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 ملخص:

رغم أن هناك حماوالت لتطوير مقرر الثقافة اإلسالالمية يف عالدد مالجل اعامعالات   ال      
أن هالالالاحمل االالالالاوالت ال ياالالالدو ألالالالا  ققالالالد التطالالالوير املندالالالود يتالالالالن ر    الت الالالديات الالالال  

. فمالا الرالر يف الال  يناغال  أن ققق الايناغال  أن يتعالا م مع الا املقالرر وافهالدال اف اللية 
 ذلك؟ 

ة املد ورة لرايتعة العدوية "استغفارنا قتالا     اسالتغفار" نقالون  ن علم غرار املقول      
"تطويرنا قتا     تطوير"  ذلك أنه يفتقر    روح التطالوير ووالوهرحمل أال وهالو الفاعليالة. 

 فما معايري التطوير الفّعان؟

هاحمل الورقة ترم     ترليط الضوء علم معايري التطالوير الفّعالان  ويتلالورة موو الات       
تطالالالالويراّ فّعالالالالاالّ  جبامعالالالالة قطالالالر سالالالالالميةمقالالالالرر الثقافالالالة اإللتطالالالالوير ديالالالة ومقت الالالالات عمليالالالة ها

شالالًالّ ومضالالموناّ ولتالالاّ تدريرالالياّ يف االالوء تلالالك املعالالايري. والورقالالة تقالالد  نفرالال ا يتافسالالا  
 للمقرر يرم     الفاعلية.    علم ألا "ورقة عمل تووي ية" في مدروع تطويري
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Abstract: 

       While there have been attempts to develop the course of 

Islamic Culture in a number of universities, it does not seem 

that these attempts have achieved the intended development, 

considering the challenges that the course should deal with 

and its original goals which should be achieved. So, what is 

the secret behind this?  

 

        As the well-known saying of Rabia Al-Adawia “our act 

of seeking forgiveness needs an act of seeking forgiveness”, 

we say: our development needs development. This is 

because it lacks of the sprit and essence of development, i.e. 

effectiveness. So, what are the criteria of effectiveness? 

 

       This paper aims at shedding light on the criteria of 

effective development and propose guiding points as well as 

practical suggestions to develop effectively and 

comprehensively the course of Islamic Culture in Qatar 

University in light of these criteria. The paper presents itself 

as a “practical guiding paper” for any developing project of 

the course seeking effectiveness.  
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 الرئيسة:المصطلحات 

 :حتقيق أهدال نوعية جبودة عاليالة ويتطالرإ  يتداعيالة ويتاسالتثمار  معايير الفاعلية
 رشيد للموارد

 : جيالالاد يتيتالالات للالالتعلم االّفالالن والالال  ينلالالر  في الالا الطالالال  مالال   التدديسيا الفعلددا 
 حمتويات املقرر اخنرا اّ كامالّ 

 :عملية حتويل فًرة ماتًرة    ممارسة وديدة ومفيدة اإلبياع 

 ال :استه

يف عالالدد مالالجل  مقالالرر الثقافالالة اإلسالالالميةلتطالالوير  حمالالاوالتأن هنالالاك مالالجل رغم علالالم الالال       
التطالالالالوير املندالالالالود يتالالالالالن ر    ال ياالالالالدو ألالالالالا  ققالالالالد     ال أن هالالالالاحمل االالالالالاوالتاعامعالالالالات

الالالالال  يناغالالالال  أن فهالالالالدال اف الالالاللية االت الالالالديات الالالالال  يناغالالالال  أن يتعالالالالا م مع الالالالا املقالالالالرر و 
  . فما الرر يف ذلك؟ققق ا

ة علالالم غالالرار املقولالالة      "اسالالتغفارنا قتالالا  -رمح الالا ا   – املدالال ورة لرايتعالالة العدويالالة املعالالة 
أنالالاله يفتقالالالر    روح التطالالالوير    اسالالالتغفار" نقالالالون  ن "تطويرنالالالا قتالالالا     تطالالالوير"  ذلالالالك 

 وووهرحمل أال وهو الفاعلية. فما معايري التطوير الفّعان؟

وو الات م يتلالورة  و لالم معالايري التطالوير الفّعالانلضالوء عهاحمل الورقة ترم     ترالليط ا     
 فّعالالالالاالّ  تطالالالالويراّ  جبامعالالالالة قطالالالر الثقافالالالة اإلسالالالالالميةمقالالالالرر قت الالالالات عمليالالالة لتطالالالالوير ومهاديالالالة 
 يف اوء تلك املعايري. تدريرياّ  ولتاّ  ومضموناّ  شًالّ 

القضالايا واملواالوعات -يتعالون ا   –اون يف هالاحمل الورقالة ولت قيق الغرض املندالود  سالنتن
 اآلتية:
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  است ضالار  .يف اعامعالات وأييالة الثقافة اإلسالالميةالرياإ التارخي  لندأة مقرر
 .له عملية التطوير املندودتقومي واق  املقرر ويف يف  هاا الرياإ

  وأيتالر  الت الوالت  الثقافالة اإلسالالميةنااة عجل جتريتة وامعة قطر يف تالدري  مقالرر
 .ومناقدة هاحمل الت والت يف هاحمل التتريتة

  وكيفيالة توظيف الا يف تطالوير مقالرر  التطوير الفّعان الاي ننددحمل وندعو  ليالهمعايري
 .ولتاّ تدريرياّ  ومضموناّ  شًالّ  الثقافة اإلسالمية

  يف اوء املرتتدات يف وامعة قطر مقرر الثقافة اإلسالميةمرتقال.       

 :الوسقةحو  منهجية 

أن تًالون املقت الات التطويريالة افمر الاي سنت رى االلتنا  يته يف هاحمل الورقة هالو       
ملقالالالرر الثقافالالالة اإلسالالالالمية مانيالالالة يف االالالوء فلرالالالفة يتنالالالاء لالالاله أسالالال  من تيالالالة وأركالالالان فًريالالالة 

 –علمية وشواهد تطايقية  مرتاطالة جتالان الفاعليالة يف التعلاليم  وسالناان الوسال  قواعد و 
فن تًالالالالالون افسالالالالال  وافركالالالالالان الالالالالال  تاالالالالال  علي الالالالالا هالالالالالاحمل املقت الالالالالات متينالالالالالة  -يتعالالالالالون ا  
ومعالالالالن ة يتتتريتالالالالة ذاتيالالالالة  الالالالا   ومرالالالالتندة    معطيالالالالات الفًالالالالر اإلداري والتيتالالالالوي  وراسالالالاللة
جعالالالالالايري  و نالالالالالد ن    ومتتالالالالالاو ة إلشالالالالالًاالت جتالالالالار  أخالالالالالرى غالالالالالري فاعلالالالالةم مالالالالةدالالت 

وال  سالتًون جثايتالة "امليالنان املن تال " الالاي سالنقّو   الفاعلية ال  ستًدف عن ا الورقة
سالالالالالمية جبامعالالالالة قطالالالالر  كمالالالالا سالالالالنعرّي يتالالالاله املقت الالالالات يتالالالاله الواالالالال  الالالالالراهجل ملقالالالالرر الثقافالالالالة اإل

  .سنطر  ا يف الورقةالتطويرية ال  
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 (1)ما وقعنا علياله مالجل دراسالاتوهباا "املينان املن ت " تتمين هاحمل الورقة عجل مجي        
تتنالالالاون قضالالالية تطالالالوير مقالالالرر الثقافالالالة اإلسالالالالمية  ذلالالالك ألالالالا تتنالالالاون القضالالالية مالالالجل مالالالدخل 
تعريف الثقافة اإلسالالمية  وهالو مالدخل فياله  شالًان سنًدالف عناله عنالد عراالنا لرالياإ 

 مقرر الثقافة اإلسالمية يف اعامعات.

ر و ننالا نعتقالد أن مالا سالالنطر ه يف هالاحمل الورقالة مالجل موو الالات وأركالان ومعالايري للتطالالوي      
الفّعالالالالان اًالالالالجل االسالالالالتفادة من الالالالا وتوظيف الالالالا لالالالالي  يف تطالالالالوير مقالالالالررات الثقافالالالالة اإلسالالالالالمية 
ف رالالالإ و يفالالالا يف تطالالالوير كالالالل مقالالالررات كليالالالات الدالالالريعة كالالالالك  يتالالالل وتطالالالوير كالالالل مقالالالرر 

وذلالالالك فن هالالالاحمل املوو الالالات - مالالال  مراعالالالاة مالالالا تقتضالالاليه خصو الالالية كالالالل مقالالالرر- والالالامع 
تتغالالري وال تتاالالدن يتاعتاالالار ألالالا مالالجل سالالنجل  وافركالالان واملعالالايري تالالدخل يف داسالالرة الرالالنجل الالال  ال

 الفاعلية.

 حيود الوسقة:

للتطالوير  عملال " دليالل  رشالادي"و "خار الة  ريالق" أن تقالد    يتافسالا   الورقالة رم ت  
رالالد يف أرض آملالالو وراوالالو أن تت قالالق ممالالا نطر الاله هنالالا الفاسالالدة املروالالوة وأن جتُ  ان الفّعالال

 ققق التطوير الفّعان املندود يتعون ا . الواق  جتريداّ 

لتطالوير  ومفصالل   فإنه لي  مجل امجل  دود الورقة تقدمي مدروع متًاماللمجل مثو      
يتضالمنه  أن وال الدخون يف تفا اليل االتالوى الالاي يناغال   فعان ملقرر الثقافة اإلسالمية

ه القالالالاسمون علالالالم تالالالدري  املقالالالرر  وال تفا الالاليل الالالالن ي التدريرالالال  الالالالاي يناغالالال  أن ينت تالالال
______________________________________________________ 

ان ر علم سايل املثان  الثقافة اإلسالمية و اوة الطالإ اعامع   لي ا: رؤية مرتقالية ملقررات الثقافة  (1)
اإلسالمية يف وامعة  ياة  سلطان يتجل عل  حممد شاهو  جملة وامعة  ياة لآلدا  والعلو  اإلنرانية  

 هال.1435  4انية  العدد الرنة الث
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وقتالالا      يناغالال  أن يقالالو  يتالاله فريالالق مالالجل امللتصالالو يف اجملالالان  كاالالري  فالالالك عمالالل  املقالالرر
يتافسالا   تقالد  نفرال ا ستدعو  ليه هاحمل الورقة الال وهاا ما  عقد "ورش عمل" مطولة 

  وفي  الفاعليالةفي مدالروع تطالويري للمقالرر يرمال     " يالةورقالة عمالل توويعلم ألالا "
     .مل يطمح    حتقيق تلك امل مة الًارية يتفاعليةفريق ع

 السياق التاسيخي لمقرس الثقافة اإلسالمية:

قاالالل الدالالروع يف عالالرض الرالالياإ التالالارخي  ملقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية  جيالالدر يتنالالا أن نتعالالا م  
 م  الرؤان اآليت:

 ؟السياق التاسيخيما أهمية استحضاس 

يتالالل أي  –مالجل امل الالم يتالالل مالجل الضالالروري وحنالالجل نرالعم لتطالالوير مقالالرر الثقافالة اإلسالالالمية     
وذلالالك لالعتاالالارات ا مرالالة  وتطالالورحمل أن نرت ضالالر الرالالياإ التالالارخي  لندالالأة املقالالرر-مقالرر 
 اآلتية:

 دراك ال رول التارخيية والدواف  اف لية لندأة املقرر . 
 دراك مدى احلاوة للمقرر وخصو يته . 
  يتو دواف  الندأة و ايعة املقرر وأهدافه دراك الصلة. 
 مقارنة حتديات عصر الندأة م  الت ديات املرتتدة. 
 مجل تاريخ املقرر استلالص ما يناغ  مراعاته يف عملية التطوير. 

 

 



 
  

 صلحاملد. حممد                                   حنو توظيف معايري الفاعلية يف تطوير مقرر الثقافة اإلسالمية جبامعة قطر            
 

-283- 
 

   :(2)لنشأة المقرسالعام إطاللة على السياق التاسيخي 

 ركالالالالة الثقافالالالالة "ال مالالالالجل امل الالالالم أن نرت ضالالالالر يف هالالالالاا الرالالالالياإ أيتالالالالر  النقالالالالا  املتعلقالالالالة يتالالالال     
وذلالالك فييالالة مراعا الالا يف مدالالروع تطالالوير  اآلتيالالةاملالالوونة النقالالا  مالالجل خالالالن  "اإلسالالالمية

 :املقرر

 فالرغم أن الثقافالة   اسالتتايتة للالو  أون مالا ندالأت  "الثقافالة اإلسالالمية" ندالأت
 ال أناله ك قيقالة واقعيالة ندالأ اسالتتايتة للالو    عالد  الديثاّ اإلسالمية كمصطلح يُ 

 يف عصر التننيل.
  أو الغلاالالالة يتالالالو الصالالالدارة يف قالالالرون مديالالالدة  " ركالالالة الثقافالالالة اإلسالالالالمية"تراو الالالد

 أي "غنو فًري أونيب". أما   والصمود
   يتالالالو احلالالالالة الثقافيالالالة والتقالالالد   وخالالالالن هالالالاا التالالالاريخ الطويالالالل  كالالالان هنالالالاك تالالالال

لدينيالالة كالالان متنامنالالاّ مالال  تقالالدم م   فتقالالد  املرالاللمو يف الثقافالالة ااحلضالالاري لةمالالة
 ترييب. يف العلم الت

 الفاعليالالالالة حتقالالالالق   سالالالال ام ا الاالالالالار  يف اف الالالاليلة لمؤسرالالالالات التيتويالالالالةوقالالالالد كالالالالان ل
 فمة.ايف  واإلنتاوية

  الركالالالالالالود  عصالالالالالالريف -فسالالالالالالاا  ال يرالالالالالال  املقالالالالالالا  لدالالالالالالر  ا  –مث دخلالالالالالالد افمالالالالالالة
 .احلضاري واعمود علم املاا  وفقدان املناعة والفاعلية

______________________________________________________ 
اعتمدنا يتافسا  يف عرض الرياإ التارخي  علم كتا  "الثقافة اإلسالمية يف اعامعات" فستاذنا الًاري الدكتور  (2)

أون دراسة توثق تاريخ مقرر الثقافة  ومؤلفه خمضر   –فيما نعلم  رإ حبثنا يف املصادر  –عدنان  ر ور فنه يُعد 
و   الاّا يف الرتينات مجل القرن املاا   مث أستاذّا للمقرر لعقود يف عدد مجل اعامعات عا ر املقرر منا ندأته اف

من ا وامعة قطر  فلاا  أ اح الًتا  مروعّا أساسيّا يف الدراسات ال  ظ رت يتعدحمل وال  تناولد تاريخ املقرر 
سفر ا اوري )رسالة دكتوراحمل غري مندورة  )ان ر  علم سايل املثان  الثقافة اإلسالمية يف اعامعات العريتية  شايف يتجل

  (.1999مقدمة    وامعة أ  درمان اإلسالمية  



 
  

   علمية حمًمة  وامعة قطر2016هال/ 1438( خريف 2العدد  34جملة كلية الدريعة والدراسات اإلسالمية )اجمللد  

 

-284- 
 

  والغالالنو الفًالالري والثقالالايف  "قايتليالالة االسالالتعمار"الالالة مالالجل حبافمالالة أ الالياد ومالالجل مث
 .االنا ار والتقليد والتاعية احلاسلة دون اإليتداع الاايتو  واالند ار احلضاري

 يف ظالالالالالالل  أون مالالالالالالا ندالالالالالالأت –املالالالالالالدار  واعامعالالالالالالات احلديثالالالالالالة  و ينمالالالالالالا ندالالالالالالأت
  .الفًر الغريب وثقافته كان ي يمجل علي ا  – "االستعمار" افونيب

  ا ُويالالة احلضالالارية والثقافيالالة واحنرالالار الغريتالالة عالالجل افمالالة  الالالة مالالجل  لالالد يتومالالجل مث
 .اإليتداع الفًري والعلم 

هالالو أن فًالالرة واملالالوون  ن أهالالم مالالا يناغالال  است ضالالارحمل مالالجل هالالاا العالالرض التالالارخي  املركالالن     
يف سالالالياإ الت الالالالدي أساسالالالاّ يتنغالالالالد  "الثقافالالالة اإلسالالالالميةأو أكثالالالر يف جمالالالالان "مقالالالرر  قالالالرار 

وانحسددددداس اإلبدددددياع الف دددددر   "الغربدددددة عدددددا الهرويدددددة الحضددددداسية والثقافيدددددةاملالالالالالاكور: 
مقدمالالة لثقافالالة   ياسيالالة شالالاملة. ولالالي  و كمالالادة ثقافيالالة عالويالالة ووقاسيالالة مركالالنة   والعلمددي"

أن هالالالاا الت الالالدي ا دادت  دتالالاله وخطورتالالاله يف عصالالالر العوملالالالة و غيالالالان  خبالالالال عنالالالا مجيعالالالاّ 
 الالالالالة املتعّديالالالالة"ثقافالالالالة العوملالالالالة" أو يتعاالالالالارة أخالالالالرى "عوملالالالالة الثقافالالالالة" عالالالالة أدوات العوملالالالالة الفعّ 

للتنرالاليات والعالالايترة للقالالالارات واملتغلغلالالة يف اجملتمعالالالات  يف عالالا  يترالالالم يتالفواالالم و الالالو  
فيه اففًار وافيديولوويات والدا ات واإلشًاليات والتراؤالت واحلالرو  والنناعالات 

هالالاا كلالاله يناغالال  است ضالالارحمل وحنالالجل و  واإلرهالالا  الالالدوع يف عصالالر هيمنالالة القطالالإ الوا الالد. 
 .ان للمقررنرعم حنو تطوير فعّ 

 :الثقافة اإلسالمية في الجامعاتمقرس سياق 

 سالياإالثقافالة اإلسالالمية العالا  وسالياإ الت الدي املالاكور     سياإو ذا انتقلنا مجل  
الت الدي مالجل  الكالثقافة اإلسالالمية يف اعامعالات كنالوع مالجل االسالتتايتة املر ليالة لالمقرر 
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اعالالدير يتالالالاكر  جل  فإنالاله مالالخالالالن تقالالدمي ورعالالة ثقافيالالة  سالالالمية عالويالالة لطلاالالة اعامعالالات
افسالتاذ  الداليخكانالد علالم يالد جتريتالة يف هالاا الصالدد  أون أن - ايتتالداءّ -يف هاا الرياإ 

إلياله "يعالود الفضالل والرالاق يف ريالادة هالاا امليالدان  . ف1954عالا   حممد املاارك رمحاله ا 
علم مرتوى اعامعات  مجل  يث تقدير أييته وارورته  مجل ووه. ومالجل  يالث واال  

مالالجل ثالثالالالة  ف يف ذلالالك كتايتالالاّ والتالالأليف فيالاله  مالالجل ووالاله آخالالر. وقالالد خلالال ملنالالاهي الدراسالاليةا
الالالالالالاي  الالالالالرح فيالالالالاله املقالالالالالرر آنالالالالالااك "ن الالالالالا  اإلسالالالالالال " يف وامعالالالالالة  والالالالالناء" يتالالالالالنف  العنالالالالالوانأ

أمالالا  شالالتات القالالرون  –فيمالالا ياالالدو  –وقالالد يتالالر ت احلاوالالة    هالالاحمل الترالالمية " .(3)دمدالالق
املتالالالالأخرة  واالالالالياع معالالالالا  احليالالالالاة والدلصالالالالية اإلسالالالالالمية يف عصالالالالر الركالالالالود الالالالالاي عاشالالالاله 

ال يتصالالالالاليغة اعمالالالالال   "ن الالالالالا "املرالالالالاللمون... و الالالالالاا فقالالالالالد أ لقالالالالالد الترالالالالالمية يتصالالالالاليغة املفالالالالالرد 
ن مالالالة التارخييالالالة املعروفالالالة...  شالالالارة    أن املقصالالالود مالالالجل هالالالاحمل الدراسالالالة لالالالي  اف "أن مالالالة"

راة أو الةيد  ولًجل املقصالود: ن الا  احليالاة يف اإلسالال . أو مثل ن ا  ا الفة... أو احل
يتعاالالالالارة أخالالالالرى يتيالالالالان مالمالالالالح هالالالالاحمل الن الالالالا   وو دتالالالاله وانرالالالالتامه... حبيالالالالث اثالالالالل و الالالالدة 

املالرء   ذا  ثل الا يف العقيدة والعاادة وافخالإ واالوتماع وفلرالفة املالان واحلًالم متًاملة
و الالالوّع سالالاللوكه وأعمالالالاله ملقتضالالاليا ا وأ ًام الالالا ظ الالالرت مالمالالالح شلصالالاليته "املتميالالالنة" عالالالجل 

 .  (4)الايجل خيضعون ... لن ا   ياة آخر"

يتاإلاالالالالالالالافة    أييت الالالالالالالا  – ن أييالالالالالالة است ضالالالالالالالار هالالالالالالالاحمل التتريتالالالالالالالة يف هالالالالالالاا الرالالالالالالالياإ 
يف التنويه علم ووالود أكثالر مالجل ترالمية ملضالمون املقالرر اعالامع   تًمجل حتديداّ -التارخيية

 " ثقافيالالاّ الالاي ندالأت احلاوالة  لياله يف سالياإ الت الدي الالاي أشالرنا  لياله يتاعتاالارحمل "حتصاليناّ 
 لداا  افمة و لاة اعامعات علم ووه ا صوص.  وارورياّ  هاماّ 

______________________________________________________ 

 .9صهامش  الثقافة اإلسالمية يف اعامعات  أ.د. عدنان  ر ور  مصدر سايتق   (3)
 .9ص املصدر الرايتق   (4)
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الثقالالالالايف فااإلاالالالالافة    "ن الالالالا  اإلسالالالالال " هنالالالالاك وامعالالالالات تطلالالالالق علالالالالم هالالالالاا املقالالالالرر 
مرمم "الفًر اإلسالم " يتاعتاار "أن معا  الدلصية اإلسالالمية الال  تالة   الت صيين

مالالجل خالالالن هالالاحمل الثقافالالة  أو تة هالالا هالالاحمل الثقافالالة  أساسالال ا ومنطلق الالا: العقيالالدة والفًالالر  
جعالال  أن كالالل عنا الالرها وأيتواهبالالا مؤسرالالة علالالم العقيالالدة وراوعالالة  لي الالا. و الالاا فالالإن التكيالالن 

... يتاإلاالافة    مالا يف هالاحمل ومالةراّ  الفًرية أو العقديالة ياالدو مف ومالاّ  علم هاحمل القاعدة
الترالالمية مالالجل واالال  الالالالدار  ... أمالالا  مرالالؤولياته العلميالالالة أو اعامعيالالة يف  عمالالان الفًالالالر 
والن الالالر  مالالالجل خالالالالن عالالالرض  قالالالاسق العقيالالالدة والفًالالالر اإلسالالالالم   وتركالالاله مالالالجل مث يتمثل الالالا 

 ويتفاعل مع ا.

" قالالد تالالو   لالالاعئ القالالاسمو يتالالأمر تدريرالال ا يتدالال ء يف  الالو أن "الثقافالالة اإلسالالالمية
مالالالالالالجل أسالالالالالاللو  احلفالالالالالالع والتلقالالالالالالو وتًالالالالالالرار يتعالالالالالالئ املعلومالالالالالالات الرالالالالالالايتقة أو املعروفالالالالالالة عالالالالالالجل 

 .(5)اإلسال "

وافواالالح علالالم مالالا يالالراد مالالجل هالالاا املقالالرر هالالو "الثقافالالة  ولًالالجل الترالالمية افكثالالر شالاليوعاّ 
لرالااو: "افون: مالا  - ر ور عالدنان  الالدكتورأسالتاذنا  وكما يقون –وذلك اإلسالمية" 

يتمتالالال  يتالالاله مصالالالطلح "الثقافالالالة" مالالالجل مالالالدلون واسالالال  وعميالالالق ومتدالالالايتك أو معقالالالد قمالالالل يف 
 ياته خصاسص افمم والدعو . الثاين: داللته الراللوكية أو التطايقيالة  يتو الف الثقافالة 

   .(6)ن رية يف الرلوك أكثر مجل كولا ن رية يف املعرفة"

______________________________________________________ 

 .16ص املصدر الرايتق   (5)
 .11-10املصدر الرايتق  ص  (6)
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حمل الترالالميات امللتلفالالة للمقالالرر يف االعتاالالار وحنالالجل نالالرى أييالالة واالال  كالالل دالالت هالالا      
وحنالالالجل يتصالالالدد تطالالالوير املقالالالرر   ذ أن هالالالاا االخالالالتالل يف الترالالالمية لالالاله داللالالالة م مالالالة تتعلالالالق 

الالالاي يناغالال   جعالايري حتديالالد مضالالمون املقالالرر  وأهالم معيالالار هالالو مالالدى االسالتتايتة للت الالدي
حمل . فلالالالالاا  يناغالالالال  أن ترت ضالالالالر مجيالالالال  هالالالالاحمل االعتاالالالالارات يف هالالالالاأن يتعالالالالا م معالالالاله املقالالالالرر

 الترميات امللتلفة عند حتديد مضمون املقرر يتغئ الن ر عجل االسم امللتار. 

علالالم تعريالالف خيتالالارحمل للثقافالالة  وعليالاله: فالالإن مالالجل قالالاون أن ين الالد مالالن ي املقالالرر يتنالالاءّ       
فقالالد أيتعالالد النتعالالة   حملختالالار اي اعلالالم مفالالردات التعريالالف الالال اإلسالالالمية أي ياالالين املقالالرر يتنالالاءّ 

وخيتلالالالالف يتالالالالاختالل الناويالالالالة الالالالال  ين الالالالر في الالالالا     والسالالالاليما أن تعريالالالالف الثقافالالالالة مدالالالالًل 
 .(7)كما يقون افستاذ مالك يتجل نيب رمحه ا   –املواوع 

 :"الثقافة اإلسالمية"توصيات مؤسسية بتيسيا وتطوير 

لثقافالالالالة اإلسالالالالالمية  قالالالالرر اومالالالالجل اعالالالالدير يتالالالالالاكر وحنالالالالجل نرت ضالالالالر الرالالالالياإ التالالالالارخي  مل     
الثقافالالة "يتتالالدري  دوليالة حمل    أنالاله قالد  الالدرت تو اليات مؤسرالالية أن ننالوّ  والالامع  كمقالرر

مالالالالالجل هالالالالالالاحمل  .يف اعامعالالالالالات  كمالالالالالالا  الالالالالدرت التو الالالالالاليات يتتطالالالالالوير مناهت الالالالالالا "اإلسالالالالالالمية
 :(8)التو يات

______________________________________________________ 

  (.1985ان ر  مقدمة كتايته مدًلة الثقافة )دمدق: دار الفًر    (7)  
)دراسة   ا  يتجل  يتراهيم الطريق  وآخرون ان ر  الثقافة اإلسالمية ختصصّا ومادة وقرمّا علمياّ  د. عاد (8)

يتالرياض   تن ريية وتعريفية موونة أعدها جمموعة مجل امللتصو يف الثقافة اإلسالمية يتًلية الدريعة
 .55-54ص هال(1417
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  تو الالية اإليريرالالًو الالالواردة يف الفقالالرة "ا" مالالجل املالالادة الرايتعالالة منالاله والالال  نصالالد
اإلسالالالالالالالمية حمالالالالالالور منالالالالالالاهي التعلالالالالالاليم يف مجيالالالالالال  مرا لالالالالالاله "وعالالالالالالل الثقافالالالالالالة علالالالالالالم: 

 ومرتوياته".
  تو ية جمل  احتاد اعامعات العريتية يف اوتماعاله الالاي عقالد يف وامعالة قطالر و

التو الالية يتالأن تًالالون مالادة الثقافالالة والال  نصالالد علالم: "  1977هالالال/1397عالا  
اإلسالمية أساسية علم مرتوى اعامعات العريتية كل ا علالم اخالتالل فروع الا 

يف االوتمالاع الالاي عقالد يف اعامعالة  لقرار سايتق للمتلال  "  تأكيداّ وأقرام ا
 .افردنية يف نف  العا 

  وتو الالالالية نالالالالدوة الثقافالالالالة اإلسالالالالالمية الالالالال  انعقالالالالدت يف ظالالالالل املالالالالؤ ر الرايتالالالال  لرايتطالالالالة
   والال  نصالد علالم 1988هال/140المية املنعقد جالينيا  عا  اعامعات اإلس

اإلسالالالالالمية يف منالالالالاهي وامعالالالالات ات الثقافالالالالة اليتالالالالد مالالالالجل تضالالالالمو مقالالالالرر اآليت: "
الالالاالد اإلسالالالمية كل الالا  وجلتلالالف أقرالالا  تلالالك اعامعالالات  وأن تدالالمل خمتلالالف 
سالالنوات الدراسالالة اعامعيالالة والدراسالالات العليالالا في الالا  كمالالا أنالاله ال يتالالد مالالجل متايتعالالة 

 ."هاحمل الدراسات وتطويرها جا يقتضيه الواق  اإلسالم  والعامل 

 الثقافالة اإلسالالمية مقالرردن علالم اإل رالا  يتأييالة ة تالكل هاحمل التو يات املؤسري
وممالالالا يؤكالالالد  ذات الصالالاللة.الدوليالالالة وكالالالالك أييالالالة تطالالالوير املقالالالرر علالالالم مرالالالتوى املؤسرالالالات 

هالالالالو أن تلالالالالك التو الالالاليات املؤسرالالالالية الدوليالالالالة   تاالالالالق  ايرالالالالة اإل رالالالالا  يتافييالالالالة ذلالالالالك 
ًلد عنالالالة مدالالالتكة ملقالالالرر افدرا   و يفالالالا تويتعالالالد يتاقتا الالالات وخطالالالوات عمليالالالة  فقالالالد ُشالالال

 عالالالالالالا الثقافالالالالالالة اإلسالالالالالالالمية يف اوتمالالالالالالاع جملالالالالالال  احتالالالالالالاد اعامعالالالالالالات العريتيالالالالالالة جبامعالالالالالالة قطالالالالالالر 
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اللتنالالالالالالالالالالالالالالالالالة املدالالالالالالالالالالالالالالالالالتكة يتالريالالالالالالالالالالالالالالالالالاض عالالالالالالالالالالالالالالالالالا  هالالالالالالالالالالالالالالالالالاحمل   واوتمعالالالالالالالالالالالالالالالالالد  1977/ا1397
 :اآلتية عمليةالقت ات    وخلصد    امل1978هال/1398

 نداء أقرا  وامعية خا ة يتالثقافة اإلسالمية . 

  ات وامعية للثقافة اإلسالمية رح أريتعة مقرر. 

 اعتماد أسلو  التدري  يتاحلوار والنقاش واملقارنة والت ليل. 

 ريتط املقرر يتواق  افمة اإلسالمية والواق  العامل  املعا ر. 

 التكين علم املاادئ والًليات ال علم التفا يل واعنسيات. 

جيالالالدر أن نضالالع ا يف االعتاالالالار وحنالالجل يتصالالالدد تطالالوير املقالالالرر   ن هالالاحمل املقت الالات 
يتأسالالاللو  التالالالدري   والالالالريتط يتالالالالواق   والتكيالالالن علالالالم املاالالالادئ من الالالا يتالالالافخص مالالالا يتعلالالالق 

ولًالالجل    أي مالالدى حتققالالد هالالاحمل املقت الالات  والًليالالات ال علالالم التفا الاليل واعنسيالالات.
قطالالر يف حتويالالل تلالالك امعالالة كليالالة الدالالريعة جبجتريتالالة  عالالرض يف أرض الواقالال ؟ هالالاا يقودنالالا    

التو الاليات املؤسرالالية الدوليالالة    واقالال   وتقالالومي هالالاحمل التتريتالالة الالال  هالال  حمالالور تركيالالن هالالاحمل 
 الورقة.

 :"عرض وتقويم"تحويل التوصيات إلى واقع تجربة جامعة قطر في 

يتالالالدعوة والثقافالالة اإلسالالالمية منالالا  خا الالاّ  امعالالة قطالالر قرالالماّ كليالالة الدالالريعة جبأندالالأت       
  ومجل أهم اختصا ات هاا القرم هالو: تالدري  "الثقافالة  1977ًلية عا  التأسي  

اإلسالالالالالالمية" وتطويرهالالالالالا  افمالالالالالر الالالالالالاي يالالالالالدن علالالالالالم  دراك الًليالالالالالة املاًالالالالالر يتأييالالالالالة الثقافالالالالالة 
 . وتطويراّ  اإلسالمية تدريراّ 
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لت قيالالالالالق هالالالالالدفو رسيرالالالالالو   وذلالالالالالك (9)مقالالالالالرريجل اعتمالالالالالاد- الادايالالالالالة يف –والقرالالالالالم ارتالالالالالأى
 أ ليو:

تدالالالالًيل "قناعالالالالة" عنالالالالد الطالالالالالإ يتأولويالالالالة ن الالالالا  احليالالالالاة يف اإلسالالالالال   أو  ا الالالالدل افون:
 يتأولوية اإلسال  يتو فه عقيدة وشريعة ومن ي  ياة.

تدالالالًيل "مناعالالالة" االالالد مالالالا خيالالالالف هالالالاا الن الالالا  أو يناقضالالاله وقالالالاّدحمل مالالالجل  ا الالالدل الثالالالاين:
 الفلرفات والعقاسد والن م افخرى.

ون للثقافالالالة اإلسالالالالمية  والالالالاي كالالالان أمالالالا تدالالالًيل "القناعالالالة" ف الالالو هالالالدل املقالالالرر اف     
يف يتدايالالالة دراسالالته اعامعيالالالة كمتطلالالإ  واالالالاري عالالا   وهالالالاا  جبامعالالالة قطالالر يدرسالاله الطالالالإ

ين املقالالالالرر يف اف الالالالل يتايالالالالان فلرالالالالفة ا الالالالدل هالالالالو الالالالالاي ووالالالاله مفالالالالردات املقالالالالرر  فلالالالالاا  عالالالال
اإلسال  الًلية  ومقوماتاله وخصاسصاله العامالة. وأمالا تدالًيل "املناعالة" ف الو هالدل املقالرر 

ثاين للثقافة اإلسالمية  والاي كان يدرسه الطالإ قايل خترواله مالجل اعامعالة كمتطلالإ ال
ين املقالالرر يف  واالالاري عالالا   وهالالاا ا الالدل هالالو الالالاي ووالاله مفالالردات املقالالرر الثالالاين  ولالالاا  عالال

للثقافالة اإلسالالمية   اف ل يتاستعراض "أيتر  املاادئ والعقاسد والن م ال  شالًلد حتالدياّ 
أ ًام الا ومراللما ا  أو تلالك الال   الاون أ ال اهبا تدالويه  أو انطوت علم تناقئ م 

  كمالالا والالاء الثقافالالة اإلسالالالمية  أو تفرالالريها علالالم حنالالو ال يتصالالف يتاحليالالدة أو املواالالوعية"
ه جمموعالة مالجل أسالاتاة تالالالاي ألف (10)يف مقدمة كتا  "عقاسالد وتيالارات فًريالة معا الرة"

______________________________________________________ 

         يف  عامعات العريتية الاي أشرنا  ليهولي  أريتعة مقررات كما أو د اللتنة املدتكة جتل  احتاد ا  (9)
 التو يات ال  عراناها آنفاّ.     
 .6ص عقاسد وتيارات فًرية معا رة  أ.د. حممد شامة وآخرون )الدو ة: دار قطري يتجل الفتاءة(    (10)
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ملقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية كليالالة الدالالريعة جبامعالالة قطالالر  وهالالو الًتالالا  الالالاي كالالان معتمالالداّ 
 .الثاين

 :"الثقافة اإلسالمية" تجربة جامعة قطر في أبرز التحوالت في

ت الالوالت كالالةى مالالجل امل الالم "الثقافالالة اإلسالالالمية" يتمقالالرر مالالرت جتريتالالة وامعالالة قطالالر يف       
ملالا  الالا مالالجل آثالالار يناغال  التعالالا   مع الالا وحنالالجل نرالالعم  يف هالالاا الرالالياإ أن نرت ضالر أيتر هالالا

 .الفّعان للتطوير

 أواًل: التحو  ما اعتماد مقرسيا إلى دمجهما في مقرس واحي:

  افمالر اعتماد مقالرريجل    دجم مالا يف مقالرر وا الدالت ون مجل  هوأون الت والت       
 املالالالالن ي أدى     ريتالالالالاك كاالالالالري علالالالالم مرالالالالتوى ا الالالالدل مالالالالجل املقالالالالرر وعلالالالالم مرالالالالتوىالالالالالاي 

يف مقالرر هبالدفي ما املرالتقلو كالك   يث  نه اقتضم اغط حمتوى املقرريجل   واملفردات
 .وال ينت م مواايعه خيٌط ناظٌم وااحٌ وداّ  وثقيالّ  املقرر مًثفاّ  حمتوى  احأوا د  ف

   أهياف المقرس:المتعلقة بثانياً: التحوالت 

تغريت أهدال مقالرر الثقافالة اإلسالالمية املالدمي يف عالدة مرا الل. ففال  املر لالة الال        
اآليت: "تأسالالي  مفالالاهيم الثقافالالة اإلسالالالمية لالالدى قالالرر في الالا الالالدمي  الالدد للمقالالرر ا الالدل 

مالالالالل عنا الالالالرها  اانالالالالاّ يعمالالالالر النفالالالالو   وسالالالاللوكاّ جتالالالالري يتالالالاله الطالالالالال   حبيالالالالث تصالالالالاح يف جم
اعالالوارح يف كالالل تصالالرّفات احليالالاة  ويالالتّم مالالجل ذلالالك ميالالنان واع يالالنن يتالاله الطالالالإ كالالل مالالا يالالرد 
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  مالالجل علياله مالجل فًالالر  ومالا يتعالرض لالاله مالجل مواقالف  ومالالا يالدور  ولاله مالالجل أ الدا   فينت ال
 . (11)"ذلك    توويه فًرحمل وسلوكه الوو ة ال  ترت دف ا تعاليم الديجل احلنيف

 :(12)ثالثة أهدال ه املدمي واعد للمقرر ويف مر لة ال قة 

 .تعريف الطالإ يتأس  الثقافة اإلسالمية وم اهرها .1
 .تعريف الطالإ يتاعئ الن م اإلسالمية ذات الصلة يتالثقافة .2
 .فًرية ودينية معا رة ويتيان موقف اإلسال  من ا  يقال الطالإ علم اجتاهات .3

سالالالالالاعة أهالالالالالدال املالالالالالدمي يف مر لالالالالالة أخالالالالالرى  فأ الالالالالا د  تضالالالالالاعفد أهالالالالالدال املقالالالالالرر مث
   :(13)ه 

قافالالالالالة اإلسالالالالالالمية والقالالالالاليم التعريالالالالالف يتالثقافالالالالالة اإلسالالالالالالمية و ينهالالالالالا وحتديالالالالالد مف الالالالالو  الث .1
  .اإلنرانية

   .قافة اإلسالمية والثقافات افخرىيتيان التفاعل يتو الث .2
 يترا  الن رة الدمولية لإلسال   يتو فه كالّ متايتطا أساسه التو يد  والالتللص مالجل  .3

 .ال  تقصرحمل علم يتعئ ووانإ احلياةالن رة اعنسية لإلسال  

______________________________________________________ 
مقدمة كتا  "الثقافة اإلسالمية والت ديات املعا رة" الاي اعتمد يف مر لة دمي مقرري الثقافة ورد هاا ا دل يف  (11)

اإلسالمية يف مقرر وا د  والاي اشتك يف تأليفه جمموعة مجل أساتاة قرم الدعوة والثقافة اإلسالمية يتًلية الدريعة 
اهر رمحه ا   والاي  درت الطاعة افو  جبامعة قطر  وعلم رأس م رسي  القرم آنااك أ.د.  رجل عيرم عاد ال 

  .2000 -هال 1421منه عا  
    املر لة  يث  ن  جل الاا ث مجل معرفة تاريخ يتدء هاحملوذلك كما واء يف تو يف املقرر يف تلك املر لة )  يتمً (12)

 التو يف يتال تاريخ(.       
   يث  ن  )  يتمًجل الاا ث مجل معرفة تاريخ يتدء هاحمل املر لة :وذلك كما واء يف تو يف املقرر يف تلك املر لة  (13)

 التو يف يتال تاريخ(.         
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(  (تعميق انتماء املرلم    اإلسال   وريتطه يتًتا  ا  عن وول وسالنة رسالوله  .4
القالالاليم احلضالالالارية ومقوما الالالا وتاصالالالريحمل جالالالا يف هالالالايجل املصالالالدريجل الرسيرالالاليو مالالالجل أ الالالون 

   .املن تية الرديدة حلركته الفًريةوأس  الن م عوانإ  ياته  و 
  وخبا الالالة يف جمالالالاالت العلالالالو  امللتلفالالالة  ليالالالة موقالالالف اإلسالالالال  مالالالجل قضالالالايا العصالالالرجت .5

و ركالالة الفًالالر  ون الالم احليالالاة االوتماعيالالة والرياسالالية واالقتصالالادية وغريهالالا  ونقالالالدها 
   .يا ا علم اإلسال مجل املن ور اإلسالم   ورِد مفت 

يتيالالالان تفالالالوإ اإلسالالالال  وملالالالوحمل علالالالم املالالالااهإ اإلنرالالالانية وافديالالالان الواالالالعية يف كافالالالالة  .6
قايتالل  خفالاإ تلالك شؤون احلياة  و ظ ار قدرته علم حتقيق الرعادة اإلنرالانية يف م

   .املااهإ وافديان
تدالالالالليص  الالالالان افمالالالالة اإلسالالالالالمية يف جمالالالالاع الفًالالالالر والرالالالاللوك  واحلركالالالالة احلضالالالالارية   .7

امتالالالالاله وفالالالالالق املالالالالالن ي ن مالالالالالوا جل ا لالالالالالل في الالالالالا ومالالالالالن ي عالو الالالالالا  والرالالالالالايل     قويتيالالالالالا
 .اإلسالم  القومي

  فأ الالالالالاح املقالالالالالرر ي الالالالالدل    مرالالالالالاعدة (14)افهالالالالالدال الرالالالالالاعة     رالالالالالة خفضالالالالالدمث 
 الطالإ علم:

 . ياغة شلصيته وفق من ومة املعارل القيمية اإلسالمية .1
 .تعميق االعتنا  يتا وية العريتية اإلسالمية .2
 .ن رته الًلية يف تعامله م  الووود يتصورة جتم  يتو اف الة واملعا رةتدًيل  .3
 .يتناء عالقات ثقافية سليمة م  اآلخر .4
 .معرفة الت ديات الثقافية املعا رة وسال التعامل مع ا .5

______________________________________________________ 

  .2011وذلك كما واء يف تو يف املقرر يف فصل ريتي    (14)
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 وه :  (15)ستة أهدالويف مر لة قرياة  ددت للمقرر 

 .اعامعةتعميق االعتنا  يتا وية العريتية اإلسالمية لدى  ال   .1

تدًيل الن رة الًلية للثقافة اإلسالمية ومعرفة  ايعالة العالقالة يتين الا ويتالو الثقافالات  .2
 .افخرى

 .توعية الطالإ يتافهدال واملقا د العليا لإلسال  .3

 ملالالا  الطالالالإ حبااالالر العالالا  اإلسالالالم  وقضالالاياحمل  وف الالم املتغالالريات الفًريالالة احلا الاللة  .4
    .فيه

 .يطر ه مجل قضايا ريتط الطالإ يتالواق  املعا ر وجا .5

تنميالالة امل الالارات التعليميالالة افساسالالية للتفالالوإ يف الدراسالالة ويف احليالالاة امل نيالالة فيمالالا يتعالالد  .6
 .اعامعة

 :مراحل التحو  عبر مالحظات عامة حو  أهياف مقرس الثقافة اإلسالمية

والالالاي يدالالري    مالالدى  –يتالالالن ر يف أهالالدال املقالالرر عالالة مرا الالل الت الالون املتعالالددة       
اًالالجل أن نل الالع املال  الالات االستدالالًالية -علالالم مرالالتوى افهالالدال ريتالالاك احلا الالل اإل

 العامة التالية:

  فهدال املقرر غيان الصياغة العمومية واإلنداسية والتتريدية. 

  الًم  املعلومايتالت صيل  التكين علم اعانإ. 
______________________________________________________ 

  .2015وذلك كما واء يف تو يف املقرر يف فصل خريف   (15)
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 عالالالد  التفريالالالق يتالالالو افهالالالدال و   ا لالالالط يتالالالو افهالالالدال الًليالالالة وافهالالالدال اعنسيالالالة
 .هدال التاعيةافساسية واف

 والالالال  سالالالنتناو ا يف هالالالاحمل الورقالالالة جعالالالايري والالالودة افهالالالدال عالالالد  تعيالالالري افهالالالدال  
 . ينما نتعا م م  معايري الفاعلية

   :والمفردات المنهجب المتعلقةثالثاً: التحوالت 

شال د مقالرر الثقافالة اإلسالالمية جبامعالة قطالر عالدة حتالوالت يتاإلاافة    افهالدال        
فمالالالجل اعتمالالالاد كتالالالا  أو كتالالالإ يتتالالالأليف انفالالالرادي    كالالالالك. املن ي واملفالالالردات  تتعلالالالق يتالالال

 يتالدالّ  اعتماد كتا  يتتأليف جمموعة مجل افساتاة املوكل  لي م تدري  الثقافة اإلسالمية
عالالجل الًتالالا   يتالالدالّ     اعتمالالاد ملنمالالة جممعالالة مالالجل مصالالادر خمتلفالالة   مثعالالجل الًتالالا  املفالالرد

 املدتك. 

آخالر   اد علم اإلريتاك الناوم عالجل دمالي مقالرري الثقافالة  ريتاكالاّ هاا الت ون افخري       
والتوثيقيالالة والت ريريالالة والتنرالاليقية. ولالالي   واملضالالامينية والعلميالالةيتعلالالق يتاعوانالالإ املن تيالالة 

التنوياله  جيالدر يتنالا حملولًجل م  ذكالر الورقة ا وض يف تفصيل هاا اإلريتاك. هاحمل مجل غرض 
كتالالا  مدالالتك أو   اعتمالالاد   العالالودة    يف مدالالروع تطالالوير املقالالرر هنالالا    أننالالا ال نالالدعو 
مرالالتقل و لالالنا  مجيالال  أسالالاتاة املقالالرر يتالاله  فسالالاا  سنواالال  ا لًالالجل   قالالرار كتالالا  مؤلالالف

يتًليالالالة يتعالالد أن نالالتمم احلالالديث عالالجل الت الالوالت افخالالالرى الالال   صالاللد يف تالالدري  املقالالرر 
 .تقوميال رياساتواملتعلقة يت الدريعة جبامعة قطر
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 :تقويمسياسات الب المتعلقةسابعاً: التحوالت 

فمالالالالالالجل يف مقالالالالالالرر الثقافالالالالالالة اإلسالالالالالالالمية حتالالالالالالوالت أيضالالالالالالاّ.  تقالالالالالالوميشالالالالالال دت سياسالالالالالالات ال     
      لنا  مجي  أساتاة املقرر يتامت الان لالاس  مو الد أي ال تقومياستقاللية افستاذ يف ال

يضعه كل أستاذ علم  دة و يفا تضالعه عنالة خمتالارة مالجل افسالاتاة يتنالاء علالم مواالوعات 
الثقافة  م  حتديالد  وايتالات "يفوذويالة" مالجل الًتالا  أو املعتمدة ملقرر لنمة املًتا  أو ال

جمموعالالالات الثقافالالالة اإلسالالالالمية    مجيالالال  وذلالالالك يتالالالنعم االالالمان املرالالالاواة يتالالالو  لاالالالة امللنمالالالة
   !وامان قيا  خمروات التعلم جقيا  وا د

يف  ساإ العديد مجل اإلشالًاالت و اد مالجل اإلريتالاك تقومييف سياسة الهاا الت ون       
  ذلالك فن مالجل لالوا   االمت الان املو الد أناله ال يقالي  يتافسالا   ال اعانالإ املعالريف املقالرر

أو يتامللنمالالة  وهالالالاا لالالي  يف افسالالالتلة لالالدى الطالالالالإ ومالالدى تالالالاكرحمل للمعلومالالات يتالًتالالالا  
املواالالوعية ف رالالإ  يتالالل  الالل يف افسالالتلة املصالالاغة يتصالالياغة تاالالدو يف ال الالاهر ألالالا تقالالي  

والت ليالالل واالسالالتناا   وذلالالك فنالاله ويتارالالا ة يطلالالإ م الالارات التفًالالري العليالالا مالالجل املقارنالالة 
يف الًتالالالا  أو امللنمالالالة  والسالالاليما أن تصالالال يح درسالالاله مالالالجل الطالالالالإ أن جييالالالإ علي الالالا جالالالا 

 لإلوايتات "النموذوية". أوراإ االمت ان يًون وفقاّ 

هالو الت الون مالجل اإللالنا   ومما  اد مجل  دة هاحمل اإلشًاالت و اد اإلريتاك  ريتاكاّ 
  يتالالالالل واإللالالالالنا   اإللالالالالنا  يتامت الالالالانو مو الالالالديجل نصالالالالف  ولالالالالاس يتامت الالالالان مو الالالالد وا الالالالد   

 يترياسة وأدوات تقومي مو دة مفصلة تفصياّل دقيقاّ.
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 :بجامعة قطر مالحظات عامة على التحوالت في مقرس الثقافة اإلسالمية

لغال  دور يًالاد تنماليط مالا يوالقيالود الت الوالت في الا مالجل الهالاحمل يف  قيقة افمر أن       
قتالالل فالالي م اإليتالالداع  يو  افسالالاتاة لغالال  الفالالوارإ النوعيالالة يتالالو يالفاعالالل يتالًامالالل  و افسالالتاذ 
تعالارض كمالا ي   م  احلريالة افكادايالة لةسالتاذ اعالامع  عارض  اماّ تي عجل أن ذلك فضالّ 
علالالالالم احلريالالالالة افكادايالالالالة  يتافسالالالالا  مالالالال  فلرالالالالفة التالالالالدري  اعالالالالامع  الالالالالاي يرتًالالالالن  امالالالالاّ 

 والالمركنية مث حتمل املرؤولية.  واالستقاللية

جالا -الساليما افخالرية من الا  –الت الوالت هالاحمل  ُولأن  ومجل امللفد للن ر  قاّ 
املتضالالمجل  قطالالر" وامعالالة  لتطالالوير 2003"مدالالروع  تنامنالالد مالال   وتنمالاليط في الالا مالالجل قيالالود

هالالالاحمل وهالالال : االسالالالتقاللية والالمركنيالالالة وحتمالالالل املرالالالؤولية! و  ماالالالادئ كالالالةى موو الالالةثالثالالالة ل
 !للتامعة علي ا خطة استاتيتية أو  وثانية يتنيد املاادئ

  وهال  الورقالةالال  هال  مالجل أهالم النقالا  يف هالاحمل و  اآلتيةوهاا يقودنا    النقطة 
"  اسالتغفارنا قتالا     اسالتغفار"أنه علم غرار املقولة املد ورة لرايتعة العدويالة رمح الا ا  

قر    الروح  يفتقر    والوهر "تطويرنا قتا     تطوير"  ذلك أنه يفت قون:فًالك ن
التدددي  فمدددا معدددايير الفاعليدددة .االسالالت النكمالالالا ذكرنالالالا يف   – التطالالور  يفتقالالالر    الفاعليالالالة

 ؟يم ا أن نقيا بها ميى تحقق الفاعلية في أ  مشروع تطوير 

 :معادلة معايير الفاعلية

نضالالع ا أن -يف تقالالديرنا  –هالالو  عالالايري الفاعليالالة ريقالالة للتعاالالري عالالجل م أنرالالإ ن           
: حتقيالالق أهالالدال نوعيالالة أساسالالية تتفاعالالل في الالا أريتعالالة عنا الالرو  تتالالداخل يف  الاليغة معادلالالة

 .  جبودة عالية ويتطرإ  يتداعية ويتاستثمار رشيد للموارد
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يف العنالاويجل الفرعيالة اآلتيالة  -يتعون ا   –وسنتناون هاحمل العنا ر والعالقات فيما يتين ا 
  المية.م  تننيل ا علم مقتح تطوير مقرر الثقافة اإلس

 :تحييي أهياف نوعية أساس التطوير الفعلا 

يتالالل كالالل مقالالرر والالامع  يناغالال  أن ان ملقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية أسالالا  التطالالوير الفّعالال        
املعيالالار ترتًالالن علالالم فًالالرة مادسيالالة هالالاا أييالالة و  .نوعيالالة افهالالدال ووود الالا وملوهالالا يًالالون

يتافسالالا  علالالم مالالدى احلًالالم علالالم مالالدى فاعليالالة أي مدالالروع تطالالويري يقالالو  مفادهالالا أن 
 نوعيالالالالة أهالالالالدال التطالالالالوير املندالالالالود ووود الالالالا وملوهالالالالا يتاملقارنالالالالة مالالالال   تالالالالم املالالالالوارد املااولالالالالة

معيالار آخالر مالجل معالايري الفاعليالة الالاي ال -أي  تالم املالوارد ونوعيت الا –  وهو ونوعيت ا
واملالوارد املااولالة كاالرية  يتراليطة هالدال اف يناغ  أن ينفك عالجل املعيالار افون. فالإن كانالد

   يالالث  ن افهالالدال الارالاليطة اًالالجل يتنالالام مالال  الفاعليالالة ملالالا فيالاله مالالجل هالالدر للمالالواردف الالاا 
أن حتقالالالق جالالالوارد يترالالاليطة  وال مرالالالو  الاتالالالة لاالالالان مالالالوارد كاالالالرية مالالالجل أوالالالل حتقيالالالق أهالالالدال 

املتمثالالل يف نقالالل  علمالال  الارالاليطالالت صالاليل هالالدل فعلالالم سالالايل املثالالان  ن جمالالرد . يترالاليطة
د ذاتالالالاله قيالالالالا  مؤسرالالالالة تعليميالالالالة معقالالالالدة ال يرالالالالوّ  حبالالالال مالالالالجل ويالالالالل آلخالالالالروامل الالالالارات  علالالالالو ال

اًالالالجل حتقيقالالاله يف  دودوذلالالالك فن مثالالالل هالالالاا ا الالالدل االالالال –كاعامعالالالة   – والالالداّ  ومًلفالالالة
وعليالالاله  كلمالالالا كانالالالد . (16)متوااالالالعة يف تعقيالالالدا ا و مًانيا الالالا وتًلفت الالالاتعليميالالالة  مراكالالالن

 املوارد املااولة أكة فإن افهدال يناغ  أن تًون أملم.

 

______________________________________________________ 

 افون ر املصلح )دراسة قدمد للمؤ  اعيلان ر   دارة املدرسة القطرية مجل التريري    التطوير  د.  مل  (16)
 .4ص   (1999ة التيتية  وامعة الًويد   ون "اإلدارة التيتوية واملتطلاات املرتقالية"  كلي
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 ؟بالنسبة للمقرسات اليساسية وجودتهاونوعيتها األهياف  سمو قياسفما معايير 

عالالالالايري يناغالالالال  أن تقالالالالا  جد الالالالا و ووونوعيت الالالالا  أهالالالالدال املقالالالالررات الدراسالالالالية ملالالالالو ن       
يف االالوء ا العنالالا علالم مصالالادر عديالالدة ذات  اللة يتًيفيالالة واالال   –واًننالالا هنالا حمالددة. 

العمليالالة يف واالال  افهالالدال خةتنالالا افهالالدال يتالالالعمو  وافهالالدال التعليميالالة يتا صالالوص و 
جمموعالالالالالة مالالالالالجل أهالالالالالم املعالالالالالايري الالالالالال  يناغالالالالال  أن تقالالالالالا  هبالالالالالا أهالالالالالدال املقالالالالالررات  حنالالالالالددأن  -

 اآلتية:يف النقا     وذلكالدراسية

 املرتمرة مدى جتريد الغايات الًةى للتيتية. 

 مدى االستتايتة للت دي. 

 مدى التم ور  ون الطالإ. 

 مدى التوافق م  القيم. 

  والترديدوالواوح مدى الت ديد. 

 مدى الصلة يتاجملان. 

  مدى القايتلية للقيا. 

 مدى التوافق والقاون.  

 مدى قايتلية الت قق. 

 مدى مراعاة الاعد النماين. 

  مدى  مًانية التمثل اإلوراس. 
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ولرالالالالنا هنالالالالا نالالالالنعم أن هالالالالاحمل املعالالالالايري لاسيالالالالة أو حمالالالالل  مجالالالالاع يتالالالالو املتلصصالالالالو يف اجملالالالالان 
أهدال أي مقرر دراس   ولًننالا نرمال  هبالاا التيتوي  أو ألا مجيعاّ تصلح لقيا  نوعية 

يقالالالا  هبالالالا مالالالدى نوعيالالالة افهالالالدال وملوهالالالا  هنالالالاك معالالالايريالت ديالالالد    التنويالالاله علالالالم أن 
ي    حتديالد أهالدال ال ترقالم    أن تترالم يتالنوعيالة ووود ا  وأن  غفان ذلك قالد يالؤد

 والرمو واعودة  وال  ه  أون عنا ر معادلة فاعلية التطوير كما أسلفنا. 

لقيالالالا  نوعيالالالة اعتمالالالاد هالالالاحمل املعالالالايري أو يتعضالالال ا وتأسيرالالالاّ علالالالم ذلالالالك نقالالالون  ن 
   علالم  ايعالة كالل مقالرر وخصو اليته وتارخيالهيتافسالا  يعتمالد أهدال املقررات الدراسية 

إن تننيالل هالاحمل ولاا  ف. كما يعتمد علم  ايعة املؤسرة التعليمية وخصو يت ا وتارخي ا
   ورشالة -يف تقالديرنا  –قتالا  الثقافة اإلسالالمية علم أهدال مقرر  أو يعض ا املعايري

 نؤكالدأن لًالجل جيالدر يتنالا هنالا . يتتطالوير املقالرر يف أي وامعالة عمالل متلصصالة مال  املعنيالو
مجل هالاحمل املعالايري وحنالجل نرالعم    حتديالد أهالدال نوعيالة ملقالرر  معياريجلمراعاة  يةعلم أي

الثقافالالالالة اإلسالالالالالمية يف وامعالالالالة قطالالالالر  وذلالالالالك يف االالالالوء مالالالالا أوردنالالالالاحمل يف الرالالالالياإ التالالالالارخي  
مالالالالالدى االسالالالالالتتايتة و : مالالالالالدى التم الالالالالور  الالالالالون الطالالالالالالإ  للمقالالالالالرر  وهالالالالالاان املعيالالالالالاران يالالالالالا

 :  تااعاّ  يقودنا    التعا   م  الرؤالو اآلتيووذلك  ي.للت د

ومالالالالا  مالالالالا ووانالالالالإ الت الالالالدي الالالالالاي يناغالالالال  أن يتعالالالالا م مع الالالالا مقالالالالرر الثقافالالالالة اإلسالالالالالمية؟
 املقصود جعيار   ور افهدال  ون الطالإ؟

   ما جوانب التحي  الذ  ينبغي أن يتعاطى معها مقرس الثقافة اإلسالمية؟

اًالالالالجل أن نوونهالالالالا يف  الالالالال  يناغالالالال  أن يتعالالالالا م مع الالالالا املقالالالالرر ووانالالالالإ الت الالالالدي ن      
 النقا  اآلتية:
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  اختالن ا ار ة الاهنية الًلية لإلسال. 

 الغريتة عجل ا ُوية احلضارية والثقافية لةمة. 

 اعمود والترطيح الفًري والضعف التًويين. 

 فقدان الدور الرساع القيم  يف احلياة.   

 احنرار الفاعلية واإليتداع الاايت.   

  اففًار املعدية"و الثقافية""اعراثيم اعف احلصانة اد". 

 تفد  افمراض والعلل الثقافية والفًرية. 

يتعالالالالا م مع الالالالا املقالالالالرر يف تقالالالالديرنا هالالالالو: يناغالالالال  أن الالالالال   أون ووانالالالالإ الت الالالالديفالالالال        
اخالالتالن ا ار الالة الاهنيالالة الًليالالة لإلسالالال . فاملدالالًلة الثقافيالالة لالالدى  اليتنالالا ال تًمالالجل يف 

منالالاهي التيتيالالة اإلسالالالمية يف كثافالالة االعتاالالار   قلالالة املعلومالالات عالالجل اإلسالالال    ذا واالالعنا يف
  والالدرو  الدينيالة يف اجملتمال  ا طالإكثافالة قطالر  و يتلالد مثالل دولالة املالدار  والساليما يف 

 املعلومات اإلسالمية املتداولة عة وساسط التوا ل.كثافة و 

  الالالالالالالاي يت الالالالالالد  عالالالالالالجل ظالالالالالالاهرة اإلحلالالالالالالاد اعديالالالالالالد "اإلحلالالالالالالاد ميليدالالالالالاليا"يف كتايتالالالالالاله         
سياإ احلديث عجل تأثر جمموعات مجل الداا  الرالعودي هبالاحمل ال الاهرة  يف يتالت ديد و 

 الالاي ا اسالل  املعالريف "االنفتالاح :العتالريي ا  يقالون الاا الث الرالعودي افسالتاذ عاالد
 فًثالري  أيضالاّ  الثقافالة وهالم مالجل  الالة خيلالق كمالا مالا   الد  لی  قيقياّ  تثقيفياّ  دوراّ  ققق
 عالجل وقصالل متعددة  ملفات يف سط ية قيةأف معرفة يتلقی يتات الداايتية الدراسح مجل
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 الوقالد مال  ختلالق وماعثالرة  خمففالة معلوماتيالة ورعالات االوتمالاع  التوا الل مواقال   ريالق
 (17)ا اوي..." املعريف االنتفاخ مجل  الة

هالالال  ا لالالالل يف التصالالالور الًلالالال  الدالالالموع  - يف تقالالالديرنا – ن  قيقالالالة املدالالالًلة 
عليالاله كلمالالة ن الالا  مالالجل تركيالالإ وترتيالالإ وتنرالاليق   جالالا تالالدن شالالامالّ  لإلسالالال  يتاعتاالالارحمل ن امالالاّ 

وتالالالالوا ن وتًامالالالالل  ا لالالالالل يف تصالالالالور كليالالالالات اإلسالالالالال  الالالالال  ملاهالالالالا القالالالالرآن "االًمالالالالات" 
وو ف ا يتألا "أ  الًتا "  ا لل الناوم عجل ا لط يتو هاحمل الًليات هالاحمل افم الات 
 هالالالالالاحمل االًمالالالالالات ويتالالالالالو اعنسيالالالالالات واملتدالالالالالاهبات  وعالالالالالد  القالالالالالدرة علالالالالالم رد اعنسيالالالالالات   
الًليالالالالالالالات أو رد املتدالالالالالالالاهبات    االًمالالالالالالالات  افمالالالالالالالر الالالالالالالالاي أدى    ا طالالالالالالالأ وا طالالالالالالالل 

 ًامالالالاله  ويف أف الالالالم فلرالالالالفة اإلسالالالالال  ومقا الالالالدحمل ونصو الالالاله و  واالاالالالالطرا  والتدالالالالوش يف
 ترتيإ أ وله وقواعدحمل وماادسه وفروعه.

اعانالالالإ مالالالجل مالالال  هالالاا  -أون مالالالا يتعالالا م  –فمقالالرر الثقافالالالة يناغالال  أن يتعالالالا م 
الالال  ذكالالرت مالجل الت الالدي افخالالرى  اغالال  أن يتعالالا م املقالرر مالال  اعوانالالإالت الدي. كمالالا ين

 والاي أشرنا    أكثرها يف عرانا للرياإ التارخي  للمقرر. ولًننا أافنا هنا   آنفاّ 

 ما المقصود بمعياس تمحوس األهياف حو  الطالب؟ 

ر فد افهدال املتم ورة  ون الطالإ يف يتعئ افديتيات ذات الصلة كاآليت: عُ   
"افهدال املتم ورة  ون الطالإ تفصح عما يقو  يته شلص ما يف امل نة نتيتة 

                                                          . (18)لًونه ممت ناّ تلك امل نة"
______________________________________________________ 

 .101 (  ص 2014ميليديا اإلحلاد  عاد ا  يتجل  احل العتريي )لندن: تًويجل    (17)
(18) Designing Effective and Innovative Courses (NAGT, 2010: 

http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/coursedesign2010/index.html) 
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كون أهدال مقرر الثقافة اإلسالمية فف  اوء ذلك   ن أردنا أن حنًم علم مدى  
متم ورة  ون الطالإ فيناغ  أن يًون املعيار هو مدى  تا ة الفر ة للطالإ فن 
"يغوص" هو يف حبر الثقافة اإلسالمية وكأنه ممت جل مل نة "الغوص" يف ذلك الا ر 

 الناخر. 

  الالور  وجيالالدر يتنالالا هنالالا أن ننالالوحمل ويتقالالوة    أننالالا يتالالدعوتنا    أييالالة اعتمالالاد معيالالار
افهالالالدال  الالالون الطالالالالإ ال نقالالالر ألاتالالالة الغلالالالو يف الننعالالالة    مركنيالالالة الطالالالالإ يف العمليالالالة 

مالالجل و غيانالاله  الالل علالالم أسالالتاذحمل التعليميالالة والالالاي مالالجل شالالأنه أن يالالؤدي    غالالرور الطالالالإ 
كمالا أننالا نا ية  و صر وظيفة افستاذ يف  الدود اإلشالرال واملتايتعالة مالجل نا يالة أخالرى.  

ن يصالالالالالاح الطالالالالالالإ جتالالالالالرد دراسالالالالالته ملقالالالالالرر الثقافالالالالالة اإلسالالالالالالمية يتالالالالالدعوتنا هالالالالالاحمل ال نتوقالالالالال  أ
    فالالك ال يتوقال  حتقيقاله يتدراسالة مقالرر وا الد"غوا اّ" حمتفاّ يف حبالر الثقافالة اإلسالالمية

النوعيالة يف مالن ي  افهالدال جتراليدكما سنواح  ينما نتعا م م  الرالؤان عالجل كيفيالة 
 .اليةوودة عذي 

 :أهياف مقترحة لمقرس الثقافة اإلسالمية

أهالدافاّ هنالا  نقالتحالرالفة الالاكر  وودة افهدال معايري و  الت ديووانإ يف اوء    
 :وتتم ور  ون الطالإ ملقرر الثقافة اإلسالمية تتعا م م  الت دي جبمي  وواناه

الدالالالامل  إلسالالالال ن الالالا  الوااالالال ة  تركيايالالالة ًالالالو الطالالالالإ مالالالجل رسالالالم خار الالالة ذهنيالالالة  •
  .وفلرفته ومن ومة قيمه الًةى ومقا دحمل الًلية

 لةمالةاف اليلة ركان وخصاسص ا ُويالة احلضالارية والثقافيالة مجل حتليل أالطالإ   ًو •
   .املرلمة
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   . ًو الطالإ مجل استًدال كل  للتا  والتاريخ واإلجنا  اإلسالم  احلضاري •

القيم وعيالاله يتالالالعصالالر علالالم االالوء دور ثقالالايف رسالالاع لالاله يف  تطالالوير مالالجلالطالالالإ   ًالالو •
   .عصرالواملقا د الًلية لإلسال  ووعيه يت

الثقافيالة  واعالراثيم افمالراض والعلاللاالد  الالةفعّ  أدواتجل يتالمالجل الت ّصالالطالالإ   ًو •
 .الراسدة وتقوية مناعته الااتية والفًرية

 الجودة في تحقيق األهياف النوعية:

معالالالالايري والالالالودة افهالالالالدال  يالالالالأيت اآلن ويتعالالالالد واالالالال  افهالالالالدال النوعيالالالالة يف االالالالوء و        
وللتالودة  اعالودة يف حتقيالق افهالدال.  الفاعلية  أال وهوريياالعنصر الثاين يف معادلة مع

ا االالري االسالالتاتيت  قصالالة ذات دالالت م مالالة يف سالالياإ احلالالديث عالالجل التطالالوير  أوردهالالا 
The 3r Alternative"")الاديل الثالث(ستيفجل كويف يف كتايته افمريً  

(19) . 

وخال الة هالاحمل القصالة أناله يف افريتعينيالات مالجل القالرن املااال   الاون أسالالتاذ اإلدارة        
نوا والودة منتووالا م لًالن م رفضالوا افمريً  دميني أن يقن  الصالناع يف أمريًالا أن قر ال

حلر ال م علالم افريتالاح الرالريعة  و  يأخالاوا يتفًرتالاله القاسمالة علالم حترالو اعالودة جعاعالالة 
و  التصالالالني  تقلالالالل مالالالجل ثقالالالة النيتالالالاسجل يف املصالالالنوعات ويتالتالالالاع عيالالالو  التصالالالني   فن عيالالال

ينفالالالرون من الالالا  وعليالالاله  ف الالالدل التصالالالني  يناغالالال  أن يًالالالون التقليالالالل املرالالالتمر مالالالجل مقالالالدار 
 عيو  التصني . 

______________________________________________________ 
 

(19) The 3r Alternative, Steven Covey, (New York: Free Press, 2011). 
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ولًالالالالجل  ينمالالالالا   يرالالالالتتياوا لالالالاله ذهالالالالإ دميالالالالني    اليايتالالالالان وعالالالالرض فًرتالالالاله علالالالالم روالالالالان 
اليايتانيالة الال  جتعالل  "الًالان يتالان"فة الصناعة اليايتانيو  فقالوها يتعالد أن دجمالوا مع الا فلرال

تطالالالور مف الالالو  " دارة اعالالالودة الالالالت ًم واملراقاالالالة علالالالم التصالالالني  يتيالالالد العمالالالان يف املصالالالن . ف
والالالاي ي الالدل    الرفالال  املرالالتمر ملرالالتوى اعالالودة مالال  االسالالتمرار يف التقليالالل  الدالالاملة" 

 مجل التًلفة.

يو وتفالوق م يف الصالناعات وياهإ كثري مجل الاا ثو    أن سر جنالاح اليايتالان          
وذلالالالك مالالالجل والسالالاليما يف سالالالتينات وسالالالاعينات القالالالرن املااالالال  هالالالو تانالالالي م ماالالالدأ اعالالالودة  

خالالالن تقالالدمي منتتالالات وخالالدمات ذات والالودة ويتأسالالعار أقالالل مالالجل منافرالالي م  ومالالجل هنالالا 
 عيالالالار الفاعليالالالة أال وهالالالو االسالالالتثماريالالرتاط هالالالاا املاالالالدأ يتعنصالالالر آخالالالر مالالالجل عنا الالالر معادلالالالة م

يف جمالالالان اعالالالودة ظالالالف ماالالالدأ وُ  عالالالد هالالالاا النتالالالاح يف جمالالالان الصالالالناعة الرشالالاليد للمالالالوارد  ويت
 .(20)التعليم

ايتتًر مف و  وظف أفًار الاا ث دميني و  الاا ث افمريً  ويليا  والسر         
 :The Quality School"والسر يف كتايته ياهإ   .1990عا   مدرسة اعودة

Managing Students Without Cooresion" ) مدرسة اعودة:  دارة
   أنه " ذا قالنا يتأن غرض أي مؤسرة هو  ناعة منتي ذي  )الطال  مجل غري  رغا 

وودة أو تقدمي خدمة ذات وودة  فعلينا أن نقال يتأن العاملو يف املؤسرة جيإ أن 
املؤسرة [يعملوا جبودة وأن وظيفة مديري املؤسرة هو التأكد مجل حتقق ذلك  ويف 

______________________________________________________ 

   مجل أول  ين التيتية القطرية:  عادة هندسة للتفًري اإلداري امل يمجل  د.  ملاعيل املصلح )دراسة  ان ر   (20)
 الًويد  ملؤ ر "اعودة: الًفاءة واإلتقان والتمين" ا يتة العامة للتعليم التطايق  والتدريإ  قدمد        

 .19-18  ص 2002        
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العاملون... واملدرسون هم الايجل يديرون الطال   هم  الطال  ](21)التعليمية
 .(22)واإلداريون هم مجل يدير املدرسو ويتعئ الطال "

واملانيالة  اجملريتة احلقيقةهو امل م ملواوعنا الًتا  هاا يف والقوية الفًرة الرسيرة         
أي الطالالالالالالال  يف املؤسرالالالالالالة  –أن العالالالالالالاملو القاسلالالالالالالة يتالالالالالالعلالالالالالالم نتالالالالالالاسي دراسالالالالالالات ميدانيالالالالالالة و 

لالالجل يعملالالوا جبالالد  ال  ينمالالا يعتقالالدون أن هنالالاك والالودة فيمالالا يطلالالإ مالالن م... " –التعليميالالة
مع الالالالالم الطالالالالالال  ال يالالالالالرون والالالالالودة يف افعمالالالالالان الالالالالال  تطلالالالالالإ مالالالالالن م يف احلصالالالالالص  لًالالالالالجل

 ننالالالا خنفالالالق يف  دراك أن الطريقالالالة الالالال  نالالالدير هبالالالا تتتاهالالالل  قيقالالالة أن "و  (23)"افكادايالالالة
لالجل ياالالوا اع الد املطلالو  للقيالا  يتعمالل  –والطال  ليرالوا اسالتثناء  –القليل مجل النا  

 .(24)"ذي وودة  ال  ذا اعتقدوا أن هناك وودة فيما يطلإ من م عمله

تؤكالد أييالة تاالين ماالدأ اعالودة يف التعلاليم  يف هاا الًتالا   ىأخر   قاسقوهناك          
دالالالالري هنالالالالا    يتعضالالالال ا نان   الالالالم أن نرت ضالالالالرها يف سالالالالياإ سالالالالعينا للتطالالالالوير الفّعالالالالومالالالالجل امل

وااالالال ة عميالالالال  الطلاالالالالة يديالالالة يف  دارة الطلاالالالالة تاعالالالث رسالالالالالة " ن ن منالالالالا التقل يتاختصالالالار:
   (25).مفادها أن العمل متدين اعودة مقاون" تقريااّ 

______________________________________________________ 

   استادلنا كلمة "مدرسة" يتال "مؤسرة تعليمية" يف اقتااساتنا مجل كتا  والسر  لتدمل اعامعة مجل يتا   ( 21)
 أو .        

(22)    The Quality School: Managing Students Without Coercion  , William                

          Glasser (New  York:  HarperCollins Publishers,  Inc., 1998) p.2. 

 .92املصدر الرايتق  ص (23)
 .6املصدر الرايتق  ص (24)
 .5املصدر الرايتق  ص (25)
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مالالالالالالالجل احلصالالالالالالالص الدراسالالالالالالالية  فالالالالالالالإن الطلاالالالالالالالة  اعالالالالالالالودة والالالالالالالنءاّ "مالالالالالالالل مالالالالالالالا أ الالالالالالالا د لًالالالالالالالجل و 
   .(27)جا يفعلون" (26)سيفتلرون

عمالل  يتأنه "ما   يض  عدد أكالة مالجل الطلاالة  اليالاّ  اماّ والسر ويليا   ننا نوافق       
املؤسرالالالالالالة التعليميالالالالالالة يف عالالالالالالا  اعالالالالالالودة فلالالالالالالجل نرالالالالالالتطي   الالالالالالل كثالالالالالالري مالالالالالالجل املدالالالالالالاكل الالالالالالال  

وهاا يف احلقيقة أ الد الت الديات الًالةى يف التعلاليم. وللتعالا   مال  هالاا   (28)تواو نا"
 ي يتصالف يتالاعودة العاليالة. د افهدال النوعيالة يف مالنالت دي يناغ  يتافسا  أن جنر  

 ف يف نحقق ذلك؟

 ؟جودة عاليةفي منهج ذ   األهياف ال لية النوعيةجسي كيف تر 

جالالالالا أن امللنمالالالالة التتميعيالالالالة ال اًالالالالجل أن جترالالالالد افهالالالالدال الًليالالالالة النوعيالالالالة يتالالالالاعودة      
 الالإ  الال  تواواله الت الديووانالإ املطلويتة  يتل ولي  هناك كتالا  وا الد يتعالا م مال  

للمقالالالرر مالالالالجل -أيالالالالاّ كالالالان  –يف  قالالالرار كتالالالا  حمالالالدد   يتاإلاالالالافة    مالالالالا الثقافالالالة اإلسالالالالمية
واالال  دليالالل نالالوع  متتالالدد يترالالم يتالالاعودة  عالالجل ذلالالك كلالاله   فإننالالا نقالالتح يتالالديالّ  شالالًاليات
 علالالم االالوء افهالالدال الًليالالة النوعيالالةيعالالدحمل فريالالق مالالجل أسالالاتاة الثقافالالة اإلسالالالمية  واملرونالالة

______________________________________________________ 
  أثناء تدرير  ملقرر 2008جبامعة قطر يف فصل خريف ويصدإ ذلك ما عة عنه الطاة أنفر م خالن جتريت   (26)

اإلسالمية يتن ي  اولد فيه أن أحترر مجل القيود امللنمة. وهاا شاهد علم ما أقون يتقلم  الاة: " ن اإلنران  الثقافة
الاات لتمر يته التتار  امللتلفة يف مجي  مرا ل  ياته  ولي  ياقم ذكر  ال لفريدها  و ن الر لة ال  خضت ا م  الط

يف هاا املقرر لفريدة .. وفريدة وداّ..."  وهاا شاهد آخر: " نين ما ذكرت  ان مقررنا الفريد لوا دة مجل  ديقايت 
علم انفراد أو يف مج   ال ثارت يتادئ افمر  وله  شارات التعتإ واملراءلة.. وعلد اف وات تدعو لنا يتالتأييد مجل 

أواح  جل الصورة وأوّل  عن ا غاار نفو  اجملتم  الناسم علم وساسد  ا  علم  عويتة ما نواوه!..  ال أنين  ذ
املألول  الرافئ  اما أن يرتفيق لريى ألوانا وديدة يف  ور  ياته..  نين  ذا وا د  جل.. أراهجل هدأن وقنعجل أننا 

 .نا..." الاات الدكتور املصلح سعاة الفاسدة واإلفادة يتغئ الن ر عجل الدًليات التن يمية ال  تؤ ر 

(27) The Quality School, p.106. 
 .105املصدر الرايتق  ص  (28)
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 أن ياقالالالالم قالالالالايتالّ  يناغالالالال هالالالالاا الالالالالدليل  .والالالالال  عراالالالالناها آنفالالالالاّ الالالالال  ترالالالالتتيإ للت الالالالديات 
للتعديل واإلغناء واإلثراء يتاستمرار مجل قال أساتاة الثقافة اإلسالمية  ل أثنالاء تالدري  

املناسالاة لت قيالق كالل العامالة ملواوعات عناويجل ا علم: مل الدليلتيدويقتح أن  املقرر.
وسلرالالاللة . مرتاالالالة ترتياالالالاّ مترلرالالالالّ منطقيالالالاّ  لمقالالالررالًليالالالة النوعيالالالة لهالالالدال افمالالالجل هالالالدل 

علم أن حترر خالالن املقالرر حتريالراّ ينيالل أي ملفاهيم املفتا ية االاور التفصيلية  وجمموعة ا
لالالا  و ريتالالاك مفالالاهيم   ومقدمالالة تعريفيالالة مالالوونة ومركالالنة عالالجل كالالل مواالالوع تتضالالمجل أيتالالر  

سالالاللة مقت الالالة مالالالجل واملترالالالقة مالالال  افهالالالدال  و  افسالالالتلة اإلشالالالًالية املتعلقالالالة يتًالالالل مواالالالوع
افندالالالطة امللتلفالالالة الالالال  تغطالالال  كالالالل مواالالالوع ج الالالاورحمل التفصالالاليلية وتتعالالالا م مالالال  افسالالالتلة 

الالالة يف عمليالالة الالالتعلم  الفعّ  التفاعليالالةاالستدالالًالية ذات الصالاللة وحتفالالن الطالالال  للمدالالاركة 
ا من الا: االااالرات االسالت اللية الت فينيالالة الال  تراللط الضالوء علالالم مواالوعات املقالرر ومالال

اإلثراسيالالالالالة املااشالالالالالرة  احلالالالالالوارات الصالالالالالفية الت ليليالالالالالة و أسالالالالالتلة استدالالالالالًالية   يتعلالالالالالق هبالالالالالا مالالالالالجل
افندالالطة الصالالفية والال الالفية املقت الالة الالال  يناغالال  أن يتمالالر  علي الالا الطالالال  ليتمًنالالوا و 

 رشالالادية قاسمالالة ويفالالاذ  جمرالالدة لالالاعئ اففًالالار املركاالالة  و  مالالجل حتقيالالق افهالالدال يتفاعليالالة 
كالالالل   وعيالالالة والًتالالالإ الرياديالالالة الالالال  تتنالالالاونالنراوالالال  تتضالالالمجل جمموعالالالة مقت الالالة مالالالجل أهالالالم امل

علالالم أن تاقالالم قاسمالالة املراوالال  مفتو الالة  مالالجل املواالالوعات امللتالالارة تنالالاوالّ عميقالالاّ   مواالالوع
 .  وال  ل جمموعة حمدودة مجل املصادرحبيث ال يرتاط الطلاة جصدر وا د أياّ كان

 لالالة  ن الالالدليل يقالالو  يتالالدور الاو الاللة وا ار الالة الالال  يرتشالالد هبمالالا الطالالال  يف ر  
يف حبر الثقافة اإلسالمية  سواء خالن املقالرر أو  الوان سالنوات دراسالت م يتالل  "غو  م"

 وان  يا م. فاملقرر يناغ  أن ين ر له علم أنه ر لة تدرياية للطال  للغالوص يف حبالر 
للطلاالة عالة عالرض  الور معالةة عالجل الغالوص   حنالجلصالورحمل نالثقافة اإلسالمية الناخالر  كمالا 
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تتالالاح لالاله الفر الالة وكالالل  الالورة  الالا داللالالة خا الالة يف املقالالرر. فالطالالالإ هالالو الالالاي يناغالال  أن 
تالدريإ مالدرو  ومتالدر  وهالاا قتالا   يغالوص الستًدالال هالاا الا الر الناخالر علم أن 
  كمالالالا حمل ومصالالالايترته الالالة مالالالدى   و هنفرالالالمالالالدى  الالالون   و للطالالالالإ فًريالالالةاللياقالالالة حبرالالالإ ال
  هالالو يتنفرالاله لعلالالم والفواسالالد وتقييالالدهااالهتمالالا  يتت صالاليل احتفيالالن الطالالالإ علالالم قتالالا     

يتإعالالالالداد ملالالالالف للمقالالالالرر قتالالالالوي علالالالالم  -ال افسالالالالتاذ  –وذلالالالالك يتمثالالالالل يف قيالالالالا  الطالالالالالإ 
تلليصالالالاله للم ااالالالالرات واملناقدالالالالات واملراوالالالال  الالالالال  يروالالالال   لي الالالالا  ويًتالالالالإ فيالالالاله الطالالالالالإ 

  وا الالوا ر الالال  ختطالالر يتاالالاله  وافسالالتلة يف خالالالن ر لتالاله يف املقالالرر الفواسالالد الالال  يرالالتفيدها
 الستدًالية ال  ترد عليه. ا

وأمالالا افسالالتاذ فيقالالو  يتالالدور "النوخالالاة" أو الريتالالان املل الالم واملاالالدع  يقالالد  افدوات 
الطالالالال  ويالالالدرهبم يتتالالالدر  ويقالالالود ويصالالالو  ويرالالالدد الال مالالالة للغالالالوص وقفالالالن ويووالالاله ويناالالاله 

وحمل ومالالالا   مالالالدى والالالودة مالالالا يرتًدالالالفعلالالالم "الغالالالوص" يف حبالالالر الثقافالالالة اإلسالالالالمية  مث يقالالالو 
يالنود أن "النوخالاة"  وعلم افستاذيًافت م علم اإلجنا . ك الا ر  و يرتلرووحمل مجل ذل

والصالالوا   مالالجل  ييالالن احلالالق مالالجل الاا الالل ماملن تيالالة العلميالالة الرالالليمة الالال   ًالالن يت الطالالال 
 .  مجل ا طأ

الالال  جيني الالا  ال أن الثمالالرة  تتطلالالإ و الالداّ مالالجل الطالالالإلر لالالة مثالالل هالالاحمل او ن كانالالد      
املعرفالالة والفًالالر اف الاليل  و يينهالالا عالالجل الآللالال  مالالجل مثينالالة  وهالال  اسالالتلرا  آللالال  سالالتًون 

.  نالاله التعلالاليم يتالالالتغطي  الالالاي وظيف الالا واالسالالتفادة من الالا يف  ياتالالهاملنيفالالة واملغدوشالالة  وت
هالالالاا التالالالاوإ هالالالو أكالالالة مثالالالل يًرالالالر احلالالالواون النفرالالالية وققالالالق تالالالاوإ  الالالالوة الالالالتعلم.  ن 

وهالالالالاا مالالالالا عالالالالة عنالالالاله  صالالالالاحل املثالالالالل يف ذلالالالالك د االالالالر  سالالالاللفنا الولقالالالال حمفالالالالن ذايت للالالالالتعلم.
 النخمدري يف أيتياته الراسعة:
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 مجل و ل غانية و يإ عناإ                 س ري لتنقيح العلو  ألا ع 

 أش م وأ لم مجل مدامة ساق                      و ايل   ريتا حلل عويصة

 والعداإأ لم مجل الدوكاء                    و رير أقالم  علم أوراق ا

 عجل أوراإ نقري فلق  الرمل                     وألا مجل نقر الفتاة لدف ا

 كم يتو مرتغل وآخر راق                    يا مجل قاون يتافماين رتا  

 نوما وتاغ  يتعد ذاك حلاق                    أأيتيد س ران الدوم وتايته

 

علالالالالالم سالالالالاللفنا الصالالالالالاحل  يتالالالالالل اًالالالالالجل أن  الدالالالالالعور يتلالالالالالاة العلالالالالالم لالالالالالي   ًالالالالالراّ  مثالالالالالل هالالالالالاا  ن
 .(29)نا يف حتفينهم لتاوإ  الوة العلميت قق لدى  اليتنا كالك  ن جن 

 ؟بجودة عاليةكيف نقيم المنهج 

وكمالا يقالون  ان هو  تر الناوية يف تقالدمي املالن ي جبالودة عاليالة. ن افستاذ الفعّ 
الطلاالالة يتالقيالالا  يتعمالالل والسالالر "املالالدر  الفّعالالان هالالو الالالاي يرالالتطي  أن يقنالال  كالالل ويليالالا  

       وذلالالالك أمالالالر غالالالري يرالالالري.   (30)هالالالو الالالالاي يالالالدير الطلاالالالة مالالالجل غالالالري  رغالالالا "... و  ذي والالالودة
______________________________________________________ 

 :  2008وهاا شاهد يؤيد ما أقون مجل و ف  الاة لتتريتت ا يف مقرر الثقافة اإلسالمية يف فصل خريف   (29)
الرطر   "و ين يف هاا املقرر فود روح التعلم ورق ا تعاق يتًل مر لة مجل مرا له...  ن و وع    هاا 

يف هاحمل الرسالة "املدروع" إلجنا  كاري يتالنراة ع  غمرين جداعر خمتلطة كثرية. أي ا اللاة... كتلك اللاة 
 ال  يرتدعرها اعد  و يقّص علم أ فادحمل  ًايات املررية". 

 املصدر الرايتق.  (30)
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يف اسالالالتيعايته هالالالو أن امت الالالان - تقرياالالالاّ -: "مالالالا خيفالالالق اعميالالال  ًمالالالا يقالالالون والسالالالر أيضالالالاّ ف
. والسالالالاليما وأن التالالالالدري  (31)التالالالدري  الفّعالالالالان قالالالد يًالالالالون أ الالالعإ م نالالالالة يف جمتمعاتنالالالا"

اهنة  أو ممارسالالالالات حمالالالالالددة  والالالالالاي يعتقالالالالالد ذلالالالالك واهالالالالالم  ان ليرالالالالالد و الالالالفات والالالالالالفّعالالالال
يف فاعليالالالالالة  الن اسيالالالالالةوينالالالالالاقئ معطيالالالالالات علالالالالالم التيتيالالالالالة احلالالالالالديث  فالالالالالالعلم   يقالالالالالل كلمتالالالالاله 

ورغالالم أن العلالالم   يقالالل كلمتالاله الفيصالالل يف  افديتيالالات ذات الصالاللة.التالالدري   كمالالا تؤكالالد 
 فّعالاالّ  ختلالق تدريرالاّ  ال أن "الًثرييجل منا يتصورون أن سلوكيات معينالة  فاعلية التدري  

... !!! يتضالالح ذلالالك مالالجل خالالالن تدالالديد هالالؤالء علالالم سالاللوكيات تدريرالالية فّعالالاالّ  ومدرسالالاّ 
ساسدة حمددة... تركالن علالم الاعالد الت صاليل  املعالريف املعلومالايت امل الاري واملتمثالل يف نقالل 

 .(32)معلومات ومعارل وم ارات مجل فرد لفرد"

 ؟املقصود يتالتدري  الفّعانما  وهاا يدعونا     رح الرؤان اآليت:

 نالاله  جيالالاد يتيتالالات للالالتعلم االّفالالن والالال  ينلالالر  في الالا الطالالال  مالال  حمتويالالات املقالالرر 
. أما كيفيالة  جيالاد مثالل هالاحمل الايتالات ف نالا يالأيت دور م الارات املالدر . ومالجل كامالّ   اخنرا اّ 

أهالالم هالالاحمل امل الالارات اإليتالالداع يف  الالرإ التالالدري  جالالا يالالتالسم مالال  املوقالالف التدريرالال   وذلالالك 
 . ذكرنا مجل قالكما   عنا ر معادلة معايري الفاعلية أ دهو 

فًمالا  در .املال اتيف مثل هاحمل الايتات تت قق اإلنتاوية ال  تقالو  علالم م الار 
)املالدر  املدرسال  ذو  "The Quality Teacher"يف كتايتاله والسالر ويليالا  يقالون 
اإلنتاويالالالالة يف أي مؤسرالالالالة وهالالالالو الًتالالالالا  املًمالالالالل لًتايتالالالاله "مدرسالالالالة اعالالالالودة": " اعالالالالودة(

تعليميالالالة تعتمالالالد يتالدروالالالة القصالالالوى علالالالم م الالالارة املدرسالالالو الالالالايجل يالالالديرون يتدالالالًل مااشالالالر 
______________________________________________________ 

 املصدر الرايتق.  (31)
 .2فاعلية التدري : رؤية نقدية  وجتريتة ذاتية  د.  ملاعيل املصلح  )دراسة غري مندورة(  ص  (32)
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تقرياالالا علالالم مالالدى  رالالجل  دار الالم هالالم مالالجل قاالالل  الطلاالالة  ولًالالجل جنالالا  م يعتمالالد يتالًامالالل
 .(33)"املرؤولو فوق م

 ن رمنالالالا االالالمان جنالالالاح أي   جيايتيالالالاّ  ومالالالجل هنالالالا  اليتالالالد مالالالجل تغيالالالري ثقافالالالة املؤسرالالالة تغيالالالرياّ     
   مدروع تطويري.

 -ويتالافخص يف جمالان فاعليالة التالدري   – ن الت دي املتعلق يتتغيري ثقافالة املؤسرالة     
طلالالالالالالالق علي الالالالالالالا "الالوعالالالالالالال  ييتت الالالالالالالدي التعالالالالالالالا   مالالالالالالال  اإلشالالالالالالالًالية الالالالالالالال  كالالالالالالالالك مالالالالالالالرتاط  
  ويقصالالد يتالاله غيالالا  والالوهر الالالالوع  املؤسرالال  يتالالأمور تريتويالالة عديالالدة  من الالالا (34)املن مالال "

قضالالية فاعليالالة التالالدري   ولالالي  ذلالالك جمالالرد عالالد  معرفالالة مالالا يتصالالل يتفاعليالالة التالالدري   يتالالل 
اعالالالادة مالالال  هالالالاحمل عالالالد   دراك  قيقالالالة هالالالاحمل الفاعليالالالة  وعالالالد  االسالالالتتايتة املؤسرالالالية  أيضالالالاّ 

 املعرفة  وعد  اتراإ وانرتا  الرلوك م  هاحمل املعرفة.

وعليالالاله  فاإلشالالالًان لالالالي  فيمالالالا يًتالالالإ يف تو الالاليفات املقالالالررات اعامعيالالالة  و يفالالالا يف      
مالالالالدى اترالالالالاإ مالالالالا هالالالالو مًتالالالالو  مالالالال  مالالالالا هالالالالو ممالالالالار . فاالالالالالن ر    مالالالالا هالالالالو مًتالالالالو  يف 

  الالالالق لنالالالالا أن نترالالالالاءن  (35)الو الالالالف العالالالالا  ملقالالالالرر الثقافالالالالة اإلسالالالالالمية يف الواالالالال  الالالالالراهجل

______________________________________________________ 
 

(33) The Quality Teacher, William Glasser (New York: HarperCollins  

Publishers, Inc. 1998), p.7. 

 .1فاعلية التدري   مصدر سايتق  ص  (34)
اإلسالمية مجل  الن رة الًلية للثقافةمقرر الثقافة اإلسالمية    يتيان  والاي ينص علم اآليت: "ي دل  (35)

وذلك مجل خالن يتيتة  احلضارية   جنا ات يث: ف وم ا  ومصادرها  وخصاسص ا  وأهم مًونا ا الفًرية 
  وجمموعات ع لُّم حمف ن ٍة  توظف استاتيتيات التعلم الندط  القاسمة علم احلوار  واملناقدة  والتفًري الناقدتال  

 احلاار"   وكيفية تفاعل ا م  قضايا العصرالعمل ال  يدًل الطالإ حمورّا رسيّرا في ا
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كيالالف اًالالجل أن ققالالق مالالا هالالو مًتالالو  مالال  كالالل القيالالود املًا لالالة لةسالالتاذ   :يتعتالالإ شالالديد
 ؟! كيف؟!ال  ذكرناها آنفاّ 

 ن حتريالالالالالر افسالالالالالتاذ مالالالالالجل تلالالالالالك القيالالالالالود متطلالالالالالإ االالالالالروري لت قيالالالالالق الفاعليالالالالالة يف 
التالدري   وهالالو الدالالر  افسالا  والضالالمان اففضالالل لت قيالق التميالالن يف التعلالاليم اعالالامع    

الوثيقة امل مة الصادرة عجل اليونرالًو يتعنالوان "التلطاليط واإلدارة للتميالن  كما تؤكد عليه
والًفالالاءة يف التعلالالاليم العالالاع"  والالالال  حتالالالوي جمموعالالة دراسالالالات دوليالالة  ر الالالد للنقالالالاش يف 

   وقالالد 1991 اولالة مرالتديرة يتالةملالالان الالدوع للتلطاليط واإلدارة للتطالالوير التيتالوي عالا  
عالالاع والضالالمان اففضالالل لت قيالالق التميالالن يف التعلالاليم السالالا  الدالالر  افنصالالد علالالم أن "

 ".يتمثل يف ترسيخ الت رر واالستقاللية يف الا ث ويف التدري 

  للت ليالق يف ملالاء اإليتالداع الالحمالدودكما أن الت رر واالستقاللية متطلالإ االروري     
الالال  عراالالناها يف هالالاحمل  والالالاي هالالو أ الالد العنا الالر افساسالالية يف معادلالالة معالالايري الفاعليالالة

 .الرؤان اآليت  رح    قودناالورقة. وهاا ي

 ؟مجا  التعليماإلبياع في ب ما المقصود

 أن مواالالالالوع اإليتالالالالداعكالالالالو رويتنرالالالالون    جتالالالالان اإليتالالالالداع يف التعلالالالاليم الرالالالالريا االالالالري رىيالالالال   
(innovation) مالالالرتاط يتًالالالل مالالالجل قالالالوة التليالالالل (imagination) والقالالالدرة علالالالم 

  وأن هالالالالاحمل القالالالالدرات الالالالالثال  )التليالالالالل وااليتتًالالالالار واإليتالالالالداع( (creativity) االيتتًالالالالار
 . (36) يوية ال دهار الادرية

______________________________________________________ 

" How to build a Culture of Innovation"يف حماارة للرري كو رويتنرون علم اليوتيو  يتعنوان   (36)

  :2015فةاير  18 يتداع( يتتاريخ  )كيف تاين ثقافة
https://www.youtube.com/watch?v=zABwof_oYrw 

https://www.youtube.com/watch?v=zABwof_oYrw
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يعرف الالا ف –والالال  هالال  مالالجل أع الالم القالالوى الالال   يالالن اإلنرالالان  –أمالالا قالالوة التليالالل 
  لًالالالالجل هالالالالاحمل القالالالالوة ال تًفالالالال  "الالالالالاهجل فشالالالالياء ليرالالالالد  ااالالالالرة"قالالالالوة است ضالالالالار  يتألالالالالا

لو دها يف حتقيق اإليتداع  فقد يقو  شلص يتالتليل  وان يومه لًناله ال يعمالل شاليتاّ. 
"ختيالالل تطايقالال " أو "ختيالالل عملالال " أي توويالاله يعرفالاله يتأنالاله وهنالالا يالالأيت دور االيتتًالالار الالالاي 

ًلة  وتصالالالور يتالالالديل التليالالالل ليًالالالون عمليالالالاّ  أو "اسالالالتلدا  التليالالالل يف التعالالالا   مالالال  مدالالال
 الا ( original)"عملية احلصون علالم أفًالار أ اليلة  أكثر حتديداّ  أو يتتعريفوديد"  
"عمليالة حتويالل اففًالار اعيالدة    ممارسالة"  فالإن كانالد  وأما اإليتداع فيعرفه يتأنالهقيمة"  

وا الاللة ومرتاالة فإننالا سن صالالل ومت –أي وفالالق من ومالة مؤسرالية  –هالاحمل العمليالة منت مالة 
  يتداع".اإليرميه كو رويتنرون "ثقافة  علم ما

 ن ترسالالالاليخ "ثقافالالالالة اإليتالالالالداع" أمالالالالر  يالالالالوي يف حتقيالالالالق الفاعليالالالالة يف أي مدالالالالروع تطالالالالويري  
هالالاحمل الثقافالالة يناغالال  أن ترسالالخ يف التعلالاليم  والسالاليما أن ويتالالافخص يف جمالالان التعلالاليم.  ن 

اإلنرالالالالان لًن الالالالا حتتالالالالا     عقالالالالل القالالالالدرات التليليالالالالة وااليتتًاريالالالالة واإليتداعيالالالالة كامنالالالالة يف 
مالالالجل أيتالالالر  هالالالاحمل قايتلالالالة للالالالتعلم. قنيالالالات لت فيالالالن هالالالاحمل القالالالدرات حتفيالالالن. وهنالالالاك وسالالالاسل وت

وتقنيالالالة حتفيالالالن املليلالالالة والالالالااكرة  وسالالالاسل العصالالالف الالالالاهين  و : تقنيالالالة الوسالالالاسل والتقنيالالالات
والتقنيالالالات م الالالارات ذهنيالالالة ا الالالراسط الاهنيالالالة. وهالالالاحمل الوسالالالاسل تقنيالالالة و القالالالراءة التفاعليالالالة  

مالاهالّ يف هالاا العصالر  طوراّ تفعالة   ا آثار  جيايتية كارية يف عملية التعلم  وقد ش دت 
 .  (37)"عصر الاكاء" طلق عليهالاي ي

______________________________________________________ 
 

(37) Minds Maps for Business: Using the Ultimate Thinking Tool to Revolutionise, 

Tony Buzan with Chris Ghriffiths (Minds Maps for Business: Using the 

Ultimate Thinking Tool to Revolutionise How You Work, London: Pearson, 

2014). 
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  نالالدعو مالالجل االالمجل املنالالاهي التدريرالالية. وعليالالههالالاحمل امل الالارات تًالالون يناغالال  أن فلالالاا       
وسالالاسر  "مقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية"    توظيالالف هالالاحمل الوسالالاسل والتقنيالالات يف تطالالويرويتقالالوة 

يف يتفاعليالالالة حبيالالث يالالالدر  علي الالا املدرسالالالون تالالدريااّ فّعالالالاالّ اًالالن م مالالالجل توظيف الالا  املقالالررات
ولالالالي  تالالالدريااّ هدالالالاّ ال يالالالؤدي    التوظيالالالف   عمليالالالة التالالالدري  وتالالالدريإ الطالالالال  علي الالالا

الفعان للتقنيات  يتل يؤدي    نتاسي سلاية كما هو مداهد عنالد كثالري مالجل مرالتلدم  
هبالالالاحمل امل الالالارات علالالالم  "الولالالال "مالالالجل أن يًالالالون  نا الدالالالديدمالالال  حتالالالاير مثالالالل هالالالاحمل التقنيالالالات  

 -ة يتالضالرور  –التعمق يف العلم والفًر ووودة اففًار ور انت ا والاي يالؤون  را  
   الترالالالالطيح والضالالالالال الة العلميالالالالالة والفًريالالالالالة  كمالالالالالا هالالالالالو سالالالالالاسد يف مؤسرالالالالالاتنا التعليميالالالالالة 

كمالالالا لةسالالف الدالالالديد  وهالالالو الالالاي ينالالالاقئ أ الالالد أهالالم معالالالايري الفاعليالالالة أال وهالالو اعالالالودة  
 .يتيانهكما ساق يتعارض م  افهدال الًةى للتعليم  

 :الثقافة اإلسالمية" في جامعة قطر"مقرس مستقبل 

تدالال د وامعالالة قطالالر يف الفالالتة الراهنالالة حتالالوالّ  جيايتيالالاّ والالارياّ فيمالالا يتعلالالق جقالالرر الثقافالالة       
 .  يتعون ا  مما يعد  رها اّ ملرتقال واعد للمقرر يف اعامعةاإلسالمية 

كليالالالة الدالالالريعة والدراسالالالات  الالالا  كانالالالد نقطالالالة االنطالقالالالة يف هالالالاا الت الالالون نالالالدوة ن مت     
مالالجل  2يتتالالاريخ -دعوة والثقافالالة اإلسالالالمية رالالم الالاليتالالدعم مالالجل ق –اإلسالالالمية جبامعالالة قطالالر 

عرانا في ا ورقة يتعنالوان "حنالو    2015مجل ديرمة  13هال  املوافق 1437ريتي  افون 
وعقالالإ علي الالا كالالل  (38)تطالالوير فّعالالان ملقالالررات كليالالة الدالالريعة: الثقافالالة اإلسالالالمية يفوذوالالاّ"

الًاالالري أ.د.  وأسالالتاذناأ.د. يوسالالف حممالالود الصالالديق   فضالاليلة  الًليالالة عميالالد مالالجل أسالالتاذنا
 .عدنان  ر ور

______________________________________________________ 

 وال  ه  نواة هاحمل الورقة.  (38) 
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 –أ الالدر عميالالد الًليالالة-يتفضالالل ا  - الالال  كالالان  الالا  الالدى  يالالإ وعلالالم  ثالالر النالالدوة     
مًونة مجل جمموعالة  قراراّ يقض  يتتدًيل عنة-مل راية التطوير الدامل للًلية الاي ق

مقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية وتطالالويرحمل   لتقالالوميمتنالالوع  التلصصالالات  (39)مالالجل أسالالاتاة الًليالالة
افمالالالر الالالالاي يالالالنم عالالالجل رغاالالالة شالالالديدة يف التطالالالوير الفّعالالالان لالالالدى املنترالالالاو للًليالالالة عمالالالادة 

رسالالالي  اعامعالالالة د.  رالالالجل مالالالجل قاالالالل  عالالالم قالالالرار تدالالالًيل اللتنالالالةوأسالالالاتاة و اليتالالالاّ. وقالالالد دُ 
وّوالاله يترفالال  القيالالود والعواسالالق عالالجل أيالالة عمليالالة تطالالوير فعلالال  تراهالالا  الالالايالالالدرهم شلصالالياّ  

  الًلية.

املدالالت   شالالرعد اللتنالالة املالالاكورة يف مدالالروع تطالالوير مقالالرر  ويف االالوء هالالاا التوويالاله     
التطويريالة الال   مرتندة    املوو الات الثقافة اإلسالمية شًاّل ومضموناّ ولتاّ تدريرياّ 

لتننيالل مرالتقلة يتالالتنامجل مال  ختصاليص جمموعالات جتريايالة   املدالار  لي الا عراد يف الندوة
واملؤشالرات افوليالالة  . (2016ف مدالروع التطالوير يتالالدءاّ مالجل هالالاا الفصالل الدراسال  )خريالال

 .و  احلمد لعمل اللتنة واجملموعات التترياية مادرة

 الخاتمة: الخالصة و 

حمالاوالت تطالالوير  يف-فيمالالا ياالدو للاا الالث  –اإلشالًان طلقالد الورقالالة مالجل حتديالالد ان      
 يتًولالالالالا تفتقالالالالر    روح التطالالالالوير أال وهالالالالو الفاعليالالالالة. و الالالالددت الثقافالالالالة اإلسالالالالالمية مقالالالالرر
وو الات غايت ا يف ترليط الضوء علالم معالايري التطالوير الفعالان مالجل خالالن تقالدمي م الورقة

يتنالاء جبامعالة قطالر"  الثقافالة اإلسالالمية تطوير "مقرريف  لتوظيف ا هادية ومقت ات عملية
______________________________________________________ 

أ.د. القرش  مجل: أ.د. عدنان  ر ور  و  املصلح )رسيراّ(  وعضوية كل يتويتًرأاللتنة مًونة مجل: د. حممد   (39)
النهراين  مث انضم     و د. موسم د. حممد عياش الًاير  عاد الر يم  و أ.د. عاد اعاار سعيد  و 
 اللتنة يف فتة ال قة د. حممد  قاان فر ات.
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في مدالالالروع تطالالالويري  الورقالالالة "ورقالالالة عمالالالل تووي يالالالة"حبيالالالث تًالالالون  علالالالم تلالالالك املعالالالايري
 .  للمقرر يرم     الفاعلية

يتعالالرض الرالالياإ التالالارخي  ملقالالرر الثقافالالة  الغالالرض املندالالود اسالالت لد الورقالالةولت قيالالق        
وذلالك الست ضالالار الالدواف  الالال  أدت     قالرار املقالالرر يف اعامعالات  وعالقالالة اإلسالالمية 

هاحمل الدواف  يتأهدال املقرر ومدى احلاوة  ليه  وخلصد    أن املقرر ظ الر يف سالياإ 
فيالالالة واحنرالالالار اإليتالالالداع الفًالالالري والعلمالالال " الالالال  حتالالالدي "الغريتالالالة عالالالجل ا ُويالالالة احلضالالالارية والثقا

 لالالالد يتافمالالالة عنالالالد ندالالالأة اعامعالالالات احلديثالالالة يف ظالالالل االسالالالتعمار افونالالاليب  والالالال   ادت 
يف ظالالالل العوملالالالة وثقافالالالة العوملالالالة أو عوملالالالة الثقافالالالة. افمالالالر الالالالاي وتعالالالددت ووانا الالالا  الالالد ا 

ى أي مالالالالالد –يؤكالالالالالد أييالالالالالة تاالالالالالين مالالالالالدخل الت الالالالالديات يف أي مدالالالالالروع تطالالالالالويري للمقالالالالالرر 
اسالالتتايتة املقالالرر للت الالديات الالال  يناغالال  أن يتعالالا م مع الالا والالال  مالالجل أول الالا يتالالر ت احلاوالالة 

وهالالو املالالدخل الالالاي تانتالاله الورقالالة يف مقايتالالل املالالدخل اآلخالالر الرالالاسد الالالاي انتقدتالاله  – ليالاله 
 الورقة أال وهو مدخل تعريف الثقافة والثقافة اإلسالمية. 

مقالالالالرر  الالالالال  دعالالالالد    تالالالالدري ويتعالالالالد عالالالالرض أيتالالالالر  التو الالالاليات املؤسرالالالالية الدوليالالالالة        
وتطالالالويرحمل  عراالالالد الورقالالالة جتريتالالالة وامعالالالة قطالالالر يف حتويالالالل  يف اعامعالالالات ميةالثقافالالالة اإلسالالالال

تلالالالك التو الالاليات    واقالالال  وأيتالالالر  الت الالالوالت يف املقالالالرر  وناقدالالالد أهالالالم اإلشالالالًاالت يف 
تلالالك الت الالوالت سالالواء كانالالد علالالم مرالالتوى افهالالدال  أو املالالن ي واملفالالردات  أو الالالن ي 

مقيالالدة    ومالجل مث خلصالد الورقالة    أن هالاحمل الت الوالتتقالوميسياسالات ال التدريرال   أو
   تفتقر    الفاعلية. لةستاذ تقييداّ يًاد يلغ  دورحمل وحتون دون اإليتداع كما ألا

 



 
  

   علمية حمًمة  وامعة قطر2016هال/ 1438( خريف 2العدد  34جملة كلية الدريعة والدراسات اإلسالمية )اجمللد  

 

-318- 
 

معالالايري الفاعليالالة الالال  اًالالجل  -يتقالالدر مالالجل التفصالاليل  –ومالالجل هنالالا: تناولالالد الورقالالة 
ري وذلالالك علالالم شالالًل معادلالالة أن يقالالا  هبالالا مالالدى حتقالالق الفاعليالالة يف أي مدالالروع تطالالوي

تحقيدددق أهدددياف نوعيدددة بجدددودة عاليدددة وبطدددرق إبياعيدددة تتفاعالالالل في الالالا أريتعالالالة عنا الالالر: 
  والالالالالال  هالالالالال  جثايتالالالالالة "امليالالالالالنان املن تالالالالال " الالالالالالاي عالالالالالريت يتالالالالاله وباسدددددتثماس سلددددديي للمدددددواسد

  والال  للالد: ووانالإ الت الدي الال  يناغال  أن املقت ات التطويرية الال   ر ت الا الورقالة
قالالالالرر  وأهالالالالدال نوعيالالالالة مقت الالالالة للمقالالالالرر يتنالالالالاء علالالالالم معالالالالايري افهالالالالدال يتعالالالالا م مع الالالالا امل

النوعيالالالة  وموو الالالات لًيفيالالالة جترالالاليد افهالالالدال النوعيالالالة يف مالالالن ي ذي والالالودة يف االالالالوء 
  مف الالو  اعالالودة يف التعلالاليم  وموو الالات لًيفيالالة تقالالدمي املالالن ي يتفاعليالالة يف االالوء مف الالوم

 .التعليم جمان واإليتداع يف التدري  الفعان

ا تالالا   كدالالفد الورقالالة عالالجل مدالالروع تطالالوير مقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية يف كليالالة وقاالالل       
الدريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر يف اوء أهالم املوو الات الال  وردت يف هالاحمل 

 الورقة.

ا  نرالالالالالالالأن أن يًالالالالالالالون هالالالالالالالاا املدالالالالالالالروع فت الالالالالالالاّ يف الثقافالالالالالالالة اإلسالالالالالالالالمية يف   وختامالالالالالالالاّ      
 اعامعات.

 

***** 
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