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:فعلىذلكبفيريحدثناالوا،عانغير.الداخليالنالحفيكبيوا

العربية،البلدانتملكهاالنننالهائلةيلاقتععادبلأالمواردمنالرغم

الت6لعيزالوما،مستثمرةغيرالمواردتلكمنجزءيزالما

فيالمنطقةثولارمليار25بقدو)ضفيلافي!،الاجماليالداخلي

.)ا((6591عامكلها

والصناعاتالبدائه-"الزراعة،لمىالمفنمف)التقليديوالقطاع

اء(ابىسيطةوالخدماتالصفيرةوالتجارةالتقليديةالحرلية

يزالوما.العربيةالبالداناقتصادياتعلمىالمسيطرهويزال

!فالارتفاعانرغم،كبيرحدالىفيهـ-،ضامراال!د!ثالقطاع

وتفلنلهالحديثالقطاعنموبففسلالاطادةيتملاالداخليالناتع

.اياهوشمولهالتقليديالقطاعفي

العربية.البلادفيمرتفعمستوىذلكبعدالاستهل!ومستوى

خلالوالخاصالعامالقطاعبنفيالاشنهلاكاجماليبلغفلقد

الاجمالي.القوميالنالحجملةمن%09الى83بينالستيخ!

الزيالةبسببالحاليالعقدفيافبةهذهترتفعانالمقصرومن

راسلتكوينا،!ناحةالامكاناتانذلكومعنى.الهائلةالسكابة

التكويسننسهبةتبلغ)اًلعربةالبلادفيمحدودةامكاناتالمال

العربيةالبلدانبنالاجماليالداخا!الناتحهذايتوزع)1(

العربي،الخليحدولوبعضوالجنوبيةالشماليةاليمنباستثناء)

-0،2الجزائر:(الدولاراتبمليارات)الناليالنحوعلى6591عام

س،12الكويت-.،هالاردن-2،؟العراك-؟،2السمعوديةال!ربية

2،1اندلسيا-4،5مصر-2،2،المفرب-1،1ليبيا-.،8لبنان

18،.تونس-2،1يةسور-
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الىوتهب!،%02مناقلالعربيةالبلادفىالماللرأسالداخلي

.(والسوداناالمغرب.نكلفيبالمئةاو؟بالمئةاً.

فيالاجمالياهـنو!ةالزيادةيكونهعدلانذلكبع!*وطبيص

!التالكبيرةالجمودرنحم،ضثيلاالعربيةلبلادافيالقوميالنالح

العربيةالبلدانومعظم.خاصةالستب،تظلاجالاهذافىبذلت

.واذاسنويا%5حدودفيا!ولاهذاتبقيانعنالواقعفيمجزت

كلـذتجاوزالطلابا:دادفيالسنوإسقالزيادةععكلانذكرؤسا

وبصالربيةمطالببينلأالقائوالهوةادركنا،بكيرالمممل

.الاقتصادامكانات

8خ!"-اديالاالنمومعدلالاصع!اسباباهممنانشكولا

ص-التالب!بصقىتلك،العاملىلآالقوىبثسهالعربيةالبلدانفي

الاجتماعيةالاوضاعبعضنتعكسكما،السكانيعةالبنببةبيورهاتعكى

ورمبنهانذكرسإانسبقوقمد.المراةاشتفالعدمالىتؤدلباننى

هـن%25غتبلامالعربيةالبلادفى،د؟اقتصالعاملينالسكان

بعثر!كطالنسثةءـذهتي"-غبينما.ناتالسبخ!لكلالسكانمجيوع

ويرجع.با،مة.ءاكأحوا(السوفياتيكالالحاد!المتقدسةالبلدان

تاللعىوالىالعربيةالبلمدان!بماللسكانالفتيةالبنب"الىذلك

العوبيةابلادافيا!ساءعندطالنمظمعمليرجاوزلاا0المراةثور

واتربية:الابخنماعيةالعوامل-3

،الاخرةالعقودفى!العربيالم!جتمعحياةاصابالذيالتطوررغم

لادابى-فيالننربب-لآلن!وم!قادورايلبالاجماعيالارثظل

الوبي!ة:

ر-إنا-كص،الس!إرمعظمتضمالتفيا-الري!لآفاليبئة-أ

*سساؤتصاداو)الكفافاقتصاديسودهسا،متخلفةبيئةظلت

وافطوداتالاؤكاروتجاللها،هةالمصالبطالةلميها2وتسي!ر(العوز

لريفافيالتربي!ةتخلفالىذلكادىوكد.الضنىيقةالجماعية

مس-سداتحقيقعنالعربيةالهـدولمعظمع!جزوالىالمدنفيعنها

المسالةكانتهناو.ن.(التعل!!ديمقراطية)الفليميةالنرعرركا!

استقبلافيكأالعربالتربيةترورعلىالمطروحةالاساسية

الصعبةالمناطقوالىالريفا:ماىالىالتردبقيايصالمسمالةهي

تورورجطتالتيالاسباباهممنهـوالواقعهذاولعل.فيه

وف!)استيناتايمه-صخلالىالعربيةابلادافيالابتدائالتعليم

خلالعلإهاسارالتنتلكمنابطءىبف(خاصةاواخرها

مهطمهافييصلكادالمدنفيالابتدائياننطيمانذلهـك.الخمسمببنات

بالصرجةيعنيامرابالننالم؟أالابتدائ!،التطيمتعميموغداالاشباعالى

الانر-"ثاىوا،عامةالرفياعمافىالىالتعليمايصالالاولى

الىمعظمهايرجععديدةلاس!بابمنلااصعبالمطلبوهذا.خاصه

بت!ليمالمتص!لأنظرتهموالىالارياففيالتعليممنالناسموقف

خاصة.الفتلاء

الريففي-عامةالمر(ةتعليممنالمجتمعموقفانعلىبس

التعليمعلىالموقفهدماوينسحب.معطلاموؤذفافىالماسوالمدينة

اننعليمعلىاكيبرحدالى!ضسحبا،بفيو،ماحدالىالابتدائي

فياذنعليمفيالاناثنسبةنرىهناومن.العالبم!وال!تعليمالثانوي

العالم:فيالنس!بادنىمن-الوبيةالبلاد

الا/،ثفيمنالمسجلات!سيةاننجد6891-6791عامففي

%9،3؟تجاوزلاالننعليمهذاسنفيمنمنالىالابدا!التعليم

ويال!ثا!التعليموفى.(الذكورلدى%3،.6تبلغبينما)

لدى2،25%مقابل)فقطبالمئة8،!النسبةمذهتيلغ(بصئيع)

مقابل)%71،الفبةهذهجاوزلاالعاليالتعليموفي.(الذكور



التعليسصممراحلنفيا،نثنسبةانورلهم.(الذكورلدى%،16

اعحيح"حا-ظل،الاخيرةاسصواتاخل!دالتزاإفي؟حدةالمختلفسة

.الذكودنسبةعن+شامقصرة!زالماانها

المهنيبالتعليمانحقاتإاالانادثزشبةذلكالىبسد/ظرزص"*اذا

هـوونسبةنملىالانقعلااد.وأمركا؟دهىيلامرانوجدفاوالفصط

الاخضص،صساتو؟ط/،والفنبمالم!يالتعلإ"لثانويفيمن!نجدا

.)1(العالبمالتكليمفنياتط:-!اءواا،مملبة

فر،ا)ضاصن"-ووففبايضاالاجتماعئالارثائرولج!--

امةلميماصنمورانصحيح:الم!كلاوالفيالتهلأمحم"!العربريسقىالهلاد

،عديدةاسبادطالىيرجعاحاديرمئنأالتطيماتابالقياليوالفصبالى

النوع!فااىاالمجتمعنظرةشكفونالاسبابتلكاهمءناتغينر

الىالدفي،اضظرةاءـذهإنايض-،.وصحييحما:"وموقفهالق!لببممن

المننقدمةاررمهإتامنالكثيرافكاعإ!يهامعلفيوا4،:ياالتعليم

ابسرزلآال!ربفيالبلدانالدنيى،النكلرةهذهانغبر،ذانتخلقة

القبلبةالحياةبقيمئ4ء!صىبعيدةجذورالىتر"كل،ازبم!ذلك.واغمق

ناإءلمموكلنسا.كبيحدالى!مناالعربالمجىمعتسودآزالماالتي

العمشلالىتنرنر-االيوم*"ىاجاهلإصةاا-صامهـدالقيس!قلك

اص:،عات،واالمهنالهربياحصقرالقدمفمضد.ازدراءنظرةالص!دوي

ومني6"الكراميانرك"الءادء.سةوأىر،وحياتهال!يراحتقرني

(الحداد)القينباصس*الفرزدقيء"قيابرريرؤالالقديم

الاولالزمانفيكبنركونف!متلي7اوالمكاومؤجممالمديمبنىا؟جمط

القيغأ.وابنالقين"بانهؤوصفهشده2الشتمباقدحسلقهولفد

وصارحنةكاصمضمرة،الةظرةهدهثار7لجداله-وموح!ى

بالاءماليشتغلانالهرب9بىبئلهربيةاالبادانمنكثيرففي.حهـياؤ!ا

حتىروفض8،ب!لؤووي.بالرغيرالىامر!اويوكلاليدوي!ة

.(العراقصوبيفيك!،)ا(ثورةالاشجارزراعةاوالدواجنصةترب

بمست-وىف!لاخرىعواملالىبالاضهـمافة-الاجته،عيالموقفه!ا

الىاًدىسذلكوسووالاجوروبسيالسةنفسهوالفننالمهنيالننعليم

المرحلىسهءـفهفكسيماو،)والفنيا!!الملألمببمالتهفيواضحتخلف

زسبسةانتكرانوحسضسا.الههـبيةالبلدانفي(!ةالثانو"

ا-جببىاممجهوعالىالعربر.بةالبلادغ!اننعليمهداؤبالمم!جا!!ن

نمووان%،2؟!68-6791عام)تتجاورلماالثانويالننطيم!ط

ناذكرسإاذاذلكفيغيرابةولا.شديدبطءفي)شيرالشمبةهذه

البلدانسكن،نمنالكبرىالجمهرةلدىالاولادتهلضمن5الاولىلغايةا

هؤلاءتحريرهياسوالعمالالريفيةالمناطق-كانسيماولا-العربية

هب!وطمناليهيؤديومماومتاءبهاليدويالهملآفاتمنالاولاد

يزالونماا(البيضاءالياقات"واصحاب.الاجتماعببى"المنزلة

."الزرقاءاجماقاتا"اصحابلمى2جملةالمجونمععرفءفبمفصيىسن

ءص!و"ودالعربيةالبلدانفيالاجتمابةالتربضةعوائقومن

فسدد.ص!بةتربويةمشك!منذلكيطرحهوماالبدومنكبير

ورغم.السكانم!جمو3ثلثالعربيةالبلدانبعضفييبلغالبدو

فيطم!بيلتمتالتي،وركمالمحاولاتتعليمهماجلمنبذلتافنيالجهود

الذيالههممظل،ا،تنقلنرزلحياتهمملائمةتعلإميةاسالبببايجاد

بشأنالخبراءابخنماعالىالمقدمةالوث!يقةخاصربوجهأنظر)1(

العربيسةالبلدانفيوالمهنيالهـنقننيبالتعليموالغتبباتالنساءالهـتحا!

ايضاظروا.(9691برنوفهسالثانيتشريمن7-ايتالكل)

والوزراءالتربيةاوزراءالثالثاًلاقلإمياؤتهووااىاا،!دمالتقرير

م!راكش)العربيةاللولفيالاقتصاديالتص!عنالمسؤولين

:بعنوانبرهو(0791ينا-!سالثانيكانون02-!ا

.(العربيةالمولوالم!فيالعامالتعليم!السائم!الاتجاهات4

لأ8

المح(ولاتعلى-صد!فىلكومثل.3ريذلاصساء،لاهذاؤل!تم

الاقننصادإ-لأانئص*لملأآومصرزريكحلا!لهو؟"وطينجرتأمونطاا

حدودفيتزالهـ!االمعاولاتههـذه!مثل.والونربوبكألآوالاجضماعب

المطاوبا!جاخا-بقول!ض!بظس"

النربريبرةاءواملا-،

والاجته،عيةوالاوتصاديةالىءكازيةاءوالعلالثننيملأصرء"،س،

الكميتخلقهاوؤىالهر!ءجةاو:لادوكاال!ربيى"ثءرر"لاأخي!سرفي

اعطلالدوراهـذالصاعبتكنلى!مان!-إالصحيحمن،صلل،!ا)موعكبما

فهدهنف،،ةالخرروا)تظما!ثرا*داالمدثارايلا9لء:خهاهـيا

تسضطع4دصم،تقا+دء-كأنظهسا-هـبر!ص-داىا.لرالومإكاز!ا)ن!

راتستطعولم،الهت!والتربوياشقاؤ!باالارثئار9أ!يرا"-وراى

المجته!لظويراةا*اإجهللهاىكللىافي،دراالكأةكأإزر-صرا"!نهنت!رر

تقومانالمةروضء-!سان3قير04؟"ك!ء!لمسهقيصور!زظلانحن5بدلا

تعيببرمةو65فطلعةوا!،احمر-ابر!ثرال!ربرب!ةإ:لملأداز!لآالصرر

!ادراكهافهـمها2يئطرهـن،والاجصماعيةوالاؤص،ديةاسكافي-4االى:!

تلكاس!يرةالواؤعفيظلتاز،-اف-ر.سب؟ات*"!اعليمغلبوالت

آبيرهاةبالرائددور!-"اقآلمهبمبشمهضطعوام،ل!اوان!!ساالبنى

الاجهـت!اعةجهـملةالبن!نةتهكسانبدلا-ربي!ةايانص-يح.و؟طولمرها

اصجبعمناانفيص.ابى:يحة*زرهمنعضويؤء5!-،وا،حو؟!صامن

اذا،عونداعاص"نص.رراافييةحدذهقةكثراقفتطه!انه!(كذلك

لآاكط-اورلى!ت،بوصوحاهداث!-اكتوادت،ت"!كواهوعتهيا

.الإهداؤط3ءاسرهـ.11درقي!6ا عو.ى..س4

البلادثيسلتربوبلآاأضظماازاالأسفمعإحدثصصاا!واؤ!انغير

منء!"مظةاكثرز،!الىرك!بهـواعنا،ل:غا!صةمهفي-ا!!وىسو4لعوبرءسا

،برضأث!بالتغبرتبدأحولهـ،منالحيىاةاننرىحى*بن،ؤب.!واها

جامدةيانالاصءظمؤ!مااالتربرية،نرىجولمةي!ة4العاالحياةتطور

5-!بلاالنهوامهلمضةمعطلة،ايةبقوالهـبهـباورة--*سة،"ءصلمبة

ابلداناسيماولاسا:لدانامطنإقعو!ثدا."،-4دافه-قىز3-ونان

الىسبلمهاهـكه!لأاإبدأحهثمنؤ!!صد:ؤ،لتربيى"دورفي-اك،!-4

المتخلفة.والثقافيةا-(!يةوايةوالاجىهإتالأ؟ته"،د،ةال:نهاقجسنإور

ف!!دهء-،ة!3اعاىامتذهد،دةالوافيفي"كنورماكمثيراان!أعحر

التناروثةوالارهاصاتالجديس6البوادر1تتحسسىانبعببدة،ابنىا

منالخروجالىاداسبيلولا.البنىزلسكقى!4ببالهـورتومىء

ارحمي!اةقفجبسرؤ!ثورهـاالتوبيةوعتاداالااماوركدااللمورذلك

ي!ن،داالميلثتىفي4القائوالصقليدإس"ال::ىتعيبروثئالحدإثقى

خاصة.ف!يهـسااقائو-قىوا

منذالعربيالمجتمععلىتهب/والنجديدالحداثةياحربدأتاهد

العالم.وبتجربةالعالنبةبالنبارات4اتص،لببب،،بعيدةعقود

والثذنافيةوالاجتماعيةالاقنصادإسةالضستهزالرياحهدهواخدت

سواهاقيتدركانالننربيىكأ:!لىوكان.ا،جضمعا؟تاوالسياسية

فيسرإعتطورحدوثعلىتاع!واًن،وا-ماءا!هالتغييرهدابوادر

.غيرمتكاملحضاريعلمباطمارفي،يخبمالمجتمع?اةصوانبنئصصى

جشسةو!لس،ب*بحدالىالمهـلمةهدهعنؤمرتا!واؤعفيأ،سإا

والضجديد،التغيرءلىتمهيةوبقببت،الالوفهـةايد!اوآقاعاداآهـ-"

كببببر.حداىافا)ومننهمى"بل

فيالعربي!ةاصزب-ةاعاىابالفايالننقلإالطابعهداويتجلى

اهمها:نذكر،كثبرةجوانب

اهـ؟راطابعاظل،ومراحا،1التهـبسةببنيةيتصلفيما-ا

النهاءسحىءبالتعليمالاهضهـامطابعالعيبصةال:لملادفبمالتربرليهعلى

المرا!لىءضسدبالتاليوالتوؤف،النظاميغيرلتعلنماواهمال



الثانويالتعيمومرحلةالابتدائيالضمليممر*لمة:الثلاثالتقليدية

مرحلىكأالاطفالرباضمرحلةانرأيناوقد.العاليا،تعليمومرحلة

،ولبنانالكويت!ممابلدصاو!معتثفينان!نواذا:ضاموةتزالما

السابقةالتربية/اءصا.اًارحلىةلهـذهيذكراثرعلىنقعنكادلا

فتكاد،ا*مالااهـشرسةدخولعلىوالسمابؤصةالاطفالرإلماضمح!لمى

النفسيةالدراساتاكدتهمارغم،كاهـلملااهمالامهكللمةتكون

.وكلنامبكرمضهـطوشبالطفلاءضايصكأااهميةمنالحدإثةوالتربوية

اظهرتللطفلوالبيولوجيةالنفيةالحياةفيالمحدلةالابحاثانيرعلم

ا!كرةالسنواتفي!ىارةلوافنعلما!هابعلىاهائلةاالقدرة

يصقىالنفواإداقفالا؟جاهاتاناظهرت،كه،حيا"منجدا

هـنكانواذا.الغضحةاسضين1تلكمنذلديهتت!ونالاساسية

قن!نصةالطفلنضشىءانعصرنا!!اللتربيةالاساسيةالاهدافط

والابسداعالخإقروحأديهوتكونوالتكضولوجماالعلمامبعاتربطه

الاتتملاالتنمتشةمضل*ـذهفن،تكنولوءمط4واالهلمم!لأالتقدماللازعة

العلم!قىالانجاهاتهذهبتكوينالاظفافىنعومةمنذالعهنايةقامتاذا

الخلاقة.ا!لمثهةالمواقف."وخاقوالتكنولوجية

اثراايضانجدنكادلاالتعلميمياورلممنإلاخرا)طرفوؤ!

اكدتهمارغم،العالياتعليمامرحلةررب!تتمترببةلايبالذا

التربصكأتلعبهاإذيالكبرواللحورمنال!ديثةالمربويةالاتجاهات

وقءوالابخنماعبكأالاقهولديةالتمميةتعجيلفيءللمدرسةاللاحقة

مكاؤحةالا!لآفيتبهـذلالتيفالجهود.ا)حديثالعصريالمجتوعبناء

الاميةمنالعالهصةا!نسبةتلىفىذلهـكعلىتشه!د،هحدودةجهود

الغالبال!فكيرنرالو.اا.رأيناانسبقكصا،العربيةالبلادفي

ينبمىالاميةبم!والمناي!ةانالعربيةاتربويةالنظممعظمعإى

.ومثللهلاحقمةقتيوانالالزاميالهمليمتعميمطريقدناولاتتمان

يحت!لإفىالهـاالتعليمفهذاالكباراجمالا،تعليمعلىيصروذلك

ناالؤولالىحابرلآولا.اضربويةاالاهتماماتفيالدنياالمرتبة

ؤفلمر)يعةساؤتص؟دية)ضائحلىايرؤديالذيهوهلىاالكبارتعليم

فييتمعندمصاسمالا(،العامةوالثقافهصةالاحتمادصةنتائجهعن

محوالىاولاالصنادةتوجهء%دهـ،اي،اوظيفياالاميةمحواهـار

ا!املين5العملسوقفيالمنتجينادلافزالدىالكباروتعلميمالامية

وتعليصمالاميةمحواهمالجانباوالى.مباشرةالاؤتابممواقعفي

اللاحق!ةاذربببةمنالاخرىالاشكالرسافراهمصالانحصد،الكبار

الملحؤةسيماولا)لتدريبامراكزطريقعنالتدريبمثلمن:لإمدرسة

متطلباتوؤق)التلمريباعادةمثلومن(المباشرةالانتاجبمصواؤع

وفعيالمهنبيصلأفيتحدثالتيللتغيراتوتبكلصاالعملسو!

يا!حىقبحيث)التمويبتجديدمثلومن(لهاللازمالالتا!

المعرفشهفيالعاجلوبالسهـورالانتاجدواتافيالسريعبالتقدم

الا!مالالشاملهذاخطورةوتستبيىن.(والتقنيةالعلميةوالاساليب

ناذكرنصانح-ناذا،للمدرسةاإلاحقةاقىبيةانواعلشتى

هذهاهميةيومبصديوهـ،وهـدالحدشثةالهـتربويةالاتجاهات

اثراواكبرشانااعظهـمانمصاترىرل،انظاجمبةاعيرالتربية

لمرا!عبرتتمالتيالنالاميةالنربببةمنالمجتمعتطويرفي

الحديثةالتربويةالاتجاهاتهذهانبل.الألوفةالثلاثالتعليم

منانوترى،للتربيةاث؟ملهافثرةااههت،ضعلمكما-فؤكد

معينهمرحلةفيمحصورةوكاشهاالتربيةعملبيةالىننطرانالخطصا

منمعينةفئةؤك!اوالتربيةمن!ينخلفياوامصرامن

رربيةةحواي"المتعلمالمجتمع"*مفهـومنحوتتجهانفا.المجشمع

،بلالشاسمنمحدودقطاععلىتقتصر،ولامعينعمرعندتقفلا

للاعم-صارملاذمةمخضنفةباشكال،كلهاجتمعاخيراتهاتصيب

المتباينة.العاملةوالطئاتالمختل!فقىالاجتماعي!ةوالبيئاتالمختلفهـة

قاوواضح.كلهالمجضمعتهليمنحو-الهومتعلئك!أضجهازما

لأ1

التقإيديةالتر!4فىالصاذد"اتلوالاو"منطقىتقلبادنظرةهذهمثل

المتعليمولا،ا!كبارتعاليهـمعاىالصخاولاضعليمالاولويةتمنحفلا

موجه!ةمرنطكهلأصةقيردتأخذبل،النعهـطأميغيرالت!لميمعىالنظامبم

للاعما!تب!،امخضلفشبوسهاقي!،المجهعفيففدكلاىا

الثمل.سصوؤوحاءات4.صهالاءتماوالاوصشاع

الاو!و،--(ت!طقفيرتاةياالعد!صةالاتجاهاتهدهويلف

لفا،ل،جامعحم!همم،اثتعلبمل:ظامالمالو!ةابى،!ةاوعيرتالشقلببدي

"اررضورةالتربية))مفهومبهنعني،حاورمةتربويةثورةبئوري!مل

،يخ!سذلما"،ماالمفهـومهذاومثل.ارلمحدالىاالممصدمنالتربية

إتصياايرىاالوعودرءم،ال!ربيةاتربه!صةاالىبرهدطريؤشة

هص-ذآءصناحد-ثامعرضفبمه!،ول!سنا.بهاويبشر-حملور

فيمربنانت،ئجها!ممناننذهـ-راىوح!هـ!ا،ال!دإثومالمفي

نف"،ال!كلامبما)ضعا.ءب.بةؤبر،ال!ظراعادةاىاي!وريانهالاول

هذهـولادةبع-*النطاه-بؤ")تعليم.المسهت!مرةاإتربيةهذهضوء؟ب

س.،تالصثتذؤديمعاىإقيءكر،وييرو،دورهيت"لمص،الدانمةلترببيها

الهتي)الموسو؟يةاح!رفةاعنوينأى،لمعرفةاوالواتالمعرفىة

دامءحا،لالوهإومىإتالزايدالحثفدوهـئ(ليومامستحيلةكدت

خلالمنمخننفصةشلأ-!الااير!اخذتم!رمسىتعضصمارظاميالتعإليموراء

ئفهملوء4ممارستهمخلالالاؤ-رادوحابراتعددةالمتال!ملسوق!حاجات

لمجتمعءاؤجم!لمخننل!-لأا

بحاجاتاو؟قىرليط-،ا،:ظاميالننعإءمررط-اىايؤديانهوالثاني

ئرريناختافةاالم!هنل-!ناللاز"ةإ-4!قىاايحؤقاد،،1)ءملسو!

ل!لتقدم،متصلةرف"5متجديةتربيالةطر،بئعن،لو،الاعداد

هـ-فاوت!-رو،يشةإرهاا)ت!ةلل!هىاتب!ال!ذمالمدريبفرد

تقئول!!قي*،إبارنغدوهذادق،ـءاو،اعرفةالتجع!تيماالتمر!ب

.اخرىالىمهـنهءنوانتقاللتحومنالعملسوق

افكرةافيرتالتك!احديشةالمة،!م!ال!رها)ضمديهة،نريدوما

هـصاوكل،!ا!والفمكا؟ومراحل!الترويةبنسكأالىالضتقليدصة

اسسواا،جالهداؤ!ال!ربمةالهربرجةقصورالىنشيراراردناه

--لماضهلمىابمراحصلواستمممى،كهـا،ال!نهـقلبديالمن!ءفير!-"استصا

واثمصلاوسعح!إدةاشكاللمى4تنفتحاندون،الجامدظالمألوفة

اممريعةااتغيراتواالععروصحاحاتارل!اطاواشد،مرونص"واكثر

رد!ة.والرا!رفؤلمحيتحدىالتي

صاراطنءية،لومراحلهاالتربرببهـةبتج!عنيقالوما-ب

يفااجامداال!رد-بئ!ةالت!رفمىظلالاطارفهذا.نفسهلتربيةا

ووف-قال!!رمطالبوفقويضولوريتجدلىاىحاولام،وتؤلميديا

.4اإمرؤفيالحد،ثةاتؤضبعاتاتطورخاصكأيستلزمهما

،هون!سهاندون،ال!ربيةالتر،--4فيهتعملالذكبمالاطاران

الاهـ-اروهو،يئا!:الاؤطشذانالانسعرفهالذيالازليالاطار

ارصض،عيصلآالثورةبعدالغبربيالمهـرتهعءنخاصةاستقب!اهالذي

!أس!ا!ر.((ا"-:ورةا4*لمواالصف"الاطاربذلمثونعش،الاولى

وقرون،ؤرو?ذيةا!تقا-باينظمسائروشى-عندنا-ةاذربوالعمليىكأ

المؤ،عدمنعددا3ضالءلمرانثاتةاءجمامحدودةحجوةهو-

؟لافافةالى،اإغرفةبحبمدامحدوارولطمنو:دداايضاالثابتة

هـصذاة!طنور"4ي!ض!يالننررويونظامىا.وسبورةومنضدةمعلم

وكانه،!4يئككانودونعنهيتسصاءلاندون"الص!ينياًلحذاء)ء

الوعاءهدافيالازرنمانيو!نلاالتربيةوكان،منزلاطارعنده

.اثحفوظ

جديداموقفاالحديثةلآالضوبوا!ءجاهاتقد"تايض!اوههـ،

وتجرادق،ا)تقليديالاطارمذاالتساؤلموضعوضعتلقد:مباينا



هـنانرأتولقدوالنقدالتجريحمو!عووقمفنه،فيهالشكعلى

الترببكأالمالوفطاطارهل:اكبراالمبدئيا-ؤالاهذاتطرحان،حقه

.!رناأو!التربب!ةعبرهتت!انيمكنادياالامثلالاطارهـوهدا

زاهـتثهـورمخلفاتمنارثمجردي!وناناجائزامناوليس

ند!الاو)ىالمصناعبكأالثورةويىسدانهالقول!صحاؤلاأوداات

صاةوفءالعكلحيماةقءا((ووكريزركليم"مئا"دثننهوءحاالغرب

؟تواءحددلمىاطلابا

اسالبببظهو؟تساؤلان!،فيالتربويةا+لجاهاتهـذهذي!مف

ابكطاوسائلرأسهـالمى5،المعرفىةنقلفيحديثمةوقنيات

وسواهـاالتسجهـيلونئمرائ!والافلاموالتلفزيونكالرادصو)الجها!ة

بالمراسلىمسسةوالتعليم،الالكترون!بةا)حاسباتطريقعنواتيىم

ف-صالحديثةالتربرب"ادراصاتاهذهسارتوهكذا.(وسواها

وابداحجرةدوف!عاوسيلهليسستالوسائلمتشوعثعليماقامةاتجاه

ا!لق"الهواء"برالمدرسهـةو-جلته"كونةس!بل،اثابت!ةاال!ف

الافرادوتعليم،والتلفزبونالص:ابميةالأقو،رطر!قعنوالننعليىم!

)!ما،،الصفحثرافىتطن"وبهذاالحدبثةالوسائلبشتىاففسهم

،تتنوغحزريدةووسائرجديدةاشكالعلىالنربي!ةوا!هتح!ت،يهـقال

حاللكلوتلبس،ا"ختلفة(-اتوال!ا(!غتلف!ةلل!واقفتبعأرثت!شكل

لبوسها.

انحديثةالتقنياتفيالبحتمعرضقىايضىاوو-،وهـضا

ات!نيأتاهذههد؟ءاننقولانوحس:ط،)ا(روالتربفي

الهـفلتعلإماا!لابمناىرعددتعليمالىفي"تصلانفياالاساس

محكومةتعدلمالطلابفاعداد.المتاحةكاناتوالاهالمواردفيفس

ال!-لمودتتجاوزانالممكنمناصبحبل،ا!حدودةاصفابهـحجرة

واورمةقا-إتتضههااناو،البثشءكاتطريظةعنوالسدود

وراءالمدارسوهناك!امتاثرةتقيماناو،احصحباوضيقةحينا

بففسلساتربيةاًن.الذاتيالتمليموسائلطريقعنوحجرام!ا

ليبالاسامنئ!رو،والتك!نولوجيا3لهاا!صرحل-ب-ا،صدجاهاتهذه

ءشها.متخلفةظلانمى!بدلا،اهصراذلكخلقطالهفلأالجديعه

تصيبسوفعاليةنجعااكمرطرائقعلىالانغتاحهذابفضل-وانها

اكبرلاعدادتربيةتقديمتتنرنمن!105اولهص!ا:هامينهديخن

اكمسلمعرفةنفسمهالوقتفيتقعمانهاوثانيهما.ا!ناسمن

وهـ!طعامةالتربيةفياالهدهـنهذيصلآاهىتخفىولا.واجود

العربيةالبلادفيسةالتربانذكرنااذا،خاصةالعربيةالتربيسة

صالمدرسالتجرازمةمنأتعان!-العالمبلدانمن!عبروؤ!-

ا!اليةموادهاعجزومن،الطلاباعدادفيالمتسارعوالزايد

هـكأهعمقرأيناوفد.اننفجرذلكا*اتبحاالوفاء-!والبشرية

الذيكالتالمسصمودقىبالطرالى،واًشرناالعرب"البلادديالارمة

،والامكاناتمشاظمةضخمةالتربيةف!الب:ؤيهاالنربيةليهاضل

وقوام.تجاوزهااهـىسبهللامحدودةوالبشريهـةةالماد،وا،وارد

،والاوضإعالحاجاتوفق،.هـبرتربيةت!ضاناذاالمنمثهودالحل

وتصل،الحديثمةلتقنياتامنوتد!د،ا،تقليديالاطارشجاوز

المواردبنفسالناسمناكبرلعع!اةضلتعليمتقديمالىس،بفضل!

المتاحمة.

علىصالقالرةالناجع!ةالهفعالةالنربا!ةعنوالحديت-ب

آفةهـنالحديثالىيقودفأ،اتاحةالمواردمنمثلىافادةالافادة

ونع!ني،قئالوماالعربيةالتربيةتهاشك!ت،واعماشمل

الكفساءةضعف"باسماليومال!تربيةاقتصادبويدءوهمابها

اخاعراالعدرالىالرجوعيمكن4تفصيلامنمز!*اجلمن)1(

التقنياتحولسبالثرافنا-التربويالت!خطيطصحيفةاص!رتهالذي

.(7291فيس!ن-الثانيكانون،8؟العدد)اتربيةفيال!يدة

لأ2

التعلإصي.المنظام"الداخاجمة

النيالننقليديالتعلميمسهساتتليهتغلبالعرببمالتعليميفالنظام

الهدرطابعيسودهاوالتي،ومردودها!تعليمانتاجبصعفتتصف

.واردا(فيوالنبذبوطعوالص

الداخلية"الكفاءة))هـناتربب-"ااقتصاد/-ويننحدثوعدء-ا

منهثرفيهيقعمااىاإةعايشيرونإيمالت!لةظامالداخليالمردوداو

جهةمنالرسوب:اثفاناهم!اعد!دةلعواملنتهجه،وضيسع

العفاع،دةالى--ىيؤديالفيؤ،لوور-وب.ثافيلآجيةمنوالتسرب

يقودان،ارحلةا.!ايىةفبلةالمدرلىتركالىيؤديالذييالتمرب

تب-!ةاصملفوا،ـى6.يماضظاهـ،ظامىالك!المردوداص!حعاف!الى

.اليومالاقنصاديينلغةؤك؟يقالأكه"إدخترا؟اى"المخرجات

يدخلوناذبناالطلأبعددل"سحثبنا؟ا"ؤلاء؟هـر!يوالهام

المطلوبةالمدة"؟هاصؤ!!ؤلاء"ئيتخرجالذياح!دانجل،41درسة

أدراص!ة.الانى،ز

منفقططالبخومسماثلأيتخرجص!-نعابهزررههلالتيوالمردسد

.ملا،الابتدائة"ا،مرسهدصول،م!منس!وات!تدعد!ابلفااصل

الشساجنصفالايقدملااتعايهثماااكظامان.لبينضعببفقرل!ود

كه-صاالعربيةالبلدان!عضانذمرأ-،اذالنابافما.المطلوب

يتخرجونالذينلط-لأباعددقيهـساتجاوذلا-(الدا-اساتبهضقىهر

طالبا،11الدراسس"منتسواتستب!!الابرتهـائيةالمرحلسةمن

علىفيمقالتعليميالصظامانذلكمعنىان؟طالبالفاصلمن

فقط.طالبومائةنيفعاىيب"ال:الافي-صلكي!اابطاالون

.1وارداق!ا!تبذي-لىهدرمنقء"مىاهذاوفي

التمليمي-فظام41ؤ!الكبىرالهـثرظاهرة-اكلاهرةاهذهمثل

لأالتعليممراحلؤي،العربيةالبلداىفيالاتشار"سلآواسشائصلآ

ونقصالتغإيممستوىصهفءلمىالنلا!قىفيبمااتدلوهـي)1(المختلفة

التربيةازمةعلاجوسائلمنهامةوسيدةعلىاصبعف!وتصعكفاءته

المتاحة"لأالمهواردالامثللاستخداما"نتعط،العربيةالبلدانفبم

هـصالناجمينوالصاعالههـرعلى9قضاءاطبروبئعئ،قليلةوهي

مجى-اللااخرىوسائلطريقوء-ن،خاص"والتسربارس-وبا

."هن!الذكرها

اصامبأثرة"قودناهذهوالضمياعالهدرظاهرةمعالجةانعلى

ارر-تسوىعاىالحرصوهي:ةاترووياص،تف"فمهـاائلالم!ىمسالة

اوك!.مسننواهـ"علىال!صيقبل،لالزبيةوالنوصبماال!"-!

يتخرجلا،الط!(مناكداسهاالمدرسةالىندخلانالهامفليس

بل،واساليبها!تعليمورتوىدشعادب"ببل!مسيراال!ذرالا!هم

الاهـدادهذهمعظملميمالتعتدخلاليالاعدادمنيننضرجانالهـام

اًلهام.وانجحاجددلعليم!يةاساليبباتباعوذلهـك،افلوبمستوى

السمتطورانندركوان6اكيفواالكمب-نوثيف،ربطانربطان

والنى.الكيفتطالوربفضلالاغصايتملا

،ملن!"الداخليةالكفاءة"ضعفعلىتقتصرلااسالةاانءلمى

نعنىء،وادعىاخطرامراشهلبل،العهـبيهالبلادفيالتعليم

لمشكلىةبهاؤ!ااني1الدراسةالىخاص!ةالرجوعيمكن)1(

لشةالدراالم!قلةق!منا؟هاوالتي"المعربيةابلادافيالتلاميذتسربه"

والثقافةللتربي!ةالعهـبي!4المنظصلأالجزائربمدينةعقدتهاالتي

الابتدائيالن!طيممرحلةفيوخاهـةالتلاميذتسرب"حولوالعلوم

اعمالالجلقة8سائرالىارءوعايم!نكما(7191يوليو-تموز)



بهذاالاؤتصاديونويعنبما!ظاملذلك"الخارجيةالكفاءة"ضعف

يحص-سلاللذبنوالتدديبالثقاؤ"بينالارتبلطضعفالاصطلاح

هـوقوحاجاتالفعلميسةالمجتممحاجاتوبينالخريجونعليهم!ا

((4الداخلإكفاءته"منالننعليميالنطاءيزيدانيكفيلا.اذالممل

ممكنعدداكبريخرجانايالمدخلاتالىالمخرجاتنسبةيرفعوان

الخريجونهؤلاءيملكانبردلابلكأا"درسالىالداخلإصمن

بيورهمالق!(ممنتمكنهماالتيالفنب"والمهاراتالعلميةالمشنويات

وجه.اؤضللمى2العملسوقوفيالمجتمسعفي

الذيالاعدادبنكبيرافرقاالتربيةفيلجدايضاوههنا

العمل:سوقوحا-إتالمجتمعحاجاتوبيندرسهـة4اتقممه

مرا!-لفياالقبول-قىسياسببنارزجما!اولاهنالكفليس

العاملة.القوىحاجاتوببنواختصاصاتهوفروعهوانواع"التعليم

الوثيقاربطاتربطتربويةخط!ءلمىالعربيمةالبلادفيننهقعوفلما

وانواهـ---4اننهلميممراحلفيتقبللامالذينالطلاباعدادبين

لقبلةااسبواتوكبماالعاملةالقوىايى"تعتاجماويسنواختصاصاته

!اعاتمخهلمفوفيافن!ريبءستوياتدفءمىفيوالال!يينالم!-يئمن

وفيالمهألىقىهذهتفصيلفيههناندخلولن.الاقتصاديالنشاط

.)1(ونتاءجهااسجمابهابيان

يقدمالذيالتعليممحتوىب!ي!نعضويارتباطثازياههـنالكوليس

الاقت!مه،د،يئا،و!صاتاليهتعتاجماحقهقةوبينالمدارل!فيللطلاب

انواعبيىنطلاقالاحيانلأمعظمفي(و!،لصك.ودربة!رفكأمن

مضمونوبينالمجتهعؤ!ه!القانما-ةا،ؤسساتالهاتحتاجالتيا)كفاءة

التعليمفيسسواء)الدراسسة"قاءورعلىالطلابتقدمالننيرأاأناهح

واضحغبون!نالكبل.(واًافنيالمهتمماالتعاليماوالاكاديمسالص،م

-نالم!وبيسرزالمدرسةلهإتعدالتي)اتوالاختصاصنالمهب،ن

الم!معاليهـ،س!يحتاجالتباوحاليا،"جتهعفياقانمةا،صاتالاخصو

تتضولعصرف!خطورةالاخيرةالظاهرةهدهوتزداد.المق!بلةسف"في

بسبب،جديدةمهنوت:ثقمهـنفتنقرضوالاعمالا"هنبنيةؤيه

افنكنولوجية.أيبالاساوتطورالانسانيةاأعرفةتفيص

الهدرمنلوعؤىالعربيهالبلادبرالتعليصبىالنطاميقعوهكذا

هدراًنه.التسرباوالرسوبعنالناجمالهـثرمنوادهىاخورر

الىفشا،!ويؤدي،الاساسيوهدفهاالتوبويةالعطي!ةصلبيخال

يمل!-ونلالم!نالمتمناعداداالنهايسةفيتخرججىصلكبيرا

بالتاليالس!وقهذهتقوىولا،العمللسوقاللازمةإهاراتواالمطرف

مزثوجة:علىلآالىالتربويالنظاميقودوبهظ.امننصاصهمعلى

منوهو،1،!لاكاغابى-،عاطلينمثقلإصيخرجلأج!منفهو

ماوالاصتطعه"الاقتصاديةللتنه"يقدمانعىنيعجزثانيةجهة

يتخلفكلهبذلكوهو.ومستوياتواعمالاختصاصاتءنالبيهتعتاج

المجتصء"لءحدإث"هصطلىة،للتيكلبقيمعبفةاداةيمموو،اركبا!ن

.خطيرةاجتماعيه"ثررمفجرة

يلخص"ا،ويكادلعربيةاللمترببمةالتقليديالطابعويتوجسد

هذهتكوناناأطبهبيافم-ن.التربويةللادارةا)ننقليديلطابعا

التربيسلأسخلفء-نواخىرااولاالمسؤولةهبمالتربويةالادارة

وعطائها.مردودهساوقلةايتصافعاوضعف

ؤيالسنواتوتعقدتتطورتالت!حاالعربي!ةالتربيةانوالحق

ت!ه!ظلت،واضخمهاالضاعاتاكبرمنصناعةوغدت،الاخيرة

نرح!!كذلك.الموضوعلهذاتفصيلالتربويالتخص!كتابنافى)1(

فيالعا!"الةوىوبينالربيةبينالهلاققىاوصوععرصىا

الننررويسةبالحاجاتاأنننبؤ:"بارنس"لكتابالعربيةترجفنإ

المركرمننسورات)والاءكماعيةالاؤتصاد!قىالتنميةلاهدافخقيقا

.(1664ببيروتالاقبب!
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سائدة/كانتانني"اًأحرفية)ء،ليببالاستداركب.حدالىالواؤع

ولم.محدودةاءباؤهاكا.تويومبواكيرهافيالتربيةكانتيوم

اطاهبستجيببح"ثنف!ص!-اؤطورانالتربويةالأدارةتستطع

"اىمصمةادارة"بدور!-ا"ـبتعدووب!يثالكبرىضاء!ةلم!اتلك

الت!جر.هـح

العاهـمعزتاالتيوالنولوحياالهلممي!اأثورةاريعلموكلنا

صيؤ"جبب!ت!بتخاصبشىكلوردتالاخيرةالء،ودفي)المتقدم

الاؤ!تهصإديهوالاءتماعببةاؤس،تاحجممعتتناسب"والتمه.يرالادارة

هـشفدت،جديدةااداريةثورةولدتوهكذا.!ماتهاوطبيعة

ناالقولصحبعسي!ث،الثعوبلدىوالتقدماتموقاسماتاهم

فحسب:لمميةهوةليمستالمتخلفةوالبلدانالمتقد"ة،:لمداناببنال!ة

رأت!اومن.وتنظيميةاداريىةهوةشبرءكلوؤ:لاولاهيبل

وتظيميةاداريةتحدياتتواجههااقياتحدياتاقبمالمولابعض

فيالادارةالحديرثةا!را!لادخالوجهدت،)1(اخرثكي؟اياقبل

التحليلطرائق"باسمعرفتالتيالطرائقراسهاوعاى،ظيموالت

انتقلتالىثمالحربمببدانؤيشاعتهـااولشأعتاتيوا"الاجرائي

.والاجتماعهةالاقننصاديةالميادينسائر

طرائقببهاومن،والتنظيمالادارةفيالحد-ثةالطرا"قهذه

،امتد!احياناتسمىكما"الاجرائيةاله!م!حةاوالابررافياأتعليل

-ذتؤأخ!.نفسهاالترببصةميدانالىالمتقدمةالبلدانمنكثيرفي

طريقةمثلمن،ميهاحديثةزويإتظهـورتف!دالتربو،سةالادارة

طويف4او(،داهيا))طريقةاوأالحرجالموباطريقةاو)"بيرت"

التحلإلىطرائقمنسواهااو"،كاةالمحطريقة"او"المبرمجةإ*زازيةا"

تلميل"منهج،الشا"لالمنهجذلكالىاخيىراالمنتسبةالاحرائي

،الادارةؤ!ه!اخرىاتجديداتدكأولالىبالاض،فة.هذا)2("االنظم

وسواهـ8المتقوبةالهطافاتواشخدام"الادارةم!ضة"الىالمجولمكا

ية.الادارالعملياتتبسه!غكبلى"ا،مهجوالتنظيم"يقهطراىاالجوعوكا

تالويضميدان"فيتجديداتالتربروي!الادارةداخلتوداكهداوفوق

.)3(الادارةفبماكيفيةااداد/بئمنوورهواها"لسدأةا

ىفالتربو"!ةالادارةطىت5اتيماالج!بدةالرياحووهمثل

الحديثسةالاساليباليهاوادخلتؤصنصتها،المالم،لمدانمنكثير

ظأثالتنلإهـ،لخطواتبقالمسهالرسموفيا"القراراتعقلنة"في

وظلهت،الىربيةالبلادؤهـ؟التربى"واؤععنببءحدالىغري!بة

اعتيقة.ا"اًاحرؤية)ءاليببا!ل!تدارذكرز-!ككلاالترببكأهذه

ف!الا،توجيهاالنطيميةالسببالمىكأتوبر""عنعجزتهناومن

عاهـس!لاوكانت،افنعاليصياكظامفهيالبدةءنتزيدانعنوعجقت

ارداخأسلآالكفاءةنقصؤي-الار"اسية/اهواملااحدبل-مساعدا

فيه.عبوالض1،لمراذصصوعوفي،اظامالهذاوالخادجية

لمدرسيةواأتربويةاالادارةضهفاليهادىماهذاالىيضاف

لها6الفالالننخطيطصمحفومنالمدرسيةكأالابنباستخداموروءمن

ؤضلاالقائىفىكأالمدربا!تجهيزاتءنالكاءلمهـةالافادةعنعجشومن

حديثة.تربويةتجهـ*يزاتادخالؤكبماتلكوءـ،ءن

العربصهـةالضربيةورهاثىكتالخي"كل!النقائصهـته-!3

كتابهفي"جانسرفانتنرايبر"الفرنسيالكاتبا)ي!ذهبماهذا)1(

.96911بيروتالادابدارمنشورات)"الاميركيالهحدي)1لشهيرا

الربويسسكأالادارةفياحديثةااوسا"لان4ت!ادراسانطر)2(

.(7191،بيروتالاؤنبجمطالمركرمصورات)

"ا!ثورة:م!ؤخراصدرالذيكأابناثيكلهلهذاتفصيلانجد)3(

،يروتة،لاململايبنلعلمادار،"لعربيةالتربةافبمالت!ولوجة

7191.



!فالهلمميالتربويالتخطيطازهدامجميعهاويغسرهايلخصما

رادنفيزالماالتربوفي"فالسياس.لمرريةاالبلدان!مظم

!ي!!ةحلوللتقديمتصصدى،مرتجالأسي؟سشةصةالهربا،بلدان

لموابرهةلدىابعشدةخطط3رورفيتبحثوقلما،راهنةلمتن!كلات

التربية.ولتطويرالربيىقيهـكلات

الست!تثتبداي!ةمنداخدتال!ربةالبلدانبعضاًنصحيح

الؤبويةالهـخططمعظمانعير.التربويالتخططباسلوب"خاص

ا(هلمي،-ويالتربالتخطي!طمعنىت-نبصدةظلتوضمتالتنرا

كمية"واسقاطات"نبوءات.جردتكونانعلىالفالبفيواؤتصرت

التوقعةارركانبكأادةالزءعنالناجمةالتقد-ساتالىغافاتستند

الت!بهـاًءصا.المسنقبلاهـصالمأفيةالاتجا!اتمدالىاو

تحليلالىبتندالذي-ل!كيفبمواالكميبروءهيه-العلميا)تربوي

والاجتواعضةلاقتصاديةواالسكافي-"الاوضاعلجملةمتكاملشامل

"لمىىؤائمة"مستقبلية"اهدافعلىيعتمدوارري،قىوالصربو!

مصمعنعريبابعيدحدالىظلفلقد،دقيقة(،تحسبية"دراسات

.وطيميالسشيناتفيالوبيةالبئدانعرفتهاالنىافربويةالخطط

لمتنكلاتط،التصدين2ومطالبه!،تضيقعنالتربيةتعجزان

العواملجملةالاعتباروين،تاخذشاملةن!رةمنتنطلقلمهياذا

،وتر*!عل!!اوضماالاهدافوتضع،التربيةمسيرةفيقؤثراكفما

كانواذا.)1(الاهىداؤطتلكبلوعالىاؤديهال!نفذوسائل

وقي-لاولايعنيفهو،شيئايصىوال!ت!ولوجياالعلمبعصرالت!لص!ي

المشقبلية""النظرةاهـاسعلىالقائمة،الهـمصرهذابووحالاخذش!ث!كل

صسه4فيواورطركةالمتقبلناصي!ةامتلاكاساسلى2والعلميه

يقول)ءفوراسيت"".كها"اونتار-غ"وكتابة،فعالةغإميةمثمارهـكأ

تجهلوالتي"العربالتهـبيةبهاتغالتيالسماتاهماداتلك

،عاجزةجملتهإفيتقليديةنربيةسوهحاولاتهاجهودهارعم-منها

وؤلمةا!البيدتزاارمهـة)تينتابهاافي"التربيئازمة"مجابهةن4

وتحديثهالمجتهءتطويرفيروورهـاتلعبانعنمقصرة،(الموارد

فببه.والتكنولوجيةالعلميةالثورةتةجيروو!ط

الضربيةهدهانوهي:لها"ثانيلاحقيقةالىتشيركلهاانها

،متزايدةازماتوتواء4مكانهاهبماتراوحستظلالعربيةالبلادفي

تبحثستجع!،الننربية!ماا-كنولويجةثورةوجميتفكولمهياذا

التقليديالاطارمنوانجع،واشملالنظامياننعليممناوسعتربية

فيوكفاءةمردوداواجود،العملسو!ب!إجاتوالصق،واؤكر

.)2(وخارجووداخل!ا

تربيةبابهوطروولوء"قسننطيعلاوالتكنولوجياالعلممر5ان

فيتقفاتهمندةالاقوترفضالهمرهذامنتجاتعلىتتنأبىتزالما

العهـله!مااالتقدمؤكاا!تربويالتخطيطدور"عندراستناانظر)1(

العلمب"اثورةااً-تراقيجيةكلؤتمر"الىالمقلمم!ة)"النتكنولوجيو

،من؟2بيروتفيالانمائيةالدراساتلدوةعقدتهالذي"والت!ولوجية

التيالدراسةوان!ر.73911-اكتوبر-الثانيتشرين25-

المسروليو!دنوالوزراءالوبصةالتربلوزراءالثانيلل!ؤ!رقد!اها

يخهان)ليبياسبطرابلسالن*فدى2والاجتماالاقتصاديالتخطيط

لبلاد،1ف!النربوياننخطيطتالور)ةحول(6691-ابريل-

."ومستقبلهالوبية

لل!يين:العلمدارعن!خراصدرالذيكتابف"اىاارجع)12

."لآالعربالتبربيةفيالتكنولوجيةالثورة"

بنىت!اومجالها.ورسم!وطرائقه-امناهجهاوصياغةاطارهـكاتشكيل

ؤ-ىا""االحا--قىتوس!الذيوالتكنولوجيالعلهيالابداعوان

فينفسهاتحبسى،4تقلصدبتربجةففجيرهعلىتقوىلامجت!عنا

التربيةاثىلمن؟ثكلشكلالفوت!سىافيلووفىالتعا!مداحل

امفواالمدرسةاطار،الجامدا)تقليديرالأطارؤواهس"وصغل،الممكنة

مضىع!دالىينتسبماوالمهاراتالمعارفمنولقدم،والمعلم

الظورنافذةعلىوطرائقهامتاهجهافيتطلانوترفضوانقضى

بكل،والشرينالحاديالقرن.كوةوءلمىالسريعوالتكنولوجيالعلمي

.ومفاجدآتوعودمنرحولهما

المسفةجمل:سبل!افياثا)

فيالقائمالنربويللنكلامتحليلنماخلالمن-لنااستبانتلقد

المستقبلسبلبعض-لمقوملا"ادراكنطخلالو"نالعرب"ابلادا

ناارادتهبمانالبلادهذهفيالتربيحهـةعبرهـاتتجهانينبغبمالتي

فهذه.وتطوبرهالمجتمعتحديثمما9دورهالمعبو!"كلاللاتتجاوز

الةمينةالاساسيةالمهماتمنعددالى-راينهـاكما-مدعوةالتربهلآ

والاتجاهالماف!بمنراثمغالبةلمى2فادراجترياتفييرافيهاتحثبان

:المهطتهذهمن.المسعتتيأحو

لآالتربو!اباطاوقوامط)التربيةارمةعلىاًلتغلبسا

الىاللجوءطرء-!عن(المتاحةالامكافاتعنهاتقصرالتيالمتزايدة

الاسنتخداممطلب-المطلبوهذا.ا،ضاحةللمواردالامثلالاستخدام

"فعالفريادةاهم،1:ابرالتد"ن-ملةهثناياهصييحمل-الامثل

هـنجديدةاشكالاىاواللمجوء،الداخليةوكفا،تهالتورليول!النظام

ف-!بماالحديفكأبالتقني!اتوتأخذانقليدياالاطادتتجاورالتربية

بنفسافضلتعئيصاالطلابهـناكبرثورتعليمسبيل؟ى،التريبة

عسضوىمنونقلهاور!ة4الترالادارةفه،ييةوريادة،ؤرةاتواالموارد

."المصثهة"العلميةالادارةمستوىالى"الحرفيةاًلادارة)ء

موجهةاتربيةاوجعل،"المعامعالمجت8"مف!منحوالا.لجاه-؟

مرحلةالىلاجميههاالاعمإرالىجزءمنه،الىلا،كلهاجتمعاالى

صئهاوءؤسإنهاالترب!ةاساليبوتنويع،وثابتةم!رودةالعمرمن

ب!رةالاخدعلىيشتملفيماالمطلبهذاويرشتهل.المفهوملهذا

التربهيئول!ائلعاىوالت،كياسدالاحدالىالمهدمن((اووتمرةالضربببة"

كذلكالمطلبهداويرمل.نفسهاالانتاجممواؤعفتتمالتي،لاعدادوا

وللتربيةالرسقىاعلىالسابرقةللنزب!يةخاصة4"ابقى!جيهعلى

الىالعود)"الراجهة"ربيةبالهالطنايةعنفضلا،اهااللاحقة

فياهملواسةالدرابينوالتناوب،الم،ملدخولبهد"الدواس

العاملةالقوىتم!ريب)"الوقتبعى"وبالتربي!ة(لفردابة

.(المملهـناننلاعهادورالدراسىلآومتإبعهـتوو

ءريقالربطعن"التطم!للنطامالخارء،جةالكفاءةزيادة-3

التنمي!وحاجاتالعملسوقيحاجاتوببنالتربيةببنالويق

لقبولاسياسصكأرسميضيافيمإهداويعني.والاجتماءيةالاؤضصادب"

المقبلةامملاحاجاتالىاستناداالتعله!وا.صواعالتعليممراحلفي

منإه!حمن)لتعليمامحشوىوتطوير،(اعلىك!حدلاادنىكحد)

والتكنواوجية.ال!لميةالثورةو*اجاتقيةقب!صا(وطرائمق

*حقيقس-ليفمب،العلميالننربويالتخطيطباسلوبالاخذ-؟

هذهبنالر،!سبيلوفي،ومتوازنة!يعةتربوص!ةتمية

.ويستلزموالابخنماعيةلاؤتصاديةاالتنميةوجملةالتربوبةالننمية

الدواساتالىاست(داالتربوي!ةللاهدافتحديداخاصبوجههذا

كهسا)اضربويواوالاءضماعيوالاقتصاديالسكاليللواثعادقيقةا



يفعهاالتي4سشقبليةاا،هدافالىواس!تئادا،(رايناانسبق

ارلحا!حاجاتفوءوؤ!الاجتماعبةفلممعفتهفوءقب!اككسهالمجتمع

العالمي.بالتقم

ؤظرنافيتسنت!ملاانربيةمنالمطاوبةالكبرىالمهماتهذهانعلى

بروحلغ!صلاىكبريانمومتانكل!اوغمرتوافيهاانبثتاذاالا

وجوهره!ا:التربية

اها-واثكامراحالساشضىفيسالننرببةلئا-بئ4هيا(الاولى)

نىضركة.!"بيلاهداففبمنالموافيلدىاشتركاالعهلارادةرخلق

وهيأالثقاف!ةالوحدةادواتمناداةالتربيةصبموىانيسطوهدا

دد!تقوىوان،(والضكأصاربالتعددتفيول!!االورء-وعتنفيلا

!س!ركوودفاليجصماالافراد/شمدالذيالاجتماعيالتهاسكخلق

حتواها9فيمتقممةتكنمهما،-اننربقىانوواضح.لهلمون6يه

اذاالمصءهعزرميةؤكهاالجمشاءدور!اتلعبانهـنتصجز-والالبها

عولأو*!اون،واءداؤ4بصجتهمهميرفطونافراداتخلقام!حمط

.الاهدافهذهلتحقيقمشتركا

والىاشه،فيىةاالو*ررةاىاا"ؤدي!ةالنربيةهدهوسائلاما

مجال؟!رإشترهـةاةاحيماااسادةتوب!والىالابر!مماعيالتماسك

ويهصاسلم!ملا.ها3-دنذانوحسهـ:نا.ول،نااش!4المحدإث

ار،الاظأنعوء4مندلتعاونيةاالتربيةالجماعيةولتربيةباال!ئاية-!ثمل

التهلميم،مراحلشتىؤباثضركالجماعيالعملبوصائلوالاهته-ام

حوا"تن!لمقاسا-جمامحوراوالانماجا!هوصجاةواًلان!اجالعملو*مل

ءوحدةاهداورطورعاقيوروومالمشتركالثقافياالارثوزعه!د،افتربية

تنفيلاوحدةوهي)المواطئينلدىا)ثقاؤسهوحدةاىازؤديللترببقى

الصراعتهيو!نها،بهتغهـتغيابلاضئوع-ونخولقالئاكما-

.(لتع!ارضوا

نببتكوعممقاجدإ"انشغ!الاالتربيةانشغالهي(لثافي"وا)

العلمبموالتكئواوجيالتقدماليهيحتى"ج1،الملائمةالئأس،-قىاووا!ف

ولامؤ-اال-ىرء"،،جوالتكنولوبرياالعلم.فعصروابداعخلقمن

الجديدةالعلميةالاساليبتفجبصر*ثلىالقادرة،المبتكرة،المبدعة

نايعلموكا!ئا.ا،عصردلكيتطلبهاالتيا،حدثةارننقنيةوالوسائل

ية2ا!صئااف،رة)التكئولو!لآاالعلميةالثمورةاتمقوصاهممن

وافىنئانوي!صةالالبةلاعمالاءنالانسانتحربر(زسهمىكماالثانب"

يىكون،(والسبرانيةالاوتوماتبقىعصرفيالاا!ةبساتقومالتي)

وجودظوراقيالعلميالبحثمجالاتفيوالابتكارالابداععلىافدو

-ضملادمايةعوالارهـا.كأتمانانراضهوتحقيق،ومصيرهالانسا!

،الاظفارإهو،4!رزورعايته-،ترببتهى،منبدلابلالخاطرعفو

لبض-يءالمبدعالعقلانالعح!يثةالدراساتاثبتتانبعدسيمعالا

فييعملقد-لسأنهعلى-المتفوقفالذكاء.اخرشيءاًلمتفوقوالذكاء

فيمإنه4اللراساتتلكققولك!ايتصفوهو،محافظاطار

صفاته!همالمبدعالعقلاما.ولهح!م!7!4أول"مواؤقى))دكاءالغالب

-از-""ا!تجوال"فيا:راعةواوالحلولاثكلاتتفتيقعلىالقثرة

علىيحرجاريعرفأهأ+!93!7")ءجوالآفاقعقل-يقالكما

ةالمو!الدروبكيردييمى!روان،المجهولآفاقييفننحوان،ا"لوف

.المههدةالشعابعيروفي

تجه--!ا،ضقدمام1511دلمدانمعظمفيالتربي-4نجد!:صاومن

لهذهونراها،الصصغرمنذأ،!3!أ7+أوالابداعالخلقروحلتكوين

دوصفلأ،اكوصرامنالمب!رةالاواىللسنواتخا!4عنايةتوجهالغاية

يةالنفالمواقفسواهـ،قبل!ه!زت!ونات!طاالسفوات

لأهـ

.والابداعالخاقمواقفرأسهاوعلى،المرءلدىالاساسية

روحتكويئاىالمؤديالضىاوسائلاعننتحدثلنايضاوههئا

تمريطفيهـطمااهمانالىنشبرانوحسبنا،هذهوالا!داعالحلق

4تعرفالتيوالعما-صةلآالعلصبالنشاطاتالاظفارنهومةمنذلطفلا

.عندهاوفةماوتجعلهاوالنكئولوجيىاالعلممبتكراتعلى

سائريغمراانفيبة!اللت!اناكبرياناالم!متانهمااذاهاتان

فيقىيرفانم!،،ضدهما4تنوقفصنو.ء-ن/والاهداؤ،،المهمات

ا)ممريعةالنهفاتوتاريهـحالشعوبتاريخاثبتعامدننالىاواقعا

وثبةايووراءسريعتهـق!دمايوراءدوء!كاراانهماالبلدارشنىفي

عصر?ذاياباناتهـجربةعنهت!دث!اماءذا.الامهـم!حياةؤمبماايرى

هدفينعلىاكدتتربيةقامت،ح!بثالشلإرآا!لا9أ"ميجيا"

نرىك!ا)المواطنينا!ىالمشركةالارادةخلقهدف:متكامبن

صيالفكالمهادتكوي!ئوهدف(داكادظهرالرزياءربب"افانونفي

وصهت!االننىالعئايةفينرى(كموالصئاعيالعلمكطللتقدماللازم

اىاالبعوتولارسالوالفنيالمهغطللنليماالحينذلكمنهـذالبابان

ولاستقدام،العلممية،سابتجر/الا-لصالاجلمنالاجئبيةالبلاد

تحدثئاماوهذا.(الممنايىقيالثورةتفجيراجل"ناًلاصانبااخبراءا

تجاوزاناستطاعتالتبماالاهـملدىتمتالننيلتجاربا-،ئرعئه

تثبصتسكثيروسواها!ك!هاالتجاربهده.سرعةتخلأ"ا

ثرطانلتربيةافي-توافرعندمازرطلقالتقمتراًرةانجم.!وسا

المواطنينلدى،اثضركأالتتاةارادةحص.يرن:متكام!لاناساسيىان

تعمللاتركةالمشال!لياةفارادة.الهـعلميللتقلأم!زماا،هادكوبنو

والتقئيسالحديثالعلمبأدواتمسلحةكانتاذاالاتجديولا

ولايتمانيمكنلاووسهائل--"الحديثالعلمادواتوامننلاك.الحديثة

ثتركةارادةواثارتهحرضتهاداالاال!مريعالتطورالىيرؤدياريمكن

الص!يرباويثتمعرون،واحدةلاهدافيجهمونتجعلهمالمواكلينلدى

الواحد.

كما-"وج!ذكاءهاًنو5*هاا39؟،مصانمانسانسانالاجان

،"الاشياءفبركة"نحو-2"برفون"الفرنسبمالفيلسوف!يق،ل

كالننفسهالوقتفياولكئه.وتسحيرهلمأدياالعالمفياررثيرنحو

الفلسفةاصحابيقولكما"ونيةفصددو"و،"فيمدو)1

للهدفالحاملوالازسانالصانعالانسانببنواللقاح.الظاهراتية

.التقدميولدالذيهو،القيمنحصوالمشرئب

خما،ةصية:

تب4تفرزه،المتصفللمجتمعطبيعينتاجالمتخلفةلتربيةا

تجا،رهاوسبل.لمس!ياسيمةواماعيةوالاص"الاقتصاديروالسكافي-ة

البنىتغييريستهدفجهدايننطلبانه:مضسق!امزدوجابر!دايضطلب

لمى4ي!ملتربويجهدويس!هفهبواريه،وآطويرهاخلفةالمههـ"الاساس

انتتعطلوطبيعي.حولهانجنمعمنايطورانيستطيعكيمااولاذا.4إ..طو

والاقتصادير-لآالسكانيةالبنىطوإصسبيلفيتبذلاتياالجهود

،19سىتهاداؤكماالشظوالىالتربيةتهرعا-لماذاوالاجتماعيه

سائرتظويرؤصالتهجيلاىايؤدينعييراومحتواهاببينهاتعيير

.صلبصا

الدنسامالىبوووؤديتطويراالترد!صس"تطويرانرأيناوقد

،المجالاتشتىفيابهاعالاسدوالتطوراسعافدفبمالرائدبدلارها

وبئ"هسى(التقليدياطارووافيجذريةتغييراتتحدثانيسننلزم

ا&*ثالموجز.هذافياوومهاالىاشرج-االهتصقةوءخو؟؟!االقانمة

هـىا(جذريالتغييرهذامثلاننذكراناهامامنانغير



فتاتنقلطريقعنيتمانيمكنلاالعربيةالبلدانليالتربية

مناطقفيوفاكهف(حدثتإننىالعالميةالتربوبقىالتجارب

اهـىبالقياستهىلاالعالمصةالربويةفالتجرقي.المتقدمالعالم

ممكنة،واحتمالاتمفتوحةامكاناتالا-العربيةالبلدانفيالتربية

التربيقلواقعالمو!وعيالملميالتحليلخدلمنالامعناهاتتغذلا

.الحياةس(دينبجملةعهـلاقتطفيالعربيةالبئدانفي

ومشكلاته،الوافعفي!ذااولانبحثانهوالس!ليموالنهع

خلالمناثكلاتلتاكالممكنةالحلولذلكبددنتقصىوان

فيولو-بهالقيامحلالناماوهذا.ا!الميةالتجربةحصاد

افينقتبسفبمليستعندنا.فالمسالةاًلبحثهذاًظكل-محمودا!ر

علىفرضها!ذلكبعدنحهاولوان،بهانعجبمعينةعالميةتجربة

بلالمسالة.اخريباللعضوال!!لفظ"يلفظها"وياباهاماكثيراوافع

لهانلتصوانمدققانظراومشكلاتناهمومنافياولاتكلران

.الاخرىالاهـ!تجاربعليهاتدلنهـاحلولمنيلاثمهاماذلكبعد

خاصلأمؤسساتقيامشيكلوقبلاولايستلزمالمطلبهذاومثل

مجتمعنااطار!التربويةالدراساتوتسوقالتربويبالبحثتفي

مصطلباتمعالهالمب"التجاربكيفانولحهاولوا!ناخل!ومن

الوافع.ذلك

يؤالتربيةعلىثفقالتيالؤخمةالاموالانالهيؤسفومما

تطويرعلىينفقالمالمنمعقولبقمرتدنكرالماالعربيةالبلاد

عواملمنعاملباهمتعنىعلميةمؤسسماتانشاءوعلىالنربويالبعث

ءؤ!،تاوم!سسةانشاءان."التربوياننجديد"نمني،التقدم

التطوروضعاليفقطيرديلا،التربويوالتجديدللبحثعربية

الريعةالت!يةطريقفيادؤمهوالىالسليمالعلمياطارهفيالتربوي

،نفم!4التربويالانفاق!اقتصادالىايضا-!صبمبل،للمجتمع

منلكثيراويجن!ا"فعالة"نظماالتربويةالنظميجعلحين

اكأاحة.للمواردالامثلخدامالاتالىب!،ويؤديم!،والصياعالهدر

المبحتيخصصانالمتقدمةالمولفيالعملاولياتءناص:حلقد

الدخلمنمعةولةثابتةنسبةخاصةاتربوياوالبحثعامةالعلمي

هذاووراء.(الدخلهذامنبالمئة2ببعضهميقمزها)القوءمط

(،استثمار))المج،للهـراتخصصالتيالاموالبأنعىأىايمانا:هحا

مف!ا:فة.افمعافىوثمواتهاكلهيعطي،مشج

التيوا!تكل!لوجيهالهلمميةالثورةقوامانهذاالىيضاف

الهلممي،البحثهو،ا!ربكأالبلاداصامالاساسبمالتحديثكل

مااي"،الانتاجقبومابمرحلة"اليوميدعونهاالتبمالمرحلةهـو

.المجلاتفيشتىعلمضةبحوثمنويغنيهاصهويمهدالانتاجيسبق

الربيةالبلادؤكيالشبيةظو!رعنحديثكلانرايماوفي

ضدها-4توقفناالتيالمبادىءاتجاهفي!وجلرياعلمياتطويرا

ا"و-صاتاو4ا(ؤسمهتخلقلماذاالفضا"فيمعلقاحدييثايظل

يمل.4الىوانقلابهانطلا!همجاللهتصقالتيالعلمية

الحضاربقىاذمتهااماموهي-"العرببالبلدانان

اللازمالننربوي"الننجديد"جعلالىتحتاجءااولتحتاج

ولا.موصولانراكماعمى!لاتعملباقبسة"مؤ!سة"،لها

"ال!ماغ(اؤتقدتهياذاوتتوالدتتكاثرانالتربويهـةهدالمطيجدي

الابدالىزالولقد.المجديالاطارفيجهودهايضعالذيالموجه

"المدارس"نفننحانيحنيفيهالتربويالتقدمكاناللىيالعهـ!ذلك

والاتية.والمعلمينالطلابفيعمدنزيدانوا،شانهايكنمهما

وجد:عمقفينسائلانتايستلزمموقفامامايىومواصبتا

السؤالهذاعلىوالجواب؟ننكوان.ودافسان،واينريدتربيةاي

الذاتيةالدفيةالاجننهاداتفيهتجديولالخاهـرادفويليلاالضخم

واحد:مصدرمن؟تيعليهالبماب.الهجبنالمبتورالاقننباساو

ويولئدالمشكلاتويحمدالواقعيحللالذيالعلميالتربويالبحثهو

.الحل-ول

تقعميلأثابولر

الصعيدهويه!ثحبورأهمد

طالصطسطع،طسضذا
ءصتعطلعمدةفمنذأالفلسطينيالشمروصلالياين:سؤالعلىالاجابةهودحبوراحمدلعللأ

الشاخكلرهذا.الجديدةدحبوراغانىتعطيهالمذاق!مهاالوعروان.جديدالونااومذأقاالشعرهذا

".فيء:اىكيئاالفلسطينيالشعرالىيضيفلانالمرئحهو

درعيشمع!ود

*هرامحرت

دلذلد.ويعرفهايفهمهلالتيالجماهص.هو.شاعر..الس!لطانجمهرهولشىاكلاومةشاعر"

..الح!لا!بعضفيالاياععيقة!ورلأرومانتيكيةصالةهوالممحتنلةف!لسطينخارجاثعاومةكمعرافىامتقد

قسميتهم.للانسانيمكناثذيحالشعر!ءمنخر6ومددا..الثور'يغنيالذيدحبوراحمدبالذكرأخص

."جداطليبيانهوعدأعتقدلانني،يلانحضرئيدحبوراحمداسمومن

كع!ديغس!

لهذاهيحديث2!رفي!يعلسلر


