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جملة البحث العلمي4

ْت قرابةُ نصفِ قرن من العمل اجلامعي،  َمرَّ
لنا إليه هو جمموعة من اخلالفات  وآخر ما توصّ
حول جدل الواقع واحللم: هل كان احلاملون 
ذوا  نفّ من  جاء  وهل  منطقيني،  غري  األوائل 

احللم عىل مستو هذا احللم؟
دِ  لْ جَ دون  من  نعرتف  أن  لنا  يمكن  هل 
ما  عربية؟  حتميّة  الذات  جلدَ  أنّ  أم  الذات، 
اآلباء  بالِ  يف  كان  الذي  اجلامعات  ور  دَ هو 

األكاديميني؟
وعبد  األسد،  الدين  نارص  لألساتذة  حتيّة 
وهاشم  السمرة،  وحممود  املجايل،  السالم 
إبراهيم،  وحممود  ياغي،  الرمحن  وعبد 
خليفة  الكريم  وعبد  غرايبة،  الكريم  وعبد 
يف  اجلامعات  كانت  ماذا  أجل  من  وسواهم! 
التجربة؟  توسيع  استعجلنا يف  وهل  األردن، 

وهل  يّة،  صحّ حالةً  جامعاتنا  تعيش  هل 
حافظت خمرجاهتا عىل السويّة التي أُريد هلا أن 
وهل  يّة،  صحّ حالةً  جامعاتنا  تعيش  هل 
حافظت خمرجاهتا عىل السويّة التي أُريد هلا أن 
وهل  يّة،  صحّ حالةً  جامعاتنا  تعيش  هل 

ت السويّة؟ هل املشكلة يف  رجها؟ ملاذا تغريّ ختُ
حافظت خمرجاهتا عىل السويّة التي أُريد هلا أن 
ت السويّة؟ هل املشكلة يف  رجها؟ ملاذا تغريّ ختُ
حافظت خمرجاهتا عىل السويّة التي أُريد هلا أن 

جاهتا  اجلامعات أم يف املدارس التي ترسل خمرَ
ه؟ إىل اجلامعات ويف النظام التعليمي كلّ

مسؤولية  اجلامعات  إدارات  ل  تتحمّ وهل 
أم  اجلامعات،  إليها  وصلت  التي  احلالة 
ومن  املجتمع؟  أم  األساتذة؟  يتحملها 
 إىل مستو اجلامعات  الذي ساعد يف هبوط 

الشارع؟
هل ينبغي أن حتسن إدارات اجلامعات القيام 
جوانب  من  سواها  دون  املالية  اإلدارة  بدور 

العملية اإلدارية؟
وهل توصلت إدارات اجلامعات إىل ترقيات 
أكاديميّة أرفع؟ وهل تعليامت الرتقيات اآلن 

اجلامعات والدور الذي ال يتحقق:
أسئلة ال تنتهي

ح النجارد. مصلح النجارد. مصلح النجار
muslih@hu.edu.jo
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ها أكثرُ إنصافاً ورصامة،  تنفيذُ أحسن؟ وهل 
من  سويّةً  أرفعَ  هبا  ون  املرقَّ األساتذةُ  فيكون 

سابقيهم؟
إىل  متباينة  يات  سوّ عىل  جامعاتنا  تكون  ملاذا 
السلبية  الظواهر  جيعل  الذي  وما  ؟  احلدّ هذا 
اإلجيابية  الظواهر  عكس  عىل  للتعميم،  قابلة 

يف جامعاتنا؟
نسيجينا  يف  األهليةَ  اجلامعاتِ  نا  قبِلْ ملاذا 
ووجدنا  ناها،  دْ وجلَ انتقدناها  ثم  اجلامعي، 
نسيجينا  يف  األهليةَ  اجلامعاتِ  نا  قبِلْ ملاذا 
ووجدنا  ناها،  دْ وجلَ انتقدناها  ثم  اجلامعي، 
نسيجينا  يف  األهليةَ  اجلامعاتِ  نا  قبِلْ ملاذا 

اجلامعاتُ  مُ  لزَ تُ ال  بمعايري  نُلزمها  أنفسنا 
ى  تتخطّ أن  هلا  فسمحنا  هبا،  احلكوميةُ 
اجلامعاتُ  مُ  لزَ تُ ال  بمعايري  نُلزمها  أنفسنا 
ى  تتخطّ أن  هلا  فسمحنا  هبا،  احلكوميةُ 
اجلامعاتُ  مُ  لزَ تُ ال  بمعايري  نُلزمها  أنفسنا 

التزامها  حيث  من  احلكومية  اجلامعاتِ 
بأالّ  احلكومية  للجامعات  وسمحنا  باملعايري، 

تلتزم املعايري؟
املناضلني لقبول  يناضل بعض  قبلنا أن  كيف 
طالب أحرزوا ستني باملئة يف امتحان الدراسة 
يف   %  55 و  احلكومية  اجلامعات  يف  الثانوية 

اجلامعات األهلية؟
أساتذة  من   %30 عىل  يزيد  ما  غادر  وملاذا 
اجلامعات احلكومية األردنية جامعاهتم خالل 

السنتني الدراسيتني السابقتني؟
مالئمة؟  ظروفاً  ويعيشون  مرتاحون  هم  هل 
العلمي  البحث  فرصة  هلم  تتاح  هل 
هم  وإمكاناته؟ وهل حيملون ما ال يثقل كواهلَ
إدارهتم  يتوىلّ  هل  الدراسية؟  األنصبة  من 

عمل  بيئة  هلم  ر  فَّ توَ وهل  راشدون؟  مديرون 
مناسبة؟

ويف  بكرامة،  ليعيشوا  رواتبهم  تكفيهم  هل 
أن  اجلامعة  ألستاذ  ينبغي  الذي   املستو
كرامة  اجلامعية  اإلدارات  حتفظ  هل  يعيشه؟ 
وهل  تنتهك،  األستاذ  كرامة  أن  أم  األساتذة 
أم  األستاذِ  كرامةَ  والقانونُ  املجتمعُ  حيفظ 
متّهام وعىل سوية واحدة مع طالب  يقف  أنه 
طعنه  أو   ، رضباً وأوسعه  مكتبه  يف  إليه  دخل 
م اإلدارات  كِ ني؟ وهل من احلكمةِ أن حتُ بسكّ
طعنه  أو   ، رضباً وأوسعه  مكتبه  يف  إليه  دخل 
م اإلدارات  كِ ني؟ وهل من احلكمةِ أن حتُ بسكّ
طعنه  أو   ، رضباً وأوسعه  مكتبه  يف  إليه  دخل 

الصغر يف اجلامعات الرقابةَ عىل األساتذة، 
مني لغايات  بحيث تَستعمل طوائفَ املستخدَ

الرقابة؟
ا  شؤوهنَ األكاديميةُ  األقسامُ  تدير  هل 
خارج  من  يدار  يشء  كل  أن  أم  األكاديمية، 
بعض  يف  الدرايسّ  اجلداول  حتى  األقسام، 
اجلامعات تَرفعها األقسامُ بشكل ما، ويقررها 
يف  مون  ويتحكّ أكاديميني  غري  موظفون 

األقسام ويف األساتذة، ويف أوقاهتم؟
ال  والتخصصات  األكاديمية  الربامج  إنّ 
القبوالت،  وكذلك  أحياناً،  األقسام  حتكمها 
وبرامج الدراسات العليا، وأعداد الطالب يف 
األساتذة،  وأنصبة  الشعب،  وعدد  الشعب، 

ونوع املوادّ التي يدرسوهنا.
يّة،  رسّ اجلامعات  يف  الرتقيات  أطر  زالت  ما 

التعليم اجلامعي يف األردنالتعليم اجلامعي يف األردن
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وذلك مطلوب، ولكن ما الذي يضمن النزاهة 
يّة؟ ملاذا ال يعامل األساتذة عىل  يف ضوء الرسّ
يّة يف كثري  سويّة واحدة يف ترقياهتم؟ ملاذا الرسّ
التي  األكاديمية  ت  املجالّ عىل  اجلامعات  من 
ى به فالن ال  قَّ رَ يصلح النرش فيها للرتقية، وما يُ
التي  األكاديمية  ت  املجالّ عىل  اجلامعات  من 
ى به فالن ال  قَّ رَ يصلح النرش فيها للرتقية، وما يُ
التي  األكاديمية  ت  املجالّ عىل  اجلامعات  من 

ن؟ وتظهر كلّ يوم أهواء  ى به عالّ يصلح لريقّ
فتسقط  ما،  جملس  أو  ما  جلنة  لرئيس  جديدة 
ة وتعلو أخر؟ وملاذا تستمرّ معاملة ترقية  جملّ
ى غريه  أحد األساتذة مدة أربع سنوات؟ ويرقّ
ص نفسه يف شهرين؟ وملاذا، وملاذا،  يف التخصّ

وملاذا؟
اجلامعي  التعليم  يف  الكمّ  وراء  اجلري  إنّ 
ولألمراض  للضعف  األسايسّ  السبب  هو 
اجلامعات  جسدَ  أهنكت  التي   األخر

ها؟ األردنية، وروحَ
جسم  اجلامعات  يف  لألساتذة  يكون  ال  ملاذا 

نقايبّ يدافع عن حقوقهم؟
ملاذا كلّ هذه االستثناءات؟ 

وملاذا تعيش جامعاتنا بال تقاليد؟
س األساتذة مواقعَ إلكرتونيّة،  ملاذا يكون متنفّ
وال تكون وزارة التعليم العايل جهةً مرجعيّة 

لألساتذة حني يُظلَمون؟
هل ينبغي أن يركض كلّ أستاذ يواجه إشكاالً 
ذلك  ثمن  يدفع  ثم  املحكمة  إىل  جامعته  مع 
الحقاً؟ إنّ أساتذة اجلامعات هم رشحية ختدم 

بتحصيلها  مميّزة  رشحية  وهم  وأبناءه،  الوطن 
لكثرة  ب،  للترسّ حة  مرشّ إهنا  كام  وسويّتها، 
الهتم، وما زالت  الطلب عليهم وارتفاع مؤهّ
يف  وهم  كافية،  تَعد  مل  حتى  تتآكل،  رواتبُهم 
تشملهم مكرمات  أن  متنّوا  ما  كثرياً  جمالسهم 
لسيّارات  مجركية  إعفاءات  هلم  فتُمنح  سامية 
أسوةً بإخواهنم يف سلك القضاء ويف القوات 

املسلحة ويف األمن العام والدفاع املدين.
أبنائه  ب  بترسّ الوطن  خسارات  جمموع  إنّ 
سينعكس،  شأنٌ  العليا  الدرجاتِ  لة  محَ من 
ال  مما  الوطن،  يف  التنمية  عىل   ، شكّ دون  من 
العمل  ومع  الوطن،  قيادة  إرادة  مع  ينسجم 
يف  اإلنتاجية  القطاعات  لتطوير  الدؤوب 
إنّ  ه، وكذلك القطاعات اإلدارية.  الوطن كلّ
سينعكس  بدّ  ال  باجلامعات  يلحق  تأثر  أي 
عىل  حراصٌ  فنحن  واالستثامر،  التنمية  عىل 
املجاورة  الدول  طالب  من  نا  يردُ كان  من 
وا  والعربية واإلسالمية، وال نريد هلم أن يغريّ

وجهاهتم.
تزيد  وأن  بسويتها،  ترتقي  أن  جلامعاتنا  نريد 
التعليم  عملية  ر  تطوّ وأن  االبتعاثات،  من 
فيها، وأن حتافظ عىل كوادرها وطواقمها التي 

نعتزّ هبا.   
ا  معقودً األمل  ويبقى  ونريد،  ونريد،  نريد 

بأبناء هذا الوطن....
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مقدمة

التعليم العالي في األردن

واقع  زال  وما  األردّن،  يف  اجلامعّي  التعليم  من  قرن  نصف  قرابة  مّرت
بني  التعليم،  وسياسة  الفكر  وأهل  األكادمييني  يؤّرق  ومستقبلها  اجلامعات 
العمل،  سوق  وحاجات  والتمويل،  اجلامعات،  ودور  التعليم،  مستوى  من  قلق 
العلمّي،  والبحث  واحلاكمّية،  اجلامعّية،  واإلدارات  التخصصات،  واستحداث 

ومواكبة التطّورات العاملّية، واالستثمار يف التعليم، واجلامعات اخلاّصة.
عنه،  احلديث  وكثرة  والعايل،  اجلامعّي  التعليم  مشكالت  تفاقم  ضوء  ويف 
ارتأت هيئة التحرير أن تُخّصص ملّف عددها األّول للتعليم العايل يف األردن، 
عنه،  احلديث  وكثرة  والعايل،  اجلامعّي  التعليم  مشكالت  تفاقم  ضوء  ويف 
ارتأت هيئة التحرير أن تُخّصص ملّف عددها األّول للتعليم العايل يف األردن، 
عنه،  احلديث  وكثرة  والعايل،  اجلامعّي  التعليم  مشكالت  تفاقم  ضوء  ويف 

لإلحاطة بواقع تعليمنا العايل، ومشكالته، وكيفية التعامل معها، واقرتاح حلول 
آراءهم، ومقرتحاهتم،  ننشد  أهل اخلربة  فاّتجهنا إىل  هلا، وإضاءة رؤى حوهلا، 
من  واحلّساس  املهّم  القطاع  هذا  ملستقبل  واستشرافهم  حلول،  من  يرونه  وما 

قطاعات اإلنتاج يف األردن.
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يف حمارضة ألقاها دولة األستاذ الدكتور عبد 
للبحث  األردنية  اجلمعية  يف  املجايل  السالم 
األستاذ  اجلمعية  رئيس  فيها  مه  وقدّ  ، العلميّ
الدكتور أنور البطيخي، استذكر دولته خطابا 
ختريج  حفل  أول  يف   1972/7/5 بتاريخ  ألقاه 
ذلك  ومن  األردنية،  للجامعة  رئيس  وهو  له 
"عنوان هنضة  اخلطاب قوله: إن اجلامعة هي 
رصاع  حقبة  يف  والعطاء  البذل  هلا  تغلّ  ة  ألمّ

بني اجلهل والعلم وبني العدل والظلم".

املنرصم  العام  يف  قوله:  املجايلّ  ر  وتذكّ
احلياة  مفهوم  لتعميق  اجلهود  ضوعفت 
اجلامعية، بحيث عقدت لقاءات مفتوحة بني 
واإلداريةمن  التدريسية  واهليئتني  املسؤولني 
تأكيدا   ،أخر جهة  من  الطلبة  وبني  جهة 
للرصاحة، وتعميقا للتفاعل الفكري، وحتمل 

من  اجلامعة  يواجه  ما  واكتشاف  املسؤولية، 
ها. معضالت للتعاون من أجل حلّ

حتقيقاً  بالعمل  نؤمن  نحن  املجايل:  وقال 
املجتمع  بني  والتعاون  باملشاركة  إليامننا 
التي  األردنية  اجلامعة  أنشودة  إن  واجلامعة. 
ن اإليامن، والتضحية، والفداء  نؤمن هبا تتضمّ
كنّا  اجلامعات  سنا  أسّ حني  فنحن  للوطن، 
صاحلني.  وأفراد  صالح،  جمتمع  إىل  ع  نتطلّ
إننا  القوية.  اجلامعة  عامد  هو  القوي  فالفرد 
نسعى إىل عمق ووضوح يف الفكر، واملعرفة، 
فنحن  االجتامعيّة،  الشوائب  من  وانعتاق 
نستنكر ترحيل القيم السلبية من املجتمع إىل 
كانت  وإدارات.  وأساتذة،  طالباً،  اجلامعة، 
الوحدة،  بقيم  التمسك  إىل  دعوة  األردنيّة 
واحلرية، واحلياة األفضل، والعمل، والدأب، 

اجملايل حياضر حول
التعليم العايل يف األردن
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والصرب، واخلطى الراسخة.

هي  إليها  ع  نتطلّ التي  اجلامعة  رسالة   إنّ 
إىل  هة  املوجّ واملحبة  املطلقة،  الرعاية  رسالة 
للجامعات  األعظم  االستثامر  فهو  الطالب، 

واألوطان.

واإلدارات  األمناء  ملجالس  ينبغي 
واألساتذة واملوظفني أن يتعاونوا للعمل حتّى 
والنامء،  التفتح،  إطار  يف  غاياتنا،  إىل  نصل 

ووضوح الغايات.

مساقات،  تطرح  أن  للجامعات  نريد 
العقول  بني  األفكار  هذا  تبادل  يف  تساعد 
الكتاب،  مع  تفاعل  يف  الناشئة،  الثمينة 
وعقول  له،  املجاورة  الناشئة  والعقول 
مراكز  تكون  أن  هلا  نريد  وفكرهم.  األساتذة 
إشعاع باألدب، وحميطا علميا وفكريا، يتمتّع 
بالثقة  تنامز  شخصيات،  بلورة  عىل  بالقدرة 
ثقة  حتميها  بجامعات  لنظفر  واالعتزاز. 

خرجييها واملجتمع هبا.

بيد  املوارد،  قلة  من  نعاين  األردن  يف  إنّنا 
فيه  ما  وأعظم  مورد،  أعظم  هو  اإلنسان  أنّ 

العقل، والعقل حيتاج إىل صناعة. 

التقدم،  أجل  من  املعرفة  إىل  نحتاج  نحن 

الطالب  بني  تفاعلية  عالقة  إىل  ع  ونتطلّ
لنحقق  التخصصات  خمتلف  من  والطالب 
التعلم، وبني األساتذة، ثم األساتذة والطلبة، 
مع  وذلك  املجتمع،  وبني  مجيعا  وبينهم 
 ، نظرٌ م  التعلّ اليوم.  درجاته  أدنى  يف  األسف 
قد  املفتوحة  واجلامعات  وخربة،  واكتساب، 

ال تناسب جمتمعنا، التفاعل مطلوب.

وما  الصحيح.  الطريق  يف  نسري  ال  نحن 
نقوم به ال يعود عىل العقل األردين باإلبداع. 
لقد أخذنا بشعارات كثرية، ونادينا بأن يكون 
وهذه  مجيعاً،  للناس  مباحا  كاهلواء  العلم 
الذي  هو  القادر  فالطالب  حقيقية،  مشكلة 
يستحق دعام أكاديميا من الدولة وجامعاهتا، 
تدخل  املشكلة  وسبب  الضعيف.  وليس 

السياسة يف التعليم اجلامعي.

ال  وطنية  جامعة  لتكون  األردنية  أنشئت 
كم،  حيَ أمناء  بمجلس  خاصة،  وال  حكومية 
الدولة.  رأس  بوصفه  امللك،  جاللة  ويعيّنه 
أنّ االستقالل حيتاج  ة، ونعلم  اجلامعة مستقلّ
بالفعل،  حرة  واجلامعة  رشيدة،  إدارات  إىل 
حر  واملوظف  حر،  واألستاذ  حر،  الطالب 
ورشيك؛ فال إنتاج بال حرية. واجلامعة ليست 
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كتابا يُقرأ.

وهذه  اجلامعات  يف  احلكومة  تتدخل 
مشكلة، كل يشء يتبع سياسة الدولة، ولكن 
القبوالت  يف  سواء  ييسء،  اليومي  التدخل 
للقبوالت  نريد  ال  املناهج.  أم  التعيينات،  أم 
هي  األكاديميا  ألن  أخالقية،  غري  تكون  أن 
العادل،  باللتنافس  ننادي  إننا  اخللق،  حاضنة 
واألردن  القانون.  أما  سواسية  فاألردنيون 
رضيبة  فيه  رضت  فُ الذي  الوحيد  البلد  هو 
الدولة،  ميزانية  يف  تدخل  ال  للجامعات، 
التعليم  كان  إن  اجلامعات  يكفي  وذلك 
املالية  املعادلة  إنّ  فقط.  للمستحقني  اجلامعيّ 
للجامعات مضطربة، فاألغنياء ال يدفعون ما 
والدولة  للجامعة،  تعليمهم  تكاليف  يساوي 
ني  واملستحقّ الفقراء،  عن  تدفع  أن  ينبغي 

فقط.

ل  وقد تفاقمت مشكلة اجلامعات والتدخّ
فيها، عند إنشاء وزارة التعليم العايل، فانقلبت 
اجلامعات إىل مؤسسات حكومية وبريقراطية، 

وصارت احلكومة تتدخل يف كل يشء.

عىل  كنت  عندما  الدكتور  راتب  أنّ  أذكر 
راتب  من  أعىل  كان  األردنية  اجلامعة  رأس 

الوزير، ولذلك كان األساتذة يبدعون، وجيب 
هلذا احلال املزري أن يتوقف. إنك تطلب من 

األستاذ بقدر ما تعطيه.

ل يف اجلامعات،  ل يف اجلامعات، ينبغي للحكومة أال تتدخّ ل يف اجلامعات، ينبغي للحكومة أال تتدخّ نبغي للحكومة أال تتدخّ
أن  وال  اجلامعات،  رؤساء  نقل  جيوز  فال 
يف  خسارة  أيّة  إنّ  الرتقيات.  يف  ل  تدخّ يُ
ألن  للوطن،  خسارات  هي  اجلامعات  قطاع 
لنا.  احلقيقية  الثروة  هي  وخمرجاهتا  جامعاتنا 
لنا،  كنزاً  سيكونون  جيّدا  بنا  طالّ منا  علّ إذا 

نا أبناءنا الكسل وعدم العمل. علمْ

لقد ترأّستُ فريقا إلعداد تقرير عن مسرية 
التعليم العام والتدريب املهني والتعليم العايل 
من  كثري  عىل  أصابعنا  ووضعنا   ،2007
إىل  يفيض  مما  احلالة،  فنا  ووصّ املشكالت، 
احللول الرشيدة، وما زلنا عىل أمل بأن يكون 
هلذا التقرير دور يف إصالح التعليم يف وطننا٭
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ونصف  عقود  أربعة  من  أكثر  انقضاء  بعد 
حان  األردن،  يف  جامعة  أول  إنشاء  عىل 
وقت التفكري بام آل إليه التعليم العايل اليوم. 
فإحصاءاته من حيث عدد اجلامعات والطلبة 
نجد  أن  يصعب  بطفرة  توحي  هبا  امللتحقون 
مثيالً هلا يف بلدان كثرية أخر، حتى املتقدمة 
التوقف  بالرضورة،  يستدعي  وهذا  منها. 
حيث  من  املقدمة  اخلدمة  جودة  لفحص 
مستو اخلريج وكمية البحوث التي جتري يف 

اجلامعات، ونوعيتها وعالقتها بمجتمعاهتا.
1962 عام  منذ  العايل  التعليم  مر 
قرابة  بعد  انتهت  أوالمها  اثنتني،  بمرحلتني 
وبضعة  رسمية  جامعات  بأربع  قرن  ربع 
توسعاً  شهدت  والثانية  الطلبة.  من  آالف 
كبرياً يف إنشاء اجلامعات، الرسمية واخلاصة، 
يف  العايل  التعليم  ودخل  الطلبة.  أعداد  ويف 

وتسليع  التعليم  جتارة)  (من  تتجري  متاهة 
سمح  إذ  اجلامعية.  الشهادات  سلعة)  (من 
الربحية اخلاصة واضطرت  بإنشاء اجلامعات 
إىل  احلاجة  ضغط  حتت  الرسمية،  اجلامعات 
بشكل  الطلبة  قبول  يف  التوسع  إىل  األموال، 

كبري، حتت مظلة ما سمي بالربامج املوازية.
من  عدد  أُنشئ  الرسمي   املستو فعىل 

كبري، حتت مظلة ما سمي بالربامج املوازية.
من  عدد  أُنشئ  الرسمي   املستو فعىل 

كبري، حتت مظلة ما سمي بالربامج املوازية.

دون  منطاقية  ضغوط  مع  جتاوباً  اجلامعات 
دراسة جدية ملد احلاجة إليها، ودون توفري 
اجلامعات  فقاسمت  هلا.  إضافية  مالية  موارد 
الشحيحة  املوارد  نفس  القائمة  تلك  اجلديدة 
. فافتقرت اجلامعات كلها، وحال ذلك  أصالً
املادية  التحتية  البنى  حتديث  أو  تأسيس  دون 
والبرشية فيها. وتنافست اجلامعات عىل العدد 
التدريس،  هيئة  أعضاء  من  أصالً  املحدود 
وجلأت اجلامعات اجلديدة حتت ضغط احلاجة 

إىل تعيني مدرسني دون املستو املقبول.

التعليم الـجامعي فـي األردن

أ. د. فوزي غرايبة
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ومل تكن اجلامعات الربحية اخلاصة بأوفر 
من  الرغم  فعىل  الرسمية.  شقيقاهتا  من  حظاً 
مشاريع  كوهنا  لدهيا  املالية  اإلمكانات  توافر 
عرجاء.  كانت  بدايتها  أن  إال  استثامرية، 
لتخرتق  جديدة  بتخصصات  تأتِ  فلم 
من  مزيداً  السوق  إىل  وقذفت  العمل.  سوق 
الباحثني  قوافل  إىل  انضموا  الذين  اخلرجيني 
وأبنائهم.  مالكيها  سطوة  وعانت  عمل.  عن 
وتدخل بعضهم يف الشؤون التعليمية، وسلب 
بعض  وأصبح  اجلامعية.  اإلدارة  صالحيات 
رؤساء تلك اجلامعات واجهة، الغرضُ منها 
تلبية رشوط االعتامد. وجلأت إىل االعتامد عىل 
سنوية  بإجازات  يأتون  «طيارين»  مدرسني 
من اجلامعات الرسمية. وتوسعت بامتصاص 
من  الدكتوراه  درجة  حاميل  من  كبري  عدد 
علمية  بسمعة  تتمتع  ال  جامعات  خرجيي 

طيبة.
ولفرتة  العايل،  التعليم  وزارة  توفق  ومل 
طويلة، يف رسم سياسة حمددة وواضحة تؤطر 
األكاديمية.  العملية  وتنظم  اجلامعي  للتعليم 
استيفاء  متابعة  اهتاممها عىل  انرصف جل  بل 
جوهر  دون  لالعتامد  الشكلية  الرشوط 
 العملية التعليمية من حيث جديتها ومستو
األداء. وجاءت قرارات جملس التعليم العايل 
يف كثري من األحيان رد فعل جمتزأ ملشاكل آنية. 

وأمطر  الكلية.  الصورة  عن  بمعزل  وأخذت 
الترشيعات  من  بسلسلة  اجلامعات  املجلس 
ل بعد ميض  اجلديدة واملعدلة، والتي كانت تعدّ
أسابيع من نفاذها، شاهبا االرجتال والتناقض 

يف بعض األحيان. 
فقد  الرسمية،  اجلامعات  إىل  وعودة 
جتاه  املالية  مسؤوليتها  عن  الدولة  ختلت 
من  منها  كل  حصة  فتناقصت  اجلامعات. 
اجلامعات  بركب  إدارهتا  فلحقت  األموال. 
حمررة  إضافية  برامج  فاستحدثت  اخلاصة. 
(مستعارة)  مسميات  حتت  الرسوم  ومعومة 
وأصبح  طلبها.  عدد  فتضاعف  متنوعة، 
الدفع  عىل  القدرة  باجلامعة  االلتحاق  معيار 
بذلك  خمالفة  التحصيل،  عىل  القدرة  وليس 
ومل  املواطنني.  بني  يساوي  الذي  الدستور 
التحتية  البنية  يف  موازٍ  توسع  ذلك  يواكب 
والبرشية. فتحولت، بالرضورة، إىل جامعات 
الرصني  العلمي  البحث  وأمهل  تدريسية. 
يف  وانحرص  البلد،  حاجات  خلدمة  املوجه 
جيوب صغرية يف مساحة العمل األكاديمي. 
وزادت عزلتها عن املجتمع الذي يفرتض أهنا 
أنشئت خلدمته. وأصبح عضو هيئة التدريس 
بينها  ينتقل  اجلامعات.  خمتلف  يف  «يتسوق» 
خالل اليوم، مادة هنا وأخر هناك. وقارب 
املدارس. فال  التدرييس نصاب معلمي  عبؤه 

التعليم اجلامعي يف األردنالتعليم اجلامعي يف األردن
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تقويم  يف  جدية  وال  التدريس،  يف  إخالص 
أداء الطلبة، وال تفاعل معهم.

وتعاقبت عىل اجلامعات الرسمية، وبوترية 
فلم  إدارهتا.  يف  التعيينات  من  مجلة  رسيعة، 
اإلحساس  يتنامى  حتى  قليالً  بعضها  يلبث 
للقيام  تلك  أو  اإلدارة  هذه  مالءمة  بعدم 
باملهام املنوطة هبا. ويتأكد عدم توافر الرشوط 
هذه  لشغل  الدنيا،  حدودها  يف  املوضوعية، 
املواقع. فالقدوة غري متوفرة، والقدرة اإلدارية 
ضعيفة، واملؤهالت العلمية متواضعة. فساد 
االنتامء  وتالشى  والالمباالة،  اإلحباط، 
للمؤسسة لد اهليئتني التدريسية واإلدارية، 

فانعكس ذلك سلبياً عىل اجلسم الطاليب.
هلذه  السلبية  التداعيات  أدت  باملحصلة 
هبوط  إىل  العايل  التعليم  عىل  التطورات 
نوعية  عىل  جيل  بشكل  وانعكس   .املستو
غري  البرشية  املوارد  يف  فاالستثامر  اخلرجيني. 
التدريب األكاديمي  ، إن عجز عن توفري  جمدٍ
للخريج  تنافسية  ميزة  حيقق  الذي  املتميز 
حيقق  ال  فالكم  املجاورة.  الدولة  أسواق  يف 
ففي  العمل.  أسواق  يف  تنافسية  ميزة  لألردن 
مقابل كل خريج جامعي يف األردن نجد مخسة 
عرش خرجياً يف مرص الشقيقة. فتوفري خرجيني 
التأهيل حيقق لألردن اخرتاقاً يف تلك  رفيعي 
العريب  اخلليج  دول  وفرت  بل  األسواق. 

احلوافز السخية لعدد من املؤسسات اجلامعية 
األمريكية والربيطانية املرموقة لفتح فروع هلا 
أو لكلياهتا لتستوطن فيها. ولن يميض وقت 
طويل حتى يتوافر هلذه الدول من أبنائها كادر 

برشي مؤهل إلدارة شؤوهنا.
العايل  التعليم  واقع  بني  الفجوة  وجلرس 
يف األردن والطموحات، ال بدَّ من أن خيضع 
إلصالح شامل يتناول كافة مكوناته. ويمكن 
منظومة  بوصفه  معه  بالتعامل  ذلك  حتقيق 
ية. ويكون اهلدف حتديثه ملواكبة التطورات  كلّ
 . العاملية ورفع مستو خمرجاته ليصبح تنافسياً
من  اإلصالح  برضورة  االعرتاف  خالل  من 
وبرشية  مالية  وموارد  وقرارات،  سياسات، 
وتوفري هذه املتطلبات. ويبقى عنرص هام آخر 
وهو العنرص البرشي. فاإلصالح ال يتحقـــق 

دون مصلحني ٭

أ.فوزي غرايبةأ.فوزي غرايبة
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كبرية  بدافعية  األردين  الشباب  يتمتع 
تأسيس  منذ  بادية  كانت  العلمي  للتحصيل 
لعدم  املجاورة  الدول  قصدوا  وقد  اململكة. 
كانت  وعليه  هنا.  متقدم  عالٍ  تعليم  توافر 
دمشق وبريوت وبغداد والقاهرة حمجاً لغالبية 
كانت  وعليه  هنا.  متقدم  عالٍ  تعليم  توافر 
دمشق وبريوت وبغداد والقاهرة حمجاً لغالبية 
كانت  وعليه  هنا.  متقدم  عالٍ  تعليم  توافر 

الطلبة، ويف مرحلة الحقة جاءت تركيا لتسد 
النقص يف بعض التخصصات. ومل خيل األمر 
الغربية  الدول  قصدوا  الذين  اؤلئك  من 

للحصول عىل شهادات الدكتوراه.
أوائل  يف  األردنية  اجلامعة  إنشاء  كان 
الناس  لرغبة  جتسيداً  املايض  القرن  ستينيات 
بناء  ألمهية  األردنية  الدولة  من  واسترشافاً 
الناس  لرغبة  جتسيداً  املايض  القرن  ستينيات 
بناء  ألمهية  األردنية  الدولة  من  واسترشافاً 
الناس  لرغبة  جتسيداً  املايض  القرن  ستينيات 

املواطن، وهو ذخرنا الوحيد يف بلد خيلو من 
املصادر الطبيعية. وكانت الفكرة قد اختمرت 
يف فكر أعضاء جملس التعليم العايل الذي أنشئ 
عام 1953. وقد وجه جاللة املغفور له امللك 

احلسني بن طالل إرادته يف 2/12/  1963إىل 
رئيس الوزراء لتشكيل اللجنة امللكية لشؤون 
الرتبية تكون مهمتها األوىل تقديم املقرتحات 
بشأن إنشاء جامعة أردنية. وتبع ذلك بإصدار 
عىل  نص  الذي  العايل  التعليم  سياسة  نظام 
بذل اجلهود احلكومية واخلاصة إلنشاء جامعة 

أردنية تلبي حاجات التعليم املتزايدة.
احلسني  امللك  له  املغفور  جاللة  خلص 
طيب اهللا ثراه رسالة التعليم العايل يف خطابه يف 
حفل ختريج الفوج الثامن يف اجلامعة األردنية 
قامت هذه  قال: « حني  (1973/1972) حني 

لألردن  تقدم  أن  أهدافها  من  يكن  مل  اجلامعة 
الشهادات،  ومحلة  األلقاب  ذوي  من  أفواجاً 
تقدم  أن  وسيبقى  كان  األكرب  هدفها  ولكن 
الطاقات  ذوي  من  أفواجاً  وللعرب  لألردن 

وأصحاب القدرات».

واقع التعليم العايل فـي األردن
ذوو األلقاب ومحلة الشهادات أم ذوو الطاقات وأصحاب القدرات نظرة نقدية

أ.د. وليد املعاين
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األردن  يف  اجلامعي  العايل  التعليم  يقرتب 
مرحلة  من  انتقل  وقد  الذهبي،  يوبيله  من 
برسعة  الشباب  مرحلة  إىل  الصعبة  الطفولة 
فائقة، كان االنتقال كالطفرة، رسيعاً ال حتكمه 
ضوابط  واضحة. والطفرات  ـ بسبب كوهنا 
فبدا  البقاء،  عىل  هلا  قدرة  ال  ـ  طبيعية   غري 
الوهن.  فيه  ودب  العايل  التعليم  عىل  اإلهناك 
لقد كان كاجلسم الذي يتمدد داخل ثوب ال 
عىل  احلائكون  وتعاقب  ثوبه  فتمزق  يسعه، 
أن  يعلمون  ال  وهم  وجتميالً  ترقيعاً  الثوب 

العلة يف اجلسم ال يف الثوب.
كان  إن  ومازلت،  دوماً  أتساءل  كنت 
الطالب هو نفسه! وإن كان العلم هو نفسه! 
خريج  بني  واضحة  الفروق  تبدو  فلامذا 
هل  الغربية؟  اجلامعات  وخريج  جامعاتنا 
العلة يف األستاذ أم العلة يف طرائق التدريس؟ 
نريد  هل  ومازلت،  كذلك  أتساءل  وكنت 
عن  بعضها  األصل  طبق  نسخة  جامعاتنا 
بعضها اآلخر، فيها الكليات نفسها، وتستويف 
للتوظيف  مكان  هي  وهل  ؟  نفسها  الرسوم 
حيريين  ما  أكثر  وكان  املؤهلني؟  لغري  حتى 
هو  هل  اجلامعة،  رئيس  بكينونة  التفكري  هو 
أم  اليومية،  األمور  لتسيري  إداري  موظف 
اجلامعة  رفعة  هدفه  رؤية  ذو  شخص  هو 

وتطويرها؟

ينتقص  بأن  لنفسه  األستاذ  يسمح  ملاذا 
بيع  يف  تارة  املال  وراء  باللهاث  قيمته  من 
خارج  احلرة  باألشغال  وتارة  الدوسيهات، 
من  الطلبة  األساتذة  يمنع  وملاذا  اجلامعة. 
من  األسئلة  وضع  عىل  ويرصون  النقاش 
للطلبة  يمكن  وكيف  قصاصاهتم؟  حمتويات 
جمالس  أعضاء  كان  إن  مكتبة  يرتادوا  أن 
وتبيعه  األستاذ  به  يتفوه  ما  تنسخ  الطالب 

للطلبة مهضوما جاهزا؟
من  نرش  ما  مجعت  أنني  لو  بودي  كان 
قرارات ملجالس التعليم املتعاقبة يف الصحف 
اليومية حتى يتبني كم من التضارب والتناقض 
ألغيت  القرارات  بعض  القرارات.  هذه  يف 
به، وبعضها  الذي كتبت  دون أن جيف احلرب 
رجعت املجالس عنه بعد أن فرضته سابقاهتا 
عىل الرغم من التنبيه والتحذير. كيف يمكن 
للسياسة التعليمية أن تستقر إن كانت تغري كل 

يوم؟
مشكالت  من  اليوم  العايل  التعليم  يعاين 
عديدة تتمثل يف ختبط قرارات جمالس التعليم 
العايل ويف التوسع العشوائي يف قبول الطلبة. 
كام يعاين من ترهل وضعف سوية أعضاء هيئة 
التدريس، ومن قدم وختلف املناهج الدراسية 
للهدف  التدريس  طرائق  مواءمة  وعدم 
مرور  اجلامعة  يف  الطلبة  يمر  لذلك  املرجو. 

د. وليد املعاين. وليد املعاين أ.أ.
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حيملون  أو  مكتبة  يف  تراهم  ما  نادراً  الكرام، 
كتاباً، وختلو اجلامعة من أساتذهتا بعد أعطاء 
حصصهم، فكأن وجودهم فيها طارئ أو هي 

مكان غري مرغوب فيه جتب مغادرته.
للبحث  احلكومية  اجلامعات  دفعت  لقد 
املتزايدة،  نفقاهتا  لتغطية  متويل  مصادر  عن 
الدعم  ولتدين  الطلبة،  أعداد  لزيادة  نظراً 
هو  لذلك  طريق  أسهل  وكان  احلكومي، 
دون  الطلبة  أعداد  فازدادت  املوازية  الربامج 
أعضاء  أعداد  يف  زيادة  ذلك  يصاحب  أن 
أو سياسة واضحة لالبتعاث.  التدريس  هيئة 
بالدراسة  والتحق طلبة من مستويات متدنية 
عفا  مدرجات  أو  بالطلبة  تكتظ  صفوف  يف 
األستاذ  بني  التفاعل  فتوقف  الزمان،  عليها 
من  حالة  ونشأت  أصال،  قلته  عىل  والطالب 
قالوا  الذين  كان  هل  االثنني.  بني  االغرتاب 
إن الصف املثايل جيب أالّ يتجاوز عدد طالبه  
 نتعد بحيث  أغبياء،  كانوا   هل    40-25
وهل  طالب؟   املئة  تتجاوز  لصفوف  ذلك 
عدد  يكون  أن  املثال  سبيل  عىل  املعقول  من 
يف  طالب   500 معينه  طب  كلية  يف  املقبولني 
البنية  تدعمه  الذي  العدد  أن  حني  يف  السنة؟ 
التحتية وأعداد أعضاء هيئة التدريس جيب أال 
يتجاوز اخلمسني. ألن ينعكس هذا عىل سوية 
يعرفون  أطباء  إىل  هذا  يؤدي  ألن  اخلريج؟ 

املهارات؟  املعلومات والقليل من  الكثري من 
تقارير  يف  جييء  ما  سنسوغ  إذن  وكيف 
املمتحنني اخلارجيني واألجانب من أن هؤالء 
ألهنم  الرسيرية  املهارات  تنقصهم  األطباء 
لنقص  لتعلمها،  الالزمة  الفرصة  جيدوا  مل 
سحب  يمكن  واملدربني؟  التحتية  البنى  يف 
املثال السابق عىل معظم اخلرجيني الذين تفيد 
املهارات  إىل  يفتقرون  بأهنم  الراجعة  التغذية 
وأهنم  املتاحة  العمل  فرص  لشغل  الالزمة 
حيتاجون لفرتة تأهيل قبل مبارشهتم ألعامهلم، 
أمل يكن األجدر باجلامعة التي خترجوا منها أن 

تقوم بذلك؟
العايل  التعليم  جملس  من  حماولة  يف 
للخرجيني،  مقبول   مستو لضامن  للتدخل، 
الكفاءة  بامتحان  حينه  يف  سمي  ما  ابتدع 
بقياس  املجلس  من  رغبة  وذلك  اجلامعية، 
اجلامعات   مستو وبالتايل  اخلرجيني   مستو
التي تعلموا فيها. وألزموا الطلبة به وحددوا 
مغبة  من  وحذروهم  امتحان  مواعيد  هلم 
سوف  النتائج  بأن  وأعلموهم  عنه،  التخلف 
 . ختتم عىل شهاداهتم اجلامعية رسوباً أو نجاحاً
واستغربت يف حينه كيف جييز جملس التعليم 
عىل  تعليقاً  أو  ختامً  يضيف  أن  لنفسه  العايل 
أو  األبواب  لفتح  مرشوعية  ليعطيها  شهادة 
العايل ال جييز  التعليم  إغالقها؟ مع أن قانون 

واقع التعليم العايل يف األردنواقع التعليم العايل يف األردن
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العمل  هذا  يدخل  وال  ذلك،  فعل  للمجلس 
ضمن صالحياته.

حينه،  يف  الكفاءة  مرشوع  ضد  كتبت 
وقلت إنه جيب أن يكون اختيارياً، وال عالقة 
مظلة  حتت  متنح  التي  اجلامعية  بالشهادة  له 
قانون خمتلف من هيئة خمتلفة. يوجد يف الدول 
املتقدمة امتحانات للكفاءة، تطلبها اجلامعات 
من  أسمع  ومل  العليا،  دراسته  إكامل  يريد  ملن 
وقلت يف  العمل.  لسوق  كفاءة  بامتحان  قبل 
حينه دع سوق العمل يطلب امتحاناً للكفاءة، 
كل  سيقبل  وعندئذ  فيه  نجح  من  ويوظف 
الطريق  هو  دام  ما  له،  التقدم  عىل  الطلبة 
جديد  جملس  من  أخرياً  وسمعنا  للوظيفة. 
للتعليم بأن االمتحان سيكون اختيارياً، وذلك 
بعد لغط استمر عامني. فأي سياسة هذه وأي 

ختبط هذا؟ وأي معاناة للطلبة والناس؟ 
طالب بعض ممثيل الشعب قبل وقت قصري 
التعليم  وزير  طالبوا  بالتعليم،  تعنى  جلنة  يف 
بعدم  االعتامد  هيئة  يف  املسؤولني  أو  العايل 
نرش أسامء اجلامعات املخالفة أو املقرصة، أو 
تلك التي تلحق الطلبة وال توفر أعضاء هيئة 
تدريس. مع أن العكس هو الواجب، إذ جيب 
يعرف  حتى  املخالفة  اجلامعات  أسامء  إعالن 
يقوم أصحاهبا  أن  أو  الطلبة ذلك ويتجنبوها 
االعتامد  معايري  أن  إذ  األوضاع.  بإصالح 

من  كبري  كم  ضمن  عامل  هو  هبا  وااللتزام 
اجلامعات  لرتتيب  تستعمل  التي  العوامل 
ألسنا  لألسوأ.  األحسن  من  والتخصصات 
الع  وإطْ اجليدة  واحلاكمية  الشفافية  ننشد 
ليتحملوا  عليه،  يقدمون  ما  عىل  الناس 
واضعي  يلوموا  ال  حتى  اختيارهم،  نتائج 

السياسات؟
العايل  التعليم  وزارة  خزائن  يف  يوجد 
والدولية  املحلية  الدراسات  من  كبري  كم 
البنك  هبا  قام  شاملة  دراسة  ضمنها  ومن 
الدويل، وتقارير ورشات عمل شاركت فيها 
من  بتوجيهات  كلها،  احلكومية  اجلامعات 
مهوم  مشاكل  مجيعها  حتدد  األردنية،  الدولة 
قام  وقد  به.  النهوض  وطرق  العايل  التعليم 
بتضمني  العايل  التعليم  وزارة  يف  املسؤولون 
االسرتاتيجيات  يف  الدراسات  هذه  نتائج 
حتديد  تم  بحيث  العايل  للتعليم  املتعاقبة 
املشاكل واحللول. لقد جرت حماوالت لتطبيق 
دوما  جيابه  كان  ذلك  ولكن  االسرتاتيجيات 
بالرتدد يف التطبيق أو تغيري القرارات أو عدم 
الرؤية  لضبابية  إما  لنهايته،  املشوار  يف  السري 
للضغوط  الرضوخ  بسبب  أو  البعض   لد
يف  البعض  لرغبة  أو  األخر،  البعض   لد

التغيري هبدف التغيري لإلهيام باحلركة.
مازالت اجلامعات اخلاصة تشكل مها مقلقا 

د. وليد املعاين. وليد املعاين أ.أ.
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ومازالت  التعليمية،  السياسات  لواضعي 
واضحة  غري  واألكاديميا  املال  بني  العالقة 
املتخبطة  املتعاقبة  القرارات  ومازالت  املعامل. 
وختفيضها  املعدالت  وبرفع  وباملنع  بالسامح 
وثبات  اجلامعي  العرف  استقرار  دون  حتول 
كل  من  الرغم  عىل  فاجلامعات  التعليامت. 
التطور العلمي والتكنولوجي تبقى مؤسسات 
حمافظة، هلا تقاليد راسخة حتى يف أعرقها. جيب 
الوصول رسيعا حللول ناجعة ملنع تدخل املال 
يف القرار األكاديمي وجيب إرساء قواعد تتيح 
لرئيس اجلامعة اخلاصة ممارسة صالحياته غري 
املنقوصة، ودون تدخل من مالكي اجلامعة أو 

جمالس أمنائها.
إن كنا نعتقد برضورة ضامن مستو عىل 
العايل  التعليم  ملخرجات  األهلية  من  قدر 
من  معني   مستو ضامن  فيجب  اخلاص 
مدخالته، وبالتايل فإن التخفف يف القيود عىل 
رشوط القبول سيكون له مردود عكيس عىل 
مستو اخلرجيني. إذ من غري املنطقي أن نقبل 
حداً أدنى لألهلية لاللتحاق بربنامج معني يف 
جامعة حكومية، يف حني ننزل هبذا احلد األدنى 
يف جامعة خاصة. إننا نفرتض يف هذا الطرح 
أن الفرق يف رشوط القبول لن يؤدي الختالف 
خمتلفة  رشوطاً  نضع  فلامذا  املخرجات،  يف 
التعليم العايل  ابتداء؟ وقد خرج علينا جملس 

بعد ذلك بتخفيض احلد األدنى للقبول إىل 60 
% يف جامعات حمددة، ويف الربنامج املوازي، 
لن  الدخل.  لزيادة  الطلبة  استقطاب  هبدف 
يتمكن املجلس من الوقوف يف وجه ختفيض 
مادام   ،األخر اجلامعات  يف  القبول  معدل 
املعدالت  ثم ستخفض  فتح، ومن  قد  الباب 
يف الربامج العادية. إذ ما دام الطلبة امللتحقون 
بالربنامج املوازي جيلسون مع زمالئهم طلبة 
الربنامج العادي عىل نفس املقاعد الدراسية، 
من  ويدرسون  أنفسهم  املعلمون  يعلمهم 
الكتب ذواهتا فإن التاميز يف معدل القبول يعدّ 
يف  متساوون  فاألردنيون  دستوري،  غري  أمراً 
احلقوق والواجبات. أعترب قراراً  كهذا نكسة، 
فمعدل  65% للقبول يف اجلامعات احلكومية 
النقيض  وعىل  الصامدة.  القالع  آخر  هو 
املجال  فتح  فقد  كثريون  القرار  هلذا  سيرس 
أمام الكثريين، ولكن الذي سيدفع الثمن هو 
اجلامعات  يف  الكثريون  وسيغضب   .املستو
ال  كانوا  طلبة  سيستقطب  فالقرار  اخلاصة 

جيدون فرصة إال عندهم.
يف الثامنينيات من القرن املايض وحتت تأثري 
املتوسطة  اجلامعية  بالدراسة  تتعلق  مفاهيم 
تتطلبها  ختصصات  يف  مؤهلني  فنيني  لتوفري 
عملية التنمية، انبثقت يف األردن أعداد هائلة 
من الكليات اجلامعية املتوسطة بلغت 85 كلية. 
لقد كان التوجه سليامً ولكن وكالعادة انحرف 

واقع التعليم العايل يف األردنواقع التعليم العايل يف األردن
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لقد  الفكرة.  وشوهت  املسار  عن  التطبيق 
سمح التطبيق غري السليم بفتح جماالت لسنا 
بحاجة هلا يف سوق مشبع هبذه التخصصات، 
أدت  ضغط   قو اخلرجيون  أصبح  بحيث 
لفتح باب سمي يف حينه بالتجسري، وابتدعنا 
لتقويم  الثانوية  امتحان  يشابه  شامالً  امتحانا 
لفتح باب سمي يف حينه بالتجسري، وابتدعنا 
لتقويم  الثانوية  امتحان  يشابه  شامالً  امتحانا 
لفتح باب سمي يف حينه بالتجسري، وابتدعنا 

عالية  معدالت  حقق  ملن  والسامح  اخلرجيني، 
فيه بأن يلتحق باجلامعات. إن هدف امللتحقني 
بالكليات املتوسطة هو االلتحاق باجلامعة إن 
الرشوط  اجلميع من حتقيق  أمكن. ولو متكن 
الطلبة  لبادر  املقاعد اجلامعية متوافرة  وكانت 
سمحت  اجلامعية.  دراستهم  بإكامل  مجيعهم 
قليلة،  أعداد  بقبول  احلكومية  اجلامعات 
احلظ،  حيالفه  مل  من  ضغوط  اشتدت  وعندما 
فتحنا باب القبول للجامعات اخلاصة. فانتفى 
الغرض من فتح الكليات اجلامعية املتوسطة. 
مل  الذي  الطالب  خيري  عندما  لذلك  باإلضافة 
يتمكن من االلتحاق يف جامعة حكومية، بني 
جامعة خاصة وكلية متوسطة فخياره واضح 
إن ملك املال الالزم. لقد أدت هذه السياسات 
أبواهبا.  املتوسطة  الكليات  معظم  إغالق  إىل 
اجلامعية  الكليات  يف  التخصصات  فتح  كان 
عشوائياً وكان يتم أحياناً بناء عىل رغبة وزارة 
اجلامعية  الكليات  يف  التخصصات  فتح  كان 
عشوائياً وكان يتم أحياناً بناء عىل رغبة وزارة 
اجلامعية  الكليات  يف  التخصصات  فتح  كان 

املدرسني،  لسد حاجاهتا من  والتعليم  الرتبية 
أهنا  الحق  وقت  يف  الوزارة  ارتأت  وعندما 
بحاجة فقط  ملعلمني من محلة البكالوريوس، 
ال  برامج  يف  عالقني  امللتحقون  أولئك  بقي 

يف  الحقاً  نفسه  اليشء  حدث  هلا.  مستقبل 
ختصص معلم الصف وهكذا. لقد جر هذا 
االبتعاد عن اهلدف األصيل  نفسه يف  التحول 
يف جامعة أنشئت أساساً لتكون جامعة تطبيقية 
االبتعاد عن اهلدف األصيل  نفسه يف  التحول 
يف جامعة أنشئت أساساً لتكون جامعة تطبيقية 
االبتعاد عن اهلدف األصيل  نفسه يف  التحول 

دعوات  اآلن  ونسمع  ذلك.  غري  وأصبحت 
إلحياء التوجه القديم، بعد أن قمنا بقصقصة 

أجنحته، وكأننا نملك رفاهية الوقت.
للتأمل  برهة  ألخذ  فأدعو  أجتهد 
moratorium حدا  نضع  وأن  والدراسة، 
الختاذ قرارات تغيريية خالهلا. ندرس يف هذه 
الربهة من الزمن كل ما جر ونعيد التقويم، 
 .قد جر وال هيم كم تطول الربهة، فام جر
ولكن عندما نتوصل لقناعاتنا يف كيفية تغيري 
وأن  اجلميع،  عىل  نطبقها  أن  جيب  املسار، 
نتشبث هبا وندافع عنها لتستقر مكونة العرف 
دوريا  نراجعها  وأن  اجلامعي،  التعليمي 
لتحسينها. دعونا نعدْ األلق للتعليم اجلامعي 
فقد  جامعاته،  ولرؤساء  وملؤسساته  األردين 
أحسن  قائمة  يف  جامعاتنا  أحد  اسم  يظهر 
500 جامعة يف العامل! بإمكاننا ذلك، أمل تكن 
املركز  القريوان والزيتونة األوىل يف  جامعات 
نستنبط  أمل  باداوا وغريها،  قبل جامعة  األول 
يف القريوان لقب أستاذ الكريس قبل أن يعرف 

العامل األستاذ؟! ٭

د. وليد املعاين. وليد املعاين أ.أ.
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1. مقدمة

بعد مرور ما يزيد عىل (40) عاماً من انطالق 
سنة   (15) عىل  يزيد  وما  األردنية  اجلامعات 
يف  اخلاص  اجلامعي  التعليم  انطالق  عىل 
األردن وبعد ختريج بضعة آالف من اخلرجيني 
واضحاً  أصبح  (170) ختصصاً  يزيد عىل  فيام 
واخلاص  العام  قطاعيه  يف  األردن  دخول  أن 
حقل التعليم اجلامعي يمثل جتربة ناجحة بكل 
يف  وتستحق  االستمرار.  عىل  وقادرة  املعايري 

الوقت نفس التقويم والتحديث والتطوير.
إن اإلشكالية الكرب التي تواجه التعليم 
العايل يف العامل بعامة ويف األقطار النامية بخاصة 

تتمثل يف «مواءمة التعليم مع املتغريات».
باجتاه  متواصلة  ضغوطاً  هناك  أن  ذلك   
واملراجعة  والتحديث  والتطوير  التغيري 
ومؤسساته  العايل  للتعليم  املستمر  والتقويم 

تفرزه  ما  مع  يتواءم  حتى  وأساليبه  وأنامطه 
واملعرفية  والتكنولوجية  العلمية  الثورة 
إنتاجية  احتياجات  وختلق  العامل  جتتاح  التي 
فالتحدي  وبالتايل  جديدة.  مهنية  ومهارات 
هذا  من  منفصلة  تكون  أال  اجلامعات  أمام 

الفعل بل مشاركة ومؤثرة فيه.
 وخالل األربعني سنة املاضية كانت هناك 
عدة عوامل متباينة أثرت يف التعليم اجلامعي 

يف األردن وعىل النحو التايل : 
التعليم  عىل  الطلب  يف  اهلائل  التوسع   *
واقتصادية  اجتامعية  ألسباب  اجلامعي 

وإنسانية عديدة.
الرأساملية  االستثامرات  مشكلة  بروز   *
بوصفها  العايل  التعليم  ملرافق  الالزمة 

واحدة من املشكالت الرئيسية .
التدريس  هيئة  أعضاء  توفري  صعوبة   *

الـجامعي يف األردن التعليم
أساسيةمالمح أساسيةمالمح أساسية

املمروان راسم كاملمروان راسم كامل أ.د. 
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واخلربات  والتخصصات  باألعداد 
واملستويات اجليدة وبخاصة أن متطلبات 
باجتاه زيادة  العايل احلديثة تضغط  التعليم 

أعضاء هيئة التدريس.
* سفر عرشات اآلالف من الطلبة إىل خمتلف 
بلدان العامل للحصول عىل التعليم اجلامعي 

هناك بكل حسنات ذلك وسيئاته. 
األكاديميا  بني  الوثيق  الرتابط  أمهية  تزايد   *
وبني  احلركة،  بطيئة  التغيري،  يف  املتمهلة 
القطاعات اإلنتاجية واملجتمعية واإلدارية 

بكل ما يتدفق إليها من منجزات عاملية.

نحو التغيري  .2

تصاعدت الضغوط عىل التعليم اجلامعي 
ستة  يف  املاضية  السنوات  خالل  األردن  يف 

اجتاهات رئيسية:
وتنوعه  اجلامعي  التعليم  حجم  األول: 
الطلب  تلبية  القطاع  هذا  استطاعة   ومد

املحيل والعريب عىل التعليم.
هذه  تواؤم   ومد التعليم  نوعية  الثاين:   

النوعية مع متطلبات سوق العمل واإلنتاج .
الثالث: إدارة قطاع التعليم اجلامعي ونوع 
أن  ينبغي  التي    Governance احلاكمية  

تتأصل فيه. 

وكيفية  العايل  التعليم  اقتصاديات  الرابع: 
التعامل مع املفردات املختلفة فيه.

يف  اخلاصة  اجلامعات  دور  واخلامس: 
اجلامعات  هذه  بني  العالقة  وطبيعة  التعليم 

والقطاع الرسمي. 
النهوض  يف  اجلامعات  دور   : السادس 
القيمة  وزيادة  املعرفة  ونرش  االجتامعي 

اإلنسانية املضافة.
والندوات  املؤمترات  من  العديد  انعقدت 
فيها  شارك  املاضية  السنوات   مد عىل 
الباحثني  واملفكرين  األكاديميني  من  الكثري 
مما  الرغم  وعىل  الرسميني.  واملسؤولني 
برامج  من  وصياغته  أفكار  من  تقديمه  تم 
وسياسات بل واختاذه من قرارات فإن التقدم 
كان بطيئاً جداً. ومل يوضع ما كانت تسفر عنه 
وسياسات بل واختاذه من قرارات فإن التقدم 
. ومل يوضع ما كانت تسفر عنه  كان بطيئاً جداً
وسياسات بل واختاذه من قرارات فإن التقدم 

التطبيق  موضع  واملؤمترات  الندوات  تلك 
يتعد  مل  كثرية  أحيان  ويف  ضيقة  حدود  يف  إال 

السطح اخلارجي للمسألة.
الضوء  نسلط  أن  هنا  نحاول  وسوف 
تشكل  أهنا  نعتقد  التي  املسائل  من  عدد  عىل 
اجلامعي  التعليم  مستقبل  يف  رئيسية  مفاصل 

يف األردن. 

3. حجم التعليم اجلامعي

مرافق  حجم  يف  النظر  من  بد  ال  بداية 

د. مروان راسم كامل . مروان راسم كامل  أ.أ.
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عىل  قدرهتا   ومد األردن  يف  العايل  التعليم 
األردنيني  للطلبة  اجلامعية  الدراسة  توفري 
من  هذا  قراءة  ويمكن  الوافدين.  والطلبة 

األرقام التالية:
 (25) األردنية  اجلامعات  عدد  يبلغ   -
 (11  ) خاصة،  جامعة   (14  ) منها:  جامعة 

جامعة رسمية.    
- ويبلغ عدد الطلبة يف اجلامعات (220)
طالب  ألف   (90) منهم:  وطالبة  طالب  ألف 
ألف طالب يف   (130) يف اجلامعات اخلاصة، 
اجلامعات الرسمية.   

- عدد الطلبة الوافدين  :              (25)
 ( ألف طالب من (45) جنسية( تقريباً

- عدد التخصصــــات:             (200)
ختصص ( تقريبا)

احلجم  هذا  هل  احلال  بطبيعة  والسؤال 
األردن  أن  أم  كاف،  اجلامعي  التعليم  لقطاع 

بحاجة إىل مزيد من التوسع ؟ 
لدينا مع األرقام  السائدة  بمقارنة األرقام 
أن  نالحظ  الدول،  من  عدد  يف  املناظرة 
عدد  إىل  التعايل،  التعليم  يف  الطلبة  نسبة 
الدول  يف  األرقام  من  يقرتب  السكان 
الواليات  عن  ويقل  الصناعية(%3.5). 
املتحدة األمريكية (5.8%) ويزيد عن الكثري 
من األقطار العربية (1.5%) وأيضاً عن دول 

رشق آسيا. 
وكام هو مبني يف اجلدول رقم (1) .

البلد 
الواليات املتحدة 

بريطانيا 
فرنسا 

األردن 
اسرتاليا

األقطار العربية 
سنغافورة 

نسبة الطلبة اجلامعيني / السكان 
5.8%

% 3.5

% 3.4

3.8%

4.8%

1.5%

1.5%

جدول رقم (1) / تركيز الطلبة اجلامعيني بالنسبة للسكان 

التعليم اجلامعي يف األردنالتعليم اجلامعي يف األردن
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إن املدلول العميل هلذه األرقام أن التوسع 
التعليم اجلامعي مل يعد مسوغاً إال  الكمي يف 
بمقدار ما يلبي االحتياجات لألعداد املتزايدة 
يف  وهي  السكاين.  النمو  بسبب  الطلبة  من 
(1000)حدود (1000)حدود (1000) طالب لكل مليون من السكان 

سنوياً ، حيث أن مزيداً من التوسع الكمي يف 
بطالة  تفاقم  إىل  يؤدي  سوف  العايل  التعليم 
اخلرجيني أو هجرة اخلرجيني ناهيك عن إهدار 

االستثامر يف هذا االجتاه. 
مشكلة  من  هل  ذلك:  بعد  والسؤال 
التعليم اجلامعي؟ واإلجابة  إزاء حجم  حاليا 
املبارشة نعم. إذ إن قطاع التعليم اجلامعي يف 
وضعه احلايل، وهو عدديا ذو حجم مقبول إال 

انه تعتوره أربع مسائل رئيسية: 
للكتلة  االقتصادي  التأثري  ضآلة  األوىل: 
ضآلة  بمعنى  السوق  تدخـل  التــي  املتعلمة 
اجلامعي  التعليم  يف  لالستثامر  املضافة  القيمة 

األمر الذي يستدعي النظر يف نوعية اخلريج.
مرموقني  علامء  من  يربز  ما  ضآلة  الثانية: 

ومفكرين وفالسفة وقادة رأي طليعيني .
ويف  املؤسسات  يف  التنوع  الثالثة:غياب 

التخصصات.
الرابعة: ضآلة مراكز األبحاث والدراسات 

والتطوير املرافقة.

استقاللية اجلامعات  .4

رسيعة  الرسمية  التعليم  سياسات  أدت 
أساليب  إىل  باإلضافة   املد وقصرية  التغري 
وغياب  االجتامعية  بالضغوط  املتأثرة  القبول 
التباطؤ  من  حالة  إىل  اجلامعات  استقاللية 
النوعي غري املقبول سواء أكان ذلك يف التعليم 
أو البحث العلمي والتطوير التكنولوجي . كام 
إن ضآلة اإلبداع واالبتكار يف تصميم برامج 
التعليم بسبب الرؤية األحادية وغياب اخلربات 
األكاديميا  وانفصال  التخصص،  متعددة 
إىل  االجتامعية  االقتصادية  القطاعات  عن 
واحداً  نمطاً  األردنية  اجلامعات  أن أصبحت 
ومتشاهبة إىل حد كبري. وكل جامعة هي نسخة 
مصغرة أو مكربة عن األخر وتتسم مجيعها 
اإلبداعي  التفاعيل  التطبيقي  اجلانب  بتغلب 
وهذا فقد نظام التعليم اجلامعي التنوع األفقي 
أي يف التخصصات والتنوع العمودي أي يف 
ذات التخصص، وأفقد اجلامعات القدرة عىل 

التجديد والتغيري والتفاعل مع املتغريات .
التوظيفية   إشكالية  من  بدوره  هذا  وفاقم 
كام ساهم  العمل  employability  يف سوق 

االجتامعي  االقتصادي  العائد  تناقص  يف 
 للخرجيني باإلضافة إىل تضاؤل اإلبداع لد
من  واسع  جزء   ولد أنفسهم  اخلرجيني 
العملية  عىل  الرتكيز   أد ولقد  األكاديميا. 

د. مروان راسم كامل . مروان راسم كامل  أ.أ.
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بتفاصيلها  واالهتامم  الداخلية  التعليمية 
دون  التفاصيل  هذه  متاثل  ورضورة  الشكلية 
أي خصوصية للجامعة إىل التغايض عن إنشاء 
التي  والتطوير،  والدراسات  البحوث  مراكز 
األكاديميني  املبدعني  خرية  حتتضن  أن  يتوقع 
مع  فقط  ترتافق  أن  الرضوري  من  ليس  و 
اجلامعات  حتولت  وبالتايل  العليا.  الدراسات 
إىل الرتكيز شبه الكيل عىل التعليم . فتحورت 
العملية التعليمية إىل أشكال ال تلبي متطلبات 
التنمية اإلنسانية أو االقتصادية أو املعرفية وبام 
اجلامعات يف  ما هو يف  مع  يتوافق  يكفي وال 

الدول املتقدمة.

تصحيح املسار  .5

إن املطلوب وبشكل عاجل يف هذه املرحلة 
عىل  املجتمعية  الضغوط  يف:«ختفيف  يتمثل 

التعليم اجلامعي»
من   األخر األبواب  إىل  بالتحول 

التعليم. 
وهذا يتطلب بدوره : 

* تطوير كليات املجتمع بشكل جذري لرفع 
كليات  إىل  وحتويلها  التعليمي  مستواها 
تكنولوجية تطبيقية باملعنى املتقدم. وبذاك 
حتقق الغاية منها. كام وتصبح ذات جاذبية 

حقيقية للطلبة واملجتمع .

العمل  باجتاه  املجتمع  ثقافة  تطوير   *
التكنولوجي التطبيقي وليس الوظيفة. 

 Entrepreneurship الريادية   ثقافة  نرش   *
Cultureعىل مستو   اجلامعات والنظام 

التعليمي بكامله. 
اجلادة  البحثية  املراكز  إنشاء  يف  التوسع   *
واإلبداع  التكنولوجي  التطوير  ومراكز 
عليها  اإلنفاق  ثم  ومن  واالخرتاع 
وبوصفها جزءاً أساسياً ومكمالً للمنظومة 

التعليمية اجلامعية.
ومن هنا : 

(5)  املد متوسط  وطنياً  برناجماً  فإن 
اجلامعات  بني  مشرتكاً  يكون  سنوات، 
والتخطيط  والثقافة  العايل  التعليم  ووزارات 
والوزارات  املدنية  اخلدمة  وديوان  واإلعالم 
الصناعة والتجارة والطاقة  التكنولوجية مثل 
اخلاص  والقطاع  واالتصاالت  والزراعة 
هذه  لتحقيق  تطويره  ينبغي  واألكاديميا 

الغايات . 

عدد اجلامعات  .6

مع أن عدد اجلامعات هكذا دون اإلشارة 
الصورة  يعطي  ال  قد  الطالبية  سعتها  إىل 
املؤرشات  أحد  هو  العدد  إن  إال  الصحيحة 
عدد  إن   . معها  التعامل  ينبغي  التي  اهلامة 

التعليم اجلامعي يف األردنالتعليم اجلامعي يف األردن
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اجلامعات األردنية (25) جامعة وهذا يعطي 
(4.5)نسبة مقدارها (4.5)نسبة مقدارها (4.5) جامعة لكل مليون نسمة. 

تم  التي  اجلامعات  االعتبار  بعني  أخذنا  وإذا 
ترخيصها ومل تبدأ بعد فإن النسبة سوف تبلغ 
(5) لكل/ مليون من السكان خالل السنتني 

أن  إذا الحظنا  مقبولة  نسبة  القادمتني. وهذه 
الدول تتفاوت يف هذه النسبة بني (17) جامعة 
لكل مليون من السكان يف الواليات املتحدة 
إىل أقل من (0.9)جامعة لكل مليون يف الصني 

وكام هو يف اجلدول رقم (2)
وال بد من التأكيد عىل أن هناك تفاوتاً كبرياً 
فبعضها  اجلامعات.  يف  الطالب  أعداد  بني 

تصل إىل (32) ألف طالب كام هو يف اجلامعة 
األردنية إىل أن يصل إىل بضعة آالف كام هو 
يف كثري من اجلامعات يف العامل أو حتى بضع 
األمريكية  اجلامعات  بعض  يف  هو  كام  مئات 

واألوروبية. والسؤال أهيا أفضل ؟ 
إن اجلامعة الكبرية تتمتع بنصيب وافر من 
االقتصاد يف النفقات ومن جتميع أعضاء هيئة 
إال  املختلفة  واملرافق  واملختربات  التدريس 
الكبرية أيضا من شأهنا أن تصبح  أن اجلامعة 
النوع.  حساب  عىل  اهلائل  بالكم  مشغولة 
الطلبة.  من  كبرية  أعداد  تنميط  من  وتعاين 
وهو أمر مضاد للمنافسة واإلبداع والتكامل. 

البلد
الواليات املتحدة 

اليابان
األقطار العربية 

فرنسا
اسبانيا

األردن 
اهلند

الصني

جامعة لكل مليون/نسمة
17

9.5

1.5

17.7

35.4

4.5

8.4

0.88

جدول رقم (2) 

عدد اجلامعات لكل مليون من السكان يف عدد من البلدان 

د. مروان راسم كامل . مروان راسم كامل  أ.أ.
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بني  املبارش  التفاعل  تعاين من غياب  وكذلك 
 إحد يشكل  أمر  وهو  واألستاذ  الطالب 

الدعامات الرئيسية للتعليم .
 إن املدخل األمثل هو االكتفاء باجلامعات 
التشبيك  زيادة  ولكن  والصغرية  املتوسطة 
ومشاريع  برامج  يف  والدخول  اجلامعات  بني 
لتعزيز  وذلك  مشرتكة  وأبحاث  ومراكز 

اإلمكانات وتعظيم االستفادة منها.
وإذا نظرنا إىل مستقبل النمو السكاين عىل 
األردن  فإن  القادمة  العرشين  السنوات   مد
باملتوسط سيكون يف حاجة إىل جامعة جديدة 
كل عام بسعة (5500) طالب للعام 2007 إىل 
2030 عام  آالف   (10) إىل  السعة  تصل  أن 
(7500) بمتوسط  متوسطة  بسعة  جامعة  أو 
طالب عىل مد السنوات االثنتني والعرشين 

القادمة.

أعضاء هيئة التدريس   .7

يف  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  يبلغ 

عضو   (6400) حدود  يف  األردنية  اجلامعات 
اجلامعات  يف   (3700) .منهم   2007 لعام 
(2700) يف اجلامعات اخلاصة كام  الرسمية و 
من  يقرب  ما  منهم  األردنيني  غري  نسبة  تبلغ 

 .(%15)

أحد  يمثل  التدريس  هيئة  عضو  وألن 
فإن  التعليمية،  العملية  يف  الرئيسية  العنارص 
وقدراهتم  نوعيتهم  وكذلك  األعضاء  عدد 
بمستجدات  واللحاق  املواكبة  عىل  املتواصلة 
العلم والتكنولوجيا والفكر، كل ذلك يُشكل 
التعليم  تطوير  إلمكانات  رئيسا  مدخال 

اجلامعي.
إىل  التدريس  هيئة  أعضاء  نسبة  أن  ومع 
الطلبة يف األردن تأيت يف مقدمة البلدان العربية 
الدول  يف  اجلامعات  يف  هو  عام  تقل  أهنا  إال 

املتقدمة . وكام هو يف اجلدول رقم (3)  
إن التقدم العلمي املتسارع، واالخرتاقات 
التخصصات  وتعدد  املتواصلة،  التكنولوجية 

جدول رقم (3)

أعضاء هيئة التدريس يف عدد من البلدان

البلد 
الواليات املتحدة 

بريطانيا 
االردن

البالد العربية

نسبة األساتذة اىل الطلبة
12:1

15:1

35:1

37:1

التعليم اجلامعي يف األردنالتعليم اجلامعي يف األردن
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املعارصة بكل  وتنوعها، ومتطلبات احلضارة 
تفاصيلها كل ذلك يضغط باجتاه زيادة أعداد 

األكاديميني لألسباب اآلتية:
إىل  األساتذة  نسبة  تتحسن  حتى   : أوالً

الطلبة.
من  احلرجة  الكتل  تتكون  حتى   : ثانياً
البحث  يف  التقدم  حتقيق  لغايات  األساتذة 

العلمي والتطوير التكنولوجي.
الباحثني  لتفرغ  أكرب  فرصة  إلعطاء  ثالثا: 

للبحث والتطوير التكنولوجي.
تطوير  مداخل  من  واحداً  أن  يعني  وهذا 
والبحثية  التعليمية  بأبعاده  اجلامعي  التعليم 
أعضاء  زيادة  خالل  من  سيكون  والتطويرية 

. هيئة التدريس نوعياً وعددياً
 ومن جهة أخر يالحظ أن العاملني يف 
األكاديمي  النطاق  خارج  والتطوير  البحث 
يف األردن ويف األقطار العربية عموما هم قلة 
 %60 من  أكثر  يشكلون  إهنم  حني  يف  قليلة، 
البلدان الصناعية. ويصل الرقم إىل %70 يف 
نظام  استعداد  يقتيض  الذي  األمر   . فرنسا  يف 
التدريس  هيئة  أعضاء  إلعداد  العايل  التعليم 
وباحثني من محلة الدرجات العليا عىل نطاق 

واسع.

األردن  يف  الطبيعي  السكاين  التزايد  إن 
الطالب  نسبة  عىل  املحافظة  وبافرتاض 
أعداد  يف  سنوية  زيادة  ترافقه   (%3.5)

لكل  طالب   (1000) مقدارها  الطالب 
مليون من السكان أو ما يعادل (200) عضو 
إىل  وبالنظر  سنويا،  إضايف  تدريس  هيئة 
سكان  سيصل   (2030) عام  وحتى  املستقبل 
وعدد  نسمة  مليون   (11) حوايل  إىل  األردن 
طالب،  ألف   (385) آذاك  سيكون  الطالب 
يتطلبون (12) ألف أستاذ أي أن عىل األردن 
محلة  من  تدريس  هيئة  عضو   (6000) تأهيل 
أي  القادمة  سنة   (22) الـ  خالل  الدكتوراه 
إضايف  تدريس  هيئة  عضو   (250) بمعدل 
هي  كام  األوضاع  استمرار  بافرتاض  سنويا، 
للسنوات  مقبول  غري  أمر  وهو  اآلن.  عليه 
القادمة . ومن هنا فإن رفع نسبة أعضاء هيئة 
بعد   (15 إىل   1) لتصبح  الطلبة  إىل  التدريس 
هيئة  عضو   (400) تأهيل  يتطلب  سنة   (30)

املختلفة.  التخصصات  ويف  سنويا،  تدريس 
هذا إضافة إىل التأهيل لزيادة أعداد الباحثني 
املتفرغني، وبالتايل سيكون املشهد عام 2030

عىل النحو اآليت:
واضحة  رؤية  هناك  تكن  مل  ما  وهكذا 
التعليم  فإن   املد بعيد  وطني  وبرنامج 

د. مروان راسم كامل . مروان راسم كامل  أ.أ.
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العايل لن يكون قادراً عىل مواكبة العرص، بل 
احلالة  املحافظة عىل  قادراً عىل  يكون  لن  ربام 
قد  اآلن  هبا  نمر  التي  احلالة  هذه  الراهنة. 
تكون مقبولة بصعوبة لغايات التعليم حسب 
املستو السائد يف املنطقة. ولكن ليس حسب 
النمو  دفع عملية  القادر عىل  الدويل   املستو
يف  احلال  هو  كام  متسارع  بشكل  االقتصادي 
دول رشق آسيا عىل سبيل املثال ومن جانب 
يف  النظر  أمهية  يبني  السابق  املشهد  فإن  آخر 
العليا ألسباب اقتصادية  موضوع الدراسات 

وتعليمية وبحثية وتطويرية.

8 ـ اجلودة والنوعية
إن مقياس جودة التعليم العايل ونوعيته ال 
تتحدد أبداً بمعايري شكلية داخلية وإنام تتحدد 
بالدرجة األوىل بمعايري األداء اخلارجي  بمعن 
أن التعليم العايل اجليد واملتميز هو الذي حيقق 
أهدافه بامتياز. وهذا يعيدنا إىل السؤال ما هي 
النوعي  التعليم العايل اجليد والتعليم  أهداف 

؟ املتميزّ
إن التعليم احلديث مل يعد جمرد حفظ معادلة 
أو ترديد فكرة أو اجتياز امتحان. وإنام أصبح 
املهارات،  عىل  تقوم  معقدة،  تفاعلية  عملية 

املفردة 
عدد السكان

عدد طالب اجلامعات
عدد اجلامعات

نسبة املدرسني إىل الطلبة 
عدد املدرسني 

الزيادة السنوية يف أعداد املدرسني
كلفة تأهيل املدرسني اجلدد

عام 2007
5.6 مليون

(200) ألف 
24 جامعة 

30:1

6100

200

20 مليون 

2030 تطوير

12

(450)ألف
45

15:1

30000

1100

110 مليون
++

2030 استمرار

11

(385)ألف 
38

30:1

12000

400

40 مليون 

++

نظام التعليم العايل 

املشهد بني عام 2007 و 2030

التعليم اجلامعي يف األردنالتعليم اجلامعي يف األردن
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العلمي  العقل  إىل  وتستند  املشكالت  وحل 
العلم  ملتغريات  الدائمة  واملواكبة  النقدي 
التعليم صناعة هلا  والتكنولوجيا . كام أصبح 
بارزاً  دوراً  تلعب  متعددة  صناعية  متطلبات 
ويف  جانب  من  التعليمي  األداء  حتسني  يف 

اقتصاديات التعليم من جانب آخر .
النوعية  جيد  العايل  التعليم  نظام  إن 
(3) جمموعات من  نشوء  إىل  يؤدي  أن  يتوقع 

األفراد.
األوىل: خرجيون مهنيون يتميزون بالقدرة 
بثقة  اإلنتاج  التعامل مع متطلبات سوق  عىل 

وجرأة وإبداع.
يزون  متمّ ومهندسون  الثانية:عـلمـاء 
Prominent Scientists and Engineers

يف ختصصاهتم. يشار إليهم وطنيا ودوليا ليس 
كأساتذة ومدرسني وإنام علامء وخرباء. 

وفالسفة  مفكرين  من  رأي  الثالثة:قادة 
الفكري  التغيري  يف  الطليعة  يكونون  ومثقفني 

والفلسفي واحلضاري للدولة.
التعليم  نظام  فإن  املنتجات  جانب  وعىل 

العايل يتوقع أن ينتج (4) منتجات: 
والتطورات  العلمية  البحوث  األول: 

التكنولوجية املتقدمة .
التي   الكرب املشكالت  حلول  الثاين: 

تعرتض تقدم املجتمع. 

للقطاعات  والتطويرات   احللول  الثالث: 
املختلفة. 

واملؤلفات  االخرتاع  براءات  الرابع: 
واملرتمجات من الكتب واملصادر.

لدينا  اجلامعي  التعليم  نظام  ينتج  فهل 
املنتجات  وتلك  الثالث  املجموعات  هذه 
املجموعات  هذه  بروز  غياب  يف  األربعة؟ 
، فان  من األشخاص ومن املنتجات يف آن معاً
وحرم  مساره  عن  انحرف  قد  يكون  التعليم 
املجتمع من الدور التارخيي احلضاري للتعليم 
التعليم  يف  االستثامر  يكون  ال  وإذاك  العايل 
أهدافه  حقق  قد  ومالياً  واجتامعياً  اقتصادياً 
إال جزئياً. وان جدو االستثامر آنذاك تكون 

ضعيفة.
ومن هنا فإن تطوير التعليم باجتاه النوعية 
اآللية  يف  فقط  ليس  كاملة   مراجعة  يتطلب 
الداخلية للتعليم العايل وإنام يف كافة العنارص 
وهذا  سواء  حد  عىل  والداخلية  اخلارجية 

يتطلب ما يأيت: 
ال  والدكتوراه،  املاجستري  محلة  تأهيل   .1
وإنام  وتكنولوجيا  علم  نقلة  جمرد  ليكونوا 
ليكونوا منتجني لذلك، مفكرين فيه مطورين 

له متفاعلني معه.

واستقالهلا  اجلامعات  حرية  ترسيخ   .2

الكامل سياسياً وإدارياً وموضوعياً أي حرية 

د. مروان راسم كامل . مروان راسم كامل  أ.أ.
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بالشكل  الدراسية  ترتيب خططها  اجلامعة يف 
الذي تريد.

3. حل املشكالت املتعلقة بصناعة التعليم 

املخربية  واملواد  الكتب  حيث  من  العايل 
. ووسائل التعليم والتعلمّ

4. إعادة االعتبار للتأليف والرتمجة، إذ ال 
العامل دون وفرة يف  يوجد تعليم عالٍ جيد يف 

الكتب املؤلفة واملرتمجة. 

باقتصاديات  املتعلقة  املشكالت  حل   .5
التعليم، إذ إن التعليم النوعي اجليد هو عايل 

الكلفة، كام يتضح من اجلدول رقم (5).

6. إنشاء هيئة اعتامد مستقلة متاماً ولكنها 
تعليامت  أن  بمعنى  الصالحية.  مطلقة  غري 
االعتامد هي بمنزلة ترشيعات للتعليم العايل، 
وال يمكن أن ينفرد يف الترشيع جملس أو هيئة 
قرارات  يصدرون  أشخاص  بضعة  تضم 
إىل سنوات وسنوات،  العايل  التعليم  تؤثر يف 
من  الكثري  الوطني  االقتصاد  وتكلف 
يتطلب  وهذا  والبرشية.  املالية  االستثامرات 

أن يكون االعتامد:

أ. هيئة أهلية مستقلة. 

هليئة  عمومية  مجعية  هناك  تكون  ب.أن 

مؤسسات  مجيع  متثيل  فيها  يتم  االعتامد 
التعليم العايل بدون استثناء بمندوب عن كل 
مؤسسة إضافة إىل ممثلني للقطاعات األهلية. 
وال تصدر اهليئة أي تعليامت إالّ بعد املناقشة 
يتحقق  وبذا  العمومية  اجلمعية  يف  والتوافق 
Check and ba- والتوازن  التفحص  مبدأ 

. lance principle

جـ. أن يكون االعتامد عىل (3) فئات (ا) 
و(ب) و(ج) ويتحدد موقع أي جامعة حسب 

مد التزامها يف تعليامت االعتامد.

7. إنشاء هيئة وطنية أهلية للجودة والتميز 
تقوم بوضع معايري اجلودة والتميز بالرجوع إىل 
العاملية وتدعو اجلامعات أو الكليات  املعايري 
أو األقسام للدخول اختيارياً بذلك يفتح باب 
املنافسة احلرة ليس بالرضورة بكامل اجلامعة 
بل ربام بأجزاء منها. إذ ما الذي يمنع أن تكون 
يف  أو  معني  ختصص  يف  األوىل  هي  جامعة 
اثنني يف حني تكون اعتيادية يف التخصصات 

. األخر

9. احلاكمية واإلدارة 
بـثالث  العامل  يف  النوعي  التعليم  ارتبط 

مسائل رئيسية :

التعليم اجلامعي يف األردنالتعليم اجلامعي يف األردن
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* استقاللية اجلامعات وحرياهتا
* احلاكمية اجليدة واإلدارة املبدعة

وكفاءة  التعليم  اقتصاديات  نجاعة   *
التشبيك االكاديمي ـ الصناعي

والفرق كبري بني مراقبة وتقويم األداء وبني 
االستقاللية. ويف حقيقة األمر فإن االستقاللية 
جيدة  حاكمية  فال  باحلاكمية.  وتتأثر  تؤثر 
تضبطه  واالستقالل  كامل.  استقالل  دون 
الشفافية واملساءلة. بل إن اجلامعة شأهنا شأن 
املؤسسات الكرب السياسية واالقتصادية إذا 

فقدت االستقالل ساءت احلاكمية.
عىل  القادرة  املستقبل  جامعة  إىل  وبالنظر 

العلمية  التغريات  متطلبات  مع  التجاوب 
والتكنولوجية واالقتصادية واالجتامعية، فإن 
التمسك  اآلن  يتطلب ومنذ  والتطوير  التغيري 

بالقواعد التالية:
يف  املالكني  أو  احلكومة  تدخل  عدم  أ .   

إدارة اجلامعة وقراراهتا وبراجمها وتعييناهتا .
ب . أن تتم التعيينات اإلدارية واألكاديمية 

يف اجلامعة وفق قناعات اجلامعة.
املرجع  هو  األمناء  جملس  يكون  .أن  ج 
النهائي ألي قرار يف اجلامعة وهو املراقب عىل 

حسن سري اإلدارة .
بالتشكيالت  اجلامعة  تلتزم  أن  د . 

األردن
بريطانيا

الواليات املتحدة 
األمريكية

لبنان
كندا

4225
16000

20000
6000
10000

90%
61%

54%
135%
44%

جدول رقم (5)
متوسط الكلفة االقتصادية للتعليم اجلامعي ( الرسوم)

( (دوالر سنوياً

فةلفةلفة ل الكل الك متوسط
كل طالب)(دوالر / لكل طالب)(دوالر / لكل طالب)

كلفة التعليم كنسبة من نصيب الفرد 
من الناتج املحيل بالقوة الرشائية

د. مروان راسم كامل . مروان راسم كامل  أ.أ.
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والصالحيات اإلدارية واألكاديمية املتعارف 
عليها دولياً بمرونة كافية .

والتنوع  االختالف  مبدأ  تأصيل  هـ. 
املؤسيس وليس بالرضورة أن تكون اجلامعات 
كلها عىل نمط واحد سواء يف اهليكلية اإلدارية 

أم اخلطط الدراسية أو التدريب إلخ.

10. حول االقتصاديات 

إن غياب خطط وطنية بعيدة املد لتصنيع 
املجتمع  إىل  واالنتقال  الوطني  االقتصاد 
الصناعي. وهجرة اخلرجيني اجلامعيني للعمل 
عىل  مسامهاهتم  اقتصار  وبالتايل  اخلارج  يف 
والتي   remittances السنوية  التحويالت 
أقل بكثري مما يمكن أن تكون  هي بالرضورة 
الوطني  االقتصاد  فـــي  مسامهاهتم  عليه 

الصناعي. 
وكذلك انفصال التعليم اجلامعي عن نظام 
اإلنتاج وانفصال العلم والبحث العلمي عن 
التكنولوجيا الوطنية والقطاعات االقتصادية 
ومتطلبات السوق ( األردن والبالد العربية ). 
Di- إىل تناقص العائــد علـى االستثامر أد
بني  الربط  أن  minishing Return  يف حني 

التعليم والعلم واإلنتاج يعطي عائدات أعىل 
باستثامر أقل وبأعداد أقل من اجلامعيني.

( اهلند، الصني، اليابان إلخ ..).

احلجوم  تواضع  عىل  التأكيد  من  بد  وال 
وتدنيها  العايل  بالتعليم  اخلاصة  االستثامرية 
التعليم وهيئاته  مرافق  احلرجة يف  الكتلة  عن 
يف  اجلامعة  داخل  والتطوير  البحث  ويف 
عىل  ينعكس  الذي  األمر  األحيان.  من  كثري 
اخلريج اجلامعي فيكون غري قادر عىل اإلبداع 
يتعرف  مل  ألنه  االقتصاد  مرافق  يف  والتجديد 

إىل اإلبداع واالبتكار يف اجلامعة.
التعليم  يف  الوطني  االستثامر  نجاعة  إن 
عىل  اخلرجيني  تأثري  يف  أساسا  تتمثل  العايل 

زيادة الناتج املحيل اإلمجايل.
املرموقني  واملهندسني  العلامء  ظهور  وإن 
وتدفق  والعلمية  الفكرية  الطليعة  وتكوين 
املشكالت  وحل  والتطوير  البحث  منتجات 
لقياس نجاعة  املكمل  الكرب للمجتمع هي 
االستثامر الوطني. وهي مسألة ينبغي تأصيلها 
واحرتامها ووضع املؤرشات واملعايري الرقمية 
تكون  حتى  هلا.  واملوضوعية  االقتصادية 
الرئييس  ك  املحرّ هي  واملعايري  املؤرشات 

إلصالح والتعليم اجلامعي وتطويره.
إن اجلامعات الرسمية واخلاصة هي مرفق 
تعليمي وطني واحد ينبغي أن تعمل احلكومة 
للنهوض  مكوناته  بجميع  مساعدته  عىل 

واالرتقاء به، بعقل مفتوح وثقة وإبداع.

التعليم اجلامعي يف األردنالتعليم اجلامعي يف األردن
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وهذا يتطلب 
1. مبادرة اجلامعات األهلية والرسمية عىل 
السواء إىل إنشاء وقفيات وصناديق استثامرية 

دائمة تقيمها اجلهة املالكة للجامعة.
اإلعفاءات  احلكومة  تقديم   .2
الصناديق  هلذه  املمكنة  والتشجيعات 

والوقفيات.
واملؤسسات  الرشكات  دعوة   .3
هذه  إنشاء  يف  للمسامهة  املختلفة  االقتصادية 
يف  عائداهتا  توظف  سوف  التي  الوقفيات. 
حتسني التعليم الذي سيعود باملنفعة عىل تلك 
مبدأ  من  انطالقاً  والرشكات.  املؤسسات 
حتسني التعليم الذي سيعود باملنفعة عىل تلك 
مبدأ  من  انطالقاً  والرشكات.  املؤسسات 
حتسني التعليم الذي سيعود باملنفعة عىل تلك 

 Corporateللرشكات االجتامعية  املسؤولية 
 (Social Responsibility   (CSR

4.تشجيع املؤسسات واملواطنني عىل إنشاء 
والتطوير  العلمي  البحث  لغايات  الوقفيات 

التكنولوجي.
5.إنشاء بنك التعليم اجلامعي الذي يتوىل 
األقساط  لتسديد  للطلبة  القروض  تقديم 
يتم  بحيث  الصحيحة،  االقتصادية  اجلامعية 
بتخرج  يسمح  طويل   مد عىل  تسديدها 
ثم  ومن  العمل  يف  وانخراطه  الطالب 

التسديد.
10.االستنتاج 

التعليم  نجاعة  مقاييس  فإن  وأخرياً 
وال  الطالب  حيفظه  بام  تقاس  ال  ونجاحه 

بأعداد الطالب وإنام: 
1. بالقدرة عىل حل املشكالت

2. بتكوين العقلية املهنية
3. بالعقل النقدي 

4. بالتفكري املبدع
5. بالقدرة عىل البحث والتطوير 

6. باكتساب املهارات األساسية وإتقاهنا
إليه  اإلشارة  سبقت  وكام  فنحن  هنا  ومن 
التميّز  معايري  تضع  وطنية  هيئة  إىل  بحاجة 
للتعليم  اخلارجية  النتائج  يف  وتنظر  ق  والتفوّ
الوطنية  الساحة  عىل  تأثريٍ  من  حيققه  وما 
ومن  قدرةٍ عىل التفاعل مع متطلبات العمل 
واإلنتاج يف إطار املهنية الصحيحة.  وستتحول 
اجلامعات، خالف ذلك، إىل استمرارٍ للحالة 

الراهنة وهذا ال خيدم أي توجه مستقبيل٭

د. مروان راسم كامل . مروان راسم كامل  أ.أ.
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ر يل، منذ التحاقي يف العام 1966م بقسم  ُقدِّ
التاريخ يف كلية اآلداب باجلامعة األردنية، أن 
أن  التعليمية يف اجلامعة، بعد  العملية  أواكب 
مارستُ التعليم، مساعد بحث وتدريس ملدة 
ببريوت  األمريكية  اجلامعة  يف  سنوات  ثالثة 
اجلامعة  يف  وشاركتُ  1966م)،   –  1963)
وتدريسها  املواد،  تسمية  يف  كغريي  األردنية 
اجلامعة  لت  حتوّ أن  بعد  وبخاصة  وتوصيفها 
األردنية عام 1974/1973م إىل نظام الساعات 
آنذاك  رئيسها  من  وإرصار  بمبادرة  املعتمدة، 
دولة الدكتور عبد السالم املجايل، وعىل هذا 
اخلط، سارت فيام بعد جامعة الريموك وجامعة 
مؤتة، وكل جامعة قامت يف األردن إىل يومنا 
ل نحو نظام الساعات  هذا، ومل جيد هذا التحوُّ
أعضاء  من  كبري  قسم   لد القبول  املعتمدة 

الفصيل  النظام  اعتادوا  الذين  التدريس  هيئة 
هؤالء  يعزو  اخلصوص،  وهبذا  السنوي،  أو 
اجلامعي  التعليم  أصاب  ما  كل  أن  وغريهم 
التي  يف األردن، من تدين مستواه والسطحية 
الذي  املعتمدة  الساعات  نظام  إىل  اعرتته، 
الواليات  يف  الصناعية  املجتمعات  يناسب 
املتحدة األمريكية، حتى إن بعض اجلامعات 

. ، إال مؤخراً األوروبية مل تأخذ به، ولو جزئياً
 أسوق هذه امللحوظة ألذكر بأن الشكو
منذ  بدأ  قد  كان  املخرجات   مستو من 
يبلغ  أن  قبل  أي  املايض،  القرن  سبعينيات 
وال  حتى  أشده،  األردن  يف  اجلامعي  التعليم 
العام  يف  الريموك  جامعة  قيام  ومنذ  رشده. 
1976م، وجامعة مؤتة بجناحها العسكري يف 

العبديل أوالً ثم يف املوقع الدائم بمؤتة يف العام 
م، وجامعة مؤتة بجناحها العسكري يف 
العبديل أوالً ثم يف املوقع الدائم بمؤتة يف العام 
م، وجامعة مؤتة بجناحها العسكري يف 

وجهات نظر يف واقع التعليم اجلامعي يف األردن
قضايا وحلول

أ.د. حممد عدنان البخيت
hbc@ju.edu.jo  
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اللجان  تلو  اللجان  لت  كِّ شُ فلقد  1981م، 

للتخطيط  وللتنسيق ولوضع معادلة القتسام 
من  معان  جتُ كانتا  اللتني  والرسوم  الرضيبة 
للتخطيط  وللتنسيق ولوضع معادلة القتسام 
من  معان  جتُ كانتا  اللتني  والرسوم  الرضيبة 
للتخطيط  وللتنسيق ولوضع معادلة القتسام 

املواطنني حلساب اجلامعات، وما زال اخلالف 
اليوم عىل أشده بني اجلامعات حول  قائامً إىل 
معادلة القسمة، إىل أن اعتربت احلكومة هذا 
م منه منحة صغرية  الدخل ماالً خاصاً هبا، تقدِّ

إىل اجلامعات.  
وأشري هنا إىل أن اجلامعات اجلديدة كانت 
هذه  ألموال  اجلامعات  أحوج  زالت  وما 
نّـا  كُ البيت  آل  جامعة  يف  أننا  وأذكرُ  املنحة، 
هذه  ألموال  اجلامعات  أحوج  زالت  وما 
نّـا  كُ البيت  آل  جامعة  يف  أننا  وأذكرُ  املنحة، 
هذه  ألموال  اجلامعات  أحوج  زالت  وما 

العاملني  رواتب  لتغطية  الالزم  املال  نجد  ال 
باجلامعة، وأشري إىل أن رئيس جامعة احلسني 
بمعان جاء إلينا يف اللجنة األكاديمية، املُشكلة 
يطلب  الرسمية،  اجلامعات  رؤساء  من 
ذات  بجامعته  العاملني  رواتب  لدفع  العون 
ليست  اجلامعات  أن  العلم  مع  هذا  شهر، 
ليست  ذلك  ومثل  الرسوم،  حتديد  يف  ة  رّ حُ
وليس  للقبول،  الطلبة  أعداد  حتديد  يف  ة  حرّ
املتميِّزين إىل  الطلبة  ابتعاث  القدرة عىل  لدهيا 
وأوروبا  وكندا  أمريكا  يف  العريقة  اجلامعات 
وأسرتاليا، للحصول عىل درجات الدكتوراه. 
فبعد األزمة االقتصادية واملالية واملعاشية التي 
1989م، وما تال ذلك من  مرّ هبا األردن عام 
هبوط سعر الدينار، توقفت اجلامعات تقريباً 

عن اإليفاد إىل اخلارج، وظلّ االعتامد عىل املنح 
التي تقدمها املؤسسات اإلقليمية أو الدولية، 

لبي احلاجة املطلوبة. وهي حمدودة وال تُ
اجلامعات  والدة  ة،  بِلّ الطني  زاد  ومما 
العنارص  باستقطاب  بدأت  التي  اخلاصة 
املتميزة من أعضاء هيئة التدريس للعمل عىل 
كام  أقسام،  ورؤساء  وعمداء  رؤساء   مستو
استوعبت  قد  العامة  والوظائف  السوق  أن 
عدداً متزايداً منهم، مثل الذين عملوا وزراء، 
ل هذا األمر  أو سافروا للعمل يف اخلارج، وشكّ
الدائم للقدرات األكاديمية  النزيف  نوعاً من 
يف اجلامعات األردنية، ومن هنا جاء االعتامد، 
مللء الفراغ تدرجيياً، عىل أعضاء هيئة تدريس 
من جامعات الدول العربية الشقيقة: العراق، 
ونظراً  إلخ.  واجلزائر  والسودان،  وسورية، 
األردنية  اجلامعات  عدد  يف  امللحوظة  للزيادة 
إىل  اجلامعات  ت  اضطرّ واخلاصة،  الرسمية 
 تعيني خرجيي جامعات ال يرقون إىل مستو
التدريس، بل إن قسامً كبرياً منهم حصل عىل 
اليوم  ءون  ويتبوّ باملراسلة،  الدكتوراه  درجة 
رسائل  عىل  ويُرشفون  العلمية،  املواقع  أرفع 

املاجستري والدكتوراه.
احلني  ذلك  منذ  قوية  الدعوة  وبدأت 
الستئناف اإليفاد، وجاءت دعوة مماثلة لتعليق 
األردنية،  اجلامعات  يف  العليا  الدراسات 

د. حممد عدنان البخيت . حممد عدنان البخيت  أ.أ.
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فلقد لوحظ  الكليات اإلنسانية،  وبخاصة يف 
األجنبية،  اللغات  يف  ضعفاً  يعاين  اخلريج  أن 
حتى ويف العربية، وقدرته املنهجية عىل البحث 
والتحليل ضعيفة. ونشري هنا إىل أن املجتمع 
يف األردن قد اقتحم اجلامعات وفرض إرادته 
 املستو دون  هم  من  تعيني  وفرض  عليها، 
من  وأقول  تدريس.  هيئة  أعضاء  والسويّة 
ثامنينيات  منتصف  منذ  إنه  جتربتي:  خالل 
أتوىل رئاسة حترير  اليوم،  املايض، وإىل  القرن 
حترير  هيئات  يف  أشارك  أو  علمية،  جمالت 
الريموك ومؤتة، فأالحظ   جمالت يف جامعتي 
تُقدم  التي  البحوث  وسوية   مستو تدينّ 
البحوث كان يف   أن مستو أذكر  بل  للنرش، 
السابق أعمق وأشمل وأكثر أصالة.  ويمكن 
القول، ومع كل األسف، إن املجتمع اجلامعي 
1962يف األردن منذ عام 1962يف األردن منذ عام 1962م إىل اليوم، بدأ يتخىل 

تدرجيياً عن قاعدة التنافس الكفؤ والرشيف، 
وحتلّ االستثناءات يف قبول الطلبة مكان ذلك، 
وهذا أمر معلوم ومعروف لكل من اطلع عىل 
قوائم املقبولني باجلامعات الرسمية، حتى إنه 
االستثناءات  عدد  يكون  السنوات  بعض  يف 
ة عندما  أكثر من عدد التنافس املطلق، وبخاصّ
بنظام  وأخذت  الرسمية  اجلامعات  انزلقت 
الطلبة،  قبول  يف  والدويل  واملوازي  املسائي 
بل  والسوية،   املستو حساب  عىل  ها  وكلّ
الذي  للدستور  خمالفة  فيها  ذلك  عىل  زيادة 

يساوي بني املواطنني.
جامعة  لكل  يكون  أن  املسؤولون  أراد 
لو  ولكن  ومنهجها،  وفلسفتها  شخصيتها 
كل  وقانون  العايل  التعليم  قانون  إىل  نظرنا 
اجلامعة  عن  مكررة  نسخاً  نجدها  جامعة، 
فشمل  مداه  األمر  هذا    تعدّ بل  األردنية، 
قام عىل  التي  اجلامعات اخلاصة، واجلامعات 
من  أساتذة  العريب  اخلليج  دول  يف  إنشائها 
أهل  ندعو  أن  املفيد  ومن  األردنية.   اجلامعة 
االختصاص بعلم اإلحصاء ليحللوا لنا تقدير 
اخلرجيني من طلبة اجلامعات األردنية، فأذكر 
أن  العمداء  جمالس  يف  عضويتي   مد عىل 
نسبة املتميزين ضئيلة، ومثل ذلك تقدير اجليد 
تلتقي  العظمى  الغالبية  وأن  واجليد،  جداً 
احلديث  يصعب  لذا  مقبول.   تقدير  حول 
حتى  األردن،  يف  والتميز  اإلبداع  جمتمع  عن 
ولو من باب املقارنة مع بعض الدول العربية 
الشقيقة.  وآخر ما بدأنا نسمعه، ولسوء احلظ، 
ل أعناق الطلبة  إن األلق الكبري الذي كان يُكلِّ
من خرجيي الكليات الطبية واهلندسية، مل يعد 
زاهياً ومضيئاً كام كان سابقاً، ويكفي أن ندقق 
إطار  خارج  سنوياً  املقبولني  الطلبة  عدد  يف 
الكليات  هذه  لصفوف  االستيعابية  القدرة 

وخمترباهتا، لنفهم اجلواب.
منذ   ، شاركتُ أن  حظي  حسن  من  كان 

وجهات نظر يف واقع التعليم اجلامعي يف األردنوجهات نظر يف واقع التعليم اجلامعي يف األردن
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2007م  عام  أواخر  حتى  الثامنينات  منتصف 
عىل  لت  كِّ شُ التي  اللجان  كل  يف  تقريباً، 
م 
عىل  لت  كِّ شُ التي  اللجان  كل  يف  تقريباً، 
م  عام  أواخر  حتى  الثامنينات  منتصف 
عىل  لت  كِّ شُ التي  اللجان  كل  يف  تقريباً، 

عام  أواخر  حتى  الثامنينات  منتصف 

املستو اجلامعي يف األردن، ملراجعة اخلطط 
الكليات  التخصصات يف كل  لكل  الدراسية 
مذهلة  بنتائج  اللجان  وخرجت  واملعاهد.  
التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  التزام  عدم  عن 
خمترباهتم،  إدارة  أو  حمارضاهتم  بتقديم 
مح ألعضاء هيئة التدريس  وبخاصة بعد أن سُ
الكليات  يف  حتى  استشارية،  مكاتب  بفتح 
العلمية اخلالصة تُرتك كثري من املهام العلمية 
ليقوموا هبا، وعضو هيئة  التدريس  ملساعدي 
كل  من  فاملطلوب  عليهم،  يُرشف  التدريس 
اجلامعات األردنية، رسمية أو خاصة، أن تعد 
 القو من  العلمية  بحاجتها  تفصيلية  وثيقة 
يف  الدقيق  التخصص   مستو عىل  البرشية 
تعدّ  2020م، وأن  كل حقل علمي حتى عام 
املطالب  تلبية  يف  واحدة  علمية  دائرة  األردن 
الوثيقة  هذه  تقدم  وأن  والتعليمية،  العلمية 
والواليات  األورويب  االحتاد  دول  إىل  رسمياً 
املتحدة األمريكية وكندا وأسرتاليا ونيوزلندا 
واليابان واالحتاد الرويس، إليفاد املئات سنوياً 
إىل  املتميزين  املؤهلني  األردنيني  الطلبة  من 
التخصص  أساس  عىل  الدول  هذه  جامعات 
من  رفيعة  أسس  عىل  اختيارهم  يتم  الدقيق 
الضغوط  عن  بعيداً  والشفافية،  الكفاءة 
مخس  بعد  إلينا  ليعودوا  واالجتامعية  املحلية 

سنوات لالنخراط يف مهمة االرتقاء من جديد 
يف  املسؤولني  عىل  وأمتنى  التعليمية،  بالعملية 
س  اجلامعات اليوم أن يتأكدوا من التزام املُدرِّ
بخطة واضحة للامدة Syllabus مع القراءات 
البحثية لكل  املقالة  ثة، وأن يرافق ذلك  املحدّ
والثانية،  األوىل  السنة   مستو من  مادة، 
البحثية لكل مادة من مستو السنة  والورقة 
الدكتوراه.   مستو حتى  فوق،  فام  الثالثة 
طالب  لكل  ج  خترّ مرشوع  هناك  يكون  وأن 
أما  األوىل.  اجلامعية  الدرجة   مستو عىل 
املاجستري   مستو عىل  تُعطى  التي  املواد 
تكرارٌ  األعمّ  الغالب  يف  فهي  والدكتوراه، 
ويُعاين  البكالوريوس.   مستو عىل  م  قدّ يُ ملا 
املنهجية  ويف  اللغات  يف  بائناً  ضعفاً  طلبتنا 
والتدريب عىل أساليب البحث، وهم إطالقاً 
ليسوا بحاجة إىل معلومات، فام ترانا فاعلني، 

وإن غداً لناظره قريب٭

د. حممد عدنان البخيت . حممد عدنان البخيت  أ.أ.
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من غري العسري عىل املتابع أن يعلن أنّ التعليم 
منعطفات  يف  يدخل  ها  كلّ العربيّة  املنطقة  يف 
األطر  بعيد عن سائر  ذلك غري  ولعلّ  ة.  حادّ
العايل  التعليم  يف  اخلرباء  يكاد  بل  التنمويّة، 
من  اخللل،  مواطن  تقيصّ  برضورة  جيزمزن 
التغيري  أداة  هي  اجلامعات  بأنّ  علمهم  باب 
يف  سيّام  وال  مجيعها،  البلدان  يف  والتنمية 

البلدان النامية.
وإذا انرصفنا إىل التفكري يف األطر الوطنيّة، 
األردن،  يف  العايل  التعليم  مشهد  صنا  وتفحّ
ظهر لنا اخللل منذ تفكرينا يف أوليّات صناعة 
تعليميّ  نظام  يف  فنحن   ، اجلامعيّ التعليم 
ل عبء قبول 90% من خرجيي الشهادة  يتحمّ
الثانويّة يف اجلامعات، واألمثل يف هذا السياق 
أالّ يتمّ قبول أكثر من نصف عدد الناجحني، 
لْ  لنَقُ ال،  معدّ ل  حيصّ من  قبول  يتمّ  أن  أو 

بقيّة  وينرصف  اجلامعات،  يف  فوق  فام   %75

االلتفات  مع  املهني،  التعليم  إىل  الناجحني 
السوق،  وحاجات  الوطنيّة،  احلاجات  إىل 
فال نشبع بيئتنا التنمويّة بخرجيني يف املجاالت 
ما  وكثريا  ذلك.   سو ما  مهملني  التقليدية، 
لسوق  الطالب  محاس  عدم  ذلك  عىل  ترتّب 

العمل.
اجلامعات  إىل  املدرسة  من  الطالب  يأيت 
اللغات،  ختصصات  يف  وبخاصة  ضعفاء، 
والتاريخ،  واالجتامعيات،  واإلنسانيات، 
األجيال  برتبية  يقومون  بدورهم  وهؤالء 

القادمة، يف إطار حمدوديّة إمكاناهتم الذاتية.
املقبولني  عدد  بعد  تأيت  التي  املشكلة  إنّ 
اختيار  يف  تكمن  ونوعيتهم  العايل  التعليم  يف 
صات، فأكثر طالبنا خيتارون  الطالب التخصّ
ملعدالهتم،  نظراً  قناعة،  دون  صات  التخصّ

التعليم العايل يف األردن
الدخول يف عنق الزجاجة

أ.د. أنور البطيخي
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اجتامعية.  العتبارات  تبعا  تتبلور  ولقناعات 
واضحة  اسرتاتيجية  توافر  ال  األسف  ومع 
والعامل  األردن  يف  املطلوبة  للتخصصات 
جامعية  ختصصات  الستحداث  العريب، 
اهتامما  اخلارجي  املجتمع  يبدي  وال  جديدة. 
صانعي  ألن  نظراً  املوضوع   هبذا  واضحا 
اخلارج  إىل  أبناءهم  يرسلون  معظمهم  القرار 
رفع  يف  هلم  شخصيا  دافع  فال  العلم،  لتلقي 

سوية اجلامعات.
اإلمكانات  عن  احلديث  إىل  انتقلنا  فإذا 
املتاحة للجيل احلايل من طلبة اجلامعات، فإهنم 
وجمالت،  وكتب،  تعليم،  وسائل  هلم  تتوافر 
ونفوذ إىل شبكة اإلنرتنت، وذلك يف جمموعه 
العام أفضل مما أتيح لألجيال السابقة، ولكن 
املتاحة  اإلمكانات  ضوء  يف  املؤسف  اجلانب 
يستفيدون  ال  احلايل  اجليل  أبناء  من  كثريا  أنّ 
بالدرجة املطلوبة من تلك اإلمكانات، وكثري 
حمارضات  عىل  ويعتمدون  يقرأون،  ال  منهم 
القراءة  عىل  معتادين  غري  وهم  األساتذة، 
زيادة  ومعارفهم،  ثقافتهم  لزيادة  اخلارجية 
الطالب،  أيدي  بني  الكتب  توافر  عدم  عىل 
ال  الطلبة  من  فكثري  أثامهنا،  الرتفاع  نظراً 
تشديد  عدم  إىل  باإلضافة  رشاؤها،  يمكنهم 
من  املراجع  قراءة  رضورة  عىل  من  األساتذة 
كتب وجمالت. هذا فضال عن أنّ التكنولوجيا 

تستغل بشكل جيد، من  للتعليم ال  املساعدة 
حواسيب، وأجهزة عرض، وسواها.

ا أسلوب التدريس، فقد تكاثر األسلوب  أمّ
التلقيني، عىل حساب احلوار الناقد، والتفكري 
باعتامد  األساتذة  اهتامم  وتراجع  الناقد. 
البحث، فالطالب ال يتمّ تعويدهم عىل كتابة 
األوراق الفصلية، وال حتّى عىل أداء الواجبات 
البيتيّة باحلدّ األدنى، وذلك، يف ظنّي، بسبب 
ازدياد أعداد الطلبة يف الصفوف، وعدم متكن 
األعامل  لتصحيح  الوقت  إجياد  من  املدرسني 
أسس  وتعليمهم  الطالب،  وإرشاد  الكتابية، 
بحوثهم،  يف  اخللل  مواطن  وحتديد  البحث، 
سون  فاملدرّ واجلودة.  ة،  القوّ مواطن  وتعزيز 
تثقلهم  أعباء  حيملون  اجلامعات  بعض  يف 
عن  تزيد  وقد  معتمدة،  ساعة   21 إىل  تصل 
عىل  األساتذة  إرشاف  عن  فضال  هذا  ذلك. 
يف  بلجان  وإشغاهلم  العليا،  الدراسات  طلبة 
اجلامعة،   مستو وعىل  يّات  والكلّ األقسام 
ال  ه  كلّ وذلك  إداريّا.  سفرا  بعضهم  وسفر 
وتطويرها  معرفته  جتديد  من  األستاذ  يمكن 
وبحوثا،  واجبات،  الطلبة  إعطاء  ومن 
ومشاريع، وإنّ عدم تكليف الطلبة باملشاريع 
فريق  يف  عملهم  ومن  التشجيع،  من  حيرمهم 

وهو عنرص أسايس قد يفتقرون له.
سني،  املدرّ ة  قلّ من  فتعاين  اجلامعات  ا  أمّ

د. أنور البطيخي. أنور البطيخي أ.أ.
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إىل  أحسب  فيام  ذلك  مردّ  وإنّ  واألساتذة، 
ة  وبخاصّ كاف  بعدد  مبعوثني  إرسال  عدم 
هذا   . راقٍ علميّ   مستو ذات  جامعات  إىل 
جامعات  إىل  األساتذة  هجرة  إىل  باإلضافة 
هبم خارج األردن لتدين  اخلليج العريب، وترسّ
املردود املايلّ من مكافآت ورواتب، مما ال يمكن 
األساتذة من أن يعيشوا املستو املناسب من 
ت  تفوّ اجلامعات  فإنّ  السبب  وهلذا  احلياة. 
فرصة ذهبيّة لتطوير األساتذة، وهي إجازات 
إىل  األساتذة  يضطرّ  التي   ، العلميّ غ  التفرّ
وقضاء  الفضىل،  املاليّة  الفرص  عن  البحث 
اجلهات  أو  اجلامعات  يف  اإلجازات  هذه 
التي تدفع هلم دخوال أعىل، وال يبحثون عن 
معارفهم،  لتطوير  الفضىل  البحثية  البيئات 
صاهتم.  وإمكاناهتم، واإلضافة إىل رصح ختصّ
نتّفق  مل  وإن  مه،  تفهّ يمكن  ه  توجّ ولعلّ ذلك 

معه من منطلقاتنا األكاديمية املثاليّة.
يعاين  التي  الدخول  مشكلة  عىل  وزيادة 
منها األساتذة يف جامعاتنا، فإنّ هذه اجلامعات 
إلجراء  كافية  خمصصات  لألساتذة  ر  توفّ ال 
ر وفرا  بحوثهم وتطوير معارفهم. وهي ال توفّ
ماليا كافيا لألساتذة حلضور مؤمترات وورش 
الذات،  تطوير  يكفل  كاف،  بشكل  وندوات 
عدم  ذلك  مع  وينسجم  املعرفية.  واإلضافة 
لنتائج بحوث األساتذة  القطاع اخلاص  تبني 

واستشاراهتم، وإخفاق كثري من جتارب «عمل 
الفريق» عىل مستو بحوث األساتذة.

* اجلامعات :
تعانيها  التي  املالية  للصعوبات  نظرا 
الربامج  العتامد  اضطرت  فقد  اجلامعات، 
أكرب  واملسائية، وقبول عدد  والدولية  املوازية 
من الطلبة لتحسني وضعها املايل، مما اضطراها 
لقبول طلبة مستواهم متدنٍ بالثانوية، مما أربك 
 ،باملستو وتدنّى  التدريس،  هيئة  أعضاء 
الصف  طلبة   مستو جتانس  عدم  بسبب 

الواحد.
طلبة  أعداد  عىل  أيضا  هذا  وينسحب 
الدراسات العليا ونوعيّتهم، فقد زاد عدد طلبة 
العليا يف اجلامعات ويف اجلامعات اخلاصة عىل 

وجه التحديد ويف ختصصات بأعياهنا.
وقد أغفلت بعض اجلامعات واجبا أساسيّا 
البحث  وهو   ، اجلامعيّ األستاذ  واجبات  من 
، ويكون الرتكيز عىل البحث العلمي  العلميّ
وزيادة  التدريسيّة،  األعباء  من  بالتخفيض 
صات،  املخصّ وزيادة  والبعثات،  التعيينات، 
من  واحلواسيب  الالزمة  األجهزة  وتوفري 
متطلبات البحث، وتشجيع األساتذة لرصف 
إجازات تفرغهم العلمي يف جامعات متميزة 
إىل  جديدة  خربات  إلضافة  األردن،  خارج 
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خرباهتم، فال يعاين كثري منهم من عدم مواكبة 
العلم، ويكون ذلك من خالل  التطورات يف 
بتجربة  أسوة  التفرغ  سنة  يف  الرواتب  زيادة 
أحسبها  التي  والتكنولوجيا،  العلوم  جامعة 
للجامعات  وينبغي  املجال.  هذا  يف  ناجحة 
ختصيص ورصف مبالغ كافية للبحث العلمي 
واملؤمترات والنرش وبخاصة معظم اجلامعات 

اخلاصة.
يف  ة  جادّ تكون  أن  للجامعات  وينبغي 
القطاع  مع  االتفاقيات  وتوقيع  التفاعل 
خرباء  ليكونوا  األساتذة  الستقطاب  اخلاص 
يعود  وذلك   ، اخلاصّ للقطاع  ومستشارين 
اخلاص،  والقطاع  األساتذة،  عىل  كثري  بخري 

واجلامعات، والطالب، والتنمية الوطنية.
إىل  ع  نتطلّ الذين  األساتذة  نوعيّة  ا  أمّ
الذين  أولئك  فهم  جامعاتنا،  يف  وجودهم 
أكاديمية  درسوا يف جامعات ذات مستويات 
خرجيي  أساتذة  تعيني  عن  بعيدا  رفيعة، 
جامعات ضعيفة كام حيدث يف بعض اجلامعات 

اخلاصة.
إىل  ذلك   أد فقد  ه،  كلّ سبق  ملا  لة  وحمصّ
عطائهم،  وسوء  اخلرجيني،   مستو تدين 
ويف  وخارجه،  األردن  داخل  وإنجازهم 
كان  بام  مقارنة  حتديداً  العريب  اخلليج  دول 
فبدايات  فالثامنينيات  السبعينيات  يف  حاصالً 

انعكس  وبالتايل  العرشين؛  القرن  تسعينيات 
باستثناء  املجاالت،  التنمية يف كافة  ذلك عىل 
قطاع العقارات واإلنشاءات، وهي (طفرات) 

تنموية ال يقاس عليها.
التعليم   مستو تأثري  ندرك  أن  علينا 
والفقر،  والبطالة،  التنمية،  عىل  اجلامعيّ 
وارتفاع األسعار. وعلينا أن ندرك تأثري هجرة 
أساتذة اجلامعات الوطنية، التي فقدت %17
من أساتذهتا يف سنة واحدة هي 2008، ما بني 
استقاالت وإجازات بدون راتب، مما سيفرغ 
اجلامعات ويفاقم األزمة، وبخاصة إذا استمر 

النزوح.
لقد تضافر ما سبق كله خللق أجيال ينقصها 
األزمة.  فاقم  مما  للوطن  والوالء   االنتامء 
البنك  يقول  أن  أبدا  األزمة  من  خيفف  وال 
علمياً،  عربية  دولة  أفضل  األردن  إنّ  الدويل 
فاملجموعة العربية تقف يف أسفل السلم عامليّا 
رضيا  يف املستو العلمي والتعليمي، فليس مُ
أن نكون أفضلَ من يعانون ضعفا واضحا يف 

أنظمتهم التعليمية، أو أن نقارن أنفسنا هبم.
األجيال  تعليم  حول  آراء  راجتْ  وقد 
أوالدنا  يبقى  أن  األفضل  أن  اها  مؤدّ اجلديدة 
يف األردن، يتعلمون عىل أيدي أردنيني، بدل 
وفلبني  وباكستان  اهلند  جلامعات  إرساهلم 
فمن  ذلك،  عكس  احلقيقية  أن  إال  وغريها 

د. أنور البطيخي. أنور البطيخي أ.أ.
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للدراسة  الطالب  سفر  أنّ  عرفنا  خربتنا 
الشهادات  حلصد  وسيلة  ليس  اخلارج  يف 
بلد  الذي يدرس يف  الطالب  فحسب، بل إن 
ما يعود بعنارص ثقافية وحضارية، تنضاف إىل 
به، والتنمية  رصيده، ويفيد منها أقرانه، وطالّ
ذلك  يكون  أن  نطلب  وال  ه،  كلّ الوطن  يف 

مردودا مبارشا.
إننا ال نريد للقو البرشية أن تصبح عبئاً 
عىل الوطن، ال ذخرية له. إنّ النسخ املكرورة 
من اخلرجيني ال تضيف للوطن إال أعدادا، كام 
أنّ آالف اخلرجيني العاطلني عن العمل ليسوا 
مكسبا للوطن عىل أي مستو، بل هم حالة 
ضعف يف نسيج الوطن، وينبغي لنا أن ندرك 
 ، البنيويّ اخللل  هذا  صنع  عن  مسؤوليتنا 
للتنمية، وإجهاضا  يرتدّ علينا تعطيال  والذي 

الستدامتها.
ضعف  تعلن  جامعات  نريد  ال  أننا  كام 
نظمها األكاديمية والعلميّة، فنحن نؤمن بأنّ 
املستو الطيّب للتعليم يف اجلامعات األردنيّة 
لَت سببا أساسيّا يف جعل التعليم  كان لعقود خَ
املستو الطيّب للتعليم يف اجلامعات األردنيّة 
لَت سببا أساسيّا يف جعل التعليم  كان لعقود خَ
املستو الطيّب للتعليم يف اجلامعات األردنيّة 

، فقد كان صنّاع  حيظى هبدف تنمويّ استثامريّ
الدول  بعض  يف  الطلبة  أمور  وأولياء  القرار 
للنظام  باحرتام  ينظرون  واإلسالميّة  العربيّة 
هبم  التعليميّ يف األردن مما حداهم لبعث طالّ
وأبنائهم إىل األردن، وإنّ تدينّ مستو التعليم 
املشهد  يف  املشكالت  وبروز  اجلامعات،  يف 
باالتّضاح  مالحمه  بدأت  خوفا  يثري  اجلامعيّ 

من  الوافدين  الطلبة  أعداد  انخفاض  حول 
الدول املجاورة والشقيقة، وذلك يقرع جرس 
وتطويره   ، اجلامعيّ التعليم  لنجعل  إنذار، 

أولويّة وطنيّة.
ولعلّ حلول األزمة التي يعاين منها التعليم 
العايل يف األردن معروفة إال أهنا ليست سهلة،  
وقرارات  ونوايا  قناعات  إىل  حتتاج  ولكنها 

يمكن تنفيذها، وتتلخص يف التايل:
*خفض أعداد الطلبة يف الربامج األكاديمية.

والتقنية  املهنية  صات   التخصّ طلبة  زيادة   *
والفنية.

* تعيني عدد أكرب من األساتذة الذين خترجوا 
وختفيف  ومرموقة،  متميّزة،  جامعات  يف 
العطاء  لتحسني  التدريسية،  األعباء 

التدرييس، والبحث، وخدمة املجتمع.
اجلامعات  يف  الطلبة  رسوب  مبدأ  اعتامد  *
ويف اجلامعات اخلاصة التي ال يندر وجود 

الرسوب فيها.
الدراسات  طلبة  بحوث  نتائج  عرض   *
العليا عىل ممتحنني خارجيني من جامعات 

مرموقة.
اخلاص  القطاع  مع  ثقة  جسور  بناء   *
وتتجريها  البحوث  نتائج  وحتويل  والعام 

وتسجيل براءات اخرتاع لفائدة املجتمع.
املتفوقني  للطلبة  بعثات  توفري   *

واملحتاجني.

زجاجةالتعليم العايل يف األردن الدخول يف عنق الزجاجةالتعليم العايل يف األردن الدخول يف عنق الالتعليم العايل يف األردن الدخول يف عنق الزجاجة
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* إيفاد األوائل سنوياً يف بعثات.
* بناء جسور مع القطاعني العام واخلاص.

املدارس  يف  التدريس  أساليب  تطوير   *
واجلامعات لتواكب متطلبات العرص.

* النهوض والرتكيز عىل الدراسات اإلنسانية 
وتؤسس  الشعوب  ثقافة  تتبنى  ألهنا 

حلضارهتا.
األطروحات  صناعة  دكاكني  إغالق   *
املوجودة  الفصلية  واألوراق  والبحوث 

أمام اجلامعات.
املدارس،  يف  العلمي  البحث  ثقافة  زرع   *

وربطها بأمهية التعليم العايل وتطوره.
ال  لباحثني  متخصصة  وظائف  إجياد   *
متطلبات  أن  حيث  بالتدريس،  يقومون 
رسعة  تتطلب  األردن  يف  احلديثة  التنمية 
املياه،  لقطاعات  البحوث  إنجاز  يف 
والتعليم،  واألرض،  والبيئة،  والطاقة، 
املعلومات،  وتكنولوجيا  العايل،  والتعليم 
ذات  القطاعات  من  وغريها  والزراعة، 

األمهية، واألولويّة.
كل  يف  متيّز  وختصصات  برامج  استحداث   *
جامعة بحيث تشتهر هذه اجلامعات بتلك 
التخصصات من حيث مستو اخلرجيني، 
ونواتج العلمية التعليمية، وتتجري البحث 

العلمي، والزيادة، والتجديد.
* تطوير هذه الربامج ليخرج منها قادة علم 

بكافة  املجتمعات  بناء  يف  يسامهون  وفكر 
قطاعاته وختصصاته.

واحلكومة،  اجلامعات،  بني  رشاكة  بناء   *
خططها  يف  الوطنية  واملؤسسات 
عىل  واملهنية  االقتصادية  واسرتاتيجيتها 

الدوام.
* تغيري تعليامت قبول الطلبة يف التخصصات، 
والسامح للطلبة اجلادين واملتميّزين بدراسة 

صات التي يرغبون هبا. التخصّ
كليات  يف   وكرب نوعية  نقلة  إحداث   *
لتخريج  اجلامعات،  يف  والرشيعة  الرتبية 
املسؤولية،  من  قدر  عىل  وأئمة  مدرسني 

والعلم الرفيع.
م رواتب جديد للمعلمني،  * استحداث سلّ

وترشيعات جديدة الختيار املعلمني.
ة وحكمة  * سنّ ترشيعات وتعليامت أكثر دقّ
والعمداء،     األقسام،  رؤساء  لتعيني 

اب رؤساء اجلامعات. ونوّ
* وضع كلّ جامعة اسرتتيجية لـ 5 سنوات، 
توضح فيها أهدافها، وطموحاهتا، وخطط 

تنفيذها ٭

د. أنور البطيخي. أنور البطيخي أ.أ.
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خطوات  األردن  يف  العايل  التعليم  خطا 
كانت  املختلفة  بمراحله  فالتعليم  واسعة، 
منذ  األردنية  الدولة  اهتاممات  يف  احلظوة  له 
استقالل اململكة وحتى اآلن. وكان ثمة جهود 
كثرية متتابعة، وعقبات مجة تم التغلب عليها، 
أدت  وآمال،  وطموحات  وطنية،  وإرادات 
تستجيب  تعليمية،  مؤسسات  قيام  إىل  كلها 
املتقدم، واملعرفة  العلم  ألشواق األردنيني يف 

األصيلة، والتنوير احلضاري.

الطلبة  أعداد  يف  املطرد  التزايد  ولعل   
داخل  من  األردنية  اجلامعات  يف  الدارسني 
التعليم  رسالة  أن  يؤكد  وخارجه،  األردن 
العايل يف األردن أصبحت ذات مد أشمل، 
أمام  نفسه  الوقت  يف  وتفرض  وأوسع. 

حتديات  العايل  التعليم  مسرية  عىل  القائمني 
هيئة  أعضاء  توفري  مقدمتها  يف  يقف  كبرية، 
تدريس عىل درجة عالية من الكفاءة والتميز 
إلعداد  العلمية،  التخصصات  من  العديد  يف 
عىل  قادر  ختصصه،  ميدان  يف  مبدع  طالب 
أداء دوره يف هنضة وطنه، واملسامهة يف عملية 
اجلامعة  واجبات  أوىل  من  إذ  والبناء،  التنمية 
واإلدارية  املهنية  بالقيادات  الوطن  تزود  أن 
أكثر  التي تسهم يف صنع مستقبل  والسياسية 

نقاء وإرشاقاً.

وال يتأتى ذلك إال من خالل احلرص عىل 
و«تعليم  الكم»  «تعليم  بني  الدقيق  التوازن 
العقل،  توثّب  تعليمية  مناهج  النوع»وتقديم 

واقع التعليم اجلامعي يف األردن

أ.د. عبد الرحيم احلنيطي
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اإلبداع  وتستحث  الريادي،  التفكري  وتستثري 
قادرين  ليكونوا  الطلبة  هتيئة  من  بد  ال  وأنه 
الثقة  لبناء  الذايت، وجعلهم أهالً  التعليم  عىل 

الشخصية.

يف   - األردنية  اجلامعات  استطاعت  وقد 
رأيي- وهبدي من توجيهات صاحب اجلاللة 
امللك عبداهللا الثاين ابن احلسني املعظم، املتمثلة 
يف الرتكيز عىل إعداد اإلنسان األردين املبدع، 
العرص والتطور،  وتأهيله، واإلفادة من روح 
يف  الطلبة  إعداد  يف  األسمى  هدفها  حتقيق  يف 
واالجتامعية،  االقتصادية،  كافة:  املجاالت 
ولعل  والسياسية،  والعلمية،  والفكرية، 
إنشاء هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل يف 
األردن، خري دليل عىل االهتامم بجودة التعليم 
العايل والرتكيز عىل نوعيته، والتأكد من سوية 
واجلودة  االعتامد  معايري  وتطبيق  خمرجاته، 
 الدولية عىل الربامج التعليمية، جتسيداً لرؤ

قائد الوطن يف بناء اإلنسان املبدع املتميز. 

العايل،  التعليم  سمعة  عىل  املحافظة  إن 
بذل  يتطلب  التنافسية،  وقدرته  وإنجازاته 
الطيبة،  السمعة  هذه  لتعزيز  اجلهد  من  املزيد 

الثغرات  وسد  كان،  حيثام  القصور  وتاليف 
حيثام وجدت.

التي  اجلسام  األعباء  من  الكثري  فهناك 
تنتظرنا يف غمرة التسارع التكنولوجي، ينبغي 
ثاقبة.  وبرؤية  علمي،  بأسلوب  مواجهتها 
امللك  اجلاللة  صاحب  دعم  ذلك  يف  حافزنا 
عبد اهللا الثاين ابن احلسني املعظم، راعي العلم 

وأهله ٭

د. عبد الرحيم احلنيطيعبد الرحيم احلنيطي أ.أ.
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(1990-1962) * البدايات
بدأت مسرية التعليم اجلامعي يف األردن بداية 
حققها  التي  اإلنجازات  لتكمل  متواضعة 
 ،األخر التعليم  مراحل  مجيع  يف  األردن 
أردنية  ففي عام 1962 تأسست أول جامعة 
كلية  هي  واحدة  بكلية  األردنية)  (اجلامعة 
يف  وطالبة  طالباً   (167) فيها  التحق  اآلداب 
التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  يتجاوز  مل  حني 
وخالل  متفرغون.  فقط  منهم  ثالثة  الثامنية، 
ربع قرن من تأسيس اجلامعة األم، ظل التعليم 
رسمية  جامعات  أربع  عىل  مقترصاً  اجلامعي 
طالب   (25.593)  1987 عام  فيها  التحق 
بكالوريوس، و (3592) طالب دراسات عليا 
يف حني مل يتجاوز عدد خرجييها يف ذلك العام

(5600) طالبٍ جلميع املراحل الدراسية.

البدايات  هذه  بأن  هنا  التأكيد  من  والبد 

متيزت بخضوعها لسياسات مدروسة هتدف 
األردن  احتياجات  تلبية  إىل  األوىل  بالدرجة 
يف  املؤهلني  اجلامعيني  من  املجاورة  والدول 
أسواق  استقطاهبا  عىل  تتسابق  ختصصات 
املنطقة، فكان تأسيسها ثم تطورها  العمل يف 
فابتدأت  حمددة،  اسرتاتيجيات  وفق  الحقاً 
بكليات العلوم األساسية ثم تطورت تدرجيياً 
لتضم كليات وختصصات أخر حسب طاقة 
والفنية  التدريسية  الكوادر  وتوافر  استيعاهبا 

ناها التحتية. وبُ
مرحلة تطور التعليم اجلامعي *

(2000-1990)
القرن  تسعينات  بداية  منذ  األردن  شهد 
اجلامعي،  التعليم  يف  ملحوظاً  توسعاً  املايض 
واجهتها  التي  األحداث  من  الرغم  عىل  إذ 
خطا  فقد  االقتصادية  املوارد  وشح  املنطقة 

واقع التعليم اجلامعي يف األردن
 التطور والواقع احلايل

أ.د. وجيه عويس
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متطورة  خطوات  الفرتة  تلك  خالل  األردن 
كامً ونوعاً يف هذا املضامر حتقيقاً لرؤية القيادة 
ودوره  اجلامعي  التعليم  بأمهية  السياسية 
الظروف  لتغري  ونتيجة  الشاملة،  التنمية  يف 
الشباب  توجيه  يف  سامهت  التي  االقتصادية 
عىل  للحصول  باجلامعات  االلتحاق  نحو 

شهادة جامعية تضمن مستقبلهم.
وتزايد اإلقبال عىل التعليم اجلامعي إقباالً 
احلصول  وأصبح  عام،  بعد  عاماً  عادي  غري 
كل  حتقيقه  يتمنى  حلامً  جامعي  مقعد  عىل 
ومع  االجتامعية،  الرشائح  خمتلف  من  شاب 
االجتامعية  الضغوط  ازدادت  الطلب  ازدياد 
تلبية هلذه الضغوط  التي قامت  عىل احلكومة 
انترشت   أُخر رسمية  جامعات 
تلبية هلذه الضغوط  التي قامت  عىل احلكومة 
انترشت   أُخر رسمية  جامعات 
تلبية هلذه الضغوط  التي قامت  عىل احلكومة 

 (6) بإنشاء 
عىل  ووافقت  اململكة،  حمافظات  مجيع  يف 
الرتخيص للقطاع اخلاص يف االستثامر يف هذا 
املجال فتأسست (10) جامعات خاصة و(3)
للدراسات العليا وكليتان جامعيتان، مما ساهم 
يف حتقيق املطلب امللح يف توسيع قاعدة القبول 
إضافية  فرص  وتوفري  الرسمية  اجلامعات  يف 
لذوي املعدالت األدنى للقبول يف اجلامعات 
اخلاصة، ثم يف اجلامعات الرسمية من خالل 
أن  طبيعياً  وكان  والدولية.  املوازية  الربامج 
زيادة  اجلامعات  عدد  يف  الزيادة  هذه  يرافق 
بالتعليم  امللتحقني  الطلبة  أعداد  يف  مطردة 

مرحلة  يف  عددهم  كان  فبينام  اجلامعي، 
عام  وطالبة  طالباً   (34.984) البكالوريوس 
1990، بلغ عددهم (118.657) طالباً وطالبة 

خالل عام 2000. 
اجلامعي  التعليم  يف  التوسع  يقترص  ومل 
اجلامعات  عدد  عىل  املرحلة  تلك  خالل 
نمواً  اجلامعات  نمت  فقد  الطلبة؛  وأعداد 
وأقسامها  كلياهتا  عدد  يف  كذلك  رسيعاً 
تطرحها  التي  والتخصصات  األكاديمية 
(57)  ختصصاً علمياً  والتي بلغت عام 2000
و (43) ختصصاً يف العلوم األخر، كام واكب 
التعليمية  املرافق  الكمي توسعاً يف  النمو  هذا 
واألجهزة واملباين والكوادر التدريسية والفنية 

واإلدارية. 
حتقق  الذي  الرسيع  النمو  هذا  ن  مكّ لقد 
خالل الفرتة ما بني 1990-2000 األردن من 
ؤ مكانة مرموقة عىل مستو املنطقة يف جمال  تبوّ
بنا ونحن نتحدث عن  التعليم العايل، وجيدر 
املرحلة أن نفخر بام حتقق من  إنجازات تلك 
ي ونوعي يف قطاع التعليم العايل؛ إذ  تطور كمّ
وعىل الرغم من صعوبات البدايات ومراحل 
التأسيس وشح املوارد والظروف االقتصادية 
باملنطقة خالل تلك  التي عصفت  والسياسية 
الفرتة، فقد متكنت اجلامعات من املحافظة عىل 
النوعي،  تطورها  مع  متوازناً  الكمي  تطورها 

د. وجيه عويس أ.أ.
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واألقطار  الوطن  حاجات  تلبية  يف  ونجحت 
املجاورة من الكفاءات اجلامعية املؤهلة، ويف 
فاقت   املستو رفيعة  علمية  سمعة  اكتساب 
يف  الرائدة  وكانت  واإلمكانات  الطموحات 

املنطقة يف هذا املجال.
التعليم  مسرية  من  املرحلة  تلك  ولتقييم 
من  البد  نصفاً  ومُ موضوعياً  تقييامً  اجلامعي 
أن نشري إىل ما حققه خرجيو تلك املرحلة من 
سمعة طيبة خالل توظيفهم يف القطاعني العام 
متيز  وإىل  وخارجه،  األردن  داخل  واخلاص 
املئات من موفدي اجلامعات خالل دراستهم 
اجلامعات  يف  البكالوريوس  بعد  ما  ملراحل 

.األوروبية واألمريكية عالية املستو
املرحلة  تلك  أن  إىل  اإلشارة   جتدر  كام 
اجليدة  التعليمية  املتطلبات  بتوافر  متيزت  قد 
سواء ما كان منها يف البنى التحتية، أم اخلطط 
األجهزة  توافر  أم  بعناية،  املدروسة  الدراسية 
املؤهلة  والفنية  التدريسية  والكوادر  احلديثة 
ونسبهم إىل أعداد الطلبة، مما مكن اجلامعات 
فعىل  نسبياً  مقبولة  جودة  معايري  حتقيق  من 
هيئة  أعضاء  إىل  الطلبة  نسبة  إن  املثال  سبيل 
عام  العلمية  احلقول  يف  تتجاوز  مل  التدريس 
2000 نسبة 1 : 21 يف اجلامعات الرسمية، و

1 : 22 يف اجلامعات اخلاصة.

(2008-2000) * املرحلة الثالثة
تقويم  فيها  تم  التي  املوضوعية  بنفس 
 (2000-1990) لألعوام  الثانية  املرحلة 
البد  أهدافها،  حققت  جيدة  مرحلة  بوصفها 
-2000) األعوام  مرحلة  تقويم  يتم  أن  من 

2008) بوصفها مرحلة شهدت تراجعاً نسبياً 

عديدة  وسلبيات  اجلامعي،  التعليم  جودة  يف 
املتسارع  ي  الكمّ النمو  نتيجة  تتفاقم  بدأت 
أو  ضوابط  دون  عديدة  جوانب  شمل  الذي 
متطلبات  باالعتبار  تأخذ  اسرتاتيجيات  وفق 

النوعية.
أجرهتا  التي  الدراسات  مجيع  أشارت 
البنك  وتقارير  والدولية  املحلية  املؤسسات 
الدويل ودوريات ومؤمترات منظمة اليونسكو 
بأن التعليم اجلامعي يف األردن بحاجة لوقفة 
يعاين  التي  السلبيات  ملعاجلة  شاملة  مراجعة 
ل إصالح التعليم  منها، ومن هذا املنطلق شكّ
العلمي أحد أهم األولويات  العايل والبحث 
ويف   «2015-2006 الوطنية «األجندة  يف 
اسرتاتيجيات التعليم العايل والبحث العلمي 
املاضية  السنوات  خالل  وضعت  التي 
توصيات  وتضمنت  املعوقات  وحددت 

مناسبة مل يتم تنفيذها ألسباب عديدة.
باعتقادي أن التحديات التي تعوق مسرية 
التعليم اجلامعي بإمجاع املعنيني يف هذا املجال 
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ما  إذا  رئيسيني،  بعنوانني  نوجزها  أن  يمكن 
تم معاجلتهام وفق اسرتاتيجية شاملة وخطط 
يف  اإلصالح  لتحقق  للتنفيذ  قابلة  مدروسة 

.أغلب املحاور األخر
: التمويل أوالً

إن تدين نسبة اإلنفاق عىل التعليم اجلامعي 
وثابتة  كافية  متويلية  مصادر  تأمني  وصعوبة 
متطور  جامعي  تعليم   مستو عىل  للحفاظ 
وعجزها  اجلامعات  مديونية  تفاقم  إىل  أدت 
عن تنفيذ اسرتاتيجيات تطويرها وفق جداول 
أدنى  توفري  من  متكنها  وعدم  حمددة،  زمنية 
اهليئة  أعضاء  أعداد  كزيادة  النوعية  متطلبات 
التدريسية أو باحلد األدنى احلفاظ عىل ما لدهيا 
هجرهتم،  نزيف  ووقف  مؤهلة  كوادر  من 
والتقنيات  األجهزة  من  مستلزماهتا  وتوفري 
التعليمية املتطورة، وزيادة خمصصات البحث 
الطلبة،  إيفاد  برامج  وتكثيف  العلمي، 

واستكامل بناها التحتية.
: آلية قبول الطلبة  ثانياً

املطبقة  القبول  لسياسات  أن  يف  الشك 
جودة  عىل  مبارشاً  تأثرياً  اجلامعي  التعليم  يف 
أو  ضبطها،  أُحسن  إن  إجيابياً  إما  املخرجات 
جودة  عىل  مبارشاً  تأثرياً  اجلامعي  التعليم  يف 
أو  ضبطها،  أُحسن  إن  إجيابياً  إما  املخرجات 
جودة  عىل  مبارشاً  تأثرياً  اجلامعي  التعليم  يف 

سلبياً إن مل يتم ذلك، فهي التي حتدد رشوط 
املقبولني  الطلبة  وأعداد  ومعدالته  القبول 
واجلامعات  التخصصات  عىل  وتوزيعهم 

تؤثر  رئيسية  عوامل  كلها  وهذه  املختلفة، 
يف  وحتديداً  اجلامعي.  التعليم   مستو يف 
تم  التي  القبول  لسياسة  كان  فقد  جامعاتنا  
تطبيقها، ومازالت تطبق، نتائج سلبية سامهت 
بدرجة كبرية يف تدين مستو التعليم اجلامعي 

ووقفت عائقاً أمام حماوالت تطويره.
املتبعة يف اجلامعات  القبول  تعتمد سياسة 
الرسمية كلياً عىل نتائج امتحان الثانوية العامة 
املعدالت  حسب  احلر  التنافس  خالل  من 
وخلرجيي  معينة  لفئات  متنح  التي  واحلصص 
السائد  االعتقاد  وكان  حظاً،  األقل  املناطق 
معدل  بأن  اجلامعي  التعليم  مسرية  خالل 
للقبول،  األفضل  املعيار  هو  العامة  الثانوية 
وقد يكون ذلك مقبوالً يف ظل ظروف األردن 
االجتامعية وخالل مرحلة حتقق فيها التوازن 

ما بني العرض والطلب يف التعليم اجلامعي.
قدرات  الطلب  جتاوز  أن  وبعد  اليوم  أما 
عالية،  بنسبة  االستيعاب  عىل  اجلامعات 
األعداد  لقبول  الضغوطات  تلبية  وأصبحت 
جودة  حساب  عىل  تتم  الطلبة  من  املتزايدة 
آلية  مراجعة  إىل  األوان  آن  فقد  التعليم، 
القبول وتعديلها وفق أُسس مدروسة تضمن 
آلية  مراجعة  إىل  األوان  آن  فقد  التعليم، 
القبول وتعديلها وفق أُسس مدروسة تضمن 
آلية  مراجعة  إىل  األوان  آن  فقد  التعليم، 

وتأخذ  التنافس،  وعدالة  الفرص  تكافؤ 
املحلية  األسواق  احتياجات  االعتبار  بعني 
املواءمة  من  األدنى  احلد  وتضمن  واإلقليمية 

د. وجيه عويس أ.أ.
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يلتحق  الذي  والتخصص  الطالب  ميول  بني 
به، مع رضورة اإلبقاء عىل االستثناءات والتي 
واالجتامعية  االقتصادية  الظروف  تفرضها 
زمنية  ولفرتة  حمدودة  بنسب  واجلغرافية 
تتمكن خالهلا وزارة الرتبية والتعليم من رفع 
مجيع  وتوفري  املدارس  تلك  يف  التعليم  سوية 
املتطلبات البرشية واملادية كام هي متوافرة يف 

.املدارس األخر

إىل  الدراسات  من  العديد  أشارت  لقد 
القبول  آليات  تطوير  إىل  هتدف  اقرتاحات 
الثانوية  معدل  إىل   أُخر معايري  بإضافة 
العامة كاحتساب عالمات املواد ذات العالقة 
الصفوف  يف  الطالب  ونتائج  بالتخصص، 
ومقابالت  قبول،  امتحان  وإجراء  الثانوية، 
وميوله،  الطالب   مستو ملعرفة  شخصية 
بالدراسة  جديرة  اقرتاحات  كلها  وهذه 
قبول  نظام  استخالص  يف  تسهم  أن  ويمكن 

متطور.

باإلضافة إىل اعتامد معدل الشهادة الثانوية 
أُخر ضمن  هناك جوانب  للقبول  األساساً 
جذرية  تغيريات  إجراء  تستدعي  املحور  هذا 
حلني  التأخري  حتتمل  ال  ومعاجلتها  عليها، 
مجيع  يعالج  شامل  قبول  نظام  إىل  التوصل 

بتنفيذ  البدء  من  والبد  احلالية،  االختالالت 
التوصيات التي تضمنتها مجيع اإلسرتاتيجيات 
الطلبة  أعداد  بني  التوازن  بتحقيق  السابقة 
للجامعات.  االستيعابية  والقدرة  املقبولني 
املقبولني  الطلبة  ألعداد  املطردة  الزيادة  فمع 
سنوياً والتي يقابلها حمدودية املوارد، وارتفاع 
اجلامعية  الرسوم  وثبات  التعليم،  تكلفة 
رضباً  جيدة  تعليم  نوعية  عىل  احلفاظ  أصبح 

من املستحيل (الشكل رقم 1).

األعوام  يف  الطلبة  أعداد  تزايدت  لقد 
تسويغها،  يصعب  مرتفعة  بنسب  األخرية 
الدرايس  العام  بداية  مع  عددهم  أصبح  إذ 
طالب   (210.000) حوايل   ،2008/2007

وطالبة أي ما معدله أكثر من (3600) طالب 
بعض  السكان، وتشري  من   (100.000) لكل 
بالتعليم  امللتحقني  عدد  أن  إىل  الدراسات 
اجلامعي للفئة العمرية ما بني 18-24 تزيد يف 

األردن عن نسبتهم يف معظم بلدان العامل.

إىل  اجلامعيني  الطلبة  نسبة  كانت  لقد 
للفخر  مدعاة  سابقة  مرحلة  يف  السكان  عدد 
واالعتزاز، إال أهنا أصبحت اليوم مصدر قلق 
مرشوع، والبد من أن ننوه كذلك بأنه مل يقابل 
الطلبة زيادة  املتصاعدة يف أعداد  الزيادة  هذه 
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املعدل  بنفس  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  يف 
هيئة  أعضاء  إىل  الطلبة  نسبة  رفع  إىل   أد مما 
1998/1997 العام  يف   21  :  1 من  التدريس 
ليصبح حوايل 1 : 30 يف العام 2008/2007.

ألعداد  العشوائية  الزيادة  تساهم  وكام 
يتلقاه  الذي  التعليم   مستو تدين  يف  الطلبة 
السلبي  تأثريها  فإن  دراسته،  خالل  الطالب 
الطالب  التخرج حني يواجه  بعد  يمتد إىل ما 
أن  دون  العمل،  أسواق  يف  الشديدة  املنافسة 
يمتلك املهارات الكافية، كام وأن الزيادة غري 
املدروسة ألعداد الطلبة، من دون أخذ نوعية 

إىل  أدت  قد  االعتبار  بعني  السوق  متطلبات 
تضخم أعداد اجلامعيني العاطلني عن العمل، 
العامة  اإلحصاءات  دراسات  تشري  وكام 
ووزارة العمل، فإن معدالت البطالة بني محلة 
مرتفعة  تكون  ما  عادةً  البكالوريوس  مؤهل 

عن املعدل العام للبطالة.

إن االختالالت الناجتة عن السياسة احلالية 
عالج  بمعزل عام يتفرع  للقبول ال يمكن أن تُ
حتسني  ولضامن   ،أُخر اختالالت  من  عنها 
خيار  يوجد  ال  اجلامعات،  يف  األداء  نوعية 
سياسة  لتطوير  جريئة  خطوات  اختاذ   سو

(الشكل رقم 1)

د. وجيه عويس أ.أ.
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والتي  معوقات  من  منها  يتفرع  وما  القبول 
يمكن إجيازها باخلطوات التالية:

ميدانية  دراسة  إجراء  من  البد  بداية   *
املدنية  اخلدمة  ديوان  مع  بالتنسيق  دقيقة 
ووزارة العمل واجلهات املعنية األخر ملعرفة 
ومتغرياته  اخلرجيني  من  السوق  احتياجات 

املتوقعة.

التخصصات  بعض  يف  القبول  إيقاف   *
ملدة  الطلبة  أعداد  زيادة يف  أية  التي ال حتتمل 
سنة أو سنتني حتى تستقيم أوضاعها وتتوفر 

فيها املتطلبات األساسية للربامج.

* يكون القبول املوحد عىل مستو الكلية 
للسنة األوىل ويتحدد التخصص وفق املعدل 

الرتاكمي ومعايري أُخر حتددها الكليات.

الراكدة  التخصصات  بعض  جتميد   *
واملشبعة لفرتة من الزمن ودمج التخصصات 

املكررة واملتقاربة.

* رفع احلدود الدنيا للقبول يف ختصصات 
اجلامعات  ختصصات  يف  وتوحيدها  حمددة 

الرسمية واخلاصة.

عىل  الصارمة  بالرقابة  االستمرار   *

اجلامعات لتستمر بااللتزام بالطاقة االستيعابية 
وفق معايري االعتامد.

* إعادة النظر يف أعداد الطلبة املقبولني يف 
الربامج األكاديمية بحيث يتم استيعاب ما ال 
50%-60% من الطلبة الناجحني يف  يزيد عىل
الثانوية العامة وتوجيه املتبقني للتعليم املهني 
والتقني واملعاهد التكنولوجية (بوليتكنيك).

ويوضح الشكل رقم (1) اخللل يف توزيع 
وكليات  األكاديمية  الكليات  بني  الطلبة 
ألعداد  املتصاعدة  النسبة  بسبب  املجتمع 
طلبة البكالوريوس وثبات نسبة طلبة كليات 

املجتمع خالل السنوات العرش املاضية.

وقتاً  يتطلب  اهلدف  هذا  حتقيق  أن  غري 
رفع  بداية  يتوجب  إذ  مضاعفة،  وجهوداً 
مشاكلها  وحل  املجتمع  كليات  سوية 
أدائها،   مستو ورفع  والتمويلية،  التنظيمية 
ومنح  وختصصاهتا،  براجمها  يف  النظر  وإعادة 
فنية  وعالوات  وظيفية  امتيازات  خرجييها 
بذل  إىل  باإلضافة  التعيني  يف  وأولوية  جمزية 
جهود توعوية لتغيري نظرة املجتمع نحو هذه 
الكليات حتى تصبح خياراً مرغوباً ال خياراً 

واقع التعليم اجلامعي يف األردن التطور والواقع احلايلواقع التعليم اجلامعي يف األردن التطور والواقع احلايل
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مرفوضاً ال بد منه.

إن ما سبق استعراضه من التحديات التي 
جتابه التعليم العايل، واحللول املقرتحة لبعضها 
الدراسات  اقرتحته  أن  سبق  ما  يتجاوز  مل 
وضعت  التي  واالسرتاتيجيات  املختلفة 
إلصالحه،  ثم  العايل  التعليم  لتطوير  بداية 
الرائدة  الدراسة  منذ  وذلك  إلنقاذه،  واآلن 
بعنوان  متخصصون  أكاديميون  أجراها  التي 
«سياسة التعليم اجلامعي» واملقدمة إىل جملس 

التعليم العايل يف العام 1991.

       ما مل يتحقق سابقاً هو البدء بخطوات 
خالل  الكامل  التطبيق  إىل  للوصول  التنفيذ 
لتعثر  حتمية  وكنتيجة  حمدد،  زمني  جدول 
اهللا  عبد  امللك  جاللة  اهتامم  جاء  التطبيق 
الثاين املعظم وتوجيهاته برضورة البدء بتنفيذ 
التي تضمن تطوير هذا  اخلطط االسرتاتيجية 
الكامل  الدعم  تقديم  عىل  والتأكيد  القطاع، 
لتحقيق هذا اهلدف، وذلك يف رسالة جاللته 
العام  من  شباط  يف  الوزراء  رئيس  دولة  إىل 
اجلامعات  برؤساء  لقائه  وخالل  املايض، 

الرسمية يف أيلول 2008، حيث حدد جاللته 
إىل  الوصول  الطريق وشدد عىل  املسار ويرسّ 

اهلدف املنشود ٭

* مصدر مجيع اإلحصائيات الواردة يف هذه الدراسة 

العايل  التعليم  لوزارة  السنوية  اإلحصائية  التقارير 

والبحث 

د. وجيه عويس أ.أ.
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الواقع:
األردن  يف  العايل  التعليم  قطاع  حقق 
الثالثة  األلفية  من  احلايل  األول  العقد  خالل 
وخمرجاته.  مدخالته  يف  كبرية  إنجازات 
اجلامعات  يف  القبول  تعليامت  فشهدت 
تطويراً  التعليم  التي يصدرها جملس  األردنية 
املستجدة،  والظروف  للمعطيات  ًوفقاً  سنويا 
عىل  املقبولني  الطلبة  نسبة  زيادة  مثالً  ومنها 
ضمن  القبول  وتنظيم   ، احلرّ التنافس  أساس 
فيها  تدبّ  كانت  بعدما  االستثنائية  القوائم 
اجلامعات  قامت  كام  كبري.  حد  إىل  الفوىض 
وبتوجيه من جملس التعليم العايل وختطيط من 
نوعية  بإجراءات  املختلفة  وجمالسها  رئاساهتا 
لتحسني العملية التدريسية، ومراجعة اخلطط 
الدراسية، وإدخال ختصصات جديدة تواكب 
متطلبات العرص والسوق إىل حدٍّ ما، وإدخال 

برامج تطوير ألعضاء اهليئة التدريسية (هناك 
والتأكيد  بذلك يف كل جامعة)،  دائرة خمتصة 
دائرة  (هناك  ومراقبتها  اجلودة  متابعة  عىل 
اخلصوص).  هبذا  جامعة  يف كل  اآلن  خمتصة 
أخضعت  لالعتامد  ة  مستقلّ هيئة  أُنشئت  كام 
اخلصوص).  هبذا  جامعة  يف كل  اآلن  خمتصة 
أخضعت  لالعتامد  ة  مستقلّ هيئة  أُنشئت  كام 
اخلصوص).  هبذا  جامعة  يف كل  اآلن  خمتصة 

الرسمية  اجلامعات  مرة  وألول  إلجراءاهتا 
كانت  التي  اخلاصة  اجلامعات  جانب  إىل 
ختضع لالعتامد العام واخلاص من قبل جملس 
إطار  ويف  تارخيياً.  اهليئة  سبق  الذي  االعتامد 
العايل  التعليم  يف  التعليمية  العملية  خمرجات 
عام  اجلامعية  الكفاءة  امتحان  استحداث  تم 
س  واملدرِّ واجلامعة  الطالب  لتقويم   2004

وألول  لدينا  فأصبح  التدرييس،  والربنامج 
مرة أداة مهمة تعطي مؤرشاً متفقاً عليه دولياً 
وألول  لدينا  فأصبح  التدرييس،  والربنامج 
مرة أداة مهمة تعطي مؤرشاً متفقاً عليه دولياً 
وألول  لدينا  فأصبح  التدرييس،  والربنامج 

ملعرفة أين يقف بعضنا من بعضنا اآلخر، ومن 
اآلخرين يف خمرجات تعليمنا العايل.

التعليم العايل يف األردن
واقع وطموح

أ.د. عادل الطويسي
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املهمة  وهي  املجتمع،  تنمية  جمال  ويف 
فقد  جامعة)  (أية  للجامعة  الثانية  الرئيسية 
(مؤتة،  األطراف  بجامعات  يسمى  ما  أبلت 
حسناً  بالءً  البيت)  وآل  والطفيلة،  واحلسني، 
النهوض  شأهنا  من  التي  الربامج  تقديم  يف 

باملجتمع الذي نعيش فيه، أفراداً ومجاعات.
العايل  التعليم  يف  احلاكمية  شهدت  كام 
إدخال  خالل  من  وبخاصةً  التطوير،  بعض 
القطاع اخلاص يف عضوية جملس  عنارص من 
بعض  من  أعضاء  وكذلك  العايل،  التعليم 
أعطى  الذي  األمر  املدين  املجتمع  مؤسسات 
من  العايل  التعليم  قضايا  يف  للنظر  الفرصة 

زوايا خمتلفة، أغنت قراراته.

الطموحات:
اململكة  يف  العايل  التعليم  ملف  ض  تعرّ
لدراسات وتقارير جديدة، منها تقرير مكنزي 
(استشاري عاملي) عام 2005، واالسرتاتيجية 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  عن  الصادرة 
ورد  وما   ،2010  –  2005 لألعوام  العلمي 
2006 عام  الوطنية  األجندة  جملدات  يف 
(كلنا  وملتقى  واإلبداع،  التعليم  ملف  حول 
مسرية  جلنة  وتقرير   ،2006 عام  األردن) 
العايل  والتعليم  املهني  والتدريب  التعليم 
والبحث العلمي عام 2007، ومنتد التعليم 

كانت  ولقد   .2007 العلمي  والبحث  العايل 
مجيعها  والتقارير  واملنتديات  الدراسات  غاية 
واحدة، أال وهي تطوير هذا القطاع يف اململكة 
نحو  األردن  قيادة  وتوجيهات  يتناسب  بام 
حتقيق التنافسية العالية وتعزيز مسامهة القطاع 

يف تنمية املجتمع وتطوير اقتصاده.
كام اتفقت الدراسات والندوات والتقارير 
العايل،  التعليم  هتم  التي  املحاور  عىل  مجيعها 
احتياجات  مع  واملواءمة  النوعية،  وهي  أال 
ومتويل  اجلودة،  وضبط  واالعتامد  السوق، 
اجلامعات، وكليات املجتمع والتعليم املهني، 

والبحث العلمي والتطوير، واحلاكمية.
هذا  خالل  حتققت  التي  اإلنجازات  إن 
العقد يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي، 
أالّ  جيب  سابقاً،  منها  بعضاً  ذكرتُ  والتي 
تغمض أعيننا عن بعض املحاور التي مل تشهد 
نظري  وجهة  من  وأمهها  ملموساً،  تطوراً 
البحث العلمي والتطوير، ومتويل اجلامعات.

ما  والتطوير  العلمي  البحث  جمايل  ففي 
زالت البوصلة غري متجهة اجتاها ً صحيحاً من 
حيث امليل شبه الكامل نحو البحث النظري 
املؤدي هلدف واحد هو الرتقية األكاديمية، يف 
حني أن البحث التطبيقي ما زال قليالً جداً كامًّ 
أن  والطموح  العملية،  مؤسساتنا  يف  ونوعاً 
يشهد العقد القادم تركيزاً عىل هذا امللف. أما 

د. عادل الطوييسعادل الطوييس أ.أ.
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فقد  الرسمية  للجامعات  احلكومي  التمويل 
تراجع، مع األسف، خالل العقد احلايل كثرياً، 
وإن كان قد شهد بعض التنظيم والتوجيه يف 
أوجه رصفه. فاملبالغ املقدمة مل تزد هنائياً عىل 
من اجلامعات  هذه  عدد  زيادة  من  الرغم 
هذا  توزيع  معادلة  زالت  وما   ،(10) إىل   (6)

الدعم عىل ما هي عليه، عىل الرغم من اخللل 
«الغني» زيادة  إىل  تؤدي  كوهنا  فيها  القائم 
احلكومية.  اجلامعات  بني  فقراً  والفقري   ، غنىً
احلكومي  الدعم  زيادة  يتم  أن  هنا  والطموح 
للجامعات بتوزيع احلصيلة احلقيقية لواردات 
باسم  املستوفاة  الرسوم  من  الدولة  خزينة 

اجلامعات عىل األقل.
كام ال بد من العمل مستقبالً عىل قلب هرم 
التعليم العايل املقلوب حالياً ليصبح يف وضعه 
الطبيعي من حيث نسبة الطلبة املتوجهني نحو 
التعليم اجلامعي (88% حالياً) مقابل أولئك 
هيكلة  وإعادة  التقني،  بالتعليم  امللتحقني 
كليات املجتمع ليصبح بمقدورها استقطاب 

الطلبة، ورفع مستو نوعية هذا التعليم.
ويف جمال رعاية اإلبداع، فإن هناك خيارين 
بتشجيعه.  أو  نموه،  ورعاية  بغرسه  إما 
اإلبداع  زراعة  يتم  أن  الدوام  عىل  واألفضل 
وغرسه من املدرسة فاجلامعة فاملجتمع. وإننا 
العايل  التعليم  مؤسسات  تقوم  ألن  نطمح 

عن  الكشف  يف  الة  الفعّ باملسامهة  اململكة  يف 
إبداعاهتم،  وتشجيع  الطلبة  من  املوهوبني 
والتعاون مع املؤسسات املهتمة يف سبيل منح 
الالزمة لتحويل اإلبداع إىل مشاريع  الفرص 
مدينة  إنشاء  من  اهلدف  إن  حقيقية.  إنتاج 
جامعة  حرمها  يف  تضم  التي  العلمية  احلسن 
األمرية سمية للتكنولوجيا، واملجلس األعىل 
العلمية  واجلمعية  والتكنولوجيا،  للعلوم 
املؤسسات  هذه  جهود  تنظيم  هو  امللكية، 
الوطنية الثالث وخلق الرشاكة مع املؤسسات 
األخر يف التعليم العايل وعامل األعامل لرعاية 
املواهب واإلبداع، واملسامهة يف خفض وترية 
نحو  باألردن  واالنتقال  األدمغة،  هجرة 

اقتصاد مستدام قائم عىل املعرفة. 
التي  الكبرية  اإلنجازات  فإن  أخرياً، 
بحاجة  اململكة  يف  العايل  التعليم  يف  حتققت 
إىل صيانتها واملحافظة عليها، والنأي هبا عن 
القرارات غري املدروسة، وكذلك العمل عىل 
وفقاً  وتطويرها  آثارها،  ودراسة  استقرارها 

لذلك ٭

 التعليم  التعليم العايل يف ا ألردن واقع وطموحالعايل يف ا ألردن واقع وطموح
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حيتل التعليم العايل يف األردن مكانة وأمهية 
خاصة، حيث أوىل جاللة امللك عبد اهللا الثاين 
املتعاقبة  اهللا، واحلكومات  ابن احلسني حفظه 
هذا القطاع االهتامم الكبري، حيث متثّلت رؤية 
للمواطن  يوفر  أن  يف  واسرتاتيجيته  جاللته 
خللق  ومنافسة،  متميزة  تعليمية  بيئة  األردين 
الواقع  حتديات  مواجهة  عىل  قادر  جيل 
رأس  يف  االستثامر  بأن  منه  إيامناً  واملستقبل، 
االستثامر  أنواع  أجلّ  هو  البرشي  املال 
املعرفة  فاقتصاديات   ،املد بعيد  االقتصادي 
زيادة  باجتاه  تدفع  البرشية  التنمية  من  النامجة 
ارتفاع  إىل  يُفيض  الذي  املحيل اإلمجايل  الناتج 
جتدر  ومما  املعيشة،   مستو وتعاظم  الدخل 
رأس  مسامهة  أن  السياق  هذا  يف  مالحظته 
تصل  قد  االقتصادي  النمو  يف  البرشي  املال 
عنى  إىل نسبة 55-60%. فمخرجات التعليم تُ
وتأهيلها  البرشية  الكوادر  وتنمية  بإعداد 

وتطوير قدراهتا، والتي تعدّ من أهم مقاييس 
التنمية املستدامة.

العايل  التعليم  جمال  يف  األردن  كان  وقد 
رائداً يف تبني جتربة التعليم اخلاص، فكان من 
أوائل الدول التي رخصت للجامعات اخلاصة 
للعمل يف قطاع التعليم العايل يف العام 1989، 
ثم تبعته دول أخر تبنت هذه السياسة مثل 
وسوريا  واليمن  العريب  اخلليج  ودول  مرص 
اخلاصة  اجلامعات  وتعدّ  أفريقيا.  وشامل 
تقوم  وطنية  تعليمية  مؤسسات  األردن  يف 
اخلدمات  بتقديم  مسؤوليتها  ل  حتمّ يف  بدور 
العايل  التعليم  مؤسسات  مشاركةً  التعليمية 

احلكومية رسالتها.
أهدافه  األردن  يف  العايل  للتعليم  إن 
مراجعة  إىل  حتتاج  قد  التي  واسرتاتيجياته 
عىل  كثريون  يتفق  حيث  وتقويم،  ودراسة 

نظرة إىل واقع التعليم العايل يف األردن

أ.د. ماهر سليم
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ملؤسسات  املتكاملة  الصورة  يف  خلل  وجود 
التعليم العايل سواءٌ أكانت حكومية أم أهلية 
والدراسات  التعليمية  العملية  جوانب  يف 
والبحوث واملؤمترات وخدمة املجتمع، حيث 
ظلّت هذه النشاطات وحلد كبري معزولة عن 
املؤسسات  املجتمع وخدمته، وأضحت هذه 
ال تُعنى إال بتخريج أفواج من اخلرجيني دون 
وخطط  العمل،  سوق  الحتياجات  مراعاة 
التنمية، ولذا ظهر عددٌ كبريٌ من العاطلني عن 
العمل من خرجيي اجلامعات، األمر الذي أثر 
سلباً يف صحة املجتمع وإنتاجيته. كام أن دور 
التدريس  اقترص عىل  التدريسية  اهليئة  أعضاء 
الرتقية  ألغراض  املطلوبة  البحوث  ونرش 
فقط، دون االهتامم بمشاكل املجتمع وتنميته 
أياً كان حقل التخصص الدقيق وهذا واضح 
عملية  حلول  تقديم  عن  العجز  خالل  من 
ملشاكل يعاين منها املجتمع مثل بدائل للطاقة 
املائي وهذه  أو  الصناعي  أو  الغذائي  واألمن 
األردن  احتياجات  واقع  من  هي  املجاالت 
االقتصاد  تدعم  جماالت  وهي  دولة  بوصفه 

الوطني بشكل مبارش.
املنظامت  عن  الصادرة  التقارير  وتؤكد 
وأليسكو  اليونسكو  مثل  واإلقليمية  الدولية 
العلمي  البحث  جمالس  واحتاد  وأسيسكو 
العربية وغريها، عىل أن خمرجات التعليم العايل 

للجامعات العربية واإلسالمية، ومن ضمنها 
األردنية، هي يف حقيقة األمر متواضعة جداً، 
وتأهيله  اخلريج  معرفة  بني  فجوة  هناك  وأن 
ومواكبته  العمل  سوق  متطلبات  لتلبية 
املعنية،  املجاالت  يف  واملهني  العلمي  ر  للتطوّ
يوم،  بعد  يوماً  تتسع  الفجوة  هذه  وأصبحت 
العايل  التعليم  مؤسسات  إىل  النظرة  وغدت 
األكاديمية  الشهادات  ملنح  نرشٍ  دور  أهنا  عىل 

دون الرتكيز عىل املحتو واملضمون. 
من   %50 من  أكثر  أن  املعلوم  من  كذلك 
املجاالت التي يتم تغطيتها يف الدراسة خالل 
متقادمة  الدراسة يف اجلامعة ستكون  سنوات 
خالل  العمل  سوق  ملتطلبات  مالئمة  وغري 
فرتة ست سنوات، عوضاً عن حفظ وتكرار 
يعني  الدهر، مما  قد يكون عفا عليها  معارف 
عىل  كز  يرّ أن  جيب  الرئيس  اجلامعة  دور  أن 
مهارات  تنمية  عىل  تقوم  أساسية  مهارات 
عىل  املبني  التحلييل  والتفكري  الناقد  التفكري 
القدرة عىل االستنتاج والتحليل واالستقراء، 
الواقع  يف  املشكالت  حلل  املالئم  والترصف 
االتصال  مهارات  إىل  باإلضافة  العميل، 
Pre- والعرض   Communication Skills

املعارف  عن  نغفل  أن  جيب  وال   ،sentation
جيب  التي  املختلفة  التخصصات   يف  الرئيسة 

د هبا اخلريج.  أن يتزوّ
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السادس  الدويل  البنك  تقرير  كشف  وقد 
واملتعلق   2008/2/4 اإلثنني  يوم  الصادر 
بالتنمية البرشية ألربع عرشة دولة من الرشق 
يف  الرتدي  حالة  عن  أفريقيا  وشامل  األوسط 
التعليم يف غالبية هذه األقطار، مع تفاوته من 
األردن  ورود  من  الرغم  عىل   ،ألخر دولة 

ضمن تصنيف متقدم يف هذه الدول.
يف  العايل  التعليم  لنظام  نقدية  وبنظرة 
املشكالت  بعض  لتشخيص  وحماولة  األردن 
العايل  التعليم  مؤسسات  منها  تُعاين  التي 
وإجياد بعض احللول املقرتحة ملعاجلتها، يمكن 

إجياز هذه املشكالت كام يأيت:
1) تعاين اجلامعات الرسمية واخلاصة من 
والنظم  التعليمية  الربامج  يف  التكرار  ظاهرة 
اإلدارية والترشيعات، وعليه فمن رضورات 
خمتلفة،  بربامج  اجلامعات  تتميّز  أن  التطوير 
احتياجات  حسب  التعليم  توجيه  يتم  وأن 
التنمية وسوق العمل املحيل واإلقليمي، وهذا 
بل  املشبعة،  التخصصات  من  احلد  يتطلب 
وإغالق من يثبت ضعفه منها، وإعطاء احلرية 
للجامعات لفتح ختصصات جديدة تتواءم مع 
االحتياجات املحلية ومع التوجهات الوطنية 

والعربية.
2) فوىض الربامج التعليمية وعدم وضوح 
رؤية وأهداف هذه الربامج، ويظهر ذلك جلياً 

يشكل  الذي  العاملة   القو هرم  اختالل  يف 
األميني  من  املاهرة  غري  العاملة  لصالح   %50

وأشباه املتعلمني، و20% من فئة الفنيني املهرة 
والكليات  املهنية  العامة  الثانوية  خرجيي  من 
خرجيي  من  و%30  املتوسطة،  التطبيقية 
ومستوياته  بمراحله  اجلامعي  العايل  التعليم 
اإلنسانية  الدراسات  وتشكل  املختلفة 
واألدبية نسبة عالية منه. ويف حقيقة األمر إن 
الفنيني جيب  فئة  التي ختدم  التعليمية  الربامج 
ورفد  الفئة  هذه  لزيادة  تركيزاً  أكثر  تكون  أن 
التنمية باملؤهلني من خرجيي برامج  قطاعات 

التعليم املهني والتقني.
رسالة  من  معلن  هو  ما  تطابق  عدم   (3
خمرجات  مع  للجامعات  وأهداف  ورؤية 
ولذا  تطرحها،  التي  التخصصات  يف  اجلامعة 
هو  ما  أداء  قياس  معايري  وضع  من  بد  ال 
فلسفة  من  معلن  هو  ما  مع  ومتوافق  متحقق 

اجلامعة وتثبيتها يف معايري ضبط اجلودة.
اجلامعات  بني  العالقة  ضعف   (4

واملؤسسات  املدين  املجتمع  ومؤسسات 
والتجارة  الصناعة  حقول  يف  العاملة  الوطنية 
بني  باطراد  تتسع  فجوة  ووجود  واألعامل 
االسرتاتيجيات  جاءت  وقد  اجلانبني، 
للتشجيع عىل بناء جسور للتعاون والتواصل 
هذه  وبني  العايل  التعليم  مؤسسات  بني 

د. ماهر سليمماهر سليم أ.أ.
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استقطاب ذوي اخلربة  املؤسسات من خالل 
هيئة  كأعضاء  للعمل  املؤسسات  هذه  من 
أمام  الفرصة  وإتاحة  متفرغة،  غري  تدريسية 
استشارات  لتقديم  التدريسية  اهليئة  أعضاء 
للمؤسسات كل حسب اختصاصه، والعمل 
املؤسسات  يف  بحثية  مشاريع  لتنفيذ  املشرتك 
األكاديمية خلدمة قطاعات الصناعة واألعامل 
ال  املناحي  وهذه  بتمويلها.  املؤسسات  تقوم 
تزال مفقودة، وإن وجدت تُطبق عىل استحياء 
وضمن قيود وضوابط قاتلة متنع حرية تطبيقها 

لتحقيق الغاية منها.
يف  املستمر  والتغري  االستقرار  عدم   (5

بالتعليم  اخلاصة  والترشيعات  السياسات 
سياسات  باضطراب  واضح  وهذا  العايل، 
برامج  يف  وهبوطاً  صعوداً  القبول  معدالت 
اجلامعات  يف  وخصوصاً  البكالوريوس 
اخلاصة وبعض اجلامعات الرسمية ويف برامج 
تفرض  التي  والرشوط  العليا  الدراسات 
وكمثال  تغيريها  يتم  ثم  ومن  ما  مرحلة  يف 
كرشط  الكفاءة،  امتحان  فرض  ذلك،  عىل 
للتخرج لكافة الطلبة (األردنيني فقط)، وبعد 
لتقويم  بعد  الفرصة  تُعطَ  ومل  تطبيقه،  بدأ  أن 
هذه  حتت  إجرائه  إيقاف  تقرر  التجربة،  هذه 
ناً  ينص عىل جعله مكوّ القرار  املظلة وأصبح 
من مكونات ضبط اجلودة، دون حتديد معيار 

هناك  بأن  االنطباع  أعطى  مما  لذلك،  واضح 
خلالً ما، وأنه تم أخذ هذا اإلجراء حلفظ ماء 
واملعيار  اآلليات  توضيح  فقط، ودون  الوجه 
واحد  دليل  وهذا  هبا،  تطبيقه  سيتم  الذي 
وبناء  القرارات  اختاذ  عملية  أن  عىل  نسوقه 
اعتامداً  تأيت  ال  جمملها)  (يف  االسرتاتيجيات 
وبيانات  لنتائج  واستقراءات  دراسات  عىل 
فردية  اجتهادات  هي  وإنام  إحصائية،  وأدلة 
شخصية  وجتارب  وخربات  آراء  عىل  تعتمد 
الفعل،  وردة  والعفوية  للمزاجية،  ختضع  قد 
ناهيك عن املصالح اخلاصة وامليول الشخصية 
كهدف  العامة  الوطنية  للمصلحة  النظر  دون 

اسرتاتيجي.
وعدم  اجلهود  يف  واهلدر  التكرار   (6

عديدة  جلان  وجمهودات  أعامل  من  اإلفادة 
تنفيذ  وعدم  القطاع،  هذا  يف  بأعامل  قامت 
الربامج واالسرتاتيجيات، مما يعطي االنطباع 
بالفوىض والتخبط وعدم اإلفادة من التاريخ، 
صعيد  عىل  األعامل  تكرار  من  جيل  وهذا 
واجلامعات،  واملجالس  الوزارة  يف  اللجان 
فعىل سبيل املثال بناء االسرتاتيجيات اخلمسية 
واخلطة  واالسرتاتيجيات  العايل،  للتعليم 
العايل،  التعليم  يف  املعلومات  لتقنية  التنفيذية 
العايل  للتعليم  الدوليون  واالستشاريون 
واألجندة  واترهاوس)  وبرايس  (ماكنزي 
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الوطنية وغري ذلك. 
يقرر جملس التعليم العايل وهيئة االعتامد 7) يقرر جملس التعليم العايل وهيئة االعتامد 7) يقرر جملس التعليم العايل وهيئة االعتامد 
وهيكليتها  اجلامعة  متطلبات  مقررات  حرفياً 
وتوزيعها، مما يقيد حرية اجلامعة يف اختيار ما 
يناسبها، وال يعطي للجامعة احلرية يف فرض 
شخصيتها وبناء هوية مميزة خلرجييها، فجميع 
بام  حرفياً  تلتزم  أن  جيب  األردنية  اجلامعات 
ورد يف متطلبات اجلامعة.  وهذا األمر جيعل 
بعضها  عن  ضها  بعْ كربونية  نسخاً  اجلامعات 
احلرية  اجلامعات  متنح  أن  واألجدر  اآلخر، 
فيها  بام  الدراسية  خططها  وضع  يف  الكاملة 
املبنية  فلسفتها  جتسد  التي  اجلامعة  متطلبات 

عىل رؤيتها ورسالتها.
األكاديمية  لألقسام  احلريات  تقييد   (8
التي  للتخصصات  خطط  من  تطرحه  فيام 
تفاصيل  إىل  تتفرع  رئيسة  بمجاالت  تطرحها 
متيّز  خاصة  هوية  حتقيق  ر  توفّ ال  بحيث  أكثر 
 .خمرجات ختصص معني يف جامعة عن أخر
يف  احلرية  العلمية  األقسام  متنح  أن  واألجدر 
الدراسية اخلاصة هبا ووضع ما  رسم اخلطط 
يرونه مناسباً من مقررات من أجل متيز اخلطة 
عن غريها وما ينعكس عىل خمرجاهتا، وبام ال 
يتعارض مع املجاالت الرئيسة يف التخصص 

املعني حسب ما هو معتمد.
التدريسية  اهليئة  أعضاء  تأهيل   (9

معرفة  من  التعليمية  العملية  بخصوصية 
يف  التكنولوجيا  وتوظيف  تربوية  وأساليب 
يف  أم  التحضري  يف  سواء  التعليمية  العملية 
اإلعداد واإللقاء والتقويم ووضع االمتحانات 
 Learning التعلمية  املخرجات  تقيس  التي 
Outcomes للمقررات، واملعمول به اآلن هو 

جمرد دورات غري موجهة وغري مدروسة هدفها 
اإلدعاء والتظاهر بوجود اهتامم بأعضاء هيئة 
التدريس اجلدد، وإمهال أعضاء هيئة التدريس 
وإعادة  تطوير  إىل  حيتاجون  الذين  القدامى 
تأهيل بحيث تصبح هذه الدورات قادرة عىل 

حتسني األداء العام للعملية التدريسية. 
التدريسية  اهليئة  أعضاء  تقويم  طرق   (10

عىل  تعتمد  األردنية  اجلامعات  يف  تقليدية 
االستبانات  وحتى  واملزاجية  الشخصنة 
ألسس  ختضع  وال  شكلية  هي  األداء  لتقويم 
العدالة  للقياس وحتقق  قابلة  حقيقية ومعايري 
مجيع  تأخذ  وال  التدريس،  هيئة  أعضاء  بني 
اجلوانب التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع. 
يف  التدريس  هيئة  إخضاع  من  البد  ولذا 
اجلامعات إىل تقويم دوري مشرتك من داخل 
املجتمع  مؤسسات  مثل  اجلامعة  وخارج 
نفس  من  وزمالء  اخلرجيني،  وقدامى  املدين 
 External اجلامعة  خارج  من  التخصص 
تبني منهجية  إىل  باإلضافة   .Peer Reviews

د. ماهر سليمماهر سليم أ.أ.
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لتقويم  التدريس  هيئة  لعضو  الفرصة  تتيح 
نقاط  جتنب  طريق  عن  األداء  وحتسني  ذاته 

اخللل لديه. 
11) توظيف التكنولوجيا وتقنيات التعلم 

ترشيعات  وجود  وعدم  التعليمية  العملية  يف 
واضحة تدعم التوجهات احلديثة يف تبني مثل 
اإللكرتوين  م  التعلّ بأن  علام  األساليب.  هذه 
متميزة  عاملية  جامعات  انتهجته  مسار  هو 
MIT)، وتوجد إحصاءات عاملية تشري  (مثل 
إىل تبني حوايل 70% من اجلامعات األمريكية 
ملثل هذا النمط من التعلم، ويقابلها ما نسبته 
عالوة  األوروبية.  اجلامعات  من   %60-55
عىل أنه من معايري ضبط اجلودة املعتمدة، ولذا 
وبالرغم من وجود بعض املؤرشات عىل دعم 
يف  اعتامده  أن  إال  التعلم  من  النمط  هذا  مثل 

الواقع العميل مازال غري ممارس.
طرح   مستو عىل  التخطيط  ضعف   (12

والذي  العليا  الدراسات  يف  التخصصات 
من خالل األرقام التي تشري إىل أن غالبية يظهر من خالل األرقام التي تشري إىل أن غالبية يظهر من خالل األرقام التي تشري إىل أن غالبية 
واملاجستري  الدكتوراه   مستو عىل  الربامج 
واملجتمع،  السوق  احتياجات  إىل  خيضع  ال 
ويفتقر إىل الدراسات العلمية والتقنية ويركز 
التي  اإلنسانية  املجاالت  يف  الدراسات  عىل 
م فوائد  أشبعت يف كثري من األحيان، وال تقدّ
ر والتنمية  ملموسة تساهم يف دفع عجلة التطوّ

املستدامة.  
يف  واضحة  سياسة  وجود  عدم   (13

الدراسات العليا بناءً عىل احتياجات املجتمع 
واالقتصاد القومي، األمر الذي أد إىل خلل 
التخصصات  خرجيي  عدد  يف  التوازن  يف 
أشارت  وقد  والتكنولوجية  العلمية 
العليا  الدرجات  حاميل  عدد  أن  الدراسات 
آالف  ستة  حوايل  بلغ  األردنية  اجلامعات  يف 
عضو هيئة تدريس لغاية عام 2000. ويوجد 
طالب  آالف  ثامنية  حوايل  جمموعه  ما  اآلن 
داخل  الدراسة  مقاعد  عىل  عليا  دراسات 
يف  منهم  باملئة  سبعني  وخارجها،  اململكة 
جمال الدراسات اإلنسانية، وهذه نسبة تفيض 
زيادة عدد  إىل  مما سيؤدي  السوق  عن حاجة 
العاطلني عن العمل يف هذه املجاالت وبالتايل 

تؤثر سلباً عىل عمليات التنمية املستدامة. 
من  كثري  يف  العلمي  البحث  ضعف   (14

أساس،  بشكل  به  االهتامم  وعدم  اجلامعات 
األمر الذي أد إىل ضآلة خمرجاته يف املسامهة 
بالتنمية الصناعية والزراعية والتقنية الصحية 
بحوث  غياب  يف  ذلك  ويُلمس  والتعدينية، 
علمية تطبيقية نجحت يف إجياد مصادر بديلة 
حلول  وإجياد  البيئة،  عىل  واحلفاظ  للطاقة 

للمشاكل الغذائية واملائية.
معظم  يف  العلمي  البحث  اعتامد   (15
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اجلامعات األردنية عىل الدراسات األكاديمية 
التقنية  الدراسات  حساب  عىل  النظرية 
سوق  مع  املبارشة  العالقة  ذات  التطبيقية 
العمل وخطط التنمية الشاملة، مما جعل نتائج 
وملفات  األدراج  حبيسة  تبقى  الدراسات 

عامدات البحث العلمي والدراسات العليا.
يف  العلمي  البحث  دعم  ضعف   (16

هجرة  إىل   يؤد قد  األردنية  اجلامعات 
الكفاءات األردنية العلمية إىل الدول املتقدمة 
كاململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 
الغربية  الدول  من  وغريها  واسرتاليا  وكندا 
بحثاً عن فرص علمية أفضل. وقد أصدرت 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
بأن  يفيد  تقريراً  العربية  الدول  التابعة جلامعة 
هو  العريب  الوطن  صعيد  عىل  الباحثني  نسبة 
بإحصائية  مقارنة  مليون،  لكل  باحث   500

بني 2500-4000 باحث لكل مليون يف الدول 
إىل  جامعاتنا  حاجة  إىل  يشري  وهذا  الغربية، 
تنمية البحث العلمي وتطويره وتوسيع دائرة 
االهتامم  زيادة  إىل  باإلضافة  به،  املشاركني 

بالدراسات العليا.
17) عدم إعطاء اجلامعات اخلاصة احلرية 

إىل   أد العليا  الدراسات  برامج  طرح  يف 
اجلامعات،  هذه  يف  العلمي  البحث  ضعف 
اإلنتاج  عىل  سلباً  بدوره  انعكس  والذي 

العلمي (كامً ونوعاً) ألعضاء هيئة التدريس، 
مثل هذه  لإلفادة من  املجتمع فرصة  أفقد  مما 

البحوث.
التعاون  آليات  اسرتاتيجيات  انعدام   (18

اجلامعات  بني  اخلربات  وتبادل  والتنسيق 
والعاملية  اإلقليمية  البحوث  ومراكز  األردنية 
ة املشاريع املشرتكة بني أعضاء اهليئة  بدليل قلّ
التدريسية يف اجلامعات األردنية ونظرائهم يف 

اجلامعات واملراكز العاملية.
واعتامد  وقلتها  املالية  املوارد  ضعف   (19

الدعم  عىل  الرسمية  اجلامعات  يف  التمويل 
الربامج  من  املتحقق  وعىل  جزئياً  احلكومي 
اجلامعات  ويف  آخر،  جزءاً   األخر املوازية 
اخلاصة عىل املتحقق من الرسوم الدراسية فقط، 
املخصصات  وانخفاض  ضعف  إىل   أد مما 
للبحث العلمي، الذي نتج عنه الضعف العام 
ر  يف النشاطات البحثية ونتائجها. وحتى يتطوّ
هذا األمر ويصبح البحث العلمي فاعالً ال بد 
دور  وتفعيل  مناسبة  موازنات  ختصيص  من 
وقطاع  الصناعي  القطاع  مع  العلمي  البحث 

األعامل يف املجتمع.
م للبحث العلمي  20) حجب الدعم املقدّ

ألعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات األردنية 
بذريعة  العلمي  البحث  صندوق  من  اخلاصة 
أن جامعاهتم ال ترصف من النسب املطلوب 

د. ماهر سليمماهر سليم أ.أ.



ملف التعليم العايل يف األردن66

األمر  العلمي.  البحث  جمال  يف  رصفها  منها 
يف  الباحثني  من  كثري  عزوف  إىل   أد الذي 
النعدام  بمشاريع  التقدم  عن  اجلامعات  هذه 
تقدمه  ما  عىل  واعتامدهم  املتاحة،  الفرص 
اجلامعات اخلاصة من دعم ال يفي يف معظمه 

باحتياجاهتم.
بوزارة  خارجياً  وتتمثل  احلاكمية   (21

وجملس  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
املمنوحة  والصالحيات  العايل  التعليم 
من  اجلامعة  إدارة  يف  بالتدخل  للمجلس 
التعيينات وطرح الربامج واالتفاقيات  حيث 
اجلامعات  يف  وغريها  املشرتكة  والربامج 
األردنية، وتقييد  كثري من حريات اإلدارات 

يف اختاذ القرارات.  
22) اخللل يف التمثيل املعمول به يف جملس 

عىل  معظمه  يف  يقترص  والذي  العايل  التعليم 
وعدد  الرسمية  اجلامعات  كافة  رؤساء  متثيل 
الذي  األمر  اخلاصة،  اجلامعات  من  حمدود 
حتقيق  وعدم  التوازن  عدم  من  نوعاً  خيلق 
العدالة، وقصور يف النظرة الشمولية ملصلحة 
احلل  ولعل  األردن.  يف  التعليمي  القطاع 
بام  املجلس  وتشكيلة  هيكلة  إعادة  يف  يكمن 
فيه،  اجلامعات  رؤساء  متثيل  عدم  يضمن 

وترك العضوية لذوي اخلربة والكفاءة.
العام  االعتامد  معايري  تطبيق  عدم   (23

العايل  التعليم  مؤسسات  كافة  عىل  واخلاص 
كافة  لتطوير  التوجه  يدعم  ال  األردن  يف 
من  بد  ال  ولذا  العدالة،  وحتقيق  املؤسسات 

تطبيقها عىل اجلميع عىل حد سواء.
24)  جمالس األمناء يف اجلامعات األردنية 

الصالحيات  متارس  وال  شكلية  جمملها  يف 
املنوطة هبا، ولذا فإن إعادة دراسة آلية تشكيل 
مثل هذه املجالس هي رضورة لتأخذ دورها 
االسرتاتيجية  السياسات  رسم  يف  احلقيقي 

للجامعات. 
 إن اختيار رؤساء اجلامعات والقيادات 25)  إن اختيار رؤساء اجلامعات والقيادات 25)  إن اختيار رؤساء اجلامعات والقيادات 
العليا فيها خيضع ملعايري ال تأخذ بعني االعتبار 
الكفاءة واخلربة واملعرفة فقط، ولكن يشوهبا 
واعتبارات  الشخصنة  منها  متعددة  عوامل 
أخر غري مهنية. ولعل من األنسب أن يكون 
الرئيس،  الختيار  املعتمدة  املعايري  ضمن  من 
وخلق  التمويل  جذب  عىل  قدرته  معيار 
تقليدية  غري  ورشاكات  استثامرية  مشاريع 
مفيدة تعود بدخل إضايف للجامعة، ويمكنها 
سد  يف  تساعد   أخر مالية  موارد  إجياد  من 
بعض االحتياجات باإلضافة إىل تسديد جزء 

من املديونية بشكل يتنامى تدرجيياً.

للجامعات  تصنيف  وجود  عدم   (26

، والنظر إليها كجامعات تقليدية  األردنية حالياً
تدريسية،  جامعة  يعدّ  ما  يوجد  فال  متناظرة، 
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أو بحثية أو جامعة تصنّف عىل أهنا مزيج من 
هذين النشاطني، وإنام ينظر إليها مجيعاً عىل أنه 
جيب أن تتميز يف جمايل التدريس والبحث عىل 
معيار  إجياد  بد من  حد سواء. وحلل ذلك ال 
وبالتايل  أساسه،  عىل  اجلامعة  لتصنيف  حمدد 
اجلامعة عىل  خمرجات  من  التوقعات  بناء  يتم 
أساس معيار التصنيف، إذ ليس من الرضوري 

أن تكون مجيع اجلامعات ضمن نفس الفئة.

تقليدية  نمطية  األردنية  اجلامعات   (27

املبدعني،  ترعى  وال  التفكري،  عىل  تشجع  ال 
وال تنمي االبداع واالبتكار والتفكري الناقد، 
وليس  التعليمية،  العملية  حمور  هو  األستاذ 
نمط  ل  يتحوّ أن  من  البد  وعليه  الطالب، 
يصبح  وأن  التلقني،  بدل  م  التعلّ إىل  التعليم 
وليس  التعليمية  العملية  حمور  هو  الطالب 
ن  ملقّ من  األستاذ  دور  ل  يتحوّ وأن  األستاذ، 
ومستفز  حلوار،  ومدير  ومرشف  مرشد  إىل 
عنارص  ي  يقوّ وأن  املعرفة،  عن  للبحث 
 املعلومة لد البحث والسؤال والبحث عن 
الناقد  التفكري  مهارات  ينمي  وأن  الطالب، 
األمر  املعرفة،  جماالت  مجيع  ويف  الطلبة   لد
الذي سيقود إىل اخلروج من القالب التقليدي 
النمطي، وخيلق جيالً قادراً عىل وضع األفكار 

اجلديدة واملبدعة.

العايل  التعليم  يف  التقليدية  النمطية   (28

واألعامل  اإلدارة  جماالت  يف  وبخاصة 
اجلامعات  يف  األكاديمية  الربامج  عىل  تطغى 
بني  فروق  أية   نر نكاد  وال  األردنية، 
اخلرجيني القدامى الذين خترجوا منذ عرشات 
يوجد  وال  اآلن،  احلديثني  واخلرجيني  السنني 
ليبادروا  اخلرجيني  هتيئة  إىل  يقود  برنامج  أي 
أن  عىل  عالوة  ريادية،  بمشاريع  البدء  يف 
اجلامعات ال يوجد لدهيا أي فكرة، أو خطة، 
املشاريع،  هذه  مثل  الحتضان  نية  حتى  وال 
بعد نضوج  ثم  باجلامعة كحاضنة  تبدأ  والتي 
العمل يتطور إىل رشكة صغرية خترج إىل سوق 
فيها ويف  للجامعة رشاكة  تكون  وقد  العمل، 
هذا تأمني مايل بسيط واسرتجاع بعض الفوائد 
املالية التي ستدر عىل اجلامعة دخالً منتظامً من 
املسامهة  ورائها، عالوة عىل أهم عنرص وهو 
نموذج  طريق  عن  الوطن  اقتصاد  بناء  يف 
تنمو برسعة  التي  الناشئة  لالقتصاديات  مهم 
«املؤسسات  بنموذج  يتعلق  وهو  وثبات 
». ولذا ال بد من  SME الصغرية واملتوسطة 
الريادية  املشاريع  يف  واملهارة  املعرفة  تنمية 
اجلامعات  طلبة   لد   Entrepreneurship

د. ماهر سليمماهر سليم أ.أ.
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وتأهيلهم التدريسية  اهليئة  أعضاء  وإعداد 
 لد الثقافة  هذه  وإشاعة  املجال،  هذا  يف 
إدارات اجلامعة العليا وتوفري التمويل الالزم 
اللوجستية  اخلدمات  وتسهيل  لدعمها، 
للمشاريع  اجلامعة  احتضان  يف  للمساعدة 
ل إىل رشكات تنطلق من اجلامعة  قبل أن تتحوّ
Spin off Companies. وبذا تكون اجلامعة 

الصحيح نحو  قد خطت خطوات يف االجتاه 
التفاعل اإلجيايب مع املجتمع املحيل، واملسامهة 
وبشكل فاعل يف خلق قيادات وكوادر شبابية 
ختدم املجتمع اقتصادياً وفنياً وتقنياً، وتساهم 
ملشاكل  حللول  نواة  إجياد  يف  فاعلة  مسامهة 
املالية  العوائد  إىل  باإلضافة  والبطالة،  الفقر 
والعاملني  اجلامعة  عىل  تعود  التي  واملعنوية 
هلذه املشاريع، ولعل هذا البعد يضفي حتديثاً 
ه معياراً من معايري  للجامعة، حيث يمكن عدّ

اجلودة لتصنيف اجلامعات.

اخلالصة:
بعض  لتلّمس  حماولة  هي  املقالة  هذه  إن 
ما يعانيه التعليم العايل يف األردن من حتديات 
تقديم  إىل  هتدف  حماولة  وهي  وصعوبات، 
النمط  من  به  واخلروج  لتطويره  مقرتحات 

التقليدي إىل نمط حديث متجدد، وقادر عىل 
مواكبة التطورات املتسارعة يف شتى امليادين، 
التنمية  عمليات  يف  منها  يدخل  ما  سيام  وال 
إال  ينمو  ال  اإلبداع  بأن  ونخلص  والتطوير. 
ر له احلرية، فرس نجاح مؤسسات  يف بيئة توفّ
احلرية  حققت  أهنا  الغريب  العامل  يف  التعليم 
الداخلية،  بيئاهتا  عىل  وعكستها  ومارستها، 
وصبغت هبا كافة نشاطاهتا، فانعكست إجياباً 
منها  التعليمية  جوانبها  بكافة  خمرجاهتا  عىل 

والبحثية واإلبداعية ٭

 التعليم  التعليم العايل يف األردن واقع وطموحالعايل يف األردن واقع وطموح
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يتفق معظم املهتمني بالتعليم العايل يف اململكة 
وتطويره، وعىل  القطاع  عىل رضورة إصالح 
أهم املشكالت التي يعاين منها وعىل احللول. 
 ، بيد أهنم خيتلفون اختالفات صارخة، أحياناً
يف نظرهتم إىل جوهر املشكلة وحجمها. ففي 
حني يؤكد البعض أن التعليم العايل بخري يرصّ 
البعض اآلخرون عىل أنه يمر يف حمنة أو أزمة. 
وتقهقر  تدهور  يف  أنّه  إىل  سواهم  ويذهب 

ين.  مستمرّ
احلداثة)  بعد  ما  (عامل  يف  نعيش  أننا  ومع 
النظر  وجهات  مجيع  أخد  علينا  حيتم  الذي 
تكتمل  ال  أوجه  فللحقيقة  اجلد،  حممل  عىل 
جمتمعة  زوايا  عدة  من  اليشء  إىل  بالنظر  إالّ 
(ال من زاوية بعينها)، املعتدلة منها واملتطرفة، 
املحافظة والليربالية؛ فإن نظرة متأنية فاحصة 
تفيض  وحارضاً  ماضياً  العايل  التعليم  لقطاع 
د هنا عىل كلمة  إىل أن اإلشكال الرئيس (وأؤكّ

ينبع من مرض  العايل ال  التعليم  ئيس) يف  الرّ
معنيّ حلّ به أو من مشاكل مستفحلة يصعب 
الذي  االنتقايل  الوضع  من  بل   ، اً حقّ ها  حلّ
يمر فيه، ومن أبعاد ومتطلبات وتبعات ذلك 
يف  العايل  التعليم  فإن  آخر،  وبمعنى  الوضع. 
رضياً إىل حد كبري،  األردن ليس مثالياً وليس مُ
أنه، يف الوقت ذاته،  بيد  إذا قورن باملطلوب؛ 
وإذا  ورة؛  بالرضّ متدهوراً  وال  مأزوماً  ليس 
التعليم  إىل  النظرة  يف  مبالغة  هنالك  كانت 
، فاملشكلة تكمن يف تلك  العايل، إجياباً أو سلباً
الّتي  والتّحليل  اإلدراك  أدوات  يف  أو  النظرة 
الّتي ينظرون  اوية  يمتلكها أصحاهبا أو يف الزّ
العايل  التعليم  يف  ال  منها،  العايل  التّعليم  إىل 
إذن،  تقديري  يف  ئيس،  الرّ اإلشكال  ذاته. 
طور  يف  يمر  العايل  التعليم  كون  يف  يتمثّل 
(transitional phase) وهذا أمر جدّ  انتقايل 
صعب، لكنّه طبيعي جداً يف الوقت ذاته.فامذا 

التعليم العايل يف األردن
اإلشكال واحلل

دوبةاجملدوبةاجملدوبة عقوبأمحد يعقوبأمحد يعقوب أمحد يأ.د. أمحد يأ.د. 
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نقصد بذلك؟
بدأت مؤسسات التعليم العايل يف اململكة 
تربز إىل حيز الوجود بدءاً من أوائل مخسينيات 
العالية  املعاهد  خيص  فيام  العرشين  القرن 
اجلامعات.  خيص  فيام  الستينيات  وأوائل 
ر  وكانت هذه املؤسسات تعمل وتنمو وتتطوّ
األول.  املقام  يف  وإقليمية،  وطنية  أطر  ضمن 
خدمات  ياقني،  السّ هذين  ضمن  أدت،  وقد 
كبرية وسامهت يف تنمية املجتمع املحيل، وعدد 
مسامهة  الشقيقة،  اإلقليمية  املجتمعات  من 
مبارشة وملموسة. ويعود الفضل األكرب هلا يف 
 ، التقدم الذي حصل يف املجتمع األردين بعامةً
جت  ويف بعض املجتمعات الشقيقة. فلقد خرّ
قادة يف العديد من امليادين، و أثبت خرجيوها، 
ويف  العمل  سوق  يف  فاعليّتهم  املجمل،  يف 
كليات الدراسات العليا التي التحقوا هبا حملياً 

وإقليمياً ودولياً. 
فإننا  اخلرجيني،  تصنيف هؤالء  أردنا  وإذا 
نجد منهم من كان ممتازاً ومن كان جيداً جداً، 
، ومن كان  ومن كان جيداً، ومن كان مقبوالً
نجد منهم من كان ممتازاً ومن كان جيداً جداً، 
، ومن كان  ومن كان جيداً، ومن كان مقبوالً
نجد منهم من كان ممتازاً ومن كان جيداً جداً، 

يطرح  الذي  والسؤال  وضعيفاً.  مقبول  غري 
خيص  فيام  األمر  تغري  هل  هو:  اآلن  نفسه 
جوهرياً  اً  تغريّ وخمرجاته  التعليم  مدخالت 
هل  آخر،  وبمعنى  األخرية؟  السنوات  يف 
مؤسسات  أداء  وساء  اخلرجيني   مستو قلّ 

البعض  يدعو  الّذي  احلدّ  إىل  العايل  التعليم 
ارتقى  هل  أم  رجة؟  الدّ تلك  إىل  التّشاؤم  إىل 
ونحتفل  نحتفي  بحيث  وارتفع   املستو
وهننّئ أنفسنا عىل ما أنجزنا؟  واإلجابة هي: 
ليس بالرضورة. فلم يكن أداء التعليم العايل 
يف جمتمعنا يوماً (ولن يكون) مرضياً متاماً. هذا 
من ناحية؛ أما من ناحية أخر، فإذا نظرنا إىل 
العايل  التعليم  مؤسسات  خرجيي   مستو
األعمّ  الغالب  يف  نجده  احلايل،  الوضع  يف 
بعني  ونوعاً   ً كامّ املختلفة  ات  املتغريّ أخذ  (مع 
الفة:  السّ األجيال   ملستو مماثالً  االعتبار) 
منهم املمتاز، ومنهم اجليد جداً، ومنهم اجليد، 
منذ  األردنيّة  اجلامعات  يف  س  أدرِّ وهكذا. 
فرقاً جوهرياً  أجد  أن  أستطيع  ربع قرن، وال 
الّتي  املتعاقبة  األجيال   مستو يف  واحداً 
ربع  طيلة   ، م  للتّعلّ دافعيّتهم  يف  أو  ستُ  درّ
القرن املذكور؛ كام ال أجد فرقاً يذكر يف طرائق 
التّدريس أو كم وكيف أبحاث زمالئي، وال 
سة  املؤسّ أجواء  يف  وال  عملهم،  ظروف  يف 
اكرة  الذّ يف  رجعتُ  ما  وإذا  عموماً.  وثقافتها 
 مستو إىل  ألنظر  ذلك،  قبل  سنوات  عرش 
فرق  أيّ  إجياد  أستطيع  فال  لبة،  الطّ من  جييل 
وبناء  فإنّني،  هنا  ومن  كذلك.  جوهريّ 
امليدان  من  مستوحاة  حمسوسة  شواهد  عىل 
مالء  الزّ مع  أتّفق  ال  إليها،  املشار  الفرتة  عرب 
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كانوا  (عندما  جيلهم  أنّ  يعتقدون  الّذين 
اآلن  م  وأهنّ  ، طلبتهم  جيل  من  أفضل  طلبة) 
التّدريس األصغر  أكفأ من جيل أعضاء هيئة 
اً، يف التّدريس أو البحث أو اإلدارة؛  منهم سنّ
املايض  ل  تبجّ نزعة رومانسيّة معروفة،  فتلك 
دوماً وحتطّ من قدر احلارض. ال بل لعلّ مقولة 
املايض  ل  تبجّ نزعة رومانسيّة معروفة،  فتلك 
دوماً وحتطّ من قدر احلارض. ال بل لعلّ مقولة 
املايض  ل  تبجّ نزعة رومانسيّة معروفة،  فتلك 

ته  «مكانك قف» تنطبق عىل التّعليم العايل برمّ
يف جمتمعنا منذ بدايته ولغاية اآلن، مع بعض 
اإلنجازات  وبعض  وهناك،  هنا  الفروقات 

ات واإلخفاقات الفرعيّة.  واملتغريّ
النقد  هذا  وملاذا  اليوم،  إذن  املشكلة  ما 

الالذع، واجللد أحياناً؟
لبيّ  السّ (وأقصد  النّقد  هذا   يُعز قد 
واالنتقاد  ر  التّذمّ ثقافة  إىل  بع)  بالطّ منه 
وداويّة،  والسّ لبيّة  السّ تلك  إىل  واالنتقاص، 
نجدها  والتي  اً،  حاليّ جمتمعنا  تسود  الّتي 
ياسيّة  والسّ اليوميّة  احلياة:  جماالت  كافة  يف 
املعارصة  ثقافتنا  واالجتامعيّة.  واالقتصاديّة 
هي مع األسف (وألسباب تارخييّة وسياسيّة 
ثقافة  معروفة)  ونفسيّة  واقتصاديّة  واجتامعيّة 
أن  ا  إمّ حالنا:  هو  هذا  وإسقاط.  م  وتربّ ر  تذمّ
ر  ونتذمّ ننتقد  أن  ا  وإمّ ونتغنّى،  م  ونعظّ ل  نبجّ
وننتقص وهنجو. ال يوجد حل وسط لدينا. أنّ 
د وموضوعيّة  ص بتجرّ نحللّ ونفحص ونمحّ
وثقة فهو أمر نادر احلدوث. هنالك نقد إجيايبّ 

س)،  بع (نقد اخلبري العارف املتابع املتمرّ بالطّ
وهذا نقد جيب أن يؤخذ دوماً بعني االعتبار؛ 
لبيّ  السّ النّقد  ائد عموماً هو  السّ التّيار  أنّ  بيد 

ام.  اهلدّ
وقد يُعز األمر إىل تعاظم وسائل التّعبري 
من ناحية، وسهولة إيصال األشخاص آراءهم 
من ناحية أخر. بسبب وفرة وسائل التّواصل 
املعلومات  ثورة  عرص  يف  واملسموع)  (املرئيّ 
ونقمة  ناحية  من  نعمة  وهذا  والتّكنولوجيا، 
لف نفسه عناء  من ناحية أخر، مل يعد املرء يكّ
التّفكري فيام يقول أو يكتب؛ ويبدو كذلك أن 
العديد  يف  املسؤولني  رين  املحرّ من  العديد 
اآلن  (انظر  واإلعالم  حافة  الصّ وسائل  من 
والّتي  اعدة،  الصّ اإللكرتونيّة  حافة  الصّ إىل 
موضوعاً  العايل  التّعليم  قطاع  من  جعلت 
فيها  ي  تُصفّ وساحة  ادها،  ولروّ هلا  اً  مسليّ
حساباهتا وحسابات حماسيبها وأرباهبا مع من 
رت من مسؤولية  تراهم خصوماً!!!)  فقد حترّ
(والرأيّ  الرأيّ  وكأنّ  املعلومة،  من  التّحقق 
عىل  ختطر  فكرة  أية  يعني  أصبح  اآلخر) 
هنالك  يعد  مل  هاجس.  أو  انطباع  وأيّ  البال 
فرق، عىل سبيل املثال، (يف عرص الفضائيّات 
فراء وإثارهتا) بني  واإلذاعات والصحف الصّ
مدروس،  ناضج  رأي  أو  ة  جادّ رصينة  مقالة 
الكثري ممّا  الونات واملجالس:  وبني ثرثرة الصّ
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ـ يف  العايل يف جمتمعنا هو  التّعليم  يقال حول 
يف  مسيئة  وثرثرة  ثرثرة،  د  جمرّ ـ  األمر  واقع 

معظم األحيان.
مواقف  معيّنة:  أجندات  إىل   يُعز وقد 
ياسة، بام فيها املؤامرة  «سياسيّة» (وما أكثر السّ
 .( األكاديميّ عاملنا  يف  الشخصيّة،  واغتيال 
يتسمون  جمتمعنا  يف  األكاديميني  من  كثري 
وعدم  ملهنتهم  منهم  عدد  (انتامء  بضعف 
تني  التزامهم بأخالقيّاهتا، وتقصريهم يف املهمّ
التّدريس  ومها  لألكاديمي،  األساسيّتني 
وراء  وهلاثهم   ، اجلادّ العلمي  والبحث  اجلاد 
أو  ة  العامّ والوظائف  اإلداريّة  املناصب 
عن  خيتلفون  ال  وهم  خصيّة)  الشّ املصالح 
غريهم من رشائح املجتمع من حيث املسلك 
العلم  بني  تذكر  عالقة  ال  وكأن  واألسلوب، 
(هبذا  اليوم  مسيّس  العايل  التّعليم  واملسلك. 
االختالف  بمعنى  وليس  املبتذل،  املعنى 
عىل  القائم  أي،  الرّ يف  يّ  حّ والصّ احلقيقي 
راسة) إىل حدّ كبري، وبسبب  ة والدّ ؤية النّريّ الرّ
ذلك فقد ابتعدنا عن املوضوعيّة يف الكثري ممّا 

نقول.
عىل  تنطبق  جزئيّة  نظرة  إىل   يعز وقد 
عىل  أو  العايل  التّعليم  قطاع  أبعاد  من  ما  بعدٍ 
ال  لكنّها  منها،  جزء  أو  ساته  مؤسّ  إحد
الكثري يف  القطاع عموماً. فهنالك  تنطبق عىل 

العموميّات  حتت  يندرج  ممّا  املعارصة  ثقافتنا 
تة  السّ واملكفوفني  الفيل  ة  قصّ ولعلّ  اجلارفة. 
العايل  التّعليم  يقال عن  ممّا  الكثري  تنطبق عىل 
ا  ه (إمّ ُ ربَ ْ ، فالبعض يظنّ أن اجلزء الّذي خيَ اً حاليّ
رأس الفيل أو خرطومه أو ذيله أو رجله، كام 
ته.  ريفة) يمثّل التّعليم العايل برمّ ة الطّ يف القصّ
واب،  الصّ عن  البعد  كلّ  بعيد  كالم  وهذا 
ساته  بمؤسّ ممثّالً  عندنا،  العايل  التّعليم  فقطاع 
متعددّ   ، وماضياً حارضاً  وبراجمه  وشخوصه 

نات. د املكوّ ع، واسع شاسع معقّ متنوّ
وقد يُعز األمر إىل أسباب أخر كثرية. 
أمارس  (وأنا  هنا  بب  السّ أعزو  أن  أود 
عنه  وأكتب  أمره  يف  ر  وأفكّ العايل  التعليم 
املرحلة  إىل  للتّو،  أسلفت  ربع قرن)، كام  منذ 
حالياً  العايل  التعليم  هبا  يمرّ  الّتي  االنتقاليّة 
اإلراديّة  األفعال  وإىل  ياهتا،  وحتدّ وتبعاهتا 
ببساطة  األمر  القطاع.  يف  املطلوبة  واإلدارية 
يكمن يف أننا، مع هناية العقد الثامن من القرن 
العرشين وبداية العقد التاسع، دخلنا مرحلة 
interna- التعليم  دولنة  مرحلة  هي  جديدة، 
globalization عوملته  أو   tionalization

العايل يف األردن،  التعليم  . مل تعد مؤسسات 
وأمصاره  العامل  أقطار  يف  غريها  مثل  مثلها 
كافة، تقارن بمثيالهتا يف اململكة، أو حتى يف 
مؤسسات  أصبحت  مرحلة  دخلنا  املنطقة. 
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الدولية  باجلامعات  تقارن  فيها  العايل  التعليم 
رشقه وغربه، شامله – رشقه وغربه، شامله – رشقه وغربه، شامله  ه  املرموقة عرب العامل كلّ
املتزايد  وباحلديث  املقارنة،  هبذه  وجنوبه. 
«القرية  يف  الدول  بني  احلدود»  «ذوبان  عن 
التعليم  دخل  فيها،  نعيش  التي  الصغرية» 
يف  إنذار  سابق  ودون  فجأة  بلدنا  يف  العايل 
ومتطلباهتا  مقاييسها  هلا  جديدة،  مرحلة 
بدأنا نشعر  املقارنة،  بتلك  وحتدياهتا اخلاصة. 
بفجوة تفصلنا عن اجلامعات العاملية املرموقة 
فروع  بافتتاح  عاملنا  يغزو  بعضها  أخذ  والتي 
هلا أو بإقامة مشاريع معيّنة يف منطقتنا أو عىل 
أرضنا، وبفوارق جوهرية يف املستو واألداء 
أنفسنا  نقارن  عنّا،  واملعطيات. وأخذنا، رغامً 
بجامعات هارفرد وييل وكورنيل وستانفورد 
وأكسفورد وكيمربدج، وباملئتني أو اخلمسمئة 
من  كبري  جزء  جاء  هنا  ومن  العامليّة.  جامعة 

اً.  هذا االرتباك واإلرباك الّذي نشهده حاليّ
بني  جوهرية  فوارق  بحق  هنالك  نعم، 
إمكانات تلك اجلامعات، وظروفها، وجتارهبا 
البحث  أم  التعليم  يف  سواء  وخمرجاهتا، 
وظروفها  جامعاتنا  إمكانات  وبني  العلمي، 
إىل  حتتاج  ال  الفروق،  هذه  ومثل  وخمرجاهتا. 
فمعظمها  ها،  لتبرصّ تدقيق  أو  متحيص  كثري 
ال  املثال،  سبيل  عىل  خذ  للعيان.   واضح 
احلرص، الفروقات التالية: ال يزيد عدد الطلبة 

املواد  يف  املرموقة  اجلامعات  يف  الشعب  يف 
والطالب  األستاذ  بني  تفاعالً  تتطلب  التي 
عىل (20) طالباً؛ يف جامعاتنا يزيد الطلبة عىل 
س  (40 و 50 و 60 وأحياناً 70 و 80). ال يدرّ
األستاذ يف اجلامعات املرموقة، التي تتوقع منه 
ة أو مادتني  القيام ببحوث علمية، أكثر من مادّ
جامعاتنا  أساتذة  معظم  الواحد.  الفصل  يف 
املادي  الوضع  فأكثر.  مواد  أربع  سون  يدرّ
اجلامعات  يف  األساتذة  ملعظم  والوظيفي 
املادي  الوضع  مريح؛  من  أكثر  املرموقة 
أساتذة جامعاتنا غري مريح  والوظيفي ملعظم 
يبحثون  معظمهم  أن  لدرجة  اإلطالق،  عىل 
بدأوا  عن دخول إضافية ( ال بل إن بعضهم 
إما يعزفون عن االلتحاق باملهنة من األساس 
البحثية  البنية  ة).  مدّ بعد  غريها  إىل  تركها  أو 
وسهولة؛  بيرس  متاحة  املرموقة  اجلامعات  يف 
معدومة  تكون  تكاد  عندنا  البحثية  والبنية 
البحثية).  الثقافة  عن  هنا  نتحدث  ال  (ودعنا 
قارن بني نظام التّثبيت tenure املعمول به يف 
به  املعمول  التّثبيت  ونظام  وليّة  الدّ اجلامعات 
عندنا. قارن بني أنظمة القبول فيام خيصّ طلبة 
اإلرشاف  وآليّات  وأنظمة  العليا  راسات  الدّ
راسات العليا عندهم وعندنا. ميزانية  عىل الدّ
وليّة املرموقة تواضعاً تبلغ  أكثر اجلامعات الدّ
ميزانية  أكرب  الدنيا.  حدودها  يف  دوالر  مليار 
مليون  ألكرب جامعة أردنية ال تزيد عن 100 
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دينار!!
جمال  ال  كثرية   أخر فروقات  وهنالك 
ها تلك النّابعة من  للخوض فيها هنا، من أمهّ
الّذي  والقانوين  والثّقايف  احلضاري  ياق  السّ
سات عموماً ويضبط جودة  حيكم عمل املؤسّ
خارج  حتّى  ذاهتا،  ة  اهلوّ نجد  ملاذا  أدائها. 
سات  ، بني أداء معظم املؤسّ النّطاق األكاديميّ
ساتنا؟ خذ، عىل  ول وبني أداء مؤسّ يف تلك الدّ
ياضيّة  الرّ أنديتنا  أداء  الفرق بني  املثال،  سبيل 
وبني أداء أنديتهم، بني جودة شوارعنا وجودة 
وختطيط  عمراننا  ختطيط  بني  شوارعهم، 
هي  العاملية  التعليمية  مؤسساهتم  عمراهنم. 
وباصاهتم  وشوارعهم  أنديتهم   بمستو
أنديتنا  بجودة  مؤسساتنا  وقطاراهتم؛ 
مؤسساهتم  وقطاراتنا.  وباصاتنا  وشوارعنا 
بمستو التزام الفرد عندهم ومستو ثقافته 
وانتامئه؛ مؤسساتنا بمستو التزام الفرد عندنا 
ة حقيقيةّ بيننا  وثقافته وانتامئه. نعم، هنالك هوّ

وبينهم.
ماذا نفعل إزاء هذه اهلوة؟

يقال.  كام  دوالر،  املليون  سؤال  هو  هذا 
كام  واإلحباط،  واهللع  باالرتباك  نصاب  هل 
أصيب البعض منا؟ هل نبدأ بالتربم والتشاؤم 
ونتكرب  نكابر  هل  الذات؟  وجلد  والتباكي 
عىل  أننا  عىل  ين  مرصّ املشاكل  وجود  وننكر 

الرمل  يف  رؤوسنا  ندفن  هل  يرام؟  ما  خري 
غري  حولنا،  من  جيري  ملا  آهبني  غري  كالنعامة 

مكرتثني لألمر؟
سهل  أمر  التربم  ذاك.  وال  هذا،  ال  كال. 
جداً. واملكابرة أمر سهل. وسهل كذلك عدم 
االكرتاث. األصعب هو املطلوب. واألصعب 
يف  الرئيسة  املشكالت  حرص  يف  أوالً  يكمن 
اً مدروساً، وثانياً يف  التعليم العايل حرصاً علميّ

وضع احللول وآليّات التنفيذ املحكمة.
أن  جيب  ذلك،  عن   احلديث  قبل  لكن 
نسأل أنفسنا سؤالني أساسيّني.  يرتبط األول 
ة أو تقليصها عىل نحو  بإمكانيّة  جرس هذه اهلوّ
إىل  مثالً  انظر   . ممكناً ذلك  أنّ  وأظنّ  مقبول، 
أداء جمتمعنا يف عدد من املجاالت، منها بعض 
املطاعم   وبعض   الكرب التّجاريّة  األسواق 
وبعض  املستشفيات  وبعض  الفنادق  وبعض 
وبعض  وائيّة  الدّ ناعات  والصّ الصيدليّات 
األجناس  وبعض  حف  والصّ الفضائيات 
أعرق  أداء  عن  جودة  يقلّ  ال  إنّه  األدبيّة؛ 
وليّة وأفرادها يف هذه املجاالت.  سات الدّ املؤسّ
إىل  ات  مؤرشّ هنالك  العايل  للتعليم  بالنّسبة 
موقع  ووصول  املنافسة  عىل  املقدرة  لدينا  أن 
أحسن  يف  قبَلون  يُ جيينا  خرّ بعض  م.  متقدّ
دراستهم.  يف  زون  ويربّ العامليّة  اجلامعات 
وظائف  عىل  حيصلون  أساتدتنا  بعض 
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أكاديميّة يف أعرق اجلامعات. وبعض باحثينا 
وليّة. لقد زرت  ت الدّ ينرشون يف أرفع املجالّ
واجتمعت  ة،  مدّ منذ  اجلامعات  هذه   إحد
املبعوثني  األردنيّة  اجلامعة  طلبة  من  عدد  مع 
إليها، وأخربين عدد منّهم أنّ اجلامعة املذكورة 
عىل أتمّ استعداد لتوظيفهم فيها (أعضاء هيئة 
جهم. عىل ماذا  د خترّ تدريس وباحثني) بمجرّ
يدلّ ذلك؟ ال يوجد أدنى شكّ يف أنّنا نستطيع 
ة. أال يستطيع مهندسونا بناء شوارع  جرس اهلوّ
يستطيع  أال  اقية؟  الرّ ول  الدّ بمستو شوارع 
تضاهي  معامريّة  تصاميم  انتاج  معامريّونا 
أو  أمريكا  أو  أوروبّا  يف  املعامريّون  ينتجه  ما 
واإلدارة  اإلرادة  توفّرت  ما  إذا  بىل،  اليابان؟ 

واملوارد.
التي  باملكانة  فيتّصل  الثّاين  ؤال  السّ ا  أمّ
اآلن  من  إليها  العايل  بالتّعليم  نصل  أن  نريد 
ما  عىل  بوضوح  نجيب  أن  علينا  فصاعداً. 
هذه  يف  العليا  التّعليميّة  ساتنا  ملؤسّ متاماً  نريد 
ات،  املرحلة؟ وما زال هنا، عىل هذا البعد بالذّ
اً  حقّ نريد  هل   ، أوالً والتّخبّط.  اللبس  بعض 
ولية املرموقة؟  جامعات بمستو اجلامعات الدّ
أم هل نريدها كام هي: وطنيّة وإقليميّة؟ هذا 
وتبعات.  بات  متطلّ له  مهم  اسرتاتيجيّ  قرار 
ولية  الدّ اجلامعات   بمستو ها  كلّ نريدها  هل 
جامعات  نريد  هل  بعضها؟  نريد  أم  املرموقة 

نريد  هل  أم  بحث؟  جامعات  أم  تدريس 
لنا من  بدّ  معاً. ال  وتدريسيّة  بحثيّة  جامعات 
حتديد اهلدف قبل كلّ يشء، ثم نعدّ املطلوب 
مرسيدس  سيّارة  رشاء  أردتَ  إذا  لتحقيقه. 
سيّارة هونداي  أردت رشاء  وإذا  فهذا يشء، 
ان شعبي  فهذا يشء آخر. إذا أردت إنشاء دكّ
سوق  إنشاء  أردت  وإذا  يشء،  فهذا  صغري 
هدف  لكلّ  آخر.  يشء  فهذا  عرصي  جتاري 
الّتي تعتمد عىل  عبة  باته. أن نقبل يف الشّ متطلّ
من  نطلب  أو   ، طالباً مخسني  والنّقاش  احلوار 
س أربع مواد أو أكثر وجيري  األستاذ أنّ يدرّ
نريد  إنّنا  ذاته ونقول  الوقت  أبحاثاً علميّة يف 
املنال.  بعيد  أمر  فهذا   ، مرموقاً اً  دوليّ تعليامً 
كام  متاماً  معروفة،  واضحة  بات  متطلّ ولنة  للدّ
هو معروف الفرق بني الفندق املصنّف مخس 
أنّنا،  ن  أمخّ ثالث.  املصنّف  والفندق  نجوم 
حني نأخذ واقعنا وحاجاتنا يف احلسبان، نريد 
املستويات  ة  قمّ تكون يف  أن  لبعض جامعاتنا 
 فيعة، ولبعضها أن تكون باملستو وليّة الرّ الدّ
أكثر  أمريكا  املعهود. يف  أو اإلقليميّ  الوطنيّ 
يصنّف  منها  كم  جامعة.  آالف  مخسة  من 
وقد  اً؟   عامليّ جامعة  مخسمئة  أفضل  وقد ضمن  اً؟   عامليّ جامعة  مخسمئة  أفضل  وقد ضمن  اً؟   عامليّ جامعة  مخسمئة  أفضل  من 
من  أكثر  البحث  عىل  كيز  الرتّ لبعضها  نريد 
كيز عىل التّدريس أكثر  التّدريس، ولبعضها الرتّ
من البحث. ال بل ربّام ننظر إىل اجلودة والتّميّز 
مة) عىل  ول املتقدّ نظر إليهام يف معظم الدّ (كام يُ

أ. د. أمحد يعقوب املجدوبةأ. د. أمحد يعقوب املجدوبة



ملف التعليم العايل يف األردن76

حقل  يف  ص  التّخصّ حتّى  أو  الكليّة   مستو
. من احلقول، ال عىل مستو اجلامعة عموماً

حدود  رسم  أو  إذن،  اهلدف  حتديد 
جيب  الّتي  األساسيّة  اخلطوة  هو  عات،  التّوقّ
حدود  رسم  أو  إذن،  اهلدف  حتديد 
جيب  الّتي  األساسيّة  اخلطوة  هو  عات،  التّوقّ
حدود  رسم  أو  إذن،  اهلدف  حتديد 

من   األخر اخلطوات  تيل  ثم  نتّخذها.  أن 
وخطط  واالسرتاتيجيّات  ياسات  السّ رسم 
بالتّعليم  النّهوض  التّنفيذ.  وآليّات  العمل 
واضحة  بات  متطلّ له  علميّ  أمر  العايل 
بالتّعليم  النّهوض  التّنفيذ.  وآليّات  العمل 
واضحة  بات  متطلّ له  علميّ  أمر  العايل 
بالتّعليم  النّهوض  التّنفيذ.  وآليّات  العمل 

وموضوعيّة.  د  بتجرّ للقياس  قابلة  ومعامل 
أو  األمريكيّون  أو  األوروبيّون  يقول  عندما 
 ، اليابانيّون إن عندهم مركز متيّز يف كذا، مثالً
مفهوم  الفنادق)  يف  النّجوم  مثل  (متاماً  فهذا 
 ، اليابانيّون إن عندهم مركز متيّز يف كذا، مثالً
مفهوم  الفنادق)  يف  النّجوم  مثل  (متاماً  فهذا 
 ، اليابانيّون إن عندهم مركز متيّز يف كذا، مثالً

قياساً  تقاس  ونتاجات  مواصفات  له  علميّ 
مفهوم  الفنادق)  يف  النّجوم  مثل  (متاماً  فهذا 
قياساً  تقاس  ونتاجات  مواصفات  له  علميّ 
مفهوم  الفنادق)  يف  النّجوم  مثل  (متاماً  فهذا 

املشاكل  هذه  مواجهة  ذلك  بعد  تأيت   . دقيقاً
قياساً  تقاس  ونتاجات  مواصفات  له  علميّ 
املشاكل  هذه  مواجهة  ذلك  بعد  تأيت   . دقيقاً
قياساً  تقاس  ونتاجات  مواصفات  له  علميّ 

مبنيّة عىل خطط قصرية  والتحديات مواجهة 
األمد وطويلة األمد مربجمة برجمة دقيقة؛ وفق 
الدراسة  عىل  يقوم  األمور  معاجلة  يف  منهج 
املستمر،  والتقويم   ، املتأينّ والفعل  العميقة 
ليس  وإهنائه.  العمل  إتقان  عىل  واإلرصار 
اسرتاتيجية  اً،  حاليّ سائد  هو  كام  املطلوب، 
للتعليم العايل كل سنة أو سنتني؛ أو جلنة تعدّ 
تقريراً كل مدة؛ أو خلوة هنا وهناك؛ أو مؤمتراً 
للتعليم العايل كل سنة أو سنتني؛ أو جلنة تعدّ 
تقريراً كل مدة؛ أو خلوة هنا وهناك؛ أو مؤمتراً 
للتعليم العايل كل سنة أو سنتني؛ أو جلنة تعدّ 

ها أمور مفيدة).  ة (مع أنّ هذه كلّ اً كلّ مدّ وطنيّ
وأكثر  ناحيه،  من  وأعمّ  أشمل  هو  املطلوب 
– من ناحية  مضموناً وزمناً 
وأكثر  ناحيه،  من  وأعمّ  أشمل  هو  املطلوب 

وزمناً  مضموناً 
وأكثر  ناحيه،  من  وأعمّ  أشمل  هو  املطلوب 

 – ة  تفصيالً ودقّ
وأكثر  ناحيه،  من  وأعمّ  أشمل  هو  املطلوب 

ة  ودقّ تفصيالً 
وأكثر  ناحيه،  من  وأعمّ  أشمل  هو  املطلوب 

PROCESS أخر: عمليّة إصالحيّة كاملة 
واخلربة  ؤية  بالرّ هلم  املشهود  فيها  يشارك 

الكثري  عندنا  أنّ  وأعتقد  واإلنجاز.  والعمق 
ومروراً  الوطنيّة،  باألجندة  بدءاً  عليه:  لنبني 
وامللتقيات  رسمت  الّتي  باالسرتاتيجيّات 
ومروراً  الوطنيّة،  باألجندة  بدءاً  عليه:  لنبني 
وامللتقيات  رسمت  الّتي  باالسرتاتيجيّات 
ومروراً  الوطنيّة،  باألجندة  بدءاً  عليه:  لنبني 

الّتي  واخلطط  بالتّقارير  وانتهاءً  عقدت،  الّتي 
وامللتقيات  رسمت  الّتي  باالسرتاتيجيّات 
الّتي  واخلطط  بالتّقارير  وانتهاءً  عقدت،  الّتي 
وامللتقيات  رسمت  الّتي  باالسرتاتيجيّات 

وليّة. وال بدّ من  وضعتها اللّجان الوطنيّة والدّ
الّتي  واخلطط  بالتّقارير  وانتهاءً  عقدت،  الّتي 
وليّة. وال بدّ من  وضعتها اللّجان الوطنيّة والدّ
الّتي  واخلطط  بالتّقارير  وانتهاءً  عقدت،  الّتي 

ةً  تراكميّ واملتابعة  والتّطبيق  العمل  يكون  أن 
ن.   تأخذ بكلّ ما كتب ورسم ودوِّ

مستواه  يف  يوازي  تعليامً  نريد  أنّنا  وبام 
ويل أو يقرتب منه، فال بدّ لنا كذلك  التّعليم الدّ
الع عىل النّامذج املوجودة يف العامل من  من  االطّ
ويل أو يقرتب منه، فال بدّ لنا كذلك  التّعليم الدّ
الع عىل النّامذج املوجودة يف العامل من  من  االطّ
ويل أو يقرتب منه، فال بدّ لنا كذلك  التّعليم الدّ

هتا  عالّ عىل  نأخذها  أن  هنا  أقول  وال  حولنا. 
خطري.  أمر  فهذا  تناسبنا،  مل  أم  ناسبتنا  سواءاً 
لندرس جتارب اآلخرين ولنفد منها. كلّ من 
تعليم  لدهيم  من  حتّى  حولنا،  من  العامل  يف 
ممتاز ومميّز، يقومون اآلن بتطويره ليتواءم مع 

ات. املستجدّ
التّعليم  إصالح  جتارب  أقرب  من  لكنّ 
لنا  فائدة  وأكثرها  أمهها،  ومن  إلينا،  العايل 
جرياننا  عند  تتم  التي  اإلصالح  عملية  هي 
بولونيا  بعملية  املعروفة  العمليّة  األوروبيّني: 
من  نفيد  ال  قد   .The Bologna Process
كل  فعل  إىل  نحتاج  ال  وقد  ؛  ة  كافّ عنارصها 
من  الكثري  نفيد  لكنّنا  األوروبيّون؛  يفعله  ما 
خالل االطالع عىل هذه التجربة، ، من خالل 
برناجميّ تيمبس وإراسموس مندوس وغريها 
اً  العديد من جامعاتنا حاليّ (التي تشارك فيها 
برناجميّ تيمبس وإراسموس مندوس وغريها 
اً  العديد من جامعاتنا حاليّ (التي تشارك فيها 
برناجميّ تيمبس وإراسموس مندوس وغريها 

األوروبيون  لنا  فتح  التي  فاعلة)،  مشاركة 
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عملية  منها.  لإلفادة  مرصاعيه  عىل  الباب 
تقوم  «عمليّة»هنا)  كلمة  (والحظ  بولونيا 
بدءاً  حمكمة،  منظمة  مدروسة  آلية  عىل 
تقوم  هنا) 
بدءاً  حمكمة،  منظمة  مدروسة  آلية  عىل 
تقوم  هنا) 

العايل  التعليم  هري لوزراء  الشّ العامّ  باالجتامع 
1999 عام  ة  مرّ أول  التأم  الّذي  األوروبيّني، 
العايل  التعليم  هري لوزراء  الشّ العامّ  باالجتامع 

عام  ة  مرّ أول  التأم  الّذي  األوروبيّني، 
العايل  التعليم  هري لوزراء  الشّ العامّ  باالجتامع 

األهداف  إعالن  هبدف  إيطاليا  يف  بولونيا  يف 
أخذ  ثم  اآلليّات،  عىل  واالتّفاق  واألسس 
املتابعة  هبدف  سنتني  كلّ  ة  مرّ بعدها  يلتئم 
العرش  التّنفيذيّة  باخلطط  ومروراً  والتقويم، 
املتابعة  هبدف  سنتني  كلّ  ة  مرّ بعدها  يلتئم 
العرش  التّنفيذيّة  باخلطط  ومروراً  والتقويم، 
املتابعة  هبدف  سنتني  كلّ  ة  مرّ بعدها  يلتئم 

action plans التي تقوم عليها العملية والتي 
وانتهاء  املختلفة،  اإلصالحيّة  األبعاد  تشمل 
التقويم  ذة هلذه اخلطط، وبرامج  املنفّ باألذرع 
حتته.  املندرجة  دة  املحدّ واملشاريع  وآلياهتا، 
وخطباً  قاً  منسّ كالماً  ليست  بولونيا  عملية 
حتته.  املندرجة  دة  املحدّ واملشاريع  وآلياهتا، 
وخطباً  قاً  منسّ كالماً  ليست  بولونيا  عملية 
حتته.  املندرجة  دة  املحدّ واملشاريع  وآلياهتا، 

عصامء أو لقاءات رمزيّة بروتوكوليّة تتىل فيها 
 توصيات حتفظ يف األدراج املعتمة، أو تطو
مكان  عمله  جديد  مسؤول  بتويلّ  صفحتها 
ثاقبة،  رؤية  إهنا   ، كالّ وضعها؛  عن  املسؤول 
وبرنامج دقيق، وعمل تنفيذي علمي تراكميّ 
ها  م غاية التّنظيم، أخذت دول أوروبّا كلّ منظّ
وبرنامج دقيق، وعمل تنفيذي علمي تراكميّ 
ها  م غاية التّنظيم، أخذت دول أوروبّا كلّ منظّ
وبرنامج دقيق، وعمل تنفيذي علمي تراكميّ 

جتني ثامرها اآلن.
نريده  ما  بط  بالضّ هو  هذا  فإنّ  ولعمري، 
تطوير  أو  إصالح  عمليّة  احلاليّة:  املرحلة  يف 
بعناية،  مرسومة  مربجمة  شئت)  ما  ها  (سمّ
وقابلة  آخرها،  إىل  ا  أوهلّ من  ومتابعة  ذة  ومنفّ
أليّ تعديل نراه مناسباً يف أيّة مرحلة. يضاف 
كلّ  نعطي  أن  علينا  ب  يتوجّ أنّنا  ذلك  إىل 

رجة  ث هنا بالدّ سة تعليميّة عليا (ونتحدّ مؤسّ
يّة  األوىل عن اجلامعات) هامشاً مالئامً من احلرّ
ر نفسها، بناءً عىل ما تراه  لتخطّ طريقها وتطوّ
إدارهتا ويراه جملس أمنائها. فكام هو من غري 
سات  الغارب للمؤسّ احلكمة ترك احلبل عىل 
يف  مرشذم  مشتّت  نحو  عىل  بعملها  لتقوم 
ات  مؤسسّ إىل  املجتمع  ع  يتطلّ الّذي  الوقت 
يف  مرشذم  مشتّت  نحو  عىل  بعملها  لتقوم 
ات  مؤسسّ إىل  املجتمع  ع  يتطلّ الّذي  الوقت 
يف  مرشذم  مشتّت  نحو  عىل  بعملها  لتقوم 

اقتصاده  وخدمة  خلدمته  فيه  العايل  التّعليم 
احلكمة  غري  من  فإنّه  املختلفة،  اته  ومؤسسّ
نسقاً  سات  املؤسّ مجيع  عىل  نفرض  أن  كذلك 
ومن  مها.  وتقدّ إبداعها  من  حيدّ  قد  واحداً 
نسقاً  سات  املؤسّ مجيع  عىل  نفرض  أن  كذلك 
ومن  مها.  وتقدّ إبداعها  من  حيدّ  قد  واحداً 
نسقاً  سات  املؤسّ مجيع  عىل  نفرض  أن  كذلك 

تسعى  ى  فهّ بولونيا،  لعمليّة  محايس  ينبع  هنا 
إىل التّقريب ال إىل طمس املعامل، وإىل تشجيع 
تبنّي نامذج ناجحة دون إلغاء الفروق واملعامل 

الفرديّة. وهذا ما نريد.
جهوداً   نر أن  املقبلة  األيّام  يف  نرجو 
وتفاؤل  بثقة  املضامر،  هذا  يف  تبذل  مثمرة 
قنا  ثنا كثرياً عن املرجو، وحقّ وخطىً ثابته. حتدّ
الفعل،  من  مزيد  اآلن  املطلوب  منه؛  جزءاً 

٭ وقليل من الكالم

أ. د. أمحد يعقوب املجدوبةأ. د. أمحد يعقوب املجدوبة
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أربعة  أقطاب  من  التعليميّة  العمليّة  تتكّون 
  ، رئيسة، وهي: األستاذ اجلامعيّ

والطالب،  مة،  املقدّ العلمية  واملادة 
ة. واملؤسسّ

الوضع  من  ر  التذمّ راً  مؤخّ كثر  لقد 
الكالم  د  تردّ وكام   ، العريبّ العامل  يف  التعليميّ 
الكتاب،  وهتافت  األستاذ،  ضعف  عىل 
اً  علميّ الطالب  وانسحاق  املؤسسات،  وفساد 
احلكومية  املؤسسات  ونادت   ، اً وأخالقيّ
للبحث  املاديّة  املخصصات  بزيادة  واألهليّة 
، وتمّ  ، وبزيادة راتب األستاذ اجلامعيّ العلميّ
إرفاق ذلك باألرقام واإلحصائيّات الالزمة، 

وهكذا...
ال شكّ يف أنّ زيادة الدعم البحثيّ واملاديّ 
العمليّة  سينقذ  بل  أفضل،  مستقبال  سيحقق 
التعليمية، ولكن ال يمكن لذلك أن يتمّ من غري 

إعادة الفلسفة إىل صلب العمليّة التعليميّة، إنّ 
ق بأقطاب العمليّة  الفلسفة هذه تتعلّ استعادة 
ختصّ  وال  ذكرناها،  التي  األربعة  التعليميّة 

 .إحداها من غري األخر
استعادة  فكرة  من  ون  املتلقّ يفزع  قد 
ومغيّب  مفهوم غامض  ا أصالً  الفلسفة، ألهنّ
، لكنّ تعليم الفلسفة  يف ثقافتنا العربيّة عموماً
عىل  والكالم  الفلسفة،  تاريخ  تعليم  يعني  ال 
أشياء غري موجودة، ولزجة، وال جتدي نفعاً، 
يعني  الفلسفة  تعليم  إنّ  الكثريون،  يعتقد  كام 
واملفاهيم،  األفكار  من  كلّ  ر  تطوّ دراسة 
ها، تلك التي ال يمكن لنا إدراك العامل  وتغريّ

من غريها. 
جتاه  رؤية  هي  الفلسفة  إنّ  القول  يمكن 
 ، ذهنيّ موقف  أي  والطبيعة،  الواقع  ظواهر 
، وأخالقيّ منها، ثمّ حتديد للمنهج  وعقائديّ

يف فلسفة العملية التعليمية

د. شهال العجيلي
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تلك  من  انطالقاً  وينظمها  يضبطها  الذي 
أنساق  يف  الظواهر  تلك  يضع  ممّا  الرؤية، 
النتائج،  إىل  الوصول  من  ننا  متكّ معرفيّة، 
واسترشاف املستقبل، وينطبق ذلك عىل فروع 

تها.  املعرفة برمّ
مفاهيم  غري  من  العامل  إدراك  يمكن  ال 
والفوىض...  والنظام  واملكان،  الزمان،  مثل: 
ويدخل تطور هذه املفاهيم يف إطار الفلسفة، 
أن  فيمكن  عملية،  تطبيقات  عن  حتدثنا  وإذا 
نقول إنّ األزمات التي واجهها العلم احلديث 
مثل  فلسفيّة،  بمواقف  باالستعانة  إالّ  حتلّ  مل 
سقوط مبدأ احلتميّة، وحضور مبدأ الالتعيني، 
كلّ  واعتبار  املطلقني،  واملكان  الزمان  ونفي 
اخلاصّ  واملكان   ، النسبيّ اخلاصّ  الزمان  من 

. النسبيّ
مت  قدّ الفلسفة  أنّ  إىل  اإلشارة  جتدر 
يف  العلم  واجهت  التي  الفيزياء  ألزمة  حالًّ 
أنّ  السائد  االعتقاد  ظلّ  إذ  العرشين،  القرن 
شبيهة  دورة  النواة  حول  تدور  اإللكرتونات 
ختضع  و  الشمس،  حول  الكواكب  بدورة 
تبني  لكن  احلركة.  لقوانني  تلك  دورهتا  يف 
إىل  مدار  من  فجأة  يقفز  منفرداً  إلكرتوناً  أن 
آخر يف فوىض مطلقة، بحيث ال يمكن التنبؤ 
أو  الفوىض  هذه  عىل  اصطلح  وقد  بمداره، 
قدمه  الذي   « الالتعيني   » بمبدأ  يف  الطفرة 

العامل هيزنربج.
ليست الذرة سو افرتاض فلسفي، عرف 
 ، اليوناينّ الذريّ  الفيلسوف  ديموقريط،  منذ 
عرش،  السابع  القرن  هنايات  يف  ة  بقوّ وعاد 
وكان اهلدف من ظهور هذا االفرتاض يف كل 
حتمل  صغرية،  بامدة  الكون  تفسري  هو  مرة، 
الصالبة،  حيث  من  الكونية  املادة  صفات 
واألبعاد، وعدم الفناء . لكن تبني  أن النواة أو 
اإللكرتون ليست أشياء جامدة صلبة، كام أهنا 
العرض  ـ  (الطول  املادة  خصائص  متتلك  ال 
من  رئيسية  صفة  فيها  ليس  بل  االرتفاع)  ـ 
صفات املادة القديمة فهي يمكن أن تفنى عن 
مبادئ  أسقط  ما  هذا  الذري،  التفجري  طريق 
من مثل احلتميّة، والثبات املطلق، والعموميّة، 

واالضطراد. 
كيف   ،أخر وجهة  من  الفلسفة،  تعني 
العلم،  حدود  هي  وما  ر،  تفكّ وملاذا  ر،  تفكّ
ولعل  باألخالق،  املعرفة  عالقة   ومد
التعليمية يعرفون جيداً  العملية  املتمرسني يف 
تعلمك  بل  ه،  كلّ العلم  م  تقدّ ال  اجلامعة  أنّ 
اجلامعات  إنّ  تبحث.  وكيف  تفكر،  كيف 
كيف  الفرد  م  تعلّ أي  الثقافة،  م  تعلّ العريقة 
املعلومات  عن  بذاته  ليبحث  وترتكه  يعيش، 
ومن  ومتوافرة،  كثرية،  مصادرها  باتت  التي 

ثمّ تدخله املخترب ليقوم بالبحث. 

د. شهال العجييلد. شهال العجييل
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عرب  د  يؤكّ الذي  هنا،  املناسب  املثال  لعل 
عىل  املعامل،  واضح  ومنهج  فلسفيّة،  رؤية 
التعليمية،  العمليّة  إنسانيّة اإلنسان يف  أولويةّ 
وكرات  والزجاجة،  الربوفيسور  مثال  هو 

اجلولف: 

وقف بروفيسورأمام تالميذه ومعه بعض 
الدرس،  بدأ  وعندما  التعليمية  الوسائل 
أخرج من غري أن يتكلم عبوة زجاجيه كبرية 
ثم  اجلولف،  بكرات  يمألها  وأخذ  فارغة، 
الزجاجة؟ فاتفق  التالميذ: هل امتالت  سأل 
التالميذ عىل أهنا مليئة. فأخذ صندوقاً صغرياً 
من احلىص، وسكبه داخل الزجاجة ثم رجها 
املساحات  يف  احلىص  ختلخل  حتى  بشدة، 
هل  سأهلم:  ثم  اجلولف،  كرات  بني  الفارغة 
داً عىل  التالميذ جمدّ الزجاجة؟ فاتفق  امتألت 
أهنا مليئة، فأخذ بعد ذلك صندوقاً صغرياً من 
الرمل، وسكبه فوق املحتويات يف الزجاجة، 
الفراغات  باقي  الرمل  مأل  فقد  وبالطبع 
امتألت  هل   :أخر مره  طالبه  وسأل  فيها، 

وا بصوت واحد بأهنا مليئة. الزجاجة؟ فردّ

فنجاناً  بعدها  الربوفيسور  أخرج   

داخل  حمتواه  كامل  وسكب  القهوة،  من 
التالميذ من فعلته، وبعد  الزجاجة، فضحك 
أن هدأ الضحك رشع الربوفيسور يف احلديث 
إن  فعلت!  ما  تعرفوا  أن  أريدكم  اآلن   : قائالً
منكم  واحد  كل  حياة  متثل  الزجاجة  هذه 
يف  الرضورية  األشياء  متثل  اجلولف،  كرات 
 , عائلتك  أخالقك،   , قيمك  دينك،  حياتك: 
أطفالك، صحتك , أصدقاءك، بحيث لو أنك 
فقدت كل يشء وبقيت هذه األشياء، فستبقى 
ا احلىص فتمثّل األشياء  حياتك مليئة وثابتة. أمّ
املهمة يف حياتك: وظيفتك, بيتك, سيارتك...

وأما الرمل فيمثل األمور البسيطة واهلامشية، 
أوالً  الزجاجة  يف  الرمل  وضعت  كنت  فلو 
فلن يتبقى مكان للحىص أو لكرات اجلولف، 
وهذا يرسي عىل حياتك الواقعية كلها، إذ لو 
رصفت كل وقتك وجهدك عىل توافه األمور 
لذا  هتمك.  التي  لألمور  مكان  يتبقى  فلن 
فعليك أن تنتبه جيداً، وقبل كل يشء لألشياء 
عىل  احرص  واستقرارك.  حلياتك  الرضورية 
بقيمك،  ومتسكك  بدينك،  لعالقتك  االنتباه 
عائلتك،  مع  وأخالقك.امرح  مبادئك،  و 

يف فلسفة العملية التعليمية
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هديه  قدم  وأطفالك.  أخوتك،  والديك، 
وزر  حبك،  عن  وعربله  حياتك،  لرشيك 
بعض  استقطع  عنه.  وأسأل  دائامً،  صديقك 
وثق  الدورية،  الطبية  لفحوصاتك  الوقت 
لألشياء  كاف  وقت  هناك  سيكون  بأنه  دائامً 
فهي  أوالً  اجلولف  بكرات  األخر.اهتم 
حدد  االهتامم،  حقاً  تستحق  التي  األشياء 

أولوياتك فالبقية جمرد رمل.

رفع  حديثه،  من  الربوفيسور  انتهى  حني 
: إنّك مل تبني لنا ما متثله  أحد التالميذ يده قائالً
أضفت  وقال:  الربوفيسور  فابتسم  القهوة؟ 
كانت  مهام  بأنّه  لكم  ألوضح  فقط  القهوة 
مساحه  دائامً  هناك  فسيبقى  مليئة،  حياتك 

لفنجان من القهوة!

حتيلنا الثيمة التي تتناوهلا كلّ من الفلسفة 
العمليّة  إىل  التفكري  كيفيّة  حول  واجلامعة، 
التخييليّة. ولعل نقص اخليال، أو تعطيله هو 
التعليميّة  مؤسساتنا  يف  اإلبداع  ضعف  وراء 
األكاديميّون  يفصل  إذ   . خصوصاً العربيّة 
ويولون  التطبيقية،  عن  اإلنسانية  العلوم 
األمهيّة للتطبيقيّات، متناسني نقطتني يف غاية 

األمهيّة:

1. ليس هناك معارف يمكن استثناؤها يف 
الذي  الكايويس،  النظام  أثبته  ما  هذا  العلم، 
أبرز مبدأ جديد هو مبدأ عدم القابلية للتنبؤ، 
سواء يف حركة الذرات، أو يف أي شأن علمي 
الناجتة عن  الرتاكامت  املبدأ  آخر. يدرس هذا 
ما،  ظاهرة  يف  تفعل  التي  املتبادلة  العالقات 
معرفيّة  حقول  إىل  عنارصها  تنتمي  والتي 
الكايوس  ملبدأ  وفاقاً  اهنارت  لقد  دة.   متعدّ
الظواهر  وصارت  العلوم،  بني  احلدود 
علوم  نظر  وجهة  من  تدرس  واملوضوعات 
التعليميّة  املؤسسات  مازلت  حني  يف  ة،  عدّ
ال  ملن  والفلسفة  األدب  س  تدرّ العربيّة 
لون درجات عالية، كام أنّ داريس العلوم  حيصّ
خيصّ  العلميّ  املنهج  أنّ  يظنّون  التطبيقيّة 
املنهج  أنّ  يعرفوا  أن  غري  من  فقط،  علومهم 
رؤية وأدوات بحثيّة تنطبق عىل فروع املعرفة 
موا فلسفة املنهج،  ها، وبالطبع ألنّم مل يتعلّ كلّ

. أو فلسفة البحث العلميّ

أهمّ  أنّ  األكاديميّون  أولئك  يتناسى   .2
أطلقها  بفكرة  بدأت  العلميّة  املخرتعات 

د. شهال العجييلد. شهال العجييل
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اخليال البرشي، من مثل حجر الفالسفة الذي 
الذي  الريح  وبساط  ذهب،  إىل  املعادن  ل  حيوّ
لت  حتوّ التي  اإلخفاء  وقبعة  طائرة،  إىل  ل  حتوّ
عىل  أرقام  أو  مستعارة،  أسامء  وراء  ي  ختفّ إىل 

الشبكة العنكبوتيّة...

ال يمكن استثناء مثال حيّ يف هذا اإلطار، 
(آرثر  األمريكي  الربيطاين-  الروائي  هو 
م روايات هي األكثر مبيعاً يف  هييل) الذي قدّ
ومطار،  وفندق،  مستشفى،  قبيل:  من  العامل 

وعجالت، وضغط عايل...

التخييل،  عرب  الروايات،  تلك  تكشف 
واملطارات،  املستشفيات،  عمل  آليّات 
يمكن  ممّا  أكثر  الكهربائيّة،  التوليد  وحمطات 
الفيزياء،  يف  املحارضات  عرشات  مها  تعلّ أن 
ذلك  ومع  والطاقة،  وامليكانيك،  واإلدارة، 
حتديد  عىل  العربيّة  األكاديميّة  املؤسسة  ترصّ 

اخليال بالفصل التعسفي، وإقصاء الفلسفة.

ح النظرة احلديثة إىل العلوم وجماالهتا  توضّ
ومناهجها أنّ هناك نوعني من العلوم :

ـ علوم تضيف خلرباتنا معلومات وأفكار 
جديدة، وهي العلوم اإلخباريّة، سواء أكانت 

أم  أدبيّة،  أم  جغرافيّة،  أم  طبيّة،  أم  فيزيائيّة 
اجتامعيّة، تعتمد اخلربة والوقائع التجريبيّة.

ـ علوم خالية من املحتو التطبيقي، ألهنا 
جمرد رموز اصطالحية موضوعية يف صياغات 
منطقية، قد يكون املرموز فيها أي يشء فمثالً 
يمكن أن  2 =1+1 العلمية احلسابية البسيطة:
تكون: شجرة +شجرة = شجرتان  أو  مدنية 

+ مدنية = مدنيتان  ...

إذ  باملعياريّة،  العلوم  هي  هذه  ى  تسمّ  
بطريقة  واملعلومات  األفكار،  فقط  تضبط 

رياضية منطقية.

الشكّ يف أنّ الطالب حمدود اخليال، سينتج 
، إهنا عمليّة  ، أو أستاذاً حمدود اخليال أيضاً باحثاً
بالنسبة  األمر  وكذلك  واضحة،  ديالكتيكيّة 
األكاديميّة.  وللمؤسسة   ، الدرايسّ للمنهج 
األبنية  طورنا  مهام  إننا  القول  يمكن  لذا 
األبحاث  عىل  مليارات  وأنفقنا  واملختربات، 

ة٭ ل النتيجة املرجوّ العلميّة، لن نحصّ

يف فلسفة العملية التعليمية
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العلم،  نتعامل هبا مع  التي  الذهنيّة  ما مل نغريّ 
والبدّ لذلك من استعادة الفلسفة املفقودة.

بعد  ما  فكر  يف  املتجددة  الفلسفة  دعت 
البنيوية إىل تفكيك أية بنية من أجل الوصول 
إىل ما بعد « احلوصلة» و«األيقونية» يف املعرفة 
فعىل  الكثري.  اليشءُ  ذلك  من  ونتج  واملعنى، 
إىل  الفلسفة  هذه  أدت  احلرص  ال  املثال  سبيل 
تفصل  كانت  التي  واألسوار  احلدود  اهنيار 
ثقايف،  علمي،  فلسفي،  معريف،  أنموذج  كل 
ذات  وهي  اآلخر،  عن  الخ...  تارخيي، 
برلني  جدار  إزالة  إىل  دعت  التي  الفلسفة 
اإلرسائييل  العنرصي  اجلدار  إىل  تنظر  والتي 
املسار اإلنساين،  أنه خطيئة وانحراف يف  عىل 
هذا    وأدّ املعارص.  والفلسفي  واألخالقي، 
املتغريات  من  جمموعة  إىل  الكبري  التحول 
متمثل  بناء عامل  دت يف  أحدها جتسّ الواسعة، 
 ،Virtual Globe افرتاضية  بابلية  قرية  يف 
والفراغات  واملسافات  املساحات  فأذيبت 
عامل  عن  «عاملي«  تفصل  كانت  التي  املكانية 

اً يل ولآلخر-عامل  افرتاضيّ عاملاً  فيصري  اآلخر 
غري  فوىض،  عامل  أنه  عىل  البعض  فرسه  قد 
آمن وغري صحيح،  اعتباطي، غري  متجانس، 
عاملٌ  أنه  اآلخر عىل  البعض  ؛ ويفرسه  الخ... 
آمن وغري صحيح،  اعتباطي، غري  متجانس، 
عاملٌ  أنه  اآلخر عىل  البعض  ؛ ويفرسه  الخ... 
آمن وغري صحيح،  اعتباطي، غري  متجانس، 

النخبوية  املُلكيّة  من  اخلطاب  حترير  استطاع  
عاملٌ  أنه  اآلخر عىل  البعض  ؛ ويفرسه  الخ... 
النخبوية  املُلكيّة  من  اخلطاب  حترير  استطاع  
عاملٌ  أنه  اآلخر عىل  البعض  ؛ ويفرسه  الخ... 

وهيمنته  السيايس  النص  وهيمنة  وسطوة 
جديدة  بمتغريات  جديد  خطاب  لبناء  عليه 
فتح  املاليني، عامل  بل  يتفاعل معه اآلالف ال 
لسنوات  أسكتت  مهمشة،  لفئات  اخلطاب 
اخلطاب  دمقرطة  نسبيا  تم  وبذلك  طوال، 
االفرتايض. لقد استطاعت محلة باراك أوباما، 
من  االستفادة  املنتخب،  األمريكي  الرئيس 
لطاملا  فئات  إىل  للوصول  االفرتايض  الفضاء 
السيايس  واخلطاب  القرار  صناعة  يف  مهشت 
tube  youو الشباب من خالل  مثل رشحية 
ساعده  إلخ؛   Facebook, Facebook, Facebook My space ،,2.0 ،,2.0 ،,
هذا عىل حصد الكثري من هذه األصوات من 
وتوظيف  بنبضهم  مرتبط  خطاب  بناء  خالل 
التواصل معهم، وبذلك نجح يف   أدواهتم يف 

شاريع الريادية يف التعليم العايلاملشاريع الريادية يف التعليم العايلاملشاريع الريادية يف التعليم العايل
عليمية والصناعية واجملتمعوة بني املؤسسات التعليمية والصناعية واجملتمعوة بني املؤسسات التعليمية والصناعية واجملتمع وة بني املؤسسات التجسر اهلوة بني املؤسسات التجسر اهل

د. وفاء عوني اخلضراء
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مثال  وهذا  االنتخابية.  العملية  يف  إرشاكهم 
الثقافات  بني  ما  احلواجز  إذابة  آخر عىل  حي 
ل احلوار باختالف مفرداته وطبيعته،  فعّ حتى يُ
احلوار  تفعل  أن  استطاعت  التي  شبكة سيليا 
اختالف  عىل  اجلامعات  طلبة  بني  الرقمي 
من  العديد  وتشطري  وجنسياهتم   هوياهتم 
الصور النمطية بني الغرب والرشق.  وكانت 
تداعيات هذا كله الدخول يف العوملة بأشكاهلا 
الدولنة والتشبيك  املتعددة الصالح منها مثل 
hybridi-)) والتوليف  والتهجني  والرشاكة 
هتديداً  سبب  الذي  منها  ،والطالح  إلخ   ،  ty
أنه  عىل  النهج  هذا  إىل  نظروا  حيث   ، للكثري 
هنج مبني عىل هيمنة الدول املتطورة واملتقدمة 
بينهام  التنافس  فرض  ألن  النامية  الدول  عىل 
احلالية،  املعطيات  ضمن  عادل  غري  سيكون 
عىل  للهوية.  مبارش  هتديد  أنّه  إىل  باإلضافة 
العوملة عىل  الرغم من أن آخرين ينظرون إىل 
أوجدهتا  التي  التحديات  خالل  ومن  أهنا، 
عىل مستو الوالء واهلوية،  قد عززت رسد 
كل هوية وعملت عىل إعادة بنائها من خالل 
العودة إىل قراءة تارخيها وسياقها بكل األبعاد 
لتعزيز خصوصيتها.  وقد ساعد هذا وبصورة 
نسبية عىل حتويل بعض  من التهديدات الناجتة 
من العوملة مثل اهليمنة إىل فرص جديدة مثل 
والتفاوضات  والعالقات  الرشاكات  بناء 
مثل  املتضادة  الثنائيات  بني  ما  والتشبيكات 
املايكرو واملاكرو، القطاع احلكومي واخلاص، 
والشامل،  اجلنوب  والنامية،  املتقدمة  الدول 
إلخ.  واجلامعي،  الفردي  واألسفل،  األعىل 

بناء  أمهية  عن  اآلن  يتحدث  العامل  فأصبح 
 Collective Intelligence اجلامعي  الذكاء 
، collaboration  cross-or trans- boun-
Multi-culturalism  ، التشاركية   dary
Inter-cul-   التنوع الثقايف، والتداخل الثقايف
وانتقلنا  العامل  انتقل  وبذلك   . إلخ   ،turlism
معه إىل عامل متداخل متشابك وأصبح التأثري 
سرتيت  وول  يف  حيدث  فام  حدود  تضبطه  ال 
يؤثر عىل اجلميع، حتى  اقتصادية  أزمات  من 
ولو  حتى  ناءٍ،  بلد  يف  نائية  قرية  يف  القاطن 
ولكن  شديداً  ووقعه  مبارشاً  التأثري  يكن  مل 
ولو  حتى  ناءٍ،  بلد  يف  نائية  قرية  يف  القاطن 
ولكن  شديداً  ووقعه  مبارشاً  التأثري  يكن  مل 
ولو  حتى  ناءٍ،  بلد  يف  نائية  قرية  يف  القاطن 

ترددات تيارات التأثري ستنالنا ال ريب. لذلك 
فإنّ املرحلة احلالية مرحلة التحديات الكبرية 
واملتغريات الرسيعة. ومن أهم هذه التحديات 

حتديات التعليم العايل. 
حي  أنموذج  أي  مثل  مثله  العايل  التعليم 
مرّ  لقد  املحيطة.  السياقات  بكل  ويؤثر  يتأثر 
لفلسفة  القديم  فاألنموذج  عدة.  مراحل  يف 
مؤسسات التعليم العايل يتمثل بنظام أحادي 
الوسائط،  أحادي  االجتاه،  أحادي  األبعاد، 
بمعزل  يعمل  الذي  املدرس  حول  متمركز 
واملؤسسات  املدين  املجتمع  مؤسسات  عن 
الصناعية، إلخ.  أما األنموذج اجلديد فيتمثل 
املتنوعة  واحلقول  العلوم  عىل  التعليم  بفتح 
اآلخر،  بعضها  مع  بعضها  العلوم  وتداخل 
متعدد الوسائط واألبعاد، متعدد االجتاهات، 

تفاعيل، تشاركي، تشبيكي، وتوليفي، إلخ.  
التي  التحديات  هذه  نحدد  أن  ونستطيع 
حياول مهندسو فلسفة التعليم العايل الوقوف 

املشاريع الريادية يف التعليم العايلاملشاريع الريادية يف التعليم العايل
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ليتم  متغرياهتا  فهم  يستطيعو  حتى  عليها 
إذابة  إن  الصحيحة.  بالطريقة  معها  التفاعل 
واملؤسسات  العايل  التعليم  بني  ما  احلواجز 
أدت  املختلفة  املعرفية  واحلقول  وامليادين 
وضعت  جديدة  مهجنة  تراكيب  فرض  إىل 
يف  األكاديمية  واملؤسسات  األكاديمي 
 .األخر املجاالت  مع  بعالقتها  إشكاليات 
فمثال، أصبح سوق العمل والصناعات بكل 
وخطاهبا  وأدواهتا  مفرداهتا  تفرض  أشكاهلا 
عىل فلسفة التعليم العايل الذي حكمت لغته 
وفلسفته معطيات سوق العمل فأصبح مفكرو 
التعليمية  العملية  إىل  ينظرون  العايل  التعليم 
من وجهة نظر املتغريات املبينة أعاله عىل أهنا 
وخمرجات   بمدخالت    Process «عمليّة« 
قابلة  مؤرشات  خالل  من  أدائها  تقويم  يتم 
للقياس وأصبح الطالب، عىل الصعيد اآلخر، 

نظر إليه كمنتج وخمرج تعليمي.  يُ
األكاديمي  القطاع  بني  ما  التهجني  هذا 
األكاديميني  من  بعضاً  يُرح  مل  والصناعي 
األكاديمي  القطاع  بني  ما  التهجني  هذا 
األكاديميني  من  بعضاً  يُرح  مل  والصناعي 
األكاديمي  القطاع  بني  ما  التهجني  هذا 

نظرة  التعليمية  العملية  إىل  ينظرون  الذين 
أصولية «التعليم من أجل التعليم« و «التعلم 
أو  العالقة  هذه  عن  انبثق  التعلم«.  أجل  من 
التفاعل بني القطاعني الكثريُ من املستجدات 
املؤسسات  وأغنت  أفادت  التي  والتوليفات 
األكاديمية عند تطبيقها تطبيقاً سليامً ومتوازناً 
املؤسسات  وأغنت  أفادت  التي  والتوليفات 
األكاديمية عند تطبيقها تطبيقاً سليامً ومتوازناً 
املؤسسات  وأغنت  أفادت  التي  والتوليفات 

البحث  ومراكز  الصناعية،  احلاضنات  مثل: 
صناعية  رشكات  من  املمولة  والدراسات 
En- التعليم  يف  الريادية  واملشاريع  كبرية، 
جديدة  برامج  وإنشاء   ،  trepreneurship

الـ  غري  عىل  والرتكيز  العمل،  سوق  ختدم 
أكرب  اهتامم  هناك  أصبح  بل    Hard Skills
التي  للنظريات  بالنسبة  أما   .Soft Skills بـ 
Con- من  فانتقلت  التعليمية  العملية  حتكم 
tent Theory نظرية املحتو ونظرية املوارد 
Indi- Resource والنظرية الفردية  Theory
االنخراط  نظرية  وإىل   vidualized Theory
هذه  تطورت  فقد   Involvement Theory
التي  املتغريات  نتيجة  الشكل  هبذا  النظريات 
العملية   حمتو عىل  فالرتكيز   . آنفاً تناوهلا  تم 
التي  املتغريات  نتيجة  الشكل  هبذا  النظريات 
العملية   حمتو عىل  فالرتكيز   . آنفاً تناوهلا  تم 
التي  املتغريات  نتيجة  الشكل  هبذا  النظريات 

رضورة  عىل  التأكيد  ثم  ومن  التعليمية 
االستثامر يف املوارد التعليمية املادية والبرشية 
املتمثل  الفرد  عىل  الرتكيز  ثم  ومن  واملالية 
بالطالب بشكل مبارش كان دوماً يمثّل أقطاب 
املتمثل  الفرد  عىل  الرتكيز  ثم  ومن  واملالية 
بالطالب بشكل مبارش كان دوماً يمثّل أقطاب 
املتمثل  الفرد  عىل  الرتكيز  ثم  ومن  واملالية 

وصلت  ثم  العايل.  التعليم  فلسفة  يف  التغيري 
االنخراط  نظرية  إىل  حديثاً  النظريات  هذه 
وصلت  ثم  العايل.  التعليم  فلسفة  يف  التغيري 
االنخراط  نظرية  إىل  حديثاً  النظريات  هذه 
وصلت  ثم  العايل.  التعليم  فلسفة  يف  التغيري 

طاقاته  استثامر  عىل  قادراً  طالباً  تبني  التي 
املنهجية  األنشطة  يف  واالستثامر  التفاعل  يف 
الكبري  والتفاعل  التواصل   ويف  والالمنهجية 
االنخراط  ويف  التدريسية  اهليئة  أعضاء  مع 
املؤسسة  داخل  الطالبية  واملنظامت  باللجان 

األكاديمية. 
 يف ضوء املتغريات آنفة الذكر، فإنني أر
متقدماً  طوراً  دخلت  التعليمية  العملية  أن 
 يف ضوء املتغريات آنفة الذكر، فإنني أر
متقدماً  طوراً  دخلت  التعليمية  العملية  أن 
 يف ضوء املتغريات آنفة الذكر، فإنني أر

التفاعلية  املرحلة  طور  وهو  االنخراط  يف 
عنارص  مجيع  تتفاعل  بحيث  التشاركية، 
اآلخر  بعضها  مع  بعضها  التعليمية  العملية 
وبدخول  له.  ويكمّ اآلخر  منهام  كل  ن  ليكوّ
مؤسسات  اإللكرتوين  والتعليم  احلوسبة 

د. وفاء عوين اخلرضاءد. وفاء عوين اخلرضاء
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متناول  يف  التعليم  أصبح  العايل،  التعليم 
اجلميع، متعدد الوسائط ، متحرراً من املكان 
متناول  يف  التعليم  أصبح  العايل،  التعليم 
اجلميع، متعدد الوسائط ، متحرراً من املكان 
متناول  يف  التعليم  أصبح  العايل،  التعليم 

والزمان، متفاعالً وحماوراً. وبذلك فال بد من 
اجلميع، متعدد الوسائط ، متحرراً من املكان 
والزمان، متفاعالً وحماوراً. وبذلك فال بد من 
اجلميع، متعدد الوسائط ، متحرراً من املكان 

العايل  للتعليم  اجلديد  والسياق  البيئة  تطوير 
حتى يتواءم مع هذه املتغريات ويبني جيالً من 
العايل  للتعليم  اجلديد  والسياق  البيئة  تطوير 
حتى يتواءم مع هذه املتغريات ويبني جيالً من 
العايل  للتعليم  اجلديد  والسياق  البيئة  تطوير 

الشباب قادراً عىل التنافسية العالية . 
حتى يتواءم مع هذه املتغريات ويبني جيالً من 

الشباب قادراً عىل التنافسية العالية . 
حتى يتواءم مع هذه املتغريات ويبني جيالً من 

إدماج  هي  التطوير  مقرتحات  من  واحد 
العايل  التعليم  قطاع  يف  الريادية  املشاريع 
وقيم  أخالقيات  تعزيز  عىل  يساعد  قد  مما 
والتفاعل  الرشاكات  تفعيل  تكفل  جديدة 
فكرة  بدأت  العايل.   التعليم  مؤسسات  يف 
اخلمسينيات  يف  الريادية  احلركات  مشاريع 
من القرن املايض من خالل أعامل جمموعة من 
فون  الودفيج  النمساوي  أمثال  االقتصاديني 
مايسيس وفريدريك فون هييك واالقتصادي 
املفكر جوزيف شمبيرت الذي بدأ بوضع تصور 
نظره،  وهو،يف   Entrepreneur املبادر  عن 
جديدة  فكرة  حتويل  عىل  القادر  الشخص 
توطينها  خالل  من  ريادية  مبدعة  فكرة  إىل 
الصناعة  جماالت  يف  وربطها  العمل  سوق  يف 
احلركات  يتطلب من   . املختلفة   ((industry
الريادية أن يكون هلا الرؤية الصحيحة لتقدم 
يكون  يكاد  و  خمتلفاً  مبدعاً،  جديداً،  طرحاً 
الريادية أن يكون هلا الرؤية الصحيحة لتقدم 
يكون  يكاد  و  خمتلفاً  مبدعاً،  جديداً،  طرحاً 
الريادية أن يكون هلا الرؤية الصحيحة لتقدم 

اً، جريئاً .  اً (غري تقليدي)، انتقاالً نوعيّ تفكيكيّ
يكون  يكاد  و  خمتلفاً  مبدعاً،  جديداً،  طرحاً 
اً، جريئاً .  اً (غري تقليدي)، انتقاالً نوعيّ تفكيكيّ
يكون  يكاد  و  خمتلفاً  مبدعاً،  جديداً،  طرحاً 

بينام ير شامبيرت(1950) احلركة الريادية عىل 
ق عىل مستو سوق العمل  أهنا تفكيك خالّ

والصناعة بكل جماالهتا . 
وبيرت   (1967) نايت  فرانك   ير
عىل  القدرة  أهنا  عىل  الريادة  دركر(1970) 

طرح  أو  فكرة  أجل  من  واملخاطرة  اجلرأة 
جديد. 

ما هي حاجة القطاع التعليمي، مؤسسات 
التعليم العايل بشكل خاص، إلدماج املشاريع 
الريادية يف سياقها ؟ لإلجابة عن هذا السؤال 
أهم  من  واحدة  عىل  الوقوف  من  بد  ال 
التحديات احلالية يف التعليم العايل. أال وهي 

كيفية تفعيل دور الطلبة.
دور  تفعيل  عدم  عىل  عام  إمجاع  هناك 
وجييب  جامعاتنا.  يف  السليم  بالشكل  الطلبة 
بعض األكاديميني بأن أغلبية الطلبة يعيشون 
حالة Indifference (الالمباالة) يف جامعاتنا 
التنشئة  طريقة  إىل  البعض  عزاها  حالة  وهذه 
للفرد  واألكاديمية  والثقافية  االجتامعية 
التحاقهم  وحلني  البداية  منذ  جمتمعاتنا  يف 
باجلامعة، فوصل طالبنا إىل مرحلة من السلبية 
واالتكالية والالمباالة ال متكنه من تعزيز أدائه 
وأدواره يف اجلامعة أو يف املجتمع أو يف سوق 

العمل. 
القرار  صنع  يف  أوالدنا  إرشاك  يتم  هل 
قراراهتم  عن  والدفاع  أولوياهتم  ووضع 
الذي  والسؤال  ؟  أرسهم  يف  وأفكارهم 
يطرح نفسه هنا: هل ما تزال أصوات طلبتنا 
إرشاكهم  يتم  أم  الصفيّة  الغرف  يف  خافتة 
عىل  طلبتنا  نحفز  هل  ؟  أصواهتم  وإرشاك 
حلول  وإجياد  الناقد  والتفكري  التحليل 
ملشكالت وطروحات متنوعة يف  كل املراحل 

املدرسية؟ 
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أستاذ  يطرحها  أسئلة  من  مجلة  هذه 
سبق  ما  عىل  اللوم  أحياناً  واضعاً  اجلامعة 
اجلامعات  أساتذة  بعض  ينظر  وبذلك  ذكره، 
م مدخل تعليمي غري قابل  الطلبة عىل أهنّ إىل 
تفاقم  البناء. وهنا تكمن خطورة  أو  للتطوير 
ملثل  يتعرضون  الذين  لطلبتنا  السلبية  األدوار 

هذا التأطري والتنميط املختزل. 
ولكنها  السهولة  هبذه  ليست  احللول 
للخروج  عميقة  ودراسة  متحيص  إىل  بحاجة 
بتوصيات وخطة عمل رسيعة كاملة متكاملة 
اجلامعية.  باملرحلة  وتنتهي  بالروضة  تبدأ 
احللول،  هذه  بعض  عىل  الوقوف  أجل  ومن 
خالل  من  إليها  سننظر  نظري،  وجهة  من 
جامعاتنا.  يف  الريادية  املشاريع  فكرة  إدماج 
يف  اقتصاديني  ومنظرين  مفكرين  غياب  ففي 
عاملنا العريب، أمثال ماكس نيف وحممد يونس 
ذين استطاعا متكني الطبقة الكادحة املعدمة  اللّ
عاملنا العريب، أمثال ماكس نيف وحممد يونس 
ذين استطاعا متكني الطبقة الكادحة املعدمة  اللّ
عاملنا العريب، أمثال ماكس نيف وحممد يونس 

Barefoot Economics (اقتصاد  من خالل 
(قروض   Micro- Credit و  الكفاف) 
أن  من  اجلامعية  ملؤسساتنا  بد  ال  املايكرو) 
تأخذ زمام املبادرة يف إنشاء وحدات أو مراكز 
معيّنة داخل اجلامعة تقوم عىل بناء ونرش فكر 
ناحية  من  الطلبة  لتمكني  الريادية  املشاريع 
أخر، من خالل  ناحية  املجتمع من  وتنمية 
املوضوع  هذا  يف  متخصصة  دراسات  إعداد 
عىل  قادرين  طلبة  إعداد  عىل  العمل  ثم  ومن 
إنتاج أفكار ريادية ضمن رشاكة رباعية ما بني 
الطالب واملدرس اجلامعي واملؤسسة اجلامعية  

واملجتمع املحيل.  

فالغاية املرجوة من هذه املبادرة هي اآليت: 
عىل الصعيد الطاليب : 

األفكار  صياغة  يف  الطلبة  إرشاك   .1
خطة عمل  إىل  األفكار  هذه  وحتويل  الريادية 
وإسرتاتيجية تطبيق ومتابعة واستدامة ، وهذا 
الرؤية والتفكري  بناء فرد اسرتاتيجي  سيكفل 

والتطبيق . 
صناعة  من  الطلبة  ن  يتمكّ حتى   .2
الواقع  دراسة  من  هلم  بد  ال  الريادي  الفكر 
االقتصادي  والدويل  واإلقليمي  املحيل 
عىل  والوقوف  والصناعي  والتكنولوجي 
املشكالت والتحديات التي يواجهها املجتمع 
حتى يتمكنوا من الوصول إىل الرؤية الواقعية 
فتحديثهم  ريادية  أفكار  إلنتاج  والشاملة 
العاملي  والواقع  واقعهم  عن  ملعلوماهتم 
بأولويات  ملامً  إنساناً  طالبنا  من  سيجعل 
العاملي  والواقع  واقعهم  عن  ملعلوماهتم 
بأولويات  ملامً  إنساناً  طالبنا  من  سيجعل 
العاملي  والواقع  واقعهم  عن  ملعلوماهتم 

التجارب  عىل  ومطلعاً  جمتمعه  واحتياجات 
بأولويات  ملامً  إنساناً  طالبنا  من  سيجعل 
التجارب  عىل  ومطلعاً  جمتمعه  واحتياجات 
بأولويات  ملامً  إنساناً  طالبنا  من  سيجعل 

العاملية وهذا كفيل ببناء طلبة من ذوي الرؤية 
والربامجاتية،  الواقعية،  املتكاملة،  الشمولية، 
قادرين عىل املشاركة اجلدية يف إحداث التنمية 
املرجوة عىل الصعيد االجتامعي واالقتصادي 
وهذا يعني أهنم ليسوا مشاركني فقط يف التغيري 
يف  مسامهون  أيضاً  ولكن  التنمية  خريطة  يف 
وهذا يعني أهنم ليسوا مشاركني فقط يف التغيري 
يف  مسامهون  أيضاً  ولكن  التنمية  خريطة  يف 
وهذا يعني أهنم ليسوا مشاركني فقط يف التغيري 

بعيداً  الجتاهاهتم  وحمددون  مستقبلهم  بناء 
يف  مسامهون  أيضاً  ولكن  التنمية  خريطة  يف 
بعيداً  الجتاهاهتم  وحمددون  مستقبلهم  بناء 
يف  مسامهون  أيضاً  ولكن  التنمية  خريطة  يف 

والفوضوية  واالعتباطية،  الشخصنة،  عن 
وبموجب رؤ واضحة. 

3. حتى يتسنى للطالب أن يصل إىل هذه 
املرحلة من النضج يف التفكري الريادي ال بد من 
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ً، ومبدعاً، ومكتشفاً، ومتجدداً،  أن يكون ملامٌ
وهذه  وصبوراً.  ومصمامً  ومتابعاً،  ومثابراً، 

قيم نحلمُ دوماً  بتعزيزها يف طلبتنا. 
4.ال بد للطلبة من أن يتسموا باإلجيابية يف 
الالمباالة  حالة  من  فبدالً   . والتطبيق  الرؤية 
ال بد للطلبة من أن يتسموا باإلجيابية يف 
الالمباالة  حالة  من  فبدالً   . والتطبيق  الرؤية 
ال بد للطلبة من أن يتسموا باإلجيابية يف 

سيكون  بواقعهم  االكرتاث  وعدم  والسلبية 
وبحالة  حوهلم  يدور  ما  بكل  معنيني  الطلبة 
اختاذ  أجل  من  مستمرين  وترقّب  انتباه 
وبحالة  حوهلم  يدور  ما  بكل  معنيني  الطلبة 
اختاذ  أجل  من  مستمرين  وترقّب  انتباه 
وبحالة  حوهلم  يدور  ما  بكل  معنيني  الطلبة 

خطوات جريئة يف طرح جديد قد يكون مبنياً 
اختاذ  أجل  من  مستمرين  وترقّب  انتباه 
خطوات جريئة يف طرح جديد قد يكون مبنياً 
اختاذ  أجل  من  مستمرين  وترقّب  انتباه 

عىل املخاطرة، والتفكيك املبدع ولكن بطريقة 
خالل  من  األرباح  حتقيق  هدفه  ألن  إجيابية 

مرشوع تنموي . 
يطوروا  أن  من  للطلبة  من  بد  ال   .5
إنجاح  أجل  من  قيادية  وقدرات  مهارات 
الفريق  إىل  محاسهم  ونقل  مرشوعهم  ريادية 

الذي يعمل معهم. 
عىل  االعتامد  من  الطلبة  سيتمكن   .6
صنع  يف  تبدأ  قد  التي  واالستقاللية  أنفسهم 

األفكار وتنتهي باالستقالل االقتصادي.
سيتعلم الطلبة مفهوم حتمل املسؤولية   .7

واجلدية يف صنع وختطيط مشاريعهم .
عىل الصعيد املؤسيس(اجلامعة): 

1.إن إدماج املشاريع الريادية يف اجلامعات 
خالل  من  جديدة  أدواراً  اجلامعة  سيعطي 
إن إدماج املشاريع الريادية يف اجلامعات 
خالل  من  جديدة  أدواراً  اجلامعة  سيعطي 
إن إدماج املشاريع الريادية يف اجلامعات 

ومع  خاص،  بشكل  الطالب  مع  عالقتها 
يف  اجلامعة  أدوار  فإن  عام.  بشكل  املجتمع 
أفكار  صنع  عىل  قادر  طالب  وبناء  إعداد 
سيسلط  املشاريع  هذه  ثم حتويل  ومن  ريادية 

الضوء عىل فلسفة العالقة  بني اجلامعة وبني 
عالقة  أهنا  للبعض  تبدو  قد  فهي  الطالب، 
قبل  التعبري، من  لنا  إذا جاز  وصاية، رعائية، 
اجلامعة ولكن يف واقعها هي عالقة تشاركية 
البيئة  مع  اجلاد  الطالب  تفاعل  عىل  مبنية 
اجلامعية املحيطة ومن ثم يرتجم هذا التفاعل 
وجتاه  املجتمع  جتاه  تنموية  إجيابية  أدوار  إىل 

أنفسهم . 
مؤسسات  مع  شبكة  اجلامعة  ستقيم   .2
الصناعية،  املؤسسات  وبعض  املدين  املجتمع 
إىل  الريادية   الرؤ لرتمجة  وغريها  التجارية، 
واقع  من خالل خطة طريق، وهذا التشبيك 
كفيل بإعادة بناء الثقة بني القطاع األكاديمي 
والقطاعات األخر من أجل املشاركة يف تنمية 
املجتمع، تلك التنمية التي طاملا كانت حكراً 
والقطاعات األخر من أجل املشاركة يف تنمية 
املجتمع، تلك التنمية التي طاملا كانت حكراً 
والقطاعات األخر من أجل املشاركة يف تنمية 

التنمية وحتديد  للسياسيني يف رسم سياسات 
بموجب  ولكن  العمل.  وخطط  األولويات 
 Collective هذا التشبيك والرشاكة ستكون 
مجاعية)  (املسؤوليّات   Responsibilities
لكل قطاع دور هام يتقاطع ويتكامل مع أدوار 
القطاعات األخر .ومن الرضوري بناء هذه 
واضحة.  تفاهم  مذكرات  ضمن  الرشاكات 
يف  هامة  أدوار  للجامعات  يصبح  وبذلك 

اجلانب التوعوي، البنيوي، والتنموي . 
بتبني  معنية  دراسات  مراكز  فتح  .3
من  سيجعل  الريادية  واملشاريع  األفكار 
مراكز الدراسات يف اجلامعات مراكز فاعلة، 

وتطبيقية، وحية وديناميكية. 
عىل صعيد األستاذ اجلامعي: 
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بالبناء  اً  معنيّ اجلامعي  األستاذ  1. سيكون 
املعريف هلذه األفكار الريادية من خالل تطبيق 
وتعزيز طرائق التعلم والتعليم احلديثة. ولكنّه 
يف  وسيشارك  الطلبة  أفكار  أيضا  سريعى 
الرأسامل  بتقدير  كفيلة  مشاريع  إىل  حتويلها 
وربط  اجلامعي  لألستاذ  الذهني  اإلبداعي 
سيتم  وبذلك  مادياً  جمزية  بمشاريع  اإلبداع 
وربط  اجلامعي  لألستاذ  الذهني  اإلبداعي 
سيتم  وبذلك  مادياً  جمزية  بمشاريع  اإلبداع 
وربط  اجلامعي  لألستاذ  الذهني  اإلبداعي 

إىل  التدريسية  اهليئة  أبحاث  بعض  توجيه 
وهذا  واجتامعية،  اقتصادية  تنمية  مشاريع 
 Brain) العقول ترسب  إيقاف  سيكفل 
إجياد  خالل  من  األردن  خارج  إىل   (Drain
فرص دعم مادي ومايل يف البيئة املحلية كفيلة 
يف  املميزة  العقول  بعض  إبقاء  عىل  باملحافظة 
موجهة  ستكون  أبحاثهم  أن  كام   . مؤسساتنا 
ولرفد  الريادية  املشاريع  لدعم  ما  بطريقة 
التنموي  باجلانب  معنية  بدراسات  املجتمع 
الدراسات  بني  ما  املبارشة  العالقة  وهذه 
واألبحاث األكاديمية والتنمية جيب أن تلقى 

املزيد من العناية . 
بعض  هناك  تكون  لن  أنه  يعني  ال  هذا 
هناك  ولكن   . الدمج  هلذا  نتيجة  التحديات 
العديد من النامذج التي يمكن أن نستفيد منها 
يف املرحلة األوىل من خالل تبنيها يف البدايات. 
يمكن االستفادة من برنامج اشوكا التي تديره 
سوزان ديفيس بالتعاون مع بنك جرامني ممثال 
بمحمد يونس خللق فرص عمل للفقراء من 
الرياديني االجتامعيني  ما بني  التشبيك  خالل 
التجاري إلجياد فرص  أو  الصناعي  والقطاع 
عمل جديدة للفقراء أو االستفادة من التجربة 

التي  جوورونيلورموريس  الريادية  اهلندية 
متكنت من خالل فتح أبواب مغلقة ومواجهة 
يف1996 الطفل  خط  شبكة  لبناء  العوائق 
لقد  طفل.   ألف  مئة  من  يقرب  ما  إنقاذ  من 
أن  الشبكة  خط  بناء  خالل  من  استطاعت 
تقدم األداة والربنامج املناسب للحكومة التي 
سارعت إىل حتويله إىل برنامج وطني. وحني 
خصوصية  نأخذ  أن  نستطيع  جتربتنا  تنضج 
والثقايف،  واالجتامعي،  األكاديمي،  سياقنا 
منهج  لعمل  االعتبار  بعني  واالقتصادي 
أنموذج  تقديم  يف  ننجح  وعندما  توليفي، 
أن  نتمنى  الريادية  املشاريع  يف  جديد  وطرح 
ندخل مرحلة اإلبداع من خالل  إنتاج نامذج 

جديدة وريادية.
لطاملا حتدث العامل عن أمهية تدريب الفرد 
التصدق عليه بسمكة. حريّ  الصيد، ال  عىل 
الفرد من تطوير  التحدث عن متكني  بنا اآلن 
يقوم  ثمّ  ومن  الصيد  مهنة  ليحرتف  مهاراته 
بإدارة هذه احلرفة بجودة، وتطويرها وإدامتها  

بإنشاء رشاكات وشبكات تعاون ٭
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العلمي  املنهج  العلمي هو توظيف  البحث 
هذه  واستعامل  جديدة  معلومات  حتصيل  يف 
للمجتمع  والتطور  اإلنتاج  يف  املعلومات 
وبرصف  اجلديدة  النتاجات  هذه  والفرد. 
األوضاع  عىل  تنعكس  طبيعتها  عن  النظر 
االجتامعية واالقتصادية ملتلقي هذه اخلدمات 
وبالتايل عىل املجتمع ككل. حيث أن االعتامد 
عىل البحث العلمي يوفر معلومات عن خدمة 
سلعية جديدة هلا مردود اقتصادي واضح إذا 
ما تم توظيف هذه اخلدمة عىل الوجه األصح 
بحيث تفيد كل من املتلقي واملستثمر فيها عىل 

حد سواء.
استطاعت الدول املتقدمة أن تفتح املجال 
آلليات جديدة واعتامد وسائل جديدة لتوفري 
الالزمة لإلنفاق عىل  املايل وامليزانيات  الدعم 
إىل  إضافة  مصادره  وتنويع  العلمي  البحث 

ما  بينام  عليه  بسخاء  باإلنفاق  فيه  االستثامر 
العربية  ومنها  النامية  الدول  من  كثري  تزال 
من  بعض  هناك  أن  مع  املتفرج  موقف  تقف 
فتئت تعد بسيطة جدا يف  ما  التي  املحاوالت 
تقف يف  التي  املعوقات  أهم  املجال. من  هذا 
مستويات  انخفاضُ  العلمي  البحث  وجه 
يف  اخلاص  القطاع  إسهام  وتدين  التمويل 

شؤون البحث العلمي.
الرئيس  املمول  احلكومي  القطاع  يعد 
ومؤسسات  جامعات  يف  العلمي  للبحث 
البحث والتطوير يف الوطن العريب، حيث يوفر 
ما نسبته 80% من جمموع التمويل املخصص 
القطاع  نصيب  يبلغ  مل  بينام  والتطوير  للبحث 
عكس  وهذا   %7 ـ    %3 سو اخلاص 
الواقع يف الدول املتقدمة بحيث ترتاوح حصة 
يف اليابان و%52 القطاع اخلاص ما بني %70
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يف الواليات املتحدة.
وهذا اإلسهام الضعيف يف الدول العربية 
لقيمة  اخلاص  القطاع  فهم  ضعف  إىل  مرده 
البحث العلمي وجدواه املادية واالقتصادية. 
التي  امليزانيات  استطاعة  عدم  هذا  وصاحب 
ترصدها مراكز البحث والتطوير واجلامعات  
حتمل نفقات البحث العلمي ومتطلباته املالية 

املرتفعة.
القطاع  من  الكبري  العزوف  هذا  وأسباب 
اخلاص عن البحث العلمي يف الدول العربية 
يف  اخلاصة  الرشكات  أن  أوهلا  جدا  كثرية 
بينام  الرسيع  الربح  إىل  تسعى  العربية  الدول 
تعدّ البحوث إىل حد ما استثامراً بعيد األجل 
الربح  لتوفري  الكايف  بوقته  حيظى  أن  جيب 
ال  أنه  كام  الرشكات.  هذه  له  تسعى  الذي 
البحث  مؤسسات  بني  واضحة  عالقة  يوجد 
وجدت  وإن  اإلنتاجية  واملؤسسات  العلمي 
كرسها  يسهل  وضعيفة  هشة  عالقة  تكون 
وفض الرشاكات بينها عند حدوث أي عقبة 
أن  كام  مشرتك.  مرشوع  أي  وجه  يف  بسيطة 
هناك مشكلة يف ثقة أصحاب هذه الرشكات 
االستعانة  يتطلب  مما  العربية  باخلربات 
الكثرية  النفقات  تستوجب  أجنبية  بخربات 
يمكن  التي  اجليدة  السلعة  توجد  ال  قد  بينام 

أن تغطي هذه النفقات أو قد ال تناسب البيئة 
العربية واملجتمع العريب.

البحث العلمي يف هيكل مؤسسات 
القطاع اخلاص

العلمي  البحث  أنشطة  أمهية  تزايدت 
وبخاصة  العرشين،  القرن  خالل  والتطوير 
هذه  أحدثته  ملا  نتيجة  منه  الثاين  النصف  يف 
يف  وخدمي  اقتصادي  تقدم  من  األنشطة 
البحث  مراكز  كانت  حيث  املتقدمة،  الدول 
ومع  اإلنتاج.  بمواقع  ملحقة  والتطوير 
األسواق  عىل  الدولية  املنافسة  حدة  تصاعد 
أهم  للبحث والتطوير أحد  أصبحت احلاجة 
أكرب  الدول  هذه  يف  التحتية  البنية  مرتكزات 
مما  اإلنتاج،  بمواقع  امللحقة  املراكز  قدرة  من 
استوجب إنشاء مراكز مستقلة متنوعة احلجم 
املادية  اإلمكانات  وتوفري  واالختصاص، 
فإن  النامية،  الدول  يف  أما  املناسبة.  والبرشية 
خطواته  يف  زال  ما  والتطوير  العلمي  البحث 
وعدم  التحتية  البنية  لنقص  نتيجة  األوىل، 
املؤهلة،  البرشية  واخلربات  التمويل  كفاية 
البحث  مؤسسات  بني  االرتباط  وضعف 

العلمي والتطوير مع القطاعات اإلنتاجية .
العلمي  البحث  لربط  الطرق  أهم  من  إن 
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 األخر البحثية  واملؤسسات  اجلامعات  يف 
ذات  أبحاث  إجياد  هو  اخلاص  بالقطاع 
أصحاب  عىل  املادية  باملنفعة  تعود  تطبيقات 
كل  يتشجع  كي  اخلاص  القطاع  رشكات 
املجال واملغامرة  منهم عىل االنخراط يف هذا 
اخلدمات  مقابل  مردود  عىل  واحلصول 
من  األبحاث  هذه  وأفضل  منه.  املطلوبة 
األبحاث  هي  اخلاص  القطاع  نظر  وجهة 
أن  نجد  ولذلك  الصناعي  التطبيق  ذات 
قطاع الصناعة والرشكات الصناعية هي أكرب 
الداعمني للبحث العلمي والباحثني، ملا هلذه 
أمهية  من  والصناعة  اجلامعات  بني  العالقة 
لنقل  األمثل  السبيل  هي  العالقة  هذه  وألن 
وإكساب  والتطوير  والتحديث  التكنولوجيا 
عىل  القدرة  عام  بشكل  والدولة  الصناعة 
يف  والرسيع  اهلائل  للتطور  ونظرا   . املنافسة 
العالية  املادية  واملقدرة  والتكنولوجيا  العلم 
للرشكات الصناعية التي سمحت هلا بالسبق 
من  العديد  فإن  اجلامعات  عىل  العلمي 
بحثية  وحدات  أنشأت   الكرب الرشكات 
مستقلني  باحثني  استخدام  إىل  هتدف  خاصة 
يبحثون يف شتى العلوم الصناعية لدعم مسرية 

هذه الرشكات ومنتجاهتا. 
دعم  يف  اجليدة  العربية  النامذج  ومن 

مسرية البحث العلمي والتطوير نموذج دولة 
أرباح  من  معينة  نسبة  فرضت  التي  الكويت 
الكويت  مؤسسة  لدعم  اخلاصة  الرشكات 
لألبحاث العلمية كي تقدم معونة من القطاع 
يف  البحثية.  واملراكز  للجامعات  اخلاص 
العلمي  للبحث  داعمة  بجهة  نحظى  األردن 
يف  العلمي  للبحث  العليا  اللجة  وهي  أال 
والتي  العلمي  والبحث  العاي  التعليم  وزارة 
عنى بالعديد من أوجه دعم البحث العلمي  تُ
وخاصة بوضع سياسات عامة للبحث العلمي 
ربط  تتضمن  العايل  التعليم  مؤسسات  يف 
خطط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
املجتمع  وحاجات  التنمية  بخطط  وبراجمهام 
اخلاص.وحتقيق  القطاع  مع  التعاون  وتوثيق 
من  املبذولة  اجلهود  يف  والتنسيق  التكامل 
البحث  جمال  يف  العايل  التعليم  مؤسسات 
العلمي والتطوير التكنولوجي.وتنمية املوارد 
املالية الالزمة لدعم البحث والتطوير.وتنمية 
يف  العربية  اللغة  البرشية.واستخدام  املوارد 
قاعدة  والبحثية.وإنشاء  العلمية  النشاطات 
رصد  بوساطة  والتطوير  للبحث  بيانات 
خمرجات اجلامعات وقياس مد تفاعلها مع 

قطاعات الصناعة واخلدمات. 
البحث  دعم  صندوق  إنشاء  تم  وقد  
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أن  ويتوقع  العايل  التعليم  وزارة  يف  العلمي 
البحث  مسرية  تقدم  يف  كبري  دور  له  يكون 
مؤرشا  الصندوق  ويعدّ  األردن.  يف  العلمي 
ألمهية  اخلاص  القطاع  إدراك  عىل  حقيقيا 
الصندوق  يمول  حيث  العلمي  البحث  دعم 
هنالك  وكذلك  الرشكات.  أرباح  من 
للعلوم  األعىل  املجلس  مثل   أخر جهات 
جاهدة  تعمل  والتي  وغريها  والتكنولوجيا 
لدعم البحث العلمي و لربط القطاع اخلاص 

بمؤسسات البحث العلمي.  

مردود البحث العلمي عىل القطاع 
اخلاص

تبني  إىل  الداعية  األسباب  أهم  من  إن 
أهنا  هو  العلمي  للبحث  اخلاصة  الرشكات 
وإىل  نتائجه  من  األوىل  املستفيدة  ستكون 
تبنت  العامل  دول  من  كثري  ففي  طويل.   مد
جامعية  بحوثا   الكرب الرشكات  من  عديد 
كانت  النتائج  إىل  الوصول  وعند  ودعمتها 
االكتشاف  حقوق  المتالكها  األكرب  املستفيد 
والتبني. ويمكن هلذه الرشكات أن تبيع نتائج 
البحوث التي دعمتها لرشكات أخر موفرة 
لدفع  و  املادي  للكسب  بذلك طريقة جديدة 

عجلة التقدم العلمي.

دائام؛  مادية  تكون  ال  قد  الفائدة  أن  كام 
فبعض الرشكات يف الدول املتقدمة تكتفي بأن 
تذكر ضمن سلسلة الرشكات الداعمة لبحث 
ما وتنتظر نرشه بني الناس ليعلم املجتمع أهنا 
التي تسمو إىل تطوير  العلم والبحوث  تدعم 
املرموقة  املكانة  ذلك  فيعطيها  ورقيه  املجتمع 
مما  عمالئها  بنظر  احلسنة  والسمعة  املحرتمة 

يزيد أرباحها عىل املد البعيد.
سوق  عن  أيضا  العريب  العامل  ويغيب 
املتطورة،  التكنولوجيا  ذات  الصادرات 
وحتديدا  أسيا  رشق  دول  فيها  تتفوق  بينام 
سنغافورة وكوريا اجلنوبية. تقدر نسبة اإلنتاج 
الصناعي  اإلنتاج  من  املتطور  التكنولوجي 
من  كل  يف  و%35  سنغافورة  يف   %65 ب 
كمعدل  و%28  اجلنوبية  وكوريا  املكسيك 
البحوث  نسبة  اىل   نظرنا  ما  وإذا  عاملي. 
العربية  احلصة  تصل  دوليا،  املنشورة  العلمية 
الوحدة  لدول   %34 ب  مقارنة   %0.15 إىل 
أمهية  املتحدة.  للواليات  و%36  األوروبية 
تشري  فهي  داللتها،  هي  املؤرشات  هذه  كل 
إىل عدم استعداد العامل العريب للمنافسة بقوة 
يف القرن احلادي والعرشين. سرتتكز املنافسة 
العلوم  يف  اإلبداع  درجة  عىل  فأكثر  أكثر 
حتقيق  يمكن  هل  واهلندسة.  والتكنولوجيا 
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باجتاه  العريب  العام  اإلنفاق  يف  نوعية  نقلة 
التكنولوجي؟  والتقدم  والبحوث  اإلبداع 
أيضا  العريب  اخلاص  القطاع  يمنع  الذي  ما 
ومعاهد  اجلامعات  مع  أكثر  التواصل  من 
قسم  ومتويل  واإلقليمية  الوطنية  البحوث 
املجتمعات؟  لتقدم  دعام  التكاليف  من  كبري 
وقسم  قائمة  واملؤسسات  موجودة  األموال 
كبري من الباحثني جاهز، لكن الغائب هو من 
يربط هذه العوامل بعضها مع بعضها اآلخر. 
هذا ما نجحت فيه رشق أسيا وتنجح به أكثر 

فأكثر دول أمريكا الالتينية وأفريقيا. 
العلمي  البحث  أمهية  املتقدم  العامل  أدرك 
احلارض،  العرص  يف  االقتصادية  القوة  بناء  يف 
عىل  كثرياً  تعول  الصناعية  الدول  وباتت 
إنفاقها السخي عىل البحث العلمي، إذ بلغت 
 ،%73 حويل  العاملي  اإلنفاق  من  حصتها 
أكرب  مكاسب  جتني  أن  بالطبع  تتوقع  وهي 
تطوير  يف  علامئها  جهود  توظيف  بعد  بكثري 
منذ  الدويل  البنك  ينادي  حيث  اقتصادياهتا، 
تكلفة  اسرتداد  بمفهوم  السبعينات  أواخر 
الدول  تتحمل  أال  بالكامل.  العايل  التعليم 
 ، العايل  التعليم  عىل  إنفاقها  يف  مالية  أعباء 
التي  النفقات  كامل  اسرتداد  يتوقع  حيث 
يستهلكها الطالب أثناء دراسته، عرب توظيف 

والتي  بالده،  اقتصاد  بناء  يف  العملية  خربته 
يتوقع أن تكون حمصلتها أعظم من التكاليف 
التي أنفقت عىل حتصيلها، وبكلمة أخر فإن 
املتقدمة  الدول  يف  والتدريب  التعليم  عملية 
نظر إليها اليوم عىل أهنا استثامر مبارش طويل  يُ

األمد.

دور مؤسسات البحث العلمي يف 
التعاون مع القطاع اخلاص:

عىل  اإلنفاق  ضعف  أسباب  أهم  من  إن 
البحث  تسويق  ضعف  هو  العلمي  البحث 
إىل  تفتقر  البحثية  فاملؤسسات  ذاته.  بحد 
اخلاصة  األبحاث  بتسويق  متخصصة  أجهزة 
هبا ونتائجها حسب خطط اقتصادية واضحة 
البحث  موجهة للرشكات اخلاصة تبني أمهية 
العائدة  املادية  والفائدة  تطبيقه  فعالية   ومد
بعض  أن  كام  له.  الداعمة  الرشكات  عىل 
الدراسات أشارت إىل أن املؤسسات البحثية 
تام  شبه  انفصاالً  تعاين  العربية  واجلامعات 
بينها وبني املجاالت التطبيقية خارج أسوارها 
ألساتذة  فردية  بحوث  أهنا  بحيث  وخمترباهتا 
اإلنتاج  حياولون  الدكتوراه   شهادة  وحاميل 
السمعة  أو  النرش  أو  الرتقية  بنية  العلمي فقط 
حل  ناحية  من  ضعيفة  بحوثاً  تكون  وقد 
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مشكالت املجتمع أو دفع عجلة تقدمه.
ال شك يف أن البحث العلمي مهم ولكن 
ما يفوقه يف األمهية هو عملية تطبيق نتائجه يف 
امليدان وبخاصة بالنسبة للدول النامية حمدودة 
املال والقو البرشية املدربة، إذ يتحتم عىل هذه 
دقة وحكمة يف رصف  أكثر  تكون  أن  الدول 
األموال. كام يلعب الربط الوثيق بني مؤسسات 
البحث العلمي والتطوير مع قطاعات اإلنتاج 
املختلفة دوراً كبرياً يف التنمية الشاملة وتطور 
اإلنتاجية  للقطاعات  فبالنسبة  اجلانبني،  كال 
يؤدي الربط إىل تطوير اإلنتاج وحتسني نوعيته 
 املستو عىل  التنافسية  قدراهتا  يدعم  مما 
القدرات  رفع  إىل  باإلضافة  والدويل،  املحيل 
قواعد  وتوفري  البرشية  لكوادرها  التقنية 
ملؤسسات  بالنسبة  أما  للمنتجني.  معلومات 
الربط  هذا  فإن  والتطوير،  العلمي  البحث 
املوارد  وزيادة  البحثية  البنى  دعم  إىل  يؤدي 
التمويلية هلذه املؤسسات مما يمكنها من زيادة 
قدراهتا التكنولوجية وتأهيل كوادرها ملواكبة 
لتوفري  باإلضافة  التكنولوجية،  التطورات 
التغذية الراجعة من القطاعات اإلنتاجية التي 
تساعد يف حتديد األولويات البحثية التي ختدم 

تطور اإلنتاج.
العميل  البحث  مشكلة  أن  نجد  وهكذا 

يف  بالفعل  دخلت  قد  العربية  بالدنا  يف 
عن  عاجزة  جهة  من  فهي  مفرغة،  حلقة 
ضعف  بسبب  املتوخاة  نتائجها  حتقيق 
والضعف  االجتامعي  والتخلف  املوارد 
الواقع  عن  البعد  يف  مغرقة  أهنا  كام  اإلداري، 
واختالف  جمتمعاهتم  عن  أصحاهبا  النسالخ 
خالف  وال  والفكرية.  الثقافية  مرجعياهتم 
عىل أن حل هذه املعضلة تستلزم جهودا كبرية 
من  بالرضورة  ذلك  ويبدأ  اجلميع،  قبل  من 
البحث  بأمهية  واإلداري  االجتامعي  الوعي 
حياده  ورضورة  واملجتمع،  للدولة  العلمي 
هتيئة  عىل  العمل  ذلك  ويتبع  وموضوعيته، 
مراكز  تزويد  عرب  للباحثني،  العلمي  املناخ 
والعمل  باحتياجاهتا،  والدراسات  البحث 
أعىل  حد  لضامن  اإلداري  استقالهلا  عىل 
للرشكات  املجال  وإفساح  املوضوعية،  من 
واملؤسسات التابعة للقطاع اخلاص باالستثامر 
يف جمال البحث العلمي، مع توفري التسهيالت 
الكافية لرفد هذا القطاع اهلام بكل احتياجاته، 
البحثية  املؤسسات  كافة  بني  الربط  ثم 
املثمر،  والتعاون  التوافق  لضامن  واجلامعات 
يف  للباحث  وتذليلها  االتصال  قنوات  وفتح 
ميرسة.  بطريقة  املعلومة  عىل  احلصول  سبيل 
يبقى أن نشري هنا إىل أن شيوع روح االتكالية 

البحث العلمي والقطاع اخلاصالبحث العلمي والقطاع اخلاص
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االكتفاء  عىل  واعتياده  العريب،  املواطن   لد
ووظيفة  جماين  تعليم  من  الدولة  له  تقدمه  بام 
من  الكثري  إضاعة  يف  تسببا  قد  مضمونة، 
اإلنجاز  يف  والرغبة  الذايت  التطوير  فرص 
يف  العادي  الفرد   لد نجده  بام  مقارنة  لديه، 

الدول األخر املتقدمة ٭
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الفلسفات  اهتامم  مع  الثقايف  النقد  يتقاطع 
ألن   .األخر واملناهج  والنظريات 
مهامته»متداخلة مرتابطة متجاوزة متعددة»  . 
لكن املشكلة األكثر بروزا ً هنا تتمثل يف عالقته 
املراجع  املرء يف  يقرأ  . وهلذا  األديب  النقد  مع 
يكاد   ً فرعيا   ً عنوانا  الثقايف  بالنقد  املتعلقة 
يتكرر يف كل الكتب التي تعرض النقد الثقايف 
هو  النقد األديب والنقد الثقايف» واألسئلة التي 
أم  ؟  متباينان  حقالن  مها  هل   : هي  هنا  تربز 
مشرتكان ؟ أم متكامالن ؟ أم أن النقد األديب 
تراجع أمام النقد الثقايف الذي تشمل فعاليته 
األدب وغري األدب ؟ وهل تفرض سعة هذه 
ليشمل  التوسع  األديب  النقد  عىل  الفعالية 
نصوصا ً أخر غري الشعر والنثر ؟ أم تفرض 
؟   (Critique) فاحص  نقد  إىل  التحول  عليه 
وأخرياً هل النقد الثقايف بديل للنقد األديب ؟! 

وهنا تتعدد اإلجابات التي تثري بدورها اسئلة 
بني  العالقة  إشكالية  أن  يل  ويبدو   .  أخر
النقدين األديب والثقايف تكمن يف أمور عديدة 

منها:
مفهوم   أو  تصور  من  أكثر  وجود  أوال:  

للثقافة»
ثانيا :   وجود أكثر من معنى للنقد الثقايف 
(النصوص  ضيق  أو  اتساع  ومنها  ثالثا: 

واخلطابات) املادة املنقودة وطبيعتها.
بني  للعالقة  الباحثني  رؤية  وتعدد  رابعا: 

اجلاميل / والثقايف (يف النص الواحد)  .
فالنقد الثقايف  ـ  عموماً ـ  ينظر إىل النص 
األوىل  بالدرجة   ً ثقافيا   ً حدثا  بوصفه  األديب 
»أو   الرفيع  النظر عن مستواه اجلاميل   برصف 
الوضيع» وهؤالء يرون أن النقد الثقايف أشمل 

من النقد األديب . 

  أ. د. شكري عزيز املاضي
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األديب بوصفه  النص  إىل  ينظر  وهناك من 
حدثاً مجالياً / ثقافياً أو ثقافياً / مجالياً  أي أن 
عىل  تنطوي  ال  والثقافية  اجلاملية  النص  أبعاد 
مساحة  تصبح  وهنا   ، توتر  أو  تعارض  أي 
(األديب/  النقدين  بني  املشرتكة  االهتاممات 
الذين  النقاد  بعض  أما   . كبرية  والثقايف) 
 (  ً تواطؤا   ) واألدق   ً توترا  أو   ً تناقضا  يرون 
بني اجلاميل/ والثقايف فإهنم يعلنون  احتضار »
النقد األديب ، ويرون النقد الثقايف بديال ً للنقد 
األديب ، وهذا ما قام به الناقد العريب  عبداهللا 
الغذامي » يف جتربته التي سأقف عندها متبنياً 
كام  ـ  البنيوي   بعد  ما  باملعنى  الثقايف  النقد 
سيتضح ـ   . وجيب أن يذكر املرء هنا أن بعض 
نقاد األدب يامرسون حتليل النصوص األدبية 
بالدرجة  مجالية  أو  فنية   ً نصوصا  بوصفها 
األوىل، ولكنهم ال يغفلون األبعاد الثقافية هلذه 
من  ينطلقون  إذ   ، نفسه  الوقت  يف  النصوص 
ً ثقافيا ً وهؤالء  النظر اىل األدب بوصفه نسقا 
النقدين األديب والثقايف  العالقة بني  قد يرون 
عالقة تكامل بل إن البعض قد يدرج هؤالء 
باملعنى  العام ال  باملعنى  الثقايف  النقد  إطار  يف 

بعض  آراء  عرض  ويمكن   ، البنيوي  بعد  املا 
لنتبني  والغربيني  العرب  والفالسفة  النقاد 
من خالهلا تعدد املنطلقات يف النظر إىل  النقد 
ولتأكيد   ،  « الثقافة  مفاهيم   وتنوع  الثقايف» 
واختالف   ، واملنهجيات  التصورات  تباين 
املواقف فيام خيص العالقة بني النقدين األديب 

والثقايف . 
  ير النقدين  بني  العالقة  صعيد  وعىل 
آرثر أيزابرجر» أن النقد الثقايف  يشمل نظرية 
حقالن  أهنام  بمعنى   « والنقد  واجلامل  األدب 
متباينان (من حيث سعة احلقل واملوضوعات) 
تطرح  األدب  نظرية  ألن    ً أيضا  ومشرتكان 
مسائل مهمة حول النصوص والقراء واملتلقني 
الفنية  األعامل  بعالقات  وتعنى   ، للنصوص 
باملجتمع  الثقافية  القضايا  وعالقة   ، بالثقافة 

والسياسة» . 
إىل  املوسوي  جاسم  حمسن  ويومئ   *
التداخل الوثيق بني النقدين من منظار اخلربات 
اخلاصة  وتقنياته  األديب  النقد   لد املرتاكمة 
النصوص  حتليل  يف  اإلجرائية  باخلطوات 
ال  الثقايف  النقد  أن    ير وهلذا   ، ودراستها 

كري عزيز املايضشكري عزيز املايضشكري عزيز املايضكري عزيز املايض د.  أ.أ.
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(النقد األديب) ال بصفة  يتخىل عن  أن  يمكن 
املالزمة ، وإنام بصفة الدربة والتمهر يف قراءة 

النصوص ، أساليبها وبناها (أنساقها).... »
* ويبدو أن تعدد مداخل  الدرس الثقايف»
يف النظرية الغربية وتنوع املصطلحات النقدية 
لتشمل  النصوص  اطار  واتساع   ، املتداولة 
األخبار،  نرشات   ، التجارية  (اإلعالنات 
الثقافة الشعبية ، الطقوس .. الخ) قد عملت 
Cri- نقد  جمرد   من  األديب  النقد  حتويل  عىل  
ticism ( أديب ) ألعامل أدبية تقليدية إىل نقد 

Critique ( أديب / ثقايف / فلسفي)  فاحص 
لظواهر أدبية واجتامعية وسياسية ، يعرب عنها 
« اخلطابات  من  األديب ويف غريه  اخلطاب  يف 
يتصورون  الثقايف  النقد  أصحاب  فبعض   .
أن  النقد األديب يفتقر إىل رؤية ثقافية واضحة 
نصوص  إىل  اهتاممه  حيول  أن  ثم  من  وينبغي 
يتصور  حني  يف   ، التقليدي  باملعنى  أدبية  غري 
الثقايف  البعد  أن  النقد األديب  بعض أصحاب 
ماثل يف عملهم بشكل جوهري ، وأن تناوهلم 
ألي نصوص غري أدبية سوف حيوهلا بالرضورة 

. إىل نصوص أدبية بصورة أو بأخر

* وتبدو مشكلة العالقة بني النقدين األديب 
والثقايف أكثر تعقيدا ً عندما نتأمل األسئلة التي 
يطرحها » جوناثان كلر  (J.Culler) إذ يقول 
الثقافية من حيث املبدأ  :  تشتمل الدراسات 
عىل الدراسات األدبية ، ولكن هل يعني هذا 
االشتامل أن الدراسات األدبية ستكتسب قوة 
الثقافية  الدراسات  أن  أم  ؟  جديدة  وبصرية 
وحتطم  األدبية  الدراسات  تبتلع  سوف 

األدب؟!» . 
(V.B.Leich) ويضع فينست .ب ليتش *(V.B.Leich) ويضع فينست .ب ليتش *(V.B.Leich)

عددا ً من املحددات حلل املشكلة بني النقدين 
النقد  مشكلة  أن    ير فهو   ، والثقايف  األديب 
األديب تكمن يف تقييد نفسه داخل أطر األدب 
، وذلك هو ما جاءت مرحلة ما بعد البنيوية 
لتنقضه ، كام ير أن النقد األديب والنقد الثقايف 
خمتلفان  ولكنهام ،مع ذلك ، يشرتكان يف بعض 
االهتامم.  وهكذا يمكن ملثقفي األدب  ـ  من 
وجهة نظر ليتش  ـ  أن يقوموا بالنقد الثقايف 
دون أن يتخلوا عن اهتامماهتم األدبية . ويقدم 
إذ   ، النقدين  بني  املشكلة  ً حلل  ليتش تصورا 
فيام  إليه  يدعو  الذي  النقد  يقرتح حتديد معامل 

العالقة بني النقد الثقايف والنقد األديبالعالقة بني النقد الثقايف والنقد األديب
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يأيت : 
النقد عىل  اقتصار  املعامل عدم  ـ أول هذه   
شعر  من  عليه  املتعارف  أي  املعتمد،  األدب 

ونثر فني . 
 ـ وثانيها أن يعتمد عىل نقد الثقافة وحتليل 
عىل  اعتامده  إىل  باإلضافة  املؤسيس  النشاط 

املناهج النقدية التقليدية. 
 ـ  وثالثها أن يعتمد عىل مناهج مستقاة من 
اجتاهات ما بعد البنيوية كام تتضح لد بارت 

ودريدا وفوكو » . 
معامله  أو  ليتش  حمددات  عن  وبعيداً    *
املقرتحة ، ير  فهمي جدعان »  ـ  من منظاره 
تتجزأ وأن  النقدية ال  العملية  أن  ـ   الفلسفي 
عالقة  والثقايف  األديب  النقدين  بني  العالقة 
« لإلبانة عن  األديب رضوري  فالنقد  تكامل  
مجالية النص » وعن رشوط احلساسية اجلاملية 
من  رضوري   « الثقايف  النقد  فإن   وكذلك 
النص  يف  الدفينة  األنساق  عن  اإلبانة  أجل 
النفسية واالجتامعية واألخالقية  وعن اخلبايا 
والسياسية للنص . ويعني ذلك أنه ليس علينا 
ً مطلقاً للنقد  أن نر يف  النقد الثقايف » بديال 

األديب وإنام األحق أن نر فيه ظهرياً له ، أو 
» ويف   باعتبار آخر ، أن نر يف  النقد الثقايف 
النقد األديب » ما رآه أرسطو يف املوجود : النقد 
الثقايف هو  الصورة » والنقد األديب هو  املادة»، 
الثقايف هو   » والنقد  الشكل  النقد األديب هو  

املضمون» فهام متكامالن ال مرتافعان  . 
يتبنى    « جدعان  فهمي  أن   وواضح   *
باملعنى  وليس  العام  بمعناه   « الثقايف  النقد 
التصور   ، ويشرتك معه يف هذا  بنيوي  بعد  ما 
ميجان الروييل» و سعد البازعي» مؤلفا  دليل 
الناقد األديب» (يف طبعته الرابعة) اللذان يريان 
وليس  العام  باملعنى  الثقايف  النقد  فهم  أن 
باملعنى املا بعد البنيوي الذي يقرتحه  ليتش»
والنظر اىل الثقافة بوصفها مرادفة للحضارة، 
الذي  النقد  من  الكثري  إدراج  من  سيمكنهام 
القرن  منتصف  منذ  العرب  الكتاب  قدمه 
التاسع عرش بوصفه نقدا ً ثقافيا ً ، أي بوصفه 
استكشافا ً لتكوين الثقافة العربية وتقويامً هلا . 
يصدق ذلك عىل ما كتب يف جماالت التاريخ 
والنقد األديب واالجتامع والسياسة وغريها مما 
يتامشى مع الثقافة ويشكل نقداً هلا . فحسب 

كري عزيز املايضشكري عزيز املايضشكري عزيز املايضكري عزيز املايض د.  أ.أ.
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كتاب  يف  حسني  طه  كتبه  ما  فإن  املؤلفني 
يف  الثقافة  مستقبل  يف  أو   ، اجلاهيل  الشعر  يف 
مرص نقد ثقايف ، مثالً ، وكذلك كثرياً مما نرشه 
املهجريني،  وبعض  الديوان  ومجاعة  العقاد 
بل   ، واملتحول  الثابت  يف  أدونيس  نقد  ثم 
كعبداهللا  املعارصين  الباحثني  بعض  وكتابات 
عبد  وطه  اجلابري  عابد  وحممد  العروي 
جدعان  وفهمي   ، جعيط  وهشام   ، الرمحن 
، وكثري غري  العامل  أمني  وعيل حرب وحممود 
ذلك مما يصعب إحصاؤه . كام يندرج ضمن 
النقد  بـ   رشايب  هشام  أسامه  ما  الثقايف  النقد 
احلضاري» يف كتاب له هبذا العنوان ، وما دعا 
نقد حضاري  ناقد مثل شكري عياد من  إليه 
الوهاب  عبد  مثل  باحث  قدمه  وما   ،  ً أيضا 
املحاولة  أن  غري   . التحيز  جمال  يف  املسريي 
النقد  لتبني   اآلن  حتى  املعروفة  الوحيدة 
هي  مبارش  بشكل  الغريب  بمفهومه  الثقايف» 

حماولة عبداهللا الغذامي . 
* وتعد جتربة الدكتور  عبداهللا الغذامي »
حيث  العربية من  الدراسات  األوىل يف حقل 

املفاهيم واملرتكزات واملنظور العام . 

وقد قدمت يف كتاب عنوانه  النقد الثقايف»
، صدرت  العربية   الثقافية  األنساق  قراءة يف 
جتربته  لقيت  و   .2000 عام  األوىل  طبعته 
ردود فعل واسعة ومتنوعة يف مرشق الوطن 
النقد  الغذامي   تبنى  وقد   . ومغربه  العريب 
ارتكزت  إذ   ، بنيوي  بعد  ما  باملعنى  الثقايف» 
جتربته عىل فكرة النسق  (السابق ، واملضمر، 
إىل  استندت  النسق  وفكرة  والالشعوري) 
عىل  حيدد  ما  بوصفها   ، للثقافة  بنيوي  تصور 
ورموزه  وفكره  اإلنسان  سلوك  حتمي  نحو 
وكيفية استعامله اللغة ، وهذا التصور الثقايف 
دعائمه   أرسى  لساين  تصور  عىل  قائم  ذاته 
فرديناند دي سوسري» يف عرضه لثنائية اللغة/ 

الكالم . 
أي  النص  أن  من  الغذامي  جتربة  وتنطلق 

نص ينطوي عىل ثالث دالالت : 
االجتامع  علامء  هبا  هيتم   : رصحية  داللة 

واملؤرخون . 
النقد  هبا  هيتم  (مجالية)   : ضمنية  داللة 

األديب . 
داللة نسقية : ( مضمرة ، كونتها الثقافة) 

العالقة بني النقد الثقايف والنقد األديبالعالقة بني النقد الثقايف والنقد األديب



البحث العلمي102

بأن   .. الغذامي   وير الثقايف  النقد  هبا  هيتم 
العالقة بني اجلاميل / والثقايف يف النص عالقة 
توتر واألدق تواطؤ ، وهذا ما دفعه إىل إعالن 
بديالً  الثقايف  النقد  وعدّ  األديب  النقد  موت 

مطلقاً. 
فالداللة الضمنية (اجلاملية) هي التي مترر 
فعل  أو  (النسقية)  املضمرة  الداللة  وتعزز 
للذات  مدح   ً مثال  فالفخر   . املدمر  النسق 
لكنه يمرر حتقري اآلخر ، وكذا اهلجاء (عيوب 
اآلخر) يمرر مدح الذات فاملدح واهلجاء نص 

واحد !! . 
والشك يف أن تبني النقد الثقايف باملعنى ما 
ً من مثل إغفال  بعد البنيوي قد يثري اعرتاضا 
فكرة  تبني  أن  كام   ، اخلاص  الثقايف  السياق 

النسق تثري أسئلة وتساؤالت من أمهها : 
بالثقافة  يتحكم  النسق  فعل  كان  إذا  ـ 
أن  يمكن  فكيف  واخلطابات»  األفراد  كلها  
ينجو الناقد الثقايف من هذا التحكم ؟! وهل 
الثقافة وخارجها  أن يكون داخل  باستطاعته 

يف الوقت نفسه؟! . 
ثقايف  نسق  بوجود  التسليم  يمكن  هل  ـ 

عريب ونسق ثقايف غريب (باملعنى البنيوي أو ما 
بعد البنيوي للنسق ) ؟! . 

الدكتور  جتربة  مناقشة  أن  وأحسب 
كام  القضايا  من  الكثري  ستوضح  الغذامي 
ستثري الكثري من األسئلة ، وهي جتربة تستحق 

وقفة مفصلة . 
* * *

يتضح مما تقدم أن العالقة بني النقد األديب 
تضاف  جديدة  إشكالية  متثل  الثقايف  والنقد 
إىل إشكاليات النقد العريب اجلديد القائم عىل 
من   ً بدال  الغربية  والنظريات  التيارات  تبني 
 ، املحلية  األدبية  احلركة  ومع  معها  التفاعل 
وحتويل تلك التيارات والنظريات إىل أدوات 

فاعلة يف  براجمنا» النقدية والثقافية ٭

كري عزيز املايضشكري عزيز املايضشكري عزيز املايضكري عزيز املايض د.  أ.أ.
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يعّد اللعب من األنشطة الفطرية التي يامرسها 
أشكاله  وتتعدد  والدهتم،  بداية  منذ  األطفال 
واجلمعي،  الفردي  فمنها  لدهيم،  وتتنوع 
اللعب  شكل  كان  وأياً  والعشوائي،  واملنظم 
الشعور  لديه  فانه خيلق  الطفل،  يامرسه  الذي 
فإنه  ذلك  عن  وفضالً  والسعادة،  باملتعة 
يسهم يف تسهيل نموه يف اجلوانب االنفعالية، 

واالجتامعية، واملعرفية، واجلسمية. 
تؤدي  التي  األنشطة  من  اللعب  ويعد 
أهدافا إرشادية وعالجية، من خالل ما يتمتع 
بني  تواصل  خلق  عىل  قدرة  من  اللعب  به 
الطفل وحميطه املادي واالجتامعي، إىل جانب 
خربات،  الكتساب  أمامه  الفرصة  إتاحة 
االكتشاف  خالل  من  جديدة  ومهارات 
واالستطالع، والتخيل، وحل املشكالت، كام 
والتجارب  اخلربات  تشكيل  إعادة  يف  يسهم 

االنفعالية، وتنمية قدراته وإتاحة املجال أمامه 
بصورة  ذاته  وحتقيق  وتأكيد،  تقدير،  نحو 

معتدلة.
خصائص  من  اللعب  به  يتمتع  ملا  ونظراً 
تفاعلية، فقد استخدم منذ نصف قرن ونيف 
كأحد أساليب التدخل العالجي مع األطفال 
انفعالية،  مشكالت  من  يُعانون  الذين 
الطرق  من  فأصبح  وسلوكية،  واجتامعية، 
مشكالت  مع  للتعامل  الفاعلة  اإلكلينيكية 
تواصل  بيئة  توفري  خالل  من  األطفال، 
بمنزلة  لألطفال  بالنسبة  اللعب  ويُعد  آمنة، 
خالله  من  يعكسون  اللغوي،  قاموسهم 
والذي  ومشاعرهم،  وحاجاهتم،  أفكارهم، 
عامل،  يف  والتعايش  التعلم  لألطفال  تيح  يُ
واقعية  أشياء  مع  اللعب  يف  الطفل  يتعامل 
ألشياء  رموزا  تعد  والتي  مرئية  وغري  مرئية 
غري  أو  مبارشة  بطريقة  الطفل  خربها   أخر

د. أجمد أبو جدي
قسم علم النفس ـ  جامعة عامن األهلية 
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مبارشة. 
تناولت  التي  التعريفات  تعددت  لقد 
باحث  كل  وأخذ  باللعب،  العالج  مفهوم 
يعرفه من إطار النظرية التي يتبناها، إذا يعرفه 
بني  عملية  بأنه    (Schaefer, 1993) شايفر 
بشكل  فيها  املدرب  املعالج  يقوم  شخصية 
مثل  للعب  العالجية  القدرة  باستعامل  منظم 
( لعب الدور، والتواصل، والتفريع) ملساعدة 
املشكالت  مع  التعامل  عىل  (الطفل)  العميل 
النفسية التي تواجهه، والوقاية من مشكالت 
مستقبلية. ويستعمل املعالج باللعب جمموعة 
من األساليب والتقنيات حتدد كيفية استخدام 
التوظيف  ضامن  أجل  من  اللعب  مواد 

العالجي الفاعل هلا. 
للعالج  األمريكية  اجلمعية  تعرفُ  كام 
للنامذج  املنظم  االستخدام  بأنه   باللعب 
حني  يف  شخصية،  بني  عالقة  إلقامة  النظرية 
للعب  العالجية  القدرة  املعالج  يوظف 
التحديات  مع  التعامل  عىل  العميل  ملساعدة 
مشكالت  من  والوقاية  تواجهه،  التي  احلالية 
املظاهر  يف  طبيعي  نمو  لتحقيق  مستقبلية، 
Association for play the-) كافة  النامئية 

 .(rapy, 2001rapy, 2001rapy

بعالج  املرتبطة  األدبيات  وتشري  هذا، 

ثالث  له  باللعب  العالج  أن  إىل  األطفال 
العملية  يف  مهمة  تبدو  أساسية  وظائف 

العالجية وهذه الوظائف هي: 
حيث  طبيعي،  تعبريي  نشاط  للعب  ـ   1
لغة  إىل   (Chethik,1989) شيتهيك  يشري 
اللعب، فاألطفال يستخدمون اللعب للتعبري 
من  ينبثق  فاللعب  والعواطف،  األفكار  عن 
عاملهم  عىل  لينعكس  الداخلية  األطفال  حياة 
فهو  يوظفون  األطفال  فان  لذا  اخلارجي. 
و  النفيس،  وخياهلم  عواطفهم  عن  ليعربوا 
يعربون عن مشاكلهم ورصاعاهتم االنفعالية 

املخزونة. 
2 ـ  اللعب نشاط تواصيل: من الرضوري 
أن يفهم املعالج هذا التواصل لتطوير العالقة 
العالجية مع الطفل. فعىل املعالج أن يتعاطف 
عىل  ويساعده  لعبه  له  ويفرس  الطفل  مع 
 ،(Russ, 1995) الشعور بان مشاعره مقبولة
التغري  يسهل  املعالج  قبل  من  فالتعاطف 
والبني  واالجتامعية،  النفسية،  الوظائف  يف 

شخصية. 
االستبصار  خللق  وسيلة  اللعب  ـ   3

والوعي: حيث تر النظرية السيكودينامكية 
واخلربات  االنفعالية  الرصاعات  حل  أن 
عالج  يف  أساسياً  ميكانيزما  يُعد  الصادمة 

د. أجمد أبو جديأجمد أبو جدي
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الرصاعات  يكررون  فاألطفال  األطفال، 
خربوها  الصادمة  األحداث  أو  النامئية 
وعاشوها، وإن العديد من هذه اخلربات يتم 
اللعب  أن  إذ  اللعب،  التعبري عنها من خالل 
السارة حتى  يُعيد ويكرر خربات الطفل غري 
السيطرة  نطاق  ضمن  اخلربات  هذه  تصبح 

 .(Russ, 1995) الذاتية
أشكاله  يف  باللعب  العالج  استخدم  وقد 
النظرية   االجتاهات  خمتلف  ضمن  املختلفة 
أول  تاريخ  يعود  حيث   .(Kessler, 1988)
استخدام للعب يف العالج النفيس إىل جمموعة 
التحليل  مبادئ  يتبنون  الذين  املعاجلني  من 
 Tuma  &)  النفيس، فقد أشار توما و روس
املتصل  األدب  راجعا  اللذان   (Russ, 1993

أساليب  بان  بالتفصيل  النفيس  بالتحليل 
هاج  قبل  من  استخدمت  النفيس  التحليل 
فرويد  آنا    (Hellmuth ـ   Hug) هيلموث 
Burling-) وبريلنجهام   ،(Anna freud)�

كبديل  اللعب  استخدموا  والذين   (ham

للتداعي احلر، حيث كان املعالج أكثر استجابة 
وتشجيعا للطفل مقارنة بام يقوم به املعالج مع 

الراشدين يف التداعي احلر. 
قيمة   إىل  نظرت  فقد   (Klein) كلني  أما 
واقرتحت  وأمهيته،   اللعب  خالل  التواصل 

احلر  التداعي  مثل  للطفل  بالنسبة  اللعب  أن 
التفسري  أيدت  أهنا  كام  للراشدين،   بالنسبة 
املبارش للعمليات الالشعورية التي يعرب عنها 

الطفل خالل اللعب. 
االجتاه  إىل  التحلييل  االجتاه  تطور  وقد 
التدخل  يف  يستند  الذي  السيكودينامي 
التحليل  ومبادئ  أساليب  إىل  العالجي 
زمنا،  أقرص  يكون  العالج  أن  إال  النفيس، 
وأقل تكرارا (جلسة أسبوعية بدال من 4 ـ 5  
الرتكيز عىل  جلسات أسبوعية) باإلضافة إىل 
  .(Tuma & Russ, 1993)األهداف احلالية
السيكودينامي  للمنظار  وفقاً  اللعب  ويُعد 
حمور العملية العالجية، إذ يولون اهتامما أكرب 
لتوظيف اللعب هبدف  نمو الطفل، مقارنة بام 

تويص به تقاليد التحليل النفيس. 
فقد  العميل،  حول  املتمركز  االجتاه  أما 
أكزالن  قدمته  ما  خالل  من  مفاهيمه  طور 
غري  اللعب  استخدمت  والتي   (Axline)
التواصل  املعالج عىل  فيه  يركز  الذي  املوجه، 
اجللسات  خالل  املعالج  ويقوم  الطفل،  مع 
الطفل،  لقضايا  والتفهم  بالتعاطف  العالجية 
لسلوك  تفسريات  املعالج  يقدم  ما  ونادرا 
فان  االجتاه،  هذا  عىل  وبناء  ودوافعه،  الطفل 
باجتاه  الطفل، ويدفع  نمو  بعملية  يثق  املعالج 

لعب مفهومهالج باللعب مفهومهالج بالالج باللعب مفهومه وتطبيقاته الج بالالعالج بالالع
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النمو الذايت للطفل، ويعد هذا االجتاه بمنزلة 
عالج  يف  اللعب  الستخدام  مناسب  مدخل 
من  املبتدئني  للمعاجلني  وبخاصة   األطفال، 

خمتلف االجتاهات النظرية. 
املعرفية  النظرية  أنصار  طور  كذلك، 
فقد  باللعب،  العالج  مع  لتتناسب  أساليبهم 
أنه  إىل   (Meichenbaum) ماكنينبوم  أشار 
الذات  عىل  السيطرة  الطفل  تعليم  يمكن 
فقد  واخليال،  التصور  استخدام  خالل  من 
كام  األفكار.  لتعديل  وسيلة  اللعب  استخدم 
طور كنيل (Knell) أساليب معرفية سلوكية 
إىل  باإلضافة  والتعزيز،  النمذجة  تستخدم 
جاردنـــــر  استخدامها  التي  األساليب 
القصص  رواية  استخدم  الذي   (Gardner)

.(Knell, 1997 )املتبادل كوسيلة للعالج

مراحل العالج باللعب 
قوة  األوائل  والباحثون  العلامء  أيقن 
عىل  األطفال  مساعدة  يف  العالجية  اللعب 
مشكالهتم  مع  والتعامل  للشفاء  التامثل 
احلني  ذلك  ومنذ  واالجتامعية،  االنفعالية 
أحد  بوصفه  باللعب  العالج  إىل  النظر  تم 
األطفال  ملشكالت  العالجية  االجتاهات 
ذلك  نتيجة  وتطور  واالجتامعية،  النفسية 

بالعالج  املرتبط  النفيس  األدب  من  تراث 
باللعب، تم من خالله حتديد مراحل العالج 
 Landreth,) الندريث  ويشري  باللعب 
باللعب تربز  العالج  1991)   إىل أن مراحل 

نتيجة للتفاعل مابني الطفل واملعالج، ويف هذا 
السياق فقد برزت عدة نامذج تناولت مراحل 
1969-) روجز  نموذج  مثل  باللعب  العالج 

ونموذج    ،(Fall’s, 1997 فول  ،(Roger's

Norton & Norto-) نورتون  و  نورتون 
n,1997) وسوف يتم تناول النموذج األخري 

بوصفه أحدثها وأكثرها شمولية، ويف ما يأيت 
و  نورتون  إليها  أشار  التي  للمراحل  عرض 
نورتون (Norton & Norton , 1997) عىل 

النحو اآليت:
exploratory) االستكشافية  املرحلة   .1
املرحلة  هذه  خالل  الطفل  ويسعى   :(  stage

باأللفة،  الشعور  مها:  هدفني،  حتقيق  إىل 
املمكن  فمن  اللعب،  غرفة  داخل  واالرتياح 
أن يقوم بلمس عدد من األلعاب وينتقل من 
نشاط إىل االّخر، ويف هذه املرحلة ال ينخرط 
 .الطفل يف لعب متواصل أو يف لعب له مغز
أما اهلدف الثاين فهو يرتبط  ببناء العالقة مع 
األلعاب،  حول  األطفال  فتعليقات  املعالج، 
تعطي املعالج تفاصيل حول ما يفضله الطفل 

د. أجمد أبو جديأجمد أبو جدي
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شيئ  أي  تقبل  املعالج  وعىل  يفضله.  ال  وما 
بناء العالقة العالجية.  يقوله الطفل يف سبيل 
من  عددا  املرحلة  هذه  يف  األطفال  يسأل  كام 
اللعب،  غرفة  إىل  التعرف  هبدف  األسئلة 
واأللعاب، واملعالج. ومن األسئلة الشائعة يف 
هذا السياق  كيف تلعب هبذه اللعبة، ما هذه 
يأيت  اللعبة، هل  اللعبة، وكيف تستعمل هذه 

أطفال آخرون». 
testing) احلامية  من  التحقق  مرحلة  ـ   2
يشعر  أن  بعد   :(for protection stage

األطفال باالرتياح جتاه املعالج خالل مرحلة 
املعالج  الختبار  يسعون  فإهنم  االستكشاف، 
ليؤكدوا له أنه يف أمان. إذ يوجد لد األطفال 
باألمان  شعورهم  حول  شعورية  ال  شكوك 
باملعالج  األطفال  يثق  أن  وبعد  املعالج،  مع 
إذا  اكتشاف  إىل  يسعون  فإهنم  كامل،  بشكل 
كان  بإمكان املعالج محايتهم وتقبلهم إذا أبدوا 
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يتجاوز  عندما  أنه  إال  واجلراح،  األمل  عىل 
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املرحلة  وتشمل  باللعب،  العالج  مراحل 
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أساليب العالج باللعب
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األساليب العالجية التي يستمد منها العالج 
هذه  تستعمل  وقد  وفاعليته،  قوته  باللعب 
األساليب مع العالج باللعب املوجه، أو غري 
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باللعب،  العالج  يف  املستخدمة  األساليب 
 Kaduson) وشايفر  كادسون  إليها  أشار  كام 

Schaefer,2001& ) وهي: 

1ـ   األساليب القائمة عىل رواية القصص: 
القصص  استعامل  يتم  األساليب  هذه  ويف 
األطفال،  مشكالت  إىل  التعرف  أجل  من 

وتستخدم أيضا ألهداف عالجية أو نامئية. 
2ـ   األساليب القائمة عىل الفنون التعبريية: 
واسع  طيف  عىل  األساليب  هذه  وتشمل 
الدور،  ولعب  الرسم،  مثل  األنشطة،  من 
واألقنعة،  باملعجون،  والتشكيل  والدراما، 
إما  تستعمل  والتي  والرقص،  املوسيقى،  و 
لوحدها مع بعضها البعض حسب ما يتطلب 

العالج. 
استخدام  عىل  القائمة  األساليب  ـ   3
الدمى: ويتم استخدام الدمى املتحركة وسيلة 
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تقمص  خالل  من  عالجية،  أو  تشخيصية، 
دور إحد الشخصيات. 

4ـ األساليب القائمة عىل استخدام األلعاب 
املعربة عن موضوعات: وهي تشتمل عىل طيفاً 
هي  والتي  البالستيكية،  األلعاب  من  واسعاً 
إما أدوات تستخدم يف احلياة كأدوات املطبخ، 
أو أدوات الطبيب، أو األلعاب التي تعرب عن 
واألب،  واملزارع،  كاجلندي،  لألفراد  أدوار 
وسائل  عن  تعرب  أهنا  أو  واالبن،  واألم، 
مواصالت، أو اتصاالت، أو حيوانات سواءاً 

كانت أليفة أم متوحشة. 
5 ـ  األساليب القائمة عىل ألعاب التسلية 
األلعاب  من  سلسلة  وتتضمن  واملرح: 
 ، األقران  بني  تنترش  التي  والرتاثية  الشعبية 
إرشادية  أهداف  لتحقيق  توظيفها  يتم  حيث 

أو عالجية. 

جماالت استعامل العالج باللعب: 
فيها  يستخدم  التي  املجاالت  تعددت 
عرضٌ  يأيت  وفيام  بفاعلية  باللعب  العالج 

لبعض تلك املجاالت وهي : 
ووالديه  الطفل  بني  العالقة  حتسني  ـ    1

ونوعية التفاعل معهام. 
كأطفال  اخلاصة  الفئات  أطفال  ـ    2

صعوبات  لدهيم  الذين  واألطفال  التوحد، 
تعلم. 

خربات  تأثري  يعانون  الذين  األطفال  ـ   3

صادمة كاإلساءة بأنواعها، أو فقدوا عالقات 
يف  عاشوا  الذين  هؤالء  أو  حياهتم،  يف  مهمة 

ظل النزاعات املسلحة. 
مشكالت  لدهيم  الذين  األطفال  ـ   4

بأنواعه، واالكتئاب، وتدين  كالقلق  انفعالية، 
اعتبار الذات، والعزلة، واخلجل. 

األطفال الذين لدهيم مشكالت سلوكية  5ـ 
كالعنف، والعدوان، والرسقة. 

ظروف  يف  يعيشون  الذين  ـاألطفال   6

املصابني  كاألطفال  ومرضية،  صحية 
املصابني  األطفال  أو  املزمنة،  باألمراض 
بالرسطان، أو هؤالء الذين خيضعون للعالج 

باجلراحة ٭ 
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مقدمة
حقوق  من  حقاً  والتعليم  الرتبية  أضحت 
يشهد  الذي  املتسارع  العرص  هذا  يف  اإلنسان 
وتكتسب   ، هائالً وتكنولوجياً  معرفياً  تدفقاً 
منها  جعلت  التي  الرفيعة  املكانة  هذه  الرتبية 
حقاً ينافح عنه اجلميع من منطلق أهنا مسؤولة 
البرشية  التنمية  ديمومة  عن  كبرية  درجة  إىل 
الفعل،  عىل  القدرة  الدوام  عىل  تعني  التي 
وعىل هذا فإن الرتبية رضورة اجتامعية فردية 

. ال غنى عنها أبداً
بأبعاد  ترتبط  الرتبية  فإن  كذلك،  وألهنا 
فلسفية واجتامعية ونفسية ومعرفية واقتصادية، 
إذ ال يمكن تأسيس منظومة تربوية دون هدي 
االضطراب  عنها  تنفي  واضحة  فلسفة  من 
والتكامل،  االتساق  من  يشء  إىل  وتقودها 
بمعزل عن  الرتبية  إىل  النظر  أنه ال يمكن  كام 
األسس  عن  بمعزل  أو  وقضاياه،  املجتمع 

نظريات  إىل  االستناد  غ  تسوّ التي  النفسية 
م دون غريها، ثم إهنا معنية ببنى  معينة يف التعلّ
معرفية توصلها إىل املتعلمني، ومهام يكن من 
بنية  إىل  بحاجة  مجيعاً  فإهنا  األبعاد  هذه  أمر 

اقتصادية رافدة.
الرتبوية  املنظومة  هذه  بمظلة  ويستظل 
 ،الكرب مالحمها  معاً  تشكل  رئيسة  عنارص 
الرتبوية،  القيادة  العنارص  هذه  وتشمل 
التعلم  ونظريات  والتدريس  واملنهاج 
هذه  من  عنرص  لكل  أن  واضح  والتعليم... 
املنهاج  فعنرص  وأجزاءه،  مكوناته  العنارص 
والتدريس مثالً يتضمن نظرية املنهاج ونامذج 
إدارته،  واسرتاتيجيات  وتصميمه،  ختطيطه 
وأنواع  تقويمه،  ونامذج  تنفيذه،  وطرائق 

االستقصاء فيه.
أن   األخر  الكرب للعنارص  ويمكن 
احلال  هو  كام  وأجزاء  مكونات  يف  تتشكل 

ك قطيشاتنازك قطيشاتنازك قطيشات د. 
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إىل  تشري  فكرة  وهذه  والتدريس،  املنهاج  يف 
حقيقة هامة تفيد بأن تلك املكونات واألجزاء  
جتعل   رؤ يلزمها  ـ  ذاك  أو  العنرص  هلذا  ـ 
اضطراب  يتخللها  ال  متسقة  مكونات  منها 
إال   الرؤ هذه  وما  تنتاهبا،  عشوائية  وال 
الفلسفة، فالفلسفة يف جوهرها تعني البحث 
 ،(Ozmon of Craver,2003)   عن احلكمة
يعرف  فيام  املعرفة   نظريات  دراسة  تعنى  كام 
والوجود    ، Epistemolgy باإلبيستمولوجيا 
Axiology  Jacobsen,Jacobsen,Jacobsen والقيم   Ontology

.(2003

الفلسفة  فروع  «من  القيم  فإن   وهكذا 
واجلامل   Ethics باألخالق   يعني  الذي 
يعني  وهذا   ،  Logic واملنطق   Aesthtics

يلزمه  متسقاً  يكون  حتى  الرتبوي  العمل  أن 
ألن  األخالقية،  القيم  من  بمنظومةٍ  االعتداد 
فلسفة  إىل  ركونه  يعني  العمل  هذا  اتساق 
يف  النظر  دائامً  تتضمن  والفلسفة  واضحة، 

املنظومة األخالقية جزءاً من وظيفتها.
الرتبوي عىل اختالف  العمل  من هنا فإن 
هيئة  عىل  يتجسد  ال  صوره  وتباين  أنواعه 
مناسبة إال إذا كان مرفوداً بأطر أخالقية يستند 

إليها... 
وعمليات  الرتبوية،  والقيادة  فاإلدارة 
وتقويمه،  وتنفيذه  املنهاج  تصميم 
وطرائقه،  التدريس  واسرتاتيجيات 

عملية  يف  إليها  املستند  التعليمية  والنامذج 
غري  وجهة  قصدت  ربام  والتعليم،  التعلم 
تلك األطر  إىل  إن مل حتتكم  املنشودة  وجهتها 

األخالقية.
أن تلفت األنظار  املقالة  إن من شأن هذه 
من  جمالٍ  كل  يف  األخالقية  املامرسة  أمهية  إىل 
وتصميم  قيادة  من  الرتبوي،  العمل  جماالت 
من  أن  كام  تدريسية،  واسرتاتيجياتٍ  مناهج 
جتعل  التي  البصائر  من  جمموعة  توفري  شأهنا 
األخالقي  العمل  إىل  أقرب  الرتبوية  العملية 

املحض.
متكاملة  منظومة  الرتبية  إن  القول  سبق 
عىل  تقوم  برشية  تنمية  إحداث  نحو  موجهة 
الالزمة  باملعرفة  إعداده  وحسن  الفرد  فاعلية 
أوال،   « إنساناً ليصبح   األساسية  وباملهارات 
وقادراً عىل الفعل ثانياً، معنى هذا أن الفرد هو 
فيها،  الزاوية  وأنه حجر  املنظومة  املعني هبذه 
باحلتم  يلزمها  املنظومة  هذه  فإن  هذا  وعىل 
احليد  قواعد وأصول أخالقية تكفل هلا عدم 

عن وجهتها.
ولكن ما حقيقة هذه القواعد واألصول ؟ 
اكتسبت هذه األمهية ؟ وأين تتجىل يف  وملاذا 
قيادة العمل الرتبوي، ويف املنهاج والتدريس؟ 
وكيف نعمل عىل جتسيدها لتصبح ممارسات 
أكثر منها قواعد وأصوالً ؟ ثم ما األثر الذي 
وكيف نعمل عىل جتسيدها لتصبح ممارسات 
أكثر منها قواعد وأصوالً ؟ ثم ما األثر الذي 
وكيف نعمل عىل جتسيدها لتصبح ممارسات 

يرتكه هذا كله يف عنارص املنظومة الرتبوية؟... 
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والسؤال األهم: ما حاجتنا إىل قواعد أخالقية 
من  نسري   «Law قانون   إىل  نحتكم  مادمنا 

خالله األمور ؟
كنا  وإن  حتى  األخالق  إىل  نحتاج  إننا 
Rug-) تنظم أعاملنا نحتكم إىل قوانني معينة 
أن  يمكن  ال  القانون  ألن   ،(giero, 2001

وفق  يتغري  ألنه  األخالق،  عن  بمعزل  يقوم 
والذي  والزمانية،  املكانية  الظروف  تغري 
فقط  األخالقية  املنظومة  هو  تغريه  يف  يوجهه 
 : قيمي  حكم  بإصدار  املعنية  وحدها  ألهنا 

أصحيح هذا القانون أم باطل ؟
ممارسات  الرتبوية  القطاعات  يف  وتسجل 
ال يمكن أن تعدّ أخالقية، فعندما تسري القيادة 
أسفل  إىل  أعىل  من  تسلطي  خطٍ  يف  الرتبوية 
اكرتاث  دون   «  down leadership ـ    Top

هيمل  وعندما  باألمر،  معنيني  آخرين  بأفراد 
Ethical En- األخالقية   املواجهات  املنهاج 
counter، (حرب،2003) بني املعلم وطالبه 

داخل  نقدم  وعندما  أنفسهم،  الطالب  وبني 
الترشيب  الدراسية من خالل مبدأ  الصفوف 
البنكي  التعليم  القائم عىل    Indoctrination

املامرسات  أن  ندرك  فإننا   (Friere,19)
الرتبوية مشوبة بلغة غري أخالقية تتخللها.

       
القيادة الرتبوية وأخالقيات املهنة 

الفرد  قدرة   Leadership بالقيادة   يقصد 

عىل التأثري يف اآلخرين بحيث يقبلونه طواعية 
دون إلزام قانوين اعرتافاً منهم بدوره يف حتقيق 
(القريويت،  وأهدافهم  وتطلعاهتم  آماهلم 
مسؤولية  القيادة  فإن  هذا  وعىل   ،(2003

يتكفل حاملها بتحقيق جمموعة من األهداف 
واختيار أفضل األساليب والعنارص البرشية، 
استخداماً  والبرشية  املادية  املوارد  واستخدام 
هذا  ضوء  ويف  نتائج،  من  املرجو  حيقق 
هادفاً  إنسانياً  نشاطاً  الرتبوية  القيادة  تصبح 
بقدرات  يتميزون  األفراد  من  مجاعة  به  تقوم 
نتائج  حتقيق  أجل  من  معينة،  وخصائص 
ورضورهتا  أمهيتها  عىل  االتفاق  تم  معينة 
إلشباع حاجات ورغبات معلومة من خالل 
ذلك  يعني  أن  دون  موارد،  من  متاح  هو  ما 
واقتصادية واجتامعية  جتاهل ظروف سياسية 
وتكنولوجيا تؤثر  ـ  سلباً أو إجياباً  ـ  يف ذلك 

كله ( رشيف،2003).
التي تتخذها  النظر عن الصورة  وبرصف 
منطقة  بإدارة  متثلت  سواءاً  الرتبوية،  القيادة 
باإلدارة  أو  الرتبوي  باإلرشاف  أو  تعليمية 
تقوم عىل ســـامت  أن  ينبغي  فإهنا  املدرسية، 

ثالث ( Wiles, 1987) هي:
Human Rela- العالقات اإلنسانية     .1
: حيرص القائد الناجح عىل فكرة قبول  tion

بني  ويبثها   Acceptance of self الذات  
اآلخرين  يقبل  الفرد  أن  منطلق  من  األفراد، 

أخالقيات املهنة التفاتة إىل القطاع الرتبويأخالقيات املهنة التفاتة إىل القطاع الرتبوي
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الفوارق  القائد  يقدر  كام   ، أوالً نفسه  قبل  إن 
بني األفراد ويعامل كل واحد منهم يف ضوء 
أنه  كام  اآلخرين،  من  متيزه  التي  خصوصيته 
يكرتث إىل حد بعيدٍ بمشاعرهم وعواطفهم.

 :  Communication االتصال   ـ    2
طبيعة  عىل  األفراد  بني  االتصال  يعتمد 
يعملون  التي  املؤسسة  يف  االجتامعي  املناخ 
التحاور  يف  أنفسهم  هم  رغبتهم  وعىل  هبا، 
االتصال  الفعال  القائد  ويوظف  والتواصل. 
يف حل املشكالت التي تتعلق بالبنية التنظيمية 
أنه  كام  األفراد،  أداء   بمستو أو  ملؤسسته، 
من  يشء  إىل  يقود  االتصال  انعدام  أن  يعي 
املؤسسة،  مناخ  تسود   « Isolation العزلة 
بحالة من  الفرد  إىل شعور  يقود  بدوره  وهذا 
سيؤثر  الذي  األمر  جمموعته،  عن  االغرتاب 
بالرضورة يف قدرته عىل الوصول إىل األهداف 

املرجو حتقيقها.
Or- للمؤسسة   التنظيمية  البنية  فهم    .3
صانــع  الفعال  القائـــد   : ganizational

جيد للقرار، دون أن يعني هذا تفرده بعملية 
غري   ،Decision - making القرار    صنـع 
أنه ال يمكن أن يتسم هبذه السمة إال إذا فهم 
طبيعة البنية التنظيمية للمؤسسة التي يقودها 
من حيث أهدافها وعملياهتا وأفرادها وطبيعة 

املناخ االجتامعي السائد فيها.
نظريات  فرسهتا  عديدة  أنامط  وللقيادة 

Trait Theory   عديدة أمهها نظرية السامت
 ، Behavioral theory السلوكية   والنظرية 
 ،Contingency Theory   والنظرية الظرفية
Goal Theo-  ـ Path  ونظرية املسار واهلدفGoal Theo-  ـ Path  ونظرية املسار واهلدفGoal Theo-  ـ Path

ry ( االغربي، 2003).
القائد  خصائص  إىل  السامت  نظرية  تشري 
العام  واملظهر  اجلسم  كحجم  الفسيولوجية 
كالقـدرة  االجتامعية   والسامت  والصدق»، 
وتقديرهم  اآلخرين،  مـــع  التواصل  عىل 
والتعاون معهم... والسامت الشخصية  كالثقة 
وروح املبادأة والشجاعة واالقدام، والسامت 
 . املسؤولية  وحتمل  اللغوي  كالذكاء  الذاتية  
أما النظرية السلوكية فري أصحاهبا أن الفرد 
يصبح  فإنه   املناسب  التدريب  تلقى  ما  متى 
، واحلق أن هذه النظرية قد قامت  قائداً فاعالً
نتيجة إخفاق نظرية السامت يف تقديم تفسري 
أصحاب  أورد  وقد  القائد،  لفاعلية  مقبول 
هذه النظرية ثالثة أنامط من السلوك القيادي: 
Democratic ، والنمط  النمط الديمقراطي  
 ،  Authoritarian التسلطي   االستبدادي 
Laissez - faire التسيبي املتساهل   والنمط 

.(2
يتسم النمط الديمقراطي بمشاركة األفراد 
يف اختاذ القرارات ورسم معامل العمل وحتديد 
األهداف وتعيني طرائق التنفيذ واملتابعة، وهنا 
القائد، كام  االتصال حول  تتمحور عملية  ال 
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أن عملية صنع القرار ال تكون أحادية االجتاه 
( من األعىل إىل األسفل). بل قد تأخذ طابعاً 
النمط  أما  آخــر ( من األسفل إىل األعىل )، 
يشء،  بكل  القائد  فيه  فينفرد  االستبدادي 
وثمة  حوله،  االتصالية  العملية  وتتمحور 
حتجيم كبري ملشاركة األفراد ولفرص صنعهم 
القرار، ويف النمط التسيبي يرتك القائد لألفراد 
سيطرة  أو  تدخل  دون  القرارات  اختاذ  حرية 

مبارشة منه.
بظروفٍ  مرشوطة  القيادة  فاعلية  أن  غري 
النمط  أو  القائد  سامت  غري   أخر حميطة 
الذي  القيادي  فالنمط  يتبعه،  الذي  القيادي 
أو  ظرف  يف  يفشل  قد  معني  ظرف  يف  ينجح 
موقف آخر، وذلك تبعاً الختالف طبيعة كل 
موقف عن اآلخر، وتشكل هذه الفرضية لبّ 
أصحاهبا   وير القيادة،  يف  الظرفية  النظرية 
متعلق  األول  حمورين؛  القائد  لسلوك  أن 
والثاين  االجتامعية،  وبالعالقات  بالعاملني 
معني باإلنتاج واإلنجاز، فمثالً مدير املدرسة  
ـ  وهو قائد تربوي ال ريب  ـ   يعد فاعالً يف 
ضوء هذه النظرية إذا وازن بني البعد اإلنساين 
ما  نحو حتقيق  ثمّ  ليتجه من  الوظيفي  والبعد 

ينشدة من أهداف.
باختالف  تؤمن  النظرية  هذه  وألن 
املتغريات البيئية املحيطة باملؤسسة، فإهنا تدعو 
الوظيفية  الرتاكيب  من  خمتلفة  أنامط  تبني  إىل 

العمليات  تصميم  يف  املرونة  وإىل  الداخلية، 
اإلدارية املختلفة، ألن كفاءة املجموعة تعتمد 
النمط  بني  التوافق   مد عىل  كبريٍ  حدٍ  إىل 
األفراد،  مع  تفاعله  يف  القائد  ينهجه  الذي 
النمط  بني  التوافق   مد عىل  كبريٍ  حدٍ  إىل 
األفراد،  مع  تفاعله  يف  القائد  ينهجه  الذي 
النمط  بني  التوافق   مد عىل  كبريٍ  حدٍ  إىل 

ودرجة السيطرة والتأثري التي يمنحها موقف 
الشخصية  السامت  إن  القول  صفوة  له...  ما 
للقائد وما يتلقاة من برامج تدريبية ال تكفي 
ينبغي  بل   ، فعاالً قائداً  منه  لتجعل  وحدها 
للقائد وما يتلقاة من برامج تدريبية ال تكفي 
ينبغي  بل   ، فعاالً قائداً  منه  لتجعل  وحدها 
للقائد وما يتلقاة من برامج تدريبية ال تكفي 

تفاعل  درجة  ويف  املحيطة  الظروف  يف  النظر 
األفراد معها.

 أما نظرية املسار واهلدف فرتكز عىل مد
وا  ليميزّ مرؤسيه  يف  التأثري  عىل  القائد  قدرة 
الشخصية،  وأهدافهم  املؤسسة  أهداف  بني 
وعىل بحث السبل التي من شأهنا حتقيق كلتا 
حتقيق  ألن  األهداف،  من  املجموعتني  هاتني 
املزيد  يعني  لألفراد  الشخصية  األهداف 
حتقيق  إىل  سيقود  الذي  الوظيفي  الرىض  من 

أهداف املؤسسة.
ومن منظور أخالقي يبدو التاميز بني هذه 
النظريات التي عاجلت القيادة مرهوناً باحرتام 
وبالتواصل  جهودهم  وتقدير  اآلخرين 
نظرية  إىل  االستناد  فإن  لذا  معهم...  املستمر 
ال  ألهنا  نفعاً،  جيدي  لن  الرتبوية  القيادة  يف 
أن  كام  األخالقية،  القيم  هبذه  كثرياً  تكرتث 
أشارت  التي  األنامط  من  واحداً  قيادياً  نمطاً 
إليها النظرية السلوكية يمكن أن يعدّ ذا صبغة 
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أن عملية صنع القرار ال تكون أحادية االجتاه 
( من األعىل إىل األسفل). بل قد تأخذ طابعاً 
النمط  أما  آخــر ( من األسفل إىل األعىل )، 
يشء،  بكل  القائد  فيه  فينفرد  االستبدادي 
وثمة  حوله،  االتصالية  العملية  وتتمحور 
حتجيم كبري ملشاركة األفراد ولفرص صنعهم 
القرار، ويف النمط التسيبي يرتك القائد لألفراد 
سيطرة  أو  تدخل  دون  القرارات  اختاذ  حرية 

مبارشة منه.
بظروفٍ  مرشوطة  القيادة  فاعلية  أن  غري 
النمط  أو  القائد  سامت  غري   أخر حميطة 
الذي  القيادي  فالنمط  يتبعه،  الذي  القيادي 
أو  ظرف  يف  يفشل  قد  معني  ظرف  يف  ينجح 
موقف آخر، وذلك تبعاً الختالف طبيعة كل 
موقف عن اآلخر، وتشكل هذه الفرضية لبّ 
أصحاهبا   وير القيادة،  يف  الظرفية  النظرية 
متعلق  األول  حمورين؛  القائد  لسلوك  أن 
والثاين  االجتامعية،  وبالعالقات  بالعاملني 
معني باإلنتاج واإلنجاز، فمثالً مدير املدرسة  
ـ  وهو قائد تربوي ال ريب  ـ   يعد فاعالً يف 
ضوء هذه النظرية إذا وازن بني البعد اإلنساين 
ما  نحو حتقيق  ثمّ  ليتجه من  الوظيفي  والبعد 

ينشدة من أهداف.
باختالف  تؤمن  النظرية  هذه  وألن 
املتغريات البيئية املحيطة باملؤسسة، فإهنا تدعو 
الوظيفية  الرتاكيب  من  خمتلفة  أنامط  تبني  إىل 

العمليات  تصميم  يف  املرونة  وإىل  الداخلية، 
اإلدارية املختلفة، ألن كفاءة املجموعة تعتمد 
النمط  بني  التوافق   مد عىل  كبريٍ  حدٍ  إىل 
األفراد،  مع  تفاعله  يف  القائد  ينهجه  الذي 
النمط  بني  التوافق   مد عىل  كبريٍ  حدٍ  إىل 
األفراد،  مع  تفاعله  يف  القائد  ينهجه  الذي 
النمط  بني  التوافق   مد عىل  كبريٍ  حدٍ  إىل 

ودرجة السيطرة والتأثري التي يمنحها موقف 
الشخصية  السامت  إن  القول  صفوة  له...  ما 
للقائد وما يتلقاة من برامج تدريبية ال تكفي 
ينبغي  بل   ، فعاالً قائداً  منه  لتجعل  وحدها 
للقائد وما يتلقاة من برامج تدريبية ال تكفي 
ينبغي  بل   ، فعاالً قائداً  منه  لتجعل  وحدها 
للقائد وما يتلقاة من برامج تدريبية ال تكفي 

تفاعل  درجة  ويف  املحيطة  الظروف  يف  النظر 
األفراد معها.

 أما نظرية املسار واهلدف فرتكز عىل مد
وا  ليميزّ مرؤسيه  يف  التأثري  عىل  القائد  قدرة 
الشخصية،  وأهدافهم  املؤسسة  أهداف  بني 
وعىل بحث السبل التي من شأهنا حتقيق كلتا 
حتقيق  ألن  األهداف،  من  املجموعتني  هاتني 
املزيد  يعني  لألفراد  الشخصية  األهداف 
حتقيق  إىل  سيقود  الذي  الوظيفي  الرىض  من 

أهداف املؤسسة.
ومن منظور أخالقي يبدو التاميز بني هذه 
النظريات التي عاجلت القيادة مرهوناً باحرتام 
وبالتواصل  جهودهم  وتقدير  اآلخرين 
نظرية  إىل  االستناد  فإن  لذا  معهم...  املستمر 
ال  ألهنا  نفعاً،  جيدي  لن  الرتبوية  القيادة  يف 
أن  كام  األخالقية،  القيم  هبذه  كثرياً  تكرتث 
أشارت  التي  األنامط  من  واحداً  قيادياً  نمطاً 
إليها النظرية السلوكية يمكن أن يعدّ ذا صبغة 
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أخالقية، وهو النمط الديمقراطي، أما النظرية 
الظرفية ونظرية املسار واهلدف فهام مقبولتان 
بحاجات  هتتامن  أهنام  من  انطالقاً  أخالقياً 
حتقيق  أمهية  وتؤكدان  وتطلعاهتم  األفراد 
أهدافهم جنباً إىل جنب مع أهداف املؤسسة، 
participating  كام أهنام تتبنيان نمط املشاركة
نمطاً قيادياً فاعالً هيتم باألفراد ويعطيهم حق 
مع  ومقرتحاهتم،  بآرائهم  واإلدالء  املشاركة 
تأكيد أمهية اجلوانب االجتامعية هلم ليصبحوا 
يروهنا  التي  األساليب  تطبيق  يف  ثـقة  أكثر 
Hersey Blanchar- ) مناسبة إلنجاز العمل

.(d,1988

أهنا  منطلق  من  املدرسة  إىل  نظرنا  ولو 
مؤسسة ذات طابع إداري يقود عملياته املدير 
قيادي  نمط  تبني  أمهية  ألدركنا  ومساعدوه، 
أخالقي ينهل من النظرية الظرفية ومن نظرية 
اإلداري  العمل  غاية  ألن  واهلدف...  املسار 
مدرسة  لتصبح  املدرسة  جتويد  املدريس 
 ،(Quality school  ) جـودة  ذات  فاعلة 
Sha- تشاركي   قــــرار  صنع  يتطلب  وهذا 
red decision making SDM  يف املدرسة 

يقدم فيه املعلمون آراءهم ومقرتحاهتم، بدل 
أن تظل عملية صنع القرار حمصورة يف املدير 
بام  دراية  الناس  أكثر  فاملعلمون  ومساعديه، 
أهنم  كام  املدرسية،  الصفوف  داخل  جيري 
مهنيون خمتصون هلم قدراهتم ومـهاراهتم التي 

 ،(Nelsonetal, 2000  ) نكراهنا،  يمكن  ال 
يف  املشاركة  يف  حقهم  إعطاءهم  فإن  وعليه 
حتقيق  يف  وحقهم  وإدارهتا،  املدرسة  قيادة 
واهتامماهتم،  حاجاهتم  ضوء  يف  أهدافهم 

ممارسة أخالقية الشك.
وتقود تلك املامرسة األخالقية إىل مطلب 
هام ينادي به املنظرون الرتبويون هذه األيام، 
Academic free- األكاديمية   احلرية  وهو 
صورته  يف  املصطلح  هذا  ويشري   ،dom

 املحتو اختيار  يف  املعلمني  حق  إىل  املبسطة 
يف  مناسبة  يروهنا  التي  التدريسية  والطرائق 
وواضح  وخرباهتم،  املهنية  أحكامهم  ضوء 
رفيعة  أخالقية  ممارسة  األكاديمية  احلرية  أن 
واحرتام  املعلم  تقدير  عىل  تقوم   املستو
 Hauchak  ) السليم  القرار  اختاد  قدراته عىل 

.(& Eggen, 2005

اخلطاب األخالقي يف املنهاج املدريس
عديدة  عنارص  يف  املدريس  املنهاج  يأتلف 
حيققها  أن  يرجتى  التي  باألهداف  تتمثل 
Lear-  ) التعليمية  وباخلربات  املتعلمون، 
وتنظم  ختتار  التي   (  ning Experiences

بالطرائق  ثم  األهداف،  تلك  أجل حتقيق  من 
يوظفها  التي  التدريسية  االسرتاتيجيات 
املرور  عىل  طالهبم  ليساعدوا  املعلمون 
التي  التقويمية  وباألساليب  اخلربات،  بتلك 

د. نازك قطيشات
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يف  الطرائق  هذه  نجاح   مد لتفحص  تتبع 
األهداف  من  االقرتاب  من  املتعلمني  متكني 

املنشودة.
خطاب  ذا  املدريس  املنهاج  يكون  وحتى 
أخالقي ينبغي أن تكون وظيفته رفد الطالب 
ونبذ  التحرر  عىل  تساعدهم  تعلمية  بخربات 
Self ac-  اخلوف، والسعي وراء حتقيق الذاتac-  اخلوف، والسعي وراء حتقيق الذاتac-

tualization، فإذا حقق املنهاج هذه املطالب 

األخالقية فإنه يدعى بعدئذ باملنهاج اإلنساين  
يصمم  الذي   ،Humantic Curriculum

له  متعلم  كل  أن  مفادها  حقيقةٍ  من  انطالقاً 
Selfذات  Selfذات  Self واعية، وأن هذه الذات ينبغي أن 

اإلنساين  املنهاج  إن  وتعلم.  وتبنى  تكتشف 
بأن  للمتعلمني  يسمح  الذي  املنهاج  ذاك  هو 
أنفسهم  ويكتشفوا  وجيربوا  ويعملوا،  يعربوا 
 ،(McNeil, 1985, Wiles Bondi, 1993 )
وانطالقاً من هذا فإن املنهاج اإلنساين يتطلب 
بطالبه،  املعلم  عالقة  ينظم  عاطفياً  سياقاً 
فاملعلم هنا ليس ناقالً للمعرفة أو مصدراً هلا 
مع  يتعامل  أنه  يعي  إنسان  هو   بل  فحسب، 
أفراد ذوي اجتاهات وميول ورغبات، وهناك 
تؤخذ  أن  جيدر  التي  األسس  من  جمموعة 
WiWiW les & ) باحلسبان عند بناء منهاج إنساين

Bondi, 1993) منها :

ذات  واملتعلمني  املعلم  بني  العالقات   *
صبغة إنسانية تواصلية.

صنع  يف  املشاركة  يف  احلق  للمعلمني   *
سياسات املنهاج.

* تقدم وحدات املنهاج يف ضوء اهتاممات 
التالميذ.

* تربط أنشطة املدرسة بالبيئة املحلية.
حتمل  يف  طالبه  مع  املعلم  يتشارك   *

مسؤولية املعلم والتعليم.
احلصول  يف  متنوعة  مصادر  تستعمل   *

عىل املعلومات.
* متثل املعرفة متثيالت متنوعة.

       وتعنى تلك األسس أن املنهاج اإلنساين 
التنظيم  بحرفية  يتقيد  ال  مرونة  ذو  منهاج 
املنطقي الذي تبنى يف ضوئه املناهج عادة، كام 
املتعلمني  بمشاركة  كبرية  درجة  إىل  معني  أنه 
كله  وهذا  املدرسية...  والربامج  األنشطة  يف 
التعلم  ير عملية  منهاجاً أخالقياً  منه  جيعل 

إعداداً للحياة.
وهناك مفهومان مرتبطان باملنهاج اإلنساين 
Mo-  ارتباطاً وثيقاً مها الرتبيــــة األخالقية
 Character  وتربية الشخصية  Character  وتربية الشخصية  Character ral education

Education ، األول هو اجتاه لتطوير منظومة 

األخالقي   االستدالل  أمهية  تؤكد  أخالقية 
س قائمة  Moral Reasoning  ولكنه ال يؤسّ

املتعلمون،  يكتسبها  أن  ينبغي  التي  القيم  من 
منظومة  يطور  منحى  إىل  فيشري  الثاين  أما 
أخالقية تؤسس لقيم أخالقية وسامت إجيابية 
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يف  الطرائق  هذه  نجاح   مد لتفحص  تتبع 
األهداف  من  االقرتاب  من  املتعلمني  متكني 

املنشودة.
خطاب  ذا  املدريس  املنهاج  يكون  وحتى 
أخالقي ينبغي أن تكون وظيفته رفد الطالب 
ونبذ  التحرر  عىل  تساعدهم  تعلمية  بخربات 
Self ac-  اخلوف، والسعي وراء حتقيق الذاتac-  اخلوف، والسعي وراء حتقيق الذاتac-

tualization، فإذا حقق املنهاج هذه املطالب 

األخالقية فإنه يدعى بعدئذ باملنهاج اإلنساين  
يصمم  الذي   ،Humantic Curriculum

له  متعلم  كل  أن  مفادها  حقيقةٍ  من  انطالقاً 
Selfذات  Selfذات  Self واعية، وأن هذه الذات ينبغي أن 

اإلنساين  املنهاج  إن  وتعلم.  وتبنى  تكتشف 
بأن  للمتعلمني  يسمح  الذي  املنهاج  ذاك  هو 
أنفسهم  ويكتشفوا  وجيربوا  ويعملوا،  يعربوا 
 ،(McNeil, 1985, Wiles Bondi, 1993 )
وانطالقاً من هذا فإن املنهاج اإلنساين يتطلب 
بطالبه،  املعلم  عالقة  ينظم  عاطفياً  سياقاً 
فاملعلم هنا ليس ناقالً للمعرفة أو مصدراً هلا 
مع  يتعامل  أنه  يعي  إنسان  هو   بل  فحسب، 
أفراد ذوي اجتاهات وميول ورغبات، وهناك 
تؤخذ  أن  جيدر  التي  األسس  من  جمموعة 
WiWiW les & ) باحلسبان عند بناء منهاج إنساين

Bondi, 1993) منها :

ذات  واملتعلمني  املعلم  بني  العالقات   *
صبغة إنسانية تواصلية.

صنع  يف  املشاركة  يف  احلق  للمعلمني   *
سياسات املنهاج.

* تقدم وحدات املنهاج يف ضوء اهتاممات 
التالميذ.

* تربط أنشطة املدرسة بالبيئة املحلية.
حتمل  يف  طالبه  مع  املعلم  يتشارك   *

مسؤولية املعلم والتعليم.
احلصول  يف  متنوعة  مصادر  تستعمل   *

عىل املعلومات.
* متثل املعرفة متثيالت متنوعة.

       وتعنى تلك األسس أن املنهاج اإلنساين 
التنظيم  بحرفية  يتقيد  ال  مرونة  ذو  منهاج 
املنطقي الذي تبنى يف ضوئه املناهج عادة، كام 
املتعلمني  بمشاركة  كبرية  درجة  إىل  معني  أنه 
كله  وهذا  املدرسية...  والربامج  األنشطة  يف 
التعلم  ير عملية  منهاجاً أخالقياً  منه  جيعل 

إعداداً للحياة.
وهناك مفهومان مرتبطان باملنهاج اإلنساين 
Mo-  ارتباطاً وثيقاً مها الرتبيــــة األخالقية
 Character  وتربية الشخصية  Character  وتربية الشخصية  Character ral education

Education ، األول هو اجتاه لتطوير منظومة 

األخالقي   االستدالل  أمهية  تؤكد  أخالقية 
س قائمة  Moral Reasoning  ولكنه ال يؤسّ

املتعلمون،  يكتسبها  أن  ينبغي  التي  القيم  من 
منظومة  يطور  منحى  إىل  فيشري  الثاين  أما 
أخالقية تؤسس لقيم أخالقية وسامت إجيابية 
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والصــدق  واملواطنة  والكرامة  كالرشف 
ييل  وفيام   ،(Doyle,1993; Kohn,1997)

توضيح للفارق بني هذه املفهومني.
أن  افرتاض  من  الشخصية  تربية  تنطلق 
الوالدين  عىل  وأن  موجودان،  والرش  اخلري 
أي  بينهام،  الفرق  تعليم  حتمل  املدرسة  وعىل 
Care  حمددة جيب  value  أن هناك قيامً حمورية
أن يتجه التدريس نحوها كالكرامة واالهتامم 
والتسامح...  واالنتامء  واحرتامهم  باآلخرين 
ألن الناس يكادون جيمعون عىل مناسبة هذه 
فإن  ذلك  عدا  للمتعلمني،  ومالءمتها  القيم 
تطوير  املحورية ربام ساعدت عىل  القيم  هذه 
جنب  إىل  جنباً  االجتامعية  الطالب  مهارات 

مع تطوير قدراهتم األكاديمية.
أن  أمهية  تؤكد  فهي  األخالقية  الرتبية  أما 
هبا،  سيتحلون  التي  القيم  يف  التالميذ  يفكر 
وعىل هذا فهي تر أن تربية الشخصية تقوم 
Indoctrinationعىل مبدأ ترشيب  Indoctrinationعىل مبدأ ترشيب  Indoctrination  املتعلمني 

جمموعة من القيم دون أن يتدبروها أو يفكروا 
بالرتبية األخالقية ال  املنادين  ملياً هبا، أي أن 
يكرتثون بقيم حمورية يكتسبها املتعلمون بقدر 
ليختاروا  أمامهم  الفرص  إتاحة  يؤكدون  ما 
واجتاهاهتم،  اهتامماهتم  عن  تعرب  التي  القيم 
األخالقية  الرتبية  يف  ضعف  نقطة  هذا  ولعل 
نسبية   أهنا  عىل  لألخالق  تنظر  تزال  ما  ألهنا 

أو  دائامً  صحيح  خلق  ثمة  وليس    Relative

. خاطئ دائامً
ولكن يمكن حتى نجعل املنهاج ذا خطاب 
أخالقي حمض، أن نوازن بني هذين املفهومني، 
فنحدد جمموعة من القيم املحورية التي تنسجم 
وإرثنا الثقايف، ثم نفسح املجال أمام املتعلمني 
ليفكروا يف قيم غريها  غري حمورية  ويتخذوا 

منها موقفاً ينبثق من قناعاهتم واهتامماهتم.

اخلطاب األخالقي يف التدريس
املنهاج  وألن  املنهاج،  بتنفيذ  معني  املعلم 
فإنه  بالرضورة  أخالقي  منهاج  اإلنساين 
تسلح  أن  واحلقيقة  أخالقياً،  معلامً  يتطلب 
أصبح  األخالقية  املعايري  من  بمنظومة  املعلم 
بعداً من أبعاد نموه املهني، إذ يتحدث بعض 
Professiona- املهني   بالنمو  املختصني، 
جمتمعة  تقود  أبعاد  مخسة  عن  للمعلم    lism

املعلم نحو املهنية هي : متلك قدر من املعرفة 
“ Specialized knowledge املتخصصة  
decision ma- القرار     صنع  عىل  والقدرة 

واالستقاللية     Reflection والتأمل     king

إىل  االستناد  كله  هذا  ويلزم   ،  Autonomy

معايري أخالقية  Ethical standards  ويشري 
 Kauchak &  ) األبعاد  إىل هذه   (1) الشكل 
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: (eggen,2005
هي  األخالقية  املعايري  إن  القول  ويمكن 
الذي  فاملعلم  املعلم،  مهنية  يف  األمان  صامم 
متخصصة  بمعرفة  نفسه  رفد  عىل  حيرص 
إذ ليس من األخالق  معلم أخالقي الشك، 
تعليم  مسؤولية  املعلم  يتحمل  أن  يشء  يف 
إعداداّ  معداً  يكون  أن  دون  متعاقبة  أجيال 
تعليم  مسؤولية  املعلم  يتحمل  أن  يشء  يف 
إعداداّ  معداً  يكون  أن  دون  متعاقبة  أجيال 
تعليم  مسؤولية  املعلم  يتحمل  أن  يشء  يف 

القرار دون  معرفياّ الئقاّ، كام أن عملية صنع 
تقود  قد  أخالقي  غ  مسوّ معيار  إىل  االستناد 
إىل يشء من التضليل والظلم، عدا ذلك فإن 
التأمل يعد ممارسة أخالقية يف أصله ألنه يعني 
إىل يشء من التضليل والظلم، عدا ذلك فإن 
التأمل يعد ممارسة أخالقية يف أصله ألنه يعني 
إىل يشء من التضليل والظلم، عدا ذلك فإن 

معينة من  النظر يف ممارسات وقناعات  إعادة 
أجل الوصول إىل بدائل أفضل، ثم إن املعلم 
عىل  يتسلح  بل  التبعية،  يرفض  األخالقي 
الدوام بروح املبادأة ألنه يعي أن كل ما يقوم 

به مستند إىل أطر أخالقية واضحة.
جمالني  يف  التدريس  أخالقيات  وتتجىل 

Socialكبريين مها : املجال االجتامعي  Socialكبريين مها : املجال االجتامعي  Social  الذي 
واملتعلمني،  املعلم  بني  العالقة  طبيعة  يعني 
Mo-  قدرهتا عىل تأسيس مناخ أخالقي ومدMo-  قدرهتا عىل تأسيس مناخ أخالقي ومدMo-
Techni-  واملجال التقني  ral Atmosphere
والتقويمية  التدريسية  بالطرائق  املعني   cal

التي يوظفها املعلم داخل الصف.
أ ) املجال االجتامعي :

حسن  عىل  األخالقي  املعلم  حيرص 
ذلك  أثناء  يف  ويتشبث  طالبه،  مع  التواصل 
أمهها  لعل  األخالقية  املعايري  من  بمجموعة 

(عبد احلميد، 1998) :
طالبه  األخالقي  املعلم  يعامل   : املساواة 
أحد  ضد  التحيز  وعدم  املساواة  أساس  عىل 
ال  إذ  األسباب،  من  سبب  ألي  له  أو  منهم 
جيوز حماباة طالب عىل حساب آخر، وال جيوز 
لسبب  املعلم  كرهه  إذ  الطالب  حق  انتقاص 
ما، كام ال جيوز تفضيل طالب عىل آخر بسبب 

أخالقيات املهنة التفاتة إىل القطاع الرتبويأخالقيات املهنة التفاتة إىل القطاع الرتبوي

الشكل (1) : أبعاد مهنية املعلم

مهنية 
املعلم

صنع القرار املعرفة  املتخصصة

تأملالتأملالتأمل االستقالليةايري األخالقيةاملعايري األخالقيةاملعايري األخالقية
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هي  األخالقية  املعايري  إن  القول  ويمكن 
الذي  فاملعلم  املعلم،  مهنية  يف  األمان  صامم 
متخصصة  بمعرفة  نفسه  رفد  عىل  حيرص 
إذ ليس من األخالق  معلم أخالقي الشك، 
تعليم  مسؤولية  املعلم  يتحمل  أن  يشء  يف 
إعداداّ  معداً  يكون  أن  دون  متعاقبة  أجيال 
تعليم  مسؤولية  املعلم  يتحمل  أن  يشء  يف 
إعداداّ  معداً  يكون  أن  دون  متعاقبة  أجيال 
تعليم  مسؤولية  املعلم  يتحمل  أن  يشء  يف 

القرار دون  معرفياّ الئقاّ، كام أن عملية صنع 
تقود  قد  أخالقي  غ  مسوّ معيار  إىل  االستناد 
إىل يشء من التضليل والظلم، عدا ذلك فإن 
التأمل يعد ممارسة أخالقية يف أصله ألنه يعني 
إىل يشء من التضليل والظلم، عدا ذلك فإن 
التأمل يعد ممارسة أخالقية يف أصله ألنه يعني 
إىل يشء من التضليل والظلم، عدا ذلك فإن 

معينة من  النظر يف ممارسات وقناعات  إعادة 
أجل الوصول إىل بدائل أفضل، ثم إن املعلم 
عىل  يتسلح  بل  التبعية،  يرفض  األخالقي 
الدوام بروح املبادأة ألنه يعي أن كل ما يقوم 

به مستند إىل أطر أخالقية واضحة.
جمالني  يف  التدريس  أخالقيات  وتتجىل 

Socialكبريين مها : املجال االجتامعي  Socialكبريين مها : املجال االجتامعي  Social  الذي 
واملتعلمني،  املعلم  بني  العالقة  طبيعة  يعني 
Mo-  قدرهتا عىل تأسيس مناخ أخالقي ومدMo-  قدرهتا عىل تأسيس مناخ أخالقي ومدMo-
Techni-  واملجال التقني  ral Atmosphere
والتقويمية  التدريسية  بالطرائق  املعني   cal

التي يوظفها املعلم داخل الصف.
أ ) املجال االجتامعي :

حسن  عىل  األخالقي  املعلم  حيرص 
ذلك  أثناء  يف  ويتشبث  طالبه،  مع  التواصل 
أمهها  لعل  األخالقية  املعايري  من  بمجموعة 

(عبد احلميد، 1998) :
طالبه  األخالقي  املعلم  يعامل   : املساواة 
أحد  ضد  التحيز  وعدم  املساواة  أساس  عىل 
ال  إذ  األسباب،  من  سبب  ألي  له  أو  منهم 
جيوز حماباة طالب عىل حساب آخر، وال جيوز 
لسبب  املعلم  كرهه  إذ  الطالب  حق  انتقاص 
ما، كام ال جيوز تفضيل طالب عىل آخر بسبب 

أخالقيات املهنة التفاتة إىل القطاع الرتبويأخالقيات املهنة التفاتة إىل القطاع الرتبوي

الشكل (1) : أبعاد مهنية املعلم

مهنية 
املعلم

صنع القرار املعرفة  املتخصصة

تأملالتأملالتأمل االستقالليةايري األخالقيةاملعايري األخالقيةاملعايري األخالقية



البحث العلمي120

لونه أو شكله أو دينه أو جنسه أو ألي سبب 
آخر.

األخالقي  املعلم  حيرتم  الطالب:  احرتام 
وال  وإنسانيتهم،  مشاعرهم  ويقدر  طالبه 
جيرح  أو  منهم  ليسخر  احلق  نفسه  يعطى 
أو  إحراجهم  يتعمد  ال  أنه  كام  كرامتهم، 
إبراز جهلهم، ألنه يعي أن الفارق بني املعلم 
األكرب  األخ  منزلة  يف  املعلم  جيعل  والطالب 

وأحياناً يف منزلة األب.
األكرب  األخ  منزلة  يف  املعلم  جيعل  والطالب 

وأحياناً يف منزلة األب.
األكرب  األخ  منزلة  يف  املعلم  جيعل  والطالب 

األخالقي  املعلم  يدرك  املعتدل:  احلاجز 
أال  عليه  فإن  طالبه،  من  اقرتب  مهام  أنه 
يقرتب كثرياً... ال بد من املحافظة عىل مسافة 
بني  حاجز  وجود  من  بد  وال  معقولة... 
دون  وهيبته  احرتامه  للمعلم  جيعل  الطرفني 

. استعالء أو قطيعة أو جتافٍ
أحيان  يف  الطالب:  أرسار  عىل  احلفاظ 

. استعالء أو قطيعة أو جتافٍ
الطالب: أرسار  عىل  احلفاظ 

. استعالء أو قطيعة أو جتافٍ

يواجه  عندما  معلمه  إىل  الطالب  يلجأ  كثرية، 
صحية،  أو  أرسية  أو  اجتامعية  مشكالت 
بصحته  تتعلق  بأرسار  معلمة  إىل  يفيض  وقد 
هنا  والدرايس،  املايل  بوضعه  أو  بأرسته  أو 
بصحته  تتعلق  بأرسار  معلمة  إىل  يفيض  وقد 
هنا  والدرايس،  املايل  بوضعه  أو  بأرسته  أو 
بصحته  تتعلق  بأرسار  معلمة  إىل  يفيض  وقد 

عىل  املحافظة  رضورة  األخالقي  املعلم  يعي 
رسية ما يقوله الطالب، فاملعلم هنا حاله حال 
الطبيب أو املحامي الذي تلزمه مهنته بحفظ 

أرسار عمالئه.
ب ـ  املجال التقني :

والتعليم  التعلم  عملية  تتمحور  ما  كثرياً 
ب ـ  املجال التقني :

والتعليم  التعلم  عملية  تتمحور  ما  كثرياً 
ب ـ  املجال التقني :

حول املعلم الذي يستحوذ عىل نصيب األسد 
نفسه  ويفرض  الدراسية،  احلصة  وقت  من 
ونتاج  املدريس،  الكتاب  سلطة  تآزر  سلطة 

أوهلام  خطريين  أمرين  يف  يتمثل  األمر  هذا 
وخمزن  فقط  مستمع  هو  إذ  املتعلم،  سلبية 
إذ  املعرفة  إطالقية  وثانيهام  للمعلومات، 
يتلقوهنا  التي  املعرفة  بصحة  املعلمون  م  يسلّ
حتى  أو  تعديلها  أو  نقدها  عن  وحيجمون 

التفاوض حوهلا.
 (Friere,1972  ) باولو فريري  وقد حذر 
عن  حتدث  عندما  املامرسات  هذه  مثل  من 
 The Banking للرتبية   البنكي  املفهوم 
فريري   ير إذ   ،  Concept of Education
أن ما حيدث داخل الصفوف هو أن املعلمني 
املعلومات  من  هائل  بكم  طالهبم  يرفدون 
وقت  أي  احلاجة   وقت  منهم  يستدعوهنا  ثم 
االختبار ، وهكذا فإن عملية التعلم والتعليم 
يف  واإليداع  السحب  بعملية  أشبه  أصبحت 
التعلم  عملية  غاية  أن  ذلك  ويعني  البنوك، 
حفظ  عىل  الطالب  قدرة  قياس  والتعليم 
أهنا  أي  الذاكرة،  من  واستدعائها  املعلومات 
) دون    product عملية موجهة نحو املنتج ( 
ينبغي  التي    process بالعمليات   اكتراث  أي 
أن تتضمنها، وحياكم الطالب يف ضوء  الرقم  
قيمة  تكون  وقد  ما،  اختبار  يف  يسجله  الذي 
100 من  فوق  فام   90 جداً   عالية  الرقم  هذا 
قيمة  تكون  وقد  ما،  اختبار  يف  يسجله  الذي 

جداً   عالية  الرقم  هذا 
قيمة  تكون  وقد  ما،  اختبار  يف  يسجله  الذي 

أن  يثبت  رصيح  دليل  من  هناك  ليس  ولكن 
عىل  قادر  أنه  أو  تعلمه  ما  فهم   قد   الطالب 
توظيفه يف مواقف خمتلفة، والعكس صحيح، 
رغم  متدنية  قيمة  ذا  رقامً  طالب  يسجل  فقد 
توظيفه يف مواقف خمتلفة، والعكس صحيح، 
رغم  متدنية  قيمة  ذا  رقامً  طالب  يسجل  فقد 
توظيفه يف مواقف خمتلفة، والعكس صحيح، 

فهمه ما تعلمه، ورغم قدرته عىل توظيفه.
فيه  النحو  هذا  عىل  والتعليم  التعلم  إن 
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بقدراته  واستهانة  اإلنسان  لكرامة  امتهان 
الشخصية  جوانب  من  فكثري  وإمكاناته، 
الوجدانية  كاجلوانب  تغييبها،  يتم  اإلنسانية 
والعاطفية واملهارية، وكثري من أنواع الذكاءات 
التي قد يتمتع هبا الطالب يتم جتاهلها، والذي 
حيصل أن جانباً واحداً من جوانب شخصية 
التي قد يتمتع هبا الطالب يتم جتاهلها، والذي 
من جوانب شخصية  واحداً  حيصل أن جانباً 
التي قد يتمتع هبا الطالب يتم جتاهلها، والذي 

نوعني  أو  ونوعاً  العقيل)،  اجلانب   ) الطالب 
حيصل أن جانباً واحداً من جوانب شخصية 
نوعني  أو  ونوعاً  العقيل)،  اجلانب   ) الطالب 
حيصل أن جانباً واحداً من جوانب شخصية 

الريايض  أو  اللغوي  الذكاء   ) الذكاءات  من 
املنطقي ربام ) يتم مراعاهتا... وتكمن خطورة 
اخلروج  دون  هائالً  وقوفه  يف  األمر  هذا 
املنطقي ربام ) يتم مراعاهتا... وتكمن خطورة 
اخلروج  دون  هائالً  وقوفه  يف  األمر  هذا 
املنطقي ربام ) يتم مراعاهتا... وتكمن خطورة 

متكامل  اجلوانب  شمويل  إنساناً  بالطالب 
اخلروج  دون  هائالً  وقوفه  يف  األمر  هذا 
متكامل  اجلوانب  شمويل  إنساناً  بالطالب 
اخلروج  دون  هائالً  وقوفه  يف  األمر  هذا 

النمو، وليس هذا كله من األخالق يف يشء.
       والترشيب  Indoctrination ممارسة 
غري أخالقية تشهدها املدارس ال تقل خطورة 
عام سبق، ويقصد بالترشيب أن يقوم املعلم عن 
قصد بفرض جمموعة من املعارف واالجتاهات 
والقيم ليترشهبا املتعلمون خدمة لفئة معينة أو 
نظام ما ، فعىل سبيل املثال قد يعيش املتعلمون 
واحلرية  الديمقراطية  عنه  تغيب  جمتمع  يف 
واإلذالل  القهر  صنوف  شتى  فيه  ومتارس 
واالستعباد، ثم يأيت املعلم وألنه رمز دال عىل 
السلطة ومنتم إليها، فيقنع طالبه أهنم يعيشون 
يف جمتمع ديمقراطي حر خيلو من أية ممارسات 
مهنية لإلنسان، ويتوصل إىل ذلك من خالل 
واألخالقية  والعاطفية  املعرفية  البنى  خلخلة 
التي يمتلكوهنا، لتحلّ من ثم قيمه واجتاهاته. 
حمبذ،  مطلوب  هو  ما  الترشيب  من  ولكن 
البنى  تلك  املعلم  خيلخل  عندما  هذا  ويكون 
عند الطالب من أجل تعليمهم مبدأ علمياً أو 
البنى  تلك  املعلم  خيلخل  عندما  هذا  ويكون 
عند الطالب من أجل تعليمهم مبدأ علمياً أو 
البنى  تلك  املعلم  خيلخل  عندما  هذا  ويكون 

نظرية أو قانوناً ما.
ويمتلك املتعلمون  ـ  وفق نظرية جاردنر 
من  متعددة  أنواعاً  ـ   املتعددة   الذكاءات  يف 
الذكاءات، فهناك ذكاء لغوي، وذكاء ريايض، 
وذكاء   ،  Spaical مكاني   أو  فضائي  وذكاء 
موسيقي، وذكاء اجتامعي، وذكاء جسدي... 
وعىل هذا فإن من حق كل واحد من املتعلمني 
أن ينمي من نوع الذكاء يميزه عن اآلخرين، 
أن  يتطلب  الشك،  أخالقي  مطلب  وهذا 
نمثل املعرفة التي نقدمها للمتعلمني متثيالت 
نصوص  يف  حمصورة  تظل  أن  بدل  متنوعة، 
، أو  مكتوبة، إذ يمكن متثيل املعرفة أداءً حركياً
نصوص  يف  حمصورة  تظل  أن  بدل  متنوعة، 
، أو  مكتوبة، إذ يمكن متثيل املعرفة أداءً حركياً
نصوص  يف  حمصورة  تظل  أن  بدل  متنوعة، 

، أو أداءً تعبريياً. ، أو أداءً موسيقياً أداءً سمعياً
، أو  مكتوبة، إذ يمكن متثيل املعرفة أداءً حركياً
، أو أداءً تعبريياً. ، أو أداءً موسيقياً أداءً سمعياً

، أو  مكتوبة، إذ يمكن متثيل املعرفة أداءً حركياً

بقي القول إن التدريس األخالقي يتطلب 
من املعلم حسن اإلملام بطرائق واسرتاتيجيات 
وحل  كاالستقصاء،  تقليدية  غري  تدريسية 
التعاوين  والتعلم  واملرشوعات،  املشكالت 
 بأنامطه املختلفة... ألن هذه الطرائق تتصد
ملشكالت تعليمية تثري تفكري الطالب وحترتم 
املسؤولية  حتمل  نفوسهم  يف  وتنمي  قدراهتم 
كله  هذا  من  الطالب  ومتكني  املبادأة،  وروح 
ممارسة ال يشك أحد يف أهنا أخالقية إىل حد 

٭ بعيد
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بقدراته  واستهانة  اإلنسان  لكرامة  امتهان 
الشخصية  جوانب  من  فكثري  وإمكاناته، 
الوجدانية  كاجلوانب  تغييبها،  يتم  اإلنسانية 
والعاطفية واملهارية، وكثري من أنواع الذكاءات 
التي قد يتمتع هبا الطالب يتم جتاهلها، والذي 
حيصل أن جانباً واحداً من جوانب شخصية 
التي قد يتمتع هبا الطالب يتم جتاهلها، والذي 
من جوانب شخصية  واحداً  حيصل أن جانباً 
التي قد يتمتع هبا الطالب يتم جتاهلها، والذي 

نوعني  أو  ونوعاً  العقيل)،  اجلانب   ) الطالب 
حيصل أن جانباً واحداً من جوانب شخصية 
نوعني  أو  ونوعاً  العقيل)،  اجلانب   ) الطالب 
حيصل أن جانباً واحداً من جوانب شخصية 

الريايض  أو  اللغوي  الذكاء   ) الذكاءات  من 
املنطقي ربام ) يتم مراعاهتا... وتكمن خطورة 
اخلروج  دون  هائالً  وقوفه  يف  األمر  هذا 
املنطقي ربام ) يتم مراعاهتا... وتكمن خطورة 
اخلروج  دون  هائالً  وقوفه  يف  األمر  هذا 
املنطقي ربام ) يتم مراعاهتا... وتكمن خطورة 

متكامل  اجلوانب  شمويل  إنساناً  بالطالب 
اخلروج  دون  هائالً  وقوفه  يف  األمر  هذا 
متكامل  اجلوانب  شمويل  إنساناً  بالطالب 
اخلروج  دون  هائالً  وقوفه  يف  األمر  هذا 

النمو، وليس هذا كله من األخالق يف يشء.
       والترشيب  Indoctrination ممارسة 
غري أخالقية تشهدها املدارس ال تقل خطورة 
عام سبق، ويقصد بالترشيب أن يقوم املعلم عن 
قصد بفرض جمموعة من املعارف واالجتاهات 
والقيم ليترشهبا املتعلمون خدمة لفئة معينة أو 
نظام ما ، فعىل سبيل املثال قد يعيش املتعلمون 
واحلرية  الديمقراطية  عنه  تغيب  جمتمع  يف 
واإلذالل  القهر  صنوف  شتى  فيه  ومتارس 
واالستعباد، ثم يأيت املعلم وألنه رمز دال عىل 
السلطة ومنتم إليها، فيقنع طالبه أهنم يعيشون 
يف جمتمع ديمقراطي حر خيلو من أية ممارسات 
مهنية لإلنسان، ويتوصل إىل ذلك من خالل 
واألخالقية  والعاطفية  املعرفية  البنى  خلخلة 
التي يمتلكوهنا، لتحلّ من ثم قيمه واجتاهاته. 
حمبذ،  مطلوب  هو  ما  الترشيب  من  ولكن 
البنى  تلك  املعلم  خيلخل  عندما  هذا  ويكون 
عند الطالب من أجل تعليمهم مبدأ علمياً أو 
البنى  تلك  املعلم  خيلخل  عندما  هذا  ويكون 
عند الطالب من أجل تعليمهم مبدأ علمياً أو 
البنى  تلك  املعلم  خيلخل  عندما  هذا  ويكون 

نظرية أو قانوناً ما.
ويمتلك املتعلمون  ـ  وفق نظرية جاردنر 
من  متعددة  أنواعاً  ـ   املتعددة   الذكاءات  يف 
الذكاءات، فهناك ذكاء لغوي، وذكاء ريايض، 
وذكاء   ،  Spaical مكاني   أو  فضائي  وذكاء 
موسيقي، وذكاء اجتامعي، وذكاء جسدي... 
وعىل هذا فإن من حق كل واحد من املتعلمني 
أن ينمي من نوع الذكاء يميزه عن اآلخرين، 
أن  يتطلب  الشك،  أخالقي  مطلب  وهذا 
نمثل املعرفة التي نقدمها للمتعلمني متثيالت 
نصوص  يف  حمصورة  تظل  أن  بدل  متنوعة، 
، أو  مكتوبة، إذ يمكن متثيل املعرفة أداءً حركياً
نصوص  يف  حمصورة  تظل  أن  بدل  متنوعة، 
، أو  مكتوبة، إذ يمكن متثيل املعرفة أداءً حركياً
نصوص  يف  حمصورة  تظل  أن  بدل  متنوعة، 

، أو أداءً تعبريياً. ، أو أداءً موسيقياً أداءً سمعياً
، أو  مكتوبة، إذ يمكن متثيل املعرفة أداءً حركياً
، أو أداءً تعبريياً. ، أو أداءً موسيقياً أداءً سمعياً

، أو  مكتوبة، إذ يمكن متثيل املعرفة أداءً حركياً

بقي القول إن التدريس األخالقي يتطلب 
من املعلم حسن اإلملام بطرائق واسرتاتيجيات 
وحل  كاالستقصاء،  تقليدية  غري  تدريسية 
التعاوين  والتعلم  واملرشوعات،  املشكالت 
 بأنامطه املختلفة... ألن هذه الطرائق تتصد
ملشكالت تعليمية تثري تفكري الطالب وحترتم 
املسؤولية  حتمل  نفوسهم  يف  وتنمي  قدراهتم 
كله  هذا  من  الطالب  ومتكني  املبادأة،  وروح 
ممارسة ال يشك أحد يف أهنا أخالقية إىل حد 
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فيها  شخوص  ومجيعنا  نحكيها  حكاية  تلك
باختالف صورنا وأعراقنا، فمنذ اللحظة التي شاء 
اخلالق جل وعىل أن يستخلف بني آدم يف األرض 
باختالف صورنا وأعراقنا، فمنذ اللحظة التي شاء 
اخلالق جل وعىل أن يستخلف بني آدم يف األرض 
باختالف صورنا وأعراقنا، فمنذ اللحظة التي شاء 

بدأت القصة ولن تنتهي إالّ بزوال البرشية. وحتى 
اخلالق جل وعىل أن يستخلف بني آدم يف األرض 
بدأت القصة ولن تنتهي إالّ بزوال البرشية. وحتى 
اخلالق جل وعىل أن يستخلف بني آدم يف األرض 

اهللا  وهبه  املهمة  بتلك  القيام  من  اإلنسان  يتمكن 
تعاىل عقالً وفطرة جمبولة عىل الرغبة يف االكتشاف 
اهللا  وهبه  املهمة  بتلك  القيام  من  اإلنسان  يتمكن 
تعاىل عقالً وفطرة جمبولة عىل الرغبة يف االكتشاف 
اهللا  وهبه  املهمة  بتلك  القيام  من  اإلنسان  يتمكن 

والتعلم وحب املعرفة.
ويف اإلطار العام للحديث عن العلم ال بد لنا 
من أن نأيتَ عىل توضيح هذا املفهوم؛ فالعلم منظومة 
ويف اإلطار العام للحديث عن العلم ال بد لنا 
من أن نأيتَ عىل توضيح هذا املفهوم؛ فالعلم منظومة 
ويف اإلطار العام للحديث عن العلم ال بد لنا 

عىل  حتصيلها  يف  اإلنسان  يعتمد  التي  املعارف  من 
أي  مادة  أنه  عىل  العلم  ف  يعرّ وبذا  علمي  منهج 
عىل  حتصيلها  يف  اإلنسان  يعتمد  التي  املعارف  من 
أي  مادة  أنه  عىل  العلم  ف  يعرّ وبذا  علمي  منهج 
عىل  حتصيلها  يف  اإلنسان  يعتمد  التي  املعارف  من 

معرفة ، وطريقة أي املنهج الذي اتبع للوصول إىل 
أي  مادة  أنه  عىل  العلم  ف  يعرّ وبذا  علمي  منهج 
معرفة ، وطريقة أي املنهج الذي اتبع للوصول إىل 
أي  مادة  أنه  عىل  العلم  ف  يعرّ وبذا  علمي  منهج 

املعرفة.
نفسه  وهب  من  كل  عىل  تطلق  كلمة  والعاملِ 
وتراثنا  معني.  جمال  يف  املعرفة  يف  ق  وتعمّ للعلم 
نفسه  وهب  من  كل  عىل  تطلق  كلمة  والعاملِ 
وتراثنا  معني.  جمال  يف  املعرفة  يف  ق  وتعمّ للعلم 
نفسه  وهب  من  كل  عىل  تطلق  كلمة  والعاملِ 

منهم  كلٌٌ  برع  بعظامء  حافل  واإلسالمي  العريب 
وتراثنا  معني.  جمال  يف  املعرفة  يف  ق  وتعمّ للعلم 
منهم  كلٌٌ  برع  بعظامء  حافل  واإلسالمي  العريب 
وتراثنا  معني.  جمال  يف  املعرفة  يف  ق  وتعمّ للعلم 

ابن  برع  والصيدلة  الطب  علوم  ففي  جماله؛  يف 
الرياضيات  ويف  النفيس  وابن  سينا  وابن  البيطار 
التفسري  ويف  اهليثم  وابن  اخلوارزمي  برع  واهلندسة 
وعلوم القرآن برع الرتمذي وابن حنبل والشافعي، 
دور  واملسلمني  العرب  للعلامء  كان  كثرية  والعلوم 

كبري يف إثراء خمزوننا املعريف والثقايف.
حياة  حتسني  يف  أمهية  من  للعلم  ما  وبقدر 
التقدير  الفرد وتطويرها كان وسيبقى هلم احلق يف 

واالحرتام، ليس ألشخاصهم فحسب وإنام للعلم 
منكم  العلم  أويل  اهللا  (رفع  أيضاّ  حيملونه  الذي 
واالحرتام، ليس ألشخاصهم فحسب وإنام للعلم 
منكم  العلم  أويل  اهللا  (رفع  أيضاّ  حيملونه  الذي 
واالحرتام، ليس ألشخاصهم فحسب وإنام للعلم 

درجات).
وبالربط بني مشاهدات من احرتام العلم والعامل 
ما  عىل  نتحرسّ  نجدنا   احلارض،  الوقت  ويف  سابقاً 
وبالربط بني مشاهدات من احرتام العلم والعامل 
ما  عىل  نتحرسّ  نجدنا   احلارض،  الوقت  ويف  سابقاً 
وبالربط بني مشاهدات من احرتام العلم والعامل 

إعطاء  وعدم  للعلم،  بخس  من  حالنا  إليه  وصل 
والتقدير،  االحرتام  من  الكايف  هُ  رَ قدْ م  واملعلِّ العاملِ 
إعطاء  وعدم  للعلم،  بخس  من  حالنا  إليه  وصل 
والتقدير،  االحرتام  من  الكايف  هُ  رَ قدْ م  واملعلِّ العاملِ 
إعطاء  وعدم  للعلم،  بخس  من  حالنا  إليه  وصل 

اجلهل  كل  جاهالً  هذه  أيامنا  يف  التلميذ  فنجد 
والتقدير،  االحرتام  من  الكايف  هُ  رَ قدْ م  واملعلِّ العاملِ 
اجلهل  كل  جاهالً  هذه  أيامنا  يف  التلميذ  فنجد 
والتقدير،  االحرتام  من  الكايف  هُ  رَ قدْ م  واملعلِّ العاملِ 

م،  املعلّ مع  والتخاطب  التعامل  بآداب  بعضه  أو 
اجلهل  كل  جاهالً  هذه  أيامنا  يف  التلميذ  فنجد 
م،  املعلّ مع  والتخاطب  التعامل  بآداب  بعضه  أو 
اجلهل  كل  جاهالً  هذه  أيامنا  يف  التلميذ  فنجد 

تارة  فرتاه يقاطعه يف حديثه تارة، ويتعمد إحراجه 
أن  أم  لالحرتام  ة  األمّ مفهوم  تغري  فهل   ،أخر
االحرتام بات أمراً مستعصياً حيتاج إىل تكبّد العناء 
أن  أم  لالحرتام  ة  األمّ مفهوم  تغري  فهل   ،أخر
االحرتام بات أمراً مستعصياً حيتاج إىل تكبّد العناء 
أن  أم  لالحرتام  ة  األمّ مفهوم  تغري  فهل   ،أخر

واملشقة؟ إن االحرتام كلمة ذات معنى بالغ األمهية 
االحرتام بات أمراً مستعصياً حيتاج إىل تكبّد العناء 
واملشقة؟ إن االحرتام كلمة ذات معنى بالغ األمهية 
االحرتام بات أمراً مستعصياً حيتاج إىل تكبّد العناء 

وطريقة  للعيان  الظاهر  السلوك  خالل  من  يرتجم 
االنتقال  من  بد  فال  الترصف،  وحسن  الكالم 
بكلمة االحرتام من جمرد اللفظ؛ فال تقل لفالنٍ إين 

أحرتمك، بل أظهر له ذلك من خالل أفعالك.
بكلمة االحرتام من جمرد اللفظ؛ فال تقل لفالنٍ إين 

أحرتمك، بل أظهر له ذلك من خالل أفعالك.
بكلمة االحرتام من جمرد اللفظ؛ فال تقل لفالنٍ إين 

تظهر  القديم  التاريخ  اآلن حادثة يف  وحترضين 
يلقاها  كان  التي  االحرتام  من  العظيمة  الدرجة 
واملأمون،  لألمني  مؤدباً  الكسائي  (كان  املعلم.... 
يلقاها  كان  التي  االحرتام  من  العظيمة  الدرجة 
واملأمون،  لألمني  مؤدباً  الكسائي  (كان  املعلم.... 
يلقاها  كان  التي  االحرتام  من  العظيمة  الدرجة 

كان  التي  الدرس  جلسات   إحد انتهاء  وبعد 
حيرضها الرشيد والدمها، أراد الكسائي االنرصاف 
كان  التي  الدرس  جلسات   إحد انتهاء  وبعد 
حيرضها الرشيد والدمها، أراد الكسائي االنرصاف 
كان  التي  الدرس  جلسات   إحد انتهاء  وبعد 

معلمهام،  حذاء  جللب  واملأمون  األمني  فتسابق 
حيرضها الرشيد والدمها، أراد الكسائي االنرصاف 
معلمهام،  حذاء  جللب  واملأمون  األمني  فتسابق 
حيرضها الرشيد والدمها، أراد الكسائي االنرصاف 
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فيها  شخوص  ومجيعنا  نحكيها  حكاية  تلك
باختالف صورنا وأعراقنا، فمنذ اللحظة التي شاء 
اخلالق جل وعىل أن يستخلف بني آدم يف األرض 
باختالف صورنا وأعراقنا، فمنذ اللحظة التي شاء 
اخلالق جل وعىل أن يستخلف بني آدم يف األرض 
باختالف صورنا وأعراقنا، فمنذ اللحظة التي شاء 

بدأت القصة ولن تنتهي إالّ بزوال البرشية. وحتى 
اخلالق جل وعىل أن يستخلف بني آدم يف األرض 
بدأت القصة ولن تنتهي إالّ بزوال البرشية. وحتى 
اخلالق جل وعىل أن يستخلف بني آدم يف األرض 

اهللا  وهبه  املهمة  بتلك  القيام  من  اإلنسان  يتمكن 
تعاىل عقالً وفطرة جمبولة عىل الرغبة يف االكتشاف 
اهللا  وهبه  املهمة  بتلك  القيام  من  اإلنسان  يتمكن 
تعاىل عقالً وفطرة جمبولة عىل الرغبة يف االكتشاف 
اهللا  وهبه  املهمة  بتلك  القيام  من  اإلنسان  يتمكن 

والتعلم وحب املعرفة.
ويف اإلطار العام للحديث عن العلم ال بد لنا 
من أن نأيتَ عىل توضيح هذا املفهوم؛ فالعلم منظومة 
ويف اإلطار العام للحديث عن العلم ال بد لنا 
من أن نأيتَ عىل توضيح هذا املفهوم؛ فالعلم منظومة 
ويف اإلطار العام للحديث عن العلم ال بد لنا 

عىل  حتصيلها  يف  اإلنسان  يعتمد  التي  املعارف  من 
أي  مادة  أنه  عىل  العلم  ف  يعرّ وبذا  علمي  منهج 
عىل  حتصيلها  يف  اإلنسان  يعتمد  التي  املعارف  من 
أي  مادة  أنه  عىل  العلم  ف  يعرّ وبذا  علمي  منهج 
عىل  حتصيلها  يف  اإلنسان  يعتمد  التي  املعارف  من 

معرفة ، وطريقة أي املنهج الذي اتبع للوصول إىل 
أي  مادة  أنه  عىل  العلم  ف  يعرّ وبذا  علمي  منهج 
معرفة ، وطريقة أي املنهج الذي اتبع للوصول إىل 
أي  مادة  أنه  عىل  العلم  ف  يعرّ وبذا  علمي  منهج 

املعرفة.
نفسه  وهب  من  كل  عىل  تطلق  كلمة  والعاملِ 
وتراثنا  معني.  جمال  يف  املعرفة  يف  ق  وتعمّ للعلم 
نفسه  وهب  من  كل  عىل  تطلق  كلمة  والعاملِ 
وتراثنا  معني.  جمال  يف  املعرفة  يف  ق  وتعمّ للعلم 
نفسه  وهب  من  كل  عىل  تطلق  كلمة  والعاملِ 

منهم  كلٌٌ  برع  بعظامء  حافل  واإلسالمي  العريب 
وتراثنا  معني.  جمال  يف  املعرفة  يف  ق  وتعمّ للعلم 
منهم  كلٌٌ  برع  بعظامء  حافل  واإلسالمي  العريب 
وتراثنا  معني.  جمال  يف  املعرفة  يف  ق  وتعمّ للعلم 

ابن  برع  والصيدلة  الطب  علوم  ففي  جماله؛  يف 
الرياضيات  ويف  النفيس  وابن  سينا  وابن  البيطار 
التفسري  ويف  اهليثم  وابن  اخلوارزمي  برع  واهلندسة 
وعلوم القرآن برع الرتمذي وابن حنبل والشافعي، 
دور  واملسلمني  العرب  للعلامء  كان  كثرية  والعلوم 

كبري يف إثراء خمزوننا املعريف والثقايف.
حياة  حتسني  يف  أمهية  من  للعلم  ما  وبقدر 
التقدير  الفرد وتطويرها كان وسيبقى هلم احلق يف 

واالحرتام، ليس ألشخاصهم فحسب وإنام للعلم 
منكم  العلم  أويل  اهللا  (رفع  أيضاّ  حيملونه  الذي 
واالحرتام، ليس ألشخاصهم فحسب وإنام للعلم 
منكم  العلم  أويل  اهللا  (رفع  أيضاّ  حيملونه  الذي 
واالحرتام، ليس ألشخاصهم فحسب وإنام للعلم 

درجات).
وبالربط بني مشاهدات من احرتام العلم والعامل 
ما  عىل  نتحرسّ  نجدنا   احلارض،  الوقت  ويف  سابقاً 
وبالربط بني مشاهدات من احرتام العلم والعامل 
ما  عىل  نتحرسّ  نجدنا   احلارض،  الوقت  ويف  سابقاً 
وبالربط بني مشاهدات من احرتام العلم والعامل 

إعطاء  وعدم  للعلم،  بخس  من  حالنا  إليه  وصل 
والتقدير،  االحرتام  من  الكايف  هُ  رَ قدْ م  واملعلِّ العاملِ 
إعطاء  وعدم  للعلم،  بخس  من  حالنا  إليه  وصل 
والتقدير،  االحرتام  من  الكايف  هُ  رَ قدْ م  واملعلِّ العاملِ 
إعطاء  وعدم  للعلم،  بخس  من  حالنا  إليه  وصل 

اجلهل  كل  جاهالً  هذه  أيامنا  يف  التلميذ  فنجد 
والتقدير،  االحرتام  من  الكايف  هُ  رَ قدْ م  واملعلِّ العاملِ 
اجلهل  كل  جاهالً  هذه  أيامنا  يف  التلميذ  فنجد 
والتقدير،  االحرتام  من  الكايف  هُ  رَ قدْ م  واملعلِّ العاملِ 

م،  املعلّ مع  والتخاطب  التعامل  بآداب  بعضه  أو 
اجلهل  كل  جاهالً  هذه  أيامنا  يف  التلميذ  فنجد 
م،  املعلّ مع  والتخاطب  التعامل  بآداب  بعضه  أو 
اجلهل  كل  جاهالً  هذه  أيامنا  يف  التلميذ  فنجد 

تارة  فرتاه يقاطعه يف حديثه تارة، ويتعمد إحراجه 
أن  أم  لالحرتام  ة  األمّ مفهوم  تغري  فهل   ،أخر
االحرتام بات أمراً مستعصياً حيتاج إىل تكبّد العناء 
أن  أم  لالحرتام  ة  األمّ مفهوم  تغري  فهل   ،أخر
االحرتام بات أمراً مستعصياً حيتاج إىل تكبّد العناء 
أن  أم  لالحرتام  ة  األمّ مفهوم  تغري  فهل   ،أخر

واملشقة؟ إن االحرتام كلمة ذات معنى بالغ األمهية 
االحرتام بات أمراً مستعصياً حيتاج إىل تكبّد العناء 
واملشقة؟ إن االحرتام كلمة ذات معنى بالغ األمهية 
االحرتام بات أمراً مستعصياً حيتاج إىل تكبّد العناء 

وطريقة  للعيان  الظاهر  السلوك  خالل  من  يرتجم 
االنتقال  من  بد  فال  الترصف،  وحسن  الكالم 
بكلمة االحرتام من جمرد اللفظ؛ فال تقل لفالنٍ إين 

أحرتمك، بل أظهر له ذلك من خالل أفعالك.
بكلمة االحرتام من جمرد اللفظ؛ فال تقل لفالنٍ إين 

أحرتمك، بل أظهر له ذلك من خالل أفعالك.
بكلمة االحرتام من جمرد اللفظ؛ فال تقل لفالنٍ إين 

تظهر  القديم  التاريخ  اآلن حادثة يف  وحترضين 
يلقاها  كان  التي  االحرتام  من  العظيمة  الدرجة 
واملأمون،  لألمني  مؤدباً  الكسائي  (كان  املعلم.... 
يلقاها  كان  التي  االحرتام  من  العظيمة  الدرجة 
واملأمون،  لألمني  مؤدباً  الكسائي  (كان  املعلم.... 
يلقاها  كان  التي  االحرتام  من  العظيمة  الدرجة 

كان  التي  الدرس  جلسات   إحد انتهاء  وبعد 
حيرضها الرشيد والدمها، أراد الكسائي االنرصاف 
كان  التي  الدرس  جلسات   إحد انتهاء  وبعد 
حيرضها الرشيد والدمها، أراد الكسائي االنرصاف 
كان  التي  الدرس  جلسات   إحد انتهاء  وبعد 

معلمهام،  حذاء  جللب  واملأمون  األمني  فتسابق 
حيرضها الرشيد والدمها، أراد الكسائي االنرصاف 
معلمهام،  حذاء  جللب  واملأمون  األمني  فتسابق 
حيرضها الرشيد والدمها، أراد الكسائي االنرصاف 
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أمري  إنه  اهللا  حفظك  الكسائي:  فاجاب  الناس؟ 
املؤمنني. فقال الرشيد » ال، لكنه من يتسابق ولدا 

أمري املؤمنني لتقديم حذائه له»)
االحرتام  ذاك  كل  من  هذا  يومنا  يف  نحن  أين 

أمري املؤمنني لتقديم حذائه له»)
االحرتام  ذاك  كل  من  هذا  يومنا  يف  نحن  أين 

أمري املؤمنني لتقديم حذائه له»)

الذي ناله الكسائي من األمني واملأمون، أين نحن 
االحرتام  ذاك  كل  من  هذا  يومنا  يف  نحن  أين 
الذي ناله الكسائي من األمني واملأمون، أين نحن 
االحرتام  ذاك  كل  من  هذا  يومنا  يف  نحن  أين 

من قول عيل بن أيب طالب كرم اهللا وجهه: من حق 
الذي ناله الكسائي من األمني واملأمون، أين نحن 
من قول عيل بن أيب طالب كرم اهللا وجهه: من حق 
الذي ناله الكسائي من األمني واملأمون، أين نحن 

وعىل  خاصة،  عليه  م  تسلّ أن  أتيته  إذا  عليك  العامل 
من قول عيل بن أيب طالب كرم اهللا وجهه: من حق 
وعىل  خاصة،  عليه  م  تسلّ أن  أتيته  إذا  عليك  العامل 
من قول عيل بن أيب طالب كرم اهللا وجهه: من حق 

وال  بيدك،  تشري  وال  قدامه،  وجتلس  عامة،  القوم 
قولك،  خالف  فالن  قال  تقل:  وال  بعينك،  تغمز 
فإنه  ال»سؤال،  يف  عليه  تلح  وال  بثوبه،  تأخذ  وال 
عليك  يسقط  يزال  ال  التي  املرطبة  النخلة  بمنزلة 

منها شيئ.
عىل  جيب  التي  األخالقيات  من  جمموعة  تلك 
حرضة  يف  يكون  عندما  حياكيها  أن  العلم  طالب 
عىل  جيب  التي  األخالقيات  من  جمموعة  تلك 
حرضة  يف  يكون  عندما  حياكيها  أن  العلم  طالب 
عىل  جيب  التي  األخالقيات  من  جمموعة  تلك 

معلمه وإن رغبنا يف جتسيدها بكلمة واحدة وجدنا 
أن االحرتام هي الكلمة األنسب التي جتمع بني كل 

تلك السلوكيات أو األخالقيات.
أن االحرتام هي الكلمة األنسب التي جتمع بني كل 

تلك السلوكيات أو األخالقيات.
أن االحرتام هي الكلمة األنسب التي جتمع بني كل 

إن العلم واألخالق معاً يمثالن الثروة احلقيقية 
تلك السلوكيات أو األخالقيات.

إن العلم واألخالق معاً يمثالن الثروة احلقيقية 
تلك السلوكيات أو األخالقيات.

كتاب  يف  ورد  فقد  هبا،  يعتز  أن  اإلنسان  عىل  التي 
إن العلم واألخالق معاً يمثالن الثروة احلقيقية 
كتاب  يف  ورد  فقد  هبا،  يعتز  أن  اإلنسان  عىل  التي 
إن العلم واألخالق معاً يمثالن الثروة احلقيقية 

والثقافة»  واألخالق  العلم  يف  وأحاديث  «آراء 
كتاب  يف  ورد  فقد  هبا،  يعتز  أن  اإلنسان  عىل  التي 
والثقافة»  واألخالق  العلم  يف  وأحاديث  «آراء 
كتاب  يف  ورد  فقد  هبا،  يعتز  أن  اإلنسان  عىل  التي 

العلم  بني  التفضيل  جمال  –  يف  احلرصي  لساطع 
عىل  األخالق  يفضل  فريق  ظهر  أنه  واألخالق، 
العلم  بني  التفضيل  جمال  يف 
عىل  األخالق  يفضل  فريق  ظهر  أنه  واألخالق، 
العلم  بني  التفضيل  جمال  يف  احلرصي  لساطع 
عىل  األخالق  يفضل  فريق  ظهر  أنه  واألخالق، 

احلرصي  لساطع 

العلم، وراح فريق آخر يفضل العلم عىل األخالق، 
وفريق ثالث استنكر املفاضلة بني العلم واألخالق، 
العلم، وراح فريق آخر يفضل العلم عىل األخالق، 
وفريق ثالث استنكر املفاضلة بني العلم واألخالق، 
العلم، وراح فريق آخر يفضل العلم عىل األخالق، 

: إهنام توأمان ال ينفصالن، فال جمال للمفاضلة  قائالً
وفريق ثالث استنكر املفاضلة بني العلم واألخالق، 
: إهنام توأمان ال ينفصالن، فال جمال للمفاضلة  قائالً
وفريق ثالث استنكر املفاضلة بني العلم واألخالق، 

من  أبعد  إىل  الفريق  هذا  من  مجاعة  واندفع  بينهام. 
يساعد  واألخالق  العلم  من  كالً  إن  فقال:  ذلك، 
من  أبعد  إىل  الفريق  هذا  من  مجاعة  واندفع  بينهام. 
يساعد  واألخالق  العلم  من  كالً  إن  فقال:  ذلك، 
من  أبعد  إىل  الفريق  هذا  من  مجاعة  واندفع  بينهام. 

اآلخر، ويمهد له سبل التكامل واالرتقاء. وكانت 
يساعد  واألخالق  العلم  من  كالً  إن  فقال:  ذلك، 
اآلخر، ويمهد له سبل التكامل واالرتقاء. وكانت 
يساعد  واألخالق  العلم  من  كالً  إن  فقال:  ذلك، 

التي  املناقشات  بعد  إليها   التوصل  تم  التي  النيجة 
أواسط  يف  واألخالق  العلم  مسألة  حول  قامت 
التي  املناقشات  بعد  إليها   التوصل  تم  التي  النيجة 
أواسط  يف  واألخالق  العلم  مسألة  حول  قامت 
التي  املناقشات  بعد  إليها   التوصل  تم  التي  النيجة 

عرش   التاسع  القرن  وأواخر  عرش  الثامن  القرن 
أواسط  يف  واألخالق  العلم  مسألة  حول  قامت 
عرش   التاسع  القرن  وأواخر  عرش  الثامن  القرن 
أواسط  يف  واألخالق  العلم  مسألة  حول  قامت 

العلم  بني  العالقة  أن  العرشين؛  القرن  وأواسط 
عرش   التاسع  القرن  وأواخر  عرش  الثامن  القرن 
العلم  بني  العالقة  أن  العرشين؛  القرن  وأواسط 
عرش   التاسع  القرن  وأواخر  عرش  الثامن  القرن 

واألخالق متينة ومتشابكة جداً، وكالمها رضوري 
العلم  بني  العالقة  أن  العرشين؛  القرن  وأواسط 
واألخالق متينة ومتشابكة جداً، وكالمها رضوري 
العلم  بني  العالقة  أن  العرشين؛  القرن  وأواسط 

مجيع  اهتامم  موضع  يكون  أن  وجيب  للمجتمع، 

يف  ويفكرون  املجتمعات،  بشؤون  يعنون  الذين 
األخالق  وال  وحده،  العلم  فال  أحواهلا؛  إصالح 
وحدها تضمن للمجتمع البقاء واالرتقاء. والعلوم 
وجدت  إذا  إال  كثرياً،  تتقدم  أن  يمكن  ال  وحدها 
وحدها تضمن للمجتمع البقاء واالرتقاء. والعلوم 
وجدت  إذا  إال  كثرياً،  تتقدم  أن  يمكن  ال  وحدها 
وحدها تضمن للمجتمع البقاء واالرتقاء. والعلوم 

بيئة أخالقية تدعمها وتساعد عىل ازدهارها. 
وجدت  إذا  إال  كثرياً،  تتقدم  أن  يمكن  ال  وحدها 

بيئة أخالقية تدعمها وتساعد عىل ازدهارها. 
وجدت  إذا  إال  كثرياً،  تتقدم  أن  يمكن  ال  وحدها 

أن  علينا  وجب  أنه  أجد  املنطلق  هذا  ومن 
بعني  وننظر  النقطة  هذه  عند  أنفسنا  نستوقف 
احلقيقة إىل احلال التي آل إليها اجلمع بني األخالق 
بمرتبة  ترقى  التي  األسباب  عن  ونبحث  والعلم 
احلقيقة إىل احلال التي آل إليها اجلمع بني األخالق 
بمرتبة  ترقى  التي  األسباب  عن  ونبحث  والعلم 
احلقيقة إىل احلال التي آل إليها اجلمع بني األخالق 

العلم والعلامء واألسباب التي أصبحت تؤثر سلباً 
بمرتبة  ترقى  التي  األسباب  عن  ونبحث  والعلم 
العلم والعلامء واألسباب التي أصبحت تؤثر سلباً 
بمرتبة  ترقى  التي  األسباب  عن  ونبحث  والعلم 

ر،  عىل تلك املرتبة وما تبعها من آفات تدمر وال تعمّ
فقد ورد عىل لسان أيب عبد اهللا حممد بن سعيد بن 
رسالن يف كتابه (آفات العلم)ـ   «وملا كانت مداخل 
الشيطان يف العمل تتفاوت عىل مقدار فضله وقدر 
ثمرته، كانت مداخل الشيطان يف العلم أكثر من أن 
العلم هو أفضل  إذ  أن تستقىص،  حتىص وأبعد من 
ثمرته، كانت مداخل الشيطان يف العلم أكثر من أن 
العلم هو أفضل  إذ  أن تستقىص،  حتىص وأبعد من 
ثمرته، كانت مداخل الشيطان يف العلم أكثر من أن 

االعامل قاطبة، قال الغزايل    ـ   رمحه اهللاـ   :«وأعظم 
العلم هو أفضل  إذ  أن تستقىص،  حتىص وأبعد من 
االعامل قاطبة، قال الغزايل    ـ   رمحه اهللاـ   :«وأعظم 
العلم هو أفضل  إذ  أن تستقىص،  حتىص وأبعد من 

األشياء رتبة حق اآلدمي: السعادة األبدية، وأفضل 
االعامل قاطبة، قال الغزايل    ـ   رمحه اهللاـ   :«وأعظم 
األشياء رتبة حق اآلدمي: السعادة األبدية، وأفضل 
االعامل قاطبة، قال الغزايل    ـ   رمحه اهللاـ   :«وأعظم 

إالّ  إليها  يُتوصل  إليها، ولن  ما هو وسيلة  األشياء 
األشياء رتبة حق اآلدمي: السعادة األبدية، وأفضل 
إالّ  إليها  يُتوصل  إليها، ولن  ما هو وسيلة  األشياء 
األشياء رتبة حق اآلدمي: السعادة األبدية، وأفضل 

بالعلم  إالً  العمل  يُتوصل إىل  بالعلم والعمل، وال 
إالّ  إليها  يُتوصل  إليها، ولن  ما هو وسيلة  األشياء 
بالعلم  إالً  العمل  يُتوصل إىل  بالعلم والعمل، وال 
إالّ  إليها  يُتوصل  إليها، ولن  ما هو وسيلة  األشياء 

واآلخرة  الدنيا  يف  السعادة  فأصل  العمل،  بكيفية 
بالعلم  إالً  العمل  يُتوصل إىل  بالعلم والعمل، وال 
واآلخرة  الدنيا  يف  السعادة  فأصل  العمل،  بكيفية 
بالعلم  إالً  العمل  يُتوصل إىل  بالعلم والعمل، وال 

أفضل األعامل» . فسبيل – أفضل األعامل» . فسبيل – أفضل األعامل» . فسبيل  هو العلم، فهو  ـ  إذن 
الشيطان  ، ومداخل  باملكاره واملشاقّ العلم حمفوفةٌ 
أفضل األعامل» . فسبيل 
الشيطان  ، ومداخل  باملكاره واملشاقّ العلم حمفوفةٌ 
أفضل األعامل» . فسبيل  هو العلم، فهو  ـ  إذن 
الشيطان  ، ومداخل  باملكاره واملشاقّ العلم حمفوفةٌ 

هو العلم، فهو  ـ  إذن 

فيه ال حيصيها إالّ اهللا تعاىل، فمنها ما يفسد القصد 
الشيطان  ، ومداخل  باملكاره واملشاقّ العلم حمفوفةٌ 
فيه ال حيصيها إالّ اهللا تعاىل، فمنها ما يفسد القصد 
الشيطان  ، ومداخل  باملكاره واملشاقّ العلم حمفوفةٌ 

لب، والناجي  واإلرادة فيه، ومنها ما يفسد سبل الطّ
هُ اهللا تعاىل.» مَ من عصَ

لب، والناجي  واإلرادة فيه، ومنها ما يفسد سبل الطّ
هُ اهللا تعاىل.» مَ من عصَ

لب، والناجي  واإلرادة فيه، ومنها ما يفسد سبل الطّ

من اآلفات التي تم التحذير منها بدليل رشعي 
الرشيفة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  يف  ورد 

وأقوال السلف الصالح: 
الرشيفة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  يف  ورد 

وأقوال السلف الصالح: 
الرشيفة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  يف  ورد 

:تعلم العلم لغري وجه اهللا تعاىل أوالً
ذم اهللا تعاىل من أراد بعمله غري وجهه الكريم، 

:تعلم العلم لغري وجه اهللا تعاىل أوالً
ذم اهللا تعاىل من أراد بعمله غري وجهه الكريم، 

:تعلم العلم لغري وجه اهللا تعاىل أوالً

لنا له فيها ما  ريد العاجلة عجّ قال تعاىل: «من كان يُ
له جهنّم يصالها مذموماً  نريد ثم جعلنا  نشاء ملن 
لنا له فيها ما  ريد العاجلة عجّ قال تعاىل: «من كان يُ
له جهنّم يصالها مذموماً  نريد ثم جعلنا  نشاء ملن 
لنا له فيها ما  ريد العاجلة عجّ قال تعاىل: «من كان يُ

التعليم اجلامعي يف األردنالتعليم اجلامعي يف األردن

125 جملة البحث العلمي

وهو  سعيها  وسعى  اآلخرة  أراد  ن  ومَ مدحوراً 
ولئك كان سعيهم مشكوراً» اإلرساء/17  مؤمن فأُ
وهو  سعيها  وسعى  اآلخرة  أراد  ن  ومَ مدحوراً 
ولئك كان سعيهم مشكوراً» اإلرساء/17  مؤمن فأُ
وهو  سعيها  وسعى  اآلخرة  أراد  ن  ومَ مدحوراً 

ـ 18
وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول 
اهللا صىل اهللا عليه وسلم: «قال اهللا عز وجل: أنا أغنى 
وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول 
اهللا صىل اهللا عليه وسلم: «قال اهللا عز وجل: أنا أغنى 
وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول 

ل يل عمالً أرشك فيه  مِ الرشكاء عن الرشك، فمن عَ
اهللا صىل اهللا عليه وسلم: «قال اهللا عز وجل: أنا أغنى 
ل يل عمالً أرشك فيه  مِ الرشكاء عن الرشك، فمن عَ
اهللا صىل اهللا عليه وسلم: «قال اهللا عز وجل: أنا أغنى 

، وهو للذي أرشك». غريي، فأنا منه بريءٌ
ل يل عمالً أرشك فيه  مِ الرشكاء عن الرشك، فمن عَ

، وهو للذي أرشك». غريي، فأنا منه بريءٌ
ل يل عمالً أرشك فيه  مِ الرشكاء عن الرشك، فمن عَ

ثانياً: كتامن العلم:
من  أنزلنا  ما  يكتمون  الذين  «إن  تعاىل:  قال 

ثانياً: كتامن العلم:
من  أنزلنا  ما  يكتمون  الذين  «إن  تعاىل:  قال 

ثانياً: كتامن العلم:

للناس يف الكتاب  نّاه البينات واهلد من بعد ما بيّ
أوالئك يلعنهم الالعنون إال الذين تابوا وأصلحوا 
الرحيم»  التواب  وأنا  أتوب عليهم  فأولئك  وبيّنوا 
أوالئك يلعنهم الالعنون إال الذين تابوا وأصلحوا 
الرحيم»  التواب  وأنا  أتوب عليهم  فأولئك  وبيّنوا 
أوالئك يلعنهم الالعنون إال الذين تابوا وأصلحوا 

البقرة/159 ـ 160

: القول عىل اهللا بال علم: ثالثاً
بح اهللا عزّ وجلّ ألحد أن يتقول عليه، وال أن  مل يُ

: القول عىل اهللا بال علم: ثالثاً
بح اهللا عزّ وجلّ ألحد أن يتقول عليه، وال أن  مل يُ

: القول عىل اهللا بال علم: ثالثاً

فيّه حممد صىل  ه، حتى قال عن صَ لْ يرفع عليه ما مل يقُ
بح اهللا عزّ وجلّ ألحد أن يتقول عليه، وال أن  مل يُ
فيّه حممد صىل  ه، حتى قال عن صَ لْ يرفع عليه ما مل يقُ
بح اهللا عزّ وجلّ ألحد أن يتقول عليه، وال أن  مل يُ

األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 
فيّه حممد صىل  ه، حتى قال عن صَ لْ يرفع عليه ما مل يقُ
األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 
فيّه حممد صىل  ه، حتى قال عن صَ لْ يرفع عليه ما مل يقُ

2  فام منكم 
األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 

2
األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 

ألخذنا منه باليمني ثمّ لقطعنا منه الوتني
األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 

ألخذنا منه باليمني ثمّ لقطعنا منه الوتني
األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 

من أحد عنه حاجزين» احلاقة/ 44  ـ  47
ألخذنا منه باليمني ثمّ لقطعنا منه الوتني

من أحد عنه حاجزين» احلاقة/ 
ألخذنا منه باليمني ثمّ لقطعنا منه الوتني

رابعاً: الدعو يف العلم والقرآن:
أخرج اهللا الناس من بطون أمهاهتم ال يعلمون 

رابعاً: الدعو يف العلم والقرآن:
أخرج اهللا الناس من بطون أمهاهتم ال يعلمون 

رابعاً: الدعو يف العلم والقرآن:

، ثم هو علمهم بام جعل هلم من أدوات العلم،  شيئاً
أخرج اهللا الناس من بطون أمهاهتم ال يعلمون 
، ثم هو علمهم بام جعل هلم من أدوات العلم،  شيئاً
أخرج اهللا الناس من بطون أمهاهتم ال يعلمون 

«واهللا  تعاىل:  قال  الفهم.  منحة  من  رزقهم  وبام 
شيئاً  تعلمون  ال  أمهاتكم  بطون  من  أخرجكم 
«واهللا  تعاىل:  قال  الفهم.  منحة  من  رزقهم  وبام 
شيئاً  تعلمون  ال  أمهاتكم  بطون  من  أخرجكم 
«واهللا  تعاىل:  قال  الفهم.  منحة  من  رزقهم  وبام 

لعلكم  واالفئدة  واألبصار  السمع  لكم  وجعل 
شيئاً  تعلمون  ال  أمهاتكم  بطون  من  أخرجكم 
لعلكم  واالفئدة  واألبصار  السمع  لكم  وجعل 
شيئاً  تعلمون  ال  أمهاتكم  بطون  من  أخرجكم 

تشكرون» النحل/78

خامساً: إذالل أهل العلم للعلم:
لف ـ رضوان اهللا عليهم  ـ  قاعدةً  د السَّ لقد قعَّ

خامساً: إذالل أهل العلم للعلم:
لف ـ رضوان اهللا عليهم  ـ  قاعدةً  د السَّ لقد قعَّ

خامساً: إذالل أهل العلم للعلم:

إىل  يَسعى  وال  إليه  يُسعى  «العلمُ  فقالوا:  جامعةً 
لف ـ رضوان اهللا عليهم  ـ  قاعدةً  د السَّ لقد قعَّ
إىل  يَسعى  وال  إليه  يُسعى  «العلمُ  فقالوا:  جامعةً 
لف ـ رضوان اهللا عليهم  ـ  قاعدةً  د السَّ لقد قعَّ

أحد«قال اإلمام مالك رمحه اهللا للرشيد: »أدركتُ 
إىل  يَسعى  وال  إليه  يُسعى  «العلمُ  فقالوا:  جامعةً 
أحد«قال اإلمام مالك رمحه اهللا للرشيد: »أدركتُ 
إىل  يَسعى  وال  إليه  يُسعى  «العلمُ  فقالوا:  جامعةً 

أْتون، ومن إعظامكم له أالّ  تون، وال يَ ؤْ أهل العلم يُ
تدعوا محلته إىل أبوابكم.»

أْتون، ومن إعظامكم له أالّ  تون، وال يَ ؤْ أهل العلم يُ
تدعوا محلته إىل أبوابكم.»

أْتون، ومن إعظامكم له أالّ  تون، وال يَ ؤْ أهل العلم يُ

والذلَّ  تواضعاً  املهانة  هلم  إبليس  يصور  وقد 
تدعوا محلته إىل أبوابكم.»

والذلَّ  تواضعاً  املهانة  هلم  إبليس  يصور  وقد 
تدعوا محلته إىل أبوابكم.»

خشوعاً، ويقول ابن القيم    ـ  رمحه اهللا  ـ  : «الفرق 
والذلَّ  تواضعاً  املهانة  هلم  إبليس  يصور  وقد 
خشوعاً، ويقول ابن القيم    ـ  رمحه اهللا  ـ  : «الفرق 
والذلَّ  تواضعاً  املهانة  هلم  إبليس  يصور  وقد 

بني  من  يتولّدُ  التواضع  أن  واملهانة،  التواضع  بني 
خشوعاً، ويقول ابن القيم    ـ  رمحه اهللا  ـ  : «الفرق 
بني  من  دُ  يتولّ التواضع  أن  واملهانة،  التواضع  بني 
خشوعاً، ويقول ابن القيم    ـ  رمحه اهللا  ـ  : «الفرق 

العلم باهللا سبحانه، ومعرفة أسامئه وصفاته ونعوت 
بني  من  يتولّدُ  التواضع  أن  واملهانة،  التواضع  بني 
العلم باهللا سبحانه، ومعرفة أسامئه وصفاته ونعوت 
بني  من  يتولّدُ  التواضع  أن  واملهانة،  التواضع  بني 

معرفته  ومن  وإجالله،  وحمبته  وتعظيمه  جاللته 
فيتولّد  وآفاهتا،  عملها  وعيون  وتفاصيلها  بنفسه 
معرفته  ومن  وإجالله،  وحمبته  وتعظيمه  جاللته 
فيتولّد  وآفاهتا،  عملها  وعيون  وتفاصيلها  بنفسه 
معرفته  ومن  وإجالله،  وحمبته  وتعظيمه  جاللته 

ه خلقُ هو التواضع. وهو: انكسار  من بني ذلك كلّ
القلب هللا وخفض جناح الذل والرمحة لعباده، فال 
 ، اً ، وال ير له عند أحدٍ حقّ ير له عىل أحد فضالً
القلب هللا وخفض جناح الذل والرمحة لعباده، فال 
 ، اً ، وال ير له عند أحدٍ حقّ ير له عىل أحد فضالً
القلب هللا وخفض جناح الذل والرمحة لعباده، فال 

 ، قبلهُ هلم  واحلقوق  عليه،  للناس  الفضل   ير بل 
 ، اً ، وال ير له عند أحدٍ حقّ ير له عىل أحد فضالً
 ، قبلهُ هلم  واحلقوق  عليه،  للناس  الفضل   ير بل 
 ، اً ، وال ير له عند أحدٍ حقّ ير له عىل أحد فضالً

يُعطيه اهللا  ـ  عزّ وجلّ  ـ  من حيبه  إنّام  وهذا خلقٌ 
 ، قبلهُ هلم  واحلقوق  عليه،  للناس  الفضل   ير بل 
من حيبه  ـ   وجلّ   عزّ  ـ   يُعطيه اهللا   إنّام  وهذا خلقٌ 
 ، قبلهُ هلم  واحلقوق  عليه،  للناس  الفضل   ير بل 

به. قرِّ ويكرمه ويُ
النفس  لُ  وبَذْ ة  واخلسّ الدناءةُ  فهي  املهانة  وأما 

به. قرِّ ويكرمه ويُ
النفس  لُ  وبَذْ ة  واخلسّ الدناءةُ  فهي  املهانة  وأما 

به. قرِّ ويكرمه ويُ

كتواضع  وشهواهتا،  حظوظها  نيل  يف  وابتذاهلا 
به  املفعول  وتواضع  شهواهتم  نيل  يف  فل  السُّ
كتواضع  وشهواهتا،  حظوظها  نيل  يف  وابتذاهلا 
به  املفعول  وتواضع  شهواهتم  نيل  يف  فل  السُّ
كتواضع  وشهواهتا،  حظوظها  نيل  يف  وابتذاهلا 

نيل  يرجو  ملن  حظٍّ  كلِّ  طالب  وتواضع  للفاعل، 
به  املفعول  وتواضع  شهواهتم  نيل  يف  فل  السُّ
نيل  يرجو  ملن  حظٍّ  كلِّ  طالب  وتواضع  للفاعل، 
به  املفعول  وتواضع  شهواهتم  نيل  يف  فل  السُّ

، واهللا سبحانه  عةٌ ال تواضعٌ ه ضَ ه منه، فهذا كلُّ حظِّ
نيل  يرجو  ملن  حظٍّ  كلِّ  طالب  وتواضع  للفاعل، 
، واهللا سبحانه  عةٌ ال تواضعٌ ه ضَ ه منه، فهذا كلُّ حظِّ
نيل  يرجو  ملن  حظٍّ  كلِّ  طالب  وتواضع  للفاعل، 

عةَ واملهانة» حيبُّ التواضع ويبغضُ الضّ
، واهللا سبحانه  عةٌ ال تواضعٌ ه ضَ ه منه، فهذا كلُّ حظِّ

عةَ واملهانة» حيبُّ التواضع ويبغضُ الضّ
، واهللا سبحانه  عةٌ ال تواضعٌ ه ضَ ه منه، فهذا كلُّ حظِّ

سادساً: فقدُ اخلشية منه:
العلامء»  عباده  من  اهللاَ  خيشى  «إنام  تعاىل:  قال 
فاطر/28 وقال ابن كثري  ـ  رمحه اهللا  ـ  يف تفسريه؛ 
«أي إنام خيشاه حق خشيته العلامءُ العارفون به، ألنه 
ام كانت املعرفة للعظيم القدير العليم املوصوف  كلّ
«أي إنام خيشاه حق خشيته العلامءُ العارفون به، ألنه 
ام كانت املعرفة للعظيم القدير العليم املوصوف  كلّ
«أي إنام خيشاه حق خشيته العلامءُ العارفون به، ألنه 

ام  كلّ احلسنى،  باألسامء  املنعوت  الكامل،  بصفات 
ام كانت املعرفة للعظيم القدير العليم املوصوف  كلّ
ام  كلّ احلسنى،  باألسامء  املنعوت  الكامل،  بصفات 
ام كانت املعرفة للعظيم القدير العليم املوصوف  كلّ

اخلشية  كانت  أكمل  به  والعلم  أملُّ  به  املعرفة  كانت 
ام  كلّ احلسنى،  باألسامء  املنعوت  الكامل،  بصفات 
اخلشية  كانت  أكمل  به  والعلم  أملُّ  به  املعرفة  كانت 
ام  كلّ احلسنى،  باألسامء  املنعوت  الكامل،  بصفات 

له أعظم وأكثر».
اخلشية  كانت  أكمل  به  والعلم  أملُّ  به  املعرفة  كانت 

له أعظم وأكثر».
اخلشية  كانت  أكمل  به  والعلم  أملُّ  به  املعرفة  كانت 

يستعيذ  وسلم  عليه  اهللا  صىل  النبي  كان  وقد 
زيد  عن  مسلم  صحيح  يف  كام   ، خيشعُ ال  قلب  من 
قم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يقول:  بن أرْ
زيد  عن  مسلم  صحيح  يف  كام   ، خيشعُ ال  قلب  من 
قم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يقول:  بن أرْ
زيد  عن  مسلم  صحيح  يف  كام   ، خيشعُ ال  قلب  من 

«اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلْبٍ ال 
قم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يقول:  بن أرْ
«اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلْبٍ ال 
قم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يقول:  بن أرْ

خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوةٍ ال يُستجاب 
«اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلْبٍ ال 
خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوةٍ ال يُستجاب 
«اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلْبٍ ال 
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وهو  سعيها  وسعى  اآلخرة  أراد  ن  ومَ مدحوراً 
ولئك كان سعيهم مشكوراً» اإلرساء/17  مؤمن فأُ
وهو  سعيها  وسعى  اآلخرة  أراد  ن  ومَ مدحوراً 
ولئك كان سعيهم مشكوراً» اإلرساء/17  مؤمن فأُ
وهو  سعيها  وسعى  اآلخرة  أراد  ن  ومَ مدحوراً 

ـ 18
وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول 
اهللا صىل اهللا عليه وسلم: «قال اهللا عز وجل: أنا أغنى 
وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول 
اهللا صىل اهللا عليه وسلم: «قال اهللا عز وجل: أنا أغنى 
وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول 

ل يل عمالً أرشك فيه  مِ الرشكاء عن الرشك، فمن عَ
اهللا صىل اهللا عليه وسلم: «قال اهللا عز وجل: أنا أغنى 
ل يل عمالً أرشك فيه  مِ الرشكاء عن الرشك، فمن عَ
اهللا صىل اهللا عليه وسلم: «قال اهللا عز وجل: أنا أغنى 

، وهو للذي أرشك». غريي، فأنا منه بريءٌ
ل يل عمالً أرشك فيه  مِ الرشكاء عن الرشك، فمن عَ

، وهو للذي أرشك». غريي، فأنا منه بريءٌ
ل يل عمالً أرشك فيه  مِ الرشكاء عن الرشك، فمن عَ

ثانياً: كتامن العلم:
من  أنزلنا  ما  يكتمون  الذين  «إن  تعاىل:  قال 

ثانياً: كتامن العلم:
من  أنزلنا  ما  يكتمون  الذين  «إن  تعاىل:  قال 

ثانياً: كتامن العلم:

للناس يف الكتاب  نّاه البينات واهلد من بعد ما بيّ
أوالئك يلعنهم الالعنون إال الذين تابوا وأصلحوا 
الرحيم»  التواب  وأنا  أتوب عليهم  فأولئك  وبيّنوا 
أوالئك يلعنهم الالعنون إال الذين تابوا وأصلحوا 
الرحيم»  التواب  وأنا  أتوب عليهم  فأولئك  وبيّنوا 
أوالئك يلعنهم الالعنون إال الذين تابوا وأصلحوا 

البقرة/159 ـ 160

: القول عىل اهللا بال علم: ثالثاً
بح اهللا عزّ وجلّ ألحد أن يتقول عليه، وال أن  مل يُ

: القول عىل اهللا بال علم: ثالثاً
بح اهللا عزّ وجلّ ألحد أن يتقول عليه، وال أن  مل يُ

: القول عىل اهللا بال علم: ثالثاً

فيّه حممد صىل  ه، حتى قال عن صَ لْ يرفع عليه ما مل يقُ
بح اهللا عزّ وجلّ ألحد أن يتقول عليه، وال أن  مل يُ
فيّه حممد صىل  ه، حتى قال عن صَ لْ يرفع عليه ما مل يقُ
بح اهللا عزّ وجلّ ألحد أن يتقول عليه، وال أن  مل يُ

األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 
فيّه حممد صىل  ه، حتى قال عن صَ لْ يرفع عليه ما مل يقُ
األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 
فيّه حممد صىل  ه، حتى قال عن صَ لْ يرفع عليه ما مل يقُ

2  فام منكم 
األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 

2
األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 

ألخذنا منه باليمني ثمّ لقطعنا منه الوتني
األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 

ألخذنا منه باليمني ثمّ لقطعنا منه الوتني
األقاويل  بعض  علينا  ل  تَقوَّ «ولَو  وسلم:  عليه  اهللا 

من أحد عنه حاجزين» احلاقة/ 44  ـ  47
ألخذنا منه باليمني ثمّ لقطعنا منه الوتني

من أحد عنه حاجزين» احلاقة/ 
ألخذنا منه باليمني ثمّ لقطعنا منه الوتني

رابعاً: الدعو يف العلم والقرآن:
أخرج اهللا الناس من بطون أمهاهتم ال يعلمون 

رابعاً: الدعو يف العلم والقرآن:
أخرج اهللا الناس من بطون أمهاهتم ال يعلمون 

رابعاً: الدعو يف العلم والقرآن:

، ثم هو علمهم بام جعل هلم من أدوات العلم،  شيئاً
أخرج اهللا الناس من بطون أمهاهتم ال يعلمون 
، ثم هو علمهم بام جعل هلم من أدوات العلم،  شيئاً
أخرج اهللا الناس من بطون أمهاهتم ال يعلمون 

«واهللا  تعاىل:  قال  الفهم.  منحة  من  رزقهم  وبام 
شيئاً  تعلمون  ال  أمهاتكم  بطون  من  أخرجكم 
«واهللا  تعاىل:  قال  الفهم.  منحة  من  رزقهم  وبام 
شيئاً  تعلمون  ال  أمهاتكم  بطون  من  أخرجكم 
«واهللا  تعاىل:  قال  الفهم.  منحة  من  رزقهم  وبام 

لعلكم  واالفئدة  واألبصار  السمع  لكم  وجعل 
شيئاً  تعلمون  ال  أمهاتكم  بطون  من  أخرجكم 
لعلكم  واالفئدة  واألبصار  السمع  لكم  وجعل 
شيئاً  تعلمون  ال  أمهاتكم  بطون  من  أخرجكم 

تشكرون» النحل/78

خامساً: إذالل أهل العلم للعلم:
لف ـ رضوان اهللا عليهم  ـ  قاعدةً  د السَّ لقد قعَّ

خامساً: إذالل أهل العلم للعلم:
لف ـ رضوان اهللا عليهم  ـ  قاعدةً  د السَّ لقد قعَّ

خامساً: إذالل أهل العلم للعلم:

إىل  يَسعى  وال  إليه  يُسعى  «العلمُ  فقالوا:  جامعةً 
لف ـ رضوان اهللا عليهم  ـ  قاعدةً  د السَّ لقد قعَّ
إىل  يَسعى  وال  إليه  يُسعى  «العلمُ  فقالوا:  جامعةً 
لف ـ رضوان اهللا عليهم  ـ  قاعدةً  د السَّ لقد قعَّ

أحد«قال اإلمام مالك رمحه اهللا للرشيد: »أدركتُ 
إىل  يَسعى  وال  إليه  يُسعى  «العلمُ  فقالوا:  جامعةً 
أحد«قال اإلمام مالك رمحه اهللا للرشيد: »أدركتُ 
إىل  يَسعى  وال  إليه  يُسعى  «العلمُ  فقالوا:  جامعةً 

أْتون، ومن إعظامكم له أالّ  تون، وال يَ ؤْ أهل العلم يُ
تدعوا محلته إىل أبوابكم.»

أْتون، ومن إعظامكم له أالّ  تون، وال يَ ؤْ أهل العلم يُ
تدعوا محلته إىل أبوابكم.»

أْتون، ومن إعظامكم له أالّ  تون، وال يَ ؤْ أهل العلم يُ

والذلَّ  تواضعاً  املهانة  هلم  إبليس  يصور  وقد 
تدعوا محلته إىل أبوابكم.»

والذلَّ  تواضعاً  املهانة  هلم  إبليس  يصور  وقد 
تدعوا محلته إىل أبوابكم.»

خشوعاً، ويقول ابن القيم    ـ  رمحه اهللا  ـ  : «الفرق 
والذلَّ  تواضعاً  املهانة  هلم  إبليس  يصور  وقد 
خشوعاً، ويقول ابن القيم    ـ  رمحه اهللا  ـ  : «الفرق 
والذلَّ  تواضعاً  املهانة  هلم  إبليس  يصور  وقد 

بني  من  يتولّدُ  التواضع  أن  واملهانة،  التواضع  بني 
خشوعاً، ويقول ابن القيم    ـ  رمحه اهللا  ـ  : «الفرق 
بني  من  دُ  يتولّ التواضع  أن  واملهانة،  التواضع  بني 
خشوعاً، ويقول ابن القيم    ـ  رمحه اهللا  ـ  : «الفرق 

العلم باهللا سبحانه، ومعرفة أسامئه وصفاته ونعوت 
بني  من  يتولّدُ  التواضع  أن  واملهانة،  التواضع  بني 
العلم باهللا سبحانه، ومعرفة أسامئه وصفاته ونعوت 
بني  من  يتولّدُ  التواضع  أن  واملهانة،  التواضع  بني 

معرفته  ومن  وإجالله،  وحمبته  وتعظيمه  جاللته 
فيتولّد  وآفاهتا،  عملها  وعيون  وتفاصيلها  بنفسه 
معرفته  ومن  وإجالله،  وحمبته  وتعظيمه  جاللته 
فيتولّد  وآفاهتا،  عملها  وعيون  وتفاصيلها  بنفسه 
معرفته  ومن  وإجالله،  وحمبته  وتعظيمه  جاللته 

ه خلقُ هو التواضع. وهو: انكسار  من بني ذلك كلّ
القلب هللا وخفض جناح الذل والرمحة لعباده، فال 
 ، اً ، وال ير له عند أحدٍ حقّ ير له عىل أحد فضالً
القلب هللا وخفض جناح الذل والرمحة لعباده، فال 
 ، اً ، وال ير له عند أحدٍ حقّ ير له عىل أحد فضالً
القلب هللا وخفض جناح الذل والرمحة لعباده، فال 

 ، قبلهُ هلم  واحلقوق  عليه،  للناس  الفضل   ير بل 
 ، اً ، وال ير له عند أحدٍ حقّ ير له عىل أحد فضالً
 ، قبلهُ هلم  واحلقوق  عليه،  للناس  الفضل   ير بل 
 ، اً ، وال ير له عند أحدٍ حقّ ير له عىل أحد فضالً

يُعطيه اهللا  ـ  عزّ وجلّ  ـ  من حيبه  إنّام  وهذا خلقٌ 
 ، قبلهُ هلم  واحلقوق  عليه،  للناس  الفضل   ير بل 
من حيبه  ـ   وجلّ   عزّ  ـ   يُعطيه اهللا   إنّام  وهذا خلقٌ 
 ، قبلهُ هلم  واحلقوق  عليه،  للناس  الفضل   ير بل 

به. قرِّ ويكرمه ويُ
النفس  لُ  وبَذْ ة  واخلسّ الدناءةُ  فهي  املهانة  وأما 

به. قرِّ ويكرمه ويُ
النفس  لُ  وبَذْ ة  واخلسّ الدناءةُ  فهي  املهانة  وأما 

به. قرِّ ويكرمه ويُ

كتواضع  وشهواهتا،  حظوظها  نيل  يف  وابتذاهلا 
به  املفعول  وتواضع  شهواهتم  نيل  يف  فل  السُّ
كتواضع  وشهواهتا،  حظوظها  نيل  يف  وابتذاهلا 
به  املفعول  وتواضع  شهواهتم  نيل  يف  فل  السُّ
كتواضع  وشهواهتا،  حظوظها  نيل  يف  وابتذاهلا 

نيل  يرجو  ملن  حظٍّ  كلِّ  طالب  وتواضع  للفاعل، 
به  املفعول  وتواضع  شهواهتم  نيل  يف  فل  السُّ
نيل  يرجو  ملن  حظٍّ  كلِّ  طالب  وتواضع  للفاعل، 
به  املفعول  وتواضع  شهواهتم  نيل  يف  فل  السُّ

، واهللا سبحانه  عةٌ ال تواضعٌ ه ضَ ه منه، فهذا كلُّ حظِّ
نيل  يرجو  ملن  حظٍّ  كلِّ  طالب  وتواضع  للفاعل، 
، واهللا سبحانه  عةٌ ال تواضعٌ ه ضَ ه منه، فهذا كلُّ حظِّ
نيل  يرجو  ملن  حظٍّ  كلِّ  طالب  وتواضع  للفاعل، 

عةَ واملهانة» حيبُّ التواضع ويبغضُ الضّ
، واهللا سبحانه  عةٌ ال تواضعٌ ه ضَ ه منه، فهذا كلُّ حظِّ

عةَ واملهانة» حيبُّ التواضع ويبغضُ الضّ
، واهللا سبحانه  عةٌ ال تواضعٌ ه ضَ ه منه، فهذا كلُّ حظِّ

سادساً: فقدُ اخلشية منه:
العلامء»  عباده  من  اهللاَ  خيشى  «إنام  تعاىل:  قال 
فاطر/28 وقال ابن كثري  ـ  رمحه اهللا  ـ  يف تفسريه؛ 
«أي إنام خيشاه حق خشيته العلامءُ العارفون به، ألنه 
ام كانت املعرفة للعظيم القدير العليم املوصوف  كلّ
«أي إنام خيشاه حق خشيته العلامءُ العارفون به، ألنه 
ام كانت املعرفة للعظيم القدير العليم املوصوف  كلّ
«أي إنام خيشاه حق خشيته العلامءُ العارفون به، ألنه 

ام  كلّ احلسنى،  باألسامء  املنعوت  الكامل،  بصفات 
ام كانت املعرفة للعظيم القدير العليم املوصوف  كلّ
ام  كلّ احلسنى،  باألسامء  املنعوت  الكامل،  بصفات 
ام كانت املعرفة للعظيم القدير العليم املوصوف  كلّ

اخلشية  كانت  أكمل  به  والعلم  أملُّ  به  املعرفة  كانت 
ام  كلّ احلسنى،  باألسامء  املنعوت  الكامل،  بصفات 
اخلشية  كانت  أكمل  به  والعلم  أملُّ  به  املعرفة  كانت 
ام  كلّ احلسنى،  باألسامء  املنعوت  الكامل،  بصفات 

له أعظم وأكثر».
اخلشية  كانت  أكمل  به  والعلم  أملُّ  به  املعرفة  كانت 

له أعظم وأكثر».
اخلشية  كانت  أكمل  به  والعلم  أملُّ  به  املعرفة  كانت 

يستعيذ  وسلم  عليه  اهللا  صىل  النبي  كان  وقد 
زيد  عن  مسلم  صحيح  يف  كام   ، خيشعُ ال  قلب  من 
قم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يقول:  بن أرْ
زيد  عن  مسلم  صحيح  يف  كام   ، خيشعُ ال  قلب  من 
قم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يقول:  بن أرْ
زيد  عن  مسلم  صحيح  يف  كام   ، خيشعُ ال  قلب  من 

«اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلْبٍ ال 
قم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يقول:  بن أرْ
«اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلْبٍ ال 
قم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يقول:  بن أرْ

خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوةٍ ال يُستجاب 
«اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلْبٍ ال 
خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوةٍ ال يُستجاب 
«اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلْبٍ ال 
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هلا».
: جبُ ربُ والعُ : الكِ سابعاً

قال ابن القيم  ـ  رمحه اهللا  ـ  يف كتابه (الروح): 
«والفرق بني املهابة والكرب، أن املهابة: أثر من آثار 
قال ابن القيم  ـ  رمحه اهللا  ـ  يف كتابه (الروح): 
«والفرق بني املهابة والكرب، أن املهابة: أثر من آثار 
قال ابن القيم  ـ  رمحه اهللا  ـ  يف كتابه (الروح): 

امتالء القلب بعظمة اهللا وحمبته وإجالله، فإذا امتأل 
القلب بذلك حلّ فيه النور، ونزلت عليه السكينة، 
هُ احلالوة واملهابة،  لبس رداء اهليبة، فاكتسى وجهُ وأُ
القلب بذلك حلّ فيه النور، ونزلت عليه السكينة، 
هُ احلالوة واملهابة،  وأُلبس رداء اهليبة، فاكتسى وجهُ
القلب بذلك حلّ فيه النور، ونزلت عليه السكينة، 

إليه  فحنَّت   ، ومهابةً حمبةً  القلوب  بمجامع  فأخذ 
هُ احلالوة واملهابة،  لبس رداء اهليبة، فاكتسى وجهُ وأُ
إليه  فحنَّت   ، ومهابةً حمبةً  القلوب  بمجامع  فأخذ 
هُ احلالوة واملهابة،  لبس رداء اهليبة، فاكتسى وجهُ وأُ

القلوب،  به  تْ  وأنِسَ العيون  به  تْ  وقرّ األفئدةُ 
إليه  فحنَّت   ، ومهابةً حمبةً  القلوب  بمجامع  فأخذ 
القلوب،  به  تْ  وأنِسَ العيون  به  تْ  وقرّ األفئدةُ 
إليه  فحنَّت   ، ومهابةً حمبةً  القلوب  بمجامع  فأخذ 

فكالمه نورٌ ومدخله نورٌ وعمله نور، وإن سكت 
القلوب،  به  تْ  وأنِسَ العيون  به  تْ  وقرّ األفئدةُ 
وعمله نور، وإن سكت  ومدخله نورٌ  فكالمه نورٌ 
القلوب،  به  تْ  وأنِسَ العيون  به  تْ  وقرّ األفئدةُ 

واألسامع.  بالقلوب  أخذ  تكلم  وإن  الوقار،  عالهُ 
قلبٍ  والبغي يف  جب  العُ آثار  من  فأثرٌ   ، الكربُ ا  وأمّ
واألسامع.  بالقلوب  أخذ  تكلم  وإن  الوقار،  عالهُ 
قلبٍ  والبغي يف  جب  العُ آثار  من  فأثرٌ   ، الكربُ ا  وأمّ
واألسامع.  بالقلوب  أخذ  تكلم  وإن  الوقار،  عالهُ 

 ،3 قد امتأل باجلهل والظلم، فنظره إىل الناس شزرٌ
قلبٍ  والبغي يف  جب  العُ آثار  من  فأثرٌ   ، الكربُ ا  وأمّ
 ،3 قد امتأل باجلهل والظلم، فنظره إىل الناس شزرٌ
قلبٍ  والبغي يف  جب  العُ آثار  من  فأثرٌ   ، الكربُ ا  وأمّ

معاملة  هلم  ومعاملته  تبخرت4،  بينهم  ومشيتهُ 
 ،3 قد امتأل باجلهل والظلم، فنظره إىل الناس شزرٌ
معاملة  هلم  ومعاملته  تبخرت4،  بينهم  ومشيتهُ 
 ،3 قد امتأل باجلهل والظلم، فنظره إىل الناس شزرٌ

االستئثار ال اإليثار5 وال اإلنصاف، ذاهب بنفسه 
 رأ عليه  رد  وإن  بالسالم،  لقيه  من  يبدأ  ال  تيهاً، 
االستئثار ال اإليثار5 وال اإلنصاف، ذاهب بنفسه 
 رأ عليه  رد  وإن  بالسالم،  لقيه  من  يبدأ  ال  تيهاً، 
االستئثار ال اإليثار5 وال اإلنصاف، ذاهب بنفسه 

وجهه  هلم  ينطلق  ال  عليه،  اإلنعام  يف  بالغ  قد  أنه 
 رأ عليه  رد  وإن  بالسالم،  لقيه  من  يبدأ  ال  تيهاً، 
وجهه  هلم  ينطلق  ال  عليه،  اإلنعام  يف  بالغ  قد  أنه 
 رأ عليه  رد  وإن  بالسالم،  لقيه  من  يبدأ  ال  تيهاً، 

 ألحدٍ عليه حقاً وير ه وال ير قُ لُ م خُ هُ وال يسعُ
وجهه  هلم  ينطلق  ال  عليه،  اإلنعام  يف  بالغ  قد  أنه 
 وير عليه حقاً  ه وال ير ألحدٍ  قُ لُ م خُ هُ وال يسعُ
وجهه  هلم  ينطلق  ال  عليه،  اإلنعام  يف  بالغ  قد  أنه 

 وير عليه  فضلهم   ير وال  الناس،  عىل  حقوقه 
فضله عليهم، وال يزداد من اهللا إالّ بُعداً ومن الناس 
 وير عليه  فضلهم   ير وال  الناس،  عىل  حقوقه 
فضله عليهم، وال يزداد من اهللا إالّ بُعداً ومن الناس 
 وير عليه  فضلهم   ير وال  الناس،  عىل  حقوقه 

« إالّ صغاراً وبغضاً
فضله عليهم، وال يزداد من اهللا إالّ بُعداً ومن الناس 

« إالّ صغاراً وبغضاً
فضله عليهم، وال يزداد من اهللا إالّ بُعداً ومن الناس 

ويف رأي ابن قدامة  ـ  رمحه اهللا  ـ  أن الكرب عىل 
ثالث درجات:

األوىل: أن يكون الكرب يف قلب اإلنسان ولكنه 
جيهد ويتواضع.

يف  الرتفع  من  بأفعاله  لك  يُظهر  أن  الثانية: 
جيهد ويتواضع.

يف  الرتفع  من  بأفعاله  لك  يُظهر  أن  الثانية: 
جيهد ويتواضع.

نْ  مَ املجالس، والتقدم عىل األقران، واإلنكار عىل 
يف  الرتفع  من  بأفعاله  لك  يُظهر  أن  الثانية: 
نْ  مَ املجالس، والتقدم عىل األقران، واإلنكار عىل 
يف  الرتفع  من  بأفعاله  لك  يُظهر  أن  الثانية: 

يُقرصِّ يف حقه.
نْ  مَ املجالس، والتقدم عىل األقران، واإلنكار عىل 

يُقرصِّ يف حقه.
نْ  مَ املجالس، والتقدم عىل األقران، واإلنكار عىل 

الثالثة: أن يظهر الكرب بلسانه، كاملفاخرة وتزكية 
النفس.

: املراءُ واملخاصمة واجلدال: ثامناً
واالعرتاض،  اإلنكار  برتك  املراء  ترك  يكون 
من  فيه،  خللٍ  بإظهار  الغري  كالم  يف  طعنٌ  فاملراء: 

غري أن يرتبط به غرضٌ سو حتقري الغري.
وأما املجادلة: فقصد عن إفحام الغري وتعجيزه. 
اجٌ يف الكالم ليُستوىف به مالٌ أو حق  واخلصومة: جلَ
وأما املجادلة: فقصد عن إفحام الغري وتعجيزه. 
اجٌ يف الكالم ليُستوىف به مالٌ أو حق  واخلصومة: جلَ
وأما املجادلة: فقصد عن إفحام الغري وتعجيزه. 

مقصود.
ومما ورد يف بيان آداب املجادلة يف كتاب الفقيه 
بكالمه  معجباً  يكون  أالّ  ويبغي   .....« واملتفقه 
ومما ورد يف بيان آداب املجادلة يف كتاب الفقيه 
بكالمه  معجباً  يكون  أالّ  ويبغي   .....« واملتفقه 
ومما ورد يف بيان آداب املجادلة يف كتاب الفقيه 

مفتوناً بجداله، فإن اإلعجاب ضدُّ الصواب ومنه 
بكالمه  معجباً  يكون  أالّ  ويبغي   .....« واملتفقه 
الصواب ومنه  بجداله، فإن اإلعجاب ضدُّ  مفتوناً 
بكالمه  معجباً  يكون  أالّ  ويبغي   .....« واملتفقه 

تقع املعصية، وهو رأس كل بلية.
فال  اخلصم  كالم  أول  يف  يشءٌ  له  وقع  وإذا 

تقع املعصية، وهو رأس كل بلية.
فال  اخلصم  كالم  أول  يف  يشءٌ  له  وقع  وإذا 

تقع املعصية، وهو رأس كل بلية.

أن  يبني  ما  آخره  يف  كان  فربّام  به،  باحلكم  ل  جَ يَعْ
فال  اخلصم  كالم  أول  يف  يشءٌ  له  وقع  وإذا 
أن  يبني  ما  آخره  يف  كان  فربّام  به،  باحلكم  ل  جَ يَعْ
فال  اخلصم  كالم  أول  يف  يشءٌ  له  وقع  وإذا 

الغرض بخالف الواقع له، فينبغي أن يتثبَّت إىل أن 
أن  يبني  ما  آخره  يف  كان  فربّام  به،  باحلكم  ل  جَ يَعْ
الغرض بخالف الواقع له، فينبغي أن يتثبَّت إىل أن 
أن  يبني  ما  آخره  يف  كان  فربّام  به،  باحلكم  ل  جَ يَعْ

ينقيض الكالم.
، وال يعجلُ  ، وإنصاته بحلمٍ قهُ بعلمٍ ويكون نُطْ

ينقيض الكالم.
، وال يعجلُ  ، وإنصاته بحلمٍ قهُ بعلمٍ ويكون نُطْ

ينقيض الكالم.

، وحيفظ لسانه من  ، وال هيجمُ عىل سؤالٍ إىل جوابٍ
، وال يعجلُ  ، وإنصاته بحلمٍ قهُ بعلمٍ ويكون نُطْ
، وحيفظ لسانه من  ، وال هيجمُ عىل سؤالٍ إىل جوابٍ
، وال يعجلُ  ، وإنصاته بحلمٍ قهُ بعلمٍ ويكون نُطْ

، ومن مناظرته فيام ال يفهمه، فإنّه  إطالقه بام ال يعلمُ
، وحيفظ لسانه من  ، وال هيجمُ عىل سؤالٍ إىل جوابٍ
، ومن مناظرته فيام ال يفهمه، فإنّه  إطالقه بام ال يعلمُ
، وحيفظ لسانه من  ، وال هيجمُ عىل سؤالٍ إىل جوابٍ

ربّام أخرجه ذلك إىل اخلجل واالنقطاع، فكان فيه 
، ومن مناظرته فيام ال يفهمه، فإنّه  إطالقه بام ال يعلمُ
ربّام أخرجه ذلك إىل اخلجل واالنقطاع، فكان فيه 
، ومن مناظرته فيام ال يفهمه، فإنّه  إطالقه بام ال يعلمُ

إليه بعني  ينظرُ  هُ وسقوطُ منزلته عند من كان  نقصُ
ربّام أخرجه ذلك إىل اخلجل واالنقطاع، فكان فيه 
إليه بعني  ينظرُ  منزلته عند من كان  وسقوطُ  هُ  نقصُ
ربّام أخرجه ذلك إىل اخلجل واالنقطاع، فكان فيه 

العلم والفضل»

: النِّسيان. تاسعاً
واحلفظ.  ر  كْ الذّ ضدُّ  النّون:  بكرس   ، النسيانُ

: النِّسيان. تاسعاً
واحلفظ.  ر  كْ الذّ ضدُّ  النّون:  بكرس   ، النسيانُ

: النِّسيان. تاسعاً

حفظٍ  أهل  كانوا  عنهم  تعاىل  اهللا   ريض  األئمة  إنّ 
ومعرفةٍ، وانامزوا عىل الناس بام أودع اهللا يف قلوهبم 
حفظٍ  أهل  كانوا  عنهم  تعاىل  اهللا   ريض  األئمة  إنّ 
ومعرفةٍ، وانامزوا عىل الناس بام أودع اهللا يف قلوهبم 
حفظٍ  أهل  كانوا  عنهم  تعاىل  اهللا   ريض  األئمة  إنّ 

، وبام جعل يف عقوهلم من  من يقني وتوكلٍ وصدقٍ
آثارهم  عىل  القصّ  أراد  فمن  وحفظ،  ونفاذٍ  ذكاءٍ 
، وبام جعل يف عقوهلم من  من يقني وتوكلٍ وصدقٍ
آثارهم  عىل  القصّ  أراد  فمن  وحفظ،  ونفاذٍ  ذكاءٍ 
، وبام جعل يف عقوهلم من  من يقني وتوكلٍ وصدقٍ

بالرضاعة  عنه  النسيان  نفي  يف  جيتهد  أن  فعليه 
آثارهم  عىل  القصّ  أراد  فمن  وحفظ،  ونفاذٍ  ذكاءٍ 
بالرضاعة  عنه  النسيان  نفي  يف  جيتهد  أن  فعليه 
آثارهم  عىل  القصّ  أراد  فمن  وحفظ،  ونفاذٍ  ذكاءٍ 

واهلموم،  املطاعم  وتقليل  احلالل،  وأكل  اهللا،  إىل 
بالرضاعة  عنه  النسيان  نفي  يف  جيتهد  أن  فعليه 
واهلموم،  املطاعم  وتقليل  احلالل،  وأكل  اهللا،  إىل 
بالرضاعة  عنه  النسيان  نفي  يف  جيتهد  أن  فعليه 

وجمانبة اآلثام والذنوب واهللا من وراء القصد وهو 
واهلموم،  املطاعم  وتقليل  احلالل،  وأكل  اهللا،  إىل 
وجمانبة اآلثام والذنوب واهللا من وراء القصد وهو 
واهلموم،  املطاعم  وتقليل  احلالل،  وأكل  اهللا،  إىل 

هيدي السبيل.

عارشاً: الغرور:
 الغرور: هو سكون النفس إىل ما يوافق اهلو
دعةٍ من الشيطان.  بهة وخُ بعُ عن شُ ويميل إليه الطّ
 الغرور: هو سكون النفس إىل ما يوافق اهلو
دعةٍ من الشيطان.  بهة وخُ بعُ عن شُ ويميل إليه الطّ
 الغرور: هو سكون النفس إىل ما يوافق اهلو

: وقد انقسم املغرتون من أهل العلم أقساماً
دعةٍ من الشيطان.  بهة وخُ بعُ عن شُ ويميل إليه الطّ

: وقد انقسم املغرتون من أهل العلم أقساماً
دعةٍ من الشيطان.  بهة وخُ بعُ عن شُ ويميل إليه الطّ
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* منهم فرقة أحكموا العلوم الرشعية والعقلية، 
املعايص،  من  وحفظها  اجلوارح  تفقد  وأمهلوا 
* منهم فرقة أحكموا العلوم الرشعية والعقلية، 
املعايص،  من  وحفظها  اجلوارح  تفقد  وأمهلوا 
* منهم فرقة أحكموا العلوم الرشعية والعقلية، 

اهللا بمكان، ولو  بعلمهم، وظنوا أهنم من  واغرتوا 
املعايص،  من  وحفظها  اجلوارح  تفقد  وأمهلوا 
اهللا بمكان، ولو  بعلمهم، وظنوا أهنم من  واغرتوا 
املعايص،  من  وحفظها  اجلوارح  تفقد  وأمهلوا 

نظر هؤالء بعني البصرية، علموا أنّ علم املعاملة ال 
اهللا بمكان، ولو  بعلمهم، وظنوا أهنم من  واغرتوا 
نظر هؤالء بعني البصرية، علموا أنّ علم املعاملة ال 
اهللا بمكان، ولو  بعلمهم، وظنوا أهنم من  واغرتوا 

يراد به إالّ العمل، ولوال العمل مل يكن له قدره.
نظر هؤالء بعني البصرية، علموا أنّ علم املعاملة ال 

يراد به إالّ العمل، ولوال العمل مل يكن له قدره.
نظر هؤالء بعني البصرية، علموا أنّ علم املعاملة ال 

والعمل  العلمَ  أحكموا   أخر فرقة  ومنهم   *
يراد به إالّ العمل، ولوال العمل مل يكن له قدره.

والعمل  العلمَ  أحكموا   أخر فرقة  ومنهم   *
يراد به إالّ العمل، ولوال العمل مل يكن له قدره.

الصفات  ليمحوا  قلوهبم  يتفقدوا  ومل  الظاهر، 
وطلب  والرياء،  واحلسد  كالكرب  منها،  املذمومة 
ظاهرهم،  زيّنوا  فهؤالء  الشهرة،  وطلب   ، العلوِّ

وأمهلوا بواطنهم.
ظاهرهم،  زيّنوا  فهؤالء  الشهرة،  وطلب   ، العلوِّ

وأمهلوا بواطنهم.
ظاهرهم،  زيّنوا  فهؤالء  الشهرة،  وطلب   ، العلوِّ

* وفرقة أخر علموا أن هذه األخالق الباطنة 
وأمهلوا بواطنهم.

* وفرقة أخر علموا أن هذه األخالق الباطنة 
وأمهلوا بواطنهم.

أهنم  يظنّون  بأنفسهم  بهم  جْ بعُ أهنم  إالّ  مذمومة، 
* وفرقة أخر علموا أن هذه األخالق الباطنة 
أهنم  يظنّون  بأنفسهم  بهم  جْ بعُ أهنم  إالّ  مذمومة، 
* وفرقة أخر علموا أن هذه األخالق الباطنة 

يبتليهم  أن  أرفع عند اهللا من  ون عنها، وأهنم  منكفّ
أهنم  يظنّون  بأنفسهم  بهم  جْ بعُ أهنم  إالّ  مذمومة، 
يبتليهم  أن  أرفع عند اهللا من  ون عنها، وأهنم  منكفّ
أهنم  يظنّون  بأنفسهم  بهم  جْ بعُ أهنم  إالّ  مذمومة، 

بذلك.
إن الرسول ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ  وأصحابه 
فقد  واملسكنة؛  الفقر  ويُؤثرون  يتواصفون  كانوا 
وي عن عمر بن اخلطاب  ـ  ريض اهللا عنه  ـ  أنّه  رُ
6، فنزل عن بعريه، 
وي عن عمر بن اخلطاب  ـ  ريض اهللا عنه  ـ  أنّه  6رُ
وي عن عمر بن اخلطاب  ـ  ريض اهللا عنه  ـ  أنّه  رُ

رضتْ له خماضةٌ ام عَ ملا قدم الشّ
وي عن عمر بن اخلطاب  ـ  ريض اهللا عنه  ـ  أنّه  رُ

رضتْ له خماضةٌ ام عَ ملا قدم الشّ
وي عن عمر بن اخلطاب  ـ  ريض اهللا عنه  ـ  أنّه  رُ

 ، املاء، ومعه بعريهُ يْه وأمسكهام، وخاض  فَّ ونزع خُ
، فنزل عن بعريه، 
 ، املاء، ومعه بعريهُ يْه وأمسكهام، وخاض  فَّ ونزع خُ
، فنزل عن بعريه،  رضتْ له خماضةٌ ام عَ ملا قدم الشّ
 ، املاء، ومعه بعريهُ يْه وأمسكهام، وخاض  فَّ ونزع خُ

رضتْ له خماضةٌ ام عَ ملا قدم الشّ

اليوم صنعاً عظيامً  لقد صنعت  أبو عبيدة:  له  فقال 
 ، املاء، ومعه بعريهُ يْه وأمسكهام، وخاض  فَّ ونزع خُ
عظيامً  اليوم صنعاً  لقد صنعت  أبو عبيدة:  له  فقال 
 ، املاء، ومعه بعريهُ يْه وأمسكهام، وخاض  فَّ ونزع خُ

وقال:  صدره  يف  عمر  فصكّ  األرض،  أهل  عند 
اليوم صنعاً عظيامً  لقد صنعت  أبو عبيدة:  له  فقال 
وقال:  صدره  يف  عمر  فصكّ  األرض،  أهل  عند 
اليوم صنعاً عظيامً  لقد صنعت  أبو عبيدة:  له  فقال 

ه، لو غريك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنّكم كنتم أذلّ  أوّ
وقال:  صدره  يف  عمر  فصكّ  األرض،  أهل  عند 
ه، لو غريك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنّكم كنتم أذلّ  أوّ
وقال:  صدره  يف  عمر  فصكّ  األرض،  أهل  عند 

تطلبوا  فمهام  برسوله،  اهللا  كم  فأعزّ الناس،  وأحقر 
ه، لو غريك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنّكم كنتم أذلّ  أوّ
تطلبوا  فمهام  برسوله،  اهللا  كم  فأعزّ الناس،  وأحقر 
ه، لو غريك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنّكم كنتم أذلّ  أوّ

العزَّ بغريه يذلّكم اهللا.
تطلبوا  فمهام  برسوله،  اهللا  كم  فأعزّ الناس،  وأحقر 

العزَّ بغريه يذلّكم اهللا.
تطلبوا  فمهام  برسوله،  اهللا  كم  فأعزّ الناس،  وأحقر 

روا  وطهّ العلم،  أحكموا   أخر وفرقة   *
العزَّ بغريه يذلّكم اهللا.

روا  وطهّ العلم،  أحكموا   أخر وفرقة   *
العزَّ بغريه يذلّكم اهللا.

قلوهبم  وتفقدوا  بالطاعات  وزيّنوها  جوارحهم 
بقي  ولكن  والكرب،  واحلسد  الرياء  من  بتصفيتها 
يف زوايا القلب يشءٌ من مكايد الشيطان أمهلوها، 
بقي  ولكن  والكرب،  واحلسد  الرياء  من  بتصفيتها 
من مكايد الشيطان أمهلوها،  يف زوايا القلب يشءٌ 
بقي  ولكن  والكرب،  واحلسد  الرياء  من  بتصفيتها 

وترتيبها  العلوم  مجع  يف  ليلهُ  يسهر  أحدهم   فرت
يف زوايا القلب يشءٌ من مكايد الشيطان أمهلوها، 
وترتيبها  العلوم  مجع  يف  ليلهُ  يسهر  أحدهم   فرت
يف زوايا القلب يشءٌ من مكايد الشيطان أمهلوها، 

حرصاً عىل إظهار دين اهللا وربّام كان الباعثُ طلب 
وترتيبها  العلوم  مجع  يف  ليلهُ  يسهر  أحدهم   فرت
حرصاً عىل إظهار دين اهللا وربّام كان الباعثُ طلب 
وترتيبها  العلوم  مجع  يف  ليلهُ  يسهر  أحدهم   فرت

الذكر وانتشار الصيت.
والتقليد   ،باهلو التعصب  عرش:  احلادي 

األعمى، وحتكيم آراء الرجال:
أهل  أماينِّ  وال  بأمانيّكم  «ليس  تعاىل:  قال 

األعمى، وحتكيم آراء الرجال:
أهل  أماينِّ  وال  بأمانيّكم  «ليس  تعاىل:  قال 

األعمى، وحتكيم آراء الرجال:

الكتاب» النساء/123
املسلمني  اختالف  يف  سبباً  التعصب  كان  لقد 

الكتاب» النساء/
املسلمني  اختالف  يف  سبباً  التعصب  كان  لقد 

الكتاب» النساء/

حيلُّ   األذ من  كثري  ذلك  عىل  وترتب  بينهم  فيام 
املسلمني  اختالف  يف  سبباً  التعصب  كان  لقد 
حيلُّ   األذ من  كثري  ذلك  عىل  وترتب  بينهم  فيام 
املسلمني  اختالف  يف  سبباً  التعصب  كان  لقد 

ح بمذهبه. بساحة من يرصّ
عمر  قال  فقد  األعمى،  التقليد  عن  ورد  ومما 

ح بمذهبه. بساحة من يرصّ
عمر  قال  فقد  األعمى،  التقليد  عن  ورد  ومما 

ح بمذهبه. بساحة من يرصّ

د  وتبعه بعض أهل الكتاب: أمجع الناس عىل أن املقلِّ
عمر  قال  فقد  األعمى،  التقليد  عن  ورد  ومما 
د  وتبعه بعض أهل الكتاب: أمجع الناس عىل أن املقلِّ
عمر  قال  فقد  األعمى،  التقليد  عن  ورد  ومما 

ليس معدوداً من أهل العلم، وانّ العلم معرفةُ احلقِّ 
د  وتبعه بعض أهل الكتاب: أمجع الناس عىل أن املقلِّ
ليس معدوداً من أهل العلم، وانّ العلم معرفةُ احلقِّ 
د  وتبعه بعض أهل الكتاب: أمجع الناس عىل أن املقلِّ

بدليله، وهذا كام قال أبو عمر رمحه اهللا: فإنّ الناس 
ليس معدوداً من أهل العلم، وانّ العلم معرفةُ احلقِّ 
بدليله، وهذا كام قال أبو عمر رمحه اهللا: فإنّ الناس 
ليس معدوداً من أهل العلم، وانّ العلم معرفةُ احلقِّ 

عن  احلاصلة  املعرفة  هو  العلم  أن  يف  خيتلفون  ال 
ا بدون الدليل فإنام هو تقليد. الدليل، وامّ

والواجب عىل كل مسلم أن يأخذ احلق بدليله 
. وأن يدع التعصب والتقليد جانباً

والواجب عىل كل مسلم أن يأخذ احلق بدليله 
. وأن يدع التعصب والتقليد جانباً

والواجب عىل كل مسلم أن يأخذ احلق بدليله 

:الثاين عرش: الترسع يف الفتو
قال:  ـ   عنه   اهللا  ـ  ريض  أنس   بن  مالك  عن 

:الثاين عرش: الترسع يف الفتو
قال:  ـ   عنه   اهللا  ريض  ـ   أنس   بن  مالك  عن 

:الثاين عرش: الترسع يف الفتو

ترون يل  أفتيت حتّى سألتُ سبعني شيخاً، هل  ما 
قال:  ـ   عنه   اهللا  ـ  ريض  أنس   بن  مالك  عن 
ترون يل  سبعني شيخاً، هل  أفتيت حتّى سألتُ  ما 
قال:  ـ   عنه   اهللا  ـ  ريض  أنس   بن  مالك  عن 

؟ قال: لو  ؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو هنوكَ أن أفتيَ
ترون يل  أفتيت حتّى سألتُ سبعني شيخاً، هل  ما 
؟ قال: لو  ؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو هنوكَ أن أفتيَ
ترون يل  أفتيت حتّى سألتُ سبعني شيخاً، هل  ما 

. ين، انتهيتُ َوْ هنَ
؟ قال: لو  ؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو هنوكَ أن أفتيَ

. ين، انتهيتُ َوْ هنَ
؟ قال: لو  ؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو هنوكَ أن أفتيَ

ئل الشعبيُّ عن يشءٍ فقال: ال أدري، فقيل:  وسُ
أال تستحي من قولك (ال أدري) وأنت فقيهُ أهل 
ئل الشعبيُّ عن يشءٍ فقال: ال أدري، فقيل:  وسُ
أهل  أال تستحي من قولك (ال أدري) وأنت فقيهُ 
ئل الشعبيُّ عن يشءٍ فقال: ال أدري، فقيل:  وسُ

قالت:  تستحِ حني  مل  املالئكة  فقال: لكن  العراق؟ 
.32

قالت:  تستحِ حني  مل  املالئكة  فقال: لكن  العراق؟ 
32

قالت:  تستحِ حني  مل  املالئكة  فقال: لكن  العراق؟ 
متنا» البقرة/ لمَ لنا إالّ ما علّ »ال عِ

قالت:  تستحِ حني  مل  املالئكة  فقال: لكن  العراق؟ 
متنا» البقرة/ لمَ لنا إالّ ما علّ »ال عِ

قالت:  تستحِ حني  مل  املالئكة  فقال: لكن  العراق؟ 

م قول ال أدري، فإنّك إن  وقال أبو الذيال: تعلّ
متنا» البقرة/ لمَ لنا إالّ ما علّ »ال عِ

م قول ال أدري، فإنّك إن  وقال أبو الذيال: تعلّ
متنا» البقرة/ لمَ لنا إالّ ما علّ »ال عِ

قلت:  وإن  تدري،  حتى  علّموك  أدري،  ال  قلت: 
م قول ال أدري، فإنّك إن  وقال أبو الذيال: تعلّ
قلت:  وإن  تدري،  حتى  علّموك  أدري،  ال  قلت: 
م قول ال أدري، فإنّك إن  وقال أبو الذيال: تعلّ

ـ   الشافعيّ   ئل  تدري. وسُ أدري، سألوك حتى ال 
رمحه اهللا  ـ  عن مسألة فسكت، فقيل: أال جتيب؟ 
ـ   الشافعيّ   ئل  تدري. وسُ أدري، سألوك حتى ال 
عن مسألة فسكت، فقيل: أال جتيب؟  ـ   رمحه اهللا  
ـ   الشافعيّ   ئل  تدري. وسُ أدري، سألوك حتى ال 

يف  أو  سكويت  يف  الفضل  أدري:  حتى  فقال: 
يف  يتثبتوا  أن  العلم  أهل  عىل  فالواجب  اجلواب؟ 

اجلواب، وأالّ يترسعوا.
يف  يتثبتوا  أن  العلم  أهل  عىل  فالواجب  اجلواب؟ 

اجلواب، وأالّ يترسعوا.
يف  يتثبتوا  أن  العلم  أهل  عىل  فالواجب  اجلواب؟ 

الثالث عرش: التحاسد واحلقد:
بني  »والفرق   : ـ   اهللا   رمحه  ـ   قيم   ابن  قال 
الكامل  إىل  املبادرةُ  املنافسة  أن  واحلسد:  املنافسه 
بني  »والفرق   : ـ   اهللا   رمحه  ـ   قيم   ابن  قال 
الكامل  إىل  املبادرةُ  املنافسة  أن  واحلسد:  املنافسه 
بني  »والفرق   : ـ   اهللا   رمحه  ـ   قيم   ابن  قال 

تلحقه  حتى  فيه  فتنافسه  غريك  من  تشاهد  الذي 
ربَ  ة وكِ أو جتاوزهُ فهي من رشف النفس وعلوِّ اهلمّ
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* منهم فرقة أحكموا العلوم الرشعية والعقلية، 
املعايص،  من  وحفظها  اجلوارح  تفقد  وأمهلوا 
* منهم فرقة أحكموا العلوم الرشعية والعقلية، 
املعايص،  من  وحفظها  اجلوارح  تفقد  وأمهلوا 
* منهم فرقة أحكموا العلوم الرشعية والعقلية، 

اهللا بمكان، ولو  بعلمهم، وظنوا أهنم من  واغرتوا 
املعايص،  من  وحفظها  اجلوارح  تفقد  وأمهلوا 
اهللا بمكان، ولو  بعلمهم، وظنوا أهنم من  واغرتوا 
املعايص،  من  وحفظها  اجلوارح  تفقد  وأمهلوا 

نظر هؤالء بعني البصرية، علموا أنّ علم املعاملة ال 
اهللا بمكان، ولو  بعلمهم، وظنوا أهنم من  واغرتوا 
نظر هؤالء بعني البصرية، علموا أنّ علم املعاملة ال 
اهللا بمكان، ولو  بعلمهم، وظنوا أهنم من  واغرتوا 

يراد به إالّ العمل، ولوال العمل مل يكن له قدره.
نظر هؤالء بعني البصرية، علموا أنّ علم املعاملة ال 

يراد به إالّ العمل، ولوال العمل مل يكن له قدره.
نظر هؤالء بعني البصرية، علموا أنّ علم املعاملة ال 

والعمل  العلمَ  أحكموا   أخر فرقة  ومنهم   *
يراد به إالّ العمل، ولوال العمل مل يكن له قدره.

والعمل  العلمَ  أحكموا   أخر فرقة  ومنهم   *
يراد به إالّ العمل، ولوال العمل مل يكن له قدره.

الصفات  ليمحوا  قلوهبم  يتفقدوا  ومل  الظاهر، 
وطلب  والرياء،  واحلسد  كالكرب  منها،  املذمومة 
ظاهرهم،  زيّنوا  فهؤالء  الشهرة،  وطلب   ، العلوِّ

وأمهلوا بواطنهم.
ظاهرهم،  زيّنوا  فهؤالء  الشهرة،  وطلب   ، العلوِّ

وأمهلوا بواطنهم.
ظاهرهم،  زيّنوا  فهؤالء  الشهرة،  وطلب   ، العلوِّ

* وفرقة أخر علموا أن هذه األخالق الباطنة 
وأمهلوا بواطنهم.

* وفرقة أخر علموا أن هذه األخالق الباطنة 
وأمهلوا بواطنهم.

أهنم  يظنّون  بأنفسهم  بهم  جْ بعُ أهنم  إالّ  مذمومة، 
* وفرقة أخر علموا أن هذه األخالق الباطنة 
أهنم  يظنّون  بأنفسهم  بهم  جْ بعُ أهنم  إالّ  مذمومة، 
* وفرقة أخر علموا أن هذه األخالق الباطنة 

يبتليهم  أن  أرفع عند اهللا من  ون عنها، وأهنم  منكفّ
أهنم  يظنّون  بأنفسهم  بهم  جْ بعُ أهنم  إالّ  مذمومة، 
يبتليهم  أن  أرفع عند اهللا من  ون عنها، وأهنم  منكفّ
أهنم  يظنّون  بأنفسهم  بهم  جْ بعُ أهنم  إالّ  مذمومة، 

بذلك.
إن الرسول ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ  وأصحابه 
فقد  واملسكنة؛  الفقر  ويُؤثرون  يتواصفون  كانوا 
وي عن عمر بن اخلطاب  ـ  ريض اهللا عنه  ـ  أنّه  رُ
6، فنزل عن بعريه، 
وي عن عمر بن اخلطاب  ـ  ريض اهللا عنه  ـ  أنّه  6رُ
وي عن عمر بن اخلطاب  ـ  ريض اهللا عنه  ـ  أنّه  رُ

رضتْ له خماضةٌ ام عَ ملا قدم الشّ
وي عن عمر بن اخلطاب  ـ  ريض اهللا عنه  ـ  أنّه  رُ

رضتْ له خماضةٌ ام عَ ملا قدم الشّ
وي عن عمر بن اخلطاب  ـ  ريض اهللا عنه  ـ  أنّه  رُ

 ، املاء، ومعه بعريهُ يْه وأمسكهام، وخاض  فَّ ونزع خُ
، فنزل عن بعريه، 
 ، املاء، ومعه بعريهُ يْه وأمسكهام، وخاض  فَّ ونزع خُ
، فنزل عن بعريه،  رضتْ له خماضةٌ ام عَ ملا قدم الشّ
 ، املاء، ومعه بعريهُ يْه وأمسكهام، وخاض  فَّ ونزع خُ

رضتْ له خماضةٌ ام عَ ملا قدم الشّ

اليوم صنعاً عظيامً  لقد صنعت  أبو عبيدة:  له  فقال 
 ، املاء، ومعه بعريهُ يْه وأمسكهام، وخاض  فَّ ونزع خُ
عظيامً  اليوم صنعاً  لقد صنعت  أبو عبيدة:  له  فقال 
 ، املاء، ومعه بعريهُ يْه وأمسكهام، وخاض  فَّ ونزع خُ

وقال:  صدره  يف  عمر  فصكّ  األرض،  أهل  عند 
اليوم صنعاً عظيامً  لقد صنعت  أبو عبيدة:  له  فقال 
وقال:  صدره  يف  عمر  فصكّ  األرض،  أهل  عند 
اليوم صنعاً عظيامً  لقد صنعت  أبو عبيدة:  له  فقال 

ه، لو غريك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنّكم كنتم أذلّ  أوّ
وقال:  صدره  يف  عمر  فصكّ  األرض،  أهل  عند 
ه، لو غريك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنّكم كنتم أذلّ  أوّ
وقال:  صدره  يف  عمر  فصكّ  األرض،  أهل  عند 

تطلبوا  فمهام  برسوله،  اهللا  كم  فأعزّ الناس،  وأحقر 
ه، لو غريك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنّكم كنتم أذلّ  أوّ
تطلبوا  فمهام  برسوله،  اهللا  كم  فأعزّ الناس،  وأحقر 
ه، لو غريك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنّكم كنتم أذلّ  أوّ

العزَّ بغريه يذلّكم اهللا.
تطلبوا  فمهام  برسوله،  اهللا  كم  فأعزّ الناس،  وأحقر 

العزَّ بغريه يذلّكم اهللا.
تطلبوا  فمهام  برسوله،  اهللا  كم  فأعزّ الناس،  وأحقر 

روا  وطهّ العلم،  أحكموا   أخر وفرقة   *
العزَّ بغريه يذلّكم اهللا.

روا  وطهّ العلم،  أحكموا   أخر وفرقة   *
العزَّ بغريه يذلّكم اهللا.

قلوهبم  وتفقدوا  بالطاعات  وزيّنوها  جوارحهم 
بقي  ولكن  والكرب،  واحلسد  الرياء  من  بتصفيتها 
يف زوايا القلب يشءٌ من مكايد الشيطان أمهلوها، 
بقي  ولكن  والكرب،  واحلسد  الرياء  من  بتصفيتها 
من مكايد الشيطان أمهلوها،  يف زوايا القلب يشءٌ 
بقي  ولكن  والكرب،  واحلسد  الرياء  من  بتصفيتها 

وترتيبها  العلوم  مجع  يف  ليلهُ  يسهر  أحدهم   فرت
يف زوايا القلب يشءٌ من مكايد الشيطان أمهلوها، 
وترتيبها  العلوم  مجع  يف  ليلهُ  يسهر  أحدهم   فرت
يف زوايا القلب يشءٌ من مكايد الشيطان أمهلوها، 

حرصاً عىل إظهار دين اهللا وربّام كان الباعثُ طلب 
وترتيبها  العلوم  مجع  يف  ليلهُ  يسهر  أحدهم   فرت
حرصاً عىل إظهار دين اهللا وربّام كان الباعثُ طلب 
وترتيبها  العلوم  مجع  يف  ليلهُ  يسهر  أحدهم   فرت

الذكر وانتشار الصيت.
والتقليد   ،باهلو التعصب  عرش:  احلادي 

األعمى، وحتكيم آراء الرجال:
أهل  أماينِّ  وال  بأمانيّكم  «ليس  تعاىل:  قال 

األعمى، وحتكيم آراء الرجال:
أهل  أماينِّ  وال  بأمانيّكم  «ليس  تعاىل:  قال 

األعمى، وحتكيم آراء الرجال:

الكتاب» النساء/123
املسلمني  اختالف  يف  سبباً  التعصب  كان  لقد 

الكتاب» النساء/
املسلمني  اختالف  يف  سبباً  التعصب  كان  لقد 

الكتاب» النساء/

حيلُّ   األذ من  كثري  ذلك  عىل  وترتب  بينهم  فيام 
املسلمني  اختالف  يف  سبباً  التعصب  كان  لقد 
حيلُّ   األذ من  كثري  ذلك  عىل  وترتب  بينهم  فيام 
املسلمني  اختالف  يف  سبباً  التعصب  كان  لقد 

ح بمذهبه. بساحة من يرصّ
عمر  قال  فقد  األعمى،  التقليد  عن  ورد  ومما 

ح بمذهبه. بساحة من يرصّ
عمر  قال  فقد  األعمى،  التقليد  عن  ورد  ومما 

ح بمذهبه. بساحة من يرصّ

د  وتبعه بعض أهل الكتاب: أمجع الناس عىل أن املقلِّ
عمر  قال  فقد  األعمى،  التقليد  عن  ورد  ومما 
د  وتبعه بعض أهل الكتاب: أمجع الناس عىل أن املقلِّ
عمر  قال  فقد  األعمى،  التقليد  عن  ورد  ومما 

ليس معدوداً من أهل العلم، وانّ العلم معرفةُ احلقِّ 
د  وتبعه بعض أهل الكتاب: أمجع الناس عىل أن املقلِّ
ليس معدوداً من أهل العلم، وانّ العلم معرفةُ احلقِّ 
د  وتبعه بعض أهل الكتاب: أمجع الناس عىل أن املقلِّ

بدليله، وهذا كام قال أبو عمر رمحه اهللا: فإنّ الناس 
ليس معدوداً من أهل العلم، وانّ العلم معرفةُ احلقِّ 
بدليله، وهذا كام قال أبو عمر رمحه اهللا: فإنّ الناس 
ليس معدوداً من أهل العلم، وانّ العلم معرفةُ احلقِّ 

عن  احلاصلة  املعرفة  هو  العلم  أن  يف  خيتلفون  ال 
ا بدون الدليل فإنام هو تقليد. الدليل، وامّ

والواجب عىل كل مسلم أن يأخذ احلق بدليله 
. وأن يدع التعصب والتقليد جانباً

والواجب عىل كل مسلم أن يأخذ احلق بدليله 
. وأن يدع التعصب والتقليد جانباً

والواجب عىل كل مسلم أن يأخذ احلق بدليله 

:الثاين عرش: الترسع يف الفتو
قال:  ـ   عنه   اهللا  ـ  ريض  أنس   بن  مالك  عن 

:الثاين عرش: الترسع يف الفتو
قال:  ـ   عنه   اهللا  ريض  ـ   أنس   بن  مالك  عن 

:الثاين عرش: الترسع يف الفتو

ترون يل  أفتيت حتّى سألتُ سبعني شيخاً، هل  ما 
قال:  ـ   عنه   اهللا  ـ  ريض  أنس   بن  مالك  عن 
ترون يل  سبعني شيخاً، هل  أفتيت حتّى سألتُ  ما 
قال:  ـ   عنه   اهللا  ـ  ريض  أنس   بن  مالك  عن 

؟ قال: لو  ؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو هنوكَ أن أفتيَ
ترون يل  أفتيت حتّى سألتُ سبعني شيخاً، هل  ما 
؟ قال: لو  ؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو هنوكَ أن أفتيَ
ترون يل  أفتيت حتّى سألتُ سبعني شيخاً، هل  ما 

. ين، انتهيتُ َوْ هنَ
؟ قال: لو  ؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو هنوكَ أن أفتيَ

. ين، انتهيتُ َوْ هنَ
؟ قال: لو  ؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو هنوكَ أن أفتيَ

ئل الشعبيُّ عن يشءٍ فقال: ال أدري، فقيل:  وسُ
أال تستحي من قولك (ال أدري) وأنت فقيهُ أهل 
ئل الشعبيُّ عن يشءٍ فقال: ال أدري، فقيل:  وسُ
أهل  أال تستحي من قولك (ال أدري) وأنت فقيهُ 
ئل الشعبيُّ عن يشءٍ فقال: ال أدري، فقيل:  وسُ

قالت:  تستحِ حني  مل  املالئكة  فقال: لكن  العراق؟ 
.32

قالت:  تستحِ حني  مل  املالئكة  فقال: لكن  العراق؟ 
32

قالت:  تستحِ حني  مل  املالئكة  فقال: لكن  العراق؟ 
متنا» البقرة/ لمَ لنا إالّ ما علّ »ال عِ

قالت:  تستحِ حني  مل  املالئكة  فقال: لكن  العراق؟ 
متنا» البقرة/ لمَ لنا إالّ ما علّ »ال عِ

قالت:  تستحِ حني  مل  املالئكة  فقال: لكن  العراق؟ 

م قول ال أدري، فإنّك إن  وقال أبو الذيال: تعلّ
متنا» البقرة/ لمَ لنا إالّ ما علّ »ال عِ

م قول ال أدري، فإنّك إن  وقال أبو الذيال: تعلّ
متنا» البقرة/ لمَ لنا إالّ ما علّ »ال عِ

قلت:  وإن  تدري،  حتى  علّموك  أدري،  ال  قلت: 
م قول ال أدري، فإنّك إن  وقال أبو الذيال: تعلّ
قلت:  وإن  تدري،  حتى  علّموك  أدري،  ال  قلت: 
م قول ال أدري، فإنّك إن  وقال أبو الذيال: تعلّ

ـ   الشافعيّ   ئل  تدري. وسُ أدري، سألوك حتى ال 
رمحه اهللا  ـ  عن مسألة فسكت، فقيل: أال جتيب؟ 
ـ   الشافعيّ   ئل  تدري. وسُ أدري، سألوك حتى ال 
عن مسألة فسكت، فقيل: أال جتيب؟  ـ   رمحه اهللا  
ـ   الشافعيّ   ئل  تدري. وسُ أدري، سألوك حتى ال 

يف  أو  سكويت  يف  الفضل  أدري:  حتى  فقال: 
يف  يتثبتوا  أن  العلم  أهل  عىل  فالواجب  اجلواب؟ 

اجلواب، وأالّ يترسعوا.
يف  يتثبتوا  أن  العلم  أهل  عىل  فالواجب  اجلواب؟ 

اجلواب، وأالّ يترسعوا.
يف  يتثبتوا  أن  العلم  أهل  عىل  فالواجب  اجلواب؟ 

الثالث عرش: التحاسد واحلقد:
بني  »والفرق   : ـ   اهللا   رمحه  ـ   قيم   ابن  قال 
الكامل  إىل  املبادرةُ  املنافسة  أن  واحلسد:  املنافسه 
بني  »والفرق   : ـ   اهللا   رمحه  ـ   قيم   ابن  قال 
الكامل  إىل  املبادرةُ  املنافسة  أن  واحلسد:  املنافسه 
بني  »والفرق   : ـ   اهللا   رمحه  ـ   قيم   ابن  قال 

تلحقه  حتى  فيه  فتنافسه  غريك  من  تشاهد  الذي 
ربَ  ة وكِ أو جتاوزهُ فهي من رشف النفس وعلوِّ اهلمّ
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يتنافس املتنافسون»  ر، قال تعاىل: «ويف ذلك فلْ دْ القَ
املطففني/26.

سٍ دميمةٍ وضيقةٍ وساقطةٍ ليس  ق نَفْ لُ واحلسد خُ
املطففني/26.

سٍ دميمةٍ وضيقةٍ وساقطةٍ ليس  ق نَفْ لُ واحلسد خُ
املطففني/26.

حتسد  ومهانتها  فلعجزها  اخلري،  عىل  حرصٌ  فيها 
سٍ دميمةٍ وضيقةٍ وساقطةٍ ليس  ق نَفْ لُ واحلسد خُ
حتسد  ومهانتها  فلعجزها  اخلري،  عىل  حرصٌ  فيها 
سٍ دميمةٍ وضيقةٍ وساقطةٍ ليس  ق نَفْ لُ واحلسد خُ

من يكسبُ اخلري واملحامد ويفوز هبا دونه وتتمنّى 
قال  العدم، كام  يساوهيا يف  ها حتّى  فاته كسبُ لو  أن 
يردونكم من  لو  الكتاب  أهل  »ودّ كثري من  تعاىل: 
قال  العدم، كام  يساوهيا يف  ها حتّى  فاته كسبُ لو  أن 
يردونكم من  لو  الكتاب  أهل  كثري من  »ودّ  تعاىل: 
قال  العدم، كام  يساوهيا يف  ها حتّى  فاته كسبُ لو  أن 

اراً حسداً من عند أنفسهم من بعد  بعد إيامنكم كفّ
يردونكم من  لو  الكتاب  أهل  »ودّ كثري من  تعاىل: 
من عند أنفسهم من بعد  حسداً  اراً  بعد إيامنكم كفّ
يردونكم من  لو  الكتاب  أهل  »ودّ كثري من  تعاىل: 

ما تبني هلم احلق» البقرة/109.
مراتب  إىل  فيه  م  تقسّ للحسد،  تقسيم  وهناك 

أربع:
مراتب  إىل  فيه  م  تقسّ للحسد،  تقسيم  وهناك 

أربع:
مراتب  إىل  فيه  م  تقسّ للحسد،  تقسيم  وهناك 

عن  النعمة  زوال  احلاسد  حيب  أن  األوىل: 
أربع:

عن  النعمة  زوال  احلاسد  حيب  أن  األوىل: 
أربع:

غاية  وهذا  إليه،  ينتقل  ال  ذلك  كان  وإن  املحسود 
بث. اخلُ

غاية  وهذا  إليه،  ينتقل  ال  ذلك  كان  وإن  املحسود 
بث. اخلُ

غاية  وهذا  إليه،  ينتقل  ال  ذلك  كان  وإن  املحسود 

الثانية: أن حيب زوال النعمة إليه لرغبته يف تلك 
النعمة.

يشتهي  بل  لنفسه،  عينها  يشتهي  أالّ  الثالثة: 
يظهر  كيال  زواهلا  مثلها أحب  فإن عجز عن  مثلها 
يشتهي  بل  لنفسه،  عينها  يشتهي  أالّ  الثالثة: 
يظهر  كيال  زواهلا  مثلها أحب  فإن عجز عن  مثلها 
يشتهي  بل  لنفسه،  عينها  يشتهي  أالّ  الثالثة: 

التفاوت بينهام. 
لنفسه مثلها، فإن مل حتصل  الرابعة: أن يشتهي 

فال حيب زواهلا عنه.
اللئيم  لكنّ   ، حسدٍ من  جسدٌ  خال  ما  ويقال: 

فيه. بديه، والكريم خيُ يُ
اللئيم  لكنّ   ، حسدٍ من  جسدٌ  خال  ما  ويقال: 

فيه. بديه، والكريم خيُ يُ
اللئيم  لكنّ   ، حسدٍ من  جسدٌ  خال  ما  ويقال: 

وقد ختم أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن رسالن 
فيه. بديه، والكريم خيُ يُ

وقد ختم أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن رسالن 
فيه. بديه، والكريم خيُ يُ

آفات  كانت  »فتلك  بقوله:  العلم»  »آفات  كتابه 
وقد ختم أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن رسالن 
آفات  كانت  »فتلك  بقوله:  العلم»  »آفات  كتابه 
وقد ختم أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن رسالن 

آفات  هي  وإنام  آفاته،  احلقيقة  يف  هي  وما  العلم، 
آفات  كانت  »فتلك  بقوله:  العلم»  »آفات  كتابه 
آفات  هي  وإنام  آفاته،  احلقيقة  يف  هي  وما  العلم، 
آفات  كانت  »فتلك  بقوله:  العلم»  »آفات  كتابه 

غري  ومن  بصرية  غري  عىل  سبيله  يسلكون  الذين 
العلامء  كان  وملّا  للشهوات.  وقمع  للنفس  جهادٍ 
غري  ومن  بصرية  غري  عىل  سبيله  يسلكون  الذين 
العلامء  كان  وملّا  للشهوات.  وقمع  للنفس  جهادٍ 
غري  ومن  بصرية  غري  عىل  سبيله  يسلكون  الذين 

الصفوة  صفوة  هم  األمر  حقيقة  يف  العلم  وطلبة 
العلامء  كان  وملّا  للشهوات.  وقمع  للنفس  جهادٍ 
الصفوة  صفوة  هم  األمر  حقيقة  يف  العلم  وطلبة 
العلامء  كان  وملّا  للشهوات.  وقمع  للنفس  جهادٍ 

من الناس، كان قليل الزلل يف أخالقهم كبرياً عند 
الصفوة  صفوة  هم  األمر  حقيقة  يف  العلم  وطلبة 
من الناس، كان قليل الزلل يف أخالقهم كبرياً عند 
الصفوة  صفوة  هم  األمر  حقيقة  يف  العلم  وطلبة 

الناس، وكانت حركاهتم وسكناهتم حمصاة عليهم، 
وا القلوب، ال من  روا النفوس ويصفّ وجب أن يطهّ
الناس، وكانت حركاهتم وسكناهتم حمصاة عليهم، 
وا القلوب، ال من  روا النفوس ويصفّ وجب أن يطهّ
الناس، وكانت حركاهتم وسكناهتم حمصاة عليهم، 

أجل أن ينتفعوا هم بالعلم وكفى، ولكن من أجل أن 
قه، ويكتب  لْ ينفع اهللا بعلمهم، ويفتح هلم قلوب خَ
أجل أن ينتفعوا هم بالعلم وكفى، ولكن من أجل أن 
قه، ويكتب  لْ ينفع اهللا بعلمهم، ويفتح هلم قلوب خَ
أجل أن ينتفعوا هم بالعلم وكفى، ولكن من أجل أن 

هلم عنده، ثُم عند الناس القبول والسداد».
قه، ويكتب  لْ ينفع اهللا بعلمهم، ويفتح هلم قلوب خَ

هلم عنده، ثُم عند الناس القبول والسداد».
قه، ويكتب  لْ ينفع اهللا بعلمهم، ويفتح هلم قلوب خَ

جد أهنا تدور  وعن غائِيَّة العلم أي غايته فقد وُ
واخلري؛  احلق  معرفة  مها:  رئيسيني  حمورين  حول 
وأما احلق فمعرفته جمردة عن املنفعة فالعلم يطلب 
»لذاته»، وأما قيمة اخلري يف العلم فتُطلب للعمل هبا 
وأما احلق فمعرفته جمردة عن املنفعة فالعلم يطلب 
»لذاته»، وأما قيمة اخلري يف العلم فتُطلب للعمل هبا 
وأما احلق فمعرفته جمردة عن املنفعة فالعلم يطلب 

وتتمثل يف االستفادة من نتائج العلم.
قصة  وهي   ، تتكرر  لن  واحدة  الدنيا  حياتنا 
أنه   أر فأين جتد نفسك؟ أجدين  شخوصها كثر، 
قصة  وهي   ، تتكرر  لن  واحدة  الدنيا  حياتنا 
أنه   أر فأين جتد نفسك؟ أجدين  شخوصها كثر، 
قصة  وهي   ، تتكرر  لن  واحدة  الدنيا  حياتنا 

الكايف  أن يعطي نفسه وعلمه احلق  منا  بد لكلٍ  ال 
لتقدير  مدخالً  ن  نُكوِّ حتى  والتقدير  االحرتام  من 
الكايف  أن يعطي نفسه وعلمه احلق  منا  بد لكلٍ  ال 
لتقدير  مدخالً  ن  نُكوِّ حتى  والتقدير  االحرتام  من 
الكايف  أن يعطي نفسه وعلمه احلق  منا  بد لكلٍ  ال 

اآلخرين، ففاقد اليشء ال يُعطيه.
لتقدير  مدخالً  ن  نُكوِّ حتى  والتقدير  االحرتام  من 

اآلخرين، ففاقد اليشء ال يُعطيه.
لتقدير  مدخالً  ن  نُكوِّ حتى  والتقدير  االحرتام  من 

: «اغتنم  قال رسول اهللا ـ   صىل اهللا عليه وسلم ـ 
قبل  وغناك  هرمك  قبل  شبابك  مخس،  قبل  مخساً 
: «اغتنم  قال رسول اهللا ـ   صىل اهللا عليه وسلم ـ 
قبل  وغناك  هرمك  قبل  شبابك  مخس،  قبل  مخساً 
: «اغتنم  قال رسول اهللا ـ   صىل اهللا عليه وسلم ـ 

فقرك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك 
وحياتك قبل موتك»

عن  الستارة  تُسدل  أن  قبل  الفرصة  فاغتنم 
وحياتك قبل موتك»

عن  الستارة  تُسدل  أن  قبل  الفرصة  فاغتنم 
وحياتك قبل موتك»

فيها  تُسل  التي  اللحظة  تلك  يف  األخري  كَ  دِ هَ شْ مَ
عن  الستارة  تُسدل  أن  قبل  الفرصة  فاغتنم 
فيها  تُسل  التي  اللحظة  تلك  يف  األخري  كَ  دِ هَ شْ مَ
عن  الستارة  تُسدل  أن  قبل  الفرصة  فاغتنم 

الروح من اجلسد، وينتهي دورك يف قصة كنت أنت 
فيها  تُسل  التي  اللحظة  تلك  يف  األخري  كَ  دِ هَ شْ مَ
الروح من اجلسد، وينتهي دورك يف قصة كنت أنت 
فيها  تُسل  التي  اللحظة  تلك  يف  األخري  كَ  دِ هَ شْ مَ

٭ أحد شخوصها
الروح من اجلسد، وينتهي دورك يف قصة كنت أنت 

أحد شخوصها
الروح من اجلسد، وينتهي دورك يف قصة كنت أنت 

 املراجع:
املكتبة  منشورات  عون.  سامي  العلمي.  الوعي  أبعاد 

 املراجع:
الوعي  أبعاد 
 املراجع:

البوليسية. بريوت 1980.
خلدون  أبو  والثقافة.  واالخالق  العلم  يف  واحاديث  آراء 
العربية.  الوحدة  دراسات  مركز  احلرصي.  ساطع 

بريوت.1985.
دار  رسالن.  بن  سعيد  بن  حممد  اهللا  عبد  أيب  العلم.  آفات 

العلوم الغسالمية. القاهرة.1990.
قال ابن عباس: هو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب  2

معلق فيه.
3 نظره شزر: فيه إعراض، كنظر املعادي املبغض، وقيل: هو 

نظرٌ عىل غري استواءٍ بمؤخرة العني.
املتكرب  مشية  وهي  مشيته،  يف  املتبخرت  خيتال،  يتبخرت:   4

املعجب بنفسه.
5 االستئثار: االنفراد باليشء، وضده اإليثار.

ه   املخاض من النّهر الكبري: املَوضعُ الذي يتخضخضُ ماؤُ
 االستئثار: االنفراد باليشء، وضده اإليثار.

ه   املخاض من النّهر الكبري: املَوضعُ الذي يتخضخضُ ماؤُ
 االستئثار: االنفراد باليشء، وضده اإليثار.

6
فيُخاضُ عند العبور.

ه   املخاض من النّهر الكبري: املَوضعُ الذي يتخضخضُ ماؤُ
فيُخاضُ عند العبور.

ه   املخاض من النّهر الكبري: املَوضعُ الذي يتخضخضُ ماؤُ
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حاول املؤلفون يف هذا الكتاب تطوير األسلوب املتبع يف البحث العلمي باضافة 
اللمسات النظمية عليه، إيامنا منهم بأن اهلدف األعظم هو بناء القدرة عىل كتابة 
 الطلبة والباحثني، لذا جاء الرتكيز عىل توليد القدرة لد البحث العلمي لد
جاء  فقد  سبق  ما  عىل  وبناءً  عليها.  والتعليق  املخرجات  تفسري  عىل  الباحث 
مفهوم  العلمي من حيث  البحث  إىل  املدخل  تناولت  تسعة فصول  الكتاب يف 
البحث، وطرق الوصول إىل املعرفة، واخلصائص األساسية يف البحث العلمي، 
ومراحل البحث العلمي، مع تناول اهليكلية األساسية يف كتابة البحث العلمي. 
البحث  وغرض  وأنواعه  البحث  حيث  من  البحث  تصميم  صياغة  وتناول 
وختطيطه واالسرتاتيجيات املختلفة يف البحث العلمي. كام تناول طرائق وأدوات 
املختلفة،  العينات  وأنواع  التصميم،  حيث  من  العينة  واختيار  البيانات  مجع 
وخصائصها  واملقاييس  وأنواعها،  املتغريات  حيث  من  واملقاييس  واملتغريات 

وأنواعها، واختبار صحة وثبات االستبانة وبعض املفاهيم االحصائية.
وترميزها  البيانات  مراجعة  عىل  الرتكيز  مع  الفرضيات  اختبار  تناول  كام 

وتصنيفها، وطريقة 

د. فايـز مجعه النّجار         
د. نبيـل مجعه النّجار  

د. ماجد راضي الّزعيب    
دار احلامد للنشر والتوزيع

من منشورات أعضاء الجمعية
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بأن  القائلة  البحث  فكرة  الكتاب  هذا  اعتمد 
للطب       املساند  التكمييل  العالج  هي  الطبيعة 
و  السكري،  و  السمنة،  عن  احلديث  جاء  ثم 
ضغط الدم، و ارتفاع الدهون، و الكلسرتول 
التهاب  و  القرحة،  و  اإلمساك،  و  بالدم، 
املفاصل، و التهاب الكبد، و حىص املرارة، و 

فقر الدم، عىل النحو اآليت:
رشح  و  أسباهبا،  و  احلالة،  عن  بسيط  عرض 
اإلنسان  جسم  يف  املصاب  احلي  العضو  عن 
ثم  املريض.  الشخص  إلفادة  طبي  بشكل 
و  العالجية،  الغذائية  احلمية  نظام  طرح 
التايل: األغذية اخلاطئة  التقسيم  نعتمد بذلك 
األغذية  املسموحة،  األغذية  واملمنوعة، 
العالجية،  األغذية  منها،  التقليل  جيب  التي 

توصيات و بعض املالحظات اهلامة.

نيــــــل عـــــــّزت
دار العلم للماليني

األم  لتغذية  الكتاب  تطرق  النهاية  ويف 
ست  كرّ و  الطفل،  و  املرضع،  و  احلامل، 
املهمة يف حياة،  املراحل  نصائح خاصة هلذه 

و نمو اإلنسان.
منظومة  بوضع  املؤلف  قام  حيث  احلديث؛ 
قواعد  ضمن  احلية  الطبيعة  معطيات  من 
إنسان  أي  يستطيع  مرنة  و  بسيطة،  صحية 
أن يعمل هبا عىل اختالف سنه، و جنسه، و 
عرقه، و لونه، و ثقافته دون أدنى معوقات، 
و  اجلميلة،  بالطبيعة  وجدانيا  بربطه  هذا  و 

الرائعة من حوله.
هذا  يف  بالدراسة  املعطيات  أوىل  ,كانت 
الركيزة  بوصفها  املثىل،  التغذية  هي  البحث 
األوىل إلرساء قواعد صحية سليمة وقائية، 
املتابعة  مع  متواز  بشكل  تعمل  عالجية،  و 
تقسيم  جاء  و  احلاالت،  من  لكثري  الطبية 
خمتلفة  تصنيفات  معتمدا  الكتاب  بحث 

لنوعية الطعام، و كميتة بالدرجة الثانية.
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أ.د. خضري كاظم محـود
أ. د. موسى سالمة اللوزي

دار إثراء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان

فصول،  تسعة  الكتاب  يتضمن 
املنظمة،  إدارة  االول  الفصل  يتناول 
الفكرية،  املدارس  فيتناول  الثاين  أما 
والرابع  التخطيط،  يتناول  والثالث 
ويتناول  اإلدارية،  القرارات  اختاذ 
والسادس  التنظيم،  اخلامس 
العمل،  فرق  وإدارة  التمكني 
وأما  القيادة،  يتناول  والسابع 
اإلداري،  االتصال  فيتناول  الثامن 
الرقابة. التاسع  الفصل  ليتناول 

دراسة يف أثر النمـو اإلقتصادي يف 
اجملتمع األردني منذ الستينات وحتى 

الثمانينات
د. حممد حممود العجلوني

صدر يف عام 1994 يف عامن ، ويتضمن هذا الكتاب 
جدوالً  ثالثون  من  بأكثر  معززةً   ، فصول  سبعة 
اإلقتصادي  النمو  أمهية  بتحديد  الكتاب  ويبدأ   .
النمو  عوامل  عىل  يُعرج  ثم   ، ونتائجه  وأسبابه 
اإلقتصادي يف القطاعات الرئيسة الثالثة : الصناعة 
والزراعة واخلدمات . ثم يتجه نحو حتليل أثر النمو 
األردنية  اإلجتامعية  املؤسسات  يف  اإلقتصادي 
رسية  خالل فرتة الدراسة ، كالتنشئة والعالقات األُ
النمو  أثر  عىل  التعرف  ثم   ، الوقت  وعامل  واملرأة 
واهلجرات  السكان  ونمو  حرضية  يف  اإلقتصادي 
النمو اإلقتصادي  أثر  . ويبحث يف حتليل  الداخلية 
ووظائفها  تركيبها  حيث  من   ، األردنية  األرسة  يف 
وهيكلها وعالقاهتا والزواج والسكن . ثم حيلل أثر 
والثقافية  الرتبوية  املؤسسات  يف  اإلقتصادي  النمو 
يف  الدراسات  ألهم  يعرض  وأخرياً   . والتعليمية 
ودور  التغري  ظروف  خالل  من  اإلجتامعي  التغري 
إبن  عند  االجتامعي  التغري  ومراحل   ، فيه  الشباب 

خلدون وفبلن  .
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أ.د. خضري كاظم محـود
أ. د. موسى سالمة اللوزي

دار إثراء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان

فصول،  تسعة  الكتاب  يتضمن 
املنظمة،  إدارة  االول  الفصل  يتناول 
الفكرية،  املدارس  فيتناول  الثاين  أما 
والرابع  التخطيط،  يتناول  والثالث 
ويتناول  اإلدارية،  القرارات  اختاذ 
والسادس  التنظيم،  اخلامس 
العمل،  فرق  وإدارة  التمكني 
وأما  القيادة،  يتناول  والسابع 
اإلداري،  االتصال  فيتناول  الثامن 
الرقابة. التاسع  الفصل  ليتناول 

دراسة يف أثر النمـو اإلقتصادي يف 
اجملتمع األردني منذ الستينات وحتى 

الثمانينات
د. حممد حممود العجلوني

صدر يف عام 1994 يف عامن ، ويتضمن هذا الكتاب 
جدوالً  ثالثون  من  بأكثر  معززةً   ، فصول  سبعة 
اإلقتصادي  النمو  أمهية  بتحديد  الكتاب  ويبدأ   .
النمو  عوامل  عىل  يُعرج  ثم   ، ونتائجه  وأسبابه 
اإلقتصادي يف القطاعات الرئيسة الثالثة : الصناعة 
والزراعة واخلدمات . ثم يتجه نحو حتليل أثر النمو 
األردنية  اإلجتامعية  املؤسسات  يف  اإلقتصادي 
رسية  خالل فرتة الدراسة ، كالتنشئة والعالقات األُ
النمو  أثر  عىل  التعرف  ثم   ، الوقت  وعامل  واملرأة 
واهلجرات  السكان  ونمو  حرضية  يف  اإلقتصادي 
النمو اإلقتصادي  أثر  . ويبحث يف حتليل  الداخلية 
ووظائفها  تركيبها  حيث  من   ، األردنية  األرسة  يف 
وهيكلها وعالقاهتا والزواج والسكن . ثم حيلل أثر 
والثقافية  الرتبوية  املؤسسات  يف  اإلقتصادي  النمو 
يف  الدراسات  ألهم  يعرض  وأخرياً   . والتعليمية 
ودور  التغري  ظروف  خالل  من  اإلجتامعي  التغري 
إبن  عند  االجتامعي  التغري  ومراحل   ، فيه  الشباب 

خلدون وفبلن  .
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أ. د. خالد الكركي

ألقاها  حمارضة  نص  اإلصدار  هذا  ألقاها يضم  حمارضة  نص  اإلصدار  هذا  يضم 
الكاتب والناقد املعروف األستاذ الدكتور 
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د. إبراهيم مجيل بدران
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د. حممد حممود العجلوني

القومي  املركز  2008 عن  صدر يف عام 
ثالثة  الكتاب  هذا  ويتضمن   ، للنرش 
فصول وإثني عرش قسامً ، معززةً بأكثر 
من مخسني جدوالً . ويبدأ الكتاب بمعامل 
فصول وإثني عرش قسامً ، معززةً بأكثر 
من مخسني جدوالً . ويبدأ الكتاب بمعامل 
فصول وإثني عرش قسامً ، معززةً بأكثر 

اإلقتصاد األردين خالل فرتة الدراسة، 
املكونات  عىل  التعرف  خالل  من 
باملوارد  مروراً   ، الطبيعية  واملوارد 
العالقة  بيان  ثم   ، البرشية  والطاقات 
بينهام . ومن ثم يتناول الكتاب حقائق 
حيث  من   ، األردين  اإلقتصاد  حول 
األساسية.  حقائقة  و  التارخيي  تطوره 
يبدأ   ، التقديمية  الفصول  هذه  بعد 
بإستعراض  الرئيس  جزءه  يف  الكتاب 
السكان والعاملة من خالل ستة أقسام 
للمجتمع  السكانية  اخلصائص  تتناول 
والعاملة   ، العاملة   والقو  ، األردين 
تطور  مراحل  لل  حيُ ثم  ومن   ، الوافدة 
معدل  ويُقدر   ، األردين  العمل  سوق 
سوق  إجتاهات  يُبني  وأخرياً   ، البطالة 

العمل والعاملة األردنية املُسقبلية .
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صدر يف عام 2008 عن دار املسرية يف 
أربعة  الكتاب  هذا  ويتضمن   ، عامن 
عرش  بأربعة  معززةً   ، فصالً  عرش 
جدوالً ، وأربعة عرش شكالً ، وستة 
الكتاب  ويتناول  صندوقاً.  وثالثني 
مجيع موضوعات املرصفية اإلسالمية، 
الربا والربح  إبتداءً من حتديد مفهوم 
اإلئتامن  تطور  وتتبع   ، الفائدة  وسعر 
ببيان  مروراً   ، العصور  عرب  املرصيف 
أُسس وخصائص وأهداف وأدوات 
ببيان  مروراً   ، العصور  عرب  املرصيف 
أُسس وخصائص وأهداف وأدوات 
ببيان  مروراً   ، العصور  عرب  املرصيف 

ومفهوم   ، اإلسالمي  املرصيف  النظام 
وخصائص  ومسؤوليات  وأهداف 
تأسيسها  وكيفية   ، اإلسالمية  البنوك 
وإدارهتا ، والعوامل املؤثرة يف أعامهلا، 
وكيفية  أمواهلا،  مصادر  وتفصيل 
توظيف هذه األموال ونوعية أدواهتا 
املرصفية،  خدماهتا  وبيان   ، اإلئتامنية 
بأُسس  والتعريف   ، واإلجتامعية 
املرصفية،  خدماهتا  وبيان   ، اإلئتامنية 
بأُسس  والتعريف   ، واإلجتامعية 
املرصفية،  خدماهتا  وبيان   ، اإلئتامنية 

توظيف أمواهلا ، وتقييم أدائها وحتليل 
األنواع  وإستعراض   ، املالية  بياناهتا 
املختلفة للمخاطر التي تتعرض هلا ، 

إنتهاءً بأُسس توزيع أرباحها .
املختلفة للمخاطر التي تتعرض هلا ، 

إنتهاءً بأُسس توزيع أرباحها .
املختلفة للمخاطر التي تتعرض هلا ، 

د. حممد حممود العجلوني

135 جملة البحث العلمي

Tow Innovative
Writers: James

Joyce and Mu'nis Al-
Razzaz

د. رميا عيد عاصي مقطّش2

الكتاب  أدب  تأثري  الكتاب  هذا  الكتاب يدرس  أدب  تأثري  الكتاب  هذا  الكتاب يدرس  أدب  تأثري  الكتاب  هذا  درس 
االيرلندي البارز جيمس جويس عىل الروائي 
األردين مؤنس الرزاز والذي اعتمد التجريب، 
االيرلندي البارز جيمس جويس عىل الروائي 
األردين مؤنس الرزاز والذي اعتمد التجريب، 
االيرلندي البارز جيمس جويس عىل الروائي 

مثلام فعل جويس، بواسطة استخدام أساليب 
رواياته  كتابة  يف  جديدة  وأفكار  روائية 
مثلام فعل جويس، بواسطة استخدام أساليب 
رواياته  كتابة  يف  جديدة  وأفكار  روائية 
مثلام فعل جويس، بواسطة استخدام أساليب 

تتبع  اهلدف،  هذا  إىل  للوصول  النفسية. 
يف  والتوازي  التأثري  نظرية  منهجية  الدراسة 
تتبع  اهلدف،  هذا  إىل  للوصول  النفسية. 
يف  والتوازي  التأثري  نظرية  منهجية  الدراسة 
تتبع  اهلدف،  هذا  إىل  للوصول  النفسية. 

ت.  ج.  مفاهيم  وبالتحديد  املقارن،  األدب 
شو، بالغضافة إىل مفهوم ليون ادل فيام يتعلق 
بالقصة السيكولوجية. تقوم الدراسة بتحليل 

دكتوراه أدب انجليزي مقارن، عضو مجعية النقاد  2
األردنية, استاذ مساعد بقسم اللغة االنجليزية وآداهبا  

ـ جامعة الزيتونة األردنية

صورة  كاتب:  كل  إنتاج  من  عملني  ومقارنة 
جويس،  جليمس  وعوليس  شبابه  يف  الفنان 
يف  األعراب  ومتاهة  امليت  البحر  يف  واحياء 

ناطحات الرساب ملؤنس الرزاز.
يسلط الفصل االول من هذا الكتاب الضوء 
والتي  بجويس  اخلاصة  الرسد  تقنيات  عىل 
يف  فيبحث  الثاين،  الفصل  أما  الرزاز.  وظفها 
قبل  من  املستخدمة  واملكان  الزمان  مفاهيم 
الثالث  الفصل  يتناول  الكاتبني. يف حني  كال 
من  اللغوية  التقنيات  خمتلف  توظيف  كيفية 
الفروقات  تبيان  يف  وجويس  الرزاز  قبل 
األفراد بحسب مستو وعيهم.  بني  اللغوية 
تلقي  التي  للنتائج  بملخص  الكتاب  وخيتتم 
االعامل  بني  جتمع  التي  الصلة  عىل  الضوء 
بأساليب  فعالً  تاثر  الرزاز  أن  لتبني  املختارة 
أنه  عىل  الالزم  التأكيد  مع  املتنوعة،  جويس 
بالرغم من التأثري الكبري جلويس عىل الرزاز، 
اخلاصة  هبويته  يتمتع  يزال  ال  االخري  أن  إال 

ومتيزه املتفرد ككاتب أردين عريب مبدع.
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مندوباً عن جاللة امللكة رانيا املعظمة ، معايل الدكتور خالد طوقان
يتسلم درع املؤمتر الثالث للبحث العلمي 2007/11/17

املؤمتر الثالث للبحث العلمي يف األردن ـ جانب من احلضور 2007/11/17

137 جملة البحث العلمي

2007/11/17 حمور التعليم املهين يف األردن ـ املؤمتر الرابع للبحث العلمي

2007/11/17 تسليم شهادات املشاركني يف املؤمتر الثالث للبحث العلمي

صور من نشاطات الجمعية
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2007/11/17 تسليم شهادات املشاركني يف املؤمتر الثالث للبحث العلمي

2007/11/17 لبحث العلميجلسة النقاش ـ املؤتر الثالث للبحث العلميجلسة النقاش ـ املؤتر الثالث للبحث العلمي
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حماضرة يف مقر اجلمعية لعطوفة األستاذ الدكتور حممد عدينات (عضور هيئة مكافحة 
يمي واحمللي ء االقتصاد العاملي واإلقليمي واحمللي ء االقتصاد العاملي واإلقليمي واحمللي  فساد) بعنوان نظرة استشرافية ملستقبل األداالفساد) بعنوان نظرة استشرافية ملستقبل األداالفساد) بعنوان نظرة استشرافية ملستقبل األدا

2007/2/4 ـ بتاريخ2010 ـ بتاريخ2010 ـ بتاريخ والسياسات االقتصادية املتوقعة لعامي 2009 و 
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جانب من حضور حماضرة معايل األستاذ الدكتور خالد الكركي بعنوان : تصورات ملسرية 
2007/2/9 البحث العلمي يف اجلامعة األردنية بتاريخ

2008/1/9 دكتور خالد الكركي يف اجلمعية بتاريخحماضرة ملعايل األستاذ الدكتور خالد الكركي يف اجلمعية بتاريخحماضرة ملعايل األستاذ الدكتور خالد الكركي يف اجلمعية بتاريخ

141 جملة البحث العلمي

اضرة لعطوفة األستاذ الدكتور وجيه حماضرة لعطوفة األستاذ الدكتور وجيه حماضرة لعطوفة األستاذ الدكتور وجيه عويس بعنوان : البحث العلمي
2007/4/1  يف الوطن العربي بتاريخ
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2007/4/1  يف الوطن العربي بتاريخ
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2009 ماع اهليئة العامة لعاماجتماع اهليئة العامة لعاماجتماع اهليئة العامة لعام

2009 مي للطالب واملعلمني لعامث العلمي للطالب واملعلمني لعامث العلمي للطالب واملعلمني لعام ث العلز البحث العلز البح ز البحر من حفل توزيع جوائز البحر من حفل توزيع جوائ ر من حفل توزيع جوائصور من حفل توزيع جوائصو

143 جملة البحث العلمي

2009 مي للطالب واملعلمني لعامث العلمي للطالب واملعلمني لعامث العلمي للطالب واملعلمني لعام ث العلز البحث العلز البح ز البحر من حفل توزيع جوائز البحر من حفل توزيع جوائ ر من حفل توزيع جوائصور من حفل توزيع جوائصو
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2009 مي للطالب واملعلمني لعامث العلمي للطالب واملعلمني لعامث العلمي للطالب واملعلمني لعام ث العلز البحث العلز البح ز البحر من حفل توزيع جوائز البحر من حفل توزيع جوائ ر من حفل توزيع جوائصو

ر من حفل توزيع جوائصو
2009 مي للطالب واملعلمني لعامث العلث العلمي للطالب واملعلمني لعامث العلمي للطالب واملعلمني لعام ث العلز البحز البحث العلز البح ز البحر من حفل توزيع جوائر من حفل توزيع جوائز البحر من حفل توزيع جوائ ر من حفل توزيع جوائصو
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ر من حفل توزيع جوائصو

2009 مي للطالب واملعلمني لعامث العلمي للطالب واملعلمني لعامث العلمي للطالب واملعلمني لعام ث العلز البحث العلز البح ز البحر من حفل توزيع جوائز البحر من حفل توزيع جوائ ر من حفل توزيع جوائصور من حفل توزيع جوائصو
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