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 :    حمنة األهداف التربوية يف البلدان العربية   
 .رؤية نقدية يف واقع األهداف التربوية العربية وإشكالياا

 

 : مقدمة

شهدت اتمعات اإلنسانية، على مدى النصف األخري من القرن العشرين،  فيض نشاطات سياسية وتربوية               
لقد بدا يف األفـق،      .  واسعة،  تسعى إىل بناء موقف تربوي جديد من التحديات االجتماعية والثقافية املعاصرة            

ية، أنه يترتب على اإلنسان املعاصـر       وحتت تأثري موجات عاصفة من التحوالت الثقافية والسياسية واالجتماع        
واملستقبلي،  أن ميتلك قدرات وخصائص جديدة،  متكنه من االستجابة ملعطيات اجلدة والتسارع والزوال على                

وتأسيسا على ذلك بدأت اتمعات اإلنسانية تعيد النظر يف فلسفاا و أهدافها التربوية،             . حد قول ألفني توفلر   
تربوية جديدة،  لبناء إنسان جديد ميتلك القدرة على احتواء ما يعصف فيه هـذا               لترسم سياسات وفلسفات    

 .  الزمان من حتوالت نوعية عميقة وشاملة

ويف هذه األجواء احلامية بدأت تظهر إىل الوجود سياسات تربوية جديدة، يف نسق من احلركات اإلصالحية،                 
تشكل منطلق فلسفات تربوية، متتلك حس االسـتجابة        اليت بدأت ختط أطيافا نوعية ألهداف تربوية جديدة،           

فاإلصالحات التربوية تنطلق بالضرورة من عملية بناء األهـداف         .  الحتياجات اتمعات اإلنسانية وتطلعاا   
التربوية،  وذلك ألن أية حماولة للتغيري والتطوير يف األنظمة التربوية، جيب أن تتكامل مع نسق جديد ومتطـور         

  والنقطة العقدية الـيت      التربوي وغايته،  منطلق الفعل ،    لتربوية،  فاألهداف التربوية تشكل، اليوم     لألهداف ا 
 فيها تقاطعات الوجود االجتماعي،  وهي تشكل يف احملصلة مكونا ثقافيا اجتماعيا حضـاريا يتميـز                 تتداخل

 .بطابع الشمول والدقة والتعقيد

ى أن تعيد النظر يف أهدافها التربوية بصورة دائمة ومستمرة،  وليس            لقد دأبت البلدان الصناعية املتقدمة،  عل      
ويف .  أكثر من األدلة على ذلك ملن يستطلع حركات اإلصالح التربوية يف النصف الثاين من القرن العشـرين                
شـهد  اجتاه هذا املد الشامل للحركات العاملية اإلصالحية، بدأت احلياة التربوية يف بعض البلـدان العربيـة، ت                

حماوالت لبناء سياسيات تربوية جديدة يف مواجهة التحديات اجلديدة، وبدأ بعضها يرسم أهدافا تربوية يريد هلا           
وعلى خالف ذلك استكانت بعض البلدان      .  أن تشكل منطلق ضته الثقافية واالجتماعية واحلضارية املعاصرة       



ها وتصوراا التربوية دون أن تالمسها بـالتغيري        العربية إىل ما وجدت نفسها عليه، فأبقت على منظومة أهداف         
وعلى أي حال فإن الصورة اليت رمستها اتمعات العربية لنفسها عرب فلسفاا التربوية أمر جـدير                .  والتبديل

 .  باملناقشة والدراسة والتحليل

 حد وأي مـدى ميكـن       إىل أي : والسؤال الكبري الذي ينهض بقوة أمام الباحثني اليوم يف ميدان التربية هو           
لألهداف التربوية العربية احلالية،  أن ترسم صورة اإلنسان اجلديد واتمعات القادرة على مواكبة التحـديات                

 احلضارية اجلديدة؟ 

ومن منطلق هذا التساؤل العلمي الكبري يأيت هذا اجلهد العلمي الذي يتلمس جوانب هذه القضية وحدودها،                 
 .  ضوعي عن إشكالية األهداف التربوية العربية يف حمتواها ومضامينها وجتليااويسعى إىل بناء تصور مو

 :  إشكالية الدراسة ومنهجها وأمهيتها

يهدف حبثنا احلايل إىل تقدمي صورة موضوعية لواقع هذه األهداف يف إطار العوامل الثقافية واالجتماعية اليت                
 . هاشكلت املهاد االجتماعي والتارخيي لنموها وتطور

وتتمثل إشكالية حبثنا احلالية يف عدد من األسئلة اليت ميكنها أن تلقي الضوء على اجلوانب املتنوعـة ملسـألة                   
 :  األهداف التربوية يف الوطن العريب ومنها

  ما املنهجية اليت توجد يف أصل األهداف التربوية العربية؟ -
 اء األهداف التربوية وتشكلها؟   هل استوفت هذه األهداف الشروط املوضوعية لعملية بن-
  هل تستجيب هذه األهداف لطموحات وتطلعات اتمعات العربية؟  -
 ما أهم االنتقادات اليت ميكن أن توجه إىل نسق األهداف التربوية العربية يف مستوى املضامني ويف مستوى                  -

 .  الصياغة

ومن أجل اإلجابة عن هذا النسق من األسئلة تعتمد هذه الدراسة منهجا وثائقيا يتناول وثـائق األهـداف                  
التربوية يف البلدان العربية من جهة،  ويستقرئ أحباث ودراسات الكتاب العرب حول جوانب هذه القضية من                 

 .   العربيةوذلك لتقدمي صورة نقدية لواقع األهداف التربوية يف البلدان.  جهة أخرى

ومنهجنا يف هذه الدراسة هو منهج حتليل الوصفي متكامال مع منهج حتليل مضمون النصوص اليت احتوـا                 
 . الوثائق التربوية وهذه اليت سجلت حول األهداف التربوية يف البلدان العربية

ة تشكل اليوم مـدخال     ويف مستوى األمهية اليت نعزيها هلذه الدراسة ميكن القول إن دراسة األهداف التربوي            
حيويا لدراسة النظام االجتماعي والتربوي يف اتمع، و تعد حماولة لتقصي واحدة من القضايا اهلامة للحيـاة                 



ويف هذا السياق ميكن إيراد جمموعة من االعتبارات اليت ميكنها أن تعطي هلـذه              . االجتماعية والتربوية املعاصرة  
 : الدراسة أمهية خاصة نذكر منها

األحباث اليت تتناول األهداف التربوية يف البلدان العربية بصورة مشولية مازالت، بتقديرنا،  حمدودة جـدا،                 -
 . حيث مل نستطع بعد ألي وجهد كبري أن نعثر على دراسة وثائقية من هذا النوع

وى مـن    الدراسة اليت جنريها ذات طابع نقدي ومثل هذا النوع من الدراسات النقدية، يف هـذا املسـت                 -
 .  الشمول،  ما يزال حمدودا إىل درجة كبرية

 يف احملصلة ما زال اهلدف التربوي يطرح نفسه بإحلاح كإشكالية تربوية واجتماعية بالغة األمهية وتأسيسـا          -
على ذلك تأيت هذه الدراسة لتستجيب ملتطلبات البحث يف هذه اإلشكالية وهذا بالتايل يستجيب لألمهية الـيت               

 . ه الدراسةنتوخاها هلذ

 : تعريف اهلدف التربوي

وهذا يعـين أن    .  ينطوي اهلدف على تصور ذهين يتمثل يف فكرة تنحو إىل التحقق يف إطار الزمان واملكان              
يتمثل اجلانب األول يف التصور الذهين الذي يأخذ شكل فكرة أو صورة ذهنية تنطوي :  اهلدف يتضمن جانبني  

فاهلدف قد  .  انب الثاين يف الصورة الواقعية للهدف أي عندما تتحقق الفكرة         على نية التحقق،  بينما يتمثل اجل      
 .  يبقى صورة ذهنية ال تتحقق وقد يتم حتقق هذا اهلدف بصورة واقعية

وميكن لنا يف هذا السـياق      .  تفيض أدبيات الفكر التربوية باحملاوالت اليت كرست لتعريف األهداف التربوية         
 . أن نستعرض بعضا منها

ف اهلدف التربوي بأنه   يتمع وتقدمه، واألهداف           " عرالغاية املقصودة من رسم اخلطط التربوية الالزمة حلياة ا
التربوية هي احملددات اليت حتدد وتوضح مسار التربية يف اتمع واملرامي اليت تسعى التربية لبلوغها من أجل نفع                  

 . ١" اتمع

اهلدف معناه وجود   : " ابه الدميقراطية والتربية على الصورة التالية     ويعرف جون ديوي اهلدف التربوي يف كت      
فاهلـدف هـو   . ٢"عمل منظم مرتب، عمل يقوم النظام فيه على اإلجناز التدرجيي لعملية من العمليات التربوية             

                                           
 . ٢١،ص١٩٨٩أسس التربية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، :  صاحل دياب هندي وآخرون١
 ). ١٠٥: ص(١٩٥٤ترمجة مىن عقراوي وزكريا ميخائيل، جلنة التأليف والترمجة والنشر، القاهرة، :  ديوي، الدميقراطية والتربية٢



يسعى املـرء   تعبري عن القصد والنية والرغبة ويعرب اهلدف عن األثر املرغوب حتقيقه يف األشياء وميثل الغاية اليت                 
 .٣إىل حتقيقها 

وتعرف األهداف أيضا على أا ترمجة لغايات اتمع التربوية،  يف شكل كمي أو نـوعي، حيـدد أوجـه                    
. النشاطات التربوية يف مدى زمن معني ومكان معني،  انطالقا من األوضاع االجتماعية والتربويـة الراهنـة                

زيادة عدد الطالب يف مستوى معني، زيادة عـدد         ( مثل   واألهداف إما أن تكون كمية وحمددة بصورة رقمية       
وإما أن تكـون  ). اخلرجيني يف مرحلة ما، استيعاب األطفال يف مستوى عمري حمدد أو من بيئة اجتماعية معينة 

التأكيد على بناء القيم اإلجيابية يف اتمع       (نوعية حتدد اجتاها معينا لتعديل بعض املعطيات يف جمال التعليم مثل            
و القضاء على بعض املظاهر السلبية، أو زيادة وعي املعلمني بالقيم االجتماعية التربوية اجلديـدة، أو تأهيـل                  أ

املعلمني بصورة أفضل، أو غرس القيم اإلنسانية يف نفوس التالميذ، أو هدم احلواجز القائمـة بـني املدرسـة                   
 . اخل.. . واتمع

فمن الضرورة يف هـذا     " ٤تمع عن طموحاته وتطلعاته املستقبلية    هي تعبري ا  " وإذا كانت األهداف التربوية     
، فالغاية هي تصورات لألشياء املراد حتقيقها يف احلياة، وهـي  Objectif واهلدف Finالسياق التمييز بني الغاية  

ى قد متتـد    وتتميز الغايات بأا بعيدة املد    . تستند إىل إطار قيمي معني يقع يف داخل الفلسفة التربوية السائدة          
لتشمل حياة الفرد برمتها أو حياة اتمع يف أحقاب زمنية متواصلة، ومن خصائصها أيضا أا عامـة تأخـذ                   
طابعا مشوليا فالفرد على سبيل املثال قد حيدد لنفسه عدد حمدود من الغابات ال يتجاوز عدد األصابع الواحدة،                   

وباملقارنة مـع   . ٥يث ترتسم غاياا يف شعاراا غالبا     وينسحب هذا أيضا على اتمع واألحزاب السياسية ح       
فاهلـدف  . خطوة إجرائية عملية لنوع القيمة التربوية اليت يتضمنها مفهوم الغاية         " objectifالغاية ميثل اهلدف    

. يكون أقل مشوال وأكثر حتديدا من الغاية اليت تشتمل على طابع غائي مشويل وعلى شحنة فلسـفية متدفقـة                  
فهوم فلسفي بالدرجة األوىل ويعرف بغائيته،  بينما ينطوي مفهوم اهلدف على شحنة فلسفية منخفضة               فالغاية م 

وهكذا ميكن  . فاهلدف يف النهاية هو األساس الذي يقوم عليه الفعل والتطبيق التربوي          . نسبيا،  ويعرف بأدائيته   
فاهلدف عنصر من عناصر الغاية وهو أساس       التمييز بني اهلدف والغاية على أساس التمييز بني الوسيلة والغاية،             

 . تطبيقها

                                           
لتلميذ املرحلة االبتدائية   دراسة نقدية حتليلية مقارنة، يف ندوة حنو تربية أفضل          : أهداف التعليم االبتدائي يف دول اخلليج     :  حممد وجيه الصاوي   ٣

 ،)٣٧٢-٢٩٧صص (١٩٩٢نيسان، /  إبريل ٢٧ -٢٥يف دول اخلليج العريب، الدوحة 
 . ١٧،ص١٩٩٠بعض املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف اخلطط اإلمنائية يف دولة الكويت، يناير، :  وزارة التخطيط يف دولة الكويت٤
 . ١٩٨٦ول األهداف التربوية، مركز البحوث التربوية يف جامعة قطر، الدوحة، دراسات ح: عبد الرمحن حسن اإلبراهيم:  انظر٥



ما سيكون عليه الطالب وما سيفعله يف خامتة العملية         " واهلدف التربوي هو يف اية األمر على ما يعرفه الدامي         
وهذه النتيجة جيـب أن تكـون       . وهو ذا نتيجة حنددها بصرف النظر عن الوسائل الالزمة لبلوغه         . التعليمية

لتكون حاضـرة يف اياـا سـلوك        )  مستويات الغايات الكربى   -يف مستوياا العليا    ( داياا  حاضرة يف ب  
 . ٦” الطالب

هذا وتشكل األهداف التربوية قطب الرحى يف العملية التربوية واملنطلق الذي تعتمده اتمعات اإلنسانية يف               
شاملة، وهي بالتايل جتسد فلسفة اتمع ومنطلقاته       حتديد االجتاهات األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية ال      

ومن هذا املنطلق ميكن القول أن األهداف التربوية تعكس إىل حد كبري املالمح األساسية              . حنو غاياته الوجودية  
 :٧وتنفرد األهداف التربوية مبجموعة من اخلصائص. للنظام التربوي السائد يف اتمع

 .  بطبيعتها مشتقة من فلسفة اتمعمشتقة من فلسفة التربية واليت .١
 . اخل…إا تقوم بتوجيه كل األنشطة التربوية يف اتمع ويف جمال األسرة ووسائل اإلعالم  .٢

متثل آمال أغلب فئات اتمع ولذلك ال يقوم بصياغتها املشتغلون بالتعليم فقط بل يشاركهم يف ذلـك                  .٣
 . املسؤولون يف القطاعات وااالت املختلفة

 . إا عامة ترسم االجتاهات العامة وتضمن االتساق والتكامل بني مجيع أنواع فروع املعرفة .٤
 .٨إا مستقبلية تقوم على أساسها االستراتيجيات والسياسات واملخططات الكفيلة بتحقيقها .٥

 : إشكالية بناء األهداف التربوية

عملية بناء األهداف التربوية وتشكيلها من القضايا اإلشكالية اليت تواجه مسـرية احليـاة التربويـة يف                 تعد  
فبناء اهلدف عملية تأيت عرب سلسلة من اإلجراءات العلمية والسياسية املعقدة،           . اتمعات اإلنسانية املعاصرة  

          تمع وحاجاته وقيمه ومشـكالته،  وبـني        اليت تتطلب قدرة فائقة يف حتقيق التوازن الصعب، بني فلسفة ا
ويتطلب حتقيق هذا التوازن الصعب جهودا علمية وسياسية كبرية،  تفوق أحيانا كـثرية              . حاجات أفراده 

 . ،  وال سيما يف البلدان السائرة على طريق النمواإلمكانيات العلمية املتاحة يف كثري من اتمعات

ل السياسة صعوبات كربى تتعلق بإعداد وتصـميم األهـداف          وتأسيسا على ذلك يواجه املخططون ورجا     
فبناء األهداف التربوية وتشكيلها عمليـة      . التربوية، اليت تناسب مستوى تطور اتمع املعين يف مرحلة معينة         

                                           
 . ٢٣٣،ص ١٩٩١ الوحدة العربية، بريوت، حنو فلسفة تربوية عربية، الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن العريب، مركز دراسات:  عبد اهللا عبد الدامي٦
 ).١٩:ص (١٩٨٤بة التجاريني للطباعة والنشر، القاهرة، املدخل إىل العلوم التربوية، مكت:  حممد متويل غنيمة٧
 . ١٦٨ص .١٩٩٦القيمة االقتصادية للتعليم يف الوطن العريب، الوضع الراهن واحتماالت املستقبل، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، :  حممد متويل نعيمة٨



 وعلى هذا األساس يترتب على رامسي األهداف التربوية أن يأخذوا بعني االعتبار             علمية جمتمعية سياسية معقدة   
 : كبريا من املتغريات السياسة واالجتماعية أمههاعددا 
 . الفلسفة أو الفلسفات االجتماعية السائدة يف اتمع.١
 . أنظمة القيم االجتماعية واألخالقية والدينية السائدة.٢
 . التوجهات السياسية والتيارات األيديولوجية القائمة يف إطار احلياة االجتماعية.٣
 . التحديات والصعوبات اليت حتيط بالتربية والواقع االجتماعي بصورة عامة.٤
 .التصورات املستقبلية البعيدة املدى لتطور احلياة االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية.٥
 . التحديات واملشكالت االجتماعية املعاصرة اليت حتيط باتمعات اإلنسانية بصورة عامة.٦

ات العلمية يف جمال التربية وعلم النفس اليت تتصل مبنهجية بناء اإلنسـان وتفجـري               أهم النظريات واملعطي  .٧
 . طاقاته

ويترتب على هذا التعدد الكبري يف اجلوانب، اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار،  أثناء بناء اهلدف، تنوعا كبريا                   
: كني يف بنـاء األهـداف مـن       يف فرق العمل اليت ترسم األهداف التربوية،  وتنوعا يف اختصاصات املشـار            

سياسيني،  وعلماء يف جمال علم النفس ورجال اقتصاد وأعمال،  واملتعلمني أنفسهم وغريهم من القادرين على                 
 . املشاركة احلقة يف بناء األهداف

 : إشكالية األهداف التربوية يف البلدان العربية

عض يف بعض البلدان العربية، من أجل النـهوض         تفيض بيانات الواقع التربوي العريب،  باجلهود اليت تبذل ب         
بالعملية التربوية، وتطوير األنظمة التربوية، وتعزيز قدراا التنموية الشاملة، لتستجيب ملتطلبات بناء اإلنسـان              

 .العريب من جهة، ومتطلبات التنمية االجتماعية احلضارية يف اتمع من جهة أخرى

بوية، وحتديد السياسات التعليمية،  اهتماما متزايدا يف البلدان العربيـة،           لقد حظيت مسألة بناء األهداف التر     
وال سيما يف العقدين األخريين من الزمن، ويتجلى هذا االهتمام يف فيض متدفق،  من املؤمترات، والنـدوات،                  

 أجـل حتـديث     واالتفاقيات، واإلجراءات، اليت تتخذها وزارات التربية والتعليم يف خمتلف البلدان العربية من           
 . األنظمة التربوية وتطويرها، لتستجيب ملقتضيات تطور العصر وحتدياته املستقبلية

ورغم اجلهود التربوية اليت بذلت يف هذا اال فإن األهداف التربوية يف البلدان العربيـة املختلفـة تواجـه                   
لقد صـممت   . ٩لوظيفية والبنيوية مشكالت كبرية، تتمثل فيما تعانيه من مجود وتصلب يف جوانبها املنهجية وا           

                                           
 . نستدرج بعضا من نتائجها يف هذا البحث هذا ما تشري إليه أغلب الدراسات اجلارية يف هذا اال واليت س٩



هذه األهداف بصورة عفوية ال تنطلق من األصول املنهجية لعملية تصميم األهداف التربوية،  فجعلها موضوعا                
 . مكشوفا للنقد الفكري والعلمي

أغلب الباحثني العرب يعتقـدون،  بـأن        ويف إطار االنتقادات املوجهة لألهداف التربوية،  ميكن القول أن           
داف التربوية، يف البلدان العربية، تعاين من غلبة أوجه الضعف ومواطن القصـور،  فهـي،  كمـا                   األه

يذهبون، ظالل مقوالت خطابية مسجوعة رنانة ال حياة فيها، وما زال الصاحل منها سـجني الزنزانـات                 
املظـاهر  ومن أهـم    . ١٠النظرية، وهي على عالا بقيت جمرد شعارات ترتفع عن الواقع وتنأى عن مهومه            

 : اإلشكالية لألهداف التربوية يف البلدان العربية ميكن لنا أن نتناول املظاهر التالية
 .  غياب مصادر االشتقاق وغموضها-١
 .  غياب منهجية تدفق األهداف واشتقاقها-٢
 .  املاضوية واجلمود الزمين-٣
 .  غياب منهجية بناء األهداف واعتباطات القرار التربوي-٤
 .  غياب نسق األولويات-٥
 .  غياب حاجات اتمع وتطلعاته-٧
 .  غياب الطابع اإلجرائي-٨
 .  غياب البعد السيكولوجي يف توزيع األهداف-٩
 . غلبة الطابع التعليمي على اجلوانب التربوية-١٠
 .   اهلوة العميقة بني النظرية والتطبيق-١١
  .اف التربوية العربية إشكاليات بنية النص والصياغة يف األهد-١٢

ويف مواجهة هذا النسق من االفتراضات والتساؤالت حول األهداف التربوية العربية ميكـن لنـا أن نتـابع                  
تقصياتنا العلمية آخذين بعني االعتبار التسلسل الذي مت حتديده يف نسق هذه اإلشـكالية التربويـة اخلاصـة                  

 . باألهداف التربوية

 :ق الفلسفية لألهداف التربوية وغموضهاغياب مصادر االشتقا: أوال

تقـدم إجابـات    وهي يف هذا السياق     .  تعد الفلسفة التربوية تشكيال فلسفيا للموقف التربوي من احلياة        
ملاذا نريب؟ ما الغاية من التربية؟ ما صورة اإلنسان الـذي           : متماسكة عن الغايات اإلنسانية للحياة من مثل      

 ؟تسعى التربية إىل تشكيله

                                           
 . ١٩٩٦رؤية نقدية لوثيقة األهداف التربوية املطورة يف دولة قطر، الدوحة، :  علي وطفة١٠



يذهب نفر،  غري قليل،  من املفكرين العرب إىل القول بأن البلدان العربية تعاين مـن                  هذا املستوى    ويف
 يصعب االدعاء بوجود فلسفة تعليمية واضحة يف معظم األقطار          إذ  . غياب فلسفة تربوية حمددة ومتما سكة     

ا،  وذلك بسبب عدم وضـوح       العربية، ويتمثل هذا الوضع يف عدد من القضايا اليت يصعب اختاذ موقف إزاءه            
 .١١” الفلسفة التربوية القائمة

فغياب املوقف الفلسفي العريب الواضح من صورة اإلنسان الغاية،  الذي جيب على التربية أن تعمل على                 
وهذا الغياب يأخذ صورة غياب الوعي التربـوي يف         . ،  حقيقة تشهد عليها غالبية اآلراء التربوية املعاصرة        بنائه

وعلـى  . ١٢” ريب، ألنه على حد تعرب خلدون النقيب يفتقد الفلسفة التربوية اليت توجه عملية التعليم             الوطن الع 
 . ١٣هذا األساس تعود اإلشكالية التربوية إىل غياب الفلسفة التربوية واألهداف التربوية الواضحة

ـ         ويف مستوى رؤية مشولية،        التـراث  : ية هـي  يصنف الدامي مصادر األهداف العربية يف ستة مصادر أساس
اإلسالمي، والعروبة، وحركة العصر، والعدل االجتماعي، واحلرية والدميقراطية والشورى، والتقدم االقتصادي           

ويرى يف هذا السياق أن هذه املصادر تشكو من ثغرتني أساسيتني     . واالجتماعي والعلم ومطالب التنمية الشاملة    
 : مها
 .  من املعاين وتفهم على صور خمتلفة وتؤدي إىل اجتاهات متباينة أا منطلقات عامة جدا حتتمل العديد-١
 .  تعاين من غياب التكامل حيث تغيب فيها أنساق األولويات-٢

كثريا ما جند بني األهداف التربوية      :" وينوه الدامي إىل املفارقة اليت تقوم بني األهداف العامة ومنطلقاا يقول          
د املنطلقات الفلسفية العامة أهدافا من طبيعة مبايعة لـذلك اهلـدف أو ال     اليت تندرج من حيث املبدأ حتت أح      

 .١٤" تنتسب إليه وهذا يعين عمومية املنطلقات الفلسفة االجتماعية وغموضها

وتأسيسا على ما سبق ينادي الباحثون العرب بأمهية بناء استراتيجية جديدة للتربية العربية، تستند إىل فلسـفة                 
 .١٥منبثقة من طموحات الشعب العريب وأهدافه يف الوحدة العربية واضحة املعامل،  و

                                           
، ١٩٨٣، ٣مطالب الوحدة العربية على التعليم، مركز دراسات الوحدة العربية، ندوة دور التعليم يف الوحدة العربية، بريوت، ط          :  عزيز حنا  ١١
 . ٢٠٩،ص )٢٣٠-٢٠٥صص (
أغسـطس،  /، آب   ١٧٤دراسة يف سوسيولوجيا الثقافة، املستقبل العريب، عـدد         : املشكل التربوي والثورة الصامته   :  خلدون حسن النقيب   ١٢

 . ٧٨،ص )٨٦-٦٧صص .(١٩٩٣
 ). ٨٢ص ( خلدون حسن النقيب، املرجع السابق ١٣
 . ٢١٦حنو فلسفة تربوية عربية، مرجع سابق ،ص: عبد اهللا عبد الدامي 14
 . ٩٥، ص٢٣٤،ص ٣،١٩٨٣العمل التربوي العريب املشترك،  ندوة دور التعليم يف الوحدة العربية، بريوت، ط:   مسارع الراوي١٥



وإزاء هذه اإلشكالية،  يرى كثري من املفكرين العرب أن نقطة البداية يف إصالح السياسة التعليمية يف البلـدان                   
وتكون يف ضرورة   ،  تكون يف حتديد األهداف التربوية للنظام التعليمي      وإعادة تكوين النظام التعليمي     العربية،    

، انبثاق هذه األهداف من فلسفة اجتماعية واضحة املعامل، ومتكيفة مع مطامح الشـعب العـريب وحاجاتـه                
 . ١٦وحاجات الدارسني

 : غياب منهجية تدفق األهداف واشتقاقها: ثانيا

فأغلب .  العربية املدروسة تعاين عملية تدفق األهداف التربوية من مصادرها غموضا كبريا  يف أغلب الوثائق              
الوثائق تتجاهل حىت جمرد الربط املوضوعي الواضح بني تدفق األهداف وبني مصادرها األساسية، اليت ميكن أن                

فـال  . تتجلى يف الفلسفة االجتماعية، والدين،  وفلسفة األحزاب، والدساتري املعتمدة يف أغلب البلدان العربية             
 . الذي ظهرت على أساسهاألهداف التربوية توضح عملية االشتقاق توجد البته صيغة منهجية يف هذه 

وإذا كان الدستور، يف أغلب البلدان العربية، قـد          فاألهداف غالبا ما تشتق من دستور البالد وتعرب عنه،          
أعطي دفعة واحدة وإىل األبد، فإن األهداف التربوية،  على منوال هذه الدساتري،  هـي نتـاج يتصـف                    

 . عاند حركة التطور ودواعي حركة الزمنباجلمود، وي

ويضاف إىل ذلك   . فاألهداف التربوية يف البلدان العربية ترسم على األغلب يف مكاتب األحزاب والوزارات           
كله، أن الواقع واملشكالت والتحديات،  اليت تواجهها البلدان العربية، ال تعد من املصادر، وإن جـرى                 

عتبارات نظرية وشكلية،  ال ختتلف عن شكليات املراسـم الدبلوماسـية يف          احتساا، فإن هذا يأيت رد ا     
فهذه األهداف يف أناقتها ومجالياا ترسم لتقدم يف املناسبات ويف املؤمترات التربوية العربيـة،              . هذه البلدان 

نسان والـوطن  إلعطاء صور براقة عن هذه اجلهود الكبرية اليت يبذهلا أرباب السياسة،  يف جمال العناية باإل            
 . والتربية

 : املاضوية واجلمود الزمين: ثالثا

رمست األهداف التربوية العربية يف أغلبها يف مرحلة السبعينات من القرن العشـرين، ومل تشـهد تغـريات                  
جوهرية يف بنيتها ومضامينها وصيغها،  تتناسب مع احلد األدىن إليقاعات الـتغري االجتمـاعي والسياسـي                 

فإن واقع األهداف التربوية العربية يشكل مشهدا للجمود والعطالة اليت تنال من            ولذا  .  تسارعوالتكنولوجي امل 
حتولت األهداف التربوية العربية إىل أوابد تارخيية تعاند حركـة الـزمن            لقد  . احلياة التربوية يف هذه البلدان    

                                           
 . ٥٦،ص حتليل األنظمة التعليمية من منظور الوحدة، يف مركز دراسات الوحدة، املرجع السابق:  مسارع الراوي١٦



لى عمق ارمتائنـا حنـن      وتطورات احلياة، وأصبحت أشبه مبعروضات يف متحف تارخيي،  وواقع يشهد ع           
 . العرب يف أحضان املاضي وأوهامه

تكمـن أيضـا   ميثل هذا اجلمود الزمين املشهد املأساوي يف بنية األهداف التربوية العربية، ويف هذا املشـهد   
لقد بنيت األهداف التربوية مرة واحدة، وأعطيت دفعـة         . مأساوية الفكر التربوي العريب يف مجوده وتصلبه      

ت، كما يراها مصمموها،  يف غاية كماهلا صاحلة لكل عصر وزمان ومكـان دون تغـري أو                  واحدة، فجاء 
 . تبدل

وميكن أن نستعرض حدود هذا املشهد التارخيي لألهداف التربوية يف واقع الوثائق التربويـة للبلـدان                
غلـب األهـداف    لقد وضع أ  .  اليت تقدم صورة واضحة وجلية لعملية االستغراق يف املاضي البعيد         العربية،    

وإذا كان هناك من تغيري فإنه      .  التربوية العربية يف الستينات والسبعينات،  وبقيت على حاهلا دون تغيري يذكر           
األهداف التربوية يف تونس وضعت يف . ال يتجاوز حدود ذيب األلفاظ وتشذيب الكلمات يف صيغ جديدة    

ن تغيريا على حد علمنا حىت هذه اللحظة باستثناء         ،  ومل يشهد هذا القانو     ١٩٥٨مضمون قانون اإلصالح عام     
 .١٧بعض األوامر الرئاسية اليت ال تدرج يف مضمون الوثيقة التربوية لألهداف 

 ومل تشهد هذه الوثيقة أيضا تغري يذكر مـذ ذاك           ١٩٧٤ وصدرت وثيقة األهداف التربوية يف ليبيا يف عام         
وهذا احلال ينسحب على أغلـب الوثـائق        . ١٩٦٤١٨ مذ عام    ومل تتغري األهداف التربوية يف األردن     . التاريخ

 .١٩٨١، ويف املغرب العريب ١٩٧٣التربوية العربية يف السودان عام 

وضعت هذه األهداف   لقد  .  ومتثل األهداف التربوية يف سوريا صورة هلذا الواقع املاضوي لألهداف التربوية          
قة األهداف التربوية السورية،  على لسان منظمها،        لقد ورد يف وثي    .  دون تغيري أو تبديل    ١٩٦٧منذ عام   

 بتـاريخ   ١٢٨٥بقيت األهداف العامة للتربية على النحو الذي وردت فيـه يف القـرار رقـم                : ما يلي 
 . ١٩ ومل يطرأ عليها أي تغيري ١٧/٩/١٩٦٧

 . مل تولد يف املاضي فحسب،  بل تركـز علـى معطيـات املاضـي               ويضاف أن األهداف التربوية العربية    
إن : ويف هذا الصدد يقول سعد الدين إبراهيم      . فاملضامني واحملتويات التربوية مثقلة واجس املاضي ومعاناته      

التركيز الذي وجدناه يف أهداف ومضامني التعليم هو على املاضي هذا مع أن التعليم بالضرورة وبالطبيعة هـو   
فإننا حنن العرب أكثر افتتانا باملاضي      تقدمة والناهضة   وباملقارنة مع أهداف التعليم يف الدول امل      . عملية مستقبلية 

                                           
 . ٥، ص١٩٨٦ اجلمهورية التونسية، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس األهداف التربوية يف:  أبو بكر بن فرج١٧
 . ١٩٨٦األهداف التربوية يف اجلماهريية العربية الليبية، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس :   شيته، منصور السيد١٨
 . ٣٩،ص١٩٨٦السورية، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس األهداف التربوية يف اجلمهورية العربية :  حممود السيد١٩



، وحىت عندما يهتم التعلـيم يف       وأكثر استغراقا يف احلاضر، بينما تلك الدول هي أكثر تركيزا على املستقبل           
تلك الدول باملاضي واحلاضر فهو اهتمام وظيفي من أجل املستقبل، فاملاضي عندهم معرفة نقدية، الستخراج               

دروس اليت تساعد على التكيف الفعال مع احلاضر وتغيريه، واألم من ذلك كله هو إعـداد اإلنسـان                  العرب وال 
 . ٢٠” الفاعل القادر على صياغة املستقبل

 : غياب منهجية بناء األهداف: رابعا

تشكل منهجية بناء األهداف وتوليدها مشهدا آخر من املشاهد املأساوية لواقع األهـداف التربويـة يف                
ويبدأ هذا املشهد منذ اللحظة األوىل اليت يتم فيها تشكيل اللجان اليت تأخذ على عاتقها مهمة                . العريبالوطن  

بناء األهداف وتشكيلها، إذ غالبا ما يتم تشكيل هذه اللجان بعيدا عن الشروط املوضوعية اليت جيب أن تعتمد                  
 . يف تشكيلها

ية وتطويرها يف أغلب البلدان العربية غالبا ما تعاين من غلبة           فاللجان التربوية اليت كلفت ببناء األهداف التربو      
رجال اإلدارة، مع أن عملية بناء األهداف التربوية وتطويرها ليست مهمة إدارية بل هي مهمة علمية بالدرجة                 

 .ويالحظ يف السياق غياب املشاركة االجتماعية لقطاعات احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية.  األوىل

ومن أخطر جوانب القصور يف بنية هذه اللجان غياب املتخصصني يف جمال علم النفس، وال سيما يف جمـال                   
علم نفس الطفل وعلم النفس التربوي، الذين يقع على عاتقهم وحدهم حتديد األهداف اخلاصة جبوانب النمو                

 .  النفسي والعقلي لألطفال واملتعلمني بصورة عامة

. اف التربوية وكتاا على تسمية عملية بناء األهداف التربوية بصياغة األهداف          دأب مصممو األهد  لقد  
ويف هذا دليل كبري على أن األهداف التربوية تصاغ صوغا،  وال تبىن بناء أو تشكل تشكيال، وهذا يعين                   

 .أا تصاغ على حنو لغوي وال تبىن على أسس منهجية

ة مكلفة ببناء األهداف أو غري ذلك أن أجرت حوارا واسـعا مـع              وتبني الوقائع أنه مل يسبق ألية جلنة عربي       
القائمني على التعليم واملنتفعني به حول السياسة ومرتكزاا وأولوياا، مما جعل من األهداف التربوية ال تشكل          

 هـذا   ويف بعض البلدان العربية ال يستشار حىت اخلرباء التربويني يف         . موجها أساسيا حلركة التربية ومسريا    
 . اال
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وميكـن أن   .  أحيانا يتم وضع األهداف التربوية واختاذ القرارات األخرى من غري دراسة وبصورة ارجتاليـة             
إحدامها يف سوريا واألخـرى يف مجهوريـة مصـر       : نتلمس يف هذا االجتاه جتربتني متثالن واقع القرار التربوي        

 . العربية

امة يف مكاتب الوزارة، و جتد هذه القرارات طريقها الكتسـاب            يتم صوغ القرارات التربوية اهل     ففي سوريا 
وجيسد هذا التصور عدد كبري من القرارات أمها أحد القرارات الذي           . املشروعية الربملانية والسياسية بصورة ما    

تقريبا من الطالب النـاجحني يف      % ٦٠صدر حديثا عن وزارة التربية والتعليم والذي يوجب حتويل أكثر من            
. ادة اإلعدادية إىل التعليم الفين واملهين، وفقا لعمر الطالب، ومستوى حتصـيله يف الشـهادة اإلعداديـة                الشه

ومبقتضى هذا القرار فإن الطالب الذي تعرض للمرض أو حلادث أو لسفر أو ملشكالت ما سيخسـر فرصـة                   
 وعلى هذا األساس يـدفع بــ        متابعة التعليم يف املدارس العامة مهما بلغت درجة ذكائه وإمكانياته العقلية،          

فاملدارس الفنية واملهنية يف سوريا غري مهيأة إلعداد الطالب من          . من الطالب إىل خارج النظام التعليمي     % ٦٠
أجل مهنة أو أي شئ آخر، فهي بصورا احلالية وما حييط ا من شروط جمرد وسيلة الستبعاد الطالب مـن                    

خارج مكتب الوزير ودهاليز    ) بتقديرنا  ( ر، الذي مل يدرس أبدا كفاية       وعلى أساس هذا القرا   . النظام التعليمي 
إدارات الوزارة، سيتحول نظام التعليم يف سوريا إىل واحد من أهم األنظمة التربوية االصـطفائية يف العـامل،                   

 مثل هذا   وحنن على يقني أن   . وذلك يف قدرته على اصطفاء الطالب، وتدمري الفرص التعليمية املتكافئة أمامهم          
القرار قد يقود البالد إىل مشكالت اجتماعية كربى ،  يترتب على اتمع أن يواجهها يف املستقبل القريب أو                   

 . البعيد

وجتد هذه املشاهد االرجتالية حضورها يف مصر العربية، إذ يورد الدكتور حممد منري مرسي يف كتابه اإلصالح                 
قرار خفض مدة الدراسة يف املرحلة االبتدائية يف مصر من سـت            أن  والتجديد التربوي يف العصر احلديث،        

، جاء بناء على جمرد رأي استشاري من اليونسكو، قدم للسـيد وزيـر              ١٩٨٩سنوات إىل مخس يف عام      
 .٢١التربية والتعليم يف مجهورية مصر العربية 

بأن اختصار مرحلة التعلـيم     أن أساتذة جامعة بريوت نبهوا  الوزير املصري آنذاك          " و ٌيذكر يف هذا السياق    
األساسية سنة كاملة كان خطأ كبريا وكارثة بكل املعاين، وكان رد الوزير بأن ذلك قد اصبح واقعـا جيـب                    

 . ٢٢" التعامل معه وأن هذا القرار سبب مشاكل كثرية للوزارة تعمل على مواجهتها

 : غياب نسق األولويات: خامسا
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ويدل بصورة واضحة علـى     . غياب نسق األولويات مؤشرا للضعف املنهجي يف عملية بناء األهداف         يشكل  
ويف هذا السياق يرى عبد اهللا عبد الـدامي أن األهـداف            . غياب القدرة على بناء األهداف التربوية الصحيحة      

 . ٢٣تعاين من غياب التكامل و تغيب فيها أنساق األولوياتالتربوية العربية 

شهد الوثائق يف هذا املستوى على غياب معيار سلم األولويات ومنهج التصنيف الواضـحني يف               تهذا و 
اجلمايل قبل بند   توزيع األهداف وتسلسلها، لقد ورد يف إحدى الوثائق التربوية العربية أولوية بند التذوق              

أولويـات يتنـاغم مـع      ومن املعروف أن األهداف يف هذا املستوى تبىن على منهجية سلم            . التربية اجلسدية 
. جسدية، فانفعالية، فاجتماعية، مث عقلية، فعقائديـة يف ايـة املطـاف           : أولويات منو الطفل وهي أولويات    

 . وباختصار يشكل معيار التصنيف غيابا كامال يف بنية األهداف التربوية العربية

 : غياب حاجات اتمع وتطلعاته: سادسا 

فهي علـى   .  لتربوية العربية ال تعكس احلاجات احلقيقية للمجتمعات العربية       يبني واقع احلال أن  األهداف ا      
األغلب تليب طموح بعض الفئات االجتماعية، و ال سيما حتقيق االستقرار السياسي لألنظمة السياسية القائمة،                

ربيـة  والعمل على إشباع النشء العريب مبفاهيم وتصورات وقيم ميكنها أن ترسخ مكاسب بعض الفئـات الع               
ومن هذه القيم حب احلاكم السياسي والوفاء له، والتضحية من أجله ألن التضحية من أجله تضحية                . احلاكمة

 . من أجل الوطن، واألمثلة أكثر من أن حتصى يف هذا املضمار

هل ميكن لألهداف التربوية العربية اليت وضعت منـذ ربـع قـرن أن           :  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو     
اجات وتطلعات اتمعات العربية؟  إن القراءة السابقة،  حول منهجية العمل،  وحول اجلمـود                تستجيب حل 

التارخيي للسياسات التربوية، تؤكد أن األهداف العربية ليست يف مستوى االستجابة حلاجات اإلنسان العريب،              
ة على حنو يستجيب حلاجـات  إن صياغة هذه األهداف التربوي." أو اتمعات العربية يف أي حال من األحوال    

اتمع العريب ما زالت حباجة إىل املزيد من اجلهد واجلهد املطلوب لن يكون إنكارا مل مت من جهد بـل هـو                      
  .٢٤"امتداد له وانطالق من أجل تطويره

ال تعدو أن تكون واجهة مجيلة تلذ العني، وقـد          ”  إن األهداف التربوية العربية،  على حد تعبري الدامي،        
وي التوق الفكري والشغف العقلي دون أن يكون هلا يف مسرية الواقع التربوي أثر يذكر ودون أن تقود   تر
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، نعين بناء إنسان معني تمـع       يف اية املطاف إىل هدف األهداف يف أي فلسفة تربوية ويف أي نظام تربوي             
 . ٢٥"معني

  :غياب الطابع اإلجرائي يف األهداف التربوية العربية: سابعا 

وتفترض اإلجرائية أن   . تعين اإلجرائية،  يف جمال األهداف التربوية،  قابلية األهداف للترمجة إىل صيغة واقعية             
هو املفهوم  " واملفهوم اإلجرائي   . تكون املفاهيم واضحة وحمددة وبسيطة تتوافق مع إمكانيات متاحة يف الواقع          

تها أو قياسها،  وهو يؤكد أمهية املعلومات اليت تتصل          الذي يشري إىل الظاهرة بتحديد دقيق يستخدم يف مالحظ        
 .٢٦” بالظاهرة أكثر مما يؤكد الوصف اللفظي للظاهرة

وينـبين علـى ذلـك أن       . لقد سجلت هذه اإلجرائية غيابا كبريا يف أغلب وثائق األهداف التربوية العربية           
هذا يعين أا تفقد طابعهـا الفعـال، وال         ،  و  األهداف التربوية العربية غري قابلة للترمجة إىل واقع فيه حياة         

 . ميكنها أن توجه العملية التربوي وتسدد خطاها

إن "  ويف معرض نظرة تقوميية لألهداف التربوية اليت نصت عليها استراتيجية تطوير التربية العربية يقول الدامي              
: ضعتها االستراتيجية التربية العربية   الطابع اإلجرائي ال يتوافر يف مبادئ الفلسفة التربوية االجتماعية اليت و          

، التربية مـن أجـل      إنسانية اإلنسان، التربية للقوة والبناء، التربية املتكاملة، الترابط بني األصالة والتجديد          
فهذه املبادئ عامة يتباين فهمها وتفسريها من فريق إىل آخر، وال تؤدي عنـد              ..  التعاون، والتفاهم اإلنساين  

 .٢٧" ف متشاة بل تعود يف كثري من األحيان إىل مواقف متناقضةتطبيقها إىل مواق

 : غياب البعد السيكولوجي يف توزيع األهداف: ثامنا 

إن اإلنسانية انتقلت يف اجتاهات تطورها من اقتصاد الـبطن إىل اقتصـاد             يقال اليوم،  وبصورة علمية،        
.  سان أصبحت اليوم ذات طـابع سـيكولوجي       وهذا يعين أن املشكالت األساسية اليت يواجهها اإلن       . النفس

تدعو إىل تكوين اإلنسان وليس إىل تكوين عالمة حيمل هامة ضخمة من املعـارف فـوق             " فالتربية احلديثة   
 . ٢٨" جسم هزيل، وعاطفة ضامرة، وإحساس متلبد، وخلق مضطرب، وقدرات نفسية مدحورة
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 الصمود يف مواجهة حضارة مادية صـاعقة ال     أن الثبات السيكولوجي لشعب يشكل اليوم معيار قدرته على        
ومن هذا املبدأ جيب على التربية أن تعمل على بناء اخلصائص النفسية األصيلة جليل قادر علـى                 . تبقي وال تذر  

 . املشاركة يف محل مشعل احلضارة والصمود أمام التحديات املعاصرة

 حنو ما، غياب الطابع السيكولوجي الذي يعتمد        لقد سجلت وثائق األهداف التربوية يف البلدان العربية، على        
وميكن القول يف هـذا     . على معطيات علم النفس التعليمي وعلم النفس التربوي وعلم نفس الطفولة واملراهقة           

اخلصوص أن غياب هذه املنهجية، وال سيما يف توزيع األهداف وبنائها،  يشكل ضعفا كبريا يف بنية األهداف                  
لقد ورد يف نص األهداف العامة القطرية       . عها يف مستوى املراحل التعليمية املختلفة     وخصوصا يف مستوى توزي   

على سبيل املثال كلمة واحدة تعرب عن البعد النفسي وذلك يف البند السادس من األهداف التربويـة العامـة                   
 .  ورة عامةاملطورة وهذه املالحظة تنسحب على عدد كبري من األهداف التربوية يف البلدان العربية بص

لقد أمهلت الوثائق العربية بصورة عامة واملرحلية األبعاد النفسية للتالميذ ومل تشر إىل اجلوانـب االنفعاليـة                 
احلاجة إىل احلب، احلاجة إىل اإلحساس بـاألمن        : والعاطفية أو احلاجات النفسية الوجودية للمتربني بعامة مثل       

ء واإلحساس باهلوية وهي اجلوانب اليت متثل جوهر الشخصـية          واإلحساس بالثقة بالنفس واإلحساس باالنتما    
 . اإلنسانية املتكاملة ومضموا

 

 

 .  اهلوة العميقة بني النظرية والتطبيق:  تاسعا 

عندما نأخذ بعني االعتبار األسس املوضوعية اليت جيب أن تنطلق منها عملية بناء األهداف التربوية وتشكلها،                 
اعتبارنا ويف الوقت الذي نضع فيه يف       . غيابا حقيقيا لألهداف التربوية يف البلدان العربية      ميكن القول بأن هناك     

نسـتطيع أن   ،  مبعىن استيفائها للشروط املوضوعية يف عملية تكوـا،           أيضا أن هذه األهداف موجودة حقا     
،  وقلما تؤخـذ     الواقعنقول أيضا بأا أهداف تربوية موجودة مع وقف التنفيذ ألا قلما جتد طريقها إىل               

فاألهداف التربوية اليت جيري    .  بعني االعتبار يف توجيه فعاليات العملية التربوية يف البلدان العربية بصورة عامة           
مبعىن أن هـذه    .  احلديث عنها،  يف البلدان العربية،  هي وثائق لألهداف التربوية وليست أهدافا تربوية بعينها              

من البنود والفقرات اليت اصطلح على تسـميتها باألهـداف التربويـة تـارة،              الوثائق تشتمل على جمموعة     
 تنبثق عن جهود علمية أو سياسية أو فنيـة جـادة            وبالطبع هذه البنود ال   . واستراتيجيات التربية تارة أخرى   

 .  لتحديد مسار واجتاه العملية التربوية يف أغلب البلدان العربية إن مل يكن يف مجيعها



تغيب األهداف التربوية العربية وتغيب، إىل حد كبري،  يف ميدان العمل            :  ثر جتريدا ميكن القول   وبعبارة أك 
وهذا يعين أا مغيبة ألا مل تستوف شروط الوجود من جهة وهي إن استوفت غائبة مبعىن أا ال                  .  واملمارسة

 .  تنفذ من جهة ثانية

إذا ألقينا نظرة على كثري من التشريعات والربامج التعليمية القائمة يف الوطن            " يقول فاخوري يف هذا الصدد      
سنجد مفارقة كبرية جدا بني ما يكتب وينص عليه وبني ما ميارس ويفعل يوميا يف كثري من أجـزاء   ..  العريب،

 .  ٢٩"الوطن العريب

دافا تربوية،  تتـرابط مـع األدوات    إننا مل جند يف أي مشروع تربوي عريب باملعىن االستراتيجي للكلمة أه           " 
إن ما وجدناه هو غايات تربوية عامة، وهي غايات ال ختتلف عما تطرحه األنظمـة               . الالزمة لتحقيقها تربويا  

 . ٣٠العربية القطرية نفسها، وإن كان ذلك ال يعين أبدا أن هذه األنظمة تريد فعال حتقيق هذه الغايات

وعندما حيني الطلب عليها،  يطلب مـن        . ف للعرض يف أروقة املؤمترات    فاألهداف التربوية العربية هي أهدا    
معديها إخراجها وتنميقها وصقلها من جديد لتعرض يف املؤمترات العربية،  ويف الندوات وتقدم يف معروضات                

 . خطابية تؤكد مآثر هذا النظام أو ذاك يف جمال التربية والتعليم

تسري غالبا على هدي أهداف مضمرة متاما وهـي توجـه العمليـة             وما هو أدهى من ذلك كله أن التربية         
ومن يلقي نظرة على سبيل املثال يف مقررات ودفاتر التالميـذ يف            . التربوية يف خدمة األنظمة العربية القائمة     

ومن يبحر يف داخل املناهج جيد دون       .  الوطن العريب جيد بأن أغلفتها تفيض بصور احلكام وتنطق بعبارام         
فيضا من املعاين واملضامني واملقوالت اليت متجد األنظمة واحلكام وتـدعو إىل اخلضـوع واالمتثـال      ريب  

 . وهذه املضامني بالطبع ال تسجل يف وثائق األهداف التربوية العربية.  والتعظيم والتمجيد

 . إشكاليات بنية النص يف األهداف التربوية العربية:  ثاين عشر

تبط مبضموا، فإنه ال ميكن الفصل بني املضمون والشكل، يف بنية األهـداف             إذا كان شكل األشياء ير    
التربوية، فأحدمها يتداخل يف اآلخر ويتماهى فيه إىل حد يذوب فيه هذا التمايز بني الطـرفني وتتالشـى                  

  . مالمح املضمون والشكل يف بنية اهلدف يف إطار وحدة كلية

                                           
التربية العربية الوحدوية، ملاذا؟ وكيف؟ دراسة نقدية يف ضوء استراتيجية تطوير التربية العربية، معهد اإلمنـاء العـريب،   : خريية قدوح  ٢٩

  .١٠، ص ١٩٨٦بريوت، 

 . ١١٦التربية العربية الوحدوية،املرجع السابق، ص:  خريية قدوح٣٠



ف قضية صورية أو شكلية، بل هي تعبري موضوعي عن الروح العلمية            هذا وال تعد بنية النص يف وثيقة األهدا       
فالعيوب اليت ميكن الكشف عنها يف هذا املستوى ليست عيوب صياغة           . اليت توظف عادة يف بناء األهداف     

، فحسب، بل هي عيوب منهجية تعكس إىل حد كبري اخللل يف األسس اليت تبىن عليها األهداف التربويـة                 
فالعبـارات املشوشـة    . نفسه إمكانيات وجهود ومدى جدية العاملني على بناء األهداف        وتعكس يف الوقت    

وبعبـارة أخـرى يعـرب      . الغامضة هي تعبري عن التشويش املنهجي وغياب املنطلقات املنهجية يف عملية البناء           
األسـلوب  غموض النص والتكرار ولغة اخلطابة واإلسهاب والتراكيب املعقدة عن عيوب منهجية يف الرؤية و             

 . واإلجراءات والقدرة على تشخيص الواقع التربوي بصورة جدية

الوضـوح،  : وال بد من اإلشارة يف هذا السياق إىل أن صياغة األهداف جيب أن تعتمد أسسا منهجية أبرزها                
والدقة، واملوضوعية، والبساطة، واإلجرائية والفورية واالختصار واالبتعاد عن احلشـو والتكـرار والتالعـب       

 والسؤال هنا إىل أي حد استوفت الوثيقة املطورة هذه اخلصائص يف بنيتها وصياغتها؟ . اللفظي

كأن تكـون غامضـة،     : إن إخفاق األهداف التربوية العربية يعود إىل علل قائمة يف تلك األهداف نفسها            " 
.  ٣١"  اخل.. . بنية اتمـع   ملتبسة، أو متناقضة، أو مغالية مسرفة، أو بعيدة عن إمكانيات الواقع، أو غريبة عن             

وميكن لنا يف هذا املستوى أن نتحدث عن اجلوانب التالية اليت تعرب عن إشكالية بناء النص يف وثائق األهـداف            
 :  التربوية العربية

 

 

 : غلبة الطابع اخلطايب: أوال

ت دورا مركزيا يف     تفيض أدبيات األهداف التربوية العربية بالصياغات اخلطابية، حيث تأخذ لعبة الكلما          
وغالبا ما حتاط هذه األهداف الة من األناقة اللفظية، والصخب اللغوي،  الذي يفقد              . بنية هذه األهداف  

وغالبا ما يصاحب هذا الضجيج اللغوي نوعا مـن         . هذه األهداف داللتها وبعضا من مضامينها املوضوعية      
كس بصورة سلبية على الوضـعية املعرفيـة        الفوضى الفكرية،  ومسحة من الضبابية والغموض الذي ينع        

 . واملنطقية هلذه األهداف

ويف عمق هذا الفيض اخلطايب لوثائق األهداف التربوية يف البلدان العربيـة،  تضـيع املالمـح املوضـوعية                   
فالسـجع،  : وال يستطيع الباحث،  يف مدار هذه الرتعة اخلطابية، أن جيد أفكارا واضحة حمـددة              .  لألهداف

                                           
 . ٢١٤حنو فلسفة تربوية عربية، مرجع سابق، ص: عبد اهللا عبد الدامي 31



نة، والطباق واجلناس، واخلدع اللفظية، والتالعب بالكلمات، والتكرار، والغموض واإلحياء، والعبارات           واملواز
فهذه الوثائق ختاطـب    . املتراكبة هي السمات األساسية اليت تظهر يف جوانب الوثائق التربوية العربية يف أغلبها            

عبارة أخرى الصياغة ذات طابع أديب بالدرجة       وب. العواطف واملشاعر أكثر منها خطابا يتجه إىل العقل واملنطق        
 .األوىل ومل تأخذ التجليات املوضوعية ودورها يف بناء األهداف والتعبري عنها

 ويف النهاية ميكن القول أن الوثائق التربوية العربية تعاين يف مجيع مراحلها من غلبة طابع املوازنات اللفظيـة                  
ه الوثيقة من مضامينها املوضوعية، وجعلتها أحوج ما تكـون إىل           واملطابقات، واملساجعات بصورة أفرغت هذ    

منهجية علمية إلعادة صياغة ما ميكن منها بأسلوب علمي بسيط،  قادر على أن يعكس املضـامني احلقيقيـة                   
 .لوثائق جيب أن تتسم بالطابع املوضوعي والعلمي

د حبق مأساة الصـياغات اخلطابيـة يف         ما جيس  يف األهداف التربوية للجمهورية العربية السورية     لقد ورد   
خطاب مصقع،  يترنح من ثقـل       لقد جاءت بنود األهداف على صورة       . األدب التربوي اخلاص باألهداف   

أو اهلدف الثالـث    ) ٣(جاء يف البند رقم     . احلشو والتكرار،  ويشتكي من التداخل، وينوء حتت ثقل الغموض         
ريب على التفاؤل وحب احلياة والثقة بالنفس وتدريب العواطـف           تنشئة املواطن الع   -" ٣: على الصورة التالية  

وامليول وعادات السلوك وفقا لروح األخالق العربية املتمثلة يف الصدق واألمانة والعطـاء لتكـوين جمتمـع                 
 . ٣٢” اشتراكي تنتفي فيه نفيا باتا كل أنواع االستغالل والظلم

أما األهداف العامة للتربيـة يف     ” التربوية السورية يقول  كتب حممود السيد حيلل اهلدف الفردي يف األهداف         
أن تتجه التربية إىل خلق فرد ذي شخصية متكاملة منسـجمة يف النـواحي              ” :الستينات فقد جاء فيها ما يلي     

اخللقية والفكرية والنفسية وأن يتاح لشخصيته منو حر يف أكثر الشروط غىن وأن يكون ذا تفكري موضـوعي                  
حة يؤمن بالعلم وحيتكم إليه ويبتعد عن االستسالم واالرجتال ويندفع حنو العمل عن قناعـة               ونظرة علمية واض  

وإرادة وتصميم ويكون متفائال حبب احلياة ويثق بنفسه ويتفتح ذهنه على معطيات الوجود اإلنساين والتـراث                
ناصر اجلمال فيما يقع عليه البشري حبثا عن احلقيقة بالطرق العلمية املوضوعية وأن ينمي حسه البديعي ليدرك ع     

 ". ٣٣حسه وعقله

هذه الصيغة املصقعة تعفينا من مغبة احلديث عنها، ولكن ما نريد قوله مع ذلك أا منوذج للحشو والتكرار                  
وما يالحظ إضافة لذلك كله أن الصيغة غَيبت تقسيمات الكالم إذ ال توجـد              . والضبابية والعمومية واالرجتال  
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 بأن من أشرف على إيرادها يف الوثيقة هو أحد العاشقني واملهتمني بأصول اللغة العربيـة                فاصلة أو نقطة، علما   
٣٤. 

ورد يف األهداف التربوية يف دولة البحرين يف البند رقـم           وفيما يلي نقدم منوذجا خطابيا آخر من البحرين،           
 : من وثيقة األهداف التربوية ما يلي) ١(

تكامال روحيا وجسميا وعقليا وخلقيا واجتماعيا ألقصى ما تؤهله لـه           مساعدة الفرد على النمو منوا م     "  -
طاقاته وإمكاناته مع مراعاة الفروق الفردية وتنمية نواحي اإلبداع عند املوهوبني وإتاحة فرصة النمو للمتخلفني               

تربويـة  ونترك للقارئ أن يتأمل يف معامل اخلطابة اللغويـة للصـيغة ال           . ٣٥" واملعوقني ضمن حدود إمكانام   
 . البحرانية اليت تأيت شاهدا من شواهد عديدة على عقم الصيغة اليت قدمت فيها األهداف التربوية العربية

 

 : التركيب واحلشو والتكرار: ثانيا

. يعد التركيب من أخطر آفات اللغة العلمية وعيوا،  وال سيما يف مستوى صياغة األهداف على حنو خاص                 
ذلك يغلب على الوثائق التربوية العربية اخلاصة باألهداف طابع التكرار واإلحلاح، فالفكرة الواحدة تتكرر              ومع  

ومن يطالع هذه جيد فيها فيضا من العبارات والكلمـات          . حتت صياغات لفظية خمتلفة يف أكثر من بند وفقرة        
 . والصيغ اليت تفتقر إىل الدقة وحتتمل أوجها متعددة يف معانيها

ذا وتعرض الوثائق التربوية العربية،  يف جمال األهداف، مضامينها حتت عناوين غامضة وضـبابية حتتمـل                 ه
و هذه املعاناة قد تكون أكرب يف مستوى صياغة األهداف اخلاصة أو            . تفسريات متعددة ومتناقضة يف آن واحد     

 . املرحلية يف التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي

متكني املتعلمني من التزود    :  س من وثيقة األهداف التربوية املطورة يف دولة قطر على ما يلي           ينص البند اخلام  
باملعرفة املتقدمة، والعلوم النافعة، بتتابع مستمر، يناسب مراحل منوهم واستعدادام، وتنمية قدرام على ربط              

                                           
 .  إعداد الوثيقة الدكتور حممود السيد وهو من املتحمسني ألصول للغة العربية العربية يف سوريا أشرف على٣٤
تطـور التعلـيم يف البحـرين يف الفتـرة مـن            :  وزارة التربية والتعليم يف دولة البحرين، مركز املعلومات والتوثيق، قسم التوثيق التربوي            ٣٥
، البحـرين،   ١٩٨٩ ينـاير    ١٧ - ٩ادية واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية املنعقد يف جنيف من          تقرير مقدم إىل الدورة احل    ،٨٧/١٩٨٨ -٨٥/١٩٨٦

 . ٦، ص ١٩٨٨املنامة، 



ها واستنباا، واستثمار إجيابياـا وتـاليف       العلوم بتطبيقاا، واستيعاب املنجزات العلمية والتكنولوجية وتوطين      
 . ٣٦” سلبياا

ينطوي النص السابق كما هو واضح على منظومة العيوب املنهجية يف الصياغة ويشكل مثاال للغة اليت تتنافر                 
 التزود باملعرفـة    -:  لنالحظ عل سبيل املثال عدد األفكار اليت تنطوي عليها هذه الفقرة          . مع منطق املوضوعية  

 تنمية قدرة املتعلمني علـى ربـط العلـوم          -.  التتابع املستمر يف التزود    -.  التزود بالعلوم النافعة   -. تقدمةامل
 استنبات هـذه    -.  توطني هذه العلوم والتكنولوجيا    -.  استيعاب املنجزات العلمية والتكنولوجية    -. بتطبيقاا
 . استثمار إجيابيات هذه العلوم وتاليف سلبياا. العلوم

ا ورد أعاله ميثل أفكارا متعددة ومتنافرة يف الوقت نفسه ويف بند واحد،  وجتعل القارئ يف حرية من أمـره   م
ويضاف إىل ذلك طابع العمومية والتالعب اللفظي وغياب        . ال بل أمام متاهة تستوجب التوقف الطويل أمامها       

 . مبدأ اإلجرائية والوضوح

  تنمية مهارات التفاعل االجتماعي لـدى        “: اف القطرية إذ جاء فيه    من وثيقة األهد  ) ٩(لننظر يف البند رقم     
املتعلمني، وممارسة حريام دون جتاوز، واحترام أفكار وآراء اآلخرين، وتعود التفكري الناقد، والعمل املشترك،              

ـ           ". ٣٧والتفاعل اإلجيايب مع بيئتهم ومؤسسات جمتمعهم      ياغة وهنا تربز أيضا عيوب يندر أن جند مثيلـها يف ص
األهداف، فالبند ينطوي على أفكار متعددة ومتنافرة يف الوقت نفسه وعندا ننظر يف هذا البند بدقة ميكـن أن                   

 : نسجل ما يلي

 -٢ تنمية مهارات التفاعل االجتمـاعي،       -١: تنطوي العبارة على حشد من األفكار مثل      :  تعدد األفكار  -
 التفاعـل   -٦ العمل املشترك،    -٥ تعود التفكري الناقد،     -٤ احترام آراء وأفكار اآلخرين،      -٣ممارسة احلريات   

والسؤال هنا ما العنوان الذي ميكن لنا فيه تصنيف هذا البند؟ إنه ملن             . اإلجيايب بني البيئة واملؤسسات االجتماعية    
 !الصعب إجياد عنوان هلذا البند 

الناقد وبني العمل املشرك؟ مـا العالقـة        والسؤال هنا هو ما العالقة بني التفكري        :  تنافر األفكار وتناقضها   -
وهنا ال ميكن أن جند الرابطة املنطقية اليت جتمع بني          . املنهجية بني التفاعل اإلجيايب مع البيئة والتفاعل االجتماعي       

 . هذه األفكار وتنظمها يف نسق واحد

                                           
: ص(البند اخلـامس   . ١٩٩٣األهداف التربوية يف دولة قطر وأسلوب واجراءات تطويرها، أبريل الدوحة،           :   وزارة التربية والتعليم القطرية    ٣٦
٨( 
 )٩: ص(هداف التربوية يف دولة قطر، البند التاسع،  املرجع السابق  انظر أيضا وثيقة األ٣٧



 : العمومية والضبابية: ثالثا

لكلمات والصيغ اليت تفتقر إىل الدقة،  وحتتمـل أوجهـا           تفيض صيغ األهداف التربوية العربية بالعبارات وا      
  : وميكن استعراض بعض هذه الكلمات والعبارات.  متعددة يف للتفسري

تنمية مواهب املتعلمني وميـوهلم     ”:يف وثيقة األهداف التربوية القطرية على التايل) ١٢(رقم  " نص البند   
ا وتوجيهها حنو حب العمل املنتج، وتدريبـهم علـى املهـارات            ورعايتها وإحكام ربطها مبصاحل اتمع العل     

كـان  . ( املتطورة يف اإلنتاج، واستثمار التكنولوجيا املتقدمة يف أساليبه ووسائله للوفاء باحتياجـات التنميـة        
 " ). أساليبه ووسائله" منيفترض أن يقال استثمار التكنولوجيا املتقدمة يف أساليبها ووسائلها بدال 

ي

                                          

أية مواهب وأية ميول؟ فكلمة موهبة تتميز       :  راءة هذه الصيغة تقفز إىل الرأس أسئلة كثرية وحمرية منها         ويف ق 
بطابع الشمولية فهناك مواهب أدبية وفنية وموسيقية ورياضية فأية مواهب يريد مصمم العبارة أن يشري إليهـا؟    

 صيغة ترادف؟ وما هي مصـاحل اتمـع         وامليول ختتلف يف داللتها عن املواهب فكيف جنمع بني الكلمتني يف          
العليا؟ فهناك مصاحل قومية وهناك مصاحل اقتصادية ومصاحل اجتماعية وهل يوجد ما هو أكثر عمومية من كلمة                 
مصاحل اتمع العليا؟ وما املهارات املتطورة يف اإلنتاج؟ مث ما العالقة اليت تربط بـني التكنولوجيـا املتقدمـة                   

 هذا اهلدف ألن يكون مصدرا لعدد من األهداف اليت ال تترابط فيمـا بينـها بصـورة                  واملواهب؟ أال يصلح  
 واضحة؟ 

وميكن القول باختصار أن صياغة األهداف التربوية مبصادرها تعاين من القصور والضبابية والتعقيد وأحيانـا               
دة يف صياغة األهداف    تنطوي على مفارقات وتناقضات عديدة تؤثر مجيعها يف مستوى املوضوعية اليت تنشد عا            

 . وحتديد مصادرها

 :  إشكالية األهداف التربوية العربية يف ثالثة مناذج

من أجل أن نقدم صورة إلشكالية اهلدف التربوي العريب بصورة كلية مشولية ميكن لنا أن نستعرض بعـض                  
 . النماذج اليت تعكس صورة اإلشكالية التربوية العربية يف مستوى بناء اهلدف

حول أهداف التعليم االبتـدائي يف       النموذج األول يف خالصة دراسة أجراها حممد وجيه الصاوي           يتمثل
وميكن موعة النتائج اليت وصل إليها الباحث أن ترسم صورة موضـوعية ملأسـاة األهـداف                .  دول اخلليج 

 : ٣٨التربوية يف البلدان العربية ومن أمهها
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  ال توجد أهداف متكاملة وشاملة -١
 . معظم األهداف مركبة أي أن البند الواحد يشمل أكثر من هدف -٢
 .  جاءت صياغة األهداف بطريقة عامة وبعضها بالغ اإلجرائية-٣
 .  مل تربز األهداف النوعية اخلاصة بكل من اجلنسني-٤
 .  مل ترتب األهداف ترتيبا منطقيا-٥

ق من اليونسكو للتعليم يف دولة قطر،  وال سيما          ويتمثل النموذج الثاين يف معطيات الدراسة اليت أجراها فري        
ما جاء يف هذا التقرير عن األهداف التربوية،  حيث تعكس هذه املعطيات إىل حد كبري جانبا مـن إشـكالية             

 : ومن أهم املالحظات اليت سجلها الفريق يف تقريره. ٣٩األهداف التربوية العربية
 .  ترمي إليهعدم وجود أهداف للسياسة ذاا يتضح منها ما.١
الصياغة موجزة متاما حبيث ال تتيح تفهم االجتاهات السياسية التربوية واحملددات واألولويـات بشـكل               .٢

 . إجرائي
مل جير حوار واسع من قبل القائمني على التعليم واملنتفعني به حول السياسة ومرتكزاا وأولوياـا، ممـا                  .٣

 . رياجعلها ال تشكل موجها أساسيا حلركة التربية ومس
 .مل توضع أهداف للتعليم الفين واملهين والتقين وال للعمليات التربوية املختلفة.٤

 . مل تعن األهداف بشكل واضح باجتاهات التعلم ونواجته والكفايات املنشودة لكل مرحلة

لتعليم وميكن لنا يف نسق النموذج الثالث أن نستعرض جانبا من التجربة مصرية وال سيما استراتيجية تطوير ا                
٤٠ ):  ( اليت تضمنت أربعة أهداف أساسية هي١٩٨٧يف مصر عام 

 . التأكيد على بناء الشخصية املصرية القادرة على مواجهة املستقبل-١
 .  إعداد جيل من العلماء-٤.  حتقيق التنمية الشاملة-٣.  إقامة اتمع املنتج-٢ 

يجية،  وجود تأكيد مفرط على الشخصية املصرية        يبني سعيد إمساعيل علي، يف معرض دراسته هلذه االسترات        
 جيب أن نؤكد على الذاتية العربية وعلى أن تكون هذه الذاتيـة هـي احملـور                 ”:وكان جيب على حد تعبريه    

ويبني سعيد إمساعيل علي أيضا أن هذه األهداف عامة وأا ميكن أن توضع ألية دولة أخـرى                 ". ٤١األساسي  
وفيما يتعلق باهلدفني الثاين والثالث خروجـا       . ٤٢يز بالطابع الذات للثقافة القومية      علما بأن التعليم جيب أن يتم     

                                           
 . ١٩٩٠تقومي النظام التعليمي يف دولة قطر وتطويره، تقرير فريق خرباء اليونسكو، الدوحة، حزيران :  وزارة التربية والتعليم القطرية٣٩

 . ١٩٨٧استراتيجية تطوير التعليم يف مصر، القاهرة، وزارة التربية والتعليم، : فتحي سرور. أنظر٤٠
 .٣١٨عليم يف مصر، مرجع سابق، ص الت: سعيد امساعيل علي٤١
 .٣٤٦سعيد امساعيل علي، املرجع السابق، ص ٤٢



فالتنمية الشاملة مهمة تتجاوز حدود التربية فهناك       . مبهمة التربية عن نطاقها احملدود وحتميلها ما ال طاقة هلا به          
 . قوى كثرية غري التربية تلعب دورا كبريا يف حتقيق هذه املهمة

 :  ة إمجاليةخالصة ورؤي
بينت دراستنا أن اهلدف التربوي ميثل النقطة العقدية اليت تتقاطع فيها السياسة بالفلسفة والتربيـة واحليـاة                 

واتضح يف سياق ذلك أيضا أن إشكالية اهلدف التربوي تعكس واقع إشكالية جمتمعية             .  والتحديات االجتماعية 
 . ثقافيةتنبث يف كل ركن من أركان احلياة االجتماعية وال

لقد بينت رحلتنا النقدية أن البلدان العربية تعيش أزمة أهداف تربوية شاملة،  وأن األهداف التربوية العربيـة        
 . بصورا احلالية عاجزة عن النهوض باإلنسان العريب وحتقيق منائه يف عصر متغري متفجر

مراجعة شاملة ألكثرية الوثائق التربوية اليت تضمنت األهداف التربوية للبلدان العربية،           واتضح لنا،  ويف إطار      
أن األهداف التربوية القائمة تعاين مجلة متكاملة من الثغرات ومواطن الضعف اليت تفقدها قدرا على توجيـه                 

 .  العملية التربوية
، اليت درست أهدافها، تعاين من غيـاب املنهجيـة           إن األهداف التربوية العربية يف أغلب البلدان العربية        -

العلمية املتكاملة يف بناء األهداف وتشكيلها، بدءا من اللحظة اليت تشكل فيها اللجان، إىل اللحظة اليت تقـدم                  
علما بأن أغلب البلدان العربية مل تشكل هلذه الغاية جلانا أو فـرق             . فيها هذه اللجان صيغة األهداف املنشودة     

 . مت إعداد األهداف يف أروقة وزارات التربية العربية ومكاتبهاعمل بل 

 إن السياسات التربوية العربية ما زالت تعاين من قصور جيعلها يف منأى عن اجتاهات حركـة احلضـارة                   -
وإذا كان العرب يرغبون فعال يف أن جيدوا ألنفسهم املكان املناسـب يف             . اإلنسانية املعاصرة يف مدها الشامل    

 احلضارة اإلنسانية املستقبلية فعليهم أن يعيدوا النظر يف سياسام التربوية وعليهم بالتـايل أن يطـوروا                 حركة
أهدافهم التربوية وغريها، مبا يكفل لألجيال العربية املتالحقة أن تشارك يف محل لواء املعرفة واحلضارة اإلنسانية                

 . يف العقود القادمة

لنقدية اجلادة ملا هو قائم من أهداف تربوية يف نسق خطط التنميـة الشـاملة           ويف هذا السياق فإن الرؤية ا      -
 . يشكل واحدا من املنطلقات احليوية لبناء الوجود وفق معايري موضوعية متكاملة

 وتعبريا عن هذا التوجه النقدي تأيت هذه الدراسة النقدية ملنطق األهداف التربوية العربية مبا تشتمل عليـه                  -
 لتحدد مواطن القصور والضعف الذي تعانيه السياسات التربوية العربية يف جمال حتديد الغايات اليت               من معاناة،   

ترتسم فيها صورة اإلنسان، وصورة اتمع على حنو ما يريده هذا اإلنسان يف خضم تفاعله مع ذاك اتمـع                   
 . الذي ينتمي إليه



كيف ميكن للبلدان العربية أن تتجاوز حمنة : رب، هو على الباحثني واملفكرين العوالسؤال الذي يطرح نفسه 
األهداف التربوية فيها؟  وكيف ميكنها أن ترسم الطريق حنو صورة التربية املستقبلية اليت تسهم يف حركة                 

 ؟  بناء اإلنسان واتمع
أن ويف معرض اإلجابة عن هذا السؤال الكبري يديل كل من املفكرين العرب بدالئه وحياول كـل منـهم                   

وبرأينا ال  .  يرسم استراتيجية وأهدافا قمينة بأن تنأى بالبلدان العربية عن مواطن الضعف والقهر التربوي            
 : االستراتيجيات واألهداف فحسب وإمنا يتمثل ذلك يف ثالثة جوانب أساسية هيتكمن القضية يف رسم 

 . عربية غياب الوعي التربوي والفلسفي املتكامل عند القيادات السياسية ال-١
 غياب اإلرادة احلقيقية لبناء تربية عربية تضع يف مقدمة أهدافها غاية البحث عن اإلنسان وعـن املصـاحل                   -٢

 .االجتماعية
فأنظمة احلكم يف أغلب البلدان العربية أنظمة مشولية وهـذا          .  غياب الدميقراطية السياسية يف أغلب البلدان      -٣

أن تقدم بدائل وسياسات تربوية جديدة قادرة على أن تسهم يف عملية            يعين غياب القوى السياسية اليت ميكنها       
 . النهضة احلضارية للمجتمع

وتأسيسا على ما سبق لن نقدم مشروعا تربويا يتضمن أهدافا تربوية،  ولن نديل بدلو بني الدالء على خالف                   
فينا يف هذا السـياق أن نسـتعرض        ويك. ما يقوله عبد اهللا عبد الدامي يف مشروعه حنو بناء فلسفة تربوية عربية            

 . منوذجا لصورة اإلنسان اليت تسعى الفلسفات التربوية املعاصرة أن ترمسها

لقد بينت التجارب واألدبيات التربوية مظاهر ثابتة تتعلق بوصف الفاعلني واملبـدعني يف االقتصـاد واحليـاة                 
يف هذا املستوى ميكن أن نأيت علـى ذكـر          ومن السمات الثابتة لألشخاص الفاعلني      .  االجتماعية والسياسية 

 : السمات التالية وهي السمات اليت يتميز ا رجال األعمال واالقتصاد

 . ميتلكون معرفة مدرسية جيدة وال سيما املراحل يف مستوى املراحل املدرسية السياسية-١
 . ا العصرتأهيل مهين أساسي جيد ميكنهم من الصمود أمام التحوالت الكبرية اليت يشهده-٢
 . امليل إىل تطوير الذات والشخصية حنو الصورة األفضل دائما-٣ 
 .   امتالك كفاءة التفكري املميز-٤
 . ميلكون عادة حل املشكالت و اختاذ القرارات- ٥
 .  ميتلكون عادة العمل يف إطار اجتماعي-٦

األساسية وفقا هلذه الصورة اإلنسانية اليت يتمتع ا        ومن هذا املنطلق ميكن لنا العمل على بناء األهداف التربوية           
تنميـة  -٢ تنمية الروح النقديـة      -١: رجال األعمال ورجال العلم واملبدعني واملفكرين وهذا يقتضي ما يلي         

تعزيـز  -٥ بناء روح املبادرة والفعاليـة       -٤ تعزيز التربية النقدية اجلمالية      -٣إمكانيات التجريب عند الناشئة     



 بنـاء   -٩.   تنمية اإلحساس باملسؤولية   -٨ تنمية روح الثقة     -٧تعزيز الرتعة االجتماعية    -٦خالقية  القوة األ 
 .٤٣األخالق اإلجيابية 

تلك هي صورة اإلنسان اليت تسعى اتمعات اإلنسانية املتقدمة إىل بنائها وتشكيلها يف قلب األنظمة التربوية                
 أفالطون ينحتها يف فلسفته التربوية،  منذ ألفني وأربعمائة سـنة            وبالطبع هذه هي الصورة اليت كان     .  املعاصرة

تقريبا،  إذ كان يريد بناء مجهورية حيكمها الفالسفة والعلماء واملفكرين ومجهورية ال يكون فيه املكان الرفيـع     
 .للقاصرين والضعفاء

                                           
٤٣ Ministere de l’education National de la suisse , La secratatiat general de la conference des directeurs nationaux de 

l'instruction publique, developpement de l'education , Rapport national de la suisse , Aut, 1990. 
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