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ثقافة الفقر وفقر الثقافة في المؤسسات التربوية َ :من يسبق َمن ؟

متهيد :يعاني الوطف العربي مف عدة مشكالت جوىرية أىميا البطالة بيف مواطنيو مع استمرار
ظاىرة األمية وفقداف األمف المجتمعي  ،مما أدي إلي اتساع حدة الفقر  .بينما تعيش اآلف
بقية المجتمعات ال نسانية سواء المتقدـ منيا  ،والنامية عصر المعرفة  ،حيث تستشرؼ
المستقبؿ عف طريؽ تضميف سياساتيا المجتمعية نظـ االعتماد وضماف الجودة والرقابة عمى
التعميـ  ،وتوظيؼ التكنولوجيا لالرتقاء بالتعميـ والبحث العممي  ،كؿ ىذا مف أجؿ تحسيف
مستوى المعيشة بيف األفراد  ،ومقاومة الفقر بينيـ  .وتأتى قضايا واشكاليات ليا األولوية في
المواجية بيذه المجتمعات مثؿ كيفية مواجية ندرة فرص العمؿ والبطالة المتفشية بيف األفراد
 ،والعمؿ عمي إيجاد الحموؿ العاجمة ليا .
ولتحقيؽ ىذه األىداؼ المجتمعية في البمداف العربية يجب التطرؽ إلي الثقافات
الموروثة بيف أفراد ىذا المجتمع العربي والبحث فييا  ،وبمعني أوضح نتساءؿ  :ماذا يمتمؾ
ىؤالء األفراد مف ثقافات حياتية ومينية ؟  :أيمتمكوف ثقافة فقر تممكوىا أثناء تنشئتيـ
وتعميميـ وتثقيفيـ واعدادىـ لنمط األعماؿ التي يرغبوف في ممارستيا !  ،أـ تـ إكسابيـ
فقر ثقافة مف مؤسساتيـ التربوية !  ،أـ حازوا كمييما ؟ !  ،وفي ىذه الحالة األخيرة
نتساءؿ َ :مف يسبؽ َمف داخؿ مؤسساتنا التربوية أثناء تأدية مياميا ؟ .

 املشكلة :تتركز مشكمة ىذه المقالة األكاديمية في كيفية صياغة أدوار معاصرة لممؤسسات
التربوية تكوف ليا األ ولوية في مقاومة ثقافة الفقر  ،ومعالجة فقر الثقافة  ،ويتـ ىذا األمر
مف خالؿ مراجعة برامج ىذه المؤسسات التربوية وأنشطتيا  .وفي سبيؿ تفعيؿ ىذه المواجية
تجاه فقر الثقافة  ،وثقافة الفقر بيف أفراد المجتمع  ،ومف أجؿ أف تتناسب ثقافات جديدة
ومتطورة مع

سوؽ العمؿ المعاصر واحتياجات التنمية المجتمعية  ،ظيرت مالمح ىذه

المشكمة البحثية .
إف فقر الثقافة  ،وثقافة الفقر بيف أفراد المجتمع ليست ظواىر حتمية  ،إنما يمكف
التحرر منيا  ،بؿ أصبحت مواجيتيا والقضاء عمييا مطمباً ممحاً وضرورة تنموية وقاعدة
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لتوفير متطمبات الحياة لدي أفراد المجتمع العربي  .إف إعطاء أىمية خاصة لمتعميـ الحرفي
والميني  ،والعمؿ عمى تطويره يؤدي إلي تأصيؿ فكرة التجديد الثقافي مدى الحياة .
ولمواجية ىذه المشكمة البحثية يمزـ إعادة صياغة أدوار معاصرة لممؤسسات التربوية
تكوف مف أولوياتيا أثناء تأديتيا لمياميا التربوية والتعميمية والتثقيفية مراجعة برامجيا
وأنشطتيا مف أجؿ معرفة مالمح الثقافة السائدة فييا  :أىي ثقافة فقر !  ،أـ فقر ثقافة ! ،
أـ االثنيف معاً !  ،واف كاف لساف الحاؿ ىي األخيرة  :إذف ( َمف منيما يسبؽ َمف ؟ ) حتى
تكوف الرؤية واضحة أثناء إعادة صياغة األدوار الجديدة ليذه المؤسسات التربوية .

 ثقافة الفقر :بدايػػة تمثػػؿ الثقافػػة قػػيـ ومعتقػػدات وانتاجيػػة األف ػراد الماديػػة والالماديػػة  ،وىػػي تمثػػؿ مجمػػؿ
طريقة حياة األفراد والجماعات في المجتمع  ،والثقافة تشمؿ مختمػؼ أنشػطة الحيػاة مثػؿ الم ػة
وطرؽ المعيشة وطرؽ التفكير وغيرىا.
ويمكف تمخيص تعريفات الثقافة بأنيا النسيج الكمى الػذي يشػتمؿ عمػى االعتقػاد والمعرفػة
والفػػف واألخػػالؽ والقػػانوف والعػػادة  ،وكػػؿ القػػدرات التػػي يكتسػػبيا النسػػاف بوصػػفو عض ػواً فػػي

المجتمع  ،والثقافة تتألؼ مف أنماط ظاىرة ومتضمنة لمرموز التي تعبر عف النجػازات المتميػزة

لمجماعات النسانية  ،بما في ذلؾ مف تجسيد ليذه الرموز في أشياء مصنوعة  .والثقافػة ىػي
"مجموعػة النشػاط الفكػػري والفنػي فػي معناىػػا الواسػع ومػا يتصػػؿ بيمػا مػف ميػػارات ومػا يعػػيش
عمييا مف وسائؿ" ،فالثقافة موصػولة بمجمػؿ األنشػطة االجتماعيػة األخػرى مػؤثرة فييػا ومتػأثرة
بيا  ،معينة عمييا  ،ومستعينة بيا  ،ليتحقؽ بذلؾ المضموف الواسع لمثقافة متمػثالً فػي تقػويـ
وعطػاء فػي تفاعػؿ خصػب
شامؿ لممجتمع في كؿ جوانب سعيو الحضاري إنتاجاً وارتفاعاً وأخذاً
ً
وعطاء متجدد  .والثقافة ىي مجمؿ التراث االجتماعي  ،وىي أسموب حياة المجتمع التػي تػنظـ
حاجاتػػػو االجتماعيػػػة وعالقػػػات األفػػػراد مػػػع مجػػػتمعيـ ومػػػع غيػػػرىـ مػػػف المجتمعػػػات  ،وتتناقػػػؿ
األجياؿ المتعاقبة التراث الثقافي عف طريؽ االتصاؿ والتفاعؿ االجتمػاعي  ،وعػف طريػؽ الخبػرة
بشػػئوف الحيػػاة والممارسػػة ليػػا  .والثقافػػة ىػػي كػػؿ مػػا صػػنعو المجتمػػع واكتشػػفو  ،وىػػو يواجػػو
مشػػػكالتو التػػػي صػػػادفتو وىػػػو ينشػػػط سػػػموكياً وتفاعميػػػاً لشػػػباع حاجاتػػػو الحيويػػػة والنفسػػػية
واالجتماعية والعقمية  .وىناؾ نظرات أخرى في الثقافة منيػا أف الثقافػة ىػي كػؿ عضػوي يتمثػؿ
-3-

ثقافة الفقر وفقر الثقافة في المؤسسات التربوية َ :من يسبق َمن ؟

فػػي طريقػػة الحيػػاة فػػي المجتمػػع  ،والثقافػػة ىػػي مجموعػػة مختمفػػة مػػف أل ػواف السػػموؾ وأسػػموب
التفكيػػر والتوافػػؽ فػػي الحيػػاة وتػػدخؿ فػػي ذلػػؾ المعػػارؼ والميػػارات واالتجاىػػات والتوقعػػات التػػي
يكتسبيا أفراد المجتمع ويتناقمونيا كما ىي أو يعدلوف فييا وفؽ ت يير الظروؼ (. )1
وقػػد لخػػص (حامػػد عمػػار)( )2ىػػذه التعريفػػات والتحديػػدات لمثقافػػة فػػي أنيػػا تتفػػؽ جميعػاً

عمػػى جػػانبيف ىػػاميف مػػف ركػػائز الثقافػػة  :أوليمػػا أنيػػا كػػؿ مػػا يصػػنعو النسػػاف أو يقننػػو أو

يتواضع عميو مف أسموب لمحياة ومعداتيا وأدواتيا وعالقاتيا وأنماط التعامؿ والقػيـ التػي ينب ػي
أف تسود في األخذ والعطاء بيف أفراد مجتمع مف المجتمعات  .والجانػب الثػاني أف ىػذا الرصػيد
ممػػا يصػػنعو النسػػاف ىػػو مػػف األمػػور التػػي تتناقميػػا األجيػػاؿ عػػف طريػػؽ التعمػػيـ والممارسػػة
وأسػاليب التنشػئة االجتماعيػة المختمفػة  ،كمػا أف ىػػذا الرصػيد الثقػافي قابػؿ لمتعػديؿ والتطػػوير،
ومف ثـ فإف ىذا الرصيد الثقافي قابؿ لمتنمية .

فيقصد بو انعػداـ الفػرص والخيػارات أمػاـ الفػرد  ،وفػي
أما مصطمح الفقر ( ُ ) poverty
ىذا السياؽ  ،فإف المعنػي العػاـ لمفقػر  -وفػي مجػاؿ البحػث الحػالي  -يتمحػور حػوؿ انعػداـ

الميارات والقدرات إلي مستوي ينحرؼ بو عف المستوي الميني والحرفي الالزـ لممارسػة العمػؿ
المطمػػػػػػػوب ممارسػػػػػػػتو فػػػػػػػي سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػؿ  .وتشػػػػػػػير األدبيػػػػػػػات النسػػػػػػػانية المعاصػػػػػػػرة

صػورً متعػددة مػف ثنائيػات الفقػر منيػا  :الفقػر
ا
( ) https://www.marefa.orgإلي وجػود

المطمؽ والفقػر النسػبي  ،والفقػر المػزمف والفقػر العػارض  ،والفقػر الفػردي والفقػر الجمػاىيري .

وربمػا اسػػتُعممت فػي صػػور أخػرى لمفقػػر عمػى سػػبيؿ االسػتعارة والمجػػاز ،كػالفقر المػػادي والفقػػر
الروحي والفقر العاطفي والفقر األخالقي والفقر الثقافي .
وقػد يتجمػي الفقػػر فػي مظيػػر ثقػافي  ( -وىػػو مػا نطُمػؽ عميػػو فػي ىػػذا المقػاؿ بمصػػطمح

ثقافػػة الفقػػر )  -حيػػث يتميػػز النسػػاف بضػػعؼ قدراتػػو الثقافيػػة  ،حيػػث عػػدـ الدرايػػة بأنمػػاط

ومحػػددات فػػرص العمػػؿ السػػائدة ني ػاً فػػي سػػوؽ العمػػؿ  ،ويػػؤدي ىػػذا األمػػر إلػػي الخفػػاؽ فػػي

إشباع ىذه الحاجة وعدـ تحقيؽ الرغبات وبموغ المآرب وال ايػات مػف فػرص العمػؿ المتاحػة فػي
ىذا الوقت .
واذا كانت الثقافػة سػم ًة مػف سػمات المجتمػع  ،فػإف مقاومػة ثقافػة الفقػر تعتبػر ضػرورية

فػػي تطػػور ىػػذا المجتمػػع  ،بمػػا يواكػػب ت يػػر المطالػػب االجتماعيػػة والمكانػػات الماديػػة المتاحػػة
وحاجات المجتمع المت يرة .
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 فقر الجقافة :إف التطور اليائؿ في نظـ وتكنولوجيا االتصاؿ والعالـ أدى إلى زيادة حجػـ المعمومػات
المتاحػػة التػػي يجػػب االسػػتفادة فػػي التكػػويف الثقػػافي لفػػرد  ،ومػػف ثػػـ فػػإف المؤسسػػات التربويػػة
مطالبػػة بإعػػداد أف ػراد المجتمػػع ثقافي ػاً  ،بمعنػػي أف ُيعػػد الشػػخص لكػػي يػػتمكف انتقػػاء العناصػػر
الثقافية مع القدرة عمي تصنيفيا ومعالجتيا واالستفادة منيا في انتقػاء فػرص العمػؿ المتاحػة ،
أيضػاً الثػػورة العمميػػة وانفجػػار المعػػارؼ بمػواد جديػػدة وأفكػػار وقػػيـ وتصػػورات حديثػػة جعمػػت مػػف

الضػروري غػرس المػنيج العممػي فػي التفكيػر والػػتمكف مػف إقامػة البنػي األساسػية لتممػؾ ثقافػػة
العمـ والتكنولوجيا  ،بالضافة إلى ظيور االتجاه المعاصر الذي يدعو إلػى ضػرورة ربػط التعمػيـ
بجيود التنمية الثقافية بحيث يكوف رافداً أساسياً ليا وأداة مف أدواتيا الثقافية .

والثقافػػات الثقافيػػة المرتبطػػة بػػالميف والحػػرؼ المجتمعيػػة تػػؤثر عمػػى الشػػباب المػػتعمـ

وعمى رغباتو وتوقعاتو في مجاؿ الميف التي يمارسيا  ،فيميؿ إلػى ممارسػة بعػض الميػف دوف
األخرى فػي سػوؽ العمػؿ والعمالػة  ،وأيضػاً يحمػؿ ىػؤالء األفػراد الرغبػة لممشػاركة فػي قطاعػات
إنتاجية بذاتيا دوف غيرىا مف القطاعات االقتصادية في المجتمع العربي .

وفػػي إطػػار الت يػػر السػػريع فػػي فعاليػػات سػػوؽ العمػػؿ يحػػدث انتقػػاؿ واضػػح فػػي الفعاليػػات
المعتمػػدة عمػػى الزراعػػة إلػػى الفعاليػػات المعتمػػدة عمػػى الصػػناعة  ،وىػػذا يممػػى عمػػى المؤسسػػات
المجتمعية العربية تقديـ ثقافات مينية تستجيب ليذا التحػوؿ  ،وتسػتجيب إلػى متطمبػات التقػدـ
التقني(.)3
وامتػػداداً ليػػذه المفػػاىيـ فػػي التنميػػة الثقافيػػة لمعػػامميف فػػي قطاعػػات إنتاجيػػة وأخػػرى فػػي

المجتمع العربي  ،واذا كانت تنمية النسػاف مػف أجػؿ ذاتػو ينب ػي أف تظػؿ اليػدؼ النيػائي مػف

التربيػػة  ،فػػإف التنميػػة الثقافيػػة لػػدى الشػػباب المػػتعمـ يمكػػف أف تكػػوف واحػػدة مػػف الوسػػائؿ التػػي
تؤدى إلى تمؾ التنمية النسانية  .ىذا ومف المسمـ بو أف نوعيػة التنميػة الثقافيػة ألفػراد القػوى
البشػػرية العربيػػة العاممػػة ىػػي نتػػاج لعمميػػات التنشػػئة االجتماعيػػة والتعمػػيـ والتػػدريب والخب ػرات
الذاتية والمينيػة فػي المجتمػع  ،فالصػالت المتبادلػة بػيف العمػؿ والتربيػة فػي أنماطيػا المختمفػة
تظير جمية واضحة مف خالؿ التنمية الثقافية المكتسبة لدى األفراد في الوطف العربي .

والشراكة المجتمعية – مف خالؿ منظماتيػا ومؤسسػاتيا المختمفػة -تعتبػر األداة الرئيسػة

في التنمية الثقافية الالزمة لمتطمبات سوؽ العمؿ في المجتمعات العربية  .والتنميػة فػي نيايػة
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األمر ليا ىدفاً واحداً كبي ارً لو ثالثة أقطاب ،وىذا اليدؼ الثالثػي ىػو أف تبمػا الفػرد كمػاؿ نمػوه

وتفتحػػو النسػػاني عػػف طريػػؽ ربطػػو بالحيػػاة االقتصػػادية فػػي مجتمعػػو أوالً وعػػف طريػػؽ ربطػػو

بالقيـ االجتماعيػة فػي بمػده وفػي العػالـ ثانيػاً ،وعػف طريػؽ ربطػو أخيػ ارً بمػا ىػو فػوؽ االقتصػاد
وفوؽ القيـ االجتماعية ،وىي القيـ النسانية التي يصؿ إلييا بواسطة تفتحو واستقاللو ( .)4

كذلؾ فإف بعض المؤسسات المجتمعية تساعد األفراد إما الكتساب ثقافػة مينيػة معينػة
تمكنيـ مف الدخوؿ إلى سوؽ العمؿ ،أو عمى األقؿ تييئيـ لتنمية ثقافية مينية مف خػالؿ نػوع
مف التدريب والتثقيؼ (.)5
ومف ثـ فإف التنمية الثقافية تعتبر عامالً ىاماً في تعزيز مصير الفرد فػي المجتمػع عػف

طريؽ تزويده بالثقافة المينية التي تزيد مف فرص توظيفو وعممو  ،ومػف ثػـ فػي زيػادة مكانتػو
في المجتمع دائـ الت ير وخاصة في البنية االقتصادية .والتنمية الثقافية ليا أىمية فػي إكسػاب
األف ػراد الثقافػػة المينيػػة المتصػػمة بػػالميف المتنوعػػة فػػي سػػوؽ العمػػؿ  ،إلػػى جانػػب دورىػػا فػػي
التػػأثير عمػػى القػػيـ والػػدوافع واتجاىػػات الشخصػػية  ،وىػػذه بػػدورىا تػػؤثر فػػي تحسػػف مسػػتويات
النتاجية لمقوى البشرية العامة في الوطف العربي .
وينشأ في كؿ مجتمع مف المجتمعات العربية عدد كبيػر ومتنػوع مػف أنشػطة التعمػيـ غيػر
النظامي ،حيث تشمؿ كؿ الجيود المبذولػة فػي ميػداف تعمػيـ أولئػؾ األفػراد الػذيف لػـ يسػبؽ ليػـ
الحصػػوؿ عمػػى فػػرص تعميميػػة أو أولئػػؾ الػػذيف نػػالوا قسػػطاً محػػدوداً مػػف التعمػػيـ ويرغبػػوف فػػي

االسػػتزادة مػػف الثقافػػة المينيػػة بعػػد دخػػوليـ سػػوؽ العمػػؿ  ،أو أولئػػؾ الػػذيف يجػػدوف أنػػو مػػف
الضػروري اسػػتكماؿ تعمػيميـ بيػػدؼ مواكبػة الت يػرات الجاريػػة فػي بنيػػة الميػف( . )6وفػػي ىػػذا

المجاؿ تنحصر ميمة ىذا النوع مف التعميـ في جعؿ الفرد أكثػر قػدرة عمػى اختيػار المينػة التػي
تناسػػب قدراتػػو وميولػػو  ،وتػػأتى ب ػرامج االرتقػػاء المين ػي مػػف خػػالؿ مختمػػؼ األنشػػطة التدريبيػػة
لتكسب الفرد التنميػة الثقافيػة الالزمػة كمتطمبػات لممينػة التػي اختارىػا ،وبجانػب التػدريب تمعػب
الخبرة الثقافية دو ارً ىامػاً فػي تحسػيف الثقافػة المينيػة وتجويػدىا ألفػراد القػوى البشػرية العاممػة
في سوؽ العمؿ والعمالة العربية .

كمػػا أف الفػػرد يمتمػػؾ خب ػرات ذاتيػػة ناشػػئة عػػف عمػػره الزمن ػي ،فكممػػا تقػػدـ العمػػر الزمن ػي
بالفرد ،زادت خبراتػو وتحسػنت مياراتػو المينيػة  ،والػى جانػب ىػذه الخبػرات الذاتيػة ودورىػا فػي
التنميػة الثقافيػة لألفػراد توجػد الخبػرات المينيػة التػػي تػرتبط بمينػة مػا  ،وىػذه الخبػرات المينيػػة
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تنقسػػـ إلػػى خب ػرات مينيػػة تتصػػؿ بالوظيفػػة الحاليػػة لمفػػرد  ،وخب ػرات مينيػػة تتصػػؿ بمجػػاؿ تمػػؾ
المينة بشكؿ عاـ  ،إلػى جانػب الخبػرات الثقافيػة الناشػئة عػف المسػتوى الػوظيفي الػذي يتواجػد
فيو الفرد في عممو  ،وىذه الخبرات المتنوعػة تػؤثر إيجابػاً فػي "تجويػد" الميػارات المينيػة لمفػرد

في مسيرتو الثقافية.

وىكػػذا تتفػػاوت أدوار مؤسسػػات مجتمػػع األمػػة وتنظيماتػػو وىياكمػػو المختمفػػة فػػي تأثيراتيػػا
اء عمى المسػتوى الفػردي أو المجتمعػي،
في التنمية الثقافية ضمف عمميات التنمية البشرية سو ً
بتفػػاوت الوسػػائؿ والمواقػػؼ واآلليػػات المػػؤثرة عمػػى الفػػرد فػػي تكوينػػو داخػػؿ األسػػرة وخارجيػػا،
وتتفاوت ىػذه بػدورىا نتيجػة المعرفػة المتاحػة وتطبيقاتيػا التكنولوجيػة المسػتخدمة فػي التنشػئة
والتعميـ والتدريب والتثقيؼ مف عالـ الكبػار ،بػدءاً مػف األميػات واآلبػاء وامتػداداً إلػى مؤسسػات

التعمػػيـ النظػػامي وغيػػر النظػػامي ،والػػى قن ػوات العػػالـ والثقافػػة واألح ػزاب السياسػػية والنقابػػات
الثقافيػة والعماليػػة والجمعيػػات األىميػػة ،وقػػيـ المجتمػػع ومفاىيمػػو ومسػػاحة تعاممػػو مػػع الطبيعػػة
والكوف(.)7
وىكػػذا أصػػبحت التنميػػة الثقافيػػة والمينيػػة بػػيف األفػراد ضػػرورة عصػػرية تتطمبيػػا الت يػرات
والتطورات التي تحدث في تقنيػات النتػاج وأسػاليبو المتجػددة  ،إلػى جانػب تعػدد نظػـ العالقػات
واألدوار فػػي شػػتى منػػاحي سػػوؽ العمػػؿ  ،ويقتضػػى ىػػذا األمػػر تجويػػد الميػػارات باسػػتمرار فػػي
ميداف النتاجية  .وقد فرضت الت يػرات االقتصػادية واالجتماعيػة والتكنولوجيػة الحديثػة تحػديات
مينية في أغمب دوؿ العالـ العربي  ،مما يسػتمزـ إصػالحات جذريػة فػي بػرامج التنميػة الثقافيػة
فػػي سػػوؽ العمػػؿ العربػػي  ،ونتيجػػة ليػػذه الت يػرات التكنولوجيػػة التػػي تسػػود سػػوؽ العمػػؿ  ،إلػػى
جانب زيادة أنماط التجارة الحػرة  ،كػؿ ىػذه العوامػؿ فرضػت تحػديات فػي إعػداد العمالػة العربيػة
الماىرة عمى مستوى عالمي  ،وىذا استدعى أنماطاً تدريبية حديثة لمعامميف في سػوؽ العمػؿ ،
منيا تدريبات مينية بالتعاوف مع القطاعات النتاجية المتخصصة  ،إلى جانػب تطػوير ميػارات

االتصاؿ الوسيطة المعتمدة عمى تكنولوجيا المعمومات( .)8
وقػػد شػػرعت بعػػض الػػدوؿ المتقدمػػة مثػػؿ الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وكنػػدا فػػي إقامػػة
مؤسسات تربوية غير نظامية متخصصة في التنمية الثقافية لألفراد أثناء الخدمػة مثػؿ مػدارس
التنمية الثقافية ومراكز النمو والتطوير الميني في سػوؽ العمػؿ(  . )9وتعمػؿ ىػذه المؤسسػات
عمى تتبع خريجي التعميـ بقصد العمؿ عمػى زيػادة نمػوىـ المينػي والثقػافي بعػد مباشػرة العمػؿ
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في الواقع الميداني  ،وتقدـ ىذه المؤسسات المتخصصة في التنمية الثقافية خػدماتيا فػي عػدة
أنمػػاط منيػػا مناقشػػة المشػػكالت المتصػػمة بػػالواقع وتحميميػػا وتقػػديـ العػػوف والمشػػورة لمعػػامميف
أثناء الخدمة.
كمػػا طػػورت بعػػض الواليػػات األمريكيػػة حاسػػبات ليػػة جديػػدة  ،مػػف خالليػػا يمكػػف تمبيػػة
االحتياجػػػات الثقافيػػػة لمعػػػامميف ىنػػػاؾ  ،حيػػػث يمكػػػف  -ومػػػف خػػػالؿ ىػػػذه الحاسػػػبات اآلليػػػة -
االتصاؿ بكميات المجتمع  ،ويتـ التعػاوف بػيف مواقػع العمػؿ وىػذه الكميػات فػي تػوفير التػدريبات
الثقافية المتعمقة لمعامميف  .وىكذا فإف العػامميف بمواقػع النتػاج المختمفػة يكونػوف عمػى الػدواـ
في اتصاؿ مع ما يستجد مف معارؼ وميارات وثقافات في مجاالت تخصصاتيـ( . )11
وىكػػػذا فػػػإف القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف قػػػد امػػػتأل بكافػػػة ألػػػواف التقػػػدـ العممػػػي والثقػػػافي
والتكنولوجي في كافػة المجػاالت وفػي كػؿ مظػاىر الحيػاة  ،وتظيػر ىنػا أىميػة التنميػة الثقافيػة
والمينية مف أجؿ إيجاد مواطنيف ميػرة قػادريف عمػى التعامػؿ مػع ىػذا التقػدـ وتمػؾ المت يػرات ،
مػػػواطنيف يمتمكػػػوف قػػػدرات عقميػػػة عميػػػا ومكتسػػػبيف لميػػػارات تكنولوجيػػػة متقدمػػػة وممتمئػػػيف
بوجدانيات إيجابية لوطنيـ وقوميتيـ وانسانيتيـ وقيميػا الرفيعػة ،فمػف يكػوف ىنػاؾ تقػدـ بػدوف
ىػػػؤالء المػػػواطنيف المثقفػػػيف القػػػادريف عمػػػى األخػػػذ بأسػػػباب العمػػػـ والتعامػػػؿ مػػػع أوجػػػو الثقافػػػة
والتعايش مع مظاىر الحياة الجديدة المميئة بالمفاجآت .
ويسػػود العػػالـ اآلف توجيػػات عديػػدة فػػي مجػػاؿ التنميػػة الثقافيػػة والمينيػػة بػػيف األف ػراد ،
ولنأخػػذ التجربػػة المعاصػػرة مػػف أوربػػا فػػي ىػػذا المجػػاؿ  ،فأوربػػا تريػػده تعميمػاً موحػػداً فػػي جميػػع

الػػدوؿ األوربيػػة  ،ومػػف ثػػـ وضػػعت أوربػػا عػػدة توجيػػات لتحقيػػؽ ىػػذا األمػػر منيػػا  :أف التعمػػيـ
أسػػاس بنػػاء المجتمػػع واالسػػتثمار فػػي التعمػػيـ أىػػـ األىػػداؼ لتحقيػػؽ التنميػػة  ،ومػػف ثػػـ فػػوزير
التعميـ ليس لو الحؽ في تعديؿ نظاـ التعميـ ومراحمػو  ،كمػا أف البحػث العممػي مسػألة أساسػية
في الجامعػات والتعمػيـ فػي حالػة تطػوير وتحػديث مسػتمر  ،والالمركزيػة فػي اتخػاذ القػرار داخػؿ
المراحؿ التعميمية أمر غاية في األىمية مف أجؿ النيػوض المجتمعػي  ،كمػا أف الحاسػب اآللػي
وتكنولوجيػػا المعمومػػات وتػػدريس الم ػػات أمػػور غيػػر قابمػػة لممناقشػػة داخػػؿ المػػدارس والجامعػػات
وااللتػػػزاـ بتدريسػػػيا غيػػػر قابػػػؿ لمنقػػػاش  ،إلػػػى جانػػػب أف عمػػػوـ العصػػػر الجديػػػد ليػػػا األولويػػػة
والتػػدريب ىػػو األمػػؿ فػػي مواصػػمة تطػػوير القػػوى البشػػرية مػػف أجػػؿ المنافسػػة الكونيػػة وضػػماف
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المكػػاف المناسػػب فػػي االقتصػػاد الحػػر  ،وقػػد طبقػػت ألمانيػػا ىػػذه الرؤيػػة فػػي نظاميػػا التعميم ػي،
وراحت وسائؿ العالـ ىناؾ تروج ليا .
وفي ضوء ما سبؽ فإف ضعؼ أو قمة أو ندرة القػدرات والميػارات الحرفيػة والمينيػة لػدي
الفرد تعتبر محدداً رئيساً لسمة الفقر الثقافي  ،ىذا الفقر الثقافي يمكف التحرر منػو وازالتػو مػف
خالؿ التبصير بو وتفعيؿ أدوار المؤسسػات التربويػة فػي مواجيتػو  .إف عػدـ االىتمػاـ بالتنميػة

الثقافية بالنسبة ألفراد المجتمع ُيعتبر مف األسباب المؤدية لظيور فقر الثقافة التػي تػؤدي إلػي
انخفاض مستوي الميارات المؤدية إلي عدـ القدرة عمي ممارسػة األعمػاؿ المتواجػدة فػي سػوؽ
العمؿ  ،مع انخفاض مستوي إنتاجية العمالة .

 -ثقافة الفقر يف املؤسسات الرتبوية :

تعتبػػر التربيػػة – مػػف خػػالؿ وسػػائطيا المختمفػػة -أداة نقػػؿ وتنميػػة لمت ػراث الثقػػافي ،

وموقؼ التنمية لمتراث الثقافي ليس واحداً في جميع عناصر الثقافة  ،فتنمية عموميػات الثقافػة

ال يكػػوف بدرجػػة التنميػػة فػػي خصوصػػياتيا  ،ففػػي عموميػػات الثقافػػة تتػػردد التوجيػػات التربويػػة
المتضمنة في التنمية المنشودة قبؿ إفساح المجاؿ ألي تعديؿ أو تجديد أو تنمية فػي الثقافػة ،
بينما في خصوصيات الثقافة فإف التنمية فػي عناصػرىا تكػوف أكثػر حريػة  ،فالثقافػة تنمػى مػف
أطرافيا وتتطور وتتجدد حسب شدة تأثير التوجيات التربوية المتضمنة في التنمية المجتمعية.
وفي ىذا المجاؿ يرى (سعيد إسػماعيؿ عمػى)( )11أف التعمػيـ لػو أىميػة قصػوى بالنسػبة
لمثقافة  ،وقد سارت العالقة بينيمػا عمػى نيػج يجعػؿ مػف صػحة التعمػيـ سػبيالً أساسػياً لمصػحة

الثقافيػػة  ،ويتبػػدى ىػػذا مػػف خػػالؿ بعػػض النظ ػرات إلػػى الواقػػع التعميم ػي فػػي مصػػر وتػػداعياتيا

الثقافية فالتنوع الثقافي أمػر مرغػوب ونيػج محمػود ،ولكنػو محكػوـ بقاعػدة  ،واذا اختػؿ ميػزاف
العمؿ بيا فربما أساء وأنبت مظاىر تشرزـ وِفرقػة  ،وتمػؾ القاعػدة تقػوؿ بأنػو كممػا اقتربنػا مػف
األصػػوؿ والجػػذور  ،فاألفضػػؿ ىػػو التجػػانس والوحػػدة  ،وكممػػا بعػػدنا فػػي الفػػروع صػػح التعػػدد
والتنوع .
وىكػػذا فػػإف تحػػديث المجتمػػع العربػػي ومػػا يتضػػمنو مػػف عمميػػات تربويػػة متكاممػػة ومػػف
توجيػػات ثقافيػػة معاصػػرة فػػي ىػػذا المجػػاؿ يمكػػف أف يسػػاىـ فػػي "تنميػػة" الثقافػػة حتػػى تس ػاير
الت ي ػرات االجتماعيػػة واالقتصػػادية التػػي تط ػ أر عمػػى المجتمػػع العربػػي  ،وتعمػػؿ التنميػػة الثقافيػػة
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عمػػى تقبػػؿ التجديػػد الثقػػافي بحيػػث يصػػبح األف ػراد بميػػاراتيـ ومعػػارفيـ ضػػمف عوامػػؿ التجديػػد
والتقدـ الثقافي في المجتمع  ،كما تسػاعد عمميػات التنميػة الثقافيػة أفػراد الشػباب المػتعمـ عمػى
فيـ أسباب الت يرات الثقافيػة وغاياتيػا فػي المجتمػع العربػي  ،والنتػائج التػي تػؤدى إلييػا  ،وأف
يكشػػؼ ليػػـ مػػا فػػي عناصػػر ثقافػػاتيـ الحاليػػة مػػف مػواطف قصػػور ونػواحي ضػػعؼ  ،ومػػا يجػػب
تجديػػده وتنميتػػو فػػي عناصػػر ثقافػػاتيـ حتػػى تتمشػػى وتواكػػب الت يػػر فػػي المطالػػب االجتماعيػػة
وسياسات المجتمع العربي االقتصادية وما ط أر مف تطورات مجتمعية .
ويحتػػاج النسػػػاف إلػػػى ثقافػػػات متجػػػددة  ،وقػػد ال يحصػػػؿ عمييػػػا مػػػف مؤسسػػػات التعمػػػيـ
النظامية والتي لـ تعد كافية لتنمية تمؾ الثقافات المتجددة  ،ومف ثـ يجػب أف تتبنػى تنظيمػات
مجتمعية أخرى في مجتمع األمة العربية ىذه التنمية الثقافية  ،وفضالً عف ذلؾ فإف ما يشػيده

العػػالـ المعاصػػر اليػػوـ مػػف تطػػور ىائػػؿ ومسػػتمر فػػي مجػػاؿ العمػػـ والمعرفػػة يفػػرض مشػػاركة

التنظيمات االجتماعية لممؤسسات التعميمية النظاميػة فػي تقػديـ خػدمات ثقافيػة ومينيػة لألفػ ارد
في المجتمعات العربية مف أجػؿ مواكبػة ىػذا التطػور  ،ومػف أجػؿ إحػداث تنميػة ثقافيػة ومينيػة
ليؤالء األفراد العربي .

ويشػير (ألكػيف و خػروف) ) )12((Alkin et al.إلػى وجػود العديػد مػف عوامػؿ التنميػة

الثقافية والمينية في مجتمػع األمػة منيػا التػدريب أثنػاء الخدمػة Training) (In- Service
أو التربيػػة المسػػتمرة ) ، (Continuous Educationأو التربيػػة أثنػػاء الخدمػػة

)Education

(In-

 ، Serviceأو النمػو المينػى ) ، (Professional Growthأو التنميػة

الثقافيػػػة )Development

 .(Professionalفالتنميػػػة الثقافيػػػة لألفػػػراد تعنػػػى بتحسػػػيف

المعػػارؼ والميػػارات الالزمػػة ليػؤالء األفػراد أثنػػاء ممارسػػتيـ ألعمػػاليـ والتػػي تػػؤدى إلػػى تجويػػد

أدائيـ ألعمػاليـ وميػاميـ المنػوطيف بيػا  ،وتتضػمف عمميػات التنميػة الثقافيػة لمعػامميف بػرامج
منظمػػة ومخططػػة تمكػػنيـ مػػف النمػػو فػػي الثقافػػة الثقافيػػة ممػػا يزيػػد مػػف طاقػػاتيـ النتاجيػػة
ويحسف كفاياتيـ الثقافية .
ومػػف ليػػات التنميػػة الثقافيػػة والمينيػػة فػػي المجتمػػع العربػػي مػػا يعػػرؼ باالىتمػػاـ بمبػػادئ
التعميـ المستمر  ،والذي يعرؼ عمى أنو لية يستطيع بيا األفراد ترقية معػارفيـ وميػاراتيـ فػي
مجػػاالت أعمػػاليـ  ،وفػػي شػػتى أمػػور حيػػاتيـ ،حيػػث يطمػػع ىػؤالء األفػراد عمػػى مػػا وصػػمت إليػػو
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العمػػػػوـ والتكنولوجيػػػػا مػػػػف تقػػػػدـ فػػػػي مجػػػػاالت تخصصػػػػاتيـ  ،إضػػػػافة إلػػػػى ترقيػػػػة ثقافػػػػاتيـ
الحياتية(.)12
وىكػػذا ينظػػر إلػػى التعمػػيـ المسػػتمر كػػأداة لمتنميػػة الثقافيػػة والثقافيػػة  ،حيػػث يتعػػود الفػػرد
العربػػي عمػػى البحػػث واالستقصػػاء ومواجيػػة التطػػورات والت يػرات المسػػتمرة فػػي الحيػػاة والتكيػػؼ
معيػػا .وتيػػدؼ التنميػػة الثقافيػػة والثقافيػػة أيضػاً إلػػى تنميػػة الػػوعي بالمشػػكالت االقتصػػادية مػػف

أجؿ إحداث تعديؿ في رؤية الفرد العربي وتعاممو مع ىذه المشكالت بما يخفػؼ مػف تػأثير ىػذه
المشكالت في المجتمع ويقمؿ مف حدتيا  ،ولعؿ في برامج التنمية الثقافية والمينيػة مػا يسػاعد
الفرد عمى اكتساب ميارات العمؿ المنتج لكي يصبح عضواً فعاالً في التنميػة وتمكنػو أيضػاً مػف
المحافظة عمى المعارؼ والميارات االقتصادية بما يحسف مف أنمػاط النتػاج ويرشػد االسػتيالؾ

وبناء عميو فالمأموؿ مف التنميػة الثقافيػة والمينيػة لمفػرد العربػي أف تحسػف مػف ثقافتػو نحػو
.
ً
االستيالؾ وتقوى إرادتو نحو التوفير .
كما تتضػمف التنميػة الثقافيػة أيضػاً مػا يعػرؼ بعمميػة تنميػة الثقافػة السياسػية مػف خػالؿ

إكسػػاب الفػػرد العربػػي القػػيـ واألفكػػار والمعمومػػات واالتجاىػػات اليجابيػػة التػػي تتصػػؿ بالنسػػؽ
السياسي لممجتمع العربي الذي يعيش فيو الفرد  ،إلى جانب مساعدة ىذا الفرد عمى المشػاركة
بإيجابيػػة فػػي الحيػػاة السياسػػية حاض ػ ارً ومسػػتقبالً ( . )13وتتسػػع التنميػػة الثقافيػػة فػػي مجػػاؿ
الثقافػػة السياسػػػية لتجعػػػؿ الفػػػرد العربػػػي عمػػى درايػػػة بمختمػػػؼ القضػػػايا واالتجاىػػػات السياسػػػية

المحميػػػة والعالميػػػة المعاصػػػرة وكيفيػػػة التعامػػػؿ معيػػػا ،فضػػػالً عػػػف اىتمػػػاـ الثقافػػػة السياسػػػية

بمسػػاعدة الفػػرد العربػػي عمػػى بنػػاء ىويتػػو المسػػتقمة عمػػى نحػػو يسػػمح لػػو بػػالتعبير عػػف ذاتػػو ،
واعػػػػػداده لمقيػػػػػاـ بػػػػػأدواره المختمفػػػػػة وذلػػػػػػؾ عػػػػػف طريػػػػػؽ مختمػػػػػؼ الوسػػػػػائط والمؤسسػػػػػػات
المجتمعية(.)14
كمػػا تسػػعى الثقافػػة السياسػػية إلػػى تحقيػػؽ درجػػة عاليػػة مػػف فيػػـ القضػػايا السياسػػية بمػػا
يمكف الفرد مف إدراؾ أبعادىا وتحديد دوره تجاىيا ومدى مشاركتو في أحداثيا( . )15
وىنػاؾ خمػػؿ فػػي تصػػور النسػػاف العربػػي إلػػى مشػػكالت بيئتػػو  ،فػػالتموث البيئػي مشػػكمة ،
واسػػػتنزاؼ مػػػوارد البيئػػػة مشػػػكمة  ،واخػػػتالؿ التػػػوازف الطبيعػػػي لمبيئػػػة مشػػػكمة  ،إنيػػػا مشػػػكالت
صػػنعيا النسػػاف فػػي البيئػػة وعميػػو اليػػوـ أف يواجييػػا ويت مػػب عمييػػا  ،وقبػػؿ ذلػػؾ ،عميػػو أف
يفيميػػا  ،ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ ظيػػر مػػا يسػػمى بالتربيػػة البيئيػػة  ،والتػػي ىػػي عمميػػة تكػػويف القػػيـ
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واالتجاىات والميارات والمدركات الالزمػة لفيػـ وتقػدير العالقػات التػي تػربط النسػاف وحضػارتو
بالبيئة التي يحيا فييا وتوضح حتمية المحافظػة عمػى مػوارد البيئػة ،وضػرورة حسػف اسػت الليا
لصالح النساف وحفاظاً عمى حياتو الكريمة ورفػع مسػتويات معيشػتو( . )16ومػف ثػـ أصػبحت

تنميػػة الثقافػػة البيئيػػة مطمب ػاً ممح ػاً ألف مشػػكالت البيئػػة أصػػبحت قضػػية حيويػػة  ،وينظػػر إلييػػا
كأخطر المشكالت والقضايا العالمية بالنسبة لمختمؼ الشعوب في الوقت الراىف  .كمػا أصػبحت

البيئػػة قضػػية حيويػػة ومنظػػورة مػػف الكثيػػريف مػػف العممػػاء والمفكػػريف ورجػػاؿ العػػالـ والصػػحافة
والمؤسسات المجتمعية( .)17
وحاؿ ال تتـ ىذه العمميات  ،نعترؼ بوجود ثقافة فقر في مؤسساتنا التربوية .

 فقر الجقافة يف املؤسسات الرتبوية :مف مظاىر فقر الثقافة في مؤسساتنا التربوية غياب عناصر ثقافية مرتبطة بحياة
وينظر إلييا كمطمب ممح
أفراد المجتمع العربي مثؿ ثقافة الترويح  ،حيث تُشكؿ ثقافة الترويح ُ
مف متطمبات التنمية الثقافية لألفراد في المجتمع العربي  ،حيث إف مفيوـ "الترويح"
) (Recreationمف المفاىيـ اليامة والتي نالت اىتماماً واسعاً في السنوات األخيرة نتيجة
ط ياف المدنية وزيادة حدة التسابؽ بيف األفراد نحو الوصوؿ إلى مستويات مادية واجتماعية

متقدمة عف اآلخريف  .والترويح عف النفس والخمود إلى الراحة بعض الوقت مطمب بشرى في
مختمؼ الميف وفي سائر األعماؿ لما لو مف ثار نفسية واجتماعية عمى البشر وما يؤديو
الترويح مف راحة تؤدى إلى االرتقاء بمستوى العمؿ  ،والترويح يقصد بو النشاط البناء الذي
يمارسو الفرد في وقت فراغو وبدوافع شخصية  ،سواء أكاف ىذا النشاط رياضياً ،أو تثقيفياً ،

أو غير ذلؾ ،وسواء تـ ىذا بشكؿ فردى أـ بشكؿ جماعي ،مف أجؿ إدخاؿ السرور وتحقيؽ

السعادة الشخصية واالطمئناف النفسي لمفرد الذي يمارس ىذا النشاط الترويحي  ،ويرتبط
النشاط الترويحي ارتباطاً وثيقاً بوقت الفراغ  ،ومف ثـ فالنشاط الترويحي مرتبط وبشدة بوقت

النشاط الحر الذي يكوف تحت التصرؼ الكامؿ لمفرد بعد أف يكوف قد أدى عممو وواجباتو(
.)18
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كما ُي نظر إلى األنشطة والخدمات الترويحية عمى أنيا أنشطة مفيدة لقضاء وقت الفراغ
ووسيمة الكتساب الفرد السعادة واشباع الحاجات النفسية بما يدعـ شخصية الفرد ويزيد مف
كفاءتو الثقافية والنتاجية في المجتمع العربي .
ولتحقيؽ ىذه المنافع مف األنشطة الترويحية يحتاج النساف العربي إلى تنمية ثقافة
الترويح لديو  ،يستطيع مف خالليا أف يتعود عمى كيفية اختيار أساليب الترويح المناسبة
لقضاء وقت فراغو  ،واستثماره أفضؿ استثمار ممكف ،فالترويح يتطمب ثقافة ترويحية متحررة
مف قيود العمؿ  ،وفي الوقت نفسو متوافقة مع المعايير والقيـ المجتمعية وجوانب االلتزاـ
المتعارؼ عمييا في المجتمع العربي .
وفي جانب خر مف جوانب االىتماـ بالتنمية الثقافية والمينية  ،ونتيجة لعوامؿ الت ير
السريع الذي يتناوؿ الحياة النسانية المعاصرة بجوانبيا المتعددة والتي تعتبر مف أكثر
الخصائص التي تتسـ بيا ظروفنا المعاصرة  ،ونتيجة لمتطور العممي وما ينجـ عنو مف
تقنيات وتطورات تكنولوجية عديدة ظيرت ميناً متمايزة في المتطمبات الوظيفية وفي الميارات

الثقافية وفي الدخوؿ النقدية  ،وأبقى عمى ميف ذات ميارات ودخوؿ نقدية منخفضة  ،وقد
أثرت ىذه األمور في نمط تفكير النساف العربي  ،وفرضت عميو ميمة قد ال تبدو يسيرة في
توقعاتو الثقافية تجاه فرص الوظيفة والبطالة  ،وفي متطمبات التنمية الثقافية التي تيسر لو
فرص الحصوؿ عمى عمؿ في سوؽ العمالة في الوطف العربي .
والشباب المتعمـ يقؼ حائ ارً وسط ىذا الت ير السريع ،فيو مف جية تـ إعداده لميف

محددة تكنولوجياً واكتسب ميارات مينية محددة بفرص وظيفية وأعماؿ سادت فترة كبيرة مف

الزمف في سوؽ العمؿ  ،ومف جية أخرى يفرض عمى الشباب المتعمـ التكيؼ مع ما يحيط بو
مف ميف في كافة القطاعات االقتصادية في المجتمع وأف يعيد ىذا الشباب المتعمـ عممية
التكيؼ مع تمؾ الميف الدائمة الت ير لكي يجد نوع مف التوازف بينو وبيف ما يط أر عميو مف
ت يرات في البنية االقتصادية وسمسمتيا الثقافية في المجتمع عمى نحو يمكنو مف البقاء
واالستمرار كعضو منتج في مجتمعو .
وطالما أف الحياة مف حوؿ الشباب المتعمـ في ت ير مستمر  ،فال بد أف تستجيب برامج
وبناء عميو فإف عمى التنظيمات االجتماعية والثقافية دو ارً ثنائي
التنمية الثقافية ليذا الت ير ،
ً
البعد ىو حماية الميف السائدة في المجتمع وتنميتيا بشكؿ يناسب التطور المجتمعي ،
- 13 -

ثقافة الفقر وفقر الثقافة في المؤسسات التربوية َ :من يسبق َمن ؟

وتقديـ تنمية مينية لميف أكثر مواءمة في ضوء التحديات المستقبمية المتوقعة وظروؼ
الواقع المعاصر( . ) 19
وفي ىذا المجاؿ نادي (حامد عمار) ( )21بضرورة السعي إلى بناء النساف وتكوينو
ثقافياً ومينياً لمواجية التحديات المعرفية والتكنولوجية التي تييؤه لحداث النيضة خالؿ

القرف الحادي والعشريف  ،وىذا يستدعى مفاىيـ وأساليب متقدمة وتنمية لميارات جديدة وقيـ
فاعمة ومحركة لمفرد والمجتمع ،تتطمبيا الكفاءة والفاعمية في العمؿ  ،وتستمد أدواتيا و لياتيا
وخبراتيا مف معارؼ العصر وتكنولوجياتو ومستمزمات التنظيـ والتعامؿ فيو  ،وااللتزاـ بأسس
الدارة العممية وال نسانية في تسيير وحدات العمؿ ومواقعو .
كما أف الت يرات الناشئة عف التقدـ العممي وتطبيقاتو التكنولوجية وما صاحبو مف ت ير
في سمسمة الميف والوظائؼ في كافة القطاعات االقتصادية في المجتمع  ،وما يعانى منو
أفراد المجتمع مف فقر في الميارات الثقافية يستمزـ بالضرورة دو ارً جديداً لمتنظيمات

االجتماعية والثقافية في بناء شخصيات ىؤالء المتعمميف  ،وىذا الدور المنشود ليذه
التنظيمات ال يتحقؽ إال بتنمية مينية فعالة  ،تستيدؼ األفراد -تبعاً ألعمارىـ وقدراتيـ

ومستويات نضجيـ -وبحيث تعمؿ عمى "تجويد" مياراتيـ التي تمكنيـ مف التوافؽ مع تمؾ
المت يرات الثقافية ومتطمباتيا في سوؽ العمالة  ،ومف ىنا تبدو قضية "التنمية الثقافية"
عممية ضرورية لألفراد في بناء أنفسيـ مينياً وتكويف شخصياتيـ ومساعدتيـ في الحصوؿ

عمى تكيؼ ناجح مع ما يعترض فرص العمؿ في المجتمع مف ت يرات وتطورات تبعاً لألىمية

النسبية لقطاعات المجتمع العربي االقتصادية .

وفي ىذه "التنمية الثقافية" عودة إلى نبعنا الصافي  ،وأساس حياتنا وقيمنا  ،ونعنى
بذلؾ العودة إلى رأى السالـ في ممارسة الميف -كافة الميف وفي كافة القطاعات االقتصادية
 ،فمقد نظر السالـ إلى كؿ الميف نظرة احتراـ وتقدير بشرط أف تؤدى ىذه الميف خدمات
ألكبر قطاع بشرى ممكف في المجتمع  ،ودوف نظرة متمايزة إلى نوعية ىذه الميف .
(ولَقَ ْد
ربو الحدادة َ
سا ِب َ ٍ
ات َوقَد ِّْر ِفي
َ

فالحدادة مينة األنبياء والمموؾ  ،فيذا داود (عميو السالـ) ممؾ نبي يعممو
يد ،أ ِ
اع َم ْؿ
ضً
ال َيا ِج َب ُ
اؿ أ َِّوِبي َم َع ُو َوالطَّ ْي َر َوأََل َّنا لَ ُو ا ْل َح ِد َ
تَْي َنا َد ُاوَد ِم َّنا َف ْ
َف ْ
اعممُوا صالِحاً إِ ِّني ِبما تَعممُ َ ِ
َّ ِ
ير (سػبأ ، )11-11:وسميماف عميو السالـ يفتخر
َ
وف َبص ٌ
َ َْ
الس ْرد َو ْ َ
ؽ َّ
ُّيا َّ
الط ْي ِر َوأُوِتي َنا ِم ْف
اف َد ُاوَد َوقَ َ
اس ُعمِّ ْم َنا َم ْن ِط َ
سمَ ْي َم ُ
اؿ َيا أَي َ
الن ُ
(و َو ِر َث ُ
بأنو تعمـ ل ة الطير َ
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ش ْي ٍء
ُك ِّؿ َ
بالقراريط،

يف) (النمؿ ، )16:ورسوؿ اهلل  يرعى ال نـ لقوـ
ِإ َّف َى َذا لَ ُي َو ا ْلفَ ْ
ض ُؿ ا ْل ُم ِب ُ
ويعمؿ بالتجارة لحساب خديجة بنت خويمد  ،ويكوف في مينة أىمو ،ويرقع ثوبو ،

ويخصؼ نعمو ،حتى إف مينة تعميـ الكالب الصيد مف الميف التي اعتبرىا السالـ وتحدث
ُح َّؿ لَيـ ُق ْؿ أ ِ
عنيا قر ننا الكريـ ( يسأَلوَن َؾ ما َذا أ ِ
ات َو َما َعمَّ ْمتُ ْـ ِم َف ا ْل َج َو ِ
ار ِح
ُح َّؿ لَ ُك ُـ الطَّ ِّي َب ُ
َْ
ُْ
َ
ُم َكمِّ ِبي َف تُ َعمِّ ُموَن ُي َّف ِم َّما َعمَّ َم ُك ُـ المَّ ُو ) (المائدة :مف اآلية ، )4تمؾ بعض النماذج لمقيـ في
نظرة السالـ لمميف في سوؽ العمؿ والعمالة  ،والتي لو تفيميا شبابنا المتعمـ لسعى إلى
ممارسة كافة الميف في المجتمع .
فسوؽ العمؿ اآلف تتطمب نوعية مدربة مف العماؿ وعمى أعمى مستوى مف التعميـ ألنو
يتطمب المرونة بحيث يمنح العامؿ القدرة عمى التحوؿ مف عمؿ إلى خر  ،إذ لف يكوف
النساف أسي ارً لعمؿ واحد فقط طواؿ حياتو فعميو أف يتابع التطور المستمر في استخداـ
اآلالت باالستفادة مف خبراتو وتعميمو وتدريبو المستمر  ،ومف ناحية أخرى فالتربية مطالبة

بإرساء قيـ وأخالقيات مينية جديدة في ظؿ تزايد استخداـ التكنولوجيا التي أدت بدورىا إلى
تزايد المسئولية الشخصية عف أدوات النتاج  ،والحاجة المستمرة إلى التجديد واالبتكار  ،ثـ
التنظيـ والترشيد لعناصر النتاج في الوطف العربي .
والشؾ أف التنمية الثقافية مرتبطة بتحديث بنية المعرفة  ،فمعرفة العصر ليا خصائصيا
وسماتيا ،التي تفرض عمى النظـ التعميمية مطالب ومسئوليات لكي تستوعب األجياؿ
الصاعدة مف ىذه المعرفة  ،وتعي أساليب استخداميا في ترقية واقع حياة مجتمعاتيا ،ولكي
تتمكف مف جانبيا مف تقديـ عطاء يحسب ليا ضمف رصيد المعرفة النسانية ككؿ  .ومف ىنا
فيدؼ تحديث بنية المعرفة مف جانب مجتمع األمة في الوطف العربي يتمحور حوؿ تثبيت
موقع المعرفة الدينية بيف أنواع المعرفة األخرى التي يمتمكيا أفراد المجتمع العربي  ،إلى
جانب الوعي بالتراث والفادة منو في الضافة لممعرفة الراىنة  ،وتقدير الفكر النساني،
وتنمية قدرات التعمـ الذاتي  ،وتنمية القدرة عمى االتصاؿ والتواصؿ مع الثقافة العالمية ،
والوعي بمصادر المعرفة والحكـ عمى درجة الوثوؽ بيا  ،وتنمية القدرة عمى توظيؼ المعرفة
في واقع الحياة  ،والوعي بمفيوـ التخصص في إطار وحدة المعرفة .
ولعؿ مف أوضح التحديات التي تواجو عمميات التنمية الثقافية اآلف تتمثؿ في مجابية
"الثورة التكنولوجية" التي أحرزت تقدماً في شتى مجاالت الحياة  ،وأوجدت في الوقت نفسو
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العديد مف مشكالت الفقر والبطالة بيف الشباب المتعمـ ،وقد جعؿ ىذا التحدي الكثير مف
العمماء يطمقوف عمى عصرنا الراىف ،عصر التفجر المعرفي وحضارة المعمومات ،وحضارة
المعمومات ىذه ليا مطالبيا التي يتعيف عمى برامج التنمية الثقافية أف تفي بيا ،وذلؾ بما
تفرضو مف بنياف جديد لممعرفة  ،يقوـ عمى المشاركة والتأثير المتبادؿ فيما بيف جوانب
المعرفة  .ومف ىنا فعمى ىذه البرامج في التنمية الثقافية أف تضطمع بمسئوليات جديدة تتمثؿ
في تكويف اتجاىات موجية نحو تقدير الميارات وتنمية قدرة النساف عمى االنتقاء واالختيار
مف بيف طوفاف المعارؼ دوف تحيز فكرى  ،مع الحفاظ عمى اليوية الثقافية أماـ حتمية
التواصؿ مع ثقافات اآلخريف .

 ثقافة الفقر وفقر الجقافة يف املؤسسات الرتبوية ( مَن يسبق مَن ؟ ) :َعود إلي بدء  ،فالفقر  ،كما أوضحو ( يوسؼ إدريس  2119 ،ـ ) ( )22( )21ال يعنى
فقط االحتياج أو العوز المادي الذي ييبط بأفراد مجتمع لمستوى أقؿ مف مثيمو في البالد
األخرى  ،وانما الفقر الحقيقي ىو الذي يظير عمى أناس حاليـ المادي مرتفعاً بعض الشيء،

ولكف أسموبيـ وطريقتيـ في الحياة وسموكياتيـ وتعامميـ مع الثراء  -أي ثقافتيـ  -ليس
إال انعكاساً لما يعانونو مف فقر الثقافة في صورتيا الواضحة.

ومف ثـ  ،فالفقر ليس وضعاً اقتصادياً وال ىو شكؿ لحالة مادية فقط  ،وانما ىو

ثقافة بشر  ،يتصرؼ مف خالليا النساف بثقافة فقر  ،ويفكر بذات الفقر  ،بؿ وخيالو ذاتو
يكوف فقي ارً  ،أما ال نى فيو الذي يمتمؾ ثقافة متعددة  ،ثرية  ،أي ثقافة غنية  ،وليس حفنة

أمواؿ ال ُيحسف التصرؼ فييا نتيجة فقر الثقافة التي يعيش فييا  ،وتعيش ىي في وجدانو
ومشاعره وأحاسيسو وطموحاتو عبر صيرورة الحياة التي يعيشيا.
إف مؤسساتنا التربوية تعاني مف مشكالت متعددة  ،بعضيا قد يكوف ليا حموؿ  ،لكف
نتيجة فقر الثقافة التي تسود بيف أفرادىا  ،فقد ال تظير ابتكارات حقيقية لحؿ تمؾ المشكالت،
ومف ثـ فال نجد سوى التخبط  :حيث تصدر ق اررات تربوية وادارية لتحؿ محميا أخرى داخؿ
ىذه المؤسسات التربوية بسبب أف متخذي ىذه القرارات فقراء ثقافة مف حيث عدـ إطالعيـ
عمى الواقع المعاش لمف نقوـ بتربيتيـ وتعميميـ وتثقيفيـ  .ونتيجة ىذا تخرج ىذه

المؤسسات التربوية مف أزمة لتدخؿ في أخرى  ،وىكذا الدوراف في دائرة فراغ .
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ومف ثـ فإف المؤسسات التربوية مطالبة اليوـ بمواجية ىذه المشكالت  ،عمي
أف تبدأ بمواجية ثقافة الفقر لدي الشباب المتعمـ  ،واحدى مدخالت ىذه المواجية ىو
التصدي لمقاومة فقر الثقافة السائد بيف أفراد ىذه المؤسسات التربوية  ،والتي تييمف عمى
تفكيرىـ وذوييـ  ،حيث ال توجد رؤية مستنيرة عف التحوالت والتطورات في سوؽ العمؿ ،
ومف ثـ فإف ىذه المؤسسات التربوية يجب أف تتضافر جيودىا في التنمية المينية الفعالة
التي تكسب الفرد المعارؼ والميارات المطموبة لمعمؿ مع ىذه التكنولوجيا في القطاعات
االقتصادية المستحدثة  .والي جانب ىذه التنمية المينية فالمؤسسات التربوية مطالبة اليوـ
بمواجية حقيقية وصريحة مف أجؿ التنمية الثقافية والمينية بيف أفراد المجتمع  ،فيؤالء
األفراد محدودو الثقافة تجاه ما يحدث مف تحوالت في سوؽ العمؿ مف القطاع الحكومي إلي
القطاع الخاص  ،والحاجة ماسة إلي تبادؿ الخبرات واألفكار بيف ىذه المؤسسات التربوية
المختمفة في مجاؿ تنمية ثقافة الفرد لقناعو بالمستحدثات في سوؽ العمؿ .
فقد تزايدت حاالت عدـ التكيؼ مع الت يرات التكنولوجية وما صاحبيا مف ت ير في
سمسمة األعماؿ والميف والوظائؼ في كافة القطاعات النتاجية في المجتمع  ،وراح التعميـ
يمنح الشيادات التعميمية المتعددة وتزايدت حاالت الفقر والبطالة بيف المتعمميف الذيف يعانوف
مف ثقافة تممكت مشاعرىـ وذوييـ تتمحور حوؿ " وظيفة حكومية منة مف أي مخاطر " ،
والكؿ ينتظر ىذه الوظيفة ذات العائد القميؿ  ،وثقافة المجتمع حائرة بيف وظيفة حكومية
عائدىا الشيري محدود  ،والعمؿ الحر المفيد الذي يمنح ربحاً يتجاوز ىذا الدخؿ بكثير ولكنو

يتطمب ميارات تتواءـ مع سوؽ العمؿ الحر الذي يعتمد عمي جودة األداء وتممؾ المعارؼ
والميارات  .ىذا وجيؿ المتعمـ بيذه األمور المجتمعية يرجع إلي ثقافة الفقر السائدة في
مؤسساتنا التعميمية وفي الوقت نفسو يعتبر فقر الثقافة في ىذه المؤسسات التربوية مف أىـ
أضمع مثمث الفقر في العالـ( .)23ولمقاومة ىذا الفقر وثقافتو المحيطة بالنساف ( ثقافة

الفقر  ،وفقر الثقافة ) ال مفر مف تفعيؿ أدوار المؤسسات التربوية لالرتقاء بالتعميـ والتمييف
باعتباره مف أىـ مفاتيح الحياة والنجاح فييا .
كما أف مظاىر التمديف التي ط ت عمى كافة التجمعات السكانية تمزـ المواطف أف يكوف
(شبو سباؾ)  ،و(شبو نجار)  ،و(شبو كيربائي) لعوزه واحتياجو اليومي ليذه الميارات  ،واال
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أصبح ( فقي ارً ميارياً ) ومف ثـ وجب عمى كافة المؤسسات التربوية تقديـ برامج في أعماؿ
السباكة والنجارة والكيرباء وغيرىا تكفي المرء لمزاولة أنشطتيا في بيئتو .

والمفترض أف كافة الوسائط بالمؤسسات التربوية تعمؿ عمى تنشئة الفرد ثقافياً كعضو

قوى بشرية منتجة يعي ويدرؾ كافة المعارؼ والمعمومات عف نوعيات األعماؿ المتاحة في
مجتمعو  ،أي يمتمؾ الثقافة المينية المتأثرة بظروؼ مجتمعو .
ومف ثـ فإف جيود كافة المؤسسات التربوية يجب أف توجو نحو ىدؼ تربوي محدد
ينحصر في التنشئة المينية الصحيحة ألفراد الشباب المتعمـ  ،فتكوف الميمة ىي مساعدة
ىؤالء الشباب عمى تشرب قيـ العمؿ الحر واالنفتاح عمى كؿ ما ىو جديد في فرص العمؿ
ال نتاجي  ،إلي جانب إدراؾ التنوع في مجاالت الميف المتاحة في كافة القطاعات االقتصادية
في المجتمع  ،ومف ثـ يتعود الشباب المتعمـ عمى تقبؿ الت يير وترؾ الوظيفة الحكومية الفقيرة
والقدرة عمى االبتكار والتجديد في خالؿ حياتيـ المينية .
ويمكف ل ممؤسسات التربوية في ىذا المجاؿ أف تؤثر في الثقافة المينية لدى الشباب
المتعمـ بحيث تجعؿ الفرد قاد ارً عمى التكيؼ مع نوعيات األعماؿ التي تدر عميو ربحاً  ،سواء
أكاف ىذا العمؿ يدوياً أـ عمالً خر ،وفي ىذا األمر يجب العمؿ عمى إكساب أفراد المجتمع

الميارات العممية المتصمة بالحياة اليومية  ،حيث تست ؿ ىذه الميارات في أعماؿ تدر ربحاً

عمى ىؤالء الشباب المتعمـ .

واذا كاف العصر الحالي يتميز باالنفجار المعرفي في كافة شئوف الحياة  ،فإف مؤسسات
العداد لمميف يجب أف تت ير وظيفتيا مف مجرد نقؿ المعارؼ عف وظيفة ما أو عمؿ ما في
سوؽ العمالة إلي إكساب الشباب المتعمـ أساسيات وأصوؿ الثقافة المينية التي تساعدىـ
بناء عمى احتياجاتيـ  ،ويتـ تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ التدريب الدقيؽ عمى
عمى أف يتعمموا ً
نوعيات األعماؿ المطروحة في المؤسسات النتاجية  ،وكمما زادت األنشطة التدريبية وتنوعت
بيف الشباب المتعمـ كمما أصبحت ثقافاتيـ المينية جيدة(.)24
كما يجب أف تشجع المؤسسات التربوية الشباب المتعمـ  ،وتعودىـ عمى إجراء تجارب
مختمفة ما بيف مشروعات تعاونية ص يرة وأعماؿ حرة حتى يدرؾ كؿ شاب متعمـ قدراتو
وميولو وطموحاتو المينية في المجتمع  ،وفي ىذا األمر احتراـ لعقوؿ ىؤالء المتعمميف
واالبتعاد عف فرض أي مسارات مينية عميو  ،والمؤسسات التربوية حيف تعرض التجارب
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المختمفة في نوعيات األعماؿ المتواجدة في سوقو مف خالؿ ندوات ثقافية ومحاضرات
أكاديمية وحفالت طالبية وكتيبات مينية  ،فإنيا تعمؿ حقيقة عمى "تجويد" الثقافة المينية
ألفرادىا المتعمميف  ،وفي ىذا المضمار يجب العمؿ عمى منح بعض الميارات والمعارؼ
المينية لجميع أفراد المجتمع مف أوؿ درجات السمـ التعميمي  ،فيناؾ حد أدنى مف المعارؼ
في سوؽ العمالة والعمؿ ينب ي أال يكوف ىناؾ فرد دونو .
كما يجب العمؿ أيضاً عمى إشراؾ النقابات المينية والعمالية مع المؤسسات التربوية

األخرى في وضع األىداؼ التعميمية في مجاؿ العداد لمميف  ،فالمطموب في الوقت الحاضر
الشخصية المستقمة القادرة عمى اقتحاـ مواقع األعماؿ المتنوعة  ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ توفير
مناخ تعميمي حر ومنفتح عمى سوؽ العمؿ  ،ويجب عمى المنياج التربوي أف يقدـ موضوعات
دراسية تعالج ميارات ومعارؼ متنوعة ،لكي تتماشى مع سوؽ الميف المت يرة  ،وما يستجد
في ىذه السوؽ المينية مف ميارات ومتطمبات جديدة في العمؿ النتاجي.
وفي ىذا الصدد تظير الحاجة ماسة إلي تبادؿ األفكار بيف كافة المؤسسات التربوية في
المجتمع مف أجؿ بناء المنياج الدراسي المناسب لثقافة القرف الحادي والعشريف  ،وبحيث
يتضمف ىذا المنياج العديد مف نوعيات األعماؿ ومياراتيا في كؿ مظاىر الحياة  ،وليس فقط
في نوعيات أعماؿ محددة  .ويجب أف يعمؿ ىذا المنياج الدراسي في األساس عمى احتراـ
شخصية الشاب المتعمـ  ،إلي جانب تحقيؽ انفتاح ىذا المنياج عمى مشكالت المجتمع
التنموية وما يط أر مف ت يرات في سوؽ العمؿ  .ويجب أف ينظر إلي المنياج الدراسي عمى أنو
وسيمة لمتثقيؼ الميني الذي يناسب العصر الذي نعيشو  .والمنياج المدرسي ينب ي النظر
إليو ال عمى أنو مادة معرفية فقط  ،بؿ ينب ي أف يشجع ىذا المنياج المتعمـ عمى االست راؽ
العقمي والوجداني فيما يتصؿ بنوعيات األعماؿ المتواجدة حولو  ،وما يتصؿ مف معارؼ
وميارات مطموبة في سوؽ العمالة والعمؿ في المجتمع .
ومف أجؿ مواجية ثقافة الفقر بيف الشباب المتعمـ  ،يمزـ تجويد الثقافة المينية لدييـ
مف أجؿ مسايرة سياسات المجتمع االقتصادية وما ط أر عمييا مف تطورات تكنولوجية  .ومف
أجؿ أف تتوافؽ الثقافة المينية لدى الشباب المتعمـ مع الميارات المطموبة في سوؽ العمؿ ،
فمف الضروري أف نسمـ بأنو ال تطوير  ،وال تقدـ اقتصادي بدوف تجديد تربوي شامؿ في
أىداؼ التعميـ وسياساتو  ،وفي المناىج بما تشممو مف مواد ومقررات وطرؽ تعميـ وأنشطة
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بما يؤدى في الني اية إلي "تجويد" الثقافة المينية وتعميقيا عند الفرد خالؿ مراحؿ تعميمو
المختمفة .فاالرتباط وثيؽ بيف "تجويد" التعميـ وما يؤدى إليو مف "تجويد" الثقافة المينية
لمقوى البشرية العاممة  ،وبيف التنمية الشاممة في المجتمع  .ولذلؾ فإف المؤسسات التربوية
المختمفة في المجتمع مطالبة بتدعيـ ىذا التوجو نحو تجديد تربوي فعاؿ في ىذا المجاؿ .
ولقد قامت المؤسسات التربوية عمى مر العصور بدور ىاـ في إعداد الفرد المنتج الذي
يستطيع التكيؼ مع واقع الميف ونوعيات األعماؿ المطروحة في سوؽ العمؿ في مجتمعو ،
وفي ىذا الصدد يمكف القوؿ أف ىناؾ عالقات متبادلة وقوية بيف أنماط التكنولوجيا السائدة
في مجاؿ الميف  ،وبيف المعارؼ والميارات التي حازىا أفراد القوى البشرية العاممة  ،وبيف
فرص العمؿ والتوظيؼ في سوؽ العمالة والعمؿ  .فالقدرة عمى مزاولة مينة ما في أي مف
القطاعات االقتصادية المختمفة في المجتمع تتحدد في ضوء عدة مت يرات مف أىميا
المتطمبات التكنولوجية الالزمة لمميف المختمفة  ،إلي جانب االحتياجات النسبية مف أفراد
القوى البشرية العاممة  ،وما تتميز بو ىذه القوى البشرية مف سمات شخصية وطموحات
وتوقعات مينية ودافعيو نحو العمؿ المنتج  .ىذه المت يرات جميعيا تؤثر في استقرار الميف
في المجتمع  ،فالقدرة عمى مزاولة مينة ما في أي مف نوعيات األعماؿ في القطاعات
االقتصادية المختمفة تكوف في متناوؿ األفراد العامميف في ىذه األعماؿ والميف عندما يتـ
إعدادىـ في ضوء التكنولوجيا الالزمة ليذه النوعيات مف األعماؿ  ،وعندما تميؿ ىذه
التكنولوجيا إلي الثبات واالستقرار  ،وحينما يمتمؾ ىؤالء األفراد العامموف في ىذه القطاعات
االقتصادية اتجاىات إيجابية نحو الت يرات المحتممة في نوعيات األعماؿ المطروحة في سوؽ
العمؿ  ،أما دوف ذلؾ فالمطموب جيد فعاؿ مف كافة المؤسسات التربوية مف أجؿ إعداد الفرد
القادر عمى المشاركة في األعماؿ المنتجة في المجتمع .
وىكذا تحقؽ المؤسسات التربوية في أنماطيا المختمفة  :النظامية منيا  ،وغير
النظامية أىدافيا في مواجية ثقافة الفقر لدى الشباب المتعمـ  ،فأدوار المؤسسات التربوية
اآلف أوسع وأشمؿ مما تقدمو المدرسة  ،والمجتمع كمو بييئاتو ومؤسساتو المختمفة يعتبر
ميداناً واسعاً وفسيحاً لمتربية  .ومف ثـ فكؿ قطاعات المجتمع ومؤسساتو المختمفة سوؼ
يتحتـ عمييا أف تشارؾ في كافة االتجاىات التربوية المتضمنة في مواجية ثقافة الفقر لدى

الشباب المتعمـ في المجتمع .
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ففي مجاؿ المؤسسات التربوية النظامية ينب ي أف ال تقاس قيمتيا فقط بنسبة إضافتيا
لكـ البشر المتعمـ إلي النمو االقتصادي في المجتمع  ،ولكف أيضاً بالشارة إلي دورىا في
إزالة كافة أنواع الفقر بما فييا إزالة ثقافة الفقر لدى ىذا البشر المتعمـ أو عمى األقؿ

التخفيؼ مف مساوئيا وذلؾ عف طريؽ تقميؿ مدة البطالة المتوقعة لدى الشباب المتعمـ
وزيادة فرص العمؿ لممواطنيف وتحسيف توزيع الدخؿ بينيـ  ،بالضافة إلي زيادة مستوى
إنتاجيتيـ .
وفي ىذا الصدد يجب التفكير في إيجاد صي ة تعاونية ومرنة تربط بيف ما تقدمو
المؤسسات التعميمية الموكؿ إلييا العداد الميني لمشباب المتعمـ  ،وبيف المعارؼ والميارات
المطموبة في سوؽ العمؿ  ،وىنا يمكف اقتراح إنشاء قسـ خاص يتبع النقابات المينية
والعمالية في كؿ مؤسسة تعميمية  ،وتكوف ميمة ىذا القسـ إمداد المؤسسات التعميمية بما
ىو جديد في مجاؿ سوؽ العمالة والعمؿ  ،وما يط أر عمى سوؽ النتاجية مف أنواع
التكنولوجيا والمعارؼ والميارات المتطورة  ،مع طرح توجيات معاصرة في مجاؿ األعماؿ
والميف مثؿ نوعيات األعماؿ الحرة والخاصة واالستثمارية  ،بالضافة إلي تنمية االتجاىات
اليجابية لدى الشباب المتعمـ نحو نوعيات األعماؿ المختمفة في قطاع المجتمعات والمدف
الجديدة .
كما أف نشاطات التعمـ والتعميـ بالمؤسسات التربوية يجب أف ترتبط بتطور فرص العمؿ
في المجتمع  .إف المؤسسات التربوية يجب أف تعمؿ كصمة بيف عالـ المدرسة ( الموقؼ
التعميمي ) وعالـ العمؿ ( احتياجات التنمية ) مع االىتماـ بترجمتيا إلي الواقع التعميمي مف
خالؿ العمؿ عمي إكساب المتعمميف الميارات والقدرات لكي يصبحوف مدركيف لقدراتيـ ولما
يحقؽ منفعتيـ  ،وكذلؾ مدركيف لمتطمبات سوؽ العمؿ بحيث يصبح في إمكانيـ اتخاذ ق اررات
واقعية تتعمؽ باختيارىـ لمينتيـ  ،فالتقدـ السريع والتفجر المعرفي اليائؿ بالضافة إلي تطور
وسائؿ التقنية ومستحدثاتيا واالتجاه نحو التخصصات المينية الدقيقة  ،جعؿ الحاجة ممحة
إلي ضرورة االىتماـ مف جانب المؤسسات التربوية لبناء الشعور الوجداني نحو تقدير كافة
الميف المجتمعية ألنو طريؽ النساف إلي التطور االقتصادي واالجتماعي  .وىذا كمو يجعؿ
اختيار الميف والنجاح فييا أكثر صعوبة مف ناحية  ،واالستمرار في النمو الميني أكثر مطمباً

مف ناحية ثانية(. )25
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وىكذا فإف مقاومة فقر الثقافة بالمؤسسات التربوية يمزمو ضرورة االىتماـ بالتعميـ
الميني والتقني ،وما يتصؿ بتجديد مضامينو وطرائقو وتنويع اختصاصاتو المينية  ،مع
تدعيـ العالقات والروابط الوثيقة بيف الميارات والمعارؼ المتضمنة في المنياج الدراسي
وحاجات المجتمع المينية التكنولوجية  .وفي ىذا األمر يجب أف تشتمؿ أساليب تعمـ ىذه
الميارات والمعارؼ بالمؤسسات التعميمية عمى ممارسة أنشطة تدريبيو بمواقع العمؿ والنتاج
تتبناىا النقابات المينية والعمالية وتتكامؿ مع المادة الدراسية المدونة في المنياج الدراسي
.كما أف مرونة المنياج الدراسي وقدرتو في إيجاد فرص العمؿ المبتكرة  ،مع التركيز عمى
االختصاصات الجديدة المطموبة لسوؽ العمؿ  ،فإذا كاف العالـ قد تحوؿ إلي قرية ص يرة
دائمة الت ير  ،فإف ىذه المؤسسات التعميمية عمييا واجب التجديد إلي أقصى درجة ممكنة في
مناىجيا  ،وما تتضمنو مف معارؼ وميارات حتى ال تنعزؿ عف مجريات األحداث  ،وأف
تحاوؿ -مف خالؿ عناصرىا ووسائطيا المختمفة -بناء الشخصية المبدعة التي ال تتابع
الجديد فحسب  ،بؿ تؤثر فيو وتجد لنفسيا مكاناً في عالـ البداع(. )26

ومف الضرورة بمكاف تبنى سياسات تعميمية تقوـ عمى إدماج المعموماتية والبرمجيات

في المنياج المدرسي  ،مع تعميؽ معرفة المتعمـ بالمعارؼ العممية وأساليب استيعاب ونقؿ
التكنولوجيا وتممؾ ميارات البحث والتطوير في مجاالتيا إلي جانب استخداـ استراتيجيات
تدريسية فاعمة  ،كالتعمـ الذاتي  ،والتعمـ بحؿ المشكالت  ،وذلؾ لمساعدة المتعمـ في اكتساب
ميارات تجعمو قاد ارً عمى تكيؼ نفسو مع الظروؼ والميف المت يرة طواؿ حياتو وتدريبو عمى

االست الؿ المثمر لمموارد المتجددة لمبيئة  ،بما يسيـ في إيجاد أجياؿ مبادرة متفتحة لمت ير
وقادرة عمى صناعتو(. )27
واذا كانت إرىاصات سوؽ العمؿ الحر اآلف تتطمب أف يبدأ الشباب المتعمـ في است الؿ
ما اكتسبوه مف معارؼ وميارات مينية مف أجؿ إيجاد فرصة عمؿ ما في القطاع االقتصادي
الخاص واالستثماري وقطاع األعماؿ الحرة والمجتمعات والمدف الجديدة  ،فإف ىناؾ مطمباً

ممحاً في بناء شخصية النساف قوامو أف تعمؿ المؤسسات التربوية عمي مقاومة ثقافة الفقر

لديو مف خالؿ إكسابو قيـ االستقاللية واالبتكار واالعتماد عمى النفس والخروج عمى ما ىو

مألوؼ في أذىاف ال البية العظمى مف أفراد المجتمع في مجاؿ الميف ونوعيات األعماؿ
المرغوبة في سوؽ العمؿ في المجتمع .
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ولتحقيؽ ىذا التوجو التربوي يجب أف يكمؼ الشاب المتعمـ  -أثناء دراستو النظامية -
بممارسة أعماؿ مؤقتة داخؿ أنشطة المؤسسات االقتصادية المختمفة  ،ويجب أف تساعد
المؤسسات التربوية ىذا التوجو  ،وبمرور السنيف تتعدد ىذه األعماؿ  .وعندما يتخرج ىذا
الشاب المتعمـ يجد نفسو قد تعرؼ عمى الكثير مف نوعيات األعماؿ المتاحة في سمسمة الميف
المعروضة في سوؽ العمؿ  ،وامتمؾ العديد مف المعارؼ والميارات المتنوعة  ،ىذا بالضافة
إلي امتالؾ المعارؼ والميارات الخاصة بمينتو التي أعد لممارستيا في سوؽ العمؿ  ،وفي
ىذا إثراء لثقافتو المينية  ،وانفتاح لتفكير ىؤالء الشباب المتعمـ ولتوقعاتيـ تجاه نوعيات
األعماؿ المتواجدة في سوؽ العمؿ  ،وتفعيؿ لدور المؤسسات التربوية في مواجية ثقافة الفقر
بيف ىؤالء الشباب المتعمـ .
وىناؾ حاجة ماسة أيضاً لتطبيؽ مبدأ التكامؿ بيف المؤسسات التعميمية وبقية تنظيمات

مجتمع األمة وىياكمو المختمفة بحيث تتعاوف ىذه المؤسسات في "تجويد" الميارات لدى
الشباب المتعمـ  .فانتقاؿ الشباب المتعمـ ما بيف المؤسسات التعميمية والقطاعات االقتصادية
المنتمية لمنقابات المينية المختمفة يؤدى إلي إمكانية مواصمة التعمـ بصورة تتيح لمشباب
المتعمـ التزود بمختمؼ المعارؼ والميارات المتواجدة في سوؽ العمؿ  ،وتسمح ليـ في الوقت
نفسو بمزيد مف القدرة عمى تطبيؽ ما تعمموه وتجويد مياراتيـ المينية المكتسبة مف التعميـ .
وفي ىذا المجاؿ يمكف أف يسيـ التعاوف بيف المؤسسات التعميمية مع بقية أطراؼ
المؤسسات التربوية في تأجيؿ الق اررات المبكرة فيما يتعمؽ بالميف  ،واالحتفاظ بالقدرة عمى
ت يير تمؾ الق اررات أثناء الدراسة .وفي ىذا المضمار يجب العمؿ عمى ربط المؤسسات
التعميمية بالنقابات المينية والعمالية المناظرة ليا  ،وذلؾ بأف ُيرسؿ الشباب المتعمـ إلي
العديد مف المواقع النتاجية التابعة ليذه النقابات لمتدريب  .وبتكرار الفرص التدريبية ،
وبتنوع مواقع النتاج التي يتـ التدريب فييا يمتمؾ الشباب المتعمـ الكثير مف الميارات المينية
عف سوؽ العمؿ والعمالة  .وفي ىذا إثراء ميني ومساعدة في إعداد الشباب المتعمـ لمجتمع
دائـ الت ير والتطور في سمسمة الميف المجتمعية التي تواجييـ في مستقبؿ حياتيـ  ،وتفعيؿ
لمشراكة المجتمعية في تدعيـ القضايا التربوية مف أجؿ مواجو ثقافة الفقر بيف الشباب المتعمـ
في المجتمع.
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كما أف انتشار صيا التعميـ المتناوب التي تسمح لممتعمـ بحرية ترؾ الدراسة والعودة
إلييا حسب حاجتو  ،وذلؾ وفؽ قوانيف تعميـ وقوانيف عمؿ مرنة تتبناىا المؤسسات التربوية
والقطاعات الخيرية وسائر كيانات مجتمع األمة العربية تعتبر إحدى التصورات المستقبمية في
التعميـ( ، )28ويمكف أف تسيـ ىذه التصورات في مواجية ثقافة الفقر لدى الشباب المتعمـ
في المجتمع .
ويتبقى إيجاد قنوات اتصاؿ فعالة بيف المؤسسات التعميمية التي تعد لمميف المختمفة
وبيف بقية المؤسسات التربوية  ،ولكف كيؼ نوجد ىذه القنوات بيف نظـ العداد لمميف
المختمفة وبيف نوعيات األعماؿ المختمفة المتواجدة في سمسمة الميف؟ .ىذه األطروحة تحتاج
إلي سياسة تربوية جديدة تعتمد الربط بيف التعميـ والتدريب والخبرة المينية في بناء النساف
 .ىذه السياسة التربوية الجديدة تنظر إلي التدريب في مفيومو الجديد الذي يعنى تحويؿ
الطاقات إلي ميارات  ،بمعنى تقسيـ نظاـ العداد لمميف المختمفة إلي قسميف رئيسييف :
القسـ األوؿ يتـ فيو بناء المعارؼ وتنمية القدرات لمشباب المتعمـ في المؤسسات التعميمية
والمينية المختمفة  ،وفي القسـ الثاني يتـ تحويؿ تمؾ المعارؼ والقدرات إلي ميارات عف
طريؽ التدريب في المؤسسات النتاجية التابعة لمنقابات المينية والعمالية في المجتمع .
ولنأخذ سنة التدريب ( عاـ االمتياز) لخريجي كميات الطب كنواة في تفكيرنا لتجديد نظاـ
العداد الميني لشبابنا المتعمـ  ،ومف ثـ لمواجية ثقافة الفقر لدييـ في مستقبؿ حياتيـ
المينية.
فالحقيقة التي ما زالت تُمقى بثقميا عمى واقع العالقة بيف المؤسسات التعميمية في
المجتمع مع بقية تنظيمات مجتمع األمة ىو االنفصاؿ وعدـ وجود شراكة ما في ىذه العالقة،
ولذلؾ قد نجد أف بعض المؤسسات النتاجية في البالد قد أدخمت تكنولوجيا النتاج لدييا في
مرحمة النتاج كثيؼ المعرفة في حيف أف المقررات الدراسية المناظرة ليذه الصناعة لـ تطرؽ
بعد ىذه التكنولوجيا في أطرىا النظرية( . )29ومف ثـ يجب العمؿ عمى وجود شراكة مجتمعية
بيف المؤسسات التعميمية وبقية تنظيمات مجتمع األمة العربية مف أجؿ التقريب بيف الميارات
والمعارؼ التي تقدميا المؤسسات التعميمية الحكومية وتمؾ التي تقدميا المؤسسات التعميمية
الخاصة في مجاؿ العداد لممارسة الميف المختمفة في المجتمع .
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ومف استعراض ما سبؽ يمكننا القوؿ أف ثقافة الفقر وفقر الثقافة في المؤسسات التربوية
امتداد لبعضيما البعض  ،حيث تتخذ العالقة بينيما الشكؿ الدائري  ،معبرة عف حالة التردي
والتخبط التي تعيشيا ىذه المؤسسات التربوية  .وليذا ال يمكننا تحديد إجابة قاطعة عف ىذا
التساؤؿ  :ثقافة الفقر وفقر الثقافة في المؤسسات التربوية ( َمف يسبؽ َمف ؟ ) .
مف منيـ يسبؽ األخر أو يؤدى لو ؟ !  :يبقي ىذا السؤاؿ مفتوحاً لمباحثيف والباحثات في
ىذا المجاؿ مف خالؿ البحث والتنقيب وتشخيص واقعنا التربوي لنتجو – حاؿ الجابة عف ىذا

التساؤؿ  -نحو اختيار مفردات لمحؿ تؤدي بنا لمستقبؿ تربوي مضيء بالتقدـ والرقي .
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