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الملخص 

يتناوؿ ىذا البحث قضية عمى درجة كبيرة مف األىمية لما يترتب عمييا مف 
في - انعكاسات خطيرة عمى مجتمعاتنا العربية وىي تواجو تحديات غير مسبوقة 

في المجاالت التربوية والتقنية والمعموماتية واالقتصادية - حاضرىا ومستقبميا
ذا كانت تنمية اإلبداع لدى الطمبة مف األىداؼ الرئيسة . واالجتماعية واألمنية وا 

لمؤسسات التعميـ العاـ والجامعي، فإّف التساؤؿ يبدو منطقيًا حوؿ العالقة بينو 
 . وبيف التعميـ بغير المغة العربية في ىذه المؤسسات

 : ىذا التساؤؿ تستدعي مناقشة المحاور اآلتيةفإّف اإلجابة ع

مفيوـ اإلبداع كمنظومة متكاممة مف العناصر أو المكّونات المترابطة، - 

العالقة بيف المغة والتفكير االستداللي واإلبداعي، - 

زمة التعميـ الجامعي في التوسع الكمي، ومحدودية التمويؿ، عمى حساب أ- 
 ،الجودة والبحث العممي

اإلبداع، االستيعاب والعالقة بيف التعميـ الجامعي بغير المغة العربية و-   

. ت االختراع في العموـ المختمفةاالعالقة بيف تعّمـ لغات أجنبية وبراء- 

إف مراجعة العديد مف الدراسات والبحوث العممية العربية التي تعرضت 
لمعوقات اإلبداع لـ ُتشر إلى التعميـ بغير المغة العربية كأحد محّفزات اإلبداع، 

وذلؾ ألّف اإلبداع في واقع األمر عممية معّقدة تنطوي عمى عوامؿ معرفية وانفعالية 
وثقافية وأخالقية متداخمة، تشّكؿ حالة ذىنية نشطة يمكف أف تؤدي إلى نتاجات أو 

كما أّف دراسة تاريخ االكتشافات . اختراقات أصيمة إذا ما وجدت بيئة مناسبة
حياة المبدعيف، تثبت أف اإلنجازات اإلبداعية واالبتكارات العممية  العممية وسير

كانت في معظميا نتاج مجيودات أفراد حباىـ اهلل بقدرات أو مواىب استثنائية، 
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واحتضنتيـ بيئة أسرية داعمة، قبؿ أف يصموا إلى مرحمة التعميـ الجامعي أو 
. يتعمموا لغات أجنبية

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أّف عدد براءات االختراع بالنسبة لعدد 
 عددىا في الدوؿ لىالسكاف في الدوؿ التي ُتدّرس العموـ بمغاتيا الوطنية، يزيد ع

التي اعتمدت لغات أجنبية في تدريس العموـ، وذلؾ كما ورد في تقرير التنمية 
البشرية في الدوؿ العربية، الصادر عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لعاـ 

2004.  
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: مقدمة

 تحديات غير العربية بشكؿ خاصفي الدوؿ والجامعة تواجو المدرسة 
 تفرضيا التغيرات المتسارعة في مجاالت االتصاالت والعولمة والنظاـ ،مسبوقة

العالمي الجديد الذي بدأت معالمو تتشكؿ في بداية العقد األخير مف القرف 
، واتضحت بعض مالمحو التي شممت العالـ اإلسالمي بكاممو في بداية الماضي

لضغوطات ىائمة كي التعميـ  مؤسسات ت وتعرضالعقد األوؿ مف القرف الحالي،
لممصالح الخارجية مف جية،  حتى تستجيب ، وتعيد النظر فيياتطور برامجيا

التي تتمخص في كيفية إعدادىـ و  مف جية أخرى،حتياجات طمبتيا المستقبميةوا
المجتمع في تاريخو، لمتعامؿ مع ىذه التغيرات التي تكاد تطاؿ جميع جوانب حياة 

 .ولغتو، وثقافتو، ومعتقداتو، وموارده الطبيعية

 عمى اختالؼ ،إذا سّممنا بأف التغير ظاىرة مالزمة لحياة المجتمعات واألفرادو
األزمنة واألمكنة، فإف الدعوة لإلصالح والتطوير التربوي تمثؿ استجابة طبيعية بؿ 

 التي ُتعد الموارد البشرية أىـ ، لضماف توفير متطمبات التنمية والتطور،وضرورية
عناصرىا وأدواتيا، فكيؼ إذا كانت التقديرات في بالدنا تشير إلى أف ثمث عدد 

 السكاف وربما أكثر عمى مقاعد الدراسة؟

: وفي ىذا الصدد ال ُبّد مف إثارة مجموعة مف التساؤالت ذات العالقة 

يكوف اإلصالح مف أجؿ تطوير القدرات اإلبداعية لطمبتنا بتعميميـ ىؿ - 
 ؟، عمى حساب لغتيـ العربيةلغة أجنبيةب

وىؿ الدوؿ التي حققت إنجازات متقدمة في مجاالت العمـو المختمفة -  
اعتمدت لغات غير لغاتيا األصمية في جامعاتيا ومدارسيا؟ 

وىؿ التعميـ بالمغة الوطنية مف معوقات االستيعاب واإلبداع في مختمؼ - 
العمـو واآلداب؟  
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 ال تشاركها فيها بخصوصية المغة العربية التي تنفردوىؿ يجوز تيميش - 
 ؟تحت أّي ذرائع أو مبررات، (كونها لغة القرآن الكريم) أّي لغة من لغات العالم

أظيرت نتائج الدراسة الموّسعة التي قاـ بيا عدد مف الباحثيف العرب لقد 
مشروع "بإشراؼ منتدى الفكر العربي في عّماف، قبؿ ربع قرف تقريبًا، ضمف إطار 

، أف التعميـ العربي تعميـ ماضوي تجزيئي مأزوـ، "مستقبؿ التعميـ في الوطف العربي
وأّف مؤسسات التربية والتعميـ العاـ والجامعي في معظـ الدوؿ العربية تواجو 

. تحديات حقيقية وخطيرة، عمى أكثر مف صعيد
وقد ورد في التقرير النيائي لمشروع مستقبؿ التعميـ في الوطف العربي الذي 

تعميـ األمة العربية في القرف الحادي )قاـ بو منتدى الفكر العربي بعنواف 
وفي المراجعة الدقيقة التي قمنا بيا لكؿ … " :أتيما ي (الكارثة أو األمؿ: والعشريف

الوثائؽ الرسمية في الدوؿ العربية حوؿ أىداؼ التعميـ، لـ نعثر عمى ىدؼ إعداد 
ال تكاد توجد " المستقبؿ"المواطف لممستقبؿ كيدؼ واضح أو صريح، بؿ إف كممة 

عمى اإلطالؽ في معظـ ىذه الوثائؽ، وحتى في فحصنا لمضموف المواد التعميمية 
وفي الحاالت النادرة والمتفرقة التي ورد فييا أي . نادرا ما يرد أي ذكر لممستقبؿ

ذكر لممستقبؿ، فقد ورد بصورة ىالمية غير واضحة، وكاف المقصود بو تحسيف 
االقتصادي، أو مجرد اإلعداد لممارسة عمؿ عمى المستوى - المستوى االجتماعي 

إف التركيز الذي وجدناه في أىداؼ ومضاميف التعميـ في األقطار  …الفردي
العربية طبقًا لوثائقيا الرسمية ىو عمى الماضي والحاضر، ىذا مع أف التعميـ 

. (66-65، صفحة 1991إبراىيـ، )" …مستقبمية بطبيعتو ىو عممية
واليوـ ونحف في بدايات العقد الثاني مف القرف الحادي والعشريف نالحظ أّف ما 

توصمت إليو تمؾ الدراسة ال يزاؿ صالحًا لوصؼ الوضع الراىف الذي تواجو فيو 
أمتنا العربية تحديات جارفة تكاد تعصؼ بموروثيا الحضاري والثقافي، في عصر 
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المعرفة واألزمات األمنية والتقنية والمعموماتية واالقتصادية، وما يترتب عمييا مف 
 لتحديد السبؿ والطرائؽ ،عواقب تحتـّ عمينا وقفة تأمؿ ومراجعة موضوعية ومتأنية

وألنيا تمثؿ . التي يمكف أف تعيننا عمى الخروج مف ىذه األزمات بأقؿ الخسائر
مشكالت في غاية التعقيد وغير مسبوقة، فإنيا بحاجة لمتفكير في كيفية إيجاد 

. حموؿ غير مسبوقة أيضاً 

 استنياض األمة العربية بما ليا مف خصوصية، حجر الزاوية فيوتمثؿ المغة 
 واإلعالمية، واالجتماعية، ىا في مؤسساتنا التعميمية،تفعيؿو ي،لمقياـ بدورىا الحضار

 وأ انغالقًا ذلؾ ي يعفدوف أف.  حد ذاتيايؼييا لمقياـ بيذا الدور، ولمحفاظ عؿ
 .مجافاًة لمغات األخرى

: مفهوم اإلبداع كمنظومة متكاممة من العناصر أو المكّونات المترابطة-  
 تشير المراجعة المستفيضة لألدب التربوي حوؿ تعريؼ مفيـو اإلبداع، إلى 

 :وجود أكثر مف مائة تعريؼ يمكف تصنيفيا ضمف أربعة محاور
 تعريفات محورىا الفرد المبدع بخصائصو الشخصية والمعرفية والتطورية. 
  تعريفات محورىا الناتج اإلبداعي أو الجانب المادي الممموس لمعممية

 .اإلبداعية
 تعريفات محورىا المناخ أو البيئة التي يحدث فييا اإلبداع. 
 ومراحميا وارتباطيا بحؿ المشكالت ،تعريفات محورىا العممية اإلبداعية 

 .ومعالجة المعمومات وأنماط التفكير
 وىي ترمز ،(4P's) ويشار ليذه المحاور عادة بصيغة مختصرة فيما يسمى بػ

عممية اإلقناع   والعممية اإلبداعية، والناتج اإلبداعي، والبرىاف أو،إلى الشخص
ي توقد يكوف مف المناسب اقتراح التعريؼ اآل. بأصالة الناتج اإلبداعي وفائدتو

: الذي يجمع بيف ىذه المحاور األربعة
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ت والخصائص الشخصية لمفرد التي ااإلبداع مزيج من القدرات واالستعداد
 وترقى بالعمميات ،إذا ما ُوجدت في بيئة ُمحفزة يمكن أن تتفاعل مع عناصرها

أو ، و المؤسسة أالعقمية لتؤدي إلى نتاجات أصيمة ومفيدة بالنسبة لخبرات الفرد،
و العالم إذا كانت النتاجات من مستوى االختراقات في أحد ميادين ، أالمجتمع

 .الحياة اإلنسانية
 إّف ىذا التعريؼ المرّكب لإلبداع يحّدد جميع العناصر ذات العالقة بالظاىرة 

ات الميّمة التي ينبغي جاإلبداعية، كما أنو ينطوي عمى مجموعة مف االستنتا
أخذىا باالعتبار في التخطيط ألي مشروعات تستيدؼ رعاية اإلبداع وتحفيزه، 

:  ومف أىميا النظر لإلبداع كمنظومة تتضمف أربعة مكّونات رئيسة، ىي
وىذا يعني أّننا نتحّدث عف أفراد توافرت لدييـ خصائص الشخص المبدع،  .1

 .واستعدادات أو قدرات غير عادية، مقارنة باآلخريف
وىذه تعني أّننا نتحدث عف العممية اإلبداعية أو التفكير اإلبداعي،  .2

 .عمميات تفكير ىادفة، ومعاناة، قد تطوؿ وقد تقصر، ومف الصعب التنبؤ بنيايتيا
وىذه تعني مزيجًا مف العناصر المتداخمة بدءًا باألسرة، البيئة الحاضنة،  .3

ـّ الجامعة، والمجتمع بثقافتو ومؤسساتو الحكومية واألىمية  .مرورًا بالمدرسة ث
وىذه تعني المحّصمة النيائية التي ال بّد أف تتوافر النتاجات اإلبداعية،  .4

الِجّدة والفائدة، ويتقبميا المجتمع في  فييا مجموعة مف الخصائص كاألصالة أو
 .بمد ما أو عصر ما

األربع عمى منظومة اإلبداع  ويمكف تمثيؿ التداخؿ والترابط بيف مكونات 
  :النحو التالي

 المحصمة  البيئة عمميات التفكير الفرد
     

االحساس بالمشكمة  ت  اقدرات واستعداد
مرونة التفكير    -

 ابتكارات ونتاجات األسرة 
إبداعية في مجاالت العموم  المدرسة والجامعة معرفة ومهارات 
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  في المجال 
 

 +
طالقة التفكير  -
أصالة التفكير  -

اآلداب والفنون البصرية 
واألدائية  الموارد  الثقافة،دافعية 

واإلمكانات  اتجاهات 
أصحاب الخبرة  

المؤسسات  
االجتماعية 

 :ىناؾ بعض النقاط التي تحتاج إلى تأكيد وتوضيح، ومف أىميا ما يميو

 اإلبداع منظومة تتضمف عدة مكونات مترابطة ومتداخمة. 

  و إليامًا يحدث مف فراغأاإلبداع معاناة وجيد وليس وحيًا .

 األصالة في اإلبداع نسبية وليست مطمقة .

 النتاجات اإلبداعية ليا مستويات يحددىا اإلطار المرجعي لممقارنة .

  البيئة بجميع عناصرىا تمثؿ الحاضنة لمظاىرة اإلبداعية وبدونيا تنعدـ
. الفرص لإلبداع

 توافر البيئة المناسبة والرعاية تقّوي احتماالت التوصؿ إلى نتاجات إبداعية .

  قيمة النتاجات اإلبداعية وفائدتيا يحددىا المجتمع في ضوء المعايير
 .السائدة

: معوقات اإلبداع ومحّفزاته

برز معوقات اإلبداع، أالبحث في - عربية وأجنبية– تناولت دراسات كثيرة 
واألساليب أو اإلجراءات التي يمكف أف تساىـ في التغمب عمى ىذه المعوقات، مف 

أجؿ تحفيز وتسييؿ عممية تنمية القدرات اإلبداعية عند الطمبة في المدارس 
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وأظيرت ىذه . (1993؛ سايمنتف، 1992؛ الشايب، 1995حمود، )والجامعات 
:  فئات، ىيثالثالدراسات أّف معوقات اإلبداع يمكف تصنيفيا في 

مف حيث مستواىا االقتصادي واالجتماعي، والتعميمي والثقافي، األسرة - 
.  وأساليب التنشئة السائدة لدييا في تربية أطفاليا

ومصادر التعمـ المتوافرة، وطرائؽ  المؤسسات التعميمية مف حيث مناىجيا،- 
. التدريس فييا، وأساليب التقويـ التقميدية، والمناخ التربوي السائد فييا

مف حيث االتجاىات والقيـ السائدة فيو، وتحديد ادوار الجنسيف، المجتمع، - 
. واألوضاع االقتصادية واالجتماعية، واالضطرابات األمنية والسياسية والحروب

ولم يرد في أّي من الدراسات التي تّمت مراجعتها أّن التعّمم بغير لغة األم أو 
 . ية من بين معوقات اإلبداعنالمغة الوط

 والثقافة العربية  اإلبداع
 يتوافر في المراجع ذات الصمة بموضوع الثقافة عشرات التعريفات التي تعّبر 

وىناؾ . عف وجيات نظر متباينة لممفكريف وعمماء االجتماع واإلنثربولوجي وغيرىـ
ولكننا نعتقد أف . عدة تصنيفات لمموضوعات والمواد التي تقع تحت مظّمة الثقافة

: التعريؼ التالي يشمؿ أىـ العناصر المتكررة في كثير مف التعريفات
الثقافة عبارة عن منظومة ديناميكية كمية من المعارف والعقائد والفنون 

 التي تشتمل عمى مكونات مادية وغير مادية تمثل تجارب ،والقيم واألعراف
الماضي والحاضر لشعب أو مجتمع ما، وتعّبر عن تراثه وسموكه الجمعي، 

تتناقمها األجيال بصورة انتقائية، ويكتسبها الفرد من مجتمعه بالتعّمم المباشر 
والحّسي   وكيانه الذهني والنفسي،،وغير المباشر، لتصبح جزءًا من شخصيته

. (1992بدران، )الذي يوّجه سموكه وردود فعمه نحو بيئته االجتماعية والمادية 

إّف ىذا التعريؼ ُيظير بوضوح مدى تعقيد مفيوـ الثقافة، ألنو متداخؿ مع 
 ، والطعاـ واالقتصاد والمباس،جميع جوانب الحياة االجتماعية في المغة والديف
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 ونتاجات ، وأنماط التفكير، والتنظيـ األسري،والُمثؿ والقيـ والمعتقدات والمعارؼ
وىناؾ مف يرى بأف الدولة ليست سوى نتاج ثقافة . العمؿ بأشكاليا المختمفة

. المجتمع، وىي في الحقيقة ترجمة لمواقع الثقافي لممجتمع
إّف العقؿ اإلنساني قادر عمى صنع المعجزات إذا أطمؽ لو العناف، لكنو يظؿ 
أسيرًا لمثقافة السائدة، بقيميا وتقاليدىا وعالقاتيا االجتماعية، في تعاممو مع الواقع 

إّف الثقافة العربية عمى مدى أكثر مف ستة قروف ظمت ثقافة اجترار . وتحدياتو
 ، ما عرؼ بالحواشي والتقاريرإنتاجاقتصرت عمى ووليست ثقافة ابتكار، 

 منتخبات جمعت أو شرحت ما كتبتو السابقوف مف النوابغ أوومختارات 
 ولو نظرنا إلى مؤسساتنا التعميمية لوجدنا أنيا ال تزاؿ تكّرس ىذا ،والمبدعيف

 .الواقع مع االختالؼ في مادة االستيالؾ العممي أو الفكري
ذا كاف األمر عمى ىذا النحو، فإف تفعيؿ منظومة اإلبداع الوطنية تصبح  وا 

 وأي مجتمع يسعى لمبقاء ،ضرورة حتمية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمجتمعنا
والسؤاؿ دائمًا ىو كيؼ يمكف تحقيؽ ذلؾ إذا توافرت . والتطور باالتجاه اإليجابي

 اإلرادة السياسية؟
إف أحد أىـ القطاعات التي تراىف عمييا األمـ في نيضتيا ىو قطاع التعميـ 
بجميع مستوياتو ومؤسساتو، وحتى يتصدى ىذا القطاع لمميمة فيو بحاجة إلى 

حداث تحوالت جذرية في أىداؼ التعميـ ومناىجو وأساليبو،دعـ مجتمعي  ، وا 
. وتقييـ مخرجاتو

والتربية شكاليات الثقافة إوالسؤاؿ الذي يطرح نفسو بيذا الصدد يتعمؽ بماىّية 
ولإلجابة عف ىذا . ؿ اإلبداعت وتؽ،ؿ العقوؿبّ  التي تؾ،العربية أو التراث الثقافي

جعة عدد مف الدراسات التحميمية الرصينة التي تناولت العالقة بيف االسؤاؿ تمت مر
، 1995قمبر والسويدي، ) والثقافة العربية اإلسالمية االبتكار أو ،اإلبداع والثقافة
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ويمكف . (2005، ربيع، 2002، الجابر، 1998 ، الصاوي،1995حمود 
: تمخيص أبرز اإلشكاليات التي وردت في ىذه الدراسات عمى النحو التالي

  تكريس الفيـ الخاطئ لمديف واستحساف االتباع مقابؿ االبتداع. 

  ذوباف الفرد في الجماعة أو جماعية النمط السائد في الثقافة العربية .

  الجمود الفكري وتوجيو الطاقات الستيالؾ نتاجات اآلخريف .

  غمبة االتجاىات التسمطية والبيروقراطية والقدرية في التربية واإلدارة .

  المبالغة في التمسؾ بالعادات والتقاليد ومقاومة التغيير .

  الميؿ العاـ لقتؿ الوقت وتطوير عادات إلضاعتو .
 :العالقة بين المغة والتفكير االستداللي واإلبداعي- 

ترتبط عممية االستدالؿ ارتباطًا وثيقًا بالمغة، وقد يصعب التمييز أحيانًا بيف  
بؿ إف . القصور في القدرة عمى االستدالؿ، والقصور في استخداـ المغة وفيميا

 بالنسبة لمقدرة عمى االستدالؿ، ذلؾ أف المغة هي الداء والدواءىناؾ مف يرى أف 
الغموض وعدـ الدقة في طريقة استخداـ الكممات، عامالف مؤثراف في قدرة الفرد 

وليس ىناؾ أدنى شؾ في أف الكممة الواحدة قد تستخدـ لمداللة . عمى االستدالؿ
عمى معاٍف مختمفة وفقًا لسياؽ الكالـ أو غاية المتكمـ، وىكذا فمف غير المحتمؿ 

 ما لـ يكف قادرًا عمى ،أف يكوف الشخص قادرًا عمى االستدالؿ بصورة صحيحة
 ومف الطبيعي أف يكوف التفكير االستداللي .استخداـ المغة بمنتيى الدقة والحذر

. والمنطقي مف متطمبات العممية اإلبداعية أو التفكير اإلبداعي
اإلبداع، االستيعاب والعالقة بين التعميم الجامعي بغير المغة العربية و-   
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بعض النتائج التي توصمت إلييا عّدة دراسات، تفيد  (ىػ 1427)أورد الدبياف 
 وتميُّز الدارسيف بيا في األداء واالستيعاب في المجاؿ ،بنجاعة المغة العربية

 : الطبي، مقارنة مع الدارسيف لمعمـو الطبية بالمغة اإلنجميزية، ومنيا
أثبت نجاح التجربة السورية في تعميـ الطب قدرة المغة العربية عمى - 
وفي مصر افتتحت . ومسايرة التقدـ العممي في المجاؿ الطبي العموـ، استيعاب

ـ بالمغة 1827أوؿ كمية لمطب في عيد محمد عمي، وبدأ التدريس فييا عاـ 
واستمرت عمى ذلؾ حتى خضوع الحكومة المصرية لمضغوط السياسية " ،العربية

بعد أف كانت  ،1887 حيث غيرت لغة التعميـ إلى اإلنجميزية عاـ ،مف المحتميف
 حيث أّلؼ عدد مف العمماء ،حركة التعريب لمعمـو المختمفة قد سارت بخطى ثابتة

في مجاؿ النبات والحيواف والفيزياء والجيولوجيا والرياضيات والصيدلة والنجـو 
 .(محجوب، الت)" والفمؾ

وىناؾ دوؿ كثيرة تعّمـ العموـ الطبية بمغاتيا األصمية كالصيف وروسيا وكوبا 
وألمانيا وفرنسا، وىي ال تقّؿ في مستواىا في بعض المجاالت عف الدوؿ التي 

.  تعمميا بالمغة اإلنجميزية
 سرعة القراءة ومدى االستيعاب حوؿدراسة السباعي التي أجراىا  أظيرت-  

 وأطباء االمتياز، واألطباء المقيميف في ،مف طمبة الطب (124)عمى عينة مف 
كمية الطب بجامعة الممؾ فيصؿ، وكاف مف نتائجيا استطاعة كؿ مف طالب 

تفوؽ سرعتيـ في قراءة بسرعة النص الطبي بالمغة العربية قراءة الطب والطبيب 
، كما أف قدرتيـ عمى استيعاب النص (%43)النص بالمغة اإلنجميزية بحوالي 

كما . مف استيعابيـ لمنص بالمغة اإلنجميزية (%15)بالمغة العربية أفضؿ بنسبة 
أظيرت نتائج دراستيف تجريبيتيف عمى مجموعتيف مف طمبة كمية الطب، ُأجريتا في 

الجامعة األمريكية ببيروت، والجامعة األردنية، أّف المجموعة التي درست أحد 
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 كانت أفضؿ في درجة االستيعاب مف المجموعة ،المقررات الطبية بالمغة العربية
. التي درست نفس المقرر بالمغة اإلنجميزية

حققت دوؿ كثيرة إنجازات ىائمة في المجاالت العممية والتقنية، دوف أف - 
تتخمى عف تعميـ العمـو المختمفة بمغاتيا الوطنية كالصيف وكوريا والياباف وألمانيا 

. وماليزيا، وغيرىا

أظيرت دراسة ُأجريت في كمية الطب البشري بجامعة الممؾ سعود في -  
 غير قادريف تمامًا عمى البحث ،القصيـ، أّف طالب السنة األولى في الفصؿ األوؿ

عف المعمومات والمعارؼ المرتبطة بمحتوى مادة القراءة الطبية بالمغة اإلنجميزية، 
 ، ىو تعريب التعميـ الطبػي،ورأى الباحثاف أف الحّؿ األنسب لمعالجة ىذه المشكمة

وتدريسو بالمغة العربية، وتعّمـ المغة اإلنجميزية بوصفيا مادة مستقمة ؛ ليتمكف 
.  طالب الطب والعمـ مف متابعة معارفو

وقد ذكر الدكتور عباس محجوب أف األستاذ اسحؽ موسى الحسيني أشار 
 المغة  إلى أفّ ،ـ1985في بحثو الذي قدمو لمجمع المغة العربية في القاىرة عاـ 

 ومراكز البحوث العممية فييا، ،العبرية ىي لغة التعميـ في الجامعات اإلسرائيمية
وقد حصؿ أربعة مف عممائيا عمى جوائز . لجميع الطمبة بمف فييـ الطمبة العرب
باإلضافة إلى إنجازاتيا اليائمة في مجاؿ . نوبؿ في الكيمياء، وواحد في االقتصاد

 . التقنيات المتقدمة
 ،(www.taareeb.info) الجمعية المصرية لتعريب العمومكما أوردت 

بعض النتائج التي توصمت إلييا دراسات عديدة حوؿ أىمية التعميـ الجامعي 
بالمغة العربية، في ضوء المؤشرات اإليجابية التي أظيرتيا مقارنة الدارسيف بالمغة 

 :العربية مع غيرىـ مف الدارسيف بمغة أجنبية، ومف أبرزىا ما يأتي

http://www.taareeb.info/
http://www.taareeb.info/
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 امتحاف المجمس نتائج أجريت عمى يتشير بعض الدراسات الحديثة الت- 
 إلى أف األطباء الذيف الواليات المتحدة األمريكية، ي لألطباء األجانب ؼيالطب

قد حصموا عمى معدؿ عالمات أعمى مف المتوسط  (حالة سوريا)درسوا بالعربية 
 .العاـ لألطباء المتقدميف لالمتحاف مف مختمؼ أنحاء العالـ

 يوه) أجريت عمى المؤشرات الصحية يتشير بعض الدراسات الحديثة الت-  
 إلى تحسف ،في بعض دوؿ المنطقة العربية وما جاورىا  (يمحصمة التعميـ الطب

 .حالة الدراسة بالمغة القومية عف حالة الدراسة بمغة أجنبيةي تمؾ المؤشرات ؼ
تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أف التفوؽ مف نصيب الدارسيف بالمغة -  

 . المرحمة قبؿ الجامعية والمرحمة الجامعية عمى حد سواءيالقومية ؼ
 كتبت ي أجريت عمى أوراؽ اإلجابة التيتشير بعض الدراسات الحديثة الت- 

 فقط مف الطالب عشرة بالمائة أف ،باإلنجميزية لطمبة إحدى الجامعات العربية
سردوا  خمسة وستيف بالمائةاستطاعوا التعبير عف أنفسيـ بشكؿ جيد، وأف 

 لـ خمسة وعشريف بالمائةوأف  ولكنيـ لـ يحسنوا التعبير، ،المعمومات المطموبة
 .يفيموا المعمومات

 ي دولة ؼةتسع عشرتشير إحصاءات منظمة األمـ المتحدة إلى وجود -  
ثالثة مالييف وثمانمائة ألؼ يتراوح عدد سكانيا بيف  صدارة العالـ تقنيًا،

 ي يسير فييا التعميـ والبحث العمـ، مميوناً فيواحد وتسعمائتيف ووبيف ، نسمة
 .بمغاتيا القومية، وال توجد دولة عربية واحدة ضمف ىذه المجموعة مف الدوؿ

إلى أف تمؾ  العالـ ي جامعة ؼخمسمائةتشير دراسة حديثة عف أفضؿ - 
ثالثة مالييف  يتراوح عدد سكانيا بيف ، دولةخمس وثالثيف يالجامعات موجودة ؼ
تدّرس مميار ومائتي ألؼ واثنيف وسبعيف نسمة، وبيف ، وثمانمائة ألؼ نسمة

  .جميعيا وتجرى بحوثيا بمغاتيا القومية
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 ما قاله ابن خمدون من أن المغموب لنا أن نتذكروقد يكون من المناسب 
 يرغبة ؼاؿ مف ي إف اليدؼ الساـ، كل أفعاله وطرائق حياتهيمولع بالغالب ف

النيوض بأمتنا ال يجب أف يمفو ضباب المسالؾ، ولندرس أسموب بدايات 
في شرقًا وغربًا، ،  وفي مقدمتيا أمتنا العربية واإلسالميةالعمميةاألمـ نيضة 

نتمّمس الخطوات الصحيحة لنيضتنا  واستمرار ذلؾ عمَّنا الماضي والحاضر،
 .وتحررنا مف عقدة األجنبي

معايير الحكم عمى المناخ االجتماعي اإلبداعي  

اإلبداع مف وجية نظر عمماء االجتماع قضية اجتماعية وتربوية، والمجتمع  
 عبارة عف منظومة مف المؤسسات الصغيرة التي تضـ األسرة والمدرسة والجامعة،

 وغيرىا مف مؤسسات العمؿ في القطاعيف ، والمسجد والكنيسة،والنادي والجمعية
والمجتمع بيذا المعنى وعاء كبير تتمازج بداخمو عناصر . الحكومي واألىمي

 وغيرىا مف مكونات الموروث ،الثقافة واالقتصاد والسياسة واإلدارة والتعميـ
 ،التاريخي الحضاري لشعب أو أمة، والتي يتشكؿ منيا المناخ العاـ لممجتمع

ذا أردنا أف نحكـ عمى منظومة اإلبداع إو. ويتميز بيا عف غيره مف المجتمعات
ؽ ائفي المجتمع مف حيث كونيا محّفزة لإلبداع أو محبطة لو، فإف إحدى الطر

السيمة لذلؾ تتمخص في حصر معوقات اإلبداع عمى مستوى المجتمع الوطني، 
أما الطريقة الثانية فإنيا . والعمؿ عمى إزالتيا وفؽ خطة استراتيجية طويمة األمد

: تعتمد مبدأ المقارنة بيف الدوؿ مف حيث

  عدد براءات االختراع المسجمة في الدولة .

  عدد الجوائز العالمية التي حققتيا الدولة في المياديف المختمفة .

  عدد البحوث العممية النظرية والتطبيقية المنشورة في دوريات عالمية .

  بداع والميّسرة لوإلالنظـ والتشريعات والقوانيف المحفزة ؿ .
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  الموارد المالية والفنّية المخصصة لرعاية الموىوبيف والمبدعيف .

  األسريةةأساليب التنشئ  .

  مستوى األمف واالستقرار السياسي واالقتصادي .

  مستوى التعميـ وجودتو .

وىناؾ طريقة أخرى تعتمد معيارًا واحدًا لوصؼ بمد ما بأنو يوفر أجواء 
 ىو عدد جوائز نوبؿ التي ، واحتضاف إبداعاتيـ،مناسبة الستثمار طاقات مواطنيو

، ومف في مجاالت الفيزياء والكيمياء والطب واالقتصادُمنحت لمواطني ىذا البمد 
السيؿ الحصوؿ عمى بيانات بيذا الخصوص مف موقع الجائزة عمى شبكة 

  .اإلنترنت

زمة التعميم الجامعي في التوسع الكمي، ومحدودية التمويل، عمى أ- 
: حساب الجودة والبحث العممي

يالحظ المراقب لمتطورات التي تحدث في التعميـ الجامعي العربي، أّف تزايد 
أعداد الطمبة الذيف يتقدموف لاللتحاؽ بالجامعات، فرض عمى كثير مف الدوؿ 

العربية إيجاد حموؿ غير مدروسة بدقة الستيعاب التدفؽ الطالبي، والتوّسع الكمي 
في القبوؿ، والسماح لمقطاع الخاص بإنشاء الجامعات في مختمؼ التخصصات، 

دوف دراسة معمقة، واستشراؼ لحاجة سوؽ العمؿ، وكاف مف نتائج ذلؾ تفاقـ 
مشكمة تمويؿ التعميـ، والبحث العممي، وندرة الكفاءات العممية مف أعضاء ىيئات 

التدريس، وبالتالي تدني جودة التعميـ، وتخريج أعداد كبيرة مف العاطميف عف 
.  العمؿ

أّما ضعؼ مستوى الخريجيف في المغة العربية، واالفتقار لمحدود الدنيا مف 
السالمة النحوية والصرفية واإلمالئية والمعجمية، فيمكف مالحظتو في عجزىـ عف 
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مصطفى وماشة، )التعبير، أو عدـ الوضوح واإلبياـ فيما يكتبونو أو يعرضونو 
2005) . 

والعكس، وعزلة عف المدرسة عزلة الجامعة وىناؾ مشكمة أخرى تتمّثؿ في 
 ،الحديث عف التنمية الشاممة لممجتمعوفي ىذه الحالة فإّف كمييما عف المجتمع، 

 بما يحقؽ إسيامًا فعااًل في الجامعي،وتغيير أدوار مؤسسات التعميـ العاـ والتعميـ 
 ، بو التقاريرجبّ  أو مجرد كالـ يقاؿ في المنتديات أو ُتد، لـ ُيعْد ترفاً ،ىذه الخطط

ولكنو أصبح مطمبًا ُممحًا تفرضو متطمبات العصر الذي يّتسـ بالعولمة واالنفتاح 
وما يترتب عمى . واالنسياب الحر لممعمومات والمعارؼ والمنتجات بكؿ أشكاليا

 إلعداد جيؿ قادر عمى الدخوؿ إلى ،ذلؾ مف الرىاف عمى التعميـ بكؿ مراحمو
ذا كانت الدوؿ .  وىو مزّود بكؿ الميارات والمعارؼ الالزمة لمنجاح،سوؽ العمؿ وا 

ال تممؾ ميما كانت قوتيا أف تفرض عمى نفسيا وشعوبيا العزلة عف المجتمع 
العالمي، فكيؼ يمكف أف ُيقبؿ مف مدارسنا وجامعاتنا أف تبقى منعزلة بذاتيا عف 

 وعف بعضيا البعض مف جية أخرى؟ ،المجتمع مف جية

التعميـ معايير الجودة والتخطيط لتطوير  الموّجيات الرئيسة لتطوير أحدإف 
نما ال يكوف باستبداؿ المغة العربية بمغة أجنبية، مدى توافر عنصري الشراكة ب وا 

بمعنى . ، وسوؽ العمؿ والتجسير بيف مؤسسات التعميـ العاـ والجامعي،الفّعالة
 ، والتفاعؿ بيف مدخالت كؿ منيما ومخرجاتو،مدى التوافؽ واالنسجاـ والتكامؿ

 وتدفع عجمة النمو ،بصورة تحقؽ أىداؼ التنمية الوطنية بأشكاليا المختمفة
.   األماـإلىوالتطور في المجتمع 

 :الخالصة

لـ ُتظير أّي مف الدراسات التي تّمت مراجعتيا وجود عالقة ارتباطية، أو 
سببية بيف التعميـ الجامعي بغير المغة العربية، واالستيعاب واإلبداع، بؿ إّف 
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النتائج التي توّصمت إلييا تمؾ الدراسات أظيرت وجود عالقة إيجابية في 
االستيعاب واألداء لدى الدارسيف بمغة األـ، في المجاالت الطبية والعممية األخرى، 

ومف ناحية أخرى فإّف . مقارنة مع الدارسيف بمغة أجنبية، وال سيما اإلنجميزية
محاولة الربط بيف االستيعاب واإلبداع والتعميـ الجامعي بغير المغة العربية، ال 

تستند إلى أساس عممي، ألّف اإلبداع منظومة مف العوامؿ المتداخمة والمترابطة، 
ـّ التعامؿ فييا مع أفراد حباىـ اهلل بقدرات واستعدادات غير عادية، ويمكف أف  ويت

تؤدي إلى نتاجات إبداعية في مستوى االختراؽ اإلبداعي حتى قبؿ دخوؿ 
الجامعة، وربما في السنوات األولى مف الدراسة الجامعية، أو قبؿ إنياء المرحمة 

الثانوية، فكيؼ يصّح التعميـ عمى آالؼ الطمبة الذيف يمتحقوف بالجامعات العربية 
سنويًا، واالفتراض بأف تعميميـ بغير المغة العربية يمكف أف ينّمي قدراتيـ عمى 

االستيعاب واإلبداع، وال سيما مع تدّني جودة التعميـ الجامعي، وازدحاـ الفصوؿ، 
 . وضعؼ مستوى المغة العربية في معظـ األحواؿ
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التعليقات والمناقشات 

جامعة بغداد / ضرغام الخفَّاف- 

ـ، لمدكتور 1987الصادر سنة " التعريب"أشاد بالحموؿ الواردة في كتاب 
محمد المنجي الصيادي فيما يخص تعريب العمـو والدراسات، فاإلبداع يتحقؽ 
بالمغة األـ عمى أف تكوف الكتابات العممية حاضرة وافية سادَّه لما تتطمبو المادة 

. العممية
فتحي جروان . د. أ. رد- 

أشار إلى أىمية الثقة بالنفس في قضية االىتماـ بالمغة العربية ورأى أف ثقة 
العرب بأنفسيـ ميزوزة وضعيفة؛ لذا ال يثقوف بمغتيـ، وىناؾ أكاديميوف يشجعوف 

-.  لألسؼ–عمى ذلؾ 
وبعد " الموىبة واإلبداع والتفوؽ"وفي ىذا السياؽ أشار إلى أوؿ كتاٍب ألَّفو في 

اطالعو عمى كؿ ما كتب حوؿ خصائص الطمبة الموىوبيف وقع عمى كتاب عربي 
ُألؼ منذ مئتي سنة وجد فيو مف خصائص المربي والمؤدب ما يفوؽ ويسبؽ بسنيف 

. ما توصؿ إليو الغرب ونقمو ىو عنيـ
التي أعدَّىا ىاورد جاردنر في " نظرية الذكاءات المتعددة"كما أشار إلى 

في " عباس محمود العقاد"جامعة ىارفارد وانفؽ عمييا عشرات المالييف، كاف 
نحا ىذا المنحى التشريعي الذي " عبقرياتو"تحميمو لمشخصيات التي تناوليا في 

يجعمؾ تعيش في الوقت والمناخ والبيئة، فقد سبقو بسنيف إلى منيج دراسة الشخص 
. وتحميؿ الشخصية

إف استشيدنا بمرجع مف ىذه المراجع نتَّيـ بأننا أصحاب -  ولألسؼ–ولكننا 
مراجع ثانوية وبالية؛ ليذا كؿ مف يحمؿ رسالة لمحفاظ عمى تراثنا ولغتنا وديننا 

. ومواىبنا وعقوؿ أبنائنا يتعّرض إلحباطات في كؿ يوـ
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كما أشاد بمراجعو مفصمة تفصياًل شاماًل منشورة في مجمة المستقبؿ لمتربية 
حوؿ االبتداع واالتباع والخمؽ وتفنيد " وضحى السويدي ومصطفى ُقْنبر"العربية لػ

َـّ تفسيره تفسيرًا خاطئًا يجمِّد العقؿ الذي زيف اهلل بو بني  كؿ حديث أو قوؿ مأثور ت
. البشر
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