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Abstract
The present study started with nomenclature as used in the paper; namely,
what is meant by psychological, social, skill, knowledge and religious, and the
fields these incorporated, such as the educational, economic and social. It
pointed out the factors that facilitate gaining the experience needed for coping
with current problems.
The study adopted the analytic and theoretical approach for interpreting
reactions between individuals and society in the light of the individuals’
experiences. In the end it reached the following results:
1. There is a strong relationship between integration and stability on the one
hand and man, way of life and earth on the other.
2. Lack of dialogue and negotiation experience amongst individuals may
lead to inexperience and inability to accept other people’s points of view,
and consequently lead to conflict.
3. Religious experience has a positive effect in the individual’s thinking,
behaviour and soul.
4. Preparing the individual for the future depends on the introduction of
educational institutions that permit the individual to gain skills and
qualifications as well as integration among his diverse faculties. That can
be achieved through various activities and teaching methods, technology,
staff and vision.
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 1.1تُ َعد التربية مف أكبر عوامؿ بناء الذات والتغيير في المجتمعات المعاصرة ،كما تُ َعد
مف أعقد المشكبلت التي تواجو األمـ في العالـ المعاصر .ذلؾ الرتباطيا بالثقافة
وببناة الحضارة مف العباقرة والموىوبيف ،ولعبلقتيا الديناميػة بالسياسة واالقتصاد

والمجتمع ،وبإعداد شخصية الفرد المتكاممة عقميػًّا ونفسيػًّا وجسميػًّا وروحيػًّا،
وباعتبارىا حجر الزاوية الذي تتجمى فيو مبلمح المجتمع وأصالتو وعبقريتو

وحضارتو ويتجمى فيو سواء الفرد وتوافقو اإليجابي مع ذاتو ومجتمعو وعالمو .يتفؽ

معظـ العمماء عمى أف شخصية الفرد والمجتمعات تُبنى مف خبلؿ ما تقدمو التربية
مف محتويات وبرامج وىيكميات وتقنيات ومنيجيات تعميمية تستمدىا مف واقع األمـ
الثقافي واالجتماعي والسياسي.

ُ 1.1ع ِرؼ االىتماـ بالخبرات التربوية منذ عيد كونفيشيوس وسقراط ومحاوالت جوف كالفف
(  ) 5111 – 5104ومارتف لوثر ( 5111 – 5131ـ .عيد اإلصبلح الديني الكنسي
) ،واباف الثورة الصناعية في أوروبا مرو اًر بالثورة الفرنسية التي رفعت شعار الحرية
انتياء بالعصر الحديث .لقد تأثرت
واألخوة والمساواة ،وظيور القوى االستعمارية
ً
التربية في سياقات الغزو الفكري والسياسي والحضاري بالصراعات الطائفية والطبقية

واإليدولوجية .فأصبحت أداة لمتبعية الثقافية والحضارية ،كما ظير ذلؾ جميػًّا في
سياسات "األبارتايد ( التفرقة العنصرية )" والتي ىدفت لتربية شخصية فرنسية
المحتوى العقمي واالنفعالي والدافعي والسموكي .فخمفت بذلؾ شخصية مغتربة وغير

متوافقة ،تعيش خارج ثقافتيا وحضارتيا .فتعددت النماذج وتباينت ،وأثارت الكثير

مف الجدؿ العممي في الم ارحؿ التاريخية المختمفة؛ مثؿ نماذج ىربرت سبنسر وجوف

ديوي ومصطفى كماؿ أتاتورؾ وسبلمة موسى وطو حسيف وتوفيؽ الحكيـ ومصطفى
صادؽ الرافعي وحسف البنا ومحمد إقباؿ ومالؾ بف نبي وغيرىـ.

ُينظَر لمخبرات التربوية  -التي ال تييئ األفراد والمجتمعات ألداء األفعاؿ
المتحضرة والمبدعة ،وال تبني الفعالية الذاتية والجمعية لدييـ ،وال تيتـ بتنمية

الشخصية الذكية ،وال تعمـ األفراد والمجتمعات ميارات وضع األىداؼ وحؿ
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المشكبلت والتوافؽ مع قضايا العصر وتحدياتو  -عمى أنيا خبرات سمبية ،خبرات

الغالب المفروضة عمى المغموب .كذلؾ ُينظَر لمخبرات التي ال تراعي عقائد
وأخبلقيات وقيـ األفراد والمجتمعات كغايات لمميارات التي تيدؼ إلى تعميميا
وكدعائـ لمبرامج التي تود إنفاذىا .وقد شيد العالـ بعد أحداث الحادي عشر مف

سبتمبر 7005ـ ما يمكف تسميتو بالحرب التربوية ،التي استيدفت صياغة
وفؽ مرجعيات
الخصائص الفكرية والوجدانية والسموكية والروحية لؤلفراد والشعوب َ
ومعايير تعبر عف مصالح أحادية وقطبية ال تراعي الثابت والمتغير في قيـ وثقافات
وأخبلقيات مف تريد أعادة صياغتيـ .وقد تفاعمت إف ارزات الحادي عشر مف سبتمبر
مع الواقع الشائؾ في كثير مف الدوؿ متعددة الثقافات ،التي فشمت برامجيا لتحقيؽ

التواصؿ اإليجابي بيف العمماء والمفكريف والساسة لموصوؿ إلى منيج االلتقاء حوؿ
الجامع ،أو الحد األدنى أو وحدة التنوع والمواالة بيف الذيف يتقاسموف العيش في

العالـ المعاصر .فغاب بينيـ المنيج الموضوعي لمحموؿ اإلنسانية ،وساد منطؽ

الصراع بمفرداتو الذرائعية والعشوائية في انتقاء الثابت والمتحوؿ مف كـ تمؾ الثقافات

الرقع ،وكبرت الحمقة المفرغة وضعؼ ضبط التفاعؿ
المتنوعة .فاتسع الخرؽ عمى ا
ما بيف األشخاص بعضيـ بعضاً مف جية وما بيف الجماعات بعضيا بعضاً ،مف
جية أخرى.

 1.1وال شؾ بأف التصرؼ السائد بيف الشعوب في العالـ المعاصر يحكمو منطؽ القوة،
قوة العمـ والتكمنولوجيا التي تفتقر لمخبرة التوقعية المستقبمية والتي يمكف أف ينطبؽ

اإلنساف بو قوتَو عمى
عمييا قوؿ لنكتوف كما أورده سكنر" :كؿ مصدر جديد زاد
ُ
األرض ا ِ
ستخدـ في تقميؿ فرص أحفاده لبلستفادة مف إمكانيات المستقبؿ .لقد كاف
كؿ تقدـ أحرزه اإلنساف يتحقؽ عمى حساب خراب بيئتو وىو خراب لـ يتوقعو وال

يمكف إصبلحو" ( ب.ؼ .سكنر  .) 5430وىو قوؿ يؤكد عمى أىمية إجراء تغييرات
أساسية في السموؾ اإلنساني ومراجعة ما تعممو المرُء مف الخبرات الشخصية
والجمعية – أي إعادة قراءة الماضي بالصورة التي تمكف مف فيـ القضايا اإلنسانية
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والعالمية المعاصرة ،ومف معالجة أوىاـ العظمة والسيطرة عند األفراد والجماعات.
إف الحروب والصراعات واالنشقاقات – كما يقوؿ عمماء النفس – تبدأ في عقوؿ

الناس ،مما يزيد مف أىمية التوجو القاصد لتنمية قدرات اإلنساف ومعتقداتو وخبراتو
اإليجابية عف نفسو وعالمو وعف اآلخريف الذيف يشاركونو الحياة عمى الكوكب
األرضي.

 1.1إف المعاممة ىي الديف – أي اإلسبلـ لدى المسمـ .واف نقص خبرات المعاممة ينـ عف
أزمة المعتقَد والتي تمس بدورىا السموؾ البشري مما يتطمب معالجة النقص الخبري
الديني إلجراء التعديبلت األساسية في السموؾ البشري .والناس  -بدوف توجيو
وارشاد ومصادر ومرجعيات ثابتة لمحكـ والسموؾ – سيخضعوف ببل شؾ لتكرار
تواريخيـ الخبرية والسموكية الخاطئة والمؤذية واعادتيا .ويتعمموف الطرائؽ غير

يخيـ
الفعالة لمعيش والتوافؽ مع قضايا عالميـ المتجددة والمعقدة .ويصبح تار ُ

الخبري عبارة عف دائرة مفرغة .وىذا الواقع يزيد مف حاجة األفراد والجماعات – كما
يرى الباحث – إلى التحكـ والضبط الخبري الذاتي باإلضافة إلى التحكـ الخارجي
محدد يصطفونو ويتبعونو حياؿ القضايا
منيج
حتى يكوف لؤلفراد والجماعات
ٌ
ٌ
والمواقؼ في حاضرىـ ومستقبميـ .ويكوف لوقائع العالـ مف حوليـ معنى يفسر
موقفيـ مف تمؾ المواقؼ والقضايا .ويساعدىـ عمى اختيار االستراتيجيات المبلئمة

لحميا ،وعمى إمكانية نقؿ خبراتيـ بالصورة التي تضمف الصيرورة التاريخية لمفعالية
الفردية والجمعية وفي إطار المجاؿ المحمي واإلقميمي والعالمي.

 .1مشكمة الدراسة

أكثر ما يميز ىذا العصر ىو سرعةُ التغير العممي
ال يخفى عمى المبلحظ أف َ
والمعرفي والتقني ،بجانب الصراعات اليومية بيف األشخاص والجماعات والشعب الواحد
والشعوب المتعددة الثقافات وذات الثقافات المشتركة .يوحي ىذا الواقع المعاصر

بضرورات عديدة أىميا -كما يرى الباحث -نق ُؿ الخبرات الكفيمة بإعداد إنساف العصر
وتأىيمو بالميارات والكفايات واألدوار والمسئوليات التي تجعمو قاد اًر عمى االعتماد عمى

د .عبدالرحمف عثماف عبدالمجيد ،الخبرات النفسية والتربوية

534

لمشخصية الفردية والجمعية

نفسو ،وعمى اتخاذ اختياراتو وق ارراتو وتنظيـ جيوده وتنسيقيا وتوظيفيا ،وعمى احتراـ حقوؽ

اآلخريف وااللتزاـ بالمواطنة والتوافؽ مع قضايا عالمو المعاصر وتحدياتو ،دوف إحساس
بالعجز أو لجوء لمتقميد أو إفراط أو تفريط ،ودوف عشوائية في الثبات أو التحوؿ .وال شؾ

في أف تحقيؽ ىذا القدر مف التوافؽ يحتاج إلى النمو الخبري والحماس والوعي واإلرادة،

الحافز إلى التعمـ المستمر مف مصادر الخبرات في كؿ
حتى ينشأ في قواـ الفرد النفسي
ُ
المجاالت التي يشعر اإلنساف في عالمو المعاصر بنقص خبراتو فييا .فالتوافؽ – في نظر

الباحث  -عممية كمية كأي قضية أو مشكمة تربوية ،تحدده عوامؿ متعددة ومتداخمة
ومتفاعمة.

انطبلقػًا مف قناعة الباحث بأف الخبرات النفسية والتربوية المتكاممة والمتفاعمة ىي أىـ
مصادر بناء الذات وتحقيؽ التوافؽ مع مطالب العالـ المعاصر وتحدياتو ،فقد ركزت ىذه
الدراسة عمى اإلجابة عمى التساؤالت التالية :

وطرؽ اكتسابيا؟
(أ) ما الخبرةُ و مجاالتُيا
ُ
(ب) ما عوام ُؿ الثبات والتغير في الخبرة؟

(ج) ما عبلقةُ الثابت والمتغير في الخبرة بػميارات المناقشة والحوار؟

(د) م ػػا مواص ػػفات وأى ػػداؼ مؤسس ػػات المس ػػتقبؿ التربوي ػػة الناقم ػػة لمخبػ ػرات النفس ػػية
والتربوية المبلئمة وعبلقتيا بالذكاءات المتكاممة والفعالية الفردية؟

 .1أهـداف الدراسة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الخبرة ومجاالتيا ،والعوامؿ الميسرة والمعوقة

الكتسابيا .وذلؾ إلى جانب معرفة الثابت والمتغير فييا ،والكشؼ عف أىـ أىداؼ وآليات
وخصائص مؤسسات المستقبؿ التربوية في تعميـ الخبرات المبلئمة لمتوافؽ اإليجابي مع

قضايا عصرىا وتحدياتو.

 .1أهمـية الدراسة

تتضح أىمية الدراسة مف خبلؿ اىتماميا بانعكاسات التطور اليائؿ في مجاؿ الثورة

المعرفية والتقنية والصراعات السياسية والثقافية عمى جوانب الحياة المختمفة لؤلفراد
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والشعوب وتحديدىا لطبيعة الخبرات التي يحتاجيا الفرد والجماعات لمواكبة التطور
ومواجية آثار الصراع .كما تبرز أىمية الدراسة فيما قد تستثيره نتائجيا مف تساؤ ٍ
الت ربما
ُ
تسيـ في تحريؾ اىتمامات الباحثيف والمثقفيف والمفكريف لمدراسة المتعمقة والمتكاممة

لمخبرات النفسية التربوية التي يحتاجيا اإلنساف والمجتمع المعاصر .وفي حدود عمـ

الباحث ،فإف الدراسة تعتبر دراسة رائدة في ىذا المجاؿ.

 .5منهج الدراسة

المنيج التحميمي النظري .وذلؾ بتركيز الباحث عمى األسس النظرية لدور
استُ ْخِدـ
ُ
الخبرات النفسية والتربوية في بناء الشخصية الفردية والجمعية القادرة عمى التوافؽ مع
قضايا العالـ المعاصر ،ومطالبو وتحدياتو ،عمى المستوى المحمي واإلقميمي والعالمي ،وفي
تفسير ما يحدث مف تفاعبلت بيف األشخاص والمجتمعات في ضوء البناء الخبري لمفرد

والمجتمع.

 .6اإلطار النظري والدراسات السابقة

 1.6تعريف التربية

ترجع كممة التربية في أصميا المغوي إلى الفعؿ "ربا" "يربو" ،أي "نما" و"زاد".
فبلف ُرب َي في بيتي"،
وتعني الكممة بجانب االزدياد والنمو ،التنشئة والتغذيةُ .يقاؿ " ُ
ويقاؿ "ربػاه" بمعنى "نشػأهُ ونمى قواه الجسمية والعقمية والخمقية
بمعنى نشأ فيوُ .
واالجتماعية والنفسية والروحية".

واصطبلحػًا ،فإف التربية تعني تشكيؿ الشخصية السوية المتكاممة في جميع
جوانبيا روحيػًّا وعقميػًّا ووجدانيػًّا وخمقيػًّا واجتماعيػًّا وجسميػًّا ( الزنتاني .) 5441

ُيستنتَج مف ىذا التعريؼ أف التربية ىي العامؿ األساسي في تنمية كؿ مقومات
الشخصية ،وأنيا عمميةٌ تقوـ بيا كؿ المؤسسات ذات الصمة لمساعدة اإلنساف لينمو

متكامبلً ،وليصبح فاعبلً في مجتمعو وعالمو ،وليسعد نفسو وغيره في الديف والدنيا.
يعتبر التعميـ جزًءا مف التربية ييدؼ لتنمية العقؿ والمعرفة .ومف المقومات األساسية
نشر العمـ
لمتربية في الثقافة اإلسبلمية ،كما يرى الدبو ( في زيف العابديف ُ ،) 5441
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والمعرفة بيف الناس وتحقيؽ المساواة بإتاحة الفرص لكافة الناس ،ليضطمع كؿ بدوره

في مجتمعو حسب رغبتو وقدرتو وخبرتو ونظرتو الشمولية لقضايا الحياة ،وكفالة
الحرية لكؿ فرد ليكوف "نفسو" وليخوض كما يريد في أسبار العمـ ،واتاحة الفرصة

لممشاركة في اتخاذ القرار ومراعاة الفروؽ الفردية .لقد ركز اإلسبلـ عمى أساليب

القدوة والموعظة واإلقناع واالقتناع والترغيب والترىيب في نقؿ الخبرات التربوية.

 1.6الخبرات النفسية والتربوية

عنى بيا في ىذه الدراسة – ىي مجموعُ
إف الخبرات النفسية والتربية – كـ ُي َ
الميارات والخصائص التي يكتسبيا الفرد والمجتمع لتكامؿ الشخصية الفردية
والجماعية وتوازنيا بالشكؿ الذي يحقؽ التوافؽ مع قضايا العالـ المعاصر وتحدياتو،

ويحافظ عمى المنيج واألرض والشيود الحضاري لؤلفراد والمجتمعات .تشمؿ ىذه
ات الخبر ِ
ات التربوية والنفسية واالجتماعية والحرفية والتوقعية والدينية .تتمثؿ
الخبر ُ
الخبرات التر ِ
بوية في معرفة الفرد لمحقائؽ التربوية والتعميمية وتطبيقيا .وتشمؿ
الخبر ِ
التفاعؿ بيف خبرات الماضي والحاضر وتعمـ مركب خبري لمقابمة
ات النفسيةَ و
َ
معطيات الواقع .وتتكوف الخبرات االجتماعية مف تفاعبلت األشخاص بعضيـ
بعضاً مف جية ،وبيف الجماعات بعضيا بعضاً مف جية أخرى أيضاً .أما الخبرات

الحرفية الميارية فتتمثؿ في تعمـ اإلتقاف واإلبداع .والخبرات التوقعية ىي خبرات
تراكمية لمزمف الشخصي والجمعي في أبعاده الماضية والحاضرة .تيب صاحبيا

القدرة عمى استشراؼ المستقبؿ ،ووضع الفروض عنو ،واالستعداد لمواجية مشكبلتو
وتحاشي أض ارره والتوافؽ مع مطالبو وتحدياتو .أما الخبرات الدينية فإنيا استدخاؿ

الفرد والمجتمع لممنيج الديني .تنعكس في أفكار الفرد ومشاعره وسموكاتو في عبلقتو

بنفسو ومجتمعو وبيئتو .يتـ تعمـ كؿ الخبرات عف طريؽ التربية الرسمية وغير

الرسمية ،الذاتية والغيرية ( أسعد .) 7000

 1.6الشخصية

الشخص ىو سػو ُاد العيف وغيره يراه اإلنساف
يشير الزاوي (  ) 5421إلى أف
َ
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مف بعيد .إف كممة "شخصية" في المغة العربية مف مادة "شخص" .وأف الشخصية
ىي سمات تميز اإلنساف عف غيره .والشخصية القوية ىي التي تتمتع بالصفات

عينو ،والشخصية ىي الفرد
المميزة واإلرادة والكياف المستقؿ.
وشخص الشيء ُ
ُ
المعيػف ( عويضة .) 5441

أما في المغات األجنبيػة فالكممة مشػتقة مف الكممػة البلتينية "بيرسونا

(  ) personaومعناىا الوجوُ المستعار الذي يضعو الممثؿ عمى وجيو مف أجؿ
التنكر .شاع عند الروماف استخداـ مفيوـ الشخصية بمعنى الشخص كما يظير
لآلخريف ،وليس كما ىو حقيقة.

ويعرؼ البورت الشخصية اصطبلحاً بأنيا "التنظيـ الدينامكي داخؿ الفرد

لؤلجيزة الجسمية والنفسية والتي تحدد فكره وسموكو المميزيف" ( عبدالمجيد .)7001

 1.6التوافق

يعرفو فوزي ( دت ) بأنو "قدرة اإلنساف عمى االختيار بيف البدائؿ المختمفة مف

األساليب التوافقية كمما اقتضى األمر منو قد اًر مف المرونة ليحتفظ بالتوازف القائـ

تفرضو احتياجاتُو النفسية الراىنة عند كؿ
بيف ما تتطمبو شروطُ البيئة الخارجية وما
ُ
افؽ عمميةُ مستمرة تفرضيا طبيعةُ
موقؼ"ُ .يستَخمص مف ىذا التعريؼ أف التو َ

التطور والتغير المستمر لحركة العالـ والمجتمع مف جية .وتشكؿ خبرات الفرد

وقيميا وأخبلقُيا في
ونموىا مف جية أخرى ،باإلضافة لما تمميو ثقافة المجتمعات ُ
كؿ مرحمة مف مراحؿ العالـ المعاصر – عالـ األلفية الثالثة – أي القرف الحادي
والعشريف.

 5.6خبرات الماضي وتجميات الحاضر
 1.5.6يذكػر بطاينة ( المذكور في زيف العابديف  ) 5441قوؿ ابف الجوزي ،يصؼ

ما آؿ إليو تفاعؿ األشخاص مع بعضيـ والجماعات بعضيا وبعض في

ذلؾ العصر" :كانت أيدي الحنابمة مبسوطة في أياـ ابف يوسؼ فكانوا
يتسمطوف بالبغي عمى أصحاب الشافعي في الفروع ،فمما مات ابف

د .عبدالرحمف عثماف عبدالمجيد ،الخبرات النفسية والتربوية
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يوسؼ ،وزالت شوكة الحنابمة ،استطاؿ عمييـ أصحاب الشافعي
استطالة السبلطيف الظممة".

ُيستخمَص مف ىذا الوصؼ لحاؿ المسمميف وقتيا أف أصحاب العقيدة

الواحدة والمجتمع الواحد ما كاف يعصميـ مف ظمـ بعضيـ البعض إال
الباحث أف مثؿ ىذا التفاعؿ يعكس الخمؿ الواضح في الخبرات
العجز .يرى
ُ
التربوية والنفسية والشخصية .فيو تفاع ٌؿ يفتقر إلى كفالة الحرية لمغير

غياب منيج اإلقناع واالقتناع ،ويعتمد
لمخوض في أسبار العمـ .ويعكس
َ
عمى الترىيب وعدـ المساواة بيف فقياء السمطاف وغيرىـ مف الفقياء في

المشاركة في اتخاذ القرار ،وفي إبداء وجية النظر في أمور الديف والدنيا.
كما يعكس نقص الخبرات التوقعية ،والمستقبمية لتمؾ الجماعات لمزمف

الشخصي والجمعي ( زمف موت ابف يوسؼ مثبل ) ،وبالتالي عدـ قدرتيـ
الستشراؼ المستقبؿ ووضع الفروض عنو واإلعداد لمواجية مشكبلتو

وتجنب أض ارره والتوافؽ مع قضاياه ومطالبو .والسؤاؿ الذي يطؿ مف واقع
ىذه الخبرة الماضية ىو :ىؿ كاف ىذا المشيد مقتص اًر عمى تفاعبلت

الحنابمة والشافعية وقتيا أـ لو امتداداتو في عالمنا المعاصر؟ وتجيب
المبلحظات اليومية ألي مبلحظ لما يدور في العالـ اليوـ بأف المشيد ىو

أكثر المشاىد اليومية حضو اًر في تفاعبلت األشخاص والجماعات مع

بعضيـ البعض ،ويمكف االستدالؿ عمى ذلؾ بالمشيد العراقي والمشيد
الفمسطيني عمى سبيؿ المثاؿ.

 1.5.6إف امػتداد طريقة التفكير ،وحؿ المشكبلت والمشيد الماضي في حياة الناس
والشعوب المعاصرة ،يذكر الباحث بقوؿ ألبرت آينشتايف بأنو" :ال يمكف حؿ

المشكبلت الرئيسة التي نواجييا بمستوى التفكير بنفس الذي كنا عميو ساعة
أوجدناىا" .واذ المرُء يشاىد القبور وىي تضـ أصحاب األفكار المتصارعة
والمنقسميف والمنشقيف ،وفي الوقت نفسو – يرى ويسمع مف حولو وبعد
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ِ
المنافسات الضيقة األفؽ والصراعات
آالؼ السنيف مف موت أولئؾ –
واالنشقاقات غير المجدية وىي تقسـ األفراد والجماعات إلى شيع وطوائؼ

وأحزاب وقبائؿ وأقطار ممزقة وميترئة وفي أحمؾ الظروؼ ،ال شؾ في أف

عجز طريقة التفكير تمؾ
المرء يحس غياب اإلستراتيجية والذكاء .ويحس
َ
في استيعاب كؿ أبعاد الماضي والحاضر والمستقبؿ ،ويحس ازدياد المنطقة

المظممة في التاريخ ظبلماً في الحاضر .فنموذج ابف يوسؼ بتكوينو الخبري

ذلؾ ،لـ يحفظ لآلخر نفسو أو عرضو وأرضو .وربما لـ يحفظ لو مالو
وعقمو ودينو .وفي الوقت نفسو لـ يثبت صحة فقيو وموقفو ومنيجو.

ُيستنتَج مف ذلؾ أف الخمؿ والنقص في الخبرات التربوية والشخصية الذي
ساد في الماضي لو تجمياتو ومظاىره القوية في العالـ المعاصر أيضػًا –

لشاىد عمى ذلؾ ىو المبلحظات اليومية لطبيعة
عالـ األلفية الثالثة .ا ُ
العبلقات بيف المسمـ والمسمـ ،وبيف المسمـ وغير المسمـ ،ولمتفاعبلت
السائدة بيف جميع البشر ،حيث تنعدـ المعيارية حيناً وتنعدـ المرجعية
والحياد القيمي حيناً آخر ،وحيث توظؼ المعرفة المنتجة لمصالح الشخصي

أو الطائفي أو الحزبي أو القومي أحياناً أخرى دوف وجو شرعي.

يرى عثماف ( في زيف العابديف  ) 5441أف مثؿ ىذا التوظيؼ لممعرفة

المرجعية ُيعد عنص اًر محركاً لمصراع بيف البشر ،وبالتالي معوقاً لتوافقيـ مع
مطالب عصرىـ ومستقبميـ وتحدياتيما .ذلؾ ألف لكؿ مجتمع ثقافة

ومرجعيات وحضارة ترتبط بظروفو المحمية طبيعيػًّا وجغرافيػًّا وبيئيػًّا وبشريػًّا

مجتمع متفاع ٌؿ في مكوناتو ومتفاع ٌؿ مع
وتاريخيػًّا واقتصاديػًّا ،وأف كؿ
ٍ

المجتمعات األخرى المجاورة وغير المجاورة .يرى صػالح

( في زيف

العابديف  ) 5441أف التفاعؿ بيف المجتمعات تنتج عنو أحواؿ التعايش أو

التضاد وأحواؿ الحرب أو السبلـ.
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 1.5.6ال شػؾ في أف تفاعؿ المجتمع مع مكوناتو ومع مكونات المجتمعات األخرى

ال ينتج تعايشاً إال إذا توافرت لؤلشخاص والجماعات القدرةُ الكافية لبلحتفاظ
ظروؼ المجتمعات
بالتوازف بيف ما تتطمبو ظروفُيـ وحاجاتيـ ،وما تتطمبو
ُ

األخرى وحاجاتيا .فبناء التعايش أو التضاد كما يؤكد صالح ىو قرٌار يعتمد
عمى فكر اإلنساف ووعيو وارادتو وعمى األشياء واألحداث مف حولو .ويتفؽ
عويس ( في زيف العابديف  ) 5441مع صالح بأف بناء أي حضارة مف

الحضارات واستمرارىا ال يتـ إال بحدوث التكامؿ والتوازف بيف اإلنساف
والمنيج واألرض ،وأف ضياع أي مف ىذه العناصر أو ضعفيا أو تيديدىا

بناء الحضارات وازدىارىا واستمرارىا .فإف طغت عمى
أو عدـ توازنيا ُ
ييدد َ
ات الجيؿ أو الزىد أو االستسبلـ لبلستعباد مف الغير
شخصية اإلنساف خبر ُ

فإنيا قد تجعمو عاج اًز عف تحويؿ األرض واعمارىا مما قد يؤدي الختبلؿ

فعمو الحضاري التوافقي ،وضعؼ قدرتو عمى توظيؼ التقنية والعمؿ الجاد
لقيادة التغيير.

 1.5.6إف عبلقة العمؿ بيف اإلنساف والكوف عبلقة دائمة .يقوؿ صمى اهلل عميو

وسمـ" :إف قامت القيامة وبيد أحدكـ فسيمة فميغرسيا" .رواه أحمد في مسنده

( جػ  .) 54551فالحضارات تُ َبنى بفعؿ اإلنساف المتحضر ورؤيتو .وييدميا
فع ُؿ اإلنساف الكارثي .ففي حديث أبي ىريرة يقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو

زماف ال يدري القات ُؿ في أي
وسمـ" :والذي نفسي بيده ليأتيف عمى الناس
ٌ
شئ قَتَؿ ،وال يدري المقتو ُؿ عمى أي ٍ
ٍ
شئ قُتِ َؿ" .وفي حديث جرير أف النبي
بعضكـ رقاب
صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ" :ال ترجعوا بعدي كفا اًر يضرب
ُ
يد مف اآلثار
بعض" .رواه مسمـ – ( كتاب اإليماف ،الباب  .) 553ويز ُ

السمبية الختبلؿ اإلنساف والعجز عف إعمار األرض والمحافظة عمييا
المنيج أو اإلف ارطُ أو التفريطُ في استخداـ المنيج الفكري الذي يوجو
اختبل ُؿ
ِ
سموؾ اإلنساف ويضبطو.
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ت ُُ َعد دراسة المويحؽ (  ) 5444عف الغمو في الديف في العصر الحاضر
ُ 5.5.6
إحدى األمثمة الحية عمى اإلفراط أو التفريط في استخداـ المنيج ،وعمى
خبرات التفاعؿ المختمة بيف األشخاص بعضيـ بعضاً والجماعات بعضيا
ٍ
مجموعة مف األسباب التي توضح االفتقار إلى
بعضاً .أشار المويحؽ ل
الخبرات النفسية والتربوية واالجتماعية والتوقعية والدينية التي أدت لنشوء

مشكمة الغمو واطرادىا وحدىا .فقد أوضح المويحؽ أف أىـ األسباب النفسية

ٍ
فرص لمتعبير عف
لظيور مشكمة الغمو في الديف تتمثؿ في عدـ وجود
ِ
وغياب العدالة والمساواة ،ولجوء السمطات أحياناً لتعذيب الخصوـ
الرأي،

واضطيادىـ وحرمانيـ مف حقوقيـ .ويرى أف ىذه العوامؿ قد أدت لئلحباط
واستثارة الدوافع العدوانية ،وعدـ االتزاف االنفعالي ،وسوء التوافؽ مع النفس

واألسرة والمجتمع والعالـ المحيط لدى الخصوـ .كما أشار المويحؽ لعامؿ

االفتقار إلى الخبرة التربوية لدى األشخاص والجماعات الذيف يغالوف.
فوصفيـ بعدـ القدرة عمى الصبر عمى األذى والطاعة ،وبفقدانيـ لؤلمؿ في

اىتداء الناس وانتصار اإلسبلـ ،وفي جدوى التغيير واإلصبلح التربوي.

وأوضح أيضاً أف البيئة االجتماعية والتربوية والفكرية السائدة في معظـ

أنحاء العالـ المسمـ وغيره قد ساعدت عمى االفتقار الشديد إلى الخبرات

المتكاممة ،التي تؤدي لمتعايش والسبلـ بيف األشخاص والجماعات والشعوب
اختبلؿ العبلقة
في العالـ المعاصر .وذكر أف مف أىـ ىذه العوامؿ البيئية
َ
اختبلؿ األوضاع االقتصادية ،واليوةَ المتزايدة بيف
بيف الحاكـ والمحكوـ ،و
َ

وغياب دور العمماء،
حياء العشائرية والقبمية،
َ
األغنياء والفقراء ،وا َ
ِ
ِ
المناىج
ائـ الكبرى ،و
َ
واالنشقاقات واالنقسامات والتخمي عف الثوابت ،واليز َ

الدراسيةَ الضعيفة غير الجذابة والمنفصمة عف الواقع الحياتي ،وسيادةَ ثقافة
الراقصيف والنجوـ واالستيبلؾ .وذلؾ بجانب االستيزاء بالمتدينيف واتياميـ
باإلرىاب ،وشيوِع الثقافة التي تشجع الغريزة وتيدـ القيـ والتقاليد والعادات
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واألخبلؽ واإلحساس بالكرامة "كستار أكادمي واستار كمب و (big brother

) وتوظيؼ األفبلـ والسينما والمسرِح لمسخرية مف الديف ،كأفبلـ اإلرىابي،
واإلرىاب والكباب وأخي اًر الرسومات والكاريكتورات عف النبي صمى اهلل عميو
وسمـ ،وكتابة اآليات القرآنية عمى صدور الفتيات العاريات وعمى األحذية".

واذا تفحص المرُء ما ذكره المويحؽ مف أسباب تبيف لو أف ىذه األسباب
ال تقتصر عمى نشوء ظاىرة الغمو المفترضة وحدىا ،وانما ىي تسيـ في
تشكيؿ كثير مف المشاىد السياسية واالقتصادية والتربوية في كثير مف

الدوؿ ،والى تذكية العداء بينيا ،والى تيديد السبلـ العالمي وفقداف الثقة
واالحتراـ بيف األمـ والديانات .أما شيوع ثقافة "فرؽ تَ ُسد" وفمسفتيا  -خاصة
إذا نظر المرء ليذا المشيد في بعض الدوؿ -فإف المرء سيمحظ أف مف
ثمار ىذه الثقافة ظاىرة االنقسامات واالنشقاقات العديدة في كثير مف

األحزاب والطوائؼ والقبائؿ والجماعات الدينية .ويرى كثير مف المثقفيف أف
التعدد الثقافي واإلثني واالجتماعي والديني – سوا ًء أكاف في السوداف أـ
َ
غيره  -لـ يجد التعبير الكافي عنو أو االستيعاب التاـ لو في مختمؼ

غياب العدالة والمساواة
السياسات والمناىج التربوية .وقد ترتب عف ذلؾ
ُ
وتحفيز أجواء الحرب
واحترِاـ حقوؽ الغير ،وقوةُ قبضة السمطة الشمولية
ُ
والتضاد.

 6.5.6إف تحميؿ ظاىرة الغمو وسياسات "فَرؽ تَ ُسد" وادارة أوضاع التعدد في كثير
مف دوؿ العالـ تبيف فشؿ المؤسسات والنظـ التربوية في تحقيؽ أىدافيا،
التي تمثمت في االفتقار الشديد إلى الميارات والخبرات واألنشطة والبرامج
والمناىج المبلئمة لبعض ىذه الدوؿ لتمبية حاجات مجتمعاتيا وقيادة الجيود
والرؤى المشتركة فييا لتحقيؽ التغيير والتوافؽ المنشود مع قضايا العالـ

المعاصر وتحدياتو كما ذكر خصاونة ( .) 5442

السػوداف المفتوحة 1
مجمة جامعة ّ

543

7002

يرى الباحث أف مشيد االنشقاقات واالقتتاؿ في العالـ المعاصر شبيو

بمشيد جماعة ابف يوسؼ والشافعية الذي سبقت اإلشارة إليو .وىو في
حقب
جوىره مشيد تقميدي لمتفاعبلت بيف األشخاص والجماعات ،تجاوز
َ
الماضي التميد إلى الزمف الحاضر ومشارؼ المستقبؿ .كما يرى أف
المحافظة عمى ىذا الوضع التاريخي ال يؤدي إال لخسراف السباؽ مع األمـ

المعاصرة ،والى الفشؿ في إعداد إنساف المستقبؿ المسمح بالكفايات العممية
والمينية والنفسية واإلنسانية ،وبميارات التفكير اإلبداعي والعممي ،والقادر
عمى التعمـ الذاتي وتحمؿ المسؤولية ولعب الدور المناط بو في العالـ

المعاصر.

 7.5.6إف حالة الحنابمة والشافعية إذف – وكما نقميا بطاينة عف ابف الجوزي – ىي
حالة عصرية أيضاً .وىي حالة بالغة التأثير في األشخاص والمجتمعات
غير قادرة عمى
وفي المراحؿ التاريخية المختمفة .ىي حالة ،كما يتضحُ ،
استيعاب ثقافة الزمف والتفاعؿ اإليجابي مع أزماتو وحركتو الدائمة وثورة

ٍ
خطاب لمحاضر والمستقبؿ بمساف الماضي ،يغيب
اتصاالتو .كما أنيا حالةُ
فييا النسؽ وتنعدـ فييا األسئمة الموضوعية العممية والرؤى واألدوات الحديثة
لفيـ قضايا العالـ المعاصر ومواجيتيا بوعي وفعالية وادراؾ .وىي عبلوة

عمى ذلؾ – وكما يرى الباحث – حالة نقص خبري تستحكـ فيو العيوب

آليات
الشخصية ،فرديةً كانت أـ جمعية .تنشأ فيو لدى األفراد والجماعات
ُ
العزو الخاطئ ،فبل يروف عيوبيـ فينسبوف كؿ مشكبلت األشخاص

والجماعات لممؤامرات الخارجية .وبالطبع عندما يكوف فيـ المشكمة
وتحديدىا خاطئاً فستكوف الحموؿ خاطئةً أيضاً .وكما سبؽ وأف ِ
ذكر ،فإف

الحالة تعبر عف ضعؼ تاريخي في ميارة حؿ المشكمة .قد يؤدي انتقاؿ ىذا

الضعؼ لمحاضر إلى ضعؼ النظاـ الداخمي لمبيت ،وبالتالي إلى قوة العدو
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التي قد تتناسب طرداً مع ضعؼ نظاـ البيت .فيصدؽ قوؿ نزار قباني في

ذلؾ" :لـ يدخؿ الييود مف حدودنا ولكف تسربوا كالنمؿ مف عيوبنا".

واستناداً عمى استمرار حالة الحنابمة والشافعية في تفاصيؿ المشاىد

المعاصرة لممجتمعات ،يمكف القوؿ بأف معظـ المؤسسات التربوية في بعض

الدوؿ ىي مؤسسات مأسورة بالتاريخ ،منقطعة عف الزماف والمكاف
واإلنساف ،ومأسورةٌ بالتقميد .وىي بالتالي مؤسسات عاجزة عف الفعؿ
الحضاري التوافقي.
نتائج دراسات مػارؾ (
إف حالة الحنابمة والشافعية ،إف طبػقت عمييا
ُ
 ،) Mark 7007سيتضح أنيا حالة ال تساعد في تفعيؿ أداء الفرد النفسي
والسموكي والبيف شخصي وبيف مجتمعي ،وأنيا حالة ال تساعد في معرفة

الم ْرضي باليوية ( satisfying
الفرد لذاتو ومعرفتو لآلخر ،وفي بناء إحساسو ُ
 ،) sense of identityوفي تعزيز مياراتو االجتماعية وترقية شعوره بقيمة

الذات ،وزيادة تفاؤلو بالمستقبؿ وبالتالي في تمتعو بالصحة اإليجابية.

أكدت دراسات مارؾ (  ) 7007أف معظـ مشكبلت الشباب في العالـ

المعاصر ذات صمة بالصحة اإليجابية وبخبرة الذات الحقيقية ( ) real me
بخاصة ،وذات صمة باإلحساس بالتحكـ ،وبفقداف الفرص لمتعبير عف

الحقوؽ والذات والفعالية .كما أكدت أف مشكبلت الشباب ىي األكثر أىمية
في كؿ المجتمعات ،ألف الشباب شريحة غالبة ومؤثرة ،وألف فترة الشباب

ٍ
ظيور لممشاعر الدينية ،ولمحاجة إلثبات اليوية وتحقيؽ الذات،
مرحمةُ
وإلشباع الحاجات المينية واألسرية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية
والسياسية .وىي كذلؾ مرحمة صر ٍ
اعات وأزمات .والشباب ىـ األكثر

عاطفية وتأث اًر ووعياً ومتابعة ،وحماساً لمتابعة حركة المجتمع .تتفاقـ

مشكبلتيـ عند فقداف الدعـ األسري واالجتماعي ،وبخاصة في حالة تعرض
ىذه المصادر لمفقر أو المجوء أو اليجرة أو السجف ،أو عند انحسار األسرة
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الممتدة حيث يمجأ الشباب في ىذه الحالة لمقوى الخارجية بحثاً عف الحموؿ.

فيصبح أكثر الشباب بالتالي مف ذوي مركز الضبط الخارجي .فتزيد قابميتيـ

لبلستقطاب والتبعية والخضوع لمقوى التي تقدـ ليـ الحموؿ .ويؤكد ديفيد –

في مارؾ ( المرجع السابق نفسه ) – أف األفراد ،الذيف تتوفر لدييـ فرص

المشاركة الكافية وفرص اتخاذ القرار واشباع الحاجات في مجتمعاتيـ
وأوطانيـ ،يكونوف أكثر قدرة عمى التنظيـ االنفعالي والتقدير الثابت
والمستقر والمتسؽ لمذات .كما يكونوف أكثر قدرة عمى التفاؤؿ واإلنجاز

العالي والتوافؽ اإليجابي مع الذات واآلخريف عمى المستوى المحمي
واإلقميمي والعالمي ،بينما يؤدي غياب ىذه الفرص إلى ضعؼ المخططات

المعرفية لؤلشخاص والجماعات وتشويشيا .فيمجأوف إلى استخداـ
التعميمات والمسممات الخاطئة ،ولمشؾ والتوجس وفقداف الثقة في التعامؿ

بعضيـ بعضاً لنقص خبراتيـ
مع بعضيـ البعض ،فيبغوف ويقتؿ
ُ
ولخصائصيـ الكارثية ،وفشؿ المؤسسات التربوية في مجتمعاتيـ في نقؿ
الخبرات المبلئمة لبناء شخصياتيـ المتوازنة.

 8....إف فقداف مصادر الدعـ لتعمـ الخبرات المبلئمة – كما يتضح مف التحميؿ

السابؽ  -قد يضيؽ اليوة بيف عالـ المبادئ وعالـ الوقائع ،ويحقؽ ما قالو

دستوفسكي" :بأف الفرؽ بيف نيوتف وجاليميو ونابميوف وعتاة المجرميف ىو

(

األوليف وسػوئيا في اآلخرْيف"
فرؽ في التنشئة وحسف التربية في
ْ
عبدالمجيد  .) 7001وقد يشير مثؿ ىذا القوؿ إلى إمكانية االرتقاء بشخصية

اإلنساف والمجتمعات ومنعيا مف السقوط بيف بيف ،ومنعيا مف تعمـ العجز

واالستسبلـ وفقداف الثقة واليزيمة النفسية حياؿ قضايا عصرىا ومتطمباتو،
ٍ
خاصة عندما يتمقى األشخاص وتتمقى المجتمعات المساعدة لمحفاظ عمى
وب

شيودىا الحضاري ،وعمى العيش في حاضرىا ومستقبميا وفؽ منيج
مستوعب لمعطيات العصر وحاجاتو ،ووفؽ دعـ مستمر مف أىؿ العمـ
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والخبرة والثقافة ،وليس أىؿ الثقة والوالء ،ووفؽ دعـ يعتمد عمى المبادئ

والفيـ وليس عمى األشخاص وعدـ األىمية كما يقوؿ العمواني ( .) 5445

إف مبدأ حسف التربية ،كما يقوؿ دستوفسكي ويؤكده العمواني ،مبدأ يتفؽ

عميو العمماء في كؿ مجاالت العمـ .ويزيد المويحؽ (  ) 5444أف ىناؾ

خبرات تربوية روحية ال بد مف أخذىا في االعتبار عند التعامؿ مع اإلنساف

والمنيج واألرض كعناصر أساسية لبناء الحضارة .مف بيف ىذه االعتبارات

التي يذكرىا المويحؽ:

(أ) أف حركة الكوف والماضي والحاضر والمستقبؿ تخضع جميعيا
في نشأتيا وسيرىا وتطورىا لسنف ولحكمة،

(ب) أف اهلل سبحانو وتعالى قادر عمى إصػبلح الكػوف باف يقوؿ لؤلمػر
 (    يس ،) 81:



  
 (  هود " ،) 118:
  






 (  األنعام) 15:

العمؿ مف أجؿ اإلصبلح والتغيير قد يطوؿ ،وقد ال تكوف
(ج) أف
َ
نتائجو مكافئة لو .فقد يعيش الفرد مقػدمات الحدث دوف نتائجو،
أو نتائجو دوف مقدماتو وأسبابو .فالتحوؿ الفكري واالجتماعي

غالباً ما يكوف متدرجاً وبطيئاً .وفي سورة العنكبوت ( اآلية )51

قولو تعالى   






   


.  
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فيما يأتي أسئمة الدراسة

 1.7السؤال األول :ما الخبرة ومجاالتها وكيفية اكتسابها؟
الجانب
 1.1.7لمخبرة مجموعة مف المعاني تتضمف كؿ جوانب الشخصيةَ .يعني
ُ
التفاعبلت الخبر ِ
ِ
ية بيف الخبرات السابقة والمثيرات البيئية مما ينتج
النفسي
ٍ
مركب خبري أكثر كفاءة في التوافؽ مع الواقع .أما المعنى
عنو تكويف
االجتماعي فيتضمف التفاعبلت بيف األشخاص والجماعات وتو ِجيييا لتحقيؽ

أىداؼ شخصية أو اجتماعية معينة ،بينما يعني الجانب العممي والحرفي
التمكف مف الخبرات التي تتضمنيا المينة .ويتضمف الجانب المعرفي التوقعي
االستفادة مف الخبرات السابقة لتوقع المستقبؿ .يتضمف المعنى الفسيولوجي
لمخبرة حدوث ارتباطات عصبية جديدة بالمخ وبالجياز العصبي السمبتاوي،

ويقبؿ عمى األداء
تجعؿ اإلنساف يدرؾ ويتذكر ويتخيؿ ما سبؽ لو تعمموُ ،
اإلرادي بطريقة أفضؿ خاصة لؤلنشطة التي تتعمؽ بالخبرات التي اكتسبيا.
يمكف استثمار الخبرة – كما يقوؿ أسعد -في مجاالت عديدة كالمجاؿ

التربوي التعميمي والمجاؿ االجتماعي والصحي واالقتصادي والتكنولوجي
ولمصالح الشخصي أو العاـ .ويمكف أف تتطور الخبرة عف طريؽ التفاعؿ
المستمر والنمو الخبري الناتج عما يتمقاه الفرد أو الجماعة مف مؤثرات ِخبرية

كما وكيفاً ،كما أف كؿ مرحمة مف مراحؿ العمر وكؿ حقبة تاريخية تتميز
بمستوى ِخبري معيف .وفي ضوء ىذا المستوى يتحدد ما ينقص الفرد أو
الجماعة مف خبرات معينة .ويمكف الحكـ عمى إيجابيتيـ في توظيؼ ما
يمتمكونو مف خبرات وما يتضمنو توظيفيـ ليذه الخبرات مف ضبط وتخطيط

وتمييز ومبادأة وتنظيـ ذاتي لمتوافؽ مع قضايا العصر ومطالبو ( أسعد 7000

).

يتطمب التطور الخبري الشخصي والجمعي الرؤى واألىداؼ المستقبمية

والسعي لتحقيقيا ،وأال تكوف ىناؾ قفزات خبرية ،بؿ تكوف كؿ خبرة مفرخة مف
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الخبرات السابقة ليا ،وأف تكوف كؿ خبرة قابمة لمتوظيؼ في الواقع ومقابمة

الجيد والمشقةُ الكافية وأف
احتياجاتو ومتطمباتو ،وأف ُي َب َذؿ في سبيؿ اكتسابيا
ُ
يتوفر اإلصرار لبموغ الغاية الخبرية دوف تشاؤـ ودوف انغبلؽ يحوؿ دوف

تخصيب الخبرات و تجديد األىداؼ.
 1.1.7يحتاج بناء الخبر ِ
الحكـ اإليجابي عمى القدرة واألمؿ في تحقيؽ المنفعة
ات
ُ
َ
اج السار والرو َح المعنوية العالية ،وأف يتميز
واألىداؼ ،كما يحتاج المز َ
صاحب الخبرة بالذكاءات العديدة ،وباألىداؼ المحددة مسبقاً ،وبالرغبة
ُ
والحماس وبذؿ الطاقة البلزمة الكتساب الخبرة وتطويرىا.

باإلضافة لتوفر الخصائص الشخصية ال ُبد مف وجود عوامؿ بيئية
مساعدة مثؿ الثراء ِ
الخبري لمبيئة االجتماعية وتوفر اإلمكانات ،بخاصة

التقنية ،لؤلفراد والجماعات والوقت الكافي لبذؿ الجيد ،والمجاالت الكافية
والمبلئمة لتوظيؼ الخبرات المكتسبة ،والتدعيـ والمكافآت والترغيب والتشجيع

عمى اكتساب الخبرات.

إف كؿ خبرة يكتسبيا الفرد تعمؿ عمى تطوير شخصيتو كما يقوؿ أسعد

(  .) 7000يعبر عنيا الفرد في المجاالت األدائية المناسبة ليا حسب قدرتو
عمى إدراؾ العبلقات بيف األشياء واألشخاص والجماعات ،وذلؾ حسب قدرتو

عمى استشراؼ المستقبؿ ،وتحديد األولويات ،واستثمار الوقت ،والعمؿ عمى

اكتساب خبرات جديدة وصقؿ القديمة ،واإلفادة مف اإلمكانات المتاحة
والمناىج واألساليب الناجعة والجديدة المستميمة مف الواقع والموظفة لمسيطرة
عميو دوف خوؼ مف انتقادات اآلخريف وسخريتيـ.

يذكر أسعد مجموعة مف الخطوات التي يمر بيا اكتساب الخبرة،

ويمخصيا في اآلتي :

(أ) الشعور بالحاجة إلى النمو ِ
الخبري والوعي بالخبرات الناقصة.
ُ
حماس الفرد لسد النقص في خبراتو.
(ب)
ُ
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(ج) وضع األىداؼ التي تحقؽ لو اكتساب الخبرات الجديدة.
(د) تحديد الخطوات العممية التي ينبغي اتباعيا.

(هـ) المفاضمةُ بيف الخبرات مف حيث األىـ ثـ الميـ.

التخمص التدريجي مف األخطاء المصاحبة لؤلداء أثناء اكتساب
(و)
ُ
الخبرة.

ؾ المباشر
مف الوسائؿ التي تساعد عمى اكتساب الخبرة االحتكا ُ
بموضوع الخبرة ،واتخاذ األدوات والوسائؿ المبلئمة ،واالقتداء بأصحاب
الخبرات المميزة مف نماذج حية ورمزية ،ومجابية المصاعب والمشقات.

إف مف أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف اكتساب الخبرات المختمفة  -كما يرى
ّ 1.1.7
ؼ المؤسسات التربوية والتعميمية عف التطور العممي والتقني،
أسعد  -تخم َ
وضمور الدافع الكتساب الخبرات
التضارب بيف اإليدولوجيات،
التناقض و
و
َ
َ
َ
وعدـ وضوح الثابت
ذات القيمة نسبةً لمزيادة المطردة في أعداد السكاف،
َ
والمتغير في نظاـ القيـ لدى األفراد والجماعات ،وزعزعةَ القيـ المطمقة بِصفة

ِ
وعدـ القدرة عمى رؤية
المجتمع الحديث،
خاصة مف أجؿ التوافؽ مع
َ
وفقداف القدرة عمى القياس
التركيز عمى الجوانب الخبلفية وحدىا،
المشترؾ ،و
َ
َ
ونقص
الجمود
واالستفادة مف خبرات اآلخريف الناجحة في نفس المواقؼ ،و
َ
َ
االبتكارية.

 1.1.7يتضح مما تقدـ أف خبر ِ
ات التسمط والبغي مف قبؿ األشخاص والجماعات،
ِ
ات ناقصة تعبر عف إنساف مختؿ
بعضيا عمى
البعض اآلخر ،ىي خبر ُ
ُ
الشخصيو ،وعف منيج غير مستوعب لسنف الكوف ولمعطيات العصر
وحاجاتو .وبالتالي فإنيا تعبر عف عدـ التوازف في عناصر بناء الحضارة

والتوافؽ مع العصر في مجمميا كما يقوؿ عويس ( زيف العابديف .) 5441

ات الناقصةُ  -كما يشير تحميؿ الكاتب لمخبرة ومجاالتيا وطرؽ
والخبر ُ
اكتسابيا -ال تؤدي لتطور الشخصية .وبدالً عف ذلؾ فإنيا يمكف أف تُعتَبر
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مؤشر داالًّ عمى االفتقار إلى مجموعة مف الميارات والكفايات ،ودليبلً عمى
اً
االنقطاع عف الحاضر والمستقبؿ ،والى غياب الوعي والحرية وغياب منيج

اإلقناع واالقتناع ،وعدـ رعاية الحقوؽ ،وشيوع الترىيب لآلخر ،وتوظيؼ
الخبرات بالصورة التي تقود األشخاص والمجتمعات إلى التفاعبلت المؤدية

لبلنشقاقات والصراع و ِ
يصبح معيا مشيد الحاضر والمستقبؿ
الحرب والتي
ُ
مشيد المأسور بالتقميد والعاجز عف الضبط والتحكـ.

 1.7السؤال الثاني :ما هي عوامل الثبات والتغير في الخبرة؟

 1.1.7يرى معظـ الباحثيف أف الخبرات النفسية والتربوية والشخصية اإليجابية ىي
تنزيؿ لعقائد األشخاص والمجتمعات وثقافاتيـ وقيميـ وأخبلقيـ في الواقع،

وأف مف الخبرات ما ىو قابؿ لمتغيير والتعديؿ والتحوير ،وأف منيا ما ىو ثابت
ال يتأثر بحركة العصر وتطوره .ويتفؽ الباحثوف والعمماء بأف الخبر ِ
ات التي ال
يطاليا التغيير ىي التي ترتبط باألصوؿ ،وذات القواسـ المشتركة والمنيج

الواحد المحدد ،والتي تمثؿ البدايات والمرتكزات التي تتعاقب عمييا أجياؿ كؿ
أمة ما ،بينما يمثؿ المتغير في الخبرة الجانب الذي يرتبط بالقصور ويقبؿ
االجتياد في مجاالت الحياة المختمفة مف أجؿ التوافؽ مع قضايا العصر

وتقنياتو وعمومو ومف أجؿ جسر الفجوة بيف األجياؿ شريطة أال يكوف ىنالؾ
تعارض بيف الثابت والمتغير في الخبرة.

 1.1.7وال بد لبعض خبرات األشخاص والمجتمعات مف الثبات حتى ال تنتفي أصالة
شخصيتيا ومقوماتيا األساسية بطغياف المتغير عمى الثابت .كما أنو ال بد
مف خضوع بعض الخبرات لمتغير والتحوؿ حتى ال تعيش األمـ في الركود

الحضاري بطغياف الثابت عمى المتغير .فالثبات إذف ىو الشيود الحضاري

لؤلمـ واألشخاص ،بينما التغير ىو بصيرةُ التوافؽ ومنيجو مع متطمبات كؿ
عصر وجيؿ.
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تحديد مواضع الجمود والنقص
يرى مدني (  ) 5434أنو مف الميـ
ُ
والقصور في الخبرات النفسية والتربوية في كؿ زماف ومكاف ،باإلضافة إلى
تحديد طرؽ تحويميا وتغييرىا واكماليا .وأكد مدني عمى أف كؿ األشخاص
ٍ
ومبدع الصطفاء الخبرة وانتقائيا ،ولتحديد
اع
والمجتمعات في
ٍ
حاجة لمنيج و ٍ

المعايير العقائدية والثقافية والقيمية واألخبلقية والمنطقية لمحكـ عمييا مف قبؿ

التجديد
العمماء والمفكريف والمثقفيف .ويرى أيضاً أف المراجعة المستمرة ،و
َ
التغيير في خبرات المجتمعات ،ينبغي أال يكونا رد فعؿ أو نتيجة لمصدمة
و َ
الحضارية لما يواجو الشعوب واألشخاص مف تحديات ،بؿ ينبغي أف تكوف

التقويـ لمخبرات عمميةً مستمرةً وواعيةً ومقتدرة ،حتى ال تصبح ىذه
المراجعةُ و ُ
ٍ
ِ
وغفمة تؤدي إلى انحطاطيا الثقافي والحضاري ،أو
حالة غفوٍة
الشعوب في
ُ

إلى تقميدىا وتبعيتيا التامة لخبرات اآلخريف ،وفقدانيا بالتالي الستقرارىا
وصيرورتيا التاريخية ومحافظتيا عمى التالد وتميزىا بالطارؼ.

المثمر لمثابت والمتغير يعتمد
يرى كثير مف الباحثيف أف
َ
االنتقاء األمثؿ و َ
عمى إدراؾ الفروؽ الزمانية ،واختبلؼ األوضاع الحضارية ،وشروط الصيرورة

التاريخية ،واالستفادة مف خبرات الثابت والمتغير لؤلجياؿ السابقة ومف
إمكانات وقدرات ومعطيات الحاضر الذاتية والموضوعية والبشرية والطبيعية

ومف أىداؼ المستقبؿ ،ومناخ العدؿ والحرية والديمقراطية ،بعيداً عف ْفر ِ
ض
ِ
وقيادة البيروقراطييف والفنييف وممثمي الطوائؼ والقبائؿ
االختيارات والق اررات
والجيويات الذيف يأتوف لممارسة العمؿ مف أجؿ التوازنات السياسية

واالجتماعية ( مدني  ،5434يالجف .) 7001

 1.1.7يستخمص مف قناعات بعض الباحثيف أف القدرةَ عمى االنتقاء العممي الذي
ينبغي أف يقوـ بو أى ُؿ العمـ والفكر والثقافة في كؿ مجتمع ،وفي سياقات
يقود كافةَ السمطات
الحرية والعدالة وكفالة حقوؽ الغير ،ىو الذي ينبغي أف َ
والممارسات السياسية وغيرىا في مجتمعات العالـ المعاصر .وىو وحده الذي
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يمكف أف يجعؿ الحكـ واألمف والتعايش السممي واقعاً يوميػًّا لكؿ األشخاص
والمجتمعات.

 1.7السؤال الثالث :ما عالقة الثابت والمتغير في الخبرة
بمهارات المناقشـة و الحـوار؟

 1.1.7ينبغي أف يعتمد منيج انتقاء الثابت والمتغير في الخبرة في جوىره كما ُذكر

سابقاً عمى جيود العمماء والمفكريف والمثقفيف ،وعمى مناخ العدالة والحريات
والتسامح ،حتي يصبح مف الممكف بمورة رؤى األطراؼ وبناء التعايش والسبلـ

داخؿ القطر الواحد ،أو في كؿ أنحاء العالـ ،وبيف الجيؿ الواحد أو بيف
األجياؿ ،وبيف أفراد الطائفة والمذىب واأليديولوجية الواحدة ،أو بيف الطوائؼ
والمذاىب واإليدولوجيات المختمفة .يرى يالجف (  ) 7001أف ذلؾ ال يتـ بدوف
التعمـ الراسخ آلداب المناقشة والحوار وخبراتيما،حيث يمكف لممتحاوريف

استقصاء الحقائؽ وتنقية األفكار والرؤى ،لموصوؿ لمحموؿ الموضوعية
المرضية والممكنة التنفيذ ،دوف الوقوع في أزمة الذاتية ومحاولة كؿ طرؼ

إثبات أحقيتو في المسألة أو الموضوع المعيف كما كاف الحاؿ لجماعة ابف

ويستخمَص مف يالجف أف
يوسؼ والشافعية واستمر بعدىا إلى الزمف الحاضرُ .
غياب ميارات الحوار والمناقشة أو ضعفيما يمكف أف يكوف مف أىـ العوامؿ

اء أكاف ذلؾ داخؿ األسر
المفسرة لنشوء الخبلؼ واالنقسامات والصراعات سو ً
أو األحزاب والطوائؼ ،أو حتى بيف األشخاص والدوؿ ،وأف كثي اًر مف الحروب
بيف الدوؿ والحروب األىمية الدائرة اليوـ داخؿ مجموعة مف األقطار يزكييا

ضعؼ ميارات الحوار والمناقشة ،وينيييا الحوار اإليجابي واإلرادة الواعية.
ُ
يذكر يالجف أف لمحوار والمناقشة ثبلثةَ أسس أساسية ىي :

التكويف الشخصي لمفرد ،الذي يتضمف حالتو الروحية واألخبلقية
(أ)
ُ
واإلنسانية والجمالية واألدبية وحسف نيتو.
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تكويف الفرد المنطقي والعممي والفني والذي يتضمف ذكاءه المغوي
(ب)
ُ
وقدراتو العقمية والعممية.
تكويف الفرد الخمقي الذي يجعمو ممتزماً بضوابط الحوار وغاياتو مع
(ج)
ُ
الصغار والكبار واألفراد والجماعات واألساتذة والعمماء.

الباحث أف ما ذكره يالجف مف أسس لمحوار والمناقشة قد اىتمت بيا أمـ
 1.1.7يرى
ُ
عديدة في بناء مواطنيا واعداده ،بحسب ذلؾ أنو أحد عناصر بناء الحضارة

بجانب المنيج واألرض .ويبلحظ المتابعُ لحركة البحث العممي بالغرب الكـ
الكبير مف الدراسات التي بدأت منذ نياية القرف التاسع عشر ،وىدفت لمعرفة
تأثير الجوانب الروحية والدينية عمى أنماط التفكير والشعور والسموؾ لمشباب.

فتمخضت عف إنشاء وحدة أبحاث الخبرات الدينية

( Religious

 ) Experience Research Unitفي جامعة أكسفورد عاـ  ،5414التي
توصمت إلى أىمية التديف في بناء قدرات األفراد والمجتمعات التوافقية مع

أحداث الحياة المتغيرة ،وخمصت إلى نتائج عديدة مف أىميا ،أف الديف يعد
مصد اًر لمحقائؽ وبناء الوجداف وحؿ المشكبلت ،ومصد اًر لممعنى والعزاء

والخبلص مف الحيرة الوجدانية ومرجعاً لمثقافة والقيـ واألخبلؽ ،ومنيجػًا
لئلنساف في إعمار األرض وبناء الحضارة ( انظر عبدالمجيد .) 7001

وسيأتي الباحث لتحميؿ ىذه النتائج عف أىمية الخبرات الدينية عند تناولو
لمذكاءات التي يراىا ِخبر ٍ
ات ضروريةً إلعداد إنساف المستقبؿ.

سمع الباحث مف يقوؿ" :إف أردت أف تأكؿ كؿ عاـ فازرع قمحاً ،واف

أردت أف تأكؿ كؿ خمسة أعواـ فازرع شجرةً واف أردت أف تأكؿ كؿ يوـ
فازرع شباباً" .يتفؽ الباحث مع مف سمع ،ويرى أف قوة الدوؿ والمجتمعات

تعتمد – بعد اهلل سبحانو وتعالى – عمى شبابيا المزود بالخبرات المتكاممة،

وأف الحضارات تزدىر أو تنحط وتنيار بأفعاؿ الشباب القوي أو الشباب

الضعيؼ.
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 1.1.7لقد أىتـ يالجف ببناء عناصر القوة في الشباب ،فذكر أف أفضؿ ما يمكف
تعميمو لمشباب ولؤلجياؿ عمومػاً ىو حسف النوايا وحسف الظف .وىي سمات

يراىا الباحث ضرورية لتنمية الذكاء االنفعالي الذي سيأتي تناولو الحقاً .ويرى

يالجف أف مبدأ المناقشات والمحاورات ىو النوايا وحسف الظف التي يسمييا

اإلرادات الداخمية ،وأف ىذه النوايا إما أف تكوف حسنة أو سيئة .وبمقتضاىا
تكوف أفعاؿ الفرد .كما يرى أف النية وحسف الظف يؤثراف في االنفعاؿ فينعكس
تأثيرىما عمى حركة األعضاء ،مثؿ تعابير الوجو ،وعمى اختيار األلفاظ

اإليجابية ونبرات الصوت التي تحمميا ،مما يشكؿ بدوره تغذيةً راجعةً لمطرؼ

وينفتح عقموُ لبلستماع ولممشاركة اإليجابية،
فيشعر بالراحة واالنشراح،
اآلخر.
َ
َ
وتصبح لديو القابمية لتقبؿ األفكار واالقتراحات واالنتقادات .والعكس يكوف
ً
عندما تكوف بداية الحوار والمناقشة بسوء الظف ،ألف البداية الحسنةَ تؤدي إلى

نصح في أدب
النياية الحسنة ،والبدايةَ السيئة تؤدي إلى النياية السيئة .لذلؾ ُي َ
ٍ
ٍ
ٍ
طرؼ
ببداية مثميا مف
طرؼ
المناقشة والحوار بعدـ مقابمة البداية السيئة مف

آذوه
آخر .وىذا ما تعممو تجربةُ الرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وسمـ مع مف ْ

عتاب ".
مف أىؿ الطائؼ .ويقاؿ في األدب " الرفؽ بالمسئ
ٌ
 1.1.7لفعالية الحوار والمناقشة ينبغي أف يكوف ىدفُيما ىو الوصوؿ إلى الحقيقة.
وفرض الرأي،
االستخفاؼ بالطرؼ اآلخر
لذلؾ يتجنب المرُء الذاتية ،و
َ
َ
والعدوانية والدفاعية والتعصب والتكبر والتيجـ وتصيد األخطاء والمغالطات،
وتقديـ األفكار واألحكاـ والق اررات االرتجالية العاجمة.
والمقاطعة والمشاكسة
َ
وينبغي أف تكوف البدايةُ بالجوانب اإليجابية والمشتركة ،وفي سيا ٍ
ؽ مف الحرية

ِ
وحسف الظف ،ورحابة الصدر ،واالعتراؼ بالحؽ ،والتأدب عند االعتراض
ِ
ِ
أساليب
وتقديـ األدلة والبدائؿ .كما ينبغي أف تكوف
الموضوعية
واالختبلؼ ،و
ُ
الحوار والمناقشة مناسبة لمطرؼ اآلخر مف حيث الموضوع والوقت والقدرة
عمى الفيـ ،وأف تكوف متدرجة ومتسمسمة مثيرة لبلستماع والتقبؿ ،وأف يتـ
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التركيز عمى األفكار األساسية أوالً ثـ المساعدة ثانياً ،نحو "االتفاؽ مثبلً عمى

السبلـ" أوالً ،ثـ عمى "األفكار المتعمقة بكيفية تطبيؽ السبلـ" ،فبل يكوف
االنتقاؿ إلى الموضوع التالي قبؿ الوصوؿ إلى نتيجة الموضوع األوؿ .وال بد

مف َك ْسب صداقة الطرؼ اآلخر ،والتعرؼ عمى مشكبلتو وفيمو قبؿ البدء في
ات المناقشة والحو ِار الثقةَ المتبادلةَ والقدرةَ عمى
إقناعو .ينبغي أف تتضمف ميار ُ
تنمية اإلرادة ،وااللتزاـ بالعيود والمواثيؽ ،وتأديةَ الواجبات في زمانيا ومكانيا،

والمحافظة عمى النظاـ ،والمؤسسيةَ والمسؤوليةَ ورو َح المرح والتفاؤؿ
واإليجابية ،ومعرفة الطرؽ المنيجية لتعديؿ االتجاىات والسموؾ.
 5.1.7يرى يالجف إمكانية تعميـ ِخبرات الحوار والمناقشة عف طريؽ توفر القدوة في
كؿ المؤسسات التربوية ،بجانب إتاحة فرص الحوار والمناقشات الكافية
ويستنتَج مف رأي يالجف أف توفر القدوة يزيد
والمكافأة عمى تعمـ ىذه الخبراتُ .
مف وعي األشخاص والجماعات بثقافاتيـ وقيميـ وأخبلقيـ وعقيدتيـ .وبالتالي

فإنو يتيح قاعدةً صمبةً لحوار الحضارات ولمعيش في تكامؿ وسبلـ وانفتاح.
وذلؾ في سياؽ التبلقح والتعاوف واألمف واألمانة والعدؿ والمصالح المشتركة

بعد بالتالي احتماالت الصراع والحرب بيف
واحتراـ خصوصيات اآلخريف .فُي َ
ِ
ومفردات المقررات
الجماعات والشعوب .ويرى الباحث أف معظـ المناىج،

الدراسية وأساليب التنشئة لدى معظـ المؤسسات التربوية تخمو تماماً مف تعميـ
ىذه الميارات .لذلؾ فاف معظـ الصراعات داخؿ الحزب والطائفة والقطر

يمكف أف تعزى في جانب منيا لنقص ىذه الخبرات أو غيابيا بخاصة لدى

المثقفيف والنخب ،الذيف يثيروف الصراعات ويزكونيا؛ ليس بسبب ضعفيـ
األكاديمي ،ولكف بسبب نقص خبراتيـ في المجاالت األخرى ذات الصمة.

كذلؾ يمكف لمباحث عزو كثير مف المشكبلت المعاصرة ،مثؿ المشكبلت
ومشكبلت ِ
ِ
الشباب والمراىقيف وظاىرة الغمو واالنقسامات والمجوِء
األسرية،

ِ
وفقداف الحقوؽ السياسية والمدنية واالقتصادية والمعنوية،
الداخمي والخارجي،

د .عبدالرحمف عثماف عبدالمجيد ،الخبرات النفسية والتربوية

755

لمشخصية الفردية والجمعية

لنقص ىذه الخبرات أو االفتقار التاـ إلييا .كما يرى أف توفر القدوة وفرص

المشاركة واتاحة األنشطة الحوارية المقرونة بالمكافآت يعد أيضاً مناخاً طيباً
لنمو الشخصية القوية بذكائيا وفعاليتيا ومرونتيا وتفاؤليا ،وبما تجده مف دعـ

تربوي مف محيطيا ،ألف قوة الشخصية ال يمكف أف تتـ بمعزؿ عف ىذه السمات

كما يشير عمـ النفس اإليجابي.

بعض الباحثيف ،مثؿ المتوكؿ (  ،) 7001شخصية الراشد مف خبلؿ
 6.1.7يصؼ
ُ
القائد بأنو منظومة
القمب
وقمب قائد .ويصؼ
مكونات ثبلثة؛ جسمية وروحية
َ
ٌ
َ
اإلدراؾ المعرفي ،والوجداف واالنفعاالت والنوايا التي تمكف الفرد مف االختيار

دور أساسيػًّا في تنمية ىذا القمب الذي ذكره
واتخاذ القرار .وبالطبع فإف لمقدوة اً

المتوكؿ .ولمفيوـ المتوكؿ عبلقة أيضاً بما أشار إليو يالجف بأف مبدأ
المناقشات والمحاورات ىو النوايا وحسف الظف ،التي تمثؿ اإلرادات الداخمية

والضابط والموجو لسموؾ األشخاص والجماعات .اتفقت ىذه اآلراء أيضػًا مع
عويضة (  ) 5441الذي وصؼ الشخصية مف خبلؿ ثبلثة أبعاد متكاممة ىي

(أ) عبلقةُ الشخص بربو ،والتي تتمثؿ في رسوخ

القيـ وسبلمة العقيدة

واالعتداؿ في غير موضع التشدد والقدرة عمى تنظيـ الذات ،و(ب) عبلقةُ

الشخص بنفسو ،والتي تتمثؿ في المحافظة عمى الجسـ مف األوبئة والمخاطر

والخموؿ وتزكية القوؿ والفعؿ ،و(ج) عبلقة الشخص بالناس ،التي تتمثؿ في
الخمؽ االجتماعي الطيب والقدرة عمى إقامة العبلقات االجتماعية اإليجابية

والتشبع بالصفات واألىداؼ االجتماعية المشتركة .كما اتفقت مع نتائج دراسة
المفدى ( ِ ) 5441
لحاجات الشباب في بعض أقطار الوطف العربي ،التي
احتمت فييا الحاجة لرضا الو ِ
الد ْيف المرتبة األولى ،أعقبتيا الحاجةُ لمطمأنينة

األوؿ إلشباع الحاجات كمؤسسة رسمية
المصدر
الروحية ،واحتمت المدرسةُ
َ
َ
ودور العبادة.
لمتنشئة بجانب األسرة واألصدقاء ُ

757

السػوداف المفتوحة 1
مجمة جامعة ّ

7002

تُفضي معظـ النتائج التي توصمت إلييا حركة البحث العممي  -كما يرى
الباحث  -إلى أىمية دور الخبرات النفسية والتربوية ،فردي ًة كانت أـ جمعي ًة ،في
بناء إنساف المستقبؿ .وتشير ىذه النتائج أيضاً إلى أف تعمـ ىذه الخبرات يُ َعد مف
العوامؿ األىـ في تحقيؽ التوافؽ اإليجابي لؤلشخاص والجماعات مع قضايا
العالـ المعاصر وتحدياتو ،وأف ىذا التعمـ قد ال يتـ دوف االنتقاؿ بالمؤسسات

التربوية الرسمية وغير الرسمية ،الذاتية والغيرية – والتي توفر القدوة وفرص

البحث في
المشاركة والمكافأة – إلى رحاب المستقبؿ .وذلؾ مما يتطمب
َ
مواصفات ىذه المؤسسات التربوية المستقبمية المفترضة وخصائصيا المناط بيا

إعداد إنساف المستقبؿ وتييئة مناخات تعايشو وأمنو وسبلمو مع نفسو ومع

اآلخريف ومع الكوكب األرضي الذي يعيش فيو.

 1.7السؤال الرابع :ما هي مواصفات وأهداف مؤسسات المستقبل التربوية
الناقمة لمخـبرات النفسية والتربوية المالئمة؟

 1.1.7مف غير المحتمؿ أال يتفؽ المتخصصوف في مجاؿ التربية وعمـ النفس بأف
الوعي بمتطمبات العصر وقضاياه
مف أىـ الغايات التربوية ألي مجتمع ىي
َ
وتنظيـ الموارد وتنميتيا وتوظيفيا وفقاً لذلؾ .يرى الباحث
وتحدياتو ،والتخطيطَ
َ

في ضوء ما تقدـ أف أىـ العناصر التي ينبغي أف تتضمنيا خطة المستقبؿ

ىي صناعة اإلدارة والقيادة التربوية المؤىمة لتأسيس مؤسسات المستقبؿ،
ِ
ِ
وتقنيات تعميميا وأنشطتيا وطرؽ تدريسيا الميتمة
ومصادر
وتحديث مناىجيا
ُ
ببناء الروابط القوية مع المجتمع المحمي واإلقميمي والعالمي .وذلؾ حتى

يتسنى ليا مواكبة تطور العصر وما يفرضو مف تحديات ،بمخرجاتيا مف
األشخاص والجماعات ،الذيف تعدىـ بالميارات المعرفية وميارات التفكير
العممي واإلبداعي واالبتكاري و ِ
أسموب التعميـ الذاتي المستديـ ،وتعزز فييـ
ِ
التمسؾ باليوية الثقافية.
روح المسؤولية والمواطنة و

 1.1.7يرى الحارثي (  ) 7001أنو ال سبيؿ لمدارس المستقبؿ ومؤسساتو إال الخطةُ
الواضحةُ الحديثةُ واألنشطة والمناىج والطرؽ المناسبة لفيـ قضايا وحاجات
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إنشاء مؤسسات المستقبؿ ىو أحد
العصر ومقابمتيا بإيجابية وفعالية .أي إف
َ
عوامؿ التوافؽ األساسية مع قضايا العصر وتحدياتو .ويتفؽ الباحث مع
الحارثي ،بؿ يذىب إلى تفصيؿ أكثر لما ذكره عف الخطة الواضحة ،فيرى أف
أحوج ما يكوف ليذه الخطة ىي المجتمعات المتعددة الثقافات ،التي تفتقر
وخططيا المؤسسيةُ إلى خبرات عديدة .فمف أىـ ما تفتقره ىو مناىج
امجيا ُ
بر ُ
االصطفاء الموضوعية النتقاء الثابت والمتغير مف خبرات شعوبيا ،ومناخات
العدالة والمساواة والمشاركة ومراعاة حقوؽ وكرامة اإلنساف ،وااللتزاـ بالمواطنة

والمسئولية والتمسؾ باليوية الثقافية وامتبلؾ ميارات الحوار والمناقشة

بناء خططيا لمقابمة
والذكاءات المتكاممة .ولكي يتسنى ليذه المجتمعات ُ
مطالب العصر وتحدياتو ،ينبغي عمييا أوالً معالجةُ أزمة الثقة بيف أفرادىا
وتوفير فرص العمؿ والمشاركة المتكافئة ليـ ،ومساعدتُيـ عمى االختيار
ُ
واتخاذ القرار وحؿ التعارض القائـ دائماً بيف حاجات ومطالب المركز
واليوامش التي تعيش فييا بعض ىذه المجتمعات ،حتى توجد البيئةُ المواتية

جاوز حالة جماعة ابف يوسؼ والشافعية ،وُي َعد
أوالً لبرامج العمؿ المشتركة وتُتَ َ
ِ
القادر عمى الفعؿ الحضاريُ ،
ُ
اإلنساف المتكام ُؿ الذكاء و ُ
وي ْر َسي الجامعُ
لؤلشخاص والمجتمعات.

 .8مؤسسات المستقبل والذكاءات المتكاممة

شاع استخداـ الذكاء العاـ أو الذكاء المعرفي في أدبيات عمـ النفس .وليس الباحث

ىنا بصدد االىتماـ المفصؿ بمسألة الذكاء ،ولكنو سيستخدـ مجموعة مف المفاىيـ التي
استُخدمت حديثاً لخدمة موضوع الدراسة فيما يتصؿ بتنمية جوانب النقص الخبري والتي
يرى أف إكماليا قد يسيـ في زيادة التوافؽ الفردي والجماعي مع قضايا العالـ المعاصر
بناء عمى ذلؾ الذكاء االجتماعي واالنفعالي والمغوي والفكاىي.
وتحدياتو ،وسيتناوؿ ً
 1.8الذكاء االجتماعي

السػوداف المفتوحة 1
مجمة جامعة ّ

751

7002

تتمثؿ عبلقةُ الذكاء االجتماعي بقوة الشخصية وفعاليتيا في حكمة الفاروؽ

رضي اهلل عنو" :أعق ُؿ الناس أعذرىـ لمناس" .ويمكف أف ُيستخمَص مف ىذه الحكمة
تشخيص لقدرة الشخصية عمى التواصؿ وبناء العبلقات
– كما يرى الباحث -
ٌ

اإليجابية المتعاطفة والمتفيمة مع اآلخريف ،وعمى الفيـ األفضؿ لمذات الفردية
والجمعية ولؤلحداث المحيطة والعالـ المعاصر ،وبالتالي ما يترتب عف ذلؾ مف

امتبلؾ لمقدرات عمى اإلدراؾ مف خبلؿ وجية النظر األخرى ،وعمى بناء الثقة

ذكاء
وحسف الظف ،وعمى التحميؿ االجتماعي وحؿ المشكبلت .وكما يتضح ،فيو
ٌ
يجعؿ صاحبو ديمقراطيػًّا وشوريػًّا ومفاوضاً قاد اًر عمى قراءة الموقؼ مف كؿ جوانبو،

أو كما يقوؿ ألبرخت" :ىو قدرة الفرد عمى أف يضع نفسو مكاف اآلخر ويحس
بإحساسو ويدرؾ بإدراكو ويتصرؼ حيالو في ضوء ذلؾ" .يرى الباحث أف توفر مثؿ

ىذه القدرات يجعؿ الفرد والمجتمع يتسموف بالشفافية والتجرد والصدؽ ،ويمتمكوف

الميارات الكافيةَ لمنع وقوع النزاعات ،وعمى فضيا عند وقوعيا .وىو ذكاء يمكف
ِ
حاجات اآلخر لبلنتماء والتقدير والقبوؿ واالعتراؼ والثقة
أف يكوف مصد اًر إلشباع
والمحبة وتحقيؽ الذات والتوافؽ االجتماعي .وىي حاجات فطرية ومطالب عصرية

ممحة لكؿ فئات المجتمعات المختمفة .وىي كذلؾ حاجات أساسية لتحقيؽ األمف
والسبلـ والتعايش ومراعاة حقوؽ الغير ،والتكامؿ بيف األشخاص والمجتمعات .لذلؾ

قد يجوز القوؿ بأف أنشطة مؤسسات المستقبؿ ومناىجيا يمكف أف توجو لتنمية ىذا
الذكاء إف توفرت الحرية والعدالة االجتماعية والتنمية المستدامة ،وتـ توظيؼ النشاط
الفني والمسرحي والرياضي والفمكموري والثقافي بالصورة المناسبة.

 1.8الذكاء االنفعالي

ذكاء االنفعالي ىو الوعي بالذات؛ أي "إدراؾ الذات بصورة صحيحة" .ويتضمف
ال ُ
الحماس والمثابرة وفيـ االنفعاالت الذاتية وتنظيميا والتحكـ فييا لتنسجـ مع

انفعاالت اآلخريف وتتوافؽ معيا ومع أحداث الحياة المتغيرة .ويرى ألبرخت أف

مكونات الذكاء االنفعالي تشتمؿ عمى:
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(أ) المعرفة االنفعالية؛ ويعني بيا قدرة الفرد عمى مراقبة ومبلحظة وادراؾ
انفعاالتو وأفكاره ومعرفة العبلقة بينيما.

(ب) تنظيـ االنفعاالت؛ ويتمثؿ في قدرة الفرد عمى التحكـ في انفعاالتو
وتوجيييا التخاذ ق ارراتو وتحقيؽ أىدافو.

(ج) التعاطؼ؛ وىو إدراؾ الفرد النفعاالت اآلخريف والتناغـ معيا وجدانيػًّا.

(د) التواصؿ ،وىو القدرةُ عمى بناء جسور الثقة مع اآلخريف والتأثير اإليجابي
المتبادؿ ،ومنع الصراعات وادارتيا بحكمة وفعالية.

ويستنتج مما تقدـ ضرورة اىتماـ مؤسسات المستقبؿ بتنمية خبرات التعقؿ والتحسس
ُ
والتفكر بجانب اىتماميا بالذكاء المعرفي العاـ ،ذلؾ ألف ىذه الخبرات قد تمعب دو اًر
أساسيػًّا في زيادة توافؽ األشخاص والجماعات مع أزمات العصر ،وتقميؿ

اإلحباطات اليومية الناتجة عف عدـ تحقؽ األىداؼ ،ورسـ االبتسامة عمى وجوه

الناس دائمة العبوس في كثير مف البمداف القريبة مف الغضب واالندفاع وخطؿ

التمحيص والتفكر والروية والتدبر ،خاصة وأف معظـ الشعوب تصنؼ المسمميف
والعرب بأنيـ يتصرفوف بردة الفعؿ وبأنيـ انفعاليوف وعاطفيوف .لذلؾ فإنيـ دائماً ما
يضعونيـ أماـ مواقؼ استف اززية فيستجيبوف ليا دوف منطؽ ودوف تحميؿ ودراسة

وتفكر وتمحيص .فيقعوف في شراؾ خوض حروب غير مستعديف لخوضيا ،والتورط

كبير جداً لمتخمص
في اتخاذ ق اررات لـ يحف وقتيا ،أو التسرع في عمؿ يدفعوف ثمناً اً

مف آثاره السالبة.

 1.8الذكاء المغوي

أحد عناصر
تُعتَبر المغةُ المفظيةُ وغير المفظية أداةَ االتصاؿ األساسية و َ
التفاعؿ بيف الجماعات المختمفة في عالمنا المعاصر .فيي إما أف تكوف عامبلً لنمو

الجماعات واما أف تكوف عامبلً لنشوء المشكبلت االجتماعية والسياسية والنفسية،
ِ
االتجاىات والمشاعر اإليجابية أو السمبية.
األفكار و
داخؿ اآلخر النوايا و
ألنيا تصنع
َ
َ
ويرى ببلؿ (  ) 7007أف االتصاؿ الفعاؿ مع اآلخر يعتمد عمى المغة المبلئمة
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واألنيقة والثرية والموحية والرقيقة الجذابة والبسيطة والمفيومة والمؤثرة .يقوؿ تعالى:
     
     




 (  آل عمران .) 159:ويقوؿ صمى ِ
اهلل عميو وسمـ" :اتقوا

النار ولو بشؽ تمرة ،فإف لـ يكف فبكممة طيبة"ُ .يستخمص مف ذلؾ أف المغةَ الذكيةَ
ىي لغة مقنعة بحجتيا ورقتيا وبساطتيا ،وأنيا لغةٌ غير غاضبة وال عصبية وال

لمازة وال محرجة ،وأف الشخص الذكي لغويػًّا ىو
ىمازة وال ّ
عدوانية وال ساخرة وال ّ
الذي يمكف أف يضع نفسو مكاف اآلخر ويعاممو لغويػًّا بالطريقة التي يحب أف يعامؿ
بيا ىو شخصيػًّا.

فالذكاء المغوي إذف يتمثؿ في االستخداـ اإليجابي لمغة وتوظيؼ المغة لبناء
ِ
االنسياؽ وراء البياف والخطابة
التكامؿ واألمف ،وليس ىو
جسور الثقة والتعايش و
َ

واإلطناب والتيديد والسخرية .فبدالً مف قوؿ أحدىـ مثبلً" :إف موقؼ الحكاـ العرب
اليوـ موقؼ ٍ
مخز كأنيـ رؤساء جمعيات خيرية" ،األفضؿ استخداـ لغة غير مباشرة
وأكثر إيجابية ،كالقوؿ مثبلً" :إف موقؼ الحكاـ العرب ّإباف حرب  12كاف أكثر قوة
غير اإليجابية يمكف
وحسماً ودعماً إلخوانيـ الفمسطينييف" .إف الباحث يرى أف المغة َ

أف تتسبب في كثير مف المشكبلت داخؿ األسر وبيف اإلخوة واألصدقاء والعامميف

واألشخاص والمجتمعات داخؿ القطر الواحد أو بيف األمـ والشعوب .واذا نظر المرء
لما ترتب عف كممة الرئيس األمريكي جورج دبميو بوش وىو يصؼ حربو في العراؽ

بأنيا حرب صميبية ،أدرؾ خطورةَ اآلثار التي يمكف أف تنتج عف االستخداـ غير
اإليجابي وغير المنضبط لمغة .فالكممة التي كانت بمثابة سقطة أو زلة لساف ال
يمكف آللة اإلعبلـ األمريكية والغربية الضخمة أف تمحو آثارىا اآلف مف عقوؿ

المستيدفة ووجدانيا.
الشعوب
َ
يقولوف" :مف عرؼ لغة قوـ أمف شرىـ" .وىو قوؿ يجعؿ لمعرفة المغة عبلقة
الفعاؿ باآلخر .وقد أتقف العصر تفعيؿ استخدامو لمغة
باألمف ،أي باالتصاؿ ّ
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االتصاؿ المؤثرة ،ووظّؼ التقنيات الحديثة لمتأثير بالمغة المكتوبة والحسية

كثير مف األفراد والجماعات إلى ردود أفعاؿ
والمسموعة والمرسومة حتى تحوؿ ٌ
البعض اآلخر أف تفقد بعض المجتمعات
لمثيرات ىذا االتصاؿ المباشر وخشي
ُ

أرضيا بفعؿ االتصاؿ المعاصر المتدفؽ مف
حقيقتيا وانسانيتيا ومنيجيا ،ومف ثـ َ
أعمى ألسفؿ ،ومف األكثر قوةً معموماتيػًّا واقتصاديػًّا وعسكريػًّا ألدناىا .ويرى الباحث

أف جميع ىذه المخاوؼ موضوعية ،تعبر عف بعض تحديات العالـ المعاصر في

ىذا المجاؿ ،وأنيا ستكوف عامبلً مف عوامؿ عدـ التوافؽ لؤلشخاص والمجتمعات.
ِ
الثقافات بفتح القنوات لبلستماع
وذلؾ ما لـ تيتـ
المجتمعات الضعيفةُ والمتعددةُ
ُ

لمصوت اآلخر ،وإلتاحة حرية التعبير وايضاح الفروض الخاصة باليوية ،واالىتماـ

بالتنظيـ والمؤسسية والتخطيط ووضوح األفكار والبرامج واأللفاظ والمعاني اإليجابية،

وما لـ تيتـ كذلؾ بالميجات والفنوف والفمكمور والعادات والقيـ لكؿ الفئات حتى
تنتيي سمطة وسائؿ اتصاؿ المركز المنعزؿ عف أجزائو وتنتفي ثقافة الخوؼ الناتجة

مف عدـ معرفة لغة القوـ ،وما لـ يتـ بناء خبرة الذكاء المغوي واكتماليا لؤلفراد
والجماعات.

 1.8الذكاء الفكاهي
حد العوامؿ لجسر ىوة القمؽ والخوؼ والتوتر
 1.1.8يعد صنع المفارقة الضاحكة أ َ
وأزمة الثقة بيف األشخاص والجماعات وبث البيجة والسرور والجو الودي
والتفاؤؿ بينيـ .ويرى ببلؿ (  ) 7007أف الفكاىة المبلئمة لمسياؽ تقمؿ مف

يد مف جاذبيتيـ
االتجاىات السمبية والعدائية بيف األشخاص والجماعات ،وتز ُ
لبعضيـ ،وترفعُ بالتالي مف مستوى العبلقات والتفاعؿ بينيـ مما يعد مؤش اًر
لزيادة القابمية لقبوؿ حقوؽ اآلخر وأطروحاتو ،ومراعاة كرامتو .وقد يؤدي ىذا

الوضع إلى سيولة حؿ المشكبلت وفض النزاعات بيف األطراؼ المختمفة.

ويرى ببلؿ أف الذكاء الفكاىي يحتاج إلى القدرة اإلبداعية ،وسرعة

البديية ،وحس المرح ،ومعرفة حاجات اآلخريف ودوافعيـ واتجاىاتيـ ،ولغاتيـ
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وليجاتيـ ودالالتيا ،ومعرفة استجاباتيـ الفكاىية ،بجانب معرفة نواحي النقص

في الذات واآلخريف والتمتع بالطبلقة المغوية.

الذكاء الفكاىي يزيد مف قدرات التوافؽ مع تحديات العالـ
ويؤكد ببلؿ أف
َ
المعاصر ألنو:

الجانب المضحؾ مف المشكمة المعينة.
كؼ الشؾ والكراىية ويبرز
(أ) َي ّ
َ
فيخفؼ مف وطأتيا وحجميا ووزنيا .وبالتالي فإما أف تتبدد المشكمة
مف تمقاء نفسيا أو يصؿ األطراؼ فييا إلى اتفاؽ ومعالجة بسيولة

ويسر نتيجة الجو الودي السائد.

(ب) يقمؿ الحسػاسيةَ ومشاعر الغضب والكراىية بيف األطراؼ ،ويشيع
مشاعر األمف والطمأنينة ،نتيجةً لوجود االبتسامة مكاف التكشيرة

ولمكؼ المتبادؿ بيف التوتر واالسترخاء الذي تؤدي إليو الفكاىة.

يد مف جاذبية الشخص الفكاىي وجاذبية أطروحاتو ،لميؿ العقؿ
(ج) يز ُ
اإلنساني لمربط والتعميـ .فيتـ الربطُ بيف شخصية الطّ ِ
رؼ أو الشخص
الفكاىي وأطروحاتو وبيف قدراتو عمى التمميح والنكتة وسرعة البديية.
(د) يبدد الم ِ
يد مف اإلقناع واالقتناع والتقارب
مؿ ويحسف االتجاىات ،ويز ُ

واأللفة والحميمية ،ويكسر المقاومة والتحفظ ،ويسيّؿ تعمـ المبادئ
والحقائؽ الجديدة والتعايش والتوافؽ مع جوانب االختبلؼ الديني

واإلثني والقبمي والثقافي واالجتماعي والسياسي.

الباحث أف تنميةَ خبرة الذكاء الفكاىي ينبغي أف تكوف مشروطة بأف يكوف
 1.1.8يرى
ُ
ىذا الذكاء إيجابيػًّا .فبل تتجو الفكاىة اتجاىاً مؤذياً ،فتكوف متنفساً لمدوافع
اليجومية أو العدوانية التي يوظفيا البعض لِيعبر عف مكبوتاتو مف حقد
أحد عوامؿ التوافؽ
وكراىية وحسد أو غيرة .وكذلؾ لكي يكوف الذكاء الفكاىي َ
اإليجابي .ينبغي أال توظؼ الفكاىة إلثبات قوة طرؼ عمى اآلخر أو لمتميز
اإلثني والقبمي واالجتماعي والسياسي والقومي ،أو لمتعريض بأصوؿ اآلخريف
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ومعايبيـ وخصائصيـ واخفاقاتيـ .كما ينبغي أال تكوف الفكاىة وسيمة

السترضاء اآلخريف والحصوؿ عمى إعجابيـ ،وأال تكوف مكررة مفتقرةً لمجدة
والحداثة والبنية المبدعة والسياؽ المبلئـ ،وأال تتعارض مع القيـ واألخبلؽ

واألدب والمياقة والثقافة السائدة.

 .9مؤسسات المستقبل والفعالية الذاتية والجمعية

 1.9الفعالية الذاتية

يسعوف لتحقيؽ التحكـ في
ا
 1.1.9يؤكد
باندور (  ) Bandura 5444أف الناس عموماً
ْ
األحداث التي تؤثر عمى حياتيـ ،وأف تحقيقيـ لمتحكـ وبموغ األىداؼ يمثؿ
بدوره حاف اًز ليـ لممارسة التحكـ وحؿ مشكبلت الحياة ،بينما ينتج عف عدـ
ِ
اإلحباط والبلمباالة واليأس .ذلؾ ألف
الشعور بالتوتر و
القدرة عمى التحكـ
ُ
معتقدات الفرد في فعاليتو – كما يرى  -تؤثر عمى طريقة تفكيره وشعوره

ودافعيتو وعمى سموكو وتحكمو في األحداث مف حولو .ويسمي باندو ار

معتقدات الفرد في قدرتو عمى التحكـ بالتحكـ المدرؾ ( ) perceived control
أو بنظاـ معتقدات الفعػالية الذاتية (  ،) self–efficacy belief systemوالتي

تعكس معتقدات الفرد في قدرتو عمى تنظيـ سموكو إلدارة المواقؼ واألحداث

المختمفة.

يستنتج مف مفاىيـ باندو ار أف معتقدات الفرد وأحكامو اإليجابية عف

قدراتو يمكف أف تعمـ عف طريؽ توفير المؤسسات التربوية لخبرات النجاح
واإلتقاف والتحكـ (  ،) mastery experiencesألف خبرة النجاح تنمي فكرة

القدرة الذاتية أو معتقدىا ،بينما تقمصيا فكرة الفشؿ خاصة الذي يأتي قبؿ
النجاح .وخبرة النجاح ،كما يرى باندو ار ،تؤدي الكتساب الفرد األدوات
المعرفية والوجدانية والسموكية وأدوات تنظيـ الذات التي تمكنو مف ممارسة

السموؾ المبلئـ والمتوافؽ إلدارة أي مستجدات في أحداث الحياة المتغيرة،
خاصة خبرة النجاح التي تأتي بعد التعب والمشقة وبذؿ الجيد والمثابرة .ذلؾ

السػوداف المفتوحة 1
مجمة جامعة ّ

770

7002

ألف النجاح السيؿ يجعؿ صاحبو يتوقع دائماً النتائج اإليجابية السريعة ألفعالو

دونما جيد ،ويكوف عرضة لئلحباط واالستسبلـ عند مواجية الفشؿ
والصعوبات ميما صغرت ،فتضعؼ ىمتو وعزيمتو.

 1.1.9يمكف أف تعمـ مؤسسات المستقبؿ التربوية خبرات النجاح ومعتقدات التحكـ

الذاتي مف خبلؿ القدوة أيضاً ،كما يرى بعض الباحثيف؛ أي مف خبلؿ إتاحة

فرص المبلحظة والتقميد والتأثر بالنماذج الناجحة والمبدعة والباذلة دوماً

لمجيد ،والقادرة عمى حؿ المشكبلت .ويرى باندو ار أف مف العوامؿ الميمة في

تنمية اإلحساس بالتحكـ (  ) sense of controlلدى األفراد والجماعات ،ىو

أسموب اإلقناع االجتماعي ( ) social persuasion؛ أي اإليحاء الدائـ ليـ
ُ
بأنيـ يممكوف ما يحتاجو النجاح واإلتقاف مف قدرات ،ألف ذلؾ يجعميـ
يحاولوف المرة تمو األخرى حتى يبمغوا أىدافيـ ميما صعبت .ذلؾ بينما

معظـ األحداث
يتجنب الذيف يعتقدوف ،أو يقنعوف ،بأنيـ ال يممكوف القدرة
َ
ِ
ِ
استثمار الطاقة
وبذؿ الجيد و
واألنشطة والمواقؼ ،ويتخموف عف المثابرِة
ٍ
الكامنة لدييـ وتحقي ِ
وبسيولة لكؿ موقؼ جديد
ؽ األىداؼ .فيستسمموف بالتالي
وصعب في الحياة.

 1.1.9إذف ُيستخمص بأف مؤسسات المستقبؿ الفاعمة ىي التي توفر الدعـ وثقافة
المناخ لتمكيف األفراد والجماعات مف تحقيؽ
التفاؤؿ والتحفيز الكافي والبيئة و َ
النجاح واألىداؼ ،وتجنيبيـ التعرض الدائـ لمضغوط والفشؿ .وذلؾ بينما يجد

المرء أف بيئات الفقر ،والمرض والخوؼ والحرماف والقير والظمـ وقمة فرص

المشاركة والعمؿ وعدـ رعاية الحقوؽ وبيئات الحروب واإلذالؿ والميانة ،قد

تؤثر في أحكاـ األفراد والمجتمعات عمى فعاليتيا وقدرتيا .لذلؾ فإف ىذه

الخبرات البيئية السالبة ،التي تفرضيا مثؿ ىذه البيئات ،وغالباً ما تؤدي إلى
الشعور بالعجز واالستسبلـ حياؿ تحديات العصر ومطالبو ،والى ضعؼ
االنتماء لمثقافة والوطف والبحث المستمر عف الحموؿ الخارجية ميما كاف

د .عبدالرحمف عثماف عبدالمجيد ،الخبرات النفسية والتربوية

775

لمشخصية الفردية والجمعية

الثمف .وال يخفى عمى الراصد لمتحوالت في عالمنا المعاصر ما تشيده األسرة
مف تغيرات ،مف أسرة ممتدة وأخبلقية وأبوية ألسرة نووية أو ذات عائؿ واحد

وألسرة األـ العاممة لمضرورة .تبرز فييا الحاجة لمتابعة حاجات األبناء
وحمايتيا ورعايتيا واشباعيا ،وينشأ التعارض بيف الدافع لتحقيؽ الذات

واإلنجاز في المينة وفي المنزؿ ،وينشأ صراع األدوار والحاجة لتدبير أكثر
مف موقؼ في وقت واحد مما قد يزيد مف عبء المؤسسات التربوية غير

الرسمية في تنمية الفعالية الذاتية لؤلشخاص والمجتمعات.

 1.1.9يتضح مما تقدـ أف التوافؽ مع قضايا العالـ المعاصر وتحدياتو يحتاج ،أوؿ

ما يحتاج إليو ألصحاب األحكاـ والمعتقدات اإليجابية في قدراتيـ ،والذيف
يضعوف األىداؼ المناسبة لحياتيـ ويمتزموف بيا .ويممكوف التفكير المنظـ

والتفاؤؿ واإليجابية ،ويجدوف الدعـ األسري واالجتماعي والرسمي والمناخ

المبلئـ لمتعبير عف إمكاناتيـ وقدراتيـ الكامنة.

وتأسيساً عمى ذلؾ فإف

الباحث يرى أف أىـ أدوار مدارس المستقبؿ ومؤسساتو لتنمية الفعالية الذاتية
يمكف أف تمخص في اآلتي:

(أ) تعميـ األشخاص والمجتمعات الميار ِ
ات المبلئمة لحاجات العصر،
وترقية نموىـ النفسي والميني.

(ب) تنمية الذكاء المعاصر المتكامؿ إلعداد األشخاص والجماعات وبناء
قدراتيـ عمى التوجيو الذاتي في مسيرة الحياة الطويمة.

(ج) مساعدة األفراد والجماعات عمى تبني أسموب الحياة الصحيح وعمى
االختيار السميـ.

(د) مساعدة األفراد والجماعات عمى التحكـ في العادات والسموكيات غير
السوية.

(هـ) تنمية ميارات تنظيـ الذات والضبط والتحكـ الذاتي لؤلفراد والجماعات.

 1.9الفعالية الجمعية
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 1.1.9ال تقػؿ أىميةُ الفعالية الجمعية و ِ
التوجو الجماعي عف الفعالية الذاتية أو التوجو

الذاتي في تنمية قدرات التوافؽ لؤلشخاص والمجتمعات مع متطمبات العالـ
الج ْمعية ( ) collective efficacy
المعاصر وتحدياتو .يعني باندو ار بالفعالية َ
اعتقاد الناس في قدراتيـ المشتركة وفي إمكاناتيـ في وضع أجندة مشتركة،
وفي تحديد مصادر الدعـ لمعمؿ الجماعي ،وفي وضع االستراتيجيات الفعالة

وتطبيقيا عمى الواقع وفي مواجية ما يعترضيـ مف معوقات وفي قدرتيـ عمى

المتابعة والتقويـ المستمر .أي أف فعالية الجماعة وقدرتيا عمى التنظيـ والخمؽ

والعمؿ المشترؾ وادارة األحداث وحؿ المشكبلت ،تحدد مدى تأثيرىا في

مجريات حياتيا وقضاياىا المعاصرة .ويرى أنو كمما كاف االعتقاد قويػًّا وايجابػًّا

كاف الناس أكثر نشاطاً وجيداً وتأثي اًر في عالميـ ومستقبميـ ،وكمما كاف

االعتقاد في القدرة ضعيفاً ،وأكثر استسبلماً ألنظمتيـ وعاداتيـ وقضاياىـ

الناس أقؿ جيداً ومثابرة في مواجية أحداث الحياة.
المعاصرة ،وكاف ُ
 1.1.9إف المشاىدةَ واالستماع والقراءة اليومية لما يدور مف أحداث في العراؽ
وفمسطيف ولبناف وأفغانستاف وغيرىا مف الدوؿ – كما يرى الباحث – يعكس

ر مف العجز واالستسبلـ وفقػداف القػدرة ( collective powerlessness
قد اًر كبي اً

) وفقداف الثقة الجمعية المتبادؿ ،كما يمثؿ ،أيضػًا ،نقصػًا كبي اًر في الفعالية
الجمعية ،ويرفع مطمبػًا أساسيػًّا لمحموؿ الشاممة لمشكبلت اإلنساف العصرية.
ويرى الباحث أف ىذه المشاىد توفر البيانات األكثر دقةً وصدقاً وداللةً في

عالمنا المعاصر عمى نقص الخبرات في الفيـ المشترؾ لممشكبلت ،وفي

وضع األىداؼ المشتركة وفي بذؿ الجيود والحموؿ المشتركة لصياغة عالـ

المستقبؿ ،عالـ التعايش واألمف والسبلـ العادؿ لكؿ األشخاص والمجتمعات.

الجيد الذكي المتكامؿ الستثمار
ويرى الباحث أف بناء الفعالية الجمعية يحتاج
َ
الفرص اإليجابية التي تتيحيا العولمة ،ويتيحيا التعدد الثقافي واالجتماعي
واإلثني والعرقي والديني عمى الكوكب األرضي ،بدالً مف تغذية التعدد بمغة
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الشؾ ومشاعر العداء واقصاء اآلخر ومحاولة التأكيد عمى التفوؽ عميو و

إذاللو.

وبجانب الحاجة لمفعالية الجمعية ،فإف استنتاجات الدراسة تشير إلى

الحاجة إلى منيج وقائي تربوي يمكف أف يجنب الحياة المعاصرة حدوث كثير
مف األسباب التي ئؤدي إلى الكوارث اليومية المعاصرة في كؿ مكاف مف

العالـ .فإذا نظر المرء لحالة جماعة ابف يوسؼ لوجدىا تمثؿ حالة ماضوية
ُ
معاصرة ،ونموذجاً تربويػًّا يمكف لمباحث أف يتخذه نظرية متكاممة لتفسير كثير
طفولة أو مراى ٍ
ٍ
ِ
قة ،أـ مشكبلت
مشكبلت
اء أكانت
مما يحدث مف مشكبلت سو ً
ٍ
مشكبلت سياسيةً أو
شباب أو شيوخ أـ مشكبلت أسرية أو اجتماعية ،أـ

اقتصادية أو دينية أو قطرية أو إقميمية أو عالمية .وىو نموذج يصمح أيضػًا،

بدءا مف اليزيمة النفسية لمذات إلى
كما يرى الباحث ،لتفسير كثير مف اليزائـ ً
اليزيمة الثقافية والحضارية ،وىزيمة األمة أو المجتمع .واذا نظر المرء إلى
نموذج جماعة ابف يوسؼ في ضوء المتغيرات التي تناولتيا الدراسة -وىي
انتقاء الثابت والمتغير في الخبرة مف خبلؿ التزاـ أدب المناقشة والحوار

ضعؼ
وتوظيؼ الذكاءات المتكاممة والفعالية الذاتية والجمعية -يتضح لو
ُ
البناء ِ
الخبري لمجماعة المعاصرة أيضاً وعياً وضبطاً ،وبخاصة في الجانب
المعرفي التوقعي لمخبرة ،والذي جعؿ األشخاص والجماعات يتصرفوف حياؿ

بعضيـ البعض بصورة لـ تتـ االستفادة فييا مف الخبرات التاريخية السابقة

كما لـ ُيستَفَد فييا مف القدرات التنبؤية وتوقع المستقبؿ.
ُ 1.1.9يستَخمص مف تحميؿ نموذج جماعة ابف يوسؼ ،ومف تحميؿ المشاىد اليومية
لمصراعات في العالـ المعاصر ،أىمية تنمية الوعي لمفرد والجماعة بالبناء
الخبري المتكامؿ ،ومعر ِ
فة ما فيو مف قصور وقوة ،ووضع االستراتيجيات
واألساليب التي تساعد عمى معالجة القصور ،وتعزيز القوة منذ وقت مبكر

وتطور المركب
نقص في تعمـ الخبرات المبلئمة تكويف ونمو
حتى ال يعوؽ ال ُ
َ
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النقص الخبري – في
الخبري األكثر كفاءة لمفرد والمجتمع وذلؾ لئبل يؤدي
ُ
أي مف جوانبو – إلى تضييؽ اليوة بيف عالـ المبادئ وعالـ الوقائع في
سموؾ األفراد والجماعات ،أو لتعمـ اليزيمة النفسية الفردية أو الجمعية ،ولئبل
القصور الخبري ارتقاء شخصية األفراد والمجتمعات ومحافظتيا
النقص و
يمنع
ُ
ُ
عمى شيودىا الحضاري وعيشيا في حاضرىا ومستقبميا .ويرى الباحث أف
نموذج جماعة ابف يوسؼ نموذج غير مبلئـ لواقعو الثقافي والعقائدي

الوعي
والتاريخي ،مثمما أنو غير مبلئـ بالطبع لمحاضر والمستقبؿ .لذا ينبغي
ُ
بو كحالة نفسية واجتماعية وسياسية وفكرية مختمة تستوجب التصويب

المتكامؿ بإعماؿ البصيرة االنتقائية لمثابت والمتغير ،وبتوظيؼ ميارات
المناقشة والحوار والذكاءات المتكاممة والفعالية الذاتية والجمعية.

إف الفرض األساسي الذي تقوـ عميو نتائج ىذه الدراسة ىو ضرورةُ أف
تميز كؿ مرحمة مف المراحؿ ،وكؿ دور مف األدوار ،وكؿ حقبة مف الحقب
ِ
التفاعؿ
التاريخية بمستوي خبري معيف .يتغير التميػز ويتحوؿ عف طريؽ
المستمر ومنيج االصطفاء الواعي لمثابت والمتغير ،ليحقؽ النمو الخبري

ليمكف استثمارهُ في كؿ المجاالت الحياتية التربوية
المتكامؿ كمػًّا وكيفػًا ،و َ
والتعميمية والثقافية واالجتماعية والسياسية والفكرية والتكنولوجية واالقتصادية

اء أكاف ذلؾ لمصالح الخاص المشروع أـ لمصالح العاـ .وذلؾ
والصحية ،سو ً
لتتحقؽ الصيرورةُ التاريخية لؤلفراد والجماعات وتستمر لغةُ الحوار بيف
َ
الماضي والحاضر والمستقبؿ ،وتستكمؿ الرؤية الشمولية في قراءة الواقع
المعاصر دوف أخطاء في حؽ الفرد أو المجتمع.

 1.1.9إف معرفة النقص الخبري لمفرد أو الجماعة وتنمية الدافع لضبطو ومعالجتو

يعد مف أولى خطوات البرنامج النفسي والتربوي الوقائي واإلنمائي والعبلجي

في نظر الباحث .يتفؽ الباحث في ذلؾ مع أسعد (  ) 7000الذي يرى أف

اإلحساس بالحاجة
الوعي بخبراتو الناقصة و
مف الميـ لنمو كؿ فرد وتطوره
َ
َ
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وتحديد الخطوات التي تحقؽ
ووضع األىداؼ التي تحقؽ نموىا،
إلى إنمائيا،
َ
َ
نماءىا مف حيث األولويات
تمؾ األىداؼ،
َ
وتحديد الخبرات التي يود تعمميا وا َ
 -أي األىـ ثـ الميـ – مع التصحيح المتدرج لؤلخطاء المصاحبة لؤلداء.

وتصويب المضموف الذاتي والجمعي
الوعي الذاتي والجمعي
الباحث
يعتبر
ُ
َ
َ
ببصيرة الثابت والمتغير مف األمور األساسية لمتنظيـ الذاتي – الفردي
والجمعي – الذي يمكف كبلًّ مف ِ
بوعي
الفرد والمجتمع مف العيش في عالمو
ٍ

ومعر ٍ
فة ٍ
وفيـ وقدرٍة عمى اختيار االستراتيجيات واألساليب المناسبة ألي موقؼ
وعمى التصحيح المستمر لما يصاحب عيشو مف أخطاء ،وعمى تجاوز أزمة

الخبلؼ عمى الفروع وفتح كؿ الثغرات المؤدية إلى اليزائـ العسكرية والنفسية

واالقتصادية واالجتماعية والحضارية.

إف الباحث يرى أف خبرة الوعي مف الخبرات الضرورية التي ينبغي أف

السني المبكر في الخمس السنوات األولى
تُستَدمج في الشخصية منذ تشكميا
ّ
اء أكاف ذلؾ عف طريؽ مؤسسات التربية الرسمية أو غير
وحتى شيخوختيا سو ً

الرسمية ،الذاتية أو الغيرية .ويستخمص الباحث مف خػبراتو الشخصية – والتي
يمكف أف تكوف حالة مشتركة لعدد داؿ مف األفراد في إطار تعمـ الفػرد الذاتي

في مسيرة الحػياة (  - ) self–directed life-long learnerأف الوعي و تعمـ
الضبط ِ
الخبري الذاتي والجمعي أمر ممكف نظريػًّا وتطبيقيػًّا .وىو أمر عمؿ

مف أجمو كافةُ المفكريف والفبلسفة والعمماء عمى مختمؼ معتقداتيـ وبيئاتيـ،
ومنذ كونفوشيوس وسقراط وديوي إلى حسف البنا ومحمد إقباؿ ومالؾ بف نبي.

تأسيساً عمى ما توصػؿ إليو الباحث في ىذه الدراسة فإف النتائج توضح

إمكانية االستخداـ السيؿ لنموذج جماعة ابف يوسؼ والشافعية كنموذج
تفسيري ألي مشكمة مف المشكبلت المعاصرة ميما كانت طبيعتيا وحدتيا

وحجميا ،وميما كانت طبيعة السياؽ الذي حدثت فيو ،وبغض النظر عف نوع
وطبيعة الطرؼ أو األطراؼ المتأثريف أو المؤثريف في حدوثيا.

ويمكف أف
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يفيد ىذا النموذج التفسيري كؿ مف يريد زيادة وعيو بالمنشأ ِ
الخبري لممشكبلت

تياء
بدءا مف تمؾ التي تحدث عمى المستوى الشخصي وان ً
المختمفة ً
بالمشكبلت العالمية المعاصرة .وىو بذلؾ ضرورة فكرية لتفسير المشكبلت
اء أكاف ذلؾ لممربي أـ
ووضع الخطط واألىداؼ لحميا ومتابعتيا وتقويميا سو ً
اإلعبلمي أـ السياسي أـ الزوج أـ الباحث .ويمكف استخداـ النموذج مف أجؿ

التعرؼ عمى أمور عديدة ،أىميا ثبلثة أمور أساسية ىي:

قيد النظر والبحث قد
(أ) معرفةُ ما إذا كانت المشكمة أو القضية المعينةُ َ
نشأت نتيجةً لعوامؿ أساسية أـ فرعية؛ ما إذا كاف االختبلؼ مثبلً في
القضية المعينة بسبب األصوؿ أـ الفروع ،أـ كاف االختبلؼ في
الوسائؿ واألفكار األساسية لحؿ المشكمة أـ في االتفاؽ عمى األمور

التي تأتي بعد األمر األساسي؟ ىؿ ىي في األىداؼ السامية والميمة
سموا وأىمية .وىؿ ىي في األولويات أـ فيما
أـ في األىداؼ األقؿ ًّ

دونيا؟ ىؿ ىي بسبب عوامؿ ذاتية أـ كانت بسبب عوامؿ موضوعية
ومنطقية؟ أشخصية أـ عامة ؟

ىيأ طرفػًا أو أطرافػًا معينة
(ب) معرفة النقص الخبري المعيف الذي يكوف قد ّ
ونمى لدييا القابمية لؤلداء المشكؿ في أي سياؽ مف السياقات
الشخصية أو األسرية أو االجتماعية أو الفكرية أو السياسية ،أو قد

يكوف ساعد عمى ظيور المشكمة أو كاف سبباً مباش اًر سابقاً لحدوثيا،

أو يكوف عززىا وأدى إلى تقويتيا واستمرارىا وحدتيا.
ِ
المعالجات الممكنة و ِ
األكثر فعاليةً لممشكمة في ضوء ما تـ
(ج) معرفةُ أىـ
التعرؼ إليو مف عوامؿ في (أ) و (ب).

لقد أثبتت األحداث أف نموذج

جماعة ابف يوسؼ والشافعية ىو

نموذج عربي إسبلمي ال يصمح إال لتفسير الظواىر الفكرية والسياسية

واالجتماعية والثقافية في البمداف العربية واإلسبلمية .ذلؾ ألف الذاكرة الحافظة
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الخبلفات التاريخية والم ارر ِ
ِ
ات
فييا أقوى دوافع السموؾ الفردي والجمعي ،وتُبقى
التركيب
السابقة جوى اًر لصراعات وتصفية حسابات الحاضر والمستقبؿ ،وألف
َ
الخبري لؤلفراد والجماعات يمعب دو ًار كبي اًر في إدراؾ األحداث والتحديات

والمطالب المعاصرة .فالعق ُؿ الفردي والجمعي ،في ىذه البمداف ،يميؿ لتفسير
قضايا العالـ المعاصر وتحدياتو بالصورة التي تتفؽ مع مركبات األفراد
ِ
والجماعات الخبرية ،ألف قدر ِ
الجماعات في معظـ ىذه البمداف
ات األفراد و
تعتمد عمى تمييز الصائب والخاطئ عمى خمفياتيا الخبرية الضعيفة عف
الثابت والمتغير في كؿ المجاالت .فالخمفية الخبرية ،كما يرى الباحث ،ىي

التي تنظـ معالجة المعمومات ،وتحدد طبيعة التفكير ومستواه في أي موقؼ

مف المواقؼ .وبالتالي فيي التي تييئ الفرد أو الجماعة لمفعؿ المتحضر أو
الكارثي ،ولمفعالية الذاتية أو الجمعية ،أو لمعجز واالستسبلـ الفردي والجمعي،
ولتعمـ ميارات حؿ المشكبلت وأتقانيا ،أو لمسمبية تجاه المشكبلت الحادثة

وتجنبيا وعزوىا ألسباب غير حقيقية ،أو االستجابة حياليا بصورة انفعالية ال

تؤدي ألي نوع مف الحموؿ العممية.

 .11الخـاتمة

تناولت الدراسة مجموعة مف المفاىيـ ومجاالت الخبرة .تضمنت مف المعاني ،المعنى

النفسي واالجتماعي والحرفي والمعرفي التوقعي والديني ،وشممت عدة مجاالت؛ ىي
المجاؿ التربوي التعميمي ،واالجتماعي ،واالقتصادي .وأبانت الدراسة العوامؿ التي تؤدي

إلى تسييؿ أو إعاقة اكتساب األفراد والجماعات لمخبرات المطموبة لتوافقيـ مع قضايا
عالميـ المعاصر وتحدياتو .لقد أوضحت الدراسةُ عبلقة الخبرة ببناء الشخصية القوية

وباألداء السموكي لمفرد والجماعة .كما أوضحت دورىا في تفاعبلت األشخاص في

الماضي والحاضر .وأبانت األىميةَ البالغةَ التباع المنيج السميـ الصطفاء الثابت والمتغير

في الخبرة ،وما ينبغي أف ُيستحدث مف مؤسسات تربوية مستقبمية تقوـ بتحديد أوجو النقص
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والقصور في الخبرات الفردية والجمعية إلكماليا وسدىا ،وبتحديد جوانب القوة لتعزيزىا

واستمرارىا.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا ما يأتي:

 1.11إف أىـ عناصر التوافؽ مع قضايا العالـ المعاصر وتحدياتو ىما التكام ُؿ والتوازف
ما بيف اإلنساف والمنيج واألرض.
ػنقص الخبػ ػػري لؤلشػ ػػخاص
 1.11إف مػ ػػف أىػػػـ قضػ ػػايا العػ ػػالـ المعاصػ ػػر وتحدياتػػػو ىػػػو الػ ػ ُ
والمجتمع ػػات ،وأف أى ػػـ جوان ػػب ى ػػذا ال ػػنقص تتمث ػػؿ ف ػػي ض ػػعؼ مي ػػارات المناقش ػػة
والحوار ،وفي االفتقػار إلػى مجموعػة مػف الػذكاءات ،كالػذكاء االجتمػاعي ،والمغػوي،

ضعؼ الفعالية الذاتية ،الفردية والجمعية.
واالنفعالي ،والفكاىي ،كما تتمثؿ في
َ
 1.11إف لمخبرات الدينية تأثيرىا اإليجابي عمى تفكير ووجداف وسموؾ الفرد والجماعة،
وفي تحديد درجة اتزاف السموؾ واعتدالو مع النفس واآلخريف والبيئة .تُ َعد ىذه
ات مصد اًر أساسيػًّا لسبلمة عناصر بناء الحضارة ،وفي حفظ عقؿ اإلنساف
الخبر ُ
ونفسو وعرضو ومالو ودينو .وأف الخبلفات والصراعات والحروب غالباً ما تكوف

نتيجة لمخبلؼ في اصطفاء أو انتقاء الثابت والمتغير مف المبادئ التي تعمـ ىذه

ذات صمة بالمعامبلت .واف مف أىـ وسائؿ
الخبرات؛ تعبديةً كانت أـ عقائديةً أـ َ
حسـ ىذه الخبلفات أف يوك َؿ األمر لممخمصيف مف العمماء والمفكريف والمثقفيف وأف
المؤسسات الحكوميةُ والمدنيةُ عمى معالجة أسباب
تُراعى حقوؽ ىذه الفئة ،وتعمؿ
ُ
الجيؿ والتضييؽ غير العادؿ عمى بعض الجماعات ،وأف يتـ االىتماـ بالعموـ

ط بالواقع المعاصر.
الشرعية وتُرَب َ
 1.11إف أىـ المعالجات لمنقص الخبري لؤلشخاص والجماعات يمكف أف تكوف مف خبلؿ
اتخاذ المنيج السميـ النتقاء الثابت والمتغير مف الخبرة ،الذي يعتمد في جوىره

عمى ثوابت األشخاص والجماعات الثقافية واألخبلقية والقيمية والعقائدية ،ومف
خبلؿ توفير مناخات العدؿ والحرية والمشاركة والمساواة ومراعاة الحقوؽ والحفاظ

عمى األرض ،وأف يقوـ بيذا االنتقاء العمماء والمفكروف والمثقفوف.
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ِ
صاحب الميارات والكفاءات والفعالية الذاتية والذكاءات
 5.11إف إعػداد إنساف المستقبؿ،
المتكاممة والخبرات التوافقية ،ال يتـ بمعزؿ عف استحداث مؤسسات التربية

المستقبمية.

التأىيؿ الفكري والفني والعممي
 6.11إف مف أىـ خصائص مؤسسات المستقبؿ التربوية
َ
ِ
وتقنيات تعميميا
وطرؽ تدريسيا
لقيادتيا التربوية ،وحداثةَ مناىجيا وأنشطتيا
َ
وكادرىا ورؤيتيا ،واستيعابيا لتطور عصرىا العممي والتقني وقدرتَيا عمى اإلفادة
َ
منو ومواكبتو و ِ
التأثير فيو مع المحافظة عمى ثوابتيا.

 .11توصيات الدراسـة

بناء عمى ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج ،فإنو يكوف مف المناسب أف تُقدـ
ً 1.11
التوصيات اآلتية وىي:
ُ
 1.1.11تصميـ استبياف لقياس أىـ مشكبلت العالـ المعاصر وطر ِ
ؽ التوافؽ معيا في
ُ
رأي أعضاء ىيئة التدريس "مف مخمؼ القوميات" الذيف يعمموف في جامعة
مف الجامعات توطئةً إلجراء دراسة عبر قومية في مجتمع النخب العممية

المثقفة بالوطف العربي.

 1.1.11إمكانية استخداـ أسموب لمضبط الخبري الذاتي يمكف تسميتو " التعاقد
المعرفي – السموكي – لمضبط ِ
الخبري الذاتي" .وأف تكوف إجراءات ىذا
األسموب وفؽ الخطوات التالية:

تحديد الفرد لجوانب النقص ِ
الخبري في مجاالت كؿ مف المناقشة
(أ)
ُ
والحوار ،الذكاء االجتماعي ،الذكاء االنفعالي ،الذكاء المغوي ،الذكاء
الفكاىي ،الفعالية الذاتية والفعالية الجمعية.

تحديد ِ
الفرد لكيفية إكماؿ النقص الخبري في أي مف المجاالت أعبله،
(ب)
ُ
وتحديد السموؾ اإلجرائي الذي يمكنو مف إكماؿ النقص والفترة الزمنية
ُ
التي سيقوـ فييا بأداء ذلؾ السموؾ ،وذلؾ بتحديد ما ينبغي لو أف
يفعمو إلكماؿ نقصو الخبري المعيف في المجاؿ المعيف.
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تحديد الخبرات أو السموكيات المعبرة عف الخبرات أو العجز ِ
الخبري
(ج)
ُ
والتي تعوؽ تعمـ الخبرات المطموبة ،وترؾ السموكيات السالبة ظاىرةً
كانت أـ غير ظاىرة؛ أي ترؾ ما ينبغي تركو لزيادة البناء الخبري

المطموب.

تحديد الخبرات القوية أو التوافقية واالستمرار فييا وتعزيزىا ذاتيػًّا بعد
(د)
ُ
تحديد السموؾ المعيف الداؿ عمييا واالستمرار فيو وتقويتو بالممارسة
المستمرة.

ديد الخبرات الماضية والحاضرة ،التي ال يممؾ الفرد تغييرىا وتعتبر
(هـ) تحػ ُ
خبر ٍ
ات حتميةً ومقدرة حسب الثابت ،والعم ُؿ عمى التسميـ بيا وقبوليا
وفيميا بأنيا سنة كونية جرت لخير أو اختبار أو ببلء ،أو لحكمة قد

ال يعمميا المرُء ،لكنيا خير.
عمى الفرد أثناء تطبيؽ ىذا األسموب أف يستخدـ تقنية الحديث اإليجابي لمذات ،بأف
يحدث نفسو بأنو قادر إف شاء اهلل وأنو سينجح في النياية "بأف يحكـ عمى قدرتو عمى

الضبط حكماً إيجابيػًّا ُمحسناً الظف بنفسو وربو" ،وأف يصبر ويمتزـ ببرنامج ضبطو الذاتي
إلى أف تتحقؽ أىدافو في البناء ِ
األداء ويتابع مراقبتو الذاتية لنفسو
يتابع
الخبري ،وأف
َ
َ
لتحديد العوامؿ المساعدة والمعوقة لو في تطبيقاتو في أي خطوة مف خطوات برنامجو ،وأف
يعمؿ بالصورة التي تمكنو مف معالجة سمبيات الممارسة وتعزيز إيجابياتيا.

 1.11أما فيما يتعمؽ باىتماـ بالمعنييف ،فإنو تقدـ ليـ التوصيات التالية .وىي:
 1.1.11االىتماـ الجاد والمدروس ببرامج البناء ِ
الخبري المتكاممة إلعداد اإلنساف
ُ
ِ
صاحب الميارات الحوارية والذكاءات المتكاممة والفعالية والضبط الذاتي،
و ِ
الممتزـ بمنيجو ومواطنتو وواجباتو ومسؤولياتو حياؿ األرض واآلخريف.

 1.1.11العمػ ُؿ كفري ِ
ؽ يضـ العمماء والمفكريف والمثقفيف مف كؿ التخصصات ذات
الصبلت فيما بينيا مف خبلؿ وحدات أو مراكز عممية لدراسة الثابت

والمتغير وانتقائو في كؿ مجاالت الحياة ،وإلدارة الخبلؼ ،وإلرساء دعائـ
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المنيج الشمولي المتكامؿ متعدد األبعاد لضماف التطور الخبري
والصيرورة التاريخية اآلخذة بالتالد والحديث.

 1.1.11العم ُؿ الجاد لمعالجة المشكبلت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتربوية،
وتوفير الحقوؽ األساسية لؤلفراد والجماعات وفرص المشاركة والمساواة
والحرية والعدالة االجتماعية.

 1.1.11نق ُؿ المؤسسات التربوية إلى رحاب األلفية الثالثة مف حيث المنيج،
والنشاط ،وتقنيات التعميـ ،وطرؽ التدريس واإلدارة التربوية ،والميارات
الفكرية والعممية واإلنسانية والفنية لممعمـ ،ومف حيث البيئة والمناخ

األكاديمي ،واالرتباط بالمجتمع المحمي والعالمي.

 5.1.11إتاحة الفرص الكافية لشرائح المجتمع المختمفة وخاصة الشباب لمحوار
األسري واالجتماعي واألكاديمي والسياسي .ذلؾ بأف تتاح ليـ خبرات

االشتغاؿ بالعمؿ النافع مثؿ التعميـ ،والدعوة ،والنشاط الصيفي،

والمعسكرات ،وتكويف الروابط والجمعيات ،كجمعيات أصدقاء المرضى
وجمعيات المواساة والبر واإلحساف وحسف الخاتمة ورعاية المشرديف

وتحفيظ القرآف .تتاح ليـ كذلؾ فرص إقامة وادارة الندوات والمناقشات
والمؤتمرات والمعارض والمسابقات ،ويتـ إشراكيـ في النشاط الصحفي

واإلذاعي والتمفزيوني والمسرحي واإلرشادي والسياسي واالقتصادي
والديني ،وتنظـ ليـ المؤتمرات والمقاءات والمعسكرات المشتركة مف كؿ

دوؿ العالـ حتى تنمو مركباتيـ الخبرية واحساساتيـ بالمواطنة والتعايش
والفعالية الذاتية والجمعية.

 6.1.11العم ُؿ عمى تصويب الخطط والمناىج والسياسات واألىداؼ التربوية
والتعميمية وتحديثيا واشتقاقيا مف الثوابت الشرعية والثقافية والتربوية ومف
المطالب والحاجات المتغيرة والمتجددة في العالـ المعاصر.
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وير وعي المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية ،الذاتية والغيرية،
 7.1.11تطػ ُ
بكيفية تحديد النقص والقوة الخبرية وكيفية العمؿ لمعالجة النقص وتعزيز
القوة.

 8.1.11الدعػ ُـ الكافي لممؤسسات الفقيرة النازحة والمستضعفة والمغتربة والبلجئة
داخميػًّا وخارجيػًّا بما تحتاجو مف عمـ أو ماؿ أو عدؿ أو رعاية وتكافؿ ،أو
تنمية لمقدرات العقمية واإلبداعية والمينية واالجتماعية والتقنية والنفسية

والتربوية.

اء الدراسات المسحية أو االرتباطية لمعرفة موقع مؤسساتنا التربوية في
 9.1.11إجر ُ
العالـ المعاصر ،ومعرفة طبيعة المطالب والتحديات المعاصرة وأنماط
التوافؽ الفردي والجماعي لمقابمتيا ،ولمعرفة العبلقة بيف الخبرات الدينية

والفعالية الذاتية لؤلفراد والجماعات في التعامؿ مع قضايا عالميـ

المعاصر.
َ

 11.1.11تعميـ األسموب التطبيقي المقترح والذي سماه الباحث "التعاقد المعرفي–
السموكي لمضبط الخبري الذاتي" لكؿ األسر والمؤسسات التربوية
والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حتى يتـ بناء المركب الخبري الذي

ركزت عميو الدراسة كوسيمة تربوية لتنمية قوة الشخصية واستمرار
الصيرورة التاريخية الثقافية والحضارية الفاعمة لممجتمعات .وذلؾ مف

خبلؿ ورش العمؿ والمطبػقات والندوات وانشاء المواقع اإللكترونية

والبرامج وتوظيؼ الفنوف والتأليؼ والنشر ودمج األسموب كوحدة إرشادية
تطبيقية ببرامج الدراسة العادية في كؿ المراحؿ الدراسية مع المتابعة

والتقويـ المستمر لنتائجو.
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