْص َط َل ﱢ
ــز َد َو ُج ،16-15 :ص.27:
ا ُمل ْ
اهدُ الب ِ
الش ِ
راسات ُم ْص َط َل ِح ﱠي ﹲة ،دّ .
وشيخي ،ص.109:
ِ )19د
ﹲ
ُ
ِ
ِ
َ )20م ْفهو ُم الت ْﱠأ ِ
راس ﹲة ُم ْص َط َل ِح ﱠي ﹲة ،دَ .ف ِريد ُة ُز ُم ُّر ﹴد ،ص.62:
ويل ﰲ ال ُق ْرآن الكَريم ،د َ
ِ
ِ
َ )21م ْفهو ُم الت ْﱠأ ِ
راس ﹲة ُم ْص َط َل ِح ﱠي ﹲة ،دَ .ف ِريد ُة ُز ُم ُّر ﹴد ،ص.40:
ويل ﰲ ال ُق ْرآن الكَريم ،د َ
 )22لِ ُ
وس ا ُملحيط ،ص.874:
سان ال َعرب ،25/3 ،والقا ُم ُ

٢٤

آن َ
الـم ْص َط َل ِح ُّي ﰲ َب ْح ِ
الق ْر ِ
ث ُل َغ ِة ُ
يم َ -م ْتن ُُه و َمتا َن ُت ُه-
الك ِر ِ
َ
الـم ْن َه ُج ُ
ِ
قاييس ﰲ ال ُّل َغة ،ص.136 :
ُ )23م ْع َج ُم ا َمل
جاين ،ص.150 :
 )24ال ﱠت ْع
ُ
للج ْر ّ
ريفاتُ ،
جاين ،ص.150 :
 )25ال ﱠت ْع
ُ
للج ْر ّ
ريفاتُ ،
جاين ،ص.150 :
 )26ال ﱠت ْع
ُ
للج ْر ّ
ريفاتُ ،
وس ا ُمل ِحيط ،ص.874:
 )27القا ُم ُ
سان ال َع َر ِ
 )28لِ ُ
ب.25/3 ،
وس ا ُمل ُ
حيط ،ص.874:
 )29القا ُم ُ
ات ،ص.325:
 )30ال ُك ﱢل ﱠي ُ
ات ،ص.325:
 )31ال ُك ﱢل ﱠي ُ
ِ
رسا ُء.81 :
 )32اإل ْ
باإلحا َل ِة عﲆ َحم َ ﱢلها ِمن :معج ِم ك َِل ِ
 )33ولِ َك ْثرﲥِا َن ْكتَفي ِ
آن الكَريمَ ،حم ُمدُ عَدْ ﹴ
امت ال ُقر ِ
نان سا ﹴﱂِ ،و َحم ُ ﱠمدﹲ َو ْهبي ُس َل ْيامن ،ص.459:
ْ ُْ َ
ﱠ
ْ
َ
ﹴ
ِ
ِ
 )34للر ِ
ﹴ
ِ
ِ
اغ ِ
قــالَ .» :أ ْص ُ
ــرآن الكَريــ ِم ،إﱃ َمعــان َأ َساســ ﱠية؛ َ
الرجــو ِع بكَلمــة َ
احلــق ا ُملطا َبقــ ُة،
ــل
ﱢ
احل ﱢ
ــﺐ َاأل ْص َف ﱢ
هــاين ُحم َ
ــق ،ﰲ ال ُق ْ
او َلــ ﹲة ﰲ ُّ
ّ
ـال َعــﲆ َأوجــه:ﹴ
ﹴ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كمطا َب َقــة ر ْجـ ِ
اســتقامة ،واحلَـ ﱠـق ُيقـ ُ
ْ ُ
ـل البــاب ﰲ َح ﱢقــه لدَ َورانــه عــﲆ ْ
وا ُملوا َفق ـ ُةُ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بســ َب ِ
األَ ﱠو ُلُ :ي ُــق؛ َ
ﺐ مــا َت ْقتَضيــه احلكْمــ ُة؛ وهلــذا ق َ
ــم ُر ُّدوا إِﱃ اﷲ
حل ُّ
يــل ﰲ اﷲ تَعــاﱃ ُه َ
قــال اﷲ تَعــاﱃُ » :ث ﱠ
ــو ا َ
الــﴚء َ
قــال ُملوجــد ﱠ ْ
ــق«.
ــم احلَ ُّ
َم ْو ُ
اله ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
بح َسـ ِ
ال ّثــاينُ :يقـ ُ
وهــو ،ﰲ هــذاَ ،ي ْربِـ ُ
ـط َبـ ْـني َم ْفهــو ِم
ـم ُم ْفـ َـردات َأ ْلفــاظ ال ُقـ ْـرآن ،صُ ،[124:
وجــد َ
للم َ
ـﺐ ُم ْق َتــﴣ احلك َْمــةُ ] «.... ،م ْع َجـ ُ
ـال ُ
ِ
ِ
الواجــﺐ ﰲ الع ْقـ ِ ِ ِ ِ
ِ
احلـ ﱢـق ،وبـ َ ِ
ِ
ـني
ـي مــا ُيوافِـ ُـق
وهنــا لِقــا ُء مــا َبـ ْ َ
والو ْقــت ،وا َملــكانُ ،
ناســبة ال َقــدْ ِرَ ،
َ
ِ َ
ـل م ـ ْن جهــة ُم َ
ـني احلكْمــة؛ واحلكْم ـ ُة هـ َ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـع مـ َن ال َع ْقـ ِ
احلكْمــة ،و َبـ َْـني الدﱠ ليــل ،أو ُ
احل ﱠجــة؛ فـ ﱠ
ـت ،وا َملــكان.
والو ْقـ َ
ناسـ َبته ﰲ الـ ﱠْ
ـﴚء ال َقــدْ َرَ ،
ـﺈن الدﱠ ليـ َـل هــو مــا َي َقـ ُ
بم ْوقـ ِع الت ْﱠســلي ِم ُمل َ
ـل َ
ِ
رسا ُء.81 :
 )35اإل ْ
َ )36األنْعا ُم.5 :
 )37ص.22 :
الرعْدُ .14 :
 )38ﱠ
َ )39األنْعا ُم.73 :
الس ْجدةُ.13 :
 )40ﱠ
 )41ال َب َقرةُ.181 :
 )42الت ْﱠوب ُة.13 :
 )43ا َمل ِ
عار ُج.24 :
 )44ال َب َقرةُ.71 :
كال الع ِ
ِ
ِ
يارس ر ْض ﹴ
ْﻈر َهذا ُم َف ﱠص ً
وان ،ص.204:
القة َب َ ْ
راس ﹲة ﰲ َأ ْش ِ َ
روسا ﰲ :الت ُّ
ني اﻵيات ال ُق ْرآن ّيةَ ِ ُ ،
آين ،د َ
ال َمدْ ً
ُ )45ين ُ
ﱠناص ال ُق ْر ُّ
 )46الن ْﱠح ُل.125 :
فاهي ِم وان ِ
َ )47أ ْزم ُة ا َمل ِ
راف ال ﱠت ْفكري ،دَ .ع ْبدُ الكَري ِم َغال ﹲﱠب ،ص.07 :
ْح ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
محدَ َح َس ﹴن َ
صائي ،ﱠ
ْفريي ،قراء ﹲة ﰲ ا َملن ِ
اخلشن.
ْهج اإل ْق
للش ْي ِخ َأ َ ْ
ﺐ ﰲ هذا :ال َع ْق ُل ال ﱠتك ُّ
 )48ﳑﱠا كُت َ
ّ
 )49ال َب َقرةُ.06 :
 )50ال َب َق َرةُ.26 :
 )51ال َب َق َرةُ.28 :
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أ.د .ن َْص ُر الدﱢ ِ
ين َو ﱠهابي

ﹺ
ﹺ
والـم ﹺ
ﺮاﺟ ﹺﻊ
الـمﺼاد ﹺر ﹶ
ﻗاﺋ ﹶم ﹸة ﹶ

بــن ُحمَم ﹴ
ُ ِ
َــﴫ الدﱢ يــن
ــد اجلُ ْر
*ال ﱠت ْع
ــيل ِ ﱠ
جــاينْ َ ،ﲢقيــق :ن ْ ُ
ّ
ريفــات ،ل َع ﱢ
ِ
ُ
التُّونُــﴘ ،القاهــرة ،ال ّط ْبعــ ُة األوﱃ.2007 ،
ِ
ـويْ َ ،ﲢقيــق :عَدْ نـ ُ
وحم َ ﱠمــدﹲ
*ال ُك ﱢل ّيـ ُ
ـان َد ْرويــﺶ ُ
ـات ،ألَﰊ ال َبقــاء ال َك َفـ ّ
ِ
الرســا َلةَ ،بـ ْـريوت ،ال ﱠط ْبع ـ ُة األُوﱃ.1992 ،
ـﴫيُ ،م َؤ ﱠسس ـ ُة ﱢ
املـ ْ
ِ
ــات ا ُملص ِ
طلح ﱠيــ ُة ال َع َرب ﱠيــ ُة ﰲ ال َع ْ ِ
ــو ِء
ــﴫ احلَديــث ﰲ َض ْ
* ا َملن َْه ِج ﱠي ُ ْ
ــح ،دَ .عبــدُ ال ﱠلطِ ِ
ــة العام ِ
النﱠ َﻈري ِ
ــة لِ ِع ْلــ ِم ا ُمل ْص َط َل ِ
يــﻒ ُع َب ْيــدﹲ َ ،جم َ ﱠلــ ُة
ْ
ﱠ
ﱠ
ِ
ِ
ال ﱠت ْع ِ
يســمرب ،2004
ريــﺐ ،د َم ْشــق ،ال َعــدَ ُد ،27 :د َ
ـس ال ُّل َغو ﱠيـ ُة لِ ِع ْلـ ِم ا ُمل ْص َط َلـ ِ
ـح ،دَ .حمْمــو ُد َف ْهمــي ِحجــازي،
* األُ ُسـ ُ
مكْتبـ ُة َغريــﺐِ ،
القاهــرة.1993 ،
َ َ
ِ
ِ
راســات
نــات ال ﱠت ْعريــﻒ ﰲ ُّ
ﰊَ ،جم َ ﱠلــ ُة »الدﱢ
ُ
* ُمك ﱢَو ُ
ــر ّ
الــرتاث ال َع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بيــع األَ ّول
ــع وال َعــارشَ ،ر ﹲ
ا ُمل ْع َجم ﱠيــة« ،ال َعــدَ دان التّاس ُ
1435هَ -ينايــر ،2014
ِ
ِ
ِ
ـم ا ُمل ْص َط َلـ ِ
دوح
ـح و َطرائـ ُـق َو ْضـ ِع ا ُمل ْص َط َلحــات ﰲ ال َع َربِ ﱠيــةَ ،ﳑ ْ ُ
*ع ْلـ ُ
ُحمَمـ ﹴـد َخســارة ،دار ِ
الف ْكــر ،آفـ ُ
ـاق َم ْعرفـ ﹴـة ُمتَجــدﱢ دةِ ،د َم ْشــق ،ال ﱠط ْبعـ ُة
ُ
ﱠ
ﱠ
ال ّثانية1434 ،ه.2013 ،
َــﴩ ُك ﱢلي ِ
ِ
فــاين ﰲ ا ُمل ْص َط َل ِ
ــة
ــوي ،د .ت َْو ُ
فيــق َقريــرة .ن ْ
ﱠ
ــح الن ْﱠح ّ
*الع ْر ُّ
اﻵداب وال ُف ِ
نــون ِ
ِ
واإلنْســانِياتَ ،منُّوبــة ،تُونــس( ،د-ت)
*ا ُملص َطلــح األُصــويل ِعنْــدَ ﱠ ِ
ْصاري ِ
(رســا َل ُة
بي ،دَ .فريــدﹲ األَن
ّ
ُ
ْ
الشــاط ّ
ُّ
ُدكْتــوراه َﳐْطوطة).
ِ
ويــل ﰲ ال ُق ِ
* َم ْفهــو ُم الت ْﱠأ ِ
راســ ﹲة ُم ْص َط َل ِح ﱠيــ ﹲة ،د.
ــرآن الكَريــم ،د َ
ْ
ِ
ﹴ ِ
الرابِطـ ِـة ا ُمل َح ﱠمد ﱠيـ ِـة لل ُع َلــامء ،و َم ْركـ ِـز
َفريــد ُة ُز ُمـ ُّـرد ،مـ ْن إِ ْصــدارات ّ
ِ ِ
ِ
ِ
حــات ُق ْرآن ّيــة،
يــم و ُم ْص َط َل
ﹲ
الدﱢ راســات ال ُق ْرآن ّيــة ،س ْلســل ُةَ » :مفاه ُ
ال ﱠط ْبعــ ُة األُوﱃ 1434ه.2013 ،
ِ
ــرات ﰲ َمن َْه ِ
راســة ا ُمل ْص َط َل ِح ﱠيــة و َمــد ْاهتِــام ِم إِمــا ِم
ــج الدﱢ
* َن َﻈ ﹲ
ِ
ِ
ـث َم ْرقـ ﹲ
ـيخيَ ،ب ْحـ ﹲ
احلَ َر َمـ ْـني بِــه ﰲ »الكَافيــة« ،دّ .
ـون
الشــاهدُ ال ُبوشـ ّ
ــة التــي َن ﱠﻈمتْهــا ِ
الع ْل ِمي ِ
وة ِ
ُقــدﱢ م للنﱠــدْ ِ
جامعــ ُة َقطــر ﰲ ﱢ
الذكْــر
ﱠ
َ
َ
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األَ ْلفي ِ
ــة ِ
جل َو ْينــي.1999 ،
ّ
ــني ا ُ
حل َر َم ْ
إلمــا ِم ا َ
ِ
ِ
ِ
* ُ
ــرآن الكَريــ ِمَ ،م ْفهو ًمــا
حــي لل ُق ْ
آفــاق َت ْطويــر الــدﱠ ْرس ا ُمل ْص َط َل ﱢ
ِ
ِ
ــز َد َوج
و َمن َْه ًجــاَ ،جم َ ﱠلــ ُة »د
ﹲ
راســات ُم ْص َط َلح ﱠيــ ﹲة« ،ال َعــدَ ُد ا ُمل ْ
( ،)16+15ص.21:
ِ
ِ
ِ
للراغـ ِ
ـاينْ َ ،ﲢقيـ ُـق
ـم ُم ْفـ َـردات َأ ْلفــاظ ال ُقـ ْـرآنّ ،
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ :

قــد يكــون مــن املناســﺐ جــدا ،ﰲ هــذه املرحلــة ،إعــادة النﻈــر ﰲ جــدو تكنولوجيــا التعليــم وتطويــر العمليــة التعليمية

عــﲆ اســاس املنهــج املعــد ،منــذ النصــﻒ األول مــن القــرن العﴩيــن تقريبـ ًا ،وﰲ ضــوء مفاهيم ومرتكــزات املدنيــة املعاﴏة

التــي يســعى اليهــا النﻈــام العــرﰊ املعــاﴏ ،بعــد التغــريات التــي ادت اﱃ ســقوط النﻈــام الشــمويل اﱃ ﲢقيقهــا ،وعــﲆ هــدي
مــن التطــورات اهلائلــة واملناهــج احلديثــة التــي غــريت وجهــة املــادة اللغويــة واألدبيــة عــﲆ ﹴ
حد ســواء .
ّ
إن املقــررات التــي وضعــت منــذ حقبــة طويلــة زادت عــن نصــﻒ قــرن بحاجــة اﱃ اعــادة تقويــم مســتمرة تناســﺐ

روح العــﴫ وثقافتــه ،فقــد وضعــت ﰲ عــﴫ اســتلهام الــرتاث العــرﰊ واألحتــكام اﱃ منطلقاتــه ،األمــر الواضــح ﰲ
انتقــاء مقرراتــه وتغليــﺐ بعضهــا عــﲆ بعــﺾ ،فــﺈذا كان املنهــج األول وفيـ ًا لعــﴫه ،فلــامذا نمنــع انفســنا مــن مثــل هــذا

الوفــاء ،ال ســيام ونحــن املعنيــون بــه دراســة وتدريسـ ًا ؟

ّ
إن الرغبــة ﰲ اعــادة صياغــة املنهــج واإلســهام ﰲ تطويــر وﲢديــث املناهــج املدرســية بــام يتوافــق والتوجهــات

احلديثــة ،ليســت رغبــة عارضــة ،وانــام تســتند اﱃ ادراك املشــكالت التــي يتســبﺐ ﲠــا املنهــج املقــرر ،وعــﲆ ذلــﻚ

ينبغــي دراســة املشــكلة اوالً ملعرفــة مــا يرتتــﺐ عليهــا مــن نتائــج ســلبية ،والوقــوف عــﲆ جمــاالت القــوة ﰲ املناهــج

الدراســية وتعزيزهــا ومــن ثــم التعــرف عــﲆ نقــاط الضعــﻒ ملعاجلتهــا ،ليــأﰐ بعــد ذلــﻚ احلديــث عــن املنهــج اجلديــد
 ..قــال اﷲ ﰲ كتابــه العزيــز » لـ ﹴ
ـكل جعلنــا منكــم ِرشع ـ ًة ومنهاج ـ ًا «.
فقــد شــهد التعليــم اثــر انفجــار تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وظهــور التكنولوجيــا الرقميــة ﰲ الســنوات

االخــرية ،ﲢـ ً
ـوال متزايــدا ﰲ طريقــة نقــل املعرفــة ﰲ الوســط األكاديمــي وربطهــا بخدمــة املجتمــع ،مــن خــالل ﲥيﺌــة

بيﺌــة تعليميــة جديــدة تقــوم عــﲆ تبــادل اخلــربات املتعلقــة بنﻈــم تطويــر التعليــم ومواكبتــه للثقافــة العامليــة او بــام يعرف
بالعوملــة ،وبالتــايل يتــم التعــرف عــﲆ اإلﲡاهــات احلديثــة واخلــربات العامليــة ﰲ قطــاع التعليــم ،مــن حيــث اعــداد
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

ﰲ التدريــس ﰲ ظــل التكنولوجيــا احلديثــة ،والــدور الواضــح لشــبكات التواصــل اإللكرتونيــة  /اإلجتامعيــة ﰲ

تطويــر العمليــة التعليميــة ،مــن خــالل عــرض موجــز ألهــم التجــارب العربيــة والعامليــة ﰲ التعليــم األلكــرتوين ومــن
ثــم يتــم بنــاء املناهــج املناســبة .

مــن هنــا يســعى البحــث لﻺجابــة عــن جمموعــة مــن املعطيــات املســتقبلية التــي تعنــي باملنهــج ،خصوصــا ﰲ ميــدان

اإلعــالم واالتصــال واملدونــات اإللكرتونيــة ،ومــد التنــوع الثقــاﰲ .
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Abstract
It is quite convenient to reconsider the importance of technology in educa�on and development 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 decline 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 curricula 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 features 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 – اﳌنﻬﺞ  /ﺗﻄويﺮ ام ﲢﺴﲔ ؟

تواجــه اللغــة العربيــة ﰲ الﻈــرف الراهــن ﲢدّ ي ـ ًا كبــري ًا ،مــن حيــث اﲥامهــا بالقصــور ﰲ جمــاراة التطــور العلمــي

والرقمــي اليــوم ،ﳑــا يتطلــﺐ معاجلــة ذلــﻚ معاجلــة علميــة بعيــدة عــن التطــرف والتعصــﺐ ،لكــي توضــع ﰲ 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 ﰲ ســاحة االســتعامل
واالنتشــار والتــداول ،والتعبــري الواضــح عــن ّ
كل املســتجدات واألفــكار واملنتجــات ،ﰲ بلداﳖــا الناطقــة ﲠــا ،بــل

عــن البلــدان الناطقــة بغريهــا ،ســواء عــﲆ صفحــات وأعمــدة اجلرائــد واملجــالت ،أو ﰲ الربامــج التلفزيونيــة ،أو ﰲ
احلصــﺺ اإلذاعيــة ،أو ﰲ املواقــع اإللكرتونيــة عــﲆ مســتو األنرتنــت ..إﱃ غــري ذلــﻚ مــن جمــاالت االســتعامل ﰲ

مياديــن التواصــل املتنوعــة ،كل ذلــﻚ اذ يتأتــى مــن خــالل اإلعتنــاء باملنهــج نحــو الطريــق الســليم  .فاللغــة العربيــة

ﱂ تكــن بعيــدة كل البعــد عــام جــاءت بــه الثــورة املعلوماتيــة املتمثلــة بـــ ( الفجــوة الرقميــة ) فقــد كان هلــا بعــﺾ
النصيــﺐ ﰲ ذلــﻚ ،وﰲ املقابــل فقــد تأثــرت بشــكل ســلبي ﳑــا اد اﱃ تراجعهــا بــني مســتخدميها اللذيــن توجهــوا اﱃ
املعربــة وغريهــا مــن اللغــات االخــر للتواصــل بينهــم،
اإلنجليزيــة ّ

مــن ذلــﻚ تأثــرت اللغــة العربيــة كســائر اللغــات ﲠــذه الثــورة التكنولوجيــة ،ولكنهــا ﱂ ﲢصــل عــﲆ اهتــامم مشــابه

ملــا حصلــت عليــه اللغــات العامليــة االخــر ،كاللغــة االنجليزيــة .

واملعــروف لدينــا ان مواكبــة لغتنــا العربيــة لــكل هــذه التطــورات التــي يشــهدها العــاﱂ ﰲ كل املجــاالت مــن

التكنولوجيــا وغريهــا فض ـ ً
ال عــن اجلوانــﺐ العلميــة يقتــﴤ ويتطلــﺐ تطويرهــا كلغــة حيــة ،مــن خــالل مناهجهــا

وكيفيــة بنائهــا بنــاء صحيحـ ًا يتالئــم وظــروف املرحلــة ،لكــي تنخــرط بشــكل فعــال ﰲ الثــورة الرقميــة  .كــام ان تطــور
االمــم وازدهارهــا مرهــون بنمــو لغتهــا واســتيعاﲠا لــكل متغــريات العــﴫ العلميــة والفكريــة واالبداعيــة ،وال يفوتنا
ان نذكــر ســبﺐ تأخــر لغتنــا عــن الثــورة الرقميــة بجملــة مــن النقــاط نذكــر منهــا :
-قلة اإلنتاج باللغة العربية .

-ضعﻒ الرتﲨة والرتﲨة اﻵلية .

-أزمة التعليم ﰲ الوطن العرﰊ .

-ضعﻒ املناهج وعدم قدرﲥا عﲆ الشمولية .

-عدم تعريﺐ العلوم بشتى انواعها .

عدم تغيري الواقع الثقاﰲ للوطن العرﰊ ﳑا اد اﱃ االنخراط عن عﴫ الرقمية .-عدم مواكبة التطور التقني واملعلوماﰐ .

٣١

أ .د كاظم فاخر حاجم اخلفاجي
قــد يكــون مــن املناســﺐ جــدا ،ﰲ هــذه املرحلــة ،إعــادة النﻈــر ﰲ جــدو تكنولوجيــا التعليــم وتطويــر العمليــة التعليمية

عــﲆ اســاس املنهــج املعــد ،منــذ النصــﻒ األول مــن القــرن العﴩيــن تقريبـ ًا ،وﰲ ضــوء مفاهيم ومرتكــزات املدنيــة املعاﴏة

التــي يســعى اليهــا النﻈــام العــرﰊ املعــاﴏ ،بعــد التغــريات التــي ادت اﱃ ســقوط النﻈــام الشــمويل اﱃ ﲢقيقهــا ،وعــﲆ هــدي
مــن التطــورات اهلائلــة واملناهــج احلديثــة التــي غــريت وجهــة املــادة اللغويــة واألدبيــة عــﲆ ﹴ
حد ســواء .
ّ
فالتعليــم هــو ثــروة وقيمــة ثقافيــة ﰲ حــد ذاتــه ،وهــو ركيــزة مــن ركائــز ﳖضــة االمــم لدفــع عجلــة التنميــة

والتطــور ،وهــو وســيلة مهمــه للحــراك والتغيــري االجتامعــي والتفــوق واالبــداع العلمــي ،فضــال عــن مواجهــة

ﲢديــات العــﴫ والعوملــة ،وإن الوقــوف عــﲆ املناهــج الدراســية كفيــل بتحقيــق االتــزان ،بوصفهــا وســيلة للتعليــم
وﲢقيــق اهدافــه وخططــه وهــو الرتﲨــة الفعليــة والعمليــة ألهــداف الرتبيــة وخططهــا واﲡاهاﲥــا .

إن املقــررات التــي وضعــت منــذ حقبــة طويلــة زادت عــن نصــﻒ قــرن بحاجــة اﱃ اعــادة تقويــم مســتمرة تناســﺐ

روح العــﴫ وثقافتــه ،فقــد وضعــت ﰲ عــﴫ اســتلهام الــرتاث العــرﰊ واألحتــكام اﱃ منطلقاتــه ،األمــر الواضــح ﰲ
انتقــاء مقرراتــه وتغليــﺐ بعضهــا عــﲆ بعــﺾ ،فــﺈذا كان املنهــج األول وفيـ ًا لعــﴫه ،فلــامذا نمنــع انفســنا مــن مثــل هــذا

الوفــاء ،ال ســيام ونحــن املعنيــون بــه دراســة وتدريسـ ًا ؟

ّ
إن الرغبــة ﰲ اعــادة صياغــة املنهــج واإلســهام ﰲ تطويــر وﲢديــث املناهــج املدرســية بــام يتوافــق والتوجهــات

احلديثــة ،ليســت رغبــة عارضــة ،وانــام تســتند اﱃ ادراك املشــكالت التــي يتســبﺐ ﲠــا املنهــج املقــرر ،وعــﲆ ذلــﻚ

ينبغــي دراســة املشــكلة اوالً ملعرفــة مــا يرتتــﺐ عليهــا مــن نتائــج ســلبية ،والوقــوف عــﲆ جمــاالت القــوة ﰲ املناهــج
الدراســية وتعزيزهــا ومــن ثــم التعــرف عــﲆ نقــاط الضعــﻒ ملعاجلتهــا ،ليــأﰐ بعــد ذلــﻚ احلديــث عــن املنهــج اجلديــد
وعليــه يعــد املنهــج الــدراﳼ ﰲ قمــة املنﻈومــة الرتبويــة والتعليميــة ألي نﻈــام تربــوي ،فهــو لــﺐ الرتبية واساســها،

وذلــﻚ ألن اي اصــالح تربــوي ال يتــم بمعــزل عــن تطويــر املنهــج الــدراﳼ بحكــم أ ّنــه املحــور األســاس للعمليــة
التعليميــة والتجســيد الواقعــي هلــا .

فقــد شــهد التعليــم اثــر انفجــار تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وظهــور التكنولوجيــا الرقميــة ﰲ الســنوات

االخــرية ،ﲢويـ ً
ال متزايــد ًا ﰲ اشــكال نقــل املعرفــة ﰲ الوســط األكاديمــي وربطــه بخدمــة املجتمــع ،مــن خــالل خلــق

بيﺌــة تعليميــة جديــدة تقــوم عــﲆ تبــادل اخلــربات املتعلقــة بنﻈــم تطويــر التعليــم ومواكبتــه للثقافــة العامليــة او بــام
يعــرف بالعوملــة ،وبالتــايل يتــم التعــرف عــﲆ اإلﲡاهــات احلديثــة واخلــربات العامليــة ﰲ قطــاع التعليــم ،مــن حيــث

تصميــم املحتــو وكيفيــة التدريــس واعــداد املنهــج املناســﺐ لــكل التغــريات احلاصلــة .
٣٢

التعليم ودور املنهج ﰲ ظل التكنولوجيا الرقمية
شــهد النصــﻒ الثــاين مــن القــرن العﴩيــن قفــزة تكنولوجيــة كبــرية ﰲ نﻈــم اإلتصــال واعتــامد املعلوماتيــة العامليــة

املتمثلــة باملدونــة الرقميــة ﰲ الســنوات االخــرية ،وأثــر ًا متزايــد ًا ﰲ اشــكال نقــل املعرفــة ﰲ الســاحة العربيــة ،ومــع

ظهــور الثقافــة االلكرتونيــة ازدادت هــذه املحــاوالت التــي اخــذت عــﲆ عاتقهــا تقديــم حشــد هائــل مــن املعلومــات،
واالصــوات والصــور ،وعليــه اثــر اتســاع مســاحة الصــورة وتداوليتهــا ﰲ جممــل احليــاة وﲢوالﲥــا ﰲ ظــل العوملــة /

التطــور التكنولوجــي ،الــذي انعكــس عــﲆ فعــل االنســان ﰲ التوظيــﻒ واالســتخدام واالســتهالك ،وهــذا االمــر

جعــل مؤسســات كــرب معنيــة بامليديــا تبحــث عــن تســويق الصــورة مهــام كانــت طبيعتهــا او الرســالة التــي ﲢملهــا .
إن مفهــوم العوملــة ﰲ حقيقــة االمــر بــرز حديثـ ّا كنتيجــة طبيعيــة للثــورة العلميــة والتكنولوجيــة ،والتقــدم ﰲ جمــال

االتصــاالت واملواصــالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،والتطــور الﴪيــع للرأســاملية العامليــة وســقوط الشــيوعية،
فالعوملــة الشــاملة كــام يعرفهــا (رونالــد روبرتســون)  :هــي أﲡــاه تارﳜــي نحــو صغــر وتقــارب العــاﱂ فهــي ظاهــرة

غــري مســقرة ومتعــددة األبعــاد (.)1

وعــﲆ وفــق هــذا التحــدي والثــورة املعلوماتيــة ،تواجــه اللغــة العربيــة ﰲ الﻈــرف الراهــن ﲢدّ يــا كبــري ًا ،يفــرض

عليهــا أن يكــون هلــا موطــﺊ قــدم راســخة ﰲ ســاحة االســتعامل واالنتشــار والتــداول ،والتعبــري الســلس عــن ّ
كل

املســتجدات واألفــكار واملنتجــات ،ﰲ بلداﳖــا الناطقــة ﲠــا ،بــل عــن البلــدان الناطقــة بغريهــا ،ســواء عــﲆ صفحــات

وأعمــدة اجلرائــد واملجــالت ،أو ﰲ الربامــج التلفزيونيــة ،أو ﰲ احلصــﺺ اإلذاعيــة ،أو ﰲ املواقــع اإللكرتونيــة عــﲆ
مســتو األنرتنــت ..إﱃ غــري ذلــﻚ مــن جمــاالت االســتعامل ﰲ 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 ﰲ ذلــﻚ أن العوملــة والرتبيــة والتعليــم ينتميــان اﱃ حقلــني معرفيــني ﳐتلفــني ،ﳑــا يولــد

ظاهري ـ ّا شــيﺌ ّا مــن التبايــن بينهــا ،وتوضيــح ذلــﻚ  :أن العوملــة يغلــﺐ ﰲ تفســريها الطابــع االقتصــادي والســياﳼ ،ﰲ

حــني أن التعليــم ينتمــي اﱃ حقــل معــرﰲ وثقــاﰲ موجــه يغلــﺐ عليــه الطابــع الفكــري والعلمــي واالجتامعــي .

وبــام أن العوملــة ﲢــاول تعميــم نموذجهــا الثقــاﰲ وأعنــي بذلــﻚ تعميــم االفــكار والقيــم واملعــارف وتدويلهــا

كــي تأخــذ احليــز األكــرب ﰲ العــاﱂ مــن حيــث األنتشــار ،لتصبــح كالثقافــة املشــرتكة بــني ســائر املجتمعــات  .وﰲ ظــل
كل ذلــﻚ واجــه املنهــج املــدرﳼ ﰲ عــﴫ العوملــة عــدد ّا مــن التحديــات ﰲ كل اجلوانــﺐ ،ومــن حيــث ســيطرﲥا بــل

ﲢكمهــا ﰲ مصــادر املعلومــات املعــاﴏة والتكنولوجيــا بأنواعهــا املختلفــة وهــذا مــا يتطلــﺐ مــن املنهــج الــدراﳼ
العمــل عــﲆ التكيــﻒ مــع هــذه املتغــريات والتحديــات لتحقيــق تعليــم ناجــح(.)2

٣٣

أ .د كاظم فاخر حاجم اخلفاجي
وعليــه البــد مــن بنــاء أو اعــادة بنــاء نﻈــام تعليمــي قــوي ومتامســﻚ مــن خــالل الرتكيــز عــﲆ تدعيــم اهلويــة الثقافية

للمجتمــع ومســايرة التطورات املســتمرة .

احلديــث عــن الثقافــة أو التنــوع الثقــاﰲ ال ينفصــل بالــرضورة عــن احلديــث عــن اهلويــة ،ففــي بعــﺾ األحيــان تتبادل

بعــﺾ املفاهيــم وتتقاطــع ﰲ داللتهــا ،فاهلويــة ﰲ جوهرهــا هــي جمموعــة مــن املعطيــات الثقافيــة التارﳜيــة واللغويــة
والرتاثيــة ،والســبﺐ املبــارش ﰲ تصــدر ســؤال التأمــل الــذاﰐ اخلــاص باهلويــة بــكل بلــد هــو ذلــﻚ االتصــال الثقــاﰲ مــع
اﻵخــر واألحتفــاظ التــام بمعــاﱂ وصــورة اللغــة ،فأصبــح هــذا الســؤال حتميــا بعــد وجــود مصطلــح العوملــة.
اﳌيﺪيولوﺟيا واﺛﺮﻫا ﻋﲆ اﳌنﻬﺞ
شــهد النصــﻒ الثــاين مــن القــرن العﴩيــن قفــزة تكنولوجيــة نوعيــة ﰲ نﻈــم اإلتصــال واعتــامد املعلوماتيــة العامليــة

املتمثلــة باملدونــة الرقميــة ﰲ الســنوات االخــرية ،تركــت اثــر ًا متزايــد ًا ﰲ اشــكال نقــل املعرفــة ﰲ الســاحة العربيــة،

ومــع ظهــور الثقافــة االلكرتونيــة ازدادت هــذه املحــاوالت التــي اخــذت عــﲆ عاتقهــا تقديــم حشــد هائــل مــن

املعلومــات ،واالصــوات والصــور ،وعليــه اثــر اتســاع مســاحة الصــورة وتداوليتهــا ﰲ جممــل احليــاة وﲢوالﲥــا ﰲ

ظــل العوملــة /التطــور التكنولوجــي الــذي انعكــس عــﲆ فعــل االنســان ﰲ التوظيــﻒ واالســتخدام واالســتهالك،
وهــذا االمــر جعــل مؤسســات كــرب معنيــة بامليديــا تبحــث عــن تســويق الصــورة مهــام كانــت طبيعتهــا او الرســالة

التــي ﲢملهــا  .وﲡ ّلــت 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 ﰲ تلقــي األخبــار ،ثــم جــاء التلفــاز ليــؤدي دور ًا مــن نــوع اخــر ﰲ االخبــار وبذلــﻚ ﲡــاوز الصحافــة

املكتوبــة ( ،)3وهــذا يــؤرش دافعيــة هــذه املؤسســات اﱃ تفضيــل احلاســة البﴫيــة عــﲆ بقيــة احلــواس ﰲ التلقــي .

كانــت اللغــة العربيــة قبــل التطــور الرقمــي ﲤتلــﻚ مكانــة كبــرية ال يمكــن ان تتهــاو ابــد ًا ،وذلــﻚ بســبﺐ اإلهتامم

الواضــح ﰲ دراســتها وتأليــﻒ العديــد مــن املؤلفــات التــي ﲥتــم ﲠــا ،ولكــن ا ّثــر ظهــور العــﴫ التكنولوجــي –

وماتبعــه مــن ﳐرجــات اخــر – عــﲆ اللغــة العربيــة ،وان ﱂ يكــن هــذا التأثــري واضحــ ًا ﰲ البدايــة ،ولكنــه ازداد
وضوح ـ ًا مــع مــرور الوقــت .

وعليــه تعــد اللغــة العربيــة مــن بــني اللغــات العلميــة ديوانـ ًا حضاريـ ًا وتب ّينـ ًا لطبيعــة اهلويــة والتنشــﺌة اإلجتامعيــة

التــي ﲤيــز األفــراد واملجتمعــات مــن غريهــم ،وﲢــدد نمــط نﻈرﲥــم للعــاﱂ واألشــياء ،بالرغــم ﳑــا يمكــن ان تلعبــه
الصــورة البﴫيــة ﰲ ذلــﻚ ضمــن هــذه الثــورة املعلوماتيــة التــي يشــهدها العــاﱂ اليــوم  .تﻈــل اللغــة االداة الوحيــدة
القــادرة عــﲆ كشــﻒ غنــج الصــور وتعــدد دالالﲥــا ،ومــن ثــم نقــول اننــا نعيــﺶ حضــارة للكلمــة مهــام بــدا لكثــري منــا
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العكــس ألن الصــورة عاجــزة عــن التواصــل الف ّعــال ﰲ غيــاب الســنن اللســانية ،وتدفعنــا اإلشــكالية ﰲ هــذا املوضوع
اﱃ النﻈــر ﰲ اولويــات القــراءة ،اذ ان كثــريا مــن املجتمعــات تســتطيع ان تقــوم مــن ( دون كتابــة ،اال اﳖــا ال تســتطيع

ان تقــوم مــن دون قــراءة (. )4

اﱃ جانــﺐ ذلــﻚ االهتــامم بامليديــا وقــدرة الصــورة ،بــدأت مصطلحــات قريبــة تنمــو وتزدهــر ﰲ الفعــل النقــدي

والنﻈــري الــذي اســهم ﰲ تعزيــز الرؤيــة حــول التلقــي وامليديــا ،ومــن بــني تلــﻚ املصطلحــات (االشــهار) الــذي يــدل

ﰲ معاجــم اللغــة العربيــة عــﲆ االظهــار واإلبانــة بعــد اخلفــاء واإلضــامر (.)5

هــذا التصــور ال ﳜتلــﻒ عــن التصــورات النقديــة التــي تصــدر عــن االتفــاق االصطالحــي ،واذ نكــرس جهدنــا

حــول هــذا املصطلــح ،نجــد انفســنا ازاء مصطلــح يقــرتب مــن علــوم جمــاورة ســعت اﱃ تطبيــق اإلشــهار ضمــن
جمــال اختصاصهــا ،اال وهــي علــوم اإلقتصــاد والتســويق املعنيــة بنحــو أســاس ﲠــذا املصطلــح ومــا يتفــرع عنــه مــن

تصــورات تفــﴤ اﱃ نجــاح تســويق املنتــج ،لذلــﻚ حــاول بعضهــم تعريــﻒ املصطلــح بأنــه مــن األنشــطة املهمــة ﰲ
سياســة التســويق وترويــج الســلع ،يســهم ﰲ حضــور املنتــج ذهني ـ ًا ،وان كان غائب ـ ًا مادي ـ ًا (. )6
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اﳋاﲤة
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 اﱃ اللغــات الســامية لﻺفــادة منهــا ﰲ تفهــم العربيــة  .كذلــﻚ مــن األمــور

املهمــة ﰲ هــذا املجــال ايضـ ًا ،هــو تنشــﺌة الشــباب واالجيــال ﰲ االهتــامم باللغــة العربيــة واألخــذ ﲠــا كمنهــج ﰲ تعليمنــا .
وعلينــا ان الننســى مايدعــو اليــه القــرار الســياﳼ واهتــامم الدولــة ﲠــذا اجلانــﺐ ،يــأﰐ ذلــﻚ مــن خــالل تدريــس

ﲨيــع العلــوم باللغــة العربيــة ومراعــاة املنهــج املوضــوع ،وقــد اكــدت التجــارب ان التعليــم بالعربيــة الفصحــى يكــون

اكثــر تأثــري ًا ،ألﳖــا اللغــة األم ومرتســخة ﰲ املــخ واألذهــان ،فاللســان مرتبــط باملــخ وهلــذا فــﺈن علــم التﴩيــح يقــول

ﰲ مــخ اإلنســان مائــة جمــال ،كلهــا تتحــرك اﻵن ،جمــال الفكــر ،جمــال العاطفــة ،جمــال اإلســتذكار ،ثــم جمــال اللغــة،
وهــو املجــال الوحيــد طبيـ ًا الــذي ﳛــرك ﲨيــع املجــاالت ﰲ املــخ هــو جمــال اللغــة ،فهــي مرتبطــة بالفكــر ﰲ الثقافــة .

ومــن األمــور التــي جيــﺐ ان نأخــذ ﲠــا حلاميــة وتطــور اللغــة العربيــة هــو مــا يقــع عــﲆ عاتــق األرسة املســلمة ،جيــﺐ

ان تعيــد النﻈــر ﰲ مســألة عالقــة ابنائهــا باللغــات األخــر ،عندنــا اﻵن اجهــزة التواصــل واالنرتنيــت عــﲆ لســان

األطفــال والفضائيــات ،ومانؤكــده هنــا هــو دور ( الفيــس بــوك (فضــال عــن قنــوات التواصــل األخــر )  ...بوصفــه

خطابـ ًا ) اذا جــاز التعبــري ،فقــد اســهم وبشــكل واضــح ﰲ صناعــة ﲢـ ّـول ســياﳼ واجتامعــي وثقــاﰲ يســتحق اإلشــادة،
ومــا دام الفيــس بــوك لــه القــدرة عــﲆ املســاعدة ﰲ التحــول ،كان ال بــد للنخــﺐ الثقافيــة مــن دراســة هــذه الﻈاهــرة

اجلديــرة باالهتــامم ،والبحــث ﰲ خصائصهــا وامتيازاﲥــا ،مــادام حائطــه لوحــة بيضــاء ،ســبورة كبــرية ،يمتلكهــا كل

شــخﺺ اعلــن اشــرتاكه ﰲ هــذه اخلدمــة ،وتتســع لــكل النــاس وبذلــﻚ يكــون ظاهــرة اعالميــة (ميديــا ) تســمح

للجميــع بالكتابــة ،فهــو نــﺺ اعــالين اشــهاري دعائــي ،مــن خاللــه يمكــن لنــا نــﴩ الوعــي اللغــوي واإلهتــامم ﲠــا .
من االمور املهمة التي جيﺐ التأكيد عليها هي اسس واساليﺐ تطوير املنهج ،من هذه االسس :

-ادخــال منهــج جديــد او بنــاء منهــج ﰲ 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 وﲢقيق ًا لالهداف املرجوة .

-من االمور املهمة ايضا ً ،دراسة الواقع بجميع ابعاده وجوانبه وﲢديد مشكالته وامكانياته ومتطلباته.

-االســتفادة مــن االﲡاهــات العامليــة احلديثــة ﰲ بنــاء وتطويــر املنهــج ،وهــي تنميــة مهــارات التفكــري والثقافــة

العلميــة واخالقيــات العلــم .
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-جيــﺐ الربــط بــني اجلوانــﺐ النﻈريــة باجلوانــﺐ العمليــة والتطبيقيــة ﰲ املناهــج والتأكيــد عــﲆ املامرســة والنشــاط

وعمــل املﴩوعــات ﰲ عمليــة التعلــم والتعليــم .

-جيﺐ االستعانة باخلربات والكوادر البﴩية املدربة من ذوي اخلربة واملهنية ﰲ اعداد املناهج .

-البعد عن العشوائية ﰲ اختيار املنهج ،واإلعتامد عﲆ االساليﺐ العلمية

-جيﺐ ان يكون هناك رغبة وحاجة ﰲ االستمرار ﰲ عملية تطوير املنهج

-ارشاك ﲨيع اخلرباء واخبارهم بالقرارات املعتمدة ﰲ تطوير املنهج املعتمد

اعتامد فلسفة تربوية تقوم عﲆ اهداف واقعية وطموحة-ﲢديد حاجات املجتمع ومشكالته .

ومــن االســاليﺐ احلديثــة التــي تعتمــد عــﲆ التطويــر وليــس التحســني ،واملتخصــﺺ يعلــم بــأن عمليــة تطويــر املنهــج

ﲣتلــﻒ عــن عمليــة ﲢســينه ،فالتحســني جيــري عــﲆ جــزء مــن املنهــج ،بينــام التطويــر يكــون جذريـ ًا ،وأكثــر شــموالً :

-تتمثــل هــذه االســاليﺐ ﰲ ادخــال تطويــر شــامل عــﲆ املنهــج باكملــه مــن حيــث فلســفته واهدافــه وفصولــه واملحتــو

اخلــاص بــه وطــرق تنﻈيمــه وطــرق تدريســه وكل ماﳜصــه االمــر الــذي يعــود ﰲ ﳖايــة االمــر بالنفــع عــﲆ الطالــﺐ واملجتمع
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ :
ﰲ البــدء اﷲ يدعــو اإلنســان إﱃ التفكــري العقــيل مــن أجــل الوصــول إﱃ احلقائــق الكونيــة ﰲ منهــج طابعــه النﻈــر

والتأمــل والتفكــر والتعقــل مــن أجــل التأصيــل ،قــال تعاﱃ}:أفــال ينﻈــرون إﱃ اإلبــل كيــﻒ خلقــت ،وإﱃ الســامء

كيــﻒ رفعــت ،وإﱃ اجلبــال كيــﻒ نصبــت ،وإﱃ األرض كيــﻒ ســطحت{( .)1والقــرآن الكريــم فيــه آيــات جامعــات

تدعــو اإلنســان إﱃ النﻈــر ملــا حولــه ،والتف ّكــر ﰲ نســقه وتنﻈيمــه ،وإﱃ جعــل العقــل أساس ـ ًا للحكــم والتقديــر ﰲ

عﻈمــة هــذا الكــون وجاللــه ،وهــي ﲢــث اإلنســان عــﲆ إطــالق تفكــريه ﰲ الســاموات واألرض والوجــود ،وإﱃ املــاء
واألرض واجلبــال ،وإﱃ اإلنســان كيــﻒ خلقــه ،وإﱃ األنعــام والنبــات.

لقــد محــل القــرآن الكريــم عــﲆ الغافلــني الذيــن يعطلــون عقوهلــم وال يتفكــرون ،ويغلقــون عــﲆ أنفســهم منافــذ

املعرفــة والنــور حتــى يصبحــوا دون األنعــام ،يﻈهــر ذلــﻚ مــن قولــه تعاﱃ}:ولقــد ذرأنــا جلهنــم كثــري ًا مــن اجلــن

واألنــس هلــم قلــوب ال يفقهــون ﲠــا ،وهلــم أعــني ال يبــﴫون ﲠــا ،وهلــم آذان ال يســمعون ﲠــا ،أولﺌــﻚ كاألنعــام بــل

هــم أضــل ،أولﺌــﻚ هــم الغافلــون{(.)2

ﳑــا ال شــﻚ فيــه أن ســيادة أيــة طريقــة عقليــة ــــــــــ علميــة ﰲ التفكــري مرهونــة بالﻈــروف التــي ﲢيــط دائــرة البحــث

واملنهــج املتبــع فيهــا ،وحجــم املتغــريات التــي أصابــت بنيتــه الفكريــة ،مــن هنــا ،جــاءت احلاجــة ملحــة لبنــاء طريقــة

هدفهــا التأصيــل لتفكــري قائــم عــﲆ الســببية ،والتحليــل ،ﰲ نســق علمــي طابعــه ،العقالنيــة والتأصيــل ،وعــﲆ هــذا املنوال
فــﺈن مكانــة الدراســات العقليــة ﰲ املناهــج الدراســية تتناســﺐ مــع املقاييــس األكاديميــة للجامعــة ومــع عمــق الدراســة

العلميــة فيهــا ،كــام أن النقــد املوضوعــي للمناهــج باســتمرار ذو أﳘيــة كــي يتوافــق مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي

الــذي هــو ســمة العــاﱂ ﰲ الوقــت احلــاﴐ ،فضـ ً
ال عــن املناظــرة العلميــة التــي تطبــق عــﲆ كل مياديــن التعليــم ،باســتخدام

أســاليﺐ عقالنيــة ،ألن املنهــج العلمــي يقتــﴤ االســتدالل بالعقــل املجــرد وقيامــه بذاتــه مــن أجــل إعطــاء العقل الســيادة
عــﲆ غــريه مــن العوامــل التــي تســاعد للوصــول إﱃ احلقيقــة العلميــة ،وكــام هــو معــروف أن الدراســة ﰲ اجلامعــة ﲢتــاج

دائـ ًام إﱃ روافــد جديــدة تغذﳞــا وتنشــطها ،وﲡــدد مــن حيويتهــا ،مــن أجــل أن تقــوم بوظيفتهــا ﰲ إحــداث نقلــة فكريــة

ﰲ التفكــري العقــيل لــد طالــﺐ ،وهــذا هــو اهلــدف األســمى املتوخــى مــن تأصيــل العلــوم العقليــة ﰲ الــدرس مــن أجــل
إعــادة تأهيــل الطالــﺐ ليأخــذ دوره قــي بنــاء املجتمــع عــﲆ وفــق املعايــري واألســس العقليــة العلميــة.

نســتخلﺺ ﳑــا تقــدم أن مــن أهــم خصائــﺺ العلــم هــو التفكــري العقــيل املنتــج ،وأن تقــدم املعرفــة العلميــة يعتمــد

بالدرجــة األوﱃ عــﲆ تأصيــل هــذا التفكــري الــذي يــأﰐ نحــو النﻈــر والتأمــل والتفكــري ،وعنــد ذلــﻚ نــدرك احلــدود
املقيــدة للبحــث العلمــي وفرضياتــه ونصــل إﱃ املســتو الــذي نســتطيع بــه حــل املعضــالت واملشــكالت العلميــة.
٤٣

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

ومــن نافلــة القــول أن التفكــري العقــيل ،ﰲ أي عــﴫ هــو عــﲆ الــدوام أكثــر تعقيــد ًا وتنوع ـ ًا ﳑــا يبــدو للوهلــة

األوﱃ؛ ألن ذلــﻚ يعنــي التأمــل املثــايل ،أو املجــرد وتكويــن النﻈريــات ،وهــو كذلــﻚ منﻈومــة مــن األفــكار تُعنــى

بﻈاهــر األشــياء وباطنهــا ،والســيام تلــﻚ التــي تتعلــق بالﻈواهــر الطبيعيــة واملوضوعــات العلميــة الﴫفــة ،وهــو

أســلوب التفكــري الــذي يميــز اإلنســان العقــالين مــن غــريه

.

) 1سورة الغاشية  ,اﻵية . 20 –17 :
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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.

٤٥

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

اﳌﻘﺪﻣة

مــن املعلــوم أن اﷲ (جــل شــأنه) يدعــو اإلنســان إﱃ التفكــري العقــيل مــن أجــل الوصــول إﱃ احلقائــق الكونيــة ﰲ

منهــج طابعــه النﻈــر والتأمــل والت ّفكــر والت ّعقــل مــن أجــل التأصيــل ﰲ رؤ احليــاة ،اعامم ـ ًا ،قــال تعــاﱃ (( :أفــال
ينﻈــرون إﱃ اإلبــل كيــﻒ خلقــت ،وإﱃ الســامء كيــﻒ رفعــت ،وإﱃ اجلبــال كيــﻒ نصبــت ،وإﱃ األرض كيــﻒ

ســطحت))( .)1والقــرآن الكريــم فيــه آيــات جامعــات تدعــو اإلنســان إﱃ النﻈــر ملــا حولــه ،وقــراءة األشــياء بــرؤ

تأصيليــة بغيــة التف ّكــر ﰲ نســق الكــون وتنﻈيمــه ،وﰲ هــذا كلــه أن نجعــل العقــل الناقــد أساس ـ ًا للحكــم والتقديــر

ﰲ عﻈمــة هــذا الكــون وجاللــه ،وإن نصــوص القــرآن الكريــم ﲢــث اإلنســان عــﲆ إطــالق تفكــريه ﰲ الســاموات

واألرض والوجــود ،وإﱃ املــاء واألرض واجلبــال ،وإﱃ اإلنســان كيــﻒ خلقــه ،وإﱃ األنعــام والنبــات ،قــال تعــاﱃ ﰲ
ً
ً
حمكــم كتابــه العزيــز مادحـ ًا الذيــن يأصلــون للتفكــري العقــيل }:ا�يـ َ
ـن يذكــرون اﷲ قيامــا وقعــودا و� ُج ُنو� ِ ِهــم
ً
َ
َ َ
ك فقنــا عـ َ
وا�رض ر�نــا مــا خلقـ َ
()2
ِ
ـذاب ا�ــار{
ـت هــذا باطــ� ُســبحان
ـموات
ـق ا�سـ ِ
و�تفكــرون � خلـ ِ
لقــد محــل القــرآن الكريــم عــﲆ الغافلــني الذيــن يعطلــون عقوهلــم وال يتفكــرون ألﳖــم يغلقــون عــﲆ أنفســهم
منافــذ املعرفــة والنــور حتــى يصبحــوا دون األنعــام ،يﻈهــر مــن قولــه تعــاﱃ(( :ولقــد ذرأنــا جلهنــم كثــري ًا مــن اجلــن

واألنــس هلــم قلــوب ال يفقهــون ﲠــا ،وهلــم أعــني ال يبــﴫون ﲠــا ،وهلــم آذان ال يســمعون ﲠــا ،أولﺌــﻚ كاألنعــام بــل

هــم أضــل ،أولﺌــﻚ هــم الغافلــون))(. )3

ولعــل ســيادة أيــة طريقــة عقليــة ــــ علميــة ﰲ إطــار تأصيــل التفكــري مرهونــة بالﻈــروف التــي ﲢيــط دائــرة البحــث

واملنهــج املتبــع فيهــا وحجــم املتغــريات التــي أصابــت بنيتــه الفكريــة ،مــن هنــا ،جــاءت احلاجــة ملحــة لبنــاء طريقــة

هدفهــا التأصيــل لتفكــري قائــم عــﲆ الســببية ،والتعليــل ،والتأصيــل ،والتحليــل ،ﰲ نســق علمــي طابعــه العقالنيــة والتأمل
املنطقــي ،وعــﲆ هــذا املنــوال فــﺈن تأصيــل املنهــج كــي يتناســﺐ مــع املقاييــس األكاديميــة للجامعــة ومــع عمــق الدراســة
العلميــة فيهــا ،وهــذا ال يتــم بطبيعــة احلــال ،إال وفــق التفكــري املنطقــي ،وتصميــم املناهــج وفــق األصــول الفلســفية

واملعرفيــة ،وأن النقــد املوضوعــي للمناهــج باســتمرار ذو أﳘيــة كــي يتوافــق مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي الــذي

هــو ســمة العــاﱂ ﰲ الوقــت احلــاﴐ ،فض ـ ً
ال عــن املناظــرة العلميــة التــي تطبــق عــﲆ كل مياديــن التعليــم ،باســتخدام

أســاليﺐ عقالنيــة؛ ألن املنهــج العلمــي يقتــﴤ االســتدالل بالعقــل املجــرد وقيامــه بذاتــه مــن أجــل إعطــاء العقــل

الســيادة عــﲆ غــريه مــن العوامــل التــي تســاعد للوصــول إﱃ احلقيقــة العلميــة ،وكــام هــو معــروف أن الدراســة ﰲ اجلامعــة

ﲢتــاج دائـ ًام إﱃ روافــد جديــدة تغذﳞــا وتنشــطها ،وﲡــدد مــن حيويتهــا ،مــن أجــل أن تقــوم بوظيفتهــا ﰲ إحــداث نقلــة

فكريــة ﰲ التفكــري العقــيل لــد طالــﺐ ،وهــذا هــو اهلــدف األســمى املتوخــى مــن تأصيــل العلــوم العقليــة ﰲ الــدرس مــن
أجــل إعــادة تأهيــل الطالــﺐ ليأخــذ دوره ﰲ بنــاء املجتمــع عــﲆ وفــق املعايــري واألســس العقليــة العلميــة.
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نســتخلﺺ ﳑــا تقــدم أن مــن أهــم خصائــﺺ العلــم هــو التفكــري العقــيل املنتــج ،وأن تقــدم املعرفــة العلميــة يعتمــد

بالدرجــة األوﱃ عــﲆ تأصيــل هــذا التفكــري ﰲ املناهــج الدراســية وللمراحــل كافــة ،وعنــد ذلــﻚ نــدرك احلــدود املقيدة

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

ومــن نافلــة القــول أن التفكــري العقــيل ،ﰲ أي عــﴫ هــو عــﲆ الــدوام أكثــر تعقيــد ًا وتنوع ـ ًا ﳑــا يبــدو للوهلــة

األوﱃ ،ألن ذلــﻚ يعنــي التأمــل املثــايل ،أو املجــرد وتكويــن النﻈريــات ،وهــو كذلــﻚ منﻈومــة مــن األفــكار تُعنــى

بﻈاهــر األشــياء وباطنهــا ،والســيام تلــﻚ التــي تتعلــق بالﻈواهــر الطبيعيــة واملوضوعــات العلميــة الﴫفــة ،وهــو

أســلوب التفكــري الــذي يميــز اإلنســان العقــالين مــن غــريه

.

إننــا نســعى جاهديــن مــن أجــل تطويــر املجتمــع اقتصادي ـ ًا واجتامعي ـ ًا ،ونحــن إذ نقــوم ﲠــذه العمليــة اجلســيمة،

عمليــة إعــادة تشــكيل املجتمــع ،ال يســعنا أن نتجاهــل جانــﺐ التنميــة الفكريــة والعلميــة التــي حمورهــا العلــوم

العقليــة ،وهــذا ال يــأﰐ إال مــن خــالل تأصيــل التفكــري العقــيل ﰲ التعليــم اجلامعــي ؛ ألن التعليــم عنــﴫ رئيــس مــن

عنــاﴏ إســرتاتيجية التنميــة ،وعامــل ال غنــى عنــه النطــالق أي جمتمــع إﱃ مســار التطــور والتقــدم ،واحــراز مكانــة
متقدمــة ﰲ بــني الــدول( ،)4وهــذا ﱂ يعــد باألمــر الــذي ﳛتــاج إﱃ أدلــة أو إثبــات ،فبلــدان العــاﱂ الناميــة واملتقدمــة عــﲆ

حــد ســواء تضــع ضمــن أهدافهــا االســرتاتيجية تطويــر التعليــم ومؤسســاته واالرتقــاء بجودتــه وتكيفــه متطلبــات

العــﴫ( ،)5وهــذا ال يــأﰐ بطبيعــة احلــال إال مــن خــالل تأصيــل العقل وتنميــة التفكــري الناقد لــد األســتاذ والطالﺐ.
وعــﲆ هــذا فنحــن فعــ ً
ال نحتــاج إﱃ ثــورة فكريــة ثقافيــة نغــري فيهــا طريقــة التفكــري ،ونحتــاج إﱃ ثــورة اقتصاديــة

واجتامعيــة ،بــل لعلنــا ال نغــايل إذا قلنــا ،إن الثــورة األوﱃ تــكاد تكــون أكثــر أﳘيــة وﴐورة ،دون إﳘــال الثانيــة ،وإننــا إذ

أردنــا لثورتنــا االجتامعيــة واالقتصاديــة النجــاح ال بــد أن نؤســس للثــورة الثقافيــة أوالً ،ألننــا نحتــاج إﱃ تكويــن ســلم
للتفكــري العقــيل الناضــج لــد الطالــﺐ اجلامعــي ،الــذي يبنــى عــﲆ التفكــري العقــيل العلمــي املنطقــي الــذي يبتعــد عــن

األوهــام واملســلامت التقليديــة ،مــن اجــل غــرس قيــم جديــدة تتمثــل بالتفكري العقــالين احلر القائــم عﲆ النﻈــر والتمحيﺺ

كــي يكــون هــذا األمــر عقيــدة للحركــة التعليميــة ﰲ اجلامعــة  -األســتاذ والطالــﺐ  -وصــوالً إﱃ بنــاء املجتمــع األكاديمــي
الــذي يتخــذ مــن املنهــج العقــيل أســلوب ًا للتفكــري والعمــل القائــم عــﲆ املشــاهدة والتجربــة واالســتدالل العقــيل .

إن احلضــارة اإلنســانية هــي بــال شــﻚ نتيجــة لتأصيــل التفكــري العقــيل ،ألن العقــل هــو رمــز للمشــاركة واالندماج

ﰲ احلضــارة والتاريــخ ،فالعقــل هــو ثمــرة التفكــري املبــدع وهــو الــذي أســهم ﰲ إنتــاج الثقافــة ،وهــو أفــق كل تفكــري

لــكل حضــارة ،ولذلــﻚ توجــﺐ القــول  :إن تأصيــل التفكــري العقــيل هــو بنــاء للمــﴩوع االجتامعــي نفســه ،واســتثامر
ثقــاﰲ وحضــاري لــه حــدوده وأبعــاده( ،)6ولــذا فــﺈن الــﴫاع ارتبــط دائـ ًام بــني القديــم واحلديــث ،وﰲ داخــل ذلــﻚ

معركــة ﲡديــد مفهــوم العقــل(.)7
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إن دراســة العلــوم العقليــة يعنــي دراســتها بصــورة ماديــة ومعنويــة ﰲ آن واحــد ،ذلــﻚ أن مــا ابتكــره اإلنســان

مــن أدوات ومــا أقامــه مــن صناعــات ومــا طــوره مــن منشــﺂت ،إنــام ﳛــدد ذلــﻚ مــا ﳛملــه مــن علــوم ومعــارف
مصدرهــا العقــل ،ومــا يكــون عليــه النــاس الذيــن يســتخدموﳖا مــن اﲡاهــات ،أﳖــا بتعبــري أدق نتيجــة لعقــل

اإلنســان وفكــره ،ومــا صنعتــه يــده .

وكل هــذا يبــني لنــا االرتبــاط الوثيــق بــني العلــوم العقليــة والتعليــم اجلامعــي ،ويــربز كذلــﻚ أمــرا مهــام وهــو أن

التعليــم باعتبــاره وســيلة انتقــال الثقافــة يعــد عامـ ً
ال فعــاالً ومهـ ًام ﰲ تكامــل الوظيفــة التــي تقــوم ﲠــا اجلامعــة ليصبــح

التعليــم عقليـ ًا أخالقيـ ًا يعــد الطالــﺐ مــن أجــل اإلســهام ﰲ بنــاء املجتمــع وفــق املنﻈــور العقــيل الــذي جيعــل مــن التفكري
العلمــي عــﲆ هــد وقواعــد التفكــري الســليم الــذي يضــع األمــور ﰲ نصاﲠــا بعيــد ًا عــن االنغــالق والتحجــر والنﻈــرة

األحاديــة لﻸشــياء التــي تفــﴤ إﱃ جعــل اإلنســان جمــرد ًا 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 ﲥــدف إﱃ

خلــق جيــل يفكــر بعقالنيــة وجيعــل مــن العقــل إمامــه ﰲ اإلجابــة عــﲆ ﲨيــع األســﺌلة التــي تتطلــﺐ حلــوالً منطقيــة.

مــن هنــا يتضــح حقــ ًا أننــا نحتــاج إﱃ مزيــد مــن إشــغال العقــل وتعقــل األشــياء والتفلســﻒ ﰲ شــتى نواحــي

احليــاة ،والســيام ﰲ الــدرس اجلامعــي مــن أجــل إعــادة تأهيــل الطالــﺐ ليكــون مســلح ًا باألفــكار العقالنيــة التــي تعينــه
عــﲆ مواجهــة احليــاة الفكريــة حتــى يكــون عنــﴫ ًا مؤه ـ ً
ال للتأثــري ﰲ أســلوب تفكــري املجتمــع الــذي ينتمــي إليــه.

ومــن ثــم ﳖ ّيــﺊ الطالــﺐ كــي ينﻈــر إﱃ املشــكالت نﻈــر ًة عقالنيــة واســعة شــاملة بعيــد ًا عــن ســيادة األهــواء والتطــرف.
ولكــي نؤســس هلــذه األفــكار والطموحــات واألهــداف نحتــاج أوالً إﱃ األســتاذ اجلامعــي املتنــور الــذي يضــع

(العقــل الناقــد) والتفكــري العقــالين املتــوازن ضمــن أولويــات الــدرس ،وهنــا يكــون قــدوة ومث ـ ً
ال أعــﲆ للطــالب
يأخــذون منــه ويتأثــرون فيــه ،أمــا إذا كان األســتاذ ال يؤمــن بســيادة التفكــري العقــيل ،بــل ربــام يؤمــن باخلرافــات

واألوهــام ،فــﺈن ذلــﻚ ســينعكس عــﲆ املنهــج الــدراﳼ ،وهنــا يصبــح األســتاذ واعﻈ ـ ًا اجتامعي ـ ًا أو موظــﻒ دعايــة

انجــرف وراء جانــﺐ آخــر مــن جوانــﺐ الــﴫاع الفكــري االجتامعــي.

والفكــر عا ّمـ ًة ،هــو إعــامم نﻈــري لتجــارب اإلنســانية اجلزئيــة والكليــة ،أو بمعنــى آخــر هــو جمموعــة األســس

النﻈريــة واملفاهيــم واملعــاين التــي تكمــن خلــﻒ مﻈاهــر الســلوك اإلنســاين( ،)8وهلــذا تبــدو لنــا أﳘيــة تأصيــل التفكــري

العقــيل الناقــد .والفكــر كذلــﻚ ﲠــذه 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،
يصبــح هــذا الفكــر أداة للتغــري االجتامعــي ،بــل مركــز اســتقطاب للنهضــة الفكريــة ،إنــه عمليــة إنســانية تعتمــد
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تأصيــل التفكــري العلمــي الفلســفي ﰲ املناهــج الدراســية ،وهــذه العمليــة ال بــد أن يقــوم ﲠــا اإلنســان ليبــدل وضعـ ًا

بوضــع ،ولــو كنــا دائ ـ ًام ﰲ ظــروف تعجبنــا ملــا كان للفكــر دور جوهــري يؤديــه(. )9

إن القــارئ هلــذه الدراســة يلحــﻆ أننــا خــالل مناقشــتنا موضــوع البحــث ،كنــا نؤكــد اﲡاهــني مرتابطني ﳘــا ،تأصيل

التفكــري العقــيل ،والتنﻈــري الفلســفي ،ألﳖــام يعــدان مصطلحــني أحدﳘــا يكمــل اﻵخــر ،عــﲆ اعتبــار أن الفلســفة هــي
مــن نتــاج العقــل والتفكــري العقــيل والعقالنيــة هــي الوجــه التنﻈــريي للفلســفة ،وســوف يــر أيضـ ًا أننــا ﱂ نقــﻒ عــﲆ

احليــاد ﲡــاه التفكــري العقــيل واﻵخــر القائــم عــﲆ الغيبيــات واألحــكام اجلاهــزة والطالســم ،ﰲ حماولــة لتحييــد العقــل.
لقــد اقتضــت طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تــدور عليهــا تقســيمها عــﲆ مقدمــة وأربعــة مباحــث ،ثــم انتهــت

بخاﲤــة خلصنــا فيهــا أهــم النتائــج واالســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا .انطلــق املبحــث األول لبيــان أﳘيــة تأصيــل
وبنــاء التفكــري العقــيل ﰲ العمليــة التعليميــة والرتبويــة ﰲ اجلامعــة بغيــة بنــاء وتأصيــل املنهــج املنﻈــم القائــم عــﲆ

إعــامل العقــل وتوظيــﻒ الفكــر الناقــد للبحــث والدراســة ،أمــا املبحــث الثــاين فقــد تطــرق إﱃ تأصيــل التفكــري الناقــد
الــذي يعتمــد املنطــق والعقــل ﰲ الــدرس اجلامعــي ،وتنــاول املبحــث الثالــث تأصيــل التفكــري العقــيل الناقــد عنــد

االســتاذ ﰲ اجلامعــة؛ ألن االســتاذ يعــد أحــد أركان العمليــة الرتبويــة املؤثــرة ﰲ اجلامعــة ،وتضمــن املبحــث الرابــع
أﳘيــة تكويــن منهــج دراﳼ يالئــم مــا تطرقنــا إليــه ســابق ًا ،إذ جيــﺐ وضــع املناهــج الدراســية الشــاملة لتنميــة التفكــري

النقــدي الــذي يســتدل عليــه بالعقــل واملنطــق.

٤٩

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

اﳌﺒحﺚ اﻷول :ﺗﺄﺻيﻞ التﻔﻜري العﻘﲇ وﺑناؤه.
التفكــري العقــيل مــن خــواص اإلنســان وهــو مرتبــط بــه وأســاس املعــارف عنــده ،وهــو ظاهــرة ثقافيــة ذات

دالئــل علميــة وتربويــة واجتامعيــة ،وهــو كذلــﻚ نشــاط فكــري يزاولــه اإلنســان مــن ســائر الكائنــات احليــة اســتجابة

حلاجــات التعلــم مــن أجــل إجيــاد تكامــل ﰲ العلــم وتــوازن ﰲ الســلوك ،ألن عمليــة التعلــم ﲢتــاج إﱃ ســلم للتفكــري
العلمــي حتــى يتــم الكشــﻒ عــن القوانــني التــي تتحكــم بمجــر احليــاة عــﲆ األرض ،وألن اﷲ (ســبحانه وتعــاﱃ)

كــرم اإلنســان عــﲆ ســائر املخلوقــات بالعقــل ،وهــذا مــا ذكــره جــل شــأنه ﰲ قولــه  (( :ولقــد كرمنــا بنــي آدم ومحلناهم
ﰲ الــرب والبحــر ،ورزقناهــم مــن الطيبــات ،وفضلناهــم عــﲆ كثــري ﳑــا خلقنــا تفضيــال ))

(.)10

والعقــل هــو مصــدر املعرفــة التــي نســتمد منهــا أحكام ـ ًا علميــة ثابتــة ومتســقة بعضهــا مــع بعــﺾ ،فمث ـ ً
ال نجــد

أن احلقائــق الرياضيــة واملنطقيــة هــي مــن أنــواع املعرفــة العقليــة ،التــي ﲢتكــم إﱃ العقــل ومــن نتاجــه ،وتتخــذ مــن
األمثلــة الواقعيــة دلي ـ ً
ال لصحتهــا( ،)11وعــﲆ هــذا يمكــن القــول إن العقــل هــو العامــل املهــم ﰲ تأصيــل املعرفــة،

أي معرفــة ،والذيــن يتبنــون هــذا القــول يســمون ( بالعقليــني ) إﳖــم يعرتفــون بــام تقدمــه احلــواس للمعرفــة بشــكل
حقائــق جمــردة ،ولكنهــم يعتقــدون أن الفكــر يقــوم بتأصيــل هــذه املعــارف وتفســريها وتنﻈيمهــا ،ﰲ مــا يمكــن أن
نطلــق عليــه اســم املعرفــة العقليــة(.)12

إن حماولــة العقــل صياغــة بعــﺾ النﻈريــات واألنﻈمــة الفكريــة تعكــس موقــﻒ اإلنســان مــن العــاﱂ املجــرد

واملحســوس ويﻈهــر كذلــﻚ ،درجــة التعقيــد التــي وصــل إليهــا جهــازه املعــرﰲ ،والعلــم جهــد معــرﰲ ،عقــيل ،ينطوي

عــﲆ اســتجابة لعــدة نــوازع مركبــة ﰲ طبيعــة اإلنســان وحاجــات املجتمــع(،)13يﻈهــر ذلــﻚ مــن دراســة تاريــخ العلــم،

إذ يتبــني لنــا الرتابــط الوثيــق بــني روعــة االكتشــاف والفهــم التــي يستشــعرها الــدارس ،حتــى يســتوي ،ﰲ نشــوته ،مــع

عباقــرة الفــن املبدعــني الذيــن قدمــوا للبﴩيــة عصــارة أذهاﳖــم وجهودهــم الفكريــة املضنيــة مــن اجــل بنــاء جمتمــع
يؤمــن بســيادة العقــل والتفكــري العقــالين احلــر(. )14

تﻈهــر أﳘيــة العقــل والتفكــري العقــيل إﱃ حـ ﹴـد دفــع بعــﺾ الفالســفة املســلمني إﱃ القــول(( :ان البــاري عــز اســمه

إنــام أعطانــا العقــل وحبانــا بــه لننــال ونبلــﻎ بــه املنافــع العاجلــة واﻵجلــة غايــة مــا ﰲ جوهــر مثلنــا نيلــه وبلوغــه ،وأنــه

أعﻈــم نعــم اﷲ عندنــا وأنفــع األشــياء لنــا ))( ،)15ويتجــﲆ مفهــوم العقــل وأﳘيتــه عنــد الــرازي مــن خــالل اإلشــارة

الــواردة ﰲ كتابــه الطــﺐ الروحــاين بــأن اﷲ ســبحانه وتعــاﱃ ميزنــا مــن احليــوان وفضلنــا عليــه بالعقــل ،وبالعقــل
ملكنــا األرض وذللناهــا وسســناها واســتخدمناها مــن أجــل منافعهــا(. )16

وإذا كان هــذا مقــدار العقــل وأﳘيتــه وجاللــه ،وجــﺐ علينــا أن ال نحطــه عــن رتبتــه ،وال نجعلــه وهــو احلاكــم،

حمكومـ ًا عليــه ،وال نجعلــه هــو املتبــوع تابعـ ًا ،بــل نرجــع إليــه ﰲ املســائل الفكريــة والعلميــة ،ونعتربهــا بــه ،ونعتمــد
٥٠
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فيهــا عليــه ،وال نســلط عليــه اهلــو الــذي هــو آفتــه واحلائــد بــه عــن ســنته وحمجتــه( .)17ومــن املناســﺐ القــول ،إن
العقــل جيعــل اإلنســان مقب ـ ً
ال عــﲆ شــأنه ،عارف ـ ًا بزمانــه ،وحافﻈ ـ ًا للســانه ،وهــو أرشف األحســاب ال يتــم حســن

اخللــق إال بــه ،وال يكــون الســؤدد إال عليــه( .)18مــن هنــا نقــل لنــا الدكتــور قــدري حافــﻆ طوقــان مقــدار ﲤجيــد

العــرب للعقــل حــد ًا دفعهــم إﱃ القــول (( :إن اﷲ عقــل وهــو مصــدر جلميــع العقــول ))(. )19

لقــد بــرز االﲡــاه العقــيل عنــد املعتزلــة ﰲ ﲢديــد العالقــة بــني اﷲ واإلنســان والعــاﱂ ،وﲠــذا يعــد املعتزلــة أول

مــن قــدم احللــول العقليــة هلــذه القضيــة ﰲ الفكــر اإلســالمي( .)20وألن العقــل البــﴩي كذلــﻚ ،ملكــة مهيــأة لتقبــل
العلــوم ســواء كانــت ماديــة أو جمــردة(.)21

لقــد ذهــﺐ املعتزلــة إﱃ القــول بســلطان العقــل ،فأطلقــوا لــه العنــان وجعلــوه حكـ ًام ﰲ كل ﳾء وبحثــوا ﰲ ضوئــه

ﲨيــع املوضوعــات ،دينيــة كانــت أم علميــة ،فالعقــل عندهــم هــو املرجــع وهــو األســاس ،فبحكــم العقــل يقــررون،
ويأخــذون بالنقــل إذا ســاير العقــل ويرمونــه إذا خالفــه وناقضــه( .)22وقــد نقــل لنــا الدكتــور قــدري حافــﻆ طوقــان

عــن الزﳐــﴩي وهــو مــن أئمــة املعتزلــة قولــه ﰲ كتــاب الكشــاف ،وهــو تفســري للقــرآن الكريــم (( أن العقــل هــو
املــدرك للمعرفــة الدينيــة واملرشــد إﱃ احلــق ،وإن األنبيــاء اســتدلوا عــﲆ صــدق رســاالﲥم بالعقــل ،وأن اﷲ أرشــدهم

بأســانيد مــن العقــل يســتدلون ﲠــا ،ألن العقــل قبــل الرســل كان قائـ ًام بــام نصــه اﷲ مــن األدلــة))(.)23

والعقــل هــو الــذي جيعــل املقــوالت معقولــة وقابلــة للتصديــق( )24وهنــا تبقــى احلريــة ﰲ االختيــار عنــد اإلنســان،

يﻈهــر ذلــﻚ مــن قــول الفــاراﰊ ((:ولﻺنســان إرادة حــرة بجانــﺐ العقــل وظيفتهــا ﲢصيــل الســعادة لــه بواســطة

أعاملــه العاقلــة ))(.)25

وهكــذا كان (إخــوان الصفــا)( ،)26يعتمــدون ﰲ مذاكرﲥــم عــﲆ تأصيــل النﻈــر والبحــث ،عــﲆ وضــع العقــل

موضعـ ًا رئيسـ ًا ﰲ املحــاورات واملناظــرات والتفســري وطلبــوا مــن أتباعهــم أن ال يعــادوا علـ ًام مــن العلــوم ،أو مذهبـ ًا
مــن املذاهــﺐ ،وأن ال يتعصبــوا لفرقـ ﹴـة مــن الفــرق( ،)27ونﻈــروا إﱃ القــو املفكــرة عــﲆ أﳖــا أفضــل قــو النفــس

ألﳖــا تــؤدي إﱃ املعرفــة ،واملعرفــة هــي لبــاب النفــس اإلنســانية ،وبحثــوا ﰲ العقــل وعنــوا بــه وقالــوا إن العقــل
أفضــل مــن النفــس ،وذهبــوا إﱃ أكثــر مــن هــذا ،وقالــوا ،إن العقــل أرشف املوجــودات وأفضلهــا بعــد اﷲ عــز وجــل،

بــل بالعقــل يمكــن إدراك اﷲ جــل جاللــه(. )28

ومــن كل مــا تقــدم يﻈهــر لنــا أﳘيــة تأصيــل التفكــري العقــيل بصــورة عامــة مــن أجــل اغنــاء احليــاة بالعقالنيــة،

ومــن هنــا يمكــن القــول إن اجلامعــة هــي بحاجــة إﱃ رســم خارطــة طريــق للعلــوم العقليــة مــن أجــل إعــادة تأهيــل
الطالــﺐ وتدريبــه عــﲆ التفكــري العقــيل.
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اﳌﺒحﺚ الﺜاﲏ :ﺗﺄﺻيﻞ العلوم العﻘلية ﰲ اﳌناﻫﺞ 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 ﲣريــج دفعــات مــن الطالب

املهيﺌــني للتأثــري ﰲ املجتمــع وإعــادة صياغــة التفكــري عنــد أبنائــه .ألن تاريــخ أي شــعﺐ مــن الشــعوب إنــام هــو تاريــخ
ملؤسســاته التعليميــة ،وأن تاريــخ مدن ﱠيتِـ ِـه ،كــام تبــدو ﰲ إبداعــات أبنائــه العقليــة وأنــامط حياﲥــم األخالقيــة والدينيــة(.)29
تعــد اجلامعــة وهــي ﰲ أعــﲆ درجــات الســلم التعليمــي مــن أهــم املؤسســات الرتبويــة ﰲ املجتمــع ،يمكنهــا أن

تقــود حركــة الفكــر والتقــدم والتنميــة ،ورســالة اجلامعــة ﰲ عاملنــا املعــاﴏ هــي رســالة اإلنســان الــذي كلفــه اﷲ
ســبحانه وتعــاﱃ ليكــون خليفتــه عــﲆ هــذه األرض تبيان ـ ًا لقولــه تعــاﱃ  (( :وإذا قــال ربــﻚ للمالئكــة إين جاعــل
ﰲ األرض خليفــة ))( ،)30وهــذه اخلالفــة تتطلــﺐ مــن اإلنســان أن يســعى وراء العلــم واملعرفــة مــن أجــل اكتشــاف

أرسار الكــون والطبيعــة ومــن ثــم ،يقــوم باســتثامر اخلــريات التــي ســخرها اﷲ تعــاﱃ لــه كــي ينهــﺾ بعــامرة األرض،
وبنــاء أســس احليــاة ،ويشــيد احلضــارة اإلنســانية بأبعادهــا كافــة( ،)31وبعــد ذلــﻚ يضــع املوازيــن القســط ويدعــم
القيــم الروحيــة ويعمــق مفاهيمهــا ،ويبثهــا عــﲆ أوســع نطــاق ،ويصوﳖــا مــن كل عبــث وضــالل ويرفــع كلمــة احلــق

والرشــاد( ،)32ويقــﴤ عــﲆ الباطــل والفســاد ،ويبنــي العقــل والضمــري الصــادق الناطــق باخلــري وصـ ً
ـوال إﱃ صقــل
املواهــﺐ والقــدرات الكامنــة ﰲ ذاتــه ،ويتحقــق ذلــﻚ كلــه مــن خــالل التعــاون املثمــر والبنــاء بينــه وبــني بنــي جنســه

ﰲ جــو مــن اإلخــاء واملحبــة واإليثــار والرغبــة ﰲ صنــع مســتقبل أفضــل يؤســس لــه بالتفكــري الواعــي ،واملنهــج
العلمــي الــذي يؤصــل عــﲆ الوعــي بحاجــات اإلنســان ،هــذه احلاجــات بنوعيهــا الــرضوري والكــاميل.

إن ميــدان املناهــج الدراســية هــو أحــوج مــا يكون إﱃ إشــغال العقــل وإﱃ تأصيــل التفكري العقــالين ،أو عقلنــة التفكري

عنــد املنهجــي املنﻈــم ﰲ التعليــم اجلامعــي عــﲆ وجــه اخلصــوص ـ ألن التعليــم الناجــح الــذي يتطــور املجتمــع مــن

خاللــه قائــم عليهــام ،وليــس باإلمــكان بنــاء العقليــة العلميــة لــد الطالــﺐ دون مراعــاة التفكــري العقــيل عنــد األســتاذ،

مــن هنــا يمكــن بنــاء إســرتاتيجية تعليميــة ﲥــدف إﱃ معاجلــة وتشــخيﺺ مناهــج التدريــس النمطيــة ﰲ اجلامعــات ،لكــي
يتخلــﺺ مــن اإلعــامم املــﴪف واملفاهيــم الســطحية والتيســري املخــل ﰲ كثــري مــن املؤلفــات التــي تــدرس ﰲ اجلامعــة .

إن مكانــة الدراســة اجلامعيــة وأﳘيتهــا تتناســﺐ مــع املقاييــس األكاديميــة الصحيحــة للجامعــة ،وهنــا جيــﺐ

الرتكيــز عــﲆ عمــق الدراســة العلميــة فيهــا ،ويــأﰐ دور العلــوم العقليــة أو بتعبــري أدق تأصيــل التفكــري الناقــد ﰲ

املناهــج اجلامعيــة بأقســامها وصنوفهــا كافــة ليصبــح تعليـ ًام عقليـ ًا منتجـ ًا ،وذلــﻚ بﺈلــزام األســتاذ والطالــﺐ باالعتــامد

عــﲆ التفكــري املنطقــي وتقديمــه عــﲆ النقــل احلــرﰲ ،والغايــة ﰲ هــذا التصــدي للمشــكالت واملعضــالت التــي
٥٢

بناء التفكري الناقد وعقلة املناهج قراءة تأصيلية

تواجههــام ﰲ احليــاة العلميــة والعمليــة وحتــى اجلوانــﺐ االجتامعيــة ،هــي إعــداد الطالــﺐ ليكــون باحثــ ًا علميــ ًا،
وﲥيﺌتــه للولــوج ﰲ املجتمــع ،وبذلــﻚ يتــم تأصيــل العلــوم العقليــة منهج ـ ًا ﰲ الدراســة اجلامعيــة ،مــن اجــل إعــادة

تأهيــل الطالــﺐ عــﲆ هــد مــن العقــل حتــى يكتســﺐ فيهــا العلــوم واملهــارات وفــق الــﴩوط التــي ﲡعــل منــه إنســانا
مؤه ـ ً
ال للمشــاركة ﰲ بنــاء املجتمــع الصالــح وتطويــره.

إذن ميــدان التعليــم ﰲ اجلامعــة ﳛتــاج إﱃ نﻈــرة عقلية ـ فلســفية تنســق اجلهــود املتناثــرة واملتعارضة أحيانـ ًا ،وتوجه

الــدرس والبحــث العلمــي توجيهـ ًا صحيحـ ًا ليكــون أكثــر واقعيــة ووظيفيــة ،وعــﲆ هــذا يمكــن القــول إن التدريــس

ﰲ اجلامعــة أي ـ ًا كان اختصاصــه بحاجــة إﱃ مزيــد مــن العقالنيــة والتفلســﻒ ،وال شــﻚ ﰲ أن هــذه احلاجــة أساســية

كــي يناقــﺶ املنهــج العلمــي بــروح مــن التفكــري العقــيل ،وألن اهلــدف مــن تدريــس العلــوم العقليــة ﰲ اجلامعــات
هــو إحــداث النمــو الشــامل عنــد الطالــﺐ مــن النواحــي العقليــة واملهاريــة والشــخصية والروحيــة واالجتامعيــة(،)33

وتنميــة التفكــري العلمــي املســتند إﱃ العقــل مــن اجــل إحــداث نقلــة نوعيــة شــاملة لديــه ،وصــوالً إﱃ خلــق جيــل مــن
املتعلمــني وإعــادة تأهيلهــم لتقبــل التطــورات العلميــة التــي ﲢــدث ﰲ العــاﱂ .

وﳑــا هــو معلــوم أن املنهــج الرتبــوي والتعليمــي ﰲ اجلامعــة وﰲ أي جمتمــع مــن املجتمعــات ،مــا هــو إال وجــه

للحركــة االجتامعيــة فيــه ،وأن وراءه اﲡاهـ ًا فكريـ ًا معينـ ًا ،اجتامعيـ ًا وتربويـ ًا ،وهــذا الفكــر عــادة مــا يتضمــن طبيعــة
املجتمــع وثقافتــه ،وطبيعــة البــﴩ فيــه ،وصلتهــم ببعضهــم ،وصلتهــم بغريهــم ،وثــراء الفكــر عندهــم ،علميــ ًا

وتربوي ـ ًا ،وبقــدر عقالنيتــه وعلميتــه يكــون أثــره ﰲ احلركــة العلميــة والفكريــة والســلوكية للمجتمــع(. )34

وإذا كانــت الدراســة اجلامعيــة قــد شــكلت شــخصية الطالــﺐ العقليــة والعلميــة والنفســية مــن خــالل أســلوب

التعليــم والتدريــس الســائد ﰲ اجلامعــة ،والــذي ﲤيــزه عقلنــة األشــياء بعيــد ًا اإليــامن الســاذج بــكل مــا يقــرؤه أو يســمعه

وال يشــغل النﻈــر والتأمــل والتفكــري بــه ،ومــن هنــا يمكــن تغيــري طريقــة تفكــريه وفــق النﻈــرة العقليــة لﻸشــياء وللحيــاة

بصــورة أشــمل ،بعيــد ًا عــن االنغــالق والتحجــر واجلمــود الــذي ال يفــﴤ إال إﱃ قتــل روح اإلبــداع ،ألن الفكــر

التعليمــي ﳛتــاج ،باســتمرار ،إﱃ روافــد جديــدة تغذيــه وتنشــطه وﲡــدد حيويتــه عــﲆ أســس عقليــة وقواعــد منطقيــة.
ﳑــا ال شــﻚ فيــه أن الدراســة اجلامعيــة تــؤدي دور ًا أساســي ًا ﰲ تكويــن فكــر الطالــﺐ وتنميــة قدراتــه العقليــة

وذلــﻚ بتســليحه بالعلــوم واملعــارف واملهــارات ،وتنميــة قدراتــه العقليــة ،وﰲ التعليــم اجلامعــي تكــون املهمــة

مزدوجــة ،فعــالوة عــﲆ بنــاء ســلم عقــيل علمــي ومنطقــي للتفكــري عنــد الطالــﺐ ،تقــع عــﲆ اجلامعــة مهمــة الكشــﻒ

عــن القــو املعرفيــة الكامنــة عنــد الطالــﺐ ،وهــذا بطبيعــة احلــال ال يتــم إال إذا جعلنــا التدريــس قائ ـ ًام عــﲆ حمــاكاة
العقــول واالبتعــاد عــن األســلوب اإللقائــي واحلفــﻆ ملجــرد احلصــول عــﲆ درجــة النجــاح.
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لقــد أصبــح التعليــم حمــرك ًا مه ـ ًام للتقــدم ﰲ جمــاالت احليــاة كافــة ،ألنــه ﳞيــﺊ الفــرد لﻺنتــاج ويزجــه ﰲ جمــال

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 ،وﲥضمــه،

وتتمثلــه ،وتتناولــه بالفحــﺺ والنقــد وتوضيــح مــا فيــه مــن إﲠــام وغمــوض ،فتصحــح مــا تكشــفه مــن خطــأ،

وتوضــح مــا فيــه مــن إﲠــام ،وتفصــل مــا فيــه مــن إﲨــال ،وﲡمــل مــا فيــه مــن فــوﴇ تأليفيــة ،وﲡمــع املوضوعــات
املبعثــرة ﰲ أبــواب يضــم كل منهــا البحــوث املرتابطــة ،وأخــريا تضيــﻒ إليــه ثمــرة اكتشــافاﲥا األصليــة(. )36

ومــن هــذا املنطلــق أصبــح التعليــم اجلامعــي وفــق املنهــج العقــيل ﴐورة حياتيــة للمجتمــع ،نتيجــة ملــا تشــكله

العلــوم العقليــة مــن مكانــة بــارزة ﰲ صقــل فكــر الطالــﺐ اجلامعــي وتكويــن شــخصيته العلميــة التــي ﲡعــل العقــل
مصــدر ًا للتفكــري ،وصــوالً إﱃ عقلنــة األفــكار والــرؤ لــكل جوانــﺐ احليــاة ،وهــذا بطبيعــة احلــال ســوف ﳜلــق

أجيــاالً تؤمــن بأﳘيــة العلــوم العقليــة ﰲ تأصيــل الــدرس بغيــة خلــق ثــورة ﰲ التفكــري عنــد الطالــﺐ اجلامعــي .

إن تأصيــل فاعليــة الــدرس وإعــادة بنــاء التفكــري لــد الطالــﺐ تتطلــﺐ ضبــط احلــد األدنــى مــن املعــارف

الالزمــة لتهيﺌــة اجليــل اجلديــد للمســتقبل الــذي ينتﻈــره ،وﲢتــم إعــادة النﻈــر بأســاليﺐ تقديــم حمتويــات منهــج
الــدرس اجلامعــي بــام يتوافــق مــع عقلنــة األســلوب التعليمــي ،والعمــل عــﲆ تســهيل اســتيعاﲠا ،واإلحاطــة ﲠــا(،)37

واالســتفادة منهــا ﰲ احليــاة العمليــة وذلــﻚ مــن طريــق اعتــامد العلــوم العقليــة عــﲆ أفضــل وجــه ﳑكــن .

ومــن املعلــوم أن اجلامعــة تــؤدي دور ًا أساســيا ﰲ هــذا املجــال ألﳖــا املؤسســة الوحيــدة ﰲ بالدنــا التــي مــا زالــت

يقــع عــﲆ عاتقهــا تنفيــذ تلــﻚ املناهــج واخلطــط ،ولكــن واقــع احلــال يــؤرش حالــة ســلبية ﰲ هــذا األمــر ،إذ مــازال
ـدرس معلومــات قديمــة وضعيفــة الصلــة باحليــاة ،وﰲ
ينﻈــر إﱃ العلــوم العقليــة عــﲆ أﳖــا دروس ثانويــة ،وهــي تـ ّ

مثــل هــذه الﻈــروف يبقــى التعليــم اجلامعــي عاجــز ًا عــن تطويــر الطالــﺐ مــن خــالل تأصيــل العلــوم العقليــة ﰲ

ذهنــه ،ﳑــا يــؤدي بالنتيجــة إﱃ ﲣــرج أعــداد مــن الطلبــة ليســت باملســتو املطلــوب الــذي يواكــﺐ متغــريات احليــاة
وحاجاﲥــا الفكريــة والعلميــة.

لعــل مــن معــاد القــول أن التعليــم اجلامعــي عمليــة ال تتــم ﰲ فــراغ وال يمكــن أن تعيــﺶ بمعــزل عــن مشــكالت

واحتياجــات وتطلعــات األفــراد واملجتمعــات ،وهــي عمليــة ديناميكيــة هلــا قــوة اجتامعيــة قــادرة دائـ ًام عــﲆ إحــداث

تغــريات بعيــدة املــد ﰲ البنــاء النفــﴘ واالجتامعــي واحلضــاري للمجتمــع(. )38
٥٤
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ومــن هنــا يمكــن القــول إن احليــاة العلميــة دائمــة التغيــري عــﴫ ًا بعــد عــﴫ ،وكلــام تطـ ّـور التعليــم تطــورت احليــاة

بمقــدار تطــوره ،وهنــاك شــبه اتفــاق عــﲆ أن التعليــم اجلامعــي مــن شــانه أن يزيــد اإلنســان معرفــة بنفســه وبالعــاﱂ املحيــط

بــه ،فالبــد ،إذن ،لذلــﻚ التعليــم ،مــن أن يكــون عــﲆ صلــة بحقيقــة اإلنســان وطبيعــة العــاﱂ عــﲆ حســﺐ تطور العــﴫ(.)39
وحتــى تســاير اجلامعــة التطــور العلمــي الﴪيــع الــذي ﳛــدث ﰲ العــاﱂ ،وجــﺐ تطويــر مناهجهــا لتتوافــق مــع

هــذا التطــور ،وكذلــﻚ تطويــر مهــارات األســتاذ اجلامعــي العقليــة والرتبويــة؛ ألن املناهــج اجلامعيــة ليســت املــواد
الداخلــة ﰲ املنهــج الــدراﳼ ،بــل هــي مــا ﳛصــل عليــه الطالــﺐ مــن األســتاذ ومــن البيﺌــة اجلامعيــة( ،)40وهــذا األمــر

مــن األولويــات التــي جيــﺐ عــﲆ اجلامعــة أن تأخــذ ﲠــا ضمــن اهتاممهــا إذا أرادت لطالﲠــا التطــور العقــيل مــن أجــل
مســايرة التطــور ﰲ جمــال التعليــم وتأصيــل الــدرس لــد الطالــﺐ ﰲ اجلامعــة.

إن انفصــال اجلامعــة عــن التطــور ﰲ املناهــج ﲢــت ضغــط عوامــل اجلمــود الفكــري واالجتامعــي ،يــؤدي إﱃ

تأخــر اجلامعــة عــن التطــور العاملــي والســيام ﰲ اجلوانــﺐ العلميــة ،ألن اجلامعــة واحلــال كذلــﻚ تصبــح عاجــزة عــن

أن تدفــع بطالﲠــا إﱃ نيــل العلــوم واملعــارف التــي تتامشــى مــع تطــور العــﴫ ،وتصبــح كذلــﻚ عاجــزة عــن إعــادة
تأهيــل الطالــﺐ اجلامعــي.

إذن ،ميــدان التعليــم ﰲ اجلامعــة ﳛتــاج إﱃ نﻈــرة عقليــة ،فلســفية ،ثقافيــة؛ تنســق املجهــود وتوجــه الــدرس والبحــث

ﲣصصــه ،وأي ـ ًا كان
العلمــي توجيه ـ ًا جيعلهــام أكثــر واقعيــة ووظيفيــة ،لذلــﻚ نقــول :إن التدريــﴘ ﰲ اجلامعــة أي ـ ًا كان
ُّ
اﲡاهــه ،بــه حاجــة إﱃ مزيــد مــن العقالنيــة والتفلســﻒ ،وال شــﻚ أن هــذه احلاجــة أساســية ومهمــة ﰲ 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 أﳘيــة كبــرية والســيام ،إذا

كان الــدرس فيــه مبنيـ ًا عــﲆ املنهــج العلمــي الصحيــح ،ﰲ اســتخدام العقــل للدراســة والتحليــل واالســتنباط واالســتنتاج

وذلــﻚ يعــد حمــرك ًا مهـ ًام لنمــو املجتمــع وتقدمــه فهــو ﳞيﺊ الفــرد فكريـ ًا ونفســي ًا ﰲ جمال خلــق اخلــربات املاديــة والروحية،
ألن هدفــه الرئيــس هــو تكويــن إنســان ذلــﻚ املجتمــع ذي التفكــري العقــالين الــذي يؤمــن بالعلــم ويرفــﺾ ﲢديــد العقل،

ويســتخدم التفكــري العقــالين ﰲ الوصــول إﱃ حـ ﹴ
ـل للمشــكالت التــي تواجــه املجتمــع وﲡاوزهــا .

مــن كل هــذا يتبــني لنــا االرتبــاط الوثيــق بــني اجلامعــة واملجتمــع مــن خــالل إعــادة تأهيــل الطالــﺐ اجلامعــي

وتأصيــل العلــوم العقليــة عنــده ،وهــذا يعــد عام ـ ً
ال فعــاالً ﰲ تطــور الثقافــة العقليــة ونموهــا وتكاملهــا ،ﰲ حماولــة

لصبــﻎ التعليــم بلوﳖــا وقيمهــا واﲡاهاﲥــا وأســاليبها ليصبــح تعليـ ًام عقليـ ًا أخالقيـ ًا( ،)41كــي يعــد الطالــﺐ اجلامعــي

لدخــول املجتمــع الــذي يضطــرب بألــوان احليــاة ،وبتعبــري أدق إذا ﱂ يكــن تدريــس العلــوم واملعــارف ﰲ اجلامعــة
٥٥
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تؤهلــه ﰲ معاجلــة املواقــﻒ املختلفــة التــي
عــﲆ هــد مــن العقــل يكتســﺐ فيهــا املتلقــي العلــوم واملهــارات التــي ّ
تواجهــه( ،)42فــﺈن التعليــم هنــا يبقــى ناقصـ ًا وهــذا بطبيعــة احلــال ال يســهم ﰲ تكويــن شــخصية الطالــﺐ العلميــة التــي

ﳞتــدي ﲠــا لرســم جمــر تفكــريه وحياتــه وســلوكياته ﰲ املجتمــع الــذي هــو جــزء منــه .

وﳑــا تقــدم نخلــﺺ إﱃ نتيجــة مفادهــا أن تدريــس العلــوم العقليــة ﰲ اجلامعــة يســتهدف ﰲ أولوياته بناء شــخصية

الطالــﺐ العلميــة واالجتامعيــة مــن طريــق تأصيــل العلــوم العقليــة ﰲ الــدرس األكاديمــي وصــوالً إﱃ إعــادة تأهيــل
الطالــﺐ لكــي يقــوم بالــدور االجتامعــي الــذي يــوكل إليــه بعــد إكاملــه الدراســة اجلامعيــة عــﲆ أحســن وجــه،
وتنعكــس هــذه الفلســفة العقليــة العلميــة ﰲ التدريــس والتعليــم اجلامعــي القائــم عــﲆ االســتدالل االســتقرائي(،)43

وصــوالً إﱃ احلقائــق التــي تطبــق ﰲ واقــع احليــاة مــن اجــل تقدمهــا( ،)44وعنــد ذاك نســتطيع تأصيــل العلــوم العقليــة

ورســم خارطــة طريــق لتدريــس العلــوم العقليــة ﰲ اجلامعــات العراقيــة .

٥٦

بناء التفكري الناقد وعقلة املناهج قراءة تأصيلية

اﳌﺒحﺚ الﺜالﺚ :ﺗﺄﺻيﻞ التﻔﻜري الناﻗﺪ ﻋنﺪ اﻻﺳتاذ ﰲ اﳉاﻣعة.
مــن املســلامت املعرفيــة أن العمليــة التعليميــة ﰲ اجلامعــة ال يمكــن أن تتــم ﰲ فــراغ ،فــال بــد الســتكامهلا مــن وجــود

الطالــﺐ ،واألســتاذ الــذي يمتلــﻚ املواهــﺐ واخلــربات العلميــة ،وصــوالً إﱃ بنــاء عقليــة املتلقــي ولكــي نؤســس هلــذه
األفــكار والطموحــات واألهــداف نحتــاج أوالً إﱃ األســتاذ اجلامعــي املتنــور الــذي يضــع العقــل والتفكــري العقــالين

ضمــن ســلم أولوياتــه الفكريــة ليكــون قــدوة ﰲ اكتســاب املهــارات املعرفيــة ،وزرع الثقــة ﰲ نفــس الطالــﺐ عندمــا جيــد
أن األســتاذ ينهــج ﰲ حياتــه العلميــة ﳖــج العقالنيــة والنﻈــر إﱃ احليــاة ومــا فيهــا مــن أســﺌلة تتطلــﺐ اإلجابــة .أمــا إذا
كان األســتاذ ال يؤمــن بنســق التفكــري العقــيل ســواء ﰲ رؤيتــه للحيــاة أو التدريــس ﰲ اجلامعــة ،فــﺈن ذلــﻚ ســينعكس

عــﲆ تفكــري الطالــﺐ وســلوكه وعــﲆ التعليــم اجلامعــي ،والنتيجــة شــمول املجتمــع بــأرسه ﲠــذا النمــط مــن التفكــري.

تذهــﺐ أغلــﺐ الدراســات االجتامعيــة التــي تتصــد ملوضــوع التدريــس ﰲ اجلامعــة ،إﱃ القــول (( :انــه عمليــة

تفاعــل بــني الفــرد املتعلــم وبيﺌتــه املاديــة واالجتامعيــة ،وان التعليــم احلــق هــو الــذي يكــون وثيــق الصلــة بحيــاة
الســكان ومشــكالﲥم وحاجاﲥــم وآماهلــم وأن اهلــدف األول للتعليــم العــايل هــو تطويــر املجتمــع والنهــوض بــه إﱃ
مســتو معــرﰲ واقتصــادي وصحــي واجتامعــي وثقــاﰲ أفضــل ))( .)45ومــن هــذا املنطلــق يتحــدد أســلوب التعليــم

اجلامعــي ويتحــدد أيضـ ًا دور األســتاذ فيــه ،فيكــون مــن طريــق عقلنــة األفــكار ﰲ التدريــس ،وهــذا يعنــي اســتخدام

العقــل ﰲ ﲨيــع مفاصــل العمليــة التعليميــة اجلامعيــة ،بــدء ًا مــن احلــوار والنقــاش واملناظــرة وصــوالً إﱃ العالقــة بــني
األســتاذ الطالــﺐ ،وهــذا كلــه يتــم بــروح مــن العمــل والنشــاط واملثابــرة ﰲ مواجهــة املشــكالت اليوميــة والبعيــدة

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

إن الطاقــات الفكريــة الكامنــة عنــد األســتاذ اجلامعــي لــو اســتخدمت بالتدريــس اجلامعــي وفــق منهــج عقــيل،

فﺈﳖــا قــادرة عــﲆ إحــداث ثــورة وتغيــري اجتامعــي عــﲆ مســتو الطالــﺐ واملجتمــع الــذي ينتمي إليــه ،وهذا يســتدعي
مــن األســتاذ أن يقــرتن عملــه بمزيــد مــن التعقــل والتفلســﻒ ﰲ الفكــر والســلوك والتدريــس ،وعــﲆ هــذا فــﺈن بنــا

حاجــة إﱃ األســتاذ الــذي ينﻈــر بعقالنيــة إﱃ احليــاة ومــا فيهــا مــن مشــكالت ،دون ﲢديــد هــذه املعضــالت ،ســوا ﹲء
أكانــت اقتصاديــة أم اجتامعيــة أو سياســية أو تربويــة أو تعليميــة ،نﻈــرة عقليــة واســعة شــاملة ،بعيــد ًا عــن االنغــالق
والتطــرف وســيادة األهــواء الدينيــة واملذهبيــة وﰲ كل هــذا نحتــاج أن نســلط مزيــدً ا مــن األضــواء املحللــة الناقــدة

بــروح مــن العقالنيــة عــﲆ قيمنــا التــي ﲢــدد العالقــة بــني أقطــاب العمليــة التعليميــة ﰲ 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 اﲡاهـ ًا فكريـ ًا معينـ ًا ،وهــذا الفكــر عــادة مــا
٥٧
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يتضمــن طبيعــة املجتمــع وثقافتــه ،وطبيعــة البــﴩ فيــه ،وبقــدر ثــراء الفكــر وحيويتــه عنــد األســتاذ يكــون تأثــريه ﰲ

احلركــة الفكريــة والســلوكية عنــد الطالــﺐ( ،)47وكلــام كان فكــر األســتاذ مبنيـ ًا عــﲆ ســلم املعرفــة العقالنيــة كان أثــره
واضح ـ ًا ومبــارش ًا ،وهكــذا يكــون دور األســتاذ ﰲ خلــق نقلــة فكريــة عنــد طالبــه واضحــة للعيــان ،ومــن هنــا كان

دوره فعــاالً ﰲ التعليــم اجلامعــي ﳑــا يعطــي فرصــة لتطويــر وعقلنــة التدريــس اجلامعــي ،وإعــادة تأهيــل الطالــﺐ ﰲ
الوســط اجلامعــي واملجتمــع بصــورة أوســع .

إن كل جهــد عقــيل بــﴩي ،إنــام نجــم وترعــرع وتطــور ،ألنــه ينطــوي عــﲆ اســتجابة لطائفــة مــن النــوازع املركبــة ﰲ

طبيعــة اإلنســان ،وحاجــات املجتمــع للعلــم نﻈريـ ًا وعمليـ ًا ﰲ كل مــا يمــت بســبﺐ إﱃ حاجــات اإلنســان فــرد ًا وﲨاعــة،
مــن أجــل توفــري وســائل العيــﺶ الكريــم وتيســري األســباب ملجتمع مـ ﹴ
ـاض ﰲ طريــق النــامء والتطــور والبناء احلضــاري(.)48

ال شــﻚ ﰲ أن األســتاذ الناجــح هــو الــذي يعمــل عــﲆ إعــادة تكويــن مفاهيــم وقوانــني عقالنيــة لــد الطالــﺐ،

وهــو إذ يفعــل ذلــﻚ إنــام يفعلــه ﲤهيــد ًا لتشــكيل مفاهيــم جديــدة أخــر ،ضمــن منﻈومــة متكاملــة مــن النﻈريــات

العلميــة املعرفيــة العقليــة( ،)49ومــن ثــم يدخــل ضمــن نﻈــام منطقــي حمــدد يلتحــم فيــه املفهــوم العقــيل بمنﻈومــة

البحــث والتعليــم ﰲ اجلامعــة ،ألن نﻈــام املفاهيــم هــذا هــو الــذي يؤلــﻒ منطــق التعليــم ثــم تﻈهــر مهمــة األســتاذ ﰲ
صياغــة املاديــة الدراســية عــﲆ هــد مــن املنطــق والعقــل .

مــن هنــا ذهــﺐ الدكتــور جربائيــل بشــارة إﱃ تأكيــد دور األســتاذ ﰲ صياغــة نﻈريــة علميــة معرفيــة منطقيــة عقليــة

وإيصاهلــا إﱃ الطالــﺐ بالقــول (( :ان ترتيــﺐ املعــارف ﰲ نﻈــام معــني ال يقتــﴫ عــﲆ ربــط احلقائــق واملفاهيــم التــي

تعــود إﱃ هــذه املــادة أو تلــﻚ ،وإنــام يتضمــن نﻈامـ ًا منطقيـ ًا يؤ ّمــن العالقــة الوثيقــة واحلركــة واملرونــة لتلــﻚ احلقائــق
واملفاهيــم التــي اســتوعبت ﰲ هــذه املــادة الدراســية))(. )50

إن األســتاذ الناجــح ﰲ التعليــم هــو مــن يلجــأ ﰲ حــل األلغــاز وتفســري الوقائــع بأســلوب املناقشــة العقليــة التــي تتخــذ

مــن موضــوع الــدرس .أي ـ ًا كان نوعــه ـ بحيــث نرفــع مــن نشــاط الطالــﺐ وتدفعــه إﱃ التفكــري واملحــاكاة ،وصــوالً إﱃ
اســتنتاج بعــﺾ الفرضيــات العلميــة بواســطة العقــل ،واألســتاذ الناجــح هــو الــذي يغــرس ﰲ نفــوس الطــالب روح
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 يقتــﴫ عﲆ ربــط احلقائــق واملفاهيــم التي تعــود إﱃ املادة الدراســية

بــل يتضمــن نﻈامـ ًا عقليـ ًا منطقيـ ًا يؤمــن العالقــة الوثيقــة واحلركــة واملرونــة لتلــﻚ احلقائــق واملفاهيــم( ،)52ومــن ثــم
معرفــة حركتهــا الديناميكيــة ،ﳑــا يعطيــه القــدرة عــﲆ حمــاكاة عقــول الطلبــة ويســاعدهم عــﲆ حــل ﲨيــع املشــكالت
املطروحــة أمامهــم مــن دون تدخــل اﻵخريــن ،وﲠــذا الشــكل ﲢقــق الطريقــة التعليميــة أهدافهــا ﰲ تأصيــل العلــوم
٥٨

بناء التفكري الناقد وعقلة املناهج قراءة تأصيلية

العقليــة ﰲ الــدرس اجلامعــي وإعــادة تأهيــل الطالــﺐ وفــق األهــداف والــﴩوط املبتغــاة مــن التعليــم ﰲ اجلامعــة.
وبنــاء عــﲆ مــا تقــدم يمكــن القــول ،إن مــن أهــم اخلصائــﺺ املعرفيــة والتعليميــة عنــد األســتاذ اجلامعــي ،هــو

اعتــامده املنهــج العقــيل ﰲ نقــل النﻈريــات واملعــارف والعلــوم والفرضيــات إﱃ املتلقــي ،وهــذا يتحقــق عندمــا يــدرك
احلــدود املقيــدة ﻵرائــه وافرتاضاتــه املتعلقــة بأســاليﺐ البحــث ،وعنــد ذاك يســتطيع أن يصــل إﱃ املســتو املطلــوب

مــن التفكــري واملرونــة التــي يســتدعيها حــل املشــكالت العلميــة.

إن التدريــﺐ واملامرســة العقليــة لفهــم الــدرس ﰲ اجلامعــة هــو بالدرجــة األســاس وظيفــة األســتاذ ،ألن طبيعــة

العلــوم العقليــة هلــا هــدف ومضمــون معــني ،وأن هلــا ترتي ًبــا هرم ًيــا لدراســة املوضوعــات التــي تشــغلها ،وان يكــون

اهلــدف الرئيــس مــن دراســتها هــو التدريــﺐ العقــيل ،والســيام إذا علمنــا أن التدريــﺐ العقــيل هــو فعــل أكاديمــي،

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

إن التعليــم عمليــة تفاعليــة بــني املتعلــم واملعلــم مــن جهــة ،وبــني البيﺌــة التعليميــة مــن جهــة أخــر ،وإن الطريقــة

ﰲ التعليــم سلســلة فعاليــات تضــم األســتاذ والطالــﺐ وحمتــو املــادة التعليميــة( ،)54ومــن هــذا املنطلــق كان لﻸســتاذ
ـم ﰲ ترســيخ العلــوم العقليــة واملعــارف العامــة لــد الطالــﺐ .
ﰲ اجلامعــة دور مهـ ﱞ

وملــا كان لﻸســتاذ هــذا الــدور الفعــال واحليــوي ﰲ إعــداد الكفــاءات البﴩيــة للمجتمــع ﰲ التخصصــات املختلفة

ﰲ البحــث العلمــي الــذي يســهم ﰲ تطويــر وبنــاء املجتمــع ،وكذلــﻚ اإلســهام ﰲ حــل بعــﺾ املشــكالت التــي تواجــه
املجتمــع ،فمــن الــرضوري أن ينــال األســتاذ مــن العنايــة بالقــدر الــذي يتناســﺐ مــع الــدور الكبــري الــذي يقوم بــه(.)55
وأخــري ًا عــﲆ األســتاذ اجلامعــي أن يتحــﲆ ،بصفــة جوهريــة ،بالتفريــق بــني العمــل ﰲ اجلامعــة ،وبــني الكســﺐ

املــادي؛ ألن الكســﺐ عنــد العــاﱂ هــو النتيجــة العلميــة التــي يصــل إليهــا ،واملنفعــة عنــده هــي متعــة العمــل،

واإلحســاس أن ﰲ ذلــﻚ خدمــة لﻺنســانية وللمعرفــة وخدمــة للمثــل العليــا(. )56
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اﳌﺒحﺚ الﺮاﺑﻊ :ﺗﺄﺻيﻞ التﻔﻜري العﻘﲇ ﰲ اﳌناﻫﺞ الﺪراﺳية.
يعــد التعليــم مــن أهــم الوســائل وأكثرهــا حيويــة ﰲ تطــور املجتمــع ،وهــو حمـ ﹲ
ـم للتقــدم ﰲ جوانــﺐ احليــاة
ـرك مهـ ﱞ

كافــة؛ ألنــه ﳞيــﺊ الفــرد لﻺنتــاج اعتــامد ًا عــﲆ اخلــربات املاديــة والفكريــة التــي يكتســبها والســيام ﰲ أثنــاء الدراســة

اجلامعيــة ،وهــذا بطبيعــة احلــال ،يتطلــﺐ املنهــج الــدراﳼ املالئــم خللــق وإيصــال العلــوم واملعــارف إﱃ املتلقــي ،ومــن

ثــم بلــورة نﻈريــة عقالنيــة ﰲ التدريــس ،تــؤدي إﱃ إعــادة تأهيــل الطالــﺐ ﰲ اجلامعــة ،ﳑــا يتطلــﺐ منهجـ ًا للدراســة،

يكــون العقــل هــو الرائــد واملوجــه لــه .

إن املنهــج ﰲ التدريــس اجلامعــي بمفهومــه العــام ،عبــارة عــن جمموعــة مــن العلــوم واملعــارف واملفاهيــم التــي

تعمــل اجلامعــة عــﲆ إيصاهلــا للطــالب ﲠــدف إعدادهــم للحيــاة العلميــة والعمليــة( ،)57وتنميــة قدراﲥــم عــن طريــق

الــدرس واملامرســات النﻈريــة والعمليــة ،واملنهــج ﰲ ظــل هــذه النﻈــرة يتضمــن املقــررات الدراســية املختلفــة التــي

ـدرس ﰲ اجلامعــة( ،)58دون االقتصــار عــﲆ اجلانــﺐ املعــرﰲ والرتكيــز عــﲆ املقــررات الدراســية التــي ربــام يكــون
ُتـ ﱠ
املنهــج فيهــا تقليدي ـ ًا ،مــن دون تفعيــل التفكــري العقــيل(. )59

وقــد نقــل لنــا جربائيــل بشــارة عــن ( ن .أ .ســوركني ) ﰲ كتابــه فــن التعليــم تعريفــه للمنهــج  (( :بأنــه جمموعــة

مــن اخلــربات الرتبويــة والتعليميــة والثقافيــة واالجتامعيــة والرياضيــة والفنيــة التــي ﲥيﺌهــا املؤسســة التعليميــة بقصــد

تأمــني النمــو النفــﴘ والعقــيل الشــامل ﰲ ﲨيــع النواحــي وتعديــل النشــاط لــد الطالــﺐ طبقـ ًا لﻸهــداف املرســومة
إﱃ أفضــل مــا تســتطيعه قدراﲥــم ))(. )60

وعــﲆ هــذا القــول أصبحــت مســؤولية املنهــج تشــكيل نمــوذج للتفكــري عنــد املتلقــي نتيجــة اســتيعاب املعــارف

التــي يتضمنهــا ،لــذا توجــﺐ عنــد بنائــه مراعــاة البنيــة العقليــة واملنطقيــة والعلميــة ووســائل دراســتها ،ومــن ثــم

تشــكيل الفعاليــة الفكريــة وآلياﲥــا مــن أجــل معرفــة تأثريهــا ﰲ النشــاط الذهنــي عنــد املتعلــم(. )61

وهنــا جيــﺐ النﻈــر إﱃ تأصيــل العلــوم العقليــة عنــد بنــاء منهــج للدراســة ﰲ اجلامعــة بحيــث تعمــل عــﲆ تشــكيل

مســتو مــن التفكــري عنــد الطالــﺐ أعــﲆ مــن حمتــو التعليــم التقليــدي ،ألن حمتــو التعليــم التقليــدي ووســائله

ﲡعــل جــل ﳘهــام تعليــم الطالــﺐ أســس وقواعــد التفكــري التجريبــي الــذي ال يعــد ﰲ الوقــت احلــاﴐ مــن األســاليﺐ

الفعالــة للتدريــس اجلامعــي(. )62

إن مــن أهــم األوليــات التــي تضطلــع اجلامعــة ﲠــا هــي تأصيــل فاعليــة الــدرس ،وهــذا ال يــأﰐ إال بتطويــر املناهــج

لتتوافــق مــع الرؤيــة التــي تتبناهــا اجلامعــة مــن أجــل عقلنــة التعليــم وإعــادة تأهيــل الطالــﺐ ،وذلــﻚ مــن خــالل
٦٠
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تأليــﻒ املناهــج بــام يتوافــق مــع هــذا الطــرح والتنﻈــري ،وإعــادة بنائهــا بــام يمكنهــا مــن احتــواء العلــوم واملعــارف
العقليــة بعيــد ًا عــن اجلمــود والتقوقــع عــﲆ مناهــج طابعهــا التفكــري الســاذج ،ألن فهــم العقــل اإلنســاين واســتثامره

يعــد مــن األولويــات التــي يضطلــع ﲠــا التعليــم ﰲ اجلامعــة(. )63

وعــﲆ هــذا املعنــى ،فــﺈن تأصيــل العلــوم العقليــة ﰲ املناهــج الدراســية ،يعنــي عمليــة تربويــة ونفســية وتعليميــة

ﳑنهجــة وواعيــة موجهــة بالدرجــة األســاس نحــو إحــداث تغيــريات ﰲ أســلوب تفكــري الطالــﺐ ،والنتيجــة املنطقيــة
التــي ترتتــﺐ عــﲆ ذلــﻚ هــو عقلنــة تدريــس العلــوم ﰲ اجلامعــة بقيمهــا وأبعادهــا واﲡاهاﲥــا ،ﰲ احلــاﴐ واملســتقبل،

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

وبنــا ًء عــﲆ مــا تقــدم يمكــن القــول إن كل جهــد منﻈــم لتطويــر التعليــم وﲢســينه وجعلــه أكثــر اســتجابة ملتطلبــات

قائــم عــﲆ
الــدرس وتطويــر أفــكار الطالــﺐ ،هــو ﰲ حقيقتــه تأصيــل نوعــي للمناهــج ،وهــذا التأصيــل ﰲ العــادة
ﹲ

التخطيــط الشــمويل املتكامــل( ،)64مــن أجــل ربــط خطــط أو برامــج ومﴩوعــات التعليــم بأهــداف التنميــة االقتصاديــة

واالجتامعيــة( ،)65ضمــن إطــار شــامل متكامــل يســتهدف ﰲ النهايــة رفــع مســتو التفكــري عنــد الطالــﺐ ،وذلــﻚ
إلعــادة تأهيلــه وﲢســني مســتواه العلمــي ،والنتيجــة احلتميــة هلــذا العمــل ،تنميــة املجتمــع بصــورة أعــم وأشــمل.

مــن هنــا جيــﺐ أن يتحــول منهــج التدريــس ﰲ اجلامعــة والســيام ﰲ العلــوم العقليــة ،إﱃ تأصيــل فاعليــة التفكــري

لــد الطالــﺐ مــن أجــل إعــداده إعــداد ًا عقلي ـ ًا علمي ـ ًا حتــى يكــون مســلح ًا بالعلــوم واملعــارف التــي تســاعده عــﲆ

تلمــس اجلوانــﺐ العقليــة ﰲ حياتــه اخلاصــة وعالقتــه باملجتمــع الــذي ﳛيــط بــه(. )66

ويمكــن التســليم بحقيقــة مفادهــا أن إشــغال العقــل وحريــة التفكــري يعــد مــن األولويــات التــي جيــﺐ األخــذ

ﲠــا ﰲ صياغــة املناهــج التدريســية ﰲ اجلامعــة بغيــة بنــاء شــخصية الطالــﺐ ذي التفكــري العقــالين احلــر ،وألن املنهــج
الــدراﳼ هــو األداة لتنشــﺌة الطالــﺐ التــي تســاعده عــﲆ تنميــة قدراتــه واســتعداداته ،مــن أجــل إعــداده ملامرســة دوره
الفعــال لﻺســهام ﰲ بنــاء املجتمــع ،وقــد يتضمــن املنهــج املعــارف األساســية التــي ينبغــي أن تــدرس ﰲ اجلامعــة،

أمــا دور األســتاذ فيتلخــﺺ بتنميــة التفكــري العقــيل ومــا يرتبــط بــه مــن اســتعدادات ومواهــﺐ مــن طريــق دراســة
املوضوعــات العقليــة وتنميــة التفكــري العقــيل لــد الطالــﺐ(. )67

إن عمليــة تصميــم املنهــج الــدراﳼ مــن األولويــات الرضوريــة لتأصيــل التفكــري العلمــي الفلســفي املنطقــي،

وذلــﻚ مــن أجــل إعــادة تأهيــل الطالــﺐ بحيــث جيعــل نمــو التفكــري عنــده مــن ﲨيــع اجلوانــﺐ هدفــ ًا ال ﳛيــد

عنــه ،وينﻈــر إﱃ تأصيــل اخلــربات نﻈــرة واســعة ﲡمــع فيهــا املعرفــة مــع العمــل مــع االهتــامم باجلوانــﺐ الوجدانيــة

للمتلقــي( ،)68وهكــذا يكــون التأصيــل بمفهومــه الواســع الــذي اشــتق مــن الوظيفــة األساســية للتعليــم واهلــدف
٦١

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

األســمى هــو تأصيــل التفكــري الناقــد لــد املتعلــم ومــن ﲨيــع اجلوانــﺐ العقليــة ،واملهاريــة ،والوجدانيــة،
واالجتامعيــة ،والنفســية والروحيــة( ،)69مــع العمــل املســتمر عــﲆ تعديــل ســلوكه وفــق املعايــري املرســومة للمنهــج

بحيــث جيعــل التعليــم فرصــة لتأصيــل العقــل والعلــوم العقليــة ﰲ الــدرس ،وهــو جــزء مــن املامرســة اليوميــة وصــوالً
إﱃ إعـ ِ
ـل قـ ﹴ
ـداد جيـ ﹴ
ـادر عــﲆ إحــداث تغــريات بعيــدة املــد ﰲ البنــاء احلضــاري للمجتمــع ،فضـ ً
ال عــن كونــه اســتثامر ًا
ألهــم املــوارد ،أال وهــي املــوارد البﴩيــة .

ولــكل هــذه األســباب تواجــه املؤسســات التعليميــة مهــام جديــدة تــأﰐ ﰲ مقدمتهــا قضيــة تطويــر املناهــج وإعــادة

صياغتهــا ،بــام يمكنهــا مــن احتــواء املعــارف والعلــوم العقليــة ،وﲣليصهــا مــن معــارف بعيــدة عــن العقــل ،تقادمــت
عليهــا الســنون وﲣطاهــا العــﴫ ،وقــد أصبحــت هــذه القضيــة ملحــة يفرضهــا التطــور الﴪيــع للعلــوم واملعــارف

والتكنولوجيــا(. )70

ومــن هنــا يمكــن القــول إن تأصيــل العقــل ﰲ املناهــج الدراســية يشــكل أﳘيــة حيويــة واســرتاتيجية ،ذلــﻚ ألن

مــا أصــاب املســلمني مــن تأخــر وﲣلــﻒ ونكبــات واســتعامر يعــود بالدرجــة األســاس إﱃ ﲢييــد العقــل ،واالنكفــاء

عــﲆ برامــج تعليميــة قديمــة ال تتوافــق مــع العــﴫ وتطــور احليــاة ،عــالوة عــﲆ ســد بــاب االجتهــاد وعــدم تفعيــل
العقــل ﰲ قضايــا البحــث وﰲ ﳐتلــﻒ شــؤون احليــاة الدينيــة والدنيويــة ،والتمســﻚ بالتقليــد األعمــى الــذي يفــﴤ،

عــادةً ،إﱃ اجلمــود والتحجــر ،وأن الســبيل الوحيــد  -حســﺐ رأينــا  -ملواجهــة اجلهــل والتخلــﻒ واإلرهــاق

الفكــري والتخلــﺺ منهــام ،هــو ﰲ ﲢريــر العقــول مــن األحــكام التــي كانــت مناســبة لعــﴫ ســابق ،وﱂ تعــد صاحلــة
وال موافقــة هلــذا العــﴫ ،وهنــا يكــون ﲢكيــم العقــل ﴐورة تعليميــة  -دينيــة وبذلــﻚ نضــع أقدامنــا ﰲ الطريــق

الصحيــح للنهضــة والتطــور .
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اﳋاﲤة واﻻﺳتنتاﺟات

بعــد أن أكملنــا هــذا البحــث ،ال بــد لنــا مــن أن نضــع خاﲤــة نلخــﺺ فيهــا أبــرز مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج ،وهــي

اﻵﰐ :ـ

أوالً:ـ إن تأصيــل املناهــج التعليميــة والبحثيــة هــو نتيجــة لعمليــة مشــرتكة بــني األســتاذ ،واجلامعــة ،واملنهــج

الــدراﳼ ،وإن هــذا التداخــل اجلــديل ال يمكــن فــﻚ عــراه ،ألن حلقاتــه واحــدة تكمــل األخــر ،مــن هنــا أصبــح
لزامـ ًا علينــا مراجعــة األصــول الفكريــة واملعرفيــة والفلســفية للمناهــج ،وجعلهــا ميدا ًنــا هلــذا التفاعــل احلافــز ،بــني

اســتصفاء العلــم ونقلــه إﱃ عقــول الطــالب مــن خــالل البحــث العلمــي املنتــج الــذي يتطلــع إﱃ تصحيــح اخلاطــﺊ،
وكشــﻒ املجهــول وتوســيع آفــاق املعرفــة .

ثانيــ ًا:ـ جيــﺐ النﻈــر إﱃ تأصيــل العلــوم العقليــة ﰲ الدراســات اجلامعيــة بحيــث تعمــل عــﲆ تشــكيل مســتو

مــن التفكــري املنتــج عنــد الطالــﺐ ،يكــون أعــﲆ مــن حمتــو التعليــم التقليــدي القائــم عــﲆ الــﴪد واإللقــاء واﻵراء
املبســرتة واجلاهــزة .

ثالث ـ ًا:ـ إن األســتاذ يشــغل دور ًا فعــاالً وحيوي ـ ًا ﰲ إيصــال األفــكار وتنميــة قــدرات الطالــﺐ؛ لــذا وجــﺐ إعــداد

التدريــﴘ وﰲ مراحــل التعليــم كافــة وفــق الربامــج املرســومة ليكــون تدريســه وســيلة إلحــداث تغيــري ﰲ التفكــري عنــد

املتلقــي ومــن ثــم عقلنــة التعليــم ،وتأهيــل الطالــﺐ ملواجهــة املتغــريات التــي تشــمل احليــاة بصــورة أشــمل ،أمــا املنهــج
فﺈنــه هــو اﻵخــر يــؤدي دور ًا مهـ ًام ﰲ صياغــة وبلــورة النﻈريــة التعليميــة لذلــﻚ توجــﺐ تأصــل الفكــر الناقــد فيــه.

رابع ـ ًا:ـ املنهــج التدريــﴘ جيــﺐ أن يتصــﻒ بالنﻈــرة الناقــدة ،والــرؤ االســتنتاجية ليصبــح ذا نﻈــرة عقليــة ﰲ

جممــل نواحــي احليــاة ،واهلــدف تأصيــل الفكــر العلمــي الفلســفي الناقــد ﰲ ﲢليــل طبيعــة احليــاة واملعــارف املوجــودة

فيهــا ،وذلــﻚ بالنﻈــر والتأمــل والتفكــري والتعليــل لــكل مــا ﳞمنــا ﰲ الكــون والوجــود.

خامس ـ ًا:ـ مــن أجــل التمييــز بــني األســتاذ املوظــﻒ الــذي يتخــذ مــن التعليــم مهنــة يتكســﺐ ﲠــا فقــط ،واألســتاذ

صاحــﺐ الطموحــات واﻵمــال الــذي ﳞــدف إﱃ إحــداث نقلــة نوعيــة عنــد الطالــﺐ باســتخدام التفكــري العقــيل لتفســري

مــا ﳛيــط بــه؛ لــذا وجــﺐ عــﲆ املؤسســات التعليميــة أن تضــع درجــة معياريــة للجــودة والتقييــم كــي ﲤيــز ﲠــا بــني االثنني
ويكــون القائمــون عــﲆ اجلــودة أكفــاء وجديــني حتــى تــأﰐ نتائــج التقييــم دقيقــة تﻈهــر اجلانــﺐ اإلجيــاﰊ والســلبي .

سادسـ ًا:ـ إن التعليــم عمليــة اســتثامرية ،يســتثمر فيهــا البــﴩ ،وإن عائــد هــذا االســتثامر أضعــاف أي اســتثامر آخــر

ﰲ عوامــل اإلنتــاج األخــر ،لــذا وجــﺐ أن يكــون هــذا االســتثامر وفــق املنهــج العلمــي العقــالين اخلالــﺺ وهــو
مــا يطلــق عليــه ( أيدلوجيــة العلــم ) ،أي أن يكــون العقــل والتفكــري العقــالين هــو رائــد العمليــة التعليميــة ،بحيــث

ﳛــل حمــل األيدلوجيــات الدينيــة واملذهبيــة والقوميــة املتعصبــة التــي ال تــدر عــﲆ التعليــم إال مزيــد ًا مــن االنغــالق
والتطــرف األعمــى .
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واقع المناهج التعليمية في ّ
األول والجيل الثاني بالجزائر  -دراسة مقارنة –
ظل اإلصالحات التربوية بين مناهج الجيل ّ

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
تتطــور األمــم وترقــى بالتعليــم املبنــي عــﲆ أســس ﳑنهجــة مدروســة وﳐطــط هلــا مــن خــالل ﲢســني العمليــة

التعليميــة التعلميــة ،واالهتــامم بـ ّ
ـكل مكوناﲥــا ولــن يتحقــق هــذا إالّ بتطويــر املناهــج التعليميــة وطــرق التدريــس؛

لذلــﻚ وجــﺐ أن يراعــى ﰲ بنــاء املناهــج احتياجــات ال ّطفــل ومتطلبــات املجتمــع ،فتحــدد األهــداف الرتبويــة

وتصــاغ ،وﲣتــار حمتويــات األنشــطة الرتبويــة التــي ﲢقــق األهــداف وفــق مــا تقتضيــه مرامــي الــدّ ول .وهــو األمــر

الــذي ســعت إليــه الــوزارة الوصيــة مــن خــالل ال ّلجنــة الوطنيــة إلعــداد املناهــج بمعيــة املنﻈومــة الرتبويــة ،حيــث

عدّ لــت ﰲ املناهــج وانتقلــت مــن اإلصــالح إﱃ إصــالح اإلصــالح ﳑّــا ّ
ﲤخــﺾ عنــه مناهــج اجليــل الثــاين.
الﻜلﲈت اﳌﻔتاﺣية:
اﻷول-اﳉيﻞ الﺜاﲏ –اﻹﺻﻼح –إﺻﻼح اﻹﺻﻼح –اﳌنﻈوﻣة الﱰﺑوية.
اﳌناﻫﺞ -اﳉيﻞ ﹼ
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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�onal system
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واقع المناهج التعليمية في ّ
األول والجيل الثاني بالجزائر  -دراسة مقارنة –
ظل اإلصالحات التربوية بين مناهج الجيل ّ

-١ﻣﻘﺪﻣـــــــــــــــــــة:
تــويل املنﻈومــة الرتبويــة ﰲ اجلزائــر العنايــة البالغــة باملناهــج الرتبويــة ،باعتبارهــا الوســيلة الرئيســة التــي ﲢقــق

بواســطتها الدّ ولــة أهدافهــا وغاياﲥــا املرجــوة مــن الفــرد لبنــاء املجتمــع فتبنــى الدّ ولــة وفــق مــا تربــو إليــه؛ هلــذا أخضعت
املناهــج التعليميــة عــدّ ة مــرات لﻺصــالح ،حتــى تســدّ الثغــرات فيهــا وتســتدرك النقائــﺺ وتواكــﺐ العــﴫ ومتطلباتــه.
إذ عرفــت املنﻈومــة التعليميــة الرتبويــة باجلزائــر بعــد االســتقالل ظروفــا عويصــة ومشــاكل كثــرية ،بســبﺐ

املــوروث االســتدماري ﰲ ّ
كل مياديــن احليــاة ،الــذي خلفــه املســتدمر الفرنــﴘ ،ومنــذ ذلــﻚ الزمــان والتعليــم ﰲ

اجلزائــر يتخبــط ﰲ مشــاكل ﳐتلفــة انعكســت بالســلﺐ عــﲆ التحصيــل التعليمــي .األمــر الــذي جعــل الــوزارة

الوصيــة تــدق ناقــوس اخلطــر وتبحــث عــن اخللــل حل ّلــه والعطــﺐ إلصالحــه .وهــذا مــن خــالل إصــالح تربــوي

ف ّعــال ،يعمــل عــﲆ تغيــري املســرية التعليميــة للمدرســة اجلزائريــة .وﳞــدف إﱃ الســمو ﲠــا إﱃ املراتــﺐ العــال ،مــن

خــالل ﲢســني نتائــج املع ّلــم واملتع ّلــم ،ونوعيــة التعليــم ،وزرع الوعــي بأﳘيــة التعليــم وﴐورتــه للحيــاة العا ّمــة.
وهــذا مــا عمــل اإلصــالح الرتبــوي عــﲆ ﲢقيقــه منــذ االســتقالل إﱃ يومنــا هــذا .وتعتــرب املناهــج الرتبويــة جــزء مــن

اإلصــالح الرتبــوي الــذي تســمو إليــه الــدّ ول .وإلثــراء هــذا الطــرح ســنجيﺐ عــﲆ جمموعــة مــن التســاؤالت:
-ما مسار اجلزائر ﰲ إصالح املناهج الرتبوية وإصالح اإلصالح؟

األول؟
-ما مفهوم مناهج اجليل الثاين؟ وما الفرق بينها وبني مناهج اجليل ّ

األول أم اجليل الثاين؟
أﳞام أنفع للمنﻈومة الرتبوية وأصلح هلا وأنسﺐ للمجتمع اجلزائري؟ اجليل ّّ
وما مد نجاعة املناهج الرتبوية ﰲ ﲢسني جودة الرتبية والتعليم؟

أهداف الدراسة:

 -إبراز دور املناهج الدراسية ﰲ زيادة التحصيل املعرﰲ ،ومساﳘتها ﰲ بناء شخصية الفرد.

الدول عﲆ املديني القصري املد والطويل.
 -مد مساﳘة املناهج الرتبوية ﰲ ﲢقيق أهداف ّ

 -تبيــان مــد حاجــة الفــرد اجلزائــري إﱃ مناهــج تربويــة تعليميــة مدروســة وفــق مــا تقتضيــه حاجــة الوطــن

واملواطــن ﰲ ظـ ّـل االجتيــاح التكنولوجــي الــذي يشــهده العــاﱂ ،دون املســاس بمقومــات اهلويــة الوطنيــة أو املبــادئ

األســاس للفــرد اجلزائــري

 إبراز الفروقات بني املناهج املرافقة ّلكل إصالح عرفته اجلزائر.

 -تبيان ما إذا كان التطور العلمي والتقدم التكنولوجي والعوملة هلم تأثري ﰲ بناء املناهج الرتبوية.

٧٣

د .هوارية ونّاس

املنهج املعتمد:
اعتمدمنا ﰲ هذه الدراسة عﲆ املنهج الوصفي الذي يصﻒ التعليم ﰲ اجلزائر ﰲ ظل اإلصالحات اجلديدة.
-1مدخل نﻈري:
أ-مفهوم املنهاج:
تباينــت التعاريــﻒ حــول ﲢديــد مفهــوم املناهــج ،نﻈــرا الختــالف وجهــات نﻈــر أهــل االختصــاص مــن مربــني

وفالســفة حــول إعطــاء مفهــوم شــمويل موحــد لــه ،ونﻈــرا لتطــور هــذه املناهــج وتغريهــا حســﺐ التغــري الثقــاﰲ للمجتمع.
اﳌﻔﻬوم اللﻐوي للمنﻬاج:
وضــح وبــان ،واملنهــاج الطريــق الواضــح ،وطريقــة ناهجــة بمعنى ّأﳖــا ب ّينــة وواضحة،
يقــال :ﳖــج الطريــق ،وﳖوجــا ُ
َ
ْ
ْ
َ َ
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فالﴩعة واملنهاج الطريق الواضح .ورد ﰲ تفسري البغوي عن ابن ع ّباس واحلسن قاال :أي سبيال وسنة

كــام يعنــي مصطلــح املنهــاج ﰲ ال ّلغــة االنجليزيــة حلبــة التســابق التــي يتنافــس فيهــا املتســابقون مــن أجــل الوصول

إﱃ نقطــة الفــوز ،وهــذا ﳛيلنــا إﱃ ّ
أن املنهــج يقصــد بــه ﰲ ال ّلغــة املســار واملســلﻚ واخل ّطــة املرســومة التــي تــؤدي إﱃ

ﲢقيــق غايــة معينــة أو هــدف منشــود.
اﳌﻔﻬوم التﻘليﺪي للمناﻫﺞ:

رغــم ّ
أن مصطلــح املنهــاج ظهــر قديــام ﰲ كتابــات بعــﺾ الفالســفة أمثــال( أفالطــون ) ﰲ القــرن الرابــع قبــل

امليــالد ،وﰲ جمــال الرتبيــة لــد بعــﺾ املربــني مثــل( كومنيــوس  )Commeniusﰲ القــرن الســابع عــﴩ واملــرﰊ

األملاين(فروبــل  )Froebbelﰲ القــرن التاســع عــﴩ إالّ ّ
أن الرتبيــة قديــام ﱂ تعتمــد عــﲆ مناهــج مكتوبــة.

إالّ ّ
أن املنهــاج كمصطلــح علمــي وكميــدان متخصــﺺ للدراســة ظهــر ّأول مـ ّـرة ﰲ كتــاب أ ّلفــه( فرانكــني بوبيــت

 )Frankin Bobitمعنــون ب املنهــج The Curriculumعــام .1918
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ولكــن ﰲ البــادئ اختلــﻒ أهــل االختصــاص حــول مفهــوم املنهــاج فهنــاك مــن حــﴫه ﰲ كونــه» ﲨيــع اخلــربات

التعليميــة للتالميــذ التــي يتــم ﲣطيطهــا واإلرشاف عــﲆ تنفيذهــا مــن جانــﺐ املدرســة لتحقيــق أهدافهــا الرتبويــة« (.)2

حســﺐ هــذا التعريــﻒ حــﴫت املناهــج ﰲ اخلــربات التــي يعطيهــا املع ّلــم للمتع ّلــم.

وهنــاك مــن يــر ﰲ املنهــاج عــﲆ أ ّنــه ﲨيــع املــواد الدراســية التــي يدرســها املع ّلــم للمتع ّلــم ،وهنــا أصبــح مفهــوم

املنهــاج مرادفــا للمقــرر أو الربنامــج ).)3

وأﲨــع آخــرون عــﲆ ّ
أن املنهــاج ﲤثلــه األهــداف والغايــات النهائيــة ،أي أنّــه يتجســد ﰲ النتائــج املتحققــة،

والقــدرة عــﲆ توظيــﻒ املعلومــات.

أن املنهــاج مــا هــو إالّ خطــة يتبعهــا ّ
وهاﳘــا الباحثــان» ألكســندر« »وصايلــر« جيمعــان عــﲆ ّ
كل مــن املع ّلــم

خاصــة.
واملتع ّلــم بغيــة ﲢقيــق أهــداف عا ّمــة وأخــر ّ

» واملنهــج الرتبــوي الــدراﳼ ﳛتـ ّـل موقعــا اســرتاتيجيا ﰲ العمليــة التعليميــة أل ّنــه الرتﲨــة العمليــة ألهــداف الرتبيــة

وخططهــا واﲡاهاﲥــا ﰲ ّ
كل جمتمــع ،وهــو نﻈــام جزئــي مــن النﻈــام األكــرب وهــو النﻈــام الرتبــوي وهــو يتكــون مــن
مكونــات رئيســية متفاعلــة تفاعــال تبادليــا وهــي األهــداف الرتبويــة ،املحتــو ،طــرق التدريــس ،والوســائل التعليميــة،

وخاصــة
النشــاط املــدرﳼ ،التقويــم «( .)4فاملنهــاج هــو قنــاة ﲤــرر عربهــا الدولــة مــا تربــوا إﱃ ﲢقيقــه مــن أهــداف عا ّمــة
ّ
أن املناهــج الدراســية هــي عصــﺐ العمليــة التعليميــة التع ّلميــة فـ ّ
وبــام ّ
ـﺈن نجاعتهــا تكمــن ﰲ مــد جــودة أهدافهــا

التــي تتحقــق بفضــل جمموعــة مــن العنــاﴏ تتكاثــﻒ وتتحــد إلنجــاح هــذه العمليــة ،فتنجــح بفضــل املحتــو املعرﰲ
و وطرائــق التدريــس ،والتقويــم ،والوســائل املعينــة و ّ
كل مكونــات املنهــاج.

إالّ ّ
أن املناهــج التقليديــة تعرضــت النتقــادات كثــرية مــن طــرف علــامء الرتبيــة املعاﴏيــن بســبﺐ حالــة اجلمــود

التــي عرفــت ﲠــا وعــدم التطــور ،أو مواكبــة العﴫنــة؛ ومــن ﲨلــة االنتقــادات:

 -1املناهــج التقليديــة ﲥتــم باملجــال املعــرﰲ وﲥمــل اجلوانــﺐ النفســية واالجتامعيــة والفكريــة باملعنــى الشــمويل،

ففرضــت عــﲆ التلميــذ الســلبية وجعلــت منــه متلــق للمعلومــة ال يملكهــا ،وال يمكنــه انتقادهــا ،فقــط هــو وعــاء

حلفــﻆ مــا ُي ّصــﺐ فيــه مــن معــارف ،يفرغهــا أثنــاء االمتحــان ،تنتهــي بانتهــاء االمتحــان أو الســنة الدراســية.

 -2القطيعــة بــني املدرســة واملجتمــع واالعتــامد عــﲆ حشــو املعلومــات ﰲ أذهــان املتع ّلمــني ﳑّــا جعــل املتع ّلــم

ســلبي التفكــري ال يســتطيع التحليــل والنقــاش ،أقــﴡ مــا يمكنــه فعلــه هــو اجــرتار املعلومــة وإرجاعهــا ســاعة
األول( املع ّلــم ).
االمتحــان إﱃ صاحبهــا ّ
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 -3الرتكيــز عــﲆ اإللقــاء واالعتــامد عــﲆ اجلوانــﺐ النﻈريــة ،واالبتعــاد عــﲆ التطبيــق وعــدم تعويــد املتع ّلــم عــﲆ

النقــد واإلبــداع.

 -4املع ّلم هو حمور العملية التعليمية التعلمية ،فهو وحده مالﻚ املعرفة ،وال مكان للمتع ّلم فيها.

 -5إغفال ميول املتع ّلمني ،وعدم االعرتاف بمكتسباﲥم القبلية ﳑّا ّ
يقلل من دافعيتهم نحو التع ّلم.
 -6ال توجد بيامودية ﰲ املنهاج القديم ،فال تكامل بني املواد الدراسية.

 -7عدم االهتامم باألنشطة الف ّعالة والتطبيقية ﳑّا جيعل فكر املتع ّلم دائام ﰲ ركود.

 -8جعــل شــخصية املتع ّلــم ســلبية ،غــري ف ّعالــة ﰲ املجتمــع ،بســبﺐ اعتيــاده عــﲆ تلقــي املعرفــة دون أن يناقشــها

أو ينتقدهــا أو يبــدي رأيــه فيهــا.

 -9كثافــة املقــررات الدراســية ومطالبــة املع ّلــم بﺈﳖــاء الربنامــج الــدراﳼ ﲡعــل مــن املع ّلــم ﳞتــم بالكــم ال

بالكيــﻒ ،ويركــز عــﲆ احلشــو ال الفهــم واإلفهــام.
 /2املفهوم احلديث للمناهج التعليمية:

لقــد تغــري الواقــع نتيجــة للعديــد مــن املتغــريات ،التــي ﲡ ّلــت ﰲ ظهــور املنهــج العلمــي ﰲ أغلــﺐ العلــوم اإلنســانية

والتجريبيــة ،وباألخــﺺ ﰲ علــم النّفــس الرتبــوي ،فتغــريت املناهــج التعليميــة مــن حيــث املحتــو واألهــداف وتغـ ّـري

والرياضيــة والفنيــة التــي ﲥيؤهــا
بأﳖــا »:جمموعــة اخلــربات الرتبويــة والثقافيــة واالجتامعيــة ّ
مفهومهــا فأصبحــت تعــرف ّ
املدرســة لتالميذها*()5داخــل املدرســة وخارجهــا بقصــد تأمــني نموهــم الشــامل ﰲ ﲨيــع النواحــي وتعديــل نشــاطهم

طبقــا لﻸهــداف الرتبويــة املطلوبــة إﱃ أفضــل مــا تســتطيعه قدراﲥــم«( .)6إذا فقــد أصبحــت الغايــة مــن املناهــج الرتبويــة

هــي ﲥيﺌــة املتع ّلــم للحيــاة االجتامعيــة عــﲆ غــرار احليــاة املدرســية مــن ﲨيــع النّواحــي وفــق أهــداف مدروســة وﳐطــط هلــا.
والرياضيــة والفنّيــة التــي ﲣططهــا املدرســة ،وﲥيؤهــا
بأﳖــا» جمموعــة اخلــربات الرتبويــة ،والثقافيــةّ ،
كــام تعــرف ّ

لتالميذهــا ،ليقومــوا بتع ّلمهــا داخــل املدرســة أو خارجهــا ﲠــدف إكســاﲠم أنامطــا مــن الســلوك أو تعديــل أو تغيــري
أنــامط أخــر مــن الســلوك نحــو االﲡــاه املرغــوب فيــه ،مــن خــالل ﳑارســتهم جلميــع األنشــطة ّ
الالزمــة واملصاحبــة

نموهــم «( .)7فاألهــداف الرتبويــة التعليميــة جيــﺐ أن تراعــي ّ
كل
لتع ّلــم تلــﻚ اخلــربات ،بــام يســاعدهم ﰲ إﲤــام ّ
املتطلبــات التــي تبنــي الفــرد وتقويــه لبنــاء مســتقبل بلــده.
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 -3الفرق بني املنهاج التقليدي واملنهاج احلديث:
املجال

املنهاج التقليدي( القديم )

املنهاج احلديث

طبيعة املنهاج

-املقرر الدراﳼ مرادف للمنهاج

-املقرر الدراﳼ جزء من املنهاج.

-يعتمد عﲆ احلشو دون االهتامم بالفهم

 -ﳞتم بنمو ذكاء املتع ّلم واملهارات

-ﳞتم بالكم.

-املتع ّلم يتكيﻒ حسﺐ املنهاج.

ﲣطيط املنهاج

املادة الدراسية

-ﳞتم بالكيﻒ.

املوافقة هلذا النمو.

-يك ّيﻒ املنهاج للمتع ّلم.

-يعده أهل االختصاص ﰲ املادة الدراسية.

يتشارك ﰲ إعداده ّكل طرف تأثر به أو

-املادة الدراسية هي أساس املنهاج.

 -يشمل ﲨيع عناﴏ املنهاج.

-يركز عﲆ املادة الدراسية.

-غاية ﰲ ذاﲥا.

-ال جيوز تعديل املادة الدراسية.

أثر فيه.

 املتع ّلم هو أساس املنهاج.-وسيلة تعني عﲆ نمو املتع ّلم نموا

متكامال.

ُ -يبنى املقرر الدراﳼ عﲆ التنﻈيم املنطقي

ُ -ت َعدﱠ ل حسﺐ احتياجات املتع ّلم

 -ال تشاركية بني املواد الدراسية.

املتع ّلم.

الطريقة

-تعتمد عﲆ التلقني واحلشو واإللقاء.

متعددة املصادر. -تقوم عﲆ توفري الﴩوط والﻈروف،

التدريس

-ال ﲥتم بالنشاطات.

للام ّدة.

مصدرها الكتاب املقرر

-تسري عﲆ نمط ووترية واحدة.

-إغفال استخدام الوسائل التعليمية.

 ُيبنى املقرر الدراﳼ حسﺐ خصائﺺ-ترابط املواد الدراسية وتكاملها.

والتنوع فيها.
 التعليم وفق النشاطات املختلفة.-التنويع ﰲ أنامط التع ّلم.

-االعتامد عﲆ وسائل معينة ﳐتلفة.

٧٧

د .هوارية ونّاس

املتع ّلم

-سلبي ال دور له ﰲ التعليم.

-إجياﰊ ،مشارك ،وف ّعال.

-نجاحه مقيد فقط باالمتحان.

نجاحه يرتبط بمد ﲢقيقه لﻸهداف

-هو املالﻚ الوحيد للمعرفة ،تسلطي.

-عالقته أفقية مع املتع ّلمني ،ﳞتم بكسﺐ

-ال ُيراعي الفروق الفردية بني املتع ّلمني.

-ﳛكم عليه ﰲ ضوء مساعدته للمتع ّلمني

املنشودة.

 ﳛكم عليه من خالل نجاح املتع ّلم أو رسوبه .ثقتهم.-يركز عﲆ احلفﻆ وال ﳞتم بفهم املتع ّلمني أو

عﲆ النمو الكامل.

-يعتمد عﲆ العقاب اللفﻈي واجلسدي ،وال

-دور املع ّلم متطور ،ومتغري ،ومتجدد.

ال.

ﳞتم بنفسية املتع ّلم.

املع ّلم

البيﺌة االجتامعية

للمتع ّلمني

-مرشد ،وموجه ،ال يتدخل إالّ وقت

احلاجة.

-ﲣلو من األنشطة اهلادفة.

املدرسة

-يراعي الفروق الفردية.

-توفر املدرسة اجلو املناسﺐ للتع ّلم.

-القطيعة بني املدرسة واملجتمع.

-ربط املدرسة باملجتمع.

-ال عالقة للمتع ّلم باملجتمع ،وﳞمل البيﺌة

-ﳞتم بالبيﺌة االجتامعية للمتع ّلم ،كام

االجتامعية له ،وال يعتربها من مصادر التع ّلم.

يعتربها أحد أساسيات التع ّلم.

 -ال يضع حواجز بني املدرسة واملجتمع.

اجلدول رقم(  )1مقارنة بني املنهاج القديم واملنهاج اجلديد

()8

-4أسس بناء املناهج:

أ -األساس الفلسفي:

يراعــى فيــه ّ
كل األطــر الفكريــة واإليديولوجيــة ،وحتــى التوجهــات االقتصاديــة واحلضاريــة التــي ترتكــز

عليهــا املناهــج والتــي تعكــس خصوصيــة جمتمــع مــا(.)9
ب -األساس االجتامعي:

ﳞتــم بثقافــة املجتمــعّ ،
بــكل عاداتــه وتقاليــده ،وق ّيمــه الدينيــة واألخالقيــة ،ومــا ﳜــﺺ أفــراده ﰲ املياديــن

املختلفــة؛ السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والتعلميــة والتكنولوجيــة (.)10
٧٨

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

ج -األساس النفﴘ:
» يتعلــق بطبيعــة املتع ّلــم وخصائــﺺ املتع ّلــم الســيكونامئية ،وقدراتــه وحاجاتــه وســلوكه «( .)11فبنــاء املناهــج

يعتمــد بشــكل كبــري عــﲆ مراعــاة إمكانيــات املتع ّلــم واحتياجاتــه ،وميولــه مــع العمــل عــﲆ تلبيــة رغباتــه.
د -األساس املعرﰲ:

هــو ماتع ّلــق باملــادة الدراســية ،مــن حيــث طبيعتهــا ومصادرهــا ،ووظيفتهــا ومــد مالءمتهــا للتوجهــات

املعرفيــة والبيداغوجيــة والديداكتيكيــة التــي ﲣتّــﺺ بتعليمهــا وتع ّلمهــا(.)12
 -5وظائﻒ املنهاج الدراﳼ:

تعمــد الشــعوب عنــد بنــاء وتطويــر مناهجهــا الرتبويــة إﱃ االرتــكاز عــﲆ رؤيــة اســتﴩافية مــن أجــل ﲢقيــق

أهدافهــا القريبــة املــد والبعيــدة .وبذلــﻚ تتلخــﺺ أﳘيــة املنهــاج الوظائــﻒ التاليــة:
أ.وظيفة بناء اهلوية الوطنية:

اهلويــة الوطنيــة واحلضاريــة،
تركــز الــدّ ول ﰲ إعــداد املناهــج عــﲆ زرع الق ّيــم الدينيــة واألخالقيــة وزرع ثوابــت ّ

بــدون تعصــﺐ أو انغــالق.
ب .وظيفة التعليم:

تبنــى املناهــج تبعــا للتحــوالت املتع ّلقــة باحليــاة االجتامعيــة ومتطلبــات ســوق العمــل .فتقــدّ م مــادة علميــة

حديثــة وذات منفعــة تواكــﺐ التطــور املعــرﰲ؛ فتلقنــه مهــارات يفهــم مــن خالهلــا العــاﱂ الــذي يعيــﺶ فيــه ،وتكســبه
االســتقالل الــذاﰐ.

ج -وظيفة التأهيل:
تركــز الــدّ ول ﰲ تطويــر مناهجهــا عــﲆ تنميــة مهــارات املتع ّلمــني وتعمــل عــﲆ تأهيلهــم للمشــاركة الفعليــة ﰲ

املشــاريع اإلنتاجيــة بـ ّ
ـكل مراحلهــا؛ تأهيــال يســاعدهم عــﲆ االعتــامد عــﲆ أنفســهم.
د -وظيفة االندماج االجتامعي:

تعمــد املناهــج الرتبويــة عــﲆ إدمــاج األفــراد ﰲ احليــاة االجتامعيــة وهــذا مــن خــالل ترســيخ ق ّيــم املواطنــة

والتﺂخــي ،والتكافــل االجتامعــي ،والتضامــن ،وﲢقيــق العــدل واملســاواة ،واحــرتام احلقــوق والواجبــات.

٧٩
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-6إعداد املناهج التعليمية:
إلعداد املناهج التعليمية اجلديدة جيﺐ مراعاة االنسجام والشفافية ويتم هذا اإلعداد عن طريق:

أ-ﲢديد األسس التي ترتكز عليها املناهج اجلديدة من خالل:
-ﲢديد غايات وأهداف املنﻈومة.

 ﲢديد مالمح التخرج املتوقعة ﰲ ّكل ميتويات املنﻈومة الرتبوية.

 -تنﻈيم ميادين التع ّلم وجماالت املواد.

 تنﻈيم الزمن املدرﳼ املناسﺐ ّلكل املواد.
-هيكلة املنﻈومة وتنﻈيم املسار.

ب -دليل منهجي يوضح:

اخلاصــة التــي ﲣتــﺺ باملــادة .أي املعــارف
األهــداف العا ّمــة وهــي التــي ﲣتــﺺ بمياديــن املعرفــة ،واألهــداف
ّ

التــي ينبغــي إكســاﲠا للمتع ّلــم.

 االنسجام بني األهداف العا ّمة ومرامي املنﻈومة التي ﲥدف إﱃ تنمية شخصية املتع ّلم .وتفعيل وطنيته. -اختيار الكفاءات املالئمة واملعارف التي جيﺐ إكساﲠا للمتع ّلم.

 -ﲢديــد مــالم التخــرج للمتع ّلمــني عــن طريــق إبــراز ملمــح الدخــول بتحديــد نقطــة االنطــالق ،وملمــح التخرج

 -7املناهــج التعليميــة باملدرســة اجلزائريــة بعد االســتقالل:

حــازت اجلزائــر عــﲆ اســتقالهلا ﰲ ســنة 1962م ،فاســرتجعت ســيادﲥا وبســطت يدهــا عــﲆ ﳑتلكاﲥــا ،إذ ورثــت

منﻈومــة تربويــة ﲤحــورت ّ
كل أهدافهــا ﰲ حمــو الشــخصية الوطنيــة وعملــت عــﲆ طمــس معــاﱂ اهلويــة الوطنيــة

وتاريــخ الشــعﺐ اجلزائــري ،لذلــﻚ جلــأت اجلزائــر كحــل رسيــع وعمــيل إﱃ تغيــري هــذه املنﻈومــة املفرنســة شــكال

ومضمونــا واســتبداهلا بمنﻈومــة جزائريــة املنهــج ،تعكــس خصوصيــة الشــخصية اجلزائريــة بدينهــا وعروبتهــا؛ إالّ

ّ
أن هــذا ﱂ يكــن باألمــر اهلـ ّـني.

حيــث قامــت اجلزائــر بﺈصــالح شــامل ســنة 1980تضمــن تبنــي النﻈــام األســاﳼ للمدرســة اجلزائريــة .وقبــل

مهمــة رغــم ّأﳖــا جزئيــة وقــد ﲤــت وفــق ثالثــة اختيــارات فتضمنــت:
ذلــﻚ قامــت بتعديــالت وإصالحــات ّ
أ -إعطاء األولوية للتعريﺐ واجلزأرة(.)13

ب -تعميم التعليم وجعله حق للكبري والصغري.

ج -ﲢديث التعليم وانفتاحه عﲆ التطور التكنولوجي والعﴫنة.
٨٠

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

وتبنّــت املنﻈومــة الرتبويــة ﰲ هــذه املرحلــة التدريــس وفــق املقاربــة باملضامــني أو مــا يعــرف بالتدريــس باملحتويات،

حيــث يعتــرب التعليــم كقائمــة مــن املــوارد جيــﺐ تدريــس حمتواياﲥــا بطريقــة تلقينيــة إلقائيــة وحيــدة ال اســتعامل لطريقــة

أخــر ســواها ،املتع ّلــم فيهــا يســمى تلميــذا ،تلقــى عــﲆ مســامعه املعرفــة ،يســتقبلها ويتقبلهــا دون نقــد أو نقــاش؛
فهــذه املقاربــة تعتــرب التلميــذ وعــاء ﳛشــى باملعرفــة يســرتجعها ســاعة االمتحــان ،دوره احلفــﻆ ال الفهــم ﲥتــم بالكــم

ال بالكيــﻒ ،هدفهــا إﳖــاء الربنامــج ﰲ موعــده رغــم كثافتــه .ﳑّــا جعلهــا تصنــع مــن التلميــذ شــخصية ســلبية ،تتلقــى

تســتقطﺐ ،ﲢشــى باملعــارف وفقــط .فهــي ألغــت ّ
كل مكتســباته القبليــة واعتربتــه صفحــة بيضــاء ﱂ يتع ّلــم مــن املجتمــع
أو مــن حميطــه األرسي شــيﺌا .وجعلــت املع ّلــم عــﲆ هــرم املثلــث التعليمــي إذ تر ّبــع عــﲆ عــرش املنﻈومــة الرتبويــة،
كيــﻒ ال وهــو الوحيــد مالــﻚ املعرفــة .معتمــدا ﰲ تدريســه عــﲆ الطريقــة التلقينيــة اإللقائيــة الوحيــدة التــي تــأﰐ بشــكل

عمــودي موجهــة مــن مع ّلــم إﱃ متع ّلــم وال تبــادل لــﻸدوار ،فاملرســل دومــا هــو املع ّلــم واملتلقــي دائــام هــو املتع ّلــم.

وبعــد هــذا اإلصــالح شــهدت اجلزائــر إصالحــا آخــر عــرف بالتدريــس وفــق املقاربــة باألهــداف؛ التــي هــي

عبــارة عــن مفهــوم يرتكــز أساســا عــﲆ اهلــدف كأداء قابــل للقيــاس إذا ماصيــﻎ بطريقــة إجرائيــة ،بمعنــى أن يكــون

خاصــة وأهدافــا إجرائيــة ).
بفعــل ســلوكي قابــل للمعاينــة ،وتكــون األهــداف قابلــة للتنفيــذ( أهدافــا ّ
وﳑّا يعاب عﲆ هذه املقاربة ّأﳖا ﲢدّ د نجاح املتع ّلم ﰲ حميطه

املــدرﳼ فقــط ،بمعنــى ّأﳖــا ال ﲢــرض املتع ّلــم ملواجهــة احليــاة االجتامعيــة وﰲ هــذا يــر دوكتيــل وروجيــرس(

ّ ) Doketele etRoegiers
أن جـ ّـل القــدرات التــي تطورهــا املدرســة هــي قــدرات معرفيــة

وﰲ إطــار إصــالح اإلصــالح ،قامــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة بتغيــري املناهــج القبليــة املعتمــدة أنــاذاك ﲨلــة

األول إﱃ مقاربــة اجليــل الثــاين .التــي ﲥــدف إﱃ معاجلــة نقائــﺺ
وتفصيــال ،فــكان االنتقــال مــن مقاربــة اجليــل ّ
املقاربــات الســابقة .فاســتحدثت اجلزائــر منهجيــة جديــدة ﰲ التدريــس عرفــت باملقاربــة بالكفــاءات كمنهــج إلعــداد
الربامــج التعليميــة وتنﻈيــم التعليــم وإدخــال طــرق تعليميــة متنوعــة وجديــدة عــﲆ العمليــة التعليميــة الرتبويــة ﲤكــن

املع ّلــم مــن إفهــام درســه ﰲ أيــﴪ الﻈــروف؛ وقتــا وجهــدا ،واملتع ّلــم عــﲆ ترســيخه ،هــذه املقاربــة قلبــت املوازيــن

وغـ ّـريت مصطلحــات املناهــج القبليــة واســتبدلت األدوار بــني عنــاﴏ املثلــث الديداكتــي؛ فأصبــح املتع ّلــم هــو سـ ّيد
العمليــة التعليميــة التعلميــة وقطــﺐ رحاهــا والعصــﺐ الــذي تــدور حولــه ّ
كل املنﻈومــة الرتبويــة.

٨١
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وهذا ماجاءت به مناهج اجليل الثاين.
 -8مناهج اجليل الثاين:
قامــت الــوزارة الوصيــة بﺈعــادة هيكلة نﻈــام التعليم ،فأصــدرت القانون التوجيهــي للرتبيــة ﰲ  23جانفي2008؛

الــذي انتقــل مــن التدريــس باألهــداف إﱃ التدريــس باملقاربة بالكفــاءات .وﰲ العــام  2009أصــدرت جلنة اإلصالح
وثيقتــني هامتــني تتع ّلقــان باملرجعيــة العا ّمــة لكتابة املناهــج ،والدّ ليــل املنهجي لكتابــة املناهج.

ـم إصــدار مناهــج اجليــل الثــاين التــي تبنّــت ّ
كل املــواد الدّ راســية ،مــع إصــدار وثيقــة
وﰲ مارس-أفريــل  2015تـ ّ

مرافقــة هلــذه املناهــج » جيــﺐ أن يرفــق إعــداد املناهــج بﺈعــداد مــالزم أد ّلة موجهــة للمــدرس ،وذلﻚ لــﴩح مضامينها

تصورهــا ومواضيعهــا املتع ّلقــة باملعــارف والكفــاءات التــي ينبغــي إكســاﲠا للتالميــذ ،واملتع ّلقــة أيضــا
مــن جانــﺐ ّ
بالوضعيــات ،حتــى يصبــح هــذا االكتســاب ﳑكنــا .كــام ينبغــي أن يم ّكــن هــذا الدليــل املــدرس مــن ﲢديــد الفــرتات
التــي يكــون فيهــا مســتقال ومبــادرا«(.)14

 -9أسباب إصالح املنﻈومة الرتبوية ﰲ اجلزائر واعتامد مناهج اجليل الثاين:

 -تطور نﻈريات علوم الرتبية وطرق ﳑارستها.

 -التطور التكنولوجي واالنفجار املعرﰲ أ ّد إﱃ ﴐورة استحداث اجلديد ملواكبة اجلديد.

 العالقة الطردية بني مستو املتع ّلمني بالنﻈر إﱃ الكفاءات التي يمتلكوﳖا وﲢصيلهم الدراﳼ. -كثافة الربامج التعليمية التي أرهقت املتع ّلم دون فائدة.

 -إﳘال املتع ّلم وهيمنة املع ّلم عﲆ العملية التعليمية.

 -عدم إمكانية املتع ّلم من استثامر مكتسباته القبلية.

 -االقتصار عﲆ التقويم التحصييل اخلتامي.

اهلوة بينهم.
 -عدم التكامل بني املواد ﳑّا يوسع ّ

عملــت مناهــج اجليــل الثــاين عــﲆ إيصــال املعرفــة للمتع ّلــم عــن طريــق االنتقــال مــن اكتســاﲠا بواســطة احلفــﻆ ﰲ

املقاربــات الســابقة ،إﱃ التحليــل واالســتنتاج والنقــد ﰲ املقاربــة بالكفــاءات التــي هــي أســاس مناهــج اجليــل الثــاين؛ وهــذا

حتــى يتمكــن املتع ّلــم مــن بنــاء شــخصية ســوية ،تعمــل عــﲆ إســتثارة الدافعيــة لديــه ،ﳑّــا ﳛقــق التفاعــل داخــل القســم.

ّ
وألن بنــاء مناهــج اجليــل الثــاين تنبنــي عــﲆ عــدّ ة أساســيات مــن مضمــون وطــرق تعليميــة تقــدّ م ﲠــا املعرفــة،

وتقييــم يتبعــه تقويــم ،تتحــد ك ّلهــا متناســقة لتشــكل نﻈــام تربــوي ناجــح يســاهم ﰲ ﲢقيــق تنميــة مســتدامة.
٨٢

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

 -10املقاربة بالكفاءات:
بأﳖــا »أعــﲆ مســتو يمكــن أن يمتلكــه املتع ّلــم مــن املعــارف واملهــارات والق ّيــم واالﲡاهــات التــي ﲡعلــه
تعــرف ّ

قــادرا عــﲆ جماﲠــة وضعيــات احليــاة املعقــدة بأعــﲆ درجــة مــن الفعاليــة«( .)15واختيــار هــذه البيداغوجيــا كبديــل ملــا
كان ســائدا ﰲ املنهــاج القديــم( الربنامــج ) مــن مقاربــات لــه مربراتــه وأســابه؛ وهــذا مــا أشــار إليه»روجــرز«- :
غــزارة املعلومــات وﲡددهــا املتواصــل والﴪيــع جعــل البيداغوجيــات الســابقة قــاﴏة أمامهــا.

 -احلاجة إﱃ طرح تعلامت تشد انتباه املتع ّلمني ،تكون مرتبطة بحياﲥم اليومية وواقعهم املعيﺶ.

 -حماولة إجياد حلول ناجعة للفشل الدراﳼ الذي ينعكس سلبا عﲆ مردودية املؤسسة الرتبوية.

ّ
إن تطبيــق بيداغوجيــة املقاربــة بالكفــاءات يســتوجﺐ التخــيل عــن مفاهيــم املقاربــات الســابقة؛ كالتخــيل عــن

الربنامــج وجوبــا واســتبداله باملنهــاج الــذي ﳛــوي ّ
كل العمليــات التعليميــة والتكوينيــة ،ويعطــي أﳘيــة للمتعلــم،
مركــز العمليــة التعليميــة التعلميــة ،ﰲ حــني أقــﴡ الربنامــج املتع ّلــم و ر ّكــز عــﲆ املع ّلــم.
عملت املقاربة بالكفاءات عﲆ:

 -تنمية املهارات والقدرات املعرفية والنفسية -احلركية ،واالنفعالية وتعديل السلوك الفردي.

 -تــويل املقاربــة بالكفــاءات الفــروق الفرديــة أﳘيــة كبــرية ،وتعمــل عــﲆ مراعاﲥــا مــن أجــل ﲢقيــق مبــدأ تكافــؤ

الفــرص.

 -استثارة دافعية املتع ّلم من أجل العمل الف ّعال والتحصيل اجل ّيد.

 -تســتثمر املقاربــة بالكفــاءات املحتويــات( املضامــني ) وتدرجهــا ﰲ اســتعامالت املتع ّلــم لتنميــة كفاءتــه ،ﰲ

إنجــاز املــﴩوع مثــال.

 -الوصــول باملتع ّلــم إﱃ املســتويات العليــا ،مــن حيــث اﻵداء واإلتقــان فيــام ﳜــﺺ الوضعيــات املعقــدة التــي

تصادفــه ﰲ واقعــه املعيــﺶ.

 تــر هــذه املقاربــة ّأن ﲢقيــق اهلــدف خــارج املؤسســة الرتبويــة مــا هــو إالّ امتــداد للتكويــن داخــل املؤسســة،

حيــث ّأﳖــا ﲤكــن املتع ّلــم مــن توظيــﻒ معارفــه ومهاراتــه وخرباتــه ﰲ ﳐتلــﻒ مناحــي احليــاة باالعتــامد عــﲆ نفســه.

فهــي تربــط التعليــم بواقــع املتع ّلــم املعيــﺶ.

 تعمل عﲆ ﲢويل املعارف النﻈرية إﱃ معارف براغامتية نفعية -1-10مبادئ املقاربة بالكفاءات:

أ – مبدأ البناء :ربط املتع ّلم مكتسباته القبلية باجلديدة ﳑّا يثري معارفه.
٨٣
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ب – مبدأ التطبيق :ويتم عن طريق ﳑارسة الكفاءة ﲠدف التحكم فيها.

ملرات متعددة بغية جعله يتحكم ﰲ الكفاءة.
ج – مبدأ التكرار :معاودة تكليﻒ املتع ّلم باملهام ذاﲥا ّ
د -مبدأ اإلدماج :يسمح اإلدماج بمامرسة الكفاءة عندما تقرتن بأخر.

ه – مبــدأ الرتابــط :يعمــل املع ّلــم واملتع ّلــم عــﲆ الربــط بــني أنشــطة التعليــم ،وأنشــطة التع ّلــم ،والتقويــم التــي

ﲥــدف بمجملهــا عــﲆ تنميــة كفــاءة املتع ّلــم.

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

املقاربة بالكفاءات
املقاربة باألهداف
-االكتفــاء بــام هــو نﻈــري ،تعتمــد فيــه عــﲆ التلقــني -التطلع إﱃ احلياة بنﻈرة عملية.

واإللقــاء.

-العمــل عــﲆ ﲢويــل املعــارف النﻈريــة إﱃ معــارف

عمليــة.
ال عالقــة للمعــارف التــي ﰲ املدرســة أو املؤسســة -ربط التعليم بواقع املتع ّلم وبحياته

الرتبويــة بحيــاة املتع ّلــم خارجهــا.
االهتامم بالنتيجة النهائية.-ال تداخل بني املواد.

-االهتامم باملسار التعليمي التكويني للمتع ّلم.

االعتــامد عــﲆ البياموديــة ﰲ التعليــم( تكامــل املــوادالبيداغوجيــة ).

-تعتمد عﲆ مبدأ التعليم والتع ّلم.

-تعتمد عﲆ مبدأ التع ّليم والتكوين ﰲ آن واحد.

-تعتمد عﲆ التعليم الفرداين.

-تعتمد عﲆ التعليم ضمن أفواج وﲨاعات

-اخلطأ عيﺐ يعاقﺐ املتع ّلم عليه.

-اخلطأ بداية للتع ّلم ومؤرش للتقويم والتقي ّيم.

الشكل رقم( ) 2

 -11اسرتاتيجية التعليم والتعلم:
يعترب التدريس ﰲ بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات من االسرتاتيجيات الكرب للتدريس والتي من أبرزها:
 -1أســاليﺐ حـ ّـل املشــكالت املبنيــة عــﲆ وضــع املتع ّلــم أمــام عقبــة مــا تعــرف بالوضعيــة املشــكلة ،حيــث يوضــع

املتع ّلــم أمــام مشــكلة تســتدعيه إﱃ طــرح جمموعــة مــن التســاؤالت ،ﲡــربه عــﲆ اســتثامر مكتســباته القبليــة مــن قواعد،

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

٨٤

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

فالوضعيــة املشــكلة هــي ّ
كل نشــاط لــه ﲨلــة مــن املعطيــات األوليــة( مــوارد ) ،وينتهــي ﲠــدف ختامــي ،تتخللــه

صعوبــات وعراقيــل جيهــل ح ّلهــا دون توجيــه مــن املع ّلــم أو درايــة مســبقة بموضــوع املشــكلة.
 -12وضعية التع ّلم:

هــي جمموعــة مــن الﻈــروف توضــع أمــام املتع ّلــم تقــرتح ﲢدّ يــا معرفيــا لــه ،يســتثمر فيهــا مكتســباته ويوظــﻒ

قدراتــه حلـ ّـل اإلشــكال املطــروح ومعاجلتــه؛ ﳑّــا يكســبه كفــاءات ﲤكنّــه مــن بنــاء معرفتــه.
 -1-12مكونات الوضعية:
أ -السند :هو ﲨلة من العناﴏ املادية التي تقرتح عﲆ املتع ّلم وتتكون أساسا من:

 السياق :ويدخل فيه حميط املتع ّلم الذي ﲤارس فيه الكفاية ( سياق تربوي ،اجتامعي ،ثقاﰲ.)... -املعطيــات :وهــي عبــارة عــن معلومــات قــد تكــون كاملــة أو ناقصــة ،مرتبــة أو مشوشــة؛ ينطلــق منهــا املتع ّلــم

إلنجــاز موضوعــوه.

 وظيفة ﲢدد اهلدف والغاية من الوضعية ،حيث ﲤكن املتع ّلم من إنجاز عمله أو التقدم ﰲ إنجازه.اخلاصة ّ
بكل ما سينجزه املتع ّلم.
املهمة :تكمن ﰲ جمموع التعليامت
ّ
بّ -
ج-التقويم :يتم التقويم بوضعيات متعددة ،ﲣتلﻒ من حيث الصعوبة والتعقيد ،وطبيعة املوضوع.
 -2االعتامد عﲆ الفروض الشفوية ،وعﲆ األنشطة املختلفة والتجارب العملية ﰲ ﳐتلﻒ املواقﻒ.
 -3مراعاة أساليﺐ اإللقاء من قبل املع ّلم إذا دعت الرضورة إﱃ ذلﻚ.
 -2-12أﳘية الوضعية املشكلة ﰲ العملية التعليمية التعلمية:
 تنمية القدرة لد املتع ّلم عﲆ التحليل ،املقارنة ،االستنتاج ،وحسن اﲣاذ القرار وإصدار األحكام. تسمح للمتع ّلم باستثامر ّكل معارفه وخرباته.
 ﲡعله يدرك مد تقدمه أثناء إنجازات األعامل املعقدة. -13تثمني وتعزيز حماولة املتع ّلم:
اللجــوء إﱃ وضعيــة حـ ّـل املشــكالت يفتــح املجــال أمــام حمــاوالت املتع ّلــم لبســط فرضياتــه وهلــذا ينبغــي احلــرص

عــﲆ مايــيل:
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تعزيز حماولة املتع ّلم حتى وإن كانت خاطﺌة؛ باعتبار ّأن اخلطأ بداية املعرفة ﰲ بداغوجيا اخلطأ.
 تنويــع طــرق احلــوار واملناقشــة ،مــن خــالل طــرح أســﺌلة متغــرية تتوافــق مــع ّكل وضعيــة وتناســﺐ املتع ّلــم

وتراعــي الفــروق الفرديــة.

لكل متع ّلم من املساﳘة ﰲ ّ
 العمل باألفواج حتى نعطي فرصة ّحل الوضعية املشكلة..
 -14طرق التدريس:
مــن أهــم مــا اســتحدثته مناهــج اجليــل الثــاين طرائــق التدريــس ،باعتبــار ّ
أن اإلصــالح انتقــد كيفيــة التدريــس

األول والتــي كانــت تعتمــد عــﲆ طريقــة وحيــدة هــي الطريقــة اإللقائيــة التلقينيــة التــي حمورهــا
ﰲ مناهــج اجليــل ّ
املع ّلــم ،حــاوي املعــارف واملتع ّلــم فــارغ الذهــن ،صفحــة بيضــاء ،وعــاء فــارغ ﳛشــى باملعــارف .إﱃ أن جــاء إصــالح

اإلصــالح بمناهــج اجليــل الثــاين التــي قلبــت موازيــن القــو وأصبــح املع ّلــم أســاس العمليــة التعليميــة؛ وخلدمــة

هــذا املتع ّلــم أدرجــت طرائــق تدريــس إضافيــة تســاعد املع ّلــم ﰲ حريــة اختيــار الطريقــة املناســبة التــي ﲣــدم موضــوع
درســه وتالئــم مســتو املتع ّلمــني ،وقــد يلجــأ إﱃ املزاوجــة بــني طريقتــني؛ وﲣــدم املتع ّلــم وتيــﴪ لــه عمليــة الفهــم

واالســتيعاب ،وتنمــي قدرتــه عــﲆ اكتســاب مهــارات التفكــري ﰲ ﳐتلــﻒ مــا يواجــه ﰲ احليــاة ،وتعــوده عــﲆ العمــل

اجلامعــي التعــاوين؛ ﳑّــا يســاعده عــﲆ اإلبــداع واالبتــكار والتفنــن ﰲ حــل املشــكالت ،وتــزرع فيــه الق ّيــم األخالقيــة

والعــادات االجتامعيــة ،وهــذا ك ّلــه بفعــل مراعــاة هــذه الطــرق للفــروق الفرديــة املوجــودة بــني املتع ّلمــني.
-1-14الطريقة اإللقائية(:)16

ألﳖــا تعتمــد عــﲆ تلقــني املعلومــة للمتع ّلــم ،وإلقائهــا عليــه دون تدخــل منــه أو
وتعــرف بالطريقــة التلقينيــة ّ

مناقشــة ملــا يتلقــاه ،ودون إرشاكــه ﰲ اســتنباط هــذه املعلومــة؛ تعتمــد عــﲆ احلفــﻆ عــﲆ حســاب الفهــم ،تلغــي دور
املتع ّلــم وﲡعــل مــن املع ّلــم أهــم قطــﺐ ﰲ العمليــة التعليميــة وهــذا مــا يعيبهــا.
 -2-14الطريقة االستنباطية(:)17
تعتمــد عــﲆ االســتدالل وينطلــق الــدرس فيهــا مــن الـ ّ
ـكل ليصــل إﱃ اجلــزء ،أي مــن القاعــدة العامــة يســتنبط

األمثلــة واحلــاالت الفرديــة .تســتخدم ﰲ تعليــم قواعــد ال ّلغــة .فيقــوم املع ّلــم بتقديــم القاعــدة العا ّمــة ،مــع رشح

مصطلحاﲥــا ،يطــرح جمموعــة مــن اإلشــكاالت ويــربز كيفيــة توظيــﻒ القاعــدة ﰲ ح ّلهــا.

٨٦

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

 -3-14الطريقة االستقرائية(:)18
هــي أحــد أشــكال االســتدالل بحيــث ينطلــق الــدرس مــن اجلزئيــات إﱃ الـ ّ
ـكل ،حيــث يتــم اســتنتاج اخلاصيــة

ثــم يتــم صياغتهــا ﰲ شــكل نﻈريــة أو قانــون؛
التــي تشــرتك فيهــا جمموعــة مــن احلــاالت الفرديــة بعــد دراســتها ّ

وتســتخدم هــذه الطريقــة عنــد صياغــة القوانــني والنﻈريــات .مــن ﳑيــزات هــذه الطريقــة ّأﳖــا تســاعد املتع ّلــم عــﲆ
االحتفــاظ بــام يتلقــاه مــن معــارف ﰲ ذاكرتــه ملــدة طويلــة.
 -4-14طريقة املشاريع( عمل املجموعات )(:)19
وتعتمــد عــﲆ الرحــالت التعليميــة والزيــارات امليدانيــة ،وإنتــاج املشــاريع املصغــرة ﲠــدف إكســاب مهــارات

للمتع ّلمــني ،وتعتمــد عــﲆ العمــل ﰲ أفــواج متفاوتــة املســتو املعــرﰲ ،حيــث يراعــي ﰲ تقســيم الفــوج الفــروق

الفرديــة للمتع ّلمــني ،فيحــاول أن يدمــج ضعــاف املســتو ومتوســطي املســتو مــع األذكيــاء ﰲ الفــوج الواحــد،

حتــى ﳛقــق الفهــم العــام.

-5-14الطريقة االستقصائية(:)20
هــي طريقــة عمليــة تعمــل عــﲆ ﲢصيــل املعرفــة واالســتيعاب ،فهــي عبــارة عــن تســاؤالت يثريهــا املتع ّلــم بغيــة

التوصــل إﱃ نتائــج جديــدة ،تعتمــد ﰲ تدريــس العلــوم و تصميــم التجــارب وﰲ البحــث العلمــي.
فاملع ّلم يبحث وينقﺐ عن املعارف واملعلومات من أجل التوصل إﱃ مبتغاه التعليمي.

تقوي تركيز املتع ّلم ،وطريقة تفكريه ،وﲤنح له وزنه ﰲ عملية التعليم والتع ّلم.
ﳑّا يميز هذه الطريقة ّأﳖا ّ
 تنمية مهارات البحث العلمي. -تبنــي ﰲ املتع ّلــم روح احلامســة و تكســبه الثقــة ﰲ النّفــس ،وﲤكنــه مــن التخطيــط والتنﻈيــم وتــزرع فيــه روح

القيــادة واملســؤولية.

 -6-14الطريقة االستكشافية( البحث )(:)21
التع ّلــم باالكتشــاف ﲢتـ ّـل أﳘيــة كبــرية جــدا ﰲ تدريــس بعــﺾ املعــارف ،فهــي تقحــم املتع ّلــم ﰲ عمليــة التع ّلــم إﱃ

أن جيــد احلـ ّـل األنســﺐ .ومــن مزاياهــا حســﺐ » هيلــدا تابــا »:أﳖــا تســاعد املتع ّلــم عــﲆ ﲣزيــن املعرفــة بطريقــة ﲤكّنــه
أي وقــت شــاء.
مــن اســرتجاعها بطريقــة يســرية ﰲ ّ

تعتمد هذه الطريقة عﲆ االستقراء ،وعﲆ االستدالل ،وعﲆ الرتكيﺐ والتحليل للوصول إﱃ املعلومة.
٨٧

د .هوارية ونّاس

 -7-14طريقة حل املشكالت(:)22
تشرتك هذه الطريقة مع الطريقة االستكشافية ﰲ ّأﳖا تضع املتع ّلم أمام مشكلة

يطــرح املع ّلــم املشــكلة حمـ ّـل النقــاش عــﲆ املتع ّلمــني مــع إبــراز ّ
كل أبعادهــا ،يأخــذ دور املوجــه واملرشــد هلــم،

يوضــح هلــم اخلطــوات املوصلــة حل ّلهــا وهــذا بتحفيزهــم عــﲆ التفكــري واســتثامر املعــارف واملكتســبات القبليــة التــي
ﲣــدم حــل املشــكلة ،لذلــﻚ يقــوم املع ّلــم بتقويــم جهــد املتع ّلمــني ﰲ إنجــاز احلـ ّـل .ﳛبــذ تفعيل األفــواج ّ
حلل املشــكلة.
 -8-14طريقة املناقشة واحلوار(:)23
تعتمــد هــذه الطريقــة عــﲆ النقــاش مشــافهة ﰲ شــكل حــوار ﲨاعــي من ّﻈــم حــول موضــوع الــدرس بغيــة الوصول

إﱃ معلومــات جديــدة ،كــام تكــون أســﺌلة النقــاش سلســة ،واضحــة ،مثــرية ألفــكار املتع ّلمــني ،تتــدرج مــن الســهل إﱃ

الصعــﺐ ،مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة بــني املتع ّلمــني؛ ويبقــى املع ّلــم مرشــدا ومنﻈام للمناقشــة.
 -15الوسائل التعليمية:

هــي ّ
كل الوســائط املعينــة التــي تعمــل عــﲆ تﴪيــع وتــرية الفهــم لــد املتع ّلــم ،وﲡــيل الغمــوض ،تكمـ ّـل املــادة

الدراســية ،تســاعد املع ّلــم واملتع ّلــم ،لتحقيــق تع ّلــم ف ّعــال .والوســائل التعليميــة أو وســائل اإليضــاح ﲣتلــﻒ وتتعــدد

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

 -1-15الوســائل الســمعية :وهــي التــي تعتمــد عــﲆ حاســة الســمع ،مثــل اإلذاعــة املدرســية ،والتســجيالت

الصوتيــة ،وغريهــا...

 -2-15الوســائل املرئيــة :هــي ّ
كل الوســائل التعليميــة البﴫيــة التــي تعتمــد عــﲆ البــﴫ ،مثــل األفــالم الصامــة،

اخلرائــط ،املجســامت ،الصــور ،امللصقات...

 -3-15الوســائل الســمعية البﴫيــة :هــي كل الوســائل املعينــة التــي تــزاوج بــني الســمع والبــﴫ مثــل :التلفــاز،

الفيديــو ،األرشطــة الســنامئية ،توصــل املعلومــة بطريقــة مشــوقة ،تســاعد عــﲆ ترســيخ ﰲ ذهــن املتع ّلــم.
 16اإلدماج:

يعــد اإلدمــاج مــن أهــم مــا ركــزت عليــه مناهــج اجليــل الثــاين ،حيــث اهتمــت بــه املقاربــة بالكفــاءات وعملــت

عــﲆ دمــج ﳐتلــﻒ املعــارف واملهــارات التــي اكتســبها املتع ّلــم جمــزأة طيلــة املقطــع التع ّلمــي الــذي يــدوم أربعــة
أســابيع ،ويكــون اإلدمــاج ﰲ األســبوع األخــري منهــا .
٨٨

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

وهو نوعان :جزئي وﳖائي.
 -1-16اإلدمــاج اجلزئــي للتع ّلــامت :يتــم هــذا النّــوع مــن اإلدمــاج مــن خــالل وضعيــات مشــكلة ﲡعــل املتع ّلــم

يربــط مكتســباته القبليــة باجلديــدة مــن أجــل مقاربــة تلــﻚ الوضعيــات.
 -2-16اإلدماج :هو إدماج ﳖائي يرتبط بالكفاءة.

ويتــم نشــاط اإلدمــاج ﰲ ميــدان ال ّلغــة العربيــة للســنة الثالثــة متوســط – عــﲆ ســبيل املثــال -وفــق اخلطــوات

التاليــة:

 -1تذكــري املتع ّلــم بأهــم مــا تع ّلمــه طيلــة أســابيع املقطــع الواحــد الثالثــة ،ومــا جيــﺐ عليــه إنتاجــه ﰲ أســبوع

اإلدمــاج والــذي يكــون ﰲ املياديــن الثالثــة التاليــة :فهــم املنطــوق ،فهــم املكتــوب وإنتــاج املكتــوب.

 -2االنطــالق يكــون مــن النّــﺺ وســنداته التوضيحيــة ﰲ ّ
كل ميــدان مــن املياديــن الثالثــة باعتبــار ّ
أن املقاربــة

بالكفــاءات تدمــج املقاربــة النّصيــة.

 -3تدريﺐ املتع ّلمني عﲆ كيفية اإلدماج خاصة ﰲ ميداين فهم املنطوق وإنتاج املكتوب.
املهــامت األربــع للوضعيــة املشــكلة االنطالقيــة األم والتــي يبــدأ ﲠــا ّ
كل
 -4ﳛــل ﰲ ّ
احلصــة األوﱃ لﻺدمــاج ّ

مقطــع تعلمــي .وتنجــز مشــافهة مــن طــرف املتع ّلمــني.

 -5تصحــح إنتاجــات املتع ّلمــني الكتابيــة مــن طــرف املع ّلــم وﰲ مـ ّـرات تصحــح تصحيحــا ذاتيــا وفق شــبكة التصحيح

والتقويــم املوجــودة ﰲ ّ
كل ﳖايــة مقطــع مــن طــرف املتع ّلمــني أنفســهم رشط أن يتبادلوا أوراق بعضهــم البعﺾ.
رقم
1
2

امليدان
فهم املنطوق وإنتاجه
فهم املكتوب

3

إنتاج املكتوب

النشاط
إدماج ﰲ التعبري الشفهي
إدماج ﰲ القراءة املﴩوحة

احلجم الساعي األسبوعي
ساعة واحدة( 1سا )

والدراسة األدبية للنّﺺ ،والﻈواهر

ساعة واحدة( 1سا )

ال ّلغوية
-التدريﺐ عﲆ اإلدماج

 ّحل الوضعية اإلدماجية

اجلدول رقم ( :) 3أسبوع اإلدماج

التقويمية.

ساعة واحدة( 1سا )

٨٩

د .هوارية ونّاس

 -17التقييم الرتبوي:
مقــوم أســاﳼ ﰲ العمليــة التعليميــة التعلميــة ،حيــث يمكّــن املع ّلــم مــن قيــاس مــد ﲢقــق
يعتــرب التقييــم ّ

األهــداف والتع ّلــامت ،ومســتو بنــاء الكفــاءات .ويكــون ﰲ جانبــني رئيســني ﳘــا:

 -1-17تقييــم املعــارف :وﳜــﺺ املعــارف املخزنــة ﰲ ذاكــرة املتع ّلــم ،والتــي يســتدعيها ســاعة حاجتــه هلــا حلــل

مشــكلة مــا.

 -2-17تقييــم الكفــاءات » :وهــي املنهجيــات واملســاعي ،املواقــﻒ والســلوكات املعتمــدة ﰲ ّ
حــل املشــكلة

املطروحــة«(.)24

ويؤد التقييم وظائﻒ ثالث:
أ-وظيفــة االســتطالع :ﲣــﺺ املتع ّلــم ،يتنبــأ مــن خالهلــا املع ّلــم مــن توفــر الكفــاءات الالزمــة للبــدء ﰲ تع ّلــامت

جديــدة ،أو إمكانيــة االنتقــال مــن مرحلــة تعليميــة إﱃ أخــر.

ب-وظيفة املراقبة :حيث تعمل عﲆ مراقبة ّ
كل ما يتع ّلق باملتع ّلم مثل:
 تراقﺐ معارف املتع ّلم ومكتسباته ومد نمو وتطور كفاءته. تراقﺐ سلوكات املتع ّلم ﰲ احلاالت التالية- :أثناء تواجده داخل القسم ،ضمن الفوج. بالنﻈر إﱃ جمموع األقسام املوازية لقسمه رشط أنيكونوا ﰲ مؤسسة تربوية واحدة.
ضمن مؤسسات تربوية عﲆ نطاق أوسع وأبعد.ج-وظيفــة التشــخيﺺ :مــن خــالل التقييــم يتوصــل املع ّلــم إﱃ الكشــﻒ عــن أســباب عجــز التع ّلــم عــن ﲢقيــق

األهــداف املســطرة ،ومعرفــة النقائــﺺ التــي ال يتحكــم فيهــا كــام جيــﺐ ،ليتــم عالجهــا.
 -3-17كيفية التقييم:
هناك جمموعة من املعايري يلجأ إليها املع ّلم لتقييم املتع ّلم:
أ-املعيار :باملالحﻈة يستطيع املتع ّلم إصدار حكم قيمي.

ب-املؤرش » :هو عالمة قابلة للمالحﻈة والقياس ،يضفي صفة اإلجرائية عﲆ املعيار «(.)25
٩٠

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

 -18التقويم التكويني( املرحيل )(:)26
يعمــل هــذا النــوع مــن التكويــن عــﲆ املعاجلــة اﻵنيــة عكــس مــا كان ﰲ املقاربــات الســابقة ،إذ كان نقطــة ﲤنــح

للمتع ّلــم كتقييــم ﳖائــي بــدون تقويــم أو معاجلــة؛ فاخلطــأ جريمــة جيــﺐ معاقبــة املتع ّلــم عليــه .بينــام ﰲ بيداغوجيــا
املقاربــة بالكفــاءات اخلطــأ مــؤرش عــﲆ نســبة بلــوغ األهــداف املنوطــة ،وهــو نقطــة انطالقــة يســتمدّ منهــا املع ّلــم بــوادر
املعاجلــة انطالقــا مــن نقــاط اخللــل .ويعــرف مكامــن اخلطــأ وأســبابه.
 -19من أهم ماجاءت ﲠا مناهج اجليل الثاين:
مســت املنﻈومــة الرتبويــة عــﲆ إرســاء منﻈومــة تتامشــى مــع التطــور
 -ﲥــدف إصالحــات  2004/2003التــي ّ

العلمــي والتكنولوجــي ،ومواكبــة العﴫنــة ،كــام تســتجيﺐ للتحديــات املســتقبلية ،مــن خــالل إعــداد مدرســة

نموذجيــة تســعى لتحقيــق ذلــﻚ وتعمــل عــﲆ تلبيــة حاجــات املجتمــع األســاس.

-أهــم إصالحــات املنﻈومــة الرتبويــة التــي جــاء ﲠــا اإلصــالح العمــل عــﲆ إلغــاء التعليــم األســاﳼ ،واســتبداله

بالتعليــم املتوســط ،حيــث ُق ّلصــت ســنوات الدراســة ﰲ االبتدائــي إﱃ ﲬــس ســنوات بعدمــا كانــت ســت ســنوات.

أ ّمــا ﰲ املتوســط فيــدرس املتع ّلــم أربــع ســنوات بــدال مــن ثــالث ســنوات ،وعملــت هــذه اإلصالحــات عــﲆ عﴫنــة

التعليــم مــن خــالل إدخــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ﰲ املنﻈومــة الرتبويــة انطالقــا مــن ســنة 2004م،
وأصبــح التعليــم االبتدائــي إلزاميــا.

املكونــني باعتبــار
 -اســتهدف اإلصــالح جوانــﺐ نوعيــة ،فركــز عــﲆ التحويــر البيداغوجــي ،وعمــل عــﲆ تكويــن ّ

هذيــن العنﴫيــن أســاس املنﻈومــة الرتبويــة؛ وﲢســينهام وتطويرﳘــا ﲢســني للمنﻈومــة وتطويــر هلــا.

 -االنتقــال مــن مفهــوم الربنامــج الــذي هــو عبــارة عــن املعلومــات واملعــارف التــي تلقــن للمتع ّلــم خــالل مــدّ ة

التعليــم إﱃ مفهــوم املنهــاج الــذي يشــمل ّ
كل العمليــات التعليميــة التع ّلميــة والتكوينيــة التــي يســاهم ﰲ ﲢقيقهــا
املتع ّلــم ،ﲢــت رعايــة وإرشاف املع ّلــم ،وتوجيــه منــه.

األول مــن
 -ﲢســني املناهــج التعليميــة ووضعهــا قيــد التنفيــذ ،مــع إرفاقهــا بكتــﺐ مدرســية جديــدة ﲣــﺺ الطــور ّ

مرحلتــي التعليــم االبتدائــي واملتوســط ،بــدءا مــن الدخول املــدرﳼ للســنة الدراســية.2017/2016

 -أوﱃ اإلصــالح أﳘيــة كــرب للمعاجلــة البيداغوجيــة الرتباطهــا الوثيــق بعمليــة التعليــم والتع ّلــم وملــا هلــا مــن

دور ناجــع ﰲ التقويــم الرتبــوي.

 إدراج نﻈــام املقاربــة بالكفــاءات بعدمــا كانــت باألهــداف وقبلهــا باملضامــني ،وتعليــم ال ّلغــة العربيــة وفــق٩١

د .هوارية ونّاس

املقاربــة النصيــة .هــذه املقاربــة التــي عرفــت ب«هــو العلــم الــذي يبحــث ﰲ ســامت النّصــوص وأنواعهــا ،وصــور
أدق صــورة ﲤكننــا مــن فهمهــا وتصنيفهــا ،ووضــع نحـ ﹴـو خـ ﹴ
الرتابــط واالنســجام داخلهــا ،وﳞــدف إﱃ ﲢليلهــا ﰲ ّ
ـاص

هلــا ،ﳑّــا يســهم ﰲ إنجــاح عمليــة التواصــل التــي يســعى إليهــا منتــج النّــﺺ ويشــرتك فيهــا متلقيــه«

()27

 -تعديــل شــبكة املواقيــت ،وهــذا مــن خــالل تعديــل الزمــن الــدراﳼ ﰲ مرحلــة التعليــم املتوســط بدايــة مــن

املوســم الــدراﳼ  .2014/2013حيــث عمــدت:

 -إﱃ ﲣفيﻒ زمن الدراسة اليومي خالل األسبوع الواحد.

املستو
السنة األوﱃ متوسط
السنة الثانية متوسط
السنة الثالثة متوسط
الرابعة متوسط
السنة ّ

اجلدول رقم () 4

احلجم الساعي األسبوعي
 5سا و 30د
 5سا و 30د
 4سا و  30د
 5سا

املخصﺺ لسنوات التعليم املتوسط
اجلدول رقم( :)4احلجم الساعي لنشاط ال ّلغة العربية
ّ

 املحافﻈة عﲆ حجم الزمن الساعي السنوي الذي يكفي إﳖاء ّكل نشاطات التع ّلم خالل املوسم.
 -إدراج حصــﺺ األعــامل املوجهــة ﰲ املــواد األســاس وهــي عــﲆ التــوايل :ال ّلغــة العربيــة ،ال ّلغــة الفرنســية ،ال ّلغــة

اإلنجليزيــة ،الرياضيات.

حصة األعامل املوجهة بالنسبة للمواد األساس املحدّ دة سالفا.
 تفويج الصﻒ الدراﳼ إﱃ فوجني ﰲ ّ إدراج اإلرشاد املدرﳼ كنشاط ال صفي وﲣصيﺺ فضاء زمني له. -االعتــامد عــﲆ الوســائل التعليميــة املعينــة إلنجــاح العمليــة التعليميــة ألي نشــاط كان وهــو مــا ركــزت عليــه

املقاربــة اجلديــدة .حيــث تســاعد املتع ّلــم عــﲆ الرتكيــز والتفاعــل مــع موضــوع الــدرس ،وفهمــه ﰲ ظــرف قيــاﳼ

وترســيخه ﰲ ذهنــه.

-20ما حققه اإلصالح وما أخفق فيه:
-طالــﺐ اإلصــالح األخــري بــرضورة تبنــي التعليــم وفــق املقاربــة بالكفــاءات ،فاســتحدث مناهــج تعليميــة يتبعهــا

املع ّلــم ليحقــق اهلــدف ﰲ زمنــه املقــرر ،إالّ ّ
أن الــوزارة الوصيــة ،وال ّلجنــة الوطنيــة إلعــداد املناهــج أﳘلتــا كثافــة
الربنامــج الــذي يتنــاﰲ مــع املقاربــة بالكفــاءات التــي تعتمــد عــﲆ الكيــﻒ بــدال مــن الكــم؛ وإرشاك املتع ّلــم ﰲ العمليــة
٩٢

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

احلصــة الواحــدة للنشــاط الواحــد ،األمــر الــذي أعــاق نجــاح عمليــة اإلصــالح
التعليميــة التع ّلميــة ﳑّــا يســتنزف وقــت ّ

بنســبة كبــرية ،وأرغــم املع ّلــم عــﲆ االعتــامد عــﲆ طــرق التدريــس التقليديــة إلﳖــاء املقــرر الــدراﳼ ﰲ وقتــه.

-إذا طبقــت مناهــج اجليــل الثــاين اســرتاتيجيات التع ّلــم النشــط( االســرتاتيجيات احلديثــة ﰲ التعليــم ) وأفــادت

مــن تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال تصبــح وظيفيــة أكثــر ،وﲢقــق اهلــدف مــن اإلصــالح.

-تبنــت اجلزائــر التعليــم وفــق املقاربــة بالكفــاءات الــذي يقتــﴤ اســتثامر طرائــق التدريــس املختلفــة وتوظيــﻒ

مــا جــادت بــه التكنولوجيــا مثــل التدريــس بالعاكــس الضوئــي ،أو باحلواســيﺐ...إالّ ّأﳖــا ﱂ توفرهــا إالّ ﰲ مــدارس
املــدن الكــرب ﳑّــا جعــل متوســط التحصيــل الــدراﳼ يتبايــن مــن منطقــة إﱃ أخــر.

-ق ّلــة الــدورات التكوينيــة للمع ّلمــني واألســاتذة حــول تطبيــق مناهــج اجليــل الثــاين ،واختــالف املفتشــني

الرتبويــني( املوجهــني ) ﰲ كيفيــة التعامــل مــع هــذه املناهــج أربــﻚ املع ّلــم وأجــربه عــﲆ تبنــي النﻈــام القديــم ﰲ

التعليــم( املقاربــة باألهــداف ).

-ركــزت مناهــج اجليــل الثــاين عــﲆ زرع ق ّيــم املواطنــة وتثبيــت مقومــات اهلويــة الوطنيــة أكثــر مــن مناهــج اجليــل

األول.
ّ

-مــا تــزال مناهــج اجليــل الثــاين ﰲ بداياﲥــا لذلــﻚ ال يمكــن احلكــم عليهــا ،أو إخضاعهــا ملقيــاس النجــاح أو

بالرغــم مــن حــﴫ بعضــا مــن ســلبياﲥا.
الفشــلّ ،
-21توصيات:

من أجل بناء مناهج تعليمية متطورة جيﺐ مراعاة ما ييل:
 األخــذ بعــني االعتبــار ّأن املدرســة جــزء مــن املجتمــع ،فــال فصــل بينهــام فمتع ّلــم املدرســة هــو نفســه ابــن

وينميــه.
املجتمــع ،وهــو فــرد منــه ،يكم ّلــهّ ،

 -جيﺐ أن ﲥدف املناهج إﱃ تنمية مهارات التفكري املتنوعة وتعود املتع ّلم منذ الصغر عﲆ ثقافة اإلبداع.

ُ -يفــرتض مــن األطــراف املعنيــة بتأســيس املناهــج التعليميــة أن تراعــي التطــور التكنولوجــي والعوملــة ﰲ إعــالء

أهدافهــا ،وﰲ اعتــامد اســرتاتيجيات التدريــس احلديثــة.

 -إعطــاء األولويــة ﰲ بنــاء املناهــج التعليميــة إﱃ غــرس الق ّيــم واألخــالق الفاضلــة ﰲ نفــوس املتع ّلمــني ،قبــل

زرع العلــم واملعرفــة فيهــم؛ حتــى نﻈمــن شــعبا ســويا متــزن التفكــري عقــالين ال ّتــﴫف.

 تبــادل اخلــربات بــني املختصــني ﰲ الرتبيــة وع ّلــم النفــس الرتبــوي وبــني ّكل اخلــرباء ﰲ ﲨيــع املياديــن؛ مــع
٩٣
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ﴐورة االنفتــاح عــﲆ خــربات الــدول األخــر ﰲ حــدود مــا تســمح بــه بيﺌتنــا.
 -ترقيــة التعليــم عــن طريــق تكويــن املع ّلــم ،مــع تنﻈيــم دورات تكوينيــة لــه بــني الفينــة واألخــر مــن قبــل

موجهــني مؤطريــن( مفتــﴚ الرتبيــة الوطنيــة ).

 ﲣليﺺ املناهج الرتبوية التعليمية من ّكل الشوائﺐ التي تؤثر سلبا عﲆ العملية التعليمية ،وال ﲣدم املتع ّلم.
-إرســاء قواعــد ف ّعالــة لتقييــم العمليــة التعليميــة وتقويمهــا ،بــدءا باملتع ّلــم مــرورا باملع ّلــم واملــادة التعليميــة،

وصــوال إﱃ املناهــج التعليميــة.

-20ما حققه اإلصالح وما أخفق فيه:
-طالــﺐ اإلصــالح األخــري بــرضورة تبنــي التعليــم وفــق املقاربــة بالكفــاءات ،فاســتحدث مناهــج تعليميــة يتبعهــا

املع ّلــم ليحقــق اهلــدف ﰲ زمنــه املقــرر ،إالّ ّ
أن الــوزارة الوصيــة ،وال ّلجنــة الوطنيــة إلعــداد املناهــج أﳘلتــا كثافــة
الربنامــج الــذي يتنــاﰲ مــع املقاربــة بالكفــاءات التــي تعتمــد عــﲆ الكيــﻒ بــدال مــن الكــم؛ وإرشاك املتع ّلــم ﰲ العمليــة
احلصــة الواحــدة للنشــاط الواحــد ،األمــر الــذي أعــاق نجــاح عمليــة اإلصــالح
التعليميــة التع ّلميــة ﳑّــا يســتنزف وقــت ّ

بنســبة كبــرية ،وأرغــم املع ّلــم عــﲆ االعتــامد عــﲆ طــرق التدريــس التقليديــة إلﳖــاء املقــرر الــدراﳼ ﰲ وقتــه.

-إذا طبقــت مناهــج اجليــل الثــاين اســرتاتيجيات التع ّلــم النشــط( االســرتاتيجيات احلديثــة ﰲ التعليــم ) وأفــادت

مــن تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال تصبــح وظيفيــة أكثــر ،وﲢقــق اهلــدف مــن اإلصــالح.

-تبنــت اجلزائــر التعليــم وفــق املقاربــة بالكفــاءات الــذي يقتــﴤ اســتثامر طرائــق التدريــس املختلفــة وتوظيــﻒ

مــا جــادت بــه التكنولوجيــا مثــل التدريــس بالعاكــس الضوئــي ،أو باحلواســيﺐ...إالّ ّأﳖــا ﱂ توفرهــا إالّ ﰲ مــدارس
املــدن الكــرب ﳑّــا جعــل متوســط التحصيــل الــدراﳼ يتبايــن مــن منطقــة إﱃ أخــر.

-ق ّلــة الــدورات التكوينيــة للمع ّلمــني واألســاتذة حــول تطبيــق مناهــج اجليــل الثــاين ،واختــالف املفتشــني

الرتبويــني( املوجهــني ) ﰲ كيفيــة التعامــل مــع هــذه املناهــج أربــﻚ املع ّلــم وأجــربه عــﲆ تبنــي النﻈــام القديــم ﰲ

التعليــم( املقاربــة باألهــداف ).

األول.
ركزت مناهج اجليل الثاين عﲆ زرع ق ّيم املواطنة وتثبيت مقومات اهلوية الوطنية أكثر من مناهج اجليل ّ-مــا تــزال مناهــج اجليــل الثــاين ﰲ بداياﲥــا لذلــﻚ ال يمكــن احلكــم عليهــا ،أو إخضاعهــا ملقيــاس النجــاح أو

بالرغــم مــن حــﴫ بعضــا مــن ســلبياﲥا.
الفشــلّ ،

٩٤

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

اﳋاﲤة:
ﲣضــع املناهــج الرتبويــة إﱃ دراســات دوريــة متكــررة لتــالﰲ الثغــرات فيهــا ،فتُقـ ّـوم وتُعــدل ،وتُك ّيــﻒ حســﺐ

مســتجدات العــﴫ ،والتطــور العلمــي واملعــرﰲ؛ ورغــم ذلــﻚ يشــوﲠا النقــﺺ وتعرتﳞــا بعــﺾ الســلبيات تؤثــر عــﲆ
املتع ّلــم فتنعكــس ســلبا عــﲆ عطائــه؛ وهــذه حوصلــة لبحثنــا أو جزناهــا ﰲ العنــاﴏ التاليــة:

 -1تعترب املناهج التعليمية السالح األنجع ﰲ أيدي األمم لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب.
 -2كــي تتطــور األمــم وتزدهــر ﰲ أي جمــال عليهــا أن ﲡتهــد عــﲆ تطويــر مناهجهــا .وخــري دليــل عــﲆ ذلــﻚ

ماقامــت بــه الواليــات األمريكيــة ،حيــث أعــادت تطويــر مناهــج العلــوم والرياضيــات باعتبارﳘــا مــن أقــو املــواد
العلميــة وهــذا مــن أجــل منافســة روســيا ﰲ ﲡربتهــا الرائــدة ﰲ البحــث ﰲ الفضــاء.

 -3لتحقيق اإلصالح البدّ من إحداث ثورة جذرية تغريية داخل املجتمع تتامشى وحاجيات الشعﺐ اجلزائري.
 -4تكويــن متع ّلــم صالــح متشــبع بحــﺐ الوطــن ،حامــال لــواء اإلصــالح ،ينهــﺾ بمجتمعــه ويطـ ّـوره وفــق

متطلبــات العــﴫ.

 -5تطويــر املناهــج وفــق مــا يقتضيــه التطــور التكنولوجــي والعﴫنــة ال يعنــي بالــرضورة التخــيل عــن املــاﴈ والبدء

مــن الصفــر ،وإ ّنــام االنطالقــة تكــون بالوقــوف عــﲆ نقــاط الضعــﻒ التــى وقفــت عليهــا املنﻈومــة الرتبويــة وﲢســينها
وتطويرهــا ،والعمــل عــﲆ تقويــم االختــالالت فيهــا والقضــاء عــﲆ ﲨلــة النقائــﺺ التــي احتوﲥــا املناهــج القديمــة.

 -6دمــج املــاﴈ مــع احلــاﴐ حتــى ال يتعــود أبناؤنــا عــﲆ نســيان ماضيهــم والتنكــر لــه ،مــع إعطائهــم فرصــة

التعايــﺶ وفــق العــﴫ وتطوراتــه ،حتــى يكتســﺐ الفــرد صفــات املواطــن الــذي يعيــﺶ ﰲ القــرن الواحــد والعﴩيــن
والرو ّيــة ،وصفــات أخــر رأ املربــون ﴐورة
والتــي حدّ دهــا أخصائيــو الرتبيــة بالقــدرة عــﲆ اخللــق واإلبــداع ّ

تواجدهــا ﰲ النﻈــام العــام للتعليــم.

 -7عنــد اإلعــداد لبنــاء مناهــج اجليــل الثــاين جيــﺐ االســتفادة مــن إجيابيــات الثــورة املعرفيــة والتقنيــة ،واســتنباط

مــا جيــﺐ اســتنباطه منهــا ﳑّــا يالئــم بيﺌــة املتع ّلــم ووفــق مــا يتامشــى مــع جمتمعــه ،ويســاهم ﰲ تنميــة قدراتــه ومهاراتــه.

ـﺐ
 -8تعمــل مناهــج اجلبــل الثــاين عــﲆ تعويــد املتع ّلمــني عــﲆ تع ّلــم أســس التع ّلــم الــذاﰐ ،وتزويدهــم بثقافــة حـ ّ
االســتطالع والتع ّلــم باالكتشــاف والقــدرة عــﲆ االســتنباط والتوصــل إﱃ القاعــدة واســتخراج النتيجــة ،والقــدرة

عــﲆ التخطيــط والتقييــم والتعامــل بوعــي.

 -9تكمــن أﳘيــة تطويــر احليــاة املدرســية وﲢســينها ﰲ تنميــة روح االنتــامء واالرتبــاط باملؤسســة التعليميــة ،ﳑّــا

ينعكــس إجيابــا عــﲆ التحصيــل الــدراﳼ ،وعــﲆ العطــاء الرتبــوي للمؤطريــن واإلداريــني والرتبويــني.

٩٥
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ﻫواﻣﺶ الﺒحﺚ

)1إبراهيم أنيس :املعجم الوسيط ،ج ،2دار إحياء الرتاث العرﰊ ،لبنان ،دت.966 ،
 )2ناجي ﲤار ،عبد الرمحن بن بريكة :املناهج التعليمية والتقويم الرتبوي ،ص .3
)3ينﻈر ،م ،ن ،ص ،ص.3
 )4العبد اﷲ إبراهيم يوسﻒ :اإلصالحات الرتبوية ملواجهة متطلبات العﴫ وﲢديات املستقبل ،ص  ،27رشكة املطبوعات للتوزيع
والنﴩ ،بريوت -لبنان ،ت.2004
)5ﰲ النﻈام التعليمي القديم( املقاربة باملضامني ) كان املتع ّلم يسمى تلميذا.
الرائد العرﰊ ،بريوت -لبنان -ط ،1ت .1983
)6جربائيل بشارة :املنهج التعليمي ،ص ،12دار ّ
)7عبد الرمحن عبد السالم :أساسيات املناهج التعليمية وأساليﺐ تطورﳞا ،دار املناهج ،األردن ،ط ،2ص.14-13
 )8ينﻈر ،ناجي ﲤار ،عبد الرمحن بن بريكة :املنهج التعليمي والتقويم الرتبوي ،ص.10-9
)9ينﻈر :عبد الرمحن التومي :اجلامع ﰲ ديداكتيﻚ ال ّلغة العربية( مفاهيم ،منهجيات ،ومقاربات بيداغوجية ) ،ص.75
)10ينﻈر :ن ،ص ،ص.75
)11ن ،ص ،ص.76
)12عبد الرمحان التومي :اجلامع ﰲ ديداكتيﻚ ال ّلغة العربية( مفاهيم ،ومنهجيات ومقاربات بيداغوجية ) ،ص .76
وتم تدعيم ال ّلغة العربية ﰲ باقي السنوات.
 )13تف ّعل التعريﺐ منذ سنة  .1964/1963ورشعت ﰲ تعريﺐ السنة أوﱃ ابتدائيّ ،
أ ّما اجلزأرة فقد ُع ّممت ﰲ ّ
مست موظفي التعليم والتأطري وحتى التﴩيع املدرﳼ ابتداء من سنة
كل حمتويات وبرامج التعليم ،وقد ّ
 .1964فأصبحت لغة التدريس عربية وأصبحت مواد التاريخ واجلغرافيا والرتبية اإلسالمية تدرس بحرية .وحتى جزأرة الكتاب
املدرﳼ.
)14اللجنة الوطنية للمناهج -املرجعية العا ّمة للمناهج ،ص  ،35الديوان الوطني للمطبوعات اجلزائرية ،ط ،2016ت 2009
)15دليل استخدام كتاب اللغة العربية :السنة الثالثة من التعليم املتوسط ،ص.26
)16ينﻈر :حممد الدريج :ﲢليل العملية التعليمية -مدخل إﱃ علم التدريس ،ص.93-92
)17ينﻈر:م ،ن ،املصدر ،ص.93
)18ينﻈر :يوسﻒ الصيميل :ال ّلغة العربية وطرق تدريسها -نﻈرية وتطبيقا ،ص.125
)19ينﻈر :حممد الدريج :ﲢليل العملية التعليمية -مدخل إﱃ علم التدريس ،ص.100-99
)20ينﻈر :يوسﻒ الصيميل :ال ّلغة العربية وطرق تدريسها -نﻈرية وتطبيقا ،ص .125
)21ينﻈر :حممد الدريج :ﲢليل العملية التعليمية -مدخل إﱃ علم التدريس ،ص.98
)22ينﻈر :فؤاد حسن أبو اهليجاء :أساليﺐ وطرق تدريس ال ّلغة العربية وإعداد دروسها اليومية ،ص129
)23ينﻈر :حممد الدريج :ﲢليل العملية التعليمية ،ص.97
)24الوثيقة املرافقة ملناهج التعليم املتوسط :ال ّلغة العربية والرتبية اإلسالمية ،ص ،22الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية،
ت2013
)25م ،ن ،ص ،ص.23
)26ينﻈر :عبد القادر لورﳼ :املرجع ﰲ التعليمية -الزاد النفيس والسند األنيس ﰲ علم التدريس ،ص.246
)27حسام أمحد فروج :نﻈرية علم النّﺺ رؤية منهجية ﰲ بناء النّﺺ النثري ،ص ،16مكتبة اﻵداب ،القاهرة ،ط ،2ت.2009

٩٦

واقع المناهج التعليمية في ّ
األول والجيل الثاني بالجزائر  -دراسة مقارنة –
ظل اإلصالحات التربوية بين مناهج الجيل ّ
اﳌﺼادر واﳌﺮاﺟﻊ:
 -1أمحد سعيد مغزي وآخرون :دليل استخدام كتاب ال ّلغة
العربية :السنة الثالثة من التعليم املتوسط ،دار أوراس للنﴩ.
 -2إبراهيم أنيس وآخرون :املعجم الوسيط ،ج ،2معجم ال ّلغة
العربية -مكتبة الﴩوق الدولية  -لبنان ،ط ،4ت.2004
 -3إبراهيم يوسﻒ العبد اﷲ :اإلصالحات الرتبوية ملواجهة
متطلبات العﴫ وﲢديات املستقبل ،رشكة املطبوعات للتوزيع
والنﴩ ،بريوت -لبنان – د ط ،ت .2004
 -4حسام أمحد فرج :رؤية منهجية ﰲ بناء النّﺺ النثري ،مكتبة
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ :
تعد صياغة األهداف الرتبوية ﰲ املنﻈور التعليمي إحد الركائز التي تقوم عليها مناهج تدريس اللغات ،إذ كانت

وما زالت ُﲤثّل العمود الفقري لنجاح العملية التعليمية ،فحﻈيت باهتامم كبري عند الواضعني للمحتو التعليمي ،ألﳖا
تسهل عﲆ املع ﱢلم عملية انتقاء املادة املناسبة ملستو املتع ّلمني وترتيبها ترتيبا علميا يقتﴤ اختيار الوسيلة املناسبة والطريقة
ّ
التعليمية املحكمة ،وبذلﻚ تكون هذه املادة واملتمثّلة ﰲ النصوص التعليمية تتامشى وقدرات املتع ﱢلم ومعارفه القبلية.

من هذا املنطلق أصبح من الواجﺐ تقويم هذه األهداف اخلاصة منها ،والعامة بجعلها قابلة للتطبيق وواضحة

تتبع نتائجها بمعاينة ما ُح ّقق منها وما ﱂ ُﳛ ّقق لتحديد النقائﺺ التي
املعاﱂ ﰲ التدريس ،بل أصبح من الرضوري ّ

تنضوي عليها مادة هذه النصوص .وذلﻚ بالنﻈر إﱃ ما ُج ﱢسد عن طريقها ﰲ الواقع التعليمي أو االجتامعي من لدن
املتع ﱢلم ،ومن ثمة إعادة بناء الربامج واملناهج التدريسية عﲆ أسس بيداغوجية جديدة تراعي حمتو هذه النصوص

ومد ارتباطه مع القدرة التكوينية لد املتع ّلم ،ليكون بذلﻚ بعيدا عن احلشو والغموض .ثم بجعل مرجعياﲥا
تتامشى وفلسفة املجتمع وثقافته ﰲ احلياة.

ّ
ولعل واقع تطبيق هذه األهداف ﰲ املدرسة اجلزائرية جيعلنا نسأل عن مد د ّقتها ﰲ ﲢديد الغايات التعليمية،
وموضوعيتها العلمية ،فض ً
ال عن مضامينها التي تبتعد أحيانا عن الواقعية بتجاوزها قدرات املتع ّلمني ﰲ استيعاب

حمتويات اللغة العربية ﰲ الكتاب املدرﳼ ،وأمام هذا الواقع العسري ﰲ صياغة األهداف وتطبيقها ﰲ املدرسة

اجلزائرية ،وجدنا أنفسنا ملزمني بوصﻒ هذا الواقع وﲢليل منهاج اللغة العربية؛ من أجل الوصول إﱃ احللول التي
تكون كفيلة بمعاجلة الصعوبات التي تعرتض املع ﱢلم واملتع ﱢلم ﰲ ﲢقيق األهداف الرتبوية ،وكان نموذجنا التطبيقي

دراسة نقدية ملنهاجي اللغة العربية السنة األوﱃ والسنة الثانية من التعليم املتوسط باملدرسة اجلزائرية التي تعتمد ﰲ

تدريسها نﻈام التدريس بالكفاءات .

التطرق للعناﴏ اﻵتية:
ومن هنا سنحاول ﰲ هذه املداخلة
ّ

-مفهوم اهلدف الرتبوي

-أﳘية األهداف الرتبوية ﰲ تدريس اللغة العربية

-مستويات األهداف الرتبوية ومزاياها ﰲ تدريس العربية

نموذج تطبيقي -دراسة نقدية ملنهاجي السنتني األوﱃ والثانية من التعليم املتوسطالﻜلﲈت اﳌﻔتاﺣية :اﳍﺪف ،الﱰﺑية ،اﳍﺪف الﱰﺑوي ،ﻣﺴتويات اﻷﻫﺪاف ،دراﺳة ﻧﻘﺪية ،ﻣنﻬاج اللﻐة العﺮﺑية،

ﺗﻘويﻢ اﻷﻫﺪاف ،ﲢليﻞ اﻷﻫﺪاف ،التعليمية ،التﺪريﺲ ،ﺻياﻏة اﻷﻫﺪاف.
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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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صياغة األهداف التربوية في منهاج تدريس اللغة العربية بالمدرسة الجزائرية دراسة نقدية لمنهاجي السنتين ...

اﳌﻘﺪﻣة:
.1تعريﻒ اهلدف الرتبوي:
عرفــه ’ماجــر  ‘R.F.Magerبأنــه »صياغــة جمموعــة مــن األفعــال أو اإلنجــازات التــي ســيقوم ﲠــا املتع ّلــم

ليبـرهـــن عـــن قدرتـــه ،وهــو نتيجــة منتﻈــرة (» ،)1(«.)Résultat a�enduوال ﲢصــل هذه النتيجــة إال بعد ﲣطيط

دقيــق تقــوم بــه اهليﺌــات الرتبويــة الرســمية ،يصــﻒ أداء املتعلــم والتغــريات املــراد مالحﻈتهــا ﰲ فكــره وشــعوره
وســلوكه عــﲆ املديــني املتوســط والبعيــد.)2(«.

توجــه العمليــة الرتبويــة ســواء كان ميداﳖــا املدرســة أو غريهــا مــن
فاألهــداف العامــة للرتبيــة »هــي التــي ّ

املؤسســات ،وﰲ املدرســة ﲣ ّطــط املناهــج وطرائــق التدريــس لتحقيــق تلــﻚ األهــداف،
ويتضمــن املنهــج املــدرﳼ
ّ
جوانــﺐ ﳐتلفــة منهــا مــا هــو ﰲ صــورة مــواد دراســية ،ومنهــا مــا هــو نشــاط مــدرﳼ أو غــري ذلﻚ)3(«.فاختيــار هــذه
اجلوانــﺐ املختلفــة للمنهــج الــدراﳼ ال يــربره ســو قيمــة كل مــن هــذه اجلوانــﺐ ﰲ ﲢقيــق اهلــدف الرتبــوي.

وعرفــه (دي كــورت  )De Corteبأنه»الصياغــة املوضوعيــة ملــا نرجــو حدوثــه مــن تغيــري ﰲ الســلوك عنــد
ّ

التالميــذ بعــد مرورهــم بخــربات تعليميــة«( .)4ويتســع مفهــوم الســلوك ليعـ ّـرب عــن »ضــامن منتوج/مردود/تعليمــي

عــﲆ شــكل ســلوكيات مكتســبة (معــارف ومعلومــات) أو( مواقــﻒ واﲡاهــات) أو (مهــارات حــس حرك ّيــة)«(.)5
عــن طريــق تلــﻚ األهــداف الرتبويــة تتحــدّ د مســؤولية كل فــرد ﰲ العمليــة التعليميــة فيســتطيع املع ّلــم وضــع

خططــه الدراســية وفقــا هلــذه األهــداف ،فعــن طريقهــا يتــم تقويــم أداء املتعلــم ،وﰲ ضوئهــا ُﳛــدّ د مــد مالءمــة
املحتــو التعليمــي ملســتو املتع ّلــم.
 .2أﳘية اهلدف الرتبوي:
ال يمكــن »أن نــدرس دون معرفــة النتائــج املتو ّقعــة ،وال الوســائل الالزمــة لتحقيقهــا ،جيعــل املع ّلــم ﰲ حالــة ال يعرف

فيهــا مــاذا يريــد مــن درســه ،ومــا الــذي ينبغــي أن يقــوم بــه؛ ومــن هنــا كان لزامــا الوعــي بأﳘيــة اهلــدف الرتبوي ﰲ ﲢســني
مــردود العمليــة التعليميــة)6(«.؛ ألن ذلــﻚ يســاعد املع ّلــم عــﲆ النجــاح ﰲ عمليــة التعليــم ،مــع حســن التقويــم والنقــد

والتأليــﻒ ،والتأطــري والتكويــن؛ وهــي رغبــة كل مع ّلــم يســعى إﱃ ﲢقيــق التفــوق ،)7(.يقــول ›ماجــر‹» :أن تعلــم يعنــي أن
تقــود نحــو ســلوكيات قابلــة للقيــاس واملالحﻈــة«( ،)8وبذلــﻚ تصبــح األهــداف البيداغوجيــة الركيــزة األساســية املعـ ﱠـول

عليهــا ﰲ عمليــة التقويــم ،ويعــرف ›جروالنــد‹ التقويــم بأنه»:عمليــة تنﻈيميــة لتحديــد املــد الــذي ﳛ ّقــق فيــه التالميــذ

األهــداف الرتبويــة املوضوعــة« .9وي ّعرفــه ›بلــوم‹ عــﲆ أنــه »جمموعــة من ّﻈمــة مــن األد ّلــة التــي تبـ ّـني ﰲ مــا إذا جــرت
١٠٣
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بالفعــل تغــريات عــﲆ جمموعــة املتع ّلمــني مــع ﲢديــد مقــدار ودرجــة ذلــﻚ التغيــري عــﲆ التلميــذ بمفــرده«(.)10
تتعــدّ د أشــكال التقويــم منهــا مــا ﳜتــﺺ بتقويــم عمــل املع ّلــم وأســلوب تدريســه ﳑــا يــربز معايــري تتع ّلــق ﲠــذا

جيســد نجــاح
اجلانــﺐ ،وهــذه املعايــري هــي (الطريقــة ،وخصائــﺺ املعلــم والتغــري ﰲ ســلوك املتع ّلمــني) ،وتقويمهــا ّ

العمليــة التعليميــة( ،)11ومنهــا مــا ﳜتــﺺ بتقويــم نمــو املتعلمــني ،وذلــﻚ باحلكــم عــﲆ مــد تقــدم املتعلمــني نحــو
األهــداف املــراد ﲢقيقهــا ﰲ املجــاالت املختلفــة :املعرفيــة واالنفعاليــة واملهاريــة ،وتقديــر مــد فعاليــة التع ّلــم

مــع التعـ ّـرف إﱃ نواحــي القــوة والضعــﻒ ﰲ النصــوص التعليميــة ،وتعــرف نــوع الشــواهد واألد ّلــة التــي يمكــن

اســتخدامها لوضــع الدرجــات والتقديــرات ،وتعــرف املشــكالت التــي يعــاين منهــا املتعلمــون ،وﲢديــد مســتويات
املتع ّلمــني ﰲ القــدرات واالســتعدادات(.)12

فاألهــداف الرتبويــة تسـ ّـهل عــﲆ املع ّلــم عمليــة انتقــاء املــادة املناســبة ملســتو املتع ّلمــني وترتيبهــا ترتيبــا علميــا

يقتــﴤ اختيــار الوســيلة املناســبة والطريقــة التعليميــة املحكمــة ،وبذلــﻚ تكــون هــذه املــادة واملتمث ّلــة ﰲ النصــوص
التعليميــة تتامشــى وقــدرات املتع ّلــم ومعارفــه القبليــة.

ويمكــن »تقويــم األهــداف الرتبويــة نفســها إذا كانــت واضحــة ،أوقابلــة للتطبيــق ،أو أن مرجعياﲥــا تتــالءم مــع

فلســفة املجتمــع ﰲ نﻈرتــه للحيــاة«

()13

يقــوم تقويــم حمتــو النصــوص التعليميــة ﰲ األســاس عــﲆ مراعــاة هــذه األهــداف ومعاينــة مــا ُح ّقــق منهــا ومــا ﱂ

ُﳛ ّقــق؛ لتحديــد النقائــﺺ التــي تنضــوي عليهــا مــادة هــذه النصــوص .وذلــﻚ بالنﻈــر إﱃ مــا تــم ﲡســيده عــن طريقهــا

ﰲ الواقــع التعليمــي أو االجتامعــي مــن لــدن املتع ّلــم ،ومــن ثمــة إعــادة بنــاء الربامــج واملناهــج التدريســية عــﲆ أســس
بيداغوجيــة جديــدة تراعــي حمتــو هــذه النصــوص ومــد ارتباطــه مــع القــدرة التكوينيــة لــد املتع ّلــم ،ليكــون

بذلــﻚ بعيــدا عــن احلشــو والغمــوض.
.٣أنواع األهداف:

تتــوزع األهــداف »إﱃ أهــداف (تعليميــة) وأخــر (ســلوكية) ،وثالثــة (أدائيــة) ،وكل منهــا يؤ ّثــر تأثــري ًا مبــارش ًا

عــﲆ اختيــار املحتــو«

()14

فالتعليمية يقصد ﲠا تنمية الثروة اللغوية واملعلومات واملعارف وتنمية الرصيد
اجلــاميل ،أمــا الســلوكية فتعنــي ترســيخ القيــم املعرفيــة و االﲡاهــات اإلجيابيــة( ،)15ﰲ حــني تتضمــن األدائية«تنميــة

القــدرة عــﲆ حســن األداء وجــودة اإللقــاء وصحــة النطــق«(.)16
١٠٤

صياغة األهداف التربوية في منهاج تدريس اللغة العربية بالمدرسة الجزائرية دراسة نقدية لمنهاجي السنتين ...

واألهــداف الســلوكية واألدائيــة »ﲢــدد لنا(واجبــات) عينــة البــد أن يتقنهــا املتعلــم ،ومــن ثــم فــان اختيــار حمتــو

املقــرر جيــﺐ أن يــؤدي إﱃ ﲢقيــق هــذه األهــداف«.

()17

وإذا كان اختيــار املــواد التعليميــة لــه عالقــة بمنهجيــة بيداغوجيــة املقاربــة باألهــداف ،فكذلــﻚ هنــاك مــا يسـ ّـمى

ببيداغوجيــا املقاربــة بالكفــاءات وتســعى إﱃ ﲢقيــق ثالثــة ﲢــوالت أساســية ﰲ عمليــة التعلــم هــي:

 -1املــرور مــن التعليــم الــذي ير ّكــز عــﲆ املــواد (املعرفــة) إﱃ التعليــم الــذي ير ّكــز عــﲆ املتمــدرس لتعليمــه كيــﻒ

يتع ّلــم.

 -2االنتقــال مــن تع ّلــم ير ّكــز عــﲆ مكتســبات يمكــن ﲡنيدهــا ﰲ النــﺺ التعليمــي نحــو تعليــم ير ّكــز عــﲆ القــدرة

عــﲆ إنجــاز الفعــل وإمكانياتــه ﰲ ســياق حمــدد.

 -3االنتقــال كذلــﻚ مــن الرتكيــز عــﲆ تع ّلــم املعــارف النصيــة إﱃ الرتكيــز عــﲆ تع ّلــم حســن الفعــل وحســن

التفكــري ،أي تطبيــق املعلومــات الــواردة ﰲ النصــوص التعليميــة التــي ســبق أن اكتســبها املتمــدرس أو الفــرد أو
اســتنتاجها ،ومعاجلتهــا ،)18(.ويمكــن االســتفادة مــن كلتــا املنهجيتــني ﰲ وضــع حمتــو النصــوص التعليميــة ﰲ حــني

أن األوﱃ تر ّكــز عــﲆ املحتــو بينــام األخــر تعطــي املتع ّلــم أﳘيــة كبــرية ﰲ ﲢليــل ونقــد هــذا املحتــو.
.٤معايري ﲢديد الكفاءات املستهدفة:

ﳞــدف التع ّلــم املبنــي عــﲆ الكفــاءة »إﱃ إكســاب املتع ّلــم الكفــاءة ﰲ ميــدان ما ،وتعـ ّـرف الكفــاءة بأﳖا قــدرة املتع ّلم

عــﲆ تطبيــق القواعــد النﻈريــة التــي تع ّلمهــا عمليــا ،بفاعليــة ودقــة تتناســﺐ مــع مســتو املرحلــة التعليميــة،)19(«.
وللتحقــق مــن ذلــﻚ كان البــد مــن األخــذ باملعايــري اﻵتيــة:
أ -املتعــلـم:

يتضمــن قــدرة كامنــة هلــا دورهــا ﰲ تعزيــز القــدرات املكتســبة بــﴚء
مــن حيــث اســتعداده للتع ّلــم »فاالســتعداد
ّ

تتجســد إال إذا
مــن االســتقاللية«( ،)20ويراعــي واضــع النصــوص التعليميــة واملناهــج قــدرات املتع ّلم »ألن القــدرة ال
ّ

ﲤ ّكــن املدرســون مــن تفعيــل مضمــون أو حمتــو التع ّلــم ،إذ ال يمكــن مالحﻈتهــا إال إذا كانــت مرتبطــة بمحتويــات

تعليميــة«( ،)21مــع ﲢديــد الغايــة الواجــﺐ ﲢقيقهــا ﰲ املتع ّلــم واملتم ّثلــة ﰲ املهــارة التعليميــة التــي هي عبــارة عن«قدرة

جزئيــة مكتســبة مــن حيــث القيــام بنشــاط ملــؤه احلــذف والتح ّكــم والــذكاء والســهولة؛ فاملهــارة مرتبطــة بالتطبيــق
والتدريــﺐ واإلجــراءات العمليــة ،التــي تصــل أحيانــا إﱃ درجــة اإلتقــان والتح ّكــم اخلــاص ﰲ إنجــاز أي مهمــة«(.)22

١٠٥

أ .املغييل خدير

ب-

املعـلـم:

جيــﺐ أن يراعــى ﰲ صياغــة الكفــاءات »قــدرات املع ّلــم العلميــة واملنهجيــة وتكوينــه الثقــاﰲ وخرباتــه واهتامماته

واســتعداده«()23؛ ألن منهجيــة بيداغوجيــة املقاربــة بالكفاءات»تقتــﴤ توفــري اخللفيــة األدبيــة ملــدرﳼ املــواد
العلميــة ،واخللفيــة العلميــة ملــدرﳼ املــواد اإلنســانية ،مــن أجــل جعــل املــدرس مالــكا لوحــدة املعرفــة لتحقيــق

جــودة التعليــم والتع ّلــم«(.)24
ج -املؤسسة التعليمية:

تعــد املؤسســة التعليميــة بوصفهــا فضــاء مكانيــا ﲢــدد فيــه عمليــة التوزيــع وتنﻈيــم األقســام التعليميــة للمتعلمــني،

»فﺈﳖــا أيضــا فضــاء تربويـ ًا تتداخــل وتتالقــى فيــه القــدرات والســلوكيات والتصــورات املختلفــة للمتع ّلمــني واملع ّلمني.

وﱂ تعــد املؤسســة باملنﻈــور التقليــدي تعكــس صــورة املع ّلــم املل ﱢقــن لــرضوب املعرفــة«( ،)25وهــذا مــا يثبــت رشعيــة
حضــور املؤسســة ﰲ العمليــة التعليميــة والرتبويــة ودورهــا الف ّعــال ﰲ تدعيــم املتع ّلــم واملع ّلــم باﻵليــات التعليميــة

التعلميــة والتقنيــات احلديثــة ألن»مــا طرحتــه فلســفة الرتبيــة احلديثــة أحــدث تغيــريا واضحــا ﰲ تصـ ّـور هــذا الفضــاء
الــذي أصبــح يتســع نﻈــرا للعالقــات التواصليــة اجلديــدة ﰲ العمليــة الرتبويــة مــن جهــة والعتــامد املؤسســة الرتبويــة

احلديثــة عــﲆ وســائل تكنولوجيــة متطــورة بــدأت تق ّلــﺺ مــن ســلطة املع ّلــم وﲡعــل مــن املؤسســة فضــاء بيداغوجيــا
يتواصــل مــع مؤسســات اجتامعيــة أخــر«(.)26
د -املحتو التعليمي:
تســتدعي صياغــة الكفــاءات املســتهدفة مراعــاة املعايــري الســالفة الذكــر وذلــﻚ حتــى ﳛقــق املنهــاج التعليمــي غاياتــه

الرتبويــة ،ولــن يتأتــى ذلــﻚ إال إذا ك ّيفــت هــذه الكفــاءات وبشــكل دائــم مــع املبــادئ العامــة للتع ّلــم.

ونخلــﺺ مــن هــذا إﱃ أن الكفــاءات التعليميــة املســتهدفة هــي التــي ﲢــدد حمتــو النصــوص التعليميــة وذلــﻚ

بانتقــاء املــادة املعرفيــة املناســبة لتحقيــق األهــداف الرتبويــة وإدمــاج هــذه املــادة ﰲ الواقــع التعليمــي لتتحــول بذلــﻚ
إﱃ مهــارة مكتســبة.

.٥مستويات األهداف:
جيــﺐ أن يعــرف » أن األهـــداف الرتبويـــة تستمـــد عناﴏهــا مــن فلســفة الرتبيــة التــي نــر جذورهــا ﰲ فلســفة

الوجــود جلامعــة بﴩيــة معينــة وﰲ مفهومهــا للحيــاة ولﻺنســان«( ،)27ونفهــم مــن ذلــﻚ أن هــذه األهــداف هــي التــي
ﲢــدد التوجهــات األساســية والرضوريــة للســري ﰲ أي خطــوة مــن خطــوات العمــل الرتبــوي .وإلدراك أﳘيــة هــذه
١٠٦

صياغة األهداف التربوية في منهاج تدريس اللغة العربية بالمدرسة الجزائرية دراسة نقدية لمنهاجي السنتين ...

األهــداف »علينــا أن ننﻈــر إﱃ تع ّثــر النﻈــم التعليميــة التــي ﱂ ﲢــدد فيهــا األهــداف بصــورة دقيقــة وشــاملة ،وإﱃ ﲣ ّبــط

املتجســد ﰲ عملهــم اليومــي ،وكيفيــة انــدراج هــذا النشــاط
األســاتذة الذيــن ﱂ يدركــوا أهــداف نشــاطهم الرتبــوي
ّ

ﰲ خدمــة األهــداف الكــرب التــي وضعهــا فالســفة النﻈــام الرتبــوي«( ،)28إذ تتم ّثــل هــذه األهــداف ﰲ شــكل هــرم
معكــوس تتــدرج مــن األعــﲆ إﱃ األســفل انطالقــا مــن الغايــات مــرورا باملرامــي إﱃ األهــداف العامــة(Objec�fs

 ،)générauxثــم اخلاصــة( )spéciﬁquesثــم األهــداف اإلجرائيــة( ) Opéra�onnelsثــم أهــداف األداء

النهائيــة .كــام ﰲ الشــكل اﻵﰐ:

التوجهات السياسية التعليمية
مقـاصـد التـنـفيــذ
القدرات واملهارات املراد تطويرها
القدرات الصغر املراد إكساﲠا للمتعلم
أفعـال أدائيــة يقـوم ﲠـا املتعلـم
وصﻒ قدرة املتعلم ﰲ ﳖاية املستو الدراس
 -أمــا الغايــات فهــي »تتصــﻒ بالتجريــد والعموميــة ،وتعـ ّـرب بصــدق عــن فلســفة املجتمــع وطموحاتــه»( ،)29فهــي

عبــارة عــن أهــداف عامــة »توحــي بتوجهــات السياســة التعليميــة«).)30

 -وأمــا املرامــي فهي»املقاصــد التــي ﲢــرص عــﲆ تنفيذهــا مؤسســة أو من ّﻈمــة أو ﲨاعــة بواســطة برنامــج حمــدد«(،)31

وتســتخلﺺ املرامــي مــن الغايــات الرتبويــة وهــي ﲣــﺺ املقــرر أو الربنامــج أو املــادة التعليميــة.

 -أمــا األهــداف العامــة »فتحــدد وتصــﻒ النتيجــة الفعليــة التــي تﻈهــر عنــد التلميــذ أو عنــد الطالــﺐ ،ﰲ شــكل

قــدرات ومهــارات وخــربات جديــدة ،وفيــام يكتســبه مــن مواقــﻒ وقيــم وســلوكيات إجيابيــة بعــد انتهــاء مرحلــة معينــة

مــن التعليــم والتكويــن«( ،)32ومــن أمثلتهــا:

.١تدريﺐ التلميذ عﲆ معرفة احلروف وﳐارجها وأصواﲥا نطقا وكتابة.

.٢تكسﺐ التلميذ القدرة عﲆ تﴫيﻒ األفعال وإعراب اجلمل (ضبط احلركات) البسيطة.
 -أمــا األهــداف اخلاصــة فتســتخلﺺ مــن األهــداف العامــة وهــي التــي »تتحــول إﱃ عبارات متعــددة حاملــة ملضامني

ملموســة ،ﲡســد القــدرات الصغــر التــي يــراد إكســاﲠا للمتعلــم ،مــن خــالل درس أو حصــة تعليمية واحــدة«(.)33
١٠٧

أ .املغييل خدير

و تصــاغ »وتوضــع دائــام بمعيــة املوضوعــات أو الــدروس املقــررة ﰲ الربنامــج املــدرﳼ ،ملســاعدة املــدرس عــﲆ

وضــع وبنــاء ﳐطــط الــدرس النﻈــري أو احلصــة التطبيقيــة أو عنــد بنــاء أســﺌلة االمتحــان ،)34(«.فــام مــن نــﺺ تعليمــي

إال ولــه أهدافــه اخلاصــة بــه ،نﻈــرا خلصوصيــة كل نــﺺ ولطبيعتــه التــي يتميــز ﲠــا مــن غــريه مــن املــواد ،فنــﺺ
الرياضيــات ذو طبيعــة علميــة يطغــى عليــه التجريــد ،بينــام نــﺺ التاريــخ ذو طبيعــة إنســانية يطغــى عليــه اجلانــﺐ
اإلنســاين االجتامعــي والفلســفي أحيانــا ،ويمتــاز بواقعيــة؛ لذلــﻚ ُأطلقــت هــذه الصفــة » (اهلــدف اخلــاص) عــﲆ

موضوعــات املــواد الدراســية املقررة«()35ومــن أمثلتهــا :
.١التمييز بني الشعر اهلجائي والرثائي.

.٢تعليم طريقة طرح األعداد العﴩية ،وﲤكني التالميذ من التمييز بني األفعال الصحيحة واألفعال املعتلة.
 -وأمــا األهــداف اإلجرائيــة» فتصــﻒ وﲢــدد حجــم ونوعيــة املعلومــات واملعــارف ﰲ شــكل نﻈريــات ،أو قواعــد

أو حقائــق أو مصطلحــات ومفاهيــم ،أو مواقــﻒ أو قيــم أو خــربات ومهــارات وأداءات ،التــي يتوقــع مــن التلميــذ

القيــام ﲠــا بمســاعدة املــدرس عنــد عرضــه ملوضــوع الــدرس«(.)36
.٦أهداف األداء النهائية:

لقــد ظهــرت اســتجابة ملطالــﺐ املناهــج الرتبويــة والتعليميــة ونﻈــرا للنقائــﺺ التــي ســجلتها عــﲆ مســتو املتعلــم

مــا يســمى بأهــداف األداء النهائيــة» ،وهــي تصــﻒ قــدرة املتع ّلــم عندمــا يصــل ﳖايــة املســتو الــدراﳼ ،وهــذه
األهــداف غــري حمــددة بزمــن معــني لتناســﺐ القــدرات املختلفــة للمتعلمــني«( ،)37ولكــن قــد نتســاءل هــل يمكــن أن

يقــدّ م التعليــم دون ارتبــاط بزمــن معــني؟ ،لــذا »فــﺈن املتعلــم إذا وصــل إﱃ ﳖايــة ]املــدّ ة[ الزمنيــة وﱂ يمتلــﻚ املهــارات

املطلوبــة بعــد فﺈنــه ال يعــد راســبا ولكنــه يعــد غــري مكمــل للمهــارات املطلوبــة لالنتقــال إﱃ املســتو التعليمــي
األرقــى ،ويمنــح الوقــت الــالزم لــه المتــالك املهــارات املطلوبــة« .
مزايا أهداف األداء النهائية(:)39
أوال :للطلبة:

 -ﲢ ّقق املهارات الالزمة للعمل.

 تتيح الفرصة لكل طالﺐ لرفع مستو كفاءته ألداء املهارات. تستوعﺐ وتنمي أنواع القدرات الفردية كافة. تتناسق املحتويات مع األهداف العامة.١٠٨

()38

صياغة األهداف التربوية في منهاج تدريس اللغة العربية بالمدرسة الجزائرية دراسة نقدية لمنهاجي السنتين ...

 تتيح الفرصة لالختيار من بني مواد ووسائل تعليمية متنوعة. -االعرتاف باملهارة املح ّققة سابقا و اعتامدها رسميا.

ثانيا :للمع ّلم:

 التحكم ﰲ الوقت واستغالله لتوجيه العملية التعليمية بدال من إلقاء املعلومات. -إتاحة فرصة أكرب للعمل مع أفراد أو جمموعات صغرية.

 -تقلل من إلقاء املحاﴐات وتقلل من ﲢضري االمتحانات التقليدية.

 -تقلل من تصحيح االختبارات الكتابية.

 إعطاء فرصة أكرب لتقليل عملية األداء للمهارات املهنية. ٧نقد أهداف تدريس النصوص وكفاءاﲥا املستهدفة:
أ-نقد األهداف العامة:
جعلتنا مالحﻈتنا ملنهاجي اللغة العربية ﰲ الطور املتوسط نخرج بالتقييم اﻵﰐ:
ب-أن األهــداف قائمــة عــﲆ أســاس التع ّلــم املبنــي عــﲆ الكفــاءات الــذي ينطلــق مــن منﻈــور تربــوي نفــﴘ لســاين

والــذي أصبــح اهلــدف منه»هــو القــدرة عــﲆ اســتخدام املعلومــات ﰲ حــل املشــكالت التــي تواجــه اإلنســان«(،)40

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

ج-األهــداف ال تتميــز بالدقــة ﰲ التحديــد وتبــدو أﳖــا ناقصــة التعــداد وهــذا مــا يتضــح من خــالل عبــارة »وغري ذلﻚ
مــن األهــداف العامــة التــي ﳛققهــا هــذا النشــاط ،)41(«.أمــا خلوهــا مــن الدقــة فيتضــح عنــد اجلمــع بــني األهــداف

العامــة والغايــات كــام ورد ﰲ منهــاج الســنة األوﱃ مــن التعليــم املتوســط وبالضبــط ﰲ األهــداف العامــة لنشــاط
املطالعــة حيــث قــال »...واملســاﳘة ﰲ تكويــن الشــخصية املتميــزة املؤثــرة ﰲ حميطهــا واملتأثــرة بﺈنتــاج اﻵخريــن«،

()42

وهــذه حســﺐ رأيــي غايــات يتطلــع إليهــا املجتمــع.

عــدم التميــز بــني األهــداف ،فقــد نجــد معﻈــم األهــداف املطلــوب ﲢقيقهــا ﰲ نشــاط معــني تتكــرر ﰲ نشــاط آخر،

وهــذا يؤكــد عــدم ﲢديــد األهــداف وضبــط صياغتهــا ،إذ إﳖــا تتضمــن أكثــر مــن مهــارة ،فالتكــرار يصعــﺐ عمليــة

التمييــز بــني مقاصــد كل نشــاط ومــن ثمــة يقــع املتع ّلــم ﰲ اخللــط ،ومثــال عــﲆ ذلــﻚ مــا ورد ﰲ األهــداف اخلاصــة

باملــادة »تلخيــﺺ النــﺺ مشــافهة وكتابــة«( )43ثــم تكــرر ﰲ األهــداف العامــة للــامدة »تلخيــﺺ املقــروءة بلغــة ســليمة
وفكــر منتﻈــم«( )44ليتكــرر مــرة أخــر ﰲ األهــداف اخلاصــة بنشــاط القــراءة »أن يلخــﺺ النــﺺ بصــوغ جديــد مــن
١٠٩
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إنشــائه مشــافهة وكتابــة«( ،)45ثــم ورد ﰲ األهــداف اخلاصــة بنشــاط دراســة النــﺺ األدﰊ » يلخــﺺ مضمــون النــﺺ

األدﰊ الشــعري أو النثــري«( ،)46فلــامذا ال ﲡمــع هــده الصيــﻎ ﰲ صيغــة واحــدة هــي( :ﲤكــني املتعلــم مــن إدراك

املســموع واملقــروء ،مــع تنميــة القــدرة لديــه إلعــادة صياغتــه بتعبــري ســليم كتــاﰊ و شــفوي).

د -األهــداف صعبــة التحقيــق ﰲ ظــل غيــاب الوســائل التكنولوجيــة و التقنيــات احلديثــة ﰲ املدرســة؛ »الن

الكثــري مــن وســائل التقنيــة يســهل عمليــة التعلــم ويمكــن كل فــرد مــن املامرســة الفرديــة ،وجيعــل عمليــة التعلــم
عمليــة ﳑتعــة و مســلية«

()47

ّ
إن التدريــس بالكفــاءات يقــوم عــﲆ املتع ّلــم الــذاﰐ الــذي يقتــﴤ اعتــامد تقنيــة احلاســوب لتخــري الدقــة والﴪعــة

ﰲ ﲢقيــق األهــداف.

ثــم ّ
إن هــذه األهــداف بعيــدة عــن املوضوعيــة العلميــة ملــا فيهــا مــن املبالغــة؛ ألن ﲢقيقهــا ﰲ ﳖايــة الســنة الدراســية

فيــه ﴐب مــن التعجيــز؛ إذ إن املتع ّلــم ال يســتطيع اســتيعاب كل هــذه املهــارات وحــده مــع قلــة الوســائل ونقــﺺ

التكويــن للمعلمــني ﰲ هــذا املجــال مــن التعليــم (التعليــم املبنــي عــﲆ الكفــاءات) ،وكذلــﻚ غيــاب اســرتاتيجية حمكّمــة

تقــوم عــﲆ متابعــة وتقويــم املناهــج التعليميــة لتحديــد النقائــﺺ واملعوقــات التــي تعــرتض ســبيل ﲢقيــق أهدافهــا.

بعــد دراســتنا لﻸهــداف العامــة ،ننتقــل إﱃ دراســة األهــداف اخلاصــة بالنصــوص األساســية لــكل ســنة مــن

الســنتني.

أ.نقد األهداف اخلاصة:
 أهداف السنة األوﱃ متوسط:يتضــح مــن املالحﻈــة أن القائمــني عــﲆ ﲢديــد أهــداف املناهــج اخلاصــة قــد وفقــوا ﰲ جانــﺐ وﱂ يوفقــوا ﰲ

اجلانــﺐ اﻵخــر ،إذ إن ﲢديدهــم لﻸهــداف اخلاصــة لقواعــد اللغــة جــاء ﰲ غايــة الدقــة ،وذلــﻚ بتفادﳞــم للعبــارات

العامــة مــع تفريقهــم بــني النحــو وســيلة تســاعد عــﲆ ﳑارســة التعبــري ومــادة علميــة مــن مــواد اللغــة العربيــة لــه
أهدافــه اخلاصــة بــه.

أمــا اجلانــﺐ اﻵخــر الــذي ﱂ يوفقــوا فيــه هــو ﲢديــد األهــداف اخلاصــة بالنشــاطات األخــر وســنعرض ألهــداف

نشــاط منها ثــم نناقشــها.

ومن ﲨلة هذه األهداف ،أهداف نشاط املطالعة التي جاءت عﲆ النحو اﻵﰐ(:)48

 -1يقرأ املتعلم النصوص املختلفة األغراض واألشكال قراءة ذاتية.
١١٠

صياغة األهداف التربوية في منهاج تدريس اللغة العربية بالمدرسة الجزائرية دراسة نقدية لمنهاجي السنتين ...

 -2يوظﻒ املعجم اللغوي ﰲ الﴩح.

 -3يستخلﺺ أفكار النصوص العامة واألساسية والرئيسة ويصوغها.
 -4يستخلﺺ املغز ويصوغه.

 -5يستثمر النصوص ﰲ إبداعاته اللغوية واألدبية والفكرية.
 -6يبدي رأيه حول النصوص بام يسمح به مستواه.
 -7يلخﺺ أو يقلﺺ النصوص معتمدا عﲆ نفسه.

 -8يستثمر نصوص املطالعة ﰲ تثبيت مكتسباته اللغوية وﰲ دعمها.
بعد قراءتنا املتفحصة هلذه األهداف استنتجنا املالحﻈات التالية:

 -1اشــتملت هــذه األهــداف عــﲆ بعــﺾ األهــداف العامــة كاهلــدف ( )6و( ،)8وﱂ تـ ِ
ـﴩ إﱃ األســاليﺐ الواجــﺐ

إتباعهــا الكتســاب هــذه املهــارات كعبــارة (يســتثمر النصــوص ﰲ إبداعاتــه)( ،يوظــﻒ املعجــم اللغــوي ﰲ الــﴩح)،

كل هــذه األهــداف هــي عامــة وال يمكــن أن تكــون أهدافـ ًا خاصــة.

 -2هنــاك نــوع مــن التداخــل بــني األهــداف اخلاصــة لنشــاط واألهــداف اخلاصــة لنشــاط آخــر ،وإن كان الغــرض

مــن ذلــﻚ ﲢقيــق مبــدأ التكامــل األفقــي()49ﰲ تعلــم اللغــة العربيــة باعتبارهــا بنيــة موحــدة ومتامســكة ال يمكــن

فصــل أجزائهــا بعضهــا عــن بعــﺾ ،فــﺈن واضعــي هــذه األهــداف حســﺐ رأيــي ﱂ ﳛســنوا صياغــة أهدافهــم عــﲆ

هــذا املبــدأ ،فاألهــداف اخلاصــة متداخلــة وليســت متكاملــة ومــا يثبــت ذلــﻚ هــو تكــرار اهلــدف الواحــد لنشــاط مــا

ﰲ أهــداف نشــاط آخــر وقــد أرشنــا إﱃ ذلــﻚ مــن قبــل.
 -أهداف السنة الثانية متوسط:

يبــدو أن أهــداف الســنة الثانيــة مــن التعليــم املتوســط ال ﲣتلــﻒ كثــريا عــن أهــداف الســنة األوﱃ مــن حيــث

النقائــﺺ التــي عرضناهــا ،ونﻈــرة ﰲ أهدافهــا جعلتنــا نخــرج بالنتائــج التاليــة:

 -1أن األهــداف التــي وضعــت ﰲ املنهــاج مبالــﻎ ﰲ ﲣطيطهــا ،إذ ال يمكــن ﲢقيقهــا ﰲ ســنة واحــدة هــذا إذا مــا نﻈرنــا

للحجــم الســاعي الــذي حــدد ملــادة اللغــة العربيــة وهــو  5ســاعات املوزعــة عــﲆ ثالثــة نشــاطات عــﲆ حســﺐ مــا يــأﰐ:
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وإذا كان نشــاط القــراءة ودراســة النــﺺ أخــذ احلصــة األكــرب ﰲ التخطيــط فــﺈن ذلــﻚ يبقــى غــري ﹴ
كاف لتحقيــق أهدافه

إذا مــا نﻈرنــا إﱃ مــا ﳛتويــه مــن نشــاطات أخــر كان مــن األحســن مراعــاة مقدارهــا مــن الزمــن عنــد وضــع املناهــج،
إذ يتــم ﰲ هــذا النشــاط تنــاول (املفــردات والصيــﻎ ،وقواعــد اللغــة ،اإلمــالء ،ومبــادئ البالغــة)ّ ،
وإن أهــداف نشــاط

التعبــري الكتــاﰊ والشــفوي عمومــا تفــوق قــدرات املتعلمــني اللغويــة والفكريــة الســيام إﳖــم ﰲ مرحلــة بدايــة التعلــم.

وال بــد أن نشــري إﱃ نقطــة رئيســة ﲢــدد بدقــة املعوقــات التــي تعــرتض فهــم املتعلمــني وهــي صعوبــة املصطلحــات

املســتعملة مثــل مصطلــح (فقــه اللغــة وملكــة اللغــة) وﳘــا مصطلحــان قــد يلتبــس فهمهــام عنــد الطالــﺐ واملتعلــم

ﰲ مســتو عــال مــن التعليــم ،فكيــﻒ بطالــﺐ ﰲ مرحلــة بدايــة التعلــم ،فقلــام نجــد متعلــام ﰲ هــذه املرحلــة يســتطيع

كتابــة نــﺺ خــال مــن األخطــاء والعبــارات العامــة والرتاكيــﺐ الغامضــة ،فلــامذا ننطلــق بــه إﱃ ﲢصيــل ملكــة اللغــة
مــن خــالل ﲢريــر الوثائــق اإلداريــة وإنتــاج نصــوص متنوعــة.

 -2مضامــني األهــداف غــري حمــددة مثــال ذلــﻚ العبــارات التالية(«:إنتــاج نصــوص متنوعة)؟و(بعــث آليــات

اللجــوء إﱃ الكتابــة ،بشــكل تلقائــي ﰲ وضعيــات احليــاة اليوميــة)؟( ،الكتابــة مــن أجــل التواصــل)«( )51فأهــداف

هــذه العبــارة غــري مضبوطــة وغــري حمــددة بمثــال أو فكــرة تبــني املقصــود منهــا ،وإال كيــﻒ يتــم إنتــاج النصــوص
املتنوعــة؟ أو كيــﻒ يتــم بعــث آليــات اللجــوء إﱃ الكتابــة؟ أو كيــﻒ تتــم الكتابــة مــن أجــل التواصــل؟

-3ونالحــﻆ أن أهــداف التعبــري بنوعيــه الشــفوي والكتــاﰊ منفصلــة عــن نشــاط اللغــة الــذي يعــد مرتكــز ًا

أساســي ًا ﰲ التقليــل مــن األخطــاء النحويــة واإلمالئيــة.

واقــرتح االعتنــاء ﲠــذا اجلانــﺐ ﰲ ﲡســيد تقنيــات التعبــري ألن ســالمة امللكــة اللغويــة تــؤدي بالرضورة إﱃ ســالمة

األداء الفعــيل للغــة بنوعيــه الشــفوي والكتاﰊ.
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ﺧﻼﺻة:
وخالصــة القــول وﰲ ضــوء بيداغوجيــة الكفــاءات وأﳘيتهــا ﰲ عمليــة إكســاب املهــارات بتحديدهــا وصياغتهــا

للخطــوات التــي تســتعمل ﰲ امتالكهــا وطريقــة تقويمهــا التــي تعتمــد عــﲆ األهــداف النهائيــة ،وقــد ﲤكنــا مــن تقويــم
األهــداف العامــة واخلاصــة للغــة العربيــة ﰲ الطــور األســاﳼ للســنتني األوﱃ والثانيــة ﰲ التعليــم املتوســط وتوصلنــا
إﱃ النتائــج التاليــة :إن واضعــي أهــداف املنهجيــة اســتعانوا بــام جــد مــن بحــوث تربويــة ولســانية ونفســية ﰲ جمــال

تعليميــة اللغــات واســتفادوا منــه ﰲ إرســاء أهــداف املناهــج مراعــني بذلــﻚ اهتاممــات املتعلــم بﺈعطائــه الســلطة
املطلقــة ﰲ ﲡســيد مهــارات اللغــة وقيــادة أطــوار العمليــة التعليميــة ،إال أن ذلــﻚ ﱂ يمنــع مــن وجــود بعــﺾ النقائــﺺ

املنهجيــة ،وقــد ســجلنا عــﲆ هــذه األهــداف ﲨلــة مــن العيــوب نلخصهــا فيــام يــأﰐ:

.١أن الزمــن املحــدد لتجســيد هــذه األهــداف ال يكفــي بالنﻈــر إﱃ نوعيــة التعليــم وتعــدد النشــاطات ونقــﺺ

الوســائل التكنولوجيــة الكفيلــة بتحقيــق الﴪعــة ﰲ التعليــم.

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

.٣عــدم التمييــز املتقــن بــني األهــداف العامــة واألهــداف اخلاصــة ﳑــا جيعــل املتعلمــني يقعــون ﰲ اخللط بني األنشــطة

التعليميــة وهــذا مــا ال يســاعدهم عــﲆ تذكــر املعلومــات بــل قــد يدفعهــم إﱃ االرﲡــال وعــدم التحكــم اجليــد ﰲ
املهــارة ،وهــذا قــد يعقــد مــن عمليــة التقويــم بأنواعــه التحصيــيل والــذاﰐ والتكوينــي وغــريه.

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

بينهــا.

.٥بعــد األهــداف عــن صفــة الواقعيــة بتجاوزهــا لقــدرة املتعلمــني عــن االســتيعاب مــع نقــﺺ الوســائل التكنولوجيــة

والتقنيــة احلديثــة ﰲ تعليــم هــو أحــوج إليهــا لتمكــني املتعلمــني مــن إبــراز قدراﲥــم وإبداعاﲥــم بطريقــة ذاتيــة ال تســبﺐ
حــرج للمتعلمــني اﻵخريــن ،ومــن ﲨلــة هــذه الوســائل احلاســوب هــذه األخــرية التــي أصبحــت تعــوض كثــريا مــن
الوســائل الســمعية البﴫيــة كالتلفزيــون وآلــة التســجيل الســمعي والفيديو...الــخ ،فاألهــداف وضعــت دون اعتــامد

اســرتاتيجية تراعــي األهــداف العامــة لتعليــم اللغــة العربيــة وتعليــم كل نشــاط مــن النشــاطات اخلاصــة ﲠــم.
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المناهج التعليم ّية بين الماضو ّية وتأصيل القيم اإلسالم ّية

ﻣلﺨﹼ ﺺ الﺒحﺚ :

ـﴢ املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة ﰲ الوطــن العــرﰊ ،والســعي إﱃ تأصيــل القيــم
هدفــت هــذه الدراســة إﱃ تقـ ّ

اإلســالم ّية ،مــن خــالل اإلجابــة عــن األســﺌلة اﻵتيــة:

مــا مﻈاهــر املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليميــة ﰲ الوطــن العــرﰊ؟ ومــا نتائــج املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليميــة؟ كيــﻒ

يمكــن ﲡديــد املناهــج التعليم ّيــة وتأصيــل القيــم االســالم ّية؟

وقــد اتبعنــا املنهــج الوصفــي والتحليــيل الــذي يعتمــد عــﲆ البيانــات وﲢليلهــا واســتخراج االســتنتاجات منهــا

ذات الداللــة واملغــز بالنســبة للمشــكلة املطروحــة .واعتمدنــا عــﲆ اســتقراء األفــكار التــي طرحهــا ﰲ الســاحة

املهتمــون بمجــال الدراســة واالســتفادة مــن كل ذلــﻚ لﻺجابــة عــن أســﺌلة الدراســة
العامل ّيــة املف ّكــرون والباحثــون
ّ
املتعلقــة بمﻈاهــر املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة ونتائجهــا ،وﲡديــد املناهــج التعليميــة وتأصيلهــا بالقيــم اإلســالم ّية.
ويمكننا عرض نتائج الدراسة بحسﺐ حماور املباحث عﲆ النحو اﻵﰐ:

مﻈاهــر املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة :أﳘهــا ،االهتــامم بكم ّيــة املعــارف وحفــﻆ املعلومــات واســرتجاعها بــدال

مــن تنميــة التفكــري املنهجــي النقــدي وبنــاء الشــخص ّية االنســان ّية ،وضعــﻒ التطبيقــات العمل ّيــة للمفاهيــم واحلقائــق
والﻈواهــر العلم ّيــة واســتخدامها لســد حاجــة املجتمــع ،والتغنــي باملــاﴈ واالســتغراق فيــه مــن دون االنطــالق اﱃ

التفكــري باملســتقبل والتك ّيــﻒ معــه ،والثبــات واملحافﻈــة عــﲆ اجلمــود لبنــاء شــخص ّيات مطواعــة مغ ّيبــة عــن الوعــي
تنســجم مــع أيدلوج ّيــة الفكــر املاضــوي وﲤجيــده.

تأثــري املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة :أﳘهــا ،العجــز عــن مواكبــة متطلبــات العــﴫ وحاجــات املجتمع والســوق،

مؤسســات ماضو ّيــة
املؤسســات التعليم ّيــة إﱃ ّ
وقتــل االبــداع واالبتــكار واالنتــاج والتنافــس احلضــاري ،وﲢويــل ّ

ومتغرياتــه ،وأســهمت ﰲ اضعــاف القــدرة عــﲆ
معزولــة عــن املجتمــع ال تســتطيع التك ّيــﻒ مــع متطلبــات املســتقبل
ّ
احلــوار واملناقشــة والتفكــري واملشــاركة وتبــادل اﻵراء وغيــاب احلــامس ،وعملــت عــﲆ تقويــة االذعــان والرضــوخ ﰲ

نفــوس الطــالب ،وهــي عاجــزة عــن متابعــة التطـ ّـور املعــرﰲ واســتثامره ﰲ املناهــج التعليم ّيــة.

تأصيــل املناهــج التعليم ّيــة بالقيــم االســالم ّية :أساســها ،تزكيــة اإلنســان وبنــاؤه الروحــي ،التــي تنطلــق مــن رؤيــة

إهل ّيــة هلدايــة اإلنســان ،وتلتــزم بتعاليــم القــرآن احلكيــم وســنة النبــي حممــد (صــل اﷲ عليــه وآلــه وس ـ ّلم) .وهــي
نﻈــرة شــمول ّية تعمــل عــﲆ بنــاء االنســان معنو ًيــا وعقل ًيــا ونفسـ ًيا وجســد ًيا ،بتعزيــز القيــم االســالمية األصيلــة واملثــل

العليــا االنســان ّية التــي تدعــو اﱃ العدالــة واحلريــة والتســامح واالنفتــاح عــﲆ اﻵخــر ،واحــرتام حقــوق االنســان،
وقبــول مبــدأ االختــالف ،وتنميــة روح النقــد والتجديــد والتغيــري ﰲ مضامــني احليــاة الثقاف ّيــة.

وقــد اقــرتح الباحــث ﴐورة فتــح آفــاق جديــدة نحــو دراســة ﲡديــد املناهــج التعليميــة وتأصيلهــا عــﲆ أســاس
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املؤسســات التعليم ّيــة والفكــر الرتبــوي
تعاليــم القــرآن الكريــم وهــد النبــي األعﻈــم وأهــل بيتــه األطهــار ﰲ ّ
املؤسســات
االســالمي .واالنفتــاح عــﲆ اخلــربات والتجــارب العلم ّيــة العامل ّيــة بمــدّ جســور للتبــادل االجيــاﰊ بــني ّ
الرتبو ّيــة والتعليم ّيــة ﰲ العــاﱂ مــن دون الذوبــان فيهــا.
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المناهج التعليم ّية بين الماضو ّية وتأصيل القيم اإلسالم ّية
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 meaningful 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 towards 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�onal 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.

١٢١

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

ﻣﺼﻄلحات الﺪﹼ راﺳة

ـتتضمنه الدّ راســة ،ونعنــي بمصطلحــات
نوضــح مصطلحــات الدراســة ليكــون القــارئ عــﲆ ب ّينــة ﳑّــا سـ
ســوف ّ
ّ

الدّ راســة هنــا املفاهيــم املتّصلــة بموضوعهــا األســاﳼ التــي يتو ّقــع تكــرار اعتامدهــا ﰲ الدّ راســة ،ويتو ّقــع فهــم نتائــج

الدّ راســة عــﲆ معرفــة حــدود دالالت ّ
كل مفهــوم مــن تلــﻚ املفاهيــم .ويمكــن عــرض املصطلحــات عــﲆ النحــو اﻵﰐ:
أ-املنهج

البــني الســهل 1 ،وهنــاك معنــى آخــر للكلمــة تســتخدم أحيانًــا بمعنــى املنهــاج
املنهــج ﰲ اللغــة يعنــي الطريــق ّ

( )Syllabusوتعنــي املقـ ّـررات الدراسـ ّية ،ويشــري هــذا املعنــى اﱃ املعلومــات التــي يمكــن ﲠــا احلصــول عــﲆ املعرفــة.

2

مــن الســياق املتقــدم ،يتوافــر لدينــا مصطلحــان ﳘــا املنهــج وهو الطريــق البـ ّـني واملنهــاج ويعني املقـ ّـررات الدراسـ ّية،

وهــذا مــا أد إﱃ وجــود اخللــط فيــام بينهــام بــني الباحثــني والرتبويــني فاعتقــد الكثــريون ان الكلمتــني مرتادفتان.

عـ ّـرف بعضهــم املنهــج التعليمــي عبــارة عــن جمموعــة مــن املــواد الدراس ـ ّية التــي يدرســها الطلبــة أو التالميــذ

3
يعرفــه آخــرون أنــه جمموعــة خــربات تربويــة ﲥيؤهــا املدرســة
ألجــل النجــاح ﰲ ﳖايــة الســنة الدراس ـ ّية .ﰲ حــني ّ

لتالميذهــم ملســاعدﲥم عــﲆ النمــو الشــامل.

4

مكونــة مــن أهــداف وحمتــو
ونعنــي باملناهــج التعليميــة ﰲ بحثنــا هــي نﻈــام تربــوي متكامــل
يتضمــن عنــاﴏ ّ
ّ

وخــربات تعليم ّيــة وقيــم ثابتــة مشــتقة مــن أســس فلســف ّية اســالم ّية أصيلــة واجتامع ّيــة ونفس ـ ّية ومعرف ّيــة مرتبطــة

ـم فهــي ليســت
باملتع ّلــم وجمتمعــه بقصــد ﲢقيــق النمــو الشــامل للمتعلــم روح ًيــا وعقل ًيــا ونفس ـ ًيا وجســد ًيا؛ ومــن ثـ ّ
مــواد دراس ـ ّية أو خــربات تعليم ّيــة وحســﺐ وإنــام هــي نﻈــام كامــل متكامــل.
ب-الرتبية

ـرﰊ ،بمعنــى أصلحــه ،تــوﱃ أمــره وساســه ،وقــام عليــه ،5أو هــو إنشــاء الــﴚء
رب ويـ ّ
الرتبيــة ﰲ اللغــة تعنــي ّ

ـاال فحـ ً
حـ ً
ـاال إﱃ حــدّ التــامم.
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اصطالحــا ،فهــي جمموعــة العمل ّيــات التــي ﲠــا يســتطيع املجتمــع أن ينقــل معارفــه وأهدافــه املكتســبة
أ ّمــا
ً

وﳛافــﻆ عــﲆ بقائــه ،وتعنــي ﰲ الوقــت نفســه ،التجــدّ د املســتمر هلــذا الــرتاث وأيض ـ ًا لﻸفــراد الذيــن ﳛملون ـ ُه ،هــي

بنموهــا وﲡدّ دهــا.
عمل ّيــة نمــو وليســت هلــا غايــة إالّ املزيــد مــن النمــو ،أي أﳖــا احليــاة نفســها ّ

7

وت َعــد الرتبيــة علــام لكوﳖــا حقائــق منﻈمــة قائمــة عــﲆ التجــارب املتعــددة ليصبــح اإلنســان عضــوا صاحلــا ﰲ

ـم يســتطيع أن
املجتمــع ،وأن هــدف العمل ّيــة الرتبو ّيــة هــو تغـ ّـري الفــرد حتــى ينمــو ويتغـ ّـري ويتطـ ّـور ســلوك ُه ومــن ثـ ﱠ
يســهم ﰲ تغيــري جمتمعــه وتطويــره.

8

ـم التأثــريات املختلفــة والعمل ّيــات واألفعــال واخلــربات واملعتقــدات
وإجرائ ًيــا ،فﺈننــا نعنــي بالرتبيــة عمليــة تضـ ّ
١٢٢

المناهج التعليم ّية بين الماضو ّية وتأصيل القيم اإلسالم ّية

التــي تســتهدف نمــو الفــرد ﰲ ﲨيــع جوانــﺐ شــخصيته وتســري بــه نحــو الكــامل ،والتك ّيــﻒ مــع مــا ﳛيــط بــه ومــا
ﳛتاجــه مــن أنــامط ســلوك وقــدرات ومشــاعر نفس ـ ّية وعاطف ّيــة.
ج-املاضو ّية

املاضــوي اســم منســوب اﱃ مــاض ،و َمـ َـﴣ الــﴚ ُء يعنــي خــال وذهــﺐ ،وبــدا املرشــح ﰲ االنتخابــات رجـ ًـال

ماضو ًيــا ،أي عنــده ميــل إﱃ املــاﴈ.

9

ونقصــد باملاضو ّيــة ﰲ هــذا البحــث هــو فكــر ماضــوي منتهــي الصالح ّيــة يقــدّ س عاداتــه وأهدافــه وأفعالــه

الغابــرة ويفخــر بﺈنجازاتــه ،ويعمــل عــﲆ تفريــﻎ املناهــج التعليميــة مــن ﳐتلــﻒ مﻈاهــر روح النقــد ،وﳛــارب

فيحــول املــدارس إﱃ حﻈائــر تــروض فيهــا األجيــال وتطويعهــا ألفــكاره ،وتفريغهــا مــن
االصــالح والتجديــد،
ّ

ويؤســس للتخنــدق
القيــم اإلســالمية االصيلــة واملثــل اإلنســانية التــي تدعــو إﱃ احلر ّيــة والتحـ ّـرر والســلم والســالم،
ّ
وتعﻈيــم األنــا املاضو ّيــة مقابــل اﻵخــر املعــاﴏ أو املختلــﻒ فكر ًيــا.
ﻣﻘﺪﻣة الﺪراﺳة

التغيــري والتجديــد قائــم مســتمر مــا اســتمرت احليــاة وإن اختلفــت وتريتــه بــني حــني وحــني ،والنﻈــام الرتبــوي

ـﴫة دو ًمــا عــن مســتلزمات تطويــر النﻈــام االجتامعــي الــكيل.
مؤسســة اجتامع ّيــة مقـ ّ
نﻈــام أقامــه املجتمــع ،وهــو كأي ّ

مــن هنــا كان البحــث عــن تغيــري املناهــج املاضو ّيــة ،وﲡديــد املناهــج التعليم ّيــة ،وبنــاء مناهــج املســتقبل ،ومــا ســواها
مــن موضوعــات ﳑاثلــة ،بح ًثــا موصـ ً
ـوال ﲢفــل بــه املﻈــان املختلفــة منــذ أوائــل القــرن احلــايل عــﲆ أقــل تقديــر.

املناهــج التعليميــة ﰲ الوطــن العــرﰊ مــا زالــت ﰲ مرحلــة اجــرتار املعرفــة وخزﳖــا ،وتغليــﺐ األلفــاظ عــﲆ

االشــياء ،وتفضيــل النﻈــري عــﲆ العمــيل ،وتقديــم اجلــدل العقــيل عــﲆ البحــث العلمــي ،وإيثــار املــاﴈ عــﲆ احلــاﴐ
واملســتقبل .وهــي ال تــزال تقليد ّيــة ﰲ حمتوياﲥــا ومضامينهــا ،عتيقــة ﰲ مكوناﲥــا ومﻈاهرهــا ،حمافﻈــة عــﲆ أسســها

وعاداﲥــا املاضو ّيــة ،خجولــة ﰲ نتائجهــا ومردوديتهــا ،جامــدة ﰲ توجيهاﲥــا وآفاقهــا ،متص ّلبــة ﰲ تغرياﲥــا وﲢوالﲥــا،

ورافضــة ألي تغيــري أو ﲡديــد.

ـؤرش جــودة التعليــم العاملــي الصــادر عــن املنتــد االقتصــادي العاملــي ﰲ
ومــن جانــﺐ آخــر ،فقــد كشــﻒ مـ ّ

دافــوس لعــام 2016-2015م ﰲ  30ســبتمرب ،عــن تــدين ترتيــﺐ أغلــﺐ الــدول العرب ّيــة ﰲ جمــال جــودة التعليــم مــن

ـؤرش أن بعــﺾ الــدول العرب ّيــة واخلليج ّيــة
ـؤرش اجلــودة ،وأكثــر مــن ذلــﻚ ،فقــد اعتــرب املـ ّ
بــني  140دولــة شــملها مـ ّ

ـؤرش ألﳖــا دول ال تتوافــر فيهــا أبســط معايــري اجلــودة ﰲ التعليــم.
غــري مصنّفــة أصـ ًـال عــﲆ هــذا املـ ّ
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كــام أشــار التقريــر العاملــي الــذي تــﴩف عليه الرابطــة الدول ّيــة لتقويم التحصيــل الرتبــوي ()TIMSS( ،)IEA

( 11 .)2015لنتائــج مســتويات ﲢصيــل تالميــذ الــدول العربيــة واخلليجيــة مــن بــني تالميــذ ( )59دولــة عامليــة
١٢٣

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

مشــاركة ط ّبقــت الدّ راســة عــﲆ الصــﻒ الثــاين اإلعــدادي (الصــﻒ الثامــن) لـــ( 2003 )TIMSSو ()TIMSS

 2007و ( 2011 )TIMSSو(2015 )TIMSSإﱃ مســتو ﲢصيــل منخفــﺾ بحســﺐ تصنيــﻒ مســتو

التحصيــل العاملــي؛ أي أن ﲨيــع تالميــذ الــدول العرب ّيــة واخلليجيــة املشــاركة مســتو التحصيــل لدﳞــم منخفــﺾ ﰲ

مــادﰐ العلــوم والرياضيــات .ﳑّــا يعنــي ّ
أن مســتو التحصيــل منخفــﺾ لتالميــذ الــدول العربيــة واخلليج ّيــة املشــاركة

ﰲ  2003 Timssو  2007 Timssو  2011 Timssو 2015 Timss؛ والســبﺐ ﰲ ذلــﻚ ،يعــود إﱃ مناهــج

التعليــم التقليد ّيــة ،وافتقارهــا إﱃ النشــاطات العقل ّيــة والعمل ّيــات االســتقصائ ّية ،التــي يمكــن ﲠــا اكتشــاف املعرفــة
العلم ّيــة اجلديــدة ،فتثــري انتبــاه التالميــذ ،وتر ّغبهــم للتع ّلــم.

اجلديــر بالذكــر ،أن املناهــج التعليميــة تعــد قــوة مؤثــرة ﰲ حركــة التغيــري ﰲ النﻈــام الرتبــوي واالجتامعــي نحــو

االفضــل ،وإذا كانــت الفجــوة كبــرية بــني حــاﴐ املجتمــع وواقــع املناهــج التعليميــة التــي يدرســها فــﺈن ذلــﻚ يدفعنــا

التطــور العلمــي والتقــدم التكنولوجــي وجماﲠــة ﲢديــات العــﴫ ،وﰲ الوقــت
إﱃ تأكيــد أﳘ ّيــة التجديــد ملواكبــة
ّ

نفســه لتأكيــد أصالتنــا االســالمية النابعــة مــن القــرآن الكريــم وتعاليــم أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصــالة والســالم،
بﺈرجــاع القضايــا الرتبويــة إﱃ جذورهــا ﰲ تراثنــا االســالمي األصيــل؛ لــذا مــن الــرضورة أن ننطلــق مــن الواقــع
الرتبــوي التعليمــي ومتغرياتــه املختلفــة ورصــد مشــكالته املتنوعــة لتجــاوز املاضو ّيــة ﰲ الفكــر واﲡاهاتــه.

وقــد حرصــت عــﲆ املشــاركة ﰲ هــذا املؤﲤــر بدراســة ﲢــت عنــوان (املناهــج التعليم ّيــة بــني املاضو ّيــة وتأصيــل

القيــم االســالم ّية ) ،ذلــﻚ أ ّنــه ليــس هنــاك ﲤييــز بــني أمــة وأخــر بحســﺐ القــدرات العقل ّيــة ،وال يعنــي ارتفــاع

مــؤرش اجلــودة وال مســتو التحصيــل الــدراﳼ وال نســبة املبدعــني واملخرتعــني واالكتشــافات العلم ّيــة ،مــؤرش
عــﲆ ﲤ ّيــز االمــة بقدراﲥــا العقل ّيــة عــن أمــة أخــر ،بــل تعــود بصفــة عامــة إﱃ النﻈــام التعليمــي الرتبــوي ،فكلــام

كانــت املناهــج التعليم ّيــة تعطــي فرصــة للتفكــري واالبــداع والنقــد والنقــاش ،وتعمــل عــﲆ تنميــة القــدرات العقليــة،
وتو ّفــر بيﺌــة ديمقراطيــة آمنــة ومتكافﺌــة وحافــزة مــن أجــل التطـ ّـور واالبــداع ،وﲡـ ّـذر القيــم االنســان ّية وتعاليــم النبــي

األعﻈــم وأهــل بيتــه األطهــار ،كان النﻈــام التعليمــي قــادر ًا عــﲆ بنــاء االنســان الواعــي واملنتــج بكفــاءة وفاعل ّيــة،
واملســاهم ﰲ البنــاء والتطـ ّـور العلمــي واالنتــاج االقتصــادي ونــﴩ الســالم واملحبــة والقيــم الفاضلــة.
ﹰ
أوﻻ :اﻹﺷﻜال ﹼية

يشــهد عاملنــا اليــوم العديــد مــن التغـ ّـريات والتحـ ّـوالت ﰲ ﲨيــع املياديــن ،العلم ّيــة واالقتصاد ّيــة واالجتامع ّيــة

والسياسـ ّية والعســكر ّية؛ لــذا مــن الــرضوري أن تواكــﺐ هــذه التغـ ّـريات تطـ ّـورات ﰲ امليــدان الرتبــوي مــن حيــث أن

الرتبيــة هــي األداة التــي تبنــي االنســان القــادر عــﲆ التعامــل مــع معطيــات وخصوص ّيــات احلــاﴐ ،لذلــﻚ احتلــت

مســألة تطويــر املناهــج التعليم ّيــة مركــز الصــدارة ﰲ فكــر الرتبويــني وضمــن أولياﲥــم.
١٢٤
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ﰲ الســنوات القليلــة املاضيــة ،زاد حجــم التحديــات التــي تفــرض نفســها عــﲆ املناهــج التعليميــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ

بدرجــة عاليــة مــن اخلطــورة والتنــوع واألﳘ ّيــة ،فهنــاك االنفجــار املعــرﰲ الــذي يتمثــل ﰲ تدفــق املعلومــات ،وتواتــر

الثــورات العلميــة والتطـ ّـور املذهــل لوســائل االتصــاالت واالعــالم ،والطفــرات املتقدمــة ﰲ جمــال االنتــاج العلمــي
والتكنولوجــي ،والتحــوالت العميقــة والشــاملة ﰲ ﳐتلــﻒ جوانــﺐ احليــاة وﲡلياﲥــا ،وهــي ﲨيعهــا تشــكل قص ًفــا
وﳛرضهــا ﰲ الوقــت نفســه عــﲆ تثويــر إمكاناﲥــا وتطويــر
ثقيـ ًـال ﳞـ ّـز أركان البنــى ّ
واملؤسســات الرتبو ّيــة التعليم ّيــة ّ

فاعليتهــا ووظائفهــا ،ﰲ اﲡــاه فــرض اســتقالليتها واملحافﻈــة عــﲆ دورهــا ووجودهــا ووظيفتهــا ﰲ املجتمــع.
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ـي بمواجهــة املاضو ّيــة ﰲ الرتبيــة مواجهــة واعيــة ،شــأنه ﰲ ذلــﻚ شــأن ســائر
والوطــن العــرﰊ باخلصــوص معنـ ّ

ـس احلاجــة إﱃ تغيــري واقعــه واســتبدال
املهمــة أكثــر مــن ســواه ،ألنــه ﰲ أمـ ّ
األمــم املتقدّ مــة ،بــل لع ّلــه مدعــو إﱃ هــذه ّ

مناهجــه التعليم ّيــة ومواجهــة مشــكالته بغيــة التغ ّلــﺐ عليهــا وتقديــم احللــول هلــا ،وألنــه مــا يــزال منفعـ ًـال بﺂثــار
التغـ ّـريات املتســارعة املعــاﴏة دون أن يكــون فاعـ ًـال مــن جانــﺐ ثــان ،وألنــه فــوق ذلــﻚ ،صاحــﺐ تــراث حضــاري
ـذرا وأصالــة بالقــرآن الكريم
وقيــم إســالم ّية أصيلــة ﳑــا يتيــح لــه أن يمنــح هــذا التغيــري معــاين أكثــر إنســان ّية ،وأكثــر ﲡـ ً

وتعاليــم النبــي األعﻈــم وأهــل بيتــه األطهــار ،وأقــرب إﱃ االســتجابة حلاجات االنســان وكاملياتــه وتطلعاتــه العميقة.
لذلــﻚ بــات مــن الــرضورة بمــكان ،مراجعــة أصــول املناهــج التعليم ّيــة بشــكل جــذري لتجديدهــا وﲣليصهــا

مــن اجلمــود وﲢريرهــا مــن أغــالل املــاﴈ وربطهــا باملســتقبل ،ذلــﻚ ّ
أن مــن أهــم املشــكالت التــي تواجــه مراجعــة

األصــول الفكريــة والفلســفية واملعرف ّيــة للمناهــج التعليميــة مشــكلة املاضو ّيــة ،والتــي تعنــي ســجن املناهــج التعليمية
يتــم النﻈــر اﱃ القضايــا
ﰲ زنزانــات املــاﴈ ،وحرماﳖــا مــن العيــﺶ ﰲ احلــاﴐ واســتﴩاف املســتقبل .وبذلــﻚ ّ

املســتقبل ّية بــروح مشــبعة باحلنــني للــامﴈ ،وجيعــل النﻈــرة للقضايــا املســتقبلية أســرية لقوالــﺐ املــاﴈ.

ﱠ
تغريات وﲢـ ّـوالت رسيعــة ﰲ القيم االنســانية وضعﻒ الــوازع الديني وانتشــار
إن مــا يشــهده املجتمــع العــرﰊ مــن ّ

ظاهــرة اإلرهــاب وتفــﴚ اجلريمــة ﰲ املجتمــع والتمـ ّـرد عــﲆ تعاليــم الديــن واملثــل االنســانية والقيــم الفاضلــة ،قــد
ســاﳘت ﰲ نشــأة أزمــة قيــم ﲥــدّ د النﻈــام االجتامعــي ،ومــا يشــهده املجتمــع االنســاين اليــوم مــن مشــكالت عنــﻒ
وإرهــاب وقهــر وحرمــان وفســاد هــو نتيجــة مرتتّبــة عــﲆ فشــل النﻈــام الرتبــوي.
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فض ـ ً
ال عــن احلــركات السياس ـ ّية الصهيون ّيــة العنﴫ ّيــة ،التــي اخرتقــت األنﻈمــة الرتبو ّيــة والتعليم ّيــة ﰲ الوطــن

العــرﰊ ،واســتهدفت املناهــج التعليميــة لتذويــﺐ اهلو ّيــة االســالم ّية ،وك ّثفــت مــن اخرتاقهــا لنســق القيــم ﰲ املناهــج

التعليم ّيــة ،حتــى أصبحــت املناهــج التعليميــة احلاليــة غــري قــادرة عــﲆ محايــة األمــن الرتبــوي لطالبنــا ،والوفــاء
بحاجــة األفــراد للقيــم االســالمية واملثــل االنســان ّية ،التــي باتــت تصــاغ خــارج حــدود اجلغرافيــا واهلو ّيــة الوطن ّيــة
والثقافــة الدين ّيــة والعــادات االجتامع ّيــة.

١٢٥

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

املتضمنــة ﰲ الفكــر االجتامعــي
احلاجــة لتأصيــل القيــم االســالم ّية ﰲ املناهــج التعليميــة ترجــع إﱃ تضــاد بــني القيــم
ّ

املتضمنــة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة ،وهــذا التضــاد هــو الســبﺐ الرئيــس ﰲ غيــاب املصداق ّيــة املجتمع ّيــة
للمجتمــع والقيــم
ّ

املؤسســات التعليم ّيــة تعيــﺶ
املؤسســات التعليم ّيــة ،ﳑــا جعــل املناهــج التعليم ّيــة ﰲ ّ
وصــدام القيــم بــني املجتمــع وبــني ّ

الغربــة ،وبعيــدة كل البعــد عــن أفــكار املجتمــع ومعتقداتــه وﳑارســاته التــي يؤمــن ﲠــا وﲢــدّ د ســلوك ّياته عــﲆ ضوئهــا.
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إننــا نعيــﺶ اليــوم ﰲ ظــل الفكــر املاضــوي ظاهــرة التصــدّ ع لﻸســس القيم ّيــة ،واﳖيــار املنﻈومــات االخالق ّيــة

وتفــكﻚ املرجع ّيــات اجلامعــة واملوحــدة حــول القيــم واملثــل االنســان ّية .والوطــن العــرﰊ أصبــح مــن دون حــدود،

ومــن دون موجهــات ،وضيــاع للهويــة االســالم ّية ،وتفــكﻚ للحمــة الوطن ّيــة ،جيرفنــا ذلــﻚ إﱃ فضــاء كــوين مفتــوح

ال أفــق لــه وال ﲣــوم.
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إزاء هــذه التحد ّيــات ،حــول مــأزق املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة وتأصيــل القيــم االســالم ّية فيهــا ،واســتمرار البلدان

التطــور املعــرﰲ واالنتــاج العلمــي والتكنولوجــي وغيــاب القيــم االســالم ّية ،بالذهنيــة
العرب ّيــة ﰲ مواجهــة ﲢديــات
ّ
املاضو ّيــة واألســاليﺐ القديمــة ﰲ املناهــج التعليميــة؛ تتو ّلــد قض ّيــة إشــكال ّية تتم ّثــل ﰲ الكشــﻒ عــن مفهــوم املاضو ّيــة،
وتبيــان مﻈاهــر املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليميــة ﰲ الوطــن العــرﰊ ،وتوضيــح نتائــج املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليميــة.

بنــا ًء عــﲆ ذلــﻚ ،يمكننــا طــرح التســاؤل اﻵﰐ :مــا مــد هيمنــة املــاﴈ عــﲆ حــاﴐ املناهــج التعليميــة ﰲ

الوطــن العــرﰊ ومســتقبلها؟
ﺛاﻧ ﹰيا :أﺳﺌلة الﺪراﺳة

ﲢــاول الدراســة االجابــة عــن التســاؤل اﻵﰐ :مــا مــد هيمنــة املــاﴈ عــﲆ حــاﴐ املناهــج التعليم ّيــة ﰲ

الوطــن العــرﰊ ومســتقبلها؟

وتتفرع منه االسﺌلة اﻵتية:

ما مﻈاهر املاضو ّية ﰲ املناهج التعليم ّية ﰲ الوطن العرﰊ؟
ما نتائج املاضو ّية ﰲ املناهج التعليم ّية؟

كيﻒ يمكن ﲡديد املناهج التعليم ّية وتأصيل القيم االسالم ّية؟

ﺛال ﹰﺜا :أﳘ ﹼية الﺪراﺳة

تســتمد هــذه الدراســة أﳘ ّيتهــا مــن أﳘ ّيــة املوضــوع الــذي تتناولــه ،فموضــوع املناهــج التعليميــة تعد قــوة مؤثرة ﰲ

حركــة التغيــري االجتامعــي نحــو التطـ ّـور العلمــي والســمو االخالقــي ،وإذا كانــت اهلـ ّـوة كبرية بــني املتغـ ّـريات الﴪيعة
التــي ﲤـ ّـر ﲠــا املجتمعــات ﰲ املجــال املعــرﰲ والتكنولوجــي واالقتصــادي وواقــع املناهــج التعليم ّيــة التــي يدرســها،

الثابتــة عــﲆ ﲨودهــا؛ فــﺈن ذلــﻚ يدفعنــا إﱃ تأكيــد أﳘ ّيــة مراجعــة األصــول الفكر ّيــة والفلســف ّية واملعرف ّيــة للمناهــج
١٢٦
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التعليم ّيــة ملواكبــة التطـ ّـور العلمــي والتقــدم التكنولوجــي ،وﰲ الوقــت نفســه ،التأكيــد عــﲆ التأصيــل بﺈرجــاع القضايا

ـس
الرتبو ّيــة إﱃ جذورهــا ﰲ تراثنــا االســالمي األصيــل .وتــزداد أﳘ ّيــة هــذا املوضــوع عندمــا يكــون املجتمــع ﰲ أمـ ّ
احلاجــة إﱃ تغيــري واقعــه وتطويــر مناهجــه التعليم ّيــة ومواجهــة مشــكالته بغيــة التغ ّلــﺐ عليهــا وتقديــم احللــول هلــا.

يمــس قضايــاه الوجود ّيــة الكــرب ﰲ بنــاء مناهجــه الدراســ ّية
وهــو أكثــر أﳘ ّيــة بالنســبة للوطــن العــرﰊ ألنــه
ّ

وفلســفتها وأهدافهــا وحمتواهــا ومكوناﲥــا ،وصــوغ سياســته الرتبو ّيــة وأســاليبها ،وتغيــري ســلوك أفــراده املتعلمــني،
وﲢســني ﳐرجاتــه التعليم ّيــة ،كــام أن موضــوع ﲢريــر املناهــج التعليم ّيــة مــن املاضو ّيــة يؤ ّثــر ويتأثــر بجميــع النﻈــم

الفرع ّيــة التــي تش ـكّل النﻈــام االجتامعــي العــام.
راﺑ ﹰعا :ﻣنﻬﺞ الﺪراﺳة

اتبعنــا املنهــج الوصفــي والتحليــيل الــذي يعتمــد عــﲆ البيانــات وﲢليلهــا واســتخراج االســتنتاجات منهــا ذات

الداللــة واملغــز بالنســبة للمشــكلة املطروحــة .واعتمدنــا عــﲆ اســتقراء األفــكار التــي طرحهــا ﰲ الســاحة العرب ّيــة

والعامل ّيــة املفكــرون والباحثــون واملر ّبــني ،وتقديمهــا وﲢليــل مضموﳖــا وتعليامﲥــا.
ﺧاﻣﺴا :ﺣﺪود الﺪراﺳة
ﹰ

تقتــﴫ الدراســة عــﲆ تقــﴢ مﻈاهــر املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة ﰲ الوطــن العــرﰊ ،ونتائــج املاضو ّيــة ﰲ

املناهــج التعليميــة ،وكيــﻒ يمكــن ﲡديــد املناهــج التعليميــة وتأصيــل القيــم االســالم ّية ،وذلــﻚ مــن خــالل مــا

ورد مــن أفــكار لعلــامء الرتبيــة واملفكريــن والباحثــني ،ومــن خــالل مــا ورد ﰲ القــرآن الكريــم واألحاديــث النبو ّيــة

الﴩيفــة ،وأفــكار املراجــع االســالم ّية املعــاﴏة الذيــن دعــوا إﱃ االهتــامم بتأصيــل القيــم االنســان ّية االســالم ّية
االصيلــة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة.

ﺳادﺳا :ﻣﻈاﻫﺮ اﳌاﺿوية ﰲ اﳌناﻫﺞ التعليمية
ﹰ

ﰲ واقــع األمــر ليســت املناهــج التعليم ّيــة ﰲ الوطــن العــرﰊ وحدهــا حمـ ًـال للنقــد والتجديــد ،فاملناهــج التعليم ّيــة

عا ّمــة كانــت ومــا تــزال دو ًمــا ﲢتــاج اﱃ التجديــد والتطويــر ،غــري أن املناهــج التعليم ّيــة العرب ّيــة باخلصــوص موضــع
للنقــد ﰲ أصوهلــا الفكر ّيــة واملعرفيــة والفلســف ّية املاضو ّيــة ،ومــن مﻈاهرهــا هــي اﻵﰐ:

 -1االهتــامم بكميــة املعــارف وحفــﻆ املعلومــات واســرتجاعها بــدال مــن تنميــة التفكــري النقــدي املنهجــي وبنــاء

الشــخصية االنســانية.

مــا زالــت مناهــج التعليــم ﰲ الوطــن العــرﰊ ﰲ مرحلــة اجــرتار املعرفــة وخزﳖــا ،وتغليــﺐ األلفــاظ عــﲆ

التدريبــات ،وتفضيــل النﻈــري عــﲆ العمــيل ،وتقديــم اجلــدل العقــيل عــﲆ البحــث العلمــي ،وإيثــار التقليــد عــﲆ

التجديــد ً
وآخــرا.
أوال
ً

17

١٢٧

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

واالعتــامد عــﲆ احلفــﻆ والتذكــر ﰲ عمليــة التعليــم والتعلــم والرتكيــز عليهــام ﰲ االمتحانــات لقيــاس مــد ﲢقــق

ـم الوحيــد هــو إنتــاج
االهــداف املنصوصــة .وليــس هنــاك نصيــﺐ كبــري للتفكــري النقــدي االبداعــي التحليــيل .واهلـ ّ

أكــرب عــدد ﳑكــن مــن التالميــذ ﳛملــون مؤهــالت مدرســية.

املؤسســات التعليم ّيــة بتدريــس العلــوم كالفيزيــاء والكيميــاء واالحيــاء بطــرق تقليد ّيــة حفﻈيــة
وتقــوم الكثــري مــن ّ

اســرتجاعية كــام لــو كانــت قصائــد شــعر ّية أو أحداثــا تارﳜ ّيــة ،واملحــاﴐة أصبحــت االســلوب الرئيــس ﰲ التدريــس بغﺾ

التخصصــات العلم ّيــة ،ويتــم ﰲ كثــري مــن األحيــان االعتــامد عــﲆ ملخصــات مــن مذكــرات االســتاذ كوســيلة
النﻈــر عــن
ّ

تعمــق علـ ًـام وال تثــري فكـ ًـرا ،ورسعــان مــا تنســى بعــد االمتحانــات.
الســتيعاب املحــاﴐة ،وهــي ملخصــات أكثرهــا ال ّ
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االعتــامد عــﲆ احلفــﻆ والتلقــني ينمــي لــد االفــراد منــذ الصغــر الطاعــة العميــاء واالمتثــال املطلــق ،وهــي ﲤــارس

بالــرضورة مــن خــالل عالقــة تســلط ّية ال تناقــﺶ املع ّلــم وال الطالــﺐ وعليهــام الطاعــة العميــاء واالمتثــال .وتولــد عمل ّيــة
وﲢول االفــراد إﱃ جمـ ّـرد وعاء
احلفــﻆ والتلقــني التفكــري االتفاقــي ملجــاراة اجلامعــة وهــذا هــو جوهــر العﻈام ّيــة والعرفان ّيــةّ .

للمعلومــات وناقــل وليــس مو ّلــدا هلــا ،ﳑــا يكـ ّـرس االغــرتاب نحــو العلــم والعــاﱂ والطبيعــة .ويض ّيــق عــﲆ الفــرد وعيــه
اﲡــاه العــاﱂ ،وﲡعلــه فــرد ًا ضمــن قطيــع األفــراد جيــﺐ تدجينــه وتطبيعــه ،وليــس شــخص ّية هلــا مقوماﲥــا وخصائصهــا

19.

نتيجــة االهتــامم بالكم ّيــة املعرف ّيــة بشــتى جوانبهــا ،ولعــدم وجــود ترابــط بــني هــذه املــواد وأهدافهــا املوحــدة اهتــم

مصممــو هــذه املــواد الدراســية بﺈدخــال االضافــات املســتمرة عليهــا حتــى تضخمــت وأصبحــت ﲤثــل عب ًﺌــا ثقيـ ًـال
ّ

عــﲆ ّ
كل مــن املع ّلــم والتلميــذ عــﲆ الســواء ،فاهتــم املع ّلــم بالتلخيــﺺ والتلقــني ،واهتــم التلميــذ باحلفــﻆ والرتديــد،
ّ
تضخــم املعلومــات والزيــادة
وضاعــت االهــداف الرتبو ّيــة والتعليم ّيــة املنشــودة مــن املنهــج التعليمــي ﰲ زحــام
ـتمرة للكــم الكبــري مــن املــادة التعليميــة.
املسـ ّ
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تكديــس املناهــج التعليميــة باملعلومــات اجلاهــزة وازدحامهــا باملفاهيــم العلميــة والﻈواهــر واحلقائــق الطبيعيــة

وفــرض ثقافــة حمــددة واالعتــامد ﰲ توصيلهــا عــﲆ طريقــة احلفــﻆ والتلقــني دون أن تفســح املجــال لتعزيــز التفكــري

النقــدي تنتــج قيــم الرضــوخ واالنصيــاع والطاعــة العميــاء واالســتكانة ،وهــذه أحــد مﻈاهــر املاضويــة ﰲ املناهــج
التعليميــة ﰲ الوطــن العــرﰊ.

 -2ضعﻒ التطبيقات العملية للمفاهيم واحلقائق والﻈواهر العلمية واستخدامها لسد حاجة املجتمع

االهتــامم الكبــري باملعلومــات التــي ﲢتوﳞــا الكتــﺐ الدراســية دون االهتــامم باحلاجــات املعيشــ ّية واليوميــة،

وخاصــة ﰲ املــواد العلم ّيــة ،واﳘــال
وضعــﻒ االهتــامم بتعليــم التطبيقــات العمليــة للمفاهيــم التــي تــدرس
ّ
اســتخدامها ﰲ ســد حاجــات املجتمــع والبيﺌــة املعاشــة ،يــؤدي ﰲ النهايــة إﱃ انفصــال املدرســة عــن متطلبــات

املجتمــع والبيﺌــة املحيطــة بالطالــﺐ.
١٢٨

المناهج التعليم ّية بين الماضو ّية وتأصيل القيم اإلسالم ّية

إن تركيــز املناهــج التعليميــة عــﲆ املعلومــات وتكديســها باملفاهيــم واملصطلحــات ،عــﲆ حســاب املحتــو

املهــاري مــن جانــﺐ ،واملحتــو الوجــداين مــن جانــﺐ آخــر .جعــل املعلمــون يلجــؤون إﱃ أســلوب التلقــني والﴩح
وتبســيط املــادة التعليم ّيــة باختصارهــا أقــل مــا يمكــن ،ليتمكــن املع ّلمــون مــن اﳖــاء املقـ ّـررات الدراس ـ ّية ﰲ الوقــت
املحــدّ د وبجهــد أقــل .االمــر الــذي أد اﱃ اﳘــال اجلانــﺐ التطبيقــي

واجلديــر بالذكــر أن تدريــس التطبيقــات العمليــة املالمســة لواقــع حاجــة املجتمــع لــه أﳘيــة بالغــة ﰲ التعليــم،

إلشــباع امليــول وتعزيــز املهــارات وتنميــة القــدرات ،وتغــرس ﰲ نفــوس التالميــذ حــﺐ التعلــم والعمــل واحرتامــه
وتقديــره ،كــام اﳖــا تنمــي لدﳞــم القــدرة عــﲆ التفكــري العلمــي ،إذ إﳖــا تتطلــﺐ القيــام بعمــل أو ﲡربــة لرصــد النتائــج

وﲢليلهــا وربطهــا واســتخالص القانــون العــام منهــا فضـ ً
ال عــن أﳖــا ﲥيــﺊ اجلــو املناســﺐ لتنميــة روح االبتــكار.
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املناهــج التعليميــة ﰲ كثــري مــن املؤسســات التعليميــة تعتمــد عــﲆ حشــو االذهــان باملعــارف واملعلومــات الكثــرية

دون وجــود وعــي حقيقــي بــرضورة ربــط برامــج التعليــم بالواقــع املعــاش ،ﳑــا جعــل الكثــري مــن هــذه املؤسســات
.
ثــم يمكننــا القــول ّ
إن املناهــج التعليميــة
مؤسســات بريوقراط ّيــة ﲣشــى التجديــد  22ومــن ّ
التعليميــة تتحــول إﱃ ّ

املاضويــة تتح ّيــز إﱃ مصلحــة تنميــة قــدرة احلفــﻆ واجــرتار املعلومــات عــﲆ حســاب التطبيقــات العمل ّيــة والتعليــم

عــن طريــق التدريــﺐ عــﲆ املهــارات والقــدرات املرتبطــة بحيــاة املجتمــع وواقعــه.

ويعــزز هــذا القــول مــا جــاء ﰲ التقريــر االقتصــادي العــرﰊ لســنة  2003الــذي انتقــد الفهــم اخلاطــﺊ للغــرض

مــن التعليــم ﰲ الوطــن العــرﰊ واملتمثــل ﰲ ﲢصيــل العلــم مــن اجــل الوظائــﻒ العامــة ،وليــس الكتســاب املهــارات

النوعيــة الالزمــة لرفــع الكفــاءة االنتاجيــة للعمــل ﰲ املجــاالت التــي يطلبهــا الســوق.

23

وبتعبــري آخــر ،املناهــج التعليميــة املاضو ّيــة تفتقــر إﱃ األهــداف املهار ّيــة التجريب ّيــة واألنشــطة العمل ّيــة وربــام ال

تشـكّل إال الــﴚء اليســري بالنســبة إﱃ أهــداف املناهــج وباخلصــوص املســتويات العليــا ﰲ املجــال املهــاري كالتجريــﺐ
واملامرســة واإلتقــان.

 -3التغيريات الشكل ّية للمناهج والتعديالت الطفيفة بأساليﺐ تقليدية وبالذهنية القديمة

إن املشــكلة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة ﰲ الوطــن العــرﰊ تكمــن ﰲ اســتمرار مواجهــة مشــكالت ﲡديــد املناهــج التعليميــة

بالذهن ّيــة القديمــة واألســاليﺐ القديمــة ،فاملناهــج التعليميــة مــا تــزال تقليد ّيــة ﰲ حمتوياﲥــا ومضامينهــا ،عتيقــة ﰲ

مكوناﲥــا ومﻈاهرهــا ،حمافﻈــة ﰲ أسســها ومعايريهــا ،خجولــة ﰲ نتائجهــا ومردوديتهــا ،جامــدة ﰲ توجيهاﲥــا وآفاقهــا،

وﲢوالﲥــا ،ورافضــة ألي ﲢديــث أو ﲡديــد 24 ،هلــذا فــﺈن النﻈــام الرتبــوي املاضــوي الــذي يتبنّــى
تغرياﲥــا ّ
متص ّلبــة ﰲ ّ
هــذه الفكــر يقــع فريســة تناقــﺾ صــارخ ،ذلــﻚ أن مبــدأه األســاﳼ املتمثــل ﰲ ﲤكــني املجتمــع العــرﰊ مــن ﲡــاوز
مطمحــا عســري التحقيــق.
فضفاضــا أو
ـعارا
ً
ً
البنيــات السوســيو – اقتصاد ّيــة والثقاف ّيــة املتخلفــة عــادة مــا يبقــى شـ ً
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١٢٩

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

ان اســتخدام مناهــج ماضويــة مــع تعديــالت طفيفــة وتغيــريات شــكل ّية مشــحونة باملعلومــات القديمــة واملواضيــع

التــي ال ﲤــت إﱃ املعــاﴏة بصلــة ،جيعــل الطــالب يعيشــون ﰲ هــذا العــﴫ وال يعاﴏونــه .فكيــﻒ يكــون األمــر وقــد

خلــت املناهــج التعليميــة مــن أيــة إشــارة أو تركيــز أو اهتــامم عــﲆ مواضيــع مســتقبل ّية علـ ًـام بــأن الطــالب الذين نضــع هذه

املناهــج هلــم اليــوم ســيكونون رجـ ً
ـاال مســؤولني ﰲ املســتقبل دون أن تكــون لدﳞــم فكــرة صحيحــة عــن هــذا املســتقبل

26.

مناهــج التعليــم ﰲ الوطــن العــرﰊ اليــوم ﲢتــاج إﱃ فكــر حــر ومنفتــح ،يعيــﺶ وســط إعصــار التغــري ،يتك ّيــﻒ

مــع وتــرية التحــوالت الﴪيعــة التــي يعيشــها الوطــن العــرﰊ والعــاﱂ ،واالســتفادة منهــا ﰲ خدمــة قضايــا التنميــة
والنهــوض باإلنســان العــرﰊ ،فالذهنيــة املاضويــة ورجاهلــا وأدواﲥــا التــي عاشــت ﰲ القــرون املاضيــة بنــت مناهــج

ليســت مؤسســة عــﲆ وعــي عميــق أو مفهــوم واضــح حلاجــات املجتمعــات املعــاﴏة ،وال يفيــد املجتمعــات ترقيعهــا

اﻵن ،بــل ﲢتــاج إﱃ توظيــﻒ ﳐزوﳖــا الثقــاﰲ األصيــل والفكــري االســرتاتيجي للتحضــري ملثــل هــذه التحـ ّـوالت،

وﲡنــﺐ الصدمــات اهلائلــة ،التــي يمكــن أن تولدهــا احليــاة القيميــة والثقافيــة واألمنيــة.

 -4التغني باملاﴈ واالستغراق فيه من دون االنطالق اﱃ التفكري باملستقبل والتك ّيﻒ معه

إن املناهــج التعليم ّيــة الرتبو ّيــة عنــد االنﻈمــة الرتبو ّيــة املاضو ّيــة هــي إمــا منتجــة لقيــم الرضــوخ واالنصيــاع

واالستســالم والســكينة والطاعــة واالســتكانة بالدرجــة األوﱃ ،وإمــا منتجــة لقيــم العنــﻒ والتكفــري واالرهــاب
ـم ال يمكــن أن يــأﰐ االصــالح الرتبــوي وﲡديــد املناهــج مــن وســط فكــري تربــوي
وﲥميــﺶ االخــر وإلغائــه؛ ومــن ثـ ّ

ماضــوي لعــﺐ دوره التارﳜــي ﰲ انتــاج التخ ّلــﻒ ،وأعــاد انتاجــه وعمــل عــﲆ قتــل االبــداع وتعطيل الوعي وتســطيح

وأســس بجــداره تربيــة التعصــﺐ والتطـ ّـرف واجلمــود واالنغــالق ،وهــي تربيــة
الفهــم ،وحـ ّـول اهلزائــم اﱃ انتصــارات ّ
عجــزت عــن أن تعــدّ املجتمــع ملواجهــة التحديــات اجلديــدة ﰲ هــذا العــﴫ وال س ـ ّيام مســتويات التكنولوجيــة.
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اكتســﺐ
إن هيمنــة املــاﴈ ،وتقديــس الفعــل واحلنــني إﱃ بعثــه حمنطــا غــري متجــدد ،بســبﺐ هالــة القداســة التــي
َ

بالتقــادم ،والتــوق إﱃ عــودة األيــام وأصحاﲠــا ،وإذا مــﴣ أصحاﲠــا فــﺈن نســتالوجيا احلنــني اجلامــح ﲤنــح املــاﴈ مثاليـ ًة
مقابــل الواقــع بــكل إحباطاتــه ومشــاكله ،فيعلــن املاضويــون الســقيا عــﲆ مــا فــات و َمــن مــات ،ويشــتد التيــار املاضــوي
ﴐاوة كلــام اقــرتن باجلهــل واألم ّيــة والعجــر واالتباع ّيــة .هــذا اجلــو املشــحون بتقديــس املــاﴈ وأصحابــه يعمــل عــﲆ

تؤســس للتخنــدق وتعﻈيــم األنــا املاضو ّيــة اجلامع ّيــة مقابــل اﻵخــر املتط ّلــع إﱃ الغــد املــﴩق.
تنشــﺌة بيﺌــات خصبــة ّ
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مقارنــة مــع مــا طمــح إليــه الغــرب مــن ﲢقيــق النهضــة والتقــدّ م واحلداثــة ﰲ ســبيل اخلــروج مــن حالــة التخ ّلــﻒ

التــي كان يعيشــها ،فــﺈن املناهــج التعليم ّيــة العرب ّيــة املاضو ّيــة فشــلت ﰲ ﲢقيــق التنميــة والنهضــة ومواكبــة التطــورات

مشــوهة وحــذرة ،ذلــﻚ أن املناهــج التعليم ّيــة املاضو ّيــة مبن ّيــة ﰲ الواقــع عــﲆ
العلم ّيــة املعــاﴏة ،ســو تنميــة
ّ

هــم هلــم
القصــور الــذاﰐ ،والرضــوخ واالنصيــاع والتملــق ،وعــﲆ الﴫاعــات املريــرة بــني املوظفــني الذيــن ال ّ
١٣٠

المناهج التعليم ّية بين الماضو ّية وتأصيل القيم اإلسالم ّية

إال رفــع مســتويات املرتبــات واالرتقــاء ﰲ ســلم املناصــﺐ ،واحللــم بالرتقــي ﰲ الســلم االجتامعــي والوصــول اﱃ

الثــروة والســلطة ،حينهــا فقــدت املناهــج تطلعهــا للمســتقبل وقدرﲥــا عــﲆ مواجهــة التحديــات املعــاﴏة ،وأﳘلــت
حاجــات املجتمــع املعرف ّيــة و القيم ّيــة .

 -5الثبــات واملحافﻈــة عــﲆ اجلمــود لبنــاء شــخص ّيات مطواعــة مغ ّيبــة عــن الوعــي تنســجم مــع أيدلوجيــة الفكــر

املاضــوي االســتبدادي وﲤجيــده.

وتــزود
والتطــرف،
والتعصــﺐ
إن املناهــج التعليم ّيــة املاضو ّيــة تعمــل عــﲆ بنــاء أيدلوجيــا اإلكــراه والتســ ّلط
ّ
ّ
ّ

النﻈــام الرتبــوي بجيــوش املوظفــني املتملقــني واخلاضعــني ،وتعمــل عــﲆ ترســيخ وجــود أنﻈمــة تســلط ّية ماضو ّيــة،

واملتمرســني ،وتعمــل عــﲆ تســطيح الوعــي وتزييفــه،
املتطرفــة ﰲ أوســاط املتعلمــني
وتأصيــل األيدلوجيــات اهلزيلــة
ّ
ّ
وتأصيــل اخلنــوع للفكــر املاضــوي ،وتدفــع املجتمعــات إﱃ دائــرة البــؤس والقهــر واالســتالب الفكــري.
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اصالحــا حقيق ًيــا وف ّعـ ً
ـاال
ـم ال يمكــن إجــراء تغيــري ﰲ النﻈــام الرتبــوي أو اصــالح ﰲ املناهــج التعليميــة
ً
ومــن ثـ ّ

ﰲ ســياق أنﻈمــة ماضو ّيــة غــري ديمقراط ّيــة ،وهــذا يعنــي أن التغيــري ﰲ النﻈــام الرتبــوي احلقيقــي مرهــون بﺈجــراء

ﲢـ ّـوالت ديمقراط ّيــة ﰲ جوهرهــا وﰲ مســارها العــام ،وســتبقى األنﻈمــة الرتبو ّيــة ســجينة واقــع التخلــﻒ الفكــري

املاضــوي لالنﻈمــة املســتبدة التــي ﲢتضنهــا ،وســتبقى وظيفتهــا ﰲ حــدود ترســيخ قيــم التسـ ّلط واالســتبداد لﻸنﻈمــة
القائمــة عــﲆ التســلط واالســتبداد.
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بنــاء ايدلوجيــا االكــراه وترســيخ قيــم التس ـ ّلط ﰲ النﻈــام الرتبــوي أ ّكــده بعــﺾ علــامء االجتــامع ســاب ًقا ،مثــل

عــاﱂ االجتــامع الفرنــﴘ »دوركهايــم« ،الــذي انطلــق مــن ّ
أن املناهــج التعليم ّيــة تســتقي أهدافهــا مــن الســلطة وليــس

الفكــر االجتامعــي الرتبــوي الــذي ﳛــدّ د أهدافهــا ،ويشــاركه ﰲ ذلــﻚ »فيفــر« ﰲ الفكــرة نفســهاّ ،
أن املناهــج التعليم ّيــة

املاضو ّيــة ال يمكــن أن تغـ ّـري ﰲ املجتمــع مــا دام النﻈــام التعليمــي مســتعبدً ا لــد الســلطة ،وكذلــﻚ »فرينيــه« صاحــﺐ

الفكــرة القائلــة بــأن الرتبيــة لــن تســتطيع أن تفــرض أهدافهــا مــا دام نﻈــام التعليــم العــام مســتعبدً ا لقــو تســلط ّية.
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ونزيــد عــﲆ ذلــﻚ ،مــا ذكــره »فيفــر« بـ ّ
ـأن البيداغوجيــا هــي الوســيلة األنجــع ملواجهــة الشــطحات واهلجــامت

يعــرب عــن ذلــﻚ »دوركهايــم« بــأن
والثــورات ،وضــد البــدع التجديديــة التــي يقــوم ﲠــا االجيــال الفت ّيــة 32.وكــام ّ
البيداغوجيــا هــي شــكل مــن أشــكال األدب الطوبــاوي احلــاﱂ.
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املؤسســات الرتبو ّيــة ﰲ الدولــة مــا هــي ّإال وســيلة لتحقيــق أهــداف الســلطة ،ووســيلة
إ ًذا ،املناهــج التعليم ّيــة ﰲ ّ

للمحافﻈــة عــﲆ نﻈامهــا الســياﳼ ،ووســيلة للضبــط االجتامعــي .وهــي أداة ثقاف ّيــة واقتصاد ّيــة وجمتمع ّيــة تو ّظفهــا
الســلطات خلدمــة أهدافهــا ،فــال تســتقي هــذه املناهــج أهدافهــا مــن املجتمــع وال مــن ثقافتــه ومعتقداتــه وحاجاتــه

مهتمــة بفكــره الناقــد ،وال تكــرتث بــام يصيبــه مــن جهــل وﲣلــﻒ وبطالــة ،وهــي دو ًمــا حمافﻈــة
وتطلعاتــه ،وهــي غــري ّ
عــﲆ ﲨــوده وﲡميــده دون حــراك أو تقــدّ م.

١٣١

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

إن ثمــة أصابــع اﲥــام توجــه للمناهــج التعليم ّيــة ﰲ الوطــن العــرﰊ ،بعــﺾ يدعــو إﱃ حذفهــا مــن النﻈــام الرتبــوي

ﲢولــت إﱃ أداة سياسـ ّية وأيدلوج ّيــة وطبق ّيــة ،ويذهــﺐ بعــﺾ املفكريــن
ويطــرح شــعار (جمتمــع بــال مدرســة)؛ ألﳖــا ّ

الرتبويــني اليــوم إﱃ ﴐورة تثويرهــا لتلبــي املامرســات املبدعــة اخلالقــة.

غــري أننــا نعتقــد بــأن املناهــج التعليم ّيــة غايتهــا النهائ ّيــة هــي دو ًمــا اإلنســان واســتقالله الروحــي ،وأن املناهــج

التعليميــة التــي ﲥــدف الرتبيــة احل ّقــة للمواطــن تســتمد قيمهــا وثقافتهــا وأهدافهــا مــن املجتمــع لتتمثلهــا وتتجاوزهــا

عــن طريــق االرتقــاء بالكائــن احلــي إﱃ الكــامل املعــرﰲ والنفــﴘ والروحــي.
-6تس ّطح الثقافة وذوبان اهلو ّية وهيمنة الثقافة الغرب ّية.

إن عمل ّيــة اخــرتاق الغــرب ملناهــج التعليــم ﰲ الوطــن العــرﰊ هــي ظاهــرة أكيــدة وقــد بــدأت املناهــج التعليم ّيــة

ﲢتــل الصــدارة ﰲ جــدل الــﴫاع الثقــاﰲ واحلضــاري املعــاﴏ ،وتبــدو الوضع ّيــة واضحــة وجل ّيــة ﰲ تأمــني مﻈلــة
أمن ّيــة وثقاف ّيــة للغــرب واحلركــة الصهيون ّيــة ضــد مــا يســمونه (االرهــاب) الــذي ﳛمــل بصمــة ثقافــة اســالم ّية وف ًقــا

للتصـ ّـورات الغرب ّيــة ،وبنــا ًء عــﲆ هــذا التصـ ّـور ﳛتــل اليــوم مفهــوم التطبيــع الرتبــوي ﰲ املناهــج التعليم ّيــة ﰲ الوطــن

التوجهــات السياس ـ ّية الغرب ّيــة 34 ،وبــدأت بعــﺾ الــدول العرب ّيــة
العــرﰊ نحــو الكيــان الصهيــوين مكا ًنــا مركز ًيــا ﰲ
ّ

تغـ ّـري مناهجهــا التعليم ّيــة نحــو التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين وحــذف كل عبــارة ﰲ املنهــج الــدراﳼ تعــادي هــذا
الكيــان أو تــﴘء إليــه ،وفــوق هــذا أخــذت تتســابق فيــام بينهــا إلرضــاء الغــرب عــن مناهجهــا التعليم ّيــة وإثبــات

براءﲥــا ومرونتهــا وتســاحمها وتق ّبــل العيــﺶ معــه.

اهليمنــة االمربياليــة الغرب ّيــة عــﲆ العــاﱂ تعـ ّـرب عــن انســحاق االنســان ّية أمــام ســطوة اﻵلــة احلرب ّيــة والتقــدّ م العلمــي

وﲤركــز املــال وانعــدام القيــم االنســان ّية واالخالق ّيــة وســيادة منطــق املصلحــة الشــخص ّية والبقــاء لﻸقــو مــن خــالل

االســتالب الثقــاﰲ للشــعوب والــدول والقوم ّيــات ،وﰲ هــذا االمتــداد املرعــﺐ يشــهد العــاﱂ تراج ًعــا وتصدّ ًعــا

ـروع ،وﰲ هــذا ك ّلــه تنهــﺾ قيــم
ـارا ﳞــدّ د القيــم االنســان ّية ويبــدّ د عطــاءات الثقافــة االنســان ّية عــﲆ نحــو مـ ّ
وانحسـ ً
الفرد ّيــة واألنان ّيــة والنفع ّيــة والغرائز ّيــة عــﲆ حســاب القيــم النبيلــة التــي تتّســم بالعقالن ّيــة والتســامي واالنســان ّية.

باإلضافــة إﱃ أن إحــالل املناهــج التعليم ّيــة ﰲ الوطــن العــرﰊ بمناهــج تعليم ّيــة غرب ّيــة مع ّلبــة ﲡهــز عــﲆ مــا

تب ّقــى مــن ومــﺾ حيــاة روح ّيــة وعقل ّيــة ﰲ االطفــال ،وتعمــل عــﲆ اختــزال االطفــال اﱃ االســتهالك والشــهوة والرغبــة،
املناهــج التعليميــة املســتوردة ال تشــكل وعــي الطفــل فحســﺐ ،وإنــام ﲥنــدّ س منﻈومــة إدراكــه للوجــود وتو ّلــد فيــه امليول

الغريز ّيــة البدائ ّيــة وتقتــل ﰲ العقــل كل امكانــات النﻈــر والتحليــل والتأ ّمــل املنطقــي والقــدرة عــﲆ التفكــري املن ّﻈــم ،ألن
الســيطرة عــﲆ البــﴩ تبــدأ بالســيطرة عــﲆ عقوهلــم ونــوازع تأملهــم وتفكريهــم وهنــا يكمــن منتهــى اخلطــر.
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ﰲ ظــل هــذه التحديــات الكــرب اجلديــدة ،واهتــزاز املركز ّيــة الرتبو ّيــة املاضو ّيــة وســقوط املناهــج التعليم ّيــة
١٣٢

المناهج التعليم ّية بين الماضو ّية وتأصيل القيم اإلسالم ّية

مروعــة ،جيــد النﻈــام الرتبــوي نفســه ﰲ مواجهــة خطــرة أمــام هــذه التحد ّيــات ذات الطابــع
التقليديــة بصــورة ّ
يتحسســوا أﳘ ّيــة هــذه التغـ ّـريات الكون ّيــة املذهلــة التــي تشــهدها احليــاة الرتبو ّيــة.
الكــوين؛ ويتحتــم عــﲆ الرتبويــني أن
ّ

وهنــا يــربز دور تأصيــل املناهــج التعليم ّيــة ،ونعنــي بتأصيــل املناهــج غــرس القيــم االســالم ّية االصيلــة واملبــادئ

االنســانية احل ّقــة وثقافــة االمــة وتراثهــا ﰲ أبنائهــا حفا ًظــا عــﲆ هويتهــا االســالم ّية وأخالقهــا االنســان ّية؛ ذلــﻚ أننــا

بحــق نعيــﺶ اليــوم ﰲ ظــل الفكــر املاضــوي ظاهــرة التصــدع لﻸســس القيم ّيــة ،واﳖيــار املنﻈومــات االخالق ّيــة وتفــكﻚ

واملوحــدة حــول القيــم واملثــل العليــا االنســان ّية .والعــاﱂ أصبــح مــن دون حــدود ومــن دون
املرجع ّيــات اجلامعــة
ّ

موجهــات وضيــاع للهويــة االســالمية ،والتفــكﻚ االيدلوجــي ،ﳑــا جيرفنــا ﰲ فضــاء كــوين مفتــوح ال أفــق لــه وال ﲣــوم.
مــن هــذا املنطلــق ،نحــن مطالبــون بﺈنتــاج مناهــج تعليم ّيــة تعـ ّـرب عــن خصوص ّيــة فكــر هــذه األمــة وثقافتهــا ،وعــن

قدرﲥــا عــﲆ اســتيعاب التأثــريات الثقافــة اخلارج ّيــة واالســتفادة منهــا مــن دون أن يؤثــر ذلــﻚ ﰲ خصوصيتهــا ،أو أن

يدمــر هويتهــا وتكوينهــا الــذاﰐ ،وهــذا الفكــر يعتمــد عــﲆ مبــدأ االبــداع والتجديــد واالبتــكار واحلضــور الدائــم ﰲ
مياديــن الفعــل الثقــاﰲ واالنتــاج احلضــاري بمختلــﻒ ﲡل ّياتــه ،والتمســﻚ بمبادئــه األصيلــة.
ﺳاﺑ ﹰعا :ﺗﺄﺛري اﳌاﺿوية ﰲ اﳌناﻫﺞ التعليم ﹼية.

الرتبيــة هــي عمل ّيــة تفاعــل دائمــة بــني الفــرد والبيﺌــة التــي يعيــﺶ فيهــا ،وتتّســم صياغــة االنســان وف ًقــا جلملــة

ً
املؤثــرات واخلــربات التــي يعيشــها ﰲ إطــار بيﺌتــه االجتامع ّيــة ،إذ ّ
أصيــال لبنــاء
مصــدرا
إن فلســفة املجتمــع تعــد
ً
املناهــج التعليميــة وأهدافهــا ومكوناﲥــا ،فــﺈن نمــوه الفكــري وازدهــار حياتــه مرهونــان ﰲ ﳖايــة األمــر بمــد مــا
تتيحــه لــه هــذه املناهــج التعليم ّيــة مــن نمــو وازدهــار وســمو ﰲ الــروح وتعزيــز للقيــم االنســان ّية .وعــﲆ خــالف ذلــﻚ

فــاذا تش ـ ّبعت املناهــج التعليم ّيــة بالفكــر املاضــوي فمــن شــأنه أن ﳛقــق اســتالبا شــامال للطلبــة ،ويمكــن أن نحــدّ د

باختصــار أهــم االثــار التــي ترتكهــا املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة عــﲆ املجتمــع والطــالب بــام يــأﰐ:
 -1عجز املؤسسات التعليمية عن متابعة التطور املعرﰲ واستثامره ﰲ املناهج التعليمية

التطــور املعــرﰲ والتقنــي والصلــة باملســتقبل وزاد تثبتهــا باملــاﴈ
إذا ضعفــت املناهــج التعليم ّيــة عــن مواكبــة
ّ

فــﺈن املتوقــع منهــا أﳖــا ســوف تعــدّ أجيـ ً
ـاال للمســتقبل بأســاليﺐ املــاﴈ ونامذجــه وآلياتــه وطرقــه ،ﳑــا يعـ ّـرض تلــﻚ
االجيــال هلــزات قو ّيــة وصدمــات شــديدة.

ّ
إن املؤسســات التعليم ّيــة برتكيزهــا املك ّثــﻒ عــﲆ املــاﴈ لــن تفشــل ﰲ توصيــل رســالة صادقــة عــن املســتقبل

وحســﺐ ،وإنــام ستفشــل أيضــا حــني ﲣـ ّـرج الكثــري مــن محلــة الشــهادات لصدمــة املســتقبل عــن طريــق الفصــل بــني

التصـ ّـور الــذاﰐ وبــني توقعاتــه إزاء التغيــري والنمــو والتك ّيــﻒ.
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ـريا مــا تقــود إﱃ فقــدان املتعلمــني لســيطرﲥم عــﲆ األحــداث واألزمــات وإضعــاف
املناهــج التعليم ّيــة املاضو ّيــة كثـ ً
١٣٣

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

قدراﲥــم عــﲆ مواجهــة املســتجدات وحــل املشــكالت ،وزيــادة حــدّ ة االغــرتاب لدﳞــم ،وتقليــل فــرص ﲢقيقهــم
لذواﲥــم ،ومــن شــأن كل ذلــﻚ زيــادة التخلــﻒ عــن االحــداث والتعــرض ملفاجــﺂت األزمــات مــع مــا يصاحــﺐ

ذلــﻚ مــن صدمــات علـ ًـام بــأن التع ّلــم بالصدمــات ﰲ ظــروف العــاﱂ املتغـ ّـرية وســيلة للهــالك والدمــار.
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ونﻈـ ًـرا ألن املناهــج التعليم ّيــة تعــد الطالــﺐ للحيــاة والعمــل فــﺈن الفاعل ّيــة احلقيقيــة للمناهــج جيــﺐ أن تقــاس مــن

خــالل مــد اســتثامر املعرفــة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة ونجاحهــا ﰲ تنميــة ســلوك الطــالب ومهاراﲥــم ﹴﰲ أثنــاء ﳑارســة

األنشــطة احليات ّيــة .إن املناهــج التعليميــة املاضو ّيــة عــﲆ الرغــم مــن اجتيــاز الطــالب هلــا بنجــاح ،وربــام يكــون ذلــﻚ

بتقديــرات عاليــة ،فـ ّ
ـﺈن أداءهــم ﰲ الواقــع يكــون متدن ًيــا ،األمــر الــذي يتطلــﺐ مراجعــة هــذه املناهــج التعليم ّيــة ﰲ
اهدافهــا وحمتواهــا وأسســها ،عنــد النﻈــر إﱃ آثارهــا ﰲ أداء اخلرجيــني مــن املــدارس واجلامعــات.
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ـريا مــا يصبــح عقبــة
يمكننــا القــول إن االفــراط ﰲ التعليــم وازدحــام املناهــج التعليم ّيــة باملعلومــات وتلقينهــا كثـ ً

أمــام مواكبــة التطــور العلمــي ومتطلبــات العــﴫ واالنتــاج ،شــأنه شــأن االفــراط ﰲ مســتو التعليــم ،فاألهــم ليــس
كم ّيــة املعرفــة وإنــام أساســيات املعرفــة ،فضـ ًـال عــن تقديــم الثقافــة األصيلــة وبنــاء القيــم االنســان ّية وتكويــن املواقــﻒ
املالئمــة للتطــورات املعــاﴏة والتقــدم التكنولوجــي مــن أجــل ﲢقيــق األهــداف الفكر ّيــة واالنســانية للرتبيــة.
-2قتل االبداع واالبتكار واالنتاج والتنافس احلضاري

إنتاجــا
ـورا تكنولوج ًيــا ﱂ يســبق لــه مثيــل ،والــدول التــي تصنــع هــذا التقــدم ً
يشــهد عاملنــا املعــاﴏ تقد ًمــا وتطـ ً

واســتخدا ًما هــي الــدول التــي ترتبــع عــﲆ عــرش املنافســة الدوليــة وتتحقــق فيهــا أعــﲆ مســتويات املعيشــة ألبنائهــا.
وإذا كان االﲡــاه الســائد ﰲ النﻈــام العاملــي اجلديــد هــو االنفتــاح الكامــل بــني الــدول فــﺈن أي دولــة جيــﺐ أن

تلحــق وتالحــق هــذا التقــدم ،وإال ضــاع أملهــا ﰲ املنافســة ،بــام يعنيــه ذلــﻚ مــن ضيــاع فــرص العاملــة ملواطنيهــا ،ومــا

يرتتــﺐ عــﲆ ذلــﻚ مــن آثــار ســلبية عــﲆ الناتــج القومــي والدخــل القومــي ونصيــﺐ الفــرد مــن هــذا الدخــل.

وﳛكــم اليــوم عــﲆ جمتمــع مــا ،بأنــه يعيــﺶ ﰲ العصــور الوســطى ،إذا كانــت مناهجــه التعليم ّيــة ﱂ تتطـ ّـور مــع

إيقاعــات الزمــن ومــع درجــة التقــدم العلمــي والتطــور التقــاين والتكنولوجــي ،التــي نشــهدها اليــوم ﰲ القــرن

الواحــد والعﴩيــن؛ وهــذه حــال الرتبيــة العربيــة كــام يــر نقادهــا ومنﻈروهــا.
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وحتى نتبني واقع الدول العربية أمام التقدم العلمي والتكنولوجي ﰲ العاﱂ يمكن عرض البيانات التالية:

قائمــة أكثــر الــدول العربيــة انفا ًقــا عــﲆ البحــث والتطويــر مــن الناتــج املحــيل االﲨــايل ﰲ العــاﱂ العــرﰊ لعــام

2013م بالرتتيــﺐ.
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املحيل

بينام قائمة أكثر الدول ﰲ العاﱂ إنفاق ًا عﲆ البحث والتطوير لعام 2015م بالرتتيﺐ.
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البيانــات الســابقة تشــري اﱃ أن الواقــع للــدول العربيــة متخ ّلــﻒ ﰲ اللحــاق بمجــال التقــدم التكنولوجــي ويعــرب

عــن عجــز املناهــج التعليميــة عــن ﲣريــج أفــراد قادريــن عــﲆ االبتــكار واالبــداع والــذي يعتــرب عصــﺐ التقــدم
التكنولوجــي.

مــن الواضــح عــن طريــق االحصــاءات املتاحــة ،أن النﻈــام الرتبــوي بــه حاجــة إﱃ الدعــم احلكومــي؛ لتقويــة

البحــث العلمــي ﰲ الوطــن العــرﰊ ،والتغلــﺐ عــﲆ ضعــﻒ الروابــط بــني مناهــج التعليــم ﰲ املؤسســات التعليميــة
واالنتــاج والصناعــة واحلاجــة إﱃ املهــارات البحث ّيــة واملهن ّيــة خللــق نﻈــم ابتــكار فعا ّلــة.

بنــا ًء عــﲆ ذلــﻚ ،ال جيــﺐ النﻈــر اﱃ التكنولوجيــا عــﲆ أﳖــا جمـ ّـرد ســلعة أو معــدات حديثــة ﲣضــع للــﴩاء او

االســتعارة أو االســتﺌجار ،لكــن جيــﺐ النﻈــر اليهــا عــﲆ أﳖــا معرفــة (أي فكــر إبداعــي تطبيقــي دائــم النمــو والتطــور)
ومــن ثــم فﺈنــه يقــع عــﲆ عاتــق املناهــج التعليميــة ﰲ الــدول العربيــة وهــو مطلــﺐ ملــح مــن مطالــﺐ احليــاة املعــاﴏة
إعــداد الكــوادر املحل ّيــة الالزمــة لتحقيــق التقــدم العلمــي والتكنولوجــي إذا أردنــا أن يكــون لنــا مــكان ﲢت الشــمس

ﰲ ظــل النﻈــام العاملــي اجلديــد.

 -3العجز عن مواكبة متطلبات العﴫ وحاجات املجتمع والسوق

ضعــﻒ الرتابــط بــني املناهــج التعليم ّيــة املاضو ّيــة وحاجــات القــو العاملــة يعتــرب مــن أهــم مســببات تفــﴚ
١٣٥

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

ظاهــرة البطالــة ﰲ الوطــن العــرﰊ ،ويرجــع ذلــﻚ إﱃ بعــد النﻈــام الرتبــوي عــن عــاﱂ العمــل واالنتــاج واقتصــاره عــﲆ
الدراســات األكاديميــة والنﻈر ّيــة غال ًبــا.

وال نــر أن التع ّلــم املنتــج كالتع ّلــم باملشــاريع يشـكّل اهتاممـ ًا ﰲ بنيــة املناهــج التعليميــة وال يعتمدهــا ،وال نر أن

املؤسســات واملصانــع ﰲ التدريــﺐ،
» الــزواج« بــني املدرســة
واملؤسســات الصناع ّيــة والتجار ّيــة مــن خــالل مشــاركة ّ
ّ
يطبــق ﰲ مناهجنــا التعليميــة ،وباخلصــوص مناهــج املــواد العلم ّيــة فــال نجــد هــذا »الــزواج« قائـ ًام وال نالحﻈه أساسـ ًا

ﰲ بنيــة املناهــج التعليميــة وال طريقــة معتمــدة ﰲ التدريــﺐ عــﲆ املهــارات العلم ّيــة والتأهيــل العلمــي.

ولعــل هــذا املطلــﺐ لتلبيــة ســوق العمــل يم ّثــل أهــم التحد ّيــات للمناهــج التعليميــة ﰲ الوطــن العــرﰊ لتتأقلــم

مــع املتغــريات ﰲ عــاﱂ العمــل والتوظيــﻒ .فتق ّلــﺺ فــرص العمــل ﰲ الوطــن العــرﰊ وخاصــة ﰲ القطــاع احلكومــي،

اخلاصــة ،والعــدد اهلائــل
وارتفــاع عــدد املشــتغلني ﰲ الوظائــﻒ املكتب ّيــة مقارنــة بالوظائــﻒ التــي تعتمــد عــﲆ املهــارات
ّ

مــن اخلرجيــني الباحثــني عــن العمــل أو مــا يطلــق عليــه (بطالــة اخلرجيــني) ،مــع التســارع الكبــري ﰲ التطـ ّـور التكنولوجي
ﰲ جمــال الصناعــة والتجــارة واإلعــالم والتعليــم .كل ذلــﻚ شـكّل ﲢديـ ًا كبــري ًا للمناهــج التعليميــة وعمليــة التعليــم
والتع ّلــم ،واالﲡــاه بالتعليــم نحــو تنميــة املهــارات والعمل ّيــات العقل ّيــة العليــا كالتحليــل والتقويــم واإلبــداع.
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وجيــري ﰲ بعــﺾ البــالد الربــط والتفاعــل والتكامــل بوجــه خــاص بــني النﻈــام الرتبــوي وبــني مؤسســات العمــل

للمؤسســات االنتاج ّيــة ﰲ صلــﺐ
واالنتــاج ،بــل تذهــﺐ بعــﺾ االنﻈمــة الرتبو ّيــة ،كــام ﰲ اليابــان ،بالدمــج الكامــل
ّ

نﻈــام التعليــم واالعــداد.
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مؤسســات العمــل واالنتــاج،
مؤسســات التعليــم و ّ
وفــوق هــذا وذاك ال بــد أن نضيــﻒ أن الربــط والتعــاون بــني ّ

املوجــه
مؤسســات العمــل ،بــل يعنــي أن يكــون ملؤسســات التعليــم دور ّ
ال يعنــي خضــوع مؤسســات التعليــم ملطالــﺐ ّ

لعمليــة االنتــاج عــﲆ وفــاق مــع نتائــج تطــور البحــث العلمــي والتقــاين.

 -4اضعاف القدرة عﲆ احلوار واملناقشة والتفكري وتبادل اﻵراء واحلامس

ـريا مــا تكــون األنﻈمــة املاضو ّيــة ،بســبﺐ بعــد مناهجهــا التعليم ّيــة عــن حاجــات الطــالب وواقــع حياﲥــم،
كثـ ً

طــاردة للتعلــم غــري جاذبــة إليــه ومن ّفــرة عنــه ال مر ّغبــة فيــه ،وهــذا الفــراق بــني املدرســة وبــني الرغبــة ﰲ التعلــم
والتحفيــز عــﲆ التعلــم يــزداد اتســا ًعا ﰲ عاملنــا املعــاﴏ ،إذ ﳛيــا الطــالب ﰲ جمتمعهــم ومــن خــالل وســائل الثقافــة

واالعــالم الذائعــة املتطـ ّـورة عا ًملــا ﳜتلــﻒ عــن عــاﱂ املدرســة الــذي ال يســتجيﺐ لتســاؤالﲥم وال يتقبــل مناقشــاﲥم
وال يفســح املجــال للتأمــل والتفكــري واملناقشــة ﰲ موضوعــات هــي ليســت ثابتــة أصـ ًـال ؛ وجيعلهــم يضيقــون ذر ًعــا
باملدرســة إن ﱂ يضيقــوا ذر ًعــا باملعرفــة كلهــا.
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إن املناهــج التعليميــة املاضويــة تعــزز ســلبية االســتقبال بـ ً
يمكننــا القــولّ :
ـدال مــن إجيابيــة البحــث واالستكشــاف
١٣٦
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ومتابعــة تطبيــق املعرفــة واقع ًيــا ،وﲢافــﻆ عــﲆ النزعــة الكم ّيــة ﰲ املناهــج التعليميــة والفتــور العقــيل ً
بــدال مــن
حولــت املعرفــة مــن اســتمتاع اﱃ اســتامع ،ومــن عشـ ﹴـق
االحتفــاء باملعرفــة اجلديــدة ،ومتعــة اســتخدامها ،وبذلــﻚ ّ

ومحــاس وإثــارة إﱃ عبــث وثقــل زائــد.

 -5تقوية االذعان والرضوخ ﰲ نفوس الطالب

يكمــن جوهــر االنســان ﰲ حريتــه وقدرتــه عــﲆ التفكــري والتأ ّمــل الفاعــل ،بينــام الرتبيــة املاضويــة مــن شــأﳖا تفريﻎ

االنســان مــن حمتــواه واســتالب جوهــره االنســاين وقتــل طاقــة التفكــري املبــدع لديــه ،وحرمانــه مــن هامــﺶ احلر ّيــة

الــرضوري لتفتــح شــخصيته االنســانية.

نمــط املناهــج التعليميــة الســائدة ﰲ املؤسســات التعليم ّيــة هــي التــي ﲢــدّ د شــكل االنســان الــذي يريــد النﻈــام

أساســا لالســتمرار
الرتبــوي تشــكيله .فــﺈن كان نمــط املناهــج التعليميــة الســائدة نم ًطــا تطور ًيــا يعتمــد عــﲆ التغيــري ً

ﰲ احليــاة املعــاﴏة والتواصــل ،فــﺈن االنســان املطلــوب تشــكيله هنــا ،إنســان يتوافــق مــع ســريورات التطـ ّـور لنمــط
ـم يكــون مقبـ ً
ـوال اجتامع ًيــا .أمــا عندمــا يكــون نمــط املناهــج التعليم ّيــة ماضو ًيــا متخل ًفــا
احليــاة املعــاﴏ ،ومــن ثـ ّ

أساســا لالســتمرار ﰲ احليــاة ،عندئــذ تتحـ ّـول الرتبيــة إﱃ تربيــة متخلفــة كــام هــو
يعتمــد التســلط والقهــر واالتبــاع ً
احلــال ﰲ جمتمعنــا العــرﰊ املعــاﴏ.
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ـم مــن تغيــري النﻈــام االجتامعــي أو االقتصــادي ،ألننــا ال نســتطيع أن نغـ ّـري املجتمــع ّإال إذا
تغيــري اإلنســان أهـ ّ

أناســا لتكونــوا
غرينــا االنســان ،وقــد ذهــﺐ إﱃ هــذا االﲡــاه املــرﰊ الســويﴪي »بســتالوتزي« عندمــا قــال» :كونــوا ً
ّ

ولتكونــوا دولــة جديــدة«.
مواطنــني مــن جديــد
ّ
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رواد الرتبيــة احلديثــة ومــن بينهــم املــرﰊ الســويﴪي »فريبــري« صاحــﺐ كتــاب املدرســة الف ّعالــةّ ،
أن
وقــد أ ّكــد ّ

ـم وليــس االقتصــاد أو السياســة ،وكذلــﻚ املــرﰊ
املدرســة الف ّعالــة هــي التــي تفعــل فعلهــا ﰲ الطفولــة وهــي األهـ ّ

األملــاين »كرشنشــتايز« صاحــﺐ مدرســة العمــل ،يؤ ّكــد االﲡــاه نفســه ،ويــر ّ
أن هــدف الرتبيــة أن نصــل عــن طريــق
املؤسســ ّية وعــﲆ رأســهم
العمــل إﱃ صياغــة املجتمــع صياغــة خلق ّيــة .ونضيــﻒ إﱃ ذلــﻚ آراء أصحــاب الرتبيــة ّ

دورا أساس ـ ًيا ﰲ بنــاء املجتمــع وتغـ ّـريهّ ،
وأن جمتمــع الغــد إ ّمــا تصنعــه
»روجــرز« ،و«لوبــرو« ،فقــد منحــوا الرتبيــة ً
املدرســة وإ ّمــا ّأال يكــون.
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غــري أننــا نســتدرك ونقــولّ :
إن 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

التعليم ّيــة جيــﺐ أن ﳛــدث ﰲ ســياق اجتامعــي وســياﳼ ،وﳜطــﺊ مــن يعتقــد بأنــه يمكــن إحــداث اصالح تربــوي ذاﰐ،

ذلــﻚ أن التغيــري والتجديــد ﰲ النﻈــام الرتبــوي جيــﺐ أن جيــري ﰲ رشوط اصــالح اجتامعــي وثقاﰲ وســياﳼ شــامل.
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١٣٧

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

يتخرجــون ﰲ
واملتأمــل لواقــع املجتمعــات العرب ّيــة والعامليــة لواجــد أن املصلحــني للنﻈــام الرتبــوي ﰲ الغالــﺐ ّ

املؤسســات الدين ّيــة واالجتامع ّيــة والفكريــة وليــس بالــرضورة ﰲ النﻈــام الرتبــوي ،إﳖــم أدبــاء وفالســفة ورجــال
ّ

إصالحــا عــﲆ مقيــاس األنﻈمــة القائمــة
ديــن ومفكــرون اجتامعيــون ،وغال ًبــا مــا يكــون االصــالح الرتبــوي البحــت
ً
ومصاحلهــا األيدلوج ّيــة.

 -6التقليل من شأن املعلم

الفكــر املاضــوي ال يتيــح للمعلــم ﳑارســة الــدور الــذي جيــﺐ ان يقــوم بــه إذ يتطلــﺐ منــه أن يقــوم بنقــل ﲨيــع

معلومــات الكتــاب إﱃ ذهــن الطالــﺐ ولكــي تتــم هــذه العمليــة فهــو مطالــﺐ بــﴩح هــذه املعلومــات وتفســريها
وتبســيطها ثــم ﰲ آخــر االمــر قيــاس مــا ﲤكــن التالميــذ مــن اســتيعابه مــن هــذه املعلومــات.

أمــا الــدور احلقيقــي للمعلــم فهــو أكثــر انطال ًقــا ،فهــو اﱃ جانــﺐ توصيــل املعلومــات إﱃ ذهــن الطــالب عليــه ان

يعلمهــم كيــﻒ يتعلمــون بأنفســهم ﲢــت ارشافــه وتوجيهــه ،وبذلــﻚ يعمــل عــﲆ ﲢقيــق التعلــم الــذاﰐ والتعلم املســتمر.

وعليــه أن يقــوم بمســاعدة التالميــذ عــﲆ حــل مشــكالﲥم ومتابعتهــم ﰲ اثنــاء القيــام باألنشــطة وإتاحــة الفرصــة

هلــم للتخطيــط هلــا وتنفيذهــا وتقويمهــا ،حتــى يشــبعوا ميوهلــم ويكتســبوا املهــارات الالزمــة ويصبحــوا قادريــن عــﲆ
التخطيــط والتعــاون والعمــل اجلامعــي والتفكــري العلمــي.

ثامنًا :ﲡديد املناهج التعليم ّية وتأصيل القيم االسالم ّية

ســوف نبــدأ بتوضيــح مفاهيــم تأصيــل القيــم وﲡديــد املنهــاج وأﳘيتــه ،ثــم نعــرض أفــكار علــامء الرتبيــة

وأخــريا أســس ﲡديــد
واالجتــامع ﰲ مراحــل النمــو الفكــري واالخالقــي لــد املتعلــم ﰲ املناهــج التعليميــة،
ً

املناهــج التعليميــة وتأصيلهــا.

ـم فالقيــم األصيلــة تعنــي القيــم
األصيــل ﰲ اللغــة تعنــي الثابــت ،وتعنــي كذلــﻚ الراســخ ،ذا جــذور ،ومــن ثـ ّ
ِ
ِ
ـي
الثابتــة أو الراســخة واملتجــذرة .وتعنــي اخلالصــة ،فالقــول بــأن َلـ ُه َجــوادا َأصيــال نعنــي بأنــه خالـ ُ
ـﺺ الن َﱠســﺐ ،نَقـ ُّ

أيضــا تعنــي القيــم اخلالصــة أو النق ّيــة التــي ﱂ يشــوﲠا تغيــري.
الــدﱠ ِم ،فالقيــم االصيلــة ً
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مفهــوم األصالــة ﳜتلــﻒ مــن حضــارة اﱃ حضــارة أخــر ففــي املعاجــم العرب ّيــة نجــد ّ
أن كلمــة األصالــة ﰲ الــرأي

تعنــي جودتــه ،واألصالــة ﰲ األســلوب تعنــي ابتــكاره ،واألصالــة ﰲ النســﺐ تعنــي عراقتــه ،وأصــل الــﴚء تعنــي
أساســه الــذي يقــوم عليــه ،ومنشــأه الــذي ينبــت منــه ،وأصــول العلــم هــي قواعــده التــي تبنــى عليــه أحكامــه.

بنــا ًء عــﲆ ذلــﻚ ،فاألصالــة ﰲ الفكــر الرتبــوي تعنــي اعتامدهــا عــﲆ القواعــد واألســس األصيلــة التــي تقــوم عليهــا

واالرض التــي تنبــت فيهــا ،وأصالــة الفكــر الرتبــوي تعنــي أن جيــيء التفكــري الرتبــوي بجميــع أنامطــه وأشــكاله
متســقا مــع التصــور اإليــامين حلقيقــة االلوهيــة وحقيقــة الكــون وحقيقــة االنســان وحقيقــة احليــاة ،فهــذه هــي القواعــد

التــي تقيــم نﻈــم الفكــر الرتبــوي وﲥــدي اﱃ قيمــه ومثلــه ،وطرائقــه وأســاليبه.
١٣٨
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المناهج التعليم ّية بين الماضو ّية وتأصيل القيم اإلسالم ّية

واحلكــم عــﲆ ان الفكــر الرتبــوي أصيــل ،هــو حكــم نوعــي وليــس كميــا ،بمعنــى أن الفكــر الرتبــوي ال ﳜضــع

يكــرر أفــكار
لﻸفــكار املاضو ّيــة الشــائعة التقليد ّيــة ،واملجتمــع صاحــﺐ الفكــر األصيــل هــو املجتمــع الــذي ال ّ
املاضويــني وحلوهلــم التقليد ّيــة للمشــكالت الراهنــة.
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أمــا القيــم فهــي مــن أهــم املحــاور التــي تشــكل الســلوك الفــردي واجلامعــي ،إذ ﲤثــل جوانــﺐ مركبــة مــن الســلوك

االنســاين كاالﲡاهــات واملواقــﻒ ،وتتأثــر باإلطــار املعــرﰲ لﻺنســان ،وكذلــﻚ باخلــربات الرتاكميــة التــي تــم احلصول

عليهــا .وهــي إطــار مرجعــي ﳛكــم تﴫفــات الفــرد واجلامعــة ،وهلــا دور ﰲ تكويــن شــخصية الفــرد ونســقه املعــرﰲ.

أيضــا مــن جممتــع ﻵخــر بحســﺐ ثقافتــه واأليدلوجيــة التــي يؤمــن ﲠــا ،وهــي تعـ ّـرب عــن
ومفهــوم القيــم ﳜتلــﻒ ً

موقــﻒ وموضــع التــزام إنســاين ،ﳜتــاره الفــرد بذاتــه للتفاعــل مــع نفســه ومــع اجلامعــة التــي يعيــﺶ فيهــا ،ويتمســﻚ ﲠــا.
ويمكــن تعريفهــا بأﳖــا جمموعــة مــن املقاييــس والقوانــني تنشــأ ﰲ ﲨاعــة مــا ،ويتخــذون منهــا معايــري للحكــم

عــﲆ االعــامل واالفعــال املاد ّيــة واملعنو ّيــة ،وتكــون هلــا مــن القــوة والتأثــري عــﲆ اجلامعــة بحيــث يصبــح هلــا صفــة
االلــزام والــرضورة والعموم ّيــة ،وأي خــروج عليهــا أو انحــراف عــن اﲡاهاﲥــا ،يصبــح خروجــا عــن مبــادئ اجلامعــة
وأهدافهــا ومثلهــا العليــا 53.أو هــي املعايــري االخالقيــة واملعتقــدات املســتمدة مــن املثــل العليــا الدينيــة واملجتمعيــة.
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وﲠــذا املعنــى اﻵخــري فــﺈن مــن يضــع القيــم وﳛــدّ د معايريهــا هــي تعاليــم ســاموية يؤمــن ﲠــا ذلــﻚ املجتمــع ويامرســها

ﰲ حياتــه وينقلهــا اﱃ االجيــال الصاعــدة .ومــن أمثلتهــا قيــم احــرتام العلــم والعمــل وتكافــؤ الفــرص واحلريــة
الفكريــة والتعــاون والتضامــن واألمــن وباقــي القيــم األخالقيــة واالجتامعيــة.

وتكــون املناهــج التعليميــة متجــدّ دة وأصيلــة ﰲ الوقــت نفســه حــني تعمــل عــﲆ ﲢقيــق أهدافهــا التعليم ّيــة

والرتبو ّيــة ﰲ زمــن معــني وفــق معطيــات الزمــان واملــكان وحاجــات النــاس ﰲ ذلــﻚ الزمــن ومــع اســتخدام مــا توافــر

مــن وســائل وأدوات ذلــﻚ الزمــن مــع املحافﻈــة عــﲆ قيمهــا ومعايريهــا االخالقيــة واالنســانية.

وال نعنــي التجديــد ﰲ املناهــج التعليميــة أن يكــون مــن أجــل التجديــد فقــط ،الــذي جيــرف القواعــد واألصــول

األساسـ ّية ﰲ فلســفتها ،ويبتلــع القيــم الدينيــة واملثــل االنســانية العليــا مــن النفــوس ،باعتبارهــا االســاس هلو ّيــة هــذه

املجتمعــات العربيــة ،وال نعنــي بالتجديــد ﰲ املناهــج بــأن يعطــي احلــق ألصحــاب القــرار أن يتفـ ّـردوا بتغيــري األصول
وصنــع الفلســفة هلــذه املناهــج التعليميــة بحســﺐ مصاحلهــم.

بــل نعنــي بالتجديــد التغيــري احلاصــل مــع متغـ ّـريات العــﴫ واملجتمعــات انطال ًقــا مــن قواعــده األصيلــة ،وأسســه

الثابتــه ،متجــذرة ومرتبطــة ارتبا ًطــا وثي ًقــا بمصــادره االســالمية األصيلــة املتمثلــة ﰲ القــرآن الكريــم والســنة املطهــرة.

مناهــج تعليم ّيــة تعمــل عــﲆ بنــاء االنســان املســلم واملجتمــع املســلم انطال ًقــا مــن قواعدهــا الربان ّيــة ،مــع اســتخدام

كل مــا هــو مفيــد ونافــع مــن معطيــات االنســان والزمــان واملــكان ،وينقــل عــن أمــري املؤمنــني عــيل ابــن أﰊ طالــﺐ أنــه
١٣٩

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

قــال» :خــذ احلكمــة أنــى أتتــﻚ؛ فــﺈن احلكمــة تكــون ﰲ صــدر املنافــق ،تتلجلــج ﰲ صــدره حتــى ﲣــرج ،فتســكن إﱃ
صواحبهــا ﰲ صــدر املؤمــن«
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اخلالصــة ،أن األصالــة ﰲ املناهــج التعليم ّيــة تعنــي أن تكــون املناهــج التعليميــة نابعــة مــن األصــول الفلســف ّية

والبنــى التحتيــة ،واالخــذ بالوســائل واالســاليﺐ وطرائــق التفكــري والعمــل عــﲆ ﲢقــق اهــداف املناهــج التعليميــة
وف ًقــا ملعطيــات الزمــان واملــكان واالنســان.

وإذا كانــت األهــداف الرتبو ّيــة بشــكل عــام ثابتــة ،كبنــاء االنســان وتنميــة قدراتــه بجميــع جوانبــه النفســ ّية

واجلســد ّية والعقليــة ،وإعــداد االنســان القــادر عــﲆ خالفــة االرض وفــق املنهــج الربــاين ،وثابتــة ﰲ حمتواهــا اخلــاص

باحلقائــق واملفاهيــم واملعــارف والقيــم االســالمية واملثــل االنســانية ،فﺈﳖــا متجــدّ دة فيــام يتصــل باخلــربات واملعــارف
واملهــارات االنســان ّية املتطـ ّـورة واالكتشــافات العلم ّيــة واالبتــكارات املتقدمــة ،إذ تعــدّ االنســان الــذي يعمــر احليــاة

وير ّقيهــا ﰲ كل زمــان ومــكان وفــق ظــروف املــكان والزمــان واالنســان .وال نعنــي بذلــﻚ أن مــن حــق املجتمعــات
أن تتن ّكــر لــكل مــا خلفتــه مســرية احلضــارة اإلنســان ّية مــن مبــادئ وقيــم وعــادات ومكتســبات حضاريــة متنوعــة،
فمســرية احلضــارة مســرية متكاملــة وإن كانــت متطــورة متغـ ّـرية.

النتيجــة ،هــي أن التحديــات العامل ّيــة التــي تواجــه التعليــم وتطويــر املناهــج التعليميــة ﲤثــل تبع ّيــة املناهــج للتقــدم

والتوجــه العاملــي ﰲ البعــد الثقــاﰲ ،وأن االرتقــاء
والتطــور االقتصــادي واالجتامعــي
العلمــي والتكنولوجــي
ّ
ّ

بالعمل ّيــة التعليم ّيــة التع ّلم ّيــة وتطويــر املناهــج يلــزم بالــرضورة أن تكــون ﰲ حالــة تغـ ّـري دائمــة مــع الزمــان واملــكان.
بمعنــى أن هــذه التحديــات العامل ّيــة كلــام تبدّ لــت وارتقــت كان لزامــا عــﲆ مصممــي املناهــج التعليم ّيــة ﲡديدهــا

وتطويرهــا ملواجهــة التحديــات العامل ّيــة .مــن هنــا نســتطيع القــول بــأن التحديــات العامليــة كانــت ومــا تــزال ﲢــدّ د

مالمــح مناهــج التعليــم؛ ألﳖــا ﰲ ﳖايــة املطــاف صانعتــه ونتــاج تطــوره ورق ّيــه ،فالعلــم ال يصنــع مــن فــراغ وال مــن
التخ ّلــﻒ والتجمــد باملــاﴈ وتقديســه.

أمــا تأصيــل القيــم االســالم ّية لــد الطــالب والوصــول إﱃ تعزيــز الــوازع الدينــي وبلــوغ مســتو االيثــار

والتضحيــة بالنفــس ﰲ ســبيل اﷲ وعـ ّـزة أوطاﳖــا وكرامتهــا يقتــﴤ أن تُعنــى املناهــج التعليميــة بحاجــات املتع ّلــم

ومراعــاة مراحــل النمــو األخالقــي التــي تتناســﺐ مــع مراحــل النمــو العقــيل لــد املتعلــم ،باعتبــار أن النمــو العقــيل

يعتــرب رش ًطــا ﴐور ًيــا للنمــو األخالقــي.

وضــح (كولبريج)،
ويمكننــا أن نعــرض بعــﺾ األفــكار الرتبو ّيــة للتــدرج ﰲ تعليــم القيــم وتلبية حاجــات املتع ّلــم كام ّ

وملخــﺺ فكرتــه أن الشــخﺺ ﰲ مرحلــة العمليــات احلس ـ ّية يكــون حمــدو ًدا بمرحلــة النمــو اخللقــي (التقليــدي) ،أمــا
مرحلــة النمــو اخللقــي (بعــد التقليــدي) فتتطلــﺐ أن يكــون الفــرد ﰲ مرحلــة التفكــري املجـ ّـرد بشــكل كامــل .
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١٤٠

المناهج التعليم ّية بين الماضو ّية وتأصيل القيم اإلسالم ّية

قســم (كولبــريج) النمــو األخالقــي عــﲆ ثالثــة مســتويات هــي :املســتو قبــل التقليــدي ،املســتو التقليــدي
ّ

واملســتو بعــد التقليــدي .وقــد قســم كل مســتو عــﲆ مرحلتــني كــام هــي اﻵﰐ:

املســتو قبــل التقليــدي :ويســتجيﺐ الطفــل فيهــا اﱃ القواعــد واملســميات الثقافيــة للصــواب واخلطــأ واحلســن

والــرديء ومــا يرتتــﺐ عليهــا مــن متعــة حســية ونتائــج ماديــة (عقــاب ،وثــواب ،وتبــادل منفعــة)

وتنقســم اﱃ مرحلتــني ،املرحلــة األوﱃ :مرحلــة التكيــﻒ مــع العقــاب والطاعــة ،وينﻈــر اﱃ ﲡنــﺐ العقــاب

واالذعــان للقــوة كأمــر صحيــح ﰲ حــد ذاتــه وليــس عــﲆ أســاس احرتامهــا ﰲ ضــوء النﻈــام اخللقــي .واملرحلــة

الثانيــة :مرحلــة التكيــﻒ مــع املنفعــة النســبية ،إذ يتحــدد الســلوك احلســن ﰲ ضــوء مــا يتحققــه مــن نفــع ،وينﻈــر اﱃ
املعاملــة باملثــل عــﲆ أســاس كــام تعطــي تأخــذ ،وليــس ﰲ ضــوء الــوالء والعرفــان.

املســتو التقليــدي :وينﻈــر فيهــا إﱃ احلفــاظ عــﲆ توقعــات األرسة واجلامعــة والدولــة التــي يعيــﺶ فيهــا عــﲆ أﳖــا

صحيحــة ﰲ ذاﲥــا .والــوالء للنﻈــام االجتامعــي .وينقســم اﱃ مرحلتــني (املرحلــة الثالثة) مرحلــة التوافق بني الشــخصني،
وينﻈــر اﱃ الســلوك احلســن الــذي ﳛﻈــى بموافقــة االخريــن .واملرحلــة الرابعــة :مرحلــة القبــول بالنﻈــام ،وهــي مرحلــة

التكيــﻒ مــع الســلطة والقواعــد النﻈاميــة الثابتــة ،ويتمثــل الســلوك الصحيــح ﰲ أداء الفــرد لواجبــه اﲡــاه الســلطة.

املســتو بعــد التقليــدي :يتــم فيــه ﲢديــد القيــم واملبــادئ األخالقيــة ذات الصالحيــة بــﴫف النﻈــر عــن ســلطة

اجلامعــة .وتنقســم اﱃ مرحلتــني ،املرحلــة اخلامســة :يتــم فيهــا ﲢديــد التــﴫف الصحيــح ﰲ ضــوء القيــم بمعنــي النﻈر

ﰲ القوانــني العامــة عــﲆ اﳖــا قابلــة للتغيــري ملصلحــة املجتمــع .املرحلــة السادســة :مرحلــة التوجــه نحــو الضمــري أو

املبــادئ .ويتــم فيهــا ﲢديــد الصــواب ﰲ ضــوء مــا يقــره ضمــري الفــرد وطب ًقــا للمبــادئ األخالقيــة التــي ﳜتارهــا

والتــي تســتند ﰲ جوهرهــا اﱃ املبــادئ العامــة أو العامليــة للعدالــة والتعامــل باحــرتام وكرامــة لﻺنســان بــﴫف النﻈــر
عــن انتامءاﲥــم العرقيــة والسياســية والدينيــة واالجتامعيــة والسياســية.
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اﲨـ ً
ـاال ،إن البنــاء القيمــي هلــذه املراحــل األخالقيــة تعنــي ﰲ املرحلــة األوﱃ العــني بالعــني والســن بالســن ،وﰲ

املرحلــة الثانيــة تبــادل املنفعــة ،وﰲ املرحلــة الثالثــة والرابعــة فﺈﳖــا تعنــي التعامــل مــع النــاس بحســﺐ مــا يرغبــون

بالنمــط التقليــدي ،وﰲ املرحلــة اخلامســة مبــدأ العقــد االجتامعــي بــني احلاكــم واملحكومــني ،واملرحلــة السادســة
مبــادئ خلقيــة ﳜتارهــا الفــرد بــﴫف النﻈــر عــن الﴫاعــات والتحيــز للمصالــح املجتمعيــة واإلقليميــة.

وفــوق ذلــﻚ ،فﺈننــا نجــد أن التطـ ّـور الــذي حلــق بمراحــل النمــو العقــيل عنــد بياجيــه ومــا يتمشــى معهــا مــن

مراحــل النمــو األخالقــي عنــد كولبــريج ﱂ يتوقــﻒ عنــد النمــو العقــيل ملرحلــة العمل ّيــات املجـ ّـردة وإنــام يمتــد إﱃ أبعــد

مــن ذلــﻚ بــام يســمى املرحلــة احلواريــة ( ) Dialectic Stageأو مرحلــة االنفتــاح والتعاطــي مــع وجهــات نﻈــر
االخريــن والتــي تــؤدي ﰲ النهايــة إﱃ الرؤيــة التكامليــة للحقيقــة املطلقــة وهــي الكــون وخالقــه تبــارك وتعــاﱃ ،وهــذه
١٤١

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل النمــو العقــيل تعــد رش ًطــا ﴐور ًيــا للمرحلــة الســابعة مــن مراحــل النمــو األخالقــي،
يتوحــد مــع
والتــي يطلــق عليهــا مرحلــة الرؤيــة الكون ّيــة ( ) Cosmic Perspectiveوﰲ هــذه املرحلــة فــﺈن الفــرد ّ

بقيــة املخلوقــات ﰲ التســبيح للحــق تبــارك وتعــاﱃ ســع ًيا وراء عــامرة الكــون كأهــم العبــادات التــي تقربــه إﱃ اﷲ.
َ
ُ ٌّ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ ُ َ َّ
� قَـ ْ
ا� � ُ َسـ ّ َ َ
ـر أَ َّن َّ َ
﴿��َـ ْ
ـد َعلِـ َ
ـم تَـ َ
ـات
ـم
مصدا ًقــا لﻶيــة الكريــم
ـب ِ ُح ُ� مــن ِ� ا�ســماو ِ
ات وا�ر ِض والطــ� صافـ ٍ
ُ
ْ
ـه َو� َ ْس ـ� َ
َص َ�تَـ ُ
يح ُه َو َّ ُ
ا� َعل ِيـ ٌ
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ـم ب ِ َمــا َ�ف َعلــون﴾ .
ِ

وتؤ ّكــد هــذه االدبيــات الرتبويــة أن مرحلــة التفكــري املنطقــي املجـ ّـرد تــؤدي اﱃ التحكــم الزائــد ﰲ الوجــدان ،وأن تفكر

الفــرد وتأملــه ﰲ خرباتــه احلياتيــة الواقع ّيــة ومــا يــدور حولــه ّ
ينشــط بصريتــه ﰲ النﻈــرة التكامل ّيــة لﻸمــور ومــن ثــم ﲢركــه

اﱃ املرحلــة احلوار ّيــة ،فيتكامــل التفكــري العقــالين مــع الوجــدان األمــر الــذي يســهل االنطــالق اﱃ املرحلــة الكونيــة.
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ّ َ ُ ْ َ ْ َّ
َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
﴿و َ� � َ ْسـ َ
بالتأمــل لﻶيــات القرآنيــة َ
ا�
ي
و
ـت
ـ� ِ� أحســن ف ـإِذا ا�ِي ب�نــك
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ـ
ي
ظ
ع
و��نــه عــداوة ك�نــه و ِ� �ِيــم * ومــا يلقاهــا إِ� ا�ِيــن صــ�وا ومــا يلقاهــا إِ� ذو حـ ٍ
ـظ ِ ٍ
ْ
َ
ُ
ا�اهِلِـ َ
ـر بالْ ُعـ ْ
ـو َوأ ُ�ـ ْ
﴿خـ ِذ الْ َع ْفـ َ
ـر ِف َوأ ْعر ْض َعــن ْ َ
وا�يــة ا�كر�ــم
ـ�﴾  .61واﻵيــة الدالــة عــﲆ القيمــة األخالقية
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ُ
العاليــة التــي تتضمــن التضحيــة بالنفــس ﰲ ســبيل اﷲ وإعــالء كلمتــه واحقــاق احلــق ﴿و� �ســ� ا�ِيــن قتِلــوا ِ�
َّ َ ْ ً َ ْ َ
َ َّ ْ ُْ َُ
ْ
َ
َ
ٌ
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يل ا�ِ أ� َواتــا ۚ بــل أحيــاء عِنــد ر� ِ ِهــم يرزقــون﴾  .نجــد أن هــذه األوامــر اإلهليــة والقيــم الربانيــة يعجــز
س ـ� ِ ِ
عــن تربيرهــا املنطــق العقــيل وربــام ال ﲢــوز بالعقــد االجتامعــي وال تثبــت أمــام املصالــح الشــخص ّية ،ولكنهــا تــؤدي
اﱃ ارتقــاء االنســان بأعــﲆ مســتو ﰲ البنــاء اهلرمــي للنمــو األخالقــي وهــي مرجعيــة طاعــة اﷲ وعشــقه ،واالقتــداء
بســرية النبــي املصطفــى وأهــل بيتــه االطهــار.

يعتمــد ﲡديــد املناهــج التعليميــة وتأصيــل القيــم االســالمية فيهــا عــﲆ أســس يمكــن أن نعرضهــا مــن خــالل

أفــكار الباحثــني وعلــامء الرتبيــة واالجتــامع ،عــﲆ النحــو اﻵﰐ:
 -1األساس الفلسفي الفكري.

هــدف املناهــج التعليميــة ﰲ نﻈــر اإلســالم إيصــال اإلنســان إﱃ الكــامل املعنــوي ،الــذي ال ﳛصــل ّإال ﲠدايــة

األبعــاد املعنو ّيــة لﻺنســان ،وتزكيتــه وتعليمــه احلكمــة ،وهــي ترمــي رضــا اﷲ ســبحانه وتعــاﱃ ً
أوال ،باإلضافــة إﱃ

ـم مــن ذلــﻚ معنو ًيــا ليعــدّ ه
اشــباع حاجاتــه املاد ّيــة والنفس ـ ّية والعقل ّيــة وتطويــر جوانبــه الشــخص ّية املتعــددة ،األهـ ّ

إﱃ اليــوم اﻵخــر ،فهــي نﻈــرة شــمول ّية ،ماد ّيــة ومعنو ّيــة ،دنيو ّيــة ودين ّيــة ،أرض ّيــة وملكوت ّيــة ،جســد ّية وروح ّيــة﴿ .
َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ
َ ُّ ْ
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ا� إِ�ْــك ۖ َو�
ســن كمــا أحســن
يبــك ِمــن
خــرة ۖ و� ت�ــس ن ِص
ا�� َيــا ۖ َوأح ِ
َوا�تــغِ �ِيمــا آتــاك ا� ا�ار ا� ِ
َْ
َّ َّ َ َ ُ ُّ ْ ُ ْ
َْ
َ
َ
ْ
َ
63.
�بْــغِ الف َســاد ِ� ا�ر ِض ۖ إِن ا� � �ِــب ا�مفسِــدِين﴾
برتبيــة االنســان يتــم اصــالح املجتمــع ،فأســاس اصــالح املجتمــع يقــوم عــﲆ تربيــة اإلنســان﴿ 64.إن اﷲ � يغـ ّ
ـ�

مــا بقــوم ح� يغـ ّ
ـ�وا مــا بأنفســهم﴾ .65بينــام املــدارس الغرب ّيــة ال تبــايل أبــدً ا بــام وراء الطبيعــة ،وال تصــل عقوهلم
١٤٢

المناهج التعليم ّية بين الماضو ّية وتأصيل القيم اإلسالم ّية

إﱃ مــا وراء الطبيعــة ،فالــذي يصــل علمــه إﱃ مــا وراء الطبيعــة هــو الــذي يكــون ﰲ طريــق الوحــي ،ويكــون إدراكــه

مرتب ًطــا بالوحــي ،وهــم األنبيــاء وخاﲤهــم وأرشفهــم النبــي حممــد (� وسـ ّلم)؛ هلــذا ينــزل الوحــي اإلهلــي عــﲆ هــؤالء

األشــخاص الكاملــني ،فتحــدث العالقــة بــني االنســان وعــاﱂ الوحــي ،ويوحــي إليــه ،ويبعث لرتبيــة االنســان ﰲ بعده
اﻵخــر ،فيــأﰐ هــؤالء إﱃ النــاس ليقومــوا برتبيتهــم .لــو كان االنســان ال ﳜــرج عــن حــدود الطبيعــة ملــا كانــت هنــاك
حاجــة ألن يأتيــه ﳾء مــن عــاﱂ الغيــﺐ لرتبيتــه ،فــال حاجــة لرتبيــة اجلانــﺐ اﻵخــر مــن اإلنســان لعــدم وجــوده.

66

هــدف الرتبيــة ﰲ االســالم وعنــد النبــي حممــد وأهــل بيتــه األطهــار هــو ﲢقيــق التزكيــة ،وتعليــم احلكمــة ،ومــن

أجــل التعليــم العــام لبنــاء االنســان ﰲ ﲨيــع أبعــاده اجلســدية والنفس ـ ّية والعقل ّيــة .اإلســالم يريــد أن يبنــي اإلنســان
بنــا ًء شـ ً
ـامال ،روح ًيــا وجســد ًيا وعقل ًيــا ونفس ـ ًيا .واالرتقــاء بــه إﱃ الكــامل واالســتقامة إذ ال يوجــد حقــد أو حســد

(إخوا ًنــا عــﲆ رسر متقابلــني)
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ترتكــز بنــاء املناهــج التعليميــة ﰲ االســالم عــﲆ أســس الرؤيــة الكون ّيــة اإلهل ّيــة ،ونﻈرﲥــا إﱃ العــاﱂ والوجــود

وأن أصــل الوجــود هــو اﷲّ ،
يتضمــن جانبــا جمـ ّـردا ّ
وكل ﳾء
ليــس جمـ ّـرد وجــود مــادي وأبعــاد حسـ ّية فحســﺐ ،وإنــام
ّ
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ات وا�رض ��تــا ر�قــا �فتقناهمــا وجعلنا
راجــع إليــه ﰲ يــوم احلســاب}.أو�م يــر ا�ِيــن �فــروا أن ا�ســماو ِ
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� أفــ� يؤمِنــون ٣٠وجعلنــا ِ� ا�ر ِض روا� أن ت ِميــد ب ِ ِهــم وجعلنــا �ِيهــا ف ِجاجــا
ِمــن ا�مــاءِ � � ٍء ٍ
ْ
ُ ُ ً َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َّ َ َ َ ْ ً َ ْ ُ ً َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ
ـو َّا�ِي َخلَـ َ
ـون َ
٣٢و ُهـ َ
ســب� لعلهــم �هتـ
ـق
ـدون َ ٣١و َج َعل َنــا ا�ســماء ســقفا �فوظــا وهــم �ــن آيات ِهــا مع ِرضـ
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ا�ليــل وا�هــار وا�شــمس والقمـ
حون.{٣٣
ـك �ســب
ـر � ِ� فلـ ٍ
وأن ال قيمــة للمجتمعــات االســالمية التــي ترتبــط بمحمــد وال ترتبــط برســالته ،إن رســول اﷲ يرفــﺾ أن

ترتبــط النــاس بــه مــن خــالل اســمه فقــط ،فنحــن مســلمون ننطلــق مــن خــالل رســول اﷲ ،ال مــن خــالل ذاتــه .قــد
يتحــدّ ث بعضهــم إﱃ النــاس عــن حممــد بوصفــه عبقريــا أو مصلحــا ،وعــن حممــد أنــه عــاش آالم العروبــة واختزن كل

الصفــات
مشــاعرها ،وثــار مــن أجــل أن يؤكّدهــا ،أجــل حممــد عبقــري ،مصلــح ،ثائــر عﻈيــم ،ولكــن ليســت تلــﻚ ّ

صفاتــه الذات ّيــة عندنــا ،ألن صفــة حممــد عندنــا هــي رســول اﷲ يوحــي إليــه ،مــن ربــه .فمــن أنكــر الوحــي أنكــر
َّ َ َ ُ َ َّ ٌ َ َ َ
ّ
َ
ـد ِمــن
االســالم ،ومــن أنكــر رســالة رســول اﷲ اﻵتيــة مــن اﷲ فقــد أنكــر االســالم﴿ 70.مــا �ن �مــد �بــا أحـ ٍ
ّ َ ُ ْ َ
ُ
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� ٍء َعل ً
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ِيمــا﴾
رِجال ِ�ـ
ـم َو� ٰ ِ
�ــن رســول ا�ِ وخا�ــم ا��ِيِــ� ۗ و�ن ا� بِـ ِ
 -2االساس االجتامعي.

إن أي بنــاء للمناهــج التعليميــة وتأصيــل القيــم فيهــا ال بــد أن يدخــل ﰲ احلســاب مشــاعر األمــة ونفســيتها

وتركيبهــا العقائــدي والتارﳜــي؛ وذلــﻚ ألن حاجــة التنميــة االجتامعيــة إﱃ مناهــج تعليميــة ليســت جمــرد حاجــة إﱃ
اطــار مــن اطــر التنﻈيــم االجتامعــي ،وال يكفــي لســالمة بنــاء املناهــج التعليميــة أن ﳜتــار بصــورة ﲡريديــة ومنفصلــة

عــن الواقــع بــل ال يمكــن لعمليــة البنــاء أن ﲢقــق اهدافهــا ﰲ تطويــر االمــة واســتنفار كل قواهــا ضــد التخلــﻒ إال
١٤٣

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

إذا اكتســبت إطــارا يســتطيع أن يدمــج األمــة ضمنــه ح ًقــا ،وقامــت عــﲆ أســاس يتفاعــل معهــا ،فحركــة األمــة كلهــا

رشط أســاﳼ إلنجــاح أي عمليــة بنــاء حضــاري جديــد وأي معركــة شــاملة ضــد التخلــﻒ؛ ألن حركتهــا تعبــري عــن

نموهــا ونمــو إرادﲥــا وانطــالق مواهبهــا الداخليــة وحيــث ال تنمــو األمــة ال يمكــن ألي مناهــج تعليميــة ماضو ّيــة
َّ َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ّ ُ ْ
َُْ
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س ـ ِهم﴾ .
ـ�وا َمــا بِ��ف ِ
أو صيــﻎ حمنطــة أن تغــري مــن الواقــع شــيﺌا ﴿.إِن ا� � �غـ ِ
ـ� مــا بِقــو ٍ� حــ� �غـ ِ
وال نعنــي بذلــﻚ أن جيســد النﻈــام التعليمــي كل الرتاكيــﺐ النفســ ّية ألفــراد املجتمــع وﳛــول كل أفكارهــم
ومشــاعرهم إﱃ صيــﻎ منﻈمــة ﰲ املناهــج التعليميــة فــﺈن هــذا ال يمكــن أن يكــون ﰲ ظــل جمتمعــات العــاﱂ االســالمي

التــي تشــكو مــن أعــراض التخلــﻒ والتمــزق النفــﴘ والضيــاع وتعــاين مــن ألــوان الضعــﻒ النفــﴘ ألن ﲡســيد هــذا
الواقــع املهــزوم ليــس إال تكريســا لــه واســتمرارا ﰲ طريــق الضيــاع والتبعيــة .وإنــام نقصــد بذلــﻚ أنــه عندمــا نريــد أن

منهجــا تعليم ّيــا يبنــي أمــة ويســتأصل جــذور التخلــﻒ منهــا جيــﺐ أن نأخــذ القيــم االســالمية االصيلــة أساســا
نبنــي
ً
ونفتــﺶ ﰲ ضوئهــا عــن مركــﺐ حضــاري قــادر عــﲆ ﲢريــﻚ األمــة وتعبﺌــة كل قواهــا للمعركــة ضــد التخلــﻒ.
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واجلديــر بالذكــر أن جمتمعاتنــا االســالمية العرب ّيــة أخالقهــا وتربيتهــا وتعليمهــا ﳐتلــﻒ عــن املجتمعــات الغربيــة،

نتيجــة لتارﳜهــا الدينــي ،فاإلنســان املؤمــن ﰲ املجتمعــات العربيــة االســالمية ربتــه رســاالت الســامء وعاشــت ﰲ
بــالده ســنني مديــدة ومــر برتبيتــه االســالم العزيــز ،فهــو ينﻈــر بطبيعتــه اﱃ الســامء قبــل أن ينﻈــر اﱃ االرض ويأخــذ

بعــاﱂ الغيــﺐ قبــل أن يأخــذ باملــادة واملحسوســات.
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-3األساس املعرﰲ

االســالم ينﻈــر إﱃ أن ﲨيــع أنــواع معــارف العلــوم جيــﺐ أن يتعلمهــا الفــرد حســﺐ فائدﲥــا ودرجــة نفعهــا لــه مــا

دامــت ال تعــارض تعاليــم االســالم ،وأمــا نﻈــرة االســالم اﱃ التعلــم بالعمــل أو مــا يســمى بفكــرة (Learning by
 )doingفﺈنــه قــد أوجــﺐ عــﲆ املجتمــع املتعلــم أن يعمــل بعلمــه وإعــامر االرض ،عــن رســول اﷲأنــه قــال» :

اللهــم إين أعــوذ بــﻚ مــن علــم ال ينفــع ،ومــن قلــﺐ ال ﳜشــع ،ومــن نفــس ال تشــبع ،ومــن دعــوة ال يســتجاب هلــا «
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وأســبﻎ عليــه الطابــع الﴩعــي بوصفــه مﻈهـ ًـرا مــن مﻈاهــر خالفــة االنســان ﷲ عــﲆ الكــون ،وﲠــذا فــﺈن تأصيــل

مثــل هــذه القيــم ﰲ املناهــج التعليميــة ﲡعــل عمليــة التعليــم والتعلــم طاقــة بنــاء ،وﰲ الوقــت نفســه ﲢتفــﻆ ﲠــا ضامنــا

لعــدم ﲢــول هــذه الطاقــة مــن طاقــة بنــاء إﱃ طاقــة اســتغالل؛ ألن تعلــق هــذا االنســان بــاالرض وثرواﲥــا جيعلــه
وﳛولــه مــن رشيــﻚ إﱃ أداة لالســتغالل والتنافــس املحمــوم عــﲆ األرض وخرياﲥــا وثرواﲥــا.
يضحــي بأخيــه ّ

مــن هــذا املنطلــق ،فــﺈن املســلمني يامرســون إعــامر االرض بوصفها جــز ًءا من الســامء التــي يتطلعون إليها ويســاﳘون

ﰲ تنميــة الثــروة االقتصاديــة والصناعيــة وغريهــا بوصفهــم خلفــاء عليهــا ،وهــم أبعــد مــا يكونــون إﱃ الزهــد االجيــاﰊ
الــذي جيعــل منهــم ســادة للدنيــا ال عبيــدً ا هلــا وﳛصنهــم ضــد التحــول اﱃ طواغيــت الســتغالل االخريــن » 77.ا ﱠل ِذيـ َن إِن
ض َأ َقامــوا الصـ َـال َة وآ َتــوا الـ ﱠـزكَا َة و َأمــروا بِا َْملعــر ِ
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وف َو َﳖَـ ْـوا َعـ ِ
ـن ا ُْملن َكـ ِـر ۗ َوﷲﱠِ َع ِاق َبـ ُة ْاألُ ُمــور«
ﱠم ﱠكن ُ
َ ُ
ﱠ
ْ ُ
َ َ ُ
ـم ِﰲ ْاألَ ْر ِ ُ
ﱠاهـ ْ
١٤٤

المناهج التعليم ّية بين الماضو ّية وتأصيل القيم اإلسالم ّية

أ ّمــا إذا كانــت املناهــج التعليم ّيــة تشـكّلها األنﻈمــة املاضو ّيــة املتســل ّطة ،وبيــد الذين يــرون القيم ﰲ آماهلم النفسـ ّية،

ويعتــربون أن القيــم اإلنســان ّية تكمــن ﰲ التسـ ّلط وﰲ الشــهوات ،فــﺈن االنســان ّية ستســري نحــو االنحطــاط؛ 79ﳑــا يلــزم

املؤسســات الرتبو ّيــة مــن األســاس وأن تُبنــى مــن جديــد
تغيــري األصــول الفلســفية والفكريــة للمناهــج التعليميــة ﰲ ّ
عــﲆ أســاس الﴩيعــة املحمد ّيــة األصيلــة وتعاليــم أهــل البيــت عليهــم الســالم ،حتــى تــرﰊ شــبابنا تربيــة ســليمة
وﲢــدث تع ّل ًــام حقيق ّيــا ،غــري مســتورد ،يفــي بمتط ّلبــات جمتمعاتنــا وحاجاﲥــم ومعتقداﲥــم وعاداﲥــم ،ويعالــج
مشــكالﲥا الواقعيــة املعاشــة.

مــن الســياق املتقــدم ،نــر أن تأصيــل القيــم االســالمية ﰲ املناهــج التعليميــة تعتــرب مــن األمانــة التــي عرضهــا
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َََ َْ َ َْ ْ
ـ� أن � ِمل َن َهــا
ا� َبــا ِل ف��ـ
اﷲ ســبحانه وتعــاﱃ عــﲆ االنســان }إِنــا عرضنــا ا�مانــة � ا�ســماو ِ
ات وا�ر ِض و ِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ ً َ ُ ً
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ا��ســان ۖ إِنــه �ن ظلومــا جهــو�{ واالمانــة تفــرتض املســؤول ّية واالحســاس
وأشــفقن مِنهــا و�لهــا ِ

بالواجــﺐ ،واملجتمــع االســالمي ملــزم بتأصيــل القيــم االســالمية وتطبيقهــا ورفــﺾ الفســاد والﻈلــم وهــو ليــس

ﳐــريا بــني ذا أو ذاك .عــﲆ عكــس املجتمعــات غــري االســالمية فهــي ﳑكــن أن تتفــق عــﲆ وضــع قيــم خاصــة ﲠــا حتــى
لــو كانــت هــذه القيــم ﳐالفــة ملصاحلهــا وﲢــط مــن كرامتهــا وعزﲥــا ألﳖــا تُعــد صاحبــة الســيادة وال تنــوب عــن اﷲ
ســبحانه وتعــاﱃ ﰲ هــذا الكــون.

خالصــة األمــر أن ﲡديــد املناهــج التعليميــة بتحريرهــا مــن املاضويــة وتأصيــل القيــم االســالمية االصيلــة بمنزلــة

ً
أجياال تعتز بﺈســالمها األصيــل وتضحي
اجلناحــني إذ ال يمكــن التحليــق بأحدﳘــا ،يؤمــن لنــا مــدارس متقدمــة ﲣـ ّـرج

مــن أجــل أوطاﳖــا وﲣــدم أفــراد جمتمعاﲥــا وتنــﴩ العلــم وقيــم احلريــة والتســامح بــني أبنائــه ،وتتكيــﻒ مــع املتغريات
والتحديــات املعــاﴏة .بذلــﻚ تكــون مناهجنــا اســالمية انســانية ترفــﺾ اجلمــود وتنفتــح عــﲆ احلضــارات وتواكــﺐ

ﳘهــم خدمــة أوطاﳖــم واســالمهم العزيــز.
التطــور وتســري ﰲ رضــا رب العاملــني ،فتخـ ّـرج مواطنــني مســتقلني ّ

ً
متأصــال ﰲ الشــخص ّية العرب ّيــة وأحــد
وجيــﺐ أن نشــري إﱃ أن الفكــر املاضــوي ﰲ الوطــن العــرﰊ ليــس نم ًطــا

مكوناﲥــا الرئيســة بقــدر مــا هــو نتيجــة لرتاكــم ظــروف تارﳜيــة واجتامعيــة وثقافيــة ،ومتــى مــا انحــﴪت الﻈــروف

التــي ســاﳘت ﰲ تكوينــه وبلورتــه ســينحﴪ حتـ ًـام الفكــر املاضــوي ومﻈاهــره ،فانتشــار الســلع االســتهالك ّية الغربيــة

ﰲ الوطــن العــرﰊ ال يعنــي انتشــار الثقافــة الغربيــة وﲡذرهــا فيــه.

١٤٥

محمد أ ّيوب
د .جعفر ّ

اﳋاﲤة

النتيجــة التــي نصــل إليهــا هــي أن املاضو ّيــة هــو فكــر لــه نزعــة طاغيــة ،يقــدّ س افعالــه الغابــرة ويعمــل عــﲆ تفريــﻎ

املناهــج التعليم ّيــة مــن ﳐتلــﻒ مﻈاهــر روح النقــد واالبــداع والقيــم اإلســالمية االصيلــة واملثــل اإلنســانية التــي

تدعــو إﱃ احلر ّيــة والتحــرر والتســامح ،ويؤســس للتخنــدق وتعﻈيــم األنــا املاضويــة اجلامعيــة مقابــل اﻵخــر املعــاﴏ
أو املختلــﻒ فكريــا.

ّ
إن مﻈاهــر املاضو ّيــة ﰲ املناهــج التعليميــة تر ّكــز عــﲆ االهتــامم بكم ّيــة املعــارف وحفــﻆ املعلومــات واســرتجاعها

بــدال مــن تنميــة التفكــري وبنــاء الشــخصية االنســانية ،الــذي ينمــي لــد الطــالب منــذ الصغــر الطاعــة العميــاء
واالمتثــال املطلــق ،وﲢـ ّـول الطــالب إﱃ جمـ ّـرد وعــاء للمعلومــات وناقــل وليــس مو ّلــدا هلــا ،وضعــﻒ التطبيقــات
العمليــة واســتخدامها لســد حاجــة املجتمــع ،بمعنــى أﳖــا تفتقــر إﱃ األهــداف املهار ّيــة وباخلصــوص املســتويات

والتجمــد عــﲆ املــاﴈ مــن دون االنطــالق اﱃ التفكــري
العليــا ﰲ املجــال املهــاري كالتجريــﺐ واملامرســة واإلتقــان.
ّ

ـزود النﻈــام الرتبــوي بجيوش
باملســتقبل .كــام تعمــل عــﲆ بنــاء أيدلوجيــا اإلكــراه والتســلط والتعصــﺐ والتطــرف ،وتـ ّ
املتطرفــة وتســطيح الوعــي وتزييفــه ،وتدفــع املجتمعــات إﱃ
املوظفــني املتملقــني ،وتأصيــل األيدلوجيــات اهلزيلــة
ّ
دائــرة البــؤس والقهــر واالســتالب الفكــري.

ﳘهــا :عــدم مواكبــة متطلبــات العــﴫ وحاجات
وأوضحنــا ﰲ الدراســة أن للامضو ّيــة تأثــريا ﰲ املناهــج التعليم ّيــة أ ّ

املجتمــع والســوق ،وقتــل االبــداع واالبتــكار واالنتــاج والتنافــس احلضــاري ،وﲢويــل املؤسســات التعليميــة اﱃ
مؤسســات معزولــة عــن املجتمــع ال تســتطيع التكيــﻒ مــع متطلبــات املســتقبل ومتغرياتــه ،وتســهم ﰲ اضعــاف

القــدرة عــﲆ احلــوار واملناقشــة والتفكــري واملشــاركة وتبــادل اﻵراء واحلــامس ،وتقويــة االذعــان والرضــوخ ﰲ نفــوس

الطــالب ،والعجــز عــن متابعــة التطــور املعــرﰲ واســتثامره ﰲ املناهــج التعليميــة.

وب ّينــا املقصــود بتأصيــل القيــم وﲡديــد املناهــج ،وأﳘيــة عمليــة التأصيــل التــي تعطــي املناهــج التعليميــة البعــد

االســالمي ويربــط املــواد التعليميــة بمبــادئ االســالم والقيــم االنســانية وحيــاة الطالــﺐ وجمتمعــه ،وتعــد الطالــﺐ
ليكــون عامـ ًـال ومشــاركًا ﰲ بنــاء جمتمعــه بصــورة فاعلــة يــؤدي دوره بﺈجيابيــة .وأﳘ ّيــة أن تكــون املناهــج التعليميــة

متجــددة مرنــة تواكــﺐ التطــورات والتحديــات املعــاﴏة ،ومتوازنــة متكاملــة لبنــاء االنســان املتكامــل مــن ﲨيــع
جوانبــه العقليــة والروحيــة والنفســية ،وﰲ الوقــت نفســه ثابتــة عــﲆ املبــادئ والقيــم االســالمية االصيلــة؛ ذلــﻚ أننــا

بحــق نعيــﺶ اليــوم ﰲ ظــل الفكــر املاضــوي ظاهــرة التصــدع لﻸســس القيميــة ،واﳖيــار املنﻈومــات األخالقيــة،
وضيــاع للهويــة االســالمية .والعــاﱂ أصبــح مــن دون حــدود ،وموجهــات.

ﰲ النهايــة ،أ ّكــدت الدراســة عــﲆ انتــاج مناهــج تعليميــة متجــددة وأصيلــه ﰲ قيمهــا مــن خــالل أســس فلســف ّية
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واجتامع ّيــة ومعرف ّيــة تعـ ّـرب عــن خصوص ّيــة فكــر األمــة وثقافتهــا .وعــن قدرﲥــا عــﲆ اســتيعاب التأثــريات الثقافــة

اخلارج ّيــة واالســتفادة منهــا مــن دون أن يؤثــر ذلــﻚ ﰲ خصوصيتهــا ،أو أن يد ّمــر هويتهــا وتكوينهــا الــذاﰐ .وهــذا

الفكــر يعتمــد عــﲆ مبــدأ االبــداع والتجديــد واالبتــكار واحلضــور الدائــم ﰲ مياديــن الفعــل الثقــاﰲ واالنتــاج
احلضــاري بمختلــﻒ ﲡلياتــه.

وقــد اقــرتح الباحــث ب فتــح آفــاق جديــدة نحــو دراســة ﲡديــد املناهــج التعليميــة وتأصيلهــا عــﲆ أســاس تعاليــم

املؤسســات التعليم ّيــة والفكــر الرتبــوي االســالمي.
القــرآن الكريــم وهــد النبــي األعﻈــم وأهــل بيتــه األطهــار ﰲ ّ
واالنفتــاح عــﲆ اخلــربات والتجــارب العلم ّيــة العامليــة املتقدمــة ﰲ نﻈامهــا التعليمــي ومناهجهــا التعليميــة ،بمــدّ جســور

املؤسســات الرتبو ّيــة والتعليم ّيــة ﰲ نﻈامهــا التعليمــي ومناهجهــا الدراسـ ّية مــن دون الذوبــان فيها.
للتبــادل االجيــاﰊ بــني ّ
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مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية ِ
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ :
مــا يــزال الكتــاب املنهجــي مصــدر املعرفــة األول ﰲ العــاﱂ العــرﰊ رغــم التوجــه العاملــي الكبــري نحــو الوســائل
التكنولوجيــة احلديثــة للحصــول عــﲆ املعلومــات واملعــارف املتنوعــة .فهـ ِ
ـذه الوســائل مــا تــزال بعيــد ًة عــن متنــاول
اجلامهــري العريضــة ،وهــي ال تتيـ ﱠـﴪ ح ﱠتــى اﻵن ﱠإال لنُخبــة اجتامعيــة – ثقافيــة حمــدودة ﰲ ا ُملجتمــع العــرﰊ الــذي تســوده

قناعــة راســخة بمكانــة الكتــاب املنهجــي (ا َملــدرﳼ).

هـ ِ
ـذه األﳘيــة املم ﱠيــزة للكتــاب املنهجــي ﲡعــل مضمونــه أكثــر تأثــري ًا ﰲ املســرية التعليميــة للتلميــذ العــرﰊ ســوا ﹲء ﰲ

جمــال املعلومــات النﻈريــة ،أم ﰲ جمــال املهــارات العمليــة ،أم ﰲ جمــال القيــم اإلجتامعيــة واإليديولوجيــا .ﱠ
إن القــارئ

العــرﰊ يألــﻒ الكتــاب أكثــر ﳑﱠــا يألــﻒ جهــاز احلاســوب (الكومبيوتــر) ،وقــد ب ﱠينــت الدراســات أيض ـ ًا ﱠ
أن إجابــات

التالميــذ عــن األســﺌلة املطروحــة ﰲ االمتحانــات مأخــوذة ﰲ غالبيتهــا مــن الكتــﺐ املدرســية.

وبالنﻈــر إﱃ املكانــة اخلاصــة للكتــاب املنهجــي ،فقــد كان مــن الطبيعــي ْ
أن يكــون مــادة الدراســة والتقويــم ﰲ

عمدنــا إﱃ الســري وفــق التوجــه العــام للدراســات الســابقة ﰲ هــذا
الــدول العربيــة وبقيــة العــاﱂ .وﰲ هــذا الســياق َ

املضــامر ،مــن خــالل تنــاول مــادة تعليميــة واحــدة ،هــي مــادة التأريــخ ،والعمــل عــﲆ ﲢليــل واقعهــا واســتنباط
كل مــن العــراق ولبنــان ،أنموذجـ ًا لدراســتنا هـ ِ
أﳘيتهــا ضمــن الواقــع التعليمــي ﰲ ﱟ
ـذهَ ،ملِــا يم ﱢيــز هاتــني الدولتــني مــن
تقـ ﹴ
ـارب واضــح ﰲ تكويــن النســيج االجتامعــي والدينــي واملذهبــي بينهــام.

وبنــاء ًا عــﲆ مــا تقــدم ،يمكــن القــول ﱠ
إن الكتــاب املنهجــي يســتحق الدراســة والتطويــر؛ أل ﱠنــه ســيبقى ﰲ املســتقبل

املنﻈــور الوســيلة التعليميــة األهــم للتعليــم للعــدد األكــرب مــن التالميــذ ســوا ﹲء ﰲ العــاﱂ أو ﰲ البــالد العربيــة ،رغــم

الوعــود واﻵمــال التــي تصورهــا لنــا تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت التــي تزعــم ﱠ
أن الكتــاب املنهجــي بالشــكل
الــذي نعرفــه ســيختفي ليحــل حم ﱠلــه نﻈــام جديــد مــن ﲣزيــن املعلومــات واســرتجاعها والتفاعــل معهــا.

ولعـ ﱠـل مــن أبــرز مزايــا الكتــاب املنهجــي كذلــﻚ ،أ ﱠنــه يمثــل مســاح ًة مشــرتكة قــد تكــون فريــدة ﰲ حقــل التعليــم

للتفاعــل بــني املجموعــات واألدوات والعلــوم .ففــي الكتــاب املنهجــي يلتقــي املؤ ﱢلفــون واملع ﱢلمــون والتالميــذ
وأدوات املــدارس واألهــل .وفيــه أيضــ ًا تلتقــي العلــوم اإلجتامعيــة كانــت أم اإلنســانية أم الﴫفــة .والكتــاب

املنهجــي متعــدد الوظائــﻒ بحســﺐ اجلهــة التــي تســتعمله ،فهــو أداة ثقافيــة حاملــة للقيــم اإلجتامعيــة الســائدة ،وهــو

للمع ﱢلمــني وا ُملتع ﱢلمــني ،وهــو أداة ﲢكــم مــن قبــل الــدول أو الســلطات لتنفيــذ السياســات ا ُملعتمــدة أو
أداة تربويــة ُ
اجلــودة أو تكافــؤ الفــرص .وﰲ الكتــاب املنهجــي يلتقــي الفــن ِ
واحلـ َـرف الطباعيــة والصناعــة واإلنتــاج والتجــارة
ﹴ
والتوزيــع ،وهــو فــوق ذلــﻚ مسـ ﹲ
دالالت وقيــم.
ـبوك باللغــة بــام ﲢمــل مــن
١٥٥

أ.م.د .حيدر قاسم َم َطر التميمي

ِ
هــذه ،ﲤهيــد ًا قدمنــا فيــه دراســة لعنــﴫي أطروحتنــا
خ ﱠطــة البحــث :تناولنــا ضمــن دراســتنا ،بعــد املقدمــة

الرئيســني – املنهــج الــدراﳼ وعلــم التاريــخ – حماولــني عــن طريقهــا عــرض مفهــوم هذيــن العنﴫيــن واســتعراض

التعاريــﻒ اخلاصــة ﲠــام للخــروج إﱃ التعريــﻒ األمثــل ﳑﱠــا اتفــق عليــه العلــامء واملختصــون.

أ ﱠمــا املبحــث األول ،واملعنــون( :مفاهيــم أساســية ﰲ العمليــة الرتبويــة وتطويــر املناهــج الدراســية) ،فقــد حاولنــا

خاللــه تقريــﺐ وتبســيط ُمصطلحــات ومفاهيــم أساســية ﰲ موضوعــة املناهج الدراســية عــﲆ وجــه اخلصــوص،
وذات عالقــة بالرتبية والتعليــم عموم ـ ًا ،والتــي يمكــن اعتبارهــا ِمــن بــني املفاتيــح الرضوريــة لولــوج عــاﱂ الرتبيــة
والتعليــم ،كفلســفة التعليــم ،التفكــري اإلبداعــي ،تقويــم املنهــج ا َملــدرﳼ.

ـﺐ دراســتنا بــام ﲢملــه مــن مقاربـ ﹴـة منهجيــة حلالتــني ﲢمــالن صفات
ليكــون عنــوان املبحــث الثــاين ،والــذي ُيعــد ُلـ ﱠ

التشــابه والتناظــر إﱃ حــدﱟ بعيــد ،فــاذا املبحــث املعنــون( :واقــع املنهــج التعليمــي ﰲ لبنــان والعــراق ..علــم التاريــخ

ـدرﳼ
ضمنــاه أوالً تشــخيﺺ حالــة القصــور ﰲ الفلســفة الرتبويــة وإعــداد اإلطــار العــام للمنهــج ا َملـ َ
ُأنموذجــا قــد ﱠ

ﰲ العــراق .وثانيـ ًا العمــل عــﲆ تقييــم (مــادة التأريــخ) ﰲ املنهــج الــدراﳼ اللبنــاين ،مــع تقديــم مقاربــة منهجيــة بــني
الواقــع اللبنــاين والعراقــي .وأخــريا ،عــرض وجهــة نﻈــر حــول دور الدولــة وعالقتهــا بنﻈــام التعليــم ﰲ العــراق.

لنختــم هـ ِ
ـذه الدراســة بمجموعـ ﹴـة مــن التوصيــات ،وهــي التــي انبثقــت وتو ﱠلــدت لدينــا مــن خــالل بحثنــا ودرســنا

املطـ ﱠـول ﰲ مصــادر ومراجــع هــذا املوضــوع الشــائﻚ واملع ﱠقــد إﱃ حــدﱟ بعيــد.

يم ﱠن علينا بقبول العملْ ،
و نسأل اﷲ ْ
وأن ينفع ِبه .ول ُه احلمد أوال وآخرا..
أن ُ

١٥٦

ِ مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ
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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مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية ِ
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ

التمﻬيﺪ:

ﺗعﺮيﻒ ﺑاﳌنﻬﺞ الﺪراﳼ ﹺ
وﻋلﻢ التﺄريﺦ

ﹴ
دراســة لعنــﴫي أطروحتنــا الرئيســني – املنهــج الــدراﳼ وعلــم التأريــخ
ســنحاول ﰲ هــذا التمهيــد تقديــم

حماولــني عــن طريقهــا عــرض مفهــوم هذيــن العنﴫيــن واســتعراض التعاريــﻒ اخلاصــة ﲠــام للخــروج إﱃ التعريــﻒ
األمثــل ﳑﱠــا اتفــق عليــه العلــامء واملختصــون ﰲ جمــال عنــﴫي الدراســة؛ وﳘــا املنهــج الــدراﳼ أوال ﰲ حماولـ ﹴـة منــا
لبيــان التعريــﻒ اللغــوي واالصطالحــي هلــذا التعبــري.

أ ﱠمــا العنــﴫ الثــاين مــن دراســتنا؛ علــم التأريــخ؛ فســنحاول كذلــﻚ اســتعراض أهــم مــا تقــدم بشــأن مصطلحـ ِـه
ﹴ
ِ
ﹴ
ِ
ومدلوالتــه .باإلضافــة إﱃ حماولــة بيــان أﳘيــة هذيــن العنﴫيــن
وآراء توضــح ماه ﱠيتــه
دراســات
ومفهومــه مــن
واحلاجــة إﱃ إتقــان األول ودراســة الثــاين.

أوﻻ :اﳌنﻬﺞ الﺪراﳼ :Curriculum

ِ
قــال (تعــاﱃ) ﰲ ُحمكــم كتابـ ِـه العزيــز ﴿ :لِـك ﱟُل جع ْلنَــا ِمنْ ُكـ ِ
اجــا ﴾ (ســورة املائــدة ،آيــة ،)48 :وورد
رش َعـ ًة َومن َْه ً
َ َ
ْ
ـم ْ
ـت ح ﱠتــى تَر َك ُكــم َعـ َـﲆ َط ِريـ ﹴـق ن ِ
عــن ابــن عبــاس قولــه» :إِ ﱠن َر ُسـ َ
َاه َجـ ﹴـة«( .)1ﱠ
إن كلمــة املِ َنهــاج والطريــق
ـول اﷲِ َﱂ ْ َي ُمـ ْ َ
ْ
َ
النﱠاهــج تعنــي الطريــق الواضــح ،و ُيعــزز هــذا املعنــى مــا جــاء بـ ِـه ابــن منﻈــور (711-630هـــ1311-1232/م) ﰲ
لسـ ِ
ـانه :أﳖــج الطريــق :وضــح واســتبان ،وصــار ﳖجــا واضحــا ب ﱢينــا ،واملنهــج عنــده  -بفتــح امليــم وكﴪهــا  -هــو
النﱠهــج واملِنهــاج؛ أي :الطريــق الواضــح وا ُملســتقيم(.)2
وتقابــل كلمــة املنهــج ﰲ اللغــة اإلنكليزيــة كلمــة  ،Curriculumالتــي تعــود إﱃ أصـ ﹴ
ـل التينــي ،هــو ،Currere
التــي تعنــي ِمضــامر الســباق؛ أي :هــي ا َملســار الــذي يســلكه اإلنســان لتحقيــق هـ ﹴ
ـدف مــا .ومــن هــذا ا ُملصطلــح األخري
َ
ـرﰊ األمريكــي و ُمن ﱢﻈــر املناهــج والدراســات األوليــة املعــاﴏ ،ويليــام بينــار  ،William Pinarمقاربتــه
اســتلهم ،ا ُملـ ﱢ
للتعليــم ا ُملســتندة إﱃ فلســفة مــا بعــد احلداثــة وتقنيــة التحليــل النفــﴘ(.)3

أول اســتخدام معــروف ضمــن سـ ﹴ
ـياق تعليمــي ُملصطلــح املنهــج ،هــو ﰲ العمــل املعنــون ،Professio Regia
وهــو عمــل قــام ِ
بــه ا ُملصلــح الرتبــوي وأســتاذ جامعــة باريــس ،بيــرتوس رامــوس -1515( Petrus Ramus
ِ
ﱠ
ســجالت جامعــة اليــدن
وفاتــه عــام 1576م( .)4ليﻈهــر ا ُملصطلــح الحقــا ﰲ
1572م) ،والــذي نُــﴩ بعــد

 Leiden Universityﰲ عــام 1582م( .)5حيــث تبــدو أصــول الكلمــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالرغبــة الكالفينيــة
 Calvinismﰲ ﲢقيــق ﹴ
قــدر أكــرب مــن التعليــم(.)6
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ﰲ القــرن الســابع عــﴩ امليــالدي ،أشــارت جامعــة غالســكو  University of Glasgowأيضــا إﱃ »مســارها«

للمصطلــح باللغــة اإلنكليزيــة ﰲ عــام 1633م .وﰲ القــرن
الــدراﳼ كـــ »منهــج«ُ ،منتج ـ ًة أول اســتخدام معــروف ُ

التاســع عــﴩ ،أشــارت اجلامعــات األوربيــة بشـ ﹴ
ـكل روتينــي إﱃ مناهجهــا لوصــﻒ الــدورة الدراســية كامل ـ ًة(.)7

ﰲ الســنوات األوﱃ مــن القــرن العﴩيــن ،كانــت املفاهيــم التقليديــة التــي ُعقــدت حــول املناهــج الدراســية هــي
ﱠأﳖــا ليســت ســو جمموعـ ﹴـة مــن املــواد أو املواضيــع التــي أعدﱠ هــا ا ُملع ﱢلمــون للطـ ﱠـالب لتع ُّل ِمهــا .وكان هــذا املفهــوم
مرادفــا لـ»مســار الدراســة« و »املنهــج الــدراﳼ« عــﲆ حــدﱟ ســواء .ﰲ كتابـ ِـه ( ،)8()The Curriculumالــذي ُيعــد
ـم نــﴩه حــول هــذا املوضــوع ﰲ عــام 1918م ،قــال جــون فرانكلــني بوبيــت(John )9
أول كتــاب دراﳼ (منهجــي) تـ ﱠ

 Franklin Bobbittﱠ
أن املنهــج ،كفكــرة ،لــه جــذوره ﰲ الكلمــة الالتينيــة لــدورة الســباق – وهــو مــا أرشنــا إليــه
أن املنهــج الــدراﳼ كمسـ ﹴ
ﰲ أعــاله – موضحــا كيــﻒ ﱠ
ـار لﻸفعــال والتجــارب يصبــح األطفــال مــن خاللـ ِـه بالغبــن

وبالتــايل مؤهلــني للنجــاح ﰲ ُجمتمــع الكبــار .وعــالو ًة عــﲆ ذلــﻚ ،يشــمل املنهــج الــدراﳼ النطــاق الكامــل للعمــل
واملوجهــة للتكويــن
تعمــدة
ﱠ
التأســيﴘ واخلــربة التــي ﲢــدث ﰲ املدرســة وخارجهــا ،لتــؤدي بالتــايل إﱃ التجــارب ا ُمل ﱠ

اهلــادف ألفــراد ا ُملجتمــع البالغــني.

ثــم حــدد املنهــج الــدراﳼ كمثــال وليــس كواقــ ﹴع
عــدﱠ (بوبيــت) املناهــج ســاحة اهلندســة اإلجتامعيــة ،ومــن ﱠ

ملمــوس لﻸفعــال واخلــربات التــي تُشــكﱢل َمــ ْن ومــاذا يصبــح النــاس(.)10

ِ
السـ َـامت ملفاهيــم (بوبيــت) ،ولكنهــا ﲢتفــﻆ بقواعــد املنهــج
ترفــﺾ وجهــات النﻈــر ا ُملعــاﴏة للمناهــج هــذه ﱢ
ِ
كمسـ ﹴ
رب املناهــج الدراســية
ـار مــن التجــارب التــي تُشـكﱢل الفكــر ﰲ األشــخاص .وتتــم دراســة التكويــن الشــخﴢ عـ َ

عــﲆ املســتو الشــخﴢ ومســتو املجموعــات ،أي الثقافــات وا ُملجتمعــات ،عــﲆ ســبيل املثــال :التكويــن املهنــي،
ِ
رب التجربــة التارﳜيــة  .academic discipline via historical experienceلتُســهم
واالنضبــاط األكاديمــي عـ َ
بالتــايل بتشــكيل جمموعـ ﹴـة متبادلــة ،مــع تفعيــل مشــاركتها الفرديــة(.)11

وعــﲆ الرغــم مــن ظهــور هــذا املفهــوم االصطالحــي بشـ ﹴ
ـكل رســمي ﰲ تعريــﻒ (بوبيــت) ،فـ ﱠ
ـﺈن املنهــج الــدراﳼ
كمسـ ﹴ
ـار مــن اخلــربة التكوين ﱠيــة يﻈهــر – وبكثــرة – أيضــا ﰲ أعــامل الفيلســوف وعــاﱂ النفــس األمريكــي جــون ديــوي
1952-1859( John Deweyم) (الــذي اختلــﻒ مــع بوبيــت حــول األمــور اهلامــة منــه) .عــﲆ الرغــم مــن

أن فهــم بوبيــت وديــوي املثاليــني لـ»املناهــج« ﳜتلفــان عــن االســتخدامات احلاليــة وا ُملق ﱠيــدة للكلمــة ،ﱠإال ﱠ
ﱠ
أن ُك ﱠتــاب

املناهــج والباحثــني يشــاركونه عمومــا عــﲆ أ ﱠنــه فهــم مشــرتك وموضوعــي للمنهــج .حيــث ال يعنــي التطويــر جمــرد
احلصــول عــﲆ ﹴ
ﳾء خــارج عــن البــال ،كــام أ ﱠنــه يمثــل تطــور مــن اخلــربة واخلــربة املطلوبــة بالفعــل(.)12
١٦٠

مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية ِ
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ

واعتــرب روبــرت هتشــينز 1977-1899( Robert Maynard Hutchinsم) ،الفيلســوف التعليمــي

األمريكــي ،والعميــد الســابق لك ﱢليــة ييــل للحقــوق  Yale Law Schoolخــالل املــدﱠ ة (1929-1927م) ،املناهــج
الدراسية»دراســات دائمــة« ،حيــث يتــم التأكيــد عــﲆ قواعــد النحــو ِ
ﹴ
واخلطابــة واملنطــق والرياضيــات للتعليــم
ﹴ
ناحيــة أخــر ،يعتقــد آرثــر بيســتور 1994-1908( Arthur Eugene Bestor Jr.م)،
األســاﳼ( .)13مــن

ال مــن مهمــة املدرســة ﱠأﳖــا جيــﺐ ْ
املــؤرخ والناقــد البــارز للتعليــم العــام األمريكــي ،بأ ﱠنــه ﳾء أســاﳼ ،جاعـ ً
أن تكــون

تدريبــا فكريــا ،لذلــﻚ جيــﺐ ْ
أن ُير ﱢكــز املنهــج عــﲆ التخصصــات الفكريــة األساســية ﰲ القواعــد واألدب والكتابــة.
وينبغــي ْ
أن تشــمل أيضــا الرياضيــات والعلــوم والتأريــخ واللغــات األجنبيــة(.)14

هــذا التعريــﻒ يقودنــا إﱃ وجهــة نﻈــر جوزيــﻒ شــواب 1988-1909( Joseph Schwabم) ،أســتاذ علــوم

الرتبيــة والعلــوم الطبيعيــة ﰲ جامعــة شــيكاغو  ،University of Chicagoوا ُملنشــﺊ للربنامــج العمــيل ،وهــو

برنامــج للتحســينات التعليميــة عــﲆ أســاس مــداوالت املناهــج الدراســية ،ﱠ
أن االنضبــاط هــو املصــدر الوحيــد
للمنهــج .وهكــذا ،ينقســم املنهــج ﰲ النﻈــام التعليمــي إﱃ أجـ ﹴ
ـزاء مــن املعرفــة التــي نطلــق عليهــا جمــاالت التخصــﺺ

ﰲ التعليــم األســاﳼ ،مثــل اللغــة والرياضيــات والعلــوم والدراســات اإلجتامعيــة وغريهــا .ﰲ الك ﱢليــة ،قــد يشــمل
االنضبــاط العلــوم اإلنســانية والعلــوم واللغــات وغريهــا الكثــري .وبالتــايل جيــﺐ ْ
أن يتكــون املنهــج بالكامــل مــن

املعرفــة التــي تــأﰐ مــن ﳐتلــﻒ التخصصــات(.)15

توســع جمــال التعليــم ،وبالتــايل املناهــج الدراســية ،إﱃ خــارج جــدران الفصــل وإﱃ أماكــن
ﰲ الســنوات األخــرية ،ﱠ
أخــر مثــل املتاحــﻒ .ضمــن هـ ِ
ـذه اإلعــداداتُ ،يعــد املنهــج موضوع ـ ًا أوســع ،بــام ﰲ ذلــﻚ العديــد مــن ا ُملع ﱢلمــني

األساســيني وغريهــم مــن الزائريــن ،واألشــياء غــري احل ﱠيــة مثــل أجهــزة اجلــوالت الصوتيــة ،وح ﱠتــى ا ُملتع ﱢلمــني أنفســهم.
أن تتكــون املناهــج الدراســية ﰲ ﹴ
كــام هــو احلــال مــع الفكــرة التقليديــة للمناهــج الدراســية ،يمكــن ْ
بيﺌــة تعليميــة

اختياريــة حـ ﱠـرة مــن املناهــج ا ُملعلنــة واملناهــج املخفيــة ،وكالﳘــا ُيســاهم ﰲ ﲡربــة ا ُملتع ﱢلــم ودروســه منهــا .كــام تتفاقــم
هـ ِ
ـذه العنــاﴏ مــن خــالل اإلعــداد والتأثــريات الثقافيــة وحالــة العقــل لــد ا ُملتع ﱢلــم .لتُســتخدم املتاحــﻒ وغريهــا مــن
البيﺌــات ا ُملشــاﲠة ﰲ معﻈــم األحيــان داخــل إطــار الفصــول الدراســية التقليديــة كتعزيـ ﹴـز للمناهــج الدراســية ،عندمــا
يطــور اختصاصيــو التوعيــة املناهــج الدراســية التــي تشــمل زيــارات للمتاحــﻒ وحدائــق احليــوان ومــا شــابه(.)16

مــن ناحيـ ﹴـة أخــر ،وبحســﺐ مــا يمكــن ْ
أن نطلــق عليــه بوجهــات النﻈــر التقدميــة ،Progressivist views

فـ ﱠ
ـﺈن قائمــة املــواد الدراســية ،واملناهــج الدراســية ،ودورة الدراســة ،وقائمــة الــدورات التدريبيــة ا ُملحــدﱠ دة ال ﲤثــل
أن تُســمى هـ ِ
منهاجــا دراســيا ،بــل يمكــن ْ
ـذه املفاصــل ﰲ العمليــة التعليميــة بـ(املناهــج الدراســية) فقــط إذا كانــت
ﱠ
١٦١

أ.م.د .حيدر قاسم َم َطر التميمي

املــواد املكتوبــة يتــم تنفيذهــا مــن قبــل ا ُملتع ﱢلــم .بشـ ﹴ
ـكل عــام ،يتــم تعريــﻒ املنهــاج عــﲆ أ ﱠنــه جمموعــة ﲡــارب التع ُّلــم الشــاملة
للفــرد .ويرتكــز هــذا التعريــﻒ عــﲆ تعريــﻒ جــون ديــوي للتجربــة والتعليــم ،معربــا عــن اعتقـ ِ
ـاده بـ ﱠ
ـأن التفكــري التأمــيل هو
ُ
وســيلة توحــد العنــاﴏ املنهجيــة .حيــث ال يتــم اشــتقاق الفكــر مــن الفعــل ،ولكــن يتــم اختبــاره مــن خــالل التطبيــق(.)17

ﱠ
للطــالب بﺈعــادة
ﰲ الوقــت احلــايل ،يتــم الرتويــج للمناهــج احللزونيــة  spiral curriculumالتــي تســمح
ﹴ
ـتويات ﳐتلفــة لتطويــر املوضــوع قيــد الدراســة .يقــرتح النﱠهــج البنائــي
النﻈــر ﰲ حمتــو موضــو ﹴع معـ ﱠـني عــﲆ مسـ
أن يتع ﱠلــم األطفــال بشـ ﹴ
هــذا ْ
ـكل أفضــل مــن خــالل التفاعــل االســتباقي مــع البيﺌــة التعليميــة ،أي التع ُّلــم مــن خــالل
االكتشــاف .يعتمــد املنهــج احللــزوين (اللولبــي) عــﲆ النﻈريــة املعرفيــة التــي قدمهــا عــاﱂ النفــس األمريكــي جــريوم

برونــر 2016-1915( Jerome Seymour Brunerم) ،وا ُملســاهم ﰲ تطويــر علــم النفــس املعــرﰲ ونﻈريــة

أي موضــو ﹴع يمكــن تعليمــه ﰲ شـ ﹴ
التعليــم املعرفيــة ،عــام 1960م ،الــذي كتﺐ»:نبــدأ بالفرضيــة القائلــة بـ ﱠ
ـكل مــا
ـأن ﱠ
مــن الناحيــة الفكريــة ألي طفــل ﰲ أي مرحلـ ﹴـة مــن مراحــل التطــور« ( .)18وبعبـ ﹴ
ـارة أخر ،ح ﱠتــى املواد األكثــر تعقيد ًا،
ﱢ
ﱢ
ـم تنﻈيمهــا وعرضهــا بشـ ﹴ
ـﺈن عــﲆ املنهــج ْ
ـكل صحيــح ،يمكــن فهمهــا مــن قبــل األطفــال الصغــار .وبالتــايل فـ ﱠ
أن
إذا تـ ﱠ
ُيعيــد النﻈــر ﰲ األفــكار األساســية ،والبنــاء عليهــا ح ﱠتــى ُيــدرك االطالــﺐ املفهــوم الكامــل لــه .مؤكدا(برونــر) عــﲆ
احلــدَ س باعتبـ ِ
ـاره ِسـ َـم ًة ُمهملــة ولكنهــا أساســية مــن ِسـ َـامت التفكــري االنتاجــي .ورأ ﱠ
أن االهتــامم باملــواد ا ُملســتفادة
َ
هــو أفضــل حافــز للتع ُّلــم بــدال مــن الدوافــع اخلارجيــة مثــل الدرجــات(.)19
تتمثل املنافع ا ُملسندة إﱃ املناهج احللزونية من قبل مؤيدﳞا ،فيام ييل:

كل ﹴ
.1يتم تعزيز املعلومات وترسيخها ﰲ ﱢ
مرة يقوم فيها الطالﺐ بﺈعادة النﻈر ﰲ املوضوع.
.2يسمح املنهج الدراﳼ احللزوين أيضا بالتقدم املنطقي من األفكار التبسيطية إﱃ األفكار املع ﱠقدة.
.3يتم تشجيع ﱠ
الطالب عﲆ تطبيق املعرفة ا ُملبكﱢرة ألهداف الدورة الالحقة.
وعــﲆ الرغــم مــن عــدم وجــود دليــل ﲡريبــي واضــح عــﲆ التأثــريات الكُل ﱠيــة للمناهــج احللزونيــة عــﲆ تع ُّلــم
الطـ ﱠـالب ،فقــد تــم ربــط ِ
»سـ َـامت« ذلــﻚ املنهــج بتحســني نتائــج التع ُّلــم .باإلضافــة إﱃ ذلــﻚ ،يشــتمل املنهــج الدراﳼ
ﱠ
ـم ربطهــا بشـ ﹴ
ـكل فــردي
احللــزوين عــﲆ العديــد مــن األســاليﺐ القائمــة عــﲆ األبحــاث مــن العلــوم املعرفيــة التــي تـ ﱠ

لتحســني أداء الطـ ﱠـالب أيضــا(.)20

ﱠ
ولعــل واحــدة مــن املوضوعــات ذات الصلــة بدراســة املنهــج الــدراﳼ وتعريفــه ،مــا يمكــن ْ
أن ُيطلــق عليــه
ﹴ
بمــكان جيعلنــا نخصــﺺ لــه بابــا ضمــن املبحــث األول مــن
بعمليــة (تقويــم املنهــج) ،والــذي نــراه مــن األﳘيــة
١٦٢

مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية ِ
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ

دراســتنا هـ ِ
أن نقــدﱠ م للموضــوع هاهنــاْ ،
أن مــا يمكــن لنــا ْ
ـذه .ﰲ حــني ﱠ
أن نعرفــه بـ»العمليــة التفاوضيــة التفاعلية داخل
إطـ ﹴ
ـات اجتامعيــة ديناميكيــة مــن خــالل النقــد البنﱠــاء مــن أجــل غــرض التحويــل واحلكــم
ـار ﲨاعــي تقــوم بـ ِـه ﲨاعـ ﹲ

عــﲆ جــودة املنهــج« ( .)21لنفهــم بالتــايل ﱠ
أن أﳘيــة دراســة هــذا املوضــوع والكشــﻒ عــن أبــرز النﻈريــات العلميــة
التــي جــاءت فيــه ،الوعــي بالفلســفات الرتبويــة التــي يعتمــد عليهــا الكثــري مــن نﻈريــات التقويــم املنتــﴩة ﰲ املناهــج

وطــرق التدريــس والكشــﻒ عنهــا ،وكذلــﻚ التعــرف عــﲆ أحــدث النــامذج والــرؤ التــي تســاعد عــﲆ بنــاء املنهــج

ـرﰊ األمريكــي وا ُملن ﱢﻈــر للمناهــج الدراســية ويليــام دول William
وتقويمــه ،ومنهــا الرؤيــة اجلديــدة التــي قدﱠ مهــا ا ُملـ ﱢ

2017-1931( “Bill” Elder Doll Jr.م).

أن املفهــوم احلديــث للمنهــج املــدرﳼ بــدا أكثــر شــموال ِ
وهكــذا يتبـ ﱠـني لنــا ﱠ
وســع ًة مــن املفهــوم التقليــدي ،مــن حيــث

تنــوع اخلــربات ا ُملربيــة ،وتعــدد جوانــﺐ النمــو ،والعمليــات العقليــة ا ُملســتهدفة ،ودور املع ﱢلــم واملدرســة إزاء ذلــﻚ ك ﱠلــه.
ﳑﱠــا يعنــي ﱠ
أن أهــداف املنهــج احلديــث ال تقتــﴫ عــﲆ املعرفــة فحســﺐ ،وإ ﱠنــام ﲤتــد لتشــمل ﲨيع جوانــﺐ املتع ﱢلــم األخر
املهاريــة والوجدانيــة .هــذا وال يقتــﴫ املنهــج بمفهومـ ِـه احلديــث الواســع عــﲆ املقــررات الدراســية ،وإ ﱠنــام يشــتمل عــﲆ

جمموعــة املكونــات املرتابطــة التــي يؤثــر كل واحـ ﹴـد منهــا ﰲ اﻵخــر ويتأثــر بـ ِـه ،وهــي :األهــداف ،واملحتــو ،وطــرق
التدريــس ،والوســائل التعليميــة ،واألنشــطة التعليميــة ،والتقويــم .وكــام هــو مبـ ﱠـني ﰲ الشــكل أدنــاه:

)ﻣﻜوﻧات اﳌنﻬﺞ اﳌﺪرﳼ اﳊﺪيﺚ(

ﹴ
باختصــار
بعــد تناولنــا للتعريــﻒ الشــائع ُملصطلــح املنهــج ،ومفهــوم املنهــج الــدراﳼ اصطالحيــا ،والتطــرق

شــديد ألبــرز املــدارس والنﻈريــات املعرفيــة بشــأن هــذا املوضــوع ،نُشــري إﱃ أننــا ســنعمد خــالل املبحــث األول مــن
١٦٣

أ.م.د .حيدر قاسم َم َطر التميمي

ـذه إﱃ بيــان الفلســفة التــي يقــوم عليهــا التعليــم بصـ ﹴ
دراســتنا هـ ِ
ـورة عامــة ،وتأثــري ذلــﻚ عــﲆ ﲢديــد صيغــة ومالمــح
املناهــج الدراســية.

ﺛاﻧيا ﹺﻋلﻢ التاريﺦ :Historiography

أن يــدرس باعتبـ ِ
يــر كثــري مــن املؤرخــني ﱠ
ـاره علــام مــن العلــوم االجتامعيــة .كــام
أن التأريــخ يمكــن ،بــل جيــﺐُ ْ ،
أن يســاعد – بطريقـ ﹴـة جوهريــة – عــﲆ زيــادة املعــارف العلميــة اإلجتامعيــة .وهنــا نُشــري إﱃ ﱠ
يمكــن ْ
أن كلمــة »التأريــخ«
التــي نطلقهــا عــاد ًة عــﲆ علـ ﹴم معــني ،أو جمـ ﹴ
ـال مــن جمــاالت الدراســة ،ال ُيــراد هلــا لــون ُمعـ ﱠـني مــن التأريــخ (كالتأريــخ
ﱠ

يتخصــﺺ فيهــا املؤرخون ،مــن الناحية
االقتصــادي أو التأريــخ الســياﳼ) .وال يرجــع ذلــﻚ إﱃ تعــدد النواحــي التــي
ﱠ
الزمنيــة أو اجلغرافيــة أو املحليــة ،بــل يرجــع عــﲆ األصــح إﱃ اختــالف املناهــج ا ُملتﱠبعــة ﰲ الدراســات التأرﳜيــة(.)22

ِ
ـتعامله العــام بمعنيــني ﳐتلفــني :فهــو ُيســتعمل عــاد ًة للتعبــري عــن حصيلــة النشــاط
ارتبــط اصطــالح التأريــخ ﰲ اسـ

اإلنســاين ﰲ األزمنــة الســابقة .أ ﱠمــا االســتعامل األكثــر شــيوعا فهــو ذلــﻚ الــذي َيعتــرب التاريــخ ســجال لﻸحــداث ال ُجمـ ﱠـرد
ﹴ
رسد لﻸحــداث ذاﲥــا .وهــذا املعنــى األخــري األكثــر تقبــال وشــيوعا يمدنــا بتعريفــني للتأريــخ :األول موضوعــي؛ وهــو
عــﲆ حــدﱢ قــول املــؤرخ األمريكــي جيمــس هــارﰲ روبنســون 1936-1863( James Harvey Robinsonم):
“كل مــا نعرفــه عــن ﱢ
ﱠ
ـس بـ ِـه أو ﲤنﱠــاه”( .)23أ ﱠمــا التعريــﻒ الثــاين – وهــو إﱃ حــدﱟ
كل ﳾء فعلــه اإلنســان أو ف ﱠكــر فيــه أو أحـ ﱠ
ـجل لـ ﱢ
أن التاريــخ سـ ﹲ
كبــري تعبــري موضوعــي أو نفســاين – فهــو ﱠ
ـكل مــا حــدث داخــل نطــاق اإلدراك البــﴩي(.)24

مــدون أو كاتــﺐ التأريــخ
ﰲ الفــرتة احلديثــة ا ُملبكــرة ،كان ُمصطلــح »التأريــخ« يعني»كتابــة التأريــخ« ،وكان
ﱢ

ـم إعطــاء بعــﺾ املؤرخــني الرســميني لقــﺐ »مــؤرخ كتــاﰊ« Historiographer
يعنــي »مــؤرخ«  .وﲠــذا املعنــى ،تـ ﱠ

ـم تعريــﻒ تأريــخ
 Royalﰲ الســويد (مــن 1618م) ،وإنكلــرتا (مــن 1660م) ،واســكتلندا (مــن 1681م) .كــام تـ ﱠ

التأريــخ ﰲ اﻵونــة األخــرية عــﲆ أنﱠه»:دراســة طريقــة كتابــة التأريــخ وتدوينــه  -تاريــخ الكتابــة التأرﳜيــة« (.)25

يعــود أصــل ُمصطلــح التاريــخ  Historyإﱃ الكلمــة اليونانيــة ( ،)ἱστορίαبمعنــى :التحقيــق ،أي املعرفــة

ا ُملكتســبة عــن طريــق التحقيــق( .)26وبالتــايل يمكــن ْ
أن ُيشــري التأريــخ إﱃ االنضبــاط األكاديمــي الــذي يســتخدم

الــﴪد لفحــﺺ وﲢليــل سلســلة مــن األحــداث املاضيــة ،وﲢديــد أنــامط األســباب والتأثــريات التــي ﲢددهــا بشـ ﹴ
ـكل

موضوعــي .كــام ُيناقــﺶ املؤرخــون ﰲ بعــﺾ األحيــان طبيعــة التأريــخ وفائدتــه مــن خــالل مناقشــة دراســة االنضبــاط
كهـ ﹴ
ـدف ﰲ حــدﱢ ذاتـ ِـه وكطريقـ ﹴـة لتقديــم »منﻈور«حــول مشــاكل احلــاﴐ(.)27
ُيعــد هــريودوت 425-484( Herodotusق.م ،).وهــو مــؤرخ يونــاين مــن القــرن اخلامــس قبــل امليــالد،
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مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية ِ
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ

ضمــن التقاليــد الغربيــة »أب التأريــخ« ،مســاعدا ثيوســيديوز 400-460( Thucydidesق.م ).ا ُملعــاﴏ لــه ﰲ
تشــكيل األُســس للدراســة احلديثــة للتأريــخ البــﴩي .حيــث ال تــزال أعامهلــم تُقــرأ اليــوم ،مــع بقــاء الفجــوة بــني

هــريودوت الــذي ُيركﱢــز عــﲆ التأريــخ الثقــاﰲ ،وبــني ثوســيديديس الــذي ُيركﱢــز عــﲆ التأريــخ العســكري ،نقطــة
خــالف أو مقاربــة ﰲ الكتابــة التأرﳜيــة احلديثــة(.)28

كتــﺐ ابــن خلــدون ﰲ معــرض حديثـ ِـه عــن صناعــة التأريــخ» :إعلــم أ ﱠنــه ﱠملــا كانــت حقيقــة التأريــخ أ ﱠنــه خــرب عــن
االجتــامع اإلنســاين الــذي هــو ِعمــران العــاﱂ ومــا يعــرض لطبيعــة ذلــﻚ ِ
العمــران مــن األحــوال مثــل التوحــﺶ والتأنــس

والصنائــع وســائر مــا
والعصبيــات وأصنــاف التغلبــات للبــﴩ بأعامهلــم ومســاعيهم مــن الكســﺐ وا َمل َعــاش والعلــوم ﱠ
ﳛــدث مــن ذلــﻚ ِ
العمــران بطبيعـ ِـة األحــوال» .)29( «.وﰲ مثــل هــذا القــول يلخــﺺ إﱃ حــدﱟ بعيــد التصــور اخللــدوين

للتأريــخ ومــن ورائـ ِـه مــا كان يمكــن ْ
أن تكــون عليـ ِـه الكتابــة التارﳜيــة ﰲ البــالد العربيــة اإلســالمية .إذ ال ُيقــر بأ ﱠنــه
زعيــم ملدرسـ ﹴـة تأرﳜيــة وال بوجــود مدرسـ ﹴـة تأرﳜيــة واضحــة ا َمل َعــاﱂ ،وإ ﱠنــام بوجــود ﲡمــع ملجموعـ ﹴـة مــن الباحثــني الذيــن
يتقاســمون املطامــح نفســها ﰲ جمـ ﹴ
ـال جغــراﰲ وحضــاري ﳐتلــﻒ عــن البيﺌــة التــي أنجبــت ابــن خلــدون .وهــو مــا يدفــع
إﱃ التســاؤل عــن فشــل الكتابــة التارﳜيــة وفــق التصــور اخللــدوين ﰲ العــاﱂ العــرﰊ اإلســالمي ،وهــو تصــور قريــﺐ مــن

رواد مدرســة احلوليــات  Jahrbücherومــن ورائهــا التأريــخ اجلديــد La Nouvelle histoire
املنهــج الــذي سـ ﱠطره ﱠ

للمــؤرخ الفرنــﴘ جــاك لوغــوف 2014-1924( Jacques Le Goffم) خــالل القــرن العﴩيــن.

ظهــرت مدرســة احلوليــات ﰲ فرنســا عــام 1929م ،كــر ﱢد فعـ ﹴ
ـل عــﲆ (املدرســة املنهجيــة) التــي ظهــرت ﰲ أواخــر

القــرن التاســع عــﴩ نتيجــ ًة هلزيمــة أملانيــا ﰲ حــرب الســبعني مــع بروســيا -1870( The Franco-Prussian War
1871م) ،وحاولــت ْ
أن تُعيــد النﻈــر ﰲ قواعــد الدراســة التأرﳜيــة الــذي تبنﱠتــه (املدرســة املنهجيــة) التــي اعتمــدت

عــﲆ اجلانــﺐ النﻈــري ا ُملتأثــر باملدرســة األملانيــة ،فاﲡــه احلوليــون للرتكيــز عــﲆ اجلوانــﺐ اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة

وتغليــﺐ التجريبيــة ﰲ الدراســات التأرﳜيــة .و ُيعــد مــارك بلــوك 1944–1886( Marc Léopold Benjamin Blochم)
ولوســيان فيفــر 1956–1878( Lucien Febvreم) املؤسســني هلـ ِ
ـذه املدرســة التــي مـ ﱠـرت عليهــا أجيــال مــن املؤرخني،
ﱢ َ
ـذه املدرســة مفاهيــم جديــدة مثــلِ :
ﳑــن أســهموا ﰲ تأصيــل إطارهــا املنهجــي والنﻈــري .وقــد طرحــت هـ ِ
احل َقــﺐ
ﱠ

همشــني ،والتأريــخ اإلقتصــادي واإلجتامعــي ..وهــي
طويلــة األمــد ،وتأريــخ الذهنيــات ،وتاريــخ ا ُملعدمــني وا ُمل ﱠ

مفاهيــم ﱂ تتناوهلــا املــدارس التأرﳜيــة األوربيــة الســابقة بنفــس ال ُعمــق الــذي تناولتــه (مدرســة احلوليــات الفرنســية)،

ﳑﱠــا أد ﰲ النهايــة إﱃ ظهــور (التأريــخ اجلديــد) ،املفهــوم الــذي صاغــه املــؤرخ الفرنــﴘ جــاك لوغــوف ﰲ ســبعينيات
القــرن العﴩيــن وطــوره العديــد مــن مؤرخــي هـ ِ
ـذه املدرســة(.)30
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ومــع ا ُملراعــاة الواجبــة لﻸفــكار الســائدة احلاليــة عــن كيفيــة تفســري املــاﴈ ،يكتــﺐ املؤرخــون ليقدمــوا دروســا

ُملجتمعهــم .وعــﲆ حــدﱢ تعبــري الفيلســوف واملــؤرخ اإليطــايل بينيديتــو كروســيه 1952-1866( Benedetto Croceم):

ﱠ
»كل التأريــخ هــو التأريــخ ا ُملعــاﴏ« ،إذ يتــم تيســري التأريــخ مــن خــالل تشــكيل »خطــاب حقيقــي للــامﴈ« مــن
خــالل انتــاج الـ ﱠـﴪد وﲢليــل األحــداث املاضيــة ا ُملتع ﱢلقــة باجلنــس البــﴩي(.)31

ـات أخــر كجـ ﹴ
ﰲ بعــﺾ األحيــان يتــم تصنيــﻒ علــم التأريــخ كجـ ﹴ
ـزء مــن العلــوم اإلنســانية ،وﰲ أوقـ ﹴ
ـزء مــن

العلــوم اإلجتامعيــة()32؛ﰲ حــني أ ﱠنــه يمكــن أيضــا ْ
أن ُينﻈــر إليــه عــﲆ أ ﱠنــه جـ ﹲـﴪ بــني هذيــن املجالــني العريضــني،
يتضمــن منهجيـ ﹴ
ـات ِمــن كليهــام .وﰲ القــرن العﴩيــن ،أحــدث املــؤرخ الفرنــﴘ فرنانــد بروديــل Fernand Braudel
ﱠ
(1985-1902م) ثــور ًة ﰲ دراســة التأريــخ ،باســتخدام ﲣصصـ ﹴ
ـات خارجيــة ،مثــل :االقتصــاد واألنثروبولوجيــا
واجلغرافيــا ﰲ دراســة التأريــخ العاملــي(.)33

ﹴ
مــر القــرون
ســاعدت التأثــريات القديمــة عــﲆ انتــاج تفســريات ﳐتلفــة لطبيعــة التأريــخ التــي تطــورت عــﲆ ﱢ

وتســتمر ﰲ التغــري اليــوم .الدراســة احلديثــة للتأريــخ واســعة النطــاق ،وتشــمل دراســة مناطــق ُحمــددة ودراســة بعــﺾ
ـري مــن األحيــان يتــم تدريــس التأريــخ كجـ ﹴ
العنــاﴏ املوضعيــة أو املوضوعيــة للتحقيــق التأرﳜــي؛ وﰲ كثـ ﹴ
ـزء مــن التعليــم

االبتدائــي والثانــوي ،ﰲ حــني تُعــد الدراســة األكاديميــة للتأريــخ ﲣصــﺺ رئيــﴘ ﰲ الدراســات اجلامعيــة ،حيــث تُعــد
ﹴ
أدوات مهمــة وحيويــة لتعزيــز املفاهيــم القوميــة والوطنيــة .ففــي العديــد مــن البلــدان ،ترعــى
كتــﺐ التأريــخ املدرســية
احلكومــة الوطنيــة كتــﺐ التـــأريخ ،وهــي مكتوبـ ًة لوضــع الــرتاث الوطنــي ﰲ أفضــل صـ ﹴ
ـورة ﳑكنة»عــﲆ ســبيل املثــال،

ﰲ اليابــان ،ﲤﱠــت إزالــة ذكــر مذبحــة نانكينــﻎ  ،Nanjing Massacreالتــي حدثــت ﰲ كانــون األول مــن عــام 1937م ،مــن

ـم إعطــاء احلــرب العامليــة الثانيــة بأكملهــا عالجــا وتنقيحــا رسيعا(«)34وكذلــﻚ األمــر بالنســبة
الكتــﺐ املدرســية ،وتـ ﱠ
للواليــات املتحــدة ،الســ ﱠيام ﰲ اجلــزء اجلنــوﰊ منهــا ،حيــث عُــدﱠ ت ِحقــﺐ العبوديــة واحلــرب األهليــة األمريكيــة
ﹴ
ـم انتقــاد ماكجــرو هيــل للتعليــم ( ،McGraw-Hill Education )MHEعــﲆ ســبيل
موضوعــات مثــرية للجــدل ،كــام تـ ﱠ
املثــال ،لوصــﻒ األفارقــة الذيــن ُجلبــوا إﱃ املــزارع األمريكيــة باســم »العـ ﱠـامل« بــدال مــن »العبيــد« ﰲ كتـ ﹴ
ـاب دراﳼ(.)35
ﹶ
اﳊﺪﹶ ث التﺄرﳜﻲ:

ِمــن أكــرب التحــوالت ،التــي عرفتهــا الدراســات التأرﳜيــة ا ُملعــاﴏة ،التــي ﲥتــم بـ»احلــدث«؛ االنتقــال مــن

النﻈــر ﰲ األســباب والعوامــل إﱃ اســتﴩاف اﻵثــار واملــﺂالت( ،)36وقــد َعـ ﱠـرب عــن هــذا التطــور احلاصــل ﰲ املفهــوم،

املتخصــﺺ ﰲ علــم الالهــوت ميشــال دو ســارتو Michel de Certeau
بشــكل واضــح ،الفيلســوف الفرنــﴘ
ﱢ
ِ
اعتبــاره،
حلــدَ ث هــو مــا يــؤول إليــه«( ،)37وﰲ
(1986-1925م) ،عندما ع ﱠلــق عــﲆ هــذا املوضــوع ،قائــال» :ا َ
ِ
حلــدَ ث ،ﲠــذا املعنــى اجلديــد ،هــو ﰲ
دائــام» ،مــا ســيؤول إليــه« ،جيعــل مــن »غــري املمكــن التح ُّكــم ﰲ امتداداتــه«؛ فا َ
١٦٦

مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية ِ
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ

حركــة انبعـ ﹴ
ـاث ُمســتمرة ،وال يمكــن ،أبــدا ،ﲢديــده ،أو التح ُّكــم ﰲ صريورتـ ِـه .وهــو ،بذلــﻚ ،ينفلــت ِمــن احلتم ﱠيــة

عــرب
التارﳜيــة  Historical determinismالتقليديــة؛ إذ يكثــﻒ معنــاه ﰲ ال املتوقــع ،فهــو ا ُملفاجــﺊ ،أو ا ُملذهــل ،كــام ﱠ
الفيلســوف األملــاين مارتــن هايدغــر 1976-1889( Martin Heideggerم)؛ أل ﱠنــه ُيلغــي املألــوف ،فﻈهــوره انبثاقــي ُيثــري
االنتبــاه .وليــس أفضــل مــن تعبــري ميشــيل فوكــو 1984-1926( Paul-Michel Foucaultم) ،ﰲ هــذا الســياق ،الــذي

للحــدَ ث» :فهــو دائــام تشـتُّت ،هــو مــا ﳛــدث هنــا وهنــاك ،إ ﱠنــه متعــدد الــرؤوس ،إ ﱠنــه مثــل ا ُملخــادع
اقــرتح تعريفــه املميــز َ
بروتيــوس  Proteusالقــادر عــﲆ التك ُّيــﻒ مــع األوضــاع املختلفــة لطبيعتـ ِـه املتغــرية باســتمرار«( ،)38ليؤ ﱢكــد الفيلســوف جيــل
اخلالقــة للحــدَ ث التأرﳜــي ،باعتبـ ِ
ِ
ـدوره ،الطبيعــة ﱠ
ـاره األصــل ﰲ ذاتـ ِـه.
دولــوز 1995-1925( Gilles Deleuzeم) ،بـ
َ
ﹴ
وبالتــايل ،ﱠ
حــدث مــن األحــداث تبتــدئ بمتابعــة العنــاﴏ والعوامــل التــي
فــﺈن عمليــة البحــث التأرﳜــي ﰲ

حلــدَ ث ،ودراســة ظــروف ﲡمعهــا ،وطبيعــة التفاعــل احلاصــل بينهــا ،لتنتهــي مــن ذلــﻚ إﱃ
أســهمت ﰲ صناعــة هــذا ا َ
نتيجــة ذلــﻚ
التجمــع والتفاعــل املتمثلــة ﰲ احلَــدَ ث التأرﳜــي أو القضيــة التأرﳜيــة ﰲ شــكلها النهائــي(.)39
ُّ
ﺑواﻛري النﱠﻘﺪ التﺄرﳜﻲ:

ﱠ
إن ُجممــل الﻈواهــر والعوامــل( ،)40عــﲆ اختــالف مصــادر نشــأﲥا وتبايــن أســباﲠا ،قــد اجتمعــت منــذ عــﴫ

النهضــة األورﰊ وح ﱠتــى مطلــع القــرن التاســع عــﴩ لتو ﱢلــد حركـ ًة تارﳜيـ ًة كــرب ُمتزامنــة معهــا .وكانــت أهــم مﻈاهــر
ـجالت ﰲ جمموعـ ﹴ
هـ ِ
ـذه احلركــة :النــﴩ اهلائــل وا ُملتتابــع للوثائــق والسـ ﱠ
ـات وسالســل كــرب ،مــن احلكومــات مبــارش ًة

املؤسســات الرســمية ،أو دور النــﴩ اخلاصــة ،أو الكنائــس واجلمعيــات واألحــزاب..
أو ﱠ

ﱠ
شــجعت عليــه احلكومــات القائمــة آنــذاك ،جعــل مــن
إن ازدهــار املكتبــة التأرﳜيــة العﻈيــم ﰲ أوربــا ،الــذي ﱠ

ـجعا عــﲆ
عمليــة اإلطــالع عــﲆ الوثائــق والســجالﱠت واملوســوعات التأرﳜيــة أمــرا متيــﴪا لل ُقـ ﱠـراء وال ُك ﱠتــاب ،و ُمشـ ﱢ

توســيع حقــل الكتابــة التارﳜيــة ﰲ ش ـتﱠى املوضوعــات التــي ﲢملهــا الوثائــق املنشــورة.

أن التطــور ﰲ املعرفــة التارﳜيــة كان إمــا تراك ـ ًام كمي ـ ًا للمعــارف والوثائــق ،وإمــا جــزءا مــن فلسـ ﹴ
ـفة وأخـ ﹴ
ﱠإال ﱠ
ـالق
ﱠ
ﱠ
ﹴ
مؤرخــو تطــور
وسياســة ﱂ تشــهد مراحــل هــذا التطــور منهجــا تأرﳜيــا نقديــا ﱠإال عــن طريــق أعــامل ثالثــة ُيشــري إليهــا ﱢ
مهــد لوضــع ضوابــط البحــث العلمــي ﰲ جمــال
علــم التأريــخ ﰲ أوربــا بوصفهــا بواكــري النقــد التأرﳜــي الــذي ﱠ
التأريــخ ،متمثل ـ ًة باألعــامل:

.1مقدمــة هومــريوس( ،Prolegomena ad Homerum )41للناقــد األدﰊ واللغوي األملــاين ف .أ .ولﻒ Friedrich
ﹴ
نﻈــرة نقديــة تأرﳜيــة ،ﱠ
أن »اإلليــاذة واألوديســة«ﱂ يكتبهــا
1824-1759( August Wolfم) ،الــذي رأ ،بنــا ًء عــﲆ
هومــريوس ،وال رجــل واحــد آخــر ،ولكــن تتابعــت عــﲆ َن ْﻈ ِمهــا ﲨاعـ ﹲة مــن الشــعراء ﰲ أوقـ ﹴ
ـات عــدﱠ ة مــن الزمــن.
١٦٧

أ.م.د .حيدر قاسم َم َطر التميمي

.2القتصــاد الســياﳼ ﰲ أثينــا( ،The Public Economy of the Athenians )42لعــاﱂ اللغــة األملــاين أوغســت بــوخ A.
ِ
كتابــه منهــج ولــﻒ النقــدي.
1867-1785( Boeckhم) ،الــذي اتﱠبــع ﰲ
.3تأريــخ رومــا( ،The History of Rome )43للمــؤرخ األملــاين نيبــور 1831-1776( B. G. Niebuhrم) ،الــذي اتبــع
منهــج نقــد النصــوص ﰲ ﲡديــد التأريــخ الرومــاين وإحيائـ ِـه ،األمــر الــذي جعــل بعــﺾ املؤرخــني املتأخريــن يــرون

مهــد لنشــوء املدرســة التأرﳜيــة األملانيــة النقديــة التــي تزعمهــا
أ ﱠنــه َبـ ﱠـو َأ التأريــخ مكانــة “علــم مســتقل” ،وهــو الــذي ﱠ
ليوبولــد فــون رنكــه 1886-1795(Leopold von Rankeم)(.)44

ـذه األعــامل الرائــدة التــي كان هلــا أثرهــا املبــارش ﰲ نشــأة »فلســفة التاريــخ النقديــة« ﰲ أملانيــا ،هـ ِ
هـ ِ
ـذه املدرســة

التــي نشــأت عــن طريــق تعاقــﺐ أعــامل ﱟ
كل مــن فيلهلــم دلتــاي 1911-1833( Wilhelm Diltheyم) ،وهاينــرش

ريــكارت 1936-1863( Heinrich Rickertم) ،وجــورج ســيمل 1918-1858( Georg Simmelم) ،وماكــس فيرب
1920-1864( Max Weberم) .إذ أثمــرت “الكانطيــة اجلديــدة”( Neo-Kantianism )45فكــرا تأرﳜياحادثــا يكتفــي

بتوصيــﻒ الﻈاهــرة أو احلــدث بــل يســعى إﱃ البحــث ﰲ آليــات اشــتغاهلا اخلفيــة» فأنشــأ دلتــاي موســوع ًة خاصــة
ـم علــم نفـ ﹴ
ـس قــد يســتحيل إﱃ رياضيــات والسـ ﱠيام ﰲ العــاﱂ األخالقــي ﱠإال أ ﱠنــه اكتفــى بتحليــل
بالعلــوم التارﳜيــة ،ثـ ﱠ

املفاهيــم األساســية لعلــوم الفكــر« أ ﱠمــا ريــكارت فقــد حــرص عــﲆ البحــث املنطقــي ﰲ مبــادئ املســافة الفاصلــة بــني

احلكايــة ومســتقبل الوجــود(.)46

وﲤ ﱢثــل فلســفة التاريــخ النقديــة األملانيــة حــدا فارقــا بــني فلســفة التاريــخ التقليديــة ﳑ ﱠثلـ ًة ﰲ اهليغليــة Hegelianism

وبــني فلســفة التأريــخ النقديــة احلديثــة الرافضــة للهيغليــة والقائمــة ﰲ األســاس واملرجــع عــﲆ إعــادة قــراءة الكانطيــة

بمفاهيــم حادثــة.

فتأســس هــذا الفكــر التأرﳜــي النقــدي عــﲆ ﲢليــل الصفــات اخلاصــة بالعلــوم التارﳜيــة والنفــاذ إﱃ أشــكال
ﱠ
ِ
ِ
الفكــر ونامذجــه ،إذ ﱂ يعــد املــاﴈ موضوعــا قائــام بذاتــه بحســﺐ الوهــم الــذي ســاد طويــال ،بــل أمســى املــاﴈ تابعــا

للحــاﴐ الــذي هــو زمــن االســرتجاع والقــراءة(.)47

وﰲ فرنســا نشــأت »مدرســة الوثائــق« 1821( L’Ecole des Chartesم) التــي ســتؤدي أثــرا رئيســا ﰲ إنطالقــة

املؤرخــني
التأريــخ األورﰊ عــﲆ قاعــدة اســتعامل الوثائــق اســتعامال نقديــا ،التــي ســيربز عــن طريقهــا معﻈــم كبــار ﱢ
الفرنســيني عــﲆ امتــداد القــرن التاســع عــﴩ ،أمثــال :بنيامــني جــريار  B. Gerardوأوغســت مولينيــه August Molinier

(1904-1851م) وجوليــات هافــت  .J. Havetوكان ْ
أن امتــدﱠ تأثــري هــذا املنهــج النقــدي ﰲ اســتعامل الوثائــق

التأرﳜيــة ،إﱃ أمريــكا وبريطانيــا والبلــدان األوربيــة األخــر(.)48
١٦٨
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اﳌﺒحﺚ اﻷول:
ﻣﻔاﻫيﻢ أﺳاﺳية
ﰲ العملية الﱰﺑوية وﺗﻄويﺮ اﳌناﻫﺞ الﺪراﺳية

يزخــر احلقــل التعليمــي الرتبــوي بمصطلحـ ﹴ
إن ﱠ
ـات ومفاهيــم كثــرية ،وهــذا ْ
دل عــﲆ ﳾء فﺈ ﱠنــام يــدل عــﲆ ِغنــى
ُ
ﹴ
هــذا احلقــل مــن جهــة ،وتشــعبه وتعقــد الﻈاهــرة الرتبويــة مــن جهــة أخــر ،وهلــذا ارتأينــا خــالل املبحــث األول مــن

دراســتنا هـ ِ
ـذه ا ُملســاﳘة ﰲ تقريــﺐ وتبســيط ُمصطلحــات ومفاهيــم أساســية ﰲ موضوعــة املناهج الدراســية عــﲆ وجــه
اخلصــوص ،وذات عالقــة بالرتبية والتعليــم عمومــا ،والتــي يمكــن اعتبارهــا ِمــن بــني املفاتيــح الرضوريــة لولــوج

عــاﱂ الرتبيــة والتعليــم ،كفلســفة التعليــم  ،Philosophy of Educationالتفكــري اإلبداعــي ،Creative thinking
تقويــم املنهــج املــدرﳼ  ،School Curriculum Evaluationوهــذا ال يعنــي ﱠأﳖــا هــي الوحيــدة ،إذ ِمــن املعــروف ﱠ
أن
حقــل الرتبيــة يعــج بمفاهيــم متعــددة ومتجــددة؛ َملِــا يمثلــه مــن أﳘيـ ﹴـة كبــرية بــني صفــوف العلــوم اإلنســانية.
أوال :فلسفة التعليم:

ﲣتــﺺ فلســفة التعليــم بالبحــث عــن املفاهيــم وا ُملصطلحــات الرضوريــة لعمليــات التعليــم املختلفــة؛ لتحديدهــا
ﹴ
ﹴ
لحــة ﱢ
جهــة
سياســة تعليميــة منضبطــة .ومــن
لــكل
وتوضيحهــا وتنﻈيمهــا ﰲ برنامــج متكامــل ُيشــكﱢل ﴐورة ُم ﱠ

ـﺈن التعريــﻒ باألخــالق املعياريــة  Normative ethicsضمــن العمليــة التعليميــة جيــﺐ ْ
أخــر ،فـ ﱠ
أن يبــدأ ﰲ املراحــل

األوﱃ للتعليــم بتأصيــل املبــادئ األخالقيــة؛ فهــي تضمــن احــرتام اﻵخــر بتقبــل وجــوده واختالفــه ﰲ اجلنــس
واللــون والديانــة ،ونبــذ اﻵراء املتعصبــة التــي تضــع البــﴩ ﰲ قوالــﺐ(.)49

تكمــن أﳘيــة فلســفة التعليــم ﰲ كوﳖــا قــادرة عــﲆ تقديــم يــد العــون ﰲ حـ ﱢـل أزمــة التعليــم ،أو عــﲆ أقـ ﱢـل تقديــر
ِ
نفســه
معرفــة أســباب األزمــة ،فهــي تــدرس وتُق ﱢيــم اخللفيــة التأرﳜيــة لقضيــة التعليــم منــذ اخلليقــة ،وﰲ الوقــت
ﲥــدف إﱃ إنجــاح ا ُملجتمــع بوضعـ ِـه ﰲ اإلطــار املناســﺐ لــه ﰲ ظـ ﱢـل ﲢديــات عــﴫ العلــم ،فهــدف ا ُملجتمــع األوحــد
والــذي ال بــدﱠ ْ
السـ ُبل ﰲ إخــراج مواطــن متع ﱢلــم يتسـ ﱠلح بأحــدث تقنيــات العــﴫ ليكــون دعامــة
أن يصــل إليــه بكا ﱠفــة ُ
للمجتمــع وبطاقــة هويتــه(.)50
أوﱃ ومركــز قــوة ُ

تقــوم فلســفة التعليــم بفحــﺺ أهــداف وأشــكال وأســاليﺐ ومعــاين التعليــم .إذ ُيســتخدم هــذا ا ُملصطلــح لوصــﻒ
كل مــن التحليــل الفلســفي األســاﳼ هلـ ِ
ﱟ
ـذه املوضوعــات ووصــﻒ أو ﲢليــل املناهــج الرتبويــة املعينــة ،وبالتــايل يمكــن
تضمــني االعتبــارات اخلاصــة بكيفيــة ارتبــاط هـ ِ
ـذه املِهنــة بالســياقات الفلســفية أو اإلجتامعيــة  -الثقافيــة األوســع.
١٦٩

أ.م.د .حيدر قاسم َم َطر التميمي

فتتداخــل باملحصلــة النهائيــة فلســفة التعليــم مــع جمــال التعليــم والفلســفة التطبيقيــة .)51( applied philosophy

ـم الكشــﻒ
عــﲆ ســبيل املثــال ،يــدرس فالســفة التعليــم مــا ُيش ـكﱢل التنشــﺌة والتعليــم ،والقيــم واألعــراف التــي تـ ﱠ

عنهــا مــن خــالل الرتبيــة والتعليــم واملامرســات التعليميــة ،وحــدود ورشعيــة التعليــم كنﻈــا ﹴم أكاديمــي ،والعالقــة بني
النﻈريــة التعليميــة واملامرســة.

ولعـ ﱠـل واحــد ًة مــن أبــرز النﻈريــات واملــدارس الفكريــة التــي أنتجــت لنــا رؤيـ ًة جديــرة باالهتــامم ﰲ هــذا املجــال،

ـرﰊ األمريكــي جــون ديــوي ،الــذي يقــول بخصــوص الرتبيــة :ﱠ
»إن احليــاة ﰲ أصــل طبيعتهــا
تلــﻚ التــي تنتســﺐ إﱃ ا ُملـ ﱢ

تســعى إﱃ دوام وجودهــا عــن طريــق التجــدُّ د املســتمر ،فهــي إذن عمليــة التجــدُّ د بذاﲥــا ،فجيـ ﹲـل يمــوت لقيــام جيـ ﹴ
ـل
آخــر ،وهــذا النقــل للــرتاث الثقــاﰲ اإلنســاين مــن جيـ ﹴ
ـل ﻵخــر ُيﻈهــر العمليــة بأﲨلهــا عــﲆ ﱠأﳖــا عمليــة ﲡــدد تســتطيع

احليــاة بواســطتها ا ُملحافﻈــة عــﲆ دوامهــا ،فالرتبيــة هــي جمموعــة العمليــات التــي ﲠــا يســتطيع ا ُملجتمــع ْ
أن ينقــل معارفــه
وأهدافــه ا ُملكتســبة ل ُيحافــﻆ عــﲆ بقائـ ِـه ،وتعنــي ﰲ الوقــت نفسـ ِـه التجــدد املســتمر هلــذا الــرتاث وأيضــا لﻸفــراد الذيــن
بنموهــا وﲡددهــا«(.)52
ﳛملونــه ،فالرتبيــة هــي عمليــة نمــو وليســت هلــا غايــة ﱠإال املزيــد مــن النمــو ،ﱠإﳖــا احليــاة نفســها ﱢ

وأن ال خــري ﰲ ﹴ
ـأن تكويــن اخلــربات ال يتــم ﱠإال عــن طريــق حـ ﱢـل املشــكالت ،ﱠ
يؤمــن ديــوي بـ ﱠ
ﳾء ال ُيكـ ﱢـون خــرب ًة

عنــد الطفــل .وبالنســبة لطبيعــة العمليــة الرتبويــة يؤمــن بـ ﱠ
ـأن الرتبيــة هــي احليــاة نفســها وليســت جمـ ﱠـرد إعــداد للحيــاة،

َمرين للخــربة ،وعمليــة اجتامعيــة ،ولتكــون الرتبيــة
وبأﳖــا عمليــة نمــو ،وعمليــة تع ُّلــم ،وعمليــة بنــاء وﲡديــد ُمس ـت َ
ﱠ

عمل ﱠيــة حيــاة ال بــدﱠ ْ
أن ترتبــط بشــؤون احليــاة ،ولتكــون عمليــة نمــو وعمليــة تع ُّلــم وعمليــة اكتســاب للخــربة ال بــدﱠ

أن تُراعــى فيهــا رشوط النمــو ورشوط التع ُّلــم ورشوط اكتســاب اخلــربة ،ولتكــون عمليــة اجتامعيــة ال بــدﱠ ْ
ْ
تتضمــن
أن
ﱠ
تفاعــال اجتامعيــا ،وال بــدﱠ ْ
أن تتــم ﰲ جـ ﱟـو ديمقراطــي وجــو اجتامعــي صالــح(.)53

فالرتبيــة ومــن ضمنهــا العمليــة التعليميــة ككُل ،عنــد ديــوي ،هــي :احليــاة ،أو »النمــو« ،أو ﱠأﳖــا »التوجيــه
ﹴ
ـﺈن الرتبيــة عنــده تتمحــور حــول اخلــربة ،والتــي تنتقــل مــن جيـ ﹴ
االجتامعــي«( ،)54إضافـ ًة إﱃ ذلــﻚ فـ ﱠ
بصورة
ـل إﱃ جيــل

مســتمرة وناميــة وبطريقـ ﹴـة ديمقراطيــة وعلميــة ،وﰲ هــذا الصــدد يقــول :ﱠ
»إن الرتبيــة هــي ذلــﻚ التكويــن أو التنﻈيــم
اجلديــد للخــربة«( ،)55أي بمعنــى عمليــة نمــو وحيـ ﹴ
ـاة وﲡديـ ﹴـد للخــربة.
ﱟ
وإلبــراز مفهــوم فلســفة الرتبيــة عنــد ديــوي ال بــدﱠ مــن تتبــع العالقــة التــي تربــط الفلســفة بالرتبيــة عنــده ،وهلــذا

أن الفلســفة هــي الرتبيــة ﱠ
نبــدأ ﰲ البحــث عــن هــذه العالقــة فقــد أشــار جــون ديــوي بوضــوح إﱃ ﱠ
وأن الرتبيــة هــي
ﹴ
ـخﺺ عاقــل قــد يــر مــن املمكــن ﱠ
الفلســفة ،فالفلســفة متصلـ ﹲة أوثــق اتصــال باحليــاة ،ويقــول ﰲ ذلــﻚ :ﱠ
أن
أي شـ
»إن ﱠ
ﹴ
التفلســﻒ جيــﺐ ْ
ـكالت
أن يــدور حــول الرتبيــة؛ باعتبارهــا أقــﴡ اهتــامم إنســاين ،وتتواجــد معــه عــالو ًة عــﲆ ذلﻚ مشـ

أخــر كونيــة وأخالقيــة ومنطقيــة«(.)56
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كــام ذهــﺐ جــون ديــوي إﱃ ﱠ
وﴐب منعــزل عــن احلياة .األول يســتمد
ﴐب متصــل باحليــاة،
أن الفلســفة ﴐبــان:
ﹲ
ﹲ
وجــوده وطبيعتــه ووظيفتــه منهــا ،ثــم ﳛــاول بعــد ذلــﻚ تنﻈيــم هـ ِ
ـذه احليــاة وتوجيههــا ،وهــذه هــي الرتبيــة واﻵخــر
ﱠ
ينعــزل عــن احليــاة فيفقــد معنــاه ليصبــح فلســف ًة لفﻈيــة ،ويتحــول إﱃ قضايــا ميتافيزيقيــة لــن نصــل منهــا إﱃ نتيجــة.
ﹴ
ِ
ﹴ
إن ﱠ
بقولــه» :ﰲ احلــق ﱠ
تبديــل ﰲ
نﻈريــة فلســفية ال تــؤدي إﱃ
كل
وضــح ديــوي عالقــة الفلســفة بالرتبيــة،
وقــد ﱠ

أن تكــون ُمصطنعــة ،ذلــﻚ بـ ﱠ
العمــل الرتبــوي ال بــدﱠ ْ
ـأن وجهــة نﻈــر الرتبيــة تُعيننــا عــﲆ فهــم املشــاكل الفلســفية ﰲ

منابتهــا التــي نشــأت فيهــا ،حيــث يــؤدي قبوهلــا أو رفضهــا إﱃ تبديـ ﹴ
ـل ﰲ الناحيــة العمليــة ﰲ الرتبيــة«(.)57

ويــربز مفهــوم فلســفة الرتبيــة عنــد ديــوي ﰲ ﱠأﳖــا اســتخدام الطريقــة الفلســفية ﰲ التفكــري ملناقشــة املســائل الرتبوية،
حيــث اعتــرب الفلســفة »هــي النﻈريــة العامــة ﰲ الرتبيــة«( ،)58وهــي مــن جهـ ﹴـة أخــر النشــاط ا ُملن ﱠﻈــم الــذي يتﱠخــذ مــن

الفلســفة وســيل ًة لتحديــد املنطلقــات وتوضيــح األهــداف التــي يــود ﲢقيقهــا ،وفيلســوف الرتبيــة هــو أيضــا »ذلــﻚ
املهنــدس الــذي ُﳜ ﱢطــط ويرســم ﳐ ﱠططاتــه انطالقـ ًا مــن حاجــات ا ُملجتمــع«( ،)59واختــالف الــرؤ الفلســفية ﰲ نﻈـ ِ
ـره ال
ﹴ
يــؤدي إﱃ االختــالف ﰲ التطبيــق الرتبــوي؛ ذلــﻚ ﱠ
ـخﺺ ﻵخــر.
أن إدراك حلــول املشــكالت الواقعيــة ﳜتلــﻒ مــن شـ

أن لفلســفة الرتبيــة وظيفة تأملية لتكويــن رؤيــة أو نﻈــرة عــن طبيعــة ﱟ
وبــام ﱠ
كل مــن اإلنســان وا ُملجتمــع والكــون
ـﺈن معرفــة هـ ِ
واحليــاة واملعرفــة ِ
والق َيــم ،فـ ﱠ
ـذه املجــاالت ال تــأﰐ ﱠإال عــن طريــق التأمــل واالجتهــاد الفكــري ،وهــذا
ـكار جديــدة تُســهم ﰲ بنــاء ُجمتم ـ ﹴع أفضــل وحيـ ﹴ
ِ
ـدوره إﱃ أفـ ﹴ
ـاة أرقــى لﻺنســان ،كــام تُعــدُّ فلســفة الرتبيــة إرشــادية
بـ

ـات وأهدافـ ًا جديــدة ،وعندمــا تُشــري إﱃ اســتخدام آليـ ﹴ
وتوجيهيــة عندمــا تقــرتح غايـ ﹴ
ـات وأفــكار مــن شــأﳖا ْ
أن تســاعد
ﰲ مواجهــة املشــكالت الرتبويــة بصـ ﹴ
ـورة أفضــل وتوجــه الواقــع الرتبــوي نحــو ﲢقيــق أهدافـ ِـه(.)60

ـﺈن ذلــﻚ ال يعــدو ْ
وإذا كانــت الفلســفة الرتبويــة وثيقــة الصلــة بالفلســفة العامــة؛ فـ ﱠ
أن يكــون رافــدا واحــدا مــن
جمموعـ ِـة الروافــد التــي تغـ ﱢـذي فلســفة الرتبيــة ،فهــي تعتمــد كذلــﻚ عــﲆ األســلوب الفلســفي والنﻈريــات الفلســفية

ﰲ معاجلتهــا لبعــﺾ القضايــا األساســية ،و تَســتمدُّ وجودهــا مــن ُمعتقــدات ا ُملجتمــع الدين ﱠيــة والسياســية ،وعاداتـ ِـه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومؤسســاته ،فهــي تعبــري عــن ثقافــة ا ُملجتمــع
وأحوالــه اإلقتصاديــة
وأجهزتــه املاديــة
وتقنياتــه
وقيمــه
وتقاليــده
ﱠ
آن واحــد ،كــام أﳖــا تعكــس طموحاتــه وآمالــه وأهدافــه ﰲ حيـ ﹴ
وتصحيــح لــه ﰲ ﹴ
وجمتم ـ ﹴع أرقــى.
ـاة أفضــل ُ
ﱠ

وثمــة رافــد آخــر لفلســفة الرتبيــة مسـتَمد مــن نتائــج البحــوث العلميــة ﰲ شـتﱠى نواحــي ِ
العلــم ،ففلســفة الرتبيــة
ُ
ﱠ

ـم
ـرﰊ ؟ وكيــﻒ ُنـ ﱢ
ـرﰊ ؟ وملــاذا ُنـ ﱢ
أي جمتمــع ُم َطالبــة باإلجابــة عــن بعــﺾ التســاؤالت الرئيســة ،مثــلَ :مــن ُنـ ﱢ
ﰲ ﱢ
ـرﰊ ؟ ثـ ﱠ
كيــﻒ نُحــدﱢ د أو نقيــس مــا ﲢ ﱠقــق مــن هــذا ك ﱢلــه ؟.
١٧١

أ.م.د .حيدر قاسم َم َطر التميمي

ﲠـ ِ
ـذه الصــورة تصبــح فلســفة الرتبيــة عــﲆ درجـ ﹴـة كبــرية من األﳘيــة ﱢ
لكل َمــن له صلــة بالعمليــة الرتبويــة التعليمية،
فهــي تزيــد مــن فهمنــا للرتبيــة ﰲ نﻈـ ﹴ
ـرة ك ﱢليـ ﹴـة شــاملة ،وهــي تُبﴫنــا بجوانــﺐ الــﴫاع بــني النــامذج الفكريــة وأوجــه

املوجــه للرتبيــة وبــني التطبيــق الرتبــوي،
ُبﴫنــا كذلــﻚ بمــد ُعمــق اهلـ ﱠـوة بــني الفكــر ﱠ
االختــالف بينهــا ،وهــي ت ﱢ

وهــي املرجــع الــذي ُﳛــدﱢ د لنــا غايــات الرتبيــة وأهدافهــا ،وال شـ ﱠ
ـﻚ أ ﱠنــه مــن دون وضــوح الفلســفة الرتبويــة الســائدة
أمــام ا ُملع ﱢلــم يتحــول عملــه إﱃ جهـ ﹴـد طائــﺶ غــري مأمــون العواقــﺐ.
ثانيا :التفكري اإلبداعي:
تبــدأ الفلســفة كعلــم بالدخــول إﱃ املناهــج الدراســية – ﰲ معﻈــم الــدول – منــذ املرحلــة الثانويــة ،وكان ُيـ َـربر

بحجـ ﹴ
ـج عديــدة منهــا صعوبــة الفلســفة أو دور الفلســفة الــذي يبــدأ بالشــﻚ ،وهــو أمـ ﹲـر ربــام جيعــل املتلقــي ﰲ
لذلــﻚ ُ
مرحلــة املراهقــة يرفــﺾ مــا ُيقــدﱠ م لــه مــن مناهــج بالتشــكيﻚ فيهــا ونقدهــا وهنــا يطــل التســاؤل برأسـ ِـه :هــل غــرس
التفكــري النقــدي ﰲ عقــل الطفــل نقمــة أم نعمــة ؟

يرفــﺾ الفيلســوف األمريكــي غاريــث ماتثيــوس 2011-1929( Gareth Matthewsم) نﻈريــة عــاﱂ

النفــس والفيلســوف الســويﴪي جــان بياجيــه 1980-1896( Jean Piagetم) ﰲ التطــور املعــرﰲ Cognitive

 ،Developmentمقدمـ ًا أمثلــة عــﲆ قــدرة األطفــال املعرفيــة منــذ الصغــر عــﲆ مالحﻈة املفاهيــم ا ُملجـ ﱠـردة ورصدها
وحماولــة اإلجابــة عــﲆ التســاؤالت الفلســفية املعقــدة .ﰲ كتابـ ِـه »الفلســفة والطفــل الصغــري« يــأﰐ بمجموعـ ﹴـة مــن

األمثلــة الرائعــة ُيثبــت ﲠــا ﱠ
أن األطفــال لدﳞــم القــدرة عــﲆ الدهشــة والتالعــﺐ باألفــكار ،وهــو أمــر يمكﱢنهــم مــن

التعامــل مــع العديــد مــن املشــاكل التقليديــة للمعرفــة .وينتهــي ماتثيــوس إﱃ ﱠ
أن طريقــة تعامــل األطفــال ومناقشــتهم

أي شــخﺺ يريــد ْ
لﻸفــكار الفلســفية جيــﺐ ْ
أن يفهــم كيــﻒ يفكــر األطفــال(.)61
أن تؤخــذ عــﲆ َحم َمــل اجلــد مــن قبــل ﱢ

تتجـ ﱠـﲆ مهــارات التفكــري اإلبداعــي ﰲ الثقــة بالنفــس ،والشــخﺺ ا ُملبــدع يتميــز عــن اﻵخريــن مــن خــالل سـ ِ
ـلوكه
ﹴ
ـدرات خاصــة تﻈهــر ﰲ مواقــﻒ متميــزة وغــري تقليديــة .فا ُملبدعــون ال يبحثــون عــن إجابـ ﹴـة
الــذي ُيعـ ﱢـرب عــن مواهــﺐ وقـ
واحــدة ولكــن يضعــون العديــد مــن االقرتاحــات والبدائــل التــي ربــام تبــدو غري مألوفــة للكثرييــن .وا ُملبــدع عــاد ًة يكون

مــن ذوي اخلــربة ،حمبـ ًا للمغامــرة ال يعبــأ بالقوالــﺐ اجلامــدة العقيمــة ،وهــو عــﲆ اســتعداد للمواجهــة والقتــال معهــا.

ويتوقــع ا ُملبــدع دائـ ًام الفشــل وال يقلــق مــن الوقــوع ﰲ اخلطــأ والــذي يعتــربه خطــو ًة ﴐوريــة عــﲆ طريــق النجــاح(.)62

ولقــد أشــار العديــد مــن علــامء النفــس ،أمثــال األملانيــني مارتــن شــرير 1961-1900( Martin Scheererم)

وكــورت غولدشــتاين 1965-1878( Kurt Goldsteinم) ،إﱃ ﱠ
أن تفكــري اإلنســان متنــوع وعريــﺾ احلــدود،
ويمكــن مــن خاللـ ِـه ْ
أن ﳛــدد الفــرد نــوع التعليــم الــذي اكتســبه بخربتـ ِـه مــن العــاﱂ(.)63
١٧٢

مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية ِ
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ

ولﻸﳘيــة الكبــرية التــي ناهلــا موضــوع التفكــري اإلبداعــي مــن لــدن ﳐتلــﻒ االختصاصــات ودارســيها ،نجــد
كل مــن درس هــذا املجــال املعــرﰲ الدقيــق وتعمــق فيــه .ولعـ ﱠـل أبــرز هـ ِ
تعــدد النﻈريــات واﻵراء التــي خــرج ﲠــا ﱠ
ـذه
ﱠ
ََ
النﻈريــات وأكثرهــا د ﱠق ـ ًة وواقعيــة ،هــي:

 .1التفكــري اإلبداعــي مــن وجهــة نﻈــر االﲡــاه اإلنســاين :يــر أصحــاب هــذا االﲡــاه ،منهــم عــاﱂ النفــس

األمريكــي أبراهــام ماســلو 1970-1908( Abraham Harold Maslowم) ،ﱠ
أن األفــراد ﲨيعـ ًا لدﳞــم القــدرة
وأن ﲢقيــق هـ ِ
عــﲆ اإلبــداع ،ﱠ
ـذه القــدرة يعتمــد عــﲆ املنــاخ االجتامعــي الــذي يعيشــون فيــه .ويميــز (ماســلو) بــني

الشــخﺺ ا ُملبــدع ا ُملح ﱢقــق لذاتـ ِـه والشــخﺺ ا ُملبــدع ذي املوهبــة اخلاصــة ،فهــو يفهــم ﱠ
أن الشــخﺺ ا ُملبــدع ا ُملح ﱢقــق
لذاتـ ِـه يعيــﺶ العــاﱂ احلقيقــي مــن الطبيعــة أكثــر مــن أولﺌــﻚ الذيــن يعيشــون عــاﱂ النﻈريــات وا ُملجـ ﱠـردات(.)64

أ ﱠمــا زميلــه – عــاﱂ النفــس األمريكــي أيضــا – كارل روجــرز 1987-1902( Carl Ransom Rogersم)
فيفــرتض أ ﱠنــه ال بــدﱠ مــن وجــود ﹴ
ﳾء يمكــن مالحﻈتــه ،أي انتــاج لﻺبــداع ،وال بــدﱠ ْ
أن يكــون هــذا االنتــاج أصيــال فهــو
ُيعـ ﱢـرف العمليــة اإلبداعيــة عــﲆ ﱠأﳖــا ظهــور انتــاج أصيــل ينمــو مــن فرديــة الفــرد واملــواد واألحــداث وظــروف احليــاة(.)65
ِ
هــذه النﻈريــة عــﲆ ﱠ
أن
 .2التفكــري اإلبداعــي مــن وجهــة نﻈــر (نﻈريــة اجلشــطلت)  :)66(Gestaltismتؤكــد

الشــخﺺ ا ُملبــدع لديــه حساســية ﲨاليــة ﲤكنــه مــن انتقــاء االختيــار الوحيــد املطــروح مــن بــني عــدﱠ ة اختيــارات ،وهــذا

االختيــار الوحيــد ُيسـ ﱠـمى .Good Gestalt
وانطالقــا مــن تفســري هـ ِ
ـذه النﻈريــة لﻺبــداع ،فقــد توصــل علامئهــا إﱃ جمموعـ ﹴـة مــن القوانــني التــي ُﲢــدد العالقــة بــني
ـاز وبصورة تعـ ﹴ
ال ُك ﱢليــات واألجــزاء ،يمكــن ذكرهــا هنــا بﺈجيـ ﹴ
ـداد فقط ،بــاﻵﰐ :االمتــالء  ،Pragnanzالقــرب ،Proximity
التشــابه  ،Simitarityاملصــري الواحــد  ،Common Fateاالســتمرارية  ،Continuityاإلغــالق .Closure

ويــر عــاﱂ النفــس األســرتايل – املجــري ماكــس فرﲥايمــر 1943-1880( Max Wertheimerم) ﱠ
أن
التفكــري االبداعــي يبــدأ عــاد ًة مــع مشـ ﹴ
ـكلة مــا ،وعــﲆ وجــه التحديــد تلــﻚ التــي ﲤثــل جانبــا غــري مكتمــل  -ناقصـ ًا

ﹴ
بشــكل أو بﺂخــر  -وعنــد صياغــة ﱟ
حــل للمشــكلة ينبغــي ْ
أن يؤخــذ الــكل بعــني االعتبــار ،أ ﱠمــا األجــزاء فيجــﺐ

فحصهــا وتدقيقهــا ضمــن إطــار الــكل ويميــز (فرﲥايمــر) بــني احللــول القائمــة عــﲆ أســاس التع ُّلــم ،واحللــول التــي

تــأﰐ صدفـ ًة وبــني احلــل اإلبداعــي ،والفكــرة اإلبداعيــة عنــد (فرﲥايمــر) هــي التــي تﻈهــر فجــأ ًة عــﲆ أســاس احلــدس
وفهــم املشــكلة ،وليســت تلــﻚ التــي تــأﰐ عــﲆ أســاس الســري املنطقــي(.)67

الربامــج العامليــة لتعليــم التفكــري :ومــن بــاب االهتــامم بتنميــة وتطويــر التفكــري االبداعــي فقــد ُعقــدت العديــد

مــن النــدوات واملؤﲤــرات ،واس ـتُحدثت العديــد مــن الربامــج عــﲆ الصعيــد العاملــي والعــرﰊ واملحــيل.

١٧٣

أ.م.د .حيدر قاسم َم َطر التميمي

فعــﲆ املســتو العاملــي ُص ﱢمــم برنامــج بــوردو  The purdue creative Thinking programﰲ أمريــكا
عــﲆ يـ ِـد جمموعـ ﹴـة مــن الباحثــني ﰲ جامعــة بــوردو  ،Purdue Universityوﳞــدف هــذا الربنامــج إﱃ تنميــة قدرات

التفكــري االبداعــي املتمثلــة ﰲ (الطالقــة ،املرونــة ،واألصالــة) ﰲ املرحلــة االبتدائيــة .كــام ُص ﱢممــت برامــج أخــر ﰲ

أمريــكا ،منهــا :برنامــج بارنــز  ،Parnes creative Thinking programوكذلــﻚ برنامــج الكــورت Cort
 ،programوتصلــح هـ ِ
ـذه الربامــج للتــدرب عــﲆ التفكــري اإلبداعــي ﰲ كا ﱠفــة املراحــل الدراســية(.)68

وعــﲆ املســتو العــرﰊ ،ففــي العاصمــة األردنيــة عـ ﱠـامنُ ،ع ِقــد (املؤﲤــر الثــاين للموهبــة واإلبــداع) عــام 2002م،
ومــن أبــرز توصياتـ ِـه إعــادة النﻈــر ﰲ املناهــج الدراســية وأســاليﺐ التدريــس بحيــث يكــون اإلبــداع وا ُملبدعــني مــن

أحــد أهدافهــا(.)69

أ ﱠمــا عــﲆ املســتو العراقــي ،فقــد ُع ِقــد (املؤﲤــر الثــاين للعلــوم النفســية) ﰲ رحــاب ك ﱢليــة الرتبيــة (ابــن رشــد)/

جامعــة بغــداد ،للفــرتة مــن ( )14-13نيســان عــام 2002م ،حيــث ُألقيــت ﰲ املؤﲤــر العديــد مــن الدراســات
والبحــوث التــي تناولــت التفكــري اإلبداعــي ،وخرجــت بعـ ﹴ
ـدد مــن التوصيــات ،منهــا:
 .1إعادة النﻈر باملناهج الدراسية وإغنائها بمهارات التفكري اإلبداعي.
 .2تبنﱢي طرائق تدريس حديثة تساعد ﰲ تنمية التفكري اإلبداعي.
 .3إجراء املزيد من البحوث عﲆ اإلبداع ،من قبل أساتذة اجلامعة وطلبة (املاجستري والدكتوراه)(.)70
ﱠ
إن الغايــة األساســية مــن وراء برامــج تعليــم التفكــري ليــس فقــط اكتســاب الطلبــة املعرفــة العلميــة ،إنﱠام لتســاعدهم

عــﲆ خلــق إطــار مرجعــي وطريقــة منفــردة خاصــة ﲠــم ملعرفــة الواقــع الــذي يعيشــون فيه.

ﹴ
ـم
لــذا فقــد تعــددت برامــج تعليــم التفكــري وانتــﴩت ﰲ ﲨيــع أنحــاء العــاﱂ لتدريــس مهــارات ﳐتلفــة ،وقــد تـ ﱠ
ـذه الربامــج ،فــكان قســم منهــا يســتخدم مــع حمتــو املنهــج ،وقســم منهــا مســتقال عنــه ،ومــن هـ ِ
إجــراء حــﴫ هلـ ِ
ـذه
ُ
ﹲ
ﹲ

الربامــج :برنامــج املواهــﺐ غــري املحــددة  ،Talents Unlimited Programوبرنامــج بــريل لتنميــة التفكــري

اإلبداعــي ،وبرنامــج رائــد فلســفة األطفــال األمريكــي ماثيــو ليبــامن 2010-1923( Matthew Lipmanم)،

ونﻈــام تكتيــكات التفكــري ،وبرنامــج التأكيــد عــﲆ تطويــر عمليــات التفكــري املجــرد ،ومــﴩوع التأكيــد عــﲆ التفكــري

التحليــيل ،ونمــوذج التطــور أثنــاء املســري ،ومــﴩوع (إمباكــت) لتع ُّلــم التفكــري ﰲ املــدارس االبتدائيــة ،وبرنامــج

التفكــري املنتــج ،وبرنامــج القبعــات الســت للتفكــري .)71(Six Thinking Hats
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مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية ِ
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ

ثالثا :تقويم املنهج املدرﳼ:

ِ
كام
ُيعــد تقويــم املنهــج ا َملــدرﳼ مــن أكثــر املجــاالت ا ُملزدهــرة ﰲ احلقــل الرتبــوي ،فقــد نمــت األدبيــات املتع ﱢلقة بــه ﱠ
ونوعــا ،وأظهــر علــامء التقويــم والقيــاس ،وباألخــﺺ التقويــم الرتبــوي ،اختالفــا ﰲ ﲢديــد تعريـ ﹴ
ـﻒ جامــع ُملصطلــح
التقويــم الرتبــوي .فقــد ضمــن هــؤالء العلــامء واخلــرباء أدبيــات التقويــم الرتبــوي عـ ﹴ
ـدد كبــري مــن التعاريــﻒ ،حــددوا
ﱠ
ـد عريضــا ومتنوعــا مــن املبــادئ الفلســفية ،والنــامذج ،واملناهــج املدرســية العلمية.
فيهــا أفكارهــم التــي ﲤثــل مـ ً

ـرﰊ واملــؤرخ األمريكــي ليــون تايلــر -1853( Lyon Gardiner Tyler
إذ عـ ﱠـرف – عــﲆ ســبيل املثــال – ا ُملـ ﱢ

1935م) التقويــم الرتبــوي ،بأ ﱠنــه” :عمليــة ﲢديــد مــد التحقيــق الفعــيل لﻸهداف الرتبويــة“( .)72ﰲ حــني اجتمع ﱟ
كل

مــن العــاﱂ النفــﴘ التعليمــي األمريكــي كرونبــاخ 2001-1916( Lee Joseph Cronbachم) ،والربوفيســور

ــرﰊ األمريكــي ســتوفلبيم  ،Daniel LeRoy Stuﬄebeamعــﲆ
مارفــن ألكــني  ،Marvin C. Alkinوا ُمل ﱢ
تعريفـ ِـه بأ ﱠنــه” :توفــري معلومـ ﹴ
ـات هامــة تســاعد ﰲ اﲣــاذ القــرار“(.)73
وبالتــايل ،فـ ﱠ
ـﺈن مفهــوم تقويــم املنهــج املــدرﳼ يــدور ﰲ َف َلــﻚ مفهــوم التقويــم الرتبــوي عمومــا ،فغايتــه األساســية هي
ـﺈن هـ ِ
إصــدار األحــكام عــن مــد صالحيــة املنهــج املــدرﳼ قبــل تطبيقـ ِـه عــﲆ نطـ ﹴ
ـاق واســع .ومــن هنــا فـ ﱠ
ـذه العمليــة

أن تتنــاول جانبــني ،ﳘــا :تقويــم تصميــم املنهــج املــدرﳼ وبنـ ِ
جيــﺐ ْ
ـاءه ،وكذلــﻚ مكونــات املنهــج املــدرﳼ .وإلصــدار
األحــكام عــﲆ هذيــن اجلانبــني ال بــدﱠ مــن تبنﱢــي ﲨلـ ﹴـة مــن املعايــري التــي تؤخــذ بعــني االعتبــار عنــد إصــدار هـ ِ
ـذه األحــكام.
كــام ال تقتــﴫ عمليــة التقويــم عــﲆ إصــدار األحــكام حــول صالحيــة املنهــج املــدرﳼ ومالءمتـ ِـه للفــرد واملجتمــع ولكــن

ـﺈن ﱠ
كل نــو ﹴع مــن أنــواع التقويــم لــه هــدف معـ ﱠـني ،فالبعــﺾ يــر ﱠ
أن تصــل إﱃ عمليــة اﲣــاذ القــرارات ،ومــن هنــا ،فـ ﱠ
ال بــدﱠ ْ
أن

أن اهلــدف النهائــي جيــﺐ ْ
غايــة التقويــم تشــخيﺺ جوانــﺐ القــوة والضعــﻒ ،ﰲ حــني يــر البعــﺾ اﻵخــر ﱠ
أن يكــون اﲣــاذ
ﹴ
ـرارات بشــأن املنهــج املــدرﳼ وﲢديــد مــا إذا كان باإلمــكان األخــذ بـ ِـه وتطبيقــه كــام هــو ،أم تطبيقــه بعــد تعديلـ ِـه.
قـ
أدوات للحصــول عــﲆ هـ ِ
ﹴ
و ﱠملــا كان التقويــم بوجـ ﹴـه عــام ﳛتــاج إﱃ معلومـ ﹴ
ـذه البيانــات،
ـات وبيانــات؛ فﺈ ﱠنــه ﳛتــاج إﱃ

مصممــة مــن أجــل احلصــول عــﲆ ﱢ
أدق املعلومــات والبيانــات كــي
وهنــا ال بــدﱠ مــن اســتخدام طرائــق بحثيــة علميــة ﱠ

تكــون القــرارات املبنيــة عليهــا ســليمة وموثـ ﹲ
ـوق ﲠــا .وهلــذا ال بــدﱠ مــن اســتخدام الطرائــق العلميــة الرصينــة ﰲ البحــث

واالســتقصاء .وهــذا مــا جعــل املعرفــة اخلاصــة بالتقويــم معرفـ ًة علميـ ًة ﲣضــع إلطــار فكــري حمــدد .فبعــد ْ
أن كان التقويــم

ﳜضــع للمامرســة الشــخصية العلميــة ،أصبــح علـ ًام يقــود املامرســة ويوجههــا بحيــث تُعطــي أفضــل النتائــج املمكنــة(.)74
وعــﲆ هــذا األســاس ،أصبــح التقويــم الرتبــوي جمــاالً علميــ ًا مســتق ً
ال رســمي ًا منــذ بدايــات ســتينيات القــرن
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املــاﴈ ،بعــد ْ
أن كان ُيعتــرب جانبــ ًا أو جــزء ًا مــن تطويــر املنهــج ،وكانــت إرهاصاتــه األوﱃ قــد بــدأت مــع أســتاذ

التقييــم الرتبــوي األمريكــي رالــﻒ تايلــور 1994-1902( Ralph W. Tylerم) فيــام كان ُيعــرف بمــﴩوع

دراســة الثــامن ســنوات  the Eight Year Studyﰲ عــام 1930م ،الــذي تر ﱠأســه تايلــور لدراســة العالقــة بــني
ِ
هــذه الدراســة ﱂ ُﲢــدث األثــر الكبــري عــﲆ
حمتــو منهــج املرحلــة الثانويــة واألداء ﰲ املرحلــة اجلامعيــة ،لكــن

اجلامعــات أو املــدارس الثانويــة؛ ﱠ
ألن نتائجهــا قــد ُأﳘلــت بســبﺐ نشــوب احلــرب العامليــة الثانيــة(.)75

ـم بعــد صــدور كتــاب تايلــور الشــهري املوســوم (املبــادئ األساســية للمنهــج وطــرق التدريــس1949 ،م)(،)76
ثـ ﱠ

أصبــح التقويــم كلمـ ًة شــائعة يــرت ﱠدد صداهــا ﰲ ﱢ
كل مــكان ،وﲠــذا يكــون تايلــور قــد وضــع حجــر األســاس للتقويــم
الرتبــوي وفتــح الطريــق َملِــا ُيعــرف باالختبــارات املعياريــة  Standardized Testingوضــامن اجلــودة Quality

 Assuranceالتــي انتــﴩت ﰲ ﲬســينيات القــرن املــاﴈ( .)77ليكــون نمــوذج رالــﻒ تايلــور لبنــاء املناهج الدراســية،
وفــق املخ ﱠطــط أدنــاه:
خصائﺺ املتع ﱢلمني

األهداف

املحتو

تنﻈيم اخلربات

املتخصصون ﰲ املادة الدراسية

التقويم

احلياة املعاﴏة

الفلسفة الرتبوية

سيكولوجية التع ُّلم
حيــث يمكــن حــﴫ ﳑيــزات هــذا النموذج بـــ )1( :شــمولية نمــوذج تايلور لعنــاﴏ املنهــج وخطوات بنائـ ِـه)2( .
إن النمــوذج يســري ﰲ اﲡـ ﹴ
تنــوع مصــادر اشــتقاق أهدافـ ِـه .أ ﱠمــا بالنســبة للعيــوب ،فيمكــن القــول ﱠ
ـاه واحــد ،ﳑﱠــا يعـ ﱢـوق
أن تكــون العالقــة بــني عنــاﴏ النمــوذج عالقــة دائريــة ،بحيــث يؤثــر ﱠ
عمليــة االتصــال الرتبــوي الــذي يتط ﱠلــﺐ ْ
كل
عنـ ﹴ
ـﴫ ﰲ اﻵخــر ويتأثــر ِبه()78انمــوذج تايلــور هــذا ،الــذي ﳛمــل اســم طريقــة األهــداف الســلوكية Behavioral

 ،Objective approachيتم ﱠثــل ﰲ التعــرف عــﲆ األهــداف مــن خــالل ﹴ
ســلوك معــني يقــوم ِ
ﹴ
بــه
أداء حمــدﱠ د أو
ﱠ
ُّ
ِ
ـم فيهــا إنجــاز هــذه األهــداف أو األغــراض(.)79
الطالــﺐ بحيــث يكــون التقويــم مرت ﱢكــزا عــﲆ ﲢديــد الدرجــة التــي تـ ﱠ

بالنسـ ِ
ـﺈن املنهــج جيــﺐ ْ
ـبة لرالــﻒ تايلــور ،الرتبيــة هــي تغيــري ســلوك الطـ ﱠـالب ،وبالتــايل فـ ﱠ
أن يتمحــور حول ﲢديــد أنواع
الســلوك املرغــوب ،والتــي يمكــن كتابتهــا كأهـ ﹴ
ـداف يســعى اجلميــع لتحقيقهــا ،أي ﱠ
أن التقويــم هــو ببســاطة ﲢديــد مــد

ِ
أي منهــج أو برنامــج؛ وهلــذا الســبﺐ األهــداف الســلوكية ﲤثــل مصــدر معايــري التقويــم
ﲢ ُّقــق هــذه األهــداف ا ُملعلنــة ﰲ ﱢ
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ﹴ
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مســتو مــن قبــل ا ُملع ﱢلمــني لتخطيــط املنهــج واختيــار
أي
ً
عنــد رالــﻒ تايلــور ،إذ يمكــن اســتخدام هــذا النمــوذج ﰲ ﱢ

طــرق التدريــس ،أو مــن قبــل املدرســة ملراقبــة األداء الشــامل وﲢديــد املشــكالت ا ُملحتملــة ،أو مــن قبــل مطـ ﱢـوري املناهــج
ـكل عمــيل ،أو مــن قبــل الســلطان ومتﱠخــذي القــرار ملراقبــة أداء املنﻈومــة الرتبويــة بشـ ﹴ
الختبــار أفكارهــم بشـ ﹴ
ـكل عــام(.)80

ـور ﰲ أدبيــات الرتبيــة العربيــة ﱠإال ﰲ عــام 1982م ،عندمــا صــدرت ترﲨتــه العربيــة
ﱂ يـ َـر كتــاب تايلــور الشــهري النـ َ

ﲢــت عنــوان (أساســيات املناهــج) ،وهــي الفــرتة التــي ازدهــرت فيهــا الفلســفة ال ُبنيويــة (البنائيــة) Structuralism
ﰲ الرتبيــة والتــي قادهــا جمموعــة مــن الرتبويــني وعلــامء النفــس واللغة ،أمثــال :جــريوم برونــر Jerome Seymour

2016-1915( Brunerم) ،وجــان بياجيــه 1980-1896( Jean Piagetم) ،ونعــوم تشومســكي Avram
 .Noam Chomskyوالتــي جــاءت كنﻈريـ ﹴـة تربويــة أعلنــت ﳖايــة النﻈريــة الســلوكية وقاومتهــا داخــل أروقــة

املــدارس ﰲ العــاﱂ وأبــرزت العديــد مــن القضايــا التــي فشــلت فيهــا النﻈريــة الســلوكية وعجــزت عــن التعامــل معهــا

أو الــر ﱢد عليهــا .وغنــي عــن القــول ﱠ
إن النمــوذج أو األســاس الفكــري  rationaleلرالــﻒ تايلــور هــو تطبيــق عمــيل
ـكل عــام وتقويــم املنهــج بشـ ﹴ
للنﻈريــة الســلوكية وترﲨــة هلــا ﰲ ميــدان املناهــج بشـ ﹴ
ـكل خــاص(.)81

وبالتــايل ،يمكــن القــول ﱠ
نهــج  curricularistاألمريكــي الذائــع الصيــت رالــﻒ تايلــور ،هــو أبــو التقويــم
إن ا ُمل ﱢ

الرتبــوي( ،)82الــذي أحــدث تأثــريا كبــريا ﰲ املنهــج ،وهــو َمــن نحــت هــذا ا ُملصطلــح ونــﴩه ﰲ امليــدان الرتبــوي
وعرفــه بأ ﱠنــه »ﲢديــد الدرجــة التــي ﲢ ﱠققــت فيهــا أهــداف الربنامــج أو املنهــج«(.)83
ﱠ

وحــول املعيــار الــذي يمكــن اســتخدامه لتقويــم جــودة املنهــج الــذي يتــم بنــاؤه وتوليــده بطريقـ ﹴـة غــري حمــددة

ُمســبقا ،يقــرتح ويليــام دول رؤيــة يعتربهــا بديلــة لنمــوذج رالــﻒ تايلــورُ ،عرفــت واشــتهرت عنــد الصينيــني الذيــن

تبنﱠــوا مــا طرحــه (دول) باســم الــراءات األربــع  4R’Sوهــي هنــا :الثــراء  ،Richnessوالتواتــر ،Recursion
واالرتبــاط (العالقــات)  ،Relationsوالﴫاحــة  ،Rigorكــام يــيل(:)84

 .1الثــراءُ :يشــري الثــراء هنــا إﱃ ُعمــق املنهــج وإﱃ طبقــات املعنــى الكثــرية واالحتــامالت والتفســريات املتعــددة

لــه ،بحيــث ﳛتــوي املنهــج عــﲆ (الكميــة الكافيــة) مــن عــدم التحديــد وعــدم التــوازن والفــوﴇ واخلــربة احل ﱠيــة لكــي

يقــوم الطـ ﱠـالب وا ُملع ﱢلمــون بعمليــة التحويــل أو التحــول .Transformation

ﹴ
إضافــات جديــدة ﰲ ﱢ
كل مــرة ،أي نفــس
 .2التواتــر :مــن الفعــل (يتواتــر) أي ﳛــدث مــر ًة أخــر لكــن مــع

الفكــرة التــي قدﱠ مهــا برونــر ﰲ املنهــج احللــزوين  ،)85(spiral curriculumأي قــدرة اإلنســان عــﲆ اســتعادة األفــكار

مــن جديــد بحيــث تــدور فــوق بعضهــا وﲡعلهــا تصنــع املعنــى.
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أ.م.د .حيدر قاسم َم َطر التميمي

 .3االرتبــاط (العالقــات) :العالقــات مهمــة ﰲ املنهــج مــن خــالل ال ُبعــد الرتبــوي ،أي العالقــات داخــل املنهــج

مــن خــالل املصفوفــة  Matrixأو الشــبكة التــي ﲤنحــه الثــراء ،ومــن خــالل ال ُبعــد الثقــاﰲ الــذي ُيشــري إﱃ العالقــات
الثقافيــة أو الكونيــة التــي توجــد خــارج املنهــج مــن خــالل املصفوفــة الكبــرية التــي يقــع املنهــج داخلهــا.

أن توجــد ﰲ أي موقـ ﹴ
 .4الﴫامــة :يمكــن النﻈــر إﱃ الﴫامــة مــن خــالل الكشــﻒ عــن االحتــامالت التــي يمكــن ْ
ـﻒ
ﱢ
أو َحــدَ ث أو حلﻈـ ﹴـة تدريســية .ولتوضيــح هــذا املبــدأ الــذي يعتقــد (دول) أ ﱠنــه األهــم مــن بــني األربعــة ،يمكــن النﻈــر

إﱃ القصــة ،ليــس مــن خــالل (الفكــرة الرئيســة) بــل مــن خــالل الشــخصيات املختلفــة ﰲ القصة :مشــاعرها ومدارســها
متعمــد إﱃ البدائــل والعالقــات واالرتباطــات املختلفــة و احلــوار بــني
وقيمهــا وأفكارهــا الصارمــة هــي النﻈــر عــﲆ نحـ ﹴـو ﱠ
القــارئ والنــﺺ هــو عمليــة ذات اﲡاهــني بحيــث يكــون لـ ﱟ
ـكل منهــام صوتــه اخلــاص أو األنانيــة العاطفيــة(.)86

إذن ،هـ ِ
ـذه املكونــات األربــع لرؤيــة ويليــام دول ﰲ تقويــم املنهــج جــاءت كنتيجــة لتفاعــل العديــد مــن ا ُملعطيــات

اجلديــدة التــي أثبتــت ُبطــالن الرؤيــة امليكانيكيــة النيوتونيــة ( Newtonianنســب ًة إﱃ عــاﱂ الفيزيــاء اإلنكليــزي

إســحاق نيوتــن 1726-1642( Sir Isaac Newtonم)) التــي حــﴫت الكــون بعالقــة الســبﺐ والنتيجــة وهــو
مــا انعكــس عــﲆ نمــوذج رالــﻒ تايلــور ﰲ املنهــج وحــﴫه بــني األهــداف والتقويــم .هـ ِ
ـذه العنــاﴏ اجلديــدة تتمثــل

ﰲ مفاهيــم مهمــة هــي التنﻈيــم الــذاﰐ والفــوﴇ والرتكيــﺐ (التعقيــد)  complexityوال ُبنــى ا ُملبــدﱢ دة للطاقــة والتــي
أن تســاعد ﰲ تصميــم منهــج ﲢويــيل يتحــول فيــه التدريــس والتعليــم مــن أســلوب الســبﺐ والنتيجــة إﱃ نمـ ﹴ
يمكــن ْ
ـط

آخــر يكــون فيــه التدريــس مســاعدا ﰲ عمليــة التع ُّلــم ،ومــن أســلوب الوعﻈيــة (مســتو أعــﲆ ومســتو أدنــى) إﱃ
احلواريــة (حيــث اجلميــع يشــرتك ﰲ بنــاء األفــكار والغــوص ﰲ أعــامق وطبيعــة املشــكالت)(.)87
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اﳌﺒحﺚ الﺜاﲏ:
واﻗﻊ اﳌنﻬﺞ التعليمﻲ ﰲ لﺒنان والعﺮاق
ﻋلﻢ التاريﺦ أﻧموذﺟا
أوال :تشخيﺺ حالة:

ﹴ
ســنحاول هنــا ْ
حماولة لتشــخيﺺ
أن نبــدأ باملبحــث الثــاين مــن دراســتنا من حيــث انتهينــا ﰲ املبحــث األول منها ،ﰲ

ـدرﳼ ﰲ العــراق .فبعدمــا اتضــح لنــا مــن
حالــة القصــور ﰲ الفلســفة الرتبويــة وإعــداد اإلطــار العــام للمنهــج ا َملـ َ

خــالل الرؤيتــني املتضادتــني ﱟ
لــكل مــن رالــﻒ تايلــور وويليــام دول ﱠ
أن االثنــني ينتميــان إﱃ مدرســتني فلســفيتني
متحاربتــني ،كانــا طِــوال النصــﻒ الثــاين مــن القــرن العﴩيــن ﰲ حـ ﹴ
ـرب مســتمرة للســيطرة عــﲆ الســاحة الرتبويــة

َ
العــاﱂ ،ﳘــا الســلوكية  Behaviorismوال ُبنيويــة (البنائيــة) ،إذ ينتمــي رالــﻒ تايلــور إﱃ األوﱃ وويليــام دول
ﰲ
إﱃ الثانيــة ،أو عــﲆ األقــل النســخة مــا بعــد احلداثيــة  Postmodernismمنهــا ،وﲢديــدا مــا بعــد ال ُبنيويــة (مــا بعــد

البنائيــة) .Post-structuralism

فـ ﱠ
ـﺈن هــذا النــوع مــن التناقــﺾ ﰲ مرجعيــة الفلســفة الرتبويــة التــي يســتند إليهــا النمــوذج عنــد (تايلــور) والرؤيــة

()88
املناقضــة عنــد (دول) تعكــس أزمــة هويــة ُيعــاين منهــا املنهــج بشـ ﹴ
ـم املــؤرشات التــي
ـكل عــام  ،ولعـ ﱠـل مــن أهـ ﱢ
تعكــس هـ ِ
ـذه األزمــة ﰲ التعليــم داخــل العــراق هــو االهتــامم الكبــري ﰲ التقويــم الــذي يعتمــد عــﲆ األهــداف ،وهــي

ـم بعــد الكثــري مــن التجريــﺐ انتقلــت إﱃ التعليــم
عتمــدَ ة ســابقا ﰲ التعليــم مــا قبــل اجلامعــي ،ثـ ﱠ
السياســة التــي كانــت ُم َ
اجلامعــي الــذي ال ﳜتلــﻒ كثــريا عــن سـ ِ
ـابقه ،حيــث انتــﴩت ظاهــرة اجلــودة واالعتــامد األكاديمــي بأهدافهــا ا ُملســبقة

وخططهــا اإلســرتاتيجية ومفهــوم ا ُملدخــالت وا ُملخرجــات.

هـ ِ
ـذه الفجــوة التــي ظهــرت بــني النﻈريــة ال ُبنيويــة واملامرســة الســلوكية خلقــت نوعـ ًا مــن االرتبــاك وانعكســت ســلبي ًا

للمعطيــات اجلديــدة التــي فرضتهــا التقنيــة اجلديــدة( ،)89حيــث األطفــال
عــﲆ املنهــج الــذي بــدا عاجــز ًا عــن االســتجابة ُ

والطـ ﱠـالب أكثــر معرفـ ًة مــن مع ﱢلميهــم وآبائهــم ﰲ خبايــا التكنولوجيــا وأجهــزة اهلواتــﻒ املحمولــة واحلاســﺐ اﻵيل.

لكــن عــﲆ الرغــم مــن جاذبيــة الرؤيــة التــي يقدمهــا ويليــام دول ﱠإال ﱠ
أن تبنﱢيهــا ﰲ املنهــج ،وخاصـ ًة العراقــي ،يمكــن
ـذه الرؤيــة تعتمــد عــﲆ فلسـ ِ
ـكالت فلســفية عميقــة ،وخاص ـ ًة ﰲ كــون هـ ِ
ﹴ
ْ
ـفة مــا بعــد احلداثــة التــي
أن يــؤدي إﱃ مشـ
وﲥمــﺶ املرجعيــات وتســتند عــﲆ الشـ ﱢ
الﴪديــات الكــرب(.)90
ـﻚ ﰲ ﱠ
تُنــادي بتعــدد املعنــى (النســبية) ﱢ

إذن هــذا االهتــامم الكبــري باألهــداف ا ُملحــددة ســلف ًا ﲢديــدا ســلوكيا واضحــا ﰲ رؤيــة رالــﻒ تايلــور أ ﱠثــر عــﲆ
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املنهــج ا َملــدرﳼ ﰲ العــراق ،الــذي انحــﴫ فقــط ﰲ مــد ﲢقــق هـ ِ
ـذه األهــداف ،فاﲡهــت املدرســة أو الرتبيــة بشـ ﹴ
ـكل
َ
عــام إﱃ االهتــامم املتزايــد بالدرجــات واالختبــارات (االمتحانــات) بـ ﱢ
ـكل أنواعهــا ومســتوياﲥا .وهــو أمـ ﹲـر مالحــﻆ
ـكل كبــري ﰲ وزارة الرتبيــة التــي أصبــح ﳘهــا تســجيل أرقــام مرتفعــة ﰲ مثــل هـ ِ
بشـ ﹴ
ـذه االختبــارات ،ومراكــز متقدمــة
ﱠ
ﰲ معايــري ضــامن اجلــودة التــي انتــﴩت ﰲ اجلامعــات؛ األمــر الــذي أد إﱃ إغفــال عمليــة التع ُّلــم نفســها داخــل
أروقــة املــدارس واجلامعــات وﲥميشــها.

لذلــﻚ ،التقويــم عنــد رالــﻒ تايلــور هــو بمثابــة (التعليــم مــن أجــل االمتحــان) أو (االمتحانــات التحصيليــة)

 ،)91(achievement testingالتــي ال عالقــة هلــا بالرتبيــة ،ذلــﻚ املفهــوم الــذي يعنــي شــيﺌ ًا مركﱠبـ ًا ومعقــد ًا وليــس
فقــط جمــرد عمليــة فنيــة  technicalبســيطة ملعاجلــة املعلومــات ،أو تطبيــق نﻈريــة تعليمية معينــة ،أو امتحانـ ﹴ
ـات تتمركز
ﱠ
حــول املوضــوع .كذلــﻚ ،فـ ﱠ
ـﺈن التقويــم عنــد رالــﻒ تايلــور ﳞــدف فصــل الناجحــني عــن الفاشــلني ،وهــو مــا تفعلــه
الدرجــات واالمتحانــات املركزيــة كنقــاط عـ ﹴ
ـزل أو ﲤييــز بــني املقبولــني وأولﺌــﻚ الذيــن ﱂ ﳛققــوا درجــة املقبوليــة(.)92
وهــو الشــائع ﰲ النﻈــام التعليمــي ﰲ العــراق ،إذ أصبــح االهتــامم متوجهـ ًا نحــو تســجيل درجـ ﹴ
ـات مرتفعــة ﰲ امتحــان

البكالوريــا ( )bachalariatusالــذي ُيعقــد كأســاس ﰲ فــرز املقبولــني ﰲ اجلامعــات مــن قبــل وزارة الرتبيــة.

ألﳖــا ﲢــدُّ مــن القــدرات
ال يغفــل (دول) االختبــارات أو ﳞمشــها ﲤام ـ ًا ،لكنــه يرفــﺾ الرتكيــز الكبــري عليهــا؛ ﱠ

اإلبداعيــة ،لكــن التقويــم ﰲ الرؤيــة التــي يقدمهــا (دول) توليــدي  generativeوليــس ﳖائي ـ ًا ،أي ﱠ
أن الرتكيــز هنــا

يكــون حــول مــا يمكــن ْ
ـد
أي مـ ً
أن يســتفيد منــه الطالــﺐ عندمــا يســتخدم املعرفــة التــي حصــل عليهــا ،وليــس إﱃ ﱢ

ـدرﳼ العراقــي.
تناســبت املعرفــة مــع اإلطــار الــذي وضعــه اﻵخــرون ،وهــذا االﲡــاه غائــﺐ ﲤامــا ﰲ املنهــج ا َملـ َ

االمتحــان املركــزي ،كــام يقــول الفيلســوف والريــاﴈ اإلنكليــزي ألفريــد نــورث وايتهيــد Alfred North

1947-1861( Whiteheadم)ُ ،مــرض بالرتبيــة ،وقــد اعــرتض عليــه بشــدﱠ ة عندمــا كان أســتاذ ًا ﰲ جامعــة

كامربيــدج؛ بســبﺐ أ ﱠنــه ُينتــج (أفــكار ًا خاملــة) ،ويقــود إﱃ توقــﻒ واندثــار حــﺐ االســتطالع ،والقــدرة عــﲆ إصــدار
حك ـ ﹴم عــﲆ األشــياء ،والقــدرة عــﲆ مواجهــة ظــروف ذات طبيعــة مع ﱠقــدة حمـ ﱢـرية( ،)93ولعـ ﱠـل هلــذا الســبﺐ ﱂ تنجــح

أســاليﺐ االمتحانــات املركزيــة لدينــا ﰲ املنهــج التعليمــي ﰲ العــراق.

إذن ،جــاءت االمتحانــات املركزيــة كنتيجــة لالهتــامم الزائــد بتقويــم املنهــج الــذي يعتمــد عــﲆ األهــداف الســلوكية.
لكــن ﰲ الواقــع ،ال تقــدم هـ ِ
ـذه االمتحانــات قياســا موضوعيــا للتع ُّلــم ،وال تقدم أي حماوالت لتحســني عمليــة التدريس،

فهــي ليســت غــري ذات قيمــة فقــط ،بــل ﱠإﳖــا خطــرية ،كــام ﱠأﳖــا فتحــت املجــال للــﴩكات التجاريــة للدخــول ﰲ هــذا
املضــامر وتســجيل أربــاح ماليــة كبــرية ،مــن خــالل بيــع الكتــﺐ و (املــالزم) التــي تســاعد عــﲆ ﲡــاوز هـ ِ
ـذه االمتحانــات.
١٨٠

مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية ِ
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ

ـي عــن القــول ﱠ
إن اجلامعــات مــا زالــت تــرزح ﲢــت وطــأة النمــوذج املغلــق لﻸهــداف ﰲ البدايــة وتقويمهــا
وغنـ ﱞ

ﰲ النهايــة ،رغب ـ ًة منهــا ﰲ ﲢقيــق أحــالم التميــز واجلــودة ،متخــذ ًة نمــوذج رالــﻒ تايلــور وســيل ًة لتحقيــق أهدافهــا
اإلســرتاتيجية ﰲ املنافســة وضــامن اجلــودة.

ختام ـ ًا ،فقــد اتضــح بشـ ﹴ
ـكل جــيل ﱠ
أن املنهــج ُيعــاين مــن أزمــة هويــة تعصــﻒ بـ ِـه بســبﺐ الــرؤ املتعــددة واملختلفــة

التــي تعتمــد عــﲆ ُأسـ ﹴ
ـدرﳼ العراقــي.
ـس فلســفية ﳐتلفــة ومنهــا الرؤيتــني حمـ ﱢـل الدراســة ،وانعكاســهام عــﲆ املنهــج ا َملـ َ

كــام ﱠ
ملحــة للبحــث عــن نــامذج جديــدة مثــل رؤيــة ويليــام دول التــي قــد تفتــح آفاقـ ًا أوســع ﰲ بنــاء
أن احلاجــة أصبحــت ﱠ
املنهــج وتقويمـ ِـه ،مــع ﴐورة االنتبــاه إﱃ القضايــا الفلســفية التــي قــد تطــرأ عنــد تطبيــق هـ ِ
ـذه الرؤيــة ﰲ سـ ﹴ
ـياق ﳐتلــﻒ.
ثانيا :تقييم (مادة التأريخ) ﰲ املنهج الدراﳼ اللبناين.
مقاربة منهجية بني الواقع اللبناين والعراقي.
يكمــن جــزء مــن االهتــامم بالربامــج التعليميــة ،وبــامدة التاريــخ ﲢديــد ًا ،ﰲ الفرضيــة التــي تــر ﰲ تعــدد املناهــج

التعليميــة ﰲ لبنــان ،تأسيســا للحــروب (البــاردة) أو (احلــارة) ،والتــي تســود مراحــل التأريــخ اللبنــاين ،بــد ًء مــن
العــام 1920م .وﰲ املــوازاة جيهــد احلــوار الدائــر ﰲ لبنــان ،والباحــث عــن نقــاط التقــاء أيديولوجــي بــني متحداتـ ِـه
وطوائفـ ِـه ،ﰲ إثــارة وتعبﺌــة اهلويــات الطائفيــة الواضحــة التبايــن ،لذلــﻚ يــروح هــذا احلــوار ،يفتــﺶ عــن أســانيد لــه

ﰲ األصــل ،وﰲ الرتبيــة ،وﰲ اللغــة ،وﰲ الثقافــة ،وﰲ األحــداث ،أي ﰲ ﱢ
كل التأريــخ.

وإذا كانــت زوايــا النﻈــر املتعــددة ﰲ لبنــان ،ناﲡــة عــن أوجـ ﹴـه وأحـ ﹴ
ـداث وعالقــات اجتــامع واقتصــاد وسياسـ ﹴـة
ـﺈن هـ ِ
ـذه الزوايــا راحــت تتكـ ﱠـرسْ ،
وديــن ،أو ح ﱠتــى عــن (صدفــة) تأرﳜيــة ،باملعنــى الســياﳼ واالجتامعــي ،فـ ﱠ
ألن
مؤرخيــه ،ســابق ًة عليــه،
تبــدو كثوابــت قائمــة قيــام االجتــامع اللبنــاين ،ال بــل ﱠإﳖــا تبــدو أحيان ـ ًا ،ﰲ ُعــرف بعــﺾ ﱢ
لذلــﻚ كاد ا ُملعطــى الثقــاﰲ والرتبــوي التأرﳜــيْ ،
أن يتحــول إﱃ ملك ﱠيـ ﹴـة خاصــة ،مــن خــالل التزاحــم ﰲ التقديــامت
أن يتــم ﰲ معـ ﹴ
ـﺈن فهــم الرتبيــة باعتبارهــا عمليــة ِﴏاعيــة ،ال يمكــن ْ
املدرســية لتوصيــل املناهــج( .)94عــﲆ هــذا ،فـ ﱠ
ـزل

املروجــة عــﲆ الصعيــد العــام.
عــن ظــروف تــوازن القــو ،داخــل الثقافــة املحليــة وداخــل الثقافــة ا ُملهيمنــة ﱠ

نصــت وثيقــة الوفــاق الوطنــي 1989م عــﲆ ”إعــادة النﻈــر ﰲ املناهــج وتطويرهــا بــام يعـ ﱢـزز االنتــامء واالنصهــار
ﱠ

الوطنيــني ،واالنفتــاح الروحــي والثقــاﰲ ،وتوحيــد الكتــاب ﰲ مــا ﱠدﰐ التأريــخ والرتبيــة املدنيــة“ .لكــن منهــج مــادة
التأريــخ ﱂ يصــدر ﱠإال ﰲ العــام 1999م ،و ُنــﴩ ﰲ اجلريــدة الرســمية ﰲ حزيــران 2000م ،أي بعــد ثــالث ســنوات

عــﲆ صــدور املرســوم رقــم ( )10227تاريــخ /8أيــار1997 /م ،الــذي ﳛــدد ”مناهــج التعليــم العــام مــا قبــل
١٨١
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املوحــد فلــم تُش ـكﱠل ﱠإال ﰲ خريــﻒ عــام 2000م ،وبعــد
اجلامعــي وأهدافهــا“ ،أ ﱠمــا جلــان تأليــﻒ الكتــاب ا َملــدرﳼ ﱠ
أكثــر مــن عــام ونصــﻒ عــﲆ أعــامل هـ ِ
ـذه اللجــان ،وصــدور كتــاﰊ تاريــخ للمرحلــة األوﱃ مــن التعليــم األســاﳼ،
ومــا أثــاره أحدﳘــا مــن جــدل ،أوقــﻒ العمــل بكامــل مــﴩوع التأليــﻒ ﰲ شــباط 2002م ،ووضعــت ﳐطوطــات
املوحــد ﰲ أدراج املركــز الرتبــوي للبحــوث واإلنــامء(.)95
كتــاب التأريــخ ا َملــدرﳼ ﱠ

إذ ًا خــالل املرحلــة التجريبيــة للمناهــج التــي بــدأت ﰲ العــام الــدراﳼ (1998-1997م) اســتمر تدريــس

التأريــخ وحيــدا عــﲆ وفــق املناهــج القديمــة (1971-1968م) أهدافـ ًا وحمتــو وكتبـ ًا مدرســية متعــددة ،وطرائــق
وأســاليﺐ تقييــم ...مــا ش ـكﱠل مفارق ـ ًة حمزنــة ألســاتذة املــادة ،ومأزقــا مســتمرا للســلطتني السياســية والرتبويــة ﰲ

لبنــان ،هــذا املــأزق الــذي نــراه شــاخص ًا بوضــوح ﰲ احلالــة العراقيــة اليــوم.

ولعـ ﱠـل مــن أبــرز املســائل التــي يمكــن ْ
أن تُفـ ﱢـﴪ الــرتدد والتأخــري ﰲ إقــرار منهــج مــادة التأريــخ وكتبهــا ﰲ لبنــان،

هــي:

.١النﻈام السياﳼ ومنهج التأريخ:
عكســت التعديــالت الدســتورية ﰲ لبنــان لعــام 1990م ،ليــس فقــط التغيــريات ﰲ موازيــن القــو الديموغرافيــة

ـم التعبــري عنهــا ﰲ
واالقتصاديــة ،بــل أيض ـ ًا التوجهــات األيديولوجيــة التــي يقــوم عليهــا النﻈــام اجلديــد ،وقــد تـ ﱠ
مقدمــة الدســتور اجلديــد وﰲ بعــﺾ مـ ِ
ـواده( ،)96وﲨيعهــا أضحــت املرجعيــة الدســتورية لﻸهــداف العامــة للمناهــج،

وألهــداف بعــﺾ املــواد التعليميــة خاصـ ًة مــادﰐ التاريــخ والرتبيــة املدنيــة والتنشــﺌة الوطنيــة.

كان مــن املتصــور ْ
أن يســتخدم النﻈــام الســياﳼ اجلديــد ﰲ لبنــان مــادة التاريــخ لتثبيــت رشعيتــه وتأكيــد ُأســس
إيديولوجيتــه ،لكــن ﰲ هـ ِ
ـذه املرحلــة االنتقاليــة ا ُملمتــدة طيلــة ال َعقــد األخــري مــن القــرن العﴩيــن وح ﱠتــى بدايــات
القــرن احلــايل ،ﱂ ُﲢســم عــدﱠ ة مســائل:
أ.تزامــن التحــول ﰲ النﻈــام الدســتوري ﰲ لبنــان ،مــع تفـكُّﻚ االﲢــاد الســوفيتي Union of Soviet Socialist

1991-1922( Republicsم) واﳖيــار الكتلــة الشــيوعية  ،Communist Blocوهــذا يعنــي فشــل
اإليديولوجيــة التــي اســتخدمت املدرســة إلعــداد مواطــن وفــق تصورهــا للعـ َ
ـاﱂ( ،)97وكانــت التجربــة النازيــة ﰲ

أملانيــا والفاشــية ﰲ إيطاليــا حــاﴐ ًة ﰲ األذهــان ،كــام ﱠ
أن التجربــة العلامنيــة األتاتوركيــة ﰲ تركيــا Secularism in
 ،Turkeyﱂ تكــن أحســن ح ﱠﻈ ـ ًا مــع تقــدم التيــار اإلســالمي وازدهــار التاريــخ العثــامين.

السـ َـمة الغالبــة هــي التــوازن بني القــو اإلجتامعية – السياســية
ب.طبيعــة النﻈــام الســياﳼ ﰲ ”املرحلــة االنتقاليــة“ إذ ﱢ
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مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية ِ
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ

وإيديولوجياﲥــا ،فالتحــول الســياﳼ ﱂ يكــن انقالبيــا أو أ ﱠنــه أحــدث قطيعــة ،بــل إ ﱠنــه اســتمرار للتوافــق بقــي فيــه

لﻺيديولوجيــة الســابقة نفوذهــا؛ نتيجــة قدرﲥــا عــﲆ تشــكيل األفــراد عنــد خضوعهــم لنﻈامهــا التعليمــي ،ولكــن
باملقابــل اســتطاعت قــو جديــدة فــرض رؤيتهــا عــﲆ املنﻈومــة اإليديولوجيــة للنﻈــام ،ولذلــﻚ فـ ﱠ
ـﺈن املنهــج اجلديــد
للتأريــخ ﳛمــل ِسـ َـامت هــذا التــوازن.
.٢منهج التاريخ وتطور املعرفة العلمية التارﳜية:

مــن املنطقــي ْ
أن يتأثــر ﲡديــد منهــج التاريــخ بالتطــورات التــي ﲢــدث ﰲ ميــدان البحــث العلمــي التأرﳜــي ،إذ
هنــاك مواضيــع جديــدة و ُمقاربــات جديــدة .ولكــن يمكــن ْ
أن تكــون املــدﱠ ة بــني إنتــاج املعرفــة وﲢويلهــا إﱃ معرفـ ﹴـة
مدرســية طويلــة ،إذ ﲢتــاج إﱃ مرحلــة توضيــح وإبانــة وتصفيــة ،وهـ ِ
ـذه املســألة املعروفــة بالتحويــل الديداكتيكــي

 Didactic transpositionال تــزال موضــوع أبحـ ﹴ
ـاث برهنــت ﱠ
أن املعرفــة ا َملدرســية ليســت جمـ ﱠـرد تقليــل أو إنقــاص
ﹴ
حــال ،عــﲆ التاريــخ ا َملــدرﳼ ْ
أن يكــون انعكاســا
أي
أو ﲣفيــﺾ للمعرفــة العلميــة  .Knowledgeableوعــﲆ ﱢ
للتاريــخ البحثــي (أي العلمــي)(.)98

ال تــزال الدراســات التــي تتنــاول تطــور الكتــاب التأرﳜيــة (تأريــخ التأريــخ) ﰲ لبنــان – وﰲ العـ َ
ـاﱂ العــرﰊ أيضــا

– قليلــة وغــري ُمكتملــة( ،)99وذلــﻚ لرؤيــة العالقــة بــني االنتــاج التأرﳜــي األكاديمــي وتأثــريه عــﲆ املنهــج الــدراﳼ،

وعــﲆ الكتــﺐ املدرســية .وإذا كان منهــج التاريــخ اللبنــاين الــذي يعــود إﱃ بدايــة ســبعينيات القــرن املــاﴈ (-1968
1971م) ﱂ ُﳛــدث قطيع ـ ًة مــع منهــج عــام 1946م ،وبالتــايل ﱂ يســتفد مــن الثــورة املنهجيــة التــي حدثــت ﰲ ِعلــم

التاريــخ ،جلهــة توســيع حقــل مفاهيمــه وﲡديــد منهجياتــه وتعــدد وتنــوع مصــادره ووثائقــه ،وانتقالــه مــن التاريــخ
الســياﳼ والدبلومــاﳼ والعســكري ليشــتمل عــﲆ ﲢليــل الﻈواهــر االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ...فهــل مــن
املقبــول ﱠأال ﲢــدث هـ ِ
ـذه القطيعــة ﰲ منهــج عــام 1999م ؟.

إذا كان منهــج التأريــخ اللبنــاين لعــام 1999م قــد أشــار ﰲ مقدمتـ ِـه إﱃ ﱠ
أن مــن أســباب ((ﲡديــد كتابــة التأريــخ ﰲ
ا َملنهــج ا َملــدرﳼ اللبنــاين ...تغـ ﹴ
ـريات جذريــة ﰲ مناهــج الكتابــة التأرﳜيــة))( ،)100إالﱠ أ ﱠنــه ﰲ ُبنيتـ ِـه وحمتــواه وأهدافــه
ِ
هــذه التغيــريات؛ ﱠ
ألن ذلــﻚ يتط ﱠلــﺐ جهــد ًا ومواكبــة مســتمرة لالنتــاج
التعليميــة ﱂ يعكــس هــذا التجديــد وال
األكاديمــي ومــد خضوعـ ِـه للــﴩوط العلميــة ،واســتفادته مــن منهجيــات وتقنيــات املــدارس التأرﳜيــة اجلديــدة

(مدرســة احلوليــات ،مدرســة التاريــخ اجلديــد ،)...وهــذا ﱂ يكــن متاحــا ﰲ الﻈــروف التــي ُأنتــج فيهــا هــذا املنهــج.
فــﺈذا نﻈرنــا إﱃ منهــج مــادة التاريــخ اللبنــاين لعــام 1999م – وهــو ا ُملعتمــد رســميا اليــوم ﰲ لبنــان  -بصـ ﹴ
ـورة
عامــة ،يتبـ ﱠـني لنــا أ ﱠنــه ﳛمــل ﰲ أهدافـ ِـه و ُبنيتـ ِـه وحمتــواهِ ،سـ َـامت املرحلــة االنتقاليــة فيــرتاوح بــني التقليــد والتجديــد،
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بــني القديــم واحلديــث ،فهــو ﳛافــﻆ عــﲆ تدرجـ ِـه الكرونولوجــي بحســﺐ املراحــل التعليميــة ،بحيــث ﱠ
أن التأريــخ

ـدرس بشـ ﹴ
ـكل أســاﳼ ﰲ التعليــم االبتدائــي ،أ ﱠمــا التاريــخ احلديــث واملعــاﴏ ف ُيــدرس ﰲ املرحلــة
القديــم والوســيط ُيـ ﱠ
الثانويــة .كــام ﳛافــﻆ عــﲆ دوائــره املتمركــزة ،إذ يتــم تدريــس كا ﱠفــة املواضيــع واألزمنــة ﰲ مرحلـ ﹴـة أوﱃ ل ُيعــاد تدريســها
ـكل موســع ﰲ املراحــل التعليميــة التاليــة .وحافــﻆ املنهــج عــﲆ توازنـ ِـه ﰲ تقسـ ِ
ـيمه احلُصــﺺ الدراســية بــني املحاور
بشـ ﹴ ﱠ
ـاﱂ ،مــع أرجحيـ ﹴـة لتاريــخ لبنــان .ويتــم تدريــس هـ ِ
الثالثــة الكــرب :لبنــان ،الع ـ َاﱂ العــرﰊ ،أوربــا والعـ َ
ـذه املحــاور

الكــرب بشـ ﹴ
ـكل متزامــن – بمعنــى أ ﱠنــه يتــم تدريــس التاريــخ الوســيط مث ـ ً
ال للبنــان والعــرب وأوربــا ﰲ الســنة أو ﰲ
املرحلــة الدراســية نفســها.

ومــن ِسـ َـامت املنهــج التقليديــة أ ﱠنــه مــا زال منهجـ ًا معرفيـ ًا أو (منهــج حمتــو) ،فح ﱠتــى أهدافــه التعليميــة ﱂ تنقلــه

إﱃ املســتو الــذي يتقاطــع والتوجهــات احلديثــة للمناهــج ،والتــي أضحــت – خاصـ ًة ﰲ التعليــم االبتدائــي – ذات

ـى طرائقــي وتتجــه لتحقيــق (كفايــات).
منحـ ً

وتســتمر تقليديتــه أيضــا ﰲ رؤيتـ ِـه للتحقيــﺐ ،فهــو يبــدأ وينتهــي حــول بعــﺾ التواريــخ – املفاتيــح التــي تقطــع

أزمنتنــا التارﳜيــة ،ﰲ حــني كان عليــه ْ
درســني
أن يعتمــد مقاربــة جديــدة للتحقيــﺐ ،تعكــس إرادة بــرضورة جــذب ا ُمل ﱢ
ﹴ
لحــن بواســطة األحــداث البــارزة ،إﱃ تأريـ ﹴ
ـركات بطيﺌــة ولكنهــا عميقــة
ـخ ُحم ﱠقــﺐ وفــق حـ
والتالميــذ مــن تاريــخ ُم ﱠ
التأثــري .وضمــن مقاربتنــا بــني منهجــي مــادة التاريــخ ﰲ لبنــان ومــا لدينــا ﰲ العــراق ،نجــد مــن خــالل املالحﻈــات

واإلشــارات  -املختــﴫة جــدا – التــي أوردناهــا هنــاُ ،عمــق التقــارب واهلنــات املتكــررة بــني التجربتــني .األمــر الــذي
دور ﰲ ظاهــرة التلكــؤ هـ ِ
ألن نتســاءل :هــل لﻺيديولوجيــة السياســية مــن ﹴ
يدفعنــا ْ
ـذه ،والقصــور الواضــح ﰲ عمليــة

االســتفادة واالتعــاظ مــن التجــارب املشــاﲠة للواقــع املحـ ﱢـيل ؟ أم ﱠ
دور أكــرب ﰲ املوضــوع ؟.
أن للضعــﻒ اإلداري ﹲ
ثالثا :الدولة والتعليم ﰲ العراق ..وجهة نﻈر.

ال يــكاد ﳜلــو حديــث عــن اإلصــالح أو اإلعــامر أو الســيادة أو التقــدم مــن اإلشــارة إﱃ الدولــة ،وإﱃ الــدور
ا ُملنتﻈــر منهــا ﰲ هـ ِ
ـذه املجــاالت ،خصوص ـ ًا ﰲ بلـ ﹴ
ـدان كالعــراق مـ ﱠـر بحـ ﹴ
ـروب ومنازعــات ،فالدولــة ُمنتﻈــر منهــا ْ
أن
تكــون ا ُملنقــذ واحلامــي وا ُملســعﻒ ،كــام ُينت َﻈــر منهــا ْ
ـرﰊ وا ُملرشــد ،فـ(احلــق عــﲆ الدولــة) كــام
املوجــه وا ُملـ ﱢ
أن تكــون ﱢ
ُيقــال ،تقريبـ ًا ﰲ ﱢ
كل ﳾءُ ،يقابلــه البعــﺾ بالقــول( :كــام تكونــوا يـ ﱠ
ـوﱃ عليكــم)( ،)101وهــذا القــول األخــري يدفــع إﱃ

الواجهــة آمــاال تُع ﱠلــق عــﲆ دور املجتمــع املــدين ،أو املجتمــع األهــيل – مــن دون توضيــح الفــارق بينهــام – بـ ْ
ـأن يكــون
إن ﱂ يكــن كبديــل عــن الدولــة ،فكرديـ ﹴ
ـرﰊْ ،
ـﻒ هلــا.
هــو املنقــذ أو ا ُملســعﻒ،
واملوجــه وا ُملـ ﱢ
ﱢ
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وا ُملجتمــع األهــيل ﰲ العــراق – بمعنــى الطوائــﻒ ِ
والفــرق الدين ﱠيــة – أقــدم بكثــري مــن الدولــة – باملعنــى احلديــث

للكلمــة .واملجتمــع األهــيل أقــدم أيضــا مــن املجتمــع املــدين .وعندمــا بــدأ هــذا األخــري يث ﱢبــت أقدامــه بعــﺾ الــﴚء عــﲆ

إن ﱂ ن ُقل ﱠ
اخلريطــة اإلجتامعيــة – السياســية ،واجــه وال يــزال حمــاوالت اســتيعابه مــن قبــل املجتمــع األهــيلْ ،
إن هــذا األخري

نجــح ﰲ ذلــﻚ وابتلعــه بالكامــل ( ُيفـ ﱢـﴪ هــذا بعــﺾ الــﴚء ســبﺐ اخللــط بــني املفهومــني ﰲ الكتابــات الشــائعة) .ولكــن،
بالرغــم مــن ﱢ
ـحر خــاص يتع ﱠلــق بـ ِـه ويدعــو إليــه ح ﱠتــى أولﺌــﻚ ا ُملث ﱠبتــة أقدامهــم ﰲ
كل هــذا ،فــال يــزال لكلمــة الدولــة سـ ﹲ
تربــة الــوالءات األوليــة  ،)102(primordial loyaltiesوالذيــن يســتمدون مــن هـ ِ
ـذه الرتبــة قوﲥــم وأســباب ســطوﲥم،

املؤسســات والقانــون بــدل دولــة األشــخاص (أو دولــة الطوائــﻒ أو األحــزاب أو العوائــل).
فيدعــون إﱃ بنــاء دولــة ﱠ

ِ
املؤسســات
ﰲ البلــدان الناميــة كالعــراق ،تصطــدم هــذه النــوازع التــي تدفــع إﱃ التمســﻚ بالدولــة ،وإﱃ بنــاء ﱠ

ســميناهاْ ،
إن عاجــال أو آجــال ،وتُصاحــﺐ
والقانــون واالســتقالل ،بالنــوازع اخلاصــة أو الــوالءات األوليــة كــام ﱠ
ﹴ
ﹴ
املواجهــة بــني هـ ِ
ـداوالت فلســفية وقانونيــة تتمحــور حــول كلمــة
ـجاالت ومـ
ـذه وتلــﻚ فتــاو تدفــع إﱃ الســاحة ِسـ

(احلريــة) ،أي حريــة املجموعــات (أو الطوائــﻒ والعشــائر) .ويتحــول الســؤال نصـ ﹴ
ـل حــا ﱠد :كيــﻒ يمكــن النجــاح ﰲ
بنــاء الدولــة مــن دون القضــاء عــﲆ حريــة املجموعــات ؟ لع ﱠلنــا ال نُغــايل إذا قلنــا ﱠ
إن تاريــخ العــراق بأكملـ ِـه ﱠ
يتلخــﺺ
الســجال ،الــذي يشــتد وﳛتــدم ليصــل أحيانــا إﱃ حــدﱢ االقتتــال.
بمثــل هــذا ﱢ

وأوضــاع التعليــم ﰲ العــراق ،ﰲ ســياقها التارﳜــي ،وكــام تطــورت ،خصوص ـ ًا منــذ العــام 2003م ،وكــام هــي
عليــه اﻵن ،هــي ميـ ﹲ
ـدان َخ ِصــﺐ وغنــي الستكشــاف الطريقــة التــي اســتجاب ﲠــا العراقيــون هلــذا التحــدﱢ ي .لتأخــذ
مؤسســة علميــة عريقــة عــﲆ عاتقهــا هــذا العــام البحــث ﰲ موضوعــة (املناهــج التعليميــة والبحثيــة ..التأصيــل
ﱠ
والتحليــل والتأهيــل) عنوانــا ملؤﲤرهــا العلمــي الــدويل اخلامــس ،تلــﻚ هــي مركــز العميــد الــدويل للبحــوث
والدراســات .عــﲆ الرغــم ﳑــا تنطــوي عليــه هـ ِ
ـذه اخلطــوة مــن املغامــرة ،ولكنهــا – ﰲ الوقــت نفسـ ِـه  -مغامــرة مشــوبة
ﱠ
بال ﱠتــوق إﱃ املعرفــة ،وإﱃ الكشــﻒ عــن اجلديــد.

وهــذا ال ﱠتــوق مشــوب أيض ـ ًا بكثـ ﹴ
ـري مــن القلــق واالضطــراب .ذلــﻚ أننــا ﰲ الوقــت الــذي مــا زلنــا فيــه نــرزح

ﲢــت نــوازع العشــرية وال ﱠطائفــة والعائلــة ،ونــوازع التقــدم املتمثلــة بمفاهيــم مــن مثــل املجتمــع املــدين وســيادة الدولــة

املؤسســات ،فقــد أصابتنــا ،مــن دون ْ
نتحســﺐ هلــا ،موجــة اخلصخصــة  Privatizationأو التخصيــﺺ
أن
ﱠ
وبنــاء ﱠ
مــن جهــة ،وموجــة العوملــة  Globalizationمــن جهـ ﹴـة ثانيــة ،مثــل ﱢ
كل بلــدان العـ َ
ـاﱂ األخــر .وأصبــح املواطــن
العراقــي مشــدودا باﲡاهــني متقابلــني ﰲ الوقــت نفسـ ِـه :اﲡــاه النــوازع والــوالءات األوليــة ،واﲡــاه العوملــة واقتصــاد

الســوق .وفضــال عــن تأثــري هــذا اإلنشــداد عــﲆ األوضــاع النفســية واالجتامعيــة للعراقيــني ،خصوصــ ًا النــﺶء
١٨٥

أ.م.د .حيدر قاسم َم َطر التميمي

اجلديــد منهــم ،فهــو يــكاد يســحﺐ مــن ﲢــت أقــدام الدولــة البســاط ،ويضعهــا ﰲ موضــع الشــﻚ والتســاؤل ،بالنســبة
ﲢصنــت ﲠــا ملــدﱠ ﹴة طويلــة مــن الزمــن .ذلــﻚ ﱠ
تتضمــن دعــوة لرفــع يــد
أن اخلصخصــة ،ﰲ اجلوهــر،
للﴩعيــة التــي ﱠ
ﱠ
ـي املــرور يراقــﺐ حركــة البيــع والــﴩاء مــن دون ْ
أن يتدخــل
الدولــة عــن ُجمريــات األمــور لتصبــح أقــرب إﱃ رشطـ ﱢ

بأكثــر مــن إطــالق ص ﱠفــارات اإلنــذار أو التحذيــر .أ ﱠمــا العوملــة فهــي ،مثــل ال َقــدَ ر املحتــوم ،تــرضب ﰲ العــراق مثــل

مــا تــرضب ﰲ ﱢ
كل بقــاع األرض ،ﲣتــﴫ املســافات ،وتُزيــل احلــدود ،املكانيــة منهــا والزمانيــة ،ح ﱠتــى ليبــدو املــرء
معرضــا لالنتــامء إﱃ ﱢ
كل ﳾء وإﱃ ال ﳾء ﰲ الوقــت نفسـ ِـه ،وتصبــح الدولــة ،بمعناهــا احلــﴫي القديــم ،املرتبــط
ﹴ
بشـ ﹴ
أرض معينــة ،مــن الذكريــات الباليــة.
ـعﺐ معـ ﱠـني ﰲ
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اﳋاﲤة:
إن تع ُّلــم وتعليــم التاريــخ بــات يشــغل بشـ ﹴ
مــن خــالل مــا تقــدم ،يمكــن لنــا القــول ﱠ
ـكل متزايــد ا ُملجتمعــات التــي عانــت
ـذه ا ُملجتمعــات اســتخدم تعليــم التأريــخ إﱃ حــدﱟ مــا كوسـ ﹴ
ـات داخليــة ،ومنهــا العــراق ولبنــان .وبعــﺾ هـ ِ
مــن نزاعـ ﹴ
ـيلة
لتوطيــد الســلم األهــيل وإعــادة بنــاء املجتمــع .ولكــن هــذا ليــس باألمــر اليســري ،إذ تــربز التحديــات حــني يﻈهــر التبايــن

بــني اجلامعــات التــي كانــت أطرافــ ًا ﰲ النــزاع حــول اختيــار املواضيــع ورسد الروايــات التأرﳜيــة ،وهــذا ،إﱃ جانــﺐ
ﹴ
حساســيات داخــل غرفــة الصــﻒ،
ا ُملقاربــات وأســاليﺐ التعليــم و ُطــرق التقييــم ا ُملعتمــدة كثــري ًا مــا يــؤدي إﱃ إثــارة

وبالفعــل ،آثــر بعــﺾ مع ﱢلمــي التاريــخ ،ﰲ العــراق وغـ ِ
ـريه مــن البلــدانْ ،
أن يبتعــدوا عــن األنشــطة التعليميــة التــي قــد تُثــري
ُ
جلــدَ ل بــني الطلبــة ْ
وأن يلجــؤوا إﱃ (التلقــني للحفــﻆ) و (التعليــم الجتيــاز االمتحــان) كمقاربـ ﹴـة أضمــن لتع ُّلــم التاريــخ.
ا َ

ِ
ﹴ
هــذه التحديــات إﱃ الواجهــة بعــد العــام
ﲢديــات مزمنــة .وتقدمــت
لقــد واجــه تعليــم التاريــخ ﰲ العــراق
2003م( ،)103عندمــا بــدأت جمموعـ ﹴ
ـات طائفيــة وسياســية بﺈنتــاج رواياﲥــا التارﳜيــة اخلاصــة ،وتو ﱠلــت تعليمهــا بــام

ُيالئــم ﲨاعتهــا .واﻵن ،بعــد َعقـ ﹴـد ونصــﻒ مــن هــذا التاريــخ ،مــا زال العــراق يتخ ﱠبــط ﰲ مســعاه إلنتــاج وإخــراج

موحــد للتاريــخ .أضــﻒ إﱃ ذلــﻚ ﱠ
أن العديــد مــن املــدارس مــا زال إﱃ حــدﱟ بعيــد يتبنﱠــى ا ُملقاربــات التقليديــة
كتــاب ﱠ
للتع ُّلــم والتعليــم .وإذ ســادت هـ ِ
ـذه ا ُملقاربــات التقليديــة ،حصــل ركــود بــام يتع ﱠلــق بأوضــاع تع ُّلــم التأريــخ وتعليمــه،
فﻈ ﱠلــت مســائل عــدﱠ ة دون َد ﹴ
رس ومعاجلــة ،كمســألة مــربرات توحيــد كتــاب التاريــخ ،ومســألة فاعليــة منهــج مبنــي

عــﲆ حمتــو املــادة التارﳜيــة دون النﻈــر ﰲ اعتــامد طــرق حديثــة ﰲ تع ُّلــم التاريــخ قائمــة عــﲆ التســاؤل والبحــث
وا ُملناظــرة ودراســة املوضــوع مــن وجهــات نﻈـ ﹴـر متعــددة.
هــذا الوضــع املتــأزم ملنهــج التاريــخ وأســاليﺐ تعليمــه ووســائل تع ُّلمــه مــن كتـ ﹴ
ـﺐ وغريهــا حــدا بنــا إﱃ تقديــم
هـ ِ
ـذه الدراســة ذات ا ُملقاربــة املنهجيــة بــني حالتــني متشــاﲠتني إﱃ حــدﱟ كبــري وعميــق .ومــن خــالل مــا تطرقنــا إليــه

ـات ﰲ ثنايــا البحــث ،ﰲ( :مقدمــة ﲢليليــة ملناهــج العلــوم االجتامعيــة ِ
ـات ،ومــا قدمنــا مــن مناقشـ ﹴ
مــن موضوعـ ﹴ
(علــم
ﹴ
التأريــخ أنموذجــا) ..مقاربــة منهجيــة بــني الواقــع اللبنــاين والعراقــي) ،وجدنــا ﱠ
ماسـ ﹴـة لوضــع
أن املوضــوع بحاجــة ﱠ
جمموعــة مــن التوصيــات اخلتاميــة ،لنكــون – كــام نتمنــى – قــد أعطينــا املوضــوع ح ﱠقــه مــن البحــث والــدَ رس واخلتام.
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التوصيات:
-1تطويــر وﲢديــث منهــاج وإســرتاتيجيات تدريــس مــادة التأريــخ :وذلــﻚ مــن خــالل ﲢديــث أهــداف تدريــس

مــادة التأريــخ وتوســيع إطارهــا بحيــث تتجــاوز األهــداف املعرفيــة إﱃ ْ
أن تشــمل أهدافـ ًا وجدانيــة وقيميــة ،مــع ﲢييــد

املــادة عــن العقائديــة وا ُملحافﻈــة عــﲆ اإلطــار العلمــي واملوضوعــي ﰲ مــا يتــم تدريســه.

-2ﴐورة إعــادة النﻈــر ﰲ مناهــج التاريــخ بنــا ًء عــﲆ دراسـ ﹴـة خاصــة ُيســاهم فيهــا أســاتذة املــادة و ُيبــدون أفكارهــم

واقرتاحاﲥــم حــول كيفيــة تعديلهــا.

-3اعتــامد ا ُملســتندات والوثائــق واملخطوطــات (املصــورة) لتدريــس املــادة التأرﳜيــة ،وﴐورة تأمــني ُمســتندات

ومراجــع علميــة واضحــة وموضوعيــة يمكــن االعتــامد عليهــا ﰲ تدريــس مــادة التأريــخ.

-4أﳘيــة إثــارة اإلشــكالية ﰲ تعليــم التأريــخ ،وطرائــق تدريســها ،وإعــداد التلميــذ ُملقاربــة االختــالف بــني املراجــع

التارﳜيــة.

-5ياعتــامد وتوفــري وســائل اإليضــاح إلعطــاء الــدرس ،وأﳘيــة توفريهــا لـ ﱢ
ـكل أســاتذة املــادة ،خصوصــا ﰲ التعليــم

الرســمي.

-6فتــح املكتبــات واملتاحــﻒ واألماكــن األثريــة جمانــا أمــام طـ ﱠـالب املــدارس ،كﺈســها ﹴم ﰲ تنشــيط العمليــة التعليميــة

وإخراجهــا مــن إطارهــا التقليــدي التلقينــي.

-7تدريــﺐ ا ُملع ﱢلمــني واالنتبــاه إﱃ جــودة التعليــم املتوافــر هلــم ﰲ برامــج إعــداد ا ُملع ﱢلمــني ﰲ اجلامعــات وك ﱢليــات
الرتبيــة ،وﴐورة بــث الــروح الوطنيــة كجـ ﹴ
ـزء مــن إعــداد أســاتذة تاريــخ متمكنــني وجيديــن.
-8إخضــاع أســاتذة التأريــخ المتحـ ﹴ
ـان قبــل االلتحــاق باملهنــة ،وإلزامهــم متابعــة التدريــﺐ أثنــاء ﳑارســتهم املهنيــة
ﹴ
مــن خــالل امتحانـ ﹴ
ودورات تدريبيــة تأهيليــة تُطلعهــم عــﲆ التقنيــات احلديثــة ﰲ أســاليﺐ التعليــم بشـ ﹴ
ـكل
ـات دوريــة

مســتمر ،بــام فيهــا تنميــة مهــارة اســتخدام التكنولوجيــا َملِــا يصــﺐ ﰲ خدمــة تعليــم مــادة التأريــخ.

ِ
ﹴ
بشــكل موضوعــي و ُمنتﻈــم ،عــﲆ ْ
هــذه الرقابــة وفــق
أن تتــم
-9مراقبــة أداء أســاتذة التأريــخ مــن قبــل الــوزارة
ﹴ
مرتكــزات ومعايــري واضحــة تضمــن موضوعيــة عمليــة التقييــم.
-10عقــد مؤﲤـ ﹴ
ـرات حــول موضــوع دراســة التأريــخ ،وتكــرار ﲡربــة هــذا املؤﲤــر مــن حيــث دعــوة أســاتذة و ُمع ﱢلمــي

التأريــخ مــن ﱢ
كل أنحــاء العــاﱂ للحضــور واملشــاركة الف ﱠعالــة ،بغيــة التعــرف عــﲆ ﲡــارب الشــعوب األخــر ﰲ تع ُّلــم

وتعليــم مــادة التأريــخ.
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ِ
ـم ﰲ دولــة قــربص( ،)104وتشــجيع ا ُملدرســني
-11النﻈــر ﰲ تأســيس ﲨعيــة (أو هيــأة) ُملع ﱢلمــي التأريــخ عــﲆ غــرار مــا تـ ﱠ

ْ
أن يبــدؤوا العمــل عــﲆ ذلــﻚ مــن خــالل لقــاء بعضهــم البعﺾ وتبــادل الزيــارات ،فيكــون تبــادل التجــارب واألفكار
نقطــة بدايــة إلﳖــاء حالــة التﴩذم.

ﹴ
ـتكامل
-12إرشاك الطـ ﱠـالب وســامع أصواﲥــم وآرائهــم ﰲ العمليــة التعليميــة ،وﲡارﲠــم ﰲ تع ُّلــم مــادة التأريــخ ،كاسـ
حللقــة احلــوار بــني املعنيــني ﲠـ ِ
ـذه املــادة.
-13ﴐورة التوصــل إﱃ وضــع منهــاج مشــرتك وكامــل للتاريــخ ﰲ العــراق ،عــﲆ ْ
أن يكــون هــذا املنهــاج منهاجــا
حلــدَ ث وال َعهــد واملرحلــة ،وعــﲆ أساسـ ِـه
تربويـ ًا كامــال موحــدا عــﲆ أســاس املوضــوع والقضايــا وليــس عــﲆ أســاس ا َ
يتــم إعــداد أســاتذة مؤهلــني لتدريــس هــذا املنهــاج.

-14ﴐورة ْ
دور فاعــل للمشــاركة مــع األســاتذة اجلامعيــني
أن يكــون ألســاتذة التأريــخ املشــهود هلــم باخلــربة ﹲ

واملؤرخــني ﰲ تصميــم املنهــاج.
ﱢ

يتضمــن منهــج التأريــخ فهــم ملســارات التطــور التــي قــادت إﱃ العـ َ
ـاﱂ املعــاﴏ ،بحيــث ﱠ
ْ -15
أن نقطــة الثقــل ﰲ
أن
ﱠ
املنهــج هــذا ينبغــي ْ
أن ترتكــز عــﲆ معرفـ ﹴـة جيــدة للمراحــل األكثــر حداثــة ﰲ التاريــخ.
-16إعــداد العقــل النقــدي لــد الطالــﺐ ،وذلــﻚ مــن خــالل التدريــﺐ عــﲆ اكتســاب طرائــق التحليــل التــي تســمح
ببنــاء ا ُملعطيــات انطالق ـ ًا مــن جمموعـ ﹴـة مــن الوثائــق ،ومقابلــة ومواجهــة اﻵراء ا ُملتضــادة واملتناقضــة للخلــوص إﱃ
حكـ ﹴم شــخﴢ .مــع تعويــد الطـ ﱠـالب عــﲆ ترتيــﺐ األحــداث وإبــراز األســباب والنتائــج.

-17إعــادة صياغــة أهــداف املنهــج وفــق التصنيــﻒ التــايل )1( :األهــداف املعرفيــة )2( .األهــداف العقليــة أو الفكريــة.
( )3األهــداف املدنيــة )4( .األهــداف الثقافيــة .وينبغــي تنﻈيــم كامــل شــبكة األهــداف وفــق هــذا التصنيــﻒ ،مــا جيعــل
التوافــق أكثــر ﲤاســك ًا ،كــام يؤ ﱢمــن مســاح ًة لﻸهداف العقليــة أو الفكريــة التي تتنــاول (الطريقــة) ،أي جمموعــة الكفايات
الرضوريــة إلنتــاج املعرفــة التارﳜيــة ،فيتأمــن التــوازن ﰲ املنهــج بــني األهــداف املعرفيــة واألهــداف املهاراتية.

-18عــﲆ املنهــج مواكبــة التطــورات التــي حدثــت ﰲ جمــال الكتابــة التأرﳜيــة عامليــا وحمليــا ،ف ُيدخــل إﱃ جانــﺐ التأريخ

الســياﳼ والدبلومــاﳼ حمــاور أخــر مــن التأريــخ االجتامعــي – االقتصــادي والثقــاﰲ ،كــام عليــه ﲡــاوز املدرســة
الوصفيــة  Descriptive Schoolﰲ تفســري التاريــخ (الســببية اﻵحاديــة) إﱃ تفسـ ﹴ
ـريات تقــول بالتعدديــة الســببية.

ﹴ
غايــات نبيلــة كالوحــدة الوطنيــة أو
-19عــدم توجيــه وأدجلــة تعليــم التاريــخ ،حتﱠــى ولــو كان ذلــﻚ مــن أجــل
االنصهــار الوطنــي أو مــا شــابه ،وذلــﻚ لكــي ال يتنــاﰱ مــع املنهجيــة العلميــة ،باعتبــار التاريــخ ِعل ـ ًام قائ ـ ًام بذاتـ ِـه.
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ال ْ
-20نقــل احلقائــق املو ﱠثقــة كــام هــي ،إذ ليــس مــن املفيــد مث ـ ً
أن نقفــز فــوق مراحــل التذابــح واالنقســام لنمحوهــا

مــن ذاكرتنــا التارﳜيــة ،بــل ْ
ـم نُخضعهــا للتحليــل
أن نذكرهــا كــام هــي مــع ظروفهــا التارﳜيــة وأســباﲠا ونتائجهــا ،ثـ ﱠ
العــرب .إذ ﲠـ ِ
ِ
ـذه الطريقــة ،ال بتجاهــل األحــداث ،نمنــع تكــرار التاريــخ ،والتاريخ
والتعليــل والنقــد ُمســتخلصني منهــا َ
ال ُيعيــد نفســه با ُملطلــق ﱠإال لــد الشــعوب الغبيــة التــي ال تعــرف ْ
أن تســتفيد مــن ِعـ َـرب ِه ودروســه.
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1956/3/7-1876/2/16( )9م) .تربــوي أمريكــي ،وأســتاذ جامعــي وكاتــﺐ .متخصــﺺ ﰲ جمــال املناهــج الدراســية .ولــد بوالية
ـم ذهــﺐ للتدريــس ،أوالً ﰲ عــدﱠ ة مــدارس
إنديانــا ،حصــل عــﲆ درجــة البكالوريــوس ﰲ جامعــة إنديانــا  ،Indiana Universityثـ ﱠ
ريفيــة ﰲ واليــة إنديانــا ،وﰲ وقـ ﹴ
ـت الحــق ﰲ مدرســة الفلبــني العاديــة ﰲ مانيــال  .Philippine Normal School in Manilaبعــد
حصولـ ِـه عــﲆ شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة كالرك  Clark Universityﰲ عــام 1909م ،التحــق بجامعــة شــيكاغو University of
ـده ﰲ عــام 1941م .وكجـ ﹴ
ﹴ
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Theory: II. Laws of organiza�on in perceptual forms], Psychologische Forschung, Deutsche
.Ins�tut für psychologische Forschung und Psychotherapie, Berlin, 1923, Vol. 4, Pp.301–350
(عامن ،دار الفكر للطباعة والنﴩ والتوزيع1998 ،م) ،ص.88
 )68الﴪور ،ناديا هايل ،ﺗﺮﺑية اﳌتميﺰيﻦ واﳌوﻫوﺑﲔ ،ﱠ
مؤسســة امللــﻚ حســني  /مركــز
 )69عبــد نــور ،كاظــم» ،اﻹﺑــﺪاع واﳌﺒﺪﻋــون ..ﺑــﲔ اﳊاﺟــة اﳌاﺳــة ﳍــﻢ واﳊــﺮب اﻷﻫليــة ﻋليﻬــﻢ« ،ﱠ
عــامن –
التمييــز الرتبــوي ،مــن أوراق عمــل املؤﲤــر األردين الثــاين للموهبــة واإلبــداع ،املنعقــد خــالل املفــرتة 2002/4/4-2م ،ﱠ
األردن ،ص ص.27-1
 )70أعــامل املؤﲤــر القطــري الثــاين للعلــوم النفســية( :ﺗنميــة اﻹﺑــﺪاع وﲢﻔيــﺰه ﰲ اﻹﻧﺴــان العﺮاﻗــﻲ ﳌواﺟﻬــة التحﺪيــات) ،جامعــة بغــداد،
ك ﱢليــة الرتبيــة (ابــن رشــد) ،املنعقــد للفــرتة مــن 2002/4/14-13م.
ُ )71ينﻈر :الﴪور ،ﺗﺮﺑية اﳌتميﺰيﻦ واﳌوﻫوﺑﲔ ،مرجع سابق.
Tyler, Lyon Gardiner, Par�es and Patronage in the United States, New York & London: G. P. (٧٢
.Putnam’s SONS, 1891, p.2
Kupermintz, H., “Lee J. Cronbach’s contribu�ons to educa�onal psychology”, In: B. J. (٧٣
Zimmerman and D. H. Schunk (Eds.), Educa�onal Psychology: A Century of Contribu�ons, 2003,
pp.289-302; Alkin, M. & King, J., “Deﬁnitions of evaluation use and misuse, evaluation inﬂuence,
.and factors aﬀecting use”, American Journal of Evalua�on, 2017, Vol. 38, issue: 3, Pp.434-450
(عامن ،دار الفرقان1992 ،م) ،ص ص.233-232
 )74نشوان ،يعقوب حسني ،اﳌنﻬﺞ الﱰﺑوي ﰲ ﻣنﻈور إﺳﻼﻣﻲ ،ﱠ
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أ.م.د .حيدر قاسم َم َطر التميمي
Parks, David J., “Lest we forget our past: A leader in curriculum development – Ralph Tyler”, (٧٥
.Educa�onal Forum journal, New York: Taylor & Francis (Routledge), 2011, Vol. 75, no. 1, Pp.80-86
Tyler, Ralph W., Basic Principles of Curriculum and Instruc�on, Chicago: University of (76
Chicago Press, 1949.
Stuﬄebeam, D. & Madaus G., “Educa�onal evalua�on and accountability.. A Review of (77
Quality Assurance Eﬀorts”, The American Behavioral Scien�st Journal, 1984, Vol. 27, issue: 5,
Pp.649-671.
 )78ملزيـ ﹴـد مــن التفاصيــلُ ،ينﻈــر :فــرج ،عبــد اللطيــﻒ حســني ،ﺻناﻋــة اﳌناﻫــﺞ وﺗﻄويﺮﻫــا ﰲ ﺿــوء النــﲈذج( ،عـ ﱠـامن ،دار الثقافــة للنــﴩ
والتوزيــع2007 ،م).
Parker, Linda Carol, A historical study of the use of program evalua�on in educa�on, )79
.Unpublished doctoral disserta�on, The University of Tulsa, 1994
Norris, Nigel, “Curriculum evalua�on revisited”, Cambridge Journal of Educa�on, 1998, 28 )80
.(2), Pp.207-219
ُ )81ينﻈر :دول ،ويليام ،اﳌنﻬﺞ ﰲ ﻋﴫ ﻣا ﺑعﺪ اﳊﺪاﺛة ،مرجع سابق.
82( Stuﬄebeam, D. & Madaus G., Ibid., p.656.
 )83العــوض ،خالــد بــن عبــد الرمحــن» ،التﻘويــﻢ ﰲ ﻧﻈﺮيــة اﳌنﻬــﺞ ﺑــﲔ رالــﻒ ﺗايلــور وويليــام دول ..ﻗــﺮاءة ﲢليليــة« ،بحــث مشــارك
ﰲ نــدوة (التقويــم ﰲ التعليــم اجلامعــي ..مرتكــزات وتطلعــات) ،اململكــة العربيــة الســعودية ،جامعــة اجلــوف ،ك ﱢليــة الرتبيــة،
2017/5/9م ،ص ص.14-13
(ُ )84ينﻈر :دول ،ويليام ،اﳌنﻬﺞ ﰲ ﻋﴫ ﻣا ﺑعﺪ اﳊﺪاﺛة ،مرجع سابق.
85( Bruner, J., The Process of Educa�on, Ibid., p.29.
 )86دول ،ويليام ،اﳌنﻬﺞ ﰲ ﻋﴫ ﻣا ﺑعﺪ اﳊﺪاﺛة ،ص.258
 )87(87العــوض ،خالــد بــن عبــد الرمحــن» ،التﻘويــﻢ ﰲ ﻧﻈﺮيــة اﳌنﻬــﺞ ﺑــﲔ رالــﻒ ﺗايلــور وويليــام دول ..ﻗــﺮاءة ﲢليليــة« ،ص ص-19
.20
 )88املرجع نفسه ،ص.20
 )89البكــر ،فوزيــة ،ﻣﺪرﺳــتﻲ ﺻنـ ﹲ
ـﺪوق ﻣﻐلــﻖ ..أﺣــﺪث التيــارات اﳌعــاﴏة ﰲ ﳎــال اﺟتﲈﻋيــات الﱰﺑيــة( ،الريــاض ،مكتبــة الرشــد،
2005م) ،ص.118
 )90دول ،ويليام ،اﳌنﻬﺞ ﰲ ﻋﴫ ﻣا ﺑعﺪ اﳊﺪاﺛة ،ص.100
.Bruner, J., The Culture of Educa�on, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996, p.98 )91
 )92دول ،ويليام ،اﳌنﻬﺞ ﰲ ﻋﴫ ﻣا ﺑعﺪ اﳊﺪاﺛة ،ص.100
See: Whitehead, Alfred North, The Aims of Educa�on.. and Other Essays, New York: )93
Macmillan Company, 1929.
ِ
ﹴ
ملزيــد مــن التفاصيــل حــول موضــوع هــذه املقدمــةُ ،ينﻈــر :جابــر ،منــذر حممــود» ،ﰲ أزﻣــة ﻛتــاب التاريــﺦ اﳌــﺪرﳼ :ال ﹸﺒعــﺪ
)94
التارﳜــﻲ« ،بحــث منشــور ضمــن الكتــاب املعنــون( :تع ُّلــم مــادة التاريــخ وتعليمهــا ..دروس مــن لبنــان وللبنــان) ،ﲢريــر :رؤوف
الغصينــي وآخــرون( ،بــريوت ،اهليﺌــة اللبنانيــة للعلــوم الرتبويــة2012 ،م) ،ص ص.129-87
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مقدمة تحليلية لمناهج العلوم اإلجتماعية ِ
ﹴ
نموذجا) مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي
(علم التاريخ ُأ
 )95عبــد املســيح ،ســيمون» ،ﻣنﻬــﺞ ﻣــادة التاريــﺦ« ،الفصــل احلــادي عــﴩ مــن كتــاب :تقييــم مناهــج املــواد ،ﲢريــر :عدنــان األمــني وصومــا
بــو جــودة( ،بــريوت ،برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي  /مكتــﺐ اليونســكو اإلقليمــي للرتبيــة ﰲ الــدول العربيــة2003 ،م) ،ص.699
ُ )96ينﻈــر :املــواد (أ ،ب ،ي) مــن مقدمــة الدســتور اللبنــاين لعــام 1926م ،ا ُملضافــة إليــه بتاريــخ 1990/9/21مُ .ينﻈــر :موقــع جملــس
النــواب اللبنــاين عــﲆ شــبكة االنرتنــت.www.lp.gov.lb :
ﹴ
 )97حــول ﱠ
بطريقــة ﲡعلهــا وكالــة للتنشــﺌة السياســية أو للتدامــج الوطنــيُ ،ينﻈــر :األمــني ،عدنــان،
أن املدرســة ﰲ لبنــان ال تعمــل
التعليــﻢ ﰲ لﺒنــان ..زوايــا وﻣﺸــاﻫﺪ ،ط( ،1بــريوت ،دار اجلديــد1994 ،م) ،ص ص.60-37
 )98عبد املسيح» ،ﻣنﻬﺞ ﻣادة التاريﺦ« ،ص.702
 )99عــﲆ ســبيل املثــال ال احلــﴫ ،نُشــري إﱃ الدراســات واألبحــاث التاليــة :زريــق ،قســطنطني ،ﻧحــﻦ والتاريــﺦ ،ط( ،3بــريوت ،دار
ِ
العلــم للماليــني1974 ،م)؛ ضاهــر ،مســعود» ،الﻄاﺋﻔيــة واﳌنﻬــﺞ ﰲ دراﺳــة ﺗاريــﺦ لﺒنــان اﳊﺪيــﺚ واﳌعــاﴏ« ،جم ﱠلــة الفكــر العــرﰊ،
بــريوت ،ع1978 ،2م ،ص ص98-70؛ كوثــراين ،وجيــه» ،ﺑعــﺾ ﺧﺼاﺋــﺺ الﻜتاﺑــة التارﳜيــة ﻋنــﺪ العــﺮب« ،جم ﱠلــة الفكــر العــرﰊ،
بــريوت ،ع1978 ،2م ،ص ص70-56؛ خليفــة ،عصــام ،اﻹيﺪيولوﺟيــة الﻄاﺋﻔيــة والنﻈــﺮة إﱃ التاريــﺦ اللﺒنــاﲏ( ،بــريوت1979 ،م)؛
رشف ،جــان ،أزﻣــة التاريــﺦ ﰲ لﺒنــان( ،الفنــار ،منشــورات ك ﱢليــة اإلعــالم1982 ،م)؛
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
ُ )100ينﻈر :مقدمة الكتاب املنهجي ملادة التاريخ اللبناين للمرحلة الثانوية ،إصدار سنة 1999م.
ﹴ
 )101ينســﺐ هــذا القــول إﱃ الرســول النبــي الكريــم ( ،)rواردا ﰲ مصــادر عديــدة بسـ ﹴ
ـند ضعيــﻒ منقطــع ،لــذا فنحــن ﱂ نعمــد إﱃ
ُ
ﱢ
ﹴ
ذكـ ِ
ـره ﰲ متــن الدراســة واإلشــارة إليــه كحديــث نبــوي .للمزيــدُ ،ينﻈــر :البيهقــي ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســني (ت458هـــ1066/م)،
اﳉاﻣــﻊ ﹸ
لﺸـ ﹶعﺐ اﻹيــﲈن ،ﲢقيــق :ﳐتــار أمحــد النــدوي( ،الريــاض ،مكتبــة الرشــد للنــﴩ والتوزيــع1423 ،هـــ2003/م) ،حديــث رقــم
( ،)7006ج ،9ص492؛ املتقــي اهلنــدي ،عــالء الديــن عــيل بــن حســام الدين بن قــاﴈ خان القادري الشــاذيل (ت975هـــ1567/م)،
مؤسســة الرســالة ،د.ت ،).حديــث رقــم
ﻛنــﺰ العـ ﱠـﲈل ﰲ ﹸﺳــنﻦ اﻷﻗــوال واﻷﻓعــال ،ﲢقيــق :بكــري حيــاين وصفــوة الســقا( ،بــريوت ،ﱠ
( ،)14972ج ،6ص89؛ األلبــاين ،حممــد نــاﴏ الديــن ،ﺳلﺴــلة اﻷﺣاديــﺚ الضعيﻔــة واﳌوﺿوﻋــة( ،الريــاض ،مكتبــة املعــارف،
1412هـــ1992/م) ،حديــث رقــم ( ،)320ج ،1ص ص.491-490
 )102أي تلــﻚ الــوالءات التــي تعــود إﱃ (األصــل) أو (الن َﱠســﺐ) ،وا ُملســتندة إﱃ روابــط الــدم أو ال ُقربــى أو العشــرية أو الطائفــة ،ﳑــا
يرثــه اإلنســان ،والســائدة ﰲ املجتمــع األهــيل ،باملقابــل لتلــﻚ الروابــط التــي يكتســبها املــرء بعــد الــوالدة نتيج ـ ًة جلهـ ِ
ـده الشــخﴢ أو
ملؤهـ ﹴ
ـالت وخصائــﺺ شــخصية.
 )103عــﲆ الرغــم مــن أننــا نــر ،ﱠ
أن بدايــة انحــراف املســرية التعليميــة ﰲ العــراق وتزويــر احلقائــق التارﳜيــة وتشــوﳞها ،كان قــد بــدأ مــع
بدايــة تسـنُّم (حــزب البعــث العــرﰊ االشــرتاكي  /ا ُملنحــل) مقاليــد الســلطة مطلــع ســبعينيات القــرن املاﴈ.
 )104وهــي اجلمعيــة التــي ﲢمــل اســم (ﲨعيــة احلــوار التارﳜــي والبحــوث) The Association for Historical Dialogue and Research
تأسســت ﰲ مدينــة نيقوســيا  Nicosiaســنة 2003م .ملزيـ ﹴـد مــن التفاصيــلُ ،ينﻈــر املوقــع اإللكــرتوين للجمعيــة:
( ،)AHDRالتــي ﱠ
https://www.ahdr.info
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ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
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الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:

ﳞــدف البحــث إﱃ تعـ ّـرف الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل وأثرهــا ﰲ تعزيــز

التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ،ولﻺجابــة عــﲆ التســاؤالت واختبــار فرضيــات البحث ،اعتمــد الباحث

عــﲆ املنهــج الوصفــي التحليــيل ﰲ تبيــان اجلانــﺐ النﻈــري مــن خــالل الدراســات الســابقة والدوريــات والرســائل
العلميــة ،وﲢليــل نتائــج الدراســة امليدانيــة واختبــار الفرضيــات باســتخدام الربنامــج االحصائــي (.(SPSS

و وزعــت االســتبانة بعــد تقيمهــا وﲢكيمهــا مــن عــدد مــن املتخصصــني عــﲆ جمتمــع البحــث املكــون مــن نــواب

رؤســاء اجلامعــات اإلداريــني واألكاديميــني ،وعمــداء الكليــات ،ورؤســاء األقســام األكاديميــة ،والبالــﻎ عددهــم

( )86عضــو منتســبني لعــدد مــن اجلامعــات الفلســطينية العاملــة ﰲ 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 ﲢتــاج نتائــج البحــث العلمــي.

وأوﴅ البحــث بــرضورة العمــل عــﲆ وجــود تعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل الــذي ﳛتــاج

ﳐرجــات البحــث العلمــي ،وتطويــر حمتــو مســاق مناهــج البحــث العلمــي ﰲ هــذه اجلامعــات مــن خــالل ربــط
اجلانــﺐ النﻈــري باجلانــﺐ العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات ســوق العمــل ويعــزز التنميــة املســتدامة.
الﻜلﲈت اﳌﻔتاﺣية :الﺒحﺚ العلمﻲ ،ﺳوق العمﻞ ،التنمية اﳌﺴتﺪاﻣة ،اﳉاﻣعات 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.

٢٠٢

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

اﳌﻘﺪﻣة:

يعــد املقيــاس احلقيقــي لنجــاح اجلامعــات الفلســطينية مــد قدرﲥــا عــﲆ إنتــاج بحــوث علميــة تتناســﺐ مــع

متطلبــات ســوق العمــل املتجــددة واملتغــرية باســتمرار ،لذلــﻚ فــﺈن ﳐرجــات البحــث العلمــي جيــﺐ أن تكــون

مالئمــة ومتوافقــة إﱃ حــد كبــري مــع متطلبــات ســوق العمــل ،وﴐورة تطويــر وﲢديــث مناهــج وأســاليﺐ البحــث
العلمــي ،والعمــل عــﲆ قيــام اجلامعــات الفلســطينية بعمليــة تقييــم ﳐرجــات البحــث العلمــي وﲢديــد مــد التوافــق
والرتابــط بينهــا وبــني متطلبــات ســوق العمــل عــﲆ أرض الواقــع.

إن ﳐرجــات البحــث العلمــي جيــﺐ أن تكــون متوافقــة مــع متطلبــات ســوق العمــل ومواكبــة لــه ،وﰲ هــذا اإلطــار

فــﺈن املســؤولية ﰲ األســاس تقــع عــﲆ عاتــق اجلامعــات الفلســطينية وقدرﲥــا عــﲆ متابعــة املتغــريات ﰲ 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 ﲢســني لنﻈــام قائــم وذلــﻚ بــام يتناســﺐ مــع قــدرات
الطالــﺐ ،وﰲ الوقــت نفســه ﳛقــق لــه القــدرة عــﲆ إنجــاز بحثــه بكفــاءة عاليــة.

ويــدرك اجلميــع مــن العلــامء واملفكريــن والباحثــني أﳘيــة البحــث العلمــي ﰲ عمليــة التنميــة االقتصاديــة

واملجتمعيــة والبيﺌيــة مــن أجــل الوصــول إﱃ التنميــة املســتدامة ،واعتبــار البحــث العلمــي مــن أهــم وســائل احلصــول

عــﲆ املعلومــات والبيانــات ﰲ صــورة املعرفــة وﲢديثهــا ،ومــن ثــم اســتخدامها ﰲ إنتــاج وإجــراء البحــوث العلميــة
التــي تــدرس متطلبــات اإلنســان احلياتيــة كافــة للوصــول إﱃ راحتــه ورفاهيتــه مــن ناحيــة ،وقــوة وتنميــة املجتمــع
وثباتــه مــن ناحيـ ﹴـة أخــر

إذ إن اإلنتــاج البحثــي واحــد مــن أهــم الوســائل الرئيســة التــي يمكــن أن تعــزز البحــث العلمــي ﰲ املجتمــع

وتعمــل بشــكل وثيــق مــع القطاعــات االخــر ﰲ املجتمــع وهــذا مــا توفــره اجلامعــات ،لذلــﻚ ال يمكــن ألي دولــة
ﲢقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيﺌيــة دون وجــود باحثــني ومتخصصــني يأخــذون عــﲆ عاتقهــم مســؤولية
القيــام بالبحــث العلمــي األســاﳼ والتطبيــق الــذي ﳛتاجهــا املجتمــع.

ويعتــرب البحــث العلمــي مــن أهــم الدعائــم الرئيســة التــي تســاند وتدعــم ﲢقيــق التنميــة البيﺌيــة واالجتامعيــة

واالقتصاديــة ،وأهــم عوامــل اســتدامتها ،وإذ كان ﲢقيــق جمتمــع متطــور بيﺌيـ ًا واقتصاديـ ًا واجتامعيـ ًا هــو غايــة التنميــة

املســتدامة .فــﺈن ذلــﻚ ال يمكــن ﲢقيقــه ﰲ غيــاب اســرتاتيجية قويــة وفاعلــة لربــط البحــث العلمــي بمتطلبــات ســوق

العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة املجتمعيــة املســتدامة.
مربرات اختيار املوضوع:

 -1دور البحــث العلمــي ﰲ املســاعدة عــﲆ تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل بتوفــر اخلــربات واملهــارات املطلــوب
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توفرهــا ﰲ اخلرجيــني ﰲ اجلامعــات والكليــات الفلســطينية.

 -2ســد الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة املســتدامة ﰲ

اجلامعــات الفلســطينية.

 -3اﻵثــار املرتتبــة عــﲆ االنقســام الســياﳼ ،واحلصــار املفــروض عــﲆ قطــاع غــزة وأثــره الكبــري عــﲆ عــدم ﲢقيــق

التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية.

 -4معوقــات البحــث العلمــي التــي ﲢــد مــن تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل وتعزيــز التنميــة املســتدامة ﰲ

اجلامعــات والكليــات الفلســطينية.
ﻣﺸﻜلة الﺒحﺚ:

إن واقــع البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية يواجــه عــدد ًا مــن املعوقــات التــي ﲢــول دون قيــام اجلامعــات

الفلســطينية بﺈجــراء البحــوث العلميــة كــام ينبغــي أن يكــون ،وتتنــوع هــذه املعوقــات وتأخــذ أشــكاالً منهــا :االنقســام

الســياﳼ 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 ﰲ الرتقيــة ،وقلــة احلوافــز لــد أعضــاء هيﺌــة التدريــس.

و يوجــد هنــاك فجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل ،واحلديــث عــن معوقــات

البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ليــس مــن الســهل بمــكان حــﴫه نﻈــر ًا لغيــاب السياســة الوطنيــة
والفلســفة البحثيــة إلعــداد الباحــث الفلســطيني التــي تلتقــي عــﲆ ضوئهــا اجلامعــات ومراكــز األبحــاث الفلســطينية،

بحيــث تســري وفــق اســرتاتيجيات وخطــط حمكمــة للبحــث العلمــي املوجــه ،حلــل مشــكالت التنميــة املســتدامة ﰲ
املجتمــع الفلســطيني ،وملواجهــة هــذه املشــكلة والوقــوف عــﲆ املعوقــات التــي تواجــه البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات
الفلســطينية ،البــد مــن وضــع آليــات وحلــول لتقليــل الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق

العمــل ﰲ اجلامعــات الفلســطينية العاملــة ﰲ قطــاع غــزة.

بنا ًء عﲆ ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية بﺈثارة التساؤالت البحثية التالية:

 -1مــا أثــر الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل ﰲ التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات

الفلســطينية؟

 -2مــا املعوقــات التــي تواجــه البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية وﲢــد مــن توفــري متطلبــات ســوق

العمــل والتنميــة املســتدامة للجامعــات الفلســطينية؟

 -3مــا احللــول املقرتحــة للتغلــﺐ عــﲆ الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز

التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية؟
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أﻫﺪاف الﺒحﺚ:

ﳞــدف البحــث اﱃ تعـ ّـرف عــﲆ الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل وأثرهــا ﰲ

تعزيــز التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ،مــن خــالل ﲢقيــق األهــداف التاليــة:
.1التعرف اﱃ الفجوة بني ﳐرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل.

.2التعــرف اﱃ التحديــات واملعوقــات التــي تواجــه البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية وﲢــد مــن توفــري

متطلبــات ســوق العمــل.

 .3التعــرف اﱃ التحديــات واملعوقــات التــي تواجــه البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية وﲢــد مــن تعزيــز

التنميــة املســتدامة للجامعــات الفلســطينية.

.4التعــرف اﱃ احللــول املقرتحــة للتغلــﺐ عــﲆ ﲢديــات ومعوقــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل

لتعزيــز التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية.
أﳘية الﺒحﺚ:

يعــد هــذا البحــث مهـ ًام ملــا قــد يرتتــﺐ عليــه مــن نتائــج يكمــن أن يســتفيد منهــا القائمــون عــﲆ إدارات اجلامعــات

الفلســطينية للتعــرف اﱃ أبــرز التحديــات واملعوقــات التــي تقــﻒ عائقـ ًا أمــام تطويــر البحــث العلمــي.

باإلضافــة إﱃ مســاعدة اجلامعــات الفلســطينية عــﲆ تقديــم االقرتاحــات واحللــول التــي يمكــن توظيفهــا ﰲ تطويــر

ﳐرجــات البحــث العلمــي ،وإعــادة النﻈــر ﰲ الربامــج واخلطــط األكاديميــة املتعلقــة بمســاق البحــث العلمــي ﰲ

هــذه اجلامعــات واﲣــاذ التدابــري الالزمــة مــن أجــل تطويــر البحــث العلمــي والتغلــﺐ عــﲆ التحديــات واملعوقــات
مــن أجــل اســتدامته ،واحلــد مــن الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة
املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية العاملــة ﰲ قطــاع غــزة.

فرضيات البحث :يقوم البحث عﲆ العديد من الفرضيات وهي:

الفرضيــة الفرعيــة األوﱃ :يوجــد أثــر للفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل عــﲆ

التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية.

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة :توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية وﲢــد مــن توفــري

متطلبــات ســوق العمــل والتنميــة املســتدامة للجامعــات الفلســطينية.

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة :توجــد حلــول وآليــات مقرتحــة للتغلــﺐ عــﲆ الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي

ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية.
متغريات البحث :يقوم البحث عﲆ املتغريات اﻵتية:
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ﺣﺪود الﺒحﺚ:

.١احلدود الزمنية :يقتﴫ إعداد البحث عﲆ عام .2019

.٢احلــدود املكانيــة :يقتــﴫ البحــث عــﲆ اجلامعــات الفلســطينية (اجلامعــة اإلســالمية ،وجامعــة األزهــر ،وجامعــة

القــدس ،وجامعــة األقــﴡ ،وجامعــة فلســطني ،وجامعــة األمــة ،وجامعــة غــزة).

.٣احلــدود البﴩيــة :تقتــﴫ الدراســة عــﲆ نــواب رؤســاء اجلامعــات اإلداريــني واألكاديميــني ،وعمــداء الكليــات،

ورؤســاء األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية.

.٤احلــدود املوضوعيــة :يقتــﴫ البحــث عــﲆ الكشــﻒ عــن الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات

ســوق العمــل وأثرهــا ﰲ تعزيــز التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية.
تقسيامت البحث :قسم البحث إﱃ 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 إﱃ اكتشــاف حقائــق وقواعــد عامــة يمكــن

التأكــد مــن صحتها«(.اللحلــح ،وأبــو بكــر)5 ،2002 ،

-تعريــﻒ البحــث العلمــي إجرائيـ ًا» :هــي عمليــة منتﻈمــة ودقيقــة ﲢــدد املعــارف واملهــارات البحثيــة التــي جيــﺐ أن

يكتســبها الطلبــة بتخرجهــم مــن مســاق مناهــج البحــث العلمــي ومســتو هــذا االكتســاب ،وتعمــل عــﲆ اســتخدام

املعلومــات والبيانــات املتوفــرة لتحســني األداء البحثــي لــد الطلبــة«.
٢٠٦

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

 -تعريــﻒ ســوق العمــل» :هــو اﻵليــة التــي تتحــدد مــن خالهلــا مســتويات األجــور والتوظيــﻒ أي تفاعــل ألقو

الطلــﺐ والعــرض عــﲆ خدمــات العمل«(.بن شــهرة)197 ،2009 ،

 -تعريــﻒ ســوق العمــل إجرائيـ ًا» :هــو املــكان الــذي تتالقــى فيــه األفــراد الذيــن يبحثــون عــن وظائــﻒ مناســبة

باإلضافــة إﱃ أصحــاب هــذه الوظائــﻒ مــن أصحــاب الــﴩكات واملؤسســات املختلفــة ،حيــث يعتــرب هــذا الســوق
حلقــة وصــل بــني كل األفــراد املرتبطــني ارتباطـ ًا مبــارش ًا بالعمــل«.

-تعريــﻒ البنــﻚ الــدويل للتنميــة املســتدامة» :تلــﻚ العمليــة التــي ﲥتــم بتحقيــق التكافــؤ املتصــل الــذي يضمــن

إتاحــة نفــس الفــرص التنمويــة احلاليــة لﻸجيــال القادمــة وذلــﻚ بضــامن ثبــات رأس املــال الشــامل أو زيادته املســتمرة

عــرب الزمن«(.خامــرة)29 ،2007 ،

 -تعريــﻒ التنميــة املســتدامة إجرائيــ ًا» :هــي قــدرة الدولــة عــﲆ زيــادة تنميــة املــوارد البﴩيــة ،واالقتصاديــة،

والطبيعيــة ،واالجتامعيــة ،ﲠــدف ﲢقيــق أعــﲆ مســتو لﻺنتــاج لتلبيــة االحتياجــات األساســية ملواطنيهــا ،وإثرائهــا

بــام يتناســﺐ مــع متطلبــات احليــاة املدنيــة احلديثــة ،وﲤكينهــم مــن تقديــم مطالبهــم إﱃ الدولــة ،بــﴩط أن تُلبــي
احتياجــات احلــاﴐ بــدون املســاس بقــدرة األجيــال القادمــة عــﲆ تلبيــة حاجاتــه«.

 -تعريــﻒ اجلامعــات» :إﳖــا مؤسســات تعليميــة إنتاجيــة تعمــل عــﲆ اثــراء املعــارف وتطويــر التقنيــات وﲥيﺌــة

الكفــاءات مســتفيدة مــن الرتاكــم العلمــي اإلنســاين ﰲ ﳐتلــﻒ املجــاالت العلميــة اإلداريــة والتقنيــة« (.دليــو،
وآخــرون)79 ،2006 ،

 -تعريــﻒ اجلامعــات إجرائيـ ًا» :هــي مؤسســات تقــدّ م التعليــم بأرقــى وأعﲆ ُمســتوياته ،وتتبــع التعليم العــايل والبحث

العلمــي ﲤنــح درجــات أكاديميــة ﰲ ﳐتلــﻒ التخصصــات ،وﲤتلﻚ ضمــن هيكلياﲥا ك ّليــات وأقســامها ُمتعدّ دة«.
الﺪراﺳات الﺴاﺑﻘة:

أوالً :الدراسات العربية:

 -1دراسة (حالوة:)2011 ،

هدفــت الدراســة إﱃ تعـ ّـرف دور البحــث العلمــي ﰲ دعــم التنميــة املســتدامة ﰲ جامعــة القــدس ،وتوصلــت نتائج

الدراســة إﱃ أن دائــرة البحــث العلمــي واإلدارة العليــا ﰲ جامعــة القــدس تقومــان بدعــم الباحثــني بشــكل كبــري ﰲ

جمــاالت البحــوث العلميــة ﰲ ﲨيــع التخصصــات املختلفــة ،وأن معﻈــم جمــاالت التنميــة والتطويــر ﰲ مرافــق اجلامعــة
املختلفــة كانــت نتيجــة لدعــم خارجــي ،وأوصــت الدراســة بعــدم إﳘــال مــا جــاء مــن توصيــات ﰲ األبحــاث التــي

تناولــت التنميــة املســتدامة ﰲ جامعــة القــدس ،ووضعهــا ﰲ املخــازن ورفــوف املكتبــات.
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 -2دراسة (عيل:)2013 ،

هدفــت الدراســة للتعــرف اﱃ دور البحــث العلمــي والدراســات العليــا ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ﰲ ﲢقيــق

التنميــة املســتدامة ،وذلــﻚ بتطبيــق الدراســة عــﲆ اجلامعــات الفلســطينية العاملــة ﰲ قطــاع غــزة ،والتــي تقــوم

بتدريــس طلبــة الدراســات العليــا ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إﱃ أنــه يوجــد مشــكلة كبــرية ﰲ واقــع البحــث العلمــي
والدراســات العليــا بســبﺐ عــدم وجــود اســرتاتيجية وطنيــة تعمــل عــﲆ توجيــه البحــث العلمــي ،لالســتفادة مــن

نتائــج الدراســات لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،وأوصــت الدراســة بالعمــل عــﲆ وجــود اســرتاتيجية وطنيــة للبحــث
العلمــي والدراســات العليــا عــﲆ مســتو اجلامعــات الفلســطينية ﰲ قطــاع غــزة تعمــل عــﲆ توجيــه البحــث العلمــي
خلدمــة قضايــا التنميــة املســتدامة ملواكبــة متطلبــات ســوق العمــل الفلســطيني.
 -3دراسة (اخلوالدة:)2016 ،

هدفــت الدراســة إﱃ تعـ ّـرف معوقــات التنميــة املســتدامة ﰲ مؤسســات التعليــم العــايل مــن وجهــة نﻈــر أعضــاء

هيﺌــة التدريــس ﰲ اجلامعــات األردنيــة ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إﱃ أن درجــة معوقــات التنميــة املســتدامة ﰲ
مؤسســات التعليــم العــايل كانــت مرتفعــة ،وأشــارت نتائــج الدراســة إﱃ وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــز

ملتغــريات اجلنــس وملصلحــة الذكــور ﰲ جمــاالت االدارة اجلامعيــة ،والبحــث العلمــي ،والدرجــة الكليــة للمجــاالت،
وملصلحــة اإلنــاث ﰲ جمــال املناهــج وطــرق التدريــس .وملتغــري اجلامعة ملصلحــة اجلامعــات احلكومية ﰲ جمــايل البحث
العلمــي ،وأوضــاع أعضــاء هيﺌــة التدريــس واحلريــة األكاديميــة .ملصلحــة اجلامعــات اخلاصــة ﰲ جمال املناهــج وطرق
التدريــس .وملتغــري الكليــات ملصلحــة الكليــات االنســانية .وملتغــري الرتبــة ملصلحــة رتبــة اســتاذ ،وأوصــت الدراســة

بــرضورة التنســيق بــني الباحثــني عــﲆ مســتو اجلامعــات األردنيــة وتوفــري منــاخ مناســﺐ للبحــث العلمــي ودعمــه
بشــكل حقيقــي وواضــح ،وﲢســني أوضــاع أعضــاء هيﺌــة التدريــس ﰲ اجلامعــات األردنيــة.
 -4دراسة (اغنيه ،احلداد:)2016 ،

هدفــت الدراســة إﱃ تعـ ّـرف الــدور الــذي يؤديــه البحــث العلمــي ألعضــاء هيﺌــة التدريــس باجلامعــات الليبيــة ﰲ

تطويــر املحتــو التدريــﴘ مــن خــالل االلتــزام باملعايــري واملتطلبــات التــي حددهــا مركــز ضــامن جــودة التعليــم العــايل
مــن أجــل ﲢســني مســتو املنهــج التدريــﴘ بأقســام املحاســبة باجلامعــات الليبيــة ،وكشــفت نتائــج الدراســة عــن
وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة قويــة ﰲ االﲡــاه املوجــﺐ بــني جــودة البحــث العلمــي ألعضــاء اهليﺌــة التدريســية
وتطويــر املحتــو التدريــﴘ للمقــررات الدراســة املعتمــدة بأقســام املحاســبة باجلامعــات الليبيــة ،وأوصــت الدراســة

بــرضورة تطويــر املحتــو التدريــﴘ للمســاقات املعتمــدة بقســم املحاســبة ،ملــا لــه مــن أثــر إجيــاﰊ ﰲ ﲢســني جــودة
ﳐرجــات أقســام املحاســبة مــن خــالل إدخــال نتائــج البحــوث والدراســات ألعضــاء اهليﺌة التدريســية بقســم املحاســبة
٢٠٨

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

ﰲ تطويــر املناهــج املقــررة بالقســم ومراعــاة التخصــﺺ الدقيــق واخلــربة عنــد تكليفهــم بتدريــس املســافات الدراســية.
 -5دراسة (اضهري:)2017 ،

تعــرف واقــع أداء وحــدة البحــث العلمــي ﰲ وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل الفلســطينية
هدفــت الدراســة إﱃ ّ

وعالقتهــا بمــؤرشات التنميــة املســتدامة ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إﱃ أن درجــة تقديــر أعضــاء هيﺌــة التدريــس

باجلامعــات الفلســطينية ﰲ حمافﻈــات قطــاع غــزة لواقــع أداء وحــدة البحــث العلمــي ﰲ وزارة الرتبيــة والتعليــم

العــايل الفلســطينية يقــع عنــد مســتو وزن نســبي ( ،)%58٫3أي بدرجــة أقــل مــن املتوســطة ،وأوصــت الدراســة أن
يتــم ﲢديــد فلســفة بحثيــة ووضــع اســرتاتيجية وطنيــة للجامعــات الفلســطينية يتــم فيهــا توضيــح أولويــات البحــث
العلمــي الالزمــة ملتطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل ،وﲢديــد إجــراءات تطبيقيــة لتســحني مســتو جــودة البحــث

العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية.
ثاني ًا :الدراسات األجنبية:

 -1دراسة )shephard, 2010):

هدفــت الدراســة إﱃ تعـ ّـرف دور التعليــم العــايل ﰲ دعــم التنميــة املســتدامة ،ومعرفــة مــربرات إحجــام التعليــم

العــايل عــن دمــج التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات األســرتالية والنيوزيالنديــة ،وتوفــري معلومــات

عــن دور وقابليــة مؤسســات التعليــم العــايل ﰲ تعزيــز التنميــة املســتدامة لــد الطلبــة ﰲ اجلامعــات األســرتالية
والنيوزيالنديــة ،وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مــن أهــم العقبــات التــي تواجــه اجلامعــات ﰲ دمــج التعليــم مــن

أجــل التنميــة املســتدامة أن اجلامعــات األســرتالية لدﳞــا اهتــامم قليــل ﰲ املشــاكل العامليــة ،وأن اجلامعــات تقتــﴫ

عــﲆ أدوارهــا التقليديــة ﰲ التعليــم العــايل ،وضعــﻒ دور املجتمــع ﰲ التأثــري عــﲆ السياســات التعليميــة ﰲ هــذه
اجلامعــات ،وأن أعضــاء هيﺌــة التدريــس ﰲ اجلامعــات لدﳞــم القيــم نفســها ﰲ املجتمــع ،ولذلــﻚ ليــس هلــم دور ﰲ

قيــادة الطلبــة نحــو تبنــي أنــامط حيــاة مســتدامة ،وأوصــت الدراســة بــرضورة مشــاركة أعضــاء هيﺌــة التدريــس ﰲ
اجلامعــات األســرتالية ﰲ قيــادة الطلبــة نحــو تبنــي أنــامط حيــاة مســتدامة ،والتغلــﺐ عــﲆ التحديــات التــي تواجــه

اجلامعــات ﰲ دمــج التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة ﰲ هــذه اجلامعــات.
 -2دراسة )Newport, et al, 2012(:

هدفــت الدراســة إﱃ تعـ ّـرف أﳘيــة تدريــس التنميــة املســتدامة ﰲ التعليــم العــايل ،ووصــﻒ أربــع مراحــل ﰲ معاجلــة

اجلامعــات ملوضــوع التنميــة املســتدامة ،وتوفــري دروس وخــربات داخــل احلــرم اجلامعــي لتطبيــق التنميــة املســتدامة،

وتوصلــت نتائــج الدراســة إﱃ أن الوصــول إﱃ مراحــل التنميــة املســتدامة التــي طبقــت ﰲ جامعــة كولــواردو بولــدر
األمريكيــة تقــوم عــﲆ خــربات مــن عمليــة التعليــم واإلدارة اجلامعيــة ،كــام أن مبــادرات التنميــة املســتدامة ﰲ احلــرم
٢٠٩

أ.م.د .عبد الرمحن حممد سليامن رشوان

اجلامعــي تتطــور مــن خــالل سلســلة مــن املراحل ،شــملت القاعــدة الشــعبية ،ورؤيــة القيــادة التعليميــة ،ودمــج املجتمع

اجلامعــي وقطــاع األعــامل ،وأن هنــاك جمــاالت واجهــت ﲢديــات ﲢتــاج إﱃ تنســيق وهــي :البحــث العلمــي ،واألنشــطة
الطالبيــة ،والتســهيالت اإلداريــة ،وأوصــت الدراســة بــرضورة التغلــﺐ عــﲆ التحديــات واملعوقــات التــي تواجــه

مبــادرات االســتدامة داخــل جامعــة كولــواردو بولــدر األمريكيــة ومــن أﳘهــا معوقــات اســتدامة البحــث العلمــي.
 -3دراسة Nayak, 2013:

تعــرف كيفيــة الرتكيــز عــﲆ تطويــر املهــارات البحثيــة ﰲ نﻈــام التعليــم العــايل ﰲ برامــج
هدفــت الدراســة إﱃ ّ

الدراســات العليــا ،وتوصلــت نتائــج إﱃ أن إصــالح نﻈــام التعليــم ﰲ برامــج الدراســات العليــا يتوجــﺐ عــﲆ

اجلامعــات رفــع القــدرات البحثيــة لطلبــة الدراســات العليــا الﳖــم مركــز العمليــة التعليميــة مــن خــالل توفــري بيﺌــة

البحــث املالئمــة ،وتطويــر املناهــج الدراســية بــام يتــالءم مــع تطــورات العــﴫ ومواكبــة احتياجــات ســوق العمــل،
وأوصــت الدراســة بــرضورة االهتــامم بربامــج الدراســات العليــا مــن خــالل تطــور املســاقات الدراســية اخلاصــة

بالبحــث العلمــي وﲢديثهــا باســتمرار ،باإلضافــة إﱃ عقــد املؤﲤــرات وورش العمــل ،ودعــوة طلبتهــا حلضورهــا
ملنحهــم فرصــة االطــالع عــﲆ نتاجــات اﻵخريــن بشــكل مبــارش ،والتفاعــل مــع عمليــة البحــث العلمــي.
 -4دراسة ):(Mocanua, et al ،2014

هدفــت الدراســة إﱃ تعـ ّـرف مطابقــة املناهــج التعليميــة مــع احتياجــات ســوق العمــل لالرتفــاع بالتعليــم العــايل

ﰲ رومانيــا ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إﱃ أن االهتــامم بتطويــر البحــث العلمــي واملناهــج التعليميــة يــؤدي إﱃ زيــادة

أﳘيــة التعليــم العــايل ﰲ عمليــة التوظيــﻒ واحتياجــات ســوق العمــل ،كــام أن أصحــاب العمــل يســتطيعون املفاضلــة
بشــكل أفضــل بــني الطــالب اخلرجيــني املرشــحني للوظائــﻒ ،وأوصــت الدراســة بــرضورة اﲣــاذ خطــوات مهمــة

لالهتــامم بالبحــث العلمــي واملناهــج التعليميــة ﰲ اجلامعــات ،ويتعــني القيــام بمشــاركة أصحــاب العمــل ومنشــﺂت
األعــامل ﰲ برامــج البحــث العلمــي والتطويــر ملعرفــة متطلبــات ســوق العمــل.
 -5دراسة): (Sahin K. N., 2014

هدفــت الدراســة إﱃ الكشــﻒ عــن العالقــة بــني أعضــاء هيﺌــة التدريــس والتدريــﺐ وأداء طلبــة اجلامعــات ﰲ

ﲣصــﺺ املحاســبة ،وبينــت نتائــج الدراســة أن هنــاك عالقــة بــني كفــاءة أعضــاء هيﺌــة التدريــس والتدريــﺐ وأداء
الطلبــة اخلرجيــني ،وذلــﻚ أن كفــاءة أعضــاء هيﺌــة التدريــس يــؤدي إﱃ ﲢســني ﳑارســات الطلبــة ملهنــة املحاســبة وتلبيــة

احتياجــات ســوق العمــل ،وأوصــت الدراســة بــرضورة رفــع مســتو التعــاون بــني ســوق العمــل واجلامعــات لكــي
يــؤدي إﱃ تأهيــل ،وتدريــﺐ الطلبــة اخلرجيــني ،وتدريبهــم لســد احتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل.

٢١٠

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

 -6دراسة ):(Belash, et al ،2015

هدفــت الدراســة إﱃ تعـ ّـرف ضــامن اجلــودة ﰲ التعليــم اجلامعــي وتدريــﺐ الطلبــة اخلرجيــني عــﲆ متطلبــات ســوق

العمــل ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إﱃ أن الطــالب اخلرجيــني عنــد االنتهــاء مــن دراســتهم اجلامعيــة تتكــون لدﳞــم

خــربة مناســبة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل ،ﳑــا ﳛقــق مســتو مــن الرضــا عــﲆ أداء اخلرجيــني لــد أصحــاب
العمــل ،وأوصــت الدراســة أنــه يمكــن أن تســتخدم مؤسســات التعليــم العــايل املنهجيــة املتبعــة ﰲ مراقبــة بحــوث
الطلبــة اخلرجيــني وتقديمهــا لســوق العمــل لالســتفادة مــن نتائجهــا وتوصياﲥــا ،ويمكــن وضــع آليــات لضــامن جــودة

ﳐرجــات الربامــج العلميــة داخــل اجلامعــات.

 -7دراسة Dyer, G, Dyer, M. ,2017:

تعــرف مبــادرات التنميــة املســتدامة للتعليــم العــايل ،والتعــرف اﱃ مبــادرة التعليــم متعــدد
هدفــت الدراســة إﱃ ّ

التخصصــات ،والبحــث العلمــي ،واملامرســات الالزمــة للمجتمــع لتحقيــق التنمية املســتدامة ،وأظهرت نتائج الدراســة

بأنــه عــﲆ الرغــم مــن عــدم وجــود أهــداف ومقاييــس حمــددة ﰲ إصــالح مناهــج الدراســة الشــاملة ،والبحــوث العلميــة،

ومشــاركة املجتمــع املحــيل ،واســتثامر الوقــت ،فﺈنــه يوفــر أساسـ ًا ﴐوريـ ًا للمبــادرات اجلديــدة التــي تدعم التحســينات
املســتمرة ﰲ جمــال التنميــة املســتدامة ،وأوصــت الدراســة بــرضورة وضــع أهــداف ومقاييــس حمــددة إلصــالح مناهــج

الدراســة الشــاملة ،والبحــث العلمــي ،ومشــاركة املجتمــع املحــيل ﰲ االبحــاث لتلبيــة متطلباتــه املتجــددة.
التعقيﺐ عﲆ الدراسات السابقة:

 -ركــزت معﻈــم هــذه الدراســات عــﲆ جــودة البحــث العلمــي ،وتنوعــت هــذه الدراســات لبيﺌــات ﳐتلفــة عربيــة

وأجنبيــة .مثــل األردن ،ليبيــا ،ورومانيــا ،أســرتاليا واســتفاد الباحــث منهــا ألﳖــا ﲤثــل مناطــق متعــددة وﳐتلفــة ،وقــام

الباحــث بمقارنــة هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة.

 -تتفــق الدراســة احلاليــة مــع معﻈــم الدراســات الســابقة ﰲ اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليــيل ،وأداة الدراســة

االســتبانة ،ونجــد منهــا مــا تناولــت كليــات الرتبيــة ،وكليــات التجــارة ،ومنهــا مــا تناولــت معايــري اجلــودة ﰲ التعليــم
اجلامعــي عموم ـ ًا ،ومنهــا مــا تناولــت املناهــج التعليميــة مــع متطلبــات ســوق العمــل ،ومنهــا مــا تناولــت البحــث

العلمــي ودوره ﰲ ﲢقيــق التنميــة املســتدامة للمجتمعــات.

 -اســتفاد الباحــث مــن هــذه الدراســات ﰲ إثــراء الدراســة احلاليــة ﰲ األدب النﻈــري والدراســات الســابقة،

وكذلــﻚ ﰲ تصميــم أداة الدراســة.

 -هنــاك اختــالف ﰲ العينــة بــني الدراســات الســابقة والدراســة احلاليــة التــي حــددت العينــة مــن نــواب رؤســاء

اجلامعــات اإلداريــني واألكاديميــني ،وعمــداء الكليــات ،ورؤســاء األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــات العاملــة بقطــاع غــزة .
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اإلطار النﻈري للبحث:

يتمحور اإلطار النﻈري للبحث ﰲ عدة حماور هي:
املحور األول :ماهية ﳐرجات البحث العلمي:

يعــد البحــث العلمــي وســيلة لالســتقصاء املنﻈــم الــذي يقــوم بــه الباحثــون لغــرض اكتشــاف عالقــات جديــدة أو

تطويــر معلومــات موجــودة فعـالً ،وفــق خطــوات منهجيــة علميــة ســليمة ،واختيــار األدوات الالزمــة للبحــث وﲨــع
البيانــات للحصــول عــﲆ أدلــة ومصــادر كافيــة.
أوالً :املقصود بمخرجات البحث العلمي:

يقصــد بمخرجــات البحــث العلمــي» :هــي ﳐرجــات عمليــة منتﻈمــة ناﲡــة عــن اكتســاب املعــارف واملهــارات

البحثيــة التــي جيــﺐ أن تتوفــر ﰲ طلبــة مســاق البحــث العلمــي ،وتعمــل عــﲆ اســتخدام املعلومــات املتوفــرة لتحســني
األداء البحثــي لــد الطلبــة«.

ثاني ًا :متطلبات جودة ﳐرجات البحث العلمي:

يوجد العديد من املتطلبات لزيادة جودة ﳐرجات البحث العلمي من أﳘها ما ييل (عيل:)196 :2009 ،

 .1توفر املصادر املادية واملعنوية لتأهيل أعضاء هيﺌة التدريس من أجل ﲢسني ﳐرجات البحث العلمي.
 .2ﲢديد األهداف الواضحة للبحث العلمي من قبل أعضاء هيﺌة التدريس والطلبة.

 .3ارتباط حمتو البحث العلمي بأهداف برامج التنمية املستدامة ومتطلبات سوق العمل.

 .4تشــجيع طلبــة البحــث العلمــي عــﲆ املشــاركة الفاعلــة وﲢملهــم املســؤولية لوضــع حلــول مــن طريــق البحــث
العلمــي للمشــكالت املتعلقــة بســوق العمــل للمســاﳘة ﰲ تعزيــز التنميــة املســتدامة.

.5حصول طلبة البحث العلمي عﲆ املهارات واملعارف الالزمة لسوق العمل.

.6االهتامم اجليد بمخرجات البحث العلمي وربطها باملامرسات العلمية والعملية الالزمة لسوق العمل.

.7االهتــامم باألمانــة ،واملوضوعيــة ،واملعايــري الفنيــة التــي جيــﺐ أن تتوفــر ﰲ الباحثــني لزيــادة الثقــة ﰲ ﳐرجــات
البحــث العلمــي.

.8ﴐورة اهتــامم اجلامعــات الفلســطينية بتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل ﰲ جمــال املامرســات املهنيــة
للطلبــة اخلرجيــني.

.9تنميــة قــدرات الطلبــة اخلرجيــني ﰲ جمــال القواعــد واملعايــري املتعلقــة بالبحــث العلمــي ،والتجــاوزات املتعلقــة ﲠــا.
خاصــة القواعــد املتعلقــة بأخالقيــات البحــث العلمــي.
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الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

اﳌحور الﺜاﲏ :العﻼﻗة ﺑﲔ ﳐﺮﺟات الﺒحﺚ العلمﻲ وﻣتﻄلﺒات ﺳوق العمﻞ:
أوالً :واقع ﳐرجات البحث العلمي (فلسطيني ًا -عربي ًا -دولي ًا -إرسائيلي ًا):

إن الناظــر إﱃ الواقــع العــرﰊ ملخرجــات البحــث العلمــي جيــد أﳖــا كارثيــة مقارنــة مــع املعــدل العاملــي ملخرجــات

البحــث العلمــي ،وﲣتلــﻒ الــدول العربيــة فيــام بينهــا ﰲ ﳐرجــات البحــث العلمــي ،علـ ًام أن اإلنفــاق عــﲆ ﳐرجــات
البحــث العلمــي للــدول العربية جمتمعة ال يعادل نصﻒ ما تنفقــه إرسائيل وحده.

بلغــت حصــة اجلامعــات الفلســطينية مــن إﲨــايل اإلنفــاق عــﲆ ﳐرجــات البحــث العلمــي للســلطة الوطنيــة

الفلســطينية حــوايل  ،%23أمــا عــن مصــادر التمويــل اخلاصــة بالبحــث العلمــي وتطويــره ،فشــكل الدعــم اخلارجــي

النســبة األكــرب بواقــع  ،%26٫9واجلهــات احلكوميــة بنســبة  ،%22٫3واملؤسســات غــري احلكوميــة بنســبة ،%21٫8

و %18٫7ﲤويــل ذاﰐ ،و %4٫1فقــط مــن املؤسســات األكاديميــة.

وفيــام يتعلــق بمخرجــات قطــاع البحــث العلمــي والتطويــر ﰲ فلســطني ،بلــﻎ عــدد األبحــاث ﰲ جمــال البحــث

العلمــي والتطويــر  4205بحــوث ،شــكلت الدراســات واالستشــارات  %26٫7منهــا ،والبحــوث األساســية
 ،%34٫4فيــام شــكلت البحــوث التطبيقيــة  ،%30٫6والبحــوث التجريبيــة (..%8٫3أبــو محيــد)2015 ،

ويشــري تقريــر التنميــة اإلنســانية إﱃ تــدين اإلنفــاق عــﲆ ﳐرجــات البحــث العلمــي ﰲ الــدول العربيــة إﱃ  %1مــن

الناتــج القومــي ،ﰲ حــني كانــت نســبة اإلنفــاق ﰲ فلســطني  ،%0٫02بينــام تــرتاوح نســبة مــا ينفــق عــﲆ ﳐرجــات
البحــث العلمــي ﰲ الــدول املتقدمــة بــني  %5 -2٫55مــن الناتــج القومــي ،ويــأﰐ مــا يقــارب مــن % 90مــن اإلنفــاق

عــﲆ البحــث العلمــي ﰲ الــدول العربيــة مــن مصــادر حكوميــة ،بينــام ﲤ ﱢثــل املصــادر احلكوميــة مــن  %30 -%20مــن

اإلنفــاق عــﲆ البحــث العلمــي ﰲ أمريــكا ،والباقــي مــن الصناعــة ،ﰲ حــني أن  %3فقــط مــن التمويــل عــﲆ ﳐرجــات
البحــث العلمــي ﰲ الــدول العربيــة يــأﰐ مــن الصناعة(.الصــوﰲ.)7-6 ،2004 ،

ويشــري تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة إﱃ أن اإلنفــاق عــﲆ البحــث العلمــي ﰲ اليابــان بلــﻎ  %22مــن الدخــل

القومــي ،أي أكثــر ب  110أضعــاف أو يزيــد ﳑــا تنفقــه الــدول العربيــة ،حيــث كان نصيــﺐ الفــرد مــن اإلنفــاق عــﲆ

ﳐرجــات البحــث العلمــي ﰲ فلســطني  2٫9دوالر ،وحصــة املواطــن العــرﰊ نحــو  3دوالر فقــط مقابــل  409دوالر

ﰲ أملانيــا ،و  601دوالر ﰲ اليابــان ،و  681دوالر ًا ﰲ أمريكا(.املجيــدل ،وشــامس)30 ،2010 ،

أمــا مــا تنفقــه إرسائيــل مــا مقــداره  %4٫7مــن إنتاجهــا القومــي عــﲆ ﳐرجــات البحــث العلمــي اي مــا يعــادل 8

مليــار دوالر أمريكــي تقريبـ ًا ،ويمثــل هــذا أعــﲆ نســبة انفــاق ﰲ العــاﱂ (أبــو محيــد ،)2015 ،أمــا بالنســبة لﻸبحــاث

املنشــورة ﰲ جمــالت حمكمــة فقــد نــﴩ الباحثــون اإلرسائيليــون  140000بحثـ ًا حمكـ ًام.

أمــا بــراءات االخــرتاع بالنســبة للــدول العربيــة ففــي الســعودية بلغــت ( )171بــراءة اخــرتاع ،وﰲ األردن (،)15
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وﰲ اإلمــارات ( ،)32وﰲ الكويــت ( ( ،5وﰲ عــامن ( ،)5وﰲ اليمــن ( ،)2وﰲ مــﴫ ( ،)77ونســبة كبــرية مــن

بــراءات االخــرتاع املســجلة هــي مــن جهــات أجنبيــة تعمــل ﰲ هــذه الــدول ،ﰲ حــني إن عــدد بــراءات االخــرتاع قــد
بلــﻎ ﰲ كوريــا اجلنوبيــة وحدهــا ( )16328(.املجيــدل ،وشــامس)32 ،2010 ،

وهنــاك تبايــن كبــري لــرباءات االخــرتاع بــني العــرب وإرسائيــل ،فقــد ســجلت إرسائيــل مــا مقــداره  16805بــراءة

اخــرتاع ،بينــام ســجل العــرب جمتمعــني حــوايل  836بــراءة اخــرتاع ﰲ كل تاريــخ حياﲥــم ،وهــو يمثــل  %5مــن عــدد

بــراءات االخــرتاع املســجلة ﰲ إرسائيل(.أبــو محيــد)2015 ،

أمــا نصيــﺐ الفــرد مــن االنفــاق عــﲆ البحــث العلمي فقــد احتلــت إرسائيــل املرتبــة األوﱃ عامليـ ًا بواقــع 1272٫8

دوالر ،ﰲ حــني إن الــدول العربيــة قــد جــاءت أقــل مــن إرسائيــل بمﺌــة مــرة مــن حيــث نصيــﺐ الفــرد مــن األنفــاق

عــﲆ البحــث العلمــي.

هــذه األرقــام واملعطيــات ليســت دليـ ً
ال عــﲆ قلــة وضﺂلــة نتــاج البحــث العلمــي العــرﰊ فقــط وإنــام تــدل ايضــا عــﲆ

تــدين كفــاءة الباحثــني العــرب باملقارنــة مــع الباحثــني مــن الــدول املتقدمــة وإرسائيــل ،فقــد أنفقــت إرسائيــل حــوايل

ضعــﻒ مــا أنفقتــه الــدول العربيــة عــﲆ البحــث العلمــي ولكنهــا أنتجــت ﰲ الســنة املاضيــة  20ضعــﻒ مــا أنتــج العلــامء
العــرب جمتمعــني مــن ﳐرتعــات ،فلــو وزعنــا عــدد املخرتعــات العربيــة عــﲆ عــدد الباحثــني لــكان نصيــﺐ كل اخــرتاع

مــا مقــداره  1,759باحثـ ًا ﰲ الســنة ،أمــا ﰲ حالــة إرسائيــل فقــد احتــاج االخــرتاع الواحــد إﱃ جهــود حــوايل  24باحثـ ًا

باملتوســط ،أي أن كفــاءة الباحــث اإلرسائيــيل أكثــر مــن ســبعني ضعفـ ًا مــن كفــاءة الباحــث العرﰊ(.أبــو محيــد)2015 ،

قراءتنــا هلــذه األرقــام واحلقائــق نعــزو هــذه الفروقــات واحلقائــق إﱃ عــدم قناعــة معﻈــم احلكومــات العربيــة

بجــدو األبحــاث العلميــة ﰲ رفــع مســتو اإلنتاجيــة ،والدخــل القومــي ،ودخــل الفــرد ،وعــزوف القطــاع
اخلــاص بشــكل شــبه كامــل عــن إجــراء البحــوث العلميــة ،وعــدم اإليــامن أو الثقــة بجــدو البحــث العلمــي ﰲ

دعــم وتطويــر االقتصــاد واحليــاة االجتامعيــة ،وضعــﻒ دخــل الباحــث مقارنــة بغــريه ﳑــن يعملــون ﰲ التجــارة أو
إدارة األعــامل أو ﰲ الصناعــة أو اخلدمــات ،وعــدم توافــر التجهيــزات والوســائل العلميــة اجليــدة واملتطــورة ﰲ مراكــز

البحــوث واجلامعــات ﰲ أكثــر الــدول العربيــة ،كــام أن املتوفــر منهــا ال يفــاد منــه بالشــكل املطلــوب أو املتوخــى،
وعــدم وجــود اســرتاتيجيات أو سياســات ملعﻈــم الــدول العربيــة ﰲ جمــال البحــث العلمــي ،باإلضافــة اﱃ هجــرة
العلــامء العــرب إﱃ خــارج أوطاﳖــم إﱃ الــدول املتقدمــة.

ثاني ًا :ﲢسني جودة ﳐرجات البحث العلمي ملالءمة متطلبات سوق العمل:

لتحســني جــودة ﳐرجــات البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ملالءمــة احتياجــات ســوق العمــل يتوجــﺐ

القيــام بــاالﰐ:
٢١٤

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

 -1الرتكيز عﲆ إدخال الربامج االلكرتونية احلديثة ﰲ التخصصات اجلامعية املختلفة.

 -2الرتكيــز عــﲆ التطــورات احلديثــة ﰲ التخصصــات اجلامعيــة املختلفــة ملواكبــة متطلبــات ســوق العمــل

الفلســطيني.

 -3التوفيــق بــني اجلانــﺐ النﻈــري والعمــيل ﰲ جمــال التخصــﺺ اجلامعــي ،واحلــد مــن الفجــوة املوجــودة بــني

التطبيــق العمــيل واجلانــﺐ النﻈــري.

- 4وصﻒ وتوصيﻒ املقررات الدراسية بعناية كبرية وربطها بمتطلبات سوق العمل .

 -5تشــكيل جلــان مــن أعضــاء هيﺌــة التدريــس ﰲ التخصصــات اجلامعيــة املختلفــة إلعــداد خطــة دراســية وارشاك

ﲨيــع األقســام املعنيــة ﰲ وضــع اخلطــة.

- 6تعزيز املعرفة وتوليد األفكار واملفاهيم اجلديدة ﰲ املنهاج الدراسية باجلامعات.

 -7البحــث املســتمر ﰲ اجلامعــات مــن خــالل متابعــة عمليــة البحــث العلمــي بالرؤية واألهــداف هلــذه اجلامعات

وربطهــا بمتطلبــات ســوق العمل.

 -8إتبــاع معايــري اجلــودة ﰲ طــرق التدريــس مــن خــالل تكامــل املفاهيــم واملامرســات النﻈريــة والعمليــة ،وربــط

مــا يــدرس بالقضايــا واملشــكالت اخلاصــة بســوق العمــل ليســهم ﰲ تكويــن شــخصية الطلبــة املتكاملــة للمســاﳘة ﰲ

حــل هــذه املشــكالت مــن خــالل البحــث العلمــي.

 -9استخدام التقنيات احلديثة ﰲ البحث العلمي(.اعنية ،واحلداد)398 ،2016 ،

ويــر الباحــث أن ﳐرجــات التعليــم اجلامعــي ومــن بينهــا البحــث العلمــي اجليــد جيــﺐ أن يــؤدي ﰲ النهايــة

إﱃ إخــراج طلبــة مؤهلــني علميـ َا وعمليـ ًا ليقومــوا بدورهــم املهنــي ﰲ ســوق العمــل بــكل خــربة وكفــاءة ،هلــذا فــﺈن

الطلبــة اليــوم بحاجــة الن يكونــوا خــرباء مهنــني وفنــني ﰲ جمــال ﲣصصهــم العلمــي ،ويتصفــون بمهــارات اتصــال

وتواصــل ﳑتــازة ،لكــي يكونــوا قادريــن عــﲆ تلبيــة متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل.
ثالث ًا :سبل التعاون بني اجلامعات الفلسطينية وسوق العمل ﰲ جمال البحث العلمي:

يمكــن تفعيــل ســبل التعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل ﰲ جمــال البحــث العلمــي مــن خــالل

القيــام بــاﻵﰐ:

 -1العمــل عــﲆ زيــادة التواصــل بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل ،وذلــﻚ لتمكــني أصحــاب منشــﺂت

األعــامل مــن االطــالع عــﲆ مناهــج البحــث العلمــي التــي تــدرس ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ،وذلــﻚ ﰲ التخصصــات

التــي ﲥــم ســوق العمــل ،وكذلــﻚ ﲤكــني أعضــاء هيﺌــة التدريــس والطلبــة ﰲ اجلامعــات مــن االطــالع عــﲆ األدوات
احلديثــة املســتخدمة ﰲ ســوق العمــل ،ﳑــا يعطــي الفرصــة للجامعــات ﰲ إمكانيــة تطويــر ﳐرجــات البحــث العلمــي
٢١٥
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حتــى تتناســﺐ مــع متطلبــات ســوق العمــل وتلبــي احتياجاتــه املتغــرية باســتمرار ،ومــن ثــم ﲢقيــق الرتابــط املنشــود

بــني اجلامعــات منشــﺂت األعــامل ﰲ ســوق العمــل.

 -2توجيــه الباحثــني وتشــجيعهم عــﲆ إعــداد البحــوث العلميــة ذات اجلانــﺐ التطبيقــي التــي تلبــي احتياجــات

ســوق العمــل ومتطلباﲥــا.

 -3تبادل اخلربات واملعلومات بني اجلامعات الفلسطينية وسوق العمل.

 -4وضــع خطــة اســرتاتيجية واضحــة املعــاﱂ لتحديــد حجــم التعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل

ﰲ جمــال البحــث العلمــي.

 -5تقديــم أصحــاب منشــﺂت األعــامل ﰲ ســوق العمــل لدعــم الباحثــني ﰲ جامعــات الفلســطينية التعاقــدات

البحثيــة واملنــح والتمويــل.

 -6تشــجيع وﲢفيــز اجلامعــات الفلســطينية ومراكزهــا البحثيــة عــﲆ تنميــة القــدرات التقنيــة والتكنولوجيــة

بحيــث تتــالءم وظــروف ســوق العمــل واحتياجاتــه وإمكاناتــه.

 -7إنشــاء جلــان فنيــة مشــرتكة ﲡمــع ﳑثلــني مــن املراكــز البحثيــة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ومــن منشــﺂت األعــامل

ﰲ ســوق العمــل؛ لتتــوﱃ وضــع اخلطــط املســتقبلية لتفعيــل التعــاون بينهــا واالســتفادة مــن البحــوث اجلامعيــة،
ووضعهــا موضــع التطبيــق العميل(.كســناوي)10 ،2001 ،

 -8ﲢفيــز منشــﺂت األعــامل ﰲ ســوق العمــل للمشــاركة ﰲ توجيــه ودعــم البحــوث العلميــة التــي تقــوم بﺈعدادهــا

اجلامعــات الفلســطينية لالســتفادة مــن ﳐرجاﲥا.

 -9إنشــاء جلــان إداريــة لتحقيــق التواصــل وتقريــﺐ األفــكار ووجهــات النﻈــر بــني منشــﺂت األعــامل ﰲ ســوق

العمــل واجلامعــات الفلســطينية( .عرفــة)357-356 ،2011 ،

يــر الباحــث أن البحــوث العلميــة التطبيقيــة ينتــج عنهــا ﳐرجــات تســتخدم ﰲ إجيــاد حلــول عمليــة يمكــن

اســتثامرها اقتصاديـ ًا داخــل ســوق العمــل ،وأن هلــذه البحــوث مــردود ًا اقتصاديـ ًا كبــري ًا عــﲆ املجتمــع ،باإلضافــة إﱃ

ﲣريــج الكــوادر العلميــة املتخصصــة للمســاﳘة ﰲ توفــري متطلبــات ســوق العمــل واحتياجاتــه.
املحو الثالث :جودة ﳐرجات البحث العلمي ودوره ﰲ تعزيز التنمية املستدامة:

أوالً :معوقات استدامة ﳐرجات البحث العلمي ﰲ اجلامعات الفلسطينية:

هنــاك العديــد مــن املعوقــات التــي تواجــه اســتدامة ﳐرجــات البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية والتــي

مــن بينهــا مــا يــيل (اجلرجــاوي ،ومحــاد:)17-16 ،2005 ،

٢١٦

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

 -1عــدم وجــود سياســة وطنيــة واضحــة للبحــث العلمــي :ﰲ حــدود معرفــة الباحــث واطالعــه ،ال يوجــد ﰲ

فلســطني سياســة وطنيــة للبحــث العلمــي ،أو خطــة ﲡمــع جامعــات فلســطني ومراكــز األبحــاث فيهــا بحيــث ﲣــرج

منهــا اســرتاتيجيات متكاملــة للبحــث العلمــي تواجــه متطلبــات التنميــة املســتدامة ﰲ فلســطني.

 -2عــدم توفــر الدوريــات املتخصصــة للبحــث العلمــي :إن بعــﺾ اجلامعــات الفلســطينية ال توجــد فيهــا جمــالت

دوريــة متخصصــة وحمكمــة وإن وجــدت ال تتعــد بضــع عــﴩات مــن هــذه املجــالت ،وهــذا األمــر يعيــق عمــل

الباحثــني وجيعلهــم يتأخــرون ﰲ إنجــاز دراســاﲥم البحثيــة بالشــكل املطلــوب.

 -3عــدم ﲣصيــﺺ التمويــل الــالزم للبحــث العلمــي :ينفــق العــاﱂ العــرﰊ مــا يعــادل  %1عــﲆ البحــث العلمــي

ﳑــا تنفقــه أمريــكا أو اليابــان وإرسائيــل وهــذا يــدل عــﲆ مقــدار التأخــر ﰲ هــذا جمــال البحــث العلمــي ،مــع أن الــدول
العربيــة تســتورد بمليــارات الــدوالرات إنتاجيــة أبحــاث مــن الــدول األوربيــة.

 -4زيــادة العــﺐء التدريــﴘ للباحثــني مــن أعضــاء هيﺌــة التدريــس :إن اجلامعــات الفلســطينية تكلــﻒ أعضــاء

هيﺌــة التدريــس بعــﺐء تدريــﴘ يشــغلهم عــن متابعــة البحــوث وتطويــر أنفســهم ،والقيــام بالبحــوث العلميــة
املتخصصــة ﰲ جمــال ﲣصصهــم.

 -5عــدم وجــود االســتقرار األمنــي والســياﳼ املناســﺐ للباحثــني :يعيــﺶ الباحثــون الفلســطينيون ﰲ خــوف

دائــم ﳛــول دون زيــادة دافعيــة اإلنجــاز ﰲ البحــث العلمــي .فهــذا اجلــو النفــﴘ ال يفــرق بــني باحثــني وطلبة فسياســة

اإلغــالق واهلــدم واالجتياحــات املســتمرة لالحتــالل الصهيــوين يؤخــر مــن عمــل الباحثــني الفلســطينيني.

 -6عــدم وجــود حوافــز ومكافــﺂت للباحثــني :إن الباحثــني الفلســطينيني ﲡذﲠــم احلوافــز املكافــﺂت التــي تدفــع

الباحثــني للعمــل املســتمر ﰲ جمــال البحــث العلمــي ،والتفــاين ﰲ ســبيل الوصــول إﱃ احلقيقــة مــن خــالل دراســات

علميــة رصينــة يتــم مــن خالهلــا وضــع حلــول مناســبة للمشــكالت االقتصاديــة املجتمعيــة والبيﺌيــة املختلفــة

 -7عــدم وجــود تعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل ﰲ جمــال البحــث العلمــي :يــؤدي عــدم وجود

تعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل إﱃ عــدم معرفــة مــا ﲢتاجــه بعــﺾ املؤسســات ،والبد مــن التعاون
بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل ألنــه يــؤدي إﱃ عمــل لــه قيمتــه يــؤﰐ أكلــه للمجتمع الفلســطيني.

كــام أن هنــاك تعــاون ولكنــه ضعيــﻒ ال يــكاد يذكــر ﰲ املجــال البحثــي بــني عــامدات البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات

الفلســطينية العاملــة ﰲ الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،و إن الدوريــات واإلصــدارات مــن املجــالت املتخصصــة يــكاد

يكــون حمصــور ًا 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 ﰲ جمــال البحــث العلمــي ،وكذلــﻚ انخفــاض املــردود البحثــي ألســباب متنوعــة مــن أﳘهــا االحتــالل الصهيــوين.
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ثاني ًا :مؤرشات دعم ﳐرجات البحث العلمي لتعزيز التنمية املستدامة ﰲ فلسطني :والتي تتمثل بـ:
.١تعزيز ودعم التنمية املستدامة من خالل إدراجها ﰲ مساق مناهج البحث العلمي ﰲ اجلامعات الفلسطينية.

.٢تأهيــل أعضــاء هيﺌــة التدريــس ﰲ اجلامعــات الفلســطينية بالكفــاءة الالزمــة لتضمــني التنميــة املســتدامة ﰲ

تعليمهــم ملســاق مناهــج البحــث العلمــي.

.٣تطويــر األدوات الالزمــة املســاعدة ﰲ تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي مــن أجــل تعزيــز ودعــم التنميــة

املســتدامة.

.٤إعداد األبحاث الداعمة للبحث العلمي من أجل تعزيز ودعم التنمية املستدامة.
ثالث ًا :فوائد ﳐرجات البحث العلمي لتعزيز التنمية املستدامة ﰲ فلسطني:

تتلخــﺺ فوائــد ﳐرجــات البحــث العلمــي لتعزيــز التنميــة املســتدامة بــاﻵﰐhuckle and po�er and(:

:)sterling, 2006, 8

 .1تقديــم تغذيــة عكســية ورا جعــة حــول تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي مــن أجــل التغلــﺐ عــﲆ بعــﺾ

الصعوبــات حللهــا لتعزيــز التنميــة املســتدامة.

 .2التعــرف اﱃ كفــاءة وفعاليــة األدوات واإلجــراءات املســتخدمة ﰲ تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي والتــي

تســاعد ﰲ دعــم وتعزيــز التنميــة املســتدامة.

 .3يعطــي مســاق مناهــج البحــث العلمــي صــورة واضحــة حــول األداة التــي يســتخدمها الباحثــون واجلامعــات
والتــي هلــا دور كبــري ﰲ تعزيــز التنميــة املســتدامة.

 .4يســتخدم مســاق مناهــج البحــث العلمــي ﰲ إجــراء املقارنــات بــني اجلامعــات املختلفــة ومــد كفاءﲥــا ﰲ تقديــم
ﳐرجــات للبحــوث العلميــة خلدمــة املجتمــع وتعزيــز اســتدامته.

رابع ـ ًا :احللــول املقرتحــة للتغلــﺐ عــﲆ معوقــات اســتدامة ﳐرجــات البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية

ملالءمــة متطلبــات ســوق العمــل:

هنــاك حلــول ومقرتحــات للتغلــﺐ عــﲆ ﲢديــات ومعوقــات اســتدامة ﳐرجــات البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات

الفلســطينية ملالءمــة متطلبــات ســوق العمــل ،ويمكــن تلخيصهــا ﰲ النقــاط التاليــة:

 -1أن تشــرتك اجلامعــات الفلســطينية ﰲ وضــع خطــة اســرتاتيجية لتعزيــز التنميــة املســتدامة ،التــي ﳛتاجهــا املجتمــع

وتكــون شــاملة ﰲ ﲨيــع املجــاالت ،وذلــﻚ مــن خــالل وجــود هيﺌــة علميــة للبحــث العلمــي ﲥتــم بتطبيــق تلــﻚ
اخلطــة.

٢١٨
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 -2ربــط خطــط اجلامعــات والبحــوث التطبيقيــة للباحثــني ،بخطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيﺌيــة ،حتــى

تتمكــن اجلامعــات مــن ﲢقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ﰲ توجيــه البحــث العلمــي خلدمــة املجتمــع.

 -3فتــح قنــوات اتصــال بــني اجلامعــات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة ومراكــز البحــوث العلميــة ،لتبــادل

املعلومــات واخلــربات البحثيــة ،والتنســيق بــني اجلامعــات وســوق العمــل بــام ﳜــدم التنميــة االقتصاديــة املســتدامة.
-4تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل مــن نوعيــة التخصصــات واخلــربات املطلوبــة ،وتأهيــل الكــوادر العلميــة واملهنية

الالزمــة لســوق العمــل مــن أجــل النهــوض بــه اقتصاديـ ًا.

-5إنشــاء املكتبــات االلكرتونيــة وتوفــري املراجــع احلديثــة واملتطــورة واملرتﲨــة ،ملســاعدة الطلبة والباحثــني للحصول

عــﲆ املعلومــات بصــورة رسيعــة ومتطــورة ،وربطهــا بشــبكة االنرتنــت الدولية.

 -6االهتــامم بتشــجيع البحــوث العلميــة التــي تتصــﻒ باالبتــكار ،لتســاعد ﰲ ﲣريــج طلبــة مؤهلــني ،وبحــوث ذات

جــودة عاليــة لالســتفادة مــن معطياﲥــا ﰲ ســوق العمــل.

-8عقــد املؤﲤــرات وورش العمــل ﰲ ﳐتلــﻒ التخصصــات وبالتعــاون مــع ﲨيــع اجلامعــات مــن أجــل النهــوض

بمخرجــات البحــث العلمــي لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة املســتدامة.

 -9ﴐورة مشــاركة ســوق العمــل ﰲ دعــم البحــث العلمــي لكونــه أحــد اجلهــات املســتفيدة مــن نتــاج البحــث

العلمــي ونتائجــه ،وتوفــري حوافــز ماديــة ومعنويــة إلجــراءات البحــوث العلميــة.

 -10التواصــل مــع الــوزارات ومؤسســات القطــاع العــام واألهليــة ومنشــﺂت األعــامل ﰲ ســوق العمــل حلــل

املشــكالت التــي تواجهــه عــرب البحــث العلمــي ﰲ اجلامعات(.عــيل)80-79 ،2013 ،

 -11أن تُدخــل اجلامعــات التنميــة املســتدامة ضمــن رســالتها ،ورؤيتهــا ،ومــؤرشات قيــاس أدائهــا وتقويــم ﳐرجاﲥا
وعوائدها .

 -12أن تســعى اجلامعــات اﱃ تعزيــز التنميــة املســتدامة ،ســواء ﰲ مبانيهــا وانارﲥــا ،ووســائل نقلهــا ،وأن ﲢــرص

عــﲆ توظيــﻒ الطاقــة البديلــة ونﻈافــة البيﺌــة ﰲ حرمهــا .

 -13أن تكــون ﲣصصــات اجلامعــات العلميــة والبحثيــة ،ومناهجهــا ،وبعــﺾ كلياﲥــا وأقســامها مكرســة خلدمــة
التنميــة املســتدامة بأبعادهــا االقتصاديــة ،واالجتامعيــة ،والبيﺌيــة؛ مــن أجــل أن ﲡعــل مــن التنميــة أكثــر فاعليــة،
وأطــول اســتدامة .

-14أن يكــون أعضــاء اهليﺌــة التدريســية ﰲ اجلامعــات ،وموظفوهــا ،وطلبتهــا مطالبــني بتعزيــز التنميــة املســتدامة.

(عبــد املنعــم)12 ،2017 ،

 -15املســاﳘة ﰲ مبــادرة الﴩاكــة العامليــة بــني اجلامعــات ،مــن أجــل العمــل عــﲆ تعزيــز التنميــة املســتدامة ،وتبنــي
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برامــج التعليــم املســتدام ،لكــي تصبــح هــذه اجلامعــات خــط الدفــاع األول لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،وتصبــح
ﰲ مقدمــات اجلامعــات الرصينــة ،ويكــون خرجيوهــا هــم العمــود الفقــري ،والقــوة الفاعلــة التــي ﲤتــاز بالرصانــة

العلميــة والعمليــة لتلبيــة متطلبــات واحتياجــات ســوق العمل).الكبيــﴘ)4 ،2015 ،
اﻹﻃار العمﲇ للﺒحﺚ:

-

الطريقة واإلجراءات:

أوالً -منهج البحث:

لتحقيق أهداف البحث ،واإلجابة عﲆ التساؤالت البحثية استُخدم ما يأﰐ:

 -املنهــج الوصفــي :ويتكــون مــن اإلطــار النﻈــري واختبــار فرضيــات البحــث للوصــول إﱃ نتائــج البحــث ،وذلــﻚ مــن

خــالل االســتعانة بالدراســات والبحــوث والرســائل العلميــة واملراجــع املختلفــة التــي ﲢدثــت وتناولــت أدبيــات املوضــوع.

 -املنهــج التحليــيل :وذلــﻚ باســتطالع عينــة البحــث املكونــة مــن نــواب رؤســاء اجلامعــات اإلداريــني

واألكاديميــني ،وعمــداء كليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة ،ورؤســاء األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــات
الفلســطينية املختــارة كعينــة مــن أجــل ﲢليــل النتائــج وتفســريها ،واســتعنت بالبيانــات اخلاصــة بعينــة البحــث مــن

املواقــع االلكرتونيــة للجامعــات الفلســطينية املســجلة والتــي تعــرتف ﲠــا وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل(www.

.)mohe.pna.ps/inﬆitutionsofhe
ثاني ًا -جمتمع البحث:

يتكــون جمتمــع البحــث مــن نــواب رؤســاء اجلامعــات اإلداريــني واألكاديميــني ،وعمــداء الكليــات ،ورؤســاء

األقســام األكاديميــة ،والبالــﻎ عددهــم ( )86عضــو ًا منتســبني لعــدد مــن اجلامعــات الفلســطينية العاملــة ﰲ قطــاع

غــزة وهــي ( 1جامعــة حكوميــة 4 ،جامعــة خاصــة 2 ،جامعــات أهليــة) ،واســتخدم أســلوب احلــﴫ الشــامل نتيجــة

لصغــر حجــم املجتمــع ،إذ تــم إعــداد اســتبانة وتوزيعهــا عــﲆ جمتمــع البحــث ،وتــم ﲢليــل وتفســري بيانــات االســتبانة
املجــاب عليهــا باســتخدام برنامــج احلــزم اإلحصائيــة (.)SPSS
ثالث ًا -أداة الدراسة:

لتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحثــان بﺈعــداد اســتبانة لتكــون اداة جلمــع البيانــات ,تتعلــق بالفجــوة بــني

ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل وأثرهــا ﰲ تعزيــز التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية,
وقــد صممــت مــرور ًا باخلطــوات االتيــة:

-مراجعة األدب والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة احلايل.

إعداد االستبانة ﰲ صورﲥا األولية واملكونة من البيانات الشخصية إضافة إﱃ حموري االستبانة.٢٢٠

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

لغرض ﲢقيق هدف الدراسة ,وتكونت من ( )35عبارة موزعة عﲆ ثالثة حماور ﳘا:

«املحــور األول :يوجــد أثــر للفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل عــﲆ التنميــة

املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ,ويتكــون مــن ( )11فقــرة.

«املحــور الثــاين :توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية وﲢــد مــن توفــري متطلبــات

ســوق العمــل والتنميــة املســتدامة للجامعــات الفلســطينية ,ويتكــون مــن ( )14فقــرة.

«املحــور الثالــث :توجــد حلــول وآليــات مقرتحــة للتغلــﺐ عــﲆ الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبات

ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ,ويتكــون مــن ( )10فقرات.

-اســتخدام مقيــاس ليكــرت اخلــامﳼ لقيــاس اســتجابات املبحوثــني لفقــرات االســتبانة (أوافــق بشــدة ,أوافــق,

أوافــق إﱃ حــد مــا ,ال أوافــق ,ال أوافــق بشــدة).
رابع ًا -صدق االستبانة:

يقصــد بالصــدق شــمول االســتبانة لــكل العنــاﴏ التــي جيــﺐ أن تدخــل ﰲ التحليــل مــن ناحيــة ،ووضــوح

فقراﲥــا ومفرداﲥــا مــن ناحيــة ثانيــة ،بحيــث تكــون مفهومــة لــكل مــن يســتخدمها ،كــام يقصــد بالصــدق أن أداة
القيــاس تقيــس مــا وضعــت لقياســه وال تقيــس شــيﺌ ًا آخــر ،ومــن أجــل التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة ،قــام
الباحثــان بالتأكــد مــن صــدق االســتبانة كــام يــيل:
 -1صدق املحكمني » الصدق الﻈاهري«:

ُعرضــت االســتبانة عــﲆ عــدد مــن املحكمــني واخلــرباء واملختصــني ﰲ جمــال مناهــج البحــث العلمــي مــن جامعــة

األقــﴡ واجلامعــة اإلســالمية واجلامعــات األخــر ,بلــﻎ عددهــم ( )7حمكمــني ,وتــم اعتــامد العبــارات التــي أﲨــع
عليهــا  %88فأكثــر مــن املحكمــني ,إذ أصبــح عــدد فقــرات االســتبانة ( )35فقــرة موزعــة عــﲆ ثالثــة حمــاور.
 -2صدق القياس:

أ -االتساق الداخيل لفقرات االستبانة:

قــام الباحــث بحســاب االتســاق الداخــيل لفقــرات االســتبانة عــﲆ عينــة البحــث االســتطالعية البالــﻎ حجمهــا

( )30مفــردة ،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 ﲢقق األهــداف التــي تريــد األداة الوصول

اليهــا ،ويبــني مــد ارتبــاط كل حمــور مــن حمــاور البحــث بالدرجــة الكليــة لفقــرات االســتبانة ،واجلــدول التــايل يبــني
٢٢١
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أن ﲨيــع معامــالت االرتبــاط ﰲ ﲨيــع حمــاور االســتبانة دالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتو معنويــة ( ،)0٫05 ≥ αوبذلــﻚ

تعتــرب ﲨيــع حمــاور االســتبانة صادقــة ملــا وضــع لقياســه ،وهــو عــﲆ النحــو اﻵﰐ-:

جدول رقم ( )1معامل االرتباط بني درجة كل حمور من حماور االستبانة والدرجة الكلية للقائمة
معامل بريسون القيمة االحتاملية
املحاور
ر.م

األول

يوجــد أثــر للفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي

الثاين

اجلامعــات الفلســطينية.
توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات

الثالث

والتنميــة املســتدامة للجامعــات الفلســطينية.
توجــد حلــول وآليــات مقرتحــة للتغلــﺐ عــﲆ الفجــوة بــني

ومتطلبــات ســوق العمــل عــﲆ التنميــة املســتدامة ﰲ

الفلســطينية وﲢــد مــن توفــري متطلبــات ســوق العمــل

ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز
التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية.

ﲨيع حماور
فقرات

لالرتباط

()sig.

8590.

*0.000

8240.

8370.

0٫840

االستبانة

*0.000

*0.000

*0.000

*االرتباط دال إحصائي ًا عند مستو داللة ()0٫05 ≥ α
خامس ًا -تقديرات استجابات عينة الدراسة:

لتحقيــق أهــداف الدراســة وﲢليــل البيانــات التــي ُﲨعــت ،اســتخدم الباحثــان األســاليﺐ اإلحصائيــة املناســبة

بنوعيهــا الوصفيــة واالســتداللية مراعــني ﰲ ذلــﻚ طبيعــة الدراســة وأهدافهــا ,وتــم ترميــز وإدخــال البيانــات إﱃ
برنامــج  ،))SPSSحســﺐ مقيــاس) Likert- Scaleليكــرت( اخلــامﳼ ،وقــد تبنــى الباحثــان املعيــار الــذي
وضعــه لتحديــد طــول مــدة مقيــاس ليكــرت اخلــامﳼ (احلــدود الدنيــا والعليــا) املســتخدم ﰲ حمــاور الدراســة ،تــم
حســاب املــد:

املد = 4 = 1 – 5

ثم تقسيمه عﲆ عدد فرتات املقياس الثالثة للحصول عﲆ طول الفقرة أي:
٢٢٢

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

طول الفرتة = 0٫80 =5 ÷ 4

بعــد ذلــﻚ أضيفــت هــذه القيمــة إﱃ أقــل قيمــة ﰲ املقيــاس (وهــي الواحــد الصحيــح) وذلــﻚ لتحديــد احلــد

األعــﲆ للفــرتة األوﱃ وهكــذا لباقــي الفقــرات كــام يــيل:

جدول ( :)2مقياس ليكرت اخلامﳼ
الوزن النسبي
املتوسط احلساﰊ
%36 - %20
1٫79-1
%52 - %36
2٫59-1٫80
%68 - %52
3٫39-2٫60
4٫19-3٫40
5-4٫20

%84 - %68

سادس ًا -األساليﺐ اإلحصائية املستخدمة ﰲ الدراسة:

%100 - %84

مستو املوافقة
ال أوافق بشدة
ال أوافق
أواف بدرجة متوسطة
أوافق
أوافق بشدة

.١حســبت التكــرارات والنســﺐ املﺌويــة ،للتعــرف اﱃ البيانــات الشــخصية ملفــردات الدراســة ،وﲢديــد اســتجابات

أفرادهــا ﲡــاه عبــارات املحــاور الرئيســة التــي تتضمنهــا أداة الدراســة.

.٢حســبت املتوســط احلســاﰊ Meanوالــوزن النســبي ،وذلــﻚ ملعرفــة مــد ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد

الدراســة عــن كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة ،مــع العلــم بأنــه يفيــد ﰲ ترتيــﺐ الفقــرات حســﺐ أعــﲆ متوســط

حســاﰊ.

.٣استخدم اختبار )  )t-teﬆ tللفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني.
سابع ًا -النتائج ومناقشتها:

 -النتائــج املتعلقــة بالفرضيــة األوﱃ» :يوجــد أثــر للفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق

العمــل عــﲆ التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية« ,للتحقــق مــن الفرضيــة الســابقة تــم حســاب املتوســطات

احلســابية واألوزان النســبية والرتبــة الســتجابات جمتمــع البحــث مــن وجهــة نﻈرهــم واجلــدول رقــم ( )3يبــني ذلــﻚ.
جدول ()3

املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية ألثر الفجوة بني ﳐرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل عﲆ
التنمية املستدامة ﰲ اجلامعات الفلسطينية

٢٢٣
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املتوسط احلساﰊ

االنحراف املعياري

الوزن النسبي

يتــم تقييــم املحتــو التعليمــي ملناهــج البحث

الرتبة

م

العلمــي املقــررة ﰲ األقســام األكاديميــة بــام 4.30

0.823

%86.00

7

4.40

0.810

%88.00

6

يســتجيﺐ الحتياجــات ســوق العمــل.
يســهم املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث

العلمــي ﰲ تنميــة قــدرات الطلبــة عــﲆ
تشــخيﺺ املشــكالت التــي تواجــه ســوق

العمــل.
توفــر اجلامعــة املكتبــات االلكرتونيــة املتطــورة

لتوفــري املراجــع احلديثــة لتحقيــق جــودة 4.60

0.778

%92.00

3

جمــال البحــث العلمــي بشــكل ﳛقــق متطلبات 4.20

1.043

%84.00

8

4.43

0.813

%88.50

5

البحــث العلمــي.
تتعــاون األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــة ﰲ
ســوق العمــل وﳜــدم التنميــة املســتدامة.
توجــد اســرتاتيجية واضحــة للبحــت العلمــي
عــﲆ مســتو األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــة

تعمــل عــﲆ زيــادة جــودة ﳐرجــات البحــث

العلمــي بــام ﳜــدم ويدعــم التنميــة املســتدامة.
يقلــل تدريــس مناهــج البحــث العلمــي

الفجــوة بــني املحتــو التعليمــي وســوق

العمــل ،ﳑــا يوفــر كفــاءات مهنيــة للطلبــة 4.50
تلــزم لســوق العمــل ،وتســاعد ﰲ تعزيــز
التنميــة املســتدامة.

٢٢٤

0.599

%90.00

4

درجة املوافقة

احللول املقرتحة

موافق
بشدة

موافق
بشدة

موافق
بشدة

موافق
بشدة

موافق
بشدة

موافق
بشدة

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

يســهم جــودة البحــث العلمــي ﰲ األقســام
األكاديميــة ﰲ إعــداد الكــوادر البﴩيــة

مــن الطلبــة الالزمــة واملدربــة للنهــوض 4.20
بمﴩوعــات التنميــة االقتصاديــة واالجتامعية

0.687

%84.00

9

والبيﺌيــة.
ﲥتــم األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــة
بتوصيــات املؤﲤــرات العلميــة املتعلقــة

بالبحــث العلمــي لالســتفادة منهــا ﰲ التعــرف

4.70

0.723

%94.00

1

اﱃ متطلبــات ســوق العمــل.
يــؤدي تطويــر املحتــو التعليمــي ملناهــج
البحــث العلمــي ﰲ األقســام األكاديميــة ﰲ

اجلامعــة إﱃ ربــط اجلانــﺐ النﻈــري باجلانــﺐ 4.10

العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات ســوق

0.709

%82.00

10

موافق
بشدة

موافق
بشدة

موافق

العمــل.
يرفــد مســاق البحــث العلمــي ﰲ األقســام
األكاديميــة ﰲ اجلامعــة ســوق العمــل

بالكفــاءات املهنيــة املتخصصــة بــام يســهم 4.40
ﰲ تلبيــة متطلباتــه .ومــن ثــم ﲢقيــق التنميــة

0.900

%88.00

7

الشــاملة املســتدامة.
يــزود مســاق البحــث العلمــي ﰲ األقســام

األكاديميــة ﰲ اجلامعــة الطلبــة الباحثــني

باملعــارف واملهــارات التــي يتطلبهــا ســوق
الدرجة
الكلية

4.63

0.740

%92.50

2

العمــل .بــام ﳜــدم عمليــة التنميــة املســتدامة.

يالحﻆ من جدول ( )4ما ييل:

4.40

0.556

%88.09

-

موافق
بشدة

موافق
بشدة

موافق
بشدة

 إن الفقــرة رقــم ( )8ﲥتــم األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــة بتوصيــات املؤﲤــرات العلميــة املتعلقــة بالبحــث العلمــي٢٢٥

أ.م.د .عبد الرمحن حممد سليامن رشوان

لالســتفادة منهــا ﰲ التعــرف اﱃ متطلبــات ســوق العمــل قــد حصلــت عــﲆ أعــﲆ متوســط حســاﰊ بلــﻎ ( )4٫70والــوزن
النسبي (.)%00٫94

 -إن الفقــرة رقــم ( )9يــؤدي تطويــر املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث العلمــي ﰲ األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــة

إﱃ ربــط اجلانــﺐ النﻈــري باجلانــﺐ العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات ســوق العمــل ،وقــد حصلــت عــﲆ أدنــى متوســط

حســاﰊ بلــﻎ ( )4٫10والــوزن النســبي (.)%82٫00

 -تبــني أن املتوســط احلســاﰊ جلميــع فقــرات املجــال يســاوي (( 4٫40أي أن الــوزن النســبي ( )%09٫88وهــو

أكــرب مــن قيمــة الــوزن النســبي املحايــد ( ،)%60ﳑــا يــدل عــﲆ أن مســتو االســتجابة هلــذا املجــال قــد زاد عــن الدرجــة
املتوســطة وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة الفــراد العينــة عــﲆ فقــرات هــذا املجــال ،وقبــول الفرضيــة األوﱃ

التــي تنــﺺ عــﲆ أنــه »يوجــد أثــر للفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل عــﲆ التنميــة
املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية«.

ويعــزو الباحــث ذلــﻚ إﱃ أن جــودة ﳐرجــات البحــث العلمــي تكســﺐ الطلبــة اخلرجيــني املفاهيــم األساســية

الالزمــة البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ،وجيــﺐ أن تكــون ﳐرجــات البحــث العلمــي متوافقــة مــع
متطلبــات ســوق العمــل ومواكبــة لــه ،وﰲ هــذا اإلطــار فــﺈن املســؤولية ﰲ األســاس تقــع عــﲆ عاتــق اجلامعــات
الفلســطينية وقدرﲥــا عــﲆ متابعــة املتغــريات ﰲ ســوق العمــل ،ثــم وضــع خطــة تتضمــن إرشاك الطلبــة وربطهــم

بســوق العمــل لفهــم متطلبــات ســوق العمــل مــن أجــل ﲢقيــق التنميــة املســتدامة.

وتطابقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة (اغنيــه ،واحلــداد ،)2016 ،ودراســة (اضهــري ،)2017 ،ودراســة (اغنيــه،

احلــداد ،)2016 ،دراســة ( ،)Mocanua, et al ،2014دراســة ( ،)Belash, et al ،2015دراســة (Dyer,

) G, Dyer, M. ,2017عــﲆ أن جــودة البحــث العلمــي تــؤدي إﱃ تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل وﲢقيــق التنميــة
املســتدامة.

 -النتائــج املتعلقــة بالفرضيــة الثانيــة» :توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية وﲢــد

مــن توفــري متطلبــات ســوق العمــل والتنميــة املســتدامة للجامعــات الفلســطينية« ,للتحقــق مــن الفرضيــة الســابقة
ُحســبت املتوســطات احلســابية واألوزان النســبية والرتبــة الســتجابات أعضــاء هيﺌــة التدريــس مــن وجهــة نﻈرهــم
واجلــدول رقــم ( )4يبــني ذلــﻚ.

جدول ()4

املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية للمعوقات التي تواجه البحث العلمي ﰲ اجلامعات الفلسطينية وﲢد من
توفري متطلبات سوق العمل والتنمية املستدامة للجامعات الفلسطينية

٢٢٦

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

املتوسط احلساﰊ

االنحراف املعياري

عــدم توفــر قواعــد للمعلومــات البحثيــة

ومراكــز البحــوث ﰲ اجلامعــة ﳛــد مــن توفــر 3.95

معلومــات عــن متطلبــات ســوق العمــل.
عــدم وجــود إجــراءات لتنشــيط البحــث
العلمــي ﰲ اجلامعــة بحجــة عــدم ثقــة

اجلامعــة بجــدو البحــوث العلميــة ،ﳑــا ﳛــد 4.25

مــن توفــري متطلبــات ســوق العمــل والتنميــة

الوزن النسبي

العمــل التــي ﲢتــاج نتائــج البحــث العلمــي.

%79.00 1.108

%85.00 0.840

الرتبة

عــدم وجــود تعــاون بــني اجلامعــات وســوق

4.38

%87.50 0.952

درجة املوافقة

م

التحديات واملعوقات

2

موافق بشدة

9

4

موافق

موافق بشدة

املســتدامة.
ال تســهم ﳐرجــات البحــث العلمــي ﰲ تنميــة

مهــارات الطلبــة لوضــع احللــول االبتكاريــة
للمشــكالت القائمــة ﰲ ســوق العمــل والتــي

4.03

%80.50 1.000

5

موافق

ﲢتــاج إﱃ حلــول لتعزيــز التنميــة املســتدامة.
ال يغطــي املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث

العلمــي اجلوانــﺐ التطبيقيــة للبحــث العلمــي
بالشــكل املناســﺐ واملالئــم لســوق العمــل

مــن أجــل ﲢقيــق التنميــة املســتدامة.
عــدم التخطيــط داخــل اجلامعــة ملجــاالت

4.68

%93.50 0.616

1

موافق بشدة

3.75

%75.00 0.981

12

موافق

املؤﲤــرات والنــدوات العلميــة الدوليــة 4.03

%80.50 1.143

5

موافق

البحــث العلمــي الالزمــة لســوق العمــل.
عــدم تســهيل مهمــة الباحثــني حلضــور
اخلاصــة بالبحــث العلمــي.

٢٢٧

أ.م.د .عبد الرمحن حممد سليامن رشوان

عــدم توافــر املنــاخ اجلامعــي الصحيــح

إلنجــاز البحــوث العلميــة التــي تالئــم ســوق 2.78

%55.50 1.187

14

متوسط

3.50

%70.00 1.062

13

موافق

العمــل وتلبــي متطلبــات التنميــة املســتدامة.
ال تســهم أســاليﺐ التدريــس ﰲ اكســاب
الطلبــة املهــارات االساســية الالزمــة لتلبيــة
احتياجــات لســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز

التنميــة املســتدامة.
عــدم وجــود دعــم مــادي ومعنــوي كاف مــن
اجلامعــة ﰲ تغطيــة تكاليــﻒ البحــث العلمــي.
ال يســاعد املحتــو التعليمــي ملناهــج البحث
العلمــي عــﲆ زيــادة قــدرة الطلبــة عــﲆ

اســتخدام مصــادر املعرفــة والتكنولوجيــا

الالزمــة لســوق العمــل.
عــدم وجــود قوانــني وتﴩيعــات ملزمــة لتشــجيع
البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــة.
ال يســهم املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث
العلمــي ﰲ تنميــة ميــول الطلبــة نحــو العمــل
اجلامعــي كفريــق حلــل املشــكالت التــي يعــاين

4.03

%80.50 1.050

5

موافق

4.35

%87.00 0.700

3

موافق بشدة

3.88

%77.50 0.883

11

موافق

3.93

%78.50 0.859

10

موافق

منهــا ســوق العمــل .
عــدم تطبيــق خطــة مركزيــة للبحــوث العلمية

التــي ﳛتاجهــا ســوق العمــل عــﲆ مســتو 4.00

%80.00 0.816

8

موافق

3.96

%79.29 0.531

-

موافق بشدة

األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــة.

الدرجة
الكلية

يالحﻆ من جدول ( )4ما ييل:

 إن الفقــرة رقــم ( )5ال يغطــي املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث العلمــي اجلوانــﺐ التطبيقيــة للبحــث العلمــي٢٢٨

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

بالشــكل املناســﺐ واملالئــم لســوق العمــل وﲢقيــق التنميــة املســتدامة قــد حصلــت عــﲆ أعــﲆ متوســط حســاﰊ بلــﻎ

( )4٫68والــوزن النســبي (.)%93٫50

 -إن الفقــرة رقــم ( )8عــدم توافــر املنــاخ اجلامعــي الصحيــح إلنجــاز البحــوث العلميــة التــي تالئــم ســوق العمــل

وتلبــي متطلبــات التنميــة املســتدامة قــد حصلــت عﲆ أدنى متوســط حســاﰊ بلﻎ ( )2٫78والــوزن النســبي (.)%55٫50
 -تبــني أن املتوســط احلســاﰊ جلميــع فقــرات املجــال يســاوي (( 3٫96أي أن الــوزن النســبي ( )%79٫29وهــو

أكــرب مــن قيمــة الــوزن النســبي املحايــد ( ،)%60ﳑــا يــدل عــﲆ أن مســتو االســتجابة هلــذا املجــال قــد زاد عــن الدرجــة
املتوســطة وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن أفــراد العينــة عــﲆ فقــرات هــذا املجــال ،وقبــول الفرضيــة الثانيــة

التــي تنــﺺ عــﲆ أنــه »توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية وﲢــد مــن توفــري متطلبــات
ســوق العمــل والتنميــة املســتدامة للجامعــات الفلســطينية«.

ويعــزو الباحــث ذلــﻚ إﱃ أن هنــاك بعــﺾ الصعوبــات التــي قــد تقــﻒ حائـ ً
ال أمــام تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل

ومتطلباتــه ،ومــن أﳘهــا هنــاك ضعــﻒ ﰲ املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث العلمــي وال يســتجيﺐ الحتياجــات

ســوق العمــل ومتطلباتــه ،وال يوجــد آليــات للتواصــل مــع ســوق العمــل عنــد إعــداد البحــوث العلميــة لتلبيــة
متطلباتــه مــن الطلبــة اخلرجيــني املدربــني وأصحــاب الكفــاءة العاليــة ،وأن هنــاك ضعفـ ًا ﰲ تأهيــل الطلبــة مهنيـ ًا وتقنيـ ًا

لتالئــم متطلبــات التوظيــﻒ الالزمــة لســوق العمــل.

وهنــاك صعوبــات ومعوقــات كبــرية تقــﻒ حائ ـ ً
ال أمــام اســتدامة البحــث العلمــي وتطــوره ،وذلــﻚ لعــدم وجــود

تعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل ﰲ املجال البحــث العلمــي ،وال توفر اجلامعــات الفلســطينية ميزانيات
خاصــة حمــددة معلنــة للبحــث العلمــي ،وغيــاب فلســفة واضحــة للمجتمــع يســتند إليهــا الباحثــون ﰲ دراســاﲥم،

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, 2010ودراســة ) ،(Newport, et al, 2012ودراســة

) ،(Nayak, 2013دراســة (عــيل ،)2013 ،دراســة (اضهــري )2017 ،عــﲆ أنــه توجــد معوقــات تواجــه اســتدامة

البحــث العلمــي ،وأن ال بــد أن يكــون هنــاك حلــول ﲢــد مــن معوقــات اســتدامة البحــث العلمــي وتركــز عــﲆ دور
اجلامعــات ﰲ احلــد مــن تلــﻚ املعوقــات.

 -النتائــج املتعلقــة بالفرضيــة الثالثــة» :توجــد حلــول وآليــات مقرتحــة للتغلــﺐ عــﲆ الفجــوة بــني ﳐرجــات

البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية« ,للتحقــق مــن

الفرضيــة الســابقة ُحســبت املتوســطات احلســابية واألوزان النســبية والرتبــة ,واجلــدول رقــم ( )5يبــني ذلــﻚ.
٢٢٩
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جدول ()5

املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية للحلول واﻵليات املقرتحة للتغلﺐ عﲆ الفجوة بني ﳐرجات البحث
املتوسط احلساﰊ

الوزن النسبي

تقييــم املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث

الرتبة

م

درجة املوافقة

الفقرات

االنحراف املعياري

العلمي ومتطلبات سوق العمل لتعزيز التنمية املستدامة ﰲ اجلامعات الفلسطينية

العلمــي بــام يســتجيﺐ الحتياجــات ســوق 3.26

0.993

%65.13

8

حمايد

3.41

1.019

%68.21

3

موافق

العمــل.
توفــري قاعــدة بيانــات حديثــة للطلبــة الباحثــني
مــن خــالل إنشــاء مركــز بحــوث متخصصــة
ﰲ اجلامعــة ﲣتــﺺ بتوفــري احتياجــات ســوق

العمــل.
وضــع تصــور وﳐطــط عــام للبحــث العلمــي
عــﲆ مســتو األقســام األكاديميــة ﰲ
اجلامعــات وفقـ ًا ملــا يتطلبــه ســوق العمــل مــن

3.31

0.922

%66.15

5

حمايد

أجــل ﲢقيــق التنميــة املســتدامة.
تذليــل العقبــات أمــام أعضــاء هيﺌــة التدريــس
ﰲ األقســام األكاديميــة باجلامعــة حلضــور
املؤﲤــرات والنــدوات العلميــة الدوليــة

اخلاصــة بالبحــث العلمــي.
قيــام اجلامعــة بزيــادة امليزانيــة املخصصــة

3.03

لﻺنفــاق عــﲆ البحــوث العلميــة وﲢريرهــا 3.36
مــن اإلجــراءات الروتينيــة.

٢٣٠

0.986

0.537

%60.51

%67.18

9

4

حمايد

حمايد

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

تطويــر املحتــو مناهــج البحــث العلمــي ﰲ
اجلامعــة مــن خــالل ربــط اجلانــﺐ النﻈــري

باجلانــﺐ العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات

3.69

ســوق العمــل وﳛقــق التنميــة املســتدامة.
جيــﺐ ربــط البحــوث العلميــة بمتطلبــات

ســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة 3.28

0.972

%65.64

7

حمايد

يتســنى إنجــاز بحــوث علميــة ﲤتــاز باجلــودة 2.87

0.951

%57.44

10

حمايد

املســتدامة.
جيــﺐ توفــري الدعــم املــادي واملعنــوي حتــى

العاليــة وﲢقــق متطلبــات ســوق العمــل.
زيــادة جــودة حمتــو مناهــج البحــث العلمــي
التــي تــدرس ﰲ اجلامعــة يؤهــل الطلبــة مهني ـ ًا
وتقنيــ ًا لتالئــم متطلبــات التوظيــﻒ الالزمــة

3.54

لســوق العمــل.
اســتخدام التقنيــات االلكرتونيــة ﰲ جمــال

الدرجة

0.569

%73.85

1

موافق

0.913

%70.77

2

موافق

البحــث العلمــي لتطويــر املحتــو التعليمــي 3.31

1.004

%66.15

5

حمايد

3.31

0.512

%66.10

-

حمايد

لتالئــم متطلبــات ســوق العمــل.

الكلية

يالحﻆ من جدول ( )5ما ييل:

 -إن الفقــرة رقــم ( )6تطويــر املحتــو مناهــج البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــة مــن خــالل ربــط اجلانــﺐ النﻈــري

باجلانــﺐ العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات ســوق العمــل وﳛقــق التنميــة املســتدامة قــد حصلــت عــﲆ أعــﲆ متوســط
حســاﰊ بلــﻎ ( )3٫69والــوزن النســبي (.)%73٫85

 -إن الفقــرة رقــم ( )8جيــﺐ توفــري الدعــم املــادي واملعنــوي حتــى يتســنى إنجــاز بحــوث علميــة ﲤتــاز باجلــودة

العاليــة وﲢقــق متطلبــات ســوق العمــل قــد حصلــت عــﲆ أدنــى متوســط حســاﰊ بلــﻎ ( )2٫87والــوزن النســبي

(.)%57٫44

 تبــني أن املتوســط احلســاﰊ جلميــع فقــرات املجــال يســاوي ( )3٫31أي أن الــوزن النســبي ( )%66٫10وهــو٢٣١
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أكــرب مــن قيمــة الــوزن النســبي املحايــد ( ،)%60ﳑــا يــدل عــﲆ أن مســتو االســتجابة هلــذا املجــال قــد زاد عــن
الدرجــة املتوســطة وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن أفــراد العينــة عــﲆ فقــرات هــذا املجــال ،وقبــول

الفرضيــة الثالثــة التــي تنــﺺ عــﲆ أنــه »توجــد حلــول وآليــات مقرتحــة للتغلــﺐ عــﲆ الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث
العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة املســتدامة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية«.

ويعــزو الباحــث ذلــﻚ إﱃ أن هنــاك حلــوالً مقرتحــة يمكــن إتباعهــا للحــد من املعوقــات التــي التي تواجــه البحث

العلمــي ،ومــن بينهــا زيــادة جــودة حمتــو مناهــج البحــث العلمــي التــي تــدرس ﰲ اجلامعــات الفلســطينية وتأهيــل
الطلبــة مهنيـ ًا وتقنيـ ًا لتالئــم متطلبــات التوظيــﻒ الالزمــة ،وزيــادة التعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وأصحــاب

ســوق العمــل ﰲ جمــال البحــث العلمــي ،وربــط البحــوث العلميــة بمتطلبــات ســوق العمــل ،وتوفــري الدعــم املــادي
واملعنــوي حتــى يتســنى إنجــاز بحــوث علميــة ﲤتــاز باجلــودة العاليــة ،واســتخدام التقنيــات االلكرتونيــة ﰲ جمــال
البحــث العلمــي لتطويــر املحتــو التعليمــي لتالئــم احتياجــات ســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة املســتدامة.

وتطابقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة ( ،)shephard, 2010دراســة ) ،Newport, et al, 2012دراســة

(اغنيــه ،احلــداد ،)2016 ،دراســة ( ،)Nayak, 2013دراســة ( ،)Mocanua, et al ،2014دراســة (Sahin

 ،)K. N., 2014دراســة ( ،)Dyer, G, Dyer, M. ,2017دراســة (اضهــري ،)2017 ،دراســة (اغنيــه ،احلــداد،
 ،)2016دراســة (عــيل )2013 ،عــﲆ أن جــودة البحــث العلمــي يــؤدي إﱃ تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل وﲢقيــق
التنميــة املســتدامة.

النتائــج والتوصيــــات:

أوالً -النتائــج :توصل الباحث إﱃ النتائج التالية:
.١ال يــزود مســاق البحــث العلمــي ﰲ األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية الطلبــة الباحثــني باملعــارف

واملهــارات التــي يتطلبهــا ســوق العمــل.

.٢ال ﲥتــم األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية بتوصيــات املؤﲤــرات العلميــة املتعلقــة بالبحــث العلمــي

لالســتفادة منهــا ﰲ التعــرف اﱃ متطلبــات ســوق العمــل.

.٣يقلــل جــودة تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي الفجــوة بــني ﳐرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق

العمــل ،ﳑــا يوفــر كفــاءات علميــة وعمليــة للطلبــة التــي تلبــي متطلبــات ســوق العمــل ،وتســاعد ﰲ تعزيــز التنميــة
املســتدامة.

.٤توجــد اســرتاتيجية للبحــت العلمــي عــﲆ مســتو األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ولكــن غــري

فعالــة بالشــكل املطلــوب ،ﳑــا تقلــل مــن جــودة ﳐرجــات البحــث العلمــي.
٢٣٢

الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

.٥ال يغطــي املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث العلمــي اجلوانــﺐ التطبيقيــة للبحــث العلمــي بالشــكل املناســﺐ واملالئم

لســوق العمــل ،وعــدم وجــود تعــاون بــني اجلامعــات الفلســطينية وســوق العمــل التــي ﲢتــاج نتائــج البحــث العلمــي.

.٦عــدم وجــود إجــراءات لتنشــيط البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية بحجــة عــدم ثقــة اجلامعــات بجــدو

البحــوث العلميــة ،ﳑــا ﳛــد مــن تلبيــة متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل والتنميــة املســتدامة.

.٧ال تســهم ﳐرجــات البحــث العلمــي ﰲ تنميــة مهــارات الطلبــة لوضــع احللــول االبتكاريــة للمشــكالت القائمــة

ﰲ ســوق العمــل والتــي ﲢتــاج إﱃ حلــول مناســبة مــن أجــل تعزيــز التنميــة املســتدامة.
.٨عدم وجود دعم مادي ومعنوي ﹴ
كاف من اجلامعات الفلسطينية ﰲ تغطية تكاليﻒ البحث العلمي.

.٩ال يســاعد املحتــو التعليمــي ملناهــج البحــث العلمــي عــﲆ زيــادة قــدرة الطلبــة عــﲆ اســتخدام مصــادر املعرفــة

والتكنولوجيــا احلديثــة الالزمــة لســوق العمــل.

 .10عــدم تطبيــق خطــة مركزيــة للبحــوث العلميــة التــي ﳛتاجهــا ســوق العمــل عــﲆ مســتو األقســام األكاديمية

ﰲ اجلامعات الفلســطينية.

 .11إن االهتــامم بزيــادة جــودة حمتــو مناهــج البحــث العلمــي التــي تــدرس ﰲ اجلامعــات الفلســطينية يــؤدي إﱃ

تأهيــل الطلبــة مهنيـ ًا وتقنيـ ًا لتالئــم متطلبــات التوظيــﻒ الالزمــة لســوق العمــل.

 .12إن تطويــر حمتــو مناهــج البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية يســاعد ﰲ ربــط اجلانــﺐ النﻈــري

باجلانــﺐ العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات ســوق العمــل وﳛقــق التنميــة املســتدامة.
ثاني ًا -التوصيات :بنا ًء عﲆ النتائج التالية يوﴆ الباحث بالتوصيات التالية:

 .1ﴐورة العمل عﲆ وجود تعاون بني اجلامعات وسوق العمل الذي ﳛتاج ﳐرجات البحث العلمي.

 .2ﴐورة توفــري مراكــز علميــة للبحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية تســاعد عــﲆ توفــري معلومــات عــن

متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل.

 .3ﴐورة مســاﳘة ﳐرجــات البحــث العلمــي ﰲ تنميــة مهــارات الطلبــة اخلرجيــني لوضــع احللــول االبتكاريــة

للمشــكالت القائمــة ﰲ ســوق العمــل والتــي ﲢتــاج إﱃ حلــول علميــة مناســبة لتعزيــز التنميــة املســتدامة.

 .4تطويــر حمتــو مســاق مناهــج البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات الفلســطينية مــن خــالل ربــط اجلانــﺐ النﻈــري

باجلانــﺐ العمــيل بــام يتــالءم مــع متطلبــات ســوق العمــل ويعــزز التنميــة املســتدامة.

 .5تســهيل مهمــة الباحثــني مــن أعضــاء اهليﺌــة التدريســية املنتســبني لﻸقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية

حلضــور املؤﲤــرات والنــدوات العلميــة الدوليــة واملحليــة اخلاصــة بالبحــث العلمي.

 .6تطويــر أســاليﺐ التدريــس إلكســاب الطلبــة اخلرجيــني باملهــارات االساســية الالزمــة لتلبيــة متطلبــات
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واحتياجــات لســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة املســتدامة.

 .7توفــري الدعــم املــادي واملعنــوي الــكاﰲ مــن خــالل قيــام اجلامعــات الفلســطينية بزيــادة امليزانيــات املخصصــة

لﻺنفــاق وتغطيــة تكاليــﻒ البحــوث العلميــة .حتــى يتســنى إنجــاز بحــوث علميــة ﲤتــاز باجلــودة العاليــة وﲢقــق
متطلبــات ســوق العمــل.

 .8سن قوانني وتﴩيعات ملزمة لتشجيع البحث العلمي ﰲ اجلامعات الفلسطينية.

 .9وجــود خطــة مركزيــة للبحــوث العلميــة عــﲆ مســتو األقســام األكاديميــة ﰲ اجلامعــات الفلســطينية وفقـ ًا ملــا

يتطلبــه ســوق العمــل مــن أجــل ﲢقيــق التنميــة املســتدامة.

 .10زيــادة جــودة حمتــو مســاق مناهــج البحــث العلمــي الــذي يــدرس ﰲ اجلامعــات الفلســطينية لتأهيــل الطلبــة

مهنيـ ًا وتقنيـ ًا لتالئــم متطلبــات التوظيــﻒ الالزمــة لســوق العمــل ومــن ثــم تعزيــز التنميــة املســتدامة.

 .11اســتخدام التقنيــات االلكرتونيــة ﰲ جمــال البحــث العلمــي لتطويــر املحتــو التعليمــي لتالئــم متطلبــات

ســوق العمــل.

 -املقرتحات البحثية املستقبلية:

 .1ﲢديات ومعوقات استدامة البحث العلمي وسبل تطويره ﰲ اجلامعات.

 .2أثر تطوير املحتو التدريﴘ ملناهج البحث العلمي ﰲ تعزيز األمانة العلمية لد الطلبة.

 .3جــودة ﳐرجــات البحــث العلمــي ودورهــا ﰲ تدعيــم التنميــة املســتدامة لــد طــالب الدراســات العليــا

باجلامعــات.

 .4أثــر جــودة حمتــو مناهــج البحــث العلمــي ﰲ اجلامعــات لتأهيــل الطلبــة مهني ـ ًا لتالئــم متطلبــات التوظيــﻒ

الالزمــة لســوق العمــل.
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اﳌﺼادر و اﳌﺮاﺟﻊ :

أوﻻﹰ -اﳌﺮاﺟﻊ العﺮﺑية:

*أبــو محيــد ،رشــاد ،)2015( ،أيــن فلســطني مــن البحــث
العلمــي؟ ،تــم اســرتجاعه بتاريــخ  2019/1/2عــﲆ املوقــع:
www.pulpit.alwatanvoice.com/content/
html .363951/print
*اضهــري ،نائــل ســاﱂ ،)2017( ،واقــع أداء وحــدة البحــث
العلمــي ﰲ وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل الفلســطينية وعالقتهــا
بمــؤرشات التنميــة املســتدامة ،رســالة ماجســتري غــري منشــورة،
جامعــة األزهــر بغــزة ،كليــة الرتبيــة ،غــزة ،فلســطني.
*أغنيــه ،صالــح عبــد اجلليــل ،واحلــداد ،فيصــل عبــد الســالم،
( ،)2016جــودة البحــث العلمــي ألعضــاء هيﺌــة التدريــس
وأثرهــا ﰲ تطويــر املحتــو التدريــس بأقســام املحاســبة -دراســة
ﲢليليــة تطبيقيــة عــﲆ جامعــة رست ،املؤﲤــر الســادس لضــامن
جــودة التعليــم العــايل ،ص ص.629-620
*بــن شــهرة ،مــدين ،)2009( ،اإلصــالح االقتصــادي وسياســة
التشــغيل (التجربــة اجلزائريــة) ،ط ،1دار حامــد للنــﴩ والتوزيــع،
القاهــرة.
*اجلرجــاوي ،زيــاد عــﲆ ،ومحــاد ،رشيــﻒ عــﲆ،)2005( ،
معوقــات البحــث العلمــي ﰲ جامعــة القــدس املفتوحــة ودور
اجلامعــة ﰲ تطويــره ،بحــث مقــدم لنــدوة واقــع البحــث العلمــي
وآفــاق تطويــره ﰲ جامعــة القــدس املفتوحــة ،عقــد ﰲ رام اﷲ ﰲ
شــهر يوليــو  ،2005فلســطني.

*اللحلــح ،أمحــد عبــد اﷲ ،وابــو بكــر ،مصطفى حممــود،)2002( ،
البحــث العلمــي ،تعريفــه -خطواتــه -مناهجــه -واالســاليﺐ
االحصائيــة ،ط ،1الــدار اجلامعيــة ،االســكندرية ،مــﴫ.
*حــالوة ،ﲨــال ،)2011( ،دور البحــث العلمــي ﰲ تدعيــم
التنميــة املســتدامة :دراســة حالــة جامعــة القــدس ﰲ الضفــة
الغربيــة ،جملــة أمــا رابــاك ،األكاديميــة األمريكيــة العربيــة للعلــوم
والتكنولوجيــا ،املجلــد  ،2العــدد  ،4ص ص .31-21
*اخلوالــدة ،تيســري حممــد ،)2016( ،معوقــات اســتدامة التعليــم
العــايل مــن وجهــة نﻈــر أعضــاء هيﺌــة التدريــس ﰲ اجلامعــات
األردنيــة ،جملــة دراســات ،العلــوم الرتبويــة ،املج ّلــد  ،43العــدد،1
اجلامعــة األردنيــة ،ص ص .87-67

*خامــرة ،الطاهــر ،)2007( ،املســؤولية لبيﺌيــة واالجتامعيــة
مدخــل ملســاﳘة املؤسســة االقتصاديــة ﰲ ﲢقيــق التنميــة املســتدامة
حالــة ســونطراك ،رســالة ماجســتري غــري منشــورة ،كليــة العلــوماالقتصاديــة وعلــوم التســيري ،جامعــة ورقلــة ،اجلزائــر.
*دليــو ،فضيــل ،وآخــرون ،)2006( ،املشــاركة الديمقراطيــة ﰲ
تســيري اجلامعــة ،ط  ،1ﳐــرب علــم االجتــامع واالتصــال ،جامعــة
منتــوري ،قســنطينة ،اجلزائــر.
*الصــوﰲ ،حممــد عبــد اﷲ ،)2004( ،تقريــر التنميــة اإلنســانية
العربيــة للعــام ( ،)2003تقريــر منشــور عــﲆ شــبكة املعلومــات
الدوليــة.
*عبــد املنعــم ،ســامية عبــداﷲ ،)2017( ،دور االســتدامة ﰲ
االرتقــاء بالقــدرات الطالبيــة ومســتو كفــاءة اخلرجيــني بالتعليــم
التقنــي :دراســة حالــة كليــة جمتمــع غــزة للدراســات الســياحية،
جملــة جامعــة القــدس املفتوحــة ،املجلــد  ،1العــدد  ،1رام اﷲ،
فلســطني.28-1 ،
*عرفــة ،هنــادي حممــد ،)2011( ،معوقــات وﲢديــات قيــام
الﴩاكــة املجتمعيــة الفاعلــة ﰲ جمــال البحــث العلمــي ﰲ اململكــة،
ورقــة عمــل قدمــت ﰲ منتــد الﴩاكــة املجتمعيــة جمــال البحــث
العلمــي ،جامعــة اإلمــام ،الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية.
*عــﲆ ،عاصــم شــحادة ،)2009( ،تنميــة املــوارد البﴩيــة ﰲ
ضــوء تطبيــق مبــادئ ادارة اجلــودة الشــاملة ﰲ اجلامعــات ،جملــة
الباحــث ،العــدد  ،7جامعــة ورقلــة ،اجلزائــر ،ص .196
*عــيل ،أرشف يونــس ،)2013( ،دور البحــث العلمــي
والدراســات العليــا ﰲ اجلامعــات الفلســطينية ﰲ ﲢقيــق التنميــة
املســتدامة-جامعات غــزة نموذجــ ًا ،رســالة ماجســتري غــري
منشــورة ،اجلامعــة اإلســالمية ،كليــة التجــارة ،غــزة ،فلســطني.
*الكبيــﴘ ،عامــر ،)2015( ،املدخــل إﱃ دراســة التنميــة
املســتدامة ودور اجلامعــات إزائهــا ،جامعــة نايــﻒ للعلــوم االمنيــة،
الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية.
*كســناوي ،حممــود حممــد ،)2001( ،توجيــه البحــث العلمــي ﰲ
الدراســات العليــا ﰲ اجلامعــات الســعودية لتلبيــة متطلبــات التنمية
االقتصاديــة واالجتامعيــة (الواقــع توجهــات مســتقبلية( ،ورقــة
عمــل قدمــت ﰲ نــدوة الدراســات العليــا باجلامعــات الســعودية-
توجهــات مســتقبلية ،جامعــة امللــﻚ عبدالعزيــز ،جــدة ،اململكــة
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اللسانيات العربية من خالل كتاب سيبويه ﰲ ضوء اللسانيات الغربية احلديثة (دراسة مقارنة)
ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
رغــم التبايــن الكبــري ﰲ الﻈــروف التــي تكشــﻒ ك ً
ال مــن املنهجــني :العــرﰊ والغــرﰊ والســياقات التارﳜيــة

والثقافيــة اخلاصــة التــي يتميــز ﲠــا كل واحــد منهــام ،ﱂ تعــد املقابلــة مــا بــني منهــج ســيبويه أو ســواه مــن اللغويــني

العــرب القدامــى ﰲ دراســة اللغــة ،وبعــﺾ مناهــج املــدارس اللغويــة احلديثــة ﴐبـ ًا مــن املجازفــة أو املفارقــة بســبﺐ

مــا تنطــوي عليــه مــن مقارنــة بــني لغــات تنتمــي إﱃ أرس لغويــة ﳐتلفــة ( ،)1وذلــﻚ أن ثمــة قــدر ًا كبــري ًا مــن التشــابه

بينهــام ﰲ االﲡاهــات واﻵراء والنﻈريــات املتصلــة بالبحــث اللغــوي التــي قــد ﳛيــل إﱃ املتأمــل واملتمعــن فيهــا ّأﳖــا

صــدرت مــن منبــع واحــد( ،)2وليــس أدل عــﲆ ذلــﻚ مــا أقــر بــه كبــار الباحثــني اللغويــني أمثــال كارتــر.

ّ
إن جمــال الدراســة ليــس بتحديــد فضــل التقــدم والســبق لســيبويه ،وإ ّنــام هــو الكشــﻒ عــن املالمــح املشــرتكة بــني

مــا جــاء بــه ﰲ الكتــاب منــذ قــرون ،وبــني االﲡاهــات الغربيــة احلديثــة كعلــم اللغــة االجتامعــي (،)Sociolinguistics

واألنثروبولوجيــا اللغويــة ( ،)Linguistic Anthropologyاعتــامد ًا عــﲆ الســياق االجتامعــي عنــد ســيبويه ،باإلضافــة إﱃ

الفلســفة وعلــم النفــس والتداوليــة ( )Pragmatiqueالتــي ﲤثــل عالقــة وطيــدة بالتبليــﻎ ودورهــا الفعــال ﰲ الكشــﻒ

عــن مقاصــد املتكلمــني ،ومــن العجــﺐ ّ
أن جيــد الباحــث كل مــا يضــارع هــذه االﲡاهــات والنﻈريــات الغربيــة ﰲ
كتــاب ســيبويه ،يتضــح هــذا مــن خــالل املقارنــة بــني ســيبويه وأبــرز أعــالم اللغــة الغربيــني ،أمثــال :دي سوســري،
ومالينوفســكي ،وبلومفيــد ،وكفتكنشــتاين ،وهابرمــاس ( )Habermasوأوســتني وغريهــم.

٢٣٩

 عامرية حاكم.د
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

٢٤٠

اللسانيات العربية من خالل كتاب سيبويه ﰲ ضوء اللسانيات الغربية احلديثة (دراسة مقارنة)
اﳌﻘﺪﻣة
يشــكل االتصــال والتواصــل حق ـ ً
ال واســع ًا مــن حقــول املعرفيــة اإلنســانية ،أل ّنــه يمثــل إحــد أهــم وظائــﻒ

اللغــة ،والنحــو جــز ًءا ال يتجــزأ مــن اللغــة ،لذلــﻚ نعتقــد مــن منﻈورنــا ّ
أن اللســانيات بــكل نﻈرياﲥــا احلديثــة قــد

ﲨعــت ﰲ كتــاب ســيبويه ،هــذا الكتــاب الــذي ُيعــدُّ بحــق مدرســة لســانية ﲨعــت بــني القديــم واحلديــث ،وإذ نقــول

مدرســة فﻸ ّنــه بــال منــازع يدعــو إﱃ تعليميــة اللغــة العربيــة بــكل مســتوياﲥا الصوتيــة والﴫفيــة والنحويــة والرتكيبيــة
وأخــري ًا وهــو املســتو املقاصــدي التــداويل.

إنّنــا ﱂ نــدﱠ ِع معرفــة انطالقـ ًا مــن الفــراغ ،ولكنّنــا اســتقينا هــذا بعــد اطالعنــا عــﲆ معﻈــم النﻈريــات اللغويــة الغربيــة

احلديثــة ،وبعــد قراءتنــا لكتــاب ســيبويه ،هــذا الكتــاب الــذي ﱂ يــأت بعــده كتــاب آخــر ﰲ قيمتــه العلميــة ،عــﲆ رأي

اجلاحــﻆ "كل مــن أتــى بعــد ســيبويه فهــم ع ﱠيــال عليــه"

ﳞــدف كتــاب ســيبويه إﱃ تعليميــة كل مهــارات اللغــة العربيــة ،ويــدرك املتلقــي لكتابــه ّ
أن ســيبويه ﳛــدد املنهــج

الــذي جيــﺐ أن يتبعــه مــدرس اللغــة العربيــة ،كــام ﳛــدد الغايــات واملقاصــد ،وذلــﻚ باملالحﻈــة والتجريــﺐ والتحليــل
والتعليــل ،مستشــهد ًا بشــواهد مــن الشــعر الــذي كان ديــوان العــرب وبالقــرآن الكريــم الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن

يتمثلهــا ُم ْص َط َلحـ ًا ،نذكــر عــﲆ ســبيل
بــني يديــه وال مــن خلفــه ،من ﱢبهـ ًا إﱃ معﻈــم النﻈريــات الغربيــة احلديثــة ،وإن ﱂ ﱠ
املثــال  :لســانيات النــﺺ ،التداوليــة ،لســانيات اجلملــة ،ﲢليــل اخلطــاب ،فلســفة اللغــة ،نﻈريــة احلجــاج وغريهــا ﳑــا

ال يتﱠســع املقــام لذكرهــا كلهــا.

ّ
ّ
وكأن معرتضــ ًا أو ســائ ً
ال يســأله عــن
إن اســتعانة ســيبويه بالشــواهد ،تــدل عــﲆ مــد وعيــه بأﳘيــة التمثيــل،

وضــع احلــركات اإلعرابيــة ،أو مســألة البنــاء أو أســﺌلة أخــر ،لذلــﻚ فﺈ ّنــه كان يذكــر املثــال الــذي أخــذه شــفاهة عــن

كالم العــرب الثقــة ،حســﺐ ســياق احلــال ،ثــم يــﴩح ويعلــل ثــم ﳜــرج بالقاعــدة ،حمــدد ًا اهلــدف مــن القاعــدة التــي

ﲣــدم املعــاين والتأويــل واالنزيــاح اللغــوي الــذي ﳛدثــه التقديــم والتأخــري ،واحلــذف والزيــادة ......

أن ســيبويه يكثــر مــن قولــه  ":اعلــم حفﻈــﻚ اﷲﱣ "مــع العلــم ّ
ولعـ ّـل مــن ﲨاليــات التلقــي ﰲ الكتــاب ّ
أن ســيبويه

يــدرس ،يــدل هــذا وكل مــا ورد ﰲ الكتــاب أنــه كتــاب تعليمــي تع ُّلمــي توجيهــي تبليغــي
كان يؤ ﱢلــﻒ وﱂ يكــن ﱢ

تواصــيل بامتيــاز ،تعليمــي بالنســبة للمــدرس وتع ﱞلمــي بالنســبة للمتعلــم ،إذن هــو دليــل للمعلــم واملتعلــم معــا.

والتبليــﻎ كــام نعلــم يتطلــﺐ عنــاﴏ ﴐوريــة حمــددة ،تتمثــل ﰲ املتكلم(املعلــم) واملســتمع (املتعلــم) والــكالم

(اخلطــاب) وعنــﴫ املقــام أو الســياق ،وتســمى هــذه العنــاﴏ بــأركان العمليــة التعليميــة التواصليــة.

٢٤١

د .عامرية حاكم
وتثبيتـ ًا منــي لكثــري مــن النﻈريــات اللســانيات الغربيــة احلديثة مع مــا ورد ﰲ كتاب ســيبويه :كاللســانيات العامة،

وفلســفة اللغــة ،ونﻈريــة التواصــل ،والتداوليــة واحلجــاج ،اخــرتت بعــﺾ رواد هــذه النﻈريــات للمقارنــة بينهــا وبــني

مــا جــاء ﰲ الكتــاب منــذ قــرون خلــت ،ومــن بــني هــؤالء :دي سوســري ،بلومفيــد ،تشومســكي ،مالينوفيســكي،
فيغنشــتاين ،بــول غرايــس ،برييلــامن وتيتــكاه ،ديكــرو وأســكومرب
أ.سيبويه ودي سوسري:
ال أحــد ينكــر قيمــة كتــاب »حمــاﴐات ﰲ اللســانيات العامــة« لصاحبــه فردينــان دي سوســري الــذي ظهــر ســنة

 1916أي بعــد وفــاة صاحــﺐ هــذه املحــاﴐات بثــالث ســنوات ( ،)1913إذ كان فاﲢــة عهــد جديــد بالنســبة
للدراســات اللســانية بوجــه خــاص والعلــوم اإلنســانية بوجــه عــام( ،)3وبخاصــة عندمــا ﲢــدث عــن »علــم اللســان

اخلارجــي« الــذي يعنــى بدراســة تاريــخ الشــعوب وحضاراﲥــا لفهــم البيﺌــة اللســانية الداخليــة اخلاصــة بــكل منهــا(،)4

ولذلــﻚ ذهــﺐ دي سوســري إﱃ أنــه ينبغــي دراســة تعبــريات ومفــردات لغة شــعﺐ مــا داخــل نﻈامها اللغــوي اخلاص،
إذ ال وجــود لتلــﻚ التعبــريات إال ﰲ عالقتهــا وﰲ تقابلهــا مــع الكلــامت األخــر التــي ارتبطــت ﲠــا(.)5

ولقــد اســتطاع دي سوســري بحــق أن ﳜــرج الــدرس اللغــوي مــن التصــورات الفلســفية ،واألحــكام املســبقة التــي

فرضتهــا ظــروف فكريــة ســادت أوربــا ردح ـ ًا مــن الزمــن مــن خــالل اعتــامده عــﲆ جمموعــة مــن املبــادئ ،غــدت

هــي املوجــه األســاس للــدرس اللســاين األورﰊ بوجــه خــاص ،والدراســات اللســانية العامليــة بوجــه عــام ،وهــي
الســامت التــي الزالــت تطبــع التفكــري اللغــوي األورﰊ بخاصــة ﰲ وجهيــه اللســاين املحــﺾ مــن جهــة ،والســيميائي
ذي التوجــه النقــدي األدﰊ مــن جهــة أخــر(.)6

ولعــل أهــم تغيــري أحدثــه دي سوســري ﰲ تاريــخ علــم اللغــة احلديــث عنــد الغــرب هــو ﴐورة االبتعــاد عــن

املنهــج الزمــاين ( )Diachroniqueﰲ دراســة اللغــة ،وإتبــاع املنهــج التزامنــي ( )Synchroniqueالــذي يبحــث ﰲ
التقنيــات والطرائــق التــي يتكلــم ﲠــا النــاس ﰲ جمتمــع لغــوي حمــدد وﰲ وقــت معــني( ،)7جاعـ ً
ال اللغــة املنطوقــة ﰲ املقــام

األول لدراســتها دراســة موضوعيــة كــام هــي وكــام تﻈهــر؛ أي ﰲ ذاﲥــا ومــن أجــل ذاﲥــا بغيــة الكشــﻒ عــن حقيقتهــا(.)8
وهكــذا يكــون مــا نــاد بــه دي سوســري ﰲ الغــرب ﰲ القــرن العﴩيــن ،قــد ســبقه إليــه ســيبويه وأســالفه مــن
النحــاة منــذ مــا يزيــد عــن اِثنــي عــﴩ قرنـ ًا( ،)9حينــام قامــت أســس نﻈرياﲥــم اللغويــة عــﲆ اللغــة املنطوقــة التــي كانــوا

يســمعوﳖا مــن معينهــا ،أي بصــورة مبــارشة مــن الناطقــني ﲠــا ،مــع مــا وضعــوا هلــذه املــادة املســموعة مــن رشوط

زمانيــة ومكانيــة لصحــة األخــذ والقبــول ﲠــا( ،)10ولقــد أرشنــا إﱃ هــذه الــﴩوط ﰲ مســألة االحتجــاج.
٢٤٢

اللسانيات العربية من خالل كتاب سيبويه ﰲ ضوء اللسانيات الغربية احلديثة (دراسة مقارنة)
ولقــد أملــح ســيبويه ﰲ مواطــن كثــرية مــن كتابــه إﱃ أﳘيــة دراســة بعــﺾ الرتاكيــﺐ العربيــة مــن خــالل ربطهــا

برتاكيــﺐ أخــر مســتعملة لــد العــرب وقياســها عليهــا ،مشــدد ًا عــﲆ أن تكــون هــذه الرتاكيــﺐ متداولــة ﰲ بيﺌتهــم،
وإالّ قوبلــت بالرفــﺾ إذا ﱂ تكــن منســجمة نحويـ ًا ،فاملنطــق العــام أو الســليقة الفطريــة الطبيعيــة للناطقــني األصليــني
هــي مقيــاس الصحــة أو عدمهــا ،كــام ﰲ »بــاب االســتقامة واإلحالــة« هــذا فضـ ً
ال عــن وعيــه بــرضورة إرشاك العوامل
اخلارجيــة غــري اللغويــة ﰲ ﲢليــل اللغــة وتقعيدهــا خاصــة مــا تعلــق بســياق املوقــﻒ.
ب .سيبويه وبلومفيلد:
يشــري اســم بلومفيلــد إﱃ ســيناريو »جــاك وجيــل والتفاحــة« ﰲ نﻈريــة التبليــﻎ عنــد »بلومفيلــد« ،فمــن يكــون

هــذا الرجــل؟ ليونــاردو بلومفيلــد » «Leonardo Bloomﬁeldمــن أبــرز األعــالم اللغويــني وأكثرهــم تأثــري ًا

ﰲ تاريــخ علــم اللغــة األمريكــي ﰲ أوائــل القــرن العﴩيــن( ،)11درس اللغــة مــن منﻈــار أنثروبولوجــي وعلمــي( ،)12
غــري أ ّنــه قــد تبنــى املذهــﺐ الســلوكي ) (Behavriouris�cSchoolﰲ ﲢليــل الــكالم الــذي يقــوم عــﲆ اكتشــاف

مــا ســوف يفعلــه الفــرد ﰲ موقــﻒ معــني أو حــني يــر شــخصا مــا يفعــل شــيﺌ ًا ،وهــذه الطريقــة تســاعد عــﲆ التنبــؤ
باالســتجابة حــني نعــرف »املنبــه« أو »املثــري«( .)13

يفهــم ﳑــا ســبق آنفـ ًاّ ،
أن بلومفيلــد ينﻈــر إﱃ احلــدث الكالمــي عــﲆ أ ّنــه صــورة مــن صــور الســلوك اجلســامين ،ولذلــﻚ

يتطلــﺐ فهــم املوقــﻒ ﲢليــل األحــداث العمليــة التــي تســبقه والتــي تلحقــه زيــادة عــن دراســته هــو بحــد ذاتــه(،)14

وأفضــل نمــوذج يقدمــه بلومفيلــد عــن تصــوره هــذا هــو ســيناريو (جــاك وجيــل والتفاحــة) الــذي فــﴪ ّ
أن هنــاك مثــري ًا و

اســتجابة بطريقــة مضطربــة ،حيــث ال جيــل وال جــاك قــد كلــم أحدﳘــا األخــر ،و إ ّنــام كانــت لغتهــام رمزيــة أو ســيميائية.
وإذا كان بلومفيلــد قــد أورد نموذجـ ًا واحــد ًا لتصــوره ،فـ ّ
ـﺈن ﰲ الكتــاب شــواهد كثــرية يصــور فيها ســيبويه مشــاهد

مــن األحــداث الكالميــة التــي نتجــت عــن مثــريات لغويــة وغــري لغويــة ،ســنذكرها عــﲆ ســبيل التدليل وهــي كاالﰐ:
*األحداث العملية السابقة عﲆ الكالم (رد الفعل اللغوي):
املثري اللغوي/املثري غري اللغوي
«رؤية احلاج».مك َة واﷲِ«
«رؤية رجل يرضب أو يقتل أو يشتم».زيد ًا«
َ
واحلائط«
«رؤية رجل يكاد يرتطم باحلائط».رأسﻚ
٢٤٣

د .عامرية حاكم
رؤيته»القرطاس واﷲِ«.
«رؤية رجل يسدد سهام نحو القرطاس ثم سامع صوت تسديد السهم دون
َ

َ
ورب الكعبة«
«رؤية أناس يرقبون اهلالل ثم سامع صوت
تكبرياﲥم».اهلالل ﱢ

يالحــﻆ صاحــﺐ النﻈــر الثاقــﺐ ّ
أن عنــﴫ االســتجابة مغيــﺐ ،وكذلــﻚ األحــداث التــي تــيل احلــدث الكالمــي،

ولذلــﻚ مــا يــربره عنــد صاحــﺐ الكتــاب ،وهــو توقعــات املتكلــم ،وهــذا مــا يعــرف ﰲ علــم النفــس اللغــوي

) (Psycholinguis�queبـ»تداعــي املعــاين«» «Word associa�on gameأو »S�mulus and

 ،«response modelحيــث يعــرض العــاﱂ أو الباحــث اللغــوي جمموعــة مــن املثــريات ) (s�mulusأمــام أحــد

األشــخاص ليــدرس اســتجابته الكالميــة الفوريــة عليهــا(.)15
ج.سيبويه وتشومسكي:

يتفــق تشومســكي ﰲ كثــري مــن اجلوانــﺐ مــع ســيبويه ،خاصــة ظواهــر التحويــل كالتقديــم واحلــذف والزيــادة

وغــريه وكــذا قواعــد االشــتقاق ،وال يتســع املقــام هنــا لعــرض أوجــه التشــابه واالختــالف بينهــام ،فقــط أنّنــا ســنلمح

إﱃ اجلانــﺐ النفــﴘ ﰲ كتــاب ســيبويه ﰲ دراســة اللغــة والــذي ﳛتــل حيــز ًا مهـ ًام ،لذلــﻚ يذهــﺐ تشومســكي إﱃ ّ
أن ثمــة

ارتباطـ ًا وثيقـ ًا بــني علــم اللغــة وعلــم النفــس ،عــﲆ الرغــم مــن اختــالف وجهــات النﻈــر بــني احلقلــني ﰲ أثنــاء التطبيــق،
وذلــﻚ ّ
أن النواحــي النفســية تتدخــل ﰲ عمليــة بنــاء الرتكيــﺐ ،إذ هــي املســؤولة عــام قــد ينتــج عــن ذلــﻚ مــن أخطــاء
أو تشــوهات أو ﲨــل غــري تامــة تزيــد أو تغــري ﰲ تسلســل الــكالم( ،)16وهــذا الــذي يلمســه الباحــث عنــد ســيبويه حــني
ﲢــدث عــن بــدل النســيان والغلــط حــني يســتدرك املتكلــم خطــأه فيعمــد إﱃ تصحيحــه أو حتــى اإلﴐاب عنــه.
د.سيبويه ومالينوفسكي:
ﰲ رســالته »داللــة الســياق« يعرفنــا »ردة الطلحــي« باملينوفســكي عــﲆ أنّــه مــن أبــرز األنثروبولوجيــني

) (Anthropologistesالذيــن أمــدوا علــم اللغــة بأبعــاد إنســانية واجتامعيــة فائقــة األﳘيــة ،يﻈهــر ذلــﻚ ﰲ األثــر الكبري

الــذي تركــه فيمــن جــاء بعــده مــن اللغويــني واللغويــني األنثروبولوجيــني ،أمثــال :فــريث ،وجسربســن وجــون بيــري(.)17
وﳛــرص »مالينوفســكي« عــﲆ ّ
أن فهــم اللغــة ﳛتــاج إﱃ مســاﳘات مــن فــروع علميــة عديــدة ،الســيام مــن علــم

االجتــامع واألنثروبولوجيــا الذيــن يمداننــا بفهــم أعمــق لطبيعــة اإلنســان وثقافتــه( ،)18ألنّــه ال ســبيل إﱃ الفهــم

العميــق للبنــاء اللغــوي مــا ﱂ يفهــم هــذا اإلنســان الناطــق ﲠــذه اللغــة ،إضافــة إﱃ الﻈــروف املحيطــة التــي تكتنــﻒ

كالمــه ،وذلــﻚ ّ
أن معنــى أي لفﻈــة يعتمــد عــﲆ الســياق الــذي وردت فيــه(.)19

لقــد أصبــح واضحـ ًا ّ
أن دراســة أي لغــة يتكلــم ﲠــا قــوم ﳛيــون ظروفـ ًا معينــة مغايــرة لﻈروفنــا ،ويملكــون ثقافــة
٢٤٤

اللسانيات العربية من خالل كتاب سيبويه ﰲ ضوء اللسانيات الغربية احلديثة (دراسة مقارنة)
غــري التــي نملكهــا ،ﳛتــم علينــا اإلطــالع عــﲆ ثقافتهــم وظــروف معيشــتهم وخصائــﺺ بيﺌتهــم ،بــل وحتــى التعــرف

عــﲆ عاداﲥــم وتقاليدهــم التــي يﻈهــر أثرهــا ﰲ أنامطهــم التعبرييــة ،وإالّ تعــذر علينــا فهــم كالمهــم أو مقاصدهــم،

ولقــد رأينــا ّ
أن ســيبويه قــد تف ّطــن إﱃ هــذه احلتميــة ،إذ طبقهــا تطبيقـ ًا حمكـ ًام حــني إﴏاره عــﲆ إدخــال عنــﴫ الســياق

الواقعــي الــذي جــر ﰲ الــكالم الــذي كان ﳛللــه ويقعــد ملبنــاه ،باإلضافــة إﱃ إشــاراته إﱃ بعــﺾ مــن قيــم العــرب
االجتامعيــة ،كــام رأينــا ﰲ مبحــث الســياق االجتامعــي عنــد ســيبويه.

ِ
ﹴ
وتأكيــد ًا عــﲆ وعــي ســيبويه ملســألة ّ
ـم إال باإلطــالع عــﲆ خصائــﺺ أهلهــا ،نــورد بعــﺾ
أن دراسـ َة ُل َغــة مــا ،ال يتـ ُّ

شــواهده عــﲆ ذلــﻚ:

.1يقــول ﰲ معــرض تســويﻎ رفــع النعــت» :لــه ِع ْلـ ِ
ـم الفقهــاء ،وإ ّنــام كان الرفــع ﰲ هــذا الوجــهّ ،
ألن هــذه
ـم ع ْلـ ُ
ﹲ

خصــال نذكرهــا ﰲ الرجــل ... ،وﱂ تــرد أن ﲣــرب بأنــﻚ مــررت برجــل ﰲ حــال َت َع ﱞلـ ﹴم وال َت َف ُّهـ ﹴم ،ولكنــﻚ أردت تذكــر
ـﺐ الصاحلــنيّ ،
ألن هــذه األشــياء ومــا يشــبهها صــارت ﲢليــة عنــد
ـﺐ حسـ ُ
الرجــل بفضــل فيــه ...كقولــﻚ :لــه حسـ ﹲ
ـم الفقهــاء ،فهــو ﳜــرب عــام قــد اســتقر فيــه قبــل رؤيتــه وقبــل ســمعه منــه،
ـم علـ ُ
النــاس وعالمــات ...وإذا قــال :لــه علـ ﹲ

وﱂ يــرد أن ﳜــرب أ ّنــه إ ّنــام بــدأ ﰲ عــالج العلــم ﰲ حــال لقيــه إيــاهّ ،
ألن هــذا ليــس مــا يثنــى بــه ،وإ ّنــام الثنــاء ﰲ هــذا
املوضــع أن ﳜــرب بــام اســتقر فيــه.)20( «...

ِ
ـع األَ َســدُ أن يكــون لــه اســم معنــاه زيــدﹲ  ،ألن
.2وﰲ بــاب منــع أن يكــون لﻸســد اســم َع َلـ ﹴم ﳜتــﺺ بــه قــال» :وإنــام ُمنـ َ

األُ ْســدَ ومــا أشــبهها ليســت بأشــياء ثابتــة مقيمــة مــع النــاس فيحتاجــوا إﱃ أســامء يعرفــون ﲠــا بعضـ ًا مــن بعــﺾ.) 21( «...

يتضمــن النــﺺ األول تقنيــة تعليــل احلــركات اإلعرابيــة (تعليــل رفــع االســم »علــم« لكو ّنــه نعتــا) وكذلــﻚ تعليــل

مــا تواضــع عليــه النــاس ﰲ ﲢديدهــم ملفهــوم الثنــاء ومعانيــه ،ويكــون ســيبويه ﲠــذه 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 ﰲ أبعادهــا االجتامعيــة الصحيحــة(.)22
أمــا النــﺺ الثــاين ،فﺈشــارة ســيبويه جــد واضحــة ،وهــي أن النــاس ليســوا ﰲ حاجــة إﱃ تســمية األســود ﰲ الوقــت

الــذي تكثــر فيــه األســامء اخلاصــة باحليــوان» ،أال تراهــم اختصــوا اخليــل واإلبــل والغنــم والــكالب ومــا يثبت معهــم«(.)23
وهــو االﲡــاه نفســه الــذي دعــا إليــه مالينوفســكي الــذي »الحــﻆ بــأن اللغــة األصليــة للمتكلمــني )Na�ve

 (languageﲢــوي تراكيــﺐ نحويــة ﰲ منتهــى البســاطة ،وهــي إﱃ ذلــﻚ ﲢتضــن قــدرة تعبرييــة كبــرية تتحقــق دائــام
مــن خــالل املقــام واملوقــﻒ«(.)24

٢٤٥

د .عامرية حاكم
إن لــكل قبيلــة أو جمتمــع بدائــي كــام لــكل جمتمــع متحــرض ﳐــزون مــن الكلــامت وأنامط ـ ًا مــن القواعــد التــي ال

يمكــن فهمهــا وتفســريها إال مــن خــالل ارتباطهــا بمتطلباﲥــم العقليــة ،ومــن هنــا فـ ّ
ـﺈن مهمــة اإلثنوغــراﰲ (عــاﱂ
األنثروبولوجيــا الوصفيــة) ) (Ethnographerالكشــﻒ عــن ذلــﻚ املخــزون ومــا يتعلــق بــه مــن قواعــد(.)25

ويبــدو ّ
أن ســيبويه يكــون قــد كشــﻒ عــن هــذه املســألة منــذ قــرون ،ويﻈهــر هــذا جليـ ًا ﰲ قيامــه بمهمــة النحــوي

الــذي يقعــد واللغــوي الــذي يفصــح واإلثنوغــراﰲ الــذي يكشــﻒ.

ومهــام يكــن مــن أمــر ،فـ ّ
ـﺈن علــم اللغــة االجتامعــي الــذي أســهبنا احلديــث عنــه ﰲ مبحــث الســياق االجتامعــي،

أن اخلطــاب يرتكــز حــول النــاس أو األفــراد » ،«People - centeredﰲ حــني ّ
يلحــﻆ ّ
أن الكتابــة تركــز عــﲆ
املوضــوع ) ،(Topiccenteredإذ اخلطــاب يــويل عنايتــه الشــديدة جلمهــور املســتمعني أو املشــاهدين؛ ّ
ألن غايتــه

إرشاكهــم ﰲ احلــوار واحلديــث( ،)26ولذلــﻚ فـ ّ
ـﺈن أغلــﺐ الشــواهد الــواردة ﰲ الكتــاب تكثــر فيهــا أفعــال النهــي واألمر

واإلخبــار واالســتفهام والتحذيــر ومــا شــابه ذلــﻚ مــن معــاين ،ترتبــط ارتباطـ ًا مبــارش ًا باألشــخاص ال باملوضوعــات.
ه.ﺳيﺒويﻪ وﻓنﻜنﺸتايﻦ:

تضاربــت آراء بعــﺾ املفكريــن الغربيــني حــول »فنكنشــناين« ،إذ يعدونــه الفيلســوف األول للقــرن العﴩيــن،

خاصــة بعــد نــﴩ الكتــاب املشــهور » ،«Philosophicalinves�ga�onsبينــام يــر راســل )(Russel
وآخــرون أن ال فائــدة ترجــى مــن هــذا الكتــاب بنــاء عــﲆ نﻈــر الكثرييــن مــن الفالســفة الذيــن رأوا أنــه غامــﺾ وحمــري
وعســري الفهــم( ،)27واحلــق إن »فنكنشــتاين« كان يؤاخــذ الفالســفة عــﲆ اســتعامهلم لِ ُل َغـ ﹴـة ال يفهمهــا كثــري مــن النــاس

غريهــم ،ولذلــﻚ غــدت الفلســفة لغــة خاصــة ال يفهمهــا إال املتحــدث ﲠــا( ،)28مــن دون أن يلقــوا لقواعــد النحــو َباالً
ِ
ـم عــﲆ حــل قضاياهــم الفلســفية( ،) 29ومــن هنــا فــال ريــﺐ ﰲ ّ
أن االﲡــاه الفلســفي
وال ألسـ َ
ـاليﺐ التعبــري إال فيــام ُيعين ُُهـ ْ

ﰲ دراســة اللغــة؛ ﳜتلــﻒ ﰲ أبعــاده وغاياتــه عــن االﲡــاه اللغــوي الــﴫف ﰲ دراســة القضايــا اللغويــة( ،)30ولكــن
هــذا ال يمنــع اللغويــني مــن االســتفادة مــن ﲢليــالت ونﻈــرات الفالســفة العميقــة ﰲ جوهــر اللغــة.

يــدرك كل باحــث مطلــع عــﲆ أعــامل »فنكنشــتاين« الفلســفية أنّــه ينتــﴫ للغــة الطبيعيــة ،لغــة التخاطــﺐ التــي

أكثــر احلديــث عنهــا ،وذلــﻚ ّ
أن التواصــل أو التخاطــﺐ بــني النــاس » «Verbal communica�onكان شــغله

الشــاغل ،وهــو الــذي أطلــق عــﲆ التخاطــﺐ اللغــوي اســم »ألعــاب الــكالم ) ،«(Language gamesيفهــم مــن

هــذا أن ﳑارســة اللغــة عنــده تعنــي بــأن هنــاك طرفــا مــا ينطــق بالكلــامت ،وطرفــا آخــر يعمــل عــﲆ وفقهــا( ،)31عــﲆ قــدر

مــا تــم فهمــه واســتيعابه ملــا ســمعه ،لذلــﻚ وجدنــاه يطــرح تســاؤالته حــول الكيفيــة أو التقنيــة التــي يصــل ﲠــا املعنــى

مــن املتكلــم إﱃ املســتمع ،وعالقــة ذلــﻚ بالســياق الــذي يــرد فيــه الــكالم ،قائــال» :هــل يتوقــع املتكلــم أن يصــل املعنــى
٢٤٦

اللسانيات العربية من خالل كتاب سيبويه ﰲ ضوء اللسانيات الغربية احلديثة (دراسة مقارنة)
الــذي أراده مــن كالمــه إﱃ املخاطــﺐ كــام هــو ماثــل ﰲ ذهنــه هــو ،أم أنــه ينتﻈــر مــن هــذا املخاطــﺐ أن ﳜمــن فحــو
كالم حمدثــه؟ وإذا حــاول املتكلــم توضيــح مــراده مــن خــالل األمثلــة ،فقــد يتبــادر إﱃ ذهــن الســامع أكثــر مــن تفســري

واحــد ملــا يســمعه ،فيتوجــﺐ عليــه ﰲ هــذه احلــال أن يســأل املتكلــم ويســتفﴪ منــه ،ومــا عــﲆ املســؤول إال اإلجابــة«(.)32
تذكرنــا هــذه األســﺌلة بمنهــج ســيبويه ﰲ ﲢليــل وتفكيــﻚ بعــﺾ التعابــري ،كتلــﻚ التــي مثلنــا ﲠــا ﰲ بــاب النعــت

الــوارد ﰲ الكتــاب ﰲ قولــه» :مــررت برجلني/مســلم وكافــر« ،حيــث يــر ســيبويه أن هــذه العبــارة هــي ﰲ األصــل
ـررت؟).
مزيــج مــن كالم املتكلــم ،وإجابــة عــن ســؤال املخاطــﺐ الــذي يتوقــع منــه الســؤال وإن ﱂ ينطــق بــه (بمــن مـ َ
وﰲ جمــال فلســفة التواصــل يــرضب »فنكنشــتاين« للمتلقــي مثــاال لتوضيــح علــة التبــاس املفاهيــم ﰲ بعــﺾ

العبــارات ،بســبﺐ احتامهلــا معــاين متعــددة مــن التفســريات ،وذلــﻚ بالعبــارة اﻵتيــة،«Moses did not exist» :

هــذه العبــارة التــي ﲢتمــل ثــالث دالالت متباينــة(.) 33

)1إن اإلرسائيليني ﱂ يكن لدﳞم قائد حينام خرجوا من مﴫ.

)2قائد اإلرسائيليني ﱂ يكن اسمه موسى.

)3ليس هناك أحد أنجز ما رو الكتاب املقدس عن موسى.

وهــي مشــاﲠة للمثــال الــذي أورده ســيبويه ﰲ قولــه» :مــا أتــاين رجــل« التــي ﲢتمــل عــدة دالالت أوضحهــا

كاﻵﰐ(:)34

)1ما أتاك رجل ،أي أتاك أكثر من ذلﻚ.
)2ما أتاك رجل ،أي امرأة أتتﻚ.

)3ما أتاك رجل ،أي أتاك الضعفاء.
فــﺈذا قيــل مــا أتــاك أحــد صــار نفيــا عامــا هلــذا كلــه( ،)35ليــس هــذا فقــط ،وإنــام هنــاك أيضــا عالقــة مشــاﲠة

فيــام ﳜــﺺ تقنيــة احلــذف التــي تناوهلــا ســيبويه بالتحليــل والتعليــل معــوال عــﲆ ســنن العــرب ومــا اعتــادت عليــه،

وهــو األمــر نفســه الــذي وجدنــاه عنــد الفيلســوف »فنكنشــتاين« وهــو أن »معنــى كلمــة مــا يكمــن ﰲ كيفيــة
اســتخدامها«( ،)36يفهــم مــن هــذا الــرأي دور الســياق ﰲ ﲢديــد مقاصــد املتكلمــني ،إذ هــو الكفيــل بﺈزالــة الغمــوض

ﰲ فهــم العبــارة املنطوقــة ،وإن ﱂ تكــن مكتملــة العنــاﴏ نحويــا( .)37

فالنطــق بكلمــة » «Slabيمكــن أن تفهــم فهــام صحيحــا إذا عرفنــا الســياق الــذي قيلــت فيــه ،وملــن قيلــت؟!

وملــاذا؟! فــﺈذا تصورنــا عــﲆ ســبيل املثــال أﳖــا قيلــت ﰲ مــكان خــاص بالبنــاء (ورشــة بنــاء) ،وأن الــذي تلفــﻆ ﲠــذه

املفــردة هــو أحــد العــامل ﳐاطبــا ﲠــا زميلــه ،أدركنــا فــورا أﳖــا مســاوية لعبــارة «Bring me a slab» :أو »Hand
٢٤٧

د .عامرية حاكم
 )38(«me a slabأي» :ناولنــي البالطــة« ،فاملتكلــم يــدرك أنــه بكلمــة واحــدة ســيفهمه املخاطــﺐ ،لــذا فهــو ال

ﳛتــاج إﱃ تأليــﻒ العبــارة كاملــة وإنــام يلجــأ إﱃ احلــذف ﲡنبــا للتفاصيــل التــي هــو ﰲ غنــى عنهــا.

لذلــﻚ فهــو يــر أننــا إذا ﲤكنــا مــن خــالل اســتعامل كلمــة واحــدة فقــط أن نديــر »لعبــة اللغــة«؛ فــﺈن هــذه الكلمــة

تشــكل ﲨلــة بمفردهــا ،بينــام لــو تلفﻈنــا بعبــارة صحيحــة نحويــا ،ولكنهــا ﱂ تــؤد معنــى ﲡيــزه اجلامعــة اللغويــة
» «Language groupفﺈﳖــا ســرتفﺾ؛ ألﳖــا تفتقــر إﱃ االســتخدام املقبــول( ،)39لــذا فهــو يركــز عــﲆ الســياق

ويــويل اللغــة العاديــة التــي يتحــدث ﲠــا النــاس عنايــة كبــرية أكثــر مــن اهتاممــه باللغــة املليﺌــة باملصطلحــات الفلســفية،
يتضــح مــن هــذه العنايــة »أنــه يســعى إﱃ توضيــح عالقــة النحــو باللغــة احليــة ،وال يطمــح إﱃ تغيــري اللغــة العاديــة

وال إﱃ خلــق لغــة جديــدة ،بــل يبتغــي تبيــني طريقــة اســتخدامها«(.)40

وﰲ حديثــه عــن االســتعامل املقبــول ،يﻈهــر جليــا ّ
أن هنــاك اتفاقـ ًا بــني فنكنشــتاين وســيبويه حينــام ﲢــدث ســيبويه

عــن تســويﻎ حــذف األفعــال ،بــل وحتــى اجلمــل باعتبــار ذلــﻚ صحيحــا ؛ أل ّنــه مقبــول معنــى واســتخداما ،خاصــة

وأن الســياق االجتامعــي الــذي يــرد فيــه الــكالم يســمح باالختصــار واحلــذف؛ لعلــة هــي أن املخاطــﺐ عــﲆ درايــة

بغــرض املتكلــم ،مثــال ذلــﻚ مــا ذكــره ســيبويه عــن جــواز النطــق بكلمــة واحــدة هــي »زيــد ًا« إذا كان املخاطــﺐ فاﳘــا
لقصــد املتكلــم الــذي يريــد إيقــاع أمــر مــا ،أو املواصلــة ﰲ عمــل مــا بِ َزيـ ﹴـد مــن ﴐب وغــريه ،إضافــة إﱃ اختــزال
بعــﺾ مــن الــكالم الرتباطــه بأحــداث ســابقة تفهــم مــن ســياق الــكالم ،كمثــال ســيبويه عــن ذلــﻚ» :إذا كان َغــدﹲ

فأتنــي« ،هــذه العبــارة املتعلقــة بمناســبات ﳐتلفــة والتــي يفﴪهــا ســيبويه ﰲ قولــه» :واملعنــى أنــه لقــي رجــال ،فقــال

لــه :إذا كان مــا نحــن عليــه مــن الســالمة أو كان مــا نحــن عليــه مــن البــالء ﰲ غــد فأتنــي«(.)41

يســتنتج ﳑــا أنــﻒ ذكــره ،أن فنكنشــتاين »يقيــم وزنــا للقواعــد النحويــة التــي يــر أﳖــا تضبــط اســتخدام الكلامت،

وبالتــايل فهــي املســؤولة عــن ﲢديــد املعنــى ،فعالقــة النحــو عنــده باللغــة تشــبه إﱃ حــد كبــري عالقــة قواعــد اللعبــة

باللعبــة ،فكــام أن هــذه القواعــد تتحكــم بأصــول ﳑارســة هــذه اللعبــة ،وهــي التــي تســمح بالتحــركات التــي ﲡــري
داخلهــا ،كــام ﰲ الشــطرنج مثــال ،فكذلــﻚ النحــو يتحكــم بمســاحة مــا مــن اللغــة ،وهــو الــذي يســوغ التحــركات

اللغويــة داخلهــا ،وهــو إﱃ جانــﺐ ذلــﻚ يقــرر فشــل هــذا االســتخدام أو نجاحــه«( ،) 42وهــو املذهــﺐ ذاتــه الــذي
ذهبــه ســيبويه ﰲ تأكيــده بالنســبة لعالقــة النحــو الوثقــى باملعنــى.
و.ﺳيﺒويﻪ والتﺪاولية:
أ.سيبويه و»بول غرايس«:
٢٤٨

اللسانيات العربية من خالل كتاب سيبويه ﰲ ضوء اللسانيات الغربية احلديثة (دراسة مقارنة)
اهتــم »غرايــس« بموضــوع التخاطــﺐ واحلــوار ،وعمــل عــﲆ إجيــاد نﻈــام هلــام ،فحــدد هــذا النﻈــام ﰲ مبــادئ أو

قواعــد ﲨعهــا ﰲ مبــدأ أســامه »مبــدأ التعــاون واالقتصــار عــﲆ جانــﺐ التبليــﻎ« ،و هــذه املبــاذئ هــي:
قواعد التخاطﺐ واحلوار عند غرايس:

(١ﻗاﻋﺪة الﻜﻢ:

إخبار السامع بالقدر الذي ﳛتاجه دون زيادة.-توافر القدر املطلوب من املعلومات.

-جيﺐ أال توجز إﱃ حد اإلخالل ،وال تطنﺐ إﱃ حد اإلفراط.

توافق هذه القاعدة (تقنية احلذف واالختصار واالتساع) عند سيبويه،

ﻗاﻋﺪة الﻜيﻒ:

-عدم إعطاء املتكلم معلومة ال يملﻚ الدليل عﲆ صدقها أو صحتها (اإللغاز).

-ال تقل للمخاطﺐ ما تعلم كذبه (باب االستقامة).

-ال تقــل شــيﺌا تعــوزك ﰲ إثباتــه احلجــة؛ أي مــا ليســت لــﻚ عليــه بينــة( ،لــذا ال يــأﰐ ســيبويه بقواعــد نحويــة

عشــوائية؛ وإ ّنــام ﳛتكــم إﱃ فصاحــة العــرب وســننها ،معتمــدا ﰲ ذلــﻚ عــﲆ شــيخه اخلليــل أو بالقيــاس عــﲆ كالم
فصحــاء العــرب).

)2قاعدة الورود:

مناســبة املقــام ملقتــﴣ احلــال :ســمعت تكبــريات القــوم وكنــت بعيــد ًا عنهــم ولكــن عــﲆ مــرأ منهــم ،قلــت:
»اهلـ َ
ورب الكعبـ ِـة«.
ـالل ﱢ
ِ
الكعبة«
ورب
يﺌة احلاج
»م ﱠك َة ﱢ
رجل يسدد سهام صوب القرطاس
أحد الناس يقع عليه الرضب

»القرطاس واﷲ«
َ

»زيد ًا«

ـﺐ
ليكــن خطابــﻚ وارد ًا ،أي أالّ يكــون متنــاوالً ألمــر غــري املوضــوع الــذي أنــت بصــدده( ،مثــالُ :ج ْحـ ُـر َضـ ﱟ
َخـ ِـرب) ،إذ َخـ ِـرب صفــة للجحـ ِـر ال للح ِ
يوان«الضــﺐ«( ،تنبيــه ســيبويه إﱃ هــذا اخلطــﺈ الــذي يقــع فيــه إلغــاز أو عــدم
َ
ُ ْ
ﹲ
ﹲ

فهــم النعــت عــﲆ مــن يعــود).
 )3قاعدة الكيفية:

وتشتمل عﲆ آداب اخلطاب وطريقة أدائه.

كــن واضح ـ ًا ( :دعــوة ســيبويه وحرصــه عــﲆ التوضيــح وعــدم اإللغــاز ،ﲡنــﺐ الغمــوض ،ﲡنــﺐ االلتبــاس،
٢٤٩

د .عامرية حاكم
ـﻒ عــﲆ هــذه األشــياء حيــث وقفــوا
ليكــن خطابــﻚ مركــزا ،كــن منﻈــام ،كــن مؤدبــا) ،ومثــال ذلــﻚ قــول ســيبويهَ » :ف ِقـ ْ

ثــم فــﴪ«(.)43

وهــو االتفــاق نفســه مــع باحــث مشــهور ﰲ التداوليــات وهــو »ديكرو« الــذي أشــار إﱃ قوانــني التواصــل والتبليﻎ

وهي:

)1قانون االهتامم

)2قانون اإلخبارية

)3قانون االستقصاء
)4قانون التلطيﻒ

وإذا كانــت هــذه القواعــد والقوانــني متعلقــة باملتكلــم ،فللمخا َطــﺐ كذلــﻚ حـ ﱞ
ـﻆ مــن االهتــامم نفســه ،عنــد كل

مــن ســيبويه ،غرايــس ،وديكــرو وكل الباحثــني القدامــى واملحدثــني ،ومــن أمثلــة قواعــد االهتــامم مــا يــيل:

حســن ســالمة الســمع ،حســن االنتبــاه ،الرصيــد اللغــوي الــكاﰲ ،الرغبــة ﰲ التواصــل ،القــدرة عــﲆ الربــط

واالســتنتاج والتأويــل ،القــدرة عــﲆ االعــرتاض واملناقشــة والتأييــد.

ثــم ّ
إن األســﺌلة التــي ﲢــاول التداوليــات اإلجابــة عنهــا تتفــق ﲤامــا مــع مــا جــاء بــه ســيبويه ﰲ كتابــه ،ومــن أســﺌلة

التداوليــة مــا يــيل:

)1من
)من يتكلم؟ نوع املتكلم
)2إﱃ
)إﱃ من يتكلم؟

غافــل؟...

شاعر ،متعلم ،ﳐطﺊ أم ثقة؟

نوع السامع

ﰲ درجــة املتكلــم نفســها؟ ،منصــت جيــد؟ ،نائــم؟ ،ســادر؟،

)3ماذا نقول بالضبط حني نتكلم؟ نوع الرسالة وﳛددها السياق
)4ما
)ما مصدر التشويﺶ واإليضاح

الغمــوض ،اللبــس ،اإللغــاز مثــال ذلــﻚ :رويــد ورويــدك ،بﺈضافــة

(الــكاف) ملخاطبــة مــن هــو وســط ﲨاعـ ﹴـة وحتــى ينتبــه املعنــي بالنــداء واخلطــاب مــن غــري املعنــى أي (الــكاف) لرفــع
اللبــس واإليضــاح.

)5كيﻒ نتكلم بﴚء ونريد شيﺌا آخر؟

املجاز ،الكناية.

واإلجابــة عــن هــذه األســﺌلة تســتدعي اســتحضار مقاصــد التخاطــﺐ وأفعــال اللغــة ببعدﳞــا املقامــي واملقــايل

التــداويل ،وهــذا ﲢــدده كــام مــر بنــا نيــة املتكلــم ووظيفــة الــكالم ،وســياق املوقﻒ(املقــام).
.7سيبويه ونﻈرية احلجاج:

ﰲ كتــاب ســيبويه ﲣضــع حججــه للرتاتبيــة والتنﻈيــم مــن حيــث :القــوة والضعــﻒ ،والبــدء واخلتــم ،واإلبطــال
٢٥٠

اللسانيات العربية من خالل كتاب سيبويه ﰲ ضوء اللسانيات الغربية احلديثة (دراسة مقارنة)
واإلثبــات ،واحلســن والقبيــح ،واملحــال والكــذب ،اجليــد والشــاذ...

يــديل ســيبويه بحججــه حتــى ال يشــﻚ شــاك ﰲ اســتنباطه للقواعــد واخلــروج باألحــكام ،مدعــام أقوالــه بالشــواهد

املختلفــة التــي اســتقاها مــن البيﺌــة العربيــة ،أي مــن واقــع املخا َطــﺐ ،فهــو إمــا يثبــت لــه أمــرا (قاعــدة) أو يزيــل عنــه

الشــﻚ ﰲ قضيــة ،أو يذكــره بــﴚء ﱂ ينتبــه إليــه ﰲ لغتــه ،أو يوضــح لــه ســالمة تركيــﺐ أو خروجــه عــن كالم العــرب،
أو أن العــرب ﱂ تتكلــم بــه ،بعرضــه للمثــال أوال ،ثــم اســتخراج احلكــم اإلعــراﰊ ثــم القاعــدة ،مستشــهدا عــﲆ ذلــﻚ

بــام يناســﺐ املقــام ،إن آيــة أو شــعرا أو نثــرا ،متوقعــا أن املتلقــي لكالمــه ربــام لــن يقتنــع ،أو ســيؤاخذه عــﲆ قاعــدة
مــا ،لذلــﻚ فهــو -كــام نــر -ال يــرتك جمــاال للشــﻚ ،وكأنــه ﳛيطــه مــن كل جانــﺐ حتــى ال جيــد املتلقــي مفـ ﹰﹼـرا مــن
االقتنــاع بــام قالــه ،واالنصيــاع لقواعــده النحويــة الســابقة مــن االســتعامل.

وإذا كانــت نﻈريــة األفعــال الكالميــة تتمركــز حــول الــذات املتكلمــة ،فــﺈن حجــج ســيبويه تتمثــل ﰲ ﲢديــد (نيــة

املتكلــم) ،وذلــﻚ أن ســيبويه متكلــم متلــق ﰲ اﻵن ذاتــه ،واحلجــة تقــوم عــﲆ الدليــل الــذي يقتــﴤ (الغلبــة والﻈفــر)،

بينــام احلجــاج يقــوم عــﲆ أســاس التخاطــﺐ بــني املتكلــم الســامع اللذيــن يتحاجــان ﰲ أمــر أو قضيــة يســتلزم دلي ـ ً
ال

أو حجــة ،ولذلــﻚ وجدنــا ســيبويه يقــدم الشــواهد كأدلــة وحجــج عــﲆ مــا نحــو هــذه مــن اســتنباطات معتقــدا أن
هنــاك متلقيــا يتعرضــه ،ولــذا فهــو ال يــرتك الفرصــة لذلــﻚ ،ربــام لوعيــه وإن ﱂ يتمثــل بمصطلــح ِ
احل َجــاج ،حيــث إن
ِ
»احل َجــاج هــو كل منطــوق بــه موجــه إﱃ الغــري ،إلفهامــه دعــو ﳐصوصــة ﳛــق لــه االعــرتاض عليهــا« ،وإن احلجــاج

يؤطــره التفاعــل ،وكأن كل املﻈاهــر موضوعــة عــﲆ قانونــه ومفهومــه عــﲆ مقتضــاه.
أ.أنواع احلجج ﰲ كتاب سيبويه:
)1البﴫ باحلجة:

يتوفــر الكتــاب عــﲆ هــذا النــوع مــن احلجــج ،وقلنــا بــأن ســيبويه ال يــرتك الفرصــة ليعــرتض عليــه معــرتض ﰲ

اســتنباط قواعــده وأحكامــه ،لذلــﻚ فهــو ﳞــرع إﱃ ســد الســبيل عــﲆ املتلقــي حتــى ال جيــد منفــذا إﱃ اســتضعاف احلجــة
أو اخلــروج عــن دائــرة فعلهــا ،ولذلــﻚ قــال اجلاحــﻆ» :ﲨــاع البالغــة باحلجــة ،واملعرفــة بمواضــع الفرصــة«( .)44

ـج لقواعــد واســتنباطات وأحــكام ســيبويه ،الفيصــل فيهــا أﳖــا مســتمدة مــن الواقــع
وشــواهد الكتــاب كلهــا ُح َجـ ﹲ

اللغــوي للعــرب ﰲ عــﴫه.
)2ترتيﺐ احلجج:

الواضــح أن ترتيــﺐ أبــواب ســيبويه بــدءا بالنحــو وانتهــا ًءا باألصــوات كان لــه مــا يــربره ،وهــو أننــا نرتــﺐ أفكارنــا

أوال ﰲ الذهــن مــن حيــث الداللــة ،ومــن حيــث الســالمة اللغويــة ،ثــم ننطقهــا أصواتــا ،ولذلــﻚ ابتــدأ ســيبويه كتابــه

بــام جيــﺐ أن يبتــدئ بــه ذكــي عــاﱂ بلغتــه »هــذا بــاب علــم مــا للكلــم مــن العربيــة«» ،فالكلــم :اســم وفعــل ،وحــرف
٢٥١

د .عامرية حاكم
جــاء ملعنــى ليــس باســم وال فعــل ،فاالســم :رجــل ،فــرس وحائــط ،وأمــا الفعــل ،فأمثلــة أخــذت مــن لفــﻆ أحــداث

األســامء ،ونســبت ملــا مــﴣ ،وملــا يكــون وﱂ يقــع ،ومــا هــو كائــن ﱂ ينقطــع ،... ،وأمــا مــا جــاء ملعنــى وليــس باســم
وال فعــل ،فنحــو :ثــم ،ســوف ،وواو القســم ،والم اإلضافــة ،ونحوهــا«(.)45

فاملالحــﻆ أ ّنــه قــد ذكــر األســامء ،ثــم األفعــال ،ثــم احلــروف ،مرتبــا إياهــا حســﺐ القــوة والضعــﻒ ،وحيــث

الثبــوت والتحــول ،وحســﺐ البنــاء واإلعــراب ،وحســﺐ الزمــن املــاﴈ واملضــارع املجــزوم ،املضــارع املنصــوب،

ثــم األمــر ،شــارحا حملــال معلــال كل ﴐب مــن ﴐوب الكلــم ،وانطالقــا مــن »بــاب علــم مــا الكلــم ﰲ العربيــة«

ســيطبق قواعــده وأحكامــه التــي ال ﲣــرج عــن انتحــاء ســمت كالم العــرب.
.1فاملقدمات هنا :الكلم :اسم وفعل وحرف ملعنى ليس باسم وال فعل.

.2هنا يدخل عنﴫ االستاملة والتأثري ملعرفة كل ﴐب أو كل قسم من أقسام الكلم.
.3استعامل ما ﰲ الواقع لدعم وتطعيم كالمه.
االسم :رجل ،فرس ،حائط.

الفعل :ﲢديد الزمن (املاﴈ ،املضارع ،األمر).

احلرف :مثل :ثم ،سوف ،واو القسم ،الم اإلضافة ونحوها.

فاملالحــﻆ أن هــذا البــاب اســتاملة ودعــوة ملتابعــة كل أبــواب الكتــاب ،يدلنــا عــﲆ ذلــﻚ قولــه...» :فهــذه األمثلــة

التــي أخــذت مــن لفــﻆ أحــداث األســامء ،وهلــا أبنيــة كثــرية ســتبني إن شــاء اﷲ«(.)46
ب.سيبويه وبرييلامن وتيكاه:

يقــوالن إن »موضــوع احلجــاج هــو درس تقنيــات اخلطــاب التــي مــن شــأﳖا أن تــؤدي باألذهــان إﱃ التســليم بــام

يعــرض عليهــا مــن أطروحــات ،أو أن تزيــد ﰲ درجــة ذلــﻚ التســليم«( ،)47وﰲ املؤلــﻒ نفســه يذكــر الباحثــان الغايــة

مــن احلجــاج ،فيؤكــدان أن »غايــة كل حجــاج أن جيعــل العقــول تذعــن ملــا يطــرح عليهــا أو يزيــد ﰲ درجــة ذلــﻚ
اإلذعــان ،فأنجــع احلجــاج هــو مــا وفــق ﰲ جعــل حــدة اإلذعــان تقــوي درجتهــا لــد الســامعني بشــكل ﳛثهــم عــﲆ

العمــل املطلــوب إنجــازه أو اإلمســاك عنــه ،أو هــو مــا وفــق –عــﲆ األقــل -ﰲ جعــل ﲢفيــز الســامعني لالســتعداد

للقيــام بذلــﻚ الفعــل ﰲ اللحﻈــة املناســبة«( ،)48وقــد اصطلــح ســيبويه عــﲆ القصــد بـ(نيــة املتكلــم واملقــام واحلــال)
وﳘــا أساســيان لــكل خطــاب حجاجــي.

ويتفــق ســيبويه مــع برييلــامن ،إذ جيــﺐ عــﲆ املتكلــم -وفــق برييلــامن -الرتكيــز عــﲆ 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 ﰲ ثبوتيتهــا املرجعيــة بقولــه» :وهــو عــرﰊ جيــد كثــري« ،حتــى ال يقــدح

ابــن اللغــة ﰲ لغتــه.
٢٥٢

اللسانيات العربية من خالل كتاب سيبويه ﰲ ضوء اللسانيات الغربية احلديثة (دراسة مقارنة)
ويــر »برييلــامن« ّ
أن املقــام هــو الــذي يســاعد املبدعــني ﰲ بنــاء احلجــج وترتيــﺐ القيــم ،وكأن هــذا الــكالم

يصنــﻒ ســيبويه ﰲ فﺌــة املبدعــني حســﺐ »برييلــامن«.

ولقــد كان احلجــاج دومــا وبشــكل عــام دفاعــا عــن ملفــوظ أمــام ملفوظــات أخــر( ،)49هلــذا يقــول جيــاليل

داالش عــن حقــل التداوليــة »إنــه ﲣصــﺺ لســاين يــدرس كيفيــة اســتخدام النــاس لﻸدلــة اللغويــة ﰲ صلــﺐ

أحاديثهــم وخطاباﲥــم ،كــام يعنــى مــن جهــة أخــر بكيفيــة تأويلهــم لتلــﻚ اخلطابــات واألحاديــث«( ،)50ألﳖــا

تبحــث ﰲ معرفــة مقاصــد املتكلــم وأغــراض كالمــه ،وقــد ملســنا هــذا اجلانــﺐ بوضــوح ﰲ الكتــاب ،حــني أشــار
ســيبويه ﰲ أكثــر مــن موضــع إﱃ »نيــة املتكلــم« و«وظيفــة الــكالم« ،معتمــدا ﰲ ذلــﻚ االســتعامل احلــي للغــة الطبيعيــة
داخــل جمتمعــه العــرﰊ الفصيــح ،وﳛــرضين ﰲ هــذا املقــام قــول ســيبويه» :ســري عليــه ليــل«( ،)51إذ حــذف ســيبويه

الصفــة (طويــل) لعلمــه أن احلــال تــدل عــﲆ موضعهــا ،وقولــه كذلــﻚ» :كان واﷲ رجـالً« فتزيــد ﰲ قــوة اللفــﻆ باســم
ِ
وحيـ ِ
ـان بأنــه:
اجلاللــة »اﷲ« وذلــﻚ أن يكــون املقــام مقــام مــدح خلصــال الرجــل ،فتمطيــط الــالم ،وإحالــة الصــوت ُي ﱠ

(رجــل فاضــل شــجاع) ،وكذلــﻚ ﰲ مقــام الــذم ،نحــو قولــه» :ســألناه وكان إنســان ًا« وتــزوي وجهــﻚ وتغطيــه فيغنــي

عــن ذلــﻚ قولــﻚ( :إنســانًا لﺌيـ ًـام) أو (بخي ـالً).

ﱢــر أن أفعــال اللغــة املتداولــة حســﺐ أوســتني هــي :أكــد ،أنكــر ،أجــاب ،اعــرتض ،وهــﺐ ،...ﰲ حــني
ون َُذك ُ

أن التعابــري اإلنجازيــة مرتبطــة بالســياق ومنهــا :أجيــﺐ ،أســتنبط ،أســتخلﺺ ،أعــرتض ،...وهدفهــا األقــوال
الالحقــة باألقــوال الســابقة ،وهــذه األقــوال تأكيديــة عامــة ،وهــذا مــا نجــده ﰲ الكتــاب ،إذ ﲢــدث ســيبويه عــن

العالئــق املنطقيــة والدالليــة ،مثــل :الــﴩط والســببية واالســتلزام واالســتنتاج والتعــارض ،وكلهــا عالئــق حجاجيــة

اســتداللية ،وهــو مــا يدعــى بمنطــق اخلطــاب أو املنطــق الطبيعــي.
ج.سيبويه وشارل موريس:

ميز »موريس« ﰲ كتابه »أسس نﻈرية الرموز ( «)1938بني ثالثة عناﴏ تدخل ﰲ ﲢديد الرمزية وهي(:)52
)1الرمز من حيث هو عالمة.
)2الرمز من حيث هو داللة.

)3الرمز من حيث هو حمل للتأويل.

حيــث نقــل هــذا التقســيم الثالثــي للرمــز مــن املنطــق إﱃ اللســانيات؛ فميــز بــني مســتويات ثالثــة ﲢــدد العالقــة

بــني علــم الداللــة والتداوليــة وتتعاقــﺐ تعاقبــا خطيــا.
أ.

ﲨـ ً
ال لغويــة ،والكلمــة املفتــاح ﰲ هــذا الطــور هــي
املســتو الرتكيبــي :يعنــى بتحديــد قواعــد التأليــﻒ ،أي ُ َ

النحويــة ،افتتــح ســيبويه كتابــه »ببــاب علــم مــا للكلــم مــن العربيــة«.

٢٥٣

د .عامرية حاكم
ب .املستو الداليل :يعالج عالقة العالمات بمرجعها أو مدلوالﲥا.
-االسم :إنسان ،حيوان ،حائط.

-الفعل :ماﴈ ،مضارع ،مستقبل.

-احلرف :ثم ،سوف ،واو القسم...

باإلضافة إﱃ »باب االستقامة واملحال« ،حيث يذكر:

)1املستقيم احلسن :أتيتﻚ أمس وسﺂتيﻚ غدا.

)2املحال :أتيتﻚ غدا ،وسﺂتيﻚ أمس (نقﺾ أول الكالم).
)3املستقيم الكذب :محلت اجلبل ،ورشبت ماء البحر.
)4املستقيم القبيح :قد زيدا رأيت ،وكي زيدا يأتيﻚ.
)5املحال الكذب :سوف أرشب ماء البحر أمس.

إذ تكمــن قيمــة هــذه العبــارات ﰲ 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 ﲨــاال ومتعــة.

ج .املســتو التــداويل :يدخــل ﰲ هــذا املســتو عنــﴫ التأويــل للرمــوز والعالمــات املوجــودة ﰲ اخلطــاب ،أو

التــي يتلفــﻆ ﲠــا املتكلــم ﳐاطبــا مســتمعا.

وهــذا ال يتحقــق إال باســتيفاء الــكالم لــﴩوط القــول وقدرتــه ،التأثرييــة وتطــرح ﰲ هــذا املســتو أمثلــة مــن

مثــل :هــل يناســﺐ القــول املقــام ،أم أن األمــر عــﲆ خــالف ذلــﻚ؟ مــا هــي األفعــال الكالميــة التــي تســمح بﺈنجــازه

(اإلثبــات واالســتفهام والنفــي والتمنــي...؟) ،مــا هــي طبيعــة رد فعــل املخاطــﺐ (اســتنكار ،اإلجابــة بســؤال؟)،
يذكرنــا هــذا بتقنيــة االســتفهام واألمــر ،النــداء والندبــة ،والتعجــﺐ عنــد ســيبويه .والتــي قمنــا بدراســتها ﰲ مبحــث
املتكلــم عنــد ســيبويه ودوره ﰲ اخلطاب/الــكالم.

د.العوامل احلجاجية ﰲ الكتاب (سيبويه ،ديكرو وانسكومري):

ليســت مﻈاهــر التلفــﻆ ﰲ بعــﺾ جوهرهــا ســو عوامــل حجاجيــة تنــدرج ﰲ 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 ﰲ »هــذا بــاب
ـل محـ ﹴ
املبــدل مــن املبــدل منــه ،واملبــدل يــﴩك املبــدل منــه ﰲ اجلــر« ،وذلــﻚ قولــﻚ :مــررت برجـ ﹴ
ـار ،فهــو عــﲆ وجــه

حمــال ،وعــﲆ وجــه حســن ،فأمــا املحــال أن تعنــي أن الرجــل محــار ،وأمــا الــذي ﳛســن فهــو أن تقــول مــررت برجــل،
ـامر مــكان الرجــل فتقــول :محـ ﹴ
ـار ،إمــا أن تكــون قــد غلطــت ،أو نســيت فاســتدركت ،وإمــا أن يبــدو
ثــم تبــدل احلـ َ
٢٥٤

اللسانيات العربية من خالل كتاب سيبويه ﰲ ضوء اللسانيات الغربية احلديثة (دراسة مقارنة)
لــﻚ أن تــرضب عــن مــرورك بالرجــل ،وﲡعــل 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
ـار ،تريــد (ولكــن)
اﻵخــر مــن األول وجعلتــه مكانــه ...ولــو ابتــدأت كالمــﻚ فقلــت :مــا مــررت برجــل و(لكــن) محـ ﹲ

ـار(.)53
ـار ،كان كذلــﻚ ،كأنــه قــال :ولكــن الــذي مــررت بــه محـ ﹲ
ـار ،أو (ال بــل) محـ ﹲ
ـار ،كان عربيــا ،أو (بــل) محـ ﹲ
هــو محـ ﹲ
َّ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
حانَ ُه ۚ بَــل ع َِبـ ٌ
ا�ر ْ َ
ـن َو ً�ا ۗ ُســبْ َ
ويستشــهد عــﲆ هــذا القــول بقولــه تعــاﱃَ :
� ٰــ ُ
﴿وقَا�ــوا ا�َــذ َّ
ـاد ُّمك َر ُ�ــون﴾(،)54

فهــذا عــﲆ أﳖــم كانــوا قــد ذكــروا املالئكــة قبــل ذلــﻚ ﲠــذا ،وعــﲆ الوجــه اﻵخــر واملعرفــة والنكــرة ﰲ (لكــن) و(بــل)
و(ال بــل) ،ســواء«( ،)55وقولــه كذلــﻚ ...» :مــا مــررت بزيــد ولكــن عمــرو ،وابتــدأ بنفــي ثــم أبــدل مكانــه يقينــا«(.)56

فاالســتدراك بـ(لكــن) أو (بــل) يوجــه داللــة القــول كلــه إﱃ ســلﺐ نتيجــة اجلمــل املســتدركة ،أمــا ﰲ املســتو

الــداليل فيقــع ربــط داللــة القــول بســياقه حيــث تدخــل اعتبــارات التخاطــﺐ بــني املتكلــم واملســتمع ،ومــكان القــول
وزمانــه وكل املعطيــات املقاميــة.

وﰲ تصورﳘــا للتداوليــة املدجمــة ،ســعى كل مــن ديكــرو وانســكومري إﱃ صياغــة داللــة اخلطــاب لســانيا مــن

خــالل ﲢديــد العالقــات بــني املضمــر واملــﴫح بــه ،وحســﺐ تصورﳘــا فــﺈن القــول املــﴫح بــه مــا هــو إال حامــل
خلالصــة مقرتحــة مــن قبــل متغــريات حجاجيــة مالزمــة للجملــة ،ســواء أوافــق املتلقــي عليهــا أم ﱂ يوافــق ،وذلــﻚ أن
احلجــاج يﻈهــر ﰲ كيفيــة تســجيل اللغــة الطبيعيــة خلالصــة مــا ،أو اقرتاحهــا أو تضمنهــا أو إظهارهــا أو اقتضائهــا(.)57

ـار ،قائــال» :وإذا كان قبــل ذلــﻚ
وهــذا الــذي ذهــﺐ إليــه ســيبويه ﰲ املثــال الســابق :مــررت برجــل و«لكــن« محـ ﹲ

منعــوت فأضمرتــه ،أو اســم فأضمرتــه أو أظهرتــه ،فهــو أقــو ،ألنــﻚ تضمــر مــا ذكــرت وأنــت هنــا تضمــر مــا ﱂ

تذكــر ،وهــو جائــز عــرﰊ ،ألن معنــاه :مــا مــررت بــﴚء هــو رجــل ،فجــاز هــذا كــام جــاز املنعــوت املذكــور نحــو

قولــﻚ] :مــا[ مــررت برجـ ﹴ
ـل صالـ ﹴ
ـح«(.)58
ـح (بــل) طالـ ﹲ
هـ.املراتﺐ احلجاجية:

توحــي هــذه املراتــﺐ بــأن للحجــة الواحــدة مراتــﺐ ،ال يلبــث التحليــل أن يكشــﻒ أﳖــا األصــل ﰲ القوانــني

التــي يتحــدد ﲠــا الصنــﻒ االســتداليل املعــروف باســم »االســتدالل التمثيــيل« ،وهــذه املراتــﺐ أشــكال كــام مــر بنــا ﰲ

مبحــث التقنيــات احلجاجيــة االســتداللية ،وهــي أنــواع:
)1املراتﺐ املضادة:

يمثلهــا قــول ســيبويه ﰲ »هــذا بــاب مــا ينصــﺐ مــن املصــادر عــﲆ إضــامر الفعــل غــري املســتعمل إظهــاره ،وذلــﻚ

وبؤســا ،وآف ـ ًة وتف ـ ًة ،وبعــدً ا وســح ًقا ،ومــن
قولــﻚ» :ســق ًيا ورع ًيــا« ،ونحــو قولــﻚ :خيب ـ ًة ودفـ ًـرا ،وجو ًعــا وعقـ ًـرا
ً
ذلــﻚ قولــﻚ :تعســا وتبــا وجوعــا وجوســا«( ،)59التــي ترتــﺐ حســﺐ التــدرج التــايل:

٢٥٥

د .عامرية حاكم

و ﳛتج سبويه لقوله السابق ،بقول ابن ميادة:
َت َفا َقدَ َق ْو ِمي إِ ْذ َيبِي ُع َ
ون ُم ْه َجتِي

بِ َجاِر َي ﹴة َ ْﲠ ًرا َهل ُ ْم َب ْعدَ َها َ ْﲠر ًا

()60

بعضــا إِ َذا َﱂ ُي ِعينُـ ِ
ـوين عــﲆ جاريــة شــغفت بحبهــا ،فكأﳖــم باعــوا
والتقديــر هاهنــا قولــه» :فقــد قومــي بعضهــم ً
ْ

مهجتــي ،دعــا عليهــم بالتفاقــد وبالغلبــة والقهــر«(.)61

ويقــول ســيبويه شــارح ًا معل ـ ً
ال ومســتدالً » :وإ ّنــام ينتصــﺐ هــذا ومــا أشــبهه ،إذا ذكــر مذكــور فدعــوت لــه أو

عليــه ،عــﲆ إضــامر الفعــل ،كأنــﻚ قلــت :ســقاك اﷲ ســقيا ،ورعــاك اﷲ رعيــا ،وخيبــﻚ اﷲ خيبــة ،فــكل هــذا وأشــباهه

عــﲆ هــذا ينتصــﺐ«(.)62

محــدً ا ُ
وشـك ًْرا ال ُك ْفـ ًـرا ،و َع َج ًبــا ،أو فعــل ذلــﻚ كرامـ ًة ومــﴪ ًة ونعمـ ًة عنــي،)63( «...
ومثلــه قولــه» :مــن ذلــﻚ قولــﻚ َ ْ

والتقديــر أمحد اﷲ محــدً ا...

 )2املراتﺐ املوجهة توجيها كميا:

يوجــد هــذا النــوع ﰲ األلفــاظ الدالــة عــﲆ معــاين تشــغيل التــدرج ﰲ اﲡــاه واحــد إمــا عــﲆ مقتــﴣ التزايــد أو
٢٥٦

اللسانيات العربية من خالل كتاب سيبويه ﰲ ضوء اللسانيات الغربية احلديثة (دراسة مقارنة)
مقتــﴣ 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

أنــه ﳜــرب أن بينــه وبينــه فرســخني ويومــني ،ودعــوة الرجــل وفوتــا ،ومعنــى فــوت اليــد؛ أنــه يريــد أن ُي َقـ ﱢـرب مــا بينــه
ـﺐ مــا يكـ ُ
ـون
وبينــه ،فهــذا عــﲆ هــذا املعنــى ،وحــري عــل الــكالم األول كأنــه هــو ســعة الــكالم ،كــام قالــوا :أخطـ ُ

ـمع ،فﺈنــام رفعــوه ألﳖــم جعلــوه
ـرأ ومسـ ﹲ
ـري يــوم اجلمعــة«( ،)64وقولــه أيضــا» :وأمــا قــول العــرب :أنــت منــي مـ ً
األمـ ُ
هــو األول ،حتــى صــار بمنزلــة قوهلــم :أنـ َ ِ
ـﺐ«(.)65
ـت منﱢــي قريـ ﹲ
 )3املراتﺐ املوجهة توجيها قصديا:

العامــل املحــدد هلــذا النــوع مــن املراتــﺐ هــو قصــد املتكلــم ،جــاء عــﲆ لســان ســيبويه ﰲ »هــذا بــاب ﲣــرب فيــه عــن
النكــرة بالنكــرة ،وذلــﻚ قولــﻚَ :مــا ك َ
أحــدﹲ ُجم ْ َ ِرت ًئــا َعليـ َ
ـريا منـ َ
ـﻚ ،وإ ﱠنـ َـام
ـﻚ ،ومــا كان َ
َان َأ َحــدﹲ مث َلــﻚ ،ومــا كان َ
أحــدﹲ خـ ً
َح ُسـ َن اإلخبــار هاهنــا عــن النكــرة حيــث أردت أن تنفــي أن يكــون ﰲ مثــل حالــه ﳾء أو فوقــه ،ألن املخا َطــﺐ قــد
ﳛتــاج أن ِ
تعل َمــه مثــل هــذا«(.)66
ُ
وﰲ الســلم احلجاجــي يمكننــا إخضــاع املثــال الســابق إﱃ الشــكل اﻵﰐ ،حيــث ي ،ج ،د أدلــة و(نــا) ترمــز إﱃ

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 ﳜتلــﻒ مــن ناحيــة درجــة القــوة والضعــﻒ عــن اﻵخــر ﰲ املعنــى.

ومهــام يكــن مــن أمــر هــذه احلجــج املســتعملة ﰲ الــكالم ،فــﺈن للمتكلــم ســلطة التغيــري والتنويــع ﰲ اســتعامل

احلجــج التــي يــود أن يقدمهــا مــن حلﻈــة إﱃ أخــر.
و .قواعد السلم احلجاجي ﰲ الكتاب:

٢٥٧

د .عامرية حاكم
.1قاعدة قلﺐ التفاضل عند سيبويه:

وذلــﻚ برتتيــﺐ قســم التفاضــل ﰲ النفــع والــرضر نحــو قولــه» :ومنــه :مــررت برجــل ﹴ
رش منــﻚ ،فهــو نعــت عــﲆ

أنــه قــد نقــﺾ أن يكــون مثلــه«( ،)67ومثلــه :مــررت برجــل مســلم وكافــر.
.2قاعدة تفاضل األطراف:

إذا كانــت إحــد املجموعتــني تفضــل األخــر ،فــﺈن أفضــل عنــﴫ ﰲ املجموعــة الفاضلــة أفضــل مــن أفضــل

عنــﴫ ﰲ املجموعــة املفضولــة ،نحــو قــول ســيبويه» :واعلــم أنــه ليــس كل موضــع وال كل مــكان ﳛســن أن يكــون
ظرفــا ،فمــام ال ﳛســن أن يكــون ظرفــا أن العــرب ال تقــول :هــو جــوف املســجد وال هــو داخــل الــدار وال هــو خــارج

ـﻒ ومــا أشــبهها لﻸماكــن التــي تــيل األســامء
ـﻒ و َمــا َأ ْشـ َب َه َها وبــني هــذه احلــروف؛ ألن َخ ْلـ َ
ـني َخ ْلـ َ
الــدار ،وإنــام َفـ ﱠـر َق َبـ ْ َ
مــن أقطارهــا«( ،)68ثــم يقــول» :واعلــم أن الﻈــروف بعضهــا أشــد ﲤكنــا مــن بعــﺾ ﰲ األســامء ،نحــو القبــل والقصــد
والناحيــة ،وأمــا اخللــﻒ واألمــام والتحــت فهــن أقــل اســتعامال ﰲ الــكالم أن ﲡعــل أســامء ًا«(.)69
.3قاعدة ﲨع التفاضل املركﺐ:

وقــد مــر أن عرضنــا إﱃ هــذه القاعــدة ﰲ املثــال اخلــاص باالســتدراك بـ«لكــن« و«بــل« ﰲ قول ســيبويه» :مــا مررت

ـح«( ،)70فالرابــط »لكــن« ينفــي أن يكــون مــر
ـار ،... ،مــررت برجــل صالــح بــل طالـ ﹲ
ـار ،ولكــن محـ ﹲ
برجــل لكــن محـ ﹲ

برجــل؛ أي مـ ﱠـر بحــامر ،وحينــام اســتدرك خطــأه ربــط كالمــه بالرابــط احلجاجــي »لكــن« ،وﰲ 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 والســالﱂ احلجاجيــة ،فــﺈن ســيبويه قــد وعــى ذلــﻚ منــذ قــرون

فقــط أنــه ﱂ َيت ََم ﱠثـ ْـل هــذه املصطلحــات ،وهــذا ﳾء طبيعــي ،إذ لــكل جيــل عــﴫه ،وبــكل مــا يتميــز بــه هــذا العــﴫ

مــن خصائــﺺ ثقافيــة ،معرفيــة ،سياســية ،اقتصاديــة وغريهــا.

وﱂ يفــت ســيبويه أن يتحــدث ﰲ كتابــه عــن كل مــا يتعلــق باســتعامل اللغــة ،ومــن ذلــﻚ الروابــط احلجاجيــة،

كالــواو ،والفــاء ،ثــم ،ســوف ،حيــث ،لكــن ،بــل ،ذلــﻚ ،وهــي كثــرية تســتدعي بحثــا خاصــا للتفصيــل ﰲ كل رابــط،
ومثلــه قولــه أيضــا» :ومــن املبــدل أيضــا قولــﻚ :مــررت برجــل (أو) امـ ﹴ
ـرأة ،إنــام ابتــدأ بييقــن ثــم جعــل مكانــه شــكا
أبدلــه منــه ،فصــار األول واﻵخــر اإلدعــاء فيهــام ســواء ،فهــذا شــبيهه بقولــه :مــا مــررت بزيــد ولكــن عمــرو ،ابتــدأ
بنفــي ثــم أبــدل مكانــه َي ِقينًــا ،وأمــا قوهلــم :أمــررت برجــل (أم) امــرأة؟ إذا أردت معنــى أﳞــام مــررت بــه؟ فــﺈن (أم)

تــﴩك بينهــام كــام أرشكــت بينهــام (أو) ،وأمــا :مــا مــررت برجــل (فكيــﻒ) امــرأة ،...قــال هــو بمنزلــة( :أيــن).)71(«..
فاملالحــﻆ أن الروابــط احلجاجيــة يكمــن موضوعهــا أساسـ ًا ﰲ ﲢديــد بنيــة اخلطــاب ،لكونــه آليــة ﰲ عمليــة الربــط

داخــل النســق املقــول؛ لذلــﻚ اهتــم التنﻈــري بموضــوع الرابــط ﰲ اللغــات الطبيعيــة -كــام ســبق الذكــر ،-وهنــاك مــن
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يســميها بالقرائــن ،ويتمثــل دورهــا ﰲ فهــم األبعــاد التواصليــة وترتيــﺐ األغــراض التــي يقتضيهــا اخلطاب/الــكالم.

وتشــمل الروابــط احلجاجيــة كل احلــروف والﻈــروف وأدوات االســتثناء والنفــي ،إذ بعضهــا يدعــى العوامــل

احلجاجيــة ،وبعضهــا يعــد رابطــا نحويــا (كالــواو والفــاء) ،وغريهــا مــن حــروف العطــﻒ ،عــﲆ أن هــذه الروابــط

تشــارك ﰲ إنجــاز األغــراض اللغويــة املبــارشة وغــري املبــارشة ،ﳑــا يســمح بالتأويــل .وتســمى الروابــط احلجاجيــة؛

بالقيــود االســتداللية ألﳖــا تعــني عــﲆ فهــم املعنــى الﻈاهــر واخلفــي.

ولذلــﻚ ،فعندمــا يــؤول املخاطــﺐ ،ﲨلــة يســعى إﱃ إنجــاز غــرض اســتداليل يعاجلــه ﰲ عالقتــه مــع النتيجــة التــي

يمكــن أن تــدور باعتبارهــا حديثــا منعــزال.
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اﳋاﲤة:

بعــد هــذا العــرض البســيط للســانيات العربيــة مــن خــالل كتــاب ســيبويه ومقارنتهــا بعــﺾ النﻈريــات الغربيــة

احلديثــة ألبــرز املنﻈريــن الغــرب اﻵنــﻒ ذكرهــم ،يتضــح جليــا أن علــوم اللغــة العربيــة ال تنــأ بعيــدا عــن اللغــات

األخــر ،خاصــة ﰲ جمــال النحــو العــرﰊ الــذي يعــد معيــارا ثابتــا وقــارا لــكل لغــات العــاﱂ ،وبالعــودة إﱃ كتــاب ســيبويه
والتمعــن ﰲ قراءتــه ،والتعمــق ﰲ 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

ﱂ يتمثــل بمصطلــح اللســانيات أو التداوليــة أو فلســفة اللغــة  ،....فــﻸن هــذه املصطلحــات ﱂ تكــن متداولــة ﰲ عــﴫه.

لقــد اســتقى ســيبويه مدونتــه مــن كالم العــرب الفصحــاء الذيــن جبلــوا بالفطــرة عــﲆ 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 بأصواﲥــا ،وﴏفهــا ،ونحوهــا ،وتراكيبها ،ومقاصدهــا ،باإلضافــة إﱃ تلﻚ االنزياحــات واالنحرافات

الناﲡــة عــن علــوم البالغــة اخلاضعــة للمجــاز واحلقيقــة ومــا ينجــر عنهــام مــن ﲨاليــات الــذوق لــكل منتــج إبداعــي.

حقــا ،لقــد أبــدع ســيبويه ﰲ تأليــﻒ كتابــه الــذي ﱂ يــرتك ال شــاردة وال واردة عــن كل مــا يتعلــق باللغــة التــي هــي

أســاس كل التواصــالت اليوميــة والرســمية والعلميــة ،ونتصــور أن كل باحــث ﰲ جمــال اللغويــات ســيجد ضالتــه

ﰲ هــذا الكتــاب الثمــني.
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واخلدمــات التعليميــة ،دار اخللدونيــة للنــﴩ والتوزيــع ،اجلزائــر،
*1Word associa�on and linguis�ctheory, Herالعــدد ،2010 ،08
bert’s Clark in New Horizons in linguis�cs,
رسائل جامعية:
England, Penguin Books, 1972,
*ســارة عبــد اﷲ اخلالــدي ،أثــر ســياق الــكالم ﰲ كتــاب ســيبويه،
رســالة ماجســتري ،اجلامعــة األمريكيــة ،بــريوت ،لبنــان.2006 ،
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مشروع إصالح التعليم في تونس السياقات والعوائق

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ :
يعــدّ »النﻈــام التعليمــي« اإلطــار العــام للعمليــة التعليم ّيــة النﻈام ّيــة ،ويتكــون مــن عــدد مــن العنــاﴏ املرتابطــة

التــي تو ّفــر بيﺌـ ًة مناســب ًة إلنتــاج املخرجــات املســتهدفة .مــن هــذه العنــاﴏ :الطــالب ،واملعلمــون وهيﺌــات اإلرشاف
وموجهــة.
واملناهــج ،واملقــررات ،واملبــاين ،والوســائل ...التــي تقــوم ك ّلهــا عــﲆ مبــادئ وقيــم عامــة من ّﻈمــة
ّ

وتســتهدف مشــاريع اإلصــالح التعليمــي ﰲ الغالــﺐ مراجعــة ّ
كل هــذه العنــاﴏ بتغيريهــا أو تطويرهــا بــام ﳛقــق

األهــداف الكــرب لــكل مــﴩوع إصالحــي .وغالبــا مــا يتجــه القائمــون عــﲆ املــﴩوع إﱃ مناهــج التعليــم واملقاربات
ـم مكونــات النﻈــام التعليمــي وأكثرهــا تأثــريا.
البيداغوجيــة بوصفهــا -ﰲ رأﳞــم -ﲤثــل أهـ ّ

واحلقيقــة أن األمــر ليــس كذلــﻚ؛ ّ
ألن العالقــة بــني طبيعــة املناهــج وﳐرجــات النﻈــام التعليمــي ليســت عالقــة

أي أن مــا يعتــرب مناهــج قديمــة أو تقليديــة قــد نجــده حقــق مكاســﺐ مهمــة ،وﰲ املقابــل قــد ال تســهم املناهــج
آل ّيــةْ ،

اجلديــدة ﰲ تطويــر أداء املدرســة ونجاعــة ﳐرجاﲥــا .وهــو مــا يؤكــد فكــرة ّ
أن لﻺصــالح أبعــادا متداخلــة ،بيداغوجيــة

وسياســية واقتصاديــة ،يؤثــر أحدهــا ﰲ اﻵخــر .فـ ّ
ـكل مــﴩوع إصالحــي ﰲ التعليــم ليس ﲡديــدا أو تطويــرا لكيفيات
ـﺐ ،وإنــام هــو أيضــا باألســاس قــدرة عــﲆ توفــري مــا يتطلبــه تنفيــذ املقاربــات واملناهــج،
التدريــس ومناهجــه فحسـ ُ

وﳛســن إدارة
وذلــﻚ بخلــق منــاخ إجيــاﰊ يضــع العلــم واملدرســة ﰲ أعــﲆ مكانــة ،ويوفــر املــوارد املاليــة املطلوبــةّ ،

العنــﴫ البــﴩي ،ويعطــي قــوة إلزاميــة للجــان املراقبــة والتقييــم.

إن غيــاب مثــل هــذه الــﴩوط األساســية يبقــي مشــاريع اإلصــالح ،ﰲ رأينــا ،جمــرد نوايــا طيبــة .وهــو مــا كشــفت

لنــا عنــه التجربــة التونســية منــذ إصــالح  1958ﰲ بدايــة دولــة االســتقالل إﱃ مشــاريع ســنة  2016التــي طرحــت
مناهــج ومقاربــات جديــدة ﰲ ظــل ســياق وطنــي شــديد اخلصوصيــة ( احلــراك االجتامعــي ،والتعدديــة السياســية )..

وســياق عاملــي اشــتدت فيــه املنافســة االقتصاديــة والتكنولوجيــة والثقافيــة.
سنهتم بثالث مسائل هي:
ﰲ هذه الورقة
ّ
 -1مشاريع اإلصالح اجلديدة ﰲ تونس.
 -2أهم املﺂخذ عﲆ املشاريع واملقاربات السابقة.
أهم العوائق التي تواجه مشاريع اإلصالح اجلديدة.
ّ -3

ـل اإلصالحـ ِ
ﰲ حماولــة لبيــان أسـ ِ
ـباب فشـ ِ
أن ّ
ـات املتتاليــة ،وتأكيــد ّ
ـي جديــد ﳛتــاج إﱃ منــاخ
كل مــﴩوع إصالحـ ﱟ

ﰊ وإرادة قويــة قــادرة عــﲆ ﲢويــل األفــكار إﱃ واقـ ﹴع ملمـ ِ
ـوس قابــل للقيــاس واملراجعــة.
إجيــا ّ

٢٦٧

 رضا األبيﺾ.د.م.أ
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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اﳌﻘﺪﹼ ﻣة:

ﹴ
ﳘهــا عموميــة
شــهد النﻈــام التعليمــي ﰲ تونــس إصالحــات عديــد ًة بغيــة ﲢقيــق ﳐرجــات ﲢقــق مبــادئ عا ّمــة أ ّ
ـدد مــن االختيــارات عــﲆ مســتو املضامــني والتمشـ ِ
التعليــم وعﴫيتــه وتوازنــه وذلــﻚ باعتــامد عـ ﹴ
ـيات واألدوات

ِ
يؤهلــه للنجــاح ﰲ احليــاة.
ـم عــﲆ اكتســاب وتعزيــز معارفــه ومهاراتــه وتطويرهــا بــام ّ
تســاعد املتع ّلـ َ

ـوالت جذريــة وعميقــة ﰲ عالقــة بخلفيـ ﹴ
ﹴ
ـات
ولذلــﻚ ،عــرف هــذا النﻈــام ،عــﲆ امتــداد حــوايل ســتة عقــود ،ﲢـ

كل املســتويات ،وشــملت ّ
اجتامعيــة وسياســية ورهانــات تربويــة ،ﲡلــت ﰲ ّ
كل العنــاﴏ املكونــة هلــذا النﻈــام مناهــج

ومقـ ّـررات ومســالﻚ وهيكلــة إداريــة ووســائل ماديــة..

ـم ّأوال اعتــامد » بيدغوجيــا األهــداف« ﰲ حماولــة لتنﻈيــم الــدروس
أ ّمــا عــﲆ مســتو املقاربــة البيداغوجيــة فقــد تـ ّ

التــي يتلقاهــا الطــالب وفــق أهــداف إجرائيــة وســلوكية ،يقــع تقييــم النتائــج ﰲ ضوئهــا.

تقــوم هــذه املقاربــة عــﲆ أولويــة املحتويــات واملضامــني ذات الطبيعــة الســلوكية ،تطبيقــا لفلســفة عامــة تتبناهــا

الدولــة ،وتســعى لرتبيــة الناشــﺌة عليهــا.

ثــم وقــع ﰲ مرحلــة ثانيــة التخـ ّـيل عــن هــذه املقاربــة وتعويضهــا بــام اصطلــح عليــه »بيداغوجيــا الكفايــات« التــي

وقــع تعزيزهــا ،ملــدة قصــرية ،بـ«بيداغوجيــا املشــاريع« ﰲ حماولــة للحــد مــن اﻵثــار الســلبية للتلقــني ،وﲢريــر مبــادرة
الطــالب ومزيــد ربــط حمتويــات التعلــم بمقتضيــات احليــاة.

وﰲ  2016عرضــت وزارة الرتبيــة مﴩو ًعــا جديــدا لﻺصــالح صاغتــه ﰲ » الكتــاب األبيــﺾ«( .)1ودار ﰲ الســنة

نفســها نقـ ﹲ
ـاش بــني املهتمــني بالشــأن التعليمــي ،حــول »املنهــاج« الــذي عــدّ ه بعضهــم مقاربــة جديــدة وبـ ّـرر احلاجــة

ـني ســلبياﲥا مــن قبيــل الفــروق الواضحــة بــني برامـ ِ
ـج ﳐتلــﻒ املراحــل،
إليــه بنــا ًء عــﲆ تقييــم للمشــاري ِع الســابقة بـ ّ َ
وغيــاب رؤيــة واضحــة ملرحلــة مــا قبــل املدرســة األساســية ،والتخبــط ﰲ املقاربـ ِ
ـات ،والفجــوات بــني املراحــل ،وبــني

ـاري ،وعــدم إيــالء أﳘيــة
الكمــي عــﲆ الكيفــي واملهـ ّ
التعلــامت ،ومــا بــني النﻈــري والتطبيقــي مــن هـ ّـوة ،وتغليــﺐ ّ

للرتبيــة الفنيــة والذوقيــة.

عــربت ّ
كل األطــراف املتداخلــة :الــوزارة ،ونقابــة األســاتذة ،واملجتمــع الســياﳼ واملــدين ،وﲡمعــات
لقــد ّ
ﹴ
ـي وﲡربــة سياســية جديــدة،
األوليــاء ..عــن احلاجــة املتأكــدة إلصــالح جديــد وشــامل ،ﰲ ســياق حــراك اجتامعـ ﱟ
عمــق األزمــة أكثــر مــن ْ
أن جيــد هلــا حلــوالً.
ولكــن النقــاش يبــدو أنــه ّ
ﳖتم بثالثة مباحث أساسية هي:
ﰲ هذه الدراسة ّ
٢٦٩

أ.م.د .رضا األبيﺾ

 -1مشاريع اإلصالح اجلديدة.
 -2أهم املﺂخذ عﲆ املشاريع واملقاربات السابقة.
العوائق التي تواجه مشاريع اإلصالح اجلديدة ﰲ تونس.
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ـل اإلصالحـ ِ
ﰲ حماولــة للوقــوف عــﲆ أسـ ِ
ـباب فشـ ِ
ـات املتتاليــة ،ومــﺂالت ّ
ـي جديــد ال يتوفــر
كل مــﴩوع إصالحـ ﱟ

ـيل ملمـ ِ
لــه منـ ﹲ
ـوس.
ـي إجيــا ّ
ـاخ اجتامعـ ﱞ
ﰊ وإرادة تنفيذيــة قــادرة عــﲆ ﲢويــل األفــكار إﱃ واقـ ﹴع عمـ ّ
 : -1مشاريع اإلصالح اجلديدة:

 » -1-1الكتاب األبيﺾ« والدعوة اجلديدة إﱃ اإلصالح:
ﰲ مــاي  2016نــﴩت وزارة الرتبيــة التونســية » الكتــاب األبيــﺾ« ،والــذي وضــع لــه وزيــر الرتبيــة الســيد ناجــي

جلول()2تقديــام عنوانــه» :مــن أجــل مدرســة تونســية منصفــة عاليــة األداء تبنــي املواطــن وترتقي بالوطــن« ،وفيــه أكّد ّ
أن
كل اإلصالحــات اهليكليــة العميقــة املنشــودة ﰲ كل املجـ ِ
ـبيل ّ
ـوي هــو سـ ُ
ـاالت اإلقتصاديــة واالجتامعيــة
اإلصــالح الرتبـ ﱠ
ﹴ
ﹴ
ـاب ثمــر ُة حـ ﹴ
موســعة تقطــع مــع االرﲡاليــةّ ،
وأن املﴩوع
والثقافيــة ،وأن هــذا الكتـ َ
ـي ومســاﳘات واستشــارات ّ
ـوار وطنـ ﱟ
ـاب يتنــزل ضمــن مســار ثــوري ُي ِعــدّ األجيـ َ
ـال » لعــﴫ غــري الــذي نعيشــه ،مــيلء بالتحديــات
الــذي يدعــو إليــه الكتـ ُ
وطنيــا ودول ّيــا ،متم ّيـ ﹴـز بﴪعــة نسـ ِـق التجــدّ د ﰲ ﲨيــع املنﻈومــات املعرفيــة والقيميــة والسياســية واإلقتصاديــة«( .)3

ـي و«يســتفيد
يتأســس هــذا املــﴩوع مثلــام ينــﺺ التقديـ ُـم عــﲆ الدســتور التونــﴘ اجلديــد وعــﲆ مكاســﺐ الفكــر اإلصالحـ ﱢ

ـﺺ ديباجتــه يعـ ّـرب »عــن حاجــة جهــة مســؤولة إلرشاك
مــن صعوبــات اإلصالحــات الســابقة وهناﲥــا«( .)4وهــو حســﺐ مــا تنـ ُّ

ﹴ
ـﻒ عــﲆ« هنــات ونقائــﺺ هــزت الصــورة
أطــراف معينــة ﰲ اﲣــاذ قــرار ﳛتــاج توافقــا واســعا« ( ،)5يقــوم عــﲆ تشـ
ـخيﺺ َو َقـ َ
املﴩقــة للمدرســة لــد فﺌــة واســعة مــن التونســيني« ،وباالســتتباع يقــدّ ُم مقرتحــات لتجــاوز هــذه األزمــة( .)6

ﹴ
إصالحيــة كثــرية ﲥتــز ،باعرتاف«اجلهــة
ﲡــارب
فبعــد ســتني ســنة مــن التجربــة التعليميــة والرتبويــة ،وبعــد
َ
املســؤولة« (وزارة الرتبيــة ) ،صــورة املدرســة التونســية .وتتجــاوز األزمــة جمــرد هنـ ﹴ
ـات أو أخطــا َء ﰲ أحــد العنــاﴏ
املكونــة للمنﻈومــة أو بعضهــا لتطــال ّ
كل املنﻈومــة ومــن ثــم »صــورة املدرســة« ﰲ وعــي التونســيني ووجداﳖــم .ذلــﻚ
رب ُر اإلصـ ِ
ـالح اجلديـ ِـد.
هــو م ـ ّ

وهــو م ـربر يطــرح ﰲ رأينــا ســؤاال حــول جدّ يــة كل املشــاريع الســابقة ،وحــول مـ ِ
ـﺂالت املــﴩوع اجلديــد ومــا
ّﹲ
ـات علميــة واجتامعيــة وسياسـ ﹴ
تو ّفــر لــه مــن ضامنـ ﹴ
ـية..
ّ
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واحلقيقــة فـ ّ
ـي« ال ﳜتلــﻒ عـ ّـام
ـﺈن مــا أشــار إليــه هــذا املـ
ُ
ـﴩوع مــن إخــالالت بنــا ًء عــﲆ »التشــخيﺺ املوضوعـ ّ

ـاريع الســابقة دون اســتثناء (ضعــﻒ مســتو ﲢصيــل
أقرتــه وأشــارت إليــه التشـ
ُ
ـخيصات التــي اســتندت إليهــا املشـ ُ

املتعلمــني ﰲ املــواد العلميــة واللغــات ،والفشــل ﰲ تكريـ ِ
ـس مبــدأ تكافــؤ الفــرص ،واتســاع اهلــوة بــني املدرســة وحميطها

ـﻒ ،وهــدر الوقــت ،وعــدم القــدرة عــﲆ مواكبــة التحــوالت ،واهــرتاء البنيــة التحت ّيــة األساسـ ّية )..
اإلقتصــادي ،والعنـ ُ
ولعــل املتأ ّمـ َـل ﰲ املــﴩوع يالحــﻆ تركيــزا عــﲆ مفاهيــم ﰲ عالقــة بالســياق الدويل مثــل »التنافســية« و«اجلــودة« و«احلوكمة«

و«املعايــري الدوليــة«  ..بنــاء عــﲆ ّ
أن » تونــس كانــت رشيكــة فاعلــة ﰲ بلــورة الرؤيــة العامليــة إلصــالح التعليــم وتطويــره« وهــي
الرؤيــة التــي ُو ِضعــت ﰲ جومتــي  jomtieﰲ  ،1990وتدعمــت ﰲ املنتــد العاملــي للتعليــم ﰲ أفريــل .2000
أن يتســاءل عــن طبيعــة هــذه » املشــاركة الفاعلــة« واحلــال ّ
ولســائل ْ
أن هــذا املــﴩوع نفســه يقـ ّـر الفشــل الذريــع

للمنﻈومــة بعــد  26ســنة ( ! )2016-1990

ـدراج مــن جديـ ﹴـد؟ وهــل
فهــل املشــاريع القديمــة ﱂ تنــدرج فعل ّيــا ﰲ »احلركــة العامليــة«؟ وكيــﻒ ســيكون االنـ ُ

ســيمثل ّ
الســحري ملجمــوع املشــكالت التــي تتخبــط فيهــا املنﻈومــة التونســية؟
احلــل
ّ
أين يكمن ُ
اخللل إذا افرتضنا حس َن النوايا؟

ـس املقاربـ ِ
قــد ﳛتــاج منّــا ذلــﻚ إﱃ تذكـ ﹴ
وإن رسي ًعــا ،بأسـ ِ
ـات الســابقة ومقاصدهــا الكــرب ،باعتبــار ّ
ـريْ ،
أن املقاربــة

مكونــات املــﴩوع اإلصالحــيّ ،
يوضــح لنــا ﱠ
أن املشــكل
لعــل ذلــﻚ ّ
أهــم ّ
البيداغوجيــة يعدّ هــا بعضهــم إحــد ّ

ـاريع ،وإنــام يكمــن باألســاس ﰲ األداء واملنــاخ .دون
ـرب مــن وثائــق ومشـ َ
ليــس ﰲ التصــورات النﻈريــة وﰲ مــا ﳛـ ﱠ ُ

أن يكــون ذلــﻚ مدعــاة إﱃ التغــاﴈ عــن املكاسـ ِ
ْ
ـﺐ التــي ﲢققــت ،أو رفضــا لفكــرة »ﴐورة اإلصــالح« ﰲ املطلــق.
ـات تﻈــل دائــام ﴐوريــة لـ ّ
ـكل منﻈومــة تربويــة.
ـات واملراجعـ ُ
فاإلصالحـ ُ

ـع عــﴩ ﰲ أثنــاء حركــة التحـ ّـرر الوطنــي،
ال خــالف إ ًذا ﰲ الــدور الــذي لعبتــه املدرســة التونســية منــذ القــرن التاسـ َ
وﰲ النهــوض بـ ﹴ
ـادي ﰲ دولة االســتقالل.
ـي واقتصـ ّ
ـدور فكــري واجتامعـ ﱟ
وال خــالف ﰲ ﴐورة اإلصــالح ﲡــاوزا للهنــات وتعزيــزا للمكتسـ ِ
ـبات وتطويــرا لــﻸداء وﲡويــدا للمخرجــات،

ب ْيــدَ ﱠ
أن مقارنــ ًة ،وإن رسي ًعــا ،بــني مــﴩوع إصــالح  ،1958ومــﴩوع إصــالح  ،1991و 2002ومقرتحــات
ِ
املشــاريع الالحقــة ( )2016تفــﴤ إﱃ حقيقــة ّ
ـخيصاﲥا للواقــع ،وأهدافهــا الكــرب املعلنــة تــكاد تكــون هــي
أن تشـ

نفســها ،بــام قــد يعنــي ّ
أن هــذه املشــاريع تــدور ﰲ حلقــة مفرغــة ،وهــو مــا خلــق ﴐبــا مــن االســتياء ور ّد الفعــل
ُ

ـلبي عــﲆ فكــرة اإلصــالح نفســها.
السـ ّ
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ّ
التأسيس عليها ،وااللزا ُم بتنفيذها يؤكد ما ذكرنا آنفا.
تم
ُ
ولعل النﻈر ﰲ طبيعة املقاربات التي ﱠ

لقــد كانــت أوﱃ املقاربـ ِ
ـات الواضحــة التــي ُاعتمــدت ﰲ املنﻈومــة التعليميــة التونســية« املقاربــة باألهــداف« .ثــم

تلتهــا » املقاربــة بالكفايــات« التــي وقــع العـ ُ
ـدول عنهــا مدخــال إﱃ التفكــري ﰲ أخــر جديــدة.

ﹴ
ﹴ
ِ
عمقــت األزمــة حتّى
ـج التشــخصيات ﲨيعهــا ﲡمـ ُ
وكانــت نتائـ ُ
ـع دائــام عــﲆ مــا ﰲ ســابقتها مــن إخــالالت وهنــات ّ

ـﴩوع الــوزارة ﰲ »الكتــاب
وصــل احلــال إﱃ اهتــزاز صــورة املدرســة وفقــدَ التعليــم جــدواه وهــو مــا أشــار إليــه مـ
ُ
األبيــﺾ« ( .)2016وهــو أيضــا مــا أشــارت إليــه وثائــق وتنﻈــريات املقاربــة اجلديــدة »املنهــاج«.
 -2-1مقاربة املنهاج:

أن ّ
ِتقـ ّـر الوثائـ ُـق املتوفــرة لدينــا حــول مقاربــة املنهــاج ّ
كل تلــﻚ الســلبيات والثغــرات جعلــت الغالبيــة العﻈمــى مــن
ِ
ـوي (املدرســني ،متفقــدي املــواد ،الــوزارة  ،)..وأطرافــا اجتامعيــة مثــل اإلﲢــاد العــام
املبارشيــن للشــأن التعليمــي والرتبـ ﱢ

ـارا لﻺصــالح.
أســا وإطـ ً
التونــﴘ للشــغل والرابطــة التونســية حلقــوق اإلنســان يدعــون إﱃ مــا سـ ّـمي » :العقــد الرتبــوي« ﹰﹼ
وليــس ﳜفــى ّ
أن مفهــوم العقــد يقــوم عــﲆ فكــرة االجتــامع البــﴩي وفلســفة احلــوار والتوافــق ،مــن منطلــق

ّ
ـم ،وتلــﻚ حقيقــة ال شـ ّ
ـﺐ ،وإ ّنــام هــو أيضــا قضيــة
ـﻚ فيهــا ،ليــس قضيــة فنّيــة مــن شــأن املختصــني فحسـ ُ
أن التعليـ َ
ِ
ِ
واألبعــاد.
األطــراف
جمتمعيــة متداخلــة
ـﴩ َع« ﰲ كل مراحـ ِ
ـﺾ النﻈــر عــن مضمــون هــذه الرؤيــة ومد جدّ ﲥــا ،خاصــة إ َذا عرفنــا ّ
ـل اإلصالح
وبغـ ّ
أن »املـ ّ
ِ
ـﺺ عليهــا »وثائــق« املنهــاج مثــل »االنصــاف« و«العﴫ ّيــة«
الســابقة كان ﳞــدف إﱃ ﲢقيــق األهــداف نفســها التــي تنـ ّ
ـﺾ النﻈــر عــن ذلــﻚ ،فـ ﱠ
ـﺈن فكــرة »املنهــاج« التــي تُطــرح اليــوم ﰲ ســياق انتقــال ديمقراطــي ،مثلهــا
و«التــوازن«  ..بغـ ّ

ـاريع اإلصــالح الســابقة ﰲ
مثــل مــﴩوع »الكتــاب األبيــﺾ« ،يبــدو أﳖــا تواجــه مشــكلة جديــدة ﱂ تواجههــا مشـ ُ
 58و 91و ،2002وهــي املتمثلــة ﰲ ﴐورة التوافــق عــﲆ هــذه الرؤيــة وعــﲆ حمتوياﲥــا بــني مكونــات املجتمــع

التونــﴘ السياســية واالجتامعيــة والنقابيــة ،ذلــﻚ عــﲆ خــالف مشــاريع ورؤ إصالحيــة ســابقة كانــت تســتمدّ قوﲥــا
والزاميتهــا مــن قــوة الســلطة واحتكاريتهــا القــرار وقدرﲥــا النســبية عــﲆ التنفيــذ.

ـزاب واملنﻈـ ِ
كل األحـ ِ
ـع حوهلــا ُّ
ـامت ْ
ـاج ،كــام تقــول د .ســلو العبــاﳼ ()7مقاربــة تنتﻈــر ْ
ّ
وأن تصــل
أن ﲡتمـ َ
إن املنهـ َ

إﱃ الــرأي العــام مبســطة وواضحــة وﰲ شـ ِ
ـكل حزمــة مــن القــرارات القابلــة للتنفيــذ.

ولذلــﻚ فـ ّ
ـاج ،بــام هــو مــﴩوع إصالحــي جديــد وبديــل جزئــي أو ّ
كيل هــو ﲢــدّ ،
ـﺈن التحــدّ ي الــذي يواجهــه املنهـ ُ

ـي ﰲ جمتمــع قطــع مــع احتــكار الســلطة ولكنــه مــا يــزال يتلمــس طريقــه نحــو
ـياﳼ واجتامعـ ﱞ
ﰲ جــزء مهــم منــه ،سـ ﱞ
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التشــاركية السياســية عــﲆ قاعــدة مفاهيــم وقيــم جديــدة مثــل »احلــق والواجــﺐ« و«األكثريــة واألقل ّيــة« والفــرق بــني

»املصلحــة الوطنيــة« و«املصلحــة احلزبيــة«...

ـﴩوع إصــالح التعليــم ﰲ تونــس ،ﱢ
ّ
ـي
إن مـ
َ
ـي إصالحــي ،يمثــل جــز ًءا مــن مــﴩوع إصالحـ ّ
ككل مــﴩوع تعليمـ ﱟ

ـيل بــني مكوناتــه :الغايــات الكــرب ،والتمشــيات،
ـادي وثقــاﰲ ،بقــدر مــا ﳛتـ ُ
ـياﳼ واقتصـ ﱟ
ـاج إﱃ اتســاق داخـ ﱟ
أكــرب ،سـ ّ
ﹴ
يــﺐ عــن أســﺌلة راهنــةْ ،
أيضــا إﱃ ْ
حاجــات
يشــبع
وأن
واملــواد ،والوســائل واألدوات ،والزمــن...
ﳛتــاج ً
َ
أن ُجي َ
ُ
وتطلعــات جديــدة هــي تطلعــات التونســيني ِ
ﲨيعهــم أو أغلبِهــم.
ولكــن ،إذا علمنــا ّ
ـعبي املطلبــي وبعــد ﲡربــة
ـﴤ أكثــر مــن ثــامين ســنوات مــن احلــراك الشـ ّ
أن التونســيني ،بعــد مـ ّ

ِ
تشــخيﺺ
ديمقراطيــة انتخابيــة عــﲆ كل املســتويات (الرئاســة ،والربملــان ،والبلديــات )..ﱂ ْ يتوافقــوا بعــدُ عــﲆ

مــا حـ َ
ـدث تارﳜيــا وعــﲆ املالمــح العامــة لالختيــارات الوطنيــة عا ّمــة ،وعــﲆ التصــورات الكــرب ﰲ التعليــم وﰲ

قطاعــات أخــر .واألدلــة عــﲆ ذلــﻚ كثــرية ليــس أقلهــا حــدّ ة التجاذبــات والﴫاعــات ﲢــت قبــة الربملــان املنتخـ ِ
ـﺐ،
وخارجــه ﰲ الفضــاء الســياﳼ والفضــاء العــام الــذي شــهد أزمــات عميقــة ﲡلــت ﰲ االﴐابــات واالغتيــاالت.

ـاؤل عــن مــﺂالت ّ
إذا علمنــا ذلــﻚ صــار مــن املــﴩو ِع التسـ ُ
كل حماولــة إصالحيــة .فاملنـ ُ
ـلبي يســوده
ـاخ العــام سـ ّ

ـعور عــام بعــدم الــرﴇ ،واإلراد ُة السياســية ضعيفــة ،ومؤسســات الدولــة العموميــة منهكــة بمشــكالت قديمــة
شـ ﹲ
مرتاكمــة ..ومــن ثــم فـ ّ
ـاريع لــن ﲡــد الوســائل التــي ﲢتــاج والقـ ّـوة التــي تُلــز ُم.
ـﺈن هــذه املشـ َ

بناء عﲆ ما سبق يتضح لنا ّ
املشاريع االصالحية اجلديدة تشكو ثالث مشكالت أساسية:
أن
َ

 تفتقر اﱃ القوة االلزامية تفتقر اﱃ الوسائل املادية واملالية الرضوريةتكرر التجربة نفسها.
 -تبدو عﲆ املستو النﻈري ﲡاوزية تتقاطع مع املاﴈ ﰲ حني أﳖا ّ

ـح لنــا ســمة التكراريــة والــدوران ﰲ مــا يشــبه احللقــة املفرغــة ســننﻈر ﰲ نصـ ِ
ـوص املشــاريع الســابقة
ولكــي تتضـ َ

ِ
اإلصالح،
مــن جهــة األهــداف الكــرب ،لغايــة املقارنــة وتأكيــد هــذه الســمة التــي جعلــت املع ّلم يفقــد الثقــة ﰲ فكــرة
ـم يفقــد الثقــة ﰲ املدرســة.
واملتعلـ َ

وليــس ّ
أدل اليــوم عــﲆ فقــدان الرغبــة ﰲ الذهــاب إﱃ املدرســة مــن اتســاع دائــرة التــﴪب والفشــل املــدرﳼ

لتشــمل أبنــاء املعلمــني ومــن اتســاع دائــرة اهلجــرة املنﻈمــة والﴪيــة لتشــمل أيضــا املعلمــني واألســاتذة وأبناءهــم،

معلنــني بذلــﻚ عــن املــوت الرمــزي للمدرســة.
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 : -2مشاريع ومقاربات سابقة:
 -1-2املقاربة باألهداف:
تونس ﰲ مرحلة أوﱃ »املقاربة باألهداف« ذات املرجعية النفسية السلوكية.
اعتمدت املنﻈومة التعليمية ﰲ َ

يمثــل »اهلــدف« ﰲ هــذه املقاربــة املحتــو املعلــن عنــه والــالزم ملســتو معـ ّـني ،ويصــاغ ﰲ شـ ِ
ـارف أو
ـكل معـ َ
مهـ ﹴ
ـارات ،قابلــة للمالحﻈــة والقيــس والتقييــم ،تســعى املدرســة إﱃ ﲢقيقهــا ﰲ املتع ّلــم وفــق خطــة أو مســار يقطعــه
ـم بقيــادة املع ّلــم وتوجيهــه.
املتع ّلـ ُ

وج ّربــت انطالقــا مــن كوﳖــا تقــوم عــﲆ إطــالع املتع ّلــم عــﲆ
ـم اعتبــار » املقاربــة باألهــداف« حــال ناج ًعــا ُ
لقــد تـ ّ
اهلــدف ،وتدعــو املع ّلمــني واألســاتذة إﱃ ضبــط األنشــطة ﰲ ضــوء معرفتهــم بتلــﻚ األهـ ِ
ـداف ،وإﱃ تنويعهــا بنــا ًء

عــﲆ اختــالف العمليــات العقليــة لــد املتعلــم ( فهــم ،تركيــﺐ ،تذ ّكــر ،نقــد  )..وإﱃ تقييــم النجـ ِ
ـاح ﰲ ضــوء اهلــدف
املعلــن  ...إلــخ

تــم التخــيل عــن هــذه املقاربــة ﰲ تســعينيات القــرن العﴩيــن ،نﻈريــا ﰲ مســتو
بعــد ﲡربــة
ْ
دامــت عقــو ًدا ّ

ِ
ـم تغيريهــا باملقاربــة بالكفايــات التــي ســجل
القوانــني والربامــج وبنســبة أقــل تطبقيــا وعمليــا ﰲ فصــول املـ
ـدارس ،وتـ ّ
املبـ ّـﴩون ﲠــا املﺂخــذ التاليــة عــﲆ ســابقتها:
 -التلقينية

 -سلبية التلميذ واكتفاؤه بدور املتلقي

 -التعميم واعتبار األنساق التعلمية واحدة

 -االعتامد عﲆ الذاكرة واحلفﻆ

 -تشتت املعارف وضعﻒ عملية اإلدماج

 -ضعﻒ صلة التع ّلم باحلياة

لقــد ركــزت املقاربــة باألهــداف عــﲆ املع ّلــم وأﳘلــت املتع ّلــم ،واهتمــت بالوســائل وبضبـ ِ
ـط اخلطــط وأﳘلــت
ّ

احليويــة واإلبــداع .وهــي مثلــام ذكرنــا مقاربــة تنــدرج ضمــن املرحلــة األوﱃ مــن التجربــة التعليميــة ﰲ تونــس بعــد

ـت ﰲ إصـ ِ
ـالح املنﻈومــة ﰲ  1958بــﺈرشاف األســتاذ حممــود املســعدي وتوجيهــات مــن
االســتقالل ،والتــي رشعـ ْ
الرئيــس احلبيــﺐ بورقيبــة.
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لقــد ُأ ّســس املــﴩوع التعليمــي ﰲ هــذه املرحلــة عــﲆ قيــم التحــرر واالســتقالل وســعى إﱃ تعميــم التعليــم وتأكيــد

الشــخصية التونســية وﲢقيــق تكافــؤ الفــرص بــني الفتيــان والفتيــات واعدادهــم للقيــام بــدور وطنــي ..فــكان عــﲆ
املدرســة ﰲ هــذه املــدة أن تبنــي الدولــة وتقــﴤ عــﲆ مﻈاهــر التخلــﻒ والفقــر وأن تعـ ّـزز اخلصوصيــة وأن تنفتــح عــﲆ

اﻵخــر املتقــدّ م ..وﱂ تعقهــا »املقاربــة باألهــداف« عــﲆ ﲢقيــق كثــري مــن النجاحــات.

وباملقابــل لــن ﳛــول االنتقـ ُ
ـال مــن مقاربــة األهــداف إﱃ مقاربــة الكفايــات ﰲ تســعينيات ق 20دون أن تشــتدّ

أزمــات املنﻈومــة الرتبويــة ﰲ تونــس ،بــام ّ
يــدل عــﲆ ّ
أن املقاربــة البيداغوجيــة ﰲ الفصــول ليســت ســو أحــد
ُ

مكونــات املنﻈومــةّ ،
وأن الرتكيــز عليهــا بمفردهــا ،مثلــام نالحــﻆ ﰲ إصالحــات  ،2002واﳘــال ســائر املكونــات

األخــر ليــس غــري هــدر للوقــت وتعميــق لﻸزمــة .فليــس مشـ ُ
ـكل منﻈومــات التعليــم والرتبيــة ،ﰲ رأينــا ،مشــكل
ـات بيداغوجيــة فحســﺐ ،وإنــام هــو مشــكل بنًــى ﲢتيــة ومناخـ ﹴ
مقاربـ ﹴ
ـات اجتامعيــة وسياســية وعالقــات بــني املدرســة
ُ
ـات وسياسـ ِ
ومؤسســات ودوائــر أخــر كاإلعــالم والســوق والعائلــة ..وهــو مشــكل ميزانيـ ﹴ
ـات إنفــاق وقواعــد

عمــل تضبــط احلقــوق والواجبــات.

ﰲ ســنة  ،2002وﰲ ســياق دو ّيل جديــد مــن جهــة تطــور الفلســفات واألفــكار ومــن جهــة التطــور التكنولوجــي

صــدر القانـ ُ
ـون املعــروف باســم »القانــون التوجيهــي للرتبيــة والتعليــم املــدرﳼ« ،و ُأرســيت املقاربــة بالكفايــات
والعمــل توظيــﻒ التكنولوجيــا احلديثــة واعتــامد بيداغوجيــا املشــاريع والبداغوجيــا الفارقيــة ،والعمــل عــﲆ ربــط
املدرســة باالقتصــاد وبالســوق.

ـج كانــت ﳐيبــة لﻶمــال.
وﱂ يغــﺐ عــن املــﴩوع اجلديــد تأكيــد قيــم الوطنيــة والقيــم اإلنســانية ،ولك ـ ّن النتائـ َ

ونحــن ال نعتقــد ّ
أن ذلــﻚ يعــود مبــارشة إﱃ طبيعــة املقاربــة البيداغوجيــة ﰲ الفصــول رغــم مــا ســجل منتقدوهــا

مــن مﺂخــذ عليهــا.

 -2-2املقاربة بالكفايات:

وقــع اعتــامد هــذه املقاربــة ﰲ تونــس ﰲ مــﴩوع اإلصــالح ســنة  ،2002وانضــوت ﲢتهــا جمهــودات فردية ســابقة.

ُ
و ُعــدت ســبي ً
املراحل الســابقة.
ال إلنقــاذ التعليــم مــن النتائــج التــي أفضــت إليــه

ولقــد ســاعدت عــﲆ تعميــم هــذه املقاربــة وتطبيقهــا ﹲ
يعارضهــا البنــﻚ الــدويل.
دول مثــل فرنســا وبلجيــكا ،وﱂ
ْ

ــم حمــور
ووجــد فيهــا
أكثــر مــن طــرف ،كــام يقــول  ،Martial Dembéléمصلحــة مــا ،الذيــن يعتــربون التع ّل َ
ُ
ـخاص عــﲆ توظيـ ِ
ِ
ـﻒ معارفهــم حســﺐ مــا يتطلــﺐ السـ ُ
ـوق..
العمليــة الرتبويــة ،والذيــن يــرون التعليــم تدري ًبــا لﻸشـ
ُّ
كل واحـ ﹴـد منهــم وجــد فيهــا مصلح ـ ًة (. )8
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وبالعــودة إﱃ الوثائــق املرجعيــة هلــذه املقاربــة نجــد ّ
أن مــن أهدافهــا االســرتاتيجية احلــد مــن االنقطــاع املبكــر،

ـي الــذي يعتمــد احلفــﻆ ،وتعليــم الطفــل التفكــري والنقــد..
والقضــاء عــﲆ التعليــم التلقينـ ّ

ِ
ﳐرجاﲥــا حســﺐ بعــﺾ التقييــامت
لقــد كانــت هــذه املقاربــة ،مثلــام يصفهــا كثــريون ،جذابــة وطموحــة .ولكـ ّن

الوطنيــة والعامليــة كانــت ســيﺌة جــدا .ويعــز ذلــﻚ إﱃ أســباب منهــا املنــاخ االجتامعــي وواقــع البنيــة التحتيــة

للمامرســة التعليميــة اليوميــة (امليزانيــات املخصصــة للتعليــم ،واالكتﻈــاظ ﰲ الفصــول ،والفقــر ،وتكويــن املع ّلــني)..
ِ
ِ
ِ
ّ
واملكونــني
لتدريــﺐ املعلمــني
االســتعداد اجليــد
املعضــالت التــي واجهتهــا املقاربــة بالكفايــة عــدم
إن أبــرز
ّ

ـي عــﲆ التعليــم ملــا ﲢتاجــه هــذه املقاربــة مــن وسـ َ
ـائل وأدوات،
التدريـ َ
ـﺐ ال ـالّزم ،وعــدم مالءمــة اإلنفــاق العمومـ ّ
ـرات وهنـ ﹴ
ـط لتجــاوز مــا ســيﻈهر مــن ثغـ ﹴ
وعــدم وضــع خطـ ﹴ
ـات ﰲ أثنــاء التطبيــق.

لقــد وقــع تعميــم رسيــع للمقاربــة ﱂ يــراع مكونـ ِ
ـات الواقــع ،وﱂ تعاضــدْ ه منﻈومــة تقييم ّيــة وتعديليــة رسيعــة،
ﹲ
ﹲ

وهــو مــا أشــار إليــه الباحـ ُ
ـث  Martial Dembéléحــني قــارن بــني ﳐرجــات مقاربــة الكفايــات ﰲ دول إفريقيــة
مثــل تونــس ،والكيبيــﻚ .

يقــول إجابــة عــن ســؤال :ملــاذا نجحــت الكيبيــﻚ رغــم التعميــم الﴪيــع للتجربــة؟  » :اجلــواب بسـ ﹲ
ـيط للغايــة.
لقــد أعــدّ ت الكيبيــﻚ مســبقا آليـ ِ
ـات التقييــم والتعديـ ِ
ـم مســتمر لتطبيــق مقاربــة الكفايــات،
ـل .كان ﰲ الكيبيــﻚ تقييـ ﹲ
ـتمر .وهــو مــا ﱂ يكــن ﰲ البلــدان األفريقيــة املعنيــة«
بــام جيعلهــا تتــالءم مــع الواقــع وتسـ ّ

( )9

.

ِ
ـكالت التعليــم األساسـ ّية ،وﱂ تـ ِ
ـﺐ
ﱂ ﲢقــق املقاربــة بالكفايــات إ ًذا مــا كان منتﻈــرا منهــا .فلــم ﲢــل مشـ
ـرض أغلـ َ
ﹴ
أي
ـاب مــن جديــد للنقــاش ﰲ موضــوعّ » :
األطــراف املشــاركة واملتداخلــة ،خاصــة املع ّلمــني ..وهــو مــا فتــح البـ َ

مقاربــة نختــار؟ » جــز ًءا مــن مســألة أكــرب هــي مســألة اإلصـ ِ
ـوي ﰲ كل مســتوياته.
ـي والرتبـ ّ
ـالح التعليمـ ّ

ويبــدو ﰲ تقديرنــا ّ
أن كثــريا مــن املشــاركني ﰲ مشــاريع اإلصــالح يفتقــدون تشــخيصات وتقييــامت موضوعيــة

ميدانيــةّ ،
وأن النقــاش غالبــا مــا يطغــى عليــه اإليديولوجــي واحلــزﰊ ويرﲥــن إﱃ املصلحــة الراهنــة.

ّ
إن رجــل السياســية ال يملــﻚ خــربة كافيــة ﰲ هــذا املجــال املتشــعﺐ ،فهــو غــري قــادر عــﲆ بناء رؤيــة واضحة ومنســجمة.

إنــه يكتفــي ّ
بالشــعارات العامــة وبالســعي إﱃ ﲢقيــق » انتصــارات« حين ّيــة ،وقــد تعــوزه القــدر ُة عــﲆ اﲣــاذ القــرار وتنفيــذه
خاصــة ﰲ ظــل التوافقــات السياســية اهلشــة مثلــام هــو احلــال الــذي عليــه احلكومــات التونســية املتعاقبــة منــذ ... 2011

ـي أو اخلبــري رؤيــة ثقافيــة واجتامعية ملســألة التعليم ،تســمح له بتكييــﻒ التصورات
وﰲ املقابــل ،قــد ال يملــﻚ التقنـ ّ

النﻈريــة واملخربيــة ،والربــط بــني املقاربــات التعليمية وواقــع الثقافة ورهانــات املجتمع وعوائــق التاريخ..
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إن املنﻈومــة الرتبويــة والتعليم ّيــة مــن االتســاع والتش ـ ّع ِ
ﱠ
ﺐ والتداخــل مــا جيعــل الدعــوة إﱃ إصالحهــا جذريــا
ـﺈن ّ
يــكاد تكــون دعــو ًة مثاليــة ،ولك ـ ْن ﰲ املقابــل فـ ّ
كل تغيــري لعنــﴫ أو مكـ ّـو ﹴن منهــا يؤثــر حتــام ﰲ ســائر املكونــات

األخــرّ ،
ـي يقتــﴫ عــﲆ عنــﴫ دون آخــر قــد يكــون مصــريه الفشــل .لنأخــذ عــﲆ ســبيل املثــال
وكل إصــالح جزئـ ﱟ

مكـ ّـون »املــادة التعليميــة« :يتفـ ّـرع هــذا املكــون إﱃ عنــاﴏ أو قضايــا ترتبــط بــه مثــل :ضــارب املــادة وحجــم ســاعات
تدريســها وعالقتهــا بمــواد أخــر ونﻈــام تقييمهــا ..إلــخ .األمــر الــذي جيعــل كل تغيــري عــﲆ مســتو مــا ْ
وإن بــدَ ا
جزئيــا أو ثانويــا هــو تغيــري مؤ ّثــر وقــد يكــون حاســام ﰲ مــا يرتتــﺐ عليــه مــن نتائــج.

وعــﲆ ذلــﻚ يمكــن ْ
ـس ســائر عنــاﴏ ومكونــات املنﻈومــات الرتبويــة (امليزانيــة ،اهليكلــة ،والبنيــة التحتيــة،
أن نقيـ َ

والربامــج واملحتويــات واملقاربــات البيداغوجيــة ،واملســالﻚ ،والزمــن ،والتكويــن ،وأنﻈمــة التقييــم)..

وﰲ بدايــة املرحلــة السياســية الثالثــة ،أي مرحلــة مــا بعــد  2011جيــد التونســيون أنفســهم مدعويــن مــن جديــد إﱃ

التفكــري ﰲ إصـ ِ
ـالح منﻈومتهــم الرتبوية.

وﳑــا يطــرح اليــوم بديــال للمقاربــة بالكفايــات ﰲ خضــم هــذا النقــاش البيداغوجــي والســياﳼ ،مقاربة«املنهــاج«

أو املقاربــة املنهاجيــة  L’approche curriculaireالتــي يقــرتن مفهومهــا كــام تقــول ســلو العبــاﳼ بشــيوع
ﹴ
التوجهــات اإلســرتاتيج ّية لبلــدان كثــرية ﰲ العــاﱂ ،رشعــت ﰲ إعــادة
إصالحــات تربو ّيــة كــرب انعقــدت عليهــا
ّ
مكوناﲥــا واشـ ِ
ـتغال عناﴏهــا كبلجيكيــا وفرنســا
بنــاء أســس أنﻈمتهــا التعليم ّيــة ومراجعــة أهدافهــا وطــرق تعالــق ّ
ـوي وهندســة املناهــج التعليم ّية
ـاج »مقاربــة شــمولية ﰲ اإلصــالح الرتبـ ﱢ
وفننلنــدا وبريطانيــا وغريهــا ...ليضحــى املنهـ ُ

ذات نزعــة ﲡمــع بــني االســتجابة إﱃ احلاجــات املحل ّيــة وحماولــة اإلجابــة عــن إشــكاالت وأســﺌلة كون ّيــة« (.)10

ذات الفلســفة التــي قامــت عليهــا ُّ
كل مشــاريع اإلصــالح بــدءا بمــﴩوع  1958ثــم 1991و.2002
وهــي ُ
كل املقاربـ ِ
ـات اإلصالحيــة ،بﺈﲨــا ِع ّ
ـﺈن ﱠ
ولكـ ْن رغــم ذلــﻚ ،فـ ّ
كل األطــراف ،كانــت ارﲡاليــة وجزئيــة وﱂ تتمكـ ْن مــن
ـع املدرســة التونســية ضمــن مسـ ِ
ِ
ْ
ـدارس ﰲ العــاﱂ املتقــدم ،بــل تراجــع أداؤهــا وﱂ تعــد مصعــدا اجتامع ﹰﹼيــا
ـار املـ
أن تضـ َ
أن األزمــة فعــال هيكليــة عميقــة شــاملة ،وبــام يؤ ّكــد ّ
وفقــدت قيمتهــا ورمزيتهــا ،بــام يؤ ّكــد ّ
أن عائـ َـق اإلصــالح ليــس

املؤسســة فلســفيا وذات الرؤيــة العلميــة والبيداغوجيــة العميقــة واملنســجمة ،وإ ّنــام العائـ ُـق
غيـ َ
ـاب املشــاريع النﻈريــة ّ
ـبﺐ ضعـ ِ
ﰲ رأينــا كامـن ﰲ اإلرادة وﰲ صعوبـ ِ
ـات التنفيــذ بســبﺐ البنيــة التحتيــة املتهرئــة وبسـ ِ
ـﻒ امليزانيــات وانعــدام
ﹲ
ـﻒ إليهــا ﰲ
التحفيــز وبســبﺐ مؤثــرات خارجيــة أﳘهــا الســوق واإلعــالم ،إﱃ غــري ذلــﻚ مــن املعوقــات التــي أضيـ َ

ـﻒ الدولــة وغيــاب التوافــق.
مرحلــة التجربــة الديمقراطيــة ضعـ ُ

٢٧٧

أ.م.د .رضا األبيﺾ

ـاريع اإلصالحيــة القادمــة ،والتــي نــر أﳖــا األكثــر حــدّ ة وتأثــريا،
ولقــد رصدنــا بعـ َ
ـﺾ العوائـ ِـق التــي تواجــه املشـ َ

ألي مــﴩو ﹴع ﰲ رأينــا مــا ﱂ يتصــدّ إليهــا فعل ّيــا.
ـاح ّ
ولذلــﻚ فــال نجـ َ
العوائق التي تواجه مشاريع اإلصالح اجلديدة ﰲ تونس
-3
ُ

ﲡمــع ُّ
كل األطــراف الرتبويــة ( املعلمــون واألســاتذة ،واملﴩفــون البيداغوجيــون )..والسياســية (ﳑثلــة ﰲ وزارة

الرتبيــة )..واالجتامعيــة واملدنيــة (النقابــة ،واملنﻈــامت احلقوقيــة ،والعائلــة  )..عــﲆ ﱠ
أن املدرســة التونســية تواجــه اليــوم
ـالح عــﲆ ﲢقيــق مــا رســمت مــن أهـ ﹴ
ﹴ
ـكالت بــل أزمــة عميقــة وحــادة بسـ ِ
ـبﺐ عــدم قــدرة مشــاريع اإلصـ ِ
ـداف.
مشـ
ومــن أخطــر ﲡليــات هــذه األزمــة:

 -1-3االنقطاع املبكر عن التعليم:
أ ّكــد وزيــر الرتبيــة احلــايل ،الســيد حاتــم بــن ســاﱂ ﰲ جلســة اســتامع بـ«جلنــة املــرأة واألرسة والطفولة وكبار الســن«

أن  280تلميـ ًـذا ينقطعــون يوميــا عــن الدراســةّ ،
بالربملــان ( مــارس ّ )2019
وأن عــد َد املنقطعــني ﰲ ســنة  2018بلــﻎ
 101ألفــا ،أي حــوايل  10باملائــة.

ِ
ـدارس اخلاصــة ،ومنهــم مــن يلتحــق بســوق الشــغل دون ْ
أن يســتكمل
مــن هــؤالء املنقطعــني مــن يلتحــق باملـ

ـاﳼ ،ومنهــم مــن يبقــى عاطــال ،فيلتحــق بفﺌــة أصحــاب الشــهائد املع ّطلــني...
التحصيــل األسـ ّ

وكشــفت الــوزارة عــن فشــلها ﰲ إعــادة تأهيـ ِ
بعﺾ الدراســات
ـل املنقطعــني واحلاقهــم باملدرســة مــن جديد ،ووضحــت ُ

الكلفــة الباهﻈــة لالنقطــاع املبكــر (  345مليــون دينــار ســنويا أي مــا يعــادل  13باملائــة مــن ميزانيــة وزارة الرتبية())11

ِ
األســباب
تعتــرب ظاهــرة« التــﴪب املــدرﳼ« ظاهــرة مركبــة الدوافــع .ولكــ ْن ،وبغــﺾ النﻈــر عــن تعــدّ د

(صعوبــات التعلــم ،اخلــوف مــن الفشــل املــدرﳼ ،أســباب اقتصاديــة ،شــبح البطالــةّ )..
فــﺈن مــن نتائــج هــذه
ـاع نســبة األم ّيــة باملعنيــني القديــم (األميــة األبجديــة) واجلديــد (األميــة املعرفيــة،
الﻈاهــرة ،التــي هــي ﰲ تزايــد ،ارتفـ ُ
وضعــﻒ القــدرة عــﲆ ّ
حــل املشــكالت ،وعــﲆ اســتعامل وســائل التكنولوجيــا احلديثــة) ..

وزيــر الشــؤون االجتامعيــة الســيد حممــد الطرابلــﴘ عــن ّ
أن نســبة األميــة قــد ارتفعــت ﰲ بلــد
ولقــد كشــﻒ
ُ

كتونــس منــذ االســتقالل عــﲆ اجباريــة وجمانيــة التعليــم ،فبلغــت ﰲ . % 19٫1 2018
العنﻒ:
-2-3
ُ

ِ
ـﻒ ﰲ ّ
ـاوالت التصــدي لــه باملرافقــة
كل أشــكاله اللفﻈيــة واملاديــة ظاهــرة ﲥــدّ د املدرســة التونســية .ورغــم حمـ
صــار العنـ ُ

والزجــر (الطــرد مــن املدرســة ،والشــكاوي القضائيــة )..إالّ ّ
أن هــذه الﻈاهــرة تعــرف حالــة انتشــار وحــدّ ة غري مســبوقتني.
٢٧٨
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وإن كان حالــة غــري معزولــة عــن املجتمــع واحليــاة خــارج املدرســة إالّ أنــه مــن الالفــت لالنتبــاه ّ
وهــو ْ
أن التجربــة

الديمقراطيــة اجلديــدة ﱂ ﲢــدّ مــن هــذه الﻈاهــرة بــل زادﲥــا حــدّ ة وامتــدادا .ﰲ حــني أنــه مــن املفــرتض ْ
أن يســهم منـ ُ
ـاخ
احلريــات السياســية وحريــة التعبــري بعــد  2011ﰲ التخفيــﻒ مــن حالــة االحتقــان وظاهــرة العنــﻒ.

ﹴ
بعــﺾ مﻈاهــر العنــﻒ » عاد ّيــة« ّ
ﲡليــات أخــر صــارت ﲥــدّ د احليــاة املدرســية (تنــاول
فــﺈن لــه
وإذا كانــت ُ

الكحــول واملخــدرات ،والتحــرش اجلنــﴘ ،وعنــﻒ املجموعــات املن ّﻈــم ) ..وﲥــدّ د وجــود املدرســة نفســها.

ولقــد أصــدر » املعهــد التونــﴘ للدراســات اإلســرتاتيجية« تقريــرا ( أكتوبــر  )2017قــدّ م فيــه تفســريات النتشــار

ظاهــرة العنــﻒ ﰲ الوســط املــدرﳼ ،وتوقــﻒ عنــد غيـ ِ
ـاﰲ والريــاﴈ وغيــاب األنشــطة املتعــددة
ـاب التنشــيط الثقـ ّ
ـﻒ امليــوالت واهلوايــات ،باإلضافــة إﱃ الطريقــة التلقينيــة التي تدفــع التلميــذ إﱃ التشــويﺶ والعنﻒ.
التــي تشــبع ﳐتلـ َ

ـﻚ ،ســؤاالً حمرجــا عــﲆ ّ
ّ
ـرح ،بــال شـ ّ
كل املشــاري ِع اإلصالحيــة الســابقة التــي كان العمــل عــﲆ
ـبﺐ يطـ ُ
إن هــذا السـ َ

تطويــر التنشــيط الثقــاﰲ والريــاﴈ أحــدَ مقاصدهــا األساســية ﰲ عالقــة بمفاهيــم مثــل الشــخصية املتوازنــة والرتبيــة
ـم االصطالحــي هلــذه املشــاريع.
واإلبــداع ..وغريهــا مــن املفاهيــم التــي تكـ ّـون منهــا املعجـ ُ
 -3-3تدين مستو املتخرجني:
ـي ﰲ مقابــل ارتفاعهــا نســب ّيا
تعــاين املنﻈومــة التعليميــة ﰲ تونــس مــن تــدين النتائــج وضعفهــا عــﲆ املســتو النوعـ ﱢ

ـﺾ يذهــﺐ إﱃ ّ
ـي خــادع ال يقــدّ م احلقيقــة التــي رسعــان مــا تتجـ ّـﲆ
الكمــي .وهــو مــا جعــل بعـ ُ
الكمـ ﱠ
أن ّ
عــﲆ املســتو ّ
بعــد احلصـ ِ
ـول عــﲆ الشــهادة وااللتحــاق بســوق الشــغل.
ورغــم االتفــاق عــﲆ ّ
ـي للمتع ّلــم ( املركز/
أن للرســوب والتـ ّـﴪب وتــدين النتائــج عالقــة بالواقع االقتصــادي واالجتامعـ ّ
ِ
اهلامــﺶ) وهــو مــا أشــارت إليــه جـ ُ
ـؤرشات التنميــة ﰲ حمافﻈــات تونــس(ّ ،)12إال أن
ـداول املقارنــة بــني النتائــج املدرســية ومـ

نفســها فضــاء لتكافــؤ الفــرص ولتحقيــق العدالــة.
ذلــﻚ ال يعفــي املدرسـ َة مــن مســؤوليتها خاصــة وأﳖــا تعتــرب َ

لقــد فشــلت املدرســة التونســية بعــد ﲡربــة أكثــر مــن ســتني ســنة وﰲ ظــل عــدد مــن املشــاريع اإلصالحيــة ﰲ

كســﺐ رهــان اجلــودة والقــدرة عــﲆ املنافســة.

ـﴘ ،وهــو
وكان مــن نتائــج ذلــﻚ تــدين قــدرات املتع ّلمــني واتســاع اهلــوة بــني الس ـ ّن العمـ ّ
ـري واملســتو التدريـ ﱢ
ﹴ
ـكالت بالنســبة للمتع ّلمــني (صعوبــات التعلــم ) وللمع ّلمــني (صعوبــات التعليــم) ﰲ آن .ﰲ حــني
ﺐ مشـ
مــا س ـ ّب َ

اختــارت النخبــة اهلجــرة بحثــا عــن ظــروف أفضــل ملتابعــة مســار التع ّلــم أو للعمــل.

ـﺶ اليــوم مفارقــة صارخــة بــني مشــاريع تربويــة وإصالحيــة تؤكــد ّ
ّ
إن املدرســة التونســية تعيـ ُ
أن املدرســة تضطلــع
٢٧٩
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ينمــي مواهــﺐ املتعلمــني ،ويســاعدهم
بوظائــﻒ الرتبيــة والتعليــم والتأهيــل ،وأﳖــا تعمــل عــﲆ ضــامن تع ّلــم ج ّيــد ّ

عــﲆ االنخــراط ﰲ جمتمــع املعرفــة  ( ..إصــالح  )2002وواقــع الفشــل ال ﰲ رهــان اجلــودة واملنافســة بــل ﰲ ضــامن
أن يكمـ َـل املتع ّلــم حلقـ ِ
ـات التع ّلــم األساسـ ّية وأن يتمكــن مــن مؤهــالت مقبولــة .
ْ ْ
لقــد فشــلت املدرســة التونســية ﰲ ﲢقيــق العدالــة بــني اجلهــات والفﺌــات املهمشــة واملر ّفهــة ،وفشــلت أيضــا ﰲ أن

الســوق ،عــﲆ مــا عــﲆ فكــرة »خدمــة الســوق« مــن مﺂخــذ (.)13
ﲣــدم ّ
 -4-3اهرتاء البنية التحتية:

ـس نــواب الشــعﺐ عــﲆ ميزانيــة وزارة الرتبيــة لســنة  ،2019والتــي قــدرت ِﰲ حــدود 5549,744
صــادق جملـ ُ

مليــون دينــار .ورغــم تطورهــا النســبي مقارنــة بميزانيــة  ،2018إالّ ّ
أن دون املطلــوب الجراء اإلصالحــات الرضور ّية،

أن ميزانيــة التــﴫف ،والتــي تشـ ُ
فضــال عــن ّ
ـمل كتلــة األجــور ،ﲤثــل احلجــم األكــرب(  5273٫744مــن 5549٫744
لســنة  ) 2019مقارنــة مــن ميزانيــة التنميــة .وهــو مــا ينعكــس ســلبا عــﲆ تطويــر البنيــة التحتيــة واخلدمــات.

ولقــد أقـ ّـر وزيــر الرتبيــة ﰲ مناقشــة مــﴩوع ميزانيــة  2019بـ ّ
ـأن » 6200مؤسســة تربويــة ﰲ تونــس منهــا 3350

مؤسســة ﰲ حالــة يرثــى هلــا والباقــي ﰲ حالــة صعبــة ﰲ مســتو البنيــة التحتيــة «

( )14

.

ِ
اإلرشاف صــار مــن املــﴩوع
فــﺈذا كانــت البنــى التحتي ـ ُة للمــدارس التونســية عــﲆ النحــو الــذي أقرتــه وزارة

التسـ ُ
ـاؤل عــن حﻈــوظ اإلصـ ِ
ـالح مــن النجــاح ﰲ ظـ ّـل فصــول ال تتوفــر فيهــم رشوط الصحــة األساســية .وليــس

ّ
أدل عــﲆ وجاهــة هــذا الســؤال مــن احلــوادث التــي وقعــت ﰲ كثــري مــن املــدارس التونســية مثــل اﳖيــار األســقﻒ،
واإلصابــة اجلامعيــة بفــريوس االلتهــاب الكبــدي والتسـ ّـمم!.

والسياﳼ حول املدرسة وفشل إدارة احلوار
التجاذب والﴫاع اإليديولوجي
-5-3
ُ
ّ

ـات ووقائــع تارﳜيــة كثــرية عــن طبيعــة العالقــة اهلشــة املتصدعــة التــي تفتقــد الثقــة ،بــني األطــراف
كشــفت حمطـ ﹲ
كل طـ ﹴ
أن ّ
املتداخلــة ﰲ العمليــة الرتبويــة ﰲ تونــس ،والســبﺐ ﰲ ذلــﻚ ّ
ـرف يتهــم اﻵخــر بســعيه إﱃ »وضــع اليــد« عــﲆ
املدرســة ،بنــا ًء عــﲆ ﱠ
أن التحكــم ﰲ حمتويــات التعليــم وﳐرجــات املدرســة هــو الســبيل إﱃ الســيطرة عــﲆ املجتمــع

والتحكــم ﰲ نخبتــه وﰲ سياســته العامــة .فكــام تكــون املدرســة يكــون جمتمــع املسـ ِ
ـتقبل.

ﹴ
ويتّهــم ّ
ّ
وبــأن احلــوار عنــده ليــس غــري يافطــة
تشــاركي
إقصائــي ،وبــأن ســلوكه غــري
طــرف اﻵخــر بأنــه
كل
ﱟ
ﱞ

للرتويــج اإلعالمــي.

٢٨٠
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ولقــد ﲡـ ّـﲆ هــذا الــﴫاع ﰲ تعثــر إدارة مــﴩوع اإلصــالح ،وﰲ ما ﲣ ّل َل الســنوات الدراســية من اﴐابــات وإقاالت
ِ
ﹴ
وزي
وســجاالت عنيفــة حــول حمتويــات بعــﺾ املــواد وحــول ظواهــر مثــل الــدروس اخلصوصيــة واملــدارس القرآنيــة ّ
املدرســني والزمــن املــدرﳼ ..وتبـ ِ
ـادل التّهــم بــني التيــارات السياســية احلاكمــة وتلــﻚ التــي ﰲ موقــع املعارضــة ،وبــني
التيــارات »احلداثيــة« و«اإلســالمية« ،وبــني وزارة االرشاف واهليــاكل النقابيــة ،وبــني منﻈــامت األوليــاء واملع ّلمــني..

يتّهــم »احلداثيــون« »اإلســالميني« بأخونــة التعليــم واملجتمــع ،وﰲ املقابــل يــر ّد »اإلســالميون« بـ ّ
ـأن املــﴩوع احلداثــي

ـي .وتــر »منﻈمــة الرتبيــة واألرسة« ،ﰲ تعليــق عــﲆ اﴐاب األســاتذةّ ،
أن األســاتذة يضعــون التالميــذ رهائــن
تغريبـ ّ
ـارض النقابــة الــوزار َة بســبﺐ مــا تصفــه ارﲡاليــة املشــاريع وعقليــة الوصايــة( .)16
لتحقيــق مصالــح خاصــة ( .)15وتعـ ُ

أن ّ
ﰲ مقابــل ذلــﻚ يــر بعضهــم ّ
عمقــت األزمــة بســبﺐ الــﴫاع اهلهــوي
كل هــذه األطــراف دون اســتثناء ّ

وﲡاهــل املســألة االقتصاديــة ..وجيمــع كثــريون عــﲆ ّ
ـﴫاع حــول املدرســة هــو أحــد ﲡليــات األزمــة
أن هــذا الـ
َ

املركبــة ﰲ تونــس بعــد جانفــي  ،2011والتــي تنــذر بانفــراط عقــد »التوافــق اهلـ ّ
ـﺶ« وبانفجــار اجتامعــي جديــد.
ـي ودو ّيل يراهــن عــﲆ املدرســة باعتبارهــا »مصنــع
ﰲ ظــل هــذه الرتاكــامت والتحديــات ،وﰲ ظــل ســياق وطنـ ّ

ـؤرق ّ
كل
العقــول« وقاطــرة للتنميــة والتطــور احلضــاري ،تﻈــل أســﺌلة ّ :
أي إصــالح نريــد؟ وكيــﻒ نح ّققــه؟ أســﺌلة تـ ّ
ـم بالشــأن الرتبــوي وبمشــاريع إصــالح التعليــم ﰲ تونــس.
مهتـ ّ
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ﺧاﲤة :
هل الصورة قاﲤة عﲆ هذا النحو وإﱃ هذا احلدّ ؟
ـم
تقــول د.ة العبــاﳼ ( متفقــدة أوﱃ للرتبيــة ﰲ تونــس) ملخصــة مشــاكل وضــع املدرســة التونســية اليــوم » ..وأهـ ّ

املــدرﳼ وآفــات
والتــﴪب
الوطنــي :غيــاب اإلنصــاف والعجــز املتفاقــم عــن مقاومــة الفشــل
مشــاكل تعليمنــا
ّ
ّ
ّ

العنــﻒ والفــوﴇ والتصــادم والتشــدّ د وتراجــع قيــم االنتــامء وانتفــاء املعنــى والنّفــور مــن املدرســة وقــد أصبحــت
فضــاء طــاردا لﻶمــال قابــرا للمطامــح ﳐ ّيبــا ملشــاريع التنميــة والتّشــغيل«.

فأيــن ِ
يمكــن ْ
مدارســها فضــاء طــاردا ﻵماهلــا وقابــرا لطموحاﲥــا؟ وأي
أن تصنــع الشــعوب آماهلــا حــني تصبــح
ُ

معنــى للكائــن الفــرد واجلامعــة ْ
إن ﱂ يكــن املعنــى ﰲ العلــم واملعرفــة؟

إن املدرســة التونســية واملنﻈومــة الرتبويــة عا ّمــة ،ككل منﻈومــات التعليــم والرتبيــة ﰲ الــدول العربيــة وبلــدان

العــاﱂ الثالــث تواجــه ﲢديــات جســام ًا داخليــة وخارجيــة ﲢــدّ مــن دورهــا ﰲ االرتقــاء باملجتمــع وتعيقــه وظيفتهــا

الرتبويــة واحلضاريــة.

ـاﳼ ،وهــو مــا جيعــل
ورغــم أن املدرســة ليســت املســؤولة الوحيــدة عــﲆ الرتبيــة فــﺈن دورهــا ﰲ هــذا املجــال أسـ ّ

ســقﻒ املنتﻈــر منهــا مرتفعــا .وباالســتتباع فــﺈن ّ
كل تع ّثــر أو خطــأ أو أزمــة ﰲ حمتويــات براجمهــا وأســاليﺐ عملهــا وﰲ
إدارﲥــا ينعكــس انعكاســا ســلبيا مبــارشا عــﲆ ّ
كل مناحــي احليــاة االجتامعيــة والتنمويــة والثقافيــة .

مهمــة مواجهــة الصعوبــات واهلنــات باإلصــالح والتعديــل بــات أمــر ًا ﴐوريــا ال منــاص منــه.
ولذلــﻚ فــﺈن ّ

ولك ـ ّن عيــﺐ املشــاريع اإلصالحيــة ،عــﲆ ﲨيــل مــا ترســم مــن أهــداف ،أﳖــا ﱂ تتمكــن مــن حـ ّـل املعضــالت التــي

تتفاقــم يومــا بعــد يــوم ،والتــي ازدادت حــدّ ة ﰲ ظـ ّـل االرﲡاليــة واملــوارد املاليــة املحــدودة والتجاذبــات السياســية
الداخليــة ،وواقــع العوملــة واشــرتاطاﲥا اخلارجيــة.

إن مشــاريع اإلصــالح عــﲆ اختالفهــا وتنوعهــا ال تفتقــد خلفيــة فلســفية أو تصــورا للعمليــة البيداغوجيــة بــل

لع ّلهــا كانــت ﰲ أغلبهــا صــد لنســق التحــول الﴪيــع ﰲ العــاﱂ ،بيــد أﳖــا عجــزت عــن أن تكســﺐ رهــان التنفيــذ
ﰊ .وهومــا
وأن تتحــول إﱃ فعــل
يومــي واقعــي وملمــوس لغيــاب اإلرادة أو املــوارد أو املنــاخ االجتامعــي اإلجيــا ّ
ّ
حكــم عــﲆ كثــري مــن املشــاريع أن تﻈـ ّـل حــربا عــﲆ ورق.

وعليــه فــﺈن الســؤال ليــس أي مــﴩوع إصالحــي نريــد؟ وإنــام هــو  :كيــﻒ ننفــذ ذلــﻚ املــﴩوع اإلصالحــي بــدءا

بتوفــري مــا يســتلزم مــن إرادة وانتهــاء بــام ﳛتــاج مــن مــوارد وإمكانيــات.
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مشروع إصالح التعليم في تونس السياقات والعوائق

اﳍواﻣﺶ

)1يتضمــن الكتــاب األبيــﺾ ،مــﴩوع الــوزارة إلصــالح املنﻈومــة الرتبيــة بتونــس ،.ﰲ تســع نقــاط أساســية منهــا :مبــدأ اإلنصــاف
وتكافــؤ الفــرص ،ودعــم التمييــز اإلجيــاﰊ بــني اجلهــات والتصــدي لﻺنقطــاع املب ّكــر  ..ﰲ عالقــة بقــراءة للســياقات املجتمعية والسياســية
اجلديــدة وبالتحديــات الراهنــة.
ولقد أﲨع عدد من اخلرباء ومراجعي هذا املﴩوع عﲆ أن طموحه كبري ولكن رؤيته اإلصالحية جزئية وغري جذر ّية.
 )2الســيد جلــول أســتاذ جامعــي ،كلــﻒ بــوزارة الرتبيــة ﰲ حكومــة احلبيــﺐ الصيــد ( فيفــري  ،)2015وحكومــة يوســﻒ الشــاهد (
أوت  )-2016وأقيــل ﰲ  30أفريــل  2017بســبﺐ األزمــة ﰲ إدارة احلــوار مــع الطــرف النقــاﰊ.
)3الكتاب األبيﺾ ،منشورات وزارة الرتبية تونس  ،2016ص.08
)4املرجع نفسه ،ص.09
)5املرجع نفسه ،ص .10
)6املرجع نفسه ،ص .11
)7ســلو العبــاﳼ  :منهــاج العرب ّيــة القــادم وأســس التّعليــم والتع ّلــم اإلســرتاتيجيني ،ورقــة قدمــت ﰲ نــدوة القــريوان اخلامســة للغــة
العربيــة ،مــارس .2018
)8حوار مع  ( Martial Dembéléأستاذ علوم الرتبية ،ﳐتﺺ ﰲ »الرتبية األساسية« ﰲ الدول السائرة ﰲ طريق النمو) ..
h�ps://www.leaders.com.tn/ar�cle/23274-la-reforme-de-l-educa�on-en-tunisie-de-l-echecde-l-approche-par-competences-a-l-incer�tude-de-l-approche-curriculaire
٩) “la réponse est simple. Le Québec a prévu des mécanismes d’évalua�on et de réajustement.
Au Québec, il y a eu une évalua�on con�nue de la mise en place de l’AC pour perme�re un
”ajustement adéquat et constant. Ceci n’a pas été le cas des pays africains en ques�on
h�ps://www.leaders.com.tn/ar�cle/23274-la-reforme-de-l-educa�on-en-tunisie-de-l-echecde-l-approche-par-competences-a-l-incer�tude-de-l-approche-curriculaire
)10سلو العباﳼ  :منهاج العرب ّية القادم وأسس التّعليم والتع ّلم اإلسرتاتيجيني ،مارس 2018
)11املدرسة ﰲ عيون األولياء ،دراسة مسحية ،منشورات املرصد الوطني للشباب ص41
https://ftdes.net/rapports/education.parents.pdf
)12خالد الشاﰊ :ﰲ قضايا الرتبية  :تردي النتائج ﰲ املناطق الفقرية ،الصباح ،ع  11نوفمرب 2018
)13للتوسع ﰲ ﳐاطر انزالق املدرسة نحو السوق انﻈر:
Chris�an laval, L’école n’est pas une entreprise, Ed, la Découverte , Paris 2004.
ﺗﺎر� ــﺦ اﻹدارج  ،3-12-2018ﺗﺎر� ــﺦ اﻟﻨﻔﺎذ إ� اﻟﺼﻔﺤﺔ 14(http://www.radiotunisienne.tn/ 01-05-2019
)15انﻈر بيان املنﻈمة بتاريخ  18أفريل  2018بتوقيع رئيسها السيد حممود مفتاح
 )16انﻈر بيانات نقابتي التعليم االساﳼ و الثانوي
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والتع ّلــم اإلســرتاتيجيني ،ورقــة قدمــت ﰲ نــدوة القــريوان
اخلامســة للغــة العربيــة ،مــارس .2018
Chris�an laval, L’école n’est pas une entreprise,
Ed, la Découverte , Paris 2004.
) Mar�al Dembélé ( entre�en
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مناهج تدريس اللغة العربية في العالم العربي بين الواقع والمأمول :إكراهات الثبات في الحاضر ،ومتطلبات التغيير واإلبداع في المستقبل

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
يســعى البحــث إﱃ اســتقصاء أهــم االختــالالت التــي تعرفهــا مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة ﰲ بلــدان العــاﱂ

العــرﰊ وتصنيفهــا حســﺐ مــا أوردﲥــا التقاريــر والدراســات العديــدة ﰲ امليــدان ،مــن عيــوب التخطيــط والبنــاء ،إﱃ
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

عــﲆ األســس النﻈريــة التــي أقرهــا خــرباء وضــع املناهــج التعليميــة ،ودعــت إليهــا املؤسســات الدوليــة العريقــة كلــام
بــدا هلــا أن تكشــﻒ هشاشــة الوضــع التعليمــي ﰲ بلــد أومنطقــة مــن عاملنــا العــرﰊ خاصــة .عــﲆ أن هــذا التوجــه
الناقــد لــن يكــون املنتهــى والغايــة ﰲ البحــث ،وإنــام هــو حمكــوم مــن البدايــة بنيــة التغيــري والتجــاوز؛ ذلــﻚ أن العــودة
الناقــدة إﱃ االختــالالت ﰲ املناهــج لــن ﳛدهــا جمــرد الوصــﻒ وإنــامء الشــعور باألزمــة إال بالقــدر الــذي ســيهيﺊ

أرضيــة مناســبة وصلبــة للتفكــري ﰲ البدائــل ،وإحــداث التغيــري املنشــود ﰲ مناهــج اللغــة العربيــة باعتبــار أﳘيــة اللغــة

نفســها ،ومركزيتهــا ﰲ املنﻈومــة الرتبويــة ،وتــالزم التمكــن مــن اللغــة الرســمية مــع التمكــن مــن ﳐتلــﻒ املعــارف

واملهــارات والكفايــات التــي ال تتحقــق إال مــن خالهلــا.
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أنوار بنيعيﺶ.د
Abstract
To an observer to the reality of the Arab educa�on it is quite convenient to monitor incessant 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 political, 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 teaching 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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اﳌﻘﺪﻣة:
إن املتتبــع لواقــع التعليــم العــرﰊ يســتطيع بســهولة رصــد ترنحــه غــري املتناهــي بــني ﴐبــات النتائــج املخيبــة

لﻶمــال وبــني حــاالت اليــأس التــي تعــرتي القائمــني عــﲆ شــؤونه كلــام فشــل إصــالح مــن اإلصالحــات العديــدة
التــي رســموها بــكل ثقــة ورصــدوا هلــا املــال واخلطــط املســتعجلة .ولعــل وضــع مناهــج اللغــة العربيــة وتدريســها

ﰲ هــذه املنﻈومــات املهتــزة ال ﳜتلــﻒ عــن ذلــﻚ ﰲ كثــري أوقليــل؛ فتدريــس اللغــة الرســمية ملعﻈــم البلــدان العربيــة
يبقــى ،ﰲ أحســن األوضــاع ،دون مســتو التطلعــات ،ويﻈــل عرضــة الختــالالت منهجيــة تُضــاف إليهــا أســباب

اجتامعيــة وسياســية( وضعيــة اللغــة العربيــة ﰲ جمتمعــات تعــيل مــن شــأن لغــات اســتعامرية كالفرنســية واألنجليزيــة
وﲣضــع للوبيــات نخبويــة ومواليــة لــدول الشــامل فكــرا ولغــة )...وهــذا مــا جيعــل إشــكال اللغــة وتدريســها ﰲ
صلــﺐ النقــاش املجتمعــي حــول التعليــم ﰲ هــذه البلــدان؛ إذ تشــري الكثــري مــن التقاريــر الوطنيــة والدوليــة إﱃ
األوضــاع املزريــة للمرجعيــات الديداكتيكيــة والبيداغوجيــة املتحكمــة ﰲ تدريــس اللغــة العربيــة ،فمعﻈمهــا تقليــدي

متهالــﻚ يعــود إﱃ أســس ودراســات قديمــة أدخلــت قــﴪا وباســتعامل إﱃ التعليــم العــرﰊ بــدون أســس متينــة وال
ﲣطيــط بعيــد املــد ،فﻈلــت حجــرة عثــرة تضعــﻒ اللغــة العربيــة وتنهــﻚ قواهــا داخــل بلداﳖــا .1هلــذا ســنحاول ﰲ

هــذا البحــث أن نرصــد تدريســية اللغــة العربيــة ﰲ مناهــج ومقــررات بعــﺾ بلــدان العــاﱂ العــرﰊ ،باعتبــار املشــرتك
التارﳜــي عــﲆ مســتو احلضــور املكثــﻒ للغــات األجنبيــة ومزامحتهــا للغــة العربيــة ،واملــاﴈ االســتعامري الــذي

قـ ﱠـو اللوبيــات املنــاﴏة للفرنســية واألنجليزيــة وغريﳘــا ،وعـ ﱠـزز التبعيــة البيداغوجيــة والديداكتيكيــة للمنﻈومــة
التعليميــة األوروبيــة املليﺌــة  -هــي نفســها  -بالثغــرات واملعرضــة هلــزات الفشــل بــني احلــني واﻵخــر .وسنســعى

إﱃ دراســة مناهــج اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها ﰲ هــذه البلــدان ،حيــث ظلــت راكــدة لعقــود ،وبقيــت النتائــج
دون مســتو املأمــول رغــم حمــاوالت اإلصــالح املتتابعــة؛ ﰲ حــني اســتفادت اللغــات األخــر خاصــة األنجليزيــة
والفرنســية مــن مناهــج حيويــة ومغريــة للمتعلمــني ســهلت عليهــم التمكــن مــن املهــارات اللغويــة ﰲ ســنوات

التمــدرس القليلــة .وﰲ املقابــل ،ســنحاول التفكــري ﰲ املعــاﱂ الكــرب للتجديــد والتغيــري ﰲ هــذه املناهــج والطرائــق
بــام يمكــن تدريــس اللغــة العربيــة مــن أن جيتــاز اجلــﴪ مــن ضفــة التقليــد إﱃ ضفــة اإلبــداع واالبتــكار بنــاء عــﲆ
البيداغوجيــات املعــاﴏة املعضــدة بالتطــور اهلائــل ﰲ ميــدان الرقميــة.

هلــذا فــﺈن البحــث يســعى إﱃ اســتقصاء أهــم االختــالالت التــي تعرفهــا مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة ﰲ بلــدان

العــاﱂ العــرﰊ وتصنيفهــا حســﺐ مــا أوردﲥــا التقاريــر والدراســات العديــدة ﰲ امليــدان ،من عيــوب التخطيــط والبناء،
إﱃ اختــالالت التنزيــل واملتابعــة والتقويــم ،أي مــا قبــل وضــع املنهــاج التعليمــي ،ثــم مــدة التفعيــل ،ومــا بعدهــا مــن
٢٨٩

د.أنوار بنيعيﺶ

مواكبــة ومالحﻈــة وتقويــم وتصحيــح مســار؛ وهنــا ســنقﻒ بنــوع مــن التفصيــل عنــد هــذا الوضــع بالنقــد املعتمــد

عــﲆ األســس النﻈريــة التــي أقرهــا خــرباء وضــع املناهــج التعليميــة ،ودعــت إليهــا املؤسســات الدوليــة العريقــة كلــام
بــدا هلــا أن تكشــﻒ هشاشــة الوضــع التعليمــي ﰲ بلــد أومنطقــة مــن عاملنــا العــرﰊ خاصــة .عــﲆ أن هــذا التوجــه الناقد

لــن يكــون املنتهــى والغايــة ﰲ البحــث ،وإنــام هــو حمكــوم مــن البدايــة بنيــة التغيــري والتجــاوز؛ ذلــﻚ أن العــودة الناقــدة
إﱃ االختــالالت ﰲ املناهــج لــن ﳛدهــا جمــرد الوصــﻒ وإنــامء الشــعور باألزمــة إال بالقــدر الــذي ســيهيﺊ أرضيــة

مناســبة وصلبــة للتفكــري ﰲ البدائــل ،وإحــداث التغيــري املنشــود ﰲ مناهــج اللغــة العربيــة باعتبــار أﳘيــة اللغــة نفســها،
ومركزيتهــا ﰲ املنﻈومــة الرتبويــة ،وتــالزم التمكــن مــن اللغــة الرســمية مــع التمكــن مــن ﳐتلــﻒ املعــارف واملهــارات

والكفايــات التــي ال تتحقــق إال باملــرور عربهــا.

 /١اﳌناﻫﺞ التعليمية واللﻐة العﺮﺑية :النﲈذج والوﻗاﺋﻊ:
أوﻻ .ﺗعﺮيﻒ اﳌنﻬاج:

ِ
»طريــق ﳖــج :ب ﹲ ِ
ِ
ﹲ
نهــاج:
ــج
ــح ،وهــو الن ْﱠه ُج
الطريــقَ :
وض ُحه....وامل ُ
ــجَ :كن َْه ﹴج....و َمن َْه ُ
....وســبيل َمن َْه ﹲ
ــني واض ﹲ
ﹲ َْ ﹲ َ ﱢ
ِ
ِ
َبان وصــار ﳖجـ ًا ِ
ـج .وﰲ التنزيــل :لـ ﱟ
واسـت َ
كا َملن َْهـ ِ
واضحـ ًا
ـج الطريـ ُـقَ :
وضـ َ
رشعـ ًة ومنْهاجـ ًا .و َأﳖَـ َ
ـح ْ
َْ
ـكل جعلنــا منكــم ْ
ـت ُسـ ُب ُل ا َملـ ِ
ـني
َب ﱢينـ ًا؛ قــال يزيــدُ بـ ُن اخلَـ ﱠـذ ِاق العبــدي :ولقــد َأضــا َء لــﻚ الطريـ ُـق ،و َأ ْﳖَ َجـ ْ
ـكار ِم ،واهلُــدَ  ُت ْعـ ِـدي َأي ت ُِعـ ُ
ِ
ِ
ــج األَ ْم ُــر
الطريــق
ــج:
واســ َتن َْه َج
نهــاج:
ُ
ُ
ُ
وﳖَ َ
الطريــق :صــار َﳖْج ًا.والن ْﱠه ُ
الطريــق الواض ُ
ــوي .وامل ُ
و ُت َق ﱢ
املســتقيمَ .
ُ
ــحْ .
و َأﳖــجُ ،لغتـ ِ
2
ـح«.
ـان ،إِذا َ
وضـ َ
َ َ
وﰲ هــذه اإلشــارات ﲢــرض دالالت يمكــن حﴫهــا ﰲ أمريــن رئيســني ﳘــا :الطريــق املســلوك واملتبــع مــن جهــة،

والوضــوح والدقــة مــن جهــة ثانيــة .حيــث تســاير هــذه اإلشــارات ﰲ جوهرهــا املنهــج الــدراﳼ وغــريه ،ملــا يتطلبــه

مــن تقنــني وضبــط لســلوكات ومواقــﻒ ﰲ اﲡــاه معــني ﲢــدده السياســة التعليميــة ﰲ بلــد مــا ،وكــذا ﴐورة ﲤيــز
هــذه الضوابــط بقــدر كاف مــن اإلبانــة ووحــدة املقصــد وتفــادي التأويــل ملافيــه مــن إﲨــاع ،وعــدم احتــامل اخلطــأ
والتعــرض لســوء الفهــم والتنزيــل بحكــم خطورتــه وأثــره العميــق ﰲ املجتمــع حــاﴐا ومســتقبال.

وﰲ املعاجــم املتخصصــة مــا ﳛمــل معنــى قريبــا إﱃ حــد كبــري مــن هــذه الــدالالت؛ فمثــال يعرفــه كيــوك Jean

 pierre Cuqبقولــه » مــن الناحيــة املؤسســاتية ،املنهــاج الــدراﳼ هــو الشــكل الــذي يتخــذه فعــل العقلنــة التــي

يقودهــا أصحــاب القــرار الرتبــوي مــن أجــل تيســري خــربات التعلــم لــد أكــرب عــدد ﳑكــن مــن املتعلمــني 3 «.فهــو

مــا ﳜططــه واضعــو السياســات التعليميــة والبيداغوجيــون بطــرق منهجيــة معقلنــة لضــامن نجــاح منﻈومــة تعليميــة
٢٩٠

مناهج تدريس اللغة العربية في العالم العربي بين الواقع والمأمول :إكراهات الثبات في الحاضر ،ومتطلبات التغيير واإلبداع في المستقبل

بمعايــري ومواصفــات موحــدة واضحــة؛ فهنــاك الوثائــق املرجعيــة املنتَجــة التــي تشــكل الطريــق واملســلﻚ ،وهنــاك
الدقــة والوضــوح الرضوريــان للتنفيــذ والتنزيــل بــام ﳛقــق الغايــات واألهــداف املحــددة ســلفا.

و هنــاك تعريفــات للمنهــاج تســتحرض العنــاﴏ املتفاعلــة داخلــه بنــوع مــن التضييــق واحلــﴫ ،فيعــرف مثــال عــﲆ أنــه

» صفقــة بــني املــدرس واملتعلــم« ،4وهــو تعريــﻒ ال يأخــذ بعــني االعتبــار األطــراف الكــرب املســهمة ﰲ تأســيس هــذه

العالقــة بــني املــدرس واملتعلــم ،والتــي ﲢكمهــا ضوابــط أكثــر تعقيــدا وتوغــال ﰲ املجتمــع ،5هلــذا يتطلــﺐ توســيع دائــرة
فعــل املنهــاج إجيــاد تعريــﻒ ﳛتمــل هــذه األبعــاد املمتــدة ﰲ املجتمــع ،والقائمــة عــﲆ الضبــط والنﻈــام والتحكــم ،كأن

يعــرف بأنــه » جمموعــة منﻈمــة مــن اخلــربات الرتبويــة الرســمية ،املحــددة ﰲ الغالــﺐ بمخرجــات ينبغــي الوصــول إليهــا«.

6

وﰲ تعــدد تعريفــات املنهــاج مــا قــد ُيشــعر الــدارس باحلــرية واالرتبــاك ،إذ يصعــﺐ عليــه وضــع ﲢديــد ﳖائــي

للمفهــوم ،والتعامــل معــه مــن زاويــة واحــدة .لكــن ذلــﻚ يــدل مــن جهــة ثانيــة عــﲆ مــد تطــور املفهــوم وخضوعــه
لتحديثــات رسيعــة وتوســع ﰲ املوضــوع ،واألنســاق املنتجــة لــه .إذ إنــه »ال يمكــن النﻈــر إﱃ تعــدد تعريفــات
املنهــاج بمعــزل عــن ســياقات عمــل أصحــاب التعريفــات أنفســهم ،وعــن كيفيــة توظيــﻒ املشــتغلني عــﲆ املنهــاج

للمصطلحــات والتعابــري لوصــﻒ مــا يقومــون بــه ﰲ عالقتــه باملجتمــع«.
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هلــذا ســنقتﴫ عــﲆ التعريــﻒ األكثــر مالءمــة ملوضــوع البحــث بــام فيــه مــن إلزاميــة مؤسســاتية ورســمية مرجعيــة

ﲡعلــه إطــارا ملزمــا لــكل الفاعلــني ﰲ الرتبيــة داخــل بلــد مــا ،فهــو » ُيعــدُّ نﻈامــا يتضمــن عنــاﴏ أساســية هــي:
األهــداف واملحتــو وأســاليﺐ التدريــس والتقويــم ،وتشــكل وحــدة متامســكة .وبــني هــذه العنــاﴏ عالقــات

شــبكية متبادلــة تتناغــم ﰲ ســبيل ﲢقيــق األهــداف املقصــودة مــن املنهــاج«
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ﺛاﻧيا .ﻣﺴتويات اﳌنﻬاج الﺪراﳼ:
يمثــل املنهــاج الــدراﳼ منﻈومــة يفــرتض فيهــا التكامــل بــني املحتويــات والطرائــق واألهــداف ،وبــني الفﺌــات

املســتهدفة ﰲ كل حمطــة ،إذ تشــتغل هــذه املنﻈومــة وفــق عالئقيــة دقيقــة تبــدأ مــن القمــة إﱃ القاعــدة ،أو بعبــارة أخــر

مــن مســتو أعــﲆ يغطــي جممــوع الدولــة واإلقليــم ويوحــده عــﲆ ثوابــت معينــة يتفــق عليــه الــكل بحكــم إلزاميتــه،
ليصــل إﱃ أصغــر خليــة منهاجيــة يؤسســها تالميــذ فصــل بعينــه .وذلــﻚ مــا يتضــح مــن اجلــدول اﻵﰐ الــذي وضعــه

كل مــن »ماريســا كافــايل« ،Marisa Cavalliو«مريجــام إجيــيل كوينــا : «Mirjam EgliCuenat

٢٩١

د.أنوار بنيعيﺶ

دويل ،مقارن (األعﲆ)
أمثلة :أدوات مرجعية دولية كاإلطار املرجعي األوروﰊ املشرتك للغات ،وتقويامت دولية مثل استقصاء
....Timsa ،PISA
وطني (منﻈومة تربوية) ،دولة ،جهة( ،ماكرو /العايل)

أمثلة :ﳐطط الدراسات ،مقرر ،األهداف االسرتاتيجية ،املساحة املشرتكة ،معايري التكوين
مدرسة ،مؤسسة (ميزو /املتوسط)
أمثلة :تكييﻒ الربنامج الدراﳼ أو ﳐطط الدراسة مع  profilالطابع اخلاص ملؤسسة مدرسية بعينها.
قسم ،جمموعة ،مقطع تعليمي ،مدرس(ميكرو/الصغري)
أمثلة :دروس ،توظيﻒ الكتاب املدرﳼ ،مصادر تعلمية.
فردي (نانو/األصغر)

أمثلة :ﲡارب فردية للتعلم ،تطور ذاﰐ(املستقل) مد احلياة.

الشكل  : 1املنهاج ﰲ مستويات ﳐتلفة من النﻈام الرتبوي.
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يفتــح هــذا التــدرج ﰲ بنــاء املنهــاج الــدراﳼ البــاب لتزامــن ﲢققــات فعليــة متعــددة للمناهــج الدراســية املعتمــدة

ﰲ ُقطــر معــني ،حيــث يصعــﺐ حــﴫ مــا يتحكــم ﰲ املنﻈومــة الرتبويــة ﰲ جمتمــع مــا ﰲ مســتو واحــد ،مادامــت

هنــاك مســتويات ﳐتلفــة يتعــدد ويتنــوع مــن خالهلــا املتدخلــون واملســاﳘون واملوجهــون واملســتفيدون ...فاملنهــج
املــدرﳼ يتســم  -مفهومــا وتنزيــال -بمرونــة كبــرية ُ َﲢ ﱢملــه أبعــا ًدا متعــددة 10هــي:
أبعاد املنهج

املنهج املقصود

تعريفها

املتدخلون

ﳐطــط لــه ،مثبــت السياســيون ،صانعــو ﲨيــع املتعلمــني ﰲ
ﰲ وثائــق رســمية القــرارات

الرتبويــة

ا لكــرب 

٢٩٢

املستفيدون

البلــد الواحــد

املستو املوازي
ماكرو

مناهج تدريس اللغة العربية في العالم العربي بين الواقع والمأمول :إكراهات الثبات في الحاضر ،ومتطلبات التغيير واإلبداع في المستقبل

املنهج املنفذ /املطبق

ما يقدم للطالب

ﰲ املدارس ،وثائق

الطالب

األساتذة

ﻣتوﺳﻂ

تفسريية للمنهج

املنهج املنجز

العام
ما يتعلمه الطالب الطالب وقدرﲥم عﲆ الطالب

املنهج اخلفي

الطالب

بشكل رسمي

املنهج املضاد

ﻣﺼﻐﺮ

خربة الطالﺐ التي القيم واملعتقدات

تتخطى بنية املناهج والسلوكيات واملواقﻒ

الرسمية
املنهج املحذوف/

التفاعل

جماالت التجربة

البﴩية وأبعادها

التي ال يغطيها

املنهج الدراﳼ،

ﻣتوﺳﻂ

ﻧاﻧو
ﻧاﻧو

املجتمعية داخل

الفصول
كل الفاعلني ﰲ تشكيل

خربات الطالب خارج

املؤسسة التعليمية

وال يتم تناوهلا من

ﻣاﻛﺮو
ﻣتوﺳﻂ
أﺻﻐﺮ
ﻧاﻧو

خالل التعليم

جدول  1تصنيﻒ أبعاد املنهج الدراﳼ واملتدخلني ﰲ عالقته باملستو
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تعمــل املناهــج الدراســية بطريقــة متشــابكة ،حيــث تتداخــل فيهــا األبعــاد واملســتويات وهــو األمــر الــذي جيــﺐ

أخــذه بعــني االعتبــار ﰲ صياغتهــا ،والتخطيــط لتنزيلهــا عــﲆ الفﺌــة املســتهدفة؛ فهنــاك أكثــر مــن القمــة التــي ُتــر

جــيل ال يمثــل إال
مــن اجلبــل اجلليــدي؛ مــادام املنهــاج املســطر بوصفــه وثيقــة مرجعيــة مؤ ﱢطــرة ،وبــارزة بشــكل
ّ

بعــدا واحــدا هــو مــا اص ُطلــح 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 ﰲ مســتو املاكرو(األكــرب) ملــا يضمــه مــن عناﴏ

ومفاهيــم توحيديــة بــني ﳐتلــﻒ متعلمــي الوطــن الواحــد دون النﻈــر إﱃ التباينــات واالختالفــات ،واضعــا مــن غاياته
٢٩٣

د.أنوار بنيعيﺶ

ﲢقيــق شــخصية مواطنــة مثاليــة مــن املفــروض أﳖــا ستســتجيﺐ ﰲ املخرجــات لرتســانة مــن القيــم واملبــادئ واملواصفــات

العلميــة واخلــربات واملهــارات احلياتيــة ،13هلــذا ﳛتــاج ﰲ تنفيــذه إﱃ مرونــة كبــرية ،وإﱃ وعــي عميــق باألبعــاد واملســتويات

األخــر التــي مــن شــأﳖا أن ﲢـ ّـرف املســارات الكــرب والغايــات بــام يتامشــى مــع فردانيــة املتعلــم وتنــوع الشــخصيات،
ومــا ﲤتلكــه مــن تصــورات وﲤثــالت وميــوالت نصــت عليهــا البيداغوجيــات احلديثــة خاصــة منهــا البيداغوجيــا الفارقية،

ومــع وجــود عوامــل اجتامعيــة يصعــﺐ التحكــم فيهــا ﲤامــا وإخضاعهــا للتأطــري الدقيــق والتوجيــه.

وﰲ ذلــﻚ مــا يــربر االنتبــاه إﱃ هــذه العنــاﴏ املهمــة ﰲ تشــكيل املخرجــات الدراســية ،والعمــل عــﲆ أخذهــا

بعــني االعتبــار ﰲ أثنــاء وضــع الوثائــق املؤطــرة بدايــة ،والســعي احلثيــث إﱃ تنفيذهــا بحــذر وبنســبية تســتحرض
األبعــاد املنهاجيــة الصامتــة املســتقرة ﰲ الوعــي املتعلمــني وخرباﲥــم االجتامعيــة واملعرفيــة مــا قبــل ولــوج املدرســة

وﰲ أثناءهــا وبعدهــا (التعلــم املســتمر /مــد احليــاة) ،كاملنهــج اخلفــي وهــو« خــربة الطالــﺐ التــي تتخطــى بنيــة
تكمــل الرســائل التــي يتضمنهــا املنهــج اخلفــي املنهجــني املقصــود واملنفــذ أو قــد تتعــارض
املنهــاج الــدراﳼ .وقــد ّ

معهــا 14«.و كــذا املنهــج املحــذوف ،أو مــا يمكــن تســميته باملنهــج املضــاد ،وهــو كل اخلــربات التــي ال يغطيهــا املنهــج
الــدراﳼ وال تصلهــا حــدود التعليــم الرســمي15؛ ﳑــا يعــرض عمليــة التنزيــل خلطــر االنزالقــات املنهاجيــة التــي

قــد تســتدعي -بدورهــا -التفكــري ﰲ التغيــري والتعديــل ،ورفــع رايــة اإلصــالح وإصــالح اإلصــالح ﰲ مواجهــة
مــؤرشات الضعــﻒ واالختــالل.

ﺛالﺜا  -اﻻﻣتحاﻧات اﻹﺷﻬادية ١٦وواﻗﻊ ﻣنﻬاج اللﻐة العﺮﺑية:
تعــد املخرجــات التعليميــة غايــة قصــو تــروم املنﻈومــة الرتبويــة الوصــول إليهــا بعــد ســنوات طويلــة مــن

الدراســة ،إذ تتضــح عنــد ﳖايــة املرحلــة الثانويــة معــاﱂ الشــخصية التــي راهنــت عليهــا السياســات الرتبويــة مــن

خــالل املناهــج املوضوعــة واملعــدة بعنايــة هلــذا الغــرض .وبذلــﻚ تكــون الســنوات اإلشــهادية اخلتاميــة قبــل اجلامعــة

حمطــات رئيســة لرصــد هــذه املخرجــات ومعرفــة مــد ﲢقــق رهــان املناهــج وﲡســدها واقعيــا ﰲ طلبــة الصفــوف
النهائيــة ﰲ املرحلــة الثانويــة.

لذلــﻚ ســنقﻒ عنــد بوابــة هــذه املخرجــات ،وهــي االمتحانــات اإلشــهادية بوصفهــا اختبــارات تنقــل مــا ســعى

املنهــاج إﱃ ﲢقيقــه واملهــارات والكفايــات املــراد الوصــول إليهــا كمعــاﱂ أساســية الســتكامل املنهــج الــدراﳼ الثانــوي

ﰲ بلــدان عربيــة هــي  :املغــرب ،وتونــس ،ومــﴫ ،وقطــر.

وﰲ هــذا االﲡــاه ،ســنرصد عــﲆ ســبيل التمثيــل ال احلــﴫ ،امتحانــات اللغــة العربيــة ﰲ الســنة النهائيــة مــن

الثانــوي أو الباكالوريــا ﰲ هــذه األنﻈمــة الرتبويــة ،وملزيــد مــن التحديــد ،ســنقتﴫ عــﲆ الشــعﺐ األدبيــة عــﲆ اعتبــار
٢٩٤
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مركزيــة اللغــات فيهــا ،و بنيــة االختبــار والكفايــات واملهــارات املطلوبــة ﰲ جمــال اللغــة ،مقارنــة مــع الشــعﺐ العلميــة

التــي ﲢتــل فيهــا املــواد العلميــة الصــدارة.
أ -االمتحانات املغربية:

ﰲ املنﻈومــة املغربيــة ،يقــوم االمتحــان الوطنــي النهائــي للشــعبة األدبيــة عــﲆ ﲢليــل أدﰊ لنــﺺ شــعري أو نثــري

فنــي أو نقــدي يصــﺐ ﰲ األدب احلديــث واملعــاﴏ ،وهــو ينقســم إﱃ قســمني :قســم خــاص بتحليــل النــﺺ ،وقســم

خــاص بﺈقــراء املؤلفــات التــي تعنــي دراســة النــﺺ الكامــل.17
وبذلﻚ فهو يتضمن جمالني اختباريني ﳘا:

 -درس النصــوص :يقــوم أساســا عــﲆ اختبــار مهــارة كتابــة موضــوع إنشــائي ﰲ ﲢليــل نــﺺ أدﰊ أونقــدي

بشــكل متكامــل مــع توظيــﻒ مكتســبات الﻈواهــر اللغويــة والبالغيــة املدروســة ،وهــو يمثــل  %75 :مــن نقطــة
االمتحــان.

 -درس املؤلفــات :كتابــة موضــوع إنشــائي نقــدي ملؤلــﻒ كامــل رسدي (روايــة) أو نقــدي (دراســة نقديــة)

باعتــامد املكتســبات القرائيــة ،واملهــارات التحليليــة ،وهــو يمثــل  % 25مــن نقطــة االمتحــان.
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ب -االمتحانات التونسية:
ﰲ منﻈومــة التقويــم التونســية جيتــاز مرتشــح الســنة النهائيــة مــن الباكالوريــا الشــعبة األدبيــة اختبــارا ﰲ مــادة اللغــة

العربيــة مدتــه ثــالث ســاعات ،جييــﺐ فيهــا عــن موضــوع مــن ثالثــة مواضيــع مقرتحــة:

 املوضوع األول :ﲢليل قولة نقدية حول ظاهرة أدبية استنادا إﱃ مكتسبات املتعلم املعرفية واملهارية. املوضوع الثاين :دراسة بعﺾ العناﴏ الفنية لنﺺ روائي أو مؤلﻒ كامل عرب التوسع ﰲ قولة حوله. -املوضــوع الثالــث :ﲢليــل نــﺺ نقــدي أو أدﰊ باعتــامد املكتســبات الســابقة ،واسرتشــادا بالتوجيهــات املحــدﱠ دة

ﰲ مطالــﺐ االختبــار.
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ج .االمتحانات املﴫية:
جيتــاز املرتشــح لشــهادة إﲤــام الدراســة الثانويــة العامــة بمــﴫ اختبــارا ﰲ مــادة اللغــة العربيــة ملــدة ثالث ســاعات،

يضــم ﲬســني ســؤاال ومطلبــا موزعــة بــني األســﺌلة املقاليــة التــي تتطلــﺐ إجابــات مفتوحــة يســتدعي فيهــا الطالــﺐ
مكتســباته املعرفيــة واملنهجيــة واللغويــة ،وبــني األســﺌلة املوضوعيــة القائمــة عــﲆ اختيــار مــن متعــدد ،وبــني األســﺌلة
٢٩٥

د.أنوار بنيعيﺶ

اجلامعــة بــني املوضوعيــة واالختيــار مــن متعــدد ،إذ يطالــﺐ املرتشــح ﰲ بعــﺾ املحطــات باختيــار جــواب مــن
اإلجابــات املقرتحــة ،ثــم تعليــل هــذا االختيــار.
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يســتهدف االختبــار قيــاس مــد ﲤكــن املتعلــم ﰲ الثانويــة العامــة مــن مهــارات تواصليــة وتعبرييــة ﰲ اللغــة

العربيــة ،إذ جييــﺐ عــن ســؤال ﰲ التعبــري ﰲ ســت فقــرات ،إضافــة إﱃ بعــﺾ األســﺌلة اخلاصــة بالــرأي واألدب،

والتــي قــد تتــم اإلجابــة عنهــا ﰲ فقــرة .ويقيــس االختبــار مــد ﲤكــن املتعلــم مــن املعرفــة األدبيــة والنقديــة ﳑثلــة
ﰲ املــدارس الشــعرية الكــرب بــدءا باإلحيــاء ،والتوجهــات النثريــة احلديثــة ﰲ املقالــة والروايــة واملــﴪح ،وضبــط
خصائصهــا وقضاياهــا الكــرب.

لكــن املثــري لالنتبــاه ﰲ هــذا االختبــار هــو الرهــان الكبــري عــﲆ الزمــن ،فعــﲆ املرتشــح ان جييــﺐ عــن ﲬســني ســؤال

بعضهــا مقــايل يتطلــﺐ اجلــواب عنــه كتابــة فقــرة أوأكثــر ﰲ ظــرف  3ســاعات فقــط ،أي بمعــدل زمنــي هــو  3دقائــق
و  36ثانيــة لــكل ســؤال .ﳑــا يتطلــﺐ ﲤكنــا كبــريا مــن املــادة املمتحــن فيهــا ،بحيــث ال يفــرتض ﰲ اجلــواب أخــذ
حيــز زمــاين طويــل ﹴ
كاف للتفكــري واإلجابــة بعمــق ،أي أنــه يتطلــﺐ معرفــة طبيعــة اإلجابــات بشــكل مســبق ﰲ أثنــاء
حصــﺺ الــدرس وعــﲆ املرتشــح أن ﳛفﻈهــا ويســرتجعها ﰲ أثنــاء االمتحــان .فاملشــكلة ﰲ مثــل هــذه االختبــارات،

هــم أن التمكــن مــن املــادة ال يقــوم ﰲ أساســه عــﲆ الوضعيــات املشــكلة اجلديــدة ﰲ االختبــار ،بــل عــﲆ احلفــﻆ ،ﳑــا
يقلــﺺ مســاحة قيــاس القــدرات التحليليــة والرتكيبيــة العميقــة ،ليﻈــل اهلاجــس هــة تغطيــة اجلــزء األكــرب مــن املقــرر

ﰲ مقــرر الســنة النهائيــة ﰲ الثانويــة العامــة الــذي ينــﺺ مبــارشة عــﲆ حفــﻆ بعــﺾ النصــوص ،ودراســة املؤلفــات
(كتــاب األيــام لطــه حســني اجلــزء األول والثــاين).
د.االمتحانات اجلزائرية:
ﳜضــع مرتشــح امتحــان باكالوريــا التعليــم الثانــوي باجلزائــر شــعبة :اﻵداب والفلســفة إﱃ اختبــار ﰲ مــادة

اللغــة العربيــة وآداﲠــا مدتــه أربــع ســاعات ونصــﻒ ،يمتحــن فيــه باملعــارف واملهــارات املدروســة عــرب اإلجابــة عــن

موضــوع واحــد مــن موضوعــني مقرتحــني ،وفــق ثالثــة جمــاالت هــي:

البنــاء الفكــري :وهــو عبــارة عــن أســﺌلة ومطالــﺐ ﰲ حــدود الســتة ،متعلقــة بســند نــﴢ شــعري أونثــري،

وتقيــس مهــارات الفهــم والتحليــل والرتكيــﺐ وإبــداء الــرأي ،وتســتغرق  %50مــن عالمــات االختبــار بعــﴩ نقــاط.
 -البنــاء اللغــوي :وهــو جمموعــة مطالــﺐ وأســﺌلة ﰲ حــدود اخلمســة ،ﲤــس الﻈواهــر اللغويــة املدروســة ﰲ

عالقتهــا بالســند النــﴢ ،وهــي تضــم احلقــول الدالليــة والعالقــات اإلســنادية ،وإعــراب املفــردات وإعــراب اجلمل،
٢٩٦

مناهج تدريس اللغة العربية في العالم العربي بين الواقع والمأمول :إكراهات الثبات في الحاضر ،ومتطلبات التغيير واإلبداع في المستقبل

والبالغــة واإليقــاع .وﲢتــل  % 30مــن جممــوع عالمــات االختبــار بســت نقــاط مــن أصــل .20
 -التقييــم النقــدي :تتمثــل ﰲ مناقشــة موقــﻒ نقــدي أو ظاهــرة أدبيــة وإبــداء الــرأي ،وقــد يأخــذ املطلــﺐ شــكل

أســﺌلة مذيلــة لســند نقدي(قولــة) ،أو كتابــة موضــوع مصغــر اســتنادا إﱃ التوجيــه الــذي يــأﰐ بعــد القولــة ،وهــو ﳛتــل
 % 20فقــط مــن جممــوع عالمــات االختبــار ،بأربــع نقــاط مــن أصــل عﴩيــن نقطــة.

شــكلت هــذه النــامذج املدروســة مــن اختبــارات اللغــة العربيــة ﰲ الســنة النهائيــة مــن التعليــم مــا قبــل اجلامعــي
(الباكالوريــا ،الثانويــة العامــة)ِ ،حم ـكﹰﹼا داالﹰﹼ لالطــالع عــﲆ بعــﺾ مــا ﰲ املناهــج العربيــة مــن تفــاوت واختــالف ﰲ
تدريــس اللغــة العربيــة ﲠــذه املرحلــة ،رغــم التنصيــﺺ ﰲ كل األدبيــات املرجعيــة عــﲆ مكانــة هــذه اللغــة األم
الرســمية ﰲ احلفــاظ عــﲆ اهلويــة ،وأولويــة التحكــم فيهــا تلقيــا وإنتاجــا ،وﰲ أدﲠــا وتراثهــا؛ وتﻈهــر هــذه التفاوتــات

ﰲ املخرجــات املســتهدفة مــن طبيعــة صياغــة االختبــارات النهائيــة ﰲ املرحلــة الثانويــة مثــل:

 -الرتكيــز ﰲ بعــﺾ االختبــارات عــﲆ املهــارات التحليليــة والرتكيبيــة ﰲ اللغــة العربيــة وصياغــة مواضيــع

متكاملــة باســتدعاء مكتســبات املتعلمــني ومــوارده لتوظيفهــا ﰲ نــﺺ متكامــل شــأن النمــوذج التونــﴘ واملغــرﰊ.
 -الرتكيــز عــﲆ ضبــط العنــاﴏ والﻈواهــر اللغويــة والبالغيــة ،والقــدرة عــﲆ رصدهــا واإلجابــة عنهــا بشــكل

منفصــل ،مــع اســتحضار املهــارات التحليليــة والرتكيبيــة ﰲ ســؤال أو أكثــر شــأن النموذجــني اجلزائــري واملــﴫي.
_ التقــارب احلاصــل بــني النموذجــني املغــرﰊ والتونــﴘ والتصــور الفرنــﴘ ﰲ دراســة اللغــة األم ﰲ املرحلــة

الثانويــة ،21بينــام تأثــرت الرؤيــة املﴫيــة بالتجربــة األنجلوساكســونية ﰲ إعــداد االختبــار وتفصيــل أجزائــه ،ﰲ

حــني اﲣــذت االختبــارات اجلزائريــة موقعــا وســطا بــني التصوريــن باجلمــع بــني أســﺌلة البالغــة والنحــو ومطلــﺐ

التحليــل ،وإن كانــت أقــرب إﱃ التجربــة الفرنســية.
 .٢ﻣناﻫﺞ اللﻐة العﺮﺑية الواﻗﻊ والتحﺪيات:
أوﻻ .ﲢﺪي الﺰﻣﻦ:

ُ
عامــل الزمــن ،وكيفيــة تدبــري االختالفــات
مــن أبــرز املشــاكل التــي تعــاين منهــا املشــاريع التعليميــة الكــرب

والتغــريات ،والتكيــﻒ مــع األوضــاع احلاليــة والتطلــع إﱃ تنبــؤ رسيــع وفعــال إﱃ احلاجــات املســتقبلية ،وتــرك
هامــﺶ حركــة ﹴ
كاف مــن أجــل التعديــل وﲤكــني املســتفيدين من اخلدمــات املقدمــة دون خلــل أوتباطــؤ؛ فاالختبارات

املعياريــة بوصفهــا نموذجــا حيــا ملثــل هــذه املشــاريع ،ﲣضــع هلاجــس الزمــن وﲢدياتــه املســتمرة؛ فــام يمكــن اعتبــاره
ِ
تضمحـ ﱠـل راهنيتــه بــأرسع ﳑــا نتصــور.22
أمــرا مقبــوال ومســايرا للعــﴫ ﰲ واقعنــا املعــاﴏ اﻵين يمكــن أن
٢٩٧

د.أنوار بنيعيﺶ

ومــن ثــم نحتــاج إﱃ إجــراء تعديــالت مواكبــة للمســتجدات كل مــرة ،إذ يصعــﺐ ﰲ ظــل التطــورات املتســارعة

ﰲ التكنولوجيــا وغريهــا أن نتنبــأ بوتــرية التغيــري ﰲ حــدود اإليقاعــات املمكنــة .وقــد أشــار »فيــﴩ« ﰲ كتابــه الثــورة
الرابعــة إﱃ هــذا التطــور اهلائــل املســتدام ،والــذي قــد ال تكفــي حمــاوالت بســيطة ،ومعزولــة ﰲ امتصــاص احلاجــات

التــي تنبثــق عنــه بوتائــر متســارعة.23

هلــذا ،فــﺈن مناهــج اللغــة العربيــة ﰲ املغــرب وتونــس وغريﳘــا تقــع ﰲ صلــﺐ هــذا اإلشــكال باعتبــار توجــه

االهتــامم صــوب املهــارات األربــع بعــدد حمــدد مــن النــامذج والصيــﻎ واإلمكانــات .الــﴚء الــذي قــد يقلــﺺ

إمكانــات التثويــر ﰲ املــوارد التعليميــة العربيــة التوجيهيــة ،واملؤطــرة والتقويميــة ،وﳛــول دون مرونــة زمنيــة تقتــﴤ
االنتقــال بسالســة مــن حاجــات تعلميــة إﱃ أخــر ،فمناهــج الثانــوي كلهــا ﱂ يطــرأ عليهــا أي تغيــري يذكــر منــذ مــا

يربــو عــﲆ عــﴩ ســنوات شــأن املغــرب( ،24)2007واجلزائــر ،وتونــس ( ،25)2006ومــﴫ ،...وهــذه مــدة طويلــة
جــدا بمعايــري التســارع الكبــري ﰲ الدراســات واألبحــاث البيداغوجيــة والديداكتيكيــة ،والتغــري املتالحــق للمجتمــع
وبنياتــه اهليكليــة مــن متطلبــات اجتامعيــة واقتصاديــة طارئــة.
ﺛاﻧيا ﲢﺪي اﳋﺼوﺻيات الﺜﻘاﻓية:
اللغــة ليســت ﳑــر ًا خالصـ ًا تنقــل عــربه األفــكار واملواقــﻒ مــن منطقــة إﱃ أخــر و مــن متكلــم بﺈحداهــا إﱃ متكلم

بغريهــا بشــكل حمايــد؛ وإنــام هــي أنــامط ومحــوالت فكريــة وثقافيــة تتلبــس لبــوس الصــوت واحلــرف ،واالنتقــال

مــن لغــة إﱃ أخــر ُﳛ ﱢم ُلنــا مــا الﳛــد مــن احلمــوالت الثقافيــة والتارﳜيــة فــﺈن« اللغــة ليســت وثيقــة الصلــة بثقافــة
احلــاﴐ ،وثقافــة املــاﴈ ،وإنــام تتصــل أيضــا بثقافــة اخليــال أو أعــامل اخليــال التــي ﲢكــم قــرارات النــاس وأفعاهلــم
ﲡــاه املســتقبل بطريقــة تفــوق التصــور 26«.وعــﲆ هــذا األســاس تواجــه مناهــج اللغــة العربيــة عنــﴫ اخلصوصيــة

الثقافيــة لــكل قطــر عــﲆ حــدة؛ إذ إن معﻈــم مــا يــدرس للمتعلمــني ينقــل ثقافــة تراثيــة شــبه موحــدة مــن حيــث

العنــاﴏ واملكونــات والقيــم ( الفصاحــة ،والشــجاعة ،واإليثــار ،والكــرم )..التــي ال تــكاد ﲣتلــﻒ مرجعياﲥــا
التارﳜيــة (املجتمــع ﰲ العصــور القديمــة مــن اجلاهليــة إﱃ العبــاﳼ ﰲ الغالــﺐ) ،والدينيــة (اإلســالم)؛ فنجــد

نصوصــا مــن الشــعر اجلاهــيل أو اإلســالمي والعبــاﳼ أو نصوصــا شــعرية أو نثريــة حديثــة لكنهــا حاملــة لقيــم

موحــدة ،وتعــرب عــن اإلنســان العــرﰊ وﳘومــه وانشــغاالته التــي قــد تتبايــن قليــال أو كثــريا مــع خصوصيــات بعــﺾ
املجتمعــات العربيــة املعــاﴏة .هكــذا نجــد ترديــدا ملحوظــا لبعــﺾ األســامء ونصوصهــا ﰲ املرحلــة الثانويــة مثــل:

بــدر شــكر الســياب ،وحممــود درويــﺶ ،ونــزار قبــاين ،وتوفيــق احلكيــم 27...ﰲ حــني ﲣفــت معــاﱂ اخلصوصيــات
الثقافيــة ﰲ املناهــج الدراســية ﳑــا قــد يزيــد مــن عمــق اهلــوة بينهــا وبــني الفﺌــات املســتهدفة منهــا.
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هــذا إﱃ جانــﺐ اســتمرار مناهــج اللغــة العربيــة عــﲆ حاهلــا ﰲ جمتمعــات الربيــع العــرﰊ ،رغــم مــا أحدثتــه مــن

رشخ واضــح ﰲ القيــم الكالســيكية ،ومــا ســاﳘت ﰲ ظهــوره مــن مبــادئ وقيــم جمتمعيــة جديــدة مبنيــة عــﲆ ثقافــة

احلقــوق ،واملســاواة والديموقراطيــة والعدالــة االجتامعيــة وصــوت الشــعﺐ...
ﺛالﺜا -ﲢﺪي اﳌواءﻣة ﺑﲔ التنﻈري واﳌﲈرﺳة:

مــن األمــور املثــرية لالنتبــاه واالســتغراب معــا ﰲ مناهــج بعــﺾ البلــدان العربيــة الســيام تلــﻚ البلــدان التــي

تطرقنــا إليهــا ،تعايــﺶ نوعــني متباينــني مــن املرجعيــات الرســمية؛ أحدﳘــا نﻈــري موضــوع عﲆ أســس حداثيــة ووفق
دراســات وأبحــاث ﲥــم منطــق اإلصــالح والتغيــري املســتقبليني ﲢــت مســميات محاســية مثــل :اخلطــة االســرتاتيجية،
والرؤيــة ،والكتــاب األبيــﺾ ،والوثيقــة املطــورة ...واﻵخــر تطبيــق فعــيل ســابق ﰲ الوجــود املرجعيــات اإلصالحيــة،
ويســتمر ﰲ ﲢدﳞــا بثباتــه كامــال ضمــن منﻈومــة الرتبيــة والتعليــم ،مكتســبا رشعيــة اإللــزام واحلضــور ،ومؤثــرا -

ســلبيا -عــﲆ أي طمــوح فعــيل للتحديــث والتغيــري مــادام الفــارق يزيــد عــﲆ عقــد مــن الزمــن ونيــﻒ ﰲ عــﴫ املعرفــة
املتغــري كل آن وحــني ﳑــا يوســع اهلــوة بــني الكائــن واملطلــوب ،وﳜلــق مــا يشــبه الفصــام التﴩيعــي واملرجعــي ﰲ

منﻈومــات التعليــم العربيــة ويســقطها ﰲ االرتبــاك املزمــن لــد املامرســة والفعــل .وهــذا مــا ﲢيــل إليــه اإلصالحــات

املتبعــة ﰲ بعــﺾ البلــدان كــام ﳛيــل إﱃ ذلــﻚ .اجلــدول اﻵﰐ:
النﺺ املرجعي املعتمد ﰲ تدريس اللغة

تارﳜه

النﺺ املرجعي النﻈري

تارﳜه

املغرب

برامج وتوجيهات اللغة العربية

2007

الرؤية االسرتاتيجية

2015

تونس

برامج اللغة العربية باملرحلة الثانوية

2006

الكتاب األبيﺾ

مﴫ

الوثيقة النوعية للامدة ،ووثيقة املنهج

2011

اخلطة االسرتاتيجية

العربية

اإلصالحي

203028-2015

29

2016

2014

جدول الفوارق الزمانية بني املرجعيات املنهاجية للغة العربية والنصوص اإلصالحية العامة

30

٢٩٩

د.أنوار بنيعيﺶ

إن التبايــن الزمنــي احلاصــل بــني املأمــول والنيــة اإلصالحيــة ،وبــني املعتمــد ﰲ تدريــس العربيــة باملرحلــة الثانويــة ﳛيل

إﱃ هــدر زمنــي مهــم يمكــن أن يــؤدي إﱃ فشــل هــذه الــرؤ والتوجهــات اإلصالحيــة ،وﳜلخــل املنﻈومــة التعليميــة

نفســها ويقســمها إﱃ شــقني منفصلــني :شــق ثابــت حمافــﻆ غــري دينامــي وﳑتــد بحكــم مرجعيتــه عــﲆ املــواد املدرســة بشــكل
فعــيل ،وشــق حركــي دينامــي إصالحــي يمتلــﻚ ســلطة الطمــوح والرغبــة ،ويفتقــر إﱃ واقعيــة التنزيــل ،ﳑــا جيعلــه هــو

نفســه خاضعــا ،مــع تــوايل الســنوات ،لشــكلية قاتلــة بوصفــه واجهــة لنيــة ﱂ تكتمــل مــن حيــث التنفيــذ ،ومــادة تأطرييــة

متقادمــة تشــكل ﰲ أفضــل احلــاالت »حلــوال ترقيعيــة ال ترقــى إﱃ مســتو االرتقــاء الفعــيل بتعليميــة اللغــة العربيــة ﰲ

املدرســة« 31ﲢتــاج إﱃ جرعــات مــن التعديــل واإلصــالح عــﲆ اإلصــالح لتحتفــﻆ ببعــﺾ رونقهــا لــد املهتمــني.
راﺑعا_ ﲢﺪي اﳍﺪف:

يعتــرب اهلــدف مــن تعليــم اللغــة العربيــة أحــد التحديــات الكــرب التــي يواجههــا تدريــس هــذه اللغــة ،وتؤثــر

ﰲ صياغــات برامــج تدريســها؛ حيــث يقــﻒ هــذا اهلــدف بضبابيتــه اﻵنيــة -أحيانــا -حجــرة عثــرة دون ﲢقيــق
التقــدم املنشــود رغــم اخلطــوات اجلبــارة التــي قطعتهــا مؤسســات وجهــات ﰲ هــذا املضــامر مــن منطلــق اإليــامن
العميــق بالرتابــط الكبــري بــني اللغــة وحيــاة األمــم؛ ذلــﻚ أن »التاريــخ يؤكــد تلــﻚ العالقــة احليويــة الوثيقــة بــني
األمــم ولغاﲥا..فاألمــم احليــة ﲢــرص عــﲆ ازدهــار لغاﲥــا وانتشــارها« 32.ومــع ذلــﻚ فــﺈن أهــداف تعليــم العربيــة ﰲ

املحيــط املــدرﳼ ،باعتبــار الطــرف املعنــي واملقبــل عــﲆ التعلــم ،مــا تــزال يــرزح ﲢــت وطــأة الغمــوض ﰲ التصــور

والتنفيــذ .ويمكــن أن نعــزو هــذه الضبابيــة إﱃ اختــالف وتبايــن الفﺌــات املقبلــة عــﲆ تعلــم اللغــة العربيــة نفســها،
وتبايــن مرجعيــات املسـ ِ
ـتهدفني واملســتهدَ فني عــﲆ حــد ســواء؛ حيــث ﳜتلــط الدينــي بالثقــاﰲ واالقتصادي والســياﳼ

أحيانــا ...ﳑــا جيعــل واضعــي الربامــج واملقــررات التعليميــة ،واالختبــارات املعياريــة عــﲆ املحــﻚ بشــكل دائــم مــن
أجــل املواءمــة بــني اخلــاص والعــام ،وبــني املســتويات اللغويــة العربيــة املســتهدفة عنــد كل فﺌــة.
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ﺧاﻣﺴا_ ﲢﺪي اﳍيﻜلة واﳌﺮﺟﻊ:
وعــن هــذه االختالفــات ﰲ األهــداف ومــا ﲣلقــه مــن ﲢديــات ،تنشــأ ﲢديــات أخــر مضاعفــة تتفاعــل مــع

املوحــدة واملؤطــرة
الواقــع مــن حيــث قلــة األدوات ،واملرجعيــات البحثيــة الضابطــة .وعــﲆ اخلصــوص ،البنيــات ﱢ

لســياقات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا مثــل اإلطــار املرجعــي لتعلــم اللغــة وتقويمهــا الــذي ظــل حبيــس
تطلعــات ورغبــات معــرب عنهــا بشــكل ﴏيــح أو ضمنــي ﰲ أكثــر مــن ســياق ومؤﲤــر .و بقيــت احلاجــة امللحــة تقودنــا
إﱃ التعامــل مــع املرجعيــات األخــر مــن بــاب التكييــﻒ والتعديــل وحماولــة االســتفادة مــن العموميــات املشــرتكة ﰲ

تعلــم اللغــات الطبيعيــة بشــكل عــام.

ﳑــا أد إﱃ اقتبــاس مكونــات منهــاج مــادة اللغــة العربيــة مــن أهــداف وطرائــق تدريــس ،وحمتــو مــن أطــر

مرجعيــة غربيــة لتدريــس اللغــات ،مثــل اإلطــار املرجعــي األوروﰊ ،واملناهــج الغربيــة كاملنهــج الربيطــاين ﰲ مــﴫ،33
واملنهــج الفرنــﴘ ﰲ املغــرب واجلزائــر وتونــس...

 _٣ﻣناﻫﺞ ﺗﺪريﺲ اللﻐة العﺮﺑية وﺗﻄلعات اﳌﺴتﻘﺒﻞ:
ﲥــدف املناهــج إﱃ رســم حــدود الكفايــات اللغويــة املــراد ﲢقيقهــا ﰲ لغــة مــن اللغــات تعبــريا عــن مســتو مــن

مســتو التمكــن التواصــيل بــدء ًا باليومــي ،ووصــوال إﱃ املســتويات األكاديميــة العليــا؛ وذلــﻚ مــا ال يعد أمر ًا ســهال

وثابت ـ ًا ﰲ الســنوات احلاليــة؛ فباألحــر مايســتقبل مــن الزمــان ،إذ يتوقــع أن ﲢــدث طفــرات معلوماتيــة تصحبهــا

تغيــريات كــرب ﰲ احلاجيــات اللغويــة القــادرة عــﲆ االســتقطاب واجلــذب ،وﰲ آليــات التدريــس والتمكــني اللغــوي
بطرائــق أقــرب إﱃ ﲢقيــق اهلــدف املنشــود بمواطــن مســتقبيل عاملــي رسيــع التأقلــم مــع عــﴫ كثــرت إﱃ حــد التخمــة

وســائط التعلــم ،واالكتســاب.

وبذلــﻚ يكــون مــن األســاﳼ ،وضــع خطــط التجــاوز بشــكل اســتباقي ﰲ جمــال تعليــم اللغــة العربيــة عمومــا،

ووضــع املناهــج التعليميــة التــي تكتــﴘ طابعــا رســميا وحاســام ﰲ احلكــم عــﲆ تعلــامت املقبلــني عــﲆ هــذه اللغــة
بشــكل خــاص .إذ رغــم هــذا ِ
احلــراك املعــرﰲ واملنهجــي الكبــري ﰲ صياغــة الوثائــق املرجعيــة مــن طــرف مؤسســات
ومراكــز البحــث الرتبــوي وتطويــر املناهــج ،فــﺈن الطريــق مــا يــزال طويــال ﰲ ظــل إكراهــات الواقــع ،ومتطلبــات

تعديــد العــرض البيداغوجــي والتقويمــي ﰲ تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا .هلــذا يلــزم التوقــﻒ عنــد بعــﺾ
النقــاط اجلوهريــة باعتبارهــا أسســا للتطويــر والتحديــث ﰲ هــذه املناهــج بــام يضمــن ﲡويــدا لــﻸداء ،وتوســيعا ألفــق
يســعى إﱃ خدمــة اللغــة العربيــة ﰲ احلــاﴐ كــام املســتقبل.

٣٠١

د.أنوار بنيعيﺶ

أوﻻ .ﻣناﻫﺞ اللﻐة العﺮﺑية والﻄﻔﺮة الﺮﻗمية:
يســتدعي الوعــي بــدور التكنولوجيــات احلديثــة ﰲ التعليــم والتمكــن مــن فهــم حيثياﲥــا والتوغـ َـل ﰲ عمــق هــذه

العالقــة املتجــذرة املؤسســة عــﲆ تراكــم عقــود مــن التالقــح وتبــادل التفاعــل؛ فاألمــر ال يتوقــﻒ عنــد حــدود إدخــال

معينــات آليــة تســتند إﱃ الرقميــة ﰲ جمــال التعليــم ،بــل هنــاك مســار مــن التحــوالت والتطــورات التــي تفاعلــت
مــع مراحــل تارﳜيــة ومنﻈومــات فكريــة وفلســفية ﳐتلفــة فاســحة املجــال الندمــاج تدرجيــي قائــم عــﲆ بنيــات
فكريــة متتاليــة إﱃ أن تــم الوصــول إﱃ مــا يشــبه التحــول ﰲ الرباديغــم التعليمــي بأطرافــه الثالثــة :املــدرس واملتعلــم
واملعرفــة ،وإن كانــت وســائل االتصــال وتقنيــات التعلــم عمومــا ليســت جديــدة ،بــل إﳖــا ال تنفصــل عــن املدرســة

عــرب تارﳜهــا ،كــام أﳖــا تطــورت بتطــور املدرســة.34

ﰲ هــذا الصــدد ،تشــري دراســة عــن تارﳜيــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال وأهــم أسســها قــام ﲠــا جمموعــة

مــن الباحثــني 35إﱃ أن هنــاك حمطــات جوهريــة ﰲ التاريــخ املشــرتك بــني التكنولوجيــات احلديثــة والتعليــم تعــود
جذورهــا إﱃ القــرن املــاﴈ وفــق التــدرج اﻵﰐ:

*مرحلــة اإلرهاصــات وبدايــة البــذرة األوﱃ لتوظيــﻒ الوســائط الســمعية البﴫيــة الســيام ﰲ امليــدان التعليمــي ﰲ

شــكل حمــاوالت متفرقــة ﱂ تتشــكل بعــد أرضيتهــا النﻈريــة ،بحيــث كانــت َأ ْم َيـ َـل إﱃ ﲡريــﺐ وســائل جديــدة ﰲ جمــال
الرتبيــة والتعليــم » ،فنطريــا ،ﱂ تكــن للوســائط الســمعية البﴫيــة وضعهــا اخلــاص ﲠــا ﰲ جمــال املعرفــة والتعلــم«.36

*مرحلــة الثامنينــات مــن القــرن املــاﴈ التــي شــكلت معل ـ ًام بــارز ًا ﰲ تطــور العالقــة بــني التعليــم والتكنولوجيــا،

إذ بــدأ بعــﺾ البيداغوجيــني والســيميولوجيني ينتبهــون إﱃ حقيقــة أن اللغــة اللفﻈيــة ليســت الوســيلة الوحيــدة

للوصــول إﱃ املعرفــة اخلاصــة والعامــة؛ فالتواصــل الســمعي البــﴫي أمكنــه أن يضحــى ﰲ قاعــدة التعلــامت بعيــدا

عــن اعتبــاره معينــات ثانويــة و ُمســاعدات تعــني الفعــل التعليــم عــﲆ اســتكامل تأثرياتــه وأهدافــه.
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*مرحلــة التســعينات التــي شــكلت حقبــة تأســيس للتحــول الرباديغمــي ﰲ التعليــم والرتبيــة ،مــن خالل ﲡــاوز النﻈرة

التجزيﺌيــة لعالقــة التعليــم بالتكنولوجيــا ،ووضــع هــذه العالقــة ﰲ منﻈومــة أشــمل ﲡلــت ﰲ تغيــري الرباديغــم املعــرﰲ بــام
ﳜــدم ترســيخ تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ﰲ التعليــم ،كمامرســة هلــا أسســها الفلســفية اجلديــدة؛ ففــي هــذه حقبــة
عرفــت علــوم التواصــل واملعلومــات طفــرة جعلتهــا تصــﺐ اهتاممهــا عــﲆ مشــكالت جديــدة ﲡلــت – عــﲆ اخلصــوص-
ﰲ »العالقــة بــني أشــكال التواصــل وبــني إنتــاج املعــارف ونقلهــا مــع بــروز واضــح للســيميائيات املعرفيةوتغــري ﰲ
الرباديغم باالنتقال من التوظيﻒ اجلزئي للتكنولوجيات احلديثة ﰲ التعليم إﱃ هيمنة الوسائطية«.
٣٠٢
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مناهج تدريس اللغة العربية في العالم العربي بين الواقع والمأمول :إكراهات الثبات في الحاضر ،ومتطلبات التغيير واإلبداع في المستقبل

وقــد صاحــﺐ ذلــﻚ توجــه املعلوميــات والتكنولوجيــة الرقميــة مــن الصيــﻎ الفرديــة عــرب احلواســيﺐ الشــخصية إﱃ صيﻎ

ﲥيمــن عليهــا األبعــاد اجلامعيــة التواصليــة عــرب املوجــة الكــرب التــي فجرﲥــا األنرتنــت ومــا ا ســتتبعها مــن أشــكال الربــط

والتشــبيﻚ التــي انتــﴩت ﰲ ﳐتلــﻒ 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 ﲢــررا

واســتقاللية مقارنــة بالبيﺌــات التقليديــة ،أوبشــكل غــري مبــارش مــن خــالل دورهــا ﰲ نــﴩ املعلومــة وتروجيهــا.

ومــع اطــراد التطــور احلاصــل ﰲ ميــدان تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ،اتســع نفــوذ تأثريهــا ﰲ جمــال التعليــم

بمختلــﻒ عنــاﴏه وأطرافــه ،لتحــدث – ﰲ إطــار براديغــم كــوين جديــد – تغيــريات جذريــة ﲤاشــت مــع الرتكيــز

املكثــﻒ عــﲆ املتعلــم ﰲ البيداغوجيــات احلديثــة و« ﲢســني فــرص اكتســابه للمعلومــات والكفايــات التــي مــن شــأﳖا

أن ﲤكنــه مــن تعلــم مســتمر مــد احليــاة«.
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لقــد نجــم هــذا التحــول التارﳜــي الــذي شــهده حقــل تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال عــن ﲢــول ﰲ

التصــورات واملفاهيــم وانتقــل مــن مبــدإ الوســيلة واملعينــات الديداكتيكيــة إﱃ مبــادئ تؤطرهــا قضيــة اإلدمــاج

لبلــورة مفهــوم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال الرتبويــة أي مــا يعــرب عنــه اختصــارا بالفرنســية ( .)TICEوبذلــﻚ
اﲡــه التفكــري صــوب االهتــامم »بالبيﺌــة التعليميــة كاملــة؛ املعنويــة واملاديــة؛ وتصميــم املوقــﻒ التعليمــي بجميــع
مدخالتــه وﳐرجاتــه 40«.إذ كشــﻒ واقــع املامرســة عــن اختــالالت النﻈــرة االختزاليــة للتكنولوجيــات احلديثــة ﰲ

دائــرة املعينــات التكميلــة .وهــذا مــا جعــل معﻈــم النﻈريــات الرتبويــة احلديثــة ﲣلــﺺ »بعمومهــا إﱃ قصــور املفهــوم
املرتبــط باألجهــزة واألدوات عــن ﲢقيــق األهــداف املرجــوة مــن هــذا امليــدان املهم41«.وتعمــل عــﲆ ﲡــاوز بتبنــي
مفاهيــم ذات طبيعــة شــمولية مثــل مفهــوم النﻈــام ،واألســلوب النﻈامــي...

مــن هــذا املنطلــق ،نجــد هنــاك من صنــﻒ التطــور التارﳜــي للتكنولوجيــات احلديثــة ﰲ التعليــم إﱃ مراحــل متعددة

تتميــز كل مرحلــة باﲡــاه الرتكيــز صــوب نقطــة معينــة ﲤثــل بــؤرة البنيــة املفاهيميــة واملامرســة التطبيقيــة .وهي:
*مرحلة الرتكيز عﲆ املواد التعليمية املنفصلة ؛
*مرحلة الرتكيز عﲆ ال ُعدد واﻵالت؛

*ومرحلــة الرتكيــز عــﲆ الطــرق واألســاليﺐ واالســرتاتيجيات 42.وهــي املرحلــة التــي يتــم فيهــا التخــيل عــن فكــرة

كمــالت الوســائطية التــي يمكــن االســتغناء عنهــا ،واالســتعاضة عــن ذلــﻚ بتصــور
اإلضافــات التكنولوجيــة ،وا ُمل ﱢ

جيعــل التكنولوجيــات احلديثــة ﴐورات تعليميــة ﰲ عﴫنــا احلــاﴐ مــع جمتمــع املعرفــة .ومــن ثم ،تغــري الطروحات
٣٠٣

د.أنوار بنيعيﺶ

مــن نقــاش اجلــدو واألﳘيــة إﱃ بلــورة اإلعــداد والتهيــيء للحضــور الدائــم ﰲ جمــال التعليــم؛ فهــي املرحلــة التــي
اهتمــت بتوظيــﻒ مســتحدثات تكنولوجيــا التعليــم مــن حيــث األداء والتفاعــل ﰲ التعليــم ،إذ اســتخدام تكنولوجيــا
التعليــم بطريقــة فعالــة جيســد الضامــن لتعليــم يســتجيﺐ لــروح العــﴫ وحاجــات مواطــن جمتمــع املعرفــة.

بعــد الرتاكــم الــذي ﲢقــق للتكنولوجيــا ﰲ ميــدان التعليــم وتعــدد املقاربــات وآليــات التوظيــﻒ والتجريــﺐ،

بــدأت معــاﱂ إدمــاج تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال تتشــكل ﰲ إطــار جمموعــة مــن املبــادئ التــي مــن شــأﳖا أن

ـيل التعليــم
ﲡمــع بــني اإلفــادة القصــو مــن البعــد التكنولوجــي ،واحلفــاظ عــﲆ اخلصوصيــة اإلنســانية والثقافيــة لفعـ ْ
والتعلــم .ومــن هنــا ﲢدثــت العديــد مــن األدبيــات عــن مبــادئ ضابطــة إلدمــاج املكــون التكنولوجــي ﰲ قلــﺐ

املحيــط املــدرﳼ ﲡنبــا لفــوﴇ قــد تعصــﻒ ببعــﺾ الثوابــت الرئيســة ﰲ النﻈــام التعليمــي .ومــن هــذه املبــادئ نذكــر:
أ -خدمــة التكنولوجيــا للمســتفيدين دون إضعــاف ِســامﲥم اإلنســانية ،حيــث إن التكنولوجيــات احلديثــة

جيــﺐ أن ال تلحــق أﴐارا بتكامــل املتعلــم اإلنســاين بوصفــه تضافــرا لﻸبعــاد الفســيولوجية والعاطفيــة والثقافيــة
واالجتامعيــة والروحيــة؛ أي أنــه عــﲆ املتعلــم أن يأخــذ بزمــام الســيطرة عــﲆ التكنولوجيــا وليــس العكــس.

ب -عــﲆ التكنولوجيــا أن تــأﰐ ﰲ 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 عــﲆ
اخلطــوات املهمــة ﰲ التفكــري والتعلــم.

ج -جيــﺐ عــﲆ التكنولوجيــات احلديثــة أن تكــون عامــال حاســام ﰲ تســهيل التمكــن مــن املعــارف واإلقبــال عليهــا

بــام يرســخها لــد املتعلمــني كمكتســبات ﴐوريــة .وذلــﻚ عــرب رفــع درجــة احلافزيــة والرغبــة ﰲ التعلــم واكتســاب
املعــارف اجلديدة.

ـم إﱃ عمليات
د -يفــرتض ﰲ التكنولوجيــات أن تتناســﺐ وتنميــة شــخصية املتعلــم ﰲ ﲨيــع أبعاده .فــال ُﲢ ّول التعلـ َ

تكراريــة آليــة ال تســاير اإليقــاع اإلنســاين الكتســاب ومســاءلة املعــارف امللقنــة .كــام هوالشــأن بالنســبة لبعــﺾ املــوارد
الرقميــة التــي ال يراعــى فيهــا التفكــري اإلبداعــي الناقــد ﰲ حــل األلغــاز واألســﺌلة التــي توفرهــا .ذلــﻚ أن املعرفــة ال

ﲡســد ﰲ حــد ذاﲥــا قيمــة كــرب ﰲ حــال إغفــال تشــكل شــخصية املتعلــم ونموهــا عــﲆ ﳐتلــﻒ األصعــدة.
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هـــ  -ال جيــﺐ عــﲆ التكنولوجيــا أن ﲢــد مــن حريــة اختيــار الوســائل والطرائــق التعليميــة؛ فــال يمكــن فرضهــا

كبدائــل ﳖائيــة وغــري قابلــة للنقــاش ﰲ تعلــم املتعلمــني ،إذ ﲡــﺐ مراعــاة رغبــات املتعلمــني ومــد ﲡاوﲠــم مــع

تكنولوجيــا املعلومــات والتواصــل .ففــي حــني تفضــل نســبة مهمــة مــن املتعلمــني توظيــﻒ التكنولوجيــات احلديثــة،
٣٠٤
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ﲤيــل فﺌــة أخــر منهــم إﱃ اعتــامد األعــامل اليديويــة والطرائــق االعتياديــة .ومــن ثــم ال جيــﺐ حرمــان هــؤالء كليــا
مــن ميوالﲥــم ﰲ االكتســاب ،وكــذا ﰲ التقييــم حفاظــا عــﲆ التــوازن وتكافــؤ الفــرص.

و -جيــﺐ أن ال تكــون التكنولوجيــا احلديثــة عائقــا للتفتــح االجتامعــي للمتعلمــني .هلــذا عــﲆ األُرس وا ُملربــني أن

يكونــوا حذريــن مــن أجــل توظيــﻒ معتــدل ومتــوازن للتكنولوجيــات احلديثــة بــام يضمــن اســتمرارية االندمــاج
االجتامعــي واكتســاب املتعلــم ملهاراتــه األساســية بتفاعــالت اجتامعيــة حقيقيــة ومبــارشة .دون أن يعنــي ذلــﻚ

إنــكار أﳘيــة التكنولوجيــات احلديثــة ﰲ تنميــة بعــﺾ املهــارات االجتامعيــة ،وفتــح بــاب التواصــل االفــرتاﴈ
َ

عــﲆ مﴫاعيــه أمــام املتعلــم» .فالعديــد مــن الدراســات منــذ ثامنينــات القــرن املــاﴈ نبهــت إﱃ ﴐورة االنتبــاه إﱃ
التغــريات االجتامعيــة والنفســية التــي تطــرأ عــﲆ املتعلــم نتيجــة توظيــﻒ تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ,وح ﱠثــت
عــﲆ ﴐورة جعلــه مســتخدما ذكيــا وناقــدا ﳑيــزا لتأثرياﲥــا«.
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وﰲ ظــل هــذا التيــار املعلومــاﰐ اجلــارف ،عرفــت االختبــارات املعياريــة بدورهــا تغــريات جوهريــة مســت

األهــداف واﻵليــات والرهانــات معــا؛ فلــم تعــد قائمــة عــﲆ التجربــة الورقيــة واللقــاء املبــارش مــع املرشــحني؛ وإنــام

فرضــت تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال نفســها عــﲆ هــذا املجــال.
ﺛاﻧيا .اﻧﺒﺜاﻗات اﳊاﺟات التعلمية وﺗعﺪدية اﳌنتوج:

هكــذا ،نفــرتض أن املناهــج الدراســية ﲢتــاج ﰲ ظــل الواقــع املعــاﴏ إﱃ مواصفــات جديــدة تســتجيﺐ لضغوطــات

اإليقــاع املتســارع ،وﲤثــل احلاجــات املعرفيــة التواصليــة التــي يســعى تعليــم اللغــة الرســمية إﱃ تلبيتــه بقــدر كاف مــن

االتــزان واالنضبــاط املعــرﰲ ،وﲢقيــق درجــات عليــا مــن الدقة عــﲆ مســتو الرصد الكامــل للكفايــات اللغويــة واملهارات
األربــع املنشــودة (الــكالم ،والســامع ،والفهــم والكتابــة) ،ومــد ﲡســدها عنــد املتعلمــني بــام يمثــل أرضيــة حقيقيــة لتصــور

ســليم ومتكامــل حــول فعاليتهــم اللغويــة وتأهلهــم لالنخــراط ﰲ ســياقات لغويــة خاصــة كالتواصــل الفعــيل ﰲ فضــاءات
وجمتمعــات املتحدثــني باللغــة العربيــة أو الدراســة ﰲ معاهــد معينــة تتطلــﺐ قــدرا كبــريا مــن التحكــم ﰲ اللغــة العربيــة...

وذلــﻚ ﰲ جمــال تــزداد احلاجــة امللحــة إﱃ ضبطــه ،وتوحيــد الــرؤ واالﲡاهــات ﰲ ترســيم حــدوده وإمكاناتــه.

وهلــذا نــر أن هنــاك مواصفــات جوهريــة أصبحــت مــن ﴐوريــات اإلعــداد ملثــل هــذه املناهــج وتنفيذهــا مــن
أجــل ضــامن نــوع مــن االســتمرارية ﰲ التطويــر واالنســجام مــع املســتجدات املعــاﴏة بحاجاتــه املتلونــة ورسيعــة
التغــري .لكــن يبقــى الســؤال األهــم هــو كيــﻒ يمكــن نقــل هــذه التصــورات مــن جمــال التنﻈــري والتصــورات إﱃ
جمــال الواقــع الفعــيل ﰲ مناهــج عربيــة بمواصفــات تتناســﺐ ومتطلبــات الفﺌــات املســتهدفة وحاجاﲥــا عــﲆ امتــداد

األقطــار؟ وإجابــة عــن هــذه األســﺌلة يمكــن أن نــورد أهــم هــذه املواصفــات:

٣٠٥

د.أنوار بنيعيﺶ

أ.الدينامية:
رغــم أن احلفــاظ عــﲆ نســبة مــن الثبات يعتــرب من الســامت البــارزة للمناهــج الدراســية والوثائق املرجعيــة عموما،

فــﺈن التغــريات الطارئــة واحلاجــة إﱃ مناهــج تتســم بقــدر كاف مــن الديناميــة والقابليــة للتجــدد ،والتغيــري تبقــى مــن
أهــم الواجبــات ﰲ احلفــاظ عــﲆ فعاليتهــا ،واســتدامة اســتجابتها للمســتجدات املســتقبلية؛ ذلــﻚ أن »الرتكيــز ﰲ
التقويــم الدينامــي ينصــﺐ عــﲆ إمكانــات التطويــر املســتقبلية ﰲ حــني أن التقويــم الثابــت ينصــﺐ ،بالدرجــة األوﱃ،

عــﲆ اإلنجــازات املاضيــة 45«.ومــن ثــم فالرهــان عــﲆ املســتقبيل يقتــﴤ اخلــروج مــن دوامــة االســتقرار والثبــات عنــد
نقطــة معينــة ملــدة طويلــة.

ب .القابلية للتقييم الذاﰐ:
يعــد التقييــم الــذاﰐ جمــاال مهـ ًام مافتــﺊ يتنامــى ﰲ التدريــس نﻈــرا ملــا يتســم بــه مــن مواصفــات تســاير ،ﰲ بنياﲥــا،

احليــاة املعــاﴏة ومــا تتطلبــه مــن مرونــة واســتقاللية ﰲ التعلــامت العابــرة للفضــاء املــكاين وللثقافــات واخللفيــات
االجتامعيــة والسياســية؛ فهــو« يمنــح الــدارس ثقــة ﰲ نفســه ،ودافعيــة نحــو االســتمرار« 46ولعــل هــذا مــا يــؤدي إﱃ

تﴪيــع وتائــر اإلقبــال عــﲆ التعلــم والتفاعــل البنّــاء ﰲ ﳑارســته بنــوع مــن املســؤولية واالســتقاللية؛ 47وذلــﻚ ﰲ
إطــار تفاعــل ثالثيــة حموريــة هــي:

الشكل  :2التعلم ﰲ ضوء التقييم الذاﰐ
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٣٠٦
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»إذ ﲣضــع هــذه العنــاﴏ لعالقــة ديناميكيــة بــني املحتــو ،واملخرجــات واألهــداف الﻈاهــرة والتطــور الشــخﴢ

للمتعلــم؛ ففــي التقييــم الــذاﰐ يكــون املتعلــم هــو مــن يقــرر ،عندمــا تدعــو الــرضورة ،أي حلقــة يتــم الرتكيــز عليهــا» .
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ج .االستجابة ملتطلبات القرن احلادي والعﴩين:
جيــﺐ أن تأخــذ هــذه املناهــج بعــني االعتبــار الواقــع اجلديــد بمســتلزماته ومتطلباتــه املعــاﴏة الســيام منهــا تلــﻚ

التــي تتخــذ مــن الرقميــة والتوظيفــات املتعــددة هلــا ميدانــا هلــا؛ حيــث إن الكفــاءة اللغويــة التــي يســعى املتعلــم إﱃ

ـاف
ﲢقيقهــا ال تقــﻒ عنــد البنيــات االعتياديــة التقليديــة وفــق قواعدهــا املعروفــة واملتوارثــة عــرب أجيــال ،وإنــام تُضـ ُ

إليهــا بشــكل متســارع آليــات أخــر فرضتهــا الطفــرة الكــرب ﰲ جمــال تكنولوجيــا املعلومــات والتواصــل التــي
فجــرت صــورا خاصــة ﰲ التوظيــﻒ اللغــوي عــرب الربيــد اإللكــرتوين ،أوغــرف الدردشــة ومواقــع التواصــل

االجتامعــي ...وهــي صــور جــد مهمــة ﰲ تعلــم اللغــة ،وبيــان التمكــن مــن ﲤﻈهراﲥــا اجلديــدة كــام أشــارت إﱃ ذلــﻚ
دراســة حــول التفاعــالت اللغويــة الســربنطيقية ،والتــي أبــرزت أﳘيــة هذه التفاعــالت ﰲ اكتســاب اللغــة واالنخراط

ﰲ الثقافــة األصليــة املمثلــة هلــا عــرب بوابــة التواصــل عــن بعــد ،حيــث » يمكــن للمتعلمــني توظيفهــا داخــل أو خــارج
الفصــول ﰲ األوقــات املناســبة وﰲ عالقــة بــﴩكاء خارجيــني وفــق منﻈــورات بيداغوجيــة مالئمــة 50«.الــﴚء الــذي

جيعلهــا جمــاال خصبــا جيــﺐ مراعاتــه ﰲ صياغــة االختبــارات املعياريــة اللغويــة اخلاصــة باللغــة العربيــة ،عــﲆ اعتبــار

أن التمكــن مــن اللغــة ﰲ بعدهــا االعتيــادي القائــم عــﲆ التواصــل التقليــدي قــد ال يعنــي بالــرضورة نضــج مهــارات
التواصــل الرقمــي الــذي أصبــح جــزءا ال يتجــزأ مــن واقــع التــداول اللغــوي املعــاﴏ والفعــال ال يمكــن إقصــاؤه

وال غــﺾ الطــرف عنــه دون التضحيــة بفعاليــة يكــون متعلــم اللغــة األجنبيــة ﰲ أمــس احلاجــة إليهــا.51
د .اهليكلة املرجعية واإلطار املوحد:

تعتــرب احلاجــة إﱃ إطــار مرجعــي لتعلــم اللغــة العربيــة وتعليمهــا أمــرا ملحــا طــرح ﰲ حمطــات عديــدة مــن تاريــخ

االختبــارات الطويــل؛ فاإلشــارة مــا فتﺌــت تعلــن ،ﰲ كل مــرة ﲣبــط املحــاوالت التأسيســية هلــذه االختبــارات ،والصعوبات

التــي واجهتهــا بســبﺐ غيــاب إطــار مرجعــي عــرﰊ مشــرتك لتعليم اللغــة العربيــة ﰲ املــدارس العربيــة أوللناطقــني بغريها52؛
فقــد ظلــت هــذه املحــاوالت متعثــرة إﱃ حــد بعيــد بســبﺐ النقــﺺ اهليــكيل ﰲ املرجعيــة النﻈريــة املناســبة.

وبذلــﻚ ،ظــل الســؤال اإلطــار ُحمرجــا ﰲ معﻈــم اللقــاءات واملؤﲤــرات العربيــة وغــري العربيــة ﰲ شــان تعليــم

العربيــة للناطقــني ﲠــا أوبغريهــا ،إذ ﰲ كل مــرة يتــم التنصيــﺺ عــﲆ هــذه احلاجــة وﲣــرج توصيــات شــديدة التفــاؤل
حــول إمــكان إنجــاز هــذا املــﴩوع  .بيــد أنــه رسعــان ما تتكــﴪ أمواجهــا عــﲆ صخــور الواقــع الصلــدة والالمتناهية،
خاصــة أن التفكــري ﰲ القيــام بمــﴩوع ﲠــذا احلجــم يقتــﴤ تضافــر جمهــودات دول ومؤسســات ...ليﻈــل تعليــم
٣٠٧
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وﰲ غيــاب البدائــل ونﻈــرا لتأخــر مشــاريع إعــداد إطــار مرجعــي عــرﰊ مشــرتك لتعلــم اللغــات ،جلــأت

االختبــارات املعياريــة إﱃ االســتفادة مــن اإلطــار املرجعــي األوروﰊ املشــرتك للغــات ،عــﲆ اعتبــار أنــه  -حســﺐ مــا

ورد ﰲ تعليــالت وحيثيــات هــذه االختبــارات -األشــهر واألنســﺐ ،واألكثــر قابليــة للتنزيــل ﰲ اختبــارات خاصــة

باللغــة العربيــة لســياقات يوميــة أوأكاديميــة قــد ال تنطبــق ﲤامــا ال عــﲆ اللغــة وحدهــا بمرجعياﲥــا الثقافيــة ،وإنــام

قــد ال ﲤــت بصلــة أيضــا إﱃ ســياقات التعلــم اخلاصــة باللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا ﰲ دول وجمتمعــات ﳐتلفــة
ومتنوعــة مــن حيــث املرجعيــات واحلوافــز التعلميــة...

هلــذا فــﺈن ،اعتــامد إطــار مرجعــي أوروﰊ مشــرتك بشــكل كيل ﰲ وضــع وصياغــة املناهــج العربيــة يــكاد يشــبه

وضــع العربــة أمــام احلصــان ،حيــث يثــري مســألة اإلطــار الضامــن لوحــدة االختبــارات وفعاليتهــا ﰲ ظــل الﻈــروف

احلاليــة واملســتقبلية...
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اﳋاﲤة
بعــد مقارنــة أربعــة نــامذج مــن املناهــج العربيــة ﰲ تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني ﲠــا ،أي بوصفهــا اللغــة األم

هلــذه املجتمعــات ،قادتنــا اإلشــارات امللتقطــة هنــا وهنــاك إﱃ بنــاء بعــﺾ اخلالصــات التــي يمكــن إﲨاهلــا بــاﻵﰐ:

•تتفــاوت هــذه املناهــج مــن حيــث أطرهــا املرجعيــة ،والنﻈريــات املؤسســة هلــا ،وإن كانــت تصــﺐ ﰲ معﻈمهــا

ضمــن التوجيهــات اجلديــدة اإلصــالح ﰲ مــا يغلــﺐ البيداغوجيــا احلديثــة التــي تضــع املتعلــم ﰲ املركــز 54بنــاء

وتفاعــال ،وتتجــاوز املعــارف واملحتويــات واألهــداف إﱃ الكفايــات.

•رغــم هــذا التفــاوت ﰲ البنــاء النﻈــري ،تبقــى املناهــج املشــار إليهــا عــﲆ مســتو التطبيــق والتنزيــل مهــزوزة

مــن حيــث الوفــاء للمرجعيــات ،وتﻈــل السياســات احلكوميــة ،عاجــزة عــن توفــري أرضيــة صلبــة لتنزيــل املنهــاج

وتقويمــه.

•معﻈــم املناهــج املشــار إليهــا بنيــت بطريقــة رأســية فــرض مــن القمــة نحــو القاعــدة ،وحتــى ﰲ احلــاالت التــي

يﻈهــر أﳖــا تتيــح هامشــا للحريــة ،والتفاعــل القاعــدي شــأن الكتــﺐ املدرســية املتعــددة ،فﺈﳖــا – عنــد التمحيــﺺ –

تبقــى حمــاﴏة بامتيــازات ســجلتها دفاتــر التحمــالت.

وتتوجيــا هلــذه الدراســة حــول مناهــج اللغــة العربيــة ﰲ جمموعــة مــن البلــدان ،وتثمينــا ملــا وقفنــا عليــه مــن

اختــالالت هيكليــة وتنﻈيميــة وقصــور ﰲ ﳐتلــﻒ مراحــل البنــاء ،إضافــة إﱃ الشــتات املفاهيمــي واالختالفــات
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 ﰲ نجاعتهــا املســتقبيلة ﰲ رســم معــاﱂ مناهــج رصينــة ومفيــدة ملــادة اللغــة العربيــة تتامشــى مــع قيمتهــا
اللســانية ،ووضعهــا االعتبــاري واهلويــاﰐ دينيــا وثقافيــا وامتــدادا اقتصاديــا وسياســيا ﳑــا يســتوجﺐ إيالءهــا عنايــة
فائقــة ،وﲤتيعهــا باألولويــة ﰲ بنــاء املواطــن العــرﰊ واملســلم عــﲆ حــد ســواء .ومــن بــني هــذه التوصيــات نذكــر:
•إنشــاء هيﺌــة عربيــة عليــا للمناهــج الدراســية ،هدفهــا التنســيق بــني املؤسســات املعنيــة باملناهــج والرتبيــة والتعليــم

ﰲ أقطارنــا العربيــة ،والســهر عــﲆ املواكبــة املســتمرة ملناهــج تدريــس العربيــة ،مــن أجــل التكييــﻒ والتعديــل

والتوصيــة بالتغيــري إن لــزم األمــر.

•إحــداث جلنــة عربيــة للتقويــم واملعايــري بمحــددات ضابطــة ،ومســتقاة مــن أحــدث مــا توصلــت لــه العلــوم

املرتبطــة بالرتبيــة والتعليــم مــن بيداغوجيــا وعلــم نفــس تربــوي ،وديداكتيــﻚ وغريهــا...

٣٠٩
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•تكليــﻒ جلــان دائمــة بوضــع تقاريــر حمينــة ،ومبنيــة عــﲆ معطيــات آنيــة ودقيقــة حــول تدريــس اللغــة العربيــة مــن

املدخــالت ووصــوال إﱃ املخرجــات.

•انتخــاب جملــس حكــامء يتألــﻒ مــن خــرباء وﳑارســني ملهــن الرتبيــة والتكويــن ﲠــدف احلســم ﰲ القضايــا الرتبويــة

واالختيــارات الديداكتيكيــة املتبنــاة ﰲ ﳐتلــﻒ بلــدان العــاﱂ العــرﰊ.

•تكليــﻒ جهــات حمليــة وإقليميــة برصــد ﲤكــن التالميــذ والطلبــة العربيــة مــن اللغــة العربيــة ،واســتفادﲥم مــن

احلصــﺺ الدراســية ﰲ الرفــع مــن القــدرات التواصليــة ﰲ املهــارات األربــع :املحادثــة ،واالســتامع ،والقــراءة،
والكتابــة.
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
تنفــق احلكومــات ســنويا ميزانيــات ضخمــة مــن أجــل تطويــر التعليــم الــذي يعــدّ األداة األوﱃ ﰲ النهــوض و

التقــدم عــﲆ كل األصعــدة االقتصاديــة و السياســية و الثقافيــة ...و حتــى الدينيــة ،وعــﲆ الرغــم من املبالــﻎ املخصصة
و اجلهــود املبذولــة إال ّ
أن معﻈمهــا مــا زال يتخ ّبــط ﰲ عشــوائية التعليــم التــي أورثتهــا األزمــات االقتصاديــة و

االجتامعيــة ،لذلــﻚ يعتــرب االهتــامم بتطويــر املناهــج التعليميــة أمــرا ال بــدّ أن تنتبــه إليــه احلكومــات مــن أجــل اخلــروج

مــن دائــرة العشــوائيات و التجــارب التــي راحــت ضحيتهــا أجيــال كاملــة.

يــأﰐ هــذا البحــث ﰲ إطــار املؤﲤــر الــدويل اخلامــس املناهــج التعليميــة والبحثيــة ،التأصيــل والتحليــل والتأهيــل

ال ليهــدم مــا ســبق مــن املناهــج التعليميــة أو لريميهــا باخلطــأ الكامــل ،ولكــن ليحــاول الوقــوف عــﲆ نقــاط الضعــﻒ

فيصوﲠــا و ذلــﻚ ّأوال مــن طريــقّ :أوال تث ّبــت األســس املتينــة لصياغــة التغيــري و التطويــر،
فيقوﳞــا ،و مواضــع اخللــل
ّ
ّ

عــﲆ أن تأخــذ هــذه األســس بعــني االعتبــار ﲢديــد الفلســفة الرتبويــة املتبعــة و تســتفيد مــن ﲡــارب البلــدان الناجحــة
ســوي يتناســﺐ و متطلبــات
ﰲ املجــال الرتبــوي ،و ثانيــا :وضــع اخلطــوات الركيــزة نحــو بنــاء منهــج تعليمــي
ّ

املجتمــع ،بعــد التمكّــن مــن ﲢديــد األهــداف و االســرتاتيجيات و الوســائل التعليميــة و االتفــاق عــﲆ أســاليﺐ
التقويــم ،مــع اإلبقــاء عــﲆ النوافــذ املفتوحــة التــي ﲢقــق مبــدأ االســتمرارية ﰲ التطويــر ذلــﻚّ ،
ألن تطويــر املناهــج

ـتمر للمجتمــع.
التعليميــة مقــرون بالتطـ ّـور املسـ ّ

الﻜلــﲈت اﳌﻔتاﺣيــة :اﳌناﻫــﺞ التعليميــة .التﻄويــﺮ .الﻔلﺴــﻔة الﱰﺑويــة .اﳊاﺟــات و اﻷﻫــﺪاف الﱰﺑويــة.
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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 programs 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 curricula 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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اﳌﻘﺪﹼ ﻣة
تتو ّلــد املناهــج التعليميــة مــن رحــم الفلســفات الرتبويــة التــي تنﻈــر إﱃ الرتبيــة عــﲆ ّأﳖــا عمليــة بنــاء أمــة و ليــس

جمــرد تعليــم التلميــذ احلســاب و اللغــة و غريهــا ،و تتنــاول بالتفكــري العميــق و املناقشــة و النقــد قضايــا تعليميــة
ّ

عميقــة كنﻈــم التعليــم ،وبنــاء املناهــج ،والطبيعــة اإلنســانية ألفــراد الوســط الرتبــوي ،والنشــاطات املدرســية ،وطــرق
التدريــس ،والثقافــة( ... )1فتكــون بذلــﻚ املناهــج التعليميــة ترﲨــة للفلســفات الرتبويــة عــﲆ أرض الواقــع ،و هــي ،ﰲ

الوقــت نفســه ،ترﲨــة ملــﴩوع وزارة الرتبيــة ﰲ كل دولــة و خططهــا و أهدافهــا ،و املؤكــد أن كل الــوزارات تســعى إﱃ
التطويــر املســتمر للمناهــج التعليميــة مــن أجــل مواكبــة التغــريات االجتامعيــة و الثقافيــة احلاصلــة ﰲ الدولــة املعنيــة،
و ّ
ألن التطـ ّـور االجتامعــي يســري وفــق عجلــة ال تعــرف الثبــات ،فقــد كان تطويــر املناهــج التعليميــة ﴐورة حتميــة
ـتمرة ،ال تعــرف ال ّثبــات هــي األخــر.
مسـ ّ

و اســتثامرا هلــذا املؤﲤــر العميــق ﰲ أهدافــه ،الرصــني ﰲ حمــاوره ،ارتأينــا املشــاركة بورقــة بحثيــة موســومة بـ" أســس

و خطــوات تطويــر املناهــج التعليمية

ﳘها:
و الذي سنحاول فيه اإلجابة عﲆ عدد من األسﺌلة ،أ ّ
ما معنى تطوير املناهج؟ و ما احلدود الفاصلة بني تطويرها و تغيريها؟
ما أسس تطوير املناهج التعليمية؟
ما خطوات تطوير املناهج التعليمية؟
 .١ﻣﻔﻬوم اﳌناﻫﺞ التعليميةThe Concept of Curriculum :
جــاء ﰲ معجــم لســان العــرب ﰲ مــادة ﳖــج  ":وطــرق ﳖجــة وســبيل منهــج  :كنهــج  .ومنهــج الطريــق  :وضحــه

 .واملنهــاج  :كاملنهــج  .وأﳖــج الطريــق  :وضــح واســتبان وصــار ﳖجــا واضحــا بينــا ،قــال يزيــد بــن اخلــذاق العبــدي :
ولقد أضاء لﻚ الطريق و أﳖجت

سبل املكارم واهلد تعدي

أي تعــني وتقــوي  .واملنهــاج  :الطريــق الواضــح و اســتنهج الطريــق  :صــار ﳖجــا  .وﰲ حديــث العبــاس  :ﱂ يمــت

رســول اﷲ  حتــى ترككــم عــﲆ طريــق ناهجــة ،أي واضحــة بينــة"

()2

 .و يتفــق الفريوزآبــادي مــع ابــن منﻈــور

ـتنهج الطريـ ُـق
ـج الطريــق ســلكه ،و اسـ َ
ﰲ معنــى املنهــج ،إذ أورد " النهــج الطريــق الواضــح ،كاملنهــج و املنهــاج ،و ﳖَـ َ
صــار ﳖجــا ،و اســتنهج فــالن ســبيل فــالن :ســلﻚ مســلكه" (. )3
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و أورد ابن فارس ﰲ معجم مقاييس اللغة:
(ﳖــج ) النــون واهلــاء واجليــم أصــالن متباينــان  :األول النهــج ،الطريــق  .وﳖــج يل األمــر  :أوضحــه  .وهــو

مســتقيم املنهــاج  .واملنهــج  :الطريــق أيضــا ،واجلمــع املناهــج .
ُّ َ َ َْ ْ ُ ْ ْ َ ً
ـة َومِنْ َه ً
ـاء َّ ُ
اجــا َو�َـ ْ
ـو َشـ َ
ا�
ـ� جعلنــا مِن�ــم ِ�عـ
أ ّمــا ﰲ
القــرآن الكريــم فقــد جــاءت ﰲ قولــه تعــاﱃ} :لِـ ٍ
ُ
َ َ َ َ ُ ْ َّ ً
ـة َواحِـ َ
ـدةً{ ( ،)5أي " ســبيال و ســنة ،و اخلطــاب لﻸنبيــاء عليهــم الصــالة و الســالم ،أو األمــم ،و
�عل�ــم أمـ
()4

املعنــى ّ
أن اﷲ جعــل لــكل أمــة رشيعــة يتّبعوﳖــا" (. )6

و املالحﻆ من التعريفات السابقةّ ،
أن كلمة منهج تتع ّلق بأمرين:
•األول الطريق و املسلﻚ و االﲡاه.
ّ
•و الثاين الوضوح و البيان.
و ال يبتعــد معنــى املنهــج ﰲ اصطــالح العلــامء  curriculumعــن املعنــى اللغــوي لــه ،و لعـ ّـل أشــملها" :جمموعــة

اخلــربات الرتبويــة التــي ﲥيؤهــا املدرســة للتالميــذ ســواء داخلهــا أو خارجهــا -وذلــﻚ بغــرض مســاعدﲥم عــﲆ

النمــو الشــامل املتكامــل ،أي النمــو ﰲ كافــة اجلوانــﺐ العقليــة والثقافيــة والدينيــة واالجتامعيــة واجلســمية والنفســية
والفنيــة نمــوا يــؤدي إﱃ تعديــل ســلوكهم ويكفــل تفاعلهــم بنجــاح مــع بيﺌتهــم وجمتمعهــم وابتكارهــم حلــوال ملــا

يواجههــم مــن مشــكالت" (. )7

و يعــرف جــون ديــوي  John Deweyاملنهــج باختصــار ":املنهــج هــو إعــادة بنــاء مســتمر ،واالنتقــال مــن خــربة

الطفــل احلاليــة إﱃ تلــﻚ التــي ﲤثلهــا اهليﺌــات املنﻈمــة للحقيقــة التي نســميها الدراســات" (.)8

أ ّمــا رالــﻒ تايلــر  Ralph Tylerفيعــرف املنهــج عــﲆ أنــه :هــو كل خــربات التعلــم املخططــة واملوجهــة مــن قبــل

املدرســة لتحقيــق أهدافهــا التعليميــة" (.)9

و مــن التعريفــات الســابقة و العديــد مــن التعريفــات األخــر التــي ا ّطلعنــا عليهــا ،الحﻈنــا ّ
أن مفهــوم املنهــج

التعليمــي ال يقتــﴫ عــﲆ املحتــو الــدراﳼ فقــط ،بــل يشــمل كل العنــاﴏ املتكاملــة مــن املحتــو إﱃ األهــداف
و صــوال إﱃ طــرق التدريــس ووســائله و غريهــا مــن القضايــا التــي تضمــن نجــاح العمليــة الرتبويــة عــﲆ أكمــل

ألي وزارة تعليميــة عــن اﲣــاذ منهــج واضــح املعــاﱂ ،يتناســﺐ و السياســة الرتبويــة املتبعــة ،أي
وجــه .و ال غنــى ّ

جيــﺐ ﰲ البدايــة اختيــار املنهــج املناســﺐ ،إذ ﲣتلــﻒ املناهــج باختــالف عنــاﴏّ ،
ألن " املناهــج تتجـ ّـﲆ بشــكل خــاص

ﰲ غايتهــا و قصدهــا ،و ﰲ اإلجــراءات العمليــة التــي تتخذهــا ســبيال لعملهــا ،و ﰲ املبــادئ التــي تســري عليهــا...
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و التقنيــات التــي تريــد أن تطبقهــا مقابــل إﳘــال أو إغفــال تقنيــات أخــر بديلــة هلــا" ( ،)10و كل ذلــﻚ بــام ﳜــدم

الفلســفة و السياســة الرتبويــة املتبعــة.

و تتشــكّل املناهــج الرتبويــة مــن عــدة عنــاﴏ هــي :املحتــو ،واألهــداف ،وطــرق التدريــس ،و وســائل

التدريــس .عــﲆ ّ
أن هــذه العنــاﴏ البــد أن تتو ّفــر عــﲆ جمموعــة مــن الــﴩوط لضــامن نجاعــة املنهــج (.)11

شكل يمثل عناﴏ تشكيل املنهج التعليمي و رشوطها
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و ﲡــدر اإلشــارة إﱃ وجــود نــامذج لبنــاء املناهــج ﲣتلــﻒ مــع األنمــوذج الســابق ﰲ الرتكيــز عــﲆ ﲣصيــﺺ الركن

املوضــح أعــاله جيعــل التقويــم مــن عنــاﴏ طــرق التدريــس .و يعــدّ
الرابــع لعمليــة التقويــم ،ﰲ حــني أن األنمــوذج ّ

نمــوذج رالــﻒ تايلــر  Tylor’s Modelأحــد أكثــر النــامذج شــهرة ﰲ بنــاء املناهــج التعليمية:

أنموذج رالﻒ تايلر لبناء املنهج

Ralph Tyler model for curriculum building

و يالحــﻆ عــﲆ األنمــوذج أنــه يمتــاز باشــتامله عــﲆ ﲨيــع عنــاﴏ املنهــج و خطــوات بنائــه إضافــة إﱃ تنــوع

مصــادر اشــتقاق أهدافــه .غــري أنــه يؤخــذ عليــه ســريه ﰲ اﲡــاه واحــد ﳑــا ﳛــول دون نجــاح عمليــة االتصــال

الرتبــوي الــذي يفــرتض أن تكــون العالقــة فيــه بــني عنــاﴏ األنمــوذج عالقــة دائريــة تســمح بحــدوث التأثــري و

التأثــر بــني كل العنــاﴏ ،أي أن تكــون بالشــكل اﻵﰐ:
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ينقسم املنهج التعليمي إﱃ ثالثة أقسام رئيسة ّ
نلخصها ﰲ الشكل اﻵﰐ (:)12

شكل يم ّثل أنواع املنهج التعليمي
 .٢ﺑﲔ التﻄويﺮ و التﻐيري ﰲ اﳌناﻫﺞ التعليمية:
ينطلــق احلديــث عــن الفــرق بــني التطويــر و التغيــري ﰲ املناهــج التعليميــة ،مــن الفــرق اللغــوي احلاصــل بــني

ـاألول مــن ال ّطــور و هــو »التــارة و احلــال« ( ،)13فيكــون بذلــﻚ التطويــر االنتقــال مــن حــال
التطويــر و التغيــري ،فـ ّ
َ
َ
ََ ْ َ َ ُ
�ـ ْ
ـم أ ْطـ َ
ـو ًارا{ ( ،)14مــن الطــور األضعــﻒ إﱃ الطــور
إﱃ حــال أحســن منــه ،و فيــه جــاء قولــه تعــاﱃ} :وقــد خلق
حولــه وبدّ لــه كأ ّنــه جعلــه
األكمــل ( ،)15أ ّمــا التغيــري فمــن الفعــل غـ ّـري» ،وتغــري الــﴚء عــن حالــه  :ﲢـ ّـول  .وغــريه ّ :

غــري مــا كان« ( ،)16فقــد يكــون التغيــري نحــو األحســن و قــد يكــون نحــو األســوأ ،و يمكــن أن نلخــﺺ الفــرق بــني
التغيــري و التطويــر ﰲ النقــاط اﻵتيــة:

*التغيري الذي ﳛدث قد يتجه نحو األفضل أو نحو األسوأ ،وقد يؤدي إﱃ ﲢسني أو إﱃ ﲣلﻒ .
*التطوير املبني عﲆ أساس علمي يؤدي إﱃ التحسني والتقدم واالزدهار .
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* التغيري قد يتم ﰲ بعﺾ األحيان بﺈرادة اإلنسان وقد يتم ﰲ أحيان أخر بدون إرادة اإلنسان .
*التطويــر ال يتــم إال بــﺈرادة اإلنســان ورغبتــه الصادقــة ؛ فــﺈذا ﱂ تتكــون اإلرادة نحــوه وتتو ّفــر الرغبــة فيــه فــال

يمكــن لــه أن يــر النــور ،أو يﻈهــر إﱃ ح ّيــز الوجــود .

* التغيري جزئي ينصﺐ عﲆ جانﺐ معني أو نقطة حمددة .
*التطوير شامل ينصﺐ عﲆ ﲨيع اجلوانﺐ للموضوع ،أو للﴚء املراد تطويره (. )17
و قــد يلتقــي التغيــري و التطويــر ﰲ العديــد مــن املحطــات ،بــل قــد يتداخــالن ليكــون التغيــري وســيلة للتطويــر و

يكــون التطويــر نتيجــة للتغيــريّ ،
املتعمــد لتحقيــق أهــداف مع ّينــة ،و عــﲆ هــذا فــﺈن التطويــر
ألن »التطويــر هــو التغيــري
ّ

يســتلزم التغيــري الواعــي بينــام التغيــري قــد يــؤ ّدي إﱃ التطويــر«

()18

و القصــد هنــا بالتغيــري الواعــي ،هــو احلديــث عــن

إرادة التغيــري ،أل ّنــه قــد ﳛــدث دون إرادة الفاعلــني الرتبويــني و ذلــﻚ بســبﺐ عوامــل خارجيــة يصعــﺐ التح ّكــم

فيهــا ،و عليــه فالتغيــري ســيكون جزئيــا و التطويــر أشــمل منــه.

و لعـ ّـل أكثــر قضيــة تفــرض عــﲆ احلكومــات التوجــه نحــو التطويــر ﰲ املناهــج التعليميــة و ليــس التغيــري فيهــا ،هــو

املتخوفــة مــن فكــرة التغيــري مــن أساســها دون النﻈــر ﰲ تفاصيــل التغيــري .و
الواقــع االجتامعــي املتشـ ّبع بالذهنيــات
ّ

عــﲆ رأســهم املع ّلمــون الذيــن يشـكّلون املعـ ّـوق األســاس ﰲ حــدوث التغيــري التعليمــي ،فباإلضافــة إﱃ التخـ ّـوف مــن
ﲥمــﺶ الــوزارات الوصيــة تكويــن املع ّلــم لضــامن اســتعداده النفــﴘ و املعــرﰲ و التقنــي بصفتــه حمــور
فكــرة التغيــريّ ،

عمليــة التغيــري ،و عــﲆ ســبيل املثــال قامــت وزارة الرتبيــة ﰲ اجلزائــر ســنة  2016بتطبيــق سلســلة مــن اإلصالحــات

الرتبويــة بــاءت ك ّلهــا بالفشــل مــا جعــل الــوزارة تعيــد النﻈــر ﰲ مــا قامــت بــه ،و كان الســبﺐ الرئيــس ﰲ الفشــل

عــدم االلتفــات بجديــة إﱃ تكويــن املعلمــني و املفتّشــني ليســتوعبوا املنهــج اجلديــد ،و جممــل التكوينــات التــي تلقاهــا
املؤ ّطــرون كانــت ســطحية ،و بحجــم ســا ﹴع غــري كاف ﲤامــا .فقــد كان عــﲆ الــوزارة الوصيــة أن تعطــي ســنة دراســية

كاملــة لتكويــن املعلمــني و كل املؤطريــن قبــل االنطــالق ﰲ التطبيــق ،بــل مــن خــالل دراســة الواقــع تبـ ّـني أن أوليــاء
التالميــذ كانــوا بحاجــة هــم أيضــا إﱃ هــذا التكويــن ،الســتيعاب التغــري احلاصــل ﰲ منهــج التعليــم لــد أبنائهــم.

أ ّمــا اللجــوء إﱃ التطويــر ،فهــو حـ ّـل ذكــي ،ال ﳛــدث اخلــوف لــد أطــراف العمليــة التعليميــة ،و يســمح بتمريــر

ـم
الرؤيــة اجلديــدة بسالســة و عــﲆ مراحــل ،مــن خــالل وضــع اليــد عــﲆ مواطــن ّ
الضعــﻒ و مواطــن القـ ّـوة ،و مــن تـ ّ

العمــل عــﲆ ســدّ الثغــرات املوجــودة و تطويــر امليــزات املرصــودة.

و بعــد الوقــوف الﴪيــع عــﲆ الفــرق بــني التغيــري و التطويــر ،فضلنــا الوقــوف عــﲆ معنــى تطويــر املنهــج التعليمي،
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ـﺐ عــﲆ احليــاة املدرســية بشـتّى أبعادهــا و عــﲆ ّ
كل مــا يرتبــط ﲠــا فــال ير ّكــز فقــط عــﲆ
الــذي ال نختلــﻒ ﰲ أنــه »ينصـ ّ

املعلومــات ﰲ حــدّ ذاﲥــا و إ ّنــام يتعدّ اهــا إﱃ الطريقــة و الوســيلة و الكتــاب و اإلدارة املدرســية و نﻈــم التقييــم«(،)19

يعرفــه بعــﺾ آخــر عــﲆ أنــه »
أي بــكل مــا لــه عالقــة تأثــري مــع التلميــذ مــن داخــل الوســط املــدرﳼ و خارجــه .و ّ
مكوناتــه لتحســني العملية التعليميــة و ﲢقيق
تصحيــح أو إعــادة تصميــم املنهــج بﺈدخــال ﲡديــدات و مســتحدثات ﰲ ّ

أهدافهــا ،و لكــي تتــم عمليــة التطويــر بصــورة ســليمة فالبــدّ أن تكــون أهدافهــا واضحــة و شــاملة جلميــع جوانــﺐ

العمليــة التعليميــة و معتمــدة عــﲆ أســس علميــة ،مســتمرة و تعاونية«()20تتيــح الفرصــة جلميــع أطــراف العمليــة

ـجلها الدارســون ﰲ تطويــر املناهــج قديــام هــي االهتــامم بتطويــر
التعليميــة باملشــاركة .و لعـ ّـل أكثــر األخطــاء التــي سـ ّ
املحتــو فقــط ،و احلقيقــة ّ
أن »عمليــة تطويــر املنهــج هلــا عالقــة بعمليــات التطويــر ككل و ليــس فقــط مقــررات

مدرســية معينــة أو طــرق تدريــس و لكنّهــا عمليــة تتط ّلــﺐ تعاون ـ ًا كبــري ًا ﰲ عمليــة التخطيــط ،و اجلوانــﺐ الكميــة
املتع ّلقــة بالتعليــم ليســت بمعــزل عــن اجلوانــﺐ الكيفيــة و أن القــرارات السياســية و اإلداريــة ذات تأثــري كبــري« (،)21

مــا جيعــل تطويــر املنهــج مرتبطــا بالراهــن الثقــاﰲ و الســياﳼ للمنطقــة.

و بعــد اال ّطــالع عــﲆ التعريفــات الســابقة و العديــد مــن التعريفــات األخــر التــي ﱂ نوردهــا ،خلصنــا إﱃ ّ
أن

عمليــة تطويــر املنهــج هــي عمليــة منﻈمــة و ﲢتــاج إﱃ اســرتاتيجية مع ّينــة ،و هــي عمليــة شــاملة لــكل عنــاﴏ املنهــج:

املحتــو /طــرق التدريــس ،األهــداف ،التقييــم .و تراعــي كل معطيــات البيﺌــة الداخليــة و اخلارجيــة التــي تؤثــر ﰲ
التعليــم ،و قــد يكــون التطويــر جزئيــا أو كليــا ،و يســعى دائــام للوصــول إﱃ النمــوذج التعليمــي األكمــل ،و إﱃ ﲢقيــق

األهــداف املسـ ّطرة مســبقا ،و تطبيــق سياســة الدولــة و خ ّطــة عملهــا.
 .٣أﺳﺲ ﺗﻄويﺮ اﳌناﻫﺞ التعليمية:

مــن املسـ ّلم بــه ّ
أن وضــع أســس متينــة لتطويــر املنهــج ســيتيح بنــاءه عــﲆ أرضيــة صلبــة تضمــن لــه إﱃ بعيــد النجاح

و الثبــات و القابليــة .و إن كانــت الدراســات التــي تناولــت تطويــر املنهــج قــد قدّ مــت عــدة نــامذج و اقرتحــت عــدة

أســس ،فﺈﳖــا ﰲ جمملهــا اتفقــت حــول جمموعــة مــن األســس التــي ال اختــالف فيهــا ،و هــي األســس التــي تراعــي
املتعلــم و بيﺌتــه و مســايرة التغـ ّـريات احلاصلــة ﰲ احليــاة العامليــة ،و ســنحاول ﰲ النقــاط اﻵتيــة ضبــط هــذه األســس:
أ.

التخطيط Planning

ّ
إن وضــع أي ﲣطيــط حمكــم ﰲ عمــل علمــي أو تنفيــذي ينطلــق مــن التخطيــط املحكــم ،و التخطيــط مــن اخلطــة

و هــي تقريــر مكتــوب  wri�en accountللمســار املســتقبيل املقصــود (املخطــط) ﳞــدف إﱃ ﲢقيــق هــدف معــني

(أهــداف) أو غايــة (غايــات) ﰲ إطــار زمنــي حمــدد .ﳜضــع ّ
كل ﲣطيــط إﱃ رشوط عامــة تتع ّلــق بعوامــل أساســية
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د .زينة بورويسة
نوضــح مراحــل وضــع ﳐطــط :
كالزمــن و التقييــم ،و فيــام يــيل ّ

شكل يم ّثل خطوات التخطيط لتطوير املنهج التعليمي
مــن الــرضوري ﰲ التخطيــط لتطويــر املنهــج التعليمــي انتهــاج العمــل املرحــيل الــذي يتيــح تنفيــذ العمــل عــﲆ

مراحــل منتﻈمــة زمنيــا و متكاملــة ﰲ أهدافهــا ،و عليــه فالتقويــم جيــﺐ أن يكــون عــﲆ نوعــني :تقويــم داخــيل خــاص

بــكل مرحلــة يتابــع أهدافهــا و ســريورﲥا الزمنيــة و ّ
يتدخــل للتعديــل أو التحســني إذا تط ّلــﺐ األمــر ،أ ّمــا التقويــم
اخلارجــي فيكــون كليــا شــامال يتابــع ترابــط املراحــل بعضهــا مــع بعــﺾ و تكاملهــا ،حتــى إذا وقــع خلــل ﰲ مرحلــة

معينــة ســابقة ال تُبنــى املراحــل الالحقــة لــه عــﲆ اخللــل ،و هــو مــا يو ّفــر األرضيــة الســليمة لبنــاء مراحــل تطويــر
املنهــج التعليمــي ،فيكــون بذلــﻚ التقييــم الداخــيل مرحليــا أي خاصــا بــكل مرحلــة ،و يكــون التقييــم اخلارجــي

نوضــح ﰲ الشــكل اﻵﰐ العالقــة بينهــام:
كيل ،و ّ
شــامال ،فـ ّ
ـاألول جزئــي و الثــاين ّ
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شكل يمثل التقييم الداخيل و التقييم اخلارجي ملراحل تطوير املنهج الرتبوي
و مــن أجــل ضــامن التخطيــط الناجــح و الســليم لتطويــر املنهــج الرتبــوي ،اقــرتح بعــﺾ الباحثــني ( )22احــرتام

القواعــد اﻵتيــة:

٣٢٩

د .زينة بورويسة
ب .اﺳتناد التﻄويﺮ ﻋﲆ الﺪراﺳة العلمية:
قطعــت الدراســات العلميــة شــوطا كبــريا ﰲ دراســات املتغـ ّـريات ﰲ املنهــج التعليمــي :التلميــذ ،املجتمــع ،التوجــه

العاملــي .و االعتــامد عليهــا ﰲ تطويــر املنهــج التعليمــي ﴐورة حتميــة لالنطــالق عــﲆ ركيــزة علميــة موضوعيــة متينــة

ـتمر و ﰲ حركيــة دائمــة ،بدرجــة ال
بعيــدة كل البعــد عــن التخمــني و العاطفــة .ذلــﻚ أن هــذه العنــاﴏ ﰲ تغـ ّـري مسـ ّ
ينفــع معهــا النﻈــر ﰲ املعطيــات القديمــة ،بــل وجــﺐ مــع التطويــر ﲢيــني املعــارف حوهلــا و اإلحاطــة ﲠــا بشــكل آين

متجــدّ د ،و ﰲ هــذا اإلطــار ال بــدّ مــن االطــالع و االســتفادة مــن العلــوم املت ّعــددة كعلــم النفــس ،و علــم الرتبيــة ،و

علــم االجتــامع ،و علــم االتصــال و التكنولوجيــا ...و نحــاول فيــام يــأﰐ تلخيــﺺ توضيــح ذلــﻚ:
الﺪراﺳة العلمية للتلميﺬ

 .1ﲢديد الفرق بني تلميذ األمس و تلميذ اليوم.
 .2ﲢديد خصائﺺ التلميذ اجلديد:
«ماذا يريد؟

« ما قدراته؟

« ما حاجاته؟

« كيﻒ يتفاعل مع النﻈري؟
يتﴫف ﰲ بيﺌته؟
« كيﻒ ّ

الﺪراﺳة العلمية للمجتمﻊ

 .1دراسة خصوصيات املجتمع و البيﺌة املدرسية.
 .2طرق استثامر البيﺌة االجتامعية لصالح التلميذ.

التحسﺐ لتغرياﲥا.
 .3طرق خلق قنوات تفاعل التلميذ مع بيﺌته و
ّ

الﺪراﺳة العلمية للتوﺟﻪ العاﳌﻲ

 .1العمل عﲆ اللحاق باملستو العاملي ﰲ التعليم.

 .2ﲢيني املعارف و الرتكيز عﲆ املعارف العلمية.

 .3تطوير طرق التدريس و مسايرة الوسائط التعليمية.
 .4غرس فكرة التكوين الذاﰐ و تعليم الفكر العلمي.

٣٣٠
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ج .التجﺮيﺐ:
تعتمــد أغلــﺐ العلــوم عــﲆ فكــرة التجريــﺐ قبــل التعميــم ،و التــي تقتــﴤ اختيــار عينــة تتو ّفــر فيهــا رشوط املجتمــع

لتجريــﺐ املقــرتح العلمــي قبــل احلكــم عليــه بالنجــاح أو الفشــل و مــن ثــم تقريــر تطبيقــه مــن عدمــه ،و ذلــﻚ يعنــى »

ّ
أن العينــات تســمح باحلصــول ،ﰲ حــاالت كثــرية ،عــﲆ املعلومــات املطلوبــة مــع اقتصــاد ملمــوس ﰲ املــوارد البﴩيــة و

االقتصاديــة و الوقــت ،و دون أن يــؤ ّدي ذلــﻚ إﱃ االبتعــاد عــن الواقــع املــراد معرفتــه« ( ،)23كــون العينــة تتم ّتــع بنفــس
خصائــﺺ املجتمــع املــدروس ،و تكــون ﰲ أغلــﺐ األحيــان عشــوائية ،و هــو مــا يســمح بتعميــم النتائــج الحقــا.
و ﳛدّ د الباحثون ﰲ املجال أهداف التجريﺐ ﰲ تطوير املناهج التعليمية ﰲ:
صحة أو خطأ املوضوع املراد ﲡربته.
«إثبات ّ
القوة و الضعﻒ.
«معرفة جوانﺐ ّ
للتعرف اﱃ بعﺾ املشكالت التي تُواجه عند التجريﺐ.
«إتاحة الفرصة ّ
للتعرف اﱃ مد تأثر أحد اجلوانﺐ ﰲ اجلوانﺐ األخر (.)24
«إتاحة الفرصة ّ
أسﺌلة التجريﺐ:
هل يمكن أن يكون التجريﺐ ذا تأثري سلبي؟
نعــم ،و ذلــﻚ إذا تع ّلــق األمــر بمــد صحــة طريقــة التجريــﺐ و فاعليتــه ،و هنــا العيــﺐ عــﲆ املجـ ّـرب و ليــس

عــﲆ التجريــﺐ ﰲ حــدّ ذاتــه.

ما رشوط اختيار عينات التجريﺐ؟
رشطها أن تكون ﳑثلة ،أي ﲢمل خصائﺺ جمتمع الدراسة.
ما جماالت التجريﺐ؟
كل عناﴏ املنهج التعليمي قابلة للتجريﺐ.
د .التﻜاﻣﻞ:
املكونــة للمنهــج ،و بــني األنــواع املش ـكّلة للعنــﴫ الواحــد .فــكل
ُيشــرتط توفــر التكامــل بــني العنــاﴏ املختلفــة ّ

عنــﴫ مــن عنــاﴏ املنهــج يرتبــط بالعنــاﴏ األخــر ﰲ معادلــة تفاعليــة ال يمكــن ﲡاوزهــا و عــدم النﻈــر إﱃ أﳘيتهــا.
٣٣١
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فالتلميــذ يتأثــر باملع ّلــم و املع ّلــم يتأثــر بالكتــاب و الكتــاب يقــدّ م املحتــو ،و املحتــو بحاجــة عــﲆ وســائل تعليميــة،
و األخــرية ﲢتــاج إﱃ إرشاف تربــوي و إداري ... ،و هكــذا فــكل العنــاﴏ ذات التأثــر املبــارش أو غــري املبــارش بســريورة

العمليــة التعليميــة تؤ ّثــر و يتأ ّثــر بعضهــا ببعــﺾ ...و هــذه بعــﺾ معــادالت التكامــل ﰲ تطويــر املنهــج التعليمــي:
حمتو نﻈري  +حمتو عميل = حمتو متكامل.
التقويم باالستبانة  +التقويم باملالحﻈة  +التقويم باملقابلة = وسائل تقويم متكاملة.

و ﲡــدر اإلشــارة إﱃ ّ
أن هــذه األســس قابلــة لالجتهــاد مــن طــرف الباحثــني ،و قابلــة هــي ﰲ حــدّ ذاﲥــا للتطويــر،

لــذا نجــد بعــﺾ اإلضافــات عــﲆ مــا ذكرنــا ﰲ بعــﺾ البحــوث ،فمنهــم مــن أضــاف االســتمرارية و التــوازن بــني
ـتمر ﲤاشــيا مــع التغــريات
العنــاﴏ ّ
املكونــة للمنهــج ،و يمكــن أيضــا أن نتحــدّ ث عــن املرونــة و القابليــة للتغــري املسـ ّ
احلاصلــة ﰲ البيﺌــة التعليميــة.

 .1خطوات تطوير املناهج التعليمية:
يمـ ّـر تطويــر املناهــج التعليميــة بعــدد مــن اخلطــوات املنﻈمــة التــي تكفــل نجــاح التطويــر ،و عــدم العــودة للوقــوع

ﰲ أخطــاء املناهــج القديــم ،و نحــاول ﰲ العنــاﴏ القادمــة ضبــط هــذه اخلطــوات:
اخلطوة األوﱃ :دراسة املنهج السابق

مــن املس ـ ّلم ّ
أن 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 فــاألوﱃ بواضــع التطويــر أن ي ّطلــع
جيــدا عــﲆ املنهــج الــدراﳼ املتّبــع ،و إجــراء جمموعــة مــن الدراســات عليــه لتحديــد:
القوة و نقاط الضعﻒ.
*نقاط ّ
*التفاصيل التي س ُيح َت َفﻆ ﲠا و التفاصيل التي يراد إعادة النﻈر فيها.
*ﲤاﳾ األهداف و الطرق و الوسائل التعليمية فيه مع املرحلة الزمنية اجلديدة.
املدرســني ،وكفــاءة
*تقييــم ﳐرجــات املؤسســات املط ّبقــة للمنهــج الســابق :نتائــج الطلبــة ،ومســتو األداء لــد ّ

الطلبــة ﰲ امليــدان و تلبيــة ســوق العمــل ،واألخــالق املنتــﴩة ﰲ البيﺌــة املدرســية....... ،

*موقــع املنهــج التعليمــي مــن املناهــج التعليميــة العامليــة :مقارنــة النتائــج ،والرتــﺐ العامليــة ﰲ البحــث العلمــي،

والتصنيــﻒ العاملــي ﰲ جــودة التعليــم ،وتكنولوجيــا التعليــم...
٣٣٢
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*نتائج عمليات التقييم بمختلﻒ أنواعها و اإلحصائيات املقدّ مة بواقعية.
*االســتامع إﱃ رأي املختصــني ،و الفاعلــني ،و األوليــاء ... ،و أخــذه بعــني االعتبــار و تســجيل مدحهــم للمنهــج

املتّبــع و اســتيائهم منــه و مــن ﳐرجاتــه (نتائجــه).

بعــد احلصــول عــﲆ نتائــج دراســة املنهــج املــراد تطويــره و وضــع اليــد عــﲆ مواضــع اخللــل فيــه و مواضــع النقﺺ،

يســتطيع املطـ ّـور أن يبــدأ ﰲ وضــع خطــوات التطويــر عﲆ أساســها.
اخلطوة الثانية :وضع إسرتاتيجية و ﳐطط العمل

يرتبــط تطويــر املنهــج التعليمــي بالتطويــر االجتامعــيّ ،
ألن التعليــم جــزء و وســيلة مــن النهضــة االجتامعيــة ،و

عليــه وجــﺐ أن يتامشــى ﳐطــط التطويــر مــع اســرتاتيجية النمــو الشــامل ،مــن خــالل ﲢديــد حاجــات املجتمــع و

معطياتــه البﴩيــة و املاديــة و املعنويــة ،و أهــداف التطويــر الشــامل ،و ﰲ هــذا اإلطــار البــد مــن وضــع إســرتاتيجية ثم
ﳐطــط عمــل خــاص بتطويــر املنهــج التعليمــي ،و هــو عمــل ليــس باهلـ ّـني ﳛتــاج إﱃ العمــل ﰲ إطــار ﲨاعــي تشــاركي،
ﳘهــا:
كــام ﳛتــاج لبعــﺾ اخلصائــﺺ أ ّ

قوية ،و ن َفس طويل من أجل ضامن النجاح.
*إرادة سياسية و اجتامعية ّ

*الرتكيــز عــﲆ التجديــد ( ،)25فــال يكــون التغيــري ســطحيا شــكليا ،و إ ّنــام يكــون عميقــا حامــال ﰲ ط ّياتــه التجديــد

األول ذهنيــات املع ّلمــني و األوليــاء و كل الفاعلــني الرتبويــني ليكونــوا قادريــن
ـس أمريــنّ :
احلقيقــي ،و التجديــد يمـ ّ

عــﲆ اســتيعاب التغـ ّـريات اجلديــدة .و الثــاين :التجديــد ﰲ املحتــو و الوســائل التعليميــة و ﲣصيــﺺ مســاحة لتطبيــق
نتائــج البحــوث العلميــة و االســتفادة منهــا.

*وضــع خ ّطــة للتطويــر تنطلــق مــن ﲢديــد األهــداف و ترﲨتهــا عــﲆ واقــع تربــوي ،ألن ﲢديــد األهــداف هــو

اخلطــة األوﱃ و األســاس لــكل عمــل ناجــح ،و هــو العمــل اإلجرائــي األهــم لعمليــة التطويــر ،عــﲆ ّ
أن ﲢقيــق هــذه

األهــداف هــو معيــار نجــاح أو فضــل املنهــج التعليمــي ،و األهــداف التعليميــة ثالثــة أنــواع مب ّينــة ﰲ الشــكل( )26اﻵﰐ:
أنواع األهداف ﰲ العملية التعليمية

اﳋﻄوة الﺜالﺜة :التنﻔيﺬ و اﳌتاﺑعة.

يعتــرب أغلــﺐ العاملــني ﰲ املجــال الرتبــوي أن التنفيــذ و املتابعــة أهــم مرحلــة ﰲ تطويــر املنهــج التعليمــي ،و تلــﻚ
حقيقــة ال اختــالف فيهــا مــع اليقــني املطلــق بـ ّ
ـأن التنفيــذ الناجــح نتيجــة للتخطيــط الناجــح .أي أنــه ال بــدّ أن ُيسـ َبق

بتخطيــط و دراســة ناجحــة حتــى نضمــن ســالمة مرحلــة التنفيــذ ،و يبــدأ التنفيــذ مرحليــا مــن خــالل التجريــﺐ،
٣٣٣
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يتــم اختيــار ع ّينــة مناســبة لتجريــﺐ املنهــج و الوقــوف عــﲆ حقيقتــه
الــذي ســبق احلديــث عنــه ﰲ املبــادئ ،أيــن ّ

املعمــم فهــو تطبيــق
املعمــم .أ ّمــا التنفيــذ ّ
عــﲆ امليــدان ،ﳑــا يتيــح اســتدراك األخطــاء و الثغــرات قبــل التنفيــذ الفعــيل ّ
املســتحدثات عــﲆ كل املؤسســات التعليميــة املقصــودة بالتطويــر ،و ذلــﻚ بعــد اختيــار الوقــت املناســﺐ للبــدء فيــه،

و » ليــس معنــى البــدء ﰲ التنفيــذ ّ
ـم الوصــول إﱃ آخــر مرحلــة مــن مراحــل التطويــر
املهمــة قــد انتهــت و أ ّنــه قــد تـ ّ
أن ّ
و هــذا بالطبــع اعتقــاد خاطــﺊ ،إذ ّ
إن عمليــة املتابعــة ال تقـ ّـل أﳘيــة عــن اخلطــوات الســابقة هلــا«( ،)27و تكمــن أﳘيــة

املتابعــة ﰲ 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 ﰲ اجلهــد و الوقــت ،إضافــة إﱃ أن املتابعــة

تســاعد ﰲ عمليــة التطويــر الالحقــة ،ذلــﻚ ّ
أن التطويــر التعليمــي عمليــة مســتمرة ال تتوقــﻒ لعالقــة التعليــم املبــارشة
بــا ملجتمــع.

و يمكن تلخيﺺ كل خطوات التطوير الرتبوي السابقة ﰲ شكل ﳐطط ﳐتﴫ:

شكل يم ّثل خطوات التطوير الرتبوي

٣٣٤
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اﳋاﲤة:

ّ
إن احلكومــات التــي ﲤلــﻚ الرغبــة احلقيقيــة ﰲ تطويــر املجتمعــات تؤمــن بــرضورة تطويــر املناهــج التعليميــة ،ألن
الفكــر و الفكــر املضــاد ُيصنــع ﰲ املــدارس ،و الرغبــة و اجلمــوح ،و املوهبــة اخلالقــة و التبعيــة ،و االعتــدال و

التطـ ّـرف ،و الفــرد املنتــج و الفــرد املســتهلﻚ ...ك ّلهــا مفاهيــم تنشــأ ﰲ املجتمــع و ﲢــدّ د املــدارس مســارها .و لضــامن

نجــاح التطويــر التعليمــي وجــﺐ االلتــزام بجملــة مــن النقــاط:
* تطوير املنهج التعليمي عملية مستمرة ال تتوقﻒ.

* ﳛتاج هذا النوع من التطوير إﱃ إرادة سياسية و مرونة اجتامعية.

* التطوير التعليمي ليس قرارا سياسيا بقدر ما هو حاجة اجتامعية و علمية.

*ال جمال للمحاباة ﰲ التطوير و إسناد املهام فيه يكون لذوي االختصاص و الكفاءة.

مقومات املنهج مسبقا :الفلسفة و السياسة الرتبويتني ،و األهداف املس ّطرة.
* البد من ﲢديد ّ

* ﳛتــاج التطويــر إﱃ تضافــر اجلهــود مــن األكاديميــني و الفاعلــني الرتبويــني و حتــى األوليــاء و وســائل اإلعــالم و
االتصــال ،و كل العنــاﴏ االجتامعيــة.

يتم احلكم عﲆ نجاح التطوير أو فشله من البداية ،و تقومه جلان ﳐتصة باملتابعة و التقييم.
* ال ّ
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د .زينة بورويسة
ﻫواﻣﺶ الﺒحﺚ

)1لالطــالع أكثــر عــﲆ فلســفة الرتبيــة ينﻈــر :ســعيد إســامعيل عــيل ،فلســفات تربويــة معــاﴏة ،املجلــس الوطنــي للثقافــة و الفنــون،
الكويــت1978 ،م.
)2ابن منﻈور ،لسان العرب ،مادة (ﳖج) ،مج  ،14دار صادر2003 ،م.
 )3الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،مادة (ﳖج) ،تح :أنس حممد الشامي ،دار احلديث ،القاهرة2008 ،م.
 .)4ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،كتاب النون ،باب النون و اهلاء و ما يثلثهام ،دار اجليل1999 ،م.
)5املائدة.48 /
)6أﰊ القاسم الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،تح حممد ساﱂ هاشم ،ج ،1ص  ،329دار الكتﺐ العلمية ،بريوت ،ط1995 ،1م.
)7حلمي أمحد الوكيل ،حممد أمني املفتي ،املناهج ،املفهوم ،العناﴏ ،األسس ،التنﻈيامت ،التطوير. ،ص.7
Dewey, 1902, pp. 11–12(٨
Tyler, 1957, p. 79 ((Ralph Tyler (1957): The curriculum is all of the learning of students which(٩
.((.is planned by and directed by the school to a�ain its educa�onal goals
)10عبد اجلليل مرتاض ،القاموس الوجيز ﰲ املصطلح اللساين ،ص ،226 :دار هومه ،اجلزائر2017 ،م.
)11ينﻈر :مصطفى نمر دعمس ،اسرتاتيجيات تطوير املناهج ،ص ،5-1 :دار غيداء ،األردن ،ط2011 ،1م.
التوجــه اإليديولوجــي ،ص ص:
للتوســع ﰲ املوضــوع ينﻈــر :ســهيلة حمســن كاظــم الفتــالوي و امحــد اهلــاليل ،املنهــاج التعليمــي و
ّ
ّ )12
 ،58_49دار الــﴩوق األردن ،ط2006 ،1م.
)13ابن منﻈور ،لسان العرب ،مادة (طور) ،مج .9
)14نوح.14 /
ََ ْ َ ََ ُ ْ َ
ْ
ً
َ
)15جــاء ﰲ تفســري الطــربي :حدثنــا بــﴩ ،قــال :ثنــا يزيــد ،قــال :ثنــا ســعيد ،عــن قتــادة(( وقــد خلق�م أطــوارا )) طــورا نطفــة ،وطورا
علقــة ،وطــورا عﻈامــا ،ثــم كســا العﻈــام حلــام ،ثــم أنشــأه خلقــا آخــر ،أنبــت بــه الشــعر ،فتبــارك اﷲ أحســن اخلالقــني .حدثنــا ابــن عبــد
ـم َأ ْطـ َـو ًارا )) قــال :نطفــة ،ثــم علقــة ،ثــم خلقــا طــورا بعــد طــور.
األعــﲆ ،قــال :ثنــا ابــن ثــور ،عــن معمــر ،عــن قتــادة (( َو َقــدْ َخ َل َق ُكـ ْ
)16ابن منﻈور ،و لسان العرب ،مادة (غري) ،مج .11
)17مصطفى نمر دعمس ،اسرتاتيجيات تطوير املناهج ،ص ،11 :و أمحد عامرة.21390=http://shof.co.il/?mod=articles&ID ،
)18عبــد العــايل دبلــة ،املناهــج الرتبويــة العربيــة بــني متطلبــات التطويــر و مطالبــات التغيــري ،ص ،110دفاتــر ﳐــرب املســألة الرتبويــة ﰲ
اجلزائــر ﰲ ظــل التحديــات الراهنــة ،جامعــة بســكرة اجلزائــر.
)19حلمي أمحد الوكيل ،تطوير املناهج ،دار الفكر القاهرة
)20شوقي حساين حممود ،تطوير املناهج رؤية مستقبلية ،ص ،57 :املجموعة العربية ،القاهرة ،ط2009 ،1م.
)21منصــور امحــد عبــد املنعــم ،و صــالح عبــد الســميع عبــد الــرازق ،تطويــر املناهــج ،مدخــل أخالقــي ملســتقبل التعليــم ،ص،30 :
مكتبــة زهــراء الــﴩق ،مــﴫ ،ط2004 ،1م.
)22ينﻈــر :حلمــي أمحــد الوكيــل ،تطويــر املناهــج ،ص ،111-108:دار الفكــر العــرﰊ ،مــﴫ2000 ،م ،و حممــد األمــني املفتــي ،و
حلمــي أمحــد الوكيــل ،أســس بنــاء املناهــج و تنﻈيامﲥــا ،ص ،352 :دار املســرية ،األردن ،ط2005 ،1م.
)23الفضيل دل ّيو ،تقنيات املعاينة ﰲ العلوم اإلنسانية و االجتامعية ،ص ،19 :دار هومة ،اجلزائر2015 ،م.
)24حممد األمني املفتي ،و حلمي أمحد الوكيل ،أسس بناء املناهج و تنﻈيامﲥا ،ص.352 :
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أسس و خطوات تطوير المناهج التعليمية
)25ينﻈر :حلمي أمحد الوكيل ،تطوير املناهج ،ص,159 ،158 :
)26سهيلة حمسن كاظم ،و امحد هاليل ،املنهاج التعليمي ،املنهاج التعليمي ،و التوجه اإليديولوجي ،ص.63 :
)27حممد األمني املفتي ،و حلمي أمحد الوكيل ،أسس بناء املناهج و تنﻈيامﲥا ،ص.359 :
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*بــن منﻈــور ،لســان العــرب ،مــادة (ﳖــج) ،مــج  ،14دار صــادر،
2003م.
*ابــن فــارس ،معجــم مقاييــس اللغــة ،كتــاب النــون ،بــاب النــون
و اهلــاء و مــا يثلثهــام ،دار اجليــل1999 ،م.
*الفريوزآبــادي ،القامــوس املحيــط ،تــح :أنــس حممــد الشــامي،
دار احلديــث ،القاهــرة2008 ،م.
*أﰊ القاســم الكلبــي ،التســهيل لعلــوم التنزيــل ،تــح حممــد ســاﱂ
هاشــم ،ج ،1دار الكتــﺐ العلميــة ،بــريوت ،ط1995 ،1م.
*حلمــي أمحــد الوكيــل ،تطويــر املناهــج ،دار الفكــر العــرﰊ،
مــﴫ2000 ،م،
*حلمــي أمحــد الوكيــل ،حممــد أمــني املفتــي ،املناهــج ،املفهــوم،
العنــاﴏ ،األســس ،التنﻈيــامت ،التطويــر.
*ســعيد إســامعيل عــيل ،فلســفات تربويــة معــاﴏة ،املجلــس
الوطنــي للثقافــة و الفنــون ،الكويــت1978 ،م.
*ســهيلة حمســن كاظــم الفتــالوي و امحــد اهلــاليل ،املنهــاج
التوجــه اإليديولوجــي ،دار الــﴩوق األردن ،ط،1
التعليمــي و
ّ
2006م.
*شــوقي حســاين حممــود ،تطويــر املناهــج رؤيــة مســتقبلية،
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املجموعــة العربيــة ،القاهــرة ،ط2009 ،1م.
*الفضيــل دل ّيــو ،تقنيــات املعاينــة ﰲ العلــوم اإلنســانية و
االجتامعيــة ،دار هومــة ،اجلزائــر2015 ،م.
*عبــد اجلليــل مرتــاض ،القامــوس الوجيــز ﰲ املصطلــح اللســاين،
دار هومــه ،اجلزائــر2017 ،م.
*عبــد العــايل دبلــة ،املناهــج الرتبويــة العربيــة بــني متطلبــات
التطويــر و مطالبــات التغيــري ،دفاتــر ﳐــرب املســألة الرتبويــة ﰲ
اجلزائــر ﰲ ظــل التحديــات الراهنــة ،جامعــة بســكرة اجلزائــر.
*حممــد األمــني املفتــي ،و حلمــي أمحــد الوكيــل ،أســس بنــاء
املناهــج و تنﻈيامﲥــا ،دار املســرية ،األردن ،ط2005 ،1م.
*مصطفــى نمــر دعمــس ،اســرتاتيجيات تطويــر املناهــج ،دار
غيــداء ،األردن ،ط2011 ،1م.
*منصــور أمحــد عبــد املنعــم ،و صــالح عبــد الســميع عبــد الــرازق،
تطويــر املناهــج ،مدخــل أخالقــي ملســتقبل التعليــم ،مكتبــة زهــراء
الــﴩق ،مــﴫ ،ط2004 ،1م.
* .h�p://shof.co.il/?mod=ar�cles&ID=21390
* Dewey. cross curricular learning. 1902
* Ralph W. Tyler. Curriculum Development.
.1957
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سؤال المنهج التداولي :أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
يمثــل املنهــج ﰲ أي علــم مــن العلــوم ظاهــرة حضاريــة تتعــدد مالحمهــا وخصائصهــا عــﲆ وفــق طبيعــة املنهــج

ومــا ينطــوي عليــه مــن ﳑيــزات علميــة ،فتقــدم البحــث العلمــي رهــني باملنهــج وجــودا وعدمــا ،وعــﲆ أســاس طبيعــة

املنهــج العلمــي تقــاس طبيعــة املرحلــة الفكريــة أليــة أمــة مــن األمــم.
ونؤسس هلذا البحث بأسﺌلة مركزية تتمثل ﰲ ما ييل:

 -كيــﻒ نســتفيد مــن معطيــات املنهــج التــداويل أو مــن النﻈريــات التداوليــة وتطبيقاﲥــا ﰲ الواقــع التعليمــي

امليــداين؟

 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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. يوسﻒ تغزاوي.د.م.أ

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 applica�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

ﲤﻬيــــــــــــــﺪ:
عــرف العــاﱂ مــع ﳖايــة القــرن التاســع عــﴩ وبدايــة القــرن العﴩيــن تقدم ـ ًا علمي ـ ًا كبــري ًا ،ولعـ ّـل مــن ســامت هــذا

التقــدم بــروز اللســانيات التداوليــة بوصفهــا ملتقــى تقاطــع حقــول معرفيــة بالغــة التنــوع تــرتاوح بــني مرجعيــات

فلســفية ولســانية ونفســية واجتامعيــة وانرتبولوجيــة ،وكان مــن حســنات هــذا التقاطــع إعــادة النﻈــر ﰲ ﲨلــة مــن القضايــا
ذات الصلــة باســتعامل اللغــة ومقتضيــات التواصــل مــن قبيــل اإلحالــة واالقتضــاء واحلجــاج ومقاصــد املتخاطبــني

واالســتلزامات احلواريــة الناشــﺌة ﰲ أثنــاء التفاعــل اإلنســاين ،لذلــﻚ كرســنا هــذه الدراســة لبلــوغ ثالثــة أهــداف :اهلــدف
األول يتلخــﺺ ﰲ التعريــﻒ بالتداوليــة وبيــان أﳘيتهــا وأصوهلــا ،والثــاين مــداره حــول التعمــق ﰲ دراســة جمــاالت تطبيــق
املنهــج التــداويل ،أمــا اهلــدف األخــري فمحــوره التعــرف عــﲆ عالقــة التداوليــة بتعليــم اللغــة العربيــة.
 -١ﺗعﺮيﻒ التﺪاولية:
ّ
إن تقديــم تعريــﻒ جامــع مانــع للتداوليــة أمــر تشــوبه الصعوبــة ،ذلــﻚ ّأﳖــا مبحــث لســاين ونﻈريــة ﱂ يكتمــل

بناؤهــا بعــد ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــر نجدهــا تتقاذفهــا مصــادر معرفيــة عديــدة(.)1

كــام أﳖــا تتداخــل مــع كثــري مــن العلــوم األخــر ،ﳑــا جعــل كل باحــث ينطلــق ﰲ تعريفهــا مــن جمــال ﲣصصــه،

ولذلــﻚ ســنكتفي بﺈيــراد أهــم مــا جــاء ﰲ تعريفهــا.
أ -اﳌﻔﻬوم اللﻐوي:

التــداول ﰲ اللغــة العربيــة مصــدره اجلــذر اللغــوي (دول) فقــد وردت ﰲ لســان العــرب البــن منﻈــور (711

هـــ) ":تداولنــا األمــر :أخذنــاه بالــدول وقالــوا :دواليــﻚ أي مداولــة عــﲆ األمــر  ...ودالــت األيــام أي دارت ،واﷲ
يداوهلــا بــني النــاس وتداولتــه اﻵيــدي :أخذتــه هــذه املــرة ،وهــذه املــرة"(.)2

التداوليــة أو التداوليــات دوال متواتــرة ﰲ اللغــة العربيــة ﰲ مقابــل كلمــة  pragma�cusاليونانيــة ،املشــتقة مــن

 pragmaوتعنــي احلركــة أو الفعــل ،وهــو مصطلــح مركــﺐ مــن وحدتــني إحداﳘــا معجميــة "تــداول" واألخــر
ﴏفيــة "يــة" دالــة عــﲆ مصــدر صناعــي" .والــدال والــواو والــالم ﰲ اللغــة العربيــة أصــالن أحدﳘــا يــدل عــﲆ ﲢــول

الــﴚء مــن مــكان إﱃ مــكان ،واﻵخــر يــدل عــﲆ ضعــﻒ واســرتخاء أمــا األول :فقــال أهــل اللغــة :إنــدال القــوم،
إذا ﲢولــوا مــن مــكان إﱃ مــكان ،ومــن هــذا البــاب تــداول القــوم الــﴚء بينهــم :إذ صــار مــن بعضهــم إﱃ بعــﺾ
والداولــة والدولــة لفتــان ،ويقــال بــل الدولــة ﰲ املــال ،والدولــة ﰲ احلــرب ،وإنــام ســميا بذلــﻚ مــن قيــاس البــاب

ألنــه أمــر يتداولونــه ،فيتحــول مــن هــذا البــاب إﱃ ذلــﻚ ومــن ذاك إﱃ هــذا"(.)3

٣٤٣

أ.م.د .يوسﻒ تغزاوي.

وقــد وردت أيضــا ﰲ معجــم أســاس البالغــة للزﳐــﴩي (ت ": )573واﷲ يــداول األيــام بــني النــاس مــرة هلــم

ومــرة عليهــم ،والدهــر دول وعقــﺐ ونــوب ،وتــداول الــﴚء بينهــم ،واملــاﳾ يــداول بــني قدميــه :يــراوح بينهــام"(.)4
مــن هــذا املنطلــق نستشــﻒ أن املعاجــم اللغويــة القديمــة تتواطــأ بصفــة عامــة عــﲆ ربــط الداللــة اللغويــة للمدخــل

املعجمــي (د.و.ل) بمعنــى التحــول والتبــدل والتغــري مــن حــال إﱃ حــال .أمــال البعــﺾ فيعمــد إﱃ التمييــز بــني

داللتــني بنــاء عــﲆ احلركــة املالزمــة للــدال .فالفتحــة تــدل عــﲆ احلــرب ،أمــا الضمــة فتــدل عــﲆ الســنن التــي تغــري
وتبــدل ،ﰲ حــني يتســاو الضــم والفتــح عنــد البعــﺾ اﻵخــر.

وقــد وردت كلمــة تــداول ﰲ القــرآن الكريــم باملعنــى نفســه الــذي ورد ﰲ املعاجــم العربيــة ،وذلــﻚ ﰲ قولــه

تعاﱃ":وتلــﻚ األيــام نداوهلــا بــني النــاس"(.)5

فمعنــى التحــول واالنتقــال هــو الــذي أد باملرتﲨــني ملصطلــح ( )pragma�queبــام يقابلــه ﰲ اللغــة العربيــة

بــت (التداوليــة) إﱃ القــول بــأن هــذا الفــرع مــن فــروع اللغــة ﳞتــم بتــداول اللغــة بــني مســتعمليها.
ب -اﳌﻔﻬوم اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ:

يرجــع أول اســتعامل ملصطلــح "تداوليــة" إﱃ الفيلســوف األمريكــي "شــارل موريــس" ( )Charles Morrisﰲ

النصــﻒ األول مــن القــرن العﴩيــن ،حــني أشــار إﱃ أن "دراســة الســميوزيس أو ســريورة التدليــل  sémiosisهلــا
ثالثــة مســتويات هــي :الرتكيــﺐ والداللــة والتداوليــة ،وأوضــح أن هــذه األخــرية تبحــث ﰲ العالقــة بــني العالمــات

ومؤوليهــا"(.)6

إذ كانت التداولية أحد املكونات الثالثة التي تعالج اللغة وهي:
 علم الرتكيﺐ  la segmataxeالذي يدرس عالقة العالمات ببعضها البعﺾ ﰲ شكل تركيبي صحيح. -علــم الداللــة  la séman�queالــذي يــدرس عالقــة العالمــات بــام تــدل عليــه ليصــل إﱃ أن التداوليــة:

»جــزء مــن الســيميائيات التــي تعالــج العالقــة بــني العالمــات ومســتعميل هــذه العالمــات وأخــذ املحيــط اخلارجــي

بعــني االعتبــار (دراســة ظــرﰲ الزمــان واملــكان ،املقــام)«(.)7

وهــذا التعريــﻒ يتجــاوز املجــال اللســاين ليشــمل غــريه مــن املجــاالت غــري اللســانية ،كاملجــال الســيميائي عــﲆ

ســبيل املثــال ال احلــﴫ.

ولعـ ّـل حماولــة ﲢديــد تعريــﻒ جامــع وموحــد للتداوليــة يعــد مــن الصعوبــة بمــكان نﻈــر ًا لتنــوع وتعــدد خلفياﲥــا
٣٤٤

سؤال المنهج التداولي :أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

الفكريــة والثقافيــة ،ولذلــﻚ تعــددت تعريفاﲥــا بتعــدد ﲣصصــات أصحاﲠــا واختــالف مشــارﲠم املعرفيــة ،ومــن

أبرزهــا مــا قدمــه »فرانســيس جــاك« » ،«Francis Jacquesيقــول »تتطــرق التداوليــة إﱃ اللغــة كﻈاهــرة خطابيــة
وتواصليــة واجتامعيــة معــا«(.)8

مــن خــالل مــا تقــدم نستشــﻒ ّ
أن التداوليــة تتجــاوز الدراســة البنيويــة للغــة إﱃ دراســتها ﰲ ســياق اســتعامهلا ،ومراعاة

كل مــا ﳛيــط ﲠــا مــن أحــوال ،ومــا ﲣضــع لــه مــن مقاصــد املتكلمــني .وﰲ هــذا الســياق ،يعرفهــا الباحــث »اجليــاليل

دالش« بطوﳖــا »ﲣصــﺺ لســاين يــدرس كيفيــة اســتخدام النــاس لﻸدلــة اللغويــة ﰲ صلــﺐ أحاديثهــم وخطاباﲥــم كــام
يعنــي مــن جهــة أخــر بكيفيــة تأويلهــم لتلــﻚ اخلطابــات واألحاديــث »وهــي لســانيات احلــوار أو اململكــة التبليغيــة«(.)9
نﻈــرا لكــون التداوليــة تعنــى بدراســة اللغــة ﰲ أثنــاء اســتعامهلا الفعــيل ،كــام ّأﳖــا تعنــى بــكل مالبســات العلميــة

التواصليــة قصــد إنجاحهــا ،بمعنــى ّأﳖــا تعنــى بعنــاﴏ التخاطــﺐ ﰲ رشوط نجاعــة الرســالة وســالمة احلــوار بــني

املخاطبــني وكل مــا ﳛيــط ﲠــم ،فالتداوليــة إذن تعنــى بــكل مــا يتصــل بالعمــل التخاطبــي بحثــا عــن املعنــى ،وضامنــا

للتواصــل ،وهلــذا جيعلنــا الفيلســوف املغــرﰊ »طــه عبــد الرمحــان« ،بوصفــه أول مــن أدخلهــا إﱃ الثقافــة العربيــة ﲣتﺺ
بوصــﻒ كل »مــا كان مﻈهــر ًا مــن مﻈاهــر التواصــل والتفاعــل بــني صانعــي الــرتاث مــن عامــة النــاس وخاصتهــم ...

فاملقصــود بمجــال التــداول ﰲ التجربــة الرتاثيــة هــو إذن حمــل التواصــل والتفاعــل بــني صانعــي الــرتاث«(.)10

فالتداوليــة إذن ﰲ أبســط تعريفاﲥــا عــﲆ حــد تعبــري »باديــس هلويمــل« هــي «:دراســة للغــة أثنــاء اســتعامهلا

واســتخدامها ﰲ ســياق التخاطــﺐ ،تقــوم عــﲆ مراعــاة كل مــا ﳛيــط بعمليــة التخاطــﺐ ،للوصــول إﱃ املعنــى
وإحــداث األثــر املناســﺐ بحســﺐ قصــد صاحبــه ،وتبحــث ﰲ الــﴩوط الالزمــة لضــامن نجاعــة اخلطــاب ومالئمتــه

للموقــﻒ التواصــيل الــذي يوجــد فيــه املتلفــﻆ باخلطــاب والســامع لــه«(.)11

ولقد تعددت اﻵراء والتصورات حول مفهوم اللسانيات التداولية ويعود هذا التعدد إﱃ أمرين مهمني ﳘا(:)12
 -1تداخلهــا مــع كثــري مــن العلــوم ،أي أن ﲨلــة مــن العلــوم قــد اســهمت ﰲ تشــكيل هــذا االﲡــاه ﳑــا أد إﱃ

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 إﱃ االختصاصــات املؤسســية«(.)13

ومــن بــني هــذه العلــوم :علــم اللغــة النفــﴘ ،علــم اللغــة االجتامعــي ،الفلســفة التحليليــة ،اللســانيات وغريهــا

مــن العلــوم.

٣٤٥

أ.م.د .يوسﻒ تغزاوي.

 -2تنــوع النﻈريــات التــي تشــكلت منهــا :بحيــث تداخلــت وامتزجــت جممــوع النﻈريــات التــي ظهــرت داخــل

احلقــل التــداويل (نﻈريــة أفعــال الــكالم ونﻈريــة املحادثــة ،اإلشــاريات االفــرتاض املســبق )...ﳑــا جعــل الباحــث

داخــل هــذه النﻈريــات يوجــه التداوليــة نحــو النﻈريــة التــي ينطلــق منهــا ،وهــذا مــا تؤكــده مقولــة فرانســواز أرمينيكو

ﰲ مقدمــة كتاﲠــا «:التداوليــة درس جديــد وعزيــز ،إالّ أ ّنــه ال يمتلــﻚ حــدود ًا واضحــة  ...تقــع التداوليــة كأكثــر
الــدروس حيويــة ،ﰲ مفــرتق طــرق البحــاث الفلســفية واللســانية«(.)14
 -٢أﺻول اﳌنﻬﺞ التﺪاوﱄ ﻋنﺪ العﺮب:
ّ
إن احلديــث عــن موضــوع اللســانيات التداوليــة ﰲ الفكــر اللغــوي العــرﰊ ،ليــس تأصي ـ ً
ال للمفاهيــم املعروضــة

ﰲ اللســانيات احلديثــة ،بقــدر مــا هــو ﴐوري لبيــان االمتــدادات املعرفيــة للمدونــة العربيــة ،وتقديــم جانــﺐ مــن
األفــكار الرائــدة التــي عرضهــا علــامء العربيــة قديـ ًامّ ،
وإن ﱂ تكــن ﲢﻈــى باالحتفــاء أحيانــا مــن لــدن بعﺾ الدارســني،

يقــول خليفــة بوجــادي ﰲ هــذا اإلطــار ّ
«:إن حاجــة البحــث اليــوم إﱃ مقــوالت الــدرس الغــرﰊ احلديــث وكشــوفاته،

ال تلغــي بأيــة حــال حاجتــه القائمــة إﱃ الــرتاب العــرﰊ واإلنســاين عــﲆ اختــالف مشــاربه ،لتحديــد رؤاه ،وضبــط

أصــول املعرفــة اإلنســانية ،لﺌــال تكــون معزولــة عــن أي مرجــع ،كــام هــو واقــع ﰲ كثــري مــن املجــاالت«(.)15

ذلــﻚ ّ
أن دراســة اللغــة ﰲ الــرتاث العــرﰊ ،يمكــن إبرازهــا ﰲ بعــﺾ الســامت التــي هــي مــن أهــم املبــادئ التداوليــة

احلديثــة ،فقــد تنــاول القدمــاء عــﲆ ســبيل املثــال ال احلــﴫ ،جمموعــة مــن املالمــح التداوليــة ويمكــن إبرازهــا ﰲ

النقــاط التاليــة:

 ّأن التكلم يتم لغايات أو إشباع حاجات ،أو احلصول عﲆ فائدة.
 -تستعمل اللغة لﻸغراض واملﺂرب ذاﲥا.

 -يضفي املتحاورون عﲆ امللفوظات دالالت أخر غري ظاهرة.

 -اعتامد البالغة العربية عﲆ 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 ملقتــﴣ الﻈاهــر

وﳐالفتــه ،وﲡــدر اإلشــارة إﱃ ّ
أن العــرب كانــت هلــم الريــادة والســبق ﰲ معرفــة أصــول هــذا االﲡــاه ،ومســوغنا مــا
يقــول حممــد ســويرﰐ ّ
«:إن النحــاة والفالســفة املســلمني ،والبالغيــني واملفكريــن مارســوا املنهــج التــداويل قبــل أن

يذيــع صيتــه بصفتــه فلســفة وعل ـ ًام ،رؤيــة واﲡاه ـ ًا أمريكي ـ ًا وأوربي ـ ًا ،فقــد و ّظــﻒ املنهــج التــداويل بوعــي ﰲ ﲢليــل

الﻈواهــر والعالقــات املتنوعــة«(.)17
٣٤٦

سؤال المنهج التداولي :أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

ومــن أهــم أصــول ومصــادر التفكــري التــداويل عنــد العــرب ،علــم البالغــة ،علــم النحــو ،والنقــد واخلطابــة،

عــالوة عــﲆ مــا قدمــه علــامء األصــول الذيــن يمثلــون إﱃ جانــﺐ البالغيــني –اﲡاهـ ًا فريــد ًا ﰲ الــرتاث العــرﰊ ،يربــط

بــني اخلصائــﺺ الصوريــة للموضــوع وخصائصــه التداوليــة«(.)18

ولقــد حــدّ د أمحــد املتــوكل ،مالمــح وأصــول املنهــج التــداويل ﰲ اإلنتــاج اللغــوي العــرﰊ القديــم (نحــوه وبالغتــه

واصولــه وتفســريه) ﰲ املالمــح التاليــة:

» -عنايــة العلــوم املذكــورة ســابق ًا بالقــرآن الكريــم ،وهــو موضــوع دراســتنا ،وبذلــﻚ فالوصــﻒ اللغــوي آنــذاك

ﱂ يكــن منصبـ ًا عــﲆ اجلملــة املجــردة مــن مقامــات إنجازهــا ،بقــدر مــا نﻈــر إﱃ النــﺺ بعــده خطابـ ًا متكامـالً.

 -بالنﻈــر إﱃ طبيعــة املوضــوع املتنــاول ،كان الوصــﻒ اللغــوي يربــط املقــام باملقــال ،وبــني خصائــﺺ اجلمــل

الصوريــة وخصائصهــا التداوليــة.

 -يميــز ﰲ الدراســات القديمــة بــني قســمني مــن البحــوث ،قســم يعتمــد عــﲆ العنايــة باخلصائــﺺ التداوليــة

تأويليـ ًا ،مطابقــة ملقتــﴣ احلــال ،نحــو مفتــاح العلــوم للســكاكي ،وقســم آخــر يعتمــد عــﲆ العنايــة بــه توليديـ ًا ،بمعنــى

ّ
أن اخلصائــﺺ التداوليــة ﳑثــل هلــا ﰲ األســاس ذاتــه ،نحــو دالئــل اإلعجــاز للجرجــاين.

 -بــرز ﰲ هــذا املجــال عنايــة النحــاة والبالغيــني بدراســة أغــراض األســاليﺐ ،مــن الداللــة احلقيقيــة إﱃ دالالت

أخــر يقتضيهــا املقــام«(.)19

ومــن القضايــا التداوليــة التــي اعتنــى ﲠــا علــامء األصــول ،دراســة العالقــة بــني اللفــﻆ ومــا ﳛيــل عليــه ،حيــث نﻈروا

إﱃ العبــارات اللغويــة مث ـ ً
ال «:مــن حيــث إفــراد املجــال عليــه وتعــدده ،وميــزوا بــني عبــارات عامــة ﲢيــل عــﲆ معــان

متعــددة ،نحــو (إنســان ،كل ،مــن املوصولــة )...وعبــارات خاصــة ﲢيــل عــﲆ معنــى مفــرد ،نحــو ،رجــل ،قلــم.)...

ونﻈــروا إليهــا مــن حيــث تعيــني املحــال عليــه أو عــدم تعيينــه ،وميــزوا بــني عبــارات مطلقــة ال يتعــني فيهــا املحــال

عليــه وعبــارات مقيــدة ﲢيــل عــﲆ معنــى معــني ،وهــي الفكــرة نفســها التــي يعرضهــا اللغويــون ﰲ بــاب إطــالق

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 ﲢيل العبارات اللغوية بحسﺐ نوع إحالتها. -العناية بدراسة أفعال الكالم.

٣٤٧

أ.م.د .يوسﻒ تغزاوي.

 -ﲢديد الوظيفة البنية ،ﳑا يستدعي ربط خصائﺺ البنية باألغراض املستهدف إنجازها باللغة.

 -دراسة جماالت الرتابط بني البنية والوظيفة.

وﰲ نفــس هــذا الســياق ،ﳛــدد أمحــد املتــوكل أهــم املبــادئ املنهجيــة التــي يقــوم عليهــا الفكــر اللغــوي العــرﰊ

القديــم والتــي تقــدم حديثــا ﰲ جمــال اللســانيات التداوليــة ،وأﳘهــا:

 -اللغــة وســيلة تواصــل للتعبــري عــن األغــراض ،عــﲆ حــد تعبــري ابــن جنــي »أمــا حدهــا فﺈﳖــا اصــوات يعــرب ﲠــا

كل قــوم عــن أغراضهــم«(.)21

من خالل هذا التعريﻒ نستخلﺺ أنه غني بالقيم التداولية وأﳘها أن اللغة ذات قيمة نفعية ،تعبريية.

 -ربــط البالغيــون واألصوليــون بــني البنيــة والوظيفــة ﰲ دراســة اللغــة ،ودرســوا وظائــﻒ :التخصيــﺺ ،التقييد،

التوكيد.

 ّإن القــدرة اللغويــة لــد علــامء العربيــة ﲢكمهــا ثــالث معــارف :معرفــة لســانية( ،تقتــﴤ معرفــة الــدالالت

واملعــاين) ،معرفــة لغويــة (تقتــﴤ امتــالك املتكلــم لقواعــد لغتــه) ومعرفــة خطابيــة (تقتــﴤ أن يملــﻚ قواعــد إنتــاج
اخلطــاب /وكل منهــا تقتــﴤ األخــر(.)22

أن علــامء األصــول والبالغيــني جيمعــون عــﲆ ّ
ومــا ينبغــي االحتفــاء بــه ﰲ هــذا املجــالّ ،
أن موضــوع الدراســات

اللغويــة هــو دراســة خصائــﺺ البنيــة وعالقتهــا باملقامــات املنجــزة فيهــا.

وجيعــل الدكتــور طــه عبــد الرمحــان ،املنهــج التــداويل أهــم مــا يســتند إليــه ﰲ تقويــم الدراســة الرتاثيــة ،ملــا يتميــز بــه من

قواعــد حمــددة ورشائــط ﳐصوصــة وآليــات صوريــة ،يقــول ﰲ هــذا اإلطــار «:ال ســبيل إﱃ معرفــة املامرســة الرتاثيــة بغــري

الوقــوف عــﲆ التقريــﺐ التــداويل الــذي يتميــز عــن غــريه مــن طــرق معاجلــة املنقــول ،باســتناده إﱃ رشائــط ﳐصوصــة،
يفــﴤ عــدم اســتيفائها إﱃ اإلﴐار بوظائــﻒ املجــال التــداويل ،فضــال عــن اســتناده إﱃ آليــات صوريــة حمــددة«(.)23

كــام ال ينبغــي إغفــال دور وجهــود املفﴪيــن ،إذ قدّ مــوا وقفــات أمــام آيــات قرآنيــة عكســت تصوراﲥــم اللغويــة ،التي

كانــت تقــرتب مــن رؤيــة اللســانيات التداوليــة احلديثــة إﱃ اللغــة بعدهــا نشــاطا تداوليـ ًا ،وخــري دليــل عﲆ ذلﻚ ،مــا أورده

الزﳐــﴩي ﰲ تفســري قولــه تعــاﱃ «:ادع إﱃ ســبيل ربــﻚ باحلكمــة واملوعﻈــة احلســنة وجادهلــم بالتــي هــي أحســن«( )24إذ

قــدم مﴩحـ ًا مفصـ ً
ال ألحــوال التواصــل وتوضيــح مقامــات الدعــوة باحلكمــة واملوعﻈــة ،عــﲆ وفــق أغــراض احلديــث
ومقاصــده ،وهــذا هــو جمــال اللســانيات التداوليــة احلديثــة يقــول «:والدعــاء باحلكمــة ،باملقالــة املحكمــة الصحيحــة

وهــي الدليــل املوضــح للحــق املزيــل للشــبهة (املوعﻈــة احلســنة) ،التــي ال ﳜفــى عليهــم أنــﻚ تناصحهــم ﲠــا وتقصــد مــا

ينفعهــم فيهــا؟ ( ...وجادهلــم بالتــي هــي أحســن) بالرفــق واللــني مــن غــري فﻈاظــة وال تعســﻒ«.
 -٣ﻧﺸﺄة التﺪاولية وﺗﻄورﻫا:
٣٤٨

سؤال المنهج التداولي :أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

تشــكل التداوليــة درسـ ًا جديــد ًا وغزيــر ًا ﱂ يمتلــﻚ حــدود ًا واضحــة املعــاﱂ ،انبثــق مــن التفكــري الفلســفي ﰲ اللغــة،

بيــد أ ّنــه رسعــان مــا ﲡــاوزه ليعمــل عــﲆ صقــل أدوات ﲢليليــة ،وبخاصــة التداوليــة اللســانية موضــوع حديثنــا،
ومــدار حديثنــا ﰲ هــذا البحــث.

ّ
إن اللســانيات التداوليــة «:اســم جديــد لطريقــة قديمــة ﰲ التفكــري بــدأت عــﲆ يــد ســقراط ثــم تبعــه أرســطو،

والرواقيــون مــن بعــده ،بيــد ّأﳖــا ﱂ تﻈهــر إﱃ الوجــود باعتبارهــا نﻈريــة للفلســفة إال عــﲆ يــد »بــاركيل« ،تغدﳞــا طائفــة

مــن العلــوم عــﲆ رأســها «:الفلســفة واللســانيات واالنثروبولوجيــا وعلــم النفــس وعلــم االجتــامع«(.)25

فالتداوليــة اللســاين اﲡــاه جديــد ﰲ دراســة اللغــة ،يبحــث عــن حــل لعديــد مــن املشــاكل اللغويــة التــي أﳘلتهــا

اللســانيات وﱂ ﲥتــم ﲠــا نحــو الفونولوجيــا والرتكيــﺐ والداللــة ،ولذلــﻚ ،يعــرتف كارنــاب ،أن التداوليــة درس

غزيــر وجديــد ،بــل يذهــﺐ إﱃ أكثــر مــن هــذا بقولــه «:إﳖــا قاعــدة اللســانيات«(.)26

وﲡــدر اإلشــارة إﱃ ّ
أن التداوليــة كغريهــا مــن العلــوم ﱂ تنشــأ دفعــة واحــدة بــكل نﻈرياﲥــا ،بــل نشــأت شــيﺌ ًا فشــﺌي ًا

حتــى وصلــت إﱃ مــا هــي عليــه اليــوم.

ويعتقــد الكثــري ّ
أن ظهــور التداوليــة كان عــﲆ يــد فالســفة أكســفورد (أوســتني وســورل) وخاصــة مــع نﻈريــة

افعــال الــكالم ،ولكــن مــا تثبتــه الدراســات ّ
أن هلــا جــذور فلســفية قبــل هــؤالء ويمكــن إبرازهــا ﰲ املبحــث التــايل.
 -األصول الفلسفية والفكرية واملعرفية للتداولية:

يشري حممود عكاشة إﱃ أن ظهور اللسانيات التداولية يعود غﲆ عاملني اثنني ﳘا(:)27

 -العامــل األول :الســيميائيات الربﲨاتيــة ) (pragma�c semio�csوﲤتــد هــذه املرحلــة مــن ﳖايــة القــرن

التاســع عــﴩ إﱃ النصــﻒ األول مــن القــرن العﴩيــن وهــي املرحلــة التــي ظهــرت فيهــا املالمــح األوﱃ للســانيات

التداوليــة وكانــت عــﲆ يــد جمموعــة مــن الفالســفة نذكــر منهــم :شــارل ســاندرس بــورس ،وشــارل مــورس.

 -العامــل الثــاين :الفلســفة التحليليــة وتعتــرب املنبــع الثــاين بعــد التيــار الســيميائي الربﲨــاﰐ ،فكانــت بمثابــة

األرضيــة التــي تبتــت فوقهــا التداوليــة وهــذا مــا توضحــه ناديــة رمضــان النجــار ﰲ قوهلــا «:وإذا حاولنــا البحــث عــن
اجلــذور األوﱃ للتداوليــة فيمكــن تلمســها ﰲ االﲡــاه التحليــيل ﰲ »الفلســفة التحليليــة« وهــو اﲡــاه رئيــﴘ ﰲ فلســفة

اللغــة أو التيــار الغالــﺐ ﰲ الفلســفة املعــاﴏة الــذي ركــز عــﲆ موضــوع اللغــة ،وحــاول تفســري مهمــة الفلســفة

وموضوعهــا وﳑارســتها«(.)28

 -مفهــوم الفلســفة التحليليــة :ويشــري هــذا املصطلــح إﱃ الفكــر الفلســفي الــذي ظهــر ﰲ »العقــد الثــاين مــن القــرن

العﴩيــن عــﲆ يــد الفيلســوف األملــاين جوتلــوب فرجيــه ﰲ كتاب أســس علــم احلســاب«(.)29

٣٤٩
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وتبــدو مالمــح التداوليــة ﰲ هــذا الكتــاب مــن خــالل بعــﺾ القضايــا اللســانية التــي عاجلهــا الكاتــﺐ نذكــر منهــا:

التفريــق بــني اللغــة العلميــة واللغــة العاديــة أو الطبيعــة ،فــاألوﱃ ﴐوريــة ﰲ الربهنــة احلســابية ،وجيــﺐ أن تكــون

أحاديــة املعنــى ﴏﳛــة ،أمــا اللغــة العاديــة فيجــﺐ أن تكــون متعــددة املعــاين كــي تتمتــع بثــراء املمكنــات التــي ﲥيــﺊ

هلــا تأديــة وظائفهــا التواصليــة بشــكل مالئــم«(.)30

كــام ميــز جتولــﺐ فرجيــه بــني مصطلحي املعنــى واملرجــع »فاألول يتحــدد ﰲ ضــوء الســياق وتصاعد احلقيقــة املﴩوطة

 ...فمعنــى اجلملــة احلقيقــي فيــام يمكــن مشــاهدته والتحقــق منه ﰲ صلــﺐ املامرســة اليومية أللعــاب اللغة«(.)31
أما الثاين »املوضوع ذاته الذي نتكلم عنه بواسطة تعبري لساين«(.)32

وقــد ســار عــﲆ منــوال »فرجيــه« الفيلســوف النمســاوي لوديفــع فنتغشــتاين ،حيــث انتقــد مبــادئ الوضعانيــة

املنطقيــة وأســس اﲡاهــا فلســفيا جديــدا أســامه »فلســفة اللغــة العاديــة« قوامهــا احلديــث عــن طبيعــة اللغــة وطبيعــة

املعنــى ﰲ كالم اإلنســان العــادي«( ) 33وذلــﻚ بعــد انضاممــه إﱃ فالســفة أكســفورد قصــد دراســة اللغــة العاديــة »فعالج

فيهــا مشــكلة الغمــوض والوقــوع ﰲ التناقــﺾ املعنــوي«( .)34

وتقوم فلسفته عﲆ ثالثة مفاهيم أساسية هي( :الداللة ،القاعدة ،ألعاب اللغة).
يلخﺺ »مسعود صحراوي« اهتاممات ومطالﺐ الفلسفة التحليلية ﰲ ثالث نقاط هي:
 -1ﴐورة التخيل عن أسلوب البح الفلسفي القديم وخصوصا اجلانﺐ امليتافيزيقي.
 -2تغيري بؤرة االهتامم الفلسفي من موضوع »نﻈرية املعرفة« إﱃ موضوع »التحليل اللغوي«.
 -3ﲡديد وتعميق بعﺾ املباحث اللغوية والسيام مبحث الداللة والﻈواهر اللغوية املتفرعة(.)35
وتنقسم الفلسفة التحليلية عﲆ ثالث اﲡاهات كرب هي:
 -1الوضعانيــة املنطقيــة :بزعامــة رودولــﻒ كارنــاب وهــو اﲡــاه يعنــى بدراســة اللغــات الصوريــة واملصطنعــة،

بــدالً مــن اللغــات الطبيعيــة أو العاديــة –يقــول نعــامن بوقــرة »يعــد كارنــاب املنطقــي الوحيــد الــذي يشــري بشــكل

مبــارش إﱃ تكــون حــدث اللغــات االصطناعيــة التــي يدرســها بطريقــة أصبــح معهــا الســياق التــداويل إلنتــاج ﲨلهــا

دون أﳘيــة تذكــر«(.)36

٣٥٠

سؤال المنهج التداولي :أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

 -2الﻈاهرائيــة اللغويــة :ويتزعمهــا ادمونــد هــورسل ،وجــاءت بمبــدإ جدمهــم للســانيات التداوليــة ،وهــو مبــدا

»القصديــة« الــذي اســتثمره الفيلســوف أوســنتني ﰲ دراســة ظاهــرة »األفعــال الكالميــة« وقــام تلميــذه ســورل بنفــس
الصنيــع حينــام اﲣــذه معيــارا أساســيا لتصنيــﻒ »القــو املتضمنــة ﰲ القــول«(.)37

 -3فلســفة اللغــة العاديــة :بزعامــة الفيلســوف »فيغنشــتاين« ،وﰲ أحضــان هــذا الفــرع األخــري نشــأت ظاهــرة

األفعــال الكالميــة مــع أوســتني وســورل ،غــري أن تــراث فيغنشــتاين ﱂ يكتســﺐ مكانتــه احلقيقيــة إال بعدمــا تبنــاه

فالســفة أكســفورد ،ويمكــن إبــراز قواعــد الفلســفة التحليليــة ﰲ الشــكل التــايل:

مــن خــالل هــذا الشــكل ،نســتنتج أن ســبﺐ خــروج كل مــن الفلســفة الوضعانيــة املنطقيــة والﻈاهراتيــة اللغويــة مــن

صميــم االهتاممــات التداوليــة ،يعــود إﱃ ﲡاهلهــا للركائــز التــي تقــوم عليهــا التداوليــة وهي( :الســياق ،أغــراض املتكلمني،

االســتعامل اللغــوي) وبالتــايل ﱂ يبــق إالّ تيــار ًا واحــد ًا ﳜــدم اللســانيات التداوليــة وهــو تيــار »فلســفة اللغــة العاديــة«(.)38
 -٤ﳎاﻻت ﺗﻄﺒيﻖ اﳌنﻬﺞ التﺪاوﱄ :ﻣﻔاﻫيﻢ وﻗضايا:

تضــم التداوليــة جمموعــة مــن املفاهيــم اإلجرائيــة والقضايــا ،ﲤكنهــا مــن معاجلــة اللغــة ﰲ ســياقات اســتعامهلا

املختلفــة ،ولذلــﻚ أوﱃ علــامء اللســانيات هــذه القضايــا عنايــة كبــرية ﰲ ابحاثهــم اللغويــة ،لكوﳖــا تســهم ﰲ كشــﻒ

املعنــى بــأدق صــورة ﳑكنــة ،وأكثرهــا ضبطــا ﰲ أثنــاء االســتعامل ،ويمكــن ان نستشــﻒ بعض ـ ًا مــن هــذه القضايــا ﰲ

التعريــﻒ الــذي يقدمــه الباحــث »صــالح إســامعيل« للتداوليــة إذ حــاول اســتخالص مفهــوم للتداوليــة مــن خــالل
٣٥١
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جوانبهــا املكونــة هلــا يقــول «:علــم االســتعامل إذن دراســة لغويــة تركــز عــﲆ املســتعملني للغــة ،وســياق اســتعامهلا ﰲ
عمليــة التفســري اللغــوي ،بجوانبهــا املتنوعــة ،وينقســم هــذا العلــم إﱃ عــدة فــروع ،منهــا نﻈريــة الفعــل الكالمــي،

نﻈريــة التخاطــﺐ ،ونﻈريــة االقتضــاء ،واالفــرتاض املســبق ،واألقــوال املضمــرة«(.)39

تقــوم اللســانيات التداوليــة عــﲆ العديــد مــن القضايــا واملفاهيــم ،كثــري ًا مــا تناوهلــا الدراســون املعــاﴏون ،ويــكاد

يتفقــون عــﲆ ّ
أن البحــث التــداويل يقــوم عــﲆ (نﻈرية األفعــال الكالمية ،ونﻈريــة املحادثــة أو التخاطﺐ ،واإلشــارات،

واالفــرتاض املســبق ،واألقــوال املضمــرة )...وســوف نفصــل احلديــث ﰲ كل جمــال وجانــﺐ مــن جوانبهــا فيــام ييل:
 -1االفرتاض املسبق:
ّ
إن دراسة االفرتاض املسبق كان مثار عناية الباحثني منذ أوائل العقد السابع من القرن العﴩين (.)40()1970

إذ ينطلــق أصحــاب نﻈريــة التواصــل مــن املعطيــات اإلنســانية التــي تنتقــل مــن املتكلــم إﱃ املتلقــي ويفــرتض أن

تكــون معروفــة ولكنهــا غــري ﴏﳛــة عنــد املحدثــني ،وتشــكل مــا يدعــي باخللفيــة التواصليــة والرضوريــة لنجاحــه

(التواصــل) ،وهــي خليفــة متضمنــة ﰲ القــول ذاتــه(.)41

وهــذا مــا أشــارت إليــه »أوركيــوين« » «Orecchiouniحينــام قالــت «:وهــي تلــﻚ املعلومــات التــي ﱂ يفصــح

عنهــا ،فﺈﳖــا وبطريقــة آليــة مدرجــة ﰲ القــول الــذي يتضمنهــا أصــال بغــﺾ النﻈــر عــن خصوصيتــه«(.)42

وعليــه فاالفــرتاض املســبق يشــكل خلفيــة التبليــﻎ الرضوريــة لنجــاح العمليــة التبليغيــة( ،)43معنــى هــذا أنــه

يســتحيل أن تنجــح العمليــة التواصليــة عامــة والتعليميــة عــﲆ وجــه اخلصــوص دون األخــذ باالفــرتاض املســبق.
فاملتكلــم يوجــه حديثــه إﱃ الســامع عــﲆ أســاس ﳑــا يفرتضــه ســلفا أنــه معلــوم ،فــﺈذا قــال رجــل اﻵخــر :أغلــق

النافــذة ،فاملفــرتض ســلفا أن النافــذة مفتوحــة وأن هنــاك مــربر ًا يدعــو إﱃ إغالقهــا وأن املخاطــﺐ قــادر عــﲆ احلركــة،

وأن املتكلــم ﰲ 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 مــﴩوط 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 صادقـ ًا أي مطابقـ ًا للواقــع لــزم أن يكــون

القــول :زيــد تــزوج أرملــة صادقـ ًا أيضــا.
٣٥٢
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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 ﰲ االفــرتاض الســابق فــﺈذا قلــت مثـالً :ســيارﰐ جديــدة ،ثــم قلــت :ســيارﰐ ليســت جديــدة فعــﲆ الرغــم

ـﺈن االفــرتاض املســبق هــو ّ
مــن التناقــﺾ ﰲ القولــني فـ ّ
أن لــﻚ ســيارة(.)45
 -2االستلزام احلواري:

يعــد االســتلزام احلــواري واحــد ًا مــن أهــم اجلوانــﺐ ﰲ الــدرس التــداويل ،إذ ترجــع نشــأة البحــث فيــه إﱃ

حمــاﴐات »جرايــس« » «Griceالتــي دعــي إﱃ إلقائهــا ﰲ جامعــة »هارفــارد« ســنة 1967م ،فقــدم فيهــا بﺈجيــاز

تصــوره هلــذا اجلانــﺐ مــن الــدرس ،فلقــد كانــت نقطــة البــدء عنــده هــي أن النــاس ﰲ حواراﲥــم قــد يقولــون مــا
يقصــدون وقــد يقصــدون أكثــر ﳑــا يقولــون وقــد يقصــدون عكــس مــا يقولــون ،فجعــل كل ﳘــه 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 عــﲆ نحــو غــري مبــارش اعتــامد ًا عــﲆ ّ
أن الســامع قــادر عــﲆ أن يصــل إﱃ مــراد املتكلــم بــام

يتــاح لــه مــن أعــراف االســتعامل ووســائل االســتدالل ،أراد »جرايــس« » «Griceأن يقيــم معــرب ًا بــني مــا ﳛملــه
القــول مــن معنــى ﴏيــح ومــا ﳛملــه مــن معنــى متضمــن(.)46

وقــد قســم »جرايــس« » «Griceاالســتلزام عــﲆ نوعــني :اســتلزام عــرﰲ ،واســتلزام حــواري ،فأمــا االســتلزام

العــرﰲ فقائــم عــﲆ مــا تعــارف عليــه أصحــاب اللغــة مــن اســتلزام بعــﺾ األلفــاظ دالالت بعينهــا ال تنفــﻚ عنهــا
مهــام اختلــﻒ ﲠــا الســياقات وتغــريت الرتاكيــﺐ ،ومــن ذلــﻚ مثـ ً
ال ﰲ اإلنجليزيــة » «butونﻈريﲥــا ﰲ اللغــة العربيــة

»لكــن« فهــي تســتلزم دائــام أن يكــون مــا بعدهــا ﳐالف ـ ًا ملــا يتوقعــه الســامع مثــل May friend is poor, but

 honestوﰲ العربيــة :زيــد غنــي لكنــه بخيــل ،أمــا االســتلزام احلــواري :فهــو متغــري دائــام بتغــري الســياقات التــي

يــرد فيهــا( .)47فلقــد وجــد »جرايــس« » «Griceحـ ً
ال لﻺشــكال الــذي طرحــه ﰲ حماﴐاتــه التــي ألقاهــا ﰲ جامعــة

»هارفــارد« والــﴚء الــذي يشــغله ،هــو كيــﻒ يكــون ﳑكن ـ ًا أن يقــول املتكلــم شــيﺌ ًا ويعنــي شــيﺌ ًا آخــر؟ ثــم كيــﻒ
يكــون ﳑكنــا أيضــا أن يســمع املخاطــﺐ شــيﺌا ويفهــم شــيﺌا فاملشــاركون يتوقعــون أن يســاهم كل واحــد منهــم ﰲ
املحادثــة بكيفيــة عقالنيــة ومتعاونــة لتيســري تأويــل األقــوال ،ورشح »جرايــس« » «Griceهــذا املبــدأ مقرتحــا أربــع

قواعــد متفرعــة وهــي(:)48

٣٥٣
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 -1مبدأ الكم:Quan�ty :
بمعنــى إعطــاء مقــدار صحيــح مــن املعلومــات( ،)49أي جعــل إســهامﻚ ﰲ احلــوار بالقــدر املطلــوب مــن دون أن

تزيــد عليــه أو تنقــﺺ منــه(.)50

 -2مبدأ الكيﻒ:Quan�ty :
بمعنى ال تقل ما تعتقد أنه غري صحيح ،وال تقل ما ليس عندك دليل عليه(.)51
 -3مبدأ املناسبة( :العالقة) Relevance
اجعل كالمﻚ ذا عالقة مناسبة باملوضوع وكن مفيدا ومشاركا.
 -4مبدأ الطريقة( manner :األسلوب)
* كن واضحا وحمددا.
* ﲡنﺐ غموض العبارة.
* ﲡنﺐ اللبس.
* حافﻆ عﲆ الرتتيﺐ والنﻈام(.)52
ومبــدأ التعــاون يمكــن املشــارك ﰲ كل ﲢــاور مــن أن يتواصــل بافــرتاض أن املشــارك اﻵخــر متعــاون ،وعــﲆ هــذا

فمبــدأ التعــاون وظيفتــه تتمثــل ﰲ تنﻈيــم مــا نقولــه عــﲆ أنــه ﳞــم ﰲ فعــل الــكالم أو ﰲ دفــع غــرض اخلطــاب(.)53

وعــﲆ هــذا األســاس نشــأت فكــرة االســتلزام احلــواري عنــد »جرايــس« » ،«Griceاي حتــى يتســنى للحــوار أن

يســتمر بــني الطرفــني جيــﺐ أن يتوفــر مبــدأ التعــاون ،وإال لــن يســتمر التواصــل.
 -3مبدأ اإلفادة:

ويــراد »باإلفــادة« حصــول الفائــدة لــد املخاطــﺐ مــن اخلطــاب ،ووصــول الرســالة اإلبالغيــة إليــه عــﲆ الوجــه

الــذي يغلــﺐ عــﲆ الﻈــن أن يكــون هــو مــراد املتكلــم وقصــده ،وهــي »الثمــرة« التــي جينيهــا املخاطــﺐ مــن اخلطــاب.
وال ﲢصــل الفائــدة لــد الســامع –ﰲ تصــور بحثنــا وعلامئنــا القدامــى -إال باســتيفاء بعــﺾ الــﴩوط التــي

يكــون ﲠــا الــكالم »كالمــا« أي خطابــا متكامــال ﳛمــل رســالة إبالغيــة واضحــة يريــد املتكلــم إيصاهلــا إﱃ املخاطــﺐ.
ومــن أهــم هــذه الــﴩوط التــي ﲢقــق ﲠــا الفائــدة لــد الســامع نذكــر أمريــن» :ثبــوت معنــى داليل عــام للجملــة،
٣٥٤
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وأن تكتمــل النســبة الكالميــة للجملــة ،وﲢصــل للســامع فائــدة مــن الــكالم يكتفــي ﲠــا ،بــأن تكــون عنــاﴏ العبــارة
معينــة ودالــة« .أمــا إذا انتفــى أحــد هذيــن الﴩطــني ،فــﺈن اجلملــة تفقــد أهــم رشط ﰲ صحتهــا وهــو حصــول الفائــدة

لــد الســامع ،وال يصــح عندئــذ تســميتها باجلملــة وال بالــكالم .ولذلــﻚ قــال »ابــن جنــي« ﰲ 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 ﲨلــة وال كالمــا

حتــى يكــون هلــا معنــى يفهمــه الســامع ،وإالّ كانــت لغــو ًا وينبغــي أن يكــون هــذا املعنــى أمــر ًا مشــرتك ًا بــني الناطقــني
كلهــم ،بحيــث يفهمونــه عــﲆ حــد ســواء ،ألن فهمــه هــو هــدف العمليــة التواصليــة( ،)55بمعنــى أن فهــم املعنــى العــام
ﴐوري للســامع ،وهــذا مــن أهــم الــﴩوط التــي تتوقــﻒ عليهــا اإلفــادة.
 -4مبدأ القصدية:
»القصديــة« لفــﻆ يســتعمل لﻺشــارة إﱃ تلــﻚ القــدرة ﰲ العقــل التــي ﲤكــن احلــاالت العقليــة مــن اإلشــارة إﱃ ،أو

الــكالم عــن ،األشــياء واحلــاالت الواقعيــة املغايــرة هلــا ﰲ العــاﱂ وهكــذا ،عــﲆ ســبيل املثــال إذا كان لــدي معتقــد فﺈنــه
يتعــني عــﲆ هــذا املعتقــد أن يكــون معتقــدا بــﴚء مــا ،وإذا كانــت عنــدي رغبــة فﺈنــه يتعــني عــﲆ هــذه أن تكــون رغبــة

ﰲ فعــل ﳾء مــا ،أو أن شــيﺌا مــا جيــﺐ أن ﳛــدق ،وإن كان عنــدي إدراك فﺈنــه يتعــني عــيل أن اعتــرب نفــﴘ أننــي أدرك

شــيﺌا مــا أو حالــة واقعيــة ﰲ العــاﱂ .يقــال إن ﲨيــع هــذه احلــاالت هــي حــاالت قصديــة باإلضافــة إﱃ أنــواع أخــر

كاالعتقــاد ،واألمثــل ،واخلــوف ،والرغبــة ،واإلدراك(.)56

فمثــال الرغبــة باملــاء مــن دون أن يعــرف أنــه  H2Oألنــه يمكــن للمــرء أن يرغــﺐ املــاء ،مــن دون أن يعــرف أنــه

 ،H2Oوحتــى مــن دون أن يعتقــد أنــه  ،H2Oوألن ﲨيــع احلــاالت القصديــة ﲤثــل مــن خــالل الشــكل الوجهــي

يمكننــا القــول إن ﲨيــع احلــاالت القصديــة أشــكال وجهيــة(.)57

مــن أبــرز املدافعــني عــن القصديــة نجــد املؤلــﻒ جــول » «Julإذ ورد ﰲ كتابــه »التأويــل« أن كل تأويــل تعــارض

مــع مقصديــة املؤلــﻒ تأويــل فاســد ،وﲠــذا تصبــح وظيفــة التأويــل هــي الســعي الكتشــاف مقصــد املؤلــﻒ ،وعــدّ ه

حمــدد ًا للتأويــالت املقبولــة ،فاملعنــى ﰲ اعتقــاد »غرايــس« » «Griceينبغــي النﻈــر إليــه ﰲ صلتــه بالقصديــة ،هــذا

عنــد الغــرب أمــا ﰲ تراثنــا العــرﰊ اإلســالمي نجــد تصــورات دافعــت بنحــو جــدي عــن القصديــة ،وكانــت هــي
املهيمنــة ﰲ جمالنــا التــداويل ،إذ ﲤيــز الفكــر اللغــوي عنــد العــرب واملســلمني بميــزة تداوليــة )(pragma�que

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
٣٥٥
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»نــﺺ« وال »خطــاب« دون »قصــد« ،وهــذا نفســه مــا يركــز عليــه املعــاﴏون حــني يرفعــون مــن شــأن »القصديــة«
» «Intern�onnalitéﰲ كالم املتكلــم.

فاملعنــى احلــرﰲ عنــد »اﻵمــدي« غــري موجــودّ ،
ألن املعنــى غــري متعلــق بأوضــاع الكلــم فحســﺐ ،ولكــن يقصــد

املتكلــم وإرادتــه ،وهنــاك حــركات إعرابيــة تعــود إﱃ 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 ﳛتــل فيــه

املتكلــم مكانـ ًا معتــرب ًا ،ولعـ ّـل تقســيم اإلمــام ابــن القيــم اجلوزيــة (ت  751هـــ) للداللــة ،مرتبــط أشــد االرتباط بســياق

التواصــل بــني املرســل واملتلقــي ،فداللــة النصــوص عنــده» :نوعــان :حقيقيــة وإضافيــة ،فاحلقيقــة تابعــة لقصــد املتكلم
وإرادتــه وهــذه داللــة ال ﲣتلــﻒ ،واإلضافيــة تابعــة لفهــم الســامع وإدراكــه ،وجــودة فكــره وقرﳛتــه ،وصفــاء ذهنــه،

ومعرفتــه باأللفــاظ ومراتبهــا ،وهــذه الداللــة ﲣتلــﻒ اختالفــا متباينــا بحســﺐ تبايــن الســامعني ﰲ ذلــﻚ«.

إن إعــامل القصديــة ﰲ تأويــل القــرآن الكريــم تعصــم »القــارئ« مــن إنتــاج تأويــالت تصطــدم مــع املقاصــد

الربانيــة ،غــري انــه مــن الصعوبــة بمــكان ﲢديــد أبعــاد القصديــة ﲢديــدا منضبطــا ،إذ أﳖــا تتعلــق باملتكلــم ،أو مرســل
اخلطــاب ،والــذي ليــس لــه وجــود عينــي حــني مبــارشة عمليــة التأويــل أو عمليــة القــراءة عــﲆ األقــل(.)58

نخلــﺺ مــن خــالل هــذا كلــه أن القصديــة مــؤرش مــن أهــم مــؤرشات املعنــى ،وفضــاء داليل يســمح للنــﺺ

بﺈفــراز داللتــه اخلاصــة بــه ،وﳛــد مــن ســلطة القــارئ التــي تقــول النــﺺ ﰲ بعــﺾ األحيــان مــا ﱂ يقلــه وللقصــد

دور هــام ﰲ معرفــة املعنــى ومقتضــاه أنــه ال كالم إال مــع وجــود القصــد وصيغتــه هــي األصــل ﰲ الــكالم القصــد،
ومعلــوم أن القصــد مــن القــول هــو الــذي يــورث اســتلزاماته الصبغــة الســياقية أو املقاميــة(.)59
 -5مبدأ الصدق:
فقــد اقرتحــه »عبــد الرمحــان« إذ ينطلــق مــن مطابقــة القــول للفعــل ،وتصديــق العمــل للــكالم ،وقــد صــاغ هــذا

املبــدأ عــﲆ الشــكل التــايل:
 -الصدق ﰲ اخلرب.

 -الصدق ﰲ العمل.

 -مطابقة القول للفعل.

ويرتتﺐ عن هذه األصناف أفضليات ثالث:

 -أن يفعل املتكلم ما ﱂ يقل أفضل من أن يقول ما ﱂ يفعل.

 أن يسبق فعل املتكلم قوله أفضل من أن يسبق قوله.٣٥٦

سؤال المنهج التداولي :أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

 أن يكون املتكلم أعمل بام يقول أفضل من أن يكون غريه أعمل به(.)60 -مبدأ التأدب ﰲ الكالم:

ينــﺺ مبــدأ التــأدب عــﲆ أن يتــﴫف املتحدثــون بتــأدب مــع بعضهــم طاملــا أن النــاس ﳛرتمــون بعضهــم بعــﺾ،

وهــذا املبــدأ ال يقــل أﳘيــة عــن مبــدأ التعــاون ،يفــرض عــﲆ املتحدثــني أن ﳛــرتم بعضهــم بعــﺾ ﰲ الــكالم كان

ﳛــاول شــخﺺ االعتــذار أو ﲥويــن تبليــﻎ خــرب مــؤﱂ أو مزعــج(.)61

وﳜتلــﻒ مبــدأ التــأدب ﰲ الــكالم مــن بلــد لبلــد ومــن حضــارة حلضــارة أخــر فنجــد مثــال اختــالف طرائــق

»االعتــذار« بــني البــالد العربيــة وكوريــا ،قــد يبــدأ الكوريــون باالعتــذار مبــارشة ،ثــم قــول األســباب ،ولكــن
االعتــذار عنــد العــرب غــري مبــارش ،فيبــدأ العــرب بقــول األســباب ثــم االعتــذار وأحيانــا قــد يــؤدي هــذا االختــالف

بــني الثقافــات واحلضــارات إﱃ ســوء التفاهــم بــني الشــعوب«(.)62

وﳜتــﺺ بالعالقــة بــني مشــاركني »يمكــن أن نطلــق عليهــام بالــذات واﻵخــر ،وﰲ التحــاور تتحــدد الــذات أو

النفــس باملتكلــم ويتعــرف اﻵخــر عــﲆ نحــو ﳐصــوص باملخاطــﺐ ،إال أن املتكلمــني يﻈهــرون كذلــﻚ حســن األدب
إﱃ طــرف ثالــث قــد يكــون أوال حــاﴐا ﰲ موقــﻒ فعــل كالمــي«(.)63

فهــو اجلانــﺐ التهذيبــي الــذي يلجــأ إليــه املتحــاورون ونــراع الزمــا ﰲ أي حــدث كالمــي ،وحــاول الباحثــون

إيضــاح هــذا املبــدأ بأمثلــة كثــرية ،كــام حاولــوا تطويــره وســد ثغراتــه ،التــي أشــار إليهــا »لوفنســون« »«Levinson

بأﳖــا قليلــة التمســﻚ ﰲ بعــﺾ اجلوانــﺐ وغــري مفهومــة ﰲ جوانــﺐ أخــر«(.)64

فهــل ثمــة عالقــة تربــط اللســانيات التداوليــة بالتعليميــة عامــة وبتعليــم اللغــة خاصــة؟ وكيــﻒ الســبيل إﱃ اعتــامد املنهج

التــداويل ﰲ املنﻈومــة الرتبويــة؟ وإﱃ أي حــد يمكــن للتداوليــة أن تســهم ﰲ تعليميــة اللغــة العربيــة ﰲ املدرســة املغربيــة؟
 -٥ﻋﻼﻗة التﺪاولية ﺑتعليﻢ اللﻐة العﺮﺑية:

تلعــﺐ نﻈريــة التداوليــة دور ًا كبــري ًا ﰲ تغيــري املنهــج التعليمــي ،ســواء تعلقــت العمليــة التعليميــة باللغــة األم أم باللغات

األجنبيــة واحلــال ّ
أن التداوليــة مــن شــأﳖا أن تفيــد الــدرس اللغــوي ﰲ املدرســة املعــاﴏة مــن جوانــﺐ شــتى أﳘهــا:

»-تواصليــة اللغــة أو تواصليــة تعليميــة ّ
ألن عمليــة التعليــم ﰲ أنجــع ســبلها هــي تواصــل ناجــح بــني املعلــم

واملتعلــم ينهــﺾ عــﲆ تكاثــﻒ جهــود كل مــن الطرفــني ﰲ خلــق التشــويق واإلعجــاب واإلقنــاع والتأثــري والتقنــني.
 -أفعــال الــكالم :فالبــد للمعلــم أن يمــرن متعلميــه عــﲆ التمييــز بــني األفعــال التقريريــة واألفعــال اإلنجازيــة

ﰲ التواصــل التعليمــي املرتبــط بقواعــد التداوليــة الثــالث /الكميــة والنوعيــة واهليﺌــة بغيــة نجــاح الفعــل التعليمــي

التعلمــي للــدرس اللغــوي«(.)65

٣٥٧

أ.م.د .يوسﻒ تغزاوي.

وﰲ نفــس هــذا الســياق يقــر خليفــة بوجــادي أن »التداوليــة تلعــﺐ دورا ﰲ مراجعــة املناهــج التعليميــة ونــامذج

االختبــارات ،والتامريــن وفــق الﻈــروف الســابقة وعــد البعــد التــداويل للغــة أحــد أهــداف اللســانيات التعليميــة«(.)66
كــام أن وجــه العالقــة بــني التعليميــة والتداوليــة «:أن التداوليــة تتعلــق بتحميــل خطــاب ،كــون اخلطــاب يقــوم

عــﲆ عنﴫيــن أساســيني ﳘــا( :املتكلــم واملتلقــي) ذلــﻚ شــأن اللســانيات التعليميــة التــي تعتمــد هــي أيضــا عــﲆ
ثنائيــة املعلــم كمرســل واملتعلــم كمتلقــي عــﲆ التــوايل والتبــادل والتــداول«(.)67

واألمــر املعتــاد ﰲ املناهــج التعليميــة القديمــة أن يكــون املعلــم ملقيــا (تلقــني رشح ،والتفســري) واملتعلــم متلقيــا

(فهــم ،حفــﻆ) ولكــن بعــد التعديــل الــذي طــرأ عــﲆ املنهــج ،فيصبــح كل مــن املتعلــم واملعلــم يتبــادل األدوار ،فيصري
املتعلــم ملقيــا واملعلــم متلقيــا .ويمكــن توضيــح هــذا املنﻈــور مــن خــالل اخلطاطتــني التاليتــني ،حيــث توضحــان

البعــد اللســاين التــداويل ﰲ تعليميــة اللغــة:

ففــي اخلطاطــة »أ« تتــم الرســالة بــني طــرﰲ اخلطــاب باعتبــار املعلــم ملقيــا واملتعلــم متلقيــا ،وهــو النمــوذج الــذي

يطفــى عــﲆ اخلطــاب التعليمــي ،بالرغــم مــن وجــود إمكانيــة تبــادل الطرفــان لــﻸدوار فيصبــح املتعلــم ملقيــا واملعلــم

متلقيــا كــام هــو مبــني ﰲ اخلطاطــة »ب« خاصــة حــني يكــون املتعلــم ﰲ وضعيــة إجابــة أو ســؤال ،أو يكــون املعلــم ﰲ
تقويــم ﳖائــي لدرســه .هــذا عــن عمليــة التواصــل القائمــة عــﲆ اإللقــاء والتلقــي ،والتي تعــد أســاس املقاربــة التداولية.
كــام يمكــن اســتعارة مبــادئ أخــر مــن الــدرس التــداويل لتوظيفهــا ﰲ تعليميــة اللغــة عــﲆ غــرار ثالثيــة (الكميــة،

الكيفيــة ،اهليﺌــة) التــي تســاعد عــﲆ ربــح الوقــت كعنــﴫ أســاﳼ ﰲ عمليــة التعليــم ،وﳛســن أيضــا اســتعامل أفعــال
الــكالم (أفعــال تقريريــة (افعــال إنجازيــة) خاصــة ﰲ البالغــة وﲢليــل النصــوص ،فيصبــح املتعلــم متحكــام ﰲ ﲤييــز

خطــاب املعلــم.

 -تعليمية األنشطة اللغوية عﲆ وفق املقاربة التداولية:

٣٥٨

سؤال المنهج التداولي :أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

مــن املعلــوم ّ
أن اللســانيات التداوليــة قــد فرضــت نفســها ملنهــج لقــراءة النصــوص األدبيــة وﲢليــل اخلطابــات

التواصليــة بــني املتكلــم واملخاطــﺐ ،كــام أﳖــا »قــد أحدثــت األثــر األكــرب ﰲ التعليميــة ،ســواء تعلــق األمــر بتعليميــة

اللغــة األمــر أو اللغــات األجنبيــة«(.)68

آخذيــن بعــني االعتبــار أن التداوليــة تعنــى بالبحــث ﰲ كيفيــة تأويــل اخلطــاب وكــذا ﰲ عالقــة املتكلــم باملخاطﺐ،

وتبحــث ﰲ العالقــات التــي تربــط العالمــات اللغويــة بمســتخدميها ،أي األفعــال الكالميــة التواصليــة (املتكلــم/

الســامع) وعمليــة التعليــم تقــوم عــﲆ التواصــل بــني املتكلــم (املعلــم) واملتلقي (املتعلــم) وتســتغل املواقــﻒ الكالمية،

ﳑــا جيعلنــا نفيــد مــن التداوليــة كمبحــث لســاين ﰲ تعليميــة اللغــة العربيــة مثــال.

٣٥٩

أ.م.د .يوسﻒ تغزاوي.

أ -الدرس النحوي ﰲ ضوء التداولية:
يــدرس النحــو كــام هــو معلــوم ،بنيــة لغويــة مســتقلة وجيــﺐ أن يتعلــم املتعلــم هــذه البنيــة وقواعدهــا تعلــام صارها،

ســواء كان ذلــﻚ عــﲆ ســبيل بيداغوجيــا املعــارف وتلقينهــا أو بيداغوجيــا األهــداف واملســاﳘة ﰲ ﲢقيقهــا ،أو املقاربــة

بالكفايــات واستكشــاف خرباﲥــا ،لكــن التداوليــة ال تعنــى بتلقــني القاعــدة النحويــة هــذا التقليــم الصــارم »فاألمــر ﱂ
يعــد متعلقــا بتلقــني بنيــة نحويــة معينــة ،بــل إنــه مرتبــط بتوفــري وســائط لســانية تتيــح للمتعلــم االختيــار بــني ﳐتلــﻒ

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 عناﴏ الدرس.

يستعل املعلم درسه بﺈتباع قواعد املنهج التداويل كالتايل:

 املعلم :إﱃ كم من قسم تنقسم الكلمة ﰲ اللغة العربية؟ -املتعلم :إﱃ ثالثة أقسام :اسم وفعل وحرف.

 -املعلم :ما صفات كل منها؟

 -املتعلم :يذكر صفات كل قسم حسﺐ القواعد املعروفة لديه.

 املعلم :ﰲ أي قسم يمكن أن نضع اسم الفاعل؟ -املتعلم :ﰲ قسم »األسامء«.

وهكــذا توصــل املتعلــم ﰲ هــذا احلــوار إﱃ نوعيــة اســم الفاعــل ،ليــس عــن طريــق التلقــني وال املناقشــة وال ﰲ

ﳐزونــه املعــرﰲ الســابق ،بــل أن هــذا املســمى النحــوي (اســم الفاعــل) محــل ﰲ ذاتــه ماهيتــه ،وقــد تــم تطبيــق اﻵليــات
التداوليــة ﰲ العمليــة التعليميــة منهــا:

 -1الفعــل الكالمــي :وتﻈهــر هــذه اﻵليــة ﰲ العمليــة التعليميــة ﰲ حاجــة املتعلــم لفهــم رســالة املعلــم ،فــكل قــول

أو فعــل مــن طــرف هــذا األخــري جيــرب املعلــم عــﲆ اســتجابة معينــة.
٣٦٠

سؤال المنهج التداولي :أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

 -2القصديــة :عندمــا نســمع قــدر ًا مــن اللغــة فﺈنّنــا بطبيعــة احلــال ال نحــاول فهــم مــا تعنيــه الكلــامت فحســﺐ

بــل مــا قصــده قائلهــا ومــا يريــده الســامع ،وعــﲆ هــذا جيــﺐ عــﲆ املعلــم التعــرف عــﲆ متعلميــه (ميوالﲥــم ،أعامرهــم،

مســتو عائالﲥــم الثقــاﰲ  )...فيعينــه ذلــﻚ عــﲆ تســهيل عمليــة التواصــل فينــزل ملســتو كل منهــم وﳜاطبهــم عــﲆ

قــدر عقوهلــم وهــذا مــا أقــرره (غرايــس) وســامه مبــدأ التعــاون حيــث يفــرتض وجــود اتفــاق وﳘــي مســبق بــني
املتكلــم والســامع وﰲ الفعــل التعلمــي تﻈهــر هــذه املســلامت كاالﰐ:

أ -مبــدأ الكــم :أن ال يقــع املعلــم ﰲ فــخ احلشــو واإلطنــاب فيقــدم للمتعلــم مــا ينفعــه ﰲ هــذه احلصــة ،آخــذا بعــني

االعتبــار مــؤرش الكفايــة الــذي حــدده ﰲ بطاقتــه التقنيــة فــال يسرتســل ﰲ طرحــه للمعرفة.

ب -مبــدأ الكيــﻒ :عليــه أن يقــول مــا يعتقــد أنــه صحيــح وغــري مشــكوك فيــه حتــى ال جيعــل املتعلــم ﰲ حــرية

مــن أمــره ،فحينــام يصــل املتعلــم إﱃ أن هــذا املســمى النحــوي (اســم الفاعــل) يصنــﻒ ضمــن األســامء ،فغــن هــذا
الــكالم ال يكــون اعتباطيــا دون تربيــر ،فاملتعلــم يمــر إﱃ التحليــل مبــارشة دون ســؤال مــن املعلــم ،حيــث يذكــر ســبﺐ
تصنيــﻒ اســم الفاعــل ضمــن الســامء (ال) التعريــﻒ والتﴫيــﻒ ومــا إﱃ 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 ﳜــدم موضوعــه.

ث -مبــدأ املناســبة :عليــه أن ال ﳜــرج عــﲆ املوضــوع احرتامــا للوقــت الرتبــوي وأن يبحــث عــن مواضيــع قريبــة

مــن واقــع املتعلمــني خاصــة ﰲ وضعيــة االنطــالق.

 -3الســياق :ويعــد عنــﴫا مهــام ﰲ اﻵليــات اإلجرائيــة للمنهــج التــداويل ومراعاتــه واجبــة خاصــة ﰲ العمليــة

التعليميــة فهــو »مــن أهــم العنــاﴏ املســاعدة عــﲆ التواصــل وإقامــة العالقــة بــني أطــراف العمليــة التعليميــة ،وتكمن

هــذه األﳘيــة ﰲ تأطــري العمليــة التواصليــة بشــكليها الشــفوي والكتــاﰊ«(.)70

فمتــى تعــرف املتعلــم عــﲆ خبايــا لغتــه املســتعملة ســاعده ذلــﻚ عــﲆ ﲢديــد الســياق ،فهــو جيعــل الكثــري مــن

معــاين املفــردات لذلــﻚ عــﲆ املعلــم أن يربــط األلفــاظ بالنــﺺ الــذي قيلــت فيــه مــع اإلشــارة إﱃ ذلــﻚ ترســيخا للغــة
عندهــم وإثــراء لرصيدهــم املعجمــي.

أمــا مبــدأ االقتضــاء فيعنــي أن الــكالم امللفــوظ ﰲ اخلطــاب ال يقتــﴤ معلومــات أخــر غــري واردة ﰲ امللفــوظ

بمقتــﴣ الســياق ،وبذلــﻚ فعــﲆ املعلــم أن ﳜتــار أســﺌلة ال ﲣرجــه عــن املوضــوع وإذا اقتــﴣ األمــر ذلــﻚ فعليــه أن

يربطهــا بعنــاﴏ الــدرس ،وتكــون لــكل ســؤال حقيقــي إجابــة حمــددة ال ﲢتمــل الشــﻚ.

٣٦١

أ.م.د .يوسﻒ تغزاوي.

لقــد دأبــت املدرســة املغربيــة ﰲ دســتور  2011عــﲆ اعتــامد منهــج تعليمــي بالكفايــات موحــد عــﲆ صعيــد

الوطنــي لتدريــس ﲨيــع املــواد باختــالف ﲣصصاﲥــا ولغــات وغريهــا .لكننــا ﰲ هــذا اإلطــار نشــري إﱃ املنهــج اللســاين
التــداويل ،ونحــاول التنبيــه إﱃ فائدتــه ﰲ تعليــم اللغــات عامــة بــام فيهــا اللغــة العربيــة نﻈــرا ملــا ﳛققــه مــن نتائــج عــﲆ
صعيــد مســتويات عــدة مــن قبيــل املعــارف واملعلومــات ،ومشــاركة املتعلــم ،واســتغالل عامــل الوقــت ،والتقويــم

العــام ،ذلــﻚ أن تطبيقــه مــن شــأنه أن جيعــل املتعلــم ﰲ جــو لغــوي وأدﰊ وتواصــيل مــع العلــم.

٣٦٢

سؤال المنهج التداولي :أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

اﳋاﲤــــــــــــــــــــــة:
وبعــد هــذا االشــتغال عــﲆ موضــوع ســؤال املنهــج التــداويل :أصولــه ومرجعياتــه دراســة تطبيقيــة حــول عالقــة

التداوليــات بمجــال التعليــم ،تســنى لنــا الوقــوف عــﲆ ﲨلــة مــن النتائــج منهــا:

 -أن غيــاب مفهــوم املقاربــة التداوليــة ﰲ احلقــل التعليمــي التعلمــي إنــام هــو غيــاب للمصطلــح فقــط نﻈريــا أمــا

إجرائيــا فهــو جمســد بشــكل واضــح ﰲ القضايــا التداوليــة املختلفــة كالقصديــة وأفعــال الــكالم.

 -ألفعــال الــكالم حضــور قــوي لــد طــرﰲ العمليــة التعليميــة التعلميــة (األســتاذ  /التلميــذ) ألن كل الــدروس

ترتكــز عــﲆ ســؤال  /جــواب ،إذ نجــد نســبة األفعــال التقريريــة موظفــة بشــكل قــوي لــد األســتاذ بحكــم الســلطة
املخولــة لــه ،ﰲ حــني أن األفعــال اإلنجازيــة ﲡســدت بشــكل واضــح لــد التلميــذ.

 -االفــرتاض املســبق الــذي يشــكل خلفيــة التبليــﻎ الرضوريــة لنجــاح العمليــة التبليغيــة ،إذ يﻈهــر جليــا مــن خــالل

الدراســة امليدانيــة ،إذ يكــون لﻸســتاذ إملــام بــام يعيشــه التالميــذ ﰲ وســطهم االجتامعــي واالقتصــادي والتعليمــي واملعرﰲ.
 ﴐورة اإلطالع عﲆ البحوث اللسانية احلديثة واالستفادة منها ﰲ بناء املناهج التعليمية ﰲ األنشطة اللغوية. ﴐورة تكوين املعلمني تكوين ًا لساني ًا وح ّثهم عﲆ اإلطالع عﲆ البحوث املستجدة ﰲ امليدان اللساين.ال ريــﺐ إذن ّ
أن املقاربــة اللســانية التداوليــة هــي البديــل الراهــن املقــرتح ﰲ التعليــم ،إذ ّأﳖــا توفــر املعــارف اهلائلــة

ﰲ أقــل وقــت ﳑكــن ،كــام تــدرب املتعلــم عــﲆ تعلــم اللغــة ﰲ ظــل االســتعامل والتواصــل ،وباســرتاتيجيات دقيقــة
كاحلجــاج الرامــي إﱃ التأثــري املفــﴤ إﱃ اإلقنــاع واالقتنــاع ،وبأفعــال تقريريــة تــارة وإنجازيــة تــارة أخــر عــﲆ
التبــادل والتــداول بــني املعلــم واملتعلــم ،عــﲆ وفــق مبــادئ ﲡمــع بــني الكميــة والكيفيــة واهليﺌــة والتعــاون واالقتضــاء
وغريهــا مــن قواعــد اللســانيات التداوليــة ،وإذا تــم الفعــل التعليمــي ﰲ مثــل هــذه الﻈــروف واملعطيات ،فﺈ ّنــه رسعان

مــا يرســخ ﰲ ذهــن املتعلــم ،ويﻈهــر ﰲ لســوكه قــوالً وفع ـالًّ ،
ألن اللغــة رافــد لــكل العلــوم ووســيلة لتحصيــل كل

املعــارف عــﲆ حــد تعبــري عبــد اﷲ بوقصــة.

٣٦٣

أ.م.د .يوسﻒ تغزاوي.
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 )3ابــن فــارس أمحــد بــن زكريــا ،ت ( 395هـــ) ،مقاييــس اللغــة ،ط ،1 .بــريوت لبنــان ،دار إحيــاء الــرتاث العــرﰊ ،2001 ،مــادة
(د.و.ل) ،ص.351 .
 )4الزﳐــﴩي أبــو القاســم جــار اﷲ حممــود ابــن عمــر بــن أمحــد ،أســاس البالغــة ،ﲢقيــق حممــد باســل ،عيــون الســود ،ط ،1 .بــريوت
لبنــان ،ط ،1 .دار الكتــﺐ العلميــة ،1998 ،ص.303 .
 )5القرآن الكريم ،آل عمران ،اﻵية.140 :
 )6جواد ختام ،التداولية اصوهلا واﲡاهاﲥا ،الطبعة األوﱃ ،دار كنوز املعرفة للنﴩ والتوزيع  ،2016ص.15 .
 )7آن روبــول وجــاك موشــالر ،التداوليــة اليــوم علــم جديــد ﰲ التواصــل ،ترﲨــة ســيﻒ الديــن دغفــوس ،حممــد الشــيباين ،مراجعــة
لطيــﻒ الزيتــوين ،ط ،1 .بــريوت لبنــان ،دار الطليعــة للطباعــة والنــﴩ ،2003 ،ص.29 .
 )8فرانســواز أرمينيكــو ،املقاربــة التداوليــة ،ترﲨــة ســعيد علــوش ،املؤسســة احلديــث للنــﴩ والتوزيــع ،املغــرب ،ط،1987 -1 .
ص.13 .

 )9اجلياليل دالش ،مدخل إﱃ اللسانيات التداولية ترﲨة حممد ﳛياتن ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية ،اجلزائر  ،19925ص.1 .
 )10طه عبد الرمحان ،ﲡديد املنهج ﰲ تقويم الرتاث ،املركز الثقاﰲ العرﰊ ،الدار البيضاء املغرب ،ط ،2005 ،2 .ص.244 .
 )11باديس هلويمل ،مﻈاهر التداولية ﰲ مفتاح العلوم للسكاكي ،عاﱂ الكتﺐ احلديث ،أربد األردن ،ط ،2014 ،1 .ص.17 .
 )12معاذ بن سليامن الدخيل ،منزلة معاين الكالم ﰲ النﻈرية النحوية ،مقاربة لغوية تداولية ،ط ،1 .لبنان ،2014 ،ص.19 .
 )13فيليﺐ بالنشيه ،التداولية من أوستني إﱃ غوثامن ،ترﲨة صابر احلباشة ،ط ،1 .سورية ،دار احلوار ،2008 ،ص.18 .
 )14فرانسواز أرمينيكو ،املقاربة التداولية ،ص.4 .
 )15خليفة بوجادي ،التفكري اللغوي التداويل عند العرب ،مصادره وجماالته ،جامعة سطيﻒ  ،2ص.11 .
 )16حممــد ســويرﰐ ،اللغــة ودالالﲥــا ،تقريــﺐ تــداويل للمصطلــح البالغــي ،جملــة عــاﱂ الفكــر املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون
واﻵداب ،دولــة الكويــت ،مــج  ،28ع  3ينايــر  /مــارس  ،2000ص.30 .
 )17حممد سويرﰐ ،اللغة ودالالﲥا ،تقريﺐ تداويل للمصطلح البالغي ،ص.31 -30 .
 )18أمحد املتوكل ،اللسانيات الوظيفية مدخل نﻈري ،منشورات عكاظ ،املغرب ،1989 ،ص.35 .
 )19أمحد املتوكل ،اللسانيات الوظيفية مدخل نﻈري ،ص.35 .
 )20ابــن فــارس ،الصاحبــي ﰲ فقــه اللغــة وســنن العــرب ﰲ كالمهــا ،حققــه وقــدم لــه مصطفــى الشــويمي ،مؤسســة بــدران للطباعــة
والنــﴩ بــريوت لبنــان ،1963 ،ص.194 .
 )21ابن جني ،اخلصائﺺ ﲢقيق عبد احلكيم بن حممد ،ج ،1 .ص.44 .
 )22أمحد املتوكل ،اللسانيات الوظيفية ،ص.87 .
 )23طه عبد الرمحان ،ﲡديد املنهج ﰲ تقويم الرتاث ،املركز الثقاﰲ العرﰊ ،املغرب  ،1993ص 16 .و.243
 )24القرآن الكريم ،النحل ،اﻵية.125 :
 )25نعــامن بوقــرة ،اللســانيات اﲡاهاﲥــا وقضاياهــا الراهنــة ،عــاﱂ الكتــﺐ احلديــث ،جــدارا للكتــاب العاملــي األردن ،ط،2009 ،1 .
ص.163 .
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 )26عبــد اهلــادي بــن ظافــر الشــهري ،اســرتاتيجيات اخلطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة ،دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة ،بــريوت ،ط.
 ،2004 -1ص.23 .
 )27حممــود عكاشــة ،النﻈريــة الربﲨاتيــة اللســانية (التداوليــة) دراســة املفاهيــم والنشــأة واملبــادئ ،ط ،1 .القاهــرة ،مكتبــة األدب،
 ،2013ص.27 .
 )28نادية رمضان النجار ،االﲡاه التداويل والوسيط ﰲ الدرس اللغوي ،ط ،1 .االسكندرية مﴫ  ،2013ص.11 .
 )29مسعود صحراوي ،التداولية عند علامء العرب ،ص.18 .
 )30نعامن بوقرة ،املدارس اللسانية املعاﴏة ،القاهرة ،مكتبة اﻵداب ،2013 ،ص.182 .
 )31حممود عكاشة ،النﻈرية الرباﲨاتية اللسانية (التداولية) ،ص.45 .
 )32نعامن بوقرة ،املدارس اللسانية املعاﴏة ،ص.182 .
 )33مسعود صحراوي ،التداولية عند علامء العرب ،ص.20 .
 )34حممود عكاشة ،النﻈرية الرباﲨاتية اللسانية التداولية ،ص.45 .
 )35مسعود صحراوي ،التداولية عند علامء العرب ،ص.21 .
 )36نعامن بوقرة ،املدارس اللسانية املعاﴏة ،ص.187 .
 )37مسعود صحراوي ،التداولية عند علامء العرب ،ص.23 .
 )38مسعود صحراوي ،التداولية عند علامء العرب ،ص.22 .
 )39صــالح إســامعيل عبــد احلــق ،نﻈريــة املعنــى ﰲ فلســفة بــول غرايــس ،الــدار املﴫيــة للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع القاهــرة،2005 ،
ص.78 -77 .
 )40حممود أمحد نحلة ،آفاق جديدة ﰲ البحث اللغوي املعاﴏ ،دار املعرفة اجلامعية ،2002 ،ص.27 .
 )41ذهبية حامو احلاج ،لسانيات التلفﻆ وتداولية اخلطاب ،د .ط ،دار األمل للنﴩ والتوزيع اجلزائر ،2005 ،ص.124 .
.Catherien Keerbart orecchiouni, L’implicite, armand colin, Paris, 1989, p. 25 )42
 )43خولة طالﺐ اإلبراهيمي ،مبادئ اللسانيات ،ط ،2 .دار القصبة للنﴩ والتوزيع ،2000 ،ص.160 .
 )44خولة طالﺐ اإلبراهيمي ،مبادئ اللسانيات ،ص.26 .
 )45خولة طالﺐ اإلبراهيمي ،مبادئ اللسانيات ،ص.29 .
 )46حممود أمحد نحلة ،آفاق جديدة ﰲ البحث اللغوي املعاﴏ ،ص .34
 )47املصدر نفسه  :ص .33
 )48أن روبــول وجــاك موشــالرن التداوليــة اليــوم علــم جديــد ﰲ التواصــل ،تــر :ســبق اجلــني دغفــوس وحممــد الشــيباين ،ط ،1 .دار
الطليعــة للطباعــة والنــﴩ بــريوت لبنــان ،2003 ،ص.55 .
 )49جيوفري ليتﺶ ،تر عبد القادر قنيني ،مبادئ التداولية إفريقيا الﴩوق ،2003 ،ص.17 .
 )50حممود أمحد نحلة ،آفاق جديدة ﰲ البحث اللغوي املعاﴏ ،ص.35 .
 )51جيوفري ليتﺶ ،مبادئ التداولية ،ص.18 .
 )52حممود أمحد نحلة ،آفاق جديدة ﰲ البحث اللغوي املعاﴏ ،ص.35 .
 )53جيوفري ليتﺶ ،مبادئ التداولية ،ص.22 .
 )54مســعود صحــراوي ،التداوليــة عنــد علــامء العــرب ،دراســة تداوليــة لﻈاهــرة األفعــال الكالميــة ﰲ الــرتاث اللســاين العــرﰊ،
بــريوت ،ط ،1 ،2005 .ص.186 .
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أ.م.د .يوسﻒ تغزاوي.
 )55مسعود صحراوي ،التداولية عند علامء العرب ،ص.18 .
.Joh,. R. Searle, Mind a brief introduc�on, oxford univesity press, new york, 2004, p. 29 (٥٦
.80 .Ibid, p )57
 )58عبــد اهلــادي بــن ظافــر الشــهري ،اســرتاتيجيات اخلطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة ،دار الكتــاب اجلديــد ،ليبيــا ،ط،2004 ،1 .
ص.210 .
 )59املرجع نفسه ،ص.211 .
 )60عبــد الســالم عشــري عندمــا نتواصــل نغــري ،مقاربــة تداوليــة معرفيــة ألليــات التواصــل واحلجــاج ،د .ط ،إفريقيــا الــﴩق املغــرب،
 ،2006ص.103 .
 )61جيوفري ليتﺶ ،مبادئ التداولية ،تر عبد القادر قنيني ،إفريقيا الﴩوق ،املغرب ،2013 ،ص.147 .
 )62طه عبد الرمحن ،ﰲ أصول احلوار وﲡديد علم الكالم ،املركز الثقاﰲ العرﰊ ،بريوت ،ط ،2000 ،2 .ص.28 .
 )63جيوفري ليتﺶ ،مبادئ التداولية ،ص.173 .
.Levinson stephenm prqg;q�csm co;bridge university preesm 1983, p. 100 )64
 )65عبــد اﷲ بوقصــة ،تعليميــة اللغــة العربيــة ﰲ اجلزائــر ،مقاربــة تداوليــة ،األكاديميــة للدراســات االجتامعيــة واإلنســانية ،قســم
األدب والفلســفة ،العــدد  ،12جــوان  ،2014ص.4-3 .
 )66خليفة بوجادي ،ﰲ اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية ﰲ الدرس العرﰊ القديم ،ص.107 .
 )67عبد اله بوقصة ،تعليمية اللغة العربية ﰲ اجلزائر –مقاربة تداولية ،ص.07 .
 )68جياليل دالش ،مدخل إﱃ اللسانيات التداولية ،ص.46 .
 )69جياليل دالش ،مدخل إﱃ اللسانيات التداولية ،ص.46 .
 )70الطيــﺐ شــيباين ،اســرتاتيجية التواصــل اللغــوي ﰲ تعليــم اللغــة العربيــة دراســة تداوليــة ،مذكــرة لنيــل املاجســتري ﰲ اللغــة العربيــة
وآداﲠــا ،جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة اجلزائــر ،2010-2009 ،ص.69 .

٣٦٦

سؤال المنهج التداولي :أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول عالقة التداوليات بمجال التعليم

اﳌﺼادر واﳌﺮاﺟﻊ:

*ابن جني ،اخلصائﺺ ﲢقيق عبد احلكيم بن حممد ،ج.1 .
*ابــن فــارس أمحــد بن زكريــا ،ت ( 395هـــ) ،مقاييس اللغــة ،ط،1 .
بــريوت لبنــان ،دار إحيــاء الرتاث العــرﰊ ،2001 ،مــادة (د.و.ل).
*ابــن فــارس ،الصاحبــي ﰲ فقــه اللغــة وســنن العــرب ﰲ كالمهــا،
حققــه وقــدم لــه مصطفــى الشــويمي ،مؤسســة بــدران للطباعــة
والنــﴩ بــريوت لبنــان..1963 ،
*ابــن منﻈــور حممــد بــن مكــرم ،لســان العــرب ،ط ،3 .بــريوت،
دار صــادر  ،1994مــادة (دول) مــج .11
*أمحد املتوكل ،اللسانيات الوظيفية مدخل نﻈري.
*أمحــد املتــوكل ،اللســانيات الوظيفيــة مدخــل نﻈــري ،منشــورات
عــكاظ ،املغــرب..1989 ،
*آن روبــول وجــاك موشــالر ،التداوليــة اليــوم علــم جديــد
ﰲ التواصــل ،ترﲨــة ســيﻒ الديــن دغفــوس ،حممــد الشــيباين،
مراجعــة لطيــﻒ الزيتــوين ،ط ،1 .بــريوت لبنــان ،دار الطليعــة
للطباعــة والنــﴩ.2003 ،
*باديــس هلويمــل ،مﻈاهــر التداوليــة ﰲ مفتــاح العلــوم للســكاكي،
عــاﱂ الكتــﺐ احلديــث ،أربــد األردن ،ط.2014 ،1 .
*جــواد ختــام ،التداوليــة اصوهلــا واﲡاهاﲥــا ،الطبعــة األوﱃ ،دار
كنــوز املعرفــة للنــﴩ والتوزيــع .2016
*اجليــاليل دالش ،مدخــل إﱃ اللســانيات التداوليــة ترﲨــة حممــد
ﳛياتــن ،ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة اجلزائريــة ،اجلزائــر .19925
*جياليل دالش ،مدخل إﱃ اللسانيات التداولية.
*جيوفــري ليتــﺶ ،مبــادئ التداوليــة ،تــر عبــد القــادر قنينــي،
إفريقيــا الــﴩوق ،املغــرب.2013 ،
*خليفــة بوجــادي ،التفكــري اللغــوي التــداويل عنــد العــرب،
مصــادره وجماالتــه ،جامعــة ســطيﻒ .2
*خليفــة بوجــادي ،ﰲ اللســانيات التداوليــة مــع حماولــة تأصيليــة
ﰲ الــدرس العــرﰊ القديــم بيــت احلكمــة للنــﴩ والتوزيــع ،ط،1 .
 ،2009اجلزائــر.
*خولــة طالــﺐ اإلبراهيمــي ،مبــادئ اللســانيات ،ط ،2 .دار
القصبــة للنــﴩ والتوزيــع.2000 ،
*ذهبيــة حامــو احلــاج ،لســانيات التلفــﻆ وتداوليــة اخلطــاب ،د.

ط ،دار األمــل للنــﴩ والتوزيــع اجلزائــر.2005 ،
*الزﳐــﴩي أبــو القاســم جــار اﷲ حممــود ابــن عمــر بــن أمحــد،
أســاس البالغــة ،ﲢقيــق حممــد باســل ،عيــون الســود ،ط،1 .
بــريوت لبنــان ،ط ،1 .دار الكتــﺐ العلميــة.1998 ،
*صــالح إســامعيل عبــد احلــق ،نﻈريــة املعنى ﰲ فلســفة بــول غرايس،
الــدار املﴫيــة للطباعة والنــﴩ والتوزيع القاهــرة.2005 ،
*طــه عبــد الرمحــان ،ﲡديــد املنهــج ﰲ تقويــم الــرتاث ،املركــز
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تعليم حقوق اإلنسان في التعليم الجامعي المصري :دراسة تقويمية

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
إن تعليــم حقــوق اإلنســان صــار واحــد ًا مــن أبــرز أهــداف الرتبيــة ،وصــار حتميـ ًا تضمــني تلــﻚ احلقــوق العمليــة

التعليميــة ،فالتعليــم والتوعيــة بحقــوق اإلنســان ﳘــا نقطــة البــدء لكفالــة احرتامهــا وتطبيقهــا وإعامهلــا بصــورة فعالــة

باعتبارهــا خطــوة أساســية للخــروج بتلــﻚ احلقــوق مــن احليــز النﻈــري إﱃ احليــز التطبيقــي ،وتعليــم حقــوق اإلنســان
أحــد الضامنــات التــي تكفــل االســتقرار ﰲ املجتمــع ،وإنــكار حقــوق اإلنســان ﰲ جمتمــع مــن املجتمعــات وإﳘاهلــا
يدفــع إﱃ إثــارة القالقــل االجتامعيــة والسياســية وظهــور العنــﻒ داخــل املجتمعــات واألمــم .وقــد تبنــى املجلــس

األعــﲆ للجامعــات ﰲ مــﴫ ﰲ عــام ( )2004اســتحداث مقــرر جديــد ﲢــت اســم »حقــوق اإلنســان« ليكــون مقــررا
إجباري ـ ًا ﰲ اجلامعــات املﴫيــة اســتجاب ًة للتحــوالت العامليــة ،وتضاعــﻒ االهتــامم بتدريــس حقــوق اإلنســان عــﲆ

املســتو اجلامعــي ﰲ اجلامعــات املﴫيــة ﰲ أواخــر التســعينيات ومطلــع القــرن الواحــد والعﴩيــن ،وبالفعــل قامــت

ﲨيــع اجلامعــات املﴫيــة بتطبيــق القــرار بدايــة مــن العــام الــدراﳼ  2006/2005انطال ًقــا مــن األﳘيــة القصــو

حلقــوق اإلنســان ،ومــن أجــل تعزيــز مشــاركة الشــباب ﰲ احليــاة االجتامعيــة ،واالقتصاديــة ،والثقافيــة ،والسياســية.

كــام قــرر املجلــس األعــﲆ للجامعــات ﰲ  3فربايــر  2018اســتحداث مقــرر »حقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد«
وتدريســه بنﻈــام التعليــم االلكــرتوين املدمــج كمقــرر إجبــاري عــﲆ ﲨيــع طلبــة اجلامعــات املﴫيــة ،وذلــﻚ ﲠــدف

مســايرة االتفاقيــات الدوليــة ،ومواكبــة التطــورات احلديثــة ﰲ تعليــم حقــوق اإلنســان.

لكــن واقــع تدريــس مقــرر حقــوق اإلنســان باجلامعــات املﴫيــة يشــري إﱃ إنــه ﱂ ﳛقــق األهــداف املنشــودة مــن

ورائــه بالدرجــة املطلوبــة ،فقــد أكــدت دراســة (شــنودة وآخــرون )283 :2009 ،أن حقــوق اإلنســان ال تلقــى

االهتــامم الــكاﰲ ﰲ احليــاة اجلامعيــة ،وأن تعليــم حقــوق اإلنســان يتــم ﰲ صــورة مقــرر دراﳼ حمــدد يتــم تناولــه

بشــكل أكاديمــي وكأﳖــا ﳾء واحليــاة ﳾء آخــر .وأن ذلــﻚ يرجــع إﱃ الطبيعــة االجتامعيــة ملؤسســات التعليــم العامــة
واجلامعيــة عــﲆ الســواء ،فاجلامعــة جــزء مــن املجتمــع ،والبنيــة االجتامعيــة العربيــة التــي غال ًبا مــا تقاوم إطــالق القو

اإلبداعيــة وتفكريهــا ،وﲢــاول كبتهــا ،وتشــجيع االنقيــاد واالمتثــال واخلضــوع .وقــد أوضحــت دراســات (مــاﴈ،

( ،)2010عــامر( ،)2015 ،عبــد احلكيــم )2013 ،وجــود العديــد مــن أوجــه القصــور ﰲ التجربــة املﴫيــة لتدريــس

مقــرر حقــوق اإلنســان ﰲ اجلامعــات إذ ركــزت موضوعــات مقــررات حقــوق اإلنســان ﰲ اجلامعــات املﴫيــة عــﲆ
النواحــي املعرفيــة مــع إﳘــال األنشــطة التدريبيــة والســلوكية ،وغيــاب الفــرص لوضــع الــدروس موضــع التطبيــق
العمــيل واألنشــطة الالص ّفيــة داخــل وخــارج املؤسســات التعليميــة ﳑــا يعيــق تنميــة مهــارات الطــالب .ويــر عــامر

( )273: :2015أن معلومــات املقــررات الدراســية ومناهجهــا تركــز عــﲆ جمــرد اإلملــام باحلقائــق فقــط ،وﰲ أحســن
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األحــوال تقــدم بعــﺾ األفــكار املتحــررة للمامرســة السياســية ﰲ املســتقبل وليــس الواقــع احلــاﴐ ،كــام ﱂ يتــم ربــط

موضوعــات تلــﻚ املقــررات بقضايــا املواطنــة وحقــوق اإلنســان ﰲ املجتمــع.

لــذا ســعت هــذه الدراســة مــن خــالل اســتعامل املنهــج الوصفــي إﱃ عــرض ﲡربــة تعليــم حقــوق اإلنســان ﰲ

اجلامعــات املﴫيــة مــن خــالل ﲢليــل األدبيــات والدراســات والتعــرف عــﲆ نشــأة وتطــور التجربــة املﴫيــة،

والعوامــل التــي أثــرت فيهــا ،فضــال عــن تقويــم مناهــج ومقــررات حقــوق اإلنســان باجلامعــات املﴫيــة ،وحمتــو

تلــﻚ املناهــج ،وأبــرز املوضوعــات والقيــم التــي ركــزت عليهــا ،وتوضيــح جوانــﺐ القصــور فيهــا ،فضــ ً
ال عــن
عــرض بعــﺾ اخلــربات العامليــة ﰲ تعليــم حقــوق اإلنســان ،ومناهجهــا املختلفــة ،وذلــﻚ للتوصــل إﱃ 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 stability and to journey from the orbit of theory into the orbit of prac�ce. As much as there are human 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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اﳌﻘﺪﻣة:
إن تعليــم حقــوق اإلنســان يســهم ﰲ ﲢقيــق اإلصــالح املجتمعــي ،وبنــاء ثقافــة ســالم وديمقراطيــة ،وإحــداث

التغيــري املنشــود ﰲ املجتمعــات العربيــة ،وإعــداد املواطنــني الذيــن يعرفــون حقوقهــم ،فيطالبــون ﲠــا وﳛموﳖــا ،وهــم
 ﰲ ذات الوقــت -حساســون ﲡــاه حقــوق اﻵخريــن ،ومســتعدون للدفــاع عنهــا ،وذلــﻚ ﰲ مواجهــة عمليــاتاإلقصــاء االجتامعــي ،والفــوارق الدينيــة والعرقيــة والوطنيــة ،وســلبيات العوملــة ،وحــاالت االســتقطاب الفكــري
واالجتامعــي والعقائدي(.نجيــﺐ ،وعــالم)141 :2017 ،
ﻣﺸﻜلة الﺪراﺳة وﺗﺴاؤﻻﲥا:
بذلــت اجلامعــات املﴫيــة العديــد مــن اجلهــود لنــﴩ ثقافــة حقــوق اإلنســان ،وتطويــر تعليمهــا ﰲ اجلامعــات

واملعاهــد املﴫيــة ،اســتجاب ًة للتحــوالت العامليــة ،وتضاعــﻒ االهتــامم بتعليــم حقــوق اإلنســان عــﲆ املســتو اجلامعــي
فقــد تبنــى املجلــس األعــﲆ للجامعــات ﰲ عــام ( )2004اســتحداث مقــرر جديــد ﲢــت اســم »حقــوق اإلنســان«

ليكــون مقــررا إجباري ـ ًا ﰲ اجلامعــات املﴫيــة ،وبالفعــل قامــت ﲨيــع اجلامعــات املﴫيــة بتطبيــق القــرار بدايــة مــن
العــام الــدراﳼ  ،2006/2005ونتيجــة ملــا صاحــﺐ التطبيــق مــن ســلبيات ،ورغبــة املجلــس األعــﲆ للجامعــات
املﴫيــة ﰲ تطويــر املقــرر وطريقــة تقديمــه قــرر املجلــس األعــﲆ للجامعــات بدايــة مــن  3فربايــر  2018تطبيــق

مقــرر »حقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد« ﰲ صــورة مقــرر الكــرتوين تفاعــيل عــرب شــبكة االنرتنــت()MOOCS
وذلــﻚ بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات املﴫيــة ،وإتاحــة املحــاﴐات التفاعليــة عــرب شــبكة
االنرتنــت ،وتدريــﺐ أعضــاء هيﺌــة التدريــس عليهــا ،وطرحــه كمقــرر إلزامــي جلميــع الطلبــة بالكليــات واجلامعــات
املﴫيــة احلكوميــة واخلاصــة فضــال عــن املعاهــد العليــا ليصــري ضمــن املتطلبــات اجلامعيــة حلصــول الطالــﺐ عــﲆ

الدرجــة اجلامعيــة األويل

وتشــري الدراســات والبحــوث إﱃ إنــه عــﲆ الرغــم ﳑــا قامــت بــه اجلامعــات املﴫيــة مــن جهــود لنﴩ ثقافــة حقوق

اإلنســان وتطويــر تعليمهــا ،لكــن التجربــة صاحبهــا الكثــري مــن الســلبيات التــي تتمثــل ﰲ قصــور ﰲ مناهــج حقــوق

اإلنســان والتــي الزالــت كــام هــو احلــال ﰲ باقــي املقــررات اجلامعيــة تركــز عــﲆ اجلانــﺐ املعــرﰲ ﰲ أدنــى مســتوياته

وهــو التذكــر واحلفــﻆ مــن دون الرتكيــز عــﲆ ﳑارســة هــذه احلقــوق بصــورة عمليــة ،وتنميــة االﲡاهــات والقيــم

اإلجيابيــة لــد الطالــﺐ اجلامعــي املــﴫي ،إضافــة العتــامد إعــداد املقــرر عــﲆ أســاتذة كليــات احلقــوق فقــط ،رغــم

كــون هــذا املقــرر ذو طبيعــة بينيــة ﲢتــاج إﱃ تكامــل ﰲ الــرؤي بــني أســاتذة التخصصــات االجتامعيــة واإلنســانية ،كــام
٣٧٤

تعليم حقوق اإلنسان في التعليم الجامعي المصري :دراسة تقويمية

أن االعتــامد عــﲆ االختبــار املوضوعــي كشــكل وحيــد لتقييــم الطالــﺐ ﰲ ﳖايــة العــام قــد ال يعطــى صــورة كاملــة عــن
مــد تأثــري املقــرر عــﲆ الطالــﺐ اجلامعــي وشــخصيته ،إضافــة لكــون حقــوق اإلنســان جمــرد مــادة نجــاح ورســوب

قياســا إﱃ باقــي املــواد التــي يدرســها باجلامعــة ،إضافــة
فقــط ﳑــا يؤثــر ﰲ درجــة اهتــامم الطالــﺐ اجلامعــي املــﴫي ﲠــا ً

ألن البيﺌــة اجلامعيــة ﰲ حــد ذاﲥــا 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
املﴫيــة إﱃ مفهــوم حقــوق اإلنســان ومــد أﳘيتهــا ،مــع شــيوع ﳑارســات الرتبيــة األرسيــة القائمــة عــﲆ التســلط،

وفــرض الــرأي ﰲ كثــري مــن األرس املﴫيــة.

ومــن ناحيــة أخــر فــﺈن مقــررات حقــوق اإلنســان ركــزت عــﲆ البعــد العاملــي املتمثــل ﰲ اعتامدهــا عــﲆ املواثيــق
والعهــود الدوليــة كأســاس لبنــاء وطــرح مقــررات حقــوق اإلنســان ،وﱂ تعـ ِ
ـط القــدر نفســه من االهتــامم بباقــي مصادر

حقــوق اإلنســان رغــم أن ﲨيــع الديانــات الســاموية دعــت إﱃ االهتــامم بحقــوق اإلنســان واحلفــاظ عليهــا ،وأن قضيــة
تعليــم حقــوق اإلنســان جيــﺐ أن تراعــى التــوازن بــني البعــد العاملــي واخلصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع املــﴫي.

ومــن هنــا ســعت هــذه الدراســة إﱃ تقييــم التجربــة املﴫيــة ﰲ تعليــم حقــوق اإلنســان ﰲ اجلامعــات املﴫيــة،

وعــرض أبــرز إجيابياﲥــا وســلبياﲥا ،والتعــرف عــﲆ االﲡاهــات العامليــة ﰲ تعليــم حقــوق اإلنســان ،فضــال عــن ﲢليــل

رؤيــة الﴩيعــة اإلســالمية حلقــوق اإلنســان ،ومــن ثــم طــرح رؤيــة لتطويــر تعليــم حقــوق اإلنســان باجلامعــات
املﴫيــة وكيفيــة االرتقــاء ﲠــا.

ومن ثم سعت الدراسة إﱃ اإلجابة عﲆ التساؤالت اﻵتية:

 -1مــا مفهــوم حقــوق اإلنســان ســواء مــن وجهــة نﻈــر الﴩيعــة أم املواثيــق والعهــود الدوليــة؟ ومــا خصائصهــا

وأنواعهــا؟

 -2كيﻒ تطور تعليم حقوق اإلنسان عاملي ًا؟

 -3ما االﲡاهات املعاﴏة ﰲ تعليم حقوق اإلنسان؟

 -4ما واقع تعليم حقوق اإلنسان ﰲ اجلامعات املﴫية؟ وما إجيابياته وسلبياته؟

 -5كيﻒ يمكن تطوير تعليم حقوق اإلنسان ﰲ اجلامعات املﴫية؟
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أﻫﺪاف الﺪراﺳة:
سعت الدراسة إﱃ ﲢقيق األهداف اﻵتية:
 -1ﲢليل مفهوم حقوق اإلنسان سواء من وجهة نﻈر الﴩيعة اإلسالمية أم املواثيق الدولية.
 -2التعرف عﲆ صور حقوق اإلنسان املختلفة وخصائصها.
 -3رصد االﲡاهات العاملية املعاﴏة ﰲ تعليم حقوق اإلنسان.
 -4تقييم ﲡربة تعليم حقوق اإلنسان ﰲ اجلامعات املﴫية.
 -5طرح رؤية لتطوير تعليم حقوق اإلنسان باجلامعات املﴫية.
أﳘية الﺪراﺳة:
تنبــع أﳘيــة الدراســة مــن طبيعــة املشــكلة التــي تبحثهــا ،وهــي حقــوق اإلنســان ،ومــا تشــهده املنطقــة ككل عقــﺐ

ثــورات الربيــع العــرﰊ ،وتزايــد االهتــامم عاملي ـ ًا وعربي ـ ًا وحملي ـ ًا بقضايــا حقــوق اإلنســان ،وتطبيقهــا ،فضــال عــن
حداثــة التجربــة املﴫيــة وقلــة الدراســات التــي تناولتهــا ،ومــن ثــم يمكــن أن تفيــد الدراســة املســؤولني والقائمــني

ﰲ طــرح رؤيــة شــاملة لتطويــر تعليــم حقــوق اإلنســان ،وﲢويلهــا إﱃ ﳑارســات ﰲ البيﺌــة اجلامعيــة املﴫيــة.
ﻣنﻬﺞ الﺪراﺳة وإﺟﺮاءاﺗﻪ:

اعتمــدت الدراســة عــﲆ اســتعامل املنهــج الوصفــي ،مــن خــالل ﲢليــل األدبيــات والبحــوث لتحليــل مفهــوم حقوق

اإلنســان ســواء مــن وجهــة نﻈــر الﴩيعــة اإلســالمية أم املواثيــق الدوليــة ،فضــال عــن ﲢليــل مفهومهــا مــن وجهــة
نﻈــر املواثيــق والعهــود الدوليــة وأبــرز أشــكال وصــور تلــﻚ احلقــوق ،فضـ ً
ال عــن ﲢليــل االﲡاهــات العامليــة ﰲ تعليــم
حقــوق اإلنســان ،وتقييــم التجربــة املﴫيــة ﰲ تعليــم حقــوق اإلنســان ﰲ اجلامعــات املﴫيــة ،وﲢديــد أبــرز ســلبياﲥا

وإجيابياﲥــا ،انتهــا ًء بطــرح رؤيــة لتعليــم حقــوق اإلنســان تواكــﺐ املواثيــق الدوليــة وترتكــز ﰲ حماورهــا عــﲆ الﴩيعــة
ومــا جــاءت بــه مــن مبــادئ وضوابــط وتراعــى اخلصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع املــﴫي كمجتمــع عــرﰊ إســالمي.
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ﻣﺼﻄلحات الﺪراﺳة:
ﺣﻘوق اﻹﻧﺴانHuman Rights:
تعــرف حقــوق اإلنســان عــادة بأﳖــا ﳑيــزات وقــدرات أصيلــة مالزمــة لﻺنســان ونافعــة لعيشــه وكرامتــه ،وهــذه

احلقــوق شــاملة وليســت قــاﴏة عــﲆ فﺌــة معينــة مــن النــاس ،وال عــﲆ بقعــة واحــدة مــن العــاﱂ ،وال عــﲆ زمــان

حمــدد ،وإنــام هــي حقــوق موجــودة ومالزمــة لﻺنســان ،وال يســتطيع أحــد حجبهــا عنــه ،ليعيــﺶ ﲨيــع النــاس بكرامــة

تامــة وأن يتمتعــوا باحلريــة واألمــن وبمســتويات معيشــية الئقــة.
تعليم حقوق اإلنسان:

عــرف نجيــﺐ وعــالم تعليــم حقــوق اإلنســان عــﲆ إنــه عبــارة عــن برامــج وأنشــطة تربويــة تركــز عــﲆ تعزيــز

املســاواة فيــام يتعلــق بالكرامــة اإلنســانية ،وحريــة التعبــري ،والتجمــع ،واملشــاركة ،والديمقراطيــة ،والعدالــة ،وغريهــا

مــن احلقــوق باالشــرتاك مــع برامــج أخــر ،عــﲆ غــرار تلــﻚ التــي تعنــي بتطويــر التعلــم متعــدد الثقافــات ومشــاركة
األقليــات ﰲ القــرار املجتمعــي والســياﳼ(.نجيﺐ ،وعــالم :2017 ،ص )139

وقــد عرفتــه املفوضيــة العــام حلقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة ( )2012عــﲆ إنــه عمليــة التعليــم والتدريــﺐ

والتعليــم الراميــة إﱃ إرســاء ثقافــة عامليــة ﰲ جمــال حقــوق اإلنســان .فالتعليــم اجليــد ﰲ جمــال حقــوق اإلنســان ال يركــز

عــﲆ املعــارف املتعلقــة بحقــوق اإلنســان وبﺂليــات محايتهــا فحســﺐ؛ بــل تنمــي املهــارات الرضوريــة لتعزيــز حقــوق

اإلنســان والدفــاع عنهــا وتطبيقهــا ﰲ احليــاة اليوميــة .فتعليــم حقــول اإلنســان يتضمــن كل ســبل التع ّلــم التــي تــؤدي
إﱃ تطويــر معرفــة ومهــارات وقيــم حقــوق اإلنســان لــد الفــرد.
اﻹﻃار النﻈﺮي للﺪراﺳة:
أوﻻﹰ -ﻣﻔﻬوم ﺣﻘوق اﻹﻧﺴان وﺗﻄورﻫا التارﳜﻲ:
تعــود األصــول األوﱃ لفكــرة حقــوق اإلنســان إﱃ بدايــة تكويــن حيــاة مشــرتكة ملجموعــات ال َبــﴩ ،ومنــذ ذلــﻚ

احلــني ،تطـ ﱠـورت هــذه الفكــرة باختــالف العصــور ،واملجتمعــات ومــرت حقــوق اإلنســان عــرب التاريــخ البــﴩي

بمراحــل ﳐتلفــة مــن النضــال اإلنســاين لبلــورة تلــﻚ احلقــوق واحلفــاظ عليهــا والدفــاع عنهــا ،وذلــﻚ منــذ العصــور

القديمــة ،حتــى عﴫنــا الراهــن.

وتعــرف حقــوق اإلنســان عــادة بأﳖــا ﳑيــزات وقــدرات أصيلــة مالزمــة لﻺنســان ونافعــة لعيشــه وكرامتــه ،وهــذه
٣٧٧
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احلقــوق شــاملة وليســت قــاﴏة عــﲆ فﺌــة معينــة مــن النــاس ،وال عــﲆ بقعــة واحــدة مــن العــاﱂ ،وال عــﲆ زمــان حمــدد،

وإنــام هــي حقــوق موجــودة ومالزمــة لﻺنســان ،وال يســتطيع أحــد حجبهــا عنــه ،ليعيــﺶ ﲨيــع النــاس بكرامــة تامــة وأن
يتمتعــوا باحلريــة واألمــن وبمســتويات معيشــية الئقــة( .املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان باملغــرب :2014 ،ص )12
أ -حقوق اإلنسان ﰲ العصور القديمة:
لقــد بــدأت فكــرة حقــوق اإلنســان بالﻈهــور للمـ ّـرة األوﱃ بصورﲥــا البدائ ّيــة القديمــة ﰲ العصــور القديمــة؛ إذ

ـم تطبيــق القواعــد ال ُعرف ّيــة التــي تضمــن بعض ـ ًا مــن حقــوق اإلنســان ،وﲢــرص عــﲆ صيانــة كرامتــه ،واحلــدﱢ
كان يتـ ّ

مــن ال ُعنــﻒ بــني النــاس؛ لتحقيــق حيــاة ســعيدة هلــم ،ومــع مــرور الوقــت ،تطـ ﱠـور ضــامن حقــوق اإلنســان ضمــن
القواعــد ال ُعرف ّيــة إﱃ ضامﳖــا عــيل ِوفــق نصــوص قانون ّيــة تُقدﱢ مهــا الدﱠ ولــة ،وﰲ احلضــارة اإلغريقيــة ظهــرت مفاهيــم

الدولــة ،واملواطنــة ،واحلريــة واحلقــوق املرتبطــة ﲠــا ،كــام ظهــرت ﰲ حضــارة العــراق ﰲ القــرن الرابــع قبــل امليــالد

ـومري
القوانــني املكتوبــة التــي تكفــل احلريــات املختلفــة ،ومنهــا قانــون أورنامــو :وهــو قانــون أصــدره امللــﻚ السـ
ّ

(أورنامــو) ﰲ الفــرتة (2111-2003ق.م) ،ويعــد أول وثيقــة قانونيــة مكتوبــة تقــر حقــوق اإلنســان ،فضــال عــن

قانــون محــوراﰊ ﰲ العــﴫ البابــيل ،والــذ ســعى إﱃ توفــري نﻈــام قضائــي ﳛمــى حقــوق اإلنســان.

وقــد ســاﳘت ﲨيــع الﴩائــع الســاموية ﰲ تأســيس الوعــى بحريــة اإلنســان وحقــه ﰲ العيــﺶ احلــر الكريــم ،وﲢريــره من

كل القيــود ،إذ هــذه األديــان ذات املصــدر الواحــد جعلــت اإلنســان هــو مــدار الكــون؛ ومنــاط التكريــم بصفته اإلنســانية.
ب -حقوق اإلنسان من منﻈور الﴩيعة اإلسالمية:

وقــد جــاء اإلســالم إلقــرار احلقــوق واحلريــات العامــة وكفالتهــا للجميــع ،بــدون التمييــز بســبﺐ اجلنــس أو

اللــون أو العقيــدة أو الوضــع االجتامعــي ،أو االقتصــادي ،إن حقــوق اإلنســان التــي يقرهــا اإلســالم هــى حقــوق

أزليــة ال غنــى عنهــا ،وتتميــز بأﳖــا منــح إهليــة ،ولقــد وضعــت الﴩيعــة اإلســالمية بــني النزعــة الفرديــة والنزعــة
اجلامعيــة توفي ًقــا ال تعــارض فيــه ،فــال إفــراط ﰲ حقــوق الفــرد عــﲆ اجلامعــة ،وال ﰲ حقــوق اجلامعــة عــﲆ حســاب

حقــوق الفــرد ،إذ اعتمــد اإلســالم جمموعــة مــن املبــادئ لتكويــن أســاس املجتمــع اإلنســاين :املســاواة ،العــدل،
احلريــة ،وقــد جــاء اإلســالم بتكريــم إهلــى لﻺنســان جيعلــه أســاس احليــاة كــام جــاء ﰲ القــرآن } َولَ َقـ ْ
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(ســورة اإلرساء – آيــة  ،)70كــام تضمنــت توجيهــات الرســول فكــرة املســاواة بــني البــﴩ وذلــﻚ ﰲ قولــه ﰲ

(خطبــة الــوداع)» ،أﳞــا النــاس إن ربكــم واحــد ،وأن آباكــم واحــد ،ال فضــل لعــرﰊ عــﲆ أعجمــي ،وال أعجمــي عــﲆ
٣٧٨

تعليم حقوق اإلنسان في التعليم الجامعي المصري :دراسة تقويمية

عــرﰊ ،وال ألســود عــﲆ أمحــر ،وال أمحــر عــﲆ أســود إال بالتقــو«.
إن فكرة حقــوق اإلنســان بمفهومها القائــم عــﲆ أﳖــا جمموعــة مــن احلقــوق امللزمــة جلميــع البــﴩ مــن دون ﲤييــز

تبلــورت بشــكل واضــح ﰲ رســالة االســالم عــﲆ وجــه اخلصــوص إذ املســاواة مــن أصــول الديــن ,ثــم تطــورت الفكــر
ﰲ عهــد النهضــة اإلنســانية ﰲ العــﴫ احلديــث .وويمكــن القــول إن حقــوق اإلنســان مــن منﻈــور الﴩيعــة اإلســالمية

ﲤثــل جمموعــة احلقــوق االجتامعيــة والثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة التــي قررهــا اإلســالم لﻺنســان ﲢقيقـ ًا للحريــة
وللمســاواة وللكرامــة اإلنســانية وتقــوم عــﲆ التــوازن بــني حقــوق الفــرد وحقــوق اجلامعــة( .خطــاب)2004 ،

ويتميــز التصــور اإلســالمي حلقــوق اإلنســان عــن غــريه مــن التصــورات الوضعيــة بميــزات عديــدة تتلخــﺺ ﰲ

النقــاط اﻵتيــة( :حممــود( ،)47-41 :2019 ،عــامرة)1993 ،

 -1العراقــة التارﳜيــة التــي ﲡعــل التصــور اإلســالمى ســابق ًا للتصــور الوضعــي بــام يقــرب مــن أربعــة عــﴩ قرنـ ًا

مــن الزمــان ،والفــارق بــني النﻈــرة اإلســالمية والنﻈــرة الوضعيــة حلقــوق اإلنســان ليــس فقــط زمنيـ ًا وال كميـ ًا ،وإنــام

بالدرجــة األوﱃ نوعي ـ ًا وكيفي ـ ًا ،إذ إن مــا عرفتــه احلضــارة اإلســالمية ومارســته قدي ـ ًام ال كمجــرد حقــوق لﻺنســان،
وإنــام كفرائــﺾ إهليــة وتكاليــﻒ وواجبــات رشعيــة ال جيــوز لصاحبهــا أن يتنــازل عنهــا أو يفــرط فيهــا حتــى بمحــﺾ
اختيــاره إن هــو أراد .وتلــﻚ زاويــة ﲤثــل إضافــة نوعيــة وكيفيــة تزيــد الفكــرة غنــى وأصالــة وعمقـ ًا ،وتوفــر لــه املزيــد

مــن الفعاليــة وقــوة التأثــري( .عــامرة :1993 ،ص )152

 -2إن حقــوق اإلنســان ﰲ اإلســالم انعــكاس ملقاصــد الﴩيعــة اخلمســة وهــى حفــﻆ الديــن والنفــس ،والنســل

واملــال والعقــل ،وإن تكاليــﻒ الﴩيعــة ترجــع إﱃ حفــﻆ مقاصدهــا ﰲ اخللــق ،فحقــوق اإلنســان ﰲ حقيقــة األمــر

هــى مقاصــد الﴩيعــة ومقاصــد الديــن هــى حقــوق اإلنســان ﰲ اإلســالم.

 -3إن حقــوق اإلنســان ﰲ اإلســالم ليســت هبــة مــن ملــﻚ أو حاكــم ،ولكنهــا منحــة يمنحهــا اخلالــق ســبحانه

لﻸفــراد عــﲆ وفــق مــا تقتضيــه مصلحــة اجلامعــة ،ومــن ثــم فقــد قيــدت الﴩيعــة اإلســالمية اســتعامل األفــراد
حلقوقهــم بمراعــاة مصلحــة الغــري وعــدم اإلﴐار باجلامعــة.

 -4اإلســالم يقصــد باإلنســان مطلــق اإلنســان ،وليــس امتيــاز ًا إلنســان عــﲆ آخــر ،قــال تعــاﱃ» :ولقــد كرمنــا بنــى

آدم ومحلناهــم ﰲ الــرب والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات وفضلناهــم عــﲆ كثــري ﳑــن خلقنــا تفضيــال«( .اإلرساء)70 :

 -5اإلســالم ال يلــزم اإلنســان باحلفــاظ عــﲆ حقوقــه وعــدم التفريــط فيهــا فقــط ،ولكنــه يلــزم اإلنســان بالنضــال
٣٧٩
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مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق اﻵخريــن ،وهــذا مــا جعــل كيفــني دويــر  Kevin Dwyerﰲ حديثــه عــن حقــوق

اإلنســان يشــري إﱃ ﲤيــز فلســفة اإلســالم ﰲ تقريــر حقــوق اإلنســان ،فالتفســري اإلســالمى حلقــوق اإلنســان يدعمهــا
ويزيــد فاعليتهــا ،كــام أن اإلســالم يلقــى باللــوم عــﲆ مــن ال يناضلــون حلاميــة حقوقهــم ويشــجع النــاس إذا مــا

انتهكــت حقوقهــم ﰲ ماكــن مــا أن ﳞاجــروا إﱃ مــكان آخــر تصــان فيــه حقوقهــم ،وهنــاك أوامــر إهليــة للمســلمني

لكــى يناضلــوا للحفــاظ عــﲆ حقــوق اﻵخريــن ،كــام أن النصــوص الدينيــة تدعــو لتوفــري احلاميــة للرجــال واألطفــال
والنســاء الضعفــاء وكبــار الســن)Dweyer, 1991:p.75(.

 -6ورد التعبــري عــن احلقــوق الثقافيــة ﰲ اإلســالم بأﳖــا (فريضــة) وبالتــايل ال جيــوز التنــازل عنهــا فهــي ليــس

جمــرد حقــوق لﻺنســان كــام أعلنتــه املواثيــق الدوليــة .هــذه الفريضــة تقــع ﰲ آن واحــد عــﲆ عاتــق الفــرد واجلامعــة
وكالﳘــا مســؤول عــن تنفيــذ هــذه الفريضــة .فهــي فريضــة حيويــة عامــة ال جيــوز ألحــد إﳘاهلــا وليســت حقوق ـ ًا

خاصــة تســقط بﺈﳘــال صاحبهــا ﲠــا.

 -7هــذه الفريضــة تتمتــع ﰲ اإلســالم بضامنــات جزائيــة وليســت جمــرد توصيــات أو أحــكام أدبيــة ال ضامــن هلــا

كــام هــو األمــر ﰲ مواثيــق املنﻈــامت الدوليــة .إذ للســلطة احلاكمــة ﰲ اإلســالم حــق اإلجبــار عــﲆ تنفيــذ الفريضــة
ومعاقبــة املتخلفــني عــن التنفيــذ خالفـ ًا للمواثيــق الدوليــة التــي تعدهــا حقـ ًا شــخصي ًا ﳑــا ال يمكــن املعاقبــة عليــه إذا

تنــازل صاحبــه ﳑــا دفــع املجلــس األوروﰊ  1950بﺈنشــاء حمكمــة حلاميــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه.

 -8املواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان تعطــي أوليــاء األمــور احلريــة ﰲ اختيــار نــوع الثقافــة والرتبيــة التــي

ﳜتاروﳖــا ألوالدهــم بحســﺐ عقائدهــم خالف ـ ًا للنﻈــم العلامنيــة والنﻈــم غــري الديمقراطيــة التــي تفــرض وحدهــا
الثقافــة والرتبيــة وحرمــان أوليــاء أمــور الطــالب مــن ﳑارســة حقهــم املعــرتف بــه ﰲ حقــوق اإلنســان بــل مصــادرة

عقــول األطفــال والشــباب وإخضاعهــم ﰲ العقائــد إﱃ فلســفة النﻈــم احلكوميــة وحدهــا ،وإبعادهــم عــن التوجــه
الﴩعــي املعــرتف بــه ﰲ مواثيــق حقــوق اإلنســان.

 -9فتــح اإلســالم ﲨيــع آفــاق الســامء واألرض للبحــث والعلــم بمختلــﻒ علــوم احليــاة وأنــواع التكنولوجيــا؛

مــن أجــل االعــرتاف علمي ـ ًا بخالــق هــذا الكــون ومبــدع اإلنســان ﳑــا جينــﺐ علــوم التكنولوجيــا أن تكــون ماديــة
نفعيــة فقــط ،بــل لتكــون أداة حقيقيــة ﰲ تغذيــة الــروح إﱃ جانــﺐ مصالــح اجلســد وتقريــﺐ اإلنســان مــن خالقــه،
وبذلــﻚ ينقــذ نفســه مــن الضيــاع ومــن أوحــال املاديــة البحتــة.

جممــل القــول حلقــوق اإلنســان ﰲ اإلســالم أن هــذه احلقــوق واجبــات حتميــة حمميــة بالضامنــات التﴩيعيــة
٣٨٠

تعليم حقوق اإلنسان في التعليم الجامعي المصري :دراسة تقويمية

والتنفيذيــة وليســت حقوقـ ًا طبيعيــة لﻺنســان ووصايــا تدعــى الــدول الحرتامهــا ،واالعــرتاف ﲠــا مــن غــري ضامــن

هلــذا ! وهكــذا ﲤيــز الفكــر اإلســالمي ﰲ ميــدان حقــوق اإلنســان ﰲ جمــا ّيل التنﻈــري والتطبيــق حلقــوق اإلنســان ،وخــري

مثــال لذلــﻚ عــﴫ الرســالة وعــﴫ اخللفــاء الراشــدين ،والعصــور الزاهــرة لﻺســالم ﰲ مياديــن الفكــر واملامرســة.
ج -حقوق اإلنسان ﰲ املواثيق والعهود الدولية:
يعــد اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان الــذي أصدرتــه اجلمعيــة العامــة لﻸمــم املتحــدة ﰲ1948/12/10م،

تتوجيــا حلضــارة الغــرب ،وجلهــود املفكريــن واملصلحــني فيــه ﰲ العــﴫ احلديــث .وقــد صــدر امليثــاق بعــد ﳖايــة
احلــرب العامليــة الثانيــة بســنوات قليلــة ،تعبــريا عــن الرغبــة ﰲ وحــدة البﴩيــة ،ووحــدة حقــوق اإلنســان ،ﰲ املجتمــع

الــدويل ،الــذي قاســى مــن ويــالت احلــرب .وكان تنــاﳼ حقــوق اإلنســان ،أو إﳘاهلــا ،قــد أفــﴣ إﱃ أعــامل ﳘجيــة
آذت الضمــري اإلنســاين ،كــام ورد ﰲ امليثــاق .ولذلــﻚ ،دعــا ﰲ مقدمتــه إﱃ توطيــد احــرتام اإلنســان وحرياتــه ،والعمل

عــن طريــق الرتبيــة والتعليــم ،واﲣــاذ إجــراءات قوميــة وعامليــة؛ لضــامن االعــرتاف بحقــوق اإلنســان ،ومراعاﲥــا
بصــورة فعالــة ،بــني الــدول األعضــاء ﰲ املنﻈمــة العامليــة ،وكذلــﻚ بــني الشــعوب اخلاضعــة لســلطاﳖا .ولقــد تــوج
امليثــاق العاملــي حلقــوق اإلنســان ،جهــودا كثــرية ملفكريــن وفالســفة مــن الغــرب.

وترجــع هــذه اجلهــود إﱃ القــرن الثالــث عــﴩ امليــالدي ،حينــام صــدرت املاجنــا كارتــا ســنة 1215م ﰲ إنجلــرتا،

التــي اكتســﺐ الشــعﺐ اإلنجليــزي بمقتضاهــا ،حقــه ﰲ ﲡنــﺐ املﻈــاﱂ املاليــة ،التــي كانــت توقعهــا بــه الســلطة

وقتــذاك .وقــد تضمنــت وثيقــة إعــالن االســتقالل األمريكــي ســنة 1776م مــا يعــد مــن حقــوق اإلنســان ،بتأكيدهــا

عــﲆ احلــق ﰲ احليــاة واحلريــة واملســاواة .وأصــدرت الثــورة الفرنســية وثيقــة إعــالن حقــوق اإلنســان ﰲ / 8 / 26
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 واﻵالم ،التــي كانــت تــرزأ ﲢتهــا مــن الســلطات اإلداريــة والدينيــة ﰲ أوروبــا ،خــالل عصــور
الﻈــالم ،وبدايــات عــﴫ النهضــة األوروبيــة .تلــﻚ املعانــاة التــي ترجــع إﱃ اســتبداد احلكــم اإلقطاعــي ورجــال

الكنيســة ،واندفــاع الكنيســة إﱃ حماربــة كل االﲡاهــات الفكريــة ،التــي تســعى إﱃ ﲢريــر عقــل اإلنســان ونفســه.

وهــذه العوامــل كلهــا ،ﱂ يكــن هلــا وجــود ﰲ اإلســالم ،عقيــدة ورشيعــة ،أو حضــارة.

وفكــرة حقــوق اإلنســان هــذه ،التــي نشــأت ﰲ داخــل القــارة األوروبيــة ،اســتخدمت ﰲ ﲢريــر اإلنســان األوروﰊ

مــن طغيــان الســلطة ورجــال الكنيســة ،وﱂ ﲤتــد هــذه الفكــرة ،لتشــمل باحلاميــة شــعوبا بأكملهــا ،خضعــت لالســتعامر
٣٨١
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األوروﰊ ﰲ العــﴫ احلديــث ،بــل القــت منــه مــن املﻈــاﱂ واالســتبداد ،كل مــا يتعــارض مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان.
وقــد اكتســﺐ موضــوع حقــوق اإلنســان عامــة والطفــل خاصــة أﳘيــة كبــرية مــع مطلــع القــرن العﴩيــن نتيجــة

لﻸهــوال واجلرائــم واملذابــح التــي حدثــت بــني الــدول األوروبيــة ﰲ احلربــني العامليتــني ،إذا ســاد االعتقــاد بــأن
احلاميــة الدوليــة الفعالــة حلقــوق اإلنســان هــى أحــد الــﴩوط األساســية لتحقيــق الســلم واألمــن الدوليــني ،ومــن

هنــا اﲡهــت الــدول بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة إﱃ عقــد الكثــري مــن االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان مــن خــالل

املنﻈومــات الدوليــة( .إبراهيــم :2014 ،ص )11

وقــد طــورت كل املجتمعــات عــﲆ مــر التاريــخ أنﻈمــة لضــامن التكامــل االجتامعــي عــن طريــق تقنــني حقــوق

وواجبــات مواطنيهــا ،واســتمر احلــال كذلــﻚ حتــى عــام  1948عندمــا اجتمــع املجتمــع الــدويل لوضــع صيغــة

حقــوق مــن شــأﳖا أن تكــون مشــرتكة وملزمــة جلميــع الــدول ،وســمي باإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان

 ،)Universal Declara�on of Human Rights )UDHRوالــذ يعــد أبــرز املواثيــق الدوليــة ﰲ حقــوق
اإلنســان ونــﴩ قيمهــا املختلفــة.

لقــد بــرز موضــوع حقــوق اإلنســان بنهايــة احلــرب العامليــة الثانيــة وإنشــاء منﻈمــة األمــم املتحــدة ،إذ نــﺺ

ميثاقهــا ﰲ املــواد مــن ( )1إﱃ ( )3عــﲆ » ﲢقيــق التعــاون الــدويل ﰲ حــل املســائل الدوليــة ذات الصبغــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة واإلنســانية ،وﰲ تعزيــز احــرتام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية للنــاس ﲨي ًعــا ،و

التشــجيع عــﲆ ذلــﻚ بشــكل مطلــق وبــال أي نــوع مــن أنــواع التمييــز بســبﺐ اجلنــس أو اللغــة أو الديــن ومــن دون

تفرقــة بــني الرجــال والنســاء«.

وخصوصــا املجالــني الســياﳼ واملــدين ،فضــال عــن القضايــا
وتتنــوع حقــوق اإلنســان لتشــمل كل مﻈاهــر احليــاة،
ً

االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة أيض ـ ًا ،وقــد تناولــت العديــد مــن املواثيــق الدوليــة حقــوق اإلنســان ،ومــن أبرزهــا

اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان الــذ تبنيــه اجلميعــة العامــة لﻸمــم املتحــدة ﰲ عــام  ،1948وامليثــاق العاملــي للحقوق
املدنيــة والسياســية عــام 1966م ،وكذلــﻚ العهــد العاملــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة عــام ،1966

وإعــالن فيينــا الــذ تــم تبنيــه ﰲ املؤﲤــر العاملــي حلقــوق اإلنســان عــام 1993م(.نجيــﺐ ،وعــالم ،2017 ،ص )139

لقــد صــارت قضيــة حقــوق اإلنســان اﻵن ،أحــد أســلحة السياســة اخلارجيــة للــدول الكــرب ،يبــدو ذلــﻚ ﰲ

اســتعامل قضيــة حقــوق اإلنســان ،معيــارا ﰲ تقديــم املســاعدات الدوليــة للــدول الناميــة ،فتحجــﺐ هــذه املســاعدات

عــن الــدول التــي ﲣالــﻒ ،أو تتهــم بمخالفــة حقــوق اإلنســان ،ﰲ نﻈــر الــدول القويــة .كــام ظهــرت فكــرة إنشــاء
٣٨٢
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وظيفــة »مفــوض ســامي« ﰲ األمــم املتحــدة؛ ملراعــاة تطبيــق مبــادئ حقــوق اإلنســان .وال ﳜفــي مــا يرتتــﺐ عــﲆ

تنفيــذ ذلــﻚ ،مــن مشــكالت ﰲ الواقــع املعقــد لنﻈــام عاملــي جديــد ،أعلــن عــن وجــوده منــذ ســنوات ،وﱂ تتبلــور
حتــى اﻵن اﲡاهاتــه وقيمــه األساســية وموازينــه ،ﳑــا يفتــح البــاب لصــور مــن التدخــل غــري املســوغ ﰲ الشــؤون

الداخليــة للــدول ،ﲢــت شــعار حقــوق اإلنســان.

ومــا ﳛــدث ﰲ العــاﱂ يشــهد عــﲆ االزدواجيــة ﰲ نﻈــرة كثــري مــن دول العــاﱂ لﻺنســان ،فالكيــل بمكيالــني أصبــح

ســمة ﳑيــزة للتعامــل مــع الشــعوب ،فانتهــاكات حقــوق اإلنســان ﰲ فلســطني وغريهــا مــن دول العــاﱂ هــى انتهــاكات
صارخــة حلقــوق اإلنســان ،كــام أن الكثــري مــن املنابــر اإلعالميــة ترفــع شــعار حقــوق اإلنســان ضــد األنﻈمــة التــي

يضعهــا الغــرب ﰲ موضــع خصومــة ورفــﺾ هليمنتــه.

ﺛاﻧي ﹰا -اﻻﲡاﻫات العاﳌية اﳌعاﴏة ﰲ ﺗعليﻢ ﺣﻘوق اﻹﻧﺴان ﰲ التعليﻢ اﳉاﻣعﻲ:

إن التعليــم هــو وســيلة التقــدم واالســتمرارية والتغيــري ،وكذلــﻚ إعــادة إنتــاج الثقافــة وتطويرهــا ،ولذلــﻚ فــﺈن

تعليــم حقــوق اإلنســان هــو مــﴩوع متكامــل طويــل األمــد ،ﳞــدف إﱃ ﲢقيــق تغيــري قاعــدي يعــد املجتمــع لتكويــن
أجيــال جديــدة بعقليــات منفتحــة متعــددة األبعــاد ،مواطنــني فاعلــني يعرفــون حقوقهــم ،ويطالبــون ﲠــا – وهــم ﰲ

نفــس الوقــت – ﳛافﻈــون عــﲆ حقــوق األﳜريــن ومســتعدون للدفــاع عنهــا.

بنهايــة احلــرب العامليــة الثانيــة ،وإنشــاء نﻈــام عاملــي بتأســيس منﻈمــة األمــم املتحــدة ﰲ  24أكتوبــر ،1945

وصــدور اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان 1948م ،طلبــت اجلمعيــة العامــة لﻸمــم املتحــدة ﰲ عــام 1948م

مــن الــدول األعضــاء اســتعامل كافة الوســائل املتاحــة للرتويــج لﻺعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان؛ وبالفعــل

قامــت منﻈمة اليونســكو ﰲ عــام 1951م بعمــل مســح للوســائل واألدوات والربامــج التعليميــة ﰲ جمــال تدريــس
حقوق اإلنســان ،وتأسيســا ًعــﲆ نتائــج هــذا املســح نﻈمــت اليونســكو -ﰲ هولنــدا – أول ورشــة عمل دوليــة
لتدريــس حقــوق اإلنســان ،تــال ذلــﻚ إصــدار مطبوعــة حــول املقرتحــات العلميــة لتدريس حقــوق اإلنســان.

وشــهدت فــرتة الســتينيات تصاعــد االهتــامم بتدريــس حقــوق اإلنســان عــﲆ املســتو اجلامعــي؛ ففي عــام 1963م

دعا املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي اجلامعــات واملعاهــد والروابــط العلميــة للمشــاركة ﰲ نــﴩ حقــوق اإلنســان

مــن خــالل التعليــم والبحــث والنقــاش .وﰲ عــام 1968م دعا املؤﲤــر الــدويل حلقــوق اإلنســان منﻈمــة اليونســكو إﱃ

تطويــر برناجمها ﲠــدف إدخــال مبــادئ اإلعــالن العاملــي ﰲ كافــة املســتويات التعليميــة وخاصــة املســتو اجلامعي.

واســتمرت اجلهــود مــن أجــل نــﴩ تعليــم حقــوق اإلنســان وتوســيعه عــﲆ املســتو اجلامعــي ﰲ ســنوات
٣٨٣
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الســبعينيات ،فقــد طلبــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان مــن منﻈمــة اليونســكو ﰲ عــام 1973م أن تعمــل عــﲆ
تشــجيع تدريــس حقــوق اإلنســان وخاصــة إعــداد الدراســات البحثية ﰲ اجلامعــات ﰲ ﳐتلــﻒ التخصصــات القانونية

والعمليــة والتقنيــة وﰲ عــام 1977م طلبت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان مــن املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي
دعــوة منﻈمــة اليونســكو لتقديم تقريــر دويل وتوصيــات تفصيليــة حــول وضــع تدريــس حقــوق اإلنســان ﰲ العــاﱂ.

وﰲ نفــس العام أيضــا ً دعــت اجلمعيــة العامــة لﻸمــم املتحــدة منﻈمــة اليونســكو للتشــاور مــع اللجنــة

املعنية بحقــوق اإلنســان إعــداد برنامــج عمــل حــول تطويــر تعليــم حقــوق اإلنســان ﲤشــي ًا مــع قرارها الســابق وهــو
مــا أد ﰲ واقــع األمــر إﱃ انعقــاد املؤﲤــر الــدويل حــول تدريــس حقــوق اإلنســان ﰲ عــام 1978م ﰲ فينــا.

وقــد شــهدت الثامنينيات والتســعينيات لقاءيــن دوليــني آخريــن حــول تدريــس حقــوق اإلنســان.األول هو اجتــامع

مالطــا عام 1987م.الثــاين  :مؤﲤــر حقــوق اإلنســان والديمقراطية بمدينــة مونرتيــال عــام 1993م الــذي أقــر خطــة

عمــل تؤكــد عــﲆ أن تعليــم حقوق اإلنســان والديمقراطيــة هــو ﰲ حــد ذاتــه حــق مــن حقــوق اإلنســان .كام أن املؤﲤــر
الدويل الثــاين حلقــوق اإلنســان الــذي عقــد ﰲ فينــا ســنة 1993م قــد شــهد أيضـ ًا مناقشــات مكثفــة حول تعليــم حقــوق
اإلنســان ،وأوﴅ إعــالن فينــا الصــادر عنــه كافــة الــدول األعضــاء بﺈعــداد برامج واســرتاتيجيات خاصــة لضــامن

التوســع ﰲ تعليــم حقــوق اإلنســان ،مــع تأكيــد خــاص عــﲆ احتياجات املــرأة ﰲ جمــال حقــوق اإلنســان ويمكــن القــول

بــأن هــذه اجلهــود قــد بلغــت ذروﲥــا ﰲ إعالن عقــد األمــم املتحــدة لتعليــم حقــوق اإلنســان ﰲ عــام 1995م – 2004م.

وتتنــوع اخلــربات العامليــة ﰲ جمــال تعليــم حقــوق اإلنســان باختــالف الﻈــروف السياســية والثقافيــة واالجتامعيــة،

ففــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة يشــمل تعليــم حقــوق اإلنســان جهــود متنوعــة للمجتمــع املــدين ،ومؤسســات
التعليــم العــايل ،ومنﻈــامت غــري حكوميــة ،وتنﻈيــامت دينيــة ،وناشــطني حقوقيــني ،وهــذه اجلهــود تركــز عــﲆ بنــاء
ونــﴩ ثقافــة حقــوق اإلنســان.

ومعﻈــم الناشــطني ومدربــى حقــوق اإلنســان ﰲ الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن خرجيــي كليــات احلقــوق،

إذ يركــزون اهتاممهــم عــﲆ القانــون الــدويل .وهنــاك جمموعــة متنوعــة مــن املؤسســات األمريكيــة تعطــي شــهادات

دراســات عليــا ﰲ مواضيــع متعلقــة بحقــوق اإلنســان .فمركــز جامعــة كولومبيــا لدراســة حقــوق اإلنســان ينفــذ

برنامــج دراﳼ لشــهادة جامعيــة تدمــج دراســة حقــوق اإلنســان مــع فــروع علميــة أخــر ،كالتعليــم ،والصحــة
العامــة ،والعمــل االجتامعــي ،أو الشــؤون العامــة والدوليــة .وهنــاك برامــج شــاملة ﳑاثلــة ﰲ العديــد مــن اجلامعــات،

منهــا جامعــة نوتــردام ،وجامعــة مرييالنــد ،واجلامعــة األمريكيــة .وتقــدم جامعــات أخــر برامــج لشــهادات
٣٨٤
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متخصصــة ،مثــل برنامــج حقــوق اإلنســان ﰲ كليــة هارفــادر للصحــة العامــة .كــام أن هنــاك العديــد مــن املراكــز
اجلامعيــة املختلفــة مثــل مركــز أورفيــل ايتــﺶ شــيل جونيــور حلقــوق اإلنســان الدوليــة ،ﰲ جامعــة يــال ،ومعهــد

هارفــارد حلقــوق اإلنســان ،معاهــد أبحــاث تُعنــى بدراســة حقــوق اإلنســان ،وتنفيــذ الربامــج ،وإجــراء الدراســات
والبحــوث وتطويــر املقــررات واملناهــج املرتبطــة بحقــوق اإلنســان(Reardon, 1995, 65 ).

توســعت الربامــج اجلامعيــة حلقــوق اإلنســان نشــاطاﲥا لتشــمل مقــررات ومناهــج التعليــم االبتدائــي
وقــد ّ

والثانــوي .فمثــ ً
ال مركــز مصــادر حقــوق اإلنســان ﰲ جامعــة مينيســوتا يمثــل جهــة قوميــة ملــواد تعليــم حقــوق

اإلنســان ،إذ يعمــل هــذا املركــز مبــارشة ﰲ املــدارس ،مــع غــريه مــن املؤسســات ﰲ برامــج تعليــم حقــوق اإلنســان،

وقــد صــار نــارش ًا رئيســي ًا ملــواد املناهــج الدراســية ﰲ هــذا امليــدان مــن خــالل سلســلة تعليــم حقــوق اإلنســان التــي

ينﴩهــا .ونــﴩ معهــد دراســات حقــوق اإلنســان ﰲ جامعــة بنســلفانيا مؤلفــات بــارزة ﰲ تعليــم حقــوق اإلنســان

شــملت ،تعليــم حقــوق اإلنســان للقــرن الواحــد والعﴩيــن ،والتعليــم مــن أجــل كرامــة اإلنســان.

وأوضحــت دراســة ) (Stellmasher, 2008حللقــات النقــاش ﰲ ثــالث جامعــات أمريكيــة حــول حقــوق

اإلنســان واســتعامل املنهــج شــبه التجريبــى ،واالختبــارات القبليــة والبعديــة للمشــاركني ،أن هــذه احللقــات تســهم

ﰲ تنميــة املعرفــة حــول حقــوق اإلنســان ،وتعزيــز االﲡاهــات اإلجيابيــة ،وااللتــزام ﲠــا.

وﰲ اليابــان أوضحــت دراســة ) (Takeda,2012لتعليــم حقــوق اإلنســان ﰲ اجلامعــات اليابانيــة إﳖــا تركــز

بدرجــة قليلــة مــن االهتــامم عــﲆ تضمــني املعرفــة وتنميــة اﲡاهــات املتعلمــني ،والتأكيــد بصــورة قويــة عــﲆ جوانــﺐ
املســﺌولية والعالقــات اإلنســانية املتناغمــة مــع الســياق التارﳜــى للرتبيــة األخالقيــة اليابانيــة ،واحلاجــة الســتعامل
رؤ بيداجوجيــة لتطويــر مدخــل شــامل يركــز عــﲆ ﲤكــني املتعلمــني مــن الدفــاع عــن حقوقهــم اإلنســانية.

وأوضحــت دراســة ) (Mandry,2015حــول املداخــل البيداجويــة املســتخدمة لتدريــس حقــوق اإلنســان

واملواطنــة ﰲ اجلامعــات الرتكيــة ،أن املجتمــع األكاديمــي الرتكــى يــدرك أﳘيــة حقوق اإلنســان واملواطنة ،لكــن االعتامد

عــﲆ اإلعــالن العاملــى حلقــوق اإلنســان واملواثيــق الدوليــة ﰲ حــد ذاتــه كﺈطــار مرجعــى ملقــررات حقــوق اإلنســان غــري
ﹴ
كاف ،وأن هنــاك حاجــة إﱃ مراعــاة الســياق الثقــاﰲ ،ومشــاركة الطــالب ﰲ موضوعــات وقضايــا العدالــة االجتامعيــة

عــﲆ املســتو املحــﲆ .وأوضحــت دراســة كــوران ) (Kuran, 2014, 302ﻵراء املعلمــني ﰲ مقــرر تعليــم حقــوق
اإلنســان املقــرر عــﲆ الصــﻒ الثامــن ﰲ املــدارس الرتكيــة أن جمــرد وجــود مقــرر حلقــوق اإلنســان غــري ﹴ
كاف ﰲ حــد
ذاتــه لتحقيــق أهــداف الرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان ،كــام أن طــرق التدريــس املســتخدمة هــى طــرق تقليديــة كطريقــة
٣٨٥
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املحــاﴐة ،واملناقشــة مــن خــالل طــرح األســﺌلة وحماولــة اإلجابــة عليهــا ﱂ ﲢقــق املنشــود منهــا ،وأوضــح املعلمــون

أﳘيــة تأســيس بيﺌــة ديمقراطيــة ﰲ املدرســة ،بــام يمكــن الطــالب ﳑارســة هــذه احلقــوق بصــورة عمليــة.

وأوضحــت دراســة ) (Coetzee; Mienie, 2013ﰲ جنــوب أفريقيــا الﲡاهــات معلمــى حقــوق اإلنســان

أن املعلمــني أوضحــوا حمدوديــة الوقــت وعــدم قدرﲥــم عــﲆ تنميــة وعــى الطــالب فقــط مــن خــالل تدريــس مقــرر

حقــوق اإلنســان ،وأن هنــاك حاجــة ماســة الســتعامل طــرق أخــر بديلــة.

أمــا دراســة ) (Cassidy and other,2014ملــﴩوع التوعيــة بالرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان واملوجــه إﱃ

طــالب برنامــج إعــداد املعلــم بأحــد اجلامعــات االســكتلندية فقــد أوضحــت أن العديــد مــن الطــالب أشــاروا

لوجــود معوقــات تتمثــل ﰲ ضعــﻒ معرفتهــم بحقــوق اإلنســان ،وكذلــﻚ ضعــﻒ الكيانــات التــي ﲤثلهــم كطــالب ﰲ
اجلامعــة ،ﳑــا يعــوق ﳑارســتهم هلــذه احلقــوق عــﲆ أرض الواقــع.

وأوضحــت دراســة ) (Forman, 2015,36لربنامــج الدبلومــا الدوليــة) (IBPDوالــذ يتضمــن تدريــس

مقــرر حقــوق اإلنســان ﰲ عــدد  120دولــة أن املقــرر مــن حيــث املحتــو كان عــﲆ الدرجــة الكافيــة ،لكــن ينقصــه

املامرســات البيداجوجيــة التــي تؤســس ملبــادئ وقيــم حقــوق اإلنســان ﰲ الطــالب«.

تأسيس ًا عﲆ ما تقدم ،يمكن القول إن تعليم حقوق اإلنسان عاملي ًا يركز عﲆ االﲡاهات اﻵتية:
-

اإليــامن بــأن اهلــدف األســاس مــن الرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان هــو ﲤكــني املتعلمــني مــن ﳑارســة حقوقهــم

والدفــاع عنهــا ،وخلــق جمتمــع ديمقراطــى ﳛــرص عــﲆ ســيادة القانــون.

-تركيــز الرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان عــﲆ الربــط واملوائمــة بــني املواثيــق الدوليــة مــن ناحيــة ،والســياقات القوميــة

والثقافيــة للمجتمعــات ،وتعكــس مقــررات حقــوق اإلنســان تلــﻚ اخلصوصيــة.

-الرتكيــز عــﲆ رفــع وعــى الطــالب بحقــوق اإلنســان ومفاهيمهــا ،إﱃ جانﺐ ﳑارســتها ﰲ البيﺌــة اجلامعيــة واملجتمع

ككل.

-اعتــامد الرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان عــﲆ طــرق التعلــم البنــاء والتعلــم النشــط ،ومشــاركة الطــالب ﰲ أنشــطة

تتيــح لــه فرصــة ﳑارســة تلــﻚ احلقــوق ،وتنميــة وعــى الطــالب ﲠــا.

-البيﺌــة االجتامعيــة ﰲ تلــﻚ الــدول ﲢــرص عــﲆ احلفــاظ والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان داخلهــا ،وتعكــس فلســفة

ورؤيــة تلــﻚ املجتمعــات حلقــوق اإلنســان ،دمــج الثقافــة احلقوقيــة ﰲ التكويــن واإلعــداد املعــرﰲ والســلوكي
٣٨٦
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والوجــداين للفــرد؛ ويقتــﴤ ســيادة نســق ثقــاﰲ قيمي يرتكــز عﲆ مبــادئ ومفاهيــم »العقــل« و«اإلنســان« و«احلرية«،
وهــو النســق الــذي يعــيل مــن شــأن »الــذات« وحقهــا ﰲ الوجــود ،وﰲ الكرامــة ،وﰲ التفكــري ،وﰲ كل مــا مــن حقهــا.
ﺛالﺜ ﹰا -ﺗعليﻢ ﺣﻘوق اﻹﻧﺴان ﰲ اﳉاﻣعات اﳌﴫية:
بــدأ االهتــامم بتعليــم حقــوق اإلنســان عــﲆ مســتو التعليــم اجلامعــي ﰲ مــﴫ مــع مطلــع األلفينيــات ،وذلــﻚ

كاســتجابة للتطــورات العامليــة ،وتزايــد االهتــامم بتعليــم حقــوق اإلنســان ،لــذا قــام املجلــس األعــﲆ للجامعــات
بتدريــس حقــوق اإلنســان باجلامعــات املﴫيــة عــرب اخلطــوات اﻵتيــة:

 -1تدريس مقرر »حقوق اإلنسان« من العام الدراﳼ  2006/2005حتى يناير :2018
لقــد قــرر املجلــس األعــﲆ للجامعــات ﰲ إبريــل عــام ( )2004اســتحداث مقــرر جديــد ﲢــت اســم »حقــوق

اإلنســان« ليكــون مقــررا إجباري ـ ًا ﰲ اجلامعــات املﴫيــة ،وقامــت ﲨيــع اجلامعــات املﴫيــة بتنفيــذ القــرار بدايــة

مــن العــام الــدراﳼ  ،2006/2005وذلــﻚ ﰲ صــورة مقــرر إجبــاري عــﲆ كل طــالب اجلامعــة ،كأحــد متطلبــات
احلصــول عــﲆ الدرجــة اجلامعيــة األوﱃ ،ويتطلــﺐ مــن الطالــﺐ النجــاح فيــه بتقديــر »مقبــول« للحصــول عــﲆ درجــة
البكالوريــوس أو الليســانس ﰲ ﳐتلــﻒ التخصصــات والكليــات ،ويقــوم بﺈعــداد هــذا املقــرر غال ًبــا أســاتذة كليــات
احلقــوق فضــال عــن بعــﺾ التخصصــات األخــر.

ففــي جامعــة حلــوان تــم تدريــس حقــوق اإلنســان كــامدة إجبارية عــﲆ كل طــالب اجلامعة مــع احتســاب الدرجات

التــي ﳛصــل عــﲆ كل طالــﺐ إﱃ جمموعــه الــكيل وذلــﻚ بدايــة مــن العــام الــدراﳼ  .2006/2005وتضمــن هــذا
املقــرر املوضوعــات اﻵتيــة :مفهــوم حقــوق اإلنســان ونشــأته ومصــادره ،أنــواع حقــوق اإلنســان وواجباتــه ،آليــات
وأجهــزة محايــة حقــوق اإلنســان ،أخالقيــات وواجبــات املهنــة ﰲ عــدد مــن التخصصــات ،وتــم تدريــس حقــوق

اإلنســان عــن طريــق كتــاب دراﳼ موحــد يــدرس ﰲ ﲨيــع كليــات اجلامعــة ،وقــام بكتابتــه جمموعــة مــن األســاتذة
تتنــوع ﲣصصاﲥــم بــني احلقــوق والفلســفة والعلــوم السياســية واخلدمــة االجتامعيــة .ويتســم الكتــاب باهتاممــه

باملنﻈــور اإلســالمي غــري أن الكتــاب يعــرض بشــكل رئيــﴘ للقوانــني والتﴩيعــات املﴫيــة ذات الصلــة بحقــوق

اإلنســان مــن دون التعــرض لواقــع حقــوق اإلنســان ﰲ مــﴫ .كــام ﱂ يتنــاول الكتــاب حقــوق اإلنســان وأخالقيــات

املهنــة ﰲ بعــﺾ املهــن ذات العالقــة اهلامــة بحقــوق اإلنســان مثــل الﴩطــة واجليــﺶ( ،مــاﴈ ،2010 ،ص)15 .

ووضعــت جامعــة الزقازيــق مقــررا حلقــوق اإلنســان إجباريـ ًا يتعــني عــﲆ الطالــﺐ أن يســجل فيــه وأن ينجــح فيــه،
٣٨٧
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وال ﳛتســﺐ ضمــن معدلــه الــدراﳼ ﰲ ﲨيــع الكليــات .وقــام بﺈعــداده وبتدريســه أســاتذة كليــة احلقــوق جلميع طالب

كليــات اجلامعــة عــدا كليــة احلقــوق إذ يــدرس طالﲠــا مقــررات ترتبــط بحقــوق اإلنســان مثــل القانــون الدســتوري
والنﻈــم السياســية والقانــون املــدين والقانــون اجلنائــي والﴩيعــة اإلســالمية والقانــون الــدويل والقانــون العــام .وقــد

تضمــن املقــرر عرضــا عــن تاريــخ ظهــور حقــوق اإلنســان وصــور تلــﻚ احلقــوق وموقــﻒ الﴩيعــة ﹴ
اإلســالمية منهــا.
كــام قــررت جامعــة املنصــورة تدريــس حقــوق اإلنســان عــﲆ ﲨيــع كليــات اجلامعــة ماعــدا كليــة احلقــوق وفقــا ملقــرر

أعــده نخبــة مــن أســاتذة احلقــوق ﰲ شــكل مقــرر جامعــي إجبــاري يلــزم فيــه النجــاح ولكــن ال ﲢتســﺐ درجاتــه ضمــن
معــدل التخــرج .ويشــمل املقــرر فصــال عــن التعريــﻒ بحقــوق اإلنســان وبيــان أﳘيتهــا الدوليــة وفصـ ً
ال عــن أهــم صــور

حقــوق اإلنســان واحلقــوق واحلريــات املعنويــة ،وحقــوق اإلنســان ﰲ اإلســالم  ,كــام ُخصــﺺ فصــل ﻵليــات محايــة حقوق

اإلنســان والتــي تشــمل اﻵليــات الدوليــة وآليــات محايــة حقــوق اإلنســان عــﲆ املســتو الداخــيل ومنهــا تقريــر احلــق ﰲ

التقــاﴈ وحــق اإلنســان ﰲ حماكمــة عادلــة واحلــق ﰲ الطعــن ،واحلاميــة اإلجرائيــة حلقــوق اإلنســان املتهــم بجريمــة.

ﱂ ﳜتلــﻒ الوضــع ﰲ جامعــة اإلســكندرية كثــري ًُا عــن باقــي اجلامعــات املﴫيــة ،فقــد قــررت جامعــة اإلســكندرية

ﰲ عــام  2006/2005تدريــس مقــرر دراﳼ باســم »حقــوق اإلنســان« بشــكل إجبــاري عــﲆ طــالب كليــات
اجلامعــة ،واشــرتاط اجتيــاز الطالــﺐ امتحاﳖــا بنجــاح قبــل ﲣرجــه مــن الكليــة ومــن دون احتســاب درجــات الطالــﺐ

ﰲ جمموعــه النهائــي .ويتــم التدريــس مــن خــالل كتــاب موحــد ُّيــدرس لطــالب الكليــات النﻈريــة والعمليــة عــﲆ
حــد ســواء ،وباالعتــامد عــﲆ أســلوب املحــاﴐة فقــط.

وتضمــن هــذا الكتــاب ثالثــة أقســام ،يتنــاول أوهلــا »النﻈريــة العامــة حلقــوق اإلنســان« ،ويعــرض ثانيهــا ملوضــوع

»محايــة حقــوق اإلنســان« .أمــا القســم الثالــث فينصــﺐ االهتــامم فيــه عــﲆ »أنــواع حقــوق اإلنســان« .واملتفحــﺺ
ملضامــني هــذا الكتــاب يكتشــﻒ بيــﴪ عــدم اتســاق أجــزاء الكتــاب واقتصــاره عــﲆ اجلانــﺐ املعــرﰲ مــن دون أيــة

حماولــة لتطبيــق تلــﻚ احلقــوق عــﲆ الواقــع املعــاش للطــالب ،أو ربطهــا بتخصصاﲥــم وجمــاالت العمــل التــي مــن
املتوقــع أن يلتحــق ﲠــا هــؤالء بعــد ﲣرجهــم ،أو بقضايــا حقــوق اإلنســان واألبعــاد األخالقيــة .وخــال املقــرر بالكامل

مــن األنشــطة التدريبيــة أو الســلوكية ،أو اإلشــارة إﱃ األهــداف التعليميــة أو النتائــج التــي ســتعود عــﲆ الطالــﺐ بعــد
االنتهــاء مــن دراســة تلــﻚ املوضوعــات.

نخلــﺺ ﳑــا تقــدم إﱃ إن مقــرر حقــوق اإلنســان مــازال يغلــﺐ عليــه الطابــع النﻈــري ،ويتــم تناولــه مــن منﻈــور

قانــوين بحــت بمنهــج تقليــدي ،لــذا فــﺈن هنــاك حاجــة ملحــة إﱃ تطويــره بﺈدخــال املامرســة العمليــة وااللتجــاء
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للمناهــج اجلديــدة وتنــاول املفاهيــم واإلشــكاليات احلقيقيــة القائمــة والنــزول باملامرســة للميــدان العمــيل وليــس
االنعــزال بــني جــدران اجلامعــة ،بــام يعكــس أهــداف ومضامــني الرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان( .حممــود)2018 ،
 -2تدريس مقرر »حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد« ﰲ الفرتة من فرباير  2018حتى اﻵن:
قــرر املجلــس األعــﲆ للجامعــات ﰲ مــﴫ تطويــر مقــرر حقــوق اإلنســان ﰲ اجلامعــات املﴫيــة ،وتشــكيل جلنــة

إلعــداد مقــرر حقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد ،وتــم طــرح املقــرر ﰲ  3فربايــر  2018ليدرســه ﲨيــع الطلبــة
باجلامعــات واملعاهــد املﴫيــة ﰲ صــورة الكرتونيــة تفاعليــة عــرب شــبكة االنرتنــت ،وتــوﱃ إعــداده نخبــة مــن أعضــاء
هيﺌــة التدريــس بكليــات احلقــوق باجلامعــات املﴫيــة ،وتدريــﺐ أعضــاء هيﺌــة التدريــس باجلامعــات املﴫيــة عــﲆ
اســتعامل املقــرر وتدريســه للطلبــة .وكان مــن أهــم مــربرات تلــﻚ اخلطــوة عامــالن:

األول :االســتجابة لرغبــة القيــادة السياســية املﴫيــة مــﴫ ﰲ مســايرة التطــورات الدوليــة فيــام ﳜــﺺ مكافحــة

الفســاد وﲢســني مركــز مــﴫ ﰲ التصنيفــات العامليــة ملكافحــة الفســاد ،ودعــوة الرئيــس الســيﴘ إﱃ تبنــى اســرتاتيجية

وطنيــة ملكافحــة الفســاد ﰲ اليــوم العاملــي ملكافحــة الفســاد ﰲ ديســمرب عــام  2014مــن مقــر هيﺌــة الرقابــة اإلداريــة،
وانتهــت اللجنــة الوطنيــة التنســيقية ملكافحــة الفســاد ،املشــكلة بالقــرار رقــم  2890لســنة  ،2010واملعــدل بالقــرار

 493لســنة  ،2014مــن تنفيــذ جــزء كبــري مــن أهدافهــا ،واالســتجابة للمواثيــق واالتفاقيــات العامليــة ،وكانــت مــن

أوائــل الــدول التــي وقعــت عــﲆ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ،ووقــع الرئيــس الســيﴘ ،عــﲆ اتفاقيــة االﲢــاد
اإلفريقــي ملنــع ومكافحــة الفســاد ،عــﲆ هامــﺶ قمــة أديــس أبابــا ﰲ ينايــر  ،2017وصدقــت مــﴫ عليهــا ﰲ يوليــو

 ،2017تأكيــدا مــن مــﴫ أﳖــا تــويل أﳘيــة كــرب ملكافحــة الفســاد ،لكونــه مــن أهــم العنــاﴏ التــي تؤثــر عــﲆ عمليــة
التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ﰲ القــارة األفريقيــة ،كــام وقعــت مــﴫ ﰲ مايــو  2017عــﲆ خطــاب نوايــا للتعــاون ﰲ
جمــال احلوكمــة ومنــع الفســاد ،مــع الربنامــج اإلنامئــي لﻸمــم املتحــدة .كــام أطلــق الرئيــس الســيﴘ مــرة أخــر املرحلــة

الثانيــة لالســرتاتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد  2022/2019وذلــﻚ ﰲ ختــام فعاليــات منتــد أفريقيــا  2018بــﴩم
الشــيخ ،والتــي ترمــى إﱃ ﲢديــد وتقييــم ﳐاطــر الفســاد ﰲ مــﴫ والعمــل عــيل الوقايــة منــه ومكافحتــه مــن خــالل
وضــع األهــداف واإلجــراءات التنفيذيــة والربامــج واﻵليــات التــي تكفــل حماﴏتــه ،تنفيــذا لرؤيــة مــﴫ ،2030

وتفعيــال لالتفاقيــات الدوليــة واألقليميــة املعنيــة بمكافحــة الفســاد خاصــة االتفاقيــة األﳑيــة والعربيــة واألفريقيــة.

 -2مــا أفرزتــه ﲡربــة تدريــس حقــوق اإلنســان ﰲ اجلامعــات املﴫيــة مــن ســلبيات ،ورغبة املجلــس األعــﲆ للجامعات

ﰲ ﲢديــث املقــرر وتطويــره ،وإدراج القضايــا احلديثــة مثــل مكافحــة الفســاد ضمــن املقــرر ،وتطويــر شــكل وحمتــو املقــرر
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ليكــون ﰲ صــورة تفاعليــة عﴫيــة مــن خــالل االعتــامد عــﲆ التعليــم املدمــج واختبــار الطلبــة بصــورة الكرتونيــة.
وقــد أطلــق املقــرر بصورتــه االلكرتونيــة (( MOOCSعــﲆ املوقــع ،h�p://egymoocs.nelc.edu.eg

بالتنســيق بــني ثــالث جهــات :

 -1وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
 -2املجلس األعﲆ للجامعات.
 -3وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وتضمن املقرر ثالثة فصول تقع ﰲ عدد ( 166صفحة نصية) عﲆ النحو اﻵﰐ:
الفصــل األول :بعنــوان النﻈــام القانونــى النﻈــام القانــوين لقواعــد محايــة حقــوق اإلنســان ،وتضمــن املباحــث

الفرعيــة اﻵتيــة :مفهــوم حقــوق اإلنســان ،وتطورهــا التارﳜــي ،وخصائصــه ومبــادئ حقــوق اإلنســان ،ومصادرهــا،
وواجبــات األفــراد والتزاماﲥــم ﰲ املجتمــع.

الفصــل الثــاين :بعنــوان حقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد .وتضمــن هــذا الفصــل املباحــث الفرعيــة اﻵتيــة:

مفهــوم الفســاد ،وأنواعــه ،وأســبابه وآثــاره.

الفصــل الثالــث :بعنــوان املواجهــة اجلنائيــة للفســاد .وتضمــن مبحثــان :اإلطــار التﴩيعــي ملكافحــة الفســاد،

فض ـ ً
ال عــن مبحــث خــاص بــدور األجهــزة الرقابيــة الوطنيــة ﰲ مكافحــة الفســاد اإلداري( ،واشــتملت عــﲆ هيﺌــة

الرقابــة اإلداريــة ،والنيابــة اإلداريــة ،واجلهــاز املركــزي للتنﻈيــم واإلدارة ،واجلهــاز املركــزي للمحاســبات ،واللجــان
املعنيــة بمكافحــة الفســاد).

واستعان املقرر بأدوات التعليم املدمج والتي ﲤثلت ﰲ:

 -1فيديو تقديمي للمقرر ملدة ( )10دقائق إلعطاء ملحة عن املقرر بصورة عامة وأبرز حمتوياته.
 -2رشﳛة خلريطة ذهنية لفصول املقرر.

 -3وجود صفحة للمناقشة اجلامعية تتيح إمكانية التفاعل بني الطلبة وأعضاء هيﺌة التدريس.
ويقــوم الطالــﺐ بالتســجيل عــﲆ املوقــع ،واالطــالع عــﲆ حمتوياتــه ،فضــ ً
ال عــن تقديــم بعــﺾ اللقــاءات مــع

أعضــاء هيﺌــة التدريــس ،ويمتحــن الطالــﺐ ﰲ ﳖايــة العــام بنﻈــام االختبــارات االلكرتونيــة اعتــام ًدا عــﲆ نوعيــة

األســﺌلة املوضوعيــة (الصــواب واخلطــأ ،واالختيــار مــن متعــدد).
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لكن استقراء املقرر يشري إﱃ املالحﻈات اﻵتية:
 -1مــن حيــث املحتــو :قــام بﺈعــداد املقــرر أســاتذة كليــات احلقــوق باجلامعــات املﴫيــة ،وعــدم االعتــامد عــﲆ

اســتعامل املدخــل متعــدد التخصصــات ﰲ إعــداد املقــرر ،وكان املفــرتض أن يتــوﱃ إعــداد املقــرر أســاتذة علــم النفس،
واالجتــامع ،و الرتبيــة ،وغريهــم بحيــث يتكــون لــد الطالــﺐ رؤيــة شــبه متكاملــة حلقــوق اإلنســان ومــن زوايــا

متعــددة ،كــام أن تركيــز املقــرر مــن حيــث الكــم عــﲆ الفســاد ،فالكتــاب يتكــون مــن ( )166صفحــة تــم ﲣصيــﺺ

( )66صفحــة حلقــوق اإلنســان ﰲ حــني أن باقــي صفحــات الكتــاب ( )100صفحــة ملوضــوع الفســاد ،ومكافحتــه،

كــام جــاءت بعــﺾ املوضوعــات ﰲ صــورة مبتــﴪة فعــﲆ ســبيل املثــال:

جــاء عــرض حقــوق اإلنســان ﰲ اليهوديــة واملســيحية واإلســالم ﰲ الصفحــات مــن ( )12إﱃ ( )14وهــذا

يدلــل عــﲆ مــد اإلجيــاز الشــديد ﰲ العــرض بــام قــد ال يكــون كافيــة لتنميــة معرفــة الطالــﺐ وإملامــه بتميــز الﴩيعــة

اإلســالمية ﰲ جمــال حقــوق اإلنســان ،وال يكفــي لعــرض اﻵيــات واألحاديــث الﴩيفــة التــي توضــح تلــﻚ احلقــوق،
وأﳘيتهــا ،وكيفيــة التعامــل معهــا ،كــام ﱂ يقــم مؤلفــو الكتــاب بعقــد مقارنــة بــني الﴩيعــة اإلســالمية ﰲ مقابــل املواثيق

الدوليــة ،كــام ﱂ يتنــاول املقــرر إشــكالية االكتفــاء بتنــي املواثيــق الدوليــة كمصــدر وحيــد للحقــوق ،نﻈــر ًا الختــالف

خصوصــا ﰲ قضايــا حقــوق املــرأة ،واحلريــات ،واملســاواة ،وغريهــا مــن القضايــا.
الســياق الثقــاﰲ واالجتامعــي
ً

كــام ركــز املقــرر مــن حيــث املضمــون عــﲆ اجلانــﺐ املعــرﰲ وذلــﻚ بعــرض مفهــوم حقــوق اإلنســان ،وتطورهــا

التارﳜــي ﰲ الﴩائــع الســاموية ،والقوانــني الوضعيــة ،واملواثيــق الدوليــة ،وخصائــﺺ هــذه احلقــوق ،وأنواعهــا ،مــع
الرتكيــز عــﲆ واجبــات األفــراد ﲡــاه املجتمــع .وﱂ يتــم التعــرض ملوضوعــات مثــل( ملفهــوم انتهــاك حقــوق اإلنســان،
وصــور تلــﻚ االنتهــاكات ،وكيفيــة ﳑارســة الطلبــة حلقوقهــم بصــورة عمليــة وآليــات الدفــاع عنهــا ،واالﲢــادات

الطالبيــة ودورهــا ﰲ الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،واألحــزاب السياســية ... ،وغــريه مــن تلــﻚ القضايــا) ،كــام
جــاء العــرض ﰲ بعــﺾ األجــزاء بصــورة ســطحية فلــم يتعمــق ﰲ ﲤيــز الﴩيعــة اإلســالمية عــن القوانــني واملواثيــق
الوضعيــة بصــورة تنمــي اجلوانــﺐ الوجدانيــة واالنفعاليــة لــد الطالــﺐ وكان املفــرتض أن يتضمــن هــذا اجلــزء
فيديوهــات ونــامذج عمليــة وقصــﺺ مــن الســرية النبويــة والصحابــة الكــرام بصــورة عميقــة وتفاعليــة تســتهدف

تنميــة وعــي الطالــﺐ وتفكــريه الناقــد ،وتعــده ملامرســة حقوقــه كمواطــن.

ركــز املقــرر عــﲆ بعــﺾ موضوعــات حقــوق اإلنســان ،وبصفــة خاصــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة،

وحقــوق الشــعوب ،واحلقــوق املدنيــة والسياســية ،واملســاواة ،و احلريــة ،وعــرض بعــﺾ املفاهيــم املعــاﴏة مثــل
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حقــوق املــرأة وحقــوق الطفــل ،و احلــق ﰲ املســاواة ،والعدالــة  ...إلــخ( .نجيــﺐ ،وعــالم :2017 ،ص )147
 -2الوســائل التعليميــة املســتخدمة ﰲ املقــرر فقــرية وقليلــة جــدً ا إذ ال يشــتمل ســو فيديــو وحيــد يعتمــد عــﲆ

اإللقــاء ،رغــم كــون املقــرر باألســاس كــام هــو معلــن يعتمــد عــﲆ 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 ،ولﻸســﻒ املناقشــة غــري مفعلــة فمنــذ إطــالق املقــرر ﰲ  3فربايــر
 2018حتــى مايــو  2019ﰲ ﲨيــع اجلامعــات املﴫيــة والتــي يتجــاوز عــدد طالﲠــا املاليــني بلــﻎ عــدد املشــاركات

الطالبيــة عــﲆ صفحــة املناقشــة وف ًقــا إلحصــاءات املوقــع ( )7مشــاركات وتتعلــق كلهــا بشــكو الطلبــة مــن عــدم

اســتجابة القائمــني عــﲆ املوقــع هلــم أو وجــود إشــكاليات ﰲ تعاملهــم مــع املقــرر.

 -3اعتمــد تقويــم املقــرر عــﲆ اســتعامل االختبــارات املوضوعيــة ﰲ ﳖايــة العــام فقــط ،وهــذا الشــكل للتقويــم قــد

ال يكــون كافيـ ًا لتقييــم مــد قــدرة الطالــﺐ عــﲆ ﳑارســة تلــﻚ احلقــوق ،أو مــا تشــكل ﰲ وعيــه مــن أفــكار ،وبمجــرد

نجــاح الطالــﺐ ﰲ االختبــار ال يتــم إضافــة الدرجــة إﱃ املجمــوع أو التقديــر ،ﳑــا أثــر ســلب ًا عــﲆ اهتــامم الطــالب
باملقــرر ﰲ مقابــل املقــررات األخــر التــي يدرســوﳖا.

 -4اعتمــدت طــرق التدريــس رغــم كل حركــة التطويــر الشــكيل عــﲆ عــدد حمــدود مــن اللقــاءات املبــارشة بــني

الطلبــة وأعضــاء هيﺌــة التدريــس واســتعامل طريقــة اإللقــاء ﰲ رشح جزئيــات املقــرر ،بــام ال يتفــق مــع االﲡاهــات

العامليــة املعــاﴏة ﰲ تدريــس ذلــﻚ املقــرر.

راب ًعا -تقييم التجربة املﴫية ﰲ تعليم حقوق اإلنسان ﰲ اجلامعات املﴫية:
إن ﲢليــل التجربــة املﴫيــة ﰲ تعليــم حقــوق اإلنســان ﰲ اجلامعــات املﴫيــة عــﲆ مــد أكثــر منــذ العــام الــدراﳼ

 2004/2003حتــى اﻵن يشــري إﱃ احلاجــة لتطويــر ذلــﻚ املقــرر ليواكــﺐ االﲡاهــات العامليــة املعــاﴏة؛ وذلــﻚ مــا

أكدتــه العديــد مــن الدراســات:

فقــد أوضــح (مــاﴈ )2010 ،ﰲ تقويمــه للتجربــة املﴫيــة لتدريــس حقــوق اإلنســان عــﲆ املســتو اجلامعــي أن

التجربــة املﴫيــة ال تــزال ﰲ مراحلهــا األوﱃ وحاجتهــا إﱃ مزيــد مــن اجلهــد مــن جانــﺐ كافــة األطــراف ذات الصلــة،
ملواجهــة ﲨلــة مــن اإلشــكاليات والتحديــات التــي تواجههــا ،ومنهــا التغــاﴈ عــن اجلوانــﺐ التدريبيــة والســلوكية

ﰲ ذلــﻚ املقــرر مــن جهــة ،وﲡاهــل عمليــة املواءمــة بــني موضوعــات حقــوق اإلنســان وواجباتــه وفــروع املعرفــة
٣٩٢
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املختلفــة مــن جهــة أخــري .كــام ﱂ يتــم ربــط ذلــﻚ املقــرر بالقضايــا املتصلــة باملواطنــة وحقــوق اإلنســان ﰲ املجتمــع.

ويــر مــاﴈ أن الســبﺐ ﰲ ذلــﻚ يعــود إيل اعتبــارات عــدة منهــا عــدم اهتــامم الدولــة ذاﲥــا بقضايــا حقــوق اإلنســان

ﰲ الواقــع املعيــﺶ وعــدم ثقــة قطاعــات واســعة مــن الطالب واجلامهــري ﰲ مؤسســات الدولــة أو ﰲ نﻈامهــا التعليمي،
إضافــة لغيــاب احلريــات األكاديميــة ﰲ اجلامعــات املﴫيــة وعــدم اســتقاللية اجلامعــة ماليـ ًا وإداريـ ًا.

وأكــدت دراســة (شــنودة وآخــرون ،2009 ،ص )283.ألوضــاع تعليــم حقــوق اإلنســان املــﴫي ﰲ احليــاة

اجلامعيــة بجامعــة املنيــا ،أن حقــوق اإلنســان ال تلقــى االهتــامم الــكاﰲ ﰲ احليــاة اجلامعيــة ،وأن تعليــم حقوق اإلنســان
يتــم ﰲ جامعــة املنيــا ﰲ صــورة مقــررات دراســية حمــددة ،ويتــم تناوهلــا بشــكل أكاديمــي وكأﳖــا ﳾء واحليــاة ﳾء

آخــر .وأن ذلــﻚ يرجــع إﱃ الطبيعــة االجتامعيــة ملؤسســات التعليــم العامــة واجلامعيــة عــﲆ الســواء ،فاجلامعــة جــزء
مــن املجتمــع ،والتســلط الرتبــوي يشــكل ظاهــرة ﰲ الوطــن العــرﰊ ترجــع إﱃ البنيــة االجتامعيــة العربيــة التــي ﲣشــى
إطــالق القــو اإلبداعيــة وتفكريهــا ،وﲢــاول كبتهــا ،وتشــجيع االنقيــاد واالمتثــال واخلضــوع.

وحــددت الدراســات وجــود الســلبيات اﻵتيــة ﰲ تعليــم حقــوق اإلنســان ﰲ اجلامعــات املﴫيــة( :مــاﴈ،

( ،)2010عــامر( ،)2015 ،عبــد احلكيــم)2013 ،

.١جــاء قــرار املجلــس األعــﲆ للجامعــات وبصــورة فوقيــة باســتحداث مقــرر حقــوق اإلنســان كمقــرر إجباري مــن دون

مشــاورة أصحــاب الشــأن مــن أســاتذة وطلبــة ،والنﻈــر إﱃ ذلــﻚ املقــرر عــﲆ إنــه الوســيلة الوحيــدة للرتبيــة عــﲆ حقــوق

اإلنســان ،بــدون توفــري البيﺌــة اجلامعيــة الداعمــة ملامرســات حقــوق اإلنســان ،واحلريــات األكاديميــة للطالــﺐ واملعلــم.

.٢موضوعــات مقــررات حقــوق اإلنســان ﰲ اجلامعــات املﴫيــة تركــز عــﲆ النواحــي املعرفيــة مــع إﳘــال األنشــطة

التدريبيــة والســلوكية ،وغيــاب الفــرص لوضــع الــدروس موضــع التطبيــق العمــيل واألنشــطة الالص ّفيــة داخــل
وخــارج املؤسســات التعليميــة ﳑــا يعيــق تنميــة مهــارات الطــالب .ويــر عــامر ( )273: :2015أن معلومــات

ومناهــج املقــررات الدراســية تركــز عــﲆ جمــرد اإلملــام باحلقائــق فقــط ،وﰲ أحســن األحــوال تقــدم بعــﺾ األفــكار

املتحــررة للمامرســة السياســية ﰲ املســتقبل وليــس الواقــع احلــاﴐ ،كــام ﱂ يتــم ربــط موضوعــات تلــﻚ املقــررات

بقضايــا املواطنــة وحقــوق اإلنســان ﰲ املجتمــع.

.٣ال تتضمــن تلــﻚ املقــررات أهــداف تعليميــة واضحــة للوصــول إﱃ ﳐرجــات حمــددة ،وربــام يرجــع ذلــﻚ إﱃ غيــاب

رؤيــة قوميــة واضحــة للتعليــم اجلامعــي بشــكل عــام ولتعليــم حقــوق اإلنســان بشــكل خــاص ،فــال يوجــد أهــداف وال

وســائل حمــددة يتــم تطبيقهــا بشــكل جــدي ﰲ معﻈــم الربامــج التعليميــة ﰲ اجلامعــات املﴫيــة( .مــاﴈ ،2010 ،ص )65
٣٩٣
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.٤تناقــﺾ املقــررات التــي تقدمهــا بعــﺾ اجلامعــات مــع املعايــري املتعــارف عليهــا ﰲ مقــررات حقــوق اإلنســان

باجلامعــات الكــرب ﰲ العــاﱂ مــن حيــث مضامــني املقــررات وطــرق التدريــس ووســائله.

.٥عــدم اهتــامم أعضــاء هيﺌــات التدريــس بتدريــس موضوعــات حقــوق اإلنســان ،وعزوفهــم مــن اخلــوض ﰲ األمــور

التــي تعــرتض عليهــا احلكومــات أو بعــﺾ اهليﺌــات الدينيــة ،وذلــﻚ خوفــا ً مــن البطــﺶ والتنكيــل أو احلــرص عــﲆ

مكســﺐ مــادي أو منصــﺐ إداري (مــاﴈ ،2010 ،ص ،)66.وهــذا يتناقــﺾ مــع مــا تشــري إليــه االﲡاهــات العامليــة مــن

أﳘيــة اﲡاهــات عضــو هيﺌــة التدريــس بحقــوق اإلنســان وانعكاســها عــﲆ أدائــه التدريــﴘ مــع الطــالب) )2014 ,dami
.٦تدريــس حقــوق اإلنســان يعتمــد عــﲆ الطريقــة التقليديــة بطريقــة املحــاﴐة واإللقــاء ،مــع حمدوديــة الفــرص

املتاحــة للطــالب لالنخــراط ﰲ نقــاش مفتــوح أو التعبــري عــن آرائهــم .والتع ّلــم النشــط أمــر نــادر احلــدوث ،واليتــم

تشــجيع الطــالب عــﲆ التفكــري التحليــيل أو النقــدي .ويوضــح (عبــد احلكيــم ،2013 ،ص )116 .ونتيجــة ذلــﻚ
هــو ضعــﻒ قــدرة الطالــﺐ عــﲆ طــرح التســاؤالت ،واحلكــم عــﲆ املواقــﻒ ،واﻵراء وعــﲆ تنــاول القضايــا اخلالفيــة

التــي تعــد مــن أهــم قــدرات التفكــري النقــد.

.٧االعتــامد عــﲆ االمتحانــات التحريريــة كصــورة وحيــدة للتقويــم وتركيزهــا عــﲆ النواحــي املعرفيــة ﰲ أدنــى

مســتوياﲥا ،وهــى جوانــﺐ التذكــر واحلفــﻆ عــﲆ حســاب جوانــﺐ التحليــل والرتكيــﺐ والتطبيــق والنقــد ،ﰲ حــني

أﳖــا جيــﺐ أن تركــز عــﲆ قيــاس قــدرة الطالــﺐ عــﲆ التعامــل مــع املواقــﻒ واملشــكالت العمليــة املرتبطــة بحقــوق
اإلنســان(TEMPUS,2013,p.4) .

.٨إن قانــون تنﻈيــم اجلامعــات واللوائــح الطالبيــة ال يتضمــن نصــ ًا ﴏﳛــ ًا عــﲆ إن هنــاك حقــوق وحريــات

للطالــﺐ اجلامعــي ،بــل جمــرد النــﺺ عــﲆ إرشاك ﳑثلــني للطــالب ﰲ املؤﲤــرات العلميــة لﻸقســام ،والكليــة و املعهــد،
(عشــوش ،2015 ،ص )165 .وذلــﻚ يثــري تســاؤالت حــول مــد جديــة مشــاركة الطــالب ﰲ هــذه املؤﲤــرات،
ومــد تأثريهــم ﰲ صنــع القــرارات واﲣاذهــا ،ومــد حقهــم ﰲ مناقشــة املســائل املاليــة ،واإلداريــة للمؤسســات

اجلامعيــة التــي يتعلمــون فيهــا ،فهــى تتــم بصــورة شــكلية ،وجــول موضوعــات قــد ال تكــون مهمــة للطالــﺐ.

نخلــﺺ ﳑــا تقــدم إﱃ إن مقــرر حقــوق اإلنســان مــازال يغلــﺐ عليــه الطابــع النﻈــري ،ويتــم تناولــه مــن منﻈــور

قانــوين بحــت بمنهــج تقليــدي ،لــذا فــﺈن هنــاك حاجــة ملحــة إﱃ تطويــره بﺈدخــال املامرســة العمليــة وااللتجــاء
للمناهــج اجلديــدة وتنــاول املفاهيــم واإلشــكاليات احلقيقيــة القائمــة والنــزول باملامرســة للميــدان العمــيل وليــس
االنعــزال بــني جــدران اجلامعــة ،بــام يعكــس أهــداف ومضامــني الرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان.
٣٩٤
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 -9إشــكاليات ﰲ ﳑارســة الطلبــة حلقــوق اإلنســان ﰲ البيﺌــة اجلامعيــة :فبالنســبة ملامرســة حقــوق اإلنســان ﰲ

اجلامعــات املﴫيــة ،يرصــد (عــامر ،2015 ،ص )274 .مﻈاهــر خلــل وقصــور ومنهــا :عــدم الســامح للطــالب
باملامرســة السياســية حتــى مــن خــالل تنﻈيامﲥــم الطالبيــة ،وﰲ أحســن األحــوال ﳑارســتها ﰲ أضيــق احلــدود،

وطبيعــة املناهــج الدراســية املفروضــة ،واإلجابــة عــن األســﺌلة باحلقائــق الثابتــة املطلقــة ،وعــدم التقديــر ﻵراء وأفــكار

الطــالب وخرباﲥــم ،وعمليــة التقويــم واالمتحانــات ،واقتصــار العمليــة التعليميــة عــﲆ التلقــني واملعرفــة املقدمــة
مــن املعلــم مــن غــري اهتــامم بعمليــة التعليــم الــذاﰐ ،واملوقــﻒ التعليمــي داخــل قاعــات الدراســة ،حيــث املعلــم هــو

مصــدر املعرفــة الوحيــد وهــو الــذات الفاعلــة والطــالب هــم املفعــول ﲠــم كل ذلــﻚ يتنــاﰱ مــع مضمــون وأهــداف
الرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان.

أمــا دراســة عبــد اﷲ ( ،2015ص )249.فأوضحــت أن النﻈــام التعليمــي اجلامعــي ﳞــدف إﱃ تشــكيل ثقافــة

سياســية هدفهــا الــوالء واالنتــامء للدولــة ،وقبــول الواقــع كــام هــو فقــط ،وتأكيــد أن اجلامعــة مــكان للتعليــم وليــس

ملامرســة أي نشــاط ســياﳼ ،وانعكــس ذلــﻚ عــﲆ ﲢجيم األنشــطة الطالبيــة ،وﲥميــﺶ عمــل األرس الطالبيــة ،والتدخل
ﰲ االﲢــادات الطالبيــة ،ســواء بالتعســﻒ اإلداري أم اللوائــح الطالبيــة املقيــدة للحريــة ،وعــزل الطــالب عــن قضايــا

جمتمعهــم ،وحرماﳖــم مــن ﳑارســة النشــاط الســياﳼ ،بعرقلــة عمليــات الرتشــيح ،والتصويــت ،أو بالقيــود عــﲆ تنﻈيــم
املحــاﴐات واملناظــرات ،والنــدوات ،وإصــدار املجــالت والنــﴩات والتعبــري عــن آرائهــم ﰲ قضايــا الوطــن.

وترصــد دراســة (حممــود ،2014 ،ص )23.العديــد مــن أوجــه القصــور ﰲ مقــرر حقــوق اإلنســان بجامعــة

اإلســكندرية ،منهــا (عــدم ارتبــاط املقــرر بقضايــا املجتمــع وأحداثــه اجلاريــة ،وتركيــز املقــرر عــﲆ اجلوانــﺐ املعرفيــة
األكاديميــة دون التطبيــق ،وعــدم الرتابــط بــني وحــدات املقــرر ،وعــدم التبســيط ﰲ عــرض حمتــو وموضوعــات

الكتــاب بــام يراعــى طبيعــة طــالب اجلامعــة واحتياجاﲥــم ،كــام أن مؤلفــي الكتــاب وعددهــم ( )9مؤلفــني غالبيتهــم
مــن أســاتذة احلقــوق فضــال عــن أســاتذة مــن كليــات الزراعــة واهلندســة ،والفلســفة ،وغابــت ﲣصصــات علــم
االجتــامع ،والرتبيــة ،وغريهــا مــن التخصصــات ،كــام ﱂ يكــن هنــاك أي ﲤثيــل خلــرباء حقــوق اإلنســان مــن منﻈــامت

املجتمــع املــدين أو حتــى املجلــس القومــي حلقــوق اإلنســان املــﴫي.

أمــا بالنســبة ملامرســة الطــالب حلقــوق اإلنســان ﰲ جامعــة اإلســكندرية ،فتشــري دراســة (عشــوش،2015 ،

ص )111.إﱃ انخفــاض احلريــة األكاديميــة املتاحــة للطــالب ،وانخفــاض درجــة ﳑارســة الطــالب لﻸنشــطة الطالبيــة،
وخصوصـ ًا األنشــطة السياســية ،وإصــدار جمــالت احلائــط ،وتنﻈيــم انتخابــات االﲢــادات الطالبيــة ،واختيــار أعضائهــا،
٣٩٥
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وتدخــل إدارات الكليــات ﰲ ﳑارســة األنشــطة املختلفــة ،وضعــﻒ اإلمكانــات ،وكذلــﻚ اتفــق الطــالب عــﲆ غيــاب

حريــة التعبــري عــن الــرأي ﰲ مناقشــة القضايــا املجتمعيــة ،وﲢريــم االشــتغال باألمــور السياســية ،ومنــع االجتامعــات

والتﻈاهــر ،ووجــود معوقــات أمــام ﳑارســة الطــالب حلريتهــم األكاديميــة والتــي ﲤثــل واحــدة من أبــرز حقــوق الطالب.
كــام يرصــد تقريــر مؤسســة حريــة الفكــر والتعبــري ( ،2015ص )34.تزايــد حــاالت انتهــاك حقــوق الطــالب

اجلامعيــني ،وتدخــل إدارات اجلامعــات ووزارة التعليــم العــايل ﰲ عمــل أعضــاء هيﺌــة التدريــس والباحثــني
األكاديميــني ،وتزايــد فــرض القيــود عــﲆ حريــة البحــث والنقــاش والتدريــس ،مــا يؤثــر بالســلﺐ عــﲆ التعليــم العــايل

ﰲ اجلامعــات املﴫيــة ،فهنــاك ﴐورة لتوفــري املنــاخ املناســﺐ للبحــث والنقــاش والتدريــﺐ داخــل اجلامعــات،

لضامــن حفــﻆ املعرفــة ونقلهــا ،وتأثــري اإلجــراءات املتبعــة عــﲆ حالــة احلقــوق واحلريــات الطالبيــة وكذلــﻚ ســالمة
العمليــة التعليميــة ككل.

إن أفضــل طــرق الرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان ،هــو ﳑارســة تلــﻚ احلقــوق ،وإذا كانــت الدراســات تؤكــد أﳖــا ال

ﲤــارس ،فكيــﻒ يتــم تعلمهــا أو حتــى تعليمهــا ،ومــن ثــم فهــذا يعــد مــؤرش ًا عــﲆ وجــود خلــل ﰲ الوضــع الراهــن
للرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان.

ويشــري (رضــوان وآخــرون ،2013 ،ص )158.إنــه عــﲆ الســلطة السياســية واجلامعيــة أن تتخــﲆ عــن النﻈــرة

الدونيــة الرجعيــة للطــالب بوصفهــم صغــار مراهقــني غــري مؤهلــني إلدارة شــؤون أنفســهم ،بــام يســتلزم ذلــﻚ مــن
ﴐورة تعديــل التﴩيعــات املنﻈمــة للجامعــات لتســمح بﺈعطــاء مســاحات واســعة مــن احلريــة بمعانيهــا املتعــددة

للطــالب بحيــث يكــون للطــالب احلــق ﰲ املشــاركة ﰲ إدارة شــؤوﳖم ويصبحــوا جــزء مــن عمليــة صنــع القــرار
داخــل املؤسســة اجلامعيــة ،ﳑــا يعــزز ثقتهــم ﰲ أنفســهم ويدرﲠــم عــﲆ ﲢمــل املســﺌولية ،ويــزرع فيهــم روح املشــاركة

اإلجيابيــة ﰲ احليــاة العامــة ويدعــم احلريــة والديمقراطيــة وهــو مضمــون عمليــة حوكمــة اجلامعــات.

كــام أوضــح بــدران ( ،2009ص )40 .إﱃ أن التعليــم املــﴫي يعيــد إنتــاج العالقــات االجتامعيــة ﰲ املجتمــع،

ويقــاوم بصــورة أو بأخــر حمــاوالت التطويــر والتغــري الديمقراطــي ونــﴩ ثقافــة حقــوق اإلنســان واملواطنــة والرتبيــة

املدنيــة ،ألن حمــاوالت التطويــر والتحديــث التــي تتــم داخــل النﻈــام التعليمــي تتــم ﰲ أفــق مغايــر ﲤام ًا لﻸفــق األرحﺐ
املبنــى عــﲆ الديمقراطيــة ،وحريــة إبــداء الــرأي ،و املغايــرة واملواطنــة ،وحقــوق اإلنســان بشــكل عــام.

لذلــﻚ فهنــاك حاجــة ملحــة ألن تعمــل اجلامعــات املﴫيــة عــﲆ أن تقــوم بدورهــا ﰲ الرتبيــة عﲆ حقوق اإلنســان،

وأن تشــكل ركيــزة مــن ركائــز الرتبيــة السياســية واملدنيــة ،لكــى تســاهم ﰲ تكويــن جمتمــع وا ﹴع مدافــع عــن حقوقــه،
٣٩٦
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وقائـ ًام عــﲆ واجباتــه ،ولــن ﳛــدث هــذا إال مــن خــالل مﴩوعــات تربويــة سياســية ،ومدنيــة تعــﲆ مــن قيــم املواطنــة
واحــرتام حقــوق اإلنســان ،والدفــاع عــن حريــة الــرأي والتعبــري ،وغريهــا مــن األنشــطة املدنيــة التــي تشــكل أســس

ومبــادئ الديمقراطيــة ،وتراعــي اخلصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع املــﴫي كمجتمــع عــرﰊ وإســالمي.
خامسا -رؤية مقرتحة لتعليم حقوق اإلنسان ﰲ اجلامعات املﴫية:
ً

لقــد صــارت اجلامعــات املﴫيــة مطالبــة برتســيخ قيــم املواطنــة اإلجيابيــة والوعــى بحقــوق اإلنســان ،واالنطــالق

مــن اجلمــود إﱃ احليويــة ،وإﱃ تعلــم وﳑارســة احلــوار واحــرتام الــرأي اﻵخــر( .عــامر ،وصفــاء ،2015 ،ص)47.؛
فاحلاجــة ماســة وملحــة إلعــادة النﻈــر ﰲ تعليــم حقــوق اإلنســان ﰲ اجلامعــات املﴫيــة عــﲆ ضــوء نتائــج الدراســات

حــول الرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان ﰲ التعليــم اجلامعــي ومــا بــه مــن إشــكاليات ،ﰲ ظــل حﴫهــا ﰲ مقــرر جامعــي
مســتقل ،يدرســه كل أو فﺌــات معينــة مــن الطــالب ،وﰲ ظــل األوضــاع املجتمعيــة والتحــوالت الراهنــة.

وجيــﺐ الرتكيــز عــﲆ تطويــر منﻈومــة التعليــم العــايل بأكملهــا بحيــث تســمح باحلــد األدنــى التــي تتمتــع بــه

جامعــات العــاﱂ املتقــدم ،وذلــﻚ مــن خــالل ضــامن احلريــات األكاديميــة ،وتعزيــز مكانــة األســتاذ اجلامعــي ،وإتاحــة

الفرصــة أمــام الطــالب للمشــاركة الفعالــة ﰲ األنشــطة اجلامعيــة ،وإزالــة العقبــات اإلداريــة واألمنيــة أمــام البحــث
العلمــي ورفــع ميزانيــات البحــث العلمــي واجلامعــات.

إن اهلــدف الرئيــس للرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان هــو ﲤكــني الطالــﺐ اجلامعــي مــن ﳑارســة احلقــوق والدفــاع عنها

واحــرتام حقــوق اﻵخريــن ،ومــن هنــا تــربز احلاجــة اﱃ ربــط كل تربيــة بســياق تطبيقــي ُﳛـ ّـول املعرفــة ســلوك ًا ُمنســج ًام

وﲤكينـ ًا ،اذ ال تــؤدي التوعيــة واملعرفــة بالــرضورة اﱃ ســلوك منســجم يامرســه الطالــﺐ اجلامعــي واملواطــن املﴫي.
و جيﺐ أن تبنى فلسفة الرتبية عﲆ حقوق اإلنسان ﰲ اجلامعات املﴫية ﰲ ضوء املنطلقات اﻵتية:

-تأصيــل ثقافــة احلقــوق واحلريــات ﰲ مــﴫ ،واالعتــامد عــﲆ مبــدأ عامليــة مبــادئ حقــوق اإلنســان وخصوصيــة

تطبيقهــا مــن جمتمــع ﻵخــر .ومــن هنــا تــربز التســاؤالت حــول العوائــق ومــا هــي احلﻈــوظ ﰲ البنيــات الذهنيــة
للمواطنــني املﴫيــني ﲡــاه احــرتام حقــوق االنســان؟ وكيــﻒ التعامــل مــع الســلوكيات الســلطوية ﰲ البنيــات التحتية
للمجتمــع ﰲ العائلــة والقبيلــة والعشــرية والطائفــة؟ وبشــكل خــاص كيفيــة الرتبيــة عــﲆ حقــوق االنســان للمواطــن

املــﴫي باختــالف املناطــق والثقافــات؟ وكل ذلــﻚ يتطلــﺐ تنميــة احلــس والوعــى النقــدي لــد املواطــن املــﴫي،
ليســتطيع التعامــل مــن خاللــه مــع املــوروث الثقــاﰲ عنــد تعاملــه مــع تارﳜــه العــرﰊ واإلســالمي.
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-إن دمــج قيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان ﰲ املــواد الدراســية ،وتربيــة الفــرد عــﲆ هــذه احلقــوق ،ســيﻈالن عمــال

غري ًبــا عــن النســق املجتمعــي العــام إذا ﱂ تتــم تنميــة ثقافــة يكــون اإلنســان حمورهــا ،ويشــكل العقــل مبدأهــا ،وتقــوم

عــﲆ احلريــة والتنويــر .فاســتمرار ثقافــة وقيــم ﲤجــدان »الالعقالنيــة« ،وال تســتحرضان اإلنســان كقطــﺐ رئيــﴘ،

وترســخان الســلطة ،وﲤارســان الﻈلــم والعنــﻒ… ،إن اســتمرار ذلــﻚ مــن شــأنه أن جيعــل خطــاب حقــوق اإلنســان
ﰲ املؤسســة التعليميــة ،جمــرد قــول »فــارغ مــن املعنــى« و«عديــم املصداقيــة« .فاملحيــط الــذي ترتبــط بــه اجلامعــة

ينبغــي أن يؤمــن بحقــوق اإلنســان وﳛرتمهــا وﳛميهــا ،كــي يرتســخ ذلــﻚ عــﲆ مســتو اجلامعــة.

-الرتبيــة عــﲆ حقــوق االنســان ﲥــدف اﱃ اإلنــامء الكامــل لشــخصية االنســان .ومــن الــرضوري ان يكــون املنهــج

متدرجــا منــذ املدرســة والتوجــه نحــو أنســنة التعليــم والرتبيــة ،انطالقـ ًا مــن مبــادئ الﴩيعــة اإلســالمية وضوابطهــا،
ً

فضـ ً
ال عــن املواثيــق الدوليــة ومراعــاة التــوازن بــني البعــد العاملــي حلقــوق اإلنســان ﰲ مقابــل البعــد املحــيل والقومــي.
-إن حقــوق االنســان تشــمل كل احليــاة وكل اجلوانــﺐ والتخصصــات بــدون اســتثناء بشــكل يســتحيل معــه

حﴫهــا ﰲ مــادة وحيــدة ﰲ برنامــج جامعــي ،ومــن اخلطــورة النﻈــر إﱃ الرتبيــة عــﲆ حقــوق االنســان عــﲆ إﳖــا مقــرر

منعــزل ،الﳖــا بطبيعتهــا عابــرة لــكل االختصاصــات.

-ﴐورة مراعــاة التــوازن ﰲ الرتبيــة عــﲆ حقــوق اإلنســان بــني الواجبــات و احلقــوق؛ فــكل حــق هــو ﰲ آن واحــد

أيضــا ﰲ االنتخابــات .واملالحــﻆ ﰲ كثــري مــن
واجــﺐ .فمامرســة حــق التصويــت مثــال يعنــى واجــﺐ املشــاركة ً

املجتمعــات العربيــة عقــﺐ مــا شــهدته املنطقــة ﰲ الفــرتة األخــرية مــن احــداث وﲢــوالت ارتفــاع أصــوات املطالبــني

باحلقــوق ،والدفــاع عنهــا والتــي ال يقابلهــا احلــرص عــﲆ أداء الواجبــات وأدائهــا بنفــس الدرجــة .

-أﳘيــة تربيــة الطــالب عــﲆ حقــوق اإلنســان وتناوهلــا مــن خــالل موضوعــات املقــررات املختلفــة ســواء ﰲ

مقــررات مرحلــة مــا قبــل التعليــم اجلامعــي أم املقــررات اجلامعيــة ،وربطهــا بقضايــا ومشــكالت املجتمــع.

-اســتعامل طــرق وأســاليﺐ التعلــم النشــط وﳑارســة الطــالب ألنشــطة عمليــة تســهم ﰲ إثــراء خرباتــه حــول

احلقــوق وﳑارســتها ،بــدالً مــن الطــرق التقليديــة املســتخدمة.

ويمكن أن تعتمد الرتبية عﲆ حقوق اإلنسان ﰲ اجلامعات املﴫية عﲆ استعامل اﻵليات اﻵتية:
 -1حمور نﴩ ثقافة حقوق اإلنسان ﰲ املجتمع:

•إعــداد برامــج تربويــة توجــه خصيص ـ ًا إﱃ الــرأي العــام ،خــارج نطــاق التعليــم النﻈامــي عــن طريــق وســائل

اإلعــالم وﲥــدف إﱃ نــﴩ ثقافــة حقــوق اإلنســان ،واملفاهيــم املرتبطــة ﲠــا.
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•التعــاون مــع ﲨعيــات ومؤسســات املجتمــع املــدين املتخصصــة ﰲ ميــدان حقــوق اإلنســان ،وعقــد دورات تدريبــة

وتثقيفيــة يشــارك فيهــا أســاتذة اجلامعــات واملتخصصــون ﰲ توعيــة فﺌــات وطبقــات املجتمــع.
 -2حمور إصالح البيﺌة اجلامعية:

•إصــالح البيﺌــات اجلامعيــة لتصــري ميدانـ ًا ملامرســة احلقــوق والدفــاع عنهــا ،ويتطلــﺐ ذلﻚ توافــر احلريــات املرتبطة

بالتعليــم ،وااللتــزام بالقيــم والتقاليــد اجلامعيــة واحلفــاظ عليها.

•سياســات التعليــم اجلامعــي وتﴩيعاتــه ،ومناهجــه ،وخططــه التدريبيــة جيــﺐ أن تعــزز الرتبيــة عــﲆ حقــوق

اإلنســان وتضمينهــا ﰲ نﻈــام التعليــم اجلامعــي ،وإشــاعة جــو مــن احلريــة والديمقراطيــة واحــرتام حقــوق اإلنســان ﰲ

املامرســات اليوميــة ﰲ اجلامعــات بحيــث ال تتعــارض املقــررات مــع ســلوكيات األســاتذة واإلداريــني القائمــني عــﲆ
أمــر هــذه اجلامعــات ،بــام يدعــم قيمهــا ﰲ نفــوس الطــالب ويــؤد إﱃ ترســيخها ﳑارســة وفع ـ ً
ال وســلوك ًا.
 -3حمور الطالب:
•إطــالق احلريــة للطــالب ﰲ تكويــن اﲢاداﲥــم التــي ﲤثلهــم بشــكل رشعــي ،وﲤثــل وســيلة للمامرســة الديمقراطيــة

والتدريــﺐ عليهــا ،والســعي إﱃ تعديــل اللوائــح الطالبيــة والقوانــني التــي ﲢــد مــن حريــة الطــالب ﰲ الرتشــيح
واختيــار ﳑثليهــم.

•دعــم صــور وآليــات ﳑارســة الطــالب اجلامعيــني حلقوقهــم ﰲ البيﺌــات اجلامعيــة ،مــن خــالل الكيانــات التــي

ﲤثلهــم كاالﲢــادات واملجالــس الطالبيــة ،والعمــل عــﲆ ﲤثيــل الطــالب ﰲ ﳐتلــﻒ املجالــس اجلامعيــة ،للدفــاع عــن

مصالــح وحقــوق الطــالب ،وخصوص ـ ًا ﰲ املوضوعــات املرتبطــة ﲠــم بصــورة مبــارشة.

•تعزيــز الرتبيــة القانونيــة للطالــﺐ املــﴫي ،ســواء ﰲ مراحــل التعليــم مــا قبــل اجلامعــي أم اجلامعــي مــن خــالل

رؤيــة شــاملة تربــط بــني الطالــﺐ وجمتمعــه ،وتســهم ﰲ ﲤكينــه مــن ﳑارســة حقوقــه واحلفــاظ عليهــا.

•زيــادة الدعــم املقــدم لﻸنشــطة الطالبيــة ،وعــدم قــﴫه عــﲆ فﺌــات حمــددة ،واإلعــالن عنــه بصــورة واضحــة ،وزيــادة

ﲤويلــه بــام يســاعد ﰲ توســيع قاعــدة املشــاركة ،وتصحيــح مفاهيــم الطــالب عــن املشــاركة ،وكذلــﻚ موقــﻒ األســاتذة منــه.
 -4حمور تطوير القوانني واللوائح والتﴩيعات اجلامعية:
•مراجعــة وتصحيــح ﲨيــع القــرارات واللوائــح اإلداريــة و األمنيــة املفروضــة عــﲆ اجتــامع الطــالب ،وتعديــل
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النصــوص القانونيــة التــي تقــر مثــل هــذه الرتتيبــات التــي تــؤد إﱃ إهــدار حقــوق الطــالب ﰲ حريــة االجتــامع،

والتجمــع الســلمى والتعبــري عــن الــرأي.

•تعديــل اللوائــح والتﴩيعــات اجلامعيــة بــام يضمــن احلفــاظ عــﲆ حريــات الطــالب وأعضــاء هيﺌــة التدريــس

وﳐتلــﻒ أطــراف املجتمــع األكاديمــي.

 -5حمور تدريﺐ أعضاء هيﺌة التدريس:
•إرشاك أعضــاء هيﺌــة التدريــس القائمــني عــﲆ تدريــس مقــررات حقــوق اإلنســان ﰲ برامــج للتنميــة املهنيــة تســهم

ﰲ رفــع درجــة وعيهــم بأﳘيــة موضوعــات وقضايــا حقــوق اإلنســان وكيفيــة التعامــل معهــا باســتعامل املداخــل
والطــرق غــري التقليديــة ،وال بــد أن يشــعر القائمــني عــﲆ تدريــس حقــوق اإلنســان أن هــذا العمــل هــو واجــﺐ وطني

عــﲆ 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 ﰲ غيــاب ثقافــة
حقــوق اإلنســان ،ألﳖــا لــن تشــجع الفــرد عــﲆ املشــاركة السياســية إذا ﱂ يطمﺌــن املواطــن بجــدو تلــﻚ املشــاركة.

•االهتــامم ﰲ برامــج إعــداد أعضــاء هيﺌــة التدريــس باجلوانــﺐ املتعلقــة بأخالقيــات وأســاليﺐ التعامــل مــع الطالب

وحقوقهم.

•تشــجيع ودعــم أبحــاث أعضــاء هيﺌــة التدريــس ﰲ جمــاالت حقــوق اإلنســان وقضاياهــا املختلفــة ســواء كانــت

دراســات ﲢليليــة أم مقارنــة أم غريهــا.

•تدريــﺐ أعضــاء هيﺌــة التدريــس عــﲆ طــرق وأســاليﺐ تدريــس حقــوق اإلنســان واألنشــطة املختلفــة،

واســرتاتيجيات التعلــم النشــط ،بــدال مــن الرتكيــز عــﲆ طريــق اإللقــاء واملحــاﴐة.
 -6حمور تطوير مقررات ومناهج حقوق اإلنسان:

•تطويــر مقــررات حقــوق اإلنســان ،واملقــررات املرتبطــة ﲠــا ،وإعدادهــا تكامليــ ًا ،بــني أســاتذة التخصصــات

املختلفــة (كعلــم االجتــامع ،وعلــم القانــون ،والديــن ،والعلــوم السياســية ،والرتبويــة ،وعلــم النفــس  ) ...وغريهــا

مــن العلــوم بــام يســهم ﰲ تقديــم خــربات متكاملــة للطــالب.

•مراعــاة بعــد التــوازن ﰲ مقــررات حقــوق اإلنســان باجلامعــات املﴫيــة بــني رؤيــة املواثيــق الدوليــة ومــا تتضمنــه

مــن قيــم عامليــة ،واخلصوصيــة الثقافيــة ،واالجتامعيــة ،والسياســية للمجتمعــات العربيــة ،واملواءمــة بينهــام ،بــام يعنيــه
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ذلــﻚ مــن ﴐورة مراعــاة الثقافــة العربيــة اإلســالمية واإلفــادة منهــا ﰲ صياغــة حمتــو مقــرر حقــوق اإلنســان،
بــام يســهم ﰲ تنميــة انتــامء الطالــﺐ واعتــزازه بثقافتــه وهويتــه ،ومراعــاة البعــد التــوازين ﰲ عــرض حقــوق اإلنســان
املختلفــة عنــد تناوهلــا مــن زوايــة املواثيــق والعهــود الدوليــة.

•دعــم حركــة التأليــﻒ باللغــة العربيــة ﰲ جمــال حقــوق اإلنســان ،واملواطنــة والديمقراطيــة ،وتزويــد املكتبــات

اجلامعيــة واملدرســية باملراجــع والكتــﺐ.

•اســتعامل اســرتاتيجيات التعلــم النشــط ،واســتعامل األنشــطة الرتبويــة والطــرق احلواريــة ﰲ تدريــس مقــررات

حقــوق اإلنســان.

•تزويــد املقــررات باملــواد التعليميــة واألنشــطة االثرائيــة واملواقــﻒ العمليــة املســتمدة مــن النــامذج العربيــة

واإلســالمية ﰲ ﳑارســة حقــوق اإلنســان ،والدفــاع عنهــا ،ومبــادئ الﴩيعــة اإلســالمية كمصــدر لصياغــة حمتــو

مقــررات حقــوق اإلنســان.

•تنويــع أســاليﺐ تقويــم الطــالب ﰲ مقــررات حقــوق اإلنســان بــني أنشــطة واختبــارات شــفهية وﲢريريــة ،ومقاليــة

وموضوعيــة ،والرتكيــز عــﲆ تقويــم املســتويات املعرفيــة العليــا وتقويــم مهــارات التفكــري التحليــيل والناقــد ،وتنويــع

أســاليﺐ التقويــم.

•احتســاب مقــرر حقــوق اإلنســان ضمــن التقديــر الرتاكمــي للطــالب ،بــدال مــن كوﳖــا مــادة رســوب ونجــاح ﳑــا

أد لتقليــل اهتــامم الطــالب ﲠــا.

الدراسات والبحوث املقرتحة:

هناك حاجة إلجراء املزيد من الدراسات حول املوضوعات اﻵتية:

.١دراسة مد وعي الطلبة ﰲ ﳐتلﻒ املراحل الدراسية بثقافة حقوق اإلنسان.
.٢تقييم اﲡاهات أعضاء هيﺌة التدريس ﲡاه قضايا حقوق اإلنسان.

.٣تقويم املقررات املرتبطة بحقوق اإلنسان ،ومد اتفاقها مع املعايري العاملية.

.٤دراسة آراء القيادات اجلامعية ﰲ كيفية إسهامهم ﰲ الرتبية عﲆ حقوق اإلنسان وﳑارساﲥا املختلفة.

.٥إجراء الدراسات املقارنة بني حقوق اإلنسان من منﻈور الﴩيعة اإلسالمية ﰲ مقابل املواثيق واالتفاقيات الدولية.
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
الشــﻚ ﰲ أن املدرســة التارﳜيــة العراقيــة احلديثــة ،بأعالمهــا وروادهــا ،قــد أعطــت الباحثــني والدراســيني الكثــري

مــن اإلبداعــات املنهجيــة ﰲ الكتابــة التارﳜيــة ،ﳑــا جعلهــا تتبــوأ مكانــة متميــزة بــني املــدارس التارﳜيــة العربيــة .ومــا

كانــت هــذه املكانــة لتــأﰐ لــوال جهــود نخبــة فاضلــة مــن الــرواد الذيــن عملــوا بجــد ودأب مــن أجــل تأســيس قواعــد
منهجيــة ســليمة للمدرســة التارﳜيــة العراقيــة ووضــع أســاليﺐ ذات مالمــح ﳑيــزة ﰲ الكتابــة التارﳜيــة.

ومــن هنــا توافــرت الرغبــة ﰲ كتابــة بحــث عــن أحــد أهــم رواد املدرســة التارﳜيــة العراقيــة املعــاﴏة ،وهــو

املــؤرخ األســتاذ الدكتــور صالــح أمحــد العــيل ،ﲠــدف إلقــاء الضــوء عــﲆ منهجــه العلمــي األكاديمــي وآرائــه التارﳜيــة

وطروحاتــه ﰲ جمــال البحــث التارﳜــي .إذ أنــه يعــدُّ مــن أبــرز الشــخصيات األكاديميــة العراقيــة التــي أســهمت

ﰲ إثــراء املكتبــة العراقيــة والعربيــة باملنجــز العلمــي التارﳜــي .وقــد أفــادت مــن بحوثــه وكتبــه أجيــال عــدة مــن

املؤرخــني ،لذلــﻚ ســتﻈل مؤلفاتــه ودراســاته مراجــع علميــة تشــكل منهجيــة واضحــة ﰲ إعــادة كتابــة التاريــخ

العــرﰊ اإلســالمي.

ُق ﱢســم البحــث املعنــون املــؤرخ صالــح أمحــد العــيل :حياتــه ومنهجــه التارﳜــي عــﲆ ثالثــة مباحــث ،فض ـ ً
ال عــن

املقدمــة واخلاﲤــة .خصــﺺ املبحــث األول لنشــأة العــيل ودراســته .وتنــاول املبحــث الثــاين مؤلفاتــه وبعــﺾ بحوثــه

وأهــم املؤﲤــرات والنــدوات التــي حرضهــا .أمــا املبحــث الثالــث فقــد تضمــن منهجــه التارﳜــي وأهــم آرائــه التارﳜيــة
ﰲ ميــدان البحــث التارﳜــي.
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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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أوﻻﹰ :ﻧﺸﺄﺗﻪ ودراﺳتﻪ
ولــد صالــح أمحــد العــيل ﰲ ســنة  1916بمدينــة املوصــل .وقــد عرفــت أرستــه بألقــاب عــدة ،منهــا آل العــيل بــﻚ،

فقــد منحتهــم الدولــة العثامنيــة آنــذاك لقــﺐ بــﻚ ،أمــا اللقــﺐ الثــاين الــذي عرفــت ﲠــا األرسة فهــو الــﴫاف والــذي
ظــل مالزمــا هلــا بســبﺐ عمــل أبنائهــا ﰲ التجــارة واملعامــالت التجاريــة والﴫافــة( ،)1كــام عرفــت أرسة العــيل بلقــﺐ
املــالح لعملهــا بتجــارة امللــح(.)2

نشــأ العــيل ﰲ كنــﻒ والــده ،وهــو األكــرب مــن الذكــور مــن بــني عــﴩة أفــراد ،ثالثــة ذكــور وســبع إنــاث .و لكــن

رغــم عمــل والــده بالتجــارة إال أنــه كان مــن املهتمــني بالتعليــم .لذلــﻚ أرســله والــده وهــو ﰲ ســن الطفولــة إﱃ
الباديــة ليتعلــم نطــق اللغــة العربيــة بصــورة صحيحــة .وقــد قــﴣ هنــاك مــدة أربــع ســنوات لرتصــني لغتــه العربيــة

ونﻈرتــه إﱃ احليــاة ،وليحتــﻚ باحليــاة القبيلــة العربيــة ﰲ ســن مبكــرة(.)3

بعــد أن عــاد مــن الباديــة دخــل الك ّتــاب ﰲ جامــع خــزام ،وﰲ هــذه املرحلــة ﲤكــن مــن ختــم القــرآن الكريــم.

ـم مرحلــة الك ّتــاب ســجل ﰲ املــدارس احلكوميــة ،فالتحــق باملدرســة اخلرضيــة االبتدائيــة( .)4وﰲ املرحلــة
وبعــد أن أتـ ﱠ

الرابعــة انتقــل إﱃ مدرســة الوطــن القريبــة مــن منزلــه(.)5

الﴫافــني .وقــد تــرك عمـ ُـل
وعــﲆ الرغــم مــن دخولــه املدرســة ،إال أنــه كان دائــم الــرتدد عــﲆ حمــل أبيــه ﰲ ســوق ّ

والــده بالتجــارة ونقـ ُـل الســلع مــن حلــﺐ إﱃ بغــداد أثـ ًـرا اجياب ًيــا فيــه ،إذ أفــاد منهــام ﰲ تكويــن تصوراتــه األوﱃ عــن
األحــوال اجلغرافيــة والســكانية هلــذه املناطــق ومســمياﲥا ،حتــى أن وجــوده ﰲ حمــل أبيــه وهــو طفــل صغــري عــزز

معرفتــه بالنــاس وتنوعهــم ،إذ قــال:

“وﰲ الســوق عرفــت شــمر والصلبــة ،ورأيــت الشــيخ عجيــل اليــاور وابنــه صفــوك ،والشــيخ فــارس آغــا

الزيبــاري ،وعرفــت شــي ًﺌا أســامء العشــائر العربيــة والكرديــة ،وبعــﺾ عاداﲥــم وتقاليدهــم”(.)6

ـم العــيل مرحلــة الدراســة االبتدائيــة ،انتقــل إﱃ املرحلــة املتوســطة ،وفيهــا عــاد إﱃ املدرســة اخلرضيــة
بعــد أن أتـ ﱠ

ـدرس مــادة التاريــخ آنــذاك ،املــؤرخ
مــر ًة أخــر ،ومنهــا بــدأت اهتاممــه بالتاريــخ .وربــام يعــود ذلــﻚ إﱃ تأثــره بمـ ﱢ

جميــد خــدوري( ،)7الــذي وصفــه العــيل بأنــه “أعﻈــم مثــري للتفكــري ،فقــد جــاء حديثــا مــن اجلامعــة األمريكيــة ﰲ

بــريوت ،وهــو يعــرض آراء وﲢليــالت للحــوادث ﰲ تدريســه ،وﰲ مذكراتــه التــي كنــا نطبعهــا باملطبعــة ونقرأهــا

بشــوق وإثــارة تشــعرنا أن دراســة التاريــخ ليســت حشــدا للحــوادث إنــام تقديــر أﳘيتهــا وكشــﻒ تفاعالﲥــا .لقــد كان
روحــا جديــدة”(.)8
جميــد خــدوري
موجهــا فكر ًيــا لنــا ،نحبــه ونقــدره ألنــه أيقــﻆ فينــا ً
ً
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أﳖــى العــيل دراســته املتوســطة بحصولــه عــﲆ املرتبــة األوﱃ عــﲆ مســتو مدينــة املوصــل واملرتبــة الرابعــة عــﲆ

مســتو العــراق .وعــﲆ الرغــم مــن أن مســتواه العلمــي كان يؤهلــه لدخــول الدراســة اإلعداديــة ،إال أنــه التحــق

بــدار املعلمــني االبتدائيــة

()9

ﰲ ســنة  1935دخــل العــيل دار املعلمــني االبتدائيــة ﰲ بغــداد ،وكانــت مــدة الدراســة فيــه ســنتني ،وقــد تتلمــذ

فيــه عــﲆ يــد كبــار األســاتذة ،مثــل متــي عقــراوي( ،)10وجعفــر اخليــاط( ،)11وناجــي معــروف( .)12وبعــد ﲣرجــه مــن
ﹴ
وعــني ﰲ
مدرســة بقريــة تــل عــيل ﰲ حمافﻈــة كركــوك .وﰲ الســنة التاليــة عــاد إﱃ املوصــل
معلــام ﰲ
عــني
ّ
ً
املعهــد ّ
درس فيهــا مــادة اللغــة العربيــة( .)13ولكنــه ﱂ يســتمر ﰲ
ـم انتقــل إﱃ املدرســة العدنانيــة التــي ﱠ
مدرســة الطاهــرة ،ثـ ﱠ

التعليــم االبتدائــي .فعندمــا ســمع خــرب افتتــاح دار املعلمــني العاليــة ﰲ بغــداد ســنة  ،1938تلقــى دعـ ًـام معنو ًيــا مــن

ـم قبولــه فيهــا .ومنــذ ســنة  1939اختــﺺ ﰲ فــرع االجتامعيــات الــذي
أرستــه ،وســافر إﱃ بغــداد لتقديــم أوراقــه ،وتـ ﱠ

كان يتكــون مــن قســمي اجلغرافيــا والتاريــخ .وعندمــا ُســﺌل عــن رأيــه فيهــا أجــاب“ :إن الــدار العاليــة ،معهــد ثقافــة
عاليــة ﳑهــد للبحــث” ،ووصفــه بأنــه “أكاديميــة ﲥــدف إﱃ التدريــس بمســتو الئــق ،تتجــﲆ أﳘيتهــا ﰲ أســاتذﲥا

ومناهــج دروســها واهتامماﲥــا” ،بينــام كانــت دار املعلمــني االبتدائيــة تربوي ـ ًة ﰲ أهدافهــا(.)14

ـم
وبعــد ﲣرجــه بتفــوق ﰲ ســنة  ،1941وحصولــه عــﲆ شــهادة الليســانسُ ،عـ ّـني
مدرســا ﰲ حمافﻈــة البــﴫة ،ثـ ﱠ
ً

نقــل ســنة  ،1942إﱃ بغــداد ليــامرس التدريــس ﰲ مدرســة الغربيــة املتوســطة ،التــي تعــرف فيهــا عــﲆ شــخصيات

قــدر هلــا الح ًقــا أن تؤثــر ﰲ مســريته العلميــة ،أمثــال أمحــد سوســة( ،)15الــذي كان يشــغل منص ًبــا مرمو ًقــا ﰲ مديريــة
الــري املجــاورة للمدرســة ،واألب أنســتانس مــاري الكرمــيل(.)16

أخــذ العــيل يــامرس دوره التعليمــي ﰲ متوســطة الغربيــة ،إال أن طموحــه العلمــي جعلــه دائــم البحــث عــن كل

فرصــة مــن شــأﳖا أن تزيــد تقدمــه ﰲ هــذا املجــال .وجــاءت الفرصــة التــي كان يتمناهــا ﰲ البعثــات اخلارجيــة التــي

كانــت تنﻈمهــا الــوزارة آنــذاك.

ﰲ ســنة  1943ﲤكــن العــيل مــن االلتحــاق بالبعثــة العراقيــة املتوجهــة إﱃ مــﴫ ،ليكمــل دراســته ﰲ كليــة اﻵداب

جامعــة فــؤاد األول (جامعــة القاهــرة حال ًيــا) ،وأكمــل دراســته فيهــا ،والتحــق باملرحلــة الثالثــة مبــارشة ألنــه حاصــل

عــﲆ شــهادة الليســانس مــن الــدار العاليــة ﰲ العــراق .وعــﲆ الرغــم مــن مراحــل التعليــم التــي حصــل عليهــا ﰲ
ـريا ،فطريقــة التدريــس ﳐتلفــة ،فضـ ً
ال عــن اختــالف املناهــج ،فقــد
العــراق ،إال أن الدراســة ﰲ مــﴫ ﱂ تكــن أمـ ًـرا يسـ ً
درس موضوعــات جديــدة كالتاريــخ اليونــاين والرومــاين وتاريــخ مــﴫ القديــم( .)17ولكــن إﴏاره عــﲆ النجــاح

والتفــوق كان حافـ ًـزا لــه ،فقــد حصــل عــﲆ شــهادة الليســانس مــع مرتبــة الــﴩف ســنة  ،1945فضـ ً
ال عــن حصولــه

يكرمــون ﲠــا(.)18
عــﲆ جائــزة جــالل صــادق التــي كان الطلبــة األوائــل ﱠ
٤١٠
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وبعــد ﲣرجــه مــن جامعــة فــؤاد األول ،حصــل عــﲆ بعثــة دراســية إﱃ جامعــة أوكســفورد ،ليكــون أحــد طلبــة
املســتﴩق الربيطــاين هاملتــون جــﺐ ،الــذي وصفــه العــيل فيــام بعــد ﰲ ﳐطوطــه املعنــون ِســري وذكريــات بأنه“نبتــة

إســالمية عربيــة عامليــة ﰲ تربــة أوكســفورد”( .)19ولذلــﻚ ،فﴪعــان مــا أدرك الفــارق الكبــري بــني مــا هــو عليــه وبــني

مــا جيــﺐ أن يكــون عليــه .فلقاءاتــه األوﱃ مــع مﴩفــه جــﺐ وطريقــة العمــل التــي رســمها لــه أثبتــت لــه ذلــﻚ ،إذ
يقــول“ :اكتشــﻒ جــﺐ مــد ســطحية تفكــريي وتشــتت أفــكاري ،وضحالــة الصــورة العامــة ﰲ ذهنــي عــن جمــر

التاريــخ اإلســالمي ،فــأراد منــذ الســنة األوﱃ أن تتغــري طريقــة تفكــري وبحثــي للمواضيــع ،وأن أركــز عــﲆ النقــاط
الضيقــة ،وأخــرج مــن الســطحية ﰲ ﲢليــل األمــور التارﳜيــة( .)20ولكــن كــام قلنــا ســاب ًقا كان إﴏار العــيل أكــرب مــن

أي عقبــات ،فقــد ﲤكــن بتفوقــه مــن اجتيــاز الدراســة التحضرييــة ،ليتجــه بعدهــا الختيــار موضــوع دراســة أطروحــة
الدكتــوراه .وبنــا ًء عــﲆ توجهاتــه العلميــة الســابقة ومــا كلــﻒ بــه خــالل دراســته ﰲ أوكســفورد ،وقــع اختيــاره للكتابة

ﰲ التاريــخ االجتامعــي عــﲆ موضــوع التنﻈيــامت االجتامعيــة واالقتصاديــة ﰲ البــﴫة ﰲ القــرن األول اهلجــري(.)21
وﰲ ســنة 1949حصــل عــﲆ شــهادة الدكتــوراه ﰲ التاريــخ اإلســالمي ،وعــاد إﱃ بغــداد(.)22

ـم قبــول طلبــه ﰲ الســنة ذاﲥــا .وإﱃ جانﺐ
بعــد ذلــﻚ مبــارش ًة قــدﱠ م طل ًبــا إلعــادة تعيينــه ﰲ دار املعلمــني العاليــة ،وتـ ﱠ

تدريســه ﰲ املعهــد كان يــامرس التدريــس ﰲ كليــة اﻵداب والعلــوم (جامعــة بغــداد حال ًيــا) ،والتــي ﱂ يمــﺾ عــﲆ

تأسيســها ســو بضعــة أشــهر ،وﱂ يكــن ﰲ املــالك آنــذاك ســو أســتاذين ،ﳘــا الدكتــور عبــد العزيــز الــدوري(،)23
والدكتــور ﲨيــل ســعيد(.)24

ـدرس ﰲ الكليــة املذكــورة مــادة تاريــخ العــرب قبــل اإلســالم والدعــوة النبويــة ومــادة التاريــخ
أخــذ العــيل يـ ﱢ

الساســاين والبيزنطــي ( .)25وعندمــا ُســﺌل عــن رأيــه ﰲ التدريــس ،أجــاب“ :التدريــس يتيــح فرصــة تنﻈيــم املعلومــات
وعرضهــا ونــﴩ الفائــدة منهــا ،ويعــزز مكانــة املــدرس ﰲ النفــوس ،وﳜــدم ثقافــة األمــة ﰲ نطــاق حمــدد ،وهــو يثــري

التفكــري ،وقلــام ينمــي املعرفــة عنــد املــدرس”(.)26

أخــذ العــيل يــدرس هاتــني املادتــني بحــﺐ وشــغﻒ ،لكــون مــادة تاريــخ العــرب قبــل اإلســالم ترتبــط بعــﴫ

النبــوة ،وقــد هيــأ هلــذه املــادة كل املصــادر األساســية ،العربيــة واألجنبيــة .أمــا التاريــخ الساســاين ،فــكان تدريســه لــه
مرتب ًطــا بالكيــان اإلســالمي املبكــر .فضـ ً
ال عــن ذلــﻚ ،فقــد اهتــم العــيل بتدريــس أمصــار العــراق ،فأتيــح لــه أن يعــود
إﱃ األرض والســكان قبــل الوجــود اإلســالمي عــﲆ أرض العــراق ،الســيام النﻈــام اإلداري املتبــع فيــه(.)27

ولكــن العــيل ﱂ يســتمر بالتدريــس ﰲ كليــة اﻵداب والعلــوم طويـالً؛ ففــي ســنة  1956حصــل عــﲆ زمالــة دراســية

لســنة واحــدة ﰲ جامعــة هارفــرد ﰲ الواليــات املتحــدة( ،)28وهنــاك التقــى مــر ًة أخــر بمﴩفــه هاملتــون جــﺐ،
٤١١

م.د .ضمياء عبد الرزاق خضير

الــذي كان يشــغل منصــﺐ مديــر مركــز دراســات الــﴩق األوســط ﰲ اجلامعــة( .)29وقــد فتحــت جامعــة هارفــرد

للعــيل آفــاق االتصــال باجليــل اجلديــد مــن تالمــذة جــﺐ ،أمثــال وليــم بولــﻚ( ،)30وســتانفورد شــو( ،)31وخليــل
ايناجلــﻚ( .)32كــام التقــى بمجموعــة مــن العراقيــني ،ومنهــم عبــد الواحــد لؤلــؤة( ،)33وتقــي الدبــاغ( .)34وﰲ هارفــرد،

كــام هــو احلــال عنــد انتقالــه إﱃ بغــداد فالقاهــرة وأوكســفورد ،انشــغل العــيل ﰲ أمريــن :املــكان والســكان ،فقــد شــغل
اهتاممــه موقعهــا وارتباطهــا ببوســطن ،كــام أخــذ يتعــرف عــﲆ شــوارعها وســكاﳖا وأحواهلــم املعيشــية.

ﰲ ســنة  ،1957أي بعــد انتهــاء ســنة الزمالــة البحثيــة ،عــاد العــيل إﱃ بغــداد ،وبــارش التدريــس ﰲ كليــة اﻵداب،

وقــد كلــﻒ ﰲ هــذه املــدة برئاســة قســم التاريــخ .لكــن رئاســة القســم ﰲ هــذه املرحلــة رافقتهــا تطــورات خطــرية
وفاصلــة ﰲ املجتمــع العراقــي؛ إذ كان النﻈــام امللكــي عــﲆ شــفري االﳖيــار .وﰲ صبيحــة الرابــع عــﴩ مــن ﲤــوز

 ،1958أذيــع البيــان األول للثــورة التــي أطاحــت باحلكــم امللكــي .وبقــدر تعلــق األمــر بكليــة اﻵداب ،يقــول العــيل

برجــة سياســية غمــرت أكثــر طلبتهــا وأســاتذﲥا ،واتســمت بالعنــﻒ وانحــدرت ﰲ بعــﺾ أوجههــا إﱃ
أﳖــا “مــرت ّ

ديامغوجيــة عاطفيــةُ ...يذبــح فيهــا العقــل”( .)35وأكثــر مــا آﱂ العــيل هــو أن جامعــة بغــداد ﱂ يكــن قــد مــﴣ عــﲆ

تأسيســها ســو أشــهر قليلــة ،ذلــﻚ احللــم الــذي تفانــى ﰲ انجــازه علــامء ﳐلصــون لوطنهــم وشــعبهم ،لكــن ُصنفــوا
ضمــن رجــال العهــد البائــد ،ومــن هــؤالء متــي عقــراوي ،وناجــي األصيــل( ،)36إﱃ جانــﺐ رفيقــه احلميم عبــد العزيز

الــدوري ،الــذي ُفصــل و ُأحيــل إﱃ التقاعــد بتهمــة ميولــه إﱃ نــوري ســعيد ،ولكــن شــعبيته الواســعة بــني ﳐتلــﻒ

رشائــح املجتمــع العراقــي أحرجــت احلكومــة اجلديــدة ،فقــررت إعادتــه .وﱂ يســلم العــيل مــن تلــﻚ االضطرابــات،

فاعتقــل هــو اﻵخــر وأودع ﰲ ســجن الكــوت .وبعــد إطــالق رساحــه ُأبعــد إﱃ الســليامنية التــي ســافر منهــا إﱃ لبنــان،

وهنــاك ترجــم كتــاب تركيــا الفتــاة وثــورة عــام  1908للمــؤرخ األمريكــي إرنســت رامــزور(.)37

يبــق العــيل ﰲ لبنــان مــدة طويلــة ،إذ عــاد إﱃ العــراق ﰲ ســنة  ،1959واســتأنﻒ نشــاطه البحثــي وعملــه
ﱂ َ

األكاديمــي .بعــد ذلــﻚ بــدأ يتبــوأ مناصــﺐ إداريــة ،فقــد كلفــه عبــد العزيــز الــدوري الــذي أصبــح رئيــس جامعــة

بغــداد ســنة  ،1963برئاســة معهــد الدراســات اإلســالمية العليــا( .)38كــام تبــوأ منصــﺐ رئيــس املجمــع العلمــي
العراقــي بــني ســنتي ( ،)1996-1978كــام كُلــﻒ برئاســة مركــز إحيــاء الــرتاث وكالــ ًة ﰲ ســنة .)39(1980

أحيــل العــيل إﱃ التقاعــد مــن كليــة اﻵداب ﰲ ســنة  ،1984ومنــح لقــﺐ أســتاذ متمــرس ســنة  .1986ورغــم كــرب

ســنه ،إال أنــه ظــل حماف ًﻈــا عــﲆ واجبــه األكاديمــي ،إذ كان يلقــي املحــاﴐات عــﲆ طلبــة الدراســات العليــا ﰲ منزلــه،
وظــل معطــا ًء إﱃ أن وافتــه املنيــة ﰲ ســنة .)40(2003

٤١٢

المؤرخ صالح أحمد العلي حياته ومنهجه التاريخي (1918ـ2003م)

ﺛاﻧ ﹰيا :إﺳﻬاﻣاﺗﻪ العلمية
)1ﰲ ميدان التأليﻒ:
عــﲆ الرغــم مــن تسـ ُّلم العــيل عــدة مناصــﺐ إداريــة خــالل ســني حياتــه العلميــة ،إال أن ذلــﻚ ﱂ يمنعــه مــن تأليــﻒ

العديــد مــن الدراســات املتخصصــة ،والتــي كانــت وال تــزال مــن املصــادر املهمــة ﰲ حقــل التاريــخ اإلســالمي ،ملــا

ﲤيــزت بــه مــن رصانــة مــن حيــث املعلومــات ونوعيــة املصــادر التــي اعتمــدت عليهــا .وقــد توزعــت هــذه الدراســات

مــا بــني التأليــﻒ والتحقيــق والرتﲨــة .وســوف نقــوم ﰲ هــذا البحــث بعــرض هــذه الدراســات لغــرض الفائــدة ،وهي:
ـ التنﻈيــامت االجتامعيــة ﰲ البــﴫة ﰲ القــرن األول اهلجــري :تــأﰐ أﳘيــة هــذا الكتــاب مــن كونــه أول حماولــة

جــادة للعــيل ﰲ إبــراز كل مــا تعلمــه خــالل حياتــه العلميــة ،ليضعهــا عــﲆ أرض الواقــع ،الســيام أن هــذا الكتــاب

يمثــل أطروحتــه لنيــل شــهادة الدكتــوراه التــي ناقشــها ﰲ ســنة  1949بجامعــة أوكســفورد ،كــام ذكرنــا .وقــد اشــتمل
هــذا الكتــاب عــﲆ ثالثــة أقســام :ناقــﺶ القســم األول موضــوع األرض والســكان .وقــد حــاول املؤلــﻒ فيــه أن

ـﺺ الســكان ،فقــد تعقــﺐ اســتيطان
يوظــﻒ دراســته للمــدن اليونانيــة والرومانيــة ﰲ تناولــه خطــط البــﴫة .أمــا مــا ﳜـ ُّ
القبائــل العربيــة ﰲ البــﴫة ومكوناﲥــا مــن عــرب وأعاجــم وعبيــد .أمــا القســم الثــاين ،فقــد تنــاول اجلانــﺐ املــايل

الــذي عالــج فيــه قضيــة مــوارد الدولــة ومﴫوفاﲥــا ومســتو األســعار .وعالــج القســم األخــري مــن الكتــاب
اجلانــﺐ االقتصــادي الــذي ارتكــز عــﲆ حموريــن ﳘــا ،التجــارة والبنــوك(.)41

ـ حمــاﴐات ﰲ تاريــخ العــرب قبــل اإلســالم :كان هــذا الكتــاب جمموعـ ًة مــن املحــاﴐات التــي ألقاهــا عــﲆ طلبــة

ـم قــام العــيل بطبعهــا .وتــأﰐ أﳘيــة هــذا الكتــاب مــن صلتــه بعــﴫ
قســم التاريــخ ﰲ كليــة اﻵداب جامعــة بغــداد ،ثـ ﱠ

النبــوة .فقــد تنــاول فيــه أصــل العــرب ودوهلــم قبــل اإلســالم ،كــام تطــرق إﱃ التنﻈيــامت السياســية واالجتامعيــة التــي
ال عــن أهــم نﻈمهــم االقتصاديــة .بعــد ذلــﻚ اســتكمل العــيل هــذا الكتــاب بقســم ثـ ﹴ
كانــت ﲢكمهــم ،فضـ ً
ـان تنــاول

فيــه حيــاة الرســول حممــد ،والدعــوة اإلســالمية(.)42

ـ األحــواز ﰲ العهــود اإلســالمية األوﱃُ :عنــي هــذا الكتــاب بدراســة إقليــم االحــواز ﰲ العصــور اإلســالمية

املبكــرة ،فقــدم العــيل فيــه كل مــا ﳜــﺺ هــذا اإلقليــم ،فتنــاول ســبﺐ تســميته وموقعــه ومدنــه وأســواقه ،كــام تنــاول

أحوالــه اجلغرافيــة والســكانية والعمرانيــة(.)43

ـ دراســات ﰲ تطــور احلركــة الفكريــة ﰲ صــدر اإلســالم :وﰲ هــذا الكتــاب عالــج العــيل احلركــة الفكريــة ﰲ

العصــور اإلســالمية األوﱃ ،كــام تنــاول أهــم املفــردات ،وأهــم العوامــل التــي أدت إﱃ تطــور تلــﻚ احلركــة ،وأهــم

اﲡاهاﲥــا وأبــرز روادهــا(.)44
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ـ بغــداد مدينــة الســالم :اجلانــﺐ الغــرﰊ :يقــع هــذا الكتــاب ﰲ جملديــن ،تنــاول ﰲ املجلــد األول تأســيس بغــداد

وأحــوال ســكاﳖا ﰲ العهــد العبــاﳼ األول ،كــام تنــاول األرسة العباســية ،وتنﻈيــامت اجليــﺶ .أمــا املجلــد الثــاين ،فقــد

ﲢــدث فيــه العــيل عــن توســع مدينــة بغــداد وتطــور أحواهلــا وأهــم معاملهــا العمرانيــة ،وتطــرق إﱃ حمــالت بغــداد
اجلنوبيــة والغربيــة(.)45

ـ خطــط مدينــة البــﴫة :ﰲ هــذا الكتــاب أوضــح العــيل خطــط مدينــة البــﴫة ﰲ العصــور اإلســالمية املبكــرة،

وأبــرز معاملهــا العمرانيــة(.)46

ـ الدولــة ﰲ عهــد الرســول :يقــع هــذا الكتــاب ﰲ جزأيــن ،تنــاول فيــه تأســيس الدولــة اإلســالمية عــﲆ يد الرســول

حممــد ،وأهــم تنﻈيامﲥــا اإلداريــة ،وأحواهلــا السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة(.)47

ـ معــاﱂ بغــداد اإلداريــة والعمرانيــة :دراســة ﲣطيطيــة :هــذا الكتــاب هــو ﰲ األصــل جمموعــة بحــوث ســبق أن نﴩهــا

ـم قــام بجمعهــا ونﴩهــا ﰲ كتــاب بعــد أن أجــر عليهــا بعــﺾ التعديــالت .وتنــاول هــذا الكتــاب منــازل
العــيل ،ثـ ﱠ

اخللفــاء وقصورهــم ﰲ بغــداد ،وﲢــدث فيــه عــن الدواويــن والقضــاة ،فضـ ً
ال عــن املواصــالت وأهــم اجلســور آنــذاك(.)48
ـ دراســات ﰲ اإلدارة اإلســالمية ﰲ العهــود اإلســالمية األوﱃ :يتحــدث هــذا الكتــاب عــن إدارة الرســول حممــد

 ﰲ مــدن شــبه اجلزيــرة العربيــة ،وإدارة اخللفــاء هلــا مــن بعــده .وتنــاول فيــه مفهــوم نﻈــام اإلدارة لــد العــرب ﰲ
العصــور اإلســالمية املبكــرة(.)49

ـ العلــوم عنــد العــرب :ﰲ هــذا الكتــاب تنــاول العــيل العلــوم واملعــارف عنــد العــرب ،وبـ ﱠـني فيــه أهــم إســهاماﲥم

ﰲ هــذا املجــال ،كــام تنــاول أهــم العلــامء العــرب وأبرزهــم(.)50

ـ معــاﱂ العــراق العمرانيــة واجلغرافيــة :ﰲ هــذا الكتــاب تنــاول العــيل أبــرز املعــاﱂ العمرانيــة واجلغرافيــة ﰲ العــراق
مــن مبـ ﹴ
ـان وقصــور ودور عبــادة(.)51
ـ احلجــاز ﰲ صــدر اإلســالم :تنــاول العــيل ﰲ هــذا الكتــاب منطقــة احلجــاز ﰲ العصــور اإلســالمية املبكــرة ،وبـ ﱠـني

جغرافيتهــا وأحواهلــا االقتصاديــة والسياســية ،فضـ ً
ال عــن تنﻈيامﲥــا االجتامعيــة(.)52

ـ اخلــراج ﰲ العــراق ﰲ العهــود اإلســالمية األوﱃ :يعــدُّ هــذا الكتــاب مــن الكتــﺐ املهمــة ،فقــد تنــاول فيــه العــيل

ﴐيبــة اخلــراج وكل مــا يتعلــق ﲠــا وبطــرق جبايتهــا(.)53

ـ أهــل الفســطاط :دراســة ﰲ تركيبهــم القبــيل ومراكــز إدارﲥــم :ﰲ هــذا الكتــاب أوضــح العــيل أهــل الفســطاط،

اخلاصــة بالعســكر فيهــا(.)54
وبـ ﱠـني أهــم قبائلهــا وبطوﳖــا ،كــام ﲢــدث عــن الدواويــن
ّ
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ـ التاريــخ القديــم والبعثــة النبويــة :ﰲ هــذا الكتــاب ﲢــدث العــيل عــن العــرب منــذ القــدم حتــى صــدر اإلســالم،

فتنــاول معتقداﲥــم وأحواهلــم االجتامعيــة واالقتصاديــة ،ووصــﻒ معتقداﲥــم الدينيــة القديمــة قبــل اإلســالم(.)55

ـ عمــر بــن عبــد العزيــز :خامــس اخللفــاء الراشــدين :ﰲ هــذا الكتــاب ﲢــدث العــيل عــن اخلليفــة األمــوي عمــر بــن

عبــد العزيــز ،وهــي املــرة األوﱃ الــذي يكتــﺐ العــيل فيهــا عــن شــخصية .تنــاول ﰲ هــذا الكتــاب حيــاة عمــر بــن عبــد

العزيــز قبــل وبعــد توليــه اخلالفــة ،كــام تطــرق عــن األرسة األمويــة منــذ عهــد الرســول حممــد.)56(

ـ دولــة الرســول ﰲ املدينــة دراســة ﰲ تكوينهــا وتنﻈيمهــا :تنــاول العــيل ﰲ هــذا الكتــاب الدعــوة اإلســالمية

وأحــوال املدينــة املنــورة ﰲ عهــد الرســول حممــد ،واجلهــاد وكيفيــة انتشــار اإلســالم ﰲ شــبة اجلزيــرة العربيــة(.)57
ـ ســامراء :دراســة ﰲ النشــأة والبنيــة الســكانية :تنــاول هــذا الكتــاب مدينــة ســامراء بوصفهــا إحــد عواصــم

اخلالفــة العباســية ،فتنــاول ســبﺐ اختيــار اخلليفــة املعتصــم هلــا ،وﲢــدث عــن أحواهلــا بعــد انتقــال اخلالفــة منهــا ،كــام

ﲢــدث عــن أهــم معاملهــا ،وعــن عالقــة العباســيني بالعلويــني فيهــا ،وكذلــﻚ عــن عالقــة اخلراســانيني واألتــراك(.)58

ـ املنســوجات واأللبســة ﰲ العهــود اإلســالمية األوﱃ :يبحــث العــيل ﰲ هــذا الكتــاب ﰲ املنســوجات واأللبســة

العربيــة إبــان القــرون األربعــة األوﱃ للهجــرة التــي كان العــرب فيهــا مهيمنــني ﰲ احليــاة السياســية واالجتامعيــة
واالقتصاديــة والفكريــة ،وكانــوا يســتهلكون ﳐتلــﻒ الســلع .ويتحــدث الكتــاب عــن أﳘيــة املنســوجات ومراكــز

صناعتهــا وأنواعهــا وألواﳖــا ،وتنــوع املالبــس تب ًعــا ملســتويات الســكان(.)59

ـ الكوفــة وأهلهــا ﰲ صــدر اإلســالم :دراســة ﰲ أحواهلــا العمرانيــة وســكاﳖا وتنﻈيامﲥــم :تنــاول هــذا الكتــاب

األحــوال العمرانيــة واالقتصاديــة ﰲ مدينــة الكوفــة .وقــد اهتــم العــيل بﺈيضــاح أحــوال الســكان وطبقاﲥــم ،وتطــور

تنﻈيــم العشــائر ﰲ الكوفــة

()60

ـ الفتوحــات اإلســالمية :يعــدُّ هــذا الكتــاب مــن الكتــﺐ املهمــة التــي تناولــت حركــة الفتوحــات اإلســالمية،

إنموذجــا ،وبـ ﱠـني أســباب فتحــه
وفيــه أوضــح العــيل دوافــع الفتــوح اإلســالمية ،وأخــذ وضــع العــراق
ً

()61

ـ عــيل بــن حممــد صاحــﺐ الزنــج ودولتــه املهزومــة :نــﴩ هــذا الكتــاب بعــد وفــاة العــيل ،الــذي ﲢــدث فيــه عــن

قائــد ثــورة الزنــج عــيل بــن حممــد وعــن حركتــه ﰲ العــﴫ العبــاﳼ وموقــﻒ العــرب منهــا(.)62
 )2ﰲ ميدان الرتﲨة:

ـ املدينة البيزنطية واحلروب الصليبية ،تأليﻒ ستيفن رنسيامن؛

ـ تركيا الفتاة وثورة  ،1908تأليﻒ إرنست رامزور؛
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ـ علم التاريخ عند املسلمني ،تأليﻒ املستﴩق فرانز روزنثال؛

ـ االﲡاهات العامة ﰲ األبحاث التارﳜية ،تأليﻒ جفري باركلو؛

ـ أطراف بغداد :تاريخ االستيطان ﰲ سهول دياﱃ ،تأليﻒ روبرت ماك آدامز؛

ـ خطط بغداد ﰲ العهود العباسية األوﱃ ،تأليﻒ يعقوب ليسز؛

ـ خطط بغداد ﰲ القرن اخلامس اهلجري ،تأليﻒ جورج مقدﳼ(.)63

 )3ﰲ ميدان التحقيق:

ـ بالد العرب()64؛
ـ البلدان()65؛

ـ بغداد مدينة السالم()66؛

ـ املدخل احلفﻈي إﱃ العلم االرثامطيقي()67؛

ـ ما ﳛتاج إليه الصانع من علم اهلندسة()68؛
 )4الكتﺐ املشرتكة:

ـ “ما أسهم به العرب ﰲ دراسة األدب اجلاهيل” ،وهو ﹲ
فصل من كتاب األدب العرﰊ ﰲ آثار الدارسني()69؛
ـ “تفسري التاريخ” ،وهو فصل من كتاب تفسري التاريخ()70؛
ـدرس لطلبــة الســادس األدﰊ ،وقــد اشــرتك
ـ “تاريــخ احلضــارة اإلســالمية” ،هــو مــن الكتــﺐ املنهجيــة الــذي يـ ﱠ

العــيل ﰲ كتابــة أحــد فصولــه()71؛

ـ “اجليﺶ اإلسالمي” ،وهو فصل من كتاب التاريخ العسكري؛
ـ “إدارة العراق” ،وهو فصل من كتاب العراق ﰲ التاريخ؛
ـ “نﻈــرات ﰲ الساســانيني ومقومــات حكمهــم” ،وهــو فصــل مــن كتــاب إيــران :منﻈــور تارﳜــي للشــخصية

اإليرانيــة()72؛

ـ “نمــو املــدن وتوزيعهــا ﰲ العــراق ﰲ عهــد االزدهــار اإلســالمي” ،وهــو فصــل مــن كتــاب املدينــة واحليــاة

املدنيــة()73؛

ـ “املكونــات التارﳜيــة األوﱃ لوحــدة الثقافــة العربيــة” ،وهــو فصــل مــن كتــاب وحــدة الثقافــة العربيــة وصمودهــا

بوجه التحديــات(.)74
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ﺛال ﹰﺜا :ﻣنﻬجﻪ التارﳜﻲ
بعضــا مــن أرائــه فيــام ﳜــﺺ املــؤرخ ،ألن العــيل كان يــر أن
قبــل احلديــث عــن املنهــج التارﳜــي عنــد العــيل نــورد ً

مــن اخلطــأ تطبيــق التفســريات الطبيعيــة والعلميــة عــﲆ دراســة العلــوم اإلنســانية ،ومنهــا التاريــخ .ولتأكيــد اســتحالة

تطبيــق املنهــج العلمــي القائــم عــﲆ املشــاهدة والتجربــة واالختبــار عــﲆ دراســة التاريــخ ،يذكــر األســباب التاليــة:

 )1إننــا ال نســتطيع اختبــار حــوادث التاريــخ أو مالمســتها أو إخضاعهــا للتجربــة املختربيــة ،ألﳖــا ﲢــدث وتنتهــي

ـارا للحكــم وإصــدار قوانــني دقيقــة تطبــق عــﲆ احلــوادث األخــر.
وال تتكــرر ،لذلــﻚ ال يمكــن اﲣاذهــا معيـ ً

 )2إن املــواد اخلاضعــة للدراســة ﰲ العلــوم الطبيعيــة مــواد جامــدة ال تــدرس بواطنهــا ودخائلهــا ،أمــا املــواد

ـم عــن إحســاس وشــعور وإدراك باطنــي وتفكــري ،فهــي ال تســتجيﺐ
التــي يدرســها التاريــخ فهــي كائنــات حيــة تنـ ُّ

االســتجابة ذاﲥــا للمؤثــر ذاتــه .لذلــﻚ فهــي كائنــات معقــدة وذات دوافــع متعــددة منوعــة يصعــﺐ ســرب غورهــا.
 )3ﰲ الدراســة الطبيعيــة يمكــن التجــرد التــام وﲡنــﺐ التأثــري الشــخﴢ للــدارس ،أمــا ﰲ دراســة التاريــخ فمــن

الصعــﺐ ﲢقيــق ذلــﻚ(.)75

بينــت هــذه النقــاط املهمــة التــي أوضــح فيهــا العــيل االختــالف بــني املــؤرخ والباحــث ﰲ العلــوم الطبيعيــة أن

املنﻈــور التارﳜــي عنــد العــيل ،املســتمد مــن املدرســة التارﳜيــة التــي نشــأ فيهــا ،يــر أن املوضوعيــة املطلقــة ال يمكــن

أن تتحقــق ،لعــدة اعتبــارات ،منهــا إن للــدارس ميولــه ورغباتــه التــي تؤثــر ﰲ تناولــه للتاريــخ ،بــد ًءا مــن اختيــاره

موضــوع الدراســة الــذي ســوف تتدخــل فيــه .إﱃ جانــﺐ ذلــﻚ ،فــال بــد للباحــث ﰲ جمــال التاريــخ أن يســتخدم

اخلاصــة لفهــم حــوادث املــاﴈ ،فكتابتــه عــن أي حادثــة ال تتوقــﻒ عــﲆ احلادثــة فقــط ،بــل عــﲆ فكــر
ذهنــه وأفــكاره
ّ
أيضــا ،مــن حــﺐ وكــره أو اﲡاهــات فكريــة معينــة.
املــؤرخ نفســه ً

بعــد أن ب ﱠينــا أهــم النقــاط الواجــﺐ توافرهــا ﰲ املــؤرخ مــن وجهــة نﻈــر العــيل ،نخــوض اﻵن ﰲ املنهــج التارﳜــي

الــذي اعتمــده طــوال حياتــه ،ســوا ًء ﰲ كتاباتــه أو ﰲ تدريســه لطالبــه.

ســعى العــيل إﱃ البحــث التارﳜــي ﰲ اجلزئيــات والعمــل عــﲆ تدقيقهــا وضبطهــا ضمــن عاملــني :أوهلــام ،إن

الكليــات ﰲ رأيــه ينبغــي أن تقــوم عــﲆ اجلزئيــات الصحيحــة التــي تكوﳖــا ،وأن ُﳛســﺐ ﰲ رســمها حســاب اجلزئيــات

التــي تناقــﺾ الكليــات وال تؤيدهــا ،ألن رؤيتــه تقــوم عــﲆ أســاس “إن عمليــة التطــور التارﳜــي عمليــة واســعة فيهــا
خاصــة قــد ال تســري مــع اخلطــوط العامــة ،وتدقيــق اجلزئيــات يكشــﻒ عــن اخلطــوط العامــة
خطــوط عامــة وتيــارات ّ

تنمــي غريــزة حــﺐ االســتطالع” .وقــد جــاء هــدف العــيل مــن
واخلطــوط
ّ
اخلاصــة .وﰲ الكشــﻒ لــذة نفســية ألﳖــا ّ
٤١٧

م.د .ضمياء عبد الرزاق خضير

متابعــة جزئيــات احلــوادث التارﳜيــة بعــد أن الحــﻆ أن أكثــر الكتــﺐ املؤلفــة ﰲ التاريــخ اإلســالمي قائمــة عــﲆ عرض
جزئيــات متتابعــة قبلهــا النــاس قديـ ًـام وحدي ًثــا وكرروهــا .لذلــﻚ ســعى العــيل إﱃ تقديــم كليــات للتاريــخ اإلســالمي

قائمــة عــﲆ جزئيــات مســتوعبة بتفاصيلهــا ،وشــاملة بأطرافهــا ،لتــؤدي ﰲ النهايــة إﱃ صــورة معتمــدة للتطــورات
العمرانيــة وعــﲆ الشــكل التــايل :وصــﻒ جغــراﰲ يعكــس التطــور املــادي مــن أرض وزراعــة ومعــادن ،ووصــﻒ

ـم
ـم اﲡاهاﲥــم العامــة ،والصناعــة واحلــرف واإلعــامل ،ثـ ﱠ
بــﴩي لدراســة أحــوال الســكان وتكتالﲥــم وﲡمعاﲥــم ،ثـ ﱠ
دراســة تطــور املشــاركني ﰲ احلركــة الفكريــة العربيــة اإلســالمية(.)76
وأكــد العــيل ﰲ منهجــه التارﳜــي عــﲆ أنــه “ال يمكــن رســم صــورة كاملــة ملختلــﻒ نواحــي احلضــارات ،أو تتبــع

ـم
خطــوات تطورهــا نﻈـ ًـرا ألن معلوماتنــا ال تــزال غــري وافيــة وغــري موزعــة بانتﻈــام عــﲆ الزمــان واملــكان .فلدينــا كـ ﱞ
مــن املعلومــات عــن اليمــن وبعــﺾ الــدول الشــاملية القديمــة ،وعــن أحــوال العــرب ﰲ احلجــاز ونجــد والبحريــن
عنــد ظهــور اإلســالم ،ولكننــا نجهــل ﲤا ًمــا تاريــخ املناطــق األوﱃ”(.)77

وملــا كان العــيل رائــدً ا ﰲ بحــث مبــادئ اإلســالم والدعــوة اإلســالمية ،كان بحثــه ﰲ التاريــخ ال ﰲ العقائــد.

ـم ﲢليلهــا أو حماولــة إجيــاد الصلــة بينهــا وإبــراز ارتباطهــا مــع
لذلــﻚ ،كان منهجــه يقــوم عــﲆ تنﻈيــم املــادة وعرضهــا ثـ ﱠ
احلــوادث واملؤسســات األخــر .وإذا كانــت بعــﺾ مﻈاهــر تلــﻚ الصــورة ﲣالــﻒ مــا ألفــه النــاس واعتقــده ،فــﺈن

صحيحــا وف ًقــا ملعطيــات وحــوادث
ـع إﱃ املصــادر التــي بحــث فيهــا وحــاول اســتيعاﲠا واختــار مــا يــراه
ً
ذلــﻚ راجـ ﹲ
املرحلــة التــي يقــوم الباحــث بدراســتها ،فهــو يــورد ﰲ كتاباتــه مــا يعتقــد بصحتــه أو أنــه أقــرب إﱃ الصــواب(.)78

وجــه العــيل نقــدً ا ألســاليﺐ الكتابــة التارﳜيــة عــن احلقــﺐ اإلســالمية ،منطل ًقــا مــن كــون “معﻈــم الــرواة الذيــن
ﱠ

نســتمد منهــم معلوماتنــا التارﳜيــة هــم مــن أواخــر العــﴫ األمــوي أو العبــاﳼ ،وأن رواياﲥــم ﱂ تصلنــا كاملــة ،ألﳖــا

دونــت ﰲ أوائــل القــرن الثالــث اهلجــري .وهــذه املــدة الطويلــة تتيــح جمــاالً للتغيــري والتبديــل،
نُقلــت مشــافه ًة إﱃ أن ﱢ
ـدون أو أحــوال عــﴫه(.)79
اللذيــن قــد ُيبنيــان عــﲆ ميــول املـ ﱢ

لتلــﻚ األســباب شــدد العــيل ﰲ منهجــه عــﲆ أﳘيــة إيــالء النصــوص التارﳜيــة االهتــامم الــكاﰲ ،كوﳖــا اللبنــة

األساســية ملــادة علــم التاريــخ ،ودون هــذه النصــوص لــن يكتــﺐ التاريــخ .إال أن هــذه النصــوص “بكــامء صــامء”

كــام يصفهــا ،لذلــﻚ البــد للمــؤرخ مــن فهمهــا عــﲆ الوجــه األصــوب ،وفهــم عالقــة كل نــﺺ بالنصــوص اجلزئيــة
األوﱃ ،وهــو ﲠــذا يســتخدم فكــره اخلــاص ﰲ اســتنباط املــادة التارﳜيــة .لذلــﻚ كـ ﱠـرس العيل جهــده ﰲ دراســة جوانﺐ
احلضــارة واحليــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة والدينيــة .أمــا اجلوانــﺐ السياســية فقــد بحثهــا بقــدر مــا ﳜــﺺ مــادة بحثــه

دون إجيــاز ﳐــل أو تفصيــل مضلــل .فيقــول ﰲ هــذا الصــدد “لقــد حاولــت إعطــاء الصــورة التــي اعتقــد أن املصــادر
ـم ﲢليلهــا وحماولــة إجيــاد الصلــة بينهــا،
تصورهــا لتلــﻚ املرحلــة ،وأن ُأقــﴫ عمــيل عــﲆ تنﻈيــم املــادة وعرضهــا ثـ ﱠ
٤١٨
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وإبــراز ارتباطهــا مــع احلــوادث واملؤسســات األخــر(.)80
عــرف العــيل ﰲ منهجيتــه للبحــث التارﳜــي ﰲ “قــراءة التاريــخ باالســتناد إﱃ الوثائــق األصليــة” .وهــو يشــدد عــﲆ

املــؤرخ عنــد الكتابــة أن يطبــق املنهــج التارﳜــي الصحيــح .وﲠــذا الصــدد يقــول“ :علينــا أن نكتــﺐ التاريــخ وننقــده
ثــم نملكــه ،فــﺈذا امتلكنــاه ﰲ ضــوء اخلــربة الوثائقيــة صححنــا لﻸجيــال قــراءة التاريــخ ،وهــي قــراءة ِ
العــرب مــن أجمــاده
ﱠ
ومكاســبه ومعطياتــه” .فــكان يــوﴆ كل باحــث ومــؤرخ أن ال يلهــث وراء كتــﺐ التاريــخ لنقــل املعلومــة فقــط ،بــل

ينبغــي عليــه أن يتفحــﺺ تلــﻚ الكتــﺐ وجيــادل حمتواهــا وجيتهــد ﰲ اختيــار األنســﺐ ،واألنســﺐ هــو الــذي يقــع ﰲ
العــرب ،وأن نســتخلﺺ مــن هــذه ِ
ِ
العــرب مــا ينفعنــا ﰲ احلــاﴐ واملســتقبل(.)81
وكان العــيل يــر أن “اهليــكل العــام القائــم عــﲆ تقديــر الصــورة العامــة ووضــع اجلزئيــات ضمــن النطــاق العــام

واملــكان واملقــدار احلقيقــي هــو أمــر أســاس ﰲ دراســة التاريــخ وكتابتــه ،وأن رســم اهليــكل العــام يتوقــﻒ عــﲆ فهــم
ـم يدلــل عــﲆ ذلــﻚ حينــام يقــول“ :إن خــرية الكتــﺐ التارﳜيــة العامــة كتبهــا رجــال مــن خــارج
عــام ونﻈــرة شــاملة’ ثـ ﱠ

خاص ـ ًة
دوائــر املؤسســات األكاديميــة” .ويعــزو ذلــﻚ إﱃ أن هــؤالء يمتلكــون نﻈــر ًة شــامل ًة وأف ًقــا واس ـ ًعا وفلســف ًة ّ
قلــام توافــرت ﰲ األكاديميــني(.)82

وكان العــيل يدافــع عــن أرائــه التارﳜيــة ،الســيام اﻵراء املتعلقــة بتأثــري األوضــاع املعــاﴏة ﰲ تصــورات املــؤرخ،

فنــراه يســتعرض ﰲ منهجــه التارﳜــي مدرســتي رانكــه وكروتشــيه ،ففــي معــرض ر ّده عــن املدرســة األوﱃ ينبــه إﱃ

مســألة ﰲ غايــة األﳘيــة ،وهــي أن أﳘيــة اإلحــداث التارﳜيــة ال تتوقــﻒ عــﲆ اهتــامم النــاس ﲠــا حــني وقوعهــا فقــط،
أيضــا .فكثــري مــن احلــوادث تثــري عنــد وقوعهــا صخ ًبــا عني ًفــا واهتام ًمــا
بــل ﰲ تأثريهــا الالحــق ﰲ احلــوادث التاليــة ً

ـم ال تلبــث أن ﲥــدأ وﲣفــت ،بينــام ﲢــدث حــوادث خطــرية هلــا مقدمــات ال تقــدّ ر عنــد بدايتهــا بام تســتحق(.)83
ـريا ،ثـ ﱠ
كبـ ً
ـاﴏا ،فيفﴪهــا العــيل بقولــه أن كروتشــيه يقصــد أن
أمــا مدرســة كروتشــيه التــي تــر التاريــخ كلــه تار ً
ﳜــا معـ ً

دراســة التاريــخ عمليــة عقليــة ال تقتــﴫ عــﲆ كشــﻒ الوقائــع ورسدهــا ،بــل تتعداهــا إﱃ ﲢليــل الوقائــع وتعليلهــا
اخلاصــة ومــا
وإجيــاد الرابــط فيــام بينهــا وتقديــر أﳘيتهــا ،وإن املــؤرخ يتأثــر بــكل ذلــﻚ بتكوينــه الذهنــي وأفــكاره
ّ

ـع مــن تأثــره بــام يعــاﴏه وﳛيــط بــه أصـالً .ويعــزز ذلــﻚ بقولــه أن ﰲ اإلفــادة مــن اخلــربات احلاليــة ﰲ
يشــغل بالــه نابـ ﹲ

تفســري بعــﺾ املﻈاهــر التارﳜيــة لــذة ومتعــة ،ألﳖــا ﲣلــق وشــائج بــني املــاﴈ واحلــاﴐ ،وتزيــد مــن فاعليــة كتــاب
التاريــخ ﰲ حياتنــا احلــاﴐة ،وﲡعــل العمليــة منســجمة مــع روح العــﴫ ومــا ســائد مــن أســاليﺐ وتنﻈيــامت فكريــة.

لكنــه ،رغــم ذلــﻚ ،يوجــه انتقــاده هلــذا التفســري بالقــول أنــه يتجاهــل االختــالف بــني املــاﴈ واحلــاﴐ ،وقــد يــؤدي
هــذا إﱃ إصــدار أحــكام ظاملــة ﰲ حــق املــاﴈ(.)84
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ـي مــن كتابــات املســتﴩقني ،فهــو ال يضعهــم ﲨيعهــم ﰲ
وإﱃ جانــﺐ هاتــني املدرســتني ،كان للعــيل موقـ ﹲ
ـﻒ منهجـ ﹲ

خانــة واحــدة ،بــل حــدد موقفــه بموجــﺐ كتاباﲥــم وتناوهلــم التاريــخ العــرﰊ اإلســالمي .ويوضــح أن القــرن التاســع

عــﴩ شــهد اهتام ًمــا بدراســة املخطوطــات العربيــة ،حينــام أخــذ املســتﴩقون يدرســون تاريــخ الــﴩق لذاتــه ،متبعــني

ـريا مــن املســتﴩقني كتبــوا عــن حيــاة الرســول
الطريقــة العلميــة الصحيحــة .ففــي ســبيل املثــال ،يقــول العــي أن كثـ ً

ـم
 ،ومنهــم األملــاين كاتيــي الــذي اتبــع طريقــة احلوليــات ،الــذي أورد كافــة الروايــات املعروفــة عــن كل حادثــة ،ثـ ﱠ
حللهــا واســتخلﺺ منهــا مــا يــراه .وظهــر بعــد احلــرب العامليــة األوﱃ عــدد مــن األبحــاث عــن حيــاة الرســول

اتّســمت باالعتــدال وبحــس التقديــر للجوانــﺐ الروحيــة باإلفــادة مــن القــرآن الكريــم(.)85

وجــه العــيل انتقــاده لبعــﺾ املســتﴩقني ،الســيام َمــن شــ ﱠبهوا دعــوة الرســول ﰲ
ولكــن رغــم ذلــﻚ ،فقــد ﱠ

مســاعدة الفقــراء بأﳖــا مﻈهــر مــن مﻈاهــر االشــرتاكية ،فيســجل العــيل اعرتاضــه عــﲆ ذلــﻚ ألن االشــرتاكية مذهــﺐ
اقتصــادي ،أمــا الديــن اإلســالمي فهدفــه بالدرجــة األوﱃ روحــي دينــي(.)86

أمــا عــن اﻵراء املنهجيــة للعــيل ﰲ التاريــخ االجتامعــي ،فهــو يــر ﴐورة االنتقــال مــن دراســة تاريــخ وســري

امللــوك ومــا يتصــل ﲠــم مــن أعــامل سياســية وحربيــة وإداريــة إﱃ دراســة املجتمــع وتطــور أحوالــه .ويشــدد عــﲆ أﳘيــة

أن يــدرك الباحــث خصوصيــات املجتمعــات ﰲ مســريﲥا التارﳜيــة ،وتأثــري هــذه اخلصوصيــات ﰲ األحــوال العامــة
القائمــة ﰲ كل زمــن ،وهــي غــري ثابتــة أو جامــدة ،وهــي ﲣتلــﻒ ﰲ تأثرياﲥــا ومﻈاهرهــا وآثارهــا عــن األحــوال

املعــاﴏة .وعندمــا ُســﺌل عـ ّـام إذا كان هنــاك اختــالف بــني دارس تاريــخ املجتمــع وبــني الباحــث ﰲ علــم االجتــامع،

أجــاب “نعــم ﳜتلــﻒ ،فــاألول ُيعنــى بدراســة خصوصيــات املجتمــع وتطــوره مــن دون دراســة القواعــد العامــة،
التــي يضعهــا الباحــث ﰲ علــوم االجتــامع واالقتصــاد وغريهــا”(.)87
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اﳋاﲤة
سـ ﱠلط هــذا البحــث املزيــد مــن الضــوء عــﲆ املنهــج العلمــي األكاديمــي للدكتــور أمحــد صالــح العــيل ،فضـ ً
ال عــن

آرائــه التارﳜيــة ،وطروحاتــه ﰲ جمــال البحــث التارﳜــي ،وجهــوده العلميــة ﰲ ﲣريــج دفعــات مــن طلبــة الدراســات
العليــا ،وإصــدار املؤلفــات التارﳜيــة كونــه أحــد أبــرز املؤرخــني ﰲ العــراق .وقــد عــرف العــيل بكتاباتــه الرصينــة عــﲆ

وفــق املنهــج العلمــي املســتند إﱃ التحليــل واالســتنتاج وربــط األحــداث ،منطل ًقــا مــن اجلزئيــات إﱃ الكليــات ،وبـ ﱠـني

رأيــه الشــخﴢ ﰲ الروايــات التارﳜيــة ،وأورد ﰲ مؤلفاتــه مــا اعتقــد بصحتــه وأﳘــل اﻵراء واحلــوادث التارﳜيــة التــي

اعتقــد أن معلوماتــه العامــة ومنطــق احلــوادث ال يؤيــد صحتهــا.

امتــازت مؤلفــات العــيل بالتنــوع ،إذ اعتمــد عــﲆ كتــﺐ اجلغرافيــة والتاريــخ العــام وكتــﺐ الفتــوح ،كــام اعتمــد عﲆ

العديــد مــن املراجــع العربيــة ،فضـ ً
ال عــن املصــادر األجنبيــة وبلغــات عــدة منهــا ،االنكليزيــة والفرنســية وغريها.

واتســمت مؤلفاتــه بالوضــوح ﰲ عــرض الفكــرة واالســتخدام املوضوعي للمصــادر واملراجع وﲢليــل مضامينها.

لذلــﻚ ،يمكــن أن نقــول إن ســبﺐ اﲣــاذ معﻈــم مؤلفاتــه مراجــع ومصــادر مهمــة ﰲ حقــل التاريــخ اإلســالمي عائــدﹲ

إﱃ منهجــه العلمــي الصحيــح الــذي تبنــاه منــذ نعومــة أظافــره .وإﱃ جانــﺐ تأليــﻒ العديــد مــن الكتــﺐ ،فقــد اهتــم

العــيل بالرتﲨــة ،فرتجــم العديــد مــن الكتــﺐ األجنبيــة إﱃ العربيــة ،فض ـ ً
ال عــن اهتاممــه بتحقيــق املخطوطــات .وإﱃ

ناجحــا ﰲ كل املناصــﺐ التــي ُأســندت إليــه.
جانــﺐ نجاحــه ﰲ حقــل التعليــم ،فقــد كان أدار ًيــا
ً

وهكــذا قــال العــيل كلمتــه األخــرية ورحــل ﰲ أواخــر ســنة  ،2003لكــن األفكار التــي رســختها كتاباتــه ومؤلفاته

وأســلوبه العلمــي املتميز ســتبقى.
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ﻫواﻣﺶ الﺒحﺚ

 )1نــاﴏ عبــد الــرزاق املــال جاســم ،املــؤرخ صالــح أمحــد العــيل رحلــة التأســيس ملنهــج أكاديمــي لدراســة التاريــخ العــرﰊ ،مركــز
دراســات الوحــدة العربيــة( ،بــريوت ،)2010 ،ص .18

 )2حســني مايــع عيســى الكعبــي ،املــؤرخ صالــح أمحــد العــيل وجهــوده ﰲ دراســة التاريــخ ،رســالة ماجســتري غــري منشــورة ،جامعــة
بغــداد ،كليــة الرتبيــة ـ ابــن رشــد ،)2013( ،ص .10
 )3ناﴏ املال جاسم ،املصدر السابق ص .22

 )4املدرســة اخلرضيــة :وهــي واحــدة مــن تســع مــدارس ابتدائيــة كانــت موجــودة ﰲ املوصــل ،وســميت ﲠــذا االســم لقرﲠــا مــن جامــع
اخلــرض ( ،)uوكانــت بنايــة هــذه املدرســة تضــم طابقــني خصــﺺ الطابــق األول لطلبــة االبتدائيــة ،والثــاين لطلبــة املتوســطة والثانويــة.
وقــد ﲤيــزت عــن غريهــا مــن حيــث عــدد طالﲠــا ،إذا بلــﻎ تعــداد طلبتهــا ﰲ ســنة  1922نحــو  277طال ًبــا .للمزيــد انﻈــر :عامــر بلــو

إســامعيل ،املراكــز التعليمــة والثقافيــة ﰲ املوصــل ،رســالة ماجســتري غــري منشــورة ،كليــة اﻵداب( ،جامعــة املوصــل ،)2001 ،ص .42

 )5ناﴏ املال جاسم ،املصدر السابق ،ص .23

 )6صالح أمحد العيل ،سرية وذكريات (ﳐطوط) ،صً .3
نقال عن :ناﴏ املال جاسم ،املصدر السابق ،ص .19

 )7جميــد خــدوري :)2007 -1909( :أكاديمــي عراقــي ،ولــد ﰲ املوصــل وأكمــل فيهــا دراســته االبتدائيــة والثانويــة ،ســافر إﱃ
لبنــان ليلتحــق باجلامعــة األمريكيــة ﰲ بــريوت ،حصــل عــﲆ شــهادة البكالوريــوس ﰲ الفنــون ســنة  .1932وﰲ ســنة 1938حصــل
عــﲆ شــهادة دكتــوراه ﰲ القانــون الــدويل والعلــوم السياســية ،عمــل مــن ســنة 1939لغايــة  1947ﰲ وزارة التعليــم .يعــدُّ املؤســس
ملدرســة بــول هنــري نتــز للدراســات الدوليــة املتقدمــة وبرنامــج دراســات الــﴩق األوســط .ألــﻒ العديــد مــن الكتــﺐ بالغتــني العربيــة
واالنكليزيــة .للمزيــد انﻈــر :ســيار ﲨيــل ،املــؤرخ جميــد خــدوري ابــن املوصــل يرحــل عنّــا ...صاحــﺐ أول كــرﳼ لدراســات الــﴩق
األوســط ﰲ أمريــكاhttp://www.sayyaraljamil.com/printarticle.php?id=1129 .
 )8صالح أمحد العيل سرية وذكريات ،صً ،12 ،
نقال عن حسني مايع عيسى ،املصدر السابق ،ص .18
 )9ناﴏ عبد الرزاق املال جاسم ،املصدر السابق ،ص .25

 )10متــي عقــراوي :)1982-1903( :أول رئيــس جلامعــة بغــداد مــا بــني ( .)1958 -1957ولــد ﰲ املوصــل وأتــم دراســته االبتدائية

ـم التحــق باجلامعــة األمريكيــة وحصــل
ـم انتقــل إﱃ بــريوت ألكمــل دراســته اإلعداديــة ﰲ مدرســة تابعــة للجامعــة األمريكيــة ،ثـ ﱠ
فيهــا ،ثـ ﱠ
ـم مــا لبــث أن ســافر إﱃ الواليــات املتحــدة ســنة
عــﲆ شــهادة البكالوريــوس ســنة  ،1924وعــاد إﱃ بغــداد ودرس ﰲ معهــد املعلمــني ثـ ﱠ
 1926لنيــل شــهادة املاجســتري مــن كليــة املدرســني جامعــة كولومبيــا .وﰲ ســنة  1934حصــل عــﲆ شــهادة الدكتــوراه ،عــن رســالته
املعنونــة إعــادة بنــاء جــداول التعليــم ﰲ املــدارس العامــة العراقيــة ،والتــي نــﴩت باللغــة االنكليزيــة .للمزيــد انﻈــر:

منــار عبــد املجيــد عبــد الكريــم ،اجلامعــة األمريكيــة ﰲ بــريوت وأثــر خرجييهــا العراقيــني عــﲆ الفكــر الســياﳼ ﰲ العــراق امللكــي ،جعفــر
العصامــي للطباعــة والنــﴩ( ،بغــداد ،)2014 ،ص ص .208-207

 )11ولــد جعفــر اخليــاط ﰲ بغــداد ســنة  1910وتــوﰲ ســنة  .1973حياتــه حافلــة باملنجــزات العلميــة واإلداريــة والثقافيــة .درس ﰲ
املدرســة اجلعفريــة ،وأكمــل دراســته العليــا ﰲ بــريكيل بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وحصــل عــﲆ املاجســتري ﰲ العلــوم الزراعيــة ســنة
 .1928عــاد إﱃ العــراق وأســهم ﰲ بنــاء أســس الرتبيــة والتعليــم ،ومنهــا توليــه مناصــﺐ مهمــة ،منهــا توليــه منصــﺐ مديــر املعــارف
(الرتبيــة) ﰲ أكثــر مــن حمافﻈــة .كان مــن املهتمــني بالتعليــم الريفــي ،ونفــذ مــع اليونســكو الكثــري مــن الربامــج .انــﴫف للرتﲨــة فأبــدع،
مديــرا للتعليــم املهنــي ﰲ وزارة الرتبيــة لســنوات .للمزيــد
وحﻈيــت كل كتبــه التــي ترﲨهــا باملصداقيــة بــني القــراء واملهتمني.عمــل
ً
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انﻈــر :إبراهيــم خليــل الع ـالّف“ ،مــن عاملقــة الرتﲨــة ﰲ العــراق :األســتاذ جعفــر خيــاط ( ،” )1975 -1910موقــع احلــوار املتمــدن
اإللكــرتوين ،عــﲆ الرابــط التــايل:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=330538
مدرســا ﰲ اإلعداديــة املركزيــة ﰲ
 )12ناجــي معــروف :ولــد ﰲ بغــداد ســنة  ،1910وأكمــل دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة فيهــا ،عــني
ً
ـم ســافر إﱃ فرنســا والتحــق بجامعــة الﴪبــون ســنة  ،1935وأكمــل فيهــا دراســة املاجســتري والدكتــوراه ،إال أنــه عــاد إﱃ بغــداد
بغــداد ،ثـ ﱠ
ـم عميــدً ا لكليــة
قبــل مناقشــة أطروحــة الدكتــوراه بســبﺐ انــدالع احلــرب العامليــة الثانيــة .عــني ســنة  1952عميــدً ا لكليــة الﴩيعــة ،ثـ ﱠ
اﻵداب بجامعــة بغــداد ســنة  .1963للمزيــد انﻈــر :وليــد األعﻈمــي ،أعيــان الزمــان وجــريان النعــامن ﰲ مقــربة اخليــزران( ،بغــداد،
 ،)2001ص .267

 )13عمر طالﺐ ،موسوعة إعالم املوصل ﰲ القرن العﴩين ،مركز دراسات املوصل ،2008 ،ص .252

 )14العيل سرية وذكريات ،ص ً .19
نقال عن ناﴏ عبد الرزاق املال جاسم ،املصدر السابق ،ص.32

 )15أمحــد سوســة (1900ـ :)1982ولــد الدكتــور أمحــد نســيم سوســة ﰲ مدينة احللــة ،وأتــم دراســته اإلعداديــة (الثانويــة العامــة)
ثــم حصــل عــﲆ شــهادة البكالوريــوس ﰲ اهلندســة املدنية ﰲ ســنة  1928من كليــة
ﰲ اجلامعــة األمريكية ببــريوت ﰲ ســنة  ،1924ﱠ
كولــورادو ﰲ الواليــات املتحــدة .بعــد ذلــﻚ واصــل دراســته العليــا فنــال شــهادة الدكتــوراه بــﴩف مــن جامعة جــون هوبكنــز األمريكية
ﰲ ســنة  ،1930وانتخــﺐ عضـ ًـوا ﰲ مؤسســة (فــاي بيتــا كابــا) العلميــة األمريكيــة ،كــام منحته جامعــة واشــنطن ﰲ ســنة 1929جائــزة
(ويديــل) التــي ﲤنــح ســنو ًيا لكاتــﺐ أحســن مقــال مــن شــأنه أن يســهم ﰲ دعــم الســلم بــني دول العــاﱂ .ويعــد الدكتــور أمحــد سوســة
أحــد أقــدم املهندســني العراقيــني الذيــن ﲣرجــوا مــن اجلامعــات الغربيــة .للمزيــد انﻈــر :عبــد الكريــم الوائــيل“ ،أمحــد سوســه عاشــق
بغــدادي مــن طــراز خــاص” ،الصبــاح.2013/8/6 ،

 )16األب أنســتانس الكرمــيل ( :)1947-1866بطــرس جربائيــل يوســﻒ عواد واملعروف بــاألب أنســتاس الكرميل :رجــل ديــن
مســيحي ولغــوي ،عراقــي .أ ّلــﻒ كت ًبــا مهمــة وأبحا ًثــا جديــدة عن اللغــة العربيــة .كان يــر ﰲ اخلــروج عــﲆ العربيــة خط ًﺌــا ال يمكــن
قبولــه أو التســاهل فيــه .وأســهم ﰲ عمليــة التعريــﺐ ،وأصــدر جملتــني وجريــدة .كان يدعــو للتصحيــح اللغــوي واحلفــاظ عﲆ اللغــة
العربيــة .وألــﻒ معجـ ًـام سام ُه املســاعد يقول عــن ســبﺐ تأليفــه“ :منــذ أخذنــا نفهــم العربيــة حــق الفهــم ،وجدنــا فيــام كنــا نطالــع فيــه مــن
كتــﺐ األقدمــني واملولديــن واملعاﴏيــن ألفاظــا ﲨــة ومناحــي متعــددة ،ال أثــر هلــا ﰲ دواويــن اللغــة ...وهلــذا رأينــا ﰲ مصنفــات الســلﻒ
نقصــا بينًــا ،فأخذنــا منــذ ذلــﻚ احلــني بســد تلــﻚ الثغــرة ،” ...وقــد ظــل هــذا الكتــاب ﳐطو ًطــا ســنوات طويلــة بعــد وفــاة مؤلفــه ،وﱂ يــر
ً
النــور إال ﰲ ســنة  ،1972حينــام صــدر املجلــد األول منــه .للمزيــد انﻈــر :إبراهيــم عبــد الغنــي الــدروﰊ ،البغداديــون وجمالســهم ،مطبعــة
الرابطــة( ،بغــداد ،)1958 ،ص .205

 )17ناﴏ عبد الرزاق املال جاسم ،املصدر السابق.41 ،

 )18محيد املطبعي ،املؤرخ صالح أمحد العيل ،بيت احلكمة( ،بغداد ،)2002 ،ص.16

 )19حسني مايع ،املصدر السابق ،ص .25

 )20ناﴏ عبد الرزاق املال جاسم ،املصدر السابق.48 ،

 )21صالــح أمحــد العــيل ،التنﻈيــامت االجتامعيــة واالقتصاديــة ﰲ البــﴫة ﰲ القــرن األول اهلجــري ،ط ،2دار الطليعــة( ،بــريوت،
 ،)1969ص .11
 )22صباح ياسني االعﻈمي ،املجمعيون ﰲ العراق( ،بغداد ،)1997 ،ص .47
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 )23عبــد العزيــز الــدوري ( :)2010-1919مــؤرخ عراقــي ،ولــد ﰲ قضاء الدور التابع ملحافﻈــة صــالح الديــن .فيهــا تعلــم ﰲ
ـم انتقــل إﱃ بغــداد .ودرس فيهــا وأكمــل دراســته الثانويــة .حصــل عــﲆ بعثــة علميــة
مــدارس الكتاتيــﺐ ،إذ حفﻆ القــرآن الكريــم ثـ ﱠ
ﰲ اململكــة املتحــدة ،وســافر إﱃ لندن ونــال شــهادة البكالوريوس من جامعتها ﰲ ســنة . 1940اســتمر ﰲ دراســته هنــاك وحصــل
عﲆ شــهادة الدكتوراه ســنة  ،1942وكانــت أطروحــة الدكتــوراه بعنــوان تاريــخ العــراق االقتصــادي للقــرن الرابــع اهلجــري .درس
ثــم كليــة اﻵداب والعلــوم قبــل تأســيس جامعة بغــداد .تــوﱃ رئاســة جامعة بغداد خــالل الفــرتة
التاريــخ ﰲ دار املعلمــني العاليــة ﱠ
 1968-1963لينتقــل بعدهــا للتدريــس ﰲ اجلامعــة األردنيــة .اســتطاع أن يقــدم ﰲ مؤلفاتــه التارﳜيــة صــورة جديــدة للتاريــخ العــرﰊ
اإلســالمي عــن طريــق دمــج أصالــة البحــث التارﳜــي ﰲ مؤلفــات املؤرخــني العــرب القدمــاء مــع أدوات التحليــل والبحــث التــي
اســتقاها مــن الغــرب .للمزيــد انﻈــر :عبــد اجلبــار العتــاﰊ“ ،رحيــل شــيخ املؤرخــني العــرب عبــد العزيــز الــدوري” ،إيــالف (صحيفــة
الكرتونيــة) ،العــدد ( 22 ،)4534تﴩيــن الثــاين .2010
http://www.nashwannews.com/news.php?action=view&id=8645
 )24ﲨيل سعيد :ﱂ نعثر عﲆ تعريﻒ له.

 )25ناﴏ عبد الرزاق املال جاسم ،املصدر السابق ،ص .65

 )26حسني مايع ،املصدر السابق ،ص .30

 )27ناﴏ عبد الرزاق املال جاسم ،املصدر السابق ،ص .66

 )28عمر مصطفى الطالﺐ ،املصدر السابق ،ص.245
 )29محيد املطبعي ،صالح أمحد العيل ،ص .25

 )30وليــم بولــﻚ (-1929( ،)William R. Polk؟) :مستشــار سياســة خارجيــة أمريكــي ومؤلــﻒ ﳐــرضم ،ولــد ﰲ تكســاس .وهــو
ـم تعليمــه
قريــﺐ الرئيــس األمريكــي احلــادي عــﴩ جيمــس بولــﻚ ( .)1849-1845تلقــى تعليمــه ﰲ املــدارس العامــة ﰲ تكســاس ،ثـ ﱠ
ـم عــﲆ البكالوريــوس واملاجســتري
العســكري ﰲ نيــو مكســيكو .حصــل عــﲆ شــهادﰐ البكالوريــوس والدكتــوراه مــن جامعــة هارفــرد ،ثـ ﱠ
أيضــا ﰲ جامعــة ناســيونال دي مكســيﻚ وجامعــة بغــداد واجلامعــة األمريكيــة ﰲ القاهــرة.
والدكتــوراه مــن جامعــة أوكســفورد .درس ً
ـم عينــه الرئيــس جــون كينيــدي ﰲ
مــارس تدريــس مــادة الــﴩق األوســط والعلــوم السياســية ﰲ جامعــة هارفــرد ( ،)1961-1955ثـ ﱠ
متخصصــا ﰲ شــؤون الــﴩق األوســط وشــاميل أفريقيــا .اســتقال مــن
جملــس ﲣطيــط السياســة ﰲ وزارة اخلارجيــة األمريكيــة بصفتــه
ً
احلكومــة االﲢاديــة والتحــق بجامعــة شــيكاغو أســتا ًذا للتاريــخ ﰲ ســنة ( )1965ملــدة عــﴩ ســنوات ،وأســس مركــز دراســات الــﴩق
أيضــا .انﻈــر:
األوســط .إﱃ جانــﺐ ذلــﻚ لــه العديــد مــن النشــاطات السياســية والعلميــة .ولــه عــدد كبــري مــن املؤلفــات ً

[Online] Homepage of William R. Polk.

 )31ســتانفورد شــو ( :)2006 -1930( ،)Stanford Shawمــؤرخ أمريكــي اشــتهر بمؤلفاتــه عــن الدولــة العثامنيــة واليهــود األتــراك
نتاجــا ﰲ التاريــخ العثــامين .للمزيــد انﻈــر:
واجلمهوريــة الرتكيــة .وصــﻒ بأنــه أحــد أكثــر املؤرخــني األمريكيــني ً
en.wikipedia.org/wiki/Stanford_J._Shaw

 )32خليــل ايناجلــﻚ :مــؤرخ تركــي ولــد ﰲ ســنة  ،1916نــال شــهادة الدكتــوراه ﰲ التاريــخ مــن كليــة اﻵداب جامعــة أنقــرة ســنة
 .1940ويعمــل حال ًيــا أســتا ًذا لتاريــخ العثــامين بجامعــة بيلكنــت ﰲ أنقــرة .حصــل عــﲆ شــهادة امللــﻚ فيصــل العامليــة ســنة  ،2011عــن
كتابــه التاريــخ االقتصــادي واالجتامعــي للدولــة العثامنيــة .للمزيــد انﻈــر:
 http://ar.wikipedia.org/wiki/خليل_ إيناجلﻚ
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 )33عبــد الواحــد جميــد حممــد لؤلــؤة :أكاديمــي عراقــي ،ولــد ﰲ املوصــل ســنة  ،1931وأكمل دراســته االبتدائيــة واملتوســطة واإلعدادية
ـم أرســل ﰲ
ـم انتقــل إﱃ بغــداد ليكمــل دراســته ﰲ دار املعمــني العليــا قســم اللغــة االنكليزيــة ،وﲣــرج منهــا ســنة  .1952ثـ ﱠ
فيهــا ،ثـ ﱠ
ـم الدكتــوراه ﰲ األدب االنكليــزي ســنة
بعثــة إﱃ الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ليكمــل دراســته العليــا فنــال املاجســتري ســنة  ،1957ثـ ﱠ
 .1962للمزيــد انﻈــر :إبراهيــم خليــل العــالف“ ،الدكتــور عبــد الواحــد لؤلــؤة وحركــة الرتﲨــة العربيــة املعــاﴏة” ،احلــوار التمــدن
(صحيفــة الكرتونيــة) ،العــدد .2009/2/14 ،2557
 )34تقــي الدبــاغ :)2009 -1925( :مــؤرخ وأثــري عراقــي ،بعــد أن أكمــل دراســته االبتدائيــة واملتوســطة واإلعداديــة التحــق بــدار
املعلمــني العاليــة ،وﲣــرج منهــا ﰲ ســنة  ،1949وحصــل عــﲆ الليســانس بمرتبــة الــﴩف .وعمــل بالتدريــس ﰲ عــدد مــن املــدارس
ثــم ســافر إﱃ الواليــات املتحــدة األمريكيــة بعــد أن حصــل عــﲆ بعثــة ،وهنــاك أكمــل دراســته للامجســتري
املتوســطة واإلعداديــة ،ﱠ
والدكتــوراه ﰲ جامعــة هارفــرد .للمزيــد انﻈــر :إبراهيــم خليــل العــالف“ ،املدرســة التارﳜيــة واﻵثاريــة العراقيــة تفقــد أحــد أعمدﲥــا..
رحيــل الدكتــور تقــي الدبــاغ” ،مقــاالت (صحيفــة الكرتونيــة).2009/6/18 ،

 )35نقال عن ناﴏ عبد الرزاق املال جاسم ،صالح أمحد العيل :سري وذكريات ،ص .123

ـم أكمــل دراســته اجلامعيــة
 )36ناجــي األصيــل :وهــو طبيــﺐ وعــاﱂ آثــار ،ولــد ﰲ بغــداد وأكمــل دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة فيهــا ،ثـ ﱠ
رئيســا للمجمــع العلمــي ســنة  ،1653لــه آثــار
ـم عــاد إﱃ بغــداد وانتخــﺐ ً
ﰲ كليــة الطــﺐ باجلامعــة األمريكيــة ببــريوت ،ســنة  ،1516ثـ ﱠ
عــدة منهــا اجلديــد ﰲ النشــاط االثــاري ﰲ العــراق وﰲ مواطــن اﻵثــار ومدينــة املعتصــم عــﲆ القاطــول .للمزيــد انﻈــر :طــارق جميــد تقــي
العقيــيل ،الدكتــور ناجــي األصيــل دبلوماسـ ًيا رائــدً ا ومفكـ ًـرا حضار ًيــا ،بيــت احلكمــة( ،بغــداد ،)2002 ،ص.45
 )37أرنست رامزور ،تركيا الفتاة وثورة عام  ،1908ترﲨة صالح أمحد العيل( ،بريوت.)1960 ،
 )38عبد احلميد املطبعي ،صالح أمحد العيل ،ص .49

 )39حسني مايع ،املصدر السابق ،ص .38

 )40املصدر نفسه ،ص .39

)41صالح أمحد العيل ،التنﻈيامت االجتامعية واالقتصادية ﰲ البﴫة ﰲ القرن األول اهلجري ،دار الطليعة( ،بريوت.)1969 ،
)42صالح أمحد العيل ،حماﴐات ﰲ تاريخ العرب قبل اإلسالم ،مؤسسة دار الكتﺐ( ،املوصل.)1981 ،

 )43صالح أمحد العيل ،األحواز ﰲ العهود اإلسالمية األوﱃ ،مركز البحوث واملعلومات( ،بغداد.)1982 ،

 )44صالح أمحد العيل ،دراسات ﰲ تطور احلركة الفكرية ﰲ صدر اإلسالم ،مؤسسة الرسالة( ،عامن.)1983 ،
 )45صالح أمحد العيل ،بغداد مدينة السالم :اجلانﺐ الغرﰊ ،املجمع العلمي العراقي( ،بغداد.)1985 ،
 )46صالح أمحد العيل ،خطط البﴫة ومناطقها ،املجمع العلمي العراقي( ،بغداد.)1986 ،

 )47صالح أمحد العيل ،الدولة اإلسالمية ﰲ عهد الرسول ،املجمع العلمي العراقي( ،بغداد.)1988 ،

 )48صالح أمحد العيل ،معاﱂ بغداد اإلدارية والعمرانية :دراسة ﲣطيطية ،دار الشؤون الثقافية( ،بغداد.)1988 ،

 )49صالح أمحد العيل ،دراسات ﰲ اإلدارة اإلسالمية ﰲ العهود اإلسالمية األوﱃ ،املجمع العلمي العراقي( ،بغداد.)1989 ،
 )50صالح أمحد العيل ،العلوم عند العرب ،مؤسسة الرسالة( ،عامن.)1989 ،

 )51صالح أمحد العيل ،معاﱂ العراق العمرانية واجلغرافية ،دار الشؤون الثقافية( ،بغداد.)1989 ،
 )52صالح أمحد العيل ،احلجاز ﰲ صدر اإلسالم ،مؤسسة الرسالة( ،عامن.)1990 ،

٤٢٥

م.د .ضمياء عبد الرزاق خضير
 )53صالح أمحد العيل ،اخلراج ﰲ العراق ﰲ العهود اإلسالمية األوﱃ ،املجمع العلمي العراقي( ،بغداد.)1990 ،

 )54صالــح أمحــد العــيل ،أهــل الفســطاط :دراســة ﰲ تركيبهــم القبــيل ومراكــز إدارﲥــم ،املطبوعــات للطباعــة والنــﴩ( ،بــريوت،
.)2000
 )55صالح أمحد العيل ،تاريخ القديم والبعثة النبوية ،املطبوعات للطباعة والنﴩ( ،بريوت.)2000 ،

 )56صالح أمحد العيل ،عمر بن عبد العزيز :خامس اخللفاء الراشدين ،املطبوعات للطباعة والنﴩ( ،بريوت.)2003 ،

 )57صالــح أمحــد العــيل ،دولــة الرســول ﰲ املدينــة املنــورة دراســة ﰲ تكوينهــا وتنﻈيمهــا ،املطبوعــات للطباعــة والنــﴩ( ،بــريوت،
.)2001

 )58صالح أمحد العيل ،سامراء :دراسة ﰲ النشأة والبنية السكانية ،املطبوعات للطباعة والنﴩ( ،بريوت.)2001 ،

 )59صالح أمحد العيل ،املنسوجات واأللبسة ﰲ العهود اإلسالمية األوﱃ ،املطبوعات للطباعة والنﴩ ،بريوت.2001 ،

 )60صالــح أمحــد العــيل ،الكوفــة وأهلهــا ﰲ صــدر اإلســالم :دراســة ﰲ أحواهلــا العمرانيــة وســكاﳖا وتنﻈيامﲥــم ،املطبوعــات للطباعــة
والنــﴩ( ،بــريوت.)2000 ،
 )61صالح أمحد العيل ،الفتوحات اإلسالمية ،املطبوعات للطباعة والنﴩ( ،بريوت.)2004 ،

 )62صالح أمحد العيل ،عيل بن حممد صاحﺐ الزنج ودولته املهزومة ،املطبوعات للطباعة والنﴩ( ،بريوت.)2006 ،

 )63محيــد املطبعــي ،موســوعة إعــالم العــراق ﰲ القــرن العﴩيــن ،اجلــزء األول ،دار الشــؤون الثقافيــة( ،بغــداد ،)1996 ،ص ص
.103-100
 )64احلسن بن عبداﷲ األصفهاين ،بالد العرب ،ﲢقيق صالح أمحد العيل ،دار الياممة( ،الرياض.)1968 ،
 )65عمرو بن بحر اجلاحﻆ ،البلدان ،ﲢقيق ،صالح أمحد العيل( ،بغداد.)1970 ،

 )66ابن الفقيه اهلمداين ،بغداد مدينة السالم ،ﲢقيق :صالح أمحد العيل ،وزارة اإلعالم( ،بغداد.)1977 ،

 )67أبــو الوفــا بــن حممــد بــن ﳛيــى البوزجــاين ،املدخــل احلفﻈــي إﱃ العلــم االرثامطيقــي ،ﲢقيــق صالــح أمحــد العــيل ،مطبعــة جامعــة
بغــداد.)1979( ،
 )68البوزجاين ،ﲢقيق :صالح أمحد العيل ،مركز أحياء الرتاث العلمي العرﰊ( ،بغداد.)1979 ،

 )69محيد املطبعي ،املؤرخ صالح أمحد العيل ،ص .69

 )70عبد العزيز الدوري وآخرون ،تفسري التاريخ( ،بغداد.)1964 ،
 )71جمموعة باحثني ،وزارة الرتبية( ،بغداد.)1972 ،

 )72جمموعة باحثني ،دار احلرية للطباعة( ،بغداد.)1983 ،

 )73جمموعة باحثني ،املدينة واحلياة املدنية ،دار احلرية للطباعة والنﴩ( ،بغداد.)1987 ،

 )74جمموعة باحثني ،وحدة الثقافة العربية وصمودها بوجه التحديات ،مركز دراسات الوحدة العربية( ،بريوت.)1994 ،
 )75ناﴏ عبد الرزاق املال جاسم ،املصدر السابق ،ص .107

 )76محيد املطبعي ،املؤرخ صالح أمحد العيل ،ص .41

 )77صالح أمحد العيل ،حماﴐات ﰲ تاريخ العرب ،بغداد ،د .ت ،ص .4

٤٢٦

المؤرخ صالح أحمد العلي حياته ومنهجه التاريخي (1918ـ2003م)
 )78املصدر نفسه ،ص .5

 )79محيد املطبعي ،املؤرخ صالح أمحد العيل ،ص .45

 )80صالح أمحد العيل ،حماﴐات ﰲ تاريخ العرب ،ص ص .6-4

 )81محيد املطبعي ،املؤرخ صالح أمحد العيل ،ص .14

 )82ناﴏ عبد الرزاق املال جاسم ،املصدر السابق ،ص ص.153-152

 )83املصدر نفسه ،ص .153

 )84املصدر نفسه ،ص .154

 )85صالح أمحد العيل ،حماﴐات ﰲ تاريخ العرب ،ص .6

 )86املصدر نفسه ،ص .346

 )87حســﺐ اﷲ ﳛيــى“ ،املــؤرخ العراقــي األصــل د.صالــح أمحــد العــيل ،حقائــق التاريــخ كيــﻒ يرصدهــا” ،جملــة احلكمــة ،العــدد ،47
(بغــداد ،)2009 ،ص .135

٤٢٧

NON-STEREOTYPED DEVELOPING FACTORS OF CURRICULUM
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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 represented 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 using 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/teacher-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 results. 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 species. Traditional exams and tests fail to measure or evaluate these goals. In order to revolutionize 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 inappropriate 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- interactively 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 applied easily, quickly and widely in the educational learning process, so as an experimental solution 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 emphasis 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 nonthreatening 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 students’ learning is based on their unique works of art, film productions, scientific findings, philosophical 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 equipping 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, visualspatial, 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. Traditional 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 relationships, 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 evaluated 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 everything 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 experiences, 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 subject. 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 listening quietly. Strategies include, but are not limited to, brief question-and-answer sessions, discussion 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 provide 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 modules.”
Ben Wiggins, Course Coordinator, Biology.
5.1.2 Flipping the classroom
Flipping the classroom (also known as “inverting” a classroom) is a “pedagogy-first” approach 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 individual 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 improved 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 Russell 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 remembered 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, recording 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 educational 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
Rabia Alawal 1442 October 2020

43

NON-STEREOTYPED DEVELOPING FACTORS OF CURRICULUM

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 service 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 conditions.
•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 universities 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 Ministry 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 (algebra, 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.
ﻫــﺬا اﻟﻌــﴫ ﻫــﻮ ﻋــﴫ اﻟﺘﻄــﻮر واﻟﺘﻘــﺪم  ،وأﺻﺒﺤــﺖ ﲨﻴــﻊ ﳎــﺎﻻت اﳊﻴــﺎة ﰲ ﺳــﺒﺎق وﻣﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻣﺴــﺘﻤﺮة ﻣــﻦ

أﻳﻀــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﺒﺎق
أﺟــﻞ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ أﻋــﲆ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻄــﻮر واﻟﻮﺻــﻮل إﱃ اﻟﻘﻤــﺔ .وﺣﻘﻴﻘــﺔ أن اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻣــﺪرج ﹰ
وأﺻﺒــﺢ ﻣﺸــﺎرﻛﹰﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺴــﻌﻰ ﻟﻠﺘﻘــﺪم ﻧﺤــﻮ اﳉﺪﻳــﺪ واﻷﻓﻀــﻞ  ،ﺣﻴــﺚ ﺗﺘﻨﺎﻓــﺲ دول اﻟﻌــﺎﱂ اﻵن ﻣــﻊ ﺑﻌﻀﻬــﺎ

اﻟﺒﻌــﺾ ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ وﲢﺴــﲔ ﻃــﺮق اﻟﺘﺪرﻳــﺲ واﻟﺘﻌﻠــﻢ وإﳚــﺎد ﻃــﺮق وأﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋــﲆ أﻓﻀــﻞ ﻧﺘﺎﺋــﺞ
اﻟﺘﻌﻠــﻢ اﻟﱰﺑــﻮي وأﻓﻀﻠﻬــﺎ  ،ﻓﻘــﺪ أﺻﺒــﺢ ﻣــﻦ اﳌﻬــﻢ اﻟﻨﻬــﻮض ﺑﺎﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﰲ اﻟﻌــﺮاق وﺗﻌﺎﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ أﺳــﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺘﺪرﻳــﺲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻧﺤــﻮ ﻣﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ وﻛﻔﺎءﲥــﺎ.
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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 accordance 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 adequately 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 language 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 represented 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 communication 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 administered?
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 curriculum is fairly reﬂected in the content.
8. Test Content
The examination of third intermediate class\ 1st attempt consists of two papers. Paper1 includes 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, consequence 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 relevant 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 communicate 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 Davidson (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 ensure 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 measured. 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 proficiency. 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 measures 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 efficient 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 Academic 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 theoretical 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 assessing language learners’ ability to use language for communication in specific contexts, involving 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 incomplete 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 essentially student-centred, aiming to promote learning through meaningful individual and interactive 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. Secondly, 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 intended 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). McDonald (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 inferences 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 ﺻﻼﺣﻴــﺔ اﺧﺘﺒﺎراﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳــﺔ ﻟﻠﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻋــﺎم ) ٢٠١٩اﳌﺤﺎوﻟــﺔ اﻷوﱃ(.
ﲥــﺪف ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ اﻛﺘﺸــﺎف اﳌﻬــﺎرات اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻗﻴﺎﺳــﻬﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻻﺧﺘﺒــﺎر .وﺗﻔــﱰض اﻟﺪراﺳــﺔ أن اﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻠﻐــﺔ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳــﺔ ﻟﻠﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻋــﺎم ) ٢٠١٩اﳌﺤﺎوﻟــﺔ اﻷوﱃ( ﻻ ﻳﻘﻴــﺲ اﳌﻬــﺎرات اﻷرﺑــﻊ اﳌﺘﻀﻤﻨــﺔ ﰲ ﻣﻨﻬــﺞ
ﺑﻌﻨــﻮان `` اﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳــﺔ ﻟﻠﻌــﺮاق ›‹ اﻟــﺬي ﻳﺘﺒــﻊ اﻟﻨﻬــﺞ اﻟﺘﻮاﺻــﲇ اﻟــﺬي ﻳﻘــﻮم ﻋــﲆ اﳌﻬــﺎرات اﻷرﺑــﻊ )اﻻﺳــﺘﲈع ،
اﻟﺘﺤــﺪث واﻟﻘــﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ( .ﲢــﺎول ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋــﲆ اﻷﺳــﺌﻠﺔ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ واﳌﻬــﺎرات اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ ﻗﻴﺎﺳــﻬﺎ.
ﺗﺘﺒــﻊ ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟــﺬي ﻗﺪﻣــﻪ ﻋــﲇ )» (٢٠١٦دراﺳــﺔ ﺻﻼﺣﻴــﻪ اﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳــﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﰲ ﺑﻨﻐﻼدﻳــﺶ« .ﺗﻮﺻﻠــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ ﺑﻌــﺾ اﻻﺳــﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻋــﻢ ﻓﺮﺿﻴﺎﲥــﺎ.
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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 hypothesizes 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 conclusions 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 ﬆudents. 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 departments 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, Sociology 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 •A classroom with lesson •Apolitical on the surface
•Abandons technician mentality
this look like in plans, homework, grades pos•Drawn from adults’ lives in •Addresses social and community issues
?action
sibly
their everyday contexts
of importance
•S k i l l s - b a s e d /s e q u e n c e d
•Curriculum not set in advance; emerges
textbooks or workbook with
from “action and interaction of the particpre-determined
learning
ipants”(Doll, 1993)
goals
How is learn- •Objective, observable “sci- •Performance of the stu- •Por�olios,
?ing assessed entific” means
dent’s contextualized goal
•self-assessment instruments
•Can provide comparative •Continuing, involving meta•Measures of social and personal change
scores
cognitive strategies
•Levels of critical consciousness reached
•External performance levels do not apply

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- •Curriculum developer (pubmines curricu- lisher, state, institution) sets
lum?
goals and chooses learning
experiences, evaluates, plans
and proposes curriculum

•Students articulate learning •Teacher leads the class while following
goals that spring from their the lead of learners
real-world roles
•Students, rather than “outsiders,” be•Students help plan curricu- come experts
lum

What
does •Appears neutral and equitak n o w l e d g e ble in its availability
look
like?
•Exists “out there,” can be organized and transmitted

•Created through the interac- •Not fixed—dependent upon interaction
tion of student and text
among students, text, and teacher
•Builds on what learners al- •Autobiographic—depends on the poliready know
tics of identity brought to learning

•Is observable and measur- • Relevant to students’ re- •Complex interaction between text, the
able
al-life context
teacher, and what is taught
•Knowledge is created, rather than taken
in

•Learning happens in social •Education is political
What are the •Pre-determined goals
contexts
underlying as•Language and power are connected
•Learning happens in a linear,
sumptions?
•Instruction is transparent
step-by-step fashion
and based on purposes stu•Expert knowledge is import- dents determine
ant
•Learners actively build on
knowledge and experience
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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 policy, 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 development 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, learnerdriven 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 Education 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

16

Proceedings of Fourth International Academic Al-Ameed Conference

LECTUR. DR. WAFAA SAHIB MEHDI

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 competence 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 immediate 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-centered 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 underﬆanding 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 introduces 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 writing 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 underﬆanding (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 characterized 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 refers 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 introduced 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 opportunities 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 leaders, 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 learning, 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, observation 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 “notion 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

ﹸﻳ ﹶﻌــﺪﹸ ﺛﺎﻟــﻮث اﳌﺘﻌﻠــﻢ وا ﹸﳌ ﹶﻌ ﹺﻠــﻢ وا ﹸﳌ ﹶﻘــﺮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﹶﺟﻮﻫﺮاﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ .واذا ﻣــﺎ ﹶﺗ ﹶﻌ ﹰﻠــﻖ اﻻﻣــﺮ ﺑﺘﺪرﻳـ ﹺ
ـﺲ ﹸﻟﻐـ ﹴـﺔ أﺟﻨﺒﻴـ ﹴـﺔ
ﹺ
ـﺢ ا ﹸﳌ ﹺﻬ ﹼﻤــﺔ أﻛﺜـ ﹸـﺮ ﹺﺟﺪ ﹼﻳــﺔ .ﹶ
ـﻢ أو إﺧﺘﻴــﺎر
ﺗﹸﺼﺒﹺـ ﹸ
ـﺮرات اﻟﺪراﺳــﻴﺔ واﺣــﺪة ﻣــﻦ اﺳﺎﺳــﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴــﻢ /ﺗﻌﻠــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ ،ﻓﺘﹶﺼﻤﻴـ ﹸ
إن ا ﹸﳌﻘـ ﹰ

ﻮاﻣـ ﹸـﻞ ﻫــﻮ اﻷﺻﺎﻟــﺔ :وﻫــﻲ ﻣﻔﻬــﻮم ﻣ ﹶﺘﻌــﺪد اﻻﺑﻌـ ﹺ
ﻋﻮاﻣـ ﹶـﻞ ﹺﻋــﺪة ،واﺣــﺪة ﻣــﻦ ﻫـ ﹺـﺬ ﹺه اﻟﻌ ﹺ
ﻼﺋــﻢ ﻳﻌﺘﻤــﺪﹸ ﹶﻋــﲆ ﹺ
ا ﹸﳌﻘــﺮر ا ﹸﳌ ﹺ
ـﺎد
ﹸ
ﹲ ﹸ ﹶ ﹸ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
وﻳﺸـ ﹺ
ـﻂ ا ﹸﳌ ﹺ
ـﻤ ﹸﻞ ﹶﳎﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﹶﻘﻨﹺﻴــﺎت اﻟﺘﹶﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻟﺘﹶﺪرﻳﺴــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﹶﺮﺑـ ﹸ
ﺘﻌﻠــﻢ ﺑﹺﻘﻀﺎﻳــﺎ وﺗﹶﻄﺒﻴﻘــﺎت وأﺑﻌــﺎد ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ .ﹸﻳﻘـ ﹺـﺪم
ﹺ
ﹺ
ـﺚ اﳊــﺎﱄ ﺻــﻮرة ﹺذﻫﻨﻴــﺔ ﹶﻋــﻦ ﻣﻔﻬــﻮ ﹺم اﻻﺻﺎﻟــﺔ ﰲ ﻣ ﹺ
ـﺞ ﺗﹶﺪرﻳـ ﹺ
ﹸاﻟ ﹶﺒﺤـ ﹸ
ﻨﺎﻫـ ﹺ
ـﺪف اﱃ
وﳞـ ﹸ
ﹸ
ـﺲ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳــﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹺدراﺳــﺔ ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﻨﺎﴏاﳋﺎﺻــﺔ ﹺﲠــﺬا ا ﹶﳌﻔﻬــﻮ ﹺم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴـ ﹺﻢ ﹺ
ـﱰض اﻟﺒﺤــﺚ إن ﻫــﺬا اﳌﺒــﺪأ ﻻﻳﺘﹶﻌﻠـ ﹸـﻖ ﺑﺎﳌﻨﻬـ ﹺ
ـﺞ
اﳉﺎﻣﻌــﻲ  ،وﻳﻔـ ﹸ
ﹰ
ﹶ
ـﻠﻂ اﻟﻀــﻮ ﹸء ﻋــﲆ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﹺﺿﻤ ـ ﹶﻦ ﹶﻣﻨﻈـ ﹴ
ـﺪراﳼ ﻓﻘــﻂ ﺑــﻞ ﹶﻳﺘ ﹰﻌــﺪ اﱃ ا ﹸﳌﻌﻠ ـ ﹺﻢ وا ﹸﳌﺘﻌﻠــﻢ ﺣﻴــﺚ ﹸﻳ ﹰﺴـ ﹸ
ـﻮر ﻧﹶﻘــﺪي ﹸﻳ ﹶﺮ ﹺﻛـ ﹸـﺰ
ﹺ
اﻟـ
ﹶﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﰲ ﹺ
اﻟﺴــﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘ ﹺ
ﻋــﲆ ﹺ
اﻟﻌــﺮاق ﹶﺣﻴـ ﹸ
ـﺚ اﻟﻠﻐـ ﹸﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳــﺔ ﺑﺎﻟﹺﻐـ ﹸﺔ اﻻﳘﻴــﺔ.
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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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