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مع بداية العقد األكؿ مف القرف  الحادل ك العشريف ، بدأ العالـ مرحمة جديدة  
تيعبر عف تكجيات جديدة متمثمة في: التداعيات الدكلية كاإلقميمية، كما صاحبيا مف 
تحكالت نكعية في بنية العالـ السياسية كاالقتصادية كالثقافية، كذلؾ في ظؿ اتساع 

اؾ حضكر  لتأثير العكلمة السياسية في كثير مف آثار العكلمة  ،  لذلؾ كاف ىن
 .القضايا ، كمنيا  قضايا التعميـ  

فييا الثكرة المعرفية  تساىمالـ  بصدد تشكيؿ حضارة عالمية ، ك أصبح الع
 البازغة ، ك التى تعتمد أساسا عمى الثكرة العممية ياببمكرة  العديد مف  مالمح

لى إتقاؿ بكفاءة مف المجتمع الصناعى نك التكنكلكجية ، التى ساعدت  عمى اال 
لى مجتمع إف كاف بثبات أالعالمى ، كالذل يتحكؿ ببطء ، ك  مجتمع المعمكمات

(  29، ص 2002المعرفة  الذل يتجاكز نمكذج المجتمع الصناعى )السيد يسيف ، 
ـ ، كقضاياه مما يفرض عمى دكؿ العالـ ، كمنيا دكؿ غرب أفريقيا ، االىتماـ بالتعمي

 لى التقدـ . إف معظميا دكؿ نامية ك فى سبيميا أمختمفة  ، خاصة ك ال
يعانى التعميـ فى ىذه الدكؿ مف العديد مف المشكالت ، مثؿ بدائية  أساليب  ك

 عداد ك تككيف المعمـ إسية ، كضعؼ المناىج ك المقررات الدرا ضحالةالتعميـ ، ك 
 لكسائؿ التعميمية ك التكنكلكجية بنية التعميمية ، كعدـ حداثة األك غياب مناسبة  ا

ك اشكالية تعميـ المرأة فى المجتمع األفريقي بصفة عامة ،  كتكاضع كضآلة البحث  
العممى بالجامعات ،  ك غيرىا كثير مف القضايا ك المشكالت التى يعانى منيا 

 القطاع التعميمى .
ا التعميـ  عالـ ك مف بيف كسائمو الصحافة ، كثيرا مف قضايإلك لقد تناكؿ ا

سكاء فى صكرة  مقاالت ، أك أخبار ، أك غير ذلؾ مف أشكاؿ التحرير ، لمتعبير 
د مف قضايا التعميـ فى القارة عنيا، مف ذلؾ مجمة قراءات أفريقية، التى تناكلت العدي

 فريقية بصفة عامة ،  ك فى دكؿ غرب أفريقيا بصفة خاصة  .ألا
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 مشكمة الدراسة و أسئمتيا 
يتمثؿ مكضكع الدراسة الحالية  ، فى المعالجة التحميمية ،  عمى ذلؾك تأسيسا 

 فريقيا  ) االيككاس  (أائؿ التعميـ في مجمكعة دكؿ  غرب النقدية لقضايا كمس
، كذلؾ عمى اعتبار أف محتكل أكعية النشر العممي في ىذا المجاؿ ، تعكس بكجو 

 عاـ الكعي العممي كاالجتماعي بيذه القضايا   . 
عتبارىا إر مجمة " قراءات أفريقية  "، بحدد  " مجاؿ الدراسة " في اختياكيت

 : مف أىدافيا  ك  فريقيةألفى القارة ا لتعميـ ك الثقافةتمثؿ المساف الناطؽ باسـ حركة ا
 العامميف فيو  .  كتكسيع آفاؽ الميتميف بو، ك  قع األفريقي بأبعاده المختمفة،فيـ الكا .1
 عمقيا االستراتيجى فى المنطقة . ك  األفريقية، أىمية القارة برازإ.2
 . لمتعريؼ بقضايا اإلنساف األفريقي ،إبراز الدكر الحضارم لممسمميف في أفريقيا .3
.    العناية  بالدراسات العممية المستقبمية المتخصصة في شؤكف القارة األفريقية  .4
ألفريقية،   كبيف األفارقة تعزيز التكاصؿ الثقافي كالحضارم  بيف شعكب  القارة ا .5

خكانيـ العرب .   كا 
إبراز مشكالت األكثريات المغٌيبة، كاألقميات المنسية كتطمعاتيـ ، بمنيجية . 6

 . عممية متكازنة
 ، أم منذ حكالي  أكثر مف عشرة أعكاـ  2004كقد تأسست ىذه المجمة عاـ 

كالقضايا المستجدة  ، أىمية خاصة لالتجاىاتفريقية  تكلي أكلما كانت مجمة قراءات 
المؤثرة فى حركة التعميـ  بالمنطقة األفريقية ، كما تفرد مساحة كبيرة لتغطية االتجاىات 
كالمستجدات الدكلية ،  المسيمة فى تحديد كتقرير العمؿ فى مجاؿ التعميـ ، فيي تعد رافدا 

 فريقية  .إللثقافية كالتعميمية فى القارة اجكىريا لمحركة ا
فريقية  ساىمت في ألمية كثقافية أخرل فى المنطقة اثمة ركافد إعال كالكاقع أف

نشر قضايا  التعميـ ، كتتمثؿ ىذه الركافد فى عدد مف المجالت العممية التابعة 
لمجامعات كلكميات التربية، ككذلؾ فى مجالت ثقافية مستقمة أخرل تابعة لعدد مف 
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نتظمة، كمبعثرة فى مجمميا الييئات ،  عمى أف ىذه الدكريات كالمجالت غير م
فريقية  تعكس أة الشديدة فى أغمب األحياف،  لذا فإف مجمة قراءات كتتسـ بالمحمي

في جانب كبير مف مادتيا، بصفة عامة، إنجازات حركة التعميـ فى المنطقة 
األفريقية  خالؿ العشر سنكات األكؿ مف  القرف الحادل ك العشريف  ، في الكقت 

سيامات المفكريف ك التربكييف اصفة خاصة، إنجازات ك الذم تمثؿ فيو، ب فارقة  ألا 
كما تتجسد فى مقاالت كبحكث، كمقاالت المجمة التي تعكس مسارات العمؿ 
األفريقي المشترؾ  فى التعميـ. كفى الكقت نفسو تعكس أبحاث المجمة أنشطة كؿ 

ما تقدـ المجمة كبرمجة المكاجية لمتعميـ ، ك ،لة أفريقية ، فى إطار مشركعاتيادك 
بيف األجيزة المعنية فى مجاليا،عمى مستكل المنطقة  مسارات لمتبادؿ المؤثر

 كدكؿ العالـ، كتعرض أىـ المؤتمرات كالندكات.األفريقية 
ار إذف، فمضي أكثر مف عشر سنكات  عمى صدكر المجمة  ، كاستمر 

يا التعميـ فى جاؿ تناكؿ قضا، تقييـ جيكدىا  فى مصدكرىا يجعؿ مف الميـ كالممح 
فريقيا مف أركة التعميـ ، ك قضاياه  فى غرب فريقيا ، سعيان نحك دعـ حأغرب 

 خالليا، كمف ىنا تتجمى إشكالية الدراسة. 
 أسئمة الدراسة   

 تسعى الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية  :
 فريقيا ؟أماكاقع التعميـ فى دكؿ غرب  .1
 ثرت عمى التعميـ فى دكؿ غرب افريقيا ؟أعية التى امؿ ك المتغيرات المجتمما العك . 2
ما المكضكعات ك القضايا التعميمية الخاصة بدكؿ غرب أفريقيا  التي اشتممت . 3

 2004عمييا حركة النشر في مجمة قراءات أفريقية ، خالؿ الفترة الممتدة مف عاـ 
 ؟    2013حتى عاـ 

 :   كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية
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 ما نكعية المعمكمات المتكافرة فى المادة التحريرية المنشكرة  ؟ 
 ما أساليب العرض لمقضية التعميمية  فى المادة التحريرية المنشكرة    ؟ 
 ما طبيعة  القائـ باالتصاؿ ، لممادة التحريرية  في ىذه المجمة   ؟ 

 أىداف الدراسة :
 ىدفت الدراسة مايمى :

 ميـ فى دكؿ غرب افريقيا .التعرؼ عمي كاقع التع  .1
المتغيرات المجتمعية ، التى أثرت عمى التعميـ فى دكؿ غرب  ك العكامؿ تحميؿ  .2

 أفريقيا. 
الكشؼ عف مدم إسياـ مجمة قراءات افريقية  ، في تناكؿ  بعض قضايا التعميـ   .3

، بدكؿ غرب اصة بقضايا التعميـمف خالؿ تحميؿ مضمكف  المادة التحريرية الخ
 ، مف حيث : 2013حتى عاـ  2004ريقيا ، فى الفترة  الممتدة مف عاـ فأ

، ك مكضكعات في مجاؿ التعميـ تعرؼ عمى نكع ما ينشر مف  قضايا ال  -أ 
 .    2013 - 2004بدكؿ غرب أفريقيا فى الفترة مف 

 نكعية المعمكمات المتكافرة فى المادة التحريرية المنشكرة  . -ب 
 لمقضية التعميمية  .أ ساليب العرض  -ج 
 طبيعة  القائـ باالتصاؿ لممادة التحريرية  في ىذه المجمة  . -د 

 أىمية الدراسة :
 تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية :

غالبا ما تركز الدراسات في ميداف التعميـ عمى الجانب الميداني التطبيقي  .1
د العممي لمتعميـ مف شقو  البرامجي، أما الدراسة  الحالية فإنيا تنظر إلى البع

 الفكرل ، ك البحثي  .
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أىمية المنيجية المستخدمة " منيجية تحميؿ المضمكف " كالتي تستمـز    .2
 جيات التقميدية  ، خاصة المسحية.كقتا كجيدا أطكؿ مما تستمزمو المني

تعالج قضايا تعميمية ، مف أىـ القضايا المعاصرة التي دار حكليا نقاش  .3
كىي قضايا  التعميـ في  تمفة بيف أفراد الرأم العاـ األفريقي ،طكيؿ، كآراء مخ

 فريقية.إدكؿ غرب 
فريقية  بقضايا التعميـ األفريقي بصفة عامة أإبراز مدم اىتماـ مجمة قراءات  .4

 ك في دكؿ مجمكعة االككاس بصفة خاصة  .
 قد تفيد الدراسة جيات كفئات مختمفة، كمف ذلؾ:   .5

 قائميف عمي رسـ السياسة التعميمية  بدكؿ غرب افريقيا ، القيادة السياسية، كال
 كذلؾ مف خالؿ الكقكؼ عمي كاقع التعميـ بما لو، كما عميو.

يـ  ، فى جميكرية مصر تمفت الدراسة نظر القائميف عمى أمر التربية ك التعم .6
مما  بأىـ القضايا التعميمية  ، بالقطاع التعميمى بدكؿ مجمكعة االيككاس ، العربية ،

تجارة قد يمكنيـ مف فتح  " سكؽ تعميمى "   مشتركة فى دكؿ غرب أفريقيا ، تيتـ بال
األجيزة   -األفراد   -قميمية ،  بمككناتيا الثالثة ) المعرفة إلالتعميمية العالمية ، ك ا

ك األدكات (، ك بالتالى  تدعيـ الجكانب الدكلية  فى مجاؿ المعرفة ، كأحد أركاف 
 ية  المشتركة لمتعميـ .السكؽ العالم

تنبع أىمية  الدراسة مف أىمية التقكيـ ليذه المجمة التي مضى عمى صدكرىا  - 7
أكثر مف عشرة اعكاـ  ، كلـ تخضع لدراسة عممية جادة تبحث في مضامينيا 

 كنكعية ما ينشر فييا مف أبحاث .
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 حدود الدراسة  
 اقتصرت حدكد الدراسة عمي ما يمي:

كيتمثؿ في مكضكع الدراسة، كىك مكقؼ مجمة قراءات افريقية   الحد المكضكعي: .1
ـ 2004مف بعض قضايا التعميـ  فى مجمكعة دكؿ االككاس في الفترة مف 

ـ، كلما كانت قضايا التعميـ متعددة، فإف ىذه الدراسة شممت جميع  2013حتي
 القضايا التى تناكلتيا  المجمة  ، كذلؾ عف طريؽ عمؿ دراسة مسحية بأسمكب

 تحميؿ المضمكف  .
ـ؛ كيعكد اختيار ىذه 2013ـ إلي عاـ 2004الحد الزمني: كىي الفترة مف عاـ  .2

 2004الفترة الزمنية إلي أنيا تمثؿ فترة بداية صدكر المجمة ، حيث أنشئت عاـ 
 2004أكؿ اصدار لممجمة بتاريخ أكتكبر ، حيث كاف  

 2008دكر عاـ ،  ثـ عاكدت الص  2007كعاـ  2006تكقفت المجمة عاـ ك  .3
) انتياء فترة الدراسة ( 2013ديسمبر  –كاستمرت الى العدد األخير أكتكبر 

 ، كالجدكؿ التالي يكضح سنكات األصدار كأرقاـ االعدادثـ تكالى صدكرىا 
 ( 1جدكؿ ) 

 سنكات أصدار أعداد مجمة قراءات أفريقية
 مالحظات تاريخ اإلصدار رقـ العدد 
 ألكؿاإلصدار ا 2004أكتكبر   1
  2005سبتمبر  2
 معاكدة األصدار بعد االنقطاع 2008ديسمبر  3
  2009سبتمبر  4
  2010يكنيك  5
  2010سبتمبر  6
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 مالحظات تاريخ اإلصدار رقـ العدد 
  2011مارس -يناير  7
  2011يكنيك  –ابريؿ  8
  2011سبتمبر -يكليك 9

  2011ديسمبر  –أكتكبر  10
  2012مارس  –يناير  11
  2012يكنيك  –ابريؿ  12
  2012سبتمبر  –ليك يك  13
  2012ديسمبر  –أكتكبر  14
  2013مارس -يناير  15
  2013يكنية -ابريؿ  16
  2013سبتمبر  –يكليك  17
 اإلصدار األخير  2013ديسمبر  –أكتكبر  18

 منيج الدراسة :
اتساقان مع طبيعة الدراسة، فإف الباحث لجأ إلى استخداـ منيج تحميؿ المحتكل 

( باعتباره منيجا يستيدؼ الكصؼ الكمي Content Analysisأك المضمكف )
الدراسة كالمنظـ لممحتكل الظاىر لممجمة مكضكع الدراسة، كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ 

ف أسمكب تحميؿ المضمكف يتيح تحقيؽ تكامؿ بيف األبعاد إحيث المطركحة سمفان ، 
لى نتائج الكمية كالكيفية لممادة المدركسة  ، كحكليا بحيث يمكف الكصكؿ إ

كاستنتاجات كيفية أساسية تكشؼ عف المضاميف الخفية كراء المادة المدركسة  ، 
كذلؾ  مف خالؿ  الكصؼ المكضكعي كالمنظـ كالكمى كالكيفي لممضمكف الظاىر 

مداد البحث العممي  83، ص  2005لمادة االتصاؿ ) رشدل طعيمة ،  (، كا 
عادة عرض الحقائؽ في قكالب بالمعرفة كالمعمكمات كاالستبصارات الجديدة، ك  ا 

 (  . 146، ص  2013جديدة  )  سعيد اسماعيؿ عمى  ، 
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( كشكؿ Thematical Analysisكلقد تـ اختيار أسمكب تحميؿ المكضكع )
أساس مف طرائؽ تحميؿ المحتكل الذم ينسجـ مع طبيعة الدراسة الحالية ، كقد 

الحالية إذف تعتمد عمى  ارتكز تحميؿ تمؾ المضاميف عمى عدة فئات ،  فالدراسة
كبالتالي كاف لزاما أف يحدد ، تحميؿ المضمكف مف كجية النظر النكعية التحميمية 

 الباحث القضايا األساسية التي سيمتفت إلييا عند إجراء التحميؿ النكعي   . 
كفي ضكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة، كفي ضكء تحميؿ عينة  

منشكرة بالمجمة ، تـ تحديد عدة مكضكعات لتككف عشكائية لبعض المكضكعات ال
محاكر التحميؿ. كىذه المكضكعات ىي القضايا األساسية التي تثيرىا المادة 
التحريرية  المنشكرة ،  كنكعية المعمكمات التي تكفرىا الدراسات ، كأساليب  العرض 

 كالتحميؿ ، كطبيعة القائـ باالتصاؿ لممادة التحريرية  .
                     لة تحميؿ المضمكف، قاـ الباحث بتطكير استبانةكلتسييؿ مسأ

( تضـ المحاكر المشار إلييا أعاله. كضمَّف كؿ كحدة  عددا مف 1)انظر ممحؽ 
 الفئات  التي ينبغي االلتفات إلييا عند إجراء تحميؿ المضمكف . 

كا عددا مف كقاـ الباحث بعرض ىذه االستبانة عمى ثمانية  محكميف كأكرد      
المالحظات كالتغييرات حتى استقرت االستبانة عمى شكميا النيائي الكارد في الممحؽ 

 (   . 2رقـ )
 مبررات اختيار المجمة :

فريقية لما ليا مف مكانة متميزة كمكقع بارز في أييعهد اختيار مجمة قراءات   
يف العرب ك األفارقة فريقية ، كما أنيا تضـ نخبة مف المثقفيف ، كالمفكر ألالصحافة ا

ر، كما أنيا مف أكثر ، ككبار الكيتاب، كتستقطب اىتماـ المسئكليف كصانعي القرا
 فريقية  التي تخصص مساحة كبيرة لعرض قضايا التعميـ  .ألالمجالت  ا
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 مصطمحات الدراسة : 
 دكؿ غرب أفريقيا  .1

ٌدىا شماالن بالدي أفريقيا الممتٌدة إلى الٌصحراء الكبرل،  منطقة غرب أفريقيا  يىحي
كجنكبان بالد الكنغك كالمحيط األطمنطي، كشرقان بالدي الٌسكداف الٌشرقي، كغربان المحيط 

 األطمنطي. 
ـٌ اشتيًير باسـ     كقد عيًرؼى غربي أفريقيا في عيده القديـ ببالد الٌتكركر، ث

كر، كمممكة الٌسكداف الغربي قبؿ االحتالؿ األكركبي، كمف أىـٌ ممالكيا؛ مممكة الٌتكر 
ـٌ مممكة مالي الٌسابقة، كتمي ىذه الممالؾ مممكة سنغا، كآىير، كبرنك،  غانا القديمة، ث
كبالد ىكسا كيكربا. كلكف لٌما استكلى عمى أراضييا االستعماريكف قٌسمكىا إلى أقساـ 
سياسية شٌتى كحٌددكىا تحديدان رسميان عمى حسب أغراضيـ الٌشخصية، كاخترعكا لكٌؿ 

 -مكريتانيا  –غامبيا ) زامبيا (  –الٌسنغاؿ  -انان مخصكصان. كىي: ماليمنيا عنك 
 –غانا –ساح العاج  –ليبريا  –سيراليكف  –غينيا ككناكرم –غينيا بشأك 
نيجيريا اٌلتي ىي أكثرىا سٌكاننا  ، كأكسعيا  –الٌنيجر  –بنيف  –تكجك  –بكركينافاسك 

)فميجو ،  مالييف كيمكمتر مرٌبع تقريبان  أرضان  ، كأكثرىا ثقافة، كتبمغ مساحتيا ستة
 .    ( 13ص ـ ، 1996
 مجمة قراءات افريقية .2

مجمة ثقافية جامعة محكمة تصدر عف المنتدل اإلسالمي، متخصصة في شؤكف 
القارة األفريقية )جنكب الصحراء(، كتعنى بنشر الدراسات الكصفية كالتحميمية 

المعنييف بالقارة األفريقية في أفريقيا كاالستشرافية، كتخاطب الناطقيف بالعربية، 
 كخارجيا.
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 الدراسات السابقة:    
ك المقاالت العممية  أتيح لمباحث االطالع عمى العديد مف الدراسات ك البحكث

 التى تناكلت مكضكع الدراسة  ،  ك قد تـ تصنيفيا فى  محكريف : 
 فة لمقضايا االتعميمية .المحكر األكؿ  :  يتناكؿ الدراسات الخاصة  بمعالجة الصحا

 يتناكؿ الدراسات التى تناكلت قضايا التعميـ فى دكؿ غرب أفريقيا  : كالمحكر الثانى
لى األحدث فى كؿ محكر ، مبتدئ بالدراسات العربية إقدـ كيعرضيا الباحث مف األ 

 ، ثـ االجنبية ،  عمى النحك التالى : 
 ـ 2003دراسة  ماجدة عبد المرضى سنة     - 1
ىدفت الدراسة  رصد كتحميؿ كتفسير، أكجو التبايف كالتشابو في مكاقؼ       

مف قضايا  -التي تنتمي الي مختمؼ االتجاىات كالتيارات  -الصحافة المصرية 
، كمف ذلؾ: مجانية التعميـ، 1951-1923التعميـ المثارة خالؿ الفترة الزمنية مف 

رصد كتحميؿ كتفسير، مجمكعة  كاستقالؿ الجامعة، كحرية البحث العممي، ككذلؾ
 العكامؿ المؤثرة في اتجاىات التيارات الصحفية المدركسة نحك ىذه القضايا. 

 وتوصمت الدراسة الي عدة نتائج منيا:
أف جميع تيارات الصحافة المصرية ، اعتمدت في معالجتيا لقضايا التعميـ ،  -أ 

طو حسيف، كمحمد حسيف عمي كتابات كبار مفكرم كمثقفي الفترة المدركسة مثؿ: 
ىيكؿ، كالمازني، كعبد القادر حمزة، كالعقاد، األمر الذم كاف لو أثر كبير في 

 مناقشة قضايا التعميـ  .  
كأبرزتيا عمي صفحاتيا ىتماـ الصحافة المصرية بقضايا التعميـ المثارة  ،إ  -ب 

 ـ .كلي، كتفكقت في ذلؾ صحيفة الكفد، كصحيفة األحرار، صحيفة األىراألا
 ـ  2004دراسة  سناء عمى أحمد ،   - 2
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ىدفت الدراسة الكشؼ عف مكقؼ مجمة دراسات تربكية  مف قضية اليكية         
، كتكضيح دكرىا في اإلسياـ ببناء 1995- 1985الثقافية خالؿ الفترة مف 

الشخصية كالحفاظ عمي اليكية الثقافية، كمدم إثارة المجمة لممتغيرات العالمية التي 
 الي ضركرة الحفاظ عمي اليكية الثقافية. أدت

 وتوصمت الدراسة إلي عدة نتائج منيا: 
مفيكـ اليكية بعدة مفاىيـ أخرم تساعد عمي إبراز جكانب اليكية المختمفة يرتبط  -أ 

 مثؿ: االنتماء، كالكالء، كالذات كالشخصية القكمية  .
 ة في عالمنا المعاصر.   اليكية الثقافية ال تقؿ أىمية عف اليكية القكميأف  -ب 
قضية أزمة اليكية جاءت في المرتبة األكلي لممجمة،  تمييا قضية مكقؼ   -ج 

 الفكر العربي مف الحضارة الغربية، ثٌـ قضية مظاىر اختراؽ اليكية الثقافية .
 . ـ   2006دراسة داليا محمد عبد الحميـ   - 3
، نحك أداء  ىدفت الدراسة الكقكؼ عمي اتجاىات الصحؼ المصرية  

 الجامعات الخاصة، مع بياف الكيفية التي أبرزت بيا ىذا الكاقع لمرأم العاـ. 
 لي جممة من النتائج منيا: إوتوصمت الدراسة 

اىتمت صحؼ الدراسة بعرض كاقع أداء الجامعات الخاصة بدرجات متفاكتة  -أ 
 فيما بينيا  .  

ة جديدة قابمتيا العديد مف أف تجربة الجامعات الخاصة في مصر كأم تجرب  -ب 
المشكالت، كتعاني مف العديد مف السمبيات التي كقفت عمييا الدراسة مف خالؿ 
استقراء المادة الصحفية، كمنيا: امكانات الجامعات الخاصة )التجييزات الداخمية(، 

دارة كتمكيؿ الجامعات الخاصة، كعالقة الجامعات الخاصة بالجامعات األخرل.  كا 
 ـ  2008ساـ محمد خضر محمد دراسة ح  - 4
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ىدفت الدراسة  محاكلة إظيار الدكر الذم ينبغي أف تؤديو الصحافة في 
مساندة المشركعات التعميمية المختمفة، كالتعرؼ عمي مدم اىتماـ الصحؼ 

 المصرية بالتعميـ كقضاياه قبؿ إعالف التعميـ مشركعنا قكمينا لمصر كبعده  .    
 لييا الدراسة مايمى    :    ومن النتائج التي توصمت إ

المعمـ كالمناىج كمحك "اتفقت صحيفتا األىراـ كالجميكرية في تناكؿ محاكر  -أ 
 قبؿ إعالف التعميـ كمشركع قكمي كبعده  .  "األمية 

ىتماـ صحيفة األىراـ بمحاكر التعميـ قبؿ المشركع القكمي أكثر مف صحيفة إ -ب 
 ة بقضايا التعميـ بعد إعالنو كمشركع قكمي   الجميكرية، كاىتماـ صحيفة الجميكري

 ـ  2010دراسة أيمف يسف محمد عمر    -5   
تسميط الضكء عمى ظاىرة صحفية جديدة نشأت فى كسيمة ىدفت الدراسة 

رصد ك  ،كمحاكلة إعداد المكتبة التربكية ليا ،إعالمية جديدة كىى شبكة اإلنترنت
. كالتعميميةبعض القضايا التربكية  كتحميؿ اتجاىات الصحافة اإللكتركنية نحك

التعريؼ كالتقديـ لتأسيس قدر مف التكامؿ كاإليضاح بيف عممى التربية كالصحافة ك 
تقييـ تجربة الصحؼ اإللكتركنية فى تقديـ الفكر التربكل العربى ، ك اإللكتركنية

 ر. المعاص
 ومن النتائج التي توصمت الييا الدراسة مايمى  :   

الدراسة بقضايا التعميـ الجامعي مثؿ: التحديات التي تكاجو  اىتماـ صحؼ -أ 
التعميـ الجامعي، كأعضاء ىيئة التدريس، كالمدف الجامعية، كالبحث العممي، 

 كالدراسات العميا  .  
كاىتماـ صحؼ الدراسة بقضايا التعميـ قبؿ الجامعي مثؿ: تمكيؿ التعميـ قبؿ   -ب 

ركس الخصكصية، كالعنؼ المدرسي، كالغش فى الجامعي، كالمناىج الدراسية، كالد
 االمتحانات   .
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 المحور الثاني : الدراسات التى تناولت قضايا التعميم فى دول غرب أفريقيا  .
 ـ .  2000دراسة عمى  يعقكب    - 1  

سالمي فى المدارس إلمايعاني  منو التعميـ العربي ا برازإسة ىدفت الدرا
 ت  .الحككمية  في النيجر مف مشكال

 لى مجمكعة مف النتائج منيا  :   إك تكصمت الدراسة  
سالمية  فى النيجر ، تعاني مف مشكمة ندرة  تكفر إلف المدارس العربيو  اأ -أ 
 لمناطقيف بغيرىا  ةالعربي ةمعمميف  المتخصصيف في تدريس المغال

الذم  مرألفي النيجر ،   ا ةسالميإلجد منيج مكحد لممدارس العربية االيك   -ب 
 يزيد مف صعكبة تطبيؽ كتحقيؽ أىداؼ ىذه المدارس 

في النيجر ىي  ةسالميإلتكاجو معممي المدارس العربية كاكبر مشكمة أ -ج 
 كبعدىا  ةعيد لتدريب المعمميف أثناء الخدممحدكدية  كجكد م

مف ف المدارس العربية في النيجر تكاجو مشكمة ضعؼ التمكيؿ ، لذا لـ تتمكف إ -د 
 بميمتيا كما ينبغي .  القياـ

 ـ .   2000دراسة شيخ صمب     – 2
ىدفت الدراسة  تكضيح  مايعاني منو  تعميـ المغو العربية مف مشكالت       

ترة االستعمار ،كعيد باف فإ،  ىمية في السنغاؿألمعكقات ،  في المدارس العربية اك 
 سالمية  في السنغاؿ .إلالمماليؾ ا
 النتائج منيا  : لي مجمكعة مف إكتكصمت  

السنغاؿ ،   في ةىميألا ةفي المدارس العربي ةيكجد منيج مكحد لتعميـ ىذه المغال -أ 
 .    ةىميألكتطكرىا في المدارس العربية  ا ةالعربي ةمما يعيؽ تعميـ المغ

العربية في المدارس العربية  ةالمعمميف المؤىميف في تدريس المغندرة كجكد   -ب 
 االسالمية .
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فاعمة ة دارة تربكية كاحدإات مؤسسات ىذا التعميـ تحت مظمة تجميع شت  -ج  
م مشركع رىيف بكفاية أراتيجية كاضحة المعالـ  ، كنجاح كمقتدرة ذات رؤية كاست

 دارم ، كفعاليتو  كبراعة التخطيط  ، كحسف التنظيـ   .إلالجانب ا
 ـ  2005دراسة بشير عبدالكاحد    - 3

تحميؿ  مناىج المدارس العربية  االسالميو  بدكؿ غرب افريقيا ىدفت الدراسة       
 الناطقو بالفرنسية   ، كالمشكالت التي تكاجييا .

 ىميا :ألي مجمكعة مف النتائج  إكتكصمت 
 افريقيأسالمية بمنطقة غرب إلارس العربية اضركرة تكحيد  مناىج المد  -أ 

 فريقية ألبمايتناسب مع البيئة  ا
بحيث تتكحد  ةسالمية تحت مظمة كاحدإلدارس كالمراكز كالكميات امع المج  -ب 

 ىدافيا ككسائؿ عمميا كطرؽ تنفيذ برامجيا كحؿ مشكالتيا   . أ
 (  2006دراسة عبد العزيز ألفا  باه )     – 4

سالمى فى النظاـ التربكل إلكشؼ عف مشكالت التعميـ العربى اىدفت الدراسة ال
 السنغالى  .

 جمكعة مف النتائج  اىميا :كتكصمت الي م
سالمى فى إلالتى يكاجييا  التعميـ العربى اىناؾ العديد مف المشكالت  -أ  

السنغاؿ ، منيا شرذمة المناىج الدراسية ، ك ندرة  كجكد كحدة عضكية فى البرامج 
لى متطمبات مجتمع المعمكمات إة التعميـ السنغالى ، ك افتقاره الدراسية  ، ك سطحي

 . العالمى 
ىناؾ العديد مف التحديات التى يكاجييا التعميـ  فى السنغاؿ ، خاصة تحدل  -ب 

 القكل المتمثمة فى  التغريب، ك تيديد اليكية الثقافية  .
 ـ . 2006دراسة أبك بكر سيال  ،   - 5
 سالمي في بنيف  .إلبراز قضايا التعميـ العربي اإىدفت الدراسة          
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 -مجمكعة مف النتائج أىميا  :  ليإكقد تكصؿ الباحث  
سالمية مف ضعؼ في التككيف الجيد إلمعظـ معممي المدارس العربية كا يعاني  -أ  

التعميـ العربي في المجاالت المعرفية كالمينية كالثقافية كندرة  كجكد منيج مكحد في 
 سالمي إلا
 ف سالميو في بنيإلالتربكم عمي المدارس العربية ا شراؼإلغياب ا -ب  
تعميـ ضركرة العمؿ عمي بناء محتكم المنيج بالصكرة التي تمزج بيف أىداؼ  -ج  

 سالمية كبيف بيئة المتعمـ   .    إلالمغة العربية كالمعارؼ ا
 ـ .   2006دراسة  ادكارد  ايميفا ،   - 6

فريقيا ألي غرب إالكافدة   ةالتعميمي ةنظمألىدفت الدراسة الكشؼ عف طبيعة ا     
 .   ةث المناىج الدراسيمف حي

 وخرجت الدراسة بمجموعة النتائج منيا  :   
ؤسسات فريقيا خاصة كحككمية  ، كالمأفي  غرب  ةف المؤسسات التعميميإ -أ 

( كمؤسسات   ةمية ) تقميديغير نظا ةسالميإ ةالخاصة ، ىي مؤسسات تعميمي
 . ةسالمية نظاميإ ةتعميمي
 .  ةة المنطقو التي تكجد فييا المدرسبيعىناؾ مؤسسات حككميو تختمؼ بط  -ب 
صالو ، خصكصا  كأنيا ألسالمي  في غرب أفريقيا يتسـ باإلالتعميـ العربي ا  -ج  

 سالـ الييا بعد ظيكره في الجزيره العربية  . إلكلي القارات التي حظيت بدخكؿ اأ
س الطالب ،مثؿ لغرب افريقيا ، ليا أبمغ األثر في نفك  ةالكافد  ةاألنظمة التعميمي -د

. كذلؾ  ةالنفسي ةزيميلي الإكتشتت ىمـ الطالب ،  كتؤدم بيـ  ضعؼ العزيمة ،
الثقافية ،  ةختراؽ لميكيإدراسية ، التي تمثؿ فيمايتعمؽ بالمناىج ال ةثارىا الخطير آليا 

 فريقيا أكمجاالتو في دكؿ غرب  ، كؽ العمؿكتؤثر عمي س
 فريقيا :ألي غرب إالكافدة   ةمات األنظمة التعميميمف أبرز س -ق 

  التعميـ المتكاضع. 
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 كركبيا بحتا أالتعميـ لـ يكف افريقيا بؿ كاف  محتكم. 
 ماـ قدراتو أنبيار بالغرب كالعجز إلرس  ركح امحاكلة غ. 
 فريقية ألشتات في المجتمعات ازرع التفرقة كال. 
 خر أحتقار، كاالذالؿ ، كاالتياـ بالتقياـ التعميـ عمي سياسة اال

  ةالبربريك 

 فريقيا عمي المجتمع إلي غرب إ ةالكافد ةالتعميمي ةنظمألثير اأكمف مظاىر ت  -ك   
 سالمي إلبعض الفئات المعنية بالتعميـ ا فقداف الثقة التامة عف. 
  خركية ألمنفعة االفعة المادية عف تقديـ المن. 
  التنفير مف الديف مف حيث مبادئو. 
  تغريب المجتمع في ثقافة الغرب 
  اليزيمة النفسية. 

فريقيا ،  التغرس في النفكس ، الرغبة في استرداد أف مناىج التعميـ في غرب إ -ز 
 مس )مف المستعمريف  (أللمعنكية كالمادية مف ظالمييـ باالحقكؽ ا

 ـ     2007دراسة لسيس بصير ،   -  7  
 .  ىدفت الدراسة  تكضيح نظاـ التعميـ العربي في دكلة بنيف كاتجاىاتو 

  -لي مجموعة من النتائج ، أىميا : إوتوصمت  
ج مناىالت فى المشكالمف العديد ف التعميـ العربي في دكلة بنيف يعاني إ -أ 

 ىدافو  ، كمؤسساتو  .أسياستو ، كنكعيتو ك فى ، ك  الدراسية
  ةلتطكير كالتدعيـ  بالمكاد العصريلي اإ ةلتعميـ العربي في حاجة ماسف اإ -ب  
ىداؼ أتحقيؽ  ندرةلي إدم أ، مما  ةالتربكي ةالصف والتعميـ العربي تنقصف إ -ج  

 سالمية .إلالمدارس العربية ا
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ف  الطريؽ أؿ لمعالجة ىذه  المشكالت منيا  ،كقدـ الباحث بعض الحمك 
نيف  ،ىك تبني النظاـ الكحيد الذم يمكف الصالح  النظاـ التعميمي العربي في ب

 و  . سالمي كالعمؿ بإلالتربكم ا
 ـ             2009دراسة محمد حمد لكح    -  8   

 ىدفت الدراسة الكشؼ عف طبيعة التعميـ العاـ كمناىجو في دكلة السنغاؿ 
 كخرجت الدراسة بمجمكعة مف النتائج منيا  : 

 تدىكر حالة التعميـ في السنغاؿ بصفة عامة .  -أ 
كما أنيا التكاكب المتغيرات ، ة بساطة ك بدائية   المناىج كالمقررات الدراسي -ب 

 العالمية المعاصرة .
ىناؾ مجمكعة مف المشكالت التى يعاني  منيا التعميـ العاـ في السنغاؿ مثؿ    -ج 

 ختالؼ كتعارض القكانيف  المنظمة لمتعميـ العاـ  . إ ترقيع المناىج الدراسية ك
 ـ ( 2009ق )  1430دراسة جعفر حمؼ اهلل شبك       -  9
فت الدراسة تحميؿ ك تفسير الشكاليات التعميـ العاـ  ،ك مدارسو فى دكؿ غرب ىد

 أفريقيا  .
  -كخرجت الدراسة بمجمكعة مف النتائج  منيا : 

غرب أفريقيا ىناؾ العديد مف المشكالت التى يكاجييا التعميـ العاـ فى دكؿ  -أ 
ككنيا مؤسسات تعميمية  بنية  التعميمية ، فيى بعيدة تماما عفألمنيا ، تردل حالة ا

 ك تربكية  . 
 بدائية الكسائؿ التعميمية بيا .  -ب 
 سطحية المناىج ك المقررات الدراسية . -ج 
 الغياب شبو التاـ  لتكنكلكجيا التعميـ . -د 
 . 2009دراسة بشير عبد الكاد بشير       -  10  
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سالمية إللعربية اىج الدراسية بالمدارس اىدفت الدراسة الكشؼ عف مشكالت المنا
 فريقية الناطقة بالمغة الفرنسية  متخذا حالة السنغاؿ ، نمكذجا  . ألبدكؿ الغرب ا

 لي مجمكعة مف النتائج منيا :إكتكصمت  
سالمية  بدكؿ غرب أفريقيا  إلمة مايدرس فى المدارس العربية اضعؼ مالء -أ 

 الناطقة بالفرنسية ،  بالمجتمع السنغالى 
 بالمنيج العممانى .  اإلسالميةلدراسية  بالمدارس العربية اىج اتأثر المن  -ب 
ة بالسنغاؿ فى العمـك نحسار  المناىج الدراسية بالمدارس العربية االسالميإ  -ج 

 سالمية ، ك المغة العربية .  إلالشرعية ا
 ـ .  2012دراسة  عمي يعقكب   -  11 

يقيا مف فر أسالمي في غرب إلبي امايعاني منو  التعميـ العر  ىدفت الدراسة تكضيح
 براز سبؿ العالج )المقترحات(إصعكبات كمشكالت ىامة مع 

 لي مجمكعة مف النتائج منيا : إكتكصمت      
مدارس لم ةعداد مناىج مكحدإيؿ لجاف عممية  متخصصة لمنظر في تشك -أ   

حيث يككف ىداؼ المنيج كمحتكاه  بأفريقيا ترعي فييا أسالمية في غرب إلالعربية ا
مكاف تكحيد إمتيا لمبيئو المحمية كيراعي فيو كما يراعي مالئ، مصدره الشرع الحنيؼ 

 الشيادات كاالمتحانات خصكصا في نياية المرحمة الثانكية  .
ىيميـ في أسالمية كالمغة العربية لتإلقامة دكرات تدريبية لمعممى الدراسات اإ  -ب 

 ممارسة مينة التدريس .
سالمي في سمؾ المفتشيف بالكزارات إلدراج مفتشي التعميـ العربي اإبالمطالبة  -ج 

 الكطنية طبقا لشياداتيـ كما الحاؿ في دكلة النيجر .
 نشاء الجمعيات الثقافية كالعممية لصقؿ المكاىب في حدكد الشريعة إ -د 
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ا كتزكيدىا بالمراجع سالمية في غرب افريقيإلفير المعاىد كالجامعات اتك  -ق 
ستمرار حتي تعيف الطالب في التحصيؿ الدراسي إسالمية النافعة بإلادر اكالمص

 كاالساتذه في البحث العممي
 .  2013براىيـ ىاركف الثانى إدراسة    -  12   

 سالمية  بشماؿ نيجريا إلس اىدفت الدراسة  الكشؼ عف مشكالت التعميـ  في المدار 
 كخرجت الدراسة بمجمكعة مف النتائج منيا    
د  بالقطاع التعميمي بالمدارس  ف ىناؾ مجمكعة مف المشكالت التي تكجأ -أ  
بشماؿ نيجريا منيا  ، معكقات خاصة  بضعؼ المستكم التحصيمي   ةسالميإلا
 ربعة معكقات  منيا أطمبة المدارس العربية كتتمثؿ في ل

 العائؽ النفسي  ك يتمثؿ فى ضعؼ العزيمة ، كاليزيمو  النفسيو . -األكؿ 
العائؽ المنيجي ،  كيتمثؿ في عشكائية النظاـ التعميمي      لمعرب في   -الثانى 

 المنطؽ، كتشتت المناىج  ، كالمقررات الدراسية ، كضعفيا .
 العائؽ االقتصادم . -الثالث 
 العائؽ االجتماعي   .  -الرابع 

 كاقترح الباحث مجمكعة مف الحمكؿ لمتغمب عمي ىذه المشكالت  منيا : 
 ةالتعميمي ةىداؼ التربكيألادة النظر في تحديد اعإ  
 ةيؿ العمكـ لممصالح العامة كالخاصتكجيو اليمـ نحك تحص  
  جكاء دراسية مناسبة أيجاد إالعمؿ عمي 
 ةىداؼ المرسكمألنحك ابتكجيييا  ةعادة النظر في المناىج الدراسيإ 
  كضاع المعمميف كمعايشيـ أتحسيف 

 ( 2008ق  .) 1430م   دراسة محمكد كسناك     -  13
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 فريقيا ألنظـ التعميميو ببعض جامعات غرب ىدفت الدراسة التعرؼ عمي طبيعة ا
 كخرجت الدراسة بمجمكعة مف النتائج منيا  

بسياسة االستعمار،  كبعض تيارات   تتأثر ف الجامعات  بدكؿ غرب افريقيا أ أ.
 التبشير .

 .  قصكر المقررات كالمناىج الدراسية الجامعية ب.
ضعؼ قدرة النظـ التعميمية الجامعية عمي تككيف خريج يمتمؾ ميارات  ج.

 التسكيؽ كالقدرة التنافسية  . 
 ( 2013ق  ) 1434دراسة حاجي شيخ تكنكارم   -  14

 ىدفت الدراسة الكشؼ عف مشكالت التعميـ في جميكرية جامبيا 
  -كخرجت الدراسة بمجمكعة نتائج منيا :       

عميـ في جامعة جامبيا يعاني العديد مف مشكالت التعميـ خاصة في أف الت  -أ 
 المراحؿ األكلي  .

 ةمكعة مشكالت تيدد اليكية الثقافيسالمي في جامبيا يكاجو مجإلأف التعميـ ا  -ب 
 الغربية .  ةكنشر الثقاف ةلمغخاصة مايتعمؽ بمفيـك ا

 ـ . 2013دراسة عبد الحميد جنيدل   -  15
ي تنبكت مف القرف العاشر نشاء  ،كطبيعة الدراسة فإتتبع مراحؿ  ىدفت الدراسة 

 لي القرف الثالث عشر اليجرم إاليجرم 
 -كخرجت الدراسة بمجمكعة مف النتائج منيا : 

لي إر تطكرا ممحكظا مف القرف العاشر تطك ت ف نظاـ التعميـ في مدينة تنبكإ -أ 
 القرف السادس عشر اليجرم    .

ـ التي سيطرت عمي التعمي ةثر بالحككمأميـ في مدينة تنبكت تف نظاـ التعإ -ب 
 لي القرف السادس عشر .إمف القرف العاشر   ةخالؿ الفتر 

 ـ  . 2015دراسة عبد الكىاب شعيب،    -  16
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 ىدفت الدراسة الكشؼ عف مشكالت التعميـ الثانكل  فى دكلة بنيف 
  -لى مجمكعة مف النتائج منيا  : إك خمصت الدراسة 

أف كسيمة التعميـ في المدارس التقميدية القديمة ما زالت تعتمد عمى   -أ        
األلكاح الخشبية في دكلة بنيف كذلؾ مف أسباب طكؿ المدة التي يقضييا الطالب 

 الستيعاب دركس المغة العربية كالتربية اإلسالمية . 
ف كانت ال تعتمد عمى األ   -ب      لكاح الخشبية فإنيا بينما المدارس النظامية كا 

 ما زالت تفتقد الكثير مف الكسائؿ التعميمية الحديثة .
 ثانيا الدراسات السابقة االجنبية 

 " 2010-2001تجاىات مجمة تكنكلكجيا التعميـ في الفترة مف ادراسة "   -  17 
لي إ 2001كجيا التعميـ في الفترة مف ىدفت  الدراسة البحث في مجمة تكنكل     

كتشاؼ اتجاىات ىذه المجمة كالمكضكعات التي تناكلتيا  ، في مقاالتيا ال 2010
 خالؿ فترة الدراسة. 
 -لى مجمكعة مف النتائج منيا  : إك خمصت الدراسة 

المجمة مقاالت تحدثت عف التعميـ عف بعيد، كطرؽ تأىيؿ المعمـ،  تتناكل  -أ  -
تكنكلكجيا، كقامت الدراسة كالدمج التكنكلكجي، كمناىج التعميـ، كاالتجاىات نحك ال

بتحديد األىداؼ المعمنة "الصريحة"، كرؤم الدراسة الصحفية عف تكنكلكجيا التعميـ، 
 كأىداؼ الناشر، كالمجتمع الدكلي عف تكنكلكجيا التعميـ. 

كجد ترابط كثيؽ بيف أىداؼ الناشر كأىداؼ المجتمع الدكلي عف تكنكلكجيا   -ب 
 التعميـ. 

  ستفادة الدراسة الحالية منيا :إاسات السابقة و توضيح مدى ي الدر تعميق عام عم
فى ضكء ماسبؽ ، فقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة  ، فى       

  -بعض النكاحى ، التى يمكف تمخيصيا فيما يمى : 
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طار النظرل المتصمة بقضايا التعميـ المختمفة  ، إلطالع عمى بعض جكانب اإلا –أ 
طار العاـ إلدت  الدراسة الحالية فى تحديد ابعض دكؿ غرب أفريقيا ، فاستفافى 
حيث ساىمت ىذه الدراسات في تككيف قاعدة معرفية ميمة حكؿ ،  مكضكع لم

قضايا التعميـ فى دكؿ غرب أفريقيا ، عمي صعيد التحديات كاإلشكاليات التي تكاجو 
 أثرم اإلطار المعرفي ليذه الدراسة. ىذه المنظكمة، كآفاقيا المستقبمية ، األمر الذم

 أسيمت الدراسات السابقة  فى تحديد أىداؼ الدراسة الحالية . –ب 
بعض الدراسات السابقة كمف خالؿ المنيجية التى اتبعتيا ، كشفت عف  –ج 

اختيار ، ك قد أفادت الباحث فى تصميـ أداة الدراسة ة فى البحث ، ك أساليب مختمف
 المنيج المالئـ .

 التعرؼ عمى بعض مصادر الدراسة . –د 
طار النظرل ، ثـ إلية الدراسة ، سكؼ يعرض الباحث لكبعد عرض منيج     

 طار الميدانى . إلا
 المحور األول : اإلطــار النظــري:

 أوال :   واقع التعميم فى دول غرب أفريقيا
يف الدكؿ يكجد بشكؿ عاـ نكع مف التشابو في األكضاع التعميمية سكاء ب        

اإلفريقية غير العربية عامة  أك دكؿ غرب إفريقيا خاصة كذلؾ مف حيث الكاقع 
التعميمي  ، ك بالتأمؿ لكاقع التعميـ فى دكؿ غرب أفريقيا يتبيف مجمكعة مف المالمح  

   -ك المؤشرات  منيا : 
ميـ التع  كلقد حظيانجاح خطط التنمية ، إل، كذلؾ  االىتماـ  النسبى بالتعميـ - 1

ستحضار معالـ إلىتماـ خاص ، كذلؾ إسالمى ، ك المغة العربية  بإلالدينى ا
النيضة التعميمية عبر التاريخ  ، كاالستفادة مف كنكزىا في بعث كاستنياض انطالقة 
تعميمية حضارية حديثة  ، تسيـ في ربط حاضر األجياؿ بماضييا اإلسالمي 
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التنمية في  دءكب المثمر إلنجاح خططالعريؽ ،  كالدعكة إلى المزيد مف العمؿ ال
فريقيا ، ككذا التأكيد عمى أىمية الربط بيف العمكـ الشرعية إىذا الجزء الميـ مف 
نفصاـ الذم ينادم بو البعض إللتطبيقية كعدـ الرككف كالقبكؿ باكغيرىا مف العمكـ ا

المجتمع  مف العممانييف  لمفصؿ بيف ىذيف المككنيف المتكامميف في التنمية كتأىيؿ 
نفصاـ بيف إللتعميـ اإلسالمي الذم ال يؤيد ا، كاالستفادة في ذلؾ  ، مف منيج ا

 . ( 33، ص 2006) عبد الناصر كامؿ ،  العمـك الشرعية كغيرىا مف العمكـ
كتتجو أىمية التعميـ الديني ، كتعميـ المغة العربية  لمعالجة اآلثار السمبية    

لتي تيدؼ إلى طمس اليكية اإلسالمية لشعكب غرب لمثقافات الغربية الكافدة ،  ا
أفريقيا  ،كاالستفادة مف منيج التعميـ في الكتاتيب المقاـ عمى نظاـ تربكم متميز 
أسيـ في تحصيف األجياؿ المسممة مف خطر الثقافات الكافدة كالدعكات الباطمة عبر 

يـ في دكؿ غرب عالكة عمى دعكة كزارات التعم، التاريخ كفي مؿء الفراغ الثقافي 
أفريقيا لكضع برامج كدكرات لمحك األمية كتطكير التعميـ كدعمو بأدكات التعميـ 

كمراكز البحث  كمطالبة الجامعات ، الحديثة كاالستفادة مف معطيات العصر الحديث
بإعداد البحكث في مجاالت التربية كالتعميـ التي ترصد الكاقع الثقافي كالتعميمي 

ليا كدعكتيا لمعناية بالتراث اإلسالمي المكتكب في غرب كتحدد مشكالتو كحمك 
نشاء معاىد إلعداد معممي المغة العربية كالتربية اإلسالمية  أفريقيا تحقيقان كنشران كا 
قامة ندكات تدريب كحمقات نقاش لمعممي  كفؽ ضكابط التككيف العممي كالتربكم كا 

 ت كالميارات المطمكبة لمتدريس. المغة العربية كالتربية اإلسالمية لتزكيدىـ بالكفايا
فريقية متفاكتة ككذلؾ مستكل األمية بيف ألك مستكيات التعميـ في القارة ا        
لى أقؿ معدؿ ليا في بعض دكليا مثؿ إرب القارة حيث يصؿ مستكل األمية دكؿ  غ

 %(.12%( كزيمبابكم )16مكريشيكس )
مجمكعة دكؿ االيككاس ( ك ترتفع نسبة األمية  في  دكؿ غرب إفريقيا؛  ) 

عامنا، كما فكؽ  15حيث قدرت نسبة األمية في ىذه الدكؿ لدل البالغيف مف العمر 
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% في عاـ 50ـ بعد أف كانت تقدر بما يربك عمى 2011% في عاـ 62.4
عامنا مف  24إلى  15ـ، بينما ارتفعت ىذه النسبة في الفئة العمرية مف 1990
ـ، كما كصؿ مجمكع نسب 2012ي عاـ % ف77.9ـ إلى 2011% في عاـ 76.4

ـ إلى 2001الفترة مف  االلتحاؽ اإلجمالية بالتعميـ االبتدائي كالثانكم كالعالي في
  %، كذلؾ رغـ اختالؼ نسبة األمية فيما بيف الدكؿ الغرب45ـ ما يقرب مف 2012

%( ساحؿ العاج 12حيث تصؿ إلى أدنى معدؿ ليا في دكؿ مثؿ:مالى ) اإلفريقية؛
%(، كبكركينا فاسك 85، بينما تبمغ أعمى معدالتيا في دكؿ مثؿ: النيجر )%(16)
 (2013% (  . )ثابت،56%(، كجامبيا )77)
، ومن ىذه ية الموجودة فى دول غرب أفريقيا أنواع المؤسسات التعميم    - 2

  المؤسسات مايمى :
ىي أبسط :   تعد الكتاتيب مف أكلى أنماط التعميـ ك أشيرىا ، ك  الكتاتيب أ (

مؤسسات التعميـ  ، كترتكز الكتاتيب عادةن عمى تعميـ القرآف الكريـ كالقراءة كالكتابة 
مع بعض العمكـ األخرل كالفقو كالمغة العربية ، ك تنتشر  ىذه الكتاتيب  ، في 
معظـ المدف كالقرل بغرب  إفريقيا ، حيث ييدٌرس معممكىا الطمبة في مدارس ممحقة 

المسجد، أك حتى تحت ظالؿ ـ التدريس في دكر قريبة مف بالمساجد، ، كقد يت
كما كانت ىناؾ نزؿ إلقامة الطالب الذيف يأتكف  ق ( 1434)الدكيش ،  األشجار

مف أماكف بعيدة، إال أفَّ المساجد ظمت بمنزلة المقر الرئيسي لتمقي العمـ، إذ كانت 
 ( .2014يسى ،تعقدي فييا حمقات الدراسة كالمناقشة في المسائؿ الدينية )ع

: كىي أماكف تشمؿ المساجد كدكر العمـ كمنازؿ بعض العمماء  مجالس العمم ب(
 .( 21،ص 2008) عادؿ سعيد ،  يتـ فييا  تجمع طالب العمـ مف أماكف مختمفة 

: كبشكؿ عاـ فإف المدارس  سالمية األىميةإلالمدارس النظامية العربية ا ج(
ـ. بإنشاء المعيد 1946قد بدأت في تشاد سنة العربية األىمية النظامية الحديثة 

العممي بأبشة ،الذم أنشأه الشيخ عمي شعككضة، كأدخؿ إدارتو كمناىجو الدراسية 
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(،  كىناؾ مف أضاؼ أنيا تشمؿ 2014تحت إشراؼ األزىر الشريؼ )الماحي ، 
المدارس التي أخذت بنظاـ العصر،كقد تتبع منظمات كجمعيات تشرؼ عمييا أك 

ادان. كغرضيا األساسي دراسة عمكـ الشريعة فقط ال غير ،ألف أصحابيا تتبع أفر 
يركف أف مدارس الحككمة كمناىجيا ال تفي بالمقصكد بؿ كال تخدمو. كىذا النكع مف 
المدارس منتشر في أكثر بالد القارة. كتيتـ بحفظ القرآف الكريـ  ، كالقراءة كالكتابة 

ائية ،إال أنو أمكف في بعض البالد إنشاء بتدإلتصر في الغالب عمى المرحمة ا،كتق
 (،1997مراحؿ إعدادية كثانكية )جابي ، 

: كغالبان تضـ جميع المراحؿ كتدرس فييا المغة العربية  المدارس الحكومية د(
كالدراسات اإلسالمية ، كىي تختمؼ كتتبايف في بالد القارة بحسب كثرة المسمميف أك 

يا أكثرىـ مف المسمميف ،كىـ مع ذلؾ ال يتبعكف قمتيـ ؛ففي البالد التي يككف أىم
لجامعة الدكؿ العربية ،تدرس المكاد في مؤسساتيـ بمغات أجنبية فرنسية أك إنجميزية 
،كتعتبر مكاد  المغة العربية كالتربية اإلسالمية مكاد غير أساسية!. كلكف مع ذلؾ فقد 

المغة العربية لغة عتبرت ألبالد ،مثؿ السنغاؿ بعدما طرأ تحسف في بعض تمؾ ا
 ريا ك زنجبار. كأمايأجنبية كالفرنسية ،ككذا الحاؿ في تشاد كجزئيان في شماؿ نيج

الدكؿ ذات األغمبية اإلسالمية التابعة لجامعة الدكؿ العربية كالصكماؿ كجيبكتي فقد 
نص دستكرىا عمى أف يككف التعميـ اإلسالمي كالمغة العربية إلزاميان في المدارس 

ية كالثانكية. كلذلؾ نشطت حركة التعريب في الصكماؿ في كؿ مؤسسات االبتدائ
 ( .67-56، ص ص 2007الدكلة بما فييا التعميـ )عبد المطيؼ ، 

: كتضـ الكميات المتكسطة األىمية كالمعاىد العميا ، ككذلؾ كميات  الكميات ق(
 التربية المتكسطة الحككمية .

عـ تعميـ المغة العربية كالدراسات :  كىي حككمية غالبان كتد الجامعات ك(
اإلسالمية بما تضمو مف كميات كأقساـ في ىذه التخصصات ، ك تجربة التعميـ 
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ستحؽ الكقكؼ اإلسالمي كالعربي في أفريقيا محدكدة كجزئية لكنيا تمثؿ إنجازا ي
 (17ق ،ص 1434عنده) الدكيش ،

 مستوياتيا مايمى :ويالحظ عمى ىذه المؤسسات التعميمية بمختمف أنواعيا ، و  
تمؾ مراجعة كتطكير  كعدـ ،المناىج الدراسية بيف الدكؿ األعضاء  تبعثر  - 1

كما  ( 52ص  2000 )ابراىيـ ،.  بما يتناسب مع ظركؼ العصر ،المناىج 
ليعترؼ بشياداتيا  الحديثة المناىج لعربية اإلسالمية بتطبيؽا لزاـ لممدارسإ  اليكجد

ألقساـ المينية ل كذلؾ الكجكدية في المناىج المكحدة ، معمكـ العصر ال كجكد لف، 
تكفير متطمباتيا مف  ضعؼ مع، بمناىج دراسية تتناسب مع فكرة األسممة لممعرفة 

نتشار ىذا إخاصة مع قمة ، التعميـ الميني ضعؼ االىتماـ بك ، مختبرات كأجيزة 
ة األخرل؛ يالنكع مف التعميـ كاقتصاره عمى ميمة الخياطة كبعض الميف الحرف

   . ( 44-43، ص  2006) داكد أليغا ،   كصناعة السيكؼ كالحراب
تنسيؽ مع معاىد المغة العربية لتعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا ، إفتقاد ال - 2
عتماد تدريس المنيج المكحد في مدارس الدكؿ األعضاء  ، لتالفي القصكر في إل ك

 . ( 42-32، ص ص  200عمى أحمد مدككر،  ) المناىج ،  بالمدارس الحككمية
االىتماـ بالككادر التعميمية النسائية  كعدـ  ، المعمميف عداد ك تككيفضعؼ إ  - 3

متابعة المعمميف بشكؿ دائـ لمتأكد مف تطبيؽ قمة ك ، ككضع مشاريع مشجعة لذلؾ 
 عمميفإعداد المكما أف طرؽ التدريس الحديثة بما تتضمنو مف طرائؽ ككسائؿ تنفيذ، 

يشمؿ اإلعداد  فالكمياميـ  عمميفيتماشى مع التكصيفات المتطكرة لعمؿ المال 
مجاؿ العكلمة كاآلداب كاإلنسانيات  أك،  مجاالت القراءة كالكتابة كمختمؼ العمكـ 

 كتطكير المحتكل كالميارات.
لمعصر الحديث كمستكيات  ءمتيامالك ضعؼ  تكفير الكتب المدرسيةقمة  - 4

كفقان اللتزاميا بالمنيج التربكم السميـ  ياكعدـ تقييماركيـ ككاقع الحياة ، الطالب كمد
كمف ذلؾ ،ىك األمر الذم أكدت عميو الكتابات المتعددة التي تتناكؿ ىذا المكضكع ،
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( بإشارتو لضركرة  تحديد المحتكيات 23،ص 2007ما أكد عميو ) عبد المطيؼ ، 
كشطبيا مف المقررات الدراسية ،كمتابعة ، التي ال تتفؽ مع اإلسالـ ك تتصادـ معو 

 تزكيد المدارس العربية اإلسالمية في المنطقة بيذه المقررات.
 . تزكيد المدارس باألجيزة كاألدكات التعميمية الحديثةضعؼ   - 5
لبناتيـ  لمسماح مسمميف لمتحفظ  ،فيناؾ  االىتماـ بتعميـ البنات ضعؼ - 6 

كضعؼ و مف خطكرة شديدة عمى دينيف كمركءتيف ، يخشكن بااللتحاؽ بالتعميـ لما
) مصطفى إعطاء تعميـ البنات أىمية كعناية الئقة بدكرىف في تنشئة كتربية الطفؿ 

 ( 32-31، ص ص  2009السنكسي ، 
) عثماف عبد العمؿ عمى منع االختالط في المدارس مف المراحؿ االبتدائية   -7

 .( 32، ص 2005السالـ ، 
تعميـ الكبار ككسيمة مما يستكجب مية كعقبة في سبيؿ التقدـ كالنمك األ انتشار - 8

 .( 44، ص 2013) ثابت ،  لتطكير التعميـ في المنطقة
عاني يالمدارس العربية اإلسالمية  ضعفك  ا كتجييزى رساتكفير مبنى المدقمة   - 9

ا األمر نعداميإلقمة المصادر المادية أك  ،الئقة صحيان تدىكر شديد فالمباني غير 
 .( 22، ص  2010) لكح ،   الذم ينافي سياسة التعميـ

معظـ المدارس في المنطقة إلى  فتفتقر:  إنشاء المكتبات كتجييزىاقمة  - 10
كتب المقررات الدراسية كالمراجع كمصادر الفنكف ، لذا تحتاج المدارس في دكؿ 

فةن إلى المكتبات غرب إلفريقيا إلى المكتبات المدرسية كالمكتبات العامة ، إضا
 .( 62ق ، ص1430) كسناكل ،   العربية

نقص فى  فيكجد النمك غير المتكازف فى التمكيؿ ك اإلنفاؽ عمى التعميـ ،  -11
الكقؼ  لتعميـ العربى اإلسالمى ، كقمةعمى اإلنفاؽ ل المكارد المالية المخصصة 

جيكد ال ثمقارنة بالتعميـ األجنبى حي هتطكير  مماإنعكس عمى،  لو المخصص
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) محمكد كسناكل مف الجيات كالمنظمات العالمية كالييئات كالكنائس الكبيرة  ةالعديد

 .( 75، ص 1430،
ما يمكف أف تكفره مف مزايا  مما إنعكس عمى تكفير المنح الدراسية قمة   -12

مستقبؿ  كضماف ىـالمعمميف لتأىيؿ غيرىـ مف أبناء مثؿ تكفير الكفايات المؤىمة مف
  .تنكيع التخصصات في مختمؼ المجاالتل ا ، كذلؾ الحاجةأفضؿ لي

إنشاء الجامعات مف ذلؾ ندرة االىتماـ بالتعميـ العالي كمؤسساتو ضعؼ  -13
ياديف نشر كمحضف لرعاية ذكم الكفاية كالنبكغ ، كككنيا أكسع م  كدعميا باستمرار

 .( 107-105، ص ص  2014)الصانع ،  العمـ كتغذية المجتمع 
معاناة اب االىتماـ بإنشاء  المطابع العربية ك االنجميزية ،  ، مما أدل إلى غي -14

سالمية في المنطقة مف النقص الشديد في الكتب المدرسية إلالمدارس العربية ا
تكجد مطبعة كبيرة كاحدة في كؿ دكلة لطباعة الكتب  فالكالكتب الثقافية كالعامة ،  

ف ناحية أخرل ، خاصة مع ما يمكف أف تجده كككسيمة استثمار مادية م، مف ناحية 
) مصطفى  المطابع مف دعـ سخي مف قبؿ المحسنيف في الدكؿ العربية كاالسالمية

 . ( 73، ص 2009السنكسي، 
 العوامل و المتغيرات المجتمعية  المؤثرة في  التعميم  بدول  غرب أفريقيا  -

، التربكية ، ك  يةىناؾ مجمكعة متداخمة ، كمتفاعمة مف العكامؿ المجتمع
، فى دكؿ  كالسياسية ، التى تؤثر عمى منظكمة التعميـ الثقافية  ، كاالجتماعية،

 ، كلعؿ مف أىـ ىذه العكامؿ  مايمى  : غرب أفريقيا 
ثر  بالثقافات الغربية ، وماصاحبيا من جيود االستشراق ، والحركات أالت - 1

 التبشيرية .
ات الغربية  ، خاصة  فى بعض الدكؿ التي ثير الكاسع بالثقافأحيث يكجد الت  

 ق (1426التقيـ لمتديف كزنا في حياتيا  )كرشة عمؿ الخريج الجامعي ،  
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فارقة كىك ما ألبصبغو تغريبية تسعي لطمس ىكية افريقيا أفمقد اصطبغ التعميـ في 
ف التعميـ الذم كىك الرئيس أحمد سيكك تكرم بقكلو : "كا ةفارقألدعا أحد الرؤساء ا
ساسا الستيعابنا ، كالقضاء عمي شخصيتنا  كصبغنا بالصبغة أقدـ  لنا يسعي 

الغربية ،كذلؾ التعميـ قدـ لنا حضارتنا ، كثقافتنا ،كمفاىيميا االجنماعية ،كالفمسفية  
،باعتبارىا مظاىر لحياة ىمجية كبدائية ، التسعي كثيرا  ،كذلؾ لكي يخمقكا فينا 

كثر مف الفرنسييف   . "  أف نصبح فرنسييف ألي إالتي تؤدم بنا  كثيرا مف العقد
 (249،ص 2004)عكيس ، 

كذلؾ نالحظ مشركع التعميـ الفرنسي الذم يجسد األىداؼ الثقافية االستعمارية 
الفرنسية  ،كالتعميـ االنجميزم  ، المسنكداف بالماؿ ، كالكفايات العممية كالتجييزات 

 ةسالمي العداك إلاصب التعميـ العربي ا، الذم ين الالزمة ، كالنفكذ االستعمارم
 (24،ص11كالبغضاء  )عبدالرحمف عثماف ، ع 

كركبية  ،أك ذات ألني ،  تعمـ اصحابو في المدارس اف المنيج العمماأخاصة  ك 
سالمية إلبقاىا في الجيؿ ىي العمكـ اأك  قعد القارةأف ماأكبية ،  كرأك كر أصبغة 

 كالمغة العربية  .
التعميـ لككنيا لغة المستعمر ، حيث يدرس الطالب عقيدتو  كدعـ ىذا لغة     
سالـ إلكركبية  المميئة بالدسائس عمي األارتو  كتاريخو عف طريؽ المغات اكحض

عمي كتب كتبيا  ،ككذلؾ االعتماد في بعض الدكؿ كالصكرة المشكىة لتاريخو 
 ك المتغربكف   ، مثؿ  مكنتغمرم كات ، كفيميف جث أالمستشرقكف ، 

اىد االسالمية  لي مناىج بعض المدارس كالمعإكركبية  ألذلؾ نممح دخكؿ الثقافة اك
 (64،ص1419خالؽ ، كالمبادئ ، كغياب القيـ )قطب سانكك ،ألثر عمي اأ، مما 

فريقية بصفة عامة  ، عمي أنيا تمتيـ  ألف يصؼ الدكؿ األى  إمما دعا ايندلي 
مناسب الكفيؿ  بضماف الرفاه االجتماعي التربية الغربية  بنيـ ،ال يسيؿ  اليضـ ال

 (14، ص   2005،كاالقتصادم  لممجتمع  .) الطيب ،
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مثؿ  بي ،  مف خالؿ مصطمحات غربية  ،كذلؾ عمؿ عمي  تمرير الفكر الغر 
بعد عف نساف  ،كذلؾ بعد صبغيا  بالصبغة الغربية كالإلحقكؽ اك الحرية كالتعددية 
عمي المستكرد  ،كساعد عمي ذلؾ عامالف صيؿ  ،كاالعتماد ألالفكر الثقافي ا

رئيسياف  ، ىما  العكامؿ الداخمية  الناتجة عبر الغزك االستعمارم الذم اجتاح دكؿ 
غرب افريقيا ، كبعضيا ناتج عف التيارات الفكرية كالمذاىب  اليدامة الكافدة الي 

عدـ معرفة ة ، ك سالمية الصحيحإلالبالد  ،كبعضيا نتيجة  الجيؿ بتحقيؽ العقيدة  ا
 سالـ إلعداء اأأىداؼ ، كمخططات 
فريقيا ألي دكؿ غرب إفتتمثؿ في االستعمار  الذم جاء  ،أما العكامؿ الخارجية

كانت السياسات التعميمية  التى  بنكعية القديـ السياسي كالحديث الثقافي ، حيث
عند   التعميـ المدني الحديثساسي لتدىكر ألمؿ  انتيجيا  االستعمار  ، ىي العاإ
ثير  أبعادىـ عف مراكز القكمية  كالتا  ك  ،فريقيا ،  كحرمانيـ منو أغرب ىؿ أ

لي إلي المؤخرة ، كمف الغمبة إكضاعيـ مف القيادة أ،ككظائؼ الدكلة ، كتغيير 
 (156الضعؼ  كالقمة .  )ديشاف ىكبيرد،د.ت،ص 

س نشاء مدار إالتي قاـ بيا  المستعمر المحتؿ ،جراءات التغريب إكمف أىـ 
يزانية الدكلة  رساليات التنصيرية التي تتبع المستعمر  ،كدعـ تمؾ المدارس مف مإلا

دارة المؤسسات الدكلة التعميمية إلدارييف غير المتعمميف ، إل،لتخرج جيؿ مف ا
 (13، ص 1990كالعسكرية كاالقتصادية  ، كغيرىا  . )احمد عبد الكىاب ،

ىتماميا بالتعميـ   ، إكثر مف  أالتالميذ ات  التنصيرية  بتنصير دار إلىتمت كؿ اإف
ىممت أ، مؤسسات تبشيرية ، كفي المقابؿ كمف ثـ استخداـ المؤسسات التعميمية  

داره االستعمارية الحاكمة ، لممدارس الحككمية التابعة ليا ، كتكقفت عف تنميتيا إلا
 بالكيؼ كالكـ ، الذم يؤىميا ألداء رسالتيا التعميمية بصكرة جيدة  .
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ـ يأذف  االستعمار بفتح شئ منيا سالمية العربية  فمإلما بالنسبة لممدارس اأ      
ال  القميؿ ، مف ذلؾ ما فعمو المستعمر الفرنسي في غينيا ككناكرل   . )عبدالحميد إ

  (91،ص2007الصنياجي ،
 تاثير التعميم الغربي .     - 2

ثار السمبية ،  تمثؿ  قضايا ألأفريقيا مجمكعة مف ا فمقد ترؾ التعميـ الغربي في
ة كالسياسي كاالجتماعية ، ،كالثقافية الحياة التعميمية ،  جكىرية  في جكانب

نساف االفريقي كحساسيتو  ، كماله بعقد شاذه  إلكاالقتصادية  ، فأفسد تفكير ا
 (126،  ص 2011)اسماعيؿ زنغك بدزم ،

 كمف مظاىر ىذا التاثير 
 ر جذرم لكؿ  الفركع السياسية  كالثقافية كاالجتماعيوحدثتو فرنسا مف تغييأما  -أ 

 فريقية  الغربية الفرنسية ألا  ةكدتو حكليات الحككمأالسائدة  في غرب افريقيا كىك ما
A.Q.F  ىالي، ليطمعكا ألف نقيـ عالقتنا مع األيا  : " بكاسطة مدارسنا نستطيع بقك

كثر مف أالقرم  تؤدم دكرا سياسيا الريؼ ك عمي ثقافتنا ،كيعترفكا بنا ،  كمدارسنا في 
 (92،ص1997دكرىا التعميمي كالتربكم  .  )تكدرم مكسي ،

سالمي ،  كبالتالي إلبعض الفئات المعنية بالتعميـ ا فقداف الثقة  التامة عند  -ب 
لي تغريب الديف  كالعكاطؼ إكتخطي ذلؾ سالمية، إلكافريقية ألمس معالـ الثقافة اط

، كالتنفير مف الديف مف حيث مبادئو كالمكاقؼ كاالتجاىات  قاييس،، كالقيـ كالم
 ( 46،ص2006)محمد سميال ، 

طار  منظكمة إكذلؾ في جتمع في ثقافة الغرب ، الم كفي المقابؿ العمؿ عمي تذكيب
ؿ عمي بمبمة كالعمحرصا منو عمي السيادة الفكرية ، القيـ كالعادات كالتقاليد الغربية ،

 سالمية إلالقيـ ا
فريقية التغرس في النفكس  الرغبة في ألمناىج التعميـ في جميع الدكؿ ا فأ -ج 

ستخداـ التاريخ الميالدم ا  مس ، ك أللمعنكية كالمادية مف ظالمييـ بااسترداد  الحقكؽ ا
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يستدعي العمؿ في كؿ المعامالت اليكمية ، بما فييا مؤسسات التربية كالتعميـ ، مما
 (4،ص1988رحمف عثماف ،ثار )عبدالألعمي معالجة  ىذه ا

 لي عممنة الشعكبإ، كنخبة ثقافية تغريبية ، تسعي  العمؿ عمي كجكد تيار  -د 
ىذه النخبة تمقت تعميميا مف الدكؿ ساسية . ألكتغريبيا ، كنزعيا عف ىكيتيا ا

 المستعمرة األـ ، كجاءت لتطبيؽ ذلؾ في دكليا .
لي محاكلة السيطرة عميو مف إـ  ،قميإلكركبي بعد رحيمو مف األتعمر افمقد سعي المس

مف ىذه النخب يستجيب  ف كاف البعضا  جديد ، مف خالؿ النخب الحاكمة ،ك 
 . ( 38-34،ص ص  2007)أيمف مكسى عامر ، خر يرفض أل،كبعضيا ا

سباب التغريب الذم تشيده مناىج التعميـ المختمفة أكمف ىنا يمكف فيـ       
رساليات  إلكف مدارس ابؿ في بعض الدكؿ تكسالمية  ، إلارس اكالتضيؽ عمي المد

م تحاؿ عميو  ، فضؿ  ، مف حيث نكعية التعميـ ،  بسبب الدعـ  الذألفييا ىي ا
 (95،ص2010ك الجيات الخارجية ) صالح جمعو ،أسكاء مف الحككمة 

فريقي مف التعميـ إلنساف اإلبداعية ، كذلؾ بحرماف اإلمية كاتعطيؿ القدرات العق -ق 
دارية إلقصره عمي اكتساب بعض الميارات االتطكر التكنكلكجي ،ك النكعي ك 

مي االنساني ، كذلؾ ،كالتنفيذية المحدكدة ،كالحيمكلو دكف استفادتو مف التراث العم
ساطير، كالسحر، كالمعتقدات ألاء ماكاد يندثر مف الخرافات ،كاحيإبالتضامف مع 

 . ( 76، ص  2006)داكد أليغيا ، الفاسدة التي حاربيا االسالـ 
فريقية  بضعؼ القدرات كالميارات فخمدت إلكنتيجة لذلؾ اتسمت العقمية  ا

ستقالليا سكم دعاة التغريب إفريقيا منذ أاة العممية كالفكرية ، كلـ تشيد الحي
 ،كالعممانية.

خي لي محك الذاكره التاريخية ،فضعؼ الحس التاريإكذلؾ عمد المستعمر ،  
مف تراثيا التاريخي   ستفادتياإيا بماضييا كقمة ىتمامإكعدـ لدم الشخصية االفريقية ،

كيد ىكيتيا ،كتحقيؽ أبية  ،في تعزيز ثقتيا بنفسيا ،كتسالـ كالمغة العر إل،كخاصة  ا
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( ، 53،ص2004)محمد شفيع  سالميةإلدتيا ،كاستئناؼ مسيرة حضارتيا اكح
اللتزاـ بتعاليميا نتماء قطاعات كبيره لعقيدة االسالـ  ،كتساىميا في اإكاضعاؼ 

                            الراشدة ،خاصة في بعض البمداف التي ال تقيـ كزنا لمديف في حياتيا   . 
 ق (1426) كرشة عمؿ ، خريج الجامعي ، 

وماصاحبيا من تعدد سباب تتعمق بالتباين البيئي في غرب افريقيا ، أ  - 3  
النشاط التجاري  التقميدي  فية والثقافية ، و ثينية والمعر إل ختالفات اإلالثقافات ،وا

 نعكست عمي الواقع التعميمي .إالتي 
لي الصحراء الكبرم  إفريقيا الممتدة أفريقيا يحدىا شماال بالد أغرب  ةفمنطق      

كجنكبا بالد الكنغك  كالمحيط االطمنطي كشرقا بالد السكداف الشرقي كغربا المحيط  
 (13،ص1996االطمنطي )فميجف ،

كمجمكعات  ألي شعكب إية قصكليـ  العر أحسب  فريقياأسـ سكاف غرب كذلؾ ينق
رئيسة عمي النحك التالي :  شعكب  يستكطنكف  في النطاؽ الجنكبي الصحراء ،كىـ 
المغاربة  كالطكارؽ كالثيدا كشعكب  كشعكب تشاد كىـ زنكج اختمطكا بقبائؿ القيدا ، 

طاؽ الشمالي كشعكب مف سالالت الماندينجك  ككذلؾ  الفكال كاليكسا كىـ شعكب الن
ما الكلكؼ كالتكمكرك أؤالء ىـ  شعكب النطاؽ الجنكبي  ك كالكرك  كااليبكر كاليكربا كى

السيريرك  كالجكال فيـ الشعكب السنغالية  كشعكب الماندم كىـ مجمكعة لغكية  
نغا ما مجمكعة  الصك أـ الماندينجك كالسكننكا كغيرىـ ك كليست ساللية  كتض

 ،ص2011،ف)شعبا يكالزبرما كاالندم فيـ  يعيشكف حكؿ كادم النيجر االكسط
 ( 9-6ص
نما كانت ا  صكليات  التعميـ المدرسي  ك أف حيث الثقافة  فيي لـ تكف تعرؼ ما مأ

قتداء  الحرفي بالراشديف عمي إلك نظاـ  اأبيا المنيج البيئي  ةتعميـ الكحيدقناة ال
 (55،ص2002الح ،سبيؿ التممذه  الصناعية  )ص
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في النظـ التعميمية  مف ة العكامؿ الجغرافي ثرحيث تؤ   ةكمف الناحية الجغرافي      

ف أركة فييا  ، كلعؿ مايمكف مصادر الثك  طبيعة البيئة ،ك ثالث زكايا ىي المناخ ،
    أفريقيا ممو في ىذا الجانب ، ىك طبيعة البيئة المختمفة ،في داخؿ  دكؿ غربأنت

ايف فيما بينيا  ، ببيئات صناعية ،كبيئات  زراعية  ،كبيئات ساحمية فنجد التب
 كببيئات صحراكية ، كاخرم جبمية .

مثؿ  سمكانات بحيث تغر إلماؿ  ،مع قمة األماـ الطمكحات كاأكىذا قد يقؼ         
 الكانا مف النشاط التجارم التقميدم الذم ال يرقي بمستكم التقدير اإلختالفات ، ىذه 
كجو النشاط السائد كمايصاحبيا مف تنكيع  التعميـ أالي ارتباط مناىج التعميـ بكبالت

ىـ  في سف  حيانا تحـر مفأف طبيعة البيئة أكما  ،ليحقؽ متطمبات ىذا النشاط 
كذلؾ نمحظ  ، مكاناتيا إنتيجة عجز المنطقة ،كضعؼ  ، لتحاؽ  فيوإلالتعميـ مف ا

ريقية  بما فألالتعميمية في كثير مف الدكؿ ا  ـالعكامؿ السياسية في تكجيو النظ تأثير
 ىتماميا  بقضايا المجتمع  الفكرية كالدينية إف تظاىرت  بأيحقؽ مصالح معينة ، ك 

 مثاال حيا الإيا مف قبؿ المستعمر،  ، كماحركات  التحرير  كاالستقالؿ المخطط ل
 نظمة الدكؿ أكافة  الحاكمة ، كبالتالي تبعية نظمةأللما ذكرناه ليضمف بذلؾ تبعية ا

متدادا لنظـ المستعمر البريطاني إاميا  ،كبالذات نظاميا التعميمي ، لتصبح نظ
 كالفرنسي . 

 موعة دول االيكواس جقتصادي عمي التعميم في مثير العامل السياسي واالأت  - 4
مكعة ج، كاالقتصادم  ،عمي التعميـ في مثير  كؿ مف العامؿ السياسي  أنممح ت 

يككاس  ، فعمى سبيؿ المثاؿ ، نجد في سيراليكف )حالة اقتصادية كاضطياد دكؿ اال
كعمكـ المجتمع  عرؼ باسـ  -نظـ حكـ مستبد ،    -مركزية التعميـ  -عاـ  

  Father  Ofبك الدكلة أفي مقابؿ القيادة السياسية تسمي البركليتاريا  المتيمة ، 
State . 
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د ك مركزية التعميـ  " الرؤية ساد االستبدا نجد  ذلؾ  أيضا ، في غينيا بيساك حيث
ستبدادية   إستبداد السياسي  ك مركزية إل" حيث مارست القيادة السياسية احادية  ألا

، كليبيريا الحرماف مف كما نجد في كؿ مف السنغاؿ ك ساحؿ العاج  
 ( 370، ص  2010ضطياد المسمميف   )جكف ىكنكيؾ  ، ا  التعميـ،ك 

نظمو  في دكؿ المتغير االقتصادم عمي مسار التعميـ كتكجو ثير أكذلؾ نممس ت 
ف العالقة بيف التعميـ كاالقتصاد متبادلة   ، كقدتككف  مضطره ألغرب أفريقيا كذلؾ 

غمب مدنيا  أدر االقتصاد فييا كىذه الدكؿ في عمي حسب ظركؼ كؿ دكلة كمصا
قتصادية كقمة في ضعؼ مكاردىا االتعاني مف المشاكؿ االقتصادية  المتمثمة  

 مكاناتيا المادية إ
مية كالبطالة  ألرتفاع نسبة اا  ييا ظاىرة الفقر ك كيزيد مف شدة المعاناة ف         
رىاب إلنتشار اإا ىمية كمؤخر ألكبئة  كاليجرة كالحركب األدارم  كانتشار اإلكالفساد ا

 رىابية   ، مثؿ جماعة  بكككحراـ كغيرىا إلكالجماعات ا
 %(   ،مف64)  توف  مانسبألي إنباء العالمية ألاليكنسكك كككاالت اتشير تقارير ك 

فريقية  ، سجمت عدـ كجكد إلنحاء القارة  اأالمدارس التي تـ مسحيا ، في كؿ 
 (257،ص1992،طالؽ )مجمة مستقبميات إلمي امعمكمات مالية ، أك سجالت ع

كر ومساعي ن موجات  الفالموجو الثالثة م -ردود افعال   -انعكاس    - 5
 فريقي في مرحمة مابعد االستعمار .ألالتحرر ا

 ستعمار المادم كالتحرر منو إللي  التي تمثمت في فكر مقاكمة اك ألفبعد المكجة ا
كاخر الثمانينات أفكار التحكؿ الديمقراطي  منذ أي كالمكجة الثانية التي تمثمت ف،

يضة  األفريقية تشمؿ  كمطمع  التسعينات مف القرف العشريف ،  تأتي أفكار الن
 المكجة الثالثة  في ىذا التيار  المتكاصؿ لبناء  قارة افريقية قكية 

كثر مف أي تـ تنظيـ مؤتمر دكلي شارؾ فيو لي كاقع عممإكلترجمة فكرة  النيضة 
كالعمـ مفكر كباحث لمناقشة الفكرة كتناكؿ المؤتمر قضايا الثقافة كالتعميـ  470
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فريقي  كما تـ تأسيس  معيد النيضة االفريقية ألخالقي األاكالتكنكلكجيا كالتجديد 
(ARI   في اكتكبر )قضايا سالفة الذكر الىتماـ بلإل 1999 

قياـ بذلؾ يقترح امبيكي  مف فريقية حركة فمسفية كسياسية كلمألكالنيضة ا        
 ,PP11,2011, OUWمكر اخرم تشجيع التعميـ كعكس ىجرة العقكؿ  )أبيف 

A.H, CO ) الدكؿ  كجيت لفكرة نيضةنتقادات  قد إلبيد أف ىناؾ مجمكعة مف ا
 كركبي .أليا جاءت سيرا عمي خطي التاريخ انأيا منفريقية إ الغرب

فريقي المتمثل  في توسيع نطاق التركيز عمي نشر ألاالتجاه العربي وا - 6
   عامة  والعربية  ، في العالم بصفة،  سالميةإلس والمؤسسات التعميمية االمدار 

 وفي مجموعة دول االيكواس بصفة أخص .  ،فريقيا بصفة خاصةأوفي ، 
ائرة التركيز عمي نشر المدارس فريقي لتكسيع دأفقد ساد اتجاه عربي ك 

كفي فريقيا بصفة خاصة  ، أرجاء العالـ بصفة  عامو ك فى أسالمية في جميع إلا
ربة النظـ التعميمية خفاؽ تجإخص  ، كذلؾ بعد أ  فةمجمكعة دكؿ االيككاس بص

داة سالمي ،  ىي األإلف تجربة التعميـ اأعتبار إفريقية ،عمي األي القارة الكافدة عم
الحات التعميمية كالتي تتمثؿ صإلا ثكتحد،  فريقية ألالكحيدة التي تكحد الشعكب ا

تشكييات التي بثيا فريقي كتفريغو مف الألعادة كتابة مناىج التاريخ اإفي 
اثبات نو ثانكم  ، ك أظيار دكرىـ في تجارة الرقيؽ عمي ا  نصافيا ك ا  ،ك المستعمركف 

 كركبييف في تمؾ التجارة ألالدكر  الرئيسي كالكبير ل
نسانية  ، إلسالمية كاإلثراء المعارؼ اإة المسمميف  في فارقألكالتعريؼ بالدكر الرائد ل

% مف 40يتعمميا  فريقي، بكصفيا لغةألغة العربية  في مناىج التعميـ ادخاؿ  الما  ك 
ضافة لمعالجة قضايا إلفريقيا باأفي  فريقية ،كليا تاريخيا المشيكدألسكاف  القارة ا

 (4،ص1988سالمية داخؿ المنيج الحككمي )عبدالرحمف احمد عثماف ،إلالعمـك ا
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خذت المغات أف ألي درجة إسالـ إلنتشار اإب فريقياأكذلؾ انتشرت المغة العربية في 
ا في مجاالت الديف  كالتجارة فرادتيا مف المغة العربية كخصكصفريقية بعض مألا
 (34،   ص2001دارة )صالح  البغدادم  ،  إلكا

ستخدمت  إلرسمية بجانب لغات المستعمر حيث حدم المغات اإصبحت أك        
لي استخداميا  في بعض إضافة إلبا ، فريقياأفي التعميـ في بعض المناطؽ بغرب 

 (123،ص2006)بيرندىايني، المعامالت الرسمية
بغرب افريقيا  ، ثكرة عممية  لعربية في مجاؿ العمـ كالتعميـحدثت المغة اأكلقد 

ثيرىا  أالكة عمي تفريقيا عأسالمية في إل، كاكبت كبرم  حركات الدعكة  ا تجديدية 
اء عمييا  بما انتيجو  المحتؿ في مكاجية التحديات التي كاجيتيا  كمحاكلة القض

قصائيا  عف المجاالت الحيكية مف الحكـ كالقكانيف إلبي  مف سياسات كرك ألا
حالؿ الحرؼ الالتيني بدال مف الحرؼ العربي )جمعو ا  مكانيا ك كالتعميـ كفرض لغاتو 

 (11،ص1990يكسؼ ،
يا سمسمة مف المدارس العربية  ال كمنإفريقيا أك مدينة في أذلؾ ال تخمك قرية ل       

حتي الثانكم حيث تنافس  ىساسألميا  مف مرحمة التعميـ امراح سالمية بجميعإلا
كالتربية ، خاصة في الدكؿ ذات الفرنسية  ، كاالنجميزية  ، في مجاؿ التعميـ 

فريقية  العربية  ،  كالمؤسسات العممية ألمعات اغمبية المسممة  ، كما تعد الجاألا
 في أفريقيا مف الركافد الكبرم لمثقافة العربية  . 
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 طار الميداني .إلالمحور الثانى ا
 :أوال أىداف الدراسة الميدانية  

تيدؼ الدراسة الميدانية،الكشؼ عف قضايا التعميـ فى دكؿ غرب أفريقية 
، كذلؾ  فى محاكلة    2013حتى   2004فريقية ،فى الفترة مف إقراءات بمجمة 
منيا قد حاز عمى معرفة أل ك  فريقيا،أغرب د بعض  القضايا التعميمية  بدكؿ لرص

 ىتماـ ،ك كيفية تناكليا مف قبؿ المجمة  .إلا
  اجراءات الدراسة الميدانية و تتضح من خالل اآلتى  :  ثانيا   : 

 مجتمع الّدراسة وعينتيا: - 1
طبقان ألىداؼ الدراسة فقد ضمت جميع المكاد التحريرية الخاصة بالتعميـ  

فريقية  خالؿ عقد مف الزماف أمة قراءات ، التي تـ نشرىا فى مجبدكؿ غرب أفريقيا 
، أم بدءان مف العدد األكؿ إلى العدد )  أكتكبر 2013إلى عاـ 2004يبدأ مف عاـ 

عتبار أف ىذه الفترة تمثؿ العقد األكؿ إ(   أم عشرة أعداد كاممة ، عمى   2004
 لعمر المجمة، كبالتالي فيي تمثؿ مرحمة  خاصة  بالنسبة ليا   . 

 :  ) استمارة تحميؿ الممكف (  الّدراسة الميدانية أداة - 2 
تـ تصميـ استمارة  تحميؿ  المضمكف الستيفاء عناصر التحميؿ كلتحقيؽ أكبر 

 ك تضمنت أربعة  أجزاء أساسية ىي:، قدر ممكف مف المكضكعية 
أ. بيانات النشر.   ب. بيانات المادة المنشكرة. ج. أىـ األفكار كممخص المادة 

.   د.  كحدات ك فئات كمستكيات التحميؿ. كبالتالي فإف الدراسة فى المنشكرة
( Qualitative Analysisتحميميا النيائي تعتمد أكثر ما تعتمد عمى تحميؿ كيفي )

يقـك عمى أساس " ظيكر مضمكف معيف أك عدـ ظيكره، حيث ينظر إلى المضمكف 
ير مباشر يركز عمى باعتباره ترجمة لظكاىر أكثر عمقان كأىمية، فيك تحميؿ غ
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مجمكعة أخرل مف المتغيرات التي ترتبط بالعينة أك بالمرسؿ ، أك بمضاميف أخرل 
 (      .      55، ص 2000ذات عالقة بالمضمكف األصمي )عبد الماجد، 

 )  الصدؽ ك الثبات  (  :   -استمارة التحميؿ   –تقنيف األداة 
ت كما لتحميؿ ( باستخداـ الصدؽ ك الثبااقاـ الباحث بتقنيف أداة الدراسة ) استمارة 

  -يمى : 
عرض  استمارة التحميؿ عمى مجمكعة  مف ذكم الخبرة كاالختصاص في     

 فقط  ( 8استجاب منيـ ) -( محكميف   13)-المجاؿ التربكم بصفة عامة ، 
التغييرات عمييا حتى استقرت االستبانة عمى شكميا حظات، ك أكردكا عددان مف المال ،
،  كذلؾ لمتأكد مف صالحيتيا لقياس قضايا ( 3ئي الكارد في  الممحؽ رقـ )نياال

ـ  ك  2013 -2004التعميـ  ،كما تعكسيا المادة التحريرية بالمجمة  في الفترة مف 
قدرتيا  عمى ترجمة االفكار، كالقضايا، كالفئات التي يتضمنيا المضمكف بدقة 

 كأمانة.
 ثبات األداة:

تمارة التحميؿ كضبط العكامؿ الذاتية التي يمكف أف تؤثر في نكاتج لتحقيؽ الثبات الس
البحث، كثبات أداء التحميؿ، كتـ حساب ثبات التحميؿ عف طريؽ سحب عينة مف 

عد المحتكل، كقاـ الباحث بتحميميا، كما قامت الدكتكرة عزة ياقكت األستاذ المسا
ت المقارنة عمى معامؿ ككصمتحميؿ نفس العينة.  بكمية التربية، جامعة تبكؾ ب

 (. كىي نسبة تكفي لصالحية التحميؿ.,88الثبات )
 ثالثا : التحميل الكمي و الكيفي لبعض قضايا التعميم  :  

 تطبيؽ أسمكب الدراسة ك تكضحو الدراسة كما يمى 
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تمت قراءة النصكص قراءة أكلية سريعة لمتعرؼ عمى تكجياتيا، مف خالؿ  أ. 
طبقان لمدل تكافر المكاصفات الخاصة لكؿ بند مف البنكد استمارة تحميؿ المضمكف 

 المذككرة سمفان .
نتياء مف تحميؿ إلرير مجمع لكؿ عدد عمى حدة بعد اتـ إعداد تق ب. 

 المكضكعات.
 تمت مراجعة نتائج التحميؿ مراجعة نيائية. ج. 

 مراحؿ التحميؿ : .2
ف ىذه المراحؿ متداخمة إلى يتـ عرض فيما يمي مراحؿ التحميؿ تفصيميان، مع العمـ أ

 حد كبير :
كتحديد محاكر ، : التعرؼ عمى المادة  العممية مكضكع الدراسة  المرحمة األولى

 :تحميميا 
تـ رصد المادة التحريرية  التي نشرت في المجمة خالؿ الفترة المدركسة، ثـ تال ذلؾ 

ىا كضع محاكر أساسية القياـ بعممية قراءة أكلية لممادَّة مكضكع التحميؿ، تـ بمقتضا
ارتكزت عمييا عممية التحميؿ فيما بعد ، كقد تـ تحديد ىذه المحاكر في  خمسة  
محاكر أساسية قد تتداخؿ ، كلكنيا في التحميؿ النيائي، كبغرض الدراسة، يمكف 

 النظر إلييا عمى النحك التالي:
 كحدة قضايا التعميـ  -
 التحريرية المنشكرة   كحدة  نكعية المعمكمات المتكافرة فى المادة -
 كحدة أساليب العرض  -
 كحدة القائـ باالتصاؿ  -

 : تحميؿ مضمكف المادة التحريرية  المرحمة الثانية
في ىذه المرحمة تـ تحديد المضاميف الكيفية التي جاءت في المادة التحريرية   

، كبصفة خاصة مف خالؿ التركيز عمى التعرؼ عمى الفئات  التي تطرحيا كؿ 
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أك تقرير، أك كرقة بحثية  ، كالقضايا األساسية التي تثيرىا المادة التحريرية ،  مقالة
حيث أمكف تحديد العناصر األساسية لمضمكف كؿ محكر مف محاكر الدراسة 

 . الحالية
كتـ تحميؿ مضمكف كؿ مادة تحريرية ، بطريقة منيجية كاضحة كمحددة  ، مف 

ييمية التي طكرىا الباحث )انظر ممحؽ خالؿ االسترشاد بالمحاكر كالمؤشرات التق
( ذكم الخبرة كالدراية 2(، كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف )انظر ممحؽ 1

حداث بعض التغييرات كاإلضافات في متنيا   .  الذيف قامكا بمراجعتيا  ، كا 
 : تكجيات المادة المدركسة المرحمة الثالثة

ت كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا في اشتممت ىذه المرحمة عمى إبراز أىـ االستنتاجا
القراءة التحميمية لمضمكف االمادة التحريرية المنشكرة كتكجياتيا،  كتمت صياغة ىذه 

 . (1االستنتاجات كفؽ المحاكر كالمؤشرات األساسية المذككرة في )ممحؽ 
بعد االنتياء مف صياغة البحث في صكرتو النيائية األكلية، تـ  المرحمة الرابعة :

(، كطمب إلييـ 2( محكما مف ذكم االختصاص كالمعرفة )ممحؽ  13إرسالو إلى )
إبداء المالحظات حكؿ استنتاجات التحميؿ النكعي الذم أجراه لمباحث. استجاب 

( مف المحكميف ، كأبدكا مالحظات قيمة أدت إلى حذؼ  5ليذا الطمب  )  
ضافة بعض األفكار كاالستنتاجات. كبشكؿ عاـ، ا رتأل المشارككف أف كتغييركا 

المنيجية المستخدمة منيجية مقبكلة عمميا كمبتكرة  ، كقمما استخدمت بيذه الطريقة 
 .  وتي الجيد كالكقت الالزميف إلجرائنظرا لصعكبتيا خاصة مف ناحي

 : وحدات التحميل
 كحدة القضايا التعميمية   -
  قضية البحث العممى  -القضية األولى    

 قضية البحث العممي يفى لالتحميؿ الكمى ك الك
 التحميؿ الكمى لقضية البحث العممي



 

302 

هحوذ أحوذ هحوذ أ.م.د .      " دول  األكواس " دول غرب أفريقيا بعض قضايا التعلين بوجووعة
 إسواعيل

 ( 2جدكؿ  ) 
 فئات تحميؿ قضية البحث العممي

      %النسبة                      ؾ  تتكرار   فئات تحميؿ قضية البحث العممي            ـ
ىمية البحث العممي في مجتمع غرب أ    1

 أفريقيا
- - 

باحثيف فى دكؿ غرب النشر العممي لم    2
 أفريقيا

- - 

التحديات التي تكاجو البحث العممي بدكؿ    3
 غرب أفريقيا

3 50 

تمكيؿ البحث العممي " ميزانية  البحث      4
 العممي" 

3 50 

الشراكة بيف المراكز البحثية كمؤسسات  5
 المجتمع فى دكؿ غرب أفريقيا

- - 

 - - اخالقيات البحث العممي     6
 -  لأخر  7
 2.32 6 المجمكع  8

(   6يتضح مف التحميؿ الكمى لقضية البحث العممى ، أنيا جاءت فى )  
%( مف مجمكع تكرارات قضايا التعميـ التي تناكلتيا  2،32تكرارات ،  بنسبة )  

مجمة قراءات أفريقية ، بكاقع  ثالثة تكرارات لكؿ مف  فئة " التحديات التى تكاجو 
فئة " تمكيؿ البحث العممى "  ، بينما لـ تتناكؿ المجمة عمى مدار البحث العممى " ك 

 فترة الدراسة بقية الفئات األخرل .
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التحميل الكيفي لقضية البحث العممى  بدول غرب أفريقيا بمجمة قراءات أفريقية 
 م . 1015-2004في الفترة من 

التعميـ  مف ذلؾ ما جاء بالكرقة البحثية التي تحمؿ عنكاف "متطمبات تطكير
( حيث أشار    2013( سنة )       15اإلسالمي في غرب أفريقيا" عدد ) 

الباحث إلى ضركرة إنشاء المجمس اإلقميمي لممؤسسات التعميمية العربية اإلسالمية 
لغرب أفريقيا ،  ك طرح الباحث مف ضمف مسؤكلياتو ، البحث العممي  ، كذلؾ في 

تفسير أك تحميؿ،  كلعؿ ىذا الطرح ،  ال  إشارة خاطفة بارقة لمبحث العممي دكف
يتفؽ مع اإلجماع شبو العالمي لدل خبراء كمخططي السياسة التعميمية في العالـ 
،عمى أف السمة األساسية لجامعة القرف الحادم كالعشريف كاستقالليتيا ، تنطمؽ مف 

بكؿ حرية  ككنيا مؤسسات لمتعميـ كالبحث العممي معان ، بحيث تؤدل بحكثيا المنتقاة 
،إلى إذكاء تعاليميا ،إلى حد يصبح معو طالبيا المشترككف في البحث العممي 
قادريف عمى إفراز نظاـ عممي ثقافي متطكر كمتجدد يرافقيـ عمى مدل حياتيـ 

 ( .174-172، ص  2009)عمار ، 
بيد أف المجمة عمى مدار فترة إصدارىا لـ تشر إلى استراتيجية البحث العممي    
طرح التساؤؿ عف ضركرة ، كمدل أىمية تكثيؽ الصالت بيف الجامعات مما ي

 كمراكز اإلنتاج كالخدمات التي تيسر عممية تكظيؼ إنجازات البحث العممي 
 ، كتحكيميا إلى منافع اقتصادية.

خاصةن كأف العديد مف األبحاث العممية قد أكدت عمى ضركرة كجكد           
لتدريبية مف جية  ، كالنظـ االقتصادية كاالجتماعية مف تنسيؽ بيف النظـ التعميمية كا

جية أخرل ، لضماف كجكد تنمية شاممة كمستدامة ، ترتبط فييا مخرجات النظاـ 
التعميمي، بمستمزمات التنمية البشرية، كذلؾ حتى ال ينفصؿ البحث العممي عف 

محمكد،  يكسؼالمشكالت العممية التي يعاني منيا قطاعي اإلنتاج كالخدمات . )
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، رمضاف  ( ،  )مصطفى128ـ، ص 2003عثماف،سعيد ( ، )201ـ، ص 2002
 (.199ـ، ص 2008

الممحة  لمبحث العممى ك  لى مجمكعة مف القضاياالميمةإكذلؾ لـ تشير المجمة 
                                                                           -فى دكؿ غرب أفريقيا مف مثؿ : 

كاقع البحث العممي بمجمكعة دكؿ غرب أفريقيا  ،لتحديد مكقعو في إطار 
منظكمة العمـ كالتكنكلكجيا ، في العالـ  ،  مف حيث عدد الباحثيف ، كالنشر العممي، 
كميزانيات البحث العممي كالتطكير، كمراكز البحكث كالباحثيف بدكؿ غرب أفريقيا ، 

، أك طرح ميزانية البحث العممي كالتطكير بيا   أك النشر العممي لمباحثيف بيذه الدكؿ
،كأىمية استمرار البحث العممي بالجامعات ،  كالعكامؿ كالمتغيرات المجتمعية التي 
تؤثر عمى بالبحث العممي بدكؿ غرب أفريقيا  ، كعالقة الشراكة بيف البحث العممي 

،أك التحديات كالمجتمع ، كطبيعة السياسات الحككمية تجاه قضية البحث العممي 
التي تكاجو البحث العممي بمجمكعة دكؿ اإليككاس ، ك فعؿ البحث التربكم في 
تنمية النظاـ التعميمي،  كفعؿ النظاـ في تنمية البحث التربكل ، ك أسباب ندرة 

العممى كبعض اإلشكاليات النظرية التي تكاجيو ، أك كضع سياسة عامة  ,البحث
مبحث العممى، ك الييئات كالمؤسسات التى  تعنى كاضحة المعالـ أك استراتيجية ل

بأثره ، كالمتخصصيف ك قدرتيـ  التي تسمح بالتفكير بالبحث العممي ،  ك " أكلكيات 
رسـ خريطة ألكلكيات  غرب افريقيا ،  بغية التكصؿ إلى البحث العممى في دكؿ

 البحث العممى
مكانية قياـ  البحث العممي بإثارة الكعي كتحسيف الت  خطيط لممكاجية، كتكفير كا 

المستمزمات، كتقكيـ الخطط كالبرامج كالمناىج. ك إثارة كعي الجميكر، كتقديـ 
 المشكرة الفنية، كالتدريب، كتبسيط نتائج البحكث  .

 ـ              يقضية أساليب التعم   -القضية الثانية   
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ا بمجمة قراءات ـ بدكؿ غرب أفريقييالتحميؿ الكمى كالكيفي لقضية أساليب التعم
 ـ . 1015-2004أفريقية في الفترة مف 

ـ بدكؿ غرب أفريقيا بمجمة قراءات أفريقية في يالتحميؿ الكمى  لقضية أساليب التعم
 ـ . 1015-2004الفترة مف 

 ( 3جدكؿ )                                   
 فئات تحميؿ قضية أساليب التعميـ                          

 ساليب التعمـ أفئات تحميؿ قضية     ـ
 

تكرارات 
 ؾ

 النسبة 
% 

 8.33  2 ساليب التعميـ الحديثأ 1
 54.16 13 الحمقات العممية 2
ستراتيجيات التعميـ الجديدة  إ ستخداـا 3

–ت الندكا–ة كالمختمفة ، مثؿ الحمقات الدراسي
 المناقشات حسب المكقؼ التعميمى 

-  

في مدارس دكؿ  ريس المستخدمةطرؽ التد 4
 فريقيا أغرب 

7 29.16 

تيجية التدريس بتنمية التفكير راستإعالقة  5
 بداعي كالتحصيؿ الدراسي إلا

- - 

 - - فعالية استخداـ التعمـ االلكتركني  6
 - - لكتركنيةألشطةانألاستخداـ المعمـ ل 7
 - - دمج التكنكلكجيا في التدريس  8
ددة كالمتنكعة فرص المتعالعمؿ عمي تكفير ال 9

ة بطرؽ متشابية ستكشاؼ الطبيعإللمطالب ل
- - 
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 ساليب التعمـ أفئات تحميؿ قضية     ـ
 

تكرارات 
 ؾ

 النسبة 
% 

 داء عمميـ ألطرؽ العمماء في 
عالقة طرؽ التدريس المستخدمة بحداثة  10

 المناىج الدراسية 
2 8.33 

   أخرل 11
 9.30 24 المجمكع 12

ـ بدكؿ مجمكعة ي( أف قضية أساليب التعم   3يتضح مف جدكؿ )           
% ( مف مجمكع تكرارات  9.3( تكرار بنسبة )  24د جاءت في )   اإليككاس ق

 قضايا التعميـ بالمجمة طكاؿ فترة الدراسة.
كالمالحظ أف نسبة تكرارات فئات كحدة أساليب التعميـ ىى نسب ضيمة لمغاية  

صدار المجمة ، كالمع التقدـ إلما ، كال مع طكؿ الفترة الزمنية التتناسب ك أىميتي
 ادث اآلف  فى المجاؿ التكنكلكجى     .  العممى الح

م بدول غرب أفريقيا بمجمة قراءات يالتحميل الكيفي لقضية أساليب التعم    
 م . 1013-2004أفريقية في الفترة من 

مف ذلؾ ما جاء بالكرقة البحثية التي تحمؿ عنكاف "التحصيؿ العممي ، الكاقع 
ناكؿ الباحث أنماط أساليب التعميـ ـ ، حيث ت2011( مارس   2كالمأمكؿ " عدد )  

في دكؿ غرب أفريقيا كما ىي في الكاقع ، مستشيدان بدكلة السنغاؿ كمالي كبغيرىا 
مف دكؿ المنطقة ، كتتمثؿ ىذه األنماط في النكع المحافظ الذم يتخذ مف األسمكب 

ابية األسمكب القديـ طريقة كمنيجان ،  أك النكع المنظـ تنظيمان حديثان نسبيان ، مبينان إبج
المنظـ  ، فيشير إلى أنو ىك األكثر اقتصادان لمكقت كاألنسب لمشرح المفصؿ في 
مسائؿ الفف،  بيد أنو قد يحـر منو بعض الطمبة الذيف يككف مستكاىـ فكؽ مستكل 

 الكتب المقررة في الحمقة أك دكنو.  
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 خاصة ك أف تمسؾ المعممكف بطرائؽ التدريس التقميدية تجعميـ يدرسكف
المفاىيـ ، بطريقة سطحية ، كعدـ التعمؽ فييا كتكضيحيا  ،مما يؤدم إلى عدـ 

 (. Coleman,2008استيعاب الطالب لمفاىيـ المادة التي يدرسكنيا )
( تبايف تحصيؿ الطالب في الكاليات المتحدة األمريكية Odwyereetalلذلؾ يرجع )

عدة مف بينيا ،  عنيا في دكؿ شرؽ آسيا لصالح دكؿ شرؽ آسيا إلى أسباب 
االختالؼ في إعداد المعمميف ، كتركيز دكؿ شرؽ آسيا عمى ممارسات تدريسية 

 Odwyer,wanrfكاستراتيجيات تدعـ االستيعاب المفاىيمي لدل الطالب )
Ashield,2015 s. ) 

لذلؾ أكصت العديد مف الدراسات بأىمية تقصي الممارسات التدريسية بيدؼ 
 ـ( .2013ـ( ك  )الشايع، 2014كفاءتو  )األحمدم ،  تطكير أداء المعمـ كزيادة

بيد أف المالحظ عمى تناكؿ  مجمة قراءات أفريقية  لقضية أساليب التعميـ  ،  
، أنيا لـ تناقش أك تحمؿ قضية أساليب التعميـ   2013 -2004فى الفترة مف 

تحميمية كمتضمناتيا لممؤسسات التعميمية في دكؿ غرب أفريقيا، في ضكء الدراسة ال
لطرؽ التدريس ،  كمف منطمؽ أف النظرة الحالية كالمستقبمية في التدريس ، البد كأف 
تستند عمى رؤية تتناكؿ دراسة كتحميؿ التجارب العالمية في التدريس   .  ىذا مف 

قميمى لدكؿ غرب أفريقيا ،  إلأنو عمى المستكل ا ناحية ، كمف ناحية أخرل ، 
أف أساليب التعميـ ، فى السنغاؿ  ،ينقصيا األساليب ،  2006أظيرت دراسة بصير 

لى أف أساليب التعميـ فى المدارس  إ،   2015التربكية ، كما أشار عبد الكىاب 
 بدكلة بنيف ، قديمة ، ك  تقميدية  ، ك تحتاج الى تحديث تربكل .   

 قضية إعداد وتكوين المعمم  .  -القضية الثالثة 
ضية "إعداد كتككيف المعمـ" بمجمة قراءات أفريقية في الفترة التحميؿ الكمي كالكيفي لق

 ـ . 2013-2004مف 
 التحميؿ الكمي لقضية إعداد كتككيف المعمـ .
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 (  4جدكؿ)  
 عداد كتككيف المعمـإفئات تحميؿ 

 النسبة % (ؾ ) تكرارات فئات التحميؿ  ـ
 10.34 3 مقكمات مينة التعميـ  1
بتككيف  مقررات الدراسية الخاصةال 2

 عداد المعمـ قبؿ الخدمة ا  ك 
1 3.44 

ثناء الخدمة لرفع أبرامج تدريب المعمـ  3
 كفاءتو المينية 

5 17.24 

 3.44 1 عداد المعمميف إمعاىد ككميات  4
 17.24 5 شركط ممارسة مينة التعميـ  5
المستكم الثقافي كالعممي كالميني  6

 كالمعرفي لممعمـ 
2 6.89 

 3.44 1 لممعمميف  الرضا الكظيفي 7
 10.34 3 الحاجات التدريبية الفعمية لممعمميف  8
ختيار المعمميف كمدم إمعايير  9

 نسجاميـ كمتطمبات مجتمع المعرفةإ
- - 

تطكير كفايات المعمـ  في ضكء معايير  10
 الجكدة 

- - 

تحديد الحاجات التدريبية الفعمية   11
 لممعمميف 

7 24.13 

عية ك االقتصادية الحقكؽ االجتما 12
 لممعمميف  

1 3.44 
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 النسبة % (ؾ ) تكرارات فئات التحميؿ  ـ
13  - - 
 - - أخرل 14
 11.24 29 المجمكع 15

   29( أف إجمالي تكرارات قضية إعداد كتككيف المعمـ بمغ "   4يتضح مف جدكؿ )  
%   ( مف مجمكع تكرارات قضايا التعميـ بالمجمة ، 11.24" تكرار بنسبة  )    

 ـ .  2013- 2004طكاؿ الفترة مف 
 التحميؿ الكيفي لقضية إعداد كتككيف المعمـ.   -

مما تناكلتو مجمة قراءات أفريقية لقضية تككيف المعمميف ما جاء بالكرقة       
البحثية التي تحمؿ عنكاف "النمكذج التحصيمي في المدارس اإلسالمية في نيجيريا، 

( ،    2008)    ( سنة  4عكائقو كحمكلو" لمدكتكر أالكيي لقماف أكالتجك عدد )   
يطرح الباحث فييا قضية إعداد كتككيف المعمـ مف زاكية متطمبات ممارسة المينة  
،كمينة التعميـ كالتخصص العممي لممعمميف  ، كالحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية 
لممعمـ ، كيكصؼ الكاقع الراىف لمحالة العممية لممعمميف ،  كذلؾ في ضكء دراسة 

يـ تكصيات كمقترحات تكضع أماـ المسؤكليف  ،مف منطمؽ أف تحميمية  ، بغرض تقد
النظرة المستقبمية إلعداد المعمـ ال بد كأف تستند عمى رؤية إلعداد المعمميف  ، 
فيتناكؿ قضية التخصص العممي الدراسي لممعمميف ، كيرل أف عدـ كضع شركط 

بنة الفكرية دقيقة كمؤىالت عممية لتكظيؼ المعمميف  ،يرسخ الجيؿ  ،كيقكض الم
كالنظرة العقمية لدل الطمبة  ، كما يشير إلى أف ىذه القضية أصبحت ميممة إىماالن 
شبو كامؿ في معظـ المدارس النيجيرية  ، إذ يندر أف يكجد مف بيف المعمميف  مف 

 لو مؤىالت تخصصية في المادة التي يدرسيا  .
ـ(  ك   2000مف )يعقكب،ك يتفؽ ىذا التناكؿ  مع ما أظيرتو دراسة كؿ          
( حيث أظيرت دراسة يعقكب ، ندرة  تكفر المعمميف المتخصصيف 2000)صمب ، 
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ف كانت دراستو عمى المدارس الثانكية  في تدريس المغة العربية لمناطقيف بغيرىا  ، كا 
 الحككمية في النيجر، ك خاصة بتدريس المغة العربية .

أكبر مشكمة تكاجو معممي المدارس ( أف 2000كما بينت  دراسة )صمب ،       
العربية كاإلسالمية في النيجر ىي ندرة  كجكد معيد لتدريب المعمميف قبؿ الخدمة 
كفي أثنائيا ، كذلؾ قمة كجكد المعمميف المؤىميف في تدريس المغة العربية في 

                                          .(2000المدارس العربية اإلسالمية   )صمب ، 
فالمعمميف يحتاجكف بدرجة عالية إلى التدريب عمى المستكل الشخصي 
كالميني  ،ككذلؾ يحتاجكف  إلى مزيد مف التدريب مع الطالب داخؿ الصؼ ، كفي 

 ( .Almerich,2015دمج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت داخؿ الصؼ)
تكشؼ عف خمفياتيـ ألف ذلؾ يساىـ في معرفة اتجاىاتيـ ،  كرغباتيـ  ،  ك        

عداد البرامج التدريبية اليادفة )الزامؿ ،  الثقافية كالمينية  ، مما يساعد في تصميـ كا 
 ىػ(. 1434ىػ(  )الذكرم ،  1431

فعممية تحديد الحاجات التدريبية لممعمميف ، أكلى خطكات تنظيـ برامج تدريب 
التدريبية بكفاءة عالية المعمميف أثناء الخدمة  ، حيث يتعذر تحقيؽ أىداؼ الخطكات 

 2004دكف التعرؼ عمى الحاجات التدريبية الالزمة لممتدربيف ، لذلؾ يؤكد المقبؿ 
عمى ضركرة تحديد الحاجات التدريبية لممعمـ بأساليب عممية ،  لكي يككف عنصران 

(  ، خاصة لك كاف 2004أساسيان عند التخطيط لمبرامج التدريبية )عبد اهلل المقبؿ ، 
االحتياجات الخاصة بتعمـ الطالب كتطكير الميارات التدريسية مع صفكؼ تحديد 

متعددة ، كتطكير أنشطة التعمـ ، كاكتساب ميارات حؿ المشكالت  ،كنشر أكراؽ 
 ( Sharm,2010بحثية  ، كعمؿ بحكث إجرائية )

كما أف ىناؾ حاجة لتدريب المعمميف عمى استخداـ أدكات التقييـ غير   
بي  ،كاالختبار المكضكعي كالكاجبات ،  مثؿ تقييـ المشركعات االختبار الكتا
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كاالختبارات البنائية ، كالتقييـ عف طريؽ المقابالت كالتقييـ السمككي 
(Bello,2011  . ) 

بيد أف ما قدمتو المقالة مف أىمية دكرات التدريب لممعمميف  ، يطرح مجمكعة 
مدتيا الزمنية ، كطبيعتيا  ، مف التساؤالت عف طبيعة ىذه الدكرات ،  مف حيث 

كدكرىا في رفع الكفاءة المينية لممعمميف ، كذلؾ يطرح التساؤؿ عف طبيعة كتحديد 
 االحتياجات التدريبية لممعمميف  

ف في ستراتيجيات الخاصة بتدريب المعمميإلخاصة ك أنيا  لـ تتعرض لبعض ا
الكاحد عبد اهلل يكسؼ ، ستراتيجية التي تناكليا عبد إلالمنطقة األفريقية ، مثؿ ا

كالمعنكنة ب " إعداد كتدريب المعمـ المجدد" ، كالتي تتمثؿ في إستراتيجية البحث 
كالتنقيب الجماعي، كاستراتيجية االتصاؿ بالبيئة كاستراتيجية النماذج المتباينة .   

 (.3)عبد الكاحد يكسؼ ،   ،   ص 
ر في أفريقيا بيف مطرقة التعميـ كما  يطرح الباحث "أيمف شبانة" في مقالتو التنصي

ا أىميتيا فى العممية كسنداف الصحة ،  قضية الكفاية العممية لممعمميف ،  مبين
(  ،  2010كىك ما أكدت عميو دراسة )عبد الكىاب أحمد الجماعي ،  ،التعميمية

خاصة مع الكلكج لمجتمع المعرفة ، ك تناكليا  حفنى  ، كفؽ المعايير كالمستكيات 
،  2006مية كالمحمية بمحتكل المنيج الدراسي كعمميات التدريس )محمد حنفي،العال

 ( . 220-174ص ص 
ففعالية المعمـ تتحدد بامتالكو مجمكعة مف الكفاءات التي تحدد أعمى ما يمكف 
تقديمو أثناء عممية التعميـ ، كمنيا استراتيجيات التخطيط ، كاستثارة الدافعية ، 

، كالتعميـ المفرد ، كاإلدارة الصفية كالتشخيص ، كالتقديـ  كميارات العرض كاالتصاؿ
 (.2008)الخطيب ، 

كتتكزع أساسيات كفاية المعمـ كتفاعمو في العممية التعميمية ، إلى خمسة 
مجاالت عامة يتكجب عميو تطكيرىا كاإلبداع فييا كىي التحكـ بالمعمكمات النظرية  
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كالعالقات اإلنسانية األصمية مف خالؿ كسمكؾ المتعمميف ، كتعزيز تعمـ الكبار، 
إتجاىات المعمميف نحك أنفسيـ كنحك الطالب كنحك مكضكع التعميـ كالمعرفة 

 ( .2007التطبيقية الشخصية )عبيدات ، 
كمف المبادئ الميمة في رفع كفاءة المعمـ التدريسية أف المعمـ صاحب رسالة 

المعمـ أف يعمـ نفسو كيرفع مف مؤتمف عمى طالبو كىك القدكة الحسنة لطالبو كعمى 
كفاءتو حتى يصبح قادر عمى تعميـ غيره ، فالكفاءة ىي مقياس النجاح كالمعممكف 
ىـ قادة كركاد باإلضافة إلى أنيـ ناقمكف لممعارؼ كالمعمكمات ، إضافة لدكرىـ في 

ية تكرارات لكؿ مف أ(   .  بينما لـ يرد 2004اىيـ ، اإلعداد كالتدريب )مجدم إبر 
نسجاميـ ك متطمبات مجتمع المعرفة " ك إختيار المعمميف ، كمدل إة " معايير فئ

 فئة " تطكير كفايات المعمـ فى ضكء معايير الجكدة " ،  عمى الرغـ مف أىميتيما .  
كما  تطرح المجمة الكرقة البحثية التى تحمؿ عنكاف " متطمبات تطكير التعميـ 

داد المعمميف لككنيـ مف أىـ مقكمات اإلسالمي في غرب أفريقيا "  أىمية إع
التطكير لألنظمة التعميمية  ،ضمف مسؤكليات المجمس اإلقميمي لممؤسسات 
التعميمية العربية اإلسالمية لغرب أفريقيا  ، حيث أشار إلى أىمية إعداد المدرسيف 

 لككنيـ يعدكف مف أىـ مقكمات التطكير لألنظمة التعميمية.
 لمتمثمة في:كأشار إلى طرؽ اإلعداد كا

 .إيجاد كميات إعداد المعمميف التربكييف 
  عقد الدكرات التدريبية مع تخصيص جزء منيا لإلعداد المكثؼ في مجاؿ

 المغة الرسمية لمبمد.
  متابعة المعمميف بشكؿ دائـ لمتأكد مف تطبيؽ طرؽ التدريس الحديثة بما

 تتضمنو مف طرؽ ككسائؿ تنفيذ.
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 يف مع التكصيفات المتطكرة لعمؿ المدرسيف ضركرة أف يتماشى إعداد المعمم
كمياميـ لذا ينبغي أف يشتمؿ ىذا اإلعداد عمى مجاالت القراءة كالكتابة 

 كمختمؼ العمكـ.
  ، اإلعداد في مجاؿ العكلمة ، كاآلداب، كالمسانيات ، كتطكير المحتكل

 كالميارات.  
قتصرت عمى معممي إعديد مف الدراسات ، كاف كانت قد كىك ما أشارت اليو ال      

التربية اإلسالمية بخاصة  ، دكف أية محاكلة لكضع تصكر إلعداد كتدريب 
                المعمميف بصفة عامة ، خاصة فى  "مجتمع المعرفة" !!  ، مف مثؿ  دراسة

( مف أف معظـ معممي المدارس العربية كاإلسالمية ، يعانكف مف 2006)سيال ، 
في المجاالت المعرفية كالمينية كالثقافية في المدارس   ضعؼ في التككيف الجيد ،

 (.2006العربية اإلسالمية  ، كمناىجيا التعميمية )سيال ، 
ـ ( مف افتقار 2015كذلؾ ما أشارت إليو دراسة )عبد الكىاب شعيب،          

، كثير مف المدارس العربية اإلسالمية بدكلة بنيف ، إلى المعمميف المؤىميف تربكيان  
الممميف بطرؽ التدريس الحديثة كأساليبو ككسائمو ، فمعظـ المعمميف فييا جاءكا مف 
المقاعد الدراسية إلى فصكؿ التدريس مباشرة  ، دكف تدريب في ىذا المجاؿ الميـ  

 (                        .49ـ ، ص 2015)عبد الكىاب شعيب، 
لمدارس العربية اإلسالمية ، كذلؾ يتضح ضعؼ مستكل كثير مف األساتذة كمعممي ا

سكاء مف جية الحصيمة العممية  ، أك الخبرة العممية في التعميـ  ، كىك ما يؤثر 
سمبان في تحصيؿ التالميذ كينتيي إلى ضعؼ مستكاىـ  ، كذلؾ نتيجة لندرة 
المشرفيف التربكييف المؤىميف لإلشراؼ عمى المدارس العربية اإلسالمية ،  فضالن عف 

 ـ  (   .2015)عبد الكىاب شعيب، المفتشيف 
كجاءت فئة الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية لممعمميف ضمف ما تناكلتو الكرقة      

البحثية التي بعنكاف "النمك التحصيمي في المدارس اإلسالمية في نيجيريا ، عكائقو 
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( حيث طرح الباحث الحقكؽ االجتماعية  2013( سنة )      20كحمكلو" عدد ) 
قتصادية لممعمميف ، فيرل أف عدـ العناية بتحسيف مستكل معيشة األساتذة كاال

المربيف كبخس حقكقيـ كىك ما جعؿ أكلئؾ المدرسيف غير ميتميف بمسؤكلياتيـ 
التعميمية ، كحبب إلييـ ثنائية الكظيفة  ، بعدما أيقنكا أف المدارس ال تكفر ليـ ما 

 ارة.يغنييـ عف العمؿ في مجاؿ الصناعة أك التج
ـ بعض الحمكؿ المقترحة إلزالة تمؾ 2013كيطرح أالكيي لقماف أكالتجك 

 العكائؽ منيا:
تحسيف أكضاع المدرسيف كمعايشيـ كاالىتماـ بشؤكف حياتيـ نظران ألنيـ  -

 القكاعد األساسية كاألعمدة الداعمة لقياـ العممية التعميمية.
ؾ عف طريؽ تنظيـ إيقاظ ركح األمانة كتحمؿ المسؤكلية في المدرسيف كذل -

الندكات كالمؤتمرات ككرش العمؿ لتكجيييـ كتككينيـ تككينا تربكيان خاصان يؤىميـ 
 لمينة التعميـ كالتربية.

إجراء مقابمة لممتقدميف بطمب التدريس قبؿ تكظيفيـ لمتأكد مف امتالكيـ  -
 لممؤىالت الالزمة لمتدريس عمميان كسمككيان.

ة  إعداد كتككيف المعمـ ،عمى الرغـ مف أنيا ك بصفة عامة يالحظ ، أف قضي     
تعج بالكثير مف األدكار ،  كتكاجو بالكثير مف التحديات ، إال أف ىذه األدكار 
كالتحديات الكبرل لـ تناقش بصكرة منتظمة كجادة، كما أنيا لـ تعالج بصكرة مستمرة 

فيذه القضايا كبشمكلية مف قبؿ المجمة بجميع أعدادىا عمى مدار فترة إصدارىا  ،  
لـ تبرز مف خالؿ المادة التحريرية المنشكرة  ،كلـ يكف كاضحان بدرجة كافية طكاؿ 

 ـ . 2013-2004الفترة مف 
 كذلؾ يالحظ غياب بعض القضايا الميمة   الخاصة بإعداد كتككيف المعمـ مف مثؿ 

 قضية الميارات التدريسية كاالستراتيجيات التعميمية الحديثة التى يجب أف   -
يمتمكيا المعمـ  ، لتحسيف مستكل المعرفة المفاىيمية  ،مع ربطيا بالمعرفة اإلجرائية  



 

333 

  2037جلة دراسات فى التعلين الجاهعى                                        العذد الخاهس والثالثوى ه  

، لمعالجة بعض المشكالت الخاصة بالتعمـ لدل الطالب ، كىك ما أشار اليو  
مى ، كأحد أىـ المشكالت التى  يعانى منيا التعميـ العربى االسال 2000يعقكب 

  .فى المدارس الحككمية بالنيجر 
مشكمة ضعؼ الطالب  المعمميف  ، في المعرفة المفاىيمية كاإلجرائية ، كلذلؾ  –   

نجد الزىراني يشير إلى اىمية إعداد دليؿ يحكم الميارات التدريسية كاالستراتيجيات 
 التعميمية الحديثة  .

ف كانت دراستو عمى طالب الرياضيات بالمرحمة االبتدائية  ، ىذا مف ناحية ،  كا 
أخرل أف المعمـ ال يستطيع ممارسة دكره دكف اإللماـ بالمعمكمات كمف ناحية 

المعتمدة عمى مجمكعة مف الميارات الضركرية لقيامو بميامو ، لذلؾ يجب عميو 
تحديد األىداؼ ، حتى ال يتقيد دكره التعميمي بتمقيف المعمكمات ، بؿ يجب عميو 

 ( .           2007،  تطكير كتنمية مياراتو المينية كالعممية )أحمد إبراىيـ
الميارة الثقافية العممية لممعمـ ، حيث أصبح مف الضركرم أف يكتسب المعمـ   -

ميارات الثقافة العممية لكي يتمكف مف مساعدة طالبو عمى مكاجية األسئمة المتزايدة 
في حياتيـ اليكمية  ، كالتي تتطمب معمكمات كميارات في التفكير ، كاتخاذ قرارات 

( ، كىك ما يتـ عف 2009سمة في حؿ ىذه المشكالت ) جالؿ عيد ، مكفقة كحا
، مف  2000طريؽ التدريب  بمراكز تدريب المعمميف  ، كىك ما أشار اليو  يعقكب 

ضركرة ك أىمية كجكد معيد لتدريب المعمميف ، أثناء الخدمة ، ك بعدىا ، كذلؾ ما 
ف كاف ا  ى التدريس ، ك عمميف المؤىميف ، ف، مف غياب الم 2000أشار اليو صمب 

سالمية ، فى دكلة السنغاؿ ، إلى المغة العربية ، فى المدارس اقد حصرىا عمى معمم
عؼ التككيف الجيد لممعمميف ، فى دكلة ض، مف  2006ككذلؾ ما أشارت اليو سيال 

 بنيف ،  فى المجاالت الثقافية  . 
جي الذم فرض المعايير التعميمية خاصة مع ثكرة التقدـ العممي التكنكلك   -

ضركرة كجكد معايير لتغطية كؿ ما يستحدث مف معمكمات ككيفية تنميتيا بما 
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،  2013تحممو مف مؤشرات لتطكير األداء الميني لممعمميف )أحمد عيد العبكدم، 
 (   .576-547ص 

خاصة ك أف كؿ األنظمة التعميمية   تجمع   عمى أف المعمـ ىك أحد أىـ العناصر 
ختيار إلب النظـ التعميمية لكضع معايير يمية ،  لذلؾ سعت أغمفي العممية التعم

 (. 2007المعمـ ،  بما ينسجـ كمتطمبات العصر ) بشرل العنزم،
برامج إعداد المعمميف أك تحديد احتياجات المعمميف  ،أك عرض نماذج   -

 إلعداد كتككيف المعمميف سكاء في دكؿ العالـ المتقدـ أـ النامي.
لكفايات التي ينبغي أف تتكافر لدل المعمـ  ،ليككف مؤىال صياغة قائمة با   -

قامة إلى  ضركرة إ،  2012، لذلؾ يشير عمى يعقكب   لمقياـ باألدكار المطمكبة منو
دكرات تدريبية لممدرسيف ، خاصة مدرسي المغة العربية ، ك الدراسات االسالمية 

 لتأىيميـ لممارسة مينة التدريس  .           
 قضية التقويم ، و االختبارات .   -رابعة  القضية ال

التحميؿ الكمى ك  الكيفي لقضية التقكيـ كاالختبارات في مجمكعة دكؿ "اإليككاس"   
 ـ . 2013إلى  2004بمجمة قراءات أفريقية في الفترة مف 

التحميؿ الكمى  لقضية التقكيـ كاالختبارات في مجمكعة دكؿ "اإليككاس" بمجمة      
 ـ . 2013إلى  2004ريقية في الفترة مف قراءات أف

 ( 5) جدكؿ 
 فئات تحميؿ قضية التقكيـ كاالختبارات

 اتتكرار  فئات التحميؿ ـ
 ؾ

 النسبة
% 

 50 1 متحانات المكحدةإلمجمس ا 1
 50 1 ختباراتإلطبيعة ا 2
 - - ختباراتإلا 3
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 فئات التحميؿ ـ
 اتتكرار 
 ؾ

 النسبة
% 

 - - ختبار كالتقكيـإلفمسفة ا 4
 - - مية التدريسستيراتيجية التقكيـ بعمإعالقة  5
 - - نماذج التقكيـ 6
 - - تطبيؽ التقكيـ مف اجؿ التعميـ 7
 - - كيفية تحسيف الممارسات التقكيـ لممعمميف 8
 - - ختباراتإلج امستكم نتائ 9
 - - جؿ التعمـأميارات المعمميف في التقكيـ مف  10
 - - تدريب المعمميف عمي التقكيـ 11
 - - أخرل 12
 0.77 2 عالمجمك  13

( أف مجمكع تكرارات االختبارات ،  كالتقكيـ ،  التي    5يبيف جدكؿ )  
( 2جاءت بمجمة قراءات أفريقية الخاصة بمجمكعة دكؿ اإليككاس قد بمغت )

%( مف مجمكع تكرارات قضايا التعميـ بمجمكعة دكؿ   0.77تكرارات بنسبة ) 
 ـ.2013إلى 2004رة مف اإليككاس الكاردة لمجمة قراءات أفريقية في الفت

التحميؿ الكيفي لقضية التقكيـ كاالختبارات في مجمكعة دكؿ "اإليككاس" بمجمة  -ب
 ـ . 2013إلى  2004قراءات أفريقية في الفترة مف 

مف ذلؾ ما جاء بالكرقة البحثية "النمك التحصيمي في المدارس اإلسالمية في نيجيريا 
يث طرح د. أالكيي لقماف أكالتجك ( ، ح 2012(    )  16،  عدد  )   2012
ـ فكرة  إنشاء مجمس إمتحانات عمكمية مكحدة لجميع المدارس بناءن عمى 2012
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المناىج المكحدة المرسكمة  ، بحيث يشترؾ فييا جميع الدارسيف عمى اختالؼ 
 مدارسيـ.

ختبارات فقط مف الناحية إلالتناكؿ ، أنو محاكلة لتكحيد ا كيالحظ عمى ىذا
أك المعالجة التحميمية لطبيعة ، دكف تناكليا مف منطمؽ فمسفة االختبارات ، اإلدارية 

ختبارات كفؽ الفركؽ الفردية  ، كقدرات المتعمـ  ، خاصةن كأف التقييـ في العممية إلا
عطاءه قيمة )  Kelvinالتعميمية يمكف أف يعمؿ كمحفز لتحكيؿ التعميـ كا 

Tan,2011s. ) 
 شراف عمى التعميم.القضية الخامسة :   قضية اإل

شراؼ عمي التعميـ  في مجمكعة دكؿ إلالتحميؿ الكمى ك الكيفي لقضية ا 
   ـ . 2013إلى  2004"اإليككاس" بمجمة قراءات أفريقية في الفترة مف 

شراؼ عمي التعميـ في مجمكعة دكؿ "اإليككاس" بمجمة إللقضية ا التحميؿ الكمى   
 ـ . 2013ى إل2004قراءات أفريقية في الفترة مف 

 ( 6جدكؿ )
 شراؼ عمي التعميـإلفئات التحميؿ قضية ا

 النسبة % ؾ تكرارات  فئات التحميؿ ـ
 22.22 4 شراؼ عمي التعميـإلالقائـ با 1
 27.77 5 صدار التشريعات كالقكانيفإ 2

3 
دارة إلالرقابة كالمتابعة عمى مستكل ا
 - - العميا لممؤسسة التعميمية

 - - ادات التربكيةتطكير أداء القي 4

5 
ساليب تطكير القيادات التربكية في أ

 مدارس التعميـ العاـ
- - 
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 النسبة % ؾ تكرارات  فئات التحميؿ ـ

ستفادة مف التجارب التربكية إلا 6
 كالتعميمية في الدكؿ المشرفة

- - 

 - - دارة التعميميةإلتدعيـ المركزية ا 7
 - - داء القيادات التربكيةأمعكقات تطكير  8
 - - ربكيةداء القيادة التأدرجة جكدة  9

10 
داء مديرم أدارية لدم إلالميارات ا

 دكارىـ التربكيةألالمدارس 
- - 

11 
دارة التربكية في عصر إلمتطمبات ا

 المعرفة
- - 

12 
دارية كالقضايا إلا تنمية الميارات

 المعاصرة
- - 

13 
متطمبات القيادات التربكية في عصر 

 المعرفة
- - 

 - - التربكيةأداء مديرم المدارس ألدكارىـ  14
 27.77 5 نشاء المدارسإلصدار إرخص  15

16 
ئية النظـ التعميمية في دكؿ غرب عشكا

 فريقياأ
4 22.22 

  - أخرل 17
 6.97 18 المجمكع 18

( أف قضية اإلشراؼ عمى التعميـ بمجمكعة دكؿ غرب   6تبيف مف جدكؿ )   
( تكرار  18بمغ )    ـ2013-2004أفريقيا بمجمة قراءات أفريقية في الفترة مف 
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%( مف مجمكع تكرارات قضايا التعميـ التي تناكلتيا المجمة.  ك 6.97بنسبة )  
(  تكرارات كفئة "  4شراؼ عمى التعميـ "  )  إلر التناكؿ فى "فئة  " القائـ باانحص

 5( كفئة " رخص اصدار النشاء المدارس "  )  5اصدار التشريعات ك القكانيف "  )
 (. 4كائية النظـ التعميمية "  ) (ك فئة " عش

التحميل الكيفي لقضية اإلشراف عمى التعميم ، بدول غرب أفريقيا بمجمة قراءات 
 م.2013-2004أفريقية في الفترة من 

تمثمت المعالجة التحريرية ليذه القضية  فى  محاكلة عرض لمظاىر التعسؼ 
ظيار المكقؼ السمبي لمتعميـ العربي اإلسالمي في بعض دكؿ غرب أفريقيا ، كا  

لحككمات ىذه الدكؿ تجاه التعميـ  ، ممثالن في إصدار القكانيف  ،كالتشريعات  
،كالمكائح المييمنة عمى التعميـ بصفة عامة ، كالتعميـ العربي اإلسالمي بصفة 

 خاصة . 
مف ذلؾ ما أشارت إليو المجمة في الكرقة البحثية لعبد اهلل دركيش ، العدد 

، حيث تناكؿ اإلمتناع عف التصريح بإنشاء المدارس اإلسالمية  ـ  2004األكؿ 
،كذلؾ بإصدار قكانيف صارمة لمتصريح ليا كتنظيميا ، مف ذلؾ أف الحاكـ الفرنسي 

( كيتضمف 96ـ القرار رقـ )1857يكنيك  22في السنغاؿ "فيدرب" أصدر بتاريخ 
 ية اإلسالمية.عدة بنكد لمييمنة عمى الكتاتيب القرآنية كالمراكز التعميم

كذلؾ أصدرت اإلدارة اإلستعمارية بعد مركر أربعيف عاـ قرارات أخرل أشد صرامة 
ـ أصدر الحاكـ الفرنسي قراران 1896مايك  9ضد المدارس القرآنية كالعربية ، ففي 

( ستة عشر مادة منيا أنو ال يمكف لممدارس اإلسالمية الخاصة مف 16يتضمف )
( سنة أثناء أكقات 15( ك )6ذ تتراكح أعمارىـ بيف )اآلف فصاعدان  ،قبكؿ تالمي

 الدراسة في المدارس العمكمية.
كتتفاكت مكاقؼ الحككمات المحمية مف التعميـ اإلسالمي ، لكف الغالب ىك 
المكقؼ السمبي المتمثؿ في عدـ اإلعتراؼ بيذه المدارس، كشياداتيا  ، كعدـ منحيا 
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غال قيا في بعض الدكؿ ، عمى الرغـ مف أف أم مساعدات مالية ، بؿ مضايقتيا كا 
ىذه المدارس ليا أثرىا في التقميؿ مف الجريمة كالبطالة  ،كفي محاربة اإليدز، 

 كمظاىر اإلنحراؼ كالتفكؾ االجتماعي.
كذلؾ يتضح مف الكرقة البحثية التي قدميا "محمد أحمد لكح" عميد الكمية 

" 2011مارس  –يناير  –د السابع األفريقية لمدراسات اإلسالمية في السنغاؿ "العد
"المكقؼ السمبي" لمحككمات تجاه التعميـ في دكؿ غرب أفريقيا ، كالمتمثمة في حظر 

يدة اإلسالمية  ،كالحديث النبكم الشريؼ ، إدخاؿ المراجع العممية المتخصصة في العق
تخاذ اآلليات لتحقيؽ ذلؾ كإنشاء مراكز حدكدية لمراقبة الكتب  كالمنيج السني ، كا 

 التعميمية   . 
كالمالحظ عمى ىذا الطرح أنو  اقتصر تناكؿ ىذه القضية مف زاكية اإلشراؼ  

كرة في الكتب ذات عمى نكعية الكتب التي تدرس في العممية التعميمية  ، كالمحص
الطابع اإلسالمي بالمدارس العربية اإلسالمية ، دكف التطرؽ لجكانب اإلشراؼ عمى 
جميع مفردات العممية التعميمية األخرل ، كدكف أف تحظى باقي أنساؽ العممية التعميمية  

عداد المعمـ  ،كالجانب المالي ،  كغيرىا باإلشراؼ.  األخرل  ، كطرؽ التدريس ،  كا 
تناكلت المجمة قضية اإلدارة التعميمية في الكرقة البحثية التي تحمؿ عنكاف  كذلؾ 

" النمك التحصيمي في المدارس اإلسالمية في نيجيريا، عكائقو كحمكلو" لمدكتكر أالكيي 
( حيث أشارت الدراسة إلى  2012( سنة )       18ـ عدد )  2013لقماف أكالتجك 

نية عمى اإلدارة التعميمية  ، فألقت الضكء عمى غياب اإلشراؼ كسيطرة النزعة األنا
عشكائية النظاـ التعميمي اإلسالمي في دكؿ غرب أفريقيا ، كبمعظـ المدارس العربية 
كاإلسالمية في نيجيريا ، حيث أكضحت أنيا تسير بعشكائية  ، عمى غير نظاـ ثابت 

ثرىا بنزعة نفسية في إدارتيا التعميمية ، كذلؾ كفؽ األىكاء الشخصية التي تتسـ أك
ف إشراؼ التربكل عمى المدارس ، ك إلا، ضركرة  2006أنانية  ، لذلؾ يرل سيال 

 سالمية فى دكلة بنيف .إلدراستو عمى المدارس  العربية ا كانت
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كأفضت المعالجة إلى الكشؼ عف كاقع اإلدارة ، كلـ يطرح التناكؿ ليذه القضية 
التى تكاجييا  كعالج  ، أك تناكؿ  كعقبة ، ك محاكلة التغمب عمى المشكالت 

طبيعة اإلدارة التعميمية في غير المدارس العربية اإلسالمية ، مثؿ تناكؿ أنماط 
اإلدارة كالثقافة التنظيمية  ، أك تبني رؤل كاضحة لمتخطيط  ، خاصة فى ظؿ  
اختالؼ ك تعارض القكانيف  المنظمة  لمتعميـ العاـ  فى بعض دكؿ غرب أفريقيا  ، 

 .   2009مما ىك الحاؿ فى دكلة السنغاؿ ، ك ىك ماأشار اليو ، محمد لكح مث
 قضية التعميم الميني  -القضية السادسة   

التحميؿ الكمى ك الكيفي لقضية التعميـ المينى  في مجمكعة دكؿ "اإليككاس" بمجمة 
 ـ .  2013إلى  2004قراءات أفريقية في الفترة مف 
 ميـ الميني  التحميؿ الكمى  لقضية التع

 ( 7جدكؿ ) 
 فئات تحميؿ قضية التعميـ الميني

 تكرارات    فئات التحميؿ              ـ
 ؾ        

 النسبة  
    % 

 - - اىمية التعميـ الميني  1
 25 2 مجاالت التعميـ الميني  2
 37.5 3 اماكف التعميـ الميني  3
 37.5 3 مدارس التعميـ الميني  4
ـ الميني في تمبية احتياجات دكر التعمي 5

 المجتمع االفريقي
- - 

 - - أخرل 6
 3.100 8 المجمكع 7
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( أف قضية التعميـ المينى بمجمكعة دكؿ غرب أفريقيا   7تبيف مف جدكؿ )   
( تكرار بنسبة )    8ـ بمغ) 2013-2004بمجمة قراءات أفريقية في الفترة مف 

ـ التي تناكلتيا المجمة ، كتعد ىذه %( مف مجمكع تكرارات قضايا التعمي3.100
 النسبة ضعيفة جدان.

 التحميل الكيفى  لقضية التعميم الميني
جاءت ىذه القضية ضمف الكرقة البحثية التي تحمؿ عنكاف "متطمبات تطكير 
التعميـ اإلسالمي في غرب أفريقيا"  حيث طرح الباحث فكرة إنشاء مجمس إقميمي 

إلسالمية لغرب أفريقيا يككف مف ميامو "االىتماـ لممؤسسات التعميمية العربية ا
بالتعميـ الميني" ألىميتو خاصةن مع قمة انتشار ىذا النكع مف التعميـ فيما مضى 
بدكؿ غرب أفريقيا كاقتصاره عمى مينة الخياطة ،  كبعض الميف الحرفية األخرل ، 

يس في ىذا كصناعة السيكؼ،  كالحراب ، كذلؾ أشار الباحث إلى مف يقكـ بالتدر 
النكع مف التعميـ ، حيث كاف يتكاله معممكف متخصصكف عرفكا بالشيكخ الرؤساء ، 

 ككاف يتـ التدريس كالعمؿ في البيكت  ، كفي مقر عمؿ شيكخ المينة   .
كذلؾ دكف التطرؽ لبرامجو الخاصة  ،مف أجؿ الكفاء بمتطمبات خطط التنمية 

مشكالت التي تكاجيو ككيفية حميا المجتمعية في دكؿ غرب أفريقيا  ،أك عرض لم
،أك لطبيعة نظرة المجتمع لو ، كذلؾ معرفة مدل إقباؿ أك عزكؼ الشباب عف 
االلتحاؽ بو  ،كمدل التنسيؽ كالتكامؿ بيف التخطيط العاـ لمقكل العاممة الفنية  ، 

 كالتعميـ الفني في مجمكعة دكؿ غرب أفريقيا.
لى و الجامعى )الجامعات في قضية  التعميم العا  -القضية السابعة  
 دول غرب أفريقيا (

 التحميؿ الكمى ك الكيفى  لقضية التعميـ العالى
 التحميؿ الكمى لقضية التعميـ  العالى     
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 ( 8جدكؿ  ) 
 فئات تحميؿ قضية التعميـ العالي ك الجامعى

   التكرارات فئات التحميؿ ـ
 ؾ

 %  النسبة

 - - الجامعات الحككمية 1
 - - ات األىميةالجامع 2
 - - الجامعات الخاصة 3
 - 6 الجامعات األجنبية 4

5 
لتدريبية لطالب الجامعات لتعزيز البرامج ا

 - - نتاجاتيـا  بداعاتيـ ك إ

6 
البرامج المشتركة بيف الجامعات كالمراكز 

 - - البحثية بالمؤسسات المجتمعية

 - - أخرل 7
 2.32 6 المجمكع 8

( أف قضية التعميـ العالى ك الجامعى  بمجمكعة دكؿ   8تبيف مف جدكؿ )    
(  6ـ بمغ )   2013-2004غرب أفريقيا بمجمة قراءات أفريقية في الفترة مف 

%( مف مجمكع تكرارات قضايا التعميـ التي تناكلتيا المجمة   2.32تكرار بنسبة )  
جامعات كتعد ىذه النسبة ضعيفة جدان. خاصة ، كأنيا جاءت كميا فى فئة " ال

 األجنبية " ، بينما لـ تتناكؿ المجمة بقية فئات التحميؿ األخرل  . 
كلعؿ ذلؾ يرجع الى بعض المتغيرات المجتمعية ، خاصة المتغيرات الثقافية 
لدكؿ غرب أفريقيا ، مما أكجد نكع مف الحساسية المفرطة فيما يتعمؽ بالمؤسسات 

أجنبية تنتمي ألكثر مف ثقافة،  التعميمية األجنبية ، السيما كأف ظيكر جامعات
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كتحمؿ أكثر مف كجو مثؿ: الجامعات األلمانية  ،كالركسية ، ك األمريكية ،  
كالفرنسية  ، كالكندية  ،  جعمت ىناؾ تخكفنا مف غياب مالمح الثقافة االفريقية ، 
كىذا ينعكس بالسمب عمي االنتماء الكطني، كىك ما أشار اليو محمكد كسناكل ، 

أف الجامعات بدكؿ غرب أفريقيا ، تتأثر بسياسة االستعمار ، كبعض  ، مف2013
تيارات التبشير ،  كمف المنتظر أف يتسع ىذا التعميـ األجنبي بمدارسو كجامعاتو، 

مف World Trade Organizationمع ما تفرضو اتفاقيات منظمة التجارة الدكلية  
ثمار في الخدمات التعميمية )  إلغاء ألية قيكد عمي االستثمار، بما في ذلؾ االست

 ( .  5، ص 1994جكرجيت جكرج، 
، الى أف التعميـ فى جامعة جامبيا ، 2013كما أشارت دراسة حاجى تكنكارل  

يعانى العديد مف المشكالت خاصة فى المراحؿ األكلى ، كأف التعميـ االسالمى فى 
ا يتعمؽ بالمغة ك جامبيا بصفة خاصة ، يكاجو مشكالت اليكية الثقافية ، خاصة م

 نشر الثقافة الغربية .
 التحميؿ  الكيفى لقضية التعميـ العالى ك الجامعى  .

مف ذلؾ ما جاء بالكرقة البحثية التي تحمؿ عنكاف "متطمبات تطكير التعميـ 
اإلسالمي في غرب أفريقيا"  حيث تناكؿ الباحث فكرة إنشاء المجمس اإلقميمي 

إلسالمية لغرب أفريقيا  ، يككف مف ميامو كمسؤكلياتو  لممؤسسات التعميمية العربية ا
، تحكيؿ الجامعات إلى حاضنات لرعاية ذكم الكفاية كالنبكغ  ، لككنيا أكسع مياديف 

 نشر العمـ  ،كتغذية المجتمع.
كيالحظ أف الكرقة البحثية كىي تقدـ ىذه الفكرة أىممت التجارب العالمية 

، مف ذلؾ تجربة الكاليات المتحدة األمريكية  كالمؤسسات التي قامت ليذه الغايات
التي تنقؿ  Business Incubatorsكالتي تتمثؿ في حاضنات األعماؿ اإلبداعية 

األعماؿ اإلبداعية مف داخؿ الحـر الجامعي إلى أسكاؽ العمؿ الخارجي 
(Wisconsin Department of commerce, 2003 ، كنج كأندرسكف( )
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حاضنة التكنكلكجية في جامعة أكستف ،   )  فيدلر ، ( كنمكذج ال208، ص 2004
( كتجربة مراكز التميز في كندا كمركز جامعة أكنتاريك 210- 209ص 2010

( كمركز المكاد األكلية في أكناريك Citoلتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت )
(MMO) (Armit,2000) (Qwen,Gubarman,2003) (Walm Sley , 

2003. ) 
كتجربة الياباف في تصميـ كتنفيذ البرامج التدريبية لطالب الجامعات               

نتاجيتيـ )  Ministry of economy, T Made andاليابانية لتعزيز إبداعاتيـ كا 
Industry,Japan, 2003 كفي إنشاء برامج تدريبية مشتركة بيف الجامعات )

تدرس القضايا المشتركة  ( التيIntershipsكالمصانع اليابانية التي يطمؽ عمييا )
بيف الجامعة كالمصنع  ، ككضع اآلليات المناسبة لتدريب طالب الجامعات في 

 المؤسسات اإلنتاجية  ، كالمصانع لتنمية اإلبتكار كاإلبداع لدييـ.
ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل  ،إف ما طرحتو الكرقة البحثية مف آليات فيما يتعمؽ 

اع ،  قد اقتصرت عمى مد جسكر التعاكف كالتنسيؽ بيف بككف الجامعة حاضنة لإلبد
مختمؼ الجامعات في مختمؼ النكاحي ، كمشاركة بعض منسكبييا في تككيف 
المجمس المقترح ، كالتخطيط إليجاده كتنفيذ بعض برامجو عمى إختالؼ أنكاعيا ، 

جيا دكف أف تطرح أك تشير إلى كيفية االستثمار في اإلبداع لمكصكؿ إلى التكنكلك 
المتقدمة ، كتدريب الطالب عمى استخداـ أسمكب التعمـ الذاتي ، حتى يستطيع 
مسايرة التطكرات العممية كالتكنكلكجية المتسارعة ، كمدل قدرة التعميـ الجامعي في 

 دكؿ غرب أفريقيا عمى استيعاب التكنكلكجيا الحديثة   .  
 ة  قضية المكتبات المدرسية والجامعي  -القضية الثامنة  

 التحميؿ الكمي  ،ك الكيفى لقضية المكتبات المدرسية كالجامعية           . 
 التحميؿ الكمى لقضية المكتبات المدرسية كالجامعية  
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 ( 9جدول    ) 
 فئات التحميل قضية المكتبات المدرسية والجامعية

 تكرارات كالجامعية المدرسية فئات التحميؿ قضية لمكتبات ـ
 ؾ

 النسبة
% 

1 
 ظاىر الخمؿ في المكتبات المدرسيةم

 100 7 ك الجامعية

 - - ميف المكتبةألالتخصص الميني  2

3 
دكر المكتبة المدرسية في تدريب الطالب 
عمي كتابة البحكث كمبادئ التصنيؼ أك 

 الفيرسة
- - 

 - - تنمية ىكايات الطالب الرتياد المكتبة 4
 - - فيرس المكتبات االلكتركنية 5
 - - مكتبات بالمكاقع االلكتركنيةربط ال 6
 - - أخرل 7
 2.71 7 المجمكع 8

( تكرارات   7( أف مجمكع تكرارات قضية االمكتبات بمغ )    9تبيف مف جدكؿ )   
%( مف مجمكع تكرارات قضايا التعميـ التي تناكلتيا المجمة ، 2.71بنسبة )   

 لمدرسية ك الجامعية  .كجاءت جميعيا فى  فئة  "مظاىر الخمؿ فى المكتبات ا
 التحميل الكيفى  لقضية المكتبات المدرسية و الجامعية  

جاءت ىذه القضية بصكرة إجمالية  ، ك عارضة ، ضمف الكرقة البحثية التي 
تحمؿ عنكاف "متطمبات تطكير التعميـ اإلسالمي في غرب أفريقيا"  ك ذلؾ ضمف 

ميمية العربية اإلسالمية لغرب مسؤكليات كمياـ المجمس اإلقميمي لممؤسسات التع
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أفريقيا  الذل  دعا إليو الباحث  ، كذلؾ الفتقار معظـ المدارس في المنطقة إلى 
 كتب المقررات الدراسية كالمراجع كمصادر الفنكف     . 

حيث أشار الباحث إلى ضركرة إنشاء المكتبات كتجييزىا ، كأحد المياـ التي 
لممؤسسات التعميمية العربية اإلسالمية لغرب  يجب أف يقكـ بيا المجمس اإلقميمي

أفريقيا  ، كعمؿ الباحث أىمية إنشائيا  ، نتيجة الفتقار معظـ المدارس في المنطقة   
إلى كتب المقررات الدراسية كالمراجع كمصادر الفنكف، لذا تحتاج المدارس في دكؿ 

لى المكتبات العربية غرب أفريقيا إلى المكتبات المدرسية كالمكتبات العامة إضافة إ
 التجارية.

كالمالحظ أف الباحث عرض لقضية المكتبات المدرسية كالجامعية كدعكة 
التي تعاني منيا المكتبات مف حيث عدـ تزكيدىا بالكتب   -لمعالجة حالة الخمؿ 

الدراسية كالمراجع العممية ، دكف أية إشارة إلى طرح استراتيجية لمكاجية كمعالجة 
 ىذا الخمؿ.
لؾ  اقتصر في عرضو لقضية المكتبات  ، عمى المكتبات المدرسية فقط  كذ

دكف التطرؽ لممكتبات الجامعية ، خاصةن كأف المكتبات الجامعية تمثؿ مكانة ميمة 
في تككيف الجامعة ، حيث تخدـ كظائؼ الجامعة المتعددة ، بما تكفره مف مصادر 

 العمـ كالمعرفة لمدارسيف كالباحثيف.
ة ، كمف ناحية أخرل  ، إف ما طرحتو الكرقة البحثية بخصكص ىذا مف ناحي

المكتبات لـ يمؽ الضكء عمى إمكاناتيا البشرية  ، مف حيث التأىيؿ كالتخصص 
ألمناء المكتبات ،  كمدل تحقيؽ المكتبة المدرسية ألىدافيا  ، فيما يتعمؽ بتنمية 

التصنيؼ كالفيرسة  قدرة الطالب عمى كتابة الممخصات  ، كتعريؼ الطالب بمبادئ
، كتدريب الطالب عمى االعتماد عمى النفس في الرجكع إلى المعمكمات مف 

ي نفكس الطالب  ،كتدريبيـ عمى مصادرىا ، كغرس ىكاية ارتياد المكتبات ف
 ستفادة منو ، كغرس عادة القراءة لدييـ .إلستخداـ الصحيح لمكتاب كاإلا
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قضايا اليامة المرتبطة بالمكتبات ، كذلؾ لـ تناقش  الكرقة البحثية ، بعض ال
ك التى تتكاكب مع مجتمع المعمكمات العالمى  ،  كىك  ما أشارت اليو دراسة ألفا 

لى متطمبات مجتمع المعمكمات إافتقار نظاـ التعميـ فى السنغاؿ عبد العزيز ، مف 
مناء المكتبات أ( مف مثؿ ، قضية تدريب  2006زيز العالمى ،   ) الفا عبد الع

سكاء بالمدارس أك بالجامعات، طبقان لمتطمبات العمؿ بالمكتبة اإللكتركنية. أك ربط 
أك  المكتبات بجميع الكميات مع غيرىا مف مراكز المعرفة عف طريؽ شبكة االنترنت.

ستخداـ أجيزة الحاسب اآللي "المكتبة اإللكتركنية". أك ا  فيرسة المكتبات إلكتركنيان ك 
 لدكريات ، كالكتب كالمراجع الحديثة .تزكيد مكتبات الجامعة با

 قضية المناىج والمقررات الدراسية   - القضية التاسعة 
 التحميؿ الكمى كالكيفى لقضية المناىج كالمقررات الدراسية   

 التحميؿ الكمى لقضية المناىج كالمقررات الدراسية 
 ( 10جدكؿ )

 فئات تحميؿ قضية المناىج كالمقررات الدراسية

 تكرارات حميؿ قضية  المناىج كالمقررات الدراسيةفئات ت ـ
 ؾ

 لنسبةا
% 

 5.26 2 اعداد المناىج كالمقررات الدراسية 1

2 
تضميف البرامج الدراسية مجاالت كأبعاد 

 الثقافة التكنكلكجيا
- - 

3 
االىتماـ بصفة المعرفة بدال مف التكسع في 

 المعمكمات
- - 

 34.21 13 دةالمقررات الدراسية  الغربية الكاف 4
 - - المقررات الدراسية كمجتمع المعرفة 5
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 تكرارات حميؿ قضية  المناىج كالمقررات الدراسيةفئات ت ـ
 ؾ

 لنسبةا
% 

 2.63 1 تكحيد المقررات الدراسية 6

ادارج القضاياالعممية االجتماعية في المناىج  7
 الدراسية

- - 

8 
لغة التدريس فى المؤسسات التعميمية بدكؿ 

 غر ب أفريقيا
11 28.94 

9 
ادراج الميارات التي يحتاجيا الطالب ليتعامؿ 

 عيا في المناىجم
3 7.89 

 13.15 5 تضميف العمـك العصرية في المناىج 10

11 
تطكير المناىج بالمؤسسات التعميمية بدكؿ 

 7.89 3 غرب أفريقيا

 - - أخرل 12
 14.72 38 المجمكع 13

 التحميؿ الكمى لقضية المناىج كالمقررات الدراسية  :
ج كالمقررات   الدراسية قد ( أف مجمكع تكرارات قضية المناى10يبيف جدكؿ )

%( مف مجمكع تكرارات قضايا التعميـ  14.72( تكرار بنسبة )    38بمغ ) 
بالمجمة عمى مدار فترة الدراسة ، ك حصمت فئة "المقررات الدراسية الغربية الكافدة  " 

%(  مف مجمكع تكرارات قضية المناىج ك  34.21( تكرار بنسبة   )  13عمى  ) 
دراسية ، كجاءت فئة "لغةالتدريس  فى المؤسسات التعميمية " فى  المقررات  ال

%  ( ، كلعؿ تقارب تكرارا ىاتيف الفئتيف يرجع الى  28.94( تكرار بنسبة )  11) 
 أف المناىج ، الكافدة  تدرس بمغة بالدىا األصمية   .                              
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 الدراسية          التحميل الكيفى  لقضية المناىج والمقررات 
عالجت المجمة قضية المناىج ك المقررات الدراسية ، في ثنايا ثالث أكراؽ بحثية ، 
تحمؿ عناكيف "التنصير في أفريقيا بيف مطرقة التعميـ كسنداف الصحة" عدد 

( ، كدراسة "النمك التحصيمي في المدارس اإلسالمية في  2012( سنة )    14)  
( كالكرقة البحثية التي تحمؿ عنكاف "   2014سنة )    (  19نيجيريا" عدد )  

( سنة   11متطمبات تطكير التعميـ اإلسالمي في غرب أفريقيا" عدد ) 
 (2012  .) 

كذلؾ في ضكء الدراسة التحميمية، بغرض تقديـ تكصيات كمقترحات تكضع 
 أماـ المسؤكليف عف المناىج كالمقررات الدراسية بدكؿ غرب أفريقيا.

ف ما قدمتو المجمة ألقى الضكء عمى ما يجب أف تككف عميو المقررات بيد أ
الدراسية بدكؿ غرب أفريقيا، مف تكحيد لتالفي القصكر فييا ، خاصةن بالمدارس 
الحككمية ، كىك ما تكصمت اليو  ،  العديد مف الدراسات ،  مف مثؿ دراسة يعقكب 

ك ما خمصت اليو دراسة ، مف عدـ كجكد منيج مكحد لممدارس فى النيجر ، 2000
ف كانت دراستو إلمغة التعميـ  فى السنغاؿ ،  ك  صمب ، مف عدـ كجكد منيج مكحد

ليو دراسة بشير عبد إالمدارس األىمية ، ، ك ما انتيت تعميـ المغة العربية فى عف 
ف كانت ا  المناىج  بمنطقة غرب أفريقيا ، ك ، مف ضركرة تكحيد  2005الكاحد 

ليو دراسة الفا عبد إك كذلؾ ماخمصت  رس العربية االسالمية ، دراستو عمى  المدا
، مف شرزمة المناىج  فى السنغاؿ ، ، كعدـ كجكد كحدة عضكية  2006العزيز فاه 

فى البرامج الدراسية ،  كضركرة القياـ بتقييـ الكتب ، كمراجعتيا ، كتطكرىا ، 
،مف أف  2006كارد ايميفيا كدراسة المنيج لمغة العكلمة . كىك ما تناكلتو دراسة اد

غرب أفريقيا  ،محاكلة غرس ركح أبرز سمات األنظمة التعميمية الكافدة الى 
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تعميـ عمى سياسة االحتقار ، ك نبياربالغرب ، ك العجز أماـ قدراتو ، كقياـ الإلا
 تياـ بالتأخر ، ك البربرية . إلزالؿ ، ك اإلا

ناىج الدراسية ، مف ذلؾ كذلؾ عرضت المجمة لدكر التبشير في صياغة الم
ما جاء بالكرقة البحثية " متطمبات تطكير التعميـ اإلسالمي في غرب أفريقيا" ، حيث 
تناكؿ قضية المقررات كالمناىج الدراسية ضمف مياـ المجمس اإلقميمي لممؤسسات 
التعميمية العربية اإلسالمية لغرب أفريقيا  ، كفيو إقترح إيجاد قسـ خاص بالمقررات 

خضاع الكتب الدراسية الدر  اسية ، يككف لو فرع في كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء ، كا 
 لمتقييـ ، كفقان إللتزاميا بالمنيج التربكم السميـ . 

، مف أف قضية ترقيع المناىج  2009كىك ما تناكلتو دراسة محمد أحمد لكح  
 اؿ .الدراسية  ،مف أىـ المشكالت التى يعانى منيا التعميـ العاـ فى السنغ

كيالحظ أف ما تناكلتو المجمة في ىذا المقاـ  ، ىك ما أكدت عميو العديد مف 
( التي أكدت عمى ضركرة 2007الدراسات التربكية  ،  مثؿ دراسة )عبد المطيؼ ،

أف يككف المحتكل المدرسي متفقان مع المنيج التربكم الخاص بالمجتمع الذم تدرس 
 فيو.

يد المناىج الدراسية بيف الدكؿ األعضاء  ،عمى أف كذلؾ تناكلت الكرقة البحثية تكح
يقـك بذلؾ مجمكعة مف العمماء التربكييف الغيكريف عمى اإلسالـ  ، كأف يككف المنيج 
بالمغة الرسمية لمدكلة ، مع ضركرة إدخاؿ العمكـ العصرية في المناىج المكحدة  ، 

في كزارات التربية كذلؾ طرح قضية أسممة المعرفة مع ضركرة إقناع قسـ المناىج 
كالتعميـ في الدكؿ األعضاء العتماد المنيج المكحد ،  لتالفي القصكر في المناىج 

 بالمدارس الحككمية  . 
بيد أف ما طرحتو الكرقة البحثية بو بعض التناقض ، ك يثير مجمكعة مف 
التساؤالت ، مف مثؿ كيؼ يككف تدريس المنيج بالمغة الرسمية لمدكلة  ، كيككف 

 نيج مكحد لكؿ الدكؿ األعضاء.الم
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كما أف قضية أسممة المعرفة التى تـ طرحيا ،تثير العديد مف القضايا الشائكة ،    
فمف الممكف تحت ىذا الشعار البراؽ ، أف تتسمؿ الالعقالنية، عبر مسالؾ عديدة ،  
الى الحـر التربكل ، متمثمة فى التفكير الغيبى ،  فى مجاؿ البحث العممى ، كما 

الجراء البحكث يطرح أيضا مسألة  التساىؿ ، كعدـ االلتزاـ باألسس العممية السميمة 
تباع األساليب إختبار صحة النتائج ، ك إقامة الفركض ، ك إالعممية ، مف حيث 

 ستقراء .إلستنتاج ، ك اإلالسميمة ل
ريا"         كذلؾ تناكلت الكرقة البحثية " النمك التحصيمي في المدارس اإلسالمية في نيجي

قضية المناىج المقررات الدراسية ، حيث رأل الباحث أف التعامؿ مع المناىج 
كالمقررات الدراسية ،  يحتاج إلى استراتيجية شمكلية تتضافر فييا القكل الحككمية 
كالجماىيرية ، بما فييا مف المؤسسات الحككمية كالشعبية ، كيتـ فييا التعاكف بيف 

سكاء عمى المستكل اإلقميمي لدكؿ غرب أفريقيا ، أـ عمى كافة فئات المجتمع، 
المستكل المحمي لكؿ دكلة عمى حدة ، كتحديد األدكار المختمفة ليذه الفئات ،ال 
نما كشبكة متناسقة ، تعمؿ كؿ منيا مف مكقعيا ، في تحديد  كأنساؽ مستقمة كا 

 اليدؼ، ضمف المنظكر المحدد ليا، في ىذا التنظيـ الشبكي . 
ألقت الكرقة البحثية الضكء عمى قضية الترقيع في المناىج الدراسية  ،   كذلؾ

كطبيعة المناىج الدراسية، كما تكاجيو مف صعكبات ، أثرت بالسمب عمى مستكيات 
الطالب الدراسية في ىذه المدارس  ، كمنيا بعثرة المناىج ، كعدـ العناية بالعمـك 

رسيف كرغباتيـ  ،كمراعاة الفركؽ الفردية  العصرية ، كعدـ مراعاة التنكع لميكؿ الدا
،كترؾ كنسياف طبيعة كفيـ الكاقع "كاقع غرب أفريقيا بأبعاده المجتمعية " السياسية ، 
كاالقتصادية ، كالثقافية ، كاالجتماعية ، كالتربكية  ،كىك ما يمثؿ البعد الغائب في 

 برامج إعداد المقررات كالمناىج الدراسية   .
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البحثية ،  قضية عدـ العناية بالعمكـ العصرية ، خاصةن في المدارس  كأثارت الكرقة
اإلسالمية ، حيث أف ىناؾ غياب لمقرر تدريس العمكـ كالرياضيات ،عمى الرغـ مما 

 تنطكم عميو مف آثار بالغة الخطكرة عمى الفرد كعمى تقدـ المجتمع   .
ى تدريس مناىج لى بعض التجارب العالمية فإك لـ تشر المادة التحريرية  

التعميـ ،  بالمدارس كالجامعات، فى  الدكؿ المتقدمة ، مف مثؿ  المممكة المتحدة  
،كالكاليات المتحدة األمريكية  ، ك لـ تتناكؿ أل منيا  بالتحميؿ ، لتصؿ فى النياية 
إلى مجمكعة مف الدركس المستفادة فى تطكير المناىج التعميمية ، ك لـ تقدـ عددا 

 المقترحة فى ضكء الدراسات المقارنة  . مف البدائؿ
 قضية المنح كالبعثات الدراسية  -القضية العاشرة 

 التحميؿ الكمى ك الكيفى تحميؿ لقضية المنح كالبعثات الدراسية   
 التحميؿ الكمى  لقضية المنح كالبعثات الدراسية  

 ( 11جدكؿ ) 
 فئات تحميؿ قضية المنح كالبعثات الدراسية

 حميؿفئات الت ـ
 تكرارات
 ؾ

 النسبة
% 

 - - ىمية البعثات الدراسية )التعميمية (أ 1
 - - بتعاثإلنظاـ  ا 2
 - - عكائد البعثات التعميمية 3
 - - التكاصؿ الثقافي مف خالؿ  البعثات التعميمية 4
 80 8 ىداؼ البعثات الدراسيةأ 5
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 حميؿفئات الت ـ
 تكرارات
 ؾ

 النسبة
% 

6 
ىمية المؤىالت العممية التي ألدراؾ الطالب إ

 يايحصمكف عمي
- - 

 - - المعرفية  ةالبعثات كتكسيع القاعد 7

8 
البعثات كتكسيع نطاؽ االفاؽ الثقافيو لكؿ 

 مف االساتذه  ، ك الطالب
2 20 

 - - البعثات  الدراسية كتطكير الفيـ الدكلي 9
 - - أخرل 10
 3.87 10 المجمكع 11
الدراسية  ( أف مجمكع تكرارات قضية المنح كالبعثات  11يبيف جدكؿ )     

%( مف مجمكع تكرارات قضايا التعميـ ،  3.87( تكرار بنسبة )    10قد بمغ )  
% ( 80( تكرارات ، بنسبة  )    8حصمت فئة " أىداؼ البعثات الدراسية عمى  ) 

البعثات كتكسيع  مف مجمكع تكرارات قضية البعثات الدراسية ، بينما حصمت فئة "
ساتذه ، ك الطالب  "عمى تكراريف فقط ، بنسبة ألف افاؽ الثقافيو لكؿ مألنطاؽ ا
%(  مف مجمكع تكرارات قضية البعثات الدراسية ، كلـ تأتى  أية تكرارات 20)   

 لباقى فئات قضية البعثات الدراسية   .
التحميؿ الكيفي لقضية " المنح كالبعثات الدراسية" بدكؿ مجمكعة اإليككاس بمجمة  -

 ـ .2013إلى    2004مف   قراءات أفريقية في الفترة
مف ذلؾ ما جاء بالكرقة البحثية "التنصير في أفريقيا بيف مطرقة التعميـ 

( حيث تناكؿ   2011( سنة )     9كسنداف الصحة لمدكتكر أيمف شبانة عدد )  
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خطكرة تقديـ المنح كالبعثات  ، كالمتمثمة في تنصير أبناء المسمميف ، حيث افتتح 
مدراسات اإلسالمية كالعربية في الجامعات األكركبية كاألمريكية ، المنصركف أقسامان ل

كيتكلى التدريس فييا المستشرقكف، كالمنصركف الحاقدكف عمى اإلسالـ، كالذيف بدأكا 
بتغيير فكر الشباب المسمـ كعقيدتو، كتغيير أنماط سمككيـ االجتماعي، كلغاتيـ 

 كمالبسيـ ، مما يمس الجانب الثقافي  .
ظ  أف الكرقة البحثية طرحت رؤيتيا، في ضكء المصطمحات القديمة كالمالح

لركابط ما بعد اإلمبريالية ، ك أغفمت التكسع اليائؿ في شبكات االتصاالت ، كأثر 
ذلؾ عمى البعثات ، حيث أصبح كجكد العزلة الثقافية أمران غير مبرر، كذلؾ ينكر " 

 تكسع السكؽ العالمي في مجاؿ التعميـ الجامعي".
مما يطرح مجمكعة مف التساؤالت، عف مدل إدراؾ الطمبة ألىمية المؤىالت 
التي سيحصمكف عمييا مف الخارج ، كذلؾ إغفاؿ لمجمكعة مف األمكر المرتبطة 

  -بالبعثات الدراسية مف مثؿ : 
 أىمية التدكيؿ في إضافة المزيد مف القيمة الثقافية كالتعميمية لتمؾ المؤسسات   -
عميمية التي مف الممكف أف يطبقيا كؿ مف الطمبة  ، كأعضاء ىيئة الفكائد الت  - 

التدريس عمى حد سكاء  ، عندما يرجعكف إلى أكطانيـ ، مما يؤدم إلى تكسيع 
القاعدة المعرفية ،  كزيادة سعة آفاؽ كمكانة األبحاث العممية ، ككذلؾ تدعيـ كتقكية 

د الطمبة كاألساتذة الكافديف إلى المناىج الدراسية ، باإلضافة إلى ذلؾ ،  يؤدم كجك 
 تكسيع اآلفاؽ الثقافية لكؿ مف الطمبة كاألساتذة األصمييف  .

ما يرجى مف البعثات في تحقيؽ اليدؼ المنشكد في  التربية الدكلية ك مقكماتيا     - 
مف مثؿ التفاىـ الدكلى ، ك االعتماد المتبادؿ ك التسامح ، ك حقكؽ االنساف ، ك 

 تطكير الفيـ الدكلي كحساسية الثقافات المقارنة.السالـ  ، ك 
كذلؾ يطرح التناكؿ بيذا الشكؿ مجمكعة مف التساؤالت مثؿ : ما القيـ  

الراسخة في دكؿ غرب أفريقيا ككيفية دفعيا إلى األماـ ؟ ، كما نكاحي البنية 
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دكؿ التعميمية التي تحتاج إلى تشجيعيا ؟ كما فرص كقيكد العكلمة بالنسبة لمجمكعة 
اإليككاس ؟ كما الدكر الذم تقكـ بو الخبرة األجنبية في الديمقراطية ؟ كما 

 التضمينات المنيجية لمتعددية الثقافية كلفكرة الدكلية  ؟ 
كذلؾ تطرح الكرقة البحثية "متطمبات تطكير التعميـ اإلسالمي في غرب 

بية اإلسالمية لغرب أفريقيا"   فكرة إنشاء المجمس اإلقميمي لممؤسسات التعميمية العر 
أفريقيا كالذم يككف مف ضمف مسؤكلياتو العمؿ عمى تكفير المنح الدراسية ، لما ليا 
مف دكر لتطكير التعميـ في غرب أفريقيا  ،مف حيث تكفيرىا لمكفايات المؤىمة مف 
المعمميف كذلؾ لتأىيؿ غيرىـ مف أبناء جمدتيـ كضماف مستقبؿ أفضؿ ليا ، كتنكيع 

 مختمؼ المجاالت ليشارؾ الخريجكف في بناء كطنيـ بيا.التخصصات في 
بيد أف ىذا الطرح  ،كاف يجب أف يستند إلى رؤية أكسع  ،كأشمؿ ، تتناكؿ دراسة 
كتحميؿ نظاـ البعثات لبعض التجارب العالمية ، في عديد مف دكؿ العالـ المتقدـ ، 

يطاني، أك التدكيؿ لمتعميـ ككيفية االستفادة منيا ، كتجربة تدكيؿ التعميـ الجامعي البر 
في جنكب أفريقيا، أك دكر االتحاد األكركبي في تدكيؿ التعميـ الجامعي ، أك دراسة 
كتحميؿ جكانب كثيرة ،تتناكؿ األسس التاريخية لمبعثات ، كالعكامؿ كالمتغيرات 
العالمية ، كالسياسية، كالدينية ، كالثقافية التي تؤثر عمى حركة اإلبتعاث في دكؿ 

ب أفريقيا ، ككذلؾ طبيعة القيـ كالفمسفة التربكية التي تتناكؿ طريقة الحياة في غر 
 المجتمع كطالب كافديف.
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 قضية الوسائل التعميمية    -القضية الحادية عشر   إسواعيل

 لقضية الوسائل التعميمية   التحميل الكمى و الكيفى
 التحميل الكمى لقضية الوسائل التعميمية 

 ( 12جدكؿ ) 
 تحميؿ قضية الكسائؿ التعميمية فئات

 % ؾ فئات التحميؿ ـ

1 
دكات التعميمية ألجيزة كاألتزكيد المدارس با

 الحديثة
11 47.82 

 52.17 12 كاقع تكنكلكجيا  التعميـ بالمدارس 2

حداثة الكسائؿ التعميمية المستخدمة في  3
 التدريس

- - 

 - - تكنكلكجيا التعميـ ك تفعيؿ العممية التعميمية 4
 - - تأميف الكسائؿ التعميمية 5

6 
شبكات المعمكمات فى التعميـ العاـ ك 

 - - الجامعى

 - - منظكمة الكسائط المتعددة فى المدارس 7
 - - أخرل 8
 8.91 23 المجمكع 9
       ( أف مجمكع تكرارات قضية الكسائؿ التعميمية  قد بمغ 12يبيف جدكؿ )    

( مف مجمكع تكرارات قضايا التعميـ ، ك حصمت فئة % 8.91( تكرار بنسبة )23)
(  52.17، بنسبة  ) ( تكرارا  12المدارس "  عمى  )  " كاقع تكنكلكجيا التعميـ ب

 مف مجمكع تكرارات قضية الكسائؿ التعميمية  



 

313 

  2037جلة دراسات فى التعلين الجاهعى                                        العذد الخاهس والثالثوى ه  

دكات التعميمية الحديثة "عمى   ألجيزة كاألنما حصمت فئة " تزكيد المدارس بابي
(  مف مجمكع تكرارات القضية ، كلـ تأتى  أية 47.82بة )   ( تكرار ، بنس 11) 

 تكرارات لباقى فئات قضية الكسائؿ التعميمية  .
 التحميل الكيفى لقضية الوسائل التعميمية 

جاء بالكرقة البحثية التي تحمؿ عنكاف "متطمبات تطكير التعميـ اإلسالمي في       
قميمي لممؤسسات التعميمية العربية غرب أفريقيا" ك  ذلؾ ضمف مياـ المجمس اإل

اإلسالمية لغرب أفريقيا ، مف  ضركرة تزكيد المدارس باألجيزة كاألدكات التعميمية 
الحديثة ،كىي مف الدعائـ التي تضمف التطكير المستمر لمتعميـ ،  كيرل الباحث أف 

كىك ما  التخمؼ التقني يرجع إلى عدد مف العكامؿ مف أبرزىا إنتشار الفقر كالجكع ، 
( مف أف الفرد الفقير يبحث عف الحاجات األساسية لمحياة   2014أكده  ثابت ) 

النكـ  ، التي يجب تحقيقيا أكالن )ثابت ،  –المشرب  –،كفقان لنظرية "ماسمك" المأكؿ 
 ـ( .2014
فالفقر كالجيؿ كاألمية ، تجعؿ الفرد ال يعرؼ أك ال يشعر بأىمية التكنكلكجيا         
افة إلى أنو ال يممؾ الماؿ لشرائيا ، باعتبارىا مكمفة بالنسبة لو ، كما أف ،باإلض

 التقدـ التكنكلكجي يحتاج إلى إمكانات كبيرة في البنى التحتية ، كالتعميـ المنظـ .
ـ( مف أف 2015كيتفؽ ذلؾ مع ما أسفرت عنو دراسة )عبد الكىاب شعيب،     

ديمة ما زالت تعتمد عمى األلكاح الخشبية في كسيمة التعميـ في المدارس التقميدية الق
ستيعاب دركس إلطكؿ المدة التي يقضييا الطالب  دكلة بنيف  ،كذلؾ مف أسباب
 المغة العربية كالتربية اإلسالمية.

ف كانت ال تعتمد عمى األلكاح الخشبية فإنيا ما زالت تفتقد  بينما المدارس النظامية كا 
 ـ  (  .2015حديثة )عبد الكىاب شعيب، ،الكثير مف الكسائؿ التعميمية ال
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 قضية تمويل التعميم   -القضية الثانية عشر 
 التحميؿ الكمى ك الكيفى لقضية تمكيؿ التعميـ  

 التحميؿ الكمى لقضية تمكيؿ التعميـ  
 ( 13جدكؿ )

 فئات تحميؿ قضية تمكيؿ التعميـ

 فئات تحميؿ قضية تمكيؿ التعميـ ـ
 التكرارات

 ؾ
 النسبة
% 

 100 9 نفاؽ عمي التعميـإلمستكم ا 1
 - - نعكاس القدرة االقتصادية عمي التعميـإ 2

3 
نفقات التسيير لمتدريس " مرتبات العامميف 

حصص  –المكافات –بالمؤسسة التعميمية 
 باألجر "

- - 

 - - داريةإلالتكاليؼ ا 4
 - - نفقات األنشطة المدرسية 5
 - - تكاليؼ التجييزات 6
 - - فى التعميـ بمؤسساتو المختمفة اليدر 7
 - - أخرل 8
 3.48 9 المجمكع 9

(    9( أف قضية التمكيؿ كاإلنفاؽ عمى التعميـ قد بمغ )     13تبيف مف جدكؿ ) 
 %( مف مجمكع تكرارات قضايا التعميـ بدكؿ غرب أفريقيا . 3.48تكرار بنسبة )   
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 التحميل الكيفى لقضية تمويل التعميم
ت المجمة ىذه القضية مف زاكيتيف ، األكلى انعكاس الكضع االقتصادم تناكل

 بدكؿ غرب أفريقيا عمى العديد مف القضايا التعميمية ، مف ذلؾ :
الخمؿ في األبنية التعميمية "المدرسية"  ،كمظاىر ىذا الخمؿ ، مف حيث  سكء  -

كالنمك غير  البناء ،كتكاضعو كعدـ اكتمالو ، كالتجييزات لمفصكؿ الدراسية ، 
المتكازف بيف المعمميف كأعداد الطالب ، كفتكر أداء المعمميف ، كضعؼ إعداد 

 كتككيف الطالب ، ك العزكؼ عف مكاصمة التعميـ .
 كتتمثؿ الزاكية الثانية  ،في ما يعرؼ بنظاـ الكقؼ كمصادر التمكيؿ لمتعميـ   .  

حصيؿ العممى  ، مف ذلؾ ما جاء بالكرقة البحثية التي تحمؿ عنكاف " الت
( ، حيث تناكؿ الباحث    2005( سنة )    15ك المأمكؿ   "  عدد )   الكاقع

إنعكاس الفقر عمى الكثير مف قضايا التعميـ مف مثؿ ، عدـ بناء المدارس ، أك 
بناءىا بشكؿ غير الئؽ لمعممية التعميمية ، كأف تككف المدارس بال سقؼ ، كتكدس 

جكد السيكلة المادية لدل أكلياء أمكر الطالب ،مما ال الفصكؿ  الدراسية ، كعدـ ك 
ضطرار مدير المدرسة إلى التقميؿ مف عدد  يسمح ليـ بدفع الرسـك الشيرية  ، كا 

 المدرسيف ، أك اختيار أصحاب المستكيات المتدنية لئال تككف ركاتبيـ مرتفعة.
صيمي في كذلؾ ما جاء في الكرقة البحثية  التى تحمؿ عنكاف ""النمك التح -

المدارس اإلسالمية في نيجيريا، عكائقو كحمكلو"  لمدكتكر أكاليي لقماف أكالتجك  ، 
حيث تناكؿ الباحث إنعكاس قضية التمكيؿ  ،عمى التقصير في تكفير الكتب 
كالمقررات كاألجيزة الحديثة  ،التي تساعد الطالب في تككيف نفسو ،كتحسيف مستكاه  

رة تمؾ المقررات مف زميؿ لو بضعة أياـ ، ليمر عمييا ، مما يمجأ الطالب إلى استعا
نعكاس الكضع االقتصادم عمى أداء المعمـ  ،حيث أدل إلى الفتكر  مركر الكراـ  ،كا 
، كعدـ التفرغ التاـ لمتدريس  ،كالمدارس اإلسالمية نفسيا ال تزاؿ تعاني قمة 

حسيف مستكل معيشة اإلمكانات المادية  ، كالتي تجعميا قاصرة في دفع المرتبات كت
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 كىكما أشار اليواألساتذة  ، كامتالؾ االدكات الالزمة كالكسائؿ التعميمية الكاجبة  
، مف أف المدارس  بالنيجر ، تكاجو مشكمة عدـ التمكيؿ ،  مما أثر  2000يعقكب 

 ( .  2000بالسمب عمى  تمكنيا مف القياـ  بميمتيا ) يعقكب 
راسة لى رؤية أكسع ، ك أشمؿ ، تتناكؿ دإيستند ىذا الطرح كاف يجب أف  بيد أف  

نفاؽ ، عمى التعميـ ،  بمراحمو ،  ك مستكياتو المختمفة إلك تحميؿ  نظاـ التمكيؿ ك ا
نفاؽ إلك تدبير المكارد الالزمة ،  ل ، ك أنماطو المتعددة  ، ككيفية القياـ بالتمكيؿ ، 

  .عمى التعميـ 
  المرأة قضية تعميم  -القضية الثالثة عشر  

التحميؿ  الكمى ك الكيفي لقضية "تعميـ المرأة" بدكؿ غرب أفريقيا بمجمو قراءات  
 ـ .   2013الي  2004أفريقية في الفترة مف 

التحميؿ  الكمى لقضية "تعميـ المرأة" بدكؿ غرب أفريقيا بمجمو قراءات  أفريقية في 
 ـ .   2013الي  2004الفترة مف 

 ( 14جدكؿ )
قضية "تعميـ المرأة" بدكؿ غرب أفريقيا بمجمو قراءات  أفريقية في الفترة  فئات تحميؿ 

 ـ . 2013الي  2004مف 

 التكرارات فئات التحميؿ ـ
 ؾ

 النسبة
% 

 27.27 3 ة في المجتمعأالحقكؽ التعميمية لممر  1
 18.18 2 مدارس البنات 2
 27.27 3 ة في المجتمعأتطكر تعميـ المر  3

4 
ة في أمخصصة لممر مناىج التعميـ ال

 المجتمع
- - 
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 فئات التحميؿ ـ
 التكرارات

 ؾ
 النسبة
% 

 - - لتحاؽ بالتعميـ الجامعيإلفرص ا 5
 - - فرص الدراسة بالدراسات العميا 6
 27.27 3 دارة تعميـ البناتإ 7
 - - ثير المراة المتعممة  في المجتمع االفريقيأت 8
 - - ساتر االصعكبات التي تكاجو الد 9

10 
ية بصفة ة االفريقأاالحتياجات التعميميو لممر 

غرب أفريقيا  ة في مجمكعة دكؿأعامة كالمر 
 بصفة خاصة

- - 

 - - فريقيةألة اأمتطمبات تعميـ المر  11
 - - أخرل 12
 4226 11 المجمكع 13

(   11( أف مجمكع تكرارات قضيو "تعميـ المرأة" قد بمغ )    14يبيف جدكؿ ) 
 ميـ .% ( مف مجمكع تكرارات قضايا التع4.26تكرار بنسبة )   

التحميل الكيفي لقضية "تعميم المرأة" بدول غرب أفريقيا بمجمو قراءات  أفريقية في 
 م .           2013لي إ 2004الفترة من 

مف ذلؾ ما جاء بالكرقة البحثية " المرأة كالتعميـ اإلسالمي العربي في أفريقيا ، 
جيريا ، عة بايرككنك نينيجيريا نمكذجان" لمباحث محمد الرابع أكؿ سعد ، الباحث بجام

 ، ك تتمثؿ األفكار الرئيسة لمكرقة البحثية  فيما يمى :       ( 2009(  سنة ) 3عدد )  
 أكليات دخكؿ المرأة في التعميـ العربي اإلسالمي .  -
 مرحمة تطكر التعميـ اإلسالمي العربي لممرأة في غرب إفريقيا . -
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 كتنظيمو  .تطكر تعميـ المرأة في خالفة ابف فكديك  -
 أكليات التعميـ العربي الحككمي الحديث ببالد إفريقيا. -
 تأسيس أكؿ مدرسة عربية حككمية . -
 الدراسة العربية اإلنجميزية الثانكية الحككمية لمبنات . -
 تطكر التعميـ العربي الحككمي لممرأة في كانك . -

رافية لتعميـ المرأة  ، كطرح الباحث في خاتمة كرقتو البحثية  ، رؤيو استش        
ف إتسمت بالتركيزعمي طبيعة المرأة األفريقية  ، كقدرتيا عمي التعميـ كاستمرارىا بو   كا 
،دكف أف يتناكؿ إستراتيجية تحقيؽ التعميـ لممرأة ،  أك الحقكؽ التعميمية لممرأة  كما 

اإلسالمي التعميـ  -بصيغة إنشائية خبرية    -الدكلية ، فتناكؿ   يؽأقرتيا المكاث
العربي لممرأة ، ك فتح كمية جامعية خاصة لمبنات في الجامعة اإلسالمية بدكلة 

 النيجر
 بيد أف ما جاء بالكرقة البحثية " التنصير في أفريقيا بيف مطرقة التعميـ كسنداف  

قد حصر  –الصحة" لمدكتكر أيمف شبانو ، قد ناقش الجيكد التي تبذؿ لتعميـ البنات 
نشاء دكر  –بذؿ لتعميـ البنات الجيكد التي ت في إنشاء مدارس خاصة لمبنات ، كا 

إليكاء الطالبات المغتربات مف أجؿ انتزاعيف مف بيئتيف المسممة ، كذلؾ بغرض 
تزييؼ كعي الطالبات بيكيتيف الثقافية اإلسالمية  ، كليس بغرض إزالة الجيؿ 

  كالرقي بالحياة اإلنسانية.
ية كىي تقدـ ذلؾ ، تيمؿ تجارب الدكؿ المتقدمة ك يالحظ  أف المادة التحرير 

العربية كاألكركبية، في تعميـ المرأة .  ك غياب الكثير مف القضايا األساسية مف 
 -مثؿ:

 تأثير المرأة المتعممة  في المجتمع األفريقي.  -
 األدكار الرئيسة لممرأة المتعممة في مجتمع غرب أفريقيا.  -
 ارسات بدكؿ غرب أفريقيا.الصعكبات التي تكاجو الد  -
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 االحتياجات التعميمية لممرأة في مجتمع غرب أفريقيا. -
معكقات تمكيف المرأة األفريقية في دكؿ غرب أفريقيا مف التعميـ  ،كمكاصمة   -

 دراستيا.
 الحقكؽ التعميمية لممرأة  ، في التشريع اإلسالمي ، أك في المكاثيؽ الدكلية .  -
رشادىا. المناىج التعميمية   -  المكجية لممرأة  ، ككيفية تنميتيا ،  كتثقيفيا  ، كا 
 لتحاؽ النساء ببرامج محك األمية ،  كتعميـ الكبار.إكيفية العمؿ عمى رفع نسب   -
أثر  المناىج المكجية لممرأة  ،عمى بعض المستجدات ، عمى المستكييف    -

 األفريقي كالعالمي  
 فريقية   .ألىج التعميمية المكجية لممرأة ااالنظرة المستقبمية إلى المن  -  
 متطمبات كخطكات إعداد مناىج تعميمية جيدة تكاكب المستجدات المجتمعية     -  
 العناصر التي يجب أف تتكافر فى ىذه المناىج   .   -  
 طرؽ ككسائؿ إدخاؿ التربية السكانية ضمف مناىج محك أمية النساء.  -  
سبة األمية في مرحمة و تعميـ اإلناث  ،مف مثؿ  ارتفاع نالمشكالت التي تكاج  - 

مكانية إكماؿ البنات لمدراسة  ، مقارنة  التعميـ األساسي، كمرحمة التعميـ الثانكم، كا 
 بالبىنيف، كحجـ مساىمة اإلناث في مينة التعميـ. 

كبصفة عامة لـ تعالج  المادة التحريرية  مكضكعيا مف خالؿ منيجية           
يدؼ تحقيؽ األىداؼ كاالستراتيجيات لتمكيف المرأة األفريقية مف التعميـ، كذلؾ تست

كفؽ خطة عمؿ تعتمد عمى األىداؼ، كالمبررات، كاإلجراءات ، ك بتحديد 
االتجاىات العامة لتمكيف المرأة األفريقية  مف الحصكؿ عمى فرص التعميـ، كبتحديد 

إقامة آليات تساعد عمى صياغة األكلكيات كالمجاالت التي تستيدؼ الخطة، كب
البنات بدكؿ  السياسات كتنفيذ البرامج التعميمية بما يحقؽ المساكاة التعميمية كيمكف

 ستفادة مف الفرص المتاحة.إلغرب أفريقيا  مف ا
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كما لـ تقدـ تصكر جديد إلعداد مناىج تعميمية جيدة لممرأة األفريقية ، بما  

محمية، كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى متطمبات يتناسب مع المستجدات العالمية كال
إعداد مناىج تعميمية جيدة لممرأة ، كخطكات إعداد مناىج تعميمية جيدة لممرأة 

 الراشدة  .
 القضية الرابعة عشر قضية محو األمية وتعميم الكبار " التعميم المستمر"

غرب أفريقيا  التحميؿ الكمي كالكيفي لقضية محك األمية كتعميـ الكبار بمجمكعة دكؿ
 ـ 2013 – 2004)اإليككاس( بمجمة قراءات أفريقية مف 

التحميؿ الكمي لقضية محك األمية كتعميـ الكبار بمجمكعة دكؿ غرب            
 ـ . . 2013 – 2004أفريقيا )اإليككاس( بمجمة قراءات أفريقية مف 
 ( 15جدكؿ )

 " التعميـ المستمر "فئات تحميؿ قضية  تعميـ الكبار
 % ؾ فئات تحميؿ قضية  تعميـ الكبار ـ
 13.33 2 فريقياأتكاجو  تعميـ الكبار فى دكؿ غرب التحديات التى  1

2 
سؤلة عف تعميـ الكبارفى دكؿ الييئات، ك المؤسسات الم

 - - فريقياأغرب 

 - - ىتماـ بتعميـ الكبار بدكؿ غرب افريقياإلظاىر ام 3
 20 3 ريقياثار األمية عمى مجتمع دكؿ غرب افأ 4
 - - تعميـ الكبار ك التنمية المجتمعية 5
 20 3 أنماط ك أشكاؿ تعميـ الكبار . 6
 - - حاجة مجتمع دكؿ غرب أفريقيا الى تعميـ الكبار . 7

العقبات التى تكاجو الجيكد المبذكلة لمحك األمية ك تعميـ  8
 46.66 7 الكبار.
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 % ؾ فئات تحميؿ قضية  تعميـ الكبار ـ

تعميـ الكبار  تطبيؽ التجارب العالمية فى تدريس مناىج  9
 بالجامعات العالمية بدكؿ غرب افريقيا .

- - 

األسس  النظرية ك التطبيقية التى تستند الييا تعميـ  10
 الكبار بدكؿ غرب افريقيا .

- - 

 - - أخرل 11
 5.81 15 المجمكع 12

ار " ( أف مجمكع تكرارات قضية محك األمية كتعميـ الكب  15يبيف جدكؿ )      
( مف مجمكع تكرارات  % 5.81( تكرار بنسبة )  15مستمر" قد بمغ ) التعميـ ال

 قضايا التعميـ .
التحميؿ الكيفي لقضية محك األمية كتعميـ الكبار بمجمكعة دكؿ غرب أفريقيا       

 ـ . 2013 – 2004)اإليككاس( بمجمة قراءات أفريقية مف 
الكبار ، أنيا لـ تفرد يالحظ عمى تناكؿ المادة التحريرية الخاصة بقضية تعميـ 

ليا شكؿ تحرير مستقؿ ، كما أنيا لـ تأتى مستقمة بذاتيا  ، كقضية تعميمية ، ، 
نما جاء التناكؿ ضمف قضايا تعميمية أخرل  .  كا 

مف ذلؾ ما جاء بالكرقة البحثية التي تحمؿ عنكاف "التنصير في أفريقيا  بيف 
ث تناكلت طبيعة التعميـ بالمراسمة  مطرقة التعميـ كسنداف الصحة " أليمف شبانة ، حي

قامة برنامج لمحك األمية  ، كذلؾ بدافع التنصير كالتبشير، لككنيا سيمة التداكؿ  ، كا 
كمتاحة ألغمب الناس، كذلؾ في إطار عرضو لكسائؿ التبشير في أفريقيا كليس 

 ألىميتو،ك لضركرة الحاجة إليو.
مس اإلقميمي لممؤسسات كذلؾ ماجاء بالكرقة البحثية "  مف إنشاء المج

التعميمية العربية اإلسالمية لغرب أفريقيا ، حيث  يككف  ضمف ميامو تعميـ الكبار، 
لما لو مف أىمية ، كمضار األمية كعقبة في سبيؿ التقدـ كالنمك، كما يعد كسيمة 
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لتطكير التعميـ في غرب أفريقيا ، لذا اقترح الباحث أىمية أف يككف لو لجنة في 
 مقترح.المجمس ال

كالمالحظ عمى ىذا الطرح أنو إختزؿ تعميـ الكبار ، في محك األمية  ،دكف أية 
إشارة لمجكانب المجتمعية ليذه المشكمة ، أك تناكؿ لمفئات المحركمة مف التعميـ  ، 
تنطمؽ مف تفسير أحكاليـ بردىا إلى معاناتيـ لمظمـ في مجتمعاتيـ ، كضركرة أف 

ىـ عميو مف الظمـ كالحرماف ، كبإسياميـ في تغيير  يقترف تعميميـ بتكعيتيـ بما
 البنية االجتماعية في دكؿ غرب أفريقيا.

كذلؾ يالحظ عمى ىذا التناكؿ ، أنو أغفؿ طبيعة المجتمع في غرب أفريقيا  ، 
شكالياتو.   كثقافتو كا 

االمادة ك يفتقد إلى اإلطار الفكرم الكاضح كالسياسات المحددة، لذلؾ جاءت      
تجاىات، كما يالحظ أف التراكمات لممادة المنشكرة  في إريرية شتاتا في عدة التح

 مجاؿ تعميـ الكبار، تفتقد إلى الكحدة كالتكاصؿ كتعاقب األجياؿ .
مما يطرح العديد مف التساؤالت عف سبب غياب الجكانب المجتمعية ليذه القضية ، 

في االتحاد السكفيتي "سابقان "  خاصةن إذا استخدمنا المنيج التحميمي المقارف ، فمثال
ارتبطت األمية بالجكانب االجتماعية ، بينما في الكاليات المتحدة األمريكية فقد 

 ارتبطت بسكؽ العمؿ كباحتياجات الدارسيف كالتعميـ المستمر ليـ.
كذلؾ كاف ىناؾ غياب لتناكؿ  تأثير العكلمة السياسية في تدكيؿ قضية األمية 

كؿ مجمكعة "اإليككاس" ، كذلؾ عمى الرغـ مف ارتباط العكلمة كتعميـ الكبار في د
 السياسية بتدكيؿ كافة القضايا التي تجاكزت طكرىا المحمي إلى الطكر العالمي .

خاصةن كأف ىناؾ تغييرات عالمية أفردت كثيران مف األفكار كالقيـ كاالتجاىات 
فمف أىـ إفرازات  التي تضع تعميـ الكبار في مكقع عالمي لـ يتبكأه مف قبؿ ،

العكلمة  تنامي دكر المجتمع المدني في كافة أرجاء المعمكرة، كتنامي االىتماـ 
بحركة حقكؽ اإلنساف ، كالفئات الميمشة ، كالمرأة ، كاألسرة ، كالبيئة، كتزايد الدعـ 
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المالي الذم تكفره الدكؿ كالمؤسسات المانحة لمؤسسات المجتمع المدني ، كتنامي 
لتربية المستمرة لمجميع الكبار في الخطط التربكية الرامية إلى تحقيؽ مبدأ ادكر تعميـ 
 نحاء المعمكرة.أفي كافة 

ك بصفة عامة يالحظ عمى المادة التحريرية التى تناكلت محك األمية ك تعميـ      
 الكبار  ،أنيا قد أغفمت تناكؿ بعض الفئات اليامة المرتبطة بيا ، مف مثؿ  : 

ـ برامج تعميـ الكبار في دكؿ غرب أفريقيا ، ك اإلشكاليات مسألة تقكي   -
النظرية التي تكاجو البحث التربكم في تعميـ الكبار، ك اإلشكاليات المرتبطة بتنكع 
أىداؼ تعميـ الكبار ، ك الفئات المشاركة بأنشطة تعميـ الكبار كمستكياتيـ الثقافية ، 

قتراح بعض إات تعميـ الكبار، أك بار، ك  أدك البحث العممي في مجاؿ تعميـ الكك 
ستراتيجيات البديمة التي يمكف استخداميا في بحكث تعميـ الكبار، ك دكر كميات إلا

فريقيا ، كفى أبخطكرة مشكمة األمية فى دكؿ غرب التربية فى التكعية المجتمعية 
تي تقكيـ الجيكد الحككمية كاألىمية فى ىذا المجاؿ ، ك  إبراز األدكار المتغيرة ال

ينبغي لكميات التربية كمعاىد إعداد المعمميف أف تقكـ بيا في إطار مفيكـ التربية 
المستمرة مدل الحياة، أك في إطار الدخكؿ لأللفية الثالثة ، ك التجربة العالمية 
الخاصة  بالتجديد في مناىج كطرائؽ تعميـ الكبار ، ك دكر الجامعات في مجاؿ 

ب كدكاعي اىتماـ الجامعات بتعميـ الكبار ، ك التجديد فى تعميـ الكبار كأسبا
التجارب العالمية فى تدريس مناىج تعميـ الكبار فى الجامعات، دراسة تحميمية ثقافية 

جامعة زامبيا مف القارة اإلفريقية، كذلؾ مف  ك مف مثؿ  جامعات المممكة المتحدة،
ادة مف التجارب خالؿ نظرة تحميمية لكؿ ىذه التجارب كصكالن إلى الدركس المستف

متضمناتيا العالمية فى تطكير كتجديد تدريس مناىج تعميـ الكبار فى الجامعات ك 
 فريقيا    . ألمجامعات  فى دكؿ غرب 
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 التحميل الكمى و الكيفى لقضية  اليوية الثقافية 
 التحميل الكمى لقضية  اليوية الثقافية
 ( 16دكؿ )  ج

 فئات تحميؿ قضية اليكية الثقافية
 % ؾ فئات التحميؿ ـ

1 
 فريقيةأقكمات اليكية الثقافية لدكؿ غرب م

 9.61 5 المغو،الديف،العادات كالتقاليد ،التاريخ

2 
فريقية  "التغريب،التبعية أختراؽ اليكية الثقافية لدكؿ غرب إمظاىر 

 ستشراؽ،التعميـ االجنبي " .إل،ا
14 26.92 

 23.07 12 فريقيةألارية لمقاكمة اليكية الثقافية امظاىر المحاربة االستعم 3
 7.69 4 يففيك نكمظاىر تركيج الفكر الثقافي االستعمارم  كالفر  4

6 
فريقيا بصفة أفريقية بصفة عامة كغرب إلعمي القارة ا ةكربية الكافدألالمغات ا

 خاصة
7 13.46 

 7.69 4 فريقيألتدريس االتعميـ المستخدمة في اللغة  7
 11.53 6 مفاىيـ خاطئة شائعة لمغة العربية 8
 - - العكلمة ك تأثيراتيا الثقافية 9
 - - أخرل 10
 20.15 52 المجمكع 11
ف قضية اليكية الثقافية بمجمة قراءات افريقية  أ(   16يتضح مف جدكؿ )    

ـ ، بنسبة )  2013/ 2004( تكرار خالؿ الفترة مف    52قد جاءت في ) 
( مف مجمكع تكرارات قضايا التعميـ بدكؿ غرب افريقيا بمجمة قراءات    20.15

 أفريقية   .
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 التحميل الكيفي لقضية اليوية الثقافية  
اتيا لمغة مف ذلؾ  ماجاء بالكرقة بالحثية التي تحمؿ عنكاف  " الفرنكفكنية ، كتحدي

( لعمي يعقكب  ، حيث 2013نة )( س18فريقيا  "عدد )أالعربية  في بالد غرب 
تناكؿ الباحث الفرنكفكنيو كمؤسساتيا الثقافية كالتعميمية المباشرة  ،التي تيدؼ الي 
تخميد قيـ فرنسا األـ ، في كؿ مستعمراتيا التي خرجت منيا عسكريا ، كذلؾ مف 

اك خالؿ  اعتماد المغة الفرنسية  بكصفيا ثقافة مشتركة بيف الدكؿ الناطقة بيا كميا 
 جزئيا .

كالقي الباحث الضكء عمي مؤسساتيا الثقافية كالتعميمية  ، مف مثؿ  مؤسسة 
،  المجنة العميا لمغة الفرنسية اك المفكضية العامة لمغة  AUPLELFاالكبيمؼ  
، كجمعية كتاب   fidelf، كالفيدرالية الدكلية لكتاب المغة الفرنسية   hclfالفرنسية 

ىي جمعية قامت عمي أنقاض،  ماعرؼ سابقا باسـ  ك  adelfالمغة الفرنسية  
 جمعية كتاب المستعمريف 

Associati0n   1926عاـ  
، كماتقـك بو   aupelf – urefكالككالة الفرنككنيو لمتعميـ العالي كالبحث العممي 

ىذه المؤسسات مف تركيج  لمفكر الفرنكفكني المتمثؿ  في االدعاء باف المغة العربية 
كءة كصعبة كمعقدة ، غير قابمة لالستيعاب ، كالتالءـ  الحضارة لغة غير مقر 

 المعاصرة  ،كتنحصر في مجاؿ العبادة فقط .
العربية  لغة المحككميف ، ف المغة أد المستشرقيف  ، : " حأكيستشيد الكاتب بقكؿ 

كثر كضكحا أكمييف ، كما أف المغة  الفرنسية ف تختفي كتترؾ مجاال لمغة الحاأالبد ك 
 لي الحضارة الحديثة  . "إنتقاؿ إلقدر عمي تسيير األاعة  كاكشج

ستعمارية الفرنسية إلبرز مظاىر المحاربة األقت الكرقة البحثية  الضكء عمي أكذلؾ 
سالمية ، ك إلالعربية كالثقافة ا ةثمة في غرس المعاداه المقيتو لمغلمغة العربية المتم
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السياسية كالثقافية ، ك تكفير سبؿ في كؿ مجاالت   fmancieseاستئثار النخبة  
العمـ بمنح سخية في كؿ المجاالت ،  ككذلؾ تكفير فرص العمؿ لخريجي 

 المؤسسات التعميمية الفرنسية  دكف دارسى المغو العربية .
فريقيا ترميـ الذاكرة أيرية كذلؾ ، "اشكاليات المغة في كمما تناكلتو المادة التحر        

(   سنة 18ىاركف باه  _  عدد  )   -ي عمكـ السياسية "  لمباحث السنغالي ف
(2013 ) 

تناكؿ فييا الباحث المغة بصفة عامة كأحد اىـ مقكمات اليكية الثقافية  ، مبينا أف 
بناءىا لغة غير أد االستقالؿ ، كجدت  نفسيا تعمـ أفريقيا عندما فتحت أعينيا بع

فالحقيقة انيا لـ تحقؽ بعد لغتيا ،  كتتصؿ بالعالـ عبر لغات المستعمريف ، 
 استقالال لغكيا عمميا يضمف ليا الكقكؼ عمي قدمييا .

كيتفؽ ىذا الطرح مع  ماتناكلو  "عبدالحميد سميماف"  مف أف قدرة االنساف عمي      
االدراؾ كقدرتو المغكية التي مكنتو مف ايجاد الرمكز كاطالقيا عمي المسميات كىي 

يا ،  انما ىي أصؿ قدرة االنساف الحضارية  االسماء كقدرتو عمي استخدام
 (9،ص2003كالعمرانية )عبدالحميد احمد ابك سميماف 

قافية  ، حيث حد مقكمات اليكية الثألتاريخ  ككذلؾ تناكلت الكرقة البحثية مقكـ ا
نساف ىي ىكيتة ، كىكيتو ىك حصيمة ماضية القريب كالبعيد  إلأكضح  ، أف لغة  ا
، لذا طمس  االستعمار ىذا التاريخ كرفضو  ، ك مارس   ،أك التراث كالتاريخ

االدعاء  باف الشعكب السكداء المكاف ليا في مسرح التاريخ  ، كمع ذلؾ اليمكف 
 ف يعيش في تاريخو .أك حرمانو  مف أشعب مف التاريخ  ،اطالقا اقصاء 

الكقت  زدكاجية المعايير في التعامؿ مع المغة ، ففي إلقى  الباحث الضكء عمي أك 
الذم تكرس فيو المعاىدات الدكلية حرية التعبير كالرأم كتجعؿ مف ذلؾ عالمة مف 

مع بعض دكؿ عالمات المجتمع السكم  ، بؿ شرط مف شركط التعامؿ الدكلي 
كبر أف أعمي شعكب كأمـ اخرم ، متناسية   نيا تفرض لغاتياأالعالـ الثالث ، نجد 
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ىك انتزاع المساف الذم ىك المعبر الحقيقي  قمع كحيمكلو دكف حرية الرام كالتعبير
 عف أم انساف  

ف ابعاد كذلؾ يربط الباحث قضية المغة بقضية التنمية المجتمعية ،مبينا أ      
قصاء غالبية شرائح المجتمع في صنع القرار السياسي  إالمغات القكمية  ، يعني 

ف المكاطف ادرم أذ إ،   ثرا سيئا عمي مسمسؿ التنميةأ،كبمكرتو ، األمر الذم يخمؼ 
قدر عمي تمبيتيا  ،كيستشيد الباحث  بالمجتمع الصيني  لتماثمو أحتياجاتة ، ك إب

فريقيا ، فالصيف مف حيث التعدد أغات بدكؿ غرب المغكم ، مف حيث كثرة الم
المغكم، فييا لغات قكمية متعددة  ،كلـ يمنع ذلؾ مف استخداـ احداىا ،المغة 

 لبالد كتقديرىا  .الماندرينية لتنمية ا
مف ذلؾ أيضا  ، ما جاء بالكرقة البحثية التي تحمؿ عنكاف  " غينيا ككناكرم        

( سنة 18في مكاجية التغريب  "  لاللياس سميماف  بكال ، كاتب كباحث  ، عدد )
ختراؽ اليكية الثقافية  ، إيا  مفيـك التغريب ، كأحد مظاىر ، تناكؿ في  2013

حزاب المعاصرة .  ألدياف كالمذاىب كاألبالمكسكعة الميسرة في ا بما جاءمستشيدا 
  -كحصرىاالباحث في  : 

 حمؿ المسمميف عمي قبكؿ ذىنية الغرب    •
 غرس مبادئ التربية الغربية في نفكس المسمميف    •

سالمية في إليـ كتفكيرىـ ، كحتي تجؼ القيـ اكذلؾ  حتي يشبكا متغربيف في حيات
 نفكسيـ 
يجاد شعكر بالنقص في نفكس المسمميف  ،كذلؾ باثارة إتحقيؽ ذلؾ ،  كيتطمب

شاعة المعمكمات ا  الشبيات كتحريؼ التاريخ االسالمي كمبادئ االسالـ كثقافتو ،  ك 
 نسانية ،إلالذم قاـ بو في تاريخ الثقافة ا نتقاص الدكرا  ىمة ،ك أالخاطئة عف 
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دينية التي تشكمت  في الماضي  أك كمحاكلة انكار المقكمات التاريخية  كالثقافية كال
انتقاص القيـ االسالمية  ، كالغض مف مقدرة المغة العربية ، كتقطيع اكصاؿ الركابط 

 سالمية .إلابيف الشعكب 
كذلؾ ألقى الباحث الضكء عمي العكامؿ الرئيسة  في دفع حركة التغريب في 

 الخارجية . المجتمع الغيني المسمـ ، فتناكؿ العكامؿ الداخمية كالعكامؿ
العكامؿ الداخمية : الناتجة عف الغزك االستعمارم أك التيارات الفكرية  أك المذاىب 

سالمية الصحيحة كعدـ معرفة إلالجيؿ بتحقيؽ العقيدة االيدامة الكافدة الي البالد اك 
 سالـ كمخططاتو .إلعداء اأىداؼ أ

 الذم جاء مف الخارج   .    ستعمار الفرنسي إلالعكامؿ الخارجية  ، فتتمثؿ في ابينما 
كألقى  الباحث الضكء عمي أىـ اجراءات  التغريب التي قاـ  المحتؿ الفرنسي     

  -لغينيا مف ذلؾ : 
نشاء مدارس التعميـ المدني الحديث ، ككضع ادارتيا كممكيتيا في ايدم إ  -

 .االرساليات التنصيرية الفرنسية  ،مع دعـ تمؾ المدارس في ميزانية الدكلة 
ىتماـ كؿ االدارات التنصيرية  ،بتنصير التالميذ اكثر مف اىتماميا بالتعميـ ، إ -

ىماؿ  المدارس إبشيرية ، مع كمف ثـ استخداـ المؤسسات التعميمية ، مؤسسات ت
داء ألتيا بالكـ كالكيؼ ،الذم يؤىميا الحككمية التابعة ليا  ، كالتكقؼ عف تنمي

 رسالتيا التعميمية بصكرة جيدة .
  -لؾ يعرض الباحث ألىـ مظاىر التغريب في غينيا ككناكرم مف ذلؾ  : كذ
 حتفاؿ بأعياد غير المسمميف .إلترسيخ ا •
 تقميد الغرب في عدـ تعدد الزكجات . •
 الدعكة الي تحديد النسؿ . •
 الزكاج بغير المسممات . •
 سالمية لدم بعض دكؿ المسمميف .إلىمية تعمـ العمـك اأقمة الكعي ب •
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ما  تناكؿ لدكر المسمميف كالمؤسسات الدعكية كالتعميمية في مكاجية التغريب ، ك ك
، ، مف أف األنظمة  2006يتفؽ ىذا الطرح  مع ما أشارت اليو دراسة ادكارد ايميفيا 

التعميمية الكافدة لدكؿ غرب أفريقيا  ، ليا أبمغ األثر فى نفكس  الطالب ، مثؿ 
ب ، فضال عف أنيا تؤدل بيـ الى اليزيمة ضعؼ العزيمة ، ك تشتت ىمـ الطال

النفسية ، فضال عف آثارىا الخطيرة فيما يتعمؽ  بالمناىج الدراسية  ، التى تمثؿ 
 اختراؽ لميكية الثقافية .

كاف " المغة العربية كالكجداف كذلؾ  نجد في الكرقة البحثية التي تحمؿ عن         
، بعض الحقائؽ الخاصة بالمغة    2013(18فريقي حقائؽ كتحديات "   العدد  )ألا

بناء الفكر أؾ المزاعـ الباطمة لممتغربيف مف العربية كالتحديات التي تكاجييا ، مف ذل
الفرانككفكني ، كالمؤسسات الكنيسة المسيحية الخادمة الىداؼ الفرانككنية  ، 

ظامية كعزكؼ الجيؿ الجديد عف تعمـ المغة العربية  ، كضعؼ المدارس العربية الن
 ىداؼ .ألمستكاىا العممي أك المناىج اك اسكاء في 

ىذه التحديات التي تكاجو المغة العربية في مجمكعة دكؿ غرب ك                  
افريقيا ىي نفسيا التحديات التي تكاجة المغة العربية  فى غيرىا ،  كىك ماتناكلتو 

 ( 2000محمد االميف احمد الكاميركني )  دراسة 
 فريقية مككناتيا ألية التى تحمؿ عنكاف " الشخصية اذلؾ نجد اف الكرقة البحثك      

كابرز سماتيا  ، كخصائصيا  ،كخطابيا التنمكم  لمحمد القعيد ،  تناكؿ فييا 
االحتالؿ الغربي كالتنصير ، كسياسات االستعباد المتمثمة في  ، تعطيؿ القدرات 

يقي مف التعميـ النكعي ،  كالتطكر فر ألية كاالبداعية  ، كذلؾ بحرماف االعقم
التكنكلكجي ،  كقصره عمي اكتساب بعض الميارات االدارية كالتنفيذية المحددة ، 

حياء ماكاد إالعممي كاالنساني ، كالعمؿ عمي  ستفادتو مف التراثإكالحيمكلة دكف 
، سالـ يندثر مف الخرافات كاالساطير كالسحر كالمعتقدات الفاسدة التي حاربيا اال

فريقية ضمف مككنات المحتمؿ  ألجؿ استيعاب الشخصية األكمحك الذاكرة التاريخية 
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جؿ استيعاب الشخصية ألية، ،كتكجيو مسيرتيا ضمف سياقاتو التاريخية كالحضار 
سياقات التاريخية الفريقية،ضمف مككنات المحتؿ كتكجية مسيرتيا  ضمف ألا

 كالحضارية . 
المكر الصميبي في لتحريرية كذلؾ ،  مقاؿ بعنكاف ك مما تناكلتو المادة ا        

،  أشار فيو ، 2011أكتكبر  –مشيخ / رفاعي سركر ، العدد العاشر لمافريقيا  ، 
إلى قكة تأثير السينما في الناس، ككيؼ تؤثر في أفكارىـ كمعتقداتيـ كآرائيـ 

يكي "بانك كتكجياتيـ أكبر مف أم قكة أخرل، كاستشيد عمى ذلؾ بكالـ لممؤرخ األمر 
فسكي"، يقكؿ فيو: "إف السينما قكة تستطيع أف تصكغ بيا، أكثر مف أف تصكغ أية 

% مف سكاف األرض، كىذه 60قكة أخرل، كاآلراء كاألفكار كالسمكؾ ألكثر مف 
النسبة تتجاكز ثالثة مميارات نسمة مف البشر، فأية كسيمة أخرل ليا قكة التأثير بيذه 

كقتي أما تأثير السينما عمى الناس فإنو بعيد المدل،  الدرجة؟! إف تأثير اإلعالـ
 كىي تؤثر في نمط حياة البشر".

كتحدث عف مخطَّط العمؿ اإلعالمي التنصيرم؛حيث أشار الشيخ رفاعي إلى     
أف الكنيسة كمؤسساتيا انطمقت في اىتماميا بيذه الكسائؿ مف حقيقة ميمة أكدتيا 

ساىـ بصكرةو فعَّالة في تثقيؼ العقؿ، كالتركيح كثيرنا، كىي أف ىذه الكسائؿ إنما ت
عنو، كتساعد عمى انتشار ممككت اهلل كتدعيمو، كعمى ىذا األساس كارتكازنا إلى ىذه 
المعتقدات، كانطالقنا منيا؛ شيدت ساحة التنصير العالمية طكاؿ السنكات الثالثيف 

حفييف عشرات المؤتمرات اإلعالمية التي ضمَّت ص -كحتى اآلف-الماضية 
ذاعييف كخبراء إعالـ كأساقفة مف كؿ أنحاء العالـ، كالتي بحثت مكضكع كسائؿ  كا 
اإلعالـ كتطكير استخداميا، كالتكسُّع في إنشاء مؤسساتيا كنشاطاتيا في مجاؿ 

 التنصير.
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كتأكيدا عمى ما كرد أعاله فقد خصَّصت دكرية قراءات إفريقية العدد الرابع 
، فقدَّمت فيو مف خالؿ عدد مف األبحاث قراءة عشر لمحديث عف ممؼ التنصير

ريف، ككسائؿ التنصير، كالتنصيريف(، فتناكؿ  استشرافية لمنظكمة التنصير )المنصِّ
الممؼ بالرصد ، ك التحميؿ  ، أنشطة المنظمات التنصيرية ،  كاستغالليا 
لممؤسسات التعميمية  ،كالصحية  ،في الدعكة لعقيدتيا، كما تحدَّث الممؼ عف 
المساعدات التي ييقدِّميا الفاتيكاف لمنشاط التنصيرم، عالكة عمى السرد التاريخي 
لحياة مؤسسي التنصير في إفريقيا، كسعى الممؼ مف جانب آخر إلى بياف دكر 
المنظمات كالييئات الخيرية اإلسالمية في مكاجية التنصير، كأثر سكء سمكؾ 

ريف كفاعمية المسمميف في القضاء عمى  حمـ تنصير القارة السمراء، كما قدَّـ المنصِّ
الممؼ قراءة لمستقبؿ التنصير في إفريقيا فض ضكء تمؾ المتغيرات الجارية عمى 

 الساحة.
كأكضح الباحث محمد فرج مصباح أف التنصير قد ركَّز عمى محتاجي إفريقيا 

كذلؾ  كفقرائيا كاستغالؿ حاجتيـ إلى الخدمات التعميمية كالصحية كالغذائية كالكساء،
بتقديـ التعميـ كفتح المدارس كفتح المستشفيات كتقديـ الدكاء كالعالج، أضافة لإلغاثة 
كالغذاء كحفر آبار المياه، مشيرنا إلى دكر المستعًمر في تكظيؼ النصارل األفارقة 
ريف بكاسطة  في الكظائؼ العميا، كتقديـ الدكؿ األكركبية إلعاناتو كبيرةو لممنصِّ

 األكركبية، كتكجيو المساعدات إلى أماكف تمركيز النصارل  .  المنظمات الكنسية
ثانيا :   وحدة  نوعية المعمومات المتوافرة فى المادة التحريرية 

 المنشورة
 التحميؿ الكمى ك الكيفى ، لنكعية المعمكمات لممادة التحريرية بالمجمة .          

 يرية بالمجمةالتحميؿ الكمى لنكعية المعمكمات لممادة التحر      
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 (  18جدكؿ  )  
 فئات تحميؿ  كحدة نكعية المعمكمات المتكافرة فى المادة التحريرية المنشكرة

 ـ
فئات تحميؿ  كحدة نكعية المعمكمات المتكافرة فى المادة 

 التحريرية المنشكرة
 النسبة % ؾ  التكرارات

1 
ارتباط المعمكمات  المتكافرة فى المادة التحريرية  بمجاؿ 

 لتعميـ  كمجاؿ متداخؿ التخصصاتا
258 100 

 28.68 74 حداثة  المعمكمات الكاردة بالمادة التحريرية 2

3 
يدة تعبر عف أفكار اضافة المعمكمات ألفكار كرؤل جد

 المرحمة الراىنةىامة فى 
- - 

4 
تساؽ المعمكمات المتضمنة فى المادة التحريرية  مع إ

 التكجيات العالمية المعاصرة
- - 

 96.51 249 نسيابية فى رصد المعمكماتإلالمكضكعية ك ا 5

6 
 

ستشيادات مف المؤتمرات ك القاءات العممية الدكلية إلا
 التى انعقدت حكؿ ىذا المكضكع

3 1.16 

7 
بحاث العممية الحديثة عند ألمكاكبة  المادة التحريرية ل
 عدادىاإ

7 2.71 

 - - أخرل 8
 100 258 المجمكع 9

 يفى لنكعية المعمكمات لممادة التحريرية بالمجمة التحميؿ الك
  -تبيف مف التحميؿ  : 

ف جميع المادة التحريرية المنشكرة  التى تناكلت قضايا التعميـ ، قد ارتبطت   أ  -
المعمكمات المتكافرة بمتنيا  بمجاؿ تخصصيا  ، كما اتسقت  المعمكمات المتضمنة  

ك استشيدت بما جاء بالمؤتمرات الدكلية التى بيا  بالتكجيات العالمية المعاصرة  ، 
 انعقدت حكؿ القضية التعميمية ، أك بالتجارب العالمية 
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ف جؿ  المادة التحريرية المنشكرة عف قضايا التعميـ بدكؿ غرب افريقيا  قد أ -
، كما تتصؼ فى مجمميا عرضت أفكار، ك رؤل جديدة ، كقت نشرىا بالمجمة 

 .   بتكارإلصالة ك األبمميزات ا
بيد أنيا لـ تساىـ فى كضع أسس لبناء نظرية لمتعميـ  ،كذلؾ لـ تفتح المجاؿ        

سمكب العصؼ الذىنى ، ك تثير أـ التفكير التباعدل ، أك لبحكث جديدة ، تستخد
أسئمة ليس ليا اجابات محددة ، كعدـ احتكاء المادة التحريرية فى شكميا التحريرل 

ك قد  خاصة ، كأنيا منبثقة مف االطار األفريقي ،عمى حؿ لمقضية التعميمية ، 
فريقية  ألك البحثية اكاديمية  ، ألبداع  فى الساحة اإليرجع ذلؾ الى  ضعؼ بيئة ا

 فريقيا  . أ، خاصة فى دكؿ غرب 
كذلؾ يالحظ عمى المادة التحريرية التى جاءت فى شكؿ بحث عممى  أنيا لـ  -

لى  مبادئ ك قكانيف  عممية إـ ، أك لمتكصؿ ة أك فمسفة لمتعميتختبر  أك تطكر نظري
فيما يتعمؽ بقضايا التعميـ ، كذلؾ لـ تجرل  محاكاه نظرية  لمكاقع ،  معتمدة عمى  

رض أمكانية  تطبيؽ النتائج عمى إممارسات الميدانية ، لمتأكد مف  التجارب ، ك ال
 الكاقع  .
يدؼ لتطكير  تقكيـ ، التى تكما لـ نجد بينيا  بحكث مف نكع التقييـ أك ال        

ستخداميا  فى مجاؿ التعميـ ، لتمبية احتياجات مجتمعية  إنتاجات فاعمة  يمكف 
مدل   كفؽ مكاصفات دقيقة  ، ثـ اختبار ىذه النتائج  ميدانيا  ، لمتحقيؽ مف

رتفاع تكمفة ىذا النكع مف البحكث  ،عمى الرغـ مف إلفاعميتيا ، كقد يرجع ذلؾ 
 بى  عمى العممية التعميمية ك التربكية .مردكده االيجا

 ثالثا  :   وحدة  أساليب العرض لمقضية التعميمية  .
التحميؿ الكمى  ك الكيفى  لكحدة  أساليب العرض لمقضية التعميمية  فى           

 المادة     التحريرية المنشكرة  بالمجمة  .     
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تعميمية  فى المادة التحريرية التحميؿ الكمى لكحدة  أساليب العرض لمقضية ال 
 المنشكرة                    

 ( 19جدكؿ  ) 
 فئات تحميؿ  كحدة  أساليب العرض لمقضية التعميمية  فى المادة التحريرية المنشكرة

 ـ
 فئات تحميؿ

كحدة  أساليب العرض لمقضية التعميمية فى المادة التحريرية 
 المنشكرة

 التكرارات
 ؾ

 النسبة
% 

 3.100 8 لقضية فقطعرض ا 1
 25.58 66 عرض القضية مع قضايا اخرل ذات صمة 2
 - - عرض القضية مع قضايا اخرل غير ذات صمة 3
 - - اخرل 4
 100 258 المجمكع 5

التحميؿ الكيفى ألساليب العرض لمقضية التعميمية  فى المادة التحريرية المنشكرة  
 بالمجمة
القضايا التعميمية  قد تـ مناقشتيا مع قضايا  ف جؿأ( 19 يتبيف مف جدكؿ  )      

 ذات صمة ،
لى أنيا قضايا متداخمة ، ك مرتبطة بعضيا ببعض ، ذلؾ أف مجاؿ إكيرجع ذلؾ 

التعميـ اليمكف تناكؿ أية قضية فية ، بمعزؿ عف القضايا األخرل ، بؿ اليمكف 
 تناكليا بعيدا عف المتغيرات المجتمعية  ، ك طبيعة المجتمع  . 

 ابعا    :   كحدة  القائـ باالتصاؿ فى المادة التحريرية المنشكرة  ر 
 تصاؿ فى المادة التحريرية المنشكرة  إلالتحميؿ الكمى لكحدة  القائـ با

 ( 20جدكؿ      ) 
 فئات تحميؿ كحدة  القائـ باالتصاؿ فى المادة التحريرية المنشكرة
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التحريرية  فئات تحميؿ كحدة  القائـ باالتصاؿ فى المادة ـ
 المنشكرة  

 التكرارات
 ؾ   

النسبة          
% 

 6.58 17 كاتب متخصص 1
 93.41 241 كاتب غير متخصص 2
 2.71 7 باحث أكاديمي 3
 100 258 فردل 4
 - - مشترؾ 5
 - - ىيئة دكلية غير افريقية  6
 - - ىيئة دكلية افريقية  7
 100 258 رجؿ 8
 - - امرأة  
 - - أخرل 9

 100 258 المجمكع 10
 التحميؿ الكيفى لكحدة  القائـ باالتصاؿ فى المادة التحريرية المنشكرة   

  -يالحظ  أف القائـ باالتصاؿ لممادة التحريرية المنشكرة بالمجمة مايمى : 
اف كؿ القائميف بكتابة المادة التحريرية المنشكرة بالمجمة عمى اختالؼ أشكاؿ  -

كذلؾ يالحظ عمى األبحاث المنشكرة ، أنيا متخصص ،   التحرير  ، كاتب فردل ،
مؤسساتية  ،ك ترتب فيناؾ غياب تاـ  لمبحكث المشتركة  ،أك ال اءت بشكؿ فردل،

ىتماـ إ،ك محدكدة المعالجة  ،كتعبر عف  ف جاءت ىذه البحكث مجزئة أعمى ذلؾ 
ات  فى الباحث ذاتو ،  بالتالى اليمكف  االستناد الييا فى احداث  أل تغيير 

 السياسات ، أك الممارسات الخاصة بقضايا التعميـ  . 
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أف القائميف بكتابة المادة التحريرية عمى اختالؼ أشكاليا التحريرية ،  مف  -
الذككر  ك غياب العنصر النسائى ،  مما يطرح التساؤؿ عف سبب احجاميف عف 

بيرا ، فيما يتعمؽ طرؽ  مجاؿ التعميـ ، خاصة ك اف المرأة االفريقية  تحتؿ مكانا ك
فريقي  بصفة عامة ألساسي  بالمجتمع األلزامى  اإلاألمية كاالقتصار عمى التعميـ اب

ؾ فريقيا بصفة خاصة ، ىذا مف جية ، ك مف جية ثانية ، أف ىناأغرب  ،كمجتمع
فريقية  تخصصف فى مجاؿ التعميـ ،ك الشأف ألعضكات ىيئة تدريس بالجامعات ا

طرح مثؿ ىذه المكضكعات، خاصة ك  تالى فمدييف الكفاءة فىالثقافى بعامة ، ك بال
ف ىناؾ مادة تحريرية  تناكلت  قضية تعميـ المرأة ، السيما فى ظؿ التكجيات أ

الدكلية المكجية لممرأة ك قضاياىا ، ك منيا قضية تعميميا ك حقكقيا ، ك برامج 
 التثقيؼ الخاصة بيا .

كدكلية ، فى أل دكلة مف دكؿ مية  ،ألـ تتناكؿ  أية مؤسسة ، أك ىيئة حكك    -
سبب فريقيا  ،الكتابة فى قضايا التعميـ بأل شكؿ ، مما يطرح التساؤؿ عف أغرب 

شكاليات إد مف المؤتمرات الدكلية الخاصة بنعقاد العديإىذا الغياب ، خاصة مع 
 فريقيا بصفة خاصة .أريقيا بصفة عامة ، ك فى دكؿ غرب فأالتعميـ فى دكؿ 

 واالستنتاجاتالنتائج 
فريقية ، فى أريرية  المنشكرة في مجمة قراءات في ضكء تحميؿ مضمكف المادة التح

، أمكف التكصؿ إلى عدد مف االستنتاجات التي بنيت  2013- 2004الفترة مف 
في ضكء رصدو نكعيٍّ دقيؽ ، في كؿ محكر مف المحاكر كالكاردة في الممحؽ رقـ 

 عمى النحك التالي   :،  كيمكف رصد ىذه االستنتاجات 1
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المحور األول : ما يتعمق بالموضوعات ، و القضايا األساسية التي تطرقت إلييا 
 المادة التحريرية المنشورة :

فريقية  " كاف ليا سبؽ الفضؿ في أنتائج التحميؿ أف مجمة " قراءات كشفت   .1
كؿ ،كفى دالتعريؼ بالعديد مف مجاالت ، كقضايا التعميـ األفريقي بصفة عامة  

ستكعبت الدراسات ك المقاالت المنشكرة فييا ، إغرب أفريقيا بصفة خاصة ، كما 
 العديد مف القضايا التعميمية ، فمف ىذا المنطمؽ كفرت المجمة كعاء خصبا لمنشر  . 

ستمرار عمى نفس المستكل إة فكرا كمنيجية كتحميال لـ تكف ببيد أف المعالج        
اكمت في قضايا معينة مف قضايا التعميـ  ،عمى حساب المأمكؿ، كما حدثت تر 

 قضايا أخرل ليا نفس األىمية ، إف لـ تكف أكثر. 
فريقية  خالؿ الفترة الممتدة  مف إيرية  المنشكرة  في مجمة قراءات أف المادة التحر  .2

( خمسة عشر قضية تعميمية   15تمحكرت في )  2013حتى عاـ  2004عاـ 
 أساسية ىي :  

  -ختبارات ك التقكيـ إلا –اعداد ك تككيف المعمـ  –ميـ أساليب التع –لعممى البحث ا
المكتبات  – ك الجامعى  العالى التعميـ  -التعميـ المينى  –ميـ شراؼ عمى التعإلا

 –المنح ك البعثات الدراسية  –المناىج ك المقررات الدراسية  –المدرسية ك الجامعية 
 –يـ الكبار محك األمية كتعم –تعميـ المرأة   -تعميـ تمكيؿ ال –الكسائؿ التعميمية 
 ف كاف تناكليـ بنسب مختمفة  . ا  اليكية الثقافية ، ك 

يقية عمكما ، ك بمجمكعة دكؿ عمى الرغـ مف أف ميداف التعميـ بالقارة األفر  .3
فريقيا  ) االيككاس ( يعج بالكثير مف اإلشكاليات ،  كيكاجو الكثير مف أغرب 

أف اإلشكاليات كالتحديات الكبرل ، لـ تناقش بصكرة منتظمة  التحديات، إال
كجادة. كلعؿ اإلشكالية األساسية التي تمت مناقشتيا في المادة التحريرية  
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المنشكرة ىي قضية التبشير  ك التغريب ك التعميـ الغربى ، ك المادة التحريرية 
 المنشكرة حكليا ،  سبؽ كأف قدمت في ندكات عممية.

جراء، أم اعتماد المجمة عمى مادة تحريرية ،سبؽ كأف قيدِّمت في ندكات كىذا اإل 
عممية، يفقد المجمة مبدأ الحداثة في طبيعة المادة التحريرية التي تنشرىا، كترسخ 
مبدأ التكاكؿ كاالعتماد عمى ما ىك جاىز  ، دكف تكمؼ عناء البحث عف الدراسات 

 الجادة التي يمكف أف تككف مقبكلة لمنشر.
أشارت نتائج التحميؿ إلى أف البعد السياسي لحركة التعميـ بدكؿ غرب أفريقيا   .4

لـ يكف  كاضحا  ، حيث  لـ تتضمف المجمة دراسات حكؿ الديمقراطية، كحقكؽ 
اإلنساف، كاألمف القكمي، كالسمـ كالعدالة االجتماعية. كىذه قضايا أساسية 

 يـ عمى الساحة العالمية  .  تنشغؿ بيا المؤسسات العاممة في ميداف التعم

سالمية عربية إ ر في ضكء أف المجمة تابعة لمنظمةكيمكف أف يفسر ىذا األم   
حككمية ،  كالحديث حكؿ ىذه البحكث ربما يثير بعض التحفظات لدل ىذه الدكلة  

 ،أك تمؾ.
 عمى الرغـ مف أىمية كثير مف قضايا التعميـ ، إال أنيا لـ تعالج بصكرة مستمرة .5

كشمكلية مف قبؿ المجمة ، فقضايا أساسية مثؿ التقكيـ، كالتعميـ عف بعد، كدكر 
المجتمع المدني في تعميـ الكبار، كدكر التعميـ االبتدائي في سد منابع األمية، 
كالبعد السياسي لحركة تعميـ الكبار ، لـ تبرز إالَّ في فترات متباعدة جدا ، 

 أىميتيا.   كبصكرة غير منتظمة، األمر الذم يغيب
لـ تيتـ المادة التحريرية المنشكرة في المجمة بإبراز دكر كميات التربية في كذلؾ  

فريقيا ،  كما أنيا لـ تتطرؽ أض المشكالت  التعميمية بدكؿ غرب تنفيذ الحمكؿ لبع
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قميات  المغيبة كاألكثريات  ألاألىمية مثؿ الحقكؽ التعميمية لإلى مكضكعات بالغة 
 بعض دكؿ غرب افريقية  .الميمشة ، فى 

اىتمت المجمة بقضية  اليكية الثقافية. كمف الطبيعي أف تمقى ىذه القضية  .6
صطبغت حركة اىتماما مف قبؿ المسؤكليف عف إصدار ىذه المجمة، حيث ا

فريقي القكمي. كيرل ألية بكثير مف المفاىيـ كالتكجو افريقألالتعميـ في القارة ا
فريقيا  أف اليكية الثقافية  ىدؼ  نمائي أالتربكم في  مف المشتغميف بالشأفكثير 

 يتصدر العمؿ االفريقي   .
اعتنت الدراسات المنشكرة في المجمة بمسألة التعميـ القرآني األصيؿ المتمثؿ  .7

بالكتاتيب كالمحضرة كالدسؾ المنتشر فى دكلة بنيف ،  ك نيجيريا ،ك غانا بيساك  
فريقيا  خارج إطار المدارس أبناء دكؿ غرب لكاله لظؿ مالييف مف أ، كالذم 

كألضافكا أعدادا ضخمة إلى رصيد األمييف. كتناكلت المادة التحريرية المنشكرة 
، التعريؼ بيذا النكع مف التعميـ كأىميتو ،كطرائقو  ،كالصعكبات التي تكاجيو، 
كالحاجة ممحة إلى بذؿ مزيد مف الجيد إلعداد أبحاث رصينة كمتعمقة حكؿ 

 المدارس القرآنية ،  لتأصيميا ، كتطكيرىا  ، كتحديث أساليب العمؿ فييا    ىذه
، التي تطرقت إلييا   : ما يتعمؽ بنكعية المعمكمات المتكافرةالمحور الثانى    

 التحريرية المنشكرة  : المادة
مف خالؿ عرض المادة التحريرية  المنشكرة في المجمة كالتي تعرضت بصكرة (  1

أك غير مباشرة إلى  قضايا التعميـ ، يمكف بطريقة استداللية القكؿ بأف  مباشرة
، كثيؽ الصمة باألفكار كالعقائد  ، كالقكمية  التعميـ شأف إيديكلكجي إلى حدٍّ بعيدو
السائدة. كىذه اإليديكلكجيا التي تكجو التعميـ ، خميط مف النزعات العالمية كاإلنسانية 

ا جرل المعنيكف بقضايا التعميـ ، عمى أف يضمنكا كالبراجماتية العممية. كىكذ
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برامجيـ مكضكعات  خاصة كالتخمص مف بقايا ك ظالؿ االستعمار ، كالحفاظ عمى 
اليكية الثقافية األفريقية ،  كالمساكاة بيف األجناس كحماية الضعفاء كالمضطيديف 

 في األرض  .
ت الدكلية  عف التعميـ في كثير مف القضايا األساسية التي عبرت عنيا المؤتمرا (2

بصفة خاصة ، لـ تمؽ نصيبا  فريقياإفريقية  بصفة عامة ك فى دكؿ غرب القارة األ
ىتماـ مف قبؿ الباحثيف. فمسائؿ أساسية مثؿ التعاكف الدكلي، كالتحكالت إلمف ا

العالمية كأثرىا عمى التعميـ ، كتعميـ الكبار كالمكاطنة، كالتغيرات المحمية كأثرىا عمى 
برامج  التعميـ  ك محك األمية كتعميـ الكبار كمكافحة الفقر، كالعكلمة، كالفجكة 
الرقمية، كالتربية الصحية، لـ تبرز إطالقا في ثنايا المادة التحريرية المنشكرة  ، إال 

 في ىيئة إشارات عابرة   .
يعد التعميـ في بعده المعرفي مجاال  متعدد االختصاصات، كينبغي في ضكء  (3
إلى األبعاد االقتصادية كالثقافية  ،تصاؿإله التعددية أف يمتفت القائـ باذى

كاالجتماعية كاألنثركبكلكجية ،  ذات العالقة بقضايا التعميـ. ككاف مف المفترض 
أيضا أف تسعى الجيات المسؤكلة عف إصدار المجمة ، إلى استقطاب باحثيف 

كرة  ، إلعداد مادة تحريرية متمرسيف مف ذكم االختصاص في ىذه المجاالت المذك
تغطي ىذه األبعاد كالمحاكر ، كتفريغ المجمة مف ىذه األبعاد يكرس المفيكـ الضيؽ 

 لمتعميـ. 
اىتمت الدكائر المنشغمة بقضايا التربية كالتعميـ، في العالـ، بقضيتيف  : التعميـ  (4

 2004ار عاـ صدإلية،  كخالؿ  الفترة  مف بداية اعف بعد  ،  كضبط الجكدة النكع
حكؿ ضبط الجكدة  )عقد كامؿ  (،  لـ تنشر أية  مادة تحريرية    2013حتى 

ك  حكؿ التعميـ عف بعد ، عمى الرغـ مف كؿ األىمية المعطاة لياتيف أالنكعية  ، 
 القضيتيف دكليا .
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ضكعات شغمت الرأل العاـ كاف كانت قد كاكبت إلى حد مقبكؿ قضايا كمك     
اليكية الثقافية ، كالحقكؽ التعميمية لممرأة،  فيذه القضايا النكعية  مف مثؿ ، العالمى 

ات كانت محكر اىتماـ لدل العالـ أجمع ، كأحدثت تداعيات كبرل لدل المنظم
عالـ  عمى مستكل العالـ،  كلعؿ اىتماـ المجمة بنشر إلالعاممة في مجاؿ الثقافة ك ا

اليكية الثقافية بمفيكمو الحضارم  ىذا النكع مف  القضايا ، أسيـ في تكضيح مفيكـ
 الشامؿ.

لـ تتضمف المادة التحريرية المنشكرة في المجمة أبحاثا تنظيرية أك تأصيمية جادة  (5
 حكؿ أية قضية مف قضايا التعميـ  فى دكؿ غرب أفريقيا .

تضمنت المجمة أبحاثا ذات صبغة قطرية  ، ناقشت قضايا ذات خصكصية  (6
ات مفيدة بيذا الشأف. كلكف ىذه الدراسات لـ تغطِّ إال أقطارا قطرية ،  ككفرت معمكم

محدكدة، فيناؾ كثير مف الدكؿ يكاد يككف البحث غائبا عنيا، نذكر عمى سبيؿ 
المثاؿ  دكلة بنيف ك نيجيريا ، كجزر القمر ،  ك غيرىا ،عمى الرغـ مف استفحاؿ 

رب افريقيا . ك كذلؾ  إشكالية التعميـ  في بعض مف ىذه الدكؿ ، كفى معظـ دكؿ غ
أىممت المادة التحريرية المنشكرة في المجمة البعد العالمي  ، كالتجارب العالمية، 
 حيث  لـ تتضمَّف المادة العممية المنشكرة مناقشة التجارب العالمية في ميداف التعميـ   

 المحور الثالث     :  وحدة  أساليب العرض لممادة التحريرية  المنشورة  .
بذاتيا   كضحت نتائج التحميؿ أف ىناؾ غياب تاـ  لتناكؿ قضية تعميمية مستقمةأ  
ستثناء المادة التحريرية التى جاءت فى شكؿ " بحث عممى "  البحكث التى إ، ب

تعالج قضية تعميمية بذاتيا ، أما باقى المادة التحريرية المنشكرة  فكانت تجمع بيف 
 مجاؿ التعميمى  . أكثر مف قضية تعميمية ، ذات صمة بال
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يالحظ أف الكيتَّاب الذيف أىًلفكا النشر في مجمة قراءات افريقية ، ينتمكف إلى  (1
السكدانية، ك "فريقية ، إلالب ينتمكف إلى الجنسيات اجنسيات محدكدة  ، كىـ في الغ

 . "  الصكمالية ك النيجيرية
ع المجمة  عبر تاريخيا استقطاب نخبة أخرل مف الكتاب لمكتابة فييا، لـ تستط (2

كيمكف أف يفسر ىذا في ضكء أف المجمة ال تتبع سياسة استكتاب الباحثيف لمكتابة 
تنتظر كصكؿ  في مكضكع معيف نظير مكافأة ، أك حتى مف غير مكافأة، كلكنيا

يداف التعميـ  ، مع العمـ أف ممف ىـ ميتمكف بالنشر في م، إلييا  المادة التحريرية
فريقيا التي تقبؿ نشر أبحاث فى إف الدكريات كالمجالت العممية في ىناؾ الكثير م

 مجاؿ التعميـ لدييا.
شارؾ في إعداد ىذه المادة التحريرية المنشكرة ، سكاء المقاالت ، أك األبحاث   (3

مر في ضكء ارتباط ىذه أساتذة مشيكد ليـ بالكفاءة كالتميز. كيمكف أف يفسر ىذا األ
 المسائؿ بكميات التربية التي تضـ خيرة العمماء كالباحثيف في ىذا المجاؿ.

أشارت نتائج القراءة كالتحميؿ  لممادة التحريرية المنشكرة في المجمة ، إلى أف  (4
طالؽ  في إثراء مسألة النشر في ىذه المجمة، ك إللمرأة االفريقية لـ تساىـ عمى اا

 ا مشاركتيا في النشر بمجمة قراءات افريقية    .غابت  تمام
كؿ الباحثيف الذيف يشارككف بنشر أبحاثيـ يشارككف بصكرة فردية كالبحكث  (5 

المؤسسية كالمشتركة منعدمة تماما ، كترتب عمى ذلؾ أف جاءت  البحكث مجزئة ، 
 يمكف االستناد إلييا ىتماـ الباحث ذاتو ، كبالتالي الإف كمحددة المعالجة، كتعبر ع

 . سات أك الممارسات في ىذا الميداففي إحداث أم تغييرات في السيا
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II. اإلجرائية لمدراسة : التوصيات والمقترحات 
فريقية  " كاف ليا سبؽ الفضؿ في أدراسة الحالية أف مجمة " قراءات كشفت نتائج ال

يـ بدكؿ غرب أفريقيا  ، كما التعريؼ بالعديد مف القضايا الممحة  ، في مجاالت التعم
 استكعبت مكضكعاتيا المنشكرة العديد مف القضايا التعميمية .

كتطبيقان، لـ تكف باستمرار   كتحميالن أف المعالجة فكران  عمى أف اإلنصاؼ يقتضي تقرير   
عمى نفس المستكل المطمكب كالمأمكؿ، كما غابت عف تمؾ المعالجات في إطارىا العاـ، 

عممية الكاجبة، كما حدثت تراكمات في قضايا معينة، عمى حساب قضايا أخرل المنيجية ال
 ليا نفس األىمية، إف لـ تكف أكثر.

كنقدـ في ىذا الجزء بعض المقترحات كالتكصيات  ، كىي عبارة عف عرض رؤل كأفكارا 
حدا فريقية رافدا كاإفريقيا ، كالتي تعد  مجمة قراءات إدكؿ غرب لتطكير حركة التعميـ في 

 منيا. 
 كنعرض فيما يمي ىذه التكصيات كالمقترحات :

 توصيات خاصة بتطوير العممية التعميمية  في دول غرب أفريقيا : 
فريقيا ، إلى إيالء أىمية خاصة بمجاؿ أدعكة كميات التربية في دكؿ غرب    - 1

لبحكث  التعميـ كقضاياه ،  مف خالؿ تطكير برامج الدراسات العميا، كاستحداث مراكز
التعميـ ، كابتعاث الشباف المتميزيف لدراسة  النظـ التعميمية  فى دكؿ العالـ المتقدـ ، 

 بما يسمح بتكفير أطر بشرية قادرة عمى النيكض بيذا الميداف كتحريكو.
بيانات حكؿ  فريقية ، إلى التعاكف في مجاؿ إنشاء قاعدةألدعكة المنظمات ا  -2

، بحيث تشتمؿ القاعدة عمى أسماء المؤسسات العاممة في فريقيا أالتعميـ في دكؿ غرب 
الميداف، كأسماء الخبراء كاىتماماتيـ كمؤىالتيـ، كاألبحاث المنجزة كالقائمة  
،كالمشركعات المطركحة لمبحث المشترؾ، كالتجارب الريادية، كاإلنجازات الحديثة، 

 كالفعاليات الحالية كالمستقبمية.
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لتعميـ في دكؿ غرب أفريقيا  إلى التعاكف المستمر مع دعكة إدارات كىيئات ا  -3
الييئات المشرفة عمى قكاعد البيانات المقدمة  ،كتزكيدىا بالبيانات كاإلحصائيات، حتى 

 يتسنى ليا تجييز المطمكب منيا.
قميمية إلى إنشاء مركز إلكالمنظمات الدكلية ك افريقيا  ،  أدعكة دكؿ غرب    -4

قامة المؤتمرات ككرش العمؿ    أفريقي متخصص ، يتكلى  مسؤكلية البحث كالتدريب  ،كا 
فريقية ، كالدكلية إلى إقامة لقاءات تنسيقية بيف اإلدارات ألدعكة المنظمات ا  -5

كاألجيزة المسؤكلة عف التعميـ في أفريقيا ، بغية تحقيؽ التنسيؽ كالتكامؿ كالتعاكف 
 رب افريقية .كتبادؿ الخبرات كالرأم كالمشكرة ، بيف دكؿ  غ

فريقيا ، كالمنظمات األفريقية إلى دعـ الشبكات األفريقية أدعكة دكؿ غرب   -  6
العاممة في ميداف التعميـ ، كنظيراتيا العاممة في ميداف المجتمع المدني  ،حتى يتسنى 

 ليما القياـ باألدكار المأمكلة كالمطمكبة منيـ  .
لمسؤكلة عف       لعناية باليياكؿ اإلدارية افريقيا  إلى تعزيز اأدعكة دكؿ غرب   -  7

رتقاء بيا كتطكيرىا، كتزكيدىا باإلمكانات المادية كالمعنكية، حتى يتسنى إلالتعميـ ،  كا
ليا القياـ بالمياـ المكككلة إلييا ، كالدعكة إلى أف تككف مسألة التعميـ ، مف بيف 

 اختصاصات ىذه اإلدارات كاألجيزة.
قميمية ، إلى أىمية عقد إلريقيا،   كالمنظمات الدكلية ك افأدعكة دكؿ غرب   - 8

شكاليات كاقعية ، كميمة تمس حركة  الندكات كالمؤتمرات الرامية إلى مناقشة قضايا كا 
التعميـ  كتؤصميا ،  كيمكف ليذه المقاءات أف تعزز مف دكر العمؿ األفريقي  المشترؾ 

 في ىذا الميداف.
ية إلى أىمية كضع خريطة ألكلكيات  قضايا التعميـ الممحة دعكة المنظمة األفريق -9 

، تككف ىي المرشد لمكتاب ،ك لمباحثيف ، كمراكز البحكث األفريقية  ، بخصكص 
 مسائؿ النشر كأكلكياتو.

دعكة المنظمة  األفريقية ، كمراكز البحكث إلى العناية بمسألة ترجمة أميات الكتب  - 10
 فريقية .ألف المغات العالمية إلى المغات ام العممية في ميداف التعميـ 
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مع مركز الدراسات المعرفية ، بالقاىرة ، " التعميـ الجامعى العربى ، " آفاؽ 
معة عيف شمس ، فى االصالح ، ك التطكير ، مركز تطكير التعميـ الجامعى ، جا

 2004ديسمبر 19-18الفترة مف 
محمد حنفى   : فاعمية برنامج مقترح لتنمية عمميات التدريس المتطمبة  مف  -50

معمـ الرياضيات فى ضكء المعايير العالمية ك المحمية  ، المؤتمر العممى الثالث 
ية ككزارة التربية ك لكمية التربية بأسكاف" جكدة التعميـ فى ظؿ الشراكة بيف كميات الترب

 .  220  - 174،  ص ص   2006التعميـ  فى جميكرية مصر العربية  ، 
ق تمت ىذه الكرشة برعاية  1426كرشة عمؿ  " الخريج الجامعى "ككتكنك  -51

لجنة  إفريقيا بالندكة العالمية  لمشباب اإلسالمى  فى العاصمة البنينية " ككتكف " 
 ق  1426

ق ، تمت ىذه الكرشة برعاية 1426الجامعى : ككتكنك كرشة عمؿ الخريج -52
لجنة أفريقيا ، بالندكة العالمية لمشباب  اإلسالمى ، فى العاصمة البنينية ، " 

 ق 1426ككتكف"، 
يكسؼ سيد محمكد : أبعاد ك مشكالت الشراكة بيف الجامعة ك بيف المؤسسات  -53

التربية  ، ك مستقبؿ التنمية   االنتاجية ك الخدمية  ، المؤتمر العممى  الرابع  "
البشرية ، فى الكطف العربى ،  فى ضكء تحديات  القرف الحادل ك العشريف ، ، 

  2002أكتكبر ،  22-21كمية التربية ، بالفيـك ، جامعة القاىرة ، فى الفترة مف 
 الرسائل الجامعية  -ه 
جيا التعميمية فى أبك بكر اسحاؽ سيال : المدارس العربية اإلسالمية ك مناى - 54

جميكرية بنيف  ، دراسة كصفية ،تحميمية ،تقكيمية ، رسالة ماجستير ، الرباط ، 
 .  2006جامعة محمد الخامس ، 
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ابراىيـ ىاركف الثاني مشكالت التعميـ في المدارس االسالمية بالمدينة   - 55
  2013المنكرة ،المدينة المنكرة المممكة العربية السعكدية 

يسف محمد عمر: " اتجاىات الصحافة اإللكتركنية نحك بعض قضايا  أيمف  - 56
الفكر التربكل فى ضكء التحديات الحضارية المعاصرة"، رسالة دكتكراه ، كمية 

 .2010التربية، جامعة بنيا، 
بشير عبد الكاحد : مشكالت مناىج المدارس العربية اإلسالمية ، لدكؿ  - 57

 كمية التربية ، جامعة المدينة العالمية ، ماليزيا .غرب أفريقيا ، رسالة دكتكراه ، 
بشير عبدالكاد  بشير :  مشكالت مناىج المدارس العربية االسالمية   -  58

بدكؿ الغرب األفريقية الناطقة بالفرنسية ) حالة السنغاؿ (  ، رسالة دكتكراه ، 
 .  2009الخرطكـ ، جامعة أفريقيا العالمية ، 

بعاد التنكر الفيزيائى المتضمنة فى محتكل منياج الفيزياء ، جالؿ عيد  : أ -  59
لمصؼ الحادل عشر ، كمدل  اكتساب الطمبة ليا ، رسالة ماجستير ، كمية التربية 

  2009، الجامعة االسالمية ف غزة ، فمسطيف ، 
حاجي شيخ تكنكارم : مشكالت التعميـ في جامبيا الجامعة االسالمية  - 60

  2013ق،1434،المدينة المنكرة  ، المممكة العربية السعكدية ،  بالمدينة المنكرة
حساـ محمد خضر محمد:  دراسة تحميمية لدكر الصحافة المصرية   -  61

تجاه المشركع القكمي لمتعميـ في مصر، رسالة ماجستير ، كمية التربية، جامعة 
 .2008المنيا، 

ة لقضايا حقكؽ حناف كامؿ حنفي مرعي : معالجة الصحؼ المصري -  62
دراسة تحميمية مقارنة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية  -اإلنساف االجتماعية

 .2007التربية النكعية، جامعة طنطا، 
داكد ايميفا : األنظمة التعميمية الكافدة الي غرب أفريقيا كآثارىا عمي المجتمع   -63

 2006لسكداف ، ،  رسالة دكتكراه ، جامعة افريقيا العربية بالسكداف ، ا
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داليا محمد عبد الحميـ: اتجاىات الصحؼ المصرية نحك أداء الجامعات   -64
دراسة تحميمية، رسالة ماجستير ، كمية - 2002-1999الخاصة في الفترة مف 
 .2006التربية، جامعة طنطا، 

سناء عمي أحمد : مكقؼ مجمة )دراسات تربكية ( مف قضية اليكية الثقافية  -65
، رسالة ماجستير ، كمية التربية، جامعة قناة  1995-1985مف  في الفترة
 . 2004السكيس، 

سيير حسيف البيمي : اىداؼ الجامعة األمريكية " دراسة كثائقية منذ النشأة  -66
 .  2002، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة طنطا  ،  1985كحتي 

المدارس العربية األىمية فى شيخ  صمب :   مشكالت تعميـ المغة العربية فى  -67
  2000السنغاؿ ، رسالة  دكتكراه  ،  جامعة أفريقيا العالمية  الخرطكـ ، 

ـ 2006-1956عاشكر أحمد عشكر: تطكر التعميـ األجنبي في مصر عاـ  -68 
في ضكء المتغيرات المجتمعية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة 

 . 2010عيف شمس، 
بد العزيز ألفا  باه :  إشكاليات التعميـ العربى االسالمى فى النظاـ التربكل ع -69

 2006السنغالى ، رسالة ماجستير ، دكار ، جامعة شيخ ، 
عبد الكىاب شعيب  : مشكالت المدارس الثانكية  بدكلة بنيف ،  قسـ  -   70

الممممكة العربية  السياسات التربكية ، كمية التربية ، جامعة الممؾ سعكد ، الرياض ،
 . 2015السعكدية ، 

عمى يعقكب  : مشكالت التعميـ العربى االسالمى فى المدارس  الحككمية  -71
 .2000بالنيجر ، رسالة ماجستير ، معيد الخرطـك الدكلى لمغة العربية   ، 

عماد حسيف محمد: الجامعة األمريكية بمصر أداة سابقة لمييمنة: الجامعة   -72
، رسالة دكتكراه  ، كمية 1976-1919في القاىرة خالؿ الفترة مف األمريكية 

 .2005اآلداب، جامعة عيف شمس، 
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ليمى الزامؿ:الحاجات التدريبية لمعممات مادة التربية الفنية لغير المتخصصات  -73
فى  المرحمة االبتدائية ، رسالة ماجستير  ، كمية التربية ، جامعة الممؾ سعكد ،  ، 

 1431ممكة العربية السعكدية ، الرياض ، الم
لسيس بصير : اتجاىات تطكير نظاـ التعميـ العربى فى دكلة بنيف ، رسالة  -74

 2007ماجستير ، الخرطكـ ، معيد الخرطـك الدكلى 
ماجدة عبد المرضي: مكقؼ الصحافة المصرية مف قضايا التعميـ في الفترة  -75
 .2003ـ، جامعة القاىرة، ، رسالة ماجستير ، كمية األعال1951-1923مف 
محمكد كسناكم  : النظـ التعميمية بجامعات غرب أفريقيا، رسالة ماجستير  -  76

 ق   1430، كمية التربية   ،جامعة اـ القرم ، مكو المكرمة ،
محمد أحمد لكح :التعميـ العاـ كمناىجو السنغاؿ نمكذجا  ،جامعة الخرطكـ   - 77

 .  2009، السكداف  ،
نكرة الذكرل :  كاقع البرامج التدريبية المقدمة لمعممات المرحمة الثانكية    -  78

بمدينة الرياض فى ضكء احتياجاتيف التدجريبية  ، رسالة ماجستير ، جامعة االماـ 
 ق (. 1434محمد بف سعكد االسالمية ، الرياض  ، المممكة العربية السعكدية ) 

مشكالت تعميـ المغة العربية   محمد األميف أحمد  الكاميركنى :    - 79
  2000بالكاميركف ، رسالة ماجستير  ،   معيد الخرطـك الدكلى لمغة العربية  ، 

محمد البشير ساميال : األكضاع السياسية ك أثرىا عمى التعميـ     - 80
  .اإلسالمى فى مالى ، رسالة ماجستير 
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