


يندرج هذا البحث كما يشير إليه عنوانه ضمن بحوث تربية 

الجودة، أو جودة التربية، أو علم تجويد التربية، حيث يدرس 

التدريس كما لو أنها شرط إلنتاج جودة التفكير لدى  كفايات

  . (د.م.ل)الطلبة الجامعيين، في ضوء فلسفة 

تجمعها في متغيرين  مفتاحيةفنحن إزاء مفاهيم ومصطلحات 
 ( التدريس الجامعي، جودة التفكير للطالب الجامعي كفايات"

  وتحت هذين المتغيرات تنشط عدة متغيرات أخرى جزئية

كسؤال المنهج وسؤال التدريس وسؤال التفكير وسؤال الجودة 

   الخ...



 

 

معزول في زمانه ومكانه بقدر ما  بيداغوجيكان التدريس ليس مجرد فعل ولما 

أو  كفاياته، يتعين علينا قبل البحث في الديناميةهو منظومة من العوامل 

بوصفها أحد المكونات المركزية  الممنهجةمهاراته، أن نطرح سؤال المعرفة 

، من حيث وجودها، ونقصد الديداكتيكيةللتدريس والتي نخضعها للعلميات 

التي ( المقاييس والمواد األنشطة )تلك المناهج والمحتويات  الممنهجةبالمعرفة 

فهل . يتكفل األستاذ الجامعي بتدريسها في اختصاصه األكاديمي، ونبدأ بسؤال 

 توجد مناهج في جامعاتنا ؟

 

الوضع ما قبل 

اإلصالح في 

البعد 

 االبستمولوجي

 الديداكتيكيةـ ال وجود لنسق معرفي وخبراتي لمادة من المواد متضمن لآلليات 

  . جاهز بوصفه منهج

ـ توجد عناوين لمواد منفصلة ومفردات مقررة أفقيا تسلم لألستاذ ليكسوها لحما 

 معرفيا

الغربية ) ـ يمارس األستاذ االقتباس للمعارف مكتبيا من مرجعياتها النموذجية 

قد يخطئ األستاذ ويصيب في ذلك ألنه سيمارس عليها ذاتية غير ( والتراثية 

   ناضجة

 تكنوقراطيينفال يعلم أنه يكون )ـ ال دراية لألستاذ بالملمح العام المراد بالتكوين 

أو إنسانيين أو اجتماعيين أو يكون أجيال متكيفة أو أجيال ناقدة أو أجيال مجددة 

    . ومستأنفة للتجربة



الوضع ما 

قبل 

 االصالح

النهج 

كسوسيولو

 ( جيا

الوضع ما 

قبل 

  االصالح

المناهج )

كميتودولو

 ( جيا

الوضع ما 

قبل 

)   االصالح

المنهج 

كبيداغوج

 يا

موجه للمتوسط لتعلم اإلنصات واالستماع وتحصيل االستهالك  المعرفي المتوسط  بيداغوجيخطاب 

    بغض النظر عن الفروق الفردية

المنهج بوصفه نظريات معيارية عامة متعالي عن الواقع السوسيولوجي ال توجد له مرجعية 

   . من هنا وهناك باالمثلةما يجريه األستاذ من محاوالت الربط  االمحلية   سوسيولوجية

عام يوظف فيها اإللقاء والشرح والتبليغ واإلخبار يجتهد فيها األستاذ  للمحاضرات شفهويعرض 

  بعمليات التشويق والتعزيز والتقويمات التكوينية  للحصول على انتباه الطلبة

ال توجد منهجية للمحاضرة أو التطبيق إال ما هو مألوف من ترتيب وتنظيم لعناصر المحاضرة أو 

 للحصة ال توجد أية مرجعية سيكولوجية البيداغوجيالدرس منطقيا وبحسب توزيع الزمن 

مثل األستاذ في هذه المحاضرات كمن يعلم السباحة بإتيان حركات في اليابسة ما دامت المحاضرة 

قد تؤدي إلى إعاقات ذهنية كما تؤدي )منفصلة في محتواها المعرفي عن الطلبة والمجتمع 

 ( الحركات في اليابسة إلى تكسير العظام

جماعة الطلبة العلمية وال معرفة بمحفزاتهم، هم كم من الحضور الفردي  لديناميةال توجد أية نظرة 

  منعزلين عن بعضهم البعض

 



الجودة  مرفولوجياتمنذ مدة في تكريس ( د .م.ل)أخذ اإلصالح الجديد 

التعليمية في ضوء ما يعرف بضمان الجودة من حيث هي احد الطبعات 

الجودة الشاملة، االعتماد األكاديمي، )الحديثة ألنظمة الجودة المتعددة 

تعني في ابسط معانيها مجموعة (  الخ ...ضبط الجودة، بيت الجودة 

الطرائق التي تساعد على منع الرداءة أو االنحرافات أو األخطاء أو 

المشكالت، أو هي تلك االستراتيجيات النظامية التي توفر الثقة بان 

  .أو الخدمة سيشبع حاجات معينة للمستهلك المنتوج

 

تحول األستاذ الجامعي من مسوق ووسيط للمعرفة، إلى باحث منتج للمعرفة، أو مستهلك 

واع، وتحول الجامعة من الرقابية والتنظيمية إلى إدارة التنوع، وإلى هيكلة للوسائل 

، وفلسفة التحسين المستمر للتنوع المعرفي في المسارات من أجل االختيار، الديداكتيكية

  وفق حاجاته وتحول الطالب إلى زبون يختار



مجموعة 

وفئات 

وأشكال 

 المقاومات

 مقاومة تحويل مرجعيات المجالس العلمية من المعايير األكاديمية الثابتة  إلى معايير السوق المضطربة

   

  المنتجة أو المستوردة( المعرفة )مقاومة تحويل األستاذ إلى عارض للبضاعة 

  مقاومة التغير من الوحدة إلى التنوع

  مقاومة تحويل مفهوم الطالب المتعلم  إلى مفهوم زبون المستهلك

  سلعة الىمقاومة تحويل المعرفة 

 ( اإلنتاج واالستهالك) مقاومة تحويل مفهوم الجامعة األكاديمية  إلى سوق للتنافس المعرفي 

على المستوى المعرفي 

المفاهيم المغلوطة للتغيير )

 (  الخاطئةوالتأويالت 

على المستوى السيكولوجي 

 ( عدم تقبل التغيير) 

في نظرنا هو حصول تنافر معرفي وليست إشكاالت تنظيمية، فال تواجه 

بالعصا المرفوعة وأشكال الضغط والرقابة، بل بالحوار والوعي وتفنيد 

  واالنفتاح المتبادل بين المحيط والجامعة. األفكار المغلوطة 

فجوة ) العالئقيعلى المستوى 

 ( العالقة بين المحيط والجامعة

تصلب المحيط االجتماعي وانغالق منظومة العمل واالقتصاد المخطط وفوضى السوق وصعوبة تقدير 

  الحاجات المجتمعية

 

من حيث هي تغيير لمألوفات الثقافة  البيداغوجيينهذه الوضعية الجديدة تواجه مقاومة صامتة عنيفة من كل الشركاء 

   األكاديمية إلى ثقافة ومفردات السوق والعمل واإلنتاج



ألنها كما يقول فقهاء جودة (اثبت لي ذلك ) والجامعة المتأهبة للجودة من منظور ضمان الجودة يجب عليها أن تلغي صيغة

 " اثبت لي عدم صالحية الفكرة أو النظرية"التربية غير صحيحة وغير ممكنة ومعيقة لكل جهد ويجب استبدالها بصيغة 

 "األطروحةاختبار " بـوتؤكد على فعالية التغيير ، االثباتيةوهي فكرة تفند فعالية إستراتيجية التغيير بالرقابة وحشد األدلة 

 الجودةالكشف عن معيقات 

توارى تدريجيا عهد الوصاية الفوقية في تقرير المعرفة العالمة والمعرفة الجامعية التدريسية لصالح  المرفولوجياتبهذه 

وهو ما قاد الجامعة إلى التنوع في التكوين، وإطالق المبادرات المحلية، واستعادة الثقة في األستاذ المكون، . الالمركزية 

ووضعت الطالب أمام االختيار الحر وتحمل مسؤولياته ووضعت الجامعة في تأهب للمنافسة والمكافحة من أجل البقاء 

 ( ، دولية إجتماعيةمؤسسية ، ) محليا ودوليا، حيث تعددت التقويمات والمحاسبات 

  فرق التكوين

  المسارات التكوينية
ميادين المعرفة 

  الجامعية

إسقاط 

أوهام 

 الجودة

واعتماد  

حقائق 

 دةالجو

، في المجال الصناعي، إال أنه يمكن وضع مالمح كاإليزوعلى الرغم من عدم اإلجماع على مقاييس لجودة التربية 

  الخ...لجودة الطالب، األستاذ، المعرفة 

كل من قلص من عدد الطلبة وتوسع في المخرجات وقلل اإلنفاق وخطط لالستراتيجيات واحضر المعرفة فليس 

إال والجودة ال تعني . يجب اإلقالع عنها . تضليلية  فهذه أوهام. الخ قد أحرز الجودة ...العالمة ونفذ الالمركزية 

 للجامعة الذكيةتأسيس 

الخ والشروط الالزمة لمخرجات تواجه ..إحراز الجودة هي ضمان الشروط  المانعة للرداءة المعرفية المعيقة 

 . مشكالت المعرفة والعمل في محيط الدمج وتنتج حلول بما يحقق رضا الزبون المحلي والدولي

 التحول من مركزية المعرفة واألستاذ الوسيط إلى مركزية الطالب والبحث والتقصي



 ـ أتصوره مستوعب للتجارب اإلقليمية والعالمية في صياغة مواد التدريس ومفرداتها

 .(األولالزبون )أتصوره مستوعب لحاجات الفئة الطالبية المستهدفة 

 معلومات تكوينية معمقة وقدرات منهجية لمواجهة الصعوبات

أتصوره عميق الفهم للمعرفة العالمة المتخصصة في سياقاتها كقوانين ونظريات معيارية، من حيث هي إنتاج 

 . أو دراسات مؤسسية( القرآن والسنة)الخ أو النص المقدس ... باديس، بن الشاطبي، فرويد، دوركايم)فردي 

وتحويل المعرفة العالمة إلى المعرفة  الديداكتيكيالمعرفة  والنقل  بسكلجةأتصوره على  دراية كافية 

 التدريسية، فإلى معرفة متمثلة

 وقدرات معرفية إبداعية تنافسية كفايات( .الزبون الثالث)أتصوره مستوعب لحاجات السوق العالمية 

التعرف على المشكالت المهنية، وناقدة  كفايات(الزبون الثاني )أتصوره مستوعب لحاجات السوق الوطنية 

 تطورية للوضع

 أتصوره مستوعب لضراوة المنافسة المحلية والعالمية في إحراز جودة التكوين

فريق 

التكوين 

كما 

أتصور

ه في 

ظل 

معايير 

ضمان 

 الجودة

النقل 

الديداكتيك

  الخاص ي

 باالستاذ

 ومساره
بحسب تصنيف بوبر توجد كنصوص وقوانين ونظريات  3ـ ينقل المعرفة العالمة الموضوعية من حيث هي ع

، إلى المعرفة الجامعية وحداثيومقوالت، مبثوثة في كل ما نشر ومتوفر في المكتبات الجامعية بشكل ضخم، تراثي 

المعرفة ، عالقة /عالقة المدرس : ) الديداكتيكيالثالوث  الديداكتيكيةالتدريسية وينتقي منها ما هو مناسب للوضعيات 

  .في ضوء ضوابط النقل وشروط التمثل العلمي للمعرفة(  . المعرفة /الطالب عالقة الطالب /المدرس 

 (المؤلفموت ) ـ يفصل المعرفة العالمة عن المدرسة 

   معرفة عالمة           معرفة جامعية تدريسية              معرفة مدرسة=  الديداكتيكيمسار النقل 



 

فعل يتراوح بين البحث عن الهوية والبحث عن الكينونة في خشبة مسرح هو 

تتبادل فيها األدوار المتعلقة بالمعرفة إنتاجا وانجازا واستهالكا ( جامعة )

فاألستاذ بوصفه مدرس وباحث يبحث عن الهوية عبر المعرفة ( واستثمارا 

، والطالب يبحث عن الكينونة الديداكتيكيالمدرسة في نطاق مهارات النقل 

الواعية  والتمثالتعبر تبادل األدوار واألداء واالستجابات والممارسات 

حيث يغيب األستاذ عن الحضور من أجل حضور الطالب، ويغيب . للمعرفة 

 فردية عامة انا" كـالطالب من أجل حضور المعرفة العالمة، وكالهما يغيبان 
   "أنا معرفية خاصة" كـ ويحضرنان" 

 



  راشدون من حيث السن ناضجو الشخصية

 

  تعميق فهم المعرفة وحسن التفسير والتأويل

 .ـ واسعي المعرفة المتخصصة العالمة

 

 متفوقون من حيث التحصيل المعرفي

 

 . ذوي اتجاهات واهتمامات أكاديمية محددة

 

 .مستوعبون لمستقبلهم العلمي والمهني

 
  . ـ يتحكمون في أساسيات المنهج العلمي وأدواته

 

توسيع المدارك والبنيات العقلية ال حشو األذهان 

  بالمعارف

 سوسيولوجيةتمتد معارفهم القبلية إلى خبرات 

  وسيكولوجية  عميقة

 محملة ببنيات معرفية وذهنية صلبة اندراغوجيا

  للنسق المعرفي جشطالتيكلي  ادراك

  االفضلإدراك الحكمة المعرفية وانتخاب 

الحرية وتقلصت عندهم  فروض الطاعة  الفو

  االنضباطية

والبحث في المشكالت  التقضيتعميق 

  والقيميةالمعرفية والمؤسسية االجتماعية 

)   ابستمولوجيةما نشأ من عوائق  اسقاط

 ( مع الرداءة االبستمولوجيةالقطيعة 

  التطبيق العملي للمعارف وفتح مغلقات المحيط



، تفكير  دوغمائيفي الجامعة تنوع شديد في المعرفة والتفكير ال حد له، تفكير إلحادي تفكير إيماني، تفكير تعصبي 

الخ فهي فضاء معرفي لمجتمع متنوع متعايش، ...انفتاحي ، تفكير مغلق، تفكير إبداعي ، تفكير تقليدي تفكير نقدي 

   من اجل إحراز جودة التفكير. مما يتطلب إدارة واعية لهذا التنوع

سؤال 

المشرو

عية  

والتصن

 يف

يتعلق بأعمال الذهن (  الكوجيتو) أنا أفكر إذن أنا موجود )هو شرط للموجود 

ومعالجة المعلومات، وهو تجريدي استداللي استنباطي ، استقرائي إبداعي، نقدي 

  الخ....

، تفكير  الالتوجيهيةالسلبية،تفكير فوضوي في  بيداغوجياتفكير انعزالي في 

 بيداغوجياتفكير نقدي في . االستيعابية وتبليغ المعلومات البيداغوجياسلطوي في 

   الحوار الشبكي الحر

فلسفيا 

  ومعرفيا

 بيداغوجيا

وسيكولوج

  يا

قاعة 

سؤال 

 التاسيس

البيداغو

 جي

لضمان 

 جودة

التجدد في المعرفة بمراجعة المكتسبات القبلية والتنوع واستحضار األطروحات المتناقضة وتعلم اختيار 

  األرقى من المعرفة

وفق استراتيجيات التعلم النقدية والعصف الذهني  الديداكتيكيةإثارة أعمال الذهن بتنظيم الوضعية 

 (معرفة/ طالب/مدرس ) الثالثية  الديداكتيكيةومواجهة الصعوبة وحل المشكالت في العالقة 

  إشاعة الحوار والمناقشة ومواجهة الصعوبات والمشكالت المعرفية

ومختلف آليات  ووسيطهاوالتخلص من هيمنة المعرفة  البيداغوجيةتأسيس مركزية الطالب 

  ( الحتميات المعرفية)  الدوغمائياإلثبات 

وسطحية المعرفة ووضاعة  واالتكاليةالتعلم من استكشاف األخطاء وفضح الرداءة  بيداغوجياتأسيس 

    التفكير ورفع التطلعات المنخفضة



 

جودة التفكير التي يتعين على األستاذ الجامعي إحرازها كمعرفة ومنهج، والتحكم في  كفاياتحصر يصعب 

والمهارات التي . مهاراتها، فهي من السعة والتداخل ما ال يقبل معه التحديد وال التعيين في هذا المقام على األقل 

كسلوك معرفي، والعمل على استنباتها كمنهج في تفكير الطالب في مجاالت ثالثة  بهايتعين على األستاذ االلتزام 

 (الطلبةمع  البيداغوجيالمنهج والمعرفة والتواصل )

 

  كفايات

بيداغود

 ية

 ومنهجية

ترغيب 

 وترهيب

الجدال بالتي 

 احسنهي 

الجدال بالعلم 

 واألخالق

التعلم )من حيث هو تحفيز الشخصية نحو االرتقاء لألفضل وتجنب الخطأ والتوبة عنه 

 ( والخطابالمحاولة 

كأنه ولي ...)الجدال بالتي هي أحسن من حيث هو جدال باألجود وتبديد سوء التفاهم 

  ( حميم

من حيث أن األجود ال يكون إال بالعلم وفقه التدبر وتوخي الصدق واألمانة 

 . وتوليد الصيغ الجديدة للعلم، ال مجرد التفاهم واحتالل المواقع

 كفايات

المعرفة 

العلمية 

 الناقدة

النظرية والمنهجية ومشكالتها  خالصاتهااإللمام بعلوم التخصص وفروعها من تأسيسها إلى 

  والتطبيقية االبستمولوجية

 والبيداغوجيةالمعرفية  التمثالتاستيعاب شبكة المفاهيم والهدف المعرفي من العلم والتمكن من شروط 

   للطلبة

  عدم إظهار التحيز العلمي المعرفي والوجداني مع أية أطروحة مهما كانت صحيحة

احترام فضيلة التنوع بتوظيف التفكير الرياضي المنطقي وإبراز احتمالية المعرفة وفتح النهايات والبحث 

  .عن التجاوز

واالبتعاد عن المونولوج توظيف  الدياليكتيكيتنشيط النفس اللوامة بوضع المعارف على محك االختبار 

 مهارات التقصي المحاكمة العقلية

وضع الطالب حيال الصعوبة وطرح البدائل ولو كانت خاطئة وتحفيز الطالب الكتشاف الخطأ باالختبار 

 . والتجريب



تلك ( العلم محاوالت خاطئة تقود إلى أفضل الحلول ) العلمي  الاليقينالمعرفة العالمة وحقيقة 

 التي تتأسس عليها فكرة ضمان جودة المعرفة الجامعية اليقينياتهي كبرى 

حول 

 المفهوم
العلمي الذي تتناس عليها  الاليقينتوجد سنن جارية بإذن هللا وتوجد سنن خارقة بإذن هللا وهي قاعدة 

  ضمان الجودة من منظورنا اإلسالمي

 التاسيس

العلمي 

 والمنحجي

دحض 

  اليقينيات

منهج البحث 

 عن المعرفة

 يقينيتهاعبارات رغم (تشرق كل يوم ، والطعام يغذيني ، والعلم ينفعني فالشمس )

 المنطقية إال أنها قابلة للتفنيد العلمي

 

 أم  حح  أأ  2م

  اليقينياتبمقتضى هذا القانون المنهجي للبحث عن المعرفة العلمية انتفت 

الخ ... والتايلورية والشاطبية والدوركايمية والداروينيةوالماركسية  الفرويدية

فكلها خرجت عن نطاق العلم عندما عرضت نفسها كيقين وغير قابلة للتفنيد .

في "هللا اعلم " بـ يقينياتهمنضالية، فالمسلمون يفتحون  ايديولوجيةفأضحت 

 نهاية كل بحث
  كفايات

 إتصالية

التعارف  وأخالقية

  والتواصل

الشرط 

 االخالقي

 للتواصل

 البيداغوجيةوشروط جودتها  التخاطبيةتتأسس كمهارة على العالقات 

كوضوح اللغة والمراد واستعمال البرهان والحجاج ) لحصول التعلم 

  الخ...والتداول والحوار واالستعداد 

وتتأسس على التأدب واحترام اآلخر وعدم فرض الرأي على الطلبة 

وعدم السخرية من أفكارهم والتعفف وحب المعرفة وعدل الحوار، 

  وإدراجهم كشركاء في إنتاج المعرفة



.  قيمة قرآنية من حيث هي االنتباه إلى المتكلم مهما كان مستواه ومستوى الكالم 

  باألذن الواعية وليس بمجرد التقاط الكالم

فالناس كلهم مرسلين ومن تلقى عنهم يكون . أعلم الناس من تعلم ما عند الناس 

بالضرورة أعلمهم، ألنه سيضيف إلى علمه وخبرته، خبراتهم وعلمهم، وتصبح خبرة 

  وهي ثقافة القراءة لكل الناس. كلية، ويصبح هو فرد كلي، يتمكن من إدراك الحكمة  

سلوك الحرية في التفكير، من  كفايات، وتعلم البيداغوجيةتعليم الطلبة السؤال، هو الحرية 

حيث أن السؤال هو وقود التفكير والفكر، ومقاومة حصار العقل والتحرر من سجن األنساق 

المعرفية، فليس هناك رأي واحد وال فقه واحد وال تفسير واحد وال مذهب واحد وال اتجاه 

  . واحد وال نظرية واحدة، وال تاريخ واحد وال راوي واحد

تكوين مهارات 

اإلصغاء 

  واالستماع

التعلم من جميع 

  الناس

 ـ تبديد عالقة من يعرف بمن ال يعرف

 السوقراطي حرية الحمار في الحوار ـ إسقاط

 . إسقاط سلطة التاريخ والراوي ـ

ـ إسقاط سلطة البرهان واإلثبات ورفع المعرفة إلى المطلق واليقين العلمي والحتميات 

 الحداثية

  ـ إسقاط التأثير في المتلقي وتنميطه

 ـ إسقاط اإلعجاب بالرأي وثقافة أنا خير منه

 (النقدحرمة )العلمية  المشيخةـ إسقاط 

 . ـ اختراق سجن المنطق

ضمان الجودة 

األستاذ 

يمر  والبيداغوجيا

 بـحتما 



 

 

الجودة قيمة قرآنية في منظومتنا المعرفية ، فهي ليست من الكماليات والمحسنات كما ظهرت في الثقافة  

الغربية بقدر ما هي تكاد تكون من فروض التربية، إذ ال قراءة قرآنية إال بعلم التجويد، من حيث أن القراءة هنا هي 

التربية، ونبينا يحثنا على اإلتقان وبنبينا ينبهنا إلى االنحياز للواجب بدل الحقوق في معادلة التنمية والواجب مراتب 

  . أدناها االمتثال للقانون وأعالها الوعي بالواجب وإتيانه

ومن ثمة فجودة القراءة بوصفها واجب هي جودة التربية ذاتها، من حيث أن جودة التربية هي جودة  

النظر والسؤال في ظواهر الكون إلنتاج المعرفة، وجودة المقاربات المنهجية للوصول إلى المعرفة، وجودة الحلول 

وهي أساسيات الجودة التي تواجهنا كجماعة علمية اليوم على مستوى وجودنا ككائنات مفكرة . لتطبيق المعرفة 

واالبتعاد مسافات عن فروض اإلتقان المعرفي ، حيث أن العالم  االبستمولوجيةبعد رسوخ العوائق " الوجود ضمن"

 .يسير نحو ثقافة التميز في ظل ثقافة التنافس التي كثيرا ما تحولت إلى حروب شرسة

الناشئة عن  اإلبستمولوجيةوالتميز الجامعي يمر حتما بداية بضمان الجودة من حيث هي إزالة العوائق  

  الديداكتيكيللثنائي  البيداغوجيةفي العالقة  والتموقعالمنمط بتربية الطاعة ومنع السؤال  البيداغوجيالخطاب 

  المصاغة ضمن عالقة من يعرف بمن ال يعرف االقصائية

االحتكار المعرفي الغش المعرفي التسطيح المعرفي تخفيض ) وإزالة العوائق المتوالدة عنها باستمرار  

 . التطلعات المعرفية وكلها قناعات سلبية  ضد التميز والجودة يقتضي منا اإلقالع عنه بأخذ الكتاب بالقوة

 . ونشر ثقافة الجودة واستنباتها كنمط تفكيري إبداعي 

  "لو أخرتني إلى أجل قريب" ذلك حتى ال يأتي يوم فنستجدي فيه اآلخر   

  واستغفر هللا العظيم لي ولكم
 

 


