
   اإلمارات ،جامعة الشارقة 5105/ / مارس5-3                                48 -67  ص        IACQA'2015                                ان جودة التعليم العاليالخامس لضمالمؤتمر العربي الذولي  

 
1 

 التعميم في مقدمة ابن خمدون جودة 

                                                  حسين سالم مرجين .د 
 قسم عمم االجتماع –كمية اآلداب  –امعة طرابمس ج

mrginhussein@yahoo.com 
 

لميتمػيف والبػاحثيف فػي التعمػيـ وأكػدت أىميتػو العلػرات المػؤتمرات الجودة وضمانيا في التعميـ أصبحت محط أنظار وتفكير الكثير مػف ا  : الممخص
خمدوف أوؿ مػف والندوات الدولية التي تبحث عف المفاىيـ  واآلليات واإلجراءات التي يتـ مف خالليا تأصيل الجودة في العممية التعميمية، ويعتبر أبف 

تسػاىـ بػػدورىا فػػي  التػػيي بمعػػايير محػددة تسػػاعد فػي عمميػػة تويػيـ وتوػػويـ التعمػيـ، اسػتخدـ مفيػػـو الجػودة فػػي التعمػيـ مػػف خػالؿ تأصػػيل الفكػر التعميمػػ
صػوؿ إرساء الجودة بغية  تحويق أىداؼ المجتمع التنموية، حيث يووؿ " وعمػ  دػدر جػودة التعمػيـ وممكػة المعمػـ يكػوف حػذؽ المػتعمـ فػي الصػناعة وح

صورة واضحة المعالـ عف تأثير ابػف خمػدوف فػي تأصػيل مفيػـو  ومعػايير الجػودة وضػمانيا فػي ممكتو"، بالتالي تنبع أىمية ىذه الوردة كونيا ترسـ لنا 
يتػػو التعمػػيـك كمػػا تيػػدؼ الوردػػة إلػػ  تحديػػد طبيعػػة اإلسػػياـ الحويوػػي الػػذؼ أضػػافو ابػػف خمػػدوف إلػػ  الجػػودة وضػػمانيا فػػي التعمػػيـ ، وتحديػػد معػػالـ رؤ 

انتياجيا نحو تصفير ملكالت التعميـك  كمػا تيػدؼ الوردػة إلػ   محاولػة الػر ط  التيأىـ المعايير المتكاممة ، ودوىا في ضماف جودة التعميـ، وتحديد 
ضػمانيا بيف ما دعا إليو ابف خمدوف مف ضرورة اتباع معايير واضحة ومحددة في التعميـ  لتحويق ضماف الجودة و يف ما تدعو إليو معايير الجودة و 

اتبعيػا ابػف خمػدوف لمحػافع عمػ  معػايير  التػيت عف الجودة وضمانيا عند ابف خمػدوف، واآلليػات والمعػايير حديثاك في حيف يطرح الباحث عدة تساؤال
 الجودة وضمانيا في التعميـك 

      ، المعاييرك وظػػائػػف التعميػػـ،  جودة التعميـمودمة ابف خمدوف ،  الكممات المفتاحية
 : المقدمة

 اتمف مواضيع الساعة في المجتمعفي التعميـ عتبر الجودة وضمانيا ت  

مف الميتميف  العديدحيث أضحت محط أنظار وتفكير  ،ةالمعاصر 

علرات المؤتمرات  وأكدت أىميتو  ،التعميـدضايا  والباحثيف في 

والندوات الدولية التي تبحث عف المفاىيـ  واآلليات واإلجراءات التي يتـ 

أىمية  مف خالليا تأصيل الجودة في العممية التعميمية، كما يتضح أيضا  

ىتماـ مف حجـ الدعـ المادؼ والتوني والفني الذؼ تودمو الدوؿ ىذا اال

 كلبرامج جودة التعميـ وضمانياوالمنظمات والييئات 

الدوؿ األورو ية  فيالتعميـ كما يمكف الووؿ بأف نجاح نماذج جودة 

دة بيف مريكية ىو الذؼ أدػ إل  ليوع مفيـو الجو والواليات المتحدة األ

 أنلىذا المفيـو دبيات إل  كوف كما تلير جل األ األوساط األكاديمية،

نتاج الصناعي، ومف ثـ أخذت إلوا وتطور مع دطاع الصناعة

نجاحات جودة استنادا  إل  المؤسسات التعميمية في إرساء نظاـ ال

مجموعة مف الصناعة في تبني مفيـو الجودة وضمانيا مف خالؿ 

ني معظـ الدوؿ العر ية  المعايير المؤسسية والبرامجية ، وبالرغـ مف تب

ال ال أف تمؾ التجارب إمانيا في المؤسسات التعميمية ، نظاـ الجودة وض

سبيل المثاؿ : تفتور بعض   فعم ،خيرأيلو يا بعض الضعف والت يزاؿ

وجود معاجـ توضح وتفسر بعض المفاىيـ  إل  العر ية التجارب 

المستخدمة في أنظمة الجودة وضمانيا، كما أف بعض تمؾ المفاىيـ ىي 

، فمثال : ىناؾ أجنبيةومصطمحات ترجمة حرفية لمفاىيـ في حويوتيا 

عدـ تناغـ في تفسير مفيومي التوييـ والتوويـ في بعض أنظمة الجودة 

تمؾ التجارب استندت في مجمميا  كما أفوضمانيا في المنطوة العر ية، 

عم   الجودة العر ية تجاربكما أف اتكاؿ بعض ة ، دإل  معايير مستور 

 ابأصوليووادع المنطوة   لخصائص ادوف إخضاعي الخبرات األجنبية 

ف كاف التعميـ يةالتعميمتمؾ التجارب يؤدؼ إل  فساد ر ما  ا وديمي ، وا 

في أساسو صناعة بلرية، يستفيد مف خبرات الحضارات المتعادبة 
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الوطني، وليس لغرسيا لكي تنتج صناعة جديدة في  نتاجاإللتحسيف 

 .( 7ص -8991) حامد عمار، بيئة غير مواتية 

بالتركيز عم  جانب التأصيل العرب  فاألكاديمييبالرغـ مف دياـ بعض و 

في  توافالذؼ يدعو إل  ضرورة اإللمجودة  سالميلمديف اإل اللرعي

البحث عف نماذج أيضا   أف األمر كاف يتطمب  إال، العمل بلكل عاـ

سالمية خاصة الجودة اإل غوتجارب وادعية دامت بتطبيق وتأصيل مباد

ا طرحتو عم  آخر البحث   فيما يتعمق  منيا بوضايا التعميـ ، وبمعن

تطبيق أنظمة جودة لآليات مف مفاىيـ و سالمية اإل –الحضارة العر ية 

ودة التعميـ في مودمة لعل ىذا ما دفعني إل  تناوؿ موضوع جالتعميـ،  و 

ابف خمدوف، فابف خمدوف واحد مف أولئؾ الذيف سجموا لنا حوبة مف 

حيث وفي بيئات مختمفة ، ، التاريخ تليد عم  نوعية التعميـ وطردو

ادا  إل  بعض المفاىيـ سب  يبدو فييا التفكير العر ي اإلسالمي 

واالصطالحات التي يزعـ الميتموف بالتعميـ في عصرنا الحالي إبداعيا 

 إل  في مودمتوابف خمدوف  دعا فمودبما نظ روا لو في ىذا الميداف، 

بداع في النظر إل  األلياء كمخرج وحيد ضرورة إعماؿ العول والنود واإل

يتميف  بجودة التعميـ  لـ مف الم ا  أحد والغريب أف لنيضة المجتمع،

وباللكل  مفيـو الجودة في التعميـ ابف خمدوف  ـااستخدينتبيوا إل  

األساسية لجودة التعميـ   المبادغحيث عرض ، المتعارؼ عميو حاليا  

تميزا  كبيرا  ع دت وفوا  لمنيجية خاصة بو في النظر والتفكير والتحميل، 

ددر جودة التعميـ وممكة المعمـ يكوف " وعم   :حيث يووؿفي زمانو، 

حذؽ المتعمـ في الصناعة وحصوؿ ممكتو"، بالتالي تنبع أىمية ىذه 

ابف خمدوف في دور الوردة كونيا ترسـ لنا صورة واضحة المعالـ عف 

يرػ ابف خمدوف  حيث، ومعايير الجودة في التعميـوضع مفاىيـ ولروط 

وجود اللروط والمتطمبات  كوف التعميـ صناعة بما لمعبارة مف داللة

يصل بتفكيره لوالمعايير ليذه المينة، وىنا يوفز ابف خمدوف دفزات كبيرة 

عم  ضرورة وجود معايير ابف خمدوف أكد  لود، إل  عصرنا الحالي

حاطة بمبادئو ودواعده البد مف اإل كونيا صناعة خاصة لمينة التعميـ 

) ابف خمدوف و والودوؼ عم  مسائمو واستنباط  فروعو مف أصول

 (ك472::389:

 تحديد النواط التالية :إل  لذلؾ فإف ىذه الوردة تيدؼ بلكل عاـ و 

  كودوىا في جودة التعميـ، رؤية ابف خمدوف تحديد معالـ  

  نحو تصفير ابف خمدوف انتيجيا  التيتحديد أىـ المعايير

 ملكالت التعميـك 

  مف  وذلؾتوضح عالدة التعميـ بالمجتمع عند ابف خمدوف

باب السوسيولوجي الواعي بأىمية التعميـ في البناء ال

 الحضارؼك

  محاولة الر ط بيف ما دعا إليو ابف خمدوف مف ضرورة اتباع

و يف ما ، لجودةامعايير واضحة ومحددة في التعميـ  لتحويق 

 ك تدعو إليو معايير الجودة وضمانيا حديثا  

عند ابف خمدوف، جودة التعميـ في حيف يطرح الباحث عدة تساؤالت عف 

بالتالي و ، الجودة تمؾ اتبعيا لمحافع عم   التيواآلليات والمعايير 

 تحاوؿ الوردة اإلجابة عف التساؤالت التالية :

  ماىية التعميـ عند ابف خمدوف ؟ 

 ما مفيـو الجودة في التعميـ عند ابف خمدوف؟ 

   ث مف حيكيف ينظر ابف خمدوف إل  العممية التعميمية

 الوظائف والغاية ؟

  ما المعايير التي ترتكز عمييا الجودة في التعميـ عند ابف

 خمدوف ؟

  ما الذؼ نريده مف أفكار ابف خمدوف؟ 

  ىل يمكف االستفادة مف أفكار ابف خمدوف في تحسيف وتطوير

 التعميـ ؟

 ماىية التعميم عند ابن خمدون ؟ 
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يمثل التعميـ الحجر األساس لمبناء المجتمعي في أبعاد واتجاىات ىذا 

داريا  ودينيا ، كما  البناء المختمفة : سياسيا  واجتماعيا   وادتصاديا  وثوافيا  وا 

ف يمتمكو أيكمف  دور التعميـ في تحويق الملروع التنموؼ الذؼ يجب 

الالزمة لرية مف خالؿ تزامف دور التعميـ مع التنمية الب –المجتمع 

كما  ( ،7: 8001) دمحم صبري الحوت : لموصوؿ إل  الغد األفضل 

قمبر ) لتعميـ عممية إكساب ميارات عومية أو يدوية أو بدنيةايمثل 

عد ي  التعميـ البعض بأف  ػ في حيف ير  ،( 7: 8919: وآخرون، 

) مصطفي  نسانيةاإل ممجتمعاتل األسموب األساس لمتودـ الحضارؼ 

نول عرؼ التعميـ بأنو كما ي   .(10: 8009خرون : آو  حسن الباىي

 المعارؼ والويـ والمثل العميا والعمـو وا عادة بناء الخبرات إل  المتعمميف

   . (373: 8007) منصور شيتو: 

ف أما فيما يتعمق بتحديد ابف خمدوف لماىية التعميـ فينطمق مف كوف أ 

بالعول الذؼ جعمو دائـ ميز اإلنساف عف سائر المخمودات واختصو هللا 

التفكير، وفي ىذا الصدد يووؿ ابف خمدوف : " واختالج الفكر أسرع مف 

ابف خمدوف"  ػ بالتالي ير  ك(873:8913) ابن خمدون :لمح البصر"

) ابن خمدون في أف العمـ والتعميـ طبيعي في العمراف البلرؼ" 

وعنو تنلأ العمـو والصنائع ، وىذه األخيرة أوجدىا  .(873:8913:

ويميد ،اإلنساف لخدمتو، وىو بيف تداوؿ، يأخذه المتأخر عف المتودـ 

) ابن خمدون المتودـ لممتأخر، وجميا لغايات ىي أسباب دياـ تمؾ العمـو

   ك (873:8913:

عنوانا  ف التعميـ صناعة مف الصناعات كما يذكر أابف خمدوف  ػ كما ير 

) ابن خمدون بذلؾ "في أف تعميـ العمـ مف جممة الصنائعك"

ويفيـ مف ذلؾ أف مينة التعميـ ال يمكف أف تكوف مف  (879:8913:

نما توـو عم  التجريب والتدريب والخبرة العممية  ، زاوية نظرية مجردة، وا 

 إذ ال يمكف أف تتعمـ الصناعة إال بالممارسة والمراف الطويلك وفي نظره

مف الفنوف المكتسبة بالجيد المتواصل والخبرة المستمرةك  ففالتعميـ  فأ

ألف إف ابف خمدوف ال يوتصر في التعميـ عم  إيصاؿ الفكرة فحسب، 

توانا ك إف الحذؽ في العمـ تحتاج العممية التعميمية عنده  -إلماما  وتفننا  وا 

نما ىو -كما يووؿ بحصوؿ ممكة  ىو: "التفنُّف فيو، واالستيالء عميو، وا 

في اإلحاطة بمبادئو ودواعده، والودوؼ عم  مسائمو، واستنباط فروعو 

مف أصولوك وما لـ تحصل ىذه الممكة لـ يكف الحذؽ في ذلؾ الفف 

كما بيف أيضا أف ك  (879:8913) ابن خمدون :"  المتناوؿ حاصال  

) ابن خمدون " تعميـ العمـ صناعة اختمف االصطالحات فيو

ابف خمدوف إل  كوف المعمميف ىـ سند  ػ كما ير  .(879:8913:

حيث يووؿ " في ، خيرا  ير ط ابف خمدوف بيف التعميـ والعمراف أالتعميـ ، و 

) ابن خمدون نما تكثر حيث يكثر العمراف وتعظـ الحضارة" إأف العمـو 

 أيضا   ىو افابف خمدوف بأف البناء العمر  ػ ير  بالتالي. و(879:8913:

 تعميـكسند ميـ لصناعة ال

مفيـو ابف  عفمفاىيـ التعميـ الحديثة لـ تخرج ذف يمكف الووؿ بأف إ

التعميـ  صناعة لريفة رادية، ال كبادي أف حيث يرؼ  ،خمدوف لمتعميـ 

أوضح بأف النفس البلرية ، كما الصناعات التي يمتينيا اإلنساف

العمـو نما ىو بتحديد إوأف خروجيا إل  الفعل  ، الناطوة توجد فييا دوة

كما أكد  . (878:8913) ابن خمدون :دراكات عف المحسوسات واإل

   كجامع ومحدد لمتعميـ اصطالحبأنو ال يمكف تحديد 

 ما مفيوم الجودة في التعميم عند ابن خمدون؟

التعميـ نود طرح في جودة الابف خمدوف لماىية  مفيـودبل التطرؽ إل  

سنوـو ومف ثـ ، جودة التعميـ مفيـو تناولت  التيبعض التعريفات 

 بمفيـو ابف خمدوف لجودة التعميـكموارنة ما بيف تمؾ التعريفات ب

بأنيا عبارة عف " ددرة جاءت  الجودة في التعميـ تعريفات  ففي أحد 

اإلدارة التعميمية في مستوياتيا وموادعيا المختمفة عم  أداء أعماليا 

تمكوف مف المواصفات ما بالدرجة التي تمكنيا مف إعداد خريجيف يم

يمكنيـ مف تمبية احتياجات التنمية في مجتمعيـ طبوا  لما تـ تحديده مف 
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 (8003، خرون آو  )الشافعيأىداؼ ومواصفات ليؤالء الخريجيف " 

في حيف جاء في معجـ مصطمحات ضماف الجودة في التعميـ العالي ك

العالي مجموعة جودة في التعميـ الالصادر عف اللبكة العر ية لضماف 

تعبر بددة ولمولية عف جوىر العممية  يمف الخصائص أو السمات الت

التعميمية وحالتيا بما في ذلؾ كل أبعادىا  مف مدخالت وعمميات 

تؤدؼ إل  تحويق  يوالتفاعالت المتواصمة الت، ية راجعة ذومخرجات وتغ

ة ) الشبكة العربية لضمان الجوداألىداؼ المنلودة لمصمحة الجميع 

 المفاىيـ أىـ كما يمكف تحديد  .(81، ص8009في التعميم العالي ،

 : التالي جودة التعميـ فيالمرتبطة  ب

 إصالح ذات البيف بيف المعمـ والمتعمـك 

  مكانات المتعمـ وحاجاتو النفسيةك إفيـ 

  المتابعة والتوييـ والتوويـك 

 المحاسبية ك 

   ومعنويا كتعزيز دور المعمـ وتأىميو ودعمو ماديا 

 بالمواطنة والمسؤوليةك  جعل الجميع يتحم 

 مناخ نفسي وروح معنوية تسود فضاء المؤسسة التعميمية، 

يماف والتضحية والتعاوف في تجعل فريويا ينخرط بروح مف اإل

 تحويق غد أفضل لممجتمعك

  وليس  ، كيف نرػ أنفسنا بلكل أفضل كما  يرانا اآلخروف

 ككما نرػ نحف أنفسنا

جل ألف ذف ليس ىناؾ تعريف لامل ومحدد متفق عميو لجودة التعميـ، إ

ضرورة تحسيف وتطوير العممية في اتجاه واحد ىو  تصب  تمؾ المفاىيـ

 التعميميةك 

نظرتو مف خالؿ   التعميـتعريفو لجودة ابن خمدون في في حين انطمق 

 التيمعايير اللروط و المف لو أف  ؛ بمعن  إل  التعميـ كونو صناعة

النظرية والتطبيوية عبر التمرف والمراس  اكفاياتيامتالؾ يتوجب توفرىا و 

العلوائية واالرتجاؿ عف  ابف خمدوف ينفيفو يذا والبحث والدراسةك 

 :حيث يووؿ  ،ية التعميمعممية ال

" ذلؾ أف الحذؽ في العمـ والتفنف فيو واالستيالء عميو، إنما ىو 

، بحصوؿ ممكة في اإلحاطة بمبادئو ودواعده والودوؼ عم  مسائمو 

واستنباط فروعو مف أصولوك وما لـ تحصل ىذه الممكة لـ يكف الحذؽ 

في ذلؾ الفف المتناوؿ حاصالك وىذه الممكة ىي في غير الفيـ والوعيك 

بيف مف  يـ المسألة الواحدة مف الفف الواحد ووعييا، ملتركا  ا نجد فألن  

لدا في ذلؾ الفف، و يف مف ىو مبتدغ فيو؛ و يف العامي الذؼ لـ 

ل عمما"   ك(879:8913) ابن خمدون : ي حص ِّ

ف األستاذ، بمعن  تعمـ ػتكويبجودة نظاـ التعميـ إذف ير ط ابف خمدوف 

األستاذ، فيما مرتبطاف ارتباط وكفاية المتعمـ يتودف عم  جودة التعميـ 

حيث يووؿ ابف خمدوف: " وعم  ددر جودة التعميـ  ،وصعودا   طرديا نزوال  

) ابن "وممكة المعمـ يكوف حذؽ المتعمـ في الصناعة وحصوؿ ممكتو

 (879:8913خمدون :

يمكف تحديد أىـ مفاىيـ جودة التعميـ عند ابف خمدوف في النواط أذف 

 التالية :

 ليا معايير وأساليب ولروطكحرفة وصناعةيـ  التعم ، 

 ستاذكحصوؿ الكفايات الالزمة لأل 

 الحرية لممتعمـ الختيار ما يريدهك 

  إعطاء الفرصة لمفكر كي ينلطكجودة التعميـ تعني 

  فالتعميـ  ،توميل الفجوة بيف الطالب وأستاذهجودة التعميـ ىي

، إلعار انية بيف المعمـ والمتعمـنسعالدات إ ليءدبل كل 

َر المعمـ المتعمـ عف سوء  بأف مف ددائق جودة التعميـ أف يزج 

األخالؽ، بالمطف والتعريض ما أمكف ، مف غير تصريح ، 

ف التصريح ييتؾ بحجاب إوبطريق الرحمة مف غير تو يخ ، ف
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الييبة، ويورث الجرأة عم  اليجـو بالخالؼ، وييي ِّج الحرص 

 ك عم  اإلصرار"

 ؟ دون ــمـابن خ ندــم عــالتعميف ــائــوظا ــم

 :بالتعميـ أىميا  ةبف خمدوف جممة مف الوظائف المناطاحدد 

 تووية العول:وظيفة   -:

يبي ف ابف خمدوف أثر العمـ في تووية الذكاء عند اإلنساف، فيووؿ: "وحسف 

الممكات في التعميـ والصنائع وسائر األحواؿ العادية تزيد اإلنساف ذكاء  

ضاءة في فكره، بكثرة الممكات الحاصمة لمنفس، ككك وأف في عومو،  وا 

النفس إنما تنلأ باإلدراكات وما يرجع إلييا مف الممكات، فيزدادوف بذلؾ 

) ابن خمدون  َكْيسا ؛ لما يرجع إل  النفس مف اآلثار العمميةك"

 ك (879:8913:

 الحضارة:وظيفة رسوخ ك 3

بط متيف، عندما يؤكد أف العمـ والحضارة براالتعميـ ير ط ابف خمدوف بيف 

إنما يزىو ويزدىر كمما كانت حضارة ذلؾ البمد مزدىرة، فالعمـ والمعرفة 

رىا في المجتمعك وعم  ددر ذ  ولت   الصنائع مرتبطة بووة الحضارة وتج

عمراف البمد تكوف جودة الصنائع لمتأنق فييا يومئذ، واستجادة ما يطمب 

ذا زخر بحر العمراف منيا بحيث تتوفر دواعي الترؼ وا لثروةك فيووؿ: "وا 

وطمبت فيو الكماالت، كاف مف جممتيا التأنق في الصنائع واستجادتيا، 

فكممت بجميع متمماتيا، وتزايدت صنائع أخرػ معيا مما تدعو إليو 

عوائد الترؼ وأحوالو، ودد تنتيي ىذه األصناؼ إذا استبحر العمراف إل  

ويتأنق فييا في الغاية، وتكوف مف  أف يوجد فييا كثير مف الكماالت،

وجوه المعاش في المصر لمنتحمياك بل تكوف فائدتيا مف أعظـ فوائد 

) ابن خمدون  األعماؿ؛ لما يدعو إليو الترؼ في المدينةك"

 ك(879:8913:

بل إف رسوخ الصنائع في األمصار إنما ىو برسوخ الحضارة وطوؿ 

أف ىذه كميا عوائد  أمدىاك والسبب في ذلؾ ظاىر كما يووؿ، وىو

لمعمرافك والعوائد إنما ترسخ بكثرة التكرار وطوؿ األمد، فتستحكـ صبغة 

ذا استحكمت الصبغة عسر نزعياك وليذا  ذلؾ وترسخ في األجياؿك وا 

فإن ا نجد في األمصار التي كانت استبحرت في الحضارة، لما تراجع 

في غيرىا مف  عمرانيا وتنادص، بويت فييا آثار مف ىذه الصنائع ليست

األمصار المستحدثة العمراف، ولو بمغت مبالغيا في الوفور والكثرة، وما 

ذاؾ إال ألف أحواؿ تمؾ الوديمة العمراف مستحكمة راسخة بطوؿ 

) ابن خمدون  األحواب، وتداوؿ األحواؿ وتكررىا، وىذه لـ تبمغ بعدك

:879:8913)  

 :وظيفة كسب المعاش ك 2

مرتبط ارتباطا  وثيوا  بالعمل والحياة التطبيوية،  إف العمـ عند ابف خمدوف 

"والعمـ الحاصل عف االتصاؼ ضرورة، ىو أوثق مبن  مف العمـ 

الحاصل دبل االتصاؼك وليس االتصاؼ بحاصل عف مجرد العمـ، 

حت  يوع العمل ويتكرر مرارا  غير منحصرة، فترسخ الممكة، ويحصل 

لنافع في اآلخرةك فإف العمـ االتصاؼ والتحويق، ويجيء العمـ الثاني ا

األوؿ المجرد عف االتصاؼ دميل الجدوػ والنفع، وىذا عمـ أكثر 

) ابن  النُّظَّار، والمطموب إنما ىو العمـ الحالي النالئ عف العادةك"

 (879:8913خمدون :

وفي ىذا الصدد يووؿ ابف خمدوف  "في أف الصنائع إنما تستجاد وتكثر  

كما يلير ابف خمدوف  (879:8913مدون :) ابن خإذا كثر طالبيا" 

، والعمـ والمعارؼ في الخصوص، ال  إل  أف طالب الصناعة في العمـو

بد لو مف أف يتصف ببذؿ الجيد الكبير في طمبيا، وتوديـ أدص  طادة 

ك والسبب في ذلؾ ظاىٌر كما  يودر عمييا لموصوؿ إل  اليدؼ المرجو ِّ

أف يوع مجانا ؛ ألنو كسبو ومنو يووؿ: "وىو أف اإلنساف ال يسمح بعممو 

معالو؛ إذ ال فائدة لو في جميع عمره في ليء مما سواه، فال يصرفو 

ف كانت الصناعة  إال فيما لو ديمة في مصره ليعود عميو بالنفعك وا 

الصناعة بمثابة السمعة التي  -حينئذ   -مطموبة وتوجو إلييا الَنَفاؽ، كانت
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ناس في المدينة لتعمُّـ تمؾ تنفق سوديا وتجمب لمبيع، فيجتيد ال

ذا لـ تكف الصناعة مطموبة لـ تنفق  الصناعة؛ ليكوف منيا معاليـك وا 

     سوديا، وال يوجو دصد إل  تعمميا، فاختَُّصْت بالتَّْرؾ، وف وَِّدت لإلىماؿك"

 ك(879:8913) ابن خمدون :

 ما ىي غاية التعميم عند ابن خمدون؟ 

تتمثل في ية في كونيا لتعميمالعممية يحدد ابف خمدوف الغاية األىـ في 

تعميق التوحيد واإليماف باهلل سبحانو وتعال ؛ إذ إف المطموب في 

ممكة راسخة في النفس، ينلأ عنيا عمـٌ  ؿيا حصو مالتكاليف ك

اضطرارؼٌّ لمنفس ىو التوحيد، وىو العويدة اإليمانية، وىو الذؼ تحصل 

في ي فضل مبية والبدنيةك و بو السعادة، وأف ذلؾ سواء في التكاليف الو

اإليماف بعد ذلؾ أنو أصل التكاليف كميا وينبوعيا، وأنو ذو مراتب: 

، وأعالىا حصوؿ كيفية مف ذلؾ لمسافالموافق ي أوليا التصديق الومب

، وما يتبعو مف العمل، مستولية عم  الومب، فيستتبع بياالعتواد الوم

 .(879:8913) ابن خمدون : كالجوارح

  المعايير التي ترتكز عمييا الجودة في التعميم عند ما ىي

 ابن خمدون ؟

في الودت الراىف تركز معظـ معايير الجودة وضمانيا في التعميـ 

توفرىا، وىي مجموعة مف  عم  مجموعة مف المعايير الواجب 

المواصفات الالزمة لمتعميـ الذؼ يمكف دبولو لضماف جودتو 

وىو موياس مرجعي يمكف ،افسة وزيادة فعاليتو وددرتو عم  المن

وذلؾ مف خالؿ موارنتو مع  ،االسترلاد بو عند توييـ األداء

) دليل ضمان جودة واعتماد  كالمستويات الوياسية المنلودة

ابف خمدوف  حدد ولود .(9: 8088مؤسسات التعميم العالي :

 التي، إضافة إل  الممارسات الجيدة المعاييرمجموعة مف 

  :ىيالمعايير ، وأىـ تمؾ لتجويد العممية التعميمية  يتوجب توفرىا

 كـعم ِّ جودة الم   معيار  

 كجودة المتعمـ معيار 

 كالبيئة السميمة الداعمة جودة  معيار 

 كجودة التحصيل  معيار 

 كجودة طريوة التدريس  معيار 

 كجودة المنياج معيار 

 جودة المعمم: معيار -أوالا 

لعممية اضرورة مف الضرورات  يمثل المعمـ كوف  أف ابف خمدوف  ػ ير  

، فيو ، فبدونو ال تتـ عممية التعمـ أبدا  بالطريوة الصحيحةالتعميمية 

يلرؼ عم  إيصاؿ المعمومة إل  طالبيا، بوولو: "إال أف حصوؿ الذؼ 

) ابن  ك"الَمَمكات عف المبالرة والتمويف ألدُّ استحكاما ، وأدوػ رسوخا  

وجود التعم ـ ال يمكف أف ترسخ بغير فممكة  (.879:8913خمدون :

وفي مواـ (. 879:8913) ابن خمدون :ك المتعمـلممعمـ أماـ  فعاؿ

ال تصح لديو المعارؼ والعمـو إال بتموي العمـ  المتعمـ آخر يؤكد أف 

معارفو ويميزىا عف  ويصححعف المليخة، التي ىي بمواـ المعم ِّميف "

ويف وكثرتيما مف المليخة عند سواىا مع تووية ممكتو بالمبالرة والتم

 (ك472::389) ابف خمدوف : ك"تعددىـ وتنوعيـ

أف التعميـ صناعة، نجاحيا وفلميا مرتبطاف عم  ابف خمدوف  أكد كما

بالوائميف بيا، وأف المعمميف ىـ سند ىذه الصناعةك لذا البد مف أف 

نوع مف  أؼال يتحدث ىنا عف تتوفر فييـ لروط وآداب ودوانيف حيث 

واع المعم ِّميف، إنما يتحدث عف الماىر والمتوف منيـ، والوادر عم  أن

وفي ىذا اللأف يووؿ ابف خمدوف:" وعم   ،صنع ممكة العمـ في طمبتو

ددر جودة التعميـ وممكة المعمـ يكوف حذؽ المتعمـ في الصناعة 

   (879:8913) ابن خمدون : وحصوؿ ممكتو"

لتالي في االممارسات الجيدة ليذا المعيار تحديد أىـ  وبلكل عاـ يمكف 

: 

 الودرات الذىنية والبدنية التي تتطمبيا طبيعة العملك 
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  النمو الميني، فالمعمـ يفترض أال ينوطع عف التعمـ والمداومة

طالع في فروع العمـ والمعرفة التي يوـو بتدريسيا عم  اال

 ويتطمب ذلؾ منوك

 فعم  ددر كثرة الليوخ يكوف  :حيث يووؿ ،تنوع المعمميف

 (.879:8913) ابن خمدون :حصوؿ الَمَمكات ورسوخيا

 ف بعض المعمميف أ ػ ، حيث ير تنوع مناىجيـ وطرؽ تدريسيـ

فاداتو"  ) ابن خمدون " يجيموف طرؽ التعميـ وا 

:879:8913.) 

  ومدػ رسوخ ممكة التعمـ لدييـالتعاوف والعمل بروح الفريق ،

، وتعدد   "ؿ ابف خمدوف في ىذا الصدد يوو  فمواء أىل العمـو

الملايخ، يفيده تمييز االصطالحات، بما يراه مف اختالؼ 

ويعمـ أنيا أنحاء تعميـ، ، طرديـ فييا، فيجرد العمـ عنيا 

وطرؽ توصيل، وتنيض دواه إل  الرسوخ واالستحكاـ في 

 (.879:8913) ابن خمدون : ك"الممكات

  حيث يلير ) إل  ضرورة الفروؽ الفردية لممتعمميف معرفة

بحيث ال يتحمل  ،المتعمميفإدراؾ المر ي لمراحل النمو عند 

تزيد عف احتماؿ ددراتيـ العومية في الفيـ  المتعمموف أعباء  

 كل مرحمة سني ة ددراتياكمف،واالستيعاب 

  :المتعممجودة   معيار -ثانياا 

وفي ىذا الصدد يووؿ ابف  ،المتعمـ متموي العمـو عم  ابف خمدوف ركز 

) ابن "في أف الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبيا"  خمدوف 

يلير ابف خمدوف إل  أف طالب الصناعة كما  ،(879:8913خمدون :

، والعمـ والمعارؼ في الخصوص، ال بد لو مف أف يتصف  في العمـو

ـ أدص  طادة يودر عمييا لموصوؿ ببذؿ الجيد الكبير في طمبيا، وتودي

  المرجوكإل  اليدؼ 

  :في ىذا اللأف ىيركز عمييا ابف خمدوف  التي الممارسات الجيدةومف 

 :يؤكد ابف خمدوف عم  حيث   مراعاة السن وعامل االستعداد

لذا ، أىمية النمو العول في تسييل عممية التعمـ عف الفرد 

استغناء عنيا في تأىيل عده أحد عوامل التعمـ التي ال 

كالنمو الجسدؼ والنفسي يووؿ:" ويراع   ،المتعمـ لعممية التعمـ

، ويزيد في  في ذلؾ دوة عومو واستعداده لوبوؿ ما يرد عميو"

ذا ألويت ( 879:8913) ابن خمدون :موضع آخر:"  وا 

عميو الغايات في البدايات وىو حينئذ عاجز عف الفيـ 

ذىنو عنيا، وحسب ذلؾ  لَّ لو كَ  والوعي وبعيد عف االستعداد

وانحرؼ عف دبولو ،مف صعوبة العمـ في نفسو تتكاسل عنو 

نما ذلؾ مف سوء التعميـ،وتمادػ في ىجرانو  ) ابن خمدون "وا 

:879:8913.) 

 عم  مفيـو طادة ابف خمدوف  يؤكد  ، المتعمم طاقة مراعاة

بوولو: "وال ينبغي لممعمـ أف يزيد متعم ِّمو عم  فيـ  المتعمـ

كتابو الذؼ أكب  عم  التعمـ منو بحسب طادتو حت  يعَيو مف 

لو إل  آخره  (.879:8913) ابن خمدون : ك"أوَّ

 جودة المنياج  معيار - ثالثاا 

الواجب توفرىا في  الممارسات الجيدةحدد ابف خمدوف مجموعة مف 

 المنياج أىميا :

  مخمة بالتعميم: المنياجكثرة االختصارات الموضوعة في 

يرفض ابف خمدوف االختصارات المؤدية إل  دصور فيـ أو 

دمة عمـ، وذلؾ ال يمكف أف يخدـ الغاية مف العمـك فيي إما 

عم   -أف تخمق خمال  في التطبيق وخردا  في اإلنجاز، أو أنيا

ستنتج عمما  نادصا  يؤدؼ إل  جيالة مؤذية؛ لذلؾ  -األدل

نجده ينتود كثيرا  بعض المتأخريف الذيف أخذوا يختصروف 

نوف  ، يولعوف بيا كما يووؿ: "وي دو ِّ الطرؽ واألنحاء في العمـو
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منيا برنامجا  مختصرا  في كل عمـ يلتمل عم  حصر 

مسائمو وأدلتيا باختصار في األلفاظ، وحلو دميل منيا 

لمعاني الكثيرة مف ذلؾ الفف، فصار ذلؾ مخال  بالبالغة، با

 (.338:8913) ابن خمدون : ك"وعسيرا  عم  الفيـ

  ابف  يرؼ : في العموم عائقة عن التحصيل التأليفكثرة

خمدوف أف المناىج ليست غاية في حد ذاتيا، بل ىي وسيمة 

لتحويق الغايات التعميمية المتمثمة بالفيـ الدديق لتفصيالت 

، والعمل بموتضاىا؛ لذلؾ ال يرػ م ختمف المعارؼ والعمـو

ضرورة لإلكثار مف المؤلفات في العمـ الواحد، إال إذا 

ادتضت تفصيالتو ذلؾك بل يؤكد أف في ذلؾ مضرة لممتعم ِّـ؛ 

لما تستجمب لو مف صعوبات في الفيـ ور ط المعاني 

واألفكار، يووؿ في ذلؾ: "إنو مما أضر بالناس في تحصيل 

واختالؼ  التأليفعمـ والودوؼ عم  غاياتو، كثرة ال

االصطالحات في التعميـ، وتعدد طرديا، ثـ مطالبة المتعمـ 

باستحضار ذلؾ، وحينئذ  يسمـ لو منصب التحصيل، فيحتاج 

) ابن  ك"المتعمـ إل  حفظيا كم يا، أو أكثرىا، ومراعاة طرديا

ذلؾ أنو ال يمكف أف يفي  ويسوغ .( 879:8913خمدون :

عمر المتعم ِّـ بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد ليا، فيوع 

) ابن خمدون  دوف رتبة التحصيل -وال بد -الوصور

ويمكف أف ت فيـ فكرة ابف خمدوف ىذه عم   (.879:8913:

أف اىتمامو الرئيس ىو في اإللماـ بالعمـ الواحد بأدل 

بالغاية مف ذلؾ، وىي  الوراءات؛ وذلؾ الىتمامو األكبر

التمثل بما تَـّ تعممو، ثـ ضرورة توظيفو لخدمة فكرتو 

، بوصفيا غاية  المحورية حوؿ الوياـ بميمة العمراف البلرؼ 

 عظم  لمحياة اإلنسانيةك

   ابف  ػ : حيث ير  واحدالفصل اليجب استيفاء الموضوع فى

إل  عناصر متناثرة ف   توطيع الموضوع الواحد خمدوف عدـ 

يووؿ ابف  ،ألف ف  ىذا مدعاة لمنسياف ،وؿ متفردةفص

ؿ عم   "            :خمدوف  كذلؾ ينبغي لؾ أف ال تطو 

 ،المتعم ـ ف  الفف الواحد بتعريف المجالس وتوطيع ما بينيا

وانوطاع مسائل الفف بعضيا مف ،ألنو ذريعة إل  النسياف 

بينيا، بعض "ك وعيب ىذا المنيج توطيع المجالس وتفريق ما 

الليء الذؼ يغمب النسياف، وانوطاع مسائل الفف عف بعضيا 

ذا كانت أوائل العمـ  فيصعب معو التحصيل، يووؿ:" وا 

أواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة لمنسياف كانت الممكة و ،

ألف الممكات  ،وأدرب صنعة   ،، وأحكـ ارتباطا  أيسر حصوال  

ذا تنوسي الفعل تنوسيت  إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره، وا 

 (.338:8913) ابن خمدون :"الممكة النالئة عنو

 ابف  ػ : ير االىتمام بالناحية التطبيقية فى العممية التعميمية

نو ليس مف الميـ معرفة الوواعد و الووانيف أخمدوف 

نما الميـ المودرة عم   ،حد ذاتيا يواالصطالحات ف وا 

بيف صناعة  فود فرؽ ك استخداماتيا واالستفادة منيا عمميا  

و يف ممكة  ،المغة التي تكوف دواعدىا ودوانينيا واصطالحاتيا

واللخص الذؼ يستوعب ىذه الوواعد والمصطمحات ،المغة 

دوف أف يطبويا يكوف مثل اللخص الذؼ يتوف صناعة مف 

وال يكوف لو أؼ دراية بيذه الصناعة  ،الصناعات عمميا  

 كعمميا  

 حيث يووؿ : "أعمـ أف تمويف العمـو المحتوي  في التدرج ،

لممتعمميف إنما يكوف مفيدا  إذا كاف عم  التدريج ليئا  فليئا  

مو  عميو أوال  مسائل مف كل باب مف الفف ي  ، ودميال  دميال  

لرحيا عم  سبيل  فيويور ب لو ، ىي أصوؿ ذلؾ الباب 
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 واستعداده لوبوؿ ما يرد،ذلؾ دوة عومو  فيويراع   ،اإلجماؿ

وعند ذلؾ يحصل لو ممكة  ،حت   ينتيي إل  آخر الفف،عميو 

إال أن يا جزئية وضعيفة وغايتيا أن يا ىي أتيا  ،ذلؾ العمـ في

ثـ يرجع بو إل  الفف ثانية ،لفيـ الفف وتحصيل مسائمو 

التمويف عف تمؾ الرتبة إل  أعم  منيا ويستوفي  يفيرفعو ف،

لو ما ىنالؾ مف  ويذكر،اللرح والبياف ويخرج عف اإلجماؿ 

الخالؼ ووجيو إل  أف ينتيي إل  آخر الفف فتجود ممكتو ثـ 

يترؾ عويصا  وال ميما  وال مغموا  إال   ودد لد  فاليرجع بو 

وضحو وفتح لو موفمو فيخمص مف الفف ودد استول  عم  

 (.338:8913) ابن خمدون :ممكتو " 

 :ابف خمدوف أف ػ ير  االنتقال من المحسوس إلى المجرد 

إلراؾ الحواس في عممية التعميـ أمر الـز ، يساعد المتعمـ 

عم  إدراؾ المواضيع التي ييدؼ تعميميا لو بصورة أكثر 

 ،ألف ما يوع تحت حواسو يكوف أكثر دابمية لإلدراؾ  وضوحا  

" واألحواؿ المحسوسة ،  :فيسيل تعممو ومعرفتو، حيث يووؿ

لرة في األحواؿ نوميا بالمبالرة أوعب ليا وأكمل، ألف المبا

الجسمانية المحسوسة أتـ فائدة، والممكة صفة راسخة تحصل 

عف استعماؿ ذلؾ الفعل وتكرر، مرة بعد أخرػ، حت  ترسخ 

صورتو ، وعم  نسبة األصل تكوف الممكة، ونول المعاينة 

أوعب وأتـ مف نول الخبر والعمـ ، فالممكة الحاصمة عنو 

) ابن خمدون لخبر"أكمل وأرسخ مف الممكة الحاصمة عم  ا

 ك (338:8913:

 ف أابف خمدوف  ػ ، ير تقديم البسيط عمى المركب والمعقد

طبيعة التطور توتضي التدرج مف العاـ إل  الخاص ، كما دد 

ط إل  المعود  وفي ىذا الصدد يووؿ :" ثـ إف ييكوف مف البس

الصنائع منيا البسيط ومنيا المركب، والبسيط ىو الذؼ 

والمركب الذؼ لمكماليات، والمتودـ يختص بالضروريات، 

، وألنو مختص منيا في التعميـ ىو البسيط لبساطتو أوال  

في  بالضرورؼ الذؼ تتوفر الدواعي عم  نومو، فيكوف سابوا  

، وال يزاؿ الفكر يخرج ويكوف تعميمو لذلؾ نادصا  ،التعميـ 

 فليئا   أصنافيا ومركباتيا مف الووة إل  الفعل باالستنباط ليئا  

 ك (338:8913) ابن خمدون :م  التدريج حت  تكمل" ع

 :جودة طريقة التدريس  معيار -رابعاا  

طرؽ التدريس الممارسات الجيدة في أىـ يوضح ابف خمدوف            

 في النواط التالية :

  أىم أساليب التدريس عند ابن خمدون، التمقين

بيف المعمـ والمتعم ِّـ؛ لما في التموي مف  المباشر

استفادة سريعة لممسألة، ولما فييا مف سيولة في 

إيصاؿ المعمومةك أما طريوة ذلؾ فيرػ أف تمويف العمـو 

لممتعمميف إنما يكوف مفيدا  إذا كاف عم  التدريج، ليئا  

فليئا  ودميال  دميال ، ي مو  عميو أوال  مسائل  مف كل ِّ باب 

) ابن خمدون ف ىي أصوؿ ذلؾ الباب مف الف

لكف ابف خمدوف لـ يوصد أبدا  التمويف (. 338:8913:

غير الواعي، بل المبني  عم  اللرح والتوضيح؛ لذلؾ 

نجده يؤكد أفَّ عم  المعمـ أف يورب لممتعمـ في لرح 

المسائل المتودمة الذكر عم  سبيل اإلجماؿ، بل 

وبوؿ ما يورد في ذلؾ دوة عومو، واستعداده ل يويراع

عميو، حت  ينتيي إل  آخر الفف، وعند ذلؾ يحصل لو 

   (.338:8913) ابن خمدون : ممكة في ذلؾ العمـ

  دوف توضيح  المتعمـ يؤكد عم  ضرورة أف ال ي تَرؾ كما

، يؤىمو لموصوؿ إل  مرتبة الحصوؿ ولرح إل  مستوػ عاؿ  

عم  ممكة العمـ في ذاؾ الففك وىنا يرػ ابف خمدوف أف 
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إل  الفف ثانية، فيرفعو في بالمتعمـ عم  المعمـ أف يرجع 

التمويف عف تمؾ الرتبة إل  أعم  منيا، "ويستوفي اللرح 

والبياف، ويخرج عف اإلجماؿ، ويذكر لو ما ىنالؾ مف 

ينتيي إل  آخر الفف، فتجود  الخالؼ ووجيو، إل  أف

عويصا  وال مبيما  وال  ودد لدا، فال يترؾممكتوك ثـ يرجع بو 

َحو، وفتح لو موفمو، فيخمص مف الفف ودد  منغموا  إال وضَّ

استول  عم  ممكتوك ىذا وجو التعميـ المفيد، وىو كما رأيت 

) ابن خمدون  ك"إنما يحصل في ثالثة تكرارات

:879:8913.) 

  ابف خمدوف عم  ىذا األسموب مف أساليب  لـ يوتصر

التدريس، بل ركز عم  أىمية المحاورة والمناظرة 

والمفاوضة، وعدـ االدتصار عم  عممية التمويف في اللرح، 

يووؿ في ىذا المواـ: "وأيسر طرؽ ىذه الممكة فتق المساف 

بالمحاورة والمناظرة في المسائل العممية، فيو الذؼ يور ِّب 

ل مراميا، فتجد طالب العمـ منيـ بعد ذىاب لأنيا، ويحص ِّ 

الكثير مف أعمارىـ في مالزمة المجالس العممية سكوتا  ال 

 ك"ينطووف، وال يفاوضوف، وعنايتيـ بالحفع أكثر مف الحاجة

 (.879:8913) ابن خمدون :

 معايير البيئة الداعمة السميمة -خامساا 

 التيابف خمدوف عم  ضرورة توفير البيئة الداعمة السميمة  أكد     

أىـ  حيث ركز عم   ،سميـبلكل  تدفع بالمتعمـ نحو تموي العمـ 

  التالية :الممارسات الجيدة 

  دة دة عم  فيؤكد بأف ،ضرورة االبتعاد عف العنف والل  " الل 

رة بيـ "  في التعميـ ووؿ:" أف إرىاؼ الحد ِّ كما  يالمتعمميف مض 

) " مضر بالمتعمـ، سي ما في أصاغر الولد ألنو مف سوء الممكة

لما ستؤوؿ  ويراه ابف خمدوف عائوا   (.879:8913ابن خمدون :

و مف كاف مر اه بالعسف والوير مف  إليو لخصية المتعمـ:"

سطا بو الوير وضي ق عف النفس في انبساطيا، وذىب   المتعمميف

وحمل عم  الكذب والخبث، وىو  بنلاطيا، ودعاه إل  الكسل

مف انبساط األيدؼ بالوير عميو،  التظاىر بغير ما في ضميره خوفا  

(. 879:8913) ابن خمدون :ك "وعممو المكر والخديعة لذلؾ

ومف عومل بتمؾ المعاممة مف المتعمميف :" فسدت معاني اإلنسانية 

عف التي لو مف حيث االجتماع والتمرف، وىي الحمي ة والمدافعة 

عم  غيره في ذلؾ ، بل وكسمت  نفسو أو منزلو، وصار عياال  

النفس عف اكتساب الفضائل، والخمق الجميل فانوبضت عف 

) ابن " مدػ إنسانيتيا فارتكس وعاد في أسفل السافميفو  غايتيا،

لذا يطمب مف المعمـ أف يتفاعل بلكل  (.879:8913خمدون :

نساني مع    المتعمميفكإيجابي وا 

 بل تمتد إل  الطريوة  ، وظيفة المعمـ عم  نول المعارؼ ال توتصر

ل  العالدات اللخصية التي  الخالدة التي يحصل فييا النول ، وا 

ترتكز عم  االحتراـ المتبادؿ كبذلؾ ينصح ابف خمدوف يووؿ :" 

فينبغي لممعمـ في متعممو والوالد في ولده أف ال يستبدا عمييما في 

 (.879:8913) ابن خمدون :"التأديب

 :المقرر الدراسي جودة  معيار -سادساا 

بجودة المورر المتعموة أىـ الممارسات الجيدة خمدوف إل   ابفتطرؽ 

 وىي : ،الدراسي

 حيث ألار ابف خمدوف إل   التدرج في العممية التعميمية ،

 ذلؾ يووؿ :" اعمـ أف تمويف العمـو لممتعمميف إنما يكوف مفيدا  

 يمو  عميو أوال   ،دميال   ، ودميال  فليئا   إذا كاف عم  التدريج ليئا  

المسائل مف كل باب مف الفف ىي أصوؿ ذلؾ الباب، ويورب 

) ابن خمدون  لو في لرحيا عم  سبيل اإلجماؿ"
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، تكوف تمييدا لما سيأتي بعدىا مف عمق (.338:8913:

في تموي العمـو : " ثـ يرجع بو إل  الفف ثانية فيرفعو في 

بة إل  أعم  منيا، ويستوفي اللرح ػالتمويف عف تمؾ الرت

والبياف، ويخرج عف اإلجماؿ،ككك إل  أف ينتيي إل  آخر 

وال  فال يترؾ عويصا   لداودد الفف فتجود ممكتو، ثـ يرجع بو 

مبيما وال متعموا إال وضحو وفتح لو موفمو، فيخمص مف الفف 

 (.338:8913) ابن خمدون : ودد استوف  عم  ممكتو"

  ككىذا وجو التعميـ المفيد

  حيث يووؿ:" ومف ، موضوع واحد فيال يجوز خمط عممين معاا

خمط عم  المذاىب الجميمة والطرؽ الواجبة في التعميـ أف ال ي  

، فإنو حينئذ دل  أف يظفر بواحد منيما، لما فيو  المتعم ـ عمماف معا  

ـ اآلخ ر، توسيـ الباؿ وانصرافو عف كل واحد منيما إل  تفي 

) ابن خمدون "، ويستصعباف ، ويعود منيما بالخيبةفيستغمواف معا  

ابف خمدوف: " وال ينبغي لممعمـ أف يزيد ك كما يؤكد (338:8913:

متعممو عم  فيـ كتابو الذؼ أكب عم  التعميـ منو بحسب 

طادتوككك وال يخمط مسائل الكتاب بغيرىا حت  يعيو مف أولو إل  

) " ولي منو عم  ممكة بيا ينفذ في غيرهآخره يحصل أغراضو ويست

، فتكوف العمـو خادمة لبعضيا  (.338:8913ابن خمدون :

يرتوي بيا المتعمـ مف عمـ إل  عمـ، فتكوف  البعض، ودرجا  

، وفي ىذا كالممزمة لبعضيا البعض كالورآف الممـز لتعمـ العر ية

ل ممكة ما في عمـ مف الالصدد  عمـو يووؿ:" ألف المتعمـ إذا حصَّ

استعد  بيا لوبوؿ ما بوي، وحصل لو نلاط في طمب المزيد 

) ابن  والنيوض إل  ما فوؽ ، حت  يستولي عم  غايات العمـ"

كل خمط يؤدؼ إل  حيث يرؼ أف   (.338:8913خمدون :

العجز عف الفيـ، والتعب، والفتور واليئس عف التحصيل، وىجر 

 ك(338:8913) ابن خمدون : العمـ والتعميـ

ذف حظيت عممية  تحسيف وتطوير التعميـ باىتماـ كبير في فكر إ     

 معاييرالتحسيف والتطوير وضع ابف خمدوف، وكاف مف أىـ أدوات 

، إضافة إل  تحديد أىـ الممارسات الجيدة مف خالؿ منيجية الجودة

 أىـ ملاكل التعميـ ،ابف خمدوف أف يحدد حيث استطاع  ،سوسيولوجية

السطوح إل  الجذور  أمعف في تحميل تمؾ الملاكل متجاوزا  فمود 

باالنتواؿ مف  الكفيمةفي األعماؽ ليصل إل  المفاىيـ واآلليات  ةالمتغمغم

 خير إل  الووة والتطوركأحاالت الضعف والت

 مجال التعميمي ؟ الما الذي نريده من أفكار ابن خمدون في  

جتماع مرحمة ميمة مف االفي الحويوة عكست أفكار ابف خمدوف عالـ 

سالمية، حيث طرح ملاكل تمؾ المرحمة مف مراحل الحضارة العر ية اإل

خالؿ تحميل مواطف فساد المجتمع ومواطف إصالحو، فكاف التعميـ 

حيث واجو لذا خصو بوسـ كبير مف مودمتو لتعظـ الفائدة بو،  ،أىميا

ا حدد ملاكل التعميـ بوعي ومنيجية المدرؾ والمجرب وىو في كل م

سالمي برؤية اإل –الفكر العر ي  ػ ثر أمف ضوابط لمعممية التعميمية إنما 

سالـ عبر أودعيا اإل ييتعامل مف خالليا مع الويـ التاريخية الت -

أضواء كالفة بغية توضيح نواط الووة  احيث سمط عميي، العصور

سماىا عسر التعميـ مف أ يوالتطور مف ناحية والضعف والتأخر والت

 (.338:8913) ابن خمدون :أخرػ  ناحية

ابف خمدوف مفيـو الجودة في التعميـ مف خالؿ تأصيل  استخداـكما  

الفكر التعميمي  بمجموعة مفاىيـ ومعايير محددة تساعد في عممية توييـ 

تساىـ بدورىا في إرساء الجودة بغية تحويق أىداؼ  يوتوويـ التعميـ، الت

المجتمع التنموية،  كما ددـ ابف خمدوف التوصيات لمعالجة عوامل 

ليتسن   ،خير في جودة التعميـ  بغية دعـ وتووية التعميـ أالضعف والت

، و يذا انتول  لممخرجات أف تتوافق مع متطمبات مجتمع وسوؽ العمل
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العالج النظرؼ إل  العالج مرحمة عميـ مف ابف خمدوف في تحميمو لمت

 العممي ك

 الخالصة : 

تحديد أىم ما نحتاجو من فكر ابن خمدون ن ــام يمكــل عــبشك

 : في التالي

o  وىو:  ،تساؤؿ ميـ فاإلجابة عمف خالؿ موضوع التعميـ تناوؿ

بتحديد المفاىيـ  واآلليات  أماذا نريد مف التعميـ ؟ بعد ذلؾ بد

واإلجراءات التي يمكف مف خالليا تحويق تمؾ األىداؼ، مع 

أف تكوف تمؾ المفاىيـ واآلليات ممزوجة ضرورة عم  ه تركيز 

 كونيا تفسر وادعيـ المعاشك،بتاريخ أصحابيا 

o  تحويق جودة التعميـ إذا لـ نتمكف مف تحويق  يمكف ال بأنو التأكيد

بداع والبدء في عممية اإل ،لروط التخمص مف االتباع والتوميد

 كوالتجديد

o  ال يمكف حل ملاكمنا تعميمية مف خالؿ إحالتيا إل  غيرنا بأنو

ديامنا نحف بالتالي البد مف  و كي ترد إلينا جاىزة ومبوبة،

الحسباف عند تحميل الوادع األخذ في بالتحميل ووضع الحموؿ ،مع 

واألبعاد واالتجاىات السياسية  رث التاريخيالتعميمي اإل

مطالب الحاضر االدتصادية، والثوافية، إضافة إل  و  ،واالجتماعية

كي يحوق التعميـ  دوره في إرساء الملروع ، وتحديات المستوبل

 التنموؼ الذؼ يجب أف يمتمكو المجتمعك

o تكمف في عميـ الناجعة جودة التتأكيد بأف لروط ال

 والعمراف البلرؼ، ،االستناد إل  سند المعمـ

كوف ىناؾ عسر يبالتالي انتفاء أحد العامميف سو 

 كتعميـلفي ا

o د يحد، وتومنيجيةملاكل  التعميـ بوعي  مواجية

ممية التعميمية مف خالؿ دراسة وتحميل العضوابط 

وتطور، معطيات الوادع وتحميل عناصرىا مف دوة 

طرح ، إضافة إل  وتأخر   ضعف  إضافة إل  

األمثمة واألدلة واللواىد في سبيل التوضيح 

 جماؿكوالمنادلة والتوريب واإل

o بالعممية التعميمية  برمتيا وذلؾ بالنظر  ىتماـ اال

إل  الدور األساس المناط  بيا في تحويق التنمية 

 بداعإعماؿ العول والنود واإل مف خالؿالمجتمعية ، 

في النظر إل  األلياء كمخرج وحيد لنيضة 

 المجتمعك

نحف في حاجة الستخداـ أدوات التفكير الخمدوني وأخيرا  

مف أجل نظاـ تعميمي يمبي احتياجات بوعي ومنيجية  

رصد العممية مف خالؿ المجتمع بلكل  أفضل، 

د المفاىيـ يحدتو  ،التعميمية وطرح المبادرات المستوبمية

العممية التعميمية في  ستمربحيث ال ت،وآليات التطبيق 

 ظل مفاىيـ وآليات مستوردةك

 : التوصيات 

  ىل يمكن االستفادة من أفكار ابن خمدون في تحسين

 وتطوير التعميم ؟

 :وىي،يمكف االستفادة منيا  التيالتوصيات مجموعة مف  يمكف تحديد

الحاجة إل  إعادة صياغة منظومة التعميـ مف خالؿ  -1

ووادع المنطوة بأصوليا وديميا مع  إخضاعيا لخصائص

االستفادة مف خبرات االجنبية، لتحسيف اإلنتاج الوطني، لكي 

 تنتج صناعة جديدة في بيئتياك

ال يمكف معالجة منظومة التعميـ بمعزؿ عف أبعاده السياسية  -2

 واالدتصادية واالجتماعية والثوافيةك
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تعميـ وصفات العالج الناجعة فيما يتعمق بتجارب جودة  -3

 استعانت  التيتمؾ خاصة  ،في المنطوة العر ية التعميـ 

 بخبراء أجانبك 

وضع معجـ لمفاىيـ ومصطمحات الجودة وضمانيا لتفادؼ  -4

وزيادة ،لجودة العر ية االتضارب في استخداميا بيف أنظمة 

 كومحددةالتناغـ، بحيث تكوف واضحة 

جيود اتحاد الجامعات العر ية فيما يتعمق بإعداد دعـ  -5

التي لبعض التخصصات المعايير األكاديمية المرجعية 

 العر ية تمنحيا الجامعات 

 كونو سند العممية التعميميةك،االىتماـ بالمعمـ معنويا  وماديا   -6

 عمل سيظل ترفا  في إل  التعميـ الذؼ ال يترجـ مخرجاتو  -7
 بمداف ىي في حاجة ماسة لكل الكوادر واألطرك ظل 

 ية التعميمالعممية النفسي في بالجانب الحاجة إل  االىتماـ  -8

 بالحرص عم  الجانب النفسي لممتعمـك

في التحميل الخمدوني ىي   يمكف اعتبار أف الغاية األسم  -9

 حسب رأينا تحديد غاية التعميـ وىي التورب إل  هللاك

  المراجع أىم

عبدالرحمف بف خمدوف ، مودمة ابف خمدوف ،منلورات دار  -1

 ك472:مكتبة اليالؿ ، بيروت ، 

( " ثوافة الجودة 3002، أحمد ون اس ، السيد دمحم ) اللافعي -2

مكانية االستفادة منو في  في الفكر اإلدارؼ التر وؼ الياباني وا 

 ( ، األردفك:مصر " ، مجمة أبحاث اليرموؾ ، العدد)

خ التر وييف العرب في لواء ىمـو التعميـ في حامد عمار، لي -3

ىػ 9:4:، بتاريخ لعباف :9عدد الالوطف ، مجمة المعرفة، 

 ك8ص ،ـ 447:

دمحم صبرؼ الحوت ، إصالح التعميـ بيف وادع الداخل  -4

  الطبعة األول، نجمو مصرية وضغوطات الخارج ، مكتبة األ

 ـك3007، 

اتجاىات ناىد خيرؼ فياض ، ‘ مصطفي حسف الباىي  -5

نجمو التعميـ العالي في ضوء الجودة اللاممة ،مكتبة األ

 ـك3004مصرية ، الطبعة األولي ، 

منصور الصيد ليتو ، اآلفاؽ المستوبمية لمتعميـ العالي  -6

وتحديات التنمية في المجتمع الميبي ، في ندوة التعميـ العالي 

ة ، عور، دار الكتب الوطنيوالتنمية في ليبيا، تحرير دمحم األ

 ـك3008ليبيا ،  –بنغازؼ 

 

 

 

 

 

 

 


