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 :مضتدلص البخح 

ىذا البحث الوقوؼ عمى مبادئ التربية النقدية في الفكر التربوي النقدي  يدؼاست
واستكشاؼ رؤية التربية النقدية لبعض عناصر المعاصر، وتحديد مستوى وعي المعمميف بيا، 

المنظومة التعميمية )أىداؼ التعميـ، والتفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ، والمحتوى وطريقة التدريس 
قبؿ  تعرؼ واقع الممارسات التعميمية السائدة بمنظومة التعميـذلؾ  عف فضلً  ونظـ التقويـ(.
  حركة التربية النقدية.ضوء في  الجامعي بمصر

وتحقيًقا ألىداؼ ىذا البحث، تـ االعتماد عمى أسموب التحميؿ الفمسفي لكشؼ طبيعة حركة 
الرئيسة ليا، كما تـ استخداـ التربية النقدية ومفاىيميا، وتحميؿ األسس والمبادئ التربوية 

  المنيج الوصفي الختبار ىذه األفكار النظرية والمبادئ في الواقع التعميمي بمصر.
–، وبعد التحقؽ مف خصائصيا السيكومترية )الصدؽ قاـ الباحث بإعداد استبانة وقد

جمالي وقد بمغ إ ،بمحافظة المنياالثبات(، تـ تطبيقيا عمى عينة مف معممي التعميـ العاـ 
 .( معمًما مف معممي المدارس اإلعدادية والثانوية العامة242العينة )

  :ما يأتي وقد توصؿ ىذا البحث إلى عدة نتائج، مف أىميا
لنظرية النقدية رواد امف كذلؾ يمي باولو فريري، و ترتبط حركة التربية النقدية بالمربي البراز  -

مف أبرز المنظريف لحركة التربية و ىابرماس، : أدورنو، وماركيوز، لمدرسة فرانكفورت
يرا شور، والمفكر األمريكي ىنري جيرو.  النقدية مايكؿ آبؿ، وا 

التربية النقدية عمى عدة مبادئ مف أىميا: أف التربية عممية سياسية حركة تقـو  -
ومناىضة  ، وأف التعميـ أداة لممقاومةوأخلقية، وأنو عممية غير محايدة ومشبعة

والتعميـ وسيمة لألمؿ  ،وأف التعميـ ممارسة لمحرية ، وأنو وسيمة لموعي الناقدالييمنة
  والتغيير اإليجابي.

السيطرة، والمقاومة، واألمؿ والتغيير  جديدة مثؿ: مفاىيـ طرحت التربية النقدية عدة -
، والمعمـ الناقد. اإليجابي،  والمعمـ المقاـو

أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلجمالي االستبانة تدني تطبيؽ مبادئ التربية النقدية  -
بمنظومة التعميـ قبؿ الجامعي بمصر ، حيث لـ تصؿ نسبة متوسط االستجابة عمى 

 (.9.5.0االستبانة ككؿ إلى حد الثقة األدنى ، فقد بمغت نسبة متوسط االستجابة )
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يـ العاـ ووجود قصور في إدراكيـ لمبادئ التربية النقدية ، تدني مستوى وعي معممي التعم -
حيث لـ تصؿ نسبة متوسط استجابة العينة ككؿ عمى محور مبادئ التربية النقدية إلى 

 (.9.5.2حد الثقة األدنى، فقد بمغت نسبة متوسط االستجابة )
اسية فضًل عف بأدوارىـ ومسؤولياتيـ السي )عينة البحث( المعمميف وجود قصور في قياـ  -

وجود قصور في السموؾ الديمقراطي لدييـ، حيث ال يزاؿ المعمموف يمارسوف أساليب 
الضغط والسيطرة وفرض القيود ودفع الطلب إلى الطاعة العمياء واستخداـ العنؼ تحت 
شعار حفظ النظاـ واالنضباط، وفرض تعميمات وأوامر عمى الطلب عمييـ أف يتكيفوا 

 عارض مع مبادئ التربية النقدية.   معيا؛ وىذا ما يت
أف المناىج التعميمية منفصمة عف الحياة ومجردة مف الواقع الذي تعنيو، ومفتقدة لمدلوالت  -

حيث يتـ تدريس  النشاط العممي، فضًل عف أف الممارسات التربوية قائمة عمى التمقيف،
المقررات الدراسية بصورة نظرية وبأسموب المحاضرة؛ ولذلؾ تخفؽ في توفير الفرص 

 أماـ الطلب لتحميؿ المشكلت والحوار حوليا. 
وقدـ ىذا البحث عدة توصيات لتفعيؿ مبادئ التربية النقدية بمنظومة التعميـ قبؿ  

 الجامعي بمصر.

  .، مبادئ التربية النقديةلنظرية النقدية، التربية النقديةا الفمسفة النقدية، الكممات المفتاحية:
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The reality of applying the principles of critical Pedagogy in pre-university 

education in Egypt and the requirements of their activation. 

By Dr.Mostafa Ahmed Shehata Ahmed 

Lecturer of foundations of education 

College of education, Minia University 

Abstract 

The present study aimed at identifying major themes of  Critical Pedagogy 

(C P) in Contemporary critical educational thought and determining the level of 

teachers' awareness of it, and exploring The vision of critical pedagogy for some 

elements of the education system such as: the aims of education, the interaction 

between the teacher and the learner, the content, methods of teaching, and 

evaluation,  In addition to knowing the reality of the prevailing educational practices 

in the pre-university education system in Egypt in the light of the critical pedagogy 

movement. 

To achieve the goals of this research, a philosophical research method was 

adopted to reveal the nature and concepts of the critical pedagogy movement, and to 

analyze the main educational foundations and principles for it. The descriptive 

method was used to test these theoretical ideas and principles in the educational 

reality in Egypt.Questionnaire was developed by the present researcher. After 

ensuring the validity and reliability of it. it was it was administered on (624) teachers 

in minia governorate.  

Results indicated that: - The critical pedagogy movement is most associated with the 

Brazilian educator and activist Paulo Freire, as well as among the pioneers of the 

critical theory of the Frankfurt School are Adorno, Marcuse, and and the most 

prominent theoreticians of CP  include Michale Apple, Peter McLaren, Ira Shor, and 

American thinker Henry Giroux.  

- The movement of critical pedagogy is based on several principles,   such as: 

education as political practice, that education is a tool for resistance and anti-

hegemony, and that it is a means of critical awareness and that education is a 

practice of freedom, and education is a means of hope and positive change. 

- the level of the C P awareness did not reach the acceptable level because the 

overall mean score was 0.589 , therefore these results declare a deficiency in the 

awareness of teachers.  - The total response on the questionnaire showed that the 

implementation of C P in the educational system in Egypt with low degree and did 

not reach the minimum ratio of confidence.  

- There is a lack of teachers (research sample) in their political roles and 

responsibilities, as well as a deficiency in their democratic behavior, where teachers 
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still practice methods of pressure, control, restrictions, and payment to adapt to 

them; This contradicts the principles of critical education. -- The educational 

curricula are separate from life, devoid of the reality they mean, and lacking the 

implications of practical activity, in addition to the educational practices based on 

indoctrination, where the curricula are taught in theory and in the manner of the 

lecture; Therefore, it fails to provide students with opportunities to analyze problems 

and dialogue about them.    In the light of the given results, recommendations to 

activate the principles of critical education in the pre-university education system in 

Egypt were reached.   

Key words: Critical theory, Critical philosophy, Critical Pedagogy, principles of 

critical Pedagogy.  
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  : مكدمة البخح

النظر إعادة مرحمة حاسمة في تاريخو المعاصر، يعيد فييا بالمجتمع المصري  يمر
ولما كانت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعميمية. شاممة في جميع مناحي الحياة: 

ليست منفصمة عف الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والفكرية التربية بوصفيا مجااًل معرفًيا 
، فإنيا ال تستطيع أف تؤدي مياميا بنجاح دوف التزاـ أيديولوجي التي شيدت نشأتيا وتطورىا

  .محدد وواضحوفكري 
نحػػػػػػو معالجػػػػػػة المشػػػػػػكلت نقطػػػػػػة االنطػػػػػػلؽ يعػػػػػػد ىػػػػػػذا االلتػػػػػػزاـ األيػػػػػػديولوجي و 
بيػػػػا مخػػػػاطر التخػػػػبط ويجن العمميػػػػة التعميميػػػػة،يسػػػػاعد عمػػػػى تنظػػػػيـ حيػػػػث إنػػػػو التعميميػػػػة، 
لمػػػاذا نربػػػي  وكيػػػؼ  يف ىمػػػا:يمكػػػف اإلجابػػػة عػػػف سػػػؤاليف رئيسػػػ فمػػػف خللػػػو والعشػػػوائية،

السػػػػػؤاؿ األوؿ تتضػػػػػمف الجوانػػػػػب التػػػػػي تتعمػػػػػؽ بفمسػػػػػفة المجتمػػػػػع  فاإلجابػػػػػة عػػػػػف نربػػػػػي 
التربيػػػة فيػػػو، ودورىػػػا فػػػي تحقيػػػؽ أىدافػػػو. واإلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ الثػػػاني تتضػػػمف  ةومكانػػػ

دارة التعمػػػػػيـائػػػػػالجوانػػػػػب التػػػػػي تتعمػػػػػؽ بالعمميػػػػػة التعميميػػػػػة ومناىجيػػػػػا وطر   ؽ التػػػػػدريس وا 
   .ونظـ لتقويـ

وفػػػي ضػػػوء اإلجابػػػة عػػػف ىػػػذيف السػػػؤاليف بػػػرزت عديػػػد مػػػف النظريػػػات والفمسػػػفات 
ويعػػػػد فيػػػػـ األسػػػػس لتعميميػػػػة داخػػػػؿ النظػػػػاـ التعميمػػػػي، توجػػػػو الممارسػػػػات ا التربويػػػػة التػػػػي

االجتماعيػػػػػة والفمسػػػػػفية مفيػػػػػًدا لممعممػػػػػيف والخبػػػػػراء التربػػػػػوييف فيػػػػػي تسػػػػػاعد عمػػػػػى تحديػػػػػد 
فػػػػػي اختيػػػػػار الخبػػػػػرات والمقػػػػػررات التعميميػػػػػة، كمػػػػػا تسػػػػػاعدىـ تسػػػػػيـ األىػػػػػداؼ التربويػػػػػة، و 

    .  لمختمفةا لمواقؼ التدريسيةتخداـ الطرؽ واألساليب المناسبة في اعمى اس
الوصػػػػػوؿ إلػػػػػػى أفضػػػػػػؿ الممارسػػػػػػات  صػػػػػػعوبةكثيػػػػػػر مػػػػػف الدراسػػػػػػات وقػػػػػد أكػػػػػػدت 

األوليػػػػة التػػػػي تعتمػػػػد  المبػػػػادئب وعػػػػيوف أف يكػػػػوف لػػػػدى المعممػػػػيف التربويػػػػة دوالتطبيقػػػػات 
أنػػػػو ال يمكػػػػف أف   إلػػػػى (72 ،4002إبػػػػراىيـ، دراسػػػػة )قػػػػد أشػػػػارت ، فنظريػػػػة عمػػػػى أسػػػػس

يكػػػوف ثمػػػة فعػػػؿ حقيقػػػي وممارسػػػة تربويػػػة بػػػل نظريػػػة تربويػػػة يػػػرتكف إلييػػػا ىػػػذا الفعػػػؿ أو 
أىميػػػػػػػة التأصػػػػػػػيؿ الفكػػػػػػػري لممعممػػػػػػػيف  (44، 4944وطفػػػػػػػة ) ويؤكػػػػػػػد تمػػػػػػػؾ الممارسػػػػػػػة.

والمػػػػػربيف والدارسػػػػػيف، وضػػػػػرورة تمكيػػػػػنيـ مػػػػػف فيػػػػػـ عميػػػػػؽ وشػػػػػامؿ لمختمػػػػػؼ العناصػػػػػر 
والمكونػػػػات والركػػػػائز والمنطمقػػػػات، واألسػػػػس التػػػػي تشػػػػكؿ عمػػػػاد العمميػػػػة التربويػػػػة برمتيػػػػا، 
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فػػػأي تعمػػػيـ يفتقػػػر إلػػػى المعمػػػـ صػػػاحب الرسػػػالة الغائيػػػة فػػػي التربيػػػة والحيػػػاة؛ لػػػف يسػػػتطيع 
 ينيض بالمجتمع، وينير لو دروب المشاركة في بناء الذات والحضارة اإلنسانية. أف

ضػػػػػػػرورة ( 29 -47، .494، محمػػػػػػػود )دراسػػػػػػػة وفػػػػػػػي السػػػػػػػياؽ ذاتػػػػػػػو، تؤكػػػػػػػد 
وتوجياتػػػػػػػو ا نيػػػػػػػة  تقي منيػػػػػػػا الحقػػػػػػػؿ التربػػػػػػػوي مبػػػػػػػادءهسػػػػػػػي تربويػػػػػػػة نظريػػػػػػػة تأصػػػػػػػيؿ

تحديػػػػػد فػػػػػي و والقػػػػػوؿ والفعػػػػؿ، ، وتسػػػػػيـ فػػػػي االتسػػػػػاؽ بػػػػػيف الفكػػػػر والعمػػػػػؿ، والمسػػػػتقبمية
، عبػػػػػد الحميػػػػػد وآخػػػػػراف ) أشػػػػػار إليػػػػػو، وىػػػػػذا األدوار والميػػػػػاـ داخػػػػػؿ المنظومػػػػػة التعميميػػػػػة

الوضػػػػوح فػػػػي فكػػػػر القػػػػائميف عمػػػػى التربيػػػػة، يػػػػنعكس أف  ، حيػػػػث أشػػػػاروا إلػػػػى(22، 4997
فػػػػي صػػػػػورة وضػػػػػوح فػػػػي التطبيػػػػػؽ التربػػػػػوي، سػػػػواء أكػػػػػاف ذلػػػػػؾ مػػػػف زاويػػػػػة األىػػػػػداؼ، أـ 

 .التدريس أـ التكنولوجيا التعميمية المناىج، أـ طرؽ
، التعميميػػػػػةويتضػػػػػح ممػػػػػا سػػػػػبؽ أىميػػػػػة البنػػػػػاء الفكػػػػػري لمقػػػػػائميف عمػػػػػى العمميػػػػػة 

فالتربيػػػػة ليسػػػػت مجػػػػرد ممارسػػػػات أو ميػػػػارات، بػػػػؿ ىػػػػي بنػػػػاء فكػػػػري ينطمػػػػؽ مػػػػف أعمػػػػؽ 
ويتجمػػػػى ىػػػػذا البنػػػػاء فػػػػي صػػػػورة فكريػػػػة ذات طػػػػابع  القضػػػػايا الفكريػػػػة والوجوديػػػػة ل نسػػػػاف،

عمػػػى غيػػػره فػػػي توجيػػػو مسػػػار الحيػػػاة التربويػػػة واإلنسػػػانية برمتيػػػا نحػػػو آفػػػاؽ  فمسػػػفي يتقػػػدـ
والمفػػػػػاىيـ  قيػػػػػة ال تكتمػػػػػؿ إال بتوظيػػػػػؼ المبػػػػػادئ، فالقيمػػػػػة الحقيإنسػػػػػانية جديػػػػػدة متجػػػػػددة

 .عممًياالنظرية وتطبيقيا 
نتاًجػػػػا لمفكػػػػر التربػػػػوي السػػػػائد؛ فتجػػػػدر اإلشػػػػارة  التعميميػػػػةولمػػػػا كانػػػػت الممارسػػػػات 

تعػػػػػػدد االتجاىػػػػػػات والتيػػػػػػارات الفكريػػػػػػة واأليديولوجيػػػػػػة تقميديػػػػػػة كانػػػػػػت أو تقدميػػػػػػة أو  إلػػػػػػى
 نقدية. 

وفػػػػػي ظػػػػػؿ الػػػػػدعوة إلػػػػػى إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الممارسػػػػػات البيدجواجيػػػػػة التقميديػػػػػة، 
بػػدأت تظيػػػر تيػػػارات تربويػػػة جديػػدة بػػػدًءا مػػػف جػػػاف جػػػاؾ روسػػو الػػػذي تميػػػزت نظريتػػػو بتػػػرؾ 

فسػػػػد النمػػػػو الطبيعػػػي ويجعمػػػػو ينحػػػرؼ عػػػػف الخػػػػط الطفػػػؿ عمػػػػى طبيعتػػػو، ألف التػػػػدخؿ قػػػد ي
بػػػػػدأت مجموعػػػػػة مػػػػػف (. كمػػػػػا 0 -2، .400المرسػػػػػـو لػػػػػو مػػػػػف قبػػػػػؿ تكوينػػػػػو )رزفبػػػػػر، 

حقػػػػػؽ أىػػػػػداًفا أكثػػػػػر لت التيػػػػػارات النقديػػػػػة تعيػػػػػد النظػػػػػر فػػػػػي أغمػػػػػب القضػػػػػايا الكلسػػػػػيكية
بقػػػػوة  نية والتربويػػػػة التػػػػي بػػػػرزتفة النقديػػػػة إحػػػػدى الفمسػػػػفات اإلنسػػػػاوتعػػػػد الفمسػػػػإنسػػػػانية، 

ة الماضػػػية بدايػػػة مػػػف النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف القػػػرف العشػػػريف، فػػػي العقػػػود والسػػػنوات القميمػػػ
وأصػػػػبح ليػػػػا قبػػػػوؿ لػػػػدى كثيػػػػر مػػػػف الكلتػػػػاب والمفكػػػػريف فػػػػي مجػػػػاؿ الفمسػػػػفة بصػػػػفة عامػػػػة 
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وفمسػػػػفة التربيػػػػة بصػػػػفة خاصػػػػة، وأصػػػػبح ليػػػػا كثيػػػػر مػػػػف الػػػػرواد والفلسػػػػفة مػػػػف بيػػػػنيـ: 
وتيػػػػػودور أدورنػػػػػو ، وكػػػػػارؿ آبػػػػػؿ ، وىربػػػػػرت يورجػػػػػاف ىػػػػػابرمس ، ومػػػػػاكس ىوركيػػػػػايمر، 

مػػػػاركيوز، ورايػػػػت ميمػػػػز، وغيػػػػرىـ مػػػػف رواد وفلسػػػػفة الفمسػػػػفة النقديػػػػة المعاصػػػػرة، والػػػػذيف 
كػػػػاف ليػػػػـ دور بػػػػارز فػػػػي نشػػػػر أفكػػػػار ىػػػػذه الفمسػػػػفة فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف دوؿ العػػػػالـ )وىبػػػػة، 

روافػػػػػد ورمػػػػػوز ىػػػػػذا االتجػػػػػاه بػػػػػيف مدرسػػػػػة فرانكفػػػػػورت وعمػػػػػـ  تتعػػػػػددو  .(.42، 4942
اع التربيػػػػػػػة الجديػػػػػػػد واإلسػػػػػػػيامات الخصػػػػػػػبة ؿ بػػػػػػػاولو فريػػػػػػػرى  و بييػػػػػػػر بورديػػػػػػػو  اجتمػػػػػػػ

و ألتوسػػػػػػػير  و باسػػػػػػػروف  و برنشػػػػػػػتايف  و جرامشػػػػػػػي  و جينيػػػػػػػتس  و كػػػػػػػارنوى   وجيػػػػػػػرو  
    وآبؿ  وغيرىـ.

أبػػػػػرز الحركػػػػػات  مػػػػػف Critical Pedagogyالتربيػػػػػة النقديػػػػػة  تعػػػػػد أفكػػػػػارو 
 أفكػػػػار تمثػػػػؿ ، حيػػػػثالواعػػػػدة فػػػػي تطػػػػوير التعمػػػػيـ فػػػػي العػػػػالـ العربػػػػي التربويػػػػة المعاصػػػػرة

إضػػػػافة ميمػػػة لمتػػػػراث النظػػػػري فػػػػي عمػػػـ اجتمػػػػاع التربيػػػػة؛ فمػػػػف  ىػػػػاومبادؤ  التربيػػػة النقديػػػػة
خػػػلؿ طرحيػػػا الجديػػػد، لػػػـ تتجػػػاوز التربيػػػة النقديػػػة فقػػػط النظػػػرة الرومانسػػػية أو المخادعػػػة 
لمنظريػػػػات الوظيفيػػػػة المحافظػػػػة؛ بػػػػؿ تجػػػػاوزت أيًضػػػػا النظػػػػرة المتشػػػػائمة اليائسػػػػة لمنظريػػػػات 

تكػػػػػػريس األوضػػػػػػاع القائمػػػػػػة  فػػػػػػي ة، ورأت أف كمتػػػػػػا النظػػػػػػرتيف أسػػػػػػيمتالنقديػػػػػػة التقميديػػػػػػ
ـي أكػػػدت أف التربيػػػة تممػػػؾ إمكانيػػػة تحريػػػر اإلنسػػػاف  والمحافظػػػة عمييػػػا دوف تغييػػػر، ومػػػف ثػػػ

 (.  74، 4992وتغيير المجتمع وتحقيؽ الحرية والعدالة والديمقراطية )عمرو، 
ة يػػػقدلنظريػػػات االجتماعيػػػة النتوجًيػػػا فمسػػػفًيا يعتمػػػد عمػػػى ا التربيػػػة النقديػػػة تمثػػػؿو 

التػػػػػػي تحػػػػػػاوؿ ضػػػػػػمف مػػػػػػا تػػػػػػدعو إليػػػػػػو، فيػػػػػػـ ونقػػػػػػد السػػػػػػياقات التاريخيػػػػػػة والسياسػػػػػػية 
ممارسػػػػات تعميميػػػػة تسػػػػيـ، لػػػػيس  إيجػػػػادواالجتماعيػػػة لمتعمػػػػيـ، وتسػػػػعى ىػػػػذه النظريػػػػة إلػػػى 

نمػػػػا فػػػػي تغييػػػػر المجتمػػػػع أيًضػػػػا بشػػػػكؿ أعػػػػـ  فقػػػػط فػػػػي تغييػػػػر طبيعػػػػة التعمػػػػيـ والػػػػتعمـ، وا 
فريػػػػرى،  بػػػػاولو إلػػػػى الفيمسػػػػوؼ البرازيمػػػػي وأكمػػػػؿ، وتعػػػػود أصػػػػوؿ ىػػػػذه النظريػػػػة التربويػػػػة

 Bankingأو البنكػػػي ) المصػػػرفي التعمػػػيـ : وىمػػػا الػػػذي ميػػػز بػػػيف نػػػوعيف مػػػف التعمػػػيـ
Educationوالتعمػػػػػػيـ ، ( الػػػػػذي يعتمػػػػػػد عمػػػػػػى نقػػػػػػؿ المعرفػػػػػػة مػػػػػف المعمػػػػػػـ إلػػػػػػى الطالػػػػػػب
الػػػػذي يتحػػػػوؿ فيػػػػو التعمػػػػيـ مػػػػف خػػػػلؿ  (Transformative Educationالتحػػػػويمي )

 ,Giroux) ويػػػػػرى جيػػػػػرو .(24، 4995 المعمػػػػػـ والطالػػػػػب )عػػػػػويس، التفاعػػػػػؿ بػػػػػيف
المجتمػػػػع  لتكػػػػويفوسػػػػيمة أساسػػػػية وفػػػػؽ التربيػػػػة النقديػػػػة يعػػػػد أف التعمػػػػيـ  (3 ,2011
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وجػػػػود ثقافػػػػة ديمقراطيػػػػة، حيػػػػث ال يمكػػػػف أف يبقػػػػى المجتمػػػػع ديمقراطًيػػػػا دوف الػػػػديمقراطي، 
تػػػػػػـ تشػػػػػػكيميا عػػػػػػف طريػػػػػػؽ الممارسػػػػػػات التعميميػػػػػػة القػػػػػػادرة عمػػػػػػى إيجػػػػػػاد شػػػػػػروط إنتػػػػػػاج 

المعرفػػػػػة، ولػػػػػدييـ القػػػػػدرة عمػػػػػى اتخػػػػػاذ  وبموسػػػػػوعيةالمػػػػػواطنيف الػػػػػذيف يتصػػػػػفوف بالنقػػػػػد، 
 .  وفؽ قواعد المسؤولية االجتماعية األحكاـ األخلقية، ويتصرفوف

منػػػػػػذ العقػػػػػػود األخيػػػػػػرة مػػػػػػف القػػػػػػرف وجػػػػػػدير بالػػػػػػذكر أف جيػػػػػػود تطػػػػػػوير التعمػػػػػػيـ 
فػػػػي معظػػػػـ دوؿ العػػػػالـ، ومنيػػػػا مصػػػػر، تػػػػدعـ تطبيػػػػؽ أجنػػػػدة الميبراليػػػػة الجديػػػػدة  العشػػػػريف

عمػػػػى التعمػػػػيـ، التػػػػي تعيػػػػد تنظػػػػيـ المػػػػدارس عمػػػػى غػػػػرار نمػػػػوذج العمػػػػؿ، وتفػػػػرض المعػػػػايير 
 وقػػػػد أخفقػػػػتسػػػػمى لمعمميػػػػة التعميميػػػػة. التربويػػػػة لممنػػػػاىج، وتجعػػػػؿ االمتحانػػػػات اليػػػػدؼ األ

وىػػػػذا يتطمػػػػب األخػػػػذ بالنظريػػػػة النقديػػػػة فػػػػي  كبيػػػػر؛بشػػػػكؿ  األجنػػػػدة الميبراليػػػػة فػػػػي التعمػػػػيـ
التعمػػػيـ مػػػف أجػػػؿ نقػػػد إعػػػادة ىيكمػػػة الميبراليػػػة الجديػػػدة لمتعمػػػيـ، وتقػػػديـ بػػػدائؿ عمػػػى مسػػػتوى 

 (.  Kellner, 2003, 14المفاىيـ والممارسات )
دراًكػػػػا ألىميػػػػة الترب ، فػػػػإف النظػػػػاـ التعميمػػػػي فػػػػي تطػػػػوير التعمػػػػيـقديػػػػة فػػػػي الن يػػػػةوا 

ت فقػػػد طرحػػػ ، نظريػػػة وممارسػػػة.يػػػا ومبادئيػػػامفاىيمفػػػي أمػػػس الحاجػػػة إلػػػى تأصػػػيؿ  مصػػػر
 وقػػػػد تبقػػػػى ىػػػػذه المبػػػػادئ جديػػػػدة فػػػػي الفكػػػػر التربػػػػوي، التربيػػػػة النقديػػػػة مفػػػػاىيـ ومبػػػػادئ

بالشػػػكؿ الحقيقػػػي فػػػي واقػػػع النظػػػاـ  توظيفيػػػاجوىرىػػػا إذا لػػػـ يػػػتـ  ةنظريػػػة فاقػػػد مجػػػرد أفكػػػار
البحػػػػث تشػػػػخيص  التعميمػػػػي، أو إذا لػػػػـ يكػػػػف لػػػػدى المعممػػػػيف وعػػػػي بيػػػػا، لػػػػذا يحػػػػاوؿ ىػػػػذا

ومػػػػدى وعػػػػػي  فػػػػػي مصػػػػر قبػػػػؿ الجػػػػامعيالتربيػػػػة النقديػػػػة بػػػػػالتعميـ  مبػػػػػادئواقػػػػع تطبيػػػػؽ 
دراكيـ مبادءالمعمميف   .   ىاوا 

    مشهلة البخح:

حوؿ التعميـ ييتـ بما ينبغي أف يكوف، فإف إذا كاف أحد جانبي المناقشات الدائرة 
الجانب ا خر يركز عمى الوضع الفعمي الراىف لمتعميـ. وال شؾ أف الجانبيف يكمؿ أحدىما 

 ا خر.
رؼ الفكر اإلنساني صيغتيف ة لألفكار، فقد عاقدكانت الفمسفة تعني الممارسة الن ولما

أف يسبؽ الفكر الواقع فيطرح تصورات وأفكار ونظريات تتجاوز عثرات  ،الفكري: األولىلمتطور 
الواقع، وتقفز  فوؽ أزماتو وتفسخاتو وتطرح أفًقا فمسفًيا لمجماعة اإلنسانية، تتحرؾ إزاءه 
وتحاوؿ الوصوؿ إليو وتيتدي بضوئو. واألخرى، أف يسبؽ الواقع الفكر بحيث يصبح الفكر 
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التطور اإلنساني، وبالتالي يدفع تطور البني المادية لواقع ىذا القائـ متخمًفا، يعرقؿ مسيرة 
الفكر لتخمصو مف سمبيتو وجموده وانغلقو وبالتالي ال يجد الفكر المنتج مفًرا مف تطوير 

ال  ىذا الفكر شائًخا بقيي نفسو ليستوعب المعطيات الجديدة ويستوعبيا في بنيانو وتكوينو وا 
 (. 424، .499عف حركة الواقع الجديد )خضر،  ومترىًل وعاجًزا عف التعبير

مػػػػػف مسػػػػػممة معرفيػػػػػة مؤداىػػػػػا أف أي ضػػػػػرب  –منيجًيػػػػػا  –وينطمػػػػػؽ ىػػػػػذا البحػػػػػث 
مػػػػػف ضػػػػػروب الفكػػػػػر مػػػػػا ىػػػػػو إال انعكػػػػػاس لمجموعػػػػػة مػػػػػف الظػػػػػروؼ االجتماعيػػػػػة والقػػػػػوى 
السياسػػػػية واالقتصػػػػادية المحيطػػػػة بػػػػو. وال يعنػػػػي ذلػػػػؾ أف الواقػػػػع ىػػػػو الػػػػذي يشػػػػكؿ الفكػػػػر، 

أف ىنػػػاؾ علقػػػة جدليػػػة بػػػيف الفكػػػر والواقػػػع؛ فػػػالواقع يصػػػوغ الفكػػػر ويشػػػكمو،  ولكػػػف يعنػػػي
ولكػػػػف الفكػػػػر قػػػػد يسػػػػيـ فػػػػي تغييػػػػر الواقػػػػع إذا تعػػػػرض ذلػػػػؾ األخيػػػػر لضػػػػرب مػػػػف ضػػػػروب 

     .(49، 4992)زايد،  القير أو التحكـ
ـي، البػػػد مػػػف تجديػػػد الفكػػػر التربػػػوي وتطػػػويره تمييػػػًدا لتحسػػػيف الممارسػػػات  ومػػػف ثػػػ

 ومة التعميـ قبؿ الجامعي بمصر.التعميمية بمنظ
أنػػػو  يمحػػػظ ،مفكػػػر التربػػػوي فػػػي مصػػػرل المتتبػػػعفػػػإف وانطلًقػػػا مػػػف ىػػػذه المسػػػممة، 

وىػػػذا مػػػا  ،والتطبيػػػؽ عمػػػى مسػػػتوى التنظيػػػر، وعمػػػى المسػػػتوى الممارسػػػة أزمػػػة يعػػػاني مػػػف
 :ا تيةتؤكده الوقائع والشواىد 

زالػػػػت تػػػػدور حػػػػوؿ مجمػػػػؿ  إف حركػػػػة الفكػػػػر التربػػػػوي فػػػػي مصػػػػر والعػػػػالـ العربػػػػي ال -أواًل
أفكػػػػػار  جػػػػػوف ديػػػػػوي  ومػػػػػا طرحػػػػػو مػػػػػف خػػػػػلؿ فمسػػػػػفتو التربويػػػػػة الشػػػػػائعة فػػػػػي واقعنػػػػػا 
المعاصػػػػر، وظمػػػػت حركػػػػة الفكػػػػر التربػػػػوي النقػػػػدي بعيػػػػدة عػػػػف أيػػػػدي البػػػػاحثيف والمشػػػػتغميف 
بػػػػػالعمـ التربػػػػػوي؛ عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أف تمػػػػػؾ الحركػػػػػة طرحػػػػػت عمػػػػػى الواقػػػػػع المعػػػػػيش فػػػػػي 

 .(2، 4999)بدراف،  ا لـ تكف مطروحة مف قبؿالمجتمعات المتقدمة أفكارً 
ولعػػػػؿم المطػػػػالع لمفكػػػػر التربػػػػوي فػػػػي مصػػػػر يجػػػػد أف ظػػػػروؼ النشػػػػأة األولػػػػى لػػػػو 

( بقولػػػو:  يػػػرتبط 45، .499وجيتػػػو نحػػػو الفكػػػر البرجمػػػاتي، وىػػػذا مػػػا عبػػػر عنػػػو خضػػػر )
صػػػعود التيػػػار البرجمػػػاتي فػػػي فكرنػػػا العربػػػي بنشػػػأة معيػػػد التربيػػػة لممعممػػػيف فػػػي مصػػػر سػػػنة 

، وعػػػزز ىػػػذا الصػػػعود عػػػودة المبعػػػوثيف الػػػذيف تعممػػػوا فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة، حيػػػث 4040
أدخمػػػػوا الفمسػػػػفة البرجماتيػػػػة إلػػػػى معاىػػػػدنا ومدارسػػػػنا، وبػػػػدأوا فػػػػي حركػػػػة ترجمػػػػة نشػػػػطة 

     لكتب  ديوي  وتلميذه، لتتحوؿ مصر إلى منطقة نفوذ لمفكر البرجماتي .
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ممػػػػا ال يخفػػػػى عمػػػػى أحػػػػد حالػػػػة و ، مصػػػػر تػػػػردي واقػػػػع التعمػػػػيـ قبػػػػؿ الجػػػػامعي فػػػػي -ثاىًيــــا
أكػػػػدىا التػػػػي مػػػػف أىػػػػـ األسػػػػباب  التعمػػػػيـ فػػػػي مصػػػػر، ولعػػػػؿي نظػػػػاـ التػػػػردي التػػػػي آؿ إلييػػػػا 
فضػػػًل عػػػف  فمسػػػفة تعميميػػػة واضػػػحة،ىػػػي االفتقػػػار إلػػػى فػػػي مصػػػر معظػػػـ كبػػػار التربػػػوييف 

، وكػػػػػذلؾ أو تحسػػػػػف تقػػػػػدـ حػػػػػدث أيعمميػػػػػات الترقيػػػػػع أو التػػػػػرميـ السػػػػػطحية التػػػػػي لػػػػػـ تل 
  االجتيادات الفردية غير المخططة عممًيا.   

سػػػػائدة لف معظػػػـ الممارسػػػػات التعميميػػػة اإلػػػػى أ عديػػػػدة تؤكػػػد دالئػػػؿاىد و شػػػػو ثمػػػة و 
ال زالػػػػت تقميديػػػػة سػػػػواء أكانػػػػت عمػػػػى مسػػػػتوى قيػػػػاـ المعمػػػػـ  فػػػػي النظػػػػاـ التعميمػػػػي بمصػػػػر

 وطرائػػػػؽ تدريسػػػػيا والمقػػػػررات الدراسػػػػية بميامػػػػو ومسػػػػؤولياتو، أـ عمػػػػى مسػػػػتوى المنػػػػاىج
   نظـ التقويـ.أـ عمى مستوى 

تؤكػػػػد معظػػػػـ الدراسػػػػات والتقػػػػارير الرسػػػػمية أف المعمػػػػـ ال يػػػػزاؿ وفػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ،  
 تقميػػػدًيا يقػػػـو بميامػػػو فػػػي إطػػػار تقميػػػدي ال يتعػػػدى نقػػػؿ المعمومػػػات والمعػػػارؼ إلػػػى التلميػػػذ

لمتعمػػػػيـ قبػػػػؿ االسػػػػتراتيجية فػػػػي الخطػػػػة فقػػػػد جػػػاء  .وتصػػػحيح االمتحانػػػػات ووضػػػػع الػػػػدرجات
 ضػػػػػػػعؼ انتقػػػػػػػاؿ أثػػػػػػػر تػػػػػػػدريب المعممػػػػػػػيف إلػػػػػػػى القاعػػػػػػػات   4979 - 4942الجػػػػػػػامعي 

الدراسػػػػية، فمػػػػا زالػػػػت طرائػػػػؽ التػػػػدريس تسػػػػتند فػػػػي معظػػػػـ األحيػػػػاف عمػػػػى مفيػػػػـو تقميػػػػدي 
والسػػػمطة العمميػػػة، وىػػػي أسػػػاليب  لممعمومػػػاتلمتػػػدريس، يظيػػػر فيػػػو المعمػػػـ كمصػػػدر وحيػػػد 

وتكػػػػرس قػػػػيـ اإلذعػػػػاف والطاعػػػػة السػػػػمبية وظػػػػاىرة ىيمنػػػػة ثقافػػػػة تكػػػػرس الحفػػػػظ والتمقػػػػيف، 
 (.29،  4942)وزارة التربية والتعميـ، الصمت في المجتمع 

، تػػػتـ عمميػػػة تعمػػػيـ الطػػػلب فػػػي أغمػػػب المػػػدارس بمصػػػر بأسػػػموب التمقػػػيف  ـي ومػػػف ثػػػ
المباشػػػػر، فػػػػالمعمـ يبػػػػذؿ جيػػػػًدا كبيػػػػرًا فػػػػي نقػػػػؿ المعمومػػػػات إلػػػػى الطػػػػلب وسػػػػردىا عمػػػػييـ 

ا دوف أف يكػػػػوف ليػػػػـ أي دور سػػػػوى االسػػػػتماع واإلنصػػػػات فػػػػي أغمػػػػب الوقػػػػت؛ ممػػػػا لفظًيػػػػ
أدى إلػػػى تكػػػويف جيػػػؿ سػػػمبي يأخػػػذ بالمسػػػممات عمػػػى علتيػػػا دوف تفكيػػػر أو نقػػػد لمػػػا يقػػػدـ 

 .(427، 4992إليو مف معمومات )الناجي، 
أف المنػػػػػاىج ونظػػػػػـ التقػػػػػويـ تعػػػػػاني مػػػػػف  -أيًضػػػػػا  -الشػػػػػواىد والػػػػػدالئؿ  وتؤكػػػػػد
( أف البنيػػػػػػة 49، 4949تقريػػػػػػر مجمػػػػػػس الشػػػػػػعب ) أوضػػػػػػح وخمػػػػػػؿ، فقػػػػػػدأوجػػػػػػو قصػػػػػػور 

المعرفيػػػػػة لممنػػػػػاىج الدراسػػػػػية تقميديػػػػػة يبػػػػػدو التعمػػػػػيـ فػػػػػي سػػػػػياقيا كأنػػػػػو عمميػػػػػة تحصػػػػػيؿ 
لمجموعػػػػة مػػػػف المعػػػػارؼ والعمػػػػـو الجامػػػػدة فػػػػي قوالػػػػب جػػػػاىزة لمتمقػػػػيف، وأصػػػػبحت المنػػػػاىج 
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واد دراسػػػية منفصػػػمة، مجػػػرد أشػػػكاؿ جػػػاىزة، حيػػػث إنيػػػا تقػػػـو عمػػػى تجزئػػػة المعرفػػػة إلػػػى مػػػ
وموضػػػوعاتيا مفككػػػة إلػػػى حػػػد كبيػػػر، وبػػػذلؾ تػػػـ اختػػػزاؿ شخصػػػية الطالػػػب حتػػػى أصػػػبحت 

 وىػػػذا يعكػػػس بنكيػػػة المعرفػػػة. مجػػػرد ذاكػػػرة وظيفتيػػػا الحفػػػظ والتخػػػزيف الفعمػػػي لممعمومػػػات،
نمػػػػػا تػػػػػدعو إلػػػػػى المسػػػػػايرة  ـي فإنيػػػػػا ال تػػػػػدعـ التفكيػػػػػر واإلبػػػػػداع لػػػػػدى الطػػػػػلب وا  ومػػػػػف ثػػػػػ

ؤدي إلػػػػػى السػػػػػمبية واللمبػػػػػاالة، وغػػػػػرس الرىبػػػػػة والخػػػػػوؼ والطاعػػػػػة واالنصػػػػػياع، ممػػػػػا يػػػػػ
 العمياء والتفكير غير العممي في شخصية الطالب.

 42،  4992)وقػػػػػد أجممػػػػػت دراسػػػػػة لممركػػػػػز القػػػػػومي لمبحػػػػػوث التربويػػػػػة والتنميػػػػػة
أىػػػـ المشػػػكلت التػػػي يتػػػواتر ذكرىػػػا فػػػي أدبيػػػات التربيػػػة عػػػف المنػػػاىج، ولعػػػؿ مػػػف  (.4 -
 :ايأىم
فييػػػا خبػػػرات الماضػػػي فيػػػي تقػػػدـ لمتمميػػػذ المعمػػػـو والمعػػػروؼ وتطالبػػػو باكتسػػػاب  تتسػػػيد -

.  ىذه الخبرات أي اختزانيا واسترجاعيا عند المزـو
تقػػػػػدـ تعميًمػػػػػا لفظًيػػػػػا يصػػػػػؼ الميػػػػػارات وال ينمييػػػػػا وال تنتيػػػػػي بتكػػػػػويف ميػػػػػارات حياتيػػػػػة  -

 يحتاجيا المتعمـ في حياتو المستقبمية.
مػػػػش دوره فػػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة، فيػػػػو يسػػػػتقبؿ وال يرسػػػػؿ، تمغػػػػي إيجابيػػػػة المػػػػتعمـ وتي -

   أخذ وال يعطي، يسأؿ وال يتساءؿ.ي
ميػػػػة، تفصػػػػؿ المدرسػػػػة عػػػػف المجتمػػػػع وتجعميػػػػا أبراًجػػػػا عاجيػػػػة ال تشػػػػارؾ فػػػػي صػػػػنع التن -

 قة بيف ما يتعممو في المدرسة وما يجده خارجيا.ونادرًا ما يرى التمميذ العل
، فقػػػػد 4979 – 4942لمتعمػػػػيـ قبػػػػؿ الجػػػػامعي االسػػػػتراتيجية الخطػػػػة وىػػػػذا تؤكػػػػده 

بعػػػػض المنػػػػاىج تعػػػػاني مػػػػف الجمػػػػود عػػػػف مسػػػػايرة االتجاىػػػػات الحديثػػػػة  نصػػػػت عمػػػػى أف 
وارتباطيػػػا بمجتمػػػع الػػػتعمـ واقتصػػػاد المعرفػػػة، حيػػػث ال تتػػػيح لمطالػػػب فرًصػػػا كافيػػػة للبتكػػػار 

رة الفرديػػػػػة، واحتراميػػػػػا، واإلبػػػػػداع والتفكيػػػػػر الناقػػػػػد أو تبنػػػػػي بداخمػػػػػو القػػػػػدرة عمػػػػػى المبػػػػػاد
والتنػػػافس الشػػػريؼ، والعمػػػؿ فػػػي فريػػػؽ؛ إضػػػافة إلػػػى وجػػػود القصػػػور فػػػي البػػػرامج التدريبيػػػة 
عمػػػػػػى الػػػػػػتعمـ الػػػػػػذاتي وتنميػػػػػػة الميػػػػػػارات طبًقػػػػػػا لمتغيػػػػػػرات السػػػػػػوؽ، وتحديػػػػػػد الميػػػػػػارات 

   .(70،  4942وزارة التربية والتعميـ، )  المطموبة وتوصيؼ الميف
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دراسػػػػة )البنػػػػا،  قػػػػد توصػػػػمتيب وطرائػػػػؽ التقػػػػويـ، فثمػػػػة أوجػػػػو قصػػػػور فػػػػي أسػػػػالو  
إلػػػػػى السػػػػػمبيات  االمتحانػػػػػاتالتػػػػػي اعتمػػػػػدت أسػػػػػموب تحميػػػػػؿ محتػػػػػوى (79 – .4، 4994
 :   ا تية

وجػػػود نمػػػػط سػػػائد فػػػػي امتحانػػػات الثانويػػػػة العامػػػة يركػػػػز عمػػػى قيػػػػاس أدنػػػى المسػػػػتويات  -
 المعرفية.

االمتحانػػػػات شػػػػكًل وموضػػػػوًعا، تكػػػػرار األسػػػػئمة بشػػػػكؿ ممحػػػػوظ ، ممػػػػا أدى إلػػػػى نمطيػػػػة  -
ـي نمطيػػػة التػػػدريس الػػػذي ينصػػػب عمػػػى تػػػدريب الطػػػلب عمػػػى حفػػػظ واسػػػترجاع  ومػػػف ثػػػ

ىماؿ قدرات التفكير واإلبداع لمطلب.  اإلجابة وا 
لػػػػػـ تػػػػػراع معظػػػػػـ االمتحانػػػػػات التمثيػػػػػؿ المفتػػػػػرض لمحتػػػػػوى المقػػػػػررات طبًقػػػػػا لػػػػػألوزاف  -

 ألسئمة عمى محتوى المادة. النسبية لو، مما يؤدي إلى وجود خمؿ في توزيع ا
أمػػػػػػا عمػػػػػػى الصػػػػػػعيد المنيجػػػػػػي وطرائػػػػػػؽ البحػػػػػػث، فقد أصػػػػػػبح الفكػػػػػػر الوضػػػػػػعي  -ثالًجــــــا

Positivism الػػػػػػذي وضػػػػػػع العمػػػػػػـ الطبيعػػػػػػي كنمػػػػػػوذج لمعمػػػػػػـو اإلنسػػػػػػانية، ىػػػػػػو الػػػػػػنمط ،
 –سػػػيطر عمػػػى النشػػػاط البحثػػػي فػػػي مجػػػاؿ العمػػػـو التربويػػػة، وأصػػػبحت الوقػػػائع التربويػػػة الم

، 4944وكأنيػػػػا وقػػػػائع طبيعيػػػػة تقبػػػػؿ الضػػػػبط والتكمػػػػيـ والقيػػػػاس  )بػػػػدراف،  –واالجتماعيػػػػة 
وأخػػػػذ االتجػػػػاه الوضػػػػعي اإلمبريقػػػػي يرسػػػػو أقدامػػػػو فػػػػي حقػػػػؿ البحػػػػوث االجتماعيػػػػة (. 22

ادة مػػػػف اإلحصػػػػاء عمػػػػى نحػػػػو جديػػػػد ال بكونيػػػػا إلفػػػػوالتربويػػػػة، وشػػػػيدت ا ونػػػػة األخيػػػػرة ا
نمػػػا باعتبارىػػػا مجػػػرد وسػػػيمة لوصػػػؼ الظػػػوا أداة تحميميػػػة ألي قػػػدر مػػػف ىر وصػػػًفا دقيًقػػػا، وا 

 .  ا؛ فأصبحت غاية في حد ذاتيالبيانات
وتجػػػػدر اإلشػػػػارة إلػػػػى أف ىنػػػػاؾ بعػػػػض الدراسػػػػات والكتابػػػػات العربيػػػػة التػػػػي حاولػػػػت 

مػػػف خػػػلؿ توظيفيػػػا لػػػبعض مفػػػاىيـ النظريػػػة النقديػػػة مثػػػؿ: إعػػػادة  أف تسػػػمؾ مسػػػمًكا نقػػػدًيا
فػػػػػي تعامميػػػػػا مػػػػػع الموضػػػػػوعات التربويػػػػػة، ولكنيػػػػػا قميمػػػػػة لمغايػػػػػة ال  اإلنتػػػػػاج، والمقاومػػػػػة

 تشكؿ في مجمميا أكثر مف كونيا اجتيادات فردية غير منظمة. 
فقػػػد ركػػػزت بعػػػض الدراسػػػات عمػػػى التوظيػػػؼ التربػػػوي لمفمسػػػفة النقديػػػة، ومػػػف ىػػػذه 

( التػػػػػػػي ىػػػػػػػدفت إلػػػػػػػى الوقػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػى 442 - 425، 4942)وىبة، لدراسػػػػػػػات دراسػػػػػػػةا
التصػػػورات التربويػػػة لمفمسػػػفة النقديػػػة المعاصػػػرة حػػػوؿ الكػػػوف والوجػػػود والطبيعػػػة اإلنسػػػانية 
والمعرفػػػػػة البشػػػػػرية والقػػػػػيـ واألخػػػػػلؽ، والكشػػػػػؼ عػػػػػف الجوانػػػػػب التربويػػػػػة فػػػػػي الفمسػػػػػفة 
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والمعمػػػػػـ والمنػػػػػاىج الدراسػػػػػية وطرائػػػػػؽ  بأىػػػػػداؼ التربيػػػػػة والمػػػػػتعمـ يتعمػػػػػؽالنقديػػػػػة فيمػػػػػا 
 التعميـ. 

كمػػػػػػػا ركػػػػػػػزت دراسػػػػػػػات أخػػػػػػػرى عمػػػػػػػى دراسػػػػػػػة المفكػػػػػػػرييف التربػػػػػػػوييف النقػػػػػػػديف 
( المفػػػػاىيـ البيداجوجيػػػػة .494، فقػػػػد تناولػػػػت دراسػػػػة نجيػػػػب )واسػػػػتخلص آرائيػػػػـ التربويػػػػة

األساسػػػية لػػػبعض النظريػػػات التػػػي تنطمػػػؽ مػػػف منظػػػور اجتمػػػاعي نقػػػدي،وىي نظريػػػة بػػػاولو 
، والنظريػػػػة البنائيػػػػة، والنظريػػػػة النقديػػػػة. وقػػػػدمت بعػػػػض االستخلصػػػػات األساسػػػػية فريػػػػرى

حػػػػػوؿ االسػػػػػتخداـ األكثػػػػػر كفػػػػػاءة وملءمػػػػػة ليػػػػػذه المفػػػػػاىيـ التربويػػػػػة عمػػػػػى المسػػػػػتويات 
(التػػػػػػي استعرضػػػػػػت أزمػػػػػػة أنظمػػػػػػة .494دراسػػػػػػة الحػػػػػػازمي )كػػػػػػذلؾ و  التطبيقيػػػػػػة العمميػػػػػػة.

النقديػػػػػػة، وتوصػػػػػػمت إلػػػػػػى أف توسػػػػػػع  التعمػػػػػػيـ الرأسػػػػػػمالي مػػػػػػف وجيػػػػػػة نظػػػػػػر البيػػػػػػدجواجيا
األيػػػػديولوجيا الرأسػػػػمالية أوجػػػػد مجموعػػػػة مػػػػف اإلشػػػػكاليات، تجمػػػػت فػػػػي المظػػػػاىر ا تيػػػػة: 
تبعيػػػػة التعمػػػػيـ للقتصػػػػاد، وقصػػػػور مبػػػػادرات إصػػػػلح التعمػػػػيـ، وتكػػػػريس األنظمػػػػة التعميميػػػػة 
ف لقيػػػر اإلنسػػػاف، وتكػػػريس الممارسػػػات التعميميػػػة لفقػػػر اإلنسػػػاف. وخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى أ

الخػػػروج مػػػف أزمػػػة التعمػػػيـ الرأسػػػمالي ال يكػػػوف مػػػف خػػػلؿ األيػػػديولوجيا الرأسػػػمالية وقيميػػػا 
الميبراليػػػة، بػػػؿ يبػػػدأ مػػػف التحػػػرر مػػػف مفارقاتيػػػا األخلقيػػػة، وذلػػػؾ باستحضػػػار ثلثػػػة مبػػػادئ 
أساسػػػػية ىػػػػي: أف التعمػػػػيـ ال يكػػػػوف محايػػػػًدا فيػػػػو إمػػػػا أف يكػػػػوف مػػػػع اإلنسػػػػاف أو ضػػػػده، 

 حػػػػػػيف يشػػػػػػعر اإلنسػػػػػػاف بثػػػػػػراء قدراتػػػػػػو، وأف القيػػػػػػر ال يرفػػػػػػع إال وأف الفقػػػػػػر ال يكػػػػػػافح إال
 بالتسامح واستنبات مناىج تربوية إنسانية. 

( أسػػػػػس الحػػػػػوار عنػػػػػد بػػػػػاولو 4945تناولػػػػػت دراسػػػػػة جػػػػػويمي، وسػػػػػميماف ) كمػػػػػا
فريػػػرى، وتوصػػػمت إلػػػى بعػػػض االستخلصػػػات وأوجػػػو اإلفػػػادة مػػػف الحػػػوار عنػػػد بػػػاولو فريػػػرى 

، ومنيػػػػا: إكسػػػػاب الطػػػػلب ثقافػػػػة وقػػػػيـ وميػػػػارات الحػػػػوار، يفػػػػي المجػػػػاؿ التربػػػػوي والتعميمػػػػ
وتعزيػػػز التربيػػػة عمػػػػى الحػػػوار، التػػػػي تيػػػدؼ إلػػػى تكػػػػويف مػػػواطف مػػػػدرؾ، حيػػػث إف معرفتػػػػو 
لمحػػػػوار ومياراتػػػػو وفنياتػػػػو وآدابػػػػو وأصػػػػولو، تعػػػػد مػػػػدخًل لمتعػػػػايش والتقػػػػارب بػػػػيف اليويػػػػات 

 .  المختمفة في المجتمع المحمي والعالمي المتنوع
( عمػػػػػػى  الفكػػػػػػر التربػػػػػػوي عنػػػػػػد ىنػػػػػػري جيػػػػػػرو، 4992راسػػػػػػة عمػػػػػػرو )وركػػػػػػزت د

بوصػػػفو واحػػػًدا مػػػف أبػػػرز المفكػػػريف األمػػػريكييف فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة النقديػػػة فػػػي تسػػػعينيات 
 .ة لمتربية النقدية عند ىنري جيروالقرف العشريف. فقد أبرزت األسس النظري
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قيػػػاـ ( عمػػػى الكشػػػؼ عػػػف مػػػدى إمكانيػػػة 4992بينمػػػا ركػػػزت دراسػػػة جمػػػاؿ الػػػديف)
لتحػػػديات والمخػػػاطر العولميػػػة، وتعػػػرؼ مػػػدى توظيػػػؼ مفػػػاىيـ بمقاومػػػة امصػػػر التعمػػػيـ فػػػي 

 المقاومة وآلياتيا لدى أطراؼ العممية التعميمية.
ؿ عػػػػف التوظيػػػػؼ االجتمػػػػاعي لمنظػػػػاـ التربػػػػوي مػػػػف خػػػػل ( 4004)ودراسػػػػة كػػػػابش 

ظريػػػػة النقديػػػػة، تناولػػػػت فييػػػػا نشػػػػأة االتجػػػػاه النقػػػػدي، وعرضػػػػت لنظريػػػػة إعػػػػادة رؤيػػػػة الن
وبرنشػػػتايف. وطبقػػػت ىػػػذه  ،اإلنتػػػاج الثقػػػافي مػػػف خػػػلؿ اسػػػتعراض نظريػػػة كػػػؿ مػػػف بوردييػػػو

، وأظيػػػػرت 4004حتػػػػى عػػػػاـ  4047الدراسػػػػة عمػػػػى مرحمػػػػة التعمػػػػيـ االبتػػػػدائي منػػػػذ عػػػػاـ 
   ز االجتماعي والثقافي.نتائجيا أف التعميـ يعمؿ عمى إعادة إنتاج التماي

بينمػػػػا توجػػػػد دراسػػػػات أجنبيػػػػة متعػػػػددة تناولػػػػت التربيػػػػة النقديػػػػة تنظيػػػػرًا وممارسػػػػة، 
انعكاسػػػػػػػات التربيػػػػػػػة النقديػػػػػػػة عمػػػػػػػى التػػػػػػػي تناولػػػػػػػت  Katz,L.(2014)ومنيػػػػػػػا، دراسػػػػػػػة 

حيػػػث اعتمػػػدت عمػػػى إجػػػراء مقػػػابلت مػػػع معممػػػي تسػػػع مػػػدارس عميػػػا ممارسػػػات المعممػػػيف، 
المدينػػػػة الكنديػػػػة، لتعػػػػرؼ مسػػػتوى إدراكيػػػػـ لمظػػػػاىر التربيػػػػة  )ثانويػػػة( فػػػػي إحػػػػدى ضػػػواحي

النقديػػػػػة التػػػػػي يعػػػػػدونيا ذات قيمػػػػػة مػػػػػف واقػػػػػع خبػػػػػراتيـ، وقػػػػػد ركػػػػػزت عمػػػػػى دمػػػػػج خبػػػػػرات 
المتعممػػػػيف داخػػػػؿ قاعػػػػات الػػػػدرس، وتحميػػػػؿ العلقػػػػة اليرميػػػػة بػػػػيف المعمػػػػـ والمػػػػتعمـ، ومػػػػدى 

ة التعميميػػػة التػػػي يتبػػػادؿ تجنػػػب المعممػػػيف ألسػػػموب التعمػػػيـ البنكػػػي ومػػػدى اقتنػػػاعيـ بالبيئػػػ
 في نفس الوقت.  اومتعممً  افييا المعمـ والمتعمـ األدوار، أف يكوف كلىا معممً 

اسػػػػػتيدفت الكشػػػػػؼ  التػػػػػي Aliakbari,M.& Faraji, E(2011)ودراسػػػػة 
عػػػػف الموضػػػػوعات الرئيسػػػػية لمتربيػػػػة النقديػػػػة التػػػػي تتضػػػػمف التحػػػػرر، والتعمػػػػيـ القػػػػائـ عمػػػػى 
المشػػػػػكلت، وأدوار المعمػػػػػـ والمػػػػػتعمـ، ونظرتيػػػػػا لمعػػػػػالـ ولمحيػػػػػاة وتطبيقاتيػػػػػا فػػػػػي قاعػػػػػات 

مدرسػػػة فرانكفػػػورات  أفكػػػار تناولػػػت مبػػػادئ التربيػػػة النقديػػػة التػػػي قامػػػت عمػػػى الػػػدرس. كمػػػا
صػػػدر الػػػرئيس ليػػػا مػػػف أجػػػؿ البحػػػث عػػػف مجتمػػػع أكثػػػر عدالػػػة، والتػػػي تػػػربط بوصػػػفيا الم

بػػػيف السػػػياؽ المدرسػػػػي والسػػػياؽ المجتمعػػػي، وتؤكػػػػد عمػػػى ضػػػرورة تمكػػػػيف المتعممػػػيف مػػػػف 
 التفكير والفعؿ الناقد بيدؼ تحويؿ وتغيير حياتيـ. 

أف معظػػػػـ الدراسػػػػات العربيػػػػة ركػػػػزت عمػػػػى علقػػػػة التعمػػػػيـ بإعػػػػادة  ومػػػػف الملحػػػػظ
وقػػػػد اىتمػػػػت ظػػػػروؼ والعلقػػػػات اإلنتاجيػػػػة والثقافيػػػػة لصػػػػالح الطبقػػػػات المسػػػػيطرة، إنتػػػػاج ال

ىػػػػذه الدراسػػػػات بدراسػػػػة التعمػػػػيـ ودوره فػػػػي تكػػػػريس سػػػػيطرة النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي، وأغفمػػػػت 
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مبػػػدأ واحػػػد  عمػػػى (4992كمػػػا ركػػػزت دراسػػػة جمػػػاؿ الػػػديف )الجانػػػب ا خػػػر فػػػي المجتمػػػع، 
أداة لممقاومػػػة مػػػف أجػػػؿ الػػػتخمص مػػػف أف التعمػػػيـ  ، وىػػػوالتربيػػػة النقديػػػة فقػػػط مػػػف مبػػػادئ

علقػػػات القيػػػر وتقػػػديـ األمػػػؿ فػػػي التغييػػػر اإليجػػػابي ومقاومػػػة السػػػمبيات التػػػي يتعػػػرض ليػػػا 
، بينمػػػػا ركػػػػزت دراسػػػػة جػػػػويمي وسػػػػميماف عمػػػػى مبػػػػدأ الحػػػػوار عنػػػػد المجتمػػػػع المصػػػػريأفػػػػراد 

التربيػػػة النقديػػػػة بػػػاولو فرايػػػرى، ولػػػـ تتنػػػػاوؿ أيػػػة دراسػػػة مػػػػف ىػػػذه الدراسػػػة تحمػػػػيل لحركػػػة 
   .واستخلص واستنباط أىـ المضاميف التربوية ليا، وكذلؾ اختبارىا في الواقع

غيػػػره؛  بالجانػػػب التطبيقػػػي أكثػػػر مػػػف ىػػػذه الدراسػػػات اىتمػػػاـكػػػاف  وبنػػػاًء عمػػػى ذلػػػؾ
، إال فػػػي حػػػاالت ، والتأصػػػيؿ ليػػػاإذ غػػػاب عنيػػػا التفصػػػيؿ فػػػي مبػػػادئ حركػػػة التربيػػػة النقديػػػة

 ؛ ولػػػػذاسػػػػبؽ، دوف أف تتسػػػػـ بػػػػالعمؽ المطمػػػػوبقميمػػػػة، تضػػػػمنت إشػػػػارات إلػػػػى بعػػػػض مػػػػا 
 - لقميمػػػةامػػػف ضػػػمف األبحػػػاث التربويػػػة  ، فيػػػوجػػػاء ىػػػذا البحػػػث ليسػػػد ىػػػذه الثغػػػرة البحثيػػػة

سػػػػبر غػػػػور ويحػػػػاوؿ ، بالتأصػػػػيؿ لمتربيػػػػة النقديػػػػة التػػػػي تيػػػػتـ -عمػػػػى حػػػػد عمػػػػـ الباحػػػػث 
المعاصػػػػػر، حتػػػػػى يتجمػػػػػى جانبيػػػػػا  العربػػػػػي الفكػػػػػر التربػػػػػويحركػػػػػة التربيػػػػػة النقديػػػػػة فػػػػػي 
مػػػدى وعػػػي المعممػػػيف فضػػػًل عػػػف أنػػػو يحػػػاوؿ الوقػػػوؼ عمػػػى  .اإليجػػػابي ومحاولػػػة تطبيقيػػػا

 التربية النقدية، وتعرؼ مستوى ممارساتيـ لمتطبيقات التربوية ليا. بمبادئ
  ئلة البخح:أص

التربية النقدية في مرحمة  المتطمبات اللزمة لتفعيؿ مبادئ ما: يتمثؿ السؤاؿ الرئيس
 :التاليةاألسئمة الفرعية  ويثير ىذا السؤاؿ ،التعميـ قبؿ الجامعي بمصر 

 المعاصر  النقدي ما مبادئ التربية النقدية في ضوء الفكر التربوي -4
التفاعػػػؿ التعمػػػيـ، و أىػػػداؼ ) مػػػيـمنظومػػػة التعلػػػبعض عناصػػػر النقديػػػة  التربيػػػةمػػػا رؤيػػػة  -4

  (ونظـ التقويـ والمتعمـ، والمحتوى وطريقة التدريس بيف المعمـ
 التربية النقدية  مبادئعممي التعميـ قبؿ الجامعي لم إدراؾما مدى  -7
فػػػػي  بمنظومػػػػة التعمػػػػيـ قبػػػػؿ الجػػػػامعي بمصػػػػر السػػػػائدة مػػػػا واقػػػػع الممارسػػػػات التعميميػػػػة -2

 ضوء مبادئ التربية النقدية 
العينػػػػػة  أفػػػػػراد اسػػػػػتجابات اتبػػػػػيف متوسػػػػػط ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية توجػػػػػد فػػػػػروؽ ىػػػػػؿ -5

تغيػػػػػر المرحمػػػػػة تبًعػػػػػا لم فػػػػػي ضػػػػػوء مبػػػػػادئ التربيػػػػػة النقديػػػػػة ممارسػػػػػات التعميميػػػػػةمل
 ثانوي عاـ(  –إعدادي التعميمية )
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 أٍداف البخح:

 :تحقيؽ األىداؼ ا تيةيدؼ ىذا البحث است
 الكشؼ عف السياؽ المجتمعي والفكري لظيور حركة التربية النقدية. -
بعػػػػض جوانػػػػب التربيػػػػة النقديػػػػة فػػػػي الفكػػػػر التربػػػػوي المعاصػػػػر، ومحاولػػػػة اإلفػػػػادة تحميػػػػؿ  -

 منيا في تحسيف الممارسات التعميمية بمصر.
   التربية النقدية.  مبادئتعرؼ مدى وعي المعمميف ب -
بمنظومػػػة التعمػػػيـ قبػػػؿ الجػػػامعي بمصػػػر الضػػػوء عمػػػى واقػػػع الممارسػػػات التعميميػػػة  إلقػػػاء -

 .ةالنقدي حركة التربيةفي ضوء 
 تحميؿ بعض جوانب الواقع التعميمي في مصر في ضوء مبادئ التربية النقدية. -

   أٍنية البخح:

 :في النقاط ا تيةالبحث  ىذا أىمية تمثمت
، مػػػف خػػػلؿ المجتمػػػع المصػػػرياإلسػػػياـ فػػػي تجديػػػد الفكػػػر التربػػػوي السػػػائد فػػػي  محاولػػػة -

وتحسػػػػػيف الممارسػػػػػات  العمػػػػػؿ عمػػػػػى تصػػػػػحيح المسػػػػػار المنيجػػػػػي لمبحػػػػػوث التربويػػػػػة
   .التعميمية

طػػػػوير بػػػػرامج إعػػػػداد المعممػػػػيف قبػػػػؿ الخدمػػػػة، وتػػػػدريب المعممػػػػيف أثنػػػػاء الخدمػػػػة فػػػػي ت -
 ضوء مبادئ وأفكار التربية النقدية.

قضػػػػايا التربيػػػػة النقديػػػػة إمبريقًيػػػػا، حيػػػػث إف الشػػػػواىد التػػػػي يػػػػتـ التوصػػػػؿ اختبػػػػار بعػػػػض  -
إلييػػػػػا مػػػػػف خػػػػػلؿ البحػػػػػث اإلمبريقػػػػػي إمػػػػػا أنيػػػػػا تؤكػػػػػد األفكػػػػػار النظريػػػػػة األوليػػػػػة أو 

 تدحضيا، مما يؤدي إلى إعادة صياغتيا أو التخمي عنيا كمية.
يثيػػػػػر ىػػػػػذا البحػػػػػث وعػػػػػي معممػػػػػي التعمػػػػػيـ قبػػػػػؿ الجػػػػػامعي لكثيػػػػػر مػػػػػف الممارسػػػػػات  قػػػػػد -

 التربوية التي يجب عمييـ القياـ بيا عند تعامميـ مع طلبيـ.
توجيػػػػػو المسػػػػػؤوليف عػػػػػف صػػػػػنع القػػػػػرارات التعميميػػػػػة إلػػػػػى ضػػػػػرورة إجػػػػػراء تعػػػػػديلت أو  -

ـ قبػػػػػؿ التربيػػػػػة النقديػػػػػة بػػػػػالتعمي مبػػػػػادئاستصػػػػػدار تشػػػػػريعات جديػػػػػدة تضػػػػػمف تفعيػػػػػؿ 
 الجامعي في مصر.
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 ميَج البخح:

المػػػػػنيج الوصػػػػػفي، ويعػػػػػد المػػػػػنيج المناسػػػػػب الختبػػػػػار  عتمػػػػػد ىػػػػػذا البحػػػػػث عمػػػػػىا
األفكػػػػار النظريػػػػة فػػػػي الواقػػػػع التعميمػػػػي بمصػػػػر، حيػػػػث أمكػػػػف لمباحػػػػث مػػػػف خللػػػػو الوقػػػػوؼ 

 تػػػـ توظيػػػؼعمػػػى واقػػػع تطبيػػػؽ مبػػػادئ التربيػػػة النقديػػػة بػػػالتعميـ قبػػػؿ الجػػػامعي بمصػػػر. كمػػػا 
التحميػػػؿ الفمسػػػفي لكشػػػؼ طبيعػػػة ومفيػػػـو حركػػػة التربيػػػة النقديػػػة، وتحميػػػؿ األسػػػس أسػػػموب 

المبػػػػادئ التربويػػػػة الرئيسػػػػة ليػػػػذه الحركػػػػة الفكريػػػػة، كمػػػػا يفيػػػػد مػػػػنيج التحميػػػػؿ اسػػػػتنباط و 
الفمسػػػػفي فػػػػي التفسػػػػير الكمػػػػي الػػػػذي يػػػػتـ مػػػػف خللػػػػو الوقػػػػوؼ عمػػػػى السػػػػياؽ المجتمعػػػػي 

ىػػػـ العوامػػػؿ التػػػي تسػػػيـ فػػػي إنتػػػاج المعرفػػػة باعتبػػػاره مػػػف ألظيػػػور حركػػػة التربيػػػة النقديػػػة 
 .التربوية

     حدود البخح: 

 األساسػػػػػية ومػػػػػة التعمػػػػػيـمنظتنػػػػػاوؿ بعػػػػػض عناصػػػػػر  قتصػػػػػر ىػػػػػذا البحػػػػػث عمػػػػػىا
فػػػػي ضػػػػوء  المقػػػػررات الدراسػػػػية(/المػػػػنيج  –التفاعػػػػؿ بػػػػيف المعمػػػػـ والمػػػػتعمـ  –)األىػػػػداؼ 

  حركة التربية النقدية في الفكر التربوي المعاصر. 
عينػػػػة مػػػػف معممػػػػي التعمػػػػيـ قبػػػػؿ الجػػػػامعي كمػػػػا اقتصػػػػر تطبيػػػػؽ أداة البحػػػػث عمػػػػى 

وذلػػػػؾ لتشػػػػابو الظػػػػروؼ والعوامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي النظػػػػاـ التعميمػػػػي عمػػػػى  بمحافظػػػػة المنيػػػػا،
مسػػػتوى الجميوريػػػة، نظػػػرًا لمػػػا يتمتػػػع بػػػو النظػػػاـ التعميمػػػي فػػػي مصػػػر مػػػف المركزيػػػة فػػػي 

 منظمة لو.الحاكمة وال والتشريعات القوانيففي إدارتو و 
   :خطة الضري يف البخح

وفػػػػػؽ الخطػػػػػوات  سػػػػػار الباحػػػػػثل جابػػػػػة عػػػػػف أسػػػػػئمة البحػػػػػث وتحقيػػػػػؽ أىدافػػػػػو 
 ا تية:

حركػػػة التربيػػػة  مسػػػفية والمجتمعيػػػة التػػػي ترتكػػػز عمييػػػاالوقػػػوؼ عمػػػى األسػػػس الفكريػػػة والف -
 النقدية.

التربيػػػػة النقديػػػػة مػػػػف خػػػػلؿ تحميػػػػؿ الفكػػػػر التربػػػػوي النقػػػػدي المعاصػػػػر  مبػػػػادئ اسػػػػتنباط -
 وعرض ا راء التربوية ألىـ رواده وفلسفتو التربوييف.
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رؤيػػػة حركػػػة التربيػػػة النقديػػػة لػػػبعض عناصػػػر المنظومػػػة التعميميػػػة، مثػػػؿ: أىػػػداؼ  تحديػػػد -
التربيػػػػػة النقديػػػػػة، والػػػػػدور المتوقػػػػػع لكػػػػػؿ مػػػػػف المعمػػػػػـ والمػػػػػتعمـ، وملمػػػػػح المنػػػػػاىج 

 والمقررات الدراسية وأساليب التقويـ.  
، مػػػف خػػػلؿ الممارسػػػات التعميميػػػة التربيػػػة النقديػػػة بمبػػػادئتحديػػػد مػػػدى وعػػػي المعممػػػيف  -

 التعمػػػػيـ قبػػػػؿ الجػػػػامعيمنظومػػػػة التربويػػػػة النقديػػػػة فػػػػي المبػػػػادئ تعػػػػرؼ واقػػػػع تطبيػػػػؽ و 
 .بمصر

التربيػػػة النقديػػػة بػػػالتعميـ قبػػػؿ الجػػػامعي  المتطمبػػػات اللزمػػػة لتفعيػػػؿ مبػػػادئ التوصػػػؿ إلػػػى -
   في مصر. 

   اإلطار اليظزي للبخح:

 الفلضفية للرتبية اليكدية:والفهزية  اجلذور -أواًل

النقديػػػػػػة بالفمسػػػػػفة النقديػػػػػػة التػػػػػػي ىػػػػػي األخػػػػػػرى مظمػػػػػػة واسػػػػػػعة تػػػػػرتبط التربيػػػػػػة 
لتوجيػػػػات فػػػػي الفمسػػػػفة وعمػػػػـ االجتمػػػػاع أىميػػػػا فيػػػػـ ظػػػػروؼ الييمنػػػػة وكيفيػػػػة الػػػػتخمص 

(.  2، 4942 منيػػػػػا وصػػػػػواًل ألسػػػػػمى غايػػػػػات الوجػػػػػود اإلنسػػػػػاني وىػػػػػي التحػػػػػرر )العطػػػػػاري،
يتنػػػاوؿ المفكػػػر  االتجػػػاه النقػػػدي، بأنػػػو   ذلػػػؾ التوجػػػو الػػػذي  سػػػعيد إسػػػماعيؿ عمػػػي ويعػػػرؼ 

والباحػػػث مػػػػف خللػػػػو مجموعػػػػة مػػػػف القضػػػػايا تشػػػكؿ إطػػػػارًا نظرًيػػػػا لنقػػػػد النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي 
القػػػػػػائـ أو الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف تناقضػػػػػػاتو، بحثًػػػػػػا عػػػػػػف نظػػػػػػاـ اجتمػػػػػػاعي تنتفػػػػػػي فيػػػػػػو ىػػػػػػذه 

 (.424، 4005التناقضات)عمي،
بػػػدأ تسػػػميتيا بيػػػذا االسػػػـ  حيػػػث ،4047إلػػػى عػػػاـ  النظريػػػة النقديػػػةيعػػػود تػػػراث و 

األلمانيػػػػة التػػػػي أعطػػػػت ىػػػػذه النظريػػػػة  فرانكفػػػػورت فػػػػي معيػػػػد البحػػػػث االجتمػػػػاعي بمدينػػػػة
اسػػػميا األكثػػػر شػػػيوًعا  مدرسػػػة فرانكفػػػورت . وتػػػراث النظريػػػة النقديػػػة ىػػػو تػػػراث مػػػف الفكػػػر 
ال يػػػػػزاؿ يتػػػػػرؾ بصػػػػػمتو الواضػػػػػحة عمػػػػػى المشػػػػػيد الفكػػػػػري فػػػػػي أوربػػػػػا الغربيػػػػػة وأمريكػػػػػا 

 مػػػػػػػاكس يلقسػػػػػػػـ تػػػػػػػراث النظريػػػػػػػة النقديػػػػػػػة إلػػػػػػػى جيمػػػػػػػيف، الجيػػػػػػػؿ األوؿ : و  الشػػػػػػػمالية.
والجيػػػػؿ الثػػػػاني: ىابرمػػػػاز،  و أريػػػػؾ فػػػػرـو ، ، أدورنػػػػو ، وو ىربػػػػرت مػػػػاركوز  ، ىوركيػػػػايمر
ويتميػػػػز بتحديػػػػو النقػػػػدي لػػػػبعض االتجاىػػػػات الفكريػػػػة األشػػػػد نفػػػػوًذا فػػػػي القػػػػرف  وىونيػػػػث.

عػػػد الحداثػػػة. فضػػػًل عػػػف أف علقتػػػػو العشػػػريف، مثػػػؿ: الوجوديػػػة، والوضػػػعية، ومػػػؤخرًا مػػػا ب
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إف  بالماركسػػػية ذاتيػػػا، وجيػػػة النظػػػر التػػػي تمسػػػؾ بيػػػا فػػػي األصػػػؿ، ىػػػي أيًضػػػا علقػػػة تحػػػد  
 (.44، 4945، ىاو) لـ تكف رفض كامؿ
وضػػػػعو وىدفػػػػو منػػػػذ لمعيػػػػد فرانكفػػػػورت  المؤسسػػػػوفالفلسػػػػفة والعممػػػػاء  وقػػػػد حػػػػدد

البدايػػػة بحيػػػث يكػػػوف معيػػػًدا حػػػرًا غيػػػر مقيػػػد بػػػالنظـ الجامعيػػػة واألكاديميػػػة، يتفػػػرغ لبحػػػث 
مشػػػكلت االشػػػتراكية والماركسػػػية والعنصػػػرية وحركػػػة العمػػػاؿ، مػػػع االعتمػػػاد بصػػػورة عامػػػػة 

فقػػػػػد كػػػػػانوا رواد فمسػػػػػفة  عمػػػػػى المػػػػػنيج الماركسػػػػػي فػػػػػي التحميػػػػػؿ النقػػػػػدي االجتمػػػػػاعي. 
اجتمػػػػػاع نقػػػػػدي توحػػػػػد فيػػػػػو التأمػػػػػؿ الفمسػػػػػفي النظػػػػػري مػػػػػع العمػػػػػـو  اجتماعيػػػػػة أو عمػػػػػـ

االجتماعيػػػػػة أو العمػػػػػـو اإلنسػػػػػانية التجريبيػػػػػة، ونظػػػػػروا عمػػػػػى حػػػػػد تعبيػػػػػر رائػػػػػدىـ مػػػػػاكس 
( إلػػػػػى المجتمػػػػػع بوصػػػػػفو كػػػػػًل ضػػػػػدًيا حػػػػػافًل بالصػػػػػراعات 4027 – 4.05ىػػػػػوركييمر )

شػػػػر المغتػػػػػربيف بوالتناقضػػػػات، وأسسػػػػوا فمسػػػػػفة اجتماعيػػػػة تركػػػػػز موضػػػػوع بحثيػػػػا عمػػػػػى ال
عػػػػف أشػػػػكاؿ حيػػػػاتيـ التاريخيػػػػة فػػػػي المجتمعػػػػات الرأسػػػػمالية والصػػػػناعية الشػػػػمولية التػػػػي 
أنتجوىػػػا كمػػػا كػػػانوا نتاًجػػػا ليػػػا، واغتربػػػوا عنيػػػا كمػػػا كانػػػت السػػػبب فػػػي اغتػػػرابيـ )مكػػػاوي، 

4007 ،42 -45). 
األسػػػػػاس األوؿ لمنظريػػػػػة النقديػػػػػة ىػػػػػو رفػػػػػض بعػػػػػض األفكػػػػػار الجوىريػػػػػة  وكػػػػػاف

لممػػػػدارس الفكريػػػػة التػػػػي كانػػػػت تتسػػػػيد مسػػػػرح الفكػػػػر الغربػػػػي آنػػػػذاؾ، فانطمقػػػػت مػػػػف نقػػػػد 
إلػػػى الثمػػػرة اليانعػػػة لمفكػػػر الوضػػػعي: النظريػػػة  –بداىػػػة –الوضػػػعية، ووجيػػػت سػػػياـ نقػػػدىا 

نمػػػا امتػػػد إلػػػى  نقػػد بعػػػض المقػػػوالت الميمػػػة فػػػي الوظيفيػػة. ولػػػـ يقتصػػػر األمػػػر عمػػى ذلػػػؾ، وا 
 جػػػػػؿالماركسػػػػية األصػػػػولية. أمػػػػا عمػػػػى الصػػػػعيد المنيجػػػػي، فقػػػػد صػػػػبت النظريػػػػة النقديػػػػة 

غضػػػبيا عمػػػى التوجػػػو اإلمبيريقػػػي فػػػي البحػػػث االجتمػػػاعي، وىػػػو نقػػػد مترتػػػب عمػػػى رؤيتيػػػا 
، ومػػػف ىنػػػا يمكػػػف وصػػػؼ االتجػػػاه لمواقػػػع اإلنسػػػاني، ومتأسػػػس عمػػػى نظريتيػػػا فػػػي المعرفػػػة

الييجيميػػػػة  –النظريػػػػة، بأنػػػػو محاولػػػػة لتطػػػػوير شػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ الماركسػػػػية الفكػػػػري ليػػػػذه 
  (.  42، 4999)اليدر، أكثر ملءمة لألوضاع القائمة في رأسمالية القرف العشريف

ولعػػػػػؿ أىػػػػػـ مػػػػػا يميػػػػػز النظريػػػػػة النقديػػػػػة لمدرسػػػػػة فرانكفػػػػػورت يتحػػػػػدد فػػػػػي كونيػػػػػا 
بممارسػػػة نقديػػػة لمحضػػػارة الغربيػػػة قصػػػد إعػػػادة مػػػف النقػػػد منيًجػػػا، وحاولػػػت القيػػػاـ اتخػػػذت 

النظػػػر فػػػي أسسػػػيا ونتائجيػػػا فػػػي ضػػػوء التحػػػوالت األساسػػػية الكبػػػرى التػػػي أفرزتيػػػا الحداثػػػة 
الغربيػػػة، كمػػػا قامػػػت بػػػدور ميػػػـ فػػػي رصػػػد مختمػػػؼ األعػػػراض الباثولوجيػػػة )المرضػػػية( التػػػي 
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انػػػػػة الفػػػػػرد مك عرفتيػػػػػا المجتمعػػػػػات الغربيػػػػػة المعاصػػػػػرة مثػػػػػؿ: التشػػػػػيؤ واالغتػػػػػراب وضػػػػػياع
ا، ممػػػػا حػػػػدا بالنظريػػػػة النقديػػػػة بتوجيػػػػو انتقػػػػادات جذريػػػػة وعميقػػػػة وأزمػػػػة المعنػػػػى وغيرىػػػػ

لممفػػػػاىيـ والقػػػػيـ التػػػػي تأسسػػػػت عمييػػػػا ىػػػػذه المجتمعػػػػات مثػػػػؿ: العقلنيػػػػة والحريػػػػة والتقػػػػدـ 
عممويػػػة وغيرىػػػا مػػػف ا مػػػف نزعػػػات وضػػػعية وعممويػػػة وتقنو العممػػػي والتقنػػػي ومػػػا ارتػػػبط بيػػػ

المييمنػػػة  الفئػػػات مصػػػالحعمػػػى مػػػى الحفػػػاظ عمػػػى الوضػػػع القػػػائـ و النزعػػػات التػػػي عممػػػت ع
، وليػػػػػذا قػػػػػدـ مفكروىػػػػػا تحمػػػػػيًل نقػػػػػدًيا لممجتمعػػػػػات المتقدمػػػػػة تكنولوجًيػػػػػا وألسسػػػػػيا فيػػػػػو

اإليديولوجيػػػػة بقصػػػػد الكشػػػػؼ عػػػػف ا ليػػػػات الفكريػػػػة والسياسػػػػية التػػػػي تػػػػتحكـ وتوجػػػػو ىػػػػذه 
 .(49 ،4949 ،بومنير) المجتمعات

كمػػػػا ثػػػػارت الفمسػػػػفة النقديػػػػة ضػػػػد االتجاىػػػػات الفمسػػػػفية المعاصػػػػرة، والتػػػػي يلطمػػػػؽ 
أولػػػػػى فلسػػػػػفة التربيػػػػػة ، والتػػػػػي Postmodernismعمييػػػػػا اتجاىػػػػػات مػػػػػا بعػػػػػد الحداثػػػػػة 

ولعػػػػؿم مػػػػف أىػػػػـ شخصػػػػياتيا : جػػػػاف فػػػػي السػػػػنوات األخيػػػػرة قػػػػدرًا كبيػػػػرًا مػػػػف االىتمػػػػاـ بيػػػػا، 
   بودريار، وجاف فرنسوا ليوتار.

إلػػػػى أف مصػػػػطمح مػػػػا بعػػػػد الحداثػػػػة مػػػػف  (444 - 490، 4945، يشػػػػير )ىػػػػاوف
المصػػػػػػطمحات األشػػػػػػد مراوغػػػػػػة وغموًضػػػػػػا التػػػػػػي درج اسػػػػػػتخداميا فػػػػػػي العمػػػػػػـو اإلنسػػػػػػانية 
واالجتماعيػػػة. وقػػػد بػػػرز ىػػػذ المصػػػطمح فػػػي أواخػػػر سػػػبعينيات القػػػرف العشػػػريف. والفكػػػر مػػػا 

األمبريقيػػػة، ومػػػا بعػػػد الحػػػداثي قريػػػب لعػػػدد مػػػف ضػػػروب  المػػػا بعػػػد  األخػػػرى، مثػػػؿ: مػػػا بعػػػد 
مػػػع  –بوجػػػو خػػػاص  –بعػػػد الفورديػػػة، ومػػػا بعػػػد البنيويػػػة. ويتػػػداخؿ ىػػػذا المصػػػطمح األخيػػػر 

مقرونػػػػػة إلػػػػػى كلتػػػػػاب مثػػػػػؿ: جػػػػػاؾ ديريػػػػػدا البنيويػػػػػة مػػػػػا بعػػػػػد الحداثػػػػػة، ذلػػػػػؾ أف مػػػػػا بعػػػػػد 
Jacques Derrida وميشػػػػػػيؿ فوكػػػػػػو ،Michel Foucault وجػػػػػػاؾ الكػػػػػػاف ،

Jacques Lacan.  الحداثػػػػة إلػػػػى التغييػػػػرات الثقافيػػػػة التػػػػي ويشػػػػير مصػػػػطمح مػػػػا بعػػػػد
شػػػػيدىا القػػػػرف العشػػػػروف فػػػػي الفػػػػف والعمػػػػارة واألدب والموسػػػػيقى والسػػػػينما، وىػػػػي تمتفػػػػت 
إلػػػى غيػػػاب الثبػػػات عػػػف معنػػػى األشػػػياء، وتعنػػػي بالحيػػػاة فػػػي مجتمػػػع اسػػػتيلكي، وتقػػػوض 

 شرعية التصورات الحداثية عف  الحقيقة  و العقؿ  و التقدـ .
بأنيػػػػػا نسػػػػػؽ مػػػػػف التصػػػػػورات  مػػػػػا بعػػػػػد الحداثػػػػػة( 22 ،4947ويعػػػػػرؼ وطفػػػػػة )

النقديػػػػة ضػػػػد الحداثػػػػة بمػػػػا تنطػػػػوى عميػػػػو مػػػػف مضػػػػاميف فكريػػػػة وممارسػػػػات مجتمعيػػػػة فػػػػى 
مختمػػػؼ ميػػػػاديف الحيػػػاة اإلنسػػػػانية، بمعنػػػى أف مػػػػا بعػػػػد الحداثػػػة تبنػػػػت مبػػػادئ تقػػػػـو عمػػػػى 
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ع( والشػػػػعور ىػػػػدـ القػػػػيـ التػػػػى أورثتيػػػػا الحداثػػػػة مثػػػػؿ الواحديػػػػة )انتصػػػػارًا لمتعدديػػػػة والتنػػػػو 
بػػػػامتلؾ اليقػػػػيف المعرفػػػػى المطمػػػػؽ والمنطػػػػؽ الػػػػذى يقػػػػـو عمػػػػى تطػػػػابؽ الػػػػداؿ والمػػػػدلوؿ، 
واألشػػػػػياء والكممػػػػػات، والعقػػػػػؿ األداتػػػػػى وسػػػػػطوتو المػػػػػدمرة حيػػػػػث وظػػػػػؼ ىػػػػػذا العقػػػػػؿ ضػػػػػد 

 اإلنسانية واإلنساف، ودمر البيئة بالتموث.
ـي، تمتقػػػػي النقديػػػػة مػػػػع  مػػػػا بعػػػػد الحداثػػػػة  فػػػػي رفػػػػض مقػػػػوالت ال حداثػػػػة ومػػػػف ثػػػػ

وبشػػػػكؿ خػػػػاص الثقػػػػة بػػػػالعمـ واليقػػػػيف وتقػػػػديس العقػػػػؿ وأحاديػػػػة الواقػػػػع والحقيقػػػػة المطمقػػػػة 
. والفػػػػػرؽ بينيمػػػػػا ىػػػػػو أف النقديػػػػػة تركػػػػػز عمػػػػػى التحػػػػػرر المنفصػػػػػمة عػػػػػف الزمػػػػػاف والمكػػػػػاف

Emacipation  والعدالػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة وعمػػػػػػى كيفيػػػػػػة والتركيػػػػػػز عمػػػػػػى قضػػػػػػايا الييمنػػػػػػة
 االجتماعيػػػػػة القمعيػػػػػة وغيػػػػػر الديمقراطيػػػػػة وغيػػػػػر المنصػػػػػفةتغييػػػػػر المؤسسػػػػػات والعلقػػػػػات 

ولػػػػذا تػػػػرفض النقديػػػػة مقػػػػوالت الحداثػػػػة لمػػػػا يترتػػػػب عمييػػػػا مػػػػف (. 55، 4942)العطػػػػاري، 
تشػػػيؤ اإلنسػػػاف واغترابػػػو، والتعامػػػؿ معػػػو كسػػػمعة فػػػي السػػػوؽ االقتصػػػادي، وىػػػو مػػػا ترفضػػػو 

 تماًما الحركة النقدية.
، فػػػػػػإف النقديػػػػػػة عموًمػػػػػػا نشػػػػػػاط فكػػػػػػ ـي ري يتجػػػػػػو إلػػػػػػى نقػػػػػػد المفػػػػػػاىيـ، ومػػػػػػف ثػػػػػػ

والتصػػػػورات، واألفكػػػػار، ونقػػػػد األيػػػػديولوجيا الكامنػػػػة خمػػػػؼ أي نشػػػػاط إنسػػػػاني. ولػػػػـ يكػػػػػف 
ـي يطمػػػؽ عمييػػػا االتجػػػاه النقػػػدي  ىنػػػاؾ فػػػي لحظػػػة تاريخيػػػة نظريػػػة نقديػػػة واحػػػدة، ومػػػف ثػػػ

كشػػػػػػؼ عػػػػػػف المضػػػػػػاميف الالػػػػػػذي يشػػػػػػمؿ كػػػػػػؿ التنظيػػػػػػرات النقديػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػعى إلػػػػػػى 
وثقافػػػػػة  حػػػػػو نحػػػػػو ىػػػػػدؼ تخمػػػػػيص اإلنسػػػػػاف مػػػػػف كػػػػػؿ ألػػػػػواف الييمنػػػػػةاأليديولوجيػػػػػة، وتن

 .، وكشؼ عوامؿ االغتراب المحيطة بوالصمت
 عليَا حزنة الرتبية اليكدية: تزتهشاألصط واملبادئ اليت  -ثاىًيا

الجتمػػػػاعي وطبيعػػػػػة اإلنسػػػػػاف وقدراتػػػػػو، بفيػػػػـ طبيعػػػػػة الواقػػػػػع ا أيػػػػػة نظريػػػػػة تيػػػػتـ
ـي  ، ومػػػا إذا  اعمػػػا إذا كػػػاف يتسػػػـ بالتكامػػػؿ أـ بالصػػػر ، و  إذا كػػػاف الواقػػػع ثابتًػػػا أو متغيػػػرًا وعػػػ
وحػػػػدة التحميػػػػؿ األساسػػػػية ىػػػػي  ، ومػػػػا إذا كانػػػػت ثاليػػػػة أـ ماديػػػػةيحمػػػػؿ خصػػػػائص م كػػػػاف

عػػػػػػد الحركػػػػػػة النقديػػػػػػة مثميػػػػػػا مثػػػػػػؿ أي نظريػػػػػػة ليػػػػػػا مقوالتيػػػػػػا تو  . الفػػػػػػرد أـ الجماعػػػػػػة
نسػػػاف والمجتمػػػع والكػػػوف، كمػػػا تتعمػػػؽ بأسػػػس المعرفػػػة طبيعػػػة اإل ومفاىيميػػػا التػػػي تتعمػػػؽ ب

 .، وكذلؾ طبيعة القيـ ومصادرىاوطبيعتيا ومصادرىا
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 :القضايا ا تيةمف خلؿ  ويمكف تناوؿ ىذه األسس 
 اجملتنع: (1)

لكػػػػؿ الطوبويػػػػات مػػػػف  جميوريػػػػة  أفلطػػػػوف إلػػػػى العػػػػوالـ الجديػػػػدة والمتألقػػػػة التػػػػي 
  وألػػػػػػػػػدوس ىيكسػػػػػػػػػمي 40.2( فػػػػػػػػػي راويتػػػػػػػػػو  G.Orwellوصػػػػػػػػػفيا جػػػػػػػػػورج أوريػػػػػػػػػؿ )

(Aldous Huxley فػػػػي أفضػػػػؿ العػػػػوالـ سػػػػمة مشػػػػتركة، فيػػػػي تقػػػػدـ دائًمػػػػا مجتمعػػػػات )
ؤصػػػػمت منيػػػػا االختلفػػػػات، ويسػػػػود فييػػػػا تبػػػػل صػػػػراعات، وبػػػػل معارضػػػػات، مجتمعػػػػات اس

فقػػػد كػػػاف بنػػػاة المػػػدف المثاليػػػة مقتنعػػػيف بثبػػػات بػػػأف األفػػػراد المنعػػػزليف  اإلجمػػػاع بػػػل منػػػازع.
 األعػػػداء بسػػػبب تضػػػارب مصػػػالحيـ لػػػف يتوصػػػموا أبػػػًدا لتكػػػويف جماعػػػة أفو حسػػػاباتيـ،  فػػػي

العػػػػيش  الواقػػػػع يؤكػػػػد أف ولكػػػػفمبػػػػادئ متشػػػػابية.  حقيقيػػػػة مػػػػف دوف انتمػػػػاء الجميػػػػع إلػػػػى
فػػػػي مجتمػػػػع، يعنػػػػي العػػػػيش فػػػػي عػػػػالـ مػػػػف الصػػػػراعات، والمنػػػػاورات فػػػػي عػػػػالـ الغمػػػػوض 

وحػػػػػدىـ قػػػػػيـ ومصػػػػػالح مشػػػػػتركة، والشػػػػػؾ. فالمجتمعػػػػػات مؤلفػػػػػة مػػػػػف أفػػػػػراد ومجموعػػػػػات ت
وتفػػػػػرقيـ، فػػػػػي الوقػػػػػت نفسػػػػػو، قػػػػػيـ ومصػػػػػالح متباعػػػػػدة، إف لػػػػػـ تكػػػػػف متعارضػػػػػة صػػػػػراحة 

 (457، .499)بوسينيو، 
ولقػػػػػد تػػػػػزعـ اتجػػػػػاه الصػػػػػراع، كػػػػػارؿ مػػػػػاركس، الػػػػػذي اسػػػػػتبدؿ مفيػػػػػـو اإلجمػػػػػاع 
بمفيػػػػـو الػػػػوعي الطبقػػػػي. فػػػػالوعي يعطػػػػي اإلنسػػػػاف وعًيػػػػا لقيمتػػػػو، لقدرتػػػػو، وفخػػػػرًا بوجػػػػوده 

، ونػػػػتج عػػػػف تحميػػػػؿ مػػػػاركس أف التضػػػػامف واإلجمػػػػاع بػػػػيف الطبقػػػػات يحػػػػدداف وعًيػػػػا ذاتػػػػو
مزيًفػػػػػػا، فحيػػػػػػث يجػػػػػػرى التػػػػػػذرع باإلجمػػػػػػاع، يكػػػػػػوف مػػػػػػف المؤكػػػػػػد أننػػػػػػا أمػػػػػػاـ أيديولوجيػػػػػػة 
تسػػػػتعمميا الطبقػػػػة المسػػػػيطرة مػػػػف أجػػػػؿ إخفػػػػاء مجموعػػػػة مصػػػػالح أنانيػػػػة لػػػػف تبقػػػػى قائمػػػػة 

. وبػػػػػذلؾ يجسػػػػػد الػػػػػوعي الطبقػػػػػي سػػػػػماليبعػػػػػد انييػػػػػار السػػػػػيطرة البرجوازيػػػػػة والنظػػػػػاـ الرأ
التجربػػػة الذاتيػػػة لمتضػػػامف فػػػي داخػػػؿ الطبقػػػة، واالعتػػػراؼ بمسػػػتوى معػػػيف مػػػف التماثػػػؿ مػػػع 
المصػػػالح المشػػػتركة لمطبقػػػة. إنػػػو وعػػػي المػػػرء لمتشػػػابو مػػػع أعضػػػاء طبقتػػػو وللخػػػتلؼ مػػػع 

 .(455 - 452، .499)بوسينيو،  أعضاء الطبقات المعاكسة
يػػػػة بأفكػػػػار كػػػػارؿ مػػػػاركس، فنظرياتػػػػو حػػػػوؿ المجتمػػػػع ولقػػػػد تػػػػأثرت الحركػػػػة النقد

ىػػػػي المصػػػػدر األكبػػػػر ليػػػػا. وقػػػػاـ أعضػػػػاء مدرسػػػػة فرانكفػػػػورات بتنقػػػػيح نظريػػػػات مػػػػاركس، 
الػػػػرغـ مػػػػف اخػػػػتلفيـ وعمػػػػى  -وىػػػػذا مػػػػا سػػػػبؽ اإلشػػػػارة إليػػػػو–وتحػػػػدييا واإلضػػػػافة إلييػػػػا 

   إماًما ومميًما. عنو، فيظؿ ليـ
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ولعػػػػؿ باإلمكػػػػاف تعقػػػػب األصػػػػوؿ األولػػػػى لنظريػػػػة الصػػػػراع بردىػػػػا إلػػػػى الفمسػػػػفات 
لػػػػى نظريػػػػة الصػػػػفوة.  لػػػػى الداروينيػػػػة االجتماعيػػػػة، وا  السياسػػػػية لييجػػػػؿ ومػػػػاركس وزيميػػػػؿ وا 

ف لمصػػػػراع، حيػػػػث تمثػػػػؿ الماركسػػػػية نموذًجػػػػا لمنظريػػػػات التػػػػي تػػػػرى أف الصػػػػراع شػػػػكل وثمػػػػة 
حػػػػد ىػػػػو محػػػػور الصػػػػراع الطبقػػػػي، وىػػػػو االجتمػػػػاعي دائػػػػـ الحػػػػدوث عمػػػػى امتػػػػداد محػػػػور وا

. ويػػػػذىب ىػػػػذا بيػػػػذا االعتبػػػػار صػػػػراع مػػػػف أجػػػػؿ السػػػػيطرة عمػػػػى االقتصػػػػاد ووسػػػػائؿ اإلنتػػػػاج
التحميػػػػػؿ إلػػػػػى أف ىػػػػػذا الصػػػػػراع سػػػػػينتيي بػػػػػػو الحػػػػػاؿ إلػػػػػى تقػػػػػويض أسػػػػػاس االسػػػػػػتقرار 

وفًقػػػػػا لنظريػػػػػة  –إلػػػػػى ثػػػػػورة طبقيػػػػػة، ومفضػػػػػًيا  –وفًقػػػػػا لمماركسػػػػػية –االجتمػػػػػاعي مفضػػػػػًيا 
خمػػػػؽ صػػػػفوة جديػػػػدة مفعمػػػػة بالحيويػػػػة تتػػػػولى السػػػػيطرة بعػػػػد صػػػػفوة ى أف تل إلػػػػ –الصػػػػفوة 

أصػػػػابتيا الشػػػػيخوخة واسػػػػتنفدت طاقاتيػػػػا.وفي مقابػػػػؿ ذلػػػػؾ توجػػػػد الصػػػػورة المعدلػػػػة لنظريػػػػة 
الصػػػراع التػػػي طورىػػػا لػػػويس كػػػوزر منطمًقػػػا مػػػف أعمػػػاؿ زيمػػػؿ، تػػػذىب إلػػػى أف الصػػػراع قػػػد 

ا الصػػػػراع يمكػػػػف أف يػػػػدعـ يحػػػػدث كػػػػذلؾ عمػػػػى امتػػػػداد عػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف المحػػػػاور، وأف ىػػػػذ
، 4942)إدجػػػػار، أنػػػػدرو، وسػػػػيدجويؾ،بيتير،  االسػػػػتقرار والنمػػػػو لمجتمػػػػع مفتػػػػوح وتعػػػػددي

22.  .) 
ؤسسػػػػة عمػػػػى علقػػػػة تقػػػػـو عمػػػػى ومػػػػف ىنػػػػا، بػػػػدأت فكػػػػرة أف الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة م

بػػػػيف طبقتػػػػيف رئيسػػػػتيف فػػػػي المجتمػػػػع، الطبقػػػػة الخاضػػػػعة والتػػػػي تتكػػػػوف  والصػػػػراع السػػػػيطرة
مػػػػف األفػػػػراد المنتجػػػػيف والفعػػػػاليف، والطبقػػػػة المسػػػػيطرة التػػػػي تممػػػػؾ وتسػػػػيطر عمػػػػى رصػػػػيد 
المجتمػػػػع مػػػػف الثػػػػروات االقتصػػػػادية أو وسػػػػائؿ اإلنتػػػػاج، والعلقػػػػة بػػػػيف ىػػػػاتيف الطبقتػػػػيف 

ضػػػػػوء المصػػػػػالح المتصػػػػػارعة ، ويػػػػػتـ النظػػػػػر إلػػػػػى الصػػػػػراع الطبقػػػػػي فػػػػػي علقػػػػػة اسػػػػػتغلؿ
مػػػػػف مصػػػػػمحة الطبقػػػػػات المسػػػػػيطرة اسػػػػػتمرار العلقػػػػػات االقتصػػػػػادية القائمػػػػػة، ، فلمطبقػػػػػات

عػػػػادة إنتاجػػػػو الوضػػػػع االجتمػػػػاعي واالقتصػػػػادي عمػػػػى مػػػػا ىػػػػو عميػػػػو،عمػػػػى بقػػػػاء واإل  بػػػػؿ وا 
، ومػػػػػف مصػػػػػمحة الطبقػػػػػات أي أف يسػػػػتمر أبنػػػػػاء األغنيػػػػػاء أغنيػػػػاء، وأبنػػػػػاء الفقػػػػػراء فقػػػػراء

 .يد نياية تمؾ العلقاتالخاضعة أف تش
كمػػػػػػػا أف الداللػػػػػػػة الحقيقيػػػػػػػة لمصػػػػػػػراع تتوقػػػػػػػؼ عمػػػػػػػى نػػػػػػػوع البنػػػػػػػاء االجتمػػػػػػػاعي 
والسياسػػػػػػي الػػػػػػذي يجػػػػػػرى فيػػػػػػو، فالمجتمعػػػػػػات المفتوحػػػػػػة يمكنيػػػػػػا أف تسػػػػػػمح بالصػػػػػػراع 

ويعػػػػد  وتسػػػتفيد منػػػو بطريقػػػة ال تقػػػػدر عمييػػػا المجتمعػػػات المغمقػػػػة والمجتمعػػػات المتسػػػمطة.
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كس أكبػػػر شػػػرور الرأسػػػمالية، وذلػػػؾ مػػػف حيػػػث إفضػػػائو إلػػػى تقسػػػيـ العمػػػؿ وفًقػػػا لرؤيػػػة مػػػار 
 حدوث االغتراب)بمعنى أف تصير خطوات العمؿ بل معنى لدى العماؿ(.

ولػػػذلؾ تكػػػاد مقولػػػة  التشػػػيؤ  و االغتػػػراب  أف تكػػػوف إطػػػارًا مرجعًيػػػا لمعظػػػـ األفكػػػار 
بشػػػػر التػػػػي يطرحيػػػػا فلسػػػػفة النظريػػػػة النقديػػػػة، وتعبػػػػر ىػػػػذه المقولػػػػة عػػػػف أف المجتمػػػػع وال

مكانػػػػاتيـ. فالتشػػػػػيؤ  ليسػػػػوا فػػػػي واقػػػػػع حيػػػػاتيـ مػػػػا يمكػػػػػف أف يكونػػػػوه بحسػػػػب مػػػػػاىيتيـ وا 
Reification  ،ىػػػػو السػػػػيرورة التػػػػي تتخػػػػذ فييػػػػا ظػػػػواىر ملنتجػػػػة اجتماعًيػػػػا خاصػػػػية ثابتػػػػة

. فقػػػػػد رافػػػػػؽ التسػػػػػميع (45، 4007شػػػػػيئية كمػػػػػا لػػػػػو أنيػػػػػا جػػػػػزء مػػػػػف الطبيعػػػػػة )مكػػػػػاوي، 
لمػػػػوعي جعػػػػؿ الػػػػذات البشػػػػرية عػػػػاجزة ال حػػػػوؿ ليػػػػا وال  المتػػػػدرج لكػػػػؿ أوجػػػػو الحيػػػػاة، تشػػػػيؤ

 .قوة
ولػػػػذلؾ تحتػػػػؿ نظريػػػػة االغتػػػػراب مكانػػػػة ميمػػػػة لػػػػدى الحركػػػػة النقديػػػػة، حيػػػػث إنيػػػػا 

البشػػػػر؛ ولػػػػذا يعػػػػارض تحػػػػاوؿ وضػػػػع المجتمػػػػع مػػػػف جديػػػػد تحػػػػت سػػػػيطرة أعضػػػػائو مػػػػف 
ر األوىػػػػاـ اإليديولوجيػػػػة لمفكػػػػ  -ومػػػػنيـ أدورنػػػػو وىوركيػػػػايمر –مفكػػػػرو مدرسػػػػة فرانكفػػػػورت 

فاألصػػػػؿ فػػػػي مفيػػػػـو االغتػػػػراب  .السػػػػائد، ذي الػػػػدافع االقتصػػػػادي )وذي النزعػػػػة الوضػػػػعية(
أف يصػػػػػبح الفػػػػػرد غريًبػػػػػا عػػػػػف أحػػػػػد جوانػػػػػب الحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة الػػػػػذي يعيشػػػػػيا )صػػػػػياـ، 

قامػػػػت النظريػػػػة النقديػػػػة عمػػػػى نقػػػػد العلقػػػػات المغتربػػػػة  ومػػػػف ىنػػػػا، فقػػػػد. (427،  4990
والمسػػػػػػببة الغتػػػػػػراب اإلنسػػػػػػاف فػػػػػػي المجتمعػػػػػػات الرأسػػػػػػمالية والصػػػػػػناعية القائمػػػػػػة عمػػػػػػى 

 الشمولية والعقلنية التقنية واإلدارية التي ادِّعت التقدمية واالستنارة.
نػػػػد وقػػػػدـ تػػػػوريف تصػػػػورًا جديػػػػًد لممجتمػػػػع، فيػػػػدؼ المسػػػػيرة االجتماعيػػػػة الحديثػػػػة ع

تػػوريف ىػػو تحريػػر الػػذات. والػػذات ليسػػت مطابقػػة لمفيػػـو الفػػرد كمػػا ىػػو فػػي فمسػػفة جػػػوف 
لػػػوؾ السياسػػػية والتػػػي تنظػػػر إلػػػى األفػػػراد كجػػػواىر منعزلػػػة مثميػػػا مثػػػؿ الػػػذرات الماديػػػة فػػػي 

بينيػػػػا فػػػػي علقػػػػات جػػػػذب وطػػػػرد، وال ىػػػػي اإلرادة الجماعيػػػػة  نيػػػػوتف، تػػػػدخؿ فيمػػػػافيزيػػػػاء 
ادة األفػػػػراد. ولكنيػػػػا تتجسػػػػد لديػػػػو فػػػػي مفيػػػػـو الفاعػػػػؿ عنػػػػد روسػػػػو والتػػػػي تػػػػذوب فييػػػػا إر 

 ، وىػػػػػو المفيػػػػػـو الػػػػػذي يجعػػػػػؿ العلقػػػػػة االجتماعيػػػػػة بعػػػػػًدا أصػػػػػيًل فػػػػػي الفػػػػػرداالجتمػػػػػاعي
   .  (44، 4002)توريف، 

ذا كانػػػػػت النظريػػػػػة النقديػػػػػة قػػػػػد التقػػػػػت مػػػػػع الماركسػػػػػية فػػػػػي قضػػػػػايا الصػػػػػراع  وا 
االقتصػػػادية، فإنيػػػا تجػػػاوزت ذلػػػؾ إلػػػى طبيعػػػة القيػػػر السياسػػػي وآلياتػػػو،  الطبقػػػي والعوامػػػؿ
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لػػػػػى الرمػػػػػوز الثقافيػػػػػة، أو إلػػػػػى العنػػػػػؼ الخشػػػػػف أو األيػػػػػديولوجيا الناعمػػػػػة. وكػػػػػاف ليػػػػػا  وا 
توجيػػػػػات فػػػػػي مواجيػػػػػة القيػػػػػر، ومقاصػػػػػد قيميػػػػػة ديمقراطيػػػػػة واشػػػػػتراكية ذات وجػػػػػو وفعػػػػػؿ 

يتػػػػػو فيمػػػػػا يسػػػػػتقر مػػػػػف أوضػػػػػاع إنسػػػػػاني، مػػػػػع انفتػػػػػاح لػػػػػدور اإلنسػػػػػاف وثقافتػػػػػو وأيديولوج
 محافظػػػػػة زائفػػػػػة، أو فيمػػػػػا تسػػػػػعى إليػػػػػو القػػػػػوى المجتمعيػػػػػة مػػػػػف تغييػػػػػر وتطػػػػػوير وتحريػػػػػر 

 (.47، 4992)عمار، 
( أف دور اإلنسػػػػػػػػاف ال يقتصػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى مجػػػػػػػػرد 2.ب،  4992ويؤكػػػػػػػػد فريػػػػػػػػري) 

عػػػػادة تشػػػػكيمو،  الوجػػػػود فػػػػي ىػػػػذا العػػػػالـ، وىنػػػػا يعنػػػػي أنػػػػو مػػػػف خػػػػلؿ العقػػػػؿ اإلبػػػػداعي وا 
ـي يقػػػػـو باإلضػػػػافة إلػػػػى عػػػػالـ الطبيعػػػػة يصػػػػنع اإلنسػػػػ اف معطيػػػػات واقعػػػػو الثقػػػػافي، ومػػػػف ثػػػػ

 المادي الذي لـ يصنعو، فعلقة اإلنساف بواقعو تتجمى في علقتو فاعؿ بمفعوؿ.
ـي،  تػػػػذىب الحركػػػػة النقديػػػػة إلػػػػى أف الطبقػػػػات الخاضػػػػعة ال تتقبػػػػؿ ببسػػػػاطة، ومػػػػف ثػػػػ

قياميػػػػػػا  قػػػػػػة المسػػػػػػيطرةيكػػػػػػوف مػػػػػػف مصػػػػػػمحة الطب لممجتمػػػػػػعوبصػػػػػػورة سػػػػػػمبية، تفسػػػػػػيرًا 
نمػػػػا تسػػػػتطيع أف تعػػػػديؿ فػػػػي بممارسػػػػات تسػػػػتيدؼ تشػػػػيح الفػػػػرد أي تحويمػػػػو إلػػػػى شػػػػيء ، وا 

ال تقػػػـو المجتمعػػػات عمػػػى أسػػػاس االسػػػتغلؿ الػػػذي تمارسػػػو  ولػػػذلؾ، ىػػػذا الوضػػػع وتقاومػػػو.
بػػػؿ بػػػرد فعػػػؿ مقػػػاـو مػػػف قبػػػؿ االطبقػػػة المسػػػيطرة عمػػػى الطبقػػػات الخاضػػػعة فقػػػط، ولكنيػػػا تق

 الخاضعة.الطبقات 
 املعزفة: (0)

، فتختمػػػػؼ Rationalismفالنظريػػػػة النقديػػػػة شػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ المػػػػذىب العقمػػػػي 
بػػػػذلؾ عػػػػف أولئػػػػؾ الػػػػذيف يقولػػػػوف إف المعرفػػػػة تنبػػػػع مػػػػف خبرتنػػػػا الحسػػػػية )وىػػػػو األسػػػػاس 

ذا كػػػاف ىيجػػػؿ قػػػد  المعرفػػػي لألمبيريقيػػػة(. فاألسػػػاس أف البشػػػر كائنػػػات عاقمػػػة )رشػػػيدة(. وا 
قػػػػػاؿ:  إف الػػػػػواقعي عقمػػػػػي ، فػػػػػإف النظريػػػػػة النقديػػػػػة تػػػػػرى أف  الػػػػػواقعي يتعػػػػػيف أف يكػػػػػوف 
نمػػػػا تػػػػدؿ  عقمًيػػػػا . والعقميػػػػة فػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ النقػػػػدي ال تشػػػػير إلػػػػى المنطػػػػؽ الصػػػػوري، وا 

و، وفييػػػػا تظيػػػػر عمػػػػى عمميػػػػة فكريػػػػة جدليػػػػة، يكػػػػوف فييػػػػا الكػػػػؿ أكبػػػػر مػػػػف مجمػػػػوع أجزائػػػػ
   (.42، 4999التناقضات باستمرار وتختفي في إطار قضايا تركيبية جديدة )اليدر، 

ولعػػػػؿ مػػػػف أبػػػػرز سػػػػمات النظريػػػػة النقديػػػػة ىػػػػي تمػػػػؾ األىميػػػػة التػػػػي تسػػػػبغيا عمػػػػى 
العقػػػؿ، ويطمػػػؽ المنظػػػروف النقػػػديوف عميػػػو العقػػػؿ األداتػػػي أو العقلنيػػػة التقنيػػػة، فقػػػد ذىػػػب  

أف العقػػػػؿ السػػػػمة  –كمػػػػا ذىػػػػب ىيجػػػػؿ  –سػػػػاف ذو البعػػػػد الواحػػػػد  مػػػػاركوزه فػػػػي كتابػػػػو  اإلن
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المحػػػػدِّدة لمكينونػػػػة اإلنسػػػػانية، ولػػػػذلؾ يطمقػػػػوف عميػػػػو العقػػػػؿ الػػػػذاتي والتقنػػػػي. فالعقػػػػؿ ىػػػػو 
الػػػذي مكػػػف البشػػػر مػػػف أف تكػػػوف لػػػدييـ إمكانيػػػة تقريػػػر المصػػػير، ولػػػذا فقػػػد ارتػػػبط العقػػػؿ 

لنقديػػػػة، أال وىػػػػو الحريػػػػة أو مػػػػع ذلػػػػؾ المفيػػػػـو األساسػػػػي ا خػػػػر مػػػػف مفػػػػاىيـ النظريػػػػة ا
االنعتػػػػاؽ. فيػػػػـ ينظػػػػروف إلػػػػى الحريػػػػة والعقػػػػؿ عمػػػػى أنيػػػػـ فػػػػي علقػػػػة ديالكتيكيػػػػة. فالعقػػػػؿ 
يفتػػػػػرض الحريػػػػػة ألف العقػػػػػؿ يعنػػػػػي القػػػػػدرة عمػػػػػى التوجػػػػػو بالػػػػػذات نحػػػػػو تقريػػػػػر حياتيػػػػػا 
الخاصػػػة. والحريػػػة، تفتػػػرض العقػػػؿ، ألننػػػا ال نسػػػتطيع أف نقػػػرر مػػػا الػػػذي يمكػػػف أف تكػػػوف 

 (  42،  4945ىاو، اة األفضؿ واألكثر انعتاًقا إال مف خلؿ إعماؿ العقؿ )عميو الحي
مػػػف منظػػػور حركػػػة التربيػػػة النقديػػػة مػػػا  ومػػػف أبػػػرز التصػػػورات فػػػي مجػػػاؿ المعرفػػػة

 يأتي:
الحقيقػػػػػة المطمقػػػػػة  -كمػػػػػا ذلكػػػػػر سػػػػػابًقا –تػػػػػرفض النقديػػػػػة  :ليسػػػػػت نسػػػػػبية الحقيقػػػػػة -4

بفعػػػػؿ  النقديػػػػة تتشػػػػكؿ اجتماعًيػػػػاالمنفصػػػػمة عػػػػف الزمػػػػاف والمكػػػػاف، فالحقػػػػائؽ حسػػػػب 
ويعبػػػػر عنيػػػػا  الظػػػػروؼ االجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة واالقتصػػػػادية وعامػػػػؿ النػػػػوع االجتمػػػػاعي

)النسػػػػػػبية تعنػػػػػػي أف الحقػػػػػػائؽ التػػػػػػي  relativeفالحقيقػػػػػػة ليسػػػػػػت نسػػػػػػبية  رمزًيػػػػػػا.
يعتنقيػػػػا األفػػػػراد والمجتمعػػػػات متسػػػػاوية فػػػػي تأثيرىػػػػا( بػػػػؿ علئقيػػػػة سػػػػياقية ارتباطيػػػػة. 

ت مطمقػػػػة وليسػػػػت نسػػػػبية، ومعيػػػػار الحكػػػػـ عمػػػػى الحقيقػػػػةىو األفعػػػػاؿ فالحقيقػػػػة ليسػػػػ
المتنػػػػورة التػػػػي تشػػػػمؿ الميػػػػؿ لمعمػػػػؿ بصػػػػدؽ واسػػػػتقامة بيػػػػدؼ اإلسػػػػياـ فػػػػي تقمػػػػيص 

(.  4.، 4942األلػػػػػػـ واالضػػػػػػطياد واللمسػػػػػػاواة وتزيػػػػػػز العػػػػػػدؿ والحريػػػػػػة )العطػػػػػػاري، 
   

، فقػػػد مضػػػى زمػػػف اليقػػػيف، بأنيػػػا ال يقينػػػة النقديػػػة المعرفػػػة تتسػػػـ ال يقينػػػة المعرفػػػة:  -4
وتػػػـ الػػػدخوؿ فػػػي عػػػالـ الشػػػؾ. فتػػػرفض النقديػػػة القبػػػوؿ بثبػػػات المعرفػػػة أو عموميتيػػػا 

 وال سيما بعدما فشؿ العمـ ووسائمو المنطقية والعممية في تفسير كؿ الظواىر.
مفيػػػػـو مػػػػاكس أنيػػػػا تػػػػرفض النفعيػػػػة، ولعػػػػؿ مػػػػف أىػػػػـ التصػػػػورات التػػػػي تػػػػدعـ ذلػػػػؾ  -7

ومػػػػػا ارتػػػػػبط بػػػػػو مػػػػػف انتقػػػػػادات موجيػػػػػة لمنزعػػػػػة  رائعيىوركيػػػػػايمر عػػػػػف الرشػػػػػد الػػػػػذ
، إذ يػػػػػري ىوركيػػػػػايمر أف الحداثػػػػػة تتسػػػػػـ بتحػػػػػوؿ توجياتيػػػػػا نحػػػػػو تصػػػػػور الوضػػػػػعية

لمعقػػؿ يركػػز عمػػى مػػا لػػو مػػف جانػػب ىػػادؼ ذرائعػػي. ولكنػػو ينظػػر إلػػى العقػػؿ عمػػى أنػػو 
عمميػػػة مػػػف عمميػػػات التفكيػػػر النقػػػدي فػػػي مجػػػاؿ فسػػػيح مػػػف القضػػػايا التػػػي تقػػػع خػػػارج 
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لعقػػػؿ العممػػػي بمػػػا يتسػػػـ بػػػو مػػػف رشػػػد قػػػائـ عمػػػى مفيػػػـو الوسػػػائؿ والغايػػػات. نطػػػاؽ ا
 -وعمػػػى ذلػػػؾ تكػػػوف النزعػػػة الذرائعيػػػة شػػػكًل مػػػف أشػػػكاؿ التفكيػػػر التػػػي تعتبػػػر األغػػػراض

غااًل عقمًيػػػػا ونقػػػػدًيا ، وليسػػػػت انشػػػػيػػػػتـ التصػػػػرؼ فػػػػي ضػػػػوءىا–معطيػػػػات مسػػػػمًما بيػػػػا 
ـي  )إدجػػػػار، أنػػػػدرو    إذا كانػػػػت بعػػػػض األغػػػػراض ممػػػػا يمكػػػػف تبريػػػػره أـ ال بالسػػػػؤاؿ عػػػػ

، فػػػػإف الوضػػػػعية فػػػػي سػػػػعييا لمحاكػػػػاة  (.442، 4942وسػػػػيدجويؾ،بيتير ،  ـي ومػػػػف ثػػػػ
وحيػػػادي فيمػػػا يتصػػػؿ بقضػػػايا المعرفػػػة، كمػػػا أنيػػػا  عمػػػـ تتحػػػوؿ لمجػػػرد تعبيػػػر سػػػالبال

       .النقدية ، وىو ما ترفضوتعطي األولوية لتحقيؽ ىدؼ معيف أو غاية معينة
ركػػػػػزت التوجيػػػػػات النقديػػػػػة الجديػػػػػدة عمػػػػػى ذاتيػػػػػة المعرفػػػػػة والتشػػػػػكيؿ ذاتيػػػػػة المعرفػػػػػة:  -2

واىتمػػػػت النظريػػػػة النقديػػػػة االجتمػػػػاعي ليػػػػا بػػػػداًل مػػػػف الرؤيػػػػة الموضػػػػوعية لممعرفػػػػة. 
الفكريػػػػػة الجديػػػػػدة بفكػػػػػرة تحريػػػػػر اإلنسػػػػػاف مػػػػػف خػػػػػلؿ إعػػػػػادة التحميػػػػػؿ  بتشػػػػػيكلتيا

النقػػػػػػدي لمسياسػػػػػػات واألحػػػػػػواؿ السياسػػػػػػية واالقتصػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػة والسػػػػػػيكولوجية 
وىػػػػػذا مػػػػػا أشػػػػػار إليػػػػػو  .(.4، .494)نجيػػػػػب ،  التػػػػػي اسػػػػػتمرت طػػػػػواؿ ىػػػػػذه العقػػػػػود

ال ( بقولػػػػػػػػو  إف المعرفػػػػػػػػة، أًيػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػتواىا 472 -472ب،  4992فريػػػػػػػػري) 
تتحقػػػػؽ بالعمػػػػؿ الػػػػذي يتحػػػػوؿ بػػػػو اإلنسػػػػاف الفاعػػػػؿ إلػػػػى كػػػػائف مفعػػػػوؿ بػػػػو، يقػػػػـو 

الصػػػػاـر لمحتويػػػػات مػػػػا يقدمػػػػو أو مػػػػا يفرضػػػػو عميػػػػو الغيػػػػر، بيػػػػد أف  الببػػػػالتمقي السػػػػ
تقتضػػػػي الوجػػػػود المتطمػػػػع لمػػػػذوات اإلنسػػػػانية  –عمػػػػى النقػػػػيض مػػػػف ذلػػػػؾ  –المعرفػػػػة 

سػػػعي الػػػدائـ، وأنيػػػا تتضػػػمف الفاعمػػػة فػػػي مواجيػػػة العػػػالـ وىػػػذا يعنػػػي أنيػػػا تتطمػػػب ال
عادة االبتكار واإلنشاء.  نشاًء وا   ابتكارًا وا 

، تػػػرفض النظريػػػة النقديػػػة النظػػػرة اإلمبريقيػػػة التػػػي تػػػرى أف المعرفػػػة تقػػػـو  ـي ومػػػف ثػػػ
النظريػػػػة النقديػػػػة ىػػػػذه النظػػػػرة انطلًقػػػػا مػػػػف أف  عمػػػػى رصػػػػد الوقػػػػائع وملحظتيا،وعارضػػػػت

الوقػػػػائع ال يكػػػػوف ليػػػػا معنػػػػى فػػػػي التحميػػػػؿ االجتمػػػػاعي إال حػػػػيف توضػػػػع فػػػػي سػػػػياؽ مػػػػف 
ـي، فالمعرفػػػػة تتطمػػػػػب الفضػػػػػوؿ المعنػػػػى أوسػػػػػع، وغيػػػػر قابػػػػػؿ لمرصػػػػػد والملحظػػػػة.  ومػػػػػف ثػػػػػ

 المتطمع الذي يسعى لمواجية العالـ. 
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 الكيه: (3) 

لمقػػػػيـ واألخػػػػلؽ فػػػػي التربيػػػػة النقديػػػػة مكػػػػاف الصػػػػدارة. وتعنػػػػي األخػػػػلؽ النقديػػػػة 
شػػػػاعة  ثػػػػارة الػػػػوعي بعلقػػػػات القػػػػوى والتمكػػػػيف والتيمػػػػيش وا  بالعمػػػػؿ عمػػػػى إزالػػػػة الجيػػػػؿ وا 
العدالػػػػػة االجتماعيػػػػػة واإلنصػػػػػاؼ. وتنتقػػػػػد النقديػػػػػة الفمسػػػػػفة الوضػػػػػعية السػػػػػتبعادىا القػػػػػيـ 

 يمكػػػػػػف إخضػػػػػاعيا لمبحػػػػػػث، كمػػػػػا تنتقػػػػػػد واألخػػػػػلؽ بحجػػػػػػة أنيػػػػػا تفضػػػػػػيلت شخصػػػػػية ال
اسػػػػتبعاد الوضػػػػعية جميػػػػع أنػػػػواع المشػػػػاعر والحػػػػاالت الداخميػػػػة واإلداركػػػػات الذاتيػػػػة بحجػػػػة 

، 4942أف ىػػػػػػدؼ العمػػػػػػـ التنبػػػػػػؤ والضػػػػػػبط ولػػػػػػذلؾ ال مكػػػػػػاف لمقػػػػػػيـ واألخلؽ)العطػػػػػػاري، 
22.) 
 :(55، 4942)العطاري، ت القيـ وفًقا لمحركة النقدية ما يأتي مف أىـ سما ولعؿ   
غمػػػػب العػػػػاـ عمػػػػى الخػػػػاص، والجماعػػػػة تػػػػرفض الحركػػػػة النقديػػػػة قػػػػيـ الحداثػػػػة، التػػػػي تل  -4

 قمًعا لمميمشيف واألقميات والمرأة. عمى الفرد وتعتبر ذلؾ 
 تؤكد عمى االختلفات والتمايزات واحتراـ ا خر وعدـ تنميطو أو إقصائو. -4
 والبيروقراطية والموضوعية.ترفض قيـ األبوية والذكورية والرأسمالية  -7
العقلنيػػػػػة التقنيػػػػة، وىػػػػػي مدرسػػػػة فكريػػػػػة تػػػػرى أف اإلنسػػػػػاف  الحركػػػػػة النقديػػػػة تػػػػرفض -2

وكػػػػػػذلؾ المجتمػػػػػػع والمؤسسػػػػػػات المجتمعيػػػػػػة المختمفػػػػػػة ىػػػػػػي كائنػػػػػػات عقلنيػػػػػػة ذات 
وفػػػؽ نظػػػاـ محػػػدد ال تحيػػػد عنػػػو. وبػػػذلؾ تفتػػػرض العقلنيػػػة التقنيػػػة أف أىػػػداؼ محػػػددة 

جػػػد لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ، ويػػػتـ بمػػػورة ىػػػذه األىػػػداؼ مػػػف قبػػػؿ نخبػػػة األنظمػػػة التعميميػػػة تو 
سياسػػػية مجتمعيػػػة خػػػارج اليػػػـر التنظيمػػػي، وتتحػػػوؿ ىػػػذه األىػػػداؼ بعػػػد بمورتيػػػا إلػػػى 
آليػػػػػات لضػػػػػبط أداء المؤسسػػػػػة التعميميػػػػػة خاصػػػػػة المسػػػػػتويات األدنػػػػػى أي المسػػػػػتوى 

آليػػػات  التنفيػػػذي فػػػي النظػػػاـ التعميمػػػي )المػػػديريف والمعممػػػيف(. ومػػػف أجػػػؿ ذلػػػؾ توضػػػع
لممحاسػػػػػبة والمسػػػػػاءلة، ومعػػػػػايير أداء محػػػػػددة لممتعممػػػػػيف والمعممػػػػػيف وبقيػػػػػة أطػػػػػراؼ 
العمميػػػػة التعميميػػػػة. ووفػػػػؽ ىػػػػذا التصػػػػور يمػػػػنح األعمػػػػى فػػػػي اليػػػػـر التنظيمػػػػي سػػػػمطة 
يمارسػػػيا عمػػػى مػػػف ىػػػو أدنػػػى منػػػو. وفػػػي خضػػػـ ذلػػػؾ قػػػد تسػػػتبعد الممسػػػة اإلنسػػػانية 

 اإلنتاجية واإلنجاز.  والتوجيات األخلقية فاليـ األكبر ىو زيادة
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اسػػػػتخدـ أصػػػػحاب النظريػػػػة النقديػػػػة نظاًمػػػػا قيمًيػػػػا قائًمػػػػا عمػػػػى فضػػػػًل عػػػػف ذلػػػػؾ و 
العدالػػػػػة االجتماعيػػػػػة، والمسػػػػػاواة، ومسػػػػػتيدًفا العمػػػػػؿ عمػػػػػى تطػػػػػوير المجتمػػػػػع والفػػػػػرد مػػػػػف 

 (..4، .494خلؿ التعميـ )نجيب ، 
وبػػػػذلؾ ال يمكػػػػف الذاتيػػػػة، بوبنػػػػاًء عمػػػػى ذلػػػػؾ، تتصػػػػؼ القػػػػيـ فػػػػي الحركػػػػة النقديػػػػة 

، وبػػػذلؾ فيػػػي تؤسػػػس لعػػػدـ وجػػػود نظريػػػة مطمقػػػة أف يفػػػرض عمػػػى اإلنسػػػاف قيػػػد أو ضػػػابط
أو حقيقػػػة ثابتػػػة؛ وىػػػذا يمثػػػؿ تيديػػػًدا لمقػػػيـ والمعػػػايير االجتماعيػػػة المنظمػػػة لسػػػموؾ األفػػػراد 

مػػػف أىػػػـ معاييرىػػػا القيميػػػة التوجػػػو نحػػػو نقػػػد الواقػػػع مػػػف أجػػػؿ إقامػػػة  ولعػػػؿم  .فػػػي المجتمػػػع
 داًل، وأكثر ديمقراطية، وأقؿ اغتراًبا وتغييًبا لمعقؿ. مجتمع أكثر ع

 أوجُ االصتفادة مً ٍذا احملور:

النقديػػػػػة بعػػػػػض  التربيػػػػػة حركػػػػػةلتػػػػػي ترتكػػػػػز عمييػػػػػا تتضػػػػػمف األسػػػػػس الفمسػػػػػفية ا 
 التطبيقات التربوية، ولعؿ مف أىميا ما يأتي: 

التعمػػػػػيـ تػػػػرفض تسػػػػميع ، فإنيػػػػا التشػػػػيؤانطلًقػػػػا مػػػػف رفػػػػض الحركػػػػة النقديػػػػة لفكػػػػرة  .4
   والنظر إليو عمى أنو سمعة تباع وتشترى.

 تمشػػػػًيا مػػػػع رفػػػػض الحركػػػػة النقديػػػػة لفكػػػػرة االغتػػػػراب؛ فلبػػػػد أف يسػػػػعى التعمػػػػيـ إلػػػػى .4
    وكشؼ عوامؿ االغتراب المحيطة بو.تخميص اإلنساف مف كؿ ألواف القير 

عادتيػػػا لمكانػػػة الفػػػرد؛ فإنيػػػا .7 تؤكػػػد  نظػػػرًا لتركيػػػز الحركػػػة النقديػػػة عمػػػى فكػػػرة التحػػػرر وا 
 عمى إيجابية المتعمـ وضرورة النظر إليو عمى أنو ذات فاعمة.

واعتػػػػػدادىا  اسػػػػػتناًدا إلػػػػػى أف الحركػػػػػة النقديػػػػػة شػػػػػكؿ مػػػػػف أشػػػػػكاؿ المػػػػػذىب العقمػػػػػي، .2
تنميػػػػػة  إلػػػػػىالتعمػػػػػيـ  يسػػػػػعىأف وأف المعرفػػػػػة عمميػػػػػة فكريػػػػػة جدليػػػػػة؛ فلبػػػػػد  بالعقػػػػػؿ،

 لدى المتعمميف. التفكير العقلنى والنقدى
وانػػػػب الذاتيػػػػة والقيميػػػػة المعرفػػػػة ذاتيػػػػة، تؤكػػػػد الحركػػػػة النقديػػػػة تنميػػػػة الجنظػػػػرًا لكػػػػوف  .5

تمػػػػس أف ينبغػػػػي ، و التػػػػي تعيػػػػد لمفػػػػرد مكانتػػػػو فػػػػي المجتمػػػػع فػػػػي اإلنسػػػػاف والوجدانيػػػػة
وأف تكػػػػوف ذات معنػػػػى بالنسػػػػبة لػػػػو، وتسػػػػيـ المعرفػػػػة ذات المػػػػتعمـ ويشػػػػعر بأىميتيػػػػا 

 .القمب / تربية الوجداف(في بنائو كإنساف فيكوف ليا وظيفة داخمية )تربية 
تػػػرفض أف تكػػػوف التربيػػػة اتسػػػاًقا مػػػع رفػػػض الحركػػػة النقديػػػة لمنزعػػػة الذرائعيػػػة؛ فإنيػػػا  .2

، ويتضػػػػػمف ذلػػػػػؾ تابعػػػػػة لػػػػػنمط المجتمػػػػػع، وأف يكػػػػػوف المجتمػػػػػع تابًعػػػػػا لػػػػػنمط التربيػػػػػة
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تحقيػػػػػؽ تحريػػػػػر اإلنسػػػػػاف وتحقيػػػػػؽ الػػػػػذات فػػػػػي مجتمػػػػػع تسػػػػػوده العدالػػػػػة ومصػػػػػالح 
 .المجموع وليس النخبة

ًقػػػػا مػػػػف رؤيػػػػة النقديػػػػة لمقػػػػيـ؛ فإنيػػػػا تسػػػػعى إلػػػػى نشػػػػر الػػػػوعي وتحقيػػػػؽ العدالػػػػة انطل .2
   داخؿ المجتمع المدرسي. وتمكيف األفراد االجتماعية والمساواة

التركيػػػز عمػػػى الحػػػوار والتواصػػػؿ  انطلقػػػا مػػػف رفػػػض النقديػػػة لمعقلنيػػػة التقنيػػػة؛ ينبغػػػي ..
عمػػػػى معػػػػايير اإلنجػػػػاز  ، وتقػػػػديـ الممسػػػػة اإلنسػػػػانية والتوجيػػػػات األخلقيػػػػةاإلنسػػػػاني

 .والجودة واإلنتاجية
تأسيًسػػػا عمػػػى أىميػػػة األخػػػلؽ فػػػي التربيػػػة النقديػػػة، فإنيػػػا تركػػػز عمػػػى تنميػػػة الحػػػس  .0

األخلقػػػػػي لػػػػػدى المتعممػػػػػيف فػػػػػي ظػػػػػؿ انتشػػػػػار صػػػػػور اللمعياريػػػػػة فػػػػػي المجتمعػػػػػات 
 المعاصرة.

    : بادئالرتبية اليكدية: املفَوو واملحزنة  – ثالًجا

 :وروادٍاالرتبية اليكدية مفَوو حزنة  -أ

ل شػػػػارة إلػػػػى فكػػػػرة النقػػػػد  Criticalاسػػػػتخدـ المنظػػػػروف النقػػػػديوف كممػػػػة  نقػػػػدي  
Critique ولػػػػػػػػػيس إلػػػػػػػػػػى مجػػػػػػػػػرد االنتقػػػػػػػػػػاد ،Criticism وكممػػػػػػػػػة النقػػػػػػػػػػد .Critique 

بطبيعتيػػػا ثوريػػػة تػػػؤدي إلػػػى التغييػػػر اإليجػػػابي عػػػف طريػػػؽ سػػػمبو لكػػػؿ مػػػا ىػػػو فاسػػػد فػػػي 
 الواقػػػػع السػػػػائد، وتطػػػػوير مػػػػا يقبػػػػؿ منػػػػو التطػػػػوير إلػػػػى جديػػػػد ملئػػػػـ لمحاجػػػػات المسػػػػتجدة.
وبيػػػذا المعنػػػى يصػػػبح النقػػػد ىػػػو الجيػػػد العقمػػػي والعممػػػي الػػػذي يتجػػػو لعػػػدـ تقبػػػؿ األفكػػػار 

ظػػػػػروؼ االجتماعيػػػػػة والتاريخيػػػػػة وسػػػػػائر العلقػػػػػات وأسػػػػػاليب القػػػػػوؿ والفعػػػػػؿ والسػػػػػموؾ وال
 (42، 4007التي تربط اإلنساف بعالمو ومجتمعو تقبًل أعمى )مكاوي، 

تعػػػػػػػرؼ التربيػػػػػػػة النقديػػػػػػػة بأنيػػػػػػػا: التربيػػػػػػػة التػػػػػػػي تتصػػػػػػػدى نظريػػػػػػػة وممارسػػػػػػػة ف
لمخطابػػػات التػػػي تقيػػػر اإلنسػػػاف وتقػػػـز آدميتػػػو، وتحػػػد مػػػف حقػػػو فػػػي أف يكػػػوف متكػػػامًل، ذا 

إنيػػػػػػػػا نقػػػػػػػػيض التربيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تػػػػػػػػنيض عمػػػػػػػػى مفيػػػػػػػػـو الفاعميػػػػػػػػة صػػػػػػػػوت مسػػػػػػػػموع ، 
(Efficiency الػػػػػذي يل ) قػػػػػاس مػػػػػف خػػػػػلؿ علمػػػػػات الطػػػػػلب فػػػػػي اختبػػػػػاراتيـ، أو تػػػػػنيض

سػػػػموكية وضػػػػًعا  ( التػػػػي تعنػػػػي وضػػػػع مؤشػػػػرات أو محكػػػػاتStandardsعمػػػػى المعػػػػايير )
مسػػبًقا ثػػػـ العمػػؿ عمػػػى إعػػادة تشػػػكيؿ الطالػػػب فػػي ضػػػوئيا مػػف غيػػػر وعػػي بمػػػدى ملءمتيػػػا 

( الػػػػذي يعنػػػػي أف competencyلػػػػو مػػػػف حيػػػػث ىػػػػو إنسػػػػاف، أو عمػػػػى مفيػػػػـو الكفايػػػػة )
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( اإلنسػػػػاف ليكػػػػوف كفػػػػًؤا قػػػػادرًا عمػػػػى أداء مػػػػا، مػػػػف غيػػػػر Skillingغايػػػػة التربيػػػػة تمييػػػػر )
 – 44، 4945وؽ العمػػػؿ ) حػػػرب، ىػػػؿ لجعمػػػو شػػػيًئا فػػػي سػػػأف نسػػػأؿ لمػػػاذا نقػػػـو بيػػػذا، 

47).   
عمػػػى أنيػػػا عمميػػػة سياسػػػية  التربيػػػة النقديػػػة (Kirylo, 2013, Xii) يعػػػرؼو 

األفكػػػػار  غايتيػػػػا تحريػػػػر اإلنسػػػػاف وتحقيػػػػؽ العدالػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع، ويػػػػرى أنيػػػػا تقػػػػـو عمػػػػى
تقػػػـو القػػػوى القمعيػػػة بأعمػػػاؿ وحشػػػية ضػػػد اإلنسػػػاف تنػػػاىض القػػػوى القمعيػػػة، فعنػػػدما  التػػػي

dehumanizing  مثػػػػػػؿ: القيػػػػػػر واالضػػػػػػطياد والتيمػػػػػػيش، يظيػػػػػػر التربويػػػػػػوف النقػػػػػػديوف
مػػػف أجػػػؿ مقاومػػػة ىػػػذه األعمػػػاؿ، والمنػػػاداة إلػػػى مجتمػػػع  بوصػػػفيـ وكػػػلء لمقػػػوى اإلنسػػػانية

دة التػػػػي تقػػػػـو وكػػػػذلؾ تنػػػػاىض النيوليبراليػػػػة أو الميبراليػػػػة الجديػػػػ. أكثػػػػر عدالػػػػة، وديمقراطيػػػػة
لػػػػى المعممػػػػيف كمػػػػوظفيف آليػػػػيف  عمػػػػى تسػػػػميع التعمػػػػيـ، حيػػػػث ينظػػػػر إلػػػػى الطػػػػلب كسػػػػمع، وا 

ذا كانػػػػتنيػػػػيفوف ـ ىػػػػي التنميػػػػة أف الغايػػػػة النيائيػػػػة مػػػػف التعمػػػػي تػػػػرى الميبراليػػػػة الجديػػػػدة ، وا 
أيديولوجيػػػػة تسػػػػتند إلػػػػى النظريػػػػة الصػػػػراعية  التربيػػػػة النقديػػػػةاالقتصػػػػادية لممجتمػػػػع، فػػػػإف 

حػػػػػوؿ  -فػػػػػي األسػػػػػاس  -. وتػػػػػدور نقاشػػػػػاتيا محاولتيػػػػػا لفيػػػػػـ تناقضػػػػػات المجتمػػػػػعفػػػػػي 
 .وتحرير اإلنساف مف مختمؼ ألواف القير المعرفة والسمطة

بأنيػػػا حركػػػة تربويػػػة تقػػػـو عمػػػى تغييػػػر  Kincheloe (2005, 35)ويعرفيػػػا  
وتحويػػػػؿ علقػػػػات السػػػػمطة المسػػػػتبدة التػػػػي تػػػػؤدي إلػػػػى قيػػػػر النػػػػاس، ولػػػػذلؾ فيػػػػي تحػػػػاوؿ 

ولػػػػذلؾ فيػػػػي تقػػػػػـو عمػػػػى تحويػػػػػؿ المتعممػػػػػيف.  empowerوتمكػػػػيف  humanizeتػػػػأنيس 
نقػػػاذىـ مػػػف أف يكونػػػوا مجػػػرد أشػػػياء مفعػػػوؿ بيػػػـ إلػػػى  النػػػاس المضػػػطيديف والمقيػػػوريف وا 

ميف ومتحػػػػرريف، ومػػػػف خػػػػلؿ ىػػػػذه وجيػػػػة النظػػػػرة التػػػػي تقػػػػـو عمػػػػى التعمػػػػيـ فػػػػاعميف مسػػػػتق
 التحريري يسيموف في تحويؿ مجتمعاتيـ إلى األفضؿ.

ـي، فالتربيػػػة النقديػػػة حركػػػة تربويػػػة تعػػػد بمثابػػػة رد فعػػػؿ لمتفػػػاوت وعلقػػػات  ومػػػف ثػػػ
 جد في المؤسسات التعميمية. التي تو السمطة المستبدة 

السػػػػػابقة لمتربيػػػػػة النقديػػػػػة يمكػػػػػف تعريفيػػػػػا بأنيػػػػػا: عػػػػػرض المفػػػػػاىيـ فػػػػػي ضػػػػػوء 
والمسػػػػؤولية  العمميػػػػة التػػػػي يػػػػتـ مػػػػف خلليػػػػا تنميػػػػة قػػػػيـ الحريػػػػة والعدالػػػػة والػػػػوعي الناقػػػػد

كو معينػػػػػة توجػػػػػو سػػػػػمو مػػػػػف خػػػػػلؿ إكسػػػػػاب الفػػػػػرد معرفػػػػػة واتجاىػػػػػات وميػػػػػارات  السياسػػػػػية
 في المجتمع. اوعضوً  افردً بوصفو 
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ا التربيػػػػػػة النقديػػػػػػة، بػػػػػػاولو فريػػػػػػرى ولعػػػػػػؿ مػػػػػػف أشػػػػػػير الفلسػػػػػػفة الػػػػػػذيف تنػػػػػػاولو 
(، الػػػػػػذي اقتػػػػػػرف اسػػػػػػمو بمصػػػػػػطمح التربيػػػػػػة النقديػػػػػػة، وىػػػػػػو فيمسػػػػػػوؼ 4999 -4029)

ذيف جعمػػػػوه يػػػػرى أف التعمػػػػيـ برازيمػػػػي، مػػػػارس العمػػػػؿ التربػػػػوي مػػػػع الفلحػػػػيف البػػػػرازيمييف والػػػػ
والتغييػػػػػر االجتمػػػػػاعي. وقػػػػػد أعػػػػػده الفلسػػػػػفة األب الروحػػػػػي لمتربيػػػػػة  ىدفػػػػػو تمكػػػػػيف الفػػػػػرد

يػػػة، فػػػأي شػػػخص يعمػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة النقديػػػة، البػػػد أف يرجػػػع ألفكػػػاره وأعمالػػػو النقد
(McLaren, 2000,1)   .مثػػػػؿ: ىنػػػػري جيػػػػرو الػػػػذي صػػػػؾ  ،معػػػػو ويتشػػػػارؾ آخػػػػروف

(، وقػػػد بنػػػػى 40.7فػػػي الثمانينيػػػات ) ”Critical Pedagogy“تعبيػػػر التربيػػػة النقديػػػة 
لينتقػػػد التعمػػػيـ فػػػي عصػػػر ريجػػػاف، الػػػذي كػػػاف  جيػػػرو أفكػػػاره التربويػػػة عمػػػى أعمػػػاؿ فريػػػرى

التػػػػي اسػػػػتخدمت  ”culture of positivism“يقػػػػـو عمػػػػى ثقافػػػػة الفمسػػػػفة الواقعيػػػػة 
المػػػػدارس كوكػػػػاالت اجتماعيػػػػة لمحفػػػػاظ عمػػػػى الواضػػػػع الػػػػراىف دوف تغييػػػػر. وىنػػػػاؾ آخػػػػروف 
شػػػػػاركوا فػػػػػي تأسػػػػػيس التربيػػػػػة النقديػػػػػة مػػػػػنيـ منظػػػػػرو مدرسػػػػػة فرانكفػػػػػورت، ىوركػػػػػاىيمر 

(4072- 4024 )Max Horkheimer ( 402، وىػػػاربرت مػػػاركيوز. )Herbert 
Marcuse ( 4992 – 4020، واألكثػػػػػػر معاصػػػػػػرة: آبػػػػػػؿ )Michael Apple  ،

 ,Groenke, and Hatch) وغيػػػرىـ ،  Ira Shor(4999 -40.9وشػػػور )
2009, 3)  . 

ـي، تقػػػـو حركػػػة التربيػػػة النقديػػػة عمػػػى أسػػػس ومصػػػادر كلسػػػيكية ومعاصػػػرة  ومػػػف ثػػػ
النظريػػػػة النقديػػػػة الكلسيكية)مدرسػػػػة فرانكفػػػػورات(، والنظريػػػػة النقديػػػػة لممجتمػػػػع التػػػػي  مثػػػػؿ:

تقػػػػػـو مقوالتيػػػػػا عمػػػػػى الخصػػػػػائص العامػػػػػة لممجتمعػػػػػات الرأسػػػػػمالية المعاصػػػػػرة وعلقتيػػػػػا 
ينجػػػز جػػػدوؿ أعمػػػاؿ إعػػػادة بنػػػاء التعمػػػيـ الػػػذي ال الييمنػػػة والتبعيػػػة، كمػػػا أنيػػػا تقػػػـو عمػػػى ب

دمقرطػػػػة التعمػػػػيـ بشػػػػكؿ جػػػػذري ليحقػػػػؽ يػػػػا تعمػػػػؿ عمػػػػى  لكن الصػػػػناعات الكبيػػػػرة والتقنيػػػػة،
يمػػػػػتش، وجيػػػػػرو، الػػػػػذيف يشػػػػػجعوف  وغيػػػػػرىـ أىػػػػػداؼ المػػػػػربييف النقػػػػػدييف مثػػػػػؿ: فريػػػػػرى، وا 

التعمػػػػػػيـ الػػػػػػذي يػػػػػػروج لتنميػػػػػػة الفرديػػػػػػة، والمواطنػػػػػػة والجماعيػػػػػػة، والعدالػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة، 
 وتقوية المشاركة الديمقراطية في كؿ أنماط الحياة. 

  



 ..........................................................................  واقع تطبيق مبادئ الرتبية النقدية يف التعليم قبل اجلامعي

- 442. - 

 الرتبية اليكدية: دئمبابعض  -ب 

ف األفكػػػػار تربويػػػػة انبثقػػػػت عػػػػ عػػػػدة مبػػػػادئحركػػػػة التربيػػػػة النقديػػػػة  تضػػػػمنتلقػػػػد 
 والمنطمقػػػات ـ ىػػػذه المبػػػادئولعػػػؿ مػػػف أىػػػالنقػػػدييف،  والفلسػػػفة التربويػػػة لػػػبعض المنظػػػريف

  ما يأتي:  
 :وأخالقية صياصية عنليةالتعليه  -1

إلػػػى التعمػػػيـ عمػػػى أنػػػو عمميػػػة لعػػػؿ مػػػف أىػػػـ مبػػػادئ حركػػػة التربيػػػة النقديػػػة نظرتيػػػا 
، وقػػػػد ركػػػػز عمػػػػى ىػػػػذا المبػػػػدأ معظػػػػـ منظرييػػػػا مثػػػػؿ: فريػػػػرى، وجيػػػػرو، وشػػػػور، سياسػػػػية

الػػػذيف يؤكػػػدوف عمػػػى أف محػػػور اىتمػػػاميـ فػػػي التربيػػػة النقديػػػة ىػػػو مركزيػػػة دور السياسػػػة 
، كيفيػػة عمػػػؿ المػػػدارسوتحميػػػؿ  فيػػـل محػػػاولتيـ فػػي politics and power والقػػوة 

التعمػػػػيـ عمػػػػى أنػػػػو ممارسػػػػة سياسػػػػية تقػػػػود المغػػػػة والػػػػوعي كشػػػػرط إلنتػػػػاج وينظػػػػروف إلػػػػى 
 .أو لمطبقات المسيطرة الجماعات واألفراد الخاضعيف لمحكاـ

ػػػػف  يقػػػػودل  : التعمػػػػػيـ أـ  اختصػػػػـ الفكػػػػر التربػػػػوي طػػػػويًل حػػػػوؿ إجابػػػػػة سػػػػؤاؿ م  ػػػػف  م 
فقػػػػد ، والمجتمػػػػع . وانتصػػػػر عػػػػدد ىائػػػػؿ مػػػػف المفكػػػػريف لمقولػػػػة إف المجتمػػػػع يصػػػػنع تربيتػػػػ

دعػػػػػا كػػػػػؿ مػػػػػف  برنشػػػػػتيف ، و آبػػػػػؿ ، و جيػػػػػرو ، و إيمػػػػػتش ، و بورديػػػػػو ، و باسػػػػػروف  إلػػػػػى 
تحميػػػػػػؿ الػػػػػػدور األيػػػػػػديولوجي والسياسػػػػػػي لممدرسػػػػػػة، بػػػػػػؿ واعتبػػػػػػر الفيمسػػػػػػوؼ الفرنسػػػػػػي 
 ألتوسػػػير  أف التعمػػػيـ واإلعػػػلـ وسػػػائؿ قيػػػر أيػػػديولوجي تقػػػـو بوظيفػػػة العنػػػؼ الرمػػػزي فػػػي 

 (.72، .499تستخدـ العنؼ المادي )خضر، مواجية عنؼ األجيزة األمنية التي 
يػػػػػرى المنظػػػػػروف النقػػػػػديوف أف المدرسػػػػػة ليسػػػػػت مكاًنػػػػػا لمتعمػػػػػيـ، ولكنيػػػػػا موقػػػػػع و 

مجموعػػػػات الييمنػػػػة. التحػػػػدث فيػػػػو التفاوضػػػػات بػػػػيف الثقافػػػػات المتباينػػػػة وبػػػػيف معتقػػػػدات 
عمػػػى السػػػمطة أو القػػػوة لفيػػػـ كيفيػػػة عمػػػؿ المدرسػػػة واألغػػػراض التػػػي ترنػػػو  ويركػػػز النقػػػديوف

عمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف اخػػػػػػتلؼ النقػػػػػػدييف فػػػػػػي وسػػػػػػائميـ وخمفيػػػػػػاتيـ االجتماعيػػػػػػة لييػػػػػػا. و إ
اقتصػػػػػػادًيا  ف الضػػػػػعفاء والميمشػػػػػيفيكػػػػػتمىػػػػػو  امشػػػػػتركً  الػػػػػدييـ ىػػػػػدفً والتاريخيػػػػػة؛ فػػػػػإف 

. فيػػػػـ دائًمػػػػا فػػػػي ، والقضػػػػاء عمػػػػى التباينػػػػات االجتماعيػػػػة والظمػػػػـ االجتمػػػػاعي واجتماعًيػػػػا
 العمػػػػػػػؿ الثػػػػػػػوري فػػػػػػػي الفكػػػػػػػر والعمػػػػػػػؿ، ويؤيػػػػػػػدوف جانػػػػػػػب المضػػػػػػػطيديف والمقيػػػػػػػوريف

(Darder,2009, 1-21). 
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تنطمػػػػػؽ الرؤيػػػػػة النقديػػػػػة ونظرياتيػػػػػا بظلليػػػػػا المتنوعػػػػػة فػػػػػي واسػػػػػتناًدا إلػػػػػى ذلػػػػػؾ 
الشػػػػأف التربػػػػوي مػػػػف أف التربيػػػػة عمميػػػػة سياسػػػػية كمػػػػا أف السياسػػػػة عمميػػػػة تربويػػػػة. وىػػػػي 

القتصػػػػادية بػػػػذلؾ عممػػػػة واحػػػػدة ذات وجيػػػػيف، حيػػػػث إنيػػػػا تتػػػػأثر بقػػػػوى علقػػػػات اإلنتػػػػاج ا
وبالسػػػمطة والدولػػػػة فػػػي حكػػػػـ المجتمػػػع، وفػػػػي تحديػػػد أنمػػػػاط المعرفػػػة ومناىجيػػػػا وتوزيعيػػػػا 
وتقييميػػػػػا، نظػػػػػرًا لمػػػػػا يمتمكػػػػػو القابضػػػػػوف عمػػػػػى الثػػػػػروة والسػػػػػمطة مػػػػػف الييمنػػػػػة ورمػػػػػوز 
االسػػػػػػتغلؿ. ويسػػػػػػاندىـ فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ سػػػػػػدنتيـ مػػػػػػف القػػػػػػوى االجتماعيػػػػػػة ومؤسسػػػػػػاتيا ذات 

ب السػػػػمطة والقػػػػوة مػػػػف السػػػػمطة الحاكمػػػػة الداخميػػػػة أـ المصػػػػالح الفئويػػػػة، سػػػػواء أكػػػػاف أربػػػػا
مػػػػػف مصػػػػػادر االسػػػػػتعمار القػػػػػديـ أو الجديػػػػػد، أو مػػػػػف تحػػػػػالؼ صػػػػػريح أو ضػػػػػمني بينيمػػػػػا 

   .(47، 4992عمار، )
ىنػػػا فػػػإف النظػػػاـ التعميمػػػي يتػػػأثر فػػػي جميػػػع جوانبػػػو ويتشػػػكؿ حسػػػب نوعيػػػة  ومػػػف

القػػػػوى االجتماعيػػػػة التػػػػي يعبػػػػر النظػػػػاـ السياسػػػػي عػػػػف مصػػػػمحتيا، حيػػػػث تتحػػػػدد أىػػػػداؼ 
النظػػػػاـ التعميمػػػػي وبرامجػػػػػو وطرائقػػػػو ونوعيػػػػػة إدارتػػػػو وفًقػػػػا للتجاىػػػػػات السياسػػػػية لمنظػػػػػاـ 

 الحاكـ في المجتمع.
ات التنشػػػئة االجتماعيػػػة بػػػدور بػػػارز فػػػي أدلجػػػة ومػػػف ىػػػذا المنظػػػور، تقػػػـو مؤسسػػػ

قنػػػػاع  خفػػػػاء تعثػػػػره أو تبريػػػػره، وا  ظيػػػػار محاسػػػػف النسػػػػؽ السياسػػػػي، وا  النسػػػػؽ الثقػػػػافي، وا 
أعضػػػػػاء المجتمػػػػػع بضػػػػػرورة تعميػػػػػؽ الػػػػػوالء واالنتمػػػػػاء، وتقػػػػػديـ الطاعػػػػػة، وىكػػػػػذا يحػػػػػؿ 

فػػػػإف  التمويػػػػو األيػػػػديولوجي، محػػػػؿ الحقيقػػػػة، ويتحػػػػوؿ إلػػػػى الواقػػػػع ذاتػػػػو. وبيػػػػذا المعنػػػػى،
ومػػػف  النسػػػؽ السياسػػػي يظيػػػر مسػػػؤولية أخلقيػػػة زائفػػػة عػػػف المصػػػالح الجمعيػػػة لممجتمػػػع.

ـي، فػػػإف مؤسسػػػات التنشػػػئة االجتماعيػػػة تػػػؤدي وظيفػػػة التسػػػاند التنشػػػيئي المػػػؤدلج، حيػػػث  ثػػػ
تعمػػػػؿ المؤسسػػػػات التربويػػػػة والتعميميػػػػة عمػػػػى ترسػػػػيو ثقافػػػػة نظاميػػػػة تحفػػػػظ شػػػػرعية القػػػػوى 

لفعػػػػػؿ السياسػػػػي، وتبػػػػػرر وجودىػػػػػا فػػػػػي السػػػػػمطة. ونجػػػػػاح القائمػػػػة، وتؤكػػػػػد أحقيتيػػػػػا فػػػػػي ا
صػػػحاب القػػػوة فػػػي النسػػػؽ السياسػػػي، بالسػػػيطرة عمػػػى سمسػػػمة التسػػػاند التنشػػػيئي، يفضػػػي أ

مػػػػع مػػػػرور الػػػػزمف إلػػػػى آليػػػػات بالغػػػػة الخطػػػػورة، وىػػػػي اإلنتػػػػاج الػػػػذاتي لمخضػػػػوع، والتوليػػػػد 
نصػػػػػػياع، الػػػػػػذاتي لمشػػػػػػرعية، حيػػػػػػث تتولػػػػػػد لػػػػػػدى األفػػػػػػراد الرغبػػػػػػة الذاتيػػػػػػة بالخضػػػػػػوع واال 

   .(.74 ،.499)الحوراني، وينتظروف مف يسيطر عمييـ ويتحكـ بيـ



 ..........................................................................  واقع تطبيق مبادئ الرتبية النقدية يف التعليم قبل اجلامعي

- 44.9 - 

التغييػػػػػر ا فػػػػػي عمميػػػػػة مػػػػػدارس والجامعػػػػػات تعػػػػد عػػػػػامًل رئيًسػػػػػومػػػػف ىنػػػػػا، فػػػػػإف ال
إذ أنػػػػو يمكػػػػف مػػػػف خلليػػػػا تشػػػػكيؿ الػػػػرأي العػػػػاـ المؤيػػػػد لمنظػػػػاـ السياسػػػػي فػػػػي السياسػػػػي، 

كسػػػػػاب القػػػػػيـ واالتجاىػػػػػات  المجتمػػػػػع، حيػػػػػث إنيػػػػػا مػػػػػف أىػػػػػـ قنػػػػػوات نقػػػػػؿ المعمومػػػػػات وا 
يػػػػد الجمػػػػاىيري الػػػػذي السياسػػػػي القػػػػائـ، حتػػػػى يحظػػػػى بالتأي الخاصػػػػة بأيديولوجيػػػػة النظػػػػاـ

رسػػػػػاء األسػػػػػس اللزمػػػػػة لتوجيػػػػػو  بدونػػػػػو يصػػػػػبح مػػػػػف الصػػػػػعب عميػػػػػو تحقيػػػػػؽ أىدافػػػػػو وا 
، نظػػػر إلػػػى التعمػػػيـ عمػػػى أنػػػو عمميػػػة سياسػػػيةالمجتمػػػع وفًقػػػا التجاىاتػػػو، ومػػػف ىنػػػا يمكػػػف ال

لػػػى النظػػػاـ السياسػػػي عمػػػى أنػػػو قابػػػؿ لمتشػػػكيؿ عػػػف طريػػػؽ إحػػػداث التغييػػػر المطمػػػوب فػػػي  وا 
عقػػػوؿ األفػػػراد فػػػي مجػػػاالت المعرفػػػة والقػػػيـ واالتجاىػػػات والمعتقػػػدات، وىػػػي عمميػػػة تربويػػػة 

 تعميمية بالدرجة األولى.
سياسػػػػية  عمميػػػػةبوصػػػػفو التعمػػػػيـ النظػػػػر إلػػػػى واتفاًقػػػػا مػػػػع ذلػػػػؾ يقػػػػرر جيػػػػرو أف 

 التعمػػػيـالنظػػػرة السػػػائدة فػػػي التربيػػػة التػػػي تػػػرى أف مقاومػػػة ومواجيػػػة فػػػي فيػػػد ي وأخلقيػػػة،
يتحػػػػوؿ . وفػػػػي إطػػػػار ىػػػػذا البػػػػراديـ التربػػػػوي الميػػػػيمف، مجػػػػرد ميػػػػارة، أو تقنيػػػػة، أو طريقػػػػة

بوصػػػػػفيا  لمتعمػػػػػيـالمػػػػػتعمـ  إلػػػػػى إنسػػػػػاف آلػػػػػي، ولػػػػػذلؾ يػػػػػرفض جيػػػػػرو النظػػػػػرة البسػػػػػيطة 
، ويؤكػػػػد والميػػػػارات التػػػػي تسػػػػتخدـ فػػػػي تعمػػػػيـ مقػػػػرر معػػػػيف مجموعػػػػة مػػػػف اإلسػػػػتراتيجيات

عمػػػػى المشػػػػاركة فػػػػي تكػػػػويف أنفسػػػػيـ  لػػػػدييـ تنميػػػػة الشػػػػجاعةو ضػػػػرورة تمكػػػػيف الطػػػػلب 
 عمػػػػػيـ فػػػػػي التربيػػػػػة السياسػػػػػية وتعمػػػػػيـ طلبيػػػػػاسػػػػػيـ مؤسسػػػػػات الت، ويجػػػػػب أف توتحريرىػػػػػا

 .(Giroux, 2011, 3) القدرة عمى خوض المخاطرة والتحدي
ىػػػػذا المنطمػػػػؽ، البػػػػد أف يػػػػدرؾ المعممػػػػوف ىػػػػذه الطبيعػػػػة السياسػػػػية لمتعمػػػػيـ،  ومػػػػف

والبػػػد أف يحكػػػـ ىػػػذا المفيػػػـو ممارسػػػاتيـ وأشػػػكاؿ سػػػموكيـ مػػػع المتعممػػػيف، والبػػػد مػػػف أف 
يكػػػػػوف لػػػػػدييـ وعػػػػػي بالجوانػػػػػب الثقافيػػػػػة ومسػػػػػتويات اإلدراؾ التػػػػػي تتػػػػػألؼ منيػػػػػا البنيػػػػػة 

 االجتماعية.  
 :ةيدعنلية ليضت حيا التعليه -0

نمػػػا يتخػػػذ أحػػػد اتجػػػاىيف: اتجػػػاه التعمػػػيـ لػػػيس محايػػػًدا، تػػػرى الحركػػػة النقديػػػة أف  وا 
نسػػػػانيتيـ؛ مسػػػػاعدة النػػػػاس عمػػػػى التحػػػػرر مػػػػف القيػػػػر، أو اتجػػػػا ه إفقػػػػاد النػػػػاس حػػػػريتيـ وا 

. وتسػػػػعى وترتيًبػػػػا عمػػػػى ذلػػػػؾ ال يوجػػػػد شػػػػيء اسػػػػمو تعمػػػػيـ ذو قيمػػػػة حػػػػرة، أو تعمػػػػيـ نزيػػػػو
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 إلػػػػى تحريػػػر اإلنسػػػػاف مػػػػف القيػػػر التربػػػػوي واالجتمػػػػاعيالنظريػػػة النقديػػػػة فػػػي المقػػػػاـ األوؿ 
 .(425، 4944)بدراف، 

ال يوجػػػد شػػػيء اسػػػػمو عمميػػػة تعمػػػيـ محايػػػػدة، فػػػالتعميـ إمػػػػا   فريػػػػرىفكمػػػا يقػػػوؿ   
دور أداة تسػػػػيؿ عمميػػػػة انػػػػدماج األجيػػػػاؿ الصػػػػغيرة فػػػػي منطػػػػؽ النظػػػػاـ الحػػػػالي  يػػػػؤديأف 

وتػػػؤدي إلػػػى االنصػػػياع لػػػو، أو يصػػػبح  ممارسػػػة لمحريػػػة ، تمػػػؾ الوسػػػيمة التػػػي مػػػف خلليػػػا 
وخػػػلؽ مػػػع الواقػػػع، ويكتشػػػفوف كيػػػؼ  نقػػػدييػػػتمكف الرجػػػاؿ والنسػػػاء مػػػف التعامػػػؿ بشػػػكؿ 
 .(49، 4994بوسعيـ المساىمة في تحوير عالميـ )فريرى، 

وتؤكػػػد الميبراليػػػة الجديػػػدة الحيػػػاد الزائػػػؼ عنػػػدما تختػػػزؿ الممارسػػػة التعميميػػػة، فػػػي 
نقػػػػؿ المعمومػػػػات لمدارسػػػػيف الػػػػذيف لػػػػيس مػػػػف المطمػػػػوب مػػػػنيـ اسػػػػتيعابيا كػػػػي يتعمموىػػػػا. 
ومثػػػؿ ىػػػذا الحيػػػاد يسػػػتخدـ كأسػػػاس الختػػػزاؿ تعمػػػيـ السػػػمكرة مػػػثًل، إلػػػى تػػػدريب عمػػػى إتقػػػاف 

تويػػػػػة. ولػػػػػف يحظػػػػػى بػػػػػاالعتراؼ التربػػػػػوي أي نػػػػػوع مػػػػػف التعمػػػػػيـ األسػػػػػاليب واإلجػػػػػراءات المم
يتجػػػاوز ذلػػػػؾ ويتجنػػػػب قػػػػراءة الكممػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ قػػػػراءة العػػػػالـ، ويتجنػػػػب قػػػػراءة الػػػػنص مػػػػف 
أجػػػؿ قػػػػراءة السػػػياؽ، بػػػػؿ يصػػػبح فػػػػي نظػػػرىـ مجػػػػرد أيػػػديولوجيا. واألسػػػػوأ مػػػف ىػػػػذا سػػػػوؼ 

ت اجتماعيػػػػة، ودوف يعتبػػػػر تعميًمػػػػا ال يتناسػػػػب مػػػػع الحيػػػػاة الحاضػػػػرة، إنػػػػو تعمػػػػيـ دوف طبقػػػػا
 (.22، 4992أحلـ، ودوف يوتوبيا )فريرى، 

وبنػػػاًء عمػػػػى مػػػا تقػػػػدـ، يقصػػػد بالتعامػػػػؿ مػػػع المػػػػدارس عمػػػى أنيػػػػا فضػػػاءات غيػػػػر 
أف يػػػػدرؾ  ؛ ولػػػػذا البػػػػدلمنظػػػػاـ السياسػػػػي المسػػػػيطرمحايػػػػدة، ال يعنػػػػي تحويميػػػػا إلػػػػى قواعػػػػد 

دورىػػػـ  مػػػا يوصػػػؼ بػػػالتعميـ المحايػػػد أمػػػر ال وجػػػود لػػػو، ولػػػذا البػػػد أف يسػػػيـ المعممػػػوف أف
    في التحرر اإلنساني مف شتى ألواف القير االجتماعي.

 : Hegemonyومياٍضة للَينية  Resistanceالتعليه أداة للنكاومة -3

 الصػػػراع بػػػػيف فئاتػػػو وطبقاتػػػػو،عمػػػى التيػػػار النقػػػػدي إلػػػى أف المجتمػػػع يقػػػػـو ينظػػػر 
ويعػػػد مفيػػػـو الييمنػػػة مفيوًمػػػا عاًمػػػا ومركزيػػػا فػػػي التربيػػػة النقديػػػة، وتجمػػػع الييمنػػػة بػػػيف 
الفمسػػػػفة والسياسػػػػة واأليديولوجيػػػػة والثقافػػػػة، النظريػػػػة والممارسػػػػة، وأيػػػػا كػػػػاف األمػػػػر فإنيػػػػا 

مػػػػف خػػػػلؿ ، تعبػػػػر عػػػػف اكتشػػػػاؼ أىميػػػػة البنػػػػى الفوقيػػػػة ودورىػػػػا فػػػػي قيػػػػادة حركػػػػة الواقػػػػع
ؿ سػػػػػعي الجماعػػػػػات المتصػػػػػارعة إلػػػػػى الػػػػػدفاع عػػػػػف أنسػػػػػاؽ الممارسػػػػػات التػػػػػي تتولػػػػػد خػػػػػل 

   قيميا المختمفة.
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انطلًقػػػا مػػػف القػػػوؿ بإنػػػو كمػػػا يكػػػوف المجتمػػػع تكػػػوف التربيػػػة، واتسػػػاًقا مػػػع رؤيػػػة 
المدرسػػػػة النقديػػػػة التقميديػػػػة لممجتمػػػػع، فإنيػػػػا تػػػػرى أف التعمػػػػيـ يسػػػػعى إلػػػػى إعػػػػادة إنتػػػػاج 

 قات المسيطرة مرة أخرى.نفس األوضاع االقتصادية واالجتماعية لصالح الطب
، والتػػػػػػي Hegemonويعػػػػػػد مصػػػػػػطمح الييمنػػػػػػة مشػػػػػػتؽ مػػػػػػف الكممػػػػػػة األغريقيػػػػػػة 

تعنػػػي القائػػػد أو المرشػػػد أو الحػػػاكـ. وتػػػـ تطػػػوير ىػػػذا المصػػػطمح عمػػػى يػػػد المفكػػػر اإليطػػػالي 
المسػػػػػػػػيطرة فػػػػػػػػي ، لتفسػػػػػػػػير قيػػػػػػػادة الطبقػػػػػػػػة Antonio Gramsciأنطونيػػػػػػػو جرامشػػػػػػػػي 
المعاصػػػػرة، وىػػػػو يػػػػذىب إلػػػػى أف ىػػػػذه الطبقػػػػة المسػػػػيطرة ال يمكنيػػػػا  المجتمعػػػػات الرأسػػػػمالية

إف أف تحػػػػػافظ عمػػػػػى قيادتيػػػػػا لممجتمػػػػػع مػػػػػف خػػػػػلؿ اسػػػػػتعماؿ العنػػػػػؼ أو القػػػػػوة فقػػػػػط، إذ 
العػػػػػاـ، فػػػػل يمكػػػػػف فػػػػرض ىػػػػػذه األفكػػػػار بػػػػػالقوة عمػػػػػى  الحكػػػػـ يعتمػػػػػد عمػػػػى توافػػػػػؽ الػػػػرأي

الوقوؼ منيػػػا موقًفػػػا الطبقػػػات الخاضػػػعة خاصػػػة، وذلػػػؾ ألنيػػػا لػػػف تتقبػػػؿ الييمنػػػة عمييػػػا بػػػ
        (..29، 4942)إدجار، أندرو وسيدجويؾ،بيتير ، سمبًيا

وتنظػػػػر حركػػػػة التربيػػػػة النقديػػػػة إلػػػػى المػػػػدارس عمػػػػى أنيػػػػا مواقػػػػع لمييمنػػػػة تنػػػػتج، 
وتعيػػػد إنتػػػاج الييمنػػػة بطريقػػػة مقنعػػػة وعقميػػػة بػػػداًل مػػػف الييمنػػػة عػػػف طريػػػؽ العنػػػؼ. فيػػػرى 

فو نػػػػوع مػػػػف العنػػػػؼ الرمػػػػزي، وذلػػػػؾ بوصػػػػ (  أف أي نشػػػػاط تربػػػػوي ىػػػػو2، 4002بورديػػػػو )
عمػػػى توسػػػيع فكػػػرة  ثقػػػافي معػػػيف ، فقػػػد عمػػػؿ بورديػػػو فرًضػػػا مػػػف قبػػػؿ جيػػػة متعسػػػفة لػػػنمط

رأس المػػػػاؿ لتشػػػػمؿ جميػػػػع أشػػػػكاؿ القػػػػوة، سػػػػواء أكانػػػػت ماديػػػػة أـ ثقافيػػػػة أـ اجتماعيػػػػة أـ 
رمزيػػػػػة، فػػػػػاألفراد يستحضػػػػػروف مصػػػػػادر ثقافيػػػػػة، واجتماعيػػػػػة ورمزيػػػػػة مختمفػػػػػة مػػػػػف أجػػػػػؿ 

   الحفاظ عمى مواقعيـ ووضعيـ في النظاـ االجتماعي. 
، بإعػػػػادة اإلنتػػػػاج وىػػػػي ربػػػػويالت تػػػػرتبط القػػػػوة فػػػػي ديمومتيػػػػا وبقائيػػػػا فػػػػي الحقػػػػؿ

مسػػػػػألة تػػػػػرتبط بإعػػػػػادة إنتػػػػػاج ثقافػػػػػة األوضػػػػػاع الطبقيػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ األسػػػػػرة والتنشػػػػػئة 
االجتماعيػػػػػة عموًمػػػػػا، وتعػػػػػد شػػػػػرعية رأس المػػػػػاؿ الثقػػػػػافي حاسػػػػػمة فػػػػػي تأثيرىػػػػػا كمصػػػػػدر 

 Symbolic violenceلمقػػػػوة، وقػػػػد ناقشػػػػيا بورديػػػػو تحػػػػت مصػػػػطمح العنػػػػؼ الرمػػػػزي 
لػػػػػذي يمػػػػػارس عمػػػػػى الفاعػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي مػػػػػع إشػػػػػراكو فػػػػػي الػػػػػذي يعػػػػػرؼ بأنػػػػػو: العنػػػػػؼ ا

الجريمػػػػة، وىػػػػذا يعنػػػػي أف النػػػػاس يخبػػػػروف أنسػػػػاؽ المعنػػػػى )الثقافػػػػة( عمػػػػى أنيػػػػا شػػػػرعية، 
 ولكف ىناؾ في الواقع عممية مف عدـ الفيـ، أو اإلدراؾ لما يجري بالفعؿ.
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حػػػػػوؿ فعػػػػػؿ الترسػػػػػيو والتعسػػػػػؼ  عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف قيمػػػػػة وثػػػػػراء التفاتػػػػػة بورديػػػػػو
الثقػػػافي لممؤسسػػػة التعميميػػػة، فػػػإف مػػػا يعيػػػب ىػػػذا الطػػػرح ىػػػو المبالغػػػة والتعمػػػيـ، فػػػإذا كػػػاف 
النسػػػػؽ التعميمػػػػي يصػػػػطفي دالالت ومعػػػػاني ويسػػػػقط  منيػػػػا أخػػػػرى، مطابقػػػػة لثقافػػػػة الفئػػػػات 
إف والطبقػػػات المسػػػيطرة، فػػػإف ىػػػذا الفعػػػؿ ال يمثػػػؿ فعػػػًل مطمًقػػػا لمنسػػػؽ التعميمػػػي، ولػػػذلؾ فػػػ

اعتبػػػػار النسػػػػؽ التعميمػػػػي واقعًيػػػػا، كػػػػأداة إلضػػػػفاء الشػػػػرعية فقػػػػط، وصػػػػورًيا لنقػػػػؿ المعرفػػػػة 
، .499العمميػػػػػة ىػػػػػي مقولػػػػػة تحتػػػػػاج إلػػػػػى مزيػػػػػد مػػػػػف التػػػػػدقيؽ والتمحػػػػػيص )الحػػػػػوراني، 

.4  .) 
وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف كشػػػؼ آليػػػات إعػػػادة اإلنتػػػاج مػػػف خػػػلؿ التعمػػػيـ يعػػػد إسػػػياًما 

رواد حركػػػة التربيػػػة النقديػػػة )النقػػػدييف الجػػػدد( أمثػػػاؿ:  فػػػي حػػػد ذاتػػػو لممدرسػػػة النقديػػػة، فػػػإف
أضػػػػػافوا أف التعمػػػػػيـ آليػػػػػة مػػػػػف آليػػػػػات ، آبػػػػػؿ، وجيػػػػػرو، وبػػػػػاولو فريػػػػػرى، وشػػػػػور وغيػػػػػرىـ

   المقاومة.
 Education for Resistanceيعػػػػد شػػػػعار التعمػػػػيـ مػػػػف أجػػػػؿ المقاومػػػػة و 

مجػػػػرد، لأحػػػد مبػػػادئ التربيػػػػة النقديػػػة، والمقاومػػػة ىنػػػػا موجيػػػة نحػػػو سػػػػيادة تكػػػويف الفػػػرد ا
مػػػػع ف(. 454، 4992وغمبػػػػة قػػػػيـ الثػػػػروة والػػػػربح عمػػػػى قػػػػيـ المواطنػػػػة الواعيػػػػة )عمػػػػار، 

ـ اجتمػػػاع بػػػدأ يطفػػػو عمػػػى سػػػطح األدبيػػػات فػػػي عمػػػ نيايػػػة السػػػبعينيات وبدايػػػة الثمانينيػػػات،
التربيػػػػة النقػػػػدي مفيومػػػػاف أساسػػػػياف متػػػػداخلف ىمػػػػا: مفيػػػػـو اإلنتػػػػاج الثقػػػػافي، ومفيػػػػـو 
المقاومػػػػة، وأثػػػػر ىػػػػذاف المفيومػػػػاف تػػػػأثيرًا كبيػػػػرًا عمػػػػى مسػػػػار البحػػػػوث فػػػػي عمػػػػـ اجتمػػػػاع 
التربيػػػػة، إذ أنيمػػػػػا وضػػػػػعا قضػػػػػية إعػػػػػادة اإلنتػػػػػاج بمفيوميػػػػػا التقميػػػػػدي موضػػػػػع إشػػػػػكالية، 

رس ليسػػػت وحػػػدىا مصػػػدر إعػػػادة إنتػػػاج شخصػػػيات التلميػػػذ بكشػػػؼ النقػػػاب عػػػف أف المػػػدا
 Cultureوثقافػػػاتيـ، بػػػؿ إف ىػػػؤالء التلميػػػذ أنفسػػػيـ، يقومػػػوف بإنتػػػاج أشػػػكاؿ ثقافيػػػة 

Forms  ،فآليػػػػػات  (.447، 4997تػػػػػرفض وتقػػػػػاـو الثقافػػػػػة المدرسػػػػػية المييمنػػػػػة )نجيػػػػػب
ومػػػػف جيػػػػاز  الييمنػػػػة جػػػػزء ال يتجػػػػزأ مػػػػف شػػػػروط إعػػػػادة إنتػػػػاج النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي السػػػػائد

اإلنتػػػاج ذاتػػػو ليػػػذا النظػػػاـ، بحيػػػث تبػػػدو الييمنػػػة تنػػػتج ذاتيػػػا وتحفػػػظ إعػػػادة إنتاجيػػػا فػػػي 
  ( .  52،   4992حركة دائرية )بورديو وباسروف،

ف كانػػػػػت متجسػػػػػدة فػػػػػي جميػػػػػع  وىػػػػػذا يعنػػػػػي أف الثقافػػػػػة المدرسػػػػػية المييمنػػػػػة، وا 
لعلقػػػػػػػػات مسػػػػػػػػتويات الممارسػػػػػػػػات المدرسػػػػػػػػية )المغػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػمية، قواعػػػػػػػػد المدرسػػػػػػػػة، وا
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االجتماعيػػػػػة لمفصػػػػػؿ، اختيػػػػػار المعرفػػػػػة المدرسػػػػػية وتقويميػػػػػا، اسػػػػػتبعاد رأس مػػػػػاؿ ثقػػػػػافي 
معػػػػيف (، فإنيػػػػا ال تفػػػػرض نفسػػػػيا فرًضػػػػا بصػػػػورة مبسػػػػطة عمػػػػى وعػػػػي المقيػػػػوريف، فػػػػدائًما 

يػػػتـ تثبيتيػػػا، وغالًبػػػا يػػػتـ قبوليػػػا  وأحياًنػػػا يجػػػري رفضػػػيا، وفػػػي أحػػػاييف أخػػػرىيػػػتـ توسػػػطيا، 
. فالطبقػػػػة والقػػػػوة يتػػػػداخلف فػػػػي ثنايػػػػا علقػػػػات السػػػػيطرة والمقاومػػػػة جزئًيػػػػا ورفضػػػػيا جزيًئػػػػا

 فػػػػػي شػػػػػكؿ خبػػػػػرات معيشػػػػػة، توافػػػػػؽ وتخاصػػػػػـ الثقافػػػػػة المدرسػػػػػية المييمنػػػػػة عمػػػػػى نحػػػػػو
      (.447، 4997معقد)نجيب، 

ويمكػػػف توجيػػػو النقػػػد إلػػػى االتجاىػػػات التػػػي تتنػػػاوؿ التعمػػػيـ عمػػػى أنػػػو أداة إلنتػػػاج 
عػػػاد إنتػػػاج التفاوتػػػات، حيػػػث إنيػػػا تميػػػؿ إلػػػى النظػػػر إلػػػى التمميػػػذ كمتمػػػؽ سػػػمبي لمتعمػػػيـ،  ةوا 

بعػػػػض  –بإيجابيػػػػة  –ولػػػػيس بوصػػػػفو فػػػػاعًل إيجابًيػػػػا مػػػػع التعمػػػػيـ، وأف بوسػػػػعو أف يػػػػرفض 
   .(404، 4942)إدجار، أندرو وسيدجويؾ،بيتير ، القيـ واإلمكانيات التي يتيحيا لو

أو حالػػػػػػة اسػػػػػػتاتيكية. ت وضػػػػػػعا ثابتًػػػػػػا وتجػػػػػػدر اإلشػػػػػػارة إلػػػػػػى أف الييمنػػػػػػة ليسػػػػػػ
إلػػػػى القتػػػػاؿ لترسػػػػيو ذاتيػػػػا، وال تقتصػػػػر عمػػػػى القػػػػوى المييمنػػػػة  فالييمنػػػػة نفسػػػػيا تسػػػػعى

نفسػػػيا تسػػػيـ فػػػي ىػػػذا القيػػػر،  وحػػػدىا بػػػؿ قػػػد تكػػػوف ىنػػػاؾ شػػػرائح مػػػف القػػػوى الميمشػػػة 
يف أو قػػػػاىريف، وىكػػػػذا فػػػػإف فيػػػػـ عمػػػػؿ الييمنػػػػة فػػػػي نػػػػفقػػػػد ينقمػػػػب المقيػػػػوروف إلػػػػى مييم

المجتمػػػػع يػػػػزود المػػػػربيف النقػػػػدييف بأسػػػػاس لفيػػػػـ كيفيػػػػة إنتػػػػاج الييمنػػػػة، واألىػػػػـ مػػػػف ذلػػػػؾ 
 كيفية تحدييا والتغمب عمييا عبر المقاومة والنقد االجتماعي. 

تتبمػػػور اتجػػػاه حركػػػة التربيػػػة النقديػػػة الػػػذي يقػػػـو عمػػػى وجػػػود  وفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ،
يػػػػػة، يركػػػػػز عمػػػػػى ىػػػػػذا التعامػػػػػؿ اإليجػػػػػابي مػػػػػع العمميػػػػػة التعميمية.وىكػػػػػذا يػػػػػذىب إرادة طوع

1997, 127) (Giroux  أف المدرسػػػػػة ليسػػػػػت مجػػػػػرد أداة لمسػػػػػيطرة وليسػػػػػت مجػػػػػرد
جيػػػػػاز لمدولػػػػػة بػػػػػؿ يمكػػػػػف أف تكػػػػػوف أداة لمصػػػػػراع الطبقػػػػػي ويمكػػػػػف لروادىػػػػػا تشػػػػػكيؿ قػػػػػوة 
طبقيػػػة وفكريػػػة تػػػدافع عػػػف المصػػػالح الطبقيػػػة لمطبقػػػات الواسػػػعة فػػػي المجتمػػػع. فالمدرسػػػة 

، ومػػػػػةليسػػػػػت مجػػػػػرد وسػػػػػيمة لمعػػػػػاودة اإلنتػػػػػاج بػػػػػؿ ينظػػػػػر إلييػػػػػا عمػػػػػى أنيػػػػػا موقػػػػػع لممقا
فالمػػػػدارس مؤسسػػػػات مسػػػػتقمة اسػػػػتقلاًل نسػػػػبًيا. وفييػػػػا تتفػػػػتح أمػػػػاـ كػػػػؿ مػػػػف المعممػػػػيف 
والتلميػػػػذ آفػػػػاؽ لمتعامػػػػؿ النقػػػػدي مػػػػع المػػػػنيج الدراسػػػػي، يسػػػػتطيع كػػػػؿ طػػػػرؼ أف يتعػػػػرؼ 
عمػػػى القػػػيـ الخفيػػػة )غيػػػر المعمنػػػة(، ويعػػػرؼ كيػػػؼ يصػػػمت عػػػف بعػػػض األوضػػػاع الثقافيػػػة 

   .أو السياسية
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ليسػػػػػػت أف بعػػػػػػض التلميػػػػػػذ  المعممػػػػػوف أف القضػػػػػػية ، البػػػػػػد أف يػػػػػػدرؾىنػػػػػػاومػػػػػف 
يفتقػػػػر إلػػػػى رأس المػػػػاؿ الثقػػػػافي الضػػػػروري أو الميػػػػارات المغويػػػػة اللزمػػػػة لكػػػػي يػػػػنجح فػػػػي 
نمػػػا ىػػػي مسػػػألة قػػػرار يتخػػػذه التمميػػػذ بػػػأف يظػػػؿ داخػػػؿ ثقافػػػة طبقتػػػو.  التحصػػػيؿ الدراسػػػي، وا 

لمػػػػػتخمص مػػػػػف ومػػػػػف ىنػػػػػا تػػػػػرى التربيػػػػػة النقديػػػػػة أف التعمػػػػػيـ آليػػػػػة مػػػػػف آليػػػػػات المقاومػػػػػة 
   السمبيات، وعوامؿ القير واستلب الوعي.

 التعليه وصيلة للوعي الياقد: -4

تنشػػػػػد حركػػػػػة التربيػػػػػة النقديػػػػػة تمكػػػػػيف النظػػػػػاـ التعميمػػػػػي مػػػػػف أف يكػػػػػوف أداة ال 
تقتصػػػر عمػػػى مجػػػرد معػػػاودة إنتػػػاج الػػػنمط الثقػػػافي السػػػائد فػػػي مخرجػػػات التعمػػػيـ، بػػػؿ إلػػػى 

، والقػػػػدرة اإلنسػػػػانية عمػػػػى الفعػػػػؿ Critical consciousness تكػػػػويف الػػػػوعي الناقػػػػد
التعمػػػيـ يػػػزود أف  إلػػػى النقديػػػة التربيػػػةولػػػذا تنظػػػر حركػػػة  الناقػػػد، فػػػي تغييرىػػػا لمواقػػػع الػػػراىف.

ثػػػػـ إمكانيػػػػة الفعػػػػؿ لمتحػػػػرر مػػػػف عوامػػػػؿ  الػػػػوعي. ومػػػػفسػػػػاف بالمعرفػػػػة والقػػػػدرة عمػػػػى اإلن
القيػػػػػػػر وثقافػػػػػػػة الصػػػػػػػمت، وامػػػػػػػتلؾ طاقػػػػػػػة لمتغييػػػػػػػر واالسػػػػػػػتمتاع بالحريػػػػػػػة واالختيػػػػػػػار، 
والمشػػػػػاركة فػػػػػي الشػػػػػأف السياسػػػػػي. فتركػػػػػز الرؤيػػػػػة النقديػػػػػة عمػػػػػى القػػػػػدرة عمػػػػػى التغييػػػػػر 
والتطػػػػوير وفعػػػػؿ اإلنسػػػػاف فػػػػي واقعػػػػو، مسػػػػتنًدا إلػػػػى الػػػػوعي الناقػػػػد المتعػػػػدي إلػػػػى إمكانػػػػات 

، فمػػػػف مقػػػػوالت النظريػػػػة النقديػػػػة أف المعرفػػػػة أو البحػػػػث دوف إسػػػػياـ فػػػػي القػػػػدرة تغييػػػػرال
ـي، تميػػػزت النظريػػػة النقديػػػة بالتحػػػاـ النظػػػر عمػػػى العمػػػؿ تكػػػاد تكػػػوف عديمػػػة القيمػػػة . ومػػػف ثػػػ

 .(45-42، 4992)عمار، ، والفكر بالممارسةبالتطبيؽ
وىو كالفعػػػػؿ يػػػرى فريػػػػري أف ثمػػػة نػػػػوعيف مػػػف الػػػػوعي: أحػػػدىما )الػػػػوعي السػػػاذج(،
تسػػػػـ بتبسػػػػيط غيػػػػر المتعػػػػدي، أي ال يمتػػػػد إلػػػػى مفعػػػػوؿ بػػػػو، وىػػػػذه الحالػػػػة مػػػػف الػػػػوعي ت

، فالنػػػػاس الػػػذيف يػػػػتممكيـ الػػػوعي غيػػػػر المتعػػػدي، ال يتمكنػػػػوف مػػػف تفيػػػػـ شػػػديد لممشػػػكلت
المشػػػػػػػكلت التػػػػػػػي تتعػػػػػػػدى مجػػػػػػػاؿ ضػػػػػػػروراتيـ واحتياجػػػػػػػاتيـ البيولوجيػػػػػػػة حيػػػػػػػث تتركػػػػػػػز 

شػػػػػوؽ عميػػػػػؽ غيػػػػػر سػػػػػوي إلػػػػػى الماضػػػػػي،  ـولػػػػػديي، اىتمامػػػػػاتيـ حػػػػػوؿ مجػػػػػرد البقػػػػػاء
وىػػػػو  وباألسػػػػموب المفعػػػػـ باالنفعػػػػاؿ إلػػػػى درجػػػػة كبيػػػػرة، والنػػػػوع ا خػػػػر )الػػػػوعي المتعػػػػدي(

زاحػػػة األسػػػطورية السػػػحرية لتحػػػؿ مكانيػػػا  الػػػذي يتسػػػـ بػػػالتعمؽ فػػػي تفسػػػير المشػػػكلت، وا 
وباالنفتػػػػػػاح  ، ووضػػػػػػع الحقػػػػػػائؽ موضػػػػػػع التجربػػػػػػة واالختبػػػػػػار،منطػػػػػػؽ عوامػػػػػػؿ السػػػػػػببية
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 -54، 4992، فريػػػػػػري)، ويرحػػػػػػب بالجديػػػػػػد، ويأخػػػػػػذ القػػػػػػديـ بعػػػػػػيف االعتبػػػػػػار عػػػػػػةوالمراج
52) 

نمػػػػػػا يحػػػػػػدث تمقائيػػػػػػةال يحػػػػػػدث بطريقػػػػػػة  النقػػػػػػدي الػػػػػػوعيوجػػػػػػدير بالػػػػػػذكر أف  ، وا 
أساًسػػػا إذا تػػػوافرت جيػػػود تعميميػػػة ناقػػػدة قواميػػػا ظػػػروؼ تاريخيػػػة مواتيػػػة، كمػػػا أف عمميػػػة 
الػػػوعي نفسػػػيا تنطػػػوي عمػػػى بعػػػد سياسػػػي؛ ولػػػذلؾ فالػػػذيف يكتشػػػفوف وعػػػييـ التحػػػرري مػػػف 
النػػػاس، ىػػػـ فقػػػط الػػػذيف لػػػدييـ القػػػدرة عمػػػى اسػػػتمرار عمميػػػة التحػػػرر نفسػػػيا، كمػػػا أنػػػو مػػػف 

نمػػػػا تييئػػػػة فعالػػػػة لتغييػػػػر الجػػػػدير بالػػػػذكر أف ع مميػػػػة الػػػػوعي ليسػػػػت مجػػػػرد تزايػػػػد  اإلدراؾ  وا 
   (.459، 4944جذري في الواقع االجتماعي )بدراف، 

( أف االنتقػػػػػاؿ مػػػػػف الػػػػػوعي السػػػػػاذج إلػػػػػى الػػػػػوعي 55ب،  4992ويؤكػػػػػد فريػػػػػري )
نمػػػا يتطمػػػب برنامًجػػػا تربوًيػػػا حوارًيػػػا فعػػػااًل يركػػػز عمػػػى المسػػػئولي ة المتعػػػدي ال يحػػػدث آلي ػػػا، وا 

االجتماعيػػػػػة والسياسػػػػػية، ومعػػػػػًدا ألف يتجنػػػػػب مخػػػػػاطر غوغػػػػػاء التجميػػػػػر وتغييػػػػػب الػػػػػوعي 
وىكػػػػذا يتضػػػػح أنػػػػو بالقػػػػدر الػػػػذي ينػػػػدفع فيػػػػو اإلنسػػػػاف لمعمػػػػؿ منطمًقػػػػا مػػػػف قاعػػػػدة الناقد.

انفعاالتػػػػػو، ولػػػػػيس مػػػػػف فكػػػػػر عقلنػػػػػي، يتشػػػػػكؿ سػػػػػموكو بطريقػػػػػة التكيػػػػػؼ والتوافػػػػػؽ مػػػػػع 
ممتػػػـز الػػػذي يتطمػػػب أف يكػػػوف راسػػػو الجػػػذور فػػػي األحػػػواؿ السػػػائدة، وتختػػػؿ نوايػػػا السػػػموؾ ال

 الوعي الناقد، وفي القدرة الحقيقية عمى االختيار.
، فػػػػإف حركػػػػة التربيػػػػة النقديػػػػة تؤكػػػػد أىميػػػػة التعمػػػػيـ فػػػػي بنػػػػاء اتجاىػػػػات  ـي ومػػػػف ثػػػػ
نقديػػػػػة لمواجيػػػػػة الػػػػػوعي السػػػػػاذج لػػػػػدى النػػػػػاس؛ ممػػػػػا أفرزتػػػػػو العمميػػػػػة التاريخيػػػػػة، وممػػػػػا 

اللعقلنػػػػي، وىػػػػذا بػػػػدوره يمكػػػػنيـ مػػػػف مواجيػػػػة تحػػػػديات ـ فريسػػػػة سػػػػيمة لمتفكيػػػػر جعميػػػػ
دراكيا العصر    .وا 

وال بػػػػػد أف يػػػػػدرؾ المعممػػػػػوف أف المعرفػػػػػة ال تنتقػػػػػؿ ببسػػػػػاطة مػػػػػف أؤلئػػػػػؾ الػػػػػذيف 
نمػػػػا تبنػػػػى مػػػػف خػػػػلؿ عيعػػػػدوف أىػػػػؿ المعرفػػػػة إلػػػػى أؤلئػػػػؾ الػػػػذيف ال يعرفونيػػػػا لقػػػػات ، وا 

، فػػػإف الجيػػد المطمػػػو  ـي نمػػػا ىػػػو التفاعػػؿ بػػػيف البشػػر والعػػػالـ، ومػػف ثػػػ ب لػػيس مجػػػرد النقػػؿ، وا 
ذا تحقػػػػؽ ذلػػػػؾ بنجػػػػاح، فإنػػػػو يسػػػػيـ فػػػػي قيػػػػاميـ بالػػػػدور المنػػػػوط بيػػػػـ  إثػػػػارة الػػػػوعي، وا 

 كبشر، وىو دور الذوات اإلنسانية الفاعمة في تغيير العالـ.
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 ز:وغاية غاياتُ ٍي التخزي التعليه ممارصة للخزية -5

الفرنسػػػي جػػػاف جػػػاؾ روسػػػو إذا كانػػػت التربيػػػة الحديثػػػة تػػػرتبط بإسػػػياـ الفيمسػػػوؼ 
لممعمػػػـ حتػػػى  البفػػػي القػػػرف السػػػابع عشػػػر، الػػػذي حػػػاوؿ أف يبعػػػد المػػػتعمـ عػػػف التػػػأثير السػػػ

جػػػاء إعػػػلف طبيعػػػة الطفػػػؿ نقطػػػة االنطػػػلؽ لبنػػػاء البرنػػػامج التربػػػوي. سػػػف الثانيػػػة عشػػػرة، 
فػػػػإف ىػػػػذه الرؤيػػػػة قػػػػد تغيػػػػرت عبػػػػر تلميػػػػذ ىػػػػذه المدرسػػػػة أمثػػػػاؿ:  فروبػػػػؿ ، و ىربػػػػارت ، 

غ إنجازىػػػػػػا مػػػػػػع الفيمسػػػػػػوؼ منتسػػػػػػوري ، و بياجيػػػػػػو ، وقبػػػػػػؿ أف تصػػػػػػو وزي ، و و بسػػػػػػتالت
األمريكػػػي البرجمػػػاتي  جػػػوف ديػػػوي  مؤسػػػس مػػػا يسػػػمى بالتربيػػػة التقدميػػػة ، والػػػذي حػػػاوؿ 
تأسػػػػيس الفعػػػػؿ التربػػػػوي عمػػػػى المػػػػتعمـ ال المعمػػػػـ. ومػػػػف التربيػػػػة التقدميػػػػة انبثقػػػػت منيػػػػا 

التربيػػػػػة النقديػػػػػة، التػػػػػي حاولػػػػػت أف تبنػػػػػي الفعػػػػػؿ التربػػػػػوي بنػػػػػاًء نقػػػػػدي ا يطػػػػػيح  وبموازتيػػػػػا
معمػػػـ بسػػػمطة المعمػػػـ، ويؤسػػػس العمػػػؿ التربػػػوي عمػػػى مفيػػػـو الحريػػػة، لتجعػػػؿ مػػػف حريػػػة ال

   (.22، 4990حقيقي )خضر،  والمتعمـ شرًطا لقياـ تعميـ
عي الناقػػػد الػػػو  ة ىػػػي تنميػػػة النقػػػد والحػػػوار، وتنميػػػةيػػػرى فريػػػرى أف وظيفػػػة التربيػػػو 

ألنػػػو يسػػػمـ بػػػأف عقػػػؿ اإلنسػػػاف قػػػادر عمػػػى كشػػػؼ الحقيقػػػة. وانتقػػػد فريػػػرى ثقافػػػة الصػػػمت 
الشػػػائعة فػػػي بمػػػداف العػػػالـ الثالػػػث، محػػػدًدا شػػػكميف لمتربيػػػة: تربيػػػة القيػػػر، وتربيػػػة الحريػػػة، 
وتطػػػور ىػػػدؼ التربيػػػة عنػػػده مػػػف التحػػػرر الثقػػػافي ل نسػػػاف إلػػػى اإلسػػػياـ فػػػي تغييػػػر البيئػػػة 

( إلػػػػػػػى أف التربيػػػػػػػة 45، 4992ويشػػػػػػػير عمػػػػػػػار).(22، 4990)خضػػػػػػػر،  تغييػػػػػػػرًا جػػػػػػػذرًيا
النقديػػػػة تتجػػػػو فػػػػي صػػػػميميا إلػػػػى التحػػػػوؿ االجتمػػػػاعي نحػػػػو ديمقراطيػػػػة إنسػػػػانية، فأبػػػػدعت 
تمػػػػؾ األفكػػػػار صػػػػياغة مفػػػػاىيـ : القضػػػػاء عمػػػػى االسػػػػتعباد، والتعمػػػػيـ مػػػػف أجػػػػؿ المقاومػػػػة، 

 والوعي، والحوار، والمعمـ مفكرًا.  
أف غايػػػػػة غايػػػػػات التربيػػػػػة ىػػػػػي بنػػػػػاء اإلنسػػػػػاف  المعممػػػػػوفوىكػػػػػذا البػػػػػد أف يػػػػػدرؾ 

وأف أيػػػػة  فػػػػالتعميـ أداة لمتحريػػػػر وليسػػػػت للسػػػػتئناس والتطويػػػػع، الحػػػػر والمػػػػواطف الػػػػواعي،
ر اإلنسػػػاف وتقيػػػر إنسػػػانيتو يتسػػػختعمػػػؿ عمػػػى  تربيػػػة تضػػػع ليػػػا غايػػػة غيػػػر ذلػػػؾ إنمػػػا ىػػػي 

 وتيدر كرامتو.
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 :والتغيري اإلجيابي التعليه وصيلة لألمل -6

تحػػػػػاوؿ حركػػػػػة التربيػػػػػة النقديػػػػػة أف تواجػػػػػو التشػػػػػيؤ واالغتػػػػػراب مػػػػػف خػػػػػلؿ إثػػػػػارة 
األفػػػػراد تغييػػػػر ر الثقػػػػافي، وذلػػػػؾ مػػػػف أجػػػػؿ الػػػػوعي الناقػػػػد واعتبػػػػاره القػػػػوة المحركػػػػة لمتحػػػػر 

لبية مفعػػػوؿ بيػػػا كمػػػا لػػػو كانػػػت اموضػػػوعات سػػػأو  عػػػف دورىػػػـ مػػػف مجػػػرد أشػػػياء يـوتخمػػػي
جتمػػػػاعي، إلػػػػى تييئػػػػػتيـ ليصػػػػبحوا ذواتًػػػػػا جػػػػزًءا مػػػػف عػػػػػالـ الطبيعػػػػة ومظػػػػاىر التػػػػػاريو اال

، بحيػػػث تصػػػبح ميمػػػتيـ ىػػػي السػػػعي فػػػي صػػػنع حيػػػاتيـ وتقريػػػر مصػػػيرىـ فاعمػػػةإيجابيػػػة و 
 .إلى تغيير واقعو االجتماعي
مطبيعػػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػػانية وجػػػػػػػػوًدا تػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػكيمو أف ل( 452، 4992يػػػػػػػػرى فريػػػػػػػػرى )

اجتماعًيػػػا وتاريخًيػػػا، ولػػػيس ليػػػا وجػػػود مسػػػبؽ. فالمسػػػار الػػػذي نكتسػػػب مػػػف خػػػلؿ الػػػوعي 
يتسػػػـ بصػػػفتيف، ىمػػػا: المحدوديػػػة والليقػػػيف، وىػػػذا مػػػا يميزنػػػا كموجػػػودات تاريخيػػػة. وبمػػػا 

نمػػػا جعمنػػػا أنفسػػػنا قػػػادريف عمػػػى إدراؾ  ذواتنػػػا إننػػػا لسػػػنا مخموقػػػات غيػػػر مكتممػػػة فحسػػػب، وا 
أمامنػػػػا ألف نصػػػػبح مسػػػػتغرقيف فػػػػي عمميػػػػة  متاحػػػػةعمػػػػى ىػػػػذا النحػػػػو. وىنػػػػا فػػػػإف الفرصػػػػة 

بحػػػػث دائػػػػـ ومسػػػػتمر. وىنػػػػا تكمػػػػف الجػػػػذور الميتافيزيقيػػػػة لألمػػػػؿ؛ إذ كيػػػػؼ يمكػػػػف لموجػػػػود 
يتسػػػػـ وعيػػػػو بػػػػالليقيف أف يسػػػػتغرؽ فػػػػي عمميػػػػة بحػػػػث مسػػػػتمر، دوف أف يكػػػػوف مسػػػػمًحا 

 باألمؿ .
ـي، ينبغػػػػي أف يػػػػدرؾ ال معممػػػػوف أف التعمػػػػيـ أداة لمتغييػػػػر، وينبغػػػػي أال يكػػػػوف ومػػػػف ثػػػػ

وفػػػي حالػػػة عػػػدـ إدراكيػػػـ ليػػػذه ( لمتػػػأثير فػػػييـ، ـالمتعممػػػوف مجػػػرد موضػػػوعات )مفعػػػوؿ بيػػػ
الحقيقػػػة، لػػػف يػػػنجح المعممػػػوف سػػػوى فػػػي ممارسػػػة عمميػػػات مػػػف الخػػػداع والتلعػػػب التػػػي 

ىنػػػػا البػػػػد أف يػػػػدرؾ المعممػػػػوف أنػػػػو ال  ومػػػػف تػػػػؤدي إلػػػػى تزييػػػػؼ الػػػػوعي لػػػػدى المتعمميػػػػيف.
نمػػػا ىػػػو عمػػػؿ  يمكػػػف اختػػػزاؿ عمميػػػـ ليكػػػوف عمػػػًل قبػػػؿ أو فػػػوؽ أو مػػػف أجػػػؿ المتعممػػػيف، وا 

 معيـ باعتبارىـ ذوات فاعمة في عممية التغيير.
 أوجو االستفادة مف ىذا المحور:

، اتضػػػػح لمباحػػػػث أنيػػػػا ذات التربيػػػػة النقديػػػػة وتحميميػػػػا مػػػػف خػػػػلؿ عػػػػرض مبػػػػادئ 
الممارسػػػات التعميميػػػة قػػػد تسػػػيـ فػػػي إعػػػادة النظػػػر فػػػي كثيػػػر مػػػف ومضػػػاميف تربويػػػة دالالت 
، والتػػػػػي ال تعمػػػػػؿ فقػػػػػط عمػػػػػى تطػػػػػوير بمنظومػػػػػة التعمػػػػػيـ قبػػػػػؿ الجػػػػػامعي بمصػػػػػر السػػػػػائدة

  العممية التعميمية بؿ عمى تغيير المجتمع وتطويره، ولعؿ مف أىميا: 
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ولػػػػذلؾ تػػػػرفض العلقػػػػات ، تواجػػػػو حركػػػػة التربيػػػػة النقديػػػػة مظػػػػاىر التشػػػػيؤ واالغتػػػػراب .4
المغتربػػػػػة والمسػػػػػببة الغتػػػػػراب اإلنسػػػػػاف فػػػػػي المجتمعػػػػػات المعاصػػػػػرة بصػػػػػفة عامػػػػػة، 

   في المؤسسات التعميمية بصفة خاصة.اغتراب المتعمميف و 
 التأكيد عمى الطبيعة السياسية واألخلقية لمتعميـ. .4
عمػػػى أف التعمػػػيـ ال يمكػػػف أف يكػػػوف عمميػػػة حياديػػػة، وأف الػػػذيف يتحػػػدثوف عػػػف  التأكيػػػد .7

حياديػػػة التعمػػػيـ ىػػػـ الػػػذيف يخشػػػوف مػػػف فقػػػداف حقيػػػـ فػػػي اسػػػتغلؿ الحياديػػػة لخدمػػػة 
 مصالحيـ.

التعمػػػيـ مػػػف خػػػلؿ مبػػػدأ  عمػػػؿمحاربػػػة مظػػػاىر التسػػػميع التربػػػوي وضػػػرورة التأكيػػػد عمػػػى  .2
   الجدارة واالستحقاؽ.

النقديػػػة عمػػػى أف العمػػػيـ ممارسػػػة لمحريػػػة ولػػػيس نقػػػًل أو إيػػػداًعا لممعرفػػػة تؤكػػػد التربيػػػة  .5
 أو المعمومات.

التأكيػػػػد عمػػػػى أف التعمػػػػيـ وسػػػػيمة لمػػػػوعي الناقػػػػد، وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػلؿ تزويػػػػد المتعممػػػػيف  .2
تحػػػرر مػػػف ثقافػػػة ملبالتػػػالي إمكانيػػػة الفعػػػؿ )السػػػموؾ( ابالمعرفػػػة والقػػػدرة عمػػػى الفيػػػـ و 

 الصمت. 
تعمػػػيـ عمػػػى التغييػػػر اإليجػػػابي فػػػي الواقػػػع عػػػف طريػػػؽ سػػػمبو لكػػػؿ البػػػد أف يعمػػػؿ نظػػػاـ ال .2

 ما ىو فاسد فيو وتطوير ما يقبؿ التطوير إلى جديد يتلءـ مع متطمبات العصر.
ىػػػػي بنػػػػاء اإلنسػػػػاف الحػػػػر والمػػػػواطف الػػػػواعي، التأكيػػػػد عمػػػػى أف غايػػػػة غايػػػػات التربيػػػػة  ..

 والحوار. ولذلؾ صاغت مفاىيـ القضاء عمى االستعباد، والمقاومة، والوعي،
ضػػػرورة أف يقػػػاـو التعمػػػيـ كػػػؿ ألػػػواف السػػػيطرة والييمنػػػة فػػػي المجتمػػػع، ويقػػػاـو ا ليػػػات  .0

التػػػػػػي تسػػػػػػتخدميا الطبقػػػػػػات المسػػػػػػيطرة إلعػػػػػػادة إنتػػػػػػاج التمػػػػػػايز االجتمػػػػػػاعي مثػػػػػػؿ: 
 الدروس الخصوصية وغيرىا.

التأكيػػػػد عمػػػػى ضػػػػرورة بنػػػػاء المواقػػػػؼ التعميميػػػػة فػػػػى المؤسسػػػػات التعميميػػػػة عمػػػػى  .49
 لمعمـ وتحرير المتعمميف مف قيود التفكير الجامدة.تقميؿ سمطة ا

وبػػػػذلؾ يكػػػػوف قػػػػد انتيػػػػى الباحػػػػث مػػػػف توظيػػػػؼ أسػػػػموب التحميػػػػؿ الفمسػػػػفي فػػػػي 
اسػػػػتنباط مبػػػػادئ التربيػػػػة النقديػػػػة، وقػػػػد تمػػػػت اإلجابػػػػة عمػػػػى السػػػػؤاؿ الفرعػػػػي األوؿ مػػػػف 

ديػػػػة؛ األسػػػػس والمنطمقػػػػات النظريػػػػة لمتربيػػػػة النقالمبػػػادئ و يػػػػذه أسػػػئمة البحػػػػث. ولمػػػػا كػػػػاف ل
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لػػػػذا كػػػػاف مػػػػف الضػػػػروري تحميػػػػؿ عمػػػػى جوانػػػػب المنظومػػػػة التعميميػػػػة؛  ليػػػػا عػػػػدة انعكاسػػػػات
   ىذه األفكار والمبادئ وتبياف انعكاساتيا عمى المنظومة التعميمية.

 :حزنة الرتبية اليكدية جواىب امليظومة التعلينية يف ضوءبعض  -رابًعا

تربويػػػػة يمكػػػػف ترجمتيػػػػا إلػػػػى سػػػػموؾ  مبػػػػادئ النقديػػػػة عػػػػدة التربيػػػػةحركػػػػة طرحػػػػت 
، ويعتقػػػد الباحػػػػث أنػػػو ال يمكػػػػف وعمػػػؿ وممارسػػػات فػػػػي جميػػػع جوانػػػب المنظومػػػػة التعميميػػػة

توجػػػو العمميػػػة  عمػػػى أنيػػػا أفكػػػار مجػػػردة، بػػػؿ إنيػػػا معػػػايير حاكمػػػة المبػػػادئالنظػػػر إلػػػى ىػػػذه 
جتمػػػػع لتعامػػػػؿ بػػػػيف أفػػػػراد المالتعميميػػػػة وطريقػػػػة ا ممارسػػػػاتالسػػػػموكيات و ال التربويػػػػة وتحكػػػػـ

جوانػػػػػػب )األىػػػػػػداؼ التعميميػػػػػػة،  ثلثػػػػػػة، وينصػػػػػػب ىػػػػػػذا البحػػػػػػث أساًسػػػػػػا عمػػػػػػى المدرسػػػػػػي
 والتفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ، والمنيح والمقررات الدراسية(.

 األٍداف التعلينية:  احملور األول:

المرضػػػية ليػػػـ ىػػػي التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى  يعتقػػػد منظػػػرو الحركػػػة النقديػػػة أف األىػػػداؼ
ولػػػػذلؾ تحريػػػػر النػػػػاس المقيػػػػوريف وتمكيػػػػنيـ وتشػػػػجيعيـ عمػػػػى تغييػػػػر األوضػػػػاع الراىنػػػػة. 

فاليػػػدؼ الػػػرئيس لمتعمػػػيـ يػػػدور حػػػوؿ تغييػػػر بنػػػاء المجتمػػػع المسػػػتبد، وتحريػػػر وتعمػػػيـ كػػػؿ 
 أفراد المجتمع بغض النظر عف النوع، أو الطبقة، أو شح آخر.

النقػػػػاط  فػػػػياألىػػػػداؼ التعميميػػػػة فػػػػي حركػػػػة التربيػػػػة النقديػػػػة  ولػػػػذلؾ يمكػػػػف إجمػػػػاؿ
 :(  (Aliakbari,M.& Faraji, E, 2011, 77؛ 49، .494ا تية )نجيب، 

فػػػي تنميػػػة الػػػرئيس  واالجتمػػػاعي. ويتمثػػػؿ اليػػػدؼ تحريػػػر اإلنسػػػاف مػػػف القيػػػر التربػػػوي  -
 –نظػػػػرىـ  مػػػف وجيػػػة –ميػػػارات الطػػػلب عمػػػى نقػػػػد األبعػػػاد الثقافيػػػة غيػػػر المرغػػػػوب فييػػػا 

والػػػػتخمص منيػػػػا، واسػػػػتبداليا بقػػػػيـ وممارسػػػػات اجتماعيػػػػة مرغػػػػوب فييػػػػا. والمطمػػػػوب إذف 
مػػػف مؤسسػػػات التربيػػػة أف تشػػػارؾ فػػػي دفػػػع الطػػػلب إلػػػى إعػػػادة بنػػػاء ثقػػػافتيـ؛ بحيػػػث تتػػػيح 

   ليـ فرًصا أفضؿ إلشباع كامؿ احتياجاتيـ المادية واالجتماعية والثقافية والروحية.
عػػػادة بنػػػاء المجتمػػػع؛ بحيػػػث يصػػػبح أكثػػػر  إعػػػادة توجيػػػو مسػػػارات - التنميػػػة االجتماعيػػػة وا 

شباًعا الحتياجات المواطنيف وأكثر ديمقراطية ومساواة.   عدالة، وا 
تنميػػػة القػػػدرة عمػػػى النقػػػد أو النظػػػرة الشػػػاممة لمعػػػالـ، فقػػػد أكػػػد فريػػػرى أف ىػػػدؼ التعمػػػيـ  -

اكتشػػػػػاؼ المػػػػػتعمـ لمعػػػػػالـ وقراءاتػػػػػو  يتمثػػػػػؿ فػػػػػي فيػػػػػـ العػػػػػالـ واإلسػػػػػياـ فػػػػػي تغييػػػػػره، أي
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وتغييػػػره. فأىػػػداؼ التعمػػػيـ فػػػي التربيػػػة التقميديػػػة تتمثػػػؿ فػػػي تحقيػػػؽ تكيػػػؼ اإلنسػػػاف المػػػتعمـ 
 .مع المجتمع واستسلمو لمقير

  :واملتعلنني املعلهالتفاعل بني احملور الجاىي: 

ىػػػػو محػػػػور ، فػػػػالمتعمـ العمميػػػػة التعميميػػػػة يعػػػػد كػػػػؿ مػػػػف المعمػػػػـ والمػػػػتعمـ طرفػػػػي
وال  ،وىػػػػو أحػػػػد المػػػػدخلت األساسػػػػية وأىػػػػـ مخرجػػػػات أي نظػػػػاـ تعميمػػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة

بػػػػد أليػػػػة نظريػػػػة تربويػػػػة أف تضػػػػع تصػػػػورًا لطبيعػػػػة دور المػػػػتعمـ باعتبػػػػاره المخػػػػرج النيػػػػائي 
ال  لؾذ، وكػػػػحجػػػػر الزاويػػػػة فػػػػي أي مشػػػػروع تربػػػػوي ىػػػػو المعمػػػػـلمعمميػػػػة التعميميػػػػة. كمػػػػا أف 

المعمػػػػػـ ومسػػػػػؤولياتو وميامػػػػػو بمػػػػػا يخػػػػػدـ د طبيعػػػػػة دور بػػػػػد ألي نظريػػػػػة تربويػػػػػة أف تحػػػػػد
 أىدافيا الخاصة.

مػػػف جيػػػود وعمميػػػات وأدوار ىػػػو لصػػػالح المخػػػرج النيػػػائي  يبػػػذؿولمػػػا كػػػاف كػػػؿ مػػػا 
لػػػػـ يعػػػػد المعمػػػػـ ىػػػػو مصػػػػدر المعرفػػػػة وحػػػػده، فقػػػػد تجػػػػاوزت وفضػػػػًل عػػػػف ذلػػػػؾ )المػػػػتعمـ(، 

المحػػػػور ينصػػػػب عمػػػػى ؛ فػػػػإف ىػػػػذا حركػػػػة التريػػػػة النقديػػػػة عصػػػػر سػػػػيادة/ سػػػػمطة المعمػػػػـ
 تضػػػػمف علقػػػػات التفاعػػػػؿ فػػػػي الموقػػػػؼ، حيػػػػث تعلقػػػػات التفاعػػػػؿ بػػػػيف المعمػػػػـ والمػػػػتعمـ

ؾ المميػػػز الػػػذي يتصػػػؼ بػػػو كػػػؿ مػػػف المعمػػػـ والمتعممػػػيف التعميمػػػي النػػػواحي المختمفػػػة لمسػػػمو 
التمييػػػز  فيػػػو صػػػعبومعقػػػدة، ي فػػػي مواقػػػؼ التعمػػػيـ وفػػػي عمميػػػة واحػػػدة متفاعمػػػة ومتداخمػػػة

      .بيف ما يختص بالمتعمـ، وما يختص بالمعمـ
عمػػػػػػى بعػػػػػػض الخصػػػػػػائص المرتبطػػػػػػة ومػػػػػػف ىنػػػػػػا فقػػػػػػد أكػػػػػػدت التربيػػػػػػة النقديػػػػػػة 

 :(42 -45، .494)نجيب،  بالمتعمـ، وىي
ولػػػػيس  Social Agentsالنظػػػػر إلػػػػى المتعممػػػػيف عمػػػػى أنيػػػػـ فػػػػاعموف اجتمػػػػاعيوف  -

باعتبػػػػارىـ أطفػػػػااًل. فاألطفػػػػاؿ يحممػػػػوف بػػػػداخميـ مجموعػػػػات فريػػػػدة مػػػػف المعػػػػاني الذاتيػػػػػة 
الناتجػػػة مػػػف الخبػػػرات التػػػي يواجيونيػػػا. وىػػػـ يستحضػػػروف معيػػػـ إلػػػى المدرسػػػة إمكانػػػاتيـ 
عمػػػػى الفعػػػػؿ فػػػػي المسػػػػتقبؿ، جنًبػػػػا إلػػػػى جنػػػػب مػػػػع تػػػػاريخيـ السػػػػابؽ داخػػػػؿ األسػػػػرة، ومػػػػع 

الجتماعيػػػػػة األخػػػػػرى، فضػػػػػًل عػػػػػف معػػػػػانييـ الشخصػػػػػية جماعػػػػػات الرفػػػػػاؽ، وتفػػػػػاعلتيـ ا
 وطرؽ التفكير الناتجة عف ىذه التفاعلت.

نتيجػػػة معنػػػي، فيػػػـ يصػػػنعوف المعنػػػى ألنفسػػػيـ، ال النظػػػر إلػػػى المتعممػػػيف بػػػأنيـ صػػػانعو -
، فيػػػػـ ليسػػػػوا مجػػػػرد اسػػػػتثارتيـ مػػػػف جانػػػػب المتغيػػػػرات والظػػػػروؼ البيئيػػػػة التػػػػي تحػػػػيط بيػػػػـ
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يف والمؤسسػػػػػػات جػػػػػػو إلػػػػػػييـ بواسػػػػػػطة األشػػػػػػخاص ا خػػػػػػر يف لممعنػػػػػػى المو البمتمقػػػػػػيف سػػػػػػ
األخػػػػرى. ويتميػػػػز الواقػػػػع الػػػػذاتي داخػػػػؿ المتعممػػػػيف عػػػػف الواقػػػػع الموضػػػػوعي الػػػػذي يوجػػػػد 

ومػػػػف المفتػػػػرض أف يسػػػػكف المعنػػػػى فػػػػي الواقػػػػع الػػػػذاتي لألفػػػػراد ولػػػػيس خػػػػارجيـ  خػػػػارجيـ،
 .في الواقع الموضوعي

أنيػػػـ أفػػػراد فػػػي جماعػػػات اجتماعيػػػة، ولػػػيس بوصػػػفيـ أفػػػراد  النظػػػر إلػػػى المتعممػػػيف عمػػػى -
مسػػػػػػتقميف عػػػػػػف المجتمػػػػػػع. حيػػػػػػث يػػػػػػدرؾ المتعممػػػػػػوف إمكانػػػػػػاتيـ فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ التفاعػػػػػػؿ 
االجتمػػػػػػاعي مػػػػػػع ا خػػػػػػريف، وبحسػػػػػػبانيـ متعممػػػػػػيف فػػػػػػي سػػػػػػياؽ اجتمػػػػػػاعي، ويتحركػػػػػػوف 
لكػػػػػونيـ جػػػػػزًءا مػػػػػف جماعػػػػػة اجتماعيػػػػػة لنقػػػػػد المجتمػػػػػع واستشػػػػػراؼ المسػػػػػتقبؿ األفضػػػػػؿ، 

 ؿ عمى تحقيقو.والعم
النظػػػػر إلػػػػى المتعممػػػػيف عمػػػػى أنيػػػػـ كائنػػػػات إيجابيػػػػة فاعمػػػػة، تسػػػػتطيع المسػػػػاىمة فػػػػي  -

 صنع المعرفة.  
ـي،ومػػػػف   طرحػػػػػت التربيػػػػػة النقديػػػػػة رؤى جديػػػػػدة ألدوار المعمػػػػػـ ومسػػػػػئولياتوفقػػػػػد  ثػػػػػ

تختمػػػؼ عػػػف تمػػػؾ المسػػػؤوليات التػػػي يقػػػـو بيػػػا فػػػي التعمػػػيـ  خػػػلؿ تفاعمػػػو مػػػع المتعممػػػيف
، فقػػػػػد قػػػػػدمت ممارسػػػػػات (Bankingذي وصػػػػػفو فريػػػػػرى بػػػػػالتعميـ البنكػػػػػي )التقميػػػػػدي الػػػػػ

    تربوية مقاومة لمقير والسيطرة والييمنة.
فػػػػػي التعمػػػػػيـ البنكػػػػػي عمػػػػػى جميػػػػػع  فريػػػػػرى العلقػػػػػة بػػػػػيف المعمػػػػػـ والطالػػػػػب ينتقػػػػػد
ويخمػػػػص إلػػػػى أف مػػػػا يميػػػػز ىػػػػذه سػػػػواء أكانػػػػت داخػػػػؿ المدرسػػػػة أو خارجيػػػػا،  المسػػػػتويات
تشػػػمؿ ىػػػذه العلقػػػة فػػػاعًل )المعمػػػـ( يقػػػـو (. حيػػػث Narrative) طابعيػػػا السػػػرديالعلقػػػة 

 –ويجػػػػنح المحتػػػػوى التعميمػػػػي بالسػػػػرد، ومفعػػػػوؿ بػػػػو )الطػػػػلب( الػػػػذيف يسػػػػتمعوف بصػػػػبر. 
إلػػػى أف تصػػػبح خػػػلؿ عمميػػػة السػػػرد، بػػػل حيػػػاة،  –إف كانػػػت قيًمػػػا أو أبعػػػاًدا عمميػػػة لمواقػػػع 

، ويمكػػػف التنبػػػؤ الواقػػػع وكأنػػػو جامػػػد بػػػل حػػػراؾ، مجػػػزًءامحنطػػػة. حيػػػث يتحػػػدث المعمػػػـ عػػػف 
بػػػػو، أو أنػػػػو يلسػػػػيب فػػػػي شػػػػرح موضػػػػوع غريػػػػب لمغايػػػػة عػػػػف التجربػػػػة المعيشػػػػة لمطػػػػلب. 

لغػػػػًوا  فأصػػػػبح ىػػػػذا المحتػػػػوى، الطػػػػلب بمحتويػػػػات مػػػػا يسػػػػرده عقػػػػوؿ ىػػػػي مػػػػؿءفميمتػػػػو 
زاد المعمػػػـ  . فيتحػػػوؿ الطالػػػب إلػػػى مجػػػرد وعػػػاء، وكممػػػافارًغػػػا مغترًبػػػا ويػػػدفع إلػػػى االغتػػػراب

مػػػف مػػػؿء الوعػػػاء، كػػػاف المعمػػػـ أفضػػػؿ، وكممػػػا سػػػمح الوعػػػاء، بخنػػػوع بممئػػػو، كػػػاف الطالػػػب 
 .(.5، 4994)فريرى، ؿأفض
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وفػػػػػي إطػػػػػار التعمػػػػػيـ البنكػػػػػي يقػػػػػدـ المػػػػػدرس نفسػػػػػو لمتلميػػػػػذ عمػػػػػى أنػػػػػو الصػػػػػورة 
المضػػػادة ليػػػـ، وىػػػو بإضػػػفائو صػػػفة الجيػػػؿ عمػػػييـ يبػػػرر وجػػػوده كأسػػػتاذ ليػػػـ، وعنػػػد ىػػػذه 

تـ تغريػػػب التلميػػػذ واسػػػتبعادىـ وحسػػػب المنظػػػور بعػػػد الييكمػػػي لمػػػديالكتيؾ فػػػإف المرحمػػػة يػػػ
اعتػػػراؼ التلميػػػذ بجيميػػػـ ىػػػو أيًضػػػا تبريػػػر لوجػػػود األسػػػتاذ بيػػػنيـ، وعمػػػى غيػػػر مػػػا يكػػػوف 

ا أنيػػػػػـ يعممػػػػػوف األسػػػػػتاذ، كمػػػػػا أف نفػػػػػي ىػػػػػؤالء التلميػػػػػذ ال يكتشػػػػػفوف مطمًقػػػػػ العبيػػػػػد فػػػػػإف
مخمفػػػػات فمسػػػػفة القيػػػػر التػػػػي تجػػػػرد التعمػػػػيـ الجيػػػػؿ عػػػػف ا خػػػػريف ىػػػػو فػػػػي حقيقتػػػػو مػػػػف 

والمعرفػػػػػة كمييمػػػػػا مػػػػػف خاصػػػػػيتيما كعمميتػػػػػي بحػػػػػث مسػػػػػتمر مػػػػػف أجػػػػػؿ اكتسػػػػػاب الحريػػػػػة 
 (.455، 4944)بدراف، 

تعػػػد المعرفػػػة مجػػػرد ىبػػػة يمنحيػػػا أولئػػػؾ الػػػذي يعػػػدوف فػػػي نظػػػاـ التعمػػػيـ البنكػػػي و 
اؽ الجيػػػػؿ لصػػػػف يعتبػػػػرونيـ ال يعرفػػػػوف شػػػػيًئا. فإأنفسػػػػيـ ضػػػػميعيف فػػػػي المعرفػػػػة إلػػػػى مػػػػ

تنكػػػػر أف التعمػػػػيـ  –وىػػػػي صػػػػفة مػػػػف صػػػػفات أيديولوجيػػػػة االضػػػػطياد  –المطبػػػػؽ بػػػػا خريف 
والمعرفػػػػة ىمػػػػا عمميتػػػػا بحػػػػث واستقصػػػػاء.  وبالتػػػػالي يقػػػػـو المعمػػػػـ بتقػػػػديـ نفسػػػػو لطلبػػػػو 

 (.50، 4994ًقا يبرر وجوده)فريرى، عمى أنو نقيضيـ الضروري، ويعد جيميـ مطم
ربيػػػػة النقػػػػدييف بإعػػػػادة صػػػػياغة دور المعمػػػػـ ومػػػػف ىنػػػػا كػػػػاف اىتمػػػػاـ فلسػػػػفة الت

والمسػػػػؤوليات  لكونػػػو مطمًبػػػػا محورًيػػػػا لنجػػػػاح التربيػػػػة النقديػػػة، ولعػػػػؿ مػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه األدوار
 :ما يأتي

 املعله الطالب مع الطالب املعلنني: -1

التربيػػػػػػة النقديػػػػػػة مصػػػػػػطمًحا جديػػػػػػًدا، مفػػػػػػاده أف المعمػػػػػػـ ال يصػػػػػػبح مجػػػػػػرد  تطػػػػػرح
الشػػػػخص الػػػػذي يعمػػػػـ، بػػػػؿ يصػػػػبح الشػػػػخص الػػػػذي يػػػػتعمـ أيًضػػػػا فػػػػي حػػػػوار مػػػػع الطػػػػلب، 

 الذيف يقوموف بدورىـ في التعميـ في الوقت الذي يتعمموف فيو.
فػػػػػالتعميـ يجػػػػػب أف يبػػػػػدأ بحػػػػػؿ التنػػػػػاقض بػػػػػيف المعمػػػػػـ والطالػػػػػب، بالتصػػػػػالح بػػػػػيف 

لتعمػػػيـ و معمًمػػػا وطالًبػػػا. بينمػػػا يبقػػػي اي التنػػػاقض، بحيػػػث يصػػػبح المعمػػػـ فػػػي الوقػػػت ذاتػػػقطبػػػ
البنكػػػي عمػػػى التناقضػػػات ويحفزىػػػا مػػػف خػػػلؿ المواقػػػؼ والممارسػػػات التاليػػػة، التػػػي تعكػػػس 

 :(29، 4994تمع القمعي ككؿ)فريرى، المج
 المعمـ يلعمـ والطلب يتعمموف. 
 شيًئارفوف لمعمـ يعرؼ كؿ شيء والطلب ال يعا. 
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 المعمـ يفكر والطلب يجرى التفكير بيـ. 
 المعمـ يتكمـ والطلب يستمعوف بخنوع. 
 9المعمـ يؤدب والطلب يجري تأديبيـ 
 المعمـ يختار ويفرض اختياره، والطلب يمتثموف. 
 المعمـ ينشط، والطلب يتوىموف بأنيـ يعمموف مف خلؿ عمؿ المعمـ. 
 طػػػػػػلب )الػػػػػػذيف لػػػػػػـ تػػػػػػتـ استشػػػػػػارتيـ( المعمػػػػػػـ يختػػػػػػار محتويػػػػػػات البرنػػػػػػامج، وال

 .يتكيفوف
  المعمػػػـ يخمػػػط مػػػا بػػػيف سػػػمطة المعرفػػػة، وسػػػمطتو المينيػػػة التػػػي يطرحيػػػا كنقػػػيض

 .لحرية الطلب
  المعمػػػػـ ىػػػػو الفاعػػػػؿ فػػػػي عمميػػػػة التعمػػػػيـ، بينمػػػػا الطػػػػلب مجػػػػرد أشػػػػياء أو مفعػػػػوؿ

 .بيـ
ـ مجػػػػرد ومػػػػف ىنػػػػا يعػػػػد الطػػػػلب قػػػػابميف لمتكيػػػػؼ والتطويػػػػع، ويبػػػػدو واضػػػػًحا أف المعمػػػػ

بحػػػػؿ التنػػػػاقض بػػػػيف  يقػػػػـو، مربػػػػي النقػػػػدي ذي النزعػػػػة اإلنسػػػػانيةكػػػػف المػػػػودع لممعرفػػػػة، ول
المعمػػػػػـ والطالػػػػػب، وتغييػػػػػر دور المػػػػػودع وا مػػػػػر والموجػػػػػو إلػػػػػى دور طالػػػػػب بػػػػػيف الطػػػػػلب 

    يقوض سمطة االضطياد وقوتو ويخدـ قضية الحرية.
ـي،  لػػػيس قيػػػاـ المعمػػػـ يعػػػد المعمػػػـ وسػػػيًطا فػػػي إنتػػػاج المعرفػػػة، فالتػػػدريس ومػػػف ثػػػ

بنقػػػػػؿ المعرفػػػػػة، بػػػػػؿ إيجػػػػػاد إمكانػػػػػات إلنتػػػػػاج المعرفػػػػػة أو تكوينيػػػػػا، واحتػػػػػراـ اسػػػػػتقللية 
المػػػػتعمـ، فػػػػالمعمـ الػػػػذي ال يحتػػػػـر فضػػػػوؿ الطالػػػػب فػػػػي تعبيراتػػػػو الجماليػػػػة، والمغويػػػػة، ذلػػػػؾ 
 المعمػػػػػـ الػػػػػذي يسػػػػػتخدـ السػػػػػخرية ينتيػػػػػؾ مبػػػػػادئ أخلقيػػػػػة أساسػػػػػية لمشػػػػػروط اإلنسػػػػػانية

 .  (2.، 4992)فريرى، 
النقديػػػة أف يتصػػػرؼ المعمػػػـ أمػػػاـ الطػػػلب حركػػػة التربيػػػة تػػػرفض لػػػؾ ذوبنػػػاًء عمػػػى 

ا لمعقػػػؿ فحسػػػب، ًيػػػكمػػػا لػػػو كانػػػت الحقيقػػػة ممًكػػػا لػػػو وحػػػده، حيػػػث إنيػػػا تعػػػد ذلػػػؾ لػػػيس مناف
بػػػؿ الػػػذي ىػػػو نفسػػػو يػػػتعمـ مػػػف  ،فػػػالمعمـ لػػػيس مجػػػرد الشػػػخص الػػػذي يعمػػػـ بػػػؿ زائًفػػػا أيًضػػػا.

ف العمميػػػػة التعميميػػػػة ـ، وأعمِّػػػػخػػػػلؿ الحػػػػوار مػػػػع الطالػػػػب والػػػػذي بػػػػدوره مػػػػف خػػػػلؿ تعممػػػػو يل 
ـي، فالمؤشػػػػػر الحقيقػػػػػي لممعمػػػػـ النػػػػػاجح يتجسػػػػػد فػػػػػي قدرتػػػػػو عمػػػػػى  .ذات اتجػػػػاىيف ومػػػػػف ثػػػػػ

 الحوار مع المتعمميف، حوارًا قائًما عمى تبادؿ الرأي والفكر. 
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ـي، ينبغػػػػػػي عمػػػػػػى المعممػػػػػػيف والطػػػػػػلب أف يتخػػػػػػذوا دور الػػػػػػذوات الفاعمػػػػػػة  ومػػػػػػف ثػػػػػػ
الواعيػػػػة، التػػػػي يػػػػتـ التفاعػػػػؿ فيمػػػػا بينيػػػػا مػػػػف خػػػػلؿ الموضػػػػوع والمحتػػػػوى الػػػػذي يريػػػػدوف 

فميمػػػة المربػػػي ال تسػػػتند إلػػػى وجػػػود شػػػخص ينصػػػب نفسػػػو كػػػذات عارفػػػة  تعميمػػػو وتعممػػػو.
معمومػػػات أمػػػاـ موضػػػوعات )أشػػػخاص( مسػػػتعديف لتقبػػػؿ المعرفػػػة، وعميػػػو أف يسػػػرد ويمقػػػف 

 ألولئؾ المتعمميف.
 ملعله الكدوة:ا -0

يػػػػػدرِّس بالفعػػػػػؿ، سػػػػػينكر الصػػػػػيغة الكاذبػػػػػة الزائفػػػػػة التػػػػػي يلقػػػػػاؿ إف المعمػػػػػـ الػػػػػذي  
الجيػػػػػد يعػػػػػرؼ تمػػػػػاـ المعرفػػػػػة أف  فػػػػػالمعمـفييػػػػػا:  افعػػػػػؿ كمػػػػػا أقػػػػػوؿ، ولػػػػػيس كمػػػػػا أفعػػػػػؿ . 

الكممػػػػػات التػػػػػي ال جسػػػػػد ليػػػػػا )جسػػػػػًدا حًيػػػػػا( ذات قيمػػػػػة ضػػػػػئيمة أو ال قيمػػػػػة ليػػػػػا عمػػػػػى 
اإلطػػػلؽ، فػػػالتفكير الصػػػحيح ىػػػو الفعػػػؿ الصػػػحيح. مػػػاذا سػػػيعتقد الطالػػػب الجػػػاد فػػػي معمػػػـ 
ظػػػػؿ يتحػػػػدث طػػػػواؿ فصػػػػميف دراسػػػػييف كػػػػامميف بإصػػػػرار عػػػػف ضػػػػرورة التحػػػػرؾ الجمػػػػاىيري 

منخرًطػػػا فػػػي  –نػػػاكرًا حػػػدوث أي تغييػػػر طػػػرأ عميػػػو  –لية، ثػػػـ أصػػػبح اليػػػـو سػػػعًيا للسػػػتقل 
ىجمػػػػات برجماتيػػػػة ضػػػػد ىػػػػذه الطبقػػػػة مػػػػف النػػػػاس، محتقػػػػرًا أحلميػػػػـ فػػػػي مدينػػػػة فاضػػػػمة، 
  ومنشػػػػغًل ىػػػػو ذاتػػػػو بنقػػػػؿ معرفتػػػػو الخاصػػػػة لتلميػػػػذه عػػػػف طريػػػػؽ نظػػػػاـ التعمػػػػيـ البنكػػػػي 

  .  (02 -07، 4992)فريرى، 
نػػػى ال يكػػػوف التػػػدريس مجػػػرد ألفػػػاظ تقػػػاؿ عػػػف تجربػػػة يػػػتـ ىػػػذا المع مػػػعواتسػػػاًقا  
وقػػػػػد أشػػػػار فريػػػػػرى إلػػػػى بعػػػػػض  بػػػػػؿ سػػػػموًكا يفعػػػػػؿ ويعػػػػاش. –مجػػػػػرد وصػػػػؼ  –وصػػػػفيا 

، ب 4992)فريػػػرى،  الصػػػفات اللزمػػػة لممعممػػػيف مػػػف أجػػػؿ أداء أفضػػػؿ، ولعػػػؿ مػػػف أىميػػػا
00- 449) :   
وال تحمػػػػؿ ىػػػػػذه الصػػػػفة فػػػػي ىػػػػػذا السػػػػياؽ داللػػػػة افتقػػػػػاد احتػػػػراـ الػػػػػذات أو التواضػػػػع:  -أ

اإلذعػػػاف أو الجػػػبف، إنيػػػا عمػػػى النقػػػيض مػػػف ذلػػػؾ فالتواضػػػع يتطمػػػب الشػػػجاعة والثقػػػة 
بػػػالنفس واحتػػػراـ الػػػذات واحتػػػراـ ا خػػػريف. فتعػػػيف صػػػفة التواضػػػع المعمػػػـ عمػػػى إدراكػػػو 

كػػػػػؿ شػػػػػح. ودوف  أنػػػػػو ال يوجػػػػػد إنسػػػػػاف يعػػػػػرؼ كػػػػػؿ شػػػػػح، وال يوجػػػػػد إنسػػػػػاف يجيػػػػػؿ
التواضػػػػع، يصػػػػعب عمػػػػى المػػػػرء أف يسػػػػتمع بػػػػاحتراـ إلػػػػى مػػػػف ىػػػػـ أدنػػػػى بكثيػػػػر مػػػػف 

 كفاياتو.
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لػػػػى عمميػػػػة التػػػػدريس ذاتيػػػػا. فػػػػل يمكػػػػف  –ب  الحػػػػب: يقصػػػػد بػػػػو امتػػػػداده إلػػػػى الطػػػػلب وا 
اعتمػػػػػػادىـ عمػػػػػػى نػػػػػػوع مػػػػػػف الحػػػػػػب لممعممػػػػػػيف أف يجػػػػػػابيوا سػػػػػػمبيات مينػػػػػػتيـ دوف 

ف بأنػػو البػػػد منػػو حًقػػا وواجًبػػػا فػػي مواقػػػؼ المسػػمح، فيػػو حػػػب الكفػػاح عنػػد مػػػف يؤمنػػو
 الرفض أو اإلعلف.

الشػػػػػجاعة: وىػػػػػي تعنػػػػػي االنتصػػػػػار عمػػػػػى مشػػػػػاعر الخػػػػػوؼ، فعمػػػػػى المعمػػػػػـ أال ينكػػػػػر  -ج
  مخاوفو مف ناحية، وأال يسمـ نفسو إلييا مف الناحية األخرى.

لػػػػدى المعمػػػػـ طرة، وتقبػػػػؿ الجديػػػػد، ورفػػػػض التمييػػػػز، حيػػػػث يكػػػػوف المخػػػػا تعنػػػػيكمػػػػا أنيػػػػا 
النقػػػػدي إرادة الػػػػدخوؿ فػػػػي مخػػػػاطرة، والترحيػػػػب بالجديػػػػد الػػػػذي ال يمكػػػػف رفضػػػػو لمجػػػػرد أنػػػػو 
جديػػػػد، كمػػػػا ال يمكػػػػف رفػػػػض القػػػػديـ لمجػػػػرد أنػػػػو زمنًيػػػػا لػػػػـ يعػػػػد جديػػػػًدا. كمػػػػا أنػػػػو يتميػػػػز 
بػػػػػالرفض الػػػػػواعي ألي شػػػػػكؿ مػػػػػف أشػػػػػكاؿ التمييػػػػػز، فاألفكػػػػػار المسػػػػػبقة عػػػػػف العػػػػػرؽ، أو 

لػػػػػػى جػػػػػػوىر الكرامػػػػػػة اإلنسػػػػػػانية، وتشػػػػػػكؿ إنكػػػػػػارًا جػػػػػػذرًيا الطبقػػػػػػة، أو الجػػػػػػنس، تسػػػػػػيء إ
 . (02 -07، 4992)فريرى، لمديمقراطية 

ـي، تعػػػػد الشػػػػجاعة مػػػػف أىػػػػـ الصػػػػفات اللزمػػػػة لممعممػػػػيف التػػػػي  ال بػػػػػديؿ ومػػػػف ثػػػػ
حػػػؽ التمتػػػع بالحريػػػة فػػػي تدريسػػػيـ،  :وتشػػػمؿ ىػػػذه الحقػػػوؽ أمػػػاميـ لمػػػدفاع عػػػف حقػػػوقيـ،

، ورفػػػع ظػػػروؼ أفضػػػؿ لممارسػػػة أعمػػػاليـ التربويػػػةوحػػػؽ التعبيػػػر عػػػف آرائيػػػـ، وحػػػؽ تػػػوفير 
أجػػػورىـ وتحسػػػيف أحػػػواليـ الماديػػػة، ولػػػذا عمػػػييـ واجػػػب الكفػػػاح مػػػف أجػػػؿ االعتػػػراؼ بيػػػذه 

      الحقوؽ وتنفيذىا.
التسػػػامح: ال يمكػػػف أف يتحقػػػؽ أي عمػػػؿ تربػػػوي جػػػاد دوف فضػػػيمة التسػػػامح، وال يعنػػػي  -د

التمويػػػػو بعػػػػدـ االحتػػػػراـ، وال يعنػػػػي التسػػػػامح السػػػػكوت عمػػػػا ال يحتمػػػػؿ، كمػػػػا ال يعنػػػػي 
ملطفػػػػػة المعتػػػػػدي أو إخفػػػػػاء الغضػػػػػب، ولكػػػػػف التسػػػػػامح ىػػػػػو الفضػػػػػيمة التػػػػػي تعممنػػػػػا 

 كيؼ نعيش مع مف يختمؼ عنا، إنو يعممنا عف طريؽ المختمؼ واحترامو.
وىػػػذا يعكػػػس مػػػا يسػػػمى بإضػػػفاء العلقػػػات اإلنسػػػانية داخػػػؿ حجػػػرة الصػػػؼ أو فػػػي  

 دي بو التربية التحررية.المواقؼ التعميمية وىو ما تنا
  



 ..........................................................................  واقع تطبيق مبادئ الرتبية النقدية يف التعليم قبل اجلامعي

- 4402 - 

 ىاقًدا: بوصفُ مفهًزا املعله -3

في النظر  كما عبر عنو جيرو تطرح النقدية بديًل لمنظرة السائدة ويتمخص ىذا البديؿ
لديو المعرفة والميارة  ، فيوالذيTransformative Intellectual  لممدرس كمفكر تحويمي

لنقد وتحويؿ التفاوتات الراىنة في المجتمع، ويكوف دور المفكر التحويمي أف يتعمـ مف 
. ووفًقا ليذه الرؤية يمكف الطلب، ويحتـر وجيات نظرىـ، ويشاركيـ في العممية الحوارية

خبراتيـ المعمموف الطلب ألف يصبحوا منتجيف لمثقافة لدييـ القدرة عمى إعادة كتابة 
وتصوراتيـ. فضًل عف أنيـ يساعدوف الطلب عمى أف يتعمموا مف بعضيـ البعض، 

  (Giroux, 1997, 77) ويجعمونيـ قادريف عمى تفسير وفيـ علقات السمطة داخؿ الفصؿ
أىميتو فيو يوفر  المفكر النقدي لو مفيوـ( إلى أف 447، 4942يشير )العطاري، و 

أساًسا نظرًيا لفحص عمؿ المدرس كشكؿ مف أشكاؿ العمؿ الفكري بدؿ النظر إليو مف زاوية 
تقنية أو فنية بحتة، كما أنو يوضح الشروط العممية واأليديولوجية الضرورية لممعمميف لمعمؿ 

الح كمفكريف، فضًل عف أنو يوضح الدور الذي يؤديو المعمموف في إنتاج مختمؼ المص
ضفاء الشرعية عمييا مف خلؿ التعميـ.   االجتماعية واالقتصادية والسياسية وا 

 –في ممارستو لمتدريس  -ال يستطيع المربي صاحب الرؤية الديمقراطية أف يتجنب 
، حيث ال يمكف أف يختزؿ التدريس إلى االتصاؿ السطحي أو القدرة النقديةاإلصرار عمى 

الخارجي بالموضوع أو محتوياتو، بؿ يمتد ليشمؿ إنتاج الشروط التي يصبح فييا التعمـ 
النقدي ممكًنا. وىكذا يتضح أف دور المعمـ ىو دور المالؾ اليادي ليقيف يتعمؽ بتدريس ال 

عممية التفكير الصحيح. ومف ثـ يصبح أنو  يقتصر عمى المحتوى فحسب، بؿ يمتد أيًضا إلى
ف أبًدا منظورًا نقدًيا بوصفو معمًما باالنغماس في االستظيار ا لي أو التكرار الرتيب  لف يكوِّ
لمعبارات واألفكار عمى حساب التحدي الخلؽ. فالمعمـ الذي يتذكر كؿ شيء، ويقرأ لساعات 

تحدث كما لو كاف يسرد ما في ذاكرتو، متواصمة، يستعبده النص، ويخاؼ مف المخاطرة، وي
بيف ما يقرأ وبيف ما يحدث في العالـ، أو في بمده، أو حتى  ويفشؿ في إقامة أية صمة حقيقية

  . (.. - 2.، 4992و المحمي )فريرى، في مجتمع
التدريس النقدي تتضمف حركة دينامية وجدلية بيف الفعؿ وتأمؿ الفعؿ.  ةفممارس

اجيا عف طريؽ ممارسة تدريس عفوي معرفة ساذجة، بمعنى أنيا تفتقر فالمعرفة التي يتـ إنت
ولذا، فإف في عممية إلى الصرامة المنيجية التي تميز الفضوؿ اإلبستمولوجي لمذات المتأممة. 
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التعميـ المستمر التي يقـو بيا المعمـ ، تصبح المحظة األساسية ىي لحظة التأمؿ النقدي في 
تجعؿ  –ممارسة اليوـ وممارسة األمس  –ر النقدي في الممارسة ممارستو ىو ذاتو؛ فالتفكي

 .  (05 ،4992)فريرى، ممارسة الغد أفضؿ
متجدد، وال ييـ إف كاف تعمـ المرء يتـ مف خلؿ قراءتو  إبداعيالتدريس نشاط ناقد ف  

نًصا يناقش محتوى مقدًما عف طريؽ مدرسة، أو مف خلؿ تفكير ناقد يمارسو المرء في 
ىذا اإلعداد سيؤدي إلى أف يتمكف المرء مف قراءة النص مف  ألف؛ قضية اجتماعية أو طبيعية

. ومف المنظور يره مف الناس قراءة واعيةخلؿ خبرتو الذىنية الخاصة بو، أو مف خبرات غ
الناقد، فإف المرء الذي ال يصطنع ثنائية بيف المعرفة المرسمة البدييية أو  الحس العاـ  

ورصانة، فقراءة الكممة قراءة واعية تمكف مف مراجعة القراءة السابقة والمعرفة األكثر تنظيًما 
ميكانيكًيا السترجاع وتذكر أجزاء مف لمعالـ، فالقراءة ليسست متعة خالصة، وال فعًل 

 (. 25، ب 4992 النص)فريرى، 
، فالتدريس ليس عممية نقؿ لممعرفة  مف المدرس إلى المتعمـ نقًل آلي ا ميكانيكًيا،  ـي ومف ث
نما يتطمب أسموًبا لمفيـ الناقد، والقراءة الواعية لمكممة والعالـ، والقراءة الواعية لمنص  وا 

 ولمواقع المعيش.
 :امكاوًما فهًزاملعله بوصفُ م  -4

، حيث يرى جيرو أف مفيـو المعمـ بوصفو مفكًرا مقاوًماالتربية النقدية حركة طرحت 
أو المحافظيف  أية محاوالت مف جانب الميبراليفالنقدية تتطمب مقاومة المعمميف  التربية

الختزاؿ أدوارىـ في المدارس إلى مجرد فنييف وتسخيرىـ لتحقيؽ المصالح الرأسمالية )عمرو، 
4992 ،424.) 

 : (7.4 -7.4، 4992)عمرو،  ومف أىـ سمات المعمـ المفكر المقاـو
 .يدرؾ الطبيعة السياسية واألخلقية لمتعميـ 
 العلقة الوطيدة بيف المعرفة والسمطة، وبيف الممارسات التربوية والنتائج  يدرؾ

 االجتماعية والسياسية المترتبة عمييا.
 .يتحمؿ المسئولية السياسية واألخلقية واالجتماعية لمينة المعمـ 
 .ال يكتفي بنقد األوضاع االقتصادية واالجتماعية السيئة، بؿ يسعى عممًيا لتغييرىا 
  رة االنخراط في العمؿ السياسي والتدخؿ في توجيو شئوف المجتمع الكبير.يدرؾ ضرو 
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 .حداث التغيير  يؤمف بقيمة الفعؿ اإلنساني وبقدرة اإلنساف عمى صنع التاريو وا 
 .يتبنى موقًفا إيديولوجًيا واضًحا ويعمف صراحة عف انتماءاتو السياسية والطبقية 
  ؾ، ويسعى للشتراؾ مع الحركات يؤمف بأىمية العمؿ الجماعي والنضاؿ المشتر

 االجتماعية والسياسية خارج المدارس.
  يثير أسئمة حوؿ ما يقـو بتدريسو، وكيؼ ينبغي تدريسو، وما األىداؼ العامة التي

 يسعى لتحقيقيا مف خلؿ التدريس.
  يحرص عمى إقامة علقات ديمقراطية في حجرات الدراسة، والقضاء عمى مركزية

 السمطة فييا.
 د أسموب الحوار والمناقشة مع طلبو، ويتيح ليـ مساحة لمتعبير عف آرائيـ في يعتم

 مناخ خاؿ مف السيطرة.
  ال يستخدـ سمطتو في قير الطلب بقدر ما يستخدميا في تييئة مناخ عاـ وساحة

 عامة تسمح بتقوية الضعفاء والفئات الميمشة.
 قامة الديمقراطية ينمي في طلبو ميارات المواطنة الفعالة والرغبة في م قاومة الظمـ وا 

  الحقيقية.
وال يقتصػػػر مفيػػػـو المقاومػػػة عمػػػى المعمػػػـ فقػػػط، بػػػؿ فػػػإف المػػػتعمـ يمكنػػػو أف يلبقػػػي 
عمػػػػػػى شػػػػػػعمة المقاومػػػػػػة التػػػػػػي تشػػػػػػحذ فضػػػػػػولو وتسػػػػػػتثير قدرتػػػػػػو عمػػػػػػى المخػػػػػػاطرة، 
ػػػػػف نفسػػػػػو مػػػػػف نظػػػػػاـ التعمػػػػػيـ البنكػػػػػي، وىكػػػػػذا تتغمػػػػػب القػػػػػوة  والمغػػػػػامرة، حتػػػػػى يحصِّ

والتػػػػػي تشػػػػػمؿ المقارنػػػػػة، والتكػػػػػرار، والملحظػػػػػة، والشػػػػػؾ  –يػػػػػة الػػػػػتعمـ الخلقػػػػػة لعمم
عمػػػػػػػى ا ثػػػػػػار السػػػػػػػمبية لمتػػػػػػػدريس  –الػػػػػػدائـ، والفضػػػػػػػوؿ الػػػػػػذي ال يشػػػػػػػبع بسػػػػػػيولة 

   .  (2.، 4992الزائؼ)فريرى، 
 املعله بوصفُ قائًدا )متهني املعلنني(: -5

إلى الحواري يتطمب تحواًل في  )البنكي( إف الدعوة إلى التحوؿ مف التعميـ اإليداعي
بؿ وقائد. فأكبر خطأ أو  النظرة إلى المعمـ مف منفذ تقني إلى مفكر تحويمي متدبر ناقد 

خطيئة وقعت بيا العقلنية التقنية ىي الفصؿ بيف القوة المفكرة والقوة المنفذة، وذلؾ في 
لمعمـ ضمف القوة ضوء المبدأ اإلداري المعروؼ تقسيـ العمؿ، ووفؽ ىذا الفصؿ يصنؼ ا



 ..........................................................................  واقع تطبيق مبادئ الرتبية النقدية يف التعليم قبل اجلامعي

- 4799 - 

ببساطة  ذلؾ المنفذة. ولذلؾ فإف االرتقاء بالمعمـ إلى مصاؼ القوة المفكرة يشكؿ تحدًيا إذ أف
  (.490، 4942خروج عمى تراث فكري تراكـ عمى مدى قرف ونيؼ)العطاري، 

، فإف ـي مصطمح تقسيـ العمؿ يشير إلى عممية تبايف المياـ والوظائؼ داخؿ  ومف ث
تعييف المعممييف ضمف القوة المنفذة، ومف األمور غير المرغوبة التي تلـز  المجتمع، ويمكف
 النظر إلييـ بوصفيـ مجرد منفذيف تقنييفلذا يعد ىو سمب المعمميف السمطة، و  ىذا التصنيؼ

   . مف أىـ مظاىر أزمة التعميـ في الوقت الراىف
 يفترض التحرر، إنسانية تؤدي إلىتنظر التربية النقدية إلى التعميـ، باعتباره ممارسة 

 المعمميف يمكمف وىو . تحررىـ أجؿ مف بالنضاؿ لمسيطرة الخاضعيف الناس قياـ الميـ مف بأف
 التعميمية، وذلؾ العممية في "فاعميف" يصبحوا أف مف ، اليدؼ ذلؾ إلى يصموا لكي ، والطلب
 اإلدراؾ عمى التغمب مف أيضا الناس ويمك ف .التغريبية الفكرية والنزعة السمطوية عمى بالتغمب
 ذلؾ ىدؼ خادعة، بكممات يوصؼ شيئا يعد لـ ،الذي العالـ يصبح وبالتالي. لمواقع الخاطح
 .(9.،4994)فريرى،  يلسفر بدوره عف أنسنتيـ الذي قبؿ الناس، مف التحويري العمؿ

، يتضمف تمكيف المعمميف حرية المعمميف، فالمعمـ ينبغي أف يكوف حًرا مف  ـي ومف ث
المؤثرات التي قد تمنعو مف تقرير الحقيقة كما يراىا، وينبغي أف يكوف مؤىًل تأىيًل جيًدا في 
مجاؿ تخصصو حتى يتمكف مف استقصاء الحقيقة، فضًل عف مشاركة المعمميف في صنع 

 ؛ مما يعطي قسًطا مف المسؤولية في تقرير السياسات التعميمية. القرارات التربوية
 إجزائًيا املعله بوصفُ باحًجا -6

تشكؿ عممية إجراء البحوث جانًبا أساسًيا في عممية التدريس/ التعمـ، فعلقة المعمـ 
التي توجد فييا  باإلبستمولوجيا، فالعممية اإلبستمولوجية في التدريس ليا جانباف: أوالىما

يتـ تدريسيا وتعمميا. واألخرى التي فييا إنتاج لما ىو غير موجود بعد ىي المعرفة بالفعؿ 
موضوع البحوث. فل يوجد شيء اسمو تدريس دوف بحوث، فعندما أقـو بالتدريس، إنما 
عادة البحث. إنني أدريس ألني أبحث وألني أتساءؿ، وألني أسمـ نفسي  أواصؿ البحث وا 

ألني أالحظ أشياء، وألـ خصائص ليا، وأثناء قيامي بيذا أقوـ بالتدخؿ، لمتساؤؿ. وأنا أبحث 
وفي تدخمي أعميـ وأتعمـ؛ فأنا أقـو بالبحث حتى أعرؼ ما لـ أكف أعرفو مف قبؿ، وحتى أصؿ 

 . (0.، 4992مف عما اكتشفو )فريرى، وأع
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وكلىما يعكس وىذا يؤكد أف العممية التعميمية ليا جناحاف، ىما البحث والتدريس، 
التربية النقدية فمف خلؿ البحث يمكف لممعمـ أف يوظؼ نتائج البحوث في التدريس، ومف 

  خلؿ التدريس يمكف أيضا أف يستقى مشكلت بحثية.
  املضؤولية الضياصية للنعله: -7

يعػػػػػػػد إدارؾ المعمػػػػػػػـ لمطبيعػػػػػػػة السياسػػػػػػػية التػػػػػػػي يقػػػػػػػـو بيػػػػػػػا التعمػػػػػػػيـ، ووعيػػػػػػػو 
 التي ركزت عمييا التربية النقدية.  المسئولياتأىـ مف  ةالسياسي بمسؤوليتو

فػػػػػػالمعمـ ىػػػػػػو ممثػػػػػػؿ السػػػػػػمطة، وعميػػػػػػو أف يقػػػػػػود جمػػػػػػوع التلميػػػػػػذ، وأف يضػػػػػػبط 
 سػػػػػموكيـ، وأف يرسػػػػػي دعػػػػػائـ النظػػػػػاـ فػػػػػي فصػػػػػمو . وفػػػػػي ىػػػػػذا السػػػػػياؽ يؤكػػػػػد )وطفػػػػػة،

 الػػذي مػػف تتطمػػب ومشػػروعة طبيعيػػة بصػػورة السػػمطة ممارسػػة إف .(.2 ،4944
 التػي الحالػة مػف أسػوأ ىػو مػا ىنػاؾ بالمسػؤولية، ولػيس يمتمػؾ اإلحسػاس أف يمارسػيا

 .لػو الممنوحػة السػمطة توظيػؼ فييػا يحسػف ال التػي تمػؾ أو المربػي سػمطتو، فييػا يفقػد
 التربويػػػة سػػػمطتيـوممارسػػػة  صػػػفوفيـ ضػػػبط عمػػػى القػػػدرة الػػػذيف فقػػػدوا فػػػالمعمموف
 .مؤلمة نفسية معاناة دوامة في الفوضى ويقعوف ضحية يذىبوف

فػػػػػاف إيمػػػػػتش يجمػػػػػع بػػػػػيف ثػػػػػلث وظػػػػػائؼ، سػػػػػجاف وواعػػػػػظ يفػػػػػالمعمـ كمػػػػػا يػػػػػرى إ
ومعػػػالج، فيػػػو المسػػػؤوؿ عػػػف الضػػػبط االجتمػػػاعي داخػػػؿ الفصػػػؿ، وىػػػو الػػػذي يسػػػير عمػػػى 

، وىػػػػو الػػػػذي المػػػػوائح والقػػػػوانيف، ويحػػػػرص عمػػػػى أف يمتػػػػـز ويمػػػػـز ا خػػػػريف بيػػػػاملحظػػػػة 
   .(427، 4005)عمي،  يقـو بوعظ التلميذ بما يصح وما ال يصح مف السموؾ

أف النشػػػػاط التربػػػػوي  ، يؤكػػػػد آبػػػػؿةغيػػػػر محايػػػػد عمميػػػػة التعمػػػػيـ واسػػػػتناًدا إلػػػػى أف
ف لػػػدييـ وعػػػي كامػػػؿ لنقديػػػة حيػػػث يكػػػوف المعممػػػوف عقلنيػػػيالتربيػػػة ا مبػػػادئالػػػذي يػػػؤمف ب

القػػػػوة االجتماعيػػػػة، فيظيػػػػروف انتياكػػػػات القػػػػوة، والييمنػػػػة واالسػػػػتغلؿ خاصػػػػة  بػػػػديناميات
 .(Apple, 2004, 24) التي ترتبط بالمناىج المقدمة لمطلب

اتضػػػػح ممػػػػا سػػػػبؽ أف ىػػػػذه المسػػػػؤوليات واألدوار المينيػػػػة لممعمػػػػـ تعكػػػػس مبػػػػادئ 
 التربية النقدية، وتسيـ في تحقيؽ أىداؼ التعميـ مف المنظور النقدي.

 أوجو االستفادة مف ىذا المحور:
تطػػػػػرح عػػػػػدة مسػػػػػؤوليات أف حركػػػػػة التربيػػػػػة النقديػػػػػة  ويتضػػػػػح مػػػػػف ىػػػػػذا المحػػػػػور

فػػػػػػػي المواقػػػػػػػؼ التعميميػػػػػػػة المختمفػػػػػػػة، تتػػػػػػػرجـ ىػػػػػػػذه  لممعممػػػػػػػيف جديػػػػػػػدةمينيػػػػػػػة وأدوار 



 ..........................................................................  واقع تطبيق مبادئ الرتبية النقدية يف التعليم قبل اجلامعي

- 4794 - 

المسػػػػػػػؤوليات مفػػػػػػػاىيـ الديمقراطيػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػلؿ الممارسػػػػػػػات الديمقراطيػػػػػػػة أو السػػػػػػػموؾ 
فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػاحتراـ كرامػػػػة المتعممػػػػيف، وممارسػػػػة الحريػػػػة  الػػػػديمقراطي لممعممػػػػيف، وذلػػػػؾ

 ولعؿ مف أىميا:وتنمية الوعي الناقد، والعدالة في التعامؿ بيف المتعمميف.  
التأكيػػػػػد عمػػػػػى أف العلقػػػػػة بػػػػػيف المعمػػػػػـ والمػػػػػتعمـ قائمػػػػػة عمػػػػػى أف الطػػػػػرفيف يتسػػػػػماف  .4

 بذوات عارفة أماـ موضوعات لمتعمـ تتوسط بينيما.
بعيػػػًدا عػػػف التمقػػػيف واالسػػػتظيار،  والنقػػػد تركيػػػز المعممػػػيف عمػػػى قػػػدرات التحميػػػؿ ضػػػرورة .4

وتكػػػويف اتجاىػػػات إيجابيػػػة لػػػدييـ نحػػػو إيجػػػاد روح الجماعػػػة وتفػػػاعميـ مػػػع المتعممػػػيف 
 في العمؿ الخلؽ والحوار.

يجػػػػابيوف ولػػػدييـ القػػػػدرة عمػػػػى صػػػػنع  .7 ضػػػرورة النظػػػػر إلػػػػى المتعممػػػيف بػػػػأنيـ فػػػػاعموف وا 
 المعرفة.

أف تتػػػػػوافر بعػػػػػض الصػػػػػفات أو السػػػػػمات المينيػػػػػة لممعممػػػػػيف مثػػػػػؿ: التواضػػػػػع،  يجػػػػػب .2
 والحب، والشجاعة والتسامح.

، فمػػػف حػػػؽ المعمػػػـ كإنسػػػاف ضػػػرورة تمتػػػع المعممػػػيف بجميػػػع أبعػػػاد الحريػػػة األكاديميػػػة .5
ف فعػػػؿ ىػػػػذا  أف تتػػػاح لػػػو اختياراتػػػػو، لكػػػف لػػػيس مػػػػف حقػػػو أف يفرضػػػيا عمػػػػى غيػػػره، وا 

عي، وتشػػػػػيح ل نسػػػػػاف؛ وىػػػػػذا بػػػػػدوره يرسػػػػػي علقػػػػػة فإنػػػػػو يقػػػػػـو بعمميػػػػػة تزييػػػػػؼ لمػػػػػو 
 االستئناس والتطويع في التعميـ.

، وكػػػػؿ ميمػػػػة مػػػػف ىػػػػذه اناقػػػػدً ا و باحثًػػػػا و مفكػػػػرً التأكيػػػػد عمػػػػى ضػػػػرورة أف يكػػػػوف المعمػػػػـ  .2
 .المياـ تغذي األخرى وتنمييا

 ضرورة أف يدرؾ المعمـ الطبيعة السياسية واألخلقية لمتعميـ.   .2
التأكيػػػػػػد عمػػػػػػػى إدراؾ المعمػػػػػػػـ لمعلقػػػػػػة الوثيقػػػػػػػة بػػػػػػػيف المعرفػػػػػػة والسػػػػػػػمطة، والنتػػػػػػػائج  ..

   االجتماعية لمممارسات التعميمية.
  :واملكزرات الدراصية امليَج: الجالحاحملور 

قمػػػػب العمميػػػػة التعميميػػػػة ومحتواىػػػػا لػػػػيس باعتبػػػػاره مقػػػػررًا  المدرسػػػػي يمثػػػػؿ المػػػػنيج
نمػػػا باعتبػػػاره مجموعػػػة خبػػػرات يمػػػر بيػػػا المػػػتعمـ داخػػػؿ المدرسػػػة  يحتويػػػو كتػػػاب مدرسػػػي، وا 

فػػػػالمنيج كمػػػػا يعرفػػػػو  .(442، 4005وتوجيػػػػو المدرسػػػػة )عمػػػػي، وخارجيػػػػا تحػػػػت إشػػػػراؼ 
(:  نظػػػػػػػاـ متكامػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الحقػػػػػػػائؽ والمعػػػػػػػايير والقػػػػػػػيـ الثابتػػػػػػػة، 42،  4994مػػػػػػػدكور )
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اإلنسػػػػػانية المتغيػػػػػرة التػػػػػي تقػػػػػدميا مؤسسػػػػػة تربويػػػػػة إلػػػػػى  والخبػػػػػرات والمعػػػػػارؼ والميػػػػػارات
المتعممػػػػػيف فييػػػػػا بقصػػػػػد إيصػػػػػاليـ إلػػػػػى مرتبػػػػػة الكمػػػػػاؿ التػػػػػي ىيػػػػػأىـ ا  ليػػػػػا، وتحقيػػػػػؽ 

جػػػانبيف: النظػػػري والتطبيقػػػي، . ومػػػف ىنػػػا فػػػإف المػػػنيج يتضػػػمف األىػػػداؼ المنشػػػودة فػػػييـ 
أو األسػػػػػػس والمكونػػػػػػات، وىػػػػػػذا يعنػػػػػػي أف كممػػػػػػة مػػػػػػنيج تعنػػػػػػي االنطػػػػػػلؽ مػػػػػػف األسػػػػػػس 
والمصػػػػػادر الفمسػػػػػفية واإلنسػػػػػانية واالجتماعيػػػػػة التػػػػػي تػػػػػنعكس عمػػػػػى المكونػػػػػات التطبيقيػػػػػة 

 لممنيج ابتداًء باألىداؼ، فالمحتوى فطرائؽ وأساليب التدريس والتقويـ.
لمنػػػػاىج والمقػػػػررات الدراسػػػػية تػػػػرتبط بنظريػػػػة المعرفػػػػة، إذ وتجػػػػدر اإلشػػػػارة إلػػػػى أف ا

تمتقػػػي نظريػػػات المعرفػػػػة جميعيػػػا فػػػػي تصػػػورىا لموجػػػػود والعػػػالـ المػػػػادي وا فػػػاؽ المنظػػػػورة 
وغيػػػر المنظػػػورة فػػػي تفسػػػير الكػػػوف، وفػػػي العلقػػػة بػػػيف اإلنسػػػاف وبينيػػػا، وبػػػيف مػػػا يدركػػػو 

 وما ىو مدرؾ.
لممعرفػػػة بطػػػرح تسػػػاؤالت حػػػوؿ إنتػػػاج وييػػػتـ الباحػػػث التربػػػوي فػػػي دراسػػػتو النقديػػػة 

المعرفػػػػػة وشػػػػػرعيتيا وتوزيعيػػػػػا وتقويميػػػػػا داخػػػػػؿ المدرسػػػػػة، ونػػػػػوع المصػػػػػالح التػػػػػي تػػػػػدافع 
التػػػي تؤكػػػدىا  مبػػػادئبط بيػػػا خػػػارج المدرسػػػة، وشػػػكؿ العلقػػػات والتعنيػػػا، والفئػػػات التػػػي تػػػر 

 .(444 – 490 ،40.2 )نجيب،
التػػػي تسػػػتند إلييػػػا عمميػػػة  مبػػػادئالومػػػف ثػػػـ يركػػػز ىػػػذا الجػػػزء مػػػف البحػػػث عمػػػى 

أي  توزيػػػع المعرفػػػة التربويػػػة وانتقائيػػػا وتقييميػػػا وتنظيميػػػا ونقميػػػا فػػػي المنػػػاىج الدراسػػػية.
: األىػػػداؼ، والمحتػػػوى، وطرائػػػؽ وىػػػي النظػػػر لممػػػنيج كمنظومػػػة تتكػػػوف مػػػف عػػػدة عناصػػػر

 التدريس، وطرائؽ وأساليب التقويـ، وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:وأساليب 
 :ومضنوىُحتديد احملتوى  -أ

صػػػػعوبات  المحتػػػػوى مػػػػف العمميػػػػات األساسػػػػية التػػػػي تكتنفيػػػػا دتعػػػػد عمميػػػػة تحديػػػػ
متعػػػػػددة. وتمثػػػػػؿ المعرفػػػػػة التربويػػػػػة المحػػػػػور األساسػػػػػي لمتربيػػػػػة النقديػػػػػة، وليسػػػػػت نظريػػػػػة 
المعرفػػػػػة مجػػػػػرد بحػػػػػث بػػػػػيف ذات عارفػػػػػة وموضػػػػػوع معػػػػػروؼ؛ ألف ىػػػػػذه الػػػػػذات تخضػػػػػع 

 ار المجتمع.لشروط مجتمعية حيف تدرؾ موضوعيا وتعرفو في إط
لمعرفػػػػػة لػػػػػدى النقديػػػػػة ال تتػػػػػراكـ ىرمًيػػػػػا أي باالسػػػػػتزادة مػػػػػف المعرفػػػػػة وتوسػػػػػيع اف

نطاقيػػػا بػػػؿ تنمػػػو وتتغيػػػػر عبػػػر عمميػػػة جدليػػػة تمحػػػػو الجيػػػؿ واسػػػتحواذ الخػػػوؼ والييمنػػػػة 
وتوسػػػػع دائػػػػػرة االستبصػػػػػارات المتنػػػػػورة. ويسػػػػػتخدـ النقػػػػػديوف مصػػػػػطمح البنػػػػػاء االجتمػػػػػاعي 
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لممعرفػػػػة ل شػػػػارة إلػػػػى أف المعرفػػػػة ذات جػػػػذور تاريخيػػػػة اجتماعيػػػػة ومرتبطػػػػة بالمصػػػػالح. 
فالمعرفػػػػة ليسػػػػت محايػػػػدة وليسػػػػت موضػػػػوعية بػػػػؿ منظمػػػػة ومييكمػػػػة بطػػػػرؽ معينػػػػة تضػػػػفي 

، 4942الشػػػػرعية عمػػػػى بعػػػػض المعمومػػػػات أو تقصػػػػييا تبًعػػػػا لعلقػػػػات القػػػػوى )العطػػػػاري، 
27). 

واالجتماعيػػػػة  تربويػػػػة بالمصػػػػالح السياسػػػػةالمعرفػػػػة الولػػػػذلؾ تػػػػربط الحركػػػػة النقديػػػػة 
إلػػػػى أف المعرفػػػػة التػػػػي تقػػػػدـ لمتلميػػػػذ فػػػػي المػػػػدارس، إمػػػػا  واالقتصػػػػادية، ويػػػػذىب أنصػػػػارىا

أف تكػػػوف معرفػػػة تبريريػػػػة تسػػػعى لمػػػدفاع عػػػػف مصػػػالح اجتماعيػػػة معينػػػػة، وتبريػػػر أوضػػػػاع 
سياسػػػػػية محػػػػػددة، أو معرفػػػػػة تحريريػػػػػة تيػػػػػدؼ إلػػػػػى كشػػػػػؼ األوضػػػػػاع الفاسػػػػػدة واألفكػػػػػار 

زائفػػػة، وتحريػػػر اإلنسػػػاف مػػػف القيػػػر التربػػػوي، والقمػػػع السياسػػػي، واالسػػػتغلؿ االجتمػػػاعي ال
  (457، 4000 )السكري،

 فالمعرفػػػػػػة التربويػػػػػػة تتنػػػػػػوع وتتغيػػػػػػر تبًعػػػػػػا لتغيػػػػػػر أصػػػػػػحاب السػػػػػػمطة، وذلػػػػػػؾ ألف
ة الػػػػػذيف ينقمػػػػػوف وينظمػػػػػوف المعرفػػػػػة ويعطونيػػػػػا أصػػػػػحاب مراكػػػػػز القػػػػػوة ىػػػػػـ فػػػػػي الحقيقػػػػػ

قيمتيػػػػا، ويحػػػػددوف مػػػػا يلقبػػػػؿ عمػػػػى أنػػػػو معرفػػػػة، ومػػػػا يسػػػػتبعد فػػػػي مجػػػػاؿ المعرفػػػػة )حسػػػػف 
 (.   474، 4995طنطاوي، 

ولمػػػػػػا كانػػػػػػت التربيػػػػػػة النقديػػػػػػة معنيػػػػػػة أساًسػػػػػػا بفيػػػػػػـ العلقػػػػػػات بػػػػػػيف المعرفػػػػػػة 
المعرفػػػػة والسػػػػمطة،  والسػػػػمطة؛ لػػػػذا ينتقػػػػد المربػػػػوف النقػػػػديوف فصػػػػؿ المػػػػنيج السػػػػائد بػػػػيف

نفعيػػػػة بوصػػػفيا شػػػػيء يجػػػب إتقانػػػػو دوف التطػػػرؽ إلػػػػى   ةومعالجػػػة المعرفػػػة معالجػػػػة تقنيػػػ
، فػػػػػإف المػػػػػربيف النقػػػػػدييف ينظػػػػػروف صػػػػػمة المعرفػػػػػة بمصػػػػػالح وعلقػػػػػات القػػػػػوى ـي . ومػػػػػف ثػػػػػ

، ويمثػػػؿ المػػػنيج لممػػػنيج عمػػػى أنػػػو نشػػػاط إنسػػػاني حػػػر مػػػف التوليػػػد الػػػذاتي والخمػػػؽ الػػػذاتي
يمنػػػػة أو لمخضػػػػوع، ولػػػػذلؾ حيػػػػاة ييػػػػدؼ إلػػػػى إعػػػػداد الطػػػػلب إمػػػػا لميشػػػػكًل مػػػػف أشػػػػكاؿ ال

)العطػػػػاري،  النقديػػػػة شػػػػكًل مػػػػف أشػػػػكاؿ السياسػػػػات الثقافيػػػػة لعمميػػػػة التمػػػػدرس يعػػػػده أنصػػػػار
4942 ،445.)   

ـي، ينبغػػػػي أف يركػػػػز مضػػػػموف المعرفػػػػة المدرسػػػػية عمػػػػى تمكػػػػيف المتعممػػػػيف،  ومػػػف ثػػػػ
العلقػػػػة بيػػػػنيـ وبػػػػيف العػػػػالـ، مػػػػف أجػػػػؿ التغمغػػػػؿ العػػػػالـ، أي  –مػػػػف إدراؾ إشػػػػكالية الوجػػػػود 

اعي فػػػي واقػػػع الوجػػػود الػػػذي يعيشػػػونو، ويػػػنجـ عػػػف ذلػػػؾ اكتشػػػاؼ وجػػػودىـ فػػػي سػػػياؽ الػػػو 
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كمػػػي وفػػػي بنيػػػة اجتماعيػػػة، كمػػػا يشػػػعروف بػػػأنيـ ليسػػػوا مجبػػػريف عمػػػى االلتػػػزاـ بتمػػػؾ البنيػػػة 
 أو أي مف أجزائيا.

 Shor and Freireيػػػرى  فيمػػػا يتعمػػػؽ، بمػػػف يحػػػدد المحتػػػوى ويختػػػاره،و 
أف المعرفػػػة يجػػػب أف تنػػػتج وًيعػػػاد إنتاجيػػػا مػػػف قبػػػؿ المتعممػػػيف والمعممػػػيف  (8 ,1987)

داخػػػػؿ الفصػػػػوؿ الدراسػػػػية، أفضػػػػؿ مػػػػف أف تمقػػػػي المعرفػػػػة التػػػػي تػػػػـ إنتاجيػػػػا بعيػػػػًدا عػػػػف 
 الفصؿ مف قبؿ الباحثيف أو مؤلفي الكتب أو لجاف تطوير المناىج .

ميمػػػة تقػػػـو بيػػػا ذوات  –مػػػف وجيػػػة نظػػػر النقديػػػة  –ولمػػػا كػػػاف اكتسػػػاب المعرفػػػة 
فػػػي التعمػػػيـ الحقيقػػػي )الحػػػواري( ال يحػػػدد شػػػخص  وفريػػػرى أنػػػيؤكػػػد فاعمػػػة ال مفعػػػوؿ بيػػػا، 

مػػػا يتعممػػػو شػػػخص آخػػػر وال يفػػػرض عميػػػو مػػػا ىػػػو بعيػػػد عػػػف إطػػػاره الحيػػػاتي، بػػػؿ يتعػػػاوف 
ـي فػػػي تحديػػػد بػػػرامج التعمػػػيـ، االثنػػػاف مًعػػػا فػػػي عمميػػػة الػػػتعمـ وفػػػي تعػػػرؼ العػػػا لـ، ومػػػف ثػػػ

حاجػػػات الجمػػػاىير  ةعرفػػػموبالتػػػالي يمكػػػف صػػػياغة المحتػػػوى التعميمػػػي المعرفػػػي مػػػف خػػػلؿ 
 (.54 -54، 4949الرحمف، ودوافعيا )عبد 

أنػػػو ال يوجػػػد مػػنيج موحػػػد صػػالح لكػػػؿ األفػػػراد،  (Giroux, 1997, 18)يػػرى و 
، حيػػػػث تعػػػػد واىتمامػػػػاتيـ المتعممػػػػيفمحتػػػػوى ميػػػػوؿ وحاجػػػػات وقػػػػدرات أف يراعػػػػي ال والبػػػػد

الميػػػػوؿ والحاجػػػػات دوافػػػػع لمػػػػتعمـ برغبػػػػة واىتمػػػػاـ المػػػػتعمـ وبػػػػدوف ضػػػػغوط خارجيػػػػة، لػػػػذلؾ 
يػػػػتـ عمػػػػى أساسػػػػيا اختيػػػػار  ميػػػػوؿ وحاجػػػػات المتعممػػػػيف أحػػػػد المعػػػػايير التػػػػي مراعػػػػاةيعػػػػد 

ىػػػػػذا المػػػػػنيج التحػػػػػويمي  المحتػػػػػوى، وأف يػػػػػرتبط بخبػػػػػرات المتعممػػػػػيف وتجػػػػػاربيـ الحياتيػػػػػة.
 اللزمػػػػة لجعميػػػػـ الحياتيػػػػة ميػػػػاراتالسػػػػاليب و األإكسػػػػاب المتعممػػػػيف  يعمػػػػؿ عمػػػػىب أف يجػػػػ

لػػػدييـ القػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرارات التػػػي تػػػؤثر عمػػػى  Social Critics نقػػػاد اجتمػػػاعييف
؛ ويسػػػػاعد تػػػػوافر ىػػػػذه المعػػػػايير عمػػػػى تحصػػػػيؿ واقعيػػػـ االجتمػػػػاعي والسياسػػػػي واالقتصػػػػادي

الطػػػلب ليػػػذه الموضػػػوعات التػػػي ليػػػا معنػػػى ومغػػػزي بالنسػػػبة ليػػػـ، وأكثػػػر مناسػػػبة لحيػػػاتيـ 
الخاصػػػػة، فضػػػػًل عػػػػف أف ىػػػػذه الممارسػػػػات التحويميػػػػة تعمػػػػؿ عمػػػػى تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر 
 والفعػػػػػػؿ، تمػػػػػػؾ التػػػػػػي تسػػػػػػمح ليػػػػػػـ بػػػػػػإدراؾ حػػػػػػاالت االسػػػػػػتبداد والقيػػػػػػر داخػػػػػػؿ المجتمػػػػػػع

 .وتساعدىـ عمى مجابيتيا  
وبينمػػػػػػا كانػػػػػػت المعرفػػػػػػة ىػػػػػػي محػػػػػػور المنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػية فػػػػػػي الفكػػػػػػر التربػػػػػػوي 
التقميػػػدي، أصػػػبحت المعرفػػػة فػػػي الفكػػػر التربػػػوي التقػػػدمي وسػػػيمة إلعػػػداد المػػػتعمـ لمواجيػػػة 
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الواقػػػػػع المتغيػػػػػر، مػػػػػف خػػػػػلؿ إتاحػػػػػة الفرصػػػػػة لػػػػػو لممػػػػػرور بخبػػػػػرات جديػػػػػدة، تمكنػػػػػو مػػػػػف 
المشػػػػػػػكلت، وتحمػػػػػػػؿ المسػػػػػػػئوليات، ومواجيػػػػػػػة الصػػػػػػػعوبات اكتشػػػػػػػاؼ المعرفػػػػػػػة، وحػػػػػػػؿ 

   (..42، 4000)السكري، 
ـي، فإنػػػو فػػػي  ال تتحػػػوؿ الػػػذات الفاعمػػػة ل نسػػػاف إلػػػى مجػػػرد  مواقػػػؼ الػػػتعمـومػػػف ثػػػ

موضػػػػػوع يتقبػػػػػؿ، فػػػػػي خنػػػػػوع وسػػػػػمبية، المحتويػػػػػات التػػػػػي يقػػػػػدميا لػػػػػو أو يفرضػػػػػيا عميػػػػػو 
يداعػػػو فػػػػي عقػػػوؿ الطػػػػلب، ا خػػػروف،  وال تعػػػد المعرفػػػػة عػػػف العػػػػالـ مضػػػموًنا يػػػتـ نقمػػػػو وا 

عػػػادة التشػػػكيؿ، مػػػف خػػػلؿ قيػػػاـ الفػػػرد بتفكيػػػر نقػػػدي حػػػوؿ عمميػػػة  نيػػػا تعنػػػي التشػػػكيؿ وا  وا 
المعرفػػػػة ذاتيػػػػا، وأف يكػػػػوف لديػػػػو وعػػػػي بػػػػالمبرر وراء اكتسػػػػاب المعرفػػػػة والظػػػػروؼ التػػػػي 

 خضعت ليا ىذه العممية المعرفية. 
 طزائل وأصاليب التدريط: –ب 

فإنيػػػا تقػػػـو عمػػػى  التػػػدريس وفػػػؽ الحركػػػة النقديػػػة، وفيمػػػا يتعمػػػؽ بطرائػػػؽ وأسػػػاليب
أسػػػاس التفاعػػػؿ بػػػيف المعممػػػيف والمتعممػػػيف، أي التفاعػػػؿ بػػػيف ذوات نشػػػطة حػػػوؿ موضػػػوع 

 :التعمـ، وذلؾ مف خلؿ الطرائؽ ا تية
 الطزيكة احلوارية: -1

تػػػػرفض التربيػػػػة النقديػػػػة الػػػػدور انطلًقػػػػا مػػػػف أف الحريػػػػة شػػػػرط كػػػػؿ تعمػػػػيـ حقيقػػػػي؛ 
وح بػػػو لمطػػػلب حػػػدود لممػػػتعمـ فػػػي التعمػػػيـ البنكػػػي، حيػػػث ال يتعػػػدى المجػػػاؿ المسػػػم البالسػػػ

. وتيػػػػػتـ التربيػػػػػة النقديػػػػػة بخبػػػػػرات الطػػػػػلب، واسػػػػػتدعاء مػػػػػا تػػػػػـ تخزينػػػػػوء التمقػػػػػي واإلمػػػػػل
االنطػػػػػػلؽ، وىػػػػػػذا يعطػػػػػػي لمطػػػػػػلب معنػػػػػػى  وتتخػػػػػػذ مػػػػػػف مشػػػػػػكلتيـ واحتياجػػػػػػاتيـ نقطػػػػػػة

 لحياتيـ.
وتؤكػػػد التربيػػػة النقديػػػة أف الحػػػوار الناقػػػد ىػػػو مفتػػػاح التغييػػػر، ذلػػػؾ الحػػػوار الػػػػذي 
نسػػػػػانيتيـ، بحيػػػػػث يػػػػػدخموف فػػػػػي علقػػػػػة حػػػػػوار دائػػػػػـ مػػػػػع  يػػػػػؤمف بإيجابيػػػػػة المتعممػػػػػيف وا 
ي المقيػػػػػوريف، وتتكفػػػػػؿ ىػػػػػذه العمميػػػػػة بتخمػػػػػيص المتعممػػػػػيف مػػػػػف األوىػػػػػاـ واألسػػػػػاطير التػػػػػ

 (.   22، 4990صورىا وصاغيا النظاـ القديـ)خضر، 
أف الطريقػػػػػػة الحواريػػػػػػة مطمػػػػػػب وضػػػػػػرورة (452 أ،4992) يػػػػػػرى بػػػػػػاولو فريػػػػػػرى

اسػػػتراتيجية وليسػػػت مجػػػرد تكتيكػػػات  ذكيػػػة  فػػػي موضػػػوعات معينػػػة لموصػػػوؿ إلػػػى النتػػػائج. 
دو وال ينبغػػػػػي فيػػػػػـ الطريقػػػػػة الحواريػػػػػة باعتبارىػػػػػا أداة يسػػػػػتخدميا المربػػػػػي أحياًنػػػػػا كػػػػػي يبػػػػػ
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متسػػػػػػًقا مػػػػػػع خيارتػػػػػػو السياسػػػػػػية. إف الطريقػػػػػػة الحواريػػػػػػة مطمػػػػػػب مػػػػػػف مطالػػػػػػب الطبيعػػػػػػة 
فمػػػػيس ىنػػػػاؾ تواصػػػػؿ  اإلنسػػػػانية، وىػػػػي أيًضػػػػا علمػػػػة عمػػػػى الموقػػػػؼ الػػػػديمقراطي لممربػػػػي.

وبيػػػػػػذا المعنػػػػػػى فػػػػػػإف التواصػػػػػػؿ  دوف حػػػػػوار، والتواصػػػػػػؿ ىػػػػػػو جػػػػػػوىر الظػػػػػػاىرة الحياتيػػػػػػة.
    حياة.ىوالحياة، وىو قوة دافعة مف أجؿ مزيد مف ال

  املشهالت:طزح  ةطزيك -0

المشػػػػػكلت عمػػػػػى إثػػػػػارة مشػػػػػكمة تحظػػػػػى باىتمػػػػػاـ المتعممػػػػػيف  طػػػػػرحتقػػػػػـو طريقػػػػػة 
وتشػػػد انتبػػػاىيـ التصػػػاليا بحاجػػػاتيـ، وتػػػدفعيـ لمتفكيػػػر والبحػػػث عػػػف حػػػؿ ليػػػا. لػػػذلؾ فػػػإف 
طريقػػػة حػػػؿ المشػػػكلت تشػػػدد عمػػػى أسػػػموب الحػػػؿ والكيفيػػػات اللزمػػػة الكتشػػػاؼ ذلػػػؾ الحػػػؿ 

دريس التػػػي تيػػػتـ مػػػف المتعممػػػيف تحػػػت إشػػػراؼ المػػػدرس، وتوجيياتػػػو، فيػػػي مػػػف طرائػػػؽ التػػػ
بالمشػػػػكلت التعميميػػػػة والتفكيػػػػر فػػػػي إيجػػػػاد حمػػػػوؿ عمميػػػػة ليػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ إعمػػػػاؿ العقػػػػؿ 
والتعػػػػاوف بػػػػيف المتعممػػػػيف لمتوصػػػػؿ لػػػػذلؾ الحػػػػؿ، ويكػػػػوف دور المػػػػدرس فييػػػػا دور الموجػػػػو 

المشػػػػػػكلت يجعػػػػػػؿ  طػػػػػػرحوالمػػػػػػنظـ لمخبػػػػػػرات التعميميػػػػػػة؛ ولػػػػػػذلؾ فػػػػػػإف اسػػػػػػتخداـ طريقػػػػػػة 
التػػػػدريس عمػػػػًل وظيفًيػػػػا ذا معنػػػػى عنػػػػد المتعممػػػػيف، ويعػػػػزز الثقػػػػة بػػػػالنفس لػػػػدييـ، ويعػػػػزز 

   .(777، 4947علقة المدرسة بالبيئة، ويربط التعمـ بالتطبيؽ )عطية، 
( طريقػػػػة حػػػػؿ المشػػػػكلت ليػػػػرد عمػػػػى 422 -422ب،  4992وقػػػػد قػػػػدـ فريػػػػري )

فػػػي حالػػػة نقػػػؿ معمومػػػات ذات طبيعػػػة عمميػػػة اإلدعػػػاء الػػػذي مفػػػاده: أف الحػػػوار غيػػػر ممكػػػف 
أو تقنيػػػة، ويقصػػػد بيػػػا أصػػػحاب ىػػػذ اإلدعػػػاء كػػػؿ أنػػػواع المعرفػػػة التػػػي تقػػػع خػػػارج الخبػػػرات 

صػػػػعوبة إقامػػػػة حػػػػوار مػػػػع تلميػػػػذ  -مػػػػثلً  –التاريخيػػػػة لجميػػػػور مسػػػػتقبمييا، فيػػػػـ يػػػػروف 
. ويشػػػير فريػػػرى خطػػػأ ىػػػذا اإلدعػػػاء، ويؤكػػػد أف 2×2المدرسػػػة حػػػوؿ حقيقػػػة حاصػػػؿ ضػػػرب 

لحػػػػػوار فػػػػػي أي موقػػػػػؼ أو موضػػػػػوع سػػػػػواء تضػػػػػمف معرفػػػػػة عمميػػػػػة أو تقنيػػػػػة أو معرفػػػػػة ا
تجريبيػػػػة؛ يتطمػػػػب مواجيػػػػة إشػػػػكالية ذلػػػػؾ الموقػػػػؼ فػػػػي علقتيػػػػا الحتميػػػػة بػػػػالواقع المحػػػػدد 
الػػػذي تولػػػدت فيػػػو، والػػػذي تسػػػعى إلػػػى التعامػػػؿ معػػػو مػػػف أجػػػؿ أف يػػػزداد الفيػػػـ، والوضػػػوح 

بػػػػالواقع  البػػػػد مػػػػف ربػػػػط ىػػػػذه الحقيقػػػػة ،42=  2×2والقػػػػدرة عمػػػػى تغييػػػػر الواقػػػػع. فمثػػػػاؿ 
عػػػػف طريػػػػؽ  2×2الػػػػذي يػػػػتعمـ فيػػػػو الطفػػػػؿ. فينػػػػاؾ فػػػػرؽ شاسػػػػع بػػػػيف أف يػػػػتعمـ التمميػػػػذ 
إلػػػػى خبػػػػرة  2×2الحفػػػػظ مػػػػف جػػػػدوؿ الضػػػػرب مػػػػف ناحيػػػػة، ومػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرى أف تتػػػػرجـ 

، مثػػػؿ تكػػػرار أربعػػػة أحجػػػار أربػػػع مػػػرات. وىكػػػذا تتػػػاح لمتمميػػػذ فرصػػػة ال يػػػتعمـ فييػػػا واقعيػػػة
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نمػػػا يقػػػـو فييػػػا باكتشػػػاؼ علقػػػة مػػػا يتعممػػػو بشػػػيء مػػػا بمجػػػرد ا لحفػػػظ الميكػػػانيكي دائًمػػػا، وا 
 في الحياة اإلنسانية.  
ـي،  قػػػػدـ فريػػػػرى بػػػػديًل لنمػػػػوذج التعمػػػػيـ البنكػػػػي، وىػػػػو التعمػػػػيـ القػػػػائـ عمػػػػى ومػػػػف ثػػػػ

، critical consciousnessطػػػػػرح المشػػػػػكلت الػػػػػذي يػػػػػؤدي إلػػػػػى الػػػػػوعي النقػػػػػدي  
باسػػػػتخداـ ىػػػػذه الطريقػػػػة يصػػػػبح جػػػػذاًبا وذا معنػػػػى لممتعممػػػػيف حيػػػػث إنػػػػو يػػػػرى أف التعمػػػػيـ 

مػػػػف خػػػػلؿ تركيػػػػزه عمػػػػى القضػػػػايا الصػػػػعبة فػػػػي حيػػػػاتيـ، ويجعػػػػؿ ليػػػػـ أدورًا إيجابيػػػػة مػػػػف 
ـي تقريرىـ لوظائؼ داخؿ المجتمع.  خلؿ تحديدىـ لمخبرات ومف ث

ويتضػػػػػح ممػػػػػا سػػػػػبؽ أف الحػػػػػوار وطريقػػػػػة حػػػػػؿ المشػػػػػكلت، تبعثػػػػػاف عمػػػػػى إيقػػػػػاظ 
لػػػدى المتعممػػػيف، ويسػػػيماف فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر النقػػػدي، والػػػذي يػػػنجـ عنػػػو  وصػػػحوة الػػػوعي

إدراؾ لعلقػػػات تفاعػػػؿ المعرفػػػة، وتصػػػبح المعرفػػػة تفكيػػػرًا حػػػوؿ العػػػالـ، وتفكيػػػرًا حػػػوؿ البشػػػر 
   ف يسيـ في استئناس البشر وتشيئييـ.ىذا العالـ، ورفض ىاتيف الطريقتيفي 

 طزائل وأصاليب التكويه: -ج

بػػػػالتقويـ مجموعػػػػة مػػػػف األحكػػػػاـ التػػػػي تقػػػػيس جانًبػػػػا أو أكثػػػػر مػػػػف جوانػػػػب  يقصػػػػد
التقويـ عمميػػػة تشػػػخيص وعػػػلج لموقػػػؼ الػػػتعمـ أو أحػػػد جوانبػػػو أو لممػػػنيج كمػػػو ، فػػػالػػػتعمـ

 في ضوء األىداؼ التربوية المنشودة.
وقػػػد شػػػيد التقػػػويـ تحػػػوالت كبيػػػرة فػػػي مفيومػػػو ومحتػػػواه وفمسػػػفتو، وحصػػػؿ تقػػػدـ 

سػػػػي امو فػػػػي حػػػػؿ كثيػػػػر مػػػػف المشػػػػكلت التربويػػػػة واالجتماعيػػػػة، وسػػػػعيو كبيػػػػر فػػػػي آثػػػػاره وا 
إلػػػػػى تحسػػػػػيف فاعميػػػػػة العمميػػػػػة التعميميػػػػػة مػػػػػف أىميػػػػػا: التركيػػػػػز عمػػػػػى االمتحانػػػػػات التػػػػػي 
تحتػػػوى عمػػػى مشػػػكلت وأسػػػػئمة مثيػػػرة لمتحػػػدي، ويتطمػػػب التعامػػػػؿ معيػػػا اسػػػتخداـ ميػػػػارات 

لػػػػى اإلنجػػػػاز الحقيقػػػػي، عقميػػػػة عاليػػػػة المسػػػػتوى، والتحػػػػوؿ مػػػػف الترتيػػػػب النسػػػػبي لمطالػػػػب إ
ومػػػف االىتمػػػاـ بػػػالكـ فػػػي تصػػػنيؼ الطػػػلب إلػػػى النػػػوع الػػػذي يؤكػػػد الميػػػارات التػػػي تعمموىػػػا، 
ومػػػػػػف تأكيػػػػػػد األداء الفػػػػػػردي والتنافسػػػػػػي إلػػػػػػى األداء الجمعػػػػػػي والتعػػػػػػاوني ومػػػػػػف إعطػػػػػػاء 
األولويػػػػة لممحتػػػػوى والمفػػػػاىيـ المجػػػػزأة إلػػػػى االىتمػػػػاـ بػػػػالخبرات المتكاممػػػػة، ألف مػػػػف شػػػػأف 

يػػػػؽ أىػػػػداؼ اإلتقػػػػاف وتػػػػوفير تغذيػػػػة راجعػػػػة مسػػػػتمرة فػػػػي إطػػػػار مػػػػف التشػػػػخيص ذلػػػػؾ تحق
 (.429، 4990والعلج )السورطي، 



 ..........................................................................  واقع تطبيق مبادئ الرتبية النقدية يف التعليم قبل اجلامعي

- 4790 - 

ولػػػذلؾ يؤيػػػد رواد حركػػػة التربيػػػة النقديػػػة وعمػػػى رأسػػػيـ فريػػػري أف التعمػػػيـ الحػػػواري 
تكػػػػػوف فيػػػػػو األسػػػػػئمة ىػػػػػي محػػػػػور التعمػػػػػيـ، ولػػػػػيس اإلجابػػػػػات، تحػػػػػث األسػػػػػئمة المفتوحػػػػػة 

تحميػػػػؿ الناقػػػػد لموضػػػػع االجتمػػػػاعي وتشػػػػجيعيـ فػػػػي األمػػػػد البعيػػػػد اإلجابػػػػة الطػػػػلب عمػػػػى ال
 .(494، 4942عمى تغييره )العطاري، 

ـي، البػػػػد وأف يتضػػػػمف التقػػػػويـ كػػػػؿ أبعػػػػاد العمميػػػػة التربويػػػػة مثػػػػؿ: المنػػػػاىج  ومػػػػف ثػػػػ
وطرائػػػػػؽ التػػػػػدريس واإلدارة والتقػػػػػويـ ...، وتقػػػػػويـ كػػػػػؿ جوانػػػػػب شخصػػػػػية الطالػػػػػب مثػػػػػؿ: 

واالسػػػػػتعدادات والميػػػػػوؿ، وأال يقتصػػػػػر التقػػػػػويـ عمػػػػػى مجػػػػػرد الػػػػػذكاء والقػػػػػدرات والتحصػػػػػيؿ 
إصػػػػدار أحكػػػػاـ عمػػػػى الطػػػػلب وتصػػػػنيفيـ، وأف يتصػػػػؼ باالسػػػػتمرارية والشػػػػمولية، ويعتمػػػػد 
عمػػػػى أسػػػػاليب متعػػػػددة مػػػػف التقػػػػويـ وأال يقتصػػػػر عمػػػػى االمتحانػػػػات فقػػػػط، ويتجاىػػػػؿ األدوات 

 غيرىا.األخرى مثؿ: الملحظة، المناقشة وكتابة التقارير واألبحاث و 
 أوجو االستفادة مف ىذا المحور:

عػػػػػػػدة مػػػػػػػف خػػػػػػلؿ ىػػػػػػػذا المحػػػػػػور أف لممػػػػػػػنيج أو المقػػػػػػررات الدراسػػػػػػػية اتضػػػػػػح  
تػػػػرجـ مبادءىػػػػا، يلممعرفػػػػة و تجعمػػػػو يتسػػػػؽ مػػػػع رؤيػػػػة حركػػػػة التربيػػػػة النقديػػػػة  مواصػػػػفات

   ما يأتي:وسمات المناىج مف منظور حركة التربية النقدية مواصفات ولعؿ مف أىـ 
 ميوؿ واحتياجات المتعمميف عند اختيار محتوى المناىج وتصميميا.مراعاة  .4
لحتياجػػػات البيئيػػػة والجغرافيػػػة التػػػي ينتمػػػي إلييػػػا محتػػػوى المقػػػررات الدراسػػػية لمراعػػػاة  .4

 الطلب.
تكامػػػػػؿ مضػػػػػموف منػػػػػاىج المجػػػػػاالت المعرفيػػػػػة المختمفػػػػػة وشػػػػػموليا، وجعػػػػػؿ الكتػػػػػاب  .7

 المدرسي أحد مصادر المعرفة.
 تضميف المناىج / المقررات الدراسية قيـ الديمقراطية والحرية والعدالة. .2
التأكيػػػد عمػػػى أف الحػػػوار شػػػرًطا رئيًسػػػا لقيػػػاـ تعمػػػيـ حقيقػػػي، والمعمػػػـ المتسػػػمط ال ينػػػتج  .5

 عنو إال استئناس وتيجيف لطلبو.
اعتمػػػػػاد المعمػػػػػـ عمػػػػػى عمميػػػػػة طػػػػػرح المشػػػػػكلت وتقػػػػػديـ محتػػػػػوى المقػػػػػررات الدراسػػػػػية  .2

 س في صورة سرد أو عرض خطابي يعطيو ويسممو لممتعمميف.كمشكمة، ولي
 ضرورة تنويع أساليب التقويـ واتساميا باالستمرارة والشموؿ. .2
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 :الرتبية اليكدية ىكدأوجُ  -خامًضا

ثمػػػػػػة مػػػػػػف يػػػػػػرى أف كثيػػػػػػرًا مػػػػػػف الحركػػػػػػات والمػػػػػػدارس النظريػػػػػػة مثػػػػػػؿ: النقديػػػػػػة،  
والنسػػػػػائية/ النسػػػػػوية، والماركسػػػػػية، والحداثػػػػػة والبنيويػػػػػة، ومػػػػػا بعػػػػػد البنيويػػػػػة، والتفكيكيػػػػػة، 

ومػػػا بعػػػدىا، أنيػػػا تحمػػػؿ تصػػػورات عػػػف الحيػػػاة والمجتمػػػع والكػػػوف والمعرفػػػة والقػػػيـ مناقضػػػة 
لمتصػػػور اإلسػػػلمي، حيػػػث إنيػػػا تحمػػػؿ تصػػػورات العػػػالـ الغربػػػي المضػػػطرب المتحيػػػر التائػػػو 

قرارىػػػا، فإنيػػػا ة فػػػي ىػػػذه الرؤيػػػة و البومػػػع االعتػػػراؼ بػػػالنواحي السػػػ(.0، 4002)النحػػػوي،  ا 
اشػػػػتممت عمػػػػى بعػػػػض النػػػػواحي اإليجابيػػػػة وخاصػػػػة فػػػػي الجانػػػػب العممػػػػي والتطبيقػػػػي. ومػػػػف 
ىنػػػػا كػػػػاف لزاًمػػػػا عمػػػػى الباحػػػػث الوقػػػػوؼ عمػػػػى بعػػػػض ىػػػػذه الجوانػػػػب اإليجابيػػػػة والسػػػػمبية 

 ليكوف موقفو أقرب إلى الحكـ الموضوعي، وذلؾ مف خلؿ النقاط ا تية:  
حسػػػػب مفيػػػػـو المػػػػذاىب  الحريػػػػة والعقلنيػػػػةحػػػػوؿ  تػػػػدور الفكػػػػرة المحوريػػػػة لمنقديػػػػة -4

سػػػػػػواء أكانػػػػػػت تقػػػػػػـو عمػػػػػػى العمػػػػػػؿ وصػػػػػػراع الطبقػػػػػػات، واإلنتػػػػػػاج  ،النقديػػػػػػة ليمػػػػػػا
، وىػػػذا الفكػػػػر قػػػد يكػػػػوف االجتمػػػاعي ورأس المػػػاؿ، وجعػػػػؿ اإلنسػػػاف ىػػػػو اإللػػػو الجديػػػػد

 .ناجًما عف ظروؼ نفسية معقدة أو أسباب اجتماعية أو اقتصادية
بػػػيف الفمسػػػفة والػػػديف، أو تحريػػػر العقػػػؿ مػػػف العقيػػػدة، فمكػػػؿ  تقػػػـو عمػػػى مبػػػدأ الفصػػػؿ -4

ىػػػذه الرؤيػػػة مجانبػػػة وبعيػػػدة فػػػرد أف يبحػػػث وينتقػػػد غيػػػر مقيػػػد بأيػػػة سػػػمطة خارجيػػػة، و 
انو وتعػػػػالى، فيػػػػػي بعيػػػػدة عػػػػػف عػػػػف التصػػػػور اإليمػػػػػاني والتوحيػػػػد الخػػػػػالص   سػػػػبح

لواحػػػػد الػػػػذي وىيػػػػة والربوبيػػػػة الحقة،وعبوديػػػػة اإلنسػػػػاف لربػػػػو وخالقػػػػو ا  الأل تصػػػػور ا
  ال إلو إال ىو.

أىػػػػـ مػػػػػا يميػػػػػز الحركػػػػػة النقديػػػػػة أنيػػػػػا تيػػػػػتـ بمشػػػػػكمة المعرفػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػف اىتماميػػػػػا  -7
، فػػػإف النظػػػر العقمػػػي الػػػذي تحػػػرر عمػػػى يػػػد مفكػػػري عصػػػر  ـي بمشػػػكمة الوجػػػود، ومػػػف ثػػػ

الػػػذات نفسػػػيا بوصػػػفيا نحػػػو  باىتمػػػاـ النيضػػػة مػػػف السػػػمطة الدينيػػػة سػػػرعاف مػػػا اتجػػػو
 مصدر كؿ معرفة.

عػػػـ األغمػػػب، وتعكػػػس إلػػػى ة فػػػي مجمميػػػا طابًعػػػا غربًيػػػا فػػػي األتحمػػػؿ األدبيػػػات النقديػػػ -2
حػػػػد كبيػػػػر ظػػػػروؼ الغػػػػرب الجغرافػػػػي والحضػػػػاري منػػػػذ أواخػػػػر القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر، 
ولػػػػػذلؾ يتركػػػػػز االىتمػػػػػاـ عمػػػػػى المػػػػػوف والطبقػػػػػة والنػػػػػوع والوضػػػػػع الجسػػػػػمي كمصػػػػػادر 

ضػػػػػطياد، وكػػػػػذلؾ ادر للللضػػػػػطياد، بينمػػػػػا ال يػػػػػتـ االلتفػػػػػات كثيػػػػػرًا للحػػػػػتلؿ كمصػػػػػ
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تيػػػػتـ فػػػػي الوقػػػػت الػػػػراىف بقضػػػػايا اليجػػػػرة والتنػػػػوع الثقػػػػافي واألقميػػػػات بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ 
المثميػػػػيف، وىػػػػي قضػػػػايا تعكػػػػس واقػػػػع المجتمعػػػػات الغربيػػػػة المعاصػػػػرة ولكػػػػف يتضػػػػاءؿ 
الحيػػػػز المخصػػػػص لمشػػػػكلت مػػػػا بعػػػػد االحػػػػتلؿ التػػػػي تشػػػػكؿ تحػػػػديات ممحػػػػة لػػػػدوؿ 

 (.  444، 4942العالـ الثالث )العطاري، 
التػػػي يؤكػػػدىا  فالحقيقػػػةؿ بعػػػدـ وجػػػود أىػػػداؼ ثابتػػػة لممػػػنيج يجانبػػػو الصػػػواب، إف القػػػو -2

الواقػػػع المعاصػػػر أف جعػػػؿ األىػػػداؼ التربويػػػة كميػػػا متحركػػػة ومتغيػػػرة قػػػد أطػػػاح بكثيػػػر 
مػػػػػػف القػػػػػػيـ الخمقيػػػػػػة التػػػػػػي تتفػػػػػػؽ مػػػػػػع مقتضػػػػػػيات الفطػػػػػػرة اإلنسػػػػػػانية ومتطمباتيػػػػػػا. 

معمقػػػػة المعاصػػػػر قػػػػد أصػػػػبحت كقشػػػػة والنتيجػػػػة ىػػػػي أف الحيػػػػاة اإلنسػػػػانية فػػػػي العػػػػالـ 
شػػػػػاءت، وحيػػػػػاة كتمػػػػػؾ ال يطمػػػػػئف ليػػػػػا  فػػػػػي اليػػػػػواء تسػػػػػيرىا أىػػػػػواء التغيػػػػػر كيػػػػػؼ
 . (479 – 440 ،4994 اإلنساف، وال يستمر فييا وال يعمرىا )مدكور،

وانطلًقػػػػػا مػػػػػف ىػػػػػذا التصػػػػػور ومػػػػػف خػػػػػلؿ دراسػػػػػة حركػػػػػة التربيػػػػػة النقديػػػػػة،يمكف  
التوصػػػؿ إلػػػى نقطتػػػيف ميمتػػػيف: أف فػػػي ىػػػذه الحركػػػة جوانػػػب سػػػمبية ينبغػػػي التحػػػذير منيػػػا 

وتجػػػػػدر اإلشػػػػػارة إلػػػػػى ضػػػػػرورة  إيجابيػػػػػة ينبغػػػػػي اإلفػػػػػادة منيػػػػػا.والتنبيػػػػػو عمييػػػػػا، وجوانػػػػػب 
معالجػػػة الحركػػػة النقديػػػة بقػػػدر مػػػف النقػػػد والحياديػػػة، وبصػػػفة خاصػػػة مفاىيميػػػا والمقػػػوالت 
التػػػػي تنطمػػػػؽ منيػػػػا وضػػػػرورة إسػػػػقاطيا عمػػػػى الواقػػػػع العربػػػػي، وأف نمتمػػػػؾ الشػػػػجاعة لنقػػػػؼ 

ـي، فالنقديػػػػة ت لتحميػػػػؿ عػػػػد نموذًجػػػػا جيػػػػًدا موقفػػػػا نقػػػػديا فػػػػي جميػػػػع جوانػػػػب الحيػػػػاة، ومػػػػف ثػػػػ
   .األوضاع المجتمعية بصفة عامة والتعميمية بصفة خاصة

وبػػػذلؾ يكػػػوف قػػػد انتيػػػى الباحػػػث مػػػف اإلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ الثػػػاني مػػػف األسػػػئمة 
الفرعيػػػة، وقػػػد تمثمػػػت اإلجابػػػة عنػػػو فػػػي تقػػػديـ رؤيػػػة التربيػػػة النقديػػػة حػػػوؿ لػػػبعض عناصػػػر 

عػػػػف األسػػػػئمة الفرعيػػػػة الثلثػػػػة األخيػػػػرة )الثالػػػػث، منظومػػػػة التعمػػػػيـ، وفيمػػػػا يتعمػػػػؽ باإلجابػػػػة 
والرابػػػػع، والخامس(؛فقػػػػد تمػػػػت اإلجابػػػػة عمػػػػى ىػػػػذه األسػػػػئمة مػػػػف خػػػػلؿ الدراسػػػػة الميدانيػػػػة، 

 وفيما يأتي تبياف ذلؾ:
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 :وإجزاءاتَا الدراصة امليداىية 

 أداة البخح: -1

النقديػػػػػة يػػػػؽ مبػػػػػادئ التربيػػػػػة واقػػػػػع تطب لتعػػػػػرؼ فػػػػػي اسػػػػتبانة البحػػػػػثتمثمػػػػت أداة 
 ـ قبؿ الجامعي.بالتعمي

 ٍدف االصتباىة:  -0

واقػػػػع تطبيػػػػؽ مبػػػػادئ التربيػػػػة النقديػػػػة بػػػػالتعميـ قبػػػػؿ الجػػػػامعي يدفت االسػػػػتبانة تحديػػػػد اسػػػػت
 في مصر ومدى وعي المعمميف بيا.

 بياء االصتباىة: -3

تػػػػػـ بنػػػػػاء االسػػػػػتبانة مػػػػػف خػػػػػلؿ مراجعػػػػػة أدبيػػػػػات التربيػػػػػة فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بحركػػػػػة  
عبػػػػػارة  (.5) عمػػػػػى فػػػػػي صػػػػػورتيا األوليػػػػػة . واشػػػػػتممت ىػػػػػذه االسػػػػػتبانةالنقديػػػػػة،التربيػػػػػة 

: أىػػػداؼ ومبػػػػادئ التربيػػػة النقديػػػػة، ا تػػػػي، وىػػػي عمػػػػى النحػػػو محػػػػاورأربعػػػة تنػػػدرج تحػػػػت 
 المتعمـ، المنيج والمقررات الدراسية.أدوار أدوار المعمـ ومسؤولياتو، 

 )صدم احملتوى(: صدم األداة -4

( 44) أحػػػػد عشػػػػر عمػػػػىتػػػػـ عرضػػػػيا محتػػػػوى األداة لمتحقػػػػؽ مػػػػف مسػػػػتوى صػػػػدؽ 
مػػػػف أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فػػػػي تخصصػػػػات أصػػػػوؿ التربيػػػػة، والمنػػػػاىج  مػػػػف المحكمػػػػيف

 :ا تيو أبدى المحكموف ملحظتيـ عمى النح وطرؽ التدريس بكمية التربية. وقد
المحػػػػور األوؿ )أىػػػػداؼ ومبػػػػادئ التربيػػػػة النقديػػػػة( إلػػػػى محػػػػوريف، محػػػػور يتعمػػػػؽ  تجزئػػػػة -

 يتسػػػػػنىبمبػػػػػادئ التربيػػػػػة النقديػػػػػة، وا خػػػػػر يتعمػػػػػؽ بأىػػػػػداؼ التربيػػػػػة النقديػػػػػة؛ حتػػػػػى 
دراؾ المعمميف بمبادئ التربية النقدية. المب  حث تعرؼ مدى وعي وا 

محػػػػػور واحػػػػػد وىػػػػػو  دمػػػػػج المحػػػػػوريف الخاصػػػػػيف بػػػػػأدوار المعمػػػػػـ، وأدوار المػػػػػتعمـ، فػػػػػي -
التفاعػػػػػؿ بػػػػػيف المعمػػػػػـ والمػػػػػتعمـ، وذلػػػػػؾ ليتماشػػػػػى ىػػػػػذا المحػػػػػور مػػػػػع مبػػػػػادئ حركػػػػػة 

 التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ. وعلقاتالتربية النقدية التي تقـو عمى الديناميكية 
تصػػػبح أكثػػػر وضػػػوًحا وفػػػي ضػػػوء ملحظػػػات المحكمػػػيف تػػػـ تعػػػديؿ بعػػػض العبػػػارات كػػػي  -

ىػػػػػػذه ا راء قػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بػػػػػػإجراء التعػػػػػػديلت مػػػػػػف حيػػػػػػث الصػػػػػػياغة. وبنػػػػػػاء عمػػػػػػى 
 ا تي:جدوؿ الالموضحة ب
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(1عدٔل )  

 انزؼدٚالد انزٙ رى إعساؤْب ػهٗ االسزجبَخ ٔفق آزاء انسبدح انًحكًٍٛ. 

 انزؼدٚم انؼجبزح قجم انزؼدٚم

انزؼهيٛى ٔفيق يجيدل انغيدازح ٔاالسيزحيب  ل٘  ٚؼًم ٚؼًم انزؼهٛى ٔفق قدزاد ٔاسزؼدادد انًزؼهًٍٛ.

 حست قدزاد ٔاسزؼداداد انًزؼهًٍٛ

ا يييييٍ  ٚؼًم انزؼهٛى ػهٗ رًُٛخ انٕػٙ انسٛبسٙ. ًٚضييييم َيييييم انًؼهٕيييييبد انسٛبسييييٛخ عيييي ء 

 يسئٕنٛبد انًؼهًٍٛ.

 ُُٚظس إنٗ انزؼهٛى ػهٗ لَّ ػًهٛخ سٛبسٛخ. انزؼهٛى ػًهٛخ سٛبسٛخ، ٔانسٛبسخ ػًهٛخ رسثٕٚخ.

رؼييد ػًهٛييخ َيييم انًؼسفييخ انًدزسييٛخ يييٍ انًٓييبو  ٚيزصس دٔز انًؼهى ػهٗ َيم انًؼسفخ انًدزسٛخ

 األسبسٛخ نهًؼهى.

ٚزؼبيم انًؼهى يغ عًٛغ انطالة ثؼدانخ دٌٔ رًٛٛ   ٚزؼبيم انًؼهى يغ عًٛغ انطالة ثؼدانخ.

 ثُٛٓى.

فكيييييبز انًؼبز يييييخ ٚزيجيييييم انًؼهًيييييٌٕ اٜزاء ٔاأل ٚسًح انًؼهى ثبالخزالف فٙ ٔعٓبد انُظس.

رؼٕٚييد انطييالة ػهييٗ انزؼددٚييخ يييٍ لعييم ٜزائٓييى 

 انفكسٚخ.

ٚسييييزادو انًؼهًييييٌٕ  سٚيييييخ حييييم انً ييييكالد فييييٙ 

 انزدزٚس.

 ٚؼزًد رُفٛر انًُٓظ ػهٗ لسهٕة حم انً كالد.

رؼزًييد ػًهٛييخ انزؼهييٛى ػهييٗ انحييٕاز ٔانُيييب  ثييٍٛ 

 انًؼهى ٔانًزؼهى.

ػهٗ لسهٕة انحٕاز ٔانُيب  يغ  انًؼهًٌٕ ٚؼزًد

  الثٓى.

 رحرف رُحصس  جٛؼخ ػًم انًؼهى فٙ انغٕاَت انفُٛخ فيط

 رحرف ٚضطهغ انًؼهى ثًسؤٔنٛبد سٛبسٛخ.

 رحرف قًذ ثؼًم ػضٕٚخ فٙ َيبثخ انًٍٓ انزؼهًٛٛخ.

 رحرف ٚ بزك انطالة فٙ صُغ انيساز انزؼهًٛٙ

نزحسييٍٛ  ٚسييؼٗ انًؼهًييٌٕ ءعييساء انجحييٕس كيي  

 انًًبزسبد انزسثٕٚخ. 

 رحرف

وبنػػػاء عمػػػػى تعػػػديلت السػػػػادة المحكمػػػيف أصػػػػبح إجمػػػالي عػػػػدد مفػػػردات االسػػػػتبانة 
 (44وىػػػػي: محػػػػور مبػػػػادئ التربيػػػػة النقديػػػػة ) ( مفػػػػردة، موزعػػػػة عمػػػػى أربعػػػػة محػػػػاور57)

( مفػػػػػردات، ومحػػػػػور التفاعػػػػػؿ بػػػػػيف المعمػػػػػـ 2، ومحػػػػػور أىػػػػػداؼ التربيػػػػػة النقديػػػػػة )مفػػػػػردة
   .( مفردة.4( مفردة، ومحور المنيج والمقررات الدراسية ).4)والمتعمـ 

  ثبات األداة: -5

يقصػػػػد بثبػػػػات األداة مػػػػدى اسػػػػتقرار درجػػػػات أفػػػػراد العينػػػػة عبػػػػر فقراتيػػػػا المختمفػػػػة 
وانسػػػجاميا بعضػػػيا مػػػع بعػػػض. لػػػذلؾ فقػػػد تػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ ألفػػػا كرونبػػػاخ لفحػػػص ثبػػػات 

مػػػف خػػػلؿ تطبيقيػػػا عمػػػى عينػػػة اسػػػتطلعية تتكػػػوف  االتسػػػاؽ الػػػداخمي لمحػػػاور االسػػػتبانة
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، ويوضػػػح الجػػػدوؿ ا تػػػي معمًمػػػا مػػػف  مرحمتػػػي التعمػػػيـ األساسػػػي والثػػػانوي العػػػاـ 29مػػػف )
 معاملت الثبات لكؿ محور مف محاور االستبانة ، وكذلؾ لمحاور االستبانة ككؿ :

 (2عدٔل )

 يؼبيالد انضجبد ػهٗ يحبٔز االسزجبَخ ٔػهٗ االسزجبَخ ككم 

 ػدد انؼجبزاد انًحبٔز و

)ٌ( 

 يؼبيالد انضجبد

 )ز(      

 0..9 11 يجبدئ انزسثٛخ انُيدٚخ األٔل

 4..9 6 لْداف انزسثٛخ انُيدٚخ انضبَٙ

 5..9 .1 انزفبػم ثٍٛ انًؼهى ٔانًزؼهى انضبنش

 9.09 .1 انًُٓظ ٔانًيسزاد اندزاسٛخ انساثغ

 9.01 53 - االسزجبَخ ككم

يتضػػػح مػػػف ىػػػذا الجػػػػدوؿ أف معػػػاملت ثبػػػات محػػػاور االسػػػػتبانة تراوحػػػت مػػػا بػػػػيف 
وىػػػػػو معامػػػػػؿ  9.04(، وكػػػػػاف معامػػػػػؿ الثبػػػػػات للسػػػػػتبانة ككػػػػػؿ مسػػػػػاوًيا 9.09،  2..9)

 .  ثبات عاؿ 
وبعػػػػػد التحقػػػػػؽ مػػػػػف الخصػػػػػائص السػػػػػيكومترية )الصػػػػػدؽ والثبػػػػػات( ألداة البحػػػػػث، 

 أصبحت صالحة لمتطبيؽ.
 دلتنع البخح وعييتُ: -6

عداديػػػػػة ومػػػػػدارس التعمػػػػػيـ الثػػػػػانوي العػػػػػاـ اإل ـ اختيػػػػػار عينػػػػػة مػػػػػف المػػػػػدارستػػػػػ
بمحافظػػػة المنيػػػا، وروعػػػى أف تمثػػػؿ ىػػػذه المػػػدارس المجتمػػػع األصػػػؿ، وقػػػد تػػػـ التطبيػػػؽ فػػػى 

أبػػػػو  - المنيػػػػا –سػػػػمالوط  -)بنػػػػي مػػػػزار اإلدارات التعميميػػػػة بمحافظػػػػة المنيػػػػا، وىػػػػي:بعػػػػض 
/ 4940وتػػػػـ التطبيػػػػؽ خػػػػلؿ الفصػػػػؿ الدراسػػػػي األوؿ لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  ممػػػػوي(، -قرقػػػػاص 
، والمػػػػػػػدارس (742عداديػػػػػػػة )مػػػػػػػغ إجمػػػػػػػالي عينػػػػػػػة معممػػػػػػػي المػػػػػػػدارس اإلوقػػػػػػػد ب ،4949

؛ (، وذلػػػؾ بعػػػد اسػػػتبعاد االسػػػتبانات غيػػػر الصػػػالحة وغيػػػر المكتممػػػة.40الثانويػػػة العامػػػة )
   .معمًما (242وبذلؾ أصبح إجمالي العينة الكمية )

 حتليل البياىات ومعاجلتَا إحصائًيا: -7

 :اآلتيمت حتليل البياىات ومعاجلتَا إحصائًيا على اليخو 

تفريػػػغ اسػػػػتجابات عينػػػػة البحػػػػث، وأعطػػػػاء الػػػػدرجات االعتباريػػػػة لكػػػػؿ بػػػػديؿ مػػػػف البػػػػدائؿ  -أ
 ( عمى التوالي.4،  4،  7الثلثة، وىي )
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مػػػف خػػػلؿ  االسػػػتبانةنسػػػبة متوسػػػط االسػػػتجابة لكػػػؿ مفػػػردة مػػػف مفػػػردات تػػػـ حسػػػاب  -ب 
   المعادلة:

 7×  7+ مج ؾ 4×  4+ مج ؾ 4×  4مج ؾ                          
  7× عينة عدد أفراد ال                                             

 تعييف حدود الثقة الستجابات العينة عمى عبارات االستبانة كما يمى :   -ج
تقػػػػدير نسػػػػبة متوسػػػػط االسػػػػتجابة لعبػػػػارات االسػػػػتبانة، حيػػػػث إف األوزاف الرقميػػػػة لمػػػػدى  -4

(، فػػػػػػإف نسػػػػػػبة متوسػػػػػػط االسػػػػػػتجابة لعبػػػػػػارات 4:  7تحقيػػػػػػؽ عبػػػػػػارات االسػػػػػػتبانة مػػػػػػف )
 ،االستبانة

                                           4 
 تقريبا. 9.22نسبة متوسط االستجابة =           =    

                                   7 
الخطػػػػأ المعيػػػػارى لنسػػػػبة متوسػػػػط االسػػػػتجابة لكػػػػؿ عبػػػػارة، وتػػػػـ حسػػػػابو مػػػػف القػػػػانوف  -4

 :(495، 4992)الشربيني،  التالى
 ب × أ            الخطأ المعيارى =     

 ف                                        
 .(9.22) حيث  ) أ (  نسبة متوسط االستجابة لعبارات االستبانة

 .(9.77) )ب(  باقي النسبة المئوية مف الواحد الصحيح       
 )ف(  عدد أفراد العينة.       

 9.942 عدادية=المدارس اإلالخطأ المعيارى لعينة  -
    9.940الخطأ المعيارى لعينة المدارس الثانوية العامة =  -
  ..9.94= الخطأ المعياري لمعينة ككؿ  -

ـي، فإف:    ومف ث
 (.9.242(، واألدنى )9.242حدي الثقة لعينة المدارس األعدادية، األعمى ) -
 (..9.29(، واألدنى )9.242حدي الثقة لعينة المدارس الثانوية، األعمى ) -
 (.9.27(، واألدنى )9.294الثقة لمعينة ككؿ، األعمى ) حدي -

  

 =      ىضبة متوصط االصتجابة
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 وبناء عمى ذلؾ: -7
  إذا كانػػػت نسػػػبة متوسػػػط االسػػػتجابة ألفػػػراد العينػػػة عمػػػى المفػػػردة أكبػػػر مػػػف أو تسػػػاوي

 حد الثقة األعمى؛ فإف ىذه المفردة تتحقؽ بدرجة كبيرة.
 كانػػػػت نسػػػػبة متوسػػػػط االسػػػػتجابة ألفػػػػراد العينػػػػة عمػػػػى المفػػػػردة أقػػػػؿ مػػػػف حػػػػد الثقػػػػة  إذا

 األعمى، وأكبر مف حد الثقة األدنى فإف العبارة تتحقؽ بدرجة متوسطة.
  إذا كانػػػػت نسػػػػبة متوسػػػػط االسػػػػتجابة ألفػػػػراد العينػػػػة عمػػػػى المفػػػػردة تسػػػػاوي أو أقػػػػؿ مػػػػف

 ال تتحقؽ. مف حد الثقة األدنى فإف العبارة
 حتليل اليتائج وتفضريٍا: -صادًصا

، ل جابػػػة عػػػف واقػػػع ممارسػػػات التربيػػػة النقديػػػة بمػػػدارس التعمػػػيـ العػػػاـ فػػػي مصػػػر
تػػػـ تحميػػػؿ اسػػػتجابات عينػػػة البحػػػث وحسػػػاب التكػػػرارات ونسػػػب متوسػػػط االسػػػتجابة والرتػػػب 

فيمػػػػػا يمػػػػػي بيػػػػػاف تفصػػػػػيمي بالنتػػػػػائج التػػػػػي أسػػػػػفر عنيػػػػػا التطبيػػػػػؽ لمفػػػػػردات االسػػػػػتبانة و 
 الميداني.

 :الرتبية اليكدية مبادئألول: احملور ا

تعبػػػر مفػػػردات ىػػػذا المحػػػور عػػػف األفكػػػار النظريػػػة أو المعتقػػػدات التػػػي يػػػؤمف بيػػػا  
تحػػػػدد مػػػػا  حيػػػػث إف نوعيػػػػة األفكػػػػار والمعتقػػػػدات؛، ـوتسػػػػيطر عمػػػػيي وفالنقػػػػدي وفالمعممػػػػ

لتعػػػػرؼ مسػػػػتوى وعػػػػي معممػػػػي مػػػػدارس التعمػػػػيـ و يقومػػػػوف بػػػػو مػػػػف إجػػػػراءات وممارسػػػػات. 
تػػػػـ حسػػػػاب نسػػػػب متوسػػػػط االسػػػػتجابة عمػػػػى ىػػػػذه  التربيػػػػة النقديػػػػة، مبػػػػادئالعػػػػاـ بمصػػػػر ب

 الجدوؿ ا تي:كما ىو موضح ب المفردات
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 (3عدٔل)

 انزسثٛخ انُيدٚخ يجبدئَست يزٕسط االسزغبثخ ٔيسزٕٖ رحييٓب ندٖ ػُٛخ انجحش حٕل 

 انًفسداد و
يسزٕٖ  دزعخ انزحيق

 ككم صبَٕ٘ ػبو إػداد٘ انزحيق

1 

 

انزؼهيٛى ييٍ خيالل يجيدل لَيّ حيق نكيم فيسد  ٚؼًم

حسيييييييت لصييييييييٕنّ االعزًبػٛييييييييخ ٔانضيبفٛييييييييخ 

ٔاالقزصيييبدٚخ ثصيييسف انُظيييس ػيييٍ إيكبَٛبريييّ 

 ٔقدزارّ.

 ال ٚزحيق 9.51 .9.4 9.52

2 
ٚؼًم انزؼهٛى ٔفق يجدل انغدازح ٔاالسزحيب  ل٘ 

 حست قدزاد ٔاسزؼداداد انًزؼهًٍٛ. 
  كجٛس 9.05 9.03 9.00

3 

ٚؼًييم انزؼهييٛى يييٍ خييالل سٛبسييخ اءثيييبء ػهييٗ 

األٔ بع االعزًبػٛخ ٔانضيبفٛخ ٔاالقزصبدٚخ فٙ 

 انًغزًغ.

 يزٕسط 9.65 9.60 9.63

 ال ٚزحيق 9.612 9.50 9.63 ُُٚظس إنٗ انزؼهٛى ػهٗ لَّ ػًهٛخ سٛبسٛخ. 4

5 
انزؼهٛى ٔسٛهخ ٔلداح نهسٛطسح ٔانًُٓٛخ انطجيٛخ 

 ثبنًغزًغ انًصس٘.
 ال ٚزحيق 9.695 9.63 .9.5

6 
انزؼهييييٛى ٔسييييٛهخ نهحييييساك االعزًييييبػٙ ألثُييييبء 

 انطجيبد اندَٛب فٙ انًغزًغ انًصس٘.
 كجٛس 9.025 9.05 9.09

0 

انزؼهيييٛى ٔسيييٛهخ نزًُٛيييخ انيييٕػٙ انُييييد٘ انييير٘ 

ٚسييٓى فييٙ رٓٛئييخ انفييسد نهزجٛٛييس اءٚغييبثٙ فييٙ 

 انًغزًغ.

 كجٛس .9.01 9.03 9.09

. 

ٚجُٗ انفؼيم انزسثيٕ٘ انسيهٛى ػهيٗ ريهٛيم سيهطخ 

انًؼهى ٔعؼيم حسٚيخ انًيزؼهى ًيس  ب نيٛيبو رؼهيٛى 

 حيٛيٙ.

9.6. 9.53 9.69 
 ال ٚزحيق

 

0 
ٚيبٔو انزؼهٛى كم لنيٕاٌ انسيٛطسح ٔانًُٓٛيخ فيٙ 

 انًغزًغ.
 ال ٚزحيق 9.405 9.53 9.46

19 
ا ييييٍ  ًٚضيييم  َييييم انًؼهٕييييبد انسٛبسيييٛخ عييي ء 

 يسئٕنٛبد انًؼهًٍٛ.
 ال ٚزحيق 9.415 9.44 9.30

11 

ٚيبٔو انزؼهٛى اٜنٛبد انزيٙ رسيزاديٓب انطجييبد 

انًسيييٛطسح ءػيييبدح إَزيييبط انزًيييبٚ  االعزًيييبػٙ 

يضم: اندزٔ  اناصٕصٛخ، ٔانكزيت انابزعٛيخ 

 ٔغٛسْب.

 ال ٚزحيق 9.365 9.33 9.49

 ال ٚزحيق 9.5.6 9.5.9 9.5.0 إعًبنٙ انجؼد األٔل 

 
 حدٔد انضيخ انؼهٛب

 حدٔد انضيخ اندَٛب

9.016 

9.616 

9.024 

9.69. 

9.092 

9.63 
 

يتضػػػػػػح مػػػػػػف اسػػػػػػتجابات إجمػػػػػػالي العينػػػػػػة أف نسػػػػػػبة  باسػػػػػػتقراء نتػػػػػػائج الجػػػػػػدوؿ
 ،  9.725)متوسػػػػػػط االسػػػػػػتجابة عمػػػػػػى جميػػػػػػع مفػػػػػػردات ىػػػػػػذا البعػػػػػػد تراوحػػػػػػت مػػػػػػا بػػػػػػيف 

ثػػػلث مفػػػػردات، مػػػػنيـ إلػػػػى حػػػػد الثقػػػة األعمػػػػى، سػػػػوى لػػػـ تصػػػػؿ ىػػػػذه المفػػػردات و (، 9.25
يعمػػػؿ التعمػػػيـ وفػػػؽ مبػػػدأ الجػػػدارة واالسػػػتحقاؽ  مفردتػػػاف تجػػػاوز الحػػػد األعمػػػى لمثقػػػة ىمػػػا:  
(، والثانيػػػػة  9.25  بنسػػػػبة متوسػػػػطة اسػػػػتجابة )أي حسػػػػب قػػػػدرات واسػػػػتعدادات المتعممػػػػيف
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التعمػػػػيـ وسػػػػيمة لتنميػػػػة الػػػػوعي النقػػػػدي الػػػػذي يسػػػػيـ فػػػػي تييئػػػػة الفػػػػرد لمتغييػػػػر اإليجػػػػابي   
األخػػػػرى فػػػػي الرتبػػػػة  وجػػػػاءت المفػػػػردة (..9.24اسػػػػتجابة )  بنسػػػػبة متوسػػػػط فػػػػي المجتمػػػػع

الثالثػػػػػة، وىػػػػػي  يعمػػػػػؿ التعمػػػػػيـ مػػػػػف خػػػػػلؿ سياسػػػػػة اإلبقػػػػػاء عمػػػػػى األوضػػػػػاع االجتماعيػػػػػة 
(، وقػػػػد تحققػػػػت 9.25)بنسػػػػبة متوسػػػػط اسػػػػتجابة   والثقافيػػػػة واالقتصػػػػادية فػػػػي المجتمػػػػع 

 بدرجة متوسطة. 
؛ وىػػػػذه الثقػػػػة األدنػػػػىبينمػػػػا لػػػػـ تتجػػػػاوز بقيػػػػة مفػػػػردات ىػػػػذا المحػػػػور عػػػػف حػػػػد 

لػػػدى معممػػػي التعمػػػيـ قبػػػؿ التربيػػػة النقديػػػة  مبػػػادئالنتيجػػػة تعػػػد مؤشػػػرًا عمػػػى غيػػػاب الػػػوعي ب
التعمػػػػيـ يعمػػػػؿ وفػػػػؽ مبػػػػدأ فػػػػالمفيـو السػػػػائد لػػػػدى عينػػػػة البحػػػػث أف  ،الجػػػػامعي فػػػػي مصػػػػر

الجػػػػػدارة واالسػػػػػتحقاؽ أي حسػػػػػب قػػػػػدرات واسػػػػػتعدادات المتعممػػػػػيف، حيػػػػػث تجػػػػػاوزت نسػػػػػبة 
حػػػث عمػػػى ىػػػذه المفػػػردة حػػػد الثقػػػة األعمػػػى فقػػػد بمغػػػت نسػػػبة االسػػػتجابة اسػػػتجابة عينػػػة الب

التعمػػػػيـ وسػػػػيمة لمحػػػػراؾ االجتمػػػػاعي ألبنػػػػاء الطبقػػػػات  أف يػػػػروف، كمػػػػا أنيػػػػـ 9.25عمييػػػػا 
 9.245، فقػػػد جػػػاءت نسػػػبة االسػػػتجابة عمػػػى ىػػػذه المفػػػردة فػػػي المجتمػػػع المصػػػري الػػػدنيا

 .متجاوزة حد الثقة األعمى
أفػػػػػػراد عينػػػػػػة البحػػػػػػث أف التعمػػػػػػيـ ال صػػػػػمة لػػػػػػو بالسياسػػػػػػة، فقػػػػػػد جػػػػػػاءت  ويؤكػػػػػد

اسػػػتجاباتيـ مؤكػػػدة أنيػػػـ ال ينظػػػروف إلػػػى التعمػػػيـ عمػػػى أنػػػو عمميػػػة سياسػػػية، حيػػػث جػػػاءت 
  أقػػػػػؿ مػػػػػف حػػػػػد الثقػػػػػة األدنػػػػػى، فقػػػػػد بمغػػػػػت قيمتيػػػػػا 2نسػػػػػبة االسػػػػػتجابة عمػػػػػى المفػػػػػردة  

  التػػػػي بمغػػػػت نسػػػػبتيا 49 ، وممػػػػا يؤكػػػػد ىػػػػذه النتيجػػػػة اسػػػػتجاباتيـ عمػػػػى المفػػػػردة 9.244
مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػرىـ  -، والتػػػػي يػػػػوحي مضػػػػمونيا أنيػػػػـ يعتقػػػػدوف أف المعمػػػػـ الجيػػػػد 9.245

، وىػػػػذا االعتقػػػػاد يػػػػرتبط ىػػػػو الػػػػذي ال يكػػػػوف لػػػػو أي دور سياسػػػػي أو مسػػػػؤولية سياسػػػػية –
. بتصػػػور سػػػاذج بػػػأف اكتسػػػاب المعرفػػػة يتمثػػػؿ فػػػي اإلدراؾ المغمػػػوط عمػػػى أنػػػو عمميػػػة إيػػػداع

  التػػػػي جػػػػاءت نسػػػػبة االسػػػػتجابة عمييػػػػا . اسػػػػتجابتيـ عمػػػػى المفػػػػردة وفضػػػػًل عػػػػف ذلػػػػؾ 
أقػػػؿ مػػػف حػػػد الثقػػػة األدنػػػى، والتػػػي مفادىػػػا أف المعمػػػـ الجيػػػد ىػػػو  –أيًضػػػا  –وىػػػي  9.29

الػػػػذي يمػػػػارس سػػػػمطتو إلرسػػػػاء قواعػػػػد النظػػػػاـ والضػػػػبط حتػػػػى لػػػػو تطمػػػػب األمػػػػر مصػػػػادرة 
 كاممة لحرية المتعمميف.

مؤكػػػػدة أنيػػػػـ ال يؤمنػػػػوف   5عمػػػػى المفػػػػردة   كمػػػػا جػػػػاءت اسػػػػتجابات عينػػػػة البحػػػػث
، وكػػػػذلؾ تؤكػػػػد بػػػػأف التعمػػػػيـ وسػػػػيمة وأداة لمسػػػػيطرة والييمنػػػػة الطبقػػػػة بػػػػالمجتمع المصػػػػري
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  أنيػػػػػػـ ال يعتقػػػػػػدوف بإمكانيػػػػػػة أف يكػػػػػػوف التعمػػػػػػيـ أداة أو 0اسػػػػػػتجابتيـ عمػػػػػػى المفػػػػػػردة  
تجابة وسػػػػيمة لمقاومػػػػة ألػػػػواف السػػػػيطرة والييمنػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع، حيػػػػث جػػػػاءت نسػػػػبة االسػػػػ

    عمى التوالي.  9.205، 9.295عمى ىاتيف المفردتيف 
دراؾ  التربيػػػة النقديػػػػة لػػػػدى  مبػػػػادئولعػػػؿ ىػػػػذه النتػػػائج تػػػػوحي بقصػػػور فػػػػي فيػػػـ وا 

. ونظػػػػرًا ألنيػػػػا تعبػػػػر عػػػػف األفكػػػػار النظريػػػػة أو المعتقػػػػدات التػػػػي )عينػػػػة البحػػػػث( المعممػػػػيف
فػػػػػػي السػػػػػػموؾ لبػػػػػد أف ينػػػػػػتج عنػػػػػػو قصػػػػػور ف يػػػػػؤمف بيػػػػػػا المعممػػػػػوف وتسػػػػػػيطر عمػػػػػػييـ؛

 والممارسات التعميمية لدييـ. 
 :الرتبية اليكديةأٍداف احملور الجاىي: 

المجتمػػػػػع وفمسػػػػػفتو،  لمػػػػػا كانػػػػػت أىػػػػػداؼ التعمػػػػػيـ وغاياتػػػػػو تعبيػػػػػرًا عػػػػػف غايػػػػػات
تكشػػػؼ لػػػدى عينػػػة البحػػػث وواقػػػع تحققيػػػا؛ فػػػإف صػػػورة األىػػػداؼ التعميميػػػة  وانعكاًسػػػا ليػػػا،

ف أنػػػػتج فإنػػػػو يعيػػػػد  مػػػػأزـو فنًيػػػػا ومجتمعًيػػػػا: يعػػػػف واقػػػػع تعميمػػػػ تعمػػػػيـ تقميػػػػدي ال ينػػػػتج، وا 
إنتػػػػاج العلقػػػػات السػػػػائدة فػػػػي النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي، تعمػػػػيـ ال يفػػػػرز سػػػػوى إنسػػػػاف مغتػػػػرب 

، فقػػػػػد جػػػػػاءت اسػػػػػتجابات عينػػػػػة البحػػػػػث عمػػػػػى ىػػػػػذا المحػػػػػور مؤكػػػػػدة أف أىػػػػػداؼ مقيػػػػػور
ويوضػػػػح الجػػػػدوؿ ا تػػػػي نسػػػػب  ،التعمػػػػيـ بمصػػػػر ال تتماشػػػػى مػػػػع مبػػػػادئ التربيػػػػة النقديػػػػة

 متوسط االستجابة ومستوى تحققيا لدى عينة البحث حوؿ أىداؼ التربية النقدية : 
 (4عدٔل )

 َست يزٕسط االسزغبثخ ٔيسزٕٖ رحييٓب ندٖ ػُٛخ انجحش حٕل لْداف انزسثٛخ انُيدٚخ

 انًفسداد و
 دزعخ انزحيق

يسزٕٖ 
 إػداد٘ انزحيق

صبَٕ٘ 
 ػبو

 ككم

1 
 

 كجٛس 9.015 9.04 9.60 ُِٚؼد انزؼهٛى انفسد نًزطهجبد ٔاحزٛبعبد انزًُٛخ.

 ال رزحيق 9.525 .9.5 9.40 ٚٓدف انزؼهٛى إنٗ إػداد انفسد يُٓٛ ب ٔفُٛ ب. 2

3 
ٚسرجط انزؼهٛى ثًزطهجبد ثُبء يغزًغ دًٚيسا ٙ 

 ٚزسى ثبنحسٚخ ٔانكسايخ اءَسبَٛخ.
 ال رزحيق 9.55 9.61 9.59

4 
ٚٓدف انزؼهٛى إنٗ رحسٚس انًزؼهى يٍ كم لنٕاٌ 

 انيٓس االعزًبػٙ ٔانزسثٕ٘.
 ال رزحيق 9.525 9.50 .9.4

 ال رزحيق 9.50 9.63 9.55 ٚٓدف انزؼهٛى إنٗ اءػداد انًزكبيم نهفسد.  5

6 
ٚٓدف انزؼهٛى إنٗ اءػداد األخالقٙ ٔانضيبفٙ 

 نهفسد.
 كجٛس .9.0 9.6 9.64

 يزٕسط 9.09 9.04 9.66 انضبَٙإعًبنٙ انجؼد  

 
 حدٔد انضيخ انؼهٛب
 حدٔد انضيخ اندَٛب

9.016 
9.616 

9.024 
9.69. 

9.092 
9.63 
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باسػػػػػتقراء نتػػػػػائج ىػػػػػذا الجػػػػػدوؿ، يتضػػػػػح أنػػػػػو ال يوجػػػػػد سػػػػػوى ىػػػػػدفيف تجػػػػػاوزت 
باإلعػػػػداد األخلقػػػػي والثقػػػػافي  جػػػػاء اليػػػػدؼ الخػػػػاصنسػػػػبتيما حػػػػد الثقػػػػة األعمػػػػى، حيػػػػث 

بػػػػػربط  (، واليػػػػػدؼ الخػػػػػاص.9.2لمفػػػػػرد فػػػػػي الرتبػػػػػة األولػػػػػى بنسػػػػػبة متوسػػػػػط اسػػػػػتجابة )
بنسػػػػػبة متوسػػػػػط اسػػػػػتجابة متطمبػػػػػات واحتياجػػػػػات التنميػػػػػة فػػػػػي الرتبػػػػػة الثانيػػػػػة التعمػػػػػيـ ب

 األىداؼ األخرى حد الثقة األدنى. بينما لـ تتجاوز ،(9.245)
يػػػػر اإلنسػػػػاف؛ فمػػػػف الملحػػػػظ أنػػػػو جػػػػاء فػػػػي وفيمػػػػا يتعمػػػػؽ باليػػػػدؼ الخػػػػاص بتحر 

ترتيػػػػب متػػػػدف ولكػػػػف بدرجػػػػة متوسػػػػطة، وذلػػػػؾ ألنػػػػو يتػػػػردد ذكرىػػػػا عمػػػػى ألسػػػػنة المسػػػػؤوليف 
وفػػػػي الخطػػػػاب الرسػػػػمي ليػػػػـ، ولكػػػػف ال توجػػػػد ممارسػػػػة فعميػػػػة أو حصػػػػاًدا ممموًسػػػػا ليػػػػا، 

 وذلؾ ألنو توجد قوى ونزاعات مستمرة لتقويضيا.
يػػػرة بػػػيف أىػػػداؼ التربيػػػة النقديػػػة التػػػي فجػػػوة كب كشػػػؼ عػػػف وجػػػودوىػػػذه النتػػػائج ت

تتمثػػػػؿ فػػػػي ربػػػػط التعمػػػػيـ بمتطمبػػػػات بنػػػػاء مجتمػػػػع ديمقراطػػػػي، وتحريػػػػر المػػػػتعمـ مػػػػف القيػػػػر 
، وبػػػيف الواقػػػع الفعمػػػي لمتعمػػػيـ قبػػػؿ  االجتمػػػاعي، فضػػػًل عػػػف إعػػػداد الفػػػرد إعػػػداًدا متكػػػاملً 

جي، . وربمػػػػا يػػػػدؿ ذلػػػػؾ عمػػػػى غمػػػػوض المصػػػػدر الفمسػػػػفي واأليػػػػديولو الجػػػػامعي فػػػػي مصػػػػر
فمعظػػػـ محػػػاوالت إصػػػلح التعمػػػيـ وتطػػػويره، وخاصػػػة فػػػي مجػػػاؿ وضػػػع األىػػػداؼ، لػػػـ يتػػػوافر 
ليػػػا الظييػػػر الفمسػػػفي الػػػذي يجػػػد قبػػػواًل واقتناًعػػػا لػػػدى الػػػرأي العػػػاـ التربػػػوي، ويعكػػػس قػػػيـ 

 المجتمع وأصالتو ويعبر عف طموحو.
غيػػػاب أىػػػداؼ التربيػػػة النقديػػػة عػػػف نظػػػاـ التعمػػػيـ قبػػػؿ الجػػػامعي فػػػي يؤكػػػد ممػػػا و 

، عمػػػى قيػػػر المػػػتعمـ وتدجينػػػو مػػػف خػػػلؿ تعمػػػيـ بنكػػػي تمقينػػػيمصػػػر، أف التعمػػػيـ يعمػػػؿ عمػػػى 
يػػػرى، يتجاىػػػؿ عقميػػػة المػػػتعمـ ويمػػػأل رأسػػػو بمعمومػػػات مجػػػزأة تحاصػػػر إبداعػػػو حػػػد تعبيػػػر فر 

عمـ مػػػػف خػػػػلؿ رفػػػػض أسػػػػاليب يخزنيػػػػا دوف وعػػػػي، ويسػػػػتمر قتػػػػؿ ممكػػػػة النقػػػػد لػػػػدى المػػػػت
الحػػػػػػوار والتعدديػػػػػػة واالعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى التمقػػػػػػيف، والمجػػػػػػوء إلػػػػػػى امتحانػػػػػػات تقػػػػػػيس الحفػػػػػػظ 
واالسػػػػتظيار، بغيػػػػة سػػػػيادة ثقافػػػػة الصػػػػمت والتماثػػػػؿ، وغػػػػرس ثقافػػػػة الػػػػذاكرة التػػػػي تعطػػػػؿ 

 الطاقات اإلبداعية لدى المتعمـ.
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  التفاعل بني املعله واملتعله: احملور الجالح:

لمػػػا كانػػػت المدرسػػػة ىػػػي المؤسسػػػة االجتماعيػػػة األىػػػـ، فػػػي تعويػػػد الطػػػلب القػػػيـ 
الديمقراطيػػػػػة والسػػػػػموؾ الديمقراطي،وخاصػػػػػة مػػػػػف خػػػػػلؿ علقػػػػػات التفاعػػػػػؿ بػػػػػيف المعممػػػػػيف 
والمتعممػػػػيف، فػػػػإف ىػػػػذا المحػػػػور يعبػػػػر عػػػػف مسػػػػؤوليات المعمػػػػـ فػػػػي عمميػػػػة التفاعػػػػؿ بينػػػػو 

مفػػػػة. ويكشػػػػؼ عػػػػف مسػػػػتوى تطبيػػػػؽ مبػػػػادئ وبػػػػيف المػػػػتعمـ أثنػػػػاء المواقػػػػؼ التعميميػػػػة المخت
ويوضػػػح الجػػػدوؿ ا تػػػي  ،التربيػػػة النقديػػػة فػػػي علقػػػات التفاعػػػؿ بػػػيف المعممػػػيف والمتعممػػػيف

 مستوى التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ :  
 (5عدٔل )

 ٕل انزفبػم ثٍٛ انًؼهى ٔانًزؼهىخ ٔيسزٕٖ رحييٓب ندٖ ػُٛخ انجحش حَست يزٕسط االسزغبث

 انًفسداد و

 انزحيق دزعخ

 يسزٕٖ انزحيق
 إػداد٘

صبَٕ٘ 

 ػبو
 ككم

1 
ػهيٗ إقبييخ ػالقيبد دًٚيسا ٛيخ  انًؼهًٌٕ ٚحسص

 فٙ حغساد اندزاسخ.
 يزٕسط 9.65 9.60 9.63

2 
ب، انًؼهًييييٌٕ ٚزجُييييٗ  يٕقف ييييب لٚييييدٕٚنٕعٛ ب ٔا ييييح 

 انسٛبسٛخ. ىػٍ اَزًبءارٓ ٌٕٔٚؼهُ
 ال رزحيق .9.2 9.34 9.22

3 
انؼًم انغًبػٙ ٔانُضيبل ٚؤيٍ انًؼهًٌٕ  ث ًْٛخ 

 انً زسك.
 ال رزحيق 9.61 9.63 9.50

4 
نييدٖ انًؼهًييٍٛ يؼسفييخ ثزاصصييٓى ٔنييدٚٓى يؼسفييخ 

ب ثبنغٕاَت األخسٖ نهؼبنى.  ٔاسؼخ لٚض 
 يزٕسط 9.0 9.02 .9.6

5 
ٚؼزًد انًؼهًٌٕ ػهٗ لسهٕة انحٕاز ٔانُييب  ييغ 

  الثٓى.
 يزٕسط 9.605 9.01 .9.6

6 
ػًهٛييخ َيييم انًؼسفييخ انًدزسييٛخ يييٍ انًٓييبو  رؼييد

 األسبسٛخ نهًؼهى.
 كجٛس 9.055 9.03 .9.0

0 
ٚؼزًييد انًؼهييى فييٙ ردزٚسييّ ػهييٗ لسييبنٛت انزهيييٍٛ 

 ٔانسٛطسح ٔانًُٓٛخ.
 كجٛس .9.0 9..9 9.06

 ال رزحيق 9.50 9.50 9.56 ٚحزسو انًؼهى يب ندٖ انًزؼهى يٍ يؼسفخ. .

0 
ٔلَّ ثحبعخ إنيٗ  ٚؼزسف انًؼهى ثُيص انٕػٙ ندّٚ

 انزؼهى انًسزًس.
 يزٕسط 9.605 9.60 9.09

1

9 
 ال رزحيق 9.255 9.20 9.24 ٚدافغ انًؼهًٌٕ ػٍ كسايزٓى ٔحيٕقٓى.

1

1 

ٚزًزيييييغ انًؼهًيييييٌٕ ثييييييدز كيييييبف ييييييٍ انحسٚيييييخ 

ٔاالسييزيالنٛخ رًكييُٓى يييٍ انً ييبزكخ فييٙ رطييٕٚس 

 انجسايظ ٔاناطط اندزاسٛخ.

 ال رزحيق 9.10 9.16 9.22

1

2 

ٚزؼبيم انًؼهى يغ عًٛغ انطالة ثؼدانيخ دٌٔ رًٛٛي  

 ثُٛٓى.
 كجٛس 9.055 9.00 9.04

1

3 

ا صفٛ ب ٚسٕدِ اندفء ٔاءٚغبثٛخ   ٕ ٚٓٛٙء انًؼهى ع

 ٔانيجٕل.
 ال رزحيق 9.63 9.64 9.63

 ال رزغيق 9.55 9.56 9.54ًُٚح  انًؼهًٌٕ انفسصخ نهًزؼهًٍٛ نكيٙ ٚزٕصيهٕا 1
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 إنٗ انًؼسفخ ث َفسٓى. 4

1

5 

ٚ يييبزك انًؼهًيييٌٕ  الثٓيييى فيييٙ يُبق يييخ انيضيييبٚب 

 انسٛبسٛخ ٔاالقزصبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ.
 ال رزحيق 9.40 9.52 9.43

1

6 

ٚغًغ انًؼهًٌٕ ثٍٛ نجخ انُيد ٔاأليم ٔثيش انطبقيخ 

 اءٚغبثٛخ ندٖ  الثٓى.
 يزٕسط 9.64 9.66 9.62

1

0 

 ٚزيجم انًؼهًٌٕ اٜزاء ٔاألفكبز انًؼبز خ ٜزائٓى

 يٍ لعم رؼٕٚد انطالة ػهٗ انزؼددٚخ انفكسٚخ.
 ال رزحيق 9.505 9.69 9.55

1

. 

ٚيدٔز َييب  ثيٍٛ فسٚيق ييٍ انًؼهًيٍٛ ٔانًزؼهًيٍٛ 

 حٕل األحداس انغبزٚخ يحهٛ ب ٔػبنًٛ ب.
 ال رزحيق 9.23 9.20 9.10

 ال رزحيق 9.54 9.56 9.53 إعًبنٙ انجؼد انضبنش 

 
 حدٔد انضيخ انؼهٛب

 اندَٛبحدٔد انضيخ 

9.016 

9.616 

9.024 

9.69. 

9.092 

9.63 
 

اسػػػػتجابات عينػػػػة البحػػػػث عمػػػػى مفػػػػردات باسػػػػتقراء نتػػػػائج ىػػػػذا الجػػػػدوؿ يتبػػػػيف أف 
(، ويتضػػػح أف معظميػػػا لػػػـ يتجػػػاوز حػػػد 9.255،  9.47ىػػػذا المحػػػور تراوحػػػت مػػػا بػػػيف )

    .الثقة األدنى
 مسػػػػػؤولياتالفقػػػػػد جػػػػػاءت اسػػػػػتجابات عينػػػػػة البحػػػػػث مؤكػػػػػدة عػػػػػدـ تحقػػػػػؽ معظػػػػػـ 

 ، (45)، (7)،  (4المفػػػػػردات ) و اسػػػػػتجابتيـ عمػػػػػىأكدتػػػػػ وىػػػػػذا مػػػػػا، يفمعممػػػػػالسياسػػػػػية لم
عمػػػػػػى  (9.47، 9.22، 9.24،  .9.4( التػػػػػػي جػػػػػػاءت نسػػػػػػب االسػػػػػػتجابة عمييػػػػػػا ).4)

، فػػػػالمعمموف فػػػػي المجتمػػػػع المصػػػػري لػػػػيس لػػػػدييـ أيديولوجيػػػػة واضػػػػحة، . التػػػػوالي ـي ومػػػػف ثػػػػ
األكاديميػػػة التػػػي تمكػػػنيـ مػػػف المشػػػاركة فػػػي كمػػػا أنيػػػـ ال يتمتعػػػوف باالسػػػتقللية والحريػػػة 

  تقسػػػيـ العمػػػؿ  المبػػػدأ اإلداري صػػػنع القػػػرارت التربويػػػة، وذلػػػؾ ألنيػػػـ يعممػػػوف تحػػػت مظمػػػة
فصػػػؿ بػػػيف القػػػوة المفكػػػرة والقػػػوة المنفػػػذة، ويصػػػنؼ المعممػػػوف ضػػػمف القػػػوة المنفػػػذة الػػػذي ي

فضػػػػًل عػػػػف أف  التػػػػي تنفػػػػذ مػػػػا يتخػػػػذه صػػػػانعو القػػػػرارات دوف مشػػػػورتيـ أو الرجػػػػوع إلػػػػييـ.
معظػػػػـ التوجييػػػػات التػػػػي تػػػػرد لممعممػػػػيف تػػػػدور حػػػػوؿ أف دورىػػػػـ األىػػػػـ ىػػػػو تعمػػػػيـ الطػػػػلب 
الجانػػػب األكػػػػاديمي التخصصػػػي بطريقػػػػة صػػػػحيحة، وأف معيػػػار نجػػػػاح المعمػػػـ يقػػػػاس بمػػػػدى 

 .، والتزامو وتطبيقو لمتعميمات الواردة إليو مف وزارة التربية والتعميـتحصيؿ طلبو
ـي، فقػػػػد أسػػػػيـ  ، تيمػػػػيش األدوار تصػػػػنيؼ المعممػػػػيف ضػػػػمف القػػػػوة المنفػػػػذةومػػػػف ثػػػػ

األخػػػرى لممعمػػػػـ، واعتبػػػار المػػػػنيج الدراسػػػػي والموقػػػؼ التعميمػػػػي أحػػػػد عوائػػػؽ قيامػػػػو بػػػػأدوار 
(، حيػػػػث تفيػػػػد ىاتػػػػاف .4، ) (45تيـ عمػػػػى المفػػػػردتيف )ااسػػػػتجاب وممػػػػا يؤكػػػػد ذلػػػػؾأخػػػػرى. 
سياسػػػية يمثػػػؿ جػػػزًءا مػػػف معظػػػـ المعممػػػيف ال يؤمنػػػوف بػػػأف نقػػػؿ المعمومػػػات ال ف أفالمفردتػػػا

فػػػػي مناقشػػػػة القضػػػػايا السياسػػػػية واالقتصػػػػػادية  معظميػػػػـ ال يشػػػػارؾ طلبػػػػو، فمسػػػػئولياتيـ
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واالجتماعيػػػػػة، وال يػػػػػدور بيػػػػػنيـ وبػػػػػيف المتعممػػػػػيف نقػػػػػاش حػػػػػوؿ األحػػػػػداث الجاريػػػػػة محمًيػػػػػا 
 وعالمًيا.

وتتمثػػػػػؿ خطػػػػػورة االتجػػػػػاه الخػػػػػاص بػػػػػالعزؿ بػػػػػيف السياسػػػػػة والتعمػػػػػيـ فػػػػػي أمػػػػػريف: 
ىػػػػػػذا االتجػػػػػػاه يسػػػػػػمب مػػػػػػف التعمػػػػػػيـ دوره فػػػػػػي تنميػػػػػػة الػػػػػػوعي أو التشػػػػػػكيؿ أف  -أوليمػػػػػػا

يػػػة التعميميػػػة مػػػف ىػػػذا االتجػػػاه يػػػؤدي إلػػػى تفريػػػغ العمموا خػػػر، فػػػي أف  السياسػػػي لمطػػػلب.
مضػػػػمونيا السياسػػػػي، ويولػػػػد فراًغػػػػا سياسػػػػًيا فػػػػي عقػػػػوؿ الػػػػنشء كثيػػػػرًا مػػػػا تسػػػػتغمو بعػػػػض 
العناصػػػر المعاديػػػة لمنظػػػاـ السياسػػػي القػػػائـ فػػػي سػػػبيؿ تشػػػكيؿ الشػػػباب سياسػػػًيا يسػػػتيدؼ 

وخطػػػورة  –تحقيػػػؽ أغػػػراض معينػػػة. ولعػػػؿ األحػػػداث فػػػي المجتمػػػع المصػػػري قػػػد أثبتػػػت خطػػػأ 
ي يقػػػـو عمػػػى عػػػزؿ التعمػػػيـ عػػػف السياسػػػة وعػػػدـ االىتمػػػاـ بالتوعيػػػة االتجػػػاه القػػػديـ الػػػذ –

السياسػػػية لمطػػػلب، نتيجػػػة لمػػػا تولػػػد عػػػف ىػػػذه مػػػف حركػػػات طلبيػػػة بفعػػػؿ اسػػػتغلؿ بعػػػض 
الجماعػػػات ليػػػذا الفػػػراغ السياسػػػي فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة، فػػػإف اإلصػػػلح السياسػػػي يفػػػرض 

الواقػػػػع االجتمػػػػاعي تربيػػػػة سياسػػػػية تقػػػػـو عمػػػػى أسػػػػاس موضػػػػوعي وترتكػػػػز عمػػػػى دراسػػػػة 
 وحقائقو.  

كمػػػػػا أكػػػػػدت نتػػػػػائج اسػػػػػتجابات عينػػػػػة البحػػػػػث ضػػػػػعؼ الممارسػػػػػات الديمقراطيػػػػػة أو 
وذلػػػػؾ فيمػػػػا يخػػػػص احتػػػػراـ كرامػػػػة المتعممػػػػيف، وممارسػػػػة  السػػػػموؾ الػػػػديمقراطي لممعممػػػػيف،

 المتعمميف.  ، والعدالة في التعامؿ معوتنمية الوعي الناقد الحرية
، وتنميػػػة الػػػوعي الناقػػػد تعبػػػر عػػػف ممارسػػػة الحريػػػةففيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمفردات التػػػي 

(   يحػػػػرص المعممػػػػوف عمػػػػى إقامػػػػة علقػػػػات ديمقراطيػػػػة فػػػػي حجػػػػرات الدراسػػػػة ، 4وىػػػػي )
، والمفػػػػردة  (  يعتمػػػػد المعممػػػػوف عمػػػػى أسػػػػموب الحػػػػوار والنقػػػػاش مػػػػع طلبيػػػػـ5والمفػػػػردة )

( يتقبػػػػؿ 42)(  يعتمػػػػد المعممػػػػوف عمػػػػى أسػػػػاليب التمقػػػػيف والسػػػػيطرة والييمنػػػػة ، والمفػػػػردة 2)
تعويػػػػػد الطػػػػػلب عمػػػػػى التعدديػػػػػة راء واألفكػػػػػار المعارضػػػػػة  رائيػػػػػـ مػػػػػف أجػػػػػؿ المعممػػػػػوف ا 

أنيػػػػا تتحقػػػػؽ بدرجػػػػة .فقػػػػد أظيػػػػرت اسػػػػتجابات عينػػػػة البحػػػػث عمػػػػى ىػػػػذه المفػػػػردات الفكرية 
 ضعيفة.

يفسػػػػػػر ذلػػػػػػؾ أف المعممػػػػػػيف قػػػػػػد يتصػػػػػػوروف بػػػػػػأنيـ إذا سػػػػػػمحوا لمطػػػػػػلب  وربمػػػػػػا
ـي، فقػػػد بػػػبعض الحريػػػات فػػػي الموقػػػؼ التعميمػػػي فقػػػد يعنػػػي ذلػػػؾ  انتقػػػاص لحريػػػاتيـ. ومػػػف ثػػػ

ذا تجػػػػرأ أحػػػػد ت ضػػػػيؽ صػػػػدور معظػػػػـ المعممػػػػيف مػػػػف مناقشػػػػات الطػػػػلب وأسػػػػئمتيـ، بػػػػؿ وا 
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قاًبػػػػا بػػػػدنًيا أـ فػػػػي صػػػػورة الطػػػػلب وأبػػػػدى رأًيػػػػا مخالًفػػػػا فقػػػػد ينالػػػػو العقػػػػاب سػػػػواء أكػػػػاف ع
فػػػػالفكرة  سػػػػخرية واسػػػػتيزاء؛ وىػػػػذا ممػػػػا يػػػػدفع الطػػػػلب إلػػػػى اإلحجػػػػاـ عػػػػف إبػػػػداء آرائيػػػػـ.

الػػػػذي معظػػػػـ المعممػػػػيف المصػػػػرييف أف المعمػػػػـ النػػػػاجح ىػػػػو لػػػػدى  التػػػػي تشػػػػكمتالسػػػػائدة 
دارة الصػػػػؼ بصػػػػرامة بالغػػػػة، والمعمػػػػـ النػػػػاجح ىػػػػو  يسػػػػتطيع ضػػػػبط الطػػػػلب فػػػػي الفصػػػػؿ وا 

ىمػػػػس وال حركػػػػة، أمػػػػا األكثػػػػر نجاًحػػػػا وتميػػػػزًا فيػػػػو ذلػػػػؾ الػػػػذي يلبقػػػػي  مػػػػف ال يلسػػػػمع لديػػػػو
ويقػػػود ىػػػذا الػػػنمط إلػػػى المبالغػػػة أو  الطػػػلب قبػػػؿ دخولػػػو الفصػػػؿ مسػػػتمريف فػػػي أمكنػػػتيـ.

اإلفػػػراط فػػػي المحاسػػػبة عمػػػى األخطػػػاء المخمػػػة بانضػػػباط الفصػػػؿ، ويقػػػود إلػػػى المبالغػػػة فػػػي 
      ير السيء ليا.الشؾ في تصرفات الطلب وسموكياتيـ، وغمبة التفس

( .بػػػػاحتراـ كرامػػػػة المػػػػتعمـ واسػػػػتقلليتو، فقػػػػد جػػػػاءت المفػػػػردات: ) وفيمػػػػا يتعمػػػػؽ
 يييػػػيء المعمػػػـ جػػػًوا صػػػفًيا يسػػػوده  (47 يحتػػػـر المعمػػػـ مػػػا لػػػدى المػػػتعمـ مػػػف معرفػػػة ، و)

(  يمػػػػنح المعممػػػػوف الفرصػػػػة لممتعممػػػػيف لكػػػػي يتوصػػػػموا 42الػػػػدؼء واإليجابيػػػػة والقبػػػػوؿ ، و)
جػػػػػاءت اسػػػػػتجابات عينػػػػػة البحػػػػػث عمػػػػػى ىػػػػػذه المفػػػػػردات  حيػػػػػثبأنفسػػػػػيـ ؛ إلػػػػػى المعرفػػػػػة 

(،عمػػػػػى التػػػػػوالي، ويتضػػػػػح أنيػػػػػا لػػػػػـ تتجػػػػػاوز ىػػػػػذه المفػػػػػردات 9.55(، )9.27(، )9.52)
 حد الثقة األدني؛ مما يدؿ عمى أنيا تتحقؽ بدرجة قميمة.

وربمػػػػػػا يعػػػػػػزو ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػى أف قيػػػػػػر المعممػػػػػػيف وسػػػػػػمبيـ مػػػػػػف ممارسػػػػػػة حػػػػػػريتيـ 
األكاديميػػػة وضػػػعؼ مشػػػاركتيـ فػػػي صػػػنع القػػػرارت التربويػػػة، أسػػػيـ فػػػي إعػػػادة إنتػػػاج القيػػػر 
ـي، فقػػػػد تحولػػػػت  الػػػػذي يمػػػػارس عمػػػػييـ، مػػػػف خػػػػلؿ ممارسػػػػتيـ لػػػػو عمػػػػى طلبيػػػػـ. ومػػػػف ثػػػػ

مب شخصػػػية المتعممػػػيف تعمػػػؿ عمػػػى سػػػسػػػمطة المعمػػػـ فػػػي ىػػػذه الحالػػػة إلػػػى سػػػمطة قػػػاىرة 
مػػػف فػػػرص االخػػػتلؼ مػػػع المعممػػػيف، وسػػػمبيا مػػػف حقيػػػا فػػػي توجيػػػو النقػػػد، وأوجػػػد لػػػدييـ 

، وفقػػػداف الثقػػػة فػػػي الطالػػػب وفػػػي إحساًسػػػا بالرغبػػػة فػػػي التسػػػمط والسػػػيطرة عمػػػى ا خػػػريف
؛ ممػػػػا أفقػػػػد الجػػػػو المدرسػػػػي قدراتػػػػو عمػػػػى أف ينػػػػاقش، وأف يتسػػػػاءؿ ،وأف يتجػػػػرأ، وأف يبتكػػػػر

 بية والقبوؿ والدؼء. والصفي اإليجا
فقػػػػػد جػػػػػاءت الػػػػػة فػػػػػي التعامػػػػػؿ بػػػػػيف المتعممػػػػػيف، وفيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالمسػػػػػاواة والعد

بعدالػػػة دوف تمييػػػز  متجػػػاوزة حػػػد الثقػػػة يتعامػػػؿ المعمػػػـ مػػػع جميػػػع طلبػػػو  ( 44المفػػػردة )
األعمػػػى؛ ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى تحققيػػػا بدرجػػػة كبيػػػرة، وربمػػػا يرجػػػع ذلػػػؾ ألف معظػػػـ المعممػػػيف فػػػي 

، وذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ مػػػع الطػػػلب الجيػػػد ؽ أنفسػػػيـ مػػػف خػػػلؿ التعامػػػؿمصػػػر يقومػػػوف بتسػػػوي
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، فمػػػػو أحػػػػس الطػػػػلب بػػػػأف المعمػػػػـ يعامػػػػؿ خصوصػػػػية عنػػػػدىـ احتػػػػى يأخػػػػذوا دروًسػػػػ جػػػػذبيـ
خلصػػػػو، لمػػػػا لجػػػػأوا إلػػػػى الػػػػدروس  جمػػػػيعيـ بعدالػػػػة وييػػػػتـ بيػػػػـ، فضػػػػًل عػػػػف جديتػػػػو وا 

     .الخصوصية
ـي،  ديمقراطيػػػػػة ال زالػػػػػت مجػػػػػرد أف مفػػػػػاىيـ التؤكػػػػػد نتػػػػػائج ىػػػػػذا البحػػػػػث ومػػػػػف ثػػػػػ

ذلػػػػؾ عديػػػػد مػػػػف مظػػػػاىر السػػػػموؾ غيػػػػر الػػػػديمقراطي الػػػػذي يمارسػػػػو  يبػػػػرزوممػػػػا شػػػػعارات، 
المعممػػػػوف فػػػػي معظػػػػـ المػػػػدارس بمصػػػػر، والػػػػذي يبػػػػدو فػػػػي حرصػػػػيـ عمػػػػى حمػػػػؿ العصػػػػي 

فتػػػػنعكس صػػػػور كػػػػأداة لمعقػػػػاب، فضػػػػًل عػػػػف اسػػػػتخداميـ ألفػػػػاظ لتأنيػػػػب وتػػػػوبيو الطػػػػلب. 
المعممػػػوف عمػػػى شخصػػػيات طلبيػػػـ، وتظيػػػر فػػػي النيايػػػة  القيػػػر والتسػػػمط التػػػي يقػػػـو بػػػو

 عنػػػدما يواجيػػػوف الحيػػػاة العمميػػػة فػػػي صػػػور شػػػتى منيػػػا: عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى إبػػػداء الػػػرأي،
أو الخػػػوؼ مػػػف الجيػػػر بػػػرأي معػػػارض لػػػرأي رؤسػػػائيـ، فضػػػًل عػػػف عديػػػد مػػػف صػػػور تممػػػؽ 

ف كانت خاطئة.      الرؤساء ومنافقتيـ والثناء عمى آرائيـ حتى وا 
وربمػػػػػا يرجػػػػػع ذلػػػػػؾ القصػػػػػور فػػػػػي إدراؾ المعممػػػػػيف ألدوارىػػػػػـ ومسػػػػػئولياتيـ إلػػػػػى 
القصػػػػور فػػػػي بػػػػرامج إعػػػػداد المعممػػػػيف وتكػػػػوينيـ، حيػػػػث تركػػػػز كميػػػػات التربيػػػػة المنػػػػوط بيػػػػا 
عػػػػدادىـ عمػػػػى الجانػػػػب األكػػػػاديمي، حيػػػػث تمثػػػػؿ المقػػػػررات األكاديم ػػػػة  تكػػػػويف المعممػػػػيف وا 

 ـخػػػػلؿ سػػػػنوات دراسػػػػتيا الطػػػػلب % عمػػػػى األقػػػػؿ مػػػػف جممػػػػة المقػػػػررات التػػػػي يدرسػػػػي29
عمػػػـ الممقػػػف الناقػػػؿ لممعرفػػػة لػػػدييـ، لػػػؾ إلػػػى تكػػػريس مفيػػػـو المبكميػػػة التربيػػػة؛ ممػػػا أدى ذ

وقػػػػد قمػػػػؿ ذلػػػػؾ مػػػػف فرصػػػػة تكػػػػويف المعممػػػػيف كمفكػػػػريف وحصػػػػرىـ فػػػػي الميػػػػاـ التنفيذيػػػػة 
عػػػػف محػػػػاوالت نقػػػػؿ المعرفػػػػة الديمقراطيػػػػة بالمؤسسػػػػات التعميميػػػػة بمصػػػػر  فضػػػػلً  واألداتيػػػػة.

يغمػػػػب عمييػػػػا نيػػػػج األسػػػػموب المفظػػػػي، وتمقػػػػيف الطػػػػلب أو الطػػػػلب المعممػػػػيف دروًسػػػػا فػػػػي 
 الديمقراطية دوف معايشتيا.

 املكزرات الدراصية:/ امليَج احملور الزابع: 

المقررات الدراسية عنصًرا جوىرًيا في التربية النقدية مف حيث / تمثؿ المناىج 
مضمونيا الذي تعبر عنو نوعية المعرفة المدرسية التي تقدـ لممتعمميف، وأساليب وطرؽ 
تدريسيا وأساليب تقويـ المتعمميف؛ لذا يتناوؿ ىذا المحور مدى اتساؽ عناصر المنيج 

  الجدوؿ ا تي:ا يوضحو المدرسي مع مبادئ التربية النقدية، وىذا م
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 (6عدٔل )

 َست يزٕسط االسزغبثخ ٔيسزٕٖ رحييٓب ندٖ ػُٛخ انجحش حٕل انًُٓظ ٔانًيسزاد اندزاسٛخ

 انًفسداد و

 دزعخ انزحيق
يسزٕٖ 

 إػداد٘ انزحيق
صبَٕ٘ 

 ػبو
 ككم

1 
ٚزى اخزٛبز انًحزٕٖ ثطسٚيخ رؼزًد ػهيٗ حبعيبد 

 انًزؼهًٍٛ ٔي كالرٓى.
 ال رزحيق .9.2 9.34 9.22

2 
ٚزى اخزٛبز يحزيٕٖ انًيُٓظ ػيٍ  سٚيق اناجيساء 

 فٙ كم يغبل يٍ يغبالد انًؼسفخ.
 يزٕسط 9.65 9.60 9.63

3 
ٚزى رُُظٛى  انًحزٕٖ ػهٗ لسب  يٕٛل انزاليٛير 

. 
 ال رزحيق 9.5 9.52 9.40

4 
رسك  انًؼسفخ انًدزسٛخ ػهٗ انًب يٙ ٔخجساريّ 

 لكضس يٍ انزسكٛ  ػهٗ انحب س ٔانًسزيجم.
 يزٕسط 9.0 9.02 .9.6

5 
ٚسكييي  يحزييييٕٖ يؼظييييى انًيييييسزاد ػهييييٗ انجؼييييد 

 انًسزيجهٙ. 
 يزٕسط 9.605 9.01 .9.6

 كجٛس 9.055 9.03 .9.0 ٚؼزًد انًُٓظ ػهٗ ٔحدح ٔركبيم انًؼسفخ.  6

0 
رؼيييييد انًؼسفيييييخ ييٛيييييدح ثبػزجيييييبزاد سٛبسيييييٛخ 

 ٔاعزًبػٛخ ٔدُٚٛخ.
 كجٛس .9.0 9..9 9.06

. 
ػهيييٗ رًُٛيييخ انزفكٛيييس  رؼًيييم انًُيييبْظ انزؼهًٛٛيييخ

 انُبقد.
 ال رزحيق 9.50 9.50 9.56

 ال رزحيق 9.51 9.54 9.40 ٚؼزًد رُفٛر انًُٓظ ػهٗ لسهٕة حم انً كالد. 0

19 
انًؼسفخ لداح نالسزضًبز رزحدد قًٛزٓب ثًيب رحيييّ 

 يٍ يكبست اقزصبدٚخ.
 كجٛس 9.055 9.00 9.04

11 

رزُيييٕع األسيييئهخ انزيييٙ رييييٛس يازهييي  عٕاَيييت 

ًاصييٛخ ٔلداء انًزؼهًييٍٛ انًؼسفٛييخ ٔانًٓبزٚييخ 

 ٔانٕعداَٛخ. 

 ال رزحيق 9.10 9.16 9.22

12 
ريدػى انًيييسزاد اندزاسييٛخ قييٛى انحسٚييخ ٔانؼدانييخ 

 ٔحيٕ  اءَسبٌ. 
 ال رزحيق 9.255 9.20 9.24

13 
يحزٕٖ انًيسزاد اندزاسيٛخ االحزٛبعيبد  ٚساػٙ

 انجٛئٛخ ٔانغجسافٛخ انزٙ ٚؼٛش فٛٓب انطالة. 
 ال رزحيق 9.63 9.64 9.63

14 
ٚ ًم َظبو االيزحبَبد ريٕٚى انغٕاَت انًؼسفٛيخ 

 ٔانًٓبزٚخ ٔانٕعداَٛخ انًسزٓدفخ. 
 ال رزحيق 9.55 9.56 9.54

15 

َظييييبو االيزحبَييييبد انجٛئييييخ انًدزسييييٛخ  ٚساػييييٙ

ٔاألسييسٚخ )انًسييزٕٖ االقزصييبد٘ ٔاالعزًييبػٙ( 

 نهًزؼهى.

 ال رزحيق 9.40 9.52 9.43

16 
ٚسييزادو انًؼهييى لسييهٕة انحييٕاز ٔانُيييب  فييٙ 

 انًٕق  انزؼهًٛٙ.
 يزٕسط 9.64 9.66 9.62

10 
رؼًيييم انًُيييبْظ ػهيييٗ ر ٔٚيييد انطيييالة ثًٓيييبزاد 

 انًزؼددح.انجحش ػٍ انًؼسفخ يٍ يصبدزْب 
 ال رزحيق 9.505 9.69 9.55

 ال رزحيق 9.23 9.20 9.10 ردػى االيزحبَبد يجدل ركبفؤ انفسص انزؼهًٛٛخ. .1

 ال رزحيق 9.53 9.55 9.51 انساثغإعًبنٙ انجؼد  

 
 حدٔد انضيخ انؼهٛب

 حدٔد انضيخ اندَٛب

9.016 

9.616 

9.024 

9.69. 

9.092 

9.63 
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نسب متوسطات االستجابة ألفراد العينة يتضح افتقار مضموف المقررات  وباستقراء
(، 2لنقدية، فقد أوضحت استجابات عينة البحث عمى المفردات )التربية ا مبادئالدراسية إلى 

( أف مضموف المقررات الدراسية يركز عمى الماضي وخبراتو أكثر مف 44(، )49(، )2(، )5)
وانفصاليا عف الحياة والتشابؾ النقدي مع الوجود، وسيادة  تركيزه عمى البعد المستقبمي،

وتكوف المحصمة أف يصبح المتعمموف في حالة .وقصورىا في اصطناع الحوار النزعة المفظية
اغتراب مف خلؿ تفكير الكتاب المقرر الذي يعالج عامة الموضوعات بطريقة السرد المفظي، 

 يحتفظ بيا في ذاكرتو السترجاعيا فيما بعد. ومطموب أف يتـ تقبؿ مضمونيا بصورة سمبية،
كما أف المعرفة المدرسية تتقيد باعتبارات سياسية واجتماعية ودينية، واقتصادية  

حيث ينظر إلى المعرفة عمى أنيا أداة االستثمار تتحدد قيمتيا بما تحققو مف مكاسب، فضًل 
عف افتقار المقررات الدراسية إلى  ، فضلً عف أنيا ال تدعـ قيـ الحرية والعدالة والديمقراطية

وربما ىذا يؤكد ما جاء في  .الموضوعات التي تنمى قدرة المتعمميف عمى التفكير الناقد
المحور الخاص بالتفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ حيث إف معظـ المعمميف يدركوف أف نقؿ المعرفة 

تعميـ عمميات  –ة النقدية مف منظور التربي–لمطلب ىي أىـ أدوارىـ، ولكف األىـ مف ذلؾ 
العمـ ومياراتو، وتنمية قدرة الطلب عمى الفيـ واالستنتاج والتعامؿ مع المعرفة. وتبقى 
المعرفة المباشرة التي يقدميا المعمـ ذات أىمية، لكف البد أف تتلءـ مع قدرات الطلب 

  وفيميـ.
استجابات العينة عمى  أظيرتتحديد المحتوى واختياره، فقد أساليب وفيما يتعمؽ ب

( أف اختيار المحتوى وتحديده يتـ مف عف طريؽ الخبراء في 47(، )7(، )4(، )4المفردات )
كؿ مجاؿ مف مجاالت المعرفة، دوف النظر إلى احتياجات المتعمميف ومشكلتيـ وميوليـ، 

 ف. ولكنو يراعي إلى حد ما االحتياجات البيئية والجغرافية التي يعيش فييا المتعممو
وربما يؤكد ذلؾ سيطرة القوى المييمنة عمى نظاـ التعميـ بمصر، فيي التي تختار 

المناىج التعميمية بمقرراتيا المختمفة، وتحدد األوزاف الزمنية واالمتحانية التي تعطى محتوى 
وىذا يبرز أثر السمطة عمى التعميـ، حيث تعد عممية صنع السياسة التعميمية  لتمؾ المقررات.

قرارات فوقية بيروقراطية أو فنية مف الوزارة، وال تمثؿ مختمؼ القوى والمصالح في مجرد 
  المجتمع، وتؤكد ضعؼ مشاركة المعمميف في صنع القرارات التعميمية.
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عمى التمقيف، فمـ كما تعتمد طرائؽ التدريس عمى األساليب التقميدية التي تقـو 
مما يدؿ عمى  ( عمى استحياء؛42وتجاوزتو المفردة ) حد الثقة األدني،(0تتجاوز المفردة )

المشكلت أو الطريقة  طرحقصور طرائؽ التدريس حيث ال يعتمد تنفيذ المنيج عمى أسموب 
ويؤكد ذلؾ سمطة المدرس وقيره لممتعمميف،  الحوارية؛ مما يؤدي إلى تكريس ثقافة الذاكرة.

ىتماـ بعمميات االلرئيس لممعرفة دوف واالقتصار عمى الكتاب المدرسي باعتباره المصدر ا
وربما يؤكد ذلؾ أيًضا نمط السمطة السائد في المجتمع المدرسي، ونمط السمطة  التعمـ الذاتي.

 الظاىرة والمستترة مكوف مف مكونات المنيج الخفي غير المكتوب في المقررات الدراسية،
ليـ باسـ المعرفة ببساطة فكمما قاـ الطلب باستقباؿ محتوى المناىج التي تصب في عقو 

ذعاف، أصبحوا غير قادريف عمى التفكير، وازدادوا ميًل نحو التكرار واالجترار؛ والذي بدوره  وا 
  ينتج أنماط شخصية مسموبة اإلرادة ومستسممة وخانعة وليس لدييا قدرة عمى اتخاذ القرار. 

تجابات عينة ساوفضًل عف ذلؾ يوجد قصور في أساليب التقويـ، وىذا ما أكدتو 
(؛ حيث إف نظاـ التقويـ يعتمد عمى أسموب 45(، )42(، )44البحث عمى المفردات )

وربما  االمتحانات التي ال تقيس سوى الجانب المعرفي فقط في أدنى مستوياتو وىو التذكر.
تجدر اإلشارة في ىذا السياؽ إلى الدروس الخصوصية أو المدارس الموازية التي يتـ مف 

أثناء فترة جة عقوؿ المتعمميف وحشوىا بالمعمومات التي يستدعييا المتعمموف خلليا برم
 االمتحانات؛ مما يترتب عميو قتؿ ممكات اإلبداع والتفكير لدييـ.

( أف نظاـ االمتحانات الراىف يعد مظيرًا مف مظاىر اإلخلؿ .4وتؤكد المفردة )
بتكافؤ الفرص التعميمية، وذلؾ الرتباطو بعوامؿ أخرى غير مدرسية تؤثر عمى تحصيؿ المتعمـ 
وحصولو عمى درجات مرتفعة مثؿ: العوامؿ االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ كما تؤدي نظـ 

، والتي يترتب عمييا الفرز والغربمة، واالصطفاء واإلقصاء االمتحانات ومعايير النجاح والفشؿ
لبعض الطلب مف خلؿ توزيعيـ عمى أنواع التعميـ غير المتكافئة في تقديرىا االجتماعي، أو 

   في أنواع الجزاء المادي والمعنوي المتاحة ليا في سوؽ العمؿ. 
تعرؼ ترتيب محاور بعد عرض نتائج كؿ محور مف محاور االستبانة يأتي الدور في 

 الجدوؿ ا تي :كما يتضح في  ، ىذه االستبانة حسب درجة تحقؽ كؿ محور
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 (0عدٔل)

 ٔرسرٛت يحبٔز االسزجبَخ يٍ ٔعٓخ َظس ػُٛخ (Zٔقًٛخ )َست يزٕسط االسزغبثخ 

 َسجخ يزٕسط االسزغبثخ يحبٔز االسزجبَخ و
 قيمة

(z) 

َسجخ يزٕسط 

االسزغبثخ 

 ككم نهؼُٛخ

 الترتيب

 صبَٕ٘ ػبو إػداد٘

 انزسثٛخ انُيدٚخ يجبدئ 1
9.5.0 9.5.9 9.1.4 9.5.6 2 

 لْداف انزسثٛخ انُيدٚخ 2
9.66 9.04 -2.10 9.09 1 

 انزفبػم ثٍٛ انًؼهى ٔانًزؼهى 3
9.53 9.56 -9.05 9.54 3 

 انًُٓظ ٔانًيسزاد اندزاسٛخ 4
9.51 9.55 -1.992 9.53 4 

 االسزجبَخ ككم 
7550 756 -75060 9.5.0 

- 

 حدٔد انضيخ انؼهٛب

 حدٔد انضيخ اندَٛب

9.016 

9.616 

9.024 

9.69. 
- 

9.092 

9.63 
- 

 > zإذا كبَذ  9.91، ٔدانخ ػُد يسزٕٖ  z  <  1.06إذا كبَذ  9.95دانخ ػُد يسزٕٖ  (zركٌٕ )

2.5. 

قبؿ التربية النقدية بمدارس التعميـ  مبادئتطبيؽ باستقراء ىذا الجدوؿ يتضح أف 
ال تتحقؽ، حيث بمغت نسبة متوسط االستجابة عمى إجمالى االستبانة  الجامعي في مصر

كما يتضح أف نسب متوسط  (، ولـ تصؿ ىذه النسبة إلى حد الثقة األدنى،9.5.0)
(، ويلحظ مف ىذه النسب 9.57، 9.52، 9.29،  9.5.2االستجابة لألبعاد األربعة بمغت )
دية حصؿ عمى الترتيب األوؿ وىو المحور األوحد بأعمى نسبة أف محور أىداؼ التربية النق

قبؿ أف أىداؼ التعميـ متوسط استجابة تكاد تتساوى بحد الثقة األعمى، وىذا يدؿ عمى 
تتماشى مع التربية النقدية ولكنيا تبقى مجرد أىداؼ معمنة ال تتحقؽ عمى أرض  الجامعي

مى المحاور األخرى التي لـ تتجاوز نسب الواقع، وىذا ما أكدتو استجابات عينة البحث ع
قبؿ االستجابة عمييا حد الثقة األدنى؛ مما يدؿ عمى تدني مستوى وعي معممي التعميـ 

التربية  مبادئالتربية النقدية؛ مما أدى إلى عدـ ممارستيـ وتطبيقيـ ل مبادئب الجامعي
 النقدية. 

يـ األساسي ومرحمة التعميـ وفيما يتعمؽ بالفروؽ بيف استجابات عينتي مرحمة التعم
تشير ، في مصر قبؿ الجامعيالتربية النقدية بالتعميـ  مبادئالثانوي العاـ حوؿ واقع تطبيؽ 

بيف  داؿ إحصائًياؽ أنو ال يوجد فرالواردة بالجدوؿ السابؽ إلى  نتائج التحميؿ اإلحصائي
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واقع حوؿ  بمرحمة التعميـ األساسي، ومرحمة التعميـ الثانوي العاـ استجابات عينة المعمميف
( وىى 9.220) z، حيث بمغت قيمة بمصر قؿ الجامعيالتربية النقدية بالتعميـ  مبادئتطبيؽ 

وقد يرجع عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف المعمميف  (.9.95قيمة غير دالة عند مستوى )
بو بيف نوعية برامج إعداد المعمميف التي تقدميا مؤسسات في المراحؿ المختمفة إلى التشا

اإلعداد لمختمؼ المراحؿ؛ فمف خلؿ عممي كعضو ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة المنيا 
؛ وجدت أنيا مرحمة الميسانس والبكالوريس لطلبلمقررات أصوؿ التربية التي تقدـ ومطالعتي 

فيما يتعمؽ بالفمسفات الغربية الواقعية، و المثالية و  :مثؿتركز عمى الفمسفات اليونانية القديمة 
تحتاج ؛ مما يدؿ عمى أف الخمفية الفمسفية لممعمميف الفمسفة البرجماتيةالحديثة تركز عمى 

 .إلى تنمية 
بمرحمة التعميـ بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينتي المعمميف   

مرحمة التعميـ الثانوي العاـ في المحور  لصالح األساسي ومرحمة التعميـ الثانوي العاـ 
أف ىذه األىداؼ متضمنة بمرحمة وربما يرجع ذلؾ إلى الخاص بأىداؼ التربية النقدية، 

اإلصلح التعميـ الثانوي العاـ؛ ألنيا المرحمة األكثر جداًل والتي قد طاليا كثير مف محاوالت 
، ولكف مف خلؿ استجابات عينة البحث عمى محاور االستبانة في ا ونة األخيرة والتطوير

 األخرى؛ يتضح أنيا ال تزاؿ مجرد أىداؼ معمنة وشعارات جوفاء ال تطبؽ عمى أرض الواقع. 
 خالصة اليتائج: -صابًعا

، فقد تكوف والتغيير أف تكوف أداة لمتقدـ )ليس شرًطا(تؤكد حركة التربية النقدية أف التربية  -
االجتماعي، وقد تكوف أيًضا ، أداة لتكريس التفاوت الطبقي والتمايز والسيطرة أداة لمييمنة

والقير، مف خلؿ دعميا لعناصر المغايرة  الصور القائمة مف الييمنة لمقاومةأداة 
ضعاؼ عناصر  .  المسايرة وا 

مف أىميا: أف التربية عممية سياسية وأخلقية، وأنو  مبادئالتربية النقدية عمى عدة  تقـو -
عممية غير محايدة ومشبعة، وأف التعميـ أداة لممقاومة ومناىضة الييمنة، وأنو وسيمة 

 لموعي الناقد وأف التعميـ ممارسة لمحرية، والتعميـ وسيمة لألمؿ والتغيير اإليجابي.
، فتتناوؿ والتغيير اإليجابي واألمؿ ،والمقاومة ،نقدية عمى مفاىيـ السيطرةتركز التربية ال -

ا عمى أنو تسترؽ الناس التقميدية، وتحممي التعميمية وجد في قمب العمميةالسيطرة التي ت
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مكنيـ مف العمؿ كذوات فاعمة وتستعبدىـ بداًل مف أف تحررىـ، وتختزليـ إلى  أشياء  وال ت
 .في التاريو

التربية النقدية تصورىا حوؿ بعض عناصر جوانب منظومة التعميـ مثؿ: أىداؼ قدمت  -
مـ، والمنيج التعميـ، أدوار المعمـ ومسؤولياتو وميامو في عممية التفاعؿ بينو وبيف المتع

 والمقررات الدراسية بعناصره المختمفة المحتوى وطرائؽ التدريس وأساليب التقويـ.
التربية النقدية مبادئ جمالي االستبانة تدني تطبيؽ إلنتائج التحميؿ اإلحصائي أظيرت  -

(، 9.5.0بمدارس التعميـ العاـ، حيث بمغت نسبة متوسط االستجابة عمى االستبانة ككؿ )
 ولـ تصؿ إلى حد الثقة األدنى.

أظيرت التربية النقدية،  مبادئب قبؿ الجامعيفيما يتعمؽ بمستوى وعي معممي التعميـ  -
نتائج استجابات عينة البحث تدني مستوى وعي المعمميف بيا، فقد بمغت نسبة متوسط 

(؛ مما يدؿ عمى وجود 9.5.2التربية النقدية ) مبادئاالستجابة العينة ككؿ عمى محور 
التربية النقدية، ولعؿ مؤشرات تدني الوعي لدى  مبادئلمعمميف لقصور في إدراؾ ا

االنخراط في العمؿ السياسي، وعدـ سعييـ إلى أف يكوف لدييـ  المعمميف أنيـ ال يفضموف
 انتماء سياسي وموقؼ أيديولوجي يدافعوف عنو.

بالتفاعؿ بيف المعمميف والمتعمميف؛ أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي وجود  وفيما يتعمؽ -
قصور في قياـ  المعمميف بأدوارىـ ومسؤولياتيـ السياسية فضًل عف وجود قصور في 

أساليب الضغط والسيطرة  وفيمارس وفحيث ال يزاؿ المعممالسموؾ الديمقراطي لدييـ، 
لعمياء واستخداـ العنؼ تحت شعار حفظ النظاـ وفرض القيود ودفع الطلب إلى الطاعة ا

وىذا ما يتعارض  وفرض تعميمات وأوامر عمى الطلب عمييـ أف يتكيفوا معيا؛ واالنضباط،
  مع مبادئ التربية النقدية.  

المناىج  وفيما يتعمؽ بالمنيج والمقررات الدراسية؛ فقد أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف -
الحياة ومجردة مف الواقع الذي تعنيو، ومفتقدة لمدلوالت النشاط  التعميمية منفصمة عف

عف أف الممارسات التربوية قائمة عمى التمقيف،حيث يتـ تدريس المقررات العممي، فضًل 
الدراسية بصورة نظرية وبأسموب المحاضرة؛ ولذلؾ تخفؽ في توفير الفرص أماـ الطلب 

 لتحميؿ المشكلت والحوار حوليا. 
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التعميـ الراىف لـ يستطع إعداد المتعمميف لمتكامؿ واالندماج  نظاـوخلصة القوؿ أف  
نما اتجو إلى منحى يناقض تماًما شروط تمؾ العممية ذاتيا،  في العممية الديمقراطية، وا 

ـي، يحاوؿ ىذا البحث  .ويعارض مبادئ التربية النقدية بعض المتطمبات اللزمة تقديـ  ومف ث
مظاىر كمحاولة لتخميصو مف ىذه ال بالتعميـ قبؿ الجامعي بمصر بية النقديةلتفعيؿ التر 

 .يةسمبال
 :مبصز متطلبات تفعيل الرتبية اليكدية بالتعليه قبل اجلامعي -ثامًيا

مف نتائج أمكف لمباحث تصنيؼ ىذه المتطمبات عمى  البحثإليو بناًء عمى ما توصؿ 
  : ا تيالنحو 

 ومؤصضات صيع الكزار الرتبوي:مزتبطة بوسارة الرتبية والتعليه  متطلبات -1

 أىمية استقلؿ سياسة التعميـ وثباتيا، بحيث ال تؤثر فييا التغييرات السياسية الطارئة. -
لكشؼ  وذلؾ اقدالعمؿ عمى نشر ثقافة التغيير، وذلؾ مف خلؿ إكساب األفراد الوعي الن -

  أيديولوجية السيطرة والقير، وبث األمؿ في إمكانية التغيير.
استصدار تشريعات لتجريـ الدروس الخصوصية ألنيا تبرمج المتعمميف وتفقدىـ القدرة  -

 عمى التفكير أو النقد أو اإلبداع.
العمؿ عمى تقميؿ القيود التنظيمية واأليديولوجية التي تحكـ عمؿ المعمميف في  ضرورة -

 المدارس والمركزية الشديدة التي تلدار بيا.
 حث وتشجيع المعمميف عمى االنخراط في العمؿ السياسي. -
 العمؿ عمى تحسيف األحواؿ المادية والرعاية الصحية لممعمميف.  -
الحرية واالستقللية إتاحة قدر كاؼ مف إلى المعمميف كمفكريف وذلؾ مف خلؿ  النظر -

بما يحقؽ النمو المعرفي وتصميـ المناىج لممعمـ لتطوير البرامج والخطط الدراسية 
 لمطلب.

  تحويؿ المدرسة إلى وحدة صنع القرار التربوي. -
ـ بوصفو خدمة تقدميا الدولة مقاومة التعامؿ مع التعميـ بوصفو سمعة واستعادة التعمي -

 لمواطنييا.
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إعادة تفعيؿ دور الدولة فى تقديـ خدمات التعميـ وعدـ االنسياؽ مع توجيات المؤسسات  -
الدولية بالدعوة إلى تقميص دور الدولة، وأال يكوف التوسع في مشاركة القطاع الخاص 

 بالتعميـ عمى حساب تكافؤ الفرص بيف المواطنيف كافة.
  :وتهوييَه إعداد املعلننيبهليات الرتبية ومؤصضات  مزتبطة متطلبات -0

انطلًقا مف ضرورة تحقيؽ التكامؿ بيف المؤسسات التربوية، وبصفة خاصة كميات 
مقياـ بممارسات تربوية مقاومة لمقير والسيطرة إقناع المعمميف ل مف أجؿ التربية والمدارس،

 يأتي:  فإف ىذا يتطمب ما المييمنة،
 فينا يتعلل بتهويً املعلنني قبل اخلدمة: -أ

تضميف مقرارات أصوؿ التربية فمسفات تربوية معاصرة لمرحمة الميسانس والبكالوريس،  -
وذلؾ بيدؼ التنظير لمفاىيـ : الثقافة واأليديولوجية والسياسة والمقاومة والسيطرة 

 واألمؿ. 
عمى ممارسة األساليب الديمقراطية في تركيز كميات التربية عمى تدريب الطلب المعمميف  -

ىذه القيـ ثـ ، حتى يتشربوا شتى صورىا مف حرية القوؿ، وحرية الكممة، وحرية القمـ
 .يغرسونيا في تلميذىـ

 وتدريبيـ عمى تحمؿ المسؤولية السياسية.توعية الطلب المعمميف بأىمية دورىـ السياسي  -
 التركيز عمى التكويف الثقافي لممعمميف قبؿ الخدمة.  -
 فينا يتعلل بتهويً املعلنني أثياء اخلدمة: -ب

التربية النقدية إلى  مبادئأو مطويات تساعد عمى ترجمة تزويد المعمميف بنشرات   -
 ممارسات يمكف تطبيقيا.

في بية النقدية ومجاالت تطبيقيا بيدؼ تزويدىـ بفيـ أكبر لمتر عقد دورات لممعمميف  -
 المواقؼ التعميمية.

دارة الحوار،   - تدريب المعمميف عمى ميارات التفاعؿ االجتماعي، وميارات النقاش وا 
 وميارات القيادة.

 التعميمية. يـممارسات لتحسيف تدريب المعمميف عمى إجراء بحوث الفعؿ بوصفيا مدخلً  -
ستراتيجيات وأساليب التدريس الحديثة مثؿ: أسموب الحوار، وأسموب اتدريب المعمميف عمى  -

 حؿ المشكلت.
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تدريب المعمميف عمى أساليب وبدائؿ العقاب البدني حتى يتمكنوا مف ترشيد سمطتيـ داخؿ  -
 المجتمع المدرسي.

ال يمكف تمثميا  –وربما أكثر مف غيرىا –المعمميف عمى الديمقراطية، حيث إنيا  تدريب -
 واستيعابيا إال مف خلؿ التجريب والتدريب أكثر مف األسموب المفظي.

مفاىيـ المقاومة وآلياتيا وأساليبيا لدى أطراؼ العممية التعميمية مف أجؿ تأسيس  توظيؼ -
 نظاـ تربوي ديمقراطي فعاؿ ليكوف قاطرة لتحوؿ ديمقراطي مجتمعي.

  متطلبات مزتبطة بالبخح الرتبوي: -ج

وىذا مف خلؿ المصالحة بيف األصالة والمعاصرة،  يمكف أف تحدث نيضة تربوية
 :خلؿ يمكف تحقيقو مف

استمياـ الفكر العصري الذي فصمتنا عنو حدود المكاف، وىذا يستمـز تناوؿ الفمسفات  -4
والحركات التربوية المعاصرة تناواًل موضوعًيا يبرز السمبيات ويركز عمى اإليجابيات منبًيا 

 عمى أصوليا وثوابتيا.
التراث الذي فصمتنا عنو حدود الزماف، وذلؾ مف خلؿ القياـ بحركة بحثية تتوجو  حياءإ -4

 نحو التراث بعممية واسعة مف التحقيؽ والتنقية والصياغة العصرية.
 باحثيف والدراسيف ألبحاث تطبيقية تحمؿ نظرية تربوية إرشادية.الإعداد  -7
ضرورة لوضوح األىداؼ لدى ضرورة إعداد خطة قومية لمبحث التربوي باعتبارىا  -2

 الباحثيف.
الحرية األكاديمة لمباحثيف حتي يكونوا قادريف عمى اإلنتاج الفكري والنيوض توفير  -5 

 بالمسؤوليات.
مقاومة مظاىر االغتراب السائدة لدى الباحثيف وضرورة انطلقيـ مف اعتبار شئوف  - -2

 .ستيراد ألنماط االغترابوتجنب عممية اال المجتمع المصري محور رؤاىـ الفكرية
 متطلبات مزتبطة باملياٍج واملكزرات الدراصية: -3

اعتبار الكتاب المدرسي مصدرًا مف مصادر حصوؿ المتعمـ عمى المعرفة وليس المصدر  -
 الوحيد ليا.

المنيج الحديث عمى اعتبار شخصية الفرد كؿ متكامؿ دوف فصؿ بيف جانب تركيز ضرورة  -
 األخرى.منيا دوف الجوانب 
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 تضميف المقررات الدراسية موضوعات لتنمية الجوانب اإلنسانية واألخلقية لدى المتعمميف. -
 .ضرورة عقد ندوات ودورات تدريبية وورش عمؿ لممعمميف لتنمية ممارسات التقويـ -
 تنويع طرؽ التدريس بدال مف االعتماد عمى طريقة واحدة وىي التمقيف. -
 بدال مف تبني وسيمة واحدة وىي االمتحاف.تنويع وسائؿ التقويـ  -
 متطلبات عامة: -4

 تكويف رأي عاـ تربوي واعي بضرورات التطوير والتغيير االجتماعي والتربوي. -
حث جماعات الضغط )نقابات المعمميف واألحزاب السياسية( عمى دعـ ومناقشة القضايا  -

 التعميمية.
واتحادات رسمية تعمؿ عمى تثقيؼ وتوعية المعمـ تشجيع المعمميف عمى تكويف روابط  -

 بقضايا مجتمعو وقضاياه الخاصة.
 وضع آليات محددة لممشاركة الفاعمة ألولياء األمور في تقرير سياسات التعميـ وصنعيا.  -
كمدخؿ وحثو عمى مناقشة قضايا وىموـ مجتمعو العمؿ عمى إعادة الثقة في المعمـ  -

 ميـ الديمقراطي.لترسيو الديمقراطية والتع
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 املزاجع

  مزاجع عزبية: -1
(: المظم ووووووا البفي وووووومت اووووووود  نوووووو  ا   بووووووي  : ال ووووووو ا   8005الحوووووو مامد  بحبوووووو    وووووو  ال وووووووم     -

 ال فيضند   غا   ل ف ا     ال ظ ف ا  ال ما  األم     ام ب    ي.
الب مسووووووا  ال ووووووي مت  (: مظم ووووووا البفماووووووا بوووووو  سووووووبي  الفنسووووووفا  لوووووو   م  9666السوووووو مي   ووووووي    -

 ال ام الب م ا الن ميم ا.
ب نوووووا  ووووويل  البفماوووووا  سنسووووونا   ووووو    (: السووووونز  ا اووووود ال م  وووووا8006السووووو مزد     ووووو    سووووود  -

  م ووووووو    ووووووو   ث يا وووووووا صووووووومم ا   ووووووو م ي الب نووووووود الووووووو زمد لنث ياوووووووا  الفمووووووو    ا  ا   ال   ووووووو   
 838) .    

ال حوووووووو ة المفسوووووووو ا  ال م   ووووووووا  ( :اإلح ووووووووي     ووووووووب   ال  وووووووويم  اوووووووو 8004    م ووووووووي الصووووووووم  مد -
 . ا   بي  ا  ال ي مت  ب   ا األم ن  الب م ا

(:  مب ا البميما  الح ي  ا ل ى زال  ال فن   8004البم   ال  بد لن ح ة ال م   ا  ال مب ا  -
   ال ي مت8الثيم ي اد  زيم بمي ج البس     ز

ببيمسووووووووي  ال  م سوووووووو ا (:   م المظم ووووووووا ال ميط ووووووووا اوووووووود  زوووووووو  م ال8004المووووووووي د  حسوووووووو   نوووووووود  -
(  9(   وووووو    911لنبفنبوووووو    ب نووووووا ال م  ووووووا    وووووو م ي  ن ووووووا ال م  ووووووا   يبفووووووا األ  ووووووم   وووووو   

   م  .   
  8(:   ووووو    مظم وووووا الح اثوووووا  ب موووووط األ   اإلسوووووالبد بمموووووي  ز9661المحووووو ي   ووووو مي   نووووود  -

 الم ي    ام المح ي لنمصم  ال    ع.  
ال م  وووووا البفي ووووومت: بحي لوووووا م   وووووا ل حم ووووو  البوووووي  الما ووووو   (: 9661  وووووما     بحبووووو     ووووو    ووووو    -

 (   مي م.10(      99ما زا ال م  ا الح  ثا  السما  
(: ب سوووووووووووووو  ا المظم ووووووووووووووا الث يا ووووووووووووووا البفووووووووووووووي    8091   وووووووووووووويم   موووووووووووووو م    سوووووووووووووو           م   -

  ال ووووووي مت  البم وووووو  ال وووووو بد لن م بووووووا  8 الب ووووووزنحي  األسيسوووووو ا   م بووووووا  مووووووي  ال وووووو  مي  ز
 الفيبا لصط   البزي ع األب م ا. الم طا

(:   ب ماز ووووووا ال فنوووووو   اوووووود الف ووووووم ال م وووووو ي البفي ووووووم  ال ووووووي مت   ام م ووووووي  8000 وووووو ما   صوووووو     -
  .4لنز ي ا  المصم ص

(: الفمووووووط المبوووووو ي  حووووووة اوووووود   وووووو    نوووووو  ا   بووووووي  ال م وووووو ي   م بووووووا 9661  م  وووووو      ووووووم  -
 الث ياد الفم د. مظ م  ي    الببن ا البغم  ا    امت الث ياا  البم  
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(:   وووووووي ت اإلم وووووووية اووووووود سووووووو    مظم وووووووا  يبوووووووا 8004 نووووووو   –  م  ووووووو      وووووووم    يسوووووووم     وووووووي   -
لمسوووووووي ال فنووووووو     م بوووووووا بوووووووي م  وووووووم بت  بم ووووووو   ماسوووووووي  ال حووووووو ت الفم  وووووووا    وووووووم    البمظبوووووووا 

 الفم  ا لن م با.
(: م ووووووووو  البفماووووووووووا اوووووووووود  نووووووووو  ا   بووووووووووي    م بوووووووووا بحبوووووووووو   ووووووووووم  8005  سووووووووو م      اوووووووووويمد  -

     م    ب   البؤسسا ال يبف ا لن ماسي   المصم  ال    ع.8ز  ي  ال 
(: المظم ووووووا الم   ووووووا لب مسووووووا امام فوووووو م  بوووووو  بووووووي د   م مووووووي بم  لوووووو  8090 وووووو بم م   بووووووي    -

   س    م ة ال  اطم  ال ام الفم  ا لنفن   ميصم   .
البصوووووم    (: م ووووو  الح اثوووووا   م بوووووا  مووووو م بغ وووووة  الب نووووود األ نووووو  لنث ياوووووا 9664 ووووو م         -

 ال  بد لن م با  ال ي مت  الم طا الفيبا لصط   البزي ع األب م ا.
(: الب ي بووووووا اوووووود المظم ووووووا الم   ووووووا    ظ فمووووووي ال م وووووو ي اوووووود 8004 بووووووي  الوووووو       مووووووي   ووووووما      -

 ال فن   الب مي   يبفا     صبد   ن ا ال م  ا. 
بد    مظي  الثيم  ا الفيبا    م م ل ما ال فن    ال حة الفن(: 8090 بم م ا ب م الفم  ا  -

 .90  ص الف   ال صم فد ال يسع    م ا مف ي  الفي ي الخيبد  بز فا ب ند الصف   بي  .
 -(: الحووووووو ام  مووووووو   وووووووي ل ام مي8092 ووووووو  ند  بموووووووي   ووووووو  ال ووووووويمد   سووووووون بي    موووووووي    وووووووما      -

  م ووووووو     95ا س خال وووووووي     ف وووووووا ا سووووووو في ت  ب نوووووووا  ن وووووووا ال م  وووووووا   يبفوووووووا   مسوووووووف      
 9041: 9013ص ص 

(:  ال  وووووووووووووو او   ي الم   ووووووووووووووا   مياوووووووووووووو  األ وووووووووووووو   ل   ي الم سووووووووووووووبيل ا: 8095الحووووووووووووووي بد   حبوووووووووووووو   -
اس صووووو ي   م   وووووا اووووود سووووو      وووووالس ال فنووووو   اووووود الب  بفوووووي  ا سووووو مال  ا  الب نوووووا األم م وووووا 

 .859 -843(  1(       91اد الفن   ال م   ا    ن   
(: ال م  ووووووووا الم   ووووووووا:  بووووووووي  الصووووووووف   8096حبوووووووو   حووووووووم   بي وووووووو    الح يصووووووووا   ووووووووي م  وووووووو  ب -

 بخوووووووي ط السيسوووووووا  الب نوووووووا الفم  وووووووا لنفنووووووو   ال م   وووووووا  المفسووووووو ا    ووووووو م ي البؤسسوووووووا الفم  وووووووا 
 .5-9(    ل    ص ص 99لن م  ا  الفن    ا  ا        

(:  ماسا  حن ن ا لنبس   ي  البفما ا اد اب حيمي  ال  ب ي  8009حب ي     الفظ   ال مي   -
نصمي ت الثيم  ا الفيبا  ب نا ال م  ا الفنب ا     م ي ال بف ا الب م ا لن م  ا الفنب ا  يل ي مت  ل

 .10: 85(   مي م  ص ص1(  الب ن   9الف    
(:  م  وووووا ال موووووم ..  م  وووووا الحم وووووا   ووووو ا  اووووود الف وووووم ال م ووووو ي 8005خضوووووم  بحسووووو  بحبووووو     -

 البفي م  ال ي مت   ام الفيل  الفم د.    
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(: ال  ووووووويما  البفي ووووووومت اووووووود انسوووووووفا ال م  وووووووا  ب نوووووووا ال م  وووووووا  8005بحسووووووو  بحبووووووو    خضوووووووم  -
(  931(  الفوووووووو    14  وووووووو م ي الن مووووووووا ال زم ووووووووا ال زم ووووووووا لن م  ووووووووا  الث ياووووووووا  الفنوووووووو    السووووووووما  

 . 916 – 985بيمد  
(: المظم وووووووي  ال م   وووووووا الح  ثوووووووا   فم ووووووو  اوووووووؤا  صوووووووي       وووووووم    9665م ا وووووووم   وووووووي   ووووووو    -

 لنمصم  الز ي ا.ل مي       ا  
(:  نووووووووو  ا   بووووووووي : المظم وووووووووي  ال السووووووووو   ا  الم   ووووووووا  ال وووووووووي مت  ممضوووووووووا 8003 ا وووووووو    حبووووووووو   -

 ب م.
(: ال فنووووو    الحم ووووا موووووما ا  اوووود البصوووووم  ال م وووو ي البفي وووووم  ال ووووي مت  الووووو ام 8099صوووو    وووو ما   -

 الب م ا الن ميم ا.
(: المظم ووووووووا ا   بي  ووووووووا بوووووووو  البمحنووووووووا ال السوووووووو   ا  لوووووووو  بووووووووي  فوووووووو  8003 وووووووو ي   صووووووووحي ا   -

 الح اثا ال ي مت  ب م الفم  ا لنمصم  ال    ع.
(: الح اثوووووا  بوووووي  فووووو  8001  ووووو  الحب ووووو   زنفووووو     وووووال     وووووي  الووووو      خضوووووم  بحسووووو    -

 لب م ا.الح اثا  ماسي  اد األ    الفنسف ا لن م  ا  ال ي مت  ب   ا األم ن  ا
(: اووووود انسوووووفا ال م  وووووا ا  ي وووووي  ح  ثوووووا   ز   وووووي   م   وووووا 8090  ووووو  الووووومحب    يصووووو  اووووو   ا   -

  مؤى م   ا  البم ي   ام الم ى لنمصم  ال    ع. 
 (: ال م  ا الم   ا  األم     ام  سيبا لنمصم  ال    ع.8091الفزيمي   يمط   -
 م د   بووووووووي   األم     ام (: البمووووووووي ج الح  ثووووووووا  زماطووووووووي ال وووووووو8091 ز ووووووووا  بحسوووووووو   نوووووووود  -

 البمي ج لنمصم  ال    ع 
(: انسووووووفي   م   ووووووا بفي وووووومت  ب نووووووا  وووووويل  البفماووووووا  سنسوووووونا 9662 نوووووود  سووووووف    سووووووبي      -

  ووووووو  ث يا وووووووا صووووووومم ا   ووووووو م ي الب نووووووود الووووووو زمد لنث ياوووووووا  الفمووووووو    ا  ا   ال   ووووووو     م ووووووو   
     965.) 

م ضووووووي ا   م   ووووووا  ال ووووووي مت  (: اإل ووووووالس الب  بفوووووود  ضووووووي ا  ث يا8003 بوووووويم  حيبوووووو   -  ووووووا  اا
  ب   ا ال ام الفم  ا لن  ي . 

(: اي حوووووووا   وووووووي   م  وووووووا ال نووووووو  اووووووود ب ا موووووووا الن  مال وووووووا ال   ووووووو ت ل وووووووي ل  8004 بووووووويم  حيبووووووو   -
 ام مى  ال ي مت  ال ام الب م ا الن ميم ا.

 (: ال م  وووووا الم   وووووا  مووووو   مووووومي   وووووم :  ماسوووووا  حن ن وووووا  مسووووويلا8002 بوووووم   سوووووف    سوووووبي      -
 بي س  م   ن ا ال م  ا   يبفا زمزي.

(: اوووووود ال م  ووووووا  ال حوووووو   الوووووو  ب مازد  ماسووووووا  حن ن ووووووا لن م  ووووووا 8004 بووووووم   سووووووف    سووووووبي     -
 الم   ا  م   ممي   م   ال ي مت  ال ام الب م ا الن ميم ا.
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(:ا  ي وووووووي  اإل وووووووالس اووووووود الف وووووووم ال م ووووووو ي البفي وووووووم  ب نوووووووا ا حوووووووي  8002 ووووووو  د  سووووووويل   -
ا لن م  وووووووا   نووووووو  الووووووومفد    ووووووو م ي  ن وووووووا ال م  وووووووا   يبفوووووووا  بصوووووووي  الب نووووووو  ال يبفوووووووي  الفم  ووووووو

 .45 – 16الثيمد  الف   الثيمد   بي ى األ ل   
(:ال فنوو     م ووا ال وو ت:  ماسووا اوود  نوو  ا   بووي  ال م وو ي  البم ووي   ام 8002اووماة  حسوو  زمزووي ي   -

 امحا لنمصم  ال    ع. 
فووووووي    اوووووود األم    م بووووووا بووووووي   الحسوووووو مد  (: مظووووووما  اوووووود  م  ووووووا الب8008ام وووووومى   ووووووي ل    -

انسوووووووز     ام ال مووووووو  م لنمصوووووووم  ال م بوووووووا  ال    وووووووع  يل فوووووووي   بوووووووع البم ووووووو  الفنسوووووووز مد ل ضوووووووي ي 
 السال   ال  ب ماز ا     

 (:  م  وووا الحم وووا: األخوووالي و ال  ب ماز وووا و الصووو ي ا الب م وووا   م بوووا  8001ام ووومى   وووي ل    -
 ووووووا ب  وووووو  ت  ال ووووووي مت  الوووووو ام الب ووووووم ا الن ميم ووووووا  ص  حبوووووو   ز ووووووا  حبوووووو   سنسوووووونا  اوووووويي  م   

51.  
 (: البفنبووووو    مووووويت ث ياوووووا :مسووووويط   لووووو  الوووووي      يسوووووم    نووووو  ا خووووويي  8001ام ووووومى   وووووي ل   -

ال وووووو م د بممووووووا   م بووووووا حيبوووووو   بوووووويم    وووووو  الماضوووووود   ووووووما     لب ووووووي  بحبوووووو   حبوووووو   ال ووووووي مت  
 ال ام الب م ا الن ميم ا. 

  م بوووووا سووووويبد م ووووويم   م  وووووا ال نووووو  اووووود ب ا مووووا الن  مال وووووا ال   ووووو ت (:  8004ام وووومى   وووووي ل    -
 .   مي مال ي مت  ال ام الب م ا الن ميم ا

 (: ال فنوووووو   بوووووو    وووووو  الوووووو  د الميموووووو    م بووووووا حيبوووووو   بوووووويم  ال ووووووي مت   8004ام وووووومي   ووووووي ل   -
 .    م  ال ام الب م ا الن ميم ا

لنمظوووووووي  ال م ووووووو ي بووووووو  بمظووووووو م (: ال  ظ وووووووط ا   بوووووووي د 9668 وووووووي ت  بموووووووي  بحبووووووو   لزفووووووود  -
 ال م  ا الم   ا  مسيلا بي س  م   ن ا ال م  ا   يبفا     صبد

(: مضووووووي ي ال ظ وووووووم اوووووود ال حووووووة ا   بوووووووي د   م بووووووا  وووووو لد السوووووووبمي  8000  وووووو م    ووووووم    -
 الب ند األ ن  لنث ياا  ال ي مت  بز فا الصم ا اإل الب ا لنز ي ا  المصم س يب ي.

(: المظم ووووووا ال م   ووووووا   و وووووو نمي ال م وووووو ي لوووووو ى بف وووووومي 8095يل   بحبوووووو    ايزبووووووا ال  ووووووما  سوووووو -
ال م  وووووا البفي وووووم  :  ماسوووووا  حن ن وووووا م   وووووا  ب نوووووا بسووووو     ال م  وووووا الفم  وووووا    ووووو م ي البم ووووو  

 (    سب م.992(       82الفم د لن فن    ال مب ا  ب ن   
ت   ام الف وووووووووم (: بمووووووووي ج ال م  ووووووووا  سسووووووووومي   ز   ي مووووووووي  ال ووووووووي م 8009بوووووووو   م   نوووووووود  حبووووووووو    -

 الفم د.
(: المظم ووووووا الم   ووووووا لب مسووووووا امام فوووووو م  :  بم وووووو    ف  وووووو  م وووووو ي  9661ب وووووي ي    وووووو  الغفوووووويم  -

  ح ل ي   ن ا ا  ا   الح ل ا الثيلثا  صمت  المسيلا الثيب   الثيبم  .
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(: المظم ووووووووا الم   ووووووووا  ال حووووووووة ا   بووووووووي د  ال م وووووووو ي  ب نووووووووا ال م  وووووووووا 9653  م  وووووووو    بووووووووي  -
 البفي مت  ال ي مت  الف   الما ع.

(:  م وووووووية  اا وووووووي ت  م وووووووية الث ياوووووووا اووووووود البووووووو امد الب وووووووم ا اد:  ل مووووووو ا 8001م  ووووووو    بوووووووي    -
   م ما بحمًما(  م ي !  ن د! ث ياي  ال فن   اد ب م  ال ي مت  ب ند الس ي  ال  لد.

(: البفوووووووووي    ال     ا  وووووووووا األسيسووووووووو ا بووووووووو  بمظووووووووو م م ووووووووو ي  ال وووووووووي مت  8095م  ووووووووو    بوووووووووي   -
 الب ند الفم د لنزف لا  ال مب ا.   

(: المظم وووووا الم   وووووا   م بوووووا ثووووويطم   ووووو   البم ووووو  ال ووووو بد لن م بوووووا  ال وووووي مت  8092 وووووي    لووووو    -
 بز فا الم طا الب م ا الفيبا لن  ي .

و  8091الخزوووووووا اإلسووووووو ما    ا لن فنووووووو   م ووووووو  ال ووووووويبفد (: 8091  امت ال م  وووووووا  ال فنووووووو     -
   ال فن   البصم   ال  بد لب م.8010

(:   ووووووو   ال م  ووووووا  ضووووووي ا  م   وووووووا بفي وووووومت  ال   وووووو    يبفوووووووا 8099 زفووووووا   نوووووود  سووووووف    -
 ال      ل ما ال ول ط  ال فم    المصم.

ز  الفم ووووووو   م يموووووووي  الح اثوووووووا ال م   وووووووا اوووووووو  (: ال م  وووووووا  الح اثوووووووا اووووووو  الووووووو  8091ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   -
   م ب غ م  ال    :  يبفا ال      ب ند المصم الفنب .

(:بالبوووووو  مؤ ووووووا  م   ووووووا ب  محووووووا ل مووووووي  اإلمسووووووي  الب وووووومي اوووووود 8091   ووووووا   بووووووي   ووووووب ط    -
 ماسووووووا  حن ن ووووووا  البووووووؤ بم الفنبوووووود الما ووووووع   ن ووووووا ال م  ووووووا   –ضوووووو   الفنسووووووفا الم   ووووووا البفي وووووومت 
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