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سمرية اخلوالدة

*

امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل استطالع حضور القيم واملعايري األخالقية وفاعليتها يف التعليم اجلامعي ،استناد ًا إىل األدبيات
ا
واملجالت
تخصصون واملهتمون هبذا املوضوع يف الكتب واملواقع اإللكرتونية
الـم ِّ
الصادرة باللغة اإلنجليزية ،مُم َّثل ًة يف ما نرشه م
العلمية خالل ربع القرن األخري .ولتحقيق هذا اهلدف؛ فقد اخرتنا نحو مئة بحث ومقال لعرضها وحتليلها ،ثم تصنيفها إىل بحوث
مت ْعنى بفلسفة القيم ونظرياهتا وتا رخيها يف اجلامعات وبراجمها ،وبحوث تدعو إىل دمج القيم واملعايري األخالقية يف هذه الربامج،
و مأخرى تبحث يف دور األساتذة وإدارة مؤسسات التعليم العايل يف هذا السياق ،عل ًام بأنَّه يوجد عدد كبري من البحوث التطبيقية
التي عرضت نامذج مطروحة لدمج القيم ،وح َّللتها ،وا ستخلصت الدروس من التجارب العملية يف هذا املجال .وقد أظهرت
نتائج الدراسة اجتاهات الباحثني يف هذا املجال؛ إذ أمجع معظمهم عىل إدخال القيم -بطريقة أو مبأخرى -يف املناهج اجلامعية؛ مب ْغ َي َة
اإلسهام يف دور إجيايب فاعل خلدمة اإلنسانية عامة ،وجمتمعاهتم بوجه خاص .ول َّ
عل من أبرز الدوافع التي أ َّدت إىل سطوع نجم
الدعوات املطالبة بتضمني القيم واملعايري األخالقية يف التعليم اجلامعي ،ما شهدته العقود األخرية من اهنيارات عاملية يف جمال املال
واالقتصاد مثالً؛ نتيجة انعدام العنرص األخالقي يف تفكري القائمني عىل هذا الشأن من خرجيي اجلامعات.
عوقات
الكلامت املفتاحية :القيم ،املعايري األخالقية ،التعليم اجلامعي ،أهداف التعليم العايل ،دمج القيم يف الربامج ،مم ِّ
الدمج.
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مقدمة:
مر َّبام مُت ِّثل املقولة اآلتية رأي ًا عام ًا يف احلالة الراهنة للتعليم اجلامعيَّ " :
إن الفاعلية والكفاية
حق وعدل و ممهم أخالقي ًا قد انحرص يف ما
أصبحتا املعيار الوحيد للحكم عىل قيمة املعرفة ،فام هو ٌّ
هو ف اعال وقابل للتسويق ،و ميمكن ترمجته إىل كميات من املعلومات" (ملكاو ،،وعودة.)2005 ،
َّ
ولعل هذا مينذر َّ
بأن التحوالت الكربى التي فصلت السياسة عن القيم األخالقية يف عرص النهضة ما
تزال قائمة يف معظم اجلوانب احلياتية ،وال س ايام جانب املعرفة :فلسفتها ،وتوظيفها .فبعد فلسفة
ا
ميكافيل يف السياسة ،وظهور نظريات فلسفية تسري يف االجتاه نفسه (مثل :النفعية ،والوضعية)،
الـم مثل اإلنسانية العليا ،والتعاليم الدينية السامية ،فانسحبت
تق َّلص احل ِّيز املمنوح للقيم األخالقية ،و م
وجه لتطور العلوم كلها ،ولتطبيقها،
الـم ِّ
الـمؤ ِّثر و م
هذه األخرية مجيعها -أو كادت -من دورها م
وُمارساهتا.
وبالرغم من ا ِّدعاء اجلامعات احلديثة َّأهنا منارات علم ومعرفة تعتمد املناهج الوضعية أساس ًا
يف مجيع فروع العلوم من دون استثناءَّ ،
فإن املعضلة الكربى برزت يف ُمارسة هذه العلوم وتطبيقاهتا
عتمدة عند توظيف
احلياتية؛ وهو ما يعني احلاجة إىل االرتكاز عىل غائية سامية ،هلا مرجعية مم َ
نتاجات هذه املعارف وتأطريها؛ ذلك َّ
أن أكثر األسلحة فتك ًا يف تاريخ البرشية جاءت من خمتربات
الفي زياء اجلامعية ،وكذلك من خمتربات الكيمياء واألحياء التي شهدت جنباهتا تصنيع ما مل تعرفه
اإلنسانية من م
قبل من أدوات اإلفناء والعبث بجوهر البرشية.
وهذا ما َّ
الـمفكِّرين يف عرص "التنوير" بأوروبا يف القرن الثامن عرش امليالد،؛
حذر منه كثري من م
إذ إنَّه شهد العديد من الدعوات والتحذيرات من املخاطر التي مهتدِّ د مستقبل البرشية ،وخطر تفلت
استمرت هذه الدعوات إىل يومنا هذا ،وكان
العلم من القوى والرؤى األخالقية الناظمة له .وقد
َّ
تضمنته ممؤ َّلفات الفيلسوف واألديب اإلنجليز ،ألدوس هكسل (1963-1894م)،
من أمهها ما
َّ
الـمحت ََّجة حني َّ
حذر من االستغالل السيئ للعلوم الطبيعية ،ورضب
الذ ،نطق باسم هذه الفئة م
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مث ً
تفوق .وهذا ما حدث
الـم ِّ
ال هلا "البيولوجيا السياسية" التي و َّظفت هندسة اجلينات يف إجياد الع ْرق م
وما يزال حيدث -اليوم يف جامعاتنا.َ
العامل يف رساالهتا عن أهداف سامية .فمثالً،
ويف سياق متصل ،تتحدَّ ث معظم جامعات
أن هدفها هو "تعليم قادة املستقبل"َّ ،
أشارت جامعة هارفارد إىل َّ
وأن رسالتها " متلهم كل عضو يف
مجاعتنا كي يناضل من أجل َ
عامل واعد مجيل ،وأكثر عدالً" ( .)https://college.harvard.eduوقد
استمر ت هذه اجلامعة العريقة بالتعر يف بأهدافها" :من هنا نأمل ْ
أن يبدأ طلبتنا بتشكيل حياهتم
َّ
من خالل استشعار ما يريدون أ ْن يصنعوا بمواهبهم و َم َلكاهتم ،وتقدير قيمهم واهتامماهتم،
َ
العامل ".ويف املقابل ،نجد عىل الصفحة األموىل من موقع إحدى
وتعل م أفضل طريقة خلدمة
اجلامعات العربية -إىل جانب َبنْدَ  ،رؤية اجلامعة ورسالتهاَ -بنْد ًا منفص ً
ال محل عنوان "القيم"،
وحوى ممجْل ًة من املفردات ،هي :نزاهة ،شفافية ،عدالة ،تسامح وانفتاح ،انتامء ،تفاعل جمتمعي،
حوكمة رشيدة .وقد أشارت هذه اجلامعة يف رسالتها إىل املحتوى القيمي اآليت بصيغة عامة:
"توفري خربة تعل مية مم تم ِّي زة للطلبة ،وإجراء بحوث ممنت جة للمعرفة ،وبناء جسور جمتمعية
متينة".
ولكن ،قد يتوارد إىل
ويبدو أنَّه من السهل تدبيج الرسائل ،واألهداف ،وفلسفة اجلامعات.
ْ
الذهن سؤاالن ممه اامن ،مها :أ ،القيم تتحدَّ ث عنها اجلامعات؟ إذا عرفنا القيم ،فكيف ميمكن حتقيقها
عن طريق كيان اجلامعات؛ إدار ًة وتعلي ًام؟ ال َّ
شك أنَّه توجد نقاط تشابه والتقاء بني اجلامعات من
حيث اهلدف األسمى ،والرؤية العامة .ويأيت هذا التشابه من طبيعة اجلامعة بوصفها مؤسسة تعليمية
(البحث العلمي أيض ًا وسيلة للوصول إىل معرفة جديدة) هلا دور حمور ،يف بناء املواطن الصالح،
ليس فقط َوفق معايري الوطن اجلغرايف ،وإنَّام َوفق معايري إنسانية شاملة؛ فكل جامعة تتط َّلع إىل
العامل ،وتفخر َّ
َ
بأن طلبتها ينتمون إىل عرشات
العاملية ،وإىل استقطاب طلبتها من خمتلف أصقاع
الدول .وال يرتبط ذلك -بالرضورة -بحالة العوملة املعارصة ،وإنَّام هو ديدن اجلامعات العريقة منذ
ً
صحيح
قديمة.
قرون طويلة ،مثلام مي َعد سفر طالبي العلم وترحاهلم إىل مراكز العلم املرموقة ظاهر ًة
ٌ
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َ
َّ
العامل" و"بناء جسور
لكن مقولتَي "خدمة
عرب يف رسالتها عن أهدافها وما تطمح إليهَّ ،
أن اجلامعة مت ِّ
أن يندرج حتتهام رشح ٍ
يتعني ْ
واف للامهية والصفات والكيفية.
جمتمعية متينة" ما مها اإال عنوانان َّ
كون الذ ،مت ْعنى به اجلامعة هو
الـم ِّ
ويعتمد حتديد هذه العنارص الثالثة عىل مبدأ تعليم الكبار؛ ف م
اإلنسان يف مرحلة ما بعد الطفولة ،وقد وصل مرحلة "تشكيل احلياة" واالختيار ،وليس البناء
ْ
(وإن كناا نجد َم ْن مخيالف هذا الرأ ،من الباحثني كام َس َري مد الحق ًا) .ومن هنا تكمن
التأسييس
الصعوبة يف فهم ماهية القيم املطلوبة يف هذه املرحلة ،ويف وضع اخلم َطط لتحقيقها؛ إذ َّ
إن مفهوم
السن ال َغ َّضة،
"الرتبية" يف اللغة العربية املعارصة يكاد يقترص عىل املرحلة التعليمية (الرتبوية) يف
ِّ
حيث تبدأ مؤسسة املدرسة -بالتعاون والتنسيق مع البيت -يف بناء اإلنسان جمتمعي ًاَّ .
ولعل ما ميؤكِّد
ذلك فلسفة فصل وزارة التعليم العايل عن وزارة الرتبية والتعليم يف بعض الدول .وعىل ٍّ
كل ،تظل
رتض َّ
أن لدى الشباب القدرة الواعية عىل
الفرصة سانحة أمام اإلنسان للنمو الشخيص والعقل ،و ميف َ
الـمِض هبا مقدم م ًا.
حتديد اخليارات ،و م
إذن ،فام يزال يقع عىل كاهل اجلامعة -عىل األقل -مسؤولية التثقيف تلك وتوجيهها،
أهن ا مر ِّس خت يف كيان األفراد سابقاً  ،وإفساح املجال أمام الشباب
رت ض َّ
ودعم القيم التي مي ف َ
للرؤية وبيان اإلمكانات .ومن اجلدير بالذكر أ َّن ملسألة دعم القيم جانبني؛ أحدمها يتع َّل ق
بالقيم التي خيتارها الطالب لنفسه فهي فردية ،واآلخر يتع َّل ق بالقيم التي ترغب اجلامعة بثَّ ها
رت ض اأال
كم ل لآلخر ،ومن الـ مم ف َ
يف طلبتها ،وهي عامة مم َّت َف ق عليها .وكل جانب منهام مم ِّ
يتعارض معه.
وتتم َّثل أمهية هذه الدراسة يف حماولتها تعرف األدبيات الغربية (اإلنجليزية حتديد ًا) التي تتناول
موضوع القيم يف التعليم العايل كام نرشها ممفكِّرون وباحثون يف اآلونة األخرية؛ ما ميفسح املجال أمام
القائمني عىل مؤسسات التعليم العايل واملهتمني هبذا املوضوع لإلفادة من األفكار والتجارب
املطروحة.
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وتتم َّثل هذه الدراسة يف عرض ع ِّينة من الكتابات الغربية باللغة اإلنجليزية ،تناولت املعايري
األخالقية والن مظم القيمية يف التعليم اجلامعي يف الربع األخري من القرن العرشين؛ مب ْغ َي َة اإلفادة منها،
وحتقيق األهداف اآلتية:
أ .اال ِّطالع عىل ما مكتب عن املعايري األخالقية والن مظم القيمية (ماهيتها ،وفلسفتها) املطروحة يف
سياق التعليم اجلامعي.
ب .إفساح املجال أمام القائمني عىل مؤسسات التعليم العايل واملهتمني به لإلفادة من األفكار
درجة ملزيد من املعلومات.
الـم َ
والتجارب املطروحة يف تلك األدبيات ،مث َّم الرجوع إىل املصادر م
ت .تعرف جتارب بعض اجلامعات العاملية وتطبيقاهتا يف جمال تدريس القيم ودجمها.
ث .حتديد االجتاهات البارزة يف هذا املجال.
عوقات التي تعرتض فكرة الدمج.
الـم ِّ
ج .حتديد املشكالت و م
وانتهجت الدراسة اإلجراءات اآلتية لتحقيق اهلدف املنشود:
أ .مجع ع ِّينة من النصوص ،مث َّم دراستها.
ب .تصنيف نصوص الع ِّينة بحسب موضوعاهتا.
ت .انتقاء نصوص محمدَّ دة لتمثيل كل نوع منها وتوضيحه.
ث .ترمجة النصوص املنتقاة.
ج .عرض النصوص املنتقاة باختصار.
وقد تأ َّلفت ع ِّينة الدراسة ُماا يأيت:
أ .مئة بحث باللغة اإلنجليزية تناولت موضوع الدراسة ،و مأدرجت يف قاعدة بيانات إبسكو
 ،EBSCOو Google Scholarللمنشورات األكاديمية ،وبروكويست  ProQuestللكتب.
ب .البحوث العلمية (الكتب ،واملقاالت) املنشورة ،أو تلك التي مأجيزت لنيل درجة علمية
(رسائل املاجستري والدكتوراه).
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الـمحدِّ د الزمني للع ِّينة؛ إذ شملت ع ِّينة الدراسة املواد التي أرشنا إليها آنف ًا ،وصدرت
ت.
م
بني عامي 1995م و2021م.
تصنيف البحوث
َصنَّفت الدراسة البحوث إىل جمموعات ممتعدِّ دة ،بالرغم من صعوبة عملية التصنيف هذه؛
ذلك َّ
أن البحث الواحد قد يتناول أكثر من موضوع ،فغدا األمر اجتهاد ًا قاب ً
ال للمراجعة:
أ .بحوث تتناول القيم واملعايري األخالقية من الزاوية النظرية ،والفلسفية ،والتارخيية.
ب .بحوث تدعو إىل دمج القيم واملعايري األخالقية وتدريسها ضمن الربامج اجلامعية.
ت .بحوث تنظر يف دور األساتذة وإدارة اجلامعة يف تعزيز القيم لدى طلبة اجلامعة.
رتحة.
الـمق َ
ث .بحوث تعرض اجلانب التطبيقي :النامذج ،والتجارب ،واألساليب م
ج .بحوث تستقيص دور الدين يف تعزيز القيم واملعايري األخالقية لدى طلبة اجلامعة.
الـمتع ِّلقة بإدخال القيم واملعايري األخالقية
الـم ِّ
عوقات م
ح .بحوث مت ْعنى بتحديد املشكالت و م
يف التعليم العايل.
خ .بحوث ختتص بدراسة القيم واملعايري األخالقية املطلوبة.

عرض النامذج
َّأوالً :يف النظرية والفلسفة والتاريخ
تناولت بعض البحوث موضوع أمهية القيم واملعايري األخالقية يف التعليم اجلامعي من الزاوية
الـمواطن ،يف حني ألقى بعضها نظرة
النظرية والفلسفية بوجه عام ،وعالقتها ببناء شخصية اإلنسان م
تارخيية عىل تطور هذا االجتاه ،ونظرة استرشافية عىل ما قد يطرأ عليه مستقبالً.
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ويف ما يأيت عرض لبعض الدراسات النظرية يف هذا املجال:
 .1تركيز دراسات عديدة عىل طرح الفكرة من حيث املبدأ ،وهي فكرة الربط بني القيم واملعايري
األخالقية ،والتعليم العايل بمؤسساته ،وبراجمه ،ومناهجه ،والعاملني فيه .وهذه الفكرة حتتمل
التأييد ،أو الرفض .وقد سبق القول َّ
بأن التوجه الذ ،ساد يف العقود املاضية  -مر َّبام ما يزال حيكم
ترشيعات التعليم العايل ومناهجه -يقوم عىل الفصل بني أهداف التعليم اجلامعي وتنمية الفرد
سمى املختلف للوزارتني .ومن َث َّم ،سيبدأ الباحثون نقاشهم بصيغة السؤال ال
الـم ا
األخالقية بدليل م
اإلثبات؛ َّ
ألن هدفهم إقناع القارئ هبذه الفكرة :هل مت َعد اجلامعات املكان املناسب للتأثري يف التكوين
النفيس والعقل واألخالقي للطلبة؟
وهذا ما فعله هار ،بني  ،Harry Payneالذ ،عمل رئيس ًا لعدَّ ة جامعات أمريكية ،حني طرح
السؤال مبارش ًة يف مقال له محل عنوان" :هل مي َعد تدريس اجلامعة قيم الفضيلة واجب ًا أم جائز ًا؟"،
و منرش عام 1996م ( .)Harry, 1996, p18–25والظاهر َّ
أن هذا السؤال -منذ ذلك احلني -ما يزال
يبحث عن جواب؛ فبعد أكثر من عقدين من الزمن طرح سايمون فلجندرهر

Simon

 Felgendreherوآسا لوفجرن  Åsa Löfgrenالسؤال نفسه يف مقال هلام محل عنوان" :التعليم العايل
من أجل االستدامة :هل يستطيع التعليم ْ
أن ميؤ ِّثر يف اإلدراك اخللقي؟" ،و منرش عام 2018م
(.)Felgendreher, 2018, pp.479–491
 .2يف عام 1999م ،كتب جيمز أبوت  James W. Abbottرئيس جامعة داكوتا اجلنوبية،
ودونالد س .داهلني  Donald C. Dahlinنائب رئيس اجلامعة نفسها ،مقاالً عنوانه" :بناء الشخصية
يف مرحلة البكالوريوس" ،وقد أكَّدا فيه َّ
أن بناء الشخصية ميم ِّثل عملية تعلم لعادات ومعتقدات
للمواطن الصالح ،متسهم فيها اجلامعة مع البيت واملجتمع ( Abbott and
وسلوكات رضورية م

.)Dahlin, 1999, pp.204-207
 .3يف بحث محل عنوان" :التعليم العايل وتنمية األسس األخالقية" ،و منرش عام 2019م ،أكَّد
كاتباه مايلوس بروكيك وأندرو مايلز َّ Andrew Miles, Milos Brocic
أن تأثري دراسة القيم
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ولكن اجلمهور يف
واألخالق يف طلبة املرحلة اجلامعية ليس باألمهية التي يتو َّقعها الكثريون،
َّ
الواليات املتحدة األمريكية يتط َّلع ْ
أن تؤد ،اجلامعات دور ًا قيادي ًا يف التنمية األخالقية ،ال س َّيام يف
هذا الزمان الذ ،اضطربت فيه القيم ،بحسب قوهلام (.)Miles and Brocic, 2019, pp.1-21
 .4يف أسرتاليا تر َّدد السؤال نفسه؛ فقد وصفت الباحثة مار ،بريستون  Mary Burstonهذا
املوضوع يف مقال هلا بأ َّنه "أمر مم َّ
عقد" ،واضع ًة سؤاالً ممستفزا ًا يف عنوانه" :هل مت َعد مؤسسات التعليم
العايل ممن َّ
ظامت خري اية؟ وهل "اخلري اية" صفة مُمكنة يف عرص متسيطر فيه عقلية "السوق"؟"( Burston,
.)2020, pp.115-132
 .5وجود بحوث استعرض فيها الدارسون االجتاهات املستجدة واملستقبلية يف التعليم العايل،
ً
إضافة إىل التطورات التي طرأت عىل املفهوم تارخيي ًا ،ومثال ذلك ما أكَّده روبرت سرتنبريج
 Robert Sternbergيف فصل محل عنوان" :مستقبل جديد للجامعات" ،يف كتابه املوسوم بـ"ما
ميمكن للجامعات ْ
أن تكون :نموذج جديد إلعداد الطلبة للموا َطنة املهتمة النشيطة والقيادة
وخص باالهتامم اجلامعات التي جتعل املواطنة
األخالقية"؛ إذ قال فيه إ َّن لكل جامعة رسالتها،
َّ
والقيادة األخالقية ACCEL 1رسالة هلا

(2016

 .)Sternberg,وكذلك كتاب أندريه ل .توربني

 Andrea L. Turpinالذ ،عنوانه" :رؤية أخالقية جديدة :النوع االجتامعي ،الدين ،واألغراض
تغرية للتعليم العايل األمريكي1917-1837 ،م" (.)Turpin, 2016
الـم ِّ
م
 .6من الالفت لالنتباه بحث ستيفن مجبل  Steven Gimbelالذ ،محل عنوان" :التعليم العايل:
تعرض له آينشتاين -حني كان
كام يريد احلظ األخالقي "،وذكر فيه تفاصيل املأزق األخالقي الذَّ ،
أستاذ ًا جامعي ًا -يف أثناء احلرب العاملية الثانية (.)Gimbel, 2014, pp.4-7
 .7تركيز بعض البحوث عىل بيان العالقة بني بعض املفاهيم والفلسفات احلديثة (مثل :العدالة
االجتامعية ،والليربالية اجلديدة) ،وتشكيل القيم يف التعليم العايل ،مثل البحث الذ ،أعدَّ ه جون س.
كالسن  ،Klaasen John S.ومحل عنوان" :أصول التدريس العادل اجتامعي ًا والعدالة االجتامعية:
Active Concerned Citizenship and Ethical Leadership.

1
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التداخل بني تعليم األخالقيات يف مرحلة التعليم العايل والعدالة االجتامعية" ( Klaasen, 2020,

 .)pp.1-7وكذلك بحث فيونا جيمز " :Fiona Jamesمراجعة األخالقيات واحلوكمة الليربالية
اجلديدة وتفعيل املواضيع األخالقية"

(2021, pp.548-558

خصصته
 )James,الذ ،منرش يف عدد َّ

جم َّلة "فلسفة الرتبية ونظرياهتا" ملناقشة املوضوع اآليت" :هل اجلامعة أكاديمية أخالقية؟".
 .8مناقشة بعض البحوث مسألة تأصيل بعض القيم ،مثل :التعاطف ،واحلرية األكاديمية .ومن
ذلك بحث كتبه بيرت وود  ،Peter Woodومحل عنوان" :عامرة احلرية الفكرية"؛ إذ قال فيه إ َّن من
حقنا توقع اهتامم التعليم العايل بأربعة أمور ،هي :املهنة ،والثقافة ،واحلقيقة ،وبناء الشخصية ،و َّ
ِّ
إن
"من الطبيعي ْ
لكن أمريكا فسيحة،
أن نتحاور بحامس حول األمهية النسبية هلذه األهداف األربعةَّ ،
وفيها مم َّت َسع للجميع :ل كليات اهلندسة ،وكليات الفنون ،واجلامعات البحثية والدينية" ( Wood,

.)2016
 .9اهتامم بعض الباحثني بدراسة التغيري الذ ،محيدثه التعليم اجلامعي يف القيم والتفكري
األخالقي لدى الطلبة عىل املستوى الفرد .،ففي دراسة لليسا مري ،،وسويل جوجاريف ،وكيجا
بيسو  ،Liisa Myyry, Soile Juujärvi, and Kaija Pessoمط ِّبقت عىل ( )132طالب ًا يف إحدى
جامعات العلوم التطبيقية ،ومحلت عنوان" :التغيري يف القيم واملنطق األخالقي أثناء التعليم
اجلامعي"؛ اس متطلعت آراء الطلبة لدى بدء دراستهم اجلامعية ،مث َّم عند خترجهم ،وقد الحظ الباحثون
حتوالً يف القيم لدى الطلبة؛ إذ تصدَّ رت قيم األمن واملبادئ اإلنسانية العاملية اهتامم الطلبة ،وصارت
أولوية هلم ،يف حني تراجعت لدهيم قيم التحصيل واإلنجاز ،وذلك عىل مدار السنوات الثالث التي
عاشها الطلبة يف اجلامعة (.)Myyry, 2013, pp.269-284

ثاني ًا :الدعوة إىل دمج املعايري والقيم األخالقية يف الربامج اجلامعية وتدريسها
 .1نفى بعض الباحثني صحة املعتقد السائد من َّ
أن "الرتبية" األخالقية والسلوكية هي من
اختصاص التعليم املدريس؛ إذ رأوا َّ
أن الوقت مل يفت بعدم عىل البناء القيمي للفرد يف املرحلة
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اجلامعية .ومن أبرز هؤالء دريك بوك  Derek Bokالذ ،كان رئيس ًا جلامعة هارفارد ملا يربو عىل
ضمنها خالصة جتربته الطويلة والغنية يف التعليم العايل،
عرشين سنة ،ونرش عدَّ ة كتب ومقاالت َّ
وأمهها -بالنسبة إىل هذه الدراسة -كتابه الذ ،صدر عام 2020م ،ومحل عنوان" :اآلمال الكبرية :هل
تستطيع اجلامعة ْ
أن متع ِّلم الطلبة ما يلزمهم معرفته يف القرن الواحد والعرشين؟" ،وحتدَّ ث فيه عن
إصالح املناهج اجلامعية.
وجهة إىل اجلامعات ،التي مفادها
ومن أبرز املسائل التي أثارها ممؤ ِّلف الكتاب
م
الـم َّ
االنتقادات م
َّ
يتخرجون فيها من دون دراسة أ َّية مادة عن تاريخ بلدهم أمريكا ،أو عن األدب
أن الطلبة
َّ
اإلنجليز ،،أو عن احلضارة اليونانية واحلضارة الرومانية القديمتني .وتتم َّثل أمهية هذه املوضوعات
من وجهة نظره -يف َّأهنا مت َعد مصدر ًا لكثري من القيم األساسية يف احلضارة الغربية .وقد رأىالـمؤ ِّلف َّ
عني؛ ذلك "أ َّننا
أن املشكلة تتم َّثل يف اعتقاد اجلامعات بعدم إلزام طلبتها قراءة كتاب مم َّ
م
أصبحنا يف مرحلة تبدو فيها املعرفة بمجملها ذات أمهية نسبية ".وطالت هذه االنتقادات حالة
ً
مدفوعة بمتط َّلبات السوق؛ ما أفقد كثري ًا
الـمتع ِّلقة برسالة اجلامعات؛ فهي جتاهد للنجاح
االلتباس م
منها وعيها بالرسالة التي مأنشئت من أجلها .وقد ذكر بوك َّ
أن االحتاد األمريكي للكليات واجلامعات
أعدَّ قائمة لنتاجات التعلم الرضورية بوصفها أساس ًا إلصالح التعليم العايل .وهذه النتاجات هي:
َ
والعامل الطبيعي عن طريق دراسة العلوم ،والرياضيات ،والعلوم
أ .املعرفة بالثقافة اإلنسانية
االجتامعية ،واإلنسانيات ،والتاريخ ،واللغات ،والفنون.
ب .اكتساب القدرات الفكرية والعملية ،بام يف ذلك القدرة عىل البحث ،والتحليل ،والتفكري
اإلبداعي ،والتفكري الناقد ،ومهارات التواصل الشفوية والكتابية ،والتعامل مع الكميات
واملعلومات ،والعمل ضمن الفريق ،والقدرة عىل ِّ
وتتدرج يف
حل املشكالت التي ميواجهها الطالب،
َّ
الصعوبة مع تقدمه يف الدراسة.
ا
التحل باملسؤولية الذاتية واالجتامعية ،بام يف ذلك معرفة املواطنة ،واملشاركة يف أنشطة
ت.
مدنية (حملية ،وعاملية) ،والوعي بتداخل الثقافات ،والتفكري والعمل األخالقيان ،والتأسيس للتعلم
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تنوعة من األفراد،
مدى احلياة واكتساب املهارات الالزمة لذلك ،وتعود العمل مع جمموعات مم ِّ
ومواجهة حتدِّ يات َ
عامل الواقع.
الـمتكامل الذ ،يساعد الطالب عىل الرتكيب ،وإعداد الدراسات
ث .التعلم التطبيقي و م
كتسبة عىل وقائع جديدة،
الـم ِّ
الـم َ
تخصصة والعامة ،وتطبيق املعرفة واملهارات واملسؤوليات م
م
ومشكالت مم َّ
عقدة (.)Bok, 2020
القيم عنرص ًا ممه ًام من عنارص اجلودة يف التعليم العايل .فإذا كان إجباري ًا
 .2عَ د بعض الباحثني
َ
االلتزام بالقانونَّ ،
فإن االلتزام باملعايري األخالقية أمر اختيار .،وهذا ما أكَّدته الباحثتان نورما
جونن وريتشل بلتشامن  Norma M. Goonen, and Rachel S. Blechman,يف كتاهبام "إدارة
التعليم العايل" .بيد َّ
ان جتاهل املعايري األخالقية يفِض إىل عواقب وخيمة تطال أيض ًا املؤسسة املنوط
هبا نرش املعرفة ،ومنح الطلبة شهادات متثبت كفاءهتم ،وحتظى بتقدير املجتمع الذ ،يرى فيها أداة
فاعلة قادرة عىل إعداد األجيال القادمة ،وتسليحها باملعرفة ،والقيم ،واملبادئ ،ومسؤولية املواطنة.
أ اية مؤسسة ال مختلص لقيمها األساسية لن متفلح يف حتقيق هذه املهمة ،ولن حتظى بثقة املجتمعَّ " .
إن
تعليم املعايري األخالقية يتط َّلب أكثر من مجم َّرد مرور عىل نظريات األخالق .يتط َّلب قبل كل يشء
ً
مكتوبة ،أو متعارف ًا عليها" ( Goonen and
نمذجة السلوك َوفق جمموعة من القيم؛ سواء أكانت
.)Blechman, 1999 ,p4
 .3تأليف الفيلسوف هار ،برجيهاوس ،واخلبري يف شؤون التعليم العايل مايكل ماكفرسون
 Harry Brighouse, Machel S McPhersonكتاب ًا محل عنوان" :أهداف التعليم العايل :قضايا
القيم والعدالة" ،وطرحا فيه "أسئلة كربى" :ما األهداف الصحيحة للجامعات؟ ما املهمة املنوطة
ربرات تدريس اإلنسانيات؟ كيف ميمكن
بدراسات اآلداب والفنون لتحقيق هذه األهداف؟ ما مم ِّ
فهم التفكري الناقد؟ كيف ميمكن تعليمه لطلبتنا؟ والسؤال األهم هو :كيف ميمكن للجامعة ْ
أن تكون
أ ،،ما اإلجراءات التي ميمكن (أو ينبغي) للجامعة ْ
أن َتتَّخذها؟ ( Brighouse
نموذج ًا للعدالة؟ ْ
.)and McPherson, 2015
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 .4تأكيد فئة من الباحثني َّ
أن تنمية األخالقيات يف املجتمع هي مسؤولية اجلامعات يف املقام
وأهنا جيب ْ
أن تصدر عن نظرية تكاملية لبناء الشخصية ،هتتم بتنمية القلب والوجدان،
األولَّ ،
واالنتامء املجتمعي ،واملواطنة الصاحلة .ففي الكتاب الذ ،نرشه ثالثة من األساتذة اجلامعيني :ديفيد
شوم ،وكريستني مود ،،وإدوارد ب .سنت جون

David Schoem, Christine Modey,

 Edward P St. Johnعام 2017م ،ومحل عنوان" :التعليم الكامل للطالب :قلب ًا وعق ً
ال وروح ًا"،
نجد نامذج عملية لألساتذة الذين هيتمون بطلبتهم ،وحيرتمون شخصياهتم االجتامعية وجتربتهم
وسعون نطاق التعليم العايل والتجربة الصفية،
احلياتية ،ويسعون إىل إجياد بيئة من االنفتاح والثقة ،و مي ِّ
تحصلة لديه من م
قبل؛
الـم ِّ
لتحديد املسافة بني موضوع الدراسة وقيم الطالب األساسية واملعرفة م
ً
وغاية حلياته (.)Schoem, 2017
معنى
لكي تظل يف وعيه ،حتاى جيد
ً
ويرى آخرون َّ
أن القيم مُت ِّثل عنرص احلكمة يف العملية التعليمية اجلامعية كلها ،ومن هؤالء
كالني هاكني بدنر  Kalynne Hackney Pudnerالتي نرشت بحث ًا هلا يف جم َّلة "تعليم الفلسفة"،
ومحل عنوان " :خذهم إىل السيدة حكمة :إدخال مساقات األخالقيات التطبيقية يف السياق الفلسفي
وسع" (.)Pudner, 2008, pp.255-266
الـم َّ
م
 .5ربط بعض الباحثني اجلانب القيمي األخالقي يف التعليم العايل بمستقبل الطلبة املهني ،وال
س ايام أولئك القادمون إىل َ
عامل املال واألعامل واهلندسة حتديد ًا .وهذا ما أشار إليه عنوان الدراسة التي
أعدَّ ها األكاديميون األمريكيون باميال فلدر ،وكمربيل أ .كالين ،وديبورا هارمننج ،وتامي مور
 ،Pamela Felder, Kimberly A. Kline, Debra Harmening, Tami Mooreو منرشت عام
2019م ،ومحلت عنوان " :التنمية املهنية والتفكري األخالقي يف برامج الدراسات العليا يف التعليم
العايل" (.)Felder 2019,pp.383-401
 .6وجود مقال مي ِّ
لخص الرؤى وتوصيات املؤُتر الدويل للمركز األورويب للتعليم العايل
والعلوم التابع لليونسكو ( مأغلق املركز عام 2011م) .وفيه وردت دعوة إىل مزيد من االهتامم بتفعيل
قيم احلرية األكاديمية ،واإلبداع ،واإلحساس باملسؤولية يف التعليم اجلامعي؛ لتكون أشبه بدليل
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وجه ( GPSنظام حتديد االجتاهات) للطلبة ،وال س ايام يف جمال العلوم الطبيعية ( Sadlak,
سلوكي مم ِّ

.)2004, pp.433-438
ويف بحث عن القيم يف برامج األعامل واإلدارة العامة يف اجلامعات ،محل عنوان" :أخالقيات
توصل الباحثون
األعامل التجارية بوصفها جزء ًا من الربامج الدراسية يف اجلامعات التطبيقية"َّ ،
دانييال هرهيوفا ،وجان ميكو ،وبافل زياران Daniela Hrehová, Ján Mičko, , and Pavel

 Žiaran,من أوروبا الرشقية ،إىل َّ
أن القائمني عىل هذه الربامج ال ميؤ ِّيدون مسألة الرتكيز عىل
موضوعات األخالقيات فيها .بيد َّ
أن الباحثني أنفسهم أكَّدوا رضورة إدراج هذه املوضوعات يف
َّ
استهل هؤالء
الربامج ،ضمن مواد منفصلة ،أو بشكل تكامل من خالل مواد التخصص .وقد
سموه الفضائح واملامرسات غري األخالقية التي هزَّ ت َ
عامل
الباحثون موضوعهم باإلشارة إىل ما َّ
األعامل واملال يف وقتنا احلارض؛ ما تط َّلب ِّاختاذ ما أمكن ِّ
اختاذه لتجنب تكرارها ( Hrehová, 2018,
.)pp. 55-62
الـم ف ِّك رين إىل إعادة النظر يف طبيعة التعليم اجلامعي
ويبدو أ َّن تلك الفضائح قد دفعت م
الذ ،يتل اق اه الطلبة ،ال سيَّ ام يف التخص صات التجارية واإلدارية ،يف ِّ
ظل افتقار هذا النوع من
احلس األخالقي .و قد تناول هذا املوض وع باحثان آخران ،مها :ليسا فلني ،وهوارد
التعليم إىل
ِّ
بيوكان Lisa Flynn, Howard Buchan؛ إذ نرشا بحثاً محل عنوان " :التغيري يف مستوى منطق
الطلبة األخالقي بعد إدراج مادة األخالقيات يف مناهج كلية األعامل" ،وأشارا فيه إىل أ َّن
تدريس هذه املواد واملوضوعات صار رضورياً بعد ضياع ثقة املستثمرين يف بداية األلفية
الثالثة ،وذيوع األخطاء الفاحشة يف الرشكات األمر ي كية الكربى .وقد أفضت هذه التجربة إىل
اهل دف املنشود؛ إذ أظهرت النتائج حتس ناً ملحوظاً يف التفكري األخالقي لدى الطلبة بعد
دراستهم مادة األخالق ،وإحرازهم درجات مم تقدِّ مة هبذا اخل صوص ( Flynn , 2016 ,

.) pp.116 -125
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ثالث ًا :دور األساتذة وإدارة اجلامعة يف تعزيز القيم لدى الطلبة
درس يف ِّ
وتطرقوا إىل اإلشكالية
بث قيم األخالق بني طلبته،
َّ
الـم ِّ
 .1درس باحثون مسؤولية م
درس
الـم ِّ
فمن م
األساسية التي َتربز للعيان عند طرح املوضوع ،وهي :إذا كناا سنمع ِّلم طلبتنا الفضيلةَ ،
ؤهل لذلك؟ .لقد بحث أستاذ الفلسفة ديفيد أ .هوكيام  David A. Hoekemaيف هذا املوضوع،
الـم َّ
م
وانتهى بحثه إىل َّ
درس القيم ،ممعارض ًا االعتقاد السائد بأ َّن هذه القيم
أن كل أستاذ  -م
بح ْكم عمله -مي ِّ
مُت ِّثل فقط جزء ًا طبيعي ًا تلقائي ًا من دراسة الفلسفة والدين والتاريخ ،و ممؤكِّد ًا -يف الوقت نفسهَّ -
أن
كل درس -أ اي ًا كان موضوعه -هو درس يف القيم (.)Hoekema, 2010
 .2تناولت الباحثة ماريان فيتزموريس - Marian Fitzmauriceيف دراسة هلا -احلدَّ الذ،
تسمح به اخلم َطط الدراسية لألساتذة يف التعبري عن فلسفتهم اخلاصة التي يستندون إليها يف تقديم
املادة العلمية -أ اي ًا كانت -لطلبتهم .وقد ت ََّبني هلا " َّ
دوناهتم-
أن هؤالء األساتذة أمجعوا -كام بدا من مم َّ
عىل َّ
أن قيم االحرتام ،واألمانة ،واملسؤولية ،واالهتامم ،والتعاطف؛ مجيعها جزء ال يتجزَّ أ من التعليم
اجليد" (.)Fitzmaurice, 2008, pp.341-352
 .3تناول بعض الباحثني املوضوع نفسه من وجهة نظر الطلبة ،ومن هؤالء تارا كوثر
 Tara L.Kutherالتي استطلعت آراء بعض الطلبة -يف دراسة هلا -بخصوص الدور األخالقي
درس ،وما يتو َّقعونه من سلوك له َي َّتسق وهذا الدور .وقد أمجعت ع ِّينة الطلبة عىل رضورة احرتام
للم ِّ
م
درس لطلبته ،و ا
توخي املوضوعية يف أثناء رشحه وتدريسه ،وال مب ْعد عن املحاباة يف ما خيص
الـم ِّ
م
عالمات طلبته ،وعدم تساهله مع حاالت ِّ
الغش والرسقة العلمية .وكذلك أظهرت نتائج الدراسة
توقع الطلبة ْ
درس بمهنية ،وحييط بموضوع ختصصه ،ويبد ،اهتامم ًا بأحوال الطلبة
أن
الـم ِّ
يترصف م
َّ
وشؤوهنم ).(Kuther, 2003, pp.153-160
 .4كتبت الدكتوره كاثلني كوينالن  ،Kathleen M. Quinlanمديرة مركز دراسات التعليم
العايل يف جامعة كنت باململكة املتحدة ،بحث ًا عام 2018م ،وقد محل عنوان" :العواطف والغايات
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األخالقية يف التعليم العايل :نامذج حلاالت ممتخ َّيلة من جتارب األساتذة" .وفيه انطلقت من اعتقادها
َّ
أن دراسة اجلوانب األخالقية واالنفعالية ألساتذة اجلامعات ما تزال دون املستوى املطلوب بالرغم
من األمهية الكبرية هلذه اجلوانب يف عملية التعليم .ومن َث َّم ،فقد جاء بحثها يف صورة دراسة ميدانية،
تناولت فيها

66

حالة ،مُت ِّثل ٌّ
كل منها جتربة انفعالية لألساتذة اجلامعيني املشاركني؛ مب ْغ َي َة تعرف

خياراهتم يف مواجهة املعضالت األخالقية .وقد بدأت كوينالن دراستها بطرح سؤاهلا الرئيس :هل
الـمر ايب يف املدرسة؟ فتقمص دور األخري يتط َّلب من
الـمع ِّلم م
ميامثل دور األستاذ اجلامعي دور م
الـمتع ِّلق باألغراض األخالقية
األستاذ مشاركة أخالقية وانفعالية .ويف معرض إجابتها عن السؤال م
احلاكمة للتعليم العايل ،استشهدت كوينالن بنظرية األصول األخالقية moral foundations

عرف النظام األخالقي بأ َّنه جمموعة ممتداخلة من القيم ،والفضائل ،واألعراف،
 theoryالتي مت ِّ
تطورة التي تعمل مع ًا
الـم ِّ
والعادات ،واهل مو ايات ،واملؤسسات ،والتقنيات ،واآلليات السيكولوجية م
لكبح مشاعر األنانية الفردية ،وتيسري شؤون احلياة االجتامعية (.)Quinlan, 2018
 .5كتب األساتذة الباحثون مارياسول ب .فليز ،ومارياسول ب .كلكا ،،وفريد ،فارس
 Mariasol B.Veliz, Mariasol B. Culcay, Freddy J. Faresبحث ًا عنوانه" :التأثريات األساسية
للقيم واملعايري األخالقية يف عمليتي التعليم والتعلم يف اجلامعات" .وفيه أشاروا إىل َّ
أن القيم تتأ َّثر
بالظروف التارخيية واالجتامعية والثقافية السائدة يف املجتمع ،محم ِّللني دور القيم يف املحافظة عىل
سلوك يليق بكرامة اإلنسان داخل احلرم اجلامعي وخارجه ،و ممب ِّينني َّ
أن هدف البحث هو الربهنة
عىل حاجة املجتمع إىل تدريب أساتذة عىل ُتثل هذه القيم يف أعامهلم .وقد خ ملص هؤالء الباحثون إىل
َّ
الـمح ِّفز" ،وتعليم الطلبة القيم بالقدوة؛ نظر ًا
أن دور أساتذة اجلامعات هو املحافظة عىل السلوك " م
إىل ما يضطلع به التعليم العايل من مسؤولية فردية ومجاعية واجتامعية عظيمة جتاه إعداد اإلنسان
(.)Veliz, 2021, pp.127-136
 .6تناولت بحوث بعض موظفي اجلامعات -من غري أعضاء هيئة التدريس -دورهم يف
اإلرشاد القيمي ،ومن ذلك بحث مارغريت هيل ،وجيمز النكاسرت ،وديبورا ليدل ،ودافينا
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الزاروس ستيووارت Margaret A. Healy, James M. Lancaster, Debora L. Liddell,

.)Healy and others, 2012( Stewart Dafina Lazarus
 .7نرشت الباحثتان ليليانا ماتا ،وإيونا بوغيان  Liliana Mâță, Ioana Boghian,دراسة عن
املوضوع عنواهنا " :رؤية األساتذة يف التعليم العايل لألخالقيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات" .وقد
تناولت الدراسة مالحظات األساتذة عىل السلوكات غري األخالقية يف اجلامعات ،مثل :سوء
استخدام املصادر اإللكرتونية يف البحوث واالمتحانات (.)MÂȚĂ, 2019, pp.156-169

رتحة لتضمني القيم
الـمق َ
رابع ًا :اجلانب التطبيقي :النامذج والتجارب واألساليب م
واملعايري األخالقية يف التعليم العايل
رتحات لنامذج وأساليب ،مأريدَ منها إيصال املعايري والقيم
عرض عدد من البحوث ممق َ
األخالقية عن طريق الربامج اجلامعية واملؤسسة اجلامعية بكل أطيافها؛ سواء أكان ذلك يف صورة
ً
إضافة إىل دراسات حتليلية لبعض
مادة علمية ،أم يف صورة سلوكات تنتهجها مجيع األطراف املعنية،
التجارب والتطبيقات يف هذا املجال.
ويف ما يأيت عرض لبعض هذه البحوث:
 .1طرحت الباحثتان ليندا ريتز ،وجريالني م .جاكوبز Linda J. Reetz, Geralyn M.

 Jacobsالسؤال املحور ،اآليت :كيف ميمكن دمج القيم األخالقية دجم ًا ممن َّظ ًام منهجي ًا بدالً من
التطرق إليها عىل ٍ
نحو عريض عفو ،يف املواد الدراسية؟ ()Reetz, 1999, p208
 .2قدا م بعض الباحثني تصور ًا لنموذج ممتكامل جيمع بني املبادئ النظرية للتنمية األخالقية
والسياسات التنفيذية هلذه املبادئ يف مرحلة التحول من النظرية إىل الفعل .ومن األمثلة عىل ذلك ما نرشه
الباحث جيمز ر .نيومايسرت  James R. Neumeisterبعنوان" :نموذج التحول إىل العمل األخالقي:
إطار تصور ،لالرتقاء بسلوك الطلبة يف التعليم العايل" (.)Neumeister, 2017, pp.97-111
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 .3قدا مت بعض البحوث جتارب عملية ملعاجلة موضوع القيم؛ فقد نرش الباحث كفن د .هال
 Kevin D. Hallمقاالً محل عنوان" :امتالك الطلبة وتطويرهم للمعايري األخالقية املهنية" ،وروى
فيه جتربة طلبة اهلندسة يف جامعة أركنساس األمريكية؛ إذ درسوا وحدهم الترشيعات األخالقية
درس يف مرحلة
للعاملني يف جمال اهلندسة وجتميعها وتطويرها ،التي أصبحت مادة علمية مت َّ
البكالوريوس (.)Hall, 2004, pp.383-387
 .4عرض بعض الباحثني طرائق دمج القيم يف الدراسات التقنية اجلامعية ،مثل برامج اهلندسة
واألعامل .ومن ذلك بحث جلويس ألربتز ،وإدون كوسرت ،وروبرت بوشهايزنJoyce Aalberts ،

 ،Edwin Koster, Robert Boschhuizen,محل عنوان" :من التحامل إىل احلكم العقال  :دمج
مناقشة القيم (األخالقية) يف املساقات اجلامعية" ،و منرش يف جم َّلة "الرتبية األخالقية" ( Aalberts,

.)2012, pp.437–455
 .5كتب أندرو س .الو  Andrew S. Lauبحث ًا محل عنوان" :تعليم أخالقيات اهلندسة لطلبة
اجلامعة يف السنة األموىل" ،وأشار فيه إىل طرح جامعة بنسلفانيا األمريكية مادة لطلبة السنة األموىل يف
الـمتع ِّلقة بمهنة اهلندسة؛ مب ْغ َي َة تشكيل "اخليال األخالقي" يف
كلية اهلندسة،
تتضمن القيم األخالقية م
َّ
خمم يِّ لتهم ،إضاف ًة إىل اخليال التقني يف مساقات التصميم اهلنديس .و قد اشتملت هذه املادة عىل
الفلسفة "العواقبية"  ،consequentialismونظريات األخالق ،theories deontological
والفضيلة ،والرعاية ،واالهتامم باآلخرين (.)Lau, 2004, pp.359-368
 .6أعدا ت شرييل ت .فليشامن  Shirley T. Fleischmannبحث ًا يف جمال دراسة اهلندسة
اجلامعية ،محل عنوان" :األخالقيات اجلوهرية :تضمني األخالقيات يف مناهج اهلندسة" .وفيه
طالبت الباحثة بتدريس هذه املادة يف مجيع مراحل دراسة اهلندسة اجلامعية ،مشري ًة إىل مرشوع هلذا
الغرض متن ِّفذه اليوم جامعة والية جراند فايل احلكومية يف الواليات املتحدة األمريكية .ومن اجلدير
بالذكر َّ
الـم َّت َبع يف الكليات العسكرية من فرض ميثاق
أن هذه اجلامعة اعتمدت لطلبتها التقليد م
رشف ،وبروتوكول ممرتبط به (.)Fleischmann, 2004, pp.369-381
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خامس ًا :دور الدين يف تعزيز القيم واملعايري األخالقية لدى طلبة اجلامعة
ً
مسألة يعتقد بعض الباحثني َّأهنا تصب يف مص ْلب املوضوع،
تناولت بحوث من ع ِّينة الدراسة
ني حياته ،وال س ايام
وهي دور الدين واملعتقدات الروحية يف تعزيز قيم الفرد األخالقية خالل س ِّ
َّ
وألن البحوث منشورة يف الغرب ،ومكتوبة باإلنجليزية؛ فإ َّن معظمها تناول
املرحلة اجلامعية.
املوضوع من وجهة النظر املسيحية .ويف ما يأيت بيان لذلك:
 .1تناولت بحوث عديدة مسألة تأثري التعليم اجلامعي املسيحي يف حياة الطلبة واملجتمعات ،يف
مناطق جغرافية ممتعدِّ دة ،مثل :إفريقيا ،والصني ،والواليات املتحدة األمريكية .ومن األمثلة عىل
ذلك ،البحث املوسوم بـ" تأثري التعليم اجلامعي املسيحي يف حياة الطلبة واملجتمعات يف إفريقيا" من
إعداد ب .م .ثريون  ،P. M. Theronوكذلك كتاب "املسيحية واهل مو َّية األخالقية يف التعليم العايل"
الحظ َّ
أن
الـم َ
من تأليف ب .ل .جالنزر ،وت.س .ريم  .P. L. Glanzer and T. C. Reamو م
طرق دائ ًام إىل القيم واألخالق ،خالف ًا حلرصها عىل تناول الدين يف موضوعاهتا ،حتاى
البحوث مل تت َّ
َّ
إن ذلك شمل كل ما خيتص بالدين ،مثل االهتامم بآثار املجتمع االقتصادية يف مؤسسات التعليم
العايل املسيحية.
 .2أعدا ٌ
كل من ناتاليا منتشيك ،وتيموثي فارمر Natalia M. Mintchik, Timothy A.
 Farmerبحث ًا ميداني ًا عن تأثري درجة التدين يف أخالقيات الطلبة املهنية ،وشملت ع ِّينة الدراسة طلبة
قسم املحاسبة يف إحدى اجلامعات األمريكية ،وقد محل البحث عنوان" :ارتباط املعتقدات املعرفية
والتفكري األخالقي :أدلة من املحاسبة" .وانتهت هذه الدراسة امليدانية إىل التوصية برضورة تدريس
أن معتقدات الطلبة كانت منفصلة انفصاالً
مادة خاصة باألخالقيات ضمن ختصص املحاسبة؛ ذلك َّ
كام ً
ال عن دراستهم ،ومل يوجد تأثري ميذ َكر ملعتقداهتم الفلسفية واألخالقية والدينية يف ما خيص
إدراكهم للمعرفة التي َّ
يتلقوهنا ،والواجبات التي س متلقى عىل عاتقهم بعد التوظيف والعمل
(.)Mintchik, 2009

دراسة مسحية نقدية للكتابات األجنبية يف ربع القرن األخري حول حضور القيم يف التعليم اجلامعي

سمرية اخلوالدة 31

 .3نظر ًا إىل اإلخفاق يف تدريس "أخالقيات مشاريع األعامل" يف صورة مادة علمية جافة؛ فقد
كتبت الباحثة اإلسبانية نوريا توليدانو  Nuria Toledanoبحث ًا عنوانه" :بدائل لتدريس أخالقيات
مشاريع األعامل يف التعليم العايل :أفكار وطروحات حول استخدام املدخل الديني لألخالقيات".
الـمتفاقمة
وفيه اقرتحت تعزيز تدريس مادة األخالق عن طريق ربطها بالدين ،وأشارت إىل املشكلة م
لة يف تنامي السلوك غري السو ،،واملامرسات غري األخالقية ،ممب ِّي ًنة َّ
عامل األعامل والتجارة ،مُم َّث ً
يف َ
أن
األنظار َت َّتجه صوب اجلامعات؛ عىل أمل ْ
يتوصل األساتذة إىل حلول هلذه املشكلة .أ اما البديل -
أن
َّ
بحسب الباحثة -فهو استخدام القصص الديني خاصة؛ إذ يمتاز بأسلوبه الشائق الذ ،ميسهم يف
حس أخالقي أكثر عمق ًا يف نفوس الدارسني (من الطلبة اجلامعيني) ( Toledano, 2021,
تطوير ٍّ

.)pp.619-635
 .4من البحوث املثرية لالنتباه ،البحث الذ ،نرشه ماثيو دوبرون  Matthew Duperonعام
ستلهمة من الكونفوشية للبناء األخالقي يف نظام
2018م ،ومحل عنوان" :تع َّلم لنفسك :طريقة مم َ
التعليم" .وفيه رأى َّ
أن العالقة منقطعة بني النظرية األخالقية واملامرسة العملية يف مواد األخالق
درس يف اجلامعات األمريكية غري الدينية؛ ذلك َّ
أن الرتكيز يف هذه املواد ينصب إمجاالً عىل
التي مت َّ
التفكري األخالقي .أ اما املامرسة العملية التي تصوغ اجتاهات الطلبة فميداهنا احلياة اجلامعية التي
يتأ َّثرون فيها بزمالئهم .ويعتقد الباحث َّ
درس ُمنوع من
الـم ِّ
أن هذا األمر ممتو َّقع وحتمي؛ أل َّن م
فرض وجهة نظر محمدَّ دة عىل الطلبةَّ ،
أ،
وأن ما يستطيع فعله فقط هو طرح النظريات من دون فرض ٍّ
ستمدا ًا من الرتاث
منها عىل الطلبة؛ التزام ًا بمبدأ التعددية .وقد عرض الباحث أنموذج ًا مساند ًا مم َ
الصيني ،عامده اختيار الطلبة وإرادهتم (.)Duperon, 2018
الـمه َّمة يف جمال العالقة بني الدين والسلوك األخالقي ،كتاب األكاديميني
 .5من الدراسات م
األمريكيني بر .،ل .جالنزر ،وت .س .ريم  .P. L. Glanzer, T. C. Ream,والكتاب يعرض
حتلي ً
ال لـام جاء يف العنوان الذ ،اختاره هذان اخلبريان" :املسيحية واهل مو َّية األخالقية يف التعليم
الـمتد ِّينة يف الوصول إىل تعليم أخالقي
العايل" ،وخ ملصا فيه إىل فشل اجلامعات والكليات املسيحية م
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الـمؤ ِّلفان خطوات عملية تساعد َم ْن يسعون إىل استعادة بوصلة القيم
ممثمر وناجع .وقد اقرتح م
واهل مو َّية األخالقية يف تلك املؤسسات حتديد ًا (.)Glanzer, 2009
 .6يف دراسة أعدَّ ها بر .،ل .جالنزر  Glanzerمع جمموعة من األساتذة ،ومحلت عنوان:
"تدريس األخالق يف التعليم العايل املسيحي" ،أشار الباحث إىل ما شهده عقد السبعينيات من القرن
املايض من اهتامم ممتزايد بمسألة اختفاء مفهوم "األخالق" من مناهج التعليم العايل ،وما تبع ذلك
من دراسات جا َّدة للنظر يف هذه الظاهرة .وقد طلب جالنزر وزمالؤه إىل القائمني عىل مؤسسات التعليم
العايل إعادة تدريس مادة األخالق وإدخاهلا يف املناهج والربامج ( ،)Glanzer, 2004, pp.184-200مث َّم
الـمؤ ِّلفون إىل دراسات قريبة العهد أظهرت إ اما االستجابة الرسيعة هلذه الدعوة من ق َبل
أشار م
ال يف هتميش موضوع األخالق من م
اجلامعات املسيحية ،وإ اما عدم مشاركة هذه اجلامعات أص ً
قبل،
كام فعلت معظم مؤسسات التعليم العايل (يف الواليات املتحدة األمريكية خاصة).
 .7يف بحث نرشه كامل فانتاز ،،وعالء الدين عبد الرحيم األعظمي Kamel Fantazy,

 Alaa-Aldin Abdul Rahim Al Athmayعام 2014م ،ومحل عنوان" :األخالق والدين يف التعليم
العايل :أدلة من جامعات اإلمارات العربية املتحدة" ،حاول الباحثان استكشاف مدى تأثري القيم
الدينية اإلسالمية يف سلوك الطلبة وأخالقياهتم يف جامعات اإلمارات العربية املتحدة ( Fantazy,

.)2014, pp.180-196

الـمتع ِّلقة بإدخال القيم واملعايري األخالقية يف التعليم
سادس ًا :املشكالت والـ مم ِّ
عوقات م
العايل
عوقات التي تعرتض فكرة
الـم ِّ
اقرتحت بعض البحوث والدراسات حلوالً للمشكالت و م
إدخال املعايري والقيم األخالقية يف املناهج اجلامعية وتوطينها يف مؤسسات التعليم العايل ،فض ً
ال عن
الـمؤ ِّثرات واالجتاهات الطاردة للقيم ،وبيان أوجه الفساد الذ ،استرشى يف التعليم
تناول م
اجلامعي ،ونجم عن اخللل يف املعايري والقيم األخالقية.
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ويف ما يأيت عرض لبعض هذه البحوث والدراسات:
 .1دراسة الباحثتني ديبورا ليدل ،وديان كوبر  Debora L. Liddell, Diane L. Cooperالتي
عنواهنا" :التنمية األخالقية يف التعليم العايل" .وفيها أكَّدت الباحثتان َّ
أن االهتامم بالتنمية الشاملة
للطالب ،بام يف ذلك اجلانب القيمي واجلانب الديني (يف جامعات الواليات املتحدة األمريكية) كان
فاع ً
ال ،إىل أن اختلف التوجه يف الستينيات والسبعينيات من القرن املايض ،حني بدأ هتميش هذه
اجلوانب يف التعليم العايل ،إثر القضايا التي مرفعت يف املحاكم عىل بعض اجلامعات ،وانتهت بمنح
مرة مأخرى يف أواخر القرن املايض؛ إذ
طلبة اجلامعات مزيد ًا من احلقوق واحلريات .مث َّم اختلف األمر َّ
شهد حتوالً جذري ًا يف هذا املنحنى ،وهو ما أكَّده كولبي عام 2002م حني الحظ اهتامم ًا متزايد ًا بقدرة
التعليم العايل عىل اإلسهام يف بناء جمتمع قو ،،ونظام ديمقراطي أكثر فاعلية ،و ممواطن أكثر انتامء
()Liddell, 2012, p.139
 . 2الدراسة التي عنواهنا" :عامرة احلرية الفكرية" ل رئيس اجلمعية الوطنية لألساتذة يف
الواليات املتحدة األمريكية بيرت وود  ،Peter Woodالذ ،الحظ وجود مشكلة ما يف فهم
الطلبة واألساتذة موضوع احلريات؛ فكتب هذه الدراسة عام 2016م ،مم بيِّ ن ًا فيها الفرق الكبري
بني احلرية األكاديمية واحلرية الفكرية؛ فاألم وىل تعتمد عىل األنظمة احلاكمة يف اجلامعات ،وقد
در س ،وما يامرسه منها ال
للم ِّ
ختتلف من جامعة إىل مأ خرى ،وهي ليست بالرضورة حق ًا رشعي ًا م
يكون اإال بمقتىض العقد الذ ،بينه وبني اجلامعة التي يعمل فيها .وتتمثَّل احلرية األكاديمية -
ا
والتحل بشخصية صاحلة،
التحر  ،عن احلقيقة،
در س
ا
الـم ِّ
بحسب وود -عموم ًا يف التزام م
الـمن َّظامت
وااللتزام باإلنجاز العلمي .أ اما احلرية الفكرية  -كام وردت يف أدبيات اهليئات و م
املعنية بشؤون التعليم العايل يف بلده -ف هي أوسع كثري ًا ،و مت َعد أحد األعمدة األساسية التي قام
عليها التعليم العايل ،وهي تضم احلريات اآلتية :حرية السؤال ،وحتدا  ،الفرضيات واملذاهب،
والنقد ،والتأم ل ،وإعادة النظر يف الرباهني القديمة ،والبحث عن براهني جديدة ،والتعبري عن
املكتشفات ،والتحاور مع أصحاب العلم ،والقراءة واملراجعة لفكر السابقني زمني ًا  ،وتدريس ما
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اكتسبه املرء من معارف بجدِّ ه واجتهاده ،حتاى َّإهن ا تشمل احل رية يف الصمت واالمتناع عن
الكالم (.)Wood, 2016, pp.20-26
 .3بحث إيوان إنجلبي  Ewan Inglebyالذ ،محل عنوان " :البيت الذ ،بناه جاك:
الليربالية اجلديدة والتعليم يف اجلامعات واالعرتاضات األخالقية " ،و من رش عام  2015م .وفيه
عرض الباحث للمشكالت الكربى التي ي عانيها ا لتعليم العايل ،و ما تزال آثارها بادية حتاى
كأهن ا مؤسسات
اآلن ،وتتمثَّ ل يف سيطرة فلسفة الليربالية اجلديدة عىل مؤسسات إنتاج املعرفة َّ
جتارية بحتة .وقد أشار إنجلبي إىل تراكم األخطاء املبنية أصالً عىل نظرية غري صحيحة،
عر ض يف السوق ،وهو ما حيدث يف إنجلرتا التي مت طبِّ ق
مم ؤ ِّك د ًا حتو ل التعليم العايل إىل سلعة مت َ
سياسات الليربالية اجلديدة؛ ما أ َّث ر سلب ًا يف عمليتي التعل م والتعليم يف اجلامعات .وهذا ينطبق
أيض ًا عىل دول مأ خرى انتهجت مسار الليربالية اجلديدة ،مثل :الواليات املتحدة األمريكية،
حتو لت فيهام القيم إىل ما مخي ال فها  ،فأصبح املهم هو " رضا الطلبة "  ،والقيمة املادية
وأسرتاليا؛ إذ َّ
املالية ،والتعل م بالنقد واالحتجاج .) Ingleby, 2015 , pp.518–529( critical pedagogy
ومثل ذلك كتاب " معرفة للبيع :سيطرة الليربالية اجلديدة عىل التعليم العايل " الذ ،صدر
عام 2017م ،وأ َّل فه ل ورنس بوش  ،Lawrence Buschحمم ِّذ ر ًا من خطورة الوضع بعد التحو ل
نص با ًا يف الدرجة األ موىل عىل عملية "نرش"
امل لحوظ يف سلوكات األساتذة ؛ إذ أصبح اهتاممهم مم َ
البحوث ،ال عىل التعليم واملسؤولية جتاه املجتمع ،عل ًام بأ َّن املجتمع اإلنسا -عىل اختالف
كو ن اته وفئاته  -ي عا
أطيافه و مم ِّ

أزمات ع دَّ ة ،أبرزها :مش ح املياه ،وارتفاع أسعار الغذاء

والطاقة ،وتغري املناخ .وتأسيس ًا عىل ذلك ،فإ َّن اجلامعات مم طا َل بة ب الرتكيز عىل البحث عن
حلول هلذه األزمات ،وتوظيف التعليم والبحث يف ذلك .و من األسئلة التي قد تتوارد إىل
أ ،اجل هات نرغب يف احلصول عىل املعرفة ؟ ما املجاالت التي
الذهن يف هذه اللحظة :من ِّ
مت و َّظ ف فيها هذه املعرفة؟ من املفرت ض أ ْن ختدم معرفتنا وبحوثنا قضايا اإلنسانية ب صورة
أساسية ( .)Busch, 2017

دراسة مسحية نقدية للكتابات األجنبية يف ربع القرن األخري حول حضور القيم يف التعليم اجلامعي

سمرية اخلوالدة 35

 .4دراسة" :تعليم باروميرت األخالق يف الطقس السيئ" ألستاذ الصحافة ماك ماكرال Mac

درس مساقات جامعية يف قوانني الصحافة وأخالقياهتا .وفيها روى جتربته
 McKerralالذ ،مي ِّ
الصادمة مع طلبته؛ إذ دافع ثلثهم تقريب ًا عن مبدأ جواز "الكذب من أجل احلصول عىل احلقيقة"
(.)McKerral, 2011, p12
 .5بحث" :حول املعضلة األخالقية يف اجلامعات املعارصة :ال لـام هو أقل إنسانية يف التعليم
األخالقي" الذ ،كتبه بري ،جالنزر  Glanzerوزمالؤه ،وانتقدوا فيه َم ْن مينكرون َّ
أن م ْن مسؤوليات
اجلامعة التأثري إجياب ًا يف الطلبة ،ليصبحوا أكثر إنسانية .فهذه الفئة ممقتنعة َّ
أن للجامعة مهمة حمدودة،
تقترص عىل جانب واحد من شخصية الطالب ،وهي تزويده بالعلوم .مث َّم تساءل كاتبو البحث :ماذا
بخصوص تعريف الطلبة بحقيقة اإلنسان ومعنى إنسانيته؟ واحلقيقة أنَّه "رغم تقدمنا يف املعرفة ،اإال
أ َّننا يف جامعات ما بعد احلداثة بعيدون جد ًا عن معنى اإلنسانية" (.)Glanzer, 2008, pp.113-123
 .6كتاب "شقوق يف الربج العاجي :الفوىض األخالقية يف التعليم العايل" الذ ،صدر عام
2019م عن مطبعة جامعة أكسفورد يف اململكة املتحدة ،وهو من تأليف جيسون برينان ،وفيليب
الـمؤ ِّلفان انتقاد ًا شديد ًا السياسات
ماجنس  .Jason Brennan, Phillip Magnessوفيه انتقد م
الـم َّت َبعة اليوم يف اجلامعات؛ إذ ت ََّبني هلام وجود كثري من الثغرات واألكاذيب يف هذه السياسات؛ حتاى
م
َّإهنا ال ختلو من ِّ
الـمط َّبقة يف ميادين
الغش واخلداع ،قياس ًا إىل معايري اجلودة ،أو أخالقيات املهنة م
األعامل والصناعات عامة .وقد كشف الكتاب عن كيفية استخدام الدعاية يف التضليل والتعتيم عىل
املامرسات غري الصحيحة يف اجلامعات ،خالف ًا لـام هو مم َّت َبع يف صناعة السيارات أو الدواء مث ً
ال.
واحلقيقة أنَّه ال توجد دافعية إىل التغيري لدى أصحاب القرار طاملا استمروا يف الركون إىل الراحة،
وتس َّلموا الرواتب يف موعدها ،وحافظوا عىل املظاهر (.)Brennan, 2019
ِّ
للغش" الذ ،كتبه جيمز بلدجود ،ووليم
 .7بحث" :تعليم األخالقيات والتقبل الواضح
ترينل ،وبيرت مدراك ، James M. Bloodgood, William H. Turnley, and Peter E Mudrack
الغش يف االمتحانات ،وانتهوا إىل َّ
وتناولوا فيه العالقة بني دراسة مادة األخالق واملوقف من مبدأ ِّ
أن
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دراسة مادة واحدة عن األخالق ،حتاى لو كانت يف جمال األعامل ،متسهم يف إحداث تغيري إجيايب يف
موقف الطلبة من ِّ
لكن ،توجد عوامل مأخرى قد حتول دون هذا التأثري اإلجيايب ،مثل البنية
الغش .و ْ
النفسية األساسية للطالب

(2010, pp.23-37

 .)Bloodgood,ويف بحث آخر محل عنوان" :حقل

األلغام األخالقية :قضايا يف مسؤولية التعلم والبحث" ،أشار كاتباه بيرت فوجاكوفيتش ،وجوانا
بوالرد  Peter Vujakovic, Joanna Bullardإىل خطورة املسؤولية األخالقية يف التحصيل
والبحث العلمي ( .)Vujakovic, 2001, pp.275-283ومن َث َّم ،فقد تعدَّ دت البحوث التي عرضت
ملوضوع ِّ
الغش بوصفه وسيلة للحصول عىل العالمة ،وطرح بعضها طرائق ملواجهته ،تراوحت بني
العقاب والعالج؛ إذ مال كَتبتها إىل العالج "بالتعليم" والتنمية القيمية.

سابع ًا :القيم واملعايري األخالقية املطلوبة
يف ما يأيت أبرز القيم واملعايري األخالقية التي وردت يف بعض البحوث والدراسات:
 .1ما جاء يف مكت ِّيب بيرت وود "عامرة احلرية الفكرية" الصادر عام 2018م:
أ .التعددية الفكرية :ا
تتجىل أصالة احلرية الفكرية -عىل مستوى اجلامعات -يف حتفيز الطلبة إىل
إعادة النظر يف ممس َّلامهتم ،وطرح األفكار املتضادة املدعومة باحلم َجج والرباهني وصوالً إىل احلقيقة.
ب .املبادئ الضابطة للحرية األكاديمية :يعمل التسلسل اهلرمي يف عملية اكتساب املعرفة عىل
الـمق َّنن لفروع املعرفة.
ضبط حرية الطلبة األكاديمية ،و ميلزمهم بالنظام م
ت .النزاهة :ترتبط هذه القيمة بقدرة الطالب عىل اختاذ القرارات بحرية؛ ذلك أ َّن القدرة عىل
يتعني عىل الطالب أوالً ْ
أن يتم َّتع بدرجة
صنع القرار هي من أهداف التعليم العايل الرئيسة.
ْ
ولكنَّ ،
الـمؤ ِّثرات اخلارجية.
من االستقاللية الداخلية بعيد ًا عن م
قصد بذلك االلتزام باآلداب االجتامعية التي يكتسبها الطالب
ث .الكياسة وحدود األدب :مي َ
يف أثناء تفاعله مع البيئة االجتامعية؛ إذ توجد آداب للحوار ،و مأخرى لالحتجاج ،وغري ذلك ،وهي
حق األفراد يف احلرية الفكرية.
رضورية والزمة ،ال س َّيام عند اختالف اآلراء؛ حلامية ِّ
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ج .طلب احلقيقة :تبدو هذه القيمة أشبه بالدَّ َّفة والبوصلة للحرية الفكرية ،يف سياق التعليم
العايل عىل األقل .واليوم توجد ثالثة ممع ِّوقات متضعف من سعي الطالب إىل اكتشاف احلقيقة ،وهي:
القوة عىل حساب احلقيقة ،وفلسفة ما بعد احلداثة 2،واالجتاهات النفعية (الرباغامتية)
مواالة َّ
(.)Wood, 2016, pp.20-26
الـمه َّمة لكاثلني كوينالن  ،Kathleen M. Quinlanاملوسومة
 .2ما جاء يف الدراسة م
بـ"العواطف والغايات األخالقية يف التعليم العايل"؛ إذ حدَّ دت فيها مخسة معايري استقتها من نظرية
األسس األخالقية ،وقدَّ مت تعريف ًا خمترص ًا هلا ،وهذه املعايري هي:
أ ،جتنب إيذائهم.
أ .االهتامم باآلخرينْ :
أ ،معاملة اجلميع معاملة عادلة.
ب .اإلنصاف واملعاملة باملثلْ :
قصد بذلك محاية مؤسسات األمرسة واجلامعة والوطن ،وتبناي
ت .الروح اجلامعية والوالء :مي َ
أخالقيات الروح اجلامعية.
قصد بذلك التزام الواجب والطاعة ،واحلفاظ عىل
ث[ .إدراك مفهوم] السلطة واالحرتام :مي َ
التقاليد ،وال س ايام ما يتع َّلق باألدوار يف التسلسل اهلرمي.
قصد بذلك التمسك باألعراف الدينية ،ومعايري التأدب والع َّفة ،أو
ج .الطهارة والقداسة :مي َ
القوانني الطبيعية ،حتاى لو مل يؤ ِّد خرقها إىل إحلاق األذى باآلخرين ()Quinlan, 2018, p.3
ٍ
 .3ما جاء يف بح ٍ
حديث لفالور ،وأنتونيتي ،ومرينو  Valor, Antonetti, Merinoعن ترشيد
ث
السلوك االستهالكي عند طلبة اجلامعات ،عنوانه" :العالقة بني الكفاءات األخالقية واالستهالك
املستدام عند طلبة التعليم العايل"؛ إذ أظهرت نتائج البحث َّ
أن سبع ًا من القدرات والقيم األخالقية تتع َّلق
مبارش ًة برتشيد االستهالك لدى الطلبة .وهذه القدرات والقيم هي :ضبط النفس ،و محب التعلم،
والعطف ،وتذوق اجلامل ،والتواضع واالحتشام ،ومهارة القيادة ،وامتالك الرؤية (.)Valor, 2020
 2هنا يظهر أثر الفيلسوف نيتشه يف فكر ما بعد احلداثة؛ فهو القائل بمبدأ نسبية احلقيقةَّ ،
وأن لكل امرئ حقيقة تعتمد عـىل منظـوره
الشخيص.
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 .4ما جاء يف بحث كارلو ليجيت ،وجريت أولثيوس  Carlo Leget, Gert Olthuisالذ ،محل
عنوان" :الرمحة أساس لألخالقيات يف التعليم الطبي"؛ إذ رأى الباحثان َّ
أن العواطف -خالف ًا لـام
هو سائد بني طلبة كليات الطب من َّأهنا مسألة شخصية بحتة جيب تنحيتها بعيد ًا عن دراستهم
وتدريبهم الطبي -قد متش ِّكل أساس ًا متين ًا للتعليم األخالقي ،بالرتكيز عىل مفهوم "الرمحة" كام ح َّلله
الفيلسوف الفرنيس إمانويل هوسيت ( .)Leget, 2007أ اما الدراسة التي محلت عنوان" :الرتاجع يف
التفكري األخالقي يف دراسة الطب" ،ونرشها داركو هرن ،وماتكو ماروسيك ،وآنا
ماروسيك  ،Darko Hren, Matko Marusˇic, Ana Marusˇic,وهم باحثون يف إحدى اجلامعات
توصل هؤالء الباحثون إىل َّ
أن طلبة الع ِّينة
الكرواتية؛ فتناولت اجتاهات الطلبة يف كلية الطب .وقد َّ
أظهروا تراجع ًا يف ما خيص التفكري األخالقي ،بعد السنة الثالثة أو السنة الرابعة من دراستهم الطب،
وعزوا هذا الرتاجع -جزئي ًا -إىل طبيعة الربنامج الدرايس ،والنظام اإلدار ،يف الكلية ( Hren,

.)2011

نظرة نقدية:
انتهت الدراسة بعد النظر يف حمتوى الع ِّينة إىل النتائج اآلتية:
 .1أكثر َم ْن كتب يف هذا املجال هم ممؤ ِّيدو إدخال القيم واملعايري األخالقية يف التعليم اجلامعي،
الـمؤمنون برضورهتا؛ إذ طالبوا بتدريسها مبارش ًة يف صورة مساقات تعليمية ،أو دجمها ضمن مواد
و م
التخصص ،وتقديمها للطلبة يف إطار فلسفي أو ديني .ويف السياق نفسه ،توجد قيم ومعايري أخالقية
مت َعد أساسية يف بعض التخصصات (مثل :اهلندسة ،واألعامل والتجارة) ،ويؤد ،جتاهل القيم فيها
إىل حدوث مشكالت ال ُتس الطالب وحده ،وإنَّام تطال مؤسسات كربى و من مظم اقتصادية عىل
مستوى َ
العامل ،وتتس َّبب يف اهنيارها.
رجح َّ
شك يف َّ
 .2ال َّ
أن السبب
الـم َّ
أن وراء هذه الدعوات واملطالبات دواعي وأسباب ًا ،ومن م
الرئيس لذلك هو السياسات احلالية السائدة يف معظم اجلامعات الغربية املعارصة؛ من إغالق الباب
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يف وجه كل ما ميشت َبه أ َّنه تدخل يف اجتاهات الطالب وحريته الفكرية ،واالعرتاض عىل فرض
الحظ َّ
أن
الـم َ
أصحاب القرار (مثل :األساتذة ،وإدارة اجلامعة) مبد ًأ أو عقيد ًة عىل الطالب .ومن م
الداعني إىل تدريس األخالق يرون مغاالة يف املنع ،بحيث اختفى من وعي الطالب مفهوم "اخلطأ
والصواب" ،ومفهوم "اخلري والرش" ،وما هو مقبول يف املجتمع اإلنسا  ،وما هو غري مقبول من
ً
إضافة إىل فقدان احرتام رموز السلطة األكاديمية من أعضاء هيئة تدريسية وإدارية.
سلوك الفرد،
الـمتعنِّت ،ممعلنني َّأهنم يريدون التغيري
ومن َث َّم ،فقد انطلق هؤالء من ر ِّد الفعل هلذا املوقف املانع م
و"إصالح" اخللل من وجهة نظرهم ،وهو اخللل الذ ،خ َّلف فراغ ًا نفسي ًا وروحي ًا كبري ًا يف حياة
الطلبة ،وانعكس سلب ًا عىل أدائهم يف أعامهلم ومهنهم بعد التخرج ،ثم أ َّثر سلب ًا يف خمتلف فئات
املجتمع ،مثلام حدث يف العقود القليلة املاضية بعد االهنيارات االقتصادية التي شهدها َ
العامل أمجع.
 .3الدعوة إىل تدريس القيم ودجمها يف الربامج اجلامعية -التي تشغل ح ِّيز ًا ال بأس به من
الدراسات باإلنجليزية -تنطلق من قناعة القائلني بأ َّن املرحلة اجلامعية ليست مم ِّ
تأخرة بالنسبة إىل بناء
الشخصية .وم ْن هؤالء َم ْن ال يرى أص ً
ال وجود حدٍّ زمني لقدرة اإلنسان عىل مراجعة الذات،
أن كل تطوير لربامج الدراسات اجلامعية جيب ْ
وإعادة بنائها .ومن َث َّم ،فهم يعتقدون َّ
أن ميم ِّثل فرصة
يتعني عىل القيادات األكاديمية ْ
أن توازن يف اهتاممها بني
إلدخال الرتبية األخالقية فيها ،وأ َّنه َّ
اجلوانب اإلدارية والرتبية األخالقية.
 .4اعتقاد بعض الباحثني بوجود َل ْبس بني القيم األخالقية واأليديولوجيا ،بحيث ميتَّهم
ٍ
ً
ومعتقدات ممع َّي ًنة يف أذهان
مذهبية
درسون القيم األخالقية َّأهنم يغرسون أفكار ًا
األساتذة الذين مي ِّ
فمام ال َّ
شك فيه
الـمنافحون عن دمج القيم عىل التمييز بني هذين اجلانبني؛ ا
الطلبة .ومن هنا ميرص م
ٍ
يتعني عىل اجلميع ليس فقط
وجود معان تشرتك فيها اإلنسانية مجعاء ،وهي القيم اإلنسانية التي َّ
االعرتاف هبا ،وإنَّام تعزيزها يف نفوس الطلبة يف مجيع املراحل والتخصصات ،مثل :االحرتام
املتبادل ،والنزاهة ،وطلب املعرفة ،واألمانة ،واحلرية الفكرية .أ اما مسألة األيديولوجيا واملذهبية،
ونرشها ،والرتويج هلا يف قاعات املحارضات ،فأمر إشكايل ال ميمكن اإلمجاع عليه ،يف حني تراه
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وح ْسن أدائها .وعىل ٍّ
كلَّ ،
فإن
مؤسسات التعليم العايل ذات الصبغة الدينية رشط ًا أساسي ًا لوجودها ،م
هذا النوع األخري من التعليم يف املؤسسات ذات الطابع الديني جيب أ اال تتعارض قيمه الدينية التي
تبثها مؤسساته يف أذهان الطلبة مع املجموعة األساسية من القيم اإلنسانية املذكورة آنف ًا .بيد َّ
أن
بعض املؤسسات من هذا النوع تعمد إىل احتكار احلقيقة ،وترسيخ فكرة التعصب ورفض اآلخر.
 .5إشارة بعض الباحثني إىل الفقر العاطفي يف بعض التخص صات ( مثل الطب ) التي
رت ض أ َّن الرمحة والتعاطف مها جزء أسايس ال يتجزَّ أ منها .والظاهر أ َّن اكتساب الصفة
مي ف َ
رب ماً  ،مر َّب ام حلامية
العلمية املوضوعية املهنية ارتبط بقمع املشاعر ،بل بالقضاء عليها قضا ًء مم َ
الطبيب ،وتسهيل مهمته .غري أ َّن املبالغة يف القمع محت ِّو ل الطبيب إىل إنسان آيل ،يفقد إنسانيته
يف تعامله مع مرضاه .وقد كثر يف اآلونة األخرية احلديث عن ُمارسات غري أخالقية لبعض
العاملني يف هذا املجال .ومن َث َّم  ،ف املطلوب ضبط االنفعاالت ،ال إلغاؤها ،وذلك ب تنميتها من
خالل الطرائ ق السليمة؛ فاالنفعاالت مم رتب طة ارتباط ًا وثيق ًا بالقيم األخالقية ،مثل :الصرب،
واإليثار ،واحرتام اخلصوصية ،والتعاطف ،والرمحة.
فر منه بني املنادين بالقيم واإلصالح ،والق وى الـ مم تن ِّف ذة التي
 .6الرصاع حتمي ال َم َّ
تتبناى عقلية السوق والليربالية اجلديدة التي هي ذروة التسل ط الرأساميل .وال َّ
شك يف أ َّن حتو ل
بعض اجلامعات إىل مؤسسات ربحية يملكها أصحاب املال أ َّث ر سلباً يف فلسفتها وأدائها،
أ ،مؤسسة جتارية  -نيل رض ا الطلبة (العمالء ) أو ال ً.
فأصبح اهتاممها -شأهنا يف ذلك شأن ِّ
وما دام أصحاب املال مي مس كون بزمام األمور ،ويتح َّك مون يف جمريات األحداث ،فإ َّن صوت
املطالبني باإلصالح سيظل مسموعاً عالي ًا إىل أ ْن يتم َّك ن اجلميع من االتِّفاق عىل صيغة مم عيَّ نة
تضمن اجلودة والربح مع ًا  ،فال يكون الربح عىل حساب اجلودة .أ ام ا جودة التعليم العايل فال
َّ
أهن ا تتح َّق ق عن طريق تنمية اإلنسان تنمي ًة شامل ًة مم تكام ل ًة  ،والنظر فيها  -كام دعا
شك يف َّ
بعض الباحثني -إىل عقل اإلنسان ،وقلبه ،وروحه ،وجسده ،وإىل وجوده فرداً وعضو ًا يف
اجل امعة.
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ً
مقارنة بام مكتب يف املوضوع باللغة العربية ،فإ َّن نسبة كبرية من الدراسات الغربية متركِّز عىل
.7
فلسفة القيم واملعايري األخالقية يف التعليم العايل وطبيعتها .ولو ألقينا نظرة عىل البحوث العربية يف
احلقبة الزمنية نفسها ،لوجدنا َّ
أن معظمها ُتحور حول دراسات ميدانية تطبيقية تروم تعرف
االجتاهات املختلفة لدى الطلبة ،ال س َّيام السياسية منها (بام نسبته  ،)٪28و َّ
أن قلي ً
ال منها تناول فلسفة
ؤصل هلا ،أو ا َّختذ موقف ًا فاع ً
ال يف إطارها.
القيم واملعايري األخالقية ،أو قدَّ م فكر ًا مي ِّ
 .8معظم الباحثني الغربيني يف هذا املجال هم من الفالسفة ،والقياديني األكاديميني ،وأساتذة
أن ٍّ
شك يف َّ
الـمتم ِّيزة .وال َّ
لكل من رؤساء اجلامعات
الـمف ِّكرين من ذو ،اخلربات م
اجلامعات ،و م
واهليئات احلاكمة للتعليم العايل فلسفته ورؤيته التي استحق هبام هذا املنصب؛ فقد رأينا دريك بوك
الذ ،عمل رئيس ًا جلامعة هارفارد مدَّ ة عرشين سنة ،وانتقد خالهلا بعض الظواهر واملامرسات
السلبية يف التعليم العايل ،وأ َّلف كتب ًا يف ذلك؛ ما أسهم يف رفع شأن التعليم العايل ،وإغناء احلوار
بخصوصه .وكذلك فعل ٌّ
كل من بيرت وود رئيس االحتاد الوطني لألساتذة األمريكيني ،وكاثلني
كوينالن مديرة مركز دراسات التعليم العايل يف جامعة كنت الربيطانية.
الـمفكِّ رين
 .9استناد ًا إىل الدراسات العربية يف هذا املجال -باستثناء عدد حمدود من إسهامات م
الق ِّيمة التي ميع َتد هباَّ -
فإن معظم الذين بحثوا يف موضوع القيم يف التعليم العايل هم من طلبة املاجستري
والدكتوراه؛ ً
تلبية ملتط َّلبات اجلامعة (كتابة الرسائل اجلامعية ،واألوراق البحثية) ،وليس من قبيل اخلربة
واملامرسة ،أو بدافع االهتامم الشخيص باملوضوع ،من دون إغفال إسهام األساتذة املرشفني عىل رسائل
الطلبة ،وهذا ميؤكِّد ما خ ملصت إليه الدراسات التي مأجريت قبل سنوات عدَّ ةَّ .
توصلت إليه
ولعل ما َّ
دراستنا هذه ميؤكِّد عدم تغري احلال منذ عام 2006م؛ فالنتائج التي انتهى إليها ٌّ
كل من الدكتور فتحي
حسن ملكاو ،والدكتور أمحد سليامن عودة يف دراستهام التشخيصية" :موقع القيم يف التعليم
اجلامعي" ،قدَّ مت خالصات جامعة لواقع التدريس والبحث العلمي يف موضوع القيم باجلامعات،

3

 3مقدِّ مت الورقة يف أعامل الندوة الدولية التي ن َّظمها املركز املغريب للدراسات واألبحاث الرتبوية باملدرسة العليا لألساتذة بتطـوان،
يف جامعة عبد امللك السعد ،باململكة املغربية عام 2005م ،و منرشت يف العدد األول من جم َّلة "البصرية الرتبوية" يف الربـاط عـام
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وأكَّدت َّ
أن البحوث ذات الصلة بالقيم يف اجلامعات ومراكز البحث متر ِّكز -يف جزء كبري منها -عىل
الدراسات التحليلية الوصفية للقيم لدى شباب اجلامعات ،أو لدى أعضاء اهليئة التدريسية أو
اإلدارية ،من حيث التصورات ،أو التمثالت السلوكية ،وذلك بدراسة حالة جامعة ممع َّينة ،أو مؤسسة
جامعية محمدَّ دة.
عتقد َّ
 .10بنا ًء عىل ما سبق ،قد مي َ
أن تطوير التعليم العايل وتوجيهه ورسم سياساته رهن بيد
عتقد أيض ًا َّ
اجلهات الرسمية احلكومية ،ال القوى املدنية التطوعية ذات اخلربة واالختصاص .وقد مي َ
أن
القائمني عىل مؤسسات التعليم العايل وإدارهتا يرون أنفسهم مجم َّرد موظفني تنفيذيني ،وليس ممف ِّكرين
َ
قياديني وراسمي سياسات م
والعامل.
وخم ِّططني ملستقبل األجيال يف بلدهم

خاُتة:
اهتمت بموضوع القيم واملعايري
لقد طافت بنا هذه الدراسة بني باقة من الكتابات الغربية التي َّ
الـمف ِّكرين والقادة األكاديميني يف الغرب،
األخالقية يف التعليم العايل ،وصدرت عن نخبة من م
الساعني إىل التطوير والتغيري نحو األصلح من وجهة نظرهم .وتروم هذه الدراسة -كام ورد يف
أهدافها -إفساح املجال أمام ا لقائمني عىل مؤسسات التعليم العايل واملهتمني بشؤونه يف العاملني
الـمتعدِّ دة ،واالستفادة من األفكار والتجارب املطروحة
العريب واإلسالمي لتعرف وجهات النظر م
يف تلك األدبيات .فبالرغم من اخلصوصية الثقافية واالجتامعية للمجتمعات العربية ،فإ َّهنا ممنفتحة -
الـمؤ ِّثرات القادمة من الغرب بأشكال عدَّ ة ،مثل :البعثات العلمية،
إىل أبعد احلدود -عىل م
والتصنيفات العاملية للجامعات ،والتبادل الثقايف ،واملؤُترات الدولية ،ووسائل اإلعالم .وأل َّن القيم
تتأ َّثر بالظروف الثقافية واالجتامعية والسياسية؛ فقد ارتأينا إضفاء درجة كبرية من الوعي
واالستقاللية عند ِّاختاذ خطوات هبذا الشأن.
= 2006م ،مث َّم عرفت انتشار ًا واسع ًا يف ا
الكشافات والفهارس اإللكرتونية التي مت ْعنـى بالدراسـات والبحـوث اخلاصـة بـالقيم،
وهي من األوراق القليلة التي تناولت هذا املوضوع بالتشخيص ،وقدَّ مت قراءة استرشافية ملوقع القيم يف اجلامعات.
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لقد عرضت الدراسة جزء ًا من ال َك ِّم اهلائل من البحوث التي منرشت عن هذا املوضوع ،مث َّم
صنَّفتها إىل املحاور اآلتية  :فلسفة تدريس القيم واملعايري األخالقية ونظرياهتا يف مؤسسات التعليم
الـمواطن ،والدعوة إىل دمج املعايري والقيم
العايل ،وأمهية القيم بالنسبة إىل بناء شخصية اإلنسان م
األخالقية يف الربامج اجلامعية وتدريسها ،و دور األساتذة وإدارة اجلامعة يف تعزيز القيم لدى الطلبة.
رتحة لتضمني املعايري
الـمق َ
ويف اجلانب العمل التطبيقي ،عرضت الدراسة النامذج واألساليب م
والقيم األخالقية يف الربامج اجلامعية ،وكذلك عناية بعض الباحثني بدور الدين يف بناء الشخصية
الـمتع ِّلقة بإدخال املعايري والقيم األخالقية
الـم ِّ
عوقات م
األخالقية يف اجلامعات ،وبحث املشكالت و م
يف املناهج اجلامعية ،وحتديد القيم واملعايري األخالقية املطلوبة يف هذا السياق.
وكذلك حرصت الدراسة عىل تقديم نامذج عدَّ ة وتوثيقها؛ مب ْغ َي َة اال ِّطالع عليها ،والرجوع إليها
عند احلاجة .مث َّم أضافت إىل عرض البحوث نظرة نقدية عامة ،يف حماولة إللقاء مزيد من الضوء عىل
بعض اجلوانب الفاعلة.
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On Moral Values in Higher Education: A Critical Survey of Research in English in
the Last Twenty-Five Years
Samira al-Khawaldeh
Abstract
This study aims to survey the presence and efficacy of moral values and ethical
standards in higher education through examining selected literature written by specialists on
the subject in the last twenty-five years, covering books, websites, and articles in academic
journals. The survey involves analyzing about a hundred publications written in English,
and identifying them under one of several categories, including: "theory, history and
philosophy of morals and ethics in higher education programs"; "calls for synthesizing
moral values and professional ethics in higher education"; and "the role of faculty and nonteaching staff in the development of students’ moral sense." A considerable number of
applied research studies are also found, dealing with proposed models and actual
experiments in this area. The findings of the present study indicate that the general
tendency among the authors surveyed is to demand the merging of moral development, one
way or another, into university curricula, as a means to better prepare students to assume
positive and effective roles in the service of humanity in general and of their own societies
in particular. The study holds that such demands are likely motivated by the recent
economic crises and the belief that it was caused by morally bankrupt business leaders who
did not receive adequate university training in ethics.
Keywords: Values, moral standards, university education, goals of higher education,
integration of values in programs, impediments of integration

