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٣القيم العربية ىف سياق العوملة

مأثورات
....تعمــل الجامعــات عــىل تدريــس حقــوق االنســان والقيــم واألخــالق املهنيــة للتخصصات 

العلميــة املختلفة (الدســتوراملرصي...مادة ٢٤).

التعليــم حــق لــكل مواطن،هدفــه بنــاء الشــخصية املرصية،والحفــاظ عــىل الهويــة 

الوطنية،وتأصيــل املنهــج العلمــي يف التفكري،وتنميــة املواهــب وتشــجيع االبتــكار وترســيخ القيــم 

الحضاريــة والروحية،وإرســاء مفاهيــم املواطنــة والتســامح وعــدم التمييز،وتلتــزم الدولــة مبراعــاة 

أهدافــه يف مناهــج التعليــم ووســائله، وتوفــريه وفقــاً ملعايــري الجــودة ( الدســتور املــرصي... مــادة 

. (١٩

* أنا أشك إذن أنا أفكر ، أنا أفكر إذن أنا موجود. (ديكارت)

* التقــدم الحقيقــي يتطلــب توجيــه أســئلة جديــدة، وإثارة مشــاكل جديدة، إىل املشــكالت 

القدميــة مــن زاويــة جديــدة وخيــاالً إبداعيًــا. (ألربت اينشــتاين)

 Earl) .ــدنا ــه وحـــ ــام ب ــتطيع القيــــ ــذي نس ــل الــــ ــل القلي ــاك إال أق ــس هنــــ * لي

نيتجــال). أيــرل   Nightingale

* كل تفكري يبدأ بالتعجب . (سقراط)

* باملنطق نثبت، ولكن بالحدس نكتشف. (Leo Rosten ليو روسنت)

* عادة ما تكون صياغة املشكلة أهم من حلها. (ألربت اينشتاين)

* الرجل الذي يرتكب خطأ وال يصححه يرتكب خطأ آخر. (كونفوشيوس)

* العقل أعدل األشياء قسمة بني البرش. (ديكارت)

 Dennis the) .قبــل أن أنتهــى مــن التفكــري فيــام ســـــوف أفعلــه، أكــــــون قــد فعلتــه *

Menace دينيــس املزعــج)

ــة موقــف رشيــف ونبيــل، ويكــون كذلــك حــني ال يســعى إىل إرضــاء  * املثقــف يف النهاي

ــه أن يشــيع الحــرج واالعــرتاض. (أدوارد ســعيد) أحــد، ألن مهمت

* لــن يصبــح هنــاك مــكان يف القــرن الجديــد للمتقاعســني أو الناقلــني، وســيكون البقــاء 

الالئــق لألعلــم واألقــدر (أحمــد زويــل). 
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تقديم

ــي  ــات ، والت ــات واألزم ــن التحدي ــد م ــل العدي ــُش يف ظ ــة تعي ــات العربي ... إن املجتمع

ــدول  ــة لســيطرة ال ــا تابعــة وخاضع ــن أجــل جعله ــا بالدرجــة األوىل ، م تســتهدف طمــس هويته

املهيمنــة ، فالفقــر واإلرهــارب والتخلــف والتشــتت وتغييــب الحقــوق اإلنســانية أصبــح لســان حالنا.

ــة  ــال الحديث ــات االتص ــام تقني ــا، واقتح ــات وتعدده ــالف الثقاف ــة واخت ــل الكوكبي ويف ظ

لحيــاة البــرش، مــن أجــل عوملــة قيــم الــدول املهيمنــة بحيــث يجــري تنميــط الكوكــب وفقــاً لهــا، 

كل ذلــك قــد أضعــف مــن ســيطرة املجتمعــات عــىل ســلوك أفرادهــا، فقــل التامســك االجتامعــي 

ــد لألرهــاب. ــف (التعصــب) املول ــة جرثومــة التخل ــم اســتفزاء العقــول، وتنمي والثقــايف ، وت

ــة  ــر يف العملي ــد النظ ــا نُعي ــني، وأن يجعلن ــتوقفنا كرتبوي ــأنه أن يس ــن ش ــك كان م كل ذل

ــة  ــات التعليمي ــرص، فاملؤسس ــذا الع ــات ه ــي يف مجري ــن قوم ــة أم ــت قضي ــي أصبح ــة الت الرتبوي

الزالــت تخــرِّج عقليــات دوجامطيقيــة قابلــة لالســتغزاء والغوايــة الفكريــة، وشــخصيات تابعــة غــري 

قــادرة عــىل كشــف التناقضــات، ألنهــا اختزلــت اإلنســان يف مكــّون وحيــد مــن مكوناتــه مســتبعدة 

الجوانــب الوجدانيــة والنفســية واالجتامعيــة، التــي كان يجــب أن يتــم تنميتهــا لتســري يف خطــوط 

متوازيــة مــع الجانــب العقــيل واملعــريف .

ــة  ــه محــوراً للعملي ــه، وأن نجعل ــلبت من ــي ُس ــه الت ــد للفــرد ذاتيت ــا بحاجــة إىل أن نعي إنن

التعليميــة، وأن ندفــع باتجــاه التعليــم والتعلــم املســتمر مــدى الحيــاة، وأن ندعــم باتجــاه تحقيــق 

ــة  ــأن فضيل ــليم ب ــاة، والتس ــه يف الحي ــتفادة من ــة، واالس ــم كقيم ــف العل ــع، وتوظي ــز للجمي التمي

االعــرتاف بالجهــل ســتجعلنا أكــرث انفتاحــاً عــىل املعــارف لتكشــف عــن أوجــه النقــص املعــريف لدينــا 

ــا أكــرث تســامحاً. ، وتجعلن

وحيـــث أن الفـــرد ال يواجـــه الفكـــر إال بالفكـــر، والســـلوك هـــو نتـــاج الفكـــر، وأن 

تقديم
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القيــم هــي موجهــات للفكــر والســلوك اإلنســاين ، كان مــن الــرضوري أن نؤســس ونعمــل مــن أجل 

إكســاب القيــم التــي تغــري الواقــع، وتصــور ماينبغــي أن يكــون عليــه املســتقبل، قيــم تجعــل الفــرد 

قــادراً عــىل مواجهــة الضغــوط التــي فرضتهــا الحداثــة، وحولــت اإلنســان إىل كائــن اقتصــادي، بــدالً 

مــن تنميــة مواطــن كوكبــي بإمكانــه أن ينتمــي إىل جــذوره ووطنــه وكذلــك قــادراً عــىل االنفتــاح 

عــىل اآلخريــن، والعيــش املشــرتك معهــم، بحيــث اليحــدث تناقــض بــني ماهــو أصيــل ومــا هــو 

معــارص.

ومــن هنــا كان األمــن الفكــري والتحصــني الداخــيل مــن األولويــات التــي يجــب أن نهتــم 

بهــا كآبــاء ومعلمــون ومربــون لشــخصيات مســتقلة قــادرة عــىل إدارة ذواتهــا.

ــم باعتبارهــا موجهــة للفكــر املوجــه  ــان دور القي ــاب يحــاول بي ــإن هــذا الكت ــايل ف وبالت

للســلوك، ويبــني مــدى التامهــي بــني قيــم العوملــة والقيــم العربيــة املعــارصة األصيلــة، وأن ظاهــرة 

األنومــي (تحلــل القيــم) التــي يّدعــي بعــض الباحثــني تســيدها املشــهد العــريب الحــايل ، يف ســياق 

ــي تكــرس لثقافــة االســتهالك، وتعــيل مــن  ــة الت ــة االقتصادي ــة والطفيلي تزييــف الوعــي واألصولي

ــد  ــاس ق ــع، فالن ــي الجام ــرشوع القوم ــاب امل ــل غي ــذات يف ظ ــىل ال ــاء ع ــة واالنكف ــأن الفردي ش

مرجــت عهودهــم وخفــت أماناتهــم، لذلــك كانــت دعــوة هــذا الكتــاب إىل العمــل عــىل جعــل 

العلــم ديــوان العــرب وفــق رؤيــة إبداعيــة مســتقبلية حيــث أصبــح البقــاء لــألرسع واألكــرث إبداعــاً، 

ــني  ــاء واملعلم ــدم لآلب ــة يق ــة الذهني ــل للتنمي ــم دلي ــاب بتصمي ــن الكت ــع م ــل الراب ــاء الفص وج

ــرس  ــة تي ــة تطبيقي ــارة  وأمثل ــدرة / مه ــاه / ق ــة / اتج ــكل قيم ــرشح ل ــفوعة ب ــرتاتيجيات مش اس

عمليــات اإلكســاب والتوجيــه للصغــار والكبــار أيضــاً، ففاقــد الــيشء اليعطيــه ، ويتضمــن الدليــل 

االســرتاتيجيات التاليــة (قبــول التناقــض، املنظوميــة، تغيــري طرائــق التفكــري، والتخطيــط، التفكــري 

ــة، وضبــط النفــس، واملــرح، والوعــي البيئــي مــن خــالل  ــداع، والتســامح، واملواطن النقــدي، واإلب

حــل املشــكالت، والتعــاون، وحقــوق اإلنســان، واملنهــج العلمــي، والوعــي بالتفكــري «امليتامعرفــة» 

، والتفــاوض وحــل النزاعــات، والتعلــم يف مجتمــع إلكــرتوين / افــرتايض، واالختيــار والقــدرة 
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عــىل اتخــاذ القــرارات (االســتقاللية - اإلرادة)، والســوية، واالنفتاحيــة، واإلتقــان، والتفكــري التأمــيل، 

ــد،  ــم التعق ــم لفه ــدد القي ــق متع ــه، ومنط ــاف املوج ــة، واالكتش ــوري ، والعقالني ــل التص والتخي

ــة». ــارات املضلل ــد العب والتلخيــص، تحدي

وأخــريا أمتنــي مــن القــارىء أن يقــرأ الكتــاب قــراءة نقديــة تســمح لــه باإلضافــة ملــا قــد 

يكــون غائبــاً،،،

      املؤلف

        األستاذ الذكتور / طلعت عبد الحميد

       كلية الرتبية - جامعة عني شمس

Talaat ٥٦٥٦@ yahoo. Com

تقديم
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٩

الفهرس

الصفحة   املوضوع

الفصل األول

القيم العربية يف سياق العوملة

١ – بدالً من املقدمة

٢ – مقاربات وتشابكات املفاهيم 

٣ – ثنائية القيم وتعريف العوملة من وجهة نظر عربية 

٤ – رصاع املصالح وليس رصاع الحضارات 

٥ – قيم العوملة وإشكاليات عوملة القيم 

٦ – دور الرتبية يف الحفاظ عىل القيم العربية األصيلة يف ظل العوملة 

١/٦ التأسيس لعقالنية جديدة 

٢/٦ تكوين مجتمع التعلم 

٣/٦ التأسيس لرباديم جديد لرؤية العامل 

٤/٦ أطر التكوين – الرتبية 

١/٤/٦ اإلمناء الحضاري 

٢/٤/٦ تكوين اإلنسان الكوكبي 

٣/٤/٦ فضيلة االعرتاف بالجهل 

٤/٤/٦ اإلبداع

٥/٤/٦ ثقافة التساؤل 

٦/٤/٦ اسرتاتيجيات امليتامعرفة (التفكري يف التفكري) 

٧/٤/٦ مواجهة اإلرهاب – تنمية التسامح 

٨/٤/٦ تأكيد الهوية العربية 
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الفصل الثاين

املواطنة والتامهي بني حقوق االنسان الدولية واإلسالمية

الفصل الثالث

التحصني الداخيل/الذهني للشباب العريب

أوالً:الحامية الرتبوية من املتالعبون بالعقول عرب اإلنرتنت

ثانياً:العلم ديوان العرب 

ثالثاً:تعليم مستمر الستدامة التنمية

الفصل الرابع

دليل تنمية القيم/التنمية الذهنية/التمكني من املعرفة/األمن الفكري

إلدارة الذات

هذا الدليل ملن ؟ وملاذا ؟

توجهات املعلم

 نحو مدخل متكامل لرتبية الشخصية

العمليات التي يستهدفها الدليل – اآلليات 

االسرتاتيجيات :

* قبول التناقض 

* املنظومية والعلية الشبكية 

* تغيري طرائق التفكري 

* التخطيط 

*  التفكري النقدي 

*  اإلبداع 

* التسامح 

* املواطنة 

* ضبط النفس

* املـرح 
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*الوعي البيئي من خالل حل املشكالت

*  التعاون 

* حقوق اإلنسان 

*  املنهج العلمي 

* من التفكري إىل الوعي بالتفكري «امليتامعرفة».

*  التفاوض وحل النزاعات 

*  التعلم يف مجتمع إلكرتوين/ افرتايض 

*  االختيار والقدرة عىل اتخاذ القرارات (االستقاللية – اإلرادة) 
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١٥القيم العربية ىف سياق العوملة

الفصل األول

القيم العربية يف سياق العوملة

١ - بدالً من املقدمة

ــود  ــي تكــون القي ــف يف املواقــف الت ــزداد التســامح تجــاه أي شــخص أو أي يشء مختل ي

ــكار  ــني األف ــة ب ــة املفتوح ــن املواجه ــتفيد م ــة تس ــارص الفاعل ــة، أي أن العن ــا قليل ــة فيه الثقافي

ــزاع أي  ــتوى الن ــض مس ــدة، ينخف ــة الزائ ــود الثقافي ــف ذات القي ــي املواق ــح، فف ــس صحي والعك

ــاً إىل اســرتاتيجيات وقائيــة(١)، ولكــن يف ظــل فضــاء الكوكبية/العوملــة حيــث  يتــم اللجــوء تلقائي

ــل مــن التامســك  ــا قلي ــي به ــري يف املجتمعــات الت ــؤر التغي ــات متعــددة، ميكــن أن نجــد ب الثقاف

الثقــايف أو هيمنــة محــدودة مــن أســاليب الضبــط االجتامعــي التــي تفرضهــا الجامعــة املســيطرة، 

كــام أن القــوى املحافظــة مثــل املعلمــني تــؤدي إىل تباطــؤ عمليــات االندمــاج الثقــايف، بــل تســهم 

يف تغذيــة األيديولوجيــات املناهضــة لتلــك العوملــة، بــل تدعــم وتســتدعي مــا هــو أصــويل وتــرايث 

لتقويــة الهويــة حيــث يتــم وضــع املجتمعــي يف مواجهــة الكوكبــي، والخــاص يف مواجهــة العــام من 

املعايــري، ويدعــم هــذا التناقــض الــذي قــد ينشــأ بــني املعرفــة والقيــم الخاصــة والقيــم واملعرفــة 

التــي تقدمهــا املدرســة(٢)، باعتبارهــا مؤسســة حداثيــة تنــرش مــا هــو عــام مــن قيــم ومعــارف 

وتحتفــظ األرسة ودور العبــادة مبــا هــو خــاص.

ويــرى بعــض الباحثــني أن عمليــة عوملــة االقتصــاد مل ترافقهــا قيــم حداثيــة وكوكبيــة، بــل 

نشــأت جامعــات سياســية يف بعــض الــدول تتســم بالرصامــة والعــداء لبعــض املؤسســات والقيــم 

الحداثيــة، مــع انحســار مســتوى املشــاركة حيــال الحيــاة العامــة، عــىل الرغــم مــن الحديــث عــن 

أهميــة منظــامت املجتمــع املــدين باعتبارهــا آليــة مــن آليــات العوملــة يف الوقــت الــذي يتفــىش 

فيــه الشــعور باالغــرتاب وتراخــي الــوالء القومــي والطبقــي واالجتامعــي والنــزوع نحــو االســتهالكية 

وتعاظــم الشــعور بالفــوىض ومــع ذلــك ال ميكــن إرجــاع كل تلــك الظواهــر إىل العوملــة فقــط، بــل 

يتداخــل املحــيل والخارجــي يف هــذا الصــدد، كــام أن النتائــج الثقافيــة لعمليــة العوملــة ميكــن أن 
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تكــون ســلبية، كــام أن مــن الصحيــح أيضــاً أن لهــا نتائــج إيجابيــة يف نفــس الوقــت، ورمبــا مــا ميكــن 

ــات  ــع الهــرياريك للمكان ــاط والطاب ــرة، فاالنضب ــاً يف ظــل ثقافــة مغاي ــاره ســلبياً يصبــح إيجابي اعتب

والنظــم األبويــة والتســلطية والقيــم الجامعيــة يف اليابــان وجنــوب رشق آســيا والصــني مل تعرقــل 

النمــو االقتصــادي لتلــك الــدول، بفضــل وجــود منــوذج ثقــايف وســيايس وهيــاكل مناســبة لتفعيــل 

هــذا النمــوذج كوكبيــاً(٣).

كــام أنــه مــن املســلم بــه أن التأخــر أو التخلــف ليــس نتيجــة حتميــة بيولوجيــة، ولكــن 

ــدم أو  ــم التق ــام أن قي ــام، ك ــة أو كليه ــة أو داخلي ــون خارجي ــد تك ــل ق ــروف وعوام ــة لظ نتيج

الحداثــة ميكــن زراعتهــا مــن خــالل تبنــي اإلرادة والقيــادة املجتمعيــة والسياســية لتلــك القيــم، 

ــق واحــرتام  ــة واإلتقــان وعمــل الفري ــة والحداث ــة تعتمــد عــىل العقالني ــم الكوكبي وإذا كانــت قي

قيمــة الوقــت، فإننــا عــن طريــق آليــة اســتلهام الــرتاث وخاصــة يف الفــرتات التاريخيــة التــي كانــت 

ــا يف  ــا أجدادن ــة، وكان يعتنقه ــخة وأصيل ــم راس ــك القي ــد تل ــوف نج ــرة س ــا مزده ــا فيه حضارتن

لحظــات التقــدم الحضــاري الــذي كانــت تشــهده األمــة، وإن كان هــذا يتطلــب اإلميــان بــرضورة 

تبنــي منــوذج للتنميــة يعظــم اإلمكانــات املتاحــة ويضــع اإلنســان كوســيلة وهــدف لتحقيــق هــذا 

ــه،  ــاء علي ــة للقض ــود إرادة مجتمعي ــع وج ــف م ــكلة التخل ــي مبش ــب الوع ــام يتطل ــوذج، ك النم

ويدعــم ذلــك منــوذج حــدايث يســتلهم القيمــة العربيــة األصيلــة قائــم عــىل التنميــة الثقافيــة التــي 

تضــع حقــوق اإلنســان يف بــؤرة االهتــامم.

وإذا كان منطــق الكوكبية/العوملــة يدعــو إىل العيــش املشــرتك لســكان كوكــب األرض، فــإن 

تبنــى أيديولوجيــة تدعــي الليرباليــة تقــوم عــىل فتــح األســواق، وحريــة تدفــق املعلومــات، وتدعــم 

حقــوق اإلنســان، والتنافــس الحــر، وهــذا يتطلب ترســيخ الحداثة التي تؤســس عىل النظــرة العلمية 

املؤسســة عــىل العقالنيــة واحــرتام ذاتيــة الفــرد باعتبــاره حــراً وفاعــالً اجتامعيــاً، وهــذا يتطلــب 

االحــرتام والتســامح تجــاه التعدديــة الثقافيــة، ويف ظــل حريــة األســواق تنشــأ قيــم التنافســية، ومع 

التقــدم التقنــي والتقســيم الــدويل الجديــد للعمــل أصبحــت قيــم التنافســية مــن القيــم املدعمــة 
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لعمــل الــرشكات متعــددة الجنســيات، بــل أن التقــدم يصبــح مســئولية عامليــة تقــوم عــىل التكافــل 

ــوة  ــرتاف باألخ ــاين دويل- واالع ــون إنس ــدة –أيزووقان ــري موح ــق معاي ــاون وف ــة  والتع ــن جه م

العامليــة نظــراً لوحــدة املصــري يف مواجهــة املشــكالت التــي أصبحــت كوكبيــة مثــل تلــوث البيئــة / 

اإلرهــاب/ الجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود، وإن كان هــذا هــو املنطــق الــذي تدعمــه الكوكبيــة، 

نجــد أن املســار اآلين املعــارص باعتبــاره محصلــة للــرصاع حــول تشــكيل مســتقبل تلــك الكوكبيــة، 

ــادة  ــا بقي ــق مصالحه ــا لتحقي ــام بينه ــل في ــة الكــربى تتكت ــامين الصناعي ــدول الث ــايل نجــد ال وبالت

الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن جهــة، إال أنهــا تواجــه مبقاومــة مــن الــدول الناميــة واملهمشــني 

وأصحــاب التوجهــات اإلنســانية يف العــامل مــن جهــة أخــرى، وتجلــت تلــك املواجهــات يف املؤمتــرات 

ــذي يوجــه  ــة اإلطــار الترشيعــي ال ــي تضمــن فاعلي ــة الت ــي تعقدهــا منظمــة التجــارة العاملي الت

التعامــالت االقتصاديــة والفكريــة الــذي تضمنــه اتفاقيــات الجــات، وكان الــرصاع قامئــاً بــني 

املجتمعــني يف دافــوس ســياتل وجنــوا مــع وجــود تجمعــات غفــرية مــن املتظاهريــن املطالبــني بــأن 

ــه املســتقبلية  ــة/ العوملــة أكــرث إنســانية وانقســم العــامل كل وفــق مصالحــه ورؤيت ــح الكوكب تصب

إىل مؤيــد للعوملــة باعتبارهــا إرهــاص لحضــارة جديــدة تدعمهــا ثــورة املعلومــات، بينــام يعارضهــا 

البعــض اآلخــر باعتبارهــا نوعــاً مــن األمركــة حاليــاً، وإن كان هــذا يعنــي أنــه ليــس بالــرضورة أن 

تظــل الواليــات املتحــدة مهيمنــة يف املســتقبل، واملؤيــدون يدعــون إىل تدعيــم قيــم الحداثــة ومــا 

بعــد الحداثــة والعقالنيــة والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان والتســامح والفرديــة والعلامنيــة حيــث 

فصــل الديــن عــن مؤسســات الدولــة والتقــدم والتنافســية والربحيــة ويــرى البعــض أن هــذه القيــم 

أصيلــة يف مجتمعاتهــم وال ســبيل أمامهــم إال عرصنتهــا وتحديثهــا.

أمـــا البعـــض اآلخـــر مثـــل املاركســـيني فريفضـــون العوملـــة عـــىل اعتبـــار أنهـــا تكـــرس 

عـــىل  العوملـــة  يرفضـــون  واألصوليـــون  الرأســـاملية،  والتوجهـــات  الســـوق  القتصاديـــات 

ــة،  ــة الرتاثيـ ــم الثقافيـ ــىل هويتهـ ــن أو عـ ــىل الديـ ــة عـ ــم القامئـ ــدد هويتهـ ــا تهـ ــار أنهـ اعتبـ
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ورمبــا هــذا التوجــه هــو الــذي جعــل فرنســا تطالــب باســتثناء يف املجــال الثقــايف عنــد توقيعهــا 

ــارة  ــة التج ــا ملنظم ــات انضاممه ــني لعملي ــل الص ــبباً وراء تأجي ــات، وكان س ــات الج ــىل اتفاقي ع

العامليــة حتــى مؤمتــر الدوحــة ٢٠٠١م وكان ســبباً لتظاهــرات ســياتل ودافــوس وجنــوا التــي كان 

عمودهــا الفقــري املتظاهريــن مــن الــدول الصناعيــة الكــربى، وهــذا يدعونــا إىل البحــث فيــام وراء 

مصطلــح العوملــة.

٢ – مقاربات وتشابكات املفاهيم

ــم،  ــكار والقي ــامل األف ــىل ع ــق ع ــي Universal ينطب ــح عامل ــض أن مصطل ــرى البع ١/٢ ي

وأن مصطلــح دويل Worldwide يطبــق عــىل الرتابــط بــني مختلــف أقاليــم العــامل (مثــل التجــارة 

ــه الكوكــب مــن منظــوري  ــذي يتكامــل في ــة) أمــا مصطلــح كوكبــي فريجــع إىل Global ال العاملي

ــة أو  ــة القومي ــة(٤)، أمــا العوملــة Mondialisation تتضمــن إلغــاء حــدود الدول االقتصــاد والبيئ

الدولــة األمــة وانتقــال األفــكار والســلع والنــاس مــن املحــدود املراقــب إىل الالمحــدود عىل مســتوى 

الكوكــب وفقــاً لتعريــف الجابــري، حيــث أصبــح العلــم وتطبيقاته-اإلنرتنــت- قــوة أساســية مــن 

ــة التوظيــف الرأســاميل للنتائــج   ــاج، كــام يــرى البعــض اآلخــر أن العوملــة هــي محصل قــوى اإلنت

التــي أرســتها مســارات الــرصاع الســاعي للهيمنــة عــىل العــامل اقتصاديــاً وتكنولوجيــاً ومعلوماتيــاً، 

ــاً مــن  ــاً أو فلســفياً أو ثقافي وتبــدو العامليــة يف الحــركات التــي زاولــت التواصــل بــني األمــم ديني

أجــل ترســيخ القيــم وحقــوق اإلنســان والحريــات والثقافــة الدميقراطيــة.

وتتاميــز العوملــة عــن مفهــوم العالقــات الدوليــة ذلــك ألن العالقــات الدوليــة تقــوم بــني 

ــة  ــد أن العومل ــني نج ــوم يف ح ــايس يف املفه ــون األس ــة املك ــكل الدول ــيادة، وتش ــدول ذات الس ال

ــدول(٥). ــوق الســيادات وال تتجــاوز وتتعــاىل ف

وعـــىل الرغـــم أن البعـــض ال يأخـــذ يف اعتبـــاره التفرقـــة بـــني املســـار الحضـــاري 

الجديـــد وبـــني لحظـــة الهيمنـــة األمريكيـــة عـــىل الكوكـــب فـــإن بعـــض الباحثـــني يحاولـــون 

فهـــم تجليـــات العوملـــة يف تشـــابكاتها اقتصاديـــاً وسياســـياً وثقافيـــاً، مـــن جهـــة وبـــني 
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التداخــل املحــيل والكوكبــي مــن جهــة أخــرى، مــن خــالل تبنــي منظــورات ورؤى مغايــرة للرباديــم 

العلمــي Paradigm الــذي أخــذ يف االنهيــار مــام أدى إىل ظهــور علــوم جديــدة تأخــذ يف اعتبارهــا 

التشــابكات بــني املجــاالت والعلــوم والبيئــات مثــل علــم اجتــامع البنــى الكونيــة أو الدوليــة وعلــم 

(٦).Glob logy اجتــامع النظــام العاملــي

ــام  ــة، بين ــة ومطلق ــة وثابت ــا متعالي ــايل يجده ــار املث ــد أن التي ــم نج ــبة للقي ٢/٢ بالنس

يجدهــا التيــار املــادي إنهــا نســبة ونابعــة مــن الوجــود وأنهــا متغــرية، واصطالحيــاً نجــد أن املدلــول 

ــاً فيهــا، والقيمــة االســتعاملية لســلعة مــا،  ــة تجعــل األشــياء مرغوب املــادي للقيمــة يعنــي خاصي

هــي املنفعــة الناتجــة عــن اســتعاملها(٧) والقيمــة عنــد جــون ديــوي دالــة عــىل موقــف االعتــزاز 

بــيشء وإيثــاره عــىل اعتبــار أنــه مثــني يف جوهــره، كــام أن القيمــة مــن جهــة أخــرى تعنــي التقويــم 

لعمــل عقــيل قوامــه املقارنــة والحكــم وهــي وســائل ميكــن تقريرهــا وتحديدهــا بوســائل تتحمــل 

الفحــص العلمــي(٨).

وتــدل القيــم مــن الناحيــة األخالقيــة عــىل البعــد األخالقــي للشــخص أو الســامت األخالقية 

للمؤسســات االجتامعيــة،و التصــورات املتعلقــة مبيــدان الوعــي األخالقــي الــذي يتضمــن القواعــد 

ــذي يتضمــن بــدوره  ــدان الوعــي األخالقــي ال ــة، والتصــورات املتعلقــة مبي للمؤسســات االجتامعي

القواعــد واملبــادئ واملثــل األخالقيــة، ومفاهيــم الخــري والــرش والعدالــة والســعادة.

وفلســفياً نجــد أن األكســيولوجيا، هــي العلــم الــذي يــدرس املشــكالت الفلســفية املتعلقــة 

بطبيعــة القيــم األخالقيــة واالقتصاديــة والجامليــة.

واجتامعيــاً تســاعد القيــم عــىل التقــدم االجتامعــي أو تعرقلــه كــام أن للمواصفــات 

التقييميــة ألفعــال النــاس طابعــاً تاريخيــاً فهــي مرشوطــة بالحيــاة االجتامعيــة، ذلــك ألن تصــورات 

ــم  ــه وتقيي ــل معايريلتوجي ــة، وهــي متث ــم املجتمــع املعنوي ــن قي ــوان م ــي هــي أل الوعــي األخالق

ــم عمــل املؤسســات. ــرشي ،وتقيي الســلوك الب

ووفقــاً لذلــك نجــد أن لــكل شــكل مــن أشــكال الوعــي االجتامعــي صلــة معينــة باملامرســة 

االجتامعيــة غــري أنــه يوجــد مثــة عنــرص إنســاين عــام(٩).
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ــة  ــات التاريخي ــق للمتطلب ــالل اإلدراك العمي ــن خ ــم م ــاص يت ــام والخ ــني الع ــزج ب وامل

التــي يطرحهــا التطــور االجتامعــي، وتــأيت مبــادرة الجامهــري اإلبداعيــة ليــس مــن خــالل االمتثــال 

ألســاليب الضبــط –املــادي واملعنــوي- بــل مــن خــالل املســئولية الشــخصية حيــث يعتــرب تنفيــذ 

ــل الواعــي لنهــج معــني مــن الســلوك(١٠). الواجــب األخالقــي أمــراً حــراً يتجــىل يف التفضي

ــإىل  ــة ف ــاة االجتامعي ــة مجــاالت الحي ــت األخــالق تنظــم ســلوك اإلنســان يف كاف وإذا كان

جانبهــا توجــد ضوابــط أخــرى للســلوك مثــل القواعــد القانونيــة وأنظمــة إدارة اإلنتــاج وتعليــامت 

املســئولني والعــادات والتقاليــد واألعــراف والــرأي العــام والرتبيــة، باإلضافــة إىل الضبــط االقتصــادي 

الــذي يتــم مــن خــالل مصالــح النــاس املاديــة (١١).

كــام تعــد القيــم –سوســيولوجياً- عنــارص بنائيــة تشــتق أساســاً مــن التفاعــل االجتامعــي. 

كــام أنهــا تعــد مبثابــة مبــدأ مجــرد عــام للســلوك يشــعر أعضــاء الجامعــة نحــوه باالرتبــاط االنفعايل 

القومــي، كــام أنهــا توفــر لهــم مســتوى للحكــم عــىل األفعــال واألهــداف الخاصــة، كــام أن القيــم 

تصنــع املبــادئ التنظيميــة والرضوريــة لتكامــل األهــداف الفرديــة والجامعيــة، والقيمــة االجتامعية 

ــات،  ــات واالتجاه ــر املوضوع ــا يف تقدي ــم إليه ــي نحتك ــرتكة الت ــة املش ــتويات الثقافي ــي املس تعن

وهــي عبــارة عــن تصــور يصــور الفــرد آو الجامعــة ويحــدد مــا هــو مرغــوب فيــه، بحيــث يســمح 

االختيــار بــني األســاليب املتغــرية للســلوك والوســائل واألهــداف الخاصــة بالفعــل، وبالتــايل فالقيمــة 

ــل  ــني بدائ ــار ب ــاراً أو مســتوى لالختي ــرب معي ــاً لبارســونز عنــرص يف نســق رمــزي مشــرتك يعت وفق

التوجــه التــي توجــد يف املوقــف (١٢).

وإذا كان أســلوب الحيــاة مــؤرش هــام عــىل الفرديــة وتطــور الشــخصية إال أنــه يتوقــف يف 

الكثــري منــه عــىل التوجهــات القيميــة ومســتوى الثقافــة والخصوصيــات النفســية (١٣).

وإذا كان أرســـــطو أدخــــــل مصطلـــح األطيقــــــا كمبــــــحث يـــــــدرس األخــــــــالق، إال 
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أنــه بــدءاً مــن الســبعينيات يف القــرن العرشيــن ركــز تيــار األطيقــا األيكولوجيــة عــىل أن دراســة 

املشــكالت الكوكبيــة مبعــزل عــن القيــم والتوجهــات األخالقيــة ال تجــدي نفعــاً(١٤).

غــري أنــه مــن الشــائع عنــد الحديــث عــن القيــم الرشقيــة والقيــم الغربيــة، أن نجــد إبــراز 

التناقــض فيــام بينهــام يعتمــد عــىل أســاس أن الــرشق روحــي والغــرب مــادي، وهــذا يتناقــض مــع 

القيــم العربيــة األصيلــة التــي تســلم عقائديــاً بــرضورة أن يعمــل كل شــخص لدنيــاه كأنــه يعيــش 

أبــداً وأن يعمــل آلخرتــه كأنــه ميــوت غــداً.

٣ – ثنائية القيم وتعريف العوملة من وجهة نظر عربية

يــرى البعــض أن الذهنيــة العربيــة درجــت عــىل التســليم بــأن التعريــف البــد أن يكــون 

جامعــاً مانعــاً بغــض النظــر عــن مقاصــد املعــرف وأيديولوجيتــه، عــىل اعتبــار أن العلــم محايــد 

(وفقــاً للوضعيــة املنطقيــة)، وأن املعــرف يقــف يف مــكان قــيص عــن الــيشء املــراد تعريفــه حيــث 

ــة  ــني صالحي ــا إىل تب ــذا يدعون ــف، وإن كان ه ــة التعري ــل يف صياغ ــث ال تتدخ ــة الباح أن ذاتي

تلــك الصيــغ والقيــم املطلقــة التــي تجعــل مــن الــيشء املــراد تعريفــه ترســندتالياً –متعاليــاً- عــن 

الوجــود وعــن الباحــث وعــن نســبية الحقيقــة. وتوضيــح ذلــك يتــم مــن خــالل ذكــر املثــال التــايل 

الخــاص بتعريــف العوملــة (١٥). عنــد بعــض املثقفــني العــرب:

١/٣ تعريــف ليــربايل يركــز عــىل تطــور درجــة التداخــل بــني األســواق ويــرى أن العوملــة 

حتميــة وبالتــايل تصبــح التوفيقيــة هــي املبــدأ اإلجــرايئ للتعامــل مــع تجليــات العوملــة مثــل الســيد 

ياســني وحــازم الببــالوي.

٢/٣ تعريفــات تنطلــق مــن املاركســية وتعتــرب العوملــة مرحلة مــن مراحل تطور الرأســاملية 

وهــي كظاهــرة ميكــن مواجهتهــا ورفضهــا مثــل فــؤاد مــريس، صــادق جــالل العظم، وســمري أمني.

ثقافيـــة  الجيوســـيايس، وتعريفـــات أخـــرى  البعـــد  تـــربز  ٣/٣ تعريفـــات قوميـــة 

ــي  ــة التـ ــة اآلليـ ــىل اللحظـ ــز عـ ــا تركـ ــتقبله ولكنهـ ــه ومسـ ــار يف تداعياتـ ــرى املسـ ــا ال تـ لكنهـ
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تحــاول الواليــات املتحــدة فيــه فــرض هيمنتهــا عــىل العــامل وبالتــايل ال تــرى يف العوملــة إال نوعــاً 

ــرق يف  ــرس الط ــو أي ــايض  ه ــوص إىل امل ــل النك ــف يجع ــذا التعري ــإن ه ــايل ف ــة وبالت ــن األمرك م

ــة. ــك العوملة/األمرك ــة تل مواجه

واملالحــظ عــىل تلــك التعريفــات انطالقهــا مــن منطــق صــوري يقــوم عــىل أن القضيــة (إمــا 

صادقــة أو كاذبــة صوريــاً) باإلضافــة إىل أن بعضهــا ال يتنــاول العوملــة باعتبارهــا مســألة وجوديــة 

بــل يتعامــل معهــا صوريــاً ويضــع اللفــظ يف مقابــل الفعل،ومنهــم مــن يعتــرب اللفــظ هوالفعــل.

ورمبــا هــذا يشــري إىل أن هنــاك منــوذج فكــري (باراديــم) يوجــه املفكريــن يعتمــد عــىل 

التفســري الخطــي.

ــة  ــادات الذهني ــض الع ــم بع ــي) القدي ــم (العلم ــخ البارادي ــري رس ــة يف التفس ٤/٣ الخطي

ــيط  ــل إىل التبس ــة واملي ــل الدراس ــر مح ــد يف الظواه ــزال التعق ــا: اخت ــأيت يف مقدمته ــة ي والبحثي

ــج. ــباب والنتائ ــري األس ــة يف تفس والخطي

واملثــال األكــرث وضوحــاً نجــده يف اســتنتاجات مدرســة التبعيــة، التي تــرى أن عمليــة تدويل 

ــم  ــىل تعمي ــرضورة ع ــوي بال ــة تنط ــدود الدولي ــرب الح ــة ع ــات االقتصادي ــي التدفق ــاج وتنام اإلنت

األنســاق الثقافيــة –والقيميــة- املســيطرة يف دول املركــز الرأســاميل، ومــن ثــم يتــم إزاحــة املحــيل 

ــة  ــة األمربيالي ــتنتاجات نظري ــاً الس ــز، وفق ــائع يف دول املرك ــي الش ــاب العامل ــات لحس ــن الثقاف م

الثقافيــة، ورمبــا تســهم الثــورة التكنولوجيــة يف توحيــد العــامل اتصاليــاً حيــث تســتطيع دول املركــز 

فــرض قيمهــا عــىل دول الهامــش.

ولكـــن وفقـــاً ملنهجيـــة التعقـــد التـــي تعتمـــد عـــىل الفكـــر املنظومـــي والتـــي ال 

تنكـــر الهامـــيش مـــن األســـباب والتـــي ترفـــض الخطيـــة وتســـلم بالعليـــة الشـــبكية يف فهـــم 

ــة  ــات االقتصاديـ ــا بالحاجـ ــد ترفـــض تطويعهـ ــم قـ ــام القيـ ــة ونظـ ــد أن الثقافـ املشـــكالت، نجـ

ــلوب  ــا أسـ ــون لهـ ــاملية ويكـ ــور الرأسـ ــع تطـ ــة مـ ــف الثقافـ ــن أن تكيـ ــل ميكـ ــاملية بـ الرأسـ

ــام الرشكـــة اليابانيـــة ليـــس هـــو ذاتـــه املوجـــود يف  إنتـــاج رأســـاميل مـــن نـــوع خـــاص فنظـ
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ــم  ــوة وأشــكال الوعــي ونســق القي ــات الق ــة وعالق ــات التوزيعي ــام أن العالق ــكا، ك ــا وأمري أوروب

ــات  ــف آللي ــة التكي ــة يف عملي ــريات قوي ــه تأث ــك ل ــيل كل ذل ــاد املح ــبية لالقتص ــاءة والنس والكف

ــة. العومل

ــداث  ــة أدى إىل إح ــا الجنوبي ــل أو كوري ــل الربازي ــا مث ــة م ــاد دول ــل اقتص ــام أن تدوي ك

ــل القتصــاد بعــض  ــؤد هــذا التدوي ــام مل ي ــرأة بين ــرب يف نظــرة املجتمــع إىل عمــل امل ــريات أك تغي

ــري (١٦). ــذا التغي ــل ه ــداث مث ــدول إىل إح ال

ونجــد تجليــات للرؤيــة العربيــة يف البيــان الختامــي لنــدوة املنتــدى العاملــي حــول العوملــة 

ــنوات  ــبع س ــان أن س ــرر البي ــث يق ــريوت ٥-٢٠٠١/١١/٨م، حي ــد يف ب ــة املنعق ــارة العاملي والتج

ــح األســواق  ــو وفت ــد النم ــت وع ــن تهاف ــق م ــة للتحق ــة كافي ــة التجــارة العاملي ــر منظم ــن عم م

ــن جــراء انتســابها إىل  ــي ســتجنيها هــذه األخــرية م ــة الت ــد الجم ــة، والفوائ ــدان النامي ــام البل أم

ــري  ــت التداب ــادي وبقي ــود االقتص ــع الرك ــك، إذ توس ــض ذل ــاً كان نقي ــق فعلي ــام تحق ــة، ف املنظم

الحامئيــة تحــول دون دخــول ســلعها إىل أســواق الشــامل وألحقــت بالزراعــة واألمــن الغــذايئ أرضاراً 

كبــرية، وتعمقــت الهــوة التكنولوجيــة بــني الشــامل والجنــوب بينــام ازدادت القيــود عــىل تــداول 

التكنولوجيــات الحديثــة، ومنعــت قــوة العمــل مــن االنتقــال الحــر بــني البلــدان، فاملنظمــة منحــازة 

ــة،  ــة الدولي ــة لفكــرة العدال ــويل أهمي ــال العاملــي، وهــي ال ت ــرشكات الكــربى ورأس امل ــح ال لصال

وهــي تتناقــض بشــدة مــع تحقيــق التنميــة، ومــع حــق الشــعوب فيهــا عــىل الرغــم أن اإلعــالن 

العاملــي عــن حــق التنميــة الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام ١٩٨٦م ينــص يف 

ــق الكامــل لحــق الشــعوب يف  ــب التحقي ــة يتطل ــه األوىل عــىل أن الحــق اإلنســاين يف التنمي مادت

تقريــر مصريهــا، وهــو يتضمــن مامرســة الســيادة الكاملــة عــىل ثرواتهــا الطبيعيــة ومواردهــا.

وأكـــد املؤمتـــر عـــىل رفـــض اســـتخدام مـــا يســـمى بالحـــرب ضـــد اإلرهـــاب كوســـيلة 

ــات  ــالءات الواليـ ــول بإمـ ــازالت والقبـ ــرض تنـ ــل فـ ــن أجـ ــة مـ ــدول الناميـ ــىل الـ ــط عـ للضغـ

مراجعـــة  بـــرضورة  املؤمتـــر  وطالـــب  بهـــا،  املرتبطـــة  املصالـــح  ومجموعـــات  املتحـــدة 
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االتفاقيــات الســابقة يف ضــوء املامرســة املتحققــة والتــي بينــت انحيــازاً كبــرياً ضــد مصالــح البلــدان 

الناميــة خاصــة اتفاقيــات حقــوق امللكيــة الفكريــة واألدبيــة، واالتفاقيــات الزراعيــة ورفــض شــمول 

العمــل والخدمــات األساســية (امليــاه، الصحــة، التعليــم) باتفاقيــات التجــارة (١٧)

٤ – رصاع املصالح وليس رصاع الحضارات

يــرى البعــض أن الثقافــة هــي الرؤيــة العامــة للعــامل، وهــي تشــمل مــا  منلكــه ومــا نفكــر 

ــة والعمــل والســلوك  ــاج واملعرف ــه، ويتجــىل هــذا يف شــكل الســلطة ومنــط اإلنت ــا نعمل ــه وم في

الســيايس واملجتمعــي واألخالقــي والقيمــي واإلبداعــي وبالتــايل فالثقافــة تختلــف باختــالف 

التكوينــات التاريخيــة والقوميــة واملصلحيــة  واملعرفيــة، ويف كل مجتمــع ثقافــة ســائدة مرتبطــة 

ــا  ــارج مجتمعه ــة خ ــك الثقاف ــعت تل ــة وإذا توس ــات فرعي ــود ثقاف ــع وج ــة م ــلطة القامئ بالس

وأصبحــت معممــة ومهيمنــة عــىل الثقافــات األخــرى يطلــق عليهــا حضــارة، والحضــارة الحاليــة 

انطلقــت مــن الغــرب بعــد وراثتهــا للثقافــات الســابقة عليهــا، وأصبحــت تعــرب عــن منــط اإلنتــاج 

ــا قامــت عــىل  ــح والســيطرة، وعــىل الرغــم مــن أن بدايته ــم عــىل التوســع والرب الرأســاميل القائ

مبــادئ العقالنيــة والتنويــر واحــرتام التعــدد واالختــالف واملســاواة والحريــة واإلميــان بذاتيــة الفرد. 

ومــع ذلــك أهــدر الرأســامليون قيــم العقالنيــة والتنويــر والحريــة والليرباليــة نتيجــة اســرتاتيجيات 

ــدان  ــني بل ــم وب ــة وبينه ــن جه ــا م ــام بينه ــرصاع في ــة إىل ال ــح باإلضاف ــيطرة والرب ــع والس التوس

الجنــوب مــن جهــة أخــرى.

وبالتــايل فــإن طبيعــة الــرصاع الحــايل هــو رصاع مصالــح وليــس كــام يدعــي هنتجتــون أنــه 

رصاع حضــاري  لــه جوهــر ثابــت وهويــة مطلقــة، كــام أن ســيادة وهيمنــة النمــط الرأســاميل يف 

الوقــت الراهــن ال يعنــي أن الرأســاملية لهــا جوهــر ثابــت وبالتــايل فهــي متثــل نهايــة التاريــخ كــام 

يذهــب فوكويامــا بــل أنهــا مرحلــة تاريخيــة انتقاليــة متهــد لنقلــة حضاريــة جديــدة (١٨) فــإذا كان 

هنــاك دول مثــان صناعيــة كــربى تديــر آليــات العوملــة فإن املناهضــني للعوملــة من األصوليــني الذين 
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ــض  ــن، ويرف ــت الراه ــة يف الوق ــة املهيمن ــة الغربي ــا الثقاف ــوم عليه ــي تق ــة الت ــون العلامني يخش

اليســاريون الراديكاليــون الهيمنــة الرأســاملية ، بينــام يقــف العــامل يف الــدول الصناعيــة مناهضــني 

ــاً ولكــن مــن أجــل  للعوملــة، مــن أجــل إقامــة عوملــة مضــادة وليــس بهــدف رفــض العوملــة كلي

ــذي يعــرتف بحقــوق كل البــرش وليــس بعضهــم  عوملــة أكــرث إنســانية تراعــي منطــق العوملــة ال

فقــط، كــام حــدث يف ســياتل وجنــوا وديفــوس.

وإذا كانــت الطباعــة يف القــرن الخامــس عــرش قــد أرسعــت مبحــو األميــة وكــرس احتــكار 

املعرفــة وتقليــص ســلطة النبــالء ورجــال الديــن، والتكويــن الرسيــع للمراكــز الحضاريــة والتحــول 

نحــو الدميقراطيــة والتصنيــع مــام أثــر عــىل القيــم التــي أصبحــت بدورهــا أكــرث مادية،فــإن تقانــة 

ــا  ــي دعمه ــة الت ــو الهيمن ــل الســيايس املوجــه نح ــت أداة رئيســية للفع ــة  بات ــات الحالي املعلوم

ــم  ــام القي ــك يف نظ ــث يؤثرذل ــريب، حي ــع الع ــام حــدث يف الربي ــوي مثل ــي والرتب ــه اإلعالم التوجي

الــذي مييــل إىل أن تجــاوز الطابــع املــادي للقيــم الحداثيــة إىل نظــام مــن القيــم املابعــد املاديــة 

املابعــد حداثيــة، والــرصاع يف تلــك الحالــة ينصــب عــىل حــول مــن ميلــك تقنيــة املعلومــات وبالتــايل 

يســتطيع نــرش قيمــه، وبــني مــن ال ميلــك تلــك التقنيــة، ويف تلــك الحالــة يصبــح يف حالــة تبعيــة 

قــد تقتلــع جــذوره أو يظــل يف حالــة انكفــاء عــىل الــذات رافضــاً تلــك الحضــارة ومتمســكاً بثقافتــه 

املحليــة، التــي رمبــا كانــت يف وقــت مــا ثقافــة معممــة –حضــارة- ولكنهــا أصبحــت اآلن تشــري إىل 

فــرتة تاريخيــة قــد ولــت يحــاول البعــض إحياءهــا( ١٩).

وهــذا جعــل البعــض يقــول أن االنحســار األخــري لالتحــاد الســوفيتي ميكــن إرجاعــه إىل 

حــد مــا لقيامــه مبحاولــة الحفــاظ عــىل وحــدة النظــام مــا قبــل الحــدايث يف عــامل حديــث يتجــه إىل 

مرحلــة مــا بعــد الحداثــة (٢٠).

ورمبــا هــذا التفســري يوضــح أن العوملــة ليســت مجــرد قضيــة لفظيــة أو مقولــة فلســفية 

فقــط ميكــن قبولهــا أو دحضهــا بــل هــي قضيــة وجوديــة يف املقــام األول.

٥ – قيم العوملة وإشكاليات عوملة القيم
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انطالقــاً مــن أن القيــم يتــم تجســيدها مــن خــالل حامــل اجتامعــي لهــا وأن العوملــة لهــا 

إشــكاليات ابســتمولوجية إال أنهــا حقيقــة أنطولوجيــة يف نفــس الوقــت.

١/٥ تؤكــد التفاعليــة الرمزيــة عــىل إعــادة التفســري املســتمرة لبنــى الفعــل مــن جانــب 

ــالىش  ــري الســائدة يف املجتمــع تت ــة األنســاق إىل أن املعاي ــة نفســها، وتشــري نظري ــارص الفاعل العن

بســبب تزايــد أهميــة األنســاق الجزئيــة ذاتيــة التحكــم، وتصــف النظريــة الالمعياريــة الظــروف 

التــي تحــدث يف ظلهــا تداخــل عالقــات الفعــل املخطــط لــه أي الظــروف التــي تنشــأ فيهــا الهيــاكل 

االجتامعيــة –إدراكيــاً- عــىل يــد العنــارص الفاعلــة.

ــام  ــض في ــا البع ــة ببعضه ــارص الفعال ــط العن ــيك ترتب ــاً ل ــرتكة رشط ــارف املش ــد املع وتع

تفعلــه ومــن هنــا تنشــأ ثقافــة ثالثــة، يحكمهــا العقالنيــة االقتصاديــة خاصــة فيــام يخــص العالقات 

القانونيــة للــرشكات متعديــة ومتعــددة الجنســيات،وحينئذ تنشــأ بنــى تقــوم بإجــراءات التصالــح 

واللجــوء إىل التحكيــم عنــد حــدوث املنازعــات، وهــذا يعنــي إســقاط الوضــع القانــوين –الــذي كان 

متعارفــاً عليــه- مــن االعتبــار، حيــث يتــم تقنــني توافقــي للشــئون االقتصاديــة وهــذا يــرتك الســاحة 

مفتوحــة للتوقعــات اإلدراكيــة مــع التحــيل باملرونــة عنــد وضــع املعايــري املالمئــة للحالــة موضــوع 

االتفــاق أو النــزاع ومــع ذلــك تظــل خطــورة الوقــوع يف خطــأ تفاعــيل تــزداد حــني ال تكــون هنــاك 

قواعــد محــددة تحكــم مختلــف صــور التفاعــل وتوجههــا (٢١).

ــا  ــة وم ــارة العاملي ــة التج ــاء منظم ــات أعض ــات يف اجتامع ــة املفاوض ــأيت صعوب ــا ت ورمب

ــل يف  ــا تتدخ ــم وضعه ــي يت ــري الت ــىل أن املعاي ــل ع ــري دلي ــات خ ــرات واعرتاض ــا مبظاه يحيطه

صياغتهــا عوامــل الضغــط املختلفــة مــن جهــة وتحالفــات املصالــح مــن جهــة أخــرى، ســواء أكان 

املفاوضــون مــن دول الشــامل أم مــن دول الجنــوب. وهــذه املعايــري ليســت بالــرضورة تقــوم عــىل 

ــح  ــة لصال ــم املحلي ــري والقي ــان تتجــاوز املعاي ــل أنهــا يف معظــم األحي ــة ب ــة مجتمعي أســس محلي

قيــم ومعايــري كوكبيــة صوريــاً وتعكــس مصالــح األقــوى فعليــاً وتعكــس التحالفــات بــني الــرشكات 

ــة. العاملي
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يــرى فيدرســتون أن رؤيتنــا العامليــة الوظيفيــة املحدثــة تــكاد نخلــو مــن الثقافــة 

والســلطة، بهــا عنــارص اكتســبت ســامتها قبــل مشــاركتها يف النســق العاملــي ويف اســتقاللية عنــه، 

ومعظــم الــدول نشــأت نتيجــة التفاعــل مــع النســق العاملــي الــدويل األكــرب، فــدول كثــرية أقــام 

االســتعامر حدودهــا وتبلــورت هوياتهــا القوميــة يف الــرصاع ضــد االســتعامر، ووفقــاً لهــذه الرؤيــة 

فــإن النســق العاملــي هــو الــذي يدفــع الــدول والجامعــات إىل التجــارة والتبــادل وإعــالن الحــرب، 

ــار أن  ــذ يف االعتب ــع األخ ــق م ــم النس ــا عليه ــة يفرضه ــم حتمي ــني تحركه ــي أن الفاعل ــذا يعن وه

النســق العاملــي يقــوم عــىل منطــق الرتاكــم املســتمر لــرأس املــال وبالتــايل تعتــرب الثقافــة رد فعــل 

ثانــوي ملوضوعيــة النســق وهــذا يعنــي مــن وجهــة نظــره أن الكوكبيــة تــؤدي إىل تهميــش املحــيل 

والثقــايف املجتمعــي.

٢/٥ ويؤكــد روبرتســن عــىل اســتقاللية عمليــة العوملــة نســبياً عــن العمليــات املجتمعيــة 

–االجتامعيــة الثقافيــة- التقليديــة وهــي مبثابــة نطــاق مــن التفاعــل والتبــادل الثقــايف املتواصــل 

ــة ويف نفــس الوقــت  ــة، نفــرز تجانــس وفــوىض ثقافي ــه سلســلة مــن التدفقــات الثقافي تقــوم في

داعمــة للهويــة وتفــرز ثقافــات عابــرة للقوميــات تعــد ثقافــة ثالثــة، ذلــك ألن التدفقــات الثقافيــة 

ــة-  ــة وأيديولوجي ــة وإعالمي ــة ومالي ــة وتقني ــة –عرقي ــري متامثل ــارات غ ــرك يف مس ــة تتح العاملي

ــددة  ــرشكات املتع ــدول وال ــن ال ــوى م ــح األق ــأيت لصال ــس، وت ــوق والتناف ــات الس ــرب آلي ــم ع تت

الجنســيات وغريهــا مــن الهيئــات وجامعــات املصالــح التــي تســعى الســتغالل الحــدود الثقافيــة 

ــدت  ــبية- وامت ــا النس ــوارد قوته ــاً مل ــات تبع ــة التدفق ــالق خدم ــح أو إغ ــا- فت ــن وتوجهه لآلخري

عوملــة رأس املــال إىل عوملــة مجــاالت أخــرى ترعاهــا منظمــة التجــارة العامليــة ويســاندها 

البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل، ومــن النتائــج املرتتبــة عــىل ذلــك ظواهــر ثقافيــة تشــري 

ــات  ــن عملي ــج ع ــة تنت ــة ثالث ــود ثقاف ــة إىل وج ــة، باإلضاف ــن ثقاف ــرث م ــاس بأك ــاط الن إىل ارتب

ــات  ــود ثقاف ــع وج ــدة م ــة واح ــة عاملي ــاك ثقاف ــي أن هن ــذا يعن ــات، وه ــرة القومي ــادل عاب التب

ــن  ــد م ــؤدي إىل مزي ــة ي ــة الثالث ــود الثقاف ــع أن وج ــن يتوق ــاك م ــري أن هن ــددة غ ــة متع عاملي
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التســامح كــام يــؤدي إىل نشــأة التعصــب الناتــج عــن الشــعور بفقــدان الهويــة، وهــذا يعنــي أن 

النســق ليــس لــه مركــز واحــد وإذا كان هنــاك مثــة ثقافــة كوكبيــة إال أنهــا ليســت متجانســة( ٢٢.)

ــل إىل انتــامء يشــري  ــة فقــط ب ٣/٥ النظــام اإلقليمــي العــريب ال يشــري إىل منطقــة جغرافي

إىل هويــة ثقافيــة حضاريــة، كــام أن الوطــن العــريب مــازال يف مرحلــة تحــول، فهــو مــازال يبحــث 

ــات  ــذا مواجه ــع ه ــق م ــي، ترتاف ــادي- االجتامع ــه االقتص ــي، ونظام ــيايس القوم ــكله الس ــن ش ع

ــن  ــة، والبحــث ع ــة التبعي ــق الوحــدة، ومواجه ــة: تحــدي تحقي ــات التالي ــات التحدي وأيديولوجي

شــكل ســيايس يضمــن حقــوق اإلنســان ومواجهــة التخلــف والســعي إىل تحقيــق تنميــة متوازنــة 

ومواجهــة إرسائيــل، وتحــدي التحديــث الــذي ينحــو نحــو اســتلهام الــرتاث الدافــع للتحديــث.

وهــذه التحديــات تتداخــل وترتابــط فيــام بينهــا، يف الوقــت الــذي يشــهد النظــام العــريب 

–باعتبــاره نظامــاً فرعيــاً مــن النظــام الــدويل- قــوى تشــجع الســيادة القطريــة وأخــرى تطمــح إىل 

التوحيــد( ٢٣).

ــة –أحــد املوضوعــات األساســية يف مجــال  ــرى أن مفهــوم اإلقليمي      وإذا كان البعــض ي

التنظيــم الــدويل- يواجــه مفهــوم العامليــة إال أن البعــض اآلخــر يــرى أن مفهــوم النظــام اإلقليمــي 

كمســتوى لتحليــل العالقــات األوليــة-  يعتــرب خطــوة نحــو تحقيــق العامليــة.

 Regionalism ويعتــرب موضــوع التكامــل مــن املســائل األساســية ملفهــوم اإلقليميــة

والتكامــل يتجــاوز مجــرد التعــاون والتنســيق بــني الــدول بــل يتــم تداولــه باعتبــاره عمليــة تتضمــن 

نقــل االختصاصــات وســلطات صنــع القــرار يف مجــاالت معينــة مــن الــدول إىل مؤسســات وهيئــات 

ــط   ــوع املرتب ــن والتن ــم بالتباي ــريب يتس ــام الع ــيايس للنظ ــاد الس ــام أن االقتص ــة (٢٤)، ك إقليمي

بالتناســق يف املكانــة، وعــىل الرغــم مــن ذلــك توجــد بعــض األطــر التنظيميــة للنظــام العــريب منهــا 

ــة  ــادات واملنظــامت العربي ــة إىل االتح ــا باإلضاف ــة له ــة واملنظــامت التابع ــدول العربي ــة ال جامع
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التــي بلــغ عددهــا حــوايل ١١٧، وكان ميكــن لهــذه املؤسســات أن تحقــق الوحــدة، ولكــن نتيجــة 

تــرسب االتجــاه الرباجــاميت منــذ ســنة ١٩٦٧م الــذي كان يعــد مبثابــة تعبــري عــن مجموعــة مــن 

القــرارات املرتبطــة بإجــراءات وقتيــة وهكــذا أســهمت يف تكريــس القطريــة وبالتــايل أثــرت 

ــي (٢٥ ). ــر القوم ــة الفك الســلبية عــىل حرك

هــذا يف الوقــت الــذي يشــهد فيــه الكوكــب العديــد مــن التكتــالت الكــربى التــي تحــاول 

صناعــة العوملــة، أهمهــا التكتــل األورويب الــذي متخــض عــن وجــود عملــة واحــدة يف ينايــر ٢٠٠٢م 

أمــا يف املنطقــة العربيــة فتوجــد اتجاهــات تضــع القطــري يف مواجهــة القومــي واملحــيل يف مواجهــة 

الكوكبي.

ــدول  ــة يف بعــض ال ــح الطبقي ــات مــع بعــض الرشائ ــرة القومي ــف الــرشكات عاب ٤/٥ تحال

ومنهــا الــدول الناميــة- مــام يــؤدي إىل ظهــور طبقيــة ذات طابــع كوكبــي وبالتــايل مل تعــد الطبقيــة 

ــة املحاطــة  ــة القومي ــرتة ازدهــار الدول محصــورة يف إطــار مجتمعــي فقــط كــام كان ســائداً يف ف

ــح  ــع مصال ــات م ــم املجتمع ــا يف معظ ــح العلي ــح الرشائ ــط مصال ــث ترتب ــة. حي ــوار الحامي بأس

ــات املتحالفــة معــه. ــرة القومي الــرشكات عاب

وعــىل الرغــم مــن ذلــك يظــل التعليــم للجميــع (مؤمتــر جوميتــان ١٩٩٠م) هــو الركيــزة 

ــأن  ــليم ب ــث التس ــرة ٢٠٠٠، ودكار ٢٠٠٠) حي ــر القاه ــع (مؤمت ــز للجمي ــة التمي ــية إلتاح األساس

املعرفــة العمليــة التــي تعطــي القيمــة املضافــة يف ظــل الســوق الكوكبــي، وعــىل اعتبــار أن التعليــم 

أصبــح قضيــة أمــن قومــي وليــس مجــاالً للــرصاع الطبقــي واأليديولوجــي كــام كان ســائداً يف عــرص 

الصناعــة والحداثــة.

٥/٥ دعـــوات التنافســـية والتغـــريات املتســـارعة يف شـــتى املجـــاالت التـــي تســـود 

الســـوق الكوكبـــي دعمـــت ظهـــور الدعـــوات لتفريـــد التعليـــم حيـــث االســـتجابة لحاجـــات 

ــة التعلـــم  ــاه نحـــو تعليـــم عمليـ املتعلمـــني املتغـــرية وبالتـــايل جعـــل التعلـــم الـــذايت واالتجـ

ـــة  ـــم بطريق ـــب والتعلي ـــات التدري ـــارك يف عملي ـــاً واملش ـــه ذاتي ـــم املوج ـــاج املتعل ـــل إنت ـــن أج م

معـــاودة ومـــدى الحيـــاة. وبالتـــايل ظهـــور مؤسســـات تتســـم باملرونـــة يف نظـــم القبـــول 

ويف املحتـــوى ويف نظـــم التقويـــم ويف نظـــم الحضـــور ومنهـــا صيـــغ التعلـــم عـــن بعـــد 
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والتعليــم املفتــوح والتعليــم والتعلــم املســتمر مــدى الحيــاة وفــق فلســفة يتكامــل فيهــا التعليــم 

النظامــي مــع غــري النظامــي ،والبداجوجيــا مــع األندراجوجيــا.

٦/٥ تفــرض الكوكبيــة وترشيعاتهــا منطــاً مــن املعايــري الــذي يتســم بطابــع العلامنية-فصــل 

الديــن عــن مؤسســات الدولــة- مــام يتناقــض مــع خصوصيــات وترشيعــات بعــض الــدول، فعنــد 

عقــد الصفقــات وعنــد إجــراء عمليــات التبــادل الســلعية والقــروض لــن تتدخــل معايــري الحــرام 

والحــالل بــل ســوف تطبــق الترشيعــات ذات الطابــع العلــامين إىل جانــب مــا تــأيت بــه التقنيــات 

عاليــة الجــودة مثــل اإلنرتنــت وأطبــاق االســتقبال الفضائيــة، ومــن هنــا تــأيت الهواجــس التــي تــرى 

أن الهويــة يف ســبيلها إىل االضمحــالل وتظهــر دعــوات مــن أجــل املحافظــة عــىل الهويــة يف الوقــت 

الــذي كانــت فيــه الــدول اإلســالمية يف عصــور ازدهارهــا تدعــو إىل االنفتــاح عــىل اآلخريــن، واآلن 

ويف ظــل الثــورة التقانيــة ال نســتطيع الفــكاك مــن الطبيعــة االقتحاميــة للتقنيــات، وتظهــر تلــك 

اإلشــكالية التــي تحتــاج إىل رفــع، حيــث يــرى البعــض أن التحصــني الداخــيل مــن خــالل إشــاعة 

التفكــري الناقــد يف مختلــف مؤسســات التعليــم يســتطيع كشــف التناقضــات يف الواقــع ويف الفكــر، 

مــع تســييد ثقافــة التســاؤل يف محتــوى الربامــج التعليميــة والتدريبيــة.

هــذا باإلضافــة إىل تفعيــل منطــق جــديل يســتطيع اســتيعاب التغــري الحــادث يف الوجــود 

كــام ميكنــه مــن التعامــل مــع التعقيــدات والتشــابكات التــي يعــج بهــا الكوكــب وهــذا لن يتــأىت إال 

مــن خــالل منهــج ومنطــق ال يختــزل التعقيــدات يف الظواهــر واملشــكالت بــل ميكنــه مــن التعامــل 

معهــا مثــل منهجيــة التعقــد واملنطــق الــذي يطلــق عليــه البعــض املنطــق الضبــايب الــذي ال يــرى 

القضايــا أمــا صادقــة أو كاذبــة بــل يتعامــل مــع هــذا وذاك يف نفــس الوقــت مــن خــالل منطــق 

متعــدد القيــم يــرى أطيــاف وتدرجــات بــني األبيــض واألســود (٢٦).

ــية للتنافـــس  ــة الرئيسـ ــو الغايـ ــاد الســـوق الكوكبـــي يصبـــح الربـــح هـ يف ظـــل اقتصـ

يف الســـوق الحـــر، كـــام أن هـــذا الســـوق يتطلـــب وجـــود مســـتهلكني دامئـــني، مـــام 
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ــال  ــائل االتص ــل وس ــة مث ــات العومل ــق آلي ــن طري ــتهالكية ع ــة االس ــم املادي ــار القي أدى إىل انتش

الحديثــة عابــرة القوميــات وهــذا انعكــس يف مجــاالت أخــرى إىل الدرجــة التــي ميكــن أن نــرى مــا 

يســمى بتسليع/تشــيؤ القيــم.

٦ – دور الرتبية يف استلهام القيم العربية األصيلة وعرصنتها   يف سياق العوملة.

ــا  ــا حضــارة هــذا العــرص راســخة يف تراثن ــي قامــت عليه ــرى البعــض أن الخصائــص الت ي

العــريب األصيــل وبالتــايل ال يوجــد تناقــض بــني األصيــل واملعــارص مــن القيــم، وأن املعــارص هــو 

أصيــل وأن األصيــل أصبــح معــارصاً تتجســد مــن خــالل حامــل اجتامعــي لتلــك القيــم وهــو ليــس 

ــة يف نفــس الوقــت،  ــة وبقيمــه األصيل ــة /الزماني ــه املكاني ــر بظروف ــر ويتأث ــاً ســلبياً فهــو يؤث كائن

وإن كان ذلــك كذلــك فإنــه مــن الصحيــح أيضــاً أن اتجاهــات تلــك القيــم ومضمونهــا قــد يختلــف 

باختــالف األوضــاع البنائيــة الزمانيــة املكانيــة مــن جهــة وباختــالف الــرؤى واملصالــح مــن جهــة 

أخــرى.

فــإذا كانــت اليابــان تعــد مــن الــدول الصناعيــة الكــربى التــي تســهم يف صياغــة مســتقبل 

العوملــة اآلن، فــإن قيمهــا األصيلــة تــم توظيفهــا وعرصنتهــا وظلــت الجامعيــة والتعــاون موجهــة 

للقيــم الرأســاملية التــي متجــد الفرديــة والتنافســية تأكيــداً ألن الحداثــة التعنــي التغريــب دامئــا.

وهــذا يعنــي أن األصالــة واملعــارصة مرتبطتــان وتعــربان عــن الصلــة بــني الفكــر والواقــع، 

فاألصالــة هــي الفكــر عــىل مســتوى التاريــخ، واملعــارص هــو الواقــع عــىل مســتوى الســلوك وهــام 

وجهــان ملنطــق التجديــد. 

ــي  ــوري توفيقـ ــور صـ ــن تصـ ــرب عـ ــة تعـ ــذه الرؤيـ ــرى أن هـ ــن يـ ــاك مـ ــن هنـ ولكـ

–مثـــل  العـــرص  هـــذا  كان  إذا  وخاصـــة  نفســـها  تفـــرض  العـــرص  معطيـــات  أن  حيـــث 

ــة  ــة وثقافيـ ــة واجتامعيـ ــات اقتصاديـ ــة ذات تجليـ ــة هيكليـ ــريات جذريـ ــرض تغـ ــة- يفـ العوملـ

ــا  ــي، ورمبـ ــوي والقيمـ ــتوى املعنـ ــىل املسـ ــي وعـ ــادي اإلنتاجـ ــتوى املـ ــىل املسـ ــية وعـ وسياسـ

ــد  ــع أو ضـ ــف مـ ــارات تقـ ــة تيـ ــاحة العامليـ ــىل السـ ــد عـ ــذي أوجـ ــري الـ ــق األخـ ــذا املنطـ هـ
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العوملــة مــع وجــود تدرجــات وأطيــاف بــني حــدي هذيــن املوقفــني، أهمهــم املوقــف التوفيقــي 

عــىل املســتوى النظــري( ٢٧).

رمبــا تســهم آليــة اســتلهام القيــم الرتاثيــة يف التعامــل مــع معطيــات العــرص ومــا تجســده 

ــارصة يف نفــس  ــة ومع ــة أصيل ــم التالي ــدة نجــد القي ــة كإرهاصــات لحضــارة جدي ــات الكوكبي آلي

الوقــت مثــل: قيــم العمــل واإلتقــان والتعــاون واحــرتام الوقــت، والعقالنيــة، والجامعيــة، والتجديــد 

واالســتقالل، واالنتــامء، واالدخــار، والعلــم والتســامح واإلبــداع وقبــول اآلخــر، الكوكبيــة، والتحديث 

والتقــدم، والســعادة، ويف هــذا تقــوم الرتبيــة بعمليــات محــو للمعوقــات التــي تحــول دون متثــل 

ــالل  ــن خ ــم أو م ــك القي ــات تل ــول اتجاه ــتهدف  تح ــم أو تس ــذه القي ــني له ــاب املتعلم واكتس

بــث القيــم املرغــوب فيهــا والتــي عــن طريقهــا ميكــن تكويــن اإلنســان الكوكبــي فالــرتاث الثقــايف 

للعــرب والديــن مكــون رئيــيس لهــذا الــرتاث أكــد عــىل التوجــه اإلنســاين والعاملــي للديــن كــام أكــد 

عــىل عامليــة الدعــوة.

وعــىل الرغــم مــن أن دور الرتبيــة يتوقــف يف كثــري مــن األحيــان عــىل رؤيــة شــاملة لطبيعة 

ــم  ــس لقي ــا أن تؤس ــة ميكنه ــل الكوكبي ــة يف ظ ــة العربي ــع إال أن الرتبي ــون واملجتم ــان والك اإلنس

الكوكبيــة والحداثــة مــن خــالل االســتلهام النقــدي للقيــم العربيــة األصيلــة للتعامــل مــع آليــات 

الكوكبــة.

وإذا كان الــدور الرتبــوي قدميــاً يقــوم عــىل طبيعــة املجتمــع، الــذي  مييــل إىل املحافظــة 

واالنغــالق، فــإن الرتبيــة تتحــدد بالتصــورات االجتامعيــة واملعايــري الســائدة وتعتــرب الرتبيــة 

ــاالت  ــورة االتص ــة وث ــات الكوكبي ــل تجلي ــن يف ظ ــع ولك ــم املجتم ــاج قي ــادة إنت ــرد أداة إلع مج

الحديثــة واتفاقيــات الجــات وحيــث أن الكوكبــة ليســت مجــرد قضيــة تقبــل الرفــض أو القبــول 

أبســتمولوجياً- بــل هــي قضيــة وجوديــة لهــا أبعــاد وأنطولوجيــة حيــث التداخــل بــني املجتمعــي 

ــه معــارصاً  ــة قائــم عــىل معرفــة األصيــل وجعل ــايل يصبــح دور الرتبي فالكوكبــي مــن القيــم وبالت

ــة مــن خــالل مــا يــيل: ــة يف ظــل الكوكبي ــة األصيل ــم العربي ــاً للحفــاظ عــىل القي طلب
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١/٦ التأســيس لعقالنيــة جديــدة تهــدف الحداثــة إىل عقلنــة املجتمــع عــن طريــق 

ــو-  ــن –اله ــص م ــرد أن يتخل ــىل الف ــة- وع ــا املدرس ــي –يف مقدمته ــط االجتامع ــات الضب مؤسس

ــد  ــة هــي إدراك للــرضورة عن ــد حتــى الحري ــا- وفقــاً لفروي ــدأ الواقــع –األن ــز، ملصلحــة مب الغرائ

ماركــس، وعــىل الفــرد أن يقــوم بــأدوار حددهــا لــه التنظيــم االجتامعــي بوصفــه عضــواً أو جــزءاً 

حتــى يعمــل النســق ويظــل يف حالــة انتظــام وتــوازن وفقــاً للبنائيــة الوظيفيــة، والعليــة تحكــم 

ــني  ــة فاليق ــىل الطبيع ــيطرة ع ــؤ والس ــم والتنب ــي التحك ــون العلم ــة القان ــاس، ووظيف ــال الن أفع

والحتميــة النيوتيــة تعمــل فيــام وراء هــذا التنظيــم االجتامعــي، فاملؤسســات –مدرســة أو مصنــع- 

يجــب عليهــا أن تجعــل أفرادهــا متكيفــني مــع هــذا النظــام، ومــن يريــد أن يــدرس هــذا النظــام 

مــن الباحثــني يجــب عليــه أن ينحــي ذاتيتــه جانبــاً طالبــاً للموضوعيــة املنزهــة عــن الذاتيــة وفقــا 

ــة (٢٨). ــة املنطقي للوضعي

وجــاءت دعــوات مــا بعــد الحداثــة لتعيــد الثقــة يف الــذايت والهامــيش والشــعبي والفــردي 

ــات  ــىل املؤسس ــوم ع ــة والهج ــث للرمزي ــع بع ــة م ــا الحداث ــي كبتته ــات الت ــي التعصب ــع تنام م

والدعــوة إىل تنظيــم اجتامعــي لــه أبعــاد كوكبيــة محــوره اإلنســان املتصالــح مــع البيئــة للولــوج 

ــة. إىل مابعــد الحداث

ــات  ــالق طاق ــل إط ــن أج ــالين األدايئ م ــوذج العق ــك النم ــوة إىل تفكي ــي الدع ــع تنام م

اإلبــداع وهــذا يتطلــب االهتــامم بالتجريــد والتخيــل واملحــاكاة بــدالً مــن االقتصــار عــىل املحســوس 

واملجــرب واآلين والواقعــي واملحــيل، وإذا كانــت العقالنيــة يف عــرص الحداثــة ارتبطــت بالتجريــب 

ــات مــام يعنــي أن املوضــوع العلمــي  ــات /كائن ــارة عــن بني ــد باشــالر- عب يف الغــرب، فإنهــا –عن

ــط  ــي ترب ــات الت ــيل للعالق ــم عق ــيل، أي تنظي ــل هــو إنشــاء عق ــاً، ب ــد معطــى حســياً دامئ مل يع

الظواهــر، فالعقالنيــة تقــوم عــىل الحــوار بــني التجربـــة والعقـــل، فاالنطــالق ليـــس مــن مبــادئ 

ــق (٢٩). ــة بشــكل مطل ــات التجريبي ــاط باملعطي ــة أو االرتب قبلي

النظريــات  نســيج  يف  –اإلنســان  حداثيــة  املابعــد  العلميــة  التوجهــات  ووضعــت 
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العلميــة حيــث االعــرتاف بــأن الطبيعــة ال تفــرض حقيقتهــا مــن تلقــاء نفســها، والقوانــني العلميــة 

ــني،  ــه عــىل املالحظــات وعــىل القوان ال تعكــس الطبيعــة فقــط، فالفكــر اإلنســاين يفــرض بصامت

ــب آخــر  ــن جان ــي،- وم ــي، اجتامع ــرد- شــخص، دين ــب متف ــامل يتغــذى بجــذوره عــىل جان فالع

منفصــل ومتجــاوز بفضــل آليــات التجريــب واملوضوعيــة، فالنظريــات ال تتصــارع وحدهــا، ولكــن 

العلــامء هــم الذيــن يتصارعــون باســمها، كــام أن البيانــات تصــاغ مــن قبــل العــامل نفســه ( ٣٠).

ــة  ــة يف كاف ــة التعليمي ــوراً يف العملي ــه مح ــرد وجعل ــة الف ــرتاف بذاتي ــي االع ــذا يعن وه

املؤسســات التعليميــة.

وعــىل الرغــم مــن ادعــاء أنصــار الوضعيــة املنطقيــة أن العلــم يجــب أن ينحــرص يف إطــار 

املحســوس الفيزيقــي وال يتجــاوز إىل امليتافيزيقــي واملجــرد، نجــد أن قوانينهــم مجــردة فالعالقــة 

ــس  ــية ال يعك ــع الحس ــزال الوقائ ــام أن اخت ــة، ك ــل مفرتض ــة ب ــت محسوس ــر ليس ــني الظواه ب

انعكاســاً كامــالً، ومــع نســبية أينشــتاين، ومــع إثبــات أن ســلوك الــذرة يحكمــه االحتــامل تبــني أن 

للعقــل عالقــة قويــة باالحتــامل وهــذا جعــل الذاتيــة واالحتــامل اإلنســاين واملجــرد واملتخيــل دون 

مرتكــز تجريبــي تشــكل مالمــح الصياغــات العلميــة للمســتقبل، وتصبــح وظيفــة العقــل معياريــة 

ــا  ــدر م ــط، بق ــي فق ــق التجريب ــات والتحق ــس اإلثب ــامل لي ــة الع ــح مهم ــة، وتصب وليســت تقريري

هــي عمليــات دحــض وتكذيــب –وفقــاً لبوبــر- حتــى تتــم القفــزات والثــورات العلميــة التــي ال  

تشــكل تراكــامً للنظريــات الســابقة ولكــن مبثابــة انقطــاع أبســتمولوجي بــني النظريــة الجديــدة 

والنظريــات الســابقة عليهــا وفقــاً لتومــاس كــون (٣١).

ــة وأن  ــة واالســتناد إىل األحــكام القطعي ــة املطلق ــالك الحقيق ــاء امت ــي أن ادع وهــذا يعن

املعلومــات املتضمنــة يف املقــررات الدراســية يتــم تناولهــا باعتبارهــا حقائــق ثابتــة أمــر ال ميكــن 

ــه يف عــرص املعلوماتيــة حيــث املعلومــات ترتاكــم كل مثانيــة عــرش شــهراً. قبول

ومــن نافلــة القــول إن الفرديــة والعقالنيــة وااللتــزام بأشــكال مــن املعــاين صنعــت 
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أوروبــا الحديثــة، ومــع ذلــك فــإن الفرديــة تاريخيــاً تعنــي فقــدان الرتابــط مــع األرسة واملجتمــع 

ــا شــبكة  ــت محله ــة، كــام أن املعامــالت الشــخصية حل ــة واملؤسســات الديني والجامعــات العرقي

ــة أو تهميشــها  ــت العاطف ــة فرضــت كب ــة والعقالني ــا الدول ــي تنظمه ــة الت ــات العام ــن الخدم م

ــع  ــه التعامــل م ــث ال ميكن ــامل الثال ــإن الع ــك ف ــع ذل ــد، وم ــد فروي ــت عن ــدة الكب فالحضــارة ولي

مشــكالته إذا تجاهــل العقالنيــة والفرديــة ونتاجهــام التكنولوجــي املندمــج يف ســياق كوكبــي (٣٢).

وميكــن أن تؤكــد الرتبيــة أن العقالنيــة متجــذرة يف الفكــر العــريب اإلســالمي، مثــل ابن رشــد 

الــذي يراهــا قامئــة عــىل القيــاس الربهــاين للحصــول عــىل اليقــني وأن العقالنيــة أداة الســتخالص 

ــببية  ــدأ الس ــىل مب ــس ع ــل، وتتأس ــج للتأوي ــا منه ــات، وأنه ــات واملحسوس ــن الجزئي ــات م الكلي

ــة، كــام أن بعــض الفالســفة  ــة بــني األشــياء، كــام أنهــا ترتبــط مبامرســة عملي والعالقــات الرضوري

ــة  ــني لعمل ــل وجه ــل والعق ــار أن النق ــىل اعتب ــة ع ــاً للعقالني ــن أساس ــن الدي ــوا م ــن جعل اآلخري

واحــدة، كــام أن جابــر ابــن حيــان يعطــي لتلــك العقالنيــة بعــداً تجريبيــاً، والخوارزمــي يؤكــد عــىل 

ــم التأكيــد عــىل أن  اإلميــان بقــدرة العقــل عــىل التفكــري الرمــزي الريــايض، ويف نفــس الوقــت يت

العلــم هــو متغــري يف الزمــان بفعــل الرتاكــم العلمــي بــل واالنقطــاع األبســتمولوجي الــذي تحدثــه 

النقــالت بصفــة عامــة والعلمــي منهــا بصفــة خاصــة.

٢/٦ تكويــن مجتمــع التعلــم أصبــح التعليــم والتعلــم املســتمر مــدى الحيــاة مــن 

ــىل  ــارعة ع ــريات املتس ــراً للتغ ــوي نظ ــر الرتب ــتوى الفك ــىل مس ــاً ع ــا عاملي ــق عليه ــادئ املتف املب

ــب  ــأن طل ــاً ب ــن جميع ــن نؤم ــل ونح ــوق العم ــارات س ــتوى مه ــىل مس ــارف وع ــتوى املع مس

العلــم فريضــة وهــي فــرض عــني دينيــاً، وأن املؤمــن القــوي أحــب إىل اللــه مــن املؤمــن 

يف  التعلــم ويف حقــه  يف  اإلنســان  عــىل حقــوق  نؤكــد  أن  منــا  يتطلــب  وهــذا  الضعيــف، 

تعليــم مُيكِّنــه مــن اكتشــاف وتنميــة قدراتــه وهــذا يتطلــب وجــود برامــج إثرائيــة تتيــح 

التنميــة  التوجــه يســاعد عــىل تحقيــق  أن هــذا  الرغــم مــن  للمتعلمــني، وعــىل  التمييــز 

املتكاملــة لكافــة جوانــب شــخصية املتعلــم، فإنــه يســاعد عــىل زيــادة معــدالت التنميــة 
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يف نفــس الوقــت، ذلــك ألن ترقيــة القــدرات يســهم يف التخلــص مــن مشــكالت التخلــف اجتامعيــاً 

ويحــارص الفقــر ونواتجــه عــىل املســتوى الفــردي واملجتمعــي، واملتعلــم تعليــامً صحيحــاً ميكنــه 

حمــل القيــم األصيلــة وتفعيلهــا جدليــاً مــع معطيــات العــرص.

وتــرى بعــض التوجهــات أنــه البــد أن يتغــري هــدف التعليــم مــن تعليــم للجميــع كــرضورة 

اجتامعيــة وتربويــة تؤثــر عــىل أمننــا القومــي وعــىل قدرتنــا عــىل التقــدم، ليصبــح التميــز للجميــع 

ــا  ــي يتســلح به ــة الخــربات والقــدرات الت ــز يكفــل مســتوى عــال وعاملــي لنوعي ــم املتمي والتعلي

أبناؤنــا، وهــذا التعليــم املتميــز خطــوة لتحقيــق التميــز للجميــع، فــال نســتطيع أن ندخــل الســباق 

ــك أن  ــية، ذل ــا التنافس ــكل قدرتن ــي تش ــي الت ــة، وه ــا البرشي ــة ثروتن ــن رشيح ــزء م ــي بج العامل

الســبق يف املنافســة العامليــة أصبــح محصلــة جهــد كل الشــعب أو مجمــوع جهــد كل أفــراد أي 

دولــة، ولقوتهــا النســبية املتمثلــة يف جــودة منتجاتهــا وروعــة أدائهــا وارتفــاع إنتاجيتهــا الــذي هــو 

محصلــة أداء قومــي وليــس أداء فــردي أو أداء أقليــة.

ــة  ــة فطبيع ــد رضورة حيوي ــة يع ــبة للعومل ــع، بالنس ــز للجمي ــز والتمي ــم للتمي إن التعلي

ــج يف االقتصــاد  ــة وطبيعــة املنت ــف املعرف ــاج كثي ــز كــام أن اإلنت ــذا التمي ــه به اإلنســان تســمح ل

العوملــي تتطلــب ســوقاً عامليــة واســعة، تشــكل القاعــدة العريضــة فيهــا رشيحــة مــن املســتهلكني 

ــات  ــك املنتج ــتعامل تل ــىل اس ــن ع ــوا قادري ــيك يكون ــز، ل ــع ومتمي ــي مرتف ــتوى تعليم ــىل مس ع

ــب  ــات العقــل املتطــورة، كــام أن طبيعــة هــذه املنتجــات تتطل املصنعــة عــىل أســاس تكنولوجي

ــاً  قــدرة رشائيــة عاليــة ال تتوفــر إال ألصحــاب التعليــم املتميــز الــذي يهيــئ لهــم وضعــاً اقتصادي

مرتفعــاً فتحقيــق التميــز للجميــع رضورة اقتصاديــة لســوق عامليــة واعــدة واســتثامر ذو جــدوى 

ــدة(٣٣). ــة مؤك اقتصادي

ولكـــن عـــىل الرغـــم مـــن الدعـــوى إىل تحقيـــق التميـــز للجميـــع نجـــد عـــىل 

املســـتوى العمـــيل يتـــاح التعليـــم املتميـــز للبعـــض فقـــط حيـــث نجـــد مـــن يقـــول: البـــد أن 

تكـــون املناهـــج يف إطـــار عاملـــي ومبعايـــري عامليـــة ويف إطـــار مســـتقبيل يتـــم إمـــا يف شـــكل 
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مجموعــة يف كل مدرســة ويف املراكــز البحثيــة للتعليــم، أو يف شــكل جــزء مخصــص للمســتقبل يف 

ــة تطبــق فيهــا  ــوم أو يف شــكل عــدد مــن املــدارس التجريبي كل منهــج تعليمــي يف مختلــف العل

تجــارب رائــدة ذات بعــد مســتقبيل .

وكان مــن األجــدى أن نبحــث عــن بدائــل جديــدة للتعلــم واســتخدام التعليــم والتعلــم 

ــة  ــن االقتصــار عــىل املدرســة التقليدي ــدالً م ــدف ب ــن أجــل إنجــاز هــذا اله ــوات م ــدد القن متع

ــتقبيل (٣٤). ــدف املس ــذا اله ــذ ه لتنفي

ــكل  ــم ل ــم املالئ ــا أعطــوا التعلي ــال إذا م ــن األطف ــن أن ٩٠٪ م ــال م ــا يق ــع م واتســاقاً م

 Mastery ــز ــة التمي ــوا إىل مرحل ــاً أن يصل ــتطاعوا جميع ــم اس ــكل منه ــكايف ل ــت ال ــم والوق منه

ــدة  ــة جدي ــن رؤي ــد م ــري، والب ــة الشــديدة يجــب أن يتغ ــة والنمطي learning، وأن نظــام القولب

ــبع  ــة وتش ــن املرون ــرياً م ــدراً كب ــح ق ــل تتي ــة والفص ــة واملدرس ــة التعليمي ــتوى املؤسس ــىل مس ع

حاجــات متباينــة مختلفــة يف مراحــل التعليــم (٣٥)، مــع رضورة االعــرتاف بالعالقــات البيئيــة بــني 

ــلح  ــة املس ــن املعرف ــث ع ــتقل الباح ــم املس ــن املتعل ــامم بتكوي ــع االهت ــة، م ــاالت املعرف كل مج

بــأدوات البحــث عــن املعلومــات ويتمكــن مــن مهــارات تنظيمهــا وتطبيقهــا حتــى يتمكــن مــن 

اإلبــداع لغريهــا مــن خــالل اســتخدام اســرتاتيجيات التعلــم مــن بعــد، ذلــك ألن ماهيــة اإلنســان 

ــة. ــة يف ظــل الكوكبي ــات تلــك املاهي أصبــح االتصــال مــن أهــم مكون

بالــرضورة تســلم  للتفكــري ليســت  أننــا نحتــاج إىل طرائــق جديــدة  وهــذا يعنــي 

ــي  ــوذج التعليم ــرية للنم ــل أس ــا ال تظ ــا ولكنه ــتفيد منه ــد تس ــودة، ق ــة املوج ــة التعليمي بالبني

ــض  ــا يحــدث تحســن يف بع ــه عندم ــي أن ــب أن نراع ــك يج ــع ذل ــة، وم ــك البني ــه تل ــذي يوج ال

مدخــالت العمليــة التعليميــة نتصــور أننــا قــد حققنــا تقدمــاً مقارنــة بــاألدوات الســابقة 

ولكننــا إذا نظرنــا كوكبيــاً نجــد أن اآلخريــن قــد تقدمــوا خطــوات أبعــد، وهــذا يتطلــب 

منــا أن نتعامــل مــع معايــري الجــودة العامليــة وهــي التــي يؤســس عليهــا نظــم وتقنيــات 

التعلــم دون الوقــوف عنــد وهــم التقــدم الداخــيل النســبي مــام يلقــي أعبــاء أكــرب عــىل 

الدولــة عــىل اعتبــار أن التعليــم أصبــح مبثابــة قضيــة أمــن قومــي تجنــد لــه امليزانيــات 
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باعتباره املدافع عن كيان األمة كام تجد له كافة الطاقات والقدرات.

ــم  ــات التعلي ــإن مؤسس ــة ف ــري كوكبي ــه معاي ــم في ــه وتتحك ــر إلي ــاد ينظ وإذا كان االقتص

ــب عــىل  ــي أيضــاً وهــذا يســهم يف التغل ــد الكوكب ــاة البع ــب مراع ــذايت تتطل ــم ال ــق التعل وطرائ

ضعــف الكفــاءة الخارجيــة للجامعــات املتمثلــة يف وجــود فجــوة بــني التعليــم ومتطلبــات ســوق 

ــة  ــف متابع ــي وضع ــم النظام ــة التعلي ــن منطي ــص م ــك التخل ــع، وكذل ــات املجتم ــل وحاج العم

التطــور العلمــي والتقنــي املتســارع، ويقــيض عــىل االختــالل يف العــرض مــن التخصصــات العامليــة( 

.(٣٦

ــني  ــاملة ومتك ــودة الش ــري الج ــالل معاي ــن خ ــة األداء م ــي أيديولوجي ــب تبن ــذا يتطل وه

األفــراد مــن آليــات املنافســة ويتمحــور التعليــم حــول اإلبــداع وتفعيــل مــا تنــادي بــه املؤمتــرات 

ــامً  ــل تعلي ــان ١٩٩٠م ب ــع كــام حــدث يف جوميت ــامً للجمي ــة مــن رضورة توفــري ليــس تعلي الدولي

ــك بعــض األوراق يف داكار ســنة ٢٠٠٠م  ــام تبنــت ذل ــع مثل ــز للجمي ــح التمي ــع يتي ــزاً للجمي متمي

ــم مــن بعــد (٣٧). ــورة االتصــاالت وأســاليب التعل مســتفيدين بث

وإذا حاولنــا أن نرصــد أســباب إجهــاض املشــاريع الحداثيــة يف الوطــن العــريب فإننــا 

ــن  ــربت ع ــة وع ــة الغربي ــزو والهيمن ــت بالغ ــم وارتبط ــن الخص ــاءت م ــد ج ــة ق ــد أن الحداث نج

أيديولوجيــة  املســتعمر فــكان الرفــض االجتامعــي والنفــيس لتلــك الحداثــة، ومــن ثــم كان 

االنبعــاث أو النهضــة العربيــة تتــم عــرب األصالــة واالرتــداد للــاميض أو نلجــأ إىل الحلــول اللفظيــة 

ــني أن  ــا نتب ــن عندم ــارصة، ولك ــع املع ــاور م ــي تتج ــة الت ــن األصال ــال ع ــا يق ــل م ــة مث التوفيقي

املنطقــة العربيــة هــي منطقــة جيوبولتيكيــة جاذبــة لــكل القــوى الفاعلــة مــع ضعــف مناعتهــا 

ــن خــالل  ــاء م ــاح أو نكــون أقوي ــاء ونتعــرض لالجتي ــا إال أن نكــون ضعف ــس أمامن ــة فلي الدفاعي

ــج  ــة –نتائ ــة الدق ــة فائق ــارف التكنولوجي ــة يف املع ــة املتمثل ــية املتكافئ ــات التنافس ــالك آلي امت

ــا  ــا مــن مــلء الفجــوات بينن ــذي ميكنن ــداع ال ــم محــوره اإلب ــة- مــن خــالل تعلي ــة الغربي الحداث

وبــني الغــرب مــن خــالل حــرق املراحــل تتامهــى فيهــا املعايــري العامليــة مــع املعايــري املحليــة ومــن 
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خــالل إرادة مجتمعيــة تأخــذ مــن اآلخــر الحــدايث وتتجــاوزه، ولدينــا منــاذج مختلفــة مثــل اليابــان 

مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة وهــذا يعنــي أنــه ليــس أمامنــا إال األخــذ بالصيــغ والتوجهــات 

ــة   ــكالتنا املحلي ــل مش ــل ح ــن أج ــاً م ــر عاملي ــة وأن نفك ــدول املتقدم ــة يف ال ــة الناجح التعليمي

ــي  ــاري والكوكب ــني الحض ــالق ب ــل خ ــالل تفاع ــن خ ــاً م ــع عربي ــارة تتموض ــذه الحض ــل ه ونجع

ــايف واملحــيل. والثق

ــة توجــه  ــد أن تواجههــا أصــول معياري ــات التثاقــف بــني الهــم والنحــن الب كــام أن عملي

نشــاط اإلنتــاج وإعــادة إنتــاج وتطويــر الهويــة وهــذا يعنــي أن هنــاك مثــة تغيــري قــد يحــدث وهذا 

التغيــري غالبــاً مــا يتــم مــن داخــل تركيبــة النســق وديناميتــه أو بفعــل التثاقــف مــع املجتمعــات 

األخــرى. ويف ظــل وجــود الدولــة الرخــوة يتــم العصــف بثقافــة الضعيــف مــع املقاومــة واالنكفــاء 

ــق  ــف عــىل الرغــم مــن ضي ــني القــوي والضعي ــي ب ــارق الزمن ــم يتســع الف ــذات ومــن ث عــىل ال

ــالك  ــلب واإله ــد والس ــات النق ــا إال عملي ــس أمامن ــايل لي ــة وبالت ــات الكوكبي ــل آلي ــة بفع األمكن

ــم – ــهم التعلي ــم يس ــن ث ــد وم ــد الواف ــة اإلبداع،ونق ــوق حرك ــي تع ــارف الت ــن املع ــم م للقدي

ــن  ــن م ــع اآلخري ــل م ــىل التواص ــادر ع ــان ق ــن إنس ــريض- يف تكوي ــي، الع ــري النظام ــي، غ النظام

خــالل تأســيس تنظيــم اجتامعــي جديــد قائــم عــىل عقــد اجتامعــي جديــد يؤمــن بذاتيــة الفــرد 

واســتقالليته وقدرتــه عــىل تقريــر مصــريه وعــىل االختيــار مــن بــني املعــارف املتشــظية مــن جهــة 

واختيــار أســلوب حياتــه مــن جهــة أخــرى.

وهــذا يجعــل طرائــق التعلــم قامئــة عــىل التعامــل مــع النســبي مبــا هــو نســبي ومــن ثــم 

تنتفــي الدوجامطيقيــة وتظــل العقليــة النقديــة التــي متكــن املتعلــم مــن كشــف التناقضــات يف 

الواقــع والفكــر هــي مبثابــة التحصــني الداخــيل مــن أيــة انحرافــات بديــالً عــن االنغــالق واالنكفــاء 

عــىل الــذات والخــوف عــىل الهويــة وفقــدان األمــل.

ـــا  ـــن اآلخرم ـــذ م ـــف واألخ ـــات التثاق ـــن عملي ـــس م ـــة هواج ـــاك مث ـــون هن ـــن تك ـــا ل وهن

يصلـــح لنـــا وأن نبـــدع إبداعـــاً أصيـــالً حلـــوالً غـــري تقليديـــة للمشـــكالت اآلنيـــة واملحتملـــة، 

ـــه  ـــري ميارس ـــن التفك ـــط م ـــو من ـــج ه ـــار أن املنه ـــىل اعتب ـــد ع ـــج جدي ـــامل منه ـــب إع ـــذا يتطل وه
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اإلنســان إلعــادة بنــاء واقعــه مــن خــالل إنتــاج املعرفــة واســتثامرها (علــم وتكنولوجيــا) وبالتــايل 

ــي  ــد الت ــة التعق ــل منهجي ــني الظواهــر مث ــدات ب ــة تراعــي التشــابكات والتعقي نســتخدم منهجي

تتطلــب منطــق جديــد ال يكــرس الثبــات بديــالً عــن املنطــق الصــوري كاملنطــق الجــديل واملنطــق 

الضبــايب ذلــك ألن املنهــج باعتبــاره منــط مــن التفكــري يصبح موضوعــاً لعلــم املنطق، ولكن املشــكلة 

تكمــن يف عزلــة التخصصــات العلميــة ال تكاملهــا وحقيقــة األمــر إذا أردنــا منــوذج تعليمــي جديــد 

ــفية  ــوم الفلس ــا العل ــألة ويف مقدمته ــذه املس ــالع به ــوم لالضط ــف العل ــر مختل ــب أن تتضاف يج

،ورمبــا يفيــد يف هــذا.

٣/٦ التأسيس لرباديم جديد لرؤية العامل 

ــذه  ــون ه ــى تك ــني وحت ــرض ع ــاره ف ــم واعتب ــة العل ــرب بقيم ــاء الع ــن احتف ــاً م انطالق

ــل  ــه العم ــي توج ــم الت ــفة العل ــل فلس ــة بتفعي ــوم الرتبي ــزم أن تق ــارصة يل ــة مع ــة األصيل القيم

العلمــي يف ظــل الكوكبيــة ومــن املســلامت أنــه ال تربيــة بــدون فلســفة توجههــا كــام العلــم أصبــح 

مكــون أســايس لهــا ومــن الســامت األساســية التــي ميــر بهــا العلــم يف هــذا العــرص والتــي يجــب أن 

توجــه قيــم العمــل الرتبــوي والتعليمــي هــي: التكامــل مقابــل التجــزئ الدحــض مقابــل التحقيــق، 

الاليقــني يف مقابــل الحتميــة.

١/٣/٦ التكامل مقابل التجزئ

ــات  ــن املعلوم ــتفيد م ــرضورة يس ــاً بال ــريف Cognitive science عقلي ــم املع إذا كان العل

املكتشــفة واملســتنبطة لينظمهــا ويقــوم بعمليــة تشــغيلها مســتفيداً مــن فروعــه املتعــددة 

كمدخــالت يف منظومــة العلــم وتــؤدي عمليــة التشــغيل Processing إىل إنتــاج املعرفــة كمخــرج 

متجــدد يف أطــره النظريــة ويف تطبيقاتــه وهذا يســتحيل مــع النظــرة التقليدية (النيوتنيــة الوضعية، 

حيــث يســود التفكيــك والذريــة والجزئيــة يف تنــاول املشــكالت فالتعقيــدات املوجــودة يف الظواهــر 

 Interdisciplinary جعلــت الرتكيــب والتداخــل رضورة تحــت مســمى العلــوم البينية/املتداخلــة

واملدخــل الــكيل التكامــيل integrative holistic واليــوم يتشــكل علــم للعقــل يقــوم عــىل 
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األعصاب والفلسفة وعلم الحاسوب وعلم النفس والفيزياء الحديثة ( ٣٨).

أثــرت الفيزيــاء املعــارصة (ملاكــس بالتــر وهيزنــربج وأينشــتني) وعلــم املنظومــات والســبري 

نطيقــاً Cybernetic عــىل دراســة املــخ Brain يف اإلنســان وتجســيم ذلــك عــن طريــق املحــاكاة 

Simulation يف صناعــة الحاســوب التــي تحــاول عنــارصه أن تحــايك عمــل الوصــالت العصبيــة يف 

الجهــاز املركــزي (٣٩).

وهــذا املدخــل التكامــيل الــذي تجمعــه الفلســفة باعتبارهــا أم العلــوم ومــن خــالل وحــدة 

ــرى  ــا ن ــفة يجعلن ــة والفلس ــاء والسياس ــني الفيزي ــد ب ــم يوح ــيس عل ــب تأس ــي تتطل ــة الت املعرف

ــة فليــس اإلنســان عقــالً محمــوالً عــىل جســد أو  اإلنســان واألشــياء والظواهــر بصــورة أكــرث كلي

نفســاً وبــدن، كــام كان ينظــر إليــه بعــض الفالســفة األوائــل وبفضــل النظــرة الكونيــة إىل األرض من 

خــالل الكــون وإجــراء التجــارب مــن مركبــات اصطناعيــة أو محطــات فضائيــة جعلــت الرؤيــة إىل 

األرض تتســم بالوحــدة دون تقســيامت سياســية مصطنعــة ومــن ثــم ينظــر إىل املشــكالت بنظــرة 

ــالم،  ــاً الس ــة األوزون طبيعي ــكالت طبق ــة مش ــوث البيئ ــة (تل ــات الثقافي ــدود والهوي ــاوز الح تتج

ــكالت ال  ــا مش ــاً) باعتباره ــياً واقتصادي ــاً وسياس ــر (اجتامعي ــة والفق ــة والجرمي ــات الدولي الرصاع

يصلــح فيهــا الحــل الفــردي الجــزيئ القطــري أو القومــي.

٢/٣/٦ الدحض مقابل التحقيق

ــم مــن خــالل  ــة تت ــة العلمي ــور فرنســيس بيكــون الرؤي ــرن الســابع عــرش وظه ــذ الق من

اســتخالص العموميــات مــن املعطيــات اإلمربيقيــة وظــل بيكــون يعتــرب املالحظــة هــي الطريــق 

الصحيــح للفهــم والتوصــل إىل الحقيقــة، أمــا جاليليــو فقــد أقــام التــوازن بــني املبــادئ األوليــة – مــا 

نطلــق عليــه اليــوم «نظريــات»- وبــني مــا نتمكــن مــن مالحظتــه فــإن اتفــق مــع مــا نتوقعــه مــن 

تطبيــق للنظريــة ميكننــا القــول بتحقــق النظريــة أو املبــادئ األوليــة أو مــا نعتقــد صحتــه.

ومنـــذ ذلـــك الحـــني ســـاد االعتقـــاد بـــأن البحـــث العلمـــي يولـــد النظريـــات 

ويختـــرب صدقهـــا وأن مامرســـته هـــي يف التفاعـــل بـــني النظريـــة والتجريـــب وظـــل ســـائداً أن 
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مــا تثبــت صحتــه باالختبــار وأن النظريــة تصبــح علميــة عندمــا ميكــن التحقــق منهــا عــن طريــق 

املشــاهدة اإلمربيقيــة، إال أن هــذا املنطــق يعجــز عــن اســتيعاب مــا يدركــه اإلنســان بفطرتــه يف 

تعزيــز النظريــة كــام أنــه –عــىل حــد تعبــري اينشــتاين- ال ســبيل يــؤدي للوصــول مــن التجربــة إىل 

نظريــة ويف فيزيــاء الجســيامت الدقيقــة يــدرك املنظــرون الصعوبــات الجمــة يف إجــراء التجــارب.

غــري أن بوبــر Karl Popper يركــز عــىل نقــض النظريــة بــدالً مــن تأكيدهــا ودعــا إىل أن 

ــح  ــم تصب ــات ال تأكيدهــا ومــن ث ــة النظري ــم هــي الســعي لتخطئ تكــون مهمــة املشــتغل بالعل

ــارات رصامــة. ــاز أكــرث االختب ــي تجت ــات هــي الت أفضــل النظري

٣/٣/٦ الاليقني يف مقابل الحتمية

يعتقــد فالســفة العلــم أن العلــم نشــاط عقــيل ترتاكــم معــه املعرفــة ويتحقــق بــه التقــدم 

ولكــن كــون Thomas Khun يف الســتينيات  أكــد عــىل لحظــات االنقطــاع ال االســتمرار يف تاريــخ 

العلــم، حيــث تظهــر أفــكار جديــدة لتحــل محلهــا أفــكار قدميــة تتكاثــر الظواهــر الشــاذة ويعجــز 

ــرق  ــأيت بط ــورة ت ــل إال بث ــة ال تح ــل يف أزم ــريها تدخ ــن تفس ــا ع ــادي Paradigm م ــوذج إرش من

وأســئلة جديــدة وتفقــد اإلجابــات القدميــة أهميتهــا يف املراحــل الجديــدة.

ــني  ــأن القوان ــية وب ــداث واالنعكاس ــوائية األح ــة لعش ــر جوهري ــة مظاه ــن الطبيع تتضم

الحتميــة التــي صيغــت عــىل امتــداد القــرون األخــرية ال تنطبــق إال عــىل حــاالت قليلــة جــداً مــام 

يحــدث يف الطبيعــة، النتيجــة املنطقيــة لهــذا هــي انعــدام إمكانيــة التنبــؤ مبــا ســيحدث وينــدرج 

هــذا عــىل األحــداث الكونيــة بقــدر مــا ينطبــق عــىل الجســيامت الفيزيقيــة، وهــذه االكتشــافات 

ــة  ــم أو معرف ــني يف عل ــا مخدوع ــم كن ــا ك ــني أنن ــوم تب ــري مســبوقة الي ــي تكتشــف بصــورة غ الت

تصورناهــا حتميــة ونهائيــة ونكتشــف اليــوم زيفهــا ولكــن هــذا يعنــي التســليم بوجــود احتــامالت 

لجوهــر كامــن يف العمليــات العشــوائية وحــاالت عــدم التــوازن وليــس مجــرد يقــني وحيــد.

     ومـــع التســـليم بـــأن التجريـــب ليـــس هـــو املحـــك الوحيـــد الختبـــار صحـــة 
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العلــم ومــع التســليم بالنقــص يف املعرفــة وعــدم اكتاملهــا مــع عــدم االســتقرار يف القيــم الســائدة 

والتســليم بإمكانيــة قيــام أشــكال متباينــة للمســتقبل فذلــك يدعونــا إىل االهتــامم أكــرث مبنظومــة 

القيــم االجتامعيــة وتدعونــا التغــريات املتســارعة إىل أعــامل الخيــال العلمــي واســتعامل التجريــد 

ــع أن  ــاً م ــداً واتفاق ــرث تجري ــت أك ــة كان ــم املختلف ــروع العل ــني ف ــل ب ــق التكام ــرضوري لتحقي ال

الثــورات العلميــة مل تحــدث إال مــن خــالل عــدم مراعــاة النــامذج العلميــة الســابقة عليهــا فــإن 

الحاجــة إىل رؤيــة جديــدة للعلــم تتعامــل مــع التعقيــدات الحادثــة اآلن (٤٠).

٤/٦ أطر التكوين/ الرتبية:

١/٤/٦ اإلمناء الحضاري

اإلمنــاء الــذي ســاد فــرتة طويلــة مل يتجــاوز املفهــوم األكادميــي للتعليــم تــاله منــوذج اإلمنــاء 

الرتبــوي املنتــج املــزاوج بــني النظــري والعلمــي الــذي يقــاس اإلنجــاز فيــه مبــدى كفايــة النظــام 

ــة  ــات الرتبي ــة لعملي ــة والخارجي ــة الداخلي ــاء بالفاعلي ــن االكتف ــاً ولك ــاً وخارجي ــي داخلي التعليم

تصــب أخــرياً ضمــن تيــارات اإلمنــاء االقتصــادي فقــط.

     وإذا كانــت البنيــة االقتصاديــة هــي األســاس الــذي تنعكــس آثــاره عــىل ســائر البنيــات 

ــد أن يرافــق  ــايل الب ــا ال تشــبع تطلعــات اإلنســان وبالت ــة فإنه ــدت مقبول ــى ب ــا مت واألبعــاد فإنه

اإلمنــاء االقتصــادي إمنــاء اجتامعــي وســيايس وتربــوي ويتجــاوز مســألة الربــط مــع العمــل املنتــج 

ــاً فاإلنســان ليــس مجــرد كائــن اقتصــادي باحــث عــن  لتكويــن اإلنســان العامــل املنتــج اقتصادي

الربــح فقــط بــل هــو يف املقــام األول باحــث عــن املعنــى.

وهـــذا النمـــوذج الثالـــث يطلـــق عليـــه منـــوذج اإلمنـــاء الثقـــايف املحـــدود واملـــرشوط 

بثقافـــة املجتمـــع ولكـــن يف ظـــل الكوكبيـــة، حيـــث الطريـــق الرسيـــع للتعلـــم أصبـــح 

ميـــرساً بفضـــل تكنولوجيـــا االتصـــال الحديثـــة، وحيـــث تبـــادل املعلومـــات والثقافـــات 

ــوم  ــت اليـ ــة أصبحـ ــس محليـ ــت باألمـ ــي كانـ ــكالت التـ ــث املشـ ــة وحيـ ــرث رسعـ ــح أكـ أصبـ

كوكبيـــة فإننـــا نحتـــاج إىل منـــوذج لإلمنـــاء الحضـــاري أو الكوكبـــي املجـــاوز واملســـتوعب 
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ملختلــف الثقافــات وإىل تكويــن اإلنســان الكوكبــي املتعايــش مــع اآلخريــن متجــاوزاً مجــرد 

ــاً. ــراً واجب ــد أم ــن بع ــم ع ــح التعل ــا يصب ــرتك وهن ــش املش ــامح إىل العي التس

وهــذا النمــوذج يحتــاج إىل تبنــى نظــرة تكامليــة لتكويــن اإلنســان تراعــي جميــع جوانــب 

ــدارس  ــح امل ــق فتصب ــة والتطبي ــني النظري ــاً ب ــارف ومزاوج ــكل املع ــامالً ل ــون ش ــث يك ــوه بحي من

أماكــن للعمــل ومؤسســات العمــل بهــا أماكــن للدراســة توظــف فيهــا التقنيــات الحديثــة وتكــون 

مصــدراً أساســياً لتنميــة مهــارات التعلــم الــذايت حتــى يظــل املتعلــم متعلــامً ومعلــامً مــدى الحيــاة 

ــة  ــة والتنمي ــارات متجــددة لتظــل الرتبي ــى نظــل املعــارف وامله ــم املســتمر حن يف مجتمــع التعل

عمليــات مســتدمية ال تقــف عنــد حــد الرشــادة العقليــة بــل تتجاوزهــا إىل الخيــال املجــاوز للخيــال 

ــة مســتمرة  ــداع عملي ــح اإلب ــادل الحــر الدميقراطــي للمعلومــات يصب السوســيولوجي حيــث التب

وتظــل الرتبيــة والتنميــة يف عمليــة صــريورة تتســم بالتكامــل دون االكتفــاء ببعــد وحيــد لإلنســان 

وبعــد وحيــد للتنميــة.

٢/٤/٦ تكوين اإلنسان الكوكبي

مــام ســبق يتضــح أن الرتبيــة منــوط بهــا أن تتجــاوز تكويــن مواطــن إىل تكويــن إنســان 

كوكبــي ويوضــح تقريــر جــاك ديلــور أن الرتبيــة ال تســتطيع املســاعدة عــىل انحســار نطــاق الفقــر 

ــاواة  ــادي واملس ــدم امل ــني التق ــل ب ــق أفض ــاك توثي ــرب، إال إذا كان هن ــع والح ــتبعاد والقم واالس

واحــرتام إنســانية اإلنســان وبالتــايل تســتطيع الرتبيــة أن تنمــي األفــراد واملجتمعــات مــع التأكيــد 

عــىل األبعــاد األخالقيــة والثقافيــة للرتبيــة وفهــم اآلخــر وفهــم العــامل انطالقــاً وبــدءاً مــن 

ــة اإلعــداد للعمــل  ــذايت مــع تجــاوز وظيف ــد ال ــة والتأمــل والنق ــم باملعرف ــذي يت ــذات ال ــم ال فه

ــل  ــق بالتأهي ــا يتعل ــدر م ــة بق ــل اجتامعــي للمشــاركة يف التنمي ــر بتأهي ــق األم ــل يتعل وحــده ب

ــاف  ــرص االكتش ــاح ف ــب أن تت ــذا يج ــط ل ــن التنمي ــدالً م ــوع ب ــة للتن ــاء فرص ــع إعط ــي م املهن

والتجريــب وتنميــة الخيــال واإلبداعيــة وإعــالء شــأن الثقافــة واملعــارف وتعنــي السياســات 

التعليميــة باالرتقــاء مبســتويات التعليــم وتحقيــق تكافــؤ الفــرص إلقامــة مجتمــع التعلــم بعــد أن 
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أصبــح العلــم مكونــاً أساســياً مــن مكونــات اإلنتــاج وبعــد أن أصبــح التعليــم مســتمراً مــدة الحيــاة 

بعــد أن كان مقتــرصاً عــىل ســنوات للتمــدرس محــددة. فاملعــارف متغــرية واملهــارات التــي تتطلبهــا 

املهــن أصبــح التغــري ســمتها األساســية وهــذا يقــوم عــىل الدعائــم اآلتيــة (٤١).

١/٢/٤/٦: وهذا يحدث من خالل الجمع بني ثقافة واسعة وإمكانية البحث العميق.

٢/٢/٤/٦ التعلــم للعمــل: مــن خــالل تحقيــق الهــدف املــزدوج الــذي يحقــق تأهيــالً مهنيــاً 

ــز  ــح يتمي ــاج أصب ــددة فاإلنت ــف متع ــة مواق ــرد ملواجه ــل الف ــة تؤه ــاءة اجتامعي ــاب كف واكتس

بالطابــع الفكــري مثــل توجيــه األوامــر لــآلالت وهــذا يتطلــب أيضــاً التدريــب عــىل العمــل مــع 

فريــق والقــدرة عــىل اتخــاذ املبــادرة وروح املغامــرة واكتســاب مهــارات التفــاوض.

٣/٢/٤/٦ تعلــم الفــرد ليكــون: حيــث ينمــي لديــه القــدرة عــىل االســتقالل الذايت واكتشــاف 

الكنــوز (ذاكــرة، اســتدالل، خيــال، حــس جــاميل، ســهولة االتصــال باآلخرين).

٤/٢/٤/٦ تعلــم العيــش مــع اآلخريــن يف القريــة الكونيــة: البــد أن يتعامــل الفــرد باعتبــاره 

جــزءاً مــن هــذا الكــون ال يصــارع البيئــة باعتبــاره جــزءاً منهــا وتحقيقــاً للمرشوعــات املشــرتكة مــع 

اآلخريــن واحــرتام التعدديــة والتفاهــم والســالم مــن خــالل تحليــل مشــرتك ملخاطــر املســتقبل وأن 

يتهيــأ ليصبــح متعلــامً حينــاً ومعلــامً حينــاً آخــر يتبــع الحــوار بــدالً مــن التلقــني يف منــاخ تســوده 

الالمركزيــة فحيــث التعدديــة يتعــرف املعلــم بعــدم اكتــامل املعرفــة لديــه وأن عمليــة إكاملهــا لــن 

تتــم إال بالحــوار مــع اآلخــر الــذي يعيــش معــه عــىل نفــس الكوكــب حيــث املصــري املشــرتك ولكــن 

كيــف يتــم هــذا ؟

ــة  ــن العقليـ ــك وتكويـ ــاؤل والشـ ــرتاتيجيات التسـ ــامل اسـ ــالل إعـ ــن خـ ــذا مـ ــم هـ يتـ

ــطي  ــوري األرسـ ــق الصـ ــري املنطـ ــر غـ ــق آخـ ــامد منطـ ــب اعتـ ــذا يتطلـ ــة وهـ ــدة املبدعـ الناقـ

الـــذي ال يضيـــف جديـــداً واســـتخدام املنطـــق الجـــديل واملنطـــق الضبـــايب واســـتخدام 
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منهجيــة التعقــد التــي تســهم يف فهــم التعقديــات التــي تحــارص اإلنســان مــع رضورة الرتكيــز عــىل 

مســألة الوعــي بالتفكــري فيــام وراء التفكــري وتفعيــل الدراســات املســتقبلية بحيــث تحتــل مكانــاً 

رئيســياً يف تكويــن وإعــداد الكــوادر العلميــة مــن جهــة وإعــداد املعلــم مــن جهــة أخــرى.

ــرتاف  ــة االع ــه فضيل ــني طالب ــم أن يشــيع ب ــىل املعل ــل: ع ــرتاف بالجه ــة االع ٣/٤/٦ فضيل

بنقــص معارفنــا أي بجهلنــا عكــس مــا كان يقــال بــأن الفضيلــة علــم والرذيلــة جهــل، هــذه هــي 

املقولــة التــي كان يرددهــا الفالســفة اليونانيــني  القدامــى فاملعرفــة أو العلــم الراســخ هــو الفضيلــة 

أمــا الجهــل فهــو الرذيلــة ولكــن يف ظــل ثــورة املعلومــات حيــث ال يســتطيع أحــد أن يدعــي أنــه 

ــة املــراد ففــي ظــل  ــوم هــو غاي ــه مــن معــارف وعل ــك الحقيقــة املطلقــة، وأن مــا يصــل إلي ميل

ــة والجهــل، حيــث ال مشــكالت  ــني املعرف ــر ب ــدأ مــن التوت ــة تب ــورة املعلومــات نجــد أن املعرف ث

ــك ألن كل مشــكلة تنشــأ عــن اكتشــاف أن  ــه ال مشــكالت دون جهــل، ذل ــة كــام أن ــدون معرف ب

ــة  ــا املتناقض ــيل يف معرفتن ــض داخ ــاف تناق ــة أو اكتش ــا املفرتض ــل معرفتن ــاً داخ ــا ناقص ــيئاً م ش

ــة والجهــل  ــني املعرف ــر ب ــر أن التوت ــرى كارل بوب ــع، وي ــا املفرتضــة والوقائ ــني معرفتن أو تناقــض ب

يقــود إىل مشــكالت وحلــول تجريبيــة، لكــن يظــل التوتــر قامئــاً إذ يثبــت يف النهايــة أن معرفتنــا 

ــن  ــن م ــة تتضم ــرة املعرف ــك ألن فك ــة ذل ــة وتجريبي ــول مؤقت ــرضورة اقرتاحــات لحل ــن بال تتضم

ناحيــة املبــدأ احتــامل ثبــوت خطأهــا ومــن ثــم حالــة جهــل، كــام أن الطريقــة الوحيــدة لتربيــر 

معرفتنــا هــي ذاتهــا طريقــة مؤقتــة متامــاً ألنهــا تتضمــن النقــد أو اللجــوء إىل حقيقيــة أن حلولنــا 

املقرتحــة تبــدو حتــى اآلن صامــدة حتــى أمــام أكــرث االنتقــادات حــدة وهــذا يعنــي أننــا يف عرصنــا 

ــاد  ــا ألن ازدي ــة بجهلن ــا قناع ــا ازددن ــام ازدادت معرفتن ــل وكل ــن ذي قب ــا ع ــذا ازدادت معرفتن ه

ــاً نســبياً  ــت ثبوت ــه اآلن هــو ثاب ــا نعرف ــأن م ــا عــىل يقــني ب ــة يجعلن ــف املعرف وتســارع كــم وكي

ــا نجهــل أشــياء  ــرية فإنن ــا بقــدر مــا نعــرف أشــياء كث ــم فإنن ــري، ومــن ث ــل للتغي ــاً وهــو قاب مؤقت
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أكــرث مــام نعرفــه وهــذا لــن يتــأىت إال مــن خــالل إثــارة التســاؤالت ودحــض النظريــات بــدالً مــن 

التســليم بقطعيتهــا مثلــام كان يحــدث يف القــرون الســابقة، ويظــل البحــث عــن املعرفــة وإنتاجهــا 

ومتثلهــا وتجاوزهــا هــو الهــم الدائــم مــدى الحيــاة ال يقــف عنــد مرحلــة عمريــة بعينهــا أو مرحلــة 

دراســية، والبحــث الدائــم عــن املعرفــة ليــس مــن أجــل تخزينهــا واســرتجاعها وتذكرهــا بــل مــن 

ــرثوة هــي  ــت ال ــد حــد الرتاكــم املعــريف وبعــد أن كان ــاً ال يقــف عن أجــل تجاوزهــا تجــاوزاً ثوري

مصــدر القــوة أصبحــت املعرفــة هــي العنــرص األســايس مــن بــني عنــارص القــوة يف عــرص مــا بعــد 

الحداثــة (ومــا نقصــده هنــا هــو املعرفــة العلميــة).

٤/٤/٦ اإلبــداع: بعــد أن أصبــح العلــم عنــرصاً أساســياً مــن عنــارص اإلنتــاج ومــع التقــدم 

اإللكــرتوين ومــع اليــرس الوافــر للمعلومــات فــإن حــب االســتطالع وإثــارة الخيــال والتعلــم الفــردي 

فــإن تحقيــق تكافــؤ الفــرص بــني الشــامل والجنــوب ويف البلــدة الواحــدة بــني األغنيــاء والفقــراء 

يتــم بــرشط توفــر اإلرادة السياســية ويف هــذا املنــاخ يــرى بيــل جيتــس أن املدرســة يف الواليــات 

ــا املعلومــات ويالحــظ  ــق بتيســري تكنولوجي ــام يتعل ــة في املتحــدة متخلفــة عــن املنشــأة التجاري

ــاً وألن التعليــم يعــد مســألة  أن يف فرنســا وهولنــدا يتوفــر فيهــا الكمبيوتــر يف كل مدرســة تقريب

تشــاركية تتعلــق باألمــن القومــي فــإن الــرشكات الكــربى يف الواليــات املتحــدة توفــر بعــض التقنــني 

لبعــض املــدارس كخدمــات مجانيــة (الــدور االجتامعــي لرجــال األعــامل).

ويف هــذا املنــاخ ينحــرص دور املعلــم يف حــل املشــكالت وليــس إلقــاء املحــارضات فقــط 

ويكــون مبثابــة مســهل وميــرس ومشــارك يف شــبكة املعلومــات ويصبــح املعلــم أكــرث كفــاءة عندمــا 

يشــاهد عــن بعــد معلــامً آخر أكــرث كفاءة وتتيــح له الوســائط التعليمية مســتوى أفضل مــن التكبري 

والتصغــري وهــذا يســهل معرفــة الكثــري مــن التفاصيــل كــام أن مؤمتــرات الفيديو تتيــح تعاونــاً وثيقاً 

بــني أوليــاء األمــور واملعلمــني والتالميــذ وتتيــح تلــك الوســائط تقديــم عــون إضــايف للتلميــذ وتتيــح 
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ــم  ــع للتعل ــة إىل اإلحســاس باإلنجــاز الرسي ــات باإلضاف ــامً أفضــل للغ ــة تعل ــس اإللكرتوني القوامي

ــب املتاحــة ســوف تشــبع  ــني الكت ــم ومالي ــة يف االكتشــاف والتعل ــن الرغب ــد م ــد املزي ــذي يول ال

تلــك الرغبــة وعــىل املتعلــم أن يكــون متمرســاً عــىل طــرح مــا يشــاء مــن األســئلة ويحصــل عــىل 

اإلجابــة بطريقــة فوريــة مــن خــالل التقنيــات اإللكرتونيــة التــي ســتصبح هــي املعلــم الحقيقــي، 

ــة  ــت محصــورة يف تنمي ــة إبداعــه بعــد أن كان ــم محصــورة يف تنمي ــايل تكــون مهمــة املتعل وبالت

التذكــر الــذي تقــوم بــه التقنيــات اآلن، ومــن هنــا يكــون اإلبــداع مــن أجــل املســتقبل، وتصبــح 

املحــاكاة اإللكرتونيــة مســألة معتــادة (مثلــام حــدث يف حــرب الخليــج أو عنــد رضب رصبيــا مــن 

أجــل كوســوفا) وهــذا يعنــي أن طريــق املعلومــات الرسيــع ســوف يغــري الهــدف النهــايئ للتعليــم 

بحيــث يصبــح مــن أجــل اإلبــداع، وال يقتــرص عــىل تنميــة القــدرات املتاحــة فقــط بــل ينصــب 

حــول إيجــاد إمكانــات وتنميــة قــدرات مل تكــن موجــودة أو مكتشــفة مــن قبــل، وميكــن أن يقــوم 

ــة  ــق املحــاكاة اإللكرتوني ــم بدراســة الجــدوى ملــا ميكــن أن يحــدث يف املســتقبل عــن طري املتعل

وبالتــايل يصبــح التعلــم ليــس مــن أجــل الحصــول عــىل الشــهادة فقــط بــل مــن أجــل االســتمتاع 

ــة ثقافــة التســاؤل التــي تعمــل عــىل  ــداع إال بتنمي ــاة، ولكــن ال يتحقــق اإلب بالتعلــم مــدى الحي

تفكيــك كل مــا هــو مكبــل للعقليــة الناقــدة التــي تحفــز اإلبــداع، واملبــدع يف ظــل ثــورة املعلومات 

هــو الحامــل للقيمــة املضافــة، بعــد أن كانــت رؤوس األمــوال واملــواد الخــام هــي التــي تعطــي 

هــذه القيمــة يف عــرص الصناعــة.

ــامح  ــوار والتس ــاب الح ــة وغي ــات الثقافي ــرثة املحرم ــة لك ــاؤل: نتيج ــة التس ٥/٤/٦ ثقاف

والعقليــة الناقــدة ومــع إقامــة التناقضــات بــني املعــارص والــرتايث، وبــني الوافــد واألصيــل، والتاريخي 

واملســتقبيل، واآلمــال الفرديــة وضغــوط العقــل الجمعــي، ومتــزق الفــرد بــني تربيــة املاهيــة التــي 

تضطلــع بهــا املؤسســات ورغبــات الــذات، والتناقــض بــني مبــدأ الواقــع وبــني مــا ينبغــي أن يكــون، 

والتناقــض بــني اآلين واآليت والــرصاع بــني القيم املتعالية املتشــيئة، أصبحت الكلامت تســتخدم يف غري 
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موضعهــا ونناقــش قضايــا ونســتخدم مقــوالت فاســدة نظــراً ألن ثقافــة التســاؤل غائبــة ومــن ثــم 

ــرر  ــذي يق ــو ال ــؤال ه ــوال فالس ــس املن ــىل نف ــأيت ع ــا ت ــايل إجاباتن ــدة وبالت ــئلتنا فاس ــت أس كان

ــة. اإلجاب

ويــرى البعــض أن صناعــة الســؤال هــي مــن أصعــب فنــون املنطــق وكثــري مــن العشــوائية 

الفكريــة تســببها أســئلة خائفــة مــرتددة قــادت إىل إجابــات مصابــة مبثــل ماهيــة األســئلة والتــي 

يكــرث فيهــا اســتخدام (إمــا) (أو) عــىل منــط اإلجابــة املوضوعيــة التــي تتطلــب عالمــة واحــدة يف 

وســط القضايــا لنضــع حــدي القضيــة يف تناقــض وفقــاً للمنطــق الثنــايئ الــذي يتعامــل مــع الحقيقة 

عــىل أنهــا إمــا صحيحــة أو خاطئــة متامــاً، وتغلغــل هــذا املنطــق الثنــايئ يف نظــام التفكــري البــرشي 

الــذي متــت محــاوالت قليلــة لتجــاوزه. إال أن العلــامء املســلمني احتضنــوا هــذا املنطــق األرســطي 

ــة  ــد، فالنتيج ــني يف آن واح ــق الحدث ــي تحق ــذي ينف ــض ال ــدم التناق ــدأ ع ــىل مب ــوم ع ــذي يق ال

ــط  ــاء فق ــوداء أو بيض ــت س ــامل ليس ــة الع ــن أن حقيق ــم م ــىل الرغ ــة ع ــة أو خاطئ ــا صحيح إم

ــأيت يف عــدد غــري محــدود مــن الدرجــات  ــون الرمــادي، وأن الحقيقــة ت وإمنــا هــي أقــرب إىل الل

وقادنــا املنطــق الثنــايئ إىل معــارك وأقــام تناقضــات بــني قضايــا نتيجــة األســئلة الفاســدة، فثقافــة 

ــا منلــك الحقيقــة  ــا بأنن ــا املعــارص نظــراً العتقادن ــة عــن فكرن األســئلة هــي مــن الثقافــات الغائب

املطلقــة وبالتــايل فاإلجابــات حــارضة وهــذه اإلجابــات والحقائــق املطلقــة تقــوم مؤسســات الرتبيــة 

والضبــط االجتامعــي بتلقينهــا يف األرسة واملدرســة ومــن خــالل وســائل اإلعــالم.

وإذا كانـــت الحقائـــق معروفـــة وســـابقة عـــىل وجـــود ميـــالد الفـــرد فـــاألدوار 

ــا مـــن خـــالل تلـــك املؤسســـات، ومـــن ثـــم يصبـــح الفـــرد أكـــرث  االجتامعيـــة يتـــم تحديدهـ

امتثـــاالً لترشيعـــات مؤسســـات العمـــل بـــل ومؤسســـات العمـــل الســـيايس وأن هنـــاك 

مؤسســـات تقـــوم بتلـــك املهمـــة ويف غيـــاب لذاتيـــة الفـــرد مبعنـــى أن الهويـــة محـــددة 

ــك  ــه متاسـ ــاً يجمعـ ــاً تراثيـ ــع محافظـ ــل املجتمـ ــم يظـ ــن ثـ ــرد، ومـ ــود الفـ ــل وجـ ــلفاً وقبـ سـ
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وتكامــل شــكيل قــد ينقلــب وينهــار عنــد انفتاحــه عــىل أي متغــريات وافــدة وتســوده اللفظيــة 

واالزدواجيــة، فاإلنســان مقيــم بــني عقــل ووجــدان، والعــامل مقســم بــني عــامل روحــي وعــام مــادي، 

ولكــن مــع تأثــري املتغــريات والبدائــل األخــرى تســود حالــة مــن الالتحــدد والتجــاور بــني األضــداد 

ــتوى  ــىل مس ــر وع ــتوى الفك ــىل مس ــة ع ــل الحداثي ــا قب ــل، وم ــة ب ــد الحداثي ــا بع ــة وم الحداثي

الواقــع التقنــي. وإذا كانــت التكنولوجيــا نتــاج تطــور العلــم الحــدايث ومــا بعــد الحــدايث فــإن هــذه 

ــا تســتخدم يف املجتمعــات املحافظــة مــن أجــل تكريــس التخلــف، وتســتخدم  ــا ذاته التكنولوجي

ــة مــن أجــل إحــكام الســيطرة  ــة والتعبئ ــط والقولب ــد مــن التنمي وســائل اإلعــالم مــن أجــل مزي

عــىل عقــول املســتهلكني إىل الحــد الــذي جعــل الرئيــس األمريــيك جونســون يصــدر كتابــه (صناعــة 

الرئيــس) ويف هــذا املنــاخ نجــد بلــدان الجنــوب تنتــرش فيهــا األمية وتســود فيهــا الثقافة الشــفاهية 

ســاعدت عــىل انتشــارها وســائل االتصــال فنجــد كلــامت جديــدة تســتخدم بــدون تحديــد ملفهــوم 

الكلمــة أو مــا صدقهــا فكلمــة مثــل الليرباليــة تعنــي يتــم الرتويــج لهــا عــىل أنهــا الحــد املطــرد 

لنشــاط الــدول يف االقتصــاد واملجتمــع وإطــالق الحريــة الكاملــة للرأســاملية أو لرجــال األعــامل، 

ــة  ــتدعاء تدخــل الدول ــظ واس ــني املحاف ــر اليم ــض فك ــي رف ــا تعن ــات املتحــدة فإنه ــا يف الوالي أم

لتصحيــح يشء مــن أرضار الســوق وتســاعد ضحاياهــا مــن الفقــراء واملتعطلــني واألقليــات، أمــا يف 

بعــض الــدول الناميــة فهــي مرادفــة للدميقراطيــة أو عــىل األقــل مرتبطــة بهــا، غــري أنهــا يف الحقيقة 

تعــرب عــن فكــر ومصالــح رأســاملية يف أوروبــا عندمــا ازدادت تصفيــة امللكيــة املطلقــة املســتندة إىل 

حــق إلهــي وبقايــا اإلقطــاع وكان جوهرهــا ســالمة وحريــة رأس املــال والرأســاملية وحاميــة امللكيــة 

الفرديــة وضــامن حريــة املالــك مــن تدخــل الدولــة أو الكنيســة.

ــة  ــا قضي ــد أنه ــة نج ــوص الديني ــم والنص ــج العل ــني نتائ ــق ب ــل التوفي ــر مث ــال آخ ومث

توفــق بــني مصــدر متغــري ومصــدر ثابــت ومنهــج يســتخدم الحــواس والعقــل للمعرفــة 
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وآخــر يعتمــد يف املقــام األول عــىل التصديــق واإلميــان القبــيل كــام نجــد أن اســتخدام التفســريات 

األســطورية يف فهــم وحــل املشــكالت.

واالهتــامم مبســألة التنميــة يف الــدول الناميــة يثــري بالــرضورة تســاؤالت هامــة حــول واقــع 

القيــم يف مجتمعنــا يف إطــار عمليــة التنميــة املســتدامة، وإىل أي مــدى تكتســب القــوى العاملــة 

قيــم وســلوكيات التنميــة تلــك التــي تجعــل هــذه القــوى مؤهلــة وقــادرة عــىل املشــاركة بفاعليــة 

يف بنــاء النهضــة املنشــودة، والقيــم يف أبعادهــا الثقافيــة وليــدة التفاعــل التاريخــي بــني اإلنســان 

والظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة املحيطــة بــه يف املجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وأي مجتمــع ال 

ميكــن أن يقــوم بتأديــة وظائفــه يف تحقيــق أهدافــه بــدون منظومــة قيــم واضحــة تشــكل وعــي 

الجامعــة وتنظــم أحكامهــا عــىل نحــو مــا إليــه مــن غايــات وتوجــه مــا يصــدر عــن أفرادهــا مــن 

ســلوكيات وإذا كانــت منظومــة القيــم املســتقبلية غائبــة لدينــا فــإن هــذا ينــذر بالخطــر واملدخــل 

الحقيقــي هــو منــاخ مــن الحريــة يتحــرر مــن الســلطة التــي تكبــل العقــل النقــدي، أدائهــا نــرش 

ثقافــة التســاؤل بديــالً عــن التســليم الشــكيل ملــا يتــم تلقينــه أو اســتدخاله يف نســيج القيــم أي أن 

تحريــر الذهنيــة (عمليــات عقليــة واتجاهــات) هــي املدخــل األســايس لتحقيــق التنميــة واســتخدام 

منطــق آخــر نســتطيع مــن خاللــه فهــم التعقيــدات والتشــابكات املعــارصة ومنــاخ الحريــة التــي 

ــذات أو مــا  ــة الــذي يــؤدي بــدوره إىل االعــرتاف بإنســانية الفــرد أو ال ــر الذهني تســاهم يف تحري

ــك هــي  ــق ذل ــي واالســرتاتيجية األساســية لتحقي ــل االجتامع ــالد الفاع ــه مي ــق علي ــن أن نطل ميك

إعــامل ثقافــة التســاؤل يف منــاخ يتيــح التفكــري يف العمليــات التــي تقــف فيــام وراء املعرفــة وهــي 

توقــف عــىل مهــارة املعلــم واملتعلــم قبــل وأثنــاء وبعــد عمليــات التدريــس.

التفكـــري،  ٦/٤/٦ اســـرتاتيجيات لتدعيـــم عمليـــات مـــا وراء املعرفـــة (التفكـــري يف 
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امليتامعرفية)

ــوTashinobu Kasai & Toshio Okomoto ســنة ١٩٩٨م بدراســة  ــام كاســيا وأوكاموت ق

ــم يف إطــار  ــل مصاحــب للمتعل ــة دلي ــم يكــون مبثاب ــاء عامــل مســاعد عــىل التعل تقــوم عــىل بن

كيل يعتمــد عــىل عديــد مــن عوامــل التعلــم املســاعدة والنتيجــة املتوقعــة هــي اختبــار املتعلــم 

ــك عــن طريــق  ــه عــىل حــل املشــكالت مــن خــالل املالحظــة والتأمــل وذل بشــكل أعمــق لقدرت

إمــداده بجهــاز الكمبيوتــر كعامــل تعليمــي مصاحــب مــن ضمــن تلــك العوامــل التعليميــة بدقــة، 

ولتحســني القــدرة فــوق املعرفيــة أو املــا وراء التعليميــة ينبغــي توفــري منــوذج يوضــح كيــف ميكنــه 

إدراك تلــك العالقــات.

ــا وراء  ــري) أو م ــري يف التفك ــة (التفك ــات امليتامعرفي ــم عملي ــرتاتيجيات لتدعي ــن االس وم

 Gwen ــكو ــر فويس ــني وإث ــون فونت ــوذج «ج ــاؤل من ــفة التس ــىل فلس ــد ع ــي تعتم ــة الت املعرف

Fountain & Esther Fusco الــذي يــرى أن تنميــة قــدرة املتعلمــني عــىل تنميــة الوعــي والتحكــم 

يف عمليــات التفكــري أســاس هــام لدمــج التفكــري يف عمليــات التعليــم وهــذه العمليــة تســاعد يف 

جمــع املعلومــات وتنظيمهــا وتكاملهــا ومتابعتهــا وتقييمهــا أثنــاء القيــام بعمليــة التعليــم، وقــد 

ــون  ــم وال يدرك ــك يف التعلي ــاعدهم ذل ــف) يس ــامذا) وال (كي ــي (بل ــون دون وع ــها الناجح ميارس

ــق هــذا الهــدف وهــذا  ــه األســئلة بنجــاح لتحقي ــد اســتخدم منهــج توجي ــون وق ــا يفعل قيمــة م

ــح للجامعــة (٤٢). ــة كــام يصل ــح للحضان منــوذج يصل

٧/٤/٦ مواجهـــة اإلرهـــاب وتنميـــة التســـامح: نســـلم يف البدايـــة بالقيـــم التـــي 

أكدتهـــا املواثيـــق الدوليـــة مثـــل احـــرتام حقـــوق اإلنســـان وحـــق الشـــعوب يف تقريـــر 

ــن  ــع مـ ــون إال مـ ــامح ال يكـ ــلم أن التسـ ــام نسـ ــالل، كـ ــة االحتـ ــا يف مقاومـ ــا وحقهـ مصريهـ

ــاء عـــىل الدوجامطيقيـــة  ــاء عـــىل اإلرهـــاب لـــن يتـــم إال بالقضـ ــامحاً، وأن القضـ يكـــون متسـ

ــة وحتـــى الحـــرب هـــي  ــامح والتعصـــب والدوجامطيقيـ ــم التسـ ــد عـــىل أن مفاهيـ كـــام تؤكـ

البدايـــة التـــي تعـــرب عـــن توجهـــات فكريـــة وبالتـــايل فـــإن الفكـــر يواجـــه بفكـــر مغايـــر مـــع 
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االعرتاف بالعوامل البنيوية والهيكلية التي تساهم يف ترسيخ تلك االتجاهات.

ويــأيت دور الرتبيــة يف تكويــن التســامح أو يف مواجهــة اإلرهــاب مــن خــالل القضــاء عــىل 

العوامــل واملفاهيــم املتشــابكة مــع تلــك املفاهيــم واملكونــة واملؤديــة لهــذا التكويــن، ذلــك ألن 

مفهــوم اإلرهــاب يرتبــط مبفهومــات أخــرى عديــدة، كــام أن تعريــف اإلرهــاب قــد يكــون محمــالً 

بأيديولوجيــات تعــرب عــن مصالــح معينــة، وعــىل الرغــم مــن عامليــة الظاهــرة إال أن لهــا أبعــاداً 

مجتمعيــة هيكليــة تســهم يف تكويــن وانتشــار هــذه الظاهــرة ومــن هنــا تعريــف اإلرهــاب بأنــه 

ــوىض  ــن الف ــة م ــداث حال ــف إلح ــتخدام العن ــد باس ــا أو التهدي ــع م ــم إىل مجتم ــف املنظ العن

لتحقيــق الســيطرة. وهــذا الفعــل ال يعتــرب رشعيــاً، والرشعيــة هنــا ال تقتــرص عــىل قوانــني الــدويل 

فقــط بــل تتعداهــا إىل القانــون الــدويل ومبــادئ حقــوق اإلنســان، وبالتــايل فــإن األفــراد والدولــة 

يتــم محاســبتهم دوليــاً عــىل أعــامل العنــف.

ــة بحجــة  ــة للدول ــة باتــت مــربراً النتهــاك الســيادة القومي ــات اإلرهابي ونظــراً ألن العملي

مواجهــة قواعــد اإلرهــاب فــإن الدولــة التــي تتخــذ إجــراءات اســتثنائية ملواجهــة اإلرهــاب تتخــذ 

ــني الشــعب  ــا وب ــا تحــدث الوقيعــة بينه هــذه اإلجــراءات كذريعــة ضدهــا يف الخــارج، كــام أنه

ــر  ــة تفج ــة داخلي ــة بنائي ــاع هيكلي ــن أوض ــان ع ــض األحي ــف يف بع ــرب العن ــد يع ــل وق يف الداخ

العنــف الســلويك، إال أنــه ليــس مبعــزل عــن األوضــاع العامليــة حيــث العوملــة املتأمركــة قــد أطلقــت 

ــة  ــة الثقافي ــة باعتبارهــا جــزءاً مــن املحافظــة عــىل الهوي الطاقــات الكامنــة يف الحضــارات الديني

ــع  ــاد التفــاوت يف توزي ــة وازدي ــاد البطال ــه العوملــة مــع ازدي ــروج ل ــي ت ــاً مــن التنميــط الت هروب

ــات  ــي الكلي ــالب وخريج ــن ط ــا م ــض أفراده ــم بع ــي اته ــطى الت ــة الوس ــاليش الطبق ــرثوة وت ال

ــة. ــات اإلرهابي ــة باالشــرتاك يف العملي العملي

ونظـــراً لغيـــاب الوعـــي املوضوعـــي وســـيادة الوعـــي التلفيقـــي تصعـــب التفرقـــة 

بـــني العـــام والخـــاص، وبـــني الدينـــي والســـيايس فيســـهل تســـييس الديـــن، وهنـــا تســـتخدم 
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الجامعــات املنظمــة الديــن كســتار للقيــام بأعاملهــم اإلرهابيــة داخــل أوطانهــم، ويف املقابــل نجــد 

الــدول املهيمنــة عــىل الكوكــب تقــوم بإرهــاب دويل للحفــاظ عــىل مصالحهــا.

وإذا كان اإلرهــاب يعــد صــورة مــن صــور العنــف أوســع مــدى مــن اإلرهــاب، وكل العنــف 

ــورة  ــرب ص ــه يعت ــف بطبيعت ــاً. والعن ــرب مجرم ــاب يعت ــري أن كل إره ــرضورة، غ ــاً بال ــد إرهاب ال يع

مــن صــور العــدوان الظاهــر. وامليــل للعــدوان يعــد صــورة مــن صــور التعصــب تعــززه الخــربات 

ــدم إشــباع الحاجــات األساســية املصاحــب  ــن ع ــدوان املتفجــر م ــاط املفجــر للع ــة واإلحب األليم

للخــربات املحبطــة األوىل يف حيــاة الفــرد حيــث ينمــو االتجــاه التعصبــي متأثــراً باملعلومــات التــي 

يحصــل عليهــا الفــرد مــن جامعتــه حيــث تنمــو قدرتــه عــىل التوحــد معهــا ثــم تظهــر االســتجابات 

التــي تشــري إىل التعــايل أو الشــعور بالنقــص الــذي يتوقــف عــىل الحكــم الــذي تصــدره جامعتــه 

ضــد الجامعــات األخــرى. ولهــذا تعتــرب الدوجامطيقيــة عبــارة عــن نســق مــن الســلوكيات التــي 

تتميــز بالتســلطية نحــو أصحــاب املعتقــدات املضــادة وعــدم فتــح العقــل وتعظيــم الــذات. وكلــام 

كان نظــام املعتقــدات أكــرث انغالقــاً اتســم الفــرد بالتعصــب.

ــم  ــع القائ ــني الوض ــض ب ــد التناق ــتمولوچياً، وولي ــة أبس ــد الدوجامطيقي ــب ولي والتعص

والوضــع القــادم سوســيولوجياً.

والدوجامطيقــي يتســم عقليــاً بضعــف القدرة عــىل التأمــل والتفكــري وانفعاليــاً باالندفاعية 

وســلوكياً بالعنــف املجــاوز لحــد االعتــدال، ومــن ثــم يصبــح متطرفــاً. وقــد يلجــأ املتطــرف لفــرض 

ــاب  ــي أن غي ــاً وهــذا يعن ــح إرهابي ــه يصب فكــرة ســليامً أمــا حــني يســتخدم العنــف املســلح فإن

العقالنيــة يســهم يف تغذيــة التطــرف يف ظــل شــيوع ثقافــة الخرافــة، وثقافــة الصمــت وطغيــان 

الذاتيــة يف الحكــم عــىل األشــياء واآلخريــن مــع غيــاب العقليــة الناقــدة يف ظــل مجتمــع بطريــريك 

ــا  ــة أم ــات املتخلف ــايض بالنســبة للمجتمع ــه مســتغرقة يف امل ــني ومرجعيت ــالء والتلق يســوده اإلم

بالنســبة للــدول الصناعيــة الكــربى فــإن مصالحهــا اآلتيــة هــي التــي تحركهــا.
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ونســأل مــا دور الرتبيــة يف تكويــن اإلرهــايب أو مواجهــة اإلرهــاب/ تنميــة قيــم التســامح 

أو التعصــب؟

ــة  ــل إىل املحافظ ــع ميي ــإذا كان املجتم ــع ف ــة املجتم ــىل طبيع ــف ع ــدور تتوق ــدود ال ح

واالنغــالق فــإن الرتبيــة تتحــدد بالتصــورات االجتامعيــة والدينيــة الســائدة، وتعتــرب الرتبيــة مجــرد 

أداة إلعــادة إنتــاج قيــم املجتمــع، وذلــك عكــس املجتمعــات الدميقراطيــة حيــث العالقــة تبادليــة 

بــني الرتبيــة وأنســاق املجتمــع.

وعندمــا توجــد أوضــاع مجتمعيــة هيكليــة تغــذي اإلرهــاب والظلــم االجتامعــي وانتهــاك 

حقــوق اإلنســان فــإن املؤسســات الرتبويــة املختلفــة يف الــدول الناميــة (مثــل املــدارس، ووســائل 

ــدالً مــن  ــة عــىل املــايض ب ــج شــخصيات مســايرة مقهــورة مثبت ــادة، األرسة) تنت اإلعــالم، دور العب

ــني  ــة اليق ــق قطعي ــا حقائ ــات باعتباره ــم األســطورية وتتعاطــى املعلوم ــة القي املســتقبل، متمثل

بــدالً مــن تنميــة العقليــة الناقــدة املؤسســية عــىل مرشوعيــة الشــك والتســاؤل والحــوار والتواقــة 

إىل البحــث عــن حلــول للمشــكالت املســتقبلية. ومــع وجــود معلمــني ينحــدرون مــن أصــول طبقية 

فقــرية نســبياً التحقــوا مبهنــة التعليــم هربــاً مــن شــبح البطالــة وليــس اقتناعــاً برســالة املهنــة إال 

ــامً  ــرة تدعي ــة الذاك ــة ثقاف ــة لتنمي ــة التلقيني ــب املعرفي ــدر، وتنحــرص أدوارهــم يف الجوان ــام ن في

لثقافــة الصمــت، وأكــرث األمنــاط وضوحــاً هــو النمــط املحافــظ امللتــزم بحرفيــة نصــوص املحتــوى 

الــدرايس مــن خــالل آليــة اإلجابــة النموذجيــة وآليــات االســتبعاد.

ولكـــن مـــع تفعيـــل ســـلطة العلـــم والعقالنيـــة يتـــم التعامـــل مـــع النســـبي مبـــا هـــو 

ــان»  ــري «برايـ ــد تعبـ ــىل حـ ــاص عـ ــال الخـ ــن املجـ ــام عـ ــال العـ ــل املجـ ــث ينفصـ ــبي حيـ نسـ

فالعـــامل يتوحـــد بفعـــل التقـــدم التقنـــي والخـــاص يتفـــرد حيـــث وفـــرة االختيـــارات الحـــرة. 

وهنـــا تســـتطيع الفلســـفة تدعيـــم قيـــم التســـامح وإثـــارة التســـاؤالت بطريقـــة أكـــرث فاعليـــة 

حيـــث متتنـــع الدوجـــام مبســـاعدة املنطـــق الجـــديل الـــذي يســـهم يف تكويـــن العقليـــة 

املبدعـــة املتجـــاوزة ملـــا هـــو كائـــن إىل مـــا ينبغـــي أن يكـــون انطالقـــاً  مـــن عنـــف العقـــل 
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ــل  ــح العق ــرش الفــوىض، ويصب ــني تنت ــني املقولت ــدون هات ــة املســتقبلية. وب املؤســس عــىل العملي

ــة». ــاً عــىل حــد تعبــري «مــراد وهب إرهابي

٨/٤/٦ تأكيد الهوية العربية

يقــرر كريســتوفر فرميــان أن الباراديــم البــازغ يف ظــل ثــورة املعلومــات يوجــد بــه عامــل أو 

مدخــل مــن أهــم مدخــالت ذلــك النمــوذج يتمثــل يف االنتقــال مــن مدخــالت رخيصــة للطاقــة إىل 

مدخــالت رخيصــة مــن املعلومــات نتيجــة التقــدم يف مجــال تكنولوجيــا اإللكرتونيــات واالتصــاالت 

ــادة الخــام  ــا أن املعلومــات هــي امل ــدة، منه ــه ســامت عدي ــا املعلومــات ل وأن منــوذج تكنولوجي

ــز باالنتشــار وتعتمــد عــىل املنطــق الشــبيك ألي مجموعــة مــن العالقــات  لهــذا النمــوذج، وتتمي

تســتخدم تكنولوجيــا املعلومــات الجديــدة، إىل جانــب أن هــذا الباراديــم يتســم باملرونــة (٤٤).

ووفقــاً لهــذا النمــوذج فــإن التشــكيالت االجتامعيــة تتأثــر بعــرص املعلومــات الــذي يضــع 

هــذا العــرص يف بــؤرة مركزيــة نتيجــة ظهور الصــورة الجديــدة للرأســاملية ذات الطابــع الكوكبي مع 

تنامــي الحــركات االجتامعيــة املناهضــة لهــا درءاً لذوبــان هوياتهــا بــل يــرى ماســتلز أن املجتمعــات 

أصبحــت تتأمســس حــول التعــارض الثنــايئ بــني الشــبكة التــي تتمثــل يف التشــكيالت التنظيميــة 

ــات  ــا القطاع ــوم عليه ــي تق ــابكة الت ــال املتش ــائل االتص ــع لوس ــتخدام الواس ــىل االس ــة ع املبني

االقتصاديــة املتنافســة كوكبيــاً ووفقــاً لحريــة الســوق الرأســاميل الكوكبــي هــذا يف مواجهــة الــذات 

ــد هويتهــم يف ظــل تشــظي املعلومــات مــن  ــا تأكي ــاس مــن خالله ــي يحــاول الن أو األنشــطة الت

جهــة انتقــال النشــاط االقتصــادي العابــر للقوميــات والــذي قــد يهــدد تلــك الهويــات، كــام أن تلــك 

الشــبكات تتســم بالتغــري املتســارع وترفــع شــعار مــؤداه أن البقــاء لــألرسع، يف الوقــت الــذي تقــف 

فيــه الهويــات ثابتــة يف معظمهــا عــىل هويــات أوليــة دينيــة أو أثنيــة أو إقليميــة.

إىل  يذهــب  الــذي  –كاســتلز-  فــرص  عــىل  والــذات  الشــبكة  بــني  التفاعــل  وهــذا 
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نشأة مجتمع جديد يشهد تحوالً يف عالقات اإلنتاج والقوة والخربة (٤٥).

ــاء املعنــى عــىل أســاس ســمة ثقافيــة  تتحــدد الهويــة عنــد كاســتلز باعتبارهــا عمليــة بن

مفــردة، أو منظومــة مــن الســامت الثقافيــة والتــي تعطــي األســبقية عــىل باقــي املصــادر املنتجــة 

ــة مــن  ــك الهوي ــة عــىل تل ــي الرشعي ــن أن الجامعــات املســيطرة تضف ــرى اآلن توري ــى، وي للمعن

خــالل ســيطرتها عــىل املؤسســات التــي تؤطــر تلــك الهويــة غــري أن منطــق الســيطرة يجعــل بعــض 

الفاعليــة يحــددون ألنفســهم هويــات مقاومــة.

أمــا مــا يحــدث عــىل مســتوى الواقــع فــإن املجتمــع الشــبيك يعمــل يف ظــروف اقتصاديــة 

تعتمــد بــه الفاعلــني الرئيســيني عــىل قدراتهــا يف توليــد املعلومــات اإللكرتونيــة كوكبيــاً مــن أجــل 

تنظيــم عمليــات اإلنتــاج والتمويــل، وهــذا يعنــي أن االقتصــاد يعمــل كوحــدة يف الزمــن الواقعــي 

عــىل صعيــد كوكبــي ويف أمكنــة مســكونة بالفعــل، بينــام الهويــات تتســم بالثبــات وتبتعــد عــن 

الزمــن الواقعــي يف نكــوص حــول معــاين موجــودة يف املــايض والتتســاوق مــع ماهــو معــارص (٤٦).

وهــذا يعنــي أن الــرصاع يقــوم بــني األرسع والثابــت ويتــم بــني أزمنــة وأماكــن متباعــدة 

ــة يــدور حــول مفهومــي  ــات مفهــوم الهوي ــذي جعــل كبــري مــن أدبي ورمبــا هــذا الطــرح هــو ال

االغــرتاب والتنشــئة االجتامعيــة أو الضبــط االجتامعــي، حيــث تقــوم بنيــة املناقشــات حــول رضورة 

ــني  ــادة املغرتب ــم وإع ــى يؤسســوا هويته ــاس حت ــي للن ــط االجتامع ــة أو الضب التنشــئة االجتامعي

ــم  ــة ويت ــذي يشــكل الهوي ــى الثقــايف يف الســائد ال ــاس املعن ــا الن ــي يســتدخل فيه ــة الت إىل الحال

ــات  ــدل عالق ــة وتب ــات املعوملاتي ــل التدفق ــي ويف ظ ــط االجتامع ــات الضب ــىل مؤسس ــامد ع االعت

القــوة يف ظــل اقتصــاد الســوق حيــث التنافــس الحــر نظريــاً والبقــاء لألقــوى عمليــاً ومــع نشــأة 

املؤسســات والــرشكات فــوق القوميــات والعابــرة لهــا تضعــف الدولــة ومؤسســاتها ويف ظــل تحليــل 

األبنيــة التعليميــة وعــدم تحولهــا يف مســار التغــري الرسيــع.
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ونتيجــة ألن تكويــن إطــار الهويــة مرتبــط بإنتــاج املعنــى فــإن الهويــة تصــب يف أزمــة ذلــك 

ــزه  ــة متاي ــه، وكيفي ــا لذات ــة إدراك شــعب م ــوم اجتامعــي نفــيس يشــري إىل كيفي ــة مفه ألن الهوي

عــن اآلخريــن وتســتند إىل مســلامت ثقافيــة عامــة مرتبطــة تاريخيــاً بتنميــة اجتامعيــة وسياســية 

واقتصاديــة ملجتمــع معــني ويــرى بســام طيــي أن الهويــة العربيــة ظلــت دينيــة وليســت سياســية 

ــن  ــني الدي ــي ب ــار مرجع ــق يف إط ــب التوفي ــة تتطل ــييس الهوي ــإن تس ــث ف ــرص الحدي ــى الع حت

والسياســة (٤٧).

     ويــرى مــراد وهبــة أن الهويــة مــن حيــث هــي مــرآة الثقافــة أو األيدولوجيــا هــي إمــا 

علامنيــة وإمــا دينيــة. ويف أوروبــا مــع بــزوغ النهضــة والتنويــر ومــا الزمهــام مــن ثــورة صناعيــة 

وانهيــار املؤسســات الدينيــة حلــت الهويــة العلامنيــة محــل الهويــة الدينيــة التــي كانــت ســائدة 

يف العــرص الوســيط.

ويــرى أن املنــاخ الثقــايف الســائد عنــد العــرب هــو يف صالــح الجامعــات اإلســالمية لتأكيــد 

هويــة مؤسســة عــىل الديــن اإلســالمي يف مواجهــة هويــة صهيونيــة مؤسســة عــىل الديــن اليهــودي 

.(٤٨)

 ويف مقابــل هــذا نجــد أن التعليــم الحديــث النظامــي/ الرســمي/ املؤســيس الــذي 

تأســس يف الغــرب منــذ القــرن الســابع عــرش يقــوم عــىل العقالنيــة التــي تقــوم بعمليــات 

ــم يتعامــل  ــوع مــن التعلي ــة وهــذا الن ــة الحديث ــاء الدول ــام مــن أجــل بن ــد الخــاص يف الع توحي

مــع املعرفــة والقيــم تجريديــاً وعلميــاً وينشــغل بقضيتــني أولهــام الخصوصيــات الثابتــة للثقافــة 

الوطنيــة (عقيــدة، لغــة، تقاليــد) والثانيــة هــي البعــد العقــالين الــذي يكفــل أال يتحــول العنــرص 

ــر  ــىل اآلخ ــاح ع ــن االنفت ــة م ــة القومي ــع العقلي ــود مين ــل جم ــة األوىل إىل عام ــت يف القضي الثاب

ــة  ــان بذاتي ــخيص واإلمي ــي الش ــة الوع ــىل تنمي ــل ع ــل يعم ــط ب ــل تنمي ــف، وال إىل عام املختل

ــة ملامرســة السياســة وهــذا  ــة ومشــاركة بتلقائي ــاة بحري الفــرد الحــر القــادر عــىل مامرســة الحي

ــرد  ــن/ الف ــدى املواط ــاس ل ــرس اإلحس ــم أداة لغ ــل التعلي ــذي جع ــو ال ــم ه ــن التعلي ــوع م الن

ــه  ــب من ــن يطل ــامء للوط ــل أن االنت ــه ب ــاه وطن ــة وتج ــه الخاص ــاه بيئت ــة تج ــئولية املدني باملس



٥٩القيم العربية ىف سياق العوملة

أحياناً املخاطرة بحياته يف سبيل املحافظة عىل الوطن(٤٩).

ويــرى البعــض أن الهويــة باعتبارهــا عمليــة بنــاء للمعنــى عــىل أســاس ســمة ثقافية ســائدة 

ــة  ــريات االجتامعي ــر بالتغ ــا تتأث ــة ولكنه ــلامت تاريخي ــتند إىل مس ــاً تس ــياً واجتامعي ــة نفس مدرك

ــة الطابــع حيــث  ــة يف نفــس الوقــت، ويف ظــل التغــريات كوكبي ــة والسياســية والثقافي واالقتصادي

ــة لألفــكار والســلع والنــاس تعــرض ملراجعــات  ــذات مــن خــالل حاميــة حدودي االنكفــاء عــىل ال

بفضــل تكنولوجيــا املعلومــات وانســياب حركــة األفــكار واألســواق وهــذا يــؤدي إىل تكويــن 

هويــات منفتحــة عــىل اآلخــر تقبلــه وتتعايــش معــه وفقــاً ملنظــور ديلــور يف تقريــره الصــادر عــام 

١٩٩٦م الــذي يدعــو إىل تكويــن اإلنســان كمواطــن كوكبــي وإن كان هــذا ال ينفــي وجــود جامعــات 

مناهضــة لهــذا الذوبــان الكوكبــي.

ورمبــا كان الفكــر النقــدي وإعــامل ثقافــة التســاؤل يف املجتمــع مبثابــة التحصــني الداخــيل 

ــع مــن جذورهــا، ذلــك  ــة منفتحــة وتتعايــش مــع اآلخــرون أن تقتل ــة العربي ــذي يجعــل الهوي ال

ــة  ــة الديكارتي ــة إىل الهوي ــانية باإلضاف ــة اإلنس ــن الطبيع ــياً م ــاً أساس ــح مكون ــال أصب ألن االتص

ــة  ــاد التاريخي ــز عــىل األبع ــي ترك ــة الت ــة االجتامعي ــث اإلنســان جوهــره التفكــري، أو الداروني حي

واالجتامعيــة للطبيعــة اإلنســانية، فاالتصــال اآلن يجعــل اإلنســان يتداخــل يف تكوينــه املجتمعــي 

ــال البيئــة  والكوكبــي املتداخــالن بطريقــة أكــرث تعقيــداً عــن املراحــل الســابقة وعــىل ســبيل املث

كمفهــوم مل تعــد قــارصة عــىل حــدود الوطــن فاملشــكالت مثــل تلــوث البيئــة االنحبــاس الحــراري، 

ثقــب األوزون أصبحــت كوكبــة الطابــع كــام أن تكنولوجيــا املعلومــات مثــل اإلنرتنــت قــد أنتجــت 

واقعــاً افرتاضيــاً للمتعاملــني معــه مــن جهــة وجعلــت ســكان الكوكــب أيــرس يف عمليــات التواصــل 

وإن كان هــذا ال ينفــي وجــود هويــات إثنيــة ودينيــة تحتــل مواقــع عــىل شــبكة اإلنرتنــت تتصــارع 

فيــام بينهــا.

والعــرب كانــوا منفتحــني عــىل اآلخــر يف لحظــات قوتهــم فالرتجمــة كانــت ســائدة 
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ــال وكان  ــري مث ــون خ ــفة أفالط ــىل فلس ــارايب ع ــطو والف ــفة أرس ــىل فلس ــينا ع ــن س ــاح اب وانفت

ــإن الخطــاب  ــا يف لحظــات الضعــف ف ــاح، أم ــب باالنفت ــوة يطال ــات الق الخطــاب العــريب يف أوق

يتمحــور حــول الحفــاظ وليــس أمامنــا إال أن نعــرتف بأننــا جــزء مــن هــذا الكوكــب مــع االحتفــاظ 

بقيمنــا األصيلــة وتفعيــل الفكــر النقــدي للوافــد الحديــث والــرتايث األصيــل مــن أجــل املحافظــة 

ــا مــن جهــة وتجديدهــا وعرصنتهــا مــن جهــة أخــرى. عــىل هويتن
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الهوامش واملراجع

أوالً - الهوامش

ــرة –  ــوب – القاه ــاب عل ــد الوه ــة عب ــة – ترجم ــة العومل ــتون – ثقاف ــك فيدرس ١ - ماي

املجلــس األعــىل للثقافــة – ٢٠٠٠، ص٢٤٦.

ــتقبليات –  ــة – مس ــم الوطني ــم التعلي ــىل نظ ــة ع ــر العومل ــني – أث ــل ف. ماكج ٢ - نوي

القاهــرة، مركــز مطبوعــات اليونســكو – العــدد ١٠١ مــارس ١٩٩٧، ص ٥٣-٥٦.

٣ - محمــد الســيد ســعيد – العوملــة والقيــم الثقافيــة يف مــرص – قضايــا فكريــة – القاهــرة 

– الكتــاب التاســع عــرش والعــرشون – قضايــا فكريــة للنــرش – ١٩٩٩- ص ١٧٢-١٧٣، ١٧٧، ١٨١.

٤ - مايــكل كارتــون، صبحــي الطويــل – مدخــل إىل املــف املفتــوح – مســتقبليات – 

القاهــرة، مركــز مطبوعــات اليونســكو – العــدد ١٠١ مــارس ١٩٩٧ ، ص٢٢.

ــة  ــة – ترجم ــة الكوني ــة والثقافي ــة االجتامعي ــة – النظري ــد روبرتســون – العومل ٥ - رونال

ــىل  ــس األع ــرة – املجل ــاب – القاه ــظ دي ــم حاف ــة وتقدي ــني – مراجع ــورا أم ــود، ن ــد محم أحم

للثقافــة – ١٩٩٦- ص٧-١٥.

٦ - املرجع نفسه ، ص ٧-١١.

٧ - مراد وهبه – املعجم الفلسفي – القاهرة – دار قباء للمرش ١٩٩٨، ص٥٤٢.

ــه – ترجمــة  ــارات مــن مؤلفات ــة – مخت ٨ - رالــف ن. ويــن – قامــوس دون ديــوي للرتبي

ــو ١٩٦٢- ص ١٧٦-١٧٧. ــان – القاهــرة – األنجل ــد عــيل العري محم

ــق ســلم – موســكو  ــة توفي ــم األخــالق – ترجم ــون (مــرشف) – معجــم عل ــور ك ٩ - ايف

–التقــدم ١٩٨٤ – ص ٤- ١٨.

١٠ - املرجع نفسه ، ص ٤-٦ ، ١٥.

١١ - املرجع نفسه ، ص١٨.

١٢ - عاطـــف غيـــث (محـــرر) – قامـــوس علـــم االجتـــامع – القاهـــرة – الهيئـــة 
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املرصية العامة للكتاب – ١٩٧٩- ص ٥٠٣-٥٠٦.

١٣ - ايفوركون (مرشف) – معجم علم األخالق – مرجع سابق – ص ٥١.

١٤ - املرجع نفسه ، ص١٠.

ــا  ــة – قضاي ــة والحتمــي أم الكارث ــريب للعومل ــف املثقــف الع ــب – تعري ١٥ - طاهــر لبي

فكريــة – القاهــرة – دار قضايــا فكريــة – الكتــاب التاســع عــرش والعــرشون، أكتوثــر ١٩٩٩ – ص 

.٢٠١-٢٠٢

١٦ - محمــد الســيد ســعيد – العوملــة والقيــم الثقافيــة يف مــرص – مرجــع ســابق – ص١٦٥-

.١٧١

ــروت  ــة –ب ي ــارة العاملي ــة والتج ــي حــول العومل ــدى العامل ــدوة املنت ــن ن ــر ع ١٧ - تقري

ــريوت  ــة – ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــدد ٢٧٤- مرك ــريب – الع ــتقبل الع – ٥-٢٠٠١/١١/٨ املس

ديســمرب ٢٠٠١، ص١٨٣-١٨٥.

ــة  ــات؟ - القاهــرة منظم ــب (محــرر) – رصاع الحضــارات أم حــوار ثقاف ١٨ - فخــري لبي

ــيوية – ١٩٩٧ – ص ٨٠-٨٧. ــة األس ــعوب األفريقي ــن الش تضام

١٩ - فخــري لبيــب (محــرر) – رصاع الحضــارات أم حــوار الثقافــات ٠ مرجــع ســابق – ص 

.١٧٩-١٨٢

ــع  ــة – مرج ــة الكوني ــة والثقاف ــة االجتامعي ــة/ النظري ــون – العومل ــد روبرتس ٢٠ - رونال

ســابق، ص١١٨.

ــوب – القاهــرة –  ــد الوهــاب عل ــة العوملــة – ترجمــة عب ــك فيدرســتون – ثقاف ٢١ - ماي

ــة ٢٠٠٠ – ص ٢٤١-٢٥٨. ــىل للثقاف ــس األع املجل

٢٢ -  مايك فيدرستون – ثقافة العوملة – مرجع سابق ، ص ٩٠-٨١ ، ٢-١٣، ٣٩٧-٣٩٨.

٢٣ - جميـــل مطـــر، عـــيل الديـــن هـــالل – النظـــام اإلقليمـــي العـــريب – دراســـة 

الطبعـــة   – العربيـــة  الوحـــدة  دراســـات  مركـــز   ٠ العربيـــة  السياســـية  العالقـــات  يف 
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السادسة – بريوت أيلول/ سبتمرب ١٩٩٩- ص ١١-١٤.

٢٤ - املرجع نفسه ، ص ص ٢٢-٢٣؟

٢٥ - املرجع نفسه ، ص ٣٨، ١٩٧، ٢٥١- ٢٥٢.

ــم  ــة للمفاهي ــة تفكيكي ــي – رؤي ــل الكوكب ــن الفاع ــد – تكوي ــد الحمي ــت عب ٢٦ - طلع

الرتبويــة – اجتــامع خــرباء العوملــة والتعلــم والتنميــة البرشيــة – القاهــرة ٢١-٢٠٠١/٢/٢٢ ، وحــدة 

ــة – ص ١٧٤- ١٧٩. ــدول العربي بحــوث الدراســات الســكانية – جامعــة ال

٢٧ - حســن حنفــي – قضايــا معــارصة (١) يف فكرنــا املعــارص – بــريوت – الطبعــة الثانيــة 
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ــد  ــا بع ــكاليات م ــم وإش ــم املعل ــة ملعل ــة الذهني ــد – التنمي ــد الحمي ــت عب ٢٨ - طلع

الحداثــة – املؤمتــر الخامــس عــرش لرابطــة الرتبيــة الحديثــة ١٧-١٨ يوليــو ٢٠٠٠ ، رابطــة الرتبيــة 

ــا ، ص ٢٠٢-٢١٧. ــة طنط ــع جامع ــرتاك م ــة باالش الحديث

ــات  ــز دراس ــريوت – مرك ــوم – ب ــفة العل ــل إىل فلس ــري – مدخ ــد الجاب ــد عاب ٢٩ - محم

ــة – ١٩٩٤ ، ص٤٦٣. ــة الثالث ــة الطبع ــدة العربي الوح

ــرة –  ــة – القاه ــدة أباظ ــة ماج ــوم – ترجم ــامع العل ــم اجت ــك – عل ــك فين ٣٠ - دومني

املجلــس األعــىل للثقافــة ســنة ٢٠٠٠، ص٢١.

٣١ - مجــدي عبــد الحافــظ – نحــن بــني الحداثــة ومــا بعدهــا – قضايــا فكريــة – القاهــرة 

– دار قضايــا فكريــة – الكتــاب التاســع عــرش والعــرشون – أكتوبــر ١٩٩٩ – ص ٢٦٣-٢٨٤.

٣٢ - ريتشــارد هيــيس – العقالنيــة واألســطورة يف العــرص الــذري – أبحــاث املؤمتــر الخامس 

للمجموعــة األوروبيــة العربية للبحــوث االجتامعي – ٩-١٩٨٣/٤/١٢ اإلنجلــو – ١٩٩٢، ص ٤٤-٥٠.

٣٣ - حســـني كامـــل بهـــاء الديـــن – الوطنيـــة يف عـــامل بـــال هويـــة – تحديـــات 
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٤٠ - أســامة الخــويل – يف مناهــج البحــث وحــدة أم تنــوع مجلــة عــامل الفكــر (الكويــت 

وزارة اإلعــالم، املجلــد العــرشون، العــدد األول، أبريــل – مايــو – يونيــو ١٩٨٩) ص ٤.

٤١ - جــاك ديلــور وآخــرون – التعلــم ذلــك الكنــز املكنــون (القاهــرة، مركــز مطبوعــات 
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٦٧املواطنة والتامهى بني حقوق اإلنسان

     

      

(٢)
الفصل الثاىن

املواطنة والتامهى بني حقوق 
اإلنسان من وجهة نظر إسالمية 
وحقوق االنسان الدولية/العاملية 
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٦٩املواطنة والتامهى بني حقوق اإلنسان

الفصل الثاين

املواطنة والتامهي بني حقوق اإلنسان

من وجهة نظر إسالمية وحقوق االنسان الدولية/العاملية 

بدالً من املقدمة:

ال يختلــف كثــريون- حكامــاً ومحكومــني- عــىل أهميــة تقريــر حقــوق أساســية لإلنســان-   

ــوق  ــك الحق ــني تل ــك نجــد مضام ــع ذل ــة- وم ــة وقانوني ــية وعقدي ــة وسياس ــة واجتامعي اقتصادي

ــررة يف  ــوق املق ــك الحق ــن أن تل ــم م ــىل الرغ ــات ،ع ــالف املجتمع ــف باخت ــا يختل ــدى كفالته وم

ــا. ــق عليه ــا والتصدي ــات مبجــرد توقيعه ــة للحكوم ــح ملزم ــة تصب ــق الدولي املواثي

ــل  ــربراً للتدخ ــوق م ــك الحق ــت تل ــة أصبح ــع العومل ــاوقة م ــة متس ــنوات قليل ــذ س ومن

الــدويل يف شــؤون الــدول حاميــة لحقــوق اإلنســان عــىل الرغــم مــن أن تلــك املواثيــق تــم تصديــق 

ــذ مــا يقــرب مــن نصــف قــرن، ولكــن أصبــح اســتخدامها يف إدارة  معظــم الحكومــات عليهــا من

ــال  !! ــاداً، بعــد أن كان الحديــث عنهــا فيــام ســبق  قلي ــة  معت الرصاعــات الدولي

ــأن بعــض الثقافــات- وليســت السياســات فقــط- هــي  وتعالــت األصــوات واإلدعــاءات ب

يف جوهرهــا معاديــة لحقــوق اإلنســان التــي تقرهــا الترشيعــات الدوليــة،ومل يســلم العــرب 

واملســلمني مــن هــذه اإلدعاءات،لذلــك يجــب عــىل الباحثــني توضيــح ماهيــة هــذه الحقــوق وبيــان 

مــدى متاهــي جوهرهــا مــع مقاصــد الرشيعــة اإلســالمية ،حيــث تنطلــق الرؤيــة لحقــوق اإلنســان 

ــم  ــة باعتبارهــا قي ــل وىف العهــود الدولي ــا ب ــا و ترشيعاته ــدول يف مواثيقه ــي تقرهــا معظــم ال الت

إنســانية قررتهــا الطبيعــة للفــرد وهــى غــري متغــرية بفعــل الزمــان واملــكان، بينــام يــرى املســلمون 

أن الحقــوق الطبيعيــة بــل والطبيعــة هــي هبــة مــن اللــه عــز وجــل تتجــاوز وتعلــو عــىل مجمــل 

الترشيعــات الوضعيــة وال ميكــن النكــوص عنهــا أو إنكارهــا أو تغيريهــا فهــي مشــفوعة بالتزامــات 
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ــات بقــدر مــا هــي حقــوق، وهــذا يعنــي أن حقــوق اإلنســان  وجــزاءات، وهــى رضورات وواجب

مقــررة ومقــدرة يف اإلســالم (١).

ــه،  ــايف ويدعم ــوع الثق ــة ينهــض عــىل التن ــك، وإذا كان منطــق العومل ــك كذل وإن كان ذل

فلــامذا يكــرث الحديــث  عــن ثقافــات وأديــان وحضــارات مختلفــة واالدعــاء بأنهــا مناهضــة لحقــوق 

ــرش  ــة لل ــوى الداعي ــني الق ــم ب ــني الحضــارات  ث ــرصاع ب ــة ال ــم إقام ــا ،ث اإلنســان ملجــرد اختالفه

والقــوى الداعيــة للخــري؟ وملــاذا يعــني البعــض أنفســهم مدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف الوقــت 

الــذي ميارســون هــم أنفســهم انتهــاك تلــك الحقــوق ؟

ما وراء املامرسة الحالية

إذا كان علــم األخــالق يتمحــور حــول القيــم التــي تؤســس ملــا ينبغــي أن يكــون، وإذا كانت 

األفــكار التنويريــة التــي  نادى بها فالســفة التنوير-التي شــكلت األســاس الفلســفي لحقوق اإلنســان 

–هــذه األفــكار التــي نــادت بهــا األديــان و التــي ختمهــا اإلســالم منــذ١٤ قــرن و التــي ســبقت عرص 

التنويــر األوريب و الــذي بــدوره أرهــص لعــرص الحداثــة، فــإن املنطــق واألخــالق تــؤدي إىل وجــود 

حالــة عامليــة يعــم فيهــا الســالم واألمــن واإلنصــاف  لجميــع أبنــاء بنــي البــرش حيــث تســود بينهــم 

ــة  ــذي حــدث عــىل مســتوى املامرســة الفعلي ــة واإلخــاء واملســاواة. ولكــن ال ــم تقــدس الحري قي

يف إدارة شــؤون النــاس ومعامالتهــم داخــل مجتمعاتهــم وبــني املجتمعــات األخــرى هــو أنــه قــد 

وجهتهــم العلــوم السياســية عنــد إدارة مصالحهــم وشــؤونهم االقتصاديــة  وفــق آليــات يحكمهــا فن 

املمكن(محــور العلــوم السياســية)، وابتعــاد البعــض أحيانــاً عــن مــا ينبغــي أن يكــون (محــور علــم 

األخــالق)، ويف هــذا الســياق نشــأت الفلســفات التــي تؤســس ملعايــري تؤكــد عــىل أن الغايــة تــربر 

الوســيلة ، حتــى انقلبــت الحداثــة عــىل نفســها مــع إزاحة ألفــكار عرص التنويــر يف أوربــا التي كانت 

بهــا إمرباطوريــات ال تغيــب عنهــا الشــمس، وباتــت املصالــح هــي التــي توجــه تفاعــالت البرش عىل 

مســتوى الكوكــب بــدالً مــن العقــل الــذي يحكمــه املنطــق واألخــالق، ونشــأت الحــروب العامليــة 
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ــم،  ــة األم ــاق عصب ــاغ ميث ــذي ص ــاين ال ــري اإلنس ــتيقظ الضم ــا اس ــع. وهن ــار بالجمي ــة الدم ملحق

ــنت اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، إىل أن جــاءت العوملــة التــي  ثــم األمــم املتحــدة التــي دشَّ

جعلــت الرؤيــة للعــامل رؤيــة كليــة ال تفصلــه حــدود تعــوق حركــة الفكــر والنــاس والبضائــع ،وهــذا 

املســار يلــزم لــه إطــار فكــرى لــه شــكل مؤســيس يرســخ قيــم العيــش املشــرتك القــادر عــىل مواجهــة 

املشــكالت الكوكبيــة- التــي مل تعــد اجتامعيــة خالصــة- مثــل التلــوث، والجرميــة املنظمــة، واالحتباس 

الحــراري، وغســيل األمــوال، والجرائــم اإللكرتونيــة، واملخــدرات، واإلرهــاب الــذي مل يحــدد مضمونــه 

حتــى اآلن. ولذلــك كانــت اتفاقيــات الجــات والرتبــس ومنظمــة التجــارة العامليــة تحتــاج إىل ظهــري 

فكــري ثقــايف مثــل حقــوق اإلنســان حتــى ميكــن انصهــار الــكل يف إطــار واحــد لتأســيس مفهــوم 

اإلنســان الكوكبــي بديــالً عــن مفهــوم املواطــن املنكفــئ  يف حيــز تاريخــي جغــرايف ولــد فيــه (٢). 

ــربى  ــة الك ــدول الصناعي ــا ال ــي تقوده ــاد  الت ــة االقتص ــات عومل ــت عملي ــد احتاج     و ق

ــل  ــدول األق ــة وال ــدول النامي ــح الصفــوة يف ال ــات املتحالفــة مــع  مصال ــرة للقومي ــرشكات العاب وال

منــواً إىل قيــم ومعايــري وقواعــد ثقافيــة وقانونيــة النســياب حركــة النــاس والســلع واألفــكار، 

ــدي  ــة املنافســة يف الســوق املتع ــوين ينظــم حرك ــار قان ــس كإط ــات والرتب ــات الج ــت  اتفاقي فكان

واملتعــدد الجنســيات والقوميــات ،يف الوقــت الــذي تقــوم فيــه املؤسســات املاليــة الدوليــة 

ــادة  ــة عــن قي ــة إعــادة التكيــف الهيــكيل املدعــم لنمــوذج تنمــوي يقــوم عــىل تخــيل الدول برعاي

ــاداة  ــع املن ــات الخاصــة، م ــة واملرشوع ــادرات الفردي ــة مفســحة املجــال للمب ــات اإلنتاجي املرشوع

بــرضورة أن تتــوىل مؤسســات املجتمــع املــدين املســؤولية عــن الخدمــات االجتامعيــة التــي كانــت 

ــل  ــة وجع ــلطة الدول ــاف س ــر إىل إضع ــع األم ــؤدى يف واق ــذا ي ــا ،وه ــوم به ــة تق ــة القومي الدول

ــايل أصبحــت  ــي. وبالت ــا هــو كوكب ــي إىل م ــا هــو اجتامع ــي تتجــاوز م ــط االجتامع ــات الضب عملي

عمليــات عوملــة قيــم القــوى املهيمنــة عــىل مســار العوملــة حاليــاً هــي قيــم العوملــة التــي يجــري 

ــن  ــا ع ــي يســهل تفعيله ــة الت ــق الســيطرة الثقافي ــن طري ــك ع ــا، و ذل ــاً له ــب وفق ــط الكوك تنمي

ــق  ــي تتطاب ــدين الت ــع امل ــات املجتم ــض مؤسس ــادي لبع ــم امل ــا الدع ــدة ومنه ــات عدي ــق آلي طري
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ــل  ــان مث ــض األحي ــم يف بع ــالف منطلقاته ــن اخت ــم م ــىل الرغ ــني ع ــدة املمول ــع أجن ــا م برامجه

قضايــا حقــوق اإلنســان التــي يتبناهــا بعــض الفاعلــني يف املجتمــع نتيجــة وجــود مشــكالت حقيقية 

يف كفالــة تلــك الحقــوق مــن منطلــق املســؤولية االجتامعيــة واألخالقيــة تدعيــام لقيــم التامســك 

ــتهدف  ــة تس ــات املمول ــض الهيئ ــدة بع ــد أن أجن ــا نج ــع. إال أنن ــوي يف املجتم ــن العض والتضام

ــاء املجتمــع؛  بينــام  ــة التــي تعتــرب الفــرد حــراً و وحــدة أوىل لبن ــة  للقيــم الفردي تكريــس التبعي

ــاء املجتمــع مثــل بعــض  ــة األوىل لبن نجــد أن ثقافــات أخــرى تكــرس فكــرة أن األرسة هــي الخلي

الثقافــات الرشقيــة يف الصــني واليابــان والــدول اإلســالمية. وبالتــايل ينظــر إىل تلك الثقافــات الرشقية 

باعتبارهــا معوقــة للهيمنــة الثقافيــة األنجلوسكســونية التــي تكــرس للفرديــة واملرشوعــات الفرديــة 

تحــت دعــاوى حريــة تدفــق األفــكار والســلع والنــاس يف الســوق الكوكبــي املوحــد القائــم عــىل 

التنافــس وفــق آليــات العــرض والطلــب حيــث البقــاء والهيمنــة لألقــوى.

ــم  ــرتاض أن قواه ــىل اف ــع ع ــع الجمي ــل م ــق يتعام ــذا املنط ــكالية يف أن ه ــن اإلش وتكم

متكافئــة قبــل أن يبــدأ الســباق يف حلبــة الســوق الكوكبــي التنافــيس، وأن القيــم والثقافــات تكونت 

تاريخيــاً ومجتمعيــاً، حتــى وإن متاهــت مــع قيــم عامليــة مــن حيــث الشــكل الــذي قــد يباعــد بينها 

وبــني املضمــون واملامرســة يف بعــض األحيــان. وإن كان ذلــك كذلــك هــل يعنــى ذلــك أن صــدام 

الحضــارات ســوف يعصــف بالبــرش؟ ومــا العمــل ؟

بالعــودة إىل منطــق العوملــة الــذي يدعــو إىل التنــوع الخالق، واحــرتام تنــوع الثقافات الذي 

تؤطــره اتفاقيتــان دوليتــان، واألخــذ يف االعتبــار أن العوملــة هــي واقــع وليســت قضيــة لفظيــة ميكن 

قبولهــا أو رفضهــا، وأن مســار الهيمنــة الحــايل للــدول الثــامن الكــربى  يقابلــه املناهضــون للعوملة يف 

جنــوا ودافــوس وســياتل، يف الوقــت الذي يجب عــىل الجميع تقويــة قدراته التنافســية التي توجهها 

قيــم داعمــة للتحديــث، مــع األخــذ يف االعتبــار أن التحديــث ال يعنــي التغريــب بالرضورة(حيــث 

يوجــد يف الــرشق النمــور والصــني واليابــان)، وأن نــدرس كيــف وملــاذا تقــدم اآلخــرون؟ ونحــاول 
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أن نأخــذ باألســباب وأحــدث مــا توصــل إليــه العــامل املتقــدم ونتجــاوزه ونفتــح جميــع النوافــذ عــىل 

أال نقتلــع مــن الجــذور فلــن نكــون اآلخــر ولــو حرصنــا، حيــث يصبــح التعامــل مــع مــا هــو كوكبــي 

ــذي ال يتناقــض مــع  ــل وال ــزاز مبــا هــو أصي ــة واملســتقبلية مــع االعت ــري العلمي مــن خــالل املعاي

منطــق العــرص. وإذا كانــت الــدول اإلســالمية والعربيــة تحفظــت عــىل مادتــني فقــط مــن مــواد 

ــني  البــرش  ــات ب ــوين ينظــم العالق ــاره إطــار قيمــي قان اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان  باعتب

جميعــاً. علينــا أن نذكــر يف نفــس الوقــت أن فرنســا تحفظــت هــي أيضــاً فيــام يتعلــق ببعــض بنــود 

اتفاقيــة الرتبــس حفاظــاً عــىل ثقافتهــا املكونــة لهويتهــا، وأن الضمــري العاملــي توافــق عــىل أهميــة 

ــرؤى  ــة –وفــق ال ــو فــوق التنظيــامت االجتامعي ــة تعل حقــوق اإلنســان باعتبارهــا حقــوق طبيعي

الغربيــة- وهــى هبــة إلهيــة مــن وجهــة نظــر إســالمية .

اإلشكالية

إن إقــرار الحــق ال يعنــي بالــرضورة كفالتــه، كــام أن الحــق الــذي يقــره الترشيــع يف بعــض 

الــدول ميكــن أن يفــرغ مــن مضمونــه عــن طريــق بعــض اآلليــات وىف مقدمتهــا الالئحــة التنفيذيــة 

التــي تتضمــن التفاصيــل. ويذكــر بعــض املشــتغلني بالتخطيــط أن الشــيطان يختفــي يف التفاصيــل، 

وهــذا يعنــى مــن جهــة أخــرى أن الترشيعــات التــي تقــر الحقــوق تتســم بالشــكلية واملســاواة 

ــاً ومحلياً-قــد تباعــد بــني  ــح البعــض –دولي ــة ولكــن الواقــع واملامرســة ومصال ــة القانوني الحقوقي

الحــق املقــر ترشيعيــاً وبــني كفالــة الحــق ومامرســته والتمتــع بــه. لذلــك ميكــن أن نجــد أن العديــد 

مــن املواثيــق والعهــود واإلعالنــات الدوليــة تقــر حقــوق اإلنســان يف اإلخــاء والحريــة واملســاواة، يف 

حــني أن الواقــع العوملــي يبتعــد عــن إعــامل تلــك الحقــوق يف الواقــع.

واللفظيـــة  بالشـــكلية  العربيـــة  الثقافـــة  تنعـــت  الدراســـات  بعـــض  كانـــت  وإذا 

والتناقـــض بـــني القـــول /النـــص والفعـــل واملامرســـة، يف الوقـــت الـــذي نجـــد فيـــه أن النظـــم 

ــم  ــذا يدعـ ــكايف، وهـ ــدر الـ ــق بالقـ ــة والتطبيـ ــل واملامرسـ ــم بالفعـ ــة ال تهتـ ــة العربيـ الرتبويـ

مقولـــة أن إقـــرار الحـــق ال يعنـــي كفالته،عـــىل الرغـــم مـــن تأكيـــد بعـــض املقـــررات 
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عــىل حفــظ الحديــث الــذي يؤكــد أن عائشــة ريض اللــه عنهــا   عندمــا ســئلت عــن خلــق الرســول 

ــالً عــىل اقــرتان القــول بالفعــل وباملامرســة  ــه الصــالة والســالم قالــت كان خلقــه القــرآن دلي علي

والســلوك، ويف الصــالة قــال عليــه الصــالة والســالم: «صلــوا كــام رأيتمــوين أصــيل» .

أمــا الجانــب اآلخــر مــن اإلشــكالية فإنــه  يتجــىل يف كــرثة الحديث عــن رصاع املصالــح الذي 

يتناولــه البعــض باعتبــاره رصاع حضــارات، وإرجــاع تخلــف املســلمني وتقــدم اآلخريــن إىل البعــد 

ــق  ــا املواثي ــي أقرته ــوق اإلنســان الت ــا حق ــة وىف مقدمته ــة الغربي ــادئ الحداثي ــكار واملب عــن األف

والعهــود واإلعالنــات الدوليــة، وكــذا االدعــاء بــأن اإلســالم يبتعــد  ويتناقــض مــع حقــوق اإلنســان 

املقــررة دوليــاً، بالرغــم مــن عــدم تناقــض الحقــوق التــي تقررهــا املواثيــق الدوليــة الحقــوق التــي 

كفلتهــا الرشيعــة اإلســالمية و هــي تســبق املواثيــق الدوليــة، وتشــملها وتتامهــى معهــا يف الغالبيــة 

العظمــى مــن تلــك الحقــوق، باإلضافــة إىل تصديــق الحكومــات العربيــة اإلســالمية عــىل الوثائــق 

واإلعالنــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان ومكافحــة التمييــز، بــل إن بعــض الــدول اإلســالمية 

والعربيــة أعضــاء يف مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة مثــل مــرص التــي انتخبــت 

عضــواً فيــه يف عــام ٢٠٠٧.

ــم  ــم قي ــب تدعي ــة يتطل ــق العومل ــو أن منط ــكالية ه ــك اإلش ــري يف تل ــب املث ــا الجان أم

وتوجهــات العيــش املشــرتك، هــذا العيــش يتطلــب إطــاراً قيميــاً قانونيــاً يســتند إىل رشعيــة يتفــق 

عليهــا البــرش املقيمــون عــىل ظهــر الكوكب/القريــة الصغــرية، وبالتــايل فــإن حقــوق اإلنســان تعــد 

مبثابــة اإلطــار الجامــع لبنــي البــرش املوقعــني عــىل إعالناتــه ووثائقــه املتتابعــة. غــري أن املفارقــة 

تكمــن يف تدخــل بعــض الــدول يف شــؤون الــدول األخــرى باســم الرشعيــة الدوليــة وبحجــة انتهــاك 

ــك  ــدة لتل ــاكات عدي ــها انته ــدول نفس ــك ال ــه تل ــارس في ــذي مت ــت ال ــان يف الوق ــوق اإلنس حق

ــة. ــع مــدان الجــاين والضحي ــي أن الجمي ــر التدخــل، وهــذا يعن الحقــوق املســتخدمة لتربي

واملفارقــة أنــه بعــد أحــداث الحــادي عــرش مــن ســبتمرب قــد تــم نعــت معظــم 
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ــوت  ــددت النع ــه- وتع ــدد مضمون ــذي مل يح ــاب –ال ــهرها اإلره ــات أش ــرب بصف ــلمني والع املس

ــا تعصــف باإلنســان وهــى  ــف و أنه ــا تدعــو للعن ــت اإلســالم نفســه واتهمــت أسســه بأنه وطال

ضــد حقوقــه التــي وهبتهــا الطبيعــة لــه، يف الوقــت الــذي نجــد فيــه أن حقــوق اإلنســان التــي 

أقرهــا املجتمــع الــدويل ومعهــم العــرب واملســلمني ال تتناقــض مــع مقاصــد الرشيعــة، و أن هــذه 

ــاً. الحقــوق قــد تــم إقرارهــا منذ١٤قرن

التعريف:

تتفــق بعــض التعريفــات اللغويــة عــىل أن الحــق هــو الثابــت وهــو خــالف الباطــل  و هــو 

اســم مــن أســامء اللــه الحســنى.                                                                      

أمــا اصطالحــاً فإنــه يقــرتب مــن معنــى القانــون عــىل اعتبــار أن الحقــوق هــي مجموعــة 

القواعــد والنصــوص الترشيعيــة التــي تنظــم عالقــات النــاس، أو هــو اختصــاص يقــرر بــه الــرشع 

ســلطة أو تكليفــاً(٣).                                                                     

املنهجية :

تؤكــد معظــم وجهــات النظــر اإلســالمية عــىل أن حقــوق اإلنســان يف اإلســالم تنبثــق مــن 

العقيــدة اإلســالمية، وهــي عبــارة عــن منــح إلهيــة تتســم بالشــمولية والتكامــل والثبــات، و هــي 

أيضــا مالزمــة لإلنســان منــذ ميــالده وحتــى وفاتــه و متفقــة مــع مقاصــد الرشيعــة ومــع التوجهات 

ــا  ــرق دســاس،  ووجهن ــا ألن الع ــا أن نتخــري لنطفن ــث أمرن ــل.  حي ــد الطف ــل أن يول ــة قب الحامئي

الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم إىل أن نظفــر بــذات الديــن وهــي متطلبــات الزمــة لكفالــة بعــض 

الحقــوق للطفــل كحــق الحيــاة والكرامــة والتديــن.

واملقاربــة التــي توجــه الدراســة الحاليــة هــي االعتامديــة املتبادلــة ملجمــل الحقــوق التــي 

ــا  ــي ال ميكــن كفالته ــة الت ــة أو الكرام ــم أو الحري ــل حــق التعلي ــا مث ــام بينه تتســم بالتكامــل في

ــق  ــق بح ــة الح ــق يف معرف ــه الح ــط في ــذي يرتب ــت ال ــاة، يف الوق ــق يف الحي ــرار بالح ــدون اإلق ب

ــة. ــط بحــق الحري ــك والتــرصف املرتب ــم، وحــق التمل التعلي
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و تؤســس تلــك املقاربــة عــىل أن حقــوق اإلنســان مكينــة يف مصــادر الترشيــع اإلســالمي 

ــة املطهــرة منــذ١٤ قــرن، وهــي مؤكــدة يف اإلعــالن   ــم والســنة النبوي وىف مقدمتهــا القــرآن الكري

املعــارص للمســلمني املعنــون بإعــالن القاهــرة حــول حقــوق اإلنســان يف اإلســالم ١٩٩٠ (٤).  

كــام أن الحقــوق يقابلهــا واجبــات، وتتامهــى الحقــوق التــي أقرتهــا املواثيــق الدوليــة  مــع 

كثــري مــن الحقــوق التــي أقرهــا اإلســالم  وىف مقدمتهــا اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان حيــث ال 

يوجــد تناقــض بــني مــواده الثالثــني باســتثناء املادتــني السادســة عــرشة والثالثــة عــرشة،  حيــث أن 

األوىل تنــص عــىل حــق الــزواج دون قيــد بســبب الديــن، والثانيــة تبيــح تغيــري الديــن.

وإذا كان اإلســالم أقــر لإلنســان حقوقــاً مبثابــة الــرضورات الواجبــة لإلنســان فهــي واجبــات 

عليــه أن  يحصــل عليهــا ويحافــظ عليهــا أيضــاً(٥).

ــديل  ــر الج ــري والتأث ــات التأث ــث عالق ــي، حي ــل املنظوم ــاً املدخ ــة أيض ــد املنهجي وتعتم

ــا  ــق مب ــد ســواء كان يتعل ــل وحي ــا يف عام ــوق دون اختزاله ــة الحق ــرة يف كفال ــل املؤث ــني العوام ب

ــوق يف  ــض الحق ــر بع ــات ال تق ــض الحكوم ــت بع ــإذا كان ــايف، ف ــي أو ثق ــيايس أو اجتامع ــو س ه

ــك  ــون يفرغــون تل ــون السياســيون القانوني ــإن البعــض اآلخــر يقرهــا ولكــن الفاعل ــا، ف ترشيعاته

الحقــوق مــن مضمونهــا ، مــام يجعــل اإلقــرار بالحقــوق يقــف عنــد حــد الشــكل دون أن ميتــد  إىل 

املضمــون، أو يوقفــون العمــل بتلــك الترشيعــات واملراســيم العتبــارات ثقافيــة  ومصلحيــة، مثلــام 

حــدث ىف دولــة الكويــت (٦) حــني أصــدرت الســلطة السياســية مرســوم مينــح املــرأة حــق الرتشــيح 

ــواب املرســوم عــام ١٩٩٩.  ــة، و قــد أســقط الن ــة واملحلي ــات الربملاني والتصويــت ىف االنتخاب

ــوق  ــك الحقـ ــاب تلـ ــي غيـ ــة ال يعنـ ــوق ىف املامرسـ ــة الحقـ ــاق ىف كفالـ وإن كان اإلخفـ

ــا  ــع عليهـ ــة تقـ ــات املختلفـ ــت القطاعـ ــة، وإذا كانـ ــات الوطنيـ ــض الترشيعـ ــوص  بعـ يف نصـ

مســـؤولية إقـــرار وكفالـــة تلـــك الحقـــوق، ســـواء كانـــت مؤسســـات حكوميـــة أو مؤسســـات 

ــة  ــوق والتوعيـ ــة الحقـ ــل كفالـ ــهام ىف تفعيـ ــم اإلسـ ــني ميكنهـ ــإن الرتبويـ ــدين، فـ ــع املـ املجتمـ
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ــك  ــول تل ــج تح ــم برام ــؤولية تقدي ــني مس ــىل الرتبوي ــع ع ــه يق ــك فإن ــك كذل ــا . وإن كان ذل به

ــي  ــرضورات الت ــوق /ال ــة املتشــككني ىف إنســانية الواجبات/الحق ــوق إىل ســلوكيات، ومجادل الحق

أقرهــا اإلســالم جــداالً علميــاً وبالحســنى، كــام أمرنــا املــوىل عــز وجــل أن نجــادل اآلخريــن املختلفني 

عنــا بالتــي هــي أحســن.

  الرؤية واملسلامت

- أن اإلنســان مخلــوق مكــرم إســالمياً («ولقــد كرمنــا بنــي آدم» ،اإلرساء:٧٠)، وهــو خليفــة 

اللــه ىف األرض («وإذ قــال ربــك للمالئكــة إين جاعــل ىف األرض خليفــة»، البقــرة:٣٠)، ومــن أهــم 

مهامــه إعــامر الكــون، ويقــع عــىل عاتقــه اســتدامة التنميــة حتــى وإن كان عــىل مشــارف املــوت 

ويف يــده فســيلة يســتطيع غرســها لألجيــال القادمــة فليغرســها.

ــم  ــايل يجــب عــىل التنظي ــه، وبالت ــا الرشيعــة ل ــة  كفلته ــه حقــوق طبيعي -أن اإلنســان ل

االجتامعــي أن يكفلهــا بغــض النظــر عــن توجهــات ومصالــح مــن يقــود التنظيــم االجتامعــي(٧).            

ــني  ــني مؤمن ــوى وفاعل ــود ق ــب وج ــا تتطل ــا، وكفالته ــام بينه ــة في ــوق متكامل - أن الحق

ــالح  ــون وص ــامر الك ــة إع ــل أمان ــان لحم ــدرة اإلنس ــاً لق ــوق ضامن ــك الحق ــامل تل ــرضورة إع ب

املجتمــع (٨).

-أن حقوق اإلنسان ىف اإلسالم ال تتعارض مع مقاصد الرشيعة.

- حقــوق اإلنســان ىف  اإلســالم عبــارة عــن فريضــة تتمتــع بضامنــات جزائية،عكــس بعــض 

املواثيــق والعهــود الدوليــة التــي نجــد بعضهــا ال يعــدو كونــه مجــرد توصيــات ال تتبعهــا ضامنــات  

لكفالتهــا، لذلــك تبــدو متناقضــة مــع املامرســات عــىل أرض الواقــع.

-إن حقوق اإلنسان ىف اإلسالم تسبق حقوق اإلنسان ىف املواثيق الدولية-ىف الزمان.

ــي  ــالن العامل ــن اإلع ــال يتضم ــبيل املث ــىل س ــا. وع ــع معظمه ــى م ــد تتامه ــابه وق وتتش

ــة. ــد الرشيع ــع مقاص ــه م ــط  من ــني فق ــض مادت ــادة تتناق ــان ٣٠م ــوق اإلنس لحق
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- إذا كانــت املبــادئ والقيــم املتضمنــة ىف وثائــق حقــوق اإلنســان  وقعــت عليهــا والتزمــت 

بهــا  معظــم دول العــامل ،فــإن التقاريــر الخاصــة بحقــوق اإلنســان تســجل  انتهــاكات عديــدة لتلــك 

ــذي نجــد منطــق العوملــة يدعــو إىل  العيــش املشــرتك بإنصــاف  ــاً، يف الوقــت ال الحقــوق   دوري

وبــدون متييــز، ومعظــم الحكومــات تتحــدث عــىل املســتوى الرســمي عــن حقــوق مواطنيهــا وعــن 

حقــوق اإلنســان. وإذا كانــت األفــكار التنويريــة قــد أســهمت ىف بلــورة املواثيــق الخاصــة بحقــوق 

اإلنســان،  فإنــه مــن الــرضوري أن يعــود الغــرب إىل  أصــول حركــة التنويــر الغربيــة التــي أســهمت 

ــاواة ىف  ــاء واملس ــة واإلخ ــم الحري ــىل قي ــض ع ــي تنه ــان و الت ــوق اإلنس ــة حق ــورة منظوم ىف بل

ــذي يؤكــد عــىل منظومــة  ــرتاث ال ــة،وأن يعــود املســلمون والعــرب  إىل اســتلهام ال صورتهــا النقي

القيــم واملبــادئ التنويريــة املرســخة لحقــوق اإلنســان منــذ ١٤قــرن. وهنــا ميكــن التقــاء الجميــع 

ــوع  ــاء بالتن ــث االحتف ــذي يتوافــق  مــع منطــق العوملــة حي ــات العيــش املشــرتك ال ــل آلي وتفعي

ــه و  الخــالق الــذي تؤطــره مبــادئ وقيــم تعــيل مــن شــأن اإلنســان وتحفــظ حقوقــه وتكفلهــا ل

ــة عــىل مســار العوملــة  ــط وفــق القــوى املهيمن ــذي يدعــم التنمي ــك عكــس املســار الحــايل ال ذل

ــا  ــا، ولكنن ــو حرصن ــن نكــون اآلخــر ول ــا ل ــك ألنن ىف ظــل وجــود حــركات املناهضــني للعوملــة. ذل

نســتطيع العيــش املشــرتك مــع وجــود االختالفــات  وينظــم التفاعــالت والعالقــات منظومــة قيميــة 

ــم  ــىل القي ــت ع ــي انقلب ــدول الت ــات وال ــىل أن الجامع ــد ع ــة تؤك ــداث التاريخي ــة. فاألح حقوقي

ــا  ــت آثاره ــي جعل ــة الت ــروب العاملي ــا الح ــرش ومنه ــار للب ــت دم ــد أحدث ــة ق ــادئ التنويري واملب

ــات  ــات وإعالن ــة اتفاقي ــباب صياغ ــني أس ــن ب ــت م ــي كان ــة الت ــة الثاني ــرب العاملي ــة الح وخاص

حقــوق اإلنســان. وهــذا لــن يتــأىت إال إذا تــم نــزع جرثومــة التخلف(الدوجامطيقيــة) التــي هــي 

وليــدة التعصــب ونتيجــة لــه.

ــد  ــة تع ــة واإلقليمي ــات الدولي ــق واإلعالن ــىل الوثائ ــم ع ــلمني ومصادقته ــع املس -إن توقي

ملزمــة قانونيــاً للــدول التــي تصــادق عــىل تلــك اإلعالنــات والوثائــق والعهــود الخاصــة بحقــوق 

ــل اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان). اإلنســان (مث
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الخطوات: 

-التعريــف والتحديــد لحقــوق اإلنســان ىف اإلســالم مــن خــالل املصــادر الرئيســية األصيلــة 

ــم  ــي ت ــوق الت ــلف الصالح)،والحق ــج الس ــة، ومنه ــنة النبوي ــم، والس ــرآن الكري ــاً (الق ــذ١٤ قرن من

توافــق املســلمني املعارصيــن عليهــا و املمثلــني بــوزراء خارجيــة منظمــة املؤمتــر اإلســالمي الذيــن 

صــدر عنهــم إعــالن القاهــرة حــول حقــوق اإلنســان ىف اإلســالم(١٩٩٠/٨/٥)، حيــث يتــم الجمــع 

منهجيــاً بــني األصيــل واملعــارص مــن الحقــوق .

- بيــان مــدى التامهــي بــني الــرؤى اإلســالمية والــرؤى األخــرى التــي أقــرت حقوق اإلنســان 

ىف مواثيــق وإعالنــات دوليــة، وصادقــت عليهــا الــدول اإلســالمية والعربيــة يف معظــم موادهــا مثل: 

ــم،  ــة، والتعلي ــز، واإلخــاء، والعــدل، والكرام ــدم التميي ــاة، والعمــل، واملســاواة، وع الحــق يف الحي

والحريــة... إلــخ.

ــة  ــة تربوي ــة ثقافي ــة الحقــوق ىف الواقــع ، مــن وجهــة نظــر اجتامعي ــات كفال ــان آلي - بي

إســالمية .

نصوص (بعض الحقوق التي كفلها اإلسالم لإلنسان )                                                          

حق الحياة

قال تعاىل: «وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم وإياكم» (اإلرساء:٣١).

« وال تقتلوا النفس التي حرم الله إال بالحق» (األنعام:١٥١).

تنــص املــادة٢ مــن إعــالن القاهــرة حــول حقــوق اإلنســان  يف  اإلســالم، فقــرة  د- عــىل 

ســالمة جســد اإلنســان مصونــة، وال يجــوز االعتــداء عليهــا، كــام ال يجــوز املســاس بهــا بغــري مســوغ 

رشعــي، وتكفــل الدولــة حاميــة ذلــك».

حق االعتقاد والتدين  والحرية:

ــز  ــه عـ ــا اللـ ــي وهبهـ ــان التـ ــة لإلنسـ ــوق الطبيعيـ ــن الحقـ ــن مـ ــاد والتديـ إن االعتقـ

وجـــل لإلنســـان بفضلهـــام يؤســـس اإلنســـان ذاتـــه ىف تفاعلـــه مـــع العـــامل، ويســـهم يف 
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تكويــن رؤيتــه لنفســه وللعــامل، واملعنــى الدينــي ينطــوي عــىل أمــر أخالقــي مطلــق يلــزم اإلنســان 

مبعرفــة املطلــق وتنظيــم الســلوك وفقــا لتلــك املعرفــة، ولقــد أقــرت املواثيــق الدولية حــق االعتقاد 

والتديــن باعتبــاره حقــاً طبيعيــاً مقــدم عــىل الحقــوق األخــرى. والثقافــة واملكــون العقــدي منهــا 

مــن أهــم مكونــات الهويــة الفرديــة والقوميــة ،فالعقيــدة قــوة موحــدة لتأســيس الدولــة والدفــاع 

. عنها

ــا  ــي أقرته ــة الت ــوق الفردي ــم الحق ــر معظ ــة تق ــة الوضعي ــق الدولي ــت املواثي وإذا كان

الرشيعــة باعتبارهــا أطــر ترشيعيــة، فإنهــا تقــر أيضــاً أهميــة األخــالق حيــث يوجــد عــىل بــاب 

قــرص العدالــة ىف باريــس عبــارة «مــا فائــدة القانــون بــدون أخــالق» (٩) وبطبيعــة الحــال فــإذا 

كان القانــون أســلوب مــن أســاليب الضبــط االجتامعــي مــن خــارج الفــرد فــإن األخــالق داخليــة 

جوانيــة، وبالتــايل فــإن تأثــري األخــالق ىف توجيــه الســلوك والحكــم عليــه يكــون أقــوى مــن القوانني. 

أمــا حريــة االعتقــاد والتديــن فهــي أمــر داخــيل إســالمياً وحتــى الفرائــض –مثــل الصــالة والصــوم 

والحــج يلــزم لهــا وال يعلــم النوايــا إال اللــه عــز وجل،والنصــوص الرشعيــة تؤكــد عــىل أنــه ال إكــراه 

يف الديــن، قــال تعــاىل: «ال إكــراه يف الديــن» (البقــرة:٢٥٥).

و «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» (اإلنسان:٣).

الحق  يف املساواة :

قــال تعــاىل: «يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل 

ــه أتقاكــم» (الحجــرات:١٣) ــد الل ــوا إن أكرمكــم عن لتعارف

ولقد أكد إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان ىف اإلسالم(١٩٩٠) ىف املادة األوىل:

للـــه والنبـــوة آلدم  العبوديـــة  بينهـــم  البـــرش جميعـــاً أرسة واحـــدة جمعـــت  أ- 

وجميـــع النـــاس متســـاوون ىف أصـــل التكليـــف واملســـؤولية دون متييـــز بينهـــم بســـبب 

أو  الســـيايس  االنتـــامء  أو  الدينـــي  املعتقـــد  أو  الجنـــس  أو  اللغـــة  أو  اللـــون  أو  العـــرق 

هـــي  الصحيحـــة  العقيـــدة  وأن  االعتبـــارات،  مـــن  ذلـــك  غـــري  أو  االجتامعـــي  الوضـــع 
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الضامن لنمو هذه الكرامة عن طريق تكامل اإلنسان.

ــه ال فضــل ألحــد  ــم لعياله،وأن ــه أنفعه ــم إلي ــه،وأن أحبه ــاد الل ــم عب ــق كله ب- إن الخل

ــح. ــوى والعمــل الصال ــم عــىل اآلخــر إال بالتق منه

ونصت املادة ٦ من اإلعالن:

ــن  ــا م ــا عليه ــل م ــق مث ــن الح ــانية،ولها م ــة اإلنس ــل ىف الكرام ــاوية للرج ــرأة مس أ- امل

ــة املســتقلة وحــق االحتفــاظ باســمها ونســبها. ــة وذمتهــا املالي ــات ولهــا شــخصيتها املدني الواجب

ب- عىل الرجل عبء اإلنفاق عىل األرسة ومسؤولية رعايتها.

الحق ىف العدل:

قــال تعــاىل:«إن اللــه يأمركــم أن تــؤدوا األمانــات إىل أهلهــا وإذا حكمتــم بــني النــاس أن 

تحكمــوا بالعــدل» (النســاء:٥٨)،

«أعدلوا هو أقرب للتقوى» (املائدة :٨).

«يــا أيهــا الذيــن آمنــوا كونــوا قوامــني بالقســط شــهداء للــه ولــو عــىل أنفســكم أو الوالدين 

واألقربني» (النســاء :١٧).

«وما ربك بظامل للعبيد» (فصلت:٤٥).

ورد يف إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان ىف اإلسالم ىف مادة ١٩:

أ- الناس سواسية أمام الرشع، يستوي يف ذلك الحاكم واملحكوم؛

ــات  ــا كل الضامن ــه فيه ــن ل ــة تؤم ــة عادل ــه مبحاكم ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ــم ب ه- املته

ــه. ــاع عن ــة بالدف الكفيل

الحق ىف االختالف:

مـــن البديهـــي أن مـــا هـــو داخـــيل جـــواين يف اإلنســـان يختلـــف باختـــالف البـــرش ىف 

ــاس  ــرب أسـ ــي تعتـ ــان التـ ــة اإلنسـ ــرة لحريـ ــوع مثـ ــالف والتنـ ــد االختـ ــكان، ويعـ ــان واملـ الزمـ

ــا  ــه للبرش(ومـ ــن عبوديتـ ــت مـ ــس الوقـ ــرر ىف نفـ ــه ومتحـ ــد للـ ــو عبـ ــاً، فهـ ــه جميعـ حقوقـ

ــه  ــه وأفعالـ ــر خياراتـ ــون حـ ــان يف الكـ ــك فاإلنسـ ــدون) لذلـ ــن إال ليعبـ ــس والجـ ــت اإلنـ خلقـ
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مختلفــة عــن اآلخريــن وقــال تعــاىل: «ولــو شــاء ربــك ألمــن مــن ىف األرض كلهــم جميعــاً أفأنــت 

تكــره النــاس حتــى يكونــوا مؤمنــني» (يونــس:٩٩)، «ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة وال 

يزالــون مختلفــني» (هــود:١١٨)، «يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً 

وقبائــل لتعارفــوا» (الحجــرات:١٣) ويقــول اإلمــام الشــافعي رحمــه اللــه «رأيــي صــواب يحتمــل 

الخطــأ ورأي اآلخــر خطــأ يحتمــل الصــواب». 

ونص إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان ىف اإلسالم ىف مادة ٢٢:

ــادئ  ــع املب ــارض م ــكل ال يتع ــه بش ــن رأي ــة ع ــري بحري ــق ىف التعب ــان الح ــكل إنس أ- ل

الرشعيــة.

 الحق ىف األمن والحامية واألخوة:

ــه  ــول علي ــد الرس ــوف، وأك ــوع والخ ــن الج ــا م ــذي آمن ــو ال ــاىل ه ــبحانه وتع ــه س إن الل

الصــالة والســالم ىف خطبــة حجــة الــوداع «... إن دمائكــم وأموالكــم حــرام عليكــم... إن لنســائكم 

ــه إال عــن  ــال أخي ــون أخــوة، وال يحــل المــرئ م ــاً، ولكــم عليهــن حــق... إمنــا املؤمن عليكــم حق

طيــب نفــس منــه،... إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، كلكــم آلدم وآدم مــن تــراب، أكرمكــم 

ــه أتقاكــم، وليــس لعــريب عــىل عجمــي فضــل إال بالتقــوى» أخرجــه الرتمــذي. ــد الل عن

وقال تعاىل«والذين يف أموالهم حق معلوم للسائل واملحروم» (املعا رج:٢٤).

ــاء بعــض  ــم أولي ــات بعضه ــون واملؤمن ــون أخــوة» (الحجــرات:١٠)، «واملؤمن ــا املؤمن «إمن

ــة:٧١). ــون عــن املنكــر» (التوب ــرون باملعــروف وينه يأم

و ينص اإلعالن الخاص بحقوق اإلنسان ىف اإلسالم يف املادة١٨:

أ- لكل إنسان الحق ىف أن يعيش آمنا عىل نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

ــه  ــه ومال ــكنه وأرست ــة ىف مس ــه الخاص ــؤون حيات ــتقالل بش ــق ىف االس ــان الح ب- لإلنس

واتصاالتــه، وال يجــوز التجســس أو الرقابــة عليــه أو اإلســاءة إىل ســمعته وتجــب حاميتــه مــن كل 

تدخــل تعســفي.
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ــري  ــورة غ ــه أو بص ــري إذن أهل ــه بغ ــوز دخول ــال وال يج ــه ىف كل ح ــكن حرمت ج- للمس

ــه. ــه من ــد أهل ــه أو ترشي ــه أو مصادرت ــوز هدم ــة وال يج مرشوع

الحق ىف املعرفة وحق معرفة الحق:

ــال عــز  ــى ترتاجــع نســب الخطــأ وق ــر حت هــذا الحــق مكفــول ألهــل الخربة/أهــل الذك

وجــل: «والينبئــك مثــل خبــري» (فاطــر:١٤)، «فلــوال نفــر مــن كل فرقــة منهــم طائفــة ليتفقهــوا ىف 

ــة:١٢٢)(١٠). ــذروا قومهــم إذا رجعــوا إليهــم لعلهــم يحــذرون» (التوب ــن ولين الدي

قــال تعــاىل: «إن الذيــن يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البينــات والهــدى مــن بعــد مابينــة للنــاس 

ىف الكتــاب أولئــك يلعنهــم اللــه ويلعنهــم اللعنــون» (البقــرة : ١٥٩).

قال :والتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون (البقرة:٤٢).

قــال الرســول عليــه الصــالة والســالم ىف قصــة تأبــري النخيــل (...مــا كان مــن أمــر دينكــم 

ــن حنبل)،وهــذا  ــن ماجــة واب ــه) رواه مســلم واب ــم ب ــم أعل ــا كان مــن أمــر دنياكــم فأنت فإىل،وم

قــد يدخلنــا ىف فقــه املصالــح املرســلة مــن جهة،ويجعــل الواقــع والتجربــة اإلنســانية مــن املصــادر 

ــادات  ــور العب ــق بأم ــر اليتعل ــا األم ــاتهم طامل ــم وقياس ــامء ىف اجتهاداته ــا  العل ــع إليه ــى يرج الت

والفرائض،ومــن البديهــى أن االجتهــادات قــد تختلــف باختــالف الزمــان واملــكان واملصالــح املرســلة.

الحق ىف الشورى  :

قــال تعــاىل «ولــو كنــت فظــاً غليــظ القلــب النفضــوا مــن حولــك فاعــف عنهــم واســتغفر 

لهــم وشــاورهم ىف األمــر» (آل عمــران:١٥٩) .

«وأمرهم شورى بينهم»  (الشورى:٣٦-٣٩).

روى عــن أىب هريــرة ريض اللــه عنــه «مــا رأيــت أحــداً أكــرث مشــورة ألصحابــه مــن رســول 

اللــه صــىل اللــه عيــه وســلم» (رواه الرتمــذى).

قال الرسول عليه الصالة والسالم «أشريوا عىل النساء يف أنفسهن» (رواه ابن حنبل).
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الحق ىف األمر باملعروف كواجب كفاىئ :

قــال تعــاىل (ولتكــن منكــم أمــة يدعــون إىل الخــري ويأمــرون باملعــروف وينهــون عــن املنكر 

:آل عمــران :١٠٤)، (كانــوا اليتناهــون عــن منكــر فغلــوه لبئــس ما كانــوا يفعلون:املائــدة:٧٩).

قــال الرســول عليــه الصــالة والســالم (إذا رأيتــم الظــامل فلــم تأخــذوا عــىل يديــه يوشــك 

ــده:رواه الرتمــذى). ــه أن يعمكــم بعــذاب مــن عن الل

الحق ىف التعليم وواجب التعلم:

أول كلمــة ىف القــرآن الكريــم (اقــرأ) ،قــال تعــاىل : «اقــرأ باســم ربــك الــذى خلــق.

ــم»  ــم اإلنســان مــامل يعل ــم، عل ــم بالقل ــذى عل ــك األكرم.ال ــرأ ورب ــق ، اق ــق اإلنســان  مــن عل خل

(العلــق:١-٥)

ويقــول املــوىل عــز وجــل: «كــام أرســلنا فيكم رســوالً منكــم ، يتلــو عليكــم آياتنــا، ويزكيكم، 

ويعلمكــم الكتــاب والحكمــة ويعلمكــم مــامل تكونــوا تعلمــون» (البقــرة:١٥١)، «ومــا يعقلهــا إال 

العاملــون» (العنكبــوت:٤٣)، «هــل يســتوى الذيــن يعلمــون والذيــن ال يعلمــون» (الزمــر:٩).

ــامء  ــاداة العل ــالك مع ــا اله ــى فيه ــة الت ــالم «الخامس ــالة والس ــه الص ــول علي ــال الرس وق

ــدرداء ريض  ــاء» (عــن أىب ال ــة األنبي وبغضهــم» (أخرجــه ابــن ماجــه ىف ســننه ج١)، «العلــامء ورث

ــننه ج٣.) ــو داود ىف س ــام أب ــه اإلم ــه عنه،أخرج الل

ونصــت املــادة٩ مــن إعــالن القاهــرة حــول حقــوق اإلنســان ىف اإلســالم  عــىل مايىل:أ-طلب 

العلــم فريضــة والتعليــم واجــب عــىل املجتمــع والدولــة وعليهــا تأمــني ســبله ووســائله وضــامن 

ــون  ــق الك ــالم وحقائ ــن اإلس ــة دي ــان معرف ــح لإلنس ــة املجتمع،ويتي ــق مصلح ــا يحق ــه مب تنوع

وتســخريها لخــري البرشيــة.

ب-مــن حــق كل إنســان عــىل مؤسســات الرتبيــة والتوجيــه املختلفــة من األرسة   واملدرســة 

والجامعــة وأجهــزة اإلعــالم وغريهــا أن تعمــل عــىل تربيــة اإلنســان دينيــاً ودنيويــاً تربيــة متكاملــة 

ومتوازنــة تنمــى شــخصيته وتعــزز إميانــه باللــه واحرتامــه للحقــوق والواجبــات وحاميتهــا.                               
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الحق ىف الكرامة:

قال تعاىل «وال تنابزوا باأللقب»  (الحجرات:١١).

«وال يغتب بعضكم بعضاً» (الحجرات:١٢).

«يأيهــا الذيــن آمنــوا اليســخر قــوم مــن قــوم عــىس أن يكونــوا خــرياً منهــم 

والنســاء مــن نســاء عــىس أن يكــن خــرياً منهــن» (الحجــرات:١١).

ــرس عظــم  ــلم قال:ك ــه وس ــه علي ــه صــىل الل ــا أن رســول الل ــه عنه ــن عائشــة ريض الل ع

امليــت ككــرسه حيــاً.) وقــال الشــوكاىن :فيــه دليــل عــىل وجــوب الرفــق بامليــت ىف غســله وتكفينــه 

وحملــه وغــري ذلك:نيــل األوطــار٣٤/٤.

ــذى  ــالم ال ــان ىف اإلس ــوق اإلنس ــول حق ــرة ح ــالن القاه ــن إع ــة م ــادة الرابع ــص امل وتن

تــم إصــداره مــن قبــل وزراء خارجيــة منظمــة املؤمتــر اإلســالمى-١٩٩٠/٨/٥:لكل إنســان حرمتــه 

والحفــاظ عــىل ســمعته ىف حياتــه وبعــد موتــه وعــىل الــدول واملجتمــع حاميــة جثامنــه ومدفنــه.

وجــاء ىف املــادة١١:أ- يولــد اإلنســان حــراً وليــس ألحــد أن يســتعبده أو يذلــه أو يقهــره أو 

يســتغله والعبوديــة لغــري اللــه تعــاىل.

وخري دليل قوله تعاىل:(وإذ قال ربك للمالئكة إىن جاعل ىف األرض خليفة:البقرة:٣٠).

الحق ىف الزواج وتكوين األرسة:

نــص إعــالن القاهــرة حــول حقــوق اإلنســان ١٩٩٠ ىف املــادة الخامســة مايــىل:١-األرسة هى 

األســاس ىف بنــاء املجتمــع والــزواج أســاس تكوينهــا وللرجــال والنســاء الحــق ىف الــزواج والتحــول 

دون متتعهــم بهــذا الحــق قيــود منشــؤها العــرق أو اللــون أو الجنســية.

ــة األرسة  ــبله وحامي ــري س ــزواج وتيس ــام ال ــق أم ــة العوائ ــة إزال ــع والدول ــىل املجتم ٢-ع

ورعايتهــا(١١).
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حق الجنني والطفل ىف الرعاية:

تنص املادةالسابعة من إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان ىف اإلسالم:

ــة  ــة والرتبي ــة ىف الحضان ــه حــق عــىل األبويــن واملجتمــع والدول ــكل طفــل عنــد والدت أ-ل

والرعايــة املاديــة والصحيــة واألدبيــة كــام تجــب حاميــة الجنــني واألم وإعطاؤهــام عنايــة خاصــة.

ج-لألبوين عىل األبناء حقوقهم ولألقارب حق عىل ذويهم وفقا ألحكام الرشيعة.

الحق ىف الرعاية و العيش يف بيئة نظيفة:

نــص إعــالن حقــوق اإلنســان ىف اإلســالم يف املــادة ١٧:أ- لــكل إنســان الحــق ىف أن يعيــش 

ــاء ذاتــه معنوياً،وعــىل املجتمــع  ىف بيئــة نظيفــة مــن املفاســد واألوبئــة األخالقيــة متكنــه مــن بن

والدولــة أن يوفــر لــه هــذا الحــق.

ب- لــكل إنســان عــىل مجتمعــه ودولتــه حــق الرعايــة الصحيــة واالجتامعيــة بهيئــة جميــع 

املرافــق العامــة التــى يحتــاج إليهــا ىف حــدود اإلمكانيــات املتاحــة.

ج- تكفــل الدولــة لــكل إنســان حقــه ىف عيــش كريــم يحقــق لــه متــام كفايتــه وكفايــة مــن 

يعولــه ويشــمل ذلــك املــأكل وامللبــس واملســكن والتعليــم والعــالج وســائر الحاجــات األساســية.

الحق ىف العمل:

بنــص إعــالن القاهــرة حــول حقــوق اإلنســان ىف اإلســالم ىف املــادة ١٣:العمــل حــق تكفلــه 

ــرشوع،دون  ــب امل ــق ىف الكس ــان الح ــه...،وىف املادة١٤:لإلنس ــادر علي ــكل ق ــع ل ــة واملجتم الدول

ــوع مؤكــداً. ــا ممن ــكار أو غــش أو إرضار بالنفــس أو بالغــري والرب احت

 بعض الحقوق الواردة ىف الصحيفة/الدستور(١هجرية-٦٢٢ م)(١٢)

املادة األوىل:

هــذا كتــاب مــن محمــد النبــى رســول الله،بــني املؤمنــني واملســلمني مــن قريــش وأهــل 

يرثب،ومــن تبعهــم فالحــق بهــم وجاهــد معهــم.
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املادة ١٤:

وأن املؤمنــني املتقــني أيديهــم عــىل كل مــن بغــى منهــم،أو أبتغــى دســيعة ظلم،أوإمثــا،أو 

عدوانــا،أو فســاداً بــني املؤمنــني،وأن أيديهــم عليــه جميعا،ولــو كان ولــد أحدهــم.

املادة ١٥:

واليقتل مؤمن مؤمناً ىف كافر،والينرص كافراً عىل مؤمن.

املادة ١٧:

وأنه من تبعنا من يهود فإن له النرص واألسوة،غريمظلومني والمتنارصين عليهم.

املادة ٢٥:

وأنكم مهام اختلفتم فيه من ىشء،فإن مرده إىل الله وإىل محمد.

املادة ٤٤:

وأن الجار كالنفس غري مضار وال آثم.

املادة ٤٥:

وأنه التجار حرمة إال بإذن أهلها.

املادة ٢٧ : 

ــم  ــم، مواليه ــلمني دينه ــم وللمس ــود دينه ــع املؤمنني،لليه ــة م ــوف أم ــى ع ــود بن وأن يه

ــم. ــم وأث ــن ظل وأنفســهم إال م
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ــان ىف  ــوق اإلنس ــني حق ــالم وب ــان ىف اإلس ــوق اإلنس ــني حق ــي ب ــدى التامه م

ــة: ــق الدولي املواثي

عــىل الرغــم مــن معرفــة القاعــدة القانونيــة التــى تؤكــد عــىل أن مصادقــة الدولــة عــىل 

وثيقــة دوليــة ،تعتــرب نصــوص تلــك الوثيقــة ملزمــة للدولــة مثــل الترشيعــات الوطنية،وبالتــاىل فــإن 

نصــوص املواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان التــى صادقــت عليها الــدول اإلســالمية والدول 

العربيــة ، هــى جــزء مــن منظومــة الترشيعــات الوطنيــة أكــرث مــن مجــرد التامهــى الــذى يرجعــه 

البعــض إىل بدايــات التحديــث ىف العــامل العــرىب اإلســالمى منــذ عــرص واليــة محمــد عــىل ونتيجــة  

جهــود مبعوثيــه إىل الغــرب وعــىل ســبيل املثــال   يــرى رضــوان الســيد أن الطهطــاوى كان يؤكــد 

عــىل رضورة تســاوق املجتمــع مــع النظــام الســياىس لــىك يســتقيم العمــران عــن طريــق( حفــظ 

ــال والعــرض عــىل موجــب  ــة النفــس وامل ــة وصيان ــا بالتســوية ىف األحــكام والحري حقــوق الرعاي

أحــكام رشعيــة وأصــول مضبوطــة مرعية)،كــام أن فكــرىت املنافــع العموميــة والتنظيــامت تبلــورت 

منــذ النصــف الثــاىن مــن القــرن العرشيــن عــىل وعــى بــأن الرشيعــة اإلســالمية ميكــن أن تشــكل 

ــن التونــىس  ىف روحهــا وأحكامهــا حافــزاً للنظــام املــدىن، وكان الطهطــاوى ومــن بعــده خــري الدي

قــد تحدثــا عــن صــون النفــس والعــرض واملــال ىف رشائــع اإلســالم،ومن خــالل كتابــات الطهطــاوى 

واملرصفــى ومحمــد عبده،ورفيــق العظم،وعبداللــه العلمــى وقاســم أمني،والكواكبــى ،ظهــرت 

توجهــات تؤصــل ملســألة حقــوق اإلنســان ىف الفكــر اإلســالمى الحديث حتــى الثالثينيات مــن القرن 

العرشين،التــى تــرى أنــه التناقــض بــني اإلســالم والتقدم،فالتقــدم مقصــد عــام للرشيعة،واملســلمون 

هــم املقرصون،لذلــك ميكــن التعلــم مــن الغــرب لســد فجــوة التخلف،ولكــن مــع مرعــاة 

الخصوصيــات الثقافيــة ،ولكــن وجــود االســتعامر جعــل بعــض املســلمني يتوجســون خيفــة مــن 

ضيــاع الهويــة نتيجــة الغزوالثقــاىف،ىف الوقــت الــذى كانــت الهويــة والخصوصيــة اإلســالمية دافعــاً 

للدفــاع عــن الديار،وهــذا ينبــىء عــن وجــود التبــاس ىف العالقــة مــع الغرب،ولكــن تظــل املبــادىء 

والقيــم التنويريــة الغربيــة املؤطــرة لحقــوق اإلنســان متامهيــة مــع املبــادىء والقيــم اإلســالمية 
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األصيلة،عــىل الرغــم مــن اختــالف الفاعلــني الحاملــني لتلــك القيــم ىف الزمــان واملــكان ،ويبــدو أن 

املشــكالت الثقافيــة مــع الغــرب بالنســبة لالتجاهــات اإلنســانية ترجــع إىل التشــابه ىف األصــول عــىل 

الرغــم مــن اختــالف املصــادر(١٣).

ماهية الحقوق وأصولها:

ينظــر إىل حقــوق اإلنســان باعتبارهــا هبــة مــن اللــه عــز وجل،وهــى متفقــة مــع مقاصــد 

الرشيعــة مــن وجهــة نظــر إســالمية،بينام يــرى اآلخــرون أن األصــول التاريخيــة ملقاصــد ومضامــني 

ــع إىل  ــدة عام١٩٤٨،ترج ــم املتح ــة لألم ــة العام ــا الجمعي ــى اعتمدته ــان الت ــوق اإلنس ــة حق وثيق

فالســفة التنويــر، وإىل مذهــب القانــون الطبيعــى لجــون لــوك الــذى يقرر أن حالــة الفــرد الطبيعية 

كانــت هادئــة حيــث كان يتمتــع بالحقــوق التــى قررتهــا الطبيعــة لينعــم بهــا الكافة،ويــأىت عــىل 

قمــة هــذه الحقــوق املســاواة الطبيعيــة بــني جميــع أفــراد املجتمــع البــرش فيــام يتعلــق بحــق 

الفــرد ىف الحيــاة والحريــة والكرامــة.

ــىل  ــات وتج ــض املجتمع ــروف بع ــع ظ ــه م ــاء تفاعل ــراً أثن ــب أث ــذا املذه ــرك ه ــد ت ولق

هــذا األثــر ىف بعــض الترشيعــات مثــل اإلعــالن الصــادر ىف عــام ١٧٧٦ الخــاص باســتقالل الواليــات 

املتحــدة األمريكية،وانعكــس هــذا التأثــري ىف املبــادىء التــى قررتهــا الثــورة الفرنســية وىف دســاتريها 

الالحقــة ىف أعــوام  ١٧٩٣،١٧٩٥

ــدة  ــاراً عدي ــورة الفرنســية آث ــرك روســو-من رواد الفلســفة الطبيعية-وأحــداث الث ــام ت ك

عــىل صياغــة وثيقــة حقــوق اإلنســان التــى أقرتهــا الجمعيــة التأسيســية١٨٣٦-١٧٤٨ والتــى نصــت 

ــىل أن  ــة ع ــت الوثيق ــام نص ــة واألمن،ك ــه ىف الحري ــل حق ــة مث ــاً طبيعي ــان حقوق ــىل أن لإلنس ع

الشــعب مصــدر الســلطات ىف املجتمع،وعــىل ســيادة القانــون كمظهــر إلرادة األمة،وعــىل املســاواة 

ــم  ــة األم ــاق عصب ــة ىف ميث ــوق متضمن ــادىء والحق ــذه املب ــم ه ــظ أن معظ ــام القانون،ونلح أم

عــام١٩٢٠ ثــم ىف ميثــاق األمــم املتحــدة عام١٩٤٥ثــم ىف اإلعــالن العاملــى لحقــوق اإلنســان الصــادر 

.١٩٤٨/١٢/١٠ ىف 

ومـــام ســـبق ميكـــن أن نســـتنتج أن حقـــوق اإلنســـان الســـابق ذكرهـــا تتســـم 

بالنزعـــة الفرديـــة والشـــكلية حيـــث مســـاواة األفـــراد أمـــام القانـــون المتتـــد إىل واقـــع 
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الالمســاواة الــذى يعــاىن منــه البعــض ،ومــع التطــورات الالحقــة جــاءت بعــض االتفاقيــات 

ــراره ىف  ــبق إق ــب ماس ــة اىل جان ــة واالقتصادي ــوق االجتامعي ــض الحق ــر بع ــى تق ــات الت واإلعالن

ــز(١٤). ــدون متيي ــراد ب ــع األف ــة لجمي ــاواة القانوني ــت للمس ــى أسس ــة الت ــق التاريخي املواثي

وبالنســبة للمنظــور اإلســالمى نجــد أن املبــادىء والقيــم التــى تؤكــد عــىل أن اإلنســان لــه 

حقــوق وهبهــا اللــه عــز وجــل لــكل بنــى البرش،وقــد أكــد خاتــم املرســلني صــىل اللــه عليــه وســلم 

ىف خطبــة حجــة الــوداع  عــىل وحــدة بنــى البــرش وعــىل رضورة اإلنصــاف وعــدم التمييــز (أيهــا 

النــاس إن ربكــم واحــد وإن أباكــم واحــد كلكــم آلدم وآدم مــن تــراب أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم 

،وليــس لعــرىب فضــل عــىل عجمــى فضــل إال بالتقــوى) (أيهــا النــاس إمنــا املؤمنــون أخــوة) (أيهــا 

النــاس إن لنســائكم عليكــم حقــاً ولكــم عليهــن حــق) (أيهــا النــاس إن دماءكــم وأعراضكــم حــرام 

عليكــم) ،واملالحــظ لتلــك الخطبــة أن الخطــاب فيهــا موجــه للنــاس كافــة بــدون تخصيــص دينــى 

أو عرقــى أو جنــىس ،دليــالً عــىل عامليــة تلــك الحقوق/الواجبات/الرضورات،وأثنــاء الحــروب نجــد 

أول خليفــة للمســلمني يــوىص جنــوده مبــا يىل(١٢هجريــة) قــال رضــوان اللــه عليه:قفــوا أوصيكــم 

ــيخاً  ــالً صغرياً،والش ــوا طف ــوا،وال تقتل ــدروا والمتثل ــوا والتغلوا،والتغ ــا عنى:التخون بعــرش فاحفظوه

ــرة  ــرة،وال تذبحــوا شــاة والبق ــوا شــجرة مثم ــوه،وال تقتل ــروا نخــال والتحرق ــرياً وال امرأة،والتعق كب

والبعــريا إال ملأكلة،وســوف متــرون بأقــوام قــد فرغــوا أنفســهم ىف الصوامع،فدعوهــم ومــا فرغــوا 

أنفســهم لــه...) (١٥)

وىف معاهــدة عمــر بــن العاص(٢٠هجريــة) جــاء مايىل:هــذا ماأعطــى عمــرو بــن العــاص 

أهــل مــرص مــن األمــان عــىل أنفســهم وملتهــم وكنائســهم وصلبهــم وبرهــم وبحرهــم....)  (١٦ ).

وإذا كان التامهـــى مؤكـــداً بـــني حقـــوق اإلنســـان مـــن املنظـــور الـــدوىل ومـــن 

املنظـــور اإلســـالمى،فإن ضعـــف كفالـــة تلـــك الحقـــوق مازالـــت التقاريـــر تؤكـــده ،فـــإن 

ــا  ــر دويل ،وبعضهـ ــى وأخـ ــا مجتمعـ ــدة بعضهـ ــارات عديـ ــىل اعتبـ ــف عـ ــة يتوقـ ــر الكفالـ أمـ
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ســياىس وآخــر ثقــايف ،ولكــن ميكــن ملؤسســات الرتبية-النظاميــة وغــري النظاميــة والعرضيــة –القيــام 

بــدور ريــادى متــاح للتوعيــة وتأكيــد تلــك الحقــوق ىف تكويــن عقليــات وضامئــر املتعلمــني ،مــام 

ــون عــىل أمــر العــامل واملجتمعــات مــن االتجــاه نحــو  ــع املهيمن ــن رأى عــام يدف يســهم ىف تكوي

ــن ىف  ــط ،ولك ــات فق ــات والسياس ــس ىف الترشيع ــدة ،لي ــا عقي ــوق  باعتباره ــك الحق ــة تل كفال

ــة.   ــة والوطني ــات واملامرســات الدولي املوازن

اآلليات :

النــدوات ،املؤمتــرات ،البحــوث ،الحوارات(مثــل الحــوار بــني األديان،وبــني املذاهب)،إعــداد 

ــم غــري  ــم النظامــى ومؤسســات التعلي ــة،ورش عمــل ىف مؤسســات التعلي ــة وتعليمي ــة تدريبي أدل

النظامــى والرتويــج لهــا ىف وســائل األعــالم ،وتأســيس بنــى مؤسســية مثــل مجالــس حقــوق اإلنســان 

التــى بــدأت ىف الظهــور ىف بعــض الــدول العربيــة اإلســالمية نتيجــة تفعيــل مؤسســات املجتمــع 

املــدىن .

وتضمني املناهج الرصيحة واملسترتة تلك الحقوق ىف كافة املؤسسات الرتبوية.

وإذا كان هنــاك مــن يــرى وضــع مقــرر درايس لحقــوق اإلنســان ،فــإن تضمني تلــك الحقوق 

بطريقــة مســترتة عــري مبــارشة ىف معظــم املقــررات لــه ثأثــري أكــرث اســتدامة مــن مجــرد تخصيــص 

مقــرر يتــم حفظــه ونســيانه بعــد أداء االمتحانــات التــى يقــوم معظمهــا عــىل اختبــار القــدرة عــىل 

التذكــر أكــرث مــن القــدرات واملهــارات والقيــم النقديــة واإلبداعيــة والتأمليــة والتطبيقيــة.

وانطالقــاً مــن مقولــة (أن فاقــد الــىشء اليعطيه)،لذلــك يتــم تدريــب املدربــني /املعلمــني 

ــن  ــالم م ــان ىف اإلس ــوق اإلنس ــة بحق ــادىء الخاص ــم واملب ــون القي ــى تك ــني ،حت ــل الدارس أوالً قب

املكونــات املكينــة داخليــاً ،مــع تنميــة قــدرات املــدرب عــىل إعــامل خيالــه السوســيولوجى نظــراً 

لتعــدد البيئــات الثقافيــة االجتامعيــة للدارســني ،حتــى يكــون املعلم/املــدرب عــىل الوعــي الجــديل 

بــني مقاصــد الرشيعــة وبــني الواقــع االجتامعــى الثقــاىف للدارســني،وحتى يكــون هــو نفســه قــدوة 

ىف تطبيــق ومامرســة الحقــوق والواجبــات التــى يــدرب دارســيه عــىل كفالتهــا والوعــى بهــا .
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مثال تطبيقى/تدريبى (لتنمية مفهوم/حق املواطنة)(١٧)

التقديم للموضوع

ثقافية(إســالمية   اجتامعيــة  اقتصاديــة  قانونيــة  حالــة  املواطنــة  أن  عــىل  التأكيــد 

ــة ترســخ املســاواة بــني جميــع األفــراد  ــة بــني األفــراد والدول حضارية)،قامئــة عــىل أســس تعاقدي

وتحــدد الحقــوق والواجبــات.

األهداف :

- تعرف األسس القانونية للعالقة التعاقدية بني األفراد والدولة.

ــم  ــل الحــق ىف التعلي ــرصاً ىف املجتمــع مث ــه عن ــرد بوصف ــة للف - تعــرف الحقــوق املكفول

،والعمــل، والحياة،والرعاية،واملشاركة،واملســاءلة ...

- تعــرف الواجبــات التــى تقــع عــىل عاتــق الفــرد بوصفــه عضــواً ىف املجتمع مثــل املحافظة 

عــىل الحياة،والدفــاع عــن الوطن،حاميــة املمتلــكات العامة،واحــرتام القانــون والنظام،دفــع 

ــزكاة... الرضائــب وال

- تعرف أهمية احرتام االختالف مع التأكيد عىل حتمية العيش املشرتك. 

- أن يتعــرف املتعلم/املتــدرب عــىل ذاتــه وعــىل رؤيتــه للعــامل ولآلخريــن ،والتأكيــد عــل 

ــن. ــذات وذوات اآلخري رضورة احــرتام ال

-التأكيــد عــىل قيــم الجامعيــة والتعــاون وعــىل أن مــن يعيــش لنفســة فقــط اليســتحق 

ــد. أن يول

 األنشطة  :

- تتنوع األنشطة وفقاً للمستوى التعليمى للمتعلمني/املتدربني منها:

ــات  ــم ومعلوم ــا إىل قي ــابق ذكره ــداف الس ــل األه ــتهدف  تحوي ــوص  تس ــم نص -تقدي

ــه. ــاف املوج ــى  واالكتش ــف الذهن ــوار والعص ــتخدام الح ــع اس ــارات ،م ومه

ــه  ــه أو ناديـ ــم ىف أرستـ ــوق كل منهـ ــن حقـ ــني تدويـ ــن املتعلمني/املتدربـ ــب مـ - يطلـ

ــه ىف  ــن واجباتـ ــم تدويـ ــدرس ،ثـ ــا أو يـ ــل بهـ ــى يعمـ ــة التـ ــه أو املؤسسـ ــه أوقريتـ أو مدينتـ

أوراق منفصلـــة ،وتتـــم مناقشـــة مـــا تـــم تدوينـــه ،مـــع عقـــد مقارنـــات بـــني الحقـــوق وبـــني 
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الواجبات واستخالص النتائج التى التوصل إليها،لكل فرد ،ثم للمجموعة ككل للوصول إىل تعميامت 

تقرن الحقوق بالواجبات ،وتقرن الحرية باملسؤولية.

- ىف الجولــة التاليــة يطلــب مــن املشــاركني ذكــر آليــات وكيفيــة كفالــة الحقــوق التــى تــم 

إقرارهــا ىف الجولــة األوىل.

- االســتفادة مــن تجربــة بعــض األقســام ىف كليــات االقتصاد والعلــوم السياســية مبرص،حيث 

ــل  ــرارات مث ــس متخــذى الق ــة ،ومجال ــس التنفيذي ــني ىف املجال ــم محــاكاة ولعــب أدوار الفاعل يت

النمــوذج املصغــر لجامعــة الــدول العربيــة.

- يقــوم املشــاركون بعمــل لوحــات تتضمــن املــواد التــى تضمنهــا اإلعــالن العاملــى لحقــوق 

ــوق  ــول حق ــرة ح ــالن القاه ــة التمييز،وإع ــات مكافح ــوق الطفل،واتفاقي ــالن حق ــان ،وإع اإلنس

اإلنســان ىف اإلســالم الــذى أصــدره وزراء خارجيــة منظمــة املؤمتــر اإلســالمى ىف١٩٩٠/٨/٥ ،ومناقشــة 

ماتضمنتــه كل لوحة/إعــالن منفصــالً مــن اللوحــة األخرى،وبعــد االنتهــاء مــن املناقشــة يتــم عقــد 

املقارنــات وفهــم أوجــه الشــبه واالختالف،ثــم التوصــل إىل تعميــامت توضــح مــدى التامهــي بــني 

تلــك اإلعالنات،ثــم ىف جولــة تاليــة يتــم مناقشــة آليــات كفالــة تلــك الحقــوق ،وتحديــد الفاعلــني 

املنــوط بهــم كفالــة تلــك الحقــوق ،ومناقشــة اآلثــار املرتتبــة عــىل إنفــاذ تلــك الحقــوق .

- األساليب :الحوار،لعب األدوار،العصف الذهنى

- الوسائل :اللوحات،وأقالم ملونة.

- املخرجات:تنمية مفاهيم وقيم الحق والواجب واملسؤولية.

-الوعى بحقوق اإلنسان  وواجباته  ىف املجتمع اإلسالمى ، وىف   املجتمع الدوىل.

ــة للتأكــد مــن  ــارات املقالي ــارات الشــفهية ،واالختب ــري اللفظــى واالختب ــم  : التعب - التقوي

ــا  ــى أقرته ــني الحقــوق الت ــا وب مــدى الوعــى بحقــوق اإلنســان ىف اإلســالم ومــدى التامهــى بينه

ــة. ــة واإلقليمي ــق الدولي املواثي
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املراجع

١ - طلعــت عبــد الحميد،١٩٩١حــق التعليــم ىف مــرص (دراســة نقــد يــة )،الرتبيــة 

املعارصة،العــدد الســابع    عرش،مركــز الكتاب للنرش،القاهــرة،،ص ص ٤٦-٥١. ، عادل عازر،  وطلعت 

عبــد الحميد،١٩٨٥،حــق اإلنســان  العــرىب ىف التعليم  بــني الشــكل واملضمون،الرتبيةااملعارصة،العدد 

الثالث،رابطــة الرتبيــة الحديثة،القاهــرة،

٢ - طلعــت عبــد الحميــد وآخــرون،٢٠٠٣، الحداثــة ومابعــد الحداثــة، دراســات ىف األصــول 

الفلســفية للرتبيــة، األنجلواملرصية.
                                       3-http:www.alminbar.malafilmy 7kookensan 1.htm

اإلنســان،الوثائق                  بحقــوق  املعنيــة  الدوليــة  ،٢٠٠٣،الوثائــق  بســيوىن  رشيــف    -٤  

ص٣٩-٤٤. الــرشوق،ص  واإلقليميــة،دار  اإلســالمية 

ــس  ــة العــدد٨٩، املجل ٥ - محمــد عــامرة ،١٩٨٥،اإلســالم وحقــوق اإلنســان  ،عــامل املعرف

ــت،ص ص ١٤-١٥. ــون واآلداب،الكوي ــة والفن ــى للثقاف الوطن

ــرأة ىف  ــوذج امل ــة  -من ــة ىف التنمي ــرأة العربي ــد  ،٢٠٠٦،دور امل ــد الحمي ــت عب ٦ -  طلع

ــو  )   ــوم (األلكس ــة والعل ــة والثقاف ــة للرتبي ــة العربي ــة -املنظم ــرىب –إدارة الرتبي ــج الع دول الخلي

،تونــس،ص ١٩.

ــال  ــل ىف مج ــوق الطف ــل لحق ــق املتكام ــج التطبي ــد ،٢٠٠٦،منه ــد الحمي ــت عب ٧-طلع

ــة  ــرىب للطفول ــس الع ــدول العربية،املجل ــل ىف ال ــوق الطف ــة حق ــرشوع تنمي ــم والثقافة،م التعلي

واألمومــة ،القاهــرة،١-٥.

٨-أ.س.م.ســبانج ١٩٨٧، الثقافــة، الديــن، التســامح، ىف مــراد وهبــه (محــرر)، املؤمتــر 

ــة،  ــو املرصي ــة األنجل ــة، مكتب ــوث االجتامعي ــة للبح ــة العربي ــة األوربي ــى األول للمجموع األقليم

ص١٤٥-.١٥٠

ــاب  ــون، كتـ ــة والقانــ ــني الرشيعــــ ــان بـــ ــوق اإلنســـ ــاىت، ٢٠٠٢، حقـــ ــري البيـ ٩-منـ
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األمة٨٨، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ص ٥-١١.

١٠- مكتبــة حقــوق اإلنســان٢٠٠٧،إعالن القاهــرة حــول حقــوق اإلنســان ىف اإلســالم،جامعة 

، منيسوتا
 http://www1.umn.edu/hmarts/arab/a004.htm1-

١١-  محمد عامرة ١٩٨٥،مرجع سابق، ص ص ١٥٢-١٦٢

   12-Alblagh org.2000,http://www.balagh.com/mosoa/horiat/rr0m6hi7.htm

١٣- عــادل عازر١٩٧١،حقــوق اإلنســان والدعــوى الجنائيــة ،ىف،األفــاق الحديثــة ىف تنظيــم 

العدالــة االجتامعية،مــرشوع قواعــد الحــد األدىن لتنظيــم العدالــة الجنائيــة ،املركــز القومــى 

ــرة،ص ٢٨٦. ــة والجنائية،القاه ــوث االجتامعي للبح

١٤- رشيــف بســيوىن،٢٠٠٣ ،الوثائــق الدوليــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان،،مرجع ســابق،ص 

ص٣٢-٣٣.

١٥- املرجع نفسه،ص ٣٥.

١٦- املرجع نفسه،ص ٣٨.

ــات. ــاء واملعلمني(قيم.اتجاه ــة لآلب ــة الذهني ــل التنمي ــت عبدالحميد٢٠٠٥،دلي ١٧- طلع

ــرة،ص ص ٦٩-٧١. ــة للنرش،القاه ــارات)، دار فرح مه
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الفصل الثالث

التحصني الداخىل

 للشباب العرىب
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٩٩التحصني الداخىل للشباب العرىب

الفصل الثالث

التحصني الداخيل للشباب العريب

أوالً: الحامية الرتبوية من املتالعبون بالعقول عرب اإلنرتنت.

بدالً من املقدمة:      

ــرش  ــاة الب ــة لحي ــة اقتحامي ــة ذات طبيع ــات الحديث ــات االتصــال واملعلوم أصبحــت تقان

وتالزمهــم يف معظــم أمورهــم الحياتيــة صباحــاً ومســاًء،وهذه التقانــات محايــدة تتوقــف أهدافهــا 

عــىل نوعيــة مــن ميســك بهــا ويســتعملها، وإذا كانــت الحكومــات تهتــم باألمــن يف كافــة املجــاالت 

ــات  ــاالت واملعلوم ــورة االتص ــياق ث ــه يف س ــة، فإن ــن الدول ــاء بأم ــذايئ إنته ــن الغ ــن األم ــدءا م ب

الحديثــة ظهــرت إمكانيــة نشــوب حــرب ألكرتونيــة تقيمهــا تجمعــات بــال هويــة محــددة، وبالتــايل 

أصبــح األمــن الفكــري والضبــط الداخــيل والتحصــني الداخــيل للفــرد مــن أولويــات عمــل الرتبويــني 

العــرب، بعــد أن أصبــح مــن املســلم بــه أن التعليــم قضيــة أمــن قومــي، يف الوقــت الــذي أصبــح 

فيــه التغــري حقيقــة ثابتــة يف ســياق التغــريات املتســارعة عــرب الزمــان واملــكان يف شــتى املجــاالت 

نتيجــة االنتقــال الرسيــع  اليســري للســلع والنــاس والصالــح والطالــح مــن األفــكار العلميــة 

والخرافيــة، والتامهــي والتداخــل بــني القيــم والتوجهــات املجتمعيــة واملعايــري واالتجاهــات 

الكوكبيــة/ العومليــة، وباتــت معايــري وأهــداف الضبــط االجتامعــي مهــددة كوكبيــاً بفضــل عمليــات 

ــني  ــوذ املتالعب ــادة نف ــة وزي ــات الحديث ــال واملعلوم ــات االتص ــرب تقان ــعوب ع ــني الش ــف ب التثاق

بعقــول ومصالــح البــرش نتيجــة  الهيمنــة اللغويــة والفكريــة ملــن ميلــك الرأســامل الفكــري والتقنــي 

الــذي يتحــول إىل رأســامل مــادي يســهم يف هيمنــة األقــوى عــىل األضعــف فكريــاً وتقانيــاً وثقافيــاً، 

ــر  ــىل اآلخ ــة ع ــىل الهيمن ــادر ع ــوة ق ــك الق ــن ميل ــإن م ــوي، ف ــق الق ــف يخل ــرا ألن الضعي ونظ

ــة  ــة فائق ــن معرف ــوة م ــك أدوات الق ــن ميل ــني م ــئ ب ــري املتكاف ــس غ ــل التناف ــف، ويف ظ الضعي

وتطبيقاتهــا التقانيــة، أصبحــت القضايــا املثــارة حــول العيــش املشــرتك لســكان الكوكــب قامئــة عىل 
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هيمنــة القــوي وتبعيــة الضعيــف يف معظــم املجــاالت، واألمــر مل يتوقــف عــىل محــاوالت املالكــني 

الجــدد ملصــادر القــوة والقادريــن عــىل الهيمنــة عــىل مصــري املنــاخ والبــرش عــىل الكوكــب، بــل إن 

حالــة املنطقــة العربيــة جعلــت  القــوى األقليميــة تطمــح وتطمــع يف الهيمنــة عــىل مصــري وعقــول 

ومذاهــب الشــعوب العربيــة املنكفــأة حــول القضايــا الهامشــية الصغــرية املتمحــورة حــول الوضــع 

القائــم بــدون النظــر واالســتعداد لوضــع اســرتاتيجي قــادم، األمــر الــذي يعظــم مــن عوامــل التفرقة 

فيــام بينهــم بــدالً مــن االعتــامد الجامعــي عــىل الــذات(١).   

ــبة  ــل بالنس ــىل األق ــر ع ــراس الخط ــون أج ــني يدق ــل الرتبوي ــد يجع ــع املعق ــذا الوض وه

ــن عاما،وهــم  ــن مل تتجــاوز أعامرهــم العرشي ــني والشــباب الذي ــن العــرب املراهق لحــوايل٦٠٪ م

بحكــم مراحــل منوهــم معرضــني لالســتقطاب يف حالــة ضعــف اآلليــات الرتبويــة الخاصــة بتنميــة 

ــم  ــد توقعه ــذي ق ــر ال ــة األم ــة األلكرتوني ــة العوملي ــن الغواي ــرد م ــن للف ــدي املحص ــري النق التفك

ــي  ــم الت ــم ملجتمعاته ــم وانتامءاته ــف بهويته ــد تعص ــي ق ــة الت ــة املذهبي يف رشاك الدوجامطيقي

أنجبتهــم، تحــت دعــاوى مذهبيــة أو تحــت دعــاوى العوملــة ومابعــد الحداثــة ومــا بعــد الذكوريــة 

حيــث تتطلــب الكيانــات متعــددة ومتعديــة الجنســيات تنميــة الفرديــة واملــرشوع الخــاص ومــن 

ثــم تفكيــك املؤسســات التــى تقــوم عليهــا الــدول الحداثيــة مبــا فيهــا مؤسســة األرسة التــي طالــب 

ــة  ــؤدى إىل تقوي ــك ي ــا، وذل مؤمتــر الســكان املنعقــد يف التســعينيات يف القاهــرة بإعــادة هيكلته

االتجاهــات العومليــة وفــق معايــري القــوى املهيمنــة عــىل املســار الحــايل للعوملــة يف الوقــت الــذي 

يتــم فيــه إضعــاف اإلنتــامءات القوميــة واملجتمعيــة.

ويف ظــل غيــاب األرسة وضعــف االهتامم بالتفكري النقدي يف مؤسســات التعليم ومع انتشــار 

تقانــات االتصــال واملعلومــات الحديثــة التــي يــرست دميوقراطية املعرفة وتشــظي  الصالــح والطالح 

مــن املعلومــات، ومــع تعاظــم نفــوذ الكيانــات متعــددة ومتعديــة الجنســيات، ومــع انتشــار القيــم 

الفرديــة ورخــاوة الدولــة القوميــة الحداثيــة منت االتجاهــات املذهبيــة والعرقية، وضعــف االهتامم 

بقضايــا االنتــامء القومــي، وبالتــايل أصبــح االهتــامم بقضايــا تعليم وتكويــن وتوعية الشــباب/ كوادر 



١٠١التحصني الداخىل للشباب العرىب

وقادة املستقبل من املسائل التي تدخل ضمن إطار األمن القومي للدول العربية.

ــع  ــإن الواق ــات ف ــني الثقاف ــوع الخــالق ب ــب االعــرتاف بالتن ــة يتطل وإذا كان منطــق العومل

ــن  ــوق تكوي ــذي يع ــد ال ــة إىل الح ــة الدق ــة عالي ــة التقاني ــني الجــدد للمعرف ــة املالك يشــهد هيمن

ــه  ــة من ــي منزوع ــان كوكب ــا إنس ــدالً منه ــل ب ــه، ليح ــه وقيم ــه معتزبلغت ــي ملجتمع ــن منتم مواط

هويتــه  يفكــر ويســلك وفــق التوجهــات الكوكبيــة، حيــث يفكــر ويتحــدث بلغــة املهيمنــني- لكــون 

ــاء مبــا هــو  ــذات واالكتف ــاء عــىل ال ــه ويف نفــس الوقــت الميكــن االنكف ــاء الفكــر. إال أن اللغــة وع

مجتمعــي يف الفكــر ويف أســلوب الحيــاة فــال يوجــد إنســان أو مجتمــع عــىل  نســيج وحــده، كــام إن 

الفــرد أو املجتمــع لــن يكــون اآلخــر مهــام أمعــن يف التبعيــة والتقليــد لذلــك اآلخــر.

ــن  ــني تكوي ــاً وســطاً ب ــن اليونســكو  يقــف موقف ــور الصــادر م ــر جــاك ديل وإذا كان تقري

مواطــن  منتمــي لجــذوره ولوطنــه وألهلــه، وبــني تكويــن إنســان ذو هويــة كوكبيــة –لغــة وقيــامً- 

ضعيــف الــوالء لهويتــه القوميــة، وبالتــايل ينحــاز تقريــر جــاك د يلــور إىل تكويــن مواطــن كوكبــي/ 

ــذا  ــم، وه ــرتك معه ــش املش ــىل العي ــادراً ع ــن وق ــىل اآلخري ــح ع ــه ومنفت ــي ملجتمع ــي منتم عومل

يتطلــب جهــداً عظيــامً مــن كافــة القطاعــات املجتمعيــة والدوليــة ويف مقدمــة هــؤالء الرتبويــون.

ــرد   ــن أن الف ــاً م ــاين إنطالق ــل اإلنس ــة الفع ــىل محوري ــدد ع ــني يش ــض الرتبوي ــد بع ونج

ــوية  ــع الس ــر يرج ــض اآلخ ــد البع ــام نج ــه، بين ــواءه وانحراف ــلوكه وس ــره وس ــن فك ــؤول ع املس

واالنحــراف لعوامــل تتعلــق بالبنــاء االجتامعــي حيــث أفــكار وســلوكيات وســيكولوجية األفــراد تــم 

ــزان  ــات وأســاليب الضبــط االجتامعــي التــي تســتهدف تحقيــق االت ــاً بفعــل آلي تشــكيلها اجتامعي

واالســتقرار للمجتمــع مــن خــالل تنميــة توجهــات تجتمــع حــول الصالــح العــام. بينــام تؤكــد الرؤيــة 

ــة  ــة املتبادل ــر والتبعي ــري والتأث ــات التأث ــرد يف ســياقه ووســطه االجتامعــي وعالق ــة عــىل الف النقدي

ــق  ــتهدف تحقي ــات تس ــذه التوجه ــت ه ــع)، وإذا كان ــكل (املجتم ــني ال ــرد) وب ــزء (الف ــني الج ب

االســتقرار، فإنــه توجــد اتجاهــات تســتهدف التغيــري، وكل االتجاهــات تســتخدم أســاليب الضبــط 

ــري  ــاع معاي ــىل اتب ــع ع ــاء املجتم ــار أعض ــتاملة أو بإجب ــواء باس ــا س ــق أهدافه ــي لتحقي االجتامع
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وأهــداف الضبــط االجتامعــي النابعــة مــن فلســفة املجتمــع واختياراتــه والتــي صاغهــا الصفــوة 

ــني  ــال املواطن ــىل أفع ــم ع ــاراً للحك ــة للســلوك ومعي ــد موجه ــع يف صــورة قواع ــدة للمجتم القائ

فيــام يعــرف بالدســتور،  ومــن هنــا يــأيت دور التعليــم باعتبــاره أحــد أســاليب الضبــط االجتامعــي 

ــون  ــاه ومضم ــف اتج ــد يتوق ــن ق ــع، ولك ــفة املجتم ــا فلس ــة توجهه ــة مخطط ــاره عملي وباعتب

التعليــم عــىل رؤى وتوجهــات ومصالــح مــن ميســك ويديــر مؤسســات التعليــم، إىل الدرجــة التــي 

ميكــن اإلدعــاء فيهــا أن تقريرالحقــوق والقيــم التــي تضمنتهــا الدســاتريال يعنــي كفالتهــا وتنفيذهــا 

بالــرضورة.

الخلفية النظرية:   

ــع  ــة املجتم ــر مامرس ــن مظاه ــر م ــي كل مظه ــط االجتامع ــام للضب ــى الع ــن املعن يتضم

للســيطرة عــىل ســلوك النــاس لتجعلهــم متكيفيــني مــع مــا اصطلحــت عليــه الجامعــة مــن قواعــد 

وقوالــب التفكــري والعمــل. ويتضمــن ذلــك وضــع تصميــم اجتامعــي لتكييــف جوانــب معينــة مــن 

النظــام بهــا تغيــريات غــري مألوفــة بحيــث يحقــق هــذا التكييــف اســتقرار التنظيــم االجتامعــي، 

ــاع  ــط، أو اصطن ــاليب الضب ــض أس ــديد بع ــالل تش ــن خ ــذري، أوم ــري الج ــذا بالتغي ــم ه ــد يت وق

أســاليب جديــدة.

وتتــم عمليــات الســيطرة مــن خــالل قهــر ســلطة العقــل الجمعــي املوجــه لألطــر 

التفســريية والعــادات والتقاليــد والعقائــد والقواعــد القانونيــة والرتبويــة. ولكــن توجــد اتجاهــات 

ــرى أن اإلنســان خــري  ــل روســو  ي ترفــض الســيطرة مــن خــارج الفــرد  فالفالســفة الطبيعيــني مث

بطبيعتــه ويــد اإلنســان تفســده، عكــس ابــن خلــدون الــذي يــرى الطبيعــة اإلنســانية يلــزم لهــا 

ــه الســلطان عــىل  ــر عــىل أن ــه فالســفة التنوي ــد في ــذي يؤك ــت ال ــا، يف الوق ــح عدوانيته وازع يكب

العقــل إالالعقــل نفســه مثــل فولتريمــام جعــل بعــض االتجاهــات الوجوديــة تــرى أن الرتبيــة يجــب 

أن تصبــح استكشــافية وتنطلــق مــن األعــامق، عــىل اعتبــار أن اإلنســان قــادر عــىل تقريــر مصــريه .

ــم  ــاين واملفاهي ــاب املع ــة اكتس ــول كيفي ــر ح ــات النظ ــالف وجه ــن اخت ــم م ــىل الرغ وع
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ــاج  ــة نت ــة النهائي ــي يف املحصل ــرد فه ــي تشــكل ســلوك الف ــات واالتجاهــات الت ــم واملعلوم والقي

للفكــر املتجمــع مــن الخــربات، وهــذا يعنــي أن الفكــر ال يواجــه إال بالفكــر، ومواجهــة االنحرافــات 

الســلوكية تــأيت مــن خــالل التحصــني الداخــيل للفــرد بالتفكــري الناقــد الــذي يكشــف التناقضــات، 

ومــن خــالل تعديــل ومحــو األفــكار واملعرفــة املوجهــة للســلوك، والفكــر يف بعــض جوانبــه عمليــة 

ــات  ــات وانطباع ــه انعكاس ــىل أن ــوك ع ــون ل ــل ج ــض مث ــراه البع ــام ي ــع، بين ــزي للواق ــل رم متثي

حســية. كــامأن منــط التفكــري مكتســب بالرتبيــة. حتــى حــني يــرى البعــض أن العقــل نفســه عبــارة 

عــن بنيــة جدليــة تتكــون نتيجــة التفاعــل بــني اإلنســان وواقعــه أو اســتعداد يولــد بــه اإلنســان 

ــة  ــاب والتنمي ــات اإلكس ــىل عملي ــادر ع ــوي ق ــل الرتب ــإن الفع ــاة، ف ــدى الحي ــم م ــة للتعل وقابلي

والتعديــل واملحــو  ملفاهيــم وقيــم ومعلومــات واتجاهــات معينــة توجــه فكــر وســلوك األفــراد. 

هــذا وتبــدأ عمليــات اكتســاب املعرفــة االجتامعيــة منــذ الطفولــة عــن طريــق نقــل التصــورات 

رمزيــاً باســتخدام املجــازات واالســتعارات أثنــاء التفاعــل االجتامعــي مــع الوســط املحيــط بالطفــل 

ويــؤدي التعزيــز الــذي ميارســه الكبــار إىل تخزيــن التصــورات التــي تــم تعزيزهــا ، وبالتــايل فــإن 

ــا قناعــات  ــر فيه ــري، تؤث ــة عــىل نحــو كب ــدر ماهــي إنتقائي ــة بق ــات االنعــكاس ليســت آلي عملي

الكبــار الذيــن هــم وكالء عــن الجامعــة يف تحقيــق أهدافهــا .                           

وهــذا يعنــي أن « الســلوك  نتــاج الفكــر»، و «الفكــر مكتســب» وليــس وراثيــاً يؤثــر فيــه 

الوضــع املجتمعــي الــذي يعيــش فيــه الفــرد، حيــث يتــم االكتســاب  مــن خــالل عمليــات التنشــئة 

االجتامعيــة والرتبيــة والتعليــم التــي تســتهدف مجتمعيــاً تحقيــق أهــداف الضبــط االجتامعــي التي 

تنصــب عــىل حفــظ النظــام االجتامعــي واســتقراره ومنــاؤه. وتوفــر عمليــات التنشــئة االجتامعيــة 

ــايب  ــي اإليج ــط االجتامع ــدر الزم للضب ــة كمص ــم االجتامعي ــري والقي ــتدماج املعاي ــتدخال واس اس

الــذي يعتمــد عــىل دافعيــة الفــرد نحــو املســايرة واالمتثــال ملــا هومرغــوب فيــه مجتمعيــاً، وبالتــايل 

يظــل املجتمــع مســتقراً ومتوازنــاً وفقــا آلراء بارســونز، ومــن ثــم يســود االتفــاق العــام بــني األفــراد 
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عــىل معايــري ومصالــح مشــرتكة وعامــة وفقــاً آلراء كونــت ودوركايــم، أو االتفــاق العــام وفــق رؤيــة 

و معايــري ومصالــح مــن ميلــك القــوة  يف املجتمــع وفقــاً لالتجاهــات الراديكاليــة .                                                                                        

وهــذا يعنــي أن «امتثــال وتنميــط األفــراد يتــم وفــق معايــري ســابقة عــىل وجــود الفــرد»، 

ســواء كانــت تلــك املعايــري معــربة عــن كافــة املصالــح أوتحقــق مصالــح فئويــة.

ويرجــع أصحــاب اتجــاه التــوازن حــدوث املشــكالت واالنحرافات املهــددة التزان واســتقرار 

املجتمــع إىل افتقــاد أفــراد املجتمــع للضبــط الــذايت والضبــط االجتامعــي الفعــال، ونتيجــة ضعــف 

عمليــات تكيــف األفــراد مــع توجهــات ومعايرياملجتمــع عــن طريــق الرتبيــة والتعليم، وحني تفشــل 

املؤسســات الرتبويــة - املدرســة/ اإلعــالم/ األرسة/ دور العبــادة-  يتدخــل القانــون باعتبــاره وســيلة 

أخــرى إىل جانــب الرتبيــة إلعــادة التــوازن للنســق الــكيل (املجتمــع) (٢). 

ــة  ــق درج ــا تحقي ــن له ــي ميك ــات الت ــة املؤسس ــة يف مقدم ــات التعليمي ــأيت املؤسس وت

عاليــة مــن أهــداف الضبــط االجتامعــي  إذا اســتهدفت التنميــة املتكاملــة لجوانــب منــو اإلنســان 

األخالقيــة واالجتامعيــة والنفســية والجســدية والعقليــة، ذلــك ألن الرتكيــز عــىل جانــب منــايئ فقــط 

يــؤدي إىل تنمية/تربيــة مشــوهة، فالطبيــب املاهــر علميــاً بــدون تكويــن قيمــي قــد يــرسق عضــو 

ــريب  ــرياً بالنســبة للم ــف كث ــر ال يختل ــة، واألم ــة جراحي ــه لعملي ــاء إجرائ ــن أعضــاء مرضــاه أثن م

ــا-  ــرتاض حســن النواي ــع اف ــدة –م ــة والعقي ــاة واللغ ــاً يف أســلوب الحي ــني ثقافي ــة املختلف واملربي

اليشــفع لــه علمــه الرفيــع يف تكويــن مواطــن منتمــي ملجتمعــه لديــه انتــامء ووالء ملــن أنجبــوه، 

وبالتــايل تصبــح هويــة األطفــال والشــباب العــرب محــل تســاؤل يف املســتقبل القريــب.

ــات  ــه مؤسسـ ــذي تدعمـ ــط الـ ــض التنميـ ــة ترفـ ــد حداثيـ ــة مابعـ ــد رؤيـ ــن توجـ ولكـ

ــر  ــي حـ ــل اجتامعـ ــرد ذات وفاعـ ــرى الفـ ــة - تـ ــات التعليميـ ــا املؤسسـ ــدول -ويف مقدمتهـ الـ

ــأدواره  ــام بـ ــه والقيـ ــه واختياراتـ ــاذ قراراتـ ــه عـــىل اتخـ ــة قدرتـ ــن تنميـ ــات مـ ــه املؤسسـ متكنـ

وتقريـــر مصـــريه حيـــث يصبـــح الضبـــط ذاتيـــاً أكـــرث مـــن كونـــه مجتمعيـــاً وخاصـــة يف 
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عــرص العوملــة حيــث تتامهــي املعايــري بــني العوملــي واملحــيل، أو حيــث تهيمــن معايــري وتوجهــات 

ــة  ــاً، والهيمن ــة ومتعــددة الجنســيات اقتصادي ــاء عــىل  الكوكــب مــن خــالل رشكات متعدي األقوي

عــىل تقانــات االتصــال واملعلومــات إعالميــا، وامتــالك أحــدث املعلومــات والتقانــات واســتخدامها 

ــة،  ــة والتقاني ــة العلمي ــق الهيمن ــي تحق ــة الت ــة الدق ــة عالي ــة  التقاني ــالك املعرف ــكرياً، وامت عس

وبالتــايل يســهل إزاحــة املحــيل/ املجتمعــي لصالــح  الــذي يبــدو كوكبيــاً، ويف هــذا املشــهد  ينغلــق 

الضعفــاء عــىل أنفســهم أو يهرولــون تابعــني لألقويــاء لتوجهاتهــم ومنتجاتهــم وســلوكياتهم عــىل 

الرغــم مــن التســليم مبقولــة «لــن تكــون اآلخــر ولــو حرصــت» ، كــام أنــه اليوجــد فــرد أو مجتمــع 

نســيج وحــده.

ونتيجــة للضعــف يف معظــم املجــاالت، امتــد الشــعور بضعــف الثقــة يف النفــس، ونتيجــة 

ــات  ــات االتصــال واملعلوم ــر بتقان ــق األم ــا يتعل ــاً وخاصــة عندم ــدو كوكبي ــذي يب ــد ال ــوة الواف ق

الحديثــة حيــث أصبــح  التالعــب بالعقــول أكــرث يــرساً ورسعــة، إىل الدرجــة التــي ميكن اإلدعــاء فيها 

أن العــامل يقســم اآلن وفــق مــن ميلــك املعرفــة وتقاناتهــا وبــني مــن ال ميلكهــا، وإن حربــاً ألكرتونيــة 

بــني الــدول والشــعوب باتــت وشــيكة، وليــس بعيــدا عــن هــذا تدمــري بعــض أنظمــة املعلومــات 

ــن  ــة، وم ــة األمريكي ــوزارة الخارجي ــات الخاصــة ب ــات ويكيلكــس لبعــض املعلوم اإليرانية،وترسيب

ــة  ــات العرقي ــارة النزاع ــوك بإث ــس ب ــات الفي ــض جامع ــات وبع ــض املدون ــوم بع ــن أن تق املمك

والطائفيــة داخــل املجتمــع وبــني الشــعوب ســواء كانــت موجهــة مــن بعــض األنظمــة الحاكمــة 

أو بطريقــة عفويــة، ورمبــا يكــون ثأثريهــا  أكــرث فاعليــة مــن الجامعــات األخــرى التــي تســتهدف 

ــرب  ــال والشــباب الع ــي أن األطف ــدل واملســاواة، وهــذا يعن ــة أوارص اإليخــاء والع الســلم وتقوي

إذا مل يكــن لديهــم التحصــني الداخــيل الــذي يضمــن لهــم الحاميــة الفكريــة  بعــد تزايــد أعــداد 

مســتخدمي تقانــات االتصــال واملعلومــات الحديثــة، هــذه التقانــات مثلهــا مثــل الســكني تتوقــف 

وظيفتهــا عــىل أهــداف مــن يســتعملها، ولذلــك أصبــح الفكــر املجتمعــي  ووعــاء الفكــر واملكــون 

األصيــل للهويــة (اللغــة)، واألمــن القومــي للــدول يف حالــة تهديــد . 
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اإلشكاليات :

كانــت عمليــات الضبــط االجتامعــي أكــرث يــرساً ملــن ميلــك القــوة يف املجتمــع ويســيطر 

عــىل مؤسســاتها التــي تقــوم بوظائــف التوجيــه واإلرشــاد والرقابــة واالســتاملة والقهــر والتحكــم 

ــط االجتامعــي  ــراد. ولكــن يف ســياق العوملــة ضعفــت مؤسســات الضب يف عقــول وســلوكيات األف

للــدول أمــام هيمنــة الكيانــات متعديــة ومتعــددة الجنســيات إقتصاديــاً وإعالميــاً، وبالتــايل 

ــة و  ــم املواطن ــدو أن مفاهي ضعفــت ســيطرة املجتمعــات عــىل عقــول وســلوكيات أفرادهــا، ويب

املواطــن بــل واالنتــامء املجتمعــي أصبحــت يف موضــع التســاؤل، حيــث بــدأت إرهاصــات لتكويــن 

اإلنســان الكوكبــي غــري املنتمــي ملجتمــع محــدد. 

ــالً عــن الضبــط  ــذايت الداخــيل بدي ــات الضبــط ال ــاداة بتفعيــل آلي وعــىل الرغــم مــن املن

ــط  ــن الوس ــب م ــتدخل/ مكتس ــتدمج/ مس ــردي مس ــيس والف ــذايت والنف ــد أن ال ــي، نج االجتامع

ــة  ــي نتيج ــي وكوكب ــو عامل ــع ماه ــاً م ــح متامهي ــي أصب ــل إن االجتامع ــي، ب ــط االجتامع واملحي

االنتقــال الرسيــع واليســري لألفــكار والبــرش ومنتجاتهــم يف ســياق العوملــة. هــذا االنتقــال العابــر 

للقــارات أضعــف مؤسســات الضبــط االجتامعــي ويــرس هيمنــة الوافــد مــن حيــث القيــم 

ــة،  ــة الفكري ــرد للغواي ــرض الف ــة وتع ــات القومي ــدد الهوي ــد ته ــي ق ــات الت ــري واالتجاه واملعاي

ــتهدف  ــة  تس ــاليب الرتبي ــداف وأس ــون  أه ــني تك ــتغزاء ح ــتعدة لالس ــون مس ــني تك ــة ح وخاص

تكويــن شــخصية تابعــة ال متــارس التفكــري الناقــد والتفكــري التباعــدي، والتفكــري اإلبداعــي الــذي 

ــىل  ــة ع ــي القامئ ــم النظام ــات التعلي ــى يف مؤسس ــالق حت ــالف الخ ــوع واالخت ــىل التن ــض ع يح

ــدر  ــي مبص ــث تكتف ــم، حي ــادر التعل ــوع مص ــدم تن ــالل ع ــن خ ــوبيها م ــة  منس ــط وقولب تنمي

ــم مــام  ــن التعلي ــا م ــى يف املراحــل العلي ــد املقررحت ــاب الوحي ــة الكت ــل بدع ــة مث ــد للمعرف وحي

يســهم يف تكويــن عقليــة دوجامطيقيــة مســتعدة لإلســتغزاء ولالســتقبال غــري الناقــد للمعلومــات 

الحديثــة.  واملعلومــات  االتصــال  تقانــات  عــرب  املتناثــرة  واأليدولوجيــة  والخرافيــة  العلميــة 

وهــذا يتطلــب الكثــري مــن عمليــات محــو جرثومــة التخلــف (الدوجامطيقيــة) التــي هــي 
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نتيجــة التعصــب واملولــدة لــه يف نفــس الوقــت وهــذه مســؤولية الرتبويــني يف املقــام األول وخاصــة 

يف املؤسســات اإلعالميــة والتعليمية.

إال أن األطــر التفســريية ونظريــات إعــداد الرتبويــني، ومامرســات أدائهــم التــي تركــز عــىل 

ــة  ــاب املقــرر) ومنــوذج اإلجاب ــد للتلقــي (الكت ــه مــن خــالل مصــدر وحي التلقــني للعلــم ونظريات

ــدايل لتصنيــف الطــالب، وتلقينهــم معلومــات متفرقــة حــول تخصصــات  ــى االعت املوحــد واملنحن

محــددة ومقــررات منفصلــة التكــون معرفــة، بــل إن كثــري مــن معلمــي املعلمــني يعتقــدون أن 

األصــول الفلســفية واالجتامعيــة ملناهــج وطرائــق التدريــس ونظريــات علــوم النفــس الفائــدة منها، 

إميانــاً منهــم بــأن عمليــات الرتبيــة والتعليــم والتدريــب يجــب أن تقتــرص عــىل فنيــات ومعلومــات 

محــددة ألداء مهــام محــددة مــام جعــل كثــري مــن املعلمــني أكــرث قربــاً مــن الدوجامطيقيــة، ومــن 

ــة.  ــياق التنافســية املعومل ــل يف س ــن  الدخــول الفاع ــام أبعدهــم ع ــض للتطــور، م ــود الراف الجم

وبالتــايل قــد ميكــن القــول إن مــن بــني أســباب تخلــف أو نهضــة األمــم خــربات وقيــم وتوجهــات 

املعلمــني وبرامــج إعدادهــم إىل جانــب عوامــل بنائيــة أخــرى، ورمبــا يعنــي هــذا أن معلــم املعلــم 

ــة، وهــو يف نفــس الوقــت وســيلة الخــروج مــن تلــك  مســؤول إىل حــد كبــري عــن األزمــة الرتبوي

األزمــة، وليــس كل مــن المهنــة لــه يصبــح مســؤال عــن تعليــم وتربيــة وتكويــن املواطــن العــريب، 

فاألمــر يحتــاج إىل املختصــني واملتخصصــني يف تلــك املهنــة، وكذلــك التأهيــل للعمــل اإلعالمي  يجب 

أال يقتــرص عــىل الفنيــات فقــط بــل ميتــد إىل التكويــن الثقــايف الرتبــوي ، ولكــن مــن خــالل إطــار 

ــدات والتشــابكات املعــارصة يف  ــادر عــىل اســتيعاب التعقي ــد ق ــم) جدي تصــوري تفســريي (برادي

شــتى املجــاالت لتكويــن مواطــن منتمــي لوطنــه ومنفتــح العقــل والطبــع عــىل الثقافــات األخــرى. 

املسلامت:

ــن  ــن لألم ــي، والضام ــن قوم ــة أم ــرص قضي ــذا الع ــم يف ه ــول أن التعلي ــة الق ــن نافل م

الفكــري املوجــه للســلوك املرغــوب فيــه مجتمعيــاً، والوســيلة الرئيســة لرتقيــة القــدرات التنافســية 

ــي). ــامل الفكري/البرشي/املجتمع ــة (الرأس ــري الناضب ــرثوة غ ــس لل ــون الرئي ــات، واملك للمجتمع
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وتوضــح نظريــة الرأســامل البــرشي أن الرأســامل الفكــري يســهم يف الحصــول عــىل 

ــرشي. ــي/ الب ــس للرأســامل الفكــري/ املجتمع ــون رئي ــم اإلبداعــي مك ــادي، والتعلي الرأســامل امل

إذا كان عرصالصناعــة واإلنتــاج الكبــري يحتــاج إىل تقســيم العمــل، ومــن ثــم إعــداد كــوادر 

وعاملــة متخصصــة وفــق مناهــج ومقــررات منفصلــة وتشــعيب للمعــارف األدبيــة والعلميــة، فــإن 

ــة  ــف املعرف ــاج كثي ــو تكنولوجي/عــرص اإلنت ــا بعــد الصناعة/مجتمــع املعرفة/عــرص النان عــرص م

عاليــة الدقــة يتطلــب إعــداداً متكامــالً وفــق مبــدأ وحــدة وتكامــل املعرفــة ووفــق آليــات املنهــج 

ــن  ــهم يف تكوي ــام يس ــني، م ــني واإلعالمي ــة للمعلم ــارف املختلف ــات واملع ــني التخصص ــيل ب التكام

منطقــي ناقــد للمعلومــات املتشــظية املتفرقــة وبالتــايل تســهم يف تكويــن رؤيــة ومعرفــة شــاملة 

قابلــة للتطبيــق.

ــم  ــزم نظــم التعلي ــزو) أن تلت ــاً (األي ــايس ملواصفــات املنتجــات عاملي ــد القي تطلــب التوحي

مبعايــري للجــودة، ولكــن الجــودة يف التعليــم بقــدر مــا تتطلــب بنيــة مؤسســية وتقانــات ومناهــج 

وبرامــج  تعليميــة تعلميــة إثرائيــة، فإنهــا تتطلــب كفايــات متعــددة عاليــة ملعلــم خبــري وموجــه 

وميــرس للعمليــة التعليميــة التعلميــة، وعــىل وعــي بطبيعــة أدواره املتعــددة (التعليميــة/ 

األخالقيــة/ االجتامعيــة/ النفســية/ السياســية/ اإلداريــة)، وهــذا يعنــي أن نوعيــة املعلمــني دالــة 

عــىل األداء وعــىل مــدى الجــودة، نتيجــة قدرتهــم عــىل تعظيــم اإلمكانــات أو هدرهــا ذلــك ألن 

«فاقــد الــىشء اليعطيــه»، واليعقــل أن نطلــب مــن معلــم أو إعالمــي غــري مبــدع تكويــن طالــب  

مبــدع، أو نطلــب مــن مــن يعــاين مــن مشــكالت نفســية وأخالقيــة أن يــريب طالــب أو متلقي ســوي 

يتحــىل باألخــالق الحميــدة، ومــع بعــض التجــاوز ميكــن القــول أن (الجــودة التتحقــق بــدون مــريب 

خبــري متمكــن مــن علمــه، ســوي وملتــزم بأخالقيــات الرســالة/املهنة).

ــة   ــات الحديثـ ــال واملعلومـ ــات االتصـ ــرب تقانـ ــرة عـ ــات املتناثـ ــظي يف املعلومـ إن التشـ

تتطلـــب مـــن املســـتخدم لتلـــك املعلومـــات التمكـــن مـــن كفايـــات علميـــة وقـــدرات 
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ــة قــادرة عــىل تحويــل املعلومــات إىل معرفــة  عــن طريــق التمكــن مــن مهــارات املقارنــة  نقدي

والتصنيــف واالختيــار بــني البدائــل املطروحــة لحــل املشــكالت، كــام يوفــر املنهــج النقــدي القــدرة 

عــىل  كشــف التناقــض بــني النصــوص والواقــع وبــني ثنايــا النــص . 

إن الوجــود الفاعــل يف ســياق الكوكبيــة التــي تكــرس العيــش املشــرتك  بــني جميــع البــرش 

ــكار،  ــد مــن األف ــب التعامــل مــع املنتاقضــات، واســتيعاب الجدي ــاً يتطل ــاً وثقافي املختلفــني فكري

والتفكــري كوكبيــاً مــع عــدم ذوبــان أو فقــد الهويــة. كل ذلــك يتطلــب نــزع الدوجامطيقيــة املولــدة 

للتعصــب مــن عقــول النــاس وإفســاح املجــال لتفتــح العقــل والطبــع.                        

ــار القــوة يف ســياق  ــق القــوي، والقــوي اليجــرؤ عــىل قهرالقــوي، ومعي إن الضعيــف يخل

ــة  ــك املعرف ــالك تل ــون المت ــرش مؤهل ــع الب ــق، وجمي ــة للتطبي ــة القابل ــة الفائق ــة املعرف الكوكبي

إذاأحســنت النظــم والربامــج التعليميــة واإلعالميــة إعــداد الذهنيــة القــادرة عــىل اصطيــاد وانتــاج 

املعرفــة النافعــة.

آليات العمل:

وإذا كان األمــر يتطلــب تكامــل عــريب قائــم عــىل رؤى اســرتاتيجية وآليــات عمــل تتجــاوز 

الوضــع القائــم إىل وضــع قــادم مؤســس عــىل الوعــي باملصالــح املشــرتكة وعــىل الثقــة يف النفــس، 

ــل هــذا العمــل باالســتعانة بأهــل الخــربة،  ــة أن تقــوم مبث ــات والتنظيــامت العربي وميكــن للكيان

أمــا األمــر العاجــل الــذي ميكــن أن تسرتشــد بــه املؤسســات التعليميــة واإلعالميــة ينصــب 

حــول تصميــم برامــج تربويــة وإعالميــة إثرائيــة يســتخدم فيهــا املنهــج الرصيــح واملســترت 

لتنميــة قــدرات ومهــارات التفكــري الناقــد، والتفكــري اإلبداعــي، والتمكــني مــن آليــات التفكــرييف 

ــة قيــم موجهــة للســلوك ووســيلة للحكــم عــىل الفكــر  ــا معرفــة)، وتنمي ــات التفكــري (امليت عملي

والســلوك مثــل قيــم العلــم، واالنتــامء، واإلتقــان، والعيــش املشــرتك مــع املختلــف ثقافيــاً، 

ــة يف النفــس، والتشــاركية  ــري، والثق ــرصورة التغي ــة تعــرتف ب ويســبق هــذا وجــود إرادة مجتمعي
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والتعاضد إلدارة املعرفة التي تعتمد عىل  القيم، والحوكمة. 

وفيــام يــيل أمثلــة ملوضوعــات ميكــن ملؤسســات التعليــم واإلعــالم تصميــم برامــج تعلميــة 

وتدريبيــة عديــدة لهــا تســهم يف تحقيــق الحاميــة الفكريــة واألمــن الفكــري لألطفــال والشــباب 

العــريب :

١ - تنمية القدرات املابعد معرفية(امليتا معرفة) 

  لجعلــه أكــرث وضوحــاً  تنميــة مهــارات التفكــري يف عمليــات التفكــري أثنــاء التفكــري يطلــب 

مــن املتعلــم أن يصــف مــا يعرفــه ومــا يحتــاج معرفتــه، ويصــف املعلومــات التــي تنقصــه وخطتــه 

ــدد  ــوات، وأن يح ــذه الخط ــىل ه ــه ع ــكالت وموقع ــل املش ــوات ح ــد خط ــتكاملها، وأن يرص الس

الطــرق املســدودة التــي ســلكها يف حــل مشــكلته.

ــع، كل  ــة: دامئــاً، الجمي ــامت التالي ــام وراء الكل ــم في ــم /امليــرس فهــم التعمي ــب املعل يطل

ــة: أفضــل، أحــدث، أرخــص، أكــرث. ــام وراء الكلــامت التالي ــة في ــرد، واملقارن ف

ويتــم االســتعانة مــع التطويــر ألســئلة فويوســكو الخاصــة بتنشــيط عمليــات امليتــا معرفــة 

: مثل

ماذا أفعل؟  لخلق نقطة للرتكيز مبساعدة الذاكرة قصرية األجل.

ملاذا أفعل؟   لخلق هدف.

كيــف يرتبــط هــذا مبــا أعرفــه؟   للتعــرف عــىل املجــال املناســب أو العالقــة بــني املعرفــة 

الجديــدة واملعرفــة الســابقة واملتشــابهة (حيــث ربــط املعرفــة بالذاكــرة بعيــدة املــدى).

ما األسئلة التي أوجهها يف هذا املوقف؟         

اكتشاف املواقف غري املعلومة.

كيف استخدم هذه املعلومات يف جوانب حيايت األخرى؟     

االهتــامم بالتطبيــق يف مواقــف أخــرى لربــط املعلومــة الجديــدة بالخــربات بعيــدة 

املــدى(٣).
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٢- تنمية مهارات التفكري الناقد : 

ــه مــن خــالل كشــف  ــويل مســؤليته لعقل ــن ت ــم مــن ف يســتهدف النشــاط متكــني املتعل

التناقضــات بــني النــص والواقــع، أو بــني ثنايــا النــص، ومــن خــالل قدرتــه عــىل رؤيــة الخــداع الــذايت 

حيــث يتــدرب املتعلــم عــىل :

التعــرف عــىل املخالفــات املنطقيــة، والتمييــز بــني نتائــج التجربــة واالســتنتاجات املبنيــة 

ــة، وتجنــب تكــرار املعنــى، والتعــرف  ــج، والتعــرف عــىل الفــروض الرصيحــة والضمني عــىل النتائ

عــىل املعلومــات ذات الصلــة باملوضــوع، واالتســاق بــني املقدمــات والنتائــج، الحكــم عــىل املعلومة 

ــؤ  ــز بــني املعلومــات األساســية واملعلومــات الهامشــية، و التنب يف ضــوء الخــربة الشــخصية، التميي

بالنتائــج املمكنــة لألحــداث.

٣- تنمية مهارات التخطيط  :

إذا كانــت عمليــة التخطيــط تســتهدف الوصــول إىل غايــات معينــة عــن طريــق خطــوات 

محــددة تسلســلية مرشوطــة بافرتاضــات تنطلــق مــن الوضــع الحــايل فــإن هــذا يتطلــب األخــذ 

يف االعتبــار كافــة املتغــريات الصغــرية والكبــرية، مــع توافــر مهــارات تصنيــف وتجميــع املعلومــات 

والعنــارص تحــت فئــات ميكــن التمييــز بينهــا وفــق خصائــص معينــة، مــع التمكــن مــن اســتخدام 

مهــارات التفســري باســتخدام صيــغ التســاؤل، والتمكــن مــن مهــارات التقويــم حيــث الحكــم عــىل 

قيمــة ىشء مــا يف ضــوء محــكات ومعايــري محــددة، مــع توافــر مهــارات املرونــة التــي تتيــح االختيار 

بــني البدائــل، والتوصــل إىل تعميــامت للوقائــع املتفرقــة، وتنميــة القــدرة عــىل التوقــع والتنبــؤ.

٤- إدارة الذات:

ــذكاءات  ــود تلـــك الـ ــا أكـــدت عـــىل وجـ ــددة  بأنهـ ــذكاءات املتعـ ــة الـ ــز نظريـ   تتميـ

ـــيولوجيا  ـــتندت للفس ـــا اس ـــام أنه ـــر، ك ـــن آخ ـــس ع ـــز جن ـــث اليتمي ـــرش حي ـــي الب ـــع بن ـــني جمي ب

واإلبســـتمولوجيا، حيـــث أكـــدت عـــىل وجـــود تلـــف يف منطقـــة يف الدمـــاغ يـــؤدي إىل فســـاد 

ــرشة  ــار للقـ ــن اليسـ ــوي مـ ــزء العلـ ــب الجـ ــذي يصيـ ــف الـ ــددة، فالتلـ ــة محـ ــة ذهنيـ وظيفـ
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الدماغيــة يــؤدي إىل فقــدان القــدرة اللغويــة، واملصابــني يف النصــف األميــن مــن الدمــاغ يقــرأون 

بطالقــة ولكــن يعجــزون عــن تفســري مــا يقــرأون.

ومــن بــني هــذه الــذكاءات نجــد الــذكاء الــذايت حيــث يتمحــور الشــخص حــول تأمــل ذاتــه 

وفهمهــا مــع الشــعور بالثقــة يف النفــس، وحــب العمــل الفــردي مثــل الفالســفة واملصلحــني، بينــام 

نجــد الــذكاء التفاعــيل يتيــح لصاحبــه فهــم اآلخريــن، والعمــل معهــم مثــل املعلمــني، والتجــار.

ــي  ــا الوع ــاد خمســة منه ــا أبع ــذكاء الوجــداين به ــة ال ــة أخــرى نجــد أن نظري ــن جه وم

ــاعره  ــؤ مبش ــىل التنب ــدرة ع ــة، والق ــاعر الوجداني ــن املش ــري ع ــىل التعب ــدرة ع ــث الق ــذايت: حي ال

ــا.  ــل حدوثه ــن قب ــاعر اآلخري ومش

ومنهــا أيضــا تنظيم/ضبــط الــذات حيــث القــدرة عــىل التحكــم يف املشــاعر واالنفعــاالت 

مــع الحفــاظ عــىل الثقــة يف النفــس واملوضوعيــة واألمانــة.

أمــا البعــد الخــاص بالدافعيــة فإنــه يلــزم الفــرد بتبنــي هــدف ومعرفــة خطــوات تحقيقــه. 

(٤)

وهكــذا فــإن الخالصــة تتمحــور حــول االســتفادة مــن املوضوعــات الســابق ذكرهــا 

ــة املســتهدفة وخطــوات  ــج والفئ ــن الربنام ــدف م ــد اله ــن تحدي ــق م ــج تنطل ــا إىل برام وتحويله

ــدد(٥). ــذا الص ــا يف ه ــتفادة منه ــن االس ــدة ميك ــة عدي ــد أدل ــه، وتوج ــات تحقيق وآلي

ــه أســلوب  ــة يف توجي ــة وأولوي ــا قيم ــم له ــة العل ــح قيم ــأن تصب ولكــن هــذا مــرشوط ب

ــة. ــارات الحياتي ــرارات والخي ــىل  كل الق ــم ع ــيلة للحك ــرب، ووس ــاة كل الع حي
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ثانياً:العلم ديوان العرب/من هنا نبدأ..

إذا كانــت الفلســفة تثــري التســاؤالت بحثــاً عــن الحقيقــة فــإن العلــم يصــل إىل الحقائــق 

ويحــل املشــكالت ويتوقعهــا  بطرائــق تتســم باملوضوعيــة والنزاهــة واإلتقــان ، كــام أن العلــم يعــد 

مبثابــة نشــاط ثقــايف يــزود الفــرد بطاقــة تســاعده عــىل فهــم بيئتــه واالســتفادة منهــا، كــام أنــه 

يــزود املجتمعــات بــأدوات تحقــق أهدافــه االقتصاديــة والسياســية، وتســاعده يف التعبريعــن هويته 

الثقافيــة، يف الوقــت الــذي ميكننــا العلــم مــن إســترشاف املســتقبل بــل الضبــط والتحكــم يف كثــري 

مــن أســاليب الحيــاة بــدءاً مــن علــم التجويــد الــذي يضبــط  تــالوة القــرآن الكريــم، وصــوالً إىل 

التحكــم مــن بعــد يف دوران األقــامر الصناعيــة بعيــداً عــن الكــرة األرضيــة. 

ملاذا العلم ؟

١ - إن العلــم كقيمــة موجهــة للفكــر والســلوك يتطلــب مــن املشــتغلني بــه واملؤمنــني بــه 

التحــيل بقيــم األمانــة والنزاهــة والصــدق واإلتقــان واملثابــرة وهــي قيــم إذا غابــت عــن جامعــة 

ــومل  ــوق املع ــياق الس ــل يف س ــود الفاع ــام أن الوج ــالً ،ك ــاء طوي ــة البق ــك الجامع ــب لتل ــن يكت ل

يتطلــب امتــالك معرفــة عاليــة الدقــة  تقــوم عــىل أحــدث مــا وصــل إليــه العلــم .

٢ -  يعــد اإلنســان الكائــن الوحيــد الــذي أبــدع التقنيــات البدائيــة التــي تســمح لــه أن 

ينتــج مــا يســتهلكه، وخرباتــه املرتاكمــة جعلتــه أكــرث قــدرة عــىل التفاعــل مــع الطبيعــة وفهمهــا 

وتفســري ظواهرهــا والتــوق للتحكــم فيهــا، وإذ زادت هــذه القــدرة بإبداعــه للكتابــة التــي حفظــت 

وعظمــت مــن خرباتــه يف التعامــل مــع الطبيعــة إىل أن وصلــت طرائقــه يف التفكــري وحل املشــكالت 

ــع  ــكالته م ــل مش ــب يف ح ــه بالتجري ــار تخمينات ــة واختب ــه املرتاكم ــني مالحظات ــق تقن ــن طري ع

ــا، وهــذا  ــه مــن تغــريات الطبيعــة والــرصاع معه ــاج وســائل حاميت ــه وإلنت ــاج غذائ الطبيعــة إلنت

ــرث  ــتقبل أك ــترشاف املس ــة واس ــط والدق ــني والضب ــبق التقن ــى بس ــة تحظ ــوم الطبيعي ــل العل جع

ــات  ــم مســار  العالق ــا حــول رصــد وتفســري وفه ــي تنصــب معظمه ــة الت ــوم االجتامعي ــن العل م
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الســائدة يف عمليــات تفاعــل البــرش مــع الطبيعــة ومــع بعضهــم البعــض، ويف ســيطرة مــن ميلــك 

العلــم يف الهيمنــة عــىل مــن الميلكــه.

وإذا كانــت طرائــق التفكــري العلمــي أصبحــت مكونــاً أصيــالً مــن ثقافــة املجتمعــات التــي 

قطعــت شــوطاً كبــرياً يف ترقيــة أســلوب حياتهــا نظــراً ملهارتهــا يف توطــني الخــربات العامليــة لديهــا 

ــج  ــتخدام املنه ــامت اس ــاعدة تراك ــا مبس ــا  وتجاوزه ــة عليه ــا واإلضاف ــاء عليه ــىل البن ــل ع والعم

العلمــي وتطبيقاتــه األمــر الــذي ســمح لهــا باالنتقــال مــن الزراعــة إىل الصناعــة حيــث التطبيــق 

ــا عــىل  ــم أطلقن ــة يف الزراعــة ومــن ث ــات الحديث ــا) ،واســتخدام التقني ــم (تكنولوجي العمــيل للعل

ــق  ــذي نطل ــت ال ــة أو دول الشــامل يف الوق ــة الحداثي ــدول الصناعي ــل ال ــدول نعــوت مث ــك ال تل

ــوب.  ــة أو دول الجن ــل صناعي ــا قب ــة وم ــل حداثي ــدول األخــرى دول ماقب ــري مــن ال ــه عــىل كث في

وإذا كان البعــض يتصــور إن دول الجنــوب تحتــاج إىل ســنوات عديــدة مــن أجــل اللحــاق بالــدول 

الصناعية،فــإن القفــزات العلميــة املتســارعة يف تقانــات االتصــال واملعلومــات الحديثــة يف ســياق 

عــرص املابعــد صناعــة أو املابعــد حداثــة تســمح بتقاســم املعرفــة الجديــرة باملعرفــة مــام يســمح 

ــذي  ــة ال ــباق املعرف ــوا يف س ــوب أن يدخل ــامل أو الجن ــني يف الش ــرش القاطن ــع الب ــني  جمي بتمك

اليحفــل مبــن ســبق يف املــايض بــل مبــن يبــدع يف الحــارض، واإلبــداع خاصيــة اليتميــز بهــا جامعــة 

عــن جامعــة أخــرى فالعقــل أعــدل األشــياء قســمة بــني البــرش عــىل حــد تعبــري ديــكارت، وهــذا 

اليتــأىت إال ملــن  لديــه الثقــة يف النفــس وملتــزم بقيــم دافعــة لإلنجــاز متجــد العلــم و العمــل يف 

ســياق مجتمعــي داعــم ومتمثــل لقيــم الصــدق واإلتقــان مســتهدفاً مــن وجــوده ترقيــة الحيــاة و 

اســتدامة التنميــة وإعــامر الكــون، يف ســياق ثقــايف داعــم لثقافــة الحــد األقــىص لــألداء يقــوم عــىل 

أســس علميــة الســترشاف املســتقبل، ورمبــا كانــت دول رشق أســيا.

والصــني منــاذج ميكــن فهــم تجاربهــم يف  رفضهــم لفكــرة ارتبــاط كانــت لديهــا الثقــة يف 

النفــس وبالتــايل مل تربــط التحديــث بالتغريــب، ومل تؤمــن باتبــاع منــوذج وحيــد للتنميــة، وعملــت 

عــىل األخــذ مــن علــم وتجــارب اآلخريــن وتوطينهــا وتجاوزهــا. 
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٣ - إذا كان أجدادنــا يفاخــرون بســجالتهم  وصحفهــم التــي تحفــظ أشــعارهم مرتبة،فــإن 

ــم  ــىل الرغ ــا، وع ــد وضبطه ــة القصائ ــات صياغ ــل اآلن يف عملي ــة تدخ ــة و النقدي ــوم اللغوي العل

ــام  ــم للقي ــا شــحذ الهم ــرش ومنه ــاة الب ــا الشــعر يف حي ــوم به ــي يق ــدة الت ــف العدي ــن الوظائ م

بأعــامل جليلــة، إال أن الحصــاد املتجمــع مــن الشــعر مل ينتــج ســيارة واحــدة ولكــن العلــم 

أنتجهــا، وهــذا يجعلنــا عــىل وعــي بأنــه ليــس بالشــعر وحــده يحيــا البــرش وتتعاظــم هوياتهــم، 

ومــن املفارقــة أننــا النعــرتف بالعلــم إال عنــد املــرض الشــديد عندمــا نلجــأ ملــن يحمــل 

ــوة  ــار الق ــا معي ــة وتطبيقاته ــة العلمي ــت املعرف ــب، وإذا كان ــال الط ــة يف مج ــربات العلمي الخ

ــة  ــرة باملعرف ــة جدي ــاج معرف ــىل إنت ــون ع ــا حريص ــذا يجعلن ــإن ه ــومل، ف ــوق املع ــة الس يف حلب

مؤسســة عــىل العلــم عاليــة الدقــة وقابلــة للتطبيــق تســهم يف ترقيــة نوعيــة الحيــاة لتحفــل بهــا 

ســجالتنا، وتســهم يف انتقــال العــرب مــن الوضــع القائــم الــذي يحتفــي باللفــظ أكــرث مــن الفعــل 

ــح  ــث يصب ــلوب الحياة،حي ــس ألس ــه الرئي ــه املوج ــم وتطبيقات ــه العل ــح في ــادم يصب ــع ق إىل وض

اللفــظ موجــه للفعــل ومعــرب عنــه، وليــس بديــالً لــه،  فاملجتمعــات التــي تحتفــي باللفــظ غــري 

ــاب ثقافــة التســاؤل يصعــب عــىل تلــك  ــة املنهــج النقــدي، وغي املقــرتن باملامرســة ويف ظــل غيب

املجتمعــات كشــف التناقضــات بــني القــول والفعــل، وبــني ثنايــا النــص، وتظــل تلــك املجتمعــات 

ــع  ــة بالواق ــا عالق ــس له ــا ســجالت لي ــات عــن تســاؤالت قدميــة تحفظه ــامت وإجاب ــة بكل موجه

ــاً وليســت وســيلة لقــراءة الواقــع والتفاعــل معــه،  ــك النصــوص هدف ــح قــراءة وحفــظ  تل وتصب

ــه  ــف يف تحديات ــان يختل ــاء لزم ــداد األبن ــة وإع ــن وتنمي ــم تكوي ــىل نظ ــذا ع ــس ه ــام ينعك م

ــاج الســتلهام  ــات القدميــة بقــدر مايحت ــاء لإلجاب ــاج األبن ــايل قــد اليحت ــة أجــداده، وبالت عــن أزمن

مناهــج وطرائــق الســابقون يف حــل املشــكالت وتوقعهــا، فالقدمــاء أبدعــوا التشــكيل عنــد 

تدويــن القــرآن الكريــم، وبالتــايل يجــب عــىل األبنــاء أن يبدعــوا طرائــق لحــل مشــكالتهم اآلنيــة 

ــق تحفــظ  وتطــور  ــايل يبدعــوا طرائ ــق إبداعية،وبالت ــة عــىل التســاؤالت املتجــددة بطرائ واإلجاب

الهويــة/ اللغــة مــن الذوبــان والهرولــة أمــام الهويــات واللغــات املهيمنــة يف اللحظــة الحاليــة عــىل 
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الكوكــب، وبــدالً مــن الوقــوف عنــد حــد القبــول أو الرفــض للعوملــة باعتبارهــا قضيــة لفظيــة عنــد 

بعــض املشــتغلني بالثقافة،بــل توجهنــا ثقافــة التســاؤل إىل كيفيــة أن يكــون لنــا وجــود فاعــل يف 

ســياق العوملــة باعتبارهــا واقــع معــاش وليســت قضيــة لفظيــة تحتــاج ملجــرد القبــول أوالرفــض 

أو الشــجب، حيــث يصبــح التســاؤل مســتوعباً ملســارومنهج األجــداد يف واقــع مغايــر لهــم ونســأل 

أنفســنا الســؤال التــايل إذا كان أجدادنــا أصحــاب حضــارة، كيــف يصبــح لألبنــاء ريــادة حضاريــة 

يف الوقــت الراهــن  باعتبارنــا أحفادهــم؟ أو عــىل األقــل كيــف يكــون لنــا وجــود فاعــل يف مســار 

ــم  ــة؟ ث ــدات املحتمل ــا املخاطــر والتهدي ــات والفــرص املتاحــة؟ وم ــا اإلمكاني العوملــة الحــايل؟ وم

نبــدع كــام أبدعــوا يف إنتــاج بدائــل/ ســيناريوهات /مســارات يتــم اســتنتاجها وتوقعهــا مــن حصيلة 

الجمــع والتفاعــل بــني حســابات التهديــدات واإلمكانيــات وبــني املخاطــر والفــرص يف ســياق يقــوم 

عــىل القيــم والثقــة يف النفــس.

ــإن  ــتهلكونه ،ف ــاج مايس ــة يف إنت ــم املرتاكم ــىل خرباته ــدون ع ــا يعتم ٤ - إذا كان أجدادن

طرائــق التفكــري العلمــي جعلــت الخــربات أكــرث دقــة و تنظيــامً وتطــوراً ،وبعــض هــذه الخــربات 

تــم البنــاء عليهــا وتطويرهــا وهــذا يدعونــا إىل توطــني مــا طــوره اآلخــرون  والعمــل عــىل البنــاء 

ــاً مــن أن  ــا انطالق ــم هــذا التوطــني بلغتن ــاع ،ويت ــه اتب ــس في ــاً لي ــه وتجــاوزه تجــاوزاً إبداعي علي

اللغــة هــي وعــاء للفكــر واملعــربه عنــه، ومكــون رئيــس للهويــة، ولقــد خصصــت األمــم املتحــدة 

يومــاً عامليــاً للغــة العربيــة (١٨ديســمرب)، واعتامدهــا كلغــة رســمية مــن بــني اللغــات املعتمــدة 

لديهــا. 

وعــىل الرغــم مــن أهميــة العلــم يف اســتدامة التنميــة وإعــامر الكــون، ويف ترقيــة نوعيــة 

ــاة، وحــل املشــكالت الكــربى وتوقعهــا مثــل الفيــض الوفــري للبــرش عــىل الكوكــب املحــدود  الحي

املســاحة، مــع نــدرة الغــذاء، والتصحــر، والتلــوث، واالنحبــاس الحــراري مبســاعدة مقاربــات اإلدارة 

ــة الحياتيــة  يف  الرشــيدة للبــرش واملعرفــة ويف ظــل الســياق املعــارص أصبحــت املامرســات اليومي

ــة  تســهم يف توطــني  ــج البحــوث العلمي ــن نتائ ــة مســتمدة م ــة علمي ــة وثقاف حاجــة إىل عقالني

العلــم الحــايل إلنتــاج علــم قــادم.    
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٥ - وميكــن للتدليــل عــىل أهميــة العلــم يف جميــع املجــاالت منها ترشــيد مامرســتنا اليومية 

نذكــر عــىل ســبيل املثــال دراســات روث وآثــر ويــرن املتعلقــة بكيفيــة عمــل الدمــاغ  وكيفيــة توجيه 

ــار رسيعــة يف  ــدءاً مــن معرفــة أن  جرعــات الشــاى والقهــوة لهــام آث ــة ب ــا اليومي أســاليب حياتن

إبعــاد النعــاس وإزالــة التعــب، ولكــن زيــادة الجرعــات تســبب األرق نظــراً ألن هــذه املرشوبــات 

تحتــوي عــىل نســبة مــن الكافيــني، ومعرفــة أن إنخفــاض كميــات فيتامــني (c) و(B١٢) لــه عالقــة 

موجبــة بانخفــاض مســتوى النتائــج يف اختبــارات التذكــر والقــدرة عــىل التفكــري التجريــدي، وأن 

الحديــد يســاعد يف تحســني القــدرة عــىل اإلدراك لــدى األطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ثــالث 

ــواد  ــة امل ــادة كمي ــم، وإن زي ــة التعل ــري عــىل عملي ــة الكالســيوم  يف التأث وســت ســنوات، وأهمي

الســكرية يــؤدي إىل زيــادة إفــراز مــادة serotonin مــام يقلــل مــن حــاالت االكتئــاب وهــذا يفــرس 

لنــا ملــاذا يهــرول بعــض األطفــال نحــو األطعمــة الغنيــة باملــواد الســكرية، عــىل الرغــم مــن الســمنة 

املفرطــة التــي تســببها تلــك األطعمــة، مــع األخــذ يف االعتبــار دور العوامــل الوراثية،كــام أن تقليــل 

املــواد املصنعــة الخاصــة بتحســني الشــكل أو الطعــم يقلــل مــن تعــرض الدمــاغ لــألذى.

٦ - نتســاءل إذا كان ماســبق بديهيــاً مــن وجهــة نظــر علميــة، ويعرفهــا كثــري مــن طــالب 

ــزم بنتائجــه يف مامرســتنا  ــا ونلت ــم مكــون أصيــل يف ثقافتن ــة ،فلــامذا مل يعــد العل األقســام العلمي

اليوميــة ويف توجيــه أســاليب حياتنــا ؟ ناهيــك عــن أن مــن يعــرف هــذه املعلومــات اليطبقهــا  يف 

أحيــان كثــرية.

اإلجابــة تكمن-جزئيــا- يف أن بنيــة املدرســة الحاليــة تقــوم عــىل الفصــل التعســفي بــني   

التعليــم الفنــي التطبيقــى وبــني التعليــم النظري، وهــذا انعكس عىل أســاليب وطرائــق الرتبية التي 

ال تقــرن اللفــظ بالفعــل، والفكــر باملامرســة، والعلــم النظري بالتطبيــق العميل، وهذا تــرك آثاراً عىل 

ثقافتنــا حيــث اإلعــالء مــن قيمــة اللفــظ غــري املقــرتن بــاألداء إىل الحــد الــذي ميكــن أن نــرى اللفظ 

بديــالً للفعــل يف مواقــف مهمــة يف حياتنــا، ونهتم مبعرفة النظريــات العلمية مع ضعــف الرتكيز عىل 
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ــل  ــات لح ــدة إلبداع ــاؤل املول ــة التس ــاء بثقاف ــف االحتف ــة، وضع ــك النظري ــل لتل ــة التوص كيفي

املشــكالت وتوقعهــا، يف مقابــل االحتفــاء بثقافــة حفــظ اإلجابــات الســابقة عــىل أحــداث 

ــدة،  ــل عدي ــة عوام ــاؤالت نتيج ــن التس ــرث م ــات أك ــه إجاب ــريب لدي ــل الع ــة، وإذا كان العق ماضي

ولكــن بالنســبة ملوضــوع العلــم والعلــامء رمبــا ألن التســاؤالت قــد تدخــل الســائل والباحــث عــن 

الحقيقــة يف منطقــة التابــو/ املحرمــات حيــث أســوار املمنوعــات واملحرمــات االجتامعيــة والثقافيــة 

والسياســية،وخربيت تجعلنــي أتصــور أن بعــض طــالب الدكتــوراة، وبعــض املتقدمــني للرتقيــة لدرجــة 

األســتاذية يف الرتبيــة  يحــددون أوالً مــا الــذي  يجــب عليهــم أال يبحثــوه مــن بــاب التقيــة، ثــم 

يقومــون بإجــراء بحوثهــم بعيــداً عــن تلــك املشــكالت بــدون رؤيــة كليــة غائيــة توجههــم، وبالتــايل 

ــن  ــة م ــن مبجموع ــي املزي ــكل العلم ــىل بالش ــزيئ وتتح ــي وج ــو فن ــا ه ــم مب ــوث تهت ــد البح نج

الجــداول واألرقــام وتظــل املشــكالت الحقيقيــة يف انتظــار الحــل، األمــر الــذي يفــرس جزئيــاً  ملــاذا 

توجــد مشــكالت كثــرية يف الــدول العربيــة تنتظــر الحلــول العلميــة لهــا يف ظــل وفــرة مــن حملــة 

ــوراة يف معظــم التخصصــات.  الدكت

ــدود  ــرة الح ــرشكات عاب ــات وال ــوده التحالف ــذي تق ــي ال ــهد العومل ــع للمش ٧ - إن املتاب

ســوف يجــد أن مصلحــة هــذه الكيانــات العمالقــة تصبــح يســرية مــع تفكيــك أو إضعــاف 

ــادة  ــالل إع ــن خ ــاً م ــح جلي ــر أصب ــذا األم ــا، وه ــؤون أهله ــا يف إدارة ش ــدول وحكوماته دور ال

ــوم يف  ــي تق ــة الت ــة الحديث ــأة الدول ــىل نش ــابقة ع ــا األوىل الس ــة إىل وحداته ــات النامي املجتمع

ــة  ــة والطائفي ــة والعشــائرية والقبلي ــة، حيــث العــودة إىل املذهبي جوهرهــا عــىل مفهــوم املواطن

حتــى يف االنتخابــات املوســمية أو التــي يتوقــف عليهــا تقريــر مصــري الدولــة ومل تعــد الســودان 

والعــراق ولبنــان وفلســطني بعيــدة عــن هــذا املشــهد ،ومل تســلم الوحــدة األوىل لبنــاء املجتمعــات 

انعقــد يف بدايــات  الــذي  الســكان  التفكيــك منــذ مؤمتــر  العربيــة (األرسة) مــن عمليــات 

التســعينيات الــذي أوىص بإعــادة هيكلــة األرسة  حيــث االعتقــاد يف أن  الفــرد هــو الوحــدة 

ــه مــن قيــم ضابطــة قــد نتفــق أو نختلــف حــول  ــاء املجتمــع، وليســت األرسة مبــا متثل األوىل لبن
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تلــك الضوابــط بــدون هــدم وتفكيــك األرسة، األمــر الــذي تجــىل يف انتشــار ظواهــر الطــالق والخلــع 

ألســباب كان ميكــن لعلــامء الرتبيــة تقليــل نســبتها عــن طريــق الربامــج الوقائيــة املتمثلــة يف الرتبيــة 

الوالديــة والرتبيــة األرسيــة وعقــد ورش عمــل للمقبلــني عــىل الــزواج، وهــذا لــن يتــأىت إال بتغيــري 

رؤيــة الجميــع ويف طليعتهــم الباحثــني مــن خــالل مناقشــة القضايــا املعقــدة وفهــم عالقــات التأثــري 

للعوامــل والتغــريات العامليــة عــىل القضايــا واملشــكالت املحليــة، والوعــي باالرتبــاط العضــوي بــني 

ــدو هامــيش واآلين واملســتقبيل، ورمبــا يعــد ذهــب املعــز  ــذي يب ــكيل والجوهــري وال الجــزيئ وال

ــا  ــع العلمــي، ورمب ــذا الوضــع املجتمعــي وخاصــة املجتم ــة له ــل املؤدي ــني العوام ــن ب وســيفه م

ــا  ــىل يشء م ــة ع ــيل دال ــع املح ــن املجتم ــة ع ــات التعليمي ــل املؤسس ــي تفص ــوار الت ــت األس كان

ــة  ــة لدراس ــة التجزئي ــرة االختزالي ــامء، والنظ ــم والعل ــش العل ــب تهمي ــة، إىل جان ــذه القضي يف ه

املشــكالت، يف الوقــت الــذي نجــد فيــه معظــم وســائل اإلعــالم  متــوج بقضايــا بعيــدة عــن ترســيخ 

الثقافــة العلميــة والتعــيل مــن شــأن العلــامء باعتبارهــم منــاذج ميكــن أن يحتــذى بهــم الشــباب 

العــريب، ورمبــا غيــاب الوعــي بأهميــة املؤسســة اإلعالميــة باعتبارهــا مؤسســة تربويــة مؤثــرة يف 

تشــكيل الشــخصية العربيــة أكــرث مــن املؤسســات التعليميــة املتخصصــة ســواء كان املتلقــي متعلــم 

أو مــن بــني مــا يربــو عــىل املائــة مليــون أمــي .

وإذا كان التفكــري العلمــي يفــرض عــىل كل مــن يعمــل يف اإلعــالم أن يكــون حاصــالً عــىل 

ــكالت  ــا ومش ــي بقضاي ــوي والوع ــل الرتب ــب التأهي ــالم إىل جان ــال اإلع ــص يف مج ــل متخص تأهي

الوطــن الحقيقيــة اآلنيــة واملســتقبلية، إال أن الباحــث عــن الثقافــة العلميــة والربامــج التــي تنمــي 

ــيل  ــي تع ــل والت ــظ بالفع ــل، واللف ــم بالعم ــرتان العل ــىل اق ــد ع ــي، وتؤك ــري العلم ــق التفك طرائ

ــبابنا ،ســوف يصــاب  ــا ش ــذي به ــن أن يحت ــاذج ميك ــم باعتبارهــم من ــامء وتقدمه ــأن العل ــن ش م

ــي  ــون مقدم ــح الالعب ــة وأصب ــت مامرس ــاهدة وليس ــة مش ــت الرياض ــد أن أصبح ــاط، بع باإلحب

برامــج، ويف بعــض القضايــا يصبحــون موجهــني للــرأي العــام، وعندمــا يدعــو القــادة اإلعالميــني إىل 
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ــات الخاصــة  ــا تنصــب عــىل الفني ــي يقرتحونه ــل هــؤالء نجــد أن برامــج اإلعــداد الت رضورة تأهي

باإلعــالم أكــرث مــن التأهيــل الرتبــوي!

رمبــا ألن البعــض اليعــرف حقيقــة الــدور الرتبــوي الــذي تقدمــه وســائل اإلعــالم، ولكــن مــا 

مــدى مســؤولية مــن يعرفــون؟

ــة  ــة واألطــر التفســريية الســائدة يف البحــوث العربي ــات العلمي ــراءة املقارب ــدى ب ــا م وم

ــة؟ ــك القضي ــامء مــن تل ــني والعل ــه للباحث املوجه

وما مدى مسؤولية املشتغلني بالبحث العلمي، وقضايا الثقافة العلمية؟

املقاربات املتعددة للعلم وفلسفاته:

ــدء  ــث الب ــق حي ــه باملنط ــرتن واملوج ــري املق ــة أو التفك ــط بالعقالني ــم يرتب إذا كان العل

ــري أن كل  ــر، غ ــه الفك ــر وتوج ــد تؤط ــق قواع ــمل املنط ــث يش ــج، حي ــي إىل نتائ ــات تنته مبقدم

منطــق تكمــن وراءه فلســفة آى وجهــة نظــر يف الكــون واملجتمــع واإلنســان، وقــد تكــون الفلســفة 

ــة. مثالية/صوري

تؤكــد عــىل الثبــات أكرث مــن التغري وتؤكــد عــىل أن املاهية-الخصائص الجوهريــة- باعتبارها 

ســابقة عــىل الوجــود، فاإلنســان يف املثاليــة يعــد كائنــاً بيولوجيــاً مفكــر بغــض النظــر عن مامرســاته 

الحياتيــة، ومــن هنــا يصبــح املنطــق وقواعــده املنظمــة للفكــر صوريــاً، وامللتــزم بتلــك الفلســفة 

وذلــك املنطــق تصبــح طرائقــه يف حــل املشــكالت –مناهــج البحــث- تقــرتب يف تعاملها مــع الوقائع 

يف لحظــة زمانيــة مكانيــة تقــرتب مــن الســكون الشــكيل، وبالتــايل ميكــن الوصــف والعــزل والقيــاس 

للمتغــريات، بغــض النظــر عــن تداخــل وتشــابك ومتاهــي املتغــريات مــع بعضهــا البعــض يف الواقــع، 

وهــذا الســكون االفــرتايض الــذي يســمح بعــزل مــا اليعــزل يف الواقــع ســمح للمنهــج التجريبــي 

ــة للوقائــع املرئيــة حيــث تصــاغ املالحظــات املتجمعــة يف صــورة  القائــم عــىل املالحظــة والتجرب

أرقــام وإحصــاءات تأخــذ الشــكل الكمــي لتبــدو علميــة، مع اســتبعاد ماالميكــن مالحظتــه يف الواقع 

ويتــم اســتبعاده مــن البحــث العلمــي املوضوعــي املنــزه عــن الذاتيــة ،وهــذا املســار ظــل يعمــل 
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وفــق مبــدأ الحتميــة الــذي يؤكــد عــىل أن كل مثــري تســتتبعه بالــرضورة اســتجابة، ووفقــاً للحتميــة 

ــي تنظــر إىل الكــون نظــرة أقــرب إىل  ــة النظــر الت ــون الجاذبية،غــري أن وجه ــن قان اكتشــف نيوت

الواقعيــة وتعــرتف بالوجــود املــادي لــه جعلــت أنيشــتاين يكتشــف النســبية،ومن بعــده هايزنــربج 

ــا  ــا توجهه ــدر م ــني، بق ــة واليق ــا الحتمي ــة التحكمه ــة العلمي ــفا أن املعرف ــك يكتش ــس بالن وماك

االحتامليــة ورمبــا هــذا جعــل التخطيــط ينتقــل مــن االمتــداد الخطــي، إىل فكــرة البدائــل التــي 

ــدأ  ــل يب ــىل متص ــع ع ــل تق ــيناريوهات/ بدائ ــر س ــذي يوف ــي ال ــري اإلبداع ــامل التفك ــب إع تتطل

ــأن رأي صــواب  ــرتاف ب ــىل االع ــوم ع ــي تق ــة الت ــه  ،هــذه الرؤي ــوب في ــي باملرغ ــن وينته باملمك

يحتمــل الخطــأ ورأي آخــر خطــأ يحتمــل الصــواب ،ولكننــا ميكــن أن نالحــظ القطعيــة واالنتصــار 

ــاره حقيقــة مطلقــة عنــد بعــض املشــتغلني بالعلــم وبعــض املشــتغلني باإلعــالم مــام  ــرأي باعتب ل

ــه.   ــدة ل يدعــم الدوجامطيقيــة الناتجــة عــن التعصــب واملول

وهــذا يعنــي أن الرؤيــة أو الفلســفة املوجهــة ملنطــق العلــم التقليديــة قــد تجعــل وصــف 

ــا  ــا وفق ــكالت وتجزيئه ــزال املش ــكلية واخت ــة والش ــم باللفظي ــا تتس ــاوالت حله ــكالت ومح املش

ــاس الميكــن  ــا ينتقــل هــذا التوجــه إىل عامــة الن ــدي،و عندم ــم (اإلطــار التفســريي) التقلي للربادي

تربأة املؤسسات التعليمية واملؤسسات اإلعالمية من هذا الوضع .                         

ــاق أو  ــس االتف ــالف ولي ــىل االخت ــوم ع ــم يق ــاد يف أن العل ــة االعتق ــدى صح ــا م إذن م

ــامع؟ اإلج

إن التطــور الــذي شــهده العلــم و غــري رؤيــة العلــامء للعــامل يف الزمــان واملــكان ميكــن أن 

يوضــح بعــض الحقائــق يف تلــك القضيــة ،وخاصــة بعــد أن أصبحــت الــذرة ليســت أصغــر جــزء يف 

أي ىشء، ومل تعــد الثانيــة هــي أصغــر وحــدة لقيــاس الزمــان. 

ــت  ــة وجهـ ــات العلميـ ــام وراء النظريـ ــة فيـ ــفية الكامنـ ــادىء الفلسـ ــت املبـ وإذا كانـ

نظـــر العلـــامء إىل االحتـــامل وعـــدم التأكـــد، مـــام جعـــل بعـــض العلـــامء تنتقـــل مناهجهـــم 

مـــن التحقـــق مـــن  صـــدق النظريـــات، إىل التشـــكيك والتكذيـــب ،وليـــس بعيـــداً عـــن هـــذا 
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التشــكيك يف املســلامت التــي كانــت تنطلــق منهــا النظريــات، فلــم يعــد الســطح مســتوياً دامئــاً 

وفقــا لهندســة ومســلامت أقليدس،بــل يوجــد ســطح محدب،وآخــر مقعــر وفقــاً لرميــان األملــاين 

ــرويس. ولوبتشفســيك ال

ورمبــا كانــت الفلســفات التــي تــرى الوجــود والكــون يف حــاالت التغــري، أرسعت مــن وجود 

منطــق موجــه للفكــر يراعــي ويســتوعب التناقضــات، مثــل منطــق هيجــل (الجــديل) الــذي يــرى 

النقيضــان يجتمعــان وينشــأ عنهــام مركــب ثالــث ،ثــم بعــد ذلــك كان املنطــق التقريبي/الضبــايب 

الــذي ســاهم يف عمــل الكومبيوتــر، ذلــك املنطــق الــذي ميكننــا مــن اتخــاذ القــرارات يف ظــل عــدم 

اليقــني مــن دقــة املعلومــات ووفرتهــا مثــل قائــد الســيارة الــذي يتخــذ قــرار بالســري يف الطريــق يف 

ظــل الضبــاب وســوء األحــوال الجويــة.                                       

وهــذا يعنــي أن الفكــر الصــوري واملناهــج واألبحــاث التــي تتعامــل مــع الظواهــر 

الطبيعيــة واملجتمعيــة أصبحــت يف أزمــة، مهــام حاولــت تجميــل صورتهــا باألرقــام واإلحصــاءات 

ــة.  ــن الذاتي ــة ع ــة ومنزه ــدو موضوعي لتب

وإذا كان املنطــق الصــوري األرســطي يقــوم عــىل حتميــة ويقــني أن القضيــة إمــا أن تكــون 

ــق  ــل مبنط ــا ...أو)، ب ــق (إم ــاً مبنط ــرتف دامئ ــع التع ــا الواق ــإن قضاي ــة، ف ــون كاذب ــة أو تك صادق

ــا  ــع القضاي ــل م ــح التعام ــذي يتي ــايب، ال ــق الضب ــل املنط ــذا...وذاك) مث ــتوعب (ه ــي يس تقريب

والظواهــر املعقــدة، حتــى اإلنســان الــذي يحمــل بــني جنباتــه جوانــب الخــري والتقــوى وجوانــب 

ــا متوت،والغــذاء يســاعد  ــا وخالي ــا تحي ــه خالي الــرش والفجــور، والجســم البــرشي يف كل لحظــة ب

عــىل منــو اإلنســان واالســتمرار يف الحيــاة، وكلــام حــدث النمــو أقــرتب رويــداً مــن لحظــة املــوت. 

وهــذا يعنــي أن الرباديــم العلمــي املتعــارف عليــه و منطقــه ومناهجــه قــد تــؤدي إىل غــري 

مقصده،حيــث ترتاكــم البحــوث وتتفاقــم املشــكالت ،عــىل الرغــم مــن اإلدعــاء بصــدق النتائــج التي 

تــم التوصــل إليهــا بطرائــق تؤكــد أنهــا منزهــة عــن ذاتيــة ومصلحــة وهــوى الباحــث ،وخاصــة أن 

تلــك البحــوث تجريبيــة وأمربيقيــة ونتائجهــا مصاغــة يف صــورة كميــة.     
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ــوال الشــائعة املســتلهمة مــن  ــة مــن األق ــة يف أســاليب البحــث الكمي تهافــت املوضوعي

ــاً  الفلســفة الوضعيــة إن اإلمعــان يف الذاتيــة يدخــل صاحبهــا إىل مجــال األدب،والبعــد عنهــا طلب

للموضوعيــة يدخلنــا إىل مجــال العلم،ورمبــا يوحــي هــذا بــأن الذاتيــة يف مجــال العلــم غــري مرغوب 

ــخصية  ــازات الش ــة واالنحي ــي واملصلح ــن العلم ــرون أن التكوي ــرى آخ ــذي ي ــت ال ــا،يف الوق فيه

ــايل  ــراً وبالت ــر أن أفالطــون كان فيلســوفاً ح ــي، ونذك ــدون وع ــن الباحــث أو ب ــي م حــارضة بوع

وضــع عــىل رأس مدينتــه الفاضلــة الفالســفة األحــرار، كــام أن ســارتر يــرى أن املوضوعيــة تــأيت عــرب 

ذاتيتــني، ورمبــا هــذا جعــل أصحــاب املدرســة النقديــة يفضلــون أن يعــي الباحــث ويقــر بانحيازاتــه 

ليتجنبهــا يف إصــدار أحكامــه. 

ويبــدو أن النجاحــات التــي حققتهــا البحــوث التجريبيــة يف مجــال العلــوم الطبيعيــة قــد 

جعلــت املشــتغلني بالعلــوم االجتامعيــة يحاولــون اتبــاع طرائــق البحــث يف العلــوم الطبيعيــة، فإنــه 

يلــزم األخــذ يف االعتبــار مــا تحــدث عنــه (ســنو) مــن أن ثقافــة البحــوث الطبيعيــة تختلــف عــن 

ثقافــة البحــوث اإلنســانية،إىل جانــب ضعــف الوعــي  بالفــروع العلميــة املختلفــة عــن تخصــص 

ــدة أهمهــا أن  ــج عــن أســباب عدي الباحــث املنكفــئ عــىل تخصصــه الدقيــق، هــذا الضعــف نات

التكويــن العلمــي ملعظــم منســويب املؤسســات التعليميــة يف الــدول العربيــة قائــم عــىل االحتفــاء 

ــا  ــة بتطبيقاته ــات النظري ــرتان املعلوم ــف اق ــع ضع ــة م ــة وتشــعيب املعرف بالتخصصــات الدقيق

العمليــة، وبالتــايل التتضمــن املقــررات  املداخــل البينيــة واملتعــددة لدراســة املشــكالت إال فيــام 

نــدر ،ورمبــا كان االهتــامم األكــرب يتجــه نحــو اإلمعــان يف التخصــص الدقيــق، ويف أفضــل األحــوال 

ــات  ــة ملعلوم ــة كلي ــي ورؤي ــق منطق ــا نس ــه ال يجمعه ــن تخصص ــات ع ــث معلوم ــك الباح ميتل

التخصصــات األخــرى لتكويــن معرفــة، ومــع كــرثة الخريجــني تتزايــد املعلومــات وتنتظــر مــن لديــه 

التكويــن العلمــي الــذي يحولهــا إىل معرفــة  .

ولكـــن مؤسســـات التكويـــن نجـــد بنيتهـــا التســـاعد عـــىل ذلـــك وعـــىل ســـبيل املثـــال 

نجـــد أن بنيـــة التعليـــم مابعـــد األســـايس تقـــوم عـــىل الفصـــل التعســـفي بـــني العلـــوم 
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الطبيعيــة والعلــوم اإلنســانية حيــث التشــعيب ملــا يعــرف بــاألديب والعلمــي باإلضافــة إىل الفصــل 

ــررات  ــدم مق ــا تق ــل إنه ــة، ب ــة عملي ــري فني ــة وأخ ــات نظري ــدم معلوم ــة تق ــدارس عام ــني م ب

ــول  ــة ح ــن معرف ــامم بتكوي ــن االهت ــرث م ــاء أك ــخ أو الفزي ــن التاري ــات ع ــىل معلوم ــوي ع تحت

مشــكلة يتــم جمــع املعلومــات عنهــا مــن كافــة التخصصــات ويجمعهــا نســق واتســاق منطقــي، 

لذلــك يظــل املتعلــم/ الباحــث/ املهنــي أســري تخصصــة الدقيــق ويغيــب عــن تفســرياته املقاربــات 

التخصصيــة األخــري وينعكــس هــذا يف تعاملــة وتفســريه للمشــكالت الــذي يتســم يف أحيــان كثــرية 

ــة التــي يحــاول الباحــث يف  ــج البحــوث الطبيعي ــة يف األحــكام، عــىل الرغــم مــن أن نتائ بالقطعي

العلــوم االجتامعيــة أن يحــذو حذوهــا أصبــح ثباتهــا نســبي و أطرهــا التفســريية تتعــرض للتغــري، 

وأن العــامل قــد يدخــل معملــه ولديــه فــرض قــد يثبــت صحتــه ويــؤدي إىل ظهــور قانــون أونظريــة 

مختلفــة عــن نظريــة زميلــه يف املعمــل املجــاور لــه نتيجــة اختــالف الفــروض التــي حــاول الزميــل 

اآلخرالتحقــق مــن صحتهــا،يف الوقــت الــذي يصعــب إخضــاع اإلنســان لنفــس الــرشوط والظــروف 

ــزل  ــات الع ــم إن عملي ــوم الطبيعية،ث ــات يف العل ــات الدراس ــا عين ــع له ــي تخض ــة الت التجريبي

للمتغــريات يف حــاالت فحــص املشــكالت والظواهــر املجتمعيــة تعتــرب اصطناعيــة وشــكلية وغــري 

واقعيــة يف أحيــان كثــرية، وتأثــري ذاتيــة الباحــث ووجهــة نظــره ومصلحتــه قــد تتدخــل ســواء بوعي 

منــه، واألخطــر مــن ذلــك أن تحــدث بــدون وعــي حقيقــي منــه، وعــىل ســبيل املثــال عنــد تنــاول 

ظاهــرة النــزوح مــن الريــف أو الباديــة إىل املــدن نتســائل حــول مــدى الحياديــة للباحــث النــازح 

ومــدى حياديــة املقيــم يف املدينــه؟ ونفــس األمــر عنــد تنــاول قضيــة هجــرة أبنــاء الــدول الفقــرية 

والــدول التــي تــم إفقارهــا إىل الــدول األوربيــة ،نتســاءل حــول مــدى حياديــة الباحــث املهاجــر 

وحياديــة الباحــث األوريب؟  

ويف ظــل التخصصــات الدقيقيــة رمبــا نجــد تفســريات مختلفــة حــول مــا نعتــربه انحــراف 

ــة  ــامء السياس ــاد وعل ــامء االقتص ــن عل ــة ع ــامء الرتبي ــات  عل ــالف تخصص ــة اخت ــباب نتيج للش

ــة.   ــوم األمني ــن واملتخصصــون يف العل ــامء الدي وعل
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   كــام أن إرجــاع انخفــاض التحصيــل الــدرايس للطالــب الميكــن نســبته إىل عامــل وحيــد 

ميكــن تتبعــه وعزلــه عــن عوامــل أخــرى متامهيــة مــع بعضهــا البعــض.                             

     وهــذا يؤكــد أن الفصــل التعســفي بــني التخصصــات يف العلــوم االجتامعيــة يحتــاج إىل 

االعــرتاف بوحــدة وتكامــل املعرفــة الــذي يســمح باملداخــل البينيــة واملتعــددة لحــل املشــكالت.

املتعلمــني معلومــات يف تخصــص معــني إىل  الرتكيــز عــىل إكســاب  واالنتقــال مــن 

تدريــب الدارســني عــىل كيفيــة إنتــاج معرفــة باالســتعانة باملعلومــات وتطبيقاتهــا املتناثــرة مــن 

ــريف  ــص املع ــة والنق ــبية املعرف ــاً بنس ــرتاف أيض ــة، واالع ــة املختلف ــة واألدبي ــات العلمي التخصص

الناتــج عــن اإلنكفــاء حــول تخصــص دقيــق قــد يعرفــه جيــداً واليعــرف غــريه األمــر الــذي ينتــج 

رؤيــة مكرســكوبية تجعلــة يكــرب ماليــس كبرياً،وهــذا يتطلــب مــن خــرباء التعليــم التوســع يف إدخال 

ــي إلغــاء التخصصــات، كــام أن  ــم وهــذا اليعن ــة يف مؤسســات التعلي ــوم والتخصصــات البيني العل

ــب املتخصصــني واملختصــني  ــة إىل جان ــتعانة بتخصصــات مختلف ــه االس ــرار يجــب علي ــع الق صان

بصناعــة القــرار، واملثــال األكــرث وضوحــاً نجــده بالنســبة ملشــكلة األميــة يف الــدول العربيــة التــي 

بــدأت الجهــود يف مكافحتهــا منــذ عــرشات الســنني وبالتــايل إنخفضــت نســبتها، ولكــن إذا أحصينــا 

األعــداد ســنويا ســوف نجــد أن العــدد املطلــق يف إزديــاد ،ورمبــا كان املدخــل الرتبــوي الــذي نتبنــاه  

املتجــه نحــو محــو األميــة األبجديــة بــدون اقرتانــه مبداخــل ثقافيــة واقتصاديــة تزيــد مــن دخــل 

ووعــي األمــي يعــد أحــد األســباب املهمــة يف تفاقــم املشــكلة ،يف الوقــت الــذي يكــرث  الحديــث 

فيــه عــن مجتمــع املعرفــة واإلشــادة بأهميــة الرأســامل االجتامعــي باعتبــاره ثــروة التنضــب بــل 

تزيــد، وتــؤدي إىل تحقيــق أعــىل قيمــة مضافــة واســتدامة التنميــة.                                                                 

ــم  ــة لتعلي ــة العربي ــا الخط ــو ومنه ــن األلكس ــادرة م ــق الص ــرأ الوثائ ــا مل نق ــا ألنن ورمب

ــة  ــراءة والكتاب ــل بالق ــربى والجه ــة ك ــة حضاري ــع املشــكلة باعتبارهــا أمي ــل م ــي تتعام الكبار،الت

ــرى.                                                                                  ــة صغ أمي
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ــك  ــام واملتوســطات الحســابية ،نجــد البن ــاء باإلحصــاءات واألرق وعــىل الرغــم مــن االحتف

الــدويل يؤكــد يف تقاريــره منــذ١٩٩٤أن إحصاءاتــه هــي مجــرد مــؤرشات، والدليــل عــىل ذلــك ميكــن 

أن يالحظــه معظــم خــرباء التعليــم عنــد ذكــر نســبة األميــة يف الــدول العربيــة ســوف نجــد نســب 

ــج  ــتهدفها برنام ــي يس ــة الت ــة العمري ــني يف الرشيح ــدد األمي ــرص ع ــم ح ــه ت ــة أن ــة نتيج مختلف

املكافحــة ،بينــام نجــد آخــرون قامــوا بقســمة عــدد األميــني عــىل عــدد الســكان مبختلــف رشائحهــم.                                                                                      

ــة  ــداً عــن حتمي ــة تعــرتف بالنســبية واالتجــاه بعي ــوم الطبيعي وعــىل الرغــم مــن أن العل

نيوتــن بــل االحتفــاء باالحتامليــة منــذ هيزنــربج وماكــس بالنــك، إال أننــا نجــد بعــض الباحثــني يف 

العلــوم االجتامعيــة مييلــون نحــو القطعيــة يف أحكامهــم ورؤاهــم، وانعكــس هــذا بطرائــق عديــدة 

يف قاعــات الــدرس ويف الفضائيــات التــي متــوج بفــوىض الفتــاوى القطعيــة، بــدالً مــن االعــرتاف أنهــا 

آراء  تقبــل الصــواب والخطــأ ،مــام ميكنــه أن يســاهم يف تكويــن ذهنيــة متعصبــة دوجامطيقيــة 

الفكــر والطبــع التقبــل اآلخــر.                                                                  

واملشــكلة التــي تغيــب عــن العامــة أن الباحــث الــذي يتحــدث بثقــة مطلقــة يف أن نتائــج 

ــل املجتمــع  ــد متث ــة ق ــاج لعين ــراد املجتمع،هــي نت ــع أف ــاً عــىل جمي ــا دامئ ــه ميكــن تعميمه بحث

ــل  ــا، ب ــرب عدده ــام ك ــع مه ــة للمجتم ــري ممثل ــة غ ــون العين ــن أن تك ــه، وميك ــمله يف كليت والتش

ــف  ــذا املوق ــع ه ــل م ــتطيع التعام ــد اليس ــاً وق ــدق دامئ ــع بالص ــني التتمت ــتجابات املبحوث إن اس

إال ذوي الخــربة، ويف ظــل اقــرتاب أعــداد األميــني يف الوطــن العــريب نحــو ١٠٠ مليــون ومــع 

ضعــف الثقافــة العلميــة باعتبارهــا موجهــة ألســلوب الحيــاة نجــد كثــري مــن الباحثــني الســاعني 

ــي والحصــول عــىل درجــة أســتاذ أو أســتاذ مشــارك،  ــوراة أو الرتق للحصــول عــىل درجــات الدكت

ــة يف أداة  ــات الوصفي ــون املقارب ــة، ويختزل ــوث الوصفي ــار البح ــي يف إط ــج العلم ــون املنه يختزل

ــس  ــه التعك ــتجابات لفظي ــىل اس ــه ع ــن خالل ــل م ــذي يحص ــتبيان ال ــي االس ــاً وه ــدة دامئ وحي

بالــرضورة الحقيقــة ومــا وقــر يف القلــب،إىل جانــب عــدم صالحيتــه لألميني،مــع ضعــف دافعيــة 
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وملــل املســتجيبون مــن املتعلمــني ويف أحيــان كثــرية خوفهــم مــن ذكــر بعــض املعلومــات اعتقــاًدا 

ــاء  ــدد األبن ــق بع ــر يتعل ــد إذا كان األم ــم للحس ــكالت أو تعرضه ــؤدي إىل مش ــد ت ــا ق ــم أنه منه

ــإن االســتجابات النســتطيع دامئــاً أن نعتربهــا موضوعية،مهــام اســتخدمت  ــايل ف ــرثوة، وبالت أو بال

اإلحصــاءات والجــداول األنيقــة.                                               

ــل،  ــهلة الح ــيطة س ــكالت البس ــني إىل املش ــض الباحث ــل بع ــد مي ــذا نج ــب ه وإىل جان

واالبتعــاد عــن املشــكالت املعقــدة التــي قدتحتــاج إىل مناهــج ونظريــات قــادرة عــىل التعامــل مــع 

التعقــد يف املشــكالت، وميكــن أن نســتعري وصــف أنشــتني لهــذه الحالــة حيــث قــال: (إنهــم يثقبــون 

الخشــب حــني يكــون ســمكه رفيعــاً).

واملتابــع للبحــوث والدراســات االجتامعيــة والرتبويــة منهــا بصفــة خاصــة نجــد أن بعضهــا 

يقــرتب أن يكــون نســخة جديــدة لبحــث قديــم اجتهــد الباحــث يف اقتنــاص عبــارات متفرقــة مــن 

بحــوث تختلــف يف رؤاهــا وفلســفاتها ونظرياتهــا عــن بعضهــا البعــض ،ولكنهــا عبــارات لغويــة/ 

لفظيــة منســقة،عىل الرغــم مــن أن قــرارات املنــح للدرجــات العلميــة وخاصــة الدكتــوراة تتطلــب 

إبداعــاً يف حــل املشــكالت،قد تســهم يف حــل املشــكالت وتطويــر التخصــص ،ولكــن كثــرياً مــن تلــك 

ــد ويف جــداول  ــوب لغــوي جدي ــاج لبحــوث ســابقة يف ث اإلبداعــات اليعــدو أن يكــون إعــادة إنت

منمقــة. 

من هنا نبدأ.

الرؤية/الفلسفة واآلليات

ــد مــن  ــه يف مكــون وحي ــزال ماهيت ــة اإلنســان وعــدم  اخت التســليم بوحــدة العــامل وكلي

مكوناتــه وبالتــايل يجــب أن يقــد التعليــم عــىل قــد املتعلــم فاإلنســان متعــدد الجوانــب واألدوار 

ــح املدرســة موحــدة  ــث تصب ــك حي ــا عــىل ذل ــن أن تؤســس بنيته يجــب عــىل مؤسســات التكوي

ــة  تشــمل أنشــطة ومســارات متعــددة  ــات العملي ــة بالتطبيق ــة املقرتن ــة النظري ــة باملعرف وحافل

ــة  ــوزراء الرتبي ــابع ل ــر الس ــه املؤمت ــام ٢٠٠٨ وتناول ــة ع ــر القم ــه يف مؤمت ــالن عن ــم اإلع ــذا ت وه

ــايس. ــد األس ــم مابع ــص للتعلي ــارس ٢٠١٠ املخص ــقط يف م ــرب يف مس ــم الع والتعلي
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ــيل،  ــج تكام ــامد منه ــة واعت ــل املعرف ــدة وتكام ــليم بوح ــب التس ــه يتطل ــذا التوج وه

وتدريــب املتعلم/املتلقــي عــىل كيفيــة جمــع املعــارف املتناثــرة يف التخصصــات املختلفــة إلنتــاج 

ــات  ــع بفضــل تقان ــات املتاحــة للجمي ــن املعلوم ــة م ــاج معرف ــدرة عــىل إنت ــري أن الق ــة ،غ معرف

ــة  ــن تنمي ــوي  يتضم ــه الرتب ــن كان تكوين ــا إال م ــدر عليه ــة، اليق ــات الحديث ــال واملعلوم االتص

الخيــال السوســيولوجي املؤســس عــىل اســتدماج خصائــص التفكــري العلمــي يف شــخصية املتعلــم 

ــق، والقــدرة عــىل  ــل القــدرة عــىل االنتقــال مــن البســيط إىل املعقــد ومــن النســبي إىل املطل مث

إقامــة العالقــات بــني الظواهــر والوقائــع وفقــاً ملنهــج يتضمــن مجموعــة مــن القواعــد واإلجــراءات 

ــر يف  ــا (أال نفك ــب علين ــكارت يج ــع دي ــاً م ــق، واتفاق ــا منط ــا ويوجهه ــي يحكمه ــاليب الت واألس

ــا منهــج).  ــا، إذا مل يكــن يوجهن البحــث عــن حقيقــة م

ــم ينصــب عــىل ســلوك  ــق البحــث عل ــم طرائ ــم وتعل ــرى أن تعلي ــر ي وإذا كان كارل بوب

الباحــث وطرائــق تفكــريه أثنــاء حلــه للمشــكالت وتوقعهــا، وإذا كان العلــم اســتنتاجي يتضمــن 

عمليــات القيــاس واالســتقراء، وبالتــايل ميكــن أن نكســب املتعلــم الطرائــق التــي تســتهدف الوصول 

إىل تعميــامت أو مــا نطلــق عليــه قوانــني عامــة تم اســتنتاجها مــن وقائع جزئيــة (اســتقراء)، وكذلك 

تطبيــق قانــون أو حكــم أو تعميــم عــىل وقائــع جزئيــة فرديــة (قيــاس)،وإذا أردنــا جعــل العلــم 

وطرائقــه مكونــاً أصيــال لثقافتنــا ميكننــا أن نــدرك أن األطفــال ميكنهــم أســتيعاب ومشــاهدة والتأكد 

مــن أن الحديــد يتمــدد بالحــرارة ، والذهــب يتمــدد بالحــرارة، والنحــاس يتمــدد بالحرارة،وبالتــايل 

ميكنهــم اكتشــاف واســتنتاج أن املعــادن تتمــدد بالحــرارة (حكــم كيل/أو قانــون عــام)، كــام ميكــن 

أن نــرضب أمثلــة كثــرية لنبــني أن حكــامً كليــاً عامــاً ميكــن تطبيقــه عــىل وقائــع جزئيــة خاصــة يف 

معظــم املوضوعــات املتعلقــة بالظواهــر الطبيعيــة وحتــى القضايــا الحياتيــة بــل والفقهيــة مثل من 

غشــنا فليــس منــا، ونطبقهــا عــىل مــن يغــش يف األســواق (حكــم جــزيئ خــاص)، وهــذا يعنــي أيضــاً 

أن املعرفــة تتطلــب أن يتضمــن وفــرة مــن املعلومــات يتقاســمها جميــع البــرش وتشــغل مســاحات 
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كبــرية يف وســائل االتصــال واملعلومــات الحديثــة ،ولكــن املكــون الفكــري القيمــي الشــخيص الكامــن 

املكــني يف عقــول بعــض البــرش يســمح لهــم باصطيــاد املعرفــة الجديــرة باملعرفــة وإقامــة العالقــات 

ــدة غــري  ــة جدي ــا معرف ــاج معرفة،ورمب ــم إنت ــايل ميكنه ــة، وبالت ــات املختلف ــني املعلوم ــة ب املنطقي

مســبوقة تســهم يف ترقيــة أســاليب حيــاة البرش(إبــداع).

إذن املســألة التقتــرص عــىل تبســيط العلوم،لنــرش الثقافــة العلميــة يف املؤسســات التعليمية 

ــل  ــادرة عــىل املالحظــة والتأمــل ، والتحلي ــة ق ــن ذهني ــل تنصــب عــىل تكوي ــة فقــط، ب واإلعالمي

والرتكيــب، وترجيــح تفســريات ملــاذا حــدث هــذا الــذي حــدث، لديــه القــدرة عــىل الوعــي مبــدى 

ــدي)،  ــري نق ــص (تفك ــف أو الن ــا املوق ــني ثناي ــات ب ــاف التناقض ــع الفعل،واكتش ــص م ــق الن تطاب

ــاط  ــط بالثقــة يف النفــس ،حيــث ارتب ــاً بالتفكــري النقــدي املرتب ــط ارتباطــاً عضوي ــة ترتب فالعقالني

القــدرات العقليــة بالجوانــب الوجدانيــة عــىل اعتبــار أن اإلنســان وحــدة متكاملــة إذا اشــتىك منــه 

عضــو تداعــى ســائر أعضائه،كــام أن العلــم كقيمــة تصاحبــه قيــم النزاهــة واملوضوعيــة واإلتقــان.                                               

ــن إنســان قــادر عــىل العيــش املشــرتك  ويف ســياق العوملــة يجــب الوعــي بــرضورة تكوي

مــع اآلخريــن غــري منــزوع الهويــة (مواطــن كوكبــي) لديــه القــدرة عــىل التوقــع، ولكــن الوضــع 

التعليمــي الحــايل القائــم عــىل تصنيــف املعلومــات وفــق تخصصــات وعلــوم مختلفــة ال تربطهــا 

تخصصــات وعلــوم بينيــة، التصلــح اآلن لحــل املشــكالت الحاليــة التــي تتطلــب مقاربــات 

ــب  ــام يتطل ــدة ،م ــرية لحــل املشــكالت املعق ــود دول كث ــة إىل جه ــددة باإلضاف وتخصصــات متع

ــوق  ــم الس ــل تنظي ــد ،مث ــك التعق ــي ذل ــدة تراع ــة جدي ــري علمي ــق تفك ــج وطرائ ــي مناه تبن

الكوكبــي الــذي يقــوم عــىل التبــادل غــري املتكافــئ، وظواهــر االنحبــاس الحــراري، وفيــض 

الكوكــب بســكانه مــع نــدرة الغــذاء، وتنظيــم جنــون بعــض البــرش يف الحصــول عــىل أربــاح مــام 

ــرش  ــذاء الب ــادر غ ــني مص ــن ب ــت م ــي كان ــات الت ــور والحيوان ــل الطي ــر، وجع ــون البق ــج جن أنت

ــترتة  ــم مس ــن قي ــه م ــا تحمل ــا مب ــة وتكاثره ــوات الفضائي ــظي القن ــه، وتش ــدراً لهالك ــح مص تصب
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ــول  ــة عق ــن برمج ــث ميك ــر حي ــوى الظاه ــس املحت ــترت عك ــي/ املس ــج الخف ــا املنه ــق عليه نطل

الشــباب والتالعــب بأفكارهــم وخاصــة غــري املحصنــني تربويــاً بالقيــم و باملنهــج النقــدي وبطرائــق 

ــاع خطــوات املنهــج العلمــي ترشــيد عمليــات  املنهــج العلمــي، ومــن ثــم ميكــن عــن طريــق اتب

ــاس  ــد اإلحس ــات عن ــن املعلوم ــرة م ــع وف ــىل جم ــرص ع ــث الح ــة حي ــرارات الحياتي ــاذ الق اتخ

باملشــكالت أو توقــع حدوثهــا وتخمــني بدائــل لحــل املشــكلة واختبارهــا والتقييــم القبــيل لتلــك 

الفــروض/ التخمينــات/ التوقعــات باســتخدام االســتقراء أو القيــاس أو باملالحظــة والتجريب،وبالتايل 

ــة  ــدأ برؤي ــوم أن التخطيــط يب ــة- ومــن املعل ــة أو غــري مكتوب ــم الحصــول عــىل خطــة -مكتوب يت

تحــدد أهــداف الخطــط وهوعمــل ذهنــي مســتقبيل يبــدأ برؤيــة تســبق التنفيــذ ، وهــذا يعنــي 

(إن مــن اليخطــط يخطــط للفشــل).  

التامهي بني الرتبية املستمرة والتنمية املستدامة

ــة  ــم  التنمي ــع مفاهي ــايل وض ــم الع ــج التعلي ــي لربام ــامد األكادمي ــات االعت ــدأت هيئ «ب

ــيك  ــس األمري ــل املجل ــن دلي ــام  تضم ــة ،ك ــج التعليمي ــامد الربام ــري اعت ــد معاي ــتدامة كأح املس

للهندســة والتقانــة  هــذا التوجه،والجديــر بالذكــر أننــا اآلن يف عقــد التنميــة املســتدامة (٢٠٠٥-

ــا ال ٥٨ ».                                                                      ــدة يف دورته ــم املتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ــاً لق ٢٠١٤) وفق

ملاذا التعليم املستمر والتنمية املستدامة  ؟                                                                                                                             

اتفــق معظــم الباحثــني عــىل وجود عالقــة موجبة بــني التعليم /الرتبيــة والتنمية املســتدامة 

،وأكــدت أبحــاث نظريــة رأس املــال البــرشي أن التعليــم عمليــة اســتثامرية، كــام أكــدت البحــوث 

التاليــة يف عــرص مابعــد الصناعــة وأصحــاب مقاربــات إدارة املعرفــة عــىل أن( الرأســامل الفكــري 

ميكــن أن يتحــول إىل رأســامل مــادي)، كــام أن الــدول الصناعيــة الكــربى اعتمــدت يف منوها الشــامل 

املتعــدد الجوانــب عــىل التعليــم، بــل إن الواليــات املتحــدة األمريكيــة غــريت مــن مناهــج الفيزيــاء 

والرياضيــات يف أواخــر الخمســينيات ملواجهــة التفــوق الســوفيتي يف مجــال الفضــاء، واعتــربت أنهــا 
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أمــة معرضــة للخطــر ملجــرد أن املنتجــات اليابانيــة تفوقــت  عــىل نظريهــا األمريــيك وملواجهــة هــذا 

غيـــــرت نظامهــا التعليمـــــي يف أوائـــــل الثامنينيــات. ورمبــا هــذا يؤكــد أهميــة األدوار املتعــددة 

للتعليــم ويؤكــد مــدى عالقاتــه بعمليــات التنمية،لذلــك نســأل:  

ما الرتبية/التعليم ؟  وملاذا نعلم؟   وما التنمية؟  وما مدى العالقة بينهام؟             

أصبــح مــن الــرضوري إضافــة نعــت ملصطلــح  التنمية(اقتصادية/اجتامعية/مهنية/ثقافيــة/

مســتدامة..)، وكذلــك الرتبيــة  (مقارنــة/ بيئيــة/  خاصــة/ أساســية/ معــارصة/ أخالقيــة  /مســتمرة/  

ــم مــن حيــث  ــة نجــده ال يختلــف عــن التعلي ــح الرتبي ــا إىل  مصطل ــاة...)  ،وإذا نظرن مــدى الحي

ــو   ــل أو مح ــاب أو تعدي ــتهدفان إكس ــام يس ــام  أنه ــارت – ك ــات و مه ــم  و معلوم املضمون-قي

ــأدواره كعضــو يف جامعة،وهــذا  ــام ب ــه مــن القي ــم مــن أجــل متكين ــدى  املتعل بعــض الخــربات ل

يتطلــب تنميــة متكاملــة لكافــة جوانــب الشــخصية  تنطلــق مــن أســس وأصــول علميــة تربويــة 

مــام يعنــي أنهــا عمليــة مخططــة تشــمل (البيداجوجيــا) لتعليــم الصغــار،و علــم وفــن مســاعدة 

ــار –املتعلمــني واألميني-عــىل التعلــم املســتمر،كام تشــمل منظومــة التعليــم املســتمر مــدى  الكب

الحيــاة املؤسســات النظاميــة   وغــري النظاميــة والعرضيــة   (طلعــت عبــد الحميــد،٢٠٠٦، ٩-١٤).

وميكــن تعريــف التعليــم املســتمر باعتبــاره يشــمل كل أشــكال التعليــم التــي تقــدم طــوال 

الوقــت أو لبعــض الوقــت، ســواء كانت يف املوقــع أو عــن بعد،ووظائفــه متعددة(تكميلية،وتعويضية، 

وتجديدية)،وأهدافــه متعددة(مهنية،مجتمعية،شــخص)،وكعملية تنمــي يف املتعلــم قدراتــه وذكاءاتــه 

املتعــددة، ومتكنــه مــن القيــام بــأدواره االجتامعيــة واالقتصاديــة وتنمــي قدرتــه عــىل االختيــار واتخاذ 

القــرارات  املهنيــة والشــخصية،حيث تصبــح عمليــة التعلــم موجهــة ذاتيــاً لتلبيــة احتياجاتــه املهنيــة 

ــخصية واملجتمعية. والش

ونظـــرًا ألن الفـــرد ليـــس نســـيج وحده،وهـــو كائـــن اجتامعـــي يعيـــش يف عـــامل 
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ــاالت،   ــتى املج ــريات يف ش ــن التأث ــي م ــع العاملي/الكوكب ــه  املحــيل م ــري  يتامهــى في ــع التغ رسي

حيــث مــن املتوقــع أن يغــري الشــخص وظائفــه مــن ثــالث ألربــع مــرات يف ظــل اقتصــاد املعرفــة 

ــة  ــه وتنمي ــتعداداته وميول ــاف اس ــية  الكتش ــة النفس ــاعدة الرتبوي ــج للمس ــب برام ــذا يتطل ،وه

قدراتــه الختيــار مهنــة مــن املهــن املوجــودة أو املســتحدثة يف الســوق الكوكبــي واملحــيل، وهــذا 

يتطلــب  تنميــة قدرتــه عــىل االختيــار واتخــاذ القــرار واالســتعداد الدائــم للتعلــم مــدى الحيــاة  

مــن خــالل الربامــج الرتبويــة  والتدريبيــة الخاصــة بالتوجيــه املهنــي و  بالتنميــة املهنيــة املســتمرة 

ــد،٢٠٠٤،   ٣٨ ).         ــد الحمي ــة القطاعــات( طلعــت عب ــة يف كاف ــاً الســتدامة التنمي واملعاودة،ضامن

وإذا كانــت الرتبيــة تســتهدف تحقيــق النمــو املتكامــل لكافــة جوانــب الشــخصية، فــإن 

التنميــة املســتدامة تســتهدف تحقيــق النمــو املتكامــل لكافــة القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة مــع 

حفــظ حــق األجيــال القادمــة يف العيــش الكريــم يف بيئــة نظيفــة .

وإذا كان يقصــد بالتنميــة االقتصاديــة الظواهــر املرتبطــة بزيــادة  اإلنتــاج مــن أجــل زيــادة 

ــة  ــة الرتبوي ــة التنمي ــة ونوعي ــىل درج ــد ع ــادة تعتم ــذه الزي ــإن ه ــاميل، ف ــي اإلج ــل القوم الدخ

واملهنيــة التــي تنصــب عــىل تكويــن وتنميــة ذهنيــة  وخــربات وقــدرات  اإلنســان، ومتكينــه مــن 

القيــام بــأدواره املتعــددة  يف املجتمــع، ومنهــا قيامــه بالوظيفــة االقتصاديــة للتعليــم، كــام أن زيادة 

الدخــل القومــي اإلجــاميل تحســن مــن مدخــالت النظــم التعليميــة وخاصــة فيــام يخــص اإلنفــاق 

ــات  ــة مخرج ــىل نوعي ــس ع ــام ينعك ــا م ــية وتقنياته ــا األساس ــة وبنيته ــة التعليمي ــىل املنظوم ع

التعليــم يف ســوق العمل(طلعــت عبــد الحميــد،٢٠٠١، ١٧٤).

وإذا كانـــت التنميـــة املهنيـــة هـــي عمليـــة مخططـــة لتغيـــري ثقافـــة املؤسســـة 

ــدأ  ــانية تبـ ــة اإلنسـ ــإن التنميـ ــام الوظيفية،فـ ــني ألداء املهـ ــات العاملـ ــر كفايـ ــا وتطويـ وبنيتهـ

منـــذ الطفولـــة مـــن خـــالل املؤسســـات الرتبوية(غـــري النظاميـــة والعرضيـــة) إيل أن يصـــل 

الطفـــل إىل املؤسســـات النظاميـــة التـــي تتكامـــل مـــع املؤسســـات األخـــرى يف عمليـــات 

تكويـــن القيـــم واملهـــارات والقـــدرات والـــذكاءات املتعـــددة واملعـــارف، التـــي تكـــون كفايـــات 
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ــم  ــد القي ــة وتأكي ــارات مهني ــة ومه ــني معرف ــب العامل ــي تكس ــة الت ــات املهني ــا املؤسس تتعهده

الداعمــة للســلوك املهنــي فيــام يعــرف بربامــج التنميــة املهنيــة قبــل أداء املهــام الوظيفيــة وأثنائهــا 

ــم  ــج تعلي ــاً بربام ــرف أيض ــام يع ــب املعاود،وفي ــة والتدري ــاء الخدم ــب أثن ــرف بالتدري ــام يع في

الكبــار التأهيليــة ذات التوجــه املهنــي  حيــث يتــم اكتشــاف وتنميــة امليــول واالســتعدادات  مــن 

أجــل االلتحــاق باملهنــة املناســبة  .

ومــن هنــا تتكامــل التنميــة املهنيــة مــع بعــض الغايــات االقتصاديــة للعمليــة التعليميــة 

ــم   ــىل التعل ــار ع ــاعدة الكب ــن مس ــم وف ــة بعل ــا) والخاص ــار (البيداجوجي ــم الصغ ــة بتعلي الخاص

،حيــث تتحقــق األهــداف التعليميــة  النفــس حركية(املهاريــة) التــي تســاعد يف األداءات العمليــة، 

وتتحقــق األهــداف الوجدانية/االنفعاليــة التــي  كونــت لــدى املتعلــم االتجاهــات اإليجابيــة نحــو 

ــني  ــة ب ــات العضوي ــم العالق ــي تقي ــة الت ــداف املعرفي ــك األه ــة والنزاهة،وكذل ــة والدق املوضوعي

املعرفــة النظريــة والتطبيــق العمــيل.

وإذا كانــت مؤسســات الرتبية/التعليــم تعمــل يف وســط اجتامعــي ،فــإن ثقافــة املؤسســات 

ــذي  ــاة ال ــلوب الحي ــع وأس ــة املجتم ــن ثقاف ــداً ع ــس بعي ــا لي ــي به ــة والســلوك التنظيم اإلنتاجي

ينتهجــه أعضــاء املجتمــع العاملــني يف املؤسســات اإلنتاجيــة والخدمية،كــام أن املقاربــات اإلداريــة 

املعــارصة تتأثــر فاعليتهــا عــىل نوعيــة القيــم املوجهــة ألســلوب حيــاة النــاس مثــل مدخــل اإلدارة 

باألخــالق ومدخــل إدارة الجــودة الشــاملة الــذي يتأثــر مبــدى الحــرص عــىل اإلتقــان كقيمــة كامنــة 

ــة  ــإن نوعي ــذكاءات املتعــددة ف ــة إدارة ال ــر بالنســبة ملقارب ــني ،ونفــس األم ــدى العامل ــة ل ومكين

ــة وخاصــة  ــك مدخــل إدارة املعرف ــة هــذا املدخل،وكذل ــر يف فاعلي ــوي تؤث و درجــة األعــداد الرتب

املعرفــة الكامنــة املكينــة يف عقــول العاملــني التــي أســهم التكويــن الرتبــوي الرتاكمــي الســابق يف 

منوهــا .

وإذا كانـــت التنميـــة اإلنســـانية هـــي عمليـــة توســـيع خيـــارات النـــاس وتحســـني 

ــاتذة  ــن أسـ ــريق مـ ــاء (فــــ ــمل األعبـــ ــاركية يف تحـــ ــب تشــــ ــا تتطلـــ ــودة الحياة،فإنهـ جـ

الجامعـــات،٢٠٠٣، ٨)،والتنميــــــة االجتمـــــاعية الــــــتي تنمـــــي الحـــــساسية ملشـــكالت 
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املجتمــع واالنخــراط يف حلهــا ميكــن أن تســهم يف تنميــة الرتابــط العضــوي بــني الفــرد واملجتمــع 

إيل جانــب التنميــة الرتبويــة التــي  تنمــي قــدرات الفــرد  و متكنــه  مــن القيــام بأعبــاء التنميــة.

ــام أن  ــدالت التنمية،ك ــات  ومع ــهم يف عملي ــم تس ــات التعلي ــإن مخرج ــك ف ــا لذل ووفق

ــم / ــى أن التعلي ــة التعليم،مبعن ــىل منظوم ــر ع ــا تؤث ــا ودرجته ــة وإدارته ــط التنمي ــات ومن توجه

ــة. ــة متبادل ــات تبعي ــام عالق ــد بينه ــة توج ــة والتنمي الرتبي

التنمية واالستدامة

ــيع  ــا توس ــىل أنه ــة اإلنســانية ع ــة البرشي ــم املتحــدة التنمي ــايئ لألم ــج اإلمن ــرف الربنام ع

نطــاق الخيارات،والدليــل الخــاص بقيــاس وحســاب التنميــة اإلنســانية يتضمــن الصحــة والتعليــم 

ــد  ــع عن ــر املتوق ــاس الصحــة  بالعم ــؤرش تق ــكل م ــا ل ــان عــيل ودني ــد قيمت ــم تحدي والدخل،ويت

امليــالد قيمتــه العليــا قــد تكــون ٨٥ والدنيــا ٢٥ والتعليــم يقــاس بنســبة اإلملــام بالقــراءة والكتابــة، 

ونســبة القيــد اإلجامليــة يف التعليــم، ويقــاس الدخــل مبتوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــيل 

ــة  (  ــل فرعــي مبعادل ــم حســاب كل دلي ــة املعادلة)،ويت ــا للقــوة الرشائي ــدوالر (وفق اإلجــاميل بال

القيمــة الفعليــة- القيمــة الدنيــا ÷ القيمــة العليــا – القيمــة الدنيــا   ) ،وبعــد ذلــك يحســب دليــل 

التنميــة اإلنســانية كمتوســط بســيط لألدلــة الفرعيــة الثــالث -الصحــة ،التعليم،الدخل.(فريــق مــن 

أســاتذة الجامعــات،٢٠٠٣، ٢٣).

ونظــرا ألن هــذه املــؤرشات غــري كافيــة للداللــة عــىل حالــة التنميــة باإلضافــة إىل أنهــا تركــز 

عــىل  املــؤرشات الكميــة التــي ال تعكــس بالــرضورة الحالــة النوعية،وعــىل ســبيل املثــال فــإن نســبة 

القيــد اإلجامليــة يف مراحــل التعليــم املختلفــة ال يعنــي أن نوعيــة الخدمــة التعليميــة عاليــة .

وهـــذا يعنـــي أن التنميـــة هـــي محصلـــة لتفاعـــالت مســـتمرة بـــني املتغـــريات 

االقتصاديـــة  االجتامعيـــة السياســـية اإلداريـــة الرتبويـــة الثقافية،وهـــي عمليـــة مجتمعيـــة 

واعيـــة مخططـــة ودامئـــة موجهـــة وفـــق إرادة وطنيـــة  تحـــدث (هنـــدرة) تغيـــريات جذريـــة 
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هيكليــة صديقــة للبيئــة و تســمح بتحقيــق تصاعــد مطرد/متواصــل لقــدرات املجتمــع وتحســني 

مســتمر لنوعيــة الحيــاة  لألجيــال الحاليــة والقادمــة ،وهــذا يتطلــب إدارة للتغيري واإلصــالح اإلداري  

ال تقــف عنــد حــد تبســيط اإلجــراءات ،بــل تســتهدف تغيــري فكــر وســلوك أعضــاء املجتمــع الــذي 

يعتــرب الســلوك اإلداري امتــدادا لــه  (طلعــت عبــد الحميــد،٢٠٠٨  ،٦-٩).

منهج التنمية اإلنسانية املستدامة

يتطلــب منهــج االســتدامة املحافظــة عــىل رأس املــال الطبيعــي واملــايل واالجتامعــي، وتأكيد  

عالقــة التبعيــة املتبادلــة بــني تلــك املكونــات مبعنــى إذا تــم اســتنفاذ رأس املــال الطبيعــي أو املــايل 

فإنــه يجــب  تعويــض هــذا النقــص مــن خــالل الرأســامل االجتامعــي الفكــري بزيــادة االهتــامم 

ــج  ــري برام ــع توف ــري ناضبة،م ــوارد غ ــا م ــة باعتباره ــدرات البرشي ــة الق ــب لرتقي ــم والتدري بالتعلي

ــة إثرائيــة يقــوم بهــا معلمــني مبدعــني ذوي جــودة عاليــة تحقــق جــودة شــاملة للخريــج  تربوي

ــتوى  ــون مس ــدرب يك ــون املعلم/امل ــام يك ــه، وك ــيشء ال يعطي ــد ال ــك ألن فاق ــة ،ذل /كادر التنمي

ونوعيــة املتعلم/املتدرب/العامــل باعتبــاره   عنــرص رئيــس يف تحقيــق أهــداف الربامــج ومــن ثــم 

أهــداف التنميــة.                

ــة  ــني نوعي ــان وتحس ــة اإلنس ــعي لخدم ــه يس ــاين التوج ــه إنس ــج بأن ــذا املنه ــم ه ويتس

ــة،  ــق األهــداف العام ــي يتجــاوز املصلحــة الخاصــة لتحقي ــاة وجودتها،وهــو ذو بعــد أخالق الحي

ويعكــس رؤيــة للحيــاة- فلســفياً- تؤكــد عــىل اإلميــان بذاتيــة الفــرد وقدرتــه عــىل تقريــر مصــريه 

ــد مــن عــاش لنفســه فقــط). ــاة ،يضــع شــعار (مــا اســتحق أن يول يف الحي

ويعمــل هــذا املنهــج عــىل تلبيــة الحاجــات اآلنيــة واملســتقبلية لألجيــال الحاليــة واألجيــال 

القادمة،مــع املحافظــة عــىل البيئــة ،فالتنميــة تعتــرب مســتدامة إذا أقيمــت عــىل مبــادئ إيكولوجية 

، وهــذا يتطلــب تنميــة الوعــي بالتغيــري االجتامعــي صديــق البيئــة. 
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ويؤكــد مؤمتــر األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيةعــام١٩٩٦ يف البنــد الثامــن عــرش عىل 

ــز  ــة باملســتوطنات البرشية،وتعزي رضورة متكــني النــاس مــن املشــاركة يف جميــع األنشــطة املتصل

ــة  ــات التنمي ــاس يف عملي ــاج الن ــداع، وإدم ــادرة واإلب ــح روح املب ــي تفس ــة الت ــاكل التنظيمي الهي

املســتدامة (األمــم املتحــدة،١٩٩٧، ١٧١).

ومــن نافلــة القــول أن االســرتاتيجيات املوجهــة نحــو التعليــم للجميــع  منــذ مؤمتــر 

ــاس مــن املشــاركة يف  ــات متكــني الن ــان ١٩٩٠،ودكار٢٠٠٠، ميكــن أن تشــكل أســاس لعملي جومتي

ــتدامة . ــق االس ــة وتحقي ــات التنمي عملي

وعمليــات التمكــني تتــم مــن خــالل منظومــة التعليــم املســتمر مبــا يتضمنــه مــن 

بيداجوجيــا –علــم تعليــم الصغــار- ، واألندراجوجيــا، حيــث يتكامــل علــم تعليــم الصغــار مــع علــم 

وفــن مســاعدة الكبــار عــىل التعلم،كــام تتكامــل مؤسســات التعليــم النظامي/الرســمي /املــدريس 

ــم  ــز تعلي ــة والثقافية،ومراك ــة الرياضي ــم غــري النظامــي (وخاصــة يف األندي ــع مؤسســات التعلي م

ــم العــريض/ ــادة) ومــع مؤسســات التعلي ــر،ودور العب ــم الكومبيوت ــة، وتعلي اللغــات، ومحــو األمي

التلقــايئ (وخاصــة مؤسســتي األرسة واإلعــالم).

وإذا كانــت بعــض األبحــاث تقــرن التعليــم املســتمر بتعليــم الكبــار- املتعلمــني واألميــني- 

فــإن فلســفة التعليــم املســتمر وفلســفة تعليــم الكبــار تؤســس عــىل جعــل عمليــات  التعليــم و 

التعلــم موجهــة ذاتيــاً وتعتمــد عــىل إتقــان مهــارات التعلــم الذايت،وتســتهدف تنميــة االســتقاللية 

ــاة،  ــات الالزمــة ألداء األدوار املتعــددة يف الحي ــة الكفاي ــة الثقــة يف النفــس وتنمي ــم وتنمي للمتعل

و مبــادئ النمــو واالســتقاللية تعــد مبــادئ أساســية لنمــو الطفل،وهــذا يعنــي أن مبــادئ فلســفة 

التعليــم املســتمر يبــدأ اكتســابها منــذ الطفولــة .

وعـــىل الرغـــم مـــن توصيـــات بيـــت الخـــربة العريب(األلكســـو) بـــرضورة وجـــود 

درجـــات علميـــة يف كليـــات ومعاهـــد إعـــداد املعلمـــني خاصـــة بتعليـــم الكبـــار عـــىل مســـتوى 

البكالوريـــوس واملاجســـتري والدكتـــوراه، إال أنـــه ينـــدر وجـــود تلـــك الدرجـــات وحتـــى 

مســـاقات خاصـــة بتعليـــم الكبـــار يف الوقـــت الـــذي تنتـــرش فيـــه مؤسســـات لتعليـــم الكبـــار 
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نظاميــة وغــري نظاميــة للمتعلمــني الكبــار ممــن أنهــوا مرحلــة التعليــم األســايس ،وغــري املتعلمــني 

الذيــن يتلقــون ( تعليــامً أساســيا للكبــار) وهــو مــا يطلــق  عليــه محــو األميــة !!  

خربات وتجارب عاملية وعربية:

أوال : الفكر التنموي الرتبوي املعارص:

تؤكــد البحــوث والدراســات الخاصــة باقتصاديــات التعليــم منــذ الســتينيات عــيل وجــود 

عالقــة موجبــة بــني زيــادة الفــرص التعليميــة وبــني زيــادة معــدالت التنميــة ،وتؤكــد نظريــة رأس 

ــال البــرشي عــىل أن الرأســامل البــرشي ميكــن أن يتحــول إىل رأســامل مــادي ، ويؤكــد منهــج  امل

التنميــة املســتدامة عــىل أن البــرش رأســامل ال ينضــب عكــس الرأســامل الطبيعــي الــذي ينضــب 

مبجــرد اســتخدامه.

ــي  ــة الت ــربات الرتبوي ــة الخ ــىل أهمي ــي ع ــاد املهن ــة باإلرش ــات الخاص ــد النظري ــام تؤك ك

أثــرت يف تكويــن الشــخصية منــذ الطفولــة عــىل عمليــة االختيــار املهنــي  ، ومــن هــذه النظريــات 

نظريةجينزبــرج١٩٥١ التــي أكــدت عــىل أن عمليــات النمــو املهنــي التــي تؤثــر يف االختيــار املهنــي 

ــم  ــال و التعلي ــاض األطف ــة ري ــادل مرحل ــرش (تع ــة ع ــن الخامس ــى س ــة وحت ــن الطفول ــدأ م تب

األســايس يف الــدول العربيــة)، و مــن بــني افرتاضــات نظريــة ســوبر أن نضــج القــدرات وامليــول يعــد 

عامــالً مكمــالً ملســاعدة الفــرد ،وإرشــاده يف تنميــة مفهــوم  ذاتــه املهنيــة، التــي تيــرس لــه اختيــار 

ــم  ــن قــدرات املتعل ــة وتكوي ــة تســتهدف تنمي ــة القــول أن املؤسســات التعليمي مهنته،ومــن نافل

وتوجيــه وإشــباع ميولــه.

وتؤكــد نظريــة ماكلينالنــد عــىل أن النمــو االقتصــادي يتطلــب الدافــع إىل اإلنجــاز، ويقصــد 

بــه الدافــع إىل اإلنجــاز الداخــيل باإلنجــاز الشخيص،فاإلنســان الــذي لديــه هــذا الدافــع مييــل إىل 

العمــل الجاد،كــام يتمتــع بالقــدرة عــىل التعلــم الرسيــع ،وهــذا الشــخص هــو القــادر عــىل نقــل 

مجتمعــه مــن حالــة إىل حالــة أخرى(إحســان حفظــي، ٢٠٠٦: ٣٠)

وأكـــدت الدراســـات الخاصـــة مبـــا يســـمي دولـــة الرفاهيـــة عـــىل أن هـــذا النمـــوذج 
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ينطــوي عــىل إجــراء توفيقــي للعالقــة االجتامعيــة لــرأس املــال ونظــام األجــور، حيــث يتعاظــم دور 

العاملــني نتيجــة زيــادة تعلمهــم وبالتــايل تكــرب كفايتهــم االقتصاديــة وعائداتهــم املاديــة ، وبالتــايل 

فــإن دالــة الرفــاه هــي تجميــع لــدوال رفــاه األفــراد يف املجتمــع الرأســاميل الغريب(أحمــد النجــار 

وآخــرون،٢٠٠٦، ١٥-١٦)

وأكــد وزراء الرتبيــة والــوزراء العــرب املســئولني عــن التخطيــط االقتصــادي عــىل العالقــة 

ــث ١٩٧٠باملغــرب ،حيــث ركــز املؤمتــر عــىل  ــة ،يف مؤمترهــم الثال ــم والتنمي ــني التعلي ــة ب التبادلي

ــم  ــه يف مؤمتره ــذا التوج ــس ه ــة، وانعك ــط التنمي ــار خط ــة يف إط ــط الرتبي ــاج خط رضورة إدم

ــس باإلمــكان  ــه لي ــو١٩٩٤ عــىل أن ــد املؤمتــر الخامــس املنعقــد يف القاهــرة يف يوني الرابع،كــام أك

تصــور تنميــة يف الــدول العربيــة بــدون إنهــاء مشــكلة األمية،مــع رضورة تشــارك الجهــود الرســمية 

ــري  ــة وغ ــم النظامي ــني مؤسســات التعلي ــل ب ــق التكام ــك املشــكلة، وتحقي ــة يف حــل تل والتطوعي

ــم  ــم التعلي ــع ومفاهي ــم للجمي ــدأ التعلي ــى مب ــي تتبن ــة اســتناداً إىل فلســفة املجتمــع الت النظامي

املســتمر مــدى الحيــاة ،وهــذا املبــدأ كان شــعار وتوجــه للمؤمتــر العاملــي حــول التعليــم للجميــع 

ــار تحقــق  ــه آث ــم حــق للجميع،ول ــرى أن التعلي ــق مــن فلســفة ت ــذي انطل ــان ١٩٩٠ ال يف جومتي

عائــدات اقتصاديــة مــام يــؤدي إىل تحقيــق عوائــد اجتامعيــة وثقافيــة وأخالقيــة يف نفــس 

الوقت،كــام أكــد املؤمتــر عــىل رضورة االهتــامم باللغــة –مكــون رئيــس للهويــة- هــي أداة للتعلــم 

تيــرس تأمــني احتياجــات التعليــم والتعلــم ،كــام أكــد املؤمتــر عــىل رضورة التنســيق بــني التعليــم 

األســايس واألنشــطة املجتمعيــة،ويف إطــار هــذا التوجــه أكــد املنتــدى العاملــي للرتبيــة يف دكار يف 

٢٠٠٠ عــىل رضورة أن تعــزز اســرتاتيجيات التنفيــذ سياســات التعليــم للجميــع ضمــن إطــار شــامل 

للتعليــم يتكامــل ويرتبــط بشــكل واضــح باســرتاتيجيات التنميــة متعــددة الجوانــب (طلعــت عبــد 

ــد،٢٠٠٤،٥٠-٥٤). الحمي

ورمبـــا هـــذا جعـــل بعـــض التقاريـــر الدوليـــة تؤكـــد عـــىل( أن الدخـــول الفاعـــل 

يف القـــرن الحـــادي والعرشيـــن يتـــم عـــرب تعليـــم الكبـــار) األرسع اســـتجابة للتغـــريات 
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الكوكبيــة واملحليــة عــن تعليــم الصغــار، وهــذا جعــل املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم 

(األلكســو) تعقــد مؤمتــرات ســنوية لتعليــم الكبــار ومنهــا املؤمتــر الســابع الــذي عقــد يف أبــو ظبــي 

ــم  ــي ت ــار الت ــم الكب ــة لتعلي ــرار الخطــة العربي ــم إق ــث ت ــة ، حي ــدول العربي ــيل ال بحضــور  ممث

تكليفــي مــن قبــل األلكســو بإنجازهــا وفق رؤيــة املنظمــة وتوجهــات اإلســرتاتيجية العربيــة لتعليم 

لكبــار، وتســتهدف ترقيــة القــدرات التنافســية للكــوادر العربيــة املتعلمــني والعاملــني وتضمنــت 

الخطــة ثالثــة عــرش محوراً،وخصــص املحــور الخامــس آلليــات التنســيق بــني مؤسســات التعليــم 

النظامــي وغــري النظامــي والعــريض ،مــن خــالل بنيــة تعليميــة جامعــة وموحــدة وشــاملة تتيــح 

أنشــطة متنوعــة بداخلهــا تســمح للمتعلــم مــن االنخــراط يف ســوق العمــل و/أو مواصلــة الدراســة 

،ويتــم التكامــل بــني مؤسســات التعليــم والعمــل والثقافــة ووســائل االتصــال الجامهريية،ويشــمل 

التكامــل اإلداري بــني األهــداف والسياســات والتنظيم،وأيضــا التكامــل بــني  التعليــم متعــدد 

القنــوات والتعلــم مــن بعــد مــع التعليــم التقليــدي .

وأكــدت املبــادئ األساســية يف نــداء عــامن ١٩٩٠ عــىل رضورة املــزج بــني التعليــم النظــري 

ــالً عــن النظــرة  ــن املواطــن بدي ــة يف تكوي ــة الكلي ــامم بالرؤي ــع اإلنتاج،واالهت ــب يف مواق والتدري

املحــدودة التــي تركــز عــىل الجوانــب التعليميــة فقــط ،وتبنــي اتجاهــات تدعــم التخصــص العريض 

بــدالً مــن التخصصــات املحــدودة إىل تجــزيء املعرفــة، واالســتفادة مــن وســائل اإلعــالم يف عمليــة 

ــداء عــىل رضورة التخــيل عــن هيــكل الســلم التعليمــي ،واســتبداله مبفهــوم  التعلم،كــام أكــد الن

ــة والتخصصــات  ــى التعليمي ــني البن ــال اليســري ب ــم االنتق ــح للمتعل ــذي يتي ــة ال الشــجرة التعليمي

العلميــة والعــودة إىل الدراســة بعــد انقطاعــه  ورمبــا يحقــق هــذا اســتدامة التعلــم املتنــاوب مــع 

العمــل (طلعــت عبــد الحميــد،٢٠٠٤، ٥٦).

ثانياً : تجارب وخربات عاملية

ــق  ــن طريـ ــرش عـ ــيس للبـ ــري والنفـ ــاء الفكـ ــىل البنـ ــويدية عـ ــة السـ ــزت التجربـ * ركـ

 ٣٠٠٠٠ مـــن  أكـــرث  يوجـــد  كـــام  املعـــاود،  والتدريـــب  والتأهيـــل  والتدريـــب،  التعليـــم 
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املهنيــة واملؤسســية (أحمــد  الحيــاة  املســاعدات تغطــي مختلــف  يقــدم  صنــدوق خــريي 

النجــار،٢٠٠٦،٢٩-٣٣)

*اعتمــدت ماليزيــا عــىل كفــاءات إداريــة وخــربات تقانيــة عاليــة حتــى عندمــا تــم تخفيض 

العملــة وتقليــص اإلنفــاق الحكومــي ،تــم زيــادة اإلنفــاق عــىل الخدمــات الصحيــة والتعليمية.   

*نظــراً لعراقــة اململكــة املتحــدة يف تعليــم الكبــار الــذي بــدأ  منــذ عــام١٨٠٠  يف جامعــة 

ــه برنامــج  ــار عــام ١٩٨٤ أطلقــت علي ــم الكب ــة برنامــج لتعلي أكســفورد،تبنت الحكومــة الربيطاني

ــج   ــتهدف الربنام ــو الخصخصة،ويس ــا نح ــني به ــرشكات والعامل ــل ال ــعبية لتحوي ــاملية الش الرأس

تغيــري مهــارات واتجاهــات  وأســاليب ومعرفــة العاملــني واملــدراء ،وكانــت أول رشكــة تطبــق هــذا 

الربنامــج هــي رشكــة بريتــش تلكــوم عــىل  ٢٥٠  ألــف مــن منســويب الرشكــة، وقامــت بعمليــات 

ــب وشــملت  ــاط التدري ــت أمن ــع والتســويق، وتنوع ــا واإلدارة والبي ــات التكنولوجي ــب كلي التدري

ــو الCD-Rom ، ومــن هــذه األمنــاط  ــل للفيدي ــال ،وكبدي ــو الفع ــر، والفيدي ــم بالكومبيوت التعلي

تكــون ســلة التعلــم الــذايت، وكانــت وجهــة نظــر الكليــات القامئــة بالتدريــب أن املتــدرب يف اإلدارة 

ــم  ــىل التعلي ــد ع ــا يعتم ــدرب يف مجــال التكنولوجي ــد ، واملت ــن بع ــم م ــغ التعل ــه صي ــالءم مع يت

ــات  ــارش أيضــاً مــن خــالل املحــارضات وحلق ــم اســتخدام اســرتاتيجيات االتصــال املب ــج ،وت املربم

النقــاش وورش العمــل.

اســتطاعت الرشكــة توفــري مــا قيمتــه ٨ .١ مليــون جنيــه خــالل مثانيــة عــرش شــهرا ،نتيجــة 

اســتخدام متخصصــني أكفــاء يف تصميــم وتنفيــذ الربنامج(طلعــت عبــد الحميــد،٢٠٠٤، ١١٩-١١٢).

*روج كومـــز يف تقريـــره( نتعلـــم لنكـــون) يف أوائـــل الســـبعينيات إىل رؤيـــة تجـــد 

ــدريس  ــمي/ املـ ــم النظامي/الرسـ ــار التعليـ ــارج إطـ ــذ خـ ــم ينفـ ــي منظـ ــاط تعليمـ أن أي نشـ

ليقـــدم أمناطـــاً منتخبـــة مـــن املعرفـــة إىل فئـــات خاصـــة مـــن الســـكان(لتعليم   غـــري 

فعالـــة  أنـــه وســـيلة  ،كـــام  للفقـــراء  الحرفيـــة  املهـــارات  ترقيـــة  )يســـهم يف  النظامـــي 
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ــدة يف دول  ــة عدي ــدى أنظمــة تعليمي ــة ســائدة ل ــت هــذه الرؤي ــر الفــرد واملجتمع،ومازال لتطوي

العــامل الثالــث ،ومازالــت تلــك الــدول تعــاين مــن مشــكالت تنمويــة عديــدة (أنــدرو ويبســرت،١٩٩٠، 

(١٨٨

*اعتمــد تطويــر املــوارد لبرشيــة يف اليابــان عــىل إســرتاتيجية تقــوم عــىل التنســيق  بــني 

ــودة  ــوة املوج ــن الفج ــل م ــام يقل ــل م ــع العم ــب يف مواق ــي والتدري ــم النظام ــات التعلي مؤسس

بــني مؤسســات التعليــم ومؤسســات اإلنتــاج، وتســهم الخــربات املكتســبة مــن املدرســة  الخاصــة 

بتنميــة الــذكاءات العقليــة والوجدانيــة واالتجاهــات والقيــم يف التكيــف مــع الثقافــة الســائدة يف 

مواقــع العمــل، مــام ييــرس عالقــات العمــل.

ــي  ــدورات الت ــذايت ،وال ــم ال ــدة للتعل ــاً عدي ــلة فرص ــم باملراس ــدارس التعلي ــر م ــام توف ك

ــدور  ــر ب ــا اآلخ ــيل وبعضه ــدور تكمي ــا ب ــوم بعضه ــد تق ــن بع ــة م ــات التعليمي ــا املؤسس تقدمه

ــري  ــدد كب ــة بع ــل قامئ ــي يف الجامعات،وتصــدر وزارة العم ــم النظام ــن التعلي ــل ع ــيض وبدي تعوي

مــن الــدورات (باملراســلة) للتدريــب عــىل املهــارات الفنيــة والتعليــم التكميــيل يف مواقــع العمــل 

ــد،٢٠٠٤، ٥٣) ــد الحمي ــت عب (طلع

*تســتهدف كليــات املجتمــع يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ربــط التعليــم باحتياجــات 

املجتمــع، وتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل املتغرية،وتحقيــق مبــدأ التعلــم املســتمر مــدى الحيــاة، 

وتلبيــة الطلــب االجتامعــي عــىل التعليــم بتكاليــف قليلــة.

ــف، أو  ــل أو التثقي ــي يف العم ــل الرتق ــن أج ــتمر م ــم املس ــني التعلي ــا تأم ــن وظائفه وم

تطويــر املهــارات أو اإلرشــاد املهنــي واملســاعدة يف تعــرف الــدارس عــىل ميولــه وقدراته،وتقديــم 

ــد،٢٠٠٤، ٥٥). ــد الحمي ــت عب ــة املحلية(طلع ــات البيئ ــي متطلب ــي تراع ــع الت ــات للمجتم الخدم

*قـــام اتحـــاد الصناعـــات يف ســـان باولـــو يف الربازيـــل باالشـــرتاك مـــع مؤسســـة 

ــد  ــع عقـ ــام ١٩٩٣ بتوقيـ ــة عـ ــة يف نهايـ ــة والتعليميـ ــات االجتامعيـ ــذ املرشوعـ ــة لتنفيـ خاصـ

ــواد  ــي واملـ ــون التعليمـ ــتخدام التليفزيـ ــامل باسـ ــد للعـ ــن بعـ ــم عـ ــررات للتعلـ ــم مقـ لتقديـ

العلميـــة املطبوعـــة لتقديـــم التعليـــم األســـايس والثانـــوي واملهنـــي للشـــباب والكبـــار الذيـــن 
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مل يستكملوا تعليمهم أو الذين ترسبوا منه.

ــة العامــل مل تعــد تقيــم مــن خــالل  وينطلــق األســاس الرتبــوي التنمــوي عــىل أن إنتاجي

قيــاس قــدرة العامــل عــىل أداء مهــام معينــة بــل عــن طريــق قدرتــه عــىل اكتســاب معرفــة وقدرته 

عــىل االســتمرار يف التعلــم والتدريــب املســتمر واملعــاود الــذي يضمــن اســتيعابه للمهــام الجديــدة 

بصفــة دامئــة.

ومــن ثــم أصبحــت كفايــات العــامل تتحــدد بقدرتهــم عــىل ربــط املعرفــة بالعمل،والقــدرة 

ــن  ــل م ــدر ويقل ــات اله ــب املؤسس ــم يجن ــأن التعلي ــان ب ــتمر،مع اإلمي ــم املس ــتعداد للتعل واالس

ــر لقيمــة  ــد مــن التقدي ــد مــن الوعــي بالحقــوق والواجبات،ويزي ــات العمل،ويزي معــدالت إصاب

التعلــم املســتمر.

ويقــدم هــذا الربنامــج تعليــامً يناظــر التعليــم النظامــي يســتغرق ١٨شــهراً بإجــاميل ٤٢٠ 

ــون إىل  ــن يحتاج ــون وم ــون والعاطل ــررات العامل ــذه املق ــن ه ــتفيد م ــة، ويس ــة تليفزيوني حص

ــون عــن فــرص لتحســني  ــي،وإىل مــن يبحث ــم النظامــي واملهن ــذ التعلي ــة،وإىل تالمي ــة املهني التنمي

ــة. ــم املهني ــة كفاياته ــم ،وإىل املعلمــني لرتقي معارفه

ويشــرتك أســاتذة الجامعــات يف إعــداد املقــررات التعليميــة يف مختلــف مراحــل التعليــم، 

ــد  ــت عب ــي (طلع ــوي املهن ــم الثان ــج التعلي ــداد مناه ــي يف إع ــب املهن ــاد التدري ــرتك اتح ويش

الحميــد،٢٠٠٤، ٥٦).
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الخامتة

ــازل  ــدار الع ــح الج ــة أصب ــد الصناع ــرص مابع ــي /ع ــو تكنولوج ــرص النان ــه يف ع ــدو أن يب

بــني املؤسســة التعليميــة وبــني املجتمــع الــذي أنشــأ تلــك املؤسســة يف طريقــه إىل االنهيــار ،مثــل 

ــوم  ــات والعل ــف التخصص ــن مختل ــة ع ــها و املعزول ــىل نفس ــة ع ــرية املنغلق ــات الصغ التخصص

األخــرى، حيــث أصبحــت العالقــات البينيــة واملتعــددة بــني التخصصــات وبــني العلــوم املختلفــة 

تعــيل مــن قيمــة( مبــدأ وحــدة وتكامــل املعرفة)،وأصبــح التطبيــق العمــيل للعلــم ونظرياتــه مــن 

أجــل خدمــة املجتمــع  ،ومــن أجــل ترقيــة حيــاة البــرش وإســعادهم،لذلك فــإن النظــم التعليميــة يف 

العــامل تتوجــه نحــو متكــني الدارســني مــن مهــارات التعلــم الــذايت  التــي تضمــن اســتدامة عمليــات 

ــح الهــدف  ــة التفكــري وأن يصب ــم وكيفي ــة التعل ــب الدارســني عــىل  كيفي ــم وتدري ــم، وتعلي التعل

االســرتاتيجي للتعلــم والتعلــم هــو تنميــة مســتدامة للمجتمــع تســتهدف توســيع خيــارات النــاس 

وتحســني جــودة الحيــاة يف بيئــة نظيفــة تحفــظ حــق األجيــال القادمــة يف العيــش الكريــم .
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والتوزيع،القاهــرة.                                            للنــرش  فرحــة  املعــاود،دار 

ــار يف الوطــن العــريب، دار  ــم الكب ــد الحميد،٢٠٠٤،العوملــة ومســتقبل تعلي ٧- طلعــت عب

فرحــة للنــرش والتوزيــع، القاهــرة.

٨- فريــق مــن أســاتذة الجامعات،٢٠٠٣،الحيــاة حلوة-مدخــل للتنميــة اإلنسانية،مؤسســة 

دار التعاون،القاهــرة

ــج العريب،امللتقــي  ــة يف الخلي ــرأة والتحــوالت االجتامعي ــد الحميد،٢٠٠٨،امل ٩- طلعــت عب

الــدويل (صــورة املــرأة العربيــة يف مناهــج التعليــم بني النمطيــة والــدور الفاعــل يف التنمية)،املنظمة 

العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم،١٣-١٤ جــوان ٢٠٠٨،تونــس . 

١٠- طلعــت عبــد الحميد،٢٠٠١،تكويــن الفاعــل الكوكبي/رؤيــة تفكيكيــة للمفاهيــم 

الرتبوية،اجتــامع خــرباء حــول العوملــة والتعلــم والتنميــة البرشية،٢١-٢٠٠١/٢/٢٢،وحــدة بحــوث 

ــرة. ــدول العربية،القاه ــكانية،جامعة ال ــات الس الدراس
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(٤)
الفصل الرابع

دليل التنمية الذهنية
 لآلباء واملعلمني

(قيَم - اتجاهاَت - مهارات)
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الفصل الرابع

دليل التنمية الذهنية لآلباء واملعلمني

(قيم اتجاهات مهارات)

هذا الدليل ملن؟ وملاذا ؟

ــد ال  ــم واتجاهــات ق ــة والتحــيل بقي ــأداءات معين ــام ب ــا القي ــا وطالبن ــن أبناءن ــب م نطل

ــئ  ــد الش ــي أن فاق ــا وه ــًدا نعرفه ــيطة ج ــة بس ــدم بحقيق ــا نصط ــا ولكنن ــا لدين ــر جميعه تتواف

ــاء والطــالب بأنهــم ليــس لديهــم القــدرات واملهــارات  ــال نتهــم األبن ال يعطيــه وعــىل ســبيل املث

والقيــم واالتجاهــات التــي تســمح لنــا بالدخــول الفاعــل يف األلفيــة الثالثــة ويف عــرص الحداثــة ومــا 

بعدهــا وينــدر أن نســأل أنفســنا.

ملاذا أصبح هؤالء األبناء هكذا ؟

وحقيقــة األمــر أن أســاليب الرتبيــة وأســاليب الضبــط االجتامعــي التــي ميارســها الكبــار يف 

مختلــف مؤسســاتهم (املنــزل ودور العبــادة ، وســائل اإلعــالم، املــدارس) هــي املســئول الرئيــس عن 

تكويــن األخيــار ، األرشار واملبدعــني والتابعــني. ولذلــك كان التفكــري يف إعــداد هــذا الدليــل لــكل 

الكبــار يف املجتمــع بــل وكان مــن أكمــل مرحلــة التعليــم األســايس حتــى تصبــح تلــك التدريبــات 

واألنشــطة املوجــودة بالدليــل مبثوبــة/ مســتدخلة يف تكويــن هــؤالء الكبــار رمبــا تســهم يف تغيــري 

أســلوب حياتهــم مــن جهــة ويتــم اســتدخالها يف تكويــن مكونــات شــخصيات األبنــاء بطريقــة غــري 

مبــارشة مــن خــالل آليــات التوحــد والتقمــص للكبــار.

ورمبا هذا التوجه يجعلنا نسأل أنفسنا ملاذا نعلم أبناءنا وطالبنا؟

وهــذا الســؤال القديــم التــي تتجــدد إجابتــه نتيجــة تغــري األزمنــة وتتوقــف عــىل رؤيــة 

ــة  ــة املتكامل ــتهدف التنمي ــة تس ــت الرتبي ــن وإذا كان ــه ولآلخري ــع ولذات ــامل وللمجتم ــريب للع امل

للمتعلــم نفســيًا وعقليًــا وجســديًا فهــي تشــمل املعــارف والقيــم واالتجاهــات واملهــارات العقليــة 

ــة. واليدوي
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ــم واملهــارات  ــك مــن القي ــة متتل ــخ يتطلــب شــخصيات متكامل وإذا كان االقتصــاد والتاري

واالتجاهــات التــي تســمح لهــا بــأن تكــون مبثابــة وحــدة إنتاجيــة متكاملــة قــادرة عــىل اإلبــداع 

والعمــل يف فريــق وتســويق املنتــج وقــادرة عــىل إنتــاج معرفــة مــن املعــارف املتشــظية املتســارعة 

التغــري كميًــا وكيفيًــا فــإن هــذا يقــع عــىل عاتــق مؤسســات الرتبيــة ويقــوم الفاعــل الرئيــس يف تلــك 

املؤسســات (املعلــم- امليــرس) بالــدور الرئيــس يف تكويــن تلــك الشــخصيات التــي يتطلبهــا عــرص 

املعلوماتيــة واإلنتــاج اإلبداعــي عــايل الدقــة لذلــك جــاء هــذا الدليــل ليصبــح مرشــًدا لعمــل األبــاء 

ــوا  ــم ويعرف ــوا ذواته ــني أن يحقق ــن للمتعلم ــث ميك ــاد وحي ــدد األبع ــم املتع ــني يف عمله واملعلم

ويعلمــوا ويعيشــوا مــع اآلخريــن.

ــل  ــوا أن أدوارهــم اختلفــت عــن ذي قب ــاء واملعلمــني أن يتفهم ــن اآلب ــب م وهــذا يتطل

وأصبحــوا مبثابــة موجهــني ومرشــدين وميرسيــن لــذوات مســتقلة قــادرة عــىل التعلــم املوجــه ذاتيًــا 

وهــذا يفــرض عــىل اآلبــاء واملعلمــني أن يتعلمــوا ويتدربــوا مــدى الحيــاة وقبــل أن يعلمــوا ويدربــوا 

ويوجهــوا اآلخريــن مــن املتعلمــني ذلــك ألن « فاقــد الشــئ ال يعطيــه».

ــة  ــد بيئ ــن أن تول ــي ميك ــرتاتيجيات الت ــن االس ــة م ــىل مجموع ــل ع ــذا الدلي ــوي ه ويحت

ــم  ــن القي ــة م ــذي يشــمل مجموع ــة ال ــة الذهني ــح التنمي ــا مصطل ــق عليه ــة أطل ــة إثرائي تعليمي

واالتجاهــات واملهــارات التــي يجــب أن يتمكــن منهــا كل شــخص يريــد أن يكــون وجــوده فاعــالً 

ــا يف هــذا العــرص. وحقيقيً

ــتخدمه كل  ــن أن يس ــل ميك ــه دلي ــه ولكن ــم تلقين ــيًا يت ــرًرا دراس ــس مق ــل لي ــذا الدلي ه

ــا حتــى تصبــح مكوناتــه جــزء ومكونــاً مــن مكونــات الشــخصية فكــرًا  شــخص ويتعلــم منــه ذاتيً

وســلوكًا.
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القسم األول

ملاذا هذا الدليل/ اآللية ؟

أصبحنــا نعيــش يف عــرص تفتقــر فيــه املؤسســات التعليميــة التقليديــة – األرسة واملدرســة 

ــج  ــام مل تعال ــي، ك ــة للتالحــم االجتامع ــري الثقافي ــم واملعاي ــة القي ــل بفاعلي ــىل أن تنق ــا ع – قدرته

الوســائط الجديــدة للتنشــئة االجتامعيــة – وســائل اإلعــالم – هــذا النقــص. غــري أن املســألة ليســت 

ــم املختلفــة، يحيطهــا نطــاق متعــدد  ــك وســائط التعلي ــول مؤسســات محــل أخــرى، مبــا يف ذل حل

ومتشــابك األبعــاد ال يوجــد بــه شــئ قطعــي، حيــث أصبــح كل شــئ يتوقــف عــىل املتلقــى.

ــا عــىل  ــا قامئً ثــم أن التفكــري التكنولوجــي أو االتجــاه نحــو الليرباليــة، إنتاًجــا اقتصــاًدا عامليً

ــة  ــامم بتنمي ــع االهت ــني، م ــة للمتعلم ــامت الفردي ــامم بالس ــب االهت ــذا تطل ــة. وه ــاس املعرف أس

رضوب الــذكاء املتعــددة، واالهتــامم بحلــول للمشــكالت العامليــة الواقعيــة التــي تتميــز بالغمــوض 

وعــدم اليقــني، واالهتــامم بتنميــة القــدرة عــىل العمــل التعــاوين، واملبــادرة، واالســتعداد الشــخيص 

لتحمــل املســئولية، والرتكيــز عــىل طــرق تعليــم التعلــم.

وهــذا يدعــو إىل مزيــد مــن االهتــامم بتكويــن رأس املــال البــرشي الــذي تنفــق عليــه الــدول 

الصناعيــة ســتة أضعــاف مــا تنفقــه الــدول الناميــة مــع أنهــا تضــم ٢٥٪ ممــن هــم يف ســن الدراســة، 

وأن مــا تبقــى مــن هــذه النســبة الــذي يصــل إىل ٧٥٪ يرتكــز يف الــدول الناميــة.

ــب تغــريات  ــة يتطل ــات العومل ــع آلي ــل اإليجــايب م ــث والتفاع ــب التحدي ــت مطال وإذا كان

بنيويــة وهيكليــة يف املجتمــع فــإن األمــر يحتــاج إىل عمــل  ثقــايف تربــوي ينصــب يف املقــام األول 

عــىل تغيــري الذهنيــة، أي تنميــة القــدرات العقليــة واملهــارات الوجدانيــة لتحقيــق نقلــة حضاريــة 

للمجتمــع.

يف  الرتبويـــة  املؤسســـات  دور  تشـــخيص  ميكـــن  تيزينـــي  الطيـــب  مـــع  اتســـاقًا 

الحفـــاظ عـــىل القيـــم العربيـــة األصيلـــة مـــن خـــالل معطـــى يتحـــدد بحـــارض الوضـــع 
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العــريب الراهــن يف بنيــة مســتقبلية تقدميــة محتملــة، ومــن خــالل معطــي آخــر يتحــدد 

باالســتحقاقات التــي تطرحهــا الحداثــة ومــا بعدهــا. ويتــم ذلــك ضمــن رؤيــة علميــة تــرى املعارص 

مــن القيــم أصيــالً، ومــن األصيــل منهــا معــاًرصا وهــذا لــن يتحقــق إال مــن خــالل التعامــل مــع 

املواطــن العــريب باعتبــاره الحامــل االجتامعــي لتلــك القيــم. وتــأيت عمليــة التكويــن الثقــايف لــه عــىل 

ــة وعــرص مــا  ــات الكوكبي ــة تدعــم التفاعــل الخــالق مــع آلي ــة اقتصادي ــة سياســية اجتامعي خلفي

بعــد الحداثــة التــي تســعى إىل تفكيــك املــرشوع الحــدايث وتفكيــك الهويــات.

ومــن هنــا يتــم اســتلهام الــرتاث كآليــة تحفيزيــة بنائيــة لتحديــث القيــم العربيــة األصيلــة 

ذات الطابــع السوســيولوجي، مثــل قيــم الحريــة واإلخــاء واملســاواة والعدالــة والتضامــن واحــرتام 

العمــل، واإلتقــان والتعــاون والتكافــل. ويتوافــق مــع تلــك القيــم السوســيولوجية القيــم التكوينيــة 

الثقافيــة املعرفيــة وخاصــة قيــم العقالنيــة والتنويــر التــي تبناهــا املســلمون األوائــل أمثــال بــن 

رشــد وبــن خلــدون. وإذا كانــت آليــات الكوكبيــة تســعى إىل إســقاط مــا هــو اجتامعــي وتاريخــي 

مــن القيــم ليحــل بــدالً منهــا قيــم الســوق إال أن منطقهــا يدعــو إىل ســيادة قيــم كونيــة ذات نزعــة 

إنســانية، عــىل الرغــم مــن مســارها الحــايل الــذي يتجــه إىل التوحش مــع الــدول املخالفــة للمهيمني 

ــرتام  ــل اح ــانية مث ــة اإلنس ــه الكوكبي ــي بنزعت ــق الكوكب ــذا املنط ــن ه ــة، ولك ــار العومل ــىل مس ع

قيمــة الحيــاة كقيمــة وجوديــة فضــالً عــن القيــم االجتامعيــة مثــل الحريــة والعدالــة واملســاواة 

واإلخــاء واحــرتام حقــوق اإلنســان والخــري والتســامح والشــفافية والتضامــن العاملــي. ويتالقــى هــذا 

مــع القيــم العربيــة األصيلــة التــي تعــد الديانــات الســاموية قاعدتهــا األساســية وهــذه الديانــات 

ــد أن  ــرتاث الحضــاري الب ــرش، لكــن هــذا االســتلهام لل ــة الب ــا وموجــه لكاف ــي أيًض ــا كوكب توجهه

يرافقــه آليــة الفــرز التاريخــي القائــم عــىل النقــد الســلبي واإليجــايب لهــذا اإلرث.

ــة  ــم الحداث ــا قي ــات تدعمه ــا كموجه ــالق منه ــة واالنط ــم الديني ــتلهام القي ــن اس وميك

والقيــم التــي تــروج لهــا آليــات الكوكبيــة حتــى ميكــن ضــامن مقومــات البقــاء والنــامء يف عــامل 

ــد. ــوم والغ الي
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وفيام ييل بعض اآليات القرآنية والنصوص الدينية وما تؤكده من هدايات:

ــرآن  ــا يف الق ــون، يف ٤٩ موضًع ــا، يعقل ــون، تعقــل، يعقله ــوه، تعقل ــامت «عقل * وردت كل

ــات. ــه البين ــا مــن آيات ــاب» يف ١٦ موضًع ــم، كــام ورد مفهــوم «األلب الكري

ــا  ــا َزْوَجَه ــَق ِمْنَه ــن نَّْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخلَ ــِذي َخلََقُكــم مِّ ــاُس اتَُّقــوا َربَُّكــُم الَّ ــا النَّ ــا أَيَُّه * « يَ

ــاًء » (النســاء : ١). ــرياً َونَِس ــاالً كَِث ــاَم رَِج ــثَّ ِمْنُه َوبَ

* « َوَشاِورُْهْم ِيف األَْمِر » (آل عمران : ١٥٩).

* « َوإَِذا ِقيــَل لَُهــُم اتَِّبُعــوا َمــا أَنــزََل اللَّــُه قَالـُـوا بـَـْل نَتَِّبــُع َمــا أَلَْفيَْنــا َعلَيْــِه آبَاَءنـَـا أََو لـَـْو كَاَن 

آبَاُؤُهــْم  الَ  يَْعِقلـُـوَن َشــيْئاً َوالَ يَْهتـَـُدوَن » (البقــرة : ١٧٠).

* « فَالَ تَتَِّبُعوا الَهَوى أَن تَْعِدلُوا » (النساء : ١٣٥).

ــَه  ــوا اللَّ ــْم فَلْيَتَُّق ــوا َعلَيِْه ــاً َخافُ ــًة ِضَعاف يَّ ــْم ُذرِّ ــْن َخلِْفِه ــوا ِم ــْو تَرَكُ ــَن لَ ــَش الَِّذي * « َولْيَْخ

ــاء : ٩). ــِديداً » (النس ــْوالً َس ــوا قَ َولْيَُقولُ

* « إِنَّ اللََّه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َواإلِْحَساِن » (النحل : ٩٠).

* «إَِذا َحَكْمتُم بنَْيَ النَّاِس أَن تَْحُكُموا ِبالَْعْدِل» (النساء : ٥٧).

* « ُخِذ الَعْفَو َوأُْمْر ِبالُْعرِْف » (األعراف : ١٩٩).

لِْم فَاْجَنْح لََها َوتَوَكَّْل َعَىل اللَِّه » (األنفال : ٦١). * « َوإِن َجَنُحوا لِلسَّ

ــْم  ــأَنَّ ِمْنُه ــَك ِب ــاَرى َذلِ ــا نََص ــوا إِنَّ ــَن قَالُ ــوا الَِّذي ــَن آَمُن ِّلَِّذي ــَودًَّة لـ ــم مَّ ــَدنَّ أَقَْربَُه * « َولَتَِج

ــدة : ٨٥). ــتَْكِربُوَن » (املائ ــْم  الَ  يَْس ــاً َوأَنَُّه ــنَي َورُْهبَان يِس ِقسِّ

* وقــد ورد يف الحديــث النبــوي الرشيــف الصحيــح، قــول الرســول (ص) «أنتــم أعلــم بأمــور 

دنياكــم»، صحيــح مســلم كتــاب الفضائل.

هــذا باإلضافــة إىل اإلكثــار مــن ذكــر األعــالم والنصــوص التــي تعــيل مــن قيــم مثــل العمــل، 

ــاظ عــىل  ــة والتعــاون، والتســامح، والحــوار، واحــرتام اآلخــر والحف ــداع، والعقالني ــان، واإلب واإلتق

البيئــة. والتأكيــد عــىل تلــك القيــم. إمنــا يــؤدي إىل تحديــث املجتمــع ويجعلــه قــادراً عــىل التعامــل 

مــع آليــات الكوكبيــة/ العوملــة.

وعــىل الرغــم مــن أن حامــل القيــم لــه وجــود اجتامعــي إال أنهــا ليســت مجــرد 
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معطــي تاريخــي ولكنهــا حالــة مفتوحــة باتجــاه التعميــق واإلضافــة والتعديــل، بــل والتفكيــك وهــا 

هــو خليفــة املســلمني يطالبنــا نعلــم أوالدنــا لزمــان غــري زماننــا، وهــو مــا يتطلــب معرفــة الســياق 

الــذي ســوف يعيــش فيــه أبناؤنــا.

ــة املرتبطــة  ــة، فــإن العقالني ــرتاث العــريب يؤكــد عــىل قيمــة العقــل والعقالني وإذا كان ال

ــل أداة  ــرب، فالعق ــة يف الغ ــه الحداث ــت علي ــذي قام ــي ال ــاس االنطولوج ــد األس ــة تع بالتجريبي

ــن  ــادالت الفالســفة م ــا ملع ــة وفًق ــكارت وهــو مســتقل عــن الطبيع ــا لدي ــة وفًق صالحــة للمعرف

ــز واســبينوزا. ــال ليبن أمث

أوالً - قيم الحداثة :

لقــد ارتبطــت الحداثــة بالرتكيبــة العقليــة للتحديــث مــا صاحبهــا مــن االعــرتاف بالفرديــة، 

والتجريــب، والتاميــز الثقــايف، والتوحيــد القيــايس القائــم عــىل الرياضيــات وخــط اإلنتــاج الكبــري.

لقــد ظلــت األرسة ردًحــا طويــالً مــن الزمــن هــي املــكان الوحيــد لتحقــق الــذات، 

ــرى  ــي األخ ــط االجتامع ــات الضب ــع مؤسس ــل م ــرية تعم ــذه األخ ــة، وه ــا للعقلن ــة مكانً واملدرس

ــا يحــدد  ــاره مواطًن ــم جــاء النظــر إىل اإلنســان باعتب ــاج االجتامعــي. ومــن ث ــة االندم عــىل تقوي

ــا  ــواءم مــع إطــار مؤسســات املجتمــع. ومــن هن ــه التــي يجــب أن تت ــم االجتامعــي هويت التنظي

ــا كان نقــد دعــاة مــا بعــد الحداثــة لتوجهــات الحداثــة مــن حيــث أن األخــرية عــىل الرغــم  أيًض

ــه  ــه وقدرت ــرد وحريت ــة الف ــان بذاتي ــة واإلمي ــر والعقالني ــادئ التنوي ــىل مب ــت ع ــا قام ــن أنه م

ــة  ــة الذائع ــة والرباجامتي ــدأ النفعي ــة ومب ــة املنطقي ــا بفضــل الوضعي ــر مصــريه إال أنه ــىل تقري ع

ــه عــىل  ــان ضغــوط النســق االجتامعــي املؤســس ب ــة الرأســاملية، وطغي يف املامرســات االقتصادي

ــه يواجــه الكبــت  ــا بأن ــه مطالبً الفــرد. وقــد أدى ذلــك التوجــه الحــدايث إىل تنميــط الفــرد وجعل

ــه  ــم االجتامعــي بوصف ــه التنظي ــأدوار حددهــا ل ــوم ب ــا أن يق ــه أيًض ــة. وعلي والضغــوط الخارجي

عضــًوا/ جــزًءا حتــى يظــل النســق يف حالــة انتظــام وتــوازن وفًقــا للوظيفيــة التــي تحكــم العليــة 

يف أفعــال اإلنســان. فالطبيعــة اإلنســانية تحركهــا حتميــة تحــدد توجهاتهــا هــذه الحتميــة 
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نابعــة أمــا مــن الداخــل – الغرائــز – أو مــن الخــارج – الظــروف املجتمعيــة – واإليديولوجيــات 

واآلراء قطعيــة فالــكل ميلــك الحقيقــة املطلقــة وفًقــا ملفهــوم نيوتــن عــن الزمــان املطلــق، حتــى 

ــح. وفــق هــذا املنطــق  ــا عــن الرب ــا باحثً ــا اقتصاديً ــاره كائًن ــح اإلنســان ذا بعــد واحــد باعتب أصب

ــة الجامحــة. ــم املادي ــة حيــث تســود القي جــاءت آراء تعلــن مــوت اإلنســان يف ظــل الحداث

ثانيًا- توجهات مجتمع املعرفة (مع بعد الحداثة):

لقــد جــاءت دعــوات مــا بعــد الحداثــة يف انقطــاع واتصــال مــع الحداثــة يف الوقــت ذاتــه، 

ــة  ــد الحداث ــا بع ــت. ارتبطــت م ــة ويتجاوزهــا يف نفــس الوق ــظ بالحداث ــح نفســه يحتف فاملصطل

كحركــة اجتامعيــة مبحاولــة تفكيــك لقيــم الحداثــة مــن جهــة، وعقــد مصالحــة بــني العقــل والــذات 

مــن جهــة أخــرى. كــام أنهــا ارتبطــت بالتبشــري مبجتمــع املعرفــة واملعلوماتيــة مــع التبشــري بنهايــة 

التاريــخ ونهايــة األيديولوجيــا، مــع إضفــاء الطابــع الكوكبــي عــىل املشــكالت والظواهــر، ومــع ذلــك 

نجــد الفصــام بــني الرتتيــب العقــالين للحيــاة والفــوىض عــىل مســتوى املعايــري وســيادة قيــم الســوق 

ــا باتفاقيــات الجــات مــع إتاحــة الفرصــة للجميــع للتنافــس مــع مــا عــرف بالــدول  املوحــدة نظريً

الصناعيــة الكــربى، وبخاصــة هيمنــة القطــب الواحــد فيــام بينهــا وبــني بقيــة العــامل.

ــة  ــع صحــوة لالتجاهــات الالعقالني ــة م ــدم والعقلن ــوم التق ــاد ملفه ويصاحــب هــذا انتق

التــي كتبتهــا الحداثــة، وصاحــب ذلــك تحــوالت يف التقســيم االجتامعــي للعمــل مــع التحــول مــع 

عمــل إنتاجــي كثيــف العاملــة يف عــرص الصناعــة – الحداثــة – إىل العمــل اإلبداعــي كثيــف املعرفــة 

يف عــرص مــا بعــد الصناعــة أو مــا بعــد الحداثــة أو عــرص املعلوماتيــة، وكذلــك التحــول مــن عمــل 

ــأيت مــن خــالل  ــة ت ــق التقــدم، وأصبحــت القيمــة املضاف ــيك آيل إىل عمــل تكنولوجــي فائ ميكاني

العمــل اإلبداعــي أكــرث مــن االعتــامد عــىل رأس املــال والخامــات. ومــع ثــورة االتصــاالت املصاحبــة 

ــتقبلية  ــة املس ــامم باملعرف ــع االهت ــظي م ــات بالتش ــت املعلوم ــا أصبح ــة له ــة واملدعم للكوكبي

وبالتجريــد واإلبــداع الذهنــي دون االقتصــار عــىل املحســوس والتجريبــي.
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وبــدالً مــن الرتكيــز يف التعليــم والتدريــب عــىل اآلين واملحســوس واملجــرب والجــزيئ مــن 

املهــارات واملعلومــات، وبــدالً مــن االعتــامد عــىل خــط اإلنتــاج الكبــري يف املصانــع، أصبــح االهتــامم 

بالوحــدات الصغــرية، بــل أن البعــض يــرى أن القيمــة املضافــة أصبحــت داخــل ذهــن املنتــج بــدالً 

مــن أن كانــت تعتمــد عــىل املــواد الخــام ورؤوس األمــوال، فالوحــدات اإلنتاجيــة الصغــرية تقتــيض 

إدارة شــبكة تعاونيــة وليســت هرميــة.

ــورة املعلومــات تحــوالً يف  ــإن الكوكــب يشــهد اآلن بفضــل ث ــر ف ــا مــع الفــن توفل واتفاقً

الســلطة، وهــذا التحــول ال يعنــي مجــرد انتقالهــا مــن طــرف إىل طــرف آخــر، بــل يعنــي تغيــري 

طبيعتهــا كنتيجــة الزمــة لظهــور عامــل حيــوي يف تكويــن الســلطة. وهــذا العامــل هــو املعرفــة 

كــام أن الــرصاع القائــم عــىل الســلطة بــني مختلــف املؤسســات االقتصاديــة والسياســية بــني الــدول 

ســيدور حــول املعرفــة التــي ميكــن للمهمشــني اكتســابها وإبداعهــا وتشــكيلها بإرادتهــم وهرمهــم 

ــياء  ــدل األش ــل أع ــال أن العق ــذي ق ــكارت ال ــع دي ــق م ــاء وهــذا يتف ــا أقوي ــوا به ــذايت فيصبح ال

قســمة بــني البــرش.

ثالثًا – نحو تعليم كوكبي جديد:

رمبــا ســاعدت ثــورة االتصــاالت عــىل إعــامل تلــك املقولــة الديكاريــة، فهنــاك تعلــم مــن 

ــة  ــور بني ــات لظه ــة، تشــكل بداي ــة إلكرتوني ــاك جامعــات وصفــوف ومــدارس افرتاضي بعــد، وهن

مؤسســية تعليميــة جديــدة ميكنهــا مواكبــة التغــريات املتســارعة يف املهــارات التــي يطلبهــا ســوق 

العمــل. وهــذه بدورهــا تتطلــب تعليــاًم مســتمرًا وتدريبًــا معــاوًدا مــدى الحيــاة، كــام يتطلــب مــن 

ــة التعلــم، حيــث يصبــح املتعلــم  ــة التعلــم وتعلــم عملي املعلمــني اآلن أن يعلمــوا الطــالب كيفي

ــا، كــام أن الرتكيــز عــىل املهــارات بصفــة عامــة واملهــارات الذهنيــة أكــري مــن  موجًهــا توجيًهــا ذاتيً

املعلومــات – الرسيعــة التغــري – أصبــح مطلبًــا رئيســيًا يف ظــل الكوكبيــة وثــورة املعلومــات، ذلــك 

ألن املعلومــات أصبحــت ترتاكــم برسعــة مذهلــة تقــدر بحــوايل الضعــف كل ١٨ شــهرًا.

الصناعــة  بعــد  الحداثــة ومــا  بعــد  مــا  الحداثــة  لقيــم  الطــالب  أردنــا متثــل  وإذا 

ــك ألن  ــه، ذل ــم وطبيعت ــد املتعل ــىل ق ــا ع ــد تعليمن ــا أن يع ــب من ــذا يتطل ــإن ه ــة، ف والكوكبي
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ــال يف  ــة االتص ــإن خاصي ــة، ف ــة الديكارتي ــري أو املاهي ــا التفك ــانية إذا كان جوهره ــة اإلنس الطبيع

ظــل ثــورة االتصــاالت الحديثــة أصبحــت مكونـًـا رئيًســا لتلــك املاهيــة. وبنــاًءا عليــه يجــب تعليــم/ 

تدريــب الطــالب عــىل مجموعــة مــن املهــارات، واســتخدام العديــد مــن االســرتاتيجيات يف عمليــة 

التدريــس تســاعد عــىل متثيــل قيــم الكوكبيــة والحداثــة والعقالنيــة، يف ســياق املنظومــة األصيلــة 

ــم  ــذه القي ــدى ه ــة إح ــىل البيئ ــاظ ع ــد الحف ــريب. ويع ــرتاث الع ــم ال ــددة لقي ــارصة واملتج واملع

األصيلــة عــىل اعتبــار أن اإلنســان جــزء منهــا إذا لوثهــا لوثتــه، كــام أنــه يجــب أن يكــون عــادالً يف 

االســتفادة يف خــريات تلــك البيئــة، مــع حفــظ حــق األجيــال القادمــة يف الــرثوة الطبيعيــة املوجــودة 

يف بيئتــه. وهــذا يتطلــب تنميــة قيــم العــدل واملســتقبلية.

وإذا كانــت الكوكبيــة يســودها تقســيم اجتامعــي جديــد للعمــل محــوره اإلبــداع الــذي 

ــري  ــة التفك ــم بتنمي ــب أن تهت ــة يج ــة/ التدريبي ــج التعليمي ــإن الربام ــة ف ــة املضاف ــي القيم يعط

ــاالت  ــورة االتص ــل ث ــات يف ظ ــاون . وإذا كان املعلوم ــم التع ــاوض وقي ــارات التف ــي ومه اإلبداع

ــيل  ــني الداخ ــإن التحص ــا، ف ــا محليً ــوب فيه ــري مرغ ــامً غ ــل قي ــظي وتحم ــم بالتش ــة تتس الحديث

ــف  ــن كش ــالب م ــن الط ــذي ميك ــدي ال ــري النق ــارات التفك ــة مه ــالل تنمي ــن خ ــم م ــالب يت للط

ــع. ــص الواق ــني الن ــني النصــوص وب ــام ب التناقضــات في

ــم  ــإن فه ــا ف ــني ثقافيً ــن مختلف ــع آخري ــم عــىل مســتوى الكوكــب م وإذا كان العمــل يت

اآلخــر والتســامح معــه، يعــد مــن القيــم الرضوريــة يف هــذا الســوق الكوكبــي، كــام أن الحقيقــة 

أصبحــت تتســم بالنســبية منــذ اينشــتاين، بــل وأصبــح كل شــئ ممكــن واحتــاميل منــذ هايزنــربج 

وماكــس بالنــك. وهــذا يتطلــب االهتــامم باملهــارات الذهنيــة (عقليــة ووجدانيــة) عنــد تدريــب/ 

ــة  ــة والتســامح والحفــاظ عــىل البيئ ــم العوملــة والحداث ــل قي ــى ميكنهــم متثي ــم الطــالب حت تعلي

ــة. والتعــاون والعقالني

رابًعا – آليات استخدام الدليل:

     ميكــن اســتخدام الربامــج التــي ذكرناهــا يف الدليــل مــن خــالل مجموعــة مــن اآلليــات 

مــن أجــل تطبيقــه يف عمليــات التعليــم والتعلــم لتلــك القيــم، كــام يــيل:
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أ ) آلية غري مبارشة (خارج سياق العملية التعليمية):

١ - عنــد ذكــر تلــك القيــم يتــم اســتلهام الــرتاث كآليــة تحفيزيــة بنائيــة لتحديــث تلــك 

القيــم.

٢ -  آلية الفرز التاريخي القائم عىل النقد (السلبي واإليجايب) لإلرشاد القيمي.

٣ -  آليــة التبنــي التاريخــي وقــت أن كانــت املصداقيــة املعرفيــة لتلــك القيــم ذات 

توجهــات تقدميــة.

٤ -  وضع مقرر مستقل لتدريس هذا الدليل.

٥ - دليل لجميع املعلمني يف جميع املراحل.

ب) آلية مبارشة (أي أثناء العملية التعليمية):

١ - توزيــع الربامــج التــي ذكرناهــا يف الغــالف الخلفــي لجميــع الكتــب الدراســية يف 

مختلــف املراحــل ويســتخدمها املعلــم أثنــاء عمليــات التدريــس والتعليــم.

٢ -  توضع تلك الربامج يف لوحات داخل املدرسة.

٣ -  تقام ندوات لخرباء ملناقشة أحد الربامج.

ــع  ــي م ــري اللفظ ــي وغ ــه اللفظ ــاء تفاعل ــج أثن ــذه الربام ــض ه ــم بع ــق املعل ٤ - أن يطب

ــالب. الط

٥ -  يتــم مرسحــة بعــض الربامــج، ويعهــد لبعــض املتخصصــني يف كتابــة الســيناريوهات أن 

يضمنوهــا يف أعاملهــم بطريقــة غــري مبــارشة.
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القسم الثاين

توجهـات املعلـم

قبــل اســتعامل الدليــل عــىل املعلــم أنــه يهيــئ نفســه لتوجهــات فكريــة ينبغــي االقتنــاع 

وااللتــزام بهــا نذكرهــا فيــام يــيل:

١ – التأكيد عىل النسبية واالحتامالت عند عرض املعلومات.

٢ – التفاعــل مــع كل تلميــذ باعتبــار كيانـًـا وفاعــالً اجتامعيًــا ومســتقالً لــه رؤيــه الخاصــة 

عــن العــامل.

٣ – التخطيــط للــدرس القــادم بنــاء عــىل الفهــم الــذي توصــل إليــه التالميــذ يف الــدرس 

الســابق مــع االلتــزام املــرن بخطــة توزيــع املقــرر.

٤ – التعامــل مــع التقويــم باعتبــاره ليــس أمــرًا نهائيًــا ، بــل هــو عمليــة تكوينية ومســتمرة 

وشــاملة للمنظومــة التعليميــة التــي تشــمله مثلــام تشــمل التلميذ.

٥ -الرتكيز عىل أسس املعرفة واملفاهيم واملعاين والقيم الكربى الضمنية والرصيحة.

٦ -إعامل ثقافة الشك والتساؤل حول املعرفة املقدمة يف الفصل.

٧ -تشجيع العمل يف فريق، واعتامد التنافس بني املجموعات عند التقويم.

ــامم بالتفكــري  ــا، واالهت ــد مناقشــة بعــض القضاي ــق عن ٨ -تشــجيع التداعــي الحــر الطلي

ــام بعــد. التباعــدي يف معالجــة بعــض املشــكالت كــام ســيتضح في

٩ -التأكيــد عــىل طــرح بدائــل متعــددة لحــل املشــكالت، مــع التأكيــد عــىل وجهــات النظــر 

املختلفــة التــي تعــرض للموضــوع الواحد.

١٠-االهتــامم بوضــع مســارات أو ســيناريوهات توقعــات للنتائــج املحتملــة لبعــض 

املوضوعــات التــي ترصــد الواقــع.

١١-االهتـــامم بالعوامـــل التـــي تبـــدو هامشـــية إىل جانـــب الجوهـــري منهـــا يف 
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ــىل  ــز ع ــة الرتكي ــات نتيج ــوارث أو أزم ــود ك ــامل وج ــىل احت ــد ع ــع التأكي ــكالت، م ــم املش فه

الجوهــري مــع إهــامل الهامــيش مــع املتغــريات.

ــع  ــم م ــت التعل ــول وق ــكالت (ط ــل املش ــاء ح ــل أعب ــىل تحم ــالب ع ــب الط ١٢-تدري

املعلومــات وتقبــل الغمــوض الــذي يدفــع إىل اكتشــاف مشــكالت جديــدة وتحمــل وتفهــم اآلراء 

ــالب). ــرأي الط ــرة ل املغاي

ــات النظــر  ــداء وجه ــع إب ــة م ــة وحيادي ــة بأمان ــادة العلمي ــب عــىل عــرض امل ١٣-التدري

ــة. ــم جمعــه مــن املــادة العلمي ــا ت ــدة مل املختلفــة واملؤي

ــن املوضــوع، وليســت  ــات ع ــا مجــرد معلوم ــة باعتباره ــادة العلمي ــع امل ــل م ١٤-التعام

ــة. ــة تشــخص املوضــوع بصــورة كامل ــق ثابت حقائ

ــات  ــة، وطــرح إجاب ــئلة عام ــا كأس ــة للقضاي ــني صياغ ــن املتعلم ــم م ــب املعل ١٥-أن يطل

ــك األســئلة. ــة لتل مختلف

١٦-أن يقــوم الطــالب بلعــب أدوار مختلفــة لفاعلــني ممــن لعبــوا أدواراً هامــة يف بعــض 

األحــداث مثــل األحــداث التاريخيــة، ورمبــا يســاعد يف هــذا الصــدد عمليــات مرسحيــة املقــررات 

ــة  ــدث بطريق ــة الح ــق صياغ ــن طري ــة ع ــم املرسح ــأن تت ــا ب ــك أحيانً ــم ذل ــد ت ــية – وق الدراس

معاكســة، ويقــوم الطــالب بلعــب األدوار لنفــس الفاعلــني الســابقني مــع اختــالف النتيجــة التــي 

يتوصــل إليهــا كالهــن.

١٧-طــرح مشــكلة ويطلــب مــن املتعلمــني أن يقومــوا بعمليــات العصــف الذهنــي دون 

تدخــل منــه.

١٨-أن يطلــب املعلــم مــن الطــالب أن يكتبــوا قصــة قصــرية، أو يقومــوا برســم كاريكاتــوري 

حــول جوانــب املوضــوع الــذي يتــم تدريســه.

١٩-أن يحث املعلم طالبه عىل:

أ ) التفكري يف املضامني والنتائج املحتملة التي ترتتب عىل قراراته يف موقف ما.

ب) تطبيق ما يعتقد يف صحته.



١٥٩دليل التنمية الذهنية لآلباء واملعلمني

ج) تعلم معنى القواعد واملبادئ األخالقية والسلوكيات الالزمة لتطبيقها.

د) تقديــم التربيــرات العقليــة بطريقــة مبســطة للقواعــد األخالقيــة مــع إخضاعهــا للنقــد 

العقــيل.

ــك  ــة تل ــهم يف مامرس ــع أنفس ــىل تتب ــالب ع ــب الط ــة وتدري ــدة األخالقي ــر القاع ٢٠- ذك

ــدة. القاع

٢١- أن يتحــىل املعلــم بالحيــاد بــني الطــالب عنــد مناقشــة بعــض املوضوعــات، مــع حاميــة 

املوضــوع مــن التشــعب بــني املشــرتكني دون محاولــة الوصــول إىل اإلجــامع.

٢٢- مساعدة الطالب عىل أن يتفهم وجهة نظر اآلخرين ويتخيل نفسه مكانهم.

ــل يســتتبعها  ــم فقــط ب ــق عــن القي ــل املعلومــات والحقائ ٢٣- مراعــاة أال يقتــرص توصي

الوســائل واإلجــراءات واملواقــف ملامرســة وااللتــزام بهــا، وأن يتــم مــن خــالل الرتكيــز عــىل الجوانب 

الوجدانيــة العقليــة والتأكيــد عــىل مــدى املنفعــة الشــخصية الخاصــة واملنفعــة املجتمعيــة العامــة.

ويتــم يف العمــر الصغــري الرتكيــز عــىل املكافــآت والعقوبــات (باعتبارهــا أســلوبًا يوجــه نحــو 

التحكــم يف دوافــع األطفــال وســلوكهم)، وتقــدم تلــك املكافــآت والعقوبــات مدعمــة بالتفســريات 

التــي تجعــل املتعلــم يتبنــى عــادات الســلوك املنشــق مــع القاعــدة الخلقيــة، مــع وجــود منــاذج 

تجســد تلــك القواعــد والقيــم يف البيئــة املحيطــة بالطالــب، وتفيــد املعســكرات واملرسحيــات يف 

تجســيد هــذه القيــم.

ــا وملــاذا يعتقــد يف  ــح أو خطــأ خلقيً ــه صحي ــم أن يقــدم مــا يعتقــد يف أن ٢٤- عــىل املعل

ذلــك ويقــدم وجهــة نظــره ويشــجع التســاؤل النقــدي وجهــة نظــره وهنــا يقــوم بــدور وصفــي 

وتقوميــي يف نفــس الوقــت.

٢٥- اسرتاتيجيات مواجهة مقاومة التغيري.

حتى ال يقاوم الطالب التغيري يجب عىل املعلم أن:

أ ) يجعـــل الطـــالب يختـــارون أســـلوب التغيـــري وإرشاكهـــم يف القـــرار للقضـــاء 
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عــىل إحساســهم بفقــد زمــام املوقــف، وإرشاكهــم فيــام لديــه مــن معلومــات للتغلــب عــىل عــدم 

الثقــة التــي يشــعرون بهــا.

ب) ميهد للتغيري حتى ال تجعلهم املفاجأة مقاومني للتغيري.

ج) يجعل التغيري يبدو مألوفًا حتى ال يؤدي االختالفات الكبرية إىل املقاومة.

ــا  د ) تدريــب/ تعليــم الطــالب عــىل بــث الثقــة يف أنفســهم وقدرتهــم عــىل التغيــري تجنبً

لتشــكك الطــالب يف قدرتهــم عــىل التغيــري.

هـ) فهم قيم من يقع عليهم التغيري.

و ) إرشاك األرسة يف عمليات التغيري واالقتناع به تجنبًا للمقاومة.

ــة  ــادات القدمي ــرك الع ــر ت ــن مخاط ــم م ــىل الرغ ــتقبل ع ــة املس ــىل أهمي ــد ع ز ) التأكي

ــد. ــم والجدي ــني القدي ــم ب ــراب القي ــاس باضط واإلحس
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القسم الثالث

نحو مدخل متكامل لرتبية الشخصية

     نــورد فيــام يــيل مجموعــة مــن املبــادئ يف شــأن تكويــن الشــخصية، وميكــن تصنيــف 

تلــك املبــادئ إىل ثــالث مجموعــات هــي:

أوالً - اسرتاتيجيات داخل الفصل

ــي  ــوذج ومــرشف أخالق ــه كنم ــامم ب ــوذج للعطــاء واالهت ــم كنم ــة شــخصية املعل * تنمي

ــح ويصحــح الخاطــئ. ــل الطــالب بحــب واحــرتام ويحــرز الســلوك الصحي يعام

ــل  ــدرس يف أن يجع ــة امل ــاون، ومهم ــة والتع ــوده املحب ــع تس ــل كمجتم ــداد الفص * إع

الطــالب يتعاونــون ويتصادقــون يف أنشــطة هــذا املجتمــع الصغــري مــع الوضــوح والفهــم للنظــام 

األخالقــي حيــث يتحــدد فيــه قواعــد أخالقيــة وســلوكية والئحــة جــزاء لتنميــة الذاتيــة الخلقيــة، 

ــن. ــم احــرتام حقــوق اآلخري ــذايت، وتعمي ــط ال والضب

* خلــق بيئــة دميقراطيــة داخــل الفصــل مــن خــالل اســتخدام االجتامعــات واملناقشــات 

ــم  ــئولية قراراته ــام مبس ــم وفي ــام بينه ــرارات في ــاذ الق ــاركة يف اتخ ــىل املش ــذ ع ــجع التالمي وتش

لتحســني الفصــل.

* تدريس القيم من خالل املقرر الدرايس يف مختلف موضوعات املناهج.

* تنميــة التعليــم التعــاوين مــن خــالل تشــجيع الطــالب عــىل التعــاون مًعــا يف األنشــطة 

الدراســية، وإنجــاز أعــامل مشــرتكة ثنائيــة أو يف مجموعــة أو بــني الفصــول.

* تنميــة الكفــاءة مــن خــالل تنميــة روح التفــوق األكادمييــة لــدى الطــالب، والتأكيــد عــىل 

ــواة للمدرســة  ــه، وتوفــري بعــض املرشوعــات والوســائل إليجــاد ن عــادة إتقــان مــا يقومــون بأدائ

املنتجــة.

* تنمية التفكري من خالل القراءة والكتابة والبحث واملناقشة.

* التدريــب عــىل حــل النزاعــات والوصــول لتســويات عــن طريــق قضايــا مفرتضــة 

ــرأي أو  ــات يف ال ــات والخالف ــك النزاع ــول لتل ــول إىل حل ــب األدوار للوص ــلوب لع ــف أس وتوظي

ــد. ــام بع ــيتضح في ــام س ــف، ك املواق

ثانيًا -اسرتاتيجيات للمدرسة كلها

* امتـــداد االهتـــامم والرعايـــة إىل خـــارج حـــدود الفصـــل وذلـــك مـــن خـــالل 
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ـــة املدرســـة يف املجتمـــع  ـــاون يف تنفيذهـــا خـــارج الفصـــل يف خدم ـــوىل الطـــالب التع مرشوعـــات يت

املحـــيل.

* خلــق ثقافــة أخالقيــة إيجابيــة يف املحيــط املــدريس مبــا يشــعر الطــالب باملســاواة 

والعدالــة يف التعامــل بــني الطــالب ومــع املدرســني ومــع اإلدارة.

* إرشاك الوالديــن واملجتمــع املحــيل يف قضايــا املدرســة والطــالب، وذلــك بنــاء عــىل قاعــدة 

ــة  ــة الهيئ ــات ومقابل ــاء واألمه ــة لآلب ــمية أو االحتفالي ــارات املوس ــاء أو للزي ــس اآلب ــم ملجال تنظي

التدريســية واإلداريــة يف املدرســة.

ثالثًا -آليات تشجيع التعلم الفعال

ــم  ــاج تعل ــل املوقــف التدريــيس وإنت ــة يســاعد عــىل تفعي ــات التالي    إن اســتخدام اآللي

أكــرث فاعليــة:

* يجــب أن يتــم اســتدعاء الطــالب للمشــاركة يف الــدرس بشــكل عشــوايئ وليــس بنــاًء عــىل 

طلبهــم هــم باملشــاركة وذلــك حتــى يكونــوا جميًعــا منتبهــني ومســتعدين لذلــك.

* وعند استدعاء الطالب للمشاركة يجب أن يطلب منهم ما ييل:

- أن يلخصوا بأسلوبهم الخاص ما قاله املعلم أو أي طالب سابق.

- أن يناقشوا ما سبق وقيل وأن يؤسسوا عليه جديًدا من خرباتهم وما ميكن تصوره.

- أن يحاولوا الربط بني ما قيل وبني معارفهم وخرباتهم السابقة.

- أن يقدموا أمثلة للربهنة عىل كالمهم.

- أن يقيموا عالقات بني املفاهيم املتشابهة.

- أن يعــربوا عــن مــدى تقــارب أو اختــالف وجهــات نظرهــم الخاصــة مــع وجهــة نظــر 

ــن. ــم أو الطــالب اآلخري املعل

- أن متنح لهم مهلة لدقائق قليل لكتابة أي من العنارص السالفة.

- أن يكتبوا السؤال األكرث إلحاًحا عىل تفكريهم بعد أن تلقوا الدرس.

- مناقشة ما سبق مع أحد الزمالء ثم يف مجموعات ينظرها املعلم.
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القسم الرابع

العمليات التي يستهدفها الدليل/اآللية

     يستهدف الدليل العديد من العمليات هي:

أوالً - العمليات العقلية

عىل املعلم أن يسعى إىل تشجيع التفكري العلمي من خالل عمليات عقلية مثل:

* الشك/التســاؤل: مراجعــة الفــروض، مــدى تطابــق النتائــج مــع التوقعــات، تأكيــد أســباب 

االختيارات.

* االستنتاج: التوصل إىل نتيجة يف ضوء وقائع معينة.

* التفســري: اســتخدام صيــغ التســاؤل، كيــف ميكــن. أيــن؟ مــا هــو؟ ...، اســتخالص معــاين 

مــن البيانــات وتقديــم أســباب نتائــج تــم التوصــل إليهــا).

* التجريد: (تحديد وكشف النمط القائم وراء الظواهر أو النمط العام للمعلومات).

* االختيار: اتخاذ قرار (االختيار بني البدائل التي تبدو كأنها متساوية أو معقولة).

* املثابرة: (القدرة عىل الرتكيز املصحوب باالنتباه عىل هدف محدد).

* االستقراء: (التوصل إىل تعميامت غري معروفة من مالحظات متفرقة).

* االستنباط: (التوصل لنتائج غري معروفة سابًقا من مبادئ وتعميامت معروفة).

* األصالة: (قدرة الفرد عىل إعطاء أفكار جديدة).

* تحليل املنظور: (تحديد الرؤى الشخصية املختلفة حول موضوع ما).

ــر  ــبة يف تقدي ــتخدام األدوات املناس ــىل اس ــرد ع ــدرة الف ــم: (ق ــر إىل قي ــل الظواه * تحوي

شــئ مــا).

ــن  ــث يتضمـ ــا، بحيـ ــكلة مـ ــل ملشـ ــث أو حـ ــرشوع أو بحـ ــم مـ ــط: (تصميـ * التخطيـ
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ذلك جمع البيانات الالزمة والتوصل إىل نتائج وتقويم التصميم).

* التصنيف: (تجميع األشياء تحت فئات ميكن تفريقها عىل أساس خصائص معينة).

ــف  ــايض يف املواق ــربات امل ــارف وخ ــن مع ــتفادة م ــابقة: (االس ــربات س ــن خ ــم م * التعل

ــدة). الجدي

ــع  ــدودة م ــري مح ــكات أو معاي ــوء مح ــا يف ض ــئ م ــة ش ــىل قيم ــم ع ــم: (الحك * التقوي

ــيشء). ــذا ال ــل ه ــات لتعدي ــم اقرتاح تقدي

* تحديــد املســلامت: (تحديــد األفــكار واملعتقــدات التــي ميكــن تقبلهــا يف ضــوء املعلومات 

املتاحة).

* الطالقة: (إنتاج أكرب عدد من األفكار والحلول).

* املرونــة: (القــدرة عــىل تعديــل وتطويــر رؤيتــه وأفــكاره، وتغيريهــا أحيانـًـا ، رؤيــة األشــياء 

مــن زوايــا متعــددة وتنــاول املوضــوع الواحــد مــن جوانب متعــددة).

* املقارنة: (تعريف وتجديد أوجه الشبه واالختالف).

ــه  ــتطيع جمع ــا نس ــمع وم ــا نس ــرى ومل ــا ن ــص مل ــة وفح ــة دقيق ــات: (دراس * املالحظ

باســتخدام الحــواس املختلفــة).

* فرض الفروض: (وضع حلول مقرتحة ملشكلة ما، أو التنبؤ بحلول املشكلة).

* نقــل املعرفــة: (االســتفادة مــن الخــربات املعرفيــة التــي يتــم تعلمهــا يف مواقــف عمليــات 

متعــددة مثــل أخــرى جديدة).

ــة،  ــد، املرون ــري الناق ــاس، التفك ــل: القي ــددة مث ــة متع ــات عقلي ــة إىل عملي ــذا باإلضاف ه

التنبــؤ، االســتدالل، تقويــم األحــداث، تحديــد املشــكلة، تحليــل األخطــاء، تحديــد املتغــريات، مــا 

ميكــن تشــجيعه يف مناقشــات العصــف الذهنــي وحــل املشــكالت وهــذه العمليــات ســوف يتــم 

تناولهــا ضمــن الربامــج/ اآلليــات التــي ســوف نعــرض لهــا يف القســم التــايل مــن هــذا الدليــل.
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ثانيًا- املهارات الوجدانية 

ال تقــل املهــارات الوجدانيــة أهميــة عــن العمليــات العقليــة يف رضورة تشــجيع الطــالب 

عليهــا مــن حيــث:

* تقبل النقد: (تقبل الرأي اآلخر/ االستامع إىل الرأي اآلخر).

ــة  ــرد عــىل مشــاركة اآلخــر يف األعــامل املختلف ــدرة الف ــاون: (ق ــق والتع * العمــل يف فري

ــق أهــداف محــددة). لتحقي

* حب االستطالع: (التساؤل الشخيص لجمع املزيد من املعلومات).

* التوكيدية: (حق الفرد يف التعبري عن نفسه دون جرح مشاعر الغري).

* التعاطف: (التعامل مع وجهات نظر اآلخرين بدقة وموضوعية وتفهم).

* الشــجاعة الفكريــة: (املخاطــرة املحســوبة الوعــي بالحاجــة إىل املواجهــة العادلــة 

لألفــكار).

* االتجــاه نحــو الرتشــيد: (االقتصــاد يف اســتخدام املــواد املتاحــة، واالدخــار للظــروف غــري 

املتوقعــة).

* االعتــزاز باالنتــامء: (لــألرسة وللمدرســة وللقريــة/ املدينــة إىل الوطــن الصغــري والوطــن 

العــريب الكبــري).

ثالثًا- املهارات االجتامعية 

* االتصال: (االندماج مع الجامعة واألخذ والعطاء مع أفرادها).

* املشاركة: (املساعدة الفعالة بالجهد، بالفكر، باملال يف تحقيق هدف الجامعة).

* املناقشــة: (عــدم التســليم املطلــق لــكل مــا يســمع أو يــرى أو يقــرأ دون مناقشــته مــع 

الغــري أو التفكــري الــذايت يف مدلوالتــه وقيمتــه).

* الحــوار: (األخــذ والعطــاء مــع الغــري للوصــول إىل حــل للمشــكالت أو فــض النزاعــات أو 

االتفــاق العــام لعمــل شــئ مشــرتك).
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االسرتاتيجيات



دليل إدارة الذات١٦٨
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قبول التناقض

يحتــوي جســم اإلنســان عــىل خاليــا تحيــا وخاليــا متــوت يف نفــس الوقــت ويوجــد اإلنســان 

الطيــب بجانــب اآلخــر الرشيــر ورمبــا ال ميكــن التعــرف عــىل األول إال مــن خــالل املقاربــة بالثــاين، 

كــام توجــد يف الحيــاة الفضيلــة والرذيلــة ويوجــد الخــري والــرش األمل والشــقاء والســعادة ، الجديــد 

والقديــم ويوجــد اإلذعــان والتمــرد ، التخطيــط واالختــالف، والجمــود والتحــرر، وتوجــه العقالنيــة 

ســلوك اإلنســان مــع وجــود األســاطري وتتواجــد غريــزة املــوت والتدمــري إىل جانــب غريــزة الحيــاة 

ــس  ــة ويف النف ــاة ويف الثقاف ــان يف الحي ــان يجتمع ــي أن النقيض ــذا يعن ــد وه ــرد الواح ــدى الف ل

البرشيــة ويف معظــم املجتمعــات والتجمعــات البرشيــة منــذ أن أنجــب آدم قابيــل وهابيــل.

ولكــن طريقــة تفكرينــا تتجــه نحــو رفــض هــذا التناقــض ومــن ثــم تصبــح قراراتنــا غــري 

صائبــة ألنهــا تتعامــل مــع الواقــع مــن خــالل منطــق يختلــف عــن حقائــق األشــياء والخطــوة األوىل 

هــي التســليم بوجــود التناقــض مــن أجــل اتخــاذ قــرارات تقــرتب مــن الصــواب قامئــة عــىل تعــرف 

حقيقــة الوقائــع وحقيقــة املشــكالت.

األهــداف :

١ – تنمية مهارات كشف التناقض داخل النصوص وبني النص والواقع.

ــة ومــع  ــه مــع البيئ ٢ - تعــرف حقيقــة اإلنســان واملشــكالت التــي ينتجهــا نتيجــة تفاعل

املحيطــني بــه؟

٣ - التســليم بــأن االختــالف والتناقــض والتبايــن حقائــق ميكــن تعرفهــا مــن خــالل وقائــع 

التفاعــل اليومــي بــني بنــي البــرش يف مجتمعاتهــم املحليــة والعامليــة ، أو مــن خــالل دروس 

ــة. ــة بالبيئ ــوم املرتبط ــة إىل العل ــخ الســيايس للشــعوب باإلضاف ــا والتاري الجغرافي
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األنشــطة:

١-يطلــب مــن كل فــرد أن يكتــب الصفــات والخصائــص الجيــدة والســيئة التــي متيــزه يف 

ورقــة دون أن يكتــب أســمه يجمعهــا امليــرس بــدون ترتيــب ويقرأهــا أمــام الجميــع ويطلــب منهــم 

بعــد ذلــك التعليــق مــن خــالل حــوار مفتــوح.

٢- تكليــف الطــالب برســم كبــري للكــرة األرضيــة يحــدد فيــه األحــوال املناخيــة يف الشــهر 

ــات يف  ــات والتناقضــات والتباين ــرس االختالف ــش املي ــذا النشــاط ويناق ــام به ــه القي ــم في ــذي يت ال

األحــوال املناخيــة التــي تســود الكــرة األرضيــة يف توقيــت محــدد.

٣- يطلــب امليــرس مــن املجموعــة ذكــر مــدى التشــابه واالختــالف بــني نفــس املجموعــة 

مــن حيــث الطــول، الجنــس، العمــر، عــىل تحصيلهــم الــدرايس يقــرأ الجميــع اإلرشــادات املوجــودة 

عــىل بعــض األدويــة واآلثــار الجانبيــة الضــارة لنفــس الــدواء ويطلــب امليــرس منهــم التعليــق عــىل 

تلــك املعلومــات.

ــي توصــف  ــة الت ــان أســامء األدوي ــا وبي ــني مــرض م ــب امليــرس عمــل لوحــات تب ٤- يطل

ــة. ــك األدوي ــة الضــارة لتل ــراض الجانبي ــار واألع ــب األخــر اآلث للعــالج يف الجان

٥- يطلــب امليــرس مــن املجموعــة ذكــر أهــم صفــات اإلنســان الجيــدة ثــم يطــرح بعــض 

األســئلة مشــكًكا يف وجــود تلــك الصفــات مجتمعــة عنــد شــخص واحــد مــن املوجوديــن ويطــرح 

بعــض الصفــات املختلفــة إىل أن ينتهــي وجــود املتناقضــات يف شــخص واحــد.

األسـاليب: 

- العصف الذهني.

- الحوار السقراطي (حيث يتم توليد املعاين من املجموعة).

- االكتشاف املوجه (عن طريق طرح أسئلة توحي بإجابات معينة).

الوسائل:

- أفــالم ورشائــط فيديــو لعــرض لألحــوال املناخيــة لكافــة الــدول يف توقيــت واحــد وأخــرى 

تبــني الحــروب والنزاعــات وتلــوث البيئــة عامليًــا.
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- أدوات وأوراق للكتابة والرسم.

ــك  ــتعملون تل ــن يس ــم الذي ــالل ذويه ــن خ ــون م ــا املتعلم ــة (يحرضه ــرشات األدوي - ن

ــة). ــد الصيادل ــق أح ــن طري ــرشات ع ــك الن ــض تل ــر بع ــة أو تصوي األدوي

- نصــوص تبــني مــدى التعــارض يف املصالــح التــي أدت إىل الحــروب وأخــرى تبــني حالــة 

الشــعوب القامئــة عــىل االحتفــاء بالتنــوع ألعــراق مواطنيهــا والــذي أدى إىل تقدمهــا.

التقويم التكويني:

ــي  ــاالت الت ــدى املج ــات يف إح ــة التناقض ــر حقيق ــة ذك ــن املجموع ــرس م ــب املي - يطل

ــات. ــك املتناقض ــا تل ــاوئ ومزاي ــان مس ــم وبي ــا كل منه يفضله

التقويم النهايئ:

ــر،  ــث الطــول، العم ــن حي ــة م ــني املجموع ــات املوجــودة ب املخرجــات : احــرتام االختالف

ــرس). ــون البــرشة (مــن خــالل مالحظــة املي ــن، ل ــس، الدي الجن

- كشف املتناقضات يف بعض النصوص وبني النص والواقع.

- اإلميــان بوحــدة مصــري الجامعــة البرشيــة عــىل الرغــم مــن التبايــن يف األعــراق والجنــس 

ــم  ــن لديه ــعار مل ــات أو أش ــة موضوع ــن املجموع ــا م ــب بعًض ــن أن يكت ــة وميك ــن واللغ والدي

ــك  ــح تل ــي توض ــة الت ــاهد التمثيلي ــض املش ــل بع ــة أو عم ــك الحقيق ــني تل ــك تب ــة يف ذل املوهب

الحقائــق أو عمــل رســومات مســار زراعــة القطــن منــذ أن كانــت بــذرة حتــى وصلــت عــىل شــكل 

قميــص يرتديــه مــن يقــوم بالرســم يــرى مــدى تكامــل األدوار بــني الفــالح والصانــع والتاجــر، أو 

التعبــري عــن التناقــض بــني قــوات االحتــالل ومجرمــي الحــروب وبــني املظاهــرات املناهضــة للحــرب 

والداعيــة للســالم والتعبــري عــن ذلــك مــن خــالل التعبــري الشــفهي أو الكتــايب (لتحديــد اتجاهــات 

املجموعــة) نحــو وجــود التناقضــات بــني بنــي البــرش املروجــني للحــروب والداعــني للســالم.



دليل إدارة الذات١٧٢

املنظومية والعلية الشبكية

ــر يف  ــر ومؤث ــل أو متأث ــتبك أو متفاع ــبب مش ــة أو س ــا عل ــكالت له ــا أن املش ــد به يقص

األســباب أو العلــل األخــرى وهــذا يفــرض علينــا أن نأخــذ يف االعتبــار عنــد تفكرينــا لفهــم قضيــة أو 

مشــكلة أن نــرى شــبكة العلــل/ األســباب التــي تــؤدي إىل حــدوث املشــكلة، ذلــك ألن كل ســبب أو 

علــة منفــردة تأثريهــا قــد يختلــف إذا تناولنــا تلــك يف عالقتهــا وتفاعلهــا مــع املؤثــرات واألســباب 

األخــرى، كــام أن هــذا يجعلنــا نــرى الجــزء يف إطــار الــكل واآليت أو الطــارئ يف إطــار مــا هــو دائــم 

أو شــبه دائــم ويــرى التأثــري تفاعــل األجــزاء يف إطــار أكــرب وأشــمل مثــل عمــل الجهــاز الهضمــي 

والجهــاز التنفــيس (أجــزاء) داخــل جســم اإلنســان (ككل).

ــا  ــموالً للقضاي ــرث ش ــكيل األك ــم ال ــهم يف الفه ــذي يس ــي ال ــري املنظوم ــة التفك ١ – تنمي

واملشــكالت.

٢ - اضعــاف االتجــاه الخطــي يف التفكــري الــذي يختــزل أســباب املشــكالت يف ســبب واحــد 

أو الــذي يعــزل القــدرات العقليــة (مثــل التذكــر) عــن الجوانــب الوجدانيــة (الحــب أو الكراهيــة) 

فنحــن قــد نتذكــر شــخص مــا (قــدرة عقليــة) نحبــه أو نكرهــه (جانــب وجــداين).

األسـاليب:

- أسلوب حل املشكالت.

- العصف الذهني.

- االكتشاف املوجه.

األدوات:

- رســم توضيحــي يرســم فيهــا دائــرة كبــرية بداخلهــا دوائــر صغــرية يف متــاس مــع بعضهــا 

البعــض.

محتواهـــا  املتعلمـــني  يختـــار  التوضيحـــي  بالرســـم  تسرتشـــد  للرســـم  أدوات   -

ــزة  ــل األجهـ ــرى متثـ ــر الصغـ ــان والدوائـ ــم اإلنسـ ــل جسـ ــربى متثـ ــرة الكـ ــل الدائـ ــل جعـ مثـ
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املختلفة املكونة له مثل الجهاز الهضمي والجهاز التناسيل والجهاز التنفيس.

- أفــالم توضــح العالقــات بــني األســباب التــي تبــدو متباعــدة والتــي تتفاعــل فيــام بينهــا 

تســبب مشــكلة كــربى.

األنشـطة:

١ – يطــرح امليــرس مجموعــة مــن االفرتاضــات والتســاؤالت حــول إحــدي املشــكالت 

ويحــاول توجيــه أســئلة ملســاعدة املتعلمــني حتــى يكتشــفوا بأنفســهم أســباب إحــدى املشــكالت 

ــل: ــك املشــكلة مث ــن تل ــاد يف تكوي ــك األبع ــات تل ــة) وأبعادهــا وعالق ــدأ مبناقشــة (األمي ويب

- ضعف معدالت االستيعاب لألطفال يف سن االلتزام.

- مشكلة التخلف التي يعد الفقر أحد مظاهرها.

- التساؤل حول مدى ارتباط الفقر باألمية.

- تخلف وهامشية األعامل التي تجذب غري املؤهلني واألميني للعمل.

- تدين الجودة النوعية للنظام التعليمي.

ــا بأنهــا مجــرد جهــل بالقــراءة  ــم توصيفه ــة حيــث يت - ســوء الفهــم لحــل مشــكلة األمي

والكتابــة يف الوقــت التــي هــي عــرض ملــرض أكــرب وهــو التخلــف الــذي يعــد الفقــر أحــد مظاهــره 

وبالتــايل فــإن املكافحــة تتــم للعــرض وليــس املــرض.

٢ – يتــم مناقشــة مشــكلة أخــرى يختارهــا املتعلمــني مــع تأكيــد امليــرس عــىل رضورة بيــان 

عالقــات التأثــري والتأثــر لألبعــاد واألســباب املكونــة للمشــكلة.

٣ - تقســيم املتعلمــني إىل فريقــني للعــب ويطلــب منهــم تحديــد دور كل عضــو والتحديــد 

الواضــح للعالقــات بــني أفــراد كل فريــق وبعــد انتهــاء املبــاراة يتــم مناقشــة مــدى قيــام كل عضــو 

بــدوره ومــدى تفاعلــه وتأثــريه يف أداء زمالئــه وأثــر كل ذلــك عــىل نتيجــة املبــاراة .

ــة  ــم لوحـ ــوم برسـ ــراد تقـ ــع أفـ ــن أربـ ــة مـ ــرق مكونـ ــني إىل فـ ــيم املتعلمـ ٤ - تقسـ

ــدة  ــة مـ ــم مناقشـ ــم يتـ ــن الرسـ ــاء مـ ــد االنتهـ ــات وبعـ ــاره املجموعـ ــوع يختـ ــدة ملوضـ واحـ
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التناســق يف األلــوان واملكونــات الفرعيــة املكونــة للوحــة، ورأي كل مجموعــة يف إنتــاج املجموعــات 

األخرى.

     ثــم يتدخــل املنســق لبيــان مــاذا يحــدث إذا حذفنــا عنــرص أو عنــارص مــن مكونــات 

اللوحــة وبيــان مــدى إســهام املكونــات/ األجــزاء يف تكويــن الصــورة الكليــة للوحــة.

التقـويـم:

مالحظــة مــدى التعديــل الــذي يطــرأ عــىل املجموعــات املختلفــة عنــد إعــادة األنشــطة 

الســابق ذكرهــا يف وقــت الحــق.

املخرجـات

- تنمية الرؤية املنظومية يف تناول القضايا واملشكالت.

ــكل/ اإلطــار ومــدى تفاعــل وتأثــري األجــزاء عــىل عمــل  - فهــم العالقــات بــني الجــزء وال

الــكل.
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تغيري طرائق التفكري

١ – إن التنميــة الذهنيــة هــي عمليــة تحــول كيفــي يف منــط التفكــري الذي ميارســه اإلنســان 

ــن التفكــري الصــوري أو الشــكيل أو الســكوين إىل التفكــري االســتقرايئ أو الجــديل أو  ــل م كأن ينتق

االنتقــال مــن منــط بســيط يف التفكــري إىل منــط معقــد.

فــإذا كان البعــض يــرى أن الخــري والــرش نقيضــان (وفــق املنطــق الصــوري) فــإن املنطــق 

الجــديل يــرى أن النقيضــان يجتمعــان يف الواقــع فالخــري والــرش موجــودان عــىل األرض التــي وجــد 

فيهــا قابيــل وهابيــل ، كــام نجــد أحيــان كثــرية إنســان مــا يتــرصف ترصفــان نطلــق عليهــا خــريًا 

ــرصاع  ــس ال ــل العك ــده يفع ــرى نج ــان أخ ــري ويف أحي ــده رش أو خ ــرى نج ــان أخ أو ًرشا ويف أحي

ــا أن  املكــون بنفســية بــني الفضيلــة والرذيلــة يف وقــت ال يســتطيع أن يحكــم عليــه حكــاًم مطلًق

ــة الــرش  ــاك موقــف أو تــرصف جديــد ال ينتمــي إىل فئ ــا إن هن ــا أو خــري متاًم ــر متاًم ترصفــه رشي

ــا وإذا كانــت طريقــة التفكــري – التــي يحكمهــا املنطــق الصــوري تقــوم عــىل  متاًمــا أو الخــري متاًم

إقامــة التعــارض بــني النقيضــان تجعلنــا ننحــاز إمــا إىل األهــيل أو الزمالــك مثــالً فــإن هنــاك طــرق 

أخــرى تتجــه نحــو هــذا وذاك – ألهــيل والزمالــك – باعتبارهــا ميكــن أن يســهام يف تكويــن الفريــق 

القومــي الــذي ليــس هــو األهــيل أو الزمالــك متاًمــا ولكنــه مركــب منهــا ومتجــاوز طرائــق تدريــب 

كل فريــق مــدرس جديــد يواجــه فريــق مختلــف عــن الفــرق املحليــة.

ــذا  ــري إىل (ه ــن أن تتغ ــن املمك ــا ... أو) م ــىل (إم ــة ع ــري القامئ ــة التفك ــإن طريق إذن ف

ــني مــن الفــرق األخــرى مبــا  ــك وبينهــام بعــض الالعب ــني األهــيل والزمال ــي تجمــع ب ... وذاك) الت

ــام. ــن كليه ــف ع ــه مختل ــب لكن ــن وتدري ــن تكوي ــه م يحملون

٢ – يتــم العنايــة بــكل العــب ذلــك ألن إهــامل العــب واحــد يف التدريــب رمبــا يــؤدي إىل 

كارثــة يف اللعــب (مثــل ضعــف حــارس املرمــى).
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٣ - قــد يبــدو يف امللعــب أن كل العــب حــر حريــة مطلقــة يف طريقــة لعبــه فقــد يوجــه 

الجمهــور النقــد ألحــد الالعبــني املهاجمــني نظــرًا ألنــه ظــل طــول الوقــت قريبًــا مــن خــط مرمــاه 

عــىل عكــس مــا كان يفعلــه دامئـًـا يف املباريــات الســابقة ويجــد الجمهــور اختالفـًـا لبعــض تحــركات 

الالعبــني اآلخريــن حتــى يبــدو أن الالعبــني توجههــم، الفــوىض ولكــن يف حقيقــة األمــر أن هنــاك 

نظــام وضعــه املديــر الفنــي متثــل يف خطــة مالمئــة لســري تلــك املبــارة التــي تختلــف عــن املباريــات 

األخــرى وهــذا يعنــي أن علينــا أن نكتشــف النظــام الكائــن فيــام يــرتاءى لنــا مــن فــوىض قــد تبــدو 

ظاهــرة للوهلــة األوىل ونفــس الشــئ عندمــا نتعامــل مــع املعلومــات املتدفقــة املتشــظية املتفرقــة 

املوجــودة يف اإلنرتنــت ولكــم مــع التدقيــق نجــد أن بجانــب تلــك الفــوىض توجــد أهــداف مســتترتة 

ال يراهــا إال املدقــق والخبــري.

٤ - التأكيــد عــىل أن الالعــب املاهــر ال يســتطيع تحقيــق النــرص لفريــق إال إذا قــام الالعبــني 

ــم  ــب أن تقس ــر يج ــب املاه ــني والالع ــني الالعب ــام ب ــات في ــام أن العالق ــم، ك ــن بأدواره اآلخري

ــكل العــب عــىل الالعــب األخــر  ــر ل ــري والتأث ــة أو التأث ــة املتبادل ــات التبعي بالتعــاون نظــًرا لعالق

(وهــو مــا يطلــق عليــه الفكــر املنظومــي).

األهـداف:

تغيــري طريــق التفكــري مــن النمــط البســيط إىل النمــط املعقــد الــذي يراعــي التشــابكات 

والتغيــريات املوجــودة يف الواقــع.

األسـاليب:

٢ – العصف الذهني ١ - الحوار    

٤ – االكتشاف املوجه ٣ – أسلوب حل املشكالت 

األدوات:

١ - نصوص ملوضوعات تبدو معقدة أو صعبة الفهم.

٢ – لوحات توضيحية لحركة األمطار والرياح والحرارة للكرة األرضية.

٣ – أدوات الرسم.

٤ – أدوات الكتابة.
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األنشـطة:

١ – يطلب امليرس من املتعلمني عصف ذهنهم فيام ييل:

** هل نحتاج إىل مقاعد للدراسة ؟ أم تحتاج إىل تزويد املدارس بأجهزة الكمبيوتر؟

** هــل ننفــق األمــوال عــىل التعليــم األســايس الــرضوري للجميــع؟ أم عــىل التعليــم العــايل 

عــىل الجــودة لــيك ينافــس اآلخريــن عامليـًـا؟

ويكتــب امليــرس اإلجابــات عــىل لوحــة ثــم يطلــب مــن املتعلمــني تصنيــف اإلجابــات وفًقــا 

للمنطــق القصــوري (إمــا ... أو) أو وفــق املنطــق األخــر التقريبــي (هــذا ... وذاك).

ــىل  ــة ع ــر املناخي ــم الظواه ــذي يحك ــام ال ــني النظ ــني ب ــن املتعلم ــرس م ــب املي ٢ – يطل

الكــرة األرضيــة مــن خــالل خريطــة ثــم يتــم توجيــه انتباههــم إىل تأثــري املحيطــات عــىل عمــل 

ــة. ــن الكــرة األرضي ــة عــىل األجــزاء اليابســة م ــة املناخي املنظوم

٣ – يقــرأ امليــرس نــص يبــدو صعبًــا ويطلــب منهــم رشحــه ويســاعدهم عــىل تفســريه مــن 

خــالل األســئلة التــي توجههــم الكتشــاف املعنــى الكامــن فيــام وراء النــص.

ــئلة  ــن األس ــة م ــه مجموع ــالل توجي ــن خ ــة م ــدروس الخصوصي ــباب ال ــة أس ٤ – مناقش

ــا . ــايض ثقافيً ــاء بامل ــرة واالحتف ــة الذاك ــررات ، ثقاف ــة املق ــري، صعوب ــاب الضم ــول غي ح

التقويـم:

١ – يتم استخدام التقارير الذاتية حيث يذكر املتعلم مدى تقدمه.

٢ – املقابالت الشخصية التقرير التي يعرب عنها املتعلم بحرية عن صعوبات تعلمه.

٣ – للطرق الجديدة يف التعليم وطريقة يف التفكري للتغلب عىل تلك الصعوبات.
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التخطيـط

     وهــو عمليــة تســتهدف الوصــول إىل غايــات معينــة نصــل إليهــا عــن طريــق خطــوات 

ــداد  ــرتض االمت ــذي يف ــايل ال ــع الح ــن الوض ــق م ــات تنطل ــة بافرتاض ــلية مرشوط ــددة تسلس مح

ــة فيهــا تتجــاوز الوضــع الحــايل. الخطــي لهــذا الواقــع أو تفــرتض غاي

ــرية)  ــرية والصغ ــارص (الكب ــة العن ــار كاف ــذ يف االعتب ــر األخ ــب األم ــوال يتطل ويف كل األح

يف الواقــع الحــايل أو الوضــع املرغــوب فيــه وحســاب حجــم املعوقــات التــي تقابــل تلــك الرؤيــة 

املســتقبلية التــي يجــري التخطيــط للوصــول إليهــا وهــذا يعنــي تصميــم مــرشوع أو بحــث أو حــل 

ملشــكلة مــا وهــذا التصميــم تطلــب جمــع كافــة البيانــات والتوصــل إىل نتائــج وتقويــم التصميــم.

١ - تنميــة التصنيــف: (تجميــع العنــارص تحــت فئــات ميكــن التميــز بينهــام تحــت فئــات 

عــىل أســاس خصائــص معينــة).

٢ – تنميــة مهــارات التفســري: وذلــك باســتخدام صيــغ التســاؤل كيــف ميكــن؟ مــا هــو ؟ 

مــاذا يحــدث إذا ...؟  ملــاذا ؟

ومــن هنــا ينتــج اســتخالص معــاين مــن البيانــات وتقديــم أســباب لنتائــج ثــم التوصــل   

إليهــا.

٣ – تنميــة مهــارات التقويــم : الحكــم عــىل قيمــة شــئ مــا يف ضــوء محطــات أو معايــري 

محــددة مــع تقديــم اقرتاحــات لتعديــل هــذا الــيشء.

ــكار وتغيريهــا  ــة واألف ــر الرؤي ــل وتطوي ــدرة عــىل تعدي ــة: الق ــارات املرون ــة مه ٤ – تنمي

ــة. ــب مختلف ــاول املوضــوع الواحــد مــن جوان ــة وتن ــا مختلف ــة األشــياء مــن زواي ــا ، رؤي أحيانً

٥ – تنميــة مهــارات التنبــؤ: نقطــة البدايــة هــي تحديــد األفــكار واملعتقــدات الســائدة يف 

ضــوء املعلومــات املتاحــة.

٦ – التوصل إىل تعليامت: غري معروفة من خالل وقائع متفرقة.
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٧ – اقرتاح : وضع حلول ملشكلة ما وتقويم تلك الحلول.

     وهذا يتطلب أن تزيد املتغريات وتحليل األخطاء وتقويم األحداث.

األسـاليب:

- العصف الذهني.

- أسلوب حل املشكالت.

- الزيارات امليدانية.

األدوات

ــك  ــول تل ــباب وحل ــا وتفســري مســار وأس ــم تحليله ــة يت ــرض ملشــكالت معين ــالم تع - أف

ــكلة. املش

- الزيارات امليدانية.

- لوحات وأدوات كتابية.

األنشـطة:

١ – يطلــب امليــرس مــن املجموعــة ذكــر أهــم مشــكلة تقابلهــم يف الحــي/ القريــة التــي 

يعيشــون فيهــا ويطلــب منهــم تحديــد املشــكلة تحديــداً دقيًقــا مــن خــالل تفســري أســبابها وطــرق 

ــي ميكــن أن  ــني (األشــخاص/الهيئات) الت ــد الفاعل ــول املقرتحــة وتحدي ــذ الحل ــات تنفي الحــل وآلي

تنفــذ تلــك الحلــول وتحديــد أدوار املجموعــة يف حــل تلــك املشــكلة ثــم يتــم رسد املخاطــر والفرص 

التــي ميكــن أن تنتــج عــن الحلــول والبدائــل التــي تــم اقرتاحهــا يف كافــة املراحــل ويســتخدم امليــرس 

أدوات االســتفهام مثــل ملــاذا؟ مــع محاولــة تصنيــف البيانــات واآلراء عــىل لوحــة يحــاول امليــرس 

مــرة أخــرى التغيــري يف البيانــات األوليــة التــي تــم تجميعهــا وبالتــايل ميكــن التوصــل إىل حــل آخــر 

ويطلــب مــن املجموعــة إصــدار أحــكام حــول الحلــول التــي تــم التوصــل إليهــا.

٢ - يطلــب امليــرس مــن املجموعــة عمــل لوحــة تبــني التسلســل املنطقــي الــذي يــؤدي إىل 

انتشــار بعــض األمــراض نتيجــة إلقــاء القــاذورات يف الشــوارع ويطلــب منهــم عمــل لوحــة أخــرى 

تبــني النتائــج التــي ميكــن أن تحــدث نتيجــة العنايــة بنظافــة الشــارع.
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٣ – تقديــم فيلــم يناقــش إحــدى املشــكالت التــي يعــاين فيهــا معظــم أهــايل املجموعــة 

ــه اســتخدام  ــم في ــذي يت ــي ال ــم مــن خــالل العصــف الذهن ــق عــىل الفيل ــب منهــم التعلي ويطل

ــه،  ــم إلي ــم يناقــش معهــم حــل آخــر ميكــن أن ينتهــي الفيل أدوات االســتفهام ملــاذا ؟ وكيــف؟ ث

ويطلــب منهــم كيــف ميكــن التوصــل إىل الحــل اآلخــر.

التقويــم:

- مالحظــة مــدى متثيــل املجموعــة ملهــارات التصنيــف للمعلومــات، ومــدى فاعليتهــا يف 

تقديــم األســباب التــي تــؤدي إىل النتائــج أو الحلــول للمشــكلة املطروحــة عليهــم.

- مالحظة مدى املرونة يف تعديل أو تطوير بعض اآلراء.

- مالحظــة مــدى التقــدم يف توقــع حلــول ملشــكلة بعرضهــا أحــد األفــالم أو املسلســالت 

غــري معروفــة النهايــة بالنســبة لهــم.

املخرجـات:

- تنمية مهارات التوقع.

- تنمية مهارات التخمني الذيك لحل املشكالت.
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اسرتاتيجية تطوير التفكري النقدي

مفهوم التفكري النقدي

     ميكــن تعريــف التفكــري النقــدي ببســاطة عــىل أنــه فــن تــوىل مســئولية الفــرد لعقلــه، 

ــيطرتنا  ــت س ــا تح ــنها وأن نجعله ــا وأن نحس ــئولية حياتن ــويل مس ــتطيع ت ــئوليته نس ــويل مس وبت

وتوجيهاتنــا املبــارشة وهــذا ســيجعلنا نتعلــم االنضبــاط الــذايت والفحــص الــذايت املســتمر، وأيًضــا 

ــا  ــا وتفعيله ــىل تطويره ــل ع ــا والعم ــا عقولن ــل به ــي تعم ــة الت ــامم بالطريق ــىل االهت ــا ع يحثن

باســتمرار.

توجــد منظمــة للتفكــري النقــدي تقــدم مــا يقــرب مــن ٣٥ اســرتاتيجية مختلفــة لتطويــر 

التفكــري النقــدي عــىل موقعهــا عــىل شــبكة االنرتنــت، وفيــام يــيل إشــارة إىل بعضهــا:

١ – آليات ومهارات التفكري املستقل:

ــبها أو  ــي اكتس ــدات الت ــن املعتق ــتقل ع ــان مس ــر اإلنس ــي أن يفك ــدي يعن ــري النق التفك

ــة يف  ــم النقدي ــن يســتخدمون مهاراته ــن الناقدي ــة ، فاملفكري ــه ألســباب غــري منطقي ــت لدي تكون

كشــف أو رفــض أي معتقــدات أو رشوحــات غــري منطقيــة تكمــن يف القضايــا واملفاهيــم واألحــكام، 

وعندمــا يســعى املفكــرون الناقــدون لتكويــن معتقــدات جديــدة فهــم ال يقبلــون بســلبية 

املعتقــدات الجاهــزة التــي يقدمهــا لهــم اآلخــرون، ولكنهــم يحاولــون توضيــح األمــور ألنفســهم 

بأنفســهم ويرفضــون كل الســلطات غــري املــربرة التــي قــد متــاس عــىل عقولهــم ، ومــن ثــم فمــن 

ــة. ــة ومربراتهــم املنطقي ــام ال يتفــق مــع قناعتهــم العقلي العســري اســتغاللهم أو خداعهــم في

٢ – تطوير القدرة عىل رؤية الخداع الذايت و الخداع املجتمعي:

     الخــداع الــذايت يعنــي Egocentricity الخلــط بــني مــا نــراه ونعتقــد يف صدقــة وبــني 

الحقيقــة العيانيــة ، فعندمــا يكــون اإلنســان تحــت تأثــري الخــداع الــذايت أو التمحــور واالنغــالق 

حــول ذاتــه فإنــه يعتقــد أن الطريقــة التــي يــرى بهــا األشــياء هــي وحدهــا الطريقــة التــي توجــد 

عليهــا األشــياء يف الواقــع.
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وتركيــب وجهــات نظــر اآلخريــن بحيــاد بعيــًدا عــن نزعتنــا الذاتيــة يف االنغــالق، وأيًضــا 

مــن خــالل التدريــب عــىل االنطــالق مــن فــروض وأفــكار ومنطــق مختلــف عــن منطقنــا وفروضنــا 

ومســلامتنا.

ــا أن نتذكــر باســتمرار املواقــف التــي اكتشــفنا فيهــا  ويتطلــب تنميــة هــذه القــدرة أيًض

أخطاءنــا يف املــايض، عــىل الرغــم مــن ثقتنــا يف صحــة موقفنــا وأن نتخيــل أن ذلــك مــن الســهل أن 

يتكــرر معنــا مــرة أخــرى يف الحالــة الفكريــة الحــارضة أو املســتقبلية وذكرهــا يجعلنــا عــىل حــذر 

مــن وقوعنــا يف خطــأ التحيــز.

ويجــب أن نكــون عــىل وعــي بــأن العــامل يتكــون مــن مجتمعــات مختلفــة وأقــوام شــتى 

متنوعــني يف وجهــات نظرهــم لألمــور، ويف أســاليب تفكريهــم ولــيك نطــور تفكرينــا النقــدي نحتــاج 

ــن  ــا وإال فل ــني عن ــات مختلف ــراد ومجتمع ــة بأف ــري الخاص ــر التفك ــل يف أط ــم وأن ندخ أن نفه

نســتطيع أن نفهــم مــا يحــدث يف العــامل مــن حولنــا وخاصــة إذا نظرنــا لــه مــن منظــور أحــادي 

دون اســتخدام مناظــري أخــرى مــن مواقــع متعــددة.

ــة  ــاعر الكامن ــم املش ــاعر وفه ــف املش ــة خل ــكار الكامن ــم األف ــارات فه ــات ومه ٣ – آلي

ــكار: ــف األف خل

عــادة مــا نجــد أن األفــراد الذيــن ليــس لديهــم القــدرة عــىل التفكــري النقــدي ال يفكــرون 

ــم  ــئولية أفكاره ــن مس ــروب م ــم اله ــنى له ــى يتس ــم ، حت ــاعرهم وأفكاره ــني مش ــة ب يف العالق

ــم. ــايل أعامله ومشــاعرهم وبالت

ولــيك نطــور قدرتنــا عــىل التفكــري النقــدي ، يجــب أن نكــون عــىل وعــي مبشــاعرنا، وذلــك 

نســأل أنفســنا كيــف نشــعر بهــذا الشــعور؟ وكيــف ننظــر لهــذا املوقــف؟ وإىل أي نتيجــة نتجــه؟ 

ومــا هــي وســيلتنا لتحقيــق ذلــك؟ ومــا هــي الفــروض التــي فرضناهــا؟ وهــل النتيجــة منطقيــة؟ 

وهــل هنــاك طــرق أخــرى لتســيري هــذا املوقــف؟ الــذايت يتطلــب يف املقــام األول اإلدراك الواعــي 

الســليم بالعالقــة الجدليــة التبادليــة بــني مشــاعرنا وأفكارنــا وتفســرياتنا عــىل العــامل الخارجــي.
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٤ – آليات ومهارات تنمية التواضع الفكري:

ــوم عــىل  ــري يق ــم ، والتواضــع الفك ــًدا حــدود معرفته ــون جي ــدون يدرك ــرون الناق املفك

ــن  ــد ع ــن البع ــذا يتضم ــل، وه ــرف بالفع ــام يع ــرث م ــي أك ــب أن يدع ــه ال يج ــرد بأن إدراك الف

ــري. ــرور الفك ــاء والغ ــر واإلدع التظاه

ولذلــك يجــب تشــجيع األطفــال عــىل أن يقولــوا « ال أعــرف» يف املواقــف التــي ال يعرفونهــا 

بالفعــل، ويجــب تشــجيعهم أيضــاً عــىل التســاؤل باســتمرار كيــف ميكــن أن يتأكــدوا مــن صــدق 

الــيشء أو زيفــه ، لــيك يتوســعوا يف البحــث والتحــري الــذي يجيــب عــىل تســاؤالتهم حتــى لــو آثرنــا 

يف ســبيل ذلــك شــكوكهم نحــو صــدق مــا يدرســونه مــن نصــوص.

٥ – آليات ومهارات تنمية الشجاعة الفكرية :

لــيك نطــور قدرتنــا عــىل التفكــري الناقــد واملســتقل واملحايــد يجــب أن نعمــل عــىل تنميــة 

ــتحبة أو  ــري املس ــر غ ــات النظ ــدات ووجه ــكار واملعتق ــع األف ــل م ــة التعام ــىل مواجه ــا ع قدرتن

املســتهجنة.

ولــيك نفعــل ذلــك يجــب أن نكــون عــىل وعــي كذلــك بــأن بعــض األفــكار أو املعتقــدات 

الجريئــة قــد يكــون لهــا منطــق مقبــول ال يتوافــر لبعــض املعتقــدات واألفــكار التــي يعتنقهــا.

وهــذا لــن يتســنى إال مــن خــالل تنميــة شــجاعتنا الفكريــة مــن خــالل التفكــري واالعــرتاف 

بصــدق األفــكار التــي قــد ينظــر إليهــا باعتبارهــا خطــرية أو جريئــة أو غــري مقبولــة حتــى لــو أدى 

ذلــك إىل اســتهجان الجامعــة التــي ننتمــي إليهــا، وعلينــا أن نتحمــل مرحليــاً عالمــة رضــا الجامعــة. 

إن الخــروج عــن األطــر الفكريــة ألي جامعــة عــادة مــا تكــون قاســية.

٦ – آليات ومهارات تنمية الصرب الفكري:

ــن  ــري م ــاج إىل كث ــك يحت ــإن ذل ــدي ، ف ــري النق ــىل التفك ــه ع ــان قدرت ــور اإلنس ــيك يط ل

وقــت  قضــاء  إىل  يلجئــون  قــد  أنهــم  الناقديــن  املفكريــن  فمــن صفــات  والجهــد  الصــرب 
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ــم  ــرتجاع خرباته ــا واس ــب عنارصه ــادة تركي ــكلة وإع ــل املش ــري يف تحلي ــد كب ــك جه ــل وبذل طوي

الســابقة ، هــذا فضــالً عــن حاجاتهــم إىل التــأين يف التعامــل مــع مواقــف الحــرية والفشــل املبــديئ 

ويف إعــادة صياغــة األســئلة والفــروض وجمــع املعلومــات والتحــدي وترتيــب االســتنتاجات مــرة 

أخــرى ، كل هــذا يحتــاج إىل وقــت وجهــد وصــرب فكــري مــن أجــل التفكــري يف عنايــة وهــدوء.

ــدأب الفكــري  ــب عــىل اكتســاب ال ــال يف حاجــة إىل التدري ــإن األطف ــك ف ومــن أجــل ذل

وتلخيًصــا لقيمــة التفكــري النقــدي واســتخدام اآلليــات واملهــارات يف عمليــات تعلــم وتعليــم القيــم 

، نــورد هنــا أهــم مالمــح هــذا الجانــب مــن منظومــة القيــم العربيــة األصيلــة اســرتاتيجيات أخــرى 

لتعليــم الفكــر الناقــد وآلياتــه:

فنحــن نعلــم طمًعــا يف ســامت للعقــل، ويف بنــاءات عقليــة تقيــم أساًســا للتأمــل األخالقــي 

، باإلضافــة إىل التأمــل العقــيل وتقــدر البعــد الوجــداين يف تلــك التنميــة ، ونحــن ننمــي املهــارات 

ــا يف ســياق املعايــري والقيــم العقليــة، وهنــاك ســامت رضوريــة  الصغــرى والقــدرات األوســع نطاقً

ــع  ــة، والتواض ــجاعة الفكري ــتطالع ، والش ــب االس ــيل ، وح ــتقالل العق ــي: االس ــري ه ــذا التفك له

ــة  ــة الفكري ــم، والنزاه ــى نفهمه ــن حت ــكان اآلخري ــنا م ــع أنفس ــث نض ــف حي ــري والتعاط الفك

ــن  ــث ع ــع البح ــي تتاب ــة الت ــرة العقلي ــا ، واملثاب ــة يف أحكامن ــري املتضمن ــالص للمعاي ــث اإلخ حي

الحقائــق ، واإلميــان بســلطة العقــل، والعدالــة الفكريــة حيــث نتعامــل مــع وجهــات النظــر دون 

ــا. الرجــوع إىل مشــاعرنا ومصالحن

االسرتاتيجيات املعرفية (املهارات الصغرى):

* مقارنة املواقف املثالية باملامرسة.

* مالحظة الفروق وأوجه الشبه الجوهرية.

* فحص وتقييم االفرتاضات.

* متييز الحقائق املتعلقة باملوضوع عن غري املتعلقة به.

* القيام باستنتاجات وتنبؤات.
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* اعطاء األسباب وتقييم األدلة.

* استكشاف املتضمنات واملرتتبات.

االسرتاتيجية املعرفية (القدرات واسعة النطاق)

* تدقيق يف التعميامت وتجنب اختزال التعقد يف الظواهر.

* مقارنة مواقف متامثلة حيث نقل االستبصارات إىل سياقات جديدة.

* توضيح القضايا واالستنتاجات واملعتقدات.

* تنمية منظور معني للمتعلم حيث تكوين املعتقدات والحجج والنظريات.

* توضيح املعايري والقيم (محكات التقييم).

* تقييم مصداقية مصادر املعلومات.

* التساؤل والتعمق والبحث عن جذور األسئلة.

* تحليل وتقييم الحجج والتفسريات واملعتقدات والنظريات.

* توليد الحلول وتقوميها.

* تحليل وتقويم األفعال.

* توضيح ونقد النصوص.

* اإلنصات الناقد خاصة عند التفاعل غري اللفظي.

* الربط بني املعارف املختلفة.

* مامرسة الحوار السقراطي والتشكيك يف وجهات النظر.

* مقارنة وجهات النظر والنظريات تشجيًعا للتفكري الحواري.

* تقييم وجهات النظر.

* التفكري باستقاللية.

* فهم ما يعني التمركز حول الذات أو حول الجامعة.

* مامرسة الحس العقيل العادل.

* استكشاف األفكار القامئة وراء املشاعر، واملشاعر القامئة وراء األفكار.

* تنمية التواضع الفكري وتأجيل الحكم.

* تنمية اإلخالص الفكري والنزاهة.
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* تسمية املثابرة الفكرية.

* تنمية الثقة بالعقل.

مهارات التفكري النقدي

* التعرف عىل املخالفات املنطقية.

* التمييز بني نتائج التجربة واالستنتاجات املبنية عىل النتائج.

* التعرف عىل الفروض الرصيحة والضمنية.

* تجنب تكرار املعنى.

* اختبار الفروض.

* التعرف عىل املعلومات ذات الصلة باملوضوع.

* االتساق بني املقدمات والنتائج أو بني البيانات واالستنتاجات.

* الحكم عىل املعلومات يف ضوء الخربة الشخصية.

* االعتامد عىل األدلة والشواهد التي تتوافر حول صالحية أو جودة املعلومات.

* تحديد السبب والنتيجة.

* التحليل للتوجه يف اتجاه معني.

* التحليل للوصول للمسلامت.

* إيجاد أوجه الشبه.

* التمييز بني املعلومات األساسية واملعلومات الهامشية.

* صياغة األسئلة التي تسهم يف فهم أعمق للمشكلة.

* متييز االتجاهات والتصورات املختلفة لوضع معني.

* التنبؤ بالنتائج املمكنة لحدث أو مجموعة من األحداث.

ــان  ــة يف الربه ــر برصاح ــي مل تظه ــكار الت ــة واألف ــا البيني ــد القضاي ــىل تحدي ــدرة ع * الق

ــل. والدلي

* القدرة عىل تحديد مدى صحة مصادر املعلومات
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األهـداف :

١ -  تطويــر القــدرة عــىل رؤيــة الخــداع الــذايت أو الخــداع املجتمعــي (نبــذ األفــكار غــري 

املوضوعيــة عــن الــذات والخاصــة بالعالقــات الهامــة).

٢ -  تنمية مهارات التفكري املستقل.

٣ -  تنمية الفهم لألفكار الكامنة خلف املشاعر واملشاعر الكامنة خلف األفكار.

٤ -  تنمية مهارات الشجاعة الفكرية، والتواضع الفكري والصرب الفكري.

٥ -  تنمية مهارات التساؤل.

٦ -  اكتشــاف الفجــوة بــني الخطــاب (الــكالم) واملامرســة، وبــني الفجــوات واملتناقضــات 

ــكالم). ــة (ال يف الخطاب

األسـاليب: 

١ -  الحوار الذي يوجهه امليرس الكتشاف املعاين.

٢ -  املناقشة.

األدوات:

وثيقة حقوق اإلنسان ، أدوات رسم، أدوات كتابية.

األنشـطة:

١ - نصوص من بعض الكتب ملوضوعات تهم املتعلمني.

٢ - نــص اتفاقيــة حقــوق اإلنســان وبيــان االتســاق املنطقــي ملضمونهــا ومناقشــة مــدى 

تطبيقهــا.

ــوق اإلنســان  ــة حق ــن اتفاقي ــارات م ــا عب ــل رســم يســتخدم فيه ــرس عم ــب املي ٣ - يطل

وعمــل رســومات تــدل عــىل مــدى تطبيــق تلــك الحقــوق – مناقشــة طريقــة إدارة الفصــل املدريس.

ــوص  ــا بالنص ــرأة ومقارنته ــل امل ــع عم ــي متن ــد الت ــادات والتقالي ــض الع ــة بع ٤ - مناقش

ــة. القانوني
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٥ -  مناقشــة مــا الحقــوق التــي يتمتــع بهــا املتعلــم أو املحــروم منهــا مــن وثيقــة حقــوق 

اإلنســان ويتــم كتابتهــا يف لوحتــني منفصلتــني يــم مناقشــتها جامعيًــا.

٦ -  مناقشــة أســباب تشــجيع املتعلمــني لفريــق مــا مــن فــرق الكــرة لتبــني مــدى املنطقيــة 

يف التعصــب لذلــك الفريق.

التقويـم: 

- يتــم إعــادة النشــاط األول مــرة أخــرى بعــد مــدة تزيــد عــن أســبوع ويتــم مقارنــة مــدى 

فهــم املتعلمــني يف هــذا اليــوم عــن مــا تــم التوصــل إليــه يف املــرة الســابقة.

ــام  ــن القي ــهر م ــد ش ــا بع ــيل عنه ــم التخ ــيئة ت ــدة س ــادة واح ــم ع ــر كل متعل - أن يذك

ــدي. ــري النق ــة بالتفك ــطة الخاص باألنش

- يكتب أو يذكر كل متعلم مدى تقدمهم يف امتالك بعض مهارات التفكري الناقد.
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اسرتاتيجية الحرص

عىل تنمية اإلبداع

ــة  ــوم» نظري ــد هي ــع «ديفي ــث وض ــرش ، حي ــن ع ــرن الثام ــن الق ــف األول م ــذ النص من

ــك  ــادة تل ــا إع ــية وتليه ــات الحس ــدأ باالنطباع ــانية تب ــة اإلنس ــىل أن املعرف ــوم ع ــة تق للمعرف

ــل اإلدراك والتفكــري. ــني ميكــن تحلي ــني العمليت ــرة ، واســتناًدا إىل هات ــات بواســطة الذاك االنطباع

ــزود  ــل م ــر العق ــرى أن جوه ــة ت ــاث الحديث ــد أن األبح ــك ، نج ــن ذل ــس م ــىل العك وع

ــن  ــل م ــية، ب ــع الحس ــن الوقائ ــاً م ــه انطالق ــدأ عمل ــل ال يب ــاوزة ، فالعق ــة واملج ــي العالق مبقولت

حيــث عالقاتهــا بالوقائــع األخــرى ، ومــن حيــث عالقاتهــا بذاتهــا وتأكيــًدا لهــذا فإننــا نحصــل يف 

نهايــة عمــل مــا عــىل نتيجــة كانــت واردة يف مخيلتنــا ، وهــذا يعنــي أن العمــل اإلنســاين ينطــوي 

عــىل مجــاوزة الواقــع الراهــن مــن أجــل تغيــريه ، والتغيــري يف هــذه الحالــة يعنــي خلــق عالقــات 

ــدة. جدي

ــي أن  ــذا يعن ــاوز ، وه ــيل املتج ــل العم ــة للتأوي ــة ملك ــل مبثاب ــري العق ــك التعب ــق ذل وف

العقــل مبــدع بطبيعتــه وهــذا يتطلــب وجــود نظــام تعليمــي قائــم عــىل تدعيــم ثقافــة اإلبــداع، 

ــه الــرشوط التــي  ــا أن اإلبــداع يقــدر عليــه جميــع البــرش إذا توفــرت ل كــام أن هــذا يعنــي أيًض

تجعــل العقــل حــرًا يف إبداعاتــه، وقــد أكــد ديــكارت أن العقــل أعــدل األشــياء قســمة بــني البــرش.

أنشطة آليات تنمية اإلبداع:

ــل التعــود عــىل  ــداع مث ــة اإلب ــات لتنمي ــارات طــرح األســئلة مــن أهــم اآللي ــات ومه آلي

ــه  التســاؤل الســليم مبــا يعــرض مــن معلومــات وحقائــق ومنطلــق هــذه األســئلة يتلخــص يف أن

ــن أن  ــي ميك ــي الت ــط ه ــئلة فق ــتة أس ــاك س ــي أن هن ــون فه ــذا الك ــة يف ه ــة حقيق إذا كان مث

يطرحهــا إنســان عــىل آخــر يف مناقشــة موضــوع وحــل مشــكلة وهــي األســئلة التــي تبــدأ بعالمــات 

االســتفهام الســتة:
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إنها أسئلة تبدأ مبا ييل: أين؟، ماذا؟، كيف؟، متى؟، من؟، ملاذا؟

واستخدم هذه الكلامت كلها أو بعضها للتساؤل يتوقف عىل مدى تعقد املشكلة .

ومن آليات التساؤل واإلبداع وحل املشكالت:

١ -   العصف الذهني:

     يعتمــد العصــف الذهنــي عــىل تفعيــل األفــكار وإثارتهــا يف موقــف جامعــي وميكــن 

ــج مــع مجموعــة مــن  ــي بأفضــل النتائ ــأيت العصــف الذهن ــيك ي ــة ل االســتعانة باإلرشــادات التالي

األفــراد:

* وجود مشكلة واضحة العنارص.

* وجود فرد مكلف بتدوين كل األفكار التي ستثار يف الجلسة.

* وجود شخص مكلف بتنفيذ ما ييل:

- قبول كل األفكار املطروحة من كل املشاركني وتصنيفها وتقييمها.

- تشجيع املشاركني عىل أن يبنوا أفكاًرا اعتامًدا عىل أفكار مشاركني آخرين.

 Serious  يف كتابــة «اإلبــداع الجــاد Edward de Bono ويوضــح إدوارد دي بونــو -

ــات ،  ــكار يف جامع ــد األف ــل وتولي ــرق لتفعي ــل الط ــن أفض ــي م ــف الذهن creativity» أن العص

وهــو يقــول أن الفكــرة مبجــرد أن تولــد وتتشــكل فإنهــا تداولهــا بــني مجموعــة ميكــن أن ينميهــا 

ويطورهــا أفضــل مــن تنميتهــا باالعتــامد عــىل صاحبهــا األصــيل فقــط: إال إذا تســاءل الطالــب عــن 

ــة.  ــه اإلبداعي ــه مــن أن ينمــي قدرات الوســائل التــي متكن

لإلجابة عىل مثل هذا التساؤل من قبل الطالب يتم توجيهه مبا ييل:

* أقرأ كتب عن اإلبداع وحاول مامرسة األفكار التي تعلمتها.

ــره  ــا باســتمرار ، وطــور مــا ميكــن تطوي ــم قــم بتســجيل أفــكارك وخواطــرك وراجعه * ث

منهــا.
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ــى  ــل انبســاطًا وراحــة حت ــة لتعطــي للعق ــة والرياضي ــع ببعــض األنشــطة الرتويحي * متت

ميكــن مــن خاللهــا أن يتــم – بشــكل ال شــعوري – هضــم املعلومــات التــي تلقيتهــا وقــت العمــل.

* طــور اهتامماتــك مبوضوعــات مختلفــة يف مجــاالت متفرقــة بعيــًدا عــن تخصصــك فذلــك 

مــن شــأنه أن يجعــل العقــل مهتــامً وفضوليــاً ومتطلًعــا ملعرفــة أشــياء كثــرية وجديــدة.

* ال تعمــل بجهــد زائــد عــن الحــد فالبــد أن تأخــذ فــرتة راحــة بعيــًدا عــن املشــكلة حتــى 

تعــود لهــا أكــرث حيويــة ونشــاطًا.

* اخــرت أصدقائــك واملحيطــني بــك ممــن يحبونــك ويحرتمونــك بالفعــل ويشــجعونك عــىل 

إشــباع فضولــك وتطلعاتــك.

* احتفل وافرح بتحقيق أهدافك اإلبداعية.

* اقنع نفسك بقدراتك اإلبداعية وثق بها وانظر لنفسك عىل أنك إنسان مبدع.

* ضــع لنفســك برنامــج أهــداف إبداعيــة ألن كل طالــب هــو مــرشوع موهبــة ومــرشوع 

إبــداع.

٢ - آليات ومهارات تسجيل األفكار:

تكويــن بنــك األفــكار Idea bank ، مــن مطالــب تنميــة اإلبــداع تســجيل األفــكار عليــك 

أن تســعى جاهــًدا حلــف أفــكارك، فهــي تــأيت إليــك بشــكل عفــوي تلقــايئ، وإذا مل تلتفــت إليهــا 

وتعطيهــا االنتبــاه الالئــق انرصفــت عنــك متاًمــا كالطائــر الــذي يحــط عــىل شــجرتك، إذا انرصفــت 

عنــه يف املــرة األوىل طــار وارتفــع ورمبــا لــن يعــود أبــًدا.

كــام أنــه ال يوجــد طريقــة ملعرفــة متــى ســتحط عــىل عقلــك فكــرة مهمــة رمبــا لــن تأتيــك 

ثانيــة والطريقــة الوحيــدة لتقليــل خســائرك مــن األفــكار التــي تحــل بــك وتطــري ثانيــة عنــدك هــي 

أن تســجل كل مــا يــرد يف ذهنــك مــن أفــكار.
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* مفكرة صغرية وقلم احتفظ بهام دامئًا معك.

* كروت صغرية لتسجيل أي خاطرة.

* محل صغري تحتفظ به من حقيبتك دامئًا.

ــن  ــعة تخزي ــة وذات س ــرية وأنيق ــي صغ ــرية فه ــة الصغ ــرات اإللكرتوني ــتخدم املذك * اس

ــرية. كب

ــا وســوف يتجمــع لديــك  * خصــص جــزًءا مــن حاســبك الشــخيص لتســجيل األفــكار يوميً

حصيلــة كبــرية مــن األفــكار يف وقــت قصــري.

٣ -  آليات ومهارات لتنمية اإلبداع:

يتطلب تنفيذ هذه االسرتاتيجية الخطوات التالية:

* تحديد املشكلة بدقة.

* انفتاح العقل بحرية أمام كل الحلول املمكنة.

* تحديد أفضل الحلول.

* تحويل أفضل الحلول إىل فعل دون تردد.

عند تحديد املشكلة علينا أن :

* نسأل أنفسنا: ملاذا حدثت املشكلة ؟

* نحاول تحليلها إىل مشكالت فرعية.

* نضع صياغة دقيقة تعرب عن املشكلة.

* نضع قامئة باألهداف واملعايري التي يجب أن يفي بها أي حل مقرتح للمشكلة.

ومن أجل انفتاح العقل أمام الحلول املمكنة ، يجب أن :

* نسأل أشخاص آخرين ذوي خلفيات وعقليات ومعارف وخربات مختلفة.

* نضــع قامئــة بــكل األفــكار حتــى الســخيف منهــا واملضحــك فعلهــا تكــون معيــاًرا للحكــم 

عــىل الفكــرة املنطقيــة واملقبولــة يف نهايــة املطــاف.

وعند تحديد أفضل الحلول يجب عىل الطالب:

* مراجعة قامئة األهداف ومعايري الحكم عىل الحل املناسب.
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* مراجعة قامئة األهداف واستبعاد السلبي منها.

* تخيل أسوأ وأفضل الحلول التي ميكن أن يتم العمل عىل تنفيذها.

إن إثــارة التســاؤالت تعــد املقدمــة األوىل لتنميــة التفكــري التباعــدي الــذي يســاعد عــىل 

تحديــد مجــال واســع وصياغــة مســارات متعــددة للمشــكلة أثنــاء مناقشــتها وتقليــب أبعادهــا ، 

وميكــن تدريــب الطــالب عــىل تلــك االســرتاتيجية كــام يــيل:

ــة  ــاؤالت املفرتض ــف والتس ــات واملواق ــن البداي ــد م ــد العدي ــكالت : توج ــد املش أ -  تولي

ــل: ــا عــىل أوجــه متعــددة مث ــد املشــكالت وتقليبه ــي تســاعد يف تولي الت

* إذا كنت مديرًا للمدرسة.

* إذا كان األمر بيدي.

* أريد أن.

* أمتنى لو.

* ملاذا ال تفعل.

* من اليشء.

* أال تستطيع أن.

* هل هناك فرص لـ.

ب – جميع البيانات باستخدام أدوات االستفهام:

* من؟ ثم من أيضاً، ومن ؟ (تحديد األفراد ذوي االرتباط باملواقف).

* ماذا؟ ثم ماذا أيضاً ، (تحديد أشياء وموارد وقرارات مرتبطة باملوقف).

* أين ؟ ثم أين أيضاً ؟ (تحديد األماكن).

* متى؟ ثم متى أيضاً ؟ (تحديد الزمن) .

* ملاذا . ثم ملاذا أيضاً ؟ (تحديد أسباب تتعلق بأهمية املوقف).

* كيف ؟ ثم كيف أيضاً ..؟ (تحديد الخطوات واإلجراءات يف موقف ما).

ج -  تحديــد املشــكلة : يتحقــق اســتعراض مجــال كبــري مــن الصياغــات املختلفــة للمشــكلة 

ــاءلني: بطرح تس
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- ملاذا ؟ .. لنصل إىل إجابة أكرث اتساًعا وعمومية.

- ملاذا ؟ .. لنصل إىل تعريف أكرث تحديًدا.

د -  تحديــد األفــكار : يؤكــد علــامء النفــس أن الطالقــة واملرونــة واألصالــة والتفاصيــل تعــد 

خصائــص أساســية يف التفكــري اإلبداعــي وهــي أساســية أيضــاً يف التفكــري التباعــدي، وتتضمــن تلــك 

الخصائــص القــدرات التالية:

الطالقـة :

* القدرة عىل اإلتيان ببدائل متعددة.

* الرتكيز عىل الكم.

املرونـة :

* القدرة عىل توليد بدائل جديدة ومتنوعة.

* الرتكيز عىل تنوع البدائل أي النظر للمشكلة من أوجه مختلفة.

األصالـة :

* القدرة عىل اإلتيان بعالقات جديدة.

* الرتكيز عىل األفكار غري التقليدية.

* املتشابهات والبحث عن العالقات.

التفصيـل :

* إضافة تفاصيل للبدائل ليك تصبح أكرث اكتامالً.

* إعطاء البديل الكبري قدًرا من االكتامل.

 القدرة عىل التخيل ومستقبلية التأمل ألشكال واحتامالت.

األهـداف :

* تنمية مهارات التساؤل حول ما يعرض من معلومات.

* تنميــة مهــارات اكتشــاف العالقــات الجديــدة بــني الوقائــع أو األحــداث أو املعلومــات 

املعروفــة مســبًقا.

* تنميــة القــدرة عــىل توليــد وتوقــع املشــكالت وحلهــا وتنميــة القــدرة عــىل ذكــر العديــد 

مــن األســباب والحلــول للمشــكلة الواحــدة.
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األسـاليب :

* العصف الذهني.

* الحـوار.

األدوات :

* األفـالم.

* أدوات كتابية.

التقويم التكويني :

١ -  يطــرح امليــرس مشــكلة ويطلــب مــن كل متعلــم أن يذكــر ســبب مختلــف لهــا يختلــف 

عــن الــذي ذكــره زميلــه بــرشط أن يكــون الســبب منطقيًا.

٢ -  وكذلك تبني كم األسباب ، واختالفها وتنوعها وحدتها وحداثتها.

٣ -  تقســم املجموعــة إىل مجموعــات صغــرية كل مجموعــة معهــا كــره عليهــا أن تقــوم 

باللعــب بالكــرة لعبــة مختلفــة عــن بقيــة املجموعــات..

التقويم النهايئ:

يتم استخدام أحد املقاييس املتواجدة يف كليات الرتبية.
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اسرتاتيجية غرس قيم التسامح

نســتعني يف تحديــد معــامل ورشوط قيمــة التســامح بأهــداف املنظمــة العامليــة للتســامح 

والتــي تســعى إىل:

* محاربة الكراهية وتعزيز قيمة التسامح.

ــز قيمــة التســامح (داخــل الفــرد – داخــل األرسة – داخــل املدرســة –  ــات لتعزي * تدريب

داخــل بيئــة العمــل - داخــل املجتمــع) بصــورة عامــة.

١ - تعزيز قيمة التسامح لدى الفرد:

     مــن بــني التدريبــات واملواقــف التــي تســتثري قيمــة التســامح، ميكــن تشــجيع الفــرد 

عــىل:

ــر أو  ــه يف العم ــني عن ــن مختلف ــيقية آلخري ــة موس ــة أو حفل ــرد مرسحي ــرض الف * أن يح

ــن. ــة أو الدي الثقاف

* أن يتطوع يف منظمة خدمات اجتامعية محلية.

* أن يحــرض جلســات مختلفــة يف الكنائــس واألديــرة ، واملســاجد ليســمع ويتعــرف عــىل 

مختلــف االعتقــادات.

* أن يتســوق مــن املحــالت التــي ميلكهــا أنــاس مــن أعــراف أو ديانــات أخــرى وأن يحــاول 

التعــرف عــىل أصحابهــا والســؤال عــن تاريــخ عائالتهــم.

* أن يشارك يف برامج يقوم بها أفراد وجامعات من أصول عرقية أو ثقافية مختلفة.

ــن أو العــرف أن يعلِّمــوه طريقــة  ــة أو الدي ــه يف الثقاف ــن مختلفــني عن * أن يســأل آخري

إعــداد وجبــة غذائيــة مــن ثقافتهــم أو غنيــة مــن تراثهــم.

* أن يتعلم لغة اإلشارات ليتفاهم مع كل البرش.

* أن يحرض برنامج للمحادثة بلغة أخرى موجودة يف مجتمعه.

* أن يعلم أميًا كبريًا كيف يقرأ.
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* أن يتدخــل فــور ســامعه ألي حديــث عــدواين أو متحامــل، وأن يعــرف أصحابــه أن 

ــة. ــري مقبول ــة وغ ــب بغيض ــل والتعص ــث التحام أحادي

* أن يتفكــر ويتأمــل كيــف ميكــن لحياتــه أن تكــون إذا كان شــخًصا مختلًفــا يف العــرف او 

الثقافــة أو الديــن، وإىل أي حــد ميكــن أن تختلــف.

ــة  ــه مــن أجــل التحــري عــن تاريــخ حركــة الحقــوق املدني * أن يخصــص جــزًءا مــن وقت

واالطــالع عــىل نشــاط مؤسســاتها.

* أن يبحــث يف تاريــخ عائلتــه ويتبــادل األحاديــث عنــه مــع اآلخريــن والتأمــل يف الظــروف 

ــم ينظــر إىل أي مــدى تنعكــس هــذه  ــي عاشــتها أو الجامعــات ويرتبهــا يف قامئــة ث واألحــوال الت

االنطباعــات عــىل ترصفاتهــم.

* يفكــر يف انطبــاع اآلخريــن عنــه ويرتــب قامئــة بالســامت املتوافقــة مــع التســامح (مثــل 

ــر  ــرية والتفاخ ــل الغ ــامح (مث ــع التس ــة م ــامت املتعارض ــاح) والس ــول واالنفت ــف والفض التعاط

والكــامل).

* يشاهد فيلاًم أو يقرأ كتابًا عن ثقافة مختلفة.

٢ - تعزيز التسامح يف املنزل:

من أجل خلق وتعزيز روح التسامح يف املنزل يشجيع الفرد عىل أن:

ــازة  ــة أو إج ــة إىل وجب ــة مختلف ــة أو ديني ــة ثقافي ــا ذو خلفي ــخص م ــوة ش ــوم بدع * يق

ــه. مبنزل

* يقبل هدية أو لعبة من ثقافة مختلفة.

* يضيف إىل منزله ديكوًرا متعدد الثقافات وكذلك يف مقتنياته األدبية واملوسيقية.

* ال يشرتي أي ألعاب تعزز العنف أو التعصب.

ــال حــب  ــدى األطف ــة ويرســخ ل ــا االجتامعي ــا للحــوار عــن القضاي ــا منفتًح ــر مناًخ * يوف

ــة. ــياء الغريب ــار األش ــتطالع واختب االس

* يقــوم بتخزيــن املواقــع التــي تعــزز املســاواة واالختــالف املتعــادل عــىل جهــاز الحاســب 

الخــاص بــه.
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* يــرشح ويوضــح النمطيــات واملضلــالت الثقافيــة التــي تعــرض باألفــالم والعــروض 

التليفزيونيــة وألعــاب الكمبيوتــر ووســائل اإلعــالم األخــرى.

* يصطحــب أرستــه إىل مطعــم ذي طابــع ثقــايف خــاص ، ويتعلــم املزيــد عــن الطعــام وعــن 

أحــوال معيشــة القــوم الــذي ينتمــي إليــه املطعم.

ــي  ــامت الت ــات أو املنظ ــار الجمعي ــة يف اختي ــراد العائل ــني أف ــورى ب ــر ش ــل األم * يجع

ــة. ــات خريي ــة بهب ــا العائل ــاهم فيه ستس

* يجمــع معلومــات عــن املنظــامت التطوعيــة املحليــة ويــدع األوالد يختــارون املرشوعــات 

التــي سيشــارك فيهــا كل أفــراد العائلــة.

ــس هــو  ــار بطــل ويدعهــم يعلمــون أن البطــل لي * يشــارك يف اللعــب مــع أوالده واختي

ذلــك العــدواين املدمــر الــذي يرونــه يف األفــالم . ويجعلهــم يفكــرون يف الســامت البطوليــة ألولئــك 

ــة، مثــل املمرضــات ، وعــامل البنــاء، وعــامل  األفــراد الذيــن ال يشــعر أحــد بشــخصياتهم املجهول

النظافــة، واملتطوعــني يف مســاعدة الفقــراء.

* يؤكــد ويعــزز قيمــة حــب االســتطالع لــدى أبنائــه بخصــوص العــرق والجــذور العرقيــة، 

موضًحــا أن البــرش ُجبلــوا عــىل التنــوع ، وأن ذلــك تؤكــده القيــم الدينيــة.

* يدعــو أبنــاؤه برتتيــب قامئــة ملــا يجــب أن يكــون عليــه األصدقــاء ، أو املعــاين املتضمنــة 

يف كلمــة صداقــة.

* يقرأ عىل أبنائه كتبًا وقصًصا عن التسامح والتعددية والثقافية.

* يراقــب مــا يتفــوه بــه أمــام أوالده وهــو غاضــب ويكبــح جــامح غضبــه مــع اآلخريــن يف 

الطريــق مختلفــة.

* يحــرص عــىل دمــج أوالده يف املــدارس واملراكــز والربامــج التــي تشــجع وتعــزز االختالفــات 

ــاين. والتنوع اإلنس

٣ - تعزيز التسامح يف املدرسة:

ومن مظاهر التسامح يف املدرسة فإن تتجىل يف أن الطالب أو املعلم:

* يتــربع بكتــب وأقــالم ومجــالت أو أي مــواد أخــرى تعــزز التســامح والتعدديــة إىل مكتبــة 

مدرسته.
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ــة  ــدوة أو حلق ــوىل مســئولية ن ــة ، ويت ــة ملدرســة محلي ــات الفني * يشــرتي بعــض اإلضاف

ــرتاث الثقــايف ملجتمعــه املحــيل. نقــاش عــن ال

* يتطــوع ليكــون املســئول عــن « نــادي الطلبــة» باملدرســة ويحــاول تدعيــم أنشــطة كثــرية 

خــارج املقــرر ملســاعدة الطــالب عــىل معرفــة اتجاهاتهــم يف املدرســة.

* يقــوم بتدريــب إحــدى الفــرق الرياضيــة للبنــات يف مدرســته ويتأكــد مــن توفــري مــوارد 

متســاوية للبنــني والبنــات.

* يقوم باملشاركة يف جامعة « لتسوية النزاعات» : باملدرسة.

* يســأل املستشــار املــدريس عــن مــدى توافــر املــوارد ملامرســة الحقــوق املدنيــة ملختلــف 

االتجاهــات باملدرســة. ويحــاول توفــري مــا يلــزم إذا ظهــر أن هنــاك نقًصــا فيهــا.

* يتأكــد مــن مــدى خضــوع مدرســته لنظــام قبــول الحــاالت املعاقــة باملــدارس يف نظــام 

القبــول باملــدارس.

* يحــاول املعلــم أن يجعــل طالبــه عــىل اتصــال مــع أنــاس آخريــن يف أجــزاء مختلفــة مــن 

مجتمعهــم املحــيل أو بلدهــم أو العــامل الخارجــي.

ــىل  ــا ع ــدة يف محتواه ــررات املعتم ــوذج املق ــاوز من ــىل تج ــته ع ــم مدرس ــجع املعل * يش

ــية  ــواد تدريس ــر م ــة ويوف ــا وتعددي ــرث انفتاًح ــج أك ــق منه ــدف خل ــروب ، به ــال أو الح األبط

للتســامح يف مختلــف العصــور.

* يعمل املعلم عىل توفري وسائل ثقة للطالب لإلبالغ عن أي مضايقات أو تحرشات.

* يقوم املعلم بإعداد ندوات لعرض أمناط الحياة لدى شعوب وثقافات متعددة.

ــاح  ــة الصب ــي تحي ــة ليلق ــب يتحــدث عــدة لغــات بلهجــات مختلف ــوم بدعــوة طال * يق

ــة. ــه األصلي ــه أو لهجت ــية بلغت ــة املدرس ــة يف اإلذاع ــار الصباحي واألخب

* يجعـــل مدرســـته حريصـــة دامئًـــا عـــىل أال تعقـــد امتحانـــات أو لقـــاءات هامـــة 
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يف األوقــات واألعيــاد الهامــة للجامعــات الدينيــة والعرقيــة ، وذلــك للتشــجيع عــىل احــرتام التنــوع 

الدينــي والعرقــي.

األهـداف :

* محاربة الكراهية والتعصب.

* تعزيز التسامح كقيمة أخالقية وكمطلب مجتمعي ورضورة للعيش املشرتك عامليًا.

* تيسري عمليات التفاعل االجتامعي وإقامة العالقات مع اآلخرين.

األسـاليب :

* الحـوار.

* االكتشاف.

األدوات :

* أدوات للعب.

* أدوات للرسم.

التقويم التكويني: 

١ -  يتــم تقســيم املجموعــة إىل ذكــور وإنــاث ويتــم تبــادل األدوار ويذكــر كل فريــق مــدى 

املعانــاة التــي يقابلهــا ملجــرد اختالفــه عــن الفريــق اآلخر.

٢ – يتــم تقســيم املجموعــة إىل مجموعــات صغــرية وفًقــا للنــادي الــذي يقومــون 

ــروا  ــم يذك ــم ث ــري ناديه ــادي آخــر غ ــازات ن ــن إنج ــوا ع ــم أن يتحدث ــب منه ــم يطل بتشــجيعه ث

الســلبيات املوجــودة للنــادي األصــيل الــذي يشــجعونه يف نهايــة كل نشــاط يتــم حــوار بــني مــدى 

ــة. ــرق املنافس ــم ألدوار الف ــد لعبه ــات بع ــىل املجموع ــرأ ع ــذي ط ــري ال التغ

التقويم النهايئ :

يتم اســتخدام مقـــاييس التشجيع أو ... املوجود بكلية الرتبية جامعة عني شمس.
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املواطنــة

ــراد  ــني األف ــة ب ــس تعاقدي ــىل أس ــة ع ــة قامئ ــة ثقافي ــة اجتامعي ــة اقتصادي ــة قانوني حال

ــراد. ــع األف ــني جمي ــاواة ب ــيخ املس ــة ترس والدول

األهـداف:

- التأكيد عىل الجامعة والتعاون وأن من يعيش لنفسه فقط ال يستحق أن يولد.

- تعــرف الحقــوق املكفولــة للفــرد بوصفــه عنــًرصا يف املجتمــع (التعليــم ، العمــل، الحيــاة، 

الرعايــة الصحيــة، التعبــري عــن الــرأي، التنظيــم، املشــاركة السياســية، املســاءلة) تعــرف الواجبــات 

التــي تقــع عــىل عاتــق األفــراد بوصفــه عضــًوا يف املجتمــع (حفــظ الحيــاة، الدفــاع عــن الوطــن ، 

حاميــة املمتلــكات العامــة، احــرتام القانــون والنظــام، دفــع الرضائــب).

- تعرف األسس القانونية للعالقة التعاقدية بني األفراد والدولة.

- تعرف أهمية احرتام االختالف عن اآلخرين مع التأكيد عىل حتمية العيش معا.

- أن يعــرف املتعلــم أن لــه ذات يجــب أن تحــرتم يف الوقــت الــذي يجــب عليــه أن يحــرتم 

اآلخرين.

األنشـطة:

١ -  تقســم املجموعــات وفــق النــادي الــذي ينتمــي عليــه كل فــرد. يعــاد نفــس التمريــن 

مــع تقســيم املتعلمــني إىل إنــاث وذكــور.

– يف كل متريــن يطلــب مــن املجموعــات املختلفــة ذكــر املعانــاة التــي ميكــن أن تؤثــر عــىل 

كل منهــم نتيجــة االختــالف عــن املجموعــة األخــرى وتحديــد املســئول عــن إزالــة ذلــك ثــم يتــم 

ذكــر املزايــا ويف النهايــة يتــم مناقشــة مــدى أثــر تلــك التقســيامت عــىل وحــدة املجموعــة وعــىل 

العالقــات فيــام بينهــم ومناقشــة مــدى رضورة قبــول االختــالف.
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- ثم يستخدم امليرس بعض العبارات ويطلب من املتعلمني إكاملها مثل:

* إذا كان الجميع متشابهني كان ميكن أن ................

* إذا كان الجميع مختلفني كان ميكن أن ..................

ــة  ــم يف األرسة ، املؤسس ــم حقوقه ــم وأه ــم واجباته ــر أه ــني ذك ــن املتعلم ــب م ٢ - يطل

ــة. ــة، املدين ــارع، القري ــل، الش ــة، العم التعليمي

٣ - تقســيم املتعلمــني إىل مجموعتــني تقــوم األوىل بتمثيل دور جامعة تتشــارك يف املناقشــة 

التخــاذ قــرار يف موضــوع تختــاره املجموعــة ويتــم توزيــع األدوار مــن خاللهــم واملجموعــة األخــرى 

ــام  ــع األدوار والقي ــن توزي ــاء م ــد االنته ــرارات وبع ــذ الق ــار يف تنفي ــرض واإلجب ــىل الف ــوم ع تق

بالتمثيــل يتــم ذكــر صفــات املجموعتــني الدميقراطيــة والديكتاتوريــة.

ــادي)  ــة (أرسة – مدرســة – ن ــد القواعــد املطبقــة يف إحــدى املؤسســات الرتبوي ٤ - تحدي

وتحديــد مــدى جــدوى وجــود تلــك القواعــد ذكــر الســلبيات واإليجابيــات وتــرتك لــكل فــرد حريــة 

التعبــري ثــم ينتهــي النقــاش مــن خــالل محاولــة التقريــب بــني وجهــات النظــر املختلفــة.

ــم  ــم ث ــة التعل ــاء عملي ــا املتعلمــني أثن ــي يجــب أن يتبعه ٥ - مناقشــة أهــم القواعــد الت

ــم. ــة التعل ــاء عملي ــق أثن ــك القواعــد يف لوحــات تعل وضــع تل

ــد حكــم أو  ــوم باللعــب ....... دون تحدي ــني األوىل تق ٦ - تقســيم املتعلمــني إىل مجموعت

قواعــد لتلــك اللعبــة أمــا املجموعــة الثانيــة فيتــم االتفــاق عــىل بعــض القواعــد واختيــار حكــم 

مــن بينهــم يديــر املبــاراة.

وبعد انتهاء اللعب يتم مناقشة املزايا والسلبيات التي أخربها كل فريق.  

٧ - يطلـــب امليـــرس أن يقـــدم كل متعلـــم نفســـه إىل اآلخريـــن موضًحـــا اســـمه 

ومـــكان امليـــالد، ومـــكان الســـكن (قريـــة – مدينـــة – حـــي) ، جنســـه (ذكـــر – أنثـــى) ، لونـــه 

ثـــم يطلـــب امليـــرس مـــن املجموعـــة تبـــادل األدوار بـــني ســـاكني املـــدن وســـاكني القـــرى ثـــم 

بـــني الذكـــور واإلنـــاث ويطلـــب مـــن كل مجموعـــة تخيـــل املشـــكالت التـــي قابلهـــا القامئـــني 
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بالــدور املختلــف وعاداتهــم وأســلوب معيشــتهم ثــم يطلــب مــن اآلخريــن التعليــق عــىل مــدى 

صحــة القائــم بالــدور.

األسـلوب:

- الحـوار.

- لعب األدوار.

الوسـائل

- لـوحـات.

- أفالم ملونة.

املخرجـات

- االلتزام بالقواعد التي تنظم عملية التعلم الحالية بطريقة أفضل من ذي قبل.

- تدعيم اتجاهات االنتامء لجامعة التعلم.

- تدعيم اتجاهات قبول اآلخر.

التقويـم:

- املالحظة أثناء النشاط ملدى قبول اآلخر.

- التعبري اللفظي.

- الكتابة (بالنسبة لألنشطة التي تتطلب ذلك).

اآلليــات:

وهي تشمل تحقيق الذات واحرتام ما هو داخيل ذايت يف تفاعل مع ما هو خارجي.
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ضبـط النفـس

١ -  االنفتاح عىل كافة املعارف لفهم الواقع.

٢ - االنفتاح عىل خربات املتعلم وتجاربه الداخلية (املشاعر، األفكار، األحاسيس).

٣ - مساعدة املتعلم عىل فهم االفرتاضات التي يكونها عن نفسه وعن اآلخرين.

ــة  ــل الخارجي ــدود العوام ــار ، وح ــان يف االختي ــة اإلنس ــوم حري ــدود مفه ــة ح ٤ - مناقش

التــي تجعــل الســلوك حتمــي وموحــد بفعــل العوامــل الخارجيــة عــن ذات اإلنســان (مــن خــالل 

مشــكلة شــخصية ميــر بهــا املتعلــم).

٥ - يستمع امليرس للمعلم برتكيز واحرتام وتفهم لوجهة نظره.

ــداء أي رأي عــىل وجهــات نظــر املتعلمــني يف  ــل امليــرس املجموعــة ككل دون إب ٦ - يتقب

البدايــة ويثــري التســاؤالت ويــرتك الحريــة يف الخطــأ والتداعــي الحــر الطليــق ملشــاعرهم ولخرباتهــم 

يف البدايــة حتــى يكتشــف كل فــرد مــا بداخلــه.

٧ - يستهدف امليرس منو الذات لكل فرد واستقالليته.

٨ - تشــجيع املتعلــم عــىل اســتخدام أدوات االســتفهام ملــاذا؟ وكيــف؟ ومــا؟ مثــل مــا هــي 

دوافعــي الحقيقيــة الكامنــة وراء أفــكاري وســلوكيايت؟ وملــاذا؟ وكيــف أقــاوم هــذه التفســريات؟

(ج) األنشـطة:

ــد  ــة ووضــع القواع ــاب الجامعي ــار إحــدى األلع ــني اختي ــن املتعلم ــرس م ــب املي ١ - يطل

ــد. ــم يف املشــاركة يف وضــع القواع ــم عــىل حقه ــة لتدريبه ــك اللعب ــي تنظــم تل الت

٢ - مناقشــة القواعــد الضابطــة – يف األرسة ، يف املدرســة/ يف الشــارع – الخاصــة بأوقــات 

ــح  ــة توض ــن املجموع ــب م ــم يطل ــون ث ــاهدة التليفزي ــب ومش ــل واللع ــات العم ــة وأوق الدراس

ــان رأيهــم يف مــدى موافقتهــم أو رفضهــم لتلــك القواعــد. مــدى التزامهــم بتلــك القواعــد وبي
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ــم  ــطينية ويت ــة الفلس ــاد القضي ــش أبع ــني تناق ــني إىل مجموعت ــيم املتعلم ــم تقس ٣ - يت

تحذيــر القواعــد املنظمــة للنقــاش والعضــو الذهنــي للمجموعــة األوىل وتــرتك املجموعــة الثانيــة 

بــدون تحذيــر أليــة قواعــد وبعــد االنتهــاء مــن النقــاش يتــم عــرض كل مجموعــة لطريقــة عملهــا 

والنتائــج التــي توصــل إليهــا كلهــم مكتوبــة وحســاب الوقــت الــذي اســتغرقه كليهــام واملشــكالت 

التــي واجههــا كل فريــق.

 يطلــب مــن كل فــرد كتابــة أربعــة مــن اإليجابيــات يف صفحــة وأربعــة مــن الســلبيات يف 

صفحــة أخــرى التــي يقدرهــا لنفســه ويتســاءل ملــاذا؟ ثــم ملــاذا؟ بالنســبة لإليجابيــات والســلبيات 

ــع أفــراد املجموعــة ويتــم حــوار جامعــي حــول مــدى  ــم تكــرار تلــك العــروض بالنســبة لجمي ث

موضوعيــة التفســري لتلــك اآلراء يف حضــور امليــرس ويفضــل أن يكــون متخصصــاً يف الرتبيــة وعلــم 

النفــس.

(د)   األسـلوب :

الحوار والطرح الطليق إلظهار املشاعر مع كافة املجموعة.  

(هـ)  الوسـائل :

- أقالم ورشائط فيديو تعرض لحاالت تم خاللها العالج الجامعي.

- تركز عىل الحوار الكثيف.

- االســتعانة ببعــض النصــوص التــي تناقــش الطبيعــة اإلنســانية أو مــدى مســئولية الفــرد 

ــرد يف  ــة الف ــة أو حري ــروف الخارجي ــل الظ ــلوك بفع ــة الس ــش حتمي ــي تناق ــه أو الت ــن أفعال ع

ــه الشــخصية. ــار مــن خــالل إرادت االختي

(و)  التقـويـم :

- مالحظة مدى الصدق والتعاون والحميمية التي يتحىل بها أفراد املجموعة.

ــد املجموعــة مــن خــالل افتعــال امليــرس ملوقــف أو  مالحظــة مــدى ضبــط النفــس عن  -

ــري الغضــب. حــدث يث

وضع درجة منخفضة لعمل جيد لبعض األفراد.  -

احتساب خطأ عىل لعبة صحيحة يف إحدى املباريات الرياضية........  -
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 إن هــذا كان وملجــرد محــك أو اختيــار للمجموعــة ملعرفــة مــدى الضبــط ألنفســهم ورمبــا 

يثــري هــذا املوقــف اســرتاتيجية الفكاهــة والضحــك وهــذا قــد يســاعد عــىل تفعيــل آليــة التطهــري 

ويدعــم االتــزان االنفعــايل.
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املـــــرح

١ -  الضحــك ال يخفــض أســباب الضغــوط النفســية ولكــن يخفــض عمليــة الشــعور بهــا 

وترفــع الشــعور باملتعــة.

٢ - تســتخدم هــذه االســرتاتيجية ملواجهــة ومقاومــة التحديــات واألزمــات التــي قــد تؤثــر 

ســلبًا يف الشــعور باالحــرتام للــذات، وهــي طريقــة فعالــة ملواجهــة القلــق.

٣ - وهــي ليســت بديــالً عــن الصداقــة والحــب والعمــل والقــراءة والتفــاؤل ولكنهــا بديــالً 

عــن أســاليب املواجهــة الســلبية مثــل املخــدرات أو االســتغراق يف النــوم والنعــاس واالكتئــاب.

٤ - وهــي اســتجابة للمواجهــة قامئــة عــىل االنفعــال مــن شــأنها أن تعــوق اســتمرار الضيــق 

االنفعــايل الــذي قــد يــؤدي يف بعــض الحــاالت إىل املــرض.

٥ - يســتخدمها بعــض األطبــاء يف العــالج مــن خــالل بعــض املقاييــس التــي تراعــي 

خصائــص املريــض واملعالــج وطبيعــة املــرض ورمبــا تكامــل هــذه االســرتاتيجية مــع أنــواع أخــرى 

مــن العــالج (ســلويك، معــريف، جامعــي) وعــادة يســتخدم االســرتخاء كتدريــب يســاعد عــىل فاعليــة 

العــالج بالفكاهــة.

ــخص  ــري الش ــزة لتفك ــة ممي ــيل وخاصي ــاه عق ــي اتج ــعادة ه ــض أن الس ــد البع ٦ - يؤك

ورؤيتــه لذاتــه ولآلخريــن وللعــامل ، وبالتــايل فــإن التفكــري والتفــاؤل تثــري االتجــاه نحــو الســعادة 

ــة، قصــة). ــه، أغني مــن خــالل أبســط األشــياء (نكت

٧ - تؤكــد الدراســات أن املتفكهــون أكــرث إبداعــاً مــن غــري املتفكهــني وأنهــم مشــغولون 

ــزان  ــمون باالت ــة ويتس ــامت قليل ــم س ــاس، ولديه ــم الن ــاطية)، ويحبه ــزن باالنبس ــاس (يتمي بالن

ــرصاع  ــن ال ــبياً م ــررة نس ــم متح ــم ، وعائالته ــن ذاته ــة ع ــرث إيجابي ــور أك ــم ص ــايل ولديه االنفع

ــم. ــدة بأبنائه ــم جي وعالقاته

٨ - تقبل األب للمتفكهات وتقبل األم للمتفكهون يسهم يف تنمية خاصة التفكري.
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٩ - توجــد تغــريات فســيولوجية إيجابيــة تصاحــب لجــوء اإلنســان إىل الضحــك حيــث يتــم 

خفــض الشــعور بــاألمل واحتــامالت التعــرض ألمــراض القلــب مــن خــالل توســيع الرشايــني والشــعب 

املتصلــة بالقلــب وزيــادة وصــول األكســجني إليهــا ويقــوي االســتجابات املناعيــة (تركيــز هرمــون 

.(IGA

اآلليــات:

ــاء  ١ -  تشــغيل أغنيــات أو مرسحيــات مرحــة قبيــل الدخــول يف املوقــف التعليمــي وأثن

االســرتاحات.

٢ - تزيني الجدران بألوان مبهجة.

٣ - العالقة بني املعلم واملتعلم قامئة عىل التقبل الحميم والتعاطف.

٤ - التأكيد عىل أن التعلم تصحبه بهجة وتتم الحوارات بطريقة مرحة.

٥ - وضــع بعــض الكتــب واملجــالت والصحــف الفكاهيــة إىل جانــب الكتــب الدراســية يف 

قاعــات الــدرس ويف املكتبــات.

ــات  ــة العملي ــري وخاص ــم يف التفك ــاليب املتعل ــل أس ــرس تعدي ــتهدف املعلم/املي ٦ - يس

ــة فتجعــل ....  ــم لنفســه عــىل نحــو موضوعــي بطريقــة فكاهي ــإدراك املتعل ــة املتعلقــة ب املعرفي

ــكار . ــني األف ــة وشــعوره بالتناقــض ب ــل صالب ــة وأق ــرث مرون ــم أك ــكار املتعل أف

٧ - نظــرًا ألن الضحــك لــه خاصيــة العــدوان فــإن إطــالق نكتــة يف جمــوع املتعلمــني يســهم 

يف تقليــل الشــعور بالقلــق وتعديــل الحــاالت االنفعاليــة واالتجاهــات الســالبة باإلضافــة إىل زيــادة 

متاســك الجامعــة وزيــادة حديثهــم عــن مشــكالتهم.

ــادات  ــاليب والع ــة األس ــخرية ومهاجم ــيض للس ــلوب تحري ــة كأس ــتخدم الفكاه ٨ - تس

ــة. ــري املرغوب ــكار غ واألف

٩ - اســتخدام التعزيــز اإليجــايب ألنشــطة املتعلــم املرغــوب فيهــا واســتخدام آليــات التفكري 

التباعــدي يتكامــالن مــع اســرتاتيجية الفكاهة.

ــف  ــك وتكشـ ــري الضحـ ــاوالت تثـ ــدء مبحـ ــم البـ ــة التعلـ ــة عمليـ ــل يف بدايـ ١٠- يفضـ
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التناقضــات يف موقــف أو حــدث معــني ذلــك ألن الضحــك لــه تأثــري تطهــريي ويخفــض مــن التوتــر 

العضــيل ويســهم يف االســرتخاء الفســيولوجي الــذي قــد يظــل يف الجهــاز الــدوري نحــو ٤ دقائــق 

وبالتــايل يتــم ذكــر أهــم املعلومــات يف ذلــك التوقيــت.

الوسـائل: 

يوضح يف مكان الدراسة ما ييل:

- ملصقــات، ورســوم، كاريكاتــري تعكــس التناقــض يف املواقــف املثــرية لالســتجابة املصحــوب 

لضحك. با

- رشائط صوتية مرئية تثري الفكاهة.

أسلوب التعلم  

- التعلم الجامعي (يف مجموعات)

- يتــم اســتخدام اســرتاتيجيات الفكاهــة والضحــك أثنــاء تعلــم االســرتاتيجيات األخــرى وال 

يتــم تخصيــص وقــت معــني لتعليــم تلــك االســرتاتيجية ولكــن ميكــن الحديــث عرضيًــا عــن أهميــة 

ــم  ــة إىل القي ــا باإلضاف ــة علي ــعادة كقيم ــتهداف الس ــة اس ــة وأهمي ــن جه ــك م ــة والضح الفكاه

الغائيــة األخــرى (الحــق – الخــرب – الجــامل).

- اســتخدام هــذه االســرتاتيجية بطريقــة غــري مبــارشة مــن خــالل اســتخدام آليــة التقمــص 

أو التواصــل مــع املعلــم.

التقويـم : 

- مالحظــة آليــات االســرتخاء أو االتــزان االنفعــايل والتفاعــل اإليجــايب يف املجموعــة وطــرح 

املشــكالت التــي قــد يعــاين منهــا البعــض بــدون خجــل.

- منو مهارات كشف التناقضات (عىل املدى البعيد).

- مالحظــة بــوادر الشــعور ببهجــة التعلــم مــن خــالل ضعــف مهــارات التحفــظ يف الحــوار، 

والشــجاعة يف ذكــر الســلبيات التــي قــد تكــون مــن إحــدى مكونــات املتحــدث (أفــكار، مشــاعر، 

عــادات، أعــراف).

- يقــوم امليــرس – املعلــم بتقســيم جامعــة التعلــم إىل مجموعــات صغــرية تــرشح 
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ــا يتخللــه الفكاهــة والضحــك ويتــم منــح  موضــوع مــا أو التخطيــط لنشــاط مــا قــد يبــدو صعبً

ــك التكليــف. ــذ ذل ــزي مــا إىل املجموعــة األكــرث مهــارة يف تنفي تعزي

- يقســم املتعلمــني أنفســهم إىل مجموعــات تقــوم بعمــل رســم جامعــي أو لعــب جامعيــة 

تؤكــد عــىل قيمــة مــا (الجامعــة ، اإليثــار، التســامح بطريقــة تثــري الفكاهــة).

- ويتــم تعيــني حكــامً مــن بينهــم للحكــم مــدى انعــكاس القيمــة التــي تــم اختيارهــا يف 

النشــاط الــذي تــم تنفيــذه.
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اسرتاتيجية تنمية الوعي البيئي

من خالل حل املشكالت

*  الرتبيــة البيئيــة شــئ ذلــك النــوع مــن الرتبيــة الــذي يقــوم أساًســا عــىل علــم االيكولوجي 

Ecology الــذي يتعامــل مــع العالقــات البيئيــة بــني األجــزاء الحيــة وغــري الحيــة يف البيئــة وميكــن 

توضيــح ذلــك مــن خــالل:

منوذج لخربة تدريسية:  -

 وتهــدف معالجتنــا لهــذا املوضــوع يف املقــام األول إىل تقديــم منــوذج لخــربة تدريســية يف 

إطــار منهــج متداخــل األهــداف لتنميــة الوعــي البيئــي لــدى الطــالب ، ويف نفــس الوقــت تنميــة 

مهــارة حــل املشــكالت ، ويعالــج كال الهدفــني مــن خــالل وحــدة تدريســية يف مــادة العلــوم ميكــن 

التأســيس عليهــا كمثــال لبقيــة التخصصــات، وتتكــون هــذه الوحــدة التدريســية النموذجيــة مــن 

جزئــني:

- الجزء األول: منها يهدف إىل تنمية الوعي الذايت بالبيئة القريبة املحيطة بهم.

ــم  ــب األم وأه ــة للكوك ــة الكلي ــذ بالبيئ ــي التالمي ــة وع ــدف إىل تنمي ــاين: يه ــزء الث - الج

ــة. ــا الحيوي مصادره

ويف كال الجزئــني ينبغــي الرتكيــز بشــكل أســايس عــىل أهميــة دور الفعــل الفــردي ومــدى 

تأثــريه عــىل األرضار بالبيئــة أو املحافظــة عليهــا.

يف الجزء األول من الوحدة التدريسية الخاص بتنمية الوعي الذايت:

يطلــب مــن التالميــذ أن يجمعــوا قامئــة بــكل األشــياء املوجــودة يف البيئــة املحيطــة بهــم، 

ــم متجانســة وبعــد  ــوا هــذه األشــياء ويصنفوهــا يف قوائ ــة أو جــامًدا ، وأن يرتب ســواء كانــت حي

ــة  ــارات الرياضي ــي تنطــوي عــىل بعــض امله ــة البســيطة الت ــات اإلحصائي ــون بالعملي ــك يقوم ذل

ــي مــن  ــارص الت ــة إىل العن ــارص الطبيعي ــل نســبة العن ــة بأهــداف الوحــدة التدريســية مث املتعلق

ــة. صنــع اإلنســان يف البيئ
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يف الجزء الثاين من الوحدة التدريسية املرتبطة بالبيئة الكونية:

ــذ يف  ــا التالمي ــا وصنفه ــي جمعه ــم الت ــني القوائ ــن ب ــط م ــرص واحــد فق ــار عن ــم اختي يت

ــة (يف  ــالً كأحــد مصــادر الطاقــة املهمــة املوجــودة يف البيئ ــاء مث ــا الكهرب الجــزء األول وليكــن هن

ــة أن  ــج يف النهاي ــن للمنه ــى ميك ــة أخــرى حت ــارص بيئ ــز عــىل عن ــن الرتكي ــة ميك الوحــدات التالي

ــة). ــا أهمي ــة وأكرثه ــارص البيئي يعطــي معظــم العن

ــمس –  ــل: الش ــل الفص ــودة ، داخ ــة املوج ــادر الطاق ــن مص ــؤال ع ــار بس ــدأ االختي ويب

ــا. ــن بينه ــة م ــة الكهربائي ــىل الطاق ــز ع ــم الرتكي ــواء. ويت ــاء – اله ــذ – الكهرب التالمي

وتتابــع األســئلة عــن معنــى الكهربــاء ، وأيــن توجــد، وكيــف تســتخرج ، وكيــف تعمــل، 

ومــا أهــم تطبيقاتهــا يف البيئــة، ومــن أيــن تــأيت الكهربــاء املوجــودة يف الفصــل؟

ويعــرض كل ســؤال مــن هــذه األســئلة عــىل التالميــذ عــىل هيئــة مشــكلة يتــم معهــا اتبــاع 

أســلوب حــل املشــكالت حتــى نصــل إىل حــل وايف للســؤال.

ولعــل أهــم مــا مييــز الطالــب الناجــح يف حــل املشــكالت عــن الطالــب الفاشــل يف حــل 

املشــكالت هــام شــيئان:

* اتباع منهج خطوة لالقرتاب من املشكلة وحلها.

* االهتامم والحرص عىل حل املشكالت.

ــاء  ــز عــىل حــل مشــكالت الكهرب ــم الرتكي ــس الوحــدة يت ــن تدري ــة م ويف املراحــل التالي

ــة: ــة يف البيئ ــن مصــادر الطاق كمصــدر م

- ويقســم الفصــل إىل مجموعــات صغــرية كل مجموعــة تبحــث مشــكلة متعلقة باســتخدام 

الكهربــاء أو توليدهــا أو تكاليفها.

- وكل مجموعة تتبع خطوات حل املشكلة يف املهمة املكلفة ببحثها.

- وبعد ذلك تحدد مهلة لتقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه.

- يتــم االتفــاق عــىل مشــكلة مــن ضمــن املشــكالت املعروضــة وينخــرط الفصــل كلــه يف 

بحثهــا ولتكــن زيــادة اســتهالك الكهربــاء.
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- وبعــد االتفــاق عــىل هــذه املشــكلة يقســم التالميــذ إىل مجموعــات كل مجموعــة مكلفة 

ــة..  ــتخدمة يف املدرس ــاء املس ــن الكهرب ــاعة م ــو وات/ س ــدد الكيل ــددة ع ــات مح ــع معلوم بجم

ومقارنتــه باملــدارس األخــرى خــالل الشــهر الحــايل والشــهور الســابقة مــن خــالل فواتــري تحصيــل 

الكهربــاء.

ــرتات  ــا عــىل ف ــن منازله ــة م ــدادات الكهربائي ــراءات الع ــع ق ــات أخــرى تجم - ومجموع

ــباب وراء  ــان األس ــة وبي ــازل املختلف ــتهالك املن ــة اس ــل ومقارن ــري التحصي ــا فوات ــدة ، وأيًض متباع

ــنة. ــات الس ــني أوق ــازل واألرس وب ــني املن ــتهالك ب ــاوت االس تف

- ومجموعــات تقــوم بزيــارة ملولــدات الكهربــاء يف املنطقــة ملعرفــة إحصــاءات اســتهالك 

الكهربــاء وأثــره عــىل كفــاءة املولــدات واملشــكالت التــي يتســبب فيهــا.

ــذ  ــول مقرتحــة مــن التالمي ــي لخــروج بحل ــة هــذا النشــاط البحث ــع حصيل ــم تجمي - ويت

ملواجهــة زيــادة االســتهالك الكهــريب ســواء عــن طريــق حملــة توعيــة للبيئــة املحيطــة باملدرســة 

أو األرس التالميــذ أنفســهم ويتــم متابعــة نتائــج هــذه التوعيــة شــهريًا مــن خــالل فواتــري تحصيــل 

الكهربــاء ومراجعــة رشكــة الكهربــاء باملدينــة.. الــخ.

أ - منوذج عن برامج الرتبية البيئية:

ولعلــه مــن املفيــد هنــا أن نعــرض إىل منــوذج سياســية تربويــة تعنــي عنايــة خاصــة بتنمية 

الوعــي البيئــي لــدى الطــالب. وتتخــذ منــوذج دولــة جنــوب أفريقيــا باعتبارهــا دولــة ناميــة ميكــن 

أن يســتفيد مــن خرباتهــا.

التنــوع البيئــي الكبــري الــذي تتميــز بــه جنــوب أفريقيــا كان هــو الحافــز عــىل االهتــامم 

بادمــاج مقــررات الرتبيــة البيئيــة يف كل املقــررات الدراســية بهــدف خلــق ثقافــة واعيــة بالبيئــة 

وعنارصهــا وأهميــة الحفــاظ عليهــا.

وتقــوم برامــج الرتبيــة البيئيــة يف جنــوب أفريقيــا عــىل مبــادئ السياســات الدوليــة البيئيــة 

الهادفــة لحاميــة التنــوع البيولوجــي يف الطبيعــة ومبــادئ دســتور جنــوب أفريقيــا التــي تنــص عــىل 

ــة البيئة. صيان

وتهدف برامج الرتبية البيئية يف جنوب أفريقيا إىل :

السياســـات  بيئيـــة فعالـــة تســـتجيب وتتفاعـــل مـــع  تربيـــة  برامـــج  * تطويـــر 
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واالتجاهـــات يف مجـــال البيئـــة مثـــل « األجنـــدا٢١» الدوليـــة التـــي تتضمـــن مبـــادئ حاميـــة 

البيئـــة.

* أن تجعــل عنــارص الطبيعــة املفتوحــة أكــرث قربـًـا وصلــة باملعلمــني واملتعلمــني وال ســيام 

ألولئــك الذيــن ال يتفاعلــوا معهــا عــن قــرب مــن قبــل.

* املساهمة يف السياسات التحويلية من خالل التعليم.

* تطوير القيمة الرتبوية لتنوع عنارص الطبيعة املوجودة يف املدرسة أو القريبة منها.

* التأكيــد عــىل رضورة تحقيــق التعــاون الفعــال بــني الجهــات التعليميــة والرتبويــة 

واملؤسســات املهتمــة بشــئون البيئــة.

وتنــص سياســات الرتبيــة البيئيــة «األجنــدا ٢١» يف الفصــل ٣٦ والخاصــة بعمليــة التعليــم 

والتدريــب والوعــي العــام عــىل:

- جعل الرتبية البيئية متاحة أمام جميع الناس يف كل األعامر.

ــي  ــم رشوح للعوامــل الت ــة مــع تقدي ــة يف كل الربامــج التعليمي ــم البيئي - إدخــال املفاهي

ــة األساســية. ــا البيئي تقــف وراء القضاي

- تقديم خربات متنوعة ألشخاص مختلفني ضمن برامج التعليم والتدريب.

كام تنص املادة ١٣ من االتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي واملعنونة.

ب - « التعليم العام وتنمية الوعي» من خالل:

* تطويــر وتشــجيع الوعــي بأهميــة الحفــاظ عــىل التنــوع البيولوجــي واإلجــراءات واملعايري 

الالزمــة لــه وذلــك مــن خــالل إدخــال ذلــك ضمــن الربامــج التعليمية.

* تحقيــق التعــاون والتفاعــل مــع الــدول األخــرى واملنظــامت الدوليــة يف مجــال حاميــة 

وصيانــة التنــوع البيولوجــي وتنميــة الوعــي بأهميتــه مــن خــالل الربامــج العامــة التعليميــة.

كام تنص املادة وثيقة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا باملادة ٢٤ عىل:

* لكل إنسان الحق يف بيئة صحية غري ضارة.
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* لكل إنسان الحق يف محمية من أجل الجيل الحارض واألجيال املستقبلية.

ــىل أن  ــة ع ــاص بالبيئ ــل ٢٤ الخ ــب ، الفص ــم والتدري ــاء للتعلي ــة البيض ــص يف الورق وين

الرتبيــة البيئيــة هــي منهــج أو مدخــل متكامــل ومتداخــل للتعلــم ، والبــد مــن أن يكــون مندمجــاً 

كعنــرص حيــوي يف كل الربامــج التعليميــة والتدريبيــة ، ومــن أجــل خلــق مواطــن عــىل وعــي بيئــي 

فعــال يضمــن لجنــوب أفريقيــا صيانــة مواردهــا البيئيــة حــاًرضا ومســتقبالً.

ج - التعليم خارج أسوار املدرسة وتنمية املسئولية البيئية:

     مــن الــرضوري االهتــامم بالتعليــم خــارج أســوار املدرســة إذ مــن شــأنه أن يوفــر فرصــاً 

للتالميــذ لــيك يكونــوا مواطنــني عــىل وعــي بيئــي مناســب ولكــن الوعــي البيئــي وحــده ال يكفــي 

ــذ  ــة ومــن ثــم وجــب أن وجــب أن يكــون التالمي ــة العــامل مــن خطــر نــدرة املــوارد البيئي لحامي

فاعلــني أيًضــا يف االضطــالع مبســئولياتهم تجــاه البيئــة وهــذا يتضمــن رضورة االلتــزام بالســلوكيات 

التــي تحافــظ وتصــون نــارص البيئــة وهــو مــا ميكــن أن يقــوم بــه التعليــم خــارج املدرســة.

ونعرض فيام ييل لبعض نتائج الدراسة التي أجريت يف هذا الشأن:  

Mitherns and Rely (دراسة ماثرون ورييل ١٩٩٥)

قدمــت مــن خاللهــا منوذًجــا لتغيــري الســلوك واألبحــاث مــن خــالل املعرفــة وكان األســاس 

الــذي تقــوم الدراســة هــو «أن زيــادة املعرفــة نحــو شــئ مــا ســوف تــؤدي إىل تغيــري االتجــاه نحــوه 

وبالتــايل تغيــري الســلوك.

وقــد قامــا الباحثــان بتقييــم أثــر التعلــم إىل الخــارج Ourdoor education عــىل تنميــة 

ــم غــري ذات جــدوى  ــن التعلي ــة م ــث وجــد (أن األمنــاط التلقيني ــة للطــالب حي املســئولية البيئي

ــه  ــا أثبتــت في ــل الطــالب وهــو م ــة مــن قب ــة نحــو البيئ ــة اتجاهــات وســلوكيات إيجابي يف تنمي

ــلوكًا  ــاطًا وس ــالب نش ــى الط ــت لج ــث كون ــا حي ــة ونجاًح ــة فاعلي ــة الخارجي ــطة التعليمي األنش

ــة. مســئوالً نحــو البيئ

Ford & Blanchard  (دراسة فورد بالترشد ١٩٩٣)

     حيــث أشــارت إىل أهميــة الــدور الــذي تلعبــه األنشــطة التعليميــة الخارجيــة 
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ــة ، وهــي خطــوة أساســية نحــو  ــا البيئي ــدى الطــالب نحــو القضاي ــة ل ــق حساســية مبدئي يف خل

ــه الطــالب والنظــام  ــش في ــذي يعي ــم للمــكان ال ــادة الفه ــة وزي ــات البيئي ــق الوعــي بالعملي خل

األيكولوجــي (التــوازن البيئــي) الــذي يســود فيــه، وذلــك كخطــوة أوليــة لخطــوات تاليــة ســيأخذ 

ــة البيئــة والتــرصف نيابــة عنهــا لحفظهــا. ــادرة حامي فيهــا الطــالب مب

ويتفــق مــن ذلــك أيًضــا دراســة هــاو وديزنجــر ١٩٨٨ Howe and Disinger حيــث أشــار 

ــة ، مثــل  ــة هــي األنشــطة الخارجي ــة البيئي ــة يف مجــال الرتبي ــة فاعلي إىل أن أكــرث الربامــج الرتبوي

دراســات الحالــة ، والزيــارات امليدانيــة ومرشوعــات خدمــة املجتمــع ومرشوعــات العمــل لدراســة 

املجتمــع املحــيل.

ومــن الوســائل الفعالــة األخــرى التــي اقرتحتهــا الدراســة العمــل عــىل تكويــن مجموعــات 

ــب  ــلوب لع ــة Dilemma discussions وأس ــة األزم ــة ومناقش ــا البيئ ــرية لقضاي ــة الصغ املناقش

الــدور Role playing ، واملشــاركة يف األنديــة املحليــة يف مجــال البيئــة، وأيضــاً التدريــس التبــاديل 

.Knapp (ــاب ١٩٩٦ أو التزامــيل Peer teaching (دراســة كن

فقــد أوضحــت رضورة اتبــاع برامــج تعليميــة تركــز عــىل البيئــة واملجتمــع املحــيل تتضمــن 

ــكلة  ــاس املش ــىل أس ــم ع ــم القائ ــرق التعلي ــتخدم ط ــي Service leatning ويس ــم الخدم التعلي

ــا للمناقشــات والتفكــري. ويســمح بالتعــاون بــني الطــالب وأفــراد املجتمــع، كــام يتيــح وقتً

ومــام يســتحق التنويــه عنــه هنــا يف مجــال الرتبيــة البيئيــة اهتــامم كليــة الرتبيــة وكليــة 

العلــوم جامعــة عــني شــمس بتأســيس جامعــات لألنشــطة العلميــة يف كل منهــام تحــت مســمى 

«جامعــة املحميــات الطبيعيــة وخدمــة البيئــة» ومــن أنشــطة هذيــن الناديــان جمــع املعلومــات 

عــن البيئــات املرصيــة املختلفــة وطبعهــا ونرشهــا بــني مجمــوع الطــالب يف الكليــة ، كــام أن كل 

مــن الناديــني ينظــم معســكرًا ســنويًا إىل املحميــات الطبيعيــة املوجــودة يف ســيناء ، ويقــوم فيــه 

الطــالب بالعمــل.
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د - إطار لدراسة العالقة بني اإلنسان والبيئة:

األهـداف :

ــة  ــل التنمي ــا تقب ــة محــدودة ، ولكنه ــات املتاحــة داخــل البيئ ــم أن اإلمكان ــة تفه * تنمي

ــتقاللها. ــيد اس وترش

* تأكيــد حــق األجيــال القادمــة يف اســتغالل الــرثوات الطبيعيــة املوجــودة يف البيئــة وهــذا 

يتطلــب تدعيــم النظــرة املســتقبلية للقضايــا.

* أن اإلنســان جــزء مــن البيئــة إذا لوثهــا لوثتــه ، وهــذا يتطلــب التســلح بالنظــرة العلميــة 

عنــد تنــاول القضايــا.

     وتحقيــق هــذه األهــداف يتطلــب تضمــني املفاهيــم واملعلومــات التاليــة يف األنشــطة 

التــي تتعلــق بتنميــة الوعــي البيئــي (وفًقــا ملــا تضمنــه املرجــع يف التعليــم البيئــي الــذي صاغتــه 

األلســكو ١٩٧٦).
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هـ) األنشطة املقرتحة:

ــتوى  ــىل املس ــيل وع ــتوى املح ــىل املس ــكان ع ــدد الس ــح ع ــة توض ــوم بياني ــداد رس * إع

ــي. الكوكب

ــي  ــو الطبيع ــدل النم ــات ومع ــب الوفي ــد ونس ــب املوالي ــاب نس ــذ بحس ــدم التالمي * يق

ومعــدل النمــو بالهجــرة عــىل املســتوى املحــيل وعــىل املســتوى الكوكبــي ويتــم التــدرج يف 

ــط يف  ــة فق ــب اإلجاملي ــر النس ــالب (تذك ــي للط ــتوى التعليم ــا للمس ــابية وفًق ــدات الحس التعقي

ــايس). ــم األس ــة التعلي ــة يف مرحل ــتويات التعليمي املس
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* إعداد خرائط لتوزيع السكان وكثافتهم والخدمات املختلفة محليًا وكوكبيًا.

* إعــداد جــداول توضــح الرتكيــب الســكاين – األعــامل ، التعليــم ، النــوع ، وعدد املشــتغلني 

بالقطاعــات اإلنتاجيــة األخرى.

* إعــداد رســوم بيانيــة توضــح إنتــاج املحاصيــل املختلفــة يف ســنوات متباعــدة ومســاحة 

األرض ومقارنــة تلــك الرســوم برســوم منــو الســكان عــىل املســتوى املحــيل والكوكبــي.

* إعــداد قوائــم بحاجــات الســكان يف الوقــت الحــارض ومــا كان يتوافــر منهــا يف املــايض 

ــا. ــا وكوكبيً وتوقعــات املســتقبل وعقــد املقارنــات بــني تلــك األزمنــة محليً

ــان  ــىل اإلنس ــة ع ــة والكوكبي ــة املحلي ــكالت البيئي ــر املش ــة أث ــية ملناقش ــات نقاش * حلق

ــتقبل. ــارض واملس ــا يف الح ــا واجتامعيً ــا واقتصاديً صحيً

املصادر :

االنرتنت، اإلحصاءات الصادرة محليًا وعامليًا ، املكتبات، املقابالت مع الخرباء.
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اسرتاتيجية التعاون

ــة متجــددة  ــة وتنظيمي ــة ومهاري يتطلــب التفكــري التكنولوجــي املتســارع تكيفــات ثقافي

ــة والشــخصية  ــارات اإلنتاجي ــامًدا عــىل املعلومــات الكثيقــة وامله ــاج أكــرث اعت ــح اإلنت حيــث أصب

املتكاملــة وهــذا يتطلــب أن نتعامــل مــع املتعلــم/ املتــدرب باعتبــاره رشكــة متكاملــة ولــه قــدرات 

ــق  ــل لتحقي ــوذج أمث ــاج كنم ــبكية لإلنت ــة الش ــع البني ــل م ــىل التعام ــدرة ع ــا الق ــددة ومنه متع

ــىل  ــز ع ــي الرتكي ــذا يعن ــل وه ــات العم ــة ويف مؤسس ــات التعليمي ــة يف املؤسس ــة اإلنتاجي الكفاي

املهــارات التعاونيــة – التنافســية ، وعــىل العمليــات واكتشــاف العالقــات بــني البيانــات والشــبكية 

والجامعيــة والتعــاون لحــل املشــكالت، اتســاقاً مــع التعقيــدات الســائدة يف الظواهــر واملشــكالت 

ــادة  رسيعــة التغــري، فــال يوجــد أحــد يســتطيع أن يدعــي امتالكــه للحقيقــة املطلقــة، بــل أن زي

املعرفــة تــؤدي إىل اكتشــاف أن هنــاك نقًصــا معرفيًــا كثــريًا أيًضــا، وبالتــايل فاالحتيــاج لــروح الفريــق 

لإلمســاك باملعرفــة.

وهــذا يعنــي أن عمليــات اتخــاذ القــرارات وحــل املشــكالت يجــب أن تتــم بطريقة شــبكية 

وليســت هرميــة كــام أن الشــبكية والتشــاركية تنطلــق أيًضــا مــن التداخــل بــني العمليــات العقليــة 

والجوانــب الوجدانيــة التــي تيــرس أو تعــوق عمليــات التمكــن واإلتقــان للمهــارات واملعلومــات 

والقيــم الالزمــة التخــاذ القــرارات وحــل املشــكالت وهــذا يتطلــب تدريــب/ تعليــم الطــالب عــىل 

ــا مــن أن التعــاون يعــد قيمــة عربيــة أصيلــة يتطلبهــا التعامــل املعــارص  مهــارات التعــاون انطالقً

مــع آليــات العوملــة.

التعليم التعاوين:

إن التعلــم التعــاوين هــو عمليــة فعالــة يف بنــاء الشــخصية ألنــه يتيــح للتالميــذ الفرصــة 

ملامرســة قيــم وفضائــل هامــة يف نفــس الوقــت اكتســابهم املعــارف إضافــة إىل مهــارات االتصــال 

والتفاهــم واالتفــاق مــع اآلخريــن هــذا إىل جانــب اكتســاب مهــارة العمــل ضمــن فريــق وتقديــر 

وقبــول مــا يؤديــه اآلخــرون.
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ــذ عــىل  ــم التعــاوين يحــول الفصــل إىل مجتمــع حقيقــي متعــاون ويســاعد التالمي والتعل

ــادل خرباتهــم املختلفــة. كــرس الحواجــز النفســية بينهــم وإىل تب

ــىل  ــتمل ع ــث يش ــم بحي ــب أن يصم ــه يج ــدف من ــاوين اله ــم التع ــق التعلي ــيك يحق ل

املحاســبية الفرديــة والبيئيــة بــني املتعاونــني وهــذا يعنــي أن املجموعــة تحتــاج لجهــود كل فــرد 

ــة ؟ ــه يف النهاي ــه وجدارت ــت أهليت ــة أن يثب ــا رشيط فيه

التكوينــات املتعاونــة يجــب أن تتنــوع وتتاميــز فيــام بــني الــرشكاء يف التعلــم يف مجموعات 

يســاعد بعضهــا بعًضــا ، وبحيــث يســأل التالميــذ بعضهــم بعًضــا أوالً قبــل أن يلجئــوا ملعلمهــم ، 

وينظــم التعلــم التعــاوين يف مرشوعــات صغــرية لــكل مجموعــة، ومرشوعــات أخــرى عــىل مســتوى 

الفصــل كلــه ومرشوعــات بــني الفصــول.

ــه  ــه وأوج ــم ونتائج ــم تعاونه ــاً حج ــوا مع ــوا ويقيم ــذ ليناقش ــت للتالمي ــص وق تخصي

ــينه. ــىل تحس ــوا ع ــن أن يعمل ــف ميك ــه وكي ــور في القص

(١) قيم التعاون والتكافل:

     تنــص املــادة ٢٢ مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان عــىل أن لــكل شــخص بوصفــه 

عضــواً يف املجتمــع ، حــق يف الضــامن االجتامعــي، ومــن حقــه أن توفــر لــه مــن خــالل املجهــود 

القومــي والتعــاون الــدويل ... والتطبيــق العمــيل لهــذه املــادة يتضمــن:

* كتابــة هــذا النــص عــىل لوحــة داخــل الفصــل وإجــراء مناقشــة حــول أهميــة الضــامن 

والتكافــل االجتامعــي عــىل مســتوى املجتمــع املحــيل وعــىل املســتوى الــدويل.

* تكويــن مجموعــات كل مجموعــة تضــع اقرتاحــات لتحقيــق التكافــل االجتامعــي عــىل 

مســتوى املدرســة وأخــرى عــىل مســتوى املجتمــع املحــيل وأخــرى عــىل املســتوى القومــي وأخــرى 

عــىل املســتوى الــدويل.

* عــرض النتائــج يف حلقــة نقاشــية تنتهــي بتوصيــات عــىل املســتوى الــدويل وتفعيــل هــذا 

املبــدأ عــىل مســتوى املدرســة.

* عرض أفالم تؤكد عىل تلك القيمة.
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* القيــام بعمــل مرسحيــة تأليًفــا وإخراًجــا ومتثيــالً مــن قبــل فريــق التمثيــل املكــون مــن 

الطــالب.

ــني  ــرى تب ــة وأخ ــف التضامني ــني املواق ــالت تب ــد واملج ــن الجرائ ــات م ــع قصاص * تجمي

عكــس تلــك املواقــف ، ويتــم عرضهــا ومناقشــتها بطريقــة نقديــة مــن قبــل الطــالب واملعلمــني.

* عقــد نــدوة أســبوعية تخصــص إحداهــا لقيمــة التكافــل كشــكل مــن أشــكال التعــاون 

ــا بوحــدة املصــري لبنــي البــرش. إميانً

ــا ذات  ــت خــاص بطــالب املدرســة ومناقشــة بعــض القضاي ــع عــىل االنرتن ــن موق * تكوي

الطابــع الكوكبــي مثــل تلــوث البيئــة أو االنحبــاس الحــراري عــن طريــق تبــادل اآلراء بــني املدرســة 

مــع شــباب مــن جنســيات مختلفــة ومعرفــة اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا كل دولــة ينتمــي إليهــا 

املشــارك يف املناقشــة، تأكيــًدا لوحــدة املصــري عــىل مســتوى الكوكــب وبالتــايل التأكيــد عــىل قيمــة 

التعــاون والتشــاركية يف حــل مشــاكل الكوكــب.

ــة  ــة ذات طبيع ــة كوكبي ــا قيم ــاون باعتباره ــة التع ــة قيم ــول أهمي ــرات ح ــد مناظ * عق

توجيهيــة توجــه أفــكار وســلوكيات البــرش وذات طبيعــة معياريــة يتــم الحكــم عــىل ســلوك األفــراد 

والــدول مــن خاللهــا.

* ويتم خالل املناظرات يف املدرسة:

- االستعانة ببعض الخرباء.

- عرض وجهات النظر املوجودة عىل االنرتنت.

ــة  ــم الحداث ــني لقي ــراد املناهض ــدول واألف ــن ال ــاءات ع ــات واإلحص ــتعانة باملعلوم - االس

والتعــاون والتســامح وعقــد املقارنــات بينهــم وبــني املؤمنــني بتلــك القيــم عــىل مســتوى الكوكــب.

- االستعانة ببعض األفالم والصور العتي تدعم أهمية حق اإلنسان يف العيش.
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وأهميــة التعــاون يف هــذا الهــدف توضــح كيــف إن تخطيــط حيــاة األفــراد والــدول وفــق 

منــاذج عقالنيــة تعاونيــة يختلــف يف نتائجــه عــن األفــراد والــدول التــي تســري بطريقــة عشــوائية يف 

تســيري وإجــراء حــوارات عــىل تلــك األفــالم.

(٢) التفكري التعاوين:

ويقــوم عــىل أن اإلنســان عبــارة عــن جملــة مــن العالقــات االجتامعيــة وأننــا نعيــش مــع 

اآلخريــن يف مزيــد مــن االقــرتاب املــكاين والفكــري عــىل كوكــب يبــدو كنظــام إيكولوجــي مغلــق 

وأن الحساســية الحتياجــات اآلخريــن أساســية للبقــاء اإلنســاين.

     ونتيجــة ازديــاد التعقــد يف املشــكالت حيــث تتداخــل يف وجودهــا األبعــاد املحليــة مــع 

األبعــاد العامليــة حتــى أصبــح كل شــخص مبفــرده غــري قــادر عــىل التوصــل لحــل املشــكالت وهــذا 

يتطلــب التدريــب عــىل:

- مهارات االستامع لآلخر.

- البحث عن عنارص االتفاق كأساس للعمل املشرتك.

- التخيل عن فكر الفرد للعمل بناًءا عىل هدى فكر اآلخرين.

- التفهم والتضامن االنفعايل.

- تدعيم الفرد لجهود الجامعة والغريية.
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اسرتاتيجية تأكيد

الرؤية اإلنسانية لحقوق اإلنسان

 ورد يف دستور اليونسكو ما ييل:

« مبــا أن الحــروب تبــدأ يف عقــول األفــراد ، فــإن الدفــاع عــن الســالم البــد وأن يغــرس يف 

نفــس هــذه العقــول» والســالم هــو الــرشط األســايس للحفــاظ عــىل حقــوق اإلنســان.

ــراد،  ــدول واألف ــني ال ــق الســالم ب ــام لتحقي ــب ه ــوق اإلنســان مطل ــا كان احــرتام حق ومل

ــن أن  ــة ميك ــوق فالدميقراطي ــك الحق ــامل تل ــىل أع ــالب ع ــب الط ــم تدري ــرضوري أن يت ــن ال فم

يتــم التدريــب عليهــا داخــل املدرســة مــن خــالل قيــام الطــالب أنفســهم بتكويــن مجالــس إلدارة 

الفصــول ، ينبثــق عنهــا مجلــس مــدريس وهــو مبثابــة محكمــة رشف يف نفــس الوقــت للدفــاع عــن 

كرامــة الطــالب ، هــذه األعــامل مثــل الــرضب أو االهانــة اللفظيــة أو التفرقــة بــني الطــالب مــن 

قبــل املدرســني ، مــع ضــامن إتاحــة حريــة التعبــري لجميــع الطــالب ومــن املمكــن أن ينضــم لهــذا 

املجلــس املــدريس بعــض أوليــاء األمــور واملعلمــني.

ــادة (١) مــن اإلعــالن العاملــي  ــا ورد بامل ــس م ومــن املمكــن أن يكــون شــعر هــذا املجل

ــة  ــاويني يف الكرام ــراراً ومتس ــاس أح ــع الن ــد جمي ــه «يول ــىل أن ــص ع ــي تن ــان الت ــوق اإلنس لحق

ــوق». والحق

  مــع عقــد نــدوات وإصــدار مجــالت حائــط تتضمــن وتؤكــد عــىل أن لــكل فــرد الحــق 

ــط  ــب، ويرتب ــيش مناس ــتوى معي ــق يف مس ــه الح ــخص ، وأن ل ــة كش ــة الكرام ــاس بقيم يف اإلحس

بذلــك التأكيــد عــىل أن الحريــة هــي مبــدأ وقيمــة يف الوقــت ذاتــه ، وأن األفــراد لهــم الحــق يف 

ــا نفــس الحقــوق  ــون ولهــم جميًع ــدون وهــم أحــراراً ومتســاوين أمــام القان خصوصيتهــم ، ويول

ــة. ــا للعدال تحقيًق

املوضوعـــات  بعـــض  ملناقشـــة  الحصـــص  بعـــض  تخصـــص  أن  ميكـــن  كذلـــك    

ــة  ــا مكافحـ ــل قضايـ ــان مثـ ــوق اإلنسـ ــي لحقـ ــالن العاملـ ــا يف اإلعـ ــوص عليهـ ــة املنصـ الرئيسـ
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التمييز بكافة أشكاله ، ومنع التعذيب وقضايا حقوق املرأة ، وحقوق الطفل ويتطلب ذلك:

ــل  ــوق مث ــك الحق ــة بتل ــات الخاص ــوص واالتفاقي ــر النص ــة ذك ــة الحص ــم يف بداي - أن يت

ــات. ــىل املعلوم ــول ع ــق يف الحص الح

- تكوين مجموعات لدراسة بعض الحاالت واألمثلة.
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اسـرتاتيجية تنميـة اتبـاع

خطوات املنهج العلمي

     تعتمــد هــذه االســرتاتيجية عــىل رضورة اتبــاع خطــوات التفكــري العلمــي وعــىل 

مجموعــة مــن اآلليــات واملهــارات الالزمــة لتفعيــل تلــك االســرتاتيجية:

أوالً - التفكري العلمي التأميل لحل املشكالت:

كتــب ديــوي يف كتابــه How we think كيــف نفكــر؟ مراحــل النشــاط املتضمنــة يف 

ــة ويحــدث بينهــا تداخــل  التفكــري العلمــي التأميــيل وهــذه املراحــل/ الخطــوات ليســت منفصل

وهــي تســتخدم االســتقراء لتكويــن الفــروض، واالســتنباط لكشــف النتائــج املنطقيــة التــي ترتتــب 

ــم يســتخدم مــرة أخــرى للتحقــق مــن صحــة الفــروض األخــرى  ــار أحــد الفــروض ، ث عــىل اختي

ــك  ــات وكذل ــك املعلوم ــرس تل ــي تف ــروض الت ــدار الف ــات إلص ــع املعلوم ــات جم ــل عملي ، وتظ

ــذا. ــروض وهك ــج الف ــتنباط نتائ الس

خطوات التفكري العلمي التأميل لحل املشكالت:

١ -  الشعور باملشكلة:

عندمــا يواجــه اإلنســان عقبــة أو صعوبــة مــا فقــد تنقصــه الوســيلة إىل الفــرض املطلــوب 

أو يجــد صعوبــة يف تحديــد خصائــص موضــوع معــني أو يعجــز عــن تفســري حــدث غــري متوقــع.

٢ -  تحديد املشكلة وتحليلها:

يقــوم اإلنســان مبالحظــات أو جمــع معلومــات مســاعدة عــىل تحديــد املشــكلة تحديــد 

االرتباطــات الســببية بــني املتغــريات ، فهــم العالقــة الرتكيبيــة أو الوظيفــة يف املوقــف.

٣ -  اقرتاح الحلول (الفروض):

ــول  ــم التخمــني حــول مجموعــة مــن الحل ــا يت ــم تجميعه ــي ت ــات الت ــاء عــىل املعلوم بن

ــة. ــي ســببت امللك ــق الت ــامت لتفســري الحقائ ــارة عــن تعمي ــة وهــي عب املمكن

٤ -  استنباط نتائج الحلول:

فســـوف  صحيًحـــا  (الفـــرض)  املتوقـــع  الحـــل  كان  إذا  إنـــه  اإلنســـان  يفـــرتض 
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ترتتب عليه النتائج التالية ثم ينتقل إىل الفرض اآلخر ويقوم بنفس العملية.

٥ -  اختيار صحة الفرض:

يبحــث اإلنســان عــن دليــل يثبــت النتائــج املرتتبــة عــىل الفــرض مثــل (مالحظــة اســتلهام 

الحقائــق التاريخيــة أو النتائــج املنطقيــة باســتقراء أو باســتنباط أو بــأدوات اســترشاف املســتقبل).

والهــدف مــن هــذه العمليــة التعــرف عــىل أي الفــروض يتفــق مــع املعلومــات والحقائــق 

التــي تــم تجميعهــا.

مثال/ نشاط تعاوين لحل املشكالت يف الفصل:

- يصف أحد الطالب الصعوبات التي يواجهها عند استذكار دورسه (الخطوة األوىل).

ــة ومــن  ــرة يف املكتب ــه مســتعيًنا باملعلومــات املتوف ــع املعلومــات مــع زمالئ ــم تجمي - يت

ــة). ــك املشــكلة (الخطــوة الثاني خــربة املدرســني يف حــل تل

ــريات  ــة تفس ــا مبثاب ــي أيًض ــكلة وه ــك املش ــة لتل ــول املمكن ــات للحل ــم االقرتاح - تقدي

ــة). ــوة الثالث ــب (الخط ــا الطال ــي يواجهه ــب الت ــة للمصاع محتمل

- التفكــري يف نتائــج التخمينــات (الفــروض) التــي ترتتــب عــىل النتائــج يف كل فــرض 

(الخطــوة الرابعــة).

- يتــم اختيــار صــدق الفــروض باألســاليب املناســبة لحــل تلــك املشــكلة مثــل اســتعراض 

حــاالت متشــابهة تعــاوين مــن صعوبــات يف عمليــة االســتذكار ويتــم اســتقراء الحــل املناســب مــن 

خــالل اســتعراض الحــاالت الفرديــة الكثــرية الســابقة (الخطــوة الخامســة).

ثانيًا -أسس العقلية :

ــراء  ــا وإج ــم وتوظيفه ــد القي ــا يف تحدي ــة ودوره ــس العقلي ــف أس ــم ملختل رضورة التفه

ــة : ــارات التالي ــات وامله ــة اآللي ــع تنمي ــا م ــول طبيعته ــات ح ــوث والدراس البح

١ - آليات ومهارات تنمية الثقة باملنطق والعمل به:

ــري  ــز التفك ــم ركائ ــن أه ــه م ــل ب ــق والعم ــة ملنط ــة بأهمي ــة الثق ــق وتنمي ــرب خل يعت

ــس  ــرد والجن ــة الف ــن مصلح ــأن م ــي ب ــالل الوع ــن خ ــة إال م ــذه الثق ــون ه ــن تتك ــدي ول النق
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البــرشي كلــه أن ميــارس األفــراد أقــىص مــدى مــن الحريــة يف أعــامل العقــل واملنطــق يف كل األمــور 

، وأن يتــم تشــجيعهم لــيك يصلــوا إىل نتائجهــم الفكريــة مــن خــالل عملياتهــم العقليــة املنطقيــة 

الخاصــة والتــي ال تســتخدم أي خــداع أو قــوى يف الســيطرة أو التأثــري عليهــا.

ــادة  ــية ع ــوص املدرس ــال فالنص ــع األطف ــدارس م ــدث يف امل ــا – يح ــذا متاًم ــس ه وعك

ــوي  ــية تحت ــب املدرس ــت الكت ــو كان ــى ل ــال ، وحت ــي لألطف ــى منطق ــدم أي معن ــي وال تق ال تعن

عــىل هــذا املنطــق ، فالبــد أن مينــح األطفــال الوقــت للتعــرف عليــه والتأكــد منــه ومــن رشوطــه 

ودالالتــه ورغــم ذلــك فالتالميــذ مطالبــني دومــا بإتقــان وحفــظ مــا يرونــه بــال معنــى أو منطــق 

، وهــذا التناقــض يزعــزع ثقتهــم بإمكانيــة إدراك املعــاين أو التعامــل مــع العــامل مــع العــامل ذلــك 

بالعقــل واملنطــق ومــن ثــم تتوالــد عنــد الطفــل اإلحســاس بعــدم جــدوى الفهــم واملنطــق وكأن 

لســان حالــه يف كل أمــر يقــول: «إذا انتظــرت حتــى أفهــم املعنــى مــن هــذا فلــن أنتهــي» ، ثــم مــن 

يهتــم بأمــر املعــاين واملنطــق« إنهــم يريــدوين أن أحفظهــا وليــس أن أفهمهــا».

٢ - آليات ومهارات تحجيم التعميم ، وتجنب التبسيط:

املفكــرون الناقــدون يتميــزون بالوضــوح الفكــري كــام يتميــزون كذلــك بالدقــة والتحديــد 

فواحــدة مــن أقــوى النزعــات التــي تعــوق التفكــري النقــدي أن يــرى اإلنســان األمــور عــىل أنهــا إمــا 

بيضــاء أو ســوداء وإمــا كأنهــا صــواب أو كلهــا خطــأ.

واملفكــرون الناقــدون دامئًــا عــىل وعــي بخطــورة تلــك النظــرة األحاديــة ولذلــك فهــم عــادة 

مــا يســتخدمون العبــارات التقريبيــة والبعيــدة عــن صفــة التعميــم مثــل « محتمــل بدرجــة كبــرية»  

محتمــل « ليــس محتمــالً» بعيــد االحتــامل إىل حــد مــا « غالبــاً» أحيانــا «نــادًرا» أنــا أشــك يف ذلــك 

« كثــري مــن» معظــم « بعــض».

ــني املواقــف املتشــابهة ونقــل الخــربات إىل  ــط ب ــارات القــدرة عــىل الرب ــات ومه ٣ -  آلي

ــدة: ــف الجدي املواق

ــدون  ــرون الناقـ ــتخدامها واملفكـ ــىل اسـ ــا عـ ــدى قدرتنـ ــدد مبـ ــري تتحـ ــوة التفكـ إن قـ
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يدربون أنفسهم دامئًا عىل استخدام وتطبيق األفكار يف وعىل مواقف جديدة.

ــخص  ــكاره والش ــم أف ــرد لتنظي ــة للف ــن طريق ــرث م ــر أك ــذي يوف ــو ال ــد ه ــم الجي التعلي

املتعلــم عــىل حــق هــو الــذي لديــه القــدرة عــىل تنظيــم ووضــع معارفــه يف أطــر ومواقــف مختلفة 

، حيــث أن لــكل إطــار أو ســياق جديــد نضــغ فيــه معرفتنــا وننظــم فيــه خرباتنــا يكــون فيــه فائــدة 

جديــدة لنــا.

٤ - آليات ومهارات تطوير معايري للتقييم (وضع مستويات وقيم):

إن مجــرد امليــل أو تفضيــل الــيشء تفضيــالً ضمنيــا ال يعنــي مطلًقــا عــن رضورة تقييمــه 

التقييــم الدقيــق، التقييــم يتطلــب تحديــد معايــري محــددة وحياديــة تضــع كل يشء يف مســتواه 

وقيمتــه املضبوطــة واملفكــرون الناقــدون يتميــزون عــن ســواهم بوضــوح مســتويات وقيــم التقييم 

ــي وال  ــذايت باملوضوع ــم ال ــط لديه ــم ال يختل ــن ث ــم وم ــة التقيي ــام بعملي ــد القي ــم عن يف أذهانه

الغيــث بالثمــني وال االنطباعــي بالتجريبــي.

وببلــوغ الدقــة يف التقييــم ينبغــي وضــوح كل مــن وظيفــة عمليــة التقييــم ذاتهــا والــيشء 

الــذي يتــم تقييمــه.

٥ – آليات ومهارات تقييم مصداقية مصادر املعلومات:

املفكــرون الناقــدون يعتمــون بدقــة ومصداقيــة مصــادر املعلومــات ومــن أجــل ذلــك فهــم 

ــارات  ــون استفس ــالف ويضع ــاق واالخت ــاط االتف ــددون نق ــة ويح ــادر املختلف ــني املص ــون ب يقارن

حــول مــدى قــدرة املصــدر هــذا أو ذلــك يف أن يحصــل عــىل معلومــات، ومــدى صدقــه يف عرضهــا.

٦ – آليات ومهارات التفكري بعمق.. إثارة أسئلة جذرية يف صلب املشكلة:

املفكــرون الناقــدون ال ينشــغلون بالتفاصيــل املشــتتة عــن أصــل املشــكلة فهــم يتبعــون يف 

تفكريهــم خطئـًـا فكريـًـا متصــل بنظــر للمشــكلة مــن منظــور كيل أعمــق مــن تفاصيلهــا الظاهريــة 

وهــم يتميــزون كذلــك باملرونــة يف التنقــل بــني األطــر األساســية « الجــذور « والتفاصيــل الفرعيــة 

«الفروع».
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فعىل سبيل املثال يف مادة التاريخ ميكن للمعلم أن يوجه لتالميذه السؤال التايل:

كيف وصل العامل عرب التاريخ إىل الشكل الذي نحياه اليوم؟

فمثــل هــذا الســؤال الجــذري ميكــن أن يربــط يف أذهــان الطــالب كل تفاصيــل املوضوعــات 

التاريخيــة املتفرقــة التــي درســوها يف وحــدة كليــة أشــمل وأعمــق فهــام وخــربة.

٧ –   آليات ومهارات تقييم الحلول:

ــوا مبدعــني يف تفكريهــم وأن يقيمــوا حلولهــم حتــى  ــد وأن يكون املفكــرون الناقــدون الب

ــا وذلــك مبداومــة طــرح األســئلة التاليــة : يصلــوا إىل أفضلهــا جميًع

ما الذي يجعل حالً أفضل من آخر؟

مــا الذيــن يتطلبــه حــل املشــكلة؟ مــا هــي الحلــول التــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل لتلــك 

املشــكلة أو املشــكالت شــبيهة؟ ومــاذا كانــت نتائجــه؟

واملفكــرون ذو الحياديــة والنزاهــة العقليــة يضعــون يف اعتبارهــم كل مــن ســيتأثر بنتائــج 

الحلــول التــي يقرتحونهــا بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة وعــىل األفــق الزمنــي القريــب والبعيــد.

٨ –   آليات ومهارات تنمية القراءة النقدية.. استجالء النصوص:

ــم ال  ــرؤون ولكنه ــام يق ــي في ــك صح ــاً ش ــم دوم ــرؤون وبداخله ــدون يق ــرون الناق املفك

ينكــرون وال يوافقــون قبــل أن يفهمــوا وهــم يدركــون أن كل الكتــاب يكتبــون مــن وجهــات نظــر 

مختلفــة ويعــربون عنهــا، ومــن ثــم فاحتــامل الخطــأ والتجــاوز أو تجاهــل بعــض املعلومــات أمــر 

وارد ومــن ثــم فعــن كل نــص إمنــا يعــرب عــن منظــور واحــد فقــط وال ميكــن تنويعــه إال بقــراءة 

نصــوص أخــرى ومقارنتــه بهــا.

٩ – آليات ومهارات االستامع النقدي .. تنمية فن الحوار الصامت:

لـــيك ننهـــي التفكـــري النقـــدي يجـــب أوالً أن ننمـــي االســـتامع النقـــدي ، لـــذا يجـــب 

التدريـــب عـــىل إثـــارة أســـئلة يف الذهـــن عنـــد االســـتامع ألي يشء لـــيك نقيـــم حـــواًرا 
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صامتًــا بــني مــا نســمعه ومــا نفهمــه وهــذه األســئلة تبــدأ أوالً مــن خــالل طرحهــا عــىل املتكلــم كأن 

نســأله «هــل ميكــن أن توضــح ذلــك أكــرث مــن هــذا ؟ دعنــي أعــرض لــك مــا فهمتــه مــن كالمــك.. 

هــل مــا قلتــه هــو مــا تقصــده بالفعــل ؟

ثــم بعــد التأكــد مــن حســن اســتقبالنا للــكالم ، نبــدأ يف إقامــة حــوار صامــت معــه، بــأن 

نطــرح عــىل أنفســنا أســئلة توضيحيــة مثــل: ملــاذا قــال هــو ذلــك الــكالم؟

هــل ميكــن أن أدلــل أنــا عــىل مــا قــال ؟ مــا هــي فكرتــه األساســية ؟ وملــاذا ترتبــط تلــك 

التفاصيــل بالفكــرة األساســية ؟ كيــف رتــب أفــكاره ؟ مــا هــي نتائجــه ؟ وهــل هــي متســقة مــع 

مقدماتــه ؟

هذه العمليات النقدية النشطة هي من صلب وجوهر أي عملية تعليمية ناجحة.

١٠ – آليات ومهارات التعود عىل إقامة عالقات متداخلة بني املعارف:

ــن  ــة إال أن املفكري ــق منفصل ــوم ونس ــة إىل عل ــم املعرف ــدي أن تقس ــن التقلي إذا كان م

ــف أنســاق  ــني مختل ــة ب ــات متداخل ــم يقيمــون عالق ــة فإنه ــون أي قضي ــا يتناول ــن عندم الناقدي

املعرفــة لتحليــل مــا يفكــرون فيــه فهــم يربطــون بــني موضوًعــا وآخــر وبــني علــم وثــان وثالــث 

ــادة  ــورة (يف م ــيك يفهمــوا أســباب الث ــال ل ــا. فعــىل ســبيل املث ــة يف كليته ــى يحيطــوا بالقضي حت

التاريــخ مثــال) البــد مــن الربــط بــني الجغرافيــا واالقتصــاد والتكنولوجيــا والفلســفة والهندســة.. اله، 

ويف الثــورة الفرنســية يتــم الربــط بــني النظــام االجتامعــي ونظــم الحكــم وعالقــة فرنســا بجريانهــا 

وأنــواع األفــكار التــي ســادت ملقاومــة الظلــم وتحريــر اإلنســان إىل غــري ذلــك مــن العوامــل.

١١ – آليــات ومهــارات التعــود عــىل الجــدل الســقراطي للتســاؤل حــول املعتقــدات 

والنظريــات ووجهــات النظــر:

     لتنميــة التفكــري النقــدي يجــب أن يتعــودوا عــىل مهــارة طــرح األســئلة وأن يغوصــوا 

ــن  ــن ولك ــام اآلخري ــري أم ــتعراض الفك ــس لالس ــا – لي ــكار وجوهره ــل األف ــاؤالتهم إىل أص بتس

ــح أفكارهــم. ــر تفكريهــا وتنقي لتطوي
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اسرتاتيجية تجاوز التفكري

إىل الوعي بالتفكري/ امليتامعرفة

تعتمد هذه االسرتاتيجية عىل:

١ – آليات ومهارات تنمية القدرة عىل الحوار الذهني:

وهــي مهــارات تتطلــب إقامــة حــوار ذهنــي داخــيل ومتبــادل بــني مختلــف االتجاهــات 

والطروحــات الفكريــة، ويعتــرب الجــدل الســقراطي أحــد اشــكال الحــوارات الذهنيــة.

امليتامعرفــة: الوعــي بالتفكــري (الوعــي بالتفكــري يعنــي القــدرة عــىل أن تعــرف مــا تعرفــه 

ومــا ال تعرفــه)..

٢ – آليات ومهارات تنمية القدرة «ملا بعد معرفية»:

ــري  ــن التفك ــة ع ــات املمكن ــد التعريف ــري ، فأح ــري يف التفك ــىل التفك ــدرة ع ــة الق أو تنمي

النقــدي هــي: فــن التفكــري يف التفكــري أثنــاء التفكــري بهــدف تحســني التفكــري وجعلــه أكــرث وضوًحــا 

ودقــة وحياديــة... ويســاعد عــىل ذلــك اســتخدام املفــردات اللغويــة املتداولــة يف التفكــري النقــدي 

والتعــود عليهــا... مثــل: افــرتاض، اســتنتاج، يــؤدي إىل معيــار، وجهــة نظــر، قضيــة غامضــة، ملتبــس، 

غــري مــربر، تفســري، تناقــض، اتســاق، مصداقيــة، تحيــز، دليــل، وهــو مــا يتطلــب أن يقــدر املتعلــم 

عليــه:

* وصف ما يعرفه وما يحتاج ملعرفته.

* وصف املعلومات التي تنقصه وخطته الستكاملها.

* أن يرصد خطوات حل املشكلة ويحدد موقعه عىل هذه الخطوات.

* أن يحدد الطرق املسدودة التي سلكها يف حل املشكلة.

ــات  ــرن وجهـ ــا أقـ ــل: لـــدى فـــرض، نظريتـــي هـــي عندمـ ــتخدم كلـــامت مثـ * أن يسـ
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النظر هذه، تلخيًصا ملا قبل، ما أريد معرفته هو االفرتاضات التي تقوم وراء تفكريي هي.

أن يقوم املعلم بتوعية التالميذ فيام وراء الكلامت التالية وتوضيحها لهم مثل:

* دامئًا ، أبًدا، الجميع، كل فرد (تعميم).

* الفهم ، التقبل، املعرفة بيشء (األفعال الغامضة).

* أفضل ، أحدث ، أرخص، أكرث (مقارنة).

* هم ، نحن (ضامئر غري محددة).

* املعلمون ، اآلباء ، األشياء (فئات غري محدودة).

* األصول ، يجب أن ، البد من (افرتاض القواعد والتقاليد).

     وفيام ييل أسئلة تنشيط عمليات امليتامعرفة التي وضعها فويسكو:
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تدريس التفكري:

إذا كان التفكــري Thinking يعتــرب مهــارة معقــدة Complex فإنــه مــن املنطقــي أن 

نفــرتض أن التفكــري يشء ميكــن أن يتــم بشــكل جيــد أو بشــكل ضعيــف، وبشــكل كايف أو بشــكل 

ــي ميكــن أن  ــور الت ــن األم ــارة هــو م ــك امله ــر أداء تل ــرتاض أن تطوي ــه ميكــن االف غــري كايف وعلي

ــا اإلنســان. يتعلمه

ــه مــن  ــى «التفكــري وعالقت ــري عــىل معن ــس التفكــري تعتمــد بشــكل كب ــة تدري إن محاول

زاويــة أخــرى بالــذكاء ، وكــام يوضــح راميونــد نيكرســن Rymond Nickerson أن الــذكاء والتفكــري 

ليســا مرتادفــني فــإن مثــة فــرق واضــح بينهــام فالــذكاء يرتبــط بالقــدرة الخــام Raw power للجهــاز 

العقــيل لإلنســان بينــام املهــارة املســتخدمة يف توظيــف هــذه القــوة الخــام هــي أمــر آخــر مختلف 

عنهــا متاًمــا.

ــاليب  ــن أس ــا يتضم ــه أيًض ــذكاء ولكن ــام لل ــوة الخ ــذه الق ــط ه ــن فق ــري ال يتضم فالتفك

ومعرفــة مضمــون الــيشء املتفكــر فيــه أيًضــا، وميكــن التعبــري عــن ذلــك مبعنــى آخــر بــأن التفكــري 

يتضمــن عمليــات ومعــارف ونزعــات (أو أمزجــة) والواضــح مــن ذلــك أنــه إذا مل يكــن يف اإلمــكان 

القيــام بالكثــري بهــدف تحســني الــذكاء كقــوة خــام، فــإن هنــاك الكثــري جــًدا الــذي ميكــن عملــه 

مــن أجــل تطويــر عمليــات التفكــري وتنويــع معارفــه ونزعاتــه.

ــني أســاليب التفكــري عــن كل مــن الخــرباء  ــة ب ــت املقارن ــرية حاول ــاك أبحــاث كث كان هن

ــث يشــري إىل أن: ــك حي ــس Kurfiss ذل ــا كورف ــد لخــص جوان ــني وق واملبتدئ

ــات  ــني مجموع ــري ب ــرية جــداً يف طــرق التفك ــات كب ــن اختالف ــة كشــفت ع ــج املقارن نتائ

الخــرباء واملبتدئــني ، بينــام كشــفت مــن زاويــة أخــرى عــن تشــابهات مذهلــة داخــل املجموعــات 

فمثــالً ، وجــد أن الخــرباء يبــدؤون التفكــري يف مســتوى املبــادئ والقواعــد والخلــط قبــل الــرشوع 

يف تنــاول تفاصيــل الحــل، وأيًضــا الحــل، وأيًضــا وجــد أنهــم يحاولــون متثيــل املشــكلة بعــدة طــرق 

ممكنــة قبــل أن يســتقروا عــىل حــل بعينــه، وأيًضــا هــم يعاملــون الحــل املقــرتح للمشــكلة عــىل 

أنــه مجــرد افــرتاض ويقيمــون مــدى تقدمهــم يف معالجــة املشــكلة بشــكل مســتمر.
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ــون الربــط بــني املشــكلة الحاليــة  والناجحــون منهــم يف حــل املشــكالت عــادة مــا يحاول

أمامهــم وبــني خرباتهــم الســابقة أمــا املبتدئــون فقــد وجــد أنهــم يحكمــون نزعــات تعــوق دون 

نجاحهــم يف حــل املشــكلة ، مثــل محاوالتهــم يف تصنيــف العنــارص اعتــامًدا عــىل ســامت ظاهريــة 

، وأيًضــا يفشــلون يف اإلملــام بــكل جوانــب وعنــارص املشــكلة يف متثيلهــم لهــا، واعتامدهــم املتكــرر 

عــىل اســرتاتيجية املحاولــة والخطــأ دون محاولــة تحليــل املشــكلة بدقــة.

يذكــر الكاتــب بعــد ذلــك أن عــدد مــن « برامــج مهــارات التفكــري قــد تــم وضعــه يتــالءم 

مــن احتياجــات املســتويات التعليميــة املختلفــة، بعــض هــذه الربامــج يعتمــد عــىل تنميــة 

الجوانــب االكتشــافية يف التفكــري والبعــض اآلخــر يركــز عــىل الجوانــب مــا بعــد املعرفيــة ويذكــر 

ــا. ــل عنه ــا دون تفاصي ــي وضعته ــك الربامــج واألشــخاص أو الجهــات الت بعــض أســامء تل

وهــو يقــدم مجموعــة مــن التدريبــات باســتخدام (املــا بعــد معرفيــات) لتطويــر أســاليب 

التعلــم والتفكــري.

ــات  ــرية املرتادف ــى وعس ــة املعن ــري مرتابط ــدو غ ــرة تب ــني فق ــب األول للمتعلم يف التدري

وليــس مــن الســهل فهمهــا... ويوضــح أن صعوبتهــا ســوف تــزول متامــاً إذا كانــت هنــاك معلومــة 

ســابقة أو معرفــة ســابقة باملوضــوع وهــي الــيشء الــالزم الســتقبال وتســكني املعلومــات الجديــدة 

الوافــدة يف مخزنهــا الصحيــح بالعقــل.

ــا  ــة به ــرى مرتبط ــدة بأخ ــات الجدي ــط املعلوم ــىل رب ــا ع ــد أيًض ــاين يعتم ــب الث التدري

ــة. ــة واألملاني ــني باإلنجليزي ــى كلمت ــني معن ــط ب ــم كأن يرب ــربة املتعل ــل يف خ ــة بالفع ومخزن

ــا  ــىل فهمه ــاعدة ع ــات للمس ــرض املعلوم ــاليب ع ــع أس ــد تنوي ــث يعتم ــب الثال التدري

فيمكــن االعتــامد عــىل العــرض اللغــوي أو املصــور أو مزيــج مــن هــذا وذاك ويقــرتح عــىل الطلبــة 

ــا. ــى يســهل فهمه ــا حت ــني أســاليب تلقــي املعلومــة أو عرضه ــع ب ــاء املحــارضات التنوي أثن
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ويفــرتض كاتــب املقــال أن وعــي الطالــب بالعمليــة املعرفيــة التــي يقــوم بهــا يحســن مــن 

أدائــه األكادميــي ، ويقــرتح القيــام بدراســة تجريبيــة بــني مجموعتــني مــن الطلبــة أحدهــام درس 

فنيــات التعلــم أملــا بعــد معــريف.

ــدرس)  ــح (امل ــي الناص ــو أن وع ــر وه ــرتاض آخ ــب اف ــرتض الكات ــرى ، يف ــة أخ ــن جه وم

ــة مــن شــأنه أن يطــور مــن األداء األكادميــي ومــن ثــم ينبغــي  األكادميــي بالســيكولوجية املعرفي

عــىل املــدرس األكادميــي أن يكونــوا عــىل وعــي باملصطلحــات واملفاهيــم املعرفيــة مثــل « التعلــم 

قصــري املــدى».. و «التعلــم طويــل املــدى» والتعلــم املرتبــط بامليــول ، والقــدرة املعرفيــة والنســيان 

، ومــا بعــد املعرفــة.
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اسرتاتيجية التفاوض

وحل النزاعات

ــل  ــون بح ــف يقوم ــذ كي ــم التالمي ــىل تعلي ــات ع ــل النزاع ــس ح ــة تدري ــب عملي تنص

النزاعــات بنزاهــة وبــدون تحيــز أو عنــف.

واملهــارات الالزمــة هــي: حســن االســتامع، إظهــار االســتيعاب القــدرة عــىل التعبــري عــن 

مشــاعر عنيفــة ولكــن بــدون إهانــة، ثــم القــدرة عــىل إيجــاد حــل مقبــول مــن أطــراف النــزاع 

ــرف. ــات كل األط ــويف باحتياج ي

االسرتاتيجيات املستخدمة:

١ - منهــج مخطــط وموجــه لجعــل الطــالب يفكــرون، ويكتبــون، ويتحدثــون عــن كيفيــة 

حــل مختلــف أنــواع الرصاعــات.

٢ - تخطيــط مهــارات تدريبيــة للطــالب أوالً لفــض وتجنــب النــزاع وثانيًــا مهــارات للوصول 

للتسويات.

٣ - عقــد اجتامعــات دوريــة يف الفصــل تســتعرض فيــه كل أنــواع النزاعــات الناشــبة بــني 

الطــالب وتقســيم مجموعــات للنظــر فيهــا والوصــول لتســوية مرضيــة ألطرافهــا ، وعــرض التســوية 

يف االجتــامع التــايل.

٤ - عــىل املعلــم أن يتدخــل إذا دعــت الــرضورة يف النزاعــات الحــادة بــني الطــالب 

لتوجيههــم غــىل تطبيــق مهــارات تســوية النزعــات.

ــن  ــك م ــث أن ذل ــة ، حي ــني األطــراف املتنازع ــاوض والوســاطة ب ــني وســطاء للتف ٥ - تعي

ــة. ــة باملدرس ــاة األخالقي ــاركة يف الحي ــئولية واملش ــاس باملس ــق اإلحس ــأنه أن يعم ش

٦ - مبــرور الوقــت يجــب توجيــه التالميــذ إىل حــل نزاعاتهــم دون اللجــوء إىل طــرف ثالــث 

ــاطة. لالحتكام والوس
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برنامج تعلم مهارات وقيم التفاوض وتسوية الرصاعات:

ــا إىل نــدوة تعقــد لطــالب أمريــكا الالتينيــة حــول التفــاوض ومهــارات تســوية  نشــري هن

الــرصاع ، ويف هــذه النــدوة برنامــج مكثــف ملــدة أربــع أســابيع ، تــم وضعــه وتصميمــه لتمكــني 

جيــل الشــباب مــن القــدرة عــىل مواجهــة وحــل ومنــع الــرصاع يف نفــس وقــت تطويــر وتحقيــق 

املســاواة والرفاهيــة.

ــة بــني الدبلوماســية ، ومجــاالت األعــامل  ــا الحــدود املهني ففــي عــامل اليــوم زالــت تقريبً

ــب  ــن املواه ــة م ــة طويل ــة قامئ ــالك وتنمي ــة إىل امت ــئة يف حاج ــال الناش ــإن األجي ــم ف ــن ث وم

ــاطة. ــوق والوس ــل التف ــرصاع مث ــلمية لل ــوية الس ــاليب التس ــق أس ــارات وتطبي وامله

وبرنامــج النــدوة يوفــر للطــالب الذيــن سيشــاركون فيــه منــاذج محــاكاة لرصاعــات، 

ومامرســة التدريــب عــىل التفــاوض ومحــارضات عــن الــرصاع والتســوية والتفــاوض وســوف يتــاح 

لطــالب فرصــة االشــرتاك يف حــوار ناجــح مــن أجــل التوصــل لإلجــامع بــني الحكومــات املتصارعــة 

ــن خــالل لعــب األدوار يف منــوذج املحــاكاة. ــراد م ــة أو لألف أو املؤسســات املتخاصم

إضافــة لذلــك ســوف يتعلمــون كيفيــة تحليــل وفصــل القضايــا الخالفيــة وكيفيــة الدفــاع 

عــن مصالحهــم وعــرض حلــول عمليــة يف جلســات دبلوماســية وتجاريــة.

وبشــكل أكــرث دقــة فــإن الطــالب الذيــن سيشــاركون يف النــدوة ســوف تتــاح لهــم الفــرص 

التاليــة:

ــه عــىل كل  ــوارد املتاحــة التخــاذ اجــراءات ملواجهت ــرصاع ، وفحــص امل ــم ظاهــرة ال * فه

ــع. ــتويات املجتم مس

* تعلم اسرتاتيجيات ومهارات التفاوض الدويل.

* عبــور الفجــوة بــني النظريــة ومامرســاتها إلدارة الــرصاع والوســاطة تضــم محرتفــني 

ومتطوعــني.

* تتاح له فرصة التعارف والتواصل مع آخرين لهم اهتاممات واتجاهات مشرتكة.
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ــا ملامرســة مــا ســيتعلموه يف بيئــة منزلهــم وأعاملهــم بعــد  * متثــل النــدوة تعزيــزًا إيجابيً

ذلــك.

* متثل الندوة فرصة للتعرض لتنوع كبري يف األداء والثقافات واملصالح.

ــتمر  ــات ستس ــة صداق ــاون وإقام ــهيل التع ــكار وتس ــرض األف ــا لع ــدوة مناًخ ــح الن * تتي

ــر. ــة العم طيل

وسوف يتكون برنامج املقرر فيام ييل:

يقســم برنامــج النــدوة إىل أربعــة أقســام وكل قســم يختــص مبعالجــة موضــوع معــني مــن 

خــالل الدمــج بــني املحــارضات التقليديــة والجلســات التدريبيــة ولعــب األدوار يف منــاذج املحــاكاة.

واألقســام األربعــة للربنامــج مصممــة بحيــث أن املعرفــة والخــربات واملهــارات املكتســبة يف 

كل قســم ســوف يســتخدم يف القســم الــذي يليــه ، وصــوالً إىل التطبيــق الكامــل يف منــاذج املحاطــاة 

املتقدمــة يف القســم الرابــع مــن الربنامــج.

القسم األول:

ــدى  ــن م ــرصاع، ويســألون ع ــة ومصــدر ال ــىل طبيع ــرف الطــالب ع ــذا القســم يتع يف ه

إمكانيــة منــع هــذه الرصاعــات، مــع عــرض منــاذج ألمنــاط مــن الرصاعــات املنتــرشة حــول العــامل.

القسم الثاين:

يف هــذا القســم يتعلــم الطــالب النظريــات واألدوات الرئيســة للتفاوض والوســاطة وتســوية 

الــرصاع وذلــك مــن خــالل أكادمييــني محرتفــني ، ومفاوضــني  ووســطاء ومدربــني متخصصني.

القسم الثالث:

ــطى  ــكا الوس ــكرية (يف أمري ــية والعس ــات السياس ــرض الرصاع ــوف يتع ــم س ــذا القس ه

والجنوبيــة) مــع التعــرف عــىل خلفياتهــا التاريخيــة والجغرافيــة واالقتصاديــة والسياســية والعرقيــة.



٢٤٣دليل التنمية الذهنية لآلباء واملعلمني

ومــن خــالل املحــارضات وجلســات التدريــب ومنــاذج املحــاكاة يتــاح للطالــب فرصــة مــا 

اكتســبوه مــن خــربات ومهــارات يف القســمني األول والثــاين بشــكل نظــري وعمــيل عــىل منطقــة 

معينــة أو بــؤرة رصاع بعينهــا.

القسم الرابع:

يف هــذا القســم مــن الربنامــج يصمــم منــوذج محــاكاة مكــرب تــوزع فيــه األدوار عــىل كل 

الطــالب املشــاركني ملامرســة املهــارات األساســية التــي تعلموهــا يف القســم الثــاين مــع الخلفيــات 

ــث. ــي اكتســبوها يف القســمني األول والثال ــة الت النظري

ملحوظة:

الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة تقــوم بعمــل ســنوي شــبيه بهــذا وهــو النمــوذج املصغــر 

لجامعــة الــدول العربيــة يقــوم الطــالب بالقيــام بــأدوار أعضــاء الجامعــة واتبــاع أســاليبهم 

ــة. التفاوضي



دليل إدارة الذات٢٤٤

اسرتاتيجية التعلم يف مجتمع

إليكرتوين/افرتايض

     إن التكنولوجيــا الحديثــة امتــداد لإلنســان تختــرص املســافة بــني مــا يريــد ومــا يســتطيع 

ــة  ــإن البيئ ــه ف ــة املحيطــة، وعلي ــات البيئ ــع تحدي ــواؤم م ــل اإلنســاين يف أساســه ت ــو العق وأن من

ــة متعــددة ومتنوعــة تدعــم وتنشــط النمــو  ــي تتضمــن تفاعــالت اجتامعي ــريات والت ــة باملث الرثي

العقــيل.

     وإن كان ذلك كذلك فإن املعلم ميكنه أن:

ــر  ــة باســتخدام الكمبيوت ــام بأنشــطة معين ــوا يف القي ــن الطــالب أن يتعاون ــب م ١ - يطل

ويتصلــوا باآلخريــن مــن جنســيات متعــددة – عــن طريــق االنرتنــت – يف حــل بعــض املشــكالت 

ذات الطابــع الكوكبــي (مثــل تلــوث البيئــة – الجرميــة املنظمــة – أثــار اتفاقيــة الجــات – تجــارة 

املخــدرات) ويطلــب مــن طالبــه تقييــم النتائــج يف ضــوء املعايــري االجتامعيــة.

ــة بعــض األفــكار حــول موضــوع ويتناقشــون ســوياً ومــن  ٢ - يطلــب مــن الطــالب كتاب

ــم وهــذا  ــه يف الفصــل يف حضــور املعل ــوا إلي ــا توصل ــت ويعرضــون م خــالل الرســائل عــرب االنرتن

ينمــي التعــاون فيــام بينهــم.

ــع  ــكان والواق ــان وامل ــم الزم ــة يف مفاهي ــدة املتضمن ــاين الجدي ــالب باملع ــة الط ٣ - توعي

املعــاش، والواقــع االفــرتايض الــذي أنتجــه املنــاخ االلكــرتوين الــذي يتفاعلــون معــه لســاعات طويلــة 

مــع توضيــح النتائــج املرتتبــة عــىل ذلــك.

٤ - أن يعــرف املعلــم مــدى الفجــوة املوجــودة بينــه وبــني طالبــه الذيــن أصبــح عقلهــم 

بفضــل تكنولوجيــا االتصــاالت يتجــاوز إيقاعــه العــادي يف املــدى والرسعــة والقــوة.

٥ - مناقشـــة آثـــار الضغـــوط النفســـية التـــي يفرضهـــا إدمـــان الجلـــوس الطويـــل 
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أمام اإلنرتنت مستعيناً بإنجازات العلوم املتخصصة يف النمو املعريف وتكنولوجيا الحاسبات.

٦ - التأكيــد عــىل رضورة أن يتســع املقــرر الــدرايس ليشــمل تدريــس طبيعــة نشــأة اللغــة، 

لغــة الكمبيوتــر نظــراً ألن الكمبيوتــر ســوف يوســع الخصائــص األساســية للغــة.

٧ - االهتــامم بتنميــة قــدرات التالميــذ عــىل رسعــة حــرص املعلومــات وتقييمهــا وتنظيمهــا 

. وتفسريها

٨ - تشــظى املعلومــات وتصاريــح القيــم التــي متــوج بهــا تكنولوجيــا املعلومــات ووســائل 

االتصــال الحديثــة مثــل اإلنرتنــت وأجهــزة االســتقبال الفضائيــة يجعــل مــن التحصــني الداخــيل عــرب 

املنهــج النقــدي هــو الوســيةلة املثــىل للتميــز بعــد املفيــد مــن املعلومــات العابــرة للقوميــات.

٩ - اســتخدام املنهــج املنظومــي ، واألخــذ يف االعتبــار التمييــز بــني الجوهــري والهامــيش من 

القضايــا املعروضــة عــرب وســائل االتصــال الحديثــة وتبنــي منطــق متعــدد القيــم يراعــي التدرجــات 

بــني الصفــر والواحــد الصحيــح والتخــيل عــن املنطــق الصــوري الــذي يتعامــل مــن خــالل مــا ميكــن 

وصفــه بأنــه منطــق قائــم عــىل إمــا ... أو واعتــامد منطــق آخــر يراعــي هــذا ... وذاك عــىل اعتبــار 

أن الحقيقــة لهــا مســتويات وميكــن للــرؤى املختلفــة أن تصــل إليهــا يف لحظــة معينــة.

١٠- تدريــب الطــالب عــىل ابتــكار رســومات توضيحيــة لبعــض املوضوعــات الدراســية مــن 

خــالل اســتخدام الكمبيوتــر ويســمح لهــم بتكبــري مــا ليــس كبــرياً – بكترييــا – وتصغــري األحجــام 

الكبــرية – الكواكــب – يف رســم توضيحــي افــرتايض لتنميــة قــدرات التخيــل واإلبــداع التــي أصبــح 

ــوف  ــدور حــول صف ــث اآلن ي ــح الحدي ــث أصب ــامل االلكــرتوين حي ــرتايض للع ــع االف ــا الواق يتطلبه

 - Tele-education ــض ــه البع ــق علي ــا يطل ــور م ــث ظه ــة حي ــات الكرتوني ــات وجامع وحكوم

تلتعلــم – أي تعلــم عــن بعــد بواســطة تكنولوجيــا االتصــال الحديثــة.



دليل إدارة الذات٢٤٦

اسرتاتيجية االختيار

والقدرة عىل اتخاذ القرارات االستقاللية/اإلرادة

ــن  ــايئ، ولك ــب من ــتقاللية كمطل ــتهداف االس ــنواته األوىل إىل اس ــذ س ــل من ــعى الطف يس

أســاليب التنميــة القاهــرة تجهــض قدرتــه عــىل االســتقاللية وتنميــة قدراتــه عــىل اتخــاذ القــرارات 

منفــرداً، كذلــك أصبحنــا نؤكــد عــىل التكويــن املتكامــل لشــخصية املتعلــم وتوجهــه نحــو التعلــم 

ــا  ــي أتاحته ــفافية الت ــات والش ــظي املعلوم ــع تش ــات وم ــادر املعلوم ــدد مص ــع تع ــذايت، وم ال

وســائل االتصــال الحديثــة ، ومــع تزايــد حجــم ونــوع املشــكالت يف كافــة املجــاالت ومنهــا التعليــم 

ــإن  ــة ، ف ــة الكوكبي ــة التشــاركات املحلي ــا مــن رسع ــك املشــكالت ورسعته ــد تل ــة إىل تعق باإلضاف

مهــارات اتخــاذ القــرار أصبحــت مــام تعنــي بهــا برامــج التعليــم والتدريــب ويــرى البعــض أن هــذا 

ــالً  ــم ينصــب حــول حــل املشــكالت بدي ــة (خاصــة إذا كان التعلي ــاع الخطــوات التالي يتطلــب اتب

عــن التلقــني للمعلومــات).

١ -  تشخيص املشكلة محور القرار:

-  دراســة املوقــف غــري املرغــوب فيــه يف ضــوء مــا يريــد بلوغــه مــن أهــداف، وتحــوي 

ــاع األســاليب العلميــة للوصــف الدقيــق للموضــوع الــذي يحتــاج إىل  أســباب هــذا املوقــف واتب

قــرار.

ــل إذا  ــذه العوام ــي أن ه ــذا يعن ــكلة وه ــرتاتيجية للمش ــل االس ــىل العوام ــرف ع التع  -

ــكلة. ــاك مش ــد هن ــريت مل تع تغ

التعــرف عــىل العوامــل التكميليــة وهــي العنــارص التــي تبــدو هامشــية ولكــن إذا غابــت   -

أو تغــريت فــإن الهــدف يتحقــق.

التعــرف عــىل أغــراض وأســباب املشــكلة: حيــث تحديــد الفــرق بــني املــريض والعــريض   -

أو بــني األســباب واألعــراض حتــى ال يحــدث الخلــط بينهــام.
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ــن أن الخطــأ  ــاً م ــا انطالق ــز عــىل حله ــن الرتكي ــدالً م ــد املشــكلة ب ــز عــىل تحدي الرتكي  -

ــكلة  ــد املش ــئ، وتحدي ــل خاط ــايل إىل ح ــئ، وبالت ــخيص خاط ــؤدي إىل تش ــكلة ي ــد املش يف تحدي

يســتتبعه الرتكيــز عــىل وجهــات النظــر والبدائــل وهــذا يتيــح الفرصــة لالشــرتاك يف صنــع القــرار 

ــة ، كــام أن أفضــل القــرارات تعتمــد عــىل  ويجعــل القــرار يبتعــد عــن التعصــب والدوجامطيقي

ــق. ســلطة الحقائ

٢ - تحليل املشكلة – وهذا يتطلب:

تصنيــف املشــكلة املرتبــط تشــخيصها فيتــم تحديــد نوعهــا هــل هــي مشــكلة تنظيميــة   -

أو فنيــة أو ســلوكية أو تجمــع بــني األنــواع الثالثــة، وتحديــد طبيعتهــا هــل هــي متكــررة روتينيــة 

أو اســتثنائية وطارئــة؟ وهــذا يحــدد نــوع القــرار هــل هــو نهــايئ أو موقــف أو مرحــيل أو ميكــن 

تنفيــذه دفعــة واحــدة.

وإذا كانــت مشــكلة إداريــة يف املدرســة هــل تتعلــق بإجــراءات العمــل اليومــي وتنفيــذه   -

ــم أو  ــط أو التنظي ــط ورســم السياســات؟ هــل ترجــع إىل ضعــف التخطي ؟ هــل تتصــل بالتخطي

ــاخ املــدريس؟ السياســيات أو الظــروف التــي ترجــع إىل املن

ــف  ــريه عــىل األنشــطة والوظائ ــرار، وتأث ــة: مســتقبل الق ــني املتغــريات التالي وميكــن تب  -

ــرار. ــا الق ــي يتضمنه ــة الت ــارص النوعي ــرى، والعن ــاالت األخ واملج

ــذا  ــا وه ــول عليه ــرق الحص ــا وط ــة ومصادره ــات املطلوب ــات والبيان ــد املعلوم تحدي  -

ــة، واآلراء  ــة والنوعي ــة واملعلومــات الكمي ــة والثانوي ــات واملعلومــات األولي ــد البيان يتطلــب تحدي

ــق. والحقائ

٣ - بدائل حل املشكلة:

وهــذا يتطلــب اإلعــداد عــىل التفكــري االبتــكاري واألســاليب التــي تســاعد عــىل خلــق   -

ــل والفــرص. أكــرب عــدد مــن البدائ

الفــرص متنــوع الخلفيــة: مثــل طــالب القســم العلمــي وطــالب القســم األديب يف املدرســة   -

الثانوية.

جلسة الفكر االبتكاري من خالل العصف الذهني.  -
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ــار األحــداث غــري املتوقعــة التــي ميكــن ان تواجــه القــرار (يف املراحــل  األخــذ يف االعتب  -

ــة). ــة عام ــد بصف ــة التعق ــة خاصــة ومنهجي ــة بصف ــة الكارث ــس نظري ــا ميكــن تدري العلي

األخــذ يف االعتبــار أن البدائــل تتوقــف عــىل عوامــل عديــدة وليــس عامــل واحــد وإن   -

ــوى مــن العوامــل األخــرى. ــريه أق كان تأث

يتم دراسة البدائل يف ضوء الظروف اآلتية واملحتملة.  -

-استبعاد البدائل التي ال تتوفر فيها الرشوط السابقة.

٤ - تقييم البدائل – يتم وفق املعايري التالية:

إمكانيــة تنفيــذ البديــل ، وتكاليفــه، وآثــاره، ومناســبته للوقــت والظــروف، والزمــن الــذي   -

يســتغرقه التنفيــذ، ومــدى تقبلــه مــن املجتمــع.

القياس الكمي والكيفي لفاعلية البديل.  -

٥ - اختبار الحل املالئم :

ــرارات  ــه ق ــوف يتتبع ــه س ــام أن ــابقة ك ــارات س ــة اختي ــه حصيل ــىل أن ــل ع النظرللبدي  -

ــرى. أخ

االختيار يتم يف حالة اليقني من املعلومات صورة أفضل.  -

إمــا االختيــار يف حالــة عــدم التأكــد أو املخاطــرة يف اختيــار البديــل أن يتــم وفًقــا ملعيــار   -

املنفعــة املتوقعــة ووقــت تنفيــذه وأثــاره ودرجــة االقتصــار يف النفقــات.

من الوسائل املساعدة يف اختيار البديل:  -

* املوضوعية.  

* االستامع إىل آراء الخرباء.  

* بيان عيوب ومزايا البديل.  

٦ - متابعة تنفيذ القرار:

ــة  ــة إداري ــه صف ــة ول ــة للمؤسســة التعليمي ــة التنظيمي ــق بالعملي ــرار يتعل إذا كان الق  

ــم: ــة فيت وتنظيمي
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- تهيئ الفاعلني لقبول القرار (مدرسني – طالب – إداريني) داخل املؤسسة.

- تهيئ البيئة الخارجية مثل الرأي العام وأولياء األمور.

- الرقابة املانعة للخطأ  قبل حدوثه.

- تعديــل القــرار أو إلغــاؤه بنــاء عــىل التغذيــة الراجعــة وهــذا يســاعد عــىل تنميــة روح 

املســئولية.
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الســوية

تعــد الســوية حلــاًم وأمــالً أو مثــل أعــىل يحــاول جميــع البــرش الوصــول إليــه وقــد يكــون 

معيارهــا هــو االلتــزام مببــدأ الواقعــة – األنــا عنــد فرويــد – ولكــن إذا كان جوهــر اإلبــداع يتطلــب 

القــدرة عــىل اكتشــاف عالقــات جديــدة أو إنتــاج يشء مــا جديــد يــؤدي إىل تغيــري الواقــع وبالتــايل 

رمبــا يتعــرض الضطرابــات يف عالقاتــه بالوســط املحيــط بــه.

     كــام أن الشــخص العــادي مــن املمكــن أن يتعــرض ألزمــات ورصاعــات وإحباطــات مــن 

اســتهداف الرتبيــة للتكويــن املتكامــل لكافــة جوانــب الشــخصية وبالتــايل يجــب توعيــة املتعلمــني 

ببعــض الفنيــات التــي تقــدم التدعيــم النفــيس الــذي يجعــل مــن املتعلــم قــادًرا عــىل مواجهــة 

الرصاعــات واملشــكالت هــو وزمــالؤه ولعــل أول درس يتعلمــه هــؤالء هــو اإلنصــات وتفهــم اآلخــر، 

ــل  ــات مث ــن خــالل آلي ــة م ــات الحميم ــاء ذوي العالق ــه األصدق ــوم ب ــن أن يق ــدور ميك ــذا ال وه

ــه  ــه طالب ــم املــدرس أن ينب ــة الفضفضــة - وعــىل املعل الطــرح – االعــرتاف أو مــا يســمى بالعامي

عــىل القيــام بهــذا الــدور تبادليًــا فيــام بينهــم عنــد حــدوث بعــض التوتــرات واالضطرابــات والقلــق 

النفــيس.

     وميكن تذويت هؤالء الطالب عند تعاملهم فيام بينهم باأليت:

- اإلنصات الجيد.

- تشجيع التنفيس والتعبري عن الوجدان.

- توجيه االنتباه إىل تناقص األهداف والدوافع أو التناقض يف السلوك.

- الربط بني املايض وأنشطة الحارض.

- توخي الحياد عند إصدار األحكام.

- تقديم التفسري وتكراره إذا كان هناك مثة قبول من الطرف اآلخر.

- النصح واإلرشاد والتوجيه الرصيح.
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- التشجيع عىل تدوين االنفعاالت.

- التأكيد عىل رضورة االسرتخاء واملواظبة عىل مامرسة األنشطة الرياضية.

- تسمية أمناط السلوك غري املناسبة بأسامئها الفعلية.

- التحديد للعنارص التي تؤدي إىل التوتر.

- تغيري أماكن الرتفيه.

- اســتعن مبــدرس آخــر – إذا كنــت مدرًســا – أو زميــل آخــر – إذا كنــت طالبًــا – لتحقيــق 

مزيــد مــن التفاهــم.

- املســاعدة عــىل القيــام باألنشــطة املعتــادة يف حالــة وجــود فجيعــة مثــل الوفــاة ووضعهــا 

يف إطــار الديــن األوســع والتشــجيع عــىل التنفيــس عــن االنفعــاالت.

- تقديم اإلشباع االنفعايل.

- توفري بعض اإلشباع املعريف.

- ال تحاول تفسري املوضوعات العميقة التي تحتاج إىل متخصص.

- ال متارس دور املرشد األخالقي.

- ال تنىس احتامل وجود عوامل عضوية.

- تشجيع أوجه القوة ومهارات املجابهة.

- تقليل نسبة حدوث السلوك غري املناسب.

- دعم احرتام الذات، وإضعاف الدفاعات غري التوافقية.

- إعادة بناء املعارف.

- تعزيز – إثابة – السلوك املرغوب.

- النصيحة.

- توجيه أسئلة مفتوحة وأخرى موجهة الكتشاف األخطاء ذاتياً.

- تجنب املبالغة يف التعميم.

- تجنب تفخيم أو تهوين املشاكل (عمالً باملثل لكل مقام مقال).
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- التأكد عىل طلب املساعدة مسألة نفسية يحتاجها معظم البرش.

- التأكد عىل رضورة التحيل بالهدوء أثناء األزمات طلبًا للثبات االنفعايل.

- تصويب املفاهيم الخاطئة والشعور بالذنب والتوقعات غري الواقعية.

- منع التجاوزات.

- ناقش احتامل وجود معاين أخرى لبعض الخربات.

- التشجيع عىل الشك يف صدق األفكار غري املرغوب فيها.

- تفهم املواقف التي نشأت أثنائها األفكار غري املرغوب فيها.

- التأكيد عىل رضورة االستمتاع بالحياة.

- تحسني احرتام الذات، والعالقات االجتامعية، وتحسني املهارات املعرفية.

- التأكيد عىل مفاهيم السببية.

- التعاطف الواعي.

ــال دور املصــادر  ــه مــع عــدم إغف - أن يبحــث صاحــب املشــكلة عــن الحــل داخــل ذات

ــر. ــة املســببة للتوت الخارجي

- تشجيع التحكم يف االنفعاالت ويف أمناط التفكري.

- تعلم تكوين عالقات جديدة والتدريب عىل استخدام مهارات تواصلية واجتامعية.

- تدعيم مهارات التفكري املنطقي – استقراء وقياس – واتخاذ القرارات.

- بعث األمل.

- بيان أرضار املواد الطبية والعقاقري من مهدئات أو منبهات.

- التوعية بطريقة غري مبارشة.
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االنفتاحية  تفتح العقل والطبع

ــا) يعصمنــا مــن الوقــوع يف آثــر  ــا ووجدانيً مــن نافلــة القــول أن تفتــح الشــخصية (عقليً

ــة والتعصــب والجمــود فــام هــي صفــات الشــخص املتفتــح ..؟ الدوجامطيقي

- الشــخص املتفتــح البــد وأن يكــون أوالً مســتمعاً يجيــد االســتامع لــيك يســمع آراء 

اآلخريــن وال يكتفــي فقــط مبجــرد آراءه الشــخصية.

- وأيًضــا يجــب أن يحســن اســتقبال التغذيــة الراجعــة مــن اآلخريــن عنــه هــو شــخصيًا، 

ــزًا  ــع بخطــأ موقفــه، وأال يكــون متمرك ــري إذا اقتن ــايل يجــب أن يكــون عــىل اســتعداد للتغي وبالت

حــول ذاتــه ومعتقــداً بصوابــه الــذي ال يقاربــه الشــك.

ــدة، وعــدم  ــكار الجدي ــول األف ــة وقب ــع باملرون ــا يجــب أن يتمت ــح أيًض - والشــخص املتفت

ــن. ــكار وأفعــال اآلخري ــب النزاهــة يف الحكــم عــىل أف ــة، إىل جان ــكار التقليدي ــق باألف التعل

وإذا مل تكــن متأكــد مــن حقيقــة شــخصيتك.. هــل هــي متفتحــة أم منغلقــة ، فــإن االختبار 

الصغــري التــايل سيســاعدك يف اكتشــاف ذلك:

١ -  أحب أن أعمل عقيل رسيًعا دون أن أتأثر مبا أسمع من آراء اآلخرين.

٢ -أنا أفصح عن رأيي عندما أعرتض عىل ما يقوله شخص ما.

٣ -أنا أسأل أسئلة استيضاحية عندما يستعيص عىل فهم يشء ما.

٤ -أنا أحب أن يخربين اآلخرون عندما يعرتضون عىل ما أقول.

٥ -أنا ال أحب أن يلح عّيل اآلخرون مبقرتحاتهم حول عمل معني أقوم به.

٦ -عندما أقرأ عن فكرة جديدة، أحاول أن أفكر يف كيفية استغاللها.

٧ -أنا أحب دامئًا عمل األشياء التي أعلم أنني أحسن القيام بها.

٨ -إذا فشلت يف القيام بأمر ما ، فأنا استعني مبساعدة.
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٩ -أنا أحب أتحدى الذي ميثله البدء يف مرشوع جديد.

١٠-عندمــا يكــون هنــاك يشء خاطــئ، فأنــا أنتظــر حتــى أحصــل عــىل تفســري لــه قبــل أن 

أتخطــى مرحلــة التقويــم.

١١-عندمــا يخــربين أصدقــايئ عــن يشء ســلبي يخصنــي فــإن ذلــك يؤملنــي وأشــعر أنهــم 

غــري مخلصــني يل.

١٢-أنا أحب أن أخرب أصدقايئ عن أفكاري، ومشاعري تجاه اآلخرين.

تطبيق املقياس:

     لــكل جملــة مــن الجمــل الســابقة اخــرت رقــم عــىل املقيــاس املــدرج ١٥ درجــة، مبــا 

ــم اتجاهــك أو ســلوكك. يالئ
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بعــد جمــع الدرجــات التــي حصلــت عليهــا مــن األســئلة األثنــى عرش حــدد مــدى انفتاحك 

فــإذا حصلــت عــىل :  ٤٦ - ٦٠ درجــة مــربوك .. فأنــت شــخصية مرنــة ومنفتحــة لألفــكار الجديــدة 

والتغذيــة املرتــدة مــن اآلخريــن، فاســتمر يف مامرســة حســن األصغــاء ومهــارات االســتفهام، وإذا 

حصلــت عــيل: ١٦ - ٤٥ درجــة أنــت تــكاد أن تكــون شــخصية منفتحــة، لكنــك ال زلــت يف حاجــة 

إىل مزيــد مــن االجتهــاد لتكــون أكــرث افنتاًحــا وال تســتح أن تســأل أســئلة للمســاعدة، وتذكــر دومــا 

ــر - ١٥ درجــة  ــت عــىل: صف ــا إذا حصل ــد يســاعدك عــىل النمــو والتطــور، أم أن التغــري يشء جي

فهــذا يعنــي أنــك تخــاف مــن التغيــري، لســت منفتحــاً لقبــول أفــكار جديــدة ولــذا فأنــت يف حاجــة 

إىل أن تتعلــم أن تســأل املزيــد مــن األســئلة، وأن تصغــي إىل املزيــد مــن املعلومــات قبــل أن تقبــل 

أو ترفــض فكــرة جديــدة.
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تنمية قيم اإلتقان

أ ) بالنسبة للطالب:

األفكار الرئيسة :

* إن مــن أهــم الوســائل التــي تؤثــر بهــا شــخصيتنا عــىل حيــاة اآلخريــن هــي الطريقــة (أو 

جــودة الطريقــة) التــي نــؤدي بهــا عملنــا فعندمــا نحســن القيــام بالعمــل فــإن ذلــك يــؤدي إىل أن 

يســتفيد منــه اآلخــرون، والعكــس صحيــح.

* ومــن ثــم فــإن مــن أهــم الجوانــب ، التــي يجــب أن تحظــى باهتــامم خــاص يف شــخصية 

الطفــل هــو جانــب الحــرص والرغبــة يف اإلتفــان، وتأديــة الواجبــات بشــكل متقــن وهــو مــا يعــرف 

بااللتــزام (بضمــري الصنعــة) والــذي يظــل عــىل صاحبــه لــيك يقــوم بعملــه عــىل أكمــل وجــه.

ــة ضمــري  ــات املدرســية فرصــة ســانحة الســتمرار تنمي ــرب الواجب ــب تعت * ويف هــذا الجان

الصنعــة أو اإلتقــان لــدى التلميــذ، حتــى يصبــح ذلــك مــن طباعــه طــول حياتــه، ويغــرس ذلــك 

فيــه القيــم التاليــة:

- التوجيــه الــذايت والقــدرة عــىل تأجيــل اإلشــباع أو التعزيــز يف مقابــل الســعي ألهــداف 

مســتقبلية أكــرب.

- القدرة عىل مواجهة الفشل واإلحاطات والتغلب عليها.

- الوعي االجتامعي واإلحساس بالعالقة االرتباطية بني عمله وعمل اآلخرين.

- القلق لتحسني العمل باستمرار.

وهذه القيم ال يتأىت غرسها إال من خالل االسرتاتيجيات التالية:

* أن يكــون املعلــم املثــل القــدوة لطالبــه يف اإلتقــان ويف مراعــاة ضمــري الصنعــة التعليميــة، 

ــام،  ــه بانتظ ــات طالب ــه لواجب ــة ومراجعت ــده دقيق ــاً، ومواعي ــة متقن ــريه لدرس ــون تحض ــأن يك ب

واســتعداده لتقديــم مســاعدة إضافيــة يف أي وقــت.. الــخ.
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* أن يتوقــع املعلــم دامئًــا املزيــد مــن قــدرات تالميــذه وأن يؤمــن مــن أن كل طالــب ميكــن 

أن يســتفيد منــه إىل أقــىص درجــة ، لــو قــدم لــه عونــاً أكــرب.

* أن يشــجع املعلــم تالميــذه عــىل الخــوض يف غــامر خــربات حقيقيــة يشــعروا فيهــا مبــدى 

األثــر الــذي يحدثــه إتقانهــم لواجباتهــم أو عــدم إتقانهــم لهــا.

ــم،  ــم واهتامماته ــب ميوله ــالب، يخاط ــدى الط ــى ل ــج ذو معن ــون املنه ــب أن يك * يج

وال ينفصــل عــن عاملهــم الحقيقــي، ألن ذلــك مــن شــأنه أن يزيــد مــن تقديرهــم وتقييمهــم ملــا 

ــه مــن أعــامل. يقومــون ب

* يجــب تكليفهــم دومــاً بأعــامل وواجبــات ذات معنــى لهــم، وتلتقــي مــع ميولهــم، وأن 

تتــم مراجعتهــا باهتــامم ودقــة.

ب) بالنسبة إلدارة املؤسسة التعليمية:

ــه  ــىل تكوين ــر ع ــب يؤث ــه الطال ــم في ــذي يتعل ــيس ال ــاخ املؤس ــه أن املن ــلم ب ــن املس م

ــة،  ــارص املؤسســة التعليمي ــع عن ــز بالجــودة الشــاملة لجمي ــم يجــب أن يتمي وشــخصيته ومــن ث

ويتــم هــذا التوجــه مــن خــالل تقييــم النظــام الــذي تقــوم عليــه املؤسســة عــىل أســاس املعايــري 

 BSالدوليــة تأكيــًدا للجــودة الشــاملة للمؤسســة التعليميــة وهــي تتــم عــىل أســاس معايــريه ٥٧٥

. وتوجــد هيئــات معتمــدة تقــوم بتقييــم املؤسســة التعليميــة وفــق هــذه املعايــري. ولكــن مــن 

املمكــن تأكيــد الجــودة الشــاملة بطريقــة مبســطة عــن طريــق الفاعلــون – الــرشكاء مــن طــالب 

ــة. ــارص التالي ــة مــن خــالل فهــم املتغــريات والعن ــني - يف املؤسســة التعليمي ومعلمــني وإداري

التاليــة: إلدارة املؤسســات  املعايــري الدوليــة للجــودة الشــاملة تتضمــن املواصفــات 

التعليميــة (التنافســية، االبتكاريــة، العائــد، النتائــج، التكلفــة، الوقــت، التوكيــد، الضــامن، إرضــاء 

ــة. ــالب والبيئ الط

كيفية إدارة الجودة الشاملة:

لتحقيقها يتم التساؤل حول:

- ماذا يحتاج الطالب خريج املستقبل؟
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- ما متطلبات وحاجات املؤسسة لتقديم تلك االحتياجات؟

وتقوم املؤسسة بعد ذلك مبراجعة منظومتها وهياكلها التنظيمية.

كيف تقوم املؤسسة ببناء سلسلة من مواصفات الجودة الشاملة؟

- فحص البيئة واملتغريات العاملية واإلقليمية واملحلية.

- تحديد رؤية مستقبلية للمؤسسة.

- التعريف برسالة املؤسسة يف املدى القصري واملتوسط وطويل األجل.

- االتفاق عىل جدول األهداف املنشورة.

- مناقشة املواصفات النمطية للجودة.

- بناء مواصفات للجودة يف املؤسسة.

- إعادة هندسة للمؤسسة.

أساسيات إدارة الجودة الشاملة:

ميكــن أن تحقــق إدارة الجــودة الشــاملة عــدًدا مــن اإلنجــازات مــن خــالل توفــري القواعــد 

لية: لتا ا

- النتائج واألداء .

- تطوير املركز التنافيس(وخاصة يف التعليم الثانوي والجامعي).

- تطوير الفعالية التنظيمية.

- الرضا الوظيفي للمعلمني.

- إرضاء الطالب.

- االبتكار والتجديد.

- التمويل الذايت وتنوع مصادر التمويل.

مكاسب املؤسسة التعليمية من تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

- نقــص التكاليــف، وتقليــل الفاقــد، تخفيــض القلــق واملنازعــات، وتنميــة املــوارد البرشيــة، 

وتعظيــم دور املؤسســة يف التنميــة والحفــاظ عــىل القيــم األخالقيــة.
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التفكري التأميل

ــت  ــق ليس ــىل الحقائ ــة ع ــارف املبني ــر واملع ــه Jean piaget أن التذك ــان بياجي أدرك ج

ــات. ــا للمعلوم ــس حفظً ــارف ولي ــاء للمع ــو بن ــم ه ــا فالتعلي ــاًم حقيقيً تعلي

وفيــام يــيل منــوذج وضعــه جــون باريــل John barell لتحقيــق التأمــل بــني مــا هــو فكــري 

ووجــداين وبــني األفــكار واملشــاعر، ويعــد النمــوذج باشــرتاك املتعلمــني يف الخطــوات التــي يتبعهــا 

ــم يقــوم املتعلمــون بدورهــم يف حــل مشــكالتهم مــن  ــاة ، ث ــاء تفكــريه لحــل مشــكالت الحي أثن

خــالل الرتكيــز عــىل الخطــوات التاليــة:

- استبعد العنارص غري الهامة من املشكلة واتجه لتحديد املشكلة األساسية.

- انظر للمشكلة من زوايا متعددة.

- أضف إىل تفكري اآلخرين.

- سجل تفكريك بأي أسلوب يناسبك.

- ويتضمن التدريس التأمييل العمليات التالية:

* االستامع املتفهم املستنري املتعاطف (استامع التالميذ بعضهم البعض).

* إعطاء منوذج للتفكري (خربات سابقة/ منوذج مبارش).

* االشرتاك مع املتعلمني يف عمل تعاوين (وضع قانون للفصل/ ترتيب الفصل).

* اعتبار التعلم مشكلة مطروحة للحل والتجريب (إثارة مشكالت).

* التخطيط واملراقبة وتقييم التقدم (تسجيالت املتعلم/ تقديم املعلم لألسئلة).

* تشجيع التالميذ نحو التوجيه الذايت (يسأل نفسه دامئًا).

نقديــة  عقليــة  خــالل  مــن  للمعرفــة  الدائــم  اإلهــالل  يتطلــب  الدائــم  والتســاؤل 
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تبحــث عــن الجديــد بصفــة مســتمرة تســتخدم العقــل والخيــال الســترشاف املســتقبل مــن خــالل 

علــم املســتقبل.

والدراســات املســتقبلية هــي نــوع مــن الدراســات البيئيــة ونــوع جديــد مــن التخصــص 

ناتــج عــن تفاعــل بــني تخصــص أو أكــرث مرتبطــني، وتتلخــص فلســفة هــذا النــوع مــن الدراســات يف 

النظــرة الكليــة غــري الجزئيــة لحــل املشــكالت، مبعنــى أنهــا تســعى وراء التكامــل بإزالــة الحواجــز 

ــة  ــوم املنفصل ــكان العل ــل م ــث تح ــة بحي ــوم املختلف ــني العل ــن ب ــتطاع م ــدر املس ــة بق الظاهري

والعلــوم املتداخلــة املندمجــة، وبالتــايل فهــي إن كانــت ال تنفــي خصوصيــة كل مــادة إال أنهــا تــربز 

يف نفــس الوقــت مــدى التعقــد والشــمولية والطابــع املتداخــل ألغلبيــة املشــكالت الواجــب حلهــا 

بــروح الفريــق الجامعــي املتعــدد التخصصــات، وعليــه تتيــح رؤيــة واضحــة لوحــدة العــامل والحيــاة 

والعلــوم، وهــذا يعطــي مســاحة أكــرب للتخيــل وإعــامل التفكــري التأمــيل.

وميكن أن تصاغ تدريبات تبدأ بالعبارات التالية:

- ماذا يحدث إذا .. (ماذا يحدث لو ..).
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التخيل التصوري وحرية التفكري

ــا ، قليــل الوعــي، يولــع بالحلــم أكــرث  كان « هــرني بــو انكاريــه» عــامل الرياضيــات تلقائيً

مــن املنهــج العقــالين، وعــىل مــا يبــدو يتــواءم مــع األعــامل ذات الخيــال الخالــص ودومنــا تبعيــة 

للواقــع، وقــد نجــح يف البحــث الريــايض.

ــا  ــه عندم ــرى أن ــيس، وي ــن األحاس ــل م ــىل دلي ــرضورة ع ــس بال ــده ال يتأس ــس عن والح

تنشــغل بعلــم الهندســة أو بــأي علــم، فمــن الــرضوري أن يكــون هنــاك يشء آخــر غــري املنطــق 

يف البحــث، وليــس لدينــا لتحديــد هــذا الــيشء اآلخــر، كلمــة أخــرى غــري الحــدس، «فــام هــو غــري 

ــرص  ــا عن ــة توصــف بأنه ــه عملي ــذي يتحــدد بأن ــو الحــدس، ال ــات ه ــان واإلثب ــي يف الربه منطق

مســاعد للفكــر».

ــاح فــرص  ــع وأن تت ــا للجمي ــح التعليــم يف مجتمعاتن ــأن يصب ــاداة ب ــاك من وإذا كانــت هن

ــتوى  ــدين يف املس ــف م ــرد موظ ــتني كان مج ــربت أينش ــا أن أل ــخ يخربن ــع، فالتاري ــز للجمي التمي

املتوســط بســجل أكادميــي غــري متميــز، فقــد كانــت درجاتــه يف املجمــوع الــكيل لالمتحــان النهــايئ 

يف املدرســة الفنيــة العليــا تشــري إىل أنــه ليــس ممتــازاً بــل جيــًدا كــام أنــه فشــل مــرة يف أن يحصــل 

عــىل درجــة الدكتــوراه.

ويوجــد جــزء رئيــيس يف تفكــري «أينشــتني» اإلبداعــي وهــو التخيــل التصــوري (الــذي يؤدي 

إىل الصــور الذهنيــة) وهــو يتأســس عــىل تعريــف آخــر للحــدس وهــو التصــور الذهنــي، واتســاقًا 

مــع فلســفة «كانــط» فــإن معنــى التصــور هنــا هــو التخيــل التصــوري أو تداعيــات الصــور الذهنية 

التــي تجــردت مــن املظاهــرات التــي رآهــا يف الواقــع (عــالم املــدركات الحســية) وهــذا يعنــي أن 

الفكــر اإلبداعــي يحــدث يف التخيــل التصــوري، ثــم تعقبــه الكلــامت فالفكــر اإلبداعــي يف جوهــره 

غــري لفظــي ، كــام كان تفكــري بوانكاريــه وأنيشــتني تفكــريًا شــبكيًا يركــز عــىل التخيــل التصــوري 

حيــث العمــل بــدون تخطيــط أو هــدف مســبق، ورمبــا كانــت حريــة التفكــري أو الالشــعور الحــر 
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يظهــر يف هــذا املوقــف، حيــث كانــت الثقــة يف النفــس لتطبيــق املعلومــات مــن مجــاالت مختلفــة 

عــىل مشــكالت العلــوم الطبيعيــة ســببًا يف أن اكتشــف أنيشــتني النظريــة العامــة للنســبية فجــأة 

بينــام كان يحلــم يقظانـًـا، وأحــالم اليقظــة تشــبه الالوعــي يف أنهــا ال تعــرف حــدوًدا، ويقول بيكاســو 

أن الصــورة ال يتــم التفكــري فيهــا واالســتقرار عليهــا مســبًقا، فالفكــرة هــي نقطــة البدايــة وال يشء 

ــا  ــم والفــن عندمــا ميارســان عــىل أعمــق املســتويات يكون أكــرث مــن هــذا، وهــذا يعنــي أن العل

مغامــرات يف املجهــول.

ــع  ــل وترتف ــرص عم ــر ف ــيات توف ــا سياس ــي ال يقابله ــكانية الت ــادة الس ــكالت الزي * مش

باملســتوى املعيــيش لهــؤالء الســكان ملحــارصة انخــراط األطفــال يف ســن اإللــزام يف ســوق العمــل.

* ســوق العمــل املتخلــف الــذي يقــوم عــىل األعــامل التــي ال تتطلــب مهــارات وقــدرات 

ــة الهامشــية غــري املتعلمــة وغــري املدربــة أن تجــد فــرص عمــل  عاليــة، ومــن ثــم تســمح للعامل

ــة املتعلمــني. وقــت تــزداد فيــه بطال

* نوعيــة التعليــم الــذي ال يرتبــط باحتياجــات املتعلمــني ويقــوم بتغريــب املتعلمــني عــن 

بيئاتهــم وال يســمح بتطويــر قدراتهــم مــام يضــع جــدوى التعليــم يف موضــوع تســاؤل.

* فلســفة مكافحــة األميــة التــي تتعامــل مــع املشــكلة باعتبارهــا مشــكلة جهــل بالقــراءة 

والكتابــة فقــط عــىل الرغــم مــن أنهــا مشــكلة ذات أبعــاد متعــددة غرضهــا هــو الجهــل بالقــراءة 

والكتابــة، وبالتــايل تضعــف الدافعيــة عنــد املتعلمــني ويــزداد ترسبهــم إذا حــرضوا إىل فصــول محــو 

األمية.

تطبيقات :

ال تقتــرص هنــا عــىل املنطــق يف الربهــان واإلثبــات فقــط، بــل تســمح بتدفــق التصــورات 

ــة  ــري واقعي ــون غ ــد تك ــالم، وق ــدو كاألح ــع وتب ــاً للواق ــرضورة انعكاس ــت بال ــي ليس ــة الت الذهني

ــة األوىل. للوهل
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مثال (١)

هيــا بنــا نحلــم: مــاذا يحــدث بعــد عــرش ســنوات؟ مــاذا يحــدث إذا توحــد العــرب اآلن 

اقتصاديــاً؟ وكيــف يحــدث هــذا؟

للسري يف هذا السيناريو يجب األخذ يف االعتبار ما ييل:

- اإلمكانيات والفرص املتاحة لتحقيق هذا الحلم.

- التهديدات واملخاطر التي ميكن أن تعرقل هذا الحلم.

- من هم الفاعلون الرئيسيون الذين يتم االعتامد عليهم يف تحقيق هذا الحلم؟

- ما الوسائل واآلليات لتحقيق هذا ؟

- ما النتائج املتوقعة؟

مثال (٢)

تــم خلــط طفــالن حديثــي الــوالدة يف الحضانــات يف إحــدى املستشــفيات علــاًم بــأن آبــاء 

الطفــل األول مختلفــني يف الثقافــة والديانــة واملســتوى االقتصــادي واالجتامعــي عــن والــدي الطفــل 

لثاين. ا

املشهد الثاين:

- أخذت كل أرسة طفل األرسة األخرى.

املشهد الثالث:

- تقابــل الطفــالن بعــد عرشيــن عاًمــا يف مناظــرة يدافــع عــن ثقافــة أرستــه التــي قامــت 

ــا ثقافيــة أبويــه األصليــني. برتبيتــه دفاًعــا يتســم بالتعصــب نافيً

مثال (٣)

اإلجابة عن األسئلة التالية:

* ماذا يحدث إذا أصبح التعليم محوره اإلبداع؟

* كيف تصبح راضيًا عن حياتك بعد عرش سنوات؟



دليل إدارة الذات٢٦٤

العقــالنيــة

أسســت وزارة الرتبيــة والعلــوم الثقافيــة يف اليابــان مكتــب التعلــم مــدى الحيــاة كأحــد 

أقســامها، ويف عــام ١٩٩٠ أنشــئ مجلــس التعلــم مــدى الحيــاة كجهــاز استشــاري لوزيــر الرتبيــة 

والعلــوم الثقافيــة.

ــي  ــة الت ــطة الرتبوي ــع األنش ــمل جمي ــيادياً يش ــاً س ــد مفهوم ــاة يع ــدى الحي ــم م والتعلي

تشــمل حيــاة النــاس. والنــاس يف اليابــان ال يتعاملــون ألغــراض اقتصاديــة محــددة، وبالتــايل فــإن 

قــدًرا كبــريًا مــن أنشــطة التعليــم ليســت لالســتثامر وإمنــا لالســتهالك، غــري أن االعتــامدات املاليــة 

ــا  ــان ككل ألنه ــزال اســتثامًرا بالنســبة للياب ــا ت ــاة م ــدى الحي ــم م ــر التعلي ــي تســتخدم لتطوي الت

ــتمتعون  ــاس يس ــو كان الن ــى ول ــع حت ــاملة للمجتم ــة الش ــة والعقلي ــة الفكري ــهم يف التنمي تس

ــه. ــم لذات بالتعل

ــز  ــح التميي ــاين أصب ــع الياب ــت املجتم ــة أخرتق ــة الغربي ــة واألمربيقي ــة أن  العقالني ونتيج

ــن  ــوم ع ــزون العل ــم ال ميي ــة، وه ــة للعقالني ــم مرادف ــة لديه ــة العلمي ــل ، فالطريق ــام قلي بينه

ــة  ــة عملي ــة براجامتي ــايل ذات طبيع ــم الع ــام أن التعلي ــا، ك ــن التكنولوجي ــوم ع الهندســة أو العل

ــو،  ــت يف جامعــة طوكي ــة يف العــامل للهندســة كان ــذا الســبب نجــد أن أول قســم أو كلي ورمبــا له

وكذلــك أقســام الزراعــة والتجــارة، إال أنــه مــن الطريــف أنهــم يف التعليــم االبتــدايئ والثانــوي يتــم 

الرتكيــز عــىل الجوانــب الروحيــة أكــرث مــن املعرفــة واملهــارات كهــدف عــام، وإذا كانــت العقالنيــة 

ــة  ــف تكــون العقالني ــة، فكي ــة الغربي ــة واألمربيقي ــة العلمي ــة لطريق ــني هــي مرادف ــدى الياباني ل

لــدى العــرب؟

ــي  ــة الت ــدوة العقالني ــل ن ــان عم ــاء يف بي ــام ج ــن في ــة عــىل هــذا التســاؤل تكم واإلجاب

ــة  ــة والثقاف ــة للرتبي ــة العربي ــع املنظم ــاون م ــة بالتع ــة العربي ــي للثقاف ــس القوم ــا املجل نظمه

ــل  ــدوة أن العق ــذه الن ــرباء يف ه ــرر الخ ــث ق ــو ١٩٨٨ حي ــن ١٢ إىل ١٧ يولي ــس م ــوم بتون والعل

خاصيــة مشــرتكة بــني كل بنــي البــرش، وكانــت التقنيــات والتعبــريات الرمزيــة والصياغــات الفكريــة 

ــريات مختلفــة نســبياً عــن الظواهــر. هــي تعب
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ــة يف مياديــن مختلفــة  ــا عيني ــه لقضاي ــة تعريــف العقــل ومواجهت ــة : هــي كيفي العقالني

والنقــد باعتبــاره جوهــر كل عقالنيــة، فالعقالنيــة هــي نفــي مســتمر للواقــع واســترشاف لواقــع 

مأمــول فهــي تجــاوز مســتمر ملــا هــو معطــى غــري أن اإلشــكالية لدينــا تتمثــل يف االعــرتاف بالحــق 

، ال يف االختــالف ، وتتمثــل صياغــة املــرشوع الحضــاري العــريب يف طمــوح أمتنــا إىل إنشــاء األقطــار 

القوميــة الواحــدة لألمــة العربيــة، وهــي الدولــة املتحــررة مــن االســتعامر واألمربياليــة والصهيونيــة 

ــة والسياســية، واحــرتام حقــوق األفــراد والجامعــات، واحــرتام  والقامئــة عــىل القواعــد الدميقراطي

الحريــات االجتامعيــة والسياســية األساســية للمواطــن العــريب والضامنــة للــرشوط الواقعيــة لعيــش 

كريــم للمواطــن العــريب ضمــن أطــر قامئــة عــىل القانــون واملؤسســات، وعــىل ســلطة مســتمدة مــن 

الشــعب ومعــربة عنــه ولتأســيس هــذا ننطلــق مــن أن جوهــر كل عقالنيــة هــو النقــد النظــري 

والتجــاوز العلمــي لــكل مــا هــو معطــى نحــو شــكل أكــرث فاعليــة ومردوديــة واكتــامالً والتحــوالت 

املجتمعيــة املحتملــة يف الواقــع العــريب تفــرض علينــا مســايرة هــذه التحــوالت بتحــوالت ذهنيــة 

وفكريــة عميقــة، وأن التحديــث االجتامعــي يقتــيض تحديثـًـا ذهنيــاً يحقــق التــوازن بــني عقالنيــة 

ــن  ــة، وم ــة الرضوري ــة إىل الذهني ــة االنفعالي ــن الذهني ــال م ــرتاث واالنتق ــة ال ــة وعاطفي الحداث

ذهنيــة النفــوذ الفــردي إىل العقليــة املؤسســية، ومــن التســلط إىل الدميقراطيــة ، ومــن الوجدانيــة 

إىل العقليــة العلميــة.

وهــذه العقليــة العلميــة تقتــيض إحــالل مفهــوم الــرضورة محــل مفهــوم الجوهــر وإحــالل 

النســبي محــل املطلــق، وإحــالل الحركيــة محــل الثبــات، أي تقتــيض بإيجــاز االنتقــال مــن الذهنيــة 

امليتافزيقيــة إىل الذهنيــة القامئــة عــىل العقــل االســتداليل والتجربــة.

تطبيقات: 

ــل  ــري لح ــي يف التفك ــج العلم ــوات املنه ــق خط ــات لتطبي ــن مامرس ــارة ع ــي عب      وه

ــل: ــكالت، مث املش
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قــرر يوســف االمتنــاع عــن تنــاول الحلــوى، ومــع ذلــك إن وجدهــا أمامــه يلتهمهــا، نصحــه 

املعلــم أن يلعــب كثــريًا ويتنــاول مــا يشــاء مــن الطعــام، فــام املشــكلة يف هــذا املوقــف؟

الهــدف مــن التمريــن: إجــراء محــاوالت لتحديــد املشــكلة باعتبارهــا خطــوة أساســية مــن 

خطــوات التفكــري العلمــي.

     تم العثور عىل بعض اآلثار املرصية يف قريتك. فإن هذا يعني:

     أن ..............  أو أن ..............

ــات  ــاء تخمين ــروض وإعط ــرض الف ــىل ف ــم ع ــب املتعل ــو تدري ــن: ه ــن التمري ــدف م اله

ــف. ــذا املوق ــة له ــريات ذات دالل ــة وتفس ذكي

     يدعــي أحــد أصدقائــك أن النجــاح يف الحيــاة أو يف االمتحــان هــو نتيجــة للحــظ وليــس 

لبــذل الجهــد واملثابــرة . فــامذا تفعــل لنفــي هــذا االدعــاء؟

الهــدف مــن التمريــن: التمريــن عــىل آليــة الدحــض (النفــي) مــن جهــة ، واإلثبــات مــن 

جهــة أخــرى، باإلضافــة إىل التدريــب عــىل عمليــة إثبات/نفــي الفــروض.

االكتشاف املوجه:

     االكتشــاف املوجــه ميكــن تعريفــه بأنــه اكتشــاف عــن طريــق العــرض  أو عــرض موجــه 

مــن املعلــم، وهــو أســلوب يغلــب عليــه عمليــات االســتقراء بجانــب عمليــات االســتنباط، حيــث 

يقــوم املعلــم بوضــع املتعلــم أمــام مشــكالت تدفعــه إىل التفكــري واكتشــاف املعرفــة، ويتــم إدارة 

هــذا املوقــف مــن خــالل مناقشــة موجهــة مــن خــالل مجموعــة مــن األســئلة تــم إعدادهــا ســلًفا 

إعــداًدا محكــاًم، مــع تقديــر القــدر املناســب مــن اتوجيــه مــن املعلــم يف الوقــت املناســب بهــدف 

مســاعدة املتعلــم عــىل اكتشــاف املعرفــة.

     ويقتـــيض إعـــداد هـــذه املواقـــف تجديـــًدا مســـبًقا لـــدور كل مـــن املعلـــم 

واملتعلـــم حيـــث يقـــوم املعلـــم هنـــا بـــدور املوجـــه أو املرشـــد لتقديـــم األمثلـــة، والحـــاالت 

الخاصـــة يتبعهـــا بسلســـلة مـــن األســـئلة املعـــدة جيـــًدا ، ويتلقـــى إجابـــات املتعلمـــني 
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يوجههــا الوجهــة التــي تخــدم الوصــول إىل املعلومــات والتعميــامت وذلــك بإجاباتــه عــن األســئلة، 

وطرحــه لألســئلة املفتوحــة لإلجابــة، ثــم يعــاون املتعلمــني عــىل تطبيــق التصميــم عــىل حــاالت 

جديــدة، ولذلــك يظــل املتعلــم نشــطًا وفعــاالً يعالــج املعرفــة ويتوصــل إىل معرفــة جديــدة.

ــىل  ــه ع ــة قدرات ــة إىل تنمي ــه باإلضاف ــة يف قدرات ــم الثق ــب املتعل ــة تكس ــذه الطريق وه

ــاس. ــتقراء والقي االس

ويســتخدم املعلــم/ املنســق/ املنشــط معظــم أدوات االســتفهام حتــى يبــدو للمتعلــم أنــه 

قــد توصــل إىل الحــل أو املعلومــة بنفســه.
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منطق متعدد القيم

لفهم التعقد

   نظــراً لتعقــد وتشــابك املجــاالت واملشــكالت أصبــح مــن الصعوبــة خفــض الظواهــر أو 

املشــكالت إىل مبــدأ بســيط (مثــل الجرميــة املنظمــة)، وتجليــات الكوكبيــة (العوملــة) فالظواهــر 

واملشــكالت متصلــة ببعضهــا البعــض، وإننــا ال نتعامــل مــع كليــة نظــام مــا بــل نتعامــل مــع أوجــه 

معينــة منــه، والرتاكيــب التــي تبــدو ذات معنــى بســيط غالبًــا مــا متيــل إىل أن تكــون ذات طبيعــة 

متعــددة األبعــاد ويف ظــل مبــدأ عــدم اليقــني يصبــح مــن العســري تكويــن مناظــر تــام أو معــادل 

موضوعــي للســلوك الــذي نعــرب عنــه حتــى لــو حللنــا ذلــك التعبــري اللغــوي إىل عنــارصه األوليــة، 

ذلــك ألن األمــور املعقــدة تتســم بوجــود عــدد كبــري نســبيًا مــن العوامــل املجهولــة.

وإذا كان املنطــق الصــوري ثنــايئ القيــم يــرى أن القضيــة إمــا أن تكون صادقــة أو كاذبة وأن 

النقيضــني ال يجتمعــان مــن خــالل صوريــة وســكونية غــري واقعيــة، وبالتــايل نصبــح يف حالــة إىل مــا 

يطلــق عليــه املنطــق الضبايب Fuzzy logic الذي يســتوعب التناقضات، ويســتخدم يف إدارة األزمات 

واألخطــار غــري املتوقعــة، هــذا املنطــق، يهــدف إىل تكويــن اســتنتاجات منطقيــة تقريبيــة وليســت 

جازمــة أو مكتملــة فهــو يرفــض املنطــق الصــوري الــذي ميكننــا مــن بــاب التبســيط أو نقــول (إمــا 

... أو) إىل منطــق يتنــاول (هــذا واك) يف نفــس الوقــت، ويحــايك قــدرة العقــل البــرشي عــىل توظيف 

ملكاتــه الخاصــة يف التفكــري املنطقــي التقريبــي بــدالً مــن التفكــري املنطقــي اليقينــي الدقيــق، ولقد 

اعتمــدت برمجــة الــذكاء االصطناعــي عــىل اســتغالل قــدرة العقــل املرنــة عــىل تجــاوز عــدم اليقــني 

ــا أو مشوًشــا ويقــوم جوهــر هــذا املنطــق عــىل تحديــد درجــة  وترجمتهــا إىل منطــق يبــدو ضبابيً

ــامءاً  ــر تعكــس انت ــة مــن الصف ــامء القريب ــح، فدرجــة االنت ــر والواحــد الصحي ــني الصف ــامء ب االنت
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انتــامًءا  تعكــس  الصحيــح  الواحــد  مــن  القريبــة  االنتــامء  درجــة  أن  حــني  يف  ضعيًفــا 

ــا إىل الفئــة محــل القيمــة صفــر أو الواحــد الصحيــح ، فالقضيــة إمــا صادقــة أو كاذبــة بــدون  قويً

أيــة ظــالل أو تدرجــات أو نســبية يف الحكــم، وهــذا ال يصلــح عنــد حــدوث أزمــات تتطلــب اتخــاذ 

القــرارات يف ظــل محدوديــة املعلومــات ويف ظــل الجهــل الجــزيئ للحقيقــة الكاملــة لهنــا تصبــح 

الحاجــة إىل منطــق تقريبــي يســتوعب كافــة االحتــامالت التــي تــرتاوح وتتــدرج بــني هــذا وذاك وال 

يصلــح معهــا منطــق إمــا ... أو.

تطبيقات: 

اإلجابة عن التساؤالت التالية:.

مثال (١)

ــر؟  ــد املــدارس بأجهــزة الكمبيوت ــاج إىل تزوي ــاج إىل مقاعــد للدراســة؟ أم نحت * هــل نحت

علــاًم بــأن األمــوال املتوفــرة قليلــة.

* هــل ننفــق األمــوال عــىل التعليــم األســايس الــرضوري؟ أم عــىل التعليــم العــايل مرتفــع 

ــا ؟ الجــودة مــن أجــل املنافســة عامليً

ــايب  ــا للمنطــق الضب ــا .. أو)، أم وفًق ــا للمنطــق الصــوري (إم ــات وفًق ــف اإلجاب      تصني

ــذا.. وذاك). (ه

مثال (٢)

يتــم ذكــر ســبب وحيــد ملشــكلة الــدروس الخصوصيــة، مثــل غيــاب ضمــري املدرســني، أو 

ــة  ــر وأن ثقاف ــىل التذك ــم ع ــم قائ ــب املدرســني، أو ألن التعلي ــدين روات ــررات، أو ت ــات املق صعوب

ــم  ــة، ويت ــة التعليمي ــىل العملي ــا ع ــس آثاره ــع وتنعك ــائدة يف املجتم ــة الس ــي الثقاف ــرة ه الذاك

التســاؤل حــول السياســة التعليميــة ومحورهــا، وهــل تســتهدف تكويــن مبدعــني؟ أم تهــدف إىل 

ــة؟ ومــدى  ــة العربي ــه عالقــة مبفهــوم الطاعــة كمفهــوم محــوري يف الرتبي التنميــط؟ هــل هــذا ل

ــات. ــة عــىل االمتحان ــد ومحــدد لإلجاب انعــكاس هــذا عــىل وجــود منــوذج وحي
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مثال (٣)

اختــزال التعقــد يف الظواهــر مثــل االدعــاء بــأن املــرأة تتعــرض للعنــف يف األرسة مــن قبــل 

ــر ارتفــاع  ــه رمبــا لتربي ــزواج وتكويــن األرسة أمــر ال رضورة ل ــأن ال زوجهــا وأبنائهــا مــام يوحــي ب

ــة  ــر للعوامــل االقتصادي ــة دون ذك ــاع تكاليــف املعيشــة والبطال ــة الرتف نســبة العنوســة املصاحب

ــع  ــا وض ــف فيه ــدة ال يختل ــح عدي ــد رشائ ــف ض ــدة للعن ــية املول ــة السياس ــة الثقافي االجتامعي

ــل  ــن التحلي ــالً ع ــوي للمشــكالت بدي ــل الفئ ــىل التحلي ــز ع ــع الرتكي ــريًا. م ــرأة كث ــن امل الرجــل ع

الطبقــي (املــرأة/ الطفــل/ الشــباب/ املســنني) مــع افــرتاض أن تلــك الفئــات تتســاوى فيــام بينهــا يف 

فــرص الحيــاة ويف الوضــع الطبقــي والبيئــي (ريــف/ حــرض/ عشــوائيات)، وأن كل فئــة لهــا نفــس 

املشــاكل. مــع إغفــال أن هــذا املدخــل الفــردي الــذي يــرى املــرأة أو الرجــل أو الطفــل يف األرسة 

كائنــات لهــا حريــة وإرادة مطلقــة يف تحديــد خياراتهــا دون األخــذ يف االعتبــار العقــد االجتامعــي 

ــق  ــبيل تحقي ــوق يف س ــض الحق ــن بع ــادل ع ــازل املتب ــىل التن ــوم ع ــذي يق ــة األرسة ال يف مؤسس

أهــداف جامعيــة.

مثال (٤)

* هــل يســمح للرجــل أن يتــزوج بأخــرى أو يغــادر ويهجــر أرستــه وال ينفــق عليهــا ملجــرد 

أنــه يرغــب يف تحقيــق هــذا الحلــم ألســباب يعتربهــا مقنعــة مــن وجهــة نظــره بغــض النظــر عــن 

موضوعيتهــا؟

* كــام ميكــن أن تثــار قضايــا تتعلــق بالتحديــث والغربنــة (اتبــاع النمــط الغــريب) يف هــذا 

الصــدد ، فاليابــان والصــني تقــوم بتحديــث يقــدس األرسة ويدعــم الجامعيــة يف مقابــل الفرديــة، 

ــا أو غربنــة؟ وهــل هــذا التوجــه الــذي يدعمــه التمويــل الغــريب للمشــورعات  فهــل نريــد تحديثً

والقضايــا التــي تأخــذ املنظــور الفئــوي يف التحليــل لــه عالقــة بالخصخصــة والعوملــة التــي تدعــو 

إىل تفكيــك مؤسســات الدولــة حتــى إذا كانــت املؤسســة الخليــة األوىل لبنــاء املجتمــع التــي كانــت 

تســمى األرسة؟
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التلخيص

ــظي  ــه تش ــق علي ــن أن نطل ــا ميك ــات أو م ــي للمعلوم ــي والكيف ــخ الكم ــل التاري يف ظ

ــات. ــرص املعلوم ــة لع ــارات الالزم ــن امله ــص م ــارات التلخي ــت مه ــايل أصبح ــارف وبالت املع

إن اكتساب مهارات التلخيص تتطلب أن نسأل أنفسنا األسئلة التالية:

- ما الفكرة الرئيسة أو العنوان املوجود يف املادة املقررة؟

- ما الجملة الرئيسة ؟

- ما الجمل غري املهمة ؟

- ما الجملة املفيدة التي تساعد يف تفسري الفكرة الرئيسة أو العنوان؟

ــم اســتعامل عالمــات أو خطــوط أو أشــكال ويفضــل  ــة عــىل تلــك التســاؤالت يت ولإلجاب

األلــوان التــي توضــح اإلجابــة عــىل األســئلة مثــل وضــع خــط تحــت الجملــة الرئيســة أو دائــرة 

حــول الفكــرة الرئيســة وعالمــة × للجمــل غــري املهمــة الرئيســة أو دائــرة حــول الفكــرة الرئيســة 

، كــام ميكــن بعــد ذلــك أن ننقــل يف أوراق أخــرى امللخــص الــذي تــم تجميعــه حيــث يتــم ذكــر 

العنــوان (الفكــرة الرئيســة) والجمــل املهمــة التــي تســاعد عــىل تفســري الفكــرة الرئيســة.

وقــد تســهم هــذه العمليــة يف تقليــل حالــة تراكــم وكــرثة املعلومــات مــن جهــة وتســاعد 

عــىل الرتكيــز مــن جهــة أخــرى هــذا يف الوقــت الــذي ميكــن فيــه أن ينتقــل أثــر هــذا التدريــب 

حيــث يســاعد يف اكتســاب القــدرة عــىل االســتقراء.

األنشطة:

يطلــب/ املنســق/ املنشــط مــن املتعلمــني قــراءة أي نــص يختارونــه حــول موضــوع يتــم 

االتفــاق عليــه ثــم يحــاول كل منهــم اإلجابــة عــىل التســاؤالت التــي تــم ذكرهــا يف الســابق.
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ويفضل أن يقوم املنسق بعرض مثال لهذا املوقف قبل أن يبدأ املتعلمني يف النشاط.

التقويم:

يتــم مــن خــالل التقويــم الــذايت حيــث يتــم تعــرف مــدى دقــة اإلجابــة عــىل التســاؤالت 

الخاصــة بالفكــرة الرئيســة والجمــل املهمــة وغــري املهمــة.
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تحديد العبارات املضللة

أصبحنــا نعيــش يف شــبه قريــة أو كــوخ صغــري مــن خــالل وســائل االتصــال واملعلومــات 

ــات  ــرز املعلوم ــن ف ــايل ميك ــل وبالت ــالن مضل ــالم أو إع ــخص يف رشاك إع ــع الش ــد يق ــايل ق وبالت

ــة عــن  ــة الكلمــة أو الجمل ــة وتعــرف حقــول دالل ــة أو املضلل الصحيحــة مــن املعلومــات الخاطئ

ــا: ــارات منه ــق بعــض امله طري

- الحــذر مــن الكلــامت العاطفيــة التــي لهــاب بريــق وقــوة جــذب للموضــوع الــذي يتــم 

الحديــث عنــه مثــل كــر فــالن الطيــب أو الخــري بغــض النظــر عــن املوضــوع الــذي نتحــدث عنــه 

والــذي قــد ال يكــون ليــس لــه عالقــة بالطبيــة مثــالً (معرفــة املتضايقــات أو النعــوت/ الصفــات).

- تعــرف الكلــامت والجمــل التــي قــد تكــون مختلفــة يف داللتهــا عــن الجملــة أو الكلمــة 

الســابقة عليهــا (معرفــة االختالفــات أو املتناقضــات).

- العبارات الرنانة الكبرية التي ليس لها معنى واحد محدد.

- عبــارات التفضيــل لــيشء مــا أو ملنتــج معــني دون إعطــاء بيانــات تســهل عمليــة املقارنــة 

بينــه وبــني الــيشء أو املنتــج اآلخــر.

األنشطة:

يتــم تقســيم املتعلمــني إىل خمــس مجموعــات، ويســتخدم املعلــم/ املنســق إحــدى 

املجــالت الخاصــة باإلعــالن والدعايــة ويطلــب مــن كل مجموعــة التدقيــق الســتخراج املتضايقــات 

ــان  ــا، أو بي ــف م ــاذ موق ــة التخ ــة واملوجه ــة املوحي ــات العاطفي ــان الصف ــات أو بي أو املتناقض

ــا. ــة به ــم املقارن ــي تســتخدم أشــياء يت ــارات الت العب

التقويم – (تكويني) جامعي:

يناقــش املعلــم/ املنســق كل مجموعــة يف التاريــخ التــي تــم التوصــل إليهــا ويحتكــم لــرأي 

املجموعــات األخــرى.

     ويف النهاية يقرر الجميع مدى الدقة التي توصلت إليها كل مجموعة.
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 املراجع:

١ - إصــالح جــاد وآخــرون: إدمــاج مفاهيــم الرتبيــة املدنيــة يف اإلرشــاد التعليمــي – مركــز 

إبــداع املعلــم – رام اللــه – ٢٠٠٢م.

٢ - إدارة برامــج الرتبيــة: اجتــامع خــرباء حــول أســاليب التفكــري لــدى الطلبــة يف التعليــم 

ــوم ، نوفمــرب  ــة والعل ــة والثقاف ــة للرتبي ــة»، املنظمــة العربي ــل الجامعــي « الدراســات املرجعي قب

ــريوت. ٢٠٠١ ب

ــاب  ــواين ، دار الكت ــري الحل ــة: من ــري ، ترجم ــارات التفك ــم مه ــر: تعلي ــون النفرييه ٣ - ج

الجامعــي، العــني ٢٠٠٢م.

ــق  ــص وتعلي ــد ، تلخي ــن بع ــم م ــوح والتعل ــم املفت ــاف التعل ــرتي: استكش ــك رون ٤ - دي

ــة ، ١٩٩٥م. ــة والتنمي ــوث الرتبوي ــي للبح ــز القوم املرك

٥ - روريت نــاين: الســلوك اإلنســاين ، تقديــم أحمــد صبــح – منــري فــوزي ، الهيئــة العامــة 

ــاب، القاهــرة ، ٢٠٠٣م. للكت

٦ - شاكر عبد الحميد : الفكاهة والضحك ، عامل املعرفة ، الكويت، يناير ٢٠٠٣م.

٧ - طلعــت عبــد الحميــد : اســرتاتيجيات تعليــم القيــم وتنميــة املهــارات العقليــة ، هيئــة 

كــري ، يونيــو ٢٠٠١.

ــة  ــم العربي ــىل القي ــاظ ع ــات الحف ــل آلي ــامر: دلي ــد ع ــد ، حام ــد الحمي ــت عب ٨ - طلع

ــوم ، تونــس ، ديســمرب  ــة والثقافــة والعل ــة ، املنظمــة العربي األصليــة يف ســباق التغــريات الكوكبي

٢٠٠١م.

ــفة  ــات يف فلس ــة دراس ــد الحداث ــا بع ــة وم ــرون: الحداث ــد وآخ ــد الحمي ــت عب ٩ - طلع

ــرة، ٢٠٠٣م. ــة ، القاه ــو املرصي ــة ، األنجل الرتبي

١٠ - طلعــت عبــد الحميــد: الخطــة العربيــة لتعليــم الكبــار ، املنظمــة العربيــة للرتبيــة 

ــس ، ٢٠٠١م. ــوم ، تون ــة والعل والثقاف
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١١ - طلعــت عبــد الحميــد وآخــرون: إشــكاليات التعليــم املســتمر والتدريــب املعــاود ، 

دار فرحــة ، القاهــرة، ٢٠٠٤م.

12 - Lotfy A. SAadek, Fussy Logic, Neural Network and Soft Communications of 

ACNI, Vol  37, Ni March 1994 .
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