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 املقدمة
الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على أشرف الخلق 

 . وسید المعلمین وعلى أصحابھ البررة المیامین
من المعلوم أن العملیة التعلیمیة، إضافة إلى العناصر 

یمات اإلداریة، المبنى التنظ:  البشریة، تتألف بشكل رئیس من
والتجھیزات والخدمات، المناھج الدراسیة، طریقة التدریس 

بید أنھ من الواضح أن المعلم الماھر في طریقة .  ومنھج التقویم
التعلیم وطریقة التقویم ھو األكثر أھمیة في عملیة التعلیم التي ال 

 .تقوم بدونھ أبدا
 من رجال وصحیح أن المتأمل في الواقع، یجد أن الكثیر

ونساء التعلیم یعتبرون المھمة األساسیة للمؤسسات التعلیمیة ھي 
وأما نظریا فالجمیع یعترفون بأن مھمتھا في .  منح الشھادات

البیئة اإلسالمیة ھي تنمیة معرفة المواطنین والمساھمة في 
 . تأھیلھم للنجاح في الحیاة الدنیویة واألبدیة

ھل المھمة :  لویطرح بعض رجال التعلیم سؤاال یقو
األساسیة للمؤسسات التعلیمیة، والسیما الجامعیة، ھي خدمة 

 - في نظري–المعرفة، أو خدمة الوطن والمواطنین؟ واإلجابة 
واضحة، فإن الثروة الوطنیة ھي من حق الوطن وجمیع 
المواطنین، ومن ھذه الثروة الوطنیة تلك القدرات التي یتمیز بھا 

 فإن ھذه القدرات المتمیزة لیست .بعض أفرادھا، دون اآلخرین
ممتلكات خالصة للفئة التي تملكھا، ولكن لبقیة المواطنین حق 
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فیھا، وسواء أكانت ھذه القدرات فطریة خالصة أو تجمع بین 
فالموھبة ھي منحة ربانیة لألقلیة الموھوبة؛ .  الفطریة والمكتسبة

. إلیھاواألقلیة الموھوبة ھي منحة ربانیة للمجموعة التي تنتمي 
وقد جرت الفطرة بأن بعض الموھوبین یستثمرون موھبتھم، 
وبعضھم یھدرونھا، ویغلب على المستثمرین لھا أنھم یسخرونھا 

وھم .  لتحقیق المصالح الشخصیة، سواء أكانت مادیة أم معنویة
یختلفون في درجة حرصھم على الموازنة بین المصالح 

جة حرصھم على الشخصیة والمصالح العامة، ویختلفون في در
وألن ھذه الفئة .  الموازنة بین تحقیق المصالح الدنیویة واألخرویة

ھي نفسھا ثروة من ثروات المجتمع الطبیعیة، فإن مسئولیة عزة 
فأفراد ھذه الفئة عاشوا .  المجتمع ورفاھیتھ تقع علیھا، أكثر من غیرھا

تھا  عالة على مجتمعاتھم، في مرحلة النمو األولى، وخیرا–كغیرھم -
 .ھي رأس مالھم الذي یستثمرونھ، وفي ظلھا ینتعشون

ویضاف إلى ذلك، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یقول 
 ال  ِعْلمٍ   ِمنْ   بِكَ   َوأَُعوذُ   نَافًِعا  ِعْلًما  أَْسأَلُكَ   إِنِّي  اللَّھمْ "  :في دعائھ

وھذا بدوره یعني أن .)  ٤٤٤:  ٤  ج  الكبرى  النسائي  سنن."(یَْنفَعُ 
العلم "ھي التي ینبغي أن تنفق علیھا الدولة المسلمة المعرفة 

فما جذوره؟ وما عالقتھ بالتراث المعرفي؟ وما سماتھ؟ ثم ما ".  النافع
 الطرق المناسبة لتنمیتھ، أي كیف تؤدي المؤسسات التعلیمیة واجبھا؟

 -أوال–ولإلجابة عن ھذه التساؤالت سوف یتم التعریف 
 العلم النافع، ثم استعراض بعض بالمعرفة والعلم النافع، وسمات

 .التجارب المیدانیة في التعلیم



                       ١١

فھدف ھذا الكتاب ھو تقدیم بعض المقترحات التفصیلیة في 
میدان التعلیم، المبنیة على بعض المفاھیم النظریة التي یقتنع بھا 

ومضمونات الكتاب .  المؤلف، في ظل الواقع بسلبیاتھ وإیجابیاتھ
غیر شخصیة خالل أكثر من ربع مستمدة من تجارب شخصیة و

ولیس من .  قرن في التعلیم، مطّعمة ببعض المواقف الطریفة
أھدافھ التعریف بالنظریات التعلیمیة، التي تزدحم بھا أرفف 
المكتبات العامة والخاصة، وأسطوانات الحفظ اإللكترونیة 

 . ومواقع اإلنترنت
 فطریقة.  وتغطي ھذه المقترحات جمیع المراحل الدراسیة

التدریس والتقویم متماثلة في مبادئھا، في جمیع المراحل، وإن 
 .تنوعت في التفاصیل، لتتسق مع المرحلة العمریة، بصفة خاصة

وأرجو أن تكون ھذه التجارب العملیة وسیلة ذات فاعلیة، في 
ولعلھا تفید من .  التذكیر بما یعرفھ معظم رجال التعلیم ونسائھ

، لیحمل شعلة المعرفة، "وارةالد"قرر التنازل عن الكراسي 
 .لیضيء بھا طریق األجیال القادمة

وأسأل هللا أن یتقبلھ قبوال حسنا، ویبرئ بھ الذمة تجاه ھذه 
المھمة العظیمة، التي أوكلھا هللا إلى أنبیائھ ورسلھ ومن یحملون 

 .مشاعل العلم في كل زمان ومكان
 .یالحظ أن المالحق في ملف مستقل

               سعید إسماعیل صیني                 
 ھـ١٤٣٥ / ٤ /١                                  
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 املعرفة والعلم النافع
 ما المعرفة؟
وتطلق .   عكس الجھلي من عرف یعرف فھمصدرالمعرفة 

كلمة المعرفة على كل ما وصل إلى إدراك اإلنسان من مشاعر 
ف على البیئة من  تسھم في التعر،أو حقائق أو أوھام أو أفكار

 . أو ال تسھمحولھ والتعامل معھا
، وأن  بالمنحومن خصائص المعرفة أن مانحھا ال یفقدھا

 یؤدي إلى زیادتھا ونموھا، وأحیانا إلى  والتداولستعمالكثرة اال
 .إنضاجھا

والمعرفة جزء من التكوین البشري، بدونھا یفقد اإلنسان 
عالیم الدینیة الالزمة فھي تزوده بالت.   كبیرا من بشریتھاً جزء

وھي تعینھ في فھم . لتحقیق السعادة في حیاتھ الدنیویة واألخرویة
البیئة التي یعیش فیھا وفي التنبؤ بمخاطرھا المقبلة لیتقیھا 

التي تسیرھا، )   القوانین الطبیعیة(لتعرف على السنن الكونیة لو
 ، فراغھبملء و،وھي تقوم بالترویح عنھ.  لیسخرھا لمصلحتھ

 .شباع غریزة حب االستطالع عندهإو
 أي غریزیة، ویمكن ،ومن ھذه المعرفة ما یولد بھ اإلنسان

 ؤهومنھا ما جاءت بھ رسل هللا وأنبیا.  تسمیتھا بالمعرفة الفطریة
ن كانت ربانیة المصدر فھي إوھذه و.  علیھم الصالة والسالم

 بسبب حریة االختیار النسبیة نسانمعرفة مكتسبة بالنسبة لإل
 اكتسبھ اإلنسان بوسائل إدراكھ،ومنھا ما .  ممنوحة لإلنسانال
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 تجارب  ھو منقول عنومن تأمالتھ الشخصیة، ومنھا ما
 .مكتسبةال تمثل المعرفة خیرةوھذه األ. اآلخرین وتأمالتھم

المعرفة المكتسبة قد تكون مالحظات أو تجارب بشریة ف
  أو، أو مصطلحات،ألجیال سابقة أو معاصرة، أو مفاھیم

.  أو قوانین تم االتفاق علیھا أو سنن  كونیة تم اكتشافھا،نظریات
وقد تكون ھذه المعرفة وصفا، أو حكما، أو انطباعا، أو رأیا،  أو 

لھاما، أو تخیال، أو إوقد تكون المعرفة حدسا وظنا، أو .  اقتراحا
وقد تكون المعرفة صادقة أو كاذبة، صائبة أو .  تنبؤ كاھن ومنجم

 ة أو غیر واقعیة، خاطئة، واقعی
ویالحظ أن بعض أنواع المعرفة تقتصر فائدتھا أو یمكن 
تحدید قیمتھا المطلقة في نطاق المجموعة المستقلة بعقیدتھا 

خبراء األدب قال إذا فمثال   .وقیمھا أو لغتھا التي تنفرد بھا
العربي ممن یتقنون اللغة وتتوفر لدیھم الحاسة الفنیة بأن األبیات 

.  كذلكيفھحددة ھي من أرقى أنواع الشعر العربي الشعریة الم
 المتقن للعربیة ومن یفتقد الحاسة الفنیة وال یستطیع أن یأتي غیر

 .لألدب العربي أن یعترض
وھناك نوع آخر من المعرفة ال تقتصر فائدتھ على 
المجموعة التي أنتجتھ أو تؤمن بھ وال تقف اللغة حاجزا دون 

، ة والنقد على المستوى العالمي للمحاكمةعرضھو انتشاره، و
 ...).الطب والھندسة(مثل العلوم المادیة 

مثل معرفة (فیما عدا المعرفة الفطریة ومن مصادر المعرفة 
 فإنھ )...الطفل كیف یرضع من ثدي أمھ أو كیف  یبكي أو یبتسم
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یمكن جعل مصادر المعرفة أو ینابیعھا عموما في أربعة أصناف 
 وھذا یجر .التجربة، واالستنتاجوحظة، المالوالتلقي، :  رئیسة

 ھل المعرفة ذات بعد واحد؟: إلى السؤال

 : أبعاد المعرفة
عالیة، وقد    منخفضة أوقد تكون المعرفة ذات مصداقیة 

شاملة أو عمیقة ومفصلة، وقد تكون قلیلة أو غزیرة، عامة تكون 
قد وقد تكون بسیطة أو معقدة، وقد  تحتاج إلى مھارة خاصة أو 

إلى مھارة تقتضي تدریبا ومرانا أو موھبة اكتسابھا حتاج  یال
 وتتفاوت درجاتھا  داخل كل بعد من ھذه األبعاد .تتطلب الصقل

 .الخمسة
افترض أنك سألت أحد أصدقائك   ،درجة المصداقیةومثال 

عن مقر سكنھ، وھو یسكن في منطقة الحجاز في المملكة العربیة 
 ".األحساءمنزلي في : " السعودیة فقال لك

 .إن صدیقك، ھنا لم یزودك بمعرفة ذات مصداقیة
: ، افترض أن ھذا الصدیق قال لكدرجة التفصیلومثال 

 ومع ھذا ذات مصداقیة،فإن ھذه المعلومة "  الحجازفي أسكن "
 .تفصیلیةمعلومات تحتاج إلى  ولالستفادة منھا غیر كافیة ھافإن

ك زودومئة شخص افترض أن ، درجة الغزارة  ومثال
، فإن ھذه العمومیةعنوان ھذا الصدیق في المستوى نفسھ من ب

المعلومات، مع غزارتھا، ال تفیدك كثیرا لو أردت االستدالل 
 .على منزل صدیقك
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أعطاك عنوان   افترض أن صدیقك  درجة التعقید  ومثال
رشادات صحیحة مفصلة، إدك  بمنزلھ بدقة متناھیة أو زوّ 

 ولكنك لم تستطع ، على منزلھیستطیع بعض الناس االستدالل بھا
 -ذاتھ-وكان السبب ھو أن موقع المنزل .  الوصول إلى منزلھ

 .معقد، یصعب التعرف علیھ
العنوان یقع على افترض أن ، الحاجة إلى التدریب  ومثال

رأس جبل وال یمكن الوصول إلیھ إال إذا كانت لدیك مھارة تسلق 
مفید لھذه المعلومة ال ال وذلك ألن االستیعاب.  الجبال بالحبال مثال

وإذا لم .   یكسبك القدرة على التسلق بالحبال الذيتدریبالال بإیتم 
تكن لدیك ھذه القدرة أو االستعداد للتدرب والتمرین فقد یكون من 

ال أن إالعبث السعي وراء مثل ھذه المعلومة التي لن تستفید منھا 
 .نقلھا إلى اآلخرینت

 :لمفیدةاألبعاد المطلوبة في المعرفة ا
قد تبرز بعض فبعد أن وقفنا على األبعاد الخمسة للمعرفة، 

 : مثل،األسئلة
  ھل المصداقیة العالیة مطلوبة دائما؟- ١
  التفصیل والعمق؟و ھل الشمولیة والسطحیة أكثر نفعا أ- ٢
  الغزارة؟و ھل القلة أفضل أ- ٣
  ھل یمكن االستغناء عن المعلومات المعقدة؟- ٤
 ىلإالستغناء عن المعلومات التي تحتاج  ھل یمكن ا-  ٥

 ؟لالستفادة منھاالتدریب 
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ال ینبغي أن ننعزل في أبراج عاجیة فولما كنا أحیاء أسویاء 
المتشعب الواقع لتفاعل مع من النا أو عوالم خیالیة بل البد 

جابة یجب أن تنطلق من أرضیة  فإن اإلوبالتالي .  شابكالمتو
 .الواقع

غي أن تكون موضع تساؤل في مجال إن المصداقیة ال ینب
ن تكون أوال یعني ھذا أن جمیع المعلومات یجب .  العلم النافع

قطعیة الداللة، بل یكفي أن یكون بعضھا ظني الداللة، والسیما 
 مقبولة ومعلومة، أدلة بانسانیة، ولكن مرجحفي مجال العلوم اإل

 .عند أھل االختصاص
د في المناھج التي نقوم ونظرا الستحالة إدراج كل ھذه األبعا

والبد من التضحیة بشيء .  الواقعبتعلیمھا فالبد من التقید ب
نسان إلفا.  أكثر أھمیة في ظرف محددللحصول على شيء آخر 

 لھ أن یعیش إلى األبد، كما أملیولد بقدرات فطریة محددة، وال 
أن ھناك ظروفا مؤقتة تفرض حاجة فوریة إلى بعض أنواع 

 فقدت قیمتھا أو الإ توفیرھا عند الحاجة إلیھا والمعرفة ال بد من
 .قلت

موازنة بین احتیاجاتنا الفعلیة في الحاالت  الالبد منإذن، 
المحددة، دون االستغناء بالكلیة عن نوع  من أنواع المعرفة أو 

فقد نحتاج إلى الشمولیة أكثر في .  درجة من درجات أبعادھا
وكذلك .  االت أخرىحاالت وإلى العمق والتفصیل أكثر، في ح

األمر بالنسبة للقلة أو الغزارة، والبساطة والتعقید، والحاجة إلى 
 . التدریب
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 :المكونات البارزة للمعرفة
سبق القول بأن المعرفة ومضموناتھا تتدرج بین الحقائق 
واألوھام، ولكن بما أننا نتحدث عن التعلیم والعلم النافع، فالبد 

: صر األخرى البارزة للمعرفةمن إلقاء نظرة على بعض العنا
المنھج، واألسلوب، والمدخل، والوسیلة المعنویة، ومنھا وسائل 

 ).الفن(التعبیر الفنیة 
قد تستخدم كلمة منھج أو أسلوب كمترادفات لتعني الطریقة 

وأما عند استعمالھا في سیاق محدد، فإن المنھج )  1(المحددة،
متكاملة عني وحدة یلستخدم قد یُ یتمیز عن األسلوب ألن المنھج 

 . الخاصة ومھمتھا المحددةمواصفاتھاقائمة بذاتھا، لھا 
كما أن .  أما األسلوب فقد یخدم أكثر من مھمة واحدة محددة

األسلوب قد یكون من مكونات المنھج وعناصره، ولكن المنھج 
وقد یستخدم  المنھج الواحد أكثر .  ال یكون من عناصر األسلوب

 .من أسلوب
فمثال، .  ل فیرتبط كثیرا بالھدف ویؤثر في المنھجأما المدخو

عندما نھدف إلى تقدیم فكرة عامة نستخدم في تناول الموضوع 
مدخال شمولیا، أي نعالج الموضوع بحیث یشمل أشیاء كثیرة ، 

وعندما نھدف إلى التحقق ).  دراسة مسحیة(ولكن بطریقة عامة
دراسة (من مشكلة بحثیة نستخدم مدخال یركز على الجزئیات 

 ).حالة

                                                
 ".سلب"و" نھج: "أنیس وآخرون، مادة )1(

                       ١٨

 حسب ھيأما الوسیلة فتختلف عن المنھج واألسلوب؛ ف
 الوسائل المادیة، مثل األجھزة، :یننوعستعماالت الشائعة تتكون من اال

والوسائل غیر المحسوسة، مثل وسائل التحلیل اإلحصائي وجمیع 
 .مھارات استخدام األجھزة واألدوات

البشریة ذات وأما الفن فكلمة تطلق على نوع من المعرفة 
صلة وثیقة بالتطبیق والممارسة واإلبداع ألشیاء ذھنیة أو 

وتعني الكلمة أیضا جملة القواعد الخاصة بحرفة أو .  محسوسة
ثارة المشاعر ملة الوسائل التي یستعملھا اإلنسان إلجصناعة، و

كالغناء والرقص، الجمال، ب  اإلحساسوالعواطف وبخاصة 
 أو أي مھارة یحكمھا القصص والتصویر والموسیقى والشعر،و

 .ةوالموھبالرفیع الذوق 
أو أي  الرسالة المحایدة أو الدعویة منحیعتبر الفن وسیلة لو

والفن كوسیلة تتأثر .   تجعلھا جذابة جمالیةً مسحةً شيء منتج 
 .بالمضمون وتؤثر فیھ

الخیال والتحرر من أیضا من التحلیق في  الفن قوتھ ویستمد
األحداث واألشیاء من   فادةستالابة، مع  االقیود الواقعیة والرت

، سواء أكانت أحداثا الواقعیة أو التي تبدو واقعیة على أقل تقدیر
 .أو أشیاء

ھل المعرفة وأبعادھا، ف،  ومصادرھاھذا فیما یتصل بالمعرفة
نوع واحد؟ ھناك كلمة نسمعھا كثیرا ونرددھا كثیرا، في الحدیث 

، فما ھو "العلم" كلمة عن المعرفة ذات الصبغة الجادة وھي
 العلم؟
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 :العــــــــلمما 
ویقول المعجم .  م یعلمتستمد كلمة العلم جذورھا من علِ 

إدراك الشيء بحقیقتھ وتعني "  :تعني"  العلم"ن كلمة إالوسیط 
 بأن ھورد فی و."دراك الكلي والمركبالعلم یقال إل:  الیقین، وقیل

ة تجمعھا مجموع مسائل وأصول كلی"تطلق على"  علم"كلمة 
والكیمیاء، ...رضجھة واحدة، كعلم الكالم، وعلم النحو، وعلم األ

 ...والھندسة، والزراعة.. والطبیعة، والفلك
وبالرجوع إلى كتب البحث العلمي نجد أیضا أن كلمة 

فاألولى عامة واألخرى "  العلم"  أكثر شموال من كلمة "  معرفة"
 .مأو بعبارة أخرى فإن المعرفة تشمل العل. خاصة

والعلم قد یتألف من الحقائق الجزئیة التي ال تتجاوز مھمتھا 
 مكان موجودا في الماضي أأالكشف عن مجھول محدد، سواء 

، ونرمز لھا باألسماء والصفات، مثل رجل حكیم، الحاضر
مثل اإلناث عامة، الحقائق ال وقد یتكون العلم من ...وزھرة جمیلة

تتدرج في سلم وھي . سرقیقات والخضرة تبعث السرور في النف
العمومیة والشمولیة، واالبتعاد عن عالم المحسوسات إلى عالم 

 ).التجرید(المعنویات أو التصورات الذھنیة 
 لوجدنا أنھا من العلومولو تأملنا في مصادر التراث البشري 

التلقي والمالحظة والتجربة :  وھيالمعرفةال تخرج عن مصادر 
بعض أجزاء المعرفة یستحق صفة لذي یجعل  افما.  واالستنتاج

  ما،خرىأیستحق صفة العلم؟ وبعبارة   العلم والبعض اآلخر ال
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لذي یجعل بعض أنواع المعرفة ذات قیمة علمیة والبعض اآلخر ا
 لیست ذات قیمة علمیة؟

 :المعرفة والقیمة العلمیة
قد تكون المعرفة  ذات قیمة علمیة عالیة أو منعدمة أو 

ویبدو أن الحد الفاصل .  المتعارضین  رفینتتأرجح بین ھذین الط
بین المعرفة العلمیة واألخرى كما یقول لسان حال الكتابات في 

 مقنن ھو وجود منھج -صراحة أو تلمیحا-مناھج البحوث العلمیة 
للوصول إلى تلك المعرفة بالنسبة للمعرفة العلمیة، ویقابلھ غیاب 

فالمنھج .  غیر العلمیةبالنسبة للمعرفة المقنن بدرجة كافیة المنھج 
. یتیح لنا فرصة التحقق من مصداقیة المعرفة التي حصلنا علیھا

تفرق بین المعرفة العلمیة والمصداقیة ھي البعد أو الصفة التي 
 أما في حالة غیاب المنھج فال والمعرفة غیر العلمیة)  العلم(

 قنناوبقدر ما یكون المنھج متقنا وم.  تكون لدینا مثل ھذه الفرصة
 . تكون المعرفة علمیة أكثر

وبصفة عامة یشترط في المنھج الجید للحصول على 
 : یلي المعرفة ذات القیمة العلمیة باختصار ما

 .درجة الدقة في تحدید موضوع الدراسة – ١
 . وطریقة جمعھا درجة دقة تحدید المصادر األساسیة - ٢
 یةتم بموجبھا تحلیل المادة العلمیوضوح الطریقة التي   -  ٣

 .وحیادیتھا
 إمكانیة تطبیق الباحثین اآلخرین للشرطین السابقین –  ٤

 .للخروج بنتائج مماثلة
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درجة سیطرة العقل على طریقة جمع المادة العلمیة   -  ٥
 .للنتائجعرض ال وةمعالجالو

أنك سألت أحد المصلین عقب صالة الجمعة، مثال افترض 
 -بعد تفكیر  -بك في أحد المساجد الكبیرة، عن عدد المصلین فأجا

). المعلومة(فسألتھ كیف توصل إلى ھذا الرقم ".  أربعة آالف"
"فأجاب قائال دي على ھذا المسجد وبقدرتي عرفت بكثرة تردُّ : 

ثم سألت مصلیا آخر عن عدد المصلین   ".الخاصة في التقدیر
:"  فقال.توصل إلى تلك المعلومةفسألتھ كیف . فأجاب ثالثة آالف

فوجدتھ حوالي الثالثین صفا، ثم قدرت عدد    صفوفقدرت عدد ال
ئة مصل، فضربت االمصلین في كل صف فوجدتھ حوالي م
 . الرقمین في بعضھما فكان الناتج ثالثة آالف

: جابة ستكونمن یجب أن نصدق؟ لعل اإل:  لو سألنا أنفسنا
الثاني والسبب ھو أن الثاني أعطانا فرصة للوقوف على طریقتھ 

وبھذا یعطینا فرصة .  لومة التي زودنا بھافي الوصول إلى المع
.  التي توصل بھا إلى تلك المعلومةالختبار مصداقیة الطریقة

 المعلومة التي درجة مصداقیةننا من تحدید وھذا بدوره یمكّ 
 .أما األول فلم یعطنا تلك الفرصة. زودنا بھا

 :العلم والدین
موعة والسیما، اإلسالم یتكون من مجالدین، من المعلوم أن 

. من المعتقدات، والعبادات والتشریعات والمبادئ األخالقیة
وبعض ھذه المعتقدات أخبار وردت عن هللا سبحانھ وتعالى وعن 

أشیاء موجودة یصعب إدراكھا (رسلھ وأنبیائھ تصف غیبیات 
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بالحواس الخمس أو یستحیل، أو أشیاء حدثت في الماضي أو 
ومن ).  الیة مستدیمةتحدث في المستقبل أو سنن كونیة ذات فع

السنن الكونیة واألوصاف المتقنة الثابتة ما یندرج تحتھا كثیر 
 . في القرآن وفي السنة الموثقة" اإلعجاز العلمي"مما نسمیھ ب

فالدین لیس إال جزءا من المعرفة، ومصدره یتراوح بین 
مثل القرآن الكریم، (التلقي المباشر من هللا سبحانھ وتعالى 

وبین االجتھادات البشریة المبنیة علیھما، مثل )  ةوالسنة الموثق
وھذا .  وبعبارة أخرى.  الشروحات والتفسیرات واالستنباطات

یعني أن جزءا من التراث الدیني علم یقیني ، وجزءا منھ یتدرج 
بین المعرفة العلمیة وغیر العلمیة أو األوھام الشخصیة المنسوبة 

 .إلى الدین

 :العلمانیة والدین
عض أن العلمانیة ھي ولیدة الصراع بین الیھودیة یجھل الب

والنصرانیة المحّرفة من جھة والتفكیر المنطقي العلمي من جھة 
 أي الالدینیة secularismفكلمة العلمانیة ھي ترجمة لكلمة  .  أخرى

واستخدم العلمانیون .  أو التوجھ الفكري الذي یتحرر من الدین
لتشریعیة في ید الشعب أو السلطات السیاسیة وا" (الدیمقراطیة"

لتجرید رجال الدین من السلطات السیاسیة والتشریعیة، )  ممثلیھ
وبعض المسلمین یجھلون ھذه الحقیقة فیحاولون .  بصفة خاصة

 -في الغالب–السیر في ركاب ھذا التوجھ دون قصد، وإنما 
یقصدون ضرورة إعادة النظر في بعض الفتاوى المنسوبة إلى 

سیم ألن العالقة بین اإلسالم والعلم عالقة وھو خطأ ج.  الدین
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فمن العلم البشري ما یطابق الدین، .  مودة، ولیست عالقة صراع
أي المقنن "  العلمي"إلنتاج الصحیح للمنھج فا.  ومن الدین ما ھو علم

ال یتعارض مع الحقائق الدینیة الموثقة التي جاءت بھا المصادر 
 . تحظى بالفھم الصحیحالسماویة التي تحتفظ بأصالتھا، مادامت

وإذا كان العلم یحتاج إلى إثبات بالبراھین والمناھج المقننة 
بید أننا .  المؤھلة فالعلوم الدینیة ال تخرج عن ھذه القاعدة ألنھا من العلم

نحتاج للتحقق من مصداقیة الحقائق المنسوبة إلى الخالق إلى مناھج 
 مصداقیة الحقائق التي تختلف عن المناھج التي نحتاج إلیھا للتحقق من

 .توّصل إلیھا البشر بالتجربة
وتنطبق ھذه القاعدة على المعرفة المنقولة سواء أكانت 

 من إدراك - في األصل-منقولة عن مصادر خارجیة أو ھي 
وقد أبدع علماء المسلمین، منذ قرون .  حواسنا أو من استنتاجاتنا

 النصوص طویلة، مناھج لم تسبقھم إلیھا أمة لفحص مصداقیة
المنسوبة إلى هللا وإلى رسولھ، حافظت على أصالتھا عبر 

 .األجیال

 :مثال اللتقاء العلم الموروث بالمستقرأ
یلتقي العلم الدیني المنقول عن الخالق ورسلھ مع العلم الذي 

. یستقرؤه اإلنسان على وجود قوة خارقة تسیطر على الكون
ھ نقیا من وذلك بشرط أن یكون المنقول عن الخالق ورسل

التحریف والتشویھ، وبشرط أن یكون اإلنسان عالما بوسائل 
 .االستقراء العلمیة
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لھذا ال نستغرب إن أنكر البعض الذي ینتسب إلى العلم وجود 
ھذه القوة الخارقة، بسبب جھلھم في األسالیب العلمیة للتحقق، 

فتجاھلوا ثالثة عناصر من .  واقتصروھا على التجربة المعملیة
الروح، والعقل :  صر األربعة التي یتكون منھا اإلنسانالعنا

وبھذا الفھم الخاطئ للوسائل العلمیة للتحقق نفوا وجود . والعاطفة
روح لھم وعقل وعاطفة، ولم یعترفوا إال بالعنصر المادي الذي 

فالعناصر الثالث ال تخضع .  تشترك الجمادات فیھا معھم
 .للتجارب المعملیة

دنى من المعرفة في طرق البحث العلمي إن من لدیھ الحد األ
المستقل عن األطر الفكریة أو الدینیة، یدرك أن من الطرق 

 :الرئیسة ما یلي
 بواسطة األسئلة المكتوبة أو surveyاالستقصاء المقنن  .١

وھو یختلف عن المقابالت العشوائیة غیر .  الشفھیة
وتستخدم ھذه الطریقة العلمیة للتعرف على .  العلمیة

، مثل للظواھر الطبیعیة أو المنتشرة العامة السمات
المواقف الروحیة واآلراء، والمشاعر، واالنطباعات 

فمجموع إجابات العینة المستقصاة یشخص .  الشخصیة
 significanceالواقع الموجود بدرجات ثقة علمیة متفاوتة، 

levelوسواء أكانت .   تتراوح بین صفر ومائة في المائة
د بدون تدخل بشري یُذكر، أو الظاھرة طبیعیة توج
 . ظاھرة أوجدھا اإلنسان



                       ٢٥

 وھي عملیة إدراك الظواھر observation.  المالحظة .٢
الطبیعیة والمكتسبة باستخدام وسائل اإلدراك الحسیة، 

وعند االقتصار على ھذه الطریقة فإن .  الحواس الخمس
. إثبات وجود الشيء المحدد أیسر من إثبات عدم وجوده

البحث في عمارة بھا مائة غرفة عن فمثال یمكنني 
شخص، وقد أجده في الغرفة األولى أو األخیرة، ولكن ال 
یمكنني نفي وجوده في العمارة على وجھ الیقین إال إذا 
نظرت في الغرف كلھا في لحظة واحدة، ولیس بصورة 

فھناك احتمال النتقالھ من الغرفة التي لم أفحصھا .  متتالیة
 .نتھیت من فحصھابعد إلى الغرفة التي ا

وھي طریقة تستند إلى .  Inferential technique.  االستنتاج .٣
والمالحظة )  نتائج االستقصاء(الحقائق الجزئیة المنقولة 

. فمن المعلوم أنھ لكل موجود سبب.  واالستنتاج منھما
 التي تتألف laws of natureوھو ما نسمیھ بالسنن الكونیة 

وباستخدام .  ج حتمیةمن سبب أو أسباب ونتیجة أو نتائ
ھذه الطریقة یمكننا مالحظة األسباب الستنتاج النتائج 

 .منھا أو مالحظة النتائج الستنتاج األسباب منھا
ولتكون نتائج استخدام اإلحصاء في االستنتاج علمیة فإنھ 

یشترط أن تكون العینة المستقصاة أو المالحظة علمیة، وأن  
 . وعرض نتائجھا موحدةتكون طریقة جمع البیانات وتحلیلھا

                       ٢٦

كیف نثبت بالطریقة العلمیة وجود اإللھ أو :  والسؤال اآلن
القوة الخارقة الخارجیة التي أوجدت المخلوقات وتخلق ما فیھ 

 وتدبر شئونھ وتسیطر علي الكون كلھ؟ 
یتم ذلك أوال بتحدید مشكلة البحث بطریقة علمیة، مثل 

 :الفرضیة الصفریة
قت الكون وتخلق ما فیھ لیس ھناك قوة خارقة خل"

 ". وتدبر شئونھ
 بطریقة علمیة مقننة سنحتاج إلى االستقصاءعند استخدام 

: استخدام عینة عشوائیة علمیة، ونطرح على أفرادھا مثال
(ھل تعتقد بوجود قوة خارقة خارجیة:  السؤال ، Godهللا، إلھ،  
 ؟  )معبود

بأي أو متطفل أن یجري ھذه التجربة " متفلسف"ویمكن ألي 
. درجة من اإلتقان في توفیر الشروط العلمیة لالستقصاء العلمي

األغلبیة تؤكد وجود ھذه القوة الخارقة : إن النتیجة الحتمیة ھي
وھذا طبیعي ألن اإلنسان المخلوق یدرك ھذه  .باختالف أسمائھا

. الحقیقة بالفطرة التي فطره هللا علیھا عند خلق جده آدم
 المكونات الجوھریة لإلنسان، وھو فالعنصر الروحي یُعّد من

فَأَقِْم {:یقول تعالى.  یمثل العالقة المباشرة بین اإلنسان وخالقھ
یِن  ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْیَھاَوْجھََك لِلدِّ  َال تَْبِدیَل َحنِیفًا فِْطَرةَ هللاَّ

یُن اْلقَیِّم ِ َذلَِك الدِّ  ُمنِیبِیَن .اِس َال یَْعلَُمونَ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّ ، لَِخْلِق هللاَّ
َالةَ َوَال تَُكونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكینَ   ِمَن الَِّذیَن .إِلَْیِھ َواتَّقُوهُ َوأَقِیُموا الصَّ
قُوا ِدینَھُْم َوَكانُوا ِشیًَعا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْیِھْم فَِرُحونَ   َوإَِذا َمسَّ .فَرَّ
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نِیبِیَن إِلَْیِھ ثُمَّ إَِذا أََذاقَھُْم ِمْنھُ َرْحَمةً إَِذا النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَّھُْم مُ 
َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن {:  ویقول تعالى)  2(}فَِریٌق ِمْنھُْم بَِربِِّھْم یُْشِرُكونَ 

یَّتَھُْم َوأَْشھََدھُْم َعلَى أَْنفُِسِھْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم  بَنِي آََدَم ِمْن ظُھُوِرِھْم ُذرِّ
 )3(.}ا بَلَى َشِھْدنَا أَْن تَقُولُوا یَْوَم اْلقِیَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن ھََذا َغافِلِینَ قَالُو

علمیة سنحتاج إلى عمل   بطریقةالمالحظة وعند استخدام 
د بھا أفراد عینة من البشر  استبانة مالحظة مقننة موحدة نُزوِّ
سویة، من حیث توفر الحواس الخمس ومن حیث الصدق في 

ھل ھناك شمس، وقمر، :  وتتكون االستبانة مثال من...  ،القول
 ؟ ...ونجوم، وسماء، وفضاء، ومحیطات، وأشیاء عظیمة

ویمكن مثال إضافة أسئلة تصور طریقة عمل السنن الكونیة 
... التي تسیطر على نشأة األشیاء المحسوسة ونموھا وموتھا

 ...ومثالھ والدة اإلنسان والحیوانات والنباتات وموتھا
إن النتیجة الحتمیة أن أي إنسان یقوم بمالحظة ما ھو 
 موجود حولھ، ویجرى في دائرة حواسھ الخمس عبر المكان

والزمان، سیدرك أن ھناك أشیاء عظیمة محسوسة وسنن 
 .  ویستحیل أن یوجد مثلھاكونیة لم یوجدھا اإلنسان

 فمن أوجدھا؟ : وھذه الحقیقة تطرح السؤال
للنقض، وھناك اكتشافات لبعض نعم ھناك نظریات قابلة 

السنن الكونیة، ولكن ما نسبتھا؟ وما مستواھا في الھرم المتشابك 
من السنن الكونیة التي تشیر في النھایة إلى وحدانیة خالق الكون 

                                                
 .٣٣-٣٠:  سورة الروم)2(
 .١٧٢: سورة األعرف) 3(
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ومدبر أمورھا كلھا والمسیطر علیھا كلھا؟ ھل استطاع العلماء 
في   السبب األول،رغم الجھود المضنیة عبر القرون اكتشاف 

، الذي laws of natureھذه الشبكة الضخمة من السنن الكونیة 
 أوجد ویوجد ویسیر األشیاء التي نالحظھا ونعیش معھا وبینھا؟

ومن المالحظ والمعلوم باالستنتاج البدائي أن اإلنسان یتكون 
، فمن الروح، والعقل، العاطفة، واألعضاء:  من أربعة عناصر

 أبدع اإلنسان بمكوناتھ ھذه؟ 
من المعلوم مؤكدا أن نظریة التطور وأبحاث الجینات كلھا و

مبنیة على التكوین العضوي لإلنسان وما نعرفھا عنھ، وال 
ولیس لألبحاث التجریبیة سبیل في .  تسیطر إال على جزء منھ

فاإلنسان یموت .  التحكم الكافي على المكونات الثالث الباقیة
ال تعد وال ویحیي، ویفكر ویختار، ویحب ویكره ألسباب 

 .تحصى
وھنا تأتي وظیفة الطریقة األكثر تطورا للحصول على 

. الطریقة االستنتاجیةونسمیھا .  المعرفة الیقینیة أو شبھ الیقینیة
فنحن لدینا مالحظات، ولدینا مسلمات وعلى رأسھا أن كل نتیجة 

المولود لھ والد ووالدة، والنباتات لھا .  وراءھا سبب أو أسباب
 ...وھي تنمو ثم تموت... إلى تربة وماءبذور وتحتاج 

وبعبارة أخرى، فإن االستنتاج ینطلق من المحسوسات 
والمعرفة المنقولة إلینا، ولكن ال یقف عندھا، ویختلف عن 

بل یتّبع منھجا ).  إما صح أو خطا(التخمین أو الحدس الصرف 
 .أو التحلیل أو كتابة النتائج، مقننا، سواء في مرحلة جمع البیانات
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ولیكون االستنتاج علمیا نحتاج أیضا إلى توفر الشروط 
العلمیة عند جمع البیانات بوسیلة المقابلة أو االستبانة أو 
المالحظة، وعند تحلیلھا ببرامج التحلیل اإلحصائي مثال، وعند 
عرض النتائج بتوفیر وصف دقیق لمنھج البحث وعرض للنتائج 

 .بطریقة منطقیة
االستقصاء والمالحظة العلمیة وقمنا إذا اعتمدنا على نتائج 

باالستنتاج منھا سنجد أن النتیجة الحتمیة تشیر إلى وجود القوة 
العلیا الخارقة التي خلقت الكون وتخلق ما فیھ وتدبر أمور الكون 

فاألغلبیة التي بقیت محتفظة بدرجة كافیة .  كلھ وتسیطر علیھ
شیاء على الفطرة تؤكد وجود ھذه القوة؛ والمالحظات لأل

 .الموجودة وللسنن الكونیة تؤكد وجود ھذه القوة
یضاف إلى ذلك أن درجة إتقان الموجودات والسنن الكونیة 

 .والتناسق المتقن بینھا یشیر إلى وجود خالق واحد
فھذه النتیجة التي نتوصل إلیھا باستخدام الطرق العلمیة في 

ك خالق البحث العلمي تؤكد الحقیقة العامة التي تقول بأن ھنا
وھذه القوة الخارقة الوحیدة .  واحد للكون كلھ ویسطر علیھ كلھ

، وبشبكة "كن فیكون"تخلق وتدیر الكون كلھ باألمر المباشر 
في سلسة األسباب التي وھو السبب األول .  السنن الكونیة الھائلة

 ُهَو َخاِلُق  َذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم َال إَِلَه ِإالَّ {:  یقول تعالى  .المتسلسلة المتتابعة
 )4(}.ُكلِّ َشْيٍء َفاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ 

                                                
 .١٠٢: سورة األنعام)  4(
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وأما عن صفات ھذه القوة الخارقة وأسمائھ فتندرج في 
التفاصیل ویتدخل البشر في صناعتھا أو اختیارھا مما نزل بھ 

بل إن اإلنسان الواحد قد .  األنبیاء والرسل، ویختلفون حولھا
مان في تصوراتھ لھذه القوة الخارقة التي نسمیھا یختلف عبر الز
 َال تُْدرُِكُه {ویقول تعالى في وصف نفسھ ".  هللا"نحن المسلمین 

ُقْل ُهَو {و)  5.(}اْألَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك اْألَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ 
 وَملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا . ملَْ يَِلْد وَملَْ يُوَلدْ . اللَُّه الصََّمدُ .اللَُّه َأَحدٌ 

 )6.(}َأَحدٌ 
: وھذه الحقیقة تجیب على سؤال یطرحھ بعض الناس، وھو

 إذا كان هللا خلق كل األشیاء فمن خلقھ؟
ھل یمكن حجز صفات هللا في مجموعة :  وھنا نسأل السائل

 صفات ملموسة، یمكن إدراكھا بالحواس؟ 
 ھو آخر صورة إن هللا:  فنقول لھ.  ال:  ستكون اإلجابة المؤكدة

فھو كما قال .  ترسمھا للخالق في خیالك في أي وقت من األوقات
ُل َواْآلَِخُر َوالظَّاِھُر َواْلبَاِطُن َوھَُو بُِكلِّ َشْيٍء {تعالى ھَُو اْألَوَّ
 )7(.}َعلِیمٌ 

 : والعالقة بینھاالواقع والحقیقة والعلم
أو "  لصوابا" أو fact والحقیقة realityیتألف العلم من الواقع 

  قوامیس  وعند مراجعة The Truth ."  الحق المطلق"أو "  الصدق"
                                                

 .١٠٣: سورة األنعم)  5(
 .سورة اإلخالص)  6(
 .، وانظر بعض صفات هللا في السورة نفسھا٣: سورة الحدید)  7(
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اللغة وغیرھا من المصادر ذات العالقة نجد اختالفا بین كلمة 
 ".الحقیقة"و"  الواقع"

في الماضي والحاضر لموجود لمطابق ھو الشيء الفالواقع 
ھو شيء مطلق نقیس علیھ التصورات و.  أو المحتمل وجوده

والواقع المحدد ال .  لیھإونحاول باألبحاث المنھجیة الوصول الذھنیة 
عرضة للتعدد وللتغییر، وذلك ألنھا أما الحقیقة فھي یتعدد وال یتبدل، 

تطابق فقد تكون حقیقة مطلقة ألنھا .  لیست الواقع، ولكن ما تمثلھ
یر من وقت یتغ عرضة للتعدد وللنسبیةظنیة الواقع تماما؛ وقد تكون 

 .وطریقة فھمھا البراھین المتجددة آلخر في ضوء

 :األنواع الرئیسة للحقائق
ینقسم العلم أو الحقائق العلمیة بشكل رئیس إلى حقائق جزئیة 

التلقي أو ب  وحقائق عامة وبینھما درجات متفاوتة، نحصل علیھا
حقائق مطلقة أي ن تكووقد   .ستنتاجالمالحظة أو التجربة أو اال

 .یة ذات درجة عالیة من المصداقیة، وقد تكون ظنمطابقة للواقع
حیث األھمیة، ومن حیث قدرتھا على التفسیر وھي تختلف من 

 .والتنبؤ، وحجم المجھول الذي تكشف عنھ

 : ومراحلھاالحقیقة الجزئیة
قد تكون الحقیقة الجزئیة أو الفرعیة وصفا ألشیاء واقعیة 

و كانت موجودة أو ال تزال موجودة، أو ألحداث وقعت وانتھت أ
 .تزال موجودة ال
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سروره، وأحزانھ، :  نسانومن الواقع المعنوي مشاعر اإل
ومن ...  ونشوتھ، وآالمھ، وحبھ، وكراھیتھ، وسخطھ، ورضاه،

 وخیاالتھ،  اجتھاداتھ، وأوھامھ،:   نسانالواقع المعنوي أفكار اإل
قیمتھا مع الزمن، بسبب الطبیعة ھذه تفقد و  ...هؤومعتقداتھ، وآرا

 .اء أو بسبب تغیرھا المستمرالحركیة لألشی
رادیة إوھذا الواقع المعنوي ال ندركھ إال إذا انعكس بطریقة 

نبرات الصوت أو :  ادیة على  شيء محسوس مثلرأو غیر إ
قسمات الوجھ أو حركات الجسم أو الكتابة أو الرسم أو التصویر 

 .مما یمكن مالحظتھ من قبل اآلخرین ورصده... أو النحت
دراكھ إفھو كل شيء یمكن )  المحسوسات(ادي أما الواقع الم

وإن احتاج إلى ، آلخرینبالحواس الخمس أو بعضھا من قبل ا
 جمیع ھذا النوعویدخل في ...  وسائل مقویة، مثل المیكروسكوب
یدخل ضمن األشیاء التي تتعامل   سلوك اإلنسان أو تصرفاتھ، وكل ما

 معرفتنا ھلامث، وزمن تفقد قیمتھا مع ال وھذه ال.معھا العلوم الطبیعیة
 . من قطعة خشب في حجمھاثقلبأن قطعة حدید محددة أ

ولیس للحقیقة الجزئیة أو الفردیة قدرة على التنبؤ بحقیقة 
 لى الكشف عن حقیقة ماعوتقتصر فائدتھا .  األشیاء المجھولة

وبصرف النظر عن صنف ھذه الحقائق الجزئیة .  تمثلھ من واقع
وبعبارة .   حقائق عامة)8 (استقراءمن مجموعة منھا فإنھ یمكن 

                                                
 وأما        . االستقراء ھو أحد وجھي االستنتاج، ویعني االستنتاج من الحقائق الجزئیة حقائق عامة)  8(

 انظر صیني، .(ي االستنتاج من الحقائق العامة حقائق جزئیة      الوجھ اآلخر ھو االستنباط، ویعن
 )      قواعد أساسیة
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توصلنا إلى ھي التي أخرى، فإن ھذه الحقائق الجزئیة المتماثلة 
 .كثر شمولیة ودیمومةاأل الحقائق

 بعدد من المراحل لتصبح -عادة-تمر الحقائق الجزئیة و
دراك الحسي مرحلة اإل:  جاھزة للتعامل معھا في البحث العلمي

ي یرافقھ رمز لذلك الواقع، لواقعھا، ومرحلة وضع تصور ذھن
لھذا التصور )  مثل معاجم اللغة(ومرحلة وضع تعریف رسمي 

(الذھني عند   تصبح الحقیقة الجزئیةوفي الغالب .  )اسم أوصفة 
 جاھزة للتعامل معھا على المستوى الذھني ھذه المرحلة

وقد یحتاج األمر إلى وضع تعریف .  لألغراض العادیة
وقد یحتاج .  اض البحث العلمياصطالحي، یقید مدلولھ ألغر

في حالة استخدام األسلوب   -جرائي إاألمر إلى وضع تعریف 
 .الحقیقة الجزئیة بدقة أكبرصفات  یحدد -الكمي

 :الحقــائق العــامة
لقد خلق هللا سبحانھ وتعالى الكون وخلق سننا كونیة تتحكم 

ومن أھداف العلم الرئیسة اكتشاف ھذه السنن .  فیھفیما یجري 
وھذه .  لكونیة أو ما نسمیھا بالقوانین الطبیعیة أو الحقائق العامةا

الجمادات والنباتات (القوانین قد تندرج ضمن العلوم الطبیعیة 
أو تندرج ضمن العلوم )  ، واألعضاء البشریةوالحیوانات

وتقوم الحقائق العامة ).  الروح والفكر والنفس البشریة(نسانیة اإل
سیر الحقائق الجزئیة، والمساعدة على في مراحلھا المختلفة بتف

فھمھا والتنبؤ بالمجھول منھا، ومعرفة نوع الصلة بین بعضھا 
 .البعض، ومن ثم تسخیرھا
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والحقائق العامة في أبسط أشكالھا ھي الوحدات المعرفیة 
متغیر مستقل :  المستقلة التي تتألف من نوعین من المتغیرات

فعندما تختار ).  و متأثرنتیجة أ(ومتغیر تابع  )  سبب أو مؤثر(
استعمال سنة كونیة أو قانون طبیعي فأنت تختار السبب والنتیجة 

مثال ذلك عندما تفلت حجرا من یدك على سمت قدمك .  معا
لیتحكم فیھا قانون الجاذبیة فإن النتیجة الحتمیة ھي توجھ الحجر 

ولكن یمكن تغییر .  إلى مركز الجاذبیة، أي السقوط على قدمك
 ولعل .حجر باستخدام  قانون الدفع فیقع بعیدا عن قدمكاتجاه ال

عن حالة "  البدوي"أطرف مثال للحقیقة العامة أنك إن سألت 
فقد الحظ .  ، أي شدید البرودة"یقص المسمار"الجو قد یجیبك 

سكان البادیة أن البرد إذا اشتد تفقد األشیاء مرونتھا، فال تنعطف 
 .  لیّھا بقوةولكن تنكسر بسبب تجمدھا، إن حاولت 

الوحي الرباني، :   ثالث مصادر رئیسةللحقائق العامةو
 .ستقراءالوضع واالتفاق،  واال

مصدر من مصادر الحقائق الكونیة، وإن ھو لھي الوحي اإلف
قبولھ على  المؤمنین بذلك الوحي، ریثما تصل الدراسات   اقتصر

 عجاز العلميوكتب اإل.  ستقرائیة إلى اكتشاف تلك الحقائقاال
ھذه الحقائق العامة التي جاء بھا   للقرآن الكریم تزخر بنماذج من

بواسطة كتشفھا اإلنسان بجھوده البشریة الوحي، قبل أن ی
 فعلم هللا الذي ال یقیده قید . بقرون عدیدةستقرائیةالدراسات اال

وال یقیده قید )  الماضي، الحاضر، المستقبل، المحتمل(الزمان 
وقد أبدع علماء .  محدودة یحیط بكل شيءالمكان أو قید الحواس ال
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المسلمین مناھج لم یسبقھم إلیھا أحد في تمحیص وحفظ 
 .المنسوبة إلى بارئ الكون ورسلھ) العلم(النصوص 

 اتفق علیھی   تلك القواعد العامة التي مصادر الحقائق العامةومن
  فطریا أو متسقا مع الفطرة، مثل قواعد اوقد یكون أصلھ.  البشر

وقد یكون ما تم االتفاق علیھ منافیا ...   أو بعض قواعد اللغةالحساب
 .للفطرة، مثل بعض القوانین الوضعیة، في مجال األخالق والسلوك

ومن مصادر الحقائق العامة االستقراء بمناھج مقننة ومتقنة، 
التفسیرات : بمراحل رئیسة أربعوھذا النوع من الحقائق العامة یمر 

) اتالفرضی(، واالحتماالت المرجحة ة المتعدداالحتماالتأو 
 ، والتفسیر)اتالنظری(من الثقة  الفرضیات التي تثبت بدرجة عالیةو

 )قانون أو السنة الفطریة أو الكونیةال (الیقیني
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 أساليب يف تنمية العلم النافع

عندما نتحدث عن طرق تنمیة العلم النافع، فالمقصود بصفة 
المؤسسات التعلیمیة النظامیة، وبصفة عامة، المھمة المنوطة ب

. خاصة المعلم الذي یقوم بالوظیفة الجوھریة في عملیة التعلیم
وھذا ال یعني عدم أھمیة بقیة العناصر البشریة، والسیما الطالب 

فالقدرات الذھنیة، والنفسیة، والعضویة لھا أھمیة في .  أو الطالبة
لتي ینبغي عندھا تحدید التخصص الذي یوجھان إلیھ، والمرحلة ا

التحول إلى میدان العمل أو الوظیفة، بدال من االستمرار في 
وأقول التحصیل النظري أو الشبھ نظري ألن . التحصیل النظري

من یدخل میدان العمل یتمیز عن الطالب، ألنھ أصبح عضوا في 
المجتمع منتجا، یطبق بعض ما یعرفھ في تنفیذ ما یُطلب منھ من 

 .بئا اقتصادیا على المجتمعأعمال، ولم یعد ع
والحدیث عن المراحل الدراسیة والتخصصات یُذكِّر بزیارة 
لي إلى كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة خلیجیة، حیث لم أرى أي 

"قلت لمرافقي.  شاب "فأجاب"  ھل نحن في كلیة بنات؟:  . ال: 
"فقلت."  نحن في كلیة مختلطة فأشار إلى ."  ال أرى أي شاب: 

 ". ھناك أحد الشباب: "لالمدخل، وقا
لقد بلغت نسبة اإلناث في بعض الكلیات إلى السبعین في 

وأصبحن یمثلن األغلبیة المتحكمة في القرارات، .  المائة
واستطعن، مرات متعددة، من إفشال اقتراح العمل بالنظام 

للذكور وأخرى %  ٥٠الفئوي، في شروط القبول، أي مثال، نسبة 
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تجاج الجھات التي توفِّر الوظائف، ألن فأدى ھذا إلى اح.  لإلناث
كثیرا من وظائفھا ال تتناسب مع الطبیعة الرقیقة لألنثى، بل 
یعرضھا للمخاطر، ویؤدي ذلك إلى تقصیر المؤسسة الحكومیة 

 .في أداء خدماتھا المطلوبة للمواطنین
وكان السبب في ھذه الحالة الشاذة ھو االعتماد، بالكلیة، على 

واألصل إدخال العوامل .  دراسي في القبولدرجة التحصیل ال
األخرى التي تؤثر على العمل بعد التخرج، مثل الجنس، والقدرة 
على خدمة المجتمع ذي الخصائص الممیزة من منظور اإلسالم، 
وحریة الحركة ألداء مھام میدانیة في اللیل أو في المناطق 

 ... المعزولة، أو تتطلب القوة العضلیة 

 :  التعلیمیةعناصر العملیة
من المعلوم أن العملیة التعلیمیة تتكون، من مجموعة من 

وسیكون مركز اھتمام .  العناصر البشریة، والمادیة، واألنظمة
ھذا الكتاب ھو المعلم، ولكن مع مداعبة عرضیة للعناصر 

 :وھذه العناصر تتكون مما یلي. األخرى
من البیئة التعلیمیة المؤلفة من المبنى والتجھیزات، و . ١

 .األنظمة
البیئة البشریة المكونة من اإلدارة، والمعلم والطالب  .٢

اللذان یمثالن العناصر األساسیة للعملیة التعلیمیة وبدونھما ال 
وبدون معلم لن یكون لدینا طلبة علم .  یكون ھناك تعلیم

یتخصصون في مھنة التعلیم وفي تكلیف الدولة میزانیة 
 . ى المدى البعیداستھالكیة، وإن كانت استثماریة عل

                       ٣٨

ومن المعلوم أن الجودة في تخطیط وتوفیر وحسن استثمار 
ھذه العناصر تسھم في رفع مستوى مخرجات التعلیم، فإن الخطأ 

والقضیة لیست قضیة تخطیط .  فیھا یتسبب في رداءة مخرجاتھ
بل، القضیة األصعب واألكثر أھمیة ھي قضیة .  وتصمیم فقط

و التخطیط الجید یمكن شراؤه التنفیذ، وذلك ألن التصمیم أ
واستیراده، بدون تكالیف باھظة، وتُدفع تكلفتھ مرة واحدة، إال أن 

وحتى في ھذه الحالة، .  یحتاج إلى تطویر من فترة إلى أخرى
أما التنفیذ فینبغي أن یتم .  فإنھ ال یحتاج إلى مصاریف مستمرة

حلیة محلیا وتعتمد جودتھ، في الدرجة األولى، على الكفاءات الم
فعملیة استقدام المعلمین مثال، .  المحیطة بطبیعة البیئة المحلیة

عملیة ذات إیجابیات وسلبیات، ومن أبرز السلبیات، جلب بعض 
بصورة –األفكار والعادات غیر المناسبة للبیئة المحلیة، والعجز 

 عن المساھمة في تنشئة أجیال قادرة على التفاعل مع -عامة
ق التطور المناسب للمجتمع المحلي بسماتھ البیئة المحلیة، لتحقی

 .الخاصة، مثل درجة االلتزام بالتعالیم اإلسالمیة
ومع أن مركز االھتمام في ھذا الكتیب المختصر ھو المعلم، 
إال أني أشعر بالحاجة إلى استعراض بعض األفكار حول بعض 

 .العناصر األخرى في العملیة التعلیمیة

 :البیئة التعلیمیة عموما
ألف البیئة التعلیمیة كما سبق القول من عناصر بشریة تت

وغیر بشریة، ومنھا المباني المریحة للدراسة والتدریس، ومنھا 
كما تتألف من .  األجھزة المطلوبة لكل نوع من مجاالت التعلیم
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المراحل الدراسیة المعتمدة، :  النظم اإلداریة والتعلیمیة، مثل
لطلبة والطالبات في بعض والمناھج المقررة، ودرجة مشاركة ا

 .القرارات اإلداریة

 :البرنامج التعلیمي
الحضانة، :  لقد ألفنا على تقسیم العملیة التعلیمیة إلى مراحل

ولكل .  التمھیدي، االبتدائي، المتوسط، الثانوي، الجامعي، العلیا
مرحلة من ھذه المراحل متطلباتھا الخاصة من العناصر 

ض الدول المتقدمة مھنیا تأخذ بنظام بید أن بع.  األساسیة للتعلیم
یفسح المجال للخروج على ھذه المراحل بطرق مقننة، مثل 
ق، یتم في ضوئھا نقل الطالب أو الطالبة إلى  إجراء اختبارات تَفوُّ
مرحلة تتجاوز المرحلة النظامیة المباشرة، ویختصر المراحل 

 . التقلیدیة
 قبل الجامعیة، وال یقتصر تطبیق ھذا النظام على المراحل ما

وال تتوقف ھذه .  ولكن یشمل مرحلتي الماجستیر والدكتوراه
المرونة عند مستوى الدراسة الجامعیة وما فوقھا، لكن تشمل 

 . أیضا المستویات ما قبل الجامعیة
ال شك أن ھذه المرونة نظام إیجابي، ولكن قد یصبح نظاما 

. ون بتطبیقھاسلبیا جدا، بسب فقدان األمانة والحزم عند من یقوم
ومن أشكال ھذا النظام أن بعض الدول تُعدُّ اختبارات مقننة 
مدروسة، تؤھل من یجتازھا لاللتحاق بالجامعة، دون ضیاع 

ومثال ذلك في النظام .  سنوات عدیدة في الفصول الدراسیة
. GED وفي النظام األمریكي شھادة IGCSEالبریطاني شھادة 
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ة الدراسة الجامعیة لمن فاتتھ ومن أھداف ھذا النظام توفیر فرص
الدراسة النظامیة، بسب انشغالھ بوظائف یؤمن بھا معیشتھ 
ومعیشة من یعول، أو توفیر فرصة اختصار الزمن لمن یتوفر 
عنده الذكاء والنشاط الكافي ألن یختصر الطریق إلى الدراسة 

 .الجامعیة
ومن صورھا إجراء اختبارات مقننة مدروسة للقفز بین 

 الدراسیة ما قبل الجامعیة، واجتیاز السنتین أو الثالث المراحل
 .في سنة واحدة

ومن صورھا ترقیة رسالة الماجستیر إلى رسالة دكتوراه، 
د والمبدع عن رسالة الماجستیر، لیحصل على  تغني الطالب الُمجِّ

في التخصص الذي یدرس فیھ من )  االجتھاد(شھادة الفلسفة 
 .أقصر طریق

 :المناھج المقررة
ھناك تصنیفات متعددة للمقررات، ولكن یبدو من المناسب 
للحدیث عن العملیة التعلیمیة وضعھا، بصورة عامة، في ثالثة 

ویالحظ أن درجة انتماء األمثلة المختارة إلى .  أصناف رئیسة
الصنف المحدد نسبي، وأن تصنیفھا في فئات محددة مبني على 

ریة، مثال، قد یكون من فبعض أجزاء المواد، النظ.  السمة الغالبة
األنسب تصنیفھا ضمن العلوم التطبیقیة، ومثالھا خرائط المدن 

وھذه األصناف ھي كما .  التي تنتمي في األصل إلى الجغرافیا
 :یلي
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معلومات لالستفادة غیر المباشرة، مثل الثقافة العامة في  .١
مجاالت الحیاة كافة، وتندرج تحتھا ما نطلق علیھا المواد 

التاریخ، الجغرافیا، وعلم االجتماع، وعلم :  مثلالنظریة، 
 ...النفس، واألدب، والسیاسة، واالقتصاد

معلومات تطبیقیة، أي مھیأة لالستفادة الفوریة، مثل  .٢
المعتقدات، العبادات، المعامالت، والمبادئ (التعالیم الدینیة 

القوانین واألنظمة واللوائح التنفیذیة، وقواعد )  األخالقیة
واعد التجوید، والحساب، والھندسة، والطب، اللغة، وق

 ...والزراعة، والحاسب اآللي
معلومات عن طرق اكتشاف معلومات نظریة أو تطبیقیة  .٣

جدیدة، أو الترجیح بین المتوفر، أو تصفیة المتوفر، سواء 
ومن ھذه .  أكانت موجودة في الواقع أم ھي احتماالت

یة أو المكتبیة، مناھج األبحاث العلمیة المیدانیة أو المعمل
وتعمل ھذه العلوم .  ومنھا علم القراءات، وأصول الحدیث

على تصفیة النصوص المنسوبة إلى هللا وإلى نبیھ، وعلى 
ومن ھذه ).  المحافظة علیھا وعلى صفائھا عبر األجیال

العلوم أصول الفقھ الخاصة باستنباط المدلوالت التطبیقیة 
االستنباطات من الكتاب والسنة، والترجیح بین ھذه 

 .البشریة المختلفة أو المتعارضة
ومما یتعلق بالمناھج الدراسیة نظام المواد المحددة مسبقا في 

واألخیرة مفیدة جدا في ".  نظام الساعات"كل فصل دراسي أو 
خدمة التوجھات المختلفة للطلبة والطالبات، وتعین على استثمار 
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جود عندھم، الوقت والجھد في التعمق في مجال التوجھ المو
بید أن نظام الساعات .  والسیما في المراحل ما بعد االبتدائیة

یتطلب وفرة في أعضاء التدریس، وأعداًدا معقولة من الطلبة في 
قاعة الدراسة، وتجھیزات كافیة، ومباني مریحة، وعقلیات 

وھذه المتطلبات یقل توفرھا .  إداریة تفھم ھذا النظام ومتطلباتھ
 .م، حتى الغنیة بالبترولفي معظم دول العال

وھناك مسألة أخرى، تتعلق بالمراحل الدراسیة والمناھج، 
یثیرھا البعض بطریقة تجعل ھذه المراحل والتخصصات ھي 

ومثالھ .  الحَكم، في درجة عمق المعرفة في موضوع محدد
ببحث متعمق "  دعوة غیر المسلمین"صادف أن قام مدرس مادة 

فتوّصل فیھ إلى .   وغیر المسلمینفي أصل العالقة بین المسلمین
أن أصل العالقة السلم، إال أن یبادر غیر المسلمین بعداوة 

فاحتج كثیر من الطلبة .  اإلسالم أو المسلمین من أجل دینھم
كیف تقول ذلك یا دكتور، وتخالف الشیخ فالن "والطالبات بأدب 

وفالن من كبار العلماء الذین یؤكدون بأن أصل العالقة، إذا 
 " ضوا اإلسالم، القتال والعداوة والبغضاء؟رف

ھل ھناك دلیل في البحث مطعون فیھ أو في طریقة "فأجاب 
 "االستدالل بھ؟

 ."ولكن یخالف رأي كبار العلماء: "قالوا
"أجاب ھل ادعى أحد من ھؤالء العلماء أن رأیھ معصوم : 

 "من الخطأ؟
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"قالوا ولكنھم متخصصون في العقیدة والشریعة، وأنت : 
 ."ست متخصصا فیھال

وھل یعني التخصص التخرج من قسم العقیدة أو كلیة : "أجاب
الشریعة، ولم یدرس الموضوع المحدد إال عرضا؟ أو أن 
المتخصص ھو الذي قرأ في الموضوع بكثافة وبعنایة كافیة، 
واستعرض أدلتھا وناقشھا بدقة، مستعینا بقواعد االستنباط من الكتاب 

 "ماء المسلمین، واتفقوا على قواعدھا الرئیسة؟والسنة التي أعدھا عل
ومن زاویة أخرى، من أي كلیة تخرج العلماء الذین "

تحتجون بھم؟ إن بعضھم لم یتجاوز التعلیم في المرحلة 
 ".االبتدائیة، ولكنھم نذروا حیاتھم لدراسة العلوم الشرعیة

ومن الواضح أن الطلبة كانوا ینطلقون في احتجاجھم من 
لتي تأصلت في القرن األخیر بین طلبة العلم، وھي أن الثقافة ا

ھذا مع أن ھذه .  تساوي العلم)  الورقة أو الرخصة(الشھادة 
الرخص كثیرا ما تُمنح مجاملة، أو تھاونا، أو استھتارا بما تعنیھ 

 ...ھذه الورقة الصغیرة، وتباع بالنقود والجاه
شرعي ومن الثقافة التي شاعت بین كثیر من طلبة العلم ال

االعتماد على أقوال بعض العلماء إلصدار األحكام الشرعیة، وإن 
 . خالفت نصوص الكتاب والسنة الصریحة أو ظنیة الداللة القویة

 :أھداف العملیة التعلیمیة
 :تتمثل األھداف الرئیسة للعملیة التعلیمیة فیما یلي
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تزوید الطالب أو الطالبة بجرعات من المعلومات  .١
ناسبة للمرحلة الدراسیة، ولطبیعة النظریة، تكون م

 .التخصص
تدریب الطالب أو الطالبة على مھارات تطبیقیة، في  .٢

بعض المجاالت المتخصصة، مناسبة للمرحلة الدراسیة 
 .ولطبیعة التوجھات أو التخصص

المساھمة في مسئولیة إنشاء أفراد یعرفون واجباتھم تجاه  .٣
 ویحرصون المجتمعات التي ینتمون إلیھا ویسكنون فیھا،

على حسن أداء الواجبات، ویدركون حقوقھم في تلك 
 .المجتمعات ویحسنون المطالبة بھا بطریقة سلمیة

ویمكن بشيء من التفصیل القول بأن أھداف العملیة التعلیمیة 
األھداف الخاصة بالمعلومات النظریة :  یمكنھا جعلھا في صنفین

 .واألخرى الخاصة بالتطبیقیة

 :معلومات نظریة
اك مبادئ ینبغي مراعاتھا عند محاولة تحقیق أھداف ھن

 :   العملیة التعلیمیة بالنسبة للمعلومات النظریة، ومن أبرزھا
إتاحة فرصة اطالع الطالب والطالبة على نماذج أصیلة  .١

من أقوال وآراء اآلخرین بأقالمھم، منسوبة إلیھم، بدال من 
تزویدھم بمختصرات في ھیئة محاضرات أو مذكرات، 

 .دون توثیق لما تضمنتھ من معلوماتب
توسیع مدارك الطالب والطالبة، والتأكید على الطبیعة  .٢

فطالب العلم یجب أن .  التفاعلیة بین أنواع المعرفة المختلفة
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یدرك بأن فروع المعرفة یكمل بعضھا بعضا، ویخدم 
وال یمكن .  بعضھا بعضا، وإن تفاوتت درجة التفاعل بینھا

لة كما یفعل بائع المسامیر، حیث وضعھا في أوعیة مستق
فما یدرسھ الطالب في .  یجعل كل مقاس في قالب مستقل

 سیحتاجھ في فھم المواد األخرى -مثال–مواد اللغة العربیة 
وصحیح أن المواد التي .  وفي التعبیر عن معلوماتھ فیھا

یدرسھا الطالب تتفاوت من حیث الحاجة الفعلیة إلیھا في 
حاجة إلى المواد التطبیقیة أكثر من وتختلف ال. ظرف محدد

 .النظریة، ولكن ال یمكن االستغناء عن األخیرة في أي حال
تعریف الطالب والطالبة بأن كثیرا من المعارف تحتمل  . ٣

مدلوالت متعددة، وتعریفھ بأن وجھات النظر في المسألة 
. الواحدة قد تختلف أو تتعارض شكال أو أسلوبا أو مضمونا

بأن وجھات النظر المختلفة في القضیة كما یجب إفھامھ 
الواحدة تتدرج بین اآلراء األكثر صوابا واألكثر خطأ، 

وبھذه .  وقلیل منھا ما یكون صوابا أو خطأ مائة في المائة
المناسبة یقول أحد المعلمین بأن ھناك ثالث مراحل یمر بھا 

المرحلة التي یعتقد فیھا أن ما تعلمھ ھو )  ١:  طالب العلم
المرحلة التي یعتقد فیھا )  ٢، و موجود في مجالھكل ما ھ

بأن ھناك صوًرا متعددة للشيء الواحد، ولكن الصحیح 
المرحلة التي یدرك معھا أن كثیرا )  ٣ھو ما تعلمھ ھو، 

ویدرك أن ھذا التعدد قد .  من األشیاء لھا صور متعددة
یكون مقبوال، ألنھ یصور الواقع ولیس األشكال المثالیة، 
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حقیقة قضیة نسبیة ولھذا تقبل التعدد، أو ألن أو ألن ال
ع یجیز التعدد  .المشرِّ

وتطبیقا لھذا المبدأ أقام أحد األساتذة دورة تدریبیة في منھجیة 
وكان من المفروض للدورة أن تأخذ صبغة .  التوثیق العلمي

ورشة العمل حتى تكون الفائدة أكبر، حیث یتخللھا التدریب على 
بید أن .  قتناع بقواعد یرجحھا منفذ الدورةالتطبیق والنقاش واال

الدورة كانت لطالبات الدراسات العلیا، والقائم بالدورة رجال 
 . فكان من غیر الممكن جعلھا ورشة عمل

وھو أن "  إذا فاتك البط علیك بمرقھ"لھذا كما یقول المثل 
یتیح الفرصة للطالبات مناقشة القواعد، وقبولھا عن قناعة، بدال 

فصمم سبع .  ھا علیھن، وھن طالبات دراسات علیامن إمالئ
بینھا حسب )  القواعد المنھجیة(استبانات تم تقسیم المادة العلمیة 

ووضع ثالث احتماالت .  تصنیف یجمع كل فئة في استبانة
وطلب من ".  ال أوافق"، "ال أدري"، "أوافق: "لإلجابة الجبریة

 ومناقشة الطالبات اإلجابة على كل استبانة بصورة مستقلة،
وكان منفذ الدورة .  العبارات المختلف علیھا بطریقة جماعیة

یناقش المعترضات على العبارة الموجودة في االستبانة لیتعرف 
على سبب االعتراض وللوصول إلى الرأي المرجح بین أغلبیة 

وإضافة إلى ذلك، أعد استبانة تمنح المشاركات فرصة .  الطالبات
واعد، بأنفسھم وتصححیھا بالرجوع إلى التدرب على تطبیق بعض الق

 )انظر الملحق أ. (الكتاب المختار
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 :مھارات تطبیقیة
تنمیة مھارات أساسیة متخصصة، ومن ھذه المھارات ما 

 : یلي
 تنمیة القدرة على الفھم واالستیعاب عند الطالب بدال من -  أوال

وتفید قصة أستاذ جامعي مولع بإجراء .  القدرة على الحفظ فقط
بحاث المعملیة أنھ من شدة ولعھ بالوجود في المعمل كان األ

یحتال على المحاضرات التي ینبغي علیھ أداؤھا بتسجیل 
وفي وقت المحاضرة یطلب من .  المحاضرات وھو في المعمل

فذھب .  أحد الطلبة أخذ جھاز التسجیل وتشغیلھ أثناء المحاضرة
زة تسجیل یوما لیتفقد القاعة، فلم یجد طالبا، ولكن وجد أجھ

كما یذكِّر ھذا النوع من .  للطلبة تقوم بتسجیل ما یردده مسجلھ
طرق التدریس ببعض مدرسي التربیة الریاضیة، حتى في 
الجامعات، التي تقتصر على تحفیظ الطالب مقاییس المالعب 
ومواصفات األدوات المستخدمة فیھا، واختبارھم نظریا على 

عدم توفر الخدمات الورق في قاعة المحاضرة، وذلك بحجة 
 .الكاملة

 تدریب الطالب على مھارة االنتقاء من المعلومات -  ثانیا
المتناثرة المتوفرة ذات الدرجات المختلفة من حیث المصداقیة، 
واآلراء المتعددة من حیث القوة، أو من ركام العبارات المحشوة 

 .بالتعبیرات اإلنشائیة الجوفاء
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االعتماد على نفسھ، في تحصیل  تنمیة قدرة الطالب على -  ثالثا
المعرفة وفھمھا وفي االستنتاج منھا بنفسھ، بدون مساعدة من 

 .اآلخرین
 تدریب الطالب على الربط بین المعلومات النظریة -  رابعا

فدروس التوحید والفقھ والمبادئ األخالقیة .  والواقع المعاش
في ھذه "  رخص سواقة"لیست للترف الفكري وللحصول على 

ولكنھا للتطبیق ولالستفادة )  شھادات متخصصة(صات التخص
منھا في تنمیة العبودیة  ، وفي تنمیة الطاعة لھ، وفي تنظیم 

ومن الالفت لالنتباه أن بعض ...  األمور األخرویة والدنیویة
المصلین، یأتون من أماكن تبعد أكثر من عشر كیلومترات إلى 

فیتلقون درسا . ریضةالمسجد النبوي ألداء صالة الجمعة أو أي ف
، ولكنھم یوقفون سیاراتھم بطریقة مخالفة ربانیا عملیا في التنظیم

وحرصا على الخروج قبل اآلخرین، یزاحمون ویتعدون .  للنظام
وبھذا . على النظام وحقوق اآلخرین، فیتسببون في أذیة المسلمین

یفقدون شیئا أو كل األجر الذي حصلوا علیھ من صالتھم في 
. نبوي، وقد یكسبون من اإلثم فوق ما كسبوه من ثوابالمسجد ال

ومما یثیر العجب أن ھذا یحدث فورا عقب الدرس الرباني 
 !العملي في التنظیم المطلوب في الصالة الجماعیة

 تدریب الطالب على الحد األدنى من شروط الكتابات - خامسا
والنقلیة العلمیة ومتطلباتھا، ودعم األقوال باألدلة الالزمة العقلیة 
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فالفرق بین اآلراء التي تمیل إلى أن تكون ذات قیمة . المتوفرة
 )9.(علمیة أو غیر علمیة ھو وجود األدلة من عدمھا

 تعوید الطالب على حسن االستفادة من األدلة النقلیة -  سادسا
والعقلیة والقدرة على ابتكارھا أو استقرائھا من المعرفة المنقولة 

 .ومن واقع الحیاة
 تدریب الطالب على اإلجابات الدقیقة المحددة، -  اسابع

 . ومطالبتھم بضرب األمثلة المرتبطة بالواقع والعالم المحسوس
 تدریب الطالب على روح االستقاللیة في الفكر المقید -ثامنا 

فھناك مشكلة عامة، مثال في الدراسات .  بالنظام والمنطق
مقدسة بمنظار اإلسالمیة نجد أن الطالب ینظر إلى النصوص ال

أستاذ محدد أو شیخ یحبھ، فال یرى إال ما یرى أستاذه، وال یفھم 
ویقتصر على تردید فھم أستاذه .  منھا سوى ما فھمھ منھا شیخھ

ر نفسھ للدفاع عن أفكاره، وإن كانت  أو إمامھ أو عالمھ ویُسخِّ
فیشبھ .  تتعارض بصراحة مع نصوص الكتاب والسنة الصریحة

اء، مثال فال یرى األشیاء إال حمراء، من یلبس نظارة حمر
ویجادل بشدة بأن جمیع األشیاء حمراء، ویلغي األلوان األخرى 

ویُسّخر األدلة القابلة للتعدد في الفھم من .  من الوجود تماما
وذلك بدال من التعبیر .  الكتاب والسنة لخدمة أقوال  شیوخھ

، حتى بالطریقة الصحیحة عن احترامھ لعالمھ، وتدارك أخطائھ
ال یضل بھا المسلمون، أو ینتھزھا منافس لھ فیكشف عوارھا 

                                                
 .والثاني.صیني، قواعد أساسیة في البحث  الفصل األول)  9(

                       ٥٠

ومن األخطاء الشائعة التي وقع فیھا .  بتشمت واستعالء
المخلصون من المجتھدین غیر المعصومین على سبیل المثال 

" البراء"و"  الوالء"وفھم مصطلح "  جھاد الطلب"نظریة 
طرة التي تتعارض بصراحة مع الف)  10"(القضاء والقدر"و

ومنھا ابتداع المصدر الثالث .  والنصوص الصریحة والمنطق
 المؤمنون بھ أجمعالذي "  اإلجماع"للشریعة اإلسالمیة 

 على صفات أركانھ ال إجماعوالمدافعون عنھ على أن 
وبھذا أصبح ھناك صور متعددة لإلجماع، ولیس .  وشروطھا

اع، فإنھ فإذا قال أحد أن ھذه المسألة فیھا إجم.  واحدا متفق علیھ
یستوجب أن نسألھ إجماع حسب رأي من ِمَن األصولیین؟ 

 بین األصولیین -حتى في المستوى العام -فاالختالف جوھري 
) ١:  ھل اإلجماع ھو:  والسؤال الذي یقفز فورا إلى الذھن. أنفسھم

إجماع ) "٣، "إجماع علماء أمة محمد) "٢، "إجماع أمة محمد"
وفي "...   عصر من العصورإجماع علماء) "٤، "الصحابة فقط

المقابل لیس ھناك إال قرآن واحد ھو كالم هللا، وسنة واحدة وھي 
 .أقوال النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم وأفعالھ وإقراراتھ

 تدریبھ على لوازم االستقالل في الفكر، مثل التعبیر -  تاسعا
 المؤدب عن آرائھ، وااللتزام بآداب الحوار النافع، والمناقشة ذات

فاألمة المتفوقة ال تحتاج إلى آالت صماء یسیرھا . الھدف السامي
بعض أفرادھا كما یشاءون، ولكن تحتاج إلى أجیال تفكر بأسلوب 

                                                
 .صیني، تساؤالت جدلیة حول اإلسالم، الفصل الثاني) 10(
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منطقي وأجیال قادرة على تشخیص الواقع والمشكالت، وعلى 
 . اقتراح الحلول المتعددة أو اختیار المناسب منھا

فھما .  لوقت والجھد تعوید الطالب على حسن استغالل ا-  عاشرا
. من المصادر األساسیة للفرد ولألمة التي ینتمي إلیھا الطالب

والطاقة إن لم ".  إن لم تقطعھ قطعك"والوقت كما یقول المثل 
یستغلھا اإلنسان ذھبت ھباء منثورا، وإن لم یحسن استثمارھا، 

 .لتعطي ثماراً مفیدة فإنھ یساء استغاللھا لتھدم وتخرب

 :أھداف سلوكیة
ظن كثیر من المعلمین بأن واجبھ تجاه الطالب یقف عند ی

أما سلوكھ، ما لم یسئ األدب معھ شخصیا، .  تزویده  بالمعرفة
ولعل الصواب أن المعلم، في أي .  فإنھ من واجبات أھلھ وذویھ

مرحلة تعلیمیة كان، من واجباتھ المساھمة في إنشاء مواطن 
 .صالح، إیجابي السلوك

لم والمعلمة تجاه أبنائھم وبناتھم فجزء من واجبات المع
الطلبة والطالبات، یتمثل في تنمیة روح االنتماء إلى المجموعات 

. البشریة التي ینتسبون إلیھا، وھي متسلسلة من حیث شمولیتھا
واألسرة الكبیرة )  الوالدین وأوالدھما(فھناك األسرة النوویة 

...  والمدینة،، والحي الذي یقطنون فیھ،)الجد واألحفاد واألرحام(
ومن واجبات المعلم تعویدھم على العمل الجماعي، .  والوطن

وعلى االلتزام بما یقترحونھ وتؤیده األغلبیة، أو بما تقره األغلبیة 
. من نظم ومبادئ أخالقیة، ال تتعارض مع التعالیم اإلسالمیة

وتعویدھم على أن ھناك فرقا بین المبادرة بالتمرد وبین البدء 
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وھناك فرق .  حظات أو االقتراحات بطریقة مؤدبةبطرح المال
شاسع بین االحتجاج بطریقة مشروعة مثل الشكوى، وبین 
تجاھل التعلیمات وتنفیذ ما یریده، أو السكوت المبطن بالسخط، 
الذي قد ینفجر في وقت غیر مناسب، وبطریقة قد تضر الساخط 

 .والمجتمع الذي ینتمي إلیھ
قات األفقیة منذ الطفولة ومن الضروري تنمیة روح العال

العالقة بین الجیران، والزمالء في الفصل :  التي تمثلھا في العادة
ومن .  الدراسي أو في المدرسة، واألصدقاء، غیر األقارب

الضروري التدرب على  التعامل السلمي والتعاون المثمر، وإن 
وفي حالة االضطرار .  كان یقتصر على التعاون في المتفق علیھ

تعامل الكامل أو الشبھ كامل، ینبغي التدرب على تحمل إلى ال
عیوب اآلخرین لتحقیق مصالح ضروریة أو ذات أھمیة 

 .لألطراف المعنیة
وتنبع أھمیة تنمیة العالقات األفقیة من أھمیة ترویض جموح 
العالقات الرأسیة المبنیة على القرابة، والتعصب للقریب أو 

ال ال یشجع الزواج من األقارب، فاإلسالم، مث.  للعشیرة أو للقبیلة
وجعل االنتماء إلى اإلسالم الرابطة األولى، وجعل التقوى 
المعیار الجوھري للتمییز بین الناس، ولیس إلى االنتساب إلى جد 

 .ذي مكانة مرموقة
ومن الضروري تنمیة عالقة االحترام لألكبر سنا واألعلى 

صر على أن وھي عالقة ال تقت.  مرتبة، مثل الطالب والمعلم
لألكبر سنا ومرتبة حقوق على األصغر سنا وأقل رتبة، ولكنھا 
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فكما أن لألكبر حقوقا على األصغر .  عالقات متبادلة المصالح
ومن حقوق األصغر التجاوز .  فإن لألصغر على األكبر حقوقا

عن أخطائھ التي ال یصر علیھا، وتنبیھھ بلطف وبرفق في المرة 
 . شدید أو العقوبةاألولى، ولیس بالتوبیخ ال

من المسئول األول في العملیة التعلیمیة :  وھنا یأتي سؤال
على أرضیة الواقع عندما تنعدم العناصر األخرى غیر الطلبة؟ 

وما دام األمر .  سمھ بما شئت.  إنھ المعلم أو األستاذ أو المدرس
كذلك فإن للمعلم المؤھل للقیام بھذه الوظیفة العظیمة صفات 

 فیھ وإال فإن الجھود المنصبة في العناصر یجب أن تتوفر
التعلیمیة األخرى ستبوء بالفشل بدرجات تتفاوت حسب توفر 

 )انظر الملحق ب. (وجودة العناصر األخرى
 فھناك قواعد عامة لطریقة تعامل المعلم مع طلبتھ واآلخرین 
وقواعد للتدریس النافع وقواعد عامة لتقویم منجزات الطلبة 

ء عند وضع األسئلة أو عند تصحیح الواجبات والطالبات، سوا
 .واإلجابات

 :قواعد عامة في التدریس
كان أحد المعلمین، الذین یرجحون كفة تعلیم الطلبة طریقة 
ف بطریقتھ في  التعلم على كفة تحفیظھم بعض المعلومات، یعرِّ

إن هللا قد میّز "فیقول .  التدریس، في األسبوع األول من الدراسة
وإن .  بقیة المخلوقات بما منحھ من عقل یفكر بھاإلنسان عن 

مھمتي األساسیة ھي تنمیة قدراتكم على التفكیر السلیم، ولیس 
تحفیظكم المعلومات المقررة في المذكرة أو التي أطرحھا أثناء 
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فالشریط الكاسیت الذي ال یكلف أكثر من ریالین، أو .  المحاضرة
ستطیع أن تتحدى أعظم بطاقة الذاكرة المستعملة للحاسب اآللي، ت

أما أعظم أجھزة الحاسب اآللي تطورا .  البشر قدرة على الحفظ
 ".فھو مما صنعھ العقل البشري

سھا، توضح للطالب  وكان یُعدُّ خطة دراسیة للمادة التي یُدرِّ
ما لھ وما علیھ، ویتم توفیرھا في األسبوع األول في الفصل 

ظر الملحق د، وجـ، ان. (الدراسي، مصحوبة بالمذكرة اإللزامیة
 )ھـ

وتتضمن الخطة توزیع موضوعات المقرر على أسابیع 
الفصل الدراسي، وقائمة المراجع اإللزامیة واالختیاریة، 
والواجبات والموعد المبدئي المتحان نصف الفصل، وطریقة 

یقوم بذلك لتعوید الطالب .  تقویم أعمال الطالب، وطریقة التدریس
ت التي توضح واجباتھ وحقوقھ، وتحثھ على التعامل مع االتفاقیا

 . على أداء واجباتھ والمطالبة بحقوقھ
كما تھدف ھذه الطریقة إلى تشجیع الطالب على اكتساب 
المعرفة بجھوده الشخصیة ثم االستعانة بأستاذ المقرر في المادة 

فالخطة الدراسیة تشیر بوضوح إلى أن مھمة األستاذ .  المحددة
ة التي یطرحھا الطلبة بعد قراءتھم ھي اإلجابة على األسئل

الفقرات المحددة قبل الحضور إلى المحاضرة الخاصة 
 . بالموضوع  المحدد في الخطة الدراسیة

وتتألف المذكرة اإللزامیة من صفحات مصورة من مصادر 
متعددة كتبت في موضوعات المادة المقررة، یراعي األستاذ في 
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لطالب على األمانة العلمیة وتعویدا ل.  اختیارھا أفضلھا وأحدثھا
وكان یراعي أن ال یقل .  یرفق صفحات غالف ھذه المراجع

متوسط القراءات اإللزامیة عن مائة صفحة لكل ساعة أسبوعیة، 
وذلك بدال عن الملخصات التي . وأن تكون بأقالم عدد من الكتاب

یعدھا بعض األساتذة، بدون توثیق، أو بدیال عن مجموعة 
لة التي ینشرھا بعض األساتذة في كتاب، یلزم المذكرات المھلھ

ولو كان الكتاب جدیرا بالقراءة ویفي .  بھ طلبتھ، بسعر مرتفع
 .بالمقرر إلى درجة مقبولة قد یكون األمر طبیعیا

ویُعدُّ األستاذ ھذه المذكرة إلعفاء الطالب من تكالیف شراء 
كتب عدیدة لحاجتھ إلى صفحات محدودة منھا، وتوفیرا لوقتھ 
وجھده في البحث عن مراجع قد ال توجد في المكتبات العامة أو 

وھي أیضا .  التجاریة، قد ال توجد نسخة منھ إال عند األستاذ
لتغني الطالب عن االنشغال بكتابة المحاضرة واالنشغال عن 

فاألصل أن ینصت ویشارك بطرح األسئلة أو یشارك في .  فھمھا
 .المناقشة

زال قائمة، حتى یومنا ھذا، وھي  ویبدو أن ھناك مشكلة ال ت
أن بعض األساتذة، حتى في مستوى الدراسة الجامعیة، یحولون 
المحاضرة إلى ما یشبھ دروس اإلمالء أو المطالعة التي ال 

لھذا كان ھذا األستاذ یفضل أن .  تعرف للحق إال وجھا واحدا
تشمل القراءات وجھات نظر متعددة، حتى ال یعتقد الطالب أنھ 

. اك إال وجھة نظر واحدة في المسألة أو في الموضوعلیس ھن
كما یفضل أن تشتمل القراءات اإللزامیة على معلومات إضافیة 
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قد ال تكون وثیقة الصلة بالموضوع، وذلك توسیعا لمدارك 
الطالب وتدریبا لھ على مھارة انتقاء المعلومات المطلوبة من 

.  الحابل بالنابلركام المعلومات المتناثرة أو التي یختلط فیھا
فمھارة القراءة ال تقتصر على حفظ الملخصات الجاھزة 
واستنساخھا واسترجاعھا كما ھي في االمتحان وتردیدھا عندما 

 .یصبح معلما
وعند اشتمال المحاضرة على أشیاء ال توجد في المذكرة، 
یكتب ھذا األستاذ نقاطھا األساسیة على السبورة، لتنبیھ الطلبة 

ویقوم .  النقاط غیر موجودة في المراجع اإللزامیةإلى أن ھذه 
 .األستاذ بتسجیلھا في مذكرة إضافیة، تُوفّر للمنتسبین والمنتسبات

وكان الغرض من قائمة المراجع االختیاریة ھو تشجیع 
الطلبة على توسیع معرفتھم في الموضوع المقرر، ولتعینھم على 

 .إعداد البحیث المطلوب في المادة
ألستاذ یوضح للطالب، في ھذه الخطة وفي الیوم وكان ھذا ا

األول من الفصل الدراسي، بأن وظیفة المحاضرات في المرحلة 
. الجامعیة ھي لیست لقراءة ما قد یكون موجودا في المذكرة

وإنما ھي للتعلیق على بعض النقاط التي تستحق التعلیق، وشرح 
یقرأ الطالب ما فاألصل أن .  النقاط التي یثیر الطالب حولھا أسئلة

ھو محدد في الخطة الدراسیة، قبل أن یأتي إلى المحاضرة 
فیُناقش األستاذ مع الطلبة ما قرأوه، .  المحددة بالیوم والتاریخ

فیضیف أو یعدل بعض ما ورد في المذكرة، ویجیب على 
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استفساراتھم في النقاط المقرر قراءتھا قبل الحضور إلى 
 ..المحاضرة

طلبة الماجستیر، رغم إخبارھم ومن الطریف أن بعض 
بأھمیة مضمونات الخطة الدراسیة وضرورة قراءتھا،لم یدركوا 

فأخذوا یشغلون محاضراتھ ".  قاعة بحث"أھمیتھا عند مدرس 
باألسئلة خارج موضوع الدرس، وكان یستجیب لھم في البدایة 

وعندما رآھم یتمادون في ذلك، طلب .  لیرى إلى أین سینتھون
مذكرة، التي تحتل الخطة الدراسیة، صفحاتھا منھم إخراج ال

فسألھم ھل قرأتم الخطة ...  فأخرجھا من كان قد أحضرھا. األولى
وعندما سألھم عن ما .  نعم قرأناھا:  الدراسیة؟  فأجاب عدد منھم

فأخرج نسختھ وقرأ علیھم ما فیھا من شروط، ...  فیھا، تلعثموا
إن لم یضطر ومنھا أن الطالب سیختبرون في المقرر كلھ، و

المدرس إلى شرح جمیع الموضوعات فیھا، ألن أحدا لم یثر 
وھنا أدرك ھؤالء الطالب بأن خطتھم كانت .  حولھا استفسارا

فقد كانوا یظنون بأنھم بإلھاء المدرس عن شرح المقرر .  فاشلة
كلھ یعفیھم من االختبار في األجزاء التي لم یشرحھا، كما حدث 

 .ل یحصلمع أساتذة آخرین، وال یزا
 إلى عدم -بطریقتھ ھذه–وبعبارة أخرى، كان األستاذ یھدف 

ضیاع المحاضرة في إعادة الموجود في المراجع اإللزامیة، 
فھي الطریقة .  بتفاصیلھا مما یستطیع الطالب قراءتھ وفھمھ بنفسھ

التي تعبر عن احترام األستاذ للطالب الذي درس اثني عشر 
وھي .  سبھا االلتحاق بالجامعةعاما، واستحق بقدراتھ التي اكت
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الطریقة التي تشجعھ على االعتماد على النفس في الحصول 
 فالمھمة الجوھریة للدراسة في المرحلة الجامعیة .على المعرفة

والعلیا ھي تنمیة قدرة الطالب والطالبة على التفكیر المثمر 
 .واالبتكار

یقوم وكان أحد األساتذة ال یسرد المعلومات كما یسردھا من 
بإلقاء محاضرة عامة، ولكن كان یكثر من طرح األسئلة أثناء 

وتھدف ھذه األسئلة إلى استرجاع ما قد تعلمھ .  المحاضرة
الطالب من قبل، وتدریبھم على الربط بین أجزاء المادة العلمیة 

 والحاضر المعاش، وتدریبھم على طریقة -في الغالب-القدیمة 
ومن المدھش أن .  ات المطلوبةالتفكیر الجماعي إلنتاج المعلوم

ھذا األستاذ كان یكتشف أن مجموع الطلبة في الغالب قادرون 
على توفیر اإلجابة الصحیحة مع شيء من التعدیل أو اإلضافة 
ھنا وھناك، وإن بدا أنھم لم یقرؤوا الفقرات المطلوبة من 

كما ظھر لھ أن األسئلة إذا ربطت بین المعلومات .  المذكرة
واقع تشجع الطالب على االستفادة من ھذه المعلومات النظریة وال

 .في تعاملھ مع الواقع
وبعبارة أخرى، كان ھذا األستاذ یحرص على تزوید الطالب 
بمنھج الحصول على المعرفة أكثر من تركیزه على تزوید 

وكان بعض الطالب یحتجون على .  الطالب بمعلومات جاھزة
 المذكرات المختصرة، ھذه الطریقة، ویقولون لقد تعودنا على

فكان یضرب لھم المثال .  والكتب المحددة، نذاكرھا ونختبر فیھا
افترض أنك طالب جدید في الكلیة والمدینة المنورة لیست :  التالي
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فسألت شخصین عن كیفیة الوصول من مسكنك إلى . مألوفة لدیك
فأجاب أحدھم بأن تأخذ الشارع الفالني، وتتجھ إلى .  الكلیة

أما .  فتجد الكلیة...  م الشارع كذا وتتجھ إلى الشمال، ثمالیمین، ث
أنت تسكن في شرق الكلیة، وھناك عدد من :  اآلخر فأجاب

وأضاف أن أفضل .  الشوارع تتجھ إلى الغرب، حیث الكلیة
فتجد ...  الشوارع التي تؤدي إلى الكلیة ھو شارع كذا ثم تتجھ

ف األول ولو وجدت یوما أن أحد شوارع الوص.  الكلیة أمامك
مسدودا، فأي الوصفین یكون أفضل؟ الوصف األول المقید 

بشوارع محددة أو الوصف الثاني، الذي یزودك بشيء من  
اإلرشادات تفیدك في البحث عن بدیل یوصلك إلى الكلیة، إضافة 

 إلى الطریقة السھلة التي توصلك إلیھا؟
وكثیر من المعلمین یمیلون إلى إمالء تعریفات محددة 

. رات لبعض المصطلحات، والسیما في المواد النظریةالعبا
واألصل تجنب إمالء ُجمل وعبارات محددة لتوضیح بعض 
األفكار، ومطالبة الطالب بفھم الفكرة والتعبیر عنھا بأسلوبھ، 

وذلك بدال من حفظ عبارة قد ال یفھم .  لیدلل على فھمھ للفكرة
توضیح الفكرة ومن الوسائل التي تسھم في .  معناھا بدرجة كافیة

وقد یتطلب األمر شرح بعض النقاط، .  ضرب األمثلة المتعددة
التي ال تكون في صلب الموضوع، ولكنھا أساسیة في فھم 
الموضوع، ألنھا توفر الخلفیة الالزمة لفھم الموضوع األصلي 

ومن المدھش أن األستاذ، حتى في المرحلة .  لمعظم الطلبة
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 بعض التعاریف، ال الجامعیة، قد یصادف طالبا یحفظون
 . یقدرون على تحلیلھا وبیان المقصود منھا بوضوح كاف

فھؤالء یشبھون الطفل الذین یحاول األستاذ  تعلیمھ قراءة 
القرآن الكریم، فیقرأ النصوص بطالقة، فیفرح األستاذ بما أنجزه 
حتى یكتشف أن الطفل كان یردد من ذاكرتھ، بدال من قراءتھا 

 .من المصحف
داف المھمة تعوید الطالب على التدلیل على ما ومن األھ

یقولھ أو ما یعبر عنھ من آراء، سواء كانت األدلة نقلیة 
 .، قدر اإلمكان)استنتاجات مع أدلتھا(أو عقلیة ) استشھادات(

وانطالقا من الحقیقة التي تفید بأن المعرفة العامة قلیلة الفائدة 
اإلجابات الدقیقة في التطبیق، فإنھ ینبغي تدریب الطالب على 

ویكون ذلك بمطالبتھم بضرب األمثلة المرتبطة بالواقع، . المحددة
بدال من اإلجابات العائمة، التي قد تجنح في عالم المثالیات أو في 

 .محفوظة" إكلیشات"عالم الخیال أو تكون 
ولما كان اإلنسان مسئوال عن سلوكھ في الدنیا أمام خالقھ 

إلى تشجیع الطالب على حریة والمخلوقین، فھناك ضرورة 
. التعبیر عن آرائھ وعلى المشاركة وإن كانت بعض آرائھ خاطئة

وھناك ضرورة إلى ترشیده وتدریبھ على األسالیب المؤدبة في 
إبداء الرأي أو في المناقشة، وتنبیھھ إلى أن الرأي الصائب أو 
الناضج ال یأتي من فراغ، ولكن من القراءة والتجارب الكثیرة 

 .ذل المجھود المطلوبوب
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ومن الوسائل المشھورة والمألوفة أن یحرص األستاذ على 
التذكیر بالنقاط الرئیسة المطروحة في المحاضرة السابقة، 
وتلخیص أفكار المحاضرة عند نھایتھا بحسب ما تسمح بھ طبیعة 

 .فھي ذات فائدة ملموسة. الموضوع

 :تدریس المواد النظریة
نظریة ال تفسح مجاال كافیا لتنمیة یظن البعض أن المواد ال

إذ یمكن لألستاذ .  قدرة الطالب على التفكیر، والحقیقة غیر ذلك
طرح األسئلة المثیرة للفكر، بدال من سرد المعلومات أو القراءة 
من كتاب، مستثیرا المعلومات السابقة عند الطالب في الجامعة، 

. تنتاجیةالذي قد درس اثني عشر عاما، ومحفًزا قدراتھ االس
ومثال ذلك المدرس الذي كان یسأل طلبة المتوسطة، وھو یدرس 

ما األشیاء التي تسھم في نمو النباتات؟ :  لھم الغابات االستوائیة
فیلحق .  الماء والشمس، والتربة الخصبة:  فتكون اإلجابة مثال
ما النتیجة المتوقعة إذا كان الماء غزیرا، :  سؤالھ السابق بقولھ

 ...  لفترة طویلة؟والشمس متوفرة

 :أھمیة تعلم االستنتاج
مما یثیر الدھشة أن بعض الطلبة والطالبات، حتى في 

وقد . المرحلة الجامعیة وما بعدھا، ال یعرفون المقصود بالمقارنة
احتّجت مجموعة من الطالبات المنتسبات، على سؤال في 

 ، بحجة أن"للرأي العام"االختبار، یطلب المقارنة بین تعریفین 
واتصلت طالبة .  اإلجابة على السؤال غیر موجودة في المذكرة
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فقیل لھا ألیس .  بأستاذ المادة معبرة عن احتجاج زمیالتھا
نعم، ولكن المقارنة :  التعریفان موجودین في المذكرة؟ قالت

لو أن والدك یرید أن ینقلكم إلى شقة :  فقیل لھا.  لیست موجودة
قیتم واحدة منھا، فھل أخرى، وأخذكم إلى عدد منھا، ثم انت

 ؟"إن ھذه ھي أفضل واحدة رأیتموھا"مكتوب على باب الشقة 
ألن الكثیر ال یعرفون حتى أبسط "  مما یثیر الدھشة"وأقول 

صور المقارنة، أي المقارنة بین نقاط االختالف أو التمیز، ونقاط 
وھذا، فضال عن إدراك أن .  االتفاق بین الشیئین المقارن بینھما

اختالف حجم وطول :  مثال( واالتفاق أنواع متعددة االختالف
وأن االختالف یظھر كدرجات متفاوتة داخل النوع الواحد ) ولون

 ).اختالف درجة بیاض أو سواد: مثال(

 :أھمیة الربط بالواقع
وقد لوحظ أیضا أن الطرق التي كانت سائدة في تدریس 

لواقع عنایة المواد النظریة أنھا ال تُولي الربط بین المعلومة وا
ونتیجة لذلك فإن كثیرا من الطلبة في المرحلة الجامعیة .  كافیة

. یعجزون عن ضرب أمثلة واقعیة لبعض المعلومات النظریة
عن "  منھج إعالم إسالمي"ومثال ذلك عجز بعض طلبة مادة 

المرسل والرسالة، والوسیلة، (تطبیق عناصر العملیة االتصالیة 
مقال :  ل االتصالیة في الواقع، مثلعلى بعض األشكا)  والمستقبل

وذلك ألنھا لم ترد بعینھا في األمثلة، ...  محدد، أو حدیث إذاعي
فقد تعودوا على الحفظ والتردید، .  عند شرح العناصر االتصالیة

 .لكن لیس الربط بالواقع والتطبیق
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وكثیرا ما یغیب عن أذھان المعلمین، قدرة ربط النصوص 
 ألغاز نصوص مقدسة بقیت قرونا القرآنیة بالواقع على حل

. ومثالھ بعض النصوص المتعلقة باإلیمان بالقدر.  طویلة غامضة
) 11.(}وما تشاءون إال أن یشاء هللا رب العالمین{یقول تعالى 

كیف یكون اإلنسان :  فبقیت ھذه اآلیة تثیر عند الكثیر التساؤل
هللا؟ مسئوال عن أفعالھ، إذا كان ال یستطیع فعل شئ إال أن یشاء 

. وغاب عن أذھانھم أن الواقع یؤكد بأنھ ال غموض في النص
أي لدیھ (افترض أن لدیك أخا صغیرا یستطیع فھم اإلرشادات 

وضعت أمامھ طبقا فیھ طعام مفید ولعبة ملوثة ).  عقل یمیز بھ
ثم أفھمتھ بأن الطعام مفید لصحتھ وأن اللعبة ملوثة .   بالجراثیم

الھدایة ( سیصبح مریضا بالجراثیم ولو لعب بھا فإنھ
حریة (ثم تركت لھ فرصة االختیار بینھما ).  واإلرشادات

وكل ھذا وأنت تراقبھ وھو تحت سیطرتك، ).  االختیار النسبیة
تستطیع في أي لحظة منعھ من االقتراب من اللعبة وتستطیع أن 

فإذا اختار اللعبة بمحض .  ترغمھ على اختیار الطعام لمصلحتھ
لتعلیمات واإلرشادات أال یكون مسئوال عن إرادتھ ومخالفا ا

 نتیجة اختیاره؟
إِنَّ )  12: (واحتار الكثیر في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم

ِھ أَْربَِعیَن یَْوًما ُجَل ِمْنُكْم ...أََحَدُكْم یُْجَمُع َخْلقُھُ في بَْطِن أُمِّ ُ◌ فإن الرَّ

                                                
 .٢٩: التكویر سورة 11)( 
 .١١٧٤: ٣جذكر المالئكة : ، بدء الخلقصحیح البخاري ) 12(
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ِة إال ِذَراٌع فَیَْسبُِق علیھ ِكتَابُھُ لَیَْعَمُل حتى ما یَُكوُن بَْینَھُ َوبَْیَن اْلَجنَّ 
 َویَْعَمُل حتى ما یَُكوُن بَْینَھُ َوبَْیَن النَّاِر إال ،ِفَیَْعَمُل بَِعَمِل أَْھِل النَّار

 .ِذَراٌع فَیَْسبُِق علیھ اْلِكتَاُب فَیَْعَمُل بَِعَمِل أَْھِل اْلَجنَّةِ 
 ولكن كتابة فالكتابة ھنا لیست كتابة حكم یجبر علیھ اإلنسان،

تسجیل لكل شيء موجود أو یوجد، ولكل شيء یحدث، وذلك من 
علم هللا الذي یحیط بكل شيء، وال یقیده قید المكان أو الزمان أو 

فھو علم یختلف .  الحواس المحدودة وبالنسبة لھ كل شيء حاضر
على المستوى –ویمثلھ .  عن علم اإلنسان الذي تقیده تلك القیود

ما یفعلھ أحد األشخاص أو یخطط لفعلھ أو  أن تسجل –البشري 
مفروض علیھ فعلھ، قبل أن یشرع في التنفیذ، ثم یحدث ما سجلتھ 

فھل نقول أنك أجبرتھ على .  علیھ كما كتبتھ، ربما بدون علمھ
 .فعل ما كتبتھ مسبقا

سنة  ال الح یع األعم و جم ة مح ي عدال بعض ف تار ال واح
ي  سيء ف ل ال ى العم بة عل رة، والمحاس نھایةالكثی نا إذا . ال ید أن ب

زول رة ت إن الحی ع ف ي الواق ري ف ا یج بة بم ذه المحاس نا ھ . ربط
تحان،  ي االم ب ف ة طال صحح إجاب نت ت تاذ ك ك أس ر أن صوَّ ت
ات  ن اإلجاب فحات م سع ص تب ت د ك ب ق وجدت أن الطال ف
الصحیحة، ثم شطب علیھا كلھا، وكتب إجابات خاطئة عند نھایة 

تحان نحھ الدرجة ع. االم ل تم ي شطب علیھا فھ ات الت ى اإلجاب ل
ي وجھة نظره، أو على اإلجابات التي استقر  بارھا خاطئة ف باعت

 علیھا، عند انتھاء وقت االمتحان؟ 
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ر  ى توفی خاص عل د األش ع أح دت م ك تعاق رض أن   أو افت
سلمھ إلیھ عندما یوصل السیارة إلى منزلك  بلغ محدد، ت سیارة بم

لیمة، ولكن في طریقھ  نھ س ستلمھا م إلى منزلك حدث للسیارة وت
 فھل تعطیھ ثمنھا؟ . حادث أتلفھا تماما

ن  ضال ع دریس العبادات،ف ریقة ت ي ط ة ف یة بالغ ناك أھم وھ
ي اإلسالم امالت، ف د جرت العادة على تدریسھا وكأنھا .  المع فق

ددة، دون أن  صورة مح سان ب ا اإلن ى أدائھ رص عل وس، یح طق
ر على سلوك المسلم ا أث ، مثل أركان اإلسالم فالعبادات. یكون لھ

 )13.(دروس وتدریب على السلوك الفردي السوي والجماعي
سلم  تكلف الم بادات أن ی م الع ي فھ ریفة ف اء الط ن األخط وم
ي  ھ حوال یدة، تكلف سافات بع ن م بوي م سجد الن ى الم يء إل المج
سیارات  ف ال ي مواق یارتھ ف ف س م یوق ر، ث اعة أو أكث ثلث س ال

 المخصص أو المناسب لیضمن بطریقة خاطئة، وفي غیر المكان
وقد یصل بھ سوء الفھم للعبادة إلى درجة أنھ ال . الخروج بسرعة

ي  ة الت سیارات المتراص ى ال ن یتخط نظام األدوار، ولك زم ب یلت
سلمین یؤذي الم ا، ف ك فھلوة ویتحدى . تنتظر دورھ ر ذل د یعتب وق

اب  سدان ب الكالم أو ی نان ب صطدم االث ق، فی احبة الح سیارة ص ال
 ...جالخرو

                                                
.صیني، التنشئة السیاسیة)  13) 
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نسي ھذا المسلم أنھ جاء المسجد النبوي لكسب األجر، ولیس 
م ھ الصالة جماعة یتلقى درسا ربانیا . لكسب اإلث ھ بأدائ سي أن ون

 !تطبیقیا في التنظیم والتعاون مع إخوتھ المسلمین

 : تدریس المواد التطبیقیة
قضیة ربط المعلومات النظریة بالواقع المعاش تظھر في 

نطباع طلبة إحدى الجامعات المتطورة عن كان ا.  صورة أخرى
عبارة عن "، و"بصراحة، كانت مادة ثقیلة: "مادة اإلحصاء ھي

مجموعة معادالت معقدة، لم أفھم كیف یمكن االستفادة منھا في 
طریقة التدریس كانت نظریة، ولم أتعلم "، و"واقع الحیاة العملیة

وكانت " .فیھا كیف أتعامل مع البرامج المتخصصة في اإلحصاء
مع حصولھم على "  جید"درجات األكثریة من الطالب دون 

وعند البحث عن السبب ُوجد .  درجات عالیة في المواد األخرى
أن معظم القائمین بتدریسھا تلقوا تعلیمھم في ظروف ال تتوفر 

فكانت السبورة ھي .  فیھا أجھزة الحاسب اآللي بدرجة كافیة
 ... الوسیلة الرئیسة

ن بلة، أن الجامعة رفیعة المستوى قررت كتابا ومما زاد الطی
. في اإلحصاء التطبیقي، مقرر في بعض الجامعات األمریكیة

وكانت أمثلة الكتاب مشحونة بأسماء المؤسسات ورجال األعمال 
وكان على الطالب فھم ...  غیر المألوفة لدى الطالب السعودي

ة تطبیقھا المعادالت الحسابیة والنظریات المطلوب تعلمھا وطریق
فأدت ھذه األمثلة غیر .  في الواقع، بلغة تختلف عن لغتھ األصلیة
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المحلیة، وطریقة التدریس، إلى تردي درجات التحصیل عند 
 . غالبیة الدارسین لھذه المادة

واألصل أن نستفید من جودة المؤلفات الممتازة بلغات غیر 
مثلة من العربیة، ولكن ال بد من تقریبھا إلى أذھان الطلبة، بأ

البیئة المحلیة، یجمعھا األستاذ أو یكلف طالبھ بجمعھا في 
كما أن المفروض تدریب الطالب على تسخیر .  واجبات تدریبیة

المعادالت اإلحصائیة لحل المشكالت الواقعیة باستخدام برامج 
اإلحصاء اآللیة، وذلك بدال من االقتصار على تدریس تلك 

الطالب على حلھا یدویا أو المعادالت على السبورة، وتدریب 
) بدال عن برامج الحاسب اآللي(بأجھزة الحاسب الیدویة البدائیة 

 .وامتحانھم فیھا
واألصل آن یتم تدریس المادة باستخدام الوسائل الحدیثة، 
مثل برامج التحالیل اإلحصائیة التي تختصر الوقت، وتُحّول 

. فائدة فوریةالمعادالت النظریة إلى تطبیقات عملیة ممتعة وذات 
 :ویقترح في تدریسھا ما یلي

 تجزئة المادة إلى وحدات صغیرة مستقلة، قدر –أوال 
اإلمكان، وإفھام الطالب المعادلة أو المفھوم أو النظریة باستخدام 

 معدودة، casesأمثلة یمكن حسابھا یدویا، أي تتكون من حاالت 
الطلبة، وإن وھذا یتم بطریقة نظریة قد تكون مملة بالنسبة لمعظم 

 .كانت غیر مرھقة
 تدریب الطالب على االستفادة من برامج اإلحصاء -ثانیا 

الجاھزة والشائعة في استخراج النتائج، سواء أكانت رسوما أو 

                       ٦٨

ومن ھذه البرامج المتوفرة على األسطوانات المضغوطة .  أرقاما
SPSS  ,SAS  ,Excel  ... وذلك بدال من إرھاق الطالب أو تضییع

وجھده في حل مسائل إحصائیة باستخدام الحاسبات الیدویة وقتھ 
فیبعث السآمة في النفس، وذلك .  البدائیة، تستغرق منھ ساعات

بدال من تعلیمھ طریقة حلھا ببرامج التحلیالت اإلحصائیة في 
 )14. (ثوان معدودة

، أي بواجبات عملیة على كل جزئیة تكلیف الطلبة –ثالثا 
یات، یجمعھا الطالب من الواقع تطبیق ما فھمھ على إحصائ

 بالحصول -على األقل–بتوزیع استبانات في الواقع وتفریغھا أو 
على إحصائیات واقعیة جاھزة عن مؤسسات حكومیة أو خاصة 

ثم تكلیفھم بمحاولة تطبیق ھذه المعادالت أو النظریات .  محلیة
اإلحصائیة علیھا، مثل استخراج الجداول والرسوم البیانیة 

ت النزعة المركزیة والتشتت، وقیاسات االرتباط والتباین، وقیاسا
 . وذلك باستخدام برامج الحاسب اآللي اإلحصائیة

ومن المالحظ أن العنصر الثاني والثالث ھما الھدف األساس 
. من تدریس مادة اإلحصاء لغیر المتخصصین في اإلحصاء

 من الوقت والجھد،%  ٧٠ولھذا  ینبغي أن ال یقل نصیبھما عن 
 :وذلك لألسباب التالیة

الطالب غیر المتخصص في ھذه المادة ال یحتاج من  .١
المادة إال طریقة االستفادة منھا، باستعمال الوسائل الحدیثة، 

                                                
 .، الباب الرابع كمثال مبسط...انظر صیني، قواعد أساسیة)  14
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فمن یرید تعلم قیادة السیارة ال .  مثل برامج الحاسب اآللي
یھمھ كیف تعمل السیارة بطریقة مفصلة، ولكن یھمھ كیف 

 .ا في حیاتھیسوقھا بأمان ویستفید منھ
التطبیق العملي لإلحصاء، باستخدام البرامج الحدیثة  .٢

المیسرة، تشعر الطالب بفائدة مادة اإلحصاء وأھمیتھا في 
وتمنح دراستھا جاذبیة وحیویة تجعل .  الحیاة العملیة

الطالب یستمتع بدراستھا كما یستمتع بقیادة السیارة في 
 .مرحلة التعلیم

رة على التفكیر الجید تلك ومن الوسائل التي تنمي القد
فقد كان ".  اإلعالن"الطریقة التي كان یستخدمھا مدرس مادة 

یأتي بالنماذج اإلعالنیة، یعرضھا على الطلبة، ثم یطلب منھم 
إبداء مالحظاتھم علیھا، سواء أكانت إیجابیة أو سلبیة، 

ویسجل ھذه المالحظات .  ومقترحاتھم لتحسینھا، مع المبررات
ثم یربط بینھا وبین ما ورد من نظریات وآراء على السبورة، 

وبھذا تكون مھمتھ ھو التأكید على ما توصل إلیھ الطلبة .  للخبراء
بمعلوماتھم العامة وحواسھم الشخصیة، أو التصحیح ببیان 

 .وجھات النظر الخبیرة التي فاتت علیھم، أو اإلضافات الالزمة
كملة لما والتعاون أو التنسیق مع أساتذة یدرسون مواد م

یدرسھ ھو نوع آخر من طرق تطعیم المواد النظریة بالتمارین 
منھج "فكان أحد األساتذة یدرس مادة .  التطبیقیة الجماعیة
یتعاون مع زمیلھ الذي یدرس مادة في "  اإلعالم اإلسالمي

للطلبة أنفسھم، لیخرجا بتمرین عملي، مثل "  اإلخراج التلفازي"

                       ٧٠

فر فیھا شروط اإلعالم إخراج برامج منوعة قصیرة، تتو
ویشترك فیھا أحد الطلبة بكتابة السیناریو .  اإلسالمي

 ...والنصوص، واآلخر بإجراء المقابلة، والثالث بالتصویر
وتنمیة الروح الجماعیة والعمل التعاوني یشكل جزءا 

وھذا ظاھر حتى في .  جوھریا من منھج التربیة اإلسالمیة للفرد
نمیة جماعات متعاونة، ینتمي إلیھا العبادات، وذلك ألھمیتھ في ت

فھي أفضل من الجماعات المؤسسة .  الفرد باختیاره فیخلص لھا
على الروابط الرأسیة الوراثیة أو التي ینتمي إلیھا الفرد قسرا، أو 
بطریقة عاطفیة عمیاء، تسھم في تفتیت األمة الواحدة أو الوطن 

 .الواحد
تنمیة ھذه الروح ولھذا تحرص األمم المتقدمة اقتصادیا في 

الجماعیة والعالقات األفقیة بین األفراد منذ مرحلة الحضانة 
ومن الطرق .  واالبتدائیة، وذلك بدال من العالقة الرأسیة

المستخدمة لھذا الغرض إجالس الطلبة والطالبات حول طاوالت 
تستوعب على األقل أربعة، یواجھ بعضھم بعضا، یفكرون سویا 

فھذه .   أشیاء بطریقة جماعیة تعاونیةویتناقشون معا وینتجون
الطریقة أفضل من تعزیز الروح الفردیة بین الطلبة والطالبات، 
وذلك بإجالسھم في أصفف، ولكل منھم طاولتھ المستقلة، ویعطي 

 .كال منھم ظھره وكتفھ لآلخرین

 :قواعد عامة في التقویم
من المالحظات التي كانت تلفت االنتباه أن نسبة الرسوب 

ت عالیة بین الطلبة الذین یدرسون للمرة األولى مع أستاذ كان



                       ٧١

الذي كان یركز على الفھم، بدال من الحفظ، "  الرأي  العام"مادة 
وللحقیقة، .  سواء في طریقة تدریسھ أو أسئلتھ في االمتحان

أیضا، تنبغي اإلشارة إلى أن نسبة الرسوب ھذه تتناقص، حتى 
ة جدیدة یدرسھا الطالب تصل إلى الصفر، بالتدریج مع كل ماد

ولعل ذلك یشیر إلى أن السبب الرئیس .  أنفسھم مع ھذا األستاذ
د الطالب على  في ھذه النسبة العالیة من الرسوب ھي عدم تعوُّ

 .طریقتھ في التدریس وعلى طریقتھ في تقویم جھود الطالب
وكانت طریقتھ في تقویم مجھود الطالب في المادة تعتمد 

 :على
، أي اإلجابة على األسئلة التي تغطي بار النھائياالخت  -أوال 

 )انظر الملحق و. (أجزاء متفرقة من المنھج
 اختبار نصف الفصل الدراسي ویجعل لھ نصف –ثانیا 

درجات أعمال الفصل، یدرب بھ الطالب على طریقة صیاغة 
أسئلة االختبار النھائي للفصل، ویتعرف بھ على مستوى اجتھاد 

 .الطالب المحدد
 تكلیف كل طالب بتنفیذ بحیث في فقرة من فقرات –لثا ثا

المادة المقررة، یتم تحدیدھا باالتفاق بینھ وبین الطالب، حتى 
یتجنب تكرر الواجب عند عدد من طالب الفصل الدراسي 

ویھدف الواجب إلى منح الطلبة المجتھدین فرصة .  المحدد
یر المجتھدین للتعبیر عن ِجدِّھم والعمل المستقل، ولمنح الطلبة غ

فرصة للحصول على بعض الدرجات لتغطي خطأ األستاذ في 
فمن المعلوم أن األستاذ مھما قام بجھود .  عملیة التصحیح
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احتیاطیة لمنع الغش في الواجبات المنزلیة فإنھ ال یستطیع منعھا 
 . إال بنسبة قد تكون ضئیلة

ومن الوسائل لعرقلة عملیة شراء البحیث من مكاتب 
ومن رجل األمن العربي المتعلم، كان یغیر صیاغة التصویر 

الواجبات قلیال في كل فصل دراسي، ویسجل النقاط الرئیسة التي 
وردت في البحیثات الجیدة حتى إذا رآھا فیما بعد یعرف 

أسئلتھ (مصادرھا، ویقارن بین المستوى العام للطالب عنده 
) نومشاركاتھ ونتیجة اختباره في نصف الفصل أو التماری

 ... واحتمال كتابتھا
كان أحد المعلمین یكلف طلبتھ ببحیثات، في جمیع المواد، 
حتى المواد النظریة، وذلك تدریبا لھم على شيء عملي، أو تنمیة 

ففي مادة العام كان یكلفھم بتنفیذ بحیث في .  لمھارة التعلم الذاتي
 قیاس الرأي العام، یتم تحدید موضوعاتھا، واستباناتھا، وعینات

وكان یكتب مالحظاتھ على البحیثات، .  الرأي العام باالتفاق معھ
. مثنیا على الجوانب اإلیجابیة البارزة، ومشیرا إلى نقاط الخطأ

ثم یضع لھ الدرجة المناسبة، في ضوء ھذه المالحظات ویعید 
البحیث إلى الطالب، حاثًّا إیاه على مراجعة المالحظات، وواعدا 

فجاءه طالب جرئ .   كانت جائرة بوضوحإیاه بتعدیل الدرجة إذا
معترضا على الدرجة التي حصل علیھا في بحیثھ في مادة 

وحجتھ في االعتراض، ھي أن درجتھ أقل ".  قوانین إعالمیة"
بثالثین درجة من درجة البحث الذي نقلھ حرفیا، من طالب في 

قارن بین مواصفات "فرّد علیھ األستاذ، بھدوء .  الفصل السابق
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المطلوب منك مع مواصفات الواجب الذي كان مطلوبا الواجب 
فإذا وجدت أنھما متطابقان، فراجعني حتى ال أضع .  من زمیلك

 ."لك صفرا على البحیث الذي نقلتھ
ولم یعاقب األستاذ الطالب باعتبار ما فعلھ كبوة جواد، فقد 

 في البحیث ال ٧٠كان مستوى الطالب جیدا،  وكانت درجة 
فدرجة أعمال .  ع درجات من مائة درجةتساوي أكثر من سب

الفصل العشرین كانت مقسمة عنده إلى قسمین، ویمثل البحیث 
والھدف من ھذا . قسما، والقسم اآلخر یمثلھ اختبار نصف الفصل

التقسیم لدرجة أعمال الفصل التمییز بین الطالب الذي قام 
بحث فدرجة االختبار تُعدِّل درجة ال.  بالواجب بنفسھ، والذي نقلھ

ومن زاویة .  الذي قد یشتریھ الطالب أو یشحذه من زمیل قدیم
أخرى، یُعد ھذا نوعا من التنویع في وسائل التقویم المتوفرة 

 .للمواد النظریة والتطبیقیة
وكان من عادة ھذا األستاذ أن یغیِّر، قلیال، في مواصفات 

ویسجل النقاط الرئیسة لواجبات .  البحیثات في الفصول المتتالیة
صحیح أن العملیة مرھقة، .  الطلبة والطالبات ألغراض أخرى

ولكن ثمارھا الطیبة كانت تستحق ذلك الجھد، ألنھا تتیح فرصة 
التعلم للراغبین في اكتساب مھارة التعلیم الذاتي، واكتشاف 

 . حاالت الغش
یكلف طالبھ بحوالي عشرة تمارین " قاعة بحث"وكان أستاذ 

 . لمادة المقررةصغیرة، مفصلة على جزیئات ا
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" منسوخة بالكربون" طالبان أو أكثر بإجابة -أحیانا–فیأتیھ 
. في بدایة الفصل الدراسي، ولكن ھذه الحالة تختفي في نھایتھ

وذلك ألن مدرس المادة كان یعطي كال من ھذه اإلجابات صفرا، 
وكثیرا ما یحتج الطالب ".  انظر ورقة فالن وفالن"ویكتب علیھا 
أنت حصلت على ھذه الدرجة ألنك تغش "فیُقال لھ .  المنقول عنھ

 ."فاحرص على عدم غشھم، مستقبال. المسلمین
وھناك مشكلة أخرى تتعلق بالدرجات، أن كثیرا من الطلبة 
یحاولون التودد إلى الدكتور، ویترجونھ زیادة درجاتھم، 
وبعضھم یحرص على تأمین مواصالتھ وعرض خدماتھ، إذا 

وعدد .  وفي حاجة إلى مثل ھذه الخدمات"  غلبان"كان األستاذ 
من المدرسین یستجیب بكل رحابة صدر، ظانین أن الكرم 

ویغفلون عن الحقیقة الخطیرة، وھي أنھم ال یتكرمون بما . واجب
في جیوبھم، ولكن بممتلكات األمة، فیجنون على األمة وعلى 

فقد یمنح المدرس بعض الدرجات لطالب ال .  بعض أفرادھا
یكون سببا في حرمان طالب مستحق،  من فرصة یستحقھا، ف

الدراسة في مرحلة علیا أو الحصول على بعثة أو على وظیفة 
كما ینتج عن ذلك غش المؤسسة التي بنت اختیارھا .  ھو أحق بھا

للطالب المحدد على ثقتھا في دقة المدرس وأمانتھ في تقویم 
 .الطلبة

عند كثیر وھناك توجھان متعارضان في مفھوم االختبارات 
أحدھما یعتبر االختبار عملیة تفتیش ورقابة على :  من  المعلمین

الحدود بین المراحل التعلیمیة، وثانیھما یعتبره أمرا شكلیا، ال 
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عالقة لھ بمستوى التحصیل، ولكن بمستوى الرضى الظاھر عن 
فال مانع لدیھم أن یأخذ الطلبة حریتھم في الغش، أو أن .  المعلم

 .یش الطلبة، بدال من  مراقبتھمیقوموا ھم بتغش
ومن األمور الطریفة التي جرت قبل عشرین عاما أن أحد 
المواطنین كان في إجازة التفرغ العلمي، في إحدى الدول 

س مدرسة وكان بعض أوالده یدرسون في .  المتقدمة مادیا تدرِّ
وعند ما جاء .  المناھج السعودیة، في المدینة التي كان یوجد بھا

مدة   ھابنتن یسافر واضطر إلى أارات نھایة الفصل موعد اختب
 تنذر بانزالق السیارة جویةفي ظروف ست ساعات بسیارتھ، 

، بسبب غزارة الثلوج وشدة البرد، التي تحیل الماء في أي لحظة
 . في ظروف مماثلةاعودی ثم .السائل إلى قطع من الزجاج

. لفنادق إلى المراجعة لالمتحان في غرفة بأحد اھبنتا  تضطراو
االمتحان ذلك لم یحضر الجویة الصعبة وبسبب ھذه الظروف 

مع والده من مسافة ثالث سوى طالب في السنة الثانیة االبتدائیة 
 .ف الباقون في مرحلة الكفاءة، وتخلّ تھبناوساعات، 

وكان سبب ھذه الحالة الصعبة أن المسئول المباشر عن ھذه 
 وسیلة للرقابة والتفتیش عن االختبارات یمیل إلى اعتبار االختبار

فقد أدى عدم الثقة في .  األشیاء المحظورة بین المراحل التعلیمیة
الموجودة في تلك الدولة األجنبیة "  السعودیة"كثیر من المدارس 

ذات المساحة الشاسعة، إلى تحدید عدد محدود من المدارس 
المؤھلة لإلشراف على اختبارات المناھج السعودیة، في كافة 

كما أدى ذلك إلى عدم توزیع .  مراحل التعلیمیة ما قبل الجامعیةال
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وتم اتخاذ ھذه .  األسئلة، بالفاكس، إال یوم امتحان المادة
، "السعودیة"اإلجراءات ألن بعض القائمین على ھذه المدارس 

ال یدركون أھمیة األمانة في اإلشراف على ھذه االمتحانات التي 
. التي تصدر على أرض الوطنتجعل الشھادة مساویة للشھادة 

ومما زاد األمر  طرافة أن الظروف الجویة في أحد ھذه األیام 
كانت سیئة للغایة، فمنعت المسئول من الذھاب إلى المكتب 
لیبعث األسئلة بالفاكس، فانتظر الطلبة والطالبات وأولیاء 

 . أمورھم في مواقعھم، دون جدوى
ولة، أرسل ھذا وأداء للواجب وتعاونا مع الجھات المسئ

الموجود في إجازة تفرغ علمي إلى الجھة المسئولة رسالة تذكِّر 
أن اإلنسان بريء حتى تثبت "بأن األصل في دیننا الحنیف 

، وأن األصل في االمتحانات أنھا لیست للتعقید، ولكن "إدانتھ
وقّدم بعض المقترحات للتعامل مع المشكلة، .  لتقویم التحصیل
 :تتلخص فیما یلي

عمل قائمة متجددة بعناوین وتلفونات  أن تقوم الملحقیة ب-الأو
تلفونات وب  ، في أنحاء الوالیات المتحدة،المدارس المتوفرة

المسؤولین عنھا، یتم توزیعھا على النوادي السعودیة أو 
فقد توجد مدرسة قریبة ال یعلم عن .  المدارس الملحقة بھا

رس المعترف بھا اعتماد جمیع المدا ویتم .مروجودھا ولي األ
تقویم أداء ھذه ب  ثم تقوم اللجنة المسئولة.  في البدایةمن الملحقیة 

 ، من وقت آلخر، وتأدیب المقصر بالحرمان من الثقة،المدارس
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وال بأس من .  ولون جدیرون بالثقةئتولى اإلدارة بھا مسیإال أن 
 .إرسال مشرف متجول إذا لزم األمر، في بعض الحاالت

اط بعض الشروط إلجراء االختبار في وال بأس من اشتر
المدرسة، مثل السمعة الطیبة للمشرفین علیھا، أو أن یكون معظم 
المختبرین منھا، أو أنھا تقع في موقع یتوسط مجموعة 

وفي بعض الحاالت قد یكون من المناسب إرسال .  المختبرین
من الجھة المسئولة عن االختبار، وذلك لكثرة المراحل مبعوث 
كما أنھ من المفروض مراعاة ...  ة أو المختبرین أوالدراسی

الظروف المناخیة االستثنائیة القاسیة، وتأجیل االمتحان إلى 
 .ظروف أفضل

، بالتعاون مع  عن االختبارات اللجنة المسؤولةن تقومأ -ثانیا 
إعداد بمدرسي األكادیمیة والمدارس المعترف بھا من الملحقیة، 

 وحفظھا ،منھج في المادة الواحدةأسئلة تغطي كافة أجزاء ال
ویتم توزیع ھذه األسئلة إلى .  حد برامج الحاسب اآلليأمنسقة ب

مجموعات مناسبة لمدة االمتحان، بحیث تكون كل مجموعة 
عبارة عن وحدة اختبار متكاملة، تغطي الموضوعات الرئیسة 

 من عدم -سنویا-وذلك مع مراعاة التأكد .  المقررة في المادة
 .فات أو حذف أو تعدیالت على المادة المقررةوجود إضا

 ، االختیار من ھذه المجموعاتوفي كل فصل دراسي یتم
حسب قاعدة محددة، مثل التنویع في المجموعات المرسلة إلى 

وفي ھذه الحالة ال ضرر من تسرب .  المواقع المختلفة لالمتحان
األسئلة كلھا، وذلك ألن األصل في االختبارات أنھا لیست 
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 ولكن لتحثھ على استیعاب المادة ،عجیز الطالب أو لتعذیبھلت
 فإن الطالب ،وإذا كانت األسئلة تغطي المنھج كلھ.  المقررة كلھا

 .سیضطر إلى مراجعة المقرر كلھ لیجیب على األسئلة كلھا
وفي جمیع األحوال یستحیل القضاء على جمیع المخالفات، 

 الشھادة فإنھا تصادق ة عندما تصادق علىیوالملحقیة أو األكادیم
 ولیس على مصداقیة ،على توقیع المسؤولین عن االمتحان

 فالقاعدة العامة في وضع األنظمة، ھي خدمة األغلبیة، .النتائج
 .ولیس منع حیل األقلیة الشاذة

 :موضوعات االختبار
یدفع الرفق بالطلبة والطالبات بعض المعلمین إلى توفیر 

قرر، وذلك تیسیرا لمھمة ملخص أو الحذف من المنھج الم
ولو افترض .  المذاكرة والجھد المبذول استعدادا لالختبارات

أحدھما :  أحدھم بأنھ احتاج إلى نجار مثال، فُعرض علیھ نّجاران
ج من مدرستھ المھنیة التي تأخذ بمبدأ  درجاتھ عالیة عندما تخرَّ
التخفیف على الطلبة، واآلخر درجاتھ منخفضة نسبیا، ولكن 

من مدرسة مھنیة ال تتھاون في عملیة التأھیل وفي تخّرج 
 التقویم، فأیھما سیختار؟

ومن الطریف أن بعض األساتذة كانوا یشكون من تردي 
مستوى الطلبة الذین یلتحقون بالجامعة، فكان یقال لھم 

 ".ھؤالء من إنتاج طالبكم. بضاعتكم ُرّدت إلیكم"
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یان فھما أكثر ویبدو أن األمانة والنظرة األكثر بُعدا تقتض
وفي وجھة نظري أن .  واقعیة لھذه المسألة، أي مسألة التقویم

 : الحق فیما یلي
اعتبار إعفاء الطلبة في االختبار من بعض مفردات  .١

فاإلعفاء .  المنھج الذي أقرتھ الجامعة تجاوزا لصالحیات األستاذ
ینبغي أن ال یتعدى حدود التفاصیل اإلضافیة أو المعلومات 

: ومن التفاصیل، مثال. یر المنصوص علیھا في المنھجالمساندة غ
تواریخ جمیع األحداث المھمة وغیر المھمة  بالعام؛ ومن 

فاألصل .  التفاصیل أسماء جمیع من وردت في المذكرة أسماؤھم
وأما .  حذف التاریخ في االختبارات إال إذا كانت لھ أھمیة خاصة

، تدریبا للطالب بالنسبة لألسماء فعلى األستاذ أن یبقي بعضھا
على نسبة األقوال إلى أصحابھا، مع مراعاة تغییر ھذه األسماء 
من فصل دراسي إلى آخر، منعا التكال الطلبة على مذاكرة ھذه 

فالھدف من إبقاء .  األسماء فقط، وذلك عبر الفصول الدراسیة
بعض األسماء لیس تحفیظھم بعضھا، ولكن تدریب الطالب على 

 .صحابھانسبة األقوال إلى أ
مطالبة الطالب باإلضافات أو التعلیقات أو التعدیالت التي  .٢

یتم طرحھا أثناء المحاضرة أو التي تم تكلیف الطالب باإلحاطة 
بھا، مثل متابعة أشیاء معاصرة استكماال لمتطلبات المادة 

فعلى األستاذ وضع بعض األسئلة التي تعتمد إجاباتھا .  المقررة
محاضرة، مما ھو ضروري للحفاظ على ما تم طرحھ أثناء ال

على مصداقیة المعلومات الموجودة في المنھج ووضوحھا 
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وتمامھا، وإن لم تكن موجودة في المذكرة، مثل التطبیقات التي 
 .قام بھا الطلبة والطالبات

مراعاة تنوع األسئلة بحیث تغطي جانب الحفظ بواسطة  .٣
.  المباشرةاألسئلة المباشرة وجانب الفھم بواسطة األسئلة غیر

: ومثال األسئلة غیر المباشرة، تلك التي تحتاج اإلجابة عنھا إلى
الربط بین الفقرات المتناثرة،  وإلى المقارنة بین بعض فقراتھا، 

 ...أو تقیس القدرة على التطبیق في الواقع

 :التصحیح والدرجات
كثیر من المعلمین یصححون اإلجابات قیاسا إلى مستوى 

وبعض المعلمین ال یتركون مجاال .  ادة المقررةإلمامھم ھم، بالم
 . للتعدد حتى في طریقة التعبیر، بل، وفي مجال المفردات

ومراعاة للظروف الواقعیة أقترح بالنسبة للتصحیح وتحدید 
 : الدرجات مراعاة ما یلي

عدم قیاس ما ورد في إجابات الطالب على ما یعرفھ  .١
ك ألن المعلم قد قام ففي ذلك إجحاف بحق الطلبة، وذل.  المعلم

أما الطالب، غیر الراسب، فیدرسھ .  بتدریس المادة مرات متعددة
ولھذا، لعل من األفضل، عند وضع الدرجات، .  لمرة واحدة

القیاس على أحسن إجابة في المجموعة التي یصحح إجاباتھا، 
وقد یكون .  باعتبارھا تمثل الدرجة الكاملة أو القریبة منھا

ئا فیحتاج إلى الموازنة بین اإلجابة النموذجیة المستوى العام ردی
وتتم عملیة التعرف على أفضل إجابة .  وأفضل إجابة متوفرة

بمراجعة أوراق الطلبة أو عینة منھا في ضوء معرفة األستاذ 
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ثم یصحح إجابة كل سؤال عبر الطلبة جمیعا، .  بطلبتھ المتمیزین
 فھذه .وذلك بدال من تصحیح إجابات كل طالب دفعة واحدة

الطریقة تتیح الفرصة لحصول بعض الطلبة على الدرجة 
 . الكاملة، وإن لم یصل علمھ في المادة إلى مستوى علم األستاذ

ینبغي للمصحح أن یترك فرصة للتعدد النسبي، في  .٢
وبعبارة أخرى، یمنح، في غیر المواد التي .  اإلجابة بین الطالب

والریاضیات، التراكیب الكیمیائیة، (یمكن قیاسھا بالكم 
، مرونة في طریقة التعبیر، واإلضافة واالختالف ...)واإلحصاء

 .في الرأي مع مساندتھ باألدلة العقلیة أو النقلیة
إمكانیة رفع الدرجة، في الحاالت الخاصة، العتبارات  .٣

احتمال كون األجزاء الصحیحة في اإلجابة مشوشة، :  ھامة منھا
 في المادة سببا لتحول ولكن لیست خبط عشواء، أو كون النجاح

الطالب من راسب إلى ناجح في جمیع المواد، أو من راسب إلى 
حامل مادة،  أو أن تكون درجات الطالب في معظم المواد 
األخرى مرتفعة، أو أن المادة لیست أساسیة للتخصص، وذلك 

 .بشرط عدم تجاوز مجموع الزیادات عن عشر الدرجة الكاملة
صل حتى التي ال تتجاوز تصحیح واجبات أعمال الف .٤

العشر درجات من مائة درجة، وذلك لیكون خطأ التقدیر في 
النھایة ضئیال بعد استخراج النسبة المئویة للحصول على الدرجة 

فعندما یٌنقص األستاذ درجة أو درجتین أو ثالث من مائة .  الفعلیة
جزء فإن ھذا الجزء ال یبلغ العشر، ولكن درجة أو درجتان من 

 .عني العشر أو الخمسعشرة ت
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منح درجات استثنائیة باعتبارھا درجات إضافیة، تمنح  .٥
ثالث درجات للمشاركة :  مثال.  لمن یستحقھا إذا احتاج إلیھا

اإلیجابیة في الفصل وأخرى للمواظبة على المحاضرات 
وتمنح ھذه الدرجات لتحقیق الحد .  وللتبكیر المستمر في الحضور
 )انظر الملحق ز، ح. (لرفع المعدلاألدنى من درجة النجاح، أو 

 :المواد النظریة
كان أحد األساتذة یقسم األسئلة في المواد النظریة إلى جزئین 

تصاغ بصورة مباشرة، حسب ما )  أ(فقرة :  بالنسبة لكل سؤال
تصاغ بطریقة تجبر الطالب )  ب(تعود علیھ الطالب؛ وفقرة 

ین موجودین في على التفكیر، مثال یطلب منھ المقارنة بین تعریف
المذكرة، أو الربط بین المعلومات النظریة وما یجري في الواقع، 

 ...أي یطلب مثاال تطبیقیا من الواقع
 وقد عبّر بعض الطالب عن تذمرھم من ھذه الصیاغة التي 

"تجبرھم على التفكیر باحتجاجھم نحن تعّودنا على .  یا دكتور: 
لة ما قبل الجامعیة، طریقة الحفظ واألسئلة المباشرة، في المرح

 ." وكل الدكاترة یفعلون ذلك في الجامعة
وبسبب تعود كثیر من الطلبة على طریقة التلقین یتأففون من 

: طریقة طرح األسئلة والنقاش في التدریس، ولسان حالھم یقول
 ".أیش المطلوب منا معرفتھ، وحفظھ لالختبار؟. خلِّصنا"
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 :المواد التطبیقیة
نھ الذي التحق بمدرسة ابتدائیة أمریكیة، كان األب یتابع اب

ومع ھذا .  لیبدأ تعلیمھ المدرسي باللغة اإلنقلیزیة الذي ال یعرفھا
لم تمضى حوالي األربعة أسابیع إال بابنھ قد أصبح قادرا على 

صحیفتھ "التعبیر عن أفكاره ومشاعره بطریقة مفھومة، في 
ر خلیطا من وكانت وسیلة التعبی.  personal journal"  الشخصیة

. اإلنقلیزیة الرسمیة والدارجة التي یلتقطھا من الزمالء، والرسم
 sharp muchومثال ذلك أن یرسم قلم رصاص یتم بریھ، ویكتب 

hurry upfinish   . والكلمة التي تحتھا خط ھي كلمة عامیة تعني
عند بري قلم الرصاص كثیرا ینتھي "فتعني الجملة ".  أسرع"

 ".بسرعة
 أن ھذه الطریقة أكثر فاعلیة من التشدید على وفي اعتقادي

الصحیح منذ البدایة، فقد ینتج عن التشدید في البدایة الشعور 
والتدرج طریقة یحتاج إلیھا كل من یبدأ مسافة طویلة، .  باإلحباط

 .مھما كان سنھ أو مرحلتھ الدراسیة
ومن الطریف ما حدث لألستاذ الذي بدأ تدریس مادة 

 في المائة ٤٠وأمكنھ إقناع الجامعة بمنحھا "  تطبیقات دعویة"
فقد كان یكلف الطلبة والطالبات بتمارین، .  من الدرجة الكلیة

 :وكان منھا في إحدى الفصول الدراسیة
واحدة تمثل صیاغة :  حدى الصحفإاختیار قصاصتین من     -١

وعقد لكاتب، اتضمن رأي ت ىخرأالخبر الذي یتمتع بالحیادیة الكاملة، و
إذا -أو جزء  من الخبر األول ثم محاولة صیاغة الخبر بینھما، مقارنة 
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 بحیث یعبر عن رأي الطالب -یزید عن خمسین كلمةاألول كان الخبر 
 .مكانأو الطالبة ولكن بطریقة غیر  صریحة أو مباشرة، قدر اإل

اختیار الموضوع، :  مراحلھ كتابة حدیث صحفي بجمیع -  ٢
یة إلجراء المقابلة، وصیاغة تقریر والشخصیة، وإعداد المادة الضرور

 .الحدیث الصحفي في صورتھ األخیرة القابلة للنشر
 إعداد حدیث إذاعي أو تلفازي ال تتجاوز  مدتھ خمس -  ٣

تفاق یختاره الطالب أو الطالبة باال  ،دقائق حول أي موضوع
 .ستاذالمسبق مع األ

ونظرا ألنھ من األحوط أمام ظاھرة شراء بعض الطالب 
تھم من بعض المحترفین أو االستعانة بأقاربھم لعملھا، فإن بحیثا

المدرس كان یصحح البحیثات في ظل معرفتھ بالمستوى العام 
 .للطلبة

وكان في استطاعة أستاذ المادة معرفة مستوى طالبھ في 
بید أنھ .  الفصل ومدى تطابق مستوى الواجبات بمستوى الطالب

ستوى الواجبات لم یكن في مقدوره معرفة درجة تطابق م
یضاف إلى ذلك، أنھ .  بمستوى الطالبة التي تقدم ھذه الواجبات

الحظ على كثیر منھا لمسة الذكورة في طریقة صیاغة 
كما الحظ أن الدرجات العالیة كانت ھي السمة .  الواجبات

الغالبة، فرأى ضرورة التأكد من مصداقیة نسبة ھذه الواجبات 
 . إلى الطالبة المحددة

كلیة تمنح األستاذ فرصة االلتقاء بطالباتھ في المواد وكانت ال
المحددة، بواسطة المیكرفون، مرة واحدة في كل فصل دراسي، 
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. قبل االختبار النھائي، فاستغل ھذه الفرصة، وأعلن عن شكوكھ
وأخبرھن بأن أسئلة االختبار النھائي ستكون بنفس صیاغة 

 إجابات الواجبات، وبأن درجات الواجبات ستعدل في ضوء
وحثھن على التدرب على طریقة .  الطالبات في االمتحان النھائي

 . عمل الواجبات إن لم یكن قد تدّربن على ذلك
لیس ھذا فحسب، بل وضع سؤاال في االختبار، یطلب من 
كل طالب وطالبة تلخیص الحدیث اإلذاعي الذي كتب عنھ، في 

ات، منسوبة وكان قد سجل النقاط الرئیسة في الواجب.  مائة كلمة
 . إلى أصحابھا

وكانت نتیجة التحذیر أن تدرب بعضھن، بحیث أَجبَن عن 
األسئلة األخرى بطریقة جیدة، ولكن السؤال التلخیصي كشف 

ملخصات لموضوعات "فقد كتب بعضھن .  الغش في الواجبات
لم تكن من الواجبات، أو لیس الموضوع الذي قّدمنھ للحدیث 

د تمت الموازنة بین اجتھادھن ونظرا لتدربھن فق.  اإلذاعي
 .وغشھن في الواجبات، لتكون النتیجة في  صالحھن

وكان من األسالیب التي یستخدمھا أحد المعلمین منح طالب 
الدراسات العلیا فرصة االختبار المنزلي أو االختبار مفتوح 

وكانوا بعد التجربة األولى یختارون .  open book testالكتاب 
 .تاباالختبار مغلق الك

من كل طالب "  دعوة غیر المسلمین"وطلب أحد أساتذة مادة 
فضج .  وطالبة تنفیذ تجربة دعویة مع غیر مسلم أو غیر مسلمة

فأصر على الواجب، وأیّد إصراره .  الطلبة، والسیما الطالبات
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"بسؤالھ لو أن أحدا استقدم سائقا، لدیھ شھادة امتیاز في : 
قة، وال مرة واحدة، ھل المعلومات النظریة، ولم یجرب السوا

وصادف أن أسلم ثالثة بسبب ھذا الواجب، "  تقبلونھ سائقا لدیكم؟
وأن تحّمس زوج طالبة نجیبة للدعوة، فاستأجر أحد الدعاة 

كما أنھ من الطریف أن أقارب إحدى .  للدعوة بین غیر المسلمین
الطالبات رفضوا منحھا الفرصة لدعوة خادمتھم، خوفا من تغیُّر 

 ! في العمل، بعد اإلسالمإخالصھا
ومنعا لعملیات االختراع، اشترط المدرس إرفاق عنوان 
وھاتف من تمت معھ أو معھا التجربة الدعویة أو الجھة التي 

 ...یعمل بھا

 :الغش والمراقبة
ھناك ظاھرة تتفشى بنسب متفاوتة في قاعات االختبار، وھي 

یل لھ، تتمثل في محاولة بعض الطلبة اختالس اإلجابة من زم
ولمعالجة ھذه .  یجلس إلى جانبھ، سواء باتفاق سابق أو بدون

 :الظاھرة كان أحد األساتذة یفعل ما یلي
یضع صیاغتین ألسئلة امتحان نصف الفصل، توزع  . ١

ذي )  المقاعد المرصوصة خلف بعضھا(صیغة منھ على العمود 
الرقم اآلحادي، واآلخر على العمود ذي الرقم الزوجي، وذلك حمایة 

لطالب من إغراءات الغش المیسر، والسیما أن المراقب أثناء ھذا ل
 .االختبار شخص واحد؛ ویزید عدد الطلبة عن السبعین طالبا

یحذر المدرس الطالب من أن أي حركة مشبوھة، تُفّسر  .٢
أمام اسمھ، "  صفر"على أنھا عملیة غش، نتیجتھا تسجیل درجة 
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فھذه الطریقة .  ى ذلكدون أن یكلف األستاذ نفسھ تنبیھ الطالب إل
تستثیر الرھبة من الغش، وتضیف إلى الرقابة الخارجیة رقابة 

، ألنھ كان ال یطبق ذلك "یحذِّر"وأقول .  داخلیة مصدرھا الطالب
 .إال بعد التأكد من محاولة الغش

في حالة تجرؤ الطالب على االستمرار في محاوالت  .٣
اذھب " "اعة؟لماذا تكلف نفسك االنحباس في الق"الغش یقول لھ 

 ".تفسح، فنتیجتك معلومة
ومن المستغرب، بھذه المناسبة، یصر البعض على القول 
بأن على المسلمین إرغام غیر المسلمین على اإلسالم، ذلك 

وكذلك یرى أن من یرتد عن اإلسالم .  بتھدیدھم بقتالھم إذا لم یسلموا
ویت علینا إرغامھ بالتوبة، وإن كان بالقتل والتعجیل بموتھ وتف

فھذا القول یشبھ القول بأن على .  فرصة التوبة المتأخرة علیھ
المراقب في االمتحانات إرغام الطالب على اإلجابات الصحیحة، 
وإن أجاب إجابات صحیحة وحاول تغییرھا ینبھھ المراقب بأن 

 !إجاباتھ صحیحة ویھدده بالطرد من االختبار إن غیّرھا
اإلسالم یجب أن بل، ویقول البعض بأن من یرفض قبول 

ویشبھ ھذا أن .  نبغضھ ونعادیھ، وإن كان مسالما ویساعد المسلمین
یقول أحدنا بأن موقفنا من الطالب الذي یرفض اإلجابات الصحیحة 

 بغضھ وعداوتھ، وإن لم یؤذي أحدا أو -على األقل–التي نملیھا علیھ 
یشوش على أحد، وإن لم یعترض على نظام االختبار، وإن كان ذو 

 .وءة ویحب مساعدة اآلخرین بطریقة مشروعةمر
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 تنشئة املواطن واملواطنة الصاحلة
لقد سبق أن أوضحت بأن مھمة المؤسسة التعلیمیة ال تقتصر 
على تنمیة معلومات الطالب والطالبة، ولكن المساھمة أیضا في 

 .تنشئة المواطن والمواطنة الصالحة
سة التعلیمیة في بید أني، أیضا، أنبھ بأن جھود المعلم والمؤس

ستضیع سدى )  مثال بمادة التربیة الوطنیة(تنمیة الروح الوطنیة 
إذا لم تساندھا لوائح األجھزة الحكومیة األخرى وأنظمتھا 

. الخاصة بحقوق المواطن والمقیم في البالد بطریقة مشروعة
ومن حقوق المواطن والمقیم بطریقة مشروعة توفیر الخدمات 

التزمت الدولة بھا، والحصول علیھا بیسر التي یستحقھا، والتي 
ومن حقوقھ تیسیر عملیة المطالبة بحقوقھ عند .  وباحترام

 )15...(اآلخرین بطریقة سلمیة
وھناك وسائل متعددة، ومتاحة للمؤسسة التعلیمیة في تنشئة 

مشاركة الطالب في :  المواطن والمواطنة الصالحة، ومنھا
 مع أخطاء الطالب، وتسجیل القرارات اإلداریة، والتعامل الحكیم

 .غیاب الطالب، وااللتزام بالنظام

 :مشاركة الطالب في القرارات اإلداریة
تحرص بعض المؤسسات التعلیمیة، والسیما فیما بعد 
المرحلة الثانویة، على إشراك الطلبة في بعض القرارات 

                                                
 . صیني، األمن الفكري وأنظمة الدولة( 15)
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فھذه القرارات .   بالشورى-عادة–اإلداریة التي یتم اتخاذھا 
ان أو بمجالس قسم أو كلیة، أو أنشطة محددة، تسمح مربوطة بلج

بأن یكون ممثل الطلبة عضوا فیھا، یملك حق المشاركة بالرأي 
ومن األشكال المبسطة للمشاركة ھو استشارة .  والتصویت

الطلبة في وضع جدول االمتحانات النھائیة داخل القسم أو الكلیة، 
ي إطار أو استشارتھم في موعد امتحانات نصف الفصل، ف

 .الفصل المحدد، والمدرس المحدد
وینطلق مبدأ استشارة أصحاب الشأن أو الذین یستفیدون من 
الخدمة التعلیمیة وغیرھا، من ضرورة حمایتھا من التحول إلى 
نوع من الوصایة المطلقة والتسلط على المستفیدین، بدال من 

حول خدمتھم، فتكون سببا في إثارة الشعور باإلحباط، التي قد یت
 )16.(إلى مصدر تھدید ألمن الوطن

ومن مظاھر االستشارة، استفادة اإلدارة من تقویم الطلبة 
والطالبات ألداء المعلم أو المعلمة في السنة األولى التجریبیة قبل 

وھو إجراء تطبقھ بعض الجامعات التي .  التثبیت على الوظیفة
ا، حتى تملك صالحیة التعیین والفصل في الدول المتقدمة إداری

وتقتصر بعض الجامعات على استعمالھ .  بالنسبة للمعلم المواطن
 .مع المتعاقدین من المواطنین وغیرھم

                                                
.صیني، األمن الفكري واألنظمة)  16 ) 
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ومن مظاھر االستشارة إلزام طلبة الدراسات العلیا بحضور 
مناقشات خطط الماجستیر والدكتوراه المقدمة من زمالئھم، 

 .والمشاركة في مناقشة موضوعاتھا ومناھجھا

 : والتوبیخ المؤدبرباطة الجأش
صحیح أن ھذه الوظیفة ال تخص المعلم وحده، ولكن یشاركھ 

بید أن المعلم، بما لدیھ .  في المسئولیة المنزل والمدرسة والشارع
من فرصة طیبة ووسائل یملكھا، یستطیع المساھمة بالشيء 

وأقول الفرصة .  الكثیر، في تنشئة المواطن والمواطنة الصالحة
 . التنشئة الصالحة من مسئولیة المجتمع بأكملھالطیبة، وذلك ألن

جاء أحد الطلبة المثالیین في اجتھادھم ونشاطھم وأخالقھم 
، یعتذر منھ، ألنھ "مادة دعوة غیر المسلمین"إلى أحد مدرسي 

كان یحاول تقلیده بعد خروجھ من قاعة المحاضرة، بطریقة 
الطالب فابتسم األستاذ مكبرا في .  مبالغ فیھا، لیضحك زمالؤه

ال بأس في "وقال لھ .  أخالقھ وشجاعتھ في االعتراف بالخطأ
 ".ذلك، ربما كنت أفعل مثل ھذه الدعابة عندما كنت طالبا

" قوانین إعالمیة"وفي مقابل ھذا دعا العمید أستاذ مادة 
فقد جاءه بعض الطلبة الذین . وحّذره من بعض الطلبة في الفصل
القوانین "ألستاذ، أي مدرس یحترمون األساتذة، وقالوا لھ إن ا

، أستاذ متسامح جدا ویسخر بعض الطالب منھ، من "اإلعالمیة
وأخبروه بأن بعض الطلبة تجرؤوا، في المحاضرة، على .  ورائھ

أستاذ فاضل متعاقد من دولة عربیة، مما جعلھ یتألم فتدمع عیناه 
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من التناقض الشدید بین سلوك ھؤالء الطالب وتخصصھم في 
 .الدعوة
ألم أستاذ مادة القوانین اإلعالمیة لما سمع عن جرأة الطلبة فت

الذین یعرفھم بممارسة بعض أنواع الدعابات المألوفة بین 
فقرر أن یوقفھم عند حدھم، والسیما أن األستاذ المتعاقد .  الطلبة

وصادف أن . كان رجال فاضال في العلم واألخالق، وعاطفیا جدا
 لدیھم اختبار نصف الفصل، دخل یوما على ھذه القاعة، وكان

بأن المادة صعبة، ...  فاحتج أحد المشاغبین بطریقة استعباطیة
 .وأنھ ال یفھمھا، فكیف یختبر فیھا

فسألھ األستاذ ھل كنت غائبا طوال الفترة السابقة، ولھذا لم 
 فاتك الشرح؟

ال أنا كنت موجود طوال المحاضرات : "فاحتج الطالب قائال
 ".السابقة

"درس بھدوءفأجاب الم ومع ھذا لم تفھم، وفھم زمالؤك : 
 جمیعا؟ ما ذا یعني ھذا؟

: فأجاب الطالب الذي استفزتھ اإلشارة التي فھمھا فاحتج قائال
 ھل أنا حمار یا دكتور؟"

فأراد أن ".  إذا كنت تضن ذلك فأنت حمار: "فأجابھ األستاذ
. یمكنك المغادرة إذا لم تكن مستعدا لالختبار:  یجادل، فقال لھ

 ".سنبدأ االختبار
وتوّجھ إلى الطالب المشاغب اآلخر، الذي كان یحسب أنھ 

. یا فالن: "فقال لھ"...  البھلواني"یضحك على األساتذة بسلوكھ 
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في الفصل الماضي عندما . ھل تذكر أو نسیت؟ ولكني أذكر جیدا
دخلت أول محاضرة لكم، جمعَت كتبك، وأخبرتني بأنك طالب 

أنت .  فسمحت لك.  ترید اإلذن بالخروجمن غیر ذلك الفصل، و
یأخذونك "تعتقد بأنك فھلوي، ولكن ال تدري أن األساتذة كانوا 

أتذكر عندما كنَت تستأذن للخروج أثناء "!  على قدر عقلك
 "؟...المحاضرة، كنت أسمح لك بكل سھولة
معذرة على ھذه الشدة، : "ثم وّجھ الحدیث إلى الطلبة، وقال

 طلبة، وربما قام بعضھم بأشیاء غیر مناسبة فجمیع األساتذة كانوا
 ."لقاعة الدراسة، ولكن ھناك حدود

: وعندما خرج األستاذ من القاعة قابل الطالب األول، فقال لھ
، ویجب أن تكون ...فأنت طالب ملتحي.  معذرة لحزمي معك"

 ."قدوة طیبة في التمثل باألخالق اإلسالمیة
ذ بھدوئھ وحكمتھ ولھذا فإني أعتقد أنھ بإمكان األستا

 : المساھمة بما یلي
تعوید الطالب على التعامل بالشورى، وذلك بتعریفھم  .١

ضرورة اتباع النظام، والتعبیر المؤدب، وضبط :  بأصولھا، مثل
النفس، وعدم تحكیم العاطفة، وتجنب المبالغة، وحسن االستماع، 

 .واإلنصاف، واحترام آراء اآلخرین، والتفكیر قبل إبداء الرأي
نمیة القدرة على العمل الجماعي بإشراك الطلبة في ت .٢

القرارات التي تقع ضمن صالحیة المعلم، مثل تحدید الموعد 
النھائي الختبار نصف الفصل، وطریقة صیاغة األسئلة، 
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وتصمیم الواجبات أو األنشطة داخل قاعة الدراسة وخارجھا، 
 .بطریقة تستوجب العمل الجماعي

 وااللتزام بالحزم في تسجیل تعوید الطالب على النظام .٣
الغیاب والتأخر مثال، وااللتزام بما یتفق علیھ بالشورى وتقره 
األغلبیة أو تطبیق األنظمة رغم عدم القناعة، مع منح الفرصة 

 .للتعبیر عن عدم القناعة باألسلوب المؤدب المدعم باألدلة
تعوید الطالب على تحمل المسؤولیة المناطة بھ، مثل  .٤

ومن الطریف أن أحد .  لواجبات والحرص على أدائھااھتمامھ با
األساتذة دخل القاعة في یوم كان قد اتفق فیھ مع الطلبة 

. بالتصویت على أن یكون یوم اختبار نصف الفصل في المادة
فاحتج طالب بأنھ لم یكن مستعدا ألنھ كان غائبا بإذن من اإلدارة، 

تبار قبل ولم یكن موجودا یوم تم االتفاق على موعد االخ
رغم ذلك : "فلم یتمالك األستاذ إال أن یوبخھ، قائال لھ.  أسبوعین

ألنك "فرّد علیھ "  لماذا یا دكتور؟"فأجاب الطالب ".  أنت غلطان
عندما أردت الغیاب لم تزودني بعنوان بیتكم، حتى آتیك وأطرق 

." عندك امتحان في تاریخ كذا.  علیك الباب، وأقول لك یا فالن
ألیس األصل أنك إذا غبت أن "وأضاف األستاذ .  فضحك الطلبة

 "تسأل زمالءك عن ما استجد أثناء غیابك؟

 :تحضیر الطالب في المحاضرة
یعترض البعض على عملیة تحضیر الطلبة والطالبات، 

وھو اعتراض لھ مبرراتھ، ولكن .  والسیما في المرحلة الجامعیة
 مبررا لو تأملنا ظروف الطالب في الجامعات السعودیة، سنجد
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فطلبة الجامعة في المملكة أشبھ بأن .  قویا لضرورة التحضیر
وھو بعكس  ما یجري في .  یكونوا موظفین على وظائف طالب

الدول المتقدمة اقتصادیا، حیث یدفع الطالب رسوما دراسیة 
وقد یضطر الطالب .  للحصول على فرصة الدراسة في الجامعة

فراغ الیومیة أو إلى العمل في فصل الصیف أو في أوقات ال
وقد تُوِجد بعض الجامعات برامج تشجیعیة للتحصیل .  األسبوعیة

عامل نظافة، (العالي بمنح الطالب فرصة العمل في الجامعة 
وقد تعفیھ من جزء من ...)  إعادة الكتب إلى أرففھا في المكتبة،

الرسوم الدراسیة، أو تمنحھ مكافأة مقطوعة، تبّرعت بھا إحدى 
 ...صة من بند العالقات العامةالمؤسسات الخا

أما جامعاتنا في المملكة فتمنح الطالب مكافأة شھریة لیتفرغ 
ولھذا كان من الطبیعي أن تضع الجامعات السعودیة .  للدراسة

ضوابط، تتحكم في الغیاب والتسیب، وشروطا للغیاب المقبول؛ 
وتحدد الجھات اإلداریة التي لدیھا الصالحیة في تطبیق ھذه 

وفي ظل ھذه الضوابط فإن عدم تحضیر المدرس .  بطالضوا
للطالب الغائب، سواء استأذن منھ أو لم یستأذن، یعتبر تقصیرا 

والطالب غیر .  فإذن الغیاب ال یقع ضمن صالحیاتھ.  في األمانة
الجاد یستلم مكافأة من میزانیة األمة ال یستحقھا، ویتسبب في 

 .حرمان كثیر من المؤھلین من فرصة الدراسة
وقد یعترض البعض على تكلیف األستاذ بھذه المھمة، وذلك 
ألن ھذه المھمة في حاالت الفصول التي تكتظ بالطلبة والطالبات 
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ولھذا فإن بعض ...  تأخذ جزًءا كبیرا من وقت المحاضرة
 .المؤسسات التعلیمیة تسند ھذه المھمة إلى أحد اإلداریین

وجد أحد األساتذة فقد أ. ویبدو أن المھمة لیست بھذه الصعوبة
طریقة سھلة، تسھم في توفیر الوقت والجھد وتمنع احتیال بعض 

فكان ھذا .  الطلبة على التحضیر، باإلجابة عن نفسھ وعن موكلھ
س فصلین، یزید فیھما عدد الطلبة عن الثمانین طالبا . األستاذ یدرِّ

 : وكان یحل مشكلة التحضیر باإلجراءات التالیة
 إلى أعمدة وأصفف ثابتة، وإن یرتب قاعة المحاضرات .١

 .كانت من المقاعد المتحركة
یُخیِّر الطلبة الذین یحضرون مبكرین في األسبوع األول  .٢

من الدراسة بین المقاعد الشاغرة، ویسجل أسماءھم علیھا، 
في جدول یمثل جمیع المقاعد، مبنیة على أرقام األعمدة 

د الطالب محمد عطیة في العمو:  مثال(وأرقام األصفف 
الثالث عن یمین الفصل من جھة الطلبة، وفي الصف 

 )انظر الملحق ط. (األول، من جھة المدرس
یلزم الطالب بالجلوس في المقعد الذي اختاره، وبعدم  .٣

المجاملة إن وجد أحدا یجلس في محلھ، ویحذر بتسجیل 
الطالب الذي ال یجلس في مكانھ غائبا، وإن كان حاضرا 

 .یجلس في مقعد آخر
لغائبین بالنظر إلى المقاعد الفارغة، وللتأكد قد یعرف ا .٤

 .ینادي أحد الجالسین عن یمینھ أو شمالھ أو أمامھ أو خلفھ
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وكان یستفید من ھذا الجدول، أیضا، في تسجیل مشاركات 
الطلبة، أثناء المحاضرة، بسھولة ویسر، حیث یضع عالمة صح 

حمل في مقابل كل مشاركة مناسبة، على طرف المستطیل الذي ی
 .اسم الطالب المشارك

 :االلتزام بالنظام
صادف أن اضطر أستاذ جامعي، في إجازة تفرغ، إلى 
الجلوس مع ابنھ الصغیر نصف یوم في الیوم الثاني من دخولھ 

فالحظ أن المعلمة كانت .  المدرسة االبتدائیة في مدینة أمریكیة
ل من تحاول نقل األنظمة إلى الطلبة والطالبات، في األسبوع األو

كانت تجعلھم، بأسئلتھا الذكیة، .  الدراسة، بطریقة تلفت االنتباه
یتصورون المشكلة التي یحاول النظام حلھا، ثم تحثھم على 

وكانت تناقش ما ال یتفق مع .  التفكیر في اقتراح ما یحل المشكلة
النظام بحیث یقتنعون بعدم صالحیتھ، وعندما یقترحون ما یطابق 

إًذا، نحن "ثم تعلق في النھایة .   على السبورةالنظام تؤیده وتكتبھ
متفقون على أن ھذه المقترحات تحقق المصلحة التي نریدھا 

: ومثال ذلك سألت طلبة الفصل وطالباتھ".  وینبغي اتباعھا
وكانت اإلجابات "  عندما یدق جرس الفسحة ماذا ستفعلون؟"
: ثم أردفت سائلة"...  نذھب إلى الحمام،"و"  نخرج لنشرب ماء"
: فكانت اإلجابة"  وماذا یحصل لو خرجتم دفعة واحدة؟"
فطلبت ..."  یصطدم بعضنا ببعض، وتحدث حوادث غیر حمیدة"

فسمع األستاذ الجامعي حلوال من .  منھم اقتراح حل لھذه المشكلة
فناقشت المقترحات .  أطفال السابعة، لم یخطر بعضھا في ذھنھ
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. المدرسة من نظامالمطروحة حتى استقر األطفال على ما تطبقھ 
وكأّن المعلمة كانت تستفید من الحقیقة التي تؤكد بأن اإلنسان 

 .یتحمس أكثر لتطبیق األنظمة التي یشعر بأنھ أسھم في صناعتھا
وقد یواجھ المعلم أحیانا بعض الحاالت السلبیة، فیكون أمامھ 

فیختار األنسب في ظل .  التجاوز، أو الحزم:  فرصة لخیارین
 . الةظروف تلك الح

ومن الحاالت أن أحد األساتذة كان حریصا على تدریب 
الطالب على االلتزام بالوقت والنظام، ویخطط لواجباتھ في وقت 

وكان من عادتھ تحدید آخر موعد الستالم البحیثات التي .  مبكر
یكلف بھا طالبھ وطالباتھ، حتى یتمكن من تصحیحھا، قبل 

. ب درجاتھا ویرصدھااالختبار النھائي للفصل الدراسي، ویحس
وھذا الموعد معلوم لدى الطلبة والطالبات منذ األسبوع األول، 
ألنھ مكتوب في الخطة الدراسیة بخط عریض، مع التحذیر لمن 

ومع ھذا كان البعض، والسیما من المنتسبات، من .  یتأخر عنھ
 . یتساھل بھذا الموعد

ومن ھذه الحاالت جاء زوج طالبة بالبحیث متأخرا عن 
لموعد المحدد، وقبیل زحمة االختبارات، محتجا بأن زوجتھ ا

كان لدیھا أكثر من : "وضعت حملھا قبل أسبوعین فقط، فقیل لھ
ثالثة أشھر ولدیھا علم بالموعد النھائي، من بدایة الفصل 

فأحضر تقریرا من "  فلماذا لم تنجزه قبل الوالدة؟.  الدراسي
. لكلیة، مستعینا بھالمستشفى بتاریخ الوضع، وذھب إلى عمید ا

فأرسل العمید األوراق كلھا إلى األستاذ المذكور، فأعادھا األستاذ 
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إذا كان ھناك تقریر بأنھا كانت في حالة "إلیھ، وكتب علیھا 
 ."الوضع منذ شھرین فیمكن قبول بحیثھا

ومن الحاالت الطریفة أن األستاذ الذي كان یحرص على 
دخل المحاضرة األولى على تنمیة التعلیم الذاتي عند الطالب، 

طلبة الماجستیر، فأخبرھم عن طریقتھ في التدریس وعن وجود 
وبعد أن تحدث .  الخطة الدراسیة والمذكرة عند المتعھد بالتصویر

معھم عن بعض قواعد النقد العلمي، وّزع علیھم كتیبات في 
. مجال الدعوة لینقدوھا، على أن یسلموا ما یكتبوه بعد أسبوعیین

وقت المحدد استلم األستاذ الواجبات، وعندما أخذ یراجعھا وفي ال
) ٢: ...  ولنا مالحظتان: "وجد أن أحد الطلبة قد كتب لھ ما نصھ

أن طریقة إعطاء الطالب بحثا بغرض نقده والطالب ال یفھم في 
موضوع ھذا البحث شیئا طریقة عقیمة سقیمة، وذلك ألن فاقد 

 یلجأ إلیھا المدرس لكي ال وإنما ھذه الطریقة.  الشيء ال یعطیھ
یالحظ الطالب عدم تحضیر المدرس للمادة، ومحاولة المدرس 
سد الفراغ الزمني المخصص لھذه المادة بأي شيء مختلقا 

 ." األعذار
لقد أدرك األستاذ أن الطالب رغم كونھ تخّرج بدرجة 
االمتیاز الذي أھلھ للدراسة في مرحلة الماجستیر لم یتعّود على 

ریقة التي تحترم الطالب وتحترم فكره واستقاللھ، ھذه الط
فالطالب لم یعرف إال طریقة .  والسیما في مرحلة الدراسات العلیا

التحفیظ، وإشغال األستاذ وقت المحاضرة بسرد ما یحفظھ أو 
وقد صدمتھ ھذه الطریقة بصورة .  بقراءة ما أعده من سنوات
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قد الذي كان جیدا مزعجة، فكانت ردة فعلھ ما كتبھ، في نھایة الن
"ولھذا كتب لھ المعلم.  استحق علیھ الدرجة الكاملة لعل معك : 

حق جزئي في ذلك، ألن ما ذھبت إلیھ احتمال وارد، ولكن فاتك 
تكلیف الطالب بتقویم عمل، )  ١:  أن من وسائل التعلیم الفّعالة

أن األصل عدم التعامل مع الطالب )  ٢.  یضطره إلى قراءتھ بدقة
فقد وھب هللا لكل إنسان .  تسجیل فیھ شریط فارغوكأنھ جھاز 

ھذه الطریقة تستحث الطالب على ربط ما درسھ ) ٣. العقل لیفكر
في المجاالت المختلفة المشابھة بالمناقشة في الدرس، بدال من 

وألن الطالب كان متخصصا في الدعوة كتب لھ على ."  التسجیل
"عقیمة سقیمة"عبارة  دعوة الذي قد ال یتفق مع أسلوب ال" 
 ".درستھ

وكان من الواجبات التي یكلف بھا األستاذ طالبھ، تدریبا لھم 
على حریة النقد العلمي، تكلیفھم بنقد بعض مؤلفاتھ أو مسوداتھا، 
ومنح درجات عالیة لمن یبرز جوانب سلبیة وإن كانت موضع 

 .نقاش أو سلبیة نسبیا، أو یسند نقده بأدلة مقبولة
ن یأتي الطالب إلى المحاضرة فیضع ومن الظواھر الشاذة أ

: " فكان یقال لھ بلطف.  رأسھ على الطاولة أمامھ في وضع النوم
أو "  لقد تم التحضیر، والدھلیز أو الصالة أوسع لك وأریح

 ".معذرة لیس لدینا مخّدات"
ومن الظواھر الشاذة، أن یجلس اثنان في نھایة قاعة 

وظفي المؤسسات، المحاضرات، والسیما في الدورات المعدة لم
"  فیقال لھما.  فیتحدثان ولو بصوت منخفض ال تبخلوا علینا، : 
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إذا "وعند التمادي، یقال لھما .  أشركونا إن كان لدیكم شيء ممتع
لم تكن لدیكم رغبة في االستفادة من المحاضرة، نسمح لكم 

 ."وقد تم تحضیر الغیاب. بالخروج

 :قضایا المنتسبات
اث بكلیة الدعوة تحت نظام لقد كانت تجربة قبول اإلن

االنتساب حدیثة، ومساعدة لھن حددت الكلیة لقاًءا واحدا لھن مع 
ووضعت مشرفة علیھن، ولم .  مدرس كل مادة، عبر المیكرفون

. یكن ھناك تسجیل للغیاب ألن اللقاء منحة للراغبات في االستفادة
وصادف أن استأذنت ابنتا أحد األساتذة من والدھما حضور ھذا 

بید أن ابنتا األستاذ فوجئتا بأن .  لقاء، من باب حب االستطالعال
فأخبرن .  والدھما بدأ یحاضر، ظانا أن بالقاعة طالبات سواھن

وانتظر مدة كافیة، ولكن لم تظھر وال طالبة .  أباھن بذلك، فتوقف
 .واحدة

ولم تقف المسألة عند ھذا الحد، فقد سمح أحد األساتذة 
تصال بھ بین المغرب والعشاء، للمنتسبین والمنتسبات اال

سھا، وذلك  لالستفسار عن ما یشكل علیھم في المادة التي یدرِّ
وحثًّا على حضور اللقاء، یحذِّر في الخطة الدراسیة . مساعدة منھ

من مغبة الغیاب عنھ، ألنھ سیلخص فیھ التعلیقات والمناقشات 
التي جرت في المحاضرات، إضافة إلى اإلجابة عن 

 .اتاالستفسار
ومع ھذا كان بعض الطالبات یتھاوّن عن حضور اللقاء، 

فكان حریصا .  ویتصلن بھ، في محاولة للتعویض عن غیابھن
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ألم : "على عدم اإلجابة عن ما طرحھ في اللقاء، ویسأل المتصلة
. نعم"فتجیب .  تكوني حاضرة؟ لقد أجبت عن سؤالك في اللقاء

ھل تذكرین "یابھا فیسألھا للتأكد من غ".  ولكن لم أستوعب ذلك
"فال تذكر شیئا، فیقول لھا"  شیئا مما قلُت أثناء اللقاء؟ اسألي : 

 ".زمیالتك الالتي حضرن
وكان البعض یتصلن خارج فترة االتصال المأذون بھا، 
ولتعویدھن على النظام كان یعتذر عن االستجابة بحزم، ویذكرھا 

 .بأھمیة االلتزام بالمواعید واحترام أوقات اآلخرین
وأخیرا، لقد أحببت بھذا الكتیب تسجیل بعض التجارب 
المیدانیة في میدان التعلیم، ملتصقة بالواقع بسلبیاتھ وإیجابیاتھ، 
فلعلھا تفید المخلصین من العاملین في میدان التعلیم أو توفر 

 .التسلیة لغیر المتخصصین في التربیة والتعلیم النظامي
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 قائمة املراجع
ھیم، عبد الحلیم منتصر، عطیة الصوالحي، محمد خلف هللا أنیس، إبرا

(٢ ط المعجم الوسیط،أحمد،  دار إحیاء التراث العربي :  بیروت 
 .١٣٩٢ط / ).١٣٨٠
(أصول البحث العلمي ومناھجھبدر، أحمد،  وكالة المطبوعات :  الكویت 

١٩٨٤.( 
  یةمقدمة في طرق البحث في العلوم االجتماعالسالم، فیصل، توفیق فرح، 

١٩٧٩مجموعة أبحاث الشرق األوسط :  لوس انجلیس والكویت(
.( 

أساسیات البحث سلطان، حنان عیسى، وغانم سعید شریف العبیدي، 
(العلمي بین  النظریة والتطبیق دار العلوم للطباعة :  الریاض 

 ).١٤٠٤والنشر 
أسالیب ومناھج البحث العلمي في العلوم الصباب، أحمد عبد هللا، 

 ).١٤١٠مكتبة مصباح : جدة (االجتماعیة
: المدینة المنورة(إسماعیل، سعید، كشف الغیوم عن القضاء والقدر 

 ).١٤١٧المؤلف 
صیني، سعید إسماعیل، حقیقة العالقة بین المسلمین وغیر المسلمین 

 ).١٤٢٠مؤسسة الرسالة : بیروت(
مؤسسة :  عمان(  صیني، سعید إسماعیل، قواعد أساسیة في البحث العلمي

 ).١٤١٥سالة الر
صیني، سعید إسماعیل، معاییر تقویم العملیة التربویة في مرحلة 

أسالیب تقویم برامج الدراسات العلیا في الدراسات العلیا، في 
-١٧٩:  ١٤١١جامعة الملك سعود :  الریاض (الجامعات السعودیة

٢٠٥. 
صیني، سعید إسماعیل، األمن الفكري واألنظمة، مقدم في المؤتمر 

المفاھیم والتحدیات المنعقد في :  ول لألمن الفكريالوطني األ
 . ھـ١٤٣٠ جمادى األولى ٢٥ـ ٢٣الریاض بین 
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اإلسالم والتنشئة السیاسیة والوقایة من العنف صیني، سعید إسماعیل، 
والتطرف مقدم في المؤتمر الدولي الثاني لكلیة العلوم االجتماعیة 

في تنمیة العلوم االجتماعیة والحیة ودورھا "تحت شعار 
٢٠٠٣ دیسمبر ٨-٦المنعقد في الكویت في الفترة بین "  المجتمع

 .م
مقدم الخطاب اإلسالمي بین الرفض والتسلیم، ، صیني، سعید إسماعیل

 ذي ٧-٥للمؤتمر السنوي الثامن لرابطة العالم اإلسالمي المنعقد في الفترة بین 
 . للھجرة١٤٢٨الحجة 

المؤتمر الوطني ، المقدم في "وأنظمة الدولةاألمن الفكري "صیني، سعید إسماعیل، 
ـ ٢٣المفاھیم والتحدیات، المنعقد في الریاض بین :  لألمن الفكري

 . ھـ١٤٣٠ جمادى األولى ٢٥
: الریاض" (لیس الجھاد للدفاع فقط"رسالة بعنوان "ابن باز، عبد العزیز

وزارة الشئون اإلسالمیة، سابقا دار اإلتاء والدعوة واإلرشاد، 
 .٣٧-٧: ٤١البحوث العلمیة عدد مجلة 

(البحث العلمي مناھجھ وتقنیاتھعمر، محمد زیان،  دار الشروق :  جدة 
 ).١٤٠٧للنشر والتوزیع والطباعة 

، مناھج البحث في التربیة وعلم النفس، ترجمة .بولد ب  فان دالین، دیو
محمد نبیل نوفل، وسلیمان الخضري الشیخ، طلعت منصور 

مكتبة األنجلو :  القاھرة(حمد عثمان غبریال، مراجعة سید أ
 ).1985المصریة 

مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، 
 ).١٣٧٤تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحیاء الكتب العربیة 

 
 


