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تقدمي
يالحظ  الأخرية،  الثالثة  العقود  خالل  العربي  العايل  التعليم  لتطور  املتتبع  اإن 
عن  امل�سوؤولني  للوزراء  الأول  املوؤمتر  انعقاد  منذ  �سهد  قد  العايل  التعليم  قطاع  اأن 
التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي عام 1981 تطّورا هائال يف خمتلف 
واملرافق،  والهيئات  الهياكل  واإحداث  الت�رشيعات،  �سّن  ذلك  يف  مبا  امل�ستويات، 
واإيجاد التمويالت الالزمة لت�سغيل هذا القطاع يف امل�ستوى املطلوب. وقد جتّلى 
ويف  اجلامعات،  لعدد  امللفت  الرتفاع  ويف  التحتية  البنى  اإر�ساء  يف  التطّور  هذا 
ال�سكان، ويف  بعدد  العايل مقارنة  التعليم  امللتحقني مبوؤ�ّس�سات  الطلبة  ازدياد عدد 
�سة للتعليم العايل يف البلدان العربية والتي  ن�سبة اإجمايل الدخل الوطني اخلام املخ�سّ
ا�ستجابة للطلب  العايل واأ�ساليبه  التعليم  تنّوع �سيغ  2011، ويف  1,3 % عام  بلغت 
النفجار  وملتطّلبات  والقت�سادية،  الجتماعية  اجلهات  خمتلف  من  عليه  املتزايد 
املعريف والعوملة. كما برز هذا التطّور اأي�سا يف الهتمام املتنامي مبعايري الأداء بالن�سبة 
اإلى كل الأطراف املعنية يف هذا القطاع مبن فيهم �سانعو القرار واملديرون/املدراء 

وهيئة التدري�س والطلبة بحثا عن �سمان اجلودة يف اأداء كل طرف.
 وحر�سا من املجلة على اإبراز هذا التطور جاء ملف العدد الذي احتوى وثيقتني 
قرن  ثلث  العربي خالل  الوطن  العلمي يف  والبحث  العايل  التعليم  "تطّور  الأولى 
ال�سادرة عن  التو�سيات  املنظمة ملتابعة  اإعدادها من قبل  1981 - 2011"  والتي مت 

موؤمتراتها الوزارية، والك�سف عن اأثرها، ور�سد التقدم احلا�سل يف منظومة التعليم 
العايل والبحث العلمي العربي. واإذا كان التقرير قد اأثار كثريا من الت�ساوؤلت حول 
احلرية  "وثيقة  وهي   الثانية   الوثيقة  فاإن  العايل  التعليم  الق�سور يف  بع�س جوانب 
الأكادميية لأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعات العربيـــــة" بينت اأن اإ�سالح كل هذه 
يكون  اأن  ميكن  ول  معها،  والباحث  الأ�ستاذ  تفاعل  رهني  اأهّميتها  رغم  العنا�رش 
ثم  ومن  الوقت.   ذات  يف  وحريته  الأ�ستاذ  م�سوؤولية  غياب  يف  اإيجابا  تفاعلهما 
قامت املنظمة بو�سع وثيقة للحرية الأكادميية لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات 
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به، وتعزيز  العايل واالرتقاء  التعليم  ت�سهم يف تطوير منظومة  العربية، وهي بذلك 
املبادئ واملواثيق واالإعالنات العاملّية والعربية التي تعنى باحلقوق واحلريات العامة 
واحلرية االأكادميية الأع�ساء هيئات التدري�س يف اجلامعات العربية، باعتبارها مدخال 
رئي�سا لتعزيز حّرية االإن�سان العربي وحقوقه. وميثل ملف العدد ب�سكله اجلديد نقلة 
نوعية يف تطوير الن�رش يف املجلة مبا يقدمه من معلومات واأدبيات ووثائق �سادرة عن 

املنظمة قد ال ي�ستطع معظم الباحثني االطالع عليها. 
اأما يف جمال البحوث والدرا�سات فقد ت�سمن هذا العدد اأربعة بحوث، االأول 
عن  عبارة  وهو  بال�سعادة"،  بال�سعور  وعالقته  االجتماعي  "الذكاء  ومو�سوعه 
العالقة  قيا�س  اإلى  هدف  وقد  دم�سق،  جامعة  طلبة  من  عينة  على  ميدانية  درا�سة 
دم�سق،  جامعة  طلبة  لدى  بال�سعادة  وال�سعور  االجتماعي  الذكاء  بني  االرتباطية 
اأم اإناثًا، و�سواء كانوا من طلبة كلية الرتبية اأم طلبة كلية العلوم،  �سواء كانوا ذكوراً 
حيث مت بناء مقيا�س  للذكاء االجتماعي ومت تطبيقه على عينة ع�سوائية من طالب 
للقيا�س  التطبيق  نتائج  وبينت  والعلوم  االآداب  كليتي  يف  دم�سق  جامعة  وطالبات 
اأما  بال�سعادة.  الذكاء االجتماعي وال�سعور  اإح�سائّية بني  وجود عالقة ذات داّللة 
البحث الثاين وهو "فاعلية برجمية تعليمية م�سممة وفق ا�سرتاتيجية الق�س�س الرقمية 
لدى  ال�سكري  ملر�س  ال�سحي  الوعي  م�ستوى  لرفع  االنفوجرافيك  على  املعتمدة 
مر�س  حول  املدر�سي  ال�سحي  الوعي  بتنمية  عني  فقد  الثانوية"،  املرحلة  طالبات 
وت�سميم  اإعداد  اإلى  هدف  فقد  ثم  ومن  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  ال�سكري 
برجمية تعليمية م�سممة بناء على �سل�سلة ق�س�س رقمية مبنية على فن االنفوجرافيك 
الثابت واملتحرك ملر�س ال�سكري، والتعرف على فاعليتها، حيث مت تطبيقها على 
بنات  الع�رشون  الثانوية  الثانوي مبدر�سة  االأول  ال�سف  عينة من طالبة من طالبات 
مبحافظة الطائف باململكة العربية ال�سعودية. وقد بينت نتائج التطبيق وجد فروق 
ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات املجموعتني ال�سابطة والتجريبية من 
باإعداد  الدرا�سة  التجريبية، واو�ست  العينة  ل�سالح  الثانوي  االأول  ال�سف  طالبات 
�س بالوقاية  مناهج خا�سة بال�سحة العامة والثقافة ال�سحية تدر�س للطالب، وتتخ�سّ
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من الأمرا�ض الأكرث انت�شاًرا.
"ت�شورات مقرتحة لتطوير البحث العلمي"، فقد  اأما البحث الثالث  وعنوانه 
هدف اإلى توجيه النتباه نحو املتطلبات والتقنيات اليجابية والأ�شا�شية ال�رضورية 
البحث  اأولويات  اإلى  والتعرف  والتقني،  العلمي  البحث  اأجهزة  وفرة  جمال  يف 
العلمي ومدى تاأثريها على م�شتويات اجلودة ال�شاملة يف العمل البحثي، اإلى اأف�شل 
اأهمها  التو�شيات من  البحث جملة من  العلمي. وقد قدم  البحث  لتطوير  ال�شبل 
ع�شو  يتمتع  اأن  و�رضورة  معينة،  مبو�شوعات  للباحث  الفكرية  احلرية  تقييد  عدم 
هيئة التدري�ض باحلرية الأكادميية لأنها حمفزا هاما له على النتاج البحثي، والعمل 
على ربط م�شار الأبحاث العلمية يف اجلامعات مب�شكالت، واحتياجات املجتمع 
البحث  التنموية. وعر�ض  املجتمع  وق�ضايا  العلمي  البحث  بني  االرتباط  يعزز  مما 
الرابع والأخري يف هذا العدد لــ"نظرّية ابن خلدون يف اكت�شاب اللغة"، حيث اقرتح 
خطة لكت�شاب اللغة العربية م�شتمدة من هذه النظرية، تقوم على تن�شئة الطفل على 
�شماع الكالم الف�شيح، وقراءة الن�شو�ض الف�شيحة وحفظها، تعلم النحو الوظيفي 
والبالغة، تعلم مبادئ التجويد والتمر�ض به، مزاولة الف�شاحة قراءًة وكتابًة وكالًما.
 واأخريا ت�ضمن هذا العدد التقرير اخلتامي للموؤمتر الرابع ع�رش للوزراء امل�ضوؤولني 
عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي "تطوير التعليم املفتوح والتعليم 
عن بعد يف اجلامعات العربية" الذي عقد بالريا�ض-باململكة العربية ال�شعودية 12 
التقرير  هذا  بن�رض  ونهدف   ،2014 مار�ض   13 لـــــــ  املوافق   1435 الأولى  جمادي 
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تبذلها  التي  للجهود  القراء  ملتابعة  الفر�ض  اإتاحة 

والعلوم لتطوير التعليم العربي يف خمتلف جمالته وم�شتوياته.  
رئي�س التحرير
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تطّور التعليم العايل والبحث العلمي
يف الوطن العربي

خالل ثلث قرن 1981 - 2011
                                                              �أ. د. خمي�س بنحميده*

�ملقّدمة:

التو�صيات  اإن الهدف الأ�صا�صي من هذا التقرير هو تثمني ما مّت اإجنازه يف خمتلف حماور 
الدول  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  عن  امل�صوؤولني  للوزراء  الـ13  املوؤمترات  عن  ال�صادرة 

العربية خالل العقود الثالثة املا�صية، منذ انعقاد موؤمتر اجلزائر عام 1981. 
اإن تنفيذ تو�صية ما خالل ال�صنتني التابعتني للموؤمتر الذي ت�صدر فيه هو بدون �صّك اأمر هاّم 
باعتبار اأن يف ذلك التنفيذ دليال على �صرعة ا�صتجابة الدول العربية الى دعوات موؤمتر وزرائها، 
اإل اأن هذا التنفيذ لي�س دائما يف متناول كل الدول العربية بنف�س ال�صهولة او ال�صرعة، وبالن�صبة 
الى كل التو�صيات، اإذ اأن لكل قطر عربي ظروفه واإمكانياته اخلا�صة به والتي ت�صاعد او حتول دون 
ا�صتجابته لتلك التو�صية يف الفرتة املفرت�صة، مما يعني اأي�صا اأن تنفيذ هذه التو�صية ميكن اأن يتم 

يف فرتة لحقة قد تطول اأو تق�صر بناء على تلك الظروف والإمكانيات. 
اإلينا هو معرفة ما متكنت الدول العربية من اإجنازه،  ويف هذا ال�صياق، فاإن الأهم بالن�صبة 
كل ح�صب اإمكانياتها وظروفها اخلا�صة بها، يف حمور معنّي من املحاور املذكورة اأعاله للتو�صيات 
التي اأ�صدرها معايل الوزراء امل�صوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي على امتداد الفرتة التي 
البناء على ذلك الإجناز وال�صري قدما  املوؤمتر )الرابع ع�صر(، بحيث ميكن  انعقاد هذا  �صبقت 

لتدعيمه وتعزيزه يف امل�صتقبل.
من ناحية اأخري ميكن اعتبار ما اأجنز يف خمتلف جمالت التعليم العايل والبحث العلمي يف 
البلدان العربية خالل هذه الفرتة فر�صة للوقوف على ما حتقق يف هذه املجالت على امتداد ثلث 

* أستاذ التعليم العالي باجلامعة التونسية
** وقد مت إعداد هذا التقرير بتكليف من املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للعرض على املؤمتر الرابع عشر للوزراء 

املسؤولني عن التعليم العالي والبحث العلمي
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قرن، مبا ميّكن من حتديد مواطن القوة وتعزيزها ومواطن ال�صعف ومعاجلتها وميّكن بالتايل من 
حتقيق الأهداف التي ر�صمها معايل الوزراء ملوؤمتراتهم والنهو�س بالتعليم العايل العربي لي�صطلع 

بالدور الجتماعي والقت�صادي املعهود اليه. 

وجتدر الإ�صارة الى اأن تو�صيات املوؤمترات اخلم�صة الأولى كانت مو�صوع تقرير اأعّد ب�صاأنها 
بناء على التو�صية ال�صابعة للموؤمتر الرابع للوزراء امل�صوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي 
تنفيذه  “تتّبع ما مت  اإلى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  التي دعت   ،)1989 )دم�صق 
من تو�صيات املوؤمترات ال�صابقة خالل الفرتة املمتدة من عام 1981 وحتى موعد انعقاد الدورة 
ال�صاد�صة للموؤمتر، ودرا�صتها درا�صة تو�صيحية مزّودة بالأرقام والبيانات وعر�صها على املوؤمتر 
يف تلك الدورة.” وجتدر الإ�صارة اإلى اأن عدد التو�صيات ال�صادرة يف املوؤمترات اخلم�صة الأولى 
كان على التوايل 50، 19، 26، 18، و 38 تو�صية. اأما بالن�صبة اإلى املوا�صيع التي تناولتها هذه 
التو�صيات فلم تكن خمتلفة كثريا عن التو�صيات ال�صادرة عن املوؤمترات 6 اإلى 13. لذلك فاإن 

التقرير احلايل يرّكز اأ�صا�صا على التو�صيات ال�صادرة عن املوؤمترات الثمانية الأخرية. 

مرجعيات �لتقرير

اعتمد هذا التقرير على املرجعيات التالية:

خطاب معايل املدير العام للرتبية والثقافة والعلوم رقم 587 بتاريخ 22 اأوت 2013 الذي 
ل اليها يف املوؤمترات الوزارية  يدعو فيه اإلى »ا�صتعرا�س وتقييم النتائج والتو�صيات التي مت التو�صّ

ال�صابقة وحتديد املعوقات التي حالت دون حتقيق ما مل يتحقق منها.«

اهتمام معايل الوزراء املتوا�صل باملتابعة باعتبارها بندا قارا يف كل موؤمتر، يناق�صون �صمنه 
التقارير اخلا�صة مبتابعة تنفيذ التو�صيات ال�صادرة عن املوؤمتر ال�صابق من ناحية وي�صكلون جلنة 
جديدة ملتابعة تنفيذ ما ي�صدرونه من تو�صيات خالل موؤمترهم اجلاري وتقدمي نتائج املتابعة يف 

املوؤمتر املوايل.

التاأكيد على املتابعة باعتبارها اآلية ل�صمان جدوى العمل الذي يقوم به معايل الوزراء امل�صوؤولني 
عن التعليم العايل والبحث العلمي بهدف النهو�س بهذين العن�صرين الهاّمني يف املنظومة الرتبوية 
يف البلدان العربية ودعم فعاليتهما يف حتقيق التقّدم العلمي والتقني والقت�صادي والجتماعي 

يف الوطن العربي.

ت�صّكل  لها  املوّجهة  التو�صيات  اأن  باعتبار  املتابعة  مبو�صوع  نف�صها  العربية  املنظمة  اهتمام 
مرجعّيات اأ�صا�صية يتم يف �صوئها حتديد برامج وم�صروعات ون�صاطات املنظمة العربية وموّجهات 

لعملها يف كل من هذه املكونات. 
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�أهد�ف �لتقرير

يهدف التقرير اإلى:

التعّرف على التو�صيات التي اأ�صدرها معايل الوزراء امل�صوؤولني عن التعليم العايل يف الوطن 
العربي خالل موؤمتراتهم الثالثة ع�صر حول خمتلف املو�صوعات والق�صايا ذات ال�صلة بالتعليم 

العايل والبحث العلمي يف البلدان العربية،

وم�صتوى  العربية  الدول  م�صتوى  على  التو�صيات  هذه  �صوء  يف  اإجنازه  مت  ما  على  الوقوف 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة.

�ملنهجية �ملتبعة يف �إعد�د �لتقرير 

العايل  التعليم  امل�صوؤولني عن  الوزراء  موؤمترات  ال�صادرة عن  التو�صيات  التقرير  هذ  تناول 
والبحث العلمي يف الوطن العربي وعددها 13 موؤمترا، بدءا مبوؤمتر اجلزائر املنعقد عام 1981 
الوثائق التي وّفرتتها  1(. واعتمادا على  2011 )اجلدول رقم  اأبو ظبي عام  اإلى موؤمتر  و�صول 
اإدارة الرتبية باملنظمة، م�صكورة، والوثائق املتوفرة يف موقع املنظمة على �صبكة الإنرتنت مت القيام 

مبا يلي:

1(، والتو�صيات املوجهة للمنظمة  للبلدان العربية )امللحق رقم  التو�صيات املوجهة  اإح�صاء 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم )امللحق رقم 2(، وحتديد جمالت التو�صيات التي �صدرت عن 
املنظمة  اإلى  وبالن�صبة   )2 رقم  )اجلدول  العربية  الدول  اإلى  بالن�صبة  ع�صر  الثالثة  املوؤمترات 

العربية )اجلدول رقم 3(.

لعددها  نظرا  وذلك  الرئي�صية،  املوا�صيع  من  موجز  عدد  �صمن  املتقاربة  التو�صيات  جتميع 
وملا متّيزت به من ت�صّعب اأحيانا، ومن تكرار اأحيانا اأخرى للتاأكيد على اأهّميتها. وقد اأف�صى هذا 

التجميع الى عدد حمدود من املوا�صيع كما يلي:
تطّور التعليم العايل يف جوانبه املختلف،

تعريب التعليم العايل والنهو�س باللغة العربية، 
البحث العلمي وتوطني العلوم والتقانة،

ا�صتقطاب الكفاءات العلمية العربية املقيمة يف اخلارج، 
التقومي الذاتي واجلودة والعتماد الأكادميي، 

والتعاون امل�صرتك العربي واخلارجي. 
ج. ت�صليط ال�صوء على اأهم ما مت حتقيقه يف كل من هذه املوا�صيع.
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�أّوال: متابعة تنفيذ �لتو�صيات �ملوّجهة �إلى �لدول �لعربية

تطوير �لتعليم �لعايل يف خمتلف جو�نبه

 �صهد قطاع التعليم العايل يف البلدان العربية خالل العقود الثالثة الأخرية، منذ انعقاد املوؤمتر 
الأول للوزراء امل�صوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي عام 1981، تطّورا 
هائال يف خمتلف امل�صتويات، مبا يف ذلك �صن الت�صريعات، واإحداث الهياكل والهيئات واملرافق، 

واإيجاد التمويالت الالزمة لت�صغيل هذا القطاع يف امل�صتوى املطلوب. 

ويتجّلى هذا التطّور يف اإر�صاء البنى التحتية ويف الرتفاع امللفت لعدد اجلامعات، ويف ازدياد 
عدد الطلبة امللتحقني مبوؤ�ص�صات التعليم العايل مقارنة بعدد ال�صكان، ويف ن�صبة اإجمايل الدخل 
الوطني اخلام املخ�ص�صة للتعليم العايل يف البلدان العربية والتي بلغت 1،3 % عام 2011. ويف 
تنّوع �صيغ التعليم العايل واأ�صاليبه ا�صتجابة للطلب املتزايد عليه من خمتلف اجلهات الجتماعية 
الهتمام  يف  اي�صا  التطّور  هذا  برز  كما  والعوملة،  املعريف  النفجار  وملتطّلبات  والقت�صادية، 
املتنامي مبعايري الأداء بالن�صبة الى كل الأطراف املعنية يف هذا القطاع مبن فيهم �صانعو القرار 

واملديرون/املدراء وهيئة التدري�س والطلبة، بحثا عن �صمان اجلودة يف اأداء كل طرف.  

 تطّور �لبنى �لتحتية

الأقطار  يف  اجلامعات  عدد  اأن  العربية  اجلامعات  احّتاد  عن  ال�صادرة  الإح�صاءات  ت�صري 
وجامعة  حكومية  جامعة   600 الى   1973 عام  وخا�صة  حكومية  جامعة   46 من  ارتفع  العربية 

خا�صة عام 2013، كما يتبنّي من اجلدول التايل:

197319932003200620112013
خحخحخحخحخحخح

3881142615677153133206193330270
461402332863991 600

يربز هذا اجلدول الن�صق ال�صريع يف ارتفاع عدد اجلامعات يف البلدان العربية، حيث ت�صاعف 
هذا العدد اأكرث من 13 مّرة خالل الثالثني �صنة املا�صية، وبلغت طاقة ا�صتيعاب هذه اجلامعات 
اأع�صائها  عدد  بلغ  تدري�س  هيئة  تكوينهم  على  ت�صهر   ،2011 عام  وطالبة  طالب   8  065 148

252 619 مدّر�صا ومدّر�صة بالن�صبة الى نف�س ال�صنة.2 

1 . جريدة الحتاد الإماراتية، “اأمني عام احتاد اجلامعات العربية: 600 جامعة بالعامل العربي 60 منها بالإمارات”، 
 ..www.alittihad.ae/details.php?id=107800 .2013 الثالثاء 19 نوفمرب

2. �صلطان اأبو عرابي، اأمني عام احتاد اجلامعات العربية، »البحث العلمي والتعليم العايل يف البلدان العربية« )باللغة 
   http://www.ub.edu/LinkingMedGulf/docs/kickoff_meeting/scientific_research.pdf  ،)الإجنليزية
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اأنها  لدرجة  ذاتها،  الفرتة  خالل  مّرة   33 من  اأكرث  اخلا�صة  اجلامعات  عدد  ت�صاعف  كما 
ت�صتوعب حاليا حوايل 30 % من جمموع الطالب امللتحقني بالتعليم العايل يف البلدان العربية.3 
وتكمن اأهّمية هذا التطّور يف اأن هذه اجلامعات )ومنها اجلامعات الأجنبية التي وجدت لنف�صها 
تناف�س  �أ�صبحت  �لعربي(،  �خلليج  بلد�ن  يف  وخ�صو�س  �لعربية  �لدول  بع�س  يف  قدم  موطء 
اإ�صعاع  اإمكانات مادية وب�صرية، وما تتمّتع به من  اجلامعات احلكومية نظرا ملا يتوّفر لديها من 
قيمة  ي�صفي  مما  اأكادمييا  معتمدة  جامعات  اي�صا  ولكونها  الدويل،  ال�صعيد  على  وم�صداقية 
م�صافة لل�صهادات التي متنحها. ويف هذا ال�صدد، حّذرت ا�صرتاتيجية تطوير التعليم العايل من 
اأن اقتحام اجلامعات الأجنبية الأقطار العربية قد ينتج عنه “قيام منظومات اإقليمية مناف�صة يف 

جمال التعليم العايل.”4

 تطّور �صيغ و�أ�صاليب �لتعليم �لعايل 

�صهد التعليم العايل خالل العقود الثالثة املا�صية بروز �صيغ واأ�صاليب جديدة متّثلت خ�صو�صا 
يف تبّنى نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، وقد مت التحاور ب�صاأن هذا املو�صع يف منا�صبات 
مع  بالتعاون  بعّمان  العربي  الفكر  منتدى  نّظمها  التي  بعد  عن  التعّلم  ندوة  اأهّمها  لعل  عديدة 
جامعة القد�س املفتوحة عام 1987، وكذلك مبادرة �صمو الأمري طالل بن عبد العزيز اآل �صعود 
عام 1996 التي اأف�صت الى اإن�صاء اجلامعة العربية املفتوحة عام 2002 بالتعاون امل�صرتك مع 

اجلامعة املفتوحة يف اململكة املتحدة.5 

ويف هذا ال�صياق ل بد من الإ�صارة الى التو�ّصع التي �صهدته هذه اجلامعة منذ انطالقها يف 
العربية  اململكة  هي:  اأخرى  عربية  بلدان  �صبعة  يف  لها  فروع  فتح  مت  فقد   ،2002 عام  الكويت 

ال�صعودية والأردن وم�صر والبحرين وُعمان ولبنان وال�صودان. 

وبداية من عام 2000، مت اإن�صاء جامعات مفتوحة يف كافة البلدان العربية مبا فيها جامعتني 
افرتا�صيتني يف تون�س و�صوريا، تقّدم كّلها تكوينا وتدريبا يف خمتلف املجالت العلمية والتقنية. 

التعليم  التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف كونهما مظهرا من مظاهر  اأهّمية نظام  وتكمن 
امل�صتمر واآلية من اآلياته الفعالة، بحيث ميكن للم�صتفيد من هذا النظام ان يتابع فعالياته اأينما 
كان ويف الوقت الذي ينا�صبه، مما يتيح لكل من مل يتمكن من اإنهاء تعليمه فر�صة للتعّلم والرتقاء 

يف �صلم املعرفة او احل�صول على تدريب يف جمال من املجالت ح�صب قدراته واإمكاناته. 

3  . امل�صدر نف�صه.
4  . املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ا�صرتاتيجية تطوير التعليم العايل يف الوطن العربي، تون�س 2005، �س56.

 www.arabu.edu.kw/index.php :5  . ملزيد الّطالع اأنظر املوقع
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والب�صرية  املادية  الإمكانات  ذات  البلدان  التعليمي  النظام  هذا  مّكن  فقد  هذه  وب�صفاته 
املحدودة من توفري اخلدمات الرتبوية والتدريبية على نطاق وا�صع وبتكلفة حمدودة مع �صمان 
م�صتوى معقول من الفعالية واجلودة ومن دعم جهود هذه البلدان من اأجل حتقيق التنمية الب�صرية 

والقت�صادية ملواطنيها.

تعريب �لتعليم �لعايل

�صّكل مو�صوع تعريب التعليم العايل يف الدول العربية اأحد اأهّم املحاور التي تناولتها موؤمترات 
الوزراء امل�صوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي منذ دوراتها الأولى. فقد كان حمور املوؤمتر 
الوطن  به يف  اللتحاق  و�صيا�صات  العايل  التعليم  “ تعريب   1983 تون�س عام  املنعقد يف  الثاين 

العربي”، وبقي منذ ذلك املوؤمتر بندا �صبه قاّر يف التو�صيات ال�صادرة املوؤمترات.
بقيت  النتائج  اأن  اإل  العايل،  التعليم  تعريب  العربية يف  الدول  كل  تبذلها  التي  رغم اجلهود 
حم�صورة يف بع�س احلقول املعرفية مثل العلوم الإن�صانية واحلقوق والعلوم القت�صادية، ومل يتّم 

تعريب العلوم مثل الطب والهند�صة والتقانة اإل يف بع�س الدول العربية. 
ويرجع �صيق جمالت تعريب التعليم العايل اإلى اأ�صباب عديدة اأهّمها:

�رتباط �لعلوم و�لتكنولوجيا باحل�صارة �لغربية حاليا )بعد �أن كان مرتبطا باحل�صارة �لعربية 
الإ�صالمية يف ع�صور ما�صية(، وكثافة الإنتاج املعريف الغربي مما يجعل ا�صتيعابه كّليا اأمرا �صعبا.

بطء ن�صق الرتجمة للكتب الأجنبية يف اجلامعات العربية وتكلفتها الباهظة.
التخّوف من عدم قدرة الطلبة على موا�صلة درا�صاتهم يف جمالت العلوم باللغة العربية لدى 

التحاقهم بالدرا�صات العليا باجلامعات الأجنبية.
باللغة  مبا�صرة  املعرفة  اكت�صاب  اأن  القرار  واأ�صحاب  اجلامعيني  من  العديد  لدى  القناعة 

الأ�صلية اأي�صر واأجدى يف ا�صتخدامها وتطبيقها من اكت�صابها عن طريق الرتجمة.
قّلة عدد املدّر�صني املتمّكنني من اللغة العربية بحيث ميكنهم تدري�س العلوم بها، خ�صو�صا واأن 

غالبية هوؤلء املدّر�صني تكّونوا يف جامعات غربية ون�صروا بحوثهم باللغات اأجنبية. 
تدعمها  متوا�صلة  العايل  التعليم  تعريب  اأجل  من  املبذولة  اجلهود  فاإن  العقبات  هذه  ورغم 
للتعريب والرتجمة والتاأليف والن�صر بدم�صق، ون�صاطات مكتب  يف ذلك ن�صاطات املركز العربي 

تن�صيق �لتعريب يف �لرباط.

�لبحث �لعلمي وتوطني �لتقانة

�صرورة  عن  يعرّب  املتتالية  موؤمتراتهم  يف  القطاع  هذا  تطوير  عن  الوزراء  معايل  تاأكيد  اإن 
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النهو�س بهذا القطاع ملا له من دور حموري يف التنمية الجتماعية والقت�صادية للبلدان العربية، 
من ناحية، وعن بطئ ن�صق هذا التطّور، من ناحية اأخرى.

يتجّلى الهتمام مبو�صوع البحث العلمي يف اللقاءات والندوات واملوؤمترات وور�صات العمل التي 
تعقدها الهيئات املعنية بالبحث العلمي يف الوطن العربي دورًيا كل على حدة او يف اإطار التعاون 
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  املثال،  �صبيل  على  الهيئات،  هذه  ومن  بينها.  ما  يف  امل�صرتك 
العربية  واملوؤ�ص�صة  العربية،  واحتاد اجلامعات  العربية،  العلمي  البحث  واحتاد جمال�س  والعلوم، 
للعلوم والتكنولوجيا، واملنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية امل�صتدامة الذي مت اإن�صاوؤه يف �صهر 
دي�صمرب املا�صي، وغريها، الى جانب اللقاءات التي تعقدها مراكز البحث العلمي التابعة لوزارات 
التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول العربية، والتي ت�صب، بطرق مت�صابهة اأحيانا وخمتلفة 
اأحيانا اأخرى، يف نف�س الجتاه األ وهو التعّرف على واقع البحث العلمي واأولوياته، وامل�صكالت التي 
يواجهها يف الو�صع الراهن للدول العربية، والتعاون امل�صرتك الداخلي )يف ما بني الدول العربية( 
واخلارجي )يف ما بني الدول العربية واملوؤ�ص�صات البحثية يف الدول املتقّدمة(، و�صبل ال�صتفادة 

من الكفاءات العلمية العربية يف املهجر، وخ�صو�صا البحث عن م�صادر لتمويل البحث العلمي. 

باملوؤ�ص�صات  غالبا  ترتبط  العربية  البلدان  يف  العلمي  البحث  مراكز  اأن  الى  الإ�صارة  جتدر 
فهي  وبالتايل  الفالحة/الزراعة،  ووزارة  ال�صناعة  وزارة  مثل  بعينها  وزارات  تتبع  اأو  اجلامعية 
على  اأو  حتت�صنها،  التي  اجلامعية  للموؤ�ص�صة  والب�صرية  املادية  الإمكانيات  على  اأ�صا�صا  تعتمد 
ينفق  الأحيان ميزانيات حمدودة  الإ�صراف، وهي يف غالب  وزارات  لها  توّفرها  التي  امليزانيات 

اجلزء الأكرب منها يف رواتب الباحثني. 

بني  )ما  متدّنيا  العلمي  البحث  على  العربية  الدول  اإنفاق  معّدل  بقي  فقد  اأخرى  ناحية  من 
ال�صناعية )ما بني  الدول  عليه يف  مقارنة مبا هو  الناجت اخلام(،  اإجمايل  0،4 % من  و   0،2
عام  العلمي  للبحث  خ�ص�صت  جمتمعة  العربية  الدول  “اأن  اإلى  لكريني  وي�صري   .6)%  6 و   4
2005 ما يعادل 1،7 مليار دولر فقط، اأي ما ن�صبته 0،3 باملائة من الناجت القومي الإجمايل.”7 
وهذا يعني اأن ن�صبة الإنفاق على البحث العلمي يف الوطن العربي مل تتغرّي كثريا خالل الأعوام 
الثمانية املا�صية، واأنها دون امل�صتوى املطلوب الذي ميّكن هذا القطاع من دعم التنمية الجتماعية 
“املوؤ�ص�صات  اأن  الى  العربي  الوطن  يف  العايل  التعليم  تطوير  ا�صرتاتيجية  وت�صري  والقت�صادية. 

درا�صة  للعلوم:  العربية  احلولية  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  اأي�صا:  اأنظر  �صابق.  عرابي، مرجع  اأبو   .   6
حتليلية عن تطّور العلوم يف الوطن العربي 2008-2007، اإعداد حممد املعالج وحامت مهّني، تون�س 2010، �س 9-10. 
والبحوث والإعالم،  للدرا�صات  اأ�صبار  العربية”، مركز  التنمية يف املنطقة  العلمي ورهانات  “البحث  اإدري�س لكريني،   .   7
     http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7183 . 2011
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من  كان  بينما  التقني،  والتطوير  العلمي  البحث  يف  ت�صتثمر  ل  العربية  ال�صناعية  وال�صركات 
املفرت�س األ تقّل الن�صبة املئوية لالإنفاق على البحث والتطوير عن 5 % من قيمة املبيعات”8، مما 
يف�ّصر التو�صيات املتكّررة ملعايل الوزراء امل�صوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي اإلى النهو�س 
بهذا القطاع ور�صد الأموال الكافية له، وتعدد الدعوات يف ال�صنوات الأخرية الى بعث �صناديق 

عربية واإقليمية ودولية لتمويل البحث العلمي وموؤ�ص�صاته يف الوطن العربي.9

 ��صتقطاب �لكفاء�ت �لعلمية �لعربية �ملقيمة يف �ملهجر و�ال�صتفادة من خرب�تها

الجتماعية  التنمية  حتقيق  خالله  ومن  العلمي  والبحث  العايل  بالتعليم  النهو�س  اإن 
والقت�صادية يف البلدان العربية ل يتطّلب اإمكانات مادية فقط، بل يتطّلب اي�صا والى حد كبري 
للم�صاريع  التخطيط  على  ت�صاعد  التي  الكافية  بالأعداد  والتكنولوجية  العلمية  الكفاءات  توّفر 

التنموية وعلى متابعتها وتنفيذها. 
وبالن�صبة اإلى البلدان العربية فاإن العديد من هذه الكفاءات مقيم يف البلدان املتقّدمة �صناعيا 
مثل بلدان اأوروبا واأمريكا ال�صمالية وكندا. وت�صري جل التقارير ال�صادرة عن املنظمات الإقليمية 
العربية وكذلك املنظمات الدولية اإلى حجم هجرة الكفاءات العربية اإلى تلك البلدان والى مدى 
اأثرها ال�صلبي على التنمية يف بلدانهم الأ�صلية وما ميكن اأن يتحقق من تطّور نوعي يف هذه التنمية 

يف حالة م�صاركة هذه الكفاءات فيها.
ويف هذا ال�صدد، ورد يف تقرير �صحفي “ اأن بلدان املغرب العربي ]على �صبيل املثال[ ت�صاهم 
بحوايل 31 % من هجرة الكفاءات و5 % من الأطباء و23 % من املهند�صني و15 % من العلماء 
 % 5.4 واأن  وكندا،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإلى  تهاجر  التي  العربية  الكفاءات  من جمموع 
من الطالب العرب الذين يدر�صون باخلارج ل يعودون اإلى اأوطانهم.  وحتظى الوليات املتحدة 
الأمريكية بالن�صيب الأكرب من الكفاءات والعقول العربية بن�صبة 39 % متبوعة بكندا 12.3 % 
وا�صبانيا 1.5 %.... واأن م�صر ت�صدر حوايل 60 % من العلماء واملهند�صني، وم�صاهمة العراق 

بلغت 15 % بينما كان ن�صيب �صوريا والأردن وفل�صطني 5 %.”10
ويف نف�س ال�صياق، اأ�صدرت موؤ�ص�صة الفكر العربي تقريرًا اأ�صارت فيه اإلى اأن “نحو 100 األف 

8  . املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ا�صرتاتيجية تطوير التعليم العايل يف الوطن العربي، تون�س 2005، �س. 48.
. احتاد جمال�س البحث العلمي العربية، ندوة البحث العلمي والتطّور التكنولوجي يف الوطن العربي، مّراك�س جويلية   9
www.( 2013 ؛ املوؤ�ص�صة العربية للعلوم  والتكنولوجيا، يف اجتماعها يف تون�س دي�صمرب )www.fasrc.org(2012
astf.net (؛  واملنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية امل�صتدامة، اجتماع اللجنة التح�صريية، تون�س، دي�صمرب 2013(. 

10  . حممد علي اللطيفي )2012( »هجرة الأدمغة العربية: اإهمال دولة اأم اإغراءات مالية«،

   .http://arabic.babelmed.net/tahqiq-sahafi/89-portraits-of-a-generation/632-2012-07-30-05-59-06.html        
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من العلماء واملهند�صني والأطباء واخلرباء يهاجرون كل عام من ثمانية اأقطار عربية هي: لبنان، 
�صورية، العراق، الأردن، م�صر، تون�س، املغرب، واجلزائر. كما اأن 70 يف املائة من العلماء الذين 

�س ل يعودون اإلى بلدانهم.”11 ي�صافرون للتخ�صّ

التنمية  يف  املهجر  يف  املقيمة  العلمية  الكفاءات  تلعبه  اأن  ميكن  الذي  الفعال  للدور  واإدراكا 
العلمية والقت�صادية قطريا وعربيا، و�صعيا اإلى ا�صتقطاب اأكرب عدد من هذه الكفاءات للم�صاركة 
يف اجلهود بلدانهم الأ�صلية يف هذه املجالت، تعمل البلدان العربية على تنظيم اللقاءات العلمية 
واإن�صاء هيئات قطرية وعربية مب�صاركة الكفاءات العربية املهاجرة. من ذلك ما قامت به املوؤ�ص�صة 
اجتماعه يف  اإدارتها خالل  لدى جتديد جمل�س  املثال،  �صبيل  على  والتكنولوجيا،  للعلوم  العربية 
تون�س اأواخر دي�صمرب 2013. فقد �صم هذا املجل�س 9 ممثلني من بلدان عربية هي: الإمارات، 
ثالثة  ميثلون  اأع�صاء  و5  والأردن،  املغرب  العراق،  ال�صودان،  تون�س،  �صورية،  ال�صعودية،  م�صر، 

بلدان غربية هي الوليات املتحدة الأمريكية وفرن�صا واململكة املتحدة.12  

 �جلودة و�العتماد �الأكادميي يف �لتعليم �لعايل

عوامل  عّدة  الى  العربي  العايل  التعليم  يف  الأكادميي  والعتماد  باجلودة  الهتمام  يرجع 
اأهّمها حتّديات العوملة يف جمال التعليم العايل، والطلب املتزايد على التعليم العايل كاأحد  لعّل 
موؤ�صرات النمو الجتماعي والقت�صادي، وتنامي التعليم العايل اخلا�س، وتاأكيد اجلهات املانحة 
الدول  ورغبة  معّينة،  دولية  مبعايري  اللتزام  على  العربية  الدول  لبع�س  تقّدم  التي  للم�صاعدات 

العربية نف�صها يف اأن يكون لها موؤ�ص�صات تعليمية عليا ذات جدوى. 

القطرية  حدوده  ليتجاوز  العايل  التعليم  على  متزايد  �صغط  م�صادر  العوامل  هذه  وت�صّكل 
على  القائمة  التقليدية  الأ�صاليب  عن  بعيدا  املتطّورة  الإدارية  الأ�صاليب  على  وينفتح  ال�صّيقة، 
املركزية، ويواجه املناف�صة ال�صديدة من اأجل البقاء التي تفر�صها عليه موؤ�ص�صات التعليم العايل 
يف البلدان املتقّدمة، الى جانب املناف�صة التي يفر�صها عليه التعليم العايل اخلا�س مبا يتوّفر له 

من اإمكانات مادية ومالية كبرية. 

الهتمام  اأن  الأنرتنت  �صبكة  على  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارات  مواقع  من  ويتبنّي 
البلدان  كل  يف  ملمو�صا  واقعا  اأ�صبح  الأكادميي  والعتماد  العايل  التعليم  يف  النوعية  باجلودة 

11  . عبد اهلل العلمي )2013( »هجرة العقول العربية: املعادلة ال�صعبة«

http://www.aleqt.com/2013/02/24/article_734154.print        
12  . حممد اأبو �صيف )2013( “دعوة لتاأ�صي�س �صندوق دويل لال�صتثمار يف البحث العلمي العربي”

.http://news.elwatannews.com/news/details/383485       
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العربية بداية من مطلع القرن احلايل، اإثر تو�صية �صدرت عن املوؤمتر ال�صابع للوزراء امل�صوؤولني 
للجودة  عربية  هيئة  اإحداث  الى  تدعو   ،)1999 )الريا�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  عن 

والعتماد الأكادميي. 

وعمال بتلك التو�صية اأن�صاأ احّتاد اجلامعات العربية مكتبا لتن�صيق تقومي واعتماد اجلامعات 
العربية وبراجمها )2001( ثم جمل�صا ل�صمان اجلودة والعتماد عام 2007.

ويف ال�صياق ذاته، مّت اإن�صاء هيئات وطنية للجودة والعتماد الأكادميي يف جل البلدان العربية 
بت�صميات خمتلفة مثل الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي، املركز الوطني ل�صمان جودة 
التعليمية، الهيئة القومية ل�صمان جودة التعليم والعتماد، الهيئة العليا للتقومي والعتماد، مركز 
القيا�س والتقومي يف التعليم العايل، جمل�س العتماد الأكادميي و�صمان جودة التعليم العايل، الى 

غري ذلك. 

لتحديد  ال�صرتاتيجيات  و�صع  على  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  تعمل  الهيئات  هذه  اإطار  ويف 
اأولوياتها ومراجعة مناهجها وتطويرها وربط التخطيط باملتابعة والتقومي. وعلى و�صع الأدلة التي 
اإلى التقومي اخلارجي �صمانا مل�صداقيتها وجودة عملها. ويف  متّكن من التقومي الذاتي واللجوء 
هذا الإطار يح�صل عدد متزايد من موؤ�ص�صات التعليم العايل يف البلدان العربية على العتماد من 

قبل هيئات عاملية مما يزيد من اإ�صعاعها وم�صداقيتها عربيا ودوليا.

 �لتعاون �مل�صرتك �لعربي و�خلارجي 

منذ  العربي  الوطن  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  عن  امل�صوؤولني  الوزراء  موؤمتر  اأبدى 
دوراته الأولى اهتماما بالغا بالتعاون امل�صرتك بني الدول العربية من ناحية وبني الدول العربية 

والدول الأجنبية من ناحية اأخرى يف خمتلف جوانب التعليم العايل، وذلك بهدف: 

توحيد الروؤى واملمار�صات يف ما يتعّلق باملناهج التعليمية والرتاتيب الإدارية واأ�صاليب التقومي 
وتبادل الطلبة واملعارف واخلربات بني الدول العربية يف خمتلف املجالت ذات العالقة بالتعليم 
العايل والبحث العلمي، مبا يدعم العمل العربي امل�صرتك والذاتية العربية لدى املواطنني يف كامل 

الوطن العربي.

اأفريقيا واآ�صيا واأوروبا واأمريكيا( من  ودعم احل�صور العربي يف خمتلف مناطق العامل )يف 
خالل توفري املواد التعليمية واملدّر�صني والفّنيني، ودعم املكتبات باملراجع املالئمة، وعقد الندوات 
تلك  يف  والثقافية  العلمية  الأن�صطة  يف  وامل�صاركة  العربي،  بالتعليم  عالقة  ذات  موا�صيع  حول 
الحتياجات  ذات  البلدان  الى  بالن�صبة  والفّنية  املادية  امل�صاعدات  توفري  ذلك  يف  )مبا  املناطق 

اخلا�صة(، مبا يعّزز وجود الثقافة العربية الإ�صالمية فيها.
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ثانيا: متابعة تنفيذ �لتو�صيات �ملوّجهة �إلى �ملنظمة �لعربية للرتبية 
و�لثقافة و�لعلوم

ويف اإطار متابعة تنفيذ التو�صيات املوجهة اإلى املنظمة اتبعت املنهجية الآتية: 

ر�صد التو�صيات املوّجهة للمنظمة كما وردت يف تقارير املوؤمترات الثالثة ع�صر، وقد جتاوز 
الدول  العلمي يف  والبحث  العايل  التعليم  �صملت جوانب عّدة  تو�صية13   75 التو�صيات  عدد هذه 

العربية. 

جتميع هذه التو�صيات �صمن عدد موجز من املوا�صيع العامة ذات العالقة، تبنّي اأنها ل تختلف 
عن تلك التي مت حتديدها بالن�صبة الى التو�صيات املوّجهة للدول العربية.

التعّرف على ما حتقق تنفيذا لتو�صيات املوّجهة للمنظمة العربية، يف �صوء املهام املوكلة اليها 
خ�صو�صا يف جمال التعليم العايل، وبالرجوع الى ما اأ�صدرته من وثائق ذات عالقة به.

1. �آلية �ملنظمة يف �لتعامل مع �لتو�صيات

بالنظر الى العمل التي ت�صطلع به، ميكن و�صف املنظمة بكونها خمترب لالأفكار وبيت خربة 
ت�صع املعايري وتبني القدرات وحتّفز التعاون امل�صرتك على ال�صعيدين العربي والدويل. وقد ورد 
يف التو�صية 51 ال�صادرة عن املوؤمتر الأول للوزراء امل�صوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي 

يف الوطني )اجلزائر 1981( ما يلي: 

دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع احتاد اجلامعات العربية والحتاد 
العربي ملجال�س البحث العلمي العربية ومع غريها من الهيئات املعنية بق�صايا التعليم العايل، الى 
اتخاذ الإجراءات وو�صع الربامج الالزمة للعمل على تطوير التعليم العايل يف �صوء الجتاهات 
التي اأقّرها املوؤمتر، والى تقدمي امل�صورة واملعونة للدول الع�صاء يف املنظمة على التنفيذ الفعال 
الندوات  بتنظيم  تتعلق  ن�صاطات  براجمها  ت�صمني  طريق  عن  وذلك  اليها،  املوجهة  للتو�صيات 
العربية،  والأ�صاتذة بني اجلامعات  الطالب  بتبادل  الأنظمة اخلا�صة  والدرا�صات وو�صع  العلمية 

وعقد اللجان الفّنية لتطوير املناهج وتوثيق املعلومات، الى غري ذلك من الن�صاطات.14

العايل  التعليم  التو�صيات ال�صادرة عن موؤمترات معايل وزراء  اأن  اإلى  الإ�صارة  هذا وينبغي 
والبحث العلمي تنعك�س بكل و�صوح يف موّجهات برامج اإدارتي الرتبية والعلوم باملنظمة العربية. 

13  . اأنظر امللحق رقم 2.

اإدارة الرتبية، التعليم العايل والتنمية يف الوطن العربي، املوؤمتر الأول  14  . املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 
للوزراء امل�صوؤولني عن التعليم العايل يف الوطن العربي املنعقد باجلزائر، ماي/مايو 1981، تون�س 1983.
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ففي ما يتعلق بالتعليم العايل ت�صّمنت موّجهات برامج اإدارة الرتبية ما يلي:

وحتقيق  الرتبية  جمال  يف  العربية  الدول  يف  العاملة  املنظمات  بني  الإقليمي  التعاون  تنمية 
التكامل والتن�صيق بني م�صروعاتها. 

حتقيق التعاون بني املوؤ�ص�صات الرتبوية بالأقطار العربية والعمل على توحيد نتاجات التعلم يف 
املراحل التعليمية املختلفة. 

توفري  من  ن  وميكِّ املجتمع  مع  احلقيقي  التفاعل  يحقق  الذي  املنتجة  اجلامعة  مفهوم  تبني 
موارد مالية اإ�صافية للجامعة لدعم ن�صاطاتها املختلفة دون الإخالل مبهامها الأ�صا�صية. 

ر�صد جتارب الأقطار العربية يف جمال اجلامعة املفتوحة والتعلم عن بعد، وح�صر م�صتلزمات 
اأ�صاليب  من  الأ�صلوب  هذا  لتنفيذ  توفريها  الواجب  املفتوح  التعليم  ومتطلبات  بعد  عن  التعليم 

التعليم، وو�صع �صوابط اجلودة النوعية له. 

ت�صكيل هيئات وطنية ت�صطلع مب�صئوليات التقومي ملوؤ�ص�صات التعليم العايل على م�صتوى الدولة، 
وو�صع الآليات، واملعايري وال�صوابط للتقومي الذاتي واخلارجي، وال�صتفادة من خربات املنظمة 

العربية لقرتاح اآليات لعتماد التقومي، اختياريا، على م�صتوى الوطن العربي. 

و�صع معايري و�صوابط عمل اجلامعات اخلا�صة يف الوطن العربي، مبا ي�صمن اجلودة النوعية 
ما  نتائج  حول  مالحظات  من  الدول  تبديه  ما  �صوء  يف  واملعايري  ال�صوابط  هذه  ومراجعة  لها، 
مت تطبيقه منها، واقرتاح تعديلها اإذا لزم الأمر، ور�صد جتارب الدول العربية وغريها يف هذا 

املجال. 

اإنتاج  يف  والتو�صع  الرتبية،  يف  التقانة  وا�صتخدام  مراحله،  مبختلف  التعليم  جودة  حت�صني 
والرتبوية  الفنية  املوا�صفات  و�صع  مع  والتعلم،  التعليم  لعملية  الالزمة  التعليمية  الربجميات 

والعلمية لإنتاج الربجميات التعليمية وحتديد املعايري املنا�صبة لتقوميها. 

درا�صة اإمكانية اإن�صاء جهاز موحد ملعادلة واعتماد ال�صهادات والدرجات العلمية بني الأقطار 
العربية.15

اأما موّجهات برامج اإدارة العلوم والبحث العلمي فجاءت كما يلي:

تطوير منظومة البحث العلمي ودعم اجلهود العربية امل�صرتكة يف جمالته املختلفة، وتطوير 

http://www.alecso.org.tn/index. الرتبية(:  )اإدارة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة   .  15
php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=191&lang=ar
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اأخالقيات  العلمية، ومبيادين  امل�صكالت  الإن�صاين يف  بالبعد  واملعنوية، والهتمام  املادية  ظروفه 
العلوم والتقانة.

حتديد البحوث العلمية التطبيقية ذات الأولوية امل�صرتكة يف الأقطار العربية، والتي ميكن اأن 
تتولى اجلامعات العربية اأو املراكز البحثية الإ�صراف على اإجرائها، عن طريق فرق م�صرتكة بني 

اجلامعات.

دعم وتو�صيع ال�صتفادة من املراكز الدولية للعلوم التجريبية والتطبيقية.

دعم اجلهود العربية لنقل وتوطني التقانة ومواءمتها مع احتياجات البيئة العربية .

تعزيز ال�صتعانة بالعقول العربية املهاجرة وب�صفة خا�صة يف جمالت التدريب والتاأهيل .

تعزيز اجلهود املبذولة فيما يتعلق مبتطلبات التنمية امل�صتدامة وحتدياتها وما يقت�صيه ذلك 
من اهتمام بالتثقيف العلمي لالإن�صان العربي.

اإيالء املجال العلمي يف منا�صط وبرامج املنظمة اأولوية يف دعم ومدار�صة املو�صوعات امللحة 
لالأقطار العربية.16 

ولتنفيذ تو�صية من التو�صيات املوّجهة لها تّتبع املنظمة العربية اخلطوات التالية:

حتديد �لن�صاط �ملزمع �لقيام به بناء على �لتو�صية �ملعّينة،

تعيني خرب�ء لإعد�د �لدر��صات ذ�ت �لعالقة بذلك �لن�صاط،

وبلورة  الدرا�صات  تلك  ملناق�صة  ذلك(  غريه  اأو  عمل،  ور�صة  ندوة،  )موؤمتر،  اللقاءات  عقد 
�لن�صاط وو�صع �لآليات �ملالئمة لتنفيذه،

�لإ�صر�ف على تنفيذ �لن�صاط ومتابعته،

و�إعد�د �لتقرير �لنهائي بخ�صو�س تنفيذ �لن�صاط لتقدميه للمجل�س �لتنفيذي.

2. �إجناز�ت �ملنظمة يف �صوء �لتو�صيات �ملوجه لها

يف �صوء املهام املوكلة اليها وموّجهات الربامج �صالفة الذكر، واعتمادا على اخلطوات التي 
من  العديد  الأخرية،  الثالثة  العقود  خالل  العربية  املنظمة  حققت  ن�صاطاتها،  تنفيذ  يف  تتبعها 
هذه  ومن  خا�صة.  العلمي  والبحث  العايل  وبالتعليم  عموما  بالرتبية  ال�صلة  ذات  الإجنازات 

16  . املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )اإدارة العلوم والبحث العلمي(
http://www.projects-alecso.org/?page_id=1527          
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الإجنازات، على �صبيل املثال، ما يلي: 

و�صع الإ�صرتاتيجيات والأدلة واخلطط يف املجالت الرئي�صية للتعليم العايل، ومنها على �صبيل 
املثال: 

اإ�صرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة يف الوطن العربي، 1987.

اإ�صرتاتيجية التوثيق واملعلومات وخطط العمل امل�صتقبلي يف الوطن العربي، 1997.

الدليل املنهجي للتقومي الذاتي ملوؤ�ص�صات التعليم اجلامعي والعايل، 1998،

اإ�صرتاتيجية التعاون امل�صرتك، تون�س )2004؟(

الإ�صرتاتيجية العربية لتطوير التعليم العايل، 2005.

خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي، 2008.

العربية عام   للجامعة  العامة  الأمانة  اأقّرتها  التي  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الإ�صرتاتيجية 
2012 و�صيتم اعتمادها من قبل الوزراء امل�صوؤولني عن التعليم العايل. وت�صّمنت هذه الإ�صرتاتيجية 

�صرورة العمل على اإن�صاء جمل�س اأعلى للبحث العلمي والبتكار.

عقد املوؤمترات والندوات والور�صات، وت�صكيل اللجان ال�صت�صارية ملعاجلة م�صائل معّينة ذات 
عالقة بالتعليم العايل والبحث العلمي. ويف هذا الإطار وكمرحلة اأّولية يف تنظيم هذه اللقاءات 
يتّم اإعداد الدرا�صات والبحوث ذات ال�صلة ملعاجلة الق�صايا التي تطرحها وتوجيه املناق�صات التي 
تثار حولها. ومن نافلة القول اأن هذه اللقاءات تتناول كافة جوانب التعليم العايل ت�صريعا واإدارة 
ومتويال ومناهج وتقوميا، مبا ميّكن من دعم فعاليتها ومن الرتقاء بنتائجها الى امل�صتويات التي 
ويندرج  والجتماعية قطريا وعربيا.  القت�صادية  التنمية  وتر�ّصخ دورها يف  ت�صمن م�صداقيتها 
املوؤمتر احلايل حول “التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف البلدان العربية” �صمن هذه املوؤمترات.

بعث الهياكل والهيئات املعنية بالنهو�س باللغة العربية، ودعم ما هو قائم منها، مثل:

 .1990 اإن�صاوؤه عام  الذي مت  والن�صر بدم�صق  والتاأليف  للتعريب والرتجمة  العربي  - املركز 
وقد اأجز هذا املركز، الى حد تاريخ هذا التقرير، ترجمة حوايل 140 كتابا الى اللغة العربية يف 

العديد من املجالت املعرفية، وي�صدر جمّلة ن�صف �صنوية بعنوان “التعريب”.

اإحلاقه  وتاريخ   1961 عام  �لى  �إن�صائه  تاريخ  يعود  �لذي  بالرباط  �لتعريب  تن�صيق  - مكتب 
نهاية عام  املكتب، حتى  اأ�صدر  1972. وقد  الى عام  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  باملنظمة 
عن  يربو  ما  جمموعها  يف  ت�صّم  والفنون  العلوم  خمتلف  يف  موّحدا  معجما   40 حوايل   ،2013
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عدد  جانب  الى  والإجنليزية،17  والفرن�صية  العربية  هي  لغات  ثالث  يف  م�صطلحا   200 000
قبل  عليها من  امل�صادقة  بعد  الإ�صدار  الى  زالت يف طريقها  ما  التي  املوّحدة  املعاجم  من  هام 
موؤمتر التعريب الثاين ع�صر املنعقد يف اخلرطوم يف نوفمرب 2013. وي�صدر املكتب جمّلة بعنوان 

العربي”. “الل�صان 
 3/  30 )دم�صق   435 رقم  القمة  موؤمتر  لقرار  تنفيذا  العربية  باللغة  النهو�س  م�صروع   -

/2008( وقمة الدوحة )2009( الذي �صملت اأهدافه: 

له”،  واإتاحتها  املجتمع  بلغة  املعرفة  “توطني 
و “ربط خمرجات التعليم العايل والبحث العلمي العربي بالقوة العاملة العربية ونقل املعرفة 

لها”. 
وت�صّمن هذا امل�صروع ثالث حلقات متتالية نتج عنها ثالثة اإ�صدارات هامة عام 2010، هي: 

 اأ�صباب وم�صببات تديّن م�صتوى تعليم اللغة العربية يف الوطن العربي،
 ا�صتخدام التقانات احلديثة يف تطوير اللغة العربية،

 وال�صيا�صة اللغوية القومية للغة العربية.

اللغة  مدر�صي  لدى  اللغوية  الكفايات  لتنمية  دليل مرجعي  اإنتاج  امل�صروع  هذا  �صمن  مّت  كما 
العربية بالتعليم العايل.

)اإدارة  العربية  املنظمة  تقوم  الإطار  الإلكرتوين. يف هذا  والت�صبيك  البيانات  التوثيق وجمع 
واحلوليات  البيانات  قواعد  وباإعداد  املنظمة  مكتبة  على  بالإ�صارف  والت�صال(  املعلومات 
املتخ�ص�صة ومنها تلك املتعلقة بالتعليم العايل والبحث العلمي، بالإ�صافة الى موقع املنظمة على 
ذلك  جانب  الى  الأخرية(،  الآونة  يف  حمتوياته  وحتيني  جتديده  يف  �صرع  )وقد  الإنرتنت  �صبكة 
ت�صرف املنظمة العربية )اإدارة الرتبية( على املر�صد العربي للرتبية منذ اإن�صائه عام 2008. 18 

هـ. التعاون امل�صرتك مع املنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية يف جمالت التعليم 
العربية،  العلمي  البحث  العربية، واحتاد جمال�س  العلمي، مثل احتاد اجلامعات  والبحث  العايل 
واملوؤ�ص�صة العربية للعلوم والتكنولوجيا، واملكتب العربي للرتبية لدول اخلليج، ومنظمة اليون�صكو 

 ،2013 نوفمرب   21 اإلى   17 �لثاين ع�صر  باخلرطوم، من  �لتعريب  بالرباط،  موؤمتر  �لتعريب  تن�صيق  �أنظر: مكتب   .17
http://www.alecso.org.tn/index. حتت �صعار “اللغة العربية وجمتمع املعرفة:�صيانة الهوية وبناء امل�صتقبل”. 

 php?option=com_content&task=view&id=2194&Itemid=325&lang=ar

العربي.  الوطن  يف  التعليم  بعنوان   2014 يناير  جانفي/  �صهر  يف  للمر�صد  تقرير  اأّول  العربية  املنظمة  اأ�صدرت   .18
وخ�ص�س التقرير ال�صفحات 68 اإلى 91  للحديث عن التعليم العايل.
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مع  امل�صرتك  التعاون  جانب  الى  الأوروبي،  واملجل�س  الإي�ص�صكو،  ومنظمة  لها،  التابعة  واملكاتب 
 Intelligence in موؤ�ص�صة  و  �صومان،  احلميد(  )عبد  روبار  موؤ�ص�صة  مثل  قطرية  موؤ�ص�صات 

Science الأوروبية، وموؤ�ص�صة Jinyang Industrial يف كوريا اجلنوبية، وغريها.

ميّكن  والدويل  والإقليمي  العربي  الثالثة،  اأبعاده  يف  امل�صرتك  التعاون  فاإن  معلوم  هو  وكما 
املنظمة العربية من حتقيق ثالثة اأهداف مرتابطة هي:

احل�صور الفاعل يف الف�صاءات الثالثة، العربي والإقليمي والدويل،

ن�صاطات  ويدعم  منها،  كل  م�صالح  يخدم  مبا  الف�صاءات  هذه  من  كل  مع  ال�صراكة  اإر�صاء 
املنظمة خ�صو�صا عندما ت�صمل ال�صراكة اأبعادا مادية من �صاأنها تو�صيع هذه الن�صاطات اأو بعث 

ن�صاطات جديدة،

�صمان التن�صيق والتكامل بني املنظمة والأطراف امل�صاركة يف التعاون مبا ي�صاعد على جتّنب 
الإزدواجية يف الن�صاطات التي تقوم بها املنظمة على امل�صتوى العربي.19  

�ال�صتنتاجات

ي�صتنتج مما �صبق اأن الإجنازات التي مّت حتقيقها خالل العقود الثالثة الأخرية، يف خمتلف 
املنظمة  م�صتوى  على  اأو  العربية  الدول  م�صتوى  على  ذلك  كان  �صواء  العايل،  التعليم  جمالت 
العايل  التعليم  عن  امل�صوؤولني  الوزراء  معايل  وتو�صيات  اهتمامات  �صمن  كّلها  تندرج  العربية، 

والبحث العلمي يف الوطن العربي. من ذلك: 

اأن التو�ّصع الذي ح�صل يف التعليم العايل وانعك�س يف ارتفاع عدد اجلامعات واملدر�صني وارتفاع 
معّدلت اللتحاق ولو بن�صب متفاوتة بني الدول العربية، وما ترّتب عن ذلك من زيادات يف النفاق 

عن التعليم العايل اأ�صبح اأمرا واقعا يج�ّصد اهتمام الدول العربية بتطوير التعليم العايل لديها.

اأن املوؤمترات والندوات التي نّظمتها املنظمة العربية )اإدارة الرتبية( واأجهزتها اخلارجية، 
خ�صو�صا مركز �لتعريب و�لرتجمة و�لتاأليف و�لن�صر بدم�صق، ومكتب تن�صيق �لتعريب بالرباط، 
اإ�صدارات علمية متنوعة  اأف�صت اليه هذه الن�صاطات من  اأجل النهو�س باللغة العربية، وما  من 
جت�ّصد كّلها اجلهود املبذولة من اأجل خدمة اللغة العربية وتفعيل دورها يف التعليم العايل خا�صة 

ويف التنمية الجتماعية والقت�صادية عامة. 

19 . املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. »اإ�صرتاتيجية العمل امل�صرتك مع املنظمات واملوؤ�ص�صات العربية والإقليمية 
والدولية.« تون�س دون تاريخ )2004؟(
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اإقدام البلدان العربية على بعث موؤ�ص�صات خا�صة للتعليم العايل، خ�صو�صا منذ املوؤمتر  اأن 
ال�صتثنائي الأول ملعايل الوزراء )بريوت 2001(، ومن اأهّمها اجلامعة العربية املفتوحة، ثّم فتح 
الف�صاء العربي ب�صكل متزايد للجامعات الأجنبية، اأّدى الى بروز �صيغ تعليمية جديدة واأ�صاليب 

تنظيمية واإدارية متطّورة اأ�صوة مبا هو موجود يف موؤ�ص�صات التعليم العايل الأجنية.

اأن هذه التطّورات الكّمية يف التعليم العايل جعلت من ال�صروري اإحداث هياكل واأ�صاليب متابعة 
ومراقبة جديدة ل�صمان م�صتوى اخلدمات التي تقّدمها موؤ�ص�صات التعليم العايل، احلكومية منها 
واخلا�صة، فنتج عن ذلك اإن�صاء هيئات قطرية وجمل�س عربي للجودة والعتماد الأكادميي. ول بد 

من الإ�صارة الى الدور الهام الذي قام به احّتاد اجلامعات العربية يف هذا املجال. 

والبحث  العلوم  واإدارة  الرتبية  )اإدارة  املنظمة  نّظمتها  التي  العلمية  الندوات  العديد من  اأن 
العربية،  اجلامعات  احّتاد  مثل  العريقة،  العربية  واملوؤ�ص�صات  الحتادات  من  وغريها  العلمي( 
املنتدى  والتكنولوجيا، وكذلك  للعلوم  العربية  واملوؤ�ص�صة  العربية،  العلمي  البحث  واحتاد جمال�س 
العربي للبحث العلمي والتنمية امل�صتدامة الذي اأحدث يف دي�صمرب 2013 تناولت مو�صوع التعليم 
العايل والبحث العلمي من زوايا خمتلفة تعك�س يف جمملها ويف جوهرها الهتمامات التي عرّب 
الأخرية.  الثالثة  العقود  خالل  اأ�صدروها  التي  التو�صيات  يف  العايل  التعليم  وزراء  معايل  عنها 

وخ�صو�صا تلك املتعلقة بالبحث العلمي و�صبل متويله. 

اأن دعوة الدول العربية كفاءاتها العلمية املقيمة باملهجر الى امل�صاركة يف ما ينّظم من ندوات 
وموؤمترات وور�س عمل يف العديد من املجالت، الى جانب اإن�صاء �صبكات للتوا�صل معهم يف اأماكن 
عملهم واإقامتهم، يوؤّكد اإقرار الدول العربية بالدور الذي ميكن اأن تقوم به هذه الكفاءات يف تنمية 
بلدانهم الأ�صلية، و�صعيها )اأي البلدان العربية( اإلى ال�صتفادة من هذه الكفاءات ما اأمكن ذلك.

�خلامتة

لتو�صيات  ا�صتجابة  اأو غري مبا�صرة،  ملا مّت حتقيقه، بطرقة مبا�صرة  املوجز  الر�صد  اإن هذا 
العربية  الدول  م�صتوى  �صواء على  قرن،  ثلث  العلمي خالل  والبحث  العايل  التعليم  وزراء  معايل 
او على م�صتوى املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، يوؤّكد اأهّمية اجلهود التي تبذلها جميع 
الأطراف املعنية بالتعليم العايل والبحث العلمي من اأجل الرتقاء بهما الى امل�صتوى الذي ميكّنهما 

من ال�صطلع بدور فّعال يف التنمية الجتماعية والقت�صادية يف الدول العربية. 

وينبغي التاأكيد على اأن التطّورات التي ح�صلت يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي خالل 
العقود الثالثة املا�صية، رغم اأهّميتها تبقى يف جمملها متوا�صعة مقارنة بالتطورات احلا�صلة يف 
املجالني ذاتهما يف الدول املتقّدمة �صناعيا، مما يعني اأن الطريق ما زالت طويلة اأمام عدد كبري 



28

من الدول العربية لبلوغ امل�صتويات التي بلغتها الدول املتقدمة يف جمال التعليم العايل والبحث 
العلمي.

لكّن ينبغي الإقرار باأن هذه التطورات، يف اإطارها العربي، تعرّب عن تقّدم كّمي ملحوظ مقارنة 
مبا كان عليه الو�صع بالن�صبة الى كل امل�صتويات املعنية يف بداية هذه احلقبة الزمنية، ويف �صوء 

الإمكانات املادية والب�صرية املتاحة جلّل البلدان العربية. لذلك فال بّد من تثمينها. 

اإل اأن هذا التطّور الكّمي يجب اأن ل يكون مدعاة لال�صرتخاء والر�صا عن النف�س، بل مدعاة 
املتحققة،  والإجنازات  التقّدم  ن�صق  على  احلفاظ  اأجل  من  العزائم  وتعا�صد  اجلهود  مل�صاعفة 
القطاع من  يتمكن هذا  الالزمة حتى  العناية  واإيالئها  اللتزام مبتطّلبات اجلودة  يتطّلب  وهذا 
الرتقاء الى اأعلى امل�صتويات وبلوغ املراتب التي جتعل املقارنة مع الدول املتقّدمة مقارنة اإيجابية 
يف كافة جمالته. ويتطّلب اأي�صا وب�صكل ملّح قناعات وقرارات �صيا�صية تف�صح املجال وا�صعا اأمام 
اجلهود املبذلة خ�صو�صا يف جمال البحث العلمي لتاأتي اأكلها املرتقب وحتقق التنمية الجتماعية 

والقت�صادية املن�صودة يف البلدان العربية.

�لتو�صيات:

املوؤمترات  عن  �صدرت  التي  التو�صيات  من  كثري  اأن  من  لتاأكدنا  ونتيجة  تقدم  ما  �صوء  ويف 
امل�صار اإليها، قد مت ا�صتيعابها يف �صنوات تاليه على تقدمي التقارير، وحتى تتمكن املنظمة من و�صع 

تقرير �صامل عن التقدم املحرز خالل الثلث القرن املا�صي نقرتح التو�صيات الآتية: 

اإلى تقدمي تقرير �صامل عن  دعوة وزارات التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي 
التطورات والجنازات التي حققتها خالل فرتة التقرير 1981 - 2011 وفقا للمحاور ال�صابقة.

دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى ا�صتكمال التقرير بالعتماد على البيانات 
واملعلومات والتقارير املتاحة لديها، وعلى ما �صتقدمه الدول، واإ�صدار وثيقة مرجعية حول تطور 

التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي خالل ثلث قرن.
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�جلدول رقم 1
موؤمتر�ت �لوزر�ء �مل�صوؤولني عن �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي يف �لوطن �لعربي

2011 - 1981

�ملو�صوع�ملوؤمتر
مكان 

�النعقاد
�لتاريخ

14 - 19 مايو 1981اجلزائرالتعليم العايل والتنمية يف الوطن العربيالأول

اللتحاق الثاين و�صيا�صات  العايل  التعليم  تعريب 
20 - 23 اأكتوبر 1983تون�سبه يف الوطن العربي

التعليم الثالث يف  عربيا  الب�صرية  الكفايات  تنمية 
22 - 25 اأكتوبر 1985بغدادالعايل والبحث العلمي

الدرا�صات العليا والبحث العلمي يف الوطن الرابع
29 - 30 اأغ�صط�س 1989دم�صقالعربي

م�صتقبل التعليم العايل والتنمية يف الوطن اخلام�س
23 - 26 نوفمرب 1991بنغازيالعربي

16 - 19 مايو 1996اجلزائرالتعليم العايل والبحث العلمي واقعا وتطويرا ال�صاد�س

ملواجهة ال�صابع العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
17 - 21 اأبريل 1999الريا�سحتّديات القرن الـ 21 

ال�صتثنائي 1
اأو�صى بعقد ور�صة عمل حول التعليم املفتوح 

20 - 21 �صبتمرب 2000بريوتيف البلدان العربية

اجلودة النوعية للتعليم العايل والبحث العلمي الثامن
24 - 27 دي�صمرب 2001القاهرةيف الوطن العربي ملواجهة التحّديات امل�صتقبلية

جمتمع التا�صع يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
15 - 18 دي�صمرب 2003دم�صقاملعرفة

7 - 8 دي�صمرب 2005تعزالتمّيز والإبداع يف التعليم العايلالعا�صر

عوملة التعليم العايل: الهوية العربية وحتمية احلادي ع�صر
5 - 6 نوفمرب 2007دبيالتطوير

العايل الثاين ع�صر التعليم  خمرجات  بني  املواءمة 
9 - 10 دي�صمرب 2009بريوتوحاجات املجتمع

الوطن الثالث ع�صر يف  العايل  التعليم  اإدارة  تطوير 
8-7 دي�صمرب 2011اأبو ظبيالعربي
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�لتو�صيات �ل�صادرة عن
موؤمتر�ت �لوزر�ء �مل�صوؤولني عن �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي

 يف �لوطن �لعربي  �ملوّجهة للدول �لعربية

على  )وكانت  الأولى  اخلم�صة  املوؤمترات  عن  ال�صادرة  التو�صيات  الى  بالن�صبة  مالحظة: 
التوايل 50، 19، 26، 18، و38 تو�صية( فقد مت تقييم تنفيذها يف تقرير �صابق بناء على تو�صية 
�صادرة عن املوؤمتر اخلام�س وتقدمي نتائج ذلك التقييم للموؤمتر ال�صاد�س، لذلك مل يتّم تقدميها 

يف هذا امللحق.

املوؤمتر ال�صاد�س )اجلزائر 1996(

�لتو�صيةرقم

1

البحث  جمال�س  واحتاد  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  الدول  دعوة 
العربية الى زيادة الهتمام عمليا وماديا ومعنويا بالبحث العلمي باعتباره الو�صيلة 
املجدية حلل م�صاكل احلا�صر ومفتاح امل�صتقبل الو�صاء ولينال ما ناله التعليم العايل 
من عناية واهتمام ملحوظني خالل اخلم�صة ع�صر عاما املا�صية من تاريخ املوؤمتر.

2

دعوة الدول العربية الى اإن�صاء نظام معلوماتي متطّور على م�صتوى كل قطر عربي 
وتاأ�صي�س �صبكة ات�صال بني مراكز املعلومات القطرية من جهة وال�صبكات العاملية 
والأمثل  املعرب احلقيقي  العربية هي  املعلوماتية  ال�صبكة  باأن  اأخرى علما  من جهة 
للتعارف والتوظيف امل�صرتك للجهود امل�صتتة وتن�صيق اجلهود بني موؤ�ص�صات التعليم 

العايل ومراكز البحث العلمي يف الوطن العربي.

3

دعوة الدول الى توظيف اخلربات العلمية العربية املهاجرة يف ق�صايا البحث العلمي 
امل�صرتك والعمل على ربطها بوطنها العربي وتعّرفها على حاجياته وذلك من خالل 
عقد املوؤمترات وور�صات العلم والإ�صراف على اأبحاث التخّرج وحتكيم الدرا�صات 

العليا وامل�صاهمة يف و�صع م�صاريع الإ�صرتاتيجيات التنموية يف الوطن العربي.
4

5

الطلب من املنظمة العربية واحتاد جمال�س البحث العربية اإعداد درا�صة تف�صيلية 
حول توفري م�صادر متويل البحث العلمي بق�صد تنميته مع الرتكيز على الأبحاث 
التطبيقية التي تقّدم احللول للم�صاكل الكرب التي اأ�صبحت تهّدد حا�صر وم�صتقبل 
املائية،  املوارد  م�صكل  الت�صّحر،  م�صكلة  املثال:  �صبيل  على  ومنها  العربي  الوطن 

امل�صكل الدميغرايف، ا�صتغالل وا�صتعمال علوم وتكنولوجيات املعلومات والت�صال.
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6

العمل على تعزيز كفاءة التعليم العايل يف الوطن العربي وتطوير اأهدافه ومواءمتها 
مع �صوق ال�صغل وذلك بدعوة املنظمات والحتادات والهيئات العربية ذات العالقة 
لإجناز درا�صات معّمقة تتناول كل عنا�صرها و�صياغة �صيا�صات التعليم العايل بناء 

على نتائجها.

7

اأولويات  �صّلم  يف  متقّدمة  مرتبة  التقني  التعليم  منح  على  العمل  اإلى  الدول  دعوة 
التجديدات  واإدخال  العربية  الأقطار  يف  التعليمية  والإ�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات 
الرتبوية عليه واأهّمية م�صاركة قطاعات العمل والإنتاج يف عملية ت�صميم مناهجه 

وتطويرها.

8
يف  العالقة  ذات  والإقليمية  العربية  املنظمات  بني  التن�صيق  ا�صتمرار  اإلى  الدعوة 
الأف�صل  وال�صتعمال  املادية  لالإمكانيات  تر�صيدا  وميزانياتها  براجمها  اإعداد 

للطاقات الب�صرية مبا يعّزز فعالية العمل العربي امل�صرتك.

9

الوطن  العايل يف  للتعليم  �صامل  تعريب  اأجل حتقيق  من  اجلهود  كل  بذل  �صرورة 
العربي والنتقال به من دائرة القرار اإلى العمل الإجرائي ور�صد الإمكانيات املادية 
والب�صرية من اأجل اإجنازه وبذلك ت�صتعيد الأمة العربية القدرة على بناء م�صروعها 

احل�صاري وت�صاهم يف التفاعل احل�صاري اأخذا وعطاء.

املوؤمتر ال�صابع )الريا�س 1999(

�لتو�صيةرقم

1
ملوؤ�ص�صات  واملعرفية  العلمية  الر�صالة  ا�صتقاللية  تعزيز  اإلى  العربية  الدول  دعوة 
الهوية  على  املحافظة  اإطار  يف  والإبداع  التطوير  فر�س  واإتاحة  العايل،  التعليم 

والنفتاح على العامل.

2
املعلومات  وتكنولوجيا  اجلودة  �صمان  نظم  اعتماد  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

والت�صالت كمقومات اأ�صا�صية ملنظمة التعليم العايل احلديثة.

3

املتطلبات  كاأحد  العربية  باللغة  الهتمام  اإلى  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  دعوة 
الأ�صا�صية ل�صقل ال�صخ�صية العلمية والثقافية للباحث والطالب وتدعيم اجلهات 
املعنية للقيام بهذا الدور وو�صع اللغة العربية �صمن مكونات منظومة املعلوماتية 

الدولية وتعزيز مكانتها كلغة بحث وتدري�س.

4
دعوة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل �إلى �لتو�صع يف �إدخال �لأمناط �جلديدة من �لتعليم 

العايل وو�صع �صوابط ومعايري ملزمة ل�صمان اجلودة يف هذه الأنظمة.
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5
دعوة موؤ�ص�صات التعليم العايل اإلى ال�صتفادة من اإيجابيات جتربة النظام الأوروبي 

اجلديد املوّحد يف التعليم العايل.

6

دعوة موؤ�ص�صات التعليم العايل اإلى تاأهيل الطالب والباحث العربي على التعامل مع 
تاأثريات العوملة والتغيريات والتطورات الدولية بحيث ت�صارك جمتمعاتنا على نحو 
اإيجابي يف �صنع ع�صر املعرفة مبا من �صاأنه املحافظة على هويتنا الثقافية العربية 

الإ�صالمية.

7
دعوة الدول العربية اإلى اإعداد ا�صرتاتيجية خا�صة بها يف التعليم العايل والبحث 
العلمي والتن�صيق فيما بينها وال�صتفادة من الدرا�صات التي قامت بها املنظمة يف 

هذا املجال.

8
مبا  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  يف  ال�صتثمار  زيادة  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

ي�صهم يف �صمان اجلودة ويف توفري فر�س التعليم العايل لالأجيال القادمة.

9
الإنتاج واخلدمات ومنظمات املجتمع  اإ�صراك موؤ�ص�صات  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

املدين يف امل�صاهمة يف �صياغة خطط التعليم العايل واإدارته.

10
اإلى  اجلودة  ل�صمان  وطنية  هيئات  اإن�صاء  ت�صتكمل  مل  التي  العربية  الدول  دعوة 

املبادرة باإن�صاء هذه الهيئات.

11
دعوة الهيئات الوطنية ل�صمان اجلودة يف الدول العربية القائمة والتي �صتن�صاأن اإلى 

التن�صيق وتبادل اخلربات واملعلومات فيما بينها.

12
يف  الربامج  جودة  ل�صمان  م�صتقلة  هيئات  اإن�صاء  دعم  اإلى  العربية  الدول  دعوة 
التعليم العايل، تعمل بالتعاون مع وزارات التعليم العايل والهيئات الوطنية ل�صمان 

اجلودة واملنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العالقة.

13
دعوة الدول العربية اإلى التعاون مع اجلامعة العربية املفتوحة والى اإيجاد ال�صيغ 

املنا�صبة لهذا التعاون مبا يتفق مع نظمها.

14
دعوة موؤ�ص�صات التعليم العايل والبحث العلمي العربية اإلى م�صاندة ودعم موؤ�ص�صات 
الظروف  لتجاوز  بجانبها  والوقوف  العراق،  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

ال�صعبة التي متر بها.

15
دعوة وزارات التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول العربية اإلى تخ�صي�س منح 

للطلبة الفل�صطينيني وبخا�صة الطلبة املتواجدين يف القد�س العربية.

16
دعوة مكتب اليون�صكو الإقليمي يف بريوت اإلى ن�صر الدرا�صة اخلا�صة ب�صبل التعاون 
التقارير  مع  العايل  التعليم  جودة  �صمان  اأجل  من  العربية  الدول  بني  والتن�صيق 

امللحقة بها وتوزيعها على الدول العربية لال�صتفادة منها على اأو�صع نطاق.
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املوؤمتر ال�صتثنائي الأول )بريوت 2000(
�لتو�صيةرقم

1

دعوة الدول العربية اإلى �صّن ت�صريعات واّتخاذ اإجراءات وتقدمي ت�صهيالت من 
�صاأنها )1( ت�صجيع القطاع اخلا�س على ال�صتثمار يف التعليم العايل وامل�صاهمة 
يف متويله مع احلر�س على التخ�ص�صات التي يحتاجها املجتمع وعلى حتقيق 
اجلودة، )2( حتفيز القطاع اخلا�س على الإ�صهام يف متويل البحث العلمي يف 

موؤ�ص�صات التعليم العايل وغريها من املراكز البحثية.

املوؤمتر 8 )القاهرة 2001(

مالحظة: �صدرت هذه التو�صيات عن جلنة اخلرباء، وتت�صّمن 11 تو�صية عامة و3 تو�صيات 
حول جودة الأداء النوعي )*( وتو�صيتان حول دعم قواعد البيانات بني موؤ�ص�صات التعليم العايل 

ومراكز البحوث العلمية العربية )**(.
�لتو�صيةرقم

1

دعوة الدول العربّية اإلى و�صع معايري عربّية للجودة والمتياز الأكادميي، واعتماد 
التقومي والتدريب امل�صتمرين، والإفادة من اأدلة التقومي الذاتي التي �صدرت عن 
اجلودة  اإلى حتقيق  و�صول  الدولية  واملنظمات  امل�صرتك  العربي  العمل  منظمات 

النوعّية ال�صاملة.

2
دعوة الدول العربية اإلى اإن�صاء هيئات وطنية وجمال�س ل�صبط و�صمان اجلودة يف 

موؤ�ص�صات التعليم العايل والبحث العلمي العامة واخلا�صة.

3
دعوة الدول العربّية واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى تنفيذ م�صروعات 
رائدة لتطوير اإدارات موؤ�ص�صات التعليم العايل والبحث العلمي بالإفادة من نظم 

اإدارة اجلودة ال�صاملة.

4

لدعم  و�صناديق  موؤ�ص�صات غري حكومية  اإن�صاء  ت�صجيع  اإلى  العربية  الدول  دعوة 
بني  الأطراف  ومتعدد  الثنائي  التعاون  برامج  وت�صجيع  العلمي  البحث  ن�صاطات 
لتنفيذ  العاملية  اجلامعات  وبني  وبينها  العربّية  واجلامعات  البحثّية  املوؤ�ص�صات 
املغرتبني  العرب  العلماء  خربات  من  ال�صتفادة  مع  م�صرتكة  بحثية  م�صروعات 

)ا�صتكمال لتو�صيات املوؤمتر ال�صابع(.

5

دعوة الدول العربية اإلى اإن�صاء قواعد معلومات ملوؤ�ص�صات التعليم العايل والبحث 
لها  مواقع  واإن�صاء  عربّية  اإقليمّية  ب�صبكات  وربطها  الوطني  امل�صتوى  على  العلمي 
التعاون  وبرامج  املتاحة  البيانات  وقواعد  والدولية  الإقليمية  باملوؤمترات  للتعرف 
الثنائي والإقليمي، وعر�س جتاربها ونتائج بحوثها العلمية والتكنولوجية )تاأكيدا 

لتو�صيات املوؤمتر ال�صابع(.
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6
اإلى �صرورة العمل على تنويع م�صادر متويل التعليم العايل  دعوة الدول العربية 

وال�صتعانة بو�صائل غري تقليدية )تاأكيدا لتو�صيات املوؤمتر ال�صابع(.

7
دعوة الدول العربية اإلى الهتمام باإن�صاء حا�صنات تكنولوجية ت�صاعد على تثمني 

نتائج البحث العلمي على امل�صتوى العربي.

8
دعوة الدول العربية لتبنى مفهوم اجلامعة املنتجة لزيادة ربط اجلامعات ب�صوق 
لها  اإ�صافية  متويل  م�صادر  وتوفري  براجمها  يف  العملية  اجلوانب  وتعزيز  العمل 

)تاأكيدا لتو�صيات املوؤمتر ال�صابع(.

9
اإلى  دعوة الدول العربية للعمل على زيادة ن�صب اللتحاق بالتعليم العايل و�صول 

الن�صب العاملية.

10
جمال  يف  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  قوانني  اإنفاذ  اإلى  العربية  الدول  دعوة 
براءات الخرتاع، والعمل مع املنظمات واملوؤ�ص�صات العربية املخت�صة على اإن�صاء 

مكتب اإقليمي لرباءات الخرتاع.

11
دعوة موؤ�ص�صات التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول العربية اإلى امل�صاركة يف 
وامل�صروعات  العربية(  اللغة  )انرتنيت  العربية  اللغوية  للذخرية  القومي  امل�صروع 

املماثلة لدعم ا�صتخدام اللغة العربية يف �صبكات املعلومات.

*12
والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  داخل  الهياكل  اإقامة  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

العلمي تتولى التقييم الذاتي لها.

*13

دعوة الدول العربية اإلى اإقامة وحدة مركزية على م�صتوى الدولة للتقييم اخلارجي 
ومعايري  اأدلة  وفق  التقييم  يتم  واأن  العلمي.  والبحث  العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات 
العربي  العمل  منظمات  تقرتحها  التي   بالأدلة  ال�صرت�صاد  اإمكانية  مع  حمددة 

امل�صرتك واملنظمات الدولية الأخرى.

*14
دعوة الدول العربية اإلى و�صع خطة زمنية لالإنهاء من اإقامة هياكل التقييم على 
فرتة  خالل  وذلك  بالدولة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  كل  م�صتوى 

زمنية حمددة ل تتجاوز اأربع �صنوات.

**15

دعوة الدول العربية التي مل تن�صئ بعد �صبكات داخلية للمعلومات بني موؤ�ص�صات 
الداخلية  ال�صبكات  ودعم  بذلك،  املبادرة  اإلى  البحثية  واملراكز  العايل  التعليم 
العربية يف هذه  اللغة  ا�صتخدام  العربية، ودعم  الدول  القائمة فعال يف عدد من 

ال�صبكات.
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**16

دعوة الدول العربية لإن�صاء قواعد بيانات خا�صة باملوؤ�ص�صات التعليمية والبحثية 
وت�صمل على الأقل القواعد الآتية: 

• بيانات اأع�صاء هيئة التدري�س والباحثني.
• البحوث العلمية ور�صائل املاج�صتري والدكتوراه.

 • التجهيزات العلمية والإمكانات املعملية.
م�صادر متويل البحوث العلمية )احلكومية – وامل�صادر اخلارجية(.

املوؤمتر التا�صع )دم�صق 2003(

�لتو�صيةرقم

1

العايل خالل  التعليم  وزراء  اعتمدها موؤمتر  التي  بالتو�صيات  العربية  الدول  تذكري 
موؤ�ص�صات  يف  للتميز  مراكز  باإن�صاء  املتعلقة  منها  خا�س  وبوجه  ال�صابقة،  دوراته 
العلمي  للبحث  املخ�ص�صة  امليزانيات  يف  والزيادة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
العربي،  الوطن  امل�صرتكة يف  البحثية  امل�صاريع  بتمويل  تعنى  واإن�صاء �صناديق عربية 
وال�صتفادة من الأدمغة العربية باملهجر يف تطوير جمتمع املعرفة، ودعوة هذه الدول 

اإلى تفعيل تلك التو�صيات.

2
للمعلوماتية باجلامعات ومراكز  اإقامة بنى حتتية متكاملة  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

البحوث العلمية.

3
اإلى تبني م�صروعات  دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم والدول العربية 

لن�صر الثقافة املعلوماتّية واملعرفة الرقمّية.

4
على  القادرة  واملرا�صد  املعلومات  قواعد  وتفعيل  اإحداث  اإلى  العربّية  الدول  دعوة 

متابعة تطور جمتمع املعرفة واقرتاح احللول املنا�صبة ملا يعرت�صه من عقبات.

5
العربّية  اللغة  لتعليم  ذكية  وبرجميات  عمل  اأدوات  تطوير  اإلى  العربّية  الدول  دعوة 

ومتكينها لتكون اأداة من اأدوات املعرفة الرقمّية. 

6
دعوة الدول العربّية اإلى و�صع اآليات التكامل والتبادل املعريف العربي، وتاأ�صي�س هذه 
الآليات على الت�صريعات ال�صرورّية ودعمها باإن�صاء هياكل علمية متخ�ص�صة مبجال 

توليد املعرفة ون�صرها.

7
دعوة الدول العربية اإلى بناء منظومات وطنية لالبتكار ت�صهم بتوفري الإطار الالزم 
اإلى بناء ثقافة  التعليمّية مبا يف�صي  واإلى حتديث مناهجها  لتحقيق جمتمع املعرفة 
معرفية واكت�صاب مهارات التفكري الإبداعي والنقدي بدءا من املراحل املبكرة للتعليم.
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8
دعوة الدول العربّية اإلى تكثيف ال�صتثمار الر�صيد يف التعليم العايل والبحث العلمي وت�صجيع 
املبادرات الرامية اإلى لبناء اقت�صاد قائم على املعرفة، ودعوتها اإلى العناية بالتعليم العايل 

التقني واملهني لإعداد اأطر متخ�ص�صة وموؤهلة، ت�صتجيب ملتطلبات جمتمع املعرفة.

9

تعليمّية  برامج  تخ�صي�س  اإلى  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  وباقي  اجلامعات  دعوة 
مع  التوا�صل  من  املزيد  واإلى  لها،  الالزمة  التعليمّية  املواد  وتوفري  البيئة،  يف جمال 
الوعي  تنمية  والعمل على  ال�صاأن،  العلمي يف هذا  البحث  وت�صجيع  بيئّيا،  جمتمعاتها 
منظمات  لدى  وخربات  معلومات  من  يتوّفر  مما  وال�صتفادة  الطالب،  بني  البيئي 

العمل العربي امل�صرتك وباقي املنظمات الإقليمّية والدولّية املهتمة بها.   

املوؤمتر 10 )تعّز 2005(

مالحظة: �صملت التو�صيات 10 تو�صيات عامة وتو�صية 1 م�صرتكة مع املنظمة العربية.

�لتو�صيةرقم

1
يف  العايل  والتعليم  العام  التعليم  بني  التكامل  حتقيق  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

املناهج التعليمية.

2
ال�صاملة  التنمية  الفعالة يف عمليات  امل�صاهمة  اإلى  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  دعوة 

وامل�صتدمية.

3
دعوة الدول العربية اإلى ربط اجلامعات ومراكز البحوث العلمية ب�صبكات املعلومات 

والإفادة من ال�صبكة الطرفية للمنظمة.
دعوة الدول العربية اإلى ن�صر ثقافة املحا�صبية يف التعليم بجميع مراحله وم�صتوياته.4

5
دعوة الدول العربية اإلى ت�صجيع البحوث امل�صرتكة التي تتناول الق�صايا العربية ذات 

الهتمام امل�صرتك يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي.

6
دعوة وزارات التعليم العايل والبحث العلمي اإلى حث اجلامعات العربية على اعتماد 
جميع  يف  منت�صبيها  لدى  والتمّيز  الإبداع  جوانب  لك�صف  وموثوقة  حمددة  معايري 

التخ�ص�صات.

7
نحو  العايل  التعليم  وموؤ�ص�صات  اجلامعات  توجيه  تعزيز  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

النفتاح على املجتمع املحلي وامل�صاهمة يف تنميته.

8

دعوة الدول العربية اإلى ا�صتكمال تنفيذ تو�صيات املوؤمترين الثامن والتا�صع للوزراء 
امل�صوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي، ول�صيما املتعلقة باإن�صاء هيئات وجمال�س 
وطنية ل�صمان اجلودة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل والبحث العلمي العامة واخلا�صة، 
وحث اجلامعات و�صائر موؤ�ص�صات التعليم العايل لعتماد التقومي الذاتي واخلارجي.
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9
هيئة  لأع�صاء  )التقاعد(  اخلدمة  اأنظمة  مراجعة  اإلى  العربية  احلكومات  دعوة 
معارفهم  من  الق�صوى  ال�صتفادة  يحقق  مبا  العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات  التدري�س 

وخرباتهم املرتاكمة التي ح�صلوا عليها. 

10
العربية  البحثية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  ربط  يف  التو�صع  اإلى  العربية  الدول  دعوة 
الإقليمي  امل�صتويني  على  مثيالتها،  مع  لها  الفعال  التوا�صل  وحتقيق  اإلكرتونيا، 

والعاملي.

*11
عناية  اإعطاء  اإلى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  العربية  الدول  دعوة 
الوطن  يف  نظرياتها  لتواكب  ال�صومال  يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  لدعم  خا�صة 

العربي. 

املوؤمتر 11 )دبي 2007(

�لتو�صيةرقم

1
دعوة الدول العربية اإلى تعزيز ا�صتقاللية الر�صالة العلمية واملعرفية ملوؤ�ص�صات 
الهوية  املحافظة على  اإطار  والإبداع يف  التطوير  واإتاحة فر�س  العايل،  التعليم 

والنفتاح على العامل.

2
املعلومات  وتكنولوجيا  اجلودة  �صمان  نظم  اعتماد  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

والت�صالت كمقومات اأ�صا�صية ملنظمة التعليم العايل احلديثة.

3

املتطلبات  كاأحد  العربية  باللغة  الهتمام  اإلى  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  دعوة 
الأ�صا�صية ل�صقل ال�صخ�صية العلمية والثقافية للباحث والطالب وتدعيم اجلهات 
املعنية للقيام بهذا الدور وو�صع اللغة العربية �صمن مكونات منظومة املعلوماتية 

الدولية وتعزيز مكانتها كلغة بحث وتدري�س.

4
من  �جلديدة  �لأمناط  �إدخال  يف  �لتو�صع  �إلى  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صات  دعوة 

التعليم العايل وو�صع �صوابط ومعايري ملزمة ل�صمان اجلودة يف هذه الأنظمة.

5
النظام  جتربة  اإيجابيات  من  ال�صتفادة  اإلى  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  دعوة 

الأوروبي اجلديد املوّحد يف التعليم العايل.

6

دعوة موؤ�ص�صات التعليم العايل اإلى تاأهيل الطالب والباحث العربي على التعامل 
مع تاأثريات العوملة والتغيريات والتطورات الدولية بحيث ت�صارك جمتمعاتنا على 
نحو اإيجابي يف �صنع ع�صر املعرفة مبا من �صاأنه املحافظة على هويتنا الثقافية 

العربية الإ�صالمية.
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7
دعوة الدول العربية اإلى اإعداد ا�صرتاتيجية خا�صة بها يف التعليم العايل والبحث 
العلمي والتن�صيقب فيما بينها وال�صتفادة من الدرا�صات التي قامت بها املنظمة 

يف هذا املجال.

8
دعوة الدول العربية اإلى زيادة ال�صتثمار يف التعليم العايل والبحث العلمي مبا 

ي�صهم يف �صمان اجلودة ويف توفري فر�س التعليم العايل لالأجيال القادمة.

9
دعوة الدول العربية اإلى اإ�صراك موؤ�ص�صات الإنتاج واخلدمات ومنظمات املجتمع 

املدين يف امل�صاهمة يف �صياغة خطط التعليم العايل واإدارته.

10
اإلى  ل�صمان اجلودة  اإن�صاء هيئات وطنية  ت�صتكمل  التي مل  العربية  الدول  دعوة 

املبادرة باإن�صاء هذه الهيئات.

11
دعوة الهيئات الوطنية ل�صمان اجلودة يف الدول العربية القائمة والتي �صتن�صاأن 

اإلى التن�صيق وتبادل اخلربات واملعلومات فيما بينها.

12
الربامج يف  ل�صمان جودة  اإن�صاء هيئات م�صتقلة  اإلى دعم  العربية  الدول  دعوة 
الوطنية  والهيئات  العايل  التعليم  وزارات  مع  بالتعاون  تعمل  العايل،  التعليم 

ل�صمان اجلودة واملنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العالقة.

13
دعوة الدول العربية اإلى التعاون مع اجلامعة العربية املفتوحة والى اإيجاد ال�صيغ 

املنا�صبة لهذا التعاون مبا يتفق مع نظمها.

14
ودعم  م�صاندة  اإلى  العربية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  دعوة 
لتجاوز  بجانبها  والوقوف  العراق،  العلمي يف  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

الظروف ال�صعبة التي متر بها.

15
تخ�صي�س  اإلى  العربية  الدول  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارات  دعوة 

منح للطلبة الفل�صطينيني وبخا�صة الطلبة املتواجدين يف القد�س العربية.

16
دعوة مكتب اليون�صكو الإقليمي يف بريوت اإلى ن�صر الدرا�صة اخلا�صة ب�صبل التعاون 
التقارير  العايل مع  التعليم  اأجل �صمان جودة  العربية من  الدول  والتن�صيق بني 

امللحقة بها وتوزيعها على الدول العربية لال�صتفادة منها على اأو�صع نطاق.
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املوؤمتر 12 )بريوت 2009(

�لتو�صيةرقم

1
ا�صتكمال الأطر الوطنية للموؤهالت، ملا لذلك من اأهّمية يف تطوير الربامج املالئمة 

يف التعليم العايل مع ال�صتفادة من التجارب العربية والدولية يف هذا املجال

2
قطاعات  اإ�صراك  على  والعمل  القت�صادي  واملحيط  اجلامعات  بني  ال�صراكة  دعم 

املجتمع املدين يف متويل البحث العلمي وتوظيف نتائجه.

3
ا�صتكمال اإن�صاء هيئات وطنية م�صتقلة ل�صمان اجلودة والعتماد الأكادميي يف التعليم 

العايل.

4
اإعداد برامج للتعاون امل�صرتك بني اجلامعات ومراكز البحوث العلمية العربية بحيث 
تراعي الأولويات الوطنية يف البحث العلمي، مع العمل على رفع الن�صبة املائوية من 

الناجت الإجمايل املخ�ص�صة للبحث العلمي.

املوؤمتر 13 )اأبو ظبي 2011(

�لتو�صيةرقم

1
دعوة الدول العربية اإلى تطوير الت�صريعات والأنظمة الإدارية ملوؤ�ص�صات التعليم العايل 
والبحث العلمي مبا يعزز ا�صتقالليتها وحياديتها ومبا يعزز ال�صفافية واجلودة، وو�صع 

املعايري والآليات لختيار القيادات الأكادميية والإدارية.
ا�صتكمال اإن�صاء الهيئات الوطنية لرعاية البحث العلمي وتطويره.2

3
تزويد املر�صد العربي للرتبية بالإح�صاءات والتجارب الرائدة املتعلقة باإدارة التعليم 

العايل لال�صتفادة منها وتعميمها.

4
العمل على اإبعاد موؤ�ص�صات التعليم العايل عن ال�صراعات ال�صيا�صية التي توؤّثر على 
والبحث  العايل  بالتعليم  الرتقاء  اأجل  من  الطلبة  م�صتقبل  وعلى  التعليمية  ر�صالتها 

العلمي.



43

�مللحق رقم 2

�لتو�صيات �ل�صادرة عن موؤمتر�ت �لوزر�ء �مل�صوؤولني عن �لتعليم �لعايل و�لبحث 

�لعلمي يف �لوطن �لعربي �ملوّجهة للمنظمة �لعربية

املوؤمتر الأول ) 19 تو�صية(

�لتو�صيةرقم

1

العربي  والحتاد  العربية  اجلامعات  احتاد  مع  بالتعاون   .. املنظمة  دعوة   .51
الى  العايل،  التعليم  بق�صايا  املعنية  الهيئات  ومع غريها من  العلمي  البحث  ملجال�س 
اتخاذ الإجراءات وو�صع الربامج الالزمة للعمل على تطوير التعليم العايل يف �صوء 
الجتاهات التي اقّرها املوؤمتر، والى تقدمي امل�صورة واملعونة للدول الأع�صاء يف املنظمة 
براجمها  ت�صمني  طريق  عن  وذلك  اليها،  املوّجهة  للتو�صيات  الفعال  التنفيذ  على 
ن�صاطات تتعلق بتنظيم الندوات العلمية والدرا�صات وو�صع الأنظمة اخلا�صة بتبادل 
املناهج  لتطوير  الفّنية  اللجان  وعقد  العربية،  اجلامعات  بني  والطالب  الأ�صاتذة 
الرتكيز  العربية  املنظمة  ومنا�صدة  الن�صاطات،  من  ذلك  الى غري  املعلومات  وتوثيق 

على التو�صيات التالية املحددة يف هذا الق�صم من التقرير.

2
52. القيام بدرا�صة جدوى حول اإن�صاء جامعة عربية متخ�ص�صة يف الدرا�صات العليا 

والبحث العلمي )بالتعاون مع احّتاد اجلامعات العربية(

3
53. اإعداد درا�صة مل�صروع اإن�صاء مركز للتعريب والرتجمة والتاأليف والن�صر يف اإطار 

املنظمة )بالتعاون مع احّتاد اجلامعات العربية(
54. درا�صة اإمكانية قيام اأكادميية عربية للعلوم.4

5
 ... العايل  التعليم  جمال  يف  الفني  والتعاون  العربي  للت�صامن  جلنة  ت�صكيل   .55
نتائج  )تقّدم  املجال  هذا  يف  اخلا�صة  الحتياجات  ذات  الدول  احتياجات  لدرا�صة 

الدرا�صة الى املوؤمتر 2(

6
56. اتخاذ اخلطوات الالزمة لإعداد ا�صرتاتيجية لتطوير التعليم العايل يف الوطن 
�صمن  العايل  بالتعليم  املتعلقة  التو�صيات  تنفيذ  يف  اجلهود  موا�صلة  مع  العربي، 

ا�صرتاتيجية تطوير الرتبية يف الدول العربية.

7
اليون�صكو  مع  بالتعاون  للفل�صطينيني،  املفتوحة  اجلامعة  م�صروع  ا�صتكمال   .57

وال�صناديق العربية.

8
اخلربات  تبادل  جمال  يف  الثالث  العامل  ودول  الإ�صالمية  الدول  مع  التعاون   .58

واملعونات الفنية يف جمالت التعليم العايل والبحث العلمي.
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9
59 التعاون مع املنظمات الدولية وخا�صة منها اليون�صكو يف اإطار م�صروعات للمنطقة 

العربية خ�صو�صا ذات �صلة بالتعليم العايل والبحث العلمي.

10
60. التعاون مع احّتاد اجلامعات العربية واليون�صكو لإجراء ح�صر �صامل للكفاءات 

العلمية العربية املهاجرة.

11
61. ا�صتكمال جهود املنظمة يف ح�صر الكفاءات العلمية يف الوطن العربي خ�صو�صا 

تلك املرتبطة مبجالت التعليم العايل وموؤ�ص�صاته.

12
�إعد�د  جمال  يف  وخا�صة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صات  تنويع  حول  مناذج  تطوير   .62

الفنيني والأطر التنفيذية املاهرة.
63. ا�صتكمال ا�صرتاتيجية تطوير العلوم التي تقوم املنظمة باإعدادها.13

14
64. ت�صجيع اأ�صاتذة اجلامعات على تاأليف ون�صر كتب مب�صطة للثقافة اجلماهريية يف 

خمتلف ميادين املعرفة وخا�صة يف امليادين العلمية والتكنولوجية.

15
العربية  واملفاهيم  وامل�صطلحات  امل�صرتك  اللغوي  الر�صيد  اإعداد  جهود  دعم   .65

كاأ�صا�س للتدري�س والبحث يف اإطار موؤ�ص�صات التعليم العايل.

16
لبع�س  كرموز  كبرية  عربية  اأحرف  ا�صتعمال  اإمكانية  حول  درا�صة  اإعداد   .66
الأجنبية  الرموز  من  بدل  والريا�صيات  العلوم  يف  امل�صتعملة  الأجنبية  امل�صطلحات 

نف�صها.

17
67. دعم جهود موؤ�ص�صات �لتعريب وخا�صة جهود مكتب تن�صيق �لتعريب يف �لرباط 

واملجامع العربية واحتاد املجامع العربية.
68. �إجر�ء در��صة حول �قت�صاديات �لتعليم �لعايل مبختلف �أمناطه وم�صتوياته.18

69. متابعة جهود اإن�صاء �صندوق عربي م�صرتك لتمويل الرتبية يف البلدان العربية.19

  

املوؤمتر الثاين )10 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1
دعوة املنظمة واحتاد اجلامعات العربية الى جتديد التقارير عن واقع التعليم العايل 

دوريا.

2
وبجامعة  العربية  وبال�صناديق  العربية  بالدول  الت�صال  متابعة  الى  املنظمة  دعوة 
الدول العربية ومنظماتها مل�صاعدة الدول ذات الحتياجات اخلا�صة يف دعم موؤ�ص�صات 

التعليم العايل فيها.
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3
الو�صائل  واتخاذ  وا�صتعمالها  العربية  اللغة  تعليم  ال�صعف يف طرائق  درا�صة ظواهر 

التي ت�صاعد على معاجلة هذه الظواهر.
اإن�صاء هيئة عربية للدرا�صات العليا والبحث العلمي، �صلب املنظمة، 4

5
تخت�س  .1 العايل  التعليم  لبحوث  العربي  املركز  يف  معلومات  وحدة  اإن�صاء 

بالدرا�صات العليا والبحث العلمي.

6
ال�صاملة  بالإ�صرتاتيجية  العربية  الدول  واجلامعي يف  العايل  التعليم  م�صوؤويل  تزويد 
التي تقوم املنظمة بتنفيذها يف جمالت التعاون الثقايف والتعليم العايل مع الدول 

الإفريقية والأ�صيوية وبخا�صة تلك التي ترتبط بالرتاث الثقايف العربي الإ�صالمي.

7
والدول  العربية  الدول  بني  الثقافية  العالقات  واقع  حول  م�صحية  بدرا�صة  القيام 

الإفريقية ...

8
افتتاح او دعم اأق�صام اللغة العربية والدرا�صات الإ�صالمية ومعاهد الرتبية باجلامعات 

الإفريقية والآ�صيوية، وذلك مبعاونة اجلامعات العربية وموؤ�ص�صات التعليم العايل.

9
املوؤ�ص�صات  تزويد  يف  التو�صع  العربية،  التعليمية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  مع  بالتعاون 

التعليمية الإفريقية والأ�صيوية بالكتب اجلامعية والإنتاج الفكري ومكتبات علمية...

10
حاجات  لبحث  الأفريقية  اجلامعات  واحّتاد  العربية  اجلامعات  احّتاد  مع  التعاون 
اجلامعات الإفريقية والأ�صيوية من الأ�صاتذة العرب وتاأهيل الأ�صاتذة الإفريقيني يف 

جمالت الدرا�صات العليا مبختلف التخ�ص�صات.

املوؤمتر الثالث )6 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1

تاأكيد ال�صتمرار يف دعم موؤ�ص�صات التعليم العايل يف جمهورية جيبوتي، وجمهورية 
ال�صودان الدميقراطية، وجمهورية ال�صومال الدميقراطية، وفل�صطني، واجلمهورية 
الإ�صالمية املوريتانية، واجلمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الدميقراطية،  
مبا يعني تلك املوؤ�ص�صات على تطوير نف�صها ويحقق لها قدرتها الذاتية وتي�صري قبول 
الأقطار على  اأمكن ذلك، وحّث هذه  واإعطائهم منحا ما  العليا  بالدرا�صات  طالبها 

ال�صتفادة من املنح وخا�صة يف الدرا�صات العليا. )ت 2(

2
الإ�صراع يف اإن�صاء املركز العربي للتعريب و التاأليف والرتجمة والن�صر وت�صهيل عمله ملا 

له من اأهّمية يف تاأمني املراجع العلمية للتعليم العايل باللغة العربية. )ت 7(
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3

بع�س  بدورها يف دعم  لتقوم  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�صات  العربية  اللجنة  دعم 
اأق�صام الدرا�صات يف اجلامعات العربية لت�صتقبل طالب الدرا�صات العليا العرب فت�صّد 
النق�س يف اأع�صاء هيئة التدري�س من جهة ومتكنهم من التدري�س باللغة العربية من 

جهة اأخرى. )ت 8(
تاأكيد تو�صيات املوؤمتر الثاين ب�صاأن التعاون الثقايف اخلارجي. )ت 18(4

5

بعد املناق�صة والتفاق على اأهمية املركز و�صرورته قوميا وعلميا، قرر املوؤمتر تكليف 
ال�صيد املدير العام الت�صال بالدول العربية لبيان راأيها با�صت�صافة هذا املركز، مع 
بيان التزامات كل من املنظمة والدولة امل�صيفة يف هذا الأمر، مع الأخذ بعني العتبار 
لتخاذ  املتابعة  جلنة  على  النتيجة  وعر�س  ال�صت�صافة،  هذه  رافقت  التي  الظروف 

القرار النهائي ب�صاأنه. )ت 20(

6

ال�صتمرار يف متابعة التو�صية 22 ال�صادرة عن املوؤمتر الثاين لوزراء التعليم العايل 
العام  املوؤمتر  قرار  العلمي« يف �صوء  والبحث  العليا  للدرا�صات  العربية  الهيئة  »عن 
الدرا�صات  وا�صتكمال   1983 تون�س عام  التي عقدت يف  العادية  للمنظمة يف دورته 

والأنظمة املطلوبة وعر�صها على املوؤمتر العام للمنظمة. )ت 21(

املوؤمتر الرابع )4 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1
الطلب من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واحتاد اجلامعات العربية و�صع 
الأو�صاع  الأقطار ذات  العايل يف  التعليم  الى موؤ�ص�صات  املقّدم  الدعم  لتن�صيق  اإطار 

اخلا�صة. )ت 3ج(

2
العربية  اجلامعات  واحتاد  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  املوؤمتر  يدعو 
ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج و�صائر املوؤ�ص�صات املعنية بتعريب التعليم العايل 

الى ال�صتمرار يف بذل اجلهود وتن�صيقها لتحقيق هذا الهدف. )ت 4ج(
ا وموقعا ودعما.3 تو�صية بدعم الهيئة العربية للدرا�صات العليا ن�صً
تو�صية بخ�صو�س اإقرار ا�صت�صافة �صوريا ملركز التعريب والرتجمة.4
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املوؤمتر اخلام�س )5 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1

العلمي  البحث  واحتاد جمال�س  العربية  بالتعاون مع احتاد اجلامعات  املنظمة  قيام 
العربية وغريها من املوؤ�ص�صات العربية ذات ال�صلة بتجميع البيانات املتعلقة بالتعليم 
البيانات  لهذه  وحتليل  درا�صة  واإعداد  املختلفة  الأقطار  يف  العلمي  والبحث  العايل 
املعلومات  وتبادل  التو�صيات  تنفيذ  يف  ذلك  ي�صاعد  حتى  املختلفة  للدول  واإر�صالها 

وتطبيق التعريب وتبادل الأ�صاتذة والطالب. 

2
جمع املعلومات حول جهود الأقطار العربية واملوؤ�ص�صات التي تقوم �صمنها يف م�صمار 
تطوير العلوم والتقانة ون�صر هذه املعلومات بحيث ت�صّكل اأ�صا�صا لأن�صطة تعاون مقبلة 

ممكنة بني الأقطار واملوؤ�ص�صات العربية. 

3
م�صح م�صاريع الدول النامية واملتقّدمة التي مت�س ا�صرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة 

يف الوطن العربي و�صرب اإمكانيات التعاون معها وتن�صيط وحتفيز هذا التعاون. 

4

العلوم  الأثر يف تطوير  والتقاين يف املجالت ذات  العلمي  التطّور  ا�صت�صراف حماور 
والتقانة يف اأقطار الوطن العربي والتن�صيق مع الفعاليات القطرية العربية والعاملية 
العاملة يف م�صمار ال�صت�صراف والتنبوؤ التقاين اآخذين بعني العتبار الو�صع الدويل 

اجلديد. 

5
اإر�صاء مناهج للقيام بالتقييم التقاين بالتعاون مع اجلهات املعنية يف اأقطار الوطن 

العربي. 

 املوؤمتر ال�صاد�س )4 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1

الطلب من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واحتاد جمال�س البحث العلمي 
امل�صرتك  العلمي  البحث  توفري م�صادر متويل  تف�صيلية حول  درا�صة  اإعداد  العربية 
بق�صد تنميته مع الرتكيز على الأبحاث التطبيقية التي تقدم احللول للم�صاكل الكربى 

التي اأ�صبحت تهّدد حا�صر وم�صتقبل الوطن العربي. 

2
الطلب من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واحتاد جمال�س البحث العلمي 

العربية التعاون يف و�صع دليل مرجعي يف �صاأن نظم القبول يف اجلامعات العربية. 

3
دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واحتاد اجلامعات العربية الى و�صع 
دليل مرجعي موّحد لتقومي كفاءة موؤ�ص�صات التعليم العايل ودعوة احتاد اجلامعات 

العربية لتدريب م�صوؤولني عن تقومي كفاءة العاملني يف موؤ�ص�صات التعليم العايل. 
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4

دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم الى اإعادة النظر يف ا�صرتاتيجية تطوير 
العلوم والتقانة يف الوطن العربي وا�صتخال�س التو�صيات ال�صرورية لو�صعها مو�صع 
التطبيق م�صتوحاة مما خلف هذا العقد من اخلربة ومما جاء يف قرار املوؤمتر العام 
للمنظمة ويف �صوء �صيا�صة التحديث والتطوير املعتمدة. )ت 1 من ثانيا ا�صرتاتيجية 

العلوم والتقانة يف الوطن العربي: واقعها وم�صتقبلها(

املوؤمتر ال�صابع )8 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1

ملوؤمتر  املنظمة  الهيئة  مع  للت�صاور  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  دعوة 
للرتبية  العربية  املنظمة  من  لكل  لل�صماح  199م(  يونيو  )بودب�صت/  العاملي  العلوم 
والثقافة والعلوم، ورئي�س املوؤمتر ال�صابع للوزراء امل�صوؤولني عن التعليم العايل والبحث 
العلمي يف الوطن العربي اأو من ينوب عنه. لإلقاء كلمات يف املوؤمتر دون اأن يوؤثر ذلك 

على حق كل دولة عربية يف اإلقاء كلمتها.

2
للموؤمتر  املنظمة  الهيئة  مع  الالزمة  الت�صالت  اإجراء  اإلى  العربية  املنظمة  دعوة 
العاملي للعلوم )باليون�صكو( لالتفاق على اإجراءات عقد الجتماع اخلا�س مبناق�صة 

م�صكلة الت�صحر يف الدول العربية والذي يعقد على هام�س املوؤمتر العاملي للعلوم. 

3

اجتماع  تنظيم  اإلى  العلمي  البحث  ملجال�س  العربي  والحتاد  العربّية  املنظمة  دعوة 
خرباء تنتدبهم دولهم لتحديد البحوث العلمّية التطبيقّية ذات الأولوّية امل�صرتكة يف 
الدول العربّية والتي ميكن اأن تتولى اجلامعات العربّية اأو املراكز البحثّية الإ�صراف 

على اإجراء هذه البحوث عن طريق فرق بحثّية م�صرتكة بني اجلامعات.

4

للعلوم  العاملي  للموؤمتر  العربية  امل�صاركة  تن�صيق  يف  ملجهوداتها  املنظمة  موا�صلة 
)بودب�صت/ يونيو 1999م(، ودعوة املنظمة للت�صاور مع الهيئة املنظمة للموؤمتر لقيام 
ال�صابع  املوؤمتر  ورئي�س  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربّية  املنظمة  عام  مدير  من  كٍل 
اأو اأحد نوابه ممثاًل للوزراء امل�صوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن 
العربي لإلقاء كلمات اإلى املوؤمتر دون اأن يوؤثر ذلك على حق كل دولة عربية يف اإلقاء 
لالتفاق على  للموؤمتر  املنظمة  الهيئة  مع  الالزمة  الت�صالت  اإجراء  وكذلك  كلمتها 
الذي  العربّية  الدول  الت�صحر يف  الجتماع اخلا�س مبناق�صة م�صكلة  اإجراءات عقد 

يعقد على هام�س املوؤمتر العاملي للعلوم.
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5
اأن تقوم املنظمة العربّية واحتاد اجلامعات العربّية بالدعوة لجتماع خرباء تنتدبهم 
العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  للرتخي�س  ودقيقة  وا�صحة  ومعايري  �صوابط  لو�صع  دولهم 

اخلا�صة يف الدول العربّية مبا ي�صمن �صبط اجلودة والنوعّية لها.

6
العربية  البحوث  ومراكز  اجلامعات  جهود  وتوحيد  دعم  اإلى  العربية  املنظمة  دعوة 
�صبكات  يف  العربّية  اللغة  ا�صتخدام  موا�صفات  و�صع  جمال  يف  العاملة  واملوؤ�ص�صات 

املعلومات مع احلفاظ على الطابع اخلا�س باللغة العربّية.

7

دعوة املنظمة العربّية اإلى و�صع ا�صرتاتيجية عربية يف جمال املعلوماتّية )تكنولوجيا 
املعلومات(، مع حتديد اآليات التنفيذ مبوا�صفات ت�صمح با�صتخدام اللغة العربّية يف 
�صمان  مع  العربّية  الدول  بني  وتدفقها  واأمنها  املعلومات  وتوفري  املعلومات  �صبكات 

حقوق امللكّية الفكرّية.

8
دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع �صبكة العلماء والتكنولوجيني 
العرب املهاجرة اإلى اإ�صدار دليل اإلكرتوين للعلماء والتكنولوجيني العرب يف اخلارج 

وح�صر اإ�صهاماتهم يف العلوم والتكنولوجيا.

املوؤمتر الثامن )3 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1

)احتاد  الحتادات  مع  بالتعاون  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربّية  املنظمة  دعوة 
واملوؤ�ص�صات  وغريها(  العربية  العلمي  البحث  جمال�س  احتاد  العربية،  اجلامعات 
العربّية املتخ�ص�صة اإلى ا�صتكمال  اإن�صاء نظام عربي لتقومي الأداء و�صمان اجلودة 
)تاأكيدا  تطبيقه  متطلبات  وحتديد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف 

لتو�صيات املوؤمتر ال�صابع(. 

2
اخلا�صة  م�صروعاتها   ل�صتكمال  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  دعوة 
بربط �صبكات املعلومات يف موؤ�ص�صات التعليم العايل ومراكز البحوث العربية، وذلك 

بالتعاون مع ال�صبكات الوطنية يف الدول العربية.

3

العربية  اجلامعات  مع  التعاون  اإلى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  دعوة 
بحثية  م�صروعات  اقرتاح  اجل  من  العربية  الدول  يف  العلمية  البحوث  ومراكز 
م�صرتكة يف جمالت ذات اأولوية مثل: )التقانات احليوية– تطوير الربجميات ونظم 
املعلومات– حتلية املياه – حماية البيئة( وميكن ال�صتعانة مب�صادر متويل خارجية 

لتمويل هذه امل�صروعات والنفتاح على القطاع اخلا�س.
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املوؤمتر التا�صع )7 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1
اإلى تبني م�صروعات  دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم والدول العربية 

لن�صر الثقافة املعلوماتّية واملعرفة الرقمّية.

2

للبحوث  بيانات  قاعدة  اإحداث  اإلى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربّية  املنظمة  دعوة 
واإن�صاء  الإنرتنت،  �صبكة  على  وو�صعها  العربي  العامل  يف  العليا  الدرا�صات  ور�صائل 
مكتبة عربية اإلكرتونية جامعة تزودها بجميع ما هو متاح من كتب ودوريات وبحوث 
باأ�صعار زهيدة،  للباحثني  فيها  ال�صرتاك  اإمكانّية  وتوفر  العربّية  الدول  يف جامعات 

وكذا اإلى اإحداث بوابة عربّية للمعرفة كنواة لبناء املجتمع العربي للمعرفة.

3
لأمن  عربي  بروتوكول  و�صع  اإلى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربّية  املنظمة  دعوة 

املعلومات وحماية امللكّية الفكرّية والتوقيع الإلكرتوين.

4

دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى القيام بتكثيف اجلهود العربية من 
اأجل امل�صاركة بالدورة الثانية للقمة العاملّية ملجتمع املعلومات مبنظور عربي موحد عن 
طريق بلورة اإ�صرتاتيجية عربية لإقامة جمتمع املعلومات العربي بهدف التو�صل اإلى 

تكتل عربي يف هذا املجال. 

5
دعوة املنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم والدول العربية اإلى م�صاندة مبادرات 

اخلرباء العرب الهادفة اإلى تطوير �صناعات املحتويات الربجمّية.

6
اإ�صرتاتيجية عربية لتنمية  اإلى و�صع  دعوة املنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم 

البتكار.

7

دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم للقيام بدرا�صة حول اإن�صاء هيئة عربية 
العربية واحتاد  اليون�صكو واحتاد اجلامعات  بالتعاون مع منظمة  م�صتقلة لالعتماد، 
جمال�س البحث العلمي، وال�صتفادة من كل اخلربات العربية يف هذا املجال، واقرتاح 
متويل �مل�صروع من خالل منظمة عربية متخ�ص�صة مثل �ل�صندوق �لعربي لالإمناء 

القت�صادي والجتماعي.

املوؤمتر العا�صر )4 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1
دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى و�صع ا�صرتاتيجية متكاملة لتنمية 

التميز والإبداع لدى طلبة التعليم العام كمدخل للتعليم العايل.
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2
اعتماد  اإجراءات  ا�صتكمال  اإلى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  دعوة 
اخلطة  باإجناز  والإ�صراع  والتقانية  العلمية  الثقافة  لن�صر  العربية  الإ�صرتاتيجية 

التنفيذية لهذه الإ�صرتاتيجية والبدء يف تطبيقها وفق اآليات حمددة ومعتمدة.

3
دعوة املنظمة العربية اإلى تعزيز العناية باللغة العربية وو�صع برنامج عملي لتنميتها 

يف التعليم العام والعايل و العناية بالرتجمة اإلى جانب العناية باللغات الأخرى.

4
دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى تكوين جلنة لو�صع اآليات التعاون 
والتن�صيق بني هيئات اجلودة الوطنية مبا ميهد اإلى اإن�صاء هيئة عربية ل�صمان اجلودة 

والعتماد يف التعليم العايل.

املوؤمتر احلادي ع�صر )4 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1
دعوة املنظمة العربية اإلى اإن�صاء �صبكة معلومات تربط بني موؤ�ص�صات التعليم العايل 

يف الدول العربية.

2
دعوة جمهورية م�صر العربية للتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى 
اإعداد الإطار العام للدرا�صات املطلوبة لإن�صاء منطقة عربية للتعليم العايل للتعليم، 

وتعميمها على اجلهات املخت�صة يف الدول العربية ، للدرا�صة واإبداء الراأي.

3

دعوة الدول العربية اإلى دعم اإن�صاء موؤ�ص�صة م�صتقلة ب�صمان جودة الربامج يف التعليم 
العايل ، تعمل بالتعاون مع وزارات التعليم العايل والهيئات الوطنية ل�صمان اجلودة، 
العاملية  واملنظمة   ) الألك�صو   ( العلوم  و  الثقافة  و  للرتبية  العربية  املنظمة  ودعوة 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�صالمية  اليون�صكو ( واملنظمة  والثقافة )  والعلم  للرتبية 
) الإي�ص�صكو ( ومكتب الرتبية العربية لدول اخلليج واحتاد اجلامعات العربية و�صائر 
املنظمات والهيئات املهتمة اإلى املبادرة باإن�صاء هذه املوؤ�ص�صة مع احلر�س على تاأمني 

ا�صتقالليتها. 

4

الرتحيب بدعوة اليون�صكو ب�صاأن القيام باإجراء بحوث ودرا�صات حول اأو�صاع العلوم 
والتكنولوجيا  للعلوم  ، ومن ثم و�صع خطة  العربية  الدول  والتكنولوجيا والتطوير يف 
ملناق�صتها  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزراء  ال�صادة  على  لعر�صها  والتطوير 

واعتمادها، ودعوة املنظمة العربية اإلى التن�صيق مع اليون�صكو بهذا ال�صاأن.
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املوؤمتر الثاين ع�صر )3 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1
الدرا�صّية  وال�صجالت  العلمّية  ال�صهادات  قراءة  ي�صّهل  عربي  اإر�صادي  دليل  اإعداد 

ال�صادرة عن موؤ�ص�صات التعليم العايل العربية ت�صريا حلراك الطلبة. 

2
و�صع اآلّية للتن�صيق بني الهيئات الوطنية ل�صمان اجلودة والعتماد الأكادميي يف الدول 

العربية وامل�صاعدة على تبادل اخلربات وتوافق املعايري.

3
اإعداد قاعدة بيانات عن العقول العربية املقيمة واملهاجرة واقرتاح خطة لال�صتفادة 

منها.

املوؤمتر الثالث ع�صر )3 تو�صيات(

�لتو�صيةرقم

1
الوطن  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  حوكمة  لتح�صني  برنامج  و�صع 

العربي وذلك بالتعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية وموؤ�ص�صات التمويل.

2
اآلية للتن�صيق بني املوؤ�ص�صات والهيئات الوطنية امل�صوؤولة عن البحث العلمي يف  و�صع 

الوطن العربي.

3
بها  ال�صلة  لربط  اآليات  وو�صع  املهجر  يف  العربية  الكفاءات  قواعد  بناء  ا�صتكمال 

لال�صتفادة من خرباتها يف تطوير التعليم العايل العربي.
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�حلرية �الأكادميية الأع�صاء هيئة �لتدري�س
 باجلامعات �لعربيـــــة

�أ. د. علي �ل�صخيبي* ـ �أ. د. �صاكر فتحي**

ت�صدير: 

اإعداد هذه الوثيقة يف �صياق تنفيذ خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي التي اعتمدتها  ياأتي 
ت على تعزيز املكانة الأكادميية  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف عام 2008، والتي ن�صّ
ملوؤ�ص�صات التعليم اجلامعي العربّية. ولأهمية احلريات الأكادميية يف تطوير اأداء هذه املوؤ�ص�صات من 
ناحية، ولعدم توفر مرجع عربي موّحد فيها كان الجتاه نحو و�صع مرجع خمت�صر يهدف اإلى ما يلي:

 التعريف باملرجعيات والجتاهات الدولية يف جمال احلريات الأكادميية. 
حتليل واقع احلريات الأكادميية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الوطن العربي.

اقرتاح الآليات الكفيلة بدعمها يف موؤ�ص�صات التعليم العايل الوطن العربي.
امل�صاعدة يف تاأ�صي�س احلرية الأكادميية على جملة من ال�صوابط واملواثيق.  

وباعتبار اجلامعة قّوة حمّركة للمجتمع العربي واأداة رئي�صة لتوطني جمتمع املعرفة والإ�صهام 
يف تكوين �صخ�صية املواطن، وتنمية ال�صعور بالنتماء واملواطنة، فاإّنه من املهّم تطوير الت�صريعات 
املتعلقة باحلرية الأكادميية لأع�صاء هيئة التدري�س بها، ودعم ا�صتقاللية املوؤ�ص�صات اجلامعية مبا 

يعّزز م�صداقيتها لدى املجتمع الأكادميي، واإ�صعاعها على امل�صتوى الدويل.

واأيًّا كانت العوامل والأ�صباب التي اأخذت بها احلكومات العربية يف تطوير التعليم اجلامعي 
فاإّن  وماليةـ،  ومادية  ب�صرية  اإمكانات  من  يلزمها  مبا  واإمدادها  اجلامعات  واإن�صاء  واإ�صالحه، 
من  الأول  العقد  نهاية  وحتى  املا�صي  القرن  ن�صف  خالل  اجلامعي  لتعليمنا  النهائية  املح�صلة 
القرن احلايل، كانت يف الغالب عبارة عن زيادة يف الكّم على ح�صاب الكيف، وعناية باملظهر على 
ح�صاب املحتوى، وبال�صتهالك على ح�صاب الإنتاج، وبالّنتائج على ح�صاب املدخالت والعملّيات، 
هذا مع كرثة امل�صكالت التي اأفرزها التعليم اجلامعي من بطالة واغرتاب وتطّرف وغريها من 

امل�صكالت التي نعاين منها الآن.

اإذا كان الطالب والأ�صتاذ والإدارة اأ�صالعا للمثلث الب�صري يف اجلامعة، واإذا كان الطالب هو 
املحور الأ�صا�صي للعملية التعليمية، فاإّن الأ�صا�س يف العمل اجلامعي هو الأ�صتاذ، فهو عماد منظومة 

*  اأ�صتاذ اأ�صول الرتبية ـ جامعة عني �صم�س.
** اأ�صتاذ الإدارة والرتبية املقارنة ـ جامعة عني �صم�س.
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التعليم اجلامعي، ومل تاأت هذه املكانة من فراغ، وذلك لأّنه امل�صدر الأول للعلم واملعرفة، والقدوة 
احل�صنة التي يتطّلع اإليها الطالب ويتمّثلون باأخالقياتها، وهو مركز التوجيه والإر�صاد الأكادميي 
واجلامعة  الطالب  م�صتوى  على  لي�س  وذلك  والتجديد،  التطوير  ومفتاح  والجتماعي،  والنف�صي 

فح�صب، ولكن على م�صتوى املجتمع ككل.

وي�صري مبداأ احلرية الأكادميية اإلى تلك احلرية املُعرتف بها من جانب اأع�صاء هيئة التدري�س 
والباحثني يف مزاولة اأن�صطتهم اجلامعية، يف اإطار قواعد اأخالقية ومعايري دولية اأقّرها املجتمع 
ال�صامن  هي  التي  الذاتية،  ال�صتقاللية  وتعني  خارجي.  �صغط  اأو  تدخل  اأي  دون  الأكادميي 
احلوكمة  مبادئ  تكري�س  خالل  من  التعليم  موؤ�ص�صات  اإدارة  الأكادميية  للحريات  املوؤ�ّص�صاتي 

الر�صيدة. 

مقدمة:

تناولت هذه الوثيقة “احلّرية الأكادميية لأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعات العربية” يف �صوء 
اإعالنات ومبادئ احلّرية الأكادميية عربيا ودوليًّا.

اأو تعليمي ويتقاطع مع عنا�صر  اإ�صالح تربوي  اأّي  وُيعّد مو�صوع احلّرية الأكادميية يف �صلب 
املنظومة الرتبوية الأخرى مثل املناهج وطرائق التدري�س والبحث العلمي. 

ويبقى ا�صالح كل هذه العنا�صر رغم اأهّميتها رهني تفاعل الأ�صتاذ والباحث معها، ول ميكن 
اأن يكون تفاعلهما اإيجابا يف غياب م�صوؤولية الأ�صتاذ وحريته يف ذات الوقت.

وتنق�صم هذه الوثيقة اإلى ثالثة اأبواب، ي�صمل اأّولها تعريف احلّرية الأكادميية واأهّم اإعالنات 
خالل  من  الأكادميية  احلّرية  بواقع  العاّمة  املالمح  يناول  وثانيها  الأكادميية،  احلرية  ومبادئ 
وامل�صوؤولّية  الأكادميّية،  للحرّيات  الداعمة  املجتمعية  املوؤّ�ص�صات  خالل  ومن  الت�صريعي،  املنظور 
الأكادميية  واحلّرية  املهنّية،  اأو  والفردّية  املوؤ�ّص�صّية،  الأكادميّية  واحلرّية  والأخالقية،  املجتمعّية 
للطالب. وي�صمل الباب الثالث بنود وثيقة احلرّية الأكادميّية من خالل املكّون الأول الذي يرّكز 
وهي  الأكادميّية  احلرّية  معايري  ي�صمل  الذي  الثاين  واملكّون  واأهدافها،  الوثيقة  منطلقات  على 
وا�صتقالل  والعاّمة،  الّتعليمّية،  املوؤ�ّص�صة  اإدارة  يف  وامل�صاركة  العلمي،  والبحث  التدري�س،  معايري 
والتدري�صّية،  العاّمة،  وواجباته  التدري�س  هيئة  ع�صو  م�صوؤوليات  ي�صمل  الثالث  واملكّون  اجلامعة. 
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  حقوق  فيتناول  الرابع  املكّون  اأمّا  املجتمع،  وخدمة  والإدارّية،  والبحثّية، 

التدريبّية والبحثّية.
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�لباب �الأول:

تعريف �حلرية �الأكادميية:
مفهوم احلرية الأكادميية:

يّتفق املهتمون اأّنه ل يوجد تعريف جامع مانع للحرية الأكادميية، نظرا لكونه مفهوما فل�صفيا 
كثرية  ملحاولت  الأكادميية  احلرية  مفهوم  تعّر�س  الختالف  هذا  على  بناء  ومعقدا،  غام�صا 
لتعريفه، منها حماولت ت�صمنتها بع�س القوامي�س واملعاجم، واأُخرى تقدمت بها بع�س املنظمات 

واملوؤمترات الدولية ذات الهتمام بحقوق الإن�صان.

؟؟؟؟؟؟

وميكن تعريف احلرية الأكادميية اعتمادا على التعريفات القامو�صية باأنها حرية ع�صو هيئة 
يراه  الذي  بال�صكل  الأكادميية  معرفته  نطاق  يف  وتف�صريها  احلقيقة،  عن  البحث  يف  التدري�س 
اأفكاره واآرائه يف جمال تخ�ص�صه،  منا�صًبا، ون�صر ما يريد منها، وكذلك حريته يف التعبري عن 
دون �لتعر�س لأي �صغوط �أو قيود، وحرية �مل�صاركة يف �لأن�صطة و�خلدمات �لتطوعية يف �ملجتمع 
الربامج  ونقد  الأكادميية،  وغري  الأكادميية  واجلمعيات  الروابط  يف  الع�صوية  وحرية  املحلي، 
واإي�صال اقرتاحاته من  ال�صيا�صات الإدارية واجلامعية،  الراأي يف  واإبداء  التعليمية وال�صيا�صات، 

خالل القنوات املنا�صبة للجهات امل�صوؤولة.

تعريفات املنظمات واملوؤمترات الدولية:

حقوق  مببادئ  املهتمة  العاملية  والإعالنات  الدولية،  واملنظمات  املوؤمترات،  من  عدٌد  وّجه 
الإن�صان، والوثائق املرجعية للجامعات، اهتماَمه مبفهوم احلرية الأكادميية لأع�صاء هيئة التدري�س 
وحتليله، ومن هذه التعريفات ما ورد باإعالن ليما Lima Declaration عن احلرية الأكادميية 
وا�صتقاللية اجلامعات )1988(، باأن احلرية الأكادميية “ت�صري اإلى حرية اأع�صاء هيئة التدري�س 
باجلامعات يف موا�صلة نقل املعرفة وتطويرها، من خالل البحث، والدرا�صة، واملناق�صة، والتوثيق، 

والإنتاج، والإبداع، والتدري�س، والكتابة. 

كما ورد بالإعالن ال�صادر عن املوؤمتر العاملي الأول لروؤ�صاء اجلامعات )2005(، اأن احلرية 
تخ�صع  التي  احلرية  تلك  والن�صر،  واحلديث،  والتدري�س،  البحث،  يف  “احلرية  هي  الأكادميية 

ملعايري البحث العلمي، دون تدخل اأو عقاب”.

 ويف �صوء التعريفات ال�صابقة تقرتح املنظمة اأن ي�صمل التعريف احلقوق الآتية:
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احلق يف امل�صاركة يف احلوارات واملناق�صات العلمية دون خوف اأو قيود.

احلق يف اإجراء املقارنات بني املو�صوعات والفرتات التاريخية التي يتم تدري�صها يف املقررات 
الدرا�صية اأو اأي جمال من جمالت املعرفة الإن�صانية.

احلق يف التعبري عن وجهات نظرهم يف احلديث والكتابة، من خالل الت�صالت الإلكرتونية 
داخل احلرم اجلامعي وخارجه، طاملا اأنها ل ت�صيء اإلى الآخرين. 

احلق يف الدرا�صة والبحث يف املو�صوعات التي يختارونها، وعدم ممانعتهم يف احلكم عليها 
من جانب الآخرين.

احلق يف حرية املعتقد.

احلق يف حتديد تقديرات الطالب ودرجاتهم، طاملا اأنها غري ظاملة اأو متع�صفة.

احلق يف ن�صر ما يكتبونه من بحوث، وما يتو�صلون اإليه من نتائج.

ا: ا ودوليًّ �إعالنات ومبادئ �حلرية �الأكادميية عربيًّ

فكرة احلرّية الأكادميية و�سياقها:

وا�صتقالل  الأكادميية  احلرية  تقوي�س  نحو  باخلطر  ينذر  اجتاه  ظهر  املا�صية  العقود  خالل 
موؤ�ص�صات التعليم العايل، وحظرهما، وفر�س القيود عليهما، ولهذا الجتاه عالقة مبا�صرة بتقلي�س 
القت�صادي،  بالتق�صف  الأحيان  اأغلب  يف  تربيره  يتم  الذي  العايل  التعليم  لنظام  املايل  الدعم 
اأو املواءمة ال�صيا�صية. وكان اأخطر ما ينذر به هو النتهاكات املتزايدة حلقوق الإن�صان لأع�صاء 
هيئة التدري�س والطالب والباحثني والكتاب الرتبويني، ب�صرف النظر عن النظم ال�صيا�صية يف 

كل جهات العامل.

وقد ن�صاأت الفكرة الأ�صلية لالإعالن عن حلقة تدريبية عقدتها “اخلدمة اجلامعية العاملية” 
يف نانت�س عام 1984، تلتها حماولت وجهود مثمرة منها اإعالن يناير 1986 ومّت اعتماده من قبل 

اجلمعّية العمومّية الدولية يف �صبتمرب 1986. 

اإعالن ليما ب�صاأن احلرية الأكادميية وا�صتقالل موؤ�ص�صات التعليم العايل:

الفرتة  يف  ليما  يف  العاملية،  اجلامعية  للخدمة  وال�صتني  الثامنة  العمومية  اجلمعية  اجتمعت 
1988، عام الذكرى الأربعني لالإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، واأكدت  10 �صبتمرب  اإلى   6 من 

بالإ�صافة اإلى املبادئ ال�صابقة على:
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اإن لكل اإن�صان احلق يف التعليم.

بكرامته،  الإن�صان  ولإح�صا�س  الب�صرية،  لل�صخ�صية  الكاملة  التنمية  نحو  يوجه  التعليم  اإن 
ُن جميع الأ�صخا�س  كِّ وتعزيز احرتام حقوقه وحرياته الأ�صا�صية وال�صلم الجتماعي. واأن التعليم مُيَ
والت�صامح  التفاهم  على  وي�صجع  امل�صاواة،  على  يقوم  حر  جمتمع  بناء  يف  بفعالية  امل�صاركة  من 
على  ي�صجع  كما  الدينية،  اأو  العرقية  اأو  القومّية  املجموعات  وجميع  الأمم  جميع  بني  وال�صداقة 
التفاهم املتبادل، والحرتام، وامل�صاواة بني الرجل واملراأة. والتعليم و�صيلة لفهم الأهداف الرئي�صة 
للمجتمع املعا�صر، والإ�صهام يف اإجنازها، مثل: امل�صاواة الجتماعية، وال�صلم، والتطور املتكافئ 

لكل الأمم وحماية البيئة.

ينبغي لكل دولة اأن تكفل احلق يف التعليم دون متييز من اأي نوع فيما يتعلق بالعن�صر، اأو اللون، 
اأو اجلن�س، اأو اللغة، اأو الدين، اأو املعتقد ال�صيا�صي، اأو غريه من املعتقدات، اأو الأ�صل القومي اأو 
الجتماعي، اأو الو�صع القت�صادي، اأو حالة امليالد اأو غريها، وينبغي لكل دولة اأن تخ�ص�س ن�صبة 

كافية من دخلها القومي لكي ت�صمن يف املمار�صة احلق الكامل يف التعليم.

التعليم اأداة للتغيري الجتماعي الإيجابي، وينبغي اأن يكون يف ذاته ذو �صلة باحلالة الجتماعية 
البلوغ  نحو  القائم  الو�صع  حتويل  يف  ي�صهم  واأن  بعينه،  لبلد  والثقافية  وال�صيا�صية  والقت�صادية 

الكامل جلميع احلقوق واحلريات، واأن يكون خا�صعا للتقييم الدائم.

�لتعريفات:

متابعة  يف  جماعًيا،  اأو  فردًيا  الأكادميي،  املجتمع  اأع�صاء  حرية  تعني  الأكادميية:  احلرية 
والإنتاج،  والتوثيق،  واملناق�صة،  والدرا�صة،  البحث،  خالل  من  وحتويلها،  وتطويرها،  املعرفة، 

واخللق، والتدري�س، واإلقاء املحا�صرات، والكتابة.

املجتمع الأكادميي: يغطي جميع اأولئك ال�صخا�س الذين يقومون بالتدري�س والدرا�صة والبحث 
والعمل يف موؤ�ص�صة للتعليم العايل.

املجتمع،  الدولة، وغريها من قوى  العايل عن  التعليم  موؤ�ص�صات  ا�صتقالل  يعني  ال�صتقالل: 
و�صنع القرارات املتعلقة ب�صري العمل الداخلي فيها، ومباليتها، واإدارتها، واإقرار �صيا�صتها للتعليم 

والبحث والإر�صاد، وغريها من الأن�صطة ذات ال�صلة.

موؤ�ّص�صات التعليم العايل: تتكون من اجلامعات وغريها من مراكز التعليم ما بعد الثانوي، وما 
يرتبط بها من مراكز البحث والثقافة. 
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ومن اأهم البنود التي ت�صمنها اإعالن ليما ما يلي:

�لتي  و�لإد�رة و�خلدمات  و�لبحث  �لتعليم  لوظائف  و�أ�صا�س  �صرط م�صبق  �لأكادميية  �حلرية 
يف  احلق  املجتمع  اأع�صاء  وجلميع  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  من  وغريها  اجلامعات  اإلى  ت�صند 
ال�صطالع بوظائفهم دون متييز من اأي نوع، ودون خ�صية التدخل اأو القهر من جانب الدولة اأو 

اأي م�صدر اآخر. 

 الدولة ملتزمة باحرتام جميع احلقوق املدنية وال�صيا�صية والقت�صادية الجتماعية والثقافية 
للمجتمع الأكادميي التي يعرتف بها عهدا الأمم املتحدة ب�صاأن حقوق الإن�صان و�صمانها. وكل ع�صو 
يف املجتمع يتمتع بوجه خا�س بحرية الفكر، وال�صمري، والدين، والتعبري، والجتماع، والن�صمام 

اإلى اجلمعيات، وكذلك باحلق يف احلرية، والأمن ال�صخ�صي، وحرية احلركة.

يتمتع جميع اأع�صاء املجتمع -على قدم امل�صاواة-باإمكانية الو�صول اإلى املجتمع الأكادميي دون 
متييز. ولكل �صخ�س -على اأ�صا�س املقدرة-احلق دون متييز من اأي نوع يف اأن ي�صبح جزءا من 
املجتمع الأكادميي، ب�صفته طالب اأو معلم اأو باحث اأو عامل اأو مدير. والتدابري املوؤقتة التي ترمي 
�صريطة  متييزية،  تدابري  تعترب  ل  الأكادميي  املجتمع  لأع�صاء  احلقيقية  بامل�صاواة  التعجيل  اإلى 
اأن تتوقف تلك التدابري عندما تكون مقا�صد التكافوؤ يف الفر�صة واملعاملة قد اأجنزت، وت�صمن 
ول  والباحثني.  للمعلمني  وامل�صمون  الثابت  لال�صتخدام  نظاما  العايل  التعليم  وموؤ�ص�صات  الدولة 
يف�صل اأي ع�صو من املجتمع الأكادميي دون حتقيق عادل اأمام هيئة من املجتمع الأكادميي منتخبة 

دميقراطيا.

جميع اأع�صاء املجتمع الأكادميي الذين ي�صطلعون مبهام بحثية لهم احلق يف اإجراء بحوثهم 
دون اأي تدخل، وفًقا باملبادئ واملناهج العاملية للبحث املحدد، كما اأن لهم احلق اأي�صا يف اإبالغ 

نتائج بحوثهم بحرية اإلى الآخرين، ون�صرها دون رقابة.

جميع اأع�صاء املجتمع الأكادميي الذين ي�صطلعون بوظائف التدري�س لهم احلق يف التدري�س 
دون اأي تدخل وفًقا مببادئ التدري�س ومعايريه ومناهجه املقبولة.

من  جزء  اأي  يف  نظرائهم  مع  ات�صالت  اإقامة  يف  باحلرية  الأكادميي  املجتمع  جميع  يتمتع 
العامل، وكذلك باحلرية يف موا�صلة تنمية قدراتهم التعليمية.

ميدان  اختيار  الدرا�صة، مبا يف ذلك احلق يف  باحلرية يف  العايل  التعليم  متتع جميع طلبة 
من  يكت�صبونه  مبا  ر�صمي  اإقرار  على  احل�صول  يف  واحلق  املتوافرة،  املقررات  بني  من  الدرا�صة 
كما  الطلبة.  وتطلعات  احتياجات  تلبية  العايل  التعليم  يكون هدف  اأن  وينبغي  معارف وجتارب. 

ينبغي للدولة توفري موارد كافية للطلبة املحتاجني كي يوا�صلوا درا�صاتهم.



59

تكفل جميع موؤ�ص�صات التعليم العايل ا�صرتاك الطلبة يف هيئاتها الإدارية، كما ينبغي جلميع 
اآرائهم  التعبري عن  الطلبة، فرادى وجماعات، يف  العايل احرتام حق  التعليم  الدول وموؤ�ص�صات 

ب�صاأن اأية م�صاألة قومية اأو دولية.

ينبغي للدول اتخاذ التدابري املنا�صبة لتخطيط تنفيذ �صبكة للتعليم العايل املجاين وتنظيمها 
الدرا�صة  على  قدرتهم  يثبتون  الذين  الأ�صخا�س  من  وغريهم  الثانوي،  التعليم  خريجي  جلميع 

بفعالية عند ذلك امل�صتوى.

جميع اأع�صاء املجتمع الأكادميي لهم احلق يف حرية الن�صمام اإلى جمعيات مع اآخرين، مبا 
لنقابات جميع  وينبغي  اإليها حلماية م�صاحلهم.  والن�صمام  نقابات،  ت�صكيل  ذلك احلق يف  يف 

قطاعات املجتمعات الأكادميية اأن ت�صارك يف �صياغة املعايري املهنية لكل منها.

تكون ممار�صة احلقوق املن�صو�س عليها اأعاله مقرتنة بواجبات وم�صئوليات خا�صة، ويجوز اأن 
تكون خا�صعة لقيود معينة �صرورية حلماية حقوق الآخرين. وجتري مبا�صرة التدري�س والبحوث 

يف توافق كامل مع املعايري املهنية.

والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  احلقوق  تنفيذ  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  جميع  توا�صل 
بتلك  ال�صرر  يلحق  ملا  والتكنولوجيا  العلم  ا�صتخدام  �صوء  منع  اإلى  وت�صعى  وال�صيا�صية،  واملدنية 

احلقوق.

وحتقيقا  املجتمع.  تواجه  التي  املعا�صرة  للم�صاكل  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  جميع  تت�صدى 
لهذه الغاية ينبغي اأن ت�صتجيب مناهج الدرا�صة يف هذه املوؤ�ص�صات، وكذلك اأن�صطتها، لحتياجات 
املجتمع بوجه عام، كما ينبغي اأن تتناول موؤ�ص�صات التعليم العايل بالنقد اأحوال القهر ال�صيا�صي 

وانتهاكات حقوق الإن�صان داخل جمتمعها.

ومع  املجال،  ذات  الأخرى يف  املوؤ�ص�صات  مع  الت�صامن  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  توفر جميع 
الت�صامن  هذا  مثل  يكون  اأن  ويجوز  لال�صطهاد،  تعر�صهم  عند  الأكادميية  جمتمعاتها  اأع�صاء 
معنويا اأو ماديا، ويجب اأن ي�صتمل على توفري امللجاأ، وفر�س العمل، اأو التعليم ل�صحايا ال�صطهاد.

ينبغي جلميع موؤ�ص�صات التعليم العايل اأن ت�صعى اإلى احليلولة دون التبعية العلمية والتكنولوجية، 
املعارف  متابعة  امل�صاواة يف  قدم  على  العامل  الأكادميية يف  املجتمعات  م�صاركة جميع  تعزز  واأن 
وال�صيا�صية  الإقليمية  يتجاوز احلواجز  الذي  الدويل  الأكادميي  التعاون  ت�صجع  واأن  وا�صتخدامها 

وغريها.

يتطلب كل من التمتع باحلرية الأكادميية وال�صطالع بامل�صوؤوليات املذكورة يف البنود ال�صابقة 
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با�صتقالل  الإخالل  بعدم  الدول  وتلتزم  العايل.  التعليم  موؤ�ص�صات  ا�صتقالل  من  عالية  درجة 
موؤ�ص�صات التعليم العايل، وكذلك احليلولة دون وقوع مثل هذا الإخالل من جانب قوى اأخرى يف 

املجتمع.

مُياَر�س ا�صتقالل موؤ�ص�صات التعليم العايل بالو�صائل الدميقراطية، التي ت�صتمل على امل�صاركة 
الفعالة من جانب جميع اأع�صاء املجتمعات الأكادميية لكل منها. ويجب اأن يتمتع جميع اأع�صاء 
ال�صئون  مبا�صرة  يف  ال�صرتاك  يف  والفر�صة،  باحلق  نوع  اأي  من  متييز  دون  الأكادميي  املجتمع 
بالنتخاب  العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  الإدارية  الهيئات  جميع  اختيار  ويتم  والإدارية.  الأكادميية 
احلر، وتتكون من اأع�صاء من خمتلف قطاعات املجتمع الأكادميي. ويجب اأن ي�صمل ال�صتقالل 
القرارات املتعلقة بالإدارة، وحتديد �صيا�صات التعليم والبحث والإر�صاد، وتخ�صي�س املواد، وغري 

ذلك من الأن�صطة ذات ال�صلة.

ثانيا: وثيقة مبادئ �حلرية �الأكادميية 1940:

ت�صجيع الراأي العام على فهم مبادئ احلرية الأكادميية، واملوافقة على الإجراءات التي توؤكد 
حتقيقها داخل الكليات واجلامعات. 

املوؤ�ص�صة  حتقيق  يف  اأ�صا�صي  عن�صر  الأكادميية  للحرية  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ممار�صة 
للم�صاعدة  البحث  اأ�صا�صية يف  التدري�س والبحث، فهي  اجلامعية لأهدافها، وتطبق على عمليتي 
يف تقدمي احلقيقة، وبالن�صبة اإلى التدري�س فهي اأ�صا�صية حلماية حقوق ع�صو هيئة التدري�س يف 

العملية التدري�صية، وحماية حقوق الطالب يف التعّلم، كما اأّنها تربط بني احلقوق والواجبات.

احلرية الأكادميية تعنى حرية اأع�صاء هيئة التدري�س يف البحث، وحريتهم يف طبع ون�صر نتائج 
بحوثهم.

درو�صهم  مناق�صة مو�صوعات  التدري�س يف  هيئة  اأع�صاء  اإلى حرية  الأكادميية  ت�صري احلرية 
داخل قاعة املحا�صرات، ولكن يجب اأن ل يقدموا مادة علمية ل ترتبط مبو�صوعات درو�صهم.

يف  ال�صائدة  الدينية  واملبادئ  القيم  حدود  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ممار�صة  تتعدى  األ  يجب 
املجتمع.

يف  وموظفون  مهنة،  اأ�صحاب  واأفراد  املجتمع،  يف  اأع�صاء  مواطنون  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 
موؤ�ص�صة جامعية. وعندما يتحدثون اأو يكتبون كمواطنني يجب اأن يكونوا متحررين من الرقابة اأو 
النظام املوؤ�ص�صي، وعندما يتحدثون ويكتبون كموظفني يف موؤ�ص�صة جامعية يجب اأن يتذكروا اأن 
من املمكن اأن يحكم الراأي العام على مهنتهم وعلى املوؤ�ص�صة التي يعملون بها، ومن ثم، يجب اأن 
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ميار�صوا اأعمالهم يف حدوده، وبطرق منا�صبة، ويحرتمون اآراء الآخرين.

�لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صات  و��صتقالل  �الأكادميية  للحريات  عمان  �إعالن  ثالثا: 
و�لبحث �لعلمي:

البالد  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  معاناة  من  انطالًقا  الإعالن  هذا  جاء 
و�صوء  الإدارة،  واأ�صاليب  البحث،  ومناهج  التعليم،  طرق  ت�صمل  كثرية،  م�صكالت  من  العربية 
بجميع  تت�صل  اأكرب  م�صكلة  ظهور  عن  ف�صاًل  التدري�س،  هيئة  اأع�صاء  وتاأهيل  املوارد،  ا�صتخدام 
هذه امل�صكالت وتزيد يف تفاقمها، األ وهي اإخ�صاع التعليم العايل والبحث العلمي لغايات خارجة 
عن نطاق غايات التاأهيل والتكوين والبحث العلمي. ففي معظم البالد العربية تفر�س ال�صلطات 
العمومية والأجهزة الأمنية، و�صايتها املبا�صرة على احلياة اجلامعية، وتتعامل مع اأع�صاء الهيئة 
العلمية والإدارية يف جميع امل�صتويات ح�صب منطق الولء واملح�صوبية، وتخ�صع املناهج والربامج 
وامل�صاريع العلمية حل�صا�صيات ال�صيا�صة ال�صيقة واأغرا�س احلفاظ على احلكم واحتكار ال�صلطة، 
وهي ل ت�صع القيود على تداول املعارف فح�صب، ولكنها حتد من حركة الباحثني والعلماء داخل 

البالد وخارجها.

اأ�صبحت  العلمي وم�صتوياتها  التعليم العايل والبحث  واأمام هذا ال�صعف املتوا�صل ملوؤ�ص�صات 
احلاجة ملّحة اإلى لفت اأنظار امل�صئولني العرب وتنبيه الراأي العام اإلى خماطر التمادي يف اإخ�صاع 
واإلى  ال�صتقاللية،  من  وحرمانها  مل�صالح خا�صة،  العربي  العلمي  البحث  وموؤ�ص�صات  اجلامعات 

�صرورة تطوير بيئة علمية �صاحلة لتكوين ن�صق علمي عربي منتج وم�صتقل يف اآن واحد.

تعزيز  جمال  يف  قامت  التي  والدولية  والإقليمية  املحلية  للمبادرات  “وا�صتمراًرا  هنا،  من 
احلريات الأكادميية وا�صتقالل موؤ�ص�صات التعليم العايل، مثل “اإعالن ليما )البريو( ب�صاأن احلرية 
الأكادميية” ال�صادر عن اجتماع الهيئة العامة للخدمات اجلامعية العاملية عام 1988، و”اإعالن 
دار ال�صالم” عام 1990، واإعالن موؤمتر اليون�صكو يف بريوت 1998، وما �صبقهما وتالهما من 
مبادرات، وا�صتناًدا اإلى ما اأقرته املواثيق والتفاقيات والأعراف الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�صان، 
واتفاقية  وال�صيا�صية،  املدنية  للحقوق  الدويل  والعهد  الإن�صان،  حلقوق  العاملي  الإعالن  خا�صة 
اليون�صكو ملناه�صة التمييز يف التعليم”، يعلن موؤمتر احلريات الأكادميية يف اجلامعات العربية، 
الذي انعقد بدعوة من مركز عمان لدرا�صات حقوق الإن�صان يف عا�صمة اململكة الأردنية الها�صمية 
اجلامعات  واأ�صاتذة  وروؤ�صاء  املفكرين  من  نخبة  مب�صاركة   ،2004 الأول  كانون  و16   15 يومي 

وباحثني من خمتلف اجلامعات العربية املبادئ التالية:

�صرورة اإلغاء الو�صاية ال�صيا�صية على املجتمع الأكادميي، والتزام ال�صلطات العمومية باحرتام 
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��صتقالل �ملجتمع �لعلمي مبكوناته �لثالثة، �أ�صاتذة وطالًبا و�إد�ريني، وجتنيبه �ل�صغوط �خلارجية 
والتدخالت ال�صيا�صية التي ت�صيء اإلى حرية الهيئات الأكادميية، مما يوفر �صرًطا �صرورًيا لنجاح 

العملية التعليمية وتطور البحث العلمي.

املعلومات  ن�صر  وحق  ال�صمري،  وحرية  الراأي،  عن  التعبري  حق  الأكادميية  احلريات  ت�صمل 
القرارات  واتخاذ  بنف�صه،  نف�صه  اإدارة  الأكادميي يف  املجتمع  ت�صمل حق  وتبادلها، كما  واملعارف 
اخلا�صة بت�صيري اأعماله، وو�صع ما ينا�صبها من اللوائح والأنظمة والإجراءات التي ت�صاعده على 

حتقيق اأهدافه التعليمية والبحثية العلمية.

مبوؤ�ص�صات  لاللتحاق  الكفاءة  معايري  وح�صب  متكافئة  فر�س  يف  املواطنني  جميع  حق  تاأكيد 
اأو  التعليمية  باملوؤ�ص�صة  اللتحاق  يف  احلق  م�صتوى  على  ذلك  كان  �صواٌء  العايل،  والتعليم  البحث 
اأو عن�صر قومي،  اأو اجتماعي  اأو معتقدي  �صيا�صي  التعليمية، دون متييز  الفر�س  ال�صتفادة من 
وكذلك حق الطلبة يف تاأهيل علمي يتفق وحاجات اإدراجهم يف احلياة الجتماعية املثمرة، وتلبية 
تطلعاتهم املهنية، ويف اختيار ميدان درا�صتهم بحرية، واعرتاف ال�صلطات الر�صمية بتح�صيلهم 

العلمي ومهاراتهم.

التوا�صل  ويف  العربية،  الدول  عرب  النتقال  يف  العربية  الأكادميية  الهيئة  اأع�صاء  حق  تاأكيد 
مع املجتمع الأكادميي على ال�صعيد العاملي، والو�صول اإلى م�صادر البيانات واملعلومات، وتبادل 

الأفكار والآراء ون�صرها دون قيود اأو م�صايقات.

تاأكيد حق موؤ�ّص�صات التعليم العايل والبحث العلمي يف اإدارة �صوؤونها على اأ�ص�س دميقراطية، 
و�ختيار هيئاتها �لأكادميية عن طريق �نتخابات حرة، يناط بها كل ما يتعلق بتعيني �أع�صاء �لهيئة 
العلمية اأو ف�صلهم، اأو معاقبتهم، اأو ترقيتهم على اأ�صا�س معايري مهنية، وكذلك تاأكيد حق الطلبة 

يف امل�صاركة يف هذه الإدارة. 

تدافع عن  نقابات خا�صة،  تكوين  الثالثة يف  الأكادميي مبكوناته  املجتمع  اأع�صاء  تاأكيد حق 
م�صاحله اأو تخدم عمله.

تاأكيد واجب الدولة يف توفري املوارد ال�صرورية، لتو�صيع �صبكة التعليم العايل والبحث العلمي، 
يخدم  مبا  ومعي�صتها؛  العلمية  الهيئة  تاأهيل  مب�صتوى  خا�س  اهتمام  واإيالء  بنوعيتها،  والرتقاء 

حاجات املجتمع، وال�صعي اإلى توفري التعليم اجلامعي املجاين جلميع الراغبني فيه.

اإن تاأكيد حقوق املجتمع الأكادميي جتاه ال�صلطة العمومية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين الأخرى 
اللتزام  مقدمتها  يف  يو�صع  واأخالقية،  علمية  اأ�صا�صية  التزامات  ا  اأي�صً املجتمع  هذا  على  يزيد 

بالقيم العلمية والإن�صانية، واحرتام الطلبة، ومعاملتهم ح�صب معايري الكفاءة العلمية واملهنية.
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التزام اأع�صاء الهيئة الأكادميية بو�صع التعليم والبحث العلمي يف خدمة جمتمعاتها، وعدم 
العملية  غايات  مع  تتعار�س  لأغرا�س  العلمية  الأبحاث  ونتائج  الأكادميية  احلريات  ا�صتغالل 
التعليمية والعلمية، اأو تخل مببادئ حقوق الإن�صان، اأو ت�صيء اإلى حتقيق الأهداف والقيم الإن�صانية.

العلمية،  والكفاءات  العلمي  البحث  بتوطني  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  التزام 
وتطوير التعاون مع ال�صلطات العمومية وموؤ�ص�صات املجتمع واحلد من ظاهرة هجرة الأدمغة من 

البالد العربية.

القت�صادية  جمتمعاتها  حاجات  بتلبية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  التزام 
الإن�صان من  انتهاكات حقوق  ومقاومة  والأخالقية  والثقافية  والقانونية  وال�صيا�صية  والجتماعية 

اأي طرف جاءت.

العربية  الأكادميية  الهيئات  بالت�صامن بني  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  التزام 
مادًيا ومعنوًيا، وتقدمي الدعم لالأع�صاء الذين يتعر�صون لنتهاكات حقوقهم على م�صتوى العامل 

العربي والعامل اأجمع.

على  وال�صراكة  التعاون  عالقات  بتطوير  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  التزام 
ا، يف �صبيل ردم الفجوة املعرفية والتقنية بني  م�صتوى العامل العربي، وعلى امل�صتوى الدويل اأي�صً
املجتمعات الإن�صانية، وك�صر احتكار املعرفة، وال�صتفادة من نتائج البحث العلمي اأو تقييد تداولها 
من جانب جمموعة �صغرية من الدول اأو ال�صركات، وال�صعي اإلى و�صع املعرفة العلمية يف خدمة 

تفاهم املجتمع الدويل، وان�صجام اجلماعة الإن�صانية.

ر�بعا: �إعالن بغد�د – عمان للحريات �الأكادميية يف �جلامعات �لعر�قية:

انطالًقا من اإعالنات احلرية الأكادميية املعمول بها دولًيا، ابتداًء من اإعالن حقوق اأ�صاتذة 
للحرية  عمان  باإعالن  وانتهاًء   ،1988 ليما  باإعالن  ومروًرا   ،1940 لعام  الأمريكية  اجلامعات 
منهجية  وجدية-وثيقة  حيوية  وحوارات  نقا�صات  -بعد  املوؤمتر  اأ�صدر   ،2004 لعام  الأكادميية 

بعنوان “احلريات الأكادميية يف اجلامعات العراقية” وفيما يلي ن�صها:

احلريات الأكادميية جزء اأ�صا�صي وحيوي من حرية التعبري واحلقوق الأ�صا�صية لالإن�صان، ل 
ميكن للعمل الأكادميي اأن يتطور ويزدهر من دونها.

التعليم حق لكل فرد، ينبغي توفريه للجميع دون ا�صتثناء، بغ�س النظر عن الدين، اأو املذهب، اأو 
اجلن�س، اأو النتماء الجتماعي، اأو املعتقد ال�صيا�صي، اأو النحدار القومي، اأو التوجه الأيديولوجي، 
وحب  املواطنة،  قيم  وتعزيز  الفر�س،  وتكافوؤ  العدالة،  حتقيق  بهدف  وذلك  اآخر.  �صبب  لأي  اأو 
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الوطن، والوحدة الوطنية، وال�صالم، والت�صامح، واحرتام الثقافات واحل�صارات الأخرى.

احلاجات  ويلبي  متكاماًل  يكون  اأن  يجب  العايل  التعليم  ا  وخ�صو�صً مراحله  بجميع  التعليم 
الإن�صانية لتطوير �صخ�صية الفرد وقابلياته الذهنية، من خالل حتفيز روح البحث عن احلقيقة 
الذي  الأمر  اأخرى،  ناحية  الإن�صاين من  والتحرر  التقدم الجتماعي  وتعزيز  ناحية،  العلمية من 
يتطلب مراعاة ا�صتجابة املناهج الدرا�صية لحتياجات املجتمع و�صرورات دميومته ب�صكل �صليم، 
ا يف كل ما يتعلق باحرتام حقوق الإن�صان، ومقاومة القهر ال�صيا�صي، وتعزيز حرية البحث  خ�صو�صً

العلمي، اإ�صافة اإلى الإ�صهام يف عملية التنمية، وتطوير قدرات املجتمع.

تعزيز الربامج التعليمية وخطط الأبحاث العلمية وال�صيا�صات الرتبوية للجامعات وموؤ�ص�صات 
اإ�صافة  والثقافية،  والجتماعية  القت�صادية  ملراعاة احلقوق  وال�صعي  وتطويرها،  العلمي  البحث 
العلم  ا�صتخدام  �صوء  بتجاوزها، ف�صاًل عن منع  ال�صماح  وال�صيا�صية، وعدم  املدنية  اإلى احلقوق 

والتقنية لأغرا�س تلحق ال�صرر بتلك احلقوق.

ال�صتقاللية مبداأ تطمح يف الو�صول اإليه موؤ�ص�صات التعليم العايل بكل درجاتها، مما يتطلب 
اأن متار�س اجلامعة دورها ب�صكل م�صتقل وذلك من خالل ال�صماح لها بو�صع وحتديد وممار�صة 
اأي جهة خارج نطاق حرمها اجلامعي.  اأو كبح من قبل  اأي تدخل  ال�صيا�صات اخلا�صة بها، دون 
كما يتطلب مبداأ ال�صتقاللية اعتماد الإدارة الذاتية للجامعات واملوؤ�ص�صات الأكادميية، بعيدا عن 
تدخالت الدولة اأو اجلهات الر�صمية اأو �صبه الر�صمية وحتت اأية حجة كانت، بحيث ل يتعار�س مع 
تعزيز دورها واأدائها وتطويرهما، �صواء يف ر�صم �صيا�صاتها وو�صع براجمها، اأو يف اختيار هيئة 

الإدارة الذاتية، اأو يف تو�صيع دائرة امل�صاركة وتعميق اخليار الدميقراطي.

والعمداء  وم�صاعديهم  اجلامعات  روؤ�صاء  اختيار  يف  الدميقراطية  النتخابات  مبدا  اعتماد 
للمن�صب،  الأ�صتاذ املنتخب  انتخابي وا�صح حتدد فيه مدة ولية  الأق�صام، وفًقا لقانون  وروؤ�صاء 
ومدة �لتجديد له، وتناط م�صوؤولية �لرقابة و�ملحا�صبة �إلى �لهيئة �لأكادميية يف �جلامعة و�لكلية، 
مبا يعزز اأ�صلوب الإدارة الذاتية يف اجلامعات وموؤ�ص�صات البحث العلمي، والبتعاد عن كل �صكل 

من اأ�صكال املح�صوبية والولءات ال�صيقة يف العمل الأكادميي.

الأكادميية،  املوؤ�ص�صة  والجتماعية  والدينية  ال�صيا�صية  والقوى  والأحزاب  الدولة  احرتام 
واحلفاظ على قد�صية حرمها اجلامعي، و�صيانتها من كل اأ�صكال التدخالت احلزبية والطائفية 
اإبعاد  على  والعمل  الجتماعي،  التطور  وتاأثريها يف  دورها  ويعزز  هيبتها،  ي�صون  والعرقية، مبا 
احلرم  عن  كافة  الأخرى  وامل�صايقات  ال�صالح  وحمل  وامليلي�صيات  الع�صكرية  املظاهر  جميع 
اجلامعي، واإبراز اأهمية املجتمع املدين ال�صلمي الأكادميي، ممثاًل يف الأ�صاتذة والطلبة والإدارة، 
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وت�صجيع احلوار والتعاون واحرتام حق الختالف.

احلياة  لإنعا�س  نقابية،  وتنظيمات  علمية،  جمعيات  تكوين  على  والطلبة  الأ�صاتذة  ت�صجيع 
عقالنية  بطريقة  عنها  والدفاع  م�صاحلهم،  حماية  على  وم�صاعدتهم  والجتماعية،  الثقافية 
ت�صجيع  خالل  من  �حلرة،  �جلامعية  �حلياة  يف  و�لن�صاط  �حليوية  تعزيز  على  و�لعمل  ومنظمة، 

الن�صاطات الال�صفية يف جمالت الثقافة والفنون والريا�صة وال�صياحة وغريها.

ال�صعي لتوحيد الت�صريعات والقوانني الناظمة للعمل الأكادميي لتحديد الأهداف والو�صائل، 
وبيان احلقوق والواجبات لتو�صيع امل�صاركة والتداولية والتناوبية يف تويل املنا�صب، بعيًدا عن اأية 
اعتبارات طائفية اأو اإثنية اأو �صيا�صية �صيقة، اأو اأية ولءات خا�صة غري النتماء الوطني والكفاءة 
 2004 اأربيل  اإعالن  العلمية واختيار املجتمع الأكادميي، و�صرورة ترجمة املبادئ التي ت�صمنها 
ال�صادر عن اجتماع روؤ�صاء اجلامعات واملعاهد العراقية اإلى �صيغ ت�صريعية وتنظيمية ملزمة يف 

املجالت املنهجية والإدارية.

�صيغ  وتطوير  وتعزيزها،  العراقيني  الأكادمييني  بني  الت�صامن  دائرة  تو�صيع  على  العمل 
العلماء والأكادمييني، وال�صغط على اجلهات امل�صوؤولة ملالحقة املرتكبني  الحتجاج على اغتيال 
وتقدميهم للعدالة، كما يتطلب الأمر الهتمام بن�صر اأعمالهم ونتاجاتهم وتوفري الرعاية لعوائلهم، 
اإلى  اإحالتهم  اأو  تهمة،  اأية  اإليهم  توجه  مل  الذين  املعتقلني  جميع  �صراح  لإطالق  ال�صعي  وكذلك 
والقوانني  الدولية  املواثيق  باأ�صرع وقت ممكن مبا يتالءم ون�صو�س  العراقية  الق�صائية  الهيئات 

العراقية النافذة.

تاأكيد واجب الدولة يف توفري املوارد ال�صرورية لتو�صيع �صبكة التعليم العايل والبحث العلمي، 
حت�صني  يف  حقهم  املواطنني  جلميع  وي�صمن  املجتمع  حاجات  يخدم  مبا  بنوعيتها  والرتقاء 
الراغبني  جلميع  املجاين  اجلامعي  التعليم  توفري  اإلى  وال�صعي  واملهني،  العلمي  تاأهيلهم  فر�س 
فيه، والتاأكيد على حقوق املجتمع الأكادميي جتاه ال�صلطات الر�صمية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين 
ا التزامات اأ�صا�صية علمية واأخالقية يقع يف مقدمتها اللتزام بالقيم  الأخرى، مبا يرتب عليه اأي�صً
العلمية والإن�صانية والوطنية، واحرتام الطلبة ومعاملتهم ح�صب معايري الكفاءة العلمية واملهنية، 
اإلى التزام اأع�صاء الهيئة الأكادميية بو�صع التعليم والبحث العلمي يف خدمة اأهداف  بالإ�صافة 
ت�صر  لأغرا�س  العلمية  الأبحاث  ونتائج  الأكادميية  احلريات  ا�صتغالل  وعدم  العراقي،  املجتمع 

مبجتمعاتهم، اأو تخل مببادئ حقوق الإن�صان، اأو ت�صيء اإلى حتقيق الأهداف والقيم الإن�صانية.

التزام موؤ�ص�صات التعليم العايل والبحث العلمي العراقية بتطوير عالقات التعاون وال�صراكة 
ا، يف �صبيل ردم الفجوة املعرفية والتقنية  اأي�صً على م�صتوى العامل العربي وعلى امل�صتوى الدويل 
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بني املجتمع العراقي واملجتمعات العربية والعاملية، وك�صر احتكار املعرفة، اأو ال�صتفادة من نتائج 
البحث العلمي، اأو تقييد تداولها من قبل جمموعة �صغرية من الدول اأو ال�صركات، وال�صعي اإلى 
و�صع املعرفة العلمية يف خدمة تفاهم املجتمع الدويل وان�صجام اجلماعة الإن�صانية ولي�س لفر�س 

الهيمنة اأو ال�صتتباع.

خام�ًصا: تو�صيات �ملوؤمتر �لعلمي �لثاين للحّريات �الأكادميية:

لدرا�صات حقوق  ونظمه مركز عمان   ،2008  -  4  -  6 املوؤمتر مبدينة عمان يف  عقد هذا 
الأكادميية،  واحلقوق  التعليم  و�صبكة  اخلطر،  حتت  علماء  �صبكة  من  كل  مع  بالتعاون  الإن�صان، 
عربية  دولة   17 من  والباحثني  واخلرباء  اجلامعات  اأ�صاتذة  من  وعدد  املتحدة،  الأمم  وجامعة 

واأجنبية، ومن اأهم تو�صياته ما يلي )20(:

يحقق  مبا  العربية  اجلامعات  ب�صوؤون  اخلا�صة  وال�صيا�صات  الت�صريعات  تطوير  على  العمل 
الأهداف واملتطلبات للنهو�س بواقع هذه اجلامعات احلكومية والأهلية لتعزيز احلرية الأكادميية.

العمل على منح اجلامعة دورا مهما يف و�صع ال�صيا�صات العامة للتعليم، وال�صتقالل يف حتديد 
املقررات الدرا�صية وامل�صاقات، وحتديد معايري اأكادميية واأخالقية �صفافة للرتقية العلمية.

وتفعيل  الأكادميي،  باملجال  املتعلقة  تلك  خا�صة  املختلفة،  الف�صاد  اأوجه  حماربة  على  العمل 
القوانني، وو�صع الآليات ملحاربة جميع اأ�صكال الف�صاد الإداري واملايل.

اخلربات  تنمية  بغر�س  العربية،  العلمية  والروابط  الهيئات  بني  ال�صلة  تعميق  على  العمل 
واملهارات العلمية والتعليمية وتبادلها، مبا يف�صي اإلى تاأمني حرية احلركة والتنقل والعمل.

العمل على تفعيل دور الروابط والهيئات التي ينتمي اإليها اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعات 
العربية حتى ت�صهم يف حت�صني اأو�صاعهم العلمية والجتماعية.

والدرا�صات  العلمي  البحث  مراكز  تطوير  لأغرا�س  ال�صروري  التمويل  توفري  على  العمل 
املتخ�ص�صة يف اجلامعات العربية يف مناخ علمي وبحثى حر، يتيح الو�صول اإلى النتائج العلمية 

املو�صوعية.

العمل على اإن�صاء �صندوق عربي لدعم الأكادمييني، وتعوي�صهم ماديا ومعنويا عند تعر�صهم 
لالنتهاكات.

العمل على اإ�صدار دليل �صامل با�صم دليل احلرية الأكادميية، ي�صمل املبادئ والأليات واملناهج 
التدريبية، والعمل على توزيعه على جميع اجلامعات العربية.
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العمل على اإ�صاعة مبدا احل�صانة الأكادميية يف حدود البحث العلمي، والعمل على اإقرارها يف 
الت�صريعات العربية، ون�صرها يف و�صائل الإعالم.

لالنتهاكات  حد  وو�صع  العرب،  الأكادمييني  على  ال�صلطة  ت�صييقات  كافة  رفع  على  العمل 
اخلطرية التي يتعر�س لها املجتمع الأكادميي يف العراق، وخ�صو�صا الت�صفية اجل�صدية للعلماء 

والباحثني.

البلدان  يف  الأكادميية  للحريات  وهيئات  روابط  لت�صكيل  املحلية  املبادرات  دعم  على  العمل 
العربية وت�صجعها.

كما اأو�صى املوؤمتر العلمي اخلام�س للحريات الأكادميية يف اجلامعات العربية املنعقد بعّمان 
يومي 21 و22 دي�صمرب 2013 باإقرار ت�صور اأويل ملقيا�س احلريات الأكادميية.

 

�لوطن  يف  �الأكادميية  �حلرية  لو�قع  �لعامة  �ملالمح  �لثاين:  �لباب 
�لعربي:

املجتمعات  اهتمام يف  اأ�صحت حمل  الأكادميية  باأّن احلريات  التذكري  القول  نافلة  لعّل من   
املختلفة، ملا لها من دور بالغ الأهمية يف تطوير الواقع احلقوقي لالإن�صان يف املجتمع عامة ويف 
ة، لأّن موؤ�ص�صاتها متثل منارات فكرية، تفي�س باإ�صعاعها على املجتمع  منظومة التعليم العايل خا�صّ
باأ�صره، ومن ناحية اأخرى تعمل على تطوير واقع احلياة ذاتها؛ ملا للحريات الأكادميية من اأثر ل 

تخطئه العني، ول يفقده الفكر امل�صتقيم يف معاجلة امل�صكالت التي تواجه املجتمعات.

وما يبدو على ال�صطح يف مو�صوع احلرية الأكادميية يف اجلامعات العربية هو تقييد ال�صلطات 
ال�صيا�صية لهذه احلريات عن طريق املمنوعات البحثّية اأو توجيه البحث العلمي يف جمال العلوم 
ة خلدمة ال�صلطة عو�س خدمة املجتمع، وجتريدها من روحها النقدي اأو ا�صطهاد  الن�صانية خا�صّ
اجلامعيني ومالحقتهم، ومكافاأة املت�صلقني والإ�صهام يف �صنع نخب علمية مزيفة ل تخ�صع خ�صوعا 
حقيقيا ملعايري التمحي�س املعريف، غري اأن هناك مظاهر اأخرى اأخفى لتقييد احلرية الأكادميية 
ل تظهر يف جمال الروؤية اإل مع النظر العميق ول تقل اأثرا يف اإعاقة احلريات الأكادميية والإبداع 
العلمي من مظاهر الت�صييق والتقييد الظاهرة، ومنها حتول �صلطة الإ�صراف البحثي اإلى �صلطة 
مية، وت�صييق التخطيط للبحث العلمي ملجال احلريات الأكادميية وللخيارات البحثية لع�صو  حتكُّ

هيئة التدري�س والطالب.    

ومن الطبيعي اأن تختلف اأو�صاع احلريات الأكادميية من جمتمع اإلى اآخر، ب�صبب تباين فل�صفة 
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املجتمع، واأهدافه، و�صياقه الثقايف. وين�صحب الأمر برمته على الدول العربية، فالّنظرة التحليلية 
احلريات  اأو�صاع  تقارب  حيث  من  العربية،  الدول  يف  الأكادميية  احلريات  خ�صو�صية  تو�صح 
لواقع  العامة  املالمح  نوجز  اأن  الأحيان، وميكن  بع�س  تباعدها يف  اأو من حيث  فيها  الأكادميية 

احلرية الأكادميية يف الدول العربية على النحو الآتي:

�ملنظور �لت�صريعي:

احلرية  اأن  العربي  الوطن  يف  الأكادميية  احلرية  لواقع  العاّمة  املالمح  خالل  من  ح  يت�صّ
املواثيق،  بع�س  يف:  متمثلة  قانونية،  اأطر  عّدة  اإلى  ت�صتند  العربية  الدول  معظم  يف  الأكادميية 
وقوانني  العايل،  التعليم  وقوانني  عليها،  املوقع  الإن�صان  الدولية حلقوق  والتفاقيات  والد�صاتري، 
اجلامعات. وهي وثائق توؤكد التزام الدول بال�صورى وبالدميقراطية، وبالقانون، وحقوق الإن�صان 
وكرامته، كما توؤكد على اأهمية توفري ال�صتقالل املايل والإداري، واحلرية، والنهج الدميقراطي 
يف العمل الأكادميي يف موؤ�ص�صات التعليم العايل، مبا ي�صهم يف تطويرها وانفتاحها امل�صتمر على 
اآفاق املعرفة والبحث العلمي وو�صائله، وربط دورهما بتطور املجتمع وحاجاته. وبالرغم من تلك 
الن�صو�س فاإن املمار�صات الت�صريعية ومن ثم الفعلية على الأر�س تاأتي مبا قد يجانب تلك الوثائق 
وامل�صاواة  واحلرية،  الجتماعية،  العدالة  مبادئ  احرتام  على  الد�صاتري  توؤّكد  حيث  الرئي�صة. 
و�صيانة الكرامة لكل فرد، واأّن لكل مواطن احلق يف اأن يعرب عن راأيه بحرية وعلنية، بالقول اأو 
وا�صتقالليتها  الإعالم  وو�صائل  والن�صر  الطباعة  ومنها حرية  كافة.  التعبري  بو�صائل  اأو  بالكتابة، 
اجلمعيات  تكوين  وحرية  العمل  عن  والإ�صراب  ال�صلمي  والتظاهر  الجتماع  وحق  للقانون  وفًقا 

والنقابات على اأ�ص�س وطنية ولأهداف م�صروعة وبو�صائل �صلمية.

�لت�صابه: 

تت�صابه الدول العربية يف اأن مرجعية احلرية الأكادميية هي مرجعية ت�صريعية ملزمة تـ�صمل 
يف  ا  اأي�صً تت�صابه  كما  العايل.  التعليم  وموؤ�ص�صات  اجلامعات  وقوانني  الد�صاتري  ت�صمل  ما  �صمن 

�صعف اللتزام بها على اأر�س الواقع. 

ويف�صر ذلك اأن د�صاتري هذه الدول وقوانينها الأخرى هي وثائق حقوقية يف جوهرها، تهدف 
ب�صكل اأ�صا�صي اإلى حماية حقوق �صعوبها )اأفراًدا وجماعات( من اإ�صاءة ا�صتخدام ال�صلطة عليها. 
اللتزام  والقوانني  الت�صريعات  املعا�صرة على هذه  والتغريات  املواثيق  اأخرى، فر�صت  ومن جهة 
كالإعالن  ال�صبغة،  عاملية  والوثائق  التفاقيات  من  العديد  ت�صمنتها  التي  واحلريات  باحلقوق 
1948 واتفاقية اليون�صكو ب�صاأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم  العاملي حلقوق الإن�صان لعام 
والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية لعام 1966، والعهد الدويل 
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للحقوق املدنية وال�صيا�صية وغريها.

- �الختالف :

تختلف الدول العربية يف مدى تطبيقها للحقوق واحلريات – مثل: حرية الفكر والراأي والتعبري 
الد�صاتري  هذه  تختلف  اأخرى،  ناحية  ومن  وقوانينها،  د�صاتريها  تكفلها  التي  العلمي-  والبحث 
والقوانني يف الن�س �صراحة على ا�صتقاللية اجلامعات، وم�صوؤولية الدولة عن توفريها و�صيانتها 
الإقرار  الدول، من حيث  الت�صريعي يف هذه  ثالثة، يختلف اخلطاب  واحلفاظ عليها ومن ناحية 
املدى  يف  العربية  الدول  اختالف  ذلك  ويف�صر  واحرتامها  واحلريات  باحلقوق  اللتزام  بوجوب 

الذي تذهب اإليه اإراداتها ال�صيا�صية، ورغبة كل منها يف اللتزام باحلقوق واحلريات الأ�صا�صية.

�ملوؤ�ص�صات �ملجتمعية �لد�عمة للحريات �الأكادميية:

يت�صح من واقع احلرية الأكادميية يف الدول العربية اأن هناك بع�س الدول تناولت احلريات 
املنظمات  خالل  من  ومراقبتها  احلّريات  هذه  دعم  ويتّم  العامة  احلريات  اإطار  يف  الأكادميية 

املعنية بحقوق الإن�صان.

�لت�صابه:

ويف�صر  اأرا�صيها.  على  الإن�صان  حقوق  منظمات  من  العديد  عمل  يف  العربية  الدول  تت�صابه 
اأن ت�صتجيب له الدول العربية،  باأن الهتمام بحقوق الإن�صان وحرياته توجه عاملي، ينبغي  ذلك 
وتتمثل تلك ال�صتجابة على اأر�س الواقع يف ظهور العديد من املنظمات احلكومية، واملنظمات غري 

احلكومية التي تعمل يف جمال مراقبة حقوق الإن�صان وتطويرها.

�الختالف:

تختلف الدول العربية من حيث عدد املنظمات التي تعمل يف جمال حقوق الإن�صان واحلرية 
باحل�صارة  ارتباطا  والأكرث  احتكاكا  الأقدم  هي  الدول  بع�س  اأن  ذلك  يف�صر  ورمبا  الأكادميية، 
خا�س،  بوجه  الأكادميية  واحلريات  الإن�صان  وبحقوق  عام،  بوجه  وتوجهاتها  املعا�صرة  الغربية 
حر�صا منها على بناء وجاهتها يف هذا املجال احل�صاري. ويتوقع مع زيادة الدعم املايل وال�صيا�صي 
والتقني اأن يحقق عمل املنظمات املهتمة باحلريات العامة واحلرية الأكادميية انت�صارا وا�صعا يف 

خمتلف الدول العربية. 

�مل�صوؤولية �ملجتمعية و�الأخالقية: 

 ويف هذا متتلك الدول العربية عدًدا من الآليات التي توؤكد دور املجتمع يف احلفاظ على احلرية 
واحلركات  املنظمات  وتاأ�صي�س  املوؤمترات،  عقد  يف  الآليات  هذه  وتتمثل  وتطويرها،  الأكادميية 
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املدنية املهتمة بحقوق الطالب، وبع�س الهيئات التي تهدف اإلى حماية حقوق الأكادمييني، واإن�صاء 
اأندية العاملني يف اجلامعات. ويلعب املثقفون والأكادمييون دورا يف تعزيز احلريات الأكادميية، 
وذلك من خالل عدد من الأن�صطة، وامل�صاركة يف الندوات، واإجراء البحوث والدرا�صات، وممار�صة 
اإلى تطوير  اإ�صافة  احلرية الأكادميية والتعريف بها يف و�صائل الإعالم، والدفع بتطوير واقعها، 
معايري الرتخي�س والعتماد والتقييم التي ت�صتهدف يف جزء من مهامها تاأكيد الكثري من املبادئ 

املعززة للحرية الأكادميية. 

�لت�صابه:

تت�صابه الدول العربية يف اهتمام جمتمعاتها املتزايد باحلرية الأكادميية، وقد انعك�س ذلك 
وتطوير  انتهاكها،  من  واحلد  احلرية،  هذه  دعم  يف  ت�صهم  التي  الإجراءات  من  عدد  اتخاذ  يف 
العديد  عقد  ما متثل يف  وهو  الأكادميية،  باحلرية  العاملي  الهتمام  تزايد  ذلك  ويف�صر  واقعها. 
من املوؤمترات العاملية والإقليمية ب�صاأنها، )مثل موؤمتر عمان للحريات الأكادميية عام 2004(. 
اإلى تراكم ق�صاياها املجتمعية، وهو ما دفع  باأهمية احلرية الأكادميية  ويعزى تزايد الإح�صا�س 
املجتمعات الأكادميية وغري الأكادميية لالهتمام بدرا�صة م�صكالتها، وحتليلها، وحماولة تقدمي 

حلول ناجعة لها.

- �الختالف: 

تختلف الدول العربية يف مدى تفاعل جماعات املجتمع واأفراده مع ق�صايا احلرية الأكادميية، 
ففي بع�س الدول َتظَهُر حتّركات حلماية احلرية الأكادميية ودعمها.  ويف البع�س الأخر ينح�صر 

الهتمام يف ظهور بع�س اجلمعيات والهيئات ذات العالقة بالأمر. 

�حلرية �الأكادميية �ملوؤ�ص�صية: 

ثمة م�صتويات متعددة ملمار�صة �حلرية �لأكادميية يف م�صتوى �ملوؤ�ص�صة ح�صب مناويل و�أمناط 
خمتلفة. وميكن الإ�صارة اإلى التجارب التالية:

عملت بع�س الدول العربية على اإر�صاء احلرية الأكادميية املوؤ�ص�صية جلامعاتها الر�صمية من 
خالل اإن�صاء جمل�س اأمناء لكل جامعة، يعمل مبثابة هيئة ت�صريعية ورقابية باجلامعة، وهذا يو�صح 
قدرة اجلامعة على توظيف اأع�صاء هيئة التدري�س والعاملني وترقيتهم وتثبيتهم واإنهاء خدمتهم 
واإّن اجلامعة الر�صمية تتمتع ب�صخ�صية اعتبارية  )وهو ما يعني ال�صتقالل الوظيفي للجامعة(. 
ذات ا�صتقالل مايل، ولها موازنتها امل�صتقلة اخلا�صة بها، التي يعدها جمل�س اجلامعة، ويقرها 
الدرجات  ومنح  العلمية،  مناهجها  بناء  يف  الأكادميي،  بال�صتقالل  تتمتع  وهي  الأمناء.  جمل�س 
�لأكادميية، وتقومي �لإنتاج �لعلمي لأع�صائها، وحتديد �صروط قبول �لطالب بها مبوجب قر�ر من 
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جمل�س التعليم العايل، وفتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها، ويف البع�س الآخر 
ُيَعّد رئي�س �لدولة �لرئي�َس �لأعلى �لفعليَّ للجامعة، وهو �ملنوط بتعيني مدير �جلامعة ونائبه، بناء 
على تو�صية وزير التعليم العايل، الأمر الذي ي�صري اإلى حمدودية ال�صتقاللية التنظيمية للجامعة 
وهو ما يعني �صعف ال�صتقاللية التنظيمية لها. ويف املقابل ُيالَحُظ تكويُن جمال�َس للتعليم العايل 
منوط بها و�صع �لهيكلية �لتنظيمية و�لإد�رية، و�لقو�عد �ملنظمة للجو�نب �لعلمية و�لإد�رية و�ملالية 

الالزمة لعمل فروع اجلامعات،

واأ�صلوب  �صوؤونها  تنظيم  ويتم  وم�صتقلًة،  معنويًة  �صخ�صيًة  اجلامعة  ُتعترب  اأخرى،  دول  ويف 
عملها بنظام خا�س بها، ت�صادق عليه الوزارة التي ت�صرف عليها، من خالل )اأنظمة الرتخي�س 
والعتماد العام واخلا�س(، وللجامعة عدد من املجال�س، التي جتمع اأع�صاء معينني ومنتخبني، 
منها جمل�س الأمناء الذي ُي�صّكل داخليًّا ب�صورة م�صتقلة من اجلامعة، اأو من قبل رئي�س الدولة، 
وفق ال�صيا�صات التي تتبعها اجلامعة، وللجامعة موازنتها امل�صتقلة اخلا�صة بها. وملجل�س الأمناء 
�صخ�صية معنوية م�صتقلة ماليا، وتتلقى اجلامعة جزًءا من الدعم املايل املخ�ص�س للتعليم العايل 
وفًقا لالأنظمة واملعايري املعتمدة من قبل الوزارة لهذا الغر�س، على اأن تقدم اجلامعة موازنتها 

وح�صاباتها اخلتامية للوزارة. وهو ما ي�صري اإلى ال�صتقالل املايل والوظيفي لها. 

- �لت�صابه:

تت�صابه الدول العربية يف ن�س قوانينها على ا�صتقالل اجلامعات وموؤ�ص�صات التعليم العايل. 
ه عاملي، يتمثل يف ن�س د�صاتري الدول وقوانينها املخت�صة بالتعليم العايل  وقد يرجع ذلك اإلى توجُّ
على ا�صتقاللية موؤ�ص�صاته، وهو ما ت�صايره الدول العربية يف د�صاتريها وقوانينها املخت�صة بالتعليم 

العايل.

�الختالف:

واملايل  والوظيفي  )التنظيمي  الأربعة  باأبعاده  ال�صتقالل  درجة  يف  العربية  الدول  تختلف 
والأكادميي( حيث جند اأّن بع�س ال�صتقالل التنظيمي يف بع�س الدول لي�س يف امل�صتوى املعياري 
ملجل�س  التنفيذية  ال�صلطات  تعيني  جمال  يف  ال�صعيف  بني  الأخر  البع�س  يف  ويرتاوح  املطلوب. 
الأمناء يف اجلامعات، والقوي يف جمال ال�صتقاللية ملجل�س الأمناء فيها، بينما يعد متو�صًطا يف 
بع�س الدول الأخرى، حيث يتم انتخاب القيادات اجلامعية العليا، بينما ل يزال الوزير هو الرئي�س 

الأعلى لكل جامعة. 

)حيث  الدول  بع�س  يف  �صعيفا  يعد  للجامعات  املايل  ال�صتقالل  اأّن  اأخرى  ناحية  من  وجند 
يتولى رئي�س اجلامعة اإدارة �صئون اجلامعة املالية يف حدود اخلطط التي ير�صمها جمل�س التعليم 
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لأحكام  اجلامعة  ح�صابات  ونظام  واإداراتها  اجلامعات  اأموال  يف  الت�صرف  ويخ�صع  العايل(، 
بالتن�صيق مع  العايل  بالتعليم  املخت�س  الوزير  بقرار من  التي ت�صدر  املالية واحل�صابية،  اللوائح 
وزير املالية(، بينما جند اأن ال�صتقالل املايل يف البع�س الآخر اإيجابيا يف بع�س الدول الأخرى. 

اأما بالن�صبة اإلى ال�صتقالل الوظيفي فيعد �صعيفا يف بع�س الدول التي يتولى رئي�س اجلامعة 
اإدارة �صوؤون اجلامعة املالية، يف حدود اخلطط التي ير�صمها جمل�س التعليم العايل الذي يراأ�صه 
وزير التعليم العايل، اأو يخت�س بذلك جمل�س اجلامعة الذي يقوم باإن�صاء الوظائف التي يعني فيها 
�لعاملون �أو �إلغائها وفًقا للهيكل �لوظيفي، وتطبيق �صروط �خلدمة �لتي تقرتحها �لهيئات �لأعلى، 

بينما يكون قويا يف بع�س الدول الأخرى نظرا لتمتع جامعاتها با�صتقالل وظيفي.

ويعد ال�صتقالل الأكادميي �صعيفا يف بع�س الدول التي يعتمد فتح فروع للجامعات بها على 
قرارات �صيادية بينما يكون قويا يف الدول التي ميكن للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل 

الدولة وخارجها بقرار من جمل�س اجلامعة. 

�حلرية �الأكادميية �لفردية �أو �ملهنية: 

يف  باحلرية  يتمتع  ل  العربية  الدول  يف  التدري�صية  الهيئة  ع�صو  اأن  الواقع  حتليل  من  يت�صح 
ممار�صة ن�صاطات وظيفته ومهامها )التدري�س واإجراء المتحانات واإجراء البحوث والدرا�صات 
العلمية  واأن�صطتهم  وتقاريرهم  الطالب  وبحوث  اجلامعية،  الر�صائل  على  والإ�صراف  املبتكرة 
والجتماعية وتوجيههم وحرية البحث والن�صر( بجانب م�صاركته يف املجال�س واللجان اجلامعية 
اأن هناك عدة حمددات  التقدم. غري  اإلى  ودفعها  باجلامعة  النهو�س  �صاأنها  التي من  والأعمال 
يجب �أن يلتزم بها ع�صو �لهيئة �لتدري�صية، مثل: عدم �لقيام باأي ن�صاط حزبي �أو �صيا�صي د�خل 
اجلامعة، وعدم القيام اأو ال�صرتاك باأي عمل مي�س الوحدة الوطنية، اأو ي�صهم يف اإثارة الفتنة بني 
املواطنني داخل اجلامعة اأو خارجها اأو التحري�س عليها، مع تفاوت فيما يتعلق ب�صنوات النتظار 
ليتم تثبيته. وبالن�صبة اإلى الرتقية فقد و�صعت اجلامعات للرتقية تعليمات وقواعد وا�صحة، تعلنها 
باأن  التدري�س  اأع�صاء هيئة  ي�صعر  الإلكرتوين وتلتزم بتطبيقها، ومن ثم  كل جامعة على موقعها 

الرتقية تتم بناء على �صيا�صة وقواعد حمددة. 

يتمتعون  باجلامعة  وم�صاعديهم  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  فاإن  التدري�س،  حرية  يخ�س  وفيما   
بحرية الفكر والبحث العلمي يف اإطار القانون والد�صتور.  

ويف بع�س الدول تكفل الت�صريعات حرية العقيدة والراأي والتعبري والطباعة والن�صر والبحث 
العلمي والتنقل والجتماع وتكوين اجلمعيات والحتادات والنقابات، بالإ�صافة اإلى اأن ع�صو هيئة 

التدري�س يتمتع بحرية التدري�س وحرية البحث والن�صر.
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�لت�صابه:

تت�صابه الدول العربية يف اأن ت�صريعاتها تن�س على حرية التعبري عن الراأي، ويف ذات الوقت 
تت�صابه يف ف�صلها اإلى حد كبري يف حتويله لواقع على الأر�س. ورمبا يرجع ذلك اإلى اعتبار احلريات 
حرية  يف  العايل  بالتعليم  املخت�صة  وقوانينها  الدول  د�صاتري  ن�صو�س  يف  يتمثل  عاملًيا،  توجًها 
التعبري عن الراأي، وهو ما ت�صايره الدول العربية حمل الدرا�صة يف د�صاتريها اأو قوانينها العامة 

اأو املخت�صة بالتعليم العايل.

�الختالف:

تختلف الدول العربية يف اعتبار احلريات حًقا مطلًقا، اأو حًقا م�صروًطا اأو مقيًدا بالعديد من 
التنظيم  والتعبري وحرية  الراأي  الفكر وحرية  الدول يف مدى حرية  املحددات، كما تختلف هذه 
اإلى الظهري الثقايف والإرادة  وحرية التدري�س وحرية البحث والن�صر. وقد يكون كل ذلك راجعا 

ال�صيا�صية يف كل دولة.

�حلرية �الأكادميية للطالب:

بع�س  يف  اجلامعات  اأن  العربية  اجلامعات  يف  الأكادميية  احلريات  واقع  حتليل  من  يت�صح 
الدول ت�صمح باإن�صاء احتادات لطالبها ولكنها ل تتيح نف�س احلق لأع�صاء هيئة التدري�س. ونظًرا 
حلرمان اأع�صاء هيئة التدري�س من حقهم يف التعبري عن اأفكارهم ال�صيا�صية داخل اجلامعة، فاإّن 
بالإمكان اأن ن�صتنتج اأّن الّطاّلب اأي�صا حمرومون من الإبداع الذاتي والبحث والتعبري عن وجهات 
نظرهم املختلفة عما يطرحه الأ�صاتذة. واحتاد الطالب هو تنظيم طالبي له �صخ�صية اعتبارية 
ومقره حرم اجلامعة، وتخ�صع اأن�صطة هذه الحتادات الطالبية والأندية الطالبية لإ�صراف دائرة 
�لن�صاط �لثقايف و�لفني بعمادة �صوؤون �لطلبة. وتوجد حمدد�ت و��صحة على �حلريات �لأكادميية 

للطالب فيما يتعلق منها بحرية التعبري والتجمع والأن�صطة غري ال�صفية. 

�لت�صابه:

ويعترب  والتعبري عنها.  اآرائهم  الطالب يف  قوانينها حرية  ت�صمني  العربية يف  الدول  تت�صابه 
هذا م�صايرة لتوجه عاملي يتمثل يف ن�س د�صاتري الدول وقوانينها املخت�صة بالتعليم العايل على 
حرية الراأي والتعبري عنه. وتت�صابه بع�س الدول يف اإتاحة اإن�صاء احتادات عامة لطالب اجلامعة، 
ومتتعهم بحقهم يف ممار�صة اأن�صطتهم. يف حني تتيح دول اأخرى اإن�صاء جمعيات علمية واجتماعية 

فقط.
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�الختالف:

تختلف الدول العربية يف مدى ما يتمتع به الطالب من حرية الراأي وحرية التعبري عنه، فهو 
اإما مطلق، اأو مقيد بالعديد من املحددات. وتختلف الدول اأي�صا يف نوعية اجلهات التي ت�صرف 
ال�صياق هو ذاته  الثقايف للدول ذاتها. هذا  ال�صياق  اإلى  اأن�صطة الطالب، ورمبا يرجع ذلك  على 

امل�صوؤول عن اأو�صاع احلرية الأكادميية للطالب يف هذه الدول. 

�لباب �لثالث: بنود �حلرّية �الأكادميّية

�ملكّون �الأول:

ويف �صوء ما �صبق من و�صف وحتليل لواقع احلريات الأكادميية يف موؤ�ص�صات التعليم اجلامعي 
يف بع�س الدول العربية، وبال�صتناد اإلى قرار القمة العربية دم�صق مار�س 2008 باعتماد خطة 
تطوير التعليم يف الوطن العربي التي ت�صتمل على تطوير التعليم العايل والرتقاء به، فقد اأ�صبح 
من ال�صرورة و�صع وثيقة للحرية الأكادميية لأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعات العربية، ت�صهم 
والعربية  ة  العاملّية  والإعالنات  واملواثيق  املبادئ  وتعزيز  به  والرتقاء  العايل  التعليم  تطوير  يف 
التي تعنى باحلقوق واحلريات العامة واحلرية الأكادميية لأع�صاء هيئات التدري�س يف اجلامعات 
العربية، باعتبارها واحدا من املداخل الرئي�صة لتعزيز حرية الإن�صان العربي وحقوقه، وعلى ذلك 

تاأتي هذه الوثيقة .

ملاذ� �لوثيقة: 

     ترجع اأهمية اإعداد هذه الوثيقة اإلى ما يلي:

العربية، تكون مر�صًدا  التدري�س يف اجلامعات  الأكادميية لأع�صاء هيئة  للحرية  وثيقة  و�صع 
لل�صلطات، واأع�صاء هيئة التدري�س، والباحثني لاللتزام بها، وهذا من �صاأنه اإزالة العقبات التي 
مهام  باأد�ء  �للتز�م  من  �جلامعة  ومتكني  �حلر،  و�لبحثي  �لعلمي  �لن�صاط  �نت�صار  دون  حتول 

وظائفها يف التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع والبيئة.

ممار�صة احلرية الأكادميية �صرورة ل غنى عنها لع�صو هيئة التدري�س اجلامعي، اإذ ت�صاعده 
اأو م�صوؤولياته باعتباره عن�صرا فاعال يف املنظومة التعليمية والبحثية يعتمد  اأدواره  على حتقيق 

جناحها على متيزه يف اأداء مهام وظيفته.

تو�صيع مداركهم، وزيادة خرباتهم، وتنمية  التدري�س على متكني طالبه من   م�صاعدة هيئة 
�صخ�صياتهم، وقدراتهم، واإبداعاتهم يف جمالت احلياة املختلفة.
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كثريا  اإن  العربية؛ حيث  واقع جامعاتنا  منها  يعاين  التي  امل�صكالت  ت�صاعد يف حل كثري من 
من اأطرها التدري�صية وباحثيها يعانون من عدم توافر املناخ احلر الدميوقراطي املالئم للبحث 
التي  الرقابية،  والأجهزة  ال�صلطات  ت�صدد  من  ي�صكون  اأي�صا  منهم  والكثري  والإبداع،  والدرا�صة 
غالبا ما تنظر بعني ال�صك والريبة اإلى اجلادين منهم، مما اأدى اإلى هجرة كثري منهم اإلى خارج 

اأوطانهم.

ردم الفجوة الكبرية بني التنظري والتطبيق، فكل اللوائح الد�صتورية وقوانني اجلامعات توؤكد 
اأنها موؤ�ص�صات علمية م�صتقلة، وعلى الرغم من ذلك، فان الواقع يوؤكد حقيقة تعر�س اأغلب هذه 

املوؤ�ص�صات لالخرتاق والتدخل واملراقبة واملتابعة.

حتديث اجلامعة وع�صرنتها لتحقيق اجلودة ال�صاملة.

خدمة املجتمع لتحقيق التنمية امل�صتدامة.

فاإنها  ثم  ومن  لالأفكار،  املحدود  والتبادل غري  للحوار  ف�صاء  وجعلها  اجلامعة  مكانة  تعزيز 
التطور، واحلفاظ على عامل حر  قادرين على  تربية مواطنني م�صتنريين،  متكن اجلامعات من 

وجمتمعات متفتحة.

 

منطلقات �لوثيقـــة:

ترتكز الوثيقة على جمموعة من املنطلقات، من اأهمها ما يلي:

ن�صاطه  له  فرًد�  بو�صفه  �لتدري�س،  هيئة  ع�صو  ن�صاط  من  كال  �لأكادميية  �حلرية  تت�صمن 
ب�صكل  �لهيئة  كياًنا جماعًيا ممثال يف  بو�صفها  �لأكادميية  ون�صاط �جلماعة  �مل�صتقل،  �لأكادميي 

حر ومرن. 

حرية البحث العلمي دون تدخل من داخل اجلامعة اأو من خارجها، �صواء من جانب �صلطات 
هيئة  اأع�صاء  لدى  يكون  حيث  اجتماعية،  قوة  ذات  جماعات  اأم  �صغط،  اأو  نفوذ  ذات  ر�صمية 
بحرية  العلمية  ودرا�صاتهم  بحوثهم  نتائج  ونقل  البحثي،  العمل  ا�صتمرارية  يف  احلق  التدري�س 
املوؤ�ص�صات  بني  عليها  املتفق  العلمية  املعايري  مع  تتفق  اأنها  ون�صرها، طاملا  وطباعتها،  لالآخرين، 

العلمية املتخ�ص�صة، �صواء على امل�صتوى املحلى، اأم الإقليمي، اأم الدويل. 

اإ�صراك اأع�صاء هيئة التدري�س يف اتخاد القرارات التي تتعلق باملمار�صة التدري�صية. 

�حلق يف تنمية قدر�تهم �لعلمية و�ملهنية، من خالل �لرب�مج �لتدريبية، و�لنخر�ط يف �لهيئات 
املهنية املعنية بالدفاع عن حقوقهم.
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 حق ع�صو هيئة التدري�س يف عر�س املعلومة والأفكار والآراء ب�صورة حمايدة.

 حرية تداول املعلومات، ن�صر الكتب والدويات العلمية.

 تعزيز املكانة الجتماعية واملادية لع�صو هيئة التدري�س.

ملوؤ�ص�صة  واملالية  الإدارية  ال�صتقاللية  ب�صمان  مرتبط  الأكادميية  احلرية  ممار�صة  اعتبار 
التعليم العايل.

التزام ع�صو هيئة التدري�س بال�صلوك املرتبطة باأخالقيات املهنة وح�صن ال�صري وال�صلوك داخل 
قاعة املحا�صرات وخارجها.

 �لتز�م ع�صو هيئة �لتدري�س بتنفيذ �ملهام و�مل�صوؤوليات �ملنوط بها يف جمالت �لعمل �لأ�صا�صية 
واملمثلة يف التدري�س والبحث العلمي وخدمة البيئة واملجتمع.

 حتقيق املو�صوعية وعدم التحيز يف تقومي اأداء الطالب، وتوخي ال�صفافية.

�أهد�ف �لوثيقة:

�لعربية وتبنيها يف  �إلى ن�صر ثقافة �حلرية �لأكادميية يف �لأو�صاط �جلامعية  �لوثيقة  تهدف 
ت�صريعاتها.

باجلامعات  �لتدري�س  هيئة  لع�صو  �الأكادميية  �حلرية  معايري  �لثاين:  �ملكّون 
�لعربية ومكوناتها 

معايري التدري�س:

الأولوية لأع�صاء هيئة التدري�س يف ت�صميم املناهج، وطرق التدري�س يف اإطار الهيئات العلمية 
املتخ�ص�صة.

اأداء  تقومي  وطرق  املقرر  وحمتوى  التدري�صية  املواد  اختيار  يف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  حق 
الطالب.

الق�صايا  ومناق�صة  تقدمي  يف  املهني  حقهم  ملمار�صة  التدري�س  هيئة  لأع�صاء  الفر�صة  اإتاحة 
اجلدلية املرتبطة مبو�صوعات وطرق تدري�صهم.

اإن�صاء جامعات حرة خلدمة توجهات فكرية متعار�صة ت�صجع على اإثراء امل�صهد العلمي بدل 
من الأحادية. 
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معايري �لبحث �لعلمي:

ون�صر  البحث،  وطرق  مو�صوعات  اختيار  يف  التدري�س  هيئة  لأع�صاء  الكاملة  احلرية  اإعطاء 
نتائجه.

احلر  التبادل  تتطلب  الأكادميية  فاحلرية  اجلديدة،  الكت�صافات  يف  املتخ�ص�صني  اإ�صراك 
لالأفكار واملعرفة.

�صمان التبادل احلر لالأفكار واملعارف.

التخفيف من الطابع الفوقي للتخطيط للبحث العلمي.

البحث عن موارد اجتماعية م�صتقلة عن الدولة للم�صاركة يف متويل البحث العلمي.

فتح باب املبادرات الالمركزية يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي.

معايري �مل�صاركة يف �إد�رة �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية:

الت�صاركية.  الإدارة  يحقق  مبا  واللوائح  الت�صريعات  و�صع  يف  التدري�س  هيئة  ع�صو  م�صاركة 
تلتزم املوؤ�ص�صات التعليمية باإعداد الآليات املالئمة لالإدارة الت�صاركية، وباإتاحة الوقت لالأع�صاء 

للم�صاركة فيها، واإعطاء املكافاأة املنا�صبة.

ا�صراك اأع�صاء هيئة التدري�س يف �صنع القرارات املتعلقة باحلياة اجلامعية.

�ملعايري �لعاّمة:

الحتادات  وتنظيم  املنظمات،  اأو  الأكادميي يف ع�صوية اجلمعيات  املجتمع  اأع�صاء  م�صاركة 
اأدوار  تويّل  باإمكانهم  يكون  واأن  مو�صوع،  باأّي  اخلا�صة  نظرهم  وجهات  وعر�س  معها،  والعمل 

قيادية يف املجتمع املدين كاأ�صوات م�صتقلة.

وجود هيئة اأو جمعية مهنية تتولى متثيل اأع�صاء هيئة التدري�س والباحثني والأكادمييني وتدافع 
عن م�صاحلهم ب�صورة فردية اأو جماعية.

تفعيل نظام الوقف لتمويل التعليم اجلامعي والبحث العلمي.

�صنع بيئة جامعية �إبد�عية �صرط و�جب لتحرير �لقدرة �لإنتاجية، خا�صة �أن �لبيئة �لبد�عية 
اجلامعة،  وا�صتقاللية  والتفكري  البحث  حّرية  جانب  اإلى  الأكادميية  للحرّية  الثالث  الوجه  هي 
التخطيط  بيئة ت�صجع على  واأن تكون  ال�صكليات،  والتحّرر من  باملرونة  البيئة  وينبغي متييز هذه 
والتقومي والتطوير املوؤ�ص�صي، ت�صاعد على دعم العمل اجلماعي والتوا�صل بني الباحثني، وتتحمل 

اخل�صارة يف البحث العلمي.
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معايري ��صتقاللية �جلامعة:

ال�صتقالل الإداري للموؤ�ص�صات اجلامعية والبحثية.

ال�صتقالل املايل و�صمان م�صادر متويل هذه املوؤ�ص�صات.

الأمن الوظيفي والفكري والجتماعي للباحثني والأكادمييني.

�ملكّون �لثالث: م�صوؤوليات وو�جبات:

بناء على الدرا�صات التي اأجريت حول واقع احلرية الأكادميية مبختلف املوؤ�ص�صات اجلامعية 
�صوء  ويف  العربية.  اجلامعات  يف  الأكادميية  احلريات  مفاهيم  تغييب  عن  ك�صفت  التي  العربية 
مدونات  و�صع  يف  يتمّثل  العايل  بالتعليم  املعنية  واجلهات  الهيئات  على  ُيقرتح  ما  فاإّن  تقدم  ما 

وت�صريعات لتحقق ما يلي: 

م�صوؤوليات ع�صو هيئة �لتدري�س باجلامعات �لعربية وو�جباته:

م�سوؤوليات وواجبات عامة:

املهني  عمله  مبهام  املرتبطة  وامل�صوؤوليات  باملهام  باجلامعة  التدري�س  هيئة  ع�صو  التزام 
والأكادميي والتعهد بتنفيذها.

التعهد بالبحث العلمي ون�صر نتائجه ح�صب الإمكانات املتاحة.

الت�صامح واحرتام حّق الختالف ك�صمان لالإبداع اأو التطوير.

اأن تكون بحوثه هادفة لتنمية املعارف واإثراء الإن�صانية بخربات وجتارب جديدة.

م�سوؤوليات وواجبات تدري�سية:

والعلمية  الأكادميية  للموا�صفات  ي�صتجيب  معرفيا  حمتوى  التدري�س  هيئة  ع�صو  يقدم  اأن 
املتعارف عليها.

اأن تت�صمن املقررات الدرا�صية التي يقوم بتدري�صها معلومات جديدة تتواكب مع الجتاهات 
�صه. العلمّية يف جمال تخ�صّ

اأن يتفق ما يقدمه من معلومات يف مقرراته الدرا�صية مع الأهداف العامة والإجرائية املحددة 
لهذه املقررات.

العامة  اخلّطة  �صمن  التدري�س  هيئة  بع�صو  يقوم  الذي  الدرا�صي  املقّرر  حمتوى  يكون  اأن 
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للربنامج التعليمي يف التخ�ص�س العلمي والكّلية واجلامعة التي ينتمي اإليها الطالب.

اأهداف مقرراته  ت�صاعده على حتقيق  التي  واأ�صاليبه احلديثة  التدري�س  اأن ي�صتخدم طرائق 
الدرا�صية ومبا يتنا�صب مع م�صتويات الطالب.

اأن يوظف اأف�صل طرق التوا�صل مع طالبه داخل قاعة املحا�صرات وخارجها.

اأن يقّوم اأداء طالبه با�صتخدام اختبارات ومقايي�س منا�صبة للك�صف عن م�صتوياتهم املعرفية 
واملهارية املختلفة.

اأن تتميز طريقة معاملته لطالبه باملو�صوعية داخل قاعة التدري�س وخارجها.

اأن يكون �صلوك الطالب وم�صتواهم املعريف وحت�صيلهم الدرا�صي املعيار الأ�صا�صي لتقوميهم، 
بغ�س النظر عن النوع وامل�صتوى القت�صادي الجتماعي واملنطقة اجلغرافية التي ينتمون اإليها.

اأن يلتزم ب�صلوك اأخالقيات املهنة يف التعامل مع الآخرين خارج موؤ�ص�صة التعليم.

اأن تكون معايري تقومي ع�صو هيئة التدري�س لأداء طالبه وا�صحة ومعروفة �صلفا.

اأن يقوم باأداء واجبات املر�صد الأكادميي مع طالبه.

م�سوؤوليات وواجبات بحثية:

اأن يلتزم ع�صو هيئة التدري�س باأخالقيات البحث العلمي يف اإجراء بحوثه.

اأن يتميز بالأمانة العلمية يف التعامل مع م�صادر جمع املعلومات.

خالل  من  الأكادميي،  تخ�ص�صه  جمال  يف  با�صتمرار  ومعلوماته  العقلية  قدراته  ُينّمي  اأن 
ممار�صة البحث العلمي.

من  الأكادميي  �صه  تخ�صّ جمال  يف  والدرا�صة  للبحث  جديدة  واأفكارا  مو�صوعات  يقدم  اأن 
خالل البحوث والدرا�صات التي يقوم بها.

اأن يقدم خدماته واإر�صاداته البحثية للباحثني اجلدد يف جمال تخ�ص�صه الأكادميي.

�أن يلتزم ب�صروط �ملنهج �لعلمي وقو�عده يف �لتعامل مع م�صكالت بحوثه.

اأن يحرتم اآراء زمالئه العلمّية وحّقهم يف الختالف مع اآرائه.

اأن يتقبل نقد زمالئه املو�صوعي يف اإنتاجه العلمي واأعماله البحثّية.

اأن ي�صتمر يف اإنتاجه العلمي.
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اأن يتميز باملو�صوعية يف احلكم على الإنتاج العلمي لزمالئه وتقوميه وفقا للمعايري العلمّية 
املتفق عليها.

اأن ي�صهم بجدية يف البحوث امل�صرتكة داخل الق�صم والكلية واجلامعة.

4. م�صوؤوليات وو�جبات �إد�رية وخدمة �ملجتمع:

اأن يوؤدى اأعماله وم�صوؤولياته الإدارية داخل الق�صم الأكادميي الذي ينتمي اإليه، وعلى م�صتوى 
كليته وجامعته.

اأن يقوم باأداء التزاماته ومهام وظيفته الإدارية على م�صتوى الكلية التي يعمل بها.

اأن يوؤدى واجباته الإدارية على م�صتوى اجلامعة التي يعمل بها.

اأن يلتزم باللوائح والقوانني التي حتكم مهام وظيفته.

اأن ي�صاهم يف تنمية املجتمع املحلي.

اأن ي�صارك يف فعاليات الروابط واجلمعيات املهنية املنتمي اإليها.

األ يتعدى حدود ممار�صة احلرية الأكادميية داخل اجلامعة اأو خارجها.

اأن يقبل تطبيق مبادئ ال�صفافية واملحا�صبية يف اأدائه للعمل.

�ملكّون �لثاين: حقوق �أع�صاء هيئة �لتدري�س باجلامعات �لعربية:

حقوق عامة:

1/1 حقوق تدري�صية:

اأن يختار ع�صو هيئة التدري�س حمتوى املقررات الّدرا�صية التي يقوم بتدري�صها مبا يتفق مع 
املنهج الدرا�صي.

واملعايري  �س  التخ�صّ م�صتجدات  بتدري�صها يف �صوء  يقوم  التي  الدرا�صّية  املقررات  يطّور  اأن 
العلمية.

يقوم  التي  املقررات  اأهداف  لتحقيق  املنا�صبة  وا�صرتاتيجياته  التدري�س  طرائق  يختار  اأن 
بتدري�صها.
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اأن يحّدد اأ�صاليب تقومي اأداء طالبه واأدواتها مبا يتفق مع املعايري العلمية واملو�صوعية.

اأن يختار املقررات الدرا�صية التي يقوم بتدري�صها يف جمال تخ�ص�صه الأكادميي.

2/1 حقوق بحثية:

الت�صامح  قيم  ت�صوده  مناخ  يف  واملناق�صة  البحث  بحرية  التدري�س  هيئة  ع�صو  يتمتع  اأن 
والدميقراطية.

اأن ميار�س حرية اإجراء البحوث ال�صتق�صائية وامليدانية.

اأن يختار مو�صوعات البحث، وجمالته، واإجراء البحث، ون�صر نتائجه. 

اهتماماته  حول  دولية  وموؤمترات  ملتقيات  يف  امل�صاركة  من  التدري�س  هيئة  ع�صو  يتمكن  اأن 
العلمّية والبحثّية وال�ّصفر اإلى اخلارج دون قيود.

اأن تكون لديه حرّية احل�صول على املعلومات من م�صادرها املختلفة.

اأن ينمي من قدراته املعرفية.

اأن ميار�س حرية البحث والن�صر واإجراء البحوث.

اأن يتابع اجلديد يف جمال تخ�ص�صه الأكادميي.

اأن ميار�س التفكري الناقد الذي يخدم تقّدم البحث العلمي.

اأن تتاح له فر�س الو�صول اإلى اأعلى امل�صتويات العلمية يف جمال تخ�ص�صه.

اأن تتاح له فر�س متكافئة مع زمالئه يف الرتقي للوظائف الأعلى.

اأن تتاح له فر�س ال�صتمرار يف احلياة العلمية للموؤ�ص�صات اجلامعية بعد التقاعد.

�آليات تطبيق �لوثيقة:

لكي يتم تطبيق الوثيقة املقرتحة للحرية الأكادميية يف اجلامعات العربية توجد جمموعة من 
املتطلبات ميكن الأخذ بها وتوفريها ومن هذه املتطلبات ما يلي:

هيئة  اأع�صاء  من  العربية  للجامعات  ممثلون  يح�صرها  فكرية  ومنتديات  موؤمترات  عقد 
تدري�س، وم�صوؤولون على م�صتوى احلكومات واجلامعات، ملناق�صة م�صمون هذه الوثيقة، والتفاق 

على ما ميكن اأن يت�صمنه من بنود يتفق عليها بعد فح�صها.

ن�صر ثقافة احلرية الأكادميّية لدى اأع�صاء هيئة التدري�س من خالل ندوات وور�س عمل يتم 
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تنفيذها يف هذه اجلامعات.

اإعداد من�صورات تت�صمن وثيقة احلرية الأكادميية لأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعات العربية 
وتوزيعها على اأع�صاء هيئة التدري�س، ومعاونيهم حتى ي�صتطيعوا الطالع عليها عند احلاجة.

العربية  باجلامعات  التدري�س  هيئات  اأع�صاء  من  خمتلفة  لعينات  ميدانية  درا�صات  اإجراء 
بهدف التعريف بالوثيقة وال�صتفادة منها.
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بحوث ودرا�سات
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الذكاء االجتماعي وعالقته بال�سعور 
بال�سعادة درا�سة ميدانية على عينة

من طلبة جامعة دم�سق

د. حممد عزت عربي كاتبي
اأ�صتاذ م�صاعد يف كلية الرتبية – ق�صم علم النف�س

مقدمة :

يعد طلبة اجلامعات عماد الأمة ب�صكل عام وزهرة املجتمع ب�صكل خا�س وهم نخبة اجلامعة 
ال�صاعدة، وتهتم معظم الدرا�صات بطلبة اجلامعة ملا لهم من الأثر يف احلياة والتاأثري يف املجتمع، 
فهم قادة الغد وموؤ�ص�صو املجتمع يف جمال العلم، وجناح طلبة اجلامعة يعتمد يف الدرجة الأولى على 
كيفية تفاعلهم مع الأحداث والأ�صخا�س املحيطني بهم،  واهتمت الكثري من الدرا�صات بالطلبة 
التح�صيل  م�صتوى  على  توؤثر  التي  املتغريات  اإلى  الأولى  بالدرجة  الهتمام  ووجهت  اجلامعيني 
الأكادميي لديهم وبداأت ت�صود الآن البحوث التي تربط بني قدرات الفرد العقلية و�صحته النف�صية 

و�صعوره بال�صعادة والر�صا عن احلياة ملا لها من كبري الأثر على حياة الطالب اجلامعي.

واأكد “فاولز )Fowls( “ اأن القدرة على فهم الآخرين قدرة اإن�صانية مهمة لأن الفرد يق�صي 
معظم حياته بني اأ�صخا�س اآخرين، فاحل�صا�صية جتاه ما يفكر وي�صعر به الآخرون والقدرة على 
ت�صخي�س ال�صعوبات يف العالقات ال�صخ�صية تكون مبجملها املواهب الأ�صا�صية يف العالقات ما 

بني الأفراد )يو�صف، وزيور، 299:1984(.

اجتماعي،  ككائن  والنفعالية  والعقلية  اجل�صمية  الإن�صان  قوى  الفرد  �صخ�صية  يف  وتتكامل 
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وبدون هذه ال�صفة الجتماعية ل يتي�صر له اأن ينمو كاإن�صان اجتماعي )ال�صاحب، 195:2011(.

ويعترب الذكاء  الجتماعي من اجلوانب الهامة يف ال�صخ�صية لكونه يرتبط بقدرة الفرد على 
التعامل مع الآخرين وعلى تكوين عالقات اجتماعية ناجحة اأي اأنه بقدر ما يكون ال�صخ�س متمتعا 
بالقدرة على التفاعل الجتماعي واإقامة عالقة مع الآخرين بقدر ما يكون ذكيا وهذا ما يطلق 

عليه الذكاء الجتماعي)الديب، 2004، 35(.

اإن التج�صيد احلقيقي للذكاء يف العالقات الجتماعية هو ما يطلق عليه الذكاء الجتماعي 
ويزداد هذا النوع من الذكاء ب�صكل منطقي كلما تقدم الإن�صان يف العمر الزمني وعلى مدى تفاعله 
مع املحيطني به مما ي�صاعد الفرد على فهم الآخرين ب�صكل �صحيح وم�صاركتهم اأكرث من الناحية 
الوجدانية واإح�صا�صه اأكرث مب�صاعرهم وبث روح الثقة يف التعامل مما ينعك�س على احلالة ال�صحية 

للفرد و يوؤدي اإلى �صعوره بال�صعادة.

وكذلك جند علماء النف�س يتعمقون يف و�صع املعايري التي مبوجبها ميكن احلكم على الفرد 
بال�صعادة، ولقد اأورد بع�صهم عالمات لل�صعادة منها تقبل الفرد الواقعي حلدود اإمكاناته وا�صتمتاع 
الفرد بعالقاته الجتماعية، وجناحه يف عمله ور�صاه عنه واإقباله على احلياة ب�صكل عام. واهتم 
علماء النف�س بعالمات ال�صعادة وعوامل تنميتها وبعالمات ال�صقاء وعوامل الوقاية منها وعالجها، 
النف�صية،  الدرا�صات  والتي جعلوها غاية  اأهم مكوناتها  اأو  النف�صية  ال�صحة  ال�صعادة هي  وعدوا 
ونف�س حركية،  ووجدانية  معرفية  زاوية  من  اإليها  والنظر  ال�صعادة  بتحليل  النف�س  علماء  واهتم 
ن�صبية تختلف من �صخ�س  الدنيا يف تفكريه وم�صاعره و�صلوكه مما يجعلها  الإن�صان يف  ف�صعادة 
وفق  الإن�صان  داخل  من  تنبع  وهي  اآخر  اإلى  موقف  من  الواحد  ال�صخ�س  يف  وتختلف  اآخر،  اإلى 

ا�صتعداداته ال�صخ�صية لل�صعادة وال�صقاء.

م�صكلة �لدر��صة :

والثقافية  والقت�صادية  الجتماعية  التغريات  من  والع�صرون  الواحد  القرن  ي�صهده  ما  اإّن 
وال�صيا�صية ف�صاًل عن التغريات التي حلقت بالقيم الإن�صانية، وت�صببت يف �صراع الفرد بني القدمي 
واجلديد، اإن هذه التغريات املت�صارعة وال�صراعات املتعددة حتمل بني طياتها الكثري من الآلم 
الإن�صاين،  ال�صقاء  من  الكثري  وبالتايل  النف�صي  ال�صغط  م�صادر  من  والكثري  النف�صية  واملتاعب 

وهذا ما يجعل من ال�صعادة اأمرًا �صاقًا ي�صعب الو�صول اإليه. 

اأّن  موؤداه  الذي  الهام  الك�صف  عام )1969( عن  برادبرين )Bradbern( يف  اأعلنه  ما  اإّن 
اإ�صايف على ال�صتقالل الن�صبي مل�صاعر احلزن عن  التعا�صة وهناك دليل  ال�صعادة لي�صت نقي�س 
م�صاعر ال�صعادة وذلك ياأتي من كون العوامل التي تنبئ بكل منهما تختلف عن الأخرى اإلى حد 
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الأبعاد هو بعد  اأهم هذه  اأبعادا متعددة ولعل  له  فاإّن  ال�صعادة  اأما اجلانب  النفعايل من  كبري، 
الرا�صدين  اآلف  اأّن )50 %( من  اإلى  ت�صري  م�صحية حديثة  درا�صة  وهناك  والكتئاب  البهجة، 
وخل�س  والكتئاب،  بالقلق  تتعلق  الأعرا�س  هذه  ومعظم  نف�صيني  عر�صني  اأو  عر�س  من  يعانون 
بو�صفها  اأو  احلياة  عن  الر�صا  لدرجة  انعكا�صًا  بو�صفها  ال�صعادة  فهم  ميكن  اأنه  ارجايل  مايكل 
ال�صعادة عك�س  ولي�صت  النفعالت  و�صدة هذه  ال�صارة  النفعالت  تكرار حدوث  انعكا�صا ملعدلت 

التعا�صة متامًا )مايكل ارجايل، 23:1993(.

العالقات الجتماعية  التفاعل الجتماعي و�صبكة  اأثر  الدرا�صات عن  الكثري من  كما تك�صف 
التي يعي�س يف ظّلها الفرد على ال�صعادة، وت�صري كثري من البحوث اإلى اأن من لهم عدد كبري من 
وت�صل  �صعادة،  اأكرث  يكونوا  اأن  اإلى  مييلون  الأ�صدقاء  مع  اأطول  وقتا  يق�صون  من  اأو  الأ�صدقاء، 
ال�صداقة اإلى اأق�صى درجاتها عند ال�صباب بدءًا من املراهقة حتى الزواج، وت�صري الدرا�صات اإلى 
�رتباط �ل�صعادة بالر�صا عن �حلياة و�رتباط �ل�صقاء بال�صخط و�لتذمر من �حلياة، ففي �إحدى 
و�لر�صا عن  بال�صعادة  �ل�صعور  �لرتباط بني  �أمريكا كانت معامالت  �ل�صباب يف  �لدر��صات على 

احلياة ب�صكل عام حوايل 0.75 وهو معامل �رتباط عال )مر�صي، 46:2002(.

اأن  اأدلة على  املحدد فهناك  العامل  الفرد هو  واأن  الر�صا خا�صية فردية  اأو  ال�صعادة  وتعترب 
لي�صت  مبهجة  اأحداث  اإ�صافة  اأن  وعلى  اإيجابية  اأكرث  بطريقة  املواقف  يف�صرون  ال�صعداء  النا�س 
موؤ�صرًا دقيقًا ينبئ بال�صعادة، اأما املنحى الذي مي�صي من الأدنى اإلى الأعلى فريى اأن ال�صعادة 
تعتمد على عدد الأحداث والأن�صطة املبهجة التي يخربها الفرد وكذلك ميكن للعالقات الجتماعية 

اأن تكون م�صدرا لل�صرور والر�صا الإيجابي )مايكل ارجايل،151:1993(.

وميز علماء النف�س بني ال�صعادة كحالة ن�صعر بها يف موقف معني، وبني ال�صعادة كا�صتعداد اأو 
�صمة يف ال�صخ�صية وانتهوا اإلى اأن حالة ال�صعادة ل جتتمع مع حالة ال�صقاء يف ال�صخ�س الواحد 
ويف موقف معني، اأما ال�صتعدادات لل�صقاء فموجودة عند كل النا�س بدرجات خمتلفة، فكل اإن�صان 
عنده ا�صتعدادات لل�صعادة وا�صتعدادات لل�صقاء، ولكن من يرتفع عنده ال�صتعداد لل�صعادة ينخف�س 

عنده ال�صتعداد لل�صقاء، وهوؤلء قلة، والعك�س �صحيح )مر�صي، 2002، 49(.

اإدراك  واإّن  الجتماعي  الذكاء  من  الأكرب  القدر  لمتالك  ملّحة  بحاجة  اجلامعي  فالطالب 
الطالب لنفعالته وحتديدها وفهمها جيدًا واإدراكه لنفعالت الآخرين واملحيطني به مهم للطالب 
اجلامعي ب�صكل خا�س، ويعد دور الذكاء الجتماعي مهما يف �صعور الطالب بال�صعادة وتف�صريه ملا 
يحيط به وتعامله يف املواقف احلياتية، واإّن عدم امتالك الفرد للذكاء الجتماعي قد يكون �صببًا 

يف �صعوره بالتعا�صة والكتئاب، مما ينعك�س �صلبًا على حياته ب�صكل كبري.
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بني  العالقة  ما  التايل:  ال�صوؤال  الإجابة عن  اإلى  البحث احلايل  ي�صعى  تقدم  ما  ومن خالل 
الذكاء الجتماعي وال�صعور بال�صعادة لدى طلبة جامعة دم�صق وفقًا ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�س 

الدرا�صي؟

�أهمية �لدر��صة :

تكمن اأهمية الدرا�صة احلالية من الناحية النظرية والتطبيقية على النحو الآتي:

اأول: الأهمية النظرية:

1. ل توجد درا�صة يف حدود علم الباحث ُتعنى بدرا�صة الذكاء الجتماعي وال�صعور بال�صعادة 
لدى طلبة اجلامعة يف حمافظة دم�صق.

2. تعنى الدرا�صة احلالية مبرحلة عمرية وتعليمية مهمة وهى املرحلة اجلامعية.
3. تعنى الدرا�صة احلالية ب�صريحة مهمة يف املجتمع ال�صوري وهي �صريحة ال�صباب اجلامعيني.
وال�صعور  الجتماعي  الذكاء  حول  املعلومات  من  كم  توفري  على  احلالية  الدرا�صة  تعمل   .4
بال�صعادة لدى طلبة اجلامعة يف حمافظة دم�صق، وبالتايل قد تلفت نظر الباحثني والعاملني يف 

جمال علم النف�س اإلى اإجراء درا�صات اأخرى حول متغريات الدرا�صة وربطها مبتغريات اأخرى.
الذكاء  بني  ارتباطية  عالقة  هناك  كانت  اإذا  فيما  التطبيقية:الك�صف  الأهمية  ثانيا: 

الجتماعي وال�صعور بال�صعادة لدى طلبة جامعة دم�صق.
الك�صف عن الفروق بني اجلن�صني )ذكور/اإناث( على مقيا�س الذكاء الجتماعي لدى طلبة 

جامعة دم�صق.
الك�صف عن الفروق يف جمال التخ�ص�س الدرا�صي )كلية الرتبية / كلية العلوم( على مقيا�س 

الذكاء الجتماعي لدى طلبة جامعة دم�صق.
جامعة  طلبة  لدى  ال�صعادة  مقيا�س  على  اإناث(  )ذكور/  اجلن�صني  بني  الفروق  عن  الك�صف 

دم�صق.
الك�صف عن الفروق يف جمال التخ�ص�س الدرا�صي )طلبة كلية الرتبية / طلبة كلية العلوم( 

على مقيا�س ال�صعادة لدى طلبة جامعة دم�صق.
الفئة امل�صتهدفة هي فئة ال�صباب اجلامعي والتي ت�صّكل عماد املجتمع وم�صتقبله.

�أهد�ف �لدر��صة:

تتجلى اأهداف الدرا�صة احلالية يف ال�صعي اإلى ما يلي:

قيا�س العالقة الرتباطية بني الذكاء الجتماعي وال�صعور بال�صعادة لدى طلبة جامعة دم�صق، 
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�صواء اأكانوا ذكورًا اأم اإناثًا، و�صواء اأكانوا من طلبة كلية الرتبية اأم طلبة كلية العلوم.
قيا�س الفروق بني اجلن�صني )ذكور / اإناث( على مقيا�س الذكاء الجتماعي لدى طلبة جامعة 

دم�صق.
قيا�س الفروق يف جمال التخ�ص�س الدرا�صي )طلبة كلية الرتبية / طلبة كلية العلوم( على 

مقيا�س الذكاء الجتماعي لدى طلبة جامعة دم�صق.
قيا�س الفروق بني اجلن�صني )ذكور / اإناث( على مقيا�س ال�صعادة لدى طلبة جامعة دم�صق.

قيا�س الفروق يف جمال التخ�ص�س الدرا�صي )طلبة كلية الرتبية / طلبة كلية العلوم( على 
مقيا�س ال�صعادة لدى طلبة جامعة دم�صق.

فر�صيات �لدر��صة:

ل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة اإح�صائية بني درجات الذكاء الجتماعي ودرجات ال�صعور 
بال�صعادة لدى اأفراد عينة البحث عند م�صتوى دللة )0.05(.

ل يوجد فرق ذو دللة اإح�صائية يف متو�صط درجات اأفراد عينة البحث على مقيا�س الذكاء 
الجتماعي تبعًا ملتغري اجلن�س )ذكور / اإناث( عند م�صتوى دللة )0.05(.

ل يوجد فرق ذو دللة اإح�صائية يف متو�صط درجات اأفراد عينة البحث على مقيا�س الذكاء 
الجتماعي تبعًا ملتغري التخ�ص�س الدرا�صي )طلبة كلية الرتبية / طلبة كلية العلوم( عند م�صتوى 

دللة )0.05(.
ل يوجد فرق ذو دللة اإح�صائية يف متو�صط درجات اأفراد عينة البحث على مقيا�س ال�صعادة 

تبعًا ملتغري اجلن�س )ذكور / اإناث( عند م�صتوى دللة )0.05(.
ل يوجد فرق ذو دللة اإح�صائية يف متو�صط درجات اأفراد عينة البحث على مقيا�س ال�صعادة 
دللة  م�صتوى  عند  العلوم(  كلية  طلبة   / الرتبية  كلية  )طلبة  الدرا�صي  التخ�ص�س  ملتغري  تبعًا 

.)0.05(

�أدو�ت �لدر��صة:

مقيا�س الذكاء الجتماعي )من اإعداد الباحث(.
مقيا�س ال�صعور بال�صعادة )تعريب عبد اخلالق 2001(.

منهج �لدر��صة:

مت ا�صتخدام املنهج الو�صفي التحليلي ملالءمته طبيعة الدرا�صة احلالية من حيث جمع البيانات 
وحتليلها وا�صتخال�س النتائج منها.
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حدود �لدر��صة :

احلدود الزمانية: طبقت الدرا�صة يف العام الدرا�صي 2013 - 2014

احلدود املكانية: طبقت الدرا�صة يف جامعة دم�صق )كلية الرتبية، وكلية العلوم(.

الرتبية  كليتي  من  وطالبة  طالب   )270( من  عينة  على  الدرا�صة  طبقت  الب�صرية:  احلدود 
والعلوم يف جامعة دم�صق.

�لتعريف مب�صطلحات �لدر��صة و�لتعريفات �الإجر�ئية:

“قدرة الفرد على حتقيق توا�صل ناجح مع العامل اخلارجي وعامله  الذكاء الجتماعي: وهو 
واأبو  توا�صل” )غباري،  ي�صتثمرها يف عملية  اأن  اأمامه دون  اأن ل يدع فر�صة متر  الداخلي على 

�صعري،2010، 200(.

اإجرائيًا: باأنه الدرجة التي يح�صل عليها املفحو�س على مقيا�س  ويعرف الذكاء الجتماعي 
الذكاء الجتماعي املطبق بالدرا�صة احلالية.

حياته  نوعية  على  اإيجابيًا  ال�صخ�س  فيها  يحكم  التي  “الدرجة  وهي  بال�صعادة:  ال�صعور 
احلا�صرة وال�صعادة ت�صري اإلى حب ال�صخ�س للحياة التي يعي�صها، وا�صتمتاعه لها، وتقديره الذاتي 

ككل” )جودة، 2007، 706(.

مقيا�س  على  املفحو�س  عليها  يح�صل  التي  الدرجة  باأنه  اإجرائيًا:  بال�صعادة  ال�صعور  ويعرف 
ال�صعادة املطبق بالدرا�صة احلالية.

�الإطار �لنظري للدر��صة:

تعريف الذكاء  الجتماعي:

ولعل اأول درا�صة عملية اأجريت يف ميدان الذكاء الجتماعي تلك التي قام بها ثورنديك عام 
1926 م والذي حلل فيها الختبارات الفرعية التي يتاألف منها اختبار جورج وا�صنطن للذكاء 
اخلربات  عن  بدرا�صة   )1930( �صرتاجن  قام  ذلك  بعد   ،)89:2003 )املغازي،  الجتماعي 
يف  ال�صائدة  والتقاليد  والعادات،  اخللقية  املفاهيم  طريق  عن  وبقيا�صها  لالأفراد،  الجتماعية 
الدريني،  )ح�صني  الجتماعي  للذكاء  الوظيفية  اخل�صائ�س  على  الدرا�صة  هذه  واأكدت  املجتمع 

.)104:1984

وقدم فرينون )1933( مفهوم الذكاء الجتماعي عن طريق الإعالن وطور تعريفه، فهو اأداة 
متعددة  حماولت  ظهرت   )1936( عام  ويف  الجتماعية،  الأحكام  اإ�صدار  على  القدرة  لقيا�س 
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لبناء مقايي�س الذكاء الجتماعي، ومنها حماولت )مو�س واآخرون( اإذ قاموا ببناء اأداة لقيا�س 
الذكاء الجتماعي واعتمدوا يف بنائها على تعريف ثورندايك، وتال ذلك حماولة ودرو )1937( 
لتحليل مقيا�س جورج وا�صنطن للذكاء الجتماعي مع �صبعة واأربعني اختبارا ذات طبيعة متباينة 
الأبحاث  اإذ تطورت  بالذكاء الجتماعي،  لها �صلة  اأخرى  1942 ( ظهرت مفاهيم  ويف عام )  
 )1950( عام  يف  بياجيه  ودر�س  النطاق،  وا�صعة  اأبعادا  و�صملت  املفهوم  هذا  حول  والدرا�صات 
الذكاء الجتماعي من اجلانب التطوري ولي�س عن طريق الفروق الفردية، ثم بعد ذلك درا�صة 
داميوند عام ) 1952 ( التي هدفت اإلى بناء مقيا�س ملفهوم التعاطف وميثل هذا مقيا�صا للذكاء 
على ت�صور الفرد نف�صه مكان فرد اأخر وتوقع �صلوكه الجتماعي، وراأى وك�صلر عام ) 1958 ( اأن 
اخلا�صية ال�صلوكية للذكاء الجتماعي هي تطبيق للذكاء العام وفق ال�صياق الجتماعي )اخلالدي، 
عن  اأبحاثا  فقدم  الجتماعي  الذكاء  بدرا�صة  جيلفورد  قام   )1967( عام  ويف   ،)27:2001
ال�صلوك الجتماعي، الذي ميثل الذكاء الجتماعي يف املحتوى ال�صلوكي للقدرات العقلية، وظهر 
فيما بعد مقيا�س جيلفورد ذو العوامل ال�صتة للذكاء الجتماعي )ال�صيخ، 173:1990(، وظهرت 
عام )1978( درا�صة ملعرفة مدى ا�صتقالل الذكاء الجتماعي عن الذكاء العام وتو�صلت الدرا�صة 
اإلى �صعف ا�صتقاللية الذكاء الجتماعي عن الذكاء العام، ويف عام )1979( ف�صلت حماولة فورد 
وتاي�صك يف اإثبات وجود الذكاء الجتماعي كقدرة م�صتقلة با�صتخدام مقيا�س جيلفورد و ل يف عام 
با�صتخدام  الإعدادية  املدار�س  وبا�صتخدامهما ت�صميمات جديدة طبقت على طلبة   ) 1983  (
مقيا�س خمتلف، وجدا دليال على اأن عامل الذكاء الجتماعي م�صتقل، كما اأثبت مارلو ا�صتقاللية 
الذكاء  اأن  الالحقة  اأبحاثه  يف   ،)1995( عام  فورد  اأكد  كما  عقلية  كقدرة  الجتماعي  الذكاء 

الجتماعي م�صاو ملفهوم الكفاية الجتماعية )ال�صاحب، 202:2011(.

ويتفق الباحث مع وك�صلر يف اأن اخلا�صية ال�صلوكية للذكاء الجتماعي هو تطبيق للذكاء العام 
واأن ا�صتخدام الفرد للذكاء الجتماعي يولد لديه ولدى الآخرين حب  ال�صياق الجتماعي،  وفق 
يخ�س  ما  كل  يف  والفاعلة  الواعية  امل�صاركة  اإلى  بهم  ويدفع  الإن�صانية  العالقات  على  املحافظة 

العالقات الجتماعية.

وميتد مفهوم الذكاء الجتماعي باأ�صوله اإلى ثورندايك يف كتابته املبكرة عام )1925( عن 
الذكاء  يعرف  وهو  واملجرد،  وامليكانيكي  الجتماعي  الذكاء  بني  ال�صهري  متييزه  وخا�صة  الذكاء 
الجتماعي باأنه:” القدرة على فهم الرجال والن�صاء الفتيان والفتيات والتحكم فيهم، واإدارتهم 

بحيث يوؤدون بطريقة حكيمة يف العالقات الإن�صانية” )اأبو حطب،  1996، 408(.

عن  معرفية  عمليات  تت�صمن  »قدرة  هو  الجتماعي  الذكاء  اأّن   )2003( اأحمد  وي�صيف 
و�صماتهم  واجتاهاتهم  وم�صاعرهم،  واأفكارهم  مبداركهم  يت�صل  فيما  الآخرين  الأ�صخا�س 
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ال�صخ�صية وغريها« وهي قدرة لها اأهمية ق�صوى عند اأولئك الذين يتعاملون مبا�صرة مع الآخرين 
على نحو من الأنحاء كاملعلمني والأطباء والأخ�صائيني الجتماعيني والنف�صيني ورجال ال�صيا�صة 

والدعاية والإعالم وغريهم«  )�س 71(.

الآخرين  اأمزجة  اإدراك  على  »القدرة  باأنه:  الجتماعي  الذكاء   )2003( جابر  ويعرف 
ومقا�صدهم ودوافعهم وم�صاعرهم والتمييز بينها«. )�س 11(.

�ل�صتثارة  �إحد�ث  �إلى  يوؤدي  �لذي  �لوظيفي  �لن�صاط  �أن  كانرتيل  يت�صع فريى  �ملفهوم  �أن  �إل 
يت�صمن اإمكانية التاأثري يف اأغرا�صنا واأن يتاأثر هو بنا، وهذه الإمكانية هي الوعي وهذا يعني اأننا 
قد نخلع على بع�س املثريات اأغرا�صًا لي�صت فيها، كما هو احلال يف التفكري الإحيائي الذي ي�صفي 
تكون  اأن  اأيديولوجية ميكن  اأو  اإن�صانًا  اأو  حيوانًا  فاإن  هذا  وعلى  الأ�صياء خ�صائ�س حيوية،  على 
جميعًا مثريات لالإدراك الجتماعي لأنها قد توؤثر فينا كما تتاأثر بنا، وهكذا يت�صع املفهوم لي�صمل 

كل ما له طبيعة اجتماعية حتى ولو مل يكن يف �صورة اأ�صخا�س )اأبو حطب،  1986، 409(.

ويرىوجن واآخرون،  )Wong et al )1995 اأّن مفهوم الذكاء  الجتماعي يتكّون من جانبني 
اللفظي  اللفظي وغري  ال�صلوك  رموز  اأو حل  فهم  الفرد على  قدرة  ويعني  املعريف:  هما: اجلانب 

لالآخرين وتتمثل يف الإدراك وال�صتب�صار واملعرفة  الجتماعية.

اجلانب ال�صلوكي: ويعني مدى فاعلية الفرد وتاأثرياته ال�صخ�صية حال التفاعل مع الآخرين 
)ح�صني، 100:2011(

�أبعاد �لذكاء  �الجتماعي:

تو�صل كورين واأوليفر Corinne & Oliver اإلى مكونات الذكاء  الجتماعي وهي على النحو 
التايل:

1 - التعامل مع الآخرين والتكيف معهم:

هو القدرة على التعامل مع الآخرين واأنه ميكن حتليل مظاهر التعامل مع الآخرين اإلى عدة 
قدرات تعرب كل منها عن مظهر ب�صيط من مظاهر الذكاء الجتماعي وهي كما يلي:

- الت�صرف يف املواقف الجتماعية، وتعني القدرة على ح�صن الت�صرف مع الآخرين اأو النجاح 
يف التعامل معهم بكفاية.

- تعّرف احلالة النف�صية للمتكلم، وتعني القدرة على فهم الآخرين وتعّرف حالتهم النف�صية 
من اأحاديثهم.

ومالحمهم  الأ�صخا�س  باأ�صماء  الحتفاظ  على  القدرة  وتعني  والوجوه،  الأ�صماء  تذكر   -
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وتذكرها بدقة، ويدل على �صدة الهتمام بهم.

ببع�س  والتنبوؤ  الآخرين،  �صلوك  القدرة على مالحظة  وتعني  الن�صاين،  ال�صلوك  - مالحظة 
املظاهر ال�صلوكية الب�صيطة لالآخرين.

مرحهم  يف  الآخرين  مع  وال�صرتاك  النكت  فهم  على  القدرة  وتعني  املرح،  الدعابة  روح   -
ودعاباتهم.

2 - التوا�صل مع الآخرين:

اإن التوا�صل مع الآخرين يعك�س قدرة الفرد على التعامل معهم ومدى تكيفه معهم ومراعاة 
كل  من  ال�صتفادة  اإلى  الفرد  يو�صل  بدوره  الجتماعي  والتوا�صل  وحتفيزهم  املزاجية  حالتهم 
الأطراف الجتماعية املحيطة به. ويعد الإن�صان يف احلقيقة ميتًا دون عالقات اجتماعية فالتوا�صل 

يعني احلياة )غباري،واأبو �صعرية، 2011، 211(.

3 - فهم الآخرين:

اأن  كما  الجتماعي  الذكاء  مقيا�س  عليها  بني  التي  الركائز  اأحد  الآخرين  فهم  ُبعد  ويعد 
القدرات يف اجلانب ال�صلوكي ميكن اأن تو�صف اأنها الذكاء الجتماعي الذي ي�صاعدنا على فهم 
�صلوك الغري وفهم �صلوكنا )جابر، 2003، 99(، ويهتم جاردنر ) 1991 ( بخ�صائ�س الذكاء 
ال�صخ�س على فهم دوافع ورغبات الأ�صخا�س الآخرين )ح�صني،  باأنه قدرة  الجتماعي ويحدده 
2011، 102( كما يرى حممد عماد الدين اأن من اأهم مظاهر الذكاء الجتماعي هو القدرة على 

فهم الآخرين وتعني القدرة على تعّرف احلالة النف�صية لالآخرين، )ال�صاحب، 2011، 195(

4 - التاأثري والتاأثر الجتماعيان والذاكرة الجتماعية:

ويق�صد به م�صاركة الآخرين يف كل ما ي�صعرون به والتاأثري فيهم والتاأثر بهم وهذا بدوره يوؤدي 
اإلى عالقات اجتماعية ناجحة.

فالذكاء الجتماعي هو قدرة الفرد على التاأثري والتاأثر يف الآخرين حال التفاعل معهم مما 
يوؤدي بدوره اإلى التوافق الجتماعي وهذا يرتادف مع ما يورده الد�صوقي )2002(، حتت م�صمى 
وبناء  بهم،  والتاأثر  فيهم  والتاأثري  الآخرين،  مع  التعامل  ح�صن  به  وق�صد  الجتماعي«  »التوافق 

عالقات ناجحة معهم )�س 214(.
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مكونات �لذكاء �الجتماعي:

يتكون الذكاء الجتماعي من جمموعة من العنا�صر كما ذكرها ثائر غباري وخالد اأبو �صعرية، 
)2010(، وهي على النحو التايل:

جمموعة  جهود  بتن�صيق  يبداأ  اأن  للقائد،  الالزمة  املهارة  ت�صتلزم  املجموعات:  تنظيم   -  1
الأعمال  منتجو  اأو  املخرجون،  بها  يتمتع  التي  العقلية  القدرة  هي  هذه  الأفراد،  من  م�صرتكة 

امل�صرحية، والع�صكريون، وروؤ�صاء املنظمات والوحدات املختلفة املوؤثرون يف العاملني معهم.
اأو ي�صتطيع  اأن مينع وقوع املنازعات  - احللول التفاو�صية: موهبة الو�صيط الذي ي�صتطيع   2
اإيجاد احللول للنزاعات التي تن�صب بالفعل، هوؤلء الو�صطاء الذين لديهم هذه القدرة، يتفوقون 
يف عقد ال�صفقات، ويف ق�صايا التحكيم، والتو�صط يف النزاعات، ويف ال�صلك الدبلوما�صي، اأو يف 

التحكيم القانوين.
وتوا�صل،  تعاطف  النا�س هي موهبة  بع�س  اأن موهبة  ال�صخ�صية: ل �صك يف  العالقات   -  3
وهذا ي�صهل القدرة على املواجهة، اأو تعّرف م�صاعر النا�س واهتماماتهم ب�صورة منا�صبة، اإنه فن 

العالقات بني الب�صر.
ومعرفة  نافذة،  بب�صرية  الآخرين  م�صاعر  اكت�صاف  على  القدرة  الجتماعي:  التحليل   -  4
اإقامة  اإلى �صهولة  توؤدي  القدرة  ي�صعرون بهم، هذه  النا�س، وكيف  اهتماماتهم ودوافعهم ملعرفة 

العالقات احلميمة، والإح�صا�س بالوئام.
ببع�س  بع�صهم  النا�س  بني  العالقات  ل�صقل  مادة  فت�صبح  معًا  املهارات  هذه  اجتمعت  واإذا 
وتهذيبها، وهي من املكونات ال�صرورية للجاذبية، والنجاح الجتماعي، فهوؤلء املتمتعون بالكفاية 
يف �لذكاء �لجتماعي، ي�صهل عليهم �لرتباط بالنا�س من خالل ذكائهم يف قر�ءة �نفعالت �لنا�س 
وم�صاعرهم، ومن ال�صهل اأن يكونوا قادة ووا�صعي نظم، وي�صتطيع هوؤلء اأي�صًا معاجلة املنازعات 

قبل ن�صوبها يف �أي ن�صاط �إن�صاين )�لغباري، و�أبو �صعرية، 2010، 204(.
ويق�صم كارل األرب�صت الذكاء الجتماعي اإلى عدة عنا�صر هي:

العن�صر الأول: اإدراك معطيات املوقف والوعي بها:
هنا هل ت�صعر باأحا�صي�س الآخرين وهل تقدر م�صاعرهم وت�صت�صعر نواياهم، واإن مل ي�صرحوا 
مواقف  �صياق  يف  اإل  البع�س  بع�صهم  مع  الب�صر  يتفاعل  ل  اأنه  الى  وي�صري  عنها،  يعلنوا  اأو  بها 

اجتماعية ويجب على الفرد اإدراك معطيات الآخرين والوعي بها.

العن�صر الثاين: احل�صور.

احل�صور هو ا�صلوبك يف التاأثري على الآخرين من خالل التوا�صل معهم ويركز كارل األرب�صت 
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على الهتمام برتك انطباعات خا�صة لأن هذا يوؤهل الفرد لال�صتزادة من الذكاء الجتماعي.
العن�صر الثالث: الأ�صالة.

الو�صول  طريق  على  خطوة  وهذه  الآخرين  ومع  نف�صك  مع  م�صداقيتك  عن  الأ�صالة  وتعرب 
للذكاء الجتماعي والأ�صالة تعني البعد عن الزيف والتملق، وك�صب ثقة الآخرين من خالل �صلوك 

قوامه التفاهم املتبادل والتوا�صل الفعال.
العن�صر الرابع: الو�صوح.

ويق�صد كارل األرب�صت بالو�صوح هو التعبري عن اآرائك واأفكارك ونواياك ب�صراحة دون تردد 
اأو خجل وبعبارة اأخرى »هل تقول ما تعني وتعني ما تقول«.

العن�صر اخلام�س: التفهم والتعاطف.
ويتمثل التعاطف يف قدرتك على ا�صتيعاب اآراء الآخرين وتفهمك مل�صاعرهم ول يكون التعاطف 

اإل من خالل ال�صعور الإيجابي لالآخرين )األرب�صت، 2006، 206(.
النظريات املف�صرة للذكاء الجتماعي.

1 - النظرية ال�صمنية :

فورد يف  كما ذكرها  اجتماعيًا،  الذكي  ال�صخ�س  رئي�صية، متثل خ�صال  اأفكار  اأربعة  وت�صمل 
درا�صته عن طبيعة الذكاء الجتماعي وهي:

يكون  واأن  نظرهم،  ووجهة  حقوقهم  يحرتم  واأن  الآخرين،  مل�صاعر  ح�صا�صًا  يكون  اأن   •
امل�صوؤولية  من  عال  بقدر  يتميز  واأن  عليه،  يعتمد  �صخ�صًا  يكون  واأن  بهم،  ومهتمًا  لهم  خمل�صًا 

الجتماعية .
ميتلك  واأن  الأعمال،  اإجناز  يتم  كيف  يعرف  اأي  جيدة،  وو�صيلة  مهارات  لديه  تكون  اأن   •

مهارات ات�صال اإن�صاين عالية الكفاية، وي�صتطيع اأن يحدد اأهدافه ولديه قدرات قيادية.
وتعني ال�صهولة الجتماعية، والتي ت�صتمل على عدة  الجتماعية،  الكفاية  لديه  تتوفر  • اأن 
خ�صائ�س، يدخل فيها: متتع الفرد بامل�صاركة يف الأن�صطة الجتماعية، والندماج فيها، واأن يكون 

متكيفا اجتماعيًا منفتحًا على النا�س واأن يكون �صهاًل معهم.
• قوة التاأثري النف�صي، والتي ت�صري اإلى خ�صائ�س مثل: مفهوم الذات الإيجابي واأن يكون لديه 

ا�صتب�صار جيد بذاته والنظرة الواقعية للحياة .
2- النظرية الظاهرية :

وتوؤكد على جمموعتني من القدرات التي يتميز بها ال�صخ�س الذكي اجتماعًيا، وهي:
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القدرة على التكيف مع اأي جمموعة ب�صرية، والتاأقلم معها. يف  وتتمثل  التكيف:  • �صهولة 
ال�صخ�صية: وتتمثل يف الت�صرف اجليد يف املواقف الجتماعية. • قوة 

3 - نظرية جيلفورد :

عن  م�صتقل  نوع  �لجتماعي  �لذكاء  �أن  �لعقل  بناء  منوذج  خالل  من  جيلفورد  يو�صح  حيث 
التح�صيل الأكادميي، والذكاء العام، وعن اجلوانب املعرفية الأخرى )جابر، 1997، 210(.

4- نظرية الذكاءات املتعددة :

وتعود هذه لنظرية ل�صاحبها جاردنر والتي تت�صمن ما اأ�صماه »ذكاء العالقات املتبادلة بني 
الأ�صخا�س« باعتباره الذكاء الجتماعي الذي ي�صمل عددًا من القدرات، اأهمها ما يلي:

ا�صت�صفاف امل�صاعر الإن�صانية، والدوافع، واحلالة املزاجية اأو النف�صية لالآخرين .
القدرة على بناء العالقات الناجحة مع الآخرين، وعلى العمل كع�صو فاعل يف فريق.

القدرة على اإبداء التعاطف مع الآخرين )الوقفي،  1998، 526(.
اأما فيما يتعلق باأبعاد الذكاء الجتماعي، فقد حدد مارلو من خالل درا�صة عاملية، خم�صة 

اأبعاد للذكاء الجتماعي، متثلت يف الآتي:
جمموعة  اأي  يف  ال�صخ�س  واهتمامات  ميول  م�صتوى  اإلى  ي�صري  الجتماعي:  الهتمام   -  1

ب�صرية.
2 - املهارات الجتماعية : وت�صري اإلى قدرة الفرد على ا�صتخدام مهارات التفاعل الجتماعي 

مع الآخرين.
3 - مهارات التعاطف: وت�صري اإلى فهم اأفكار وم�صاعر الآخرين، والتعاطف معهم.

4 - القلق الجتماعي: وي�صري اإلى م�صتوى قلق الفرد وخربته يف خمتلف املواقف الجتماعية.

اأفعال  بردود  التنبوؤ  اأو  الإدراك،  على  ال�صخ�س  قدرة  اإلى  وت�صري  الوجدانية:  امل�صاعر   -  5
الآخرين على �صلوكه نحوهم )ح�صني، 108:2011(.

مميزات الذكي اجتماعيًا:
يتميز من يتمتع بهذا الذكاء بال�صفات الآتية:
النا�س اأكرث من النفراد. ب�صحبة  • ي�صتمتع 

للمجموعة. قائدًا  • يبدو 
الذين لديهم م�صكالت. لالأ�صدقاء  ن�صائح  • يعطي 

منظمة. جمموعات  اأي  اأو  والتجمعات  للنوادي  النتماء  • يحب 
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كبري. ب�صكل  الآخرين  بتعليم  • ي�صتمتع 
اثنني اأو اأكرث. مع  حميمة  �صداقة  • لديه 

بالآخرين. واهتمامًا  تعاطفًا  • يبدي 
وطلب ن�صحه. مل�صورته  الآخرون  • ي�صعى 

اجلماعية. والريا�صة  والأن�صطة  الألعاب  • يف�صل 
م�صكلة ما ب�صحبة الآخرين اأف�صل مما يكون مبفرده. يف  للتفكري  • ي�صعى 

م�صاعره واأفكاره واحتياجاته. عن  • يعرب 
الآخرين واأفكارهم. نظر  وجهات  على  والطالع  اجلماعية  املناق�صات  • يحب 

وت�صميتها. الآخرين،  م�صاعر  تعّرف  • ميكنه 
لتغري احلالت الزدواجية لالآخرين. النتباه  • ميكنه 

يف اعتباره. وي�صعها  الآخرين  اآراء  على  احل�صول  • يحب 
الآخرين. مواجهة  يخ�صى  • ل 

التفاو�س. • ميكنه 
يف الآخرين. التاأثري  • ميكنه 

وجوده. اأثناء  جيد  مناخ  عمل  • ميكنه 
الآخرين ليقوموا باأف�صل ما لديهم )غباري، واأبو �صعرية، 204:2010(. حتفيز  • ميكنه 

عوامل الذكاء الجتماعي:

يرى جيلفورد اأّن الذكاء الجتماعي يتكون من �صتة عوامل وهي:

- معرفة الوحدات ال�صلوكية: وتت�صح هذه القدرة على فهم فئات من التعبريات، وتقا�س   1
بالختبارات التعبريية.

2 - معرفة الفئات ال�صلوكية: تت�صح يف القدرة على معرفة الت�صابه بني املعلومات ال�صلوكية يف 
�صيغ تعبريات خمتلفة وتقا�س باختبارات ت�صنيف التعبري.

- معرفة العالقات ال�صلوكية :وتت�صح يف القدرة على فهم العالقات الجتماعية، وتقا�س   3
باختبارات الر�صوم املفقودة.

الجتماعية،  املواقف  ا�صتيعاب  على  القدرة  يف  :وتت�صح  ال�صلوكية  املنظومات  معرفة   -  4
وتقا�س باختبار ال�صورة املفقودة.
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5 - معرفة التحويالت ال�صلوكية :وتت�صح يف القدرة على اإعادة ترجمة اإ�صارة اأو تعبري وجهي اأو 
جملة اأو موقف اجتماعي كامل كي تتغري الدللة ال�صلوكية، ويقا�س باإخبار الرتجمات الجتماعية.

6 -  معرفة امل�صامني ال�صلوكية :وتت�صح يف القدرة على ا�صتنتاج م�صامني وتكوين تخمينات، 
تبعا للموقف الجتماعي وتقا�س باختبارات تخمينات الر�صوم.

طرق قيا�س �لذكاء �الجتماعي.

ا�صتبعد  فقد  الجتماعي،  الذكاء  قيا�س  م�صكالت  اإلى  مبكر  وقت  منذ  ثورندايك  نبه  لقد 
كمحتوى  ال�صور،  ا�صتخدام  يف  �صكوكه  بع�س  عن  وعرب  اللفظية  الختبارات  ا�صتخدام  �صراحة 

تتاألف منها هذه الختبارات حتل حمل مواقف احلياة الواقعية )اأبو حطب،  410:1996(.

واأرجع فورد وتي�صاك، �صعوبة قيا�س الذكاء الجتماعي اإلى �صببني رئي�صني، هما:

1 - اختالف الذكاء الجتماعي عن الذكاء العام اأو الذكاء الد ا ر�صي، واأنه لذلك مل يهتم به 
الباحثون من حيث التعريف، اأو من حيث و�صع اأدوات قيا�س منا�صبة له.

يكون  ل  قد  الجتماعي،  الذكاء  قيا�س  اللفظية يف  الختبارات  العتماد عن  اأن  ت�صور   -  2
مالئمًا لقيا�س الذكاء الجتماعي فعاًل، حيث يدخل يف ذلك الذكاء املجرد ح�صني،.)124:2011(

اأما �صبريمان فكان يرى اأن القدرة على معرفة احلالت العقلية والوجدانية لالآخرين ميكن 
قيا�صها باختبارات من نوع التف�صريات عند بينيه، واكمال ال�صور عند هيلى والتي تت�صمن بع�س 
التفاعل ال�صخ�صي، ففي اختبار التف�صريات جند جمموعة من ال�صور تتطلب من املفحو�س اإدراك 
ما يحدث وا�صتنتاج ما حدث من قبل، والتنبوؤ مبا �صيحدث بعد ذلك، وقد �صجل �صبريمان بع�س 
النتائج التي تو�صل اإليها من درا�صة مثل هذه الختبارات والتي ا�صتنتج منها اأّن هذه الختبارات 

تقي�س �صيئًا م�صرتكًا اإلى جانب ا�صرتاكها يف العامل العام )املغازي، 86:2003(.

ولعل الختبار الهام بل رمبا الوحيد الذي ظهر يف امليدان لقيا�س الذكاء الجتماعي متاأثرًا باأفكار 
ثورندايك ومتجاوزًا حتفظاته على طرق القيا�س، اختبار جامعة جورج وا�صنطن للذكاء الجتماعي، 
والذي اأعده مو�س وهنت واأومواك وودود والذي نقله اإلى العربية يف �صورة خمت�صرة عام 1955 م 
حممد عماد الدين اإ�صماعيل و�صيد عبد احلميد مر�صي، ثم اأعاد نقله يف �صورته الأ�صلية الكاملة 

ح�صني عبد العزيز الدريني عام 1980 م، ويتاألف هذا الختبار من املكونات الأربعة:

حتليل  على  ال�صخ�س  قدرة  اأي  الجتماعية،  املواقف  يف  الأحكام  اإ�صدار  على  القدرة   -  1
هذه  ويقي�س  لها،  املنا�صبة  احللول  اأف�صل  واختيار  الجتماعية  بالعالقات  املرتبطة  امل�صكالت 

القدرة اختبار لفظي.
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2 - القدرة على تعّرف حالة املتكلم النف�صية من العبارات التي يقولها، وتقا�س باختبار لفظي 
اأي�صًا )اأبو حطب، 411:1986(.

3 - القدرة على تذكر الأ�صماء والوجوه، ويقي�صها اختبار �صور.

- القدرة على مالحظة ال�صلوك الإن�صاين وال�صتفادة من هذه اخلربات الجتماعية، يف   4
فهم ال�صلوك الإن�صاين، ويقي�صها اختبار لفظي.

5 - روح املرح واملداعبة، اأي قدرة الفرد على اإدراك وتذوق النكات واملغازي،.)88:2003(

موؤ�صر�ت حتديد �لذكاء �الجتماعي:

لقد قدم فورد وتي�صك ) 1983 ( ثالثة موؤ�صرات للذكاء الجتماعي وحددا عددا من املهارات 
التي تتعلق بكل موؤ�صر وهي كالآتي:

1 - حتليل املعلومات وترجمتها: وتتعلق بهذا املوؤ�صر املهارات التالية:

القدرة على قراءة التعبريات غري اللفظية.
القدرة على القيام بالدور وفهم الآخرين، والتب�صر الجتماعي.

القدرة على الو�صول اإلى ا�صتنتاجات اجتماعية دقيقة.
2 - تكيف الفرد للمواقف الجتماعية: تتعلق بهذا املوؤ�صر مهارة:

مهارات  تتطلب  التي  ال�صلوكية  النتائج  �صوء  يف  الجتماعية  الأهداف  حتقيق  على  القدرة 
اجتماعية.

لالآخرين  وفهمه  الفرد  اإدراك  مهارات  تقي�صه  ما  بكل  وتتمثل  الجتماعية:  املهارة   -  3
واأقرانهم،  الأفراد  بني  قوية  رابطة  الجتماعية  املهارات  وتعترب   ،)205:2011 )ال�صاحب، 
النجاح  على  الجتماعية  املهارات  وتركز  معهم،  يتفاعلون  الذين  الكبار  الأفراد  اإلى  بالإ�صافة 

املهني وعلى جماعة الأ�صدقاء.
وفيما يلي عر�س لهذه املهارات كما ذكرها الديب )2004(:

الأفراد  يقوم  اأن�صطة  �صورة  يف  متعددة  م�صوؤوليات  تقدمي  اإن  امل�صوؤولية:  حتمل  مهارة   -  1
بتحقيقها يف اأعمار خمتلفة، يجعلهم يعتمدون على اأنف�صهم حينما يو�صعون يف جماعات متجان�صة 

اأو غري متجان�صة.
2 - مهارة التقبل والتاأييد: تق�صم اخلربات التعاونية باإدراك الفرد باأنه مقبول من الأقران 

الذين ي�صجعونه على ما ينجزه من جناح �صخ�صي ومعريف، ويوؤيده الكبار على ميوله.

3 - مهارة القابلية ملحا�صبة الآخرين: اإن بناء مواقف لالأفراد ليكونوا م�صوؤولني عن حما�صبة 
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اأن يطلب من  التعاوين ميكن  التعلم  واملطلوبة منهم، ففي قمة  املنا�صبة  ال�صلوكات  الزمالء عن 
الطالب التاأكيد على الت�صرف املنا�صب للفرد داخل اجلماعة.

- مهارة تبادل املعلومات: اإن احلديث والتفاعل مع الآخرين يزيد من فهم الفرد لنف�صه   4
ولالآخرين ومن خالل ذلك ي�صتطيع تبادل املعلومات مع الآخرين.

5 - مهارة الت�صال: ويعني الت�صال تبادل الأفكار بني الأفراد ب�صكل يوؤدي يف النهاية الى 
م�صاركة الأفراد يف اأفكارهم وم�صاعرهم با�صتخدام �صبكة من الرموز تعك�س اخلربة املفاهيمية 

التي ميتلكها الفرد.
6 - مهارة املناق�صة: وتتاأتى املناق�صة من خالل ال�صرتاك يف الأفكار واملعلومات والتفاعالت 

وتفيد املناق�صة يف تطوير التب�صر النافذ.
ي�صارك  وا�صح  �صلوك  الثقة  و�صلوك  وامل�صاركة  الو�صوح  الثقة من  وتتكون  الثقة:  - مهارة   7
املقا�صد  ويحقق  مدعوم  مقبول  �صلوك  هو  بالثقة  اجلدير  وال�صلوك  حتريف،  بدون  اجلميع  فيه 

التعاونية، ويقرتب منها.
8 - مهارة القيادة: والقيادة هي تعلم جمموعة من املهارات التي ي�صتطيع اأن يك�صبها الفرد 
تعمل  لكي  الأفراد يف وقت معني  اإليها  يحتاج  التي  ال�صلوكات  القيادة على جمموعة من  وتعتمد 

اجلماعة بكفاية.
النمو  النقدية يف  الكفايات  اأف�صل  املنظور من  تبني  تعترب مهارة  املنظور:  تبني  - مهارة   9
املعريف والجتماعي وتبني املنظور الجتماعي عبارة عن القدرة على فهم ما يو�صح يف املوقف من 

الفرد الآخر، ورد الفعل لهذا الفرد معرفيًا وانفعاليًا يف نف�س الوقت.

�ملتغري�ت �لتي ت�صهم يف تنمية �لذكاء �الجتماعي:

هناك عوامل متعددة ت�صهم يف تنمية الذكاء الجتماعي وهي:

1 - التن�صئة الجتماعية: ت�صهم التن�صئة الجتماعية اجليدة يف جعل الفرد ي�صعر مب�صوؤولياته 
التي  الجتماعية  واملعايري  الجتماعية،  الأدوار  تعليمه  طريق  عن  الآخرين،  وجتاه  نف�صه،  جتاه 
حتدد له هذه الأدوار، اإذ يتعلم كيف ي�صلك �صلوكا اجتماعيًا مقبوًل عن طريق عالقاته الجتماعية 
)زهران، 243:2000(، اأما اإذا كانت التن�صئة الجتماعية غري موفقة يف اإك�صاب الفرد ال�صلوك 
�لجتماعي �ملقبول، فاإنها توؤدي �إلى �صلوك �جتماعي غري �صوي، �إذ تعمل على تغيري �أمناط تفكري 

الفرد حينما يواجه مواقف اجتماعية خمتلفة. 

2 - التفاعل الجتماعي: يعد التفاعل الجتماعي اأداة لإك�صاب القيم والعادات والجتاهات، 
فعن طريقه يتعلم �لفرد و�جلماعة �أمناط �ل�صلوك �ملختلفة �لتي تنظم عالقاتهم �لجتماعية.
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3 - املرونة يف التعامل: اإن املرونة يف التعامل مع الآخرين جتعله مييل اإلى التغيري والإ�صناد 
وهذه  املطلوبة  مهامه  اأداء  بهدف  الجتماعية،  املواقف  يواجه  حينما  والرباهني  الدلئل  على 
املرونة يف التعامل ت�صهم يف تنمية ذلك اإذ يرى )ليفني( اأن العادات التي يك�صبها الفرد الذكاء 

الجتماعي يف حياته اليومية تتغري بتغري املواقف الجتماعية.

4 - التقبل: حتدد نظرة الفرد لالآخرين مدى تقبله الجتماعي لهم، عن طريق اإقامة العالقات 
الجتماعية وفهم  الآخرين، والتعاطف معهم، واملحبة، والألفة املتبادلة بينهم والهتمام براحتهم 

و�صعادتهم )ال�صاحب، 204:2011(.

مفهوم �ل�صعادة:

ت�صمى  يونانية  كلمة  اإلى  وتعود  جيدة،  حياة  العي�س  فكرة  من  تاأتي  ال�صعادة  كلمة  اأ�صل  اإن 
من  احلد  يحاول  الإن�صان  اأن  يرى  فرويد  كان  وقد  الطيبة،  الروح  اأو  النف�س  مبعنى  اأوداميونيا 
احلزن، وزيادة فر�س ال�صعادة، ومن ثم فاإن الإن�صان يحكمه مبداأ اللذة، واأن ال�صعادة �صيء �صعب 
التحقيق، لأن الظروف اخلارجية والداخلية غالبًا ما تفر�س نف�صها عليه، حتى لو ا�صتطاع النا�س 
ال�صيطرة على ظروفهم واحل�صول على اللذة ملدة طويلة، فاإن اللذة حتقق لهم الر�صا والإ�صباع 

ولي�س ال�صعادة )�صامل،  2008، 37(.

ومفهوم ال�صعادة من املفاهيم التي تنتمي اإلى علم النف�س الإيجابي، حيث ا�صتخدم �صيلجمان  
)2005( كلمتي ال�صعادة وطيب احلال تبادليًا كم�صطلحات لو�صف اأهداف م�صروع علم النف�س 
الإيجابي، ويت�صمنان امل�صاعر الإيجابية والأن�صطة الإيجابية )جودة، واأبو جراد، 2011، 137(.

من  عدد  ي�صودها  الداخلي  التوازن  من  حالة  اأنها  على  ال�صعادة   )2001( العنزي  ويعرف 
مثل:  للحياة  الأ�صا�صية  باجلوانب  ترتبط  التي  وال�صرور،  والبتهاج  كالر�صا  الإيجابية  امل�صاعر 

الأ�صرة والعمل والعالقات الجتماعية )�س 354(.

ويعرف )البها�س،2009، 232( ال�صعور بال�صعادة باأنها انفعال وجداين ثابت ن�صبيًا يتمثل يف 
اإح�صا�س الفرد بالبهجة وال�صرور وغياب امل�صاعر ال�صلبية من خوف وقلق واكتئاب، والتمتع ب�صحة 

البدن والعقل، بالإ�صافة اإلى ال�صعور بالر�صا ال�صامل يف جمالت احلياة املختلفة«.

بالإيجابية  تت�صم  وعقلية  انفعالية  »حالة  باأنها:  بال�صعادة  ال�صعور   )2007( جوده  وتعرف 
يخربها الإن�صان ذاتيًا وتت�صمن ال�صعور بالر�صا، واملتعة، والتفاوؤل، والأمل، والإح�صا�س بالقدرة 

على التاأثري يف الأحداث ب�صكل اإيجابي  )�س 701(.

والهناء  املرح  من  »حالة  باأنها:  بال�صعادة  ال�صعور   )2008( والنيال  كفايف  من  كل  ويعرف 
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والإ�صباع تن�صاأ اأ�صا�صًا من اإ�صباع الدوافع ولكّنها قد ت�صمو اإلى م�صتوى الر�صا النف�صي وهي وجدان 
ي�صاحب حتقيق الذات ككل« )�س 25(.

وتعّرف النيال ) 1995 ( ال�صعادة اأي�صًا: » حالة تن�صاأ عن اإ�صباع الرغبات الإن�صانية كمًا وكيفًا 
وقد ت�صتمر اإلى م�صتوى الر�صا الروحي )�صامل، 2008، 37(.

وتعرف �صامل ) 2008 ( اأن ال�صعادة »�صمة من �صمات �صخ�صية الفرد، يتميز اأ�صحابها معظم 
�لوقت بالن�صاط )خارجي �أو د�خلي( و�حليوية و�لر�حة، لديهم �لقدرة على �ل�صتمتاع ويتمتعون 
بالوقت بطريقتهم اخلا�صة، ولديهم م�صاعر احلب وال�صداقة، ونظرتهم للحياة اإيجابية، ومعظم 

تعامالتهم وعالقاتهم ناجحة ) �س 99(.

عو�مل �ل�صعور �ل�صعادة:

ل �صك اأن هناك عدة عوامل ترتبط بال�صعادة وهي:

اإذا تهياأت له الأجواء  اإ�صعاده مقارنة بالكبري وخا�صة  اأن الطفل ي�صهل  - ال�صن : ل �صك   1
الأ�صرية التي ت�صودها املودة والرحمة واحلوار، والتفاهم والهتمام به يجعالنه �صعيدًا، خا�صة اأنه 
لي�س عليه م�صوؤوليات اأو واجبات تثقل كاهله، وعندما يكرب يتحمل م�صوؤوليات تدريجيًا ويتعر�س 
ما  وكثريًا  بال�صعادة،  ارتباطًا  اأكرث  الطفولة  كانت  هنا  ومن  �صعادته،  فتقل  الواقع،  لإحباطات 
�صعيدا،  يجعله  اأن  ميكن  ما  الإن�صان  مراحل  من  مرحلة  فلكل  ذلك  ومع  بالطفل،  ال�صعيد  �صبه 
فمثاًل ميكن لل�صاب الذي يدر�س يف اجلامعة اأن يكون �صعيدًا مبا يقوم به من اأن�صطة و�صداقات 
وعالقات عاطفية وجناح  درا�صي، ولكن كل ذلك يتطلب حتماًل للم�صوؤولية وبذًل للجهد و�صيطرة 
الطفولة،  مرحلة  وجتاوز  ال�صخ�س،  بكرب  ترتبط  التي  امل�صوؤوليات  لي�صت  لتحقيقه،  النف�س  على 
هي املكّدر ل�صفو ال�صعادة دائمًا، فاأحيانًا تكون ال�صعادة يف ا�صتمرار اأداء الدور وحتمل امل�صوؤولية 
والقيام بعمل ما، وهذا ما نالحظه من التعا�صة واملرارة التي ي�صعر بها من يحالون اإلى التقاعد 

والفراغ من مهام يقومون بها )اخلالدي، 2001، 86(.

2 - اجلن�س: حيث ل ترتبط ال�صعادة بجن�س الذكور اأو بجن�س الإناث، ولكن تدخل اعتبارات 
اأخرى قد ترتبط فيها ال�صعادة باجلن�س يف بع�س احلالت، فمثاًل عندما يكون لدى الأ�صرة عدد 
من الأبناء )الإناث( وترغب يف ولد )ذكر(، وتنتظره بفارغ ال�صرب، فاإنها ت�صعد به عندما يولد، 
الأ�صرة  لدى  يكون  عندما  يحدث  نف�صه  وال�صيء  �صعيدًا،  طفاًل  يجعله  ما  الهتمام  من  وتعطيه 
عدد من الأطفال )الذكور(، وترغب يف )بنت(، ومن ثم فاإن ال�صعادة ل ترتبط باجلن�س، ولكن 
وا�صطرابات  الإدمان  ا�صطرابات  زيادة  يقابلها  الإناث،  لدى  الوجدان  ا�صطرابات  ن�صبة  زيادة 
بوجه عام،  الرجل  اأقل من  للمراأة  الجتماعية  املميزات  اأن  اإلى  اإ�صافة  الذكور  لدى  ال�صخ�صية 
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ودورها يرتبط بالكثري من �ل�صغوط �لتي قد تقلل من �ل�صعور بال�صعادة وهي �أكرث تاأثريً� بالأحد�ث 
ال�صاغطة ل�صماتها ال�صخ�صية واحل�صا�صية ال�صديدة و�صعف اآليات التكيف، وهذه كلها تعود اإلى 
التن�صئة الجتماعية، والظروف احلياتية، اأكرث من ارتباطها بجن�س املراأة يف حد ذاته )�صعبان، 

.)78 ،1996

3 - املهنة: ترتبط املهنة بوجه عام بال�صعادة، اإذ اأنها توفر لالإن�صان دورًا يوؤديه، في�صعر من 
خالله باأهميته وبحاجة الآخرين اإلى عمله، في�صعد به ومبا يحققه من ر�صا الآخرين عن اأدائه 
لهذا الدور، واملهنة التي تتيح ل�صاحبها فر�صة التنوع يف الأداء، حتقق له �صعادة اأكرث اإذ جتنبه 
لل�صخ�س  هواية  تكون  التي  املهنة  وكذلك  بامللل،  ال�صعور  اإلى  يو�صل  قد  الذي  بالتكرار،  ال�صعور 
ت�صبح اأكرث اإمتاعًا له، وباعثة على �صعادته مثل من يهوى ال�صرح والتو�صيح ويعمل مدر�صًا، فاإن 
كل هوؤلء �صي�صعدون باأدائهم لأعمالهم، ومن هنا ميكن اأن تقول اأن املهنة ترتبط بال�صعادة عندما 
اأن  اإذ يزيد تقديره لذاته، وترتفع معنوياته، ول �صك  توفر ل�صاحبها مكانة اجتماعية مرموقة، 
عدم وجود مهنة لالإن�صان يوؤديها حتبط معنوياته، وت�صعره بامللل وعدم القيمة، فاملهنة اإ�صافة اإلى 
الأ�صرة، وتنظم وقت  تتيح لالإن�صان فر�صة لعالقات اجتماعية خارج نطاق  للرزق،  اأنها م�صدر 
ل  والتي  املتحّركة،  ال�صاخبة  احلياة  ومكانة يف  دور  كذلك  وهي  لطاقته  متنّف�س  وهي  الإن�صان، 

مكان فيها لل�صكون )ايللي�س، 2004، 34(.

ال�صهادة،  يتعلمون بهدف احل�صول على  التعليم يف حد ذاته، معاناة ملن  يعد  التعليم:   -  4
وهذا ال�صخ�س تكون �صعادته يف احل�صول على �صهادته فقط لأنه ي�صعى اإلى اإنهاء املادة الدرا�صية 
فقط  المتحان  اأجل  من  يذاكر  كان  لأنه  درا�صته،  من  ي�صتفيد  ل  لأنه  بها،  ال�صتمتاع  دون  من 
وين�صى الكثري مما تعلمه بعد احل�صول على ال�صهادة، اأما من ل تتوقف العملية التعليمية لديهم، 
يكون  وهنا  اأعمارهم،  كانت  مهما  جديد  بتعلم  م�صتمتعني  في�صتمرون  ال�صهادة  على  بح�صولهم 
اأّي  اأو  اأو امل�صاهدة،  اأو ال�صتماع  القراءة  لل�صعادة �صواء كان من خالل  التعليم م�صدرا متجددًا 
من و�صائل حت�صيله ولذا فاإن هذه الفئة املحبة للعلم، حتقق كثريًا من ال�صعادة لنف�صها با�صتمرار 
التعلم، اإ�صافة اإلى اأن ال�صخ�س الذي ميلك ن�صيبا من العلم، تكون له روؤية مت�صعة لالأمور، ولديه 
قدرة على التكيف مع امل�صكالت وايجاد احللول لها، كما اأن روؤيته لذاته، تكون اإيجابية فيزيد من 

اعتباره لذاته، وهذه كلها متغريات تعمل يف اجتاه ال�صعادة )البدري، 2000، 78(.

5 - امل�صاندة الجتماعية: ويق�صد بها الدعم الذي توفره �صبكة العالقات الجتماعية للفرد، 
اأ�صرة  اأو  �صغرية،  اأ�صرة  نطاق  يف  قرابة  عالقات  اأو  زواج  �صورة  يف  العالقات  تلك  كانت  �صواء 
العي�س مبعزل  اأن الإن�صان كائن اجتماعي ل ميكنه  اأو جوار، ول�صك  اأو عالقات �صداقة  ممتدة 
عن الآخرين، فوجودهم ي�صعره بوجوده، بل يعطيه ال�صعور بالأمان والطمئنان، وت�صاعد امل�صاندة 
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الجتماعية على اخلروج من املحن، وتعد امل�صاندة الجتماعية نوعًا من التاأمني الجتماعي �صد 
خطوب احلياة واأحداثها املوؤملة، وهي يف الوقت نف�صه مبعث لل�صعادة، فعندما يكون الإن�صان فرحًا 
و�صعيدًا، وي�صرك معه الآخرين، فاإن �صعوره بال�صعادة يزداد ب�صعادة الآخرين معه، واإذا �صارك 
الآخرين �صعادتهم، فاإنه �صي�صعد ل�صعادتهم، فال�صعادة تتعدى وتنتقل من ال�صعيد اإلى غريه، وتعد 
التي تعطي دعمًا وم�صاندة نف�صية واجتماعية لأطرافها،  اإحدى العالقات الجتماعية  ال�صداقة 
وحتقق لهم �صعادة من خالل الهتمامات امل�صرتكة والهوايات، كما حتقق ال�صداقة يف خمتلف 
وهذا  الآخرين،  واحرتام  ثقة  حمل  اأنه  خاللها  من  وي�صعر  الجتماعي،  بالقبول  �صعورًا  الأعمار 

يح�صن من �صورة الذات لديه ويحقق له ال�صعادة )عبد العزيز، 1961، 95(.

اإلى الطبقة الجتماعية العليا، ي�صتطيعون  - الطبقة الجتماعية : ل �صك اأن من ينتمون   6
اأبناء  اأكرث من غريهم من  ال�صعادة  اأقدر على حتقيق  الكثري من حاجاتهم ومن ثم فهم  اإ�صباع 
الطبقات الأدنى، وقد تكون ال�صعادة يف الطبقة الدنيا اأعلى منها يف الطبقة املتو�صطة ب�صرائحها 
الو�صول  ورغبة  الأعلى  الطبقة  اإلى  تطلعها  يف  �صراعًا  تعي�س  املتو�صطة  الطبقة  اأن  اإذ  املختلفة، 
الطبقات  اأكرث  فاإنها  ولهذا  الدنيا،  الطبقة  اإلى م�صتوى  النحدار  اإلى اخلوف من  اإ�صافة  اإليها، 

معاناة، ومن ثم اأقلها �صعادة.

- �صمات ال�صخ�صية: هنالك �صمات لل�صخ�صية ترتبط بال�صعادة اأكرث من غريها فمثاًل،   7
ال�صخ�صية النب�صاطية اأكرث �صعورًا بال�صعادة من ال�صخ�صية النطوائية، فال�صخ�صية النب�صاطية 
بالآخرين،  �لرتباط  و�صهولة  �ل�صد�قات  تعدد  �إلى  �لتي مييل �صاحبها  �ملنطلقة  �ل�صخ�صية  هي 
وكرثة �لن�صاط، و�حلركة متفاوتة يف �ل�صخ�صية �لنطو�ئية �لتي تقل حركة �صاحبها �إذ يفكر �أكرث، 
ومييل �إلى �لعزلة �أكرث من �لختالط بالآخرين، وتقل عالقاته و�إخر�ج طاقاته، و�ل�صتمتاع بوقت 
فراغه، وهناك ال�صمة املزاجية يف ال�صخ�صية، والتي نعتربها كمزاج دائم، اإذ اأن هناك اأ�صخا�صًا 
معروفني مبزاجهم املرح، وهناك اآخرون معروفون باملزاج النكدي، وهنا من يكون مزاجهم املميز 
قلقًا اأو متناوبًا بني املرح والنكد، ول �صك اأن املرحني هم اأكرث �صعورًا بال�صعادة من غريهم من 

اأ�صحاب الأمزجة الأخرى )عبداهلل، 2001، 73(.

ب�صتى  التلوث  يغلفها  مدنية،  بيئة  اأهي  فهمها  ال�صخ�س: ميكن  فيها  يعي�س  التي  البيئة   -  8
�صوره، الهوائي، وال�صو�صائي، والزحامي، اأم هي بيئة ريفية يغلب عليها النقاء وتك�صوها اخل�صرة 
ويظهر فيها املاء ويلفها الهدوء، ل �صك اأن البيئة الريفية الهادئة، حتقق ا�صرتخاًء داخليًا اأكرث 
وهي اأقرب اإلى ال�صعادة من التوتر، الذي تولده بيئة املدينة ال�صاخبة ولذلك يهرب �صكان املدن 
اإلى املنتجعات واملزارع طلبًا للهدوء، وحتقيقًا لقدر من ال�صعادة، كما اأن البيئة التي تظهر فيها 
ال�صم�س، وتكون درجة احلرارة فيها معتدلة، تبعث على ال�صعادة اأكرث من البيئة امللبدة بالغيوم 
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طوال الوقت، اأو التي تزيد حرارتها ورطوبتها اإلى درجة ي�صعب احتمالها، والب�صر يتفاعلون مع 
حرارة الكون ورطوبته ودفئه وبرودته ويكون لكل من تلك التقلبات معان يف داخلهم حترك انفعالت 
معينة، وتفرز هرمونات معينة، جتعلهم يعي�صون تغريات على امل�صتوى البيولوجي والنف�صي وكذلك 

الجتماعي )غراهام، 72:1961(
مبفرد،  يكفي  ل  ولكنه  الفرد،  لدى  فطري  ا�صتعداد  اأنها:  على  ال�صعادة  اإلى  النظر  وميكن 
اإحداث ال�صعور بال�صعادة، اإذ ل بد من مرور الفرد بالعديد من اخلربات، ويتعلم ويكت�صب منها 
الفرد العديد من العادات، والأ�صاليب ال�صلوكية، واملعرفية التي تكون اجتاهات و�صمات، وجتعله يف 
و�صع ا�صتعداد، ول ي�صعر بال�صعادة عند تعر�صه ملواقف حياتية تتنا�صب مع طبيعة هذا ال�صتعداد 

ومع �صمات �صخ�صيته، وبالتايل ال�صعور بال�صعادة )�صامل، 2008، 98(.

�سروط ال�سعادة:

- اأن تكون ال�صعادة نابعة من داخل الإن�صان، اأي اأن ال�صعادة تنبع من الداخل ولي�س من   1
اخلارج، واأنت من ي�صنعها ويبنيها ويطورها واأنت اأي�صًا من يهدمها، ومن هنا يجب اأن تفرغ من 

عقلك الباطن والواعي م�صاعر الغ�صب والقلق وبدّلها بالطماأنينة والهدوء.
2 - اأن تكون ال�صعادة رغبة اأكيدة لديك، فالإن�صان الذي يحر�س على اإ�صعاد الآخرين ل بد اأن 

يكون �صعيدًا لأن فاقد ال�صيء ل يعطيه.
الفطرة،  يولد على  بل  تعي�صًا  اأو  �صعيدًا  يولد  ل  الإن�صان  اأن  اأي  تكت�صب  ال�صعادة مهارة   -  3
ثم  ال�صعادة وطرقها  تتعلم  اأن  بد  ال�صعادة فال  اأردت  فاإذا  ت�صكله،  التي  به هي  املحيطة  والبيئة 

تكت�صب مهارتها وتطبقها حتى ت�صبح ال�صعادة جزء منك.
4 - اأنت امل�صوؤول عن اإ�صعاد نف�صك اأي بيدك اأن تكون �صعيدًا يف احلياة وبيدك اأن تكون تعي�صًا 
فيها، فعندما تعرتف اأنك امل�صوؤول، ذلك يعني اأنك نتاج فكرك ومما تفكر به يقع لك )م�صطفى، 

)32 ،2001

م�صادر �ل�صعادة:

1- احرتام الآخرين.

2- اأن تكون حياة اأ�صرتي م�صتقرة.

3- دخل يكفي ل�صد جميع الحتياجات.

4- عمل اأحقق فيه اإجنازًا وابتكارًا.

5- احل�صول على اإجازة ترفيهية.

6- توفر حياة اآمنة مطمئنة.
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7- البتهاج وال�صرور.

8- �صبط النف�س وحتقيق الأهداف يف احلياة.

9- ال�صحة.

10 - امتالك ثروة كبرية )فرج، وهريدي،  2002، 65(.

خ�صائ�س �ل�صخ�صية �ل�صعيدة:

تتميز ال�صخ�صية ال�صعيدة عن غريها من ال�صخ�صيات الأخرى كال�صخ�صية احلزينة واملكتئبة، 
وغريها، بعدد من اخل�صائ�س وال�صمات التي جتعلها بارزة ومنفردة عن من حولها، ومن هذه 

ال�صمات ما يلي:
1 - الثقة بالنف�س: لقد ثبت عرب الع�صور كلها ويف املجتمعات اأن الإميان الرا�صخ وقدراتنا 
�صعادة يف  اأكرث  الذاتية والثقة العالية باأنف�صنا تزيد من الر�صا باحلياة بن�صبة )%30( وجتعلنا 

حياتنا املنزلية والعملية.
2- التفكري بطريقة واقعية: اإن مفهوم احلياة ذات معنى وهي بذلك ت�صتحق اأن نعي�صها.

3- ممار�صة الريا�صة: اإن الأ�صخا�س الذين ميار�صون الريا�صة �صواء كان ذلك عماًل مكثفًا 
اأف�صل حاًل وي�صتمتعون بحياة  باأنهم  اأ�صحاء، وي�صعرون  باأنهم  اأو م�صيًا طويال منتظمًا ي�صعرون 

اأف�صل، وقد اأفادت الأبحاث اأن التمرينات املنتظمة تزيد ال�صعادة مبا�صرة.
يف  القناعة  على  الدين  تاأثري  حول  درا�صة  اأثبتت  �صعفها:  وعدم  الدينية  املعتقدات  قوة   -4
الذين ميتلكون معتقدات دينية  فاإن  النا�س  يعتقنها  التي  الديانة  النظر عن  اأنه ب�صرف  احلياة 
قانعون بحياتهم يف حني اأن من تنق�صهم املعتقدات الروحية غري قانعني، كما بينت الدرا�صات 
اأن املمار�صات الدينية الن�صطة مقرونة بحياة طويلة اأكرث �صعادة و�صحة، والإقبال على الطاعات 

وتبني الغايات والأهداف احلميدة من خ�صائ�س ال�صخ�صية ال�صعيدة.
5- ا�صتغالل ال�صداقة: ال�صخ�س ال�صعيد، هو الذي يعيد الدفء واحلما�س لعالقاته القدمية 
اأن  اإلى  بحاجة  والنا�س  قاعدة �صداقاته،  لتو�صيع  اأو مع جريانه  العمل  الفر�س يف  وي�صتفيد من 
ي�صعرو� باأنهم جزء من �صيء �أكرب و�أنهم يهتمون بالآخرين و�أن �لآخرين يهتمون بهم �أي�صًا ب�صرط 

اأن يتخري الأ�صدقاء الذين ينظرون اإلى احلياة نظرة ر�صا وابتهاج وفرح.
6- الإيجابية والتطور وحب التعلم.

7- حب القراءة: على الفرد اأن يكرث من القراءة لي�صمن �صالمة عقله وج�صده، اإن ال�صخ�س 
ال�صعيد هو الذي يقراأ الكتب وي�صتفيد مما يتعلمه، ومن املتعة اأن يح�صل عليها اإ�صافة اإلى ذلك 

تدريب العقل، وال�صعور بالر�صا لأنه يق�صي وقته بطريقة حكيمة.
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للمتعة  الوقت  من  بع�صًا  يخ�ص�س  من  هو  ال�صعيد  ال�صخ�س  اإن  املرح:  وحب  البت�صامة   -8
و�صعادة  بقناعة  العي�س  اإلى  توؤدي  التي  الأ�صا�صية  العوامل  اأحد  هو  واملرح،  وال�صحك  والب�صاطة 

)�صليمان، 2010، 123(

واهتم كثري من العلماء بتحليل ال�صعادة وحتديد عالماتها ومظاهرها وعملياتها وعواملها، 
والرتياح  والطماأنينة  الأمن  م�صاعر  وت�صمل  وجدانية:  نف�صية  الأولى  زاويتني:  من  اإليها  ونظروا 
واملتعة واللذة والفرح وال�صرور، التي ي�صعر بها الفرد يف موقف ال�صعادة، والزاوية الثانية عقلية 
معرفية: وت�صمل ما يدركه الإن�صان بعقله من ر�صا، وما يجده من جناح، وما يحققه من توفيق، وما 

يح�صل عليه من م�صاعدة ومعاونة، حتى ت�صري الأمور على وفق ما يتوقع اأو يريد.

�إ�صهامات علم �لنف�س �الجتماعي يف �ل�صعادة:

بلورة  يف  الجتماعي  النف�س  علم  اإ�صهامات  تلخي�س  من   )  2008  ( �صامل  �صهري  ومتكنت 
مفهوم ال�صعادة

يف عدة نقاط هي:
1 - يكت�صب الفرد من خالل عمليات التطبيع الجتماعي عدة دوافع ثانوية، وهذه الدوافع 

يوؤدي عدم اإ�صباعها اإلى ال�صعور بالقلق والغرتاب والتعا�صة واحتقار الذات.
2 - الأفراد الذين ل ينت�صبون اإلى اأي جماعات يعانون من درجة من ال�صقاء اأو التعا�صة، ذلك 

لفقدانهم التقبل الجتماعي.
واجتماعية  �صخ�صية  اإ�صافية  حاجات  ظهور  اإلى  للفرد  املبكرة  التعلم  خربات  توؤدي   -  3
وا�صباعها �صرورة حلفظ التوازن النف�صي من اأمثلتها احلاجة اإلى الر�صا الجتماعي وهي تت�صمن 

احلاجة اإلى التقدير الجتماعي وتكوين عالقات مع الآخرين.
4 -  ل ن�صتطيع ف�صل احلياة الوجدانية لالأفراد يف جمتمع ما عن نظمه الجتماعية واخللقية.

5 - يتعلم الطفل �صريعًا اأن �صعادته تتوقف على مقدرته يف اكت�صاب حمبة الآخرين وحماولة 
اإر�صائهم.

6 - وا�صتنتج كل من رايتموند كاتل اأن ال�صعور بالتقبل الجتماعي يف املراهقة يعترب هامًا جدًا 
لتحقيق التوافق ال�صخ�صي والجتماعي للمراهق، كما اأن فقدان املنزلة الجتماعية قد يوؤدي اإلى 

ال�صعور بالتعا�صة وعدم ال�صعادة )�صامل، 2008، 86(.

عالقة علم �لنف�س �الجتماعي بال�صعادة:

1 - ترتبط ال�صعادة بعدة م�صطلحات ومفاهيم هامة يف علم النف�س الجتماعي بل وت�صاعد 
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على حدوثها منها اجلماعة التي يتفاعل معها الفرد والتن�صئة الجتماعية واملكانة الجتماعية.

2 - �صفات الفرد تتكون من جمموعة من �صماته ال�صخ�صية، بالإ�صافة اإلى جمموعة ال�صفات 
الجتماعية التي يك�صبها الفرد من الأنظمة الجتماعية.

3 - يحقق الفرد رغباته من خالل الدائرة الجتماعية وتت�صع هذه الدائرة مع مرور العمر.

4 - يعرب الفرد عن انفعالته بعدة طرق، هذه الطرق يتعلمها الفرد من اجلماعة فهي التي 
ت�صبغ املعنى على الطريقة التي يعرب بها الفرد عن انفعالته )�صليمان، 2008، 88(.

�أنو�ع �ل�صعادة:

1 - ال�صعادة الق�صرية: اأي التي ت�صتمر لفرتة ق�صرية من الزمن.

2 - ال�صعادة الطويلة: التي ت�صتمر لفرتة طويلة من الزمن، وهي عبارة عن �صل�صلة من حمفزات 
ال�صعادة الق�صرية وتتجدد با�صتمرار لتعطي الإيحاء بال�صعادة الأبدية )�صليمان، 2010، 92(.

وعن اأنواع ال�صعادة كما اأوردتها اأماين عبد الوهاب )2006( فهي تنق�صم اإلى ثالث اأنواع:

الأول: ال�صعادة الذاتية: وتدور حول كيف يكون الفرد �صعيدا، وكيف يكون را�صيا عن حياته 
وتعك�س ال�صعادة الذاتية ت�صورات الأفراد وتقييمهم حلياتهم من الناحية النفعالية ال�صلوكية.

الثانية: ال�صعادة النف�صية: وهي تتميز عن ال�صعادة الذاتية حيث تتعلق بالإيجابية اأو ال�صحة 
�لنف�صية �جليدة، مثل �لقدرة على �ملتابعة لالأهد�ف ذ�ت �ملغزى ومنو رو�بط جيدة ذ�ت معنى مع 

الآخرين.

�لثالثة: �ل�صعادة �ملو�صوعية: وهي تت�صمن �ل�صعادة �ملادية و�ل�صحة و�لنمو و�لن�صاط و�ل�صعادة 
الجتماعية وال�صعادة النفعالية )القا�صم، 2011، 61(.

عالقة �ل�صعادة باملرحلة �لعمرية:

ميكن القول باأن الأفراد يف مرحلة املراهقة ومرحلة اآخر العمر غالبا ما يكونون غري �صعداء، 
من  وخماوف  اجتماعية  و�صغوطا  وقلقا  املبالة،  وعدم  املتاأجج،  املزاج  تقابل  املراهقة  ذلك 
اآخر  والطاقة، ومن جانب  الدخل  املتاأخرة مرحلة �صياع ال�صحة، وقلة  العمر  ال�صلطة، ومرحلة 
جند بع�س الدرا�صات مل تثبت عالقة بني ال�صعادة والعمر فالبع�س يف�صر ال�صبب يف عدم حدوث 

تغري ب�صكل وا�صح يف ال�صعور بال�صعادة )�صامل، 2008، 137(.

عالقة �ل�صعادة بالنوع )ذكر، �نثى(:

تختلف م�صادر ال�صعادة لدى الرجال عنها لدى الإناث، اإذ يتاأثر الرجال اأكرث بالعوامل املادية 
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الإ�صباع  م�صادر  تختلف  كما  الأ�صرة،  و�صحة  بالأطفال  اأكرث  الإناث  تتاأثر  بينما  والقت�صادية، 
الذاتي لدى الإناث والرجال، وقد وجدت درا�صة بريطانية اأنه ل يوجد ب�صفة عامة بني الرجال 
والن�صاء فروق يف ال�صعادة. )ارجايل، 1993، 215(، بينما اأ�صارت درا�صات اأخرى اأجريت على 
امل�صاعر الإيجابية وامل�صاعر ال�صلبية اأن الن�صاء ي�صعرن اأكرث من الرجال بامل�صاعر ال�صلبية بينما 
ت�صري الإح�صائيات اأن الن�صاء حتت �صن الثالثني يكن اأكرث �صعادة من الرجال ويكن اأقل �صعادة 

بعد �صن الأربعني )�صامل، 2008، 128(.

دور �لعالقات �الجتماعية يف �ل�صعادة:

تك�صف الكثري من الدرا�صات عن اأثر التفاعل الجتماعي و�صبكة العالقات الجتماعية التي 
نعي�س يف ظلها على ال�صعادة منها احلب والزواج والأ�صدقاء ويف هذا ال�صدد ت�صري نتائج الكثري 
من الدرا�صات اإلى اأن من لهم عدد اأكرب من الأ�صدقاء اأو يق�صون وقتًا اأطول مع الأ�صدقاء مييلون 
اإلى اأن يكونوا اأكرث �صعادة من غريهما ولعل عالقات القرابة هي الأهم يف العالقات الجتماعية 
واأقواها خارج املنزل، وخ�صو�صًا العالقة بني الأخوة والآباء والأبناء الرا�صدين كما ولزمالء العمل 
وعالقة الفرد بهم دور كبري يف زيادة ال�صعور بال�صعادة والبعد عن ال�صعور بالوحدة النف�صية، كما 
خل�س مايكل اإلى اأنه العالقات الجتماعية تعد من اأهم م�صادر ال�صعادة والتخفيف من العناء 
وتزيد العالقات اللجتماعية من ال�صعادة بتوليد البهجة، وتوفري امل�صاعدة من خالل الأن�صطة 
النفعالت  من  والكفء  الذات  تقدير  بزيادة  امل�صقة  تاأثري  من  حتمي  وهي  واملمتعة  امل�صرتكة 

ال�صلبية، وتوفري امل�صاعدة على حل امل�صاكل )ارجايل، 1993، 25-45(.

�أ�صباب �ل�صعادة ومقوماتها:

لبد اإذا اأراد املرء ال�صعادة اأن يلم باجلوانب الثالثة الآتية:

اجلانب الأول: جانب عقلي فكري، ويتمثل بالر�صا ال�صامل عن النف�س، واقتناع مبا ق�صمه اهلل 
من العي�س، وهي نتاج الرتبية والإميان مببادئ ومثل معينة.

�لتي  و�لنب�صاط  و�لتفاوؤل  �لبهجة  م�صاعر  عن  عبارة  وهي  �نفعايل،  جانب  �لثاين:  �جلانب 
تنتاب الإن�صان، وهي متغرية من احلني اإلى الآخر.

وياأتي  �صعيد  غري  عام  ب�صكل  هو  يعاين  الذي  فالإن�صان  النف�صي،  الرتياح   : الثالث  اجلانب 
الكتئاب يف اأعلى قمة ما ي�صبب لالإن�صان من تعا�صة )�صليمان، 2010، 114(.

وهناك بع�س الأ�صباب التي قد تكون �صببا يف حدوث ال�صعادة منها:
1 - موازنة الفرد بني ذاته وال�صالح العام وامكانية اإ�صباع الفرد / املجتمع للحاجات.
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2 - حمافظة الفرد على توازنه والطرق التي ي�صلكها حلل ال�صراعات.

3 - مدى التفاق والختالف مع املعايري املو�صوعية، �صواء اأكانت معايري ي�صعها الفرد نف�صه 
)داخلية(، اأم معايري ي�صعها املجتمع لالأفراد )خارجية(.

4 - حدوث ان�صجام بني مفهوم الذات للفرد وبني ما مير به من خربات على فرتات حياته 
ومن خالل احتكاكه بالآخرين، مبا يقوم به من اأعمال.

5 - اأن يكون الفرد يف حالة �صوية طبيعية، اأي اأن يكون ل يعاين من املر�س النف�صي )�صامل، 
.)84 ،2008

معوقات و�أ�صباب عدم �ل�صعادة:

1 - عدم تلبية حاجات القلب العقائدية: فالقلب يف حاجة دائمة ل ميكن اأن ي�صدها �صوى قوة 
العقيدة يف اهلل �صبحانه، ومن اأهمل تقوية ذلك كان �صاعرًا بنق�س م�صتمر وفراغ ل نهائي وهو ل 

يدري �صببه.
2 - عدم الإجناز: فاأ�صحاب الإجنازات والذين ا�صتطاعوا اأن يحققوا لأنف�صهم وملجتمعهم 

قدرًا كبريًا من التقدم الإيجابي غالبًا ما يطردون الهموم.
3 - النك�صار وفقدان العزة: فالعزة م�صدرها قوة اليقني و�صدق النتماء وهما متحققان يف 
املوؤمن الذي اأيقن بربه ومبوعده و�صدق يف النتماء لدينه ولأمته معتقدًا، مهما مر به من ظروف 

و�صعف اأو هزمية.
4 - عدم حتقيق الأهداف: فكل اإن�صان له اآماله واأهدافه التي و�صعها لنف�صة ل تغيب عن ذهنه 

وي�صعى اإلى حتقيقها يف كل يوم ومن مل ي�صتطع حتقيق الأهداف كان عر�صة للهموم والأحزان.
اأن�صاأ بيئة اإميانية مينع عنها الهم  - البعد عن البيئة الإميانية ال�صحيحة: فالإ�صالم قد   5
وتتباعد عنها الأحزان تلك هي البيئة الأخوية والعالقات ال�صفافة النقية التي هي بال م�صالح 

�صخ�صية ول منافع دنيوية )�صليمان، 2010، 129(.

زيادة �ل�صعور بال�صعادة:

وميكن  الأفراد،  لدى  بال�صعادة  ال�صعور  زيادة  ميكن  اأنه  والدرا�صات  البحوث  بع�س  اأثبتت 
تدريبهم على ذلك من خالل عدة �أ�صاليب منها تغيري منط �حلياة، تغيري �ملفاهيم �خلاطئة �لتي 

يتبناها الفرد، تدريبه على اإدارة م�صاعره وتدريبه على ا�صتمتاعه بوقته.

وميكن تلخي�س بع�س هذه الأ�صاليب والتي تتمثل فيما يلي:

1 - طرق ل�صتثارة املزاج احل�صن مثل الن�صاطات ال�صارة التي توؤثر على احلالة املزاجية طول 
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العنا�صر، حتديد  اإذا توازنت مع بع�س  التي تكون ناجحة  ال�صارة  التدريب على الأن�صطة  اليوم، 
الذات،  توكيد  اأو  املهارات اللجتماعية  التدرب على  املعريف،  العالج  الذات،  الأهداف، مراقبة 

زيادة معدل اأحداث احلياة الإيجابية.

2 - �صحبة �لآخرين و�لنخر�ط يف �لعمل ويف ن�صاط وقت �لفر�غ )�صامل، 2008، 126(.

وقد اأ�صار مايكل ارجايل ) 1993 ( اإلى اأنه ميكن زيادة ال�صعور بال�صعادة من خالل ما يلي:

يف  التفكري  خالل  من  الإيجابية  املزاجية  احلالة  يف  املدى  ق�صرية  زيادات  حتقيق   -  1
الأحداث ال�صارة.

بزيادة  قرار  واتخاذ  لل�صرور،  وجلبًا  تاأثريًا  اأكرث  تكون  اأن  التي ميكن  الأحداث  ر�صد   -  2
معدلت حدوثها.

اأ�صدقاء  وله  متزوجا  الفرد  يكون  كاأن  ال�صعادة  م�صادر  اأهم  من  اجليدة  العالقات   -  3
وعالقاته جيدة مبن يحيطون به، ورمبا يحتاج حتقيق مثل هذه العالقات اإلى التدريب 

على املهارات الجتماعية.
4 - �لعمل ون�صاط وقت �لفر�غ �للذ�ن يحققان �إ�صباعًا هما �مل�صدر�ن �لرئي�صان �لآخر�ن 

لل�صعادة )�س 26(.

 �لدر��صات �ل�صابقة:

اأوًل: الدرا�صات التي تناولت الذكاء الجتماعي:

1 - درا�صة ع�صقول )2009(:

بعنوان »الذكاء الجتماعي وعالقته بالتفكري الناقد وبع�س املتغريات لدى طلبة اجلامعة«.
ببع�س  وعالقته  الناقد  والتفكري  الجتماعي  الذكاء  بني  العالقة  بحث  اإلى  الدرا�صة  هدفت 
املتغريات لدى طلبة اجلامعة، وقد اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي وتكونت عينة الدرا�صة 
من )381( طالبا، وطالبة ومت اختيارهم بالطريقة الع�صوائية من جامعات حمافظة غزة وهي 
)الإ�صالمية، الأزهر، الأق�صى(، وطبقت على طلبة التخ�ص�صات العلمية والأدبية وقد ا�صتخدم 

الباحث مقيا�س الذكاء الجتماعي لأحمد الغول )1993(

وا�صتخدم الباحث مقيا�س التفكري الناقد لفاروق عبد ال�صالم وحممود �صليمان.
وتو�صلت الدرا�صة اإلى النتائج الآتية:

1 - وجود م�صتوى متدن من الذكاء الجتماعي وم�صتوى فوق املتو�صط من التفكري الناقد 
عند طلبة اجلامعة.
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2 - وجود عالقة دالة اإح�صائيًا بني الذكاء الجتماعي والتفكري الناقد.

3 - عدم وجود فروق يف الذكاء الجتماعي لطلبة اجلامعة تعزى اإلى اختالف اجلن�س.

لختالف  تعزى  للطلبة  الناقد  والتفكري  الجتماعي  الذكاء  يف  فروق  وجود  عدم   -  4
التخ�ص�س )علوم، اآداب(.

5 - عدم وجود فروق يف الذكاء الجتماعي والتفكري الناقد تعزى اإلى متغري اجلامعة 
)الإ�صالمية، الأزهر، الأق�صى(.

2 -  درا�صة املنابري )2010(:

بعنوان »الذكاء الجتماعي وامل�صوؤولية الجتماعية والتح�صيل الدرا�صي لدى عينة من طالبات 
كلية الرتبية بجامعة اأم القرى مبكة املكرمة«.

هدفت الدرا�صة اإلى تعّرف نوع العالقة بني كل من الذكاء الجتماعي وامل�صوؤولية الجتماعية 
مبكة  القرى  اأم  بجامعة  الرتبية  كلية  يف  الرتبوي  الإعداد  طالبات  لدى  الدرا�صي  والتخ�ص�س 
الذكاء  يف  والأدبية  العلمية  التخ�ص�صات  طالبات  درجات  بني  الفروق  عن  والك�صف  املكرمة 
629 ( طالبة  الجتماعي وقد ا�صتخدمت الباحثة املنهج الو�صفي وتكونت عينة الدرا�صة من ) 
من طالبات الإعداد الرتبوي وقد ا�صتخدمت الباحثة كل من مقيا�س الذكاء الجتماعي وهو من 
اإجراء  اإعداد احلارثي )1994(، وذلك بعد  امل�صوؤولية الجتماعية من  الباحثة ومقيا�س  اإعداد 

بع�س التعديالت على العبارات.

ومن اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة ما يلي :

وامل�صوؤولية  الجتماعي  الذكاء  من  كل  بني  اإح�صائيا  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود   -  1
الجتماعية.

2 - عدم وجود عالقة ارتباطية بني كل من الذكاء الجتماعي والتح�صيل الدرا�صي.

3 - عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بني ا�صتجابات العينة على مقيا�س الذكاء 
الجتماعي وفقًا ملتغري التخ�ص�س.

:)Hooda2009 ( 3 - درا�صة هودا

بعنوان »الذكاء الجتماعي وعالقته بال�صحة النف�صية الإيجابية«.
هدفت الدرا�صة اإلى تعّرف العالقة بني ال�صحة النف�صية الإيجابية والذكاء الجتماعي وتكونت 
عينة الدرا�صة من )300( �صخ�س يعملون منهم ذكور ) 170 (، واناث ) 130 ( وجرى تقييم 
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الذكاء  وكان  ر�صا عن احلياة،  لل�صعادة،  اأك�صفورد  قائمة  الإيجابية من خالل  النف�صية  ال�صحة 
البيئة  من  العرتاف  والثقة،  التعاون  وروح  ال�صرب،  بعد  ي�صم  مقيا�س  خالل  من  الجتماعي 

الجتماعية، واللباقة، روح الدعابة، والذاكرة.
واأظهرت الدرا�صة النتائج التالية:

احلياة  عن  )الر�صا  الإيجابية  النف�صية  ال�صحة  عن�صرين  بني  اإيجابية  عالقة  وجود   -  1
والثقة،  ال�صرب،  واحل�صا�صية،  والثقة،  التعاون،  )روح  الجتماعي  الذكاء  وعوامل  وال�صعادة( 

اللباقة، روح الدعابة(.
)Meijs, et al.,2008(: 2 - درا�صة ميج�س واآخرين

بعنوان »الذكاء الجتماعي وعالقته باملحيط الجتماعي والإ جناز الأكادميي«.
هدفت الدرا�صة تعّرف العالقة بني الذكاء الجتماعي واملحيط الجتماعي والإجناز الأكادميي 
وطبقت الدرا�صة على عينة تتكون من )512( طالبا وطالبة ترتاوح اأعمارهم بني )14 - 15( 
والإجناز  الجتماعي  واملحيط  الجتماعي  الذكاء  مقيا�س  الدرا�صة  يف  الباحث  وا�صتخدم  �صنة 

الأكادميي.
واأ�صفرت الدرا�صة النتائج التالية:

والإجناز  الجتماعي  واملحيط  الجتماعي  الذكاء  بني  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود   -  1
الكادميي.

2 - اإمكانية التنبوؤ باملحيط الجتماعي من خالل التفاعل بني الذكاء الجتماعي والجناز 
الأكادميي.

�لدر��صات �لتي تناولت �ل�صعور بال�صعادة:

الدرا�صات العربية:

1 - درا�صة جودة واأبو جراد ) 2011(:

بعنوان »التنبوؤ بال�صعادة يف �صوء الأمل والتفاوؤل لدى عينة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة«.

والتفاوؤل  والأمل  ال�صعادة  بني  الرتباطية  العالقة  حجم  عن  الك�صف  اإلى  الدرا�صة  وهدفت 
القد�س  جامعة  طلبة  لدى  بال�صعادة  التنبوؤ  يف  والتفاوؤل  الأمل  من  لكل  الن�صبية  الأهمية  وتعّرف 
املفتوحة وتاألفت عينة الدرا�صة من )187( طالبا وطالبة منهم ) 163 ( طالبا و) 84 (  طالبة 
العربية  القائمة  من  فرع  وهو  التفاوؤل  مقيا�س  الباحثة  وا�صتخدمت  املفتوحة  القد�س  طلبة  من 
�صنايدر وزمالئه  اإعداد  الأمل  1996 ( ومقيا�س   ( اإعداد احمد عبد اخلالق  والت�صاوؤم  للتفاوؤل 
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وقائمة اأك�صفورد لل�صعادة ) 1995 ( تعريب اأحمد عبد اخلالق.

وبينت نتائج البحث ما يلي:

1 - �أن متغري �ل�صعادة �رتبط مع متغري )�لأمل، �لتفاوؤل( وكانت معامالت �لرتباط موجبة 
ودالة اإح�صائيًا.

على  الأفراد  درجات  تف�صري  ي�صهمان يف  والتفاوؤل  الأمل  متغري  اأن  اإلى  النتائج  اأ�صارت   -  2
مقيا�س ال�صعادة وقد ف�صر متغري التفاوؤل ما ن�صبته )42.2 %( للعينة الكلية و)43.2 %( لعينة 
الذكور  لعينة   )% و)4  الكلية  للعينة   )%  7.1( الأمل  ف�صر  بينما   )%  45( ولالإناث  الذكور 

و)12.2 %( لعينة الإناث.

2 - درا�صة البها�س )2009(:

بعنوان »العفو كمتغري و�صيط بني العوامل اخلم�صة الكربى لل�صخ�صية وال�صعور بال�صعادة لدى 
طالب اجلامعة«.

وهدفت الدرا�صة اإلى تق�صي العالقة بني اأبعاد مقيا�س العفو من ناحية واأبعاد مقيا�س العوامل 
اخلم�صة الكربى لل�صخ�صية وال�صعور بال�صعادة من جانب اآخر ومعرفة الفروق بني الذكور والإناث 
وبني الطالب الأكرب �صنًا والأ�صغر �صنًا يف متغريي العفو وال�صعادة ومعرفة مدى اختالف ال�صعور 
بال�صعادة باختالف م�صتويات العفو ومدى اإ�صهام عوامل ال�صخ�صية يف تف�صري تباين العفو ومعرفة 
الدرا�صة يف �صورتها  وتكونت عينة  بال�صعادة،  ال�صعور  تباين  تف�صري  العفو يف  اأبعاد  اإ�صهام  مدى 
النهائية من )304( طالبا وطالبة من طالب الفرقة الرابعة والأولى بكلية الرتبية بجامعة طنطا 
وقد بلغ متو�صط العمر الزمني لطالب الفرقة الأولى )17.2( وانحراف معياري )2.32 ( بينما 
وقام  معياري )1.56(،  وانحراف  الرابعة )20.7(  الفرقة  الزمني لطالب  العمر  متو�صط  بلغ 
اخلم�صة  العوامل  مقيا�س  اأما  بال�صعادة  ال�صعور  ومقيا�س  العفو  مقيا�س  من  كل  باإعداد  الباحث 
الكربى لل�صخ�صية وهو من ترجمة اأبو زيد ال�صويقي ) 2008 ( وا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي 

)املقارن، الرتباطي(.

كما تو�صلت الدرا�صة اإلى النتائج الآتية:

اأبعاد ال�صعور بال�صعادة  اأبعاد العفو ودرجات  - وجود عالقة ارتباطية دالة اإح�صائّيا بني   1
لدى اأفراد عينة الدرا�صة.

2 - عدم وجود تاأثري دال اإح�صائيًا ملتغريي ال�صن واجلن�س والتفاعل بينهما على متغريات كل 
من العفو وال�صعور بال�صعادة.
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والطالب  العفو  مرتفعي  الطالب  درجات  متو�صطات  بني  اإح�صائّيا  دالة  فروق  وجود   -  3
منخف�صي العفو على اأبعاد ال�صعور بال�صعادة ل�صالح مرتفعي العفو كما اأن اأبعاد العفو ت�صهم يف 

تف�صري اأبعاد ال�صعور بال�صعادة لدى اأفراد عينة الدرا�صة.

�لدر��صات �الأجنبية:

)jesus, et al,2010(: 1 - درا�صة خي�صو�س واآخرون

بعنوان »الر�صا عن احلياة وال�صعادة بني طالب اجلامعة.

وهدفت الدرا�صة اإلى تقييم ثالث توجهات )ال�صرور، املعنى، امل�صاركة( ف�صاًل عن العالقة بني 
ال�صعادة والر�صا عن احلياة والتمييز بني مفهومي ال�صعادة والر�صا عن احلياة وحت�صني م�صتوى 

ال�صعادة لدى طلبة اجلامعة وتكونت العينة من ) 320 ( طالبا وطالبة جامعية.

واأ�صفرت الدرا�صة عن النتائج التالية :

1 - اأن النوع الأكرث ا�صتخدامًا من الإجتاه نحو ال�صعادة هو ال�صرور ويليه املعنى ثم امل�صاركة .

2 - وجود عالقة ارتباطية بني ال�صعادة والر�صا عن احلياة لدى طلبة اجلامعة.

)Esa & Tatu.2010(: 3 - درا�صة ي�صى وتاتو

بعنوان »ما الذي يجعل الطالب اجلامعي �صعيدا«.

والعالقات  والبيئية  التعليمية  واملوارد  ال�صخ�صية  احلالة  تعّرف  اإلى  الدرا�صة  وهدفت 
اأجريت  اأخرى  الجتماعية وبحث الفروق بني الذكور والإناث ومقارنة نتائج الدرا�صة بدرا�صات 

يف نف�س املجال.
وتو�صلت الدرا�صة اإلى النتائج التالية :

. ال�صعادة  يف  اجلن�صني  بني  فروق  وجود  • عدم 
لأمناط �حلياة لدى �لطالب على م�صتوى �ل�صعور بال�صعادة. �أثر  • وجود 

ارتباطية بني العالقات الجتماعية وال�صعور بال�صعادة. عالقة  • وجود 
�جلانب �مليد�ين للدر��صة:

اإجراءات الدرا�صة:
منهج الدرا�صة :

اتبع الباحث يف هذه الدرا�صة املنهج الو�صفي التحليلي ملالءمته ملو�صوع واأهداف الدرا�صة، فهو 
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»يتناول درا�صة اأحداث وظواهر وممار�صات قائمة موجودة متاحة للدرا�صة والقيا�س كما هي دون 
تدخل الباحث يف جمرياتها، وي�صتطيع الباحث اأن يتفاعل معها ويحللها« )الآغا، 2002، 43(.

جمتمع الدرا�صة:
تكون جمتمع الدرا�صة من جميع طلبة كلية الرتبية وكلية العلوم يف جامعة دم�صق وامل�صجلني يف 

العام الدرا�صي )2013 /2014(.
عينة الدرا�صة:

وق�صم الباحث العينة اإلى ق�صمني هما:
اأ. العينة ال�صتطالعية:

عينة  على  الدرا�صة  اأدوات  بتطبيق  الباحث  قام  الدرا�صة،  اأدوات  وثبات  �صدق  من  للتحقق 
ا�صتطالعية ع�صوائية قوامها )46( مق�صمة بالت�صاوي بني طلبة كلية الرتبية وطلبة كلية العلوم 
بهدف التحقق من �صالحية اأدوات الدرا�صة، )الذكاء الجتماعي، وال�صعور بال�صعادة( للتطبيق 
بالطرق  والثبات  ال�صدق  ح�صاب  خالل  من  ال�صورية،  البيئة  يف  امليدانية  العينة  اأفراد  على 

الإح�صائية املالئمة.
ب. العينة امليدانية:

اأفراد  بلغ عدد  الع�صوائية، وقد  الطبقية  العينة  الدرا�صة بطريقة  باختيار عينة  الباحث  قام 
الدرا�صة  متغريات  ح�صب  موزعني  العلوم  كلية  وطلبة  الرتبية  كلية  طلبة  من   )270( العينة 

)اجلن�س، التخ�ص�س( واجلدول )1( التايل يبني ذلك:

اجلدول )1( توّزع اأفراد العينة

المجموعالعددالمتغيرالبيان

الجنس
128ذكور

270
142إناث

تخصص الكلية
135كلية التربية

270
135كلية العلوم

�أدو�ت �لدر��صة:

1 - مقيا�س الذكاء الجتماعي: اإعداد الباحث:

بعد اطالع الباحث على الأدب الرتبوي والدرا�صات ال�صابقة ذات ال�صلة مبو�صوع الدرا�صة، 



117

والطالع على العديد من املقايي�س امل�صتخدمة منها مقيا�س فاطمة املنابري ) 2010 (، ومقيا�س 
واآخرين  ل�صيلفريا  الجتماعي  الذكاء  ومقيا�س   ،)2004( ال�صمادوين  تعريب  ريجو  رونالد 
)2001( تعريب حممد عليان، مت بناء املقيا�س وا�صتمل على )37( بندًا  تتم ال�صتجابة على كل 
فقرة وفقًا لتدرج خما�صي البدائل على طريقة لكرت، وهي: دائمًا 5 درجات، غالبًا 4 درجات، 
ال�صلبية  الفقرات  با�صتثناء  فقط.  واحدة  درجة   1 مطلقًا  درجتان،   2 نادرًا  درجات،   3 اأحيانًا 
ت�صحح بعك�س هذا الجتاه، وكانت الدرجة الكلية للمقيا�س ترتاوح بني )185-37(، بحيث تدل 

الدرجة املنخف�صة على ذكاء اجتماعي منخف�س، والدرجة املرتفعة على ذكاء اجتماعي مرتفع.

�صدق �ملقيا�س:

1 - ال�صدق التمييزي:

هو مْفهوم كمي، واإح�صائي، يعرب بلغة العدد، عن درجة تلك احل�صا�صية، ومدى قدرة البند على 
التمييز، اأو التفريق بني الأفراد يف ذِلك اجلانب، اأو املظهر من ال�صمة، التي يت�صدى لقيا�صها، ول�صك 
و�صعت  ما  قيا�س  البنود، وجناحها يف  تلك  ب�صدق  مبا�صرة،  تت�صل  للبنود  التمييزية  القدرة  اأن  يف 

لقيا�صه، وذِلك من خالل مقاّرنة الفئات املتطّرفة يف املقيا�س نف�صه« )ميخائيل، 2006، 152(.

درجات  ومتو�صط  الأقوياء  درجات  متو�صط  بني  املتو�صطات  مقارنة  على  الفكرة  هذه  وتقوم 
ال�صعفاء على مقيا�س الذكاء الجتماعي، حيث مت ترتيب الدرجات ت�صاعديًا، ثم حتديد الربيع 
العليا  املجموعة  بني  الفروق  دللة  لقيا�س  �صتيودنت  “ت”  اختبار  ح�صاب  ثم  والأدنى،  الأعلى 
مقيا�س  يف  الدنيا  واملجموعة  العليا  املجموعة  بني  الفروق   )2( رقم  اجلدول  ويو�صح  والدنيا، 

الذكاء الجتماعي.

اجلدول )2( الفروق بني املجموعة العليا واملجموعة الدنيا يف مقيا�س الذكاء الجتماعي

T داللة الفرقمستوى الداللةقيمة
دال15.750.00

يت�صح من اجلدول )2( اأن الفرق دال بالن�صبة اإلى مقيا�س الذكاء الجتماعي، وهذا ي�صري اإلى 
اأن الختبار �صادق وله القدرة التمييزية يف قيا�س ما و�صع لقيا�صه.

2 - الت�صاق الداخلي:

بني  �لرتباط  معامالت  ح�صاب  طريق  عن  مفردة  لكل  �ل�صدق  قيمة  بح�صاب  �لباحث  قام 
الدرجة على كل مفردة والدرجة الكلية لالختبار ككل، وكانت النتائج كالآتي:
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جدول )3( معامل �لرتباط بني درجة كل مفردة و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �لذكاء �لجتماعي

رقم البند
معامل 
االرتباط

رقم البند
معامل 
االرتباط

رقم 
البند

معامل االرتباطرقم البندمعامل االرتباط

1.79111.59321.69131.673
2.41112.64822.70532.675
3.85713.69123.86033.669
4.58514.61724.42434.865
5.79615.47925.80035.746
6.60516.61526.70236.836
7.65117.83027.77537.695
8.78818.64528.897
9.64119.71529.698
10.52320.51930.728

يتبني من �جلدول �ل�صابق �أن معامل �لرتباط تر�وح بني )0.857-0.424( وهو دال عند 
م�صتوى دللة )0.01(.

2 - ثبات املقيا�س:

مت التحقق من الثبات با�صتخدام طريقتي األفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية.

- الثبات بطريقة األفا كرونباخ:

بلغ معامل الثبات بطريقة األفا كرونباخ بالن�صبة اإلى الختبار ككل )0.91(، ويو�صح اجلدول 
)4( معامالت الثبات ملقيا�س الذكاء الجتماعي.

جدول )4( معامالت الثبات بطريقة األفا كرونباخ ملقيا�س الذكاء الجتماعي

البعدعدد البنودمعامل ثبات ألفا كرونباخ
الدرجة الكلية916.37

يتبني من اجلدول ال�صابق اأن معامل ثبات األفا كرونباخ بلغ )0.916( وهذا يدل على وجود 
ثبات عال للمقيا�س. 

- الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية:

معامل  ح�صاب  طريق  عن  وذلك  الن�صفية،  التجزئة  بطريقة  الثبات  بح�صاب  الباحث  قام 
�لثبات  معامل  بلغ  وقد  منها،  �لثاين  و�لن�صف  �لختبار  بنود  من  �لأول  �لن�صف  بني  �لرتباط 
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يدل على  الجتماعي )0.870(، وهذا  الذكاء  اإلى مقيا�س  بالن�صبة  الن�صفية  التجزئة  بطريقة 
ثبات عال للمقيا�س.

2 - قائمة اأك�صفورد لل�صعادة: تعريب اأحمد عبد اخلالق )2001(:

يعترب كل من اأرجايل ومارتن ولو ) 1995 ( هم معدو قائمة اأك�صفورد لل�صعادة، وقام اأحمد 
عبد اخلالق بتعريبها واأجرى بع�س التعديالت عليها لتتما�صى مع البيئة العربية، ويتكون املقيا�س 
من )28( فقرة وتتم ال�صتجابة على كل منها وفقًا لتدرج خما�صي البدائل على طريقة لكرت، 
درجة   1 مطلقًا  درجتني،   2 نادرًا  درجات،   3 اأحيانًا  درجات،   4 غالبًا  درجات،   5 دائمًا  وهي: 

واحدة فقط، وجميع الفقرات اإيجابية وت�صحح بهذا الجتاه.

ويتم ح�صاب الدرجة الكلية للمفحو�س على املقيا�س بجمع درجاته على جميع الفقرات وترتاوح 
الدرجات بني )140-28( درجة، وتدل الدرجة املرتفعة على �صعور مرتفع بال�صعادة، بينما تدل 

الدرجة املنخف�صة على �صعور منخف�س بال�صعادة.

�صدق مقيا�س اأك�صفورد لل�صعادة وثباته :

1 - ال�صدق:

�صدق املقيا�س:

1 - ال�صدق التمييزي:

»ت«  اختبار  ح�صاب  ثم  والأدنى،  الأعلى  الربيع  حتديد  ثم  ت�صاعديًا،  الدرجات  ترتيب  مت 
�صتيودنت لقيا�س دللة الفروق بني املجموعة العليا والدنيا، ويو�صح اجلدول رقم )5( يبني الفروق 

بني املجموعة العليا واملجموعة الدنيا يف مقيا�س ال�صعور بال�صعادة.

اجلدول )5( الفروق بني املجموعة العليا واملجموعة الدنيا يف مقيا�س ال�صعور بال�صعادة

T داللة الفرقمستوى الداللةقيمة
دال13.590.00

يت�صح من اجلدول )5( اأن الفرق دال بالن�صبة اإلى مقيا�س ال�صعور بال�صعادة، وهذا ي�صري اإلى 
اأن الختبار �صادق وله القدرة التمييزية يف قيا�س ما و�صع لقيا�صه.

2 - الت�صاق الداخلي:

بني  �لرتباط  معامالت  ح�صاب  طريق  عن  مفردة  لكل  �ل�صدق  قيمة  بح�صاب  �لباحث  قام 
الدرجة على كل مفردة والدرجة الكلية لالختبار ككل، وكانت النتائج كالآتي:
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اجلدول )6( معامل �لرتباط بني درجة كل مفردة و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �ل�صعور بال�صعادة

معامل االرتباطرقم البندمعامل االرتباطرقم البندمعامل االرتباطرقم البند
1.66211.52321.855
2.46512.47922.551
3.71913.63923.733
4.69714.75824.668
5.59415.62925.584
6.81216.53326.475
7.74217.72827.591
8.69218.59828.620
9.75219.624
10.48820.726

يتبني من �جلدول �ل�صابق �أن معامل �لرتباط تر�وح بني )0.855-0.465( وهو دال عند 
م�صتوى دللة )0.01(.

2 - ثبات املقيا�س:

مت التحقق من الثبات با�صتخدام طريقتي األفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية.

- الثبات بطريقة األفا كرونباخ:

بلغ معامل الثبات بطريقة األفا كرونباخ بالن�صبة اإلى الختبار ككل )0.84(، ويو�صح اجلدول 
)7( معامالت الثبات ملقيا�س ال�صعور بال�صعادة.

اجلدول )7( معامالت الثبات بطريقة األفا كرونباخ ملقيا�س ال�صعور بال�صعادة

البعدعدد البنودمعامل ثبات ألفا كرونباخ
الدرجة الكلية0.84028

يتبني من اجلدول ال�صابق اأن معامل ثبات األفا كرونباخ بلغ )0.840( وهذا يدل على وجود 
ثبات عال للمقيا�س. 

- الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية:

�لفردية )14 فقرة(، ودرجات  �لفقر�ت  �لباحث بح�صاب معامل �لرتباط بني درجات  قام 
الفقرات الزوجية )14( فقرة، و�ملكونة ملقيا�س �ل�صعور بال�صعادة ، وقد بلغت قيمة معامل �رتباط 
بري�صون بني الن�صفني)0.742(، ثم ا�صتخدم معادلة �صبريمان – براون التنبوؤية لتعديل طول 
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املقيا�س ب�صبب كون عدد فقرات املقيا�س زوجية )الن�صفان مت�صاويان(، وقد بلغت قيمة معامل 
الثبات بعد التعديل بتلك املعادلة ) 0.852 ( وهي قيمة مقبولة علميًا، الأمر الذي يدّل على درجة 

جيدة من الثبات تفي مبتطلبات الدرا�صة.

�الأ�صاليب �الإح�صائية �مل�صتخدمة يف �لدر��صة:

مت جمع البيانات بو�صاطة الأدوات املذكورة �صابقًا، واأُعطيت كل اإجابة الدرجة املنا�صبة، ثم 
اآليًا،  النتائج  ا�صتخرجت  ثم  ومن   ،)SPSS( الـ  برنامج  طريق  عن  الآيل  احلا�صب  اإلى  اأُدخلت 
حيث جرى ��صتخد�م �ملعاجلات �لآتية: معامل �رتباط بري�صون: لتحديد �لرتباطات، ومعامل �ألفا 
الثبات  لت�صحيح  براون:  ـ  �صبريمان  ومعامل  البحث،  ملقايي�س  الثبات  معامل  حل�صاب  كرونباخ: 
بالتجزئة الن�صفية ملقايي�س البحث، واختبار )T-test(: لتحديد القوة التمييزية لعبارات مقايي�س 

البحث، ومعرفة الفروق يف اأداء اأفراد العينة على مقايي�س البحث.

عر�س نتائج �لبحث ومناق�صتها:

الفر�صية الأولى: ل توجد عالقة ذات دللة اإح�صائّية بني درجات الذكاء الجتماعي ودرجات 
ال�صعور بال�صعادة لدى اأفراد عينة البحث عند م�صتوى دللة )0.05(. 

وللتحقق من �صحة �لفر�صية جرى ��صتخد�م معامل �رتباط بري�صون حل�صاب �لرتباطات بني 
الذكاء الجتماعي وال�صعور بال�صعادة، واجلدول )8(  يو�صح ذلك:

لدى  بال�صعادة  و�ل�صعور  �لجتماعي  �لذكاء  بني  بري�صون  �لرتباط  معامل  نتائج  جدول )8( 
اأفراد عينة البحث

القرارمستوى الداللةمعامل االرتباطالعددالمتغيرات

الذكاء االجتماعي / 
الشعور بالسعادة

دال0.7400.00**270

نالحظ من اجلدول )8( وجود عالقة ذات دللة اإح�صائّية بني الذكاء الجتماعي وال�صعور 
بال�صعادة، �إذ بلغ معامل �لرتباط )0,740( وهي عالقة �رتباط طردية ود�لة عند م�صتوى �لدللة 
�صحيح،  والعك�س  الطلبة  لدى  بال�صعادة  ال�صعور  زاد  الجتماعي  الذكاء  زاد  كلما  اأي   )0.01(
وبالتايل نرف�س الفر�صية الأولى ون�صتنتج من ذلك اأن هناك عالقة ذات دللة اإح�صائّية بني اأداء 

اأفراد العينة على مقيا�صي الذكاء الجتماعي وال�صعور بال�صعادة.

وبذلك نرف�س الفر�صية ال�صفرية: ل توجد عالقة ذات دللة اإح�صائّية بني الذكاء الجتماعي 
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وال�صعور بال�صعادة لدى اأفراد عينة البحث عند م�صتوى دللة )0.05(.

اإح�صائّية بني الذكاء الجتماعي وال�صعور  البديلة: توجد عالقة ذات دّللة  ونقبل الفر�صية 
بال�صعادة لدى اأفراد عينة البحث عند م�صتوى دللة )0.05(.

اجلامعيني  الطلبة  كون  اإلى  ذلك  الباحث  ويعزو  كبري  حد  الى  منطقية  النتيجة  هذه  وتبدو 
متمر�صني لذكائهم الجتماعي بدرجة كبرية مما ينعك�س على م�صتوى ال�صعور بال�صعادة، كما اأن 
هذه النتيجة تتفق مع الإطار النظري للدرا�صة حيث ذكر اأن ال�صعادة عبارة عن م�صاعر انفعالية 
الجتماعية يف  العالقات  �صبكة  اأثر  ارجايل )1993( عن  مايكل  اأكد ذلك  كما  اإيجابية،  �صارة 
اإل من خالل ممار�صة  ال�صعور بال�صعادة وبطبيعة احلال ل تتح�صن �صبكة العالقات الجتماعية 
الذكاء الجتماعي على العالقات الجتماعية واأن الفرد ل ي�صتطيع حتقيق رغباته اإل من خالل 

الدائرة الجتماعية.

كما اأكد ا�صتنتاج كل من رايتموند كاتل اأن ال�صعور بالتقبل الجتماعي يف املراهقة يعترب هامًا 
جدًا لتحقيق التوافق ال�صخ�صي والجتماعي للمراهق، كما اأن فقدان املنزلة الجتماعية قد يوؤدي 

اإلى ال�صعور بالتعا�صة وعدم ال�صعادة )�صامل، 2008، 86(.

الفر�صية الثانية: ل يوجد فرق ذو دللة اإح�صائية يف متو�صطات درجات الذكاء الجتماعي 
تبعًا ملتغري النوع الجتماعي عند م�صتوى دللة )0.05(.

وللتحقق من �صحة هذه الفر�صية جرى ح�صاب اختبار )ت( لقيا�س دللة الفروق بني متو�صطات 
الجتماعي)ذكرـ  النوع  ملتغري  وفقًا  الجتماعي  الذكاء  مقيا�س  على  البحث  عينة  اأفراد  درجات 

اأنثى( واجلدول التايل يبني ذلك:

اجلدول )9( دللة الفروق يف الذكاء الجتماعي تبعًا ملتغري النوع الجتماعي

العددالجنس

الذكاء االجتماعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
)t(المعياري

داللة الفروقمستوى الداللة

128139.2514.1ذكر
دالة4.9160.00 142144.1812.61أنثى

نالحظ من اجلدول )9( وجود فروق بني الذكور والإناث يف درجاتهم على مقيا�س الذكاء 
الجتماعي حيث كان متو�صط درجات الذكور )139.25( بانحراف معياري )14.1(، يف حني 
كان متو�صط درجات الإناث )144.18( بانحراف معياري )12.61(، وكانت قيمة ت )4.916( 

عند م�صتوى دللة )0.00(، ول�صالح الإناث.
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وبذلك نرف�س الفر�صية ال�صفرية: ل يوجد فرق ذو دللة اإح�صائية يف الذكاء الجتماعي تبعًا 
ملتغري اجلن�س عند م�صتوى دللة )0.05(.

ملتغري  تبعًا  الجتماعي  الذكاء  يف  اإح�صائية  دللة  ذو  فرق  توجد  البديلة:  الفر�صية  ونقبل 
اجلن�س عند م�صتوى دللة )0.05(.

ويف�صر الباحث تلك النتيجة باأن طبيعة التن�صئة الجتماعية التي تتعر�س لها الإناث تقوم على 
معاملة جميع فئات املجتمع لهّن ب�صكل اأكرب تّفهما من الذكور ، واأن الإناث يت�صفن بح�صن مهارة 
الت�صرف وخربة التعامل مع الآخرين والتفاعل مع الآخرين كما اأ�صبحت الفر�س متكافئة لكل 
من الطرفني، كما اأنهن يت�صفن بارتفاع درجة احل�صا�صية مل�صاعر الآخرين واأكرث تفهمًا ملا يق�صده 
مع  ال�صريع  والتكيف  الجتماعي  والتفاعل  الندماج  على  بقدرتهن  الإناث  ومتتاز  كما  الآخرون، 

املناخ اجلماعي الجتماعي اأكرث من الذكور.

الفر�صية الثالثة: ل يوجد فرق ذو دللة اإح�صائية يف متو�صطات درجات الذكاء  الجتماعي 
تبعًا ملتغري التخ�ص�س الدرا�صي عند م�صتوى دللة )0.05(.

بني  الفروق  دللة  لقيا�س  )ت(  اختبار  ح�صاب  جرى  الفر�صية  هذه  �صحة  من  وللتحقق 
التخ�ص�س  ملتغري  وفقًا  الجتماعي  الذكاء  مقيا�س  على  البحث  عينة  اأفراد  درجات  متو�صطات 

الدرا�صي )تربية - علوم( واجلدول التايل يبني ذلك:

اجلدول )10( دللة الفروق يف الذكاء الجتماعي تبعًا ملتغري التخ�ص�س الدرا�صي

التخصص 
الدراسي

العدد
الذكاء االجتماعي

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

)t(داللة الفروقمستوى الداللة

135142.4913.75تربية
غير دالة0.2470.152 135141.6513.41علوم

نالحظ من اجلدول )10( عدم وجود فروق بني طالب كلية الرتبية وطالب كلية العلوم يف 
درجاتهم على مقيا�س الذكاء الجتماعي حيث كان متو�صط درجات طالب الرتبية )142.49( 
بانحراف معياري )13.75(، يف حني كان متو�صط درجات طالب العلوم )141.65( بانحراف 
من  اأكرب  وهي   ،)0.152( دللة  م�صتوى  عند   )0.247( ت  قيمة  وكانت   ،)13.41( معياري 

م�صتوى الدللة )0.05(.

درجات  متو�صطات  يف  اإح�صائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  ل  ال�صفرية:  الفر�صية  نقبل  وبذلك 
الذكاء  الجتماعي تبعًا ملتغري التخ�ص�س الدرا�صي عند م�صتوى دللة )0.05(.
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ونظرًا اإلىالتقارب الثقايف داخل املجتمع ال�صوري والذي يخ�صع اإلى نظام تعليمي �صبه متقارب 
تنمية  يف  والفعال  الأكرب  الأثر  لها  اجلامعية  البيئة  ولأن  الأدبية  والكليات  العلمية  الكليات  بني 
الجتماعي،  الذكاء  على  بدورها  اأثرت  والتي  الدرا�صية  املقررات  خالل  من  الجتماعي  الذكاء 
كما اأّن للظروف الجتماعية من عادات وتقاليد متقاربة التي يعي�صها الطلبة والتي لعبت دورا يف 

ت�صاوي كل من طالب اجلامعة �صواء يف كلية الرتبية اأم يف كلية العلوم.

الفر�صية الرابعة. ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف متو�صط درجات اأفراد عينة البحث 
على مقيا�س ال�صعور بال�صعادة تبعًا ملتغري اجلن�س عند م�صتوى دللة )0.05(.

وللتحقق من �صحة الفر�صية جرى ح�صاب اختبار )ت( لقيا�س دللة الفروق بني متو�صطات 
اأنثى(  )ذكرـ  اجلن�س  ملتغري  وفقًا  بال�صعادة  ال�صعور  مقيا�س  على  البحث  عينة  اأفراد  درجات 

واجلدول رقم )11( يبني ذلك:

اجلدول )11( الفروق يف ال�صعور بال�صعادة تبعًا ملتغري اجلن�س

العددالجنس
الشعور بالسعادة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

داللة الفروقمستوى الداللةت

12896.2813.22ذكر
غير دالة1.630.104 14296.3614.26أنثى

نالحظ من اجلدول )11( عدم وجود فروق بني الذكور والإناث يف درجاتهم على مقيا�س 
 ،)13.22( معياري  بانحراف   )96.28( الذكور  درجات  متو�صط  كان  حيث  بال�صعادة  ال�صعور 
وكان متو�صط درجات الإناث )96.36( بانحراف معياري )14.26(، وكانت قيمة ت )1.63( 

عند م�صتوى دللة )0.104(، وهي اأكرب من م�صتوى الدللة )0.05(.

وبذلك نقبل الفر�صية ال�صفرية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف متو�صط اأداء اأفراد 
عينة البحث على مقيا�س ال�صعور بال�صعادة تبعًا ملتغري اجلن�س عند م�صتوى دللة )0.05(.

من  لديهم  يوجد  اجلامعي  ال�صباب  اأن  من  بالرغم  الرتبوي،  الأدب  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
الأعباء الدرا�صية التي تثقل كاهلهم اإل اأنهم ي�صتطيعون اأن يوفروا جو من ال�صعادة الإيجابية من 
التعليم  اأف�صل ال�صداقات والقيام بالأن�صطة اجلامعية والتي كان لها دور يف جعل  اإن�صاء  خالل 
يف  فروق  ل  اأنه   )  1993  ( ارجايل  مايكل  يذكر  ال�صدد  وبهذا  ال�صعادة،  م�صادر  من  م�صدرًا 
اأو  اأن ال�صعادة ل ترتبط بجن�س الذكور   ) 1996 ال�صعادة بني الرجال والإناث، ويرى �صعبان ) 
جن�س الإناث، واأ�صاف حممود البدري )2000( اأن ال�صخ�س الذي ميتلك نا�صية العلم تكون له 
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روؤية مت�صعة لالأمور، ولديه قدرة على التكيف مع امل�صكالت وايجاد احللول لها، واأن روؤيته لذاته 
تكون اإيجابية وهذه املتغريات تعمل على تعزيز اجتاه ال�صعادة، ويعزو الباحث ذلك اإلى اأن ل�صبكة 
اإلى  توؤدي  ي�صعرون من خاللها بدورهم يف احلياة  والتي  العالقات الجتماعية لطلبة اجلامعة، 
اإيجابي  ب�صكل  اإلى احلياة  بالواقع ونظرتهم  واملرتبطة  املنطقية  التفكري  واإن لطبيعة  اإ�صعادهم، 
دورا يف اإ�صعاد الطالب اجلامعيني، ولأن الذكور والإناث يعي�صون نف�س التحديات ال�صعبة والتي 

�صاهمت ب�صكل متقارب يف �صعورهم بال�صعادة.

الفر�صية اخلام�صة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف متو�صط درجات اأفراد عينة البحث 
على مقيا�س ال�صعور بال�صعادة تبعًا ملتغري التخ�ص�س الدرا�صي )كلية الرتبية – كلية العلوم( عند 

م�صتوى دللة )0.05(.

وللتحقق من �صحة الفر�صية الفرعية الثالثة جرى ح�صاب اختبار )ت( لقيا�س دللة الفروق 
بني متو�صطات درجات اأفراد عينة البحث على مقيا�س ال�صعور بال�صعادة وفقًا ملتغري التخ�ص�س 

الدرا�صي )كلية الرتبية – كلية العلوم( واجلدول رقم )12( يبني ذلك:

اجلدول )12( الفروق يف ال�صعور بال�صعادة تبعًا ملتغري التخ�ص�س الدرا�صي

التخصص 
الدراسي

العدد
الشعور بالسعادة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ت
مستوى 
الداللة

داللة الفروق

13595.6217.02كلية التربية
غير دالة12.830.112 13594.9816.85كلية العلوم

نالحظ من اجلدول )12( عدم وجود فروق بني طالب كلية الرتبية وطالب كلية العلوم يف 
درجاتهم على مقيا�س ال�صعور بال�صعادة حيث كان متو�صط درجات طالب كلية الرتبية )95.62( 
 )94.98( العلوم  كلية  طالب  درجات  متو�صط  كان  حني  يف   ،)17.02( معياري  بانحراف 
وهي   ،)0.112( دللة  م�صتوى  عند   )12.83( ت  قيمة  وكانت   ،)16.85( معياري  بانحراف 

اأكرب من م�صتوى الدللة )0.05(.

وبذلك نقبل الفر�صية ال�صفرية القائلة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف متو�صط اأداء 
اأفراد عينة البحث على مقيا�س ال�صعور بال�صعادة تبعًا ملتغري التخ�ص�س الدرا�صي )كلية الرتبية 

م�صتوى دللة )0.05(. عند  العلوم(  – كلية 
وجمتمع  ال�صوري،  املجتمع  يف  ال�صائدة  الثقافة  يف  الت�صابه  اإلى  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
التي يعي�س فيها الطلبة واحدة على  البيئة ال الجتماعية والثقافية  اأن  الباحث  اجلامعة، ويرى 
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اختالف تخ�ص�صاتهم؛ مما يف�صر عدم وجود فروق يف ال�صعادة لديهم، واأن الظروف التي مير بها 
طلبة اجلامعات يف الفر�س املتاحة لطلبة الكليات العلمية والكليات الأدبية تكاد تكون مت�صابهة اإلى 
حد كبري من حيث القدرة على اإ�صباع الرغبات والتي بدورها حتدث نوعا من التوازن الداخلي، 
2011 ( مرتبطة باجلوانب الأ�صا�صية  اأبو جراد )  اآمال جودة وحمدي  اأن ال�صعادة بح�صب  كما 
للحياة والتي ل تتمايز ب�صكل كبري بني طلبة الكليات العلمية والكليات الأدبية، وبالتايل تت�صاوي 

فر�س ال�صعادة.

�ملقرتحات وتو�صيات �لدر��صة:

وانطالقًا من البحث العميق من قبل الباحث والعر�س ال�صابق لالإطار النظري والدرا�صات 
وتف�صريها ويف  النتائج  وعر�س  الإجرائية  اإلى اخلطوات  وو�صوًل  الدرا�صة  تتعلق مبتغريات  التي 

�صوء العنا�صر اآنفة الذكر يقرتح الباحث التو�صيات :

بال�صعادة من  وال�صعور  الجتماعي  الذكاء  اجلامعات يف  م�صتوى طلبة  رفع  على  العمل   -  1
خالل اإحلاقهم بالدورات التدريبية امل�صتمرة يف هذا املجال.

2 - �صرورة تنمية امل�صاركة الجتماعية الفعالة بني الطلبة مما يعزز روح التعاون اجلماعي 
الجتماعي وبالتايل رفع م�صتوى الذكاء الجتماعي لدى الطلبة.

3 - العمل على تخفيف اأعباء احلياة اليومية امللقاة على كاهل الطالب اجلامعي من خالل 
امل�صاندة ال الجتماعية.

الذكاء  ممار�صة  وت�صجيع  الجتماعي  والحرتام  الجتماعي  التقدير  حاجات  اإ�صباع   -  4
الجتماعي مما يوؤدي اإلى جو اجتماعي اإيجابي بني الطلبة.

طلبة  لدى  الجتماعي  الذكاء  مهارات  تنمية  اإلى  توؤدي  التي  الربامج  توفري  �صرورة   -  5
اجلامعة.

6 - �صرورة اإعداد الأن�صطة والتدريبات التي ت�صاعد على تنمية ال�صعور بال�صعادة لدى طلبة 
اجلامعات.

7 - توعية الأ�صرة باأهمية الذكاء الجتماعي و�صرورة ممار�صته منذ مراحل التعليم الأ�صا�صية 
حتى اجلامعية.
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فاعلية برجمية تعليمية م�سممة وفق 
ا�سرتاتيجية الق�س�ص الرقمية املعتمدة 
على االنفوجرافيك لرفع م�ستوى الوعي 

ال�سحي ملر�ص ال�سكري لدى طالبات 
املرحلة الثانوية

                                                    د. حنان �أحمد زكي ح�صن �لزو�يدي*

مقدمة 

يعد الوعي ال�صحي املدر�صي يف جميع املجالت اأمرًا مهمًا لتحقيق م�صتوى عال من ال�صحة 
متوا�صلة  عملية  يعترب  حيث   ، والأطفال  املراهقون  وهم  املجتمع  من  مهمة  ل�صريحة  والتوعية 
تكون  العمرية  املرحلة  والطالب يف هذه   . وب�صيطة  �صهلة  لي�س عملية  فهو   ، وتراكمية  وم�صتمرة 
املدر�صة لهم املجتمع والبيئة ال�صغرية التي يعي�صون فيها ويوؤثرون فيها ويتاأثرون بها ويكت�صبون 
الوعي  اأهمية  تتبني  هنا  ومن   ،  )2012  ، )الأن�صاري  وال�صلوكات  والجتاهات  املهارات  منها 
الفئة ال�صحي. ولهتمامه بجميع  توؤثر يف م�صتقبل  ال�صحي املدر�صي لإر�صاء مفاهيم و�صلوكات 
املوا�صيع املتعلقة بال�صلوك ال�صحي، وخا�صة ما يوؤثر منها �صلبا على الإن�صان،  والتي ميكن جتنبها 
عن طريق التوعية ومنها الأمرا�س املزمنة كمر�س ال�صكري ، حيث يعد اأكرث الأمرا�س غري املعدية 
انت�صارًا يف العامل وخا�صة يف البلدان النامية التي تفتقر اإلى التوعية ال�صحية بني اأبناء جمتمعها، 
الوقاية منه،  اأعرا�صه وكيفية  ب�صبب عدم معرفة  بال�صكري  املجتمع ي�صابون  اأفراد  والكثري من 
وذلك لقلة الوعي لديهم حول هذا املر�س ، حيث اأن املعرفة امل�صبقة باأعرا�صه وم�صبباته توؤدي 

اإلى قلة احتمالية الإ�صابة به . 

* اأ�صتاذ تكنولوجيا التعليم والتعلم اللكرتوين امل�صاعد ، ق�صم املناهج وتكنولوجيا التعليم،  كلية الرتبية ، جامعة الطائف، 
اململكة العربية ال�صعودية.
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وتتنوع اآلية ن�صر الوعي ال�صحي يف املدار�س، منها و�صائل داخل املنهج املدر�صي بحيث ت�صمح 
، ومنها ما  ال�صليم  ال�صلوك ال�صحي  النظرية بتقنيات عدة خلدمة  املادة  باإمكان تطويع  للمعلم 
هو خارج املنهج املدر�صي كالأن�صطة الال�صفية والتي تعد و�صيلة مهمة للم�صاعدة يف رفع الوعي 
ال�صحي املدر�صي لدى طالب املدار�س ، وي�صري حكي الق�ص�س الرْقِمّية يف نف�س اجتاه الأ�صلوب 
الأ�صلوب  بني  املزج  خالل  من  وذلك  التقليدية،  الق�ص�س  حكي  يف  النا�س  اتبعه  الذي  ال�صفهي 

ال�صفهي والو�صائط التكنولوجية الديناميكية الغنية باملثريات، واملنبهات.

الرْقِمّية  يخلق  الق�ص�س  ال�صفهي يف حكي  الأ�صلوب  التكنولوجية مع  الو�صائط  اأن مزج  كما 
فر�صة قوية اأمام الطالب للتفكري يف احلياة، واإيجاد الروابط القوية بينها وبني املو�صوع الدرا�صي، 
بها خارج  القيام  الف�صل، مثل: حكي ق�صة عن رحلة، مت  الطالب خارج  بينها وبني خربات  اأو 
اأنف�صهم، لي�س فقط بكلماتهم  الرْقِمّية  للطالب التعبري عن  املدر�صة. كما يتيح حكي الق�ص�س 
الإبداعية لكل منهم. ويف  الفردي والأفكار  ال�صعور  باأ�صواتهم، وتعزيز  ا -  اخلا�صة ولكن -اأي�صً
حلكي  الذاتي  التمثيل  بخربة  املرور  فر�صة  للطالب  الرْقِمّية   الق�ص�س  حكي  ُيتيح  الوقت  نف�س 
ت�صكيل  يف  اأ�صا�صياًّ  جزًءا  ُتعد  حمددة  اأحداث  اأو  خ�صائ�س  على  ال�صوء  ت�صلط  اأو  جت�صد  ق�صة 

هويتهم خالل املراحل الدرا�صية. 

على  قائمة  تعليمية  برجمية  بت�صميم  الدرا�صة  هذه  يف  الباحثة  قامت  املنطلق  هذا  ومن 
وتناولت  واملتحرك  الثابت  بنوعيه  النفوجرافيك  على  املعتمد  الرقمية  الق�ص�س  ا�صرتاتيجية 
مر�س ال�صكري بجميع جوانبه ، وطبقت هذه الربجمية على طالبات املرحلة الثانوية “ ال�صف 
الأول الثانوي “ �صمن ح�ص�س �لن�صاط �لال�صفي وحتت م�صمى ) نادي مر�صى �ل�صكري( ، وقد 

مت قيا�س هذه الربجمية يف رفع الوعي ال�صحي لدى الطالبات.

م�صكلة �لدر��صة :

يعد مر�س ال�صكري من الأمرا�س املزمنة والأكرث خطورة وانت�صاًرا بني �صكان العامل، وت�صري 
2012(  اإلى وجود حوايل )371( مليون م�صاب مبر�س ال�صكري يف العامل  اإح�صائيات عام ) 
)وزارة ال�صحة ،2013( ، و�صتزيد هذه الن�صبة اإلى )420( مليون يف عام )2030(  يعي�س )80 
الوفيات من هذا املر�س عام )2011م( )4.6(  بلغت عدد  ، وقد  النامية  الدول  %( منهم يف 

ماليني �صخ�س اأي مبعدل �صخ�س كل )7( ثواين ) منظمة ال�صحة العاملية ،2013(.

الإ�صابة مبر�س  ن�صبة  الزيادة يف  لهذه  العامل عر�صة  ال�صعودية كجزء من  العربية  واململكة 
ال�صكري،  فهي تدخل �صمن الدول الع�صر الأوائل على م�صتوى العامل يف معدل انت�صار املر�س ، 
فقد زادت ن�صبة الإ�صابة بال�صكري من )2.5 %( يف عام )1982( اإلى )17 %( عام )2010( ، 
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وو�صلت الن�صبة اإلى )24 %( يف عام )2014( ، و�صيزيد العدد اإلى اأكرث من )4( مليون م�صاب 
عام )2030( وتبلغ تكلفة عالج مر�صى ال�صكري �صنويًا نحو )11( مليار ريال �صعودي ) املرجع 

الوطني لتثقيف مر�س ال�صكري ، 2011( .

هذه الأرقام تدل على اأن مر�س ال�صكري حتول اإلى وباء يجب الوقاية منه بكل الطرق املتاحة، 
باآليات خمتلفة ذلك بهدف  ال�صكري  ويف مقدمتها العمل على ن�صر الوعي ال�صحي حول مر�س 
حول  �ل�صلوك  و�أمناط  و�لجتاهات  و�ملهار�ت  �ملعلومات  من  �لأدنى  باحلد  �ملجتمع  �أفر�د  تزويد 
هذا املر�س ومعرفته واأ�صبابه واأعرا�صه وكيفية الوقاية منه وكيفية التعامل معه ، والتي ت�صمن 
لهم حالة �صحية جيدة متكن الفرد من وقاية نف�صه واملحافظة على �صحته  وتك�صبه القدرة على 
مواجهة ما قد يتعر�س له من م�صكالت �صحية وبالتايل التقليل من ن�صبة امل�صابني بهذا املر�س ، 
ووفقُا لبع�س الدرا�صات ، مثل : درا�صة ) الرعيدي ، 2011( فاإن العتماد على الو�صائل التقليدية 
يف الوعي ال�صحي مثل : الكتيبات والن�صرات  اأ�صبحت حمدودة التاأثري على اأفراد املجتمع ، ومن 
هنا برزت احلاجة اإلى ا�صتخدام و�صائل اأكرث تطورًا واأكرث جاذبية وت�صويقًا واأكرث قبوًل لدى الفئة 

امل�صتهدفة.

وتعترب الربجميات التعليمية املدعمة بالق�ص�س الرقمية القائمة على النفوجرافيك اإحدى 
، لذا فقد  الوعي ال�صحي  ا�صتخدامها وتوظيفها يف  التي من املمكن  الو�صائل املتطورة احلديثة 
اختارت الباحثة الربجمية التعليمية كاأداة ملعرفة فاعليتها يف رفع م�صتوى الوعي ال�صحي ملر�س 

ال�صكري لدى طالبات املرحلة الثانوية.

ومن هنا نبعت م�صكلة الدرا�صة لتجيب عن الت�صاوؤل الرئي�س التايل:

املعتمد  الرقمية  الق�ص�س  ا�صرتاتيجية  وفق  م�صممة  تعليمية  برجمية  تطبيق  فاعلية  “ما 
على النفوجرافيك لرفع م�صتوى الوعي ال�صحي ملر�س ال�صكري لدى طالبات املرحلة الثانوية؟”.

�أهد�ف �لدر��صة:

�صعت الدرا�صة لتحقيق الأهداف التالية:

1. اإعداد وت�صميم برجمية تعليمية م�صممة بناء على �صل�صلة ق�ص�س رقمية مبنية على فن 
النفوجرافيك الثابت واملتحرك ملر�س ال�صكري. 

مبنية على فن  رقمية  �صل�صلة ق�ص�س  بناء على  تعليمية م�صممة  فاعلية برجمية  تعّرف   .2
النفوجرافيك الثابت واملتحرك كو�صيلة لرفع الوعي ال�صحي لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي 
، من خالل اإك�صابهن املعرفة واملهارات الالزمة ملواجهة املواقف املتعلقة مبر�س ال�صكري والقدرة 
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على العتناء مبري�س ال�صكري .

3. زيادة م�صتوى الوعي ال�صحي الثقايف ملر�س ال�صكري لدى طالبات املرحلة الثانوية حيث اأن 
املعرفة امل�صبقة باأعرا�س املر�س وم�صبباته توؤدي اإلى قلة احتمالية الإ�صابة به . 

�أهمية �لدر��صة:

تكمن اأهمية الدرا�صة يف :

املعتمد  الرقمي  الق�ص�س  ا�صرتاتيجية  املعدة وفق  اإ�صهامها يف توظيف الربجمية  اإمكان   .1
على النفوجرافيك.

2. ت�صجيع م�صممي الربجميات التعليمية على اإنتاج برجميات تعليمية عربية متخ�ص�صة يف 
الوعي ال�صحي .

3. اإمكان اإ�صهامها يف ن�صر وزيادة الوعي ال�صحي الثقايف ملر�س ال�صكري لدى طالبات املرحلة 
الثانوية مما يقلل التكاليف على اجلهات امل�صوؤولة.

جعل  وحماولة  واملر�س  بال�صحة  يتعلق  فيما  الأفراد  مفاهيم  تغيري  يف  اإ�صهامها  اإمكان   .4
ال�صحة هدفًا لكل فرد منهم.

حدود �لدر��صة:

تعتمد الدرا�صة احلالية على :احلدود الب�صرية واملو�صوعية : اقت�صرت الدرا�صة على ت�صميم 
وفق  امل�صممة  التعليمية  الربجمية  خالل  من  ال�صكري  مبر�س  خمت�صة  تعليمية  وحدة  وتدري�س 
ا�صرتاتيجية الق�ص�س الرقمية املعتمدة على فن النفوجرافيك ومعرفة فاعليتها يف رفع م�صتوى 

الوعي ال�صحي لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي .

بنات  »الع�صرون«  الثانوية  مدر�صة  على  التطبيق  يف  الباحثة  اقت�صرت   : اجلغرافية  احلدود 
مبحافظة الطائف.

احلدود الزمنية : مت تطبيق الدرا�صة يف الف�صل الدرا�صي الثاين من العام الدرا�صي   -2013
2014م .

م�صطلحات �لدر��صة:

�لفاعلية :

تعرف الفاعلية باأنها : مدى حتقيق الأ�صلوب التعليمي للهدف ، اأو حتقيق النهايات املرغوبة     
 )Ritchy& Selais ، 1998 (
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ا�صرتاتيجية  وفق  امل�صممة  التعليمية  الربجمية  قدرة  مدى  باأنها  اإجرائيًا  الفاعلية  وتعرف 
الق�ص�س الرقمية املعتمدة على النفوجرافيك على حتقيقها للهدف من تطبيقها وهو رفع م�صتوى 
املعرفية  املخرجات  وبلوغ   ، ال�صكري  مر�س  حول  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  ال�صحي  الوعي 

واملهارية املرجوة ، وتقا�س مبقارنة نتائج القيا�س القبلي والبعدي لأدوات الدرا�صة.

�لربجمية �لتعليمية :

التي ميكن  املتفاعلة  الت�صالت  نظم  من  فئة  باأنها   )Jayaske ، 1992 يعرفها )جيا�صكي 
اللغة  اإطار �صبكة من  املعلومات املوجودة يف  بوا�صطة احلا�صب الآيل لتخزين  اإنتاجها وتقدميها 
املكتوبة وامل�صموعة والر�صومات اخلطية وال�صور الثابتة اأو املتحركة والفيديو ونقل تلك املعلومات 

وا�صرتجاعها.

وتعرف الربجمية التعليمية اإجرائيًا : ت�صميم برنامج تعليمي مقدم لطالبات ال�صف الأول 
خطوات  باتباع  الباحثة  قبل  من  الطائف،  مبدينة  بنات  الثانوية  »الع�صرون«  مبدر�صة  الثانوي 
عن  درا�صية  وحدة  وحتوى  التقدميية  العرو�س  برنامج  وبوا�صطة   ADDIE التعليمي  الت�صميم 
مو�صوع مر�س ال�صكري ، وتدريبات عملية من خالل عدة نوافذ و�صا�صات مكونة من ر�صوم و�صور 

وموؤثرات مرئية تخاطب الطالبات وتقدم لهن التغذية الراجعة.

�لق�ص�س �لرقمية:

وقد و�صفت رابطة روى الق�ص�س الرقمية Digital Storytelling Association  الق�ص�س 
املزج بني  وت�صتمد طاقتها من خالل   ، القدمية  الق�ص�س  التعبري احلديث عن   : باأنها  الرقمية 
ال�صور واملو�صيقى والأ�صلوب الروائي وال�صوت معًا ، الأمر الذي يعطي بعدًا عميًقا للق�صة وذلك 

من خالل اإ�صفاء الألوان الزاهية على احلروف ، واحلركة على الرواية.

خمتلف  مع  ق�صة  �صيناريو  بني  يجمع  ق�صري  فيلم  ت�صميم  عملية    : باأنها  اإجرائًيا  وتعرف 
مكونات الو�صائط املتعددة ، مثل ال�صور والفيديو واملو�صيقى والن�صو�س وال�صرد امل�صجل ، وغالبًا 
�صرد  فن  بني  اجلمع  فكرة  حول  تدور  ق�صة  .اأو  الق�صة  �صاحب  ب�صوت  عليها  التعليق  يكون  ما 
الق�ص�س مع جمموعة متنوعة من الو�صائط املتعددة الرْقِمّية، مثل: ال�صور، وال�صوت، والفيديو، 
كما يقوم هذا النوع من الق�ص�س على اإيجاد خليط من بع�س الر�صومات الرْقِمّية ، والن�صو�س، 

وال�صرد امل�صجل، وال�صوت، والفيديو واملو�صيقى؛ لتقدمي معلومات حول مو�صوع حمدد.

�النفوجر�فيك :

م�صطلح تقني ي�صري اإلى حتويل املعلومات والبيانات املعقدة اإلى ر�صوم م�صورة ي�صهل على من 
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) Infographics ,2014(يراها ا�صتيعابها دون احلاجة اإلى قراءة الكثري من الن�صو�س

اإلى  الن�صي(  )ال�صرد  الرقمية  بالق�صة  املقدمة  املعلومات  حتويل  باأنه  اإجرائًيا  ويعرف 
املقدمة عن مر�س  التعليمية  بالربجمية  ومو�صيقى  فيديو  ومقاطع   ، رْقِمّية  واأ�صوات  ر�صومات،  

ال�صكري. 

�لوعي �ل�صحي:

يعرف الوعي ال�صحي باأنه: مزيج من اخلربات التعليمية والتي تهدف اإلى م�صاعدة الأفراد 
مواقفهم     على  والتاأثري  معارفهم  زيادة  على حت�صني �صحتهم من خالل  واملجتمعات  واخلدمات 

)منظمة ال�صحة العاملية، 2012(.

بهدف  املعلومات  من  مزيجًا  حتوي  كتقنية  التعليمية  الربجمية  ا�صتخدام  اإجرائيًا:  ويعرف 
زيادة م�صتوى الوعي ال�صحي لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي حول مر�س ال�صكري.

�الإطار �لنظري :

اإلى حكي ق�ص�س عن املواقف  اأعمارهم -  يوجد ميل فطري لدى الطالب - على اختالف 
لكل  ونهاية  وحبكة،  مقدمة،  عمل:  اإلى  وامليل  اليومية،  حياتهم  خالل  بها  مروا  التي  واخلربات 
ا وب�صكل تلقائي- اإلى اإ�صفاء نوٍع من الإثارة والت�صويق اإلى حكي الق�صة، كما  ق�صة، وامليل – اأي�صً
يكاد ل يختلف اثنان على مر الع�صور على اأهمية حكي الق�ص�س يف تن�صئة الأفراد؛ ويرجع ذلك 
اإلى التاأثري القوي الذي تلعبه الق�صة يف تكوين �صخ�صية الطالب منذ نعومة اأ�صابعهم. وعلى هذا 
اأ�صلوب حكي الق�ص�س يف تعليم الآخرين املهارات،  النا�س - منذ القدم - على ا�صتخدام  درج 

واإك�صابهم القيم، معتمدين على الأ�صلوب ال�صفهي يف نقل املعرفة وتبادلها.

ت�صبع  فهي  جو�نبه،  مبختلف  �لطالب  منو  يف  للق�صة  �جلوهري  �لدور  �لباحثون  �أدرك  وقد 
يو�صع  مما  للتخيل،  حبه  وت�صبع  خياله،  وتنمي  املعرفة،  اآفاق  له  وتفتح  حوا�صه،  وتغذي  ف�صوله، 
العقائدية  الطالب  ُهوية  وت�صكيل  املرغوبة،  والجتاهات  القيم  غر�س  اإلى  بالإ�صافة  مداركه. 
اإلى  اللغوية،  والقومية والثقافية، وتنمية لغته: ا�صتماًعا، وحتدثًا، وقراءة، وكتابة، وزيادة ثروته 
فر�صة  للطالب  تعطي  كما  جديدة،  مواقف  يف  اكت�صبها  التي  والرتاكيب  الألفاظ  توظيف  جانب 
حتويل الكالم املنطوق اإلى �صورة ذهنية خيالية يتمثلها، فيبحر معها، وينطلق يف اأجوائها مبتعة، 
وراحة نف�صية، متكنه من اإتقان القيم، والأخالق بي�صر و�صهولة. كما تلعب الق�صة دورًا كبريًا يف 
تعزيز النمو العقلي للطالب، وم�صاعدته على التفكري ال�صليم، فهي تتيح له فر�صة للتفكري والتـاأمل 
الذاتي يف الكالم، وتزوده باملعلومات واملعارف التي ت�صاف اإلى خرباته، وذلك ملا يف الق�ص�س من 
عنا�صر الت�صويق واجلذب، الأمر الذي يي�صر فهم الكثري من احلقائق العلمية التي ترويها الق�صة.  
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م فكرة حكي �لق�ص�س �لرْقِمّية، وذلك عند  ويعترب كني برينز Ken Burns هو �أول َمن قدَّ
حكي ق�ص�س احلروب الأهلية التي حدثت يف عام 1861م ، وقد ا�صتخدم يف هذا: ال�صرد، وال�صور 
الأر�صيفية، وبع�س لقطات ال�صينما احلديثة، واملو�صيقى؛ لتج�صيد ذلك احلدث املاأ�صاوي يف تاريخ 
الوليات املتحدة الأمريكية. كما يوجد بع�س الفنانني الآخرين الذين و�صفوا اأنف�صهم باأنهم من 
 ،  Joe Lambert ،  وجو لمربت   Dana Atchley اأتكلي  دينا   : وهم  الرْقِمّية   الق�ص�س  رواة 
 Pedro Meyer. وبـــــــدرو مايـــــــر ،Brenda Laurel وبرينـــــــــــدا لور  ، Abbe Don اأبي دون

.))Banaszewski 2002( ،)Jakes،2006

مفهوم حكي �لق�صة �لرْقِمّية:

توجد عدة تعريفات للق�صة الرْقِمّية منها ما يلي: 

حكاية نرثية واقعية اأو خيالية تقوم على املزج املنظم لل�صور واخلرائط والن�صو�س واخللفيات 
التي  والظاهرات  واملواقف  وال�صخ�صيات  الأحداث  جت�صيد  بغر�س  ال�صوتي  والتعليق  املو�صيقية 

تدعم حتقيق هدف اأو اأكرث من اأهداف تعليم وتعلم املادة الدرا�صية. 

واحدة من الأدوات اجلديدة، واملثرية للتكنولوجيا التعليمية، والتي اأ�صبحت متاحة لال�صتخدام 
يف الف�صول الدرا�صية، كما اأنها اأحد منتجات الو�صائط املتعددة التي تتكون من ال�صرائح، وال�صور، 

والفيديو، واخللفيات املو�صيقية، اأو ال�صوت، والتعليق ال�صوتي.

ال�صرد  بني  اأو  الرْقِمّية،  التكنولوجيا  وتوظيف  التقليدية  الق�ص�س  بني  املنظم  اجلمع  عملية 
ال�صفهي واملحتوى الرقمي، الذي ي�صمل: ال�صوت، وال�صورة، والفيديو، وهذا يعني اأن اأي �صخ�س مع 
الكمبيوتر باإمكانه اأن يحكي ق�صة، واأن ينتجها يف �صكل فيديو ق�صري، واأن ين�صرها عرب الإنرتنت، 
ق�صري  �صكل  باأنها   : الرْقِمّية  الق�ص�س  بحكي  ٌيق�صد  كما   .DVD اأو   CD اأ�صطوانات  عرب  اأو 
من الو�صائط الرْقِمّية  التي تتيح للنا�س - وب�صكل اليومي - الفر�صة لتبادل اخلربات املت�صمنة 
 Buvala,2009(.)Dana, 2011(,.)EDUCAUSE  ( حياتهم.  ق�ص�س  جوانب  بع�س  يف 

)Learning Initiative 2007

�أنو�ع �لق�ص�س �لرْقِمّية:

 توجد عدة اأنواع للق�ص�س الرقمية هي:

الق�ص�س ال�صخ�صية : وهى الق�ص�س ت�صرد اأحداث هامة يف حياة ال�صخ�سـ  وميكن اأن ي�صهم 
عر�صها يف التاأثري على حياة اأ�صخا�س اآخرين.

اأو   ، معينة  مفاهيم  الآخرين  اإك�صاب  اأو  لتعليم  �صممت  ق�ص�س  وهى   : املوجهة  الق�ص�س   
تدريبهم على ممار�صة �صلوكات معينة .
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ت�صاعدنا على فهم  والتي  املثرية  الأحداث  تعر�س  التي  الق�ص�س  : وهى  التاريخية  الوثائق   
)Dogan& Ronbin ,2006( اأحداث املا�صي

 الق�ص�س الو�صفية : وهى الق�ص�س التي تعر�س و�صفا للظاهرات والق�صايا اجلغرافية من 
حيث املكان والزمان واملكونات واملراحل الإجرائية التي متر بها.

.)Hull, 2005(.& Nelson, E ،ا: التعليمية، والإقناعية، والعاك�صة ومنها اأي�صً

فو�ئد �لق�ص�س �لرقمية 

�صكل )1( الق�ص�س الرقمية وفوئداها

�مل�صائل �ل�صرورية حلكي �لق�ص�س �لرْقِمّية:

الأمور واملعلمني و�صعها يف  اأولياء  ، يجب على  الق�ص�س  توجد عدة م�صائل �صرورية حلكي 
اهتمامات  حتديد   : يلي  فيما  امل�صائل  هذه  وتتمثل   ، الرْقِمّية  الق�ص�س  ا�صتخدام  عند  العتبار 
هذه  اأنواع  من  نوع  لكل  املنا�صبة  الق�ص�س  حتديد  كبارا.  اأو  �صغارا  الق�صة  من  امل�صتهدفني 
الهتمامات. حتديد التوقيت املنا�صب حلكي الق�صة. تعلم مهارات حكي الق�صة وفنياته. تعّرف 
الن�صائح الالزمة لل�صيطرة على انتباه الأطفال عند حكي الق�صة. ا�صتخدام الأدوات التي ت�صمن 
اإثارة انتباه الأطفال واهتمامهم وت�صويقهم ملو�صوع الق�صة. تعلم فنيات كيفية اإ�صراك الأطفال يف 

)Sylvester; Wendy-lou, 2009( . عملية حكي الق�صة

خطوات �صني بوفال Sin Bovala لكتابة وحكي  الق�ص�س:

حدد �صني بوفال ع�صر خطوات لكتابة الق�ص�س وحكيها هي كما يلي : 
)1( اتخاذ قرار باإنتاج الق�صة : وذلك من حيث فكرتها ، ومو�صوعها ، وعنوانها. 

تكامل
التكنولوجيا
Technology
Integration

القصص
الرقمية
Digital

storytellings

مخرجات ذات
جودة عالية
Quality of
Outputs

انعكاس التعلم
العميق

 Refelection for
Deep Learning
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�إلى خطوط عري�صة ، وذلك من حيث �لأحد�ث �لتي متّكنك من تذكر  )2( جتزئة �لق�صة 
حلقات الق�صة . 

الق�صة  والبدء يف كتابة  الر�صا�س،  الورقة، وقلم  ا�صتخدام   : الق�صة يف م�صودة  )3( كتابة 
بكلماتك اخلا�صة ؛ ل تن�صخ الق�صة ، بل اأعد كتابتها بكلماتك اخلا�صة. 

الفكاهية املر�صومة  الر�صوم  Storyboard، متامًا مثل:  اإخراج  )4( ار�صم ق�صتك يف لوحة 
باليد، كما بال�صكل )2(.

عال  ب�صوت  لنف�صك  الق�صة  حكي  يف  البدء  خالل  من  للق�صة:  التجريبي  احلكي   )5(
وبكلماتك، ومن خالل النظر اإلى نوتة الق�صة، كرر ذلك ثالث مرات يف توقيتات خمتلفة .

)6( التفكري العميق يف الق�صة: من حيث هل توجد اأجزاء يجب حذفها اأو اإ�صافتها، ثم نفذ 
التعديل الالزم على �صتوري بورد.

)7( و�صع املالحظات على لوحة الق�صة امل�صورة : ثم اْحِك الق�صة لنف�صك يف عدة مرات. 
مع الحتفاظ باحلكي ب�صوت عاٍل وبكلماتك ، وباإمياءتك ، وب�صوتك.

)8( حكي الق�صة على زميل : وذلك من خالل البحث عن �صديق لك ، ثم قم بحكي الق�صة 
 . Story Board عليه، ل ت�صتخدم يف ذلك امل�صودة اأو لوحة الإخراج

اإلى  الق�صة  يف  ثقتك  ت�صل  عندما  املرحلة  هذه  وتاأتي   : الق�صة  على  امل�صاعر  اإ�صافة   )9(
الو�صع املقبول، ابداأ التفكري يف امل�صاعر املطلوب اإظهارها يف �صوتك ويف �صورتك اأثناء احلكي، 

ثم ا�صتخدم هذه امل�صاعر يف حكي الق�صة.
)10( حكي الق�صة على امل�صتمعني : وذلك عندما يحني وقت عر�س ق�صتك، كن على ثقة ؛ 

انظر اإلى م�صتمعيك، حتدث بو�صوح، وببطء، وا�صتمتع بتجربة الق�صة .

خطوات  توجد   : والتعلم  التعليم  يف  الرْقِمّية   الق�ص�س  حكي  ل�صتخدام  الأ�صا�صية  املراحل 
اأ�صا�صية ل�صتخدام حكي الق�صة الرْقِمّية يف التعليم والتعلم ، هي كما يلي:

بها  قام  التى  الرْقِمّية  الق�ص�س  من  عدد  امل�صاركون مب�صاهدة  فيها  يقوم   : الأولى  اخلطوة 
اآخرون، وذلك بهدف حتديد مو�صوع وهدف وحمتوى الق�صة. ثم يتّم توجيه امل�صاركني - كاأفراد 
اإلى حتديد الهدف التعليمي، والعنوان، واملحتوى الذي تدور  اأو يف جمموعات �صغرية  - بعدها 

حوله الق�صة.
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 �صكل )2( منوذج لوحة �إخر�ج Storyboard  امل�صتخدم يف كتابة الق�صة الرقمية

اخلطوة الثانية: يتم فيها الإجابة عن عدد من الأ�صئلة من اأهمها: هل املو�صوع الذي مت اختياره 
للق�صة تعليمي ومهم؟ ما الغر�س من الق�صة ) ثقايف، تعليمي(؟ َمْن اجلمهور اأو الفئة امل�صتفيدة 
من الق�صة؟ ما النقطة املحورية التي تدور حولها الق�صة؟ ما ال�صخ�صيات والأحداث والظاهرات 
املت�صمنة يف الق�صة ؟ هل تثري الق�صة ق�صايا اأخرى؟ هل هناك ق�صايا اأخرى مرتبطة مبو�صوع 
الق�صة؟ ومبجرد انتهاء امل�صاركني من و�صع �صيناريو لن�س الق�صة يقوم كل زوج من امل�صاركني 
بنقد �صيناريو اأقرانهم وذلك من حيث مدى مراعاة الأ�صئلة ال�صابقة يف �صياغة �صيناريو الق�صة.
للق�صة  الالزمة  املواد  لتخزين  املكتب  �صطح  على  جملد  اإن�صاء  فيها  يتم   : الثالثة  اخلطوة 
الرْقِمّية، ثم جمع ال�صور الالزمة للق�صة وت�صمل: ال�صور، اأو الر�صوم، اأو اخلرائط، اأو املخططات 
حمتوى  وجمع  ال�صوتية،  واملوؤثرات  والأغاين،  املو�صيقى،  مثل:  �صمعية  م�صادر  وجمع  البيانية، 
معلوماتي من �صبكة الإنرتنت، وملفات ميكرو�صوفت ورد، والعرو�س التقدميية، ثم ت�صنيف هذه 
املكونات ح�صب مراحل الق�صة، وحتديد مدى تغطية هذه املكونات لكل مرحلة من مراحل الق�صة.
اخلطوة الرابعة: ويتم فيها اختيار ال�صور و الأ�صوات واختيار املعلومات الن�صية التي ُيرَغب 
املنا�صب  الربنامج  داخل  ال�صمعية  واملواد  ال�صور  وا�صترياد  الرْقِمّية،  الق�صة  ا�صتخدامها يف  يف 
لإنتاج الق�صة الرْقِمّية،  ثم ترتيب ال�صور، والر�صوم، واخلرائط، والت�صجيالت ال�صوتية، ح�صب 

ت�صل�صل �صرد الق�صة.
اأمام  امل�صاركني  لكل  الرْقِمّية  الق�ص�س  لعر�س  جل�صة  ترتيب  فيها  ويتم  اخلام�صة:  اخلطوة 
الزمالء اأو املهتمني، بهدف تقوميها وتطويرها وجمع التغذية الراجعة لتح�صني الق�صة، وعر�صها 
يف الف�صل الدرا�صي؟ وم�صاعدة املجموعات الأخرى يف كيفية اإن�صاء ق�ص�صهم الرْقِمّية؟ والو�صول 

اإلى اأف�صل عر�س للق�صة الرْقِمّية؟.
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برجميات ت�صميم وتطوير �لق�ص�س �لرْقِمّية :

اأفرزت التكنولوجيا احلديثة العديد من الربجميات املتخ�ص�صة يف ت�صميم الق�ص�س الرْقِمّية 
وتطويرها، ويتم اختيار اأياًّ من هذه الربجميات وفق اأجهزة الكمبيوتر املتاحة واإمكاناتها، ووفق 
اأهم  يلي  وفيما   . الرْقِمّية  الق�صة  اإعداد  على  القائم  لدى  املتاحة  الرْقِمّية   وامل�صادر  املكونات 
هذه الربجميات وو�صف لكيفية احل�صول عليها، واملتطلبات واملكونات الالزمة ل�صتخدامها يف 

.)Adobe Systems، 2008( ت�صميم الق�ص�س الرْقِمّية وتطويرها يف التعليم والتعلم

  )1( برنامج  PhotoStory3: ُي�صتخدم حتت بيئة الويندوز فقط، ويتم احل�صول عليه جمانًا 
من موقع ال�صركة على الإنرتنت، وهو  ُيعد برناجمًا مثاليًا للمتعلمني يف كافة املراحل الدرا�صية 
ن�صو�س  اإ�صافة  باإمكانية  ويتميز  وتطويرها،  والر�صوم  ال�صور  ِمْن  الرْقِمّية  الق�ص�سِ  لت�صميم 
يتميز  نف�صه، كما  الربنامج  اإن�صائها من داخل  اأو  للحركة وخلفيات مو�صيقية جاهزة،  وموؤثرات 
متطلبات  وفق  ورفعه  ال�صوت  خف�س  اإمكان  مع  الق�صة،  ل�صاحب  �صوتي  تعليق  اإ�صافة  باإمكان 

ال�صرد الق�ص�صي.

  Windows   ُي�صتخدم حتت بيئة الويندوز :Windows® Movie Maker 2.1 2( برنامج(
فقط، ويتم احل�صول عليه جمانا من موقع �صركة ميكرو�صوفت على الإنرتنت، وهو ُيعد برناجمًا 
مثاليًا جلميع املراحل الدرا�صية لت�صميم الق�ص�سِ الرْقِمّية من ال�صور الثابتة واللقطات املتحركة 
وتطويرها، غري اأنه ل ُيتيح اإ�صافة التعليق ال�صوتي ل�صاحب الق�صة من داخل الربنامج، ول يتيح 

. PhotoStory3 اإن�صاء خلفيات مو�صيقية للق�صة، كما اأن موؤثرات احلركة به اأقل من اإمكانا

 Appleماكنتو�س اأبل  بيئة  ُي�صتخدم حتت   :™Apple iMovie اأي مويف   اأبل  برنامج   )3(
MAC فقط، ويتم احل�صول عليه جمانًا، وهو اأي�صا ُيعد برناجمًا مثاليًا لأطفاِل املدر�صة الإبتدائيِة 

، واملراحل الدرا�صية الأخرى لت�صميم الق�ص�سِ الرْقِمّية وتطويرها، ونظرًا اإلى اأن معظم املدار�س 
ت�صتخدم نظم ت�صغيل الويندوز، الأمر الذي مُيكن املعلمني والطالب من ا�صتخدامه يف ت�صميم 

ق�ص�صهم الرْقِمّية وتطويرها.

)4( برنامج Adobe® Premiere®: ُي�صتخدم حتت ويندوزWindows، وبيئة اأبل ماكنتو�س
ي�صعب  قد  الأمر  املحرتفني،  م�صتوى  يف  مهارات  يتطلب  ا�صتخدامه  اأن  غري    ،Apple MAC

ا�صتخدامه مع املعلمني والطالب يف املراحل الدرا�صية املختلفة.

ويندوزWindows، وبيئة اأبل ماكنتو�س بيئة  حتت  ُت�صتخدم   :®PowerPoint 5( برنامج( 
واللقطات  الثابتة،  والر�صوم  ال�صور  من  الرْقِمّية  الق�ص�س  ت�صميم  وتتيح   ،Apple MAC

املتحركة وتطويرها، غري اأنها ل ُتتيح اإمكانية ن�صر الق�ص�س الرْقِمّية  املنتجة به يف �صيغة ملفات 



138

.PPT غريها، وُتبقيها على حالها يف �صيغة ملفات عرو�س تقدميية AVI  اأو WMV الفيديو

وفن النفوجرافيك الذي ظهر موؤخرًا هو م�صطلح تقني ي�صري الى حتويل املعلومات والبيانات 
الكثري من  الى قراءة  ا�صتيعابها دون احلاجة  يراها  ي�صهل على من  ر�صوم م�صورة  الى  املعقدة 
جاذبية  واأكرثها  اليام  هذه  والفعالة  الهامة  الو�صائل  احد  النفوجرافيك  ويعترب  الن�صو�س، 
لعر�س املعلومات ، فهي تدمج بني ال�صهولة ، ال�صرعة ، والت�صلية يف عر�س املعلومة وتو�صيلها الى 
املتلقي. وتب�صيط املعلومات املعقدة والكبرية وجعلها �صهلة الفهم والعتماد على املوؤثرات الب�صرية 

يف تو�صيل املعلومة وحتويل املعلومات والبيانات من ارقام وحروف مملة الى �صور ور�صوم �صيقة.

التفكري  يف  النا�س  طريقة  تغيري  على  تعمل  لأنها  جدًا  مهمة  الإنفوجرافيكية  الت�صاميم  ان 
من الناحية البيانية و املعلوماتية و الق�ص�صية منها وخا�صة يف الوقت الراهن ، عندما ن�صتخدم 
جديد  باأ�صلوب  املعلومات/البيانات  لعر�س  اآخر  �صكال  ن�صفي  فاإننا  الإنفوجرافيكية  الت�صاميم 

)infographics,2013(. والتي ت�صاعد على تو�صيل الأفكار املعقدة بطريقة وا�صحة وجميلة

الثابت  والنفوجرافيك  الرقمية  الق�ص�س  على  املعتمدة  الربجميات  من  النوعية  هذه  وتعد 
واملتحرك من الو�صائل لن�صر الوعي ال�صحي املبا�صرة وغري املبا�صرة ، حيث تلعب هذه الو�صائل 
دورًا يف اي�صال املعلومات اإلى الفراد ، كما ت�صارك ب�صورة فعالة يف مقاومة امل�صكالت ال�صحية 
مر�س   : مثل  املزمنة  بالأمرا�س  والتوعية  التدخني  مكافحة  مثل:  باملجتمع  ال�صائعة  والأمرا�س 
ال�صكري ، وقد ذكرها كل من ) باريان ، 2004(، و) باخطمه واأخرون ، 2008م( كو�صائل ت�صهم 
يف ن�صر م�صتوى الوعي ال�صحي ورفعه لدى اأفراد املجتمع باختالف طبقاتهم واأعمارهم هي كما 

يلي:

1. املحادثة ال�صخ�صية واحلوار: وهي اإحدى اأهم و�صائل الوعي ال�صحي كاحلديث بني الطبيب 
واملري�س ، وكذلك املعلم والطالب ، حيث يكت�صب احلوار �صفة اخل�صو�صية مما ي�صمح مبناق�صة 

املوا�صيع املختلفة بخ�صو�صية وو�صوح.

2. و�صائل الت�صال العامة او اجلماهريية : ويق�صد بها النرتنت والتلفاز والهواتف الذكية 
والإذاعة وال�صحف واملجالت ، فهذه الو�صائل بالإمكان ا�صتخدامها يف �صتى جمالت وطرق الوعي 
اإلى  ال�صحي مثل : املحا�صرات والندوات والعرو�س الي�صاحية ، فهي ت�صمح باإي�صال الر�صائل 

عدد كبري من املتلقني.

3. الو�صائل التعليمية: اإن الهدف من هذه الو�صائل هو جزء من العملية الرتبوية التي يحاول 
متلقيها  وتدريب  تعليم  منها  ي�صتهدف   ، جديدة  معلومات  اإي�صال  خاللها  من  ال�صحي  الوعي 

ب�صورة منظمة حتى تتكامل لديه الروؤية واملفهوم من املعلومة املقدمة اإليه.
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�لوعي �ل�صحي �ملدر�صي :

 ، رحيم  )اأبو  عرف  وقد   ، الطالبات  بني  ال�صحي  الوعي  ن�صر  يف  مهمًا  دورًا  املدر�صة  تلعب 
2002م( الوعي ال�صحي املدر�صي باأنه : جمموعة من املفاهيم واملبادئ والأنظمة واخلدمات التي 

تقدم لتعزيز �صحة الطالب يف ال�صنوات الدرا�صية وتعزيز �صحة املجتمع من خالل املدار�س، كما 
ال�صليمة يف  العادات  الطالبات ون�صر  : خلق ثقافة �صحية عند  باأنه  2004م(   ، عرفته )�صبحي 

املدر�صة وبالتايل املجتمع عامة.

احلقائق  من  جمموعة  فهو  الباحثة  نظر  وجهة  من  املدر�صي  ال�صحي  الوعي  تعريف  اأما 
واملعلومات ال�صحية يتم تعليمها للطالب باأ�صاليب تربوية حديثة متنا�صبة مع اأعمارهم ، لترتجم 

�إلى �أمناط �صلوكية �صحية على م�صتوى �لأفر�د ومن ثم للمجتمع.

�أ�صاليب �لوعي �ل�صحي �ملدر�صي:

يتحقق الوعي ال�صحي لطالب املدار�س وفق اأ�صاليب عدة اأوردتها ) �صبحي ، 2004م( وهي 
كالتايل:

1. تقدمي الن�صائح فيما يتعلق ب�صحة الطالبات �صمن فعاليات ال�صحة املدر�صية.
املدر�صية  ال�صحية  الوحدة  اأطباء  اأحد  با�صت�صافة  املدر�صة  وندوات داخل  دورات  تنظيم   .2

وذلك لتوعية الطالب.
يف  املوجودة  ال�صحية  امل�صاكل  وت�صمل  منف�صلة  كمناهج  تدر�س  خا�صة  برامج  اإعداد   .3

املنطقة.
4. دمج الثقافة ال�صحية �صمن الربجميات التعليمية الأخرى.

5. التعليم الن�صط: وهو اأحد الو�صائل احلديثة يف التوعية ، يهدف اإلى توعية الطالبات من 
خالل الأن�صطة التي ت�صارك فيها الطالبات.

6. الأن�صطة غري ال�صفية: تتمثل يف العديد من الن�صاطات كالرحالت التعليمية اأو املعار�س اأو 
التمثيل ولعب الأدوار.

خالل  من  اأو  النتظار  بح�ص�س  ي�صمى  ما  مثل  الفراغ  اأوقات  يف  ال�صحية  التوعية   .7
ال�صرتاحات اأو املنا�صبات الرتبوية واملعار�س املدر�صية.

من  اجلديد  اجليل  اإعداد  على  قادر  املدار�س  لطالب  الفعال  املدر�صي  ال�صحي  الوعي  اإن 
بدنيًا  للطالب  ال�صامل  النمو  وحتقيق   ، ال�صحي  بامل�صتوى  الرتقاء  وبالتايل   ، املدار�س  طالب 
ونف�صًيا وعاطفيًا واجتماعيًا وذلك بغر�س متكينهم من التح�صيل الدرا�صي ، وخ�صو�صًا اإذا كانت 
مو�صوعاتها ال�صحية ذات اأولوية تنبع من املدر�صة وحاجة املجتمع ويتفاعل معها الطالب واملعلم.
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�لدر��صات �ل�صابقة :

)درا�صة كوماجي واآخرون 2002 م( :

العناية  طريقة  لتعلم  ال�صكري  ومر�صى  ال�صكري  ق�ص�س  ا�صتخدام  اإلى  الدرا�صة  هدفت 
مر�صي  بها  مير  التي  الق�ص�س  اإلى  ال�صتماع  اأهمية  تناولت  الدرا�صة  هذه  ال�صكري،  مبري�س 
وتثقيفهم  وامل�صوؤولني  املر�صى  تعليم  اأهمية يف  الق�ص�س من  لهذه  ، وما  ال�صكري حول مر�صهم 
ورفع وعيهم عن التثقيف ال�صحي ، وذلك من الناحية العاطفية والوجدانية والتجريبية واملعرفية 
وحفز التفكري الذاتي واملعريف من خالل الفرتا�صات ال�صابقة واملعتقدات ووجهات النظر واأثبتت 
هذه الدرا�صة اأن هذا النوع من التعليم يوؤدي اإلى حتول يف وجهات نظر الطالبات نحو مواقف اأكرث 
انفتاحًا و�صموًل جتاه مر�صى ال�صكري بالتحديد. وقد �صاهمت هذه الدرا�صة يف اإعطاء الباحثة 
فكرة منا�صبة حول اإعداد الربجمية التعليمية املعدة لهذه الدرا�صة ، حيث اأن الفكرة الأ�صا�صية 
هذا  مع  وجتربتها  ق�صتها  حتكي  ال�صكري  مبر�س  م�صابة  فتاة  عن  عبارة  هي  والتي  للربجمية 

املر�س.

)درا�صة بات�صمان وه�صوي  2008(:

ال�صكري  مر�س  حول  املدار�س  يف  �صحيًا  الطالبات  لتثقيف  الأمثل  الأ�صلوب  حتديد  تناولت 
واجتاهات الطالبات نحو التثقيف ال�صحي ، حيث مت يف هذه الدرا�صة العمل على تثقيف الطالبات 
بطريقتي النرتنت ووجها لوجه ، وكان الهدف من الدرا�صة معرفة مدى فاعلية التثقيف ال�صحي 
حول مر�س ال�صكري لالأطفال ، وماهي الطرق الأمثل لذلك ، وقد كانت نتائج الدرا�صة على النحو 
التايل : )91 %( يرون اأهمية التثقيف ال�صحي ، اأما بالن�صبة اإلى الطرق امل�صتخدمة فقد تبني 
اأن )33 %( يفل�صون النرتنت ، )17 %( يف�صلون وجهًا لوجه ، و)50 %( غري متاأكدين. وقد 
اتفقت هذه الدرا�صة مع الدرا�صة احلالية يف اختيار الطرق الأمثل لتوعية وتثقيف طالب املدار�س 

حول مر�س ال�صكري ومعرفة فاعليتها.

)درا�صة القر�صي، 2006(:

من�صوبات  لدى  والجتاهات  املعلومات  على  ال�صحية  التوعية  تاأثري  مدى   : الدرا�صة  عنوان 
العربية  اململكة  يف  ال�صرقية  باملنطقة  والتدخني  املخدرات  اأ�صرار  عن  والتعليم  الرتبية  اإدارة 
ال�صعودية ، وا�صتخدمت الدرا�صة املنهج التجريبي ، وقد بلغ عدد عينة الدرا�صة )61( م�صوؤولة 
يف اإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�صرقية ، وهدفت الدرا�صة اإلى قيا�س معلومات اأفراد العينة 
واجتاهاتهم فيما يخت�س باأ�صرار املخدرات والتدخني ، ومدى اأهمية دور التوعية يف حماولة احلد 
ومكافحة امل�صكلة، وهذه الدرا�صة اأظهرت نتائج تثبت فعالية واأهمية التوعية يف تنمية املعلومات 
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وتغيري الجتاهات ، واأن ذلك يجب اأن يتم من خالل ذوي اخلربة والخت�صا�س.

واتفقت هذه الدرا�صة مع الدرا�صة احلالية يف الهدف منها وهو : معرفة اأهمية وتاأثري الوعي 
ال�صحي ودوره يف تنمية املعلومات حول م�صكلة معينة يف املجتمع ، ويف املنهج املتبع وهو املنهج 

التجريبي.

 )درا�صة الف�صتكي 2005(:

مر�س  عن  ال�صحية  الرتبية  يف  الو�صائط  متعدد  حا�صوبي  برنامج  فاعلية  الدرا�صة  عنوان 
بالطريقة  التعليم  بني  املقارنة  ايل  الدرا�صة  وهدفت   ، الإيدز  املكت�صب  املناعي  العوز  متالزمة 
املجموعة  تفوق  الدرا�صة  هذه  نتائج  وكانت   ، التعليمية  الربجمية  طريق  عن  والتعليم  التقليدية 
تدر�س  التي  ال�صابطة  املجموعة  على  التعليمية  الربجمية  با�صتخدام  تدر�س  التي  التجريبية 

بالطريقة التقليدية.

كذلك   ، التجريبي  املنهج  وهو  املتبع  املنهج  يف  احلالية  الدرا�صة  مع  الدرا�صة  هذه  واتفقت 
اتفقت معها يف اأداة الدرا�صة ، حيث اأن الداة امل�صتخدمة هي الربجمية التعليمية.

�جلانب �لعملي :

اإجراءات الدرا�صة واأدواتهما :
عينة الدرا�صة :

ا�صتملت عينة الدرا�صة على )64( طالبة من طالبات ال�صف الأول الثانوي مبدر�صة الثانوية 
الع�صرون بنات مبحافظة الطائف باململكة العربية ال�صعودية. ومت اختيارهن ع�صوائيا وتق�صيمهن 

اإلى جمموعتني  �صابطة واأخرى جتريبية، متكافئتني )32( طالبة يف كل جمموعة .
منهج الدرا�صة :

ا�صرتاتيجية  ماهية  وحتليل  عر�س  يف  وذلك  التحليلي  الو�صفي  املنهج  الباحثة  ا�صتخدمت 
الق�ص�س الرقمية واأنواعها وفوائدها يف العملية التعليمية ، واملراحل الأ�صا�صية لت�صميم الق�ص�س 
باملدار�س  ال�صكري  ال�صحي ملر�س  الوعي  و�صائل  كاأ�صاليب من  التعليمية  ،والربجميات  الرقمية 
وا�صتخدمت   ، الدرا�صة  مبو�صوع  املرتبطة  ال�صابقة  والدرا�صات  البحوث  حتليل  واأي�صًا  وغريها، 
الباحثة املنهج التجريبي بهدف التحقق من فاعلية املتغري امل�صتقل (الربجمية التعليمية امل�صممة 
الوعي  التابع(  املتغري  )على  النفوجرافيك  على  املعتمد  الرقمية  الق�ص�س  ا�صرتاتيجية  وفق 

ال�صحي ملر�س ال�صكري ( .

اأدوات الدرا�صة وح�صاب ال�صدق و الثبات: 
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1. مقيا�س الوعي ال�صحي : 
الوعي  مو�صوع  حول  البحث  عينة  ا�صتجابات  حل�صر  املقيا�س  :يهدف  الأداة  من  الهدف  اأ. 
ال�صحي ملر�س ال�صكري لدى عينة الدرا�صة املختارة، وذلك لقيا�س مدى دللتها وقيا�س فاعلية 

الربجمية التعليمية املعدة يف رفع م�صتوى الوعي ال�صحي  كمتغري تابع.
ب. و�صف الأداة : يتكون املقيا�س من ) 30(  فقرة،  موزعة )15( فقرة �صواب وخطاأ وعلى 
املفحو�س اأن يختار الرمز املنا�صب  اأمام كل عبارة بو�صع عالمة ( )√( اأو ) × ( بني القو�صني 

املوجودين اأمام هذه العبارة.
كل  تتكون   ، متعدد  من  اختيار  فقرة   )15( من  اأي�صًا  املقيا�س  من  الثاين  اجلزء  ويتكون 
اأربع عبارات )اأ-ب-ج-د(،  اأو   ، فقرة من جملة ناق�صة يليها خم�س عبارات )اأ-ب-ج-د-هـ( 
وعلى املفحو�س اأن يختار العبارة التي يرى اأنها تكمل الفقرة بو�صع عالمة ) √( بني القو�صني 

املوجودين اأمام هذه العبارة.
ج . ح�صاب درجات املقيا�س :يتبع املقيا�س طريقة تدرج الدرجات تبعًا لدرجة اإيجابية الفقرة 
 )1-2-3-4-5( الدرجات  )اأ-ب-ج-د-هـ(  العبارات:  تعطى  املوجبة  الفقرات  ففي  والعبارة، 
على الرتتيب،  يف الفقرات ال�صالبة ينعك�س الرتتيب ال�صابق حيث تعطى العبارات : )اأ-ب-ج-د-
هـ( الدرجات : )5-4-3-2-1(، وكذلك يف الفقرات التي تليها اأربع عبارات، وطبقًا لهذا النظام 
تكون اأق�صى درجة ميكن اأن يح�صل عليها املفحو�س يف الختبار كله ) 30( درجة، وتكون اأقل 
درجة هي )16( ، ولي�س لالختبار زمن حمدد للتطبيق، ولكن ُوِجَد اأن الأفراد العاديني ي�صتطيعون 

الإجابة عنه يف مدة ترتاوح بني )35 : 45( دقيقة ، وذلك بعد اإلقاء التعليمات وحل الأمثلة.
ملفردات  وال�صدق  الثبات  من  العالية  الدرجة  الباحثة  اأثبتت  املقيا�س:   و�صدق  ثبات  د- 
املقيا�س. اأول با�صتخدام طريقتني حل�صاب الثبات ، الأولى بتطبيق معادلة معامل األفا كرونباخ ، 

والثانية بطريقة التجزئة الن�صفية ل�صبريمان وبراون.
ومت ح�صاب ثبات مقيا�س الوعي ال�صحي حول مر�س ال�صكري لطالبات ال�صف الأول الثانوي 
املجموعتني ال�صابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي وذلك با�صتخدام معامل األفا كرونباخ حيث 
كان معامل ثبات األفا كرونباخ لكل منهما )0.76( كما بلغ ثبات اإجمايل املقيا�س )0.72( وهي 

جميعًا معامالت ثبات مقبولة ، مما يدل على قبول ثبات املقيا�س.
الأول  ال�صكري لطالبات ال�صف  الوعي ال�صحي حول مر�س  وللتاأكد من مدى ثبات مقيا�س 
وبراون حيث  با�صتخدام معادلة �صبريمان  الن�صفية وذلك  التجزئة  الباحثة  ا�صتخدمت  الثانوي 
كان معامل الثبات للجزء الأول والثاين )0.72 ، 0.79( على الرتتيب مما يدل على قبول ثبات 

املقيا�س با�صتخدام هذه الطريقة. 
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وثانيُا مت ح�صاب ال�صدق الظاهري والداخلي : فاعتمدت الباحثة على �صدق املحكمني بعر�س 
املقيا�س على ت�صعة حمكمني من املتخ�ص�صني يف جمال املناهج وتقنيات التعليم ، و�صدق الت�صاق 
درجاتهم يف  بني  �لرتباط  معامل  وح�صاب  ع�صو�ئية  عينة  باختيار  �لتجريبي  »�ل�صدق  �لد�خلي 
مقيا�س �لوعي �ل�صحي وتبني �رتباط كل �صوؤ�ل من �صوؤ�يل �ملقيا�س بالدرجة �لكلية للمقيا�س عند 

م�صتوى )0.01( ، وهذا يدل اأن مقيا�س الوعي ال�صحي يتمتع بدرجة ات�صاق داخلي مرتفعة .

التعليمي  الت�صميم  مبادئ  وفق  الربجمية  اإعداد  مت  وبناوؤها:  التعليمية  الربجمية  اإعداد 
لنموذج الت�صميم العام ADDIE Model  ) التحليل والت�صميم والتطوير والتطبيق والتقومي(

أعتني التقوميخروج
بي

أحمي 
نفسك

ماذا 
سيحدث

تعرفي 
املقدمةعلى مرض =+++++
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 �ملخطط �الن�صيابي للربجمية :

�صكل )3( خريطة التدفق للربجمية التعليمية
مناذج من �صا�صات �لربجمية �لتعليمية



145

�ملعاجلة �الإح�صائية:

بعد مرحلة التطبيق قامت الباحثة بح�صر البيانات الواردة من درجات الطالبات يف مقيا�س 
البحوث الجتماعية   الإح�صائية يف  ا�صتخدام احلزم  ، مت  ال�صكري  الوعي ال�صحي حول مر�س 

SPSS لإجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�صبة لهذه الدرا�صة.

حتليل �لنتائج وتف�صريها:

فــرو�س الدرا�صة:

 نظرًا اإلى قلة الدرا�صات تبنت الباحثة الفرو�س ال�صفرية :
1. ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى _> )0.05( بني متو�صط درجات 

طالبات املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف التطبيق القبلي ملقيا�س الوعي ال�صحي حول مر�س 
ال�صكري.

درجات  متو�صط  بني   )0.05( <_ م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   .2
طالبات املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف التطبيق البعدي ملقيا�س الوعي ال�صحي حول مر�س 

ال�صكري .

درجات  متو�صط  بني   )0.05( <_ م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   .3
الوعي  ملقيا�س  والبعدي  القبلي  التطبيق  يف  ال�صابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  طالبات 

ال�صحي حول مر�س ال�صكري .

�ختبار �صحة �لفر�س �الأول :

ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى _> )0.05( بني متو�صط درجات طالبات 
املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف التطبيق القبلي ملقيا�س الوعي ال�صحي حول مر�س ال�صكري .

وللتحقق من �صحة الفر�س مت التاأكد من حيادية املجموعتني التجريبية وال�صابطة من حيث 
العمر حيث اأنهن جميعًا طالبات من ال�صف الأول الثانوي واأعمارهن ترتاوح بني )13( و)14( 
�صنة وم�صتواهن الدرا�صي متقارب ، ويو�صح جدول )1( املقارنة بني الدرجة الكلية للمجموعتني 

التجريبية وال�صابطة ملقيا�س الوعي ال�صحي حول مر�س ال�صكري .
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جدول )1( ا�صتخدام اختبار)ت( لعينتني م�صتقلتني لدرا�صة الفروق بني متو�صطات درجات 
املجموعة التجريبية وال�صابطة ملقيا�س الوعي ال�صحي يف التطبيق القبلي

االنحراف المتوسطالعددالمجموعةالسؤال

المعياري

درجة 

الحرية

مستوى قيمة ت

الداللة

3210.503.60620.750.46ضابطةاألول 3211.031.80تجريبية

3210.223.37620.890.38ضابطةالثاني 3210.842.11تجريبية
الدرجة 
الكلية 
للمقياس

3220.724.87ضابطة
49.311.190.24 3221.882.73تجريبية

يت�صح من جدول )1( اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية بني متو�صطات درجات املجموعتني 
الكلية  الدرجة  حول  اأو  �صوؤال  اأي  حول  الثانوي  الأول  ال�صف  طالبات  من  والتجريبية  ال�صابطة 
ملقيا�س الوعي ال�صحي وذلك يف التطبيق القبلي، اأي اأنه يوجد متاثل بني املجموعتني ال�صابطة 
والتجريبية على م�صتوى مقيا�س الوعي ال�صحي حول مر�س ال�صكري واأ�صئلته يف التطبيق القبلي. 
وتبعا لذلك مّت قبول الفر�س الأول القائل بعدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بني متو�صطات 

درجات املجموعتني ال�صابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي.

�ختبار �صحة �لفر�س �لثاين:

ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى _> )0.05( بني متو�صط درجات طالبات 
املجموعة التجريبية وال�صابطة يف التطبيق البعدي ملقيا�س الوعي ال�صحي حول مر�س ال�صكري .

املجموعتني  لطالبات  الكلية  الدرجات  بني  باملقارنة  �صنقوم  الفر�س  �صحة  من  وللتحقق 
ال�صابطة والتجريبية على م�صتوى ال�صوؤالني الأول والثاين ، والدرجة الكلية ملقيا�س الوعي ال�صحي 

حول مر�س ال�صكري يف التطبيق البعدي ، ويو�صح جدول )2( ذلك.



147

جدول )2( ا�صتخدام اختبار)ت( لعينتني م�صتقلتني لدرا�صة الفروق بني متو�صطات درجات 
املجموعتني التجريبية وال�صابطة ملقيا�س الوعي ال�صحي يف التطبيق البعدي

المتوسطالعددالمجموعةالسؤال
االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة ت
مستوى 
الداللة

0.009*32111.74622.68ضابطةاألول 3212.221.90تجريبية

0.001*3210811.96623.56ضابطةالثاني 3212.531.90تجريبية
الدرجة 
الكلية 
للمقياس

3221.813.09ضابطة
49.313.87*0.00 3224.752.98تجريبية

دالة اإح�صائًيا عند م�صتوى الدللة )0.05( 

يت�صح من جدول )2( اأنه يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية بني متو�صطات درجات املجموعتني 
ال�صابطة والتجريبية من طالبات ال�صف الأول الثانوي حول كل �صوؤال من �صوؤايل مقيا�س الوعي 
للمقيا�س  الكلية  واأي�صا حول الدرجة   ، البعدي  التطبيق  ال�صكري وذلك يف  ال�صحي حول مر�س 
والثاين  الأول  ال�صوؤالني  من  كل  حول  التجريبية  للمجموعة  احل�صابي  املتو�صط  اأن  تبني  حيث 
والدرجة الكلية للمقيا�س )12.22 ، 12.53 ، 24.75( على الرتتيب بينما كان املتو�صط احل�صابي 
للمجموعة ال�صابطة حول كل من ال�صوؤالني الأول والثاين والدرجة الكلية للمقيا�س )11 ، 10.81 ، 
21.81( على الرتتيب ، اأي اأن طالبات املجموعة التجريبية قد حت�صن م�صتواهن على م�صتوى كل 

�صوؤال من �صوؤايل مقيا�س الوعي ال�صحي حول مر�س ال�صكري وعلى م�صتوى اإجمايل املقيا�س عن 
طالبات املجموعة ال�صابطة يف مرحلة التطبيق البعدي. وعليه يتم رف�س الفر�س الثاين لوجود 
فروق ذات دللة اإح�صائية بني متو�صطات درجات املجموعتني ال�صابطة والتجريبية يف التطبيق 

البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية .

�ختبار �صحة �لفر�س �لثالث:

ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى _> )0.05( بني متو�صط درجات طالبات 
املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف التطبيق القبلي والبعدي ملقيا�س الوعي ال�صحي حول مر�س 

ال�صكري .

املجموعتني  لطالبات  الكلية  الدرجات  بني  باملقارنة  �صنقوم  الفر�س  �صحة  من  وللتحقق 
ال�صابطة والتجريبية على م�صتوى ال�صوؤالني الأول والثاين ، والدرجة الكلية ملقيا�س الوعي ال�صحي 
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حول مر�س ال�صكري يف التطبيق القبلي والبعدي معًا ، ويو�صح جدول )3( ذلك.

جدول )3( ا�صتخدام اختبار)ت( لعينتني م�صتقلتني لدرا�صة الفروق بني متو�صطات درجات 
املجموعتني التجريبية وال�صابطة ملقيا�س الوعي ال�صحي يف التطبيق القبلي والبعدي

المتوسطالعددالمجموعةالسؤال
االنحراف 

المعياري

درجة 

الحرية
قيمة ت

مستوى 

الداللة

األول
3210.752.82ضابطة

1262.05*0.042 3211.631.93تجريبية

الثاني
3210522.27ضابطة

1262.68*0.008 3211.692.17تجريبية

الدرجة 
الكلية 
للمقياس

3221.274.03ضابطة

1263.19*0.002 3223.313.19تجريبية

دالة اإح�صائًيا عند م�صتوى الدللة )0.05( 

يت�صح من جدول )3( اأنه يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى )0.05( بني متو�صطات 
الثانوي حول كل �صوؤال من  درجات املجموعتني ال�صابطة والتجريبية من طالبات ال�صف الأول 
�صوؤايل مقيا�س الوعي ال�صحي حول مر�س ال�صكري ، واأي�صا حول الدرجة الكلية للمقيا�س وذلك 
يف التطبيق القبلي والبعدي ، حيث تبني اأن املتو�صط احل�صابي للمجموعة التجريبية حول كل من 
ال�صوؤالني الأول والثاين والدرجة الكلية للمقيا�س )11.62 ، 11.69 ، 23.31( على الرتتيب بينما 
كان املتو�صط احل�صابي للمجموعة ال�صابطة حول كل من ال�صوؤالني الأول والثاين والدرجة الكلية 
للمقيا�س )10.75 ، 10.52 ، 21.27( على الرتتيب ، اأي اأن متو�صطي درجات طالبات املجموعة 
التجريبية التي در�صت با�صتخدام الربجمية التعليمية للتوعية ال�صحية ملر�س ال�صكري اأكرب من 
بالطريقة  ال�صكري  ملر�س  ال�صحية  التوعية  در�صت  التي  ال�صابطة  املجموعة  درجات  متو�صطي 
فروق  لوجود  الثالث  الفر�س  رف�س  يتم  وعليه  والبعدي.  القبلي  التطبيق  م�صتوى  على  التقليدية 
ذات دللة اإح�صائية بني متو�صطات درجات املجموعتني ال�صابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي 
حول  ال�صحي  الوعي  مقيا�س  �صوؤايل  من  �صوؤال  كل  حول  التجريبية  املجموعة  ل�صالح  والبعدي 

مر�س ال�صكري والدرجة الكلية للمقيا�س على م�صتوى التطبيقني القبلي والبعدي .

وميكن اأن يعزي من النتائج التي تو�صل البحث لها ، على وجود فروق دالة ل�صالح املجموعة 
التعليم  الت�صميم  بنموذج  امل�صممة  التعليمية  الربجمية  با�صتخدام  در�صت  التي  التجريبية 
ADDIE والتي تهدف لإلى رفع م�صتوى الوعي ال�صحي حول مر�س ال�صكري لدى طالبات ال�صف 
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كواحدة من  التعليمية  الربجميات  ا�صتخدام  اأن  اإلى  النتيجة  تف�صري هذه  الثانوي. وميكن  الأول 
ال�صحي  الوعي  م�صتوى  ورفع  ن�صر  يف  امل�صاهمة  على  ت�صاعد   ، املدر�صي  ال�صحي  الوعي  و�صائل 
حول مر�س ال�صكري ، كما ميكن ا�صتخدامها كو�صيلة تقنية م�صتحدثة جتذب الأفراد امل�صتهدفني 
وت�صاعد على تغيري �صلوكهم ال�صحي نحو الأف�صل ، وبالتايل خلق اأفراد قادرين على اأن ي�صاهموا 
كوماجي   (، )الرعيدي،2011(  درا�صة  مع  الدرا�صة  هذه  نتيجة  وتتفق   ، جمتمعهم  يف  ايجابيًا 

واأخرون ، 2009(، ) القر�صي ،2006( ، و) الف�صتكي ، 2005(.

تو�صيات �لبحث:

 بناء على ما تو�صلت اليه الدرا�صة من نتائج مت التو�صل اإلى التو�صيات التالية:

1. تطبيق الربجميات التعليمية التي اأثبتت فاعليتها وكفايتها لن�صر الوعي يف املجال ال�صحي.

وتتخ�ص�س   ، للطالب  تدر�س  ال�صحية  والثقافة  العامة  بال�صحة  خا�صة  مناهج  اإعداد   .2
بالوقاية من الأمرا�س الأكرث انت�صاًرا ، مما يوؤدي اإلى اإعداد جيل جديد يتحقق فيه النمو ال�صامل 

بدنيًا ونف�صيا وعاطفيا واجتماعيا.

املختلفة  والأمرا�س  ال�صكري  ومر�س  املدر�صي  ال�صحي  الوعي  حول  بدرا�صات  القيام   .3
الأخرى وتطبيقها على مراحل درا�صية خمتلفة واإجراء بحوث مماثلة لهذه الدرا�صة تتناول نف�س 
متغريات الدرا�صة ملراحل تعليمية اأخرى  )متو�صطة ، ابتدائية ، جامعية )فرمبا تختلف نتائج هذه 
البحوث عن الدرا�صة احلالية طبقًا لدرجة اهتمام الطالبات وميولهم ودافعيتهم نحو املو�صوعات 

املقررة لهم اأو نظرًا اإلى اختالف يف العمر اأو اخلربة اأو الثقافة .

مقرتحات �لبحث:

املعدة  التعليمية  الربجمية  تطبيق  اإمكانية  عن  احلالية  للدرا�صة  موازية  درا�صة  اإجراء   .1
لكت�صاب مهارات كمبيوترية متنوعة للطالب ذوي الحتياجات اخلا�صة.

�لتعلم    �إد�رة  ببيئة  �إلكرتونية  تعلم  لبيئة  مقرتح  منوذج  حول  م�صتقبلية  در��صات  �إجر�ء   .2
Blackboard قائمة على ن�صر الوعي يف املجال ال�صحي على طالب اجلامعة.
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ت�سورات مقرتحة لتطوير البحث العلمي 
د. منى عبد �لقابدر بلبي�س*

مقدمة:

�صعادة جمتمعاتها،  وتبحث عن  البناء،  تن�صد  التي  الدول  فكر  العلمي ميثل ع�صارة  البحث 
وبدونه ل ت�صتطيع اأية دولة موا�صلة ن�صاطاتها وبراجمها العلمية والأكادميية،  فالبحث العلمي هو 
امل�صتقبل الذي تبنى عليه حياة الب�صر، ويدرك به دور العلم والبحث العلمي يف �صنع الأجيال، هذه 

)Kuwaitmag.com احلقيقة ل يجب ان تغيب عن اأذهاننا .  )مي�صون اأحمد مارديني

الطلب،  لغة:  يعني  البحث  والعلم. وم�صطلح  البحث  يتكون من �صقني هما  العلمي:  والبحث 
والأ�ص�س  املبادئ  معرفة  اإلى  والو�صول  والتحري،  وال�صتق�صاء،  وال�صوؤال،  والتنقيب،  والتفتي�س، 
واكت�صاف حقائق جديدة بالدرا�صة العلمية ملو�صوع ما. )ال�صلطان واآخرون، 1997(. والعلم من 
علم علمًا مبعنى ح�صلت له حقيقة العلم وعلم ال�صيء مبعنى عرفه وتيقنه، و�صعر به واأدركه، وعلم 
�لأمر مبعنى �أتقنه. ويعرف �لعلم باأنه ن�صاط يهدف �إلى زيادة قدرة �لإن�صان على �ل�صيطرة على 

الطبيعة. )حل�س ،2006: 13(.

ويرى كوهني ولوي�س مايلوين اأن البحث العلمي هو : »عملية الو�صول اإلى حلول للم�صكالت التي 
ميكن اأن يعتمد عليها من خالل جتميع بيانات بطريقة خمططة ومنظمة ثم حتليل تلك البيانات 

وتف�صريها« )لوي�س، مانيون، 1990: 46( .

وعرفه حم�صن جويج  : »�لن�صاط �لعلمي حلل م�صكلة �و در��صة ظاهرة من خالل �لعلم �ملنظم 
مبا يخدم متطلبات املجتمع« )حم�صن جويج، 2012 �س:3 ( 

ويف مفهوم عبد الرحمن العاقب يعني : »و�صيلة الإن�صان لإيجاد احلقائق العلمية عن ذاته اأو 

* جامعة القد�س املفتوحة
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عن بيئته اأو عن جمتمعه اأو عن الكون العري�س يف �صالف الزمن اأو حا�صره اأو م�صتقبله )العاقب، 
1992: �س6(

ويرى داود حلِّ�س اأن البحث العلمي هو »اإجراء عملي منظم ومو�صوعي لإيجاد حلول ، مل�صكالت 
البحث  وبيئة   ، للتاأكد من �صحتها  اأو مقولت   ، اقرتاحات  اأو   ، بيانات عن مقرتحات  اأو جتميع 
العلمي هي الظواهر الطبيعية، اأو الجتماعية، اأو النف�صية ؛ بهدف التنمية والتطوير، وهو عمل 

اإن�صاين خال�س«  )داود حلِّ�س، 2009 ،�س:7 ( 

 )1(م�صكلة البحث :
بجميع  العلمي  البحث  على  الرتكيز  ب�صبب  با�صطراد  تزداد  املتقدمة  الدول  تطور  وترية  اإن 
اأ�صكاله، بينما الدول العربية مازالت يف بداية البحث العلمي، ومن ثم يزداد ات�صاع الفجوة التقنية 
ا�صترياد  عن  الناجتة  التبعية  وتقلي�س  الهوة،  هذه  عمق  ولتخفيف  املتقدمة.  الدول  وبني  بيننا 
التكنولوجيا، ينبغي على الدول العربية زيادة �صرعة تقدم البحث العلمي بعد توفري م�صتلزماته 
من موارد مالية وقوى ب�صرية للو�صول اإلى نقل التكنولوجيا وتوطينها يف الوطن العربي، اإ�صافة 
اإلى حل م�صاكل التنمية على نحو يالئم الواقع واحتياجات امل�صتقبل، واإيجاد البدائل املحلية من 

مواد خام وطاقة بالعتماد على الذات.

ومن هنا ترتكز م�صكلة الدرا�صة احلالية يف الجابة عن ال�صوؤال الرئي�س التايل:
ما هي الت�صورات املقرتحة لتطوير البحث العلمي؟؟؟ 

 )3(اهداف الدرا�صة: تفتقر البحوث يف العامل العربي اإلى �صيغ علمية لتوجيه نتائجها اإلى 
�صاحات التطبيق العملي، اأو قد تكون معظم هذه البحوث يف جمالت بعيدة عن حاجات املجتمع. 
ل  قد  العلمي  فالعن�صر  والتقني  العلمي  البحث  جمال  يف  اجليد  التخطيط  فقدان  يعني  وهذا 
ياأخذ دوره يف عملية التخطيط، ومن ثم ت�صيع عملية الرتابط بني حاجات املجتمع وبني البحوث 
العلمية والتقنية اجلارية يف اجلامعات اأو مراكز البحث العلمي ومن هنا و�صعت الباحثة الأهداف 

الرئي�صة التالية لهذه الدرا�صة:
1 - توجيه النتباه نحو املتطلبات والتقنيات اليجابية وال�صا�صية ال�صرورية يف جمال وفرة 

اأجهزة البحث العلمي والتقني.
العمل  ال�صاملة يف  تاأثريها على م�صتويات اجلودة  العلمي ومدى  البحث  اولويات  - تعّرف   2

البحثي.
3 - تعّرف حجم الإمكانات املالية املخ�ص�صة للبحث العلمي والتقني يف العامل العربي.

4 - تعّرف املناخ العلمي اجليد للباحث واحلرية الأكادميية له . 
5 - تعّرف اف�صل ال�صبل لتطوير البحث العلمي.
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)2(اأهمية الدرا�صة:

اإنفاق البلدان النامية على البحث والتطوير ي�صكل جزءا �صئيال جدًا من دخلها القومي  اأن 
العلمي  البحث  اأن  النامية،  البلدان  يف  امل�صوؤولني  كبار  من  الكثريين  اعتقاد  ويف  الإجمايل، 
لهذه  والتقني  العلمي  التاأّخر  متاما  يعك�س  الفكر   وهذا  ال�صناعية،  بالبلدان  خا�س  ترف 
هذا  اأغرق  لقد  طويلة،  لفرتات  والثقايف  والقت�صادي  ال�صيا�صي  خ�صوعها  امتد  التي  البلدان 
الكبري  بالعتماد  تكنولوجية كاملة، وترجم هذا  تبعية  العربي ب�صورة خا�صة يف  الوطن  التاأّخر 
الأجنبية. والدرا�صات  البحث  مبكاتب  املتوا�صلة  وال�صتعانة  والتقنية  العلمية  الكوادر   على 
العلمي  البحث  ن�صاطات  تطوير  اأجل  من  جهدها  من  الكثري  العربية  الدول  تبذل  اأن  ينبغي  لذا 
واإعداد الكوادر البحثية وت�صجيعها على الإنتاج والعطاء، ومبا ان البحث العلمي مرتبط ارتباطًا 
فالبحوث  العلمي،  تطويرالبحث  يف  كبرية  م�صوؤولية  اجلامعات  على  تقع  العايل  بالتعليم  قويًا 
العلمية تقوم على اأكتاف اأعداد كبرية من اأ�صحاب ال�صهادات العليا واملخت�صني املوجودين بكرثة 
اإلى باحثني حقيقيني،  لتطوير خريجيها  الطبيعي  الو�صط  اأن اجلامعات هي  يف اجلامعات، كما 
ومن ثم فهي نبع يغذي مراكز البحوث بالعنا�صر الب�صرية العلمية والتقنية، كما اأن البحث العلمي 
العلمي  التاأهيل  ولرفع  التدري�صية،  املهمة  وا�صتكمال  يف اجلامعات �صرورة ل غنى عنها لإجناز 
للطلبة. فمنهجية البحث العلمي وا�صاليب القيام بها  ا�صبحت من المور امل�صلم بها يف املوؤ�ص�صات 

الكادميية ومراكز البحوث بال�صافة الى ا�صتخدامها يف معاجلة م�صاكل املجتمع.

بحوث  من  تن�صره  ومبا  البحثية  مبخترباتها  تزخر  التي  تلك  هي  ال�صمعة  جيدة  واجلامعات 
هنا   ومن  م�صهورين،  وباحثني  علماء  من  فيها  يتوافر  وما  العاملي  امل�صتوى  على  وتقنية  علمية 
فم�صوؤولياتنا جميعا كموؤ�ص�صات للتعليم العايل  ان تت�صافر جهودنا �صويا لطرح اآفاق وا�صعة لتطوير 
البحث العلمي يف العامل العربي عامة ويف فل�صطني خا�صة، لتحقيق الفوائد الرئي�صة للبحث من 
الوفرة القت�صادية والتطوير النوعي يف موؤ�ص�صات التعليم العايل والربط بني موؤ�ص�صات التعليم 

العايل واملجتمع.

)4(ا�صئلة الدرا�صة:

ت�صعى الدرا�صة احلاليةالى الجابة عن الأ�صئلة البحثية التالية :
1 - ما هي املتطلبات والتقنيات اليجابية وال�صا�صية ال�صرورية يف جمال البحث العلمي ؟

- ما هي اولويات البحث العلمي ومدى تاأثريها على م�صتويات اجلودة ال�صاملة يف العمل   2

البحثي؟
3 - ما هو حجم الإمكانات املالية املخ�ص�صة للبحث العلمي والتقني يف العامل العربي؟
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4 - ما هي موا�صفات املناخ العلمي اجليد للباحث الذي ي�صمن له احلرية الأكادميية ؟ 

5 - ما هي  اف�صل ال�صبل لتطوير البحث العلمي؟

منهجية الدرا�صة : - مت اعتماد املنهج الو�صفي التحليلي.

خطة الدرا�صة: 

ت�صم الدرا�صة احلالية خم�صة حماور:

البحث  جمال  يف  ال�صرورية  وال�صا�صية  اليجابية  والتقنيات  املتطلبات  الول  املحور  يتناول 
العلمي واولوياته ، ومدى تاأثريها على م�صتويات اجلودة ال�صاملة يف العمل البحثي.

العامل  يف  والتقني  العلمي  للبحث  املخ�ص�صة  املالية  الإمكانات  حجم  الثاين  املحور  ويتناول 
العربي.

ويتناول املحور الثالث موا�صفات املناخ العلمي اجليد الذي ي�صمن للباحث احلرية الأكادميية،.

ويبني املحور الرابع اأف�صل ال�صبل لتطوير البحث العلمي.

املحور الأول :- ويجيب عن ال�صوؤال الأول من ا�صئلة الدرا�صة وين�س على » ما هي املتطلبات 
والتقنيات اليجابية وال�صا�صية ال�صرورية يف جمال البحث العلمي ؟ » والثاين وين�س على »ما هي 

اولويات البحث العلمي ومدى تاأثريها على م�صتويات اجلودة ال�صاملة يف العمل البحثي؟ 

يف: واملتمثلة  العلمي  البحث  خطوات  معرفة  اهمها  العلمي  البحث  لجناز  متطلبات   هناك 
�صمن  الأ�صئلة  وطرح  البحث(،  )م�صكلة  املو�صوع  بتحديد  ويكون  البحث:  م�صكلة  تعريف   : اأول 

الزمان واملكان والأحداث والأ�صخا�س والعالقات. 

ثانيا: جتميع املعلومات : )من الكتب واملراجع واملعاجم واملقابالت وال�صتبانات …( ومعرفة 
ما يوؤثر فيها من عوامل ، اأو عالقات تربط بينها وبني غريها من املتغريات والأفكار . 

ثالثًا: ت�صكيل الفر�صيات : )الفر�س هو تخمني ذكي من �صاحب امل�صكلة يتاأثر بنوع اخلربة 
ال�صابقة مبو�صوع امل�صكلة ، ويكون على �صكل جملة خربية تتطلب البحث عن عالقة بني متغريين.

رابعا: »حتليل املعلومات: )وهي القيا�صات( ويكون بالتاأكد من �صحة الفر�صيات باختبارها 
ومراجعتها وموازنتها« .

مت  ما  ومناق�صة  بتف�صري  ويكون  احلل(  اإلى  )التو�صل  ون�صرها  النتائج  ا�صتخال�س   : خام�صا 
التو�صل اإليه من حلول وك�صف العالقات  غاية البحث. 
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وهناك اي�صا متطلبات للبحث العلمي ت�صكل اللبنة الأ�صا�صية للنهو�س به تتمثل يف العنا�صر 
التالية:

القوى الب�صرية: الرثوة الب�صرية هي الفي�صل بني التقدم والتاأخر فال ميكن اأن يتحقق تقدم 
الب�صري  املال  راأ�س  تكوين  اإلى  ت�صعى  الدول قاطبة  ، فنجد  الأهم  ال�صتثمار  بدونها مما جعلها 
من قوة العمل املدربة املتخ�ص�صة والباحثة واملخرتعة؛ مما دفع الدول النامية اأن حتذو موؤخرًا 
حذو الدول املتقدمة يف تهيئة الكادر املوؤهل للبحث العلمي من حملة ال�صهادات العليا )الدكتوراه- 
العلمي  البحث  لأهمية  املتفهمني  اجلامعية  ال�صهادات  حملة  من  امل�صاعدة  والكوادر  املاج�صتري( 

وال�صعي اإليه دومًا.

تهيئة املناخ العلمي املالئم للعطاء والإبداع يف البحث العلمي يتطلب اأجواء مالئمة؛ تتمثل يف : 
الطماأنينة للباحث، وتوفري �صبل العي�س الكرمي الالئق دون معاناة، ومبا يوؤدي اإلى حتفيز الباحث 
والت�صال  العلمية،  واملوؤمترات  الندوات  خالل  من  الآخرين  بالباحثني  والحتكاك  العمل  على 

بالعامل اخلارجي 

متويل البحث العلمي: توفر النفقات املالية للبحث العلمي يعد اأمرًا �صروريًا �صواء يف اجلامعات 
اأو يف مراكز البحوث؛ لت�صتطيع القيام بر�صالتها البحثية العلمية لل�صرف على م�صاريع البحوث 

والعاملني فيها ، وتوفري املختربات ، واملعدات ، واخلدمات العامة ال�صائدة.

مل  ما  ابتكاره  اأو  بحثه،  اإمتام  من  الباحث  يتمكن  لن  والتقنية:  املعلوماتية  اخلدمات  توافر 
تتوافر اخلدمات املكتبية احلديثة وال�صتعانة باحلقائق والنتائج التي �صبق واأن تو�صل اإليها العلماء 
يف ميدان بحثه ، لذلك فاإن توافر اخلدمات املكتبية بني اجلامعات ومراكز البحوث يوفر للباحث 

الكثري من امل�صادر ، واملراجع ، والوثائق ، والتجارب التي يحتاج اإليها بحثه.

ت�صجيع الن�صر للبحوث العلمية: ن�صر البحوث العلمية وتوثيقها له اأهمية كبرية يف عملية البحث 
العلمي، فكثري من الباحثني يحر�س على ن�صر اإنتاجه العلمي املتميز يف املجاّلت العلمية املعروفة 

ذائعة ال�صيت التي ت�صعى لن�صر اأف�صل الأبحاث واأكرثها متيزًا.)داود حّل�س،2009 :9 (

اإنتاجية وفاعلية الباحثني تطبيق النتائج  - تطبيق نتائج الأبحاث العلمية: مما يزيد من   6

اإطار يخطط لال�صتفادة من  اإليها ، لذا جند يف الدول املتقدمة وجود  البحثية التي قد تو�صلوا 
نتائج البحوث العلمية التطبيقية ، فكثري من ال�صركات اخلا�صة يف تلك الدول ت�صعى ل�صراء براءة 
هذه الكت�صافات وان�صمام الباحثني اإليها وهو ما اأغفلته كثري من الوزارات واملوؤ�ص�صات يف الدول 
�أوروبا  لدول  �لهجرة  �إلى  �لعقول  بهذه  ودفع  لديهم  �لعلماء  وياأ�س  �إحباط  من  ز�د  مما  �لنامية 

)ال�صلطان واآخرون، 1997: 167 - 168(.
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ويف ع�صرنا احلايل اأ�صبح بالإمكان ال�صتعانة مب�صادر بحثية متعددة خا�صة تقنيات الع�صر 
احلديثة املتمثلة يف املكتبة اللكرتونية والإنرتنت يف كتابة البحث. 

تقدمي  �صرعة  الأخرى يف  امليديا  اأنواع  فاقت  التي  العالمية  العلمية  الو�صيلة  فالنرتنت هذه 
املعلومة ووثوق م�صدرها وتنوعها واإمكاناتها يف خرق الرقابة املفرو�صة من قبل ال�صلطات، جعل 
ا�صتخدامها وال�صتفادة من خدماتها من �صمن موؤ�صرات التنمية والتقدم بالن�صبة اإلى البلدان كما 
انه اأ�صبح من �صمن موؤ�صرات احلرية الفكرية وحرية الإعالم واحل�صول على املعلومة من منابعها.

  ومما ل �صك فيه ان هذا ناجت ما احدثته الثورة التكنولوجية والرقمية التي ت�صهد تطورات 
�صبكة  اأو  املعلوماتية  تقنية  وتعد  البيانات،  ا�صتح�صال  واأ�صاليب  العلمي  البحث  عملية  يف  كبرية 

النرتنت اأحد ا�صكال هذه الثورة التكنولوجية وم�صدرًا هامًا لهذه العملية.

ويف درا�صة ي�صرية عبد احلليم زايد : امل�صادر اللكرتونية املتاحة عن بعد يف ال�صت�صهادات 
ال�صت�صهادات  يف  بعد  عن  املتاحة  الإلكرتونية  امل�صادر  تناولت  حتليلية،  درا�صة  وهي  املرجعية: 
جامعة  اآداب  بكلية  واملعلومات  والوثائق  املكتبات  ق�صم  من  املجازة  لالأطروحات  املرجعية 
الفرتة  دكتوراه،خالل  ماج�صتري،31  ر�صالة   46 منها  اأطروحة،   78 على  البحث  القاهرة،اجري 
من عام 1998 - 2003 ، وذلك ملعرفة مدى ا�صتعانة معدي هذه الر�صائل بامل�صادر اللكرتونية 
املتاحة عرب النرتنت يف توثيق املعلومات امل�صت�صهد بها يف ر�صائلهم، والن�صبة التي ت�صكلها امل�صادر 
الإلكرتونية عن بعد قيا�صًا الى امل�صادر املطبوعة ،ونوعية امل�صادر اللكرتونية املتاحة عن بعد 
التي مت ال�صت�صهاد بها، وعنا�صر البيانات التي مت ت�صجيلها على كل نوعية من نوعيات م�صادر 

املعلومات امل�صت�صهد بها.

وتبني ان هناك 21 اأطروحة فقط من بني 78 اأطروحة بن�صبة 26،02 %، اعتمد ا�صحابها 
عليها  اعتمد  مقننة  قواعد  توجد  ل  الإنرتنت،وانه  �صبكة  على  متاحة  الكرتونية  م�صادر  على 
عنا�صر  وان  فقط )14 %(،  ر�صائل  ثالث  اإل يف  املرجعية  ا�صت�صهاداتهم  �صياغة  الباحثون يف 
البيانات امل�صجلة عن امل�صادر اللكرتونية املتاحة عن بعد تختلف من باحث الى اآخر. وتبني اي�صًا 
ان مو�صوع الأطروحة لي�س هو العامل الوحيد يف ا�صتخدام امل�صادر املتاحة عرب �صبكة الإنرتنت، 
بل هناك عوامل اخرى لها تاأثري كبري مثل:مهارات الباحثني يف ا�صتخدام الكمبيوتر والتعامل مع 

النرتنت وتوجيهات امل�صرفني.

اأهمية �صبكة الإنرتنت ومميزاتها:

1 - اأنها حتتوي ر�صيدا  كبريا ومهما من املعلومات ي�صل اإلى ع�صرات املليارات من �صفحات 

النرتنت. 
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2  - �صهولة الو�صول اإلى هذه املعلومات.
3 - تنوع التخ�ص�صات والفروع العلمية وامل�صدرية.

4 - جمانية اأو �صبه جمانية احل�صول على هذه املعلومات.
5 - �صهولة  ت�صنيف وحفظ هذه البيانات واملعلومات.

6 - الطمئنان اإلى حد كبري على عدم تلفها اأو �صياعها وتاأثرها بالعوامل واملوؤثرات الفيزيقية 
والفرتة الزمنية.

7 - تعد �صبكة النرتنت و�صيلة ات�صال مهمة بني النا�س �صواء على �صعيد املوؤ�ص�صات احلكومية 
اأو الأهلية اأو الإفراد، حيث اإمكان حتقيق الت�صال بال�صوت وال�صورة عرب براجمها املتعددة.

–البحث   faculty.mu.edu.sa(   .النرتنت �صبكة  املتوفرة على  اللكرتونية  املكتبات   -  8
العلمي والنرتنت(

الن�صانية  العلوم  يف  خ�صو�صا  النرتنت  �صبكة  بتوظيف  البيانات  جلمع  احلديثة  الأ�صاليب  ومن 
والجتماعية هي:

1 - ا�صتخدام حمركات البحث )search engines( على �صبكة النرتنت لكت�صاف ما هو 
. )Google( موجود على ال�صبكة مما تبحث عنه، وا�صهرها حمرك البحث

2 - اأدلة النرتنت )internet guides( ، ومنها تلك املتخ�ص�صة ب�صتى انواع الهتمامات، 
فهناك دليل املجالت العلمية مثال، ودليل اجلامعات، ودليل الباحثني، ودليل املواقع العربية ... 

الخ
.)messenger( 3 - املقابلة با�صتخدام النرتنت وعن طريق برامج مثل امل�صنجر

الكتابية.  او  منها  ال�صوتية  �صواء   chat ت�صات  املحادثة  برامج  با�صتخدام  املقابالت   -  4
وبامكان هذه الربامج ان تعقد ات�صال بال�صوت وال�صورة مع الطرف الآخر وحيثما كان.
5 - املواقع )E-websites( التي ت�صع ا�صتمارات وا�صتبانات اأو ا�صتطالعات للراأي.

واملواقع  الطبية  والعيادات  والتعليمية  احلكومية  املواقع  مثل  اخلا�صة  اخلدمية  املواقع   -  6
الر�صادية واملواقع الدينية، وغريها.

7 - املكتبات اللكرتونية املتوفرة على �صبكة النرتنت.
من  لأعداد  والفكار  الآراء  تبادل  مواقع  وهي   ،)E-forums( الليكرتونية  املنتديات   -  8
مرتادي ال�صبكة جتمعهم خ�صائ�س م�صرتكة، مثل فئات ال�صباب او الن�صاء او اهتمامات م�صرتكة 
مثل الريا�صة والفن او العجاب بفنان او ريا�صي او �صيا�صي وهكذا. ويتم الن�صمام لهوؤلء وفق 
فتح ح�صاب جماين عادة يح�صل مبوجبه امل�صرتك على كلمة مرور )password( الى جانب لقبه 

.)nickname( اخلا�س
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 10 - فر�صة الحتكاك واملعاي�صة للمجتمعات )الفرتا�صية( من خالل هذه النواع من الربامج 
التي توفر فر�صا للو�صول الى جمتمعات ذات خوا�س م�صرتكة وفقا للمهنة او النوع )اجلندر( او الفئات 
العمرية او الهواية وغريها. وبهذا فهي توفر قاعدة بيانات كبرية ومهمة، وار�صية جيدة للعديد من 
البحوث وال�صتطالعات. وهذا يعني امكانية و�صهولة ا�صتهداف مثل هذه الفئات والطالع املبا�صر 
 على خمتلف الق�صايا التي تطرحها او امل�صاكل التي تعانيها او التوجهات التي ت�صري نحوها وهكذا.
ان طبيعة هذه )املجتمعات( من ناحية التقائها والهداف التي جتمعها والغايات التي تهدف اليها، 
وباإمكان   www World Wide Web العاملية  النرتنت  �صبكة  الت�صال عرب  جتري عن طريق 
ال�صخ�س ان يلتقي انا�صا من خمتلف بلدان العامل وهو يجل�س يف بيته خلف جهاز الكومبيوتر الذي 
ميلكه، وهذا يتيح له حرية احلركة والطرح والتعبري عما يجول يف نف�صه بحرية تامة بعيدا عن 
العوائق التي تفر�صها القيود الجتماعية والثقافية وال�صيا�صية املختلفة. وبهذا فهو يعطي ن�صبة 

كبرية من امل�صداقية لبيانات البحث التي يح�صل عليها.
 )chat room( ميكن للباحث ان يفتح غرفة درد�صة ،)اأو )البالتوك -برامج الدرد�صة   11

ويلتقي فيها باملبحوثني كما لو اأنه يلتقيهم وجها لوجه. ويف برنامج م�صنجر )messenger( ميكن 
للباحث ان يلتقي املبحوث �صوتا و�صورة ان �صاء، او ان ير�صل ال�صتبانة الى املبحوثني عرب و�صائل 

الت�صال غري املكلفة مثل الربيد اللكرتوين )المييل)  (حميدالها�صمي ، 2000 (
هذا ومن التجارب التي ميكن عّدها رائدة با�صتخدام هذه التقنيات، هي الدرا�صة التي اأعدها 
د. فيلب كورزين )Felpe Korzenny(، الرئي�س واملدير التنفيذي ملركز بحوث الت�صوق والت�صال 
لالآ�صيويني واله�صبانك، بلمونت- كاليفورنيا. وقد عد الغر�س الرئي�س الذي تقوم عليه هذه الدرا�صة 
هو تقدمي نتائج م�صح بالمييل اجري مع المريكان اله�صبانك. والهدف من البحث هو فهم العنا�صر 
الرئي�صة التي يتم تبنيها من قبل اله�صبانك يف �صبيل الندماج الثقايف مع الثقافة الأمريكية. ومت 
بتجربة  يتعلق  فيما  المريكان  اله�صبانك  من  ت�صورات  على  احل�صول  لغر�س  البحث  ت�صميم 
الربيد اللكرتوين  3000 م�صتجوب عرب  اأمريكا. وقد متت مرا�صلة حوايل  اأو متثلهم يف  تثاقفهم 

)امييل( وهوؤلء هم ممن يحملون الألقاب اله�صبانكية املدرجة يف 11 دليال على �صبكة النرتنت. 
من  عدد  با�صتخدام  العلمية  اأبحاثه  لإعداد  خمتلفة  خيارات  اأمامه  الباحث  فاإن  وبالتايل 
و�صع  بالإمكان  اأنه  كما  واملعلومات.  البيانات  من  عري�صة  قاعدة  له  توؤّمن  التي  النرتنت  اأدلة 
ا�صتمارات ا�صتبانة الكرتونية يف مواقع النرتنت وذلك لغر�س ا�صتطالعات الراي اأو ال�صتفتاءات 
هناك  فاإن  ال�صتمارة  ملء  تكرار  عملية  من  وخ�صية  العلمية.  والدرا�صات  البحوث  اإجراء  اأو 
اآخر. ا�صرتاك  اأو خط  الكرتوين  من جهاز  اإّل  اأخرى  مرة  ملئها  بتكرار  ت�صمح  ل  عالية   تقنيات 
وباإمكان الباحث اأن يجول على مكتبات رقمية وافرتا�صية على �صبكة النرتنت واأن يقّلب �صفحات 
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كتب وبحوث ومقالت عديدة. ومبجرد كتابة ا�صم املو�صوع او املوؤلف الذي تبحث عنه �صيت�صنى 
لك الطالع على ما هو من�صور حوله يف ال�صبكة ومبقدار تي�صره. وبامكان الباحث احل�صول على 
توفر  حيث  فيها.  وردت  التي  الن�صو�س  �صمن  طلبها  التي  الكلمات  متميز  بلون  توؤ�صر  �صفحات 
التقنية احلديثة من خالل توظيف �صبكة النرتنت ن�صو�صا لكتب �صوتية )اي م�صجلة بال�صوت( 
او حتى بال�صورة من خالل افالم فيديوية مو�صوعة على ال�صبكة وميكن للباحث ان ي�صمع وي�صاهد 

ويقراأ مرة واحدة من خالل بع�س ال�صروحات او الن�صو�س امل�صاحبة.
حمركات البحث )search engines( والبحث العلمي :

فان  املعا�صرة،  الب�صرية  معجزات  قامو�س  يف  اإعجازا  تعّد  النرتنت  �صبكة  تقنية  كانت  اإذا 
حمركات البحث على �صبكة النرتنت تعترب مبثابة معجزة حقيقية داخل هذه املعجزة.

اأو  دليل  مبثابة  تعمل  العاملية،  ال�صبكة  على  برامج  عن  عبارة  هي  التي  البحث  وحمركات 
)موظف مكتبة(، ي�صتطيع اأن يقدم الإجابة ال�صريعة عن العنوان الذي تبحث عنه من خالل كتابة 
كلمة اأو عدة كلمات )مفتاحية( لهذا املو�صوع، من ناحية احتمال كونه موجودا اأم ل. )الها�صمي، 

) www.ejtemay.com :2000

اإذا  من املمكن تطوير البحث العلمي وتنميته يف موؤ�ص�صاتنا اجلامعية، فال يعفى الأ�صاتذة من 
والهند�صية...(  والطبية  العلمية  املجالت  اخت�صا�صاتهم )خ�صو�صا يف  كّل جديد يف  البحث عن 
بهدف تطوير معلوماتهم وزيادة معارفهم لتقدمي كل ما هو جديد للطلبة وللو�صول اإلى جودة الربامج 

التعليمية وحتقيق جودة التعليم والكوادر الب�صرية فهذه متثل مدخالت لتطوير البحث العلمي.

وهناك اأولويات للبحث العلمي يف الدول العربية حيث يجب اأن يكون هناك و�صوٌح يف الروؤية 
الهيكلية ملنظومة البحث العلمي يف املجتمعات العربية ا�صوة باملجتمعات الغربية من خالل حتديد 
اأولوياته ب�صكل وا�صح وجلي حتى نتجنب تدين م�صتوى وعدد املن�صورات العلمية ففي معظم الدول 

العربية تعترب المور التالية من اأولويات البحث العلمي فيها وهي : 
1 -تطوير قواعد البيانات وتعزيزها وربطها مبراكز البحوث.

2-ت�صجيع البتكار والإبداع واإتاحة الفر�صة للدار�صني والباحثني لإجراء البحوث العلمية والتقنية.

3-تطبيق التقنيات املتطورة لرت�صيد ا�صتغالل املوارد القت�صادية.

4-تطوير نظام التعليم العام والتعليم العايل.

5-حتقيق الأمن الوطني ال�صامل وتر�صيخه من خالل البحث العلمي.

 )تقرير التنمية الإن�صانية العربية ،  2003: 69(
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�ملحور �لثاين: يجيب عن �ل�صوؤ�ل �لثالث من ��صئلة �لدر��صة وين�س على  »ما هو 
حجم �الإمكانات �ملالية �ملخ�ص�صة للبحث �لعلمي و�لتقني يف �لعامل �لعربي؟«

اإن حجم كل م�صروع يقا�س مبا ينفق عليه من اموال والإنفاق على البحث العلمي اأمر يحتاج 
اإلى خم�ص�صات مالية عالية ، وهذه املخ�ص�صات جند ن�صبتها تتفاوت من بلد اإلى اآخر ، وللمقارنة 
جند اأن الن�صب يف البلدان املتقدمة ترتاوح بني )2،5 %- 5 %( اإ�صافة اإلى اأن ذلك الإنفاق ياأتي 
من قطاعات اإنتاجية وخدماتية بن�صب تزيد عن )50 %( يف الدول املتقدمة، و)3 %( يف الدول 

النامية )�صبحي القا�صم،2002(

جدول رقم)1( يو�صح معدل الإنفاق من الدخل القومي الإجمايل للبحث والتطوير يف عدد 
من دول العامل

الدولة
معدل اإلنفاق من الدخل 

القومي اإلجمالي

نصيب الجهات الممولة

أخرىالصناعةالحكومة
%10-4%70-2055- %30%3,1أمريكا+ اليابان+ السويد

بريطانيا+  ألمانيا+ فرنسا+ 

استراليا + كندا
2,4%38%52%10%

%11%35%54%0,7اليونان+ البرتغال +أسبانيا

%5%31-14%73-65%0,4تركيا+ المكسيك
%8%3%89%0,2الدول العربية

وتدين متويل البحث العلمي من قبل القطاعات الإنتاجية واخلدمية كما هو يف البلدان العربية 
يف�صر �إلى حد ما حمدودية �لن�صاط �لبتكاري خ�صو�صًا �إذ� �أخذنا يف �لعتبار �أن �لتمويل �حلكومي 
ت�صل قيمته 89 % من جممل التمويل وي�صتهلك معظمه يف تغطية رواتب العاملني )وهذا يتفق 
والعلماء، يف ظل  العلم  دعم  ب�صرورة  املجتمعي  الوعي  غياب  دليل  وهو   )2005 �صبيح  ودرا�صة 
دعم  عنها يف  غنى  ل  تنموية  للنهو�س مب�صوؤولية  العربية  املجتمعات  لتحفيز  ملحة  وجود حاجة 
الربحية  غري  املجتمع  وموؤ�ص�صات  الأغنياء  يقوم  املتقدمة  الدول  ففي  والتطوير،  البحث  اأن�صطة 
بتمويل مثل هذه الن�صاطات ، كما يقوم القطاع اخلا�س بتمويل اجلزء الأكرب من عمليات البحث 
والتطوير ومتار�س اأن�صطة البحث العلمي والتطوير يف البلدان العربية اأ�صا�صًا يف موؤ�ص�صات التعليم 
العايل التي تت�صم بالطابع الأكادميي عمومًا ، واإن كان هناك توجهات ملمو�صة يف بع�س الدول 
العربية لربط ن�صبة من الأبحاث بالحتياجات املجتمعية وبتخ�ص�س العدد الأكرب منها يف جمال 

الزراعة واملوارد املائية وال�صحة اأما الثقافات احليوية اأو اللكرتونية فهي الأقل.
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املالية  املوارد  �صعف  الدرا�صات  اأكدت  العربية:  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  على  الإنفاق 
املوؤ�ص�صات  م�صاركة  عدم  وعلى  عامة  ب�صفة  العربية  اجلامعات  يف  العلمية  للبحوث  املخ�ص�صة 
اأهم  ومن  2005م(   )�صبيح  العلمي  البحث  نفقات  تغطية  يف  الإنفاق  من  والأثرياء  وال�صركات 

الأ�صباب املوؤدية اإلى �صاآلة حجم الإنفاق على البحث العلمي يف اجلامعات العربية:
�صعف املخ�ص�صات املالية للبحث العلمي.

�صعف ا�صهام القطاع اخلا�س يف دعم البحث العلمي.
عدم وجود اإ�صرتاتيجية لت�صويق البحث العلمي.

�صعف التعاون والتن�صيق بني اجلامعات والقطاعات الإنتاجية.
حمدودية اخلدمات ال�صت�صارية والتعاقدات البحثية.

�صعف الإنتاجية العلمية لأع�صاء الهيئة التدري�صية )قنوع والع�س: 2005(
العلمي  البحث  على  الإنفاق   : بعنوان  القحطاين)2005م(  درا�صة  ال�صابقة  الدرا�صات  ومن 

اجلامعي 
هدفت الدرا�صة اإلى: 

حتديد اأهم العوامل التي ت�صاعد على تن�صيط عملية البحث العلمي يف اجلامعات.
تعّرف م�صادر متويل البحث العلمي يف بع�س دول العامل.

معرفة الأ�صباب التي ت�صهم يف تدين م�صتوى الإنفاق على البحث العلمي اجلامعي.
ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي لو�صف الظاهرة املدرو�صة من 

خالل جمع املعلومات وت�صنيفها ، ومن ثم حتليلها وتف�صريها.
ومن اأبرز النتائج التي تو�صلت لها الدرا�صة:

يف  مبثيالتها  مقارنة  العربية  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  على  املايل  الإنفاق  حجم  �صاآلة 
م�صجعة  م�صتقلة  ميزانية  خم�ص�صات  وجود  لعدم  ذلك  �صبب  الدرا�صة  وترجع  الأوربية  الدول 

للبحث العلمي.
ومن اأهم تو�صياتها:

تعزيز الدعم املايل احلكومي وت�صهيل الإجراء الإداري يف جمال البحث العلمي.
ت�صجيع القطاع اخلا�س لالإ�صهام يف دعم البحث العلمي.

درا�صة �صرير)2005( بعنوان : واقع الإنفاق على التعليم العام يف مديريات تعليم غزة :
اإلى: تو�صيف واقع الإنفاق على التعليم العام يف حمافظات غزة يف الفرتة  هدفت الدرا�صة 

من : 
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وقد  التحليلي،  الو�صفي  املنهج  على  الباحثة  معتمدة  حجمه  وحتديد   )2003 اإلى   1995(
اأعدت الباحثة ا�صتمارة جلمع بيانات الإنفاق وا�صتملت عينتها )134 م�صوؤوًل(

- وقد اأ�صفرت الدرا�صة عن اأن ميزانية التعليم العام متثل 18 % من اإجمايل ميزانية ال�صلطة 
الفل�صطينية واأن 88 % من ميزانية التعليم ت�صرف للرواتب والأجور، واأن م�صادر هذا الإنفاق 

جله حكومي ، ول ي�صهم القطاع اخلا�س ب�صيء يذكر.
3 - درا�صة �صبيح )2005( بعنوان : �صيغ متويل التعليم امل�صتقاه من الفكر الرتبوي الإ�صالمي 

واأوجه الفادة منها يف متويل التعليم اجلامعي الفل�صطيني:
هدفت الدرا�صة اإلى : تعّرف واقع متويل التعليم اجلامعي، والك�صف عن �صيغ متويل التعليم 
امل�صتقاة من الفكر الرتبوي الإ�صالمي م�صتخدمة الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي، ومعتمدة على 
ا�صتبانة كاأداة لتعّرف واقع متويل التعليم اجلامعي الفل�صطيني ؛ للك�صف عن مدى ال�صتفادة من 
اأع�صاء جمال�س  بع�س ال�صيغ الإ�صالمية، وقد طبقت درا�صتها على جمتمع الدرا�صة وهو جميع 

اجلامعات البالغ عددهم 252.
يف  اأن�صئت  التي  باملوؤ�ص�صات  مقارنة  احلكومي  الدعم  قلة  عن   الدرا�صة  نتائج  اأ�صفرت  وقد 
العهود الإ�صالمية التي تعتمد �صيا�صة متويلية تراعي البعد )الجتماعي- القت�صادي- ال�صيا�صي- 

الديني( وكانت يف اأغلبها تعتمد على الوقف الإ�صالمي.

فالتمويل عن�صر اأ�صا�صي لتهيئة الباحث نف�صيًا للعمل، لذا فاإن اإجراءات احل�صول على الأموال 
املطلوبة يجب اأن تكون مي�صورة. اإل اأن معظم باحثينا –اإن مل يكن جميعهم- يجدون �صعوبة يف 
توفري التمويل ال�صروري لعملهم مبا يحتاجه البحث من موارد واأجهزة وجمع معلومات وحتليلها، 
ورمبا تعبئة ا�صتمارات الدرا�صة واإجراء جتارب، وم�صاعدة اأفراد يف اإجراءات البحث اأو الفنيني 
الذين ميكن اأن يعملوا على �صيانة املختربات وجتهيزها للعمل للحيلولة دون اإهدار الوقت واجلهد 

والكلفة وكل هذا يحتاج الى م�صروفات قد تفوق قدرة الباحث . )بدران، 1985: 276(

املحور الثالث يتناول  الجابة عن ال�صوؤال الرابع وين�س على »ما هي موا�صفات املناخ العلمي 
اجليد للباحث الذي ي�صمن له احلرية الأكادميية ؟ 

الختيار  له  ليكون  املطلوبة  حقوقه  من  حًقا  واأ�صبح  الإن�صان،  بحياة  احلرية  مفهوم  ارتبط 
احلياتية  والعالقات  امل�صتقبلي  وامل�صري  والجتماعية  وال�صيا�صية  الدينية  املعتقدات  يف  والإرادة 
والتعامل اليومي، اإذ تعترب احلرية الأكادميية نوًعا من احلريات التي ينبغي توافرها ملمار�صاتها 
داخل موؤ�ص�صات التعليم يف املجتمعات التي تتوفر فيها احلرية، ووجود احرتام للحريات العامة 
ي�صمن توافًرا للحرية الأكادميية (عمرو، )1994.، وت�صكل احلرية الأكادميية جزًءا من احلريات 
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العامة لالإن�صان فهي حرية البحث والتق�صي )الزبيدي، 2000(. كما اأن مفهوم احلرية الأكادميية 
ي�صري كذلك اإلى حق املعلم اأو املتعلم اأو الباحث يف ا�صتق�صاء جمالت املعرفة والتعبري عن راأيه 
مع  تت�صاوى  الأكادميية  فاحلرية  الطرد،  اأو  القيود  اأو  الق�صري  التدخل  من  وجل  اأو  خوف  دون 
حرية الكلمة وحرية ال�صحافة وحرية العبارة ك�صفة جوهرية يتميـــــز بها املجتمع الدميقراطــــي 

)�صقري، 2003 (

وتقرن احلرية الأكادميية باجلامعة وبوظائفها الثالث املعروفة وهي: التعليم، البحث العلمي، 
املختلفة  ال�صبل  توفري  م�صوؤولية  اجلامعة  على  يقع  وبهذا   .« املجتمع  خدمة   « العامة  واخلدمة 
ل�صمان حتقيق هذه احلرية من اأجل التفاعل املثمر لتحقيق وظائف اجلامعة يف جمالت التعليم، 
والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف اإطار فل�صفة املجتمع، ومن هنا فاإن احلرية الأكادميية لي�صت 
الأ�صاتذة  الثالثة:  مبكوناتها  التعليمية  العملية  تنمية  و�صائل  من  و�صيلة  اإنها  بل  ذاتها  يف  غاية 
والربامج والطلبة من خالل توفري تكافوؤ فر�س النمو املعريف وتطورها، وتوفري املناخ لال�صتفادة 
من منجزات العلم والرتاث احل�صاري الإن�صاين يف اإثراء املناهج اجلامعية. وهذا يتم من خالل 
والتب�صر  التفكري،  الأكادميية من مبادئ ت�صمل حرية الختيار، وحرية  اأجواء احلرية  ما توفره 

وال�صتنتاج الذي يتالءم مع الطبع الإن�صاين )اجلعنيني واآخرون، 1997(

وترتبط ق�صية احلرية الأكادميية بق�صيتني اأ�صا�صيتني من ق�صايا التعليم العايل، اأولى هاتني 
الق�صيتني: حق الإن�صان يف املعرفة، وحقه يف التما�س احلقيقة، وحق تفهم طبيعة عالقته بالكون 
املحيط به وتقرير طبيعة هذه العالقة.، اأما الق�صية الثانية: فهي حق الأ�صاتذة والطالب يف تنظيم 
حياتهم ور�صم مناهجهم يف البحث والتدري�س وتقرير الو�صائل املوؤدية اإلى ذلك. فطلب احلقيقة 

وتعط�س الإن�صان اإليها و�صوقه اإلى التعبري عنها قدمًيا مل يرباأ منه حتى الأنبياء املوحى اإليهم 

)دانا لطفي حمدان، 2008(

يجب  املوؤ�ص�صات  فان  وعليه  احلقيقة،  اكت�صاف  يف  فاعلة  اأداة  تعترب  الأكادميية  احلرية  اإن 
احلرية  اأن  كما  احلقيقة،  لتق�صي  التعليمي  املجتمع  لأع�صاء  احلرية  من  عالية  درجة  تقدم  اأن 
الأكادميية تتطلب التزاًما من اأع�صاء املجتمع الأكادميي ملمار�صة احلرية الأكادميية، كما ت�صتمل 
احلرية الأكادميية الن�صاطات وهي: حرية التعليم والبحث، وحق اختيار ا ملو�صوع للبحث ، واملنهج 
ونقل  الن�صر،  وحرية  التعبري،  وحرية  التفكري،  وحرية  الراأي  وحرية  الإنتاج،  ون�صر  امل�صتخدم، 

)Scott, 1999( . املعلومات

اإن تفعيل احلرية الأكادميية داخل املوؤ�ص�صات التعلمية ي�صهم يف تهيئة الفر�صة للطلبة للتدرب 
على النقد والتفكري، وتوفري معلومات لالأ�صتاذ لتح�صني وتطوير اأ�صلوب تدري�صه ومعرفة التقدم 
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�لذي يحرزه طلبته، وتهيئة �لفر�صة للطلبة لتوجيه �لأ�صئلة، كما تك�صف عن نقاط �ل�صعف لدى 
الطلبة، وت�صاعد على تكوين عالقات املحبة والألفة والتقارب بني الأ�صتاذ والطلبة، وتقدم اإجابات 

وحلول للم�صكالت التي يواجهها الطلبة يف املباحث العلمية .
وتتجلى احلرية الأكادميية يف املبادئ الآتية:

الأمانة: وتعني احلر�س على اأداء الواجب كامال ، واحلفاظ على عالقته مع طلبته والتي يجب 
اأن تقوم على املودة والحرتام .

امل�صوؤولية: وتعني اللتزام مبا يوكل لالإن�صان من مهام والقيام بها على اأكمل وجه.
الف�صيلة: وتعني ا�صتغالل الإن�صان لأوقاته فيما يعود عليه وعلى جمتمعه باخلري وال�صالح

)اجلعنيني واآخرون، 1997(
اجلراأة: وتعني قول احلق، والدفاع عنه دون خوف، واجلراأة النابعة من الإح�صا�س بالثقة

بالنف�س، والوعي والإدراك لالأمور. فاجلراأة �صفة اإن�صانية حمببة �صريطة اأن تكون جراأة يف 
قول احلق.

مراعاة قيم املجتمع: لأن اجلامعة ل تعي�س يف برج عاجي، فالأ�صتاذ ين�صط ويتعامل مع املجتمع 
فمن املنا�صب اأن ياأخذ الأ�صتاذ هذا البعد الهام يف ح�صا�صية اأثناء ممار�صته حلريته الأكادميية 

يف التعليم.
املتغطر�س  ممار�صة  حلريته  ممار�صته  تكون  ول  يعلم،  من  الإن�صان  يحرتم  اأن  يعني  احللم: 
فيغلب جهله حلمه،وبهذا فان ممار�صة الأ�صتاذ حلريته تت�صم باملمار�صة الواعية امل�صوؤولة كالتفكري 
اأثناء  اأ�صا�صي  ومتطلب  اجلامعة،  اأ�صتاذ  يف  الأ�صا�صية  ال�صمات  من  فهي  والعتبار،  والتدبري، 

ممار�صته حلريته الأكادميية )م�صطفى ال�صافعي ، 1989(
اإن للحرية الأكادميية اأبعاًدا تتمثل يف الآتي:

1 -حرية التفكري: وهي ركن اأ�صا�س من اأركان احلرية الأكادميية، وتتمثل يف قدرة الفرد على 
التعبري عن اآرائه باأمانة واإخال�س دون قيود للو�صول اإلى نتائج ميكن العتماد عليها .) اجلعنيني، 

.)1997

من  الختيار  ال�صتقاللية يف  عالية من  بدرجة  ومتتعه  الفرد  قدرة  الختيار: هي  - حرية   2
المكانات والبدائل التي يتو�صل اإليها، والتي تتاح له عرب �صرية حياته مما ينا�صب ميوله وامكاناته 
وفل�صفته يف احلياة مع وعيه وانفتاحه على املعايري ال�صخ�صية وحتقيق الإبداع .)اجلعنيني، 1997(
3 - حرية البحث: قدرة الفرد على املناق�صة، والنقد البناء  دون تع�صب اأو حتيز مع مراعاة  

املو�صوعية والإخال�س للحقيقية.
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4 - درجة اأفعال الإن�صان: تتحدد بدرجة �صرورتها ومعقوليتها.

واأن الدولة ل  اأحراًرا يف عقائدهم دون عوائق،  النا�س  اأن يعي�س  - درجة العتقاد: تعني   5

فل�صفة  �صمن  عنها  والدفاع  فيها  حقهم  ممار�صة  من  متنعهم  ول  العقيدة،  حرية  النا�س  ت�صلب 
املجتمع. وهويته، ونظمه، وقوانينه، ولكن ل يعني هذا النقالب على الأطر وال�صوابط والقيم. 

)اجلعنيني 1997(.
6 -حرية امل�صاركة يف اتخاذ القرار.

احلرية الأكادميية وممار�صتها بالن�صبة اإلى اأع�صاء هيئة التدري�س:

التي  املواد  و�صف  يف  حقه  خالل  من  تت�صح  التدري�س  هيئة  لع�صو  الأكادميية  احلرية  اإن 
يدر�صها، وتدري�س هذه املواد بالطريقة التي يراها منا�صبة، وحريته يف عر�س اأفكاره وا�صتنتاجاته 

اأمام طلبته دون اأي تدخل اأو قيد من اخلارج، وحقه يف ن�صر اأبحاثه والنتائج التي تو�صل اإليها .

فاملدر�صون لي�صوا موظفني بل هم اأع�صاء يف موؤ�ص�صة تعليمية، واأن ما تو فره احلرية الأكادميية 
املجتمعات  لتطور  مهًما  معياًرا  الدميقراطية  فيه  اأ�صبحت  ع�صر  يف  اأ�صا�صًيا  اأمًرا  اأ�صبح  لهم 
وتقدمها، ليتمكنوا من البحث عن احلقيقة ب�صكل اأف�صل، ويي�صر لهم �صبل الو�صول اإليها، ويقوى 

عندهم القدرة على النقد البناء لكل ما هو مناف للعلم، )الر�صدان، 2000(.

هناك موا�صفات خا�صة للتعليم تتج�صد فيها احلرية الأكادميية تتمثل باحلاجات الآتية:

1- اإتاحة الفر�صة للمتعلمني لتخاذ قرارات حول حمتوى عملية التعليم.

2 - توجيه مهارة التعليم من خالل العمل بروح الفريق الواحد واحلوار والتعاون والنقا�س.

3- بيئة تعليمية اآمنة غري مهددة.

4- �لرتباط بحيث تكون �مل�صكالت �ملطروحة مرتبطة بقدر �لمكان باحلياة �لعملية و�ليومية  

للطلبة، و�ملهنية بحيث يكون هناك �رتباط بني �لعلوم و�لتكنولوجيا   )�ل�صيد، 1989(

اإن احلرية الأكادميية وا�صتقالل اجلامعة  -- مبعنى عدم تدخل اأي �صلطة �صيا�صية اأو دينية اأو 
اجتماعية يف تعيني اأع�صاء الهيئة التدري�صية والعاملني فيها، ويف ترقياتهم واإجازاتهم واإعفائهم اأو 
عزلهم من اجلامعة وحق اجلامعة يف اإدارة اأموالها ويف اإنفاقها وفًقا لقوانينها واأنظمتهاوتعليماتها 
دون تدخل من اخلارج -- �صرطان اأوليان لكي تكون موؤ�ص�صة التعليم العايل مركًزا لالإنتاج املعريف 
العلمي وتطويره، اأي اأنها مكان لتعليم واإنتاج احلقائق العلمية وحتديدها. ول ميكن اأن يتم كل هذا 
اإل اإذا اأحيطت اجلامعة بنوع من العقد الأخالقي، وهو عقد ينبغي اأن تلزم به كل عنا�صر املجتمع 
الأكادميي من اأ�صاتذة وطلبة واإداريني، وتلزم به قوى املجتمع ال�صيا�صية، حتى ل تنقلب ال�صاحة 
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اجلامعية اإلى معرتك لل�صراع احلزبي والعقائدي .  )دانا حمدان، 2008 (

درا�صة الزبيدي ) 2000 (: كانت درا�صة الزبيدي من خالل موؤمتر جامعة الزرقاء الأهلية، 
�لأكادميية منوذًجا« و هدفت  �لعلمي »�حلرية  �لبحث  �لتعليم �جلامعي وم�صكالت  تناولت  حيث 
اإلى تعّرف واقع احلريات الأكادميية يف اجلامعات العربية يف القرن احلادي والع�صرين عر�س 
فيهاوظائف اجلامعة الع�صرية ومفهوم احلرية الأكادميية مقدًما و�صًفا دقيًقا ل�صفات الأ�صتاذ 
احلرية  اأن   ، الدرا�صة  واأو�صحت  ميتلكها،  اأن  يجب  التي  الإبداعي  التفكري  ومهارات  اجلامعي، 
املعارف  زيادة  يف  ت�صهم  فهي  واملثقف،  واملفكر  للباحث  امل�صروعة  احلقوق  من  حق  الأكادميية 
والتعليم والبحث عن احلقيقة وذلك من خالل فتح اأبواب احلوار النافع، والنقد البناء والتعبري 
الفكري، وعليه فان على اجلامعة اأن ت�صمن احلرية الأكادميية ب�صفتها منرًبا للفكر احلر لكل من 
اأ�صاتذتها وطلبتها يف اإبداء الآراء والتق�صي والبحث واحلوار والدفاع عن وجهات النظر، بعيًدا 

عن هاج�س اخلوف والقلق يف الباطن والظاهر وبعيًدا عن قيود ال�صلطة.

�لعلمي من خالل �الجابة  �لبحث  لتطوير  �ل�صبل  �ف�صل  يبني   -، �لر�بع  �ملحور 
عن �ل�صوؤ�ل �خلام�س من ��صئلة �لدر��صة وين�س على » ما هي  �ف�صل �ل�صبل لتطوير 

�لبحث �لعلمي؟«

اإن م�صاهمات البحث العلمي واأن�صطته تعترب اإحدى اأهم الركائز التي تدفع نحو التقدم التقني 
الذي ميكن بوا�صطته حتقيق متطلبات التنمية القت�صادية،

�صتى  يف  املجتمعات  تقدم  يف  اأ�صا�صيًا  دورًا  يلعب  العلمي  البحث  باأن  اأذهاننا  عن  يغيب  ول 
وب�صرية  مادية  ومتطلبات  ومراحل،  ومناهج  واأُ�ص�س  قواعد  لها  ع�صرية  اأداة  ويعترب  املجالت، 

ينبغي توفرها حتى يحقق نتائج عملية، وي�صهم يف تنمية املجتمع وتطويره.

كما يوؤدي البحث العلمي دورًا مهمًا يف عملية نقل التقنيات وابتكارها وتطويرها مبا يتواءم 
املعيار  هو  التقني  التطور  اأ�صبح  لذلك  منها؛  املطلوب  الهدف  يتحقق  حتى  الدولة  ظروف  مع 
الفارق بني تقدم الأمم وتخلفها يف ع�صرنا احلايل؛ واأ�صبح من الواجب اأن نويل اهتمامًا للبحث 
العلمي والتطوير التقني للدور احلا�صم الذي يلعبه يف تعزيز ذلك التطوير، وبناء قاعدة وطنية 
للعلوم تكون قادرة على الإبداع والبتكار مب�صاركة املوؤ�ص�صات الو�صيطة والداعمة يف عملية التنمية 

القت�صادية والجتماعية.

ومبا اأّن البحث العلمي يف جامعاتنا يعاين من �صعف عام يف خمتلف جوانبه واأ�صكاله؛ كان 
لبد من تق�صي ال�صعوبات والتحديات التي تعوق تقدمه ومتنعه من اأخذ الدور املتوقع له يف خدمة 

احلركة العلمية واحلركة التنموية. ومن هذه املعوقات:
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اأو  اإليها  يتو�صلون  التي  النتائج  وجتاهل  الباحثون  يبذلها  التي  للجهود  التقدير  غياب   -  1
اإهمالها. 

2 - �صعف التمويل اأو عدم توفر التمويل الكايف. 
3 -عدم توفر الوقت الكايف لع�صو هيئة التدري�س للقيام بالأبحاث: حيث اإن اإثقال كاهل ع�صو 
هيئة التدري�س بالعبء التدري�صي اأو ان�صغاله بالأعمال الإدارية يجعله ي�صرف اجلزء الأكرب من 

وقته على عملية التدري�س والتح�صري لها، الأمر الذي يحّد من قيامه بعمليات البحث.
4 -عدم توفر الأجواء العلمية املنا�صبة وال�صحيحة يف جامعاتنا .

5 -وهناك معوقات تتعلق بالنواحي الإدارية، وتتمثل يف اأمور منها:

عدم وجود اإجراءات لتن�صيط البحث العلمي يف اجلامعة والكلية.
قيام املوؤ�ص�صة بتزويد الباحث باملعلومات على اأ�صا�س العالقة ال�صخ�صية.

اإهمال ال�صتجابة وعدم الرغبة يف الرد لأ�صباب غري وا�صحة.
6 - وهناك معوقات تتعلق ب�صخ�س الباحث نف�صه: من حيث عدم مقدرته على اختيار مو�صوع 
منا�صب اأو عدم اتباع اأ�صلوب بحثي مثمر اأو تعامله مع البحث باعتباره واجبًا لنيل درجة علمية 
اأو طمعًا يف ترقية اأكادميية. اأو عدم القناعة الذاتية بالبحث العلمي. وتف�صيل التدري�س الإ�صايف 

عليه.  )فوؤاد علي العاجز ، 2003 :28(
ومن هنا كان لبد من اإعادة النظر يف الأو�صاع القائمة للبحث العلمي وتخلي�صه من ال�صلبيات 

واملعوقات التي حتول دون متكينه من حتقيق غاياته والآمال املعلقة عليه.
وفيما يلي نعر�س بع�س القرتاحات التي من �صاأنها اأن ت�صهم يف رفع م�صتوى البحث العلمي يف 

جامعاتنا وجتعله هادفًا ومفيدًا وعمليًا :
الركائز  اأهم  باعتباره من  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  املخ�ص�صة  امليزانيات  زيادة   -  1
لإحداث الطفرة التكنولوجية املطلوبة وتوجيهها طبقًا للخطة ال�صرتاتيجية للتنمية. وتخ�صي�س 

برامج لدعم البحث العلمي . 
اأهم  باعتبارها  املختلفة  املتخ�ص�صة  املواد  وبرامج  العليا  الدرا�صات  برامج  التو�صع يف   -  2

اآليات نقل التكنولوجيا . 
3 - دعم دور اجلامعات كمراكز ملعامل املعايرة والختبارات ومنح �صهادات اجلودة والمان 

طبقًا للموا�صفات العاملية .

4 - عمل قاعدة معلومات الكرتونية بامل�صاكل التقنية التي تواجه موؤ�ص�صات املجتمع التي ميكن 
اأن ت�صهم اجلامعات يف اإيجاد حلول ومقرتحات ودرا�صات لها من خالل  امل�صاريع البحثية لأع�صاء 

هيئات التدري�س . 
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5 - اإدخال املناهج التي جتهز خريج املرحلة اجلامعية ليلعب دورًا قياديًا يف دفع عجلة التنمية 

ال�صاملة . )م�صطفى ال�صافعي، 2011 (
6 - و�صع ا�صرتاتيجية وا�صحة للبحث العلمي

7 - الرتكيز على التعاون والتن�صيق والربط الفعال فيما بني مراكز البحوث واجلامعات من 

جهة وبينها وبني املوؤ�ص�صات النتاجية من جهة اخرى بهدف اي�صال البحوث التطبيقية اإلى اماكن 
ال�صتفادة منها . 

8 - الهتمام باملكتبات اجلامعية ومكتبات مراكز البحوث وجعلها مواكبة للتطورات العلمية 

والتكنولوجية .
9 - تقدمي احلوافز املالئمة للباحث .

10 - ت�صجيع الأق�صام والكليات يف موؤ�ص�صات التعليم العايل على اإجناز بحوث علمية م�صرتكة 

بني اأع�صاء هيئة التدري�س .

البحث  تناولت مو�صوع  التي  البحاث  الكثري من  توفر  وبالرغم من  اأنه  الباحثة  ترى  اخريا 
قبل  من  الدرا�صات  هذه  من  املزيد  لجراء  بحاجة  زلنا  ل  اننا  ال  خمتلفة  جوانب  ومن  العلمي 
–ا�صوة  للباحثني املهتمني  الدرا�صة احلالية ي�صكل  الباحثني املهتمني بهذا املجال، ولعل مو�صوع 
الإنتاج  لتح�صني جودة  الهامة  الدرا�صات   العديد من  لعمل  ار�صية خ�صبة  ال�صابقة -  بالبحاث 
العلمي يف اجلامعات الفل�صطينية والرتقاء بها على غرار اجلامعات ال�صهرية يف العامل مبا يحقق  

الدعم املالئم للفرد واملجتمع واملوؤ�ص�صات التعليمية على اختالف م�صتوياتها.

�لتو�صيات

من هذه الدرا�صة خرجت الباحثة بالتو�صيات التالية:
1 - عدم تقييد احلرية الفكرية للباحث مبو�صوعات معينة ، فقد تن�صاأ لدى الباحث ميول نحو 
مو�صوعات لي�صت �صمن تخ�ص�صه العلمي الدقيق ولكنها تدور يف فلك التخ�ص�س وحتقق املنفعة.
2 - �صروري ان يتمتع ع�صو هيئة التدري�س باحلرية الكادميية لنها حمفز هام له على النتاج 

البحثي.
اولويات  �صلم  على  ذلك  وو�صع  باحثا  يكون  لن  التدري�س  هيئة  لع�صو  امل�صتمر  التحفيز   -  3

موؤ�ص�صات التعليم العايل.

املجالت  ابحاثه يف  لن�صر  التدري�س  هيئة  لع�صو  الكافيني  واملادي  املعنوي  الدعم  توفري   -  4
العلمية املحكمة، املحلية منها والعاملية. 
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5 - التخفيف عن كاهل ع�صو هيئة التدري�س ما اأمكن من روتني اأعباء الأعمال الكتابية والتي 
تعترب عائقا حقيقيا امام التقدم البحثي والتطور يف هذا املجال. 

واحتياجاته  املجتمع  مب�صكالت  اجلامعات  يف  العلمية  الأبحاث  م�صار  ربط  على  العمل   -  6
�ملجتمع مما يعزز �لرتباط بني �لبحث �لعلمي وق�صايا �ملجتمع �لتنموية.

7 - توعية املجتمع املحلي باهمية التعاون مع الباحثني ودعم م�صرية البحث العلمي يف املجتمع.
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 نظرية ابن خلدون يف اكت�ساب اللغة
ـ عر�ص ومقرتحات ـ 

د. حممد ح�صان �لطّيان*

متهيد:

اأولى ابن خلدون يف مقدمته امل�صهورة علوم الل�صان العربي عناية خا�صة، اإذ اأفرد لها ف�صال 
جاء فيه:

 الف�صل اخلام�س والأربعون يف علوم الل�صان العربّي: اأركانه اأربعة وهي: الّلغة والّنحو والبيان 
الكتاب  من  كّلها  ال�ّصرعّية  الأحكام  ماأخذ  اإذ  ال�ّصريعة،  اأهل  على  �صرورّية  ومعرفتها  والأدب. 
حابة والّتابعني عرب، و�صرح م�صكالتها من لغاتهم،  وال�ّصّنة، وهي بلغة العرب، ونقلتها من ال�صّ

فال بّد من معرفة العلوم املتعّلقة بهذا الّل�صان ملن اأراد علم ال�ّصريعة.

�أن   �لبحث  هذ�  يف  و�صاأحاول  �للغة،  �كت�صاب  يف  نظريته  خاللها  من  ت  تبدَّ ف�صول  عقد  ثم 
اأقرتح خطة لكت�صاب العربية م�صتمدة من هذه النظرية وفيما ياأتي بيانها. 

�أ�ص�س �خلطة :

عدَّ �بن خلدون �للغة ملكة �صناعية فقال:

 »اعلم اأن اللغات كلها ملكات �صبيهة بال�صناعة، اإذ هي ملكات يف الل�صان للعبارة عن املعاين 
�إلى �ملفرد�ت و�إمنا هو  �أو نق�صانها، ولي�س ذلك بالنظر  وجودتها وق�صورها بح�صب متام �مللكة 
بالنظر اإلى الرتاكيب، فاإذا ح�صلت امللكة التامة يف تركيب الألفاظ املفردة للتعبري بها عن املعاين 
املق�صودة ومراعاة التاأليف الذي يطبق الكالم على مقت�صى احلال بلغ املتكلم حينئٍذ الغاية من 

* اأ�صتاذ اللغة العربية يف اجلامعة العربية املفتوحة - الكويت
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اإفادة مق�صوده لل�صامع، وهذا هو معنى البالغة، وامللكات ل حت�صل اإّل بتكرار الأفعال لأن الفعل 
يقع اأوًل وتعود منه للذات �صفة ثم يتكرر فتكون حاًل، ومعنى احلال اأنها �صفة غري را�صخة، ثم 

يزيد التكرار فتكون ملكة اأي �صفة را�صخة«)1(.

يرى  اإذ  اللغة،  اكت�صاب  نظرية  يف  خلدون  ابن  اإليه  ذهب  ما  ليوؤيد  الل�صانيات  علم  وجاء 
ت�صوم�صكي – اأحد اأقطاب الل�صانيات – اأن الطفل يولد ولديه معرفة فطرية لتعلم اللغة، اأو اأن 
ئه لهذا العلم، وهذه املعرفة توؤلف الأداة لكت�صاب اللغة وهي موجودة عموًما لدى  لديه ملكة تهيِّ

كل اإن�صان)2(.

اأو يقلدون ما ي�صمعونه من الكبار، ولذا تعد املحاكاة  اأن الأطفال يحاكون  وتوؤكد الل�صانيـات 
العلمية  البحوث  اأو�صحت  فقد  اللغة،  اكت�صابه  عند  الطفل  ي�صتعملها  التي  املهمة  الأ�صاليب  اأحد 
املبكر  الكت�صاب  للغة وجانب مهم يف  املبكر  التعلم  وا�صح ومميز يف  اأ�صلوب  امل�صموع  ترديد  اأن 

لأ�صواتها)3(.

اإن حماكاة الطفل ملا ي�صمعه تتم بادئ بدٍء دون فهم اأو تركيز على املعلومات املتعلقة باملعاين 
من  الأولى  املراحل  يف  ال�صطحية  املحاكاة  بهذه  الطفل  وي�صتمر  للغة،  العميقة  البنية  متثل  التي 
ولكن  والألفاظ،  بالعبارات  املعاين  لربط  ال�صرورية  القدرة  امتالكه  لعدم  اللغوي  الكت�صاب 
اللغة يبدوؤون يف تركيز الكثري من اهتمامهم  الأطفال مع مرور الزمن وفهم م�صتوى املعاين يف 
امل�صتوى،  هذا  حماكاة  يف  ين�صغلون  كما  للغة،  العميقة  البنية  م�صتوى  على  اهتمامهم  كل  ورمبا 
غري  مقلدون  كاأنهم  يبدون  بحيث  ال�صطحية  املحاكاة  على  تركيزهم  على  ذلك  جار  رمبا  حتى 
جميدين)4(، �إن �لربط بني هذه �لبنية �لعميقة وتلك �ل�صطحية هو �أقرب ما يكون �إلى ما عربَّ عنه 

ابن خلدون مبراعاة التاأليف الذي يطبق الكالم على مقت�صى احلال...

ومل يكتف ابن خلدون بهذا بل راح يبنّي �صبل اكت�صاب هذه امللكة بعد اأن ف�صدت الأل�صنة، حيث 
يقول:

 »اعلم اأن ملكة الل�صان امل�صري لهذا العهد قد ذهبت وف�صدت، اإّل اأن اللغات ملا كانت ملكات 
اأن  ويروم حت�صيلها  امللكة  يبتغي هذه  ملن  التعليم  ووجه  امللكات،  �صائر  �صاأن  تعلمها ممكًنا  كان 
ياأخذ نف�صه بحفظ كالمهم القدمي اجلاري على اأ�صاليبهم من القراآن، واحلديث، وكالم ال�صلف، 

مقدمة ابن خلدون 3/1278-1279.  1
مبادئ تعلُّم وتعليم اللغة، دوجال�س براون، ترجمة د.اإبراهيم القعيد ود.عبد ال�صمري، مكتب الرتبية العربي لدول   2

اخلليج، 1414ه- 1994م، �س54.
مبادئ تعلم وتعليم اللغة، �س59.  3
مبادئ تعلم وتعليم اللغة، �س60.  4
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فنونهم،  �صائر  يف  ا  اأي�صً املولدين  وكلمات  واأ�صعارهم،  اأ�صجاعهم  يف  العرب  فحول  وخماطبات 
ن �لعبارة عن  ل لكرثة حفظه لكالمهم من �ملنظوم و�ملنثور َمْنزلة من ن�صاأ بينهم وُلقِّ وحتى يتَنزَّ
املقا�صد منهم، ثم يت�صرف بعد ذلك يف التعبري عما يف �صمريه على ح�صب عباراتهم، وتاأليف 
كلماتهم، وما وعاه وحفظه من اأ�صاليبهم وترتيب األفاظهم، فتح�صل له هذه امللكة بهذا احلفظ 

وال�صتعمال، ويزداد بكرثتهما ر�صوًخا وقوة«)5(.

واحلق اأن هذه الطريقة هي طريقة العرب القدامى، اإذ كانوا ير�صلون اأولدهم اإلى البوادي 
ليخالطوا اأهل الوبر الذين مل يتطرق اللحن اإلى األ�صنتهم، ومل يعرف اخلطاأ طريقه اإليهم، فين�صاأ 

النا�صئ بينهم على الف�صاحة والبالغة و�صالمة ال�صليقة.

ول�صان  الطريق،  هذا  يف  وي�صريون  النهج  هذا  يتبعون  موريتانيا-  – يف  ال�صناقطة  زال  وما 
حالهم يردد قول �صاعرهم:

اأجلُّ العاملني بها انتفاعـــــــــــــا لنـا العربية الف�صحى واإنــــــــــا    
عنا ُتكّورها قناعـــــــــــــا ومر�صِ عنا ال�صغري بها ُيناغى   فُمر�صَ  

  فر�صيعهم يغذوه لبان العربية كما يغذوه لبان اأمه، وامل�صدر واحد، وهو الأم التي غالبا ما 
تكون حافظة لكتاب اهلل، تردده على م�صامعه ال�صغرية قبل اأن يتمكن من الكالم، حتى اإذا �صب 
املعلقات  فيها  فحفظ   _ العلم  لطلب  املخ�ص�س  املكان  – وهي  رة  امَلْح�صَ اأدخل  الطوق،  عن 
ال�صعر العربي القدمي، ثم يبداأ بتلقي درو�س النحو والفقه  اأ�صبهها من عيون  ولمية العرب وما 
وال�صرية، حتى ي�صتوي عاملا جميدا و�صاعرا ف�صيحا. وقد لقيت طائفة من اإخواننا ال�صناقطة فما 
انق�صى عجبي من ف�صاحة ل�صانهم، وقوة عار�صتهم، وكرثة حمفوظهم، وح�صور فقههم “وخري 

الفقه ما حو�صر به” .

�خلطة �ملقرتحة:

بناًء على هذا كله ميكن اأن نقرتح اخلطة التالية لكت�صاب ملكة اللغة:

1 - تن�سئة الطفل على �سماع الكالم الف�سيح:

وذلك باأن يخ�صع الطفل لدورات منظمة من خالل ريا�س الأطفال ل ي�صمع فيها اإّل الف�صيح 
من الكالم، وقد اأثبتت هذه الطريقة فعاليتها واآتت اأكلها على خري وجه من خالل التجارب التي 
اأجراها الأ�صتاذ الدكتور عبد اهلل دنان على طفليه اأوًل ثم على ريا�ٍس لالأطفال يف كل من الكويت 

ودم�صق، وهو ب�صدد تعميم هذه التجربة على اأقطار الوطن العربي الكبري.

مقدمة ابن خلدون 3/1285-1286.  5
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ويوؤكد د.دنان – الذي در�س اأ�صول الرتبية واكت�صاب اللغة يف بريطانيا وكان له م�صاركة فعالة 
– �أن فرتة �خل�صوبة �للغوية �إمنا تنح�صر يف  يف الربنامج التلفازي الناجح )افتح يا �صم�صم( 
املدة الواقعة بني ال�صنة الأولى وال�صنة ال�صاد�صة من عمر الطفل؛ اإذ يحاكي الطفل ما ي�صمعه من 
حوله وتكون لديه القدرة العجيبة على املحاكاة والرتكيب والتحليل والقيا�س والتوليد وال�صتقاق 
والنحت، اإلى حدٍّ جعل الرتبويني يفكرون بتلقني الطفل عدة لغات باآن واحد يف هذه ال�صنِّ كما 
باآن  لغات  �صت  الأطفال  بتلقني  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  اإحدى  تقوم  اإذ  باأ�صرتاليا،  �صدين  يجري يف 

واحد!!.

باأ�س به من النجاح، فقد �صمعت حواًرا  اأن جتربة د.دنان قد حظيت بن�صيب ل  اأ�صهد  واأنا 
ة على  عة غ�صَّ م�صجاًل على �لفيديو بينه وبني �بنه ذي �ل�صنو�ت �لثالث فكانت �لعربية جتري طيِّ
اإذا  بالعامية  اأمه  كان يجيب  اأمره حني  تعجب فعجب  واإن  ا�صطناع،  ول  تكلف  الطفل بال  ل�صان 
تدخلت يف ذلك احلوار ثم يعود اإلى عربيته مع اأبيه، فما كانت العربية مبانعة له من حماكاة لغة 

اأمه العامية، فلكل مقام مقال، ولكل �صوؤال جواب.

ثم زرت الرو�صة التي اأ�ص�صها يف الكويت عام 1989م، وزرت الرو�صة التي اأ�ص�صها يف دم�صق 
اأفانني  ُطَرًفا من  الف�صيحة، و�صمعت  بالعربية  الأطفال  1995م، ف�صمعت عجًبا من حديث  عام 
ا�صتقاقهم وتوليدهم وقيا�صهم، مما جعلني اأجري التجربة مع بع�س اأولدي يف حدود �صيقة وقد 

ا فاأثبتت جناًحا باهًرا. كان فيها نفع كبري واأجراها بع�س اأ�صحابي اأي�صً

وقد �صهد بنجاح هذه التجربة رهط من اأهل العلم واأرباب اللغة على راأ�صهم الأ�صتاذ �صعيد 
الأفغاين رحمه اهلل، على اأنه اأبدى مالحظة جديرة بالهتمام وهي اقت�صار التلقني على احلوار 
وق�س الق�ص�س بالعربية الف�صيحة، وعلى ا�صتماله على ن�صو�س �صهلة من عيون الأدب العربي 
ت�صاعد الطفل على اكت�صاب اللغة وتنمية الذوق الأدبي الرفيع، وامتالك اأدوات الف�صاحة والبيان.

�لتلقني هذ� من عر�س طائفة من ن�صو�س  �إلى جانب  بدَّ  �أ�صتاذنا يف كل هذ�، فال  و�أنا مع 
العربية تتخري من اأ�صهلها لفًظا واأ�صل�صها عبارًة واأي�صرها حفًظا واأقربها فهًما، واأحالها اإيقاًعا 
ا يرتقي به  ووزًنا، لي�صمعها الطفل فيطرب لها، ويتغنى بها، ويحفظها فتكون له ر�صيًدا وزاًدا لغويًّ

اإلى مرتبة الف�صحاء والأبِيناء.

ة – على �صبيل التمثيل – �صغار ال�صور القراآنية، وهي مما  �أذكر من هذه �لن�صو�س �ملتخريَّ
ده جمموع الأطفال مع معلمهم ب�صوت واحد يجعل حفظه �صهاًل، بل ينق�صه يف ذاكرة  ميكن اأن يردِّ
�لطفل نق�ًصا ي�صعب �أن يزول مع �لزمن، وميكن �أن تتو�صع د�ئرة هذه �ل�صور لت�صمل جزء عمَّ كلَّه 

مُّ اإليه �ُصوٌر اأخرى ي�صهل تردادها على األ�صنة الأطفال. وُت�صَ
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مما  وقًعا،  ه  و�أخفِّ جر�ًصا  و�أعذبه  �ل�صعر  �أرق  من  ُتتخريَّ  ق�صائد  ا  �أي�صً �لن�صو�س  هذه  ومن 
العي�صى  �صليمان  وق�صائد  احليوان،  األ�صنة  على  �صوقي  كق�صائد  الأطفال،  به  يتغنى  اأن  ميكن 
لل�صعر �لعربي يقف على مناذج من عيون �ل�صعر �لقدمي بلغت  ع  �إن �ملتتبِّ �خلا�صة بالأطفال، بل 

ة، من مثل قول �لعبا�س بن �لأحنف: �لغاية يف �لعذوبة و�لرقة و�ل�صهولة و�خلفَّ
 وكانــــــت جارًة للحـــــــــ
 فاأم�َصْت وهي يف الدنيا
فــــــــــــــٌة  لها ُلَعٌب م�صفَّ
 تنادي كلَّما ريعــــــــــــــْت

 ـوِر يف الفردو�س اأحقابا
 وما تاألـــــــُف اأَترابــــــــــــا

ُبــُهـــــنَّ �ألقابـــــــــــــــــا تلقِّ
ة يــــا بابــــــــــــا(1(  من �لِغرَّ

ظ ولده من غرر  النفاخ يحفِّ اأحمد راتب  الأ�صتاذ  العربّي، وقد كان  اأدبنا  واأمثالها كثرية يف 
ال�صعر اجلاهلي والإ�صالمي ال�صيء الكثري ومل يكن عمره يزيد على اأربع �صنوات!

ول بدَّ من �لتنبيه هنا على مالحظة يف غاية �لأهمية، وهي وجوب �أن يكون �ملعلم متقًنا للغة ل 
ن للطفل، و�إلَّ �صاع �جلهد �ُصدى و�نقلب �لأمر �صرًر�، لأن ما بني على ف�صاٍد فاإلى  يلحن فيما يلقِّ

ن للطفل �صينق�س يف ذهنه و�صيوؤدي �إلى قيا�س فا�صد عنده. ف�صاٍد يوؤول، و�للحن �لذي يلقَّ

ا اأن يجمع املعلم اإلى اإتقانه للغة، جتويًدا لأ�صواتها، واإف�صاًحا للنطق بها، و�صالمة  وينبغي اأي�صً
من اآفات النطق، ومن طغيان بع�س اللهجات العامية على ل�صانه، لأن الطفل �صيحاكي ما ي�صمعه، 
�ه �أح�صن �لأد�ء، و�إلَّ �نطبع �لف�صاد يف ذهنه  فاإذ� �صمع �للفظ جمّوًد� ف�صيًحا خالًيا من �لآفات �أدَّ

وَبُعد عن الف�صاحة ُبْعَد معلمه عنها.

2 - قر�ءة �لن�صو�س �لف�صيحة وحفظها:

ويكون ذلك بعد �أن ي�صبَّ �لطفل عن �لطوق ويغدو قادًر� على �لقر�ءة، وعلى �أن يبا�صر ذلك 
بنف�صه، عند ذلك ل بدَّ من و�صع قائمة من �لكتب �مل�صتملة على �أف�صح �لن�صو�س يقروؤها �لطالب، 
ويتذوق ما فيها، وي�صطفي ما يح�صن حفظه، ويحلو ترداده، ليكون له زاًدا يقيم به ل�صانه، وُيعلي 
�أو كر��ًصا يكتب فيه �ختيار�ته متهيًد� حلفظها،  ا�ًصا  �أن يتخذ كنَّ بيانه، ول بدَّ له يف �صبيل ذلك 
وما اأح�صن ما قال يف ذلك يحيى بن خالد لولده: »اكتبوا اأح�صن ما ت�صمعون، واحفظوا اأح�صن ما 

تكتبون، وحدثوا باأح�صن ما حتفظون، وخذوا من كلِّ �صيٍء طرًفا، فاإنه من جهل �صيًئا عاداه«(6(.

6  عن كتاب اآل القا�صمي ونبوغهم يف العلم والتح�صيل، لل�صيخ حممد بن نا�صر العجمي – دار الب�صائر الإ�صالمية، 
بريوت، ط1، 1420هـ- 1999م، �س224.
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يقول ابن خلدون :

يف هذ� �لباب �أّن ح�صول ملكة �لّل�صان �لعربّي �إمّنا هو بكرثة �حلفظ من  قّررناه  مّما  “وتعلم 
كالم العرب حّتى يرت�صم يف خياله املنوال اّلذي ن�صجوا عليه تراكيبهم فين�صج هو عليه ويتنّزل 
يف  امل�صتقّرة  امللكة  له  ح�صلت  حّتى  كالمهم  يف  عباراتهم  وخالط  معهم  ن�صاأ  من  منزلة  بذلك 

العبارة عن املقا�صد على نحو كالمهم. واهلل مقّدر الأمور كّلها واهلل اأعلم بالغيب”.

�بتها،  ر هذه �لقائمة هو �لقر�آن �لكرمي، فهو مفتاح �لعربية وبوَّ �أول كتاب يت�صدَّ �أن  ول ريب 
والأ�صا�س املتني لكل راغب يف اإتقانها، وما اأفلح من اأفلح من اأدباء العربية اإّل بحفظهم للقراآن 
الأ�صتاذ  اهلل  ورحم  وبدائعه،  روائعه  على  ووقوفهم  لبالغته،  وتذوقهم  لآياته،  وتالوتهم  الكرمي 
الأفغاين، اإذ يقول: »بني علوم القراآن الكرمي وعلوم اللغة العربية ترابط حمكم، فمهما تتقن من 
الأ�صا�س، وقدمك  القراآن فعلمك بها ناق�س واهي  الوفا�س من علوم  واأنت خاوي  العربية  علوم 
حلظة،  كل  �ل�صقوط  على  منها  ت�صرف  ملز�لق  يعر�صك  غام�س  للغة  وت�صورك  ثابتة،  غري  فيها 
و�صبب ذلك و��صح لكل من �أمَلَّ بتاريخ �لعربية، فهو يعلم حق �لعلم �أنها جميًعا ن�صاأت حول �لقر�آن 

وخدمة له«(7(. ومن هنا قيل: لول القراآن ما كانت عربية.

يلي ذلك احلديث النبوي ال�صريف، وفيه من عيون البالغة والف�صاحة ما ل يوجد يف كتاب 
قط، ول غرو ف�صاحبه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأف�صح من نطق بال�صاد، وجوامع الكلم 
التي اأثرت عنه منهل ثرٌّ من مناهل الف�صاحة والبيان، ويف ذلك يقول يون�س بن حبيب: ما جاءنا 

عن اأحد من روائع الكالم ما جاءنا عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم(8(.

م وجهه فهو جممع  ثم نهج �لبالغة لأمري �ملوؤمنني �لإمام علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه وكرَّ
من جمامع الف�صاحة، ل تكاد تقراأ كلمة فيه اإّل وجتد حالوة ف�صاحتها وعذوبة بيانها يف فمك 

و�صمعك وقلبك.

ومن�صاأ  وموردها  الف�صاحة  »م�صرع  اهلل:  رحمه  الر�صي  ال�صريف  ال�صيد  يقول  �صاحبه  ويف 
اأمثلته حذا كل  قوانينها وعلى  اأُخذت  ال�صالم ظهر مكنونها وعنه  البالغة ومولدها، ومنه عليه 
قائل خطيب، وبكالمه ا�صتعان كل واعظ بليغ، ومع ذلك فقد �صبق وق�صروا وتقدم وتاأخروا، لأن 

كالمه عليه ال�صالم الكالم الذي عليه م�صحة من العلم الإلهي وفيه عبقة من الكالم النبوي«(9(.

ثم جممع الأمثال للميداين، والأمثال اخت�صار للف�صاحة، ومتثيل للبالغة يف اأجمل �صورها، 

من مقدمة الأ�صتاذ �صعيد الأفغاين حلجة القراءات، طبعة دار الر�صالة، بريوت، �س19.  7
البيان النبوي مدخل ون�صو�س للدكتور عدنان زرزور، �س1.  8

نهج البالغة – �لتقدمي. ط. �إير�ن.  9
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َة �أوجُز من مثل. فت �لبالغة باأنها �لإيجاز، وما َثمَّ وقدمًيا ُعرِّ

ثم �أ�صا�س �لبالغة للزخم�صري، وهو خري معجم لتعليم �لف�صاحة، لأنه ��صتمل على مناذج من 
ف�صيح القول وبليغ العبارات ل َي�ْصَرُكُه فيها معجم اآخر. ويف ذلك يقول �صاحبه: »ومن خ�صائ�س 
هذا الكتاب تخرّي ما وقع يف عبارات املبدعني وانطوى حتت ا�صتعمالت املُفلقني، اأو ما جاز وقوعه 
فيها، وانطواوؤه حتتها، من الرتاكيب التي متُلح وحت�ُصن، ول تنقب�س عنها الأل�ُصن، جلريها َر�ْصالٍت 

على الأ�َصالت، ومرورها َعْذباٍت على الَعَذبات«(10(.

ومما ميكن اأن اأن ي�صتعان به لتنمية هذه امللكة والتمكن من نا�صية اللغة كتب املختارات الأدبية 
وال�صعرية وهي كثرية متنوعة، منها القدمي ومنها احلديث، اأ�صري فيما ياأتي اإلى بع�س اأ�صمائها 

ع�صى اأن ينتفع الطالب مبا ي�صل اإليه منها:
الأغاين لأبي الفرج الأ�صفهاين.

العقد الفريد لبن عبد ربه.
زهر الآداب للح�صري القريواين.

ربيع الأبرار للزخم�صري.
امل�صتطرف من كل فن م�صتظرف لالأب�صيهي.

مقالت الأدباء ومناظرات النجباء لعلي بن عبد الرحمن الغرناطي.
من روائع الأدب لل�صيخ اأحمد ن�صيب املحاميد.

عيون الأ�صعار وروائع الأفكار لالأ�صتاذ ه�صام عبد الرزاق احلم�صي.
خري الأدب عند العرب لالأ�صتاذ ه�صام عبد الرزاق احلم�صي.

كيف تغدو ف�صيًحا عّف الل�صان د.حممد ح�صان الطيان.
من اأفانني الأدب. د.حممد ح�صان الطيان.

اإن كرثة املطالعة يف هذه الكتب تعني الطالب بال ريب على اكت�صاب ملكة اللغة، اأما من اأراد 
التخ�ص�س يف هذا املجال فال بد له من الرجوع اإلى اأركان هذا الفن – فن الأدب – التي ذكرها 

ابن خلدون يف كلمته امل�صهورة: 

»و�صمعنا من �صيوخنا يف جمال�س التعليم اأن اأ�صول هذا الفن واأركانه اأربعة دواوين، وهي اأدب 
الكاتب لبن قتيبة، وكتاب الكامل للمربد، وكتاب البيان والتبيني للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي 

َعْذبات: جمع عذبة: �صائغة حلوة. والَعَذبات: اأطراف الأل�صنة، اأ�صا�س البالغة للزخم�صري، مقدمة املوؤلف رحمه   10

اهلل، �س)ك(.



181

علي القايل البغدادي، وما �صوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها«(11(.

واأنا �صامن ملن قراأ هذه الكتب الأربعة اأن يغدو من اأرباب الف�صاحة والبيان والأدب والبالغة 
ر ل قراءة مطالعة وا�صتجالب  ف�صاًل عن اكت�صابه اللغة، على اأن تكون قراءته لها قراءة تدبُّر وتب�صُّ

للنوم.

ولعل خري من و�صف هذه القراءة الأ�صتاذ املحقق حممود حممد �صاكر رحمه اهلل – وهو بال 
�صك اأحد �صيوخ الف�صاحة فيما اأدركناه من زمن – وذلك حيث يقول وا�صًفا منهجه يف القراءة 
منفرًد�،  وحيًد�  �أبد�أ  �أن  ما�صية،  �ء  نف�صي على عزمية حذَّ »ويومئٍذ طويت  �لتذوق:  وطريقته يف 
�. بد�أت باإعادة قر�ءة �ل�صعر �لعربي كله،  �، ومثرية جدًّ ة جدًّ �، و�صاقَّ �، وبعيدة جدًّ رحلة طويلة جدًّ
اأو ما وقع حتت يدّي منه يومئٍذ على الأ�صح، قراءة طويلة الأناة عند كل لفظ ومعنى، كاأين اأقلبهما 
اأريد  ا بب�صري وبب�صريتي وكاأين  هما ج�صًّ اأزنهما خمترًبا” بقلبي، واأج�صُّ “اأي:  بعقلي واأرزوهما 
ع دبيب �خلفّي فيهما  مَّ اأ�صم” ما يفوح منهما باأنفي، و�أ�صَّ “اأي:  اأن اأحت�ص�صهما بيدي، واأ�صتن�صي 

ًقا بعقلي وقلِبي وب�صريتي واأناملي واأنفي و�صمعي  باأذين، ثم اأتذوقهما تذوُّ

�س �إلى دفنٍي قد  ه وبر�عته، و�أتد�صَّ ل�صاين، كاأين �أطلب فيهما خبيًئا قد �أخفاه �ل�صاعر �ملاكر بفنِّ
د اأو اإرادة«(12(. �صقط من ال�صاعر عفًوا اأو �صهًوا حتت نظم كلماته ومعانيه دون ق�صد منه اأو تعمُّ

اأوردُت هذا الكالم العايل ليقف طالب الف�صاحة على طريقة اأهل الف�صاحة يف تذوق الكالم 
ي، ومطاولة للت�صبُّه، ع�صى اأن نقراأ فننتفع، ونقلِّد فنفلح: الف�صيح، اإنها حماولة للتاأ�صِّ

هو� �إن مل تكونو� مثلهم  �إنَّ �لت�صبُّه بالكـــــــــــر�م فالُح فت�صبَّ

بقي اأن اأ�صري اإلى اأنه يح�صن اأن ُيجمع اإلى ما ذكرُت من كتٍب بع�ُس دواوين ال�صعر القدمية 
لفحول ال�صعراء من اأمثال املتنِبي واأبي متام، فاإن يف ال�صعر ما ل يوجد يف النرث من عذوبة اللفظ، 
�س  ق العاطفة، وهي اأدعى للحفظ واأرجى للرواية والتمرُّ وحالوة الإيقاع، وجمال ال�صورة، وتدفُّ

على الف�صاحة(13(.

ولعل خري ما اأختم به هذه الفقرة كلمة لواحد من اأرباب الف�صاحة والذوق الأدبي الرفيع يف 

مقدمة ابن خلدون 3 /1277 – 1278.  11

املتنبي ملحمود حممد �صاكر، �س6.  12

ابن  اأجود، وقد عقد  امللكة  ًدا كانت  املَلكة، وكلما كان املحفوظ جيِّ لتنمية  اأ�صا�س  اأن احلفظ  بالذكر  من اجلدير   13

بجودة  وجودتها  �حلفظ  بكرثة  �مللكة  هذه  ح�صول  �أنَّ  يف  »ف�صل  عنو�ن:  حتت  مقدمته  يف  ف�صاًل  لهذ�  خلدون 
ه فيه على �أثر �ملحفوظ يف �رتقاء �مللكة �أو ق�صورها، و�صرب لذلك �أمثلة ر�ئعة يح�صن �لرجوع �إليها.  �ملحفوظ«، نبَّ

انظر املقدمة 3 /1313 – 1316.
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زماننا هذ� هو �لأ�صتاذ يو�صف �ل�صيد�وي، يقول فيها: »�إن �إح�صان �للغة �إمنا يكون يف م�صاحبة 
القراآن واحلديث، ونهج البالغة وديوان زهري، وجرير والفرزدق والأخطل، وب�صار واأبي العتاهية، 
واأبي متام والبحرتي واملتنِبي، ويف مالزمة اجلاحظ، واأ�صاألك باهلل اأن ت�صتم�صك بكتب اجلاحظ 
فاإنها ينبوع لغة واأدب ل ين�صب، ويف مالزمة الأغاين فاإنه مدر�صة لطواعية املفردات يف موا�صعها 
من َجْزل الرتاكيب. فا�صتظهر الروائع من كل ذلك، واحفظها عن ظهر قلب كما حتفظ ا�صمك«(14(.

3 - تعلم �لنحو �لوظيفي و�لبالغة:

قال ابن خلدون:

مع هذه �مللكة يف نف�صها فاإّن �لعلم بقو�نني �لإعر�ب �إمّنا هو  �لإعر�ب  بقو�نني  �لعلم  “وهكذ� 
علم بكيفّية العمل ولي�س هو نف�س العمل ولذلك جند كثريا من جهابذة الّنحاة واملهرة يف �صناعة 
العربّية املحيطني علما بتلك القوانني اإذا �صئل يف كتابة �صطرين اإلى اأخيه اأو ذي موّدته اأو �صكوى 
الكالم  تاأليف  الّلحن ومل يجد  واأكرث من  واب  ال�صّ اأخطاأ فيها عن  اأو ق�صد من ق�صوده  ظالمة 
لذلك والعبارة عن املق�صود على اأ�صاليب الّل�صان العربّي. وكذا جند كثريا مّمن يح�صن هذه امللكة 
ويجيد الفّنني من املنظوم واملنثور وهو ل يح�صن اإعراب الفاعل من املفعول ول املرفوع من املجرور 

ول �صيئا من قوانني �صناعة العربّية.”

ولذا فاإن خطتنا هذه تقت�صر على النحو الوظيفي، ول تتعداه اإلى النحو التخ�ص�صي، وفيما 
ياأتي تعريف كل منهما.

اأما النحو الوظيفي: فهو جمموعة القواعد التي توؤدي الوظيفة الأ�صا�صية للنحو، وهي �صبط 
القلم من  وي�صلم  والقراءة،  النطق  الل�صان من اخلطاأ يف  لي�صلم  تاأليف اجلمل  ونظام  الكلمات، 

اخلطاأ يف التاأليف والكتابة.

التي  الدقيقة  والبحوث  املت�صبعة،  امل�صائل  من  ذلك  يتجاوز  ما  فهو  التخ�ص�صي  النحو  واأما 
حفلت بها الكتب الوا�صعة.

 النحُو ُي�صِلُح من ل�صاِن الألكِن
 والنحُو مثُل امللح اإن األقيته

 و�إذ� طلبَت من �لعلوم �أجلَّها

 واملرُء ُتكرمه اإذا مل يلحِن
 يف كلِّ �صدٍّ من طعامك يح�صِن
 فاأجلُّها عندي مقيُم الأل�صِن (2(

اإن تعلم النحو يك�صب الطالب مناعة �صد ما يعرت�صه من حلن اأو خطاأ يف ل�صانه اأو يف قلمه، 

14    الكفاف لالأ�صتاذ يو�صف ال�صيداوي – د�ر �لفكر بدم�صق، ط1، 1420هـ - 1999م، ج1، �س55 – 56.
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اإنه �صوٌر يحمي �صاحبه من �صر النزلق يف هاوية اخلروج عن الف�صاحة، لأنه ل ف�صاحة لالحٍن، 
ول جناة للمرء من اللحن اإّل بتعلم النحو بعد اكت�صاب اللغة ال�صحيحة والطالع على اأدبها وحفظ 
يكون مباأمن من  فلن  اأدب  وتعلم من  ن�صو�س  الطالب من  ومهما حفظ  اأ�صلفنا،  كما  ن�صو�صها 
ب الف�صاد اللغوي اإلى كل �صيء من حوله �صيحول بينه وبني  اخلطاأ اإن هو مل يتعلم النحو، لأن ت�صرُّ
ته �إذ  ��صتقامة �لل�صان على �َصنن و�حد، مما قد يوقعه يف �للحن، وهنا يربز �أثر �لنحو وتت�صح �أهميَّ

به يتبني �خلطاأ من �ل�صو�ب، وبالحتكام �إليه يتَّ�صح نظام �للغة ووظيفة كل كلمة فيها.

وما كان و�صع النحو اأ�صاًل اإّل لهذه الغاية، فقد كان ف�صوُّ اللحن الباعَث الأول على و�صع قواعد 
�إذ روى ثعلب عن حممد بن  �أحكامه، وقد عدَّ �لأو�ئل تعلم �لنحو من �ملروءة،  �لنحو و��صتنباط 
�صالم قوله: »ما اأحدث النا�س ُمروءة اأف�صل من طلب النحو«(15(. وقال �صعبة: »مثل الذي يتعلم 
ختياين يقول: »تعلمو� �لنحو،  احلديث ول يتعلم النحو، مثل الرُبن�س ل راأ�س له«(16(. وكان �أيوب �ل�صَّ
فاإنه جماٌل للو�صيع، وترُكه ُهجنة لل�صريف«(17(، ول جرم فاللحن عندهم ممقوت منبوذ، و�صاحبه 

مكروه ل حرمة له: »لي�س لالحن حرمة«. ويف ذلك يقول علي بن حممد العلوي:
 راأيت ل�صان املرء رائد عقله
 ول تعُد اإ�صالح الل�صان فاإنه
 ويعجبني زيُّ الفتى وجماله

 وعنواَنه فانظر مباذا ُتَعْنِوُن
ُ  يخربِّ عما عنده وُيَبنيِّ

 في�صقط يف عينيَّ �صاعة يلحُن (3(

ومن طريف ما يروى يف ا�صتنكار اللحن وا�صتهجانه اأن اأعرابًيا دخل ال�صوق ف�صمع اأهله يلحنون 
يف كالمهم فقال: �صبحانك اللهم يلحنون وترزقهم(18(؟!...

م  ول بدَّ من �لإ�صارة هنا �إلى �أن تعلم �لنحو وحده ل يك�صب ف�صاحة ول يرثي لغًة، و�إمنا هو يقوِّ
نه و�صمعه من كالمها، وما قر�أه ووعاه من ن�صو�صها، وما ز�وله  �للغة �لتي يكت�صبها �ملرء مما تلقَّ
ومتّر�س عليه من ف�صيحها وبليغها، ثم ياأتي النحو بعد ذلك ليحيَط هذا كله ب�صوٍر منيع يحفظه، 

وبناء حمكم يجمعه.

�أن �ل�صمع �أحد �لأ�ص�س لتعلم �للغات، �إذ عن  د  �أكَّ وهذ� ما بيَّنه عاملنا �لفّذ �بن خلدون حني 
طريقه ينغر�س احل�ّس اللغوي ال�صليم لي�صبح ملكًة طبيعية يف الإن�صان: 

15  بهجة املجال�س، للقرطبي 1 /64.

16  بهجة املجال�س، للقرطبي 1 /64.

17  البيان والتبيني 2 /219.

18  ويروى اأن اأبا الأ�صود الدوؤيل راأى اأعداًل مكتوًبا عليها »لأبو فالن« فقال: �صبحان اهلل! يلحنون ويربحون!. بهجة 

املجال�س 1 /66.
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ن خلو��ّس تر�كيبه،  »وهذه �مللكة �إمنا حت�صُل مبمار�صة كالم �لعرب وتكرره على �ل�صمع و�لتفطُّ
فاإن هذه  الل�صان  اأهل �صناعة  ا�صتنبطها  التي  العلمية يف ذلك  القوانني  ل مبعرفة  ولي�صت حت�صُ

�لقو�نني �إمنا تفيد علًما بذلك �لل�صان ول يفيد ح�صول �مللكة بالفعل يف حملها«(19(.

بقراءة  واأردفناها  الف�صيح،  الكالم  ب�صماع  ابتداأناها  التي  ال�صل�صلة  تلك  يكمل  فالنحو  اإًذا 
ج به الطالب ما اكت�صب من ملكات اللغة: ن�صو�صه وحفظ روائعه. اإنه التاج الذي يتوِّ

املقَتب�ْس فنعم  النحو   اقتب�س 
جل�ْس حيث  م  مكرَّ  �صاحبه 
َخَر�ْس العيِّ  من  فيه  ما   كاأن 

ُملَتَم�ْس وجمال  زين   والنحو 
و�نتَك�ْس ى  تعمَّ فقد  فاته   من 
)4) والفر�س  احلمار  بني  ما   �صّتان 

وياأتي علم البالغة بعد هذا كله ليعلم الطالب �صبل ا�صتعمال هذه امللكة التي امتلكها، كيف 
يتكلم؟ وكيف ي�صيب املعنى والق�صد؟ ومتى يوؤكد كالمه؟ ومتى ير�صله؟ ومتى يح�صن الإيجاز؟ 
ومتى يح�صن الإ�صهاب؟ واأين ي�صع كلماته ليوافق مقت�صى احلال؟... وغري ذلك من بحوث يثريها 
الكالم ول طول  لي�صت بكرثة  املهارة  لأن  والبيان،  الف�صاحة  اأدوات  للمرء  فتكتمل  البالغة  علم 
لكل مقام مقاًل،  فاإن  �ملعاين م�صتحقاتها،  و�إعطاء  �لأمور يف ن�صابها،  بو�صع  و�إمنا هي  �لبيان، 

ولكل تعبري اأ�صوًل.

ة �لل�صان، ول  قال خالد بن �صفو�ن لرجل كرث كالمه: �إن �لبالغة لي�صت بكرثة �لكالم، ول بخفَّ
كرثة الهذيان، ولكنها اإ�صابة املعنى والق�صد اإلى احلجة(20(، وقيل لرجل: ما البالغة؟ فقال: ح�صن 
الإ�صارة، واإي�صاح الدللة، والب�صر باحلجة، وانتهاز موا�صع الفر�صة(21(، وقال املف�صل ال�صبي: 

قلت لأعرابي: ما البالغة عندكم؟ فقال: الإيجاز من غري عجز، والإطناب من غري خطل(22(.

وقال ابن ر�صيق يف العمدة: »البالغة ح�صن العبارة مع �صحة الدللة«(23(.

فقد يكون ال�صكوت يف بع�س املوا�صع اأبلغ من الكالم، وقد تكون اللمحة الدالة اأبلغ من الإطالة 
�ململة، وربَّ �إ�صارة �أبلغ من عبارة، ورحم �هلل من قال:

 ومن التكلم ما يكون خباًل (5( واعلم باأن من ال�صكوت اإبانًة

مقدمة ابن خلدون 3/1289 – 1290.  19

بهجة املجال�س 1/68، وربيع الأبرار، للزخم�صري 4/254.  20

21  بهجة املجال�س 1/72.

22  العمدة 1/241.

23  العمدة 1/241.
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ول بدَّ من �لتنبيه على �أمر جّد مهم، وهو وجوب تعلم �لبالغة من كتب �أئمة �لبالغة �لذين 
الإعجاز  دلئل  كتابيه  يف  اجلرجاين  القاهر  عبد  كالإمام  عاٍل  وبيان  بليغ  باأ�صلوب  عنها  كتبوا 
واأ�صرار البالغة لأن القارئ فيهما ياأخذ البالغة من منبعها، فيتعلم اأ�صول هذا الفن مكتوبة بقلم 
 ، �لفنَّ �لعلم  و�إلى  �لذوق،  �ملعرفة  �إلى  بارع متذوق وف�صيح بنيِّ متفوق، فيجمع يف قر�ءته  �أديب 

وح�صبك به من ُغْنم.

على �أن ذلك ل يعني �ألَّ ي�صتعني باملخت�صر�ت �ل�صهلة �لتي و�صعت يف هذ� �لفن )كالبالغة 
الوا�صحة(، فاإنها و�صيلة يتو�صل بها الطالب اإلى تلك الكتب الرائعة وباهلل امل�صتعان.

ا، ولعل اأجمعها مع الخت�صار والرتكيز كتاب قواعد اللغة العربية  واأما كتب النحو فكثرية جدًّ
دون  النحاة  لراأي جمهرة  واعتماد  باإيجاز  النحو  بحوث  كل  فاإنه جمع  وزمالئه،  نا�صف  حلفني 
�لدخول يف �لتفا�صيل غري �ملجدية و�لتفريعات و�ل�صذوذ �لذي جرَّ من �مل�صرة �أ�صعاف ما جلب 

من املنفعة للغة واأهلها.

وكنت قد �صمعت من الأ�صتاذ الأفغاين رحمه اهلل ثناًء كبرًيا على هذا الكتاب و�صل اإلى حدِّ 
القول: اإنه ما من كتاب بعد كتاب �صيبويه خري من كتاب قواعد اللغة العربية.

ا ظهر باأََخرة يف هذ� �مليد�ن كتاب �لكفاف لالأ�صتاذ يو�صف �ل�صيد�وي، وهو كتاب  هذ� وممَّ
يعيد �صوغ قو�عد �لعربية وينفي عنها كثرًي� من غو�ئلها ببيان ر�ئع ومناذج من ف�صيح �لقول تغني 

الطالب غري املتخ�ص�س وتزوده زاًدا ح�صًنا.

4 - تعلم مبادئ التجويد والتمر�س به:

التجويد اإعطاء كل حرف حّقه وم�صتحّقه خمرًجا و�صفة(24(، وهو اأمر يعدُّ من لوازم الف�صاحة، 
اأو َحْيٌف يف ال�صفة،  اأو يعتورها نق�س يف النطق،  اإذ ل ف�صاحة ملن تتداخل احلروف يف نطقه، 
ل �حلديث عنه �أرباب  �أو �آَفٌة من �آفات �لكالم كاللثغة و�لتاأتاأة و�لفاأفاأة وما �أ�صبه ذلك مما ف�صَّ

الف�صاحة والبيان(25(.

اإن تلقني الرتتيل للنا�صئ يف رحاب العربية اأمر مهم للغاية، وهو يبداأ من كتاب اهلل عز وجل 

بهجة النفو�س يف جتويد كالم القدو�س، حممد ماأمون كاتِبي، وزارة الأوقاف، الكويت، جزءان 1/75.  24

كاجلاحظ يف البيان والتبيني 70-1/12 ، واملربد يف الكامل 765-3/761 ، وابن قتيبة يف اأدب الكاتب 136-137   25

وابن �صيده يف املخ�ص�س 142-2/118 . وللكندي ر�صالة مفردة يف اللثغة كنت قد حققتها عام 1985 ون�صرتها يف 
جملة جممع اللغة العربية بدم�صق )ج3 من املجلد 60( ثم كتبت عنها بحثا قدمته يف املوؤمتر ال�صنوي الثامن ع�صر 
لتاريخ العلوم عند العرب بجامعة حلب عام 1995 ، ن�صر مبجلة �لتاريخ �لعربي بالرباط )�لعدد �لثاين ربيع -1417

 . )1997
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لينتهي باإتقان اللفظ العربي اأًيا كان مو�صعه، اإذ ي�صمن للناطق التلفظ بكلمات اللغة على النحو 
ملن  النفو�س، خالًفا  الأثر يف  اأكرب  له  ويكون  بعذوبة  وت�صمعه  ب�صغف  الآذان  تتلقفه  الذي  الأمثل 
ي�صيق  ممجوًجا،  نطقه  يجعل  مما  �صفاتها  غري  ويعطيها  خمارجها،  غري  من  احلروف  يخرج 
به �صامعه، وينتظر حلظة �صكوته وفراغه، وما اأكرث ما ابتلي النا�س اليوم مبثل هوؤلء الناطقني 
الذي ذهبوا بُرواء اللغة، ففقدت على األ�صنتهم اأجمل خ�صائ�صها واأروع �صفاتها، واختلط حابل 
ه �لتفخيم، وقلقلو� ما حّقه �ل�صتطالة، وهم�صو� ما حّقه �جلهر،  قو� ما حقَّ �حلروف بنابلها، فرقَّ

و�صاعت على األ�صنتهم خمارج احلروف و�صفاتها، و�صرنا اإلى ما قاله العبا�س بن الأحنف:
اأراأيت عيًنا للبكاء تعار (6(من ذا ُيعريك عيَنه تبكي بها

واإذا كان ابن اجلزري يقول يف منظومته امل�صهورة:
من مل ُيجوِد الُقراَن اآثُم (7(والأخذ بالتجويد حتٌم لزُم

فاإين اأزيد فاأقول: اإن من مل يجود القراآن فلن تكتمل له اأدوات الف�صاحة مهما اأوتي من علم 
بالعربية، وب�صر بالأدب، وحفظ لل�صعر، ودراية بالنحو وال�صرف، لأن نطقه �صيبقى يف َمْنزلة ل 
ترقى اإلى ما ينبغي للناطق بالعربية، وذلك لكرثة ما اختلط يف املجتمع من اللغات واللهجات، وما 

كرث من الف�صاد اللغوي والنطقي.

َتْرِتياًل(  الُقْرَءاَن  (َوَرِتِل  �لإلهي:  بالأمر  �صدًعا  هذ�،  ملثل  �إلَّ  و�صع  حني  �لتجويد  و�صع  وما 
4[، وو�صوًل اإلى الوجه الأمثل لهذه التالوة، وقد حظي هذا الفن مبوؤلفات جليلة ب�صط  ]املزمل: 
اأ�صحابها فيها الكالم على خمارج احلروف و�صفاتها واأحكام النون ال�صاكنة والتنوين من اإظهار 
واإخفاء واإدغام واإقالب، واأحكام امليم ال�صاكنة من اإظهار �صفوي واإدغام واإخفاء، واأحكام الراء 
وما اأ�صبهها، واأحكام املمدود باأنواعها املختلفة، والعجيب اأن بع�س هذه امل�صنفات مل يقت�صر على 
�ها �إلى بيان ما ينبغي جتنبه من �أغالط و�أخطاء يف �لتالوة و�لرتتيل مما  هذه �لأحكام و�إمنا تعدَّ

يحتاج طالب الف�صاحة اليوم اإلى اأن يعلمه ليجتنبه ويتحاماه يف كالمه.

ولعلَّ من �أ�صهر ما �ألف يف هذه �لبابة ر�صالة »�لتنبيه على �للحن �جللي و�للحن �خلفي« لأبي 
احل�صن علي بن جعفر ال�صعيدي املقرئ )ت461هـ((26(، وقد جاء يف م�صتهلها: »... واللحن اخلفي 
ن من �ألفاظ �لأ�صتاذين �ملوؤدى عنهم، �ملعطي كل  ل يعرفه �إلَّ �ملقرئ �ملتقن �ل�صابط �لذي قد تلقَّ
ات و�لك�صر�ت  حرف حقه غري ز�ئد فيه ول ناق�س منه، �ملتجنب عن �لإفر�ط يف �لفتحات و�ل�صمَّ
والهمزات، وت�صديد امل�صددات وتخفيف املخففات وت�صكني امل�صكنات، وتطنني النونات، وتفريط 
ة، وت�صديد �لهمز�ت  �ت وترعيدها وتغليظ �لر�ء�ت وتكريرها، وت�صمني �لالمات وت�صريبها �لغنَّ �ملدَّ

ن�صرت هذه الر�صالة بتحقيق د.غامن قدوري احلمد يف جملة املجمع العراقي، �صنة 1985، مج36، 2/240 – 287.  26
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وتلكيزها...«(27(.

اإن فن التجويد واحد من الفنون التي ل ميكن اأن ُتتقن بالعتماد على الكتب فح�صب، اإذ ل 
�س �لطالب بطريقة  بدَّ فيه من �لتلقي و�لتلقني �ملبا�صر من �أفو�ه �لأ�صياخ �ملقرئني �ملتقنني ليتمرَّ
الأداء ال�صحيحة ويجتنب كل ما ينبغي اجتنابه، ومن ف�صل اهلل على هذه الأمة اأن اأرباب التجويد 
منت�صرون يف كل �صقع من اأ�صقاع الأر�س، يعلِّمون هذا الفن ِح�صبًة لوجه اهلل �صبحانه، اإمياًنا مبا 
خره �هلل �صبحانه لهم من جزيل �لثو�ب وو��صع �ملغفرة وح�صن �ملاآب لقوله r: »خريكم من تعلم  �دَّ

�لقر�آن وعلَّمه«(28(.

القراءة  لتجويد  الرعاية  كتاب  واأقدمها  اأجلِّها  من  منت�صرة،  كثرية  ور�صائله  التجويد  وكتب 
وحتقيق التالوة لالإمام املقرئ مكي ابن اأبي طالب القي�صي )437هــ(.

5 - مز�ولة �لف�صاحة قر�ءًة وكتابًة وكالًما:

قال ابن خلدون:

الأفعال لأّن الفعل يقع اأّول وتعود منه للّذات �صفة ثّم تتكّرر  بتكرار  اإّل  حت�صل  ل  “وامللكات 
فتكون حال. ومعنى احلال اأّنها �صفة غري را�صخة ثّم يزيد الّتكرار فتكون ملكة اأي �صفة را�صخة. 
فاملتكلم من العرب حني كانت ملكته الّلغة العربّية موجودة فيهم ي�صمع كالم اأهل جيله واأ�صاليبهم 
بّي ا�صتعمال املفردات يف معانيها  يف خماطباتهم وكيفّية تعبريهم عن مقا�صدهم كما ي�صمع ال�صّ
فيلّقنها اأّول ثّم ي�صمع الرّتاكيب بعدها فيلّقنها كذلك. ثّم ل يزال �صماعهم لذلك يتجّدد يف كّل 
حلظة ومن كّل متكّلم وا�صتعماله يتكّرر اإلى اأن ي�صري ذلك ملكة و�صفة را�صخة ويكون كاأحدهم. 
والأطفال. وهذا هو معنى ما  العجم  وتعّلمها  اإلى جيل  والّلغات من جيل  الأل�صن  هكذا ت�صرّيت 
ياأخذوها عن  اأخذت عنهم ومل  اّلتي  الأولى  بامللكة  اأي  بالّطبع  للعرب  الّلغة  اأّن  العاّمة من  تقوله 

غريهم.”

 ول �ل�صبابة �إلَّ من يعانيهال يعرف �ل�صوق �إلَّ من يكابده

فيها جميع  ت�صرتك  ومز�ولة،  فالف�صاحة معاناة  يعانيها،  �إلَّ من  �لف�صاحة  ول  �أقول:  و�أكاد 
عمل  فهي  الف�صيح،  والكالم  بالكتابة  لتنتهي  بالقراءة  ومترُّ  بال�صماع  تبداأ  واملدارك،  احلوا�سِّ 
ول  والتح�صيل،  الكت�صاب  يتبع  وتدريب  متّر�س  هي  اإذ  والل�صان،  واليد  والعني  لالأذن  متوا�صل 

27  ر�صالة التنبيه على اللحن اجللي واللحن اخلفي، �س260.

اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب ف�صائل القراآن، من حديث عثمان بن عفان ر�صي اهلل عنه. فتح الباري 9/74.  28
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�س، ول حت�صيل عن تدريب، �إمنا حت�صل مبجموع ذلك كله، ولعل �أثر  يغني فيها �كت�صاب عن مترُّ
�لتمّر�س و�لتدريب �أكرب من �أثر �لتح�صيل و�لكت�صاب ملا لهما من �أهمية يف منو ملكة �للغة وتثبيت 
اأركانها وتوطيد دعائمها، وكلما اأكرث املرء من ا�صتعمال ل�صانه يف �صروب من الف�صاحة كان ذلك 

اأطلق لل�صانه واأبلغ لبيانه واأعوَد عليه بزيادتها وبلوغ الغاية فيها.

ل�صربني:  اأُكرث  فقال:  لُتكرث!  اإنك  �صفوان:  بن  خلالد  قال  رجاًل  اأن  الكامل  يف  املربد  روى 
خالد  وكان  الُعقلة.  يورث  حب�صه  فاإن  الل�صان،  لتمرين  والآخر  القلة،  فيه  تغني  ل  فيما  اأحدهما 
يقول: ل تكون بليًغا حتى تكلم اأمتك ال�صوداء يف الليلة الظلماء يف احلاجة املهمة مبا تتكلم به يف 
نته َمَرن، و�إذ� �أهملته خار، كاليد �لتي تخ�صنها باملمار�صة،  نادي قومك، فاإمنا �لل�صان ع�صو �إذ� مرَّ

دت امل�صَي م�صت(29(. جل اإذا ُعوِّ والبدن الذي تقويه برفع احلجر وما اأ�صبهه، والرِّ

ومما ل �صكَّ فيه �أن �خلطابة �صرب من �صروب �لف�صاحة، بل هي مرتع خ�صب لها، وميد�ن 
و��صع تتبدى مهارة �لف�صاحة من خالله، و�خلطيب ل يغدو خطيًبا م�صقًعا �إلَّ مبو��صلة �لدربة 
والتمرين، ومزاولة اخلطابة والتمر�س باأ�صولها والتدرب على فنونها، وما عرف عن خطيب اأنه 
له من علم  بلغ �صاأًو� يف �خلطابة متميًز� �إلَّ بعد طول دربة ومترين و�صقل، بالإ�صافة �إلى ما ح�صَّ

ومعرفة، وما اكت�صبه من ملكة وطبع.

جاء يف زهر الآداب اأن اأبا داود كان يقول: »راأ�س اخلطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحاها 
رواية الكالم، وَحْلُيها الإعراب، وبهاوؤها تخرّي اللفظ، واملحبة مقرونة بقلة ال�صتكراه«(30(.

الل�صان، وقال بكر بن عبد اهلل املزين:  البيان والتبيني: »... وطول ال�صمت يف�صد  وجاء يف 
»طول ال�صمت ُحْب�صة« وقال عمر بن اخلطاب رحمه اهلل: »ترك احلركة ُعقَلة«، واإذا ترك الإن�صان 
ويعلمونهم  �لأرجاز،  يروُّون �صبيانهم  وكانو�  ه،  ِح�صُّ وف�َصد  نف�صه،  وتبلَّدت  �لقول ماتت خو�طره، 
�ملناقالت، وياأمرونهم برفع �ل�صوت وحتقيق �لإعر�ب، لأن ذلك يفتق �للَّهاة، ويفتح �جِلْرم ]اأي 
احللق[، و�لل�صان �إذ� �أكرثت تقليبه رقَّ ولَن، و�إذ� �أقللت تقليبه و�أطلت �إ�صكاته ج�صاأ وغلط. وقال 

ا«. هم بع�صً ْربة و�صوء العادة لأمرت فتياننا اأن مياري بع�صُ َعَبايُة اجُلْعفي: »لول الدُّ

د على ح�صب ذلك  نها على العتمال، اأ�صابها من التعقُّ واأية جارحة منعتها احلركة، ومل مترِّ
�س اهلُل فاك«؟ ومَل قال  املنع، ومَل قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم للنابغة اجلعدي: »ل يف�صُ
من  »ربَّ خطيب  �صيخ:  بن  لهيذ�ن  قال  ومل  ذلك«؟  مقالك  لك  �هلل  ن�صي  »ما  مالك:  �بن  لكعب 
ِج الغطاريف على بني عبد مناف، واهلل ل�صعرك اأ�صدُّ عليهم من وقع  عب�س«؟ ومَل قال حل�صان: »هيِّ

الكامل، للمربد، 532.  29

زهر الآداب 1/148.  30
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ال�صهام يف َغَب�س الظالم«(31(.

وقد يت�صاَءل املرء اأين ميار�س مثل هذه الف�صاحة؟ ومتى يزاولها ومع َمن ي�صتطيع التدرُّب؟ 
واأنى له ذلك يف هذا الزمن الذي بعد اأهله عن الف�صاحة والبيان؟

واجلواب اأن خري مكان ملزاولة الف�صاحة هو املدر�صة واجلامعة وِحَلق العلم واأندية الثقافة وما 
اأ�صبه ذلك، حيث ترتفع �صوية الكالم، لتالئم �صرف املعاين املطروحة، فالعلم على اختالف اأنواعه 
واأ�صواقهم  العامة يف لهوهم  لغة  بلغة مبتذلة �صوقّية حتاكي  اأن يعالج  به  يليق  واخت�صا�صاته، ل 
ولغطهم، و�إمنا يليق به �أن ترتفع �صوية �لكالم وترقى �لعبارة �إلى مد�رج �لف�صاحة و�لبيان، مما 

يرقى بالعلم وي�صمو به وباأهله، ويكون اأنفع للطالب واأجدى له.

�صعف  اأ�صباب  وما  قبل؟  ذي  عن  التعليم  �صوية  انحدرت  ملاذا  املربُّون:  يت�صاءل  ما  وكثرًيا 
التي تغريت  بعد طول قوة؟ واجلواب يكمن يف طريقة تدري�صهم  العربية  الطلبة واخلريجني يف 
تدري�س  و�صيلة  املبتذلة  العاميات  فقد غدت  اأجل  بالذي هو خري،  اأدنى  هو  الذي  فيها  وا�صتبدل 
العلوم املختلفة، حتى اللغة العربية!! فهي تدر�س يف كثري من املدار�س واجلامعات بلهجة عامية 
اأحياًنا وبلغة ركيكة لي�صت من الف�صاحة يف �صيء اأحياًنا اأخرى! فكيف يكت�صب الطالب ف�صاحًة؟ 

و�أنَّى له بها؟!

�إن �حللَّ يكمن يف �إعادة �لنظر يف طرق �لتدري�س ولغة �لتدري�س، ول �صكَّ �أن ذلك يحتاج �إلى 
ا مبن يوؤهل للتدري�س، وهي م�صاألة ل تخلو  ا ولإعادة النظر اأي�صً جهود كبرية لتاأهيل املدر�صني لغويًّ
ذلك  ور�ء  من  �لهدف  ولح  �لنية  و�صدقت  �لعزم  �صحَّ  �إذ�  مب�صتحيلة  لي�صت  ولكنها  �صعوبة  من 

م�صرًقا ينبئ مب�صتقبل م�صرق.

وعندما تغدو العربية هي الو�صيلة الوحيدة للتعبري يف قاعة الدر�س يت�صابق الطلبة اإلى التعبري 
نون يف �أ�صاليب �لكالم، مما يخرج �أل�صنتهم من طول �لإ�صار،  بها، ويتبارون يف جتويدها، ويتفنَّ

ويذهب عنها احلب�صة والركاكة، والعّي والفهامة، قال اأبو العطاء ي�صف ل�صانه:
 واأبعثه يف كل حقٍّ وباطل اأُقلُِّبُه كي ل يِكّل بحب�صٍة

بل اإن العدوى �صتنتقل من قاعة الدر�س اإلى املجال�س الأخرى والأندية واملحافل، حيث يتمايز 
النا�س بطريقة نطقهم، ول يعلو حديث مهما �صما على احلديث بالعربية املبينة، فهي التي ت�صيطر 
بها،  يتقن احلديث  اإلى من  منقادين  املجل�س، فرتاهم  اأهل  كل  وروائها على  ب�صحرها وجمالها 
م�صروفني اإليه، يلتذون بوقع كالمه على اأ�صماعهم، تتجاوب معه نب�صات قلوبهم، ول غرَو فهي 

البيان والتبيني 2/272 – 273.  31
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كما قال ال�صاعر ال�صحر احلالل:
 ُخِلَق الل�صاُن لنطِقِه وبياِنِه

فاإذا جل�صَت فكْن جميًبا �صائاًل
 ل لل�صكوِت وذاَك حظُّ الأخر�ِس
�إنَّ �لكالَم يزيُن ربَّ �ملجل�ِس (8(

ول يتوقف �أمر �لف�صاحة على �لل�صان، و�إمنا ي�صاركه فيها �لقلم، فالقلم �أحد �لل�صانني، وهو 
اأبقى اأثًرا، لأن الكتاب يقراأ بكل مكان ويدر�س يف كل زمان، ويتجاوز احلدود ويرتفع على القيود.

�س �لطالب باأ�صاليب �لكتابة، ح�صن تعبريه و�صقَّ طريقه �إلى �متالك نا�صية �لقلم،  فاإذ� مترَّ
مما يعود عليه باخلري العميم، والنفع امل�صتدمي، فالكتابة تفتح اآفاًقا وا�صعة، وت�صل اإلى ما ل ي�صل 
اإلى طول الدربة، وكرثة التمرين،  اأع�صى، مل�صي�س حاجتها  اأو هي  الل�صان، ولكنها كالل�صان  اإليه 
ومعاودة التجربة، واإعادة النظر فيما يكتب، فالكاتب يطمح دائًما اإلى جتويد كتابته والرقّي بها 
اإلى مدارج البلغاء، مما ي�صطره اإلى اإعادة النظر، واحلذف والتعديل، والإ�صافة والتذييل، ورحم 

اهلل العماد الأ�صفهاين اإذ يقول:

ُه ل يكتب �إن�صاٌن كتاًبا يف يومه �إلَّ قال يف َغِدِه: لو ُغريِّ هذ� لكان �أح�صن، ولو زيد  »�إين ر�أيُت �أنَّ
م هذا لكان اأف�صل، ولو ُتِرك هذا لكان اأجمل، وهذا من اأعظم الِعرب،  كذا لكان ي�صتح�صن، ولو ُقدِّ

وهو دليل على ا�صتيالء النق�س على جملة الب�صر«(32(.

وبهذ� ت�صقل �لكتابة، وتت�صح �صمات �لأ�صلوب، ويبلغ �لكاتب حدَّ �لف�صاحة و�لإبد�ع.

خامتة

حاولت يف هذا املبحث اأن اأبني نظرية ابن خلدون يف اكت�صاب اللغة ، واأن اأقرتح يف �صوئها 
ومن وحيها خطة لكت�صاب اللغة، وهي خطة تعتمد اأ�صا�صا على قراءة ن�صو�س العربية وحفظها 
يف امتالك ال�صليقة اللغوية واكت�صاب امللكة الل�صانية، وقد اأثبتت جدواها من خالل اأمثلة كثرية، 
وعا�صرناه،  فيه  ع�صنا  حديث  وبع�صها  الكتب،  �صفحات  يف  قراأناه  اأو  به،  �صمعنا  قدمي  بع�صها 

و�صاركنا يف بع�س جتاربه.

 واملرجو اأن ينظر اأرباب الرتبية والتعليم يف هذه اخلطة، ويحاولوا تطبيقها، علها تكون بديال 
عما يعانونه ويعانيه طلبتهم من خطط مل تعد جتدي فتيال، لأنها تعتمد النحو اأ�صا�صا يف تعليم 
اللغة، والنحو ل يعلم اللغة، بل يحيطها ب�صوار يع�صم من اللحن واخلطاأ، وقدميا قالوا: النحو يف 
الكالم كامللح يف الطعام، ومن ثم فلي�س يجدي اأن نقدم لطالبنا طبقا من امللح الأجاج ل طعام 

فيه ول غذاء .

معجم الأدباء، مقدمة الكتاب.  32
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 التقرير اخلتامي للموؤمتر الرابع ع�سـر للوزراء 
امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي  

يف الوطن العربي 
تطوير التعليم املفتوح والتعليم عن بعد 

يف اجلامعات العربية
الريا�ص 12 جمادي االأولى 1435 املوافق 13 مار�ص 2014 

ب�صيافة كرمية من اململكة العربية ال�صعودية، ومب�صاركة وفود من ثماين ع�صرة )18( دولة 
عربية عقد يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�صعودية املوؤمتر الرابع ع�صر  للوزراء امل�صوؤولني 
 13 1435 املوافق  12 جمادي الأولى  عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي  يوم 

مار�س 2014،  ومو�صوعه: 

“ تطوير �لتعليم �ملفتوح و�لتعليم عن بعد يف �جلامعات �لعربية”
بداأت فعاليات املوؤمتر باآيات من الذكر احلكيم عقبتها اجلل�صة الفتتاحية للموؤمتر.

�جلل�صة �الفتتاحية : 

العنقري  حممد  بن  خالد  الدكتور  الأ�صتاذ  ملعايل  ترحيبّية  بكلمة  الفتتاحية  اجلل�صة  بداأت 
ال�صريفني  بنقل حتيات خادم احلرمني  ا�صتهلها  ال�صعودية  العربية  باململكة  العايل  التعليم  وزير 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود وويل عهده الأمري �صلمان بن عبدالعزيز، والنائب الثاين 
لرئي�س جمل�س الوزراء �صمو الأمري مقرن بن عبدالعزيز ومتنياتهم للموؤمتر بالتوفيق والنجاح ثم 
اإلى معايل الوزراء وروؤ�صاء الوفود امل�صاركة يف املوؤمتر، واإلى معايل املدير  توجه با�صمه بالتحية 
اإلى  اأ�صار  ثم   ، اململكة  اإلى  بقدومهم  وترحيبه  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام 
اأ�صبحت  الإلكرتوين  والتعلم  والتعليم عن بعد  املفتوح  التعليم  اأن  باعتبار  املوؤمتر  اأهمية مو�صوع 
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من املجالت التي تهتم بها غالبية الدول نتيجة ملا تقدمه من تعليم وتعلم عايل امل�صتوى وكذلك 
اعتمادها على و�صائل الت�صال واملعلومات احلديثة التي �صهلت الو�صول اإلى كل طالب للتعليم يف 
املجال  اململكة يف هذا  بها  تقوم  التي  اإلى بع�س اجلهود  اأ�صار  خمتلف م�صتوياته وجمالته، وقد 
اأن  راجيًا  الإقامة  لهم طيب  متمنيًا  املوؤمتر  امل�صاركني يف  بجميع  ترحيبه  بتجديد  كلمته  واختتم 

تكون التو�صيات ال�صادرة عن املوؤمتر يف م�صتوى الأهمية التي يولونها لهذا النوع من التعليم. 

ثم األقى معايل الأ�صتاذ الدكتور عبد اهلل حمد حمارب  املدير العام للمنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم _ الألك�صو كلمته التي بداأها بتوجيه ال�صكر ل�صاحب اجلاللة خادم احلرمني 
ال�صريفني وويل عهده المني على ما حظي به هذا املوؤمتر من رعاية وكرم وفادة، وتوجه بال�صكر 
والتقدير اإلى معايل ال�صتاذ الدكتور خالد بن حممد العنقري وزير التعليم العايل باململكة العربية 
التنظيم وحفاوة ال�صتقبال وكرم  ال�صعودية على دعوته الكرمية ل�صت�صافة هذا املوؤمتر وح�صن 
ال�صعودية على جهودهم يف  العربية  باململكة  العايل  التعليم  وزارة  واإلى كافة منت�صبي  ال�صيافة، 

الإعداد لعقد املوؤمتر.  

واأ�صار اإلى اأن اختيار مو�صوع هذا املوؤمتر” تطوير التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف اجلامعات 
ي�صهم  يف  اأن  املفتوح ميكن  والتعليم  بعد  التعليم عن  باأن  الألك�صو  لقناعة  نتيجة  العربية” جاء 
اأداء ر�صالتها مهما كانت الظروف وال�صعوبات ال�صتثنائية التي  ا�صتمرار املوؤ�ص�صة التعليمية يف 
مير بها اأي بلد من البلدان،  كما اأنه ي�صهم يف اي�صال التعليم اإلى كافة مناطق الدولة واإلى الفئات 

التي قد حتول بع�س الظروف الجتماعية اأو القت�صادية دون انخراطها يف التعليم اجلامعي.

وتطرق اإلى اأوراق العمل التي مت مناق�صتها يف اجتماعات اخلرباء حيث اأكد اأنها جاءت تلبي 
يف جمملها الأهداف التي ي�صعى املوؤمتر اإلى حتقيقها. 

كما جدد التذكري ببع�س الق�صايا التي تواجهها منظومة التعليم العايل العربية، والتي تنعك�س 
على م�صتوى النظرة املجتمعية اإليها وهي:

�صعف بع�س خمرجات اجلامعات العربية )ال�صعف العلمي للخريجني(.
انقطاع املتابعة و الهتمام مبخرجات التعليم العايل واجلامعي.

قلة الهتمام بالتعليم الأكادميي املتو�صط )الدبلوم املهني(.
�صعف البحث العلمي يف اجلامعات العربية. 

�صيا�صة ت�صعري ال�صهادات الأكادميية التي اأدت اإلى عدم اهتمام اخلريجني بتح�صني حت�صيلهم 
اأو الرفع من قدراتهم ومهاراتهم.  

ويف اخلتام جدد ال�صكر اإلى اأ�صحاب املعايل على ما حتظى به الألك�صو من دعم من دولهم 
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�صاحب  واإلى  اخلري  مملكة  اإلى  المتنان  وعظيم  والتقدير  ال�صكر  جدد  كما  �صخ�صيا،  ومنهم 
اجلاللة خادم احلرمني ال�صريفني على كرم �صيافتهم واحت�صانهم للموؤمتر الرابع ع�صر للوزراء 

متمنيا للجميع التقدم والنجاح.

وبعد ذلك األقى �صعادة الأ�صتاذ الدكتور �صعيد احل�صاين ممثل معايل ال�صيخ حمدان بن مبارك 
املوؤمتر  رئي�س  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  العلمي يف  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل 
احلرمني  خادم  اإلى  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  حتية  م�صتهلها  يف  نقل  كلمة  ع�صر  الثالث 
نهيان عن عدم  اآل  ال�صيخ حمدان بن مبارك  اعتذار  نقل  ال�صعودي كما  ال�صعب  واإلى  ال�صريفني 
امل�صاركة يف املوؤمتر لرتباطات م�صبقة، واأكد اأن رئا�صة املوؤمتر الثالث ع�صر قد تابعت مع املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم كل التو�صيات التي �صدرت عن املوؤمتر الثالث ع�صر، واأ�صار اإلى 

اأن تقرير مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يبني كل اجلهود.

التعليم  وزير  العنقري  بن حممد  الدكتور خالد  الأ�صتاذ  اإلى معايل  �صكره  ويف اخلتام جدد 
العايل ال�صعودي واإلى املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واإلى اململكة العربية 

ال�صعودية على ا�صت�صافتها للموؤمتر وت�صهيل كل الو�صائل لإجناحه.    

�جلل�صة �الإجر�ئية :

العنقري وزير  الدكتور خالد بن حممد  الأ�صتاذ  ا�صتهلت اجلل�صة الإجرائية باختيار معايل  
التعليم العايل باململكة العربية ال�صعودية رئي�صا للموؤمتر الرابع ع�صر للوزراء امل�صوؤولني عن التعليم 

العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي. 

 ثم وافق املوؤمتر على ت�صكيل هيئة املكتب على النحو الآتي :

وتقنيات  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  اجلال�صي  توفيق  الدكتور  الأ�صتاذ  معايل 
املعلومات والت�صال يف اجلمهورية التون�صية نائبا اأول لرئي�س املوؤمتر.

 معايل الأ�صتاذ الدكتور علي زيدان اأبو زهري وزير الرتبية و التعليم العايل يف فل�صطني نائبا 
ثانيًا لرئي�س املوؤمتر.

الأ�صتاذ الدكتور اأحمد جالل ال�صيد من وفد جمهورية م�صر العربية مقررا عاما للموؤمتر. 
وت�صكيل جلنة ال�صياغة على النحو التايل :

الأ�صتاذ الدكتور حممد بن عبد العزيز العوهلي      وفد اململكة العربية ال�صعودية ع�صوا.

الأ�صتاذ الدكتور احل�صن عمر بلول           وفد اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية ع�صوا.
الأ�صتاذ الدكتور يحي ال�صايدي          وفد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ع�صوا.
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الأ�صتاذ الدكتور اأبو القا�صم البدري     وفد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ع�صوا. 

الأ�صتاذة حياة وادي        وفد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ع�صوا.

  ثم عر�س �صعادة املقرر العام للموؤمتر جدول اأعمال املوؤمتر كما اقرتحته جلنة اخلرباء وقد 
مت اعتماده من قبل املوؤمتر. 

جل�صة �لعمل �الأولى:

 12 يوم اخلمي�س  �صباح  والن�صف من  العا�صرة  ال�صاعة  الأولى يف  املوؤمتر جل�صة عمله  عقد 
جمادي الأول 1435هـ املوافق 13 مار�س 2014 برئا�صة معايل الأ�صتاذ الدكتور خالد بن حممد 
العنقري  رئي�س املوؤمتر، الذي اأعطى الكلمة اإلى املنظمات الإقليمية والدولية امل�صاركة يف املوؤمتر 

وذلك على النحو الآتي:

الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
املنظمة الإ�صالمية للرتبية والعلم والثقافة.

 برنامج �خلليج �لعربي لدعم منظمات �لأمم �ملتحدة �لإمنائية.
 الحتاد العربي ملجال�س البحث العلمي 

 الحتاد الأوروبي

وتخلل كلمات املنظمات امل�صاركة توقيع مذكرة تفاهم بني املنظمة الإ�صالمية للرتبية والعلم 
والثقافة واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم حول جمالت التعاون بينهما باإ�صراف معايل 

ال�صادة وزراء التعليم العايل والبحث العلمي العرب يف اإطار انعقاد املوؤمتر. 

واإثر ذلك اأعطى رئي�س املوؤمتر الكلمة اإلى رئي�س وفد دولة ليبيا الدكتور عادل عبد احلميد 
بال�صكر  فيها  تقدم  طلبه  على  بناء  و�ملو�رد  �لديو�ن  ل�صوؤون  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  وكيل  �مل�صاط 
اإلى  تقدمه من دعم  ما  وعلى  ال�صيافة،  وكرم  ال�صتقبال  ال�صعودية على ح�صن  العربية  للمملكة 
دولة ليبيا واإلى الدول العربية اإميانا منها ب�صرورة العمل العربي امل�صرتك، وكذلك ل�صت�صافتها 

للموؤمتر بدل من ليبيا للظروف ال�صتثنائية التي متر بها، ومتنى للموؤمتر النجاح والتوفيق.

ثم نظر املوؤمتر يف املو�صوعات التالية:

اأوًل : تقرير املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عن تنفيذ تو�صيات املوؤمتر 
الثالث ع�صر: 

عر�س الأ�صتاذ الدكتور عبد اهلل حمد حمارب املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم تقريرا حول ما قامت به املنظمة لتنفيذ التو�صيات املوجهة اإليها، وما بذلته الدول العربية 
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يف تنفيذ التو�صيات التي تهمها. 

العايل  التعليم  عن  امل�صوؤولني  للوزراء  ع�صر  الثالث  املوؤمتر  عن  �صدر  اأنه  اإلى  معاليه  واأ�صار 
والبحث العلمي الذي عقد يف اأبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة �صت تو�صيات، تو�صيتان  
ومتحورت  املخت�صة.  وموؤ�ص�صاتها  العربية  الدول  تهم  تو�صيات  واأربع  للمنظمة  موجهة  منها 
ي�صمن  مبا  العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  الإدارية  والأنظمة  الّت�صريعات  تطوير  حول  الّتو�صـيات  جّل 
ا�صتقالليتها واإبعادها عن ال�صراعات ال�ّصيـا�صية وا�صتكمال ما مّت ال�صروع به من هيئات لرعاية 
البحث العلمي وتطويره ، والنفتاح على املنظمات الإقليمية والدوليـة مّما ُي�صهم يف حت�صني حوكمة 

موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الوطن العربي.

اأول  – التو�سيتان املوجهتان اإلى املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم:

الّتو�صية الأولى : و�صع برنـامج لتح�صني حوكـمة موؤ�ّص�صات الّتعليـم العـايل والبحث العلمي فـي 
الوطن العربي، وذلك بالتعاون مع املنّظمات الإقليمـية والّدولية وموؤ�ّص�صـات الّتمويل. 

اأدرجـت املنّظمة بناء على هذه الّتو�صية يف دورتها املالية 2013 - 2014 ن�صاطا حتت م�صّمى 
النظم الرتبوية والإدارة الر�صيدة” ي�صتهدف حت�صني موؤ�ص�صات الّتعليم العايل والبحث  “حكـامة 
الدويل  البنك  ا�صتجابة  اإن عدم  اإّل  الدويل،  البنك  بالتعاون مع  ينفذ  العربي  الوطن  العلمي يف 
لتعّهداته يف الآجال املحّددة حال دون تنفيذه، فا�صتدركت املنّظمة الأمر من خالل اإعداد وثيقة 
�صني  حول احلريات الأكادميية يف اجلامعات العربية بالتعاون مع نخبة من اخلرباء العرب املتخ�صّ
، كمـا �صعت اإلى ا�صتيعاب هذه الّتو�صية يف براجمها خالل الّدورة املالية 2015 - 2016 من خالل 

برجمتها لن�صاط حتت م�صّمـى “اجلـودة والعتماد الأكادميي”. 

عن                   امل�صوؤولة  الوطنية  والهيئات  املوؤ�ص�صات  بني  للتن�صيق  اآلية  و�صع   : الثانية  الّتو�صـية 
البحث العلمي يف الوطن العربي.

قامت الألك�صو بعقد اجتماع ملمثلي الهيئات الوطنية للبحث العلمي يف الوطن العربي وذلك 
بتون�س يومي 11 و 12 دي�صمرب 2012. ونظمت املنتدى ال�ّصنوي للبحث العلمي والتنمية امل�صتدامة 
بتون�س خالل  �صهر دي�صمرب  2013. كما مّت ت�صكيل فريق عمل يتكون من ثالثة خرباء عرب لإعداد 
ور اخلا�س باإن�صاء املجل�س الأعلى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والبتكار. وبرجمت  الت�صّ

لعقد اجتماعني للهيئات الوطنية للبحث العلمي بالّدول العربية يف �صنة 2014 .

ثانيا - الّتـو�سيات املوّجهة اإلى الدول العربية

ا�صتـملت الّتو�صيات ال�صادرة عن املوؤمتر الثالث ع�صر الذي عقد يف )اأبو ظبي( اأربـع ّتو�صيات 
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اإلى الّدول العربية، وقـامت املنّظمة مبتابعة تنفيذ هذه الّتو�صيات بالتوا�صل مع الّلـجان  موّجهة 
لة للوقوف على ما مّت اإجنازه. غري  الوطنية العربية للرتبية والثقافة والعلوم، واملوؤ�ص�صات ذات ال�صّ
اأّنه مل ي�صل اإلى املنّظمة �صوى تقارير ع�صر دول عربية اأو�صحت مـا قامت به من جهود لتنفيذ 
هذه الّتو�صيات، وهذه الّدول هـي اململكة الأردنية الها�صمية، اجلمهورية التون�صية، �صلطنة عمان، 
املغربية،  اململكة  الكويت،  دولة  ال�صودان،  جمهورية  ال�صعودية،  العربية  اململكة  فل�صطـني،  دولة 
ح يف ما يلـي الكيفّية  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية، واجلمهورية اللبنانية. ونو�صّ

التي نّفذت من خاللها تلك الّدول الّتو�صيات ال�صادرة عن املوؤمتر.

تطوير الت�صريـعات والأنظمة الإدارية ملوؤ�ص�صات الّتعليم العايل والبحث  الّتو�سيـة الأولى : 
العلمي مبا يحقق معايري ال�صفافية واجلودة وو�صع املعايري والآليات لختيار القيادات الأكادميية 

والإدارية.                 

  قـامت الأردن مبراجعة حزمة الّت�صريعات الّناظمة لقطاع الّتعليم العايل على مراحل عّدة 
على  عملت  اأنها  اإلى  تون�س  ،واأ�صارت  الأردنية.   واجلامعات  العايل  الّتعليم  قانون  تعديل  ق�صد 
تعزيز ا�صتقاللية املوؤ�ص�صات وحياديتها وتعزيز جودتها اإ�صافة اإلى تعزيز ال�صفافية و�صبط معايري 
بتحديث  يقوم  العايل  التعليم  اأن جمل�س  ال�صعودية  وبينت   . ونظم  لوائح  وفق  كله  وذلك  الإدارة 
عدد من لوائح التعليم العايل  واجلامعات، وقامت بتطوير القواعد التنفيذية للوائح الدرا�صات 
و�صعت  كما  العلمي،  والبحث  العليا،  والدرا�صات  والتدريب  والبتعاث  والتوظيف  والختبارات، 
وبينت  الأكادميية.  للقيادات  مركزا  واأن�صاأت  والأكادميية،  الإدارية  القيادات  لختيار  معايري 
والعتماد  وقانون �صمان اجلودة   2013 ل�صنة  املتنوعة  التعديالت  قانون  اأ�صدرت  اأنها  ال�صودان 
ة فيما  ل�صنة 2014 . كما اأولـت �صلطنة عمان الّتعليم العايل والبحث العلمي اهتماما كبريا خا�صّ
يتعّلق بتطوير الت�صريعات والأنظمة الإدارية. و�صعت دولة فل�صطني اإلى تطوير قانون لهيئة العتماد 
التعليم.  واجلودة لت�صويب و�صعها القانوين وتبيان دورها وعالقتها بالهياكل الأخرى يف وزارة 
اأما اململكة املغربية فقد عملت على مراجعة القانون املتعّلق بتنظيم الّتعليم العايل. واأعدت دولة 
املوؤ�ص�صات  اأن  على  تقريرها  يف  اجلزائر  واأكدت  احلكومية.  للجامعات  قانون  م�صروع  الكويت 
اجلامعية تتمتع بقانون اأ�صا�صي خا�س يحدد مهامها وتنظيمها. اإ�صافة اإلى اأنه مّت اإحداث هيئة 
وطنية للتقييم و�صمان اجلودة. وقام لبنان بو�صع اإطار وطني للهيئة العليا املنوطة بالإ�صراف على 
موؤ�ص�صة الّتعليم العايل ومعايري للقيادات الأكادميّية والإدارّية ،كما اأُن�صئت الهيئة اللبنانية ل�صمان 

اجلودة يف الّتعليم العايل، اإ�صافة اإلى تنظيم تدري�س الدكتوراه يف القطاع اجلامعي اخلا�س. 

الّتو�سية الّثانية : ا�صتكمال اإن�صاء الهيئات الوطنية لرعاية البحث العلمي وتطويره.

اأ�صار تقرير اململكة الأردنية اإلى اأنه مّت تعزيز دور �صندوق البحث العلمي يف الوزارة وتعديل 
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قانون اجلامعات بحيث تقوم اجلامعات بتخ�صي�س مال يقل عن ن�صبة 2 % من موازنتها ال�صنوية 
لأغرا�س الإيفاد وفق الأنظمة املعمول بها. وبينت تون�س اأنها قامت بتحويل ال�صبغة الإدارية لعدد 
ملراكز  املنظمة  القواعد  و�صعت  اأنها  اإلى  ال�صعودية  واأ�صارت  العلمي  البحث  ومراكز  معاهد  من 
اإلى  اإ�صافة  فيه،  والتو�صع  البحثية،  الكرا�صي  واإدارة  الواعدة،  الأبحاث  ومراكز  البحثي،  التميز 
اإن�صاء مر�صد التعليم العايل، ومركز بحوث ودرا�صات التعليم العايل، واملكتبة الرقمية ال�صعودية 
واأفاد  العلمي،  البحث  دعم  �صندوق  اأن�صاأت  اأنها  ال�صودان  وبينت  والتقنية.  للعلوم  اأودية  واإن�صاء 
املر�صوم  �صدر  حيث  وتطويره،  العلمي  البحث  رعاية  يف  الرائد  بدورها  عمان  �صلطنة  تقرير 
ال�صلطاين رقم 54 عام 2005 بتاريخ 22 - 06 - 2005 القا�صي باإن�صاء جمل�س للبحث العلمي 
وحتديد اخت�صا�صاته. وي�صـري تـقرير دولة فل�صطني اإلى اأنه تـّم اإعادة اإن�صاء جمل�س البحث العلـمي 
يف وزارة الّتعليم العايل مبوجب مر�صوم رئا�صي يو�صح تركـيبة اأع�صائه واإقرار نظامه يف جمل�س 
بالّتخطيط  املكّلفة  والهياكل  الهيئات  اإن�صاء  مّت  اأنه  على  املغربية  اململكة  تقرير  واأّكد   . الوزراء 
دعم  يف  العمل  ا�صتمرار  اإلى  فاأ�صار  الكويت  دولة  تقرير  اأما  العلمي.  البحث  وتن�صيق  والّتوجيه 
ميزانية جامعة الكويت للبحث العلمي. كما اأكد تقرير اجلزائر على اأنه مت اإحداث مديرية عامة 
للبحث العلمي والّتقاين. واأفاد لبنان بوجود هيئة م�صتقّلة لرعاية البحث العلمي، وكذلك توفري 

الّدعم لإن�صاء معادلة الدكتوراه يف اجلامعات.

الّتو�سيـة الّثالثة : تزويد املر�صد العربي للرتبية بالإح�صائيات والتجارب الّرائدة املتعّلقة                  
باإدارة الّتعليم العايل وال�صتفادة منها وتعميمها.

اأ�صار تقرير اململكة الأردنية اإلى اأّنه مّت ا�صتحداث اإدارة معلومات الكرتونية يف الوزارة. وبينت 
اإلى  اإح�صائيات التعليم العايل من خالل بوابة الوزارة اللكرتونية ا�صافة  ال�صعودية انها تن�صر 
جتاربها الرائدة يف اإن�صاء مكتب تنفيذي ملتابعة تطبيق التعليم العايل )اآفاق( وكذلك اإن�صاء مركز 
امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية، واإن�صاء قناة التعليم العايل التلفزية ومبادرة تعزيز 
العربي  املر�صد  زودت  اأنها  اإلى  ال�صودان  واأ�صارت   . ال�صعودية  للجامعات  الجتماعية  امل�صوؤولية 
ة اإذ  بالإح�صائيات املطلوبة بينما يفيد تقرير �صلطنة عمان اإلى اأنه مّت اإيالء الإح�صاء اأهّمية خا�صّ
مّت اإن�صاء نظام اإح�صائي الكرتوين للتعليم العايل. اأّما دولة فل�صطني فقد اأو�صحت يف تقريرها اأنه 
مّت ال�ّصماح للمر�صد العربي با�صتخدام ما ن�صرته من اإح�صاءات حول الّتعليم العايل على املوقع 
اللكرتوين للوزارة. واأكدت اجلزائر يف تقريرها باأن موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
على ال�صبكة يت�صمن املعطيات الكمية والنوعية لتطور املنظومة اجلامعية الوطنية. واأ�صار تقرير 
لبنان اإلى اأنه مّت عقد دورات تدريبية حول خمرجات الّتعليم ونظم الّتعليم العايل واأخرى حول 

الّتعليم الذاتي واخلارجي يف موؤ�ص�صات الّتعليم العايل )الّر�صمي واخلا�س(.
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ال�صيا�صية  راعات  ال�صّ العايل عن  الّتعليم  موؤ�ّص�صات  اإبعاد  العمل على   : الرابعة  الّتو�سـية 
التي توؤثر على ر�صالتها التعليمية، وعلى م�صتقبل الطلبة من اأجل الرتقاء بالّتعليم العايل والبحث 

العلمي.

اأو�صح التقرير املقّدم من اململكة الأردنية باأّنه مّت و�صع ا�صرتاتيجية جديدة للحّد من العنف 
اأن�صاأت عمادات  بانها  ال�صعودية  اأفادت  العقوبات. ويف هذا املجال  والت�صّدد يف تطبيق  اجلامعي 
اأن�صاأت الحتاد الريا�صي للجامعات واإن�صاء املجال�س واللجان الطالبية  املوهبة والإبداع وكذلك 
.وبينت  الريا�صية  والأندية  الطالبية  الأندية  واأ�ص�صت  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  مهارات  وتطوير 
ال�صودان باأنها اأ�صدرت عددا من اللوائح من اأهمها لئحة اختيار مديري اجلامعات ونوابهم عن 
طريق النتخاب ، وتر�صيخ قيم وثقافة الت�صامح واحلوار بني الطالب  و�صعت �صلطنة عّمان وفق 
ة بالّتعليم العايل والتي تلزم موؤ�ّص�صات الّتعليم  تقريرها اإلى تنفيذ القوانني والّت�صريعات اخلا�صّ
الّتعليم  واإقليمّيا ودولّيا يف جمال  وابط املتعارف عليها حملّيا  ال�ّصلطنة باملعايري وال�صّ العايل يف 
العايل. واأفاد تقرير دولة فل�صطني اإلى اأنه مّت توجيه عمادات �صوؤون الّطلبة يف اجلامعات والكّليات 
راعات ال�ّصيا�صية. واأكدت اجلزائر يف تقريرها اأّن  لتنفيذ فعاليات جُتّنب اجلامعات والكّليات ال�صّ
اجلامعات اجلزائرّية تتوفر على ميثاق الأخالقيات والآداب اجلامعية، ف�صال عن اأنظمة داخلية 
لبنان  تقرير  �جلامعي،.�أما  �حلرم  د�خل  مكوناتها  مبختلف  �جلامعّية  �لأ�صرة  لن�صاط  حاكمة 
تدري�س  تعميم  بالآخر عرب  واملواطنة والعرتاف  الآخر  اإدخال مفاهيم حّرية  مّت  اأنه  اإلى  فاأ�صار 

حرية الإن�صان.  

 وقرر املوؤمتر: 

الإحاطة مبا قامت به املنظمة من تنفيذ لتو�صيات املوؤمتر الثالث ع�صر. 

توجيه ال�صكر اإلى املدير العام للمنظمة ومعاونيه على ما قاموا به من جهد لتنفيذ التو�صيات.

ثانيا: تقرير عن تطوير التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي 1981 – 2011 

�صادرة  تو�صيات  من   2011 –  1981 الفرتة  خالل  اجنازه  مت  ما  تثمني  التقرير  ا�صتهدف 
عن املوؤمترات الوزارية لوزراء التعليم العايل والبحث العلمي اأي اأن التقرير يغطي فرتة الثالثني 
عاما املا�صية، وذلك من منطلق اأن كثريا من هذه التو�صيات يتم تنفيذها يف مراحل لحقة ل يتم 
ذكرها يف التقارير التي تقدم الى املوؤمترات املتتابعة حلينها ، وقد اأ�صار التقرير اإلى املرجعيات 
تت�صمن  التي  التو�صيات  من  امل�صتخل�صة  املحاور  من  عدد  على  وركز  ومنهجيته،  اعتمدها  التي 
تطوير التعليم العايل يف خمتلف جوانبه مثل تطوير البنية التحتية وتطوير �صيغ واأ�صاليب التعليم 
العايل وتعريب التعليم العايل والبحث العلمي وتوطني التقانة وا�صتقطاب ذوي الكفايات العلمية 
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التعليم  يف  الأكادميي  والعتماد  واجلودة  خربتها  من  وال�صتفادة  املهجر  يف  املقيمة  والعربية 
العايل، والتعاون امل�صرتك العربي واخلارجي.

ثم ا�صتعر�س اآليات املنظمة يف التعامل مع التو�صيات، واإجنازاتها يف �صوء التو�صيات املوجهة 
اإليها، وت�صمن التقرير جداول ومالحق للتو�صيات وما مت اإجنازه خالل الفرتة املذكورة، واختتم 

التقرير بجملة من ال�صتنتاجات. ويف �صوء ما تقدم اأو�صى التقرير بالآتي: 

اإلى تقدمي تقرير �صامل عن  دعوة وزارات التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي 
التطورات والإجنازات التي حققتها خالل فرتة التقرير 1981 – 2011 وفقا للمحاور ال�صابقة.

دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى ا�صتكمال التقرير بالعتماد على البيانات 
واملعلومات والتقارير املتاحة لديها، وعلى ما �صتقدمه الدول، واإ�صدار وثيقة مرجعية حول تطور 

التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي خالل ثلث قرن.

ويف �صوء ما تقدم اأو�صى املوؤمتر بـــ:

توجيه ال�صكر اإلى  املنظمة على التقرير واعتماد التو�صيتني املقرتحتني. 

ثالثا:  تقرير جلنة خرباء املوؤمتر الرابع ع�سر:

قدم الأ�صتاذ الدكتور وحيد قدورة  مقرر اجتماع خرباء املوؤمتر الرابع ع�صر للوزراء امل�صوؤولني 
عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي، تقريرًا عن اأعمال جلنة اخلرباء التي عقدت 
2014 حيث ا�صتعر�س  11 مار�س  و   10 1435 املوافق  10 جمادي الأولى   - اجتماعاتها يومي9 
الهيكل العام للتقرير الذي ت�صمن ملخ�صا للدرا�صات، والتوجهات العامة للنقا�س، وما خل�صت 

اإليه جلنة اخلرباء من تو�صيات.

جل�صة �لعمل �لثانية: 

عقد املوؤمتر جل�صة العمل الثانية يف متام ال�صاعة الثانية ع�صرة والن�صف ظهر يوم اخلمي�س 12 
جمادي الأول املوافق 13 مار�س 2014 برئا�صة معايل الأ�صتاذ الدكتور خالد بن حممد العنقري  

رئي�س املوؤمتر، ومت فيها مناق�صة الآتي:

اأول ـ  م�سروع التو�سيات املقدمة للموؤمتر الرابع ع�سر:   

عن  امل�صوؤولني  للوزراء  ع�صر  الرابع  املوؤمتر  مقرر  ال�صيد  جالل  اأحمد  الدكتور  الأ�صتاذ  قدم 
التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي، تقريرًا عن فعاليات املوؤمتر الذي عقد اجتماعاته 
يوم اخلمي�س  يومي 12 جمادي الأولى 1435 املوافق 13 مار�س  2014 حيث ا�صتعر�س الهيكل 
العامة  والتوجهات  املوؤمتر،  التي قدمت يف  التقارير  الذي ت�صمن ملخ�صا جلميع  للتقرير  العام 
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للنقا�س، وما خل�س  اإليه اأ�صحاب املعايل الوزراء وروؤ�صاء الوفود من تو�صيات.

ويف �صوء ما �صبق قّرر املوؤمتر املوافقة على التو�صيات الآتية:

العامة  الأمانة  ودعوة  والبتكار،  والتقني  العلمي  للبحث  العربية  ال�صرتاتيجية  اعتماد   •
الكفيلة  اخلطوات  لتخاذ  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  العربية  الدول  جلامعة 

با�صتكمال اإجراءات اعتمادها. 

العربية  باللغة  ودوليًا  عربيا  العلمي  للن�صر  خا�صة  عناية  اإيالء  اإلى  العربية  الدول  دعوة   •
وباللغات الأخرى.

• دعوة الدول العربية اإلى العناية بغر�س اأ�ص�س البحث العلمي ومهاراته لدى ال�صباب والنا�صئة.
العربية اإلى الهتمام بالتعليم املفتوح والتعليم عن بعد كونه اأحد التوجهات  الدول  • دعوة 
احلديثة يف مفهوم التعلم مدى احلياة والتعليم امل�صتمر والعناية به خا�صة لدى الفئات التي مل 
تتمكن من اإمتام التعليم النظامي اأو يف املناطق اجلغرافية التي مل ينت�صر فيها التعليم اجلامعي 

وخا�صة لدى الإناث. 

التعليم عن بعد يف تغطية املقررات الدرا�صية  من  ال�صتفادة  اإلى  العربية  اجلامعات  • دعوة 
العامة )متطلبات(.

الدول العربية اإلى و�صع الت�صريعات وال�صيا�صات للتو�صع يف التعليم املفتوح والتعليم  • دعوة 
عن بعد والعمل على اإيجاد اآليات التعاون والتن�صيق فيما بينها.

اللغة العربية يف برامج  وتعلم  لتعليم  خا�صة  عناية  اإعطاء  اإلى  العربية  اجلامعات  • دعوة 
التعليم املفتوح والتعليم عن بعد. 

والتعليم  املفتوح  التعليم  خمرجات  بني  مقارنة  درا�صات  لإجراء  العربية  املنظمة  دعوة   •
النظامي ملعرفة مدى مواءمتها ل�صوق العمل.

• دعوة الدول العربية اإلى النظر يف تبادل العرتاف والعتماد للدرجات العلمية وال�صهادات 
التي ت�صدرها فروع اجلامعة العربية املفتوحة �صريطة اأن تكون هذه الدرجات العلمية وال�صهادات 

معتمدة من بلد الفرع التي اأ�صدرها.

اإلى الهتمام باإدماج تقنيات التعلم الإلكرتوين �صمن املناهج واإدارات  • دعوة الدول العربية 
التعليم يف جميع م�صارات التعليم اجلامعي.

يف  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  يف  واجلودة  العتماد  معايري  دليل  على  الطالع   •
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�صوء  يف  مراجعته  اإلى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  ودعوة  العربية،  اجلامعات 
مالحظات اخلرباء والدول العربية ثم عر�صه على املجل�س التنفيذي للمنظمة يف دورته القادمة 

)مايو 2014( لعتماده.

الدرا�صات واملقارنات املرجعية الإقليمية والعاملية لآليات اعتماد  اإعداد  اإلى  املنظمة  • دعوة 
املوؤهالت الدرا�صية ال�صادرة عن موؤ�ص�صات التعليم املفتوح والتعليم عن بعد.

العمل على التن�صيق الفعال بني موؤ�ص�صات التعليم املفتوح والتعليم عن  اإلى  املنظمة  • دعوة 
بعد و�صوًل اإلى اعتماد معايري واآليات م�صرتكة للموؤهالت الأكادميية يف الوطن العربي. 

الدول العربية لتوحيد امل�صطلحات  يف  املخت�صة  اجلهات  مع  التعاون  اإلى  املنظمة  • دعوة 
اخلا�صة مبفاهيم التعلم اللكرتوين والتعليم املفتوح والتعليم عن بعد.

• دعوة وزارات التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي اإلى تقدمي تقرير �صامل عن 
التطورات والجنازات التي حققتها خالل فرتة التقرير 1981 – 2011 وفقا للمحاور ال�صابقة.

على  بالعتماد  التقرير  ا�صتكمال  الى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  دعوة   •
وثيقة مرجعية  وا�صدار  الدول،  �صتقدمه  ما  وعلى  لديها،  املتاحة  والتقارير  واملعلومات  البيانات 

حول تطور التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي خالل ثلث قرن.

ثانيا ـ حتديد مكان وزمان عقد املوؤمتر اخلام�س ع�سر:

واتخاذ  العربية  الدول  مع  بالتوا�صل  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تكليف  مت 
الرتتيبات الالزمة ل�صت�صافة املوؤمتر اخلام�س ع�صر

�جلل�صة �خلتامية للموؤمتر �لر�بع ع�صر:

يوم  من  والن�صف  الواحدة  ال�صاعة  متام  يف  ع�صر  الرابع  للموؤمتر  اخلتامية  اجلل�صة  عقدت 
اخلمي�س 12 جمادي الأول 1435 املوافق 13 مار�س 2014 وفيها األقى معايل الأ�صتاذ الدكتور عبد 
اهلل حمد حمارب املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم كلمة جاء فيها جتديد 
ال�صكر اإلى اململكة العربية ال�صعودية قيادة وحكومة و�صعبًا واإلى الأ�صتاذ الدكتور خالد بن حممد 
املنظمة  اإلى  املوجهة  التو�صيات  كل  بتنفيذ  وتعهد  ال�صيافة  وكرم  التنظيم  ح�صن  على  العنقري 

والتعاون مع الدول العربية يف تنفيذ التو�صيات املوجهة اإليها.

ثم األقى معايل الأ�صتاذ الدكتور خالد بن حممد العنقري رئي�س املوؤمتر الرابع ع�صر لوزراء 
التعليم العايل يف الوطن العربي الكلمة اخلتامية للموؤمتر بداأها بتوجيه ال�صكر اإلى وفود الدول 
خالل  وخمل�صة  جادة  جهود  من  بذلوه  ما  على  املوؤمتر  يف  امل�صاركة  املنظمات  وممثلي  العربية 
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املوؤمتر  اعتمدها  التي  التو�صيات  اأهمية  على  موؤّكدا   ، الجتماعات  اأثناء  دارت  التي  املناق�صات 
والعلوم.  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  مع  بالتعاون  تنفيذها  متابعة  على  احلر�س  متمنيًا 
واختتم كلمته بتجديد ال�صكر اإلى جميع الوفود امل�صاركة يف املوؤمتر متمنيًا للجميع العودة ب�صالمة 

اهلل اإلى اأوطانهم.  

كما رغب امل�صاركون يف املوؤمتر برفع برقية �صكر وتقدير اإلى خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود و�صمو ويل العهد و�صمو النائب الثاين حفظهم اهلل.
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التقرير اخلتامي للموؤمتر التا�سع
لوزراء الرتبية والتعليم العرب
“االرتقاء بالتعليم االأ�سا�سي

يف الوطن العربي“
تون�ص 29 مايو/ اأيار 2014

عقدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم املوؤمتر التا�صع لوزراء الرتبية والتعليم العرب 
يف تون�س خالل الفرتة 27 - 29 مايو/ اآيار 2014، حتت �صعار  “�الرتقاء بالتعليم �الأ�صا�صي 
يف �لوطن �لعربي” مب�صاركة وفود من 18 دولة عربية، بالإ�صافة اإلى منظمات اإقليمّية ودولّية. 

وفيما يلي تقرير عن فعاليات املوؤمتر.
�جلل�صة �الفتتاحية: 

الكلمات  اإلقاء  مّت  ثّم  احلكيم،  الذكر  اآيات  من  مباركة  بتالوة  الفتتاحية  اجلل�صة  بداأت 
الفتتاحّية الآتية: 

 كلمة معايل �لدكتور فتحي �جلر�ي وزير �لرتبية باجلمهورية �لتون�صية: عرب 
فيها على ال�صرف الذي نال تون�س باحت�صانها املوؤمتر، و�صدد على اأهمية التعليم الأ�صا�صي كاأحد 
ملواجهة  الر�صني  العقالين  التفكري  �صرورة  اإلى  واأ�صار  التعليمية  للمنظومة  الأ�صا�صية  املكونات 

التحديات الراهنة وتن�صيق اجلهود لك�صب الرهانات وحتقيق النتائج املن�صودة.
باأكمله  واملجتمع  النا�صئة  حتفيز  اأجل  من  اجلاّد  للعمل  اجلميع  الوزير  معايل  ا�صتحّث  كما 
لالإبداع والرقي بالإن�صان، كما نّوه ب�صرورة حت�صني و�صع املعلمني املعنوي واملادي وتطوير كفاياتهم 

املهنية، والبدء بتهيئة الأر�صية الالزمة لإ�صالح تربوي �صامل.
ثم األقى معايل الأ�صتاذ الدكتور عبد اهلل حمد حمارب  املدير العام للمنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم كلمة توّجه فيها بال�صكر اإلى تون�س على دعمها املو�صول للمنظمة، وعلى احت�صانها 



210

على  الثامن  املوؤمتر  رئي�س  اإلى  بال�صكر  وتوّجه  العرب،  والتعليم  الرتبية  لوزراء  التا�صع  للموؤمتر 
ح�صن املتابعة والتن�صيق مع املنظمة لتنفيذ تو�صيات املوؤمتر الثامن. 

واأ�صار اإلى اأّن املوؤمتر التا�صع لوزراء الرتبية �صوف يناق�س مو�صوعا يف غاية الأهمّية ويعّد حلقة 
و�صل بني املوؤمترين ال�صابع والثامن اللذين ناق�صا ق�صايا تطوير التعليم الثانوي وتنويع م�صاراته، 
واملعلم العربي بني التكوين الناجع والتمّكن املهني. ثّم اأ�صار اإلى الهنات العديدة التي ت�صكو منها 
املنظومات الرتبوية يف الوطن العربي،  ومن بينها : تباين يف املدد الدرا�صّية مّما يخلق اإ�صكالّية 
يف معادلة ال�صهادات بني الدول العربّية، وق�صّية التمويل وحجمه الذي ل يتنا�صب مع امل�صتويات 

العاملّية، بالإ�صافة اإلى �صعف م�صاهمة القطاع اخلا�س يف متويل التعليم الأ�صا�صي.
واأّكد معاليه يف كلمته اأن الت�صحيح يبداأ  من مرحلة الطفولة املبكرة باعتبارها مرحلة اأ�صا�صّية 
لتطوير ذكاء الطفل، كما اأّكد على �صرورة ربط التعليم الأ�صا�صي باجلماعات املحلّية والتخفيف 
من مركزية الإدارة. ويف اخلتام جدد ال�صكر اإلى اأ�صحاب املعايل ملا حتظى به املنظمة من دعم 

من الدول العربّية كافة، واإلى تون�س اخل�صراء قيادة و�صعبا.
الكويت كلمة  بدولة  الرتبية  وزارة  وكيل  الغي�س  الرحمن  الأ�صتاذ فهد عبد  األقى  وبعد ذلك 
التعليم العايل يف دولة  اأحمد عبد املح�صن املليفي وزير الرتبية ووزير  نيابة عن معايل الأ�صتاذ 
الكويت رئي�س املوؤمتر الثامن نقل فيها حتيات معايل الوزير واعتذاره عن عدم امل�صاركة يف املوؤمتر 
التون�صية لحت�صانها هذا  اإلى اجلمهورية  بال�صكر  ثّم توجه  لأ�صباب طارئة حالت دون ح�صوره، 

املوؤمتر متمنيا لها قيادة و�صعبا �صبل الرفعة والتقدم. 
كما �صكر املنظمة على جهودها يف �صبيل تفعيل دورها الرتبوي والثقايف والعلمي وثّمن ح�صن 
خطوات  يواكب  العربي” الذي  الوطن  يف  الأ�صا�صي  بالتعليم  “الرتقاء  املوؤمتر  مو�صوع  اختيار 
لتلتحق  والتعليمّية  الرتبوية  باملنظومة  للنهو�س  العربية  الدول  بها  تقوم  التي  والتطوير  الإ�صالح 
مب�صار الأمم املتقدمة، مّما ي�صتوجب املزيد من اجلهود وتعزيز قنوات التعاون امل�صرتك بني الدول 
الأع�صاء لتحقيق تعليم اأ�صا�صي جّيد من خالل الهتمام بالتلميذ، وهذا ما اأّكده املوؤمتر الثامن. 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  واإلى  املعايل  اأ�صحاب  اإلى  �صكره  ويف اخلتام جّدد 
وكافة امل�صاركني يف املوؤمتر متمنيا لهم النجاح والتوفيق.  

�جلل�صة �الإجر�ئية:

ا�صتهلت اجلل�صة الإجرائية باختيار معايل  الأ�صتاذ الدكتور حممد علي متيم  وزير الرتبية 
والتعليم يف جمهورية العراق رئي�صا للموؤمتر التا�صع لوزراء الرتبية والتعليم العرب. 

 ثم وافق املوؤمتر على ت�صكيل هيئة املكتب على النحو الآتي:
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لرئي�س                                               نائبا  ليبيا  دولة  يف  والتعليم  الرتبية  وزير  عبيد/  مفتاح  علي  الدكتور  الأ�صتاذ  معايل   •
املوؤمتر.

• الأ�صتاذ حممد بن من�صور العمران /    مقررا عاما للموؤمتر. 
وت�صكيل جلنة �ل�صياغة على �لنحو �لتايل:

• الأ�صتاذ الدكتور حممد بن من�صور العمران  / وفد اململكة العربية ال�صعودية مقررا.
• الأ�صتاذ الدكتور يحي ال�صايدي  /  وفد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ع�صوا.

• الأ�صتاذة حياة وادي  /  وفد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ع�صوا.
• الأ�صتاذة جليلة العبيدي  /  وفد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ع�صوا

ثم عر�س �صعادة املقرر العام للموؤمتر جدول اأعمال املوؤمتر كما اقرتحته جلنة اخلرباء، وقد 
مت اعتماده من قبل املوؤمتر. 

جل�صة �لعمل �الأولى:

عقد املوؤمتر جل�صة عمله الأولى يف ال�صاعة التا�صعة من �صباح يوم اخلمي�س 29 رجب 1435هـ 
املوافق لــ 29 مايو/اأيار 2014 برئا�صة رئي�س املوؤمتر الثامن، الذي اأعطى الكلمة اإلى املنظمات 

الإقليمية والدولية امل�صاركة يف املوؤمتر وذلك على النحو الآتي:
1. �الأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية: األقتها الأ�صتاذة ماجدة ح�صن زكي مدير 
اإدارة الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي ممثل الأمني العام جلامعة الدول العربية، وبداأتها 
بالتوجه بال�صكر اإلى اجلمهورية التون�صية على كرم ال�صيافة وحفاوة ال�صتقبال ونقلت اإلى احل�صور 

حتيات الدكتور نبيل العربي اأمني عام جامعة الدول العربية.
اإلى الظروف التي متّر بها الأمة العربية واإلى الهنات التي ي�صكو منها التعليم   ثم تعر�صت 
يتعّلق  فيما  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  جهود  على  اأثنت  كما  العربية.  البالد  يف 
بتجويد العملية التعليمية التعلمية، فو�صعت “ خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي “ واملنظمة 
ب�صدد تقوميها، وذكرت باأهمية ا�صتخدام تقانات املعلومات والت�صال يف تطوير التعليم و�صول 
�إلى متكني �لنا�صئة من بناء �ملهار�ت و�ملعارف �ل�صرورية لالنخر�ط يف عامل �ليوم و�ل�صتعد�د 
للم�صتقبل، كما ركزت على دور املراأة يف دعم ال�صتقرار والأمان، واختتمت كلمتها بتجديد ال�صكر 

للجمهورية التون�صية على ا�صت�صافتها للموؤمتر.
الدكتور  األقاها  )�الإي�صي�صكو(:  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �الإ�صالمية  �ملنظمة   .2
اأحمد �صعيد ولد اأباه وتوجه فيها بال�صكر اإلى معايل املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم على الدعوة الكرمية للم�صاركة يف هذا املوؤمتر وتقدمي العتذار على تعذر ح�صور ال�صيد 
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املدير العام للإ�صي�صكو لظروف قاهرة، ونّوه اإلى اأهمية مو�صوع املوؤمتر لدور التعليم الأ�صا�صي يف 
تربية النا�صئة كركيزة للنظام الرتبوي يف جممله، وهو ما يدعو اإلى ت�صافر اجلهود بني املنظمتني 
العام  يف  �صيعقد  واأنه  خا�صة  جودته،  و�صمان  الأ�صا�صي  بالتعليم  لالرتقاء  وال�صالمية  العربية 
�لتعليم  مب�صاألة  �صيهتم  �لذي  و�لتعليم  �لرتبية  لوزر�ء  �لأّول  �لإ�صالمي  �ملوؤمتر  بالرباط  �لقادم 
الأر�صية  لتهيئة  النا�صئة  الأجيال  جتاه  باللتزام  كلمته  وختم  مو�صوعاته.  �صمن  من  الأ�صا�صي 

املالئمة لهم حتى ي�صهموا يف حتقيق التنمية ال�صاملة امل�صتدامة.
3. مكتب �لرتبية �لعربي لدول �خلليج: األقاها الأ�صتاذ علي بن عبد اخلالق القرين نّوه 
من خاللها اإلى الدور الرئي�س للتعليم الأ�صا�صي الذيُ يبنى على اأ�صا�صه م�صتقبل النا�صئة العرب، 
حتت  ومنتجاته  وبراجمه  املكتب  خربات  بو�صع  تعهد  كما  التطوير،  م�صروعات  كل  تبنى  وعليهُ 
ت�صرف القائمني على �صوؤون التعليم يف الوطن العربي، واأفاد باأن بوابة املكتب تلقى تفاعال يوميا 

مع املعلمني العرب يف كل اأنحاء الوطن العربي.
4. �لبنك �الإ�صالمي للتنمية: قدمها الأ�صتاذ اأحمد بن علي وا�صتهلها ب�صكر اجلمهورية 
التون�صية على ال�صت�صافة ونقل حتيات رئي�س جمموعة البنك ال�صالمي للتنمية للموؤمتر ومتنياته 
له بالنجاح، وذّكر باإ�صهام البنك ال�صالمي وخا�صة يف اإجراء الدرا�صات لإدراج مادة الريا�صيات 
يف برامج التعليم الأ�صا�صي لفائدة بع�س الدول الأع�صاء، وتقدمي م�صاعدة فنية جلامعة الأزهر 
لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، واإحداث برامج لتدعيم ت�صغيل ال�صباب لفائدة عدد من 

الدول العربية، واإحداث برنامج التعليم من اأجل الت�صغيل.
ثم نظر املوؤمتر يف املو�صوعات التالية:  

�أواًل : تقرير �ملدير �لعام للمنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم عن تنفيذ 
تو�صيات �ملوؤمتر �لثامن: 

عر�س الأ�صتاذ الدكتور عبد اهلل حمد حمارب املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم تقريرا حول ما قامت به املنظمة لتنفيذ التو�صيات املوجهة اإليها، وما بذلته الدول العربية 

يف تنفيذ التو�صيات التي تهمها.
اأنه �صدر عن املوؤمتر الثامن لوزراء الرتبية والتعليم العرب الذي عقد يف  وجاء يف العر�س 
�لناجع  �لتكوين  بني  �لعربي  “�ملعلم  ومو�صوعه   2012 مايو/اأيار   2  -  1 يومي  الكويت 
الدول العربية، وثالث اإلى املنظمة  اإلى  موجهة  منها  اأربع  تو�صيات،  و�لتمكن �ملهني” ثماين 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم، بالإ�صافة اإلى تو�صية م�صرتكة بني الدول واملنظمة. ومتحورت كل 
التو�صيات حول املعلم وتدريبه ومتهينه حتى يتمكن من قيادة العملّية التعليمّية وجتاوز الأخطاء 
التي تنتج عن ق�صور يف عمليات التخطيط والإدارة، كما اأّكدت على اآليات التن�صيق بني موؤ�ّص�صات 
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�صة لتدريب املعلمني  اإعداد املعلمني وتدريبهم ووزارات الرتبية والتعليم، وتوفري مراكز متخ�صّ
اأثناء اخلدمة، وو�صع معايري عربّية لإعداد املعلمني وتدريبهم وحتديث اأدوارهم يف جمتمع املعرفة 

والرتكيز على و�صع اآليات ملنح رخ�س مزاولة املهنة.
ثّم قّدم عر�صا موجزا للتقرير املقّدم اإلى املوؤمتر على النحو الآتي:

�أوال - �لتو�صيـات �ملوّجهـة �إلى �ملنظمـة �لعربية للرّتبيـة و�لثقافــة و�لعلوم    

للتو�صيات  الثامن  املوؤمتر  اعتماد  مّت  اأن  منذ  �صرعت  املنظمة  اأن  اإلى  اأ�صار  املجال  هذا  ويف 
املوّجهة اإليها يف و�صع الآليات التي ت�صهم يف تنفيذها ، وترجمتها اإلى برامج وم�صروعات خالل 
برامج  و�صع  مرجعيات  من  التو�صيات  تلك  اعتبار  اإلى  اإ�صافة   ،  2014  -  2013 املالية  الدورة 

الدورة املالية 2015 - 2016..
عر�س ما اأجنزته املنظمة يف كل تو�صية على حدة وذلك على النحو الآتي:

وتدريبهم  �ملعلمني  �إعد�د  جمال  يف  عربّية  معايري  و�صع   - �الأولى  �لتو�صية 
وتقييمهم يف �صوء موؤ�صر�ت �الأد�ء �لوظيفي، قامت املنظمة بو�صع دليل للمعايري املهنية 
للمعلم العربي الذي ت�صمن اجلوانب املعرفية واملهارية والثقافية واأخالقيات املهنة، واملوؤ�صرات 
العربية  الدول  بها  لت�صرت�صد  املعايري،  بقيا�صها معرفة مدى حتقيق هذه  التي ميكن  وامل�صتويات 
وتقوميهم  وتعيينهم  اخلدمة  قبل  واإعدادهم  املعلمني  اختيار  عند  واحتياجاتها،  لظروفها  وفقا 
ومتابعة تنميتهم املهنية امل�صتمرة وترقيتهم، ومل�صاعدة املعلم على التقومي الذاتي بهدف حت�صني 
رانيا  امللكة  اأكادميية  مع  التو�صية  هذه  تنفيذ  يف  املنظمة  وتعاونت  بها.  والرتقاء  التعليم  مهنة 
لتدريب املعلمني يف اإطار الربنامج العربي لالرتقاء باملعلمني معرفيا ومهنيا، ونّظمت ور�صة عمل 
لهذا الغر�س بهدف مراجعته وتطويره، و�صارك يف فعالياتها ثالثة وثمانون )83( م�صوؤول تربويا 
ومهتما بق�صايا جودة التعليم ورفع كفاية املعلم وذلك من ثالث ع�صرة )13( دولة عربّية واأ�صاتذة 
من جامعة هل�صنكي – فلندا، ومكتب اليون�صكو الإقليمي ببريوت. واملنظمة ب�صدد ا�صتكمال تنفيذ 

هذه التو�صية واإجناز ما تتطلبه من فعاليات.
�ملعرفة  جمتمع  يف  �ملعلم  �أدو�ر  لتحديد  عربي  دليل  و�صع  �لثانية:  �لتو�صية 
وتطوير �لرب�مج �ملتعلقة باإعد�ده وتدريبه وتقومي �أثر �لتدريب، ويف هذا الباب مّت 
العميقة  للتغريات  نتيجة  وم�صتقبال  العربي حا�صرا  املعلم  املتوقعة من  الأدوار  دليل يحدد  و�صع 
اأدائه لأدواره على الوجه املطلوب يف الوقت الراهن ويف امل�صتقبل املنظور،  احلا�صلة يف ظروف 
الأدوار  تلك  لتحديد  بها  ال�صتئنا�س  اأداة ميكن  الدليل  ويعترب هذا  املعرفة”.  “جمتمع  اإطار  يف 
والتخطيط ملا تتطلبه مهنة التدري�س من حيث اختيار املعلمني ومتكينهم من بناء كفاياتهم وفيما 

يتعلق مبناهج تكوينهم وتدريبهم وتقومي اأدائهم. 
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�لتو�صية �لثالثة: و�صع دليل عربي ملنح رخ�صة )�إجازة( مز�ولة مهنة �لتعليم 
مبا ي�صمن متهني �ملعلم �لعربي وتطوره �ملهني، ومنّوه �لوظيفي، و�لرفع مــن مكانته، 
وخارجــه.  �لعربــي  �لوطن  يف  منهم  �ال�صتفادة  يحّقق  مبا  �ملعلمني  حركة  وي�صهل 
حاولت املنظمة تنفيذ هذه التو�صية من خالل البحث عن خرباء متخ�ص�صني يف املجال ونتيجة 
حاليا  تقوم  وهي  الأولى،  ال�صنة  يف  الإجناز  من  املنظمة  تتمكن  مل  املجال  يف  اخلرباء  لندرة 
بالتوا�صل مع الهيئات العربية والأجنبية التي لديها جتارب وتراخي�س مهنية للمعلم لال�صتعانة 
بخرباتها يف و�صع الدليل اخلا�س مبنح رخ�س مزاولة مهنة التعليم،  و�صوف تعمل املنظمة على 

اإجناز هذا الدليل قبل نهاية الدورة املالية احلالية.   
وبالإ�صافة  اإلى ما �صبق قامت املنظمة بتحديث ميثاق املعلم العربي الذي ت�صمن يف جزء من 
مكوناته �صروطا مهنية ومعيارية لختيار املعلم ومتهينه.  كما و�صعت �صمن م�صروع بناء قدرات 
والدورات  الور�س  2016 عددًا من   -  2015 القادمة  املالّية  للدورة  الرتبوي  املجال  العاملني يف 
التدريبة لتنمية كفايات العاملني يف جمال ذوي الحتياجات اخلا�صة، ومعلمي التعليم الأ�صا�صي 

ومدربي معلمي الرتبية ما قبل املدر�صّية، والقيادات الإدارّية الرتبوّية.
ة بدعوة الدول العربية واملنظمة العربية اإلى  اأما فيما يتعلق بتنفيذ التو�صية امل�صرتكة اخلا�صّ
اخلا�صة  العناية  مع  وتدريبهم،  املعلمني  اإعداد  جمال  يف  اخلا�صة  الأو�صاع  ذات  الدول  معاونة 
بال�صومال،  فقد مت تنفيذ ور�صتني تدريبيتني للعاملني يف وزارة الرتبية يف ال�صومال يف جمايل 
متطلبات  �صوء  يف  واملدر�صّية  الرتبوّية  الإدارات  مديري  اأداء  وتطوير  ال�صرتاتيجي   التخطيط 
والبحث  العايل  التعليم  قطاع  يف  ال�صومالية  القدرات  لبناء  ثالثة   وور�صة   ، ال�صاملة  اجلودة 
العلمي، ويجري ترتيب ا�صتيعاب احتياجات جيبوتي والقمر املتحدة التي �صيتم تنفيذها قبل موفى 
الدورة، كما مت عقد اجتماع مع ع�صو املجل�س التنفيذي جليبوتي ومعهد اخلرطوم الدويل لربجمة 

امل�صروعات العاجلة.
ثانيا - �لتو�صيات �ملوّجهة �إلى �لدول �لعربية:

ويف اإطار متابعة تنفيذ التو�صيات املوجهة اإلى الدول العربية، اأ�صار التقرير اإلى اأن املنظمة 
اجلمهورية  التون�صية،  اجلمهورية  الها�صمّية،  الأردنية  اململكة   : هي  دول  �صبع  من  تقارير  تلقت 
اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية، �صلطنة عمان، اململكة العربية ال�صعودية، دولة قطر، جمهورية 

م�صر العربية.
ثم عر�س ما اأجنزته هذه الدول على م�صتوى كل تو�صية على حدة على النحو الآتي:

�لتو�صية �الأولى:  و�صع �آليات للتن�صيق بني موؤ�ص�صات �إعد�د �ملعلمني وتدريبهم 
ووز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم �لعالــي حول بر�مج ومناهج �إعد�د �ملعلميــــن وتدريبهم، 
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�لرتبوية  �لنظم  و�حتياجات  �لرب�مج  هذه  خمرجات  بني  �الن�صجام  يحقق  مبا 
و�لتعليمية من �الأطر �لب�صرية.

ويف هذا املجال جاء يف تقرير الأردن اأنه عقدت اجتماعات مع اجلامعات حول برنامج تهيئة 
الرتبية  وزارة  باإحداث جلنة م�صرتكة بني  تون�س  واملعلمني قبل اخلدمة. وقامت  املعلمني اجلدد 
الإدارة  تركيز  واأعادت  والت�صال،  املعلومات  وتكنولوجيا  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزارة 

العامة للربامج والتكوين امل�صتمر �صمن الهيكلة العامة لوزارة الرتبية.
اإلى  والثانوي  املتو�صط  التعليم  واأ�صاتذة  البتدائي  معلمي  تكوين  اأ�صندت  فقد  اجلزائر  اأما   
املناهج  باإعداد  العلمي، وقامت  العايل والبحث  التعليم  لوزارة  التابعة  العليا لالأ�صاتذة  املدار�س 

التكوينية وفق متطلبات كل مرحلة تعليمّية.
وقامت ُعمان فقد قامت بتدريب املعلمني ذوي اخلربة ورفع م�صتوى التنمية املهنية والأكادميية 
لديهم يف جامعة ال�صلطان قابو�س بال�صتفادة من كل خرباتها ومرافقها، كما عملت على تنفيذ 
برنامج تدريب املعلمني اجلدد يف اجلانبني الرتبوي والأكادميي  بالتن�صيق مع جامعة ال�صلطان 
التعليم  وزارة  وبني  بينها  م�صرتكة  جلنة  بت�صكيل  والتعليم  الرتبية  وزارة  وقامت  اأي�صا،   قابو�س 
العايل لتاأهيل املعلمني مبا يتنا�صب ومتطلبات عملية التطوير التي تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم 
حاليا، كما اأحدثت جلنة م�صرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم متثلها املديرية العامة لتطوير املناهج 

وكلية الرتبية  بجامعة ال�صلطان قابو�س تعنى بتحديد اأ�ص�س اختيار طالب كلية الرّتبية. 
 وعملت ال�صعودية على اإعادة بناء الربامج التدريبية الف�صلية، وت�صكيل جلنة عليا للّتن�صيق 

ة بتاأهيل املعّلم. بني وزارة الرّتبية والتعليم العايل املخت�صّ
 ويف قطر قام املجل�س الأعلى للتعليم، بالتن�صيق مع جامعة قطر )كلية الرتبية(، على تدريب 
)امل�صتوى  الوطنية  املناهج  معايري  على  قطر  بجامعة  الرتبية  كّلية  يف  اخلدمة  قبل  الطالب 
امل�صتجد( وكذلك على املعايري املهنّية للمعّلمني،  مما ي�صرع يف ح�صولهم على الّرخ�صة املهنية 
الوطني لتطوير الرتبويني يف  بالتعاون مع املركز  للتعليم  ة بهم. كما قام املجل�س الأعلى  اخلا�صّ
جامعة قطر، على تدريب الطالب اأثناء اخلدمة. اأما م�صر فقد اأ�صارت اإلى اأن هنالك تن�صيقا بني 
وزارة الرتبية والأكادميية املهنية للمعلمني وبني هذه الأكادميية وكليات الرتبية لتدريب املعلمني.

�أثناء  �ملعلمني  لتدريب  �صة  متخ�صّ معتمدة  مر�كز  توفري  �لثانية:  �لتو�صية 
خطة  �صياق  يف  جودتها  ي�صمن  مبا  منها  �ملتوفر  م�صتوى  رفع  على  و�لعمل  �خلدمة، 

تطوير �لتعليم يف �لوطن �لعربي. 

التدريب  مركز  تاأ�صي�س  واملت�صمن  املعلم  ل�صيا�صة  العام  الإطار  اإقرار  مت  باأنه  الأردن  اأفاد 
التنمية املهنية امل�صتدامة، و�صيا�صة اختيار املعلمني،  للمعلم، ومنهاج  الرتبوي، وامل�صار الوظيفي 
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وبرنامج تنمية املعلمني قبل اخلدمة واملتابعة والتقييم.
 وقامت تون�س بعدد من الجراءات منها اإحداث مركز تون�س للغات مبوا�صفات دولية وفتح 
اأما يف  اآفاق التكوين امل�صتمر ملعّلمي املرحلة البتدائية لالرتقاء يف حت�صيل ال�صهادات العلمّية. 
اأثناء اخلدمة يف  والتكوين  �س  املتخ�صّ للتكوين  املعلمني  تكوين  معاهد  اعتماد  فقد مت  اجلزائر 

خمتلف جهات الوطن. 
وقامت وزارة الرتبية يف �صلطنة عمان باإن�صاء مركز لتدريب املعلمني يف كل حمافظة تعليمّية 
�صت لكل منها موازنة لتنفيذ عمليات التدريب �صعيا من الوزارة  من حمافظات ال�صلطنة، وخ�صّ
اإلى تطبيق مبداإ الالمركزية، اإ�صافة اإلى اعتماد عدد من معاهد التدريب اخلا�صة يف ال�صلطنة 
تنفذها  التي  التطويرية  الربامج  لتنفيذ بع�س  والدولّية  املحلية منها  ببع�س اخلربات  للم�صاركة 
التدريب  مب�صتلزمات  وجتهيزه  الرئي�س  التدريب  مركز  اإمكانات  بتطوير  قامت  كما  الوزارة. 

ومرافق منا�صبة للمتدربني. ووفرت الوزارة )11( اأحد ع�صر مركزا تدريبيا حمليا . 
الرتبوي،  املهني  التطوير  مركز  اأن�صاأت  فقد  الرتبية(  )وزارة  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأما 
وقامت بتطوير مراكز التدريب الرتبوي بجميع املناطق واملحافظات، و�صكلت جلنة عليا للتن�صيق 
ة بتاأهيل املعّلم. وتقوم قطر حاليا  بني وزارة الرتبية والتعليم وموؤ�ص�صات التعليم العايل املخت�صّ
على اإن�صاء مركز يخت�س بالّتدريب والتطوير املهني يتبع املجل�س الأعلى للّتعليم، كما يتم التعاون 
والعلوم  للرّتبية  قطر  موؤ�ص�صة  مثل  مهني  تطوير  برامج  تقدمي  يف  حمّلية  تعليمية  موؤ�ص�صات  مع 
ة.  وتنمية املجتمع، وجامعات املدينة التعليمية، ومعهد التنمية الإدارية، واملراكز التدريبية اخلا�صّ

ويف م�صر مّت اإن�صاء الأكادميية املهنية للمعلمني.
�لتو�صية �لثالثة: ت�صجيع �لبحوث �لعلمّية وخ�صو�صا �الإجر�ئّية منها يف جمال 

متهني �لتعليم وتطويره، وتوفري �لتمويل �ملنا�صب لها.

اأ�صارت تون�س اإلى اأنها ب�صدد اإجناز درا�صة حول �صيا�صات تدريب املعلمني بالّتعاون مع املنظمة 
اإنتاج حمتويات رقمّية للّتعليم والّتعّلم باملركز الوطني للتكنوجيات يف الرّتبية، وكذلك  ، كما مّت 
اإعداد وحدات لتدريب املدّر�صني باملركز الوطني لتكوين املكّونني يف الرتبية، وال�صروع يف درا�صات 
تقييم اأداء املنظومة الرّتبوية و�صبل تطويره مع بيوت خربة وطنية ودولية. واأفاد تقرير اجلزائر 
باأّنه مّت يف هذا النطاق اعتماد معهد وطني للبحث يف علوم الرتبية يتبع وزارة الرتبية الوطنية. 
املاج�صتري  درا�صة  يف  الباحثني  بتوجيه  حاليا  تقوم  الوزارة  اأن  على  عمان  �صلطنة  تقرير  واأّكد 
�صات الّدعم املايل  اإلى درا�صة امل�صكالت التي تواجه احلقل الرتبوي، وزيادة خم�صّ والدكتوراه 

لهم للقيام باإجراء البحوث املتعّلقة بجودة التعليم ومتهينه وتطويره نحو الأف�صل.  
وي�صري تقرير ال�صعودية اإلى ت�صجيع وزارة الرتبية والتعليم للبحث العلمي وتخ�صي�س بند يف 
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ميزانيتها لدعمه، حيث تطرح الوزارة �صنويا عددًا من الأولويات البحثية للباحثني والأكادمييني 
واملراكز البحثية. اأّما تقرير قطر فقد اأ�صار اإلى اأن هيئة التعليم يف املجل�س الأعلى للتعليم تقوم 
بتنظيم موؤمتر �صنوي للبحث الإجرائي بالّتعاون مع كّلية الرّتبية يف جامعة قطر،  كما يقوم مركز 
التطوير التعليمي بتنظيم ور�س عمل يف جمال البحث الإجرائي للمعلمني مبركز الّتطوير التعليمي 
اأنه مت تنفيذ برامج بحوث الفعل مع  اإلى  في�صري  م�صر  اأما تقرير  الّتابع جلامعة قطر.  والبحث 

معهد ال�صرق الأو�صط واجلامعة الأمريكية.
�ل�صيا�صات  بناء  يف  �لفاعلة  �مل�صاركة  من  �ملعلمني  متكني  �لر�بعة:  �لتو�صية 

وعمليات �لتطوير �لرتبوي.

وهنا اأفاد �الأردن باأنه مّت تطبيق نهج التطوير املبني على املدر�صة واملديرية واملت�صمن بناء 
)القيادة  املدر�صة  قيادة  يف  امل�صاركة  من  املدر�صة  جمتمع  ومتكني  املدر�صية،  القيادات  قدرات 
املوزعة( وتفعيل الدعم املجتمعي. وبني تقرير تون�س باأن  وزارة الرتبية قامت بتحفيز املدّر�صني 
ندوة دولية حول  لهم حقوقهم، وعقدت  اتفاقيات ت�صمن  التوقيع على  وماّديا من خالل  معنويا 
منهجية الإ�صالح الرّتبوي مب�صاركة نقابات املدّر�صني،  واأقامت �صراكات بني وزارة الرتبية والعديد 
من جمعيات املجتمع املدين املهتّمة بال�ّصاأن الرّتبوي. اأما تقرير اجلزائر فيفيد باأن الوزارة عملت 
اإعداد  يف  الرّتبوي  بال�صاأن  املعنيني  وكل  الرتبويني(  واملفّت�صني)امل�صرفني  املعلمني  اإ�صراك  على 
ح�صور  يف  املعلمني  اإ�صراك  اإلى  ُعمان  تقرير  وي�صري  و�صياغتها.  الدرا�صية  والربامج  املناهج 
عيدين املحّلي والّدويل، ويف  ة بالتطوير الرتبوي على ال�صّ املوؤمترات والندوات واللقاءات اخلا�صّ
جلان اإعداد املناهج الدرا�صية بتخ�ص�صاتها املختلفة وتاأليفها، ويف تخطيط الربامج التدريبية 

وتنفيذها،  ويف اإعداد وثائق تقومي تعلم الّطلبة،  ويف اإعداد الربامج الإثرائية للطالب.  
اأّما قطر في�صري اإلى اأنه مّت ت�صكيل فريق تركيز من املعلمني للم�صاركة يف و�صع وثيقة “الإطار 
العام للمنهج الوطني لدولة قطر” �صمن م�صروع حت�صني املناهج الوطنية يف الدولة. اإ�صافة اإلى 
ت�صكيل جمل�س ا�صت�صاري للمعلمني الذي �صدرت لئحة تنظيمية يف �صاأنه يف عام 2013، واإ�صراك 
املعّلمني يف عملية تنقيح املناهج احلالية ومراجعتها ويف و�صع �صيا�صة تقييم الطلبة. واأفادت م�صر 

باأنها دعت بع�س معّلمي الّتعليم العام حل�صور ور�س عمل لتاأليف الكتب الدرا�صية ومراجعتها.
ال�صراعات  من  التعليمّية  املوؤ�ص�صات  حماية  اأهمّية  على  املوؤمتر  تاأكيد  يخ�ّس  ما  يف  اأما 
ال�صيا�صّية واأعمال التخريب لالأثر ال�صلبي لهذه املمار�صات على الأمن الجتماعي واحلق الأ�صل 
لغايات حزبية  املدر�صة  توظيف  قرارات متنع  اتخذت  باأنهّا  تون�س  تقرير  اأ�صار  فقد  التعليم،  يف 

و�صيا�صية، ومّت اإطالق اخلطة الوطنية حلماية املرفق الرتبوي.
وحول �صرورة رفد املر�صد العربي للرتبية باملبادرات واخلربات الرائدة والبحوث والدرا�صات يف جمال اإعداد 
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بتون�س  الرتبية  وزارة  العربية، فقد عملت  الدول  تبادلها بني  وت�صهيل  املعلمني وتطويرهم مهنيا 
على متكني املر�صد العربي للرّتبية من البحوث والدرا�صات املنجزة يف مو�صوع تدريب املدّر�صني 

وتطوير اأدائهم املهني. 
الـدول ذات  اإلى معـاونة  العربيـة  العربيـة واملنظمـة  الدول  : دعوة  التو�صية امل�صرتكة  ثالثا - 
بال�صومال. ويف  العناية اخلا�صة  مــــع  وتدريبهـم،  املعلميـن  اإعـداد  الأو�صـاع اخلا�صـة يف جمـال 
هذا اخل�صو�س تبنّي اأن التقارير الواردة من الدول مل ت�صر اإلى تنفيذ هذه التو�صية املتعلقة بالدول 
ذات الأو�صاع اخلا�صة املحددة يف خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي، مبا يف ذلك جمهورية 

ال�صومال. 
ويف اخلتام اأ�صار التقرير  اإلى اأن النتائج املحققة  من التو�صيات ال�صابقة   كانت اإيجابية يف 
جمملها،  اأما بالن�صبة اإلى ال�صعوبات التي واجهت التنفيذ فقد متّثلت كما جاء يف تقارير الدول 

يف:  
�صعوبة التن�صيق بني بع�س وزارات الرتبية والتعليم وموؤ�ص�صات التعليم العايل.  -
عدم توفر العدد الكايف من الكوادر املوؤهلة و ذات اخلربة الرتبوية امليدانية،   -

كثافة عدد املعلمني، وقّلة املوارد املالية.   -
�صعوبة ا�صتدامة بناء قدرات املعلمني والقيادات املدر�صية، وبناء خطط ا�صرتاتيجية وفق   -

احلاجات امل�صرتكة، وا�صتدامة املنح املالية.
عدم اإمكانية م�صاركة اأكرب عدد من املعّلمني ب�صبب ان�صغالهم باأعمال الّتدريب والمتحانات.  -

وفيما يتعلق باملقرتحات �لتي ت�صمنتها بع�س تقارير �لدول، فقد مّت حتديدها 
يف: 

الرتبوي  التاأهيل  برامج  لإعداد  والدولة  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  بني  التن�صيق  تو�صيع  مزيد   -
للخريجني من الكليات غري الرتبوية،

اإحداث جمل�س اأعلى للرتبية ي�صع ال�صرتاتيجيات، وير�صم ال�صيا�صات الرتبوية الكربى.  -
زيادة املوارد املالية املخ�ص�صة لهذا اجلانب، وتو�صيع امل�صاركة املجتمعية.  -

للرتبية  العربية  املنظمة  برعاية  العربية  البحثّية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  بني  �صراكات  تو�صيع   -
والثقافة والعلوم لتبادل اخلربات وحتقيق ال�صتفادة.

جمال  يف  امل�صتجدات  كل  واملعّلمون  الأ�صاتذة  ي�صاير  حتى  امل�صتمر  الّتكوين  على  الرتكيز   -
�صهم. تخ�صّ
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تركيز قاعدة بيانات على م�صتوى الوطن العربي للمدربني الرتبويني والأكادمييني، والعمل   -
على رفع كفاية العاملني باملوارد الب�صرية من خالل برامج الّتاأهيل والّتدريب املنا�صبة. 

واعتبارها  العلمية  البحوث  نتائج  لتفعيل  اآليات  وو�صع  الكيفي،  بالبحث  الهتمام  �صرورة   -
اإحدى اأدوات �صناعة القرار داخل املوؤ�ص�صة الّتعليمية.

زيادة الدعم املادي لت�صجيع الدرا�صات والبحوث،   -
ت�صريك املعلمني يف جلان مراجعة الكتب املدر�صّية وتاأليفها.   -

وطلب من اأ�صحاب املعايل اتخاذ ما يرونه لتنفيذ هذه املقرتحات كما وردت من بلدانهم   
املوقرة.  

“روؤية  �لعربي  �لوطن  يف  �الأ�صا�صي  بالتعليم  �الرتقاء  وثيقة  عر�س  ثانيا: 
م�صتقبلية” �لوثيقة �لرئي�صة للموؤمتر.

للوثيقة  موجزا  مرئيا  عر�صا  املنظمة  خبري  حفيظ  الوهاب  عبد  الدكتور  الأ�صتاذ  عر�س 
لتح�صني  واملقرتحات  املالحظات  بع�س  الوزراء  ال�صادة  معايل  اأبدى  مناق�صتها  وبعد  الرئي�صة. 

الوثيقة وتطويرها مبا يحقق الهدف منها يف تطوير التعليم الأ�صا�صي يف الوطن العربي.
ثالثا:  تقرير جلنة خرب�ء �ملوؤمتر �لتا�صع:

قدم الدكتور عبد الكرمي حم�صن حممد رئي�س  اجتماع خرباء املوؤمتر التا�صع لوزراء الرتبية 
و29 رجب   28 يومي  اجتماعاتها  التي عقدت  اأعمال جلنة اخلرباء  تقريرًا عن  العرب  والتعليم 
ت�صمن  الذي  للتقرير  العام  الهيكل  ا�صتعر�س  حيث   2014 اأيار  مايو  و28   27 املوافق  1435ه 

ملخ�صا للدرا�صات، والتوجهات العامة للنقا�س، وما خل�صت اإليه جلنة اخلرباء من تو�صيات. 
 2014/  3/  9 بتاريخ   7747 رقم  �لعربّية  �جلامعة  جمل�س  قر�ر  عر�س  ر�بعا: 

ب�صاأن تعزيز ن�صر �للغة �لعربّية يف جمهورية �لت�صاد.

عر�س امل�صت�صار �صمري ح�صني مدير اإدارة اإفريقيا بالأمانة العاّمة جلامعة الدول العربّية قرار 
العربّية يف جمهورية  اللغة  /2014 ب�صاأن تعزيز ن�صر   3/  9 7747 بتاريخ  جمل�س اجلامعة رقم 
للغة  الدويل  معهد اخلرطوم  وتقرير  ت�صاد  اإلى  العربّية  اجلامعة  بعثة  تقرير  وملحة عن  الت�صاد، 

العربّية التابع للمنظمة العربّية للرّتبية والثقافة والعلوم. 

جل�صة �لعمل �لثانية: 

عقد املوؤمتر جل�صة العمل الثانية يف متام ال�صاعة الثانية ع�صرة والن�صف من ظهر يوم اخلمي�س 
30 رجب 1435ه املوافق لــ 29 مايو 2014 برئا�صة معايل الأ�صتاذ الدكتور حممد علي متيم وزير 
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الرتبيـــــــة والتعليـــــم يف جمهورية العراق رئي�س املوؤمتر، وفيها قــــّدم الدكتـــور حممد بن من�صور 
العمران مقرر املوؤمتر التا�صع لوزراء الرتبية والتعليم العرب، تقريرًا عن فعاليات املوؤمتر الذي 
ت�صمن ملخ�صا جلميع الوثائق التي قدمت يف املوؤمتر، والتوجهات العامة للنقا�س، وما خل�س اإليه 

اأ�صحاب املعايل الوزراء وروؤ�صاء الوفود من تو�صيات.
ويف �صوء ما �صبق قرر �ملوؤمتر �ملو�فقة على �لتو�صيات �الآتية:

�لتو�صيات:

�أّوال : ت�صكيل جلنة وز�رية لإعداد درا�صة علمية معّمقة حول واقع التعليم العام يف الوطن 
العربي و�صبل تطويره، تقّدم اإلى املوؤمتر العا�صر لوزراء الرتبية والتعليم العرب، تتكّون من:

رئي�صاوزير الرتبية والتعليم يف اململكة الأردنية الها�صمية   - 
ع�صواوزير الرتبية والتعليم يف دولة المارات العربية املتحدة- 
ع�صواوزير الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين- 
ع�صواوزير الرتبية يف اجلمهورية التون�صية- 
ع�صواوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني يف اململكة املغربية- 
ع�صوااملدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم- 

ثانيا : دعوة الدول العربية اإلى تزويد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم باإح�صاءاتها 
الرتبوية احلديثة وما تراه من معلومات لال�صتفادة منها يف اإعداد الدرا�صة.

بتجاربها  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تزويد  اإلى  العربية  الدول  ثالثا : دعوة 
الرتبوية الناجحة لتعظيم ال�صتفادة منها وتبادل اخلربات.

ر�بعا - دعوة �ملنظمة �إلى:

1. اإعداد تقرير حول مدى تقدم التعليم يف الدول العربية منذ املوؤمتر الأول 1998 –وحتى 
املوؤمتر التا�صع 2014. 

2. توحيد امل�صطلحات واملفاهيم الرتبوّية يف الوطن العربي.
3. العمل على اإعداد وثيقة لتوحيد ال�صلم التعليمي العربي وعر�صها على الدول العربية لإبداء 

اآرائها ومقرتحاتها، ثم عر�صها على املوؤمتر القادم. 
خام�صا:  �أما بالن�صبة �إلى تقرير جملــ�س �جلامعة �لعربّية رقـــــم 7747 بتاريخ 

9 /3 /2014 ب�صاأن تعزيز ن�صر �للغة �لعربّية يف جمهورية �لت�صاد.

فقد وافق املوؤمتر على الآتي:
ت�صاد يف خمتلف مراحل  العربّية يف جمهورية  الّلغة  تعليم  اإلى دعم  العربّية  الدول  دعوة   .1



221

العربية  الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  بني  بالتعاون  بينها  فيما  للتن�صيق  اآليات  وو�صع  التعليم 
واملنظمة.

2. دعوة الأمانة العاّمة و�صندوق دعم تعليم الّلغة العربّية يف ت�صاد اإلى توفري التمويل الالزم 
لالأن�صطة والربامج التي يتطلبها دعم التعليم يف جمهورية الت�صاد.

العربّية(  للغة  الدويل  اخلرطوم  )معهد  والعلوم  والثقافة  للرّتبية  العربّية  املنظمة  دعوة   .3
اإلى توفري الدعم الفّني واخلربات الالزمة لتنفيذ الأن�صطة والربامج الالزمة لدعم تعليم اللغة 

العربّية يف جمهورية الت�صاد.
ثانيا ـ حتديد مكان عقد �ملوؤمتر �لعا�صر لوزر�ء �لرتبية و�لتعليم �لعرب وزمانه:

العربية  الدول  مع  بالتوا�صل  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تكليف  املوؤمتر  قرر   
واتخاذ الرتتيبات الالزمة ل�صت�صافة املوؤمتر العا�صر لوزراء الرتبية والتعليم العرب.

�جلل�صة �خلتامية:

ال�صاعة  متام  يف  العرب  والتعليم  الرتبية  لوزراء  التا�صع  للموؤمتر  اخلتامية  اجلل�صة  عقدت 
الواحدة ظهرا. يوم اخلمي�س 30 رجب 1435 املوافق لـــ 29 مايو اأيار 2014.

 وفيها األقى معايل الأ�صتاذ الدكتور عبد اهلل حمد حمارب املدير العام للمنظمة العربية للرتبية 
واإلى  و�صعبًا،  وحكومة  قيادة  التون�صية   اجلمهورية  اإلى  ال�صكر  فيها  جّدد  كلمة   والعلوم  والثقافة 
الأ�صتاذ الدكتور حممد علي متيم رئي�س املوؤمتر على ح�صن اإدارة جل�صات املوؤمتر، كما توّجه بال�صكر 
اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وزراء الرتبية والتعليم العرب وروؤ�صاء الوفود امل�صاركني يف املوؤمتر،  اإلى 

وتعّهد بتنفيذ كل التو�صيات املوجهة اإلى املنظمة والتعاون مع الدول العربية يف هذا املجال.
ثم األقى معايل الأ�صتاذ الدكتور حممد علي متيم رئي�س املوؤمتر التا�صع لوزراء الرتبية والتعليم 
العرب الكلمة اخلتامية للموؤمتر بداأها بتوجيه ال�صكر اإلى وفود الدول العربية وممثلي املنظمات 
اأثناء  التي دارت  املناق�صات  املوؤمتر على ما بذلوه من جهود جادة وخمل�صة خالل  امل�صاركة يف 
عن  وعرب  العربي،  الوطن  يف  الأ�صا�صي  التعليم  تطوير  اأهمية  على  فيها  اأكد  ثم  الجتماعات، 
اأمنيته لو عقد هذا املوؤمتر يف بغداد احل�صارة كما كان متوقعا، جمددا دعوته اإلى احت�صان بغداد 
للموؤمتر القادم، مرحبا باجلميع وملمحا اإلى عتب رقيق واأخوي عن عدم ا�صتجابة الدول لرغبتها 
يف هذا املوؤمتر، راجيا اأن يعقد يف بغداد وبرئا�صة معايل وزير الرتبية التون�صي، ومتنى اأن تلقى 
هذه التو�صيات كل الهتمام واحلر�س يف تنفيذها بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
اإلى جميع الوفود امل�صاركة يف املوؤمتر متمنيًا لهم العودة  والعلوم. واختتم كلمته بتجديد ال�صكر 

ب�صالمة اهلل اإلى اأوطانهم.
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عرو�ص كتب اأجنبية
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تعليم العلوم والتكنولوجيا والهند�سة 
والريا�سيات: التحّديات والفر�ص*

بقلم رودجري و. بايبي، 2013

يدعو روجري بايبي يف هذا الكاتب اإلى اإ�صالح التعليم بالرتكيز على تعليم اأربع مواد اأ�صا�صية 
رجال  فيهم  مبن  الرتبوي  القرار  �صانعي  باهتمام  حتظى  اأ�صبحت   )STEM باخت�صار  )تعرف 
ال�صيا�صة والقت�صاد ملا لها من تاأثري على اإعداد مواطن القرن الواحد والع�صرين وعلى نوعية وجودة 
اأدائه الجتماعي والقت�صادي وال�صيا�صي، يف عامل ي�صهد تغيريات عميقة جّراء العوملة والتكنولوجيا.

اإلى متهيد ومقّدمة وخامتة وقائمة مراجع وك�صاف  10 ف�صول بالإ�صافة  يتكّون الكتاب من 
للموا�صيع. وله هدفان رئي�صان يتمّثالن يف: )1( فهم ال�صياق التاريخي واملعا�صر لالإ�صالح القائم 
الإ�صالح  يف  اعتمادها  ميكن  عملية  واقرتاحات  توجيهات  تقدمي   )2( و  الأربع  املواد  هذه  على 

التعليمي على امل�صتوى الوطني واملحّلي وحتى املوؤ�ّص�صي. 

ت�صّمن  اثنني.  اأّنه مكّون من جزاأين  الكتاب على  اإلى  النظر  الهدفني ميكن  يف �صوء هذين 
اجلزء الأّول الذي ي�صم الف�صول الأولى من الكتاب عر�صا لل�صياق التاريخي واحلا�صر للتعليم 
وت�صتخل�س  التعليم  ال�صنف من  تواجه هذا  التي  التحّديات  اإبراز  مع  الأربع،  املواد  القائم على 
الدرو�س من الإ�صالحات التي مّتت خالل عقدي اخلم�صينات وال�صّتينات من القرن املا�صي نتيجة 
حول  “�صبوتنيك”  �صاروخ  وو�صعه  اآنذاك  ال�صوفييتي  الحتاد  حّققه  الذي  التكنولوجي  التقّدم 
الأربع  املواد  القائمة على  الأّول مقارنة بني الإ�صالحات احلالية  الأر�س. كما يقّدم هذا اجلزء 

بغريها من الإ�صالحات التعليمية، وما تتمّيز به من خ�صو�صيات. 

من  وعملية  ا�صرتاتيجية  وخططا  اأفكارا  ويت�صّمن  الف�صول  بقية  في�صم  الثاين  اجلزء  اأّما 

* العنوان الأ�صلي للكتاب:
The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities, by Rodger W. Bybee, 
NSTA press, 2013. 
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�صاأنها اأن ت�صاعد كل الأطراف املعنية ويف كافة امل�صتويات على حت�صني التعليم القائم على “العلوم 
والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات”.

يختم الكاتب كل ف�صل من ف�صول الكتاب مبجموعة من الأ�صئلة وامل�صائل للنقا�س ميكن اأن 
ي�صتفيد منها املدّر�س ومطّور املناهج و�صانع القرار كل ح�صب اهتماماته وم�صوؤولياته.

كيفية  الطالب  يتعّلم  اأن  اأردنا  اإذا  اأّنه  يف  الكاتب  عليها  يقوم  التي  الأ�صا�صية  الفكرة  تتمّثل 
تطبيق املعرفة، فاإنه من ال�صروري اأن ت�صمل جتاربهم الرتبوية بعدين اأ�صا�صيني هما: امل�صاركة يف 
تعلُّم املعارف اخلا�صة بكّل من العلوم والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات، والتفاعل مع الأو�صاع 

�لتي تتطلب منهم تطبيق تلك �ملعارف يف �صياقات تتنا�صب مع �أعمارهم ومر�حل منّوهم.
يرى الكاتب اأن الإ�صالح القائم على العلوم والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات يختلف عن 

الإ�صالحات ال�صابقة من حيث اجلوانب التالية:
�صرورة فهم الفرد للتحّديات العاملية التي تواجه الأفراد للتمّكن من معاجلتها،

تعّرف الق�صايا البيئية وجتّلياتها وتاأثرياتها احلالية وامل�صتقبلية، 
تعّرف املهارات والكفايات التي ينبغي اأن تتوّفر لدى القّوة العاملة يف القرن احلادي والع�صرين
الأمن الوطني باعتباره م�صدر ان�صغال قطريا ودوليا ب�صبب انت�صار العنف والإرهاب باأ�صكاله 

املختلفة.
من ناحية اأخرى يرى الكاتب اأن اأهداف الرتبية القائمة على املواد الأربع هي بالن�صبة اإلى 

الفرد:
املواقف  يف  امل�صكالت  حتديد  على  ت�صاعد  التي  واملهارات  والجتاهات  املعارف  اكت�صاب 

احلياتية وفهم العامل من حوله،
فهم مكونات وخ�صو�صيات كل من املواد الأربع باعتبارها اأ�صكال من املعارف والبحوث الإن�صانية،

الوعي بالطرق التي ت�صّكل بها هذه املواد الأربع البيئة املادية والفكرية والثقافية من حوله،
و�لريا�صيات  و�لهند�صة  و�لتكنولوجيا  بالعلوم  �ل�صلة  �لق�صايا ذ�ت  �لنخر�ط يف  �لّرغبة يف 

باعتباره ع�صوا فاعال يف املجموعة الوطنية التي ينتمي اإليها. 
الأكرث  ال�صبل  البحث عن  فيه  اأ�صبح  الأهّمية يف وقت  الكتاب على درجة كبرية من  اإن هذا 
جناعة وفاعلية لإعداد الطالب �صواء كان ذلك ملوا�صلة الدرا�صة يف املراحل التعليمية املتقّدمة اأو 
لقتحام �صوق ال�صغل والبحث عن وظائف، ال�صغل ال�صاغل بالن�صبة اإلى كّل الأطراف املعنية. ول 
�صك يف اأن املرّبني و�صانعي القرار التعليمي يف امل�صتوى القطري او املوؤ�ص�صي �صوف يجدون فيه ما 

يثري اهتمامهم ويحّرك �صواكنهم.
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االأبعاد االأ�سا�سية للقراءة1 
بقلم ر�خيل غابريال، 2013

يناق�س هذا الكتاب العنا�صر الأ�صا�صية لتعليم القراءة الفعالة ويقّدم اأمثلة عن كيفية اإدماج هذه 
العنا�صر يف العمل ال�صّفي من مرحلة ريا�س الأطفال الى املرحلة الثانوية. وتكمن الفكرة الرئي�صة 
التي يقوم عليها الكتاب يف اأن املطلوب يف القراءة وتعليم القراءة هو اأن تكون ذات معنى وهادفة 

واأن تنطلق من اختيارات التالميذ اأنف�صهم واأن يوّفر الوقت الكايف ملمار�صتها.

ي�صّم الكتاب ثمانية ف�صول بالإ�صافة الى متهيد ومقّدمة واأربعة مالحق وقائمة مراجع. وامللفت 
هو اأن عناوين الف�صول جاءت يف �صكل تاأكيدات وذلك على النحو التايل:

كل قارئ يقراأ �صيئا من اختياره/ها،
كل قارئ يقراأ بطريقة دقيقة/�صحيحة،

كل قارئ يقرا �صيئا يفهمه/تفهمه،
كل تدّخل قرائي يت�صّمن معنى،

كل قارئ يكتب عن �صيء ذي معنى،
كل قارئ يتحّدث مع اأقرانه عن ما يقروؤه وما يكتبه،

كل قارئ ي�صتمع الى قراءة �صل�صة ب�صوت عال ،
املطلوب: تعليم هادف وذو معنى. 

اأن تتنا�صب مع احتياجات وقدرات كل التالميذ  اأن برامج القراء ل ميكن  وتوؤّكد الكاتبة على 

1 . العنوان الأ�صلي للكتاب
Reading’s Non-Negotiables, by Rachael Gabriel, Plymouth, UK: Rowman & Littlefield, 2013
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اأن يقوم على املتعّلم واأن ينبني على الحتياجات  يف مرحلة تعليمية ما، واأن تعليم القراءة ينبغي 
الفردية لكل تلميذ. ومن هذا املنطلق تقول الكاتبة اأن اأحد العنا�صر الأ�صا�صية يف تعليم القراءة هو 
الختيار، اأي اأن يختار التلميذ املادة القرائية التي يريدها، مما ي�صمن لديه الرغبة وال�صتقاللية 
اأطول يف  وقتا  الطالب  ق�صاء  الى  العوامل جمّمعة  وتوؤّدي هذه  القراءة،  الذات يف  على  والعتماد 

ممار�صة القراءة.

العن�صر الأ�صا�صي الثاين الذي ترّكز عليه الكاتبة يف تعليم القراءة، هو جودة التفكيك والطالقة 
�لأمثل  �لفهم  و�إمنا  �لقر�ءة  �لقر�ءة. ولي�س �ملق�صود هنا هو �صرعة  �لن�س مو�صوع  �أجل فهم  من 
للن�س املقروء. يف هذا ال�صدد تقول الكاتبة اإنه “ينبغي اأن ل نن�صى اأن الهدف من القراءة هو دائما 
الفهم الأمثل ولي�س ال�صرعة املثلى، لذلك فاإن برامج اأو تقييمات الطالقة التي ترّكز على ال�صرعة 
و/اأو الدّقة، يف غياب املعنى والفهم، لي�صت م�صّللة فح�صب بل اإنها تف�صي الى نتائج تربوية �صلبية. 
)�س 27( اإذ اأن الطالقة يف القراءة ل ت�صمل ال�صرعة فقط بل ت�صمل اي�صا الدّقة والنربة والفهم. 
ومن هنا وجب اإعطاء احليز الزمني الكايف للقراء يف توزيع العمل ال�صّفي، مع اإيالء اهتمام خا�س 
التعليمية  املرحلة  تتطّلبه  الذي  امل�صتوى  اإلى  الرتقاء  من  يتمكنوا  حتى  القراءة  بطيئي  بالتالميذ 

وم�صتوى القراءة الذي يتمّتع به زمالوؤهم ال�صوّيني يف تلك املرحلة.

املراحل  كل  يف  والكتابة  القراء  تعليم  يف  اجلوهر  ي�صّكل  اأن  ينبغي  املعنى  اأن  الكاتبة  وترى 
التعليمية، باعتبار اأن القراءة والكتابة عمليتان متكاملتان تتاأّثر كّل منهما بالأخرى وتدعمها، اإل اأن 
الكتابة مل تعد حتظى بالعناية الكافية وغالبا ما تاأتي يف مرتبة ثانية بعد مهارات اأخرى، مّما يوؤّثر 

�صلبا على اأداء التلميذ يف املرحلة الثانوية وحتى اجلامعية.

ال�صّف  داخل  اليومي  احلوار  اأهّمية  على  الكاتبة  توؤّكد  الأ�صا�صية  العنا�صر  هذه  جانب  الى 
حتظى  ل  ممار�صة  وهي  ُيقراأ،  اأو  ُيكتب  ما  ب�صاأن  والتالميذ  املعّلم  بني  التفاعل  واأهّمية  الدرا�صي 
بالأهّمية الالزمة، ح�صب الكاتبة، وينبغي دعمها. الى جانب ذلك، تو�صي الكاتبة باأن يعك�س هذا 
احلوار وهذا التفاعل ما يجري يف العامل احلقيقي باأن يكون تدّخل املعّلم حمدودا واأن تتاح للتالميذ 

فر�س توجيه احلوار والتفاعل، ح�صب اهتماماتهم. 

قّدمت الكاتبة ما اعتربته عنا�صر غري قابلة للتفاو�س يف تعليم القراءة تقدميا وا�صحا وبطريقة 
مقنعة جتعل كتابها مفيدا بالن�صبة اإلى املعّلمني واأولياء التالميذ واملعنيني ب�صاأن القراءة يف مراحل 
التعليم حتى نهاية املرحلة الثانوية. ويف هذا اجلهد حماولة لرّد العتبار الى مادة تعليمية بداأت 

تفقد اأولوّيتها نتيجة الهتمام املتزايد للتكنولوجيات التعليمية والعتماد عليها. 
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ال�سيا�سة الرتبوية والتكنولوجيا: ال�رصاعات 
واجلداالت والروابط* 

بقلم نيل �صلوين و كاري في�صر، 2013

الرقمية  التكنولوجيات  قدرات  حول  الكتابات  من  العديد  الألفية  هذه  من  الأول  العقد  �صهد 
على حتويل التعليم والتعلم حتويال جذريا. وعادة ما تنجم الدعوة الى التغيري التي تت�صّمنها هذه 
للعي�س  املطلوبة  املهارات  يعّلمه  اأو  املتعّلم  ي�صرك  يعد  مل  التقليدي  التعليم  اأن  حّجة  من  الكتابات 
والعمل يف القرن احلادي والع�صرين. وغالبا ما تو�صف التكنولوجيات الرقمية كاأدوات من �صاأنها اأن 
تعّزز �لتعاون وحتّفز �ملتعّلم على �لنخر�ط جمدد� يف �لتعليم ومتّكنه من تطوير �ملهار�ت �لقر�ئية 

متعددة النماذج التي يتطلبها اقت�صاد املعرفة اليوم.

التالية: ما  الأ�صئلة  الرقمية  التكنولوجيات  يقوم عليها اجلدل بخ�صو�س  التي  الأ�صئلة  وت�صمل 
الهدف من الرتبية اأ�صال؟ كيف ميكن اأن ن�صتخدم التكنولوجيا لتحقيق ذلك الهدف؟ ما الأطراف 
التي حتظى اإجاباتها بالفوز يف النقا�صات املدنية، وما هي الأطراف التي حتظى اإجاباتها بالفوز 

يف ال�صوق؟ 

والتعّلم«،  الرقمي  »التعليم  �صل�صلة  من  جزءا  باعتباره  الكتاب،  هذا  ي�صعى  الإطار،  هذا  يف 
ال�صياقات  وا�صعة من  الرقمية يف جمموعة  التقنيات  وحقائق  البيداغوجية  الإمكانات  ل�صتك�صاف 
املعرفية يف كافة املجالت التعليمية يف جميع اأنحاء العامل. كما ي�صعى الكتاب اإلى ال�صتجابة الى 
بها  ت�صتخدم  التي  الأ�صاليب  والى  امل�صلحة،  ذات  الرتبوية  لالأطراف  املتغرّية  والتوقعات  املطالب 
التكنولوجيات اجلديدة حاليا يف خمتلف ال�صياقات التعليمية والثقافية، ويدر�س الفر�س والتحديات 

التي تكمن وراء الأ�صاطري واخلطب التي يّت�صم بها التعليم يف الع�صر الرقمي.

التعليمية يف  التكنولوجيا  للتفكري الذي هيمن على عملية دمج  الكتاب حتليال �صامال  يت�صّمن 
اإمكانات دمج  الأ�صا�صية حول  الأ�صئلة  العامل، ويطرح جمموعة من  بلدان  العديد من  املدار�س يف 
التكنولوجيات الرقمية يف امل�صتقبل، م�صريا الى �صرورة تبّني نهج بحثّي جديد يويل ال�صياق الثقايف 
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حيزا هاّما، نهجا نقديا متعّدد امل�صتويات يك�صف الطابع ال�صطحي للنظر الى التكنولوجيات الرقمية 
على اأنها غري مرتبطة بقيم، وحتديد اأوجه عدم امل�صاواة بخ�صو�س النفاذ الى هذه التكنولوجيات، 

واملهارات التي توؤثر وت�صاعد على ا�صتخدامها. 

اعتمد املوؤلفان روؤية نقدية ملو�صوع ا�صتخدام التكنولوجيا يف التعليم، و�صّلطا ال�صوء، بناء على 
التعليم،  تكنولوجيا  يف  امل�صلحة  ذات  الأطراف  والتطبيقية، على  النظرّية  الدرا�صات  من  العديد 
وعلى ال�صراعات القائمة بينها من اأجل حتديد الطرق التي ينبغي اأن ت�صتخدم بها التكنولوجيا يف 
التعليم. وك�صفا من خالل تناولهما لهذه اجلوانب عن الفو�صى التي ت�صود ا�صتخدام التكنولوجيا يف 

التعليم وما يرتّتب عن تلك الفو�صى من اآثار بالن�صبة الى املجتمع ككل.

من املوا�صيع التي تناولها املوؤلفان برامج احلوا�صيب املحمولة الفردية، وال�صالمة الإلكرتونية، 
والتعلم املتنّقل، مربزة كيف اأن العديد من هذه الق�صايا الدقيقة هي يف احلقيقة »حروب بالوكالة 
لك�صب خالفات ونزاعات اأ�صمل تخ�س طبيعة التعليم و�صكله ووظيفته يف القرن احلادي والع�صرين، 
اأي التوترات القائمة بني ال�صوق والدولة؛ بني امل�صالح اخلا�صة وال�صالح العام؛ وبني اأولوية الأفراد 

بدل من اجلماعية.«

يرى املوؤلفان اأنه على الرغم من اأهّمية الإمكانات القائمة يف ع�صرنا الرقمي لتغيري الطريقة 
التي نتعلم بها ، ورغم تطّور م�صادر املعلومات واأ�صكال التفاعل اجلديدة، فاإن العديد من املوؤ�ص�صات 
التعليمية والبيئات التعّلمية مل تتغرّي كثريا مقارنة بتلك التي كانت موجودة منذ اأكرث من مائة عام.

ويخل�س املوؤلفان الى اقرتاح طريق و�صط بني املغالة يف العتماد على التكنولوجيات الرقمية 
من ناحية وبني الت�صكيك يف اآثارها وفعاليتها من ناحية اأخرى، وترّكز الطريقة املقرتحة على اإنتاج 
بحوث نقدية تراعي �صيا�صة التعليم والتكنولوجيا من ناحية وامل�صالح التي تكمن وراءها من ناحية 

اأخرى، مما ميّهد الطريق لربوز اهتمامات بحثية جديدة يف هذا املجال خالل ال�صنوات املقبلة.

اإن الأ�صئلة التي يثريها هذا الكتاب حول واقع تكنولوجيات التعليم يف ع�صرنا الرقمي يجعله 
جديرا باهتمام كل الأطراف املعنية بالتعليم والتعّلم مبن فيهم املعلمون والباحثون و�صانعو القرار 

والباحثون.
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دينامية االأنظمة التعليمية والتما�سك 
االجتماعي*

بقلم جان ج. جنمات و�آخرين، 2013 

يرى بع�س العلماء اإن نظم التعليم يف الدول الغربية اأ�صبحت مت�صابهة على نحو متزايد نتيجة 
اخلطابات واملنظمات عرب الوطنية، فيما يرى اآخرون اأن التعليم هو الدواء ال�صايف جلميع امل�صاكل 
اأكرث  اأن الذين تلّقوا تعليما جّيدا عادة ما يكونون  التي يعاين منها التما�صك الجتماعي، باعتبار 

ت�صاحما وم�صاركة يف احلياة املدنية واأكرث ثقة يف الغري من الذين تلّقوا تعليما غري جّيد. 

يتناول هذا الكتاب بالنقد لهاتني النظرتني. حيث ت�صري الدرا�صات الى اأن البلدان الغربية ل 
تعك�س  الختالفات  هذه  واأن  التعليمية  لنظمها  الرئي�صة  اجلوانب  يف  ملحوظ  ب�صكل  تختلف  تزال 
بينها.  املتناف�صة يف ما  املعيارية  املبادئ  وا�صتجابات خمتلفة ملجموعة من  �صيا�صية ممّيزة  تقاليد 
اأن يكون الرتفيع يف متو�صط امل�صتوى التعليمي  اأنه من غري املرّجح  اإلى  كما ت�صري هذه الدرا�صات 
اإ�صرتاتيجية فعالة لتعزيز التما�صك الجتماعي. على العك�س من ذلك، فاإن ال�صيا�صات التي ترمي 
والرعاية يف مرحلة ما قبل املدر�صة،  التعليم  التعلم مدى احلياة، مثل تعميم  اأهداف  الى حتقيق 

وت�صجيع تعليم الكبار الذي يتيح فر�صة ثانية، هي التي تف�صي الى نتائج اأف�صل.

يتكّون الكتاب من 13 ف�صال �صمن جزاأين اثنني، وذلك على النحو التايل:

جاءت ف�صول اجلزء الأول »تنّوع/اختالف الأنظمة التعليمية وحركّيتها« بالعناوين التالية:

* العنوان الأ�صلي للكتاب:
The Dynamics and Social Outcomes of Education Systems, edited by Jan Germen Janmaat, 

Marie Duru-Bellat, Andy Green and Philippe Méhaut, Basingstoke, United Kingdom, 2013.
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التوّجهات املتالقية واملتباينة يف الأنظمة التعليمية 1990 - 2010،

من املرحلة الثانية للتعليم الثانوي الى التعليم امل�صتمر،

اأنظمة التعليم مدى احلياة مقابل اأنظمة التعليم والتدريب املهني يف اأوروبا،

التالقي الر�صمي او احلقيقي؟ ثالث حالت تهجني

�أمناط �ملناهج يف �لرتبية من �أجل �ملو�طنة
وجاءت ف�صول اجلزء الثاين »املخرجات الجتماعية للنظام التعليمي« بالعناوين التالية: 

�لتما�صك �لجتماعي كاأمنوذج
التعليم والرعاية يف مرحلة ما قبل املدر�صة: �صيا�صة ناجحة لكافة الأطراف

النماذج التعليمية واأثرها على اجّتاهات الطالب
التمييز وعدم امل�صاواة التعليمية يف امل�صاركة يف احلياة املدنية

التعّلم مدى احلياة والتما�صك الجتماعي
التعليم والتما�صك الجتماعي من منظور مقارين

عدم التالوؤم بني امل�صتوى التعليمي ومتطلبات ال�صغل
اجتاهات يف الكفايات املدنية

�صبه  اأ�صبحت  التي  الأفكار  من  جمموعة  ف�صوله  من  العديد  يف  الكتاب  هذا  يتحّدى  اإجمال 
امل�صّلمة، ومنها على �صبيل املثال: 

ال�صيا�صي  والنتماء  واملواطنة  الدميقراطية  قيم  تعّزز  اأن  �صاأنها  من  التعليمية  املناهج  اأن 
والت�صامح لدى النا�صئة، يف حني اأن القت�صاد هو الذي يحّدد اجّتاهاتهم نحو ال�صيا�صة، واأن هناك 
�صعورا متزايدا لديهم بعدم الثقة يف ما تقوم به احلكومات يف بلدانهم، واأن املبادرات التعليمية، 
القطرية منها والإقليمية، اأ�صبحت غري قادرة على مواجهة هذا الجتاه وعلى اإر�صاء مبادئ الت�صامح 

نحو الأقّليات وامل�صاواة مع املراأة.

اإعطاء  اأن  حني  يف  الجتماعي،  التما�صك  وتعّزز  ال�صغل  فر�س  تفتح  الرتبوية  املكت�صبات  اأن 
تتمّيز  اقت�صادية  اأو�صاع  يف  التما�صك  ذلك  من  يحّد  الت�صغيل  عملية  يف  املكت�صبات  لهذه  الأولوية 
الأ�صخا�س  اإق�صاء  وبالتايل  الفر�س،  تلك  على  للح�صول  ال�صديد  وبالتناف�س  الت�صغيل  فر�س  بقلة 
الذين ل يتمّتعون مب�صتوى تعليمي جّيد، باعتبار اأن الت�صغيل يثّمن قيم اجلهود واملواهب الفردية على 
ح�صاب القيم الأخرى التي تعّزز التما�صك الجتماعي، وبالتايل فاإن التعليم ي�صبح عامل اإق�صاء 
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يفيد الطبقات الجتماعية املتو�صطة والعليا ويدعم مكانتهم ومكت�صباتهم الجتماعية، على ح�صاب 
الطبقات الأخرى اإل يف حالت نادرة.

واأن التكوين اجلّيد ميّكن من احل�صول على وظائف اأف�صل مكانة ومردودا، واأن املتمّتعني مبثل 
هذا التكوين هم اأكرث ت�صاحما واأعلى م�صاركة يف العمل املدين واأكرث ثقة بالآخرين من ذوي التكوين 
الأقّل جودة. اإل اأن هذه النظرة الى اأهّمية التعليم ل تاأخذ يف العتبار م�صاألة “�لتاأهيل �ملفرط” اأي 
الفجوة بني املوؤهالت املكت�صبة واملوؤهالت التي يتطّلبها ال�صغل، مما يحدث اإحباطا لدى الأ�صخا�س 
املعنيني ويوؤّثر �صلبا على اجتاهاتهم و�صلوكاتهم الجتماعية، وبالتايل فاإن الأ�صخا�س ذوي التاأهيل 

الزائد ي�صبحون اأقل ثقة بالآخرين واأقل ت�صاحما منهم.

القت�صادية  الأو�صاع  اأن  ب�صبب  الكتاب  املطروحة يف ف�صول هذا  الآراء  مع  دائما  نّتفق  ل  قد 
والجتماعية يف البلدان الغربية لي�صت مت�صاوية يف كل احلالت بالرغم مما تنطوي عليه من ت�صابه، 
واأن اجّتاهات النا�صئة ل تزال تخ�صع اإلى حّد كبري اإلى عوامل ثقافية وتاريخية متّيز الأقطار الغربية 
القرار على  ال�صيا�صيون و�صناع  يعمل  التي  امل�صرتكة  القوا�صم  العديد من  بع�س، رغم  بع�صها عن 
جديرة  تبقى  الآراء  هذه  اأن  اإل  التعليمية.  املناهج  عرب  خ�صو�صا  القطرية  احلدود  عرب  اإر�صائها 
للقارئ  وميكن  القادمة  ال�صنوات  يف  تاأثريها  يزداد  �صوف  جوهرية  ق�صايا  تطرح  لأنها  بالهتمام 

و�صانع القرار العربي ال�صتفادة منها.
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