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 "الرتبية مدخٌل حضاري لتغيري األمة"
 تواطئة:

ُوْا َما ِِبَنْ ُفِسِهمْ ِإنَّ اّللهَ اَل يُ َغريِهُ َما ِبَقْوٍم َحَّتَّ ي ُ  أبدأ ابسم هللا جلَّ يف عاله القائل يف القرآن اجمليد:  ويف  ))1َغريِه
ُوْا َما ِِبَنُفِسِهمْ  آية كرمية أخرى:  ًا نهِْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْوٍم َحَّتَّ يُ َغريِه  .(2) َذِلَك ِبَِنَّ اّللهَ ََلْ َيُك ُمَغريِه

، ههبدي كاته لكل من اهتدى وصالة وسالًما على خامت املرسلني حممد بن عبد هللا الصادق األمني، ورمحة هللا وبر 
 .يءض  و  وسار على دربه ال

ال   دكتورة ةدي   ة حمم   ود ارة للدراس   ات السياس   ية: األس   تا ة ل الش   كر إي دي   ادات مرك   ز احلض   ج   ز بتوجي   ه أ وأث   ي
 .وسائر العاملني يف املركز، هبة رؤوف عزت ةالدكتور ، األستا  الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، مصطفى
إل يمم  مشاركة يف هذا امللتقى، وأرجو أن جيد أعضاء املركز وأصدداؤه يف خطايبللويت دع أشكرهم على فضل -
 ون.عيتود ابعض م

 

 ن يف أن أتودف يف البداية أوأست. "الرتبية مدخٌل حضاري لتغيري األمة" املوضوع الذي ينصب عليه حوارة هو:
وض  وعف فم  ذا أدع  ى ملش  اركة احلاض  رين للمحاض   ر يف لتجلي  ة رؤي  ل مل  دلول بع  ض املص  طلحات ال  ل وردت يف عن  وان امل

مص  طلحات ومف  اهيم ا ي  زال يت  داول ح  ول إ ا م  ا ك  ان ااط  ات ي  دور ح  ول أرك  ان ااط  ات املت  داول بي  نمم، وخاص  ة 
 بني املفكرين يف دالة كل منما. البعضما سج

 

 "ضبط املصطلحات" -أوالً 
 * احلضارة:

". واحلضور نقيض الغيبة، ويعي اإلدامة يف احلضر: امل دن رلعربية "حضللفظة "حضارة" يف اللغة ا يو لغاجلذر ال
ستعمله العرت بعد عصر الرواية. وتعي اوالقرى والريف يف مقابل "البادية". واحلضارة )بفتح احلاء وكسرها( لفظ مولدف 

: العرت تقول: حي حاضر ي والفي وااجتماعي لشعب أو أمة أو منطقة جغرافية. يقول ابن منظورملعمظاهر الردي ال
هذه املعاين املعجمية أبن من  يوا صيًفا. وتوش شتاءً  عنهإ ا كان أهله ةزلني على ماء كثريف ا يتحولون  -بدون هاء–

 اإلدامة وااستقرار وااستمرار، وما ينشأ عنما من أمن نفسي للفرد وللجماعة.وى غاللمكوةت احلضارة يف معناها 
زاه أن امل  اء مطل  وت للبش  ر لنم  ن النفس  ي للن  ا  وللحي  وان غ  م -م  ا دال  ه اب  ن منظ  ورفي–مل  اء وارتب  اا احلض  ارة اب

 بات الزرع، وكفالة احلياة لإلنسان واحليوان.نفوفرة املاء أمارة من أمارات احلضارة إل وللزراعة والصناعة.
البي   ان أو املص   ائبة . واحلض   ور كم   ا دل    يع   ي وحماض   رة ُحُض   ورج  اءت كلمت   ا:  "حض   ر" يو غ   وم  ن اجل   ذور الل

رًا يتحدث وحضورًا يغالبونه ويثبتون ونقيض الغيبة، واحملاضرة على وزن مفاعلة وتعي "التفاعل احلي بني احلاضرين: حماض  
الب ة، وه ي أن يغالب ن إنس ان عل ى حق ن فيغلب ن علي ه وي ذهب ب ه، ول ذا  غحضورهم. يقول ابن منظور احملاضرة تع ي امل

ر، ونصفه اآلخر للحض ور الك رل ليس أل وين ادن وينق د ويعق ب تقىف نصف الود  للمحاض  كان تصميم ود  هذا املل
 ه يف آن واحد.بويعد  ل، ويضيفف فمذا حقه وواج

                                                 

  .11( الرعد: 1)
  .53األنفال:  (2)
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 -1332ه  ف 808 -732واثب  أن أول من لف  اانتباه إي مفموم احلضارةف عبد ال رمحن ب ن خل دون )ت 
س   ت دم لف   ظ التحض   ر فيم   ا     ا نظ   م احلك   م، وت   داول والتحض   ر. ود   د ا عم   رانم( وحت   دث عنم   ا بلفظ   ي: ال1406

الفك  رة أن  الس لطة، وتت  ابن أنظم ة احلك  م، وتل ن ه  ي بع ض ال  داات السياس ية ملع    احلض ارة. ويكف  ي يف  كي د ه  ذه
 نقرأ بني عناوين فصول املقدمة ما يلي:

 ية.بصعالرائسة ا تزال يف نصاهبا امل صوص من أصل ال 
 التغلب.ة أدرت إي ياألمم الوحش 
  ابلعصبية.امللن والدولة العامة إمنا حيصالن 
 عن العصبية  غإ ا استقرت الدولة فقد تست 

مص  ار إ ا دارب    اا  رات انقطع    منم  ا الص  نائن، ائن، وأك  د أن األص  ناب  ن خل  دون يف املقدم  ة أبمم  ات ال وع ي
والط ب والتعل يم. وع دَّ اللغ ة ملك ة ص ناعية، كم ا والبن اء والتج ارة واحلياك ة والتولي د  وعدَّ من أممات الص نائن: الف الح ة،

 .منه حتدث يف "املقدمة" عن صناعة الشعر والنثر، واملطبوع يف الكالم يف مقابل املصنوع
ف ألين أرى أن   ه لتحقي     ندم   ي   ة والتن ن يف أن أجت   اوز اجل   دل األك   ادميي ح   ول مف   اهيم مث   ل: الثقاف   ة واملدأوأس   ت

 هنا بتقرير ما يلي: يتقصاء التمايزات بني تلن املصطلحات. واكتفأغراض هذا احلديث ا جدوى يف اس
 واجلم ا  ال ل حي دثما الن ا  ع   يمصطلح يشري إي مظاهر التقدم: املادي والفكري والعلمي والتق  احلضارة 

التحوي  ل واإلنت  ا  األحق  ات الزمني  ة يف بي   ادم املادي  ة وااجتماعي  ة واملمسس  ية. وتتمث  ل التغي  ريات احلض  ارية يف اإلنش  اء و 
ثل  ه فن  ون األداء: متوالتوزي  ن: امل  ادي، والفك  ري، والعلم  ي، والتق  ي، والتعب  ريي، وأع    ابلتوزي  ن التعب  ريي ب  ني امل  وا نني م  ا 

 القو ، والتشكيلي، والتصويري، واحلركي.
  ا، وللتف اعالت على الوجه الذي أوجزت ه تتس م ابلتعقي د والدينامي ةف نظ رًا اخ تالف  بيع ة مكوةد  واحلضارة

امل تلفة الل حتدث بني هذه املك وةت. وتتع رض احلض ارة م ن ج راء ه ذه التف اعالت للص عود وامب وا يف يفملم ا أو يف 
أي من األنظمة ال ل تت ألف منم ا، عل ى ي و ييس ر للعلم اء واا  اء تقري ر انتق ال احلض ارة م ن مس توى إي مس توى آخ ر 

 للحضارات امل تلفة. القيام بدراسات وصفية مقارنة -أيًضا–صعوًدا أو هبو ًا، كما تيسر مم 
   ه ي ركي زة للق درات واملم ارات اإلنس  انية،  (نش أت نتيج ة لقابلي ات فطري  ة )اس تعدادات حض ارات البر رإن

 واختا ه   ا أداة للتواص  ل، والق  درة عل   ى ال  ل ك  رم هللا هب  ا اإلنس   ان مث  ل: الق  درة عل  ى الرتمي   ز واس  تيعات م  دلوات الرم  وز
 االتفك  ري، والتعلي  ل، والتأم  ل، والتنب  م، وامل   ا رة احملس  وبة، ونق  د ال  ذات، والرغب  ة يف حتس  ينما، والق  درة عل  ى مرادب  ة أدوام  

 ذات أو من الذوات األخرى، أو من األحداث والودائن الطبيعية وااجتماعية.التعامل من الوضبطماف سواء يف  اوأفعام
املنتج  لاة أوجه شبه بني احلضارات يف أشكا عداها من حضارات، ومثمتيزها عمَّ  خصائصهذا، ولكل حضارة 

ن لك  ل حض  ارة بني  ة س  اهرة س  طحية أاحلض  اري، والش  به يف الش  كل ا يع  ي ابلض  رورة الش  به يف املض  امني احلض  ارية، إ  
ف   ه أه   ل احلض   ارة مكوةد   ا يف أن تلجومس   تورةف ت   تحكم فيم   ا "املرجعي   ة العلي   ا" ال   ل خت    ةحمسوس   ة، وبني   ة اب ن   ة عميق   

  الظواهر احلضارية السطحية احملسوسة. -وبسببما–ية وااجتماعية، الل تنشأ عنما قواال دينيةعتقدات الاملوجوهرها 
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 الرتبية: 

: زاد ومن   ا، والرب   وة والرابي   ة م   ا ارتف   ن م   ن األرض. : من     د   واه اجلس   مية والعقلي   ة وراب الص   ي ج   ذرها اللغ   وي ر اب 
، ومنما: "التزكية"منا وردت كلمة إ: أخذ من املال أكثر مما أعطى. ومل ترد كلمة الرتبية يف القرآن الكرل، و واالقية، وأرىب

 َوَلْواَل َفْضُل اّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َما زََكا ِمنُكم مِهْن َأَحٍد أََبًدا(1) .  َِا يَ تَ زَكَّى لِنَ ْفِس ه ْْ ِم ْن  . و (2)َوَمن تَ زَكَّى فَِإَّنَّ ُخ 
يِهم ُرُهْم َوتُ زَكِه م ام عل ي رض ي هللا عن ه: "العل م خ رٌي م ن امل الف فأن   حت ر  امل ال دول اإل. ومنما (3) َأْمَواِلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِه

)والفك رة الرئيس ة يف ه ذا  (4)وص نين امل ال ي زول بزوال ه" ،نف اقوالعلم حيرسن، وامل ال ي ننقق ص ه النفق ة، والعل م يزك و عل ى اإل
 يف مقابل اادتصاد والرأمسا  الصناعي(. "ادتصاد املعرفة"النا هي جوهر ما يشري إليه مصطلح 

 -ب وعي أو بغ ري وع ي–والرتبية يف معناها العام تعي: النظم والطرق والوس ائل واألس اليب ال ل يتبناه ا يفتم ن م ا 
يف الفك   ر ويف الفع   ل، كم   ا تكتس   ب مس   ات وتكتس  ب األجي   ال الناش    ة م   ن خالم   ا معتق   دات وأفك   ارًا وديًم   ا وع   ادات 

 ن عداهم.مايزون هبا عمَّ تللش صيةف ي
م زة اإلع الم، جدوى تربوية خمتلفة: األسرة، وممسسات التعل يم املقص ود، وأ ممبعناها العاجناز الرتبية إوتقوم على 

يف اجملتمن. وكثري من  تنفيذيةقانونية والوأندية الشبات، واألنظمة السياسية واادتصادية وااجتماعية والثقافية واإلدارية وال
م  ن انقط  اع الص  لة أو ض  عف التنس  ي  ب  ني ه  ذه الق  وى الرتبوي  ة يف أه  دافما، ويف  يءريب ةش  ع  أدواء الرتبي  ة يف ال  و ن ال

 مضامني ما تبثه على النا ، ويف عمليات هذا البث.
اإلش  ارة إي يفم   وع السياس  ات والنش   ا ات  تع   ي الرتبي  ة النظامي   ة املقص  ودة. وهب  ا ت   تم الرتبي  ة مبعناه   ا ا   ا و

سس ات ممني ة،  ات أه داف وااطط الل يوكلما اجملتمن إي ممسسات معينة )املدار  واجلامعات( يفرتض فيما أهنا مم 
ني  ات خاص  ة، والغاي  ة العلي  ا م  ن ه  ذه املمسس  ات ه  ي نق  ل ال  رتاث الثق  ايف للمجتم  ن، ونق  ده، وجتدي  ده بص  ورة معين  ة، وب
 دات الزمانية واملكانية والتار ية الل تكتنف اجملتمن.تالئم السيا

هنا إي القول إن منظومة التعل يم نظام التعليم أو منظومة التعليم. وأابدر ويع  عنما يف أغلب األحيان مبصطلح 
ئًم ا ه ي وليس  نظ اًم عاًم ا عل ى ي و م ا ه و ماث ل يف نظ م مص انن األس لحة أو األغذي ة أو األحذي ة، دامنظومة نوعية، 
 وسوف أوضح ما تعنيه هااتن الصفتان يف مواضن اتلية يف هذه الدراسة. .يكولوجية"إ"منظومة ثقافية 

 

 :التغيري 
ت داري إ ا بنيتما بناء غري الذي   لتما ، وغريَّ ت ثيايب: ب دق ه، وغريَّ جذر الكلمة غريَّ يقال غريَّ الشيء: بدَّل به غري 

مبع   اس تبدل ب ه غ ريه أص ل ح من ه أو أكث ر ج  دَّة. وتس ت دم يف التغي ري الرتب وي ثالث ة  كان  عليه، وغري  جزًءا يف سيارته
مصطلحات متم ايزة وأوج ز احل ديث  -ييف رأي–إعادة بناء، على أهنا مرتادفة، وهي  –تطوير  –مصطلحات: إصالح 

 فيما يلي: –ألغراض هذه الدراسة-عنما 
                                                 

  .21( النور: 1)

  .18( فاطر: 2)
  .103( التوبة: 3)
طالا،، الاااةر : دار مطااب      ا الالشريف الرضى، نهج البالغة، ماا اتتاارم ماال  االي  ملار الماعمنلال ع ا   ا (4)

  .385ص  ،الشع، ) دوال تاريخ(
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  : :  ةي   نب ة املتفرد  ة ال   ل تس  تمدف تغي  ري بع   ض أوض  اع التعل  يم يفمص  طلح يش   ري إي احمل  اوات املنث  ور اإلص 
 كإنق   اص ع   دد س   نوات املرحل   ة اابتدائي   ة إي د   ه س   نوات، ت الع   دول عن   ه بع   د س   نوات  ،النظ   ام التعليم   ي

 واإلعدادي   ة)اابتدائي   ة  ة. أو يف مدخالت   ه كاش   رتاا نس   بة معين   ة يف درج   ات اامتح   اةت العام   هلثب  وت فش   ل
اللغة األجنبية يف رايض األ ف ال وم ا يتلوه ا ول املرحلة التالية يف التعليم، أو يف عملياته كتعليم والثانوية( لدخ

من مستوايت أو جعل امتحان الثانوية العامة موزًعا على سنتني. ومثل هذه احملاوات أش تات غ ري ممتلف ات 
الواح د  يءش وائية واارجت ال، جي ك م نظ ام التعل يم كل ه، وه ي حم اوات تتس م ابلعحييعوزها فكر فلس في ج امن 

منما إي نظام التعليم، ت يغيب عنه دون أن تكون له عوائد إجيابية ملموسة ومطردة التأثري. ودد ومس  ه ذه 
أحج  ار متن  اثرة يف يف  رى هن  ر  وي  لف هب  دف حتوي  ل يف  راه، وأهن  ا  إبلق  اءاحملاول  ة من  ذ عش  رين عاًم  ا أبهن  ا ش  بيمة 

 إهدار للجمد ومضيعة للمال.
 

 تطويرال: 
أما مفم وم التط وير فيمث ل حماول ة أا ل مم ا حيدث ه اإلص الح، إ  إهن ا حم اوات لتط وير النس   التعليم ي يف أهداف ه 
وحمتوايته وعملياته ووسائل تقدل اجلمد فيه، وتتسم حرك ات تط وير التعل يم أبهن ا ت ممن بص الحية البني ة الراهن ة للنظ ام يف 

يف   على السلطة املركزية ااعتماد، وحتسني خمرجاته، وتتب  حركات تطوير التعليم تهاعليمجلته، ولكنما ددف إي زايدة ف
ض ن أه داف خط ة التط وير، وحت دد نظ ام أول وايت تط ويره، وت وفر امل وازةت املالي ة ال ل تتطوير النظام وتسيريه، فمي ال ل 

ن املتابع ة واحملاس بة م ن املمم ات ال ل تض طلن هب ا وحدها املس ولة ع  -السلطة املركزية–وهي  ،تكفل إجناز خطة التطوير
 الف ات املتوسطة، والف ات األساسية، يف داعدة التعلم.

وت  دل البح  وث والكت  اابت اااص  ة بتغي  ري التعل  يم عل  ى أن احمل  اوات ال  ل تب  ذل حت    ش  عار إص  الح التعل  يم أو 
ل يم، وأهن ا ع اجزة ع ن مواكب ة م ا حي دث يف تطويره جمود تتصف بضعف جدواها يف إحداث تغي ري ج ذري يف نس   التع

ال  نظم السياس  ة واادتص  ادية وااجتماعي  ة يف ع  امل الي  وم، وأهن  ا ع  اجزة ع  ن اس  تيعات ن  واتج التق  دم املع  ريف والتق  ي والف  ي 
 واملمي مما يكون  ا أثر ابرز يف حتقي  أهداف ومسرية وعوائد النظام التعليمي، فردية كان  العوائد أو اجتماعية.

 

 إعادة بناء التعليم 
 Reconstruction of the educationalويقاب  ل ه  ذا املص  طلح يف اللغ  ة اإلجنليزي  ة مص  طلح

system، يف اللغة الروسية مصطلح  هابلويقPEREStROIKA  ،بتعبري "جورابتشوف" وتعي ث ورة يف األفك ار
م اعيف تش تد فيم ا احلاج ة إي تغي ري األوض اع يف يف الت اري  ااجت ، وهي مرحل ةةويف ااجتاهات، ويف تقدل بدائل جذري

، يتعاسم  جوانب احلياة الرئيسية  ابملس ولية جت اه أو  اهنمف فينزع ون نيالقادة واملت صصني واملعني إحسا  فيهتغيريًا جذرايا
ر ك وهنم يف عل ى اآلخ رين يف الفك ر ويف الفع لف فيش ا نإي املبادرات، وينفرون من اجلمود على ما ه و موج ود، وينفتح و 

ي ار تخالك ل مس  ول ع ن  واعي ة و  -يف األعمال اجلدي دة–الذايت  قاغر يف اجملتمن روح التجديد، وااست يعقومم، وتسر 
 .(1)عقلي ووجداين

  :مكد على ضرورة حتقي  الشروا األساسية التاليةيوهذا املصطلح يف التغيري الرتبوي 

                                                 
(1) Mikhail Gorbachev, Perestroika, printed in Great Britain, Glasgow, William Colins sons and co. 

(1988).  
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يف التنمي ة الش املة للف رد وللجماع ة وللمجتم ن واألم ة بك ل ف اد ا الة تعليم وسيلة فع  ال( أن تكون إعادة بناء 1)
بذاته، وإمنا تعلوه أنظمة تمثر فيه وتتأثر به كالنظام السياسي واادتصادي  يااو بقادا، حيث إن التعليم ليه نظاًما مكتف

كنظام القوى العاملة يف اجملتمن.   فرز التعليم أنظمة أخرىيأنظمة أخرى كنظام اإلدارة واإلعالم، و  بهوااجتماعي، وتواك
ومطلوت يف إعادة بناء التعليم أن تتعاضد كل هذه األنظمة من نظام التعليمف حبيث ا تفسد دوة تربوية غري مت صص ة 

 جلمود الل تبذل فيه.اف أثر ضعنيه التعليم أو تبيف التعليم ما ي
ف بوصفما أنظمة ه وعملياته ووسائل تقومي إجنازاتهالتعليم وأهدافه وحمتوايت فلسفة( أن تشمل إعادة البناء 2)

فرعية تتفاعل مجيعما يف نواتج النظام كًما ونوًعا. وأن تتم عملية إعادة البن اء بطريق ة أفقي ة ورأس ية متزامن ة يف آن واح دف 
ا، ويف اس  رتاتيجيات ل  يم )م  ثاًل( يقتض  ي إع  ادة بن  اء من  اهج التعل  يم يف حمتوايد  ا وأنش  طتم أه  داف التعريًا يفغي  مبع    أن ت

 ا، وهنائياا، وتقدير عوائدها على الفرد وعلى اجملتمن وعلى األمة.تعليمما وتعلمما، ويف وسائل تقوميما: تكوينيا 
عمل مم ي ويفتمع ي يف آن واح دف يش ار  يف على أنه  -يف ضوء مفموم إعادة البناء-( أن ينظر إي التغيري 3)

يف خط وا اإلنت ا   م ن يعن يمم أم ر التعل يم: اآلابء، واملدرس ون الع املون فع الً  ي ه ك لن وضن أهدافه واسرتاتيجيات العمل ف
 التعليمي، واملت صصون يف يفاات الرتبية، ويف أنظمة املعرفة الل ترفد الرتبية النظامية، وغريهم بطريقة أمنيه وجادة.

ك   ل مراح   ل إع   ادة البن   اءف ختطيطً   ا، وتنفي   ًذا، ( إح   داث ت   وازن ب   ني مفم   وم املركزي   ة واجل م ويَّ   ة )الالمركزي   ة( يف  4)
ا. وأن يلج أ يف تق ول اجلم ود إي املعي ار احلقيق ي ال ذي تق ا  يف ض وئه ن واتج التغي ري الرتب ويف وه و م ا حي دث يف وتقييًم 

دم العملية شاد سلوكيار زايدة كفاءدم العقلية، وتردية مشاركتمم ااجتماعية، و  عقول املتعلمني ووجداةدم وسلوكيادم من
ا للمرجعية العليا الل يفرتض أهنا ت تحكم يف نظ م التعل يم، وتنم ي يف املتعلم ني اانتم اء لثق افتمم القومي ة واعت زازهم  ًً وفً 

 بثواب  حضاردم، والرغبة يف جتديد متغريات ثقافتمم لتالئم التقدم العلمي والتقي والسياسي احلادث يف العامل.
 ،Development التط وير ، ومص طلحReconstructionلح إعادة البناء ( وأن التفردة بني مصط5)

 املقص  ود والث   اين ينتم  ي إي نظري  ة تط   وير املوج  ود، وه  ي النظري   ة ال  ل  بق     ريبتأكي  د أن األول ينتم  ي إي نظري   ة التغي  
ة التعل  يمف مث  ل: تط  وير بنج  اح يف يف  ال اإلدارة والص  ناعةف وميك  ن تطبيقم  ا يف تط  وير ال  نظم الفرعي  ة املتداخل  ة يف منظوم  

ري منظوم ة التعل يم يف يفتم ن ع ريب، ي املنمج، وتطوير املواد  التعليمية األساسية، وتطوير اامتح اةت العام ة، ول يه يف تغ
يف  فت ه ذه األ  رادفياا، واختلف   حرك ات األوض اع السياس ة واادتص ادية والعقلي ة في ه، وإن احت ار جغتباعدت أ رافه 
 .(1)فضل الدين واللغة والتاري  واحلضارةب املرجعية األوي

 

  التعليممياملعيار األساسي يف تقو 
ي أن يق ا  جن  اح نظ  ام التعل  يم ابمليزاني  ات أو م  دخالت النظ  امف ف  ه ذا، واملعي  ار املش  ار إلي  ه يف الفق  رة الس  ابقة ين

ااعتماد على عدد  -أيًضا– يينف يات ميكن أن ددر أو أن تبدد بوسائل شىت، أو أن يساء است دامما، كمانألن امليزا
ف ألن ك    ل ه    ذه نيم    لعامل    دار  ال    ل تب      ك    ل ع    ام، أو ع    دد أجم    زة الكومبي    وتر ال    ل زودت هب    ا امل    دار  أو ع    دد امل

يم  ا يف إح  داث التغي  ريات مجموجم  ة إي غاي  ة علي  اف وه  ي جناع  ة ه  ذه امل  دخالت  -ااارجي  ة أو الداخلي  ة–النم  دخالت 
لم  ني، وتص  عيد مم  ارادم األدائي  ة يف اكتس  ات تل  ن املع  ارف، ويف تطبيقم  ا، ويف تولي  د مع  ارف املنش  ودة يف مع  ارف املتع

 جديدة من املعارف الل اكتسبوها يف ممسسات التعليم.

                                                 
 )1)BENNIS, W.G and etal (editors), the planning of change, New York: Holt, Rinehart and Winston, 

1961. p. 781. 
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عم د بتقي يم نظ ام التعل يم إي هي  ة دومي ة، تك ون مس تقلة متاًم ا ع ن يفرض أن ين  -فيما أرى–واالتزام هبذا املعيار 
املعلوم  ات، ال  و ن الع  ريب، وع  ن األجم  زة التابع  ة م  ا، ويقتص  ر دور وزارات الرتبي  ة والتعل  يم عل  ى تق  دل  وزارات التعل  يم يف

 ة.من أجلما امي  تأانشغاايت الل وتيسري املعاينات امليدانية الل تتطلب هي ة التقييم ضرورة إجرائما لتحقي  ال
 

 حالة الفكر الرتبوي الراهنة: -اثنيًّا
ف حيث أهنا ليس  علًما على النحو املاثل يف العلوم الطبيع -أرىفيما –الرتبية  ة وااجتماعية يليس  فكرًا نظرايا

ف عل م يلت  م في ه الفك  ر النظ ري م ن املمارس ة العملي  ةف Proxiologyاألخ رىف إهن ا يف الواد ن عل م ممارس  ة أو عل م أداء 
بشر، مثلما ترفدن العلنوم األساسية الطب  والزراعة وامندسة، فالفكر النظري ااالا يشري إي التوجمات العامة يف تربية ال

املمارس   ات الرتبوي   ة العملي   ة املط   ردة ل   تحكم عل   ى م   دى ص   حة الوجم   ات والتوجم   ات ال   ل ي   دعو إليم   ا الفك   ر  يءت جت  
يف نظ  م  النظ  ري، وعل  ى م  دى مالءم  ة ه  ذا الفك  ر لثقاف  ة اجملتم  ن ال  ذي ختدم  ه ممسس  ات التعل  يمف والق  در الع  ام املش  رت 

الذي يوفر كرامة اإلنسان، ويويف حبقود ه األساس ية يف احل رايت العام ة، وحيق    القدر اإلنساين العامالتعليم يف العامل هو 
نصاف، وتكافم فرص التعليم الل تمدي إي تكافم فرص العملف دومنا للموا نني يف كل يفتمن مطالب ديم: العدل، واإل

نث  ى( أو للث  روة املالي  ة أالن  وع ) كر للع  رف أو املعتق  دات الديني  ة أو األص  ل الق  ومي، أو  حتي  ز أو تعص  ب أو اي  راف وفًق  ا
 لنسر الل ينتمي إليما املتعلمون.

ظ   م ال   بالد العربي   ة منفص   ل مت   ام اانفص   ال ع   ن املمارس   ات التعليمي   ة، عومم   ا يمس   ف ل   ه أن الفك   ر الرتب   وي يف م
ا عليم   ا ال   زمن، وأن عق   ومم يف امل   دار  مج   دوا عل   ى ممارس  ات عف    ني للع  امن يف اجلامع   ات العربي   ة حيس   بون أن ايو ف  الرتبو 

جامدة، وأهنم يقاومون حتديث النظام التعليمي سرًا يف أغلب احلاات، وعالنية يف أندر احلاات: ألن حماوات إصالح 
اإلص   الح الرتب   وي ال   ل يف     ادتمم أن جيم   روا ب   رأي يف مش   روعات التعل   يم مفروض   ة عل   يمم م   ن الس   لطة املركزي   ة، ول   يه 

ل  دول ااس  تكبار وااس  تعالء يف الع  امل الغ  ريب بزعام  ة  -املعلن  ة وغ  ري املعلن  ة-يف الع  امل الع  ريب اس  تجابة للرغب  ات  تتك  اثر 
الواايت املتحدة واتبعتما اململكة املتحدةف منذ أن انفرا عقد ااحتاد السوفيل الساب  يف مستمل عق د التس عينيات يف 

 ي.القرن املاض
والع  املون يف امل  دار  يف مراح  ل التعل  يم امل تلف  ة ينظ  رون إي املفك  رين الرتب  ويني عل  ى أهن  م ف   ة تع  ين يف أب  را  

مم املفك رون الرتبوي ون يف الود   ال راهن تَّ فضية يف جامعادم أو يف مراكز البحث الرتبوي التابع ة ل وزارة الرتبي ة والتعل يم وي ن 
فكارهم ومشروعادم إلصالح التعليم سواء يف  لن مراحل التعل يم دب ل اجل امعي والتعل يم وأبن أ ابلتعا  على املمارسني،

هائل  ة، تق  دمما املعون  ة  م  ن ورائم  ا الرتبوي  ون ال  ذين ين ر   ون يف مش  روعادا أم  وااً  جي  يف ي  ةمتث  ل حم  اوات عبث–اجل  امعي 
د ملم و  يف حتس ني الكفاي ة الداخلي ة أو الكفاي ة يكية،  ومعوةت ااحتاد األورويب وكندا منذ ثالثة عقود دون عائ األمر 

ااارجي  ة ل  دى م  ن ين ر   ون يف التعل  يم ابمل  دار  وابجلامع  ات وم  ن يت رج  ون فيم  ا. وميك  ن أن ت  وجز احلص  يلة النمائي  ة 
راها كل ل اانقطاع بني الفكر الرتبوي النظري واملمارسة العملية يف املدار  واجلامعات يف سواهر يااملمسفة واملركزية لكم

العملي  ة ال  ل ا  ي  راد ش  واهد ه  ذه احلص  يلة املس  تنكرة عل  ى املش  اهدإالبص  ائر. وس  وف أعتم  د يف  وينكره  ا  وو ص  ر ي ب
 ه الذايت املمد  على منفعة الو ن، وصواحل املوا نني.عأو انتمازي يمثر نف أو مكابرٌ  دٌ ينكرها إا جاح

صحف اليومي ة واجمل الت األس بوعية ال ل تنتس ب إي ك ل أل وان والين أمثلة مذه الودائنف تزخر ابلس رية منما ال
إليهف مجمورية مص ر  انتمىالو ن الذي ثي ينصب هنا على يالطيف السياسي دومية كان  أو معارضة أو مستقلة. وحد
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ف يف أمانتمم وصددمم يف الوص ث وعلى بعض املشاهد يف دول عربية أخرى اعتمدت فيما على تقديرات من أ ،العربية
 والتحليل والتش يا يف اجملال التعليمي.

 

 عجز:مظاهر القصور وال
o وثيق ة يف  -يف ال و ن الع ريب–ر ع دد األمي ني د   : ا ت زال األمي ة منتش رة يف أرج اء ال و ن الع ريب، ود د دن ألمي ةا

ومعظمم م م ن  ملي ون أم ي، 70 -65ب ني  أبن ه ي رتاوح 2006صدرت عن املنظمة العربي ة للرتبي ة والثقاف ة والعل وم ع ام 
تود  ن ااف  اض األمي  ة بدرج  ة كب  ريةف بس  بب م  ا يرف  دها م  ن نس  ب عالي  ة لع  دم ااس  تيعات النس  اء وس  كان الري  ف، وا ين 

 والرسوت والتسرت من التعليم األساسي.
o مكانة متواضعة يف مجين األدطار العربي ة مق ارًة ابلتعل يم الع ام، و ل ن عل ى ال رغم  التعليم الفين واملهين تلوحي

خط   ط التنمي  ة البش  رية يف األدط   ار العربي  ة إي العمال  ة الفني   ة امل  اهرة، وخاص  ة بع   د ح  دوث تط  ور هائ   ل يف   تي  ا حا م  ن
األجمزة وأساليب العمل ال ل ميك ن ع ن  ريقم ا أن يس مم ه ذا الن وع م ن التعل يم يف التط ور اادتص ادي وااجتم اعي يف 

 .األدطار العربية
o :يف دف ن احل  را  اادتص ادي وااجتم  اعي يف معظ  م أدط ار ال  و ن الع  ريب،  تود  ف دور التعل  يم زايدة البطال ة

ق للنم   و اادتص  ادي، بس   بب أن املت    رجني يف امل  دار  الثانوي   ة واجلامع  ات ا جي   دون وس   ائف يف وأص  بح التعل   يم منع  و   
" ومتث ل ه ذا ال ن جه يف ةالقطاع احلك ومي أو يف القط اع اا اص. ويف عامي ة املص ريني مقول ة تمك د "أن الي د البطال ة جن  س 

الديني ة واالقي ة، ويف ارتك ات ج رائم مل الفم ا املص ريون يف  مويف حتللم م م ن الق يزايدة تعا ي امل درات لدى الشبات، 
ماض يمم القري  ب والبعي  د، ويق ال يف ه  ذا الش  أن إن مص ر أص  بح     اردة ألبنائم ا حي  ث ا يت  وفر م م يف ال  و ن األم  ن 

% م   ن 40نيف جت   اوزت يف أفض   ل التق   ديرات نس   بة ب   رية م   ن امل   وا نوالكس   اء وال   دواء بنس   بة ك النفس   ي وا أم   ن الغ   ذاء
 األسرف يعين حت  خط الفقر.

o : يوم   ن س   واهر املع   اةة يف األدط   ار العربي   ة س   اهرة هج   رة ع   دد كب   ري م   ن أبنائم   ا م   ن  و  هج   رة العق   و 
 لع ريب إي خ ار  ال و ن حي ث دي م م م ف رص مناس بةات واملمارات العالية والت صصات الل حيتا  إليما الو ن اءالكفا

كف ل م  م يابمل  ودة، واحلص ول عل ى األج ر الع ادل، ال ذي  اس تغالل مم ارادم ومتابع ة مش روعادم البحثي ة يف من ا  يتس م
لم  اء ومل  ن يعول  ون حي  اة كرمي  ة. وتمك  د أح  دث الواثئ    الص  ادرة ع  ن املنظم  ة العربي  ة للرتبي  ة والثقاف  ة والعل  وم أن ع  دد الع

ريب يتجاوز ثالثة ماليني، هذا ابإلضافة إي العمالة الفنية املتوسطة والعمالة عواملت صصني الذين هاجروا خار  الو ن ال
 اليدوية الل تعمل يف ممسسات اادمات واإلنتا  خار  أو اهنم.

o التعل يم. وتتف اوت  يعاين التعليم يف الو ن الع ريب م ن أزم ات ح ادة يف اإلنف اق عل ى :على التعليم اإلنفاق
دة خ الل ال رغم م ن زايدة خمصص ات التعل يم يف امليزاني ات احلكومي ة بص ورة مط ر    عل ىدرجة هذه احلدة من بلد إي آخر 

ف  إن نس  بة اإلنف  اق عل  ى التعل  يم يف ال  و ن  -ويف العق  د األول م  ن الق  رن احل  ا   الق  رن العش  رين، م  نالعق  دين األخ  ريين 
 ات األث  ر الكب  ري يف حتس  ني نس  بة جي  دة إ ا م  ا أنفق    يف املص  ارف ج الق  ومي، وه  ي م  ن الن  ات %5.5الع  ريب بلغ    

اإلنتا  التعليمي، ويف مقدمتما رفن املستوى اادتصادي وااجتماعي للمعلمني، وزايدة ااستثمار يف رفن كفاءة التعليم، 
 وجتويده، وخاصة يف الدول العربية  ات الوسن اادتصادي احملدود.

o امعظم الدول العربية ع ن مس  ولياد يومن مظاهر االل يف نظم التعليم ابلو ن العريب ختل:  ا التعليم ا 
يف رسم سياسات التعليم ومتويلما ومتابعة تنفيذها لتحقي  األهداف املنشودة من التعليم يف عصر حتول  فيه اجملتمعات 



 9 

. وألقي    بع  ض ال  دول العربي  ة أعب  اء التعل  يم عل  ى القط  اع املتقدم  ة يف الع  امل إي يفتمع  ات تتب    أساس  يات يفتم  ن املعرف  ة
ا يف ص ور خمتلف ة، فنش أت بان ب التعل يم اجمل اين احلك ومي وفًق ا لدس اتري اليا ماااص وأصبح التعليم سلعة تباع للق ادرين 

 منما:ظم الدول العربية أمناا خمتلفة مع
قطاع اااص. ومت  خص ص ة ممسس ات بشكل رهيب ووكل هذا إي الالتعليم اااص مبصروفات ابهظة  -أ

يف هذا يف  يءيًذا لتعليمات البنن الدو ، وبدا تنفالتعليم، وحتريرها مثلما مت  إعادة هيكلة اادتصادات العربية وحتريره
ليس   إا أمرك ة وأوروب ة وأس رلة، وك ان م ن  العقد األخري يف القرن العشرين انسجاًما من هوجة "العوملة" الل اتضح أهن ا

ار الفق  راء، وتص  دق ه  ذه املقول  ة األخ  رية عل  ى ال  دول وعل  ى ك  ل دول  ة عل  ى ح  دة. ق  ش  أهنا زايدة غ    األغني  اء، وزايدة إف
  فيم ا ال واايت املتح دة ك ل دول الع امل متقدم ة وةمي ة عل ى س واء، عوكان  النتيجة النمائية األزمة اادتصادية الل أود

اادتصادية يف دول الثمانية الكبار ببطالن ما ةدت به الرأمسالية يف ش ون  وتنادى دادة الدول واملت صصون يف الش ون
 أفكار ونظرايت كانوا حياربوهنا حراًب شعواء يف املاضي القريب. اادتصاد، وتبي

ه ذه امل دار  مص روفات  ىومتثل فيما يسمونه املدار  التجريبية وتتقاض  التعليم احلكومي مبصروفات: -ت
ي ة أرد ى وأج ود مليعوتقدم يف هذه امل دار  خ دمات ت ،ة للنصف األعلى يف الطبقة املتوسطة يف مصرتفوق القدرة املالي

 مما تقدم املدار  احلكومية اجملانية. 
أنش أدا وترعاه ا الس فارات وامي  ات األجنبي ة يف مص ر، وه ي م دار   مدار  اللغات القومية واألجنبية: -ج   

احلكوم ة املص رية عل ىَّ خ الل البعث ة  ت هدد عين  مبقارنة هذه املص روفات، مب ا أنفقو  .وتتقاضى مصروفات تعليمية ابهظة
ف دلت  ه ذه املقارن ة عل ى  ،وير وجامعة واية أوه از نيالل أوفدت فيما إي جامعل: ستا -ملدة ده سنوات–احلكومية 
األوي ب رايض  ةفن اآلن لطف ل يف الس نالفلس فة يف الرتبي ة يع ادل م ا ي د ة  على تعليم ي للحص ول عل ى دكت ورانف  أن ما أن 

  .هذا، وليه لوزارة الرتبية والتعليم أدىن إشراف على هذه املدار  األ فال لسنة واحدة.
  املواد ااجتماعية والعلوم والرايضيات ابللغة اإلجنليزية، حبجة أن اللغة العربي ة ر ويف مدار  اللغات اااصة تد

ِْ ً  صطلحات العلميةفمعاجزة عن الوفاء بتقدل مقابل لل )س ورة  َكبُ َرْت َكِلَمًة ََتُْرُج ِمْن َأفْ َواِهِهْم ِإن يَ ُقولُ وَن ِإالَّ َك 
الق وة العس كرية ممثل ة  -األوىل، وهذا عبث ما بعده عبث، فعلى مقربة منا دولة دام  على دعامتني: (5الكمف: آية 

ي  ة م  ن مراد  دها ونش  رها عل  ى العامي  ة   الثاني  ة بع  ث اللغ  ة العو  ،يف عص  اابت اإلره  ات كاماج  ان )م  ثاًل( ت ج  ين ال  دفاع
لم كافة أنظمة املعرفة ابللغة الع ية وترمجة كل املعارف والبحوث الل جتري خارجما إليما. تعأمهما ببوسائل خمتلفة. كان 

يم ود ج اءوا إي ال ل انص مرت في ه أش تات م ن ال  Burning potتق ة و وكان  اللغة القومية لسكان إس رائيل ه ي الب
اء الع رت واملس لمني س الح رهي ب أري د ن وأحسب أن التعليم ابللغات األجنبية يف مص ر ألب .إسرائيل من ثقافات خمتلفة

به القضاء على اموية العربية، وعلى الثقافة العربية، وعلى اللسان العريب لسان القرآن الك رل، املرجعي ة العلي ا للمس لمني 
 ."وهو عمل ا يتصور أن يقدم به يفتمن إنساين عادل"، الذي اكتمل  به نعمة هللا عليمم، وهكذا ندمر ثقافتنا أبيدينا

يت رج   ون يف امل  دار  واجلامع   ات احلكومي  ة يف ال   بالد العربي  ة كلم   ا ف   ة اجتماعي   ة م   زدراة يف  نلق  د أص   بح ال  ذي
خاص  ة أبهن  م "بي   ة" وي  راد ب  ذلن أهن  م هم ال  ذين تعلم  وا يف م  دار  خاص  ة أو جامع  ات اؤ اجملتم  ن الع  ريب، يص  نفمم نظ  ر 

 ينتمون إي بي ة منحطة ا جتيد لغة أجنبية...
ا على أحد وتشمد على أخطاؤه مقوات كثرية، أ كر منما مقولة ملديرة جامعة أجنبية يف خافيا  مل يعدق  وهذا أمر

 يعج زون ع ن التعب ريدولة الكوي  نشرت يف يفلة العريب العريقة الل تصدر يف الكوي  أكدت فيما أن  الت اجلامع ة 
والتعل  يم اا  اص يف ال  بالد  .ع  داد اجلامع  ات اااص  ة فيم  امجيعم  ا تتن  افه أب ،ع  ن أنفس  مم ابللغ  ة العربي  ة وال  بالد العربي  ة
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العربية بلغات أجنبي ة ميك ن أن يقض ي ع ن اللغ ة العربي ة ج وهر الثقاف ة وعم اده، إ  دل   البح وث عل ى أن اللغ ة العربي ة 
لى س واء. وكث ري إ ا تساوت ددرات مجاهري اجملتمن يف التواصل ابللغة األجنبية واللغة القومية ع رميكن أن متوت أو تنتح

واحلج ة ال ل  ،من املس ولني يف مصر يلقون كلمادم يف بع ض امل ممترات ال ل تعق د يف مكتب ة اإلس كندرية ابللغ ة األجنبي ة
تقال يف ه ذا املود ف املعي ب إن اجلم ات املاي ة لنفق ات ه ذه امل ممتر يف املكتب ة وغريه ا كث ري تفض ل ه ذا، واعت  ت اللغ ة 

 لعامية.اإلجنليزية هي اللغة ا
وأابدر إي الق  ول أن أص  وااًت كث  رية م  ن ع  دد كب  ري م  ن العلم  اء واملت صص  ني تن  ادت ابآلاثم ال  ل ترتك  ب يف ح    
اللغة القوميةف ولكن السلطات املركزية يف التعليم واإلرادات السياسية يف البالد العربية تصم آ اهنا وتغل  عقوما عن ك ل 

 هذا...
ن املنا  العام يف البالد العربية ميثل أجرا  خطر داهم للبني ات التحتي ة والبني ات من احلديث أبوأهني هذا اجلزء 

العليا يف احلض ارة العربي ة. ه ذا ماث ل يف أمس اء احمل الت التجاري ة ال ل تكت ب ابللغ ات األجنبي ة يف أع رف وأك   العواص م 
 العربية.

فالرتبية والتثقي ف والتن وير ليس   ممم ة النظ ام يعجز متاًما عن مقاومة هذا الت ريب،  -وحده–والفكر الرتبوي 
 واإل اع ةموعة واإل اع ة املس وإمنا توجد يف كل اجملتمعات دوى تربوية أخرى ك اإلعالم )الص حافة  هالتعليمي الرمسي وحد

 يف داخ   ل األس   رة، والس   ينما واملس   رح( وغ   ري  ل   ن م   ن الوس   ائل ال   ل أاتحم   ا التق   دم التق   ياملرئي   ة، التنش    ة ااجتماعي   ة 
   ، ووسائل اإلنتا  املادي واألديب والفي والتقي.هيفيفاات التواصل، والدعاايت والرت 

كة الل تعوق تطوير التعليم الذي جيب أن يك ون ة واملمارسات اململ  ظلموسوف اكتفى مبا دل  عن اجلوانب امل
ة إي اجلوانب املميزة يف الفكر الرتبوي النظري وأنتقل بسرع ،املدخل احلضاري للتغيري يف جوانب حياة األمة العربية كافة

يف العامل العريب. يف اتر نا القريب جوانب مضي ة تتمثل يف اسرتاتيجية تطوير التعليم يف الو ن العريب وحتويل اجملتمن فيه 
 .إي يفتمن معريف  ي هوية عربية إسالمية

 

ة العربية للرتبية والثقافة والعل وم. ظمذل  يف نطاق املنأمثلة اجلمود الل بذل  يف هذا الصدد اجلمود الل بمن و 
 وأوجزها فيما يلي:
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 "تقرير "اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية 
. 1972الرتبي  ة الع  رت الراب  ن ال  ذي عق  د يف ص  نعاء يف ديس  م   اءنش  أت فك  رة ه  ذه ااس  رتاتيجية يف م  ممتر وزر 
حيث اعتمد تقرير اسرتاتيجية التطوير هذه يف أغسطه  ف  سنواتوشكل  جلنة مذا العمل العظيم استغرق عملما س

1978. 
مراجع  ة اس رتاتيجية تط  وير وم ا كت ب عن  ه حت   عن وان " ،لتقري ر األص لي لالس  رتاتيجيةا ةق  راءب دم  ود د  ،ه ذا
وف أوجز هنا وس ،ددير من يفموعة من الباحثني هو د. عبد هللا عبد الدال  ات، دام هبا أس1995عام  "الرتبية العربية

 أبرز ما جاء يف ااسرتاتيجية األصل.
 

 أسس االسرتاتيجة
 األسه التالية: علىااسرتاتيجية   بني

اعتب   ار الرتبي   ة يف ال   بالد العربي   ة نظاًم   ا ش   اماًل تتفاع   ل مكوةت   ه وتتكام   ل عناص   ره يف مدخالت   ه وعمليات   ه  -1
ابلنظ    ام اادتص    ادي والسياس    ي  تهبذات    ه، لواثد    ة ص    لا يا    تفي    ز ب    ني نوعي    ة األنظم    ة(، وأن    ه ل    يه مكيمت نوخمرجات    ه )دو 

 وااجتماعي واإلداري ونظام القوى العاملة.
أن األم  ة العربي  ة  ات "ماض  ي ح  ي جتل   ى يف حض  ارة تفاعل    ع    ال  زمن م  ن احلض  ارات األخ  رى، أعط     -2

 لن احلضارة.الصاحلة يف ت تلن احلضارات وأخذت منما. وأن تطوير الرتبية جيب أن يستأنه فيه ابلثواب 
ة، وأن تك  ون ااس  رتاتيجية مرن  ة جي  ب أن تت  وفر لتط  وير الرتبي  ة اإلرادة السياس  ة القومي  ة يف ك  ل ال  بالد العربي   -3

ااس  رتاتيجية بتط  وير الواد  ن وأن تس  تمدف تط  وير املس   تقبل يف آن  وجي  ب أن تع     لك  ل ال  دول تطبي    جواهره  ا. يحت  ت
 واحد.
ة والكفيل ة ن من ه م دخل أثبت   جت ارت األم م والش عوت أن ه الطري   اآلضرورة النظر إي تطوير التعليم عل ى أ -4
 التنمية البشر املستدمية. صاخو بتحقي  
 

ي  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أبن تمكد املنطلقات األساسية لالسرتاتيجيةف حيث أابن التقرير أن نوع
، وممبطً  ا لل  دايةت الس  ماوية، وأن اإلس  الم ال  دين اا  امت أح  دث ال  و ن الع  ريب ك  ان مم  ًدا للحض  ارات اإلنس  انية األوي

 -على تباعد موادن أدطارها–ثورة حضارية انصمرت فيما احلضارات السابقة، وغدت حضارة ك ى محل  األمة العربية 
ف   رًدا –إلنس   ان ثوابتم   ا يف العقي   دة الديني   ة القائم   ة عل   ى أحدي   ة األلوهي   ة، ويف نظ   ام حي   اة ا س   ي رس   التما متمثل   ة يف تر 

  .ويفتمًعا
حبيث حتول احلديث من تطوير التعل يم إي ع رض  فاملاضي نودد أسمب تقرير ااسرتاتيجية يف احلديث عن  ل

 تقري ر ااس رتاتيجية األص ل املتعلمني. هذا، وكل م ا دي ل حت   عن وان املاض ي احل ي يف ةاتر ي مملف مفرداته معروفة لعام
ه أخ  ر  التقري  ر ع  ن الس  ياق ال  ذي ي  تم في  ه ااط  ات، فح  وَّل ااس  رتاتيجية إي كت  ات ج  امن يف وةف  ٌن ومقدَّرفولكن   د  ي  من 

تن وع البني ات  –الرتبية، يعرض املبادئ واملستحداثت الرتبوي ة ال ل جي در األخ ذ هب ا يف ك ل تربي ة ةجح ة )اجملتم ن امل تعلم 
تن اوت التعل يم  -التعل يم املفت وح –الرتبي ة املس تدمية  -اس يالتعل يم األس -الرتبوية، مرونة السلم التعليمي، إع داد املعلم ني

 ...إخل(. -والعمل
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رغ م جم ود املنظم ة يف نش رها وإ اع ة أفكاره ا، ورغ م  ث ر –"إن ااس رتاتيجية ويرى الدكتور عبد هللا عبد الدال 
بي     ابملع     ال   ددي  ا يص   ح أن يق   ال عنم   ا إهن   ا وص   ف  موض   ن التط -بع   ض ال   دول العربي   ة هب   ا عل   ى ي   و غ   ري مباش   ر

وضن عادة بعض ااسرتاتيجيات الل ترمسما احلكومات وتشرف على تنفيذها، وك ل م ا يف األم ر للكلمة، على يو ما تن 
ب ل بع ض ال دول العربي ة، بش كل مباش ر ةدرًا، وبش كل غ ري دد استمدى هبا م ن د   -أو بعض أجزائما–أن ااسرتاتيجية 

   .(1)ما مت من تطبيقما" مباشر غالًبا، ومن العسري تقول
ودد أورد الدكتور عبد هللا عبد ال دال خالص ة ملراجع ة التقري ر األساس ي اس رتاتيجية تط وير التعل يم. وأش ار فيم ا 

 إي ما يلي:
   (، والواد  ن الع  ريب الباح  ث ع  ن مس  تقر ل  ه يف ه  ذا الع  امل يمك  د ال  دور 1995)املتغ  ري أن حتلي  ل الواد  ن الع  املي

غله املعرفة والعلم يف حل املشكالت السكانية يف العامل العريب وخاصة األمن الغ ذائي، وأن حماول ة ت دويل الرائد الذي تش
العم   ل يف األدط   ار العربي   ة. وإزاء ه   ذا ف   إن الرتبي   ة يف الع   امل الع   ريب جي   ب أن تك   ون  تاادتص   اد س   وف ي   مثران يف تودع   ا

ظامي، والرتبية املستمرة، والتعلم الذايت، وااستفادة من الثروات ابلتعليم غري الن -بوجه خاص– شديدة املرونة، وأن تع 
 ا للتأثري يف الوادن اادتصادي والسياسي لنمة.ية يف تطوير التعليم سعيا نالتق

  على ضرورة أن يتكامل جمد النظام الرتبوي من اجلمود الل تبذما األنظمة  -آنذا –ريب عدل حتليل الوادن ال
ي  ة ش  املة، والس  بيل إي حتقي    ه  ذه الغاي  ة يتمث  ل يف ااض  طالع نتماعي  ة والسياس  ية يف حتقي    تنمي  ة تقاادتص  ادية وااج

ما يف املنطق ة العربي ة واس تغالما يف مواد ن اإلنت ا  احملل ي والس وق نأبمرين: أومما، نقل الثقافة من البلدان األجنبية وتو ي
ريب أو يف تط  وير تقني  ات ع  واإلس  مام يف تقني  ات املس  تقبل د  در الوس  ن ال الدولي  ة، واثنيمم  ا تط  وير اإلب  داع التق  ي احملل  ي،

 بسيطة أو وسيطة.
  ا يلي: مَّ ع ريبعأسفر التحليل الكمي للرتبية يف العاَل ال 

وأن يعم  م التعل  يم اابت  دائي  % م  ن ف   ة العم  ر املقابل  ة م  ذا التعل  يم.76.4يض  م  1990ام ع  أن التعل  يم اابت  دائي  -أ
% م  ن ف   ة العم  ر املقابل  ة، وبتعب  ري "عب  د ال  دال" ف  إن ه  ذا يش  كل 87.3م إي اس  تيعات 2025لع  ام س  وف يص  ل يف ا

 وصمة عار وختلف مذهل. 
ملي وًة  66إي  1990يف ع ام وص ل  أسفرت املراجعة أن أعدادهم  ،واستناًدا إي اإلسقا ات اااصة أبعداد األميني

ال   ل ا تفص   ح عنم   ا  "مي   ة القرائي   ة، فض   اًل ع   ن "األمي   ة احلض   ارية. وه   ذا تق   دير كم   ي لن2000ملي  وًة ع   ام  72وإي 
 األردام.

ل  ة الن  اتج احملل  ي اإلمج  ا ، وإي مجل  ة اإلنف  اق مجزادت نس  بة اإلنف  اق احلك  ومي عل  ى التعل  يم يف ال  و ن الع  ريب إي  -ت
ة، ول ذا ف إن ي  نربي ة نوعي ة متدوعلى ال رغم م ن ه ذا ف إن نوعي ة التعل يم يف بع ض ال دول الع .احلكومي، وهذه ساهرة محيدة

ا جدي  دة للتعل  يم م  ن غً الرتبي  ة يف الع  امل الع  ريب مطالب  ة بتط  وير ن  وعي جي  د للرتبي  ة يف كاف  ة مراح  ل التعل  يم، وأبن تول  د ص  ي
 )معادلة صعبة وليس  مستحيلة(. تقدمي تعليم أفضل ألعداد أكرب بنفقات أقلمدي إي شأهنا أن ت
  تعليم يف الو ن العريب عن ثغرات ونقائا عديدة تتمثل فيما يلي:الأسفر التحليل النوعي لنظام 

اافتقار إي فلسفة تربوية عربية إسالمية تتجلى يف األهداف العامة للرتبية، ويف املناهج الل ما تزال عاجزة  -1
 ه وتفتيح مواهبه وددراته،واملستقبلية، والل دلما تعي برتبية الفرد وتنمية ش صيتعن الوفاء حباجات الو ن العريب احلالية 

                                                 
 .8(، ص 1995( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مراجعة استراتيجية تطوير التربية العربية.،تونس )1)
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يري" وليس  سهذا فضالً عن إمهاما للرتبية القومية يف كثري من األحيان، وعن نزوع اإلداة املدرسية إي أن تكون "إدارة ت
 إرادة تطوير.

كشف التحليل عن دصور حاد يف إعداد املص لحني وت دريبمم يف أثن اء اادم ة عل ى أس ه عملي ة، وأن م ا  -2
مم تغلب عليه النمطية، وتفتقر كليات إعداد املعلم إي ممارسة البحث والتجري ب بص ورة بعدادهم وتدريإ ا يفجيري حاليا 

 تكون  ات عائد على املمارسات التعليمية.
 

 توصيات املراجعة:
 أبرزها ما يلي:وصيات تواختتم  مراجعة ااسرتاتيجية األم بعدد متنوع من ال

 (.ربوية )مل يفصح عنما اململفت هدافعلى فلسفة وأأن تب  ااسرتاتيجية  (1)
ب  وي كل  ه: يف أهداف   ه، العم   ل الرت حن  ااي يف تب  ث ينبغ  ي ااهتم  ام بتحوي   ل األه  داف الك   ى إي ممارس   ات  (2)

 رائ  تعليمه، وأساليب التعلم، وتقوميه.ومناهجه، و 
 :الرتبوي مبا يلي التخطيطينبغي أن يتسم تطوير  (3)

  برامج ومشروعات.اشتماله على عدد من البدائل ترتجم إي -أ
 ارتباا تطوير وختطيط التعليم خبطط تطوير القوى العاملة. -ت
ينبغ  ي أن ي  تم التط  وير وفًق  ا ملفم  وم ش  بكة التعل  يم ال  ل تض  م التعل  يم النظ  امي، والتعل  يم غ  ري النظ  امي   - 

ل اجملتم ن مب ا حي و لتعليم املستمر والتعل يم ال ذايت( )تعليم الكبار، والتعليم العارض، وأشكال خمتلفة من ا
 ريب إي يفتمن منعل  م ومنتعل  م يف آن واحد.عال

العناية الفائقة بماز الت طيط الرتبوي ومنحه سلطة اختا  القرار، وحسن إعداد واختيار العاملني فيه،  -د
 حكام التنسي  بينه وبني إدارات اإلحصاء يف وزارة الرتبية وخارجما.إو 

 التنمية الشاملة يف كل بلد عريب.واثدة الربط بني الت طيط الرتبوي وخطط  -ه
 

 وترشيد اإلنفاق عليما أوص  املراجعة مبا يلي: وعن متويل الرتبية (4)
اإلميان أبن التعليم اجليد ليه ابلضرورة هو األكثر كلفةف إ  إنه من املمكن تقليل تكلفة التعليم ابست دام  -أ

 شفاف ورشيد للموارد املتاحة.
النزع   ة املوس   وعةف حبي   ث يك   ون الرتكي   ز عل   ى تعل   يم األساس   يات واملف   اهيم  يف تط   وير الرتبي   ة ع   ن ىأن ين   أ  -ت

املفتاحي  ة يف امل   واد الدراس  ية )كاللغ   ات والرايض   يات والرتبي  ة الفني   ة( وأن ي  رتبط التعل   يم حباج   ات س  وق العم   ل يف الع   امل 
 بي  ةرت ال إلنف  اق التعليم  ي عل  ى وزارةأعب  اء االتعل  يم إي مواد  ن اإلنت  ا  امل تلف  ة أبش  كال متنوع  ة، ختف  ف  الع  ريب، وأن ميت  د

 وتتحملما جمات موادن اإلنتا .
يف يفال األبنية املدرسية ميكن ختفيض اإلنفاق عليما بدعوة املوا نني واملنظمات غري احلكومية إي اإلسمام  -ج 

لف ة، وااعتم اد عل ى نظ ام ة ودليل ة التكي م أبني ة وسيفييف بناء املدار  اجلديدة، وترميم املدار  القدمية، كم ا ميك ن تص م
 صفي.حركة، وتنوين النشاا الصفي والالغرف الدراسة املت

 وجزها هنا فيما يلي:أو  َتص التعليم غري النظامي والتعليم النظاميوضم  توصيات املراجعة توصيات 
 حمو األمية والتعليم األساسي (5)
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فيم  ا حش  د جم  ود اجملتم  ن للقض  اء عل  ى مظ  اهر  التعل  يم اابت  دائي وحم  و األمي  ة أولوي  ة خاص  ة، ويق  رتح ىيعط   -أ
 الت لف، وحتقي  "حمو األمية احلضاري" مبا يلي:

( وإي النس اء، وأن ي تم حس ن إع داد املدرس ني 45-15 م نالفاعلة يف اادتصاد )العمرية ية حملو أمية الف ة و منح أول -
تجديد فيما والعناية بدافما وحمتوايدا و رائ  التعليم و الذين يدربون العاملني يف حقل حمو األمة، وبرامج حمو األمية يف أه

 مبرحلة "املتابعة".
ته الداخلية للقضاء على ساهريت التسرت والرسوت يم التعليم اابتدائي، ورفن كفاءتسري جمود حمو األمية مواكبة لتعم -

 فيه.
 تصادية والشركات.مسسات اادينشأ "صندوق عريب حملو األمية وتعليم الكبار" تسمم فيه امل -
 والثانوية( اإلعدادية ه)مبرحلتي عن التعليم الثانوي (6)

 تنوع التعليم الثانوي وفًقا لالجتاهات العاملية سواء أكان تعليًما عاًما أو فنًيا ممنًيا.ي -أ
 املمي والتقي.بني التعليم العام، والتعليم الفي و  -وفًقا احتياجاته–يتم تنوين هذا التعليم يف كل بلد عريب  -ت
الداخلي   ة وااارجي   ة ابس   ت دام التقني   ات  ءت   هأن ي   زداد ااهتم   ام بنوعي   ة التعل   يم يف ه   ذه املرحل   ة وبرف   ن كفا -ج    

 احلديثة واألساليب احلديثة يف التعليم.
  :ية يف تنوين التعليم الثانوي، مثلملاإلفادة من التجارت العا -د
رقيف أو مميجتربة املدرسة الشاملة، ونظام التلمذ -  .(ة )تعلم ممنة يف مودن العمل عن  ري  ح 
إدخال ددر من التعليم التقي واملمي يف التعليم الثانوي العام وددر من التعليم العام الثانوي يف التعليم التنقي  -

  والفي واملمي.
ح اوات تك وين مواد ف واجتاه ات و ل ن مب واإلع داديتتم العناية ابلتعليم املمي والتقي يف التعليم اابتدائي  -

و ل  ن ع  ن  ري     العناي  ة ابلنش  ا ات اليدوي  ة والعملي  ة يف م  رحلل التعل  يم اابت   دائي  ،إجيابي  ة ي  و العم  ل املم  ي والتق  ي
 .ا إي كشف استعدادات الطالت للعمل التقي واملميواإلعدادي سعيا 

م   ن العناي   ة  ،كام   ل س   د حاج   ات الق   وى العامل   ةعل   ى ت ،أن يمك   د التعل   يم بعام   ة، والتعل   يم الث   انوي خباص   ة -
 صات احلضارة العربية اإلسالمية.خابلتكوين العقلي وترسي  اموية القومية العربية ومنطلقادا يف جتديد وإ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ومم  ا جي  ب  ك  ره يف هناي  ة ه  ذا اجل  زء الث  اين م  ن ه  ذه الدراس  ة أن أس  جل أن املنظم  ة العربي  ة للرتبي  ة والثقاف  ة والعل  وم 
وتوج  يف  2006نشرت عام اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية )ااسرتاتيجية احملدثة(، أصدرت وثيقة أخرى حت  عنوان: 

عية الدعوة اإلسالمية العاملية وهي ممسسة ليبية. ويمم ي أن أد رر يف ش أهنا أعلى صفحة العنوان بشعار املنظمة وشعار مج
 ما يلي:

أمهل  الوثيقة إمهااً كلياا اجلمد الذي بذل يف مراجعة ااسرتاتيجية األصل الل دام بتحريرها الدكتور عبد هللا  -1
 عبد الدال.

ال   ذكر، وإمن   ا ه   ي تقري   رات لفظي   ة: بعض   ما منق   ول ع   ن أين مل أج   د يف "ااس   رتاتيجية احملدث   ة" ه   ذه أي   ة إض   افة تس   تح  
 ااسرتاتيجية األصل، وبعضما اآلخر يتسم ابلطالوة واحلالوة اللغوية دومنا أدىن إضافة تستأهل التنويه هبا.
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وأحس  ب أن فيم  ا د  دم  ع  ن اس  رتاتيجية تط  وير الرتبي  ة العربي  ة ومراجعتم  ا يش  مد أبن الفك  ر الرتب  وي يف ال  و ن 
  جانب التنظري دد أوىف مبا جيب عليه يو جعل التعليم مدخاًل حضارايا لتغيري األمة العربية اإلسالمية.العريب يف

ويف املقاب   ل أرج   و أن يك   ون د   د اتض   ح أن ع   دم تطبي     ه   ذا الفك   ر وحتويل   ه إي مش   روعات تربوي   ة وممارس   ات 
لرتبوي    ة غ    ري املت صص    ة ك    أجمزة اإلع    الم الق    وى ا ممسس    ات التعل    يم )امل    دار  واجلامع    ات(، وتلت    زم هب    اتض    طلن هب    ا 

وممسس  ات اجملتم  ن امل  دين وأندي  ة الش  بات والرايض  ة وس  ائر أجم  زة الدول  ة يرج  ن إي خت  ا ل اإلرادات السياس  ة يف الع  امل 
د ود   .ريب ع  ن اخت  ا  الق  رارات التنفيذي  ة ال  ل جتع  ل التعل  يم م  دخاًل فع  اًا للتغي  ري احلض  اري يف األم  ة العربي  ة اإلس  الميةع  ال

امت دت إي احلك ام ود ادة ال رأي ومت  ذي الق رار يف ال دول العربي ة، وةش ددم بش ىت الوس ائل إي أن يول وا تط وير التعل  يم 
وبص   ائر مجاعاد   ا األم   ة أف   راد  ص   رولك   ن ب ،م   ن عناي   ة تحقهي ه   و ج   وهر أص   يل يف األم   ن الق   ومي لنم   ة م   ا يس   ال   ذ

ُوْا َم ا  ال ذي ، ول وا د وة اإل ابهئسة، وحسرية كليل ة. وا ح اياملت صصة ارتدت خاس ة  اَل يُ غَ ريِهُ َم ا ِبَق ْوٍم َح َّتَّ يُ غَ ريِه
 . ِِبَنْ ُفِسِهمْ 

ه يف القسم الثالث واألخري من هذه الدراسة إي اإلجاب ة ع ن س مال حم دد ونج   وأستأ ن يف أن أنتقل إي اإلجابة 
 :إ َّ يف كتات دعويت للحديث، وصيغ السمال على الوجه التا 

وفيما يلي اجلزء الثالث  على مستوى إنسان األمة وأقطارها؟ يةما الواجب عمله إلرساء رؤية تربوية إص:ح
 أمَّا بعد، فما العمل؟ل  عنوانه: جعواألخري يف هذا ااطات الرتبوي. ودد 

 مثة افرتاضات جوهرية يمسه عليما العمل، لعل من أبرزها ما يلي:
  طبيعة النظام التعليمي (1)

يتس    م أبن    ه "منظوم    ة ثقافي    ة  -ش    أن ك    ل نظ    ام تعليم    ي يف الع    امل–ن أبن نظ    ام التعل    يم يف الع    امل الع    ريب م    ؤ أ
: أن  ه نس     و مك  وةت عدي  دة، ختتل  ف وس  ائف ك  ل منم  ا، وعل  ى ال  رغم م  ن )ثق  ايف(يكولوجي  ة". وتع  ي الس  مة األويإ

، Mental constantوالثقاف ة مرك ب عقل ي  .تعقيدات منظومة التعليم فإهنا دابل ة للفم م والتش  يا وإع ادة البن اء
املظ اهر تع   عن ه. ومتث ل الظ واهر   ظواهر ثقافيةماثل ومستقر يف نفو  النا  وعقومم، ومذا املفموم العقلي "الثقافة" 

نتاجات املعارف واملعتقدات واألفكار والتوجمات والنظم ااجتماعية والعادات والطقو  واألدوات واملمسسات الثقافية 
 واألجمزة الل ينتجما أبناء الثقافة.

يف أن املظ اهر الثقافي ة ميك ن أن ت دمر بفع ل ك وارث  هوتتجلى املغايرة ب ني ه ذا املرك ب العقل ي "الثقاف ة" ومظ اهر 
 بيعية، أو نزعات عدوانية عنصرية على يو ما حدث يف احلرت العاملية الثانية يف القرن العشرين ابلنسبة ملظاهر الثقافة 

ذي ه إسرائيل اآلن يف تدمري املظ اهر الثقافي ة يف فلس طني ويف دط اع غ زة يف ع دواهنا األخ ري علي ه، ال نعودية، وما تصاليم
تلج يف عقول ووجداةت أبنائما وا تلبث ختوتبقى الثقافة  مؤقًتازول املظاهر الثقافية أابدت فيه مظاهر ثقافية عديدة. ت

فة إنتا  مظاهرها الثقافية رمبا يف صورة أكمل وأحكم وأبقى مما أبيد. فالثقافة أن تعاود الثقا -و ويلأدصري –بعد زمن 
متث  ل روح األم  ة، وه  ي الق  در العقل  ي والوج  داين املش  رت  ب  ني أبن  اء الثقاف  ة ال  ذي ييس  ر م  ا التع  اين، والتكام  ل  -إ ن–

وزه األف  راد يف اجملتم  ن م  ن حمت  وايت والتناص  ح، وااعتم  اد املتب  ادل يف ش   ون احلي  اة، و ل  ن عل  ى ال  رغم م  ن تب  اين م  ا حي  
ومغزى هذا الوصف "ثق ايف" لنظ ام التعل يم ه و أن تك ون الغاي ة العلي ا لنظ ام التعل يم  .ثقافتمم وتوزعما إي ثقافات فرعية

وجتدد يف العامل العريب ممسسة على ترسي  اموية الثقافية العربية اإلسالمية وتنادلما ع  أجيال األمة بصورة تدعم ثوابتما 
الن ا  يف تنمي ة ويقص د ب ه  Place Educationمتغريادا. وهذا ما عنَّاه اجتاه فساد التعليم يف أمريكا حت  عنوان: 
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ن فيم ا ا دمتمم يف حاض رهم و ش عية ال ل يي مية م وارد البي  ة الطبيعنوت ،م يف بي تمم ااجتماعيةهنعقومم ووجداةدم وأبدا
  .ومستقبلمم

فتعي أن تمخذ املتغريات: اادتصادية، والدميوجرافية،  ،يكولوجي( الل ومس  هبا نظام التعليمإأما الصفة الثانية )
يف ااعتبار عند حماولة جعل التعليم مدخاًل حضارايا للتغيري يف األم ة األمة واجلغرافية، واجملتمعية، يف كل دطر من أدطار 

 ابارو  مما يكتنفما من أزمات.  تماينه من مشكالت، وملعاونعاتملواجمة ما يستمدف هذا القطر من حتدايت وحلل ما 
 مهنية" -جمتمعية -إعادة بناء التعليم يف العاَل العريب مهمة "قومية (2)

 ( جناح وصيانة لنمن القومي الذي أومن أن جناح التعليم يف العامل يف حتقي  غاايته )سنتكلم عنما يف موضن ات
يف اا  ار ، وم  ن عمالئم  م يف داخ  ل األم  ة، وفش  ل التعل  يم يع  ي أن ين  دمر أبن  اء األم  ة حيم  ي األم  ة العربي  ة م  ن أع  دائما 

وتطوير التعليم ليكون مدخاًل حض ارايا للتغي ري يف  -هللاا ددر –حضاردم العربية اإلسالمية أبيديمم، ولب ه ما يفعلون 
نظ  ر، يف مس  توايت خمتلف  ة ك  ل املعني  ني م   ن وجم  ات ال وإب   داءاألم  ة العربي  ة اإلس  المية يقتض  ي أن يش  ار  فيم  ا ابل  رأي 

لم    ني واآلابء عع   ن الق    وى العامل   ة، وامل نيلاإلدارة، واملس     و و السياس   يني ورج   ال اادتص    اد وعلم   اء ااجتم    اع والسياس   ة 
 ة عن التعليم.ومراكز البحوث، والوزارت املس ولوأساتذة الرتبية يف اجلامعات 

علي ف    ة عل   ى ف    ة أو ف    ات أخ   رىف بف   رض تر يفتمع   يف ف   ال تس   وأن تك   ون مش   اركتمم مش   اركة األن   داد يف أم   
 تصورادا أو ممارسة سلطادا.

ا ميك ن أن  -متقدم ة كان   أو ةمي ة–س ائر ب الد الع امل يف ن أن تطوير التعل يم قأن نستي -مجيًعا–وعلينا 
وار الدميقرا ي بني كافة الف ات وإمنا يقوم على تبادل احل ف(1)يتم مبجرد األوامر والنواهي حىت يف بلد حتكم عسكرايا 

 املعنية ابلتعليم.
الذي تفرضه الس لطة املركزي ة يف أي بل د غ ريب التط وير  يوالتسليم هبذا اافرتاض يعي أن يستبدل ابلتطوير ااط

 حيث أشارت دراسات مكثفة يف ف  خطأ هذه املقولةبمركزية التنفيذ، فقد ثتحكم فيه مقولة مركز الت طيط واالذي ت
ااار  إي وجود فجوة واسعة ب ني م ن يص فون سياس ة التط وير املرك زي وب ني املمارس ني لعملي ات التط وير يف املمسس ات 

بسبب البعد اجلغرايف فقط، ولكنما فجوه يف تصور منا  العمل يف املدار ، ويف  ا تكرثهذه الفجوة و التعليمية  ادا، 
 يف بي ة كل مدرسة. الوادن املعين لوجية الل يفرضمايكو احملددات الثقافية اإل

 املرجعية العليا للتغيري يف الرتبية:
الوزراء املس ولون عن الرتبية يف البالد العربية  يفتقدإن أهم ما تفتقر إليما اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية هو أن 

نا يف أهداف تط وير الرتبي ة عل ى مث ل ه ذه وأدرتح أن ي ،املرجعية العليا الل توجه أهداف تطوير الرتبية وحتدد مسارادا
 ص   يل اموي   ة احلض   ارية العربي   ة  يف الع   امل الع   ريب اإلس   المي ه   و:ام   دف الع   ام للتط   وير يف الرتبي   ة أبن يك   ون  ة.ي   املرجع

لتقني  ة وامتغرياد  ا مب  ا يالئ  م التح  دايت السياس  ية واادتص  ادية وااجتماعي  ة واملعرفي  ة اإلس  الميةف وترس  ي  ثوابتم  ا، وجتدي  د 
 املعاصرة.

تعم ل عل ى إجنازه ا ممسس  ات التعل يم يف الع امل الع  ريب، ويس ري أن يتح ول ه ذا ام  دف الع ام إي أه داف تربوي  ةف 
برايفم ا وأنش طتما حبي ث تعاض د النظ ام التعليم ي  وتشار  فيما القوى الرتبوية األخرى غري املت صصة ابلنظر يف أهداف

 مثل ما يلي:ز هذه األهداف يف وأوجوا تنادضه، 
  اإلميان أبحدية األلوهية، وبرسالة األداين السماوية وخامتما اإلسالم "الدين" واإلسالم "احلضارة". 
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    اإلميان بكرامة اإلنسان وحقه يف احلياة، ويف حرية العقيدة الدينية، وحرية الرأي، وحرية التعبري عنه بكافة ترسي
م ش ركاء يف ال و ن ويف احلض ارة، م م م ا للمس لمني وعل يمم م ا عل يمم دون من غري املسلمني على أهنالوسائل. والتعامل 

 ألي منمما.  عن
  على سنن تشمل نتظمون يف ممسساته اإلميان أبن احلياة متضي تعليمي يف البالد العربية فيمن يأن يركز النظام ال

لفم  ا مرهون  ة بق  در هللا، وأن  ه ل  يه يف ا وختالظ  واهر الكوني  ة والظ  واهر اإلنس  انية ااجتماعي  ة، وأن ه  ذه الس  نن يف ا راده  
مث   ة حتمي   ات  بيع   ة أو عش   وائية أو اعتب   اا كم   ا أن   ه ول   يه احلي  اة الطبيعي   ة املادي   ة وا يف الظ   واهر اإلنس   انية ص   دفة أو 

 بيولوجية أو اجتماعية.
   أداة العل  م  عم  ال العق  لإعم  ال العق  ل وأن إأن يس  توعب املتعلم  ون أن اانص  ياع لل  وحي اإلم  ي ا يتع  ارض م  ن

هللا هب  ا اإلنس  ان دون س  ائر خملودات  ه.  زي  م وس  بيل املعرف  ة، وأن املعرف  ة وس  يلة اإلعم  ار، وأن التفك  ري فريض  ة إس  المية، د  د
لفة ويفادلة النا  ابحلس   مس ات حض ارية جي ب ادف، واست دام ال اهني امل تث، والتفقهولذا فإن عمليات التبصر، والت

 ي العريب يف أبناء األمة.أن يرس ما النظام التعليم
  ل  ي والوج  داين بض  رورة الس  عي ال  دءوت يف قال واليق  نيترس    ممسس  ات التعل  يم يف الط  الت اإلمي  ان العقل  ي، أن

ة يالطبيعللبي ة ة اإلفساد للذات أو لآلخرين أو بمناكب احلياة ابلعمل الصاحل، وإتقان هذا العمل، وجتنب الفساد، ويفان
 مم.وااجتماعية الل تكتنف

 السلو  الفعلي كالصدق واألمانة، والعدل، وااعتدال، والتكاف ل، وع دم ية وااجتماعية يفقتنمية الفضائل اال 
ة اموى والتحيز يف احلكم، والتناصح يف املعروف، والتن اهي ع ن بالصاحل العام، والتشاور، ويفان وإيثارااستبداد ابلرأي، 

 ملسلوبة، ويف أداء الواجبات عن  واعية واختيار.اء احلقوق افر يف استيصاملنكر. والتنا
  ص  يل الذاتي  ة العربي  ة اإلس  المية، مبع    النظ  ر إي ال  ذات وإي اآلخ  ر الثق  ايف نظ  رة متوازن  ة، ينتف  ى فيم  ا اانبم  ار 

آن واحد،  فيما اانغالق الثقايف والنرجسية الثقافية يف يكما ينتف  -بوعي أو بغري وعي–ابآلخر الثقايف أو التماهي فيه 
وص  وًا إي محاي  ة أبن   اء الثقاف  ة العربي   ة اإلس  المية م   ن اافتت  ان ابملاض  ي، وتقلي   د منا ج  ه يف حل   ول املش  كالت اجلدي   دة 

 واملتجددة يف اجملتمن العريب اإلسالمي، كما ينتفي فيما الذوابن يف اآلخر أو التبعية له.
 رف  ن مس  توى احلي  اة يف مراف    احلي  اة مجيعم  اف فتس  د يف ريبف حبي  ث تص  ب عوائ  دهع  أن يتن  وع التعل  يم يف الع  امل ال 

املع  ارف العلمي  ة ال  ل تكف  ل التنمي  ة الش  املة ألبن  اء اجملتم  ن  يولنم  ن النفس  ي، وتنم   احلاج  ة للغ  ذاء والكس  اء والس  ك 
 فتزداد الثروة البشريةف الل هي غاية الثروة املادية ووسيلتما.

 الدين أو العرق أو أو  نني مجيًعا دومنا تفوق أو حتيز تفرضه العقيدة أن تتكافأ فرص التعليم، وفرص العمل للموا
 النوع أو الطبقة ااجتماعية أو الثروة املادية أو املودن اجلغرايف الذي يعين فيه املوا نون.

  ووسيلة لوصفما أداة التواصل  -حديثًا واستماًعا ودراءة وكتابة ومالحظة–اللغة العربية  إتقان: اخرً آوأخريًا وليه
 وإفس احم ن ه ذا ال رتاث،  واإلف ادةوتنمي ة  كل أنظمة املعرفة اكتسااًب وتوسيًفا وتولي ًدا  استيعات الرتاث الثقايف ولغة تعليم

 .اإلعداديةاجملال لتعليمما وعدم تدهينما بتعليم اللغات األجنبية يف سن مبكرة. والبدء بتعليمما يف بداية املرحلة 
 

 


