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 فالح شبيب العجمي. د. أ
 

ُيعنى هذا البحث بتعريف علمي للتعليم العام, وتقديم األطر النظرية للغايات 
َالتنموية التي يكرس التعليم يف البلدان املتقدمة خلدمتها, ويستعرض مد مواكبـة 

ّة والثقافية التي جتد يف املجتمع, ودرجة واقعية الطرح التعليم للمتغريات االجتامعي
كـام يتطـرق اجلـزء . يف وضع األهداف العامة, وما يواكبهـا مـن أهـداف سـلوكية

 . ودور كل منها»املنهج التعليمي«النظري إىل إيضاح مكونات 
أما يف اجلانب التطبيقي, فيتعرض إىل خصائص التجربة الـسعودية يف التعلـيم 

مع مقارنتهـا باألسـس )  خيص السياسة التعليمية واخلطط االسرتاتيجيةفيام(العام 
ّوتقـوم الدراسـة واقـع التطبيـق العمـيل . العامة للمنـاهج بـدول اخللـيج العربيـة

 .للمعايري النظرية يف املناهج السعودية
ًوأخريا تقرتح الدراسة بعض اإلجراءات املـساعدة عـىل حتـسن بيئـة التعلـيم, 

تعلمني عىل االستفادة من الفرتات الزمنية الطويلة التي يقضوهنا وتطوير قدرات امل
 .يف مراحل التعليم العام, مما يؤدي إىل النهوض بالتعليم من واقعه الذي يعيش فيه

 :التعليم ومقاصده
 لـد املـتعلم, وذلـك مـن "حتقيق تغيري إجيايب وجذري"التعليم يعني يف حد ذاته 

من تطلع إىل املعرفة, ومن رغبة يف تغيري واقعـه ليكـون خالل ما ينشأ يف نفس التلميذ 
 .ًقادرا عىل اكتساب املعرفة وإنتاجها

                                     
 .أستاذ اللسانيات بجامعة امللك سعود, ورئيس جملس إدارة مجعية اللهجات والرتاث الشعبي 
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وترمي سياسات التعليم إىل وضع غايات متالحقة; تسعى من خالهلا الـربامج إىل 
صناعة اإلنسان عىل املد البعيد باجتاه غاية بعيدة, إىل جانب الغاية القريبة املد التي 

ًز عمل معني يف مرحلة من املراحل, متهيدا للرفع بـصاحبها إىل مـستو تتمثل يف إنجا
ويف حلقات متامسكة, وعىل النحو الذي يضمن إنتاج مواطن صالح . أعىل يف الحقتها

 .مستقيم
وقد ازدادت وترية التغري يف عامل اليوم بشكل مل يسبق له نظـري يف تـاريخ البـرشية, 

ل االجتاهات يف كل من االقتـصاد ووسـائل وأصبحت معدالت تطور التقنيات, وحتو
ًاالتصال, وطرق الكشف ليس عن الطبيعة والكون من حولنا فحسب; بل أيضا عـن 

ًتغريت أيضا األشـياء . مكونات اإلنسان وعقله ومد إدراكه, تسري بخطوات مذهلة
أو اآلالت التي صنعها اإلنسان; بحيث أصبحت تنافسه يف الذكاء, مما أجـرب اإلنـسان 

دون  − وكل هـذه املتغـريات تـصب. ىل أن يغري طبيعة تفكريه ورؤيته لنفسه وتارخيهع
يف اجتاه حتول جذري يف فلسفة التعليم, ويف طريقة تقويم مكتـسبات اإلنـسان  − شك

من املعرفة, وأي املعارف حيتاج, وما نسب املهارات التي يتطلبها العرص مقارنـة بكـم 
 تصبح غري ذات بال يف ظل سهولة احلصول عليهـا املعلومات التي تكون رضورية, أو

 .وختزينها
ًومما يعد من آفات التخطيط للتعليم يف البلدان النامية أن كثريا من سياساته تفرض 
من جهات عليا, وبطريقة حتقق رؤ فئات متنفـذة للمثاليـة; ولـيس كـام يفـرتض أن 

عـي, لتـؤدي باملؤسـسات ًتكون حتقيقا لغايات تتعلق بحياة اإلنـسان وواقعـه االجتام
التعليمية إىل الوقوف عند أزمات العرص وسبل التعامل معها, والتفكري بروح العـرص 

إذ إن أهم الغايات التعليمية يف العرص احلديث ترتكز عىل أن جتعل . واستخدام وسائله
ًاإلنسان قادرا, بفضل النظرة النقدية احلرة, عىل حتقيـق التفاعـل األصـيل بـني اهلويـة 

 . لذات من جهة, وبني العرص الذي يعيش فيه املتعلم من جهة أخروا
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١٠ 

ا أن النجاح يف صناعة االسرتاتيجيات التعليميـة واملعروف يف احلقل الرتبوي عاملي
واحدة ذات أهداف سـامية وغـري قابلـة للتطبيـق; بـل يف اسرتاتيجية ال يكون بوضع 

دفني معـه, ومناسـب لزمـان تصور ما هو قريب من الواقـع, ويتوقـع تفاعـل املـسته
ومـن املنظـرين مـن يقـول بأنـه ال بـد مـن غـرس جـذور أي خطـة . التعليم ومكانه

 . اسرتاتيجية يف الواقع, لتتحول إىل برنامج عمل واضح ومقبول
اجلدير بالذكر أن غايات تلك اخلطط ليست ثابتة أو واحدة يف كـل احلـاالت, كـام 

ُبأهنا غايـات كـرب تـرتبط بمثـل املجتمـع يعتقد أصحاب األيديولوجيات التعليمية 
, أو أهنا يشء مقدس ال يمس, وال خيضع للتعديل أو التغيري مـع )١(وقيمه وخصوصيته

تغري املعطيات العرصية وأوضاع املجتمع وحاالت املعرفة وأقنيتها, وتطـور اإلنـسان 
 بـل فهـذه الغايـات ليـست حقـائق,. يف طرق تعامله مع املعلومات والبيئة من حولـه

وما مل جتدد تلك الغايـات يف كـل مرحلـة, . تصورات مستقاة من الواقع, تتغري بتغريه
وتغري اخلطط نفسها بعد فحص اإلنجاز يف اخلطط التي سبقتها, مـن أجـل االسـتفادة 
ًمن ذلك التقويم يف صناعة اخلطة التالية, فإن كل ما يبذل من جهد ومال يـصبح عبثـا 

ال يعني أن تكون الغايات معرضة للتغيري املـستمر, بـل لكن ذلك . ال طائل من ورائه
ًأن تكون خاضعة دومـا للنقـد والتقـويم املـستمر مـن خـالل التجربـة, وتطبيقهـا يف 

 . املامرسة, ومقارنة النتائج بام متليه تطورات الواقع االجتامعي
ولذلك فـإن املدرسـة, بمقوماهتـا املختلفـة, ينبغـي أال تكتفـي باسـتقبال غايـات 

سومة وضعتها هيئات معينة, معـربة عـن غايـات املجتمـع ونظرتـه إىل شـؤونه يف مر
مرحلة معينة من حياته, بل عليها أن تسهم يف وضع تلك الغايـات, وأن تـشارك بعـد 

 . ذلك يف نقدها وتقويمها عند تطبيقها
                                     

  ويف ذلك خلط بني التعليم والثقافة; ومن هذا اخللط نشأت مفاهيم تسمية كل متعلم باملثقف يف البيئة العربية )١(
 . احلديثة
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كام يلزم التدرج يف مراحل وضع اخلطة التعليميـة, مـن أجـل أن يكـون اسـتيعاهبا 
ًوضعها موضع التطبيق مقبوال; فيحدد هلا عدد معـني مـن الغايـات الكـرب ًسهال, و

. التي تكون هي لب املرشوع التعليمي املنطلق من حاجات املجتمع ومتطلبات أفراده
ا ًوتكون تلك الغايات مستقاة من حتليل واقعي للمجتمـع, وليـست مفروضـة فرضـ

لعامـة التـي تعـد ترمجـة للغايـات ا, يتبعها يف ذلك التدرج يف حتقيـق األهـداف انظري
وهـي شـاملة بطبعهـا, وتظهـر يف . الكرب, وتتعلـق بوسـائل حتقيـق تلـك الغايـات

 ملراحل التعليم املختلفة; ويف حالـة هـذه الرتمجـة سـتنتج العمليـة "املناهج الرسمية"
 تـشكل نقـاط االنطـالق الفعليـة لـصناعة منـاهج سـليمة, مـا مل "مضامني تربويـة"

. ًنازع واالجتاهات األيديولوجية التي كثريا ما تتباين بـني القـائمني عليهـاتتعاورها امل
وال توجد, يف الواقع, تقنيات باملعنى الدقيق للكلمـة تيـرس هـذه الرتمجـة; ومـا يـزال 
ًالباب مفتوحا يف العامل لوضع أصول منهجية صاحلة لرتمجة الغايات إىل أهداف عامـة 

 . فةيف مناهج التعليم بمراحله املختل
أهـداف (ويف املرحلة النهائية توجه األهداف العامة نحو صـناعة نـوازع سـلوكية 

; وتتحقق هذه اخلطوة من خـالل ترمجـة املنـاهج إىل أهـداف )سلوكية لد الرتبويني
إجرائية ختدم يف النهاية خلق بيئة تساعد عىل نشوء سلوك معني يف البيئـة التعليميـة أو 

وتوجـد نظريـات علميـة ختـدم املخططـني .  الـسائدةتعديل بعض األنامط الـسلوكية
للنجاح يف هذه املرحلة مستقاة مـن علـم الـنفس الـسلوكي الـذي ختصـصت بعـض 

 . جماالت بحثه يف اإلطار الرتبوي
وليس استخراج نواحي السلوك العملية لد األشخاص املستهدفني من الغايـات 

ً السهل; إذ ال بد أوال من أن واألهداف العامة, التي وضعت يف عموم مقصود, باألمر
تالمس مشكالت الواقع الرتبوي واالجتامعي الفعلية, وأن تستجيب بالتايل حلاجـات 
مشخصة ينبئ عنها التحليل املوضوعي لـذلك الواقـع يف حـارضه وأصـوله املاضـية 
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كام يلزم أن تـصاغ تلـك الغايـات صـياغة واضـحة حمـددة متنـع . وتطلعاته املستقبلية
ز ما يراد إبرازه بوضـوح يؤهلهـا ألن تـرتجم إىل أهـداف للمنـاهج وإىل اللبس, وترب

 . أهداف سلوكية أي أن تنقلب يف النهاية إىل عمل
. وهذه اخلالصة هي مما يسهل قوله ويصعب فعلـه, أو لعلهـا مـن الـسهل املمتنـع
 فعند حتليل األهداف الرتبوية التي تتـضمنها وثـائق التعلـيم يف البلـدان العربيـة أو يف

املؤمترات العربية املشرتكة, يظهـر أن أول مـا تـشكو منـه تلـك األهـداف عموميتهـا 
وغموضها واحتامهلا معاين عديدة, وبالتايل صعوبة حتوهلا إىل واقع, رغم ما يبذل فيهـا 

 . , وما تؤمله املجتمعات منها بتغري واقع التعليم نحو األفضل)١(من جهد
 الذي تظن العامـة أنـه "املنهج"ق هو مصطلح ومما حيتاج إىل توضيح يف هذا السيا

الكتاب الـذي يـدرس منـه التالميـذ يف املدرسـة, ويـشاركهم هـذا الظـن كثـري مـن 
وربـام ينتـرش هـذا الفهـم يف املؤسـسات . املتخصصني, بل ومن مماريس مهنة التعلـيم

ظ القائمة عىل التعليم; إذ نجد مقدمات الكتب التعليمية تـشري إىل الكتـاب وكأنـه لفـ
 . مرادف للمنهج

يف حقيقة األمر ليس بالرضورة أن يكون لبعض املناهج كتب مقررة, وإذا وجدت 
فهي من العنارص التي تشرتك مع أدلة املعلم, وكتـب األنـشطة, والـربامج احلاسـوبية 
والوسائل التعليمية, والتجهيزات واملرافق املساندة, بل وخربة املعلم وتدريبه يف هـذا 

 عملية املواءمـة بـني كـل هـذه املعطيـات مـع رؤيـة اخلطـة التعليميـة ثم تأيت. الشأن
ًاملوضوعة مسبقا يف إطار من التنظيم وتتابع اخلطوات الالزمة, لتحقيق كل مرحلة من 

 . أهداف اخلطة

                                     
مركز : بريوت.  الفلسفة الرتبوية ومستقبل الوطن العريب–نحو فلسفة تربوية عربية : معبد اهللا عبد الدائ:  انظر)١(

 . ٢٣٥ – ٢٣٠, ١٩٩١دراسات الوحدة العربية, 
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ويدخل يف تلك املواءمة تنظيم حمتو املادة الدراسـية, والنظـرة لكيفيـة تدريـسها 
خر يف املنهج, وطريقة تنظيم موضوعات املادة املرتبطة وعالقتها باملواد الدراسية األ

ويف نموذج جانييه يرتكز تقديم املادة الدراسية عـىل . بتخطيط املنهج وتنفيذه وتقويمه
مبدأ املطالب السابقة, بحيث ال ينتقل التدريس إىل موضوعات جديدة دون التأكد من 

, "حتليـل األداء" السابقة بواسـطة وحتدد املطالب. أن املطالب الرضورية قد تم إتقاهنا
ووفـق . حيث يتم التعرف عىل كل املهام التي تشكل القاعدة لتعلم املهام األعىل منهـا

نموذج آخر يمكن أن حتدد املادة العلمية يف ضوء مفاهيم أساسية قليلة العدد يـستعان 
 حلزونية تعيد ُوهبذه الطريقة تقدم املادة يف شكل حلقات. هبا يف أي تعليم جديد للامدة

 .ايف كل مرة تعلم تلك املفاهيم, ولكن بشكل يتوسع تدرجيي
ًأما الذين يرون أن تقدم املادة الدراسية وفقا لبنيتها العلمية, حيث تقدم إىل التلميذ 
كام يدرسها الباحثون واملختصون فيها, فإهنم يؤكـدون عـىل رضورة مراعـاة املرحلـة 

 . طريقة التي يتعلم هباالعمرية للتلميذ ومد نضجه وال
وتوجد رؤية أخر لتنظيم املادة الدراسية فيام يعرف باملنهج األفقي; حيث يؤخـذ 
يف احلسبان إمكـان التوسـع يف املـادة بـشكل تتـواز فيـه موضـوعاهتا, وتتـسق مـع 

ويف املقابل يقوم التنظيم الرأيس بتقديم موضوعات املـادة . موضوعات املواد األخر
 .)١(سيل يمتد عرب السنوات واملراحل الدراسيةعىل أساس تسل

                                     
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج, : الرياض. ٢اإلطار املرجعي للتقويم الرتبوي, ط : إبراهيم الدورسي:  انظر)١(

 . ٤٤٤ – ٤٤٣ هـ, ١٤٢١
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 :التجربة السعودية وبيئتها
بقي فهم التعليم لد كثري من املؤثرين يف سياسة التعليم الـسعودية ضـمن إطـاره 

بل  − )١(عىل رأي ابن خلدون − القديم يف صدر اإلسالم, عندما مل يكن التعليم صناعة
ُوتعليام ملا جهل من الـدين عـىل جهـة الـبالغًكان نقال ملا سمعه أصحاب النبي عنه,  ً .

فأصـبح . فكان الرتكيز آنذاك عىل تعليم حدود اإلسالم, وما جاء به من رشائع الـدين
ا لدهيم أن التعليم يف كل عـرص يعنـي التبحـر يف علـوم الـدين, وتفريـغ مـا يف مستقر

ا لتعلـيم إسـالميمدونات الفقهاء مجيعه يف مناهج التعليم العام, من أجـل أن يكـون ا
وربام ال يتساو مـع هـذه الـسياسة يف العـامل إال نظـام . ًوموجها إىل االعتناء بالعقيدة

 . )٢(االتعليم اإليراين الذي جيعل املواد الدينية أساسية والنجاح فيها إجباري
وتركز وسائل اإلعالم السعودية عىل إبراز التقدم يف جتربة التعليم عن طريق إيـراد 

كـام . د التالميذ املنتسبني إىل التعليم العام وعدد املدارس وعدد املتخـرجني منهـاأعدا
تورد يف بعض حتقيقاهتا نسب مـن أصـبحوا يعرفـون القـراءة والكتابـة, بـام يف ذلـك 
امللتحقني بدورات تعليم الكبار والدروس اخلاصة يف قراءة القـرآن واملعرفـة األوليـة 

 . بالكتابة
ًال يف بدايـة نـشأة الدولـة, وحتـول النـاس إىل املـدن والتغـري وربام كان ذلك مقبـو

اجلذري يف نظرة الناس إىل مؤسـسات التعلـيم وتطـوير القـدرات الفرديـة; لكـن أن 
يستمر الوضع كـذلك, وأن يبقـى منتهـى الطمـوح أن نرصـد األعـداد التـي تـدخل 

النظـر يف نـوع فـال بـد مـن . املدارس واألعداد التي تتخرج منها, فهو أمر غري مقبول

                                     
. منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات, د: بريوت. مقدمة ابن خلدون: عبد الرمحن بن حممد بن خلدون:  انظر)١(

 .٣٠, .ت
 هـ, ١٤٢٢جملة املعرفة, : الرياض). ١١(سلسلة كتاب املعرفة .  جتارب من دول العامل–التعليم من حولنا :  انظر)٢(

٨٥ . 
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التعليم بعد تأسيسه; إذ إن التعليم لـيس خدمـة اسـتهالكية, وال يـؤدي أي نـوع منـه 
فالنوع الذي يؤدي منه إىل التنمية الشاملة للمجتمـع والفـرد, والـذي . الغرض نفسه

ًيعد توظيفا مثمرا لألموال املنفقة فيه هو ذلك الذي يقوم عىل غايـات أساسـية حمـددة  ً
تربوي واجتامعي فعيل; أما ما عداه فـال يـؤدي إىل أكثـر مـن ختـريج مستقاة من واقع 

أعداد من العاطلني, وأفراد ذوي نفوس ضامرة عـاجزة عـن مواجهـة احليـاة, فاقـدة 
 .)١(القدرة عىل أي إبداع أو عمل منتج

كام توضحه  − ففيام خيص سياسة التعليم, نجد أهنا بكل مراحلها ذات طابع واحد
ال  − , وال تـزال سـارية املفعـول)م١٩٧٠( هــ ١٣٩٠بذلك سـنة  الصادرة ٢الالئحة

يفرق فيه بني التعليم اجلامعي والتعليم العام, وال بني العـام واخلـاص واملهنـي إال يف 
 . اجلوانب اإلجرائية وقضايا التمويل واإلدارة وجهة االختصاص

اململكـة العربيـة والـسياسة التعليميـة يف ": افبالرغم من أن املادة األوىل تقول نص
ًالسعودية تنبثق من اإلسالم الذي تدين به األمة عقيدة وعبادة وخلقا ورشيعة وحكـام  ً

ًونظاما متكامال للحياة, وهي جزء أسايس من الـسياسة العامـة للدولـة , فـإن املـادة "ً
 : من األسس العامة التي يقوم عليها التعليم تقول) للتمثيل فقط(الثانية إىل السابعة 

 . ًا ورسوالًا وباإلسالم دينا وبمحمد صىل اهللا عليه وسلم نبي  اإليامن باهللا رب− ٢
  التصور اإلسالمي الكامل للكون واإلنسان واحلياة, وإن الوجود كله خاضع − ٣

 .ملا سنه اهللا تعاىل, ليقوم كل خملوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب
مر فيها املسلم طاقاته عن إيامن وهـد   احلياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل, يستث− ٤

ًللحياة األبدية اخلالدة يف الدار اآلخرة, فاليوم عمل وال حـساب, وغـدا حـساب وال 
 . عمل

                                     
 . ١٥عربية, عبد اهللا عبد الدائم, نحو فلسفة تربوية :  انظر)١(
 .  سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية)٢(
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  الرسالة املحمدية هي املنهج األقوم للحياة الفاضلة التي حتقق الـسعادة لبنـي − ٥
 . اإلنسان وتنقذ البرشية مما تردت فيه من فساد وشقاء

 العليا التي جاء هبا اإلسالم لقيام حضارة إنـسانية رشـيدة بنـاءة هتتـدي   املثل− ٦
 . برسالة حممد صىل اهللا عليه وسلم, لتحقيق العزة يف الدنيا, والسعادة يف الدار اآلخرة

  اإليامن بالكرامة اإلنسانية التي قررها القرآن الكريم وأناط هبـا القيـام بأمانـة − ٧
 بني آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم مـن الطيبـات ولقد كرمنا(اهللا يف األرض 

 ). ًوفضلناهم عىل كثري ممن خلقنا تفضيال
اجلهـاد يف سـبيل ": يف سياسة التعليم التي تقول) ٢٦(أما عن أسباب وضع املادة 

, فإهنـا "ٍاهللا فريضة حمكمة وسنة متبعـة ورضورة قائمـة وهـو مـاض إىل يـوم القيامـة
 .  اإلخوان املسلمني هم من وضعوا تلك السياسةُتعرف, إذا علم أن

ومن هنا فـإن سـيطرة األيـديولوجيا عـىل أذهـان املخططـني ال جيعلهـم هيتمـون 
رجـال (بمستقبل التعليم أو بمخرجاته قدر اهتاممهم بالسيطرة عـىل عقـول التالميـذ 

 يف ظـل ومن غري املستبعد. , وتوجيههم نحو األيديولوجيا التي يرغبون فيها)املستقبل
هذا التوجيه املربمج أن يقع اخللط بني األهداف والغايات, وأال يكون هناك أي تدرج 
يف املراحل الثالث املذكورة أعاله; باالنتقال من الغايات إىل األهداف العامـة, ومنهـا 

حيث تـذكر . إىل األهداف السلوكية, وتطبيقها يف املناهج عىل شكل مضامني ووسائل
إيقاظ روح اجلهاد "): ٦٠يف املادة (األهداف التعليمية مرة أخر هذه السياسة ضمن 

اإلسالمي ملقاومة أعدائنا واسرتداد حقوقنا واستعادة أجمادنا والقيـام بواجـب رسـالة 
 . "اإلسالم

وإذا قارنا تلك السياسة بام أصدره مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج مـن غايـات 
ا, ومتصفة بالتوازن واملنطقيـة; حتـى يف تلفة كليوأهداف مشتقة منها, نجد األخرية خم
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ذكرها املرجعية اإلسالمية للعقيدة والقيم يوجد تناسق بني األصل والفرع, وختلو من 
 .التكرار الذي مل يكن يقصد إال ترسيخ األيديولوجيا

 : )١(ففي غاياهتا الكرب تذكر مصادر االشتقاق الرئيسة
 . امل لإلنسان والكون واحلياةالعقيدة اإلسالمية بمنهجها الش 
 . العروبة برتاثها وقضاياها املعارصة وآماهلا واجتاهاهتا نحو املستقبل 
 . األوضاع االجتامعية واالقتصادية ومطالب التنمية يف منطقة اخلليج العريب 
ًاجتاهات العرص ومقتضياته وخصائصه حارضا ومـستقبال يف مـا يتفـق وأصـول   ً

 . ميةالثقافة العربية اإلسال
 . حاجات الفرد العريب ومطالب نموه يف دول اخلليج العريب 

 :واقع التطبيق العميل
عند تطبيق بعض املعايري النظريـة عـىل واقـع التعلـيم العـام يف الـسعودية, يظهـر 
اضــطراب صــياغة الــسياسة التعليميــة, ورداءة مــضامني األهــداف العامــة; لكــنهام 

 :  أي من املبادئ املذكورة, مثليتضاءالن أمام عدم القدرة عىل تطبيق
 .املواءمة بني معطيات املنهج ورؤية اخلطة التعليمية 
 .تتابع اخلطوات الالزمة لتحقيق املراحل املختلفة من أهداف اخلطة 
 .فلسفة تدريس املواد والعالقات البينية بني املواد املختلفة 
 .حتديد املطالب السابقة لتدريس املادة 
 .مرية للدارسمراعاة املراحل الع 
 .توازي املوضوعات يف املادة الواحدة 
 .امتداد املوضوعات التسلسيل ضمن هيكل منطقي 

                                     
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج, : الرياض.  األهداف الرتبوية واألسس العامة للمناهج بدول اخلليج العربية)١(

١٩٨٤ . 
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ويف الواقع أن مناهج التعليم السعودية تقوم عىل اتباع مـا يـشبه أصـحاب الطـرق 
أغلقـوا عقـولكم ": الصوفية الذين يقولون لتالميذهم يف مـستهل اجللـسة التعليميـة

حني أن التلميذ حيتاج من العناية إىل أبعد من ذلك, وحيتاج إىل , يف "!وافتحوا قلوبكم
ًممارسة احلياة بشكل أكثر جدية وواقعية, حتى تنمو أفكاره الشخصية, ويـصبح واثقـا 

 . بنفسه
كام يعتمد التدريس عىل الذاكرة وحدها, بحفظ ما يقدمه املدرس عن ظهـر قلـب, 

وهذا ليس تعليام; وتكون من نتائجـه وإعادة كتابته يف أوراق االختبارات مرة أخر ,ً
اجلمود والشلل الفكري وكراهية التعلم, لعـدم ارتبـاط تلـك العمليـة بواقـع احليـاة 

 . اليومية
مـا زالـت  − من كتاب ومعلم واختبارات وطرائـق − فكل ما يف املناهج الدراسية

 وتفـضيل تنتسب إىل مرحلة اجرتار املعرفة وخزهنا, وتغليب األلفـاظ عـىل األشـياء,
النظر عىل العمل, وتقديم اجلدل العقيل عـىل البحـث املنهجـي, وإيثـار التقليـد عـىل 

ًالتجديد أوال وآخرا ً)١( . 
كام تغيب املحادثـة واحلـوار عـن تطبيقـات مـا يـدرس يف إطـار الثقافـة والعلـوم 
اإلنسانية; ويف خط التلقني من طرف واحد يتسم العرض بأحادية الطرح, وتصوير ما 

مما أنتج بيئـة صـاحلة لظـروف .  عىل أنه احلق املطلق, والتصور الصحيح األوحديقدم
درجـة مـن احلديـة يف الـسلوك  − كـام هـو معـروف − التعصب; والتـي تنـشأ عنهـا

. )٢(ًإذ إن األشياء تصبح إما خطأ وإما صوابا, وال مكان ملنزلة بني املنـزلتني. االجتامعي
 انعكاس هذه احلدية عىل احلياة االجتامعية بشكل عـام, فإنـه دون شـك يـؤدي إىل أما

حاالت اضطراب يف البنى االجتامعية وعالقات األفراد بعضهم مع بعض مـن البنـى 
                                     

 . ٢٤٨نحو فلسفة تربوية عربية, : عبد اهللا عبد الدائم:  انظر)١(
 .٣٦٠, ١٩٧٩مكتبة املنهل, : الكويت. العرب والرتبية واحلضارة: حممد جواد رضا:  انظر)٢(
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ًوفيه تصبح املواقف التي يتخذها األفراد متطرفة تبعـا لتباعـد اهلياكـل التـي . املختلفة
ً, ويكون التفاعل وتبادل املواقـف مفقـودا )١( واألدوارينتمون إليها, فيام يتصل باملراكز

ًعىل كل مـستويات التكـوين االجتامعـي; بـدءا مـن دور األب يف األرسة واملعلـم يف 
 . ًاملدرسة واحلاكم يف املجتمع, ووصوال إىل األدوار احلميمية بني املتساوين واألقران

وتقليـده يتمثـل يف األدجلـة عىل أن اجلانب األكثر خطورة فيام يتعلق بتلبس النسق 
َالتي جيد املتعلم نفسه فيها ال يعرب عن آرائه, انطالقا مما ير يف تارخيه, بل يعرب عنه, أو  ُ ً

األنا هو : ا, مثلَيعرب له عن حاله, بإسقاطات شعائرية دينية, رسعان ما توظف سياسي
 جعل املتعلم ينظر , مما يعني)الكافر: ًوخصوصا(املسلم, اآلخر هو الغريب, األجنبي 

ا أو ًا, ال مواطنـا تارخييـًإىل أناه اجلمعي نظرة عقدية; فيتصور نفسه مكلفـا أيـديولوجي
وهـو مـا يعـرب عنـه خليـل أمحـد خليـل باسـتخدام لغـة تـزين لـه واجباتـه . اسياسي

 .)٢()كمواطن(ّ, وتغيب عنه حقوقه )كمكلف(
ر النقدي; فاملبـادئ املحمـودة ال أما أبرز سامت املناهج السعودية فهي غياب الفك

يرد فيها ذكر للحرية, سواء كانت حرية شخصية, أو حرية الفكـر يف االنطـالق نحـو 
دراسـة ) أو حتـريم(وقد أد ذلك التأطري املقـصود إىل منـع . ًآفاق غري مؤطرة مسبقا

, إىل "الدسـتور" و"القـانون"ًالفلسفة, وحظر مصطلحات احلداثة الفكرية بدءا مـن 
ــةال" ــة" و"ديمقراطي ــات" و"الليربالي ــة" و"االنتخاب ــسان" و"العومل ــوق اإلن  "حق
, وكل ما أنتجه العقل البرشي احلديث فـيام خيـص اإلنـسان إال إن "السالم العاملي"و

. ًكان ملتزما بحدود الرشيعة كام يفهمها الفقهاء املقننون, وهي حدود ال جمـال لنقـدها

                                     
 –أغسطس  (٤٤ – ٤٢جملة املستقبل العريب . "خلفيات النظام التعليمي العريب وفلسفته": حممود أمحد موسى:  انظر)١(

 . ١٨, )١٩٨٢أكتوبر 
املؤسسة : بريوت. وسط املعارصسوسيولوجيا اجلمهور السيايس الديني يف الرشق األ: خليل أمحد خليل:  انظر)٢(

 .١١٠, ٢٠٠٥العربية للدراسات والنرش, 
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ًقدي كثريا, وجعل املتعلم ال يعدو بوقا يردد ما وقد ضيق ذلك التحديد آفاق الفكر الن ً
 . يسمعه وحيفظه ويتمثله عىل أهنا حدود قدرات العقل البرشي

وهذا الوضع جيعل االنتامء الوطني غري ذي أولويـة يف أذهـان الناشـئة, ألن العـامل 
قد أصبحت هي النسيج الذي عليهم أن حيـسوا بـالتامهي معـه, ) أو األمة(اإلسالمي 

ًإن كان ومها كبريا; وهو ما يصنع هواجس عجـز غـري حقيقيـة تقـودهم شـبابا حتى و ً ً
ًوكبارا إىل درجات متفاوتة من التوتر, واالصطفافات غـري املـربرة مـع كـل نـاعق أو 

عـىل أنـه جهـل وال قيمـة ) قبل اإلسالم(كام أصبح استعراض التاريخ القديم . منتفع
فهـو ال . اا وجـدانيًعرض عرضـا متجيـديترجى من دراسته; أما التاريخ اإلسالمي في

ًيقدم بوصفه أحداثا تارخيية هلا ظروفها ومالبساهتا, بل بام يلتبس بالقصص املـصاحبة  ُ
غري املتثبت منها عن انتـصارات بارعـة وكرامـات وبطـوالت للمـسلمني يف مقارعـة 

تعـرض الكفار; أما اهلزائم أو الفتن الداخلية وعوامل الـضعف, فيلفهـا الـصمت أو 
ًعرضا حمتشام, حتى لكأن األمر يتعلق بيشء خمجل ً)١( . 

ًويتضح هذا اخللل جليـا يف االنـسياق يف منـاهج التعلـيم مـع التفكـري التقليـدي 
املوروث عن األشـاعرة, بعـدم خـضوع األحـداث التارخييـة واالجتامعيـة للقـوانني 

ىل عدم تفـسري الظـواهر وهو ما يقود إ. والطبائع الدائمة التي يقدر العقل عىل معرفتها
ويطبق . بناء عىل السببية, ووجود عالقة ثابتة بني األسباب, وما ينتج عنها من أحداث

ا يف تدريس بعض الظواهر الكونية عىل أهنا حاالت استثنائية, حتـى هذا التفكري عملي
وإن كان العلم احلديث قد توصل إىل معرفـة أسـباهبا, وتعـرف إىل مكوناهتـا وطبيعـة 

ثها ووقت انتهائها بطريقة تنبؤية دقيقة, كام هي احلال يف تدريس ظاهرة كـسوف حدو
الشمس وخـسوف القمـر يف منـاهج املرحلـة االبتدائيـة بوصـفها عقوبـات تـستلزم 

                                     
 .٢٠٥, ص ٢٠٠٨دار برتا للنرش والتوزيع, : دمشق.  سوء التفاهم التارخيي–اإلسالم واحلرية : حممد الرشيف:  انظر)١(
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االستغفار لرفعها, وال عالقة هلا بنظام الكون الذي يدرسه التلميذ يف مرحلة الحقـة; 
الذي حيجـب اآلخـر عـن الرؤيـة لفـرتة فيعرف تفسريها البسيط بأن ظل أحدمها هو 

ومثل هذا اخللط يوقع املتعلم يف حرية من أمره بـشأن . زمنية حمددة وقابلة للتوقع بدقة
 . امليل إىل أحد التفسريين

أما إدخال املضامني يف التعليم بطريقة غري مبارشة فقد جلـأ إليهـا خمططـو التعلـيم 
ملـايض; وبعـد أن طفـح الكيـل بـاملجتمع املؤدلج منذ السبعينات يف القرن املـيالدي ا

الدويل, مما وصل إليه احلال يف غلوهم بنـرش كراهيـة الـشعوب األخـر عـن طريـق 
تضخيم مبـادئ الـوالء والـرباء, وسـعت الـسلطات يف الـداخل إىل اسـتبعاد بعـض 
نصوصه الرصحية يف مادة التوحيد بالصف األول الثانوي, اتبع القائمون عىل التعلـيم 

ًة بتوزيع ما كان حمدودا بدرس يف مادة واحدة عىل مـواد أخـر غـري الـدين حيلة ذكي
 . ًوهذا توسيع للمبدأ, وليس تقليصا له. مثل النصوص يف أكثر من مرحلة

ومما يدل عىل تغلغل نفوذ سلطات أخر غري رسمية تدعم هذا االجتاه ربط املبـدأ 
يم املسلم واكتامل إيامنه, وأن عليه الفقهي املتعلق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر بق

دون  − ويف ذلـك. أن يغري املنكر بيده متى ما تطلب األمر ذلك, واستطاع أن يقوم بـه
دعم ملامرسة العنف باسم الدين وتربيـر مـا تقـوم بـه اجلامعـات األصـولية يف  − شك

ضـع كام يتحقق هذا التعليم غري املبـارش عـن طريـق و. )١(بعض املجتمعات اإلسالمية
الــصور النمطيــة للرجــل واملــرأة يف األدوار التقليديــة مــن خــالل األمثلــة يف دروس 

بل إن صور البرش أصبحت دون معامل . العربية, أو النصوص املنتقاة عىل هذا األساس
وجه واضحة, وبعض الصور التي متثل نزهة مجاعية لألرسة تضم األب وأطفالـه; ممـا 
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غري رضوريـة يف اخلـروج للنزهـة, بـل عليهـا أن ) مأو أمه(يوحي لألطفال بأن املرأة 
 ). الدور التقليدي للمرأة(تبقى يف البيت, وتعد الطعام بانتظار عودهتم 

ًويف حماولة تؤكد عجز الرسميني عن تقليص ذلـك النفـوذ نجـد جهـودا لتعـديل 
بعض بنود اخلطة الدراسية للمرحلتني االبتدائيـة واملتوسـطة; يـسعى القـائمون عـىل 

 -عىل سبيل املثال  − وتبدو فيها. ا لتغيري بعض حمتوياهتا, لكنها مل تر النورعليم حاليالت
 : ً مؤرشا عىل سعي مل يكلل بالنجاح)١(املواد التالية

  التأكيد عىل خصوصية املجتمع السعودي, مـع االهـتامم بتوظيـف اخلـربات − ٤
 . العاملية
 تــضمني حجــم مناســب للعلــوم   التغلــب عــىل كثــرة املــواد, والتأكيــد عــىل− ٩

 . والرياضيات, وتوظيفها خلدمة املهارات األساسية
 .   اخلروج عىل املسميات التقليدية إن أمكن− ١١

ويف منحى يؤكد الطابع العميل لألدجلة نجد الكتب املقررة للمواد الدينيـة تـسعى 
املكثفــة, إىل حتويـل املتعلمــني إىل أقـامع معرفيــة تـصب فيهــا املعلومـات املتخصــصة 

ففـي أحـد . واختالفاهتا املتعددة, وتفصيالهتا غري املناسبة ألعامر التالميـذ وإدراكهـم
بعدد أسابيع الفـصل (ً درسا ١٤ يتضمن الكتاب −عىل سبيل املثال  − )٢(مقررات الفقه

; عرشة دروس منها تعطي تفصيالت دقيقة عن احلج والعمرة وزيارة املدينة )الدرايس
وكـأن . صييل ال يعرف بعـض معلوماتـه بعـض احلجـاج واملطـوفنياملنورة بشكل تف

ديم اختبـار فيهـا إعـداد قـديم هذه الدروس ذات املعلومات املكثفـة وتقاهلدف من ت
مل يصلوا حتى إىل سن ) ة عرشةلثيف سن الثا(التالميذ ليكونوا قضاة أو فقهاء, مع أهنم 
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 فاملنهج إذا كانت مفاهيمه دون التكليف باحلج, عدا عن أنه ركن مرتبط بالقدرة عليه;
ًال يكون مثـريا لـه, وال يعـريه  − كام يصطلح عليه الرتبويون − مستو التلميذ العقيل

ويف املقابـل, إذا كانـت . اهتاممه, مما ينعكس عىل نظرته إىل املنهج واملدرسة بشكل عام
دراته, فينفر فوق مستو التلميذ العقيل, فإنه جيدها مستعصية عىل الفهم, وأعىل من ق

ورغم تعلم السعوديني يف . )١(من حتصيلها, ويؤدي ذلك إىل اإلحباط وكراهية املدرسة
مراحل متعددة أركان احلج وواجباته ومناسكه هبذه الطريقـة; إال أهنـم عنـد حجهـم 

 . يسألون فقهاء محالت احلج عن حكم كل صغرية وكبرية يف حينها
, والثالـث "االعتكاف", والثاين "ليلة القدر" أما الدروس األربعة املتبقية; فاألول

ًوهـل أنجبـوا أو اقرتبـوا مـن سـن الـزواج أصـال,  ("العقيقة وآداب املولـود"عرش 
وهل هم عـىل أبـواب  ("أحكام تسمية املولود", والرابع عرش )ليدرسوا تلك السنن?

ايـة لكـن اآلداب والتوجيهـات يف هن). أن يصبحوا آباء لكي يعلموا أحكام التـسمية?
 : ذلك الدرس تنبئ عن دواعي إيراده

الكنية مـستحبة, ولـو مل يولـد لـه ولـد, أو مل يتـزوج بعـد, ويـستحب نـداء  •
 . الشخص بالكنية التي حيبها

 . ينبغي البعد عن التسمية باألسامء املختصة بالكافرين •
عـىل تـسمية ) خاصـة معلمـي املـواد الدينيـة(وجدير بالذكر أن حرص املعلمـني 

 بالكنى, وعىل وجه اخلصوص تلـك الكنـى املعروفـة يف صـفوف احلركـات التالميذ
 . اجلهادية أكرب من أن تعد اجتهادات فردية

   هبـذا صـاولـيس هـذا األمـر خا − وما يلفت النظر يف كل تلك الدروس الفقهيـة
أن اللغة املستخدمة فقهية بحتة, وال متت إىل لغة العرص بأي صلة; ممـا جيعـل  − املقرر
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  لكـن أهـداف واضـعيها . ميذ حيفظوهنا بشكلها الصويت دون إدراك ما تدل عليـهالتال
 تقريب مصطلحات الفقه من أذهـان املتعلمـني, لكـي يتعـودوا عليهـا, − فيام أظن -

لكـن التقعـر يف ذلـك, مـع وجـود . ويفهموا توجيهات الفقهاء وفتاواهم عند الكـرب
مـا جيـزئ  ("األسنان املجزئـة": ا مثلاألوصاف البديلة املمكنة, ويف قضايا فرعية جد

 : عيوب األضحية املانعة من اإلجزاء", و)من األضحية
ُ  العوراء البني عورها− ١ َّ َ 
ُ  العرجاء البني ضلعها, وهي التي ال تقدر أن متيش مع الصحاح− ٢ َ َ ّ 
   العجفاء, وهي اهلزيلة التي ال مخ فيها− ٣
 .)١("ّاملريضة البني مرضها − ٤

 . ن تلك األوصاف موجودة بنصها يف احلديثوذلك أل

 :وسائل النهوض بالتعليم
الذي يغطى بإصالحات شكلية وادعـاء  − يف ظل هذا العجز يف نظام التعليم العام

وعدم القدرة عىل مواكبـة التحـديات  − التحديث من خالل طبعات الكتب املتجددة
ؤسسات التعليمية ذات األداء العاملية; حيث تؤدي وسائل العوملة إىل تقليص فرص امل

التقليدي, مما يعني أن عليها أن تعمل عىل بناء منظومـات فكريـة جديـدة قـادرة عـىل 
 .)٢(املواجهة واملناورة يف خمتلف االجتاهات وامليادين

ًفال بد أوال من رفض صيغ الرتبية التقليدية السائدة, والتخيل عن التلقني والتسلط 
بوية نقدية تعتني باألطفال, وهتدهيم إىل سبل املشاركة يف بناء واإلكراه, وبناء فلسفة تر
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ويفرتض أن تقوم هذه الفلسفة عىل مبدأ التغيري, وتؤمن باإلبداع, . احلضارة اإلنسانية
ــة; فلــسفة منفتحــة عــىل معطيــات  وتعتمــد احلــوار, وتعــيل مــن القــيم الديمقراطي

امــل بــني منجــزات العقــل التكنولوجيــا, ومبــدأ االســتمرارية وقــيم التعــاون والتك
 .)١(البرشي

اجلدير بالذكر أن أي إصالح للنظام التعليمي جيب أن حيـدث يف سـياق اجتامعـي 
وسيايس; فالتعليم أخطر من أن يرتك للرتبويني وحدهم, مثلام أن احلرب أخطر من أن 
ترتك للعسكريني وحدهم; بل يلزم أن جيري ضمن رشوط إصالح سيايس واجتامعـي 

حديات أكرب من أن تواجه بحلـول جزئيـة, واملعـايري اجلديـدة التـي عـىل فالت. شامل
 : التعليم أن يؤكد عليها تتلخص يف التايل

  التفكري املجرد; وذلك بإدراج املناهج األكثر قدرة عىل بناء هذا التفكـري دون − ١
 . التقليل من أمهية التفكري احليس والتجارب الذاتية

 يعتمد يف الوقت نفسه أكثر من منهجية يف النظر, وأكثر   التفكري املركب, الذي− ٢
 . من آلية يف التحليل والبناء والتفكيك والرتكيب

  الشك املنهجي, الذي يقوم عىل حلقات تتواصل فيهـا مطارحـات الـشك يف − ٣
قضايا اليقني; إذ يتعلم التلميذ كيفية توليد الشك من اليقـني, وكيفيـة االنـدفاع نحـو 

اجله الشك الذي يتجاوزه يف صوالت وجوالت من أجل عمليـة البحـث يقني آخر خي
 . عن احلقيقة

  التفكري النسبي املتعدد; إذ ال توجد حقيقة باملطلق, فالوجود وجـود بـام هـو − ٤
فاحلقيقـة نـسبية والباطـل . نسبي, واحلقائق املطلقة ال وجود هلا إال يف عـامل امللكـوت
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امل الفكر ويغتني, وينهض بانطالقـات جديـدة نسبي, وبني جدل النسبيات هذه يتك
 . جتعل اإلنسان أكثر قدرة عىل السيطرة واحلضور يف هذا العامل

  التفكــري املتــسائل, وفيــه يكتــسب املتعلمــون طــرق بنــاء األســئلة وصــياغة − ٥
وال شك أن تعلم طرق االفرتاض . الفرضيات, مما يقودهم إىل مصادر املعرفة الواسعة

احب التفكري أمام اإلشكاالت املعرفية التي جتعلـه أكثـر قـدرة عـىل السلمية يضع ص
وبنـاء اإلنـسان املتـسائل, الـذي ينظـر إىل الكـون بعيـون . الفهم واحلضور واإلبداع

ىل صوغ احلقيقة بأعىل درجـة إالشك, ويسعى إىل بناء احلقيقة بمنظار النسبية, وهيدف 
 . )١( العرص احلديثمن الدقة العلمية, هلو أصعب عمليات الرتبية يف

ويف حتديد للغايات الكرب التي عىل أنظمة التعليم يف عـرصنا االهـتامم هبـا تـورد 
 : هد حسن املنظومة التالية

  مل تعد املعرفة بحد ذاهتا غايـة الرتبيـة وهـدفها, بـل أصـبحت الغايـة متكـني − ١
 حل املـشكالت املتعلمني من حتديد مصادرها والوصول إليها وتصنيفها وتوظيفها يف

ومواجهة التحديات; فالقدرة عىل طرح السؤال أصبحت يف هذا العـامل املتغـري تفـوق 
 . أمهية اإلجابة عنه

  إعداد اإلنسان حلياة متغرية حتتوي احتامالت خمتلفة; وهذا يعني بناء اإلنـسان − ٢
أو القادر عىل احتواء التغري والتكيـف معـه, مهـام تعـددت جوانبـه يف أمـاكن العمـل 

 . تنوعت أساليب احلياة أو مواطنها, وتغريت املفاهيم والتصورات
  تنميـة روح املبـادرة واالبتكـار واإلبـداع واملغـامرة يف مواجهـة مـستجدات − ٣

 . العرص احلديث
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  مل تعد وظيفـة التعلـيم مقـصورة عـىل مـستو بنـاء املعرفـة العقليـة وتلبيـة − ٤
لــك إىل االهــتامم باجلوانــب الوجدانيــة احتياجــات اإلنــسان املعرفيــة, بــل تعــدت ذ

 . واألخالقية والروحية عند اإلنسان, وذلك من أجل حتقيق ذاته
  العمل عىل بناء منهجيات جديدة للتفكـري والنظـر والتحليـل والتفاعـل مـع − ٥

 .)١(العوامل الرمزية التي تشكل فضاء وجودنا اإلنساين املعارص
عـىل أسـاس البحـث وجديـة النظـر, وروح فال بد أن تعتمـد العمليـة التعليميـة 

فاألسلوب الفاعل يقوم عىل النظـر إىل التلميـذ . االبتكار والثقة واالعتامد عىل النفس
ا يترصف بحرية; فيشك يف كل أمر, ويسأل للوصول إىل احلقيقة, كام أنـه بوصفه إجيابي

بل النجـاح ًجيرب أيـضا سـ. يبحث عنها ويفكر فيها, ويتدرب عىل االبتكار يف الرأي
 . والفشل يف التجارب التي يقوم هبا, ويتحقق من صحتها

فإذا تم استيعاب املعلومات بواسطة ربطها باملعلومات األخر, فإن ذلك يـساعد 
يف حقيقته عمـل ذهنـي ) التجربة واخلطأ(والعمل . عىل االحتفاظ هبا واالستفادة منها

ة وغريها من احلواس التي جتعـل كالشك والسؤال والتفكري, ومثلهام السمع واملشاهد
 . ًاملرء يعايش التجربة, فرتسخ لديه بطريقة تصبح فيها جزءا من حياته اليومية

ا هو الذي ا أو عضويومما اتفق عليه علامء النفس والرتبية أن العمل سواء كان ذهني
د مـا الذي يقوم بـه الفـرد يـزدا) التجارب(وبمقدار العمل . هيدي اإلنسان إىل التعلم

لديه من املعلومات عن األشياء بصورة أكيدة; حتى إذا أتقن كلياهتا, أخذ يتعرف عـىل 
هـذا هـو مغـز . ًجزئياهتا, فتزداد معرفته عنها عىل هذا املنوال, حتى يصبح خبريا هبا

 الذي يستخدمه العارفون بطبيعة متلك اإلنـسان زمـام األمـور يف "ّسلم اخلربة"عبارة 
 . كتساب اخلربة الالزمة فيهادرجات متعددة من ا

                                     
 ٢٣جملة كلية الرتبية, جامعة عني شمس, العدد . "التعليم وحتديات ثقافة العوملة": هد حسن حسن:  انظر)١(

)٢١٠, )١٩٩٩ . 


