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امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل وصف حالتي التفكري والبحث يف موضوع القيم يف التعليم اجلامعي املعارص؛ لفهم الدالالت
تضمنت الدراسة بيان املقصود بفلسفة القيم يف التعليم اجلامعي كام تظهر يف عبارات تعريف
واملعاين التي ُتقدِّ مها هذه احلالة .وقد َّ
اجلامعة بنفسها ،وعالقة هذه الفلسفة بالقيم األكاديمية ،والثقافة التنظيمية ،و ُن ُظم اجلودة الشاملة يف اجلامعات ،واملرجعية الدينية
تضمنت الدراسة أمثلة عىل التنافس الدويل يف جمال فلسفة القيم يف التعليم اجلامعي؛ ما يفتح املجال
للقيم اجلامعية .وكذلك
َّ
للتفكري يف رؤية مستقبلية تتكامل فيها جهود اإلصالح التعليمي يف جامعاتنا ،فض ً
رتك
ال عن تقديم نموذج للجامعة يقوم عىل ُمش َ
شك يف َّ
إنساين من القيم احلضارية .وال َّ
أن االنتقال من معاجلة حتدِّ يات العوملة يف التعليم اجلامعي إىل توظيف فرص العوملة،
ومتكني العقل املسلم املعارص من تطوير أفكار وممارسات يف فلسفة القيم يف التعليم اجلامعي؛ ُيم ِّثل شك ً
ال من إسهامنا احلضاري
الفاعل عىل ساحة َ
العاَل.
رتك اإلنساين.
الـمش َ
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مقدمة:
يتأ َّلف عنوان الدراسة من ثالثة عنارص ُتش ِّكل مثلث ًا تتصل أضالعه اتصاالً وثيق ًا :الفلسفة،
والقيم ،والتعليم اجلامعي املعارص .والفلسفة ضمن موضوع الدراسة ليست احلقل املعريف الذي
درس يف األقسام اجلامعية ،ويبحث يف النظريات الفلسفية وأعالمها وقضاياها ،وإ َّنام هي نمط من
ُي َّ
التفكري الفلسفي يف املوضوع .أ ّما سياق تناول القيم يف هذه الدراسة فغري معني بمرجعيات القيم
وتصنيفاهتا وخصائصها؛ إذ هلذه القضايا بحوث خاصة هبا يف هذا العدد اخلاص من املج َّلة ،وإ َّنام
السياق يتناول نمط ًا من القيم األكاديمية اخلاصة بالتعليم اجلامعي .وأ ّما العنرص الثالث فليس املراد
به الرسد املبارش لنشأة اجلامعات ،و ُن ُظمها اإلدارية ،ومتويلها ،وبراجمها ،وختصصاهتا ،وإ َّنام املقصود
به النظر يف طبيعة اجلامعة املعارصة ،وخصائصها العوملية ،وما ُيمكن أن تؤديه من وظائف ختتص
ببناء شخصية اإلنسان ،وتنمية املجتمع ،وخدمة البرشية .وعليهَّ ،
فإن هذه الدراسة هتدف إىل التفكري
يف الصور التي َحترض فيها القيم يف التعليم اجلامعي املعارص ،وجت ِّلياهتا يف ما تتبنّاه اجلامعة من هذه
القيم ،ويف ما متارسه ،بالصورة التي ُمت ِّكن اجلامعة من أداء وظائفها األساسية.
ويأيت االهتامم هبذا املوضوع هبذه الطريقة؛ َّ
ثمة فلسفة للقيم يف التعليم اجلامعي ترى القيم
ألن َّ
شأن ًا فردي ًا وجداني ًا َيتَّصف بالذاتية ،وقد يكون موقعه يف غري اجلامعة؛ َّ
ألن بؤرة اهتامم اجلامعة هي
املعرفة العلمية األكاديمية ،والكفايات العملية الفنية .وبالرغم من َّ
أن هذه الرؤية الفلسفية للقيم َل
تعد جتد َمن يتبنّاها عىل الصعيد الرسمي واملؤسيس ،فإ َّننا نجدها كامنة يف أمثلة ُمتعدِّ دة من ممارسات
ّ
تتجىل يف أمثلة من ممارسات أساتذة
اجلامعات عندما ختضع لضغوط ُمع َّينة ،وكذلك نجدها
اجلامعات وطلبتها.
وألن عنوان الدراسة وصف اجلامعات املعنية باجلامعات املعارصة؛ َّ
َّ
فإن ذلك يشدنا إىل حقيقة
ً
مفادها َّ
ومؤسسة) قد أصبحت ظاهرة معوملة .وبقدر ما يف هذه الظاهرة من
أن اجلامعة (فكر ًة،
حتدِّ يات ُتواجهها جمتمعاتنا العربية واإلسالمية؛ لكوهنا يف موقع التأثر دون التأثري بأدوات العوملة،
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َّ
رتك العاملي "اإلنساين" يف موضوع القيم ،والكيفية التي نود هبا رؤية
الـمش َ
فإن من املهم البحث عن ُ
جت ِّلياهتا يف اجلامعات املعارصة ،ضمن مبدأ التعارف اإلنساين؛ أم ً
ال يف تطوير فلسفة للقيم يف التعليم
ال من إسهامنا يف احلضور الفاعل عىل مرسح َ
اجلامعي ،تكون شك ً
العاَل.
وستقرتب هذه الدراسة من كوهنا وصف ًا حلالة التفكري وحالة البحث يف موضوع القيم يف
التعليم اجلامعي املعارص ،مع حماولة فهم الدالالت واملعاين التي ُتقدِّ مها هذه احلالة ،وكذلك فتح
الباب لرؤية مستقبلية تتكامل فيها جهود اإلصالح التعليمي اجلامعي يف جامعاتنا ،ولع َّلها ُتقدِّ م
رتك إنساين من القيم احلضارية.
نموذج ًا للجامعة يقوم عىل ُمش َ
وهتدف الدراسة إىل بيان املقصود بفلسفة القيم كام تظهر يف الدراسات والبحوث ،وصلتها
باملهام األساسية للتعليم اجلامعي ،وحضورها يف أركان البيئة اجلامعية ،والنظر يف الطريقة التي َحترض
فيها القيم يف تعريف اجلامعة بنفسها ،ويف التج ِّليات العملية ملامرساهتا .وكذلك عرض نامذج من
التنافس الدويل يف جمال فلسفة القيم يف التعليم اجلامعي.

َّأوالً :الفلسفة والتفكري الفلسفي يف القيم واجلامعة
أي موضوع :مدخل فلسفي ،ومدخل تارخيي ،ومدخل عميل ،وغري
ثمة مداخل خمتلفة لدراسة ِّ
َّ
أي موضوع هو التفكري الفلسفي يف ذلك املوضوع ،الذي يعني
ذلك .واملدخل الفلسفي لدراسة ّ
عرف عنه ،والبحث يف إجابات األسئلة التفسريية
التحليل النقدي لـام هو معروف ،ولـام َيلزم أن ُي َ
طرح بشأنه .وعليهَّ ،
عرب عن التفكري النقدي يف اجلامعة ،بوصفها فكرة
فإن فلسفة اجلامعة ُت ِّ
التي ُت َ
كوناهتا
عرب أيض ًا عن اجلامعة بوصفها مؤسسة هلا ُم ِّ
عني من النمو والنضج ،و ُت ِّ
ضمن مستوى ُم َّ
وأهدافها .وقد ُختتزَ ل فلسفة اجلامعة بالنظر والتقويم لشكل من أشكاهلا ،أو هدف من أهدافها ،أو
عمل من أعامهلا.
والتفكري الفلسفي يف القيم يعني حتليل موضوع القيم حتلي ً
ال نقدي ًا لإلجابة عن أسئلة ،تشمل
نظرية القيم ،وتعريف القيم ،وأصلها ،وتفسريها ،وغايتها يف الوجود ،وعالقتها باملعرفة والفضائل
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والسلوك اإلنساين ،ومسألة عقالنية القيم ،وهكذاُ .ث َّم َّ
إن فلسفة القيم يف التعليم اجلامعي جزء من
فلسفة التعليم اجلامعي ،وموقع القيم يف هذه الفلسفة.
والتفكري الفلسفي ليس خاص ًا بالفالسفة؛ فالتفكري صفة أساسية يف البرش ً
كافة ،واإلنسان
العادي ُيمكنه أحيان ًا أن ُيف ِّكر تفكري ًا فلسفي ًا َيتَّصف بالتساؤل عن املاهية ،واألسباب ،والسريورة،
والصريورة ،وذلك حني يامرس التفكري بقدر من التأمل العميق ،وتقليب وجهات النظر
واملحاججة ،ويصوغ لغته بقدر كبري من الوضوح والدقة .وتتكامل يف التفكري الفلسفي عنارص
ُمتعدِّ دة ،منها :التساؤل النقدي ،والنزوع التجريدي ،واملحاكمة املنطقية ،والرؤية الكلية،
واإلحساس الوجداين ،والتضمني القيمي.
َّ
ولعل مصطلح "التفكر" الذي يدعو إليه القرآن الكريم يتجاوز يف معناه ُجم َّرد التفكري العفوي،
يتكرر فيه النظر العقيل إىل املوضوع .وإذا كان التفكري عملية عقلية ممتدة أفقي ًا يف
تعمق َّ
إىل تفكري ُم ِّ
املوضوع َوفق ما يتي َّرس من معلوماتُ ،تستدعى بصورة واعية أو غري واعيةَّ ،
فإن التفكر هو التفكري
بعملية عمودية يف الدخول إىل ُصلب املوضوع ،والتعمق فيه ،وحتليل ما هو متوافر من معلومات،
َّ
فكأن التفكر هو التفكري يف
واختبارها ،ونقدها .وذلك حيتاج إىل قدر من الوعي باهلدف من التفكري،
التفكري (ملكاوي ،2021 ،ص .)260وهذه هي العبارة التي ُتط َلق أحيان ًا عىل الفلسفة ،وتتحدَّ د
سمى مهارات التفكري العليا ،وقدرات التفكري يف ما وراء اإلدراك
أحيان ًا ُأخرى بام ُي ّ
.metacognition
َ
صحيح َّ
كونات الطبيعية
أن الفلسفة هي رؤية
الـم ِّ
للعاَل ،وفهم للعالقات القائمة بني ُ
العاَل ،بيد َّ
العاَل ،ومكانة اإلنسان ومهمته يف َ
واالجتامعية والنفسية هلذا َ
أن التفكري الفلسفي قد يتجه
ّ
تتجىل يف شمول النظر
لكن ميزته
كونات ،و َّ
الـم ِّ
إىل دراسة ظاهرة واحدة من ظواهر ّ
أي من هذه ُ
و ُك ِّليته .وباملقارنة بني التفكري الفلسفي وأنواع ُأخرى من التفكريُ ،يمكن القول َّ
إن التفكري العلمي
هو تفكري حتلييل ُيعنى ب تحليل الظاهرة املدروسة إىل أجزائها وعنارصها ،وتدقيق النظر فيها ،ولكنَّه
حيتاج (أي التفكري العلمي) بعد ذلك إىل تفكري تركيبي ،يقوم به التفكري الفلسفي حني حياول
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التوصل إىل تفسري تركيبي للظا هرة بمجملها ،فريى كل جزء يف مكانه من الكل؛ بحجمه ،وقيمته،
ووظيفته ،وعالقاته باألجزاء األُخرى.
وعندما تبحث عن معنى الفلسفة يف عنوان موسوم بـ"فلسفة اجلامعة" ،أو "فلسفة التعليم
العايل" يف بلد من البلدان ،فإ َّنك ُر َّبام ال جتد نص ًا رصحي ًا يذكر مضمون هذه الفلسفة بصورة مبارشة،
معنى ُحمدَّ د ًا (جامع 1،)2012 ،ولكنَّك جتد كثري ًا لفظ "فلسفة" عند احلديث عن إنشاء
أو يعطيها
ً
جامعة ُمع َّينة بأحد البلدان يف عبارة ،مثلُ " :أنشئت لتجسيد فلسفة التعليم العايل" يف ذلك البلد.
وعندما يكون احلديث عن مساق تعليمي ،فقد نجد عبارة عامة ،مثلُ " :ت َعد مادة  ...لطلبة
اجلامعات يف  ...بمنزلة ال ُبعد الوظيفي  ...لتحقيق فلسفة التعليم العايل يف  ". ...وقد ُتطالعنا
العناوين اآلتية لبعض املقاالت أو البحوث" :فلسفة التعليم العايل" ،و"فلسفة القبول يف اجلامعات"،
و"فلسفة الكتاب اجلامعي" ،و"فلسفة اجلامعات الدولية"ُ ،ث َّم ال نجد لفظ "الفلسفة" ،أو سبب
تضمن العنوان لفظ "السياسة" ،أو
اختيار هذا اللفظ يف ِّ
أي موضع من املقالة أو البحث ،بحيث لو َّ
"اهلدف" ،أو "االسرتاتيجية" بدالً من الفلسفة ،ما انعكس ذلك عىل املحتوى.

2

وقد يضاف لفظ "الفلسفة" إىل ألفاظ ُأخرى ،مثلَّ :
"إن رسم سياسات القبول يف اجلامعات يتم
ووفق ًا أليديولوجياهتا وسياسة التعليم والفلسفة املعتمدة فيها".
تبع ًا لـام هو سائد يف خمتلف الدولَ ،
َّ
ور َّبام نجد عبارة تصف
و"إن التعليم اجلامعي يعاين  ...عدم وضوح فلسفة التعليم وأهدافهُ ".
 1مثل كتاب "تطوير التعليم العايل :يف ِّ
األول من الكتاب عنوان" :فلسفة التعليم
ظل النهضة العربية املعارصة"؛ إذ محل الفصل َّ
وتضم ن العناوين الفرعية اآلتية :نشأة اجلامعة ،التعليم العام أصل التعليم اجلامعي ،األولويات املستحدثة يف
اجلامعي"،
َّ
اجلامعة ،من دون أ َّية إشارة إىل املقصود بالعنوان" :فلسفة التعليم اجلامعي" بصورة مبارشة.
بيد َّ
تضمن يف أماكن خمتلفة -يف غري هذا الباب -ما يوحي بأمهية التخصصات وأولويتها بالنسبة للجامعة ،والتغري
أن الكتاب َّ
الذي يطرأ عىل هذه األولوية بوصفه تغري ًا يف الفلسفة ،وما تعتمده اجلامعة من معايري للنجاح والتميز ،باعتبار َّ
أن هذه املعايري
فلسفةَّ ،
وض ح قيمه ومدخالته القيمية يف العملية التعليمية.
وأن فلسفة األستاذ اجلامعي ُت ِّ
2

َل نحرص عىل توثيق اإلشارات اخلاصة بطرق استعامل لفظ "الفلسفة" يف عدد من الكتابات عن التعليم اجلامعي؛ نظر ًا إىل
كثرهتا ،ولكيال ُت َعدَّ اإلشارة إىل أماكنها نوع ًا من التشهري بأصحاهبا .وحسبنا مالحظة َّ
أن استعامل لفظ "فلسفة" يف كثري من
الكتابات عن التعليم اجلامعي َي َّتصف بالعمومية ،وعدم التحديد أو الوضوح.
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عني ،مثل" :فلسفة ضامن اجلودة" ،و"فلسفة تلبية متط َّلبات السوق"،
اجلامعة بفلسفة اجتاه إداري ُم َّ
و"فلسفة التعليم مدى احلياة" ،وغري ذلك .وقد يأيت لفظ "الفلسفة" بمعنى اهلدف ،أو السياسة ،أو
سوغة يف عبارة ،مثل" :فلسفة الوزارة يف السامح بإنشاء اجلامعات اخلاصة" .وقد نجد
الـم ِّ
الظروف ُ
نص ًا واحد ًا جيمع رؤية اجلامعة ،ورسالتها ،وقيمها ،وغاياهتا ،وفلسفتها ،بوصف ذلك كله هدف
التعبري عن
التخطيط االسرتاتيجي للتعليم العايل .ومن بني ما هيدف إليه عنوان "رسالة اجلامعة"
ُ
فلسفة اجلامعة ،وما تسعى إىل حتقيقه مستقبالً .ونجد يف "دليل اجلودة ملؤسسات التعليم العايل
العربية" الصادر عن احتاد اجلامعات العربية ما جيعل "جودة الربامج التعليمية من أهم املعايري التي
تعكس الفلسفة التعليمية التي تسري عليها اجلامعة" (جملس ضامن اجلودة واالعتامد ،2017 ،ص.)52
ويبدو َّ
أن فلسفة التعليم اجلامعي تذهب يف كثري من األحيان إىل اختبار قدرة ذلك التعليم؛
ً
يتعني عىل التعليم اجلامعي أن خيدمه ،فيشعر
استجابة للتغريات التي تطرأ عىل واقع املجتمع الذي َّ
املجتمع بام َي ُعد ه "قيمة" منشودة هلذا التعليم .ويظهر تضمني "فلسفة التعليم اجلامعي" يف عناوين
البحوث املنشورة ،ويف عناوين املؤمترات العل مية ،ويف الكتب املنهجية واملرجعية التي تعالج قضايا
التعليم اجلامعي.
و ُتن ِّظم اجلامعات العربية كثري ًا من املؤمترات التي ختتص بفلسفة التعليم العايل ،ونجد لفظ
"الفلسفة" يف عنوان املؤمتر أحيان ًا ،أو يف أحد حماور املؤمتر ،من دون أن يعني هذا اللفظ شيئ ًا ُحمدَّ د ًا
ّإال بقدر من التأويل واالستنتاج؛ ذلك َّ
أن معظم هذه املؤمترات ُتناقش التحدِّ يات الراهنة التي
ُيواجهها التعليم اجلامعي؛ سواء مت َّثلت يف متط َّلبات سوق العمل ،أو متويل اجلامعات ،أو انتشار
استعامل التقانات احلديثة يف االتصال والتواصل .ومن األمثلة عىل ذلك تنظيم مركز ابن خلدون
للعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة قطر مؤمتر ًا دولي ًا ،بالرشاكة مع كلية الرتبية باجلامعة ،ووزارة
التعليم والتعليم العايل يف دولة قطر ،وقد محل املؤمتر عنوان" :فلسفة التعليم العايل يف ِّ
ظل هيمنة
سوق العمل" ،وكان ذلك يف  15سبتمرب (أيلول) من عام 2020م .واحلقيقة أنَّنا َل نجد يف أي من
أي حديث عن مصطلح "فلسفة التعليم العايل" .ولكن من الواضح َّ
أن معظم
أوراق املؤمتر َّ
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موضوعات أوراق املؤمتر ومداخالته اجتهت نحو مصطلح "سوق العمل" ،وما تتط َّلبه هذه السوق.
الـمتع ِّلقة ببيان االجتاه القيمي
الـمتحدِّ ثني يف اجللسة االفتتاحية ُ
ونستثني من ذلك مالحظة أحد ُ
الـمفرط عىل التطور العلمي واالقتصادي" ،وما ُيمكن أن يؤدي إليه "ختفيض
الناتج من "الرتكيز ُ
قيمة املجاالت اإلنسانية التي ال تتبع قواعد العلوم التطبيقية ،أو التي ال ُيمكن حتويلها إىل قيمة
مادية ،وتالي ًا إمهاهلا ،مثل :اآلداب ،والعلوم االجتامعية ،والدراسات الدينية" (جامعة قطر ،د.ت).
قد تضطلع فئات عديدة بمهمة التفكري الفلسفي يف اجلامعة ،لكنَّها تنحو يف ذلك يف أحد
اجتاهني؛ أحدمها أقرب إىل التخصص الفلسفي يف تارخيه وموضوعاته وأعالمه ،واآلخر أقرب إىل
التخصص التعليمي يف املؤسسات اجلامعية ،وما يتخ َّلله من أسئلة تربوية ،وإشكاالت تعليمية،
تستدعي"التأمل والتفكري يف مرشوعية ما ينجزونه ،وأل َّية غايات؟ وما الذي يستحق فع ً
ال أن يكون
موضوع تعليم؟" (احلجالوي ،2009 ،ص .)7-6ولتوضيح الفرق بني هذين التوجهني ،اقتبس
احلجالوي مثال الفيلسوف الفرنيس أوليفاي روبول ،بخصوص فلسفة الرتبية ،الذي م َّيز فيه بني
قرر درايس ،أو ُيف ِّكر يف أكثر الوسائل
حالتني؛ فالذي ينغمس يف معاجلة عُ رس القراءة ،أو صياغة ُم َّ
ف ّعالية لتحقيق األهداف ،ال ُيامرس فلسفة الرتبية .يف حني يامرسها َمن يسأل عن قيمة فعل القراءة
درس ،والغايات النهائية للرتبية (احلجالوي ،2009 ،ص9؛
ومعناه ،وعن املواد التي تستحق أن ُت َّ
روبول ،1994 ،ص.)5
واخلالصة أ َّننا قد ال نجد فرق ًا واضح ًا بني التعبري عن فلسفة اجلامعة ،أو سياستها ،أو أهدافها.
وبالرغم من ذلكَّ ،
فإن كل جامعة قد متتاز من غريها بالفلسفة التي تتبنّاها ،وتلتزم هبا ،وإ َّن احلديث
عن فلسفة اجلامعة يرتبط برؤية اجلامعة ،ورسالتها ،وقيمها (األسدي ،2014 ،ص.)18

ثاني ًا :القيم يف تعريف اجلامعة بنفسها ،ويف ممارساهتا
عرف كل مؤسسة نفسها بعبارات ُمت ِّيز بني الرؤية ،Vision
الـم َّت َبع أن ُت ِّ
أصبح من ال ُعرف ُ
والرسالة  ،Missionوالقيم  ،Valuesواألهداف  .Goalsبيد َّ
أن العبارات التي تصف ُك ّ ً
ال منها قد
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ال تكون مستقلة متام ًا ،وليس من السهل اكتشاف العبارة التي تعني اليشء األهم من غريه .صحيح
أ َّن عبارة "الرؤية" ت عني ما تسعى املؤسسة ألن تكون عليه ،وأ َّن عبارة "الرسالة" ت عني ما ستقوم
تتضمن ما هو أكثر تفصي ً
ال مم ّا تريد املؤسسة أن ُحت ِّق قه ،يف حني
به املؤسسة ،ولك َّن "األهداف"
َّ
تتضمن "القيم" مفردات املعايري والضوابط "األخالقية" التي حتكم عمل املؤسسة يف أداء
َّ
مهامها؛ لتحقيق تلك األهداف ،وا لوصول إىل هدفها املنشود.
الحظ َّ
عربت عن ذلك جم َّلة "فوربس"؛ 3إذ
الـم َ
أن "الرسالة" حتوي مصطلح "القيمة" كام َّ
ومن ُ
يتعني عىل "الرسالة" أن جتيب عن أربعة أسئلة ،هي :ماذا تفعل املؤسسة؟ كيف تفعله؟ لـمن تفعله؟
َّ
وما القيمة التي ُتقدِّ مها هلم؟ وقد تعمد اجلامعة إىل جعل حمتوى هذه املصطلحات األربعة ضمن
فإهنا تكون أحيان ًا حتت عنوان
درج "القيم" حتت عنوان منفردَّ ،
اثنني منها ،أو ثالثة .ويف حال َل ُت َ
ً
اسرتاتيجية ف ّعال ًة
"الرسالة" ،أو "األهداف" ،ف ُين َظر إىل بيانات "الرسالة" بوصفها أدوات وأسس ًا
الـمحدَّ دة.
ألهداف املنظمة؛ ما يؤدي إىل تطوير اخلُ َطط االسرتاتيجية لتحقيق األهداف ُ
واهتم عدد
لقد درس عدد كبري من البحوث بيانات "الرسالة" يف قطاعات الصناعة واألعامل،
َّ
أقل من هذه البحوث بكيفية تأثري البيانات يف مؤسسات التعليم العايل .ومن الالفت التنوع الكبري
يف بيانات "الرسالة" يف قطاعات األعامل؛ ما يعكس التنوع يف الرشكات ،و ُمن َتجاهتا ،وأنامط إداراهتا.
وباملثلُ ،يمكن مالحظة التنوع واالختالف يف بيانات "الرسالة" و"األهداف" و"القيم" التي ُحتدِّ دها
اجلامعات لنفسها.
لقد نرشت "املج َّلة الدولية لتحليل الن ُ
ظم" International Journal of Organizational
 Analysisدراسة لفهم القيم األساسية للجامعات عن طريق حتليل البيانات التي وردت حتت
عنوان" :رسالة اجلامعة" ،يف املواقع اإللكرتونية اخلاصة بنحو ( )250جامعة من أفضل اجلامعات يف
خمتلف أنحاء َ
العاَل .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أربعة أبعاد أساسية يف بيانات رسالة اجلامعة،

 3جم َّلة أمريكية شهرية هتتم بقضايا املال واالقتصاد ،و ُتصدر إحصائيات عن الرشكات واألغنياء يف َ
العاَل .انظر الرابط:
https://www.forbes.com, 2021
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هي" :فلسفات التعليم" ،و"التوجه االسرتاتيجي" ،و"املسؤولية االجتامعية" ،و"القيم اخلاصة
عرب عنها ،ت ََّبني
بأصحاب املصلحة" .وحني ربطت الدراسة بني هذه األبعاد والقيم األساسية التي ُت ِّ
هلا َّ
أن هذه القيم تتصل بكل من" :البحث" ،و"التعليم" ،و"الطالب".
وكذلك أظهرت نتائج الدراسة َّ
أن بيانات "الرسالة" ُتو ِّفر مادة كافية لتحليل التوجهات
االسرتاتيجية للجامعاتَّ ،
وأن أفضل اجلامعات ُتقدِّ م قيمها األساسية عن طريق بيانات رسالتها.
ً
وجه بصورة أكثر وضوح ًا إىل
وجه إىل الطالب
آخر ُي َّ
فبعض بيانات الرسالة ُت َّ
خدمة له ،وبعض ُ
تخصصة يف ما بينها للنظر يف بيانات الرسالة .فمث ً
ال،
الـم ِّ
املجتمع ،حيث تتواصل الفئات املهنية ُ
ُيمكن التوجه ب ُبعد "فلسفات التعليم" إىل أساتذة اجلامعة وطلبتها ،وب ُبعد "املسؤولية االجتامعية" إىل
املجتمع بصورة عامة ،وب ُبعد "قيم أصحاب املصلحة" إىل األطراف املختلفة املشاركة يف نظام
التعليم .أ ّما ُبعد "التوجه االسرتاتيجي" فهو خيتص -كام هو واضح -بجهود اجلامعة يف إعداد
اسرتاتيجيتها بخصوص التعامل مع البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية.
والثابت َّ
أن بيانات "الرسالة" ُتكتَب عىل نحو ُيسهم يف تكوين الصورة التي تريدها اجلامعة؛
َ
العاَل ،ال جلذب الطلبة وحسب ،بل
فبعض اجلامعات حترص عىل بناء اسرتاتيجية تفتح آفاقها عىل
جلذب اهتامم األساتذة والباحثني الذين ُيسهمون يف وصول اجلامعة إىل مرتبة ُمتقدِّ مة يف ُن ُظم
التصنيف العاملية (.)Breznik, 2019, pp.1362-1375
تغريت البيانات التي تضعها مؤسسات التعليم العايل للتعريف بنفسها يف عناوين" :الرؤية"،
ومهام َّ
عرب -يف هناية املطاف -عن فلسفة املؤسسة التي تود أن تكشف
فإهنا ُت ِّ
و"الرسالة" ،و"القيم" ،و"األهداف"َّ ،
عنها لآلخرين .وبعض هذه املؤسسات تضع مفردات قيمها حتت عنوان" :فلسفة املؤسسة" .وهذا ما
فعلته -مث ً
ال -كلية هاربر يف ضواحي شيكاغو؛ إذ وضعت بيانات "الرؤية" و"الرسالة"ُ ،ث َّم أعقبت ذلك
ببيان "الفلسفة" الذي جاء فيه" :نعتقد َّ
أن مهمتنا هي تسهيل التعلم النشط ،وتعزيز املعرفة ،والتفكري
النقدي ،ومهارات احلياة /العمل املطلوبة للمشاركة يف جمتمعنا العاملي .نعتقد َّ
أن التميز يف التعليم جيب أن
قوة جمتمعنا ُم ِّ
حيدث يف مناخ أخالقي من النزاهة واالحرتام .ونعتقد َّ
تجذرة يف تنوعنا ،وأ َّنه من خالل
أن َّ
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التآزر ُن ِّ
حقق التميزُ ".ث َّم حدَّ دت الكلية قيمها اجلوهرية ،وهي :االحرتام ،والنزاهة ،والتعاون ،والتميز.
وجه عملنا ،وندعم فلسفتنا ورسالتنا ورؤيتنا من خالل هذه القيم
وختمت ذلك بالقول" :نحن ُن ِّ
األساسية" (.)www.harpercollege.edu
ويف املقابل ،فإ َّن بعض اجلامعات ،وال س ّي ام املشهورة منها ،ال تشعر أ َّهن ا بحاجة إىل هذه
يتضم ن موقعها
العبارات يف موقعها اإللكرتوين الرئيس؛ فجامعة هارفارد -مثالً  -ال
َّ
كو ناهتا
كون من ُم ِّ
اإللكرتوين عبارة عن رسالة اجلامعة  .mission statementولكن  ،لكل ُم ِّ
(مثل :الكلية اجلامعية للمرحلة اجلامعية األُ وىل ،وكليات الدراسات العليا ،واملراكز البحثية،
واألقسام األكاديمية ،واملؤسسات املنبثقة عن اجلامعة) موقعه اإللكرتوين الذي حيوي عبارات
عن "الرؤية" ،و"الرسالة" ،و"القيم" ،و"األهداف" .فرسالة الكلية -مثالً Harvard College -

بالقو ة التحويلية للفنون احلُ َّر ة والعلوم
تعليم املواطنني وقيادات املجتمع عن طريق االلتزام
َّ
ُ
(.)www.harvard.edu
الحظ َّ
أن اجلامعات األملانية تكتفي بتعريف نفسها يف مواقعها اإللكرتونية عن طريق عبارة
و ُي َ
يوضع عاد ًة حتت عنوان "الرؤية" وعنوان "القيم"
الرسالة ،Mission
وتتضمن هذه العبارة غالب ًا ما َ
َّ
يف اجلامعات األُخرى .فجامعة بون األملانية -مث ً
ال -تعرض يف موقعها اإللكرتوين ما تود أن ُتقدِّ مه
شجع أفكار التنوير
للطلبة والباحثني يف جماالت التعليم والتدريب والتجريبُ ،ث َّم ُتؤكِّد َّأهنا " ُت ِّ
والديمقراطية كأساس للحرية يف البحث وازدهار املجتمع" (،)https://www.uni-bonn.de/en
وهي مجلة ُيمكن أن ُتعدّ تعبري ًا عن بعض قيم اجلامعة.
وتتم َّثل خصوصية القيم اجلامعية يف ما ُيم ِّيز اجلامعة ،أو ختصص الكلية ،فيظهر يف بيانات
الحظ أحيان ًا َّ
أن عبارات التعريف باجلامعة أو
عرب عن هذه اخلصوصية .و ُي َ
الرسالة أو القيم ما ُي ِّ
تضمن "الرسالة" و"الرؤية"
بإحدى كلياهتا تكون بداللة القيم خاصة .ومن َث َّم ،فال غرابة أن ت َّ
و"القيم" يف اجلامعة الطبية أو كلية الطب شيئ ًا مم ّا خيتص بالقيم الطبية .فمثالً ،كلية الطب يف جامعة
عرب عن ثالثية ،هي :املجتمع ،والفكر ،واالبتكار .وقد وردت
هوبسرتا بوالية نيويورك األمريكية ُت ِّ
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هذه األلفاظ الثالثة يف رسالة الكلية .أ ّما عبارة "القيم" فشملت عرشة ألفاظ ،منها األلفاظ الثالثة
التي وردت يف "الرسالة" ،وسبعة ألفاظ ُأخرى ،هي :التعلم ،واإلنسانية ،والتعددية ،واملهنية،
ومركزية املريض ،والتفكر ،والرؤية؛ ما يشري إىل االستعامل "الفضفاض" ملصطلح "القيم" ،بحيث
أي مصطلح أو مفهوم تعام ً
عربت كلية الطب هذه عن ذلك بعبارة
ُيمكن التعامل مع ِّ
ال قيمي ًا .وقد َّ
تشري إىل هذا املعنى؛ إذ جاء يف موقع الكلية اإللكرتوين َّأهنا تلتزم بأن جتعل هذه القيم ما ُيم ِّيزهاَّ ،
وأن
مناهجها ُتؤكِّد حتويل الطلبة إىل أطباء ممتازين ،و ُمتَّصفني هبذه القيم ،و ُمم ِّثلني هلا يف حياهتم املهنية.

4

وتتكر ر األساليب "الفضفاضة" لألهداف والقيم يف التعبري عندما تأيت من اجلهات احلكومية؛
َّ
فأهداف التعليم العايل يف األردن -مث ً
طول يتأ َّلف من ثالثة عرش بند ًا ،مجعت
ال -هي نص ُم َّ
تخصصة ،إىل جانب االنتامء الديني والوطني
الـم ِّ
متط َّلبات املجتمع وحاجاته من الكفاءات ُ
والقومي ،والديمقراطية ،والتفكري ،واإلبداع ،واللغة العربية ،وتنمية املعرفة ،واللغة األجنبية،
والبحث العلمي ،وإنتاج التكنولوجيا ،والربط بني القطاع العام والقطاع اخلاص ،والتعاون الدويل
 ...ويف الوثيقة ذكر لكل من" :الرؤية" ،و"الرسالة" ،و"القيم" يف وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي؛ فالقيم اجلوهرية سبع ،هي :الشفافية واملصداقية ،والعمل بروح الفريق ،والرتكيز عىل
ّ
متلقي اخلدمة ،وتكافؤ الفرص ،وتشجيع اإلبداع والتميز ،والتطوير والتحسني املستمر ،والرشاكات
مع املعنيني.

5

َّ
إن الطريقة التي تعرض فيها اجلامعات قيمها ورؤيتها ورسالتها يف بيانات اإلعالن ،تعكس
عرب عن حالة التغري الذي أصاب قيم اجلامعة .ويف هذا السياق ،أعدَّ ألكس
التوجه الفلسفي الذي ُي ِّ
إلويك  Alex Elwickبحث ًا استقىص فيه الطريقة التي تعرض فيها اجلامعات الربيطانية نفسها عن
طريق عبارات القيم اجلامعية التي تبثها يف مواقعها اإللكرتونية ،ونرشاهتا اإلعالمية والدعائيةُ .ث َّم
medicine.hofstra.edu

5

4

قانون التعليم العايل يف األردن رقم  17لعام 2018م .انظر نص القانون يف موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اإللكرتوين:
https://mohe.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page

/pdfقانون_التعليم_العايل_والبحث_العلمي_رقم_(_)17لسنة__2018وتعديالته.
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عمل عىل حتليل االجتاه العام للجامعات يف ما خيص تعبريها عن قيمها ،ونظر يف سبب هذا االجتاه،
رتك بني جامعات
رتك بني اجلامعات كلها ،وما هو ُمش َ
ويف الوظيفة التي خيدمهاُ ،مم ِّيز ًا بني ما هو ُمش َ
من فئات خمتلفة .وكان َهم الباحث الكشف عن املهمة أو الوظيفة التي تؤدهيا عبارات القيم التي
تعتمدها اجلامعة يف التعريف بنفسها ضمن قطاع التعليم اجلامعي

(2019, pp.61-74

.)Elwick,

وتوصل الباحث إىل جمموعة من النتائج التي تكشف عن التآكل التدرجيي للثقة بالقيم التي سعت
َّ
تتضمنه من توجه إىل االستهالك
اجلامعات إىل حتقيقها؛ إذ أصبحت القيمة هي العائد املادي ،وما
َّ
والسوق والليربالية اجلديدة ،وبذلك أصبح فقدان الثقة يف قيم اجلامعة سبب ًا يف انخفاض درجة
التقدير التي تستحقها مؤسسات التعليم العايل (.)Elwick, 2019, p.64
وكذلك هتتم اجلامعات بطريقة التعبري عن قيمها املتبنّاة يف وثائقها؛ َّ
الـمؤ َّكد حرصها
فإن من ُ
عىل رؤية هذه القيم يف املامرسة العملية .وقد أصبحت هذه املقارنة بني القيم املتبنّاة وخصائص
قوة الوازع القيمي
األفراد من حيث سلوكهم القيمي موضوع ًا لدراسات كثرية ،تكشف عن َّ
واألخالقي أو ضعفه لدى فئات املجتمع اجلامعي من أساتذة ،وطلبة ،وإداريني ،وغريهم؛ سواء يف
اجلوانب األكاديمية من قيم البحث وقيم التدريس ،أو يف جوانب العالقات التنظيمية واالجتامعية،
زورة
أو يف اخلصائص الشخصية .ألسنا نسمع بني احلني واآلخر عن اكتشاف شهادات جامعية ُم َّ
ألساتذة جامعيني بعد سنوات من عملهم اجلامعي ،وطلبة نالوا شهادات جامعية من دون دراسة يف
اجلامعات ،وبيانات بحثية "مطبوخة" بعد نرش البحوث ،فض ً
ال عن قضايا التمييز ،واحلرمان من
حرية التعبري ،وغري ذلك؟!
والظاهر أ َّن ضعف الوازع القيمي واألخالقي يف األوساط اجلامعية ال ي قترص عىل بيئة دون
ُأ خرى ،أو عىل فئة دون ُأ خرى؛ فوسائل اإلعالم واجلمعيات العلمية ال تزال تكشف أحيان ًا عن
وجود هذا الضعف لدى أساتذة اجلامعة ،وأحيان ًا ُأ خرى عند الطلبة ،وأحيان ًا عند غريهم من
ا إلداريني .وقد الحظ مخسة باحثني يف قسم علم النفس بجامعة بريلفيد األملانية اهتامم وسائل
اإلعالم واملجتمع العلمي يف أملانيا هبذه الظاهرة ،وأجروا دراسة شملت ع ِّي نة من طلبة يدرسون
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ختص صات خمتلفة يف أربع جامعات أملانية .وكان هدف الدراسة بيان أثر التسويف األكاديمي يف
سوء السلوك األكاديمي لدى الطلبة .والفرضية األساسية للدراسة أ َّن ممارسة الطلبة أ ّي ًا من
أنواع سوء السلوك األكاديمي ُر َّب ام مرد ه تسويف الطلبة يف تقديم واجباهتم األكاديمية؛ أي عدم
تقديمها يف موعدها؛ ما يضطرهم إىل انتهاج واحد أو أكثر من أنواع سوء السلوك األكاديمي
التي كانت موضوع الدراسة ،و هي :استخدام األعذار االحتيالية ،والرسقة األدبية ،والنسخ من
شخص آخر يف االمتحانات ،و استخدام الوسائل املحظورة يف االمتحانات ،ومحل الوسائل
املمنوعة يف االمتحانات ،و نسخ أجزاء من الواجبات املنزلية من اآلخرين ،وتلفيق البيانات أو
تزويرها.
وبعد حتليل بيانات الدراسةَ ،ت َّبني َّ
أقروا َّأهنم شاركوا يف نوع واحد
أن ما نسبته  %75من الطلبة ّ
عىل األقل -من هذه األنواع السبعة من سوء السلوك األكاديمي يف أثناء األشهر الستة التي سبقتإعداد الدراسة .وهي ليست بعيدة عن نسبة  %70التي كشفت عنها دراسة مماثلة لع ِّينة من الطلبة يف
الواليات املتحدة األمريكية وكندا .وفيها كان أكثر أشكال سوء السلوك األكاديمي َّ
الغش من طلبة
آخرين يف االمتحانات ،وأقلها كان الرسقة األدبية .وبعد البحث عن أسباب اللجوء إىل هذه
أن أكثر األسباب ذكر ًا هو ق َرص الوقت ّ
املامرسات ،كشفت بيانات الدراسة عن َّ
املتبقي لتقديم
الـمحدَّ د لذلك.
الواجبات؛ نظر ًا إىل التسويف يف أدائها ضمن الوقت ُ
وقد أشار الباحثون يف هذه الدراسة -يف أثناء مراجعتهم الدراسات السابقة -إىل َّ
أن ظاهرة
سوء السلوك األكاديمي مألوفة يف البيئات اجلامعية املختلفةَّ ،
وأن ممارسة الطلبة نوع ًا واحد ًا من سوء
السلوك يرتبط إجياب ًا بمامرستهم أنواع ًا ُأخرى (.)Patrzek , 2014 , pp.1014-1029
ثالث ًا :فلسفة التعليم اجلامعي والقيم األكاديمية
فإهنا ُر َّبام تربط هذه القيم بكل ما
عندما تتحدَّ ث جامعة ُمع َّينة عن القيم التي تريد أن ُحت ِّققهاَّ ،
تقوم به من تطوير وحتديث للربامج ،والتخصصات ،والبيئة اجلامعية؛ ُبغ َي َة حتقيق هذه القيم .ولكن،
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من املفيد التمييز بني القيم التي تسعى اجلامعة إىل حتقيقها ،بوصفها أهداف ًا ً
ألي مؤسسة،
عامة تصلح ِّ
وما هو معروف يف الكتابات اجلامعية ضمن مصطلح "القيم اجلامعية" ،وال س ّيام ما يدخل ضمن ما
سمى القيم األكاديمية.
ُي ّ
وختتلف اجلامعات اختالف ًا كبري ًا يف ما تضعه لنفسها من قيم جامعية؛ فبعضها يوجز يف عَ دِّ هذه
آخر يزيد عدد القيم إىل اثنتي عرشة قيمة أو أكثر
القيم ضمن ثالث قيم ،أو أربع ،أو مخس ،وبعض ُ
(جامع ،2012 ،صَ 6،)31-30و فق ما تراه اجلامعة من أولويات يف خصوصياهتا ،أو يف حميطها
االجتامعي الذي ختدمه .وهلذا جلأت بعض املؤسسات إىل النظر يف القيم اجلامعية ضمن أفق عاملي،
العاَل ،ال س َّيام َّ
َ
أن بعض املناطق يف
وحرص القيم يف ما خيتص باملشكالت احلقيقية يف كثري من بلدان
ا َ
عرض أساتذة اجلامعات ألشكال من املخاطر.
لعاَل متر بظروف ُتؤ ِّثر يف اجلامعات تأثري ًا عميق ًا ،و ُت ِّ
عرضون للخطر"  Scholar at Risk: SAR7دلي ً
ال
ويف هذا السياق ،نرشت شبكة "علامء ُم َّ
حدَّ دت فيه مخس قيم حمورية ،هي :احلرية األكاديمية ،واالستقاللية املؤسسية ،واملسؤولية
عرف الدليل املقصود بكل من
االجتامعية ،والوصول العادل إىل التعليم ،وحتمل املسؤولية .وقد َّ
هذه القيم اخلمس ،مع التنوية بالتداخل يف ما بينها ،وبإمكانية إضافة قيم ُأخرى ُمتعدِّ دة ممّا يناسب
كل جامعة (.)Scholars at Risk Network, 2017, pp.6-7
َّ
ولعل أكثر االهتامم واجلدل حول هذه القيم ينصب عىل قيمتي احلرية األكاديمية واالستقاللية
قوماهتا يف املواثيق الدولية ،نجد قدر ًا كبري ًا من
املؤسسية .وعند دراسة مفهوم "احلرية األكاديمية" و ُم ِّ
فثمة اختالفات يف
التشابه يف ما َير ُد عن هذه القيمة اجلامعية يف البلدان الغربية والعربية .ومع ذلكَّ ،
َ
لبحث والنرش
درسني ا
الطريقة التي ُت َ
الـم ِّ
فهم هبا احلرية األكاديمية داخل اجلامعة من :ممارسة ُ
6
الـمؤ ِّلف َّ
الـمتع ِّلم هي مخس عرشة قيمة ،تبدأ بقيمة "احلرية  ...أم
أن القيم التي يسعى التعليم اجلامعي احلر إىل غرسها يف ُ
ذكر ُ

القيم ،وتنتهي بقيمة "عاملية املعرفة واملعتمدة عىل القيم السابقة".
7

شبكة دولية مقرها مدينة نيويورك ،وهي تعمل عىل محاية العلامء الذين ُيواجهون هتديدات خطرية متس حياهتم وحريتهم
ورفاهيتهم ،عن طريق تعيينهم يف وظائف بحثية وتدريسية ُمؤ َّقتة يف مؤسسات مناسبة.
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والتدريس ،وممارساهتم خارج أسوار اجلامعة ،باعتبار َّ
أن حرية الفكر والتفكري والتعبري حق لإلنسان
رتض أن يكفلها الدستور والقانون.
يف املجتمع احلُ ِّر ،وهو جزء من احلريات العامة التي ُيف َ
وقد عرض شبل بدران طرق تطبيق قيمة احلرية األكاديمية يف عدد من البلدان ،مثل :بريطانيا،
وأمريكا ،وفرنسا ،وأملانيا( ،بدران ،2015 ،ص )325-275؛ فاحلرية األكاديمية يف اجلامعات
الربيطانية مفتوحة داخل اجلامعة وخارجها ،ويف موضوعات التخصص اجلامعي ،وغري ذلك من
أي حتفظات .أ ّما يف الواليات املتحدة األمريكية
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتامعية من دون ِّ
فتقترص احلرية األكاديمية عىل مناقشة موضوعات التخصص األكاديمي لألستاذ اجلامعي .ولكن،
بحق محاية احلريات املدنية العامة بوصفه مواطن ًا يتم َّتع باحلقوق
ُيمكن لألستاذ اجلامعي أن ُيطالب ِّ
املدنية والسياسية .وأ ّما يف فرنسا ف ُيتو َّقع من األستاذ اجلامعي -شأنه يف ذلك شأن مجيع املواطنني -أن
يتحدَّ ث يف املسائل السياسية والدينية وغريها داخل اجلامعة بصورة حمايدة .وأ ّما يف التقاليد األملانية
ثم ة ما يمنع األستاذ اجلامعي من الدعوة إىل األفكار واالجتاهات اخلاصة به داخل اجلامعة،
فليس َّ
والتأثري يف توجهات طلبته .وقد أطال بدران احلديث عن العالقة بني احلرية األكاديمية ومبدأ
استقالل اجلامعات .غري َّ
الـمع َلنة عن هذه القيم،
أن ما حتدَّ ث عنه هذا الباحث هو الترشيعات ُ
وليس عن املامرسات الفعلية هلا.
َ
العاَل العريب جيري التعامل مع احلرية األكاديمية بطرق خمتلفة ،فث َّمة دعوات ُمل َّحة لتعزيز
ويف
احلرية األكاديمية واستقاللية اجلامعات يف ضوء االنتهاكات اخلطرية هلاتني القيمتني .وتأيت هذه
الدعوات عاد ًة من مجعيات مهنية غري حكومية ،مثل اجلمعية العربية للحريات األكاديمية التي
عامن للحريات
نرشت بتاريخ  19أبريل (نيسان) عام 2019م يف موقعها اإللكرتوين َّ
نص "إعالن ّ
األكاديمية واستقالل مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي" 8.ويشري هذا اإلعالن إىل عدد من
8
عامن
عامن يومي  16-15كانون األول 2004م ،بدعوة من مركز ّ
صدر هذا اإلعالن عن املؤمتر الذي عُ قدَ يف العاصمة األردنية ّ

الـمف ِّكرين والرؤساء واألساتذة يف اجلامعات والباحثني من خمتلف اجلامعات
لدراسات حقوق اإلنسان ،بمشاركة نخبة من ُ
العربية.
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املش كالت التي تعانيها مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي يف البالد العربية  ...وجاء فيه َّ
أن
"املشكلة الكربى التي تتصل بجميع هذه املشاكل ،وتزيد يف تفاقمها ،هي إخضاع التعليم العايل والبحث
العلمي لغايات خارجة عن نطاق غايات التأهيل ،والتكوين ،والبحث العلمي .ففي معظم البالد
العربية ،تفرض السلطات العمومية ،ال بل األجهزة األمنية ،وصايتها املبارشة عىل احلياة اجلامعية،
وتتعامل مع أعضاء اهليئة العلمية واإلدارية يف مجيع املستويات حسب منطق الوالء واملحسوبيةُ ،
وختضع

املناهج والربامج واملشاريع العلمية للحساسيات السياسية والض ِّيقة" (.) https://bit.ly/3tBENio
أن قضية احلرية األكاديمية حمسومة ،وال خالف عليهاَّ ،
وبالرغم من َّ
فإن معنى هذا املفهوم ،وطريقة
التعبري عنه ،وطرق قياسه ،كان -وال يزال -يكشف عن فجوات يف التنظري والتطبيق .وللتعامل مع هذه
ؤرش احلرية األكاديمية
الفجوات ،أنشأت جمموعة من األكاديميني من بلدان خمتلفة مرشوع ًا لتطوير ُم ِّ
تم ذلك بالتنسيق مع املعهد العاملي للسياسات العامة يف
 .Academic Freedom Index: AFiوقد َّ
عرضني للخطر يف نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية ،ومعهد
الـم َّ
برلني بأملانيا ،وشبكة العلامء ُ
ؤرش،
الـم ِّ
يف-ديم  V-Demيف جوتنربج  Gothenburgبمملكة السويد .ولتطوير األداة املناسبة هلذا ُ
شارك يف مجع البيانات الالزمة هلذا الغرض ( )1810باحثني من مجيع أنحاء َ
العاَل.
ؤرش حتدِّ ي ًا حقيقي ًا ملعايري تصنيف اجلامعات؛ فمن دون إدخال
الـم ِّ
الـمتو َّقع أن ُيم ِّثل هذا ُ
ومن ُ
منظور احلقوق واحلريات يف املناقشات الدولية بخصوص جودة التعليم العايل وسمعته وحوكمته،
ومن دون مراعاة احلرية األكاديمية بشكل كاف يف ُن ُظم تصنيف اجلامعات ،فلن تأيت هذه الن ُظم عىل
ؤرش احلرية األكاديمية أن "يتم َّكن األكاديميون
أسس سليمة .ويأ ُمل الباحثون القائمون عىل إعداد ُم ِّ
ومم ِّو لو األبحاث واحلكومات ،وغريهم من أصحاب املصلحة يف التعليم
والطالب وإدارة اجلامعة ُ
العايل ،من استعامله لتعزيز أنظمة املراقبةِّ ،
واخت اذ قرارات مستنرية بشكل أفضل ،وتعزيز
مو لني والقائمني عىل اجلامعات أن
للم ِّ
الضامنات امللموسة للحرية األ كاديمية ".وكذلك ُي مك ن ُ
رت حات البحث والرشاكة يف البيئات
يطلبوا تقديم اسرتاتيجيات التخفيف من املخاطر مع ُم ق َ
القمعية.
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التقرير الدويل
عرضون للخطر" حديث ًا
َ
وقد نرش املعهد العاملي للسياسة العامة وشبكة "علامء ُم َّ
ؤرش احلرية األكاديمية لعام 2020م ،وذلك بتاريخ  11مارس (آذار) عام 2021م .وكتب
بم ِّ
اخلاص ُ
برندان أومايل مقالة عن املوضوع نرشها يف جم َّلة "أخبار َ
عاَل اجلامعة" University World News:
 ،The Global Window on Higher Education9ومحلت عنوان" :خماطر جديدة ُتواجه احلرية
األكاديمية يف ظروف جائحة كورونا" ،وأشار فيها إىل البيانات والتحليالت العاملية املنشورة التي
تتحدَّ ث عن ظهور هتديدات جديدة للحرية األكاديمية عىل مستوى َ
العاَل ،مع التحول إىل التدريس
والتعلم واالختبار عن ُبعد.
أن التقارير التي أشارت إىل هذه التهديدات كانت يف البلدان القمعية خاصةَّ ،
وبالرغم من َّ
فإن التقارير
نفسها َّ
أي مكان ،ال س َّيام ما يامرسه األكاديميون
حذرت من احتامل تعرض احلرية األكاديمية ملضايقات يف ِّ
ؤرش احلرية األكاديمية
من حرية يف التعبري باملواقع اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتامعي .فقد انخفض ُم ِّ
ً
مقارنة بعام 2019م ،و ُيمكن إرجاع هذا التدهور إ ّما إىل اللوائح
بصورة كبرية يف معظم البلدان عام 2020م
الـمناهضة
اجلديدة التي حتد من حرية البحث والتعليم والنرش ،وإ ّما إىل األعامل السياسية القمعية ُ
الـمؤ ِّيدة للديمقراطية .بيد َّ
أن التدهور يف احلرية األكاديمية َل يكن فقط ظاهرة خاصة بجائحة
للحركات ُ
كورونا؛ ذلك َّ
ؤرش  AFIكشف عن انخفاض ُم َّطرد منذ عام 2013م ،حتّى
توسط الدرجات العاملية لـ ُم ِّ
أن ُم ِّ
إن تلك البيانات أظهرت َّ
َّ
أن دولة واحدة فقط من كل مخس دول حتمي احلرية األكاديمية جيد ًا ،استناد ًا إىل
ؤرشات ختتص باحلرية األكاديمية ،هي :حرية البحث والتدريس ،وحرية التبادل والنرش
مخسة ُم ِّ
األكاديمي ،واالستقاللية املؤسسية ،وسالمة احلرم اجلامعي ،وحرية التعبري األكاديمي والثقايف .ونحن
العاَلَّ .
أن هذا ُيمكن أن ُيعزى جزئي ًا إىل االستقطاب السيايس املتزايد يف املجتمعات حول َ
"نعتقد َّ
وأن ذلك
َل يكن خاص ًا بالبلدان التي عُ رفت بسياساهتا القمعية ،بل َّ
ؤرش
إن معظم البلدان التي ظهر فيها التدهور يف ُم ِّ
احلرية األكاديمية تقع يف الغرب ،بام يف ذلك أمريكا الشاملية ،وأوروبا ،وأسرتاليا" (.)O’Malley, 2021
 9جم َّلة بريطانية تصدر أسبوعي ًا جمان ًا ،وهلا موقع إلكرتوين ،وهي تنرش تقارير أصلية عن التعليم العايل وتطوراته وأخباره يف َ
العاَل،
ّ
املجالت واجلرائد وتقارير اجلمعيات
نرش يف
عام ُي َ
وتنرش أيض ًا بحوث ًا أكاديمي ًة ومقاالت حتليلي ًة نقدي ًة ،وتنقل خالصات ّ
واملنظامت املهتمة بالتعليم العايل ،وتتل ّقى دع ًام من مؤسسة "فورد" ومؤسسة "كارنيغي" األمريكيتني.
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ونرشت جم َّلة "أخبار َ
عاَل اجلامعة"  University World Newsيف عددها الصادر بتاريخ  27مارس
تتعرض للهجوم" .وجاء يف املقال َّ
أن
(آذار) عام 2021م مقاالً محل عنوان" :الديمقراطية واحلرية األكاديمية َّ
احلرية األكاديمية واالستقالل املؤسيس أصبحا يف مأزق يف العديد من البلدان األوروبية؛ فبعد زمن طويل من
االستقرار النسبي ،يبدو َّ
أن يف أفق التعليم اجلامعي "مسار ًا تنازلي ًا بام يتامشى مع الضغوط املتزايدة عىل األنظمة
والقيم الديمقراطية ،وتآكل سيادة القانون ،واحلدِّ من احلريات األساسية لإلنسان" (.)Steinel, 2021
وجاء يف املقال ذكر ألمثلة من بعض البلدان األوروبية ،وتأكيد عىل َّ
تتوجه ُم َّ
ؤخر ًا
"أن األنظار َّ
سامه
إىل فرنسا ،حيث دعا وزير التعليم العايل والبحث والتطوير إىل استقصاء األثر املزعوم لـام ّ
اليسار اإلسالمي يف اجلامعات الفرنسية ومرشوعات البحث" بالرغم من َّ
أن عدد ًا من املؤسسات
يتعني عىل
الوطنية واألوروبية سارعت إىل رفض هذه التوجهات ،وأ َّكدت بصورة حازمة أ َّنه َّ
احلكومات االمتناع عن التدخل يف اخلُ َطط واملرشوعات البحثية للجامعات.
واحلقيقة َّ
أن املسألة ال تقف عند التزام اجلهات املعنية بتنفيذ ما تقتضيه القيم اجلامعية يف صياغاهتا
وأهدافها ،وإ َّنام تتَّصل هبا املامرسات االنتقائية التنفيذية أحيان ًا ،وختضع العتبارات سياسية ُحمدَّ دة
وظروف خاصة كام يف دعوة وزير التعليم العايل الفرنيس املشار إليها ،وكام حصل يف الواليات املتحدة
األمريكية عند ترشيع قانون "الوطنية" بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب (أيلول) عام 2001م ،وما
رافق هذا القانون من سوء استخدام ،وتعريض حرية كثري من الناس وحياهتم للخطر 10،وما مارسته دول
ُأخرى من ترشيعات مقاومة اإلرهاب .وتقف عىل رأس االنتقائية يف التعامل مع قيم احلرية األكاديمية
الترشيعات التي وضعتها بعض الدول بخصوص معاداة السامية ،وأصبحت تعني حتديد ًا
وحرية التعبري
ُ
وجه إىل ما متارسه دولة االحتالل الصهيوين يف فلسطني.
أي نقد ُي َّ
َّ

11

ُ 10نرشت يف سوء استخدام قانون الوطنية األمريكي كتب ومقاالت كثرية ،انظر مثالً:

- Griffin, David Ray. The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final Official
Report About 9/11 Is Unscientific and False, Northampton, MASS, USA, 2009.

- Sensenbrenner, Jim. This abuse of the Patriot Act must end. The Guardian. First published on Sun 9
 11لالستزادة ،انظر:

)Jun 2013. (Retrieved 30/03/2021
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ويف السياق نفسه ،نرش موقع "داخل التعليم العايل"  Inside Higher Educationخرب قيام
كلية أوبرلني اجلامعية يف والية أوهايو بفص ل أستاذة البالغة واإلنشاء جوي كاريغا ميسن من
بأهن ا معادية للسامية يف وسائل
عملها يف الكلية عام 2016مُ ،
فرس َّ
بح َّج ة نرشها عبارات ُت َّ
التواصل االجتامعي .وقد رفعت هذه األستاذة دعوة قضائية عىل الكلية طالبتها فيها بالتعويض
(2018

ُ .)Flaherty,ث َّم نرشت جم َّلة "كرونيكل" يف عددها الصادر بتاريخ  5فرباير (شباط) عام

2020م خرب ًا يفيد بتسوية قضية األستاذة املذكورة ،من دون معرفة قيمة التعويضات التي حصلت
عليها هذه األستاذة (.)O’Brein, 2020
وضمن إطار سيادة الدولة ومصالح النظام السيايس فيها ،ظهرت ترشيعات ُمتعدِّ دة ملواجهة ما
سمى اجلرائم اإللكرتونية ،وأصبحت هذه الترشيعات سوط ًا ُهيدِّ د حرية التعبري؛ سواء داخل
ُي ّ
اجلامعة عىل لسان أحد األساتذة يف موقف تدرييس أكاديمي ،أو خارجها يف بحث علمي أكاديمي
أو يف مقال صحفي .وقد جرى تفسري هذه األنظمة والترشيعات ،وتطبيقها بصورة انتقائية غالب ًا؛
ملعاقبة املعارضة يف حال انتقادها إجراءات احلكومة أو إلرضاء جهات خارجية عندما يطال النقد
بح َجج عديدة ،مثل تعكري صفو العالقات مع دولة شقيقة أو صديقة.
دولة ُأخرى ُ

رابع ًا :فلسفة اجلودة الشاملة والقيم التنظيمية يف اجلامعات
من الواضح َّ
أن أكثر احلديث عن الثقافة التنظيمية والقيم التنظيمية يرتبط باجتاه اجلامعات
لتطبيق ُن ُظم ضبط اجلودة الشاملة التي أصبحت جزء ًا من متط َّلبات االعتامد اجلامعي.

- FIRE: Foundation for Individual Rights in Education, Submission by Fire to the Special Rapporteur
on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Regarding
Academic Freedom on College Campuses. April 28, 2020. See the document on the link:

_- https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Submissions/NGOs/Foundation_for_Individual
Rights_in_Education_FIRE.pdf

Finkelstein, Norman. Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of
History, Los Angeles, Cal. 2008

-

- Alison, Weir. Against Our Better Judgment: The Hidden History of how the U.S. was used to create
Israel. Scotts, Valley, Cal.: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.
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ويف َ
العاَل العريب نجد عدد ًا من الوثائق واألدلة التي ختتص باجلودة يف مؤسسات التعليم العايل.
ففي اململكة املغربية دليل مرجعي وطني لتقييم ضامن جودة التعليم العايلُ ،يؤكِّد أمهية وجود ميثاق
للقيم؛ إذ أورد الدليل يف حقل "حكامة املؤسسة" َّ
أن قيامها بمهامها ،وحتقيق أهدافها يف إطار من
األول :توفري املؤسسة ميثاق ًا للقيم (يشمل األخالقيات،
الشفافية والنزاهة ،يكون يف ضوء معيارين؛ َّ
واملوا َطنة ،وتكافؤ الفرص ،واحرتام البيئة) .والثاين :تطبيق ميثاق القيم وتقييمه بشكل منهجي
(الدليل املرجعي الوطني لتقييم ضامن جودة التعليم العايل ،2020 ،صُ .)13ث َّم جاء احلديث عن
َ
امليثاق يف حقل سياسة البحث العلمي وتنظيمه ،الذي مفاده َّ
أنشطة البحث ُمرتبط
أن تطوير املؤسسة
بميثاق القيم .ويف ما خيص تفاصيل معيار أخالقيات البحث ،ذكَّر الدليل بمعيار توفري املؤسسة
ميثاق أخالقيات البحث (الدليل املرجعي الوطني لتقييم ضامن جودة التعليم العايل2020 ،م،
ص .)23وهي -كام هو واضح -عنرص من عنارص ميثاق القيم.
أ ّما بالنسبة إىل دليل اجلودة اخلاص بمؤسسات التعليم العايل العربية ،الصادر عن جملس ضامن
اجلودة واالعتامد التابع الحتاد اجلامعات العربيةَّ ،
فإن نصوصه ُمش َبعة بذكر القيم .و ُيؤ ِّكد الدليل
أمهية تضمني التعريف باملؤسسة عبارات "الرؤية" ،و"الرسالة" ،و"القيم" ،و"األهداف"ُ ،مع ِّقب ًا عىل
ذلك بالقول" :وقد تبدو هذه اخلطوة فلسفية إىل حد ماّ ،إال َّأهنا ُمرتابطةُ ،
الـمرتبطة
ومت ِّثل احلكمة ُ
باخلدمات اإللكرتونية ،ووجودها ،وماضيها ،وحارضها ،وما املستقبل الذي تسعى إليه ".وممّا ورد
يف الدليل لتمييز الرؤية من الرسالة" :تنبع الرؤية من الفلسفة والقيم واملعتقدات التي تتبنّاها
املؤسسة ".وهو ما ُيسهم يف حتديد كيفية اإلفادة من موقع املؤسسة اإللكرتوين .فاجلودة يف التعليم
هتتم "بالنمو القيمي واحلضاري الذي ُيؤ ِّثر يف النظام االجتامعي ".ويف ما خيص
اجلامعي ال ُبدَّ أن َّ
جماالت التعلم اجلامعي ،أبرز الدليل يف عنرص املهارات الشخصية وحتمل املسؤولية "االلتزام بالقيم
األخالقية السامية عىل النطاق الشخيص واالجتامعي ".ويف معرض احلديث عن صفات خرجيي
ؤهل املستوى الثالث  ...التقيد بالقيم واملعتقدات والتعاليم
اجلامعة ،أكَّد الدليل أنَّه "جيب عىل َ َ
محلة ُم ِّ
بأهنا "جمموعة
عرف الدليل الثقافة التنظيمية َّ
اإلسالمية يف الترصفات الشخصية واملهنيةُ ".ث َّم َّ
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املعتقدات والقيم والعادات والسلوكات والتوقعات التي يشرتك فيها أعضاء املؤسسة التعليمية".
وعند حديث الدليل عن أمهية رسالة املؤسسة التعليمية ،أكَّد َّأهنا ُتعزِّ ز القيم اإلجيابية التي تستخدم
مسارات العمل يف املؤسسة .وعند صياغة هذه الرسالة يف التعريف باجلامعة ،اشرتط الدليل أن
تشمل الصياغة "جمموعة القيم واملعتقدات التي تسود العمل يف املؤسسة ".بعد ذلك حتدَّ ث الدليل -
سامه القيم اإلجيابيةُ ،مستعرض ًا
سامه القيم االسرتاتيجية ،وذكر ضمنها ما ّ
عام ّ
بقدر من التفصيلّ -
خص بالذكر منها :اجلودة
أمثلة ُمتعدِّ دة عىل ذلكُ .ث َّم جاء عىل بيان قيم املؤسسة التعليمية ،و َّ
والتمي ز ،واحلرية األكاديمية ،والعدالة والنزاهة ،والشفافية واملساءلة ،والتعليم املستمر ،والقيادة
والعمل بروح الفريق (جملس ضامن اجلودة واالعتامد ،احتاد اجلامعات العربية.)2017 ،
لقد ربطت كثري من الدراسات التي تناولت القيم التنظيمية يف مؤسسات التعليم العايل بني
مصطلح "الفلسفة" ،و"القيم" ،و"الثقافة" ،يف أثناء احلديث عن رسالة اجلامعة وأهدافها .وقد ظهر هذا
ضمنه عديال كومان  Adela Comanدراسته املقارنة عن الثقافة التنظيمية يف
الربط يف التلخيص الذي َّ
جامعة هارفارد وجامعة بوخارست ،وحدَّ د لذلك هدف ًا هو "التعلم من أحسن اجلامعات ".وقد راجع
والحظ َّأهنا تعني أساس ًا
الباحث عدد ًا من تعريفات الثقافة التنظيمية التي وجدها يف الكتابات السابقة،
َ
جمموعة من العنارص التي تضم القيم ،واملعتقدات ،واألعراف ،والفلسفة ،وقواعد العمل ،وأنامط
تأصلة يف املنظمة ،ويشرتك فيها أفرادها (.)Coman, 2016, pp.135-145
الـم ِّ
السلوك ُ
ومن هذا الربط ما ذكره هشام بوعايص وعصام رمضان ،نق ً
ال عن عدد من الباحثني ،وذلك يف
دراستهام التي ألقت الضوء عىل انعكاسات القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة
املجمعة السعودية ،يف جمال تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة ،وقد وجدا َّ
أن إدارة اجلودة الشاملة
هي" :فلسفة ُص ِّممت لتغيري القيم والثقافة التنظيمية ،بام جيعل املنظمة رسيعة يف استجابتها للتغريات
البيئية ،ومرنة يف تعاملها ،و ُمر ِّك زة عىل العمالء ،ويسود فيها مناخ صحي ،وبيئة تتيح أوسع مشاركة
للعاملني يف التخطيط والتنفيذ للتحسني املستمر ،وملواجهة احتياجات العمالء" (بوعايص،
 ،2016ص.)174

 70الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،102خريف 1442ه2021/م

بحوث ودراسات

ونجد هذا الربط أيض ًا يف عبارات "رؤية" اجلامعة و"رسالتها"؛ إذ ورد عدد من املواصفات التي
توضع للتعريف باجلامعة ،مثل :اجلودة الشاملة ،والقيم التنظيمية ،والثقافة التنظيمية ،وأيديولوجية
َ
تطور حقل الثقافة التنظيمية يف السبعينيات والثامنينيات من القرن
اجلامعة ،أو فلسفتها الكامنة .وقد َّ
العرشين امليالدي ،عندما بدأ يف الواليات املتحدة األمريكية اهتامم كبري بفهم األنامط الثقافية القادرة
عىل تفسري نجاحات املؤسسات اليابانية ).)Lacatus, 2013, p.422
ويف هذا اجلانبُ ،تقدِّ م الدراسات والبحوث وبرامج التدريب عدد ًا من التعريفات للثقافة
َّ
ولعل أكثر تعريف جامع
رتك يف هذه التعريفات.
التنظيمية ،وتظهر "القيم" يف صورة عنرص ُمش َ
وجدناه من بني التعريفات تعريف إدغار شاين  ،Edgar Scheinاألستاذ املتقاعد من معهد
ماساشوستس للتكنولوجيا  ،MITالذي نرش عدد ًا من الكتب ،وكثري ًا من املقاالت يف املوضوع،
وأخذت عنه كثري من الدراسات األجنبية والعربية .وتعريفه هو" :الثقافة التنظيمية هي جمموعة
فرس هلم
القيم واملعتقدات واالفرتاضات التي يشرتك هبا العاملون يف املنظمة ،ويولوهنا االحرتام ،و ُت ِّ
قواعد العمل يف املنظمة ،وأداءها لوظيفتها ،ومتكّنها من البقاء .وهي قيم ومعتقدات وافرتاضات
جلدد فيها .والثقافة التنظيمية تساعد عىل
يتع َّلمها أعضاء املنظمة مع الوقت ،ويتم تعليمها لألعضاء ا ُ
التامسك الداخيل ،والتكيف مع الظروف اخلارجية ،و ُت َعد دلي ً
ال لتطوير عمل املنظمة ،وحتسني أدائها،
ِّ
واختاذ قراراهتاِّ ،
وحل املشكالت التي ُتواجهها" (.)Schein, 2017, P.26
ومن اجلدير بالذكر َّ
أن املفاهيم واملصطلحات اخلاصة بالثقافة التنظيمية ،والقيم التنظيمية،
والبنية التنظيمية ،وضبط اجلودة ،هي أساس ًا أفكار وممارسات إلدارة عُ رفت يف منظامت األعامل
واالقتصاد والتدريبُ ،ث َّم انتقلت إىل اإلدارة اجلامعية .ومن َث َّم ،فقد عَر َفت البحوث اجلامعية بحوث ًا
تربط اإلدارة بالقيم ،وأظهرت نتائج هذه البحوث صلة بني نجاح اجلامعات يف حتقيق أهدافها
والطريقة التي هتتم فيها بالقيم التي تساعد عىل االرتقاء باألداء البحثي واألداء اجلامعي بصورة
عامة ،ورضورة التطابق بني القيم الشخصية للعاملني يف اجلامعة والقيم التي تتبنّاها اجلامعة لتحقيق
إنتاجية أفضل (محيد ،2016 ،ص.)52
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و ُتؤ ِّكد الدراسات َّ
أن العالقة بني الثقافة التنظيمية والقيم التنظيمية هي عالقة ديناميكية؛ فكل
منهام ُتؤ ِّثر يف األُخرى ،وتتأ َّثر هبا .وبالرغم من ذلكَّ ،
فإن القيم َت ُعد القلب من الثقافة التنظيمية؛
ؤرش ًا ألعضاء جمتمع اجلامعة لتحديد ما هو ُمهم ،ومعيار ًا
ألهنا ُحتدِّ د ما ينبغي أن يكون ،و ُت َعد ُم ِّ
َّ
توصل إليه باحثان من اجلامعات السعودية يف
مالئ ًام لتوجيه السلوك جتاه القضايا املختلفة .وهذا ما َّ
دراستهام املشار إليها سابق ًا عن انعكاسات القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة
املجمعة عىل تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة .فقد جاء فيها َّ
أن القيم التنظيمية أل ّية جامعة ال ُبدَّ أن
عرفها مجيع
تتكامل مع رؤية اجلامعة ورسالتها ،بوصفها جزء ًا من فكرهتا وفلسفتها األساسية التي يت َّ
العاملني فيها .فالقيم التنظيمية من منظور اجلودة الشاملة ال تعمل عىل توجيه رؤية اجلامعة وحسب،
الـمستخدَ م يف حتقيق هذه الرؤية؛ سواء يف ما خيتص بمجتمع اجلامعة ومجيع َمن فيه،
بل ُحتدِّ د املنهج ُ
أو يف ما خيتص باملجتمع املحيط هبا ،بام فيه من أفراد وفئات تتصل باجلامعة ،وتتفاعل معها
(بوعايص ،2016 ،ص.)191
وعند احلديث عن القيم التنظيمية يف إطار الثقافة التنظيمية ،ال ُبدَّ من مالحظة عدد من
العنارص التي جتتمع يف تكوين مفهوم "القيم"؛ فهي َّأوالً مفاهيم تدل عىل معتقدات وافرتاضاتُ ،ث َّم
هي مشاعر نفسية جتاه السلوك اإلجيايب ،وهي َتتَّصف بالعموم ،وتتجاوز مواقف ُحمدَّ دة ،ولدهيا
التوجيه الالزم الختيار السلوك واملواقف أو تقييمهاُ ،ث َّم هي ُمر َّتبة بحسب األمهية النسبية .وهبذا
َّ
التحديدَّ ،
وألن القيم مرغوبة؛ فهي ُمت ِّثل أهداف ًا
فإن القيم ُت َعد عنرص ًا أساسي ًا يف الثقافة التنظيمية.
ً
ً
إرشادية يف حياة الناس .وبالرغم من احلاجة إىل وعي اإلنسان بقيمه التي يتبنّاها،
ومعايري
حتفيزية،
َ
فإهنا تكون كامنة يف أغلب األحيان من دون أن تتط َّلب كثري ًا من التفكري عند توظيفها يف تقييم َ
العاَل
َّ
االجتامعي ،ومالمستها مواقف احلياة يف ميادينها املختلفة؛ فقد تكون القيم شخصية ،واجتامعية،
وسياسية ،ودينية ،ومهنية ،وعلمية .وال َغر َو أن نتحدَّ ث عن قيم ُمت ِّيز االنضباط األكاديمي؛
سميها قي ًام أكاديمي ًة يف العمل اجلامعي ،وقي ًام تنظيمي ًة
فاألكاديمي يشتبك مع هذه املجاالت كلها ،فنُ ّ
ألي منظمة.
يف العمليات الداخلية واخلارجية ِّ
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يتعني
ويف سياق متصل ،ال يقترص اهتامم الطلبة بقيم اجلامعة عىل مرحلة دراستهم فيها ،وإنَّام َّ
اخلرجيني حترص عىل التفاعل مع
خرجييها االهتامم هبذه القيم يف أماكن عملهم .فجمعيات ّ
عىل ّ
خرجييها بوصفهم عنرص ًا
جامعاهتم بطرق خمتلفة؛ ما يمنحها فرصة السترشاف املستقبل ،والنظر إىل ّ
اخلرجيون هذا الدعم جلامعاهتم إذا َل
ُمه ًام لدعمها يف املجتمع الواسع .وليس من السهل أن ُيقدِّ م ّ
يكونوا قد استمتعوا بخرباهتم فيها ،وحصلوا عىل وظائف مناسبة بعد التخرج ،وجرت متابعتهم
بطرق إجيابية ُتقنعهم َّ
بأن جامعاهتم متنحهم القيمة التي يستحقون .وهذه القيمة ليست حمصورة
بطلبتها احلاليني ،وما ُتقدِّ مه هلم من تعليم ودعم ومتويل ،وإنَّام متتد لتشمل القيمة التي متنحهم إ ّياها
بعد التخرج ،بوصفهم أعضاء يف املجتمع ،وموظفني ،وقادة يف مواقع املسؤولية ).(Turcan,2016,p 13
ولكن احلقيقة َّ
أن مجيع املؤسسات تستند
بأهنا "قائمة عىل القيم"،
َّ
وهلذا تتفاخر بعض املؤسسات َّ
إىل قيم تسرتشد هبا يف طريقة ِّاختاذها قراراهتا؛ لذا ُتعنى البحوث والدراسات بالنظر يف القيم التي
وجه فيها هذه القيم عمل املؤسسات .وقد أظهرت نتائج كثري
تتبنّاها املؤسسات ،وبالطريقة التي ُت ِّ
الـمتقدِّ م قي ًام ختتلف عن غريها ،و َّ
من البحوث َّ
أن ذلك ينطبق عىل
أن للمؤسسات ذات األداء ُ
مؤسسات التعليم العايل بصورة جل َّية (Trudel, 2020؛ .)Ng’ang’a, 2012, pp.211-217
تناولت كثري من البحوث موضوع القيم التنظيمية من حيث عالقتها بمفهوم "اإلدارة بالقيم"،
وبعمليات إدارة اجلودة ،وكان ملؤسسات التعليم العايل نصيب وافر من هذه البحوث .وبالرغم من
َّ
أن نتائج هذه البحوث تكاد تسلك مسار ًا واحد ًا من حيث أمهية تطبيق الفلسفة اخلاصة ب ُن ُظم
اجلودة ،وما تتط َّلبه من ثقافة تنظيمية وقيم تنظيمية ،فإ َّننا نجد كذلك َمن يضع هذه الفلسفة
ؤرش لبعض أشكال اخللل يف الفلسفة نفسها ،أو يف تطبيقاهتا التي َتتَّصف
وتطبيقاهتا حتت املجهر؛ ل ُي ِّ
ؤرشات اجلدوى واجلودة .ففي أحد هذه البحوث ،عرض الباحثون نتيجة
بالشكلية التي
تتضمنها ُم ِّ
َّ
الـمتو َّقع -بطبيعة
مراجعتهم عدد ًا من البحوث اخلاصة بضبط اجلودة يف املؤسسات املختلفة .ومن ُ
ؤرشاهتا ،ومقاييسها،
احلال -أن نجد كثري ًا من البحوث التي تكشف عن أمهية ضبط اجلودة ،و ُم ِّ
لكن بعض هذه النتائج أظهرت َّ
أن الباحثني ال يزالون يرون يف ضبط
تغريات ،و َّ
الـم ِّ
وعالقتها ببعض ُ
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اجلودة ُجم َّرد "موضة" عرصية عابرة؛ ذلك َّ
تتحول
كتسبة من إدارة اجلودة
َّ
الـم َ
أن بعض األفكار ُ
صممة ملنظامت ُأخرى ،من دون
الـم َّ
بسهولة إىل خطاب غري ف ّعال؛ إذ يتبنّى املديرون بحامسة احللول ُ
تقييم إذا كانت مناسبة ملنظامهتم أم ال .وكذلك خ ُلصت بعض هذه البحوث إىل َّ
أن اسرتاتيجيات
إدارة اجلودة تفشل كثري ًا يف تلبية التوقعاتَّ ،
وأن الثقافة التنظيمية هي العامل الرئيس يف حتديد نجاح
اسرتاتيجيات إدارة اجلودة أو فشلها ،عل ًام َّ
بأن القيم التنظيمية جزء ُمهم من الثقافة التنظيمية
(.)Kleijnen, 2009, pp.233-249
َ
العاَل خاضعة لنُ ُظم االعتامد الوطنية واإلقليمية والدولية ،وأخذت
أصبحت معظم جامعات
هذه الن ُظم تبحث عن قضايا مفتاحية تتصل بنظام اجلودة يف عملية املراجعة التي تقوم هبا مؤسسة
االعتامد لكل جامعة .وتعتمد كل مؤسسة من مؤسسات االعتامد معايريها اخلاصة يف احلكم عىل ما
سميه جودة اجلامعة .ويف هذا املجال ،عَ َمدت تريسيا ريان (خبرية اجلودة واالعتامد يف مؤسسة
ُت ّ
"لورييت" التعليمية يف والية بلتيمور األمريكية) إىل مراجعة أدبيات ضامن اجلودة يف اجلامعات ،وقد
َت َّبني هلا أ َّنه "ال يوجد اتِّفاق بشأن تعريف ضامن اجلودة ،أو نموذج ضامن اجلودة".
فإن أنظمة االعتامد المركزية و ُم َّ
أن اجلودة هي الشاغل األكرب هليئات االعتامدَّ ،
وبالرغم من َّ
عقدة
عىل املستويني اإلقليمي والدويل .و ُيمكن مالحظة الصعوبة والشكوك يف اختيار نموذج لضامن اجلودة،
أو آخر ألنواع اخلدمات املختلفة ،و ُأطر اجلودة التي تستخدمها هيئات االعتامد ،وهي ختتلف من إحدى
منظامت ضامن اجلودة إىل ُأخرى .وتقرتح الباحثة اال ِّتفاق عىل تعريف ُحمدَّ د للجودة يسمح بقدر من
حال ملسألة فلسفية ُم َّ
التنوع واالختالف؛ َّ
عقدة .فمث ً
ألن ذلك ُر َّبام ُيقدِّ م ّ ً
ال ،أال ُيمكن أن ختتلف تعريفات
بحق االختالف يف
اجلودة لتعكس الفلسفة التي تتب ّناها اجلامعة جتاه الفرد أو املجتمعُ ،ث َّم االعرتاف ِّ
احلكم عىل اجلودة ،ومراعاة املواقف املتنافسة عند تقييم اجلودة يف اجلامعة؟ (.)Ryan, 2015
كتبت الباحثة جمدلينا بالتيس ،من جامعة بوخارست يف رومانيا ،فص ً
ال يف كتاب ُحم َّرر ،عنوانه:
"دليل البحث يف األخالق وريادة األعامل واحلوكمة يف التعليم العايل" .ومحل فصل الباحثة عنوان:
"بناء ثقافة الثقة يف مؤسسات التعليم العايل :حتدِّ يات لنوع جديد من إدارة اجلودة" .وكان هدف
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الباحثة تقديم نظرة دقيقة ُمت ِّثل احلالة املعارصة جلهود مؤسسات التعليم العايل؛ ُبغ َي َة اإلسهام يف بناء
إدارة جودة جديدة تقوم عىل الثقة يف جمال التعليم ،والبحث ،والتنمية االجتامعية .وقد الحظت
أن مؤسسات التعليم العايل يف مجيع أنحاء َ
الباحثة َّ
سمى عرص ضامن اجلودة ،حيث ُحتدَّ د
العاَل متر بام ُي ّ
معايري اجلودة ،و ُتن َّفذُ .ث َّم رأت َّ
األول :ما ُي َ
كشف عنه رسمي ًا يف صورة
أن لضامن اجلودة جانبني؛ َّ
عرب عن اجلودة احلقيقية
مستندات ،ووثائق ،وإحصائيات .والثاين :اجلانب الفعيل العميل الذي ُي ِّ
لعمل اجلامعة ،لكنَّه يظل خلف ستار القضايا القانونية.
واحلقيقة َّ
أن التناقض بني اجلانبني ُيسهم يف بناء تصور غري صحيح للجودة ،وترسيخ سلوك
مؤسيس غري أخالقي .وقد تصبح مؤسسات التعليم العايل أكثر أخالقية اعتامد ًا عىل موظفيها
ً
اخلرجيني ،وتضع تصور ًا إلعادة النظر يف ثقافة
اإلداريني واألكاديميني والطلبة والباحثني،
إضافة إىل ّ
اجلودة ،وبناء هذه الثقافة عىل أساس الثقة (.)Platis, 2019, pp.118-136
وال ختلو البيانات التي ُتقدِّ مها اجلامعات ألغراض شهادات اجلودة ،وما يتبعها من مواقع يف
ُن ُظم تصنيف اجلامعات ،من حاالت حتايل وتزوير .واألمثلة عىل ذلك كثرية يف الصحافة املهتمة
بالتعليم العايلَّ ،
ولعل آخر ما ا َّ
طلعنا عليه هو اخلرب الذي نرشته جم َّلة Inside Higher Education
بتاريخ  19أبريل (نيسان) عام 2021م ،عن قضية مرفوعة عىل عميد كلية األعامل يف جامعة مت ّبل
األمريكية؛ فقد جاء يف اال ِّدعاء الذي نرشته وزارة العدل األمريكية َّ
أن العميد املذكور "تآمر وخ َّطط
بأهنا ُتقدِّ م برامج رفيعة املستوى يف ختصصات الكلية
ربعني للكلية؛ لالعتقاد َّ
الـمت ِّ
خلداع الطلبة و ُ
للحصول عىل رسوم الطلبة والتربعاتُ ".ث َّم إ َّنه قدَّ م بيانات من هذا القبيل ملؤسسة & U.S. News

 World Reportالتي تعمل عىل تصنيف اجلامعات (.)https://bit.ly/3uWRl48

خامس ًا :التنافس الدويل يف جمال فلسفة القيم يف التعليم اجلامعي
من الواضح َّ
أن االهتامم بمفهوم "القيم" يف البيئة اجلامعية َل يكن نتيجة النظر إليه فقط بوصفه
مسألة سلوكية أخالقية ،أو معرفية فلسفية ،جتد قدر ًا كبري ًا من القبول واالتِّفاق ،وإنَّام جاء االهتامم
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هبذا املفهوم أحيان ًا عىل أساس أنَّه ُيم ِّثل مسألة تنافس ثقايف وفكري وسيايس .وقد شهدنا كثري ًا من
الكالم عن الغزو الثقايف والقيم األمريكية ألوروبا ،ال س َّيام يف جمال التعليم اجلامعي؛ حتّى َّ
إن شعار
فهم يف بعض الدول األوروبية عىل أنَّه "أمركة" أكثر منه عوملة .ولذلك
عوملة التعليم العايل أصبح ُي َ
حاولت الدول األوروبية الوقوف يف وجه هذا االمتداد ،ليس يف داخل أوروبا وحسب ،بل يف
قارات َ
العاَل األُخرى.
وقد كان تطوير نظام "ل.م.د L.M.D ".الذي اعتمدته دول االحتاد األورويب للتعليم العايل
ً
عم ً
فإضافة إىل األهداف اخلاصة بالتوافق واالنسجام بني مؤسسات
ال من أعامل هذه املحاولة.
التعليم العايل ،والوفاء بمتط َّلبات التكامل األورويب يف املجاالت املختلفةَّ ،
فإن اقرتاب نظام
"ل.م.د ".من نظام الفصول والساعات املعتمدة األمريكية ،جعل اجلامعات األوروبية أكثر جاذبية
ثم أكثر نجاح ًا يف املنافسة ضد اجلامعات األمريكية ( Malamud, 2012,
للطالب األجانب ،ومن َّ

 .)pp.205-230بيد َّ
أن تعميم هذا النظام ودعمه باخلربات واالستشارات والتمويل أصبح كذلك
القوة الناعمة التي تتم َّثل يف احلضور الثقايف والفكري
وسيلة من وسائل أوروبا ملامرسة
َّ
َ
العاَل ،ال س َّيام يف بلدان إفريقيا ،وأمريكا الالتينية ،ومنطقة البحر
(األيديولوجي) يف كثري من بلدان
الكاريبي ،وآسيا ،واملحيط اهلادئ .وأصبحت أوروبا هبذا االمتداد متارس نوع ًا من اهليمنة الثقافية
والتأثري الفكري يتجاوز اخلطوط االستعامرية السابقة (.)Mngo, 2019, pp.215-226
َ
العاَل؛ حرص ًا منها عىل نرش الثقافة
وقد كان لفرنسا الدور األكرب يف نرش نظام "ل.م.د ".يف
الفرانكفونية ،ال س َّيام َّ
أن هذا النظام كان يف األساس فكرة فرنسية ُولدت عام 1998م بقرار اختذ يف
اجتامع وزراء التعليم لعدد من البلدان األوروبية يف باريس؛ احتفاالً بمرور ( )800عام عىل إنشاء
جامعة السوربون (GarbenSacha, 2020, p.337؛ .)Cippeitani, 2009, pp.385-398
قاومت فرنسا باستمرار اهليمنة األمريكية يف مجيع املجاالت ،ال س َّيام يف جمال التعليم ،وحاولت
دائ ًام احلدَّ من التأثري التعليمي األمريكي يف البلدان التي سبق لفرنسا استعامرها؛ حرص ًا عىل بقاء
الثقافة الفرانكفونية فيها .وكان الرئيس الفرنيس ساركوزي قد َّ
حذر من "ترسب نظام اجلامعات
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استمر ت أوروبا بتقليد التعليم العايل األمريكي .ومثل هذا التأثري التعليمي األمريكي
الضعيفة" إذا
َّ
سيكون شبيه ًا "بأمركة االقتصاد األورويب الذي حدث بعد احلرب العاملية الثانية" ( Clotfelter,

.)2012, p.24
سامه االنفصالية
أ ّما الرئيس الفرنيس احلايل إيامنويل ماكرون ،فقد استغل يف خطابه ما ّ
الهتام األكاديمية الفرنسية باخلضوع
األول) من عام 2020مِّ ،
اإلسالمية يف شهر أكتوبر (ترشين َّ
الـمف ِّكرين
لألسلوب األمريكي اخلاص بسياسات اهلُو َّية ُ ،Identity Politicsحم ِّذر ًا من "إغراء ُ
الفرنسيني بنظريات "خطرية" ُمز َّيفة تقذفها اجلامعات األمريكية عليهم ".وقد أوضح كل من وزير
التعليم ووزيرة التعليم العايل ما كان ماكرون يشري إليه بخصوص هذه النظريات؛ فهي حتديد ًا
دراسات ما بعد االستعامر ،والدراسات النقدية اخلاصة باألعراق ،ودراسات التحيز الذي يرتبط
باللون والعرق والدين .وكان ممّا قالهَّ :
تتفوق فيها
"إن العديد من املوضوعات التي كانت فرنسا َّ
الـمؤسف َّ
الـم َّثقفني الفرنسيني استسلموا للتقاليد
أن ُ
تم تقويضها ،بتخ ّلينا عنها  ...ومن ُ
أكاديمي ًا َّ
األكاديمية األُخرى ،وهي التقاليد األنجلوسكسونية القائمة عىل تاريخ خمتلف ليس تارخينا"
(.)Traisnel , 2021
ومن اجلدير بالذكر َّ
أن فلسفة القيم يف اجلامعات؛ سواء مت َّثلت يف التفاعل الثقايف مع خربات من
بالد ُأخرى ،أو يف االهتامم بمجاالت بحثية جديدةَ ،ل تكن بعيدة عن اجلداالت الفكرية واملامحكات
لكن هذه الظاهرة يف احلالة الفرنسية هي
السياسية التي ال هتتم باحلرية األكاديمية يف اجلامعاتَّ .
ور َّبام جت َّلت يف سياسات الرئيس الفرنيس ماكرون وحكومته احلالية؛ فهجومه عىل
نموذج مثايلُ ،
دراسات ما بعد االستعامر -مث ً
عرب عن مشاعر ُمناهضة للحرية الفكرية ،تقوم عىل
ال -هو نموذج ُي ِّ
تعزيز العنرصية ،وكراهية األجانب .وييدو هذا املوقف الفكري للرئيس الفرنيس جل ّي ًا إذا علمنا َّ
أن
دراسات ما بعد االستعامر ،التي اعرتض عىل وجودها يف اجلامعات الفرنسية ،وعىل ترسهبا من
اجلامعات األمريكية ،تعني يف األساس فكر ًا ُمناقض ًا لالستعامر ،بام يف ذلك النظرية النقدية للعرق،
وكلها تتقاطع مع شعار "حياة السود ُمه َّمة" (.)Traisnel, 2021
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ُث َّم َّ
ؤجج عواطف بعض ُمؤ ِّيديه،
إن اهتامات الرئيس الفرنيس ليست ُجم َّرد خطاب شعبوي ُي ِّ
األول)
وإنَّام هو حلقة من حلقات السياسة احلكومية اهلجومية املحسوبة .ففي شهر أكتوبر (ترشين َّ
من عام 2020م أعلن وزير التعليم الفرنيس عن "معركة ال ُبدَّ من خوضها ضد مصفوفة فكرية قادمة
من اجلامعات األمريكية ".فهي أطروحات -يف رأيه -ال تتوافق مع ُم ُثل اجلمهورية الفرنسية
وحسب ،بل تتناغم مع "املصالح اإلسالمية" .ويف شهر فرباير (شباط) من عام 2021م ،كشفت
وزيرة التعليم ال عايل الفرنسية عن إجراء حتقيق عن طريق بحث رسمي يف "اليسار اإلسالمي"،
ووصفته بأ َّنه "مرض قاتل للمجتمع َبأرسه  ...واجلامعة ليس لدهيا مناعة ضده" (.)Traisnel, 2021
وقد ح َّلل مراسالن جلريدة "نيويورك تايمز" يف مقال هلام بتاريخ  18فرباير (شباط) عام 2021م
الرصاع اخلفي عىل نظريات العلوم االجتامعية ،الذي تَصدَّ ر الصفحة األُوىل لثالث صحف فرنسية
َ
وحتول إىل حرب ثقافية أكرب يف فرنسا ،خت َّللتها يف العام املايض
كربى -عىل األقل -يف األيام األخريةَّ ،
الـمتنافسة للنسوية ،والنقاشات
احتجاجات حاشدة عىل العنرصية والرشطة ،والعنف ،والرؤى ُ
عرب عنه
الـم ِّ
تفجرة بخصوص اإلسالم واإلسالمية ".وقد عرض املقال ملوقف احلكومة الفرنسية الذي َّ
ُ
يف اآلونة األخرية الرئيس الفرنيس وبعض وزرائه ،ال س َّيام ما أعلنت عنه وزيرة التعليم العايل أمام
الربملان يوم الثالثاء 2021/2/16م من َّ
"جم َمل
أن املركز الوطني للبحوث العلمية س ُيرشف عىل حتقيق يف ُ
األبحاث اجلارية يف فرنسا" ،مشري ًة إىل بحوث ما بعد االستعامر عىل وجه التحديد (.)Onishi, 2021
ويف هذا السياقُ ،يمكن اإلشارة إىل صورة من اخللل القيمي واألخالقي الكامن يف ظاهرة
التعليم العاملي وتدويل التعليم؛ فالتغريات التي أصابت حقل التعليم عىل املستوى العاملي هلا
انعكاسات أخالقية ُتؤ ِّثر سلب ًا وإجياب ًا ،وبعض هذه التغريات أصبحت فلسفات تعليمية ُم ِّ
تجذرة يف
التعليم اجلامعي (ملكاوي ،2020 ،ص 12.)114-113صحيح َّ
أن الظواهر التعليمية العابرة للحدود،
التي تزايد حضورها طوال القرن العرشين امليالدي (مثل :التعليم العاملي وتدويل التعليم ،وتبادل
اخلدمات التعليمية بني بلدان َ
العاَل) كان هلا آثار إجيابية عىل مستوى األفراد الذين نالوا بعض الفائدة
 12انظر يف هذا الكتاب التعريف بفلسفة التعليم العاملي وفلسفة تدويل التعليم.
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لكن ما جيري جتاهله أحيان ًا هو اآلثار السلبية التي ُتث ِّبط فرص
من فرص هذا التعليم ،هلم وألُرسهمَّ ،
سمى هجرة األدمغة؛ ذلك َّ
أن
النمو والتطور يف البلدان الذي يأيت منها هؤالء الطلبة؛ نتيجة ما ُي ّ
ً
جمموعة ليست قليلة منهم ال تعود إىل بلداهنا .وكذلك االضطراب القيمي الناتج من اختالف
املنظومات القيمية بني جمتمعات الطلبة األصلية واملجتمعات التي يذهبون إليها للدراسة ،ال س َّيام َّ
أن
الذين يعودون إىل بلداهنم بعد الدراسة يف اجلامعات الغربية حيظون غالب ًا بفرص أفضل من حيث
املكانة والتأثري.
َّ
إن ظاهرة هجرة األدمغة ،واخللل القيمي الناتج من الدراسة يف البلدان الغربية ،مها من
بحث عىل مستويات خمتلفةُ ،
ومت ِّثل ميدان ًا واسع ًا للبحث الرتبوي واالجتامعي
املوضوعات التي ُت َ
طولة نرشها حديث ًا الباحث
واالقتصادي والسيايس .وسنكتفي يف هذا السياق باإلشارة إىل مقالة ُم َّ
الصيني وي ليو  Wei Liuيف جم َّلة "أخبار اجلامعة يف َ
العاَل :النافذة العاملية للتعليم العايل 13"،ومحلت
عنوان" :ملاذا َل يعد التدويل األخالقي خيار ًا؟" .ويف هذه املقالةَ ،ل ُينكر الباحث ما ُتقدِّ مه برامج
التعليم الدويل للطالب أو األستاذ من عائد مادي ،أو ثقايف ،أو اجتامعي ،لكنَّه أكَّد -يف الوقت
نفسهَّ -
أن هذه الظاهرة ُتعزِّ ز عدم املساواة االقتصادية ،والتقسيم الطبقي االجتامعي يف املجتمعات
ً
ومنصة جذب
إضافة إىل ما أصبح عليه التعليم الدويل من "صناعة تصدير
املحلية هلؤالء الطلبة،
َّ
ألفضل املهاجرين؛ لسدِّ النقص يف العاملة يف الدول الغربية املضيفة ".ونتيجة لذلك؛ "أصبح التنقل
الـمتقدِّ مة" (.)Liu, 2021
الدويل للمواهب يشري باجتاه واحد من البلدان النامية إىل البلدان ُ
ُث َّم قال عن نفسه" :باختياري البقاء والعمل يف كندا ،سامهت يف "هجرة األدمغة" Brain

 Drainيف الصني" ،وكسب األدمغة"  Brain Gainيف كندا  ...وهلذا سأعيش إىل األبد مع شعور
إن التعليم الدويل أ َّدى إىل توسيع الفجوة بني َمن يملكون و َمن ال يملكون يف َ
بالذنب َّ ...
العاَل ...
وعلينا أن نعرتف َّ
أن هجرة األدمغة أخطر حتد أخالقي للتعليم الدويل" (.)Liu, 2021
 13أخبار اجلامعة يف َ
العاَل :النافذة العاملية للتعليم العايل “University World News: The Global Window on Higher
سجلة يف بريطانيا ،وهلا مكاتب يف كثري من عواصم َ
العاَل.
” :Educationصحيفة إلكرتونية أسبوعية جمانية ُم َّ
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سادس ًا :املرجعية الدينية للقيم اجلامعية
نستطيع أن ُنم ِّيز نشأة ما ُيمكن أن ُي َعدَّ من التعليم العايل يف اليونان القديمة ،عن نشأة هذا
التعليم يف احلضارات األُخرى يف الصني ،واهلند ،ومرص القديمة ،وبالد الرافدين .ففي اليونان ،كان
التعليم العايل يقوم عىل أسس فلسفية؛ إذ اعتمد نوع التعليم فيها عىل الفيلسوف ،وخصائص
صممة لغرض هذه املؤسسة حتديد ًا ،كام
فلسفته .وكانت املؤسسة التي ُيقدِّ م فيها الفيلسوف دروسه ُم َّ
هو حال األكاديمية  Academyالتي كان يعرض فيها أفالطون حماوراته مع تالميذه ،والليسيوم
 Lyceumالتي أنشأها أرسطو بعد خروجه من أكاديمية أستاذه أفالطون ،وبدأ ُيقدِّ م فيها دروسه
عام قدَّ مه أفالطون .وما ذكرته
ومناقشاته وتدريباته ومعاجلاته الطبية بمنهج فلسفي خمتلف ّ
الدراسات التارخيية عن هذه املؤسسات ُيؤ ِّكد َّأهنا كانت أقرب ما تكون إىل اجلامعة املعروفة يف هذه
األيام (.)Herman , 2014, pp.61-78
أ ّما مؤسسات التعليم العايل يف احلضارات القديمة األُخرى؛ يف اهلند ،والصني ،ومرص القديمة ،وبالد
الرافدين ،فقامت أساس ًا عىل التعليم الديني ،وكان األساتذة فيها رجال الدين والكهنة ،حتّى َّ
إن املوضوعات
درس ألغراض دينية .وأ ّما يف احلضارة اإلسالميةَّ ،
فإن العديد من
األُخرى ،ال س َّيام ال َفلك والطب ،كانت ُت َّ
مؤسسات التعليم العايل القديمة ما تزال قائمة ح ّتى اليوم ،ومن أمهها :جامعة الزيتونة يف تونس التي ُأنشئت
عام 120ه (737م) ،وجامعة القرويني يف فاس باملغرب التي ُأنشئت عام 245ه (859م) ،وجامعة األزهر يف
القاهرة بمرص التي ُأنشئت عام 361ه (972م) .وبالرغم من َّ
أن التعليم الديني يف هذه اجلامعات كان هو
درس إىل جانبه .وباملثلَّ ،
األساس ،ف َّ
فإن مؤسسات التعليم العايل التي
إن مواد تعليمية ُم ِّ
تنوعة عديدة كانت ُت َّ
ظهرت يف أوروبا بعد دخول املسيحية فيها خالل القرن الرابع امليالديُ ،ث َّم يف أمريكا ،كانت مؤسسات دينية
يف األساس 14،ولكنَّها بدأت منذ مطلع القرن العرشين امليالدي بإضافة مهام ُأخرى إىل املهمة الدينية ،أو
ّ
ور َّبام إقصاء الدين عن احلياة اجلامعية أو املناهج اجلامعية.
التخيل هنائي ًا عن املهمة الدينيةُ ،
 14لتعرف املزيد عن الرتبية والتعليم يف احلضارات القديمة حتى بداية عرص النهضة ،ومتييز ما ُيمكن وصفه بالتعليم العام من
التعليم العايل يف هذه احلضارات ،انظر:
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ال -بدأت رسالتها بالتعليم الديني ،حتّى َّ
فجامعة هارفارد األمريكية -مث ً
إن اخلاتم أو الشعار
ستمد
ؤسس اجلامعة املصدر الوحيد الذي ُت َ
الذي اعتمدته كان يرمز إىل الرب (املسيح) الذي عَ دَّ ه ُم ِّ
منه املعرفة .أ ّما الكتابان املفتوحان يف
أعىل الشعار فريمزان إىل العهد
القديم والعهد اجلديد من الكتاب
الـمقدَّ س يف املسيحية .وأ ّما الكتاب
ُ
الثالث يف الشعار فمقلوب ،وغري
مفتوح؛ َّ
ألن احلقيقة لن تظهر ّإال عند
أن الشعار احلايل أظهر الكتب الثالثة وهي مفتوحة؛ للداللة عىل َّ
املجيء الثاين للمسيح .غري َّ
أن
اجلامعة َل تعد بحاجة إىل انتظار املعرفة من مصدر خارجي ُمقدَّ س (علوي)؛ فاإلنسان هو املصدر
الوحيد للمعرفة.

15

ُث َّم أخذت فلسفة اجلامعات ُتر ِّكز عىل نمو املعرفة اإلنسانية وتقدمها ،والنظر إىل اجلامعة
أن ال ُبعد الديني َّ
جاعلة هدفها البحث عن احلقيقة .بيد َّ
ً
ظل حارض ًا يف كثري
بوصفها مصنع املعرفة،
من اجلامعات املعارصة؛ فبالرغم من َّ
أن قيم اجلامعات املعارصة تتشابه غالب ًا يف ما ُحتدِّ ده من قيم
فإهنا تضيف ما يشري إىل ما متتاز به كل جامعة من خصوصية دينية ُحمدَّ دة .فجامعة يورك سنت
مدنيةَّ ،
جون يف اململكة املتحدة -مث ً
ال -تنص قيمها عىل ما يأيت" :تلتزم اجلامعة بتوفري تعليم عال ممتاز،
و ُمنفتح ،وتقدمي ،حيتضن االختالف ،ويتحدّ ى التحيز ،و ُيعزِّ ز العدالة ،ويتش َّكل يف مؤسسة كنيسة
يورك سنت جون" ( .)www.yorksj.ac.uk

 ملكاوي ،الفكر الرتبوي اإلسالمي املعارص ،مرجع سابق ،ص.94-69 15انظر تفاصيل تاريخ الشعار يف املوقع اإللكرتوين:
https://news.harvard.edu/gazette/story/2015/05/seal-of-approval/

انظر حتليل الفرق بني الشعارين يف املوقع اإللكرتوين:
http://thoughtfortheweek-jeff.blogspot.com/2014/01/harvard-universitys-original-purpose.html
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الح ظ وجود مؤسسات دينية بني مؤسسات التعليم العايل ،أو مؤسسات َتتَّ خ ذ
الـم َ
ومن ُ
من القيم الدينية فلسفة هلا ،ومنها مؤسسات عامة ،و ُأ خرى خاصة ،وبعضها ربحية ،وبعض
الح ظ أيض ًا
الـم َ
آخر ليس هدفه الربح ،ومنها ما نشأ ُمب ِّك ر ًا  ،ومنها ما هو حديث ومعارص .ومن ُ
ُ
أ َّن هذه القيم الدينية تكون حارضة يف رؤيتها ،ورسالتها ،وبرامج عملها ،ونوعية أقسامها
( 16.)Daniels, & Gustafson, 2016, pp.90-100وقد ال تكون رسالتها الدينية ُمنحرصة يف إعداد
تخصصني ألداء املهام واألعامل الدينية اخلاصة ،وإ َّنام تشمل تعزيز مبادئ الدين يف املجتمع
الـم ِّ
ُ
املحيل ،أو حتّى تغيري َ
العاَل.
ومن األمثلة عىل ذلك الطريقة التي صاغت هبا جامعة سياتل باسيفيك عبارة رسالتها
املؤسسية" :جامعة سياتل باسيفيك هي جامعة مسيحية ُملتزمة متام ًا بالتفاعل الثقايف وتغيري َ
العاَل من
خالل ختريج أشخاص يتم َّت عون بالكفاءة واألخالق واحلكمة ،وبناء جمتمع يمتلئ بالنعمة والفضل"
الحظ َّ
أن كل الربامج األكاديمية واملناهج الدراسية
الـم َ
( .)https://spu.edu/homepage-testو ُ
رتكة يف اجلامعة ُمش َبعة هبذه الفلسفة ،ومن ذلك َّ
سمى مركز النزاهة يف
أن يف اجلامعة مركز ًا ُي ّ
الـمش َ
ُ
األعامل ،و ُيعنى بتدريب رجال األعامل عىل "استكشاف اإليامن املسيحي ،والنزاهة ،والقيادة،
والرفاهية يف األعامل التجارية ،وحتويل العمل التجاري إىل ُمشارك يف عمل إبداعي يقود إىل
اخلالص بنظرة كلية للنزاهة ".فهذا املركز ينظر إىل األعامل بوصفها ساحة فاعلة والزمة للشهادة
الـمهم للمهنيني املسيحيني أن يروا الوظائف التي يدعمها املركز بوصفها خدمة
املسيحية؛ إذ من ُ
مهنية؛ خدمة ألهداف اهلل ،والعمل من أجل ازدهار اخلليقة كلها.

17

تخصصة يف تقديم التعليم
ومن مؤسسات التعليم العايل التي تقوم عىل القيم ،مؤسسات ُم ِّ
الديني والثقافة الدينية يف مجيع براجمها ،كام هو احلال يف اجلامعات اإلسالمية ،وكليات الرشيعة،
 16من املالحظ أن  Danielsو  Gustafsonباحثان من جامعتني نشأتا عىل أسس دينية وكتبا بحث ًا يصف كيف ُتع ِّرب عبارات رسالة
تضمن بحثهام مراجعة للبحوث والدراسات ذات الصلة باملوضوع.
اجلامعة عن فلسفتها وقيمها الدينية ،وقد َّ
 17لتعرف شهادة التعليم املستمر التي ُيقدِّ مها املركز يف موضوع "اإليامن والعمل" ،انظر املوقع اإللكرتوين:
- https://spu.edu/academics/school-of-business-and-economics/professional-education/faithbusiness-certificate (Retrieved April 4, 2021).
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وكثري من املعاهد الدينية  Seminariesاملسيحية واليهودية التي ُتعد طلبتها لالضطالع بالوظائف
الدينية املختلفة يف مؤسسات املجتمع.

رتك إنساين
سابع ًا :القيم اجلامعية ُمش َ
نحن ُنؤمن َّ
بأن اإلسالم ُيقدِّ م فلسفة واضحة وشاملة للحياة ،يف ميادينها املختلفة ،بام يف ذلك
ميدان التعليم يف موضوعاته ومستوياته ومراحله .والتفكري الفلسفي ،ضمن هذه الفلسفة ،هو الذي
َ
َ
العاَل اإلسالمي رؤيتها
الـمتو َّقع أن تكتب اجلامعات يف
ُيشكِّل الرؤية اإلسالمية
للعاَل .ومن ُ
بمن فيها من
ورسالتها بصورة تكشف عن هذه الفلسفة ،يف سعيها لتحقيق أهدافها التي ختتص َ
أساتذة وطلبة وإداريني ،وبام يسود فيها من بيئة نفسية وتنظيمية وأخالقية .وهذا التفكري الفلسفي
َ
بالعاَل الطبيعي واالجتامعي والنفيس ،ويعني ذلك
هو تصور كيل جييب عن األسئلة التي ختتص
حتديد ًا اجلانب املادي من الوجود بأشيائه وظواهره وأحداثه ،وحياة اإلنسان وتزكيته الروحية
والنفسية ،واالجتامع البرشي ووظيفته يف حتقيق العمران املادي واملعنوي ،وبناء احلضارة اإلنسانية
الراشدة يف هذه احلياة الدنيا ،وما ُيعد اإلنسان للسعادة يف احلياة األُخرى.
ونحن ُنؤمن أيض ًا َّ
بأن يف القرآن الكريم ،ويف بيانه احلكيم يف السنَّة النبوية ،وما يشرتطانه من
فهم مقاصدي ،لـام فيهام من قيم اهلدى والرشد ،ضمن سقف اخلربة البرشية النامية؛ ما ُيو ِّفر
لإلنسانية ما تصبو إليه من حق وعدل وسالم ،دون أن يمنع ذلك من سعي اإلنسان الدائم
لالكتشاف والرت ّقي والتقدم.
َ
َّ
للعاَل ،يصلح أن يكون
إن مثل هذا التفكري الفلسفي يف الرؤية اإلسالمية ،أو الرؤية اإلسالمية
رتكة للمجتمعات البرشية ،من
رتك اإلنساين الذي ُحي ِّقق مصالح ُمش َ
الـمش َ
سميه ُ
مفهوم ًا مناسب ًا لـام ُن ّ
دون أن يعني بالرضورة انتفاء اخلالف واالختالف بينها؛ َّ
تتضمن القدرة عىل تدبري
ألن هذه الرؤية
َّ
تتضمنه من حقائق وروابط
سوغ جتاوز كثري من عنارص االئتالف ،وما
هذا االختالف ،الذي ال ُي ِّ
َّ
التوظيف
رتك اإلنساين
ُ
رتكة .وكذلك ال ينبغي أن " ُي ِّ
للمش َ
شوش عىل هذه احلقيقة ُ
ومصالح ُمش َ
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العوملي للمفهوم اهلادف إىل حمو اخلصوصية الثقافية للشعوب ،ومتييع القيم اخللقية اإلنسانية"
(رفيع ،2011 ،ص .)142-115فالعوملة املعارصة ،ال س َّيام يف جمال التعليم اجلامعي ،متارس بأدواهتا
ً
هيمنة قاهر ًة ،تستهدف اخلصوصيات الفكرية للمجتمعات البرشية،
السياسية واالقتصادية والثقافية
وبخاصة املجتمعات اإلسالمية ،ومرجعياهتا الثقافية واحلضارية.
َّ
رتك اإلنساين" ليس جديد ًا يف الفكر اإلسالمي املعارص ،فهو تذكري مبارش
الـمش َ
إن مفهوم " ُ
ب حقائق الفطرة ،ووحدة األصل البرشي ،والتكريم اإلهلي لإلنسان .وهو أيض ًا تذكري بقيمة التعارف
بني املختلفني من الشعوب والقبائل؛ سواء أكان هذا االختالف يف األعراق واأللوان أم يف العقائد
واألديان ،بل َّ
إن أصل األديان كلها هو الدين الواحد الذي أرسل اهلل سبحانه به الرسل مجيع ًا يف
خمتلف مراحل التاريخُ ،ث َّم اختتم نزول الوحي برسالة اإلسالم .وكل ما يف هذه الرسالة هو رمحة
رتك إنساين؛ سواء يف املعتقدات أو املعامالت أو األخالق التي تكفي الجتامع
للعاملني ،فهو ُمش َ
رتك إنساين ،أ ّما آخرهتم فأمرها إىل اهلل سبحانه الذي ُحياسب الناس
الناس عليها يف حياهتم ضمن ُمش َ
برمحته وعدله عىل كسبهم يف الدنيا.
رتك والدين اخلاص ،وذلك يف تفسريه لقوله تعاىل :ﱣ ﱩ
الـمش َ
وقد م َّيز ابن تيمية بني الدين ُ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱢ [الشورى]13 :؛ إذ قال" :فإ َّنام رشع لنا من الدين ما ُو ّصوا به (أي
األنبياء الذين ورد ذكرهم يف اآلية ،وهم اخلمسة ُأ ولو العزم من الرسل) من إقامة الدين ،وترك
فتضم ن الكالم أشياء :أحدها :أ َّن ه رشع لنا
التفر ق فيه .والدين الذي ا َّت فقوا عليه هو األصول،
َّ
ص بنا ،وهو اإلسالم واإليامن
الـم ختَ َّ
رت ك ،وهو اإلسالم واإليامن العام ،والدين ُ
الـم ش َ
الدين ُ
رت ك ،وهنانا عن التفر ق فيه .والثالث :أ َّن ه أمر
الـم ش َ
اخلاص .والثاين :أ َّن ه أمرنا بإقامة الدين ُ
رتك ،وهناهم عن التفر ق فيه" (ابن تيمية ،د.ت ،ص.)51-50
الـم ش َ
املرسلني بإقامة الدين ُ
رت كة بني رساالت األنبياء ،القائمة عىل عدد
الـم ش َ
رت ك هو دين املبادئ واألصول ُ
الـم ش َ
فالدين ُ
من القيم الكربى ،مثل :توحيد اخلالق ،ووحدة األصل البرشي ،والتعارف بني البرش ،وتكريم
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رتكة
الـم ش َ
اإلنسان وحريته .ومن َث َّم ،فاملرجع ية الدينية يف التعامل بني الناس تقوم عىل القواسم ُ
بني األديان.
سامه اإلسالم العام الذي حتدَّ ثت عنه السور املكية التي
ويف مقام آخر ،أشار ابن تيمية إىل ما ّ
رتكة ،التي ا َّتفق عليها الرسل ،التي ال ُبدَّ منها ،وهي اإلسالم العام،
الـمش َ
"نزلت باألصول الكلية ُ
األولني واآلخرين دين ًا غريه .وأ ّما السور املدنية ففيها هذا ،وفيها ما
الذي ال يقبل اهلل من أحد من َّ
صىل اهلل عليه وس َّلم من الرشعة واملنهاجَّ .
خيتص به حممد ّ
فإن دين األنبياء واحد" (ابن تيمية ،د.ت،
ص.)33 -32
َّ
رتك اإلنساين ال تأيت من موقف الضعيف يف
إن الدعوة إىل تطوير املفهوم اإلسالمي لل ُمش َ
استجداء القوي ،وإ َّنام تأيت من قبيل تصحيح اخللل الذي وقعت فيه األُ َّمة اإلسالمية ،حني خت َّلفت
عن مواكبة حركة التقدم العلمي يف امليادين الطبيعية واالجتامعية واإلنسانية ،وعكفت عىل تقليد ما
الـم ِّ
تأخرة ،فعجزوا
الـمتقدِّ مة ،وعىل اقرتاض ما أنجزه غريهم يف القرون ُ
أنجزه علامؤها يف القرون ُ
عن مواصلة اإلسهام يف احلضارة البرشية ونرش القيم اإلنسانية ،مع العلم َّ
بأن القيم يف الرؤية
رتك
للمش َ
ؤسس ُ
اإلسالمية ذات املرجعية الدينية املقاصدية العامة هي قيم إنسانية عاملية ،تصلح أن ُت ِّ
اإلنساين .وقد اقرتن بالتخلف عن مواكبة حركة التقدم العلمي عزوف عن االستفادة مم ّا َّ
حققته
األُمم األُخرى من إنجاز علمي ومعريف ،واحلذر من التفاعل معها ،واالنغالق عىل حتيزاهتا الذاتية.
رسخ دعائم التخلف ،وفرض رؤيته وثقافته
ُث َّم ما لبثت األُ َّمة أن وقعت حتت براثن االستعامر الذي َّ
وعلومه ،فأصبحت األُ َّمة اليوم عالة عىل اإلنتاج الفكري واحلضاري يف خمتلف امليادين ،وقد مت َّثل
ذلك بصورة أكثر وضوح ًا يف ميادين التعليم اجلامعي؛ يف فلسفته و ُن ُظمه ،حتّى يف ثقافته وقيمه.
وهلذاَّ ،
الـمتش ِّبعة هبذا
رتك اإلنساين
َّ
يتوجه إىل الذات اإلسالمية ُ
الـمش َ
فإن اخلطاب بمفهوم ُ
َ
العاَل ،يف صورة
املفهوم ومرجعيته املقاصدية؛ ليكون هلذه الذات حضورها الفاعل عىل ساحة
وجه هذا
مبادآت مشحونة بالثقة بالنفس ،ال يف صورة ردود فعل استجدائية خجولة .ومن َث َّم ،فقد ت َّ
الـمهيمن ،بالتفاعل اإلجيايب واحلوار
اخلطاب -هبذا املفهوم -إىل اآلخر ،ال س َّيام اآلخر الغريب ُ
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َّ
رتكة جلميع البرش ،عند شحن ساحة التعليم
عام
يتحقق من مصالح حقيقية ُمش َ
الواثق؛ للكشف ّ
رتكة ،ونزع التيار اجلارف الذي ُمت ِّثله عوملة التعليم اجلامعي ،بام حيمله هذا
اجلامعي بقيم إنسانية ُمش َ
التيار من نزعة ُمتمركزة عىل ثقافة الغرب ومرجعيته ،و ُمش َبعة بروح اإلقصاء والتهميش
للمرجعيات األُخرى ،وإنكارها َّ
حقها يف االختالف والتاميز ،وأمهيتها يف اإلسهام يف ترشيد احلضارة
البرشية وإغنائها.
رتك اإلنساين وتأصيل
الـمش َ
وثمة منطلقات ُمه َّمة ال ُبدَّ أن تكون حارضة يف تقديم خطاب ُ
َّ
القيم املعرفية واملنهجية التي تستند إليها التخصصات العلمية اجلامعية .ومن أهم هذه املنطلقات
ُ
ضبط فهمنا لعدد من املفاهيم املركزية ،ال س َّيام مفاهيم املعرفة ،والقيم ،والعوملة .فضبط فهمنا
وأهنا حمايدة ،وهو قول ال يستقيم؛ َّ
للمعرفة يعني ر َّد القول َّ
ألن املعرفة تتأ َّثر يف
بأن املعرفة ال دين هلاَّ ،
صياغتها ودالالهتا بحالة اإلنسان الذي أنتجها ،ورؤيته للذات واآلخر ،وتصوراته عن َ
العاَل واحلياة
َ
والقيم؛ ذلك َّ
تتضمنه من تصورات اعتقادية،
للعاَل ،وما
أن اإلنسان كائن ثقايف يتأ َّثر إنتاجه برؤيته
َّ
وهو أيض ًا كائن اجتامعي يتأ َّثر بعوامل التنشئة وضوابط العالقات ،وهو كذلك ذو نفسية هلا
طموحاهتا وأهواؤها.
َّ
إن ضبط فهمنا للقيم يعني تسديد النظر إىل مفهوم "القيم" .فكل فئة من فئات البرش (دينية،
ستمدَّ ة من املرجعية احلاكمة لكل منها .وقد
سياسية ،تعليمية )... ،تتحدَّ ث عن قيم خاصة هباُ ،م َ
ً
لكن الصفة الغالبة عىل مصطلح "القيم" أن تكون
نجد قي ًام حممود ًة عند فئة ،و
مرذولة عند ُأخرىَّ ،
صفة لـام نعطيه من قيمة إجيابية لليشء أو الفعل ،أو الفكرة؛ فالصدق -مث ً
ال -قيمة فاضلةَ ،يود لو
عرف كل إنسان هبا ،والكذب صفة مرذولة ال يرغب أحد أن َيتَّصف هبا .فإذا َو َجد دعاة القيم
ُي َ
فإهنم سيكونون أقوى ُح َّج ًة ،وأعمق أثر ًا .وهلذا
الفاضلة الطريقة املناسبة لعرض ما يتبنَّونه من قيمَّ ،
ُت َعد القيم مدخ ً
رتكات ذات
الـمش َ
ال مناسب ًا لـام قد يتَّفق عليه املختلفون ،حني جيدون مساحة من ُ
تعارف عليها بينهم؛ سواء بمرجعية دينية ،أو
الـم َ
األساس الفطري يف البرش ،والفضائل األخالقية ُ
بمصالح عملية.
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أ ّما ضبط فهمنا للعوملة ف يعني رضورة تفكيك تيار العوملة يف مناهج التعليم اجلامعي ،وإعادة
بناء فلسفة التعليم اجلامعي يف املجتمعات العربية واإلسالمية؛ ذلك َّ
أن اجلامعة اليوم (فكر ًة،
ً
الـمتن ِّفذة يف
ومؤسسة) أصبحت ظاهرة عاملية ذات اجتاه واحد؛ إذ حتاول بعض الفلسفات والقوى ُ
َ
حملة بأفكار وقيم ُهتدِّ د ما تتبنّاه بعض
الـم َّ
العاَل عوملة -أي تعميم -أنامطها اخلاصة من اجلامعاتُ ،
املجتمعات من منظومات فكرية وقيمية ،فال ُبدَّ لنا يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية من الفهم
الصحيح لفلسفة القيم يف اجلامعات التي تتبنّاها منظومات العوملة وأدواهتا السياسية واالقتصادية
والفكرية يف أربعة جماالت عىل األقل:
أ .إعامل الرؤية النقدية لـام هو معروض اليوم عىل املستوى العاملي من قيم أكاديمية جامعية
ُتعني اجلامعة عىل حتقيق أهدافها ،يف خدمة احلقيقة ،ونمو العلم ،وبناء املعرفة ،وتلبية متط َّلبات
املجتمعات البرشية يف التقدم والرت ّقي احلضاري.
رتك اإلنساين العام،
الـمش َ
ب .النظر يف ما هو معروض من القيم اجلامعية ،التي ُت َعد من ُ
عرب عن املضمون الثقايف واحلضاري ملجتمعاتنا ،و ُتعزِّ ز اهل ُو َّية الفكرية والقيمية هلذه
وتكييفه بصورة ُت ِّ
املجتمعات ،وال يكون ذلك بالقبول أو الرفض بصورة مبدئية ،وإ َّنام يكون بالتحليل النقدي الذي
الضار عن املعدن النفيس ،والزَّ َبد الذي يذهب ُجفا ًء عن
خل َبث
حيتفظ بام هو حق يف ذاته ،وينفي ا َ
َّ
سيل املاء النافع لألرض.

18

رتك اإلنساين ،ليس يف جمال
الـمش َ
ت .تطوير فلسفة للقيم اجلامعية ،تكون أكثر تعبري ًا عن ُ
الصياغة الفكرية النظرية وحسب ،بل يف جمال املامرسة والتطبيق العميل؛ حتّى تتم َّكن جامعاتنا من
رتك ًا إنساني ًا ،بدي ً
الـمتن ِّفذة يف
ال عن جهود القوى ُ
تقديم نموذج عميل من القيم يصلح أن يكون ُمش َ
َ
العاَل ،التي حتتكر معنى القيم ،ومتارسه بصورة انتقائية تنتفي معها العدالة.

 18استئناس ًا باملثل القرآين :ﱣ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ

ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱢ [الرعد.]17 :
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الـمتم ِّيز الذي تنتظره اإلنسانية من
ث .ميدان اإلضافة النافعة ،واإلبداع األصيل ،واإلنجاز ُ
عمل العقل املسلم املعارص يف حمتوى املعرفة اجلامعية نفسها ،يف جماالت العلوم املختلفة ،يف ُبعدهيا:
النظري والتطبيقيُ ،ث َّم يف ُبعدها الثالث ،وهو الفلسفة التي ُتؤ ِّطر ُك ّ ً
ال من البناء الفكري ،والتطبيق
العميل .فهذا األساس الفلسفي هو الذي يكشف عن املنطلقات الفكرية والقيم املرجعية التي تستند
إليها املعرفة ،يف صياغتها وتوظيفها ،واخللفية الفكرية والقيمية لـمن صاغ هذه املعرفة من العلامء
رتك اإلنساين من املنافع واملصالح ،وتلبية رشوط العمران
الـمش َ
والباحثني ،وصوالً إىل حتقيق ُ
والتقدم احلضاري.
يتعني عىل العقل املسلم املعارص أن يتعامل بمسؤولية عالية مع ظاهرة
وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
تضارب القيم يف التعليم اجلامعي؛ ذلك َّ
أن الطالب اجلامعي املسلم يدرس معظم املواد اجلامعية
بمرجعية علامنية ،متليها الرؤية الفكرية التي ُتقدِّ مها املراجع العلمية ،أو طريقة العرض التي
يستعملها األستاذ .وقد تتناقض هذه الرؤية مع اخللفية الدينية والثقافية اإلسالمية هلذا الطالب،
ور َّبام جتعله يعيش يف عا َملني منفصلني ،وينتهي به املطاف إىل اإلحباط أو
فتوقعه يف القلقُ ،
االستالب؛ ما ُيؤ ِّثر يف قدرته عىل اإلنجاز واإلبداع .وليس سه ً
ال اخلروج من هذه احلالة إذا َل ُيو ِّفر
التعليم اجلامعي فرص ًا لألستاذ والطالب ،تساعد ُك ّ ً
ال منهام عىل التحليل النقدي للمعرفة املتاحة،
وإعادة صياغتها بصورة ال ُختل باملوضوعية واالستقامة والتطابق مع الواقع ،وتسمح -يف الوقت
نفسه -بإمكانية استيعاب هذه املعرفة َوفق منهجية التكامل املعريف التي ُتؤ ِّطرها ضمن قيم التوحيد
والتزكية والعمران.
أوضحنا يف ثنايا هذا البحث كيف َّ
الـمه َّمة يف القيم اجلامعية ليست يف ما تصوغه
أن املسألة ُ
الدول واجلامعات من مفردات قيمية ،وإ َّنام يف املامرسة العملية هلذه القيم؛ فاملامرسة حتتكم -يف كثري
من األحيان -إىل توجهات سياسية ،وختضع لضغوط اقتصادية وإعالمية ،بحيث تفقد نصوص
القيم قيمتها.
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وقد الحظنا َّ
أن االهتامم األكرب بالقيم اجلامعية ينرصف إىل قيمتي احلرية األكاديمية ،واستقالل
لكن الصياغة اجلميلة هلاتني القيمتني -يف حدِّ ذاهتا -حتتاج إىل تكييف ،وتأطري،
اجلامعات ،و َّ
وحتديد .فاحلرية األكاديمية -مث ً
ال -ليست قيمة ُمط َلقة يامرس فيها األستاذ اجلامعي ما يشاء من
القول والفعل ،أو خيتار منها ما يشاء من موضوعات البحث .فقيم اجلامعة تبقى ضمن إطار قيم
الـمتو َّقع أن ُتعزِّ ز اجلامعة قيم املجتمع؛ سواء يف
املجتمع الذي يبني اجلامعة لتخدمه .وهلذا ،فمن ُ
عني ،أو يف ما ُتنتجه اجلامعة
بناء شخصية الطالب،
ليتخرج فيها قادر ًا عىل خدمة جمتمعه يف جمال ُم َّ
َّ
عن طريق مراكز البحث وجهود األساتذة والطلبة من بحوث ُتسهم يف ِّ
حل مشكالت املجتمع يف
تخصصة ،وتدفع حركة النمو والتقدم العلمي ،و ُحت ِّقق للمجتمع حضور أبنائه يف
الـم ِّ
املجاالت ُ
ساحة اإلنجاز العلمي واحلضاري العاملي.
فاحلرية األكاديمية ال تعني فتح الباب واسع ًا أمام االستهتار بقيم املجتمع وعنارص وحدته
الـم َّت َفق عليها يف مؤسسات
ومتاسكه ،وال تعني أيض ًا إجراء البحوث خارج اخلُ َطط واألولويات ُ
اجلامعة واملجتمع ،وال تعني كذلك تكييف نتائج البحوث املدعومة من رشكات جتارية ،عىل نحو
خيدم مصالح هذه الرشكات ،عىل حساب مصالح مجهور الناس يف املجتمع املحيل أو العاملي.
أ ّما استقالل اجلامعة فهو يعني أن تكون اجلامعة مستقلة فكري ًا وأخالقي ًا عن السلطة السياسية
والقوة االقتصادية يف عدد من املجاالتَّ ،
لعل أمهها :االستقالل التنظيمي العام الذي خيتص بالقيادة
َّ
واحلوكمة واهلياكل اإلدارية والتنظيمية ،وشؤون التوظيف اخلاصة باألساتذة واإلداريني وترقيتهم
وتطوير قدراهتم ،واملسائل األكاديمية اخلاصة بالدرجات العلمية وقبول الطلبة و ُن ُظم االمتحانات،
واملسائل املالية التي ختتص بتوفري األموال واملمتلكات الالزمة للجامعة واستثامرها وإنفاقها.
ويف ذلك قيمة ُم ه َّم ة تتصل بتحرير طاقات اإلبداع ،وتعزيز املستوى املناسب من احلرية
عر ف باجلامعات،
األكاديمية .ومعظم املؤسسات التعليمية القديمة ،التي أصبحت اليوم ُت َ
نشأت بصورة مستقلة من حيث اإلدارة ،والتمويل ،واملناهج ،تبع ًا لألغراض العلمية والدينية
ل ـمن أنشأها ،وكان االستقالل املايل هو أساس حتقيق استقالليتها  .وكانت القيادة اجلامعية
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متتلك القدر األكرب من صالحية ِّاختاذ القرارات ،ولك َّن اجلامعات املعارصة أصبحت أداة
تنوعة ،أمهها تسويق األفكار واألشياء،
السلطة السياسية
والقو ة االقتصادية يف حتقيق أغراض ُم ِّ
َّ
وهنا تكمن املشكلة.
وقد حاول باحث ياباين دراسة املعنى املختلف الستقالل اجلامعة يف السياق التارخيي واملقارن،
والنظر يف التحول الذي طرأ عىل تعريف "استقاللية اجلامعة" يف إنجلرتا واليابان ،فوجد َّ
أن هذا
التعريف فيهام خيتلف تقليدي ًا .ففي إنجلرتا ،كان استقالل اجلامعات بمنزلة أيديولوجية للجامعات
حلاميتها من الضغوط اخلارجية .أ ّما يف اليابانَّ ،
فهم يف سياق التنسيق مع
فإن استقالل اجلامعة كان ُي َ
الوزارة املعنية بالتعليم اجلامعي .وبالرغم من ذلكَّ ،
وجهة نحو السوق يف
الـم َّ
فإن السياسات ُ
غري ت معنى استقالل اجلامعات ،فدخل مفهوم "االستقالل الذايت التعاقدي" يف إنجلرتا،
البلدين َّ
ودخل مفهوم "االستقالل املؤسيس" يف اليابان (.)Yokoyama, 2007, pp.399-409
ويف سياق متصل ،نرشت باحثتان من رومانيا بحث ًا عن اجلانب القانوين ملبدأ استقالل اجلامعة،
يف ضوء بعض قرارات املحاكم ،وقد َت َّبني هلام َّ
أن هذا املبدأ ليس ُمط َلق ًا ،وكذلك احلال بالنسبة إىل
احلرية األكاديمية؛ فلكل منهام حدود ضمن البنية الدستورية العامة للدولة .وبالنظر إىل مبدأ
استقالل اجلامعات يف أوروبا ،الذي خيتص بمسألة تنظيمها وقضاياها املالية ،وسياسة شؤون
املوظفني ،وسياسة املناهج الدراسية فيها؛ َّ
فإن مستوى احلرية يف اجلامعات خيتلف اختالف ًا كبري ًا من
بلد إىل آخر .ويف بعض البلدانَّ ،
فإن مسألة االستقالل الذايت للجامعة واحلرية األكاديميةُ ،تبقيان
عىل دور ُمهم للسلطات املركزية يف الدولة؛ للتأكد من حتقيق التعليم اجليد املنشود يف مؤسسات
التعليم العايل؛ احلكومية ،واخلاصة (.)Stoica, 2013, pp.192-199
ويف فنلندا ،نرشت باحثتان فص ً
ال بعنوان" :استقالل اجلامعات من املايض إىل احلارض" ،يف
كتاب محل عنوان" :رؤى نظرية ومنهجية يف إدارة التعليم العايل وحتوالته" .وقد َت َّبني للباحثتني َّ
أن
مفهوم "استقالل اجلامعة" هو مفهوم مركزي ،وسمة ُمم ِّيزة للمؤسسات اجلامعية .غري َّ
أن هذه
االستقاللية ُت َعد خيار ًا خلدمة آليات احلوكمة التي ُحي ِّركها السوق .ومن املفيد مالحظة َّ
أن فكرة
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فهم بطرق خمتلفة .ففي البداية ،كانت فكرة استقاللية
تتطور باستمرار ،وأهدافها ُت َ
اجلامعة نفسها َّ
لكن االجتاهات احلالية هتدف
اجلامعة تعني محاية احلرية األكاديمية من التأثريات اخلارجية
الضارة ،و َّ
َّ
إىل إنشاء الروابط وتوسيعها بني األكاديميني والبيئة اخلارجية إىل أقىص حد ُممكن .وقد خ ُلصت
الباحثتان إىل القول" :إ َّنه ال يوجد تعريف واحد الستقالل اجلامعة ُيمكن تطبيقه عاملي ًا عىل أنظمة
التعليم العايل املختلفة يف مجيع احلاالت" (.)Kohtamaki & Balbachevsky, 2018, pp.189-190
ويف ما خيص البحوث واملقاالت التي حتدَّ ثت عن مبدأ استقالل اجلامعات يف البالد العربية،
َّ
فإن من أبرز ما نجده فيها اليوم هو النظر إىل هذا االستقالل -من حيث املفهوم والدرجة -بوصفه
منحة ُتقدِّ م فيها السلطة السياسية للجامعة بعض عنارص االستقالل ،وحترمها من عنارص ُأخرى ،أو
ُتقدِّ مها رسمي ًا ،و ُتن ِّفذها بصورة انتقائية .والثابت َّ
أن كثري ًا من هذه البحوث ُتؤ ِّكد حقيقتنيُ ،أوالمها:
أن واقع اجلامعة يف البالد العربية حمكوم بنشأة هذه اجلامعات وتطورها يف ِّ
َّ
ظل االستعامر وتأطرها
املستمر بفلسفته ومرجعياته ،وثانيتهامَّ :
أن تيار العوملة يف التعليم العايل أ َّثر تأثري ًا عميق ًا يف واقع
اجلامعة ب َ
العاَل العريب واإلسالمي ،حتّى أصبحت صوره ُمشاهبة كثري ًا لـام نجده يف اجلامعات
األوروبية واألمريكية ،ال س َّيام يف األُطر النظرية للعلوم واملعارف املختلفة وتصنيفاهتا وتطبيقاهتا،
تتضمنه من أنامط التفكري وقيم السلوك .وبالرغم من َّ
أن املجتمعات العربية واإلسالمية ال تزال
وما
َّ
حتمل شيئ ًا من اخلصوصية الثقافية واحلضاريةَّ ،
فإن اجلامعات أصبحت وسيلة ف ّعالة للتخفف من
ّ
يتجىل فقط يف الفلسفة
هذه اخلصوصيات ،والتامهي مع مرجعيات فكرية وإدارية أجنبية .وهذا ال
قررات الدارسية
الـم َّ
العامة و ُن ُظم اإلدارة والرؤى االسرتاتيجية ،وإ َّنام يمتد ليشمل عناوين ُ
َ
للعاَل َت َّتصف بالقصور والتحيز ،بنا ًء
ومضامينها املعرفية ومراجعها التي صيغت أساس ًا َوفق رؤية
عىل خربات ومشكالت تنقصها إمكانية التعميم.
وهكذاَّ ،
رتك اإلنساين يف التعليم اجلامعي،
الـمش َ
فإن كثري ًا من املفاهيم التي أصبحت جزء ًا من ُ
حق املجتمعات العربية واإلسالمية وجامعاهتا،
جيرى تأطريها وتطبيقها بصور خمتلفة ،فكان من ِّ
ومن واجبها كذلك ،صياغة فهمها وتطبيقها هلذه املفاهيم ،بالطريقة التي ال تقترص فقط عىل حفظ
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عنارص اخلصوصية والتميز يف اهلُو َّية الفكرية واحلضارية هلذه املجتمعات واجلامعات ،وإ َّنام ُتقدِّ م فه ًام
وتطبيق ًا ُيمكن للجامعات واملجتمعات األُخرى التنويه به ،واالستفادة منه.
وإذا كان تيار العوملة الذي جيعل جامعاتنا بيئة مفتوحة لفلسفة (أو فلسفات) قيمية خارجية،
و ُيم ِّثل بذلك حتدِّ ي ًا نحاول أن َن ُحدَّ من آثاره السلبيةَّ ،
فإن تيار العوملة نفسه ُيمكن أن يكون فرصة
تساعد جامعاتنا عىل تطوير فلسفة للقيم نابعة من مرجعياتنا الفكرية واحلضارية ،وصاحلة -يف
رتك ًا إنساني ًا ال جتد املجتمعات األُخرى غضاضة يف تبنّيه ،واالنتفاع به.
الوقت نفسه -ألن تكون ُمش َ
رت ً
ً
كة ُيمكن أن نرى
فهم الرؤية اإلسالمية بصورة جيدة ،فإ َّهنا س ُتقدِّ م قي ًام
وعندما ُت َ
إنسانية ُمش َ
جت ِّلياهتا يف جماالت احلياة البرشية املختلفة ،بام يف ذلك جماالت التعليم عامة ،والتعليم اجلامعي بوجه
خاص .فالرؤية اإلسالمية تنطلق َّأوالً من قيمة التوحيد وجت ِّلياهتا يف وحدة الوجود البرشي يف أصله
ّ
تتجىل هذه القيمة يف تلبية حاجات التعارف والتعاون والتكامل بني أبناء اجلنس
ومصريهُ ،ث َّم
البرشي .وتنطلق ثاني ًا من قيمة تزكية اإلنسان وكرامته وحريتهُ ،ث َّم سعيه احلثيث للرت ّقي يف املشاعر
النفسية ،والسمو يف العالقات االجتامعية .وتنطلق ثالث ًا من أمانة اخلالفة يف األرض ،وإقامة
وحسن االستمداد
العمران ،وبناء احلضارة .وكل ذلك يتط َّلب الزيادة يف العلم ،والنمو يف املعرفةُ ،
من مصادرها ،وتوظيف وسائلها.

خامتة:
َّ
إن أ َّية حماولة الستقصاء الدراسات والبحوث واملواقف والتطبيقات اخلاصة بفلسفة القيم يف
عوقات ومصاعب ُتث ِّبط وصوهلا إىل االستقصاء التام .وقد اكتفينا يف
التعليم اجلامعي ،قد ُتواجه ُم ِّ
هذه الدراسة بذكر نبذة عن هذه املوضوعات السبعة ،عرضنا فيها أمثلة لـام يدور ضمنها من أفكار
لكن املوضوع َيتَّسع لعدد
وبحوث ومتابعات وجت ِّليات ،تتصل بفلسفة القيم يف التعليم اجلامعيَّ ،
الَّ -
عام ذكرناه ،ومن ذلك -مث ً
أن القيم اجلامعية موضوع ُمهم يف
آخر من املوضوعات ال يقل أمهية ّ
املواثيق اإلقليمية والدوليةَّ ،
وأن بعض مؤسسات التعليم العايل حتتضن برامج ومناهج دراسية
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تتأسس عىل القيم ،وأ َّن القيم اجلامعية تتوزَّ ع بصورة حتمل قدر ًا من خصوصيات
وتدريبية َّ
التخصصات اجلامعية املختلفة .فإذا كانت العلوم الدينية واالجتامعية واإلنسانية ُمش َبعة بالقيم يف
الـمتعدِّ دةَّ ،
فإن العلوم الطبيعية (مثل :الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء ،وال َفلك) ،والعلوم
مستوياهتا ُ
التطبيقية (مثل :الطب ،واهلندسة ،والزراعة) ُمش َبعة أيض ًا بالقيم ،ليس فقط يف املجاالت العملية،
وإ َّنام يف املرجعيات الفكرية والفلسفية كذلكُ .ث َّم َّ
إن التعليم اجلامعي هو -يف هناية املطاف -مهنة من
تتضمن جماالً له خصوصيته من بني جماالت القيم املهنية .ومثل هذه املوضوعات وغريها هي
املهن،
َّ
ميادين للدراسة والبحث والتوظيف العميل.
وال ننسى َّ
النظر يف املعاجلة الفلسفية له ،وهو ما قد نجده
أن من بني طرق التعامل مع املوضوع
َ
يف املوسوعات الفلسفية عىل سبيل املثال ،ال س َّيام يف ما خيص حديثها عن استيعاب البحث الفلسفي
يف القيم ،لثالثة حماور ُمرتابطة ،هي :حتديد قيمة الكيانات التي يتم تقييمها ،واحلكم عىل طبيعة
سمى
عام ُي ّ
القيمة (ذاتية ،أو موضوعية) ،وحتديد األشياء ذات القيمة أو اجلودة .وكذلك الكشف ّ
نظرية القيمة التي حظيت بأمهية مركزية يف علوم األخالق ،واالقتصاد ،والفلسفة ،والسياسة.
يضاف إىل ذلك َّ
سمى علم القيم
أن مبحث القيم هو أساس ًا فرع من فروع الفلسفة بصورة عامةُ ،ي ّ
 ،Axiologyويدرس ثالث قيم رئيسة ،هي :احلق ،واخلري ،واجلامل.
ومم ّا يرتبط بصلة القيم بالتعليم اجلامعي ،النظر يف قيمة هذا التعليم نفسه؛ أي العائد الذي
رصف فيه .فقد متر بعض
يتو َّقعه الطلبة وأولياء أمورهم من نفقات هذه التعليم ،والوقت الذي ُي َ
اجلامعات بظروف ُمع َّينة ال جتعل للدراسة اجلامعية "قيمة"؛ ألسباب ختتص بجذب سوق العمل
مهارات ُحمدَّ دة ال حتتاج بالرضورة إىل شهادة جامعية .فال تعود الشهادة اجلامعية طريقة الكتساب
اخل ربة والتأهيل لسوق العمل ،وتصبح الدراسة اجلامعية خالية من "القيمة".
ومن الواضح َّ
بخرجيي اجلامعات من ختصصات ُمع َّينة ،وعدم وجود فرص
أن تشبع السوق ّ
جلدد ،جيعل بعض الطلبة وأولياء األمور ُيف ِّكرون يف "قيمة" اإلنفاق عىل
عمل جديدة
للخرجيني ا ُ
ّ
التعليم اجلامعي ،من دون وجود مقابل مناسب .ولذلك حترص املؤسسات الوطنية املسؤولة عن
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وجه اجلامعات إليقاف التدريس يف بعض التخصصات ،واستحداث
اعتامد برامج التعليم العايل أن ُت ِّ
ور َّبام تكون قيمة التعليم اجلامعي هبذا املعنى ُمناقضة
ختصصات جديدة بنا ًء عىل حاجة سوق العملُ .
لقيمة اجلامعة بوصفها مؤسسة للبحث عن احلقيقة واملعرفة.
الـمؤ َّكد َّ
الـمف ِّكرين والفالسفة ،بمدارسهم ومذاهبهم الفكرية املختلفة ،قد
أن العلامء و ُ
ومن ُ
اهتموا بمبحث القيم منذ القدم ،وما يزال االهتامم هبا قائ ًام يف حياة األفراد واملنظامت واملجتمعات
ّ
بصورة كبرية ،وال س ّيام يف ِّ
ظل ما يشهده َ
العاَل من تطور يف خمتلف نواحي احلياة؛ فالقيم ُت َعد من أهم
سهل التعامل مع األفراد واجلامعات ،والتفاعل يف ما
كونات التي ُت ِّ
الـم ِّ
ُحمدِّ دات السلوك ،ومن ُ
بينهم؛ فهي ُمت ِّثل نتاج التفاعل القائم بني الفرد وجمتمعه.
ومع كثرة الدراسات والبحوث التي ختتص بفلسفة قيم الدراسات اجلامعية ،فقد ت ََّبني لنا َّ
أن
تعرف حمتوى هذه الدراسات والبحوث غري كاف من وجود كلامت ُمع َّينة (مثل :فلسفة ،أو قيم) يف
عناوينها؛ فقد نجد دراسات وبحوث ًا يف قلب قضايا القيم يف اجلامعة ،من دون أن يكون لفظ "القيم"
موجود ًا يف البحث كله ،كام هو احلال يف الدراسات الكثرية التي ختتص بالثقافة األكاديمية ،والثقافة
التنظيمية ،وأنامط السلوك التنظيمي.
وب الرغم من وضوح أمهية القيم ومكانتها يف السلوك الشخيص ،والعمل املؤسيس ،وأثرها يف
حتقيق الرضا النفيس ،أو األهداف املؤسسية ،فإ َّننا نجد دعوات ُمل َّحة إىل التفكري يف "قيمة القيم"
 .Value of Valuesوهو عنوان نجده يف كتب ،وبحوث ،وأطروحات جامعية ،ومقاالت،
ودورات تدريبية .وتبدو أمهيته بوجه خاص عند التفكري يف الساحة الثقافية والسياسية الدولية ،وما
متتلئ به من األهواء واألكاذيب وأنواع التحيز ،ومن صور االختزال والتفاهة يف ما ُيتحدَّ ث عنه من
الـمهيمنة يف َ
العاَل؛ ما يستدعي رضورة الوعي بالقيم ،والتدافع القيمي،
قيم كونية عىل لسان القوى ُ
واالحرتام املتبادل للقيم ،وهو ما قد يكون حاس ًام يف حتديد اجتاهات احلياة البرشية مستقب ً
ال.
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Philosophy of Values and its Manifestation in Higher Education
Fathi Hasan Malkawi
Abstract
This study describes the state of thought and research on the topic of values in
contemporary university education, with the aim of understanding this state and its
implications. It delineates how universities define the philosophy of values in university
education, and it attempts to capture the relationship of university values to academic
values, organizational culture, quality assurance systems, and religion. It also looks at the
global competition between universities that is based on philosophy of values in university
education. The study prompts us to consider a future vision in which educational reform
efforts based on universal, civilizational values are integrated in universities. The study
holds that contemporary Muslims can make an important civilizational contribution to the
world by shifting from merely addressing the challenges of globalization in university
education to deploying the opportunities of globalization, developing ideas and practices
towards the philosophy of values in university education.
Keywords: Philosophy of values, academic values, organizational culture, university
education, universal values

