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مقدمة الترجمة

م النس�بي للدراس�ات الخاص�ة باألخالقي�ات المهنية  عل�ى الرغ�م م�ن التقدُّ
للتعلي�م العال�ي، وقضاي�ا المواثيق األخالقية للعاملين في هذا القطاع، فإّن دراس�ة 
إش�كالية ال�دور األخالق�ي لمؤسس�ات التعليم العال�ي على المس�توى الكلي أمر 
مه�م ج�ّدًا )micro–level(، وبخاص�ة ف�ي ظل التحول الكبير ال�ذي طرأ على هذه 
المؤسس�ات م�ن خالل زيادة الطلب على التعلي�م العالي، والتحول المتدرج لهذا 
الن�وع م�ن التعليم في كثير من مؤسس�اته نحو الش�عبية بدالً م�ن النخبوية، وما تبع 
ذل�ك م�ن تس�ليع )marketization( لخدم�ات هذا القطاع واس�تبطانها في كثير من 
تعامالتها بثقافة الس�وق. ويأتي التجاذب بين المس�ؤولية األخالقية للجامعات وما 
يتوقع منها  ناحية، وما  يقتضيه ذلك من تمثل لمبادئ وتوجهات أخالقية معينة من 
للجدل،  مثيرًا  ناحية أخرى، موضوعًا ساخنًا  عالية من  تامة وموضوعية  من حيادية 
بيروب" في  المؤلفان "موريس وكلير  التي حاول  ومس�تفزًا لعدد من األطروحات، 

ومناقشتها. تلخيصها  األخالقية"  "الجامعة  والمركز  المهم  الكتاب  هذا 
وه�ذا الكتاب ال يقدم تص�ورًا للدور األخالقي المفترض لهذه الجامعات، 
ولكن�ه يلخ�ص ويناق�ش في فصوله الس�بعة وجهات نظ�ر األكاديميين والقائمين 
أهمية هذا  األمريكية حول  المتحدة  الواليات  في  العالي  التعليم  على مؤسس�ات 
ال�دور، وتجليات�ه في السياس�ات والبرامج األكاديمية. وتطبيقاته على المس�توى 
الجامعة  المناهج، ودور  الجامعة، وأخالقية  أخالقية  داخليًا من حيث  المؤسسي 
ف�ي قي�ادة التغيي�ر المجتمعي وإدارته. كم�ا يعالج الكتاب المس�ؤولية األخالقية 
للجامعة تجاه المجتمع الخارجي س�واء على مس�توى المجتمع المحلي بخاصة 
أو الوطني بعامة. وفيما يلي اس�تعراض ألهم القضايا التي ناقش�ها الكتاب مرتبة 

حسب فصوله.
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استعراض الكتاب
يبت�دئ المؤلف�ان موري�س وكلي�ر بي�روب الكتاب بس�ؤال تقري�ري، هو: هل 
الدراس�ة في  ابتداًء هدف هذه  الكليات والجامعات مؤسس�ات أخالقية؟ ويقرران 
استكش�اف إجابة لهذا الس�ؤال من خالل استعراض األمثلة والتجارب لمؤسسات 
التعلي�م العال�ي الت�ي تقدم خدماتها من خ�الل مراعاتها للمنظ�ور األخالقي تجاه 

والمجتمع من حولها. ومنسوبيها  طلبتها 
وفي هذا اإلطار يعرض المؤلفان اإلطار الفلس�في لهذه الدراس�ة التي تعتمد 
عل�ى رؤي�ة الفيلس�وف التربوي األمريكي جون دي�وي )John Dewey( حول كون 
التعلي�م عملي�ة أخالقية تهدف ف�ي النهاية إلى تطوير وتغذية الحس األخالقي عند 
األفراد، من خالل تنشئة الذكاء االجتماعي، والقوة االجتماعية، والهم االجتماعي 
عنده�م، وم�ع اعتم�اد المؤلفين هذا التوجه فإنهم�ا يعترفان بأّنه ليس محل إجماع 
المهتمي�ن بالش�أن الوظيف�ي للتعليم العالي، ويع�ود ذلك من وجهة نظرهما إلى ما 
ش�هده مفه�وم الجامعة من تطور بوصفها مؤسس�ة تعليمية من نم�وذج الكاردينال 
نيوم�ان )Newman Cardinal Model( حي�ث اله�دف م�ن التعليم هو التعليم فقط، 
تنمي  بحثية  الجامعة هي مؤسس�ة  )German Model( حيث  األلماني  النموذج  إلى 
ثالثية العلم والتكنولوجيا والمهنية العلمية، انتهاء بالنموذج األمريكي المتمثل في 

.)service university( الِخْدمِيَّة  الجامعة 
ويناقش المؤلفان في الفصل الثاني المناهج األخالقية، إذ اختلف الخبراء حول 
أهمي�ة تقدي�م هذا النوع من المقررات المعنية بالتفكير األخالقي كمقررات إلزامية، 
والت�ي ب�دأ ظهوره�ا ف�ي قائمة مق�ررات الكثير م�ن الجامعات منذ س�تينيات القرن 
المنص�رم س�واء ف�ي صورة مقررات "أخالقيات المهن�ة" التي نجحت الكليات ذات 
البكالوريوس تحديدًا،  إلزامية في مرحلة  ها مقررات  بعدِّ المبادرة  المهني في  الطابع 

.)moral reasoning( األخالقي  التفكير  بتنمية  معنية  عامة  مقررات  في صورة  أو 
البكالوريوس في كثير  المقررات في مرحلة  الكبيرة لبعض هذه  الشعبية  ومع 
م�ن الجامع�ات األمريكي�ة الخاصة والعامة، فإنها مع ذل�ك أهملت بعض القضايا 
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المنهجي�ة المتعلق�ة بهذا النوع من المقررات، ويش�ير المؤلفان في هذا اإلطار إلى 
القضايا  اختالف وجهات نظر األكاديميين حول أهمية تدريس مقرر مس�تقل لهذه 
ف�ي مقاب�ل وجهة النظ�ر القائلة بتضمين هذه القضايا وبثها في عدد من المقررات، 
وف�ي مقاب�ل وجه�ة النظ�ر التي تبدي تحفظًا كبي�رًا من تدريس هذه القضايا س�واء 
العالي.  للتعليم  "أدلجة"  إليه ذلك من  بصفة مستقلة أو متضمنة؛ نظرًا لما قد يؤدي 
وعل�ى افت�راض األخذ بوجهة النظر األولى، يش�ير المؤلفان إل�ى تعدد التوجهات 
فيم�ن يق�وم بتدري�س هذه المقررات، هل هم أس�اتذة الفلس�فة العامة أو الفلس�فة 
تدريس هذه  أثر  إطار  وفي  المهنية.  دراساتهم  في  المتخصصون  أو هم  األخالقية، 
المق�ررات، أش�ار المؤلف�ان إلى دراس�ة كارول غيليغ�ان )Gilligan, 1982(، حول 
اختالف أثر تدريس هذه المقررات على الذكور واإلناث في التعليم العالي، الناتج 

األخالقية. القضايا  مع  التعامل  في  الجنسين  بين  النفسي  االختالف  عن 
ويستعرض المؤلفان في الفصل الثالث المبادرات الجامعية سواء على المستوى 
األكاديمي أو العملي للتأثير المباشر أو غير المباشر في المجتمع الخارجي، وقيادة 
التغيير، ابتداًء من مبادرة "القيادة من أجل العدالة االجتماعية LSJ" التي قام بها 150 
أكاديمّيًا من كبار األكاديميين في العلوم اإلنسانية في الواليات المتحدة في منتصف 
إلى  العدالة االجتماعية،  المجتمعي حول قضايا  الوعي  زيادة  الماضي بهدف  القرن 
برامج الدراسات العليا في القيادة )وبخاصة القيادة التعليمية( بما تتضمنه من تطوير 
 ،)Transformative Leadership( لمه�ارات الدارس�ين في مجال القي�ادة التحويلي�ة
إل�ى إنش�اء األقس�ام العلمي�ة في الدراس�ات المدني�ة )urban studies(، ودراس�ات 
 women( ودراس�ات الم�رأة ،)Black and minority studies( األقلي�ات والملوني�ن
 Cultural( الدراسات الثقافية )(، وانتهاًء بإنشاء أقسام )أو برامجand gender studies

ها  Studies(، التي تم استيراد تجربتها من المملكة المتحدة، والتي من المفترض َعدُّ

الفصل  المؤلفان هذا  الس�ابقة. ويختم  والبرامج  يقدم في األقس�ام  ما  مزجًا لجميع 
باس�تعراض س�ريع لحالتي�ن مختلفتين للتغيير المجتمعي ال�ذي تصنعه الجامعات، 

منسوبيها. أو على مستوى  المؤسسي  المستوى  سواء على 
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وف�ي مناقش�ة األدوار األخالقي�ة لمنس�وبي الجامع�ات، وما يث�ار حولها من 
مناقش�ات، يتناول المؤلفان الكالم عنهم بحس�ب طبيعة أعمالهم، من أعضاء هيئة 
تدريس، والطلبة، وإدارة الجامعة. ففيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس يشير المؤلفان 
إلى أن المهمة األساسية لهذه المجموعة كما يراها المجتمع هي التدريس، ويأتي 
االهتم�ام اإلعالم�ي بمنتجات البحث العلم�ي لهذه الفئة مثيرًا لغضب مجموعات 
كثي�رة ف�ي المجتم�ع، ت�رى أن ه�ذا االهتمام بالبح�ث العلمي يأتي على حس�اب 
المهمة األساس�ية، وقد فند المؤلفان هذا االنتقاد باس�تعراض الدراسة التي أعّدتها 
وزارة التربي�ة األمريكي�ة والت�ي أش�ارت إلى أن أعضاء هيئ�ة التدريس بالجامعات 
األمريكي�ة يبذل�ون أقل م�ن 20 % من وقت عملهم للبحث العلمي، وأكثر من 50 % 
للتدريس، وأقل من 50 % من أعضاء هيئة التدريس بالواليات المتحدة يتمكنون من 
نشر ورقة علمية واحدة محكمة سنويًا. كما ناقش المؤلفان االنتقادات االجتماعية 
)واألكاديمية أحيانًا( حول ما يقدم للتدريس في الجامعات من مناهج وبخاصة في 
اإلنس�انيات والعل�وم االجتماعية، والدعوات المتك�ررة من قبل بعض المحافظين 
للعودة للكالس�يكيات في األدب والثقافة في التدريس الجامعي، والنقد المس�تمر 
لتوجه�ات تحدي�ث المق�ررات ومحتوياته�ا في التعلي�م العالي. ويخت�م المؤلفان 
الحديث عن أعضاء هيئة التدريس بتناول دورهم المتزايد في المشاركة في تشكيل 
الرأي العام من خالل الكتابة في الصحف العامة والمش�اركة في وس�ائل اإلعالم، 
الجامعات عن اإلدالء والمشاركة تخوفًا مما  وبخاصة مع إحجام كثير من رؤساء 

األكاديمية. لمناصبهم  السياسية(  )والطبيعة  الحساسية  من  يظنونه 
وفيم�ا يتعل�ق بالطلب�ة ناق�ش المؤلفان باختص�ار أبرز التحدي�ات التي تواجه 
مجتم�ع الطلب�ة بالجامع�ات األمريكي�ة، وبخاص�ة فيم�ا يتعل�ق بموض�وع العنف 
واس�تخدام الس�الح. كما أش�ار المؤلفان إلى مش�كلة الغش في الدراسة الجامعية 
التي  المواثيق األخالقية  فبالرغم من كل  المش�كالت األخالقية،  أهم  أحد  بوصفه 
عل�ى الطلب�ة االلت�زام بها عند التحاقه�م بالجامعات ما زال الغ�ش – وبخاصة في 
إعداد األوراق والتقارير العلمية – ش�ائعًا، وفي الوقت نفس�ه ال يقوم )أو ال يجيد( 
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كثي�ر م�ن أعضاء هيئة التدريس اإلجراءات الواجبة للتعّرف على هذه المخالفات، 
لها. اكتشافهم  عند  العقوبة  المختصة إليقاع  للجهات  بها  والرفع 

الجامع�ات ومس�ؤوليتها األخالقي�ة رك�ز  إدارات  الحدي�ث ع�ن دور  وعن�د 
المؤلف�ان الحدي�ث ع�ن ال�دور اإليجاب�ي له�ا ف�ي المحافظة على دعم سياس�ات 
التميي�ز اإليجاب�ي )affirmative action(، المبني�ة عل�ى نظرية المس�اواة في النتائج 
)equality of results(، بحي�ث تخص�ص ع�ددًا م�ن المقاعد الدراس�ية والوظائف 
األكاديمي�ة للُملوني�ن، ال�ذي لم يس�توفوا كامل معايي�ر القب�ول أو التعيين، مراعاة 
للظل�م االجتماع�ي ال�ذي وقع عل�ى هذه المجموعات في فترات تاريخية س�ابقة، 
وحال دون تمتعهم بأدوات المنافسة العادلة مع أقرانهم. ومع ذلك يشير المؤلفان 
استمرارها وبخاصة  أهمية  األولى: مدى  السياسات:  بهذه  متعلقتين  إلى إشكاليتين 
والثانية: مدى  المدنية،  الحقوق  عامًا على حركة  يقرب من خمس�ين  ما  بعد مضي 
أهمي�ة ش�مول هذه السياس�ات للطبق�ات الفقيرة وإدخال عام�ل الطبقة إضافة إلى 

السياسات. في هذه  ن حاليًا(  )المضمَّ العرق  عامل 
وم�ن الجوان�ب التي اهتم بها الكتاب مناقش�ة موضوع قي�ام الجامعة بدورها 
األخالق�ي ف�ي مواجه�ة التحّيز الموجود ضد الم�رأة في مجال التعيين والترقية في 
الوظائ�ف األكاديمي�ة م�ن ناحي�ة، وتوفير البيئ�ة األكاديمية المحف�زة للطالبات في 
الدراسات  إذ تشير عدد من  ناحية أخرى.  التطبيقية والهندسية من  العلوم  مجاالت 
التي استعرضها المؤلفان إلى أنه على الرغم من حصول المرأة على أكثر من 50 % 
م�ن درج�ات الدكت�وراه التي تمنحها الجامعات األمريكي�ة، فإنها ال تمثل أكثر من 
المؤلفان بعدد  الجامعات. ومع ذلك يشيد  التدريس في تلك  34 % من أعضاء هيئة 
الواضح  التحيز  للتخفيف من هذا  قديمًا وحديثًا  السياسية  والمبادرات  الوقائع  من 
ف�ي البيئ�ات األكاديمية. ففي عام 1972 ص�در القانون الفدرالي )IX(، الذي تناول 
المنافس�ات  العالي ومجال  التعليم  فيما تناول "توفير المزيد من الفرص للمرأة في 
الرياضية الجامعية كما لم يتوفر ألي جيل سابق". ومع إقرار المؤلَفين بالتطور الكبير 
ال�ذي نت�ج ع�ن صدور هذا القانون، فإنهما يلفتان النظر إلى عدم التفعيل الحقيقي 
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لهذا القانون من قبل بعض الجامعات، ويستدالن على ذلك بالتصريحات والوعود 
باراك أوباما خالل حملته االنتخابية حول  الرئيس األمريكي  التي أطلقها  المتكررة 

به. وااللتزام  تفعيله  درجة  بناء على  للمحاسبة  آليات  وتطوير  القانون  هذا  تفعيل 
وف�ي إط�ار آخر يعالج الكتاب في الفصل الس�ادس إش�كالية عالقة الجامعة 
بالحكوم�ة وس�وق العم�ل والقط�اع الصناعي، وما يتخلل ه�ذه العالقة من مراعاة 
لمصال�ح، وتوفي�ر لم�وارد ق�د تتس�بب بطريقة مباش�رة أو غير مباش�رة ف�ي التزام 
الحكومة  بالعالقة مع  يتعلق  ففيما  برسالتها األساسية ومبادئها األخالقية.  الجامعة 
يش�ير المؤلف�ان إل�ى تج�اذب هذه العالقة منذ الح�رب العالمية الثاني�ة حتى اليوم 
بي�ن م�د وج�زر، وتأييد م�ن إدارات كثير م�ن الجامعات طمعًا ف�ي الدعم المادي 
للبح�ث العلم�ي، ورف�ض م�ن كثير من أعض�اء هيئة التدريس والطلب�ة خوفًا على 
الحرية األكاديمية من ناحية وتحفظًا على السياسات الخارجية للحكومة األمريكية 

أخرى. ناحية  من 
وحول العالقة بين الجامعة وس�وق العمل يس�تعرض المؤلفان طبيعة العالقة 
غي�ر الصحي�ة بي�ن القطاعي�ن، والت�ي تط�ورت خالل فترة الس�بعينيات م�ن القرن 
المنص�رم، تعويض�ًا عن برود العالقة بين الجامعات والقطاعات الحكومية بس�بب 
بداياتها  المرة( كانت في  )اقتصادية هذه  آخر  نوع  فيتنام، ونتيجة لحرب من  حرب 
العمل والقطاع  المتحدة واليابان، حيث وجد سوق  الواليات  بين  الوقت  في ذلك 
الصناع�ي األمريك�ي بغيت�ه ف�ي الجامع�ات كمراك�ز للبح�ث التطوي�ري واإلبداع 
لتحس�ين قدرات االقتصاد األمريكي التنافس�ية عالميًا، وقد تطورت هذه الش�راكة 
البحث  واس�تقاللية  الكثيرين حول مدى موضوعية  قلق  تثير  لدرجة  القطاعين  بين 
العلم�ي ف�ي هذه الجامعات عندما يتوف�ر الدعم المادي لكثير من هذه األبحاث – 

الكبرى. الصناعية  الشركات  قبل  من  منها –  والصيدلية  الطبية  وبخاصة 
 وم�ع تقري�ر المؤلفي�ن له�ذه الحقائق واس�تعراضهم )وإقراره�م( لكثير من 
الجامعة واألمة في قطاعيها  بين  العالقة  بإيجابيات وس�لبيات  المتعلقة  التحليالت 
العام والخاص، فإنهما يختمان الفصل بأهمية إدراك الطبيعة الديناميكية للمؤسسات 
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الجامعي�ة، وتطورها المس�تمر، وحاجته�ا الدائمة للبيئات المحيطة بها، وتبني كثير 
م�ن الجامع�ات ف�ي بنائه�ا وهيكلتها أش�كال الس�وق م�ن خالل برام�ج التخطيط 
االس�تراتيجي، ومراقبة الجودة، وسياس�ات التسويق لخدماتها. وهذا كله يستدعي 
وعي�ًا به�ذه المتغيرات عند دراس�ة وتقويم عالقة الجامعة بالمؤسس�ات الحكومية 

والصناعية.
المس�ؤولية  لطبيعة  بيروب رؤيتهما  يقدم موريس وكلير  الكتاب،  وفي خاتمة 
األخالقية للجامعة بوصفها مؤسس�ة، ولمنس�وبيها من أعضاء هيئة التدريس. فعلى 
الصعي�د المؤسس�ي يرك�ز المؤلفان عل�ى أهمية المس�ؤولية المجتمعية للجامعات 
تج�اه المجتمع�ات المحلي�ة المحيطة بها، وأهمية تطوير أواصر الش�راكة الخدمية 
م�ع المجتم�ع المحل�ي. كم�ا يتم التأكيد في هذا اإلطار على أهمية االس�تفادة من 
ن�وع فري�د من التصنيفات للجامع�ات الوطنية للواليات المتحدة يعتمد على جمع 
البيان�ات الخاصة بإس�هامات مؤسس�ات التعلي�م العالي االقتصادي�ة واالجتماعية 
والثقافي�ة ف�ي تنمية المجتمعات المحلية المحيط�ة بها. ويهدف هذا التصنيف كما 
يوضح القائمون عليه إلى توثيق، وإشاعة، ودعم الممارسات الجيدة والمميزة من 
قب�ل الكلي�ات والجامعات المهتمة بإقامة عالقات قوية ومس�تمرة مع المجتمعات 

بها. المحيطة  المحلية 
وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس يشير المؤلفان إلى أن المسؤولية األخالقية 
األولى تتركز في القيام بعملية نقل وإنتاج ونقد المعرفة من خالل التدريس والبحث 
العلمي، مع التركيز بصفة أساس�ية على المس�ؤولية األخالقية تجاه إش�اعة الوعي 
النقدي للمعارف المتوارثة، وتحفيز مساءلة ما يعتقد أنه مسلمات فكرية أو معرفية، 
الثقافية واأليديولوجية من  بتحيزاتها  التدريس�ية  الهيئة  أهمية وعي  التأكيد على  مع 
خ�الل االعت�راف بها وعرضها، من ثم تحييدها إيجابي�ًا. بينما تتركز المهمة الثالثة 
ف�ي قي�ام الهيئة التدريس�ية بدوره�ا بوصفها "ضمي�رًا ثقافّيًا" للمجتم�ع، من خالل 

العام. الرأي  تهم  التي  والقيمية  األخالقية  القضايا  في  الفاعلة  مشاركتهم 
وف�ي الخت�ام، أك�د المؤلف�ان على أهمي�ة المرحل�ة الحالية وم�ا تتضمنه من 
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تحوالت في األدوار وبخاصة على مستوى التعليم العالي، واقتبسا في هذا اإلطار 
من حديث لرئيسة جامعة هارفارد د. فوست، التي أشارت إلى أن المرحلة الحالية 
التعليم العالي بوصفها مؤسس�ات خدمية،  تقتضي إعادة النظر في دور مؤسس�ات 
المعاصرة في  فالمجتمعات اإلنس�انية  تقدمها،  التي  الخدمة  يتوس�ع مفهوم  بحيث 
بقدر  والتفسيرات  والمعاني  األفكار  إلى  "بحاجة  قولها –  المرحلة – على حد  هذه 

لها". واإلعداد  الوظائف  إلى  حاجتها 

اإلسهام المرجّو من الكتاب في تطوير البحث العلمي في التعليم العالي:
على الرغم من صغر حجم الكتاب، ومناقشته السريعة )والمختصرة إلى حد 
اإلخ�الل أحيان�ًا( لع�دد كبير من القضايا ف�ي ثناياه، وتركيزه ف�ي معالجاته وأمثلته 
على مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية، مع تجنبه استخدام 
مدخ�ل التحلي�ل الدول�ي المقارن عل�ى الرغم من أهميته وإثرائ�ه لموضوع كهذا، 
فإن�ه ف�ي عرض�ه للموضوع يثير عددًا من التحديات واألس�ئلة لمؤسس�ات التعليم 
العال�ي ف�ي ال�دول النامي�ة، وبخاصة في مجتمع�ات الرخاء االقتص�ادي – كدول 
الخلي�ج العرب�ي – التي تش�هد تط�ورًا وتنوعًا كبيرين في البيئ�ة األكاديمية، في ظل 
طف�رة اقتصادي�ة، وطل�ب متزاي�د على ه�ذا النوع م�ن التعليم. ومن تلك األس�ئلة 

يلي: ما  والتحديات، 
م�ا ه�ي المس�ؤولية األخالقي�ة لمؤسس�ات التعلي�م العال�ي ف�ي العالم   –1
العرب�ي، وكي�ف يتصوره�ا القائم�ون عل�ى هذا الن�وع م�ن التعليم من 
قي�ادات وأعض�اء هيئ�ة التدري�س، وهل ه�ذه المس�ؤولية مقتصرة على 
توفي�ر المقاع�د الدراس�ية للطلبة المنتظمي�ن؟ أو تتعدى ذلك في بعض 
الموازي لمجموعات أخرى  االنتس�اب والتعليم  برامج  لتوفير  األحيان 
م�ن الطلب�ة؟ إن األمثلة الت�ي يعرضها الكتاب لطبيع�ة العالقة التفاعلية 
والخدمية بين الجامعات األمريكية والمجتمعات المحلية المحيطة بها، 
تثير عددًا من التحديات وبخاصة للجامعات الناشئة في عدد من مناطق 
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التنموية. ومتطلباتها  احتياجاتها  لتغطية  األولوية  ذات  المملكة 
م�دى وفاء المق�ررات المقدمة على صعيد متطلبات الجامعة في الوفاء   –2
بالمهمة الملقاة على عاتقها في إعداد الشخصية العامة للطالب الجامعي 
كثير من جامعاتنا على حالها  في  المقررات  زالت هذه  فما  )المواطن(، 
األولى منذ تأسيس الجامعات، وتركيزها على تقديم معلومات ومعارف 
العربية، ويتم تقديمها  الثقافة اإلس�المية واللغة  مكررة، متمحورة حول 
النقدي.  والتفكير  للتس�اؤل  تلقينية غير محفزة  بطريقة  األحيان  أكثر  في 
م�ن غي�ر أن يط�رأ عليها التعدي�ل الالزم لتتوافق م�ع متطلبات المرحلة 
الحالي�ة ف�ي ظ�ل الرغبة في التح�ول نحو اقتصاد المعرفة، والمش�اركة 

المجتمعية.
مدى التوازن في سياسات القبول لمؤسسات التعليم العالي بين الحاجة   –3
المجتمعية الحقيقية الناتجة عن دراسة متأنية لمتطلبات التنمية االقتصادية 
واالجتماعي�ة، وبي�ن الضغوط االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن عدم 

إعدادهم. الثانوي لضعف  التعليم  لحملة  توفر وظائف 
بالمنطقة  العالي  التعليم  الجنسي في مؤسسات  التحيز  كما تشكل قضية   –4
تحدي�ًا م�ن نوع آخر. فمع ارتفاع نس�ب الطالب�ات الملتحقات بالتعليم 
العال�ي بحي�ث تتج�اوز نس�ب الطالب، فإن هذا ال يش�مل في كثير من 
دول المنطقة وجامعاتها تخصصات العلوم التطبيقية والهندسية، كما أن 
إسهام عضوات هيئة التدريس في القيادة األكاديمية بالجامعات مازالت 

محدودة جدًا.
الكت�اب تحدي�ًا  يثي�ر  العم�ل،  الجامع�ات بس�وق  وف�ي قضاي�ا عالق�ة   –5
العمل والقطاعات  لتنظيم وتنشيط عالقتها مع سوق  العربية  للجامعات 
الصناعي�ة بما يضمن اس�تقالل البحث العلم�ي بالجامعة وال يؤثر على 

القطاعين. بين  المتبادلة  الفائدة 
أخي�رًا، تبق�ى قضي�ة التن�وع بين الجامعات ومؤسس�ات التعلي�م العالي   –6
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مفتاحًا في التعامل مع المس�ؤولية األخالقية للجامعات. فتنوع رس�ائل 
وأه�داف ه�ذه المؤسس�ات يضمن تغطي�ة كافة األدوار والمس�ؤوليات 
االجتماعية واألخالقية المتوقعة من هذا القطاع، بينما يشكل االستنساخ 
إليه ذلك من  بين المؤسسات تهديدًا خطيرًا لما يؤدي  التوأمي  والتشابه 
الخدمات وإهمال كامل لخدمات  تقديم بعض  تنافس غير مطلوب في 

متوقعة ومطلوبة". أخرى 
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حول الترجمة األكاديمية

مثّلت ترجمة هذا الكتاب نوعًا من التحدي المغّلف بالتشويق. حيث تخللت 
التجرب�ة جلس�ات عدي�دة م�ن النق�اش )بنوعي�ه الهادئ والس�اخن( ح�ول مقاصد 
المؤلفي�ن ف�ي العدي�د من الجمل الواردة. ولمراعاة الدق�ة في الترجمة إلى العربية 
ف�ي نق�ل المعان�ي؛ تم الرجوع إلى عدد م�ن األعمال األصلي�ة )المراجع( وقضاء 
ساعات، بل أيام في بعض الحاالت، لتفحصها وتحليلها وفهمها من خالل الخلفية 
الثقافية والعلمية األمريكية ليتم تحويلها للعربية في إطار يتناسب مع ثقافة الباحث 

العربي. والقارئ 
وتوص�ف ه�ذه التجربة بأنها "تعليمية وتثقيفية". فبالرغم من كون المترجمين 
متخصصين في سياسات التعليم العالي، فإّن التحدّيات المتعلقة بالترجمة إلى اللغة 
العربي�ة كان�ت متع�ددة. فاللغة العربي�ة هي لغة العل�م واألدب، ولكّن ثراء وتجدد 
اإلنجليزي�ة المس�تمر من خ�الل مواكبة الجديد وإضافة المصطلحات يش�كل عبئًا 

بالعربية. مقارنتها  عند  ثقيالً 
وبن�اًء عل�ى م�ا س�بق، نجد م�ن الض�روري أن يلتف�ت الباحث�ون العرب من 
المختصين باللغة العربية وغيرهم إلى هذه النقطة والوقوف عليها واعتبارها جوهرية 
الس�تمرارية العربي�ة في المج�االت العلمية. إذ يوجد كم هائ�ل من المصطلحات 
العربية  األعمال  قّلة  إلى  إضافة  بالعربية.  لغوي  مقابل  لها  يوجد  التي ال  اإلنجليزية 

اللغة. إلى حصيلة  باالبتكار  أضافت  التي  المبدعة و/أو 
وق�د تس�بب ه�ذا النق�ص أو التراج�ع اللغ�وي ف�ي اس�تخدام المصطلحات 
اإلنجليزي�ة )أو األجنبي�ة بعام�ة( بصيغته�ا دون تحويلها وترجمته�ا للعربية. فنجد 
و)ليبرالية( و)كالسيكية(  و)أكاديمية(  و)لوجستية(  )استراتيجية(  كلمة  نستخدم  أننا 
و)ديموقراطي�ة( و)بيروقراطي�ة( والعدي�د من المصطلحات األخ�رى التي لم يّوفق 
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الباحث�ون الع�رب حت�ى اآلن إلى إيجاد بدائ�ل "عربية" لها. وعليه، فإن هذا النقص 
ال يتعلق باللغة العربية، إنما ُيالم على ذلك المتخصصون في اللغة أوالً والباحثون 

ثانيًا. العرب 
وس�يرد في هذا الكتاب عدد من المصطلحات تتعدد وتتفاوت اس�تخداماتها 
ومعانيه�ا باللغ�ة االنجليزي�ة. ونظرًا لما تقّدم اس�تخدم المترجم�ان المصطلحات 
العربي�ة التالي�ة ف�ي محل مقابله�ا اللغوي باإلنجليزي�ة بناًء على معطي�ات الخلفية 

العربي. العالم  في  واألكاديمية  الثقافية 
اعتم�دت الترجم�ة عل�ى التفريق بي�ن مصطلح�ي moral وethical؛ إذ ُترجم 
المصطل�ح األول )moral( بكلم�ة "أخ�الق"، والتي هي عادة ذات طابع ش�خصي 
 )ethical( ومرتبط بالخلفية الدينية والفكرية للفرد. في حين ُترجم المصطلح الثاني
بيئات معينة  متعارف عليها في  بقواعد  "أخالقيات"، والتي هي مرتبطة عادة  بكلمة 

اجتماعية. أو  مهنية 
ويش�ير مصطل�ح )academy( إلى كل من التعلي�م العالي و/أو الجامعة. كما 
يشير مصطلح )Professorship( إلى كل من األستاذية و/أو الكرسي العلمي. بينما 
أن  اعتبار  )على  في جامعة  تدريس  هيئة  إلى وظيفة عضو   )Tenure( يشير مصطلح 

أصلها(. في  دائمٌة  العربية  الجامعات  في  الوظائف 
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الجامعة الأخالقية

هل الكليات والجامعات مؤسسات أخالقية؟ َيفتِرُض هذا الكتاب أنها كذلك 
)أخالقية( حس�ب طبيعتها وبمقاييس متفاوتة. وس�وف نس�تعرض في هذا الكتاب 
أفض�ل األمثل�ة لجامعات تعم�ل بنمط أخالقي تجاه طالبها وأعضاء هيئة التدريس 
به�ا والمجتم�ع والوط�ن، كما أننا س�نختم بتوضيح معالم الجامع�ة األخالقية في 

األمثل. شكلها 
أّك�د ج�ون دي�وي )John Dewey( – وه�و أه�م فالس�فة التعلي�م ف�ي العصر 
الحدي�ث – عل�ى أن التعلي�م األخالق�ي، وأن دور القائمين عل�ى التعليم هو تنمية 
ذلك الَحّس األخالقي. وقد ذكر ديوي في دراسته )المبادئ األخالقية في التعليم( 
)Moral Principles in Education )1909 ب�أن "الغاي�ة م�ن التعلي�م المدرس�ي هي 
"الُمُثل األخالقية"  تنمية  العمل على  المعلمين  وبأنه يجب على  الش�خصية"،  تنمية 
"لدى ألش�خاص")1( وقد تّصور ديوي "مثلثًا أخالقيًا للمدرس�ة" يعمل على ترسيخ 

الطلبة. لدى  المجتمعية")2(  واالهتمامات  االجتماعي  والتأثير  االجتماعي  "الذكاء 
 R. S.( بيت�رز  إس  آر  البريطان�ي  للفيلس�وف  الكالس�يكي  الكت�اب  ويناق�ش 
ن  مك�وِّ وج�ود   Ethics and Education )1970( والتعلي�م(  )األخالقي�ات   )Peters

أخالق�ي للتعلي�م. حيث يقول بيترز بأن العملي�ة التعليمية مبنية على مبادئ متعلقة 
باألخالقي�ات. وق�د أوضح أنه "يجب أن تثير المش�كالت التعليمية أس�ئلة متعلقة 
باألخالقي�ات بصف�ة مس�تمرة..."، كم�ا ق�ّرر أن "هناك مفاهيم مغروس�ة في صلب 
التعلي�م ك� "التطوي�ر" و"التحس�ين" و"نقل كل ما هو جدي�ر باالهتمام". وعليه؛ فإن 

باألخالقيات")3(. متعلقة  قيمًا  التعليم  تضمين  تقتضي  المنطقية  الضرورة 
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وتس�تعرض دراس�ة بيترز فلس�فة التعليم من عدة أبعاد كالتعليم والمس�اواة، 
والتعليم والحرية، والتعليم والديموقراطية. ويرى أن "أسس أخالقيات "المساواة" 
و"العدال�ة" تب�دو أكثر تجّذرًا وارتباطًا بالتعليم مقارن�ة بالمفاهيم األخرى المتعلقة 
بالمحتوى التعليمي")4(. وفي تعليقه على الديموقراطية، يذهب بيترز إلى أنها "نهج 
حياتي بمثابة تعبير عن المبادئ األخالقية األساس�ية في هياكل مؤسس�ية مناس�بة" 

الديمقراطية")5(. أخالقيات  تترسخ أسس  وبذلك 
وبالرغ�م مم�ا س�بق، فإن�ه ال يوج�د إجم�اع عل�ى أن الجامعات مؤسس�ات 
أخالقية. إذ يرى الناقد األدبي البارز س�تانلي فيش )Stanley Fish(، أس�تاذ القانون 
Florida International University، ف�ي كتاب�ه  المتمّي�ز بجامع�ة فلوري�دا الدولي�ة 
 )Save the World on Your Own Time )2008( أنِق�ذ العال�م ف�ي وقت�ك الخ�اص(
أّن الوظيف�ة الوحي�دة التي يجب على الجامع�ة القيام بها هي التنمية الفكرية. وفي 
جوابه عن سؤاله "ما هي وظيفة التعليم العالي؟" يرى فيش أنه "ليس بإمكان أساتذة 
الكلي�ات والجامع�ات )نظاميًا( إال القيام بأمرين: )1( تعريف الطلبة بأوجه المعرفة 
بثقة...  العيش  نهم من  التي ستمكِّ التحليلية...  المهارات  الطلبة  )2( إكساب هؤالء 

أكثر")6(. أّقل وال  األمر، ال  في  ما  هذا كل 
وف�ي اإلط�ار نفس�ه، يؤكد جون ميرش�يمير )John J. Mearsheimer(، أس�تاذ 
والمعارض   ،University of Chicago في جامعة شيكاغو  المتمّيز  السياسية  العلوم 
اآلخر للتوجه األول، أّن التعليم األخالقي ليس من مجاالت عمل الجامعة. حيث 
صرح في خطابه الس�نوي للطلبة المس�تجّدين الذي حمل عنوان "أهداف التعليم" 
عام 1997، بأنه "لن يكون للجامعة جهد كبير في التوجيه األخالقي")7(، وأوضح أّن 
الجامعة "مؤسسة ليست معنية باألخالق بتاتًا")8(، وشّدد على أهمية صمت أعضاء 
هيئة التدريس في كل ما يخص الش�أن األخالقي"، وأنه ال يوجد بجامعة ش�يكاغو 

األخالقيات)9(. أو  األخالق  بمناقشة  يهتم  مقرر  أي 
ويس�أل الرئي�س الس�ابق لجامع�ة هارفرد ديري�ك ب�وك )Derek Bok( في كتابه 
)كلياتن�ا دون المس�توى )Our Underachieving Colleges )2007(، ه�ل "يج�ب أن 
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تك�ون التنمي�ة األخالقي�ة جزءًا ال يتج�زأ من المقرر، أم هي مجرد خي�ار للطلبة")10(. 
ويختم بتردد بأنه "قد آن األوان لمواجهة هذا السؤال بالعناية والتأّني الذي يستحقه")11(.

تاريخ الجامعة الحديثة:
لق�د م�ّرت الجامع�ة الحديث�ة أثناء نش�وئها بث�الث مراحل: األول�ى، نموذج 
الكاردين�ال نيوم�ان )Cardinal Newman( الذي أّكد على التعليم من أجل التعليم. 
ت�اله ظه�ور نم�وذج الجامعة البحثية األلمانية، وأخيرًا اإلس�هام األمريكي المتمثل 
ف�ي ظهور الجامعة الِخْدميَّ�ة )Service University(، والتي ُتعّد الجامعة األخالقية 

أنماطها. إحدى 
 The Idea وُتعّد محاضرات الكاردينال نيومان – التي ُجمعت في فكرة الجامعة
)1873( of the University – "إح�دى روائ�ع العال�م الغربي التعليمية واألدبية")12(. 
الغرض من  فإن  ذاتها")13(. وعليه،  المعرفة  المعرفة "هي  أن )غاية(  وكانت رس�الته 
ن أخالقي،  تمامًا عن أي مكوِّ الفكري" بش�كل مفصول  "التفّوق  تنمية  الجامعة هو 
بأنه ال عالقة  العالم المختص بدراسة نتاج نيومان، "فرانك م. تيرنر"  أو كما يفسره 

األخالقي")14(. والتحسن  التفوق  بين 
وس�عت الجامع�ة البحثي�ة األلمانية التي نش�أت في القرن التاس�ع عش�ر إلى 
المعرف�ة "محاي�دة المحت�وى". وقد حّول الطابع البحثي طبيع�ة الجامعة إلى عمل 
فك�ري بح�ت، يتضّمن تدريب وإع�داد الباحثين األكاديميين باس�تحداث درجات 
دكت�وراه الفلس�فة. مم�ا أدى إلى وجود علماء عصريي�ن مختصين. وأعلنت بذلك 
الجامعة البحثية األلمانية أن الجامعة في حد ذاتها عبارة عن أعضاء هيئة التدريس، 

مبتدئين. علماء  بوصفهم  الطلبة ضروري  وأن وجود 
إب�ان منتصف القرن التاس�ع عش�ر، وأثن�اء كتابة نيوم�ان لمحاضراته وإلقائها 
وأثناء نشأة الجامعة األلمانية كانت الجامعة األمريكية في طور التغيير أيضًا. إذ إنها 
أصبح�ت جامع�ة ذات طابع ِخْدمي ُتعنى بحاجات المجتمع والوطن. وقد ش�ّكل 
قان�ون من�ح األراض�ي )Land Grant Act( حدث�ًا مهّم�ًا، حي�ث تمكّنت الجامعات 
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ُر بمرحلة  األمريكي�ة م�ن تقديم المس�اعدة في تطوير علوم الزراعة، وق�د كانت َتمُّ
ازدهارها. ذروة  في  الصناعية  الثورة  كانت  بينما  فتور، 

وقد توّسع مفهوم تلك الخدمة بعد مرور خمسة وعشرين عامًا. وكانت كلية 
س�ميث )Smith College( رائ�دة ف�ي عملي�ة توطي�ن فقراء اليه�ود والكاثوليك في 
 College Settlement( مدينة نيويورك. كما نمت حركة التوطين من خالل الكليات
Movement( وانضمت لها جامعات عديدة كجامعات شيكاغو وميتشيجان ونورث 

عت هذه المشاركات من إنشاء  ويسترن وويسكنسن وهارفرد وبتلر وفاسار. وقد تنوَّ
دورات المياه العامة إلى اس�تضافة المناس�بات الدينية وتقديم دروس في االدخار 
أن  الجامعات  أن على  الحركة  التنظيم االجتماعي. وتفترض هذه  وغرس مهارات 

االجتماعي. مسيرة اإلصالح  تقود 

بروس ويلشاير:
ُيناق�ش ب�روس ويلش�اير )Bruce Wilshire(، الناقد وأس�تاذ الفلس�فة بجامعة 
 The Moral )1990( (، ف�ي كتاب�ه )االنهي�ار األخالقي للجامع�ةRutgers( رتجي�رز
الجامع�ة  وأن  "التعلي�م مش�روع أخالق�ي  أن  فك�رة   )Collapse of the University

األخالقي")15(. التوجه  إلى  تفتقر  المعاصرة  البحثية 
"القضايا األخالقية واالجتماعية  بعنوان  الذي يدّرس مقررًا  ويعقد ويلشاير – 
د أنه "ال مفر  المعاص�رة")16( – األم�ل على التجديد األخالقي للتعليم العالي. ويؤكَّ
لألستاذ الجامعي من المسؤولية األخالقية")17(، وأن مهمة األساتذة "في حال عودة 
الجامع�ة إلى مس�ارها التعليم�ي واألخالقي "هي "إعادة التفكي�ر في معنى الطبيعة 

اإلنسانية")18(.
ويستش�هد ويلش�اير بمثل�ث "العل�وم والتكنولوجيا والمهنية" ال�ذي انبثق من 
تأثير الجامعة األلمانية في القرن التاسع عشر وخططها البحثية كمحددات للجامعة 
الحديث�ة)19(. حي�ث نش�أ ع�ن النم�وذج األلمان�ي بيئ�ة أكاديمية تعمل عل�ى تطوير 
"مجاالت تخصصية – العلوم نموذجًا"، وتقلل من أهمية التأثير األخالقي")20(. كما 
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يش�ير ويلش�اير إلى أن هناك "خلطًا تقليديًا بين المعتقدات والممارسات األخالقية 
في  المركزية  مكانته  الدين عن  انفصل  لما  وأنه  الدينية،  والممارسات  والمعتقدات 

أيضًا")21(. عنها  األخالق  انفصلت  العامة  الحياة 
وت�ال ذل�ك بعامين قبول لتحدي ويلش�اير من قِب�ل إدوارد ليروي لونج االبن 
العال�ي كمش�روع  )التعلي�م  كتاب�ه  ف�ي  يدع�و  ال�ذي   ).Edward LeRoy Long Jr(
أخالقي )Higher Education as a Moral Enterprise )1992 إلى أّن "التعليم العالي 
مشروع ذو طابع أخالقي يتطلب توجيهًا من خالل االلتزام بما هو صحيح أخالقيًا 
وخي�ر ف�ي األس�اس)22(. ووفق�ًا لم�ا ذك�ره لونج، تكمن براعة مس�ؤولي وأس�اتذة 
 الجامع�ة ف�ي ابت�كار "سياس�ات واس�تراتيجيات" تك�ون "ضرورية لرعاية مش�روع

أخالقي")23(.
الكالس�يكية  دراس�ته  في   )George M. Marsden( مارس�دن  ويتعقب جورج 
)روح الجامع�ة األمريكي�ة )The Soul of the American University )1993( تط�ور 
البروتستانتية اإلنجيلية، ثم تحولت  الجامعة األمريكية منذ أن تأسست على مبادئ 
إلى البروتستانتية الليبرالية، وانتهت بالنموذج العلماني لألخالق مع ظهور داروين 
)Darwin( وعلم األحياء التطوري في نهاية القرن التاسع عشر. وقد ُولدت الجامعة 
الحديث�ة بتوج�ه علم�ي جدي�د قائ�م على بقاي�ا التوج�ه الديني الليبرال�ي. وخالل 
الس�تينيات ارتبط�ت هذه التوجهات بتوجه�ات ما بعد الحداثة وقد أدى هذا تقريبًا 

الدينية. التأثيرات  انقراض  إلى 
ومع ظهور الجامعة الحديثة بنهاية القرن التاس�ع عش�ر، أصبحت الجامعات 
األمريكي�ة مكونًا أساس�يًا م�ن اإلرث الديني الثقافي")24(. وص�ارت جامعة هارفرد 
"القائ�د الذي يرس�م نهج األيديولوجي�ة التعليمية الوطنية")25(. وتمتعت هارفرد في 
 )William James( مطل�ع الق�رن بعص�ٍر ذهبي بوجود فالس�فة مثل ويليام جيم�س
وجوزايه رويس )Josiah Royce( وجورج سانتايانا )George Santayana( وهيوجو 
مستنبيرج )Hugo Mustenberg(. ويشير مارسدن إلى أن "هارفرد كانت أول جامعة 

النشأة")26(. الحديث  األلمانية  الجامعات  نموذج  تأثير  عليها  يظهر  أمريكية 
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ويذك�ر مارس�دن أن�ه "خالل ه�ذه الحقبة االنتقالية" في هارف�رد من االرتباط 
الديني إلى المرجعية العلمية ُبذلت "جهود متنوعة "لملء الفراغ الروحي واألخالقي 
في  االجتماعية جديتها  العلوم  أظهرت  إْذ  الفلسفة األخالقية")27(،  زوال  الناتج عن 
االهتم�ام بالقضاي�ا األخالقي�ة، ظهر ذلك جليًا في عل�وم التاريخ والعلوم الطبيعية 
اللَذْينِ يركزان بش�كل جوهري على االعتبارات االخالقية بوصفها مقدس�ات")28(. 
كما ش�مل هذا االهتمام المجاالت الناش�ئة كاألدب والفنون، والتي أولت اهتمامًا 
أكب�ر بال�دور األخالق�ي والروحي")29(. وقد أوج�دت هارفرد "دينًا إنس�انيًا جديدًا 
لإلنس�انية والثقاف�ة الس�امية")30(. ظه�ر بوصف�ه نموذج�ًا ُيحت�ذى ب�ه ف�ي عدد من 

الرئيسة")31(. الجامعات 
وكان الكتشافات العلوم الطبيعية في القرن العشرين أثر سلبي في اتخاذ الدين 
مرجعيًة أساسية، إْذ يرى مارسدن أّن "وجهات النظر الدينية، وعلى األقل التقليدية 
"علم  يوفر وجود  المقابل،  اجتماعيًا")32(. وفي  ُتعّد غير علمية ومدمِّرة  كانت  منها، 

وتوحدًا")33(. تناغمًا  أكثر  لمجتمع  أساسًا موضوعيًا  موّحد وعالمي 

هجوم:
مع نهاية القرن العشرين استهُدفت البيئة األكاديمية من قبل اليمين السياسي، 
بلوم  السياسي. وقد أوقد أالن  اليسار  الجامعات بوقوعها تحت سيطرة  اتهم  الذي 
)Allan Bloom( من جامعة شيكاغو الشرارة األولى حين انتقد بشّدة وقوع الجامعة 
أسيرة للتوجه االشتراكي خالل فترة الستينيات. ويتَِّهم بلوم في كتابه األفضل مبيعا 
)إغالق العقل األمريكي )The Closing of the American Mind )1987( فهم الطلبة 
لمبدأ" نسبية الحقيقة")34(. وتحويلها من مجرد نظرية إلى مسّلمة أخالقية")35(. ويرى 
المدنية  الحقوق  المش�اركة في حركات  في  المتمثلة  الس�تينيات  "أس�اطير  أن  بلوم 
والمض�ادة لح�رب فيتنام ش�كلت محور االهتمام األخالقي ل�دى الطلبة)36(. ومع 

أخالقي")37(. تعليمي هدٌف  نظام  "لكل  بأن  بلوم حديثه  يختم  ذلك 
ويوض�ح العن�وان الثانوي لكتاب بلوم صفته التوجيهية: "كيف أفش�ل التعليم 
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العال�ي الديموقراطي�ة وأفق�ر أرواح طلب�ة الي�وم". ويتمثل الحل لدي�ه في الرجوع 
لتدري�س األعم�ال الكالس�يكية وأمهات الكتب". وأن ه�ذا النهج هو وحده الحّل 
الج�اد، م�ع كون�ه مرفوضًا من الجميع، ويرى تطبيق ه�ذا النهج من خالل التعليم 
الليبرالي الذي يركز في المقررات العامة على قراءة نصوص كالسيكية معينة متفق 

مميزة")39(. "تجربة  بمثابة  يجعلها  ما  عليها")38( 
وج�اء بع�د هج�وم بل�وم اته�اُم روج�ر ِكمب�ال )Roger Kimball( لألس�اتذة 
 )Tenured Radicals )1990( الليبراليين في كتابه )أعضاء هيئة التدريس المتطرفون
بأنهم يسيطرون على التعليم العالي، كما اتهمهم "باالنحراف األخالقي". وأوضح 
أّن ه�ذا "االنح�راف األخالق�ي" يتمثل في التركيز على "الن�وع – العرق – الطبقة"، 
ف ه�ذا االنحراف "الفضيلَة" بأنها كلُّ مخطط )أجندة( معنّي بقضايا الجنس،  ويع�رِّ
واألنثوية، والماركسية، والعنصرية، والعرقية ُيعلن ناقد معّين والءه لها)40(. ويصف 
بالقضايا  بالمواعظ، وغير معنّية حقًا  ُمقنِعة – فهي أشبه  بأنها غير  التوجهات  ِكمبال 

األخالقية")41(.
وُيمثِّل كتاب تش�ارلز س�ايكس )Charles J. Sykes( )احتيال األساتذة )1988( 
)ProfScam هجوم�ًا آخ�رًا عل�ى أعضاء هيئ�ة التدريس. إْذ يتهمهم س�ايكس بأنهم 
"يتقاض�ون أكث�ر مم�ا يعمل�ون" وبأنه�م ق�د "تخّل�وا عن مس�ؤولياتهم التدريس�ية" 
العلمي والشؤون السياسية  البحث  المتمثلة في  للسعي وراء "مصالحهم الشخصية 
األكاديمي�ة والمن�ح البحثي�ة")42(. كم�ا يناق�ش فك�رة أن ألس�اتذة اآلداب "هوس�ًا 
بالنظري�ات النقدي�ة الحديث�ة التي يصمها بالنظرية العصري�ة "Trendy Theory" وأن 
التعليم  أن حّل مشاكل  بأسره")43(. ويرى  التعليمي  النظام  "يسّممون  التعليم  أساتذة 
العال�ي المزعوم�ة ه�و توظيف أعض�اء هيئة التدري�س بعقود وإلزامه�م بالتدريس 
و"اإلص�رار عل�ى التزامه�م بالتوصي�ف المح�دد مس�بقًا للمق�ررات وبخاص�ة في 
المقررات المخصصة للطلبة المس�تجدين، ما يضمن تعّرض الطلبة لكالس�يكيات 
الفكر الغربي األساس�ية"، وباختصار: يدعو س�ايكس إلى اس�تعادة تدريس أمهات 

التراثية)44(. الكتب 
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بعض وجهات النظر األخرى:
أج�رى المؤلف�ان دراس�ة مس�حية مصّغ�رة وهادف�ة، تتعلق بس�ؤال: هل على 
العينة على مديري كليات وفيلسوف  الجامعة أن تأخذ منحًى أخالقيًا؟. واشتملت 
وم�ؤرخ ترب�ّوي وناقد أدبي وُمنظِّر نقدي وباحث تربّوي ومحلِّل سياس�ات. وكان 
هن�اك إجم�اع ب�أن الجامعة يجب أن تك�ون أخالقية، بالرغم من وجود تفس�يرات 

أخالقية. لكونها مؤسسة  مختلفة 
وقد أعلنت درو فاوس�ت )Drew Gilpin Faust( أول رئيس�ة لجامعة هارفرد، 
ف�ي خطابه�ا التنصيب�ي ف�ي 12 أكتوب�ر 2007م أّن الجامع�ة مؤسس�ة أخالقية. وأّن 
أس�ئلة  نطرح  أن  الضروري  و"من  والعلماء")45(.  للفالس�فة  فريد  مكان  "الجامعات 
الطبيعي  العالم  المتغّيرة مع  ننا من مواجهة عالقاتنا  لُتمكِّ عن األخالقيات ومعانيها 

واجتماعية وأخالقية")46(. إنسانية  نظر  من وجهة 
يق�ول جي�روم كارابل )Jerome Karabel( مؤل�ف كتاب )المصطفين: التاريخ 
 The Chosen: the الخف�ي للقب�ول واإلقص�اء في جامع�ة هارفارد وييل وبرنس�تون
 hidden history of admission and exclusion at Harvard, Yale, and Princeton

رائعة")47(. ويذكر  يبدو فكرة  الجامعة األخالقية  باس�م  "تأليف كتاب  إّن   :))2006(
ُم الجامعات بما تحققه من مثاليات ُمعلنة")48(. ويرى آرثر دانتو  أّنه دائمًا ما كان "ُيَقيِّ
)Arthur C. Danto( األستاذ الفخري بجامعة كولومبيا، والفيلسوف والناقد األدبي 
أّن "للجامع�ات مهمة أخالقية تس�توجب وتتع�دى نقل المعرفة")49(. كما يؤمن بأن 
الجامع�ة يج�ب أن "تب�دأ بقيم�ة الحقيقة بوصفها ُخلقًا، وأخالقي�ات البحث عنها، 
ومسؤولية اإلنصاف في اعتبار واحترام المعتقدات المغايرة لمعتقداتنا")50(. ويشعر 
د الجامعة أهمية خاصة  دانت�و بأنن�ا "نعيش في زمن س�يئ للحقيقة، في حين تس�تمِّ

إليها")51(. يسعى  ولمن  لها  الحماية  وتوفر  الحقيقة  تحترم  لمؤسسة  مثاالً  بوصفها 
 )Diane Ravitch( وتؤمن المؤرخة التعليمية في جامعة نيويورك دايان رافيتش
بأن   ،The Troubled Crusade )1983( ) المتعثرة  )الجهاد(  الصليبية  )الحملة  مؤلفة 
"على الجامعات، كباقي المؤسسات، التزامًا مهنّيًا، بالتصّرف بطريقة أخالقية تجاه 
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الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع والوطن")52(. كما تؤكد أن الجامعة "يجب 
أن تك�ون مس�ؤولة ع�ن أفعاله�ا، أو بمعنى آخر، يجب أن تلتزم المؤسس�ة بمعايير 

ومهنية واضحة")53(. أخالقية 
كم�ا يؤم�ن هن�ري جي�رو )Henry Giroux( المنظِّ�ر والناق�د ف�ي جامعة مك 
 The University in Chains ماس�تر )McMaster( ومؤلف كتاب )الجامعة في قيود 
2007((( بأن "التعليم في أفضل صوره متعلِّق بالممارسات األخالقية والسياسية"، 
وب�أن الجامع�ة بم�ا ه�ي ميدان ديموقراطي "ُت�ؤّدي دورًا في افت�راض أن المجتمع 
أكث�ر ع�دالً وديموقراطي�ة وخل�ّوًا من المعان�اة البش�رية")54(. ويؤّك�د الناقد األدبي 
اللغة  في   )Paterno Chair( باتيرنو  أستاذ كرسي   )Michael Bérubé( بيروب  مايكل 
اإلنجليزية بجامعة والية بنسلفانيا )Penn State( ومؤلف كتاب )ما ليبرالية اآلداب؟ 
الجامعة  السؤال عن كون  أن   )What’s Liberal about the Liberal Arts?  )2006(
أخالقي�ة "س�ؤال كبي�ر"، ويقترح عل�ى الجامع�ات "محاولة تعليم الطلبة لتحس�ين 

المدني")55(. والمجتمع  المدنية  الحياة  في  لالنخراط  وإمكاناتهم  قدراتهم 
ويرى جيفري جالنز )Jeffrey Glanz( الباحث التعليمي ومحلل الُنُظم وأستاذ 
 Silverstein Chair in Professional( كرس�ي سلفرس�تين لألخالق والقي�م المهني�ة
الجامع�ات  عل�ى  أّن   )Yeshiva University( يش�يفا  بجامع�ة   )Ethics and Values

الناقد الالزم لمعرفة ما هو أخالقي من غيره")56(.  "مساعدة الطلبة لتطوير تفكيرهم 
تقوم بذلك  "أنها  َيشُعر  فإّنه  الجامعة توجهًا أخالقيًا"  تتَّبِع  أن  إلى  "َيْدُعو  أنه ال  ومع 
الناقد للوصول إلى حلول س�ليمة ومنطقية  التفكير  الطلبة على  من خالل تش�جيع 

المهنية")57(. للُمْعِضالت  وأخالقية 
أول�د  لجامع�ة  الس�ابق  المدي�ر   )James V. Koch( كوت�ش  ويؤك�د جيم�س 
الرئاس�ية )القي�ادة  كت�اب  ومؤل�ف   )Old Dominion University( دوميني�ون 
Presidential Leadership ( عل�ى أن�ه "يج�ب أن تعمل الجامعات، حتى الحكومية 

منها، من خالل منظور القيم األخالقية باستثناء ما يتعارض منها مع قوانين الوالية/
الدول�ة أو أنظم�ة المؤسس�ة")58(. وتؤي�د خليفت�ه في جامعة أول�د دومينيون روزان 
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أّن على الجامعة "أن تتصرف بطريقة أخالقية" ألنها  رنت )Roseanne Runte( رأيه 
األخرى")59(. كالمؤسسات  "ليست 

وبالرغ�م م�ن ذلك، فإّن هناك بع�ض التحفظات. إْذ صّرح جيمس كوتش أن 
التي  األخالقية   ْ المعايير  يحدد  من  الوطني هي:  المستوى  الرئيسية على  "المشكلة 
نتحدث عنها؟ هل هي لي أم لبات روبرتسون أم لبيل كلينتون أم لمن؟ فهناك اتفاق 

أخالقي")60(. غير  أو  أخالقي  ما هو  ضئيل على 
وال يرى مايكل بيروب كيف يجب على األقسام العلمية بالجامعات أن تكون 
الوطن؟")62(  أخالقية")61( حيث يس�أل "كيف تتصرف كليٌة على نحو أخالقي تجاه 
م أعمال لورنس كولبيرغ )Lawrence Kohlberg( البحثية وجهة نظر مفيدة عن  وُتقدِّ
األخالقيات، حيث ُتظِهر أن هناك مستويات من الَفهم والسلوك األخالقي. وعليه، 

األخالقية. لتحقيق صفة  في سعيها  كبير  بشكل  الجامعات  تختلف 

الخاتمة:
س�نحاول أن ن�درس ع�ددًا م�ن القضايا األخالقي�ة المهمة المتعلق�ة بالطلبة 
والجامع�ات. أوالً، ث�م نحّلل محاوالت تطوير المنطق األخالقي للطلبة. ونناقش 
مسؤولية الجامعة في توفير بيئة آمنة في أعقاب حادثة إطالق النار بجامعة فيرجينيا 
الجنس�ي من قبل أعضاء هيئة  التحّرش  إلى مواجهة  الحاجة  التقنّية. كما س�نناقش 
الطلبة. وسندرس الحاجة إلى مجتمع جامعي مدني ال يتطلب قوانينًا  أو  التدريس 

.)Speech Codes( الكلمة  لضبط حرية 
م�ا مس�ؤولية إدارة الكلي�ة تجاه أعض�اء هيئة التدريس وما مس�ؤوليتهم تجاه 
المؤسس�ة؟ س�ندرس القضاي�ا الرئيس�ة منها كإج�راءات الس�المة، والمناهج التي 
ش الجنس�ي،  يتحكم بها أعضاء هيئة التدريس، والمس�اواة بين الجنس�ين، والتحرُّ
وتعاطي المخدرات. كما سنتطرق إلى الدور الذي ُتؤّديه الجامعات في مجتمعاتها 

الوطنية. السياسات  في  وأثرها  المحلية 
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المناهج الأخالقية

م�ن الط�رق المباش�رة الت�ي ُيمكن للجامعات س�لوكها نحو تركي�ز أكبر على 
القضاي�ا األخالقي�ة تقديم مقررات ُتعنى بالتفكير األخالقي. فمنذ س�تينيات القرن 
الماض�ي )1960م(، ظه�ر ه�ذا النوع من المقررات بأش�كال مختلف�ة في الكليات 
المهني�ة ومناه�ج مرحل�ة البكالوريوس، وجاءت هذه الظاهرة رّدة فعل لما أثير من 
جدل في تلك المدة حول قضايا العرق والنوع. ومع ذلك، فإنه ليس هناك إجماع 
المعنية  المقررات  النوع من  تقديم هذا  إلى  الحاجة  التدريس على  هيئة  من أعضاء 

إلزامية. األخالقي كمقررات  بالتفكير 
وف�ي ه�ذا اإلط�ار، ُتعّد الكليات ذات الطابع المهن�ي متقدمة على غيرها من 
الكلي�ات؛ فالمق�ررات المعنية بأخالقيات المهن�ة )أخالقيات العمل( ُتعّد مقررات 
الصفة حتى  تأخذ هذه  لم  بينما  الطب والقانون وإدارة اإلعمال،  إلزامية في كليات 
اآلن ف�ي برام�ج البكالوري�وس ف�ي اآلداب، ولي�س أدل عل�ى ذلك – مما س�بقت 
اإلشارة إليه في الفصل األول – من تصريح شخصية مرموقة في التعليم العالي مثل 
ديري�ك ب�وك الرئيس الس�ابق لجامعة هارفارد، وال�ذي انتهى إلى كون هذه القضية 
)وه�ي تقدي�م المقررات المعنية بأخالق المهن�ة بوصفها مقررات إلزامية( مازالت 
آراء  اس�تطالعات  نتائج  النظر عن  العالي، بغض  التعليم  تردد عند مس�ؤولي  محل 

المقررات)1(. من  النوع  هذا  تقديم  في  رغبة  أظهرت  التي  والطلبة  األساتذة 
لتقديم  ُيحتذى ومعيارًا عاليًا  المتميزة مثاالً  إدارة األعمال  وقد قدمت كليات 
ممارسة  الطلبة  ابتكر  األعمال،  هارفارد إلدارة  كلية  ففي  المقررات،  من  النوع  هذا 
أداء قسم ماجستير إدارة األعمال، الذي يجسد التزامهم بخدمة الصالح العام)2(. هذا 
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تحقيق طموحاتهم  نحو  بمهنية، ودمج سعيهم  العمل  يقتضي  الطلبة(  )من  االلتزام 
الخاص�ة بم�ا في�ه الخير لآلخرين)3(. وقد وّقع حوالي 20 % من خريجي عام 2009 

االلتزام. هذا  على 
 Columbia( وهناك مثال آخر، فلدى الطلبة في كلية كولومبيا إلدارة األعمال
Business School( ميثاق أخالقي )honor code( ينص على "االلتزام بمبادئ الحق 

واالحترام والفضيلة، والبعد عن الكذب والغش والسرقة)4(. كما تقدم كلية وارتون 
 University of( بجامعة بنسلفانيا )Wharton School of Business( إلدارة األعمال
Pennsylvania( مق�ررات ف�ي األخالقيات، ذات س�معة متميزة، ورغبة متزايدة من 

الطلب�ة لتس�جيلها، وه�ذا ما جع�ل الجامعة تزيد عدد أعضاء هيئ�ة التدريس الذين 
أعضاء)5(. إلى سبعة  اثنين  من  المقررات  يقدمون هذه 

ومع أنه لم يثبت وجود تأثيرات أكيدة على الطلبة نتيجة لدراسة هذه المقررات 
األخالقي�ة، ف�إّن ه�ذا ال ينفي وجود مؤش�رات لبعض الفوائ�د العامة التي تقدمها. 
فبالع�ودة إل�ى البح�ث الذي قدم�ه بوك تحت عنوان )كلياتنا دون المس�توى( نجد 
تأكي�دًا عل�ى أّن "هن�اك اعتقادًا أن التدريس الجيد لمق�ررات أخالقيات المهنة )أو 
التقديرات – على سلوكيات الطلبة")6(. أخالقيات العمل( له أثر متوسط – في أقل 

وقد أش�ار عدد من الدراس�ات والبحوث إلى إمكانية أن ينتج بس�بب دراس�ة 
مق�ررات المنطق األخالقي تطور متوس�ط في العم�وم في الوعي األخالقي)7(. فقد 
انته�ى ع�رض تحلي�ل ميتا )meta–analysis( عام 1985 لنتائج 55 دراس�ة علمية إلى 
"اآلثار اإليجابية للبرامج التعليمية المصّممة لتحفيز تطوير الوعي األخالقي)8(. وقد 
شملت البرامج التعليمية التي شملها التحليل مواد تم تقديمها لطلبة الثانوية العامة، 
وطلب�ة المراح�ل الجامعي�ة، والدراس�ات العلي�ا، وتعليم الكبار. واختت�م الباحثون 
بالتفكير األخالقي)9(. المعنية  المقررات  لتدريس  كأثر  اإليجابية  المخرجات  بتأكيد 
وفي هذا اإلطار، اختلفت نتائج الدراسات العلمية الالحقة حول تأثير التعليم 
الجامعي على التفكير األخالقي. ففي دراسة أجراها فريق من الباحثين حقق الطلبة 
الذين تعرضوا لخبرة دراسة مقررات معنية بالقضايا األخالقية درجات أعلى بداللة 
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فارق�ة ف�ي التفكي�ر األخالقي)10(. بينم�ا لم يتوصل فريق آخر م�ن الباحثين للنتائج 
نفس�ها في دراس�ة أخرى)11(. وبالطريقة نفسها اختلفت نتائج الدراسات حول تأثير 
تدري�س المق�ررات المعنية باحترام التنوع والعدال�ة االجتماعية في تطوير المنطق 
األخالقي. كما أثبت الفريق المشار إليه وجود درجات مرتفعة في الوعي األخالقي 
للطلب�ة الذي�ن تعرضوا لخبرة دراس�ة مقررات معنية بالتن�وع والعدالة االجتماعية، 
ناحية أخرى، كان  باحثون في دراسات أخرى)12(. ومن  لها  يتوصل  لم  نتائج  وهي 
للمق�ررات المعني�ة بالخدم�ة االجتماعية والتعليم الخدم�ي دور في تطوير المنطق 

للطلبة)13(. األخالقي 
ومن الدراس�ات المهمة في هذا الباب دراس�ة عن المنطق األخالقي، ش�ارك 
 Tricia( وتريشا سيفرت )Mathew J. Mayhew( مايهيو ماثيو  إنجازها كل من:  في 
A. Seifert( وإيرنس�ت باس�كريال )Ernest T. Pascarella( وُعرض�ت ف�ي المؤتمر 

 American Educational Research( التعليمي الس�نوي للجمعية األمريكية للبحث 
Association( عام 2009، وتضمنت عينة الدراس�ة 1469 طالبًا في الس�نة الجامعية 

الدراسة حول "إسهام  األولى في تسع عشرة مؤسسة تعليمية. وقد تركزت مشكلة 
االنتق�ال م�ن المرحل�ة الثانوي�ة إل�ى الجامع�ة في فهم أث�ر التعلي�م الجامعي على 
الطلب�ة")14(. وانته�ى الباحث�ون إلى أن طبيع�ة المرحلة االنتقالي�ة – بما تتضمنه من 
ع�دم وج�ود توجه�ات أخالقية قوية لدى الطلبة في تل�ك المرحلة – تجعلهم أكثر 
جاهزي�ة لالس�تفادة القصوى في المنط�ق األخالقي، من خالل المحتوى التعليمي 
النقاشات  المثال  ومنها على سبيل  التدريس،  هيئة  التعليمية ألعضاء  والممارسات 
أن  الحسبان  في  األخذ  مع  المحاضرات)15(.  في  األخالقية  القضايا  ببعض  المهتمة 
ه�ذا األث�ر اإليجاب�ي لهذا النوع من األنش�طة التعليمية ليس بتل�ك القوة والفاعلية 
لدى الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي برؤى وتوجهات أخالقية واضحة وقوية.

وبش�كل ع�ام، ال ي�زال تدري�س األخالقي�ات يمثل مهمة صعبة. ففي دراس�ة 
 – )Tufts( بجامعة تافت )Arts and Sciences( أجراه�ا عمي�د كلية العلوم واآلداب
روبرت ستيرنبرج )Robert J. Sternberg( – )نشرت في مجلة أحداث التعليم العالي 
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Chronicle of Higher Education(، ورد الس�ؤال: "لم�اذا يصع�ب ترجم�ة النظرية 

إلى ممارس�ة في القضايا األخالقية، حتى بعد دراس�ة مقرر القيادة األخالقية لمدة 
القيادة  مقرر حلقة بحث حول  في  أجراها  تجربة  ثم عرض س�تيرنبرج  أش�هر")16(. 
البكالوريوس.  الموهوبين في مرحلة  الطلبة  األخالقية، قّدمه لسبعة عشر طالبًا من 
حيث ناقش في ذلك المقرر – ضمن مفرداته – مع طلبته دراسة حالة عن أخالقية 
حص�ول المستش�ار عل�ى تعوي�ض م�زدوج على رحلة استش�ارية واح�دة، وكانت 
الحالة مثارًا لس�ؤاله عن "مدى صعوبة ترجمة  لتلك  المقنعة  الطلبة غير  مناقش�ات 
األخالقيات إلى ممارس�ات عملية، حتى عند تقديمها من خالل مدخل دراس�ات 
الحالة")17(، وهذا ما أدى به إلى القول بأن "التعليم الجامعي من الممكن أن يكون 
ق�ادرًا عل�ى تخري�ج طلبة أذكياء وواس�عي االط�الع، ولكن بق�درات محدودة في 

األخالقيات")18(. قضايا  مع  التعامل 

مقرر العدالة االجتماعية في جامعة هارفارد:
وف�ي دراس�ة حالة عن واحد من أكثر المقررات ش�عبية ف�ي جامعة هارفارد، 
وه�و مق�رر "المنطق األخالق�ي 22"، الذي يع�رف اختصارًا ب� "العدالة"، ويدرس�ه 
ُيعّد  المقرر  الدراسة إلى أن  السياسة مايكل ساندل )Michael Sandel(. تشير  عالم 
م�ن أكث�ر المقررات ش�عبية في جامع�ة هارفارد منذ بدء تقديم�ه عام 1980، حيث 
 Sanders( يقوم بروفيس�ور س�اندل بتدريس�ه ألكثر من ألف طالب في قاعة ساندرز

بالجامعة)19(.  )Theatre

المقرر – الذي يدرسه طالب من كل 6 طلبة بجامعة هارفارد –  ويناقش هذا 
قضايا مثل: المس�اواة، وسياس�ات الضرائب، وسياسات التمييز اإليجابي، وزواج 
وتتضم�ن  أخ�رى)20(.  موضوع�ات  إل�ى  إضاف�ة  اإلجه�اض،  وقضاي�ا  المثليي�ن، 
الق�راءات المق�ررة عل�ى الطلبة الكتب الكالس�يكية في النظريات السياس�ية، مثل 
 John( وجون س�تيوات مل )Jeremy Bentham( كتاب�ات أرس�طو، وجيرمي بنث�ام
Stuart Mill( وج�ون ل�وك )John Locke( وج�ون راول�ز )John Rawls( وروبرت 
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أكثر  المقرر ذا أهمية وقيمة أس�طورية عند  نوِزك ))Robert Nozick)21(. وُيعّد هذا 
م�ن 14 ألف�ًا م�ن خريجي جامعة هارفارد. وقد زادت أهمية هذا المقرر من خالل 
توثي�ق تجربت�ه ف�ي فيلم وثائقي من اثنتي عش�رة حلقة أُنٍتج�ت خريف عام 2009 
 Justice: What’s the ُح القيام ب�ه؟� لقن�اة PBS، تح�ت اس�م العدال�ة: ما الذي َيصِّ
التجربة، متبوعٍ بجولة  ?Right Thing to Do كما زادت أهميته بعد نشر كتاب عن 

بها. تسويقيٍة محتفى 
 )Brandeis( برانديز  الذي تخرج من جامعتي  بروفيس�ور س�اندل –  ويوصف 
أو يساري محافظ، ولكنه مع ذلك صاحب توجه واضح  بأنه يساري  وأكسفورد – 
ف�ي االهتم�ام بإعط�اء الطلبة المختلفي�ن معه الفرصة لعرض وجه�ات نظرهم)22(. 
ويقدم طالبه نموذجًا معارضًا للنظرية )التي قدمها عالم القانون والقاضي الفدرالي 
رتشارد بوسنر Richard Posner( القائلة بأن الوعي األخالقي ال يعني تغيير المواقف 
الفكرية من القضايا المثيرة للجدل)23(، فالالفت للنظر في تجربة بروفيسور ساندل 

الفكري)24(. التأثير  من  عالٍ  لمستوى  تقدمًا جديدًا  ُتعد  أنها  "العدالة"  في 
وفي الكتاب المصاحب للفيلم الذي يحمل االس�م نفس�ه العدالة: ما الش�يء 
الصحيح الذي يجب القيام به؟ أسس بروفيسور ساندل فلسفيًا العديد من النماذج 
المعاص�رة ذات الصل�ة باإلش�كاليات األخالقي�ة. وف�ي ه�ذا اإلط�ار اقت�رح ثالثة 
 Jeremy( خي�ارات نظري�ة لدراس�ة هذه القضايا: المدخل الفلس�في لجيرم�ي بينثام
Bentham( ح�ول العالق�ة بي�ن العائ�د األفضل للع�دد األكبر، ومناقش�ات إمانويل 

في   )John Rawls( راول  الفردية، ومنطق جون  للحقوق   )Immanuel Kant( كانت 
االجتماعية)25(. العدالة 

ويختم س�اندل كتابه بالتأكيد على أهمية فهم سياس�ة المشاركة األخالقية، إْذ 
يش�ير إل�ى أنه�ا ال تق�ل أهمية عن سياس�ة االمتناع والتجنب، بل إنه�ا أكثر واعدية 

أكثر عدالة)26(. لمجتمع 
متطلبات  أحد  الفلس�فة األخالقية  مقرر  كان  األهلية،  الحرب  قبل  ما  فترة  وفي 
الدراس�ة الجامعي�ة، ويدرس�ه ع�ادة عمي�د الكلية أو رئي�س الجامع�ة. ويأتي خاتمة 
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الطلبة خالل دراستهم.  التي حازها  المتراكمة  وتلخيصًا تطبيقّيًا للخبرات األكاديمية 
حيث يتناول المقرر عددًا من األخالقيات وتطبيقاتها في القضايا المعاصرة المختلفة.

 Lawrence( وف�ي فترة ازدهار الفلس�فة األخالقي�ة هذه كان للورانس كولبرج
Kohlberg( وكارول جليج�ان )Karol Gilligan( الري�ادة في تطوير مقررات خاصة 

بالتنمية األخالقية والمنطق األخالقي بجامعة هارفارد. ففي الخمسينيات من القرن 
التنمية األخالقية  دامت خمس عشرة سنة حول  التي  دراسته  بدأ كولبرج  المنصرم 
لدى الذكور. باإلضافة إلى تدريسه بالتعاون مع جليجان مقررات المنطق األخالقي 

هارفارد. بجامعة 
وف�ي المقاب�ل ط�ورت جليج�ان دراس�اتها للوجه اآلخ�ر من العمل�ة ونعني 
التنمية األخالقية عند اإلناث. ففي دراس�تها الكالس�يكية بصوت مختلف: النظرية 
 In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s النفسية ونمو المرأة 
)Development )1982 اكتش�فت جليج�ان نمط�ًا مختلف�ًا للمنط�ق األخالق�ي عند 
التعامل  يتم  الذكور  أن اإلش�كاليات األخالقية عند  فإذا كان كولبرج يرى  اإلناث. 
معه�ا بطريق�ة منطقي�ة رياضي�ة مكونة من س�ت مراح�ل للنمو، أعاله�ا أخالقيات 
العدال�ة، ف�إن جليج�ان ترى أن المنطق األخالقي عن�د اإلناث يعتمد بدرجة كبيرة 
على نمط العناية وشبكة العالقات. وقد استنتجت ذلك من كون عينتها في الدراسة 
تناولها من خالل س�ياقاتها  المثارة، بل تفضل  القضايا  تتعامل بطريقة خطية مع  ال 
واألخذ في الحسبان تبعاتها طويلة األمد. ولتوضيح الفرق بين المنهجيتين نضرب 
مثاالً على مناقش�ة كل من المجموعتين إلحدى اإلش�كاليات األخالقية من فلسفة 
عمانويل كانت، حول السؤال: ما المفترض أن يعمله الرجل الفقير للحصول على 
دواء لزوجت�ه المريض�ة ف�ي الوق�ت الذي ال يتيس�ر له أي قدر م�ن المال؟ فيكون 
أن هذا  اإلناث  تعليق  بينما كان  الدواء،  الحل هو في سرقة  أن  الذكور  جواب عينة 
س�يعني عقوبة بالس�جن على الس�ارق، ستؤدي إلى فقدان أسرته له، وعدم وجوده 
ف�ي ح�ال الحاج�ة إلي�ه إن مرضت زوجته م�رة أخرى. وبه�ذه الطريقة من الجدل 
األخالق�ي ح�ول قضاي�ا كثي�رة، حاز كولبرج وجليجان ش�عبيًة وتأثي�رًا كبيرين في 
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بهارفارد. األكاديمية  األوساط 
وتعم�ل بروفيس�ور جليج�ان حالي�ًا أس�تاذة متعاونة في كلية القان�ون بجامعة 
نيويورك، وتدّرس مقررًا باسم "مقاومة الظلم")27( بالمشاركة مع أحد أساتذة القانون 
الدس�توري، لمدة عام كامل. ويش�ير توصيف المقرر إلى أن الهدف منه هو دراسة 
اكتشاف جذور  إلى  المقرر  يعمد  الظلم؟. حيث  الناس  يقاوم  لماذا  التالي:  السؤال 
المقاوم�ة األخالقي�ة ف�ي قضاي�ا مختلفة من الحق�وق المتعلقة بالتحرر الجنس�ي، 

والمثليين)28(. النساء  المدنية، وحقوق  والحقوق 

بعض اآلراء:
يش�ير بروس ويلش�ير إل�ى تأييده الكامل لتقديم مقرر ع�ن المنطق األخالقي 
وإضافت�ه إل�ى متطلبات الدراس�ة الجامعية، وبخاصة ف�ي الوقت الراهن)29(، ولكنه 
في الوقت نفس�ه يؤكد على أن هذه األهمية تعتمد بدرجة كبيرة على من س�يدرس 
المقرر بطريقة مثيرة  ُيقّدم  إذا لم  أنه  المقرر، وكيف سيدّرسه)30(، ويرى بروس  هذا 
الهتم�ام الطلب�ة، مع ربط موضوعاته بحياتهم اليومي�ة وبالقضايا المهمة لهم، فلن 

الجامعة)31(. متطلبات  من  آخر  متطلب  من مجرد  أكثر  لهم  بالنسبة  يكون 
ويتف�ق جيف�ري جالن�ز )Jeffery Glanz( م�ع أهمي�ة تدريس ه�ذا المقرر في 
مرحل�ة البكالوري�وس ف�ي كلي�ات اآلداب)32(، ولكن�ه ي�رى أن مج�رد تقدي�م هذه 
المق�ررات ال يعن�ي بالضرورة تعمي�ق القيم األخالقية والممارس�ات المهنية لدى 
الطلبة)33(، إْذ إن هذا الجانب يتطلب تمثالً لهذه القيم في هيكل الجامعة وتعامالتها 
مع المجتمع)34(، ويؤكد جالنز في هذا اإلطار على أهمية أن يقدم القادة التعليميون 

ُتحتذى)35(. أخالقية  أمثلة  أنفسهم  من 
وم�ن ناحي�ة أخرى يرى ماي�كل بيروب أنه مع األهمي�ة الكبيرة لتدريس هذا 
النوع من المقررات لطلبة البكالوريوس بكليات اآلداب، فإّن ذلك يقتضي الحاجة 
لتعيين عدد كبير من أساتذة الفلسفة في الكليات، والذين من المتوقع أن يعارضوا 
تعيينه�م لمج�رد تدريس هذا المقرر من غير وجود فرصة لتدريس مقررات أخرى 
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في تخصصهم)36(. ويرى س�تانلي أرنوفتز )Stanly Aronowitz( )أس�تاذ الدراسات 
 Knowledge الثقافية المعروف بجامعة مدينة نيويورك ومؤلف كتاب مصنع المعرفة
Factory( أن المهم في هذا النوع من المقررات هو تناول القضايا المثيرة للجدل من 

وجهات نظر مختلفة، مثل الحرب على سبيل المثال، أما مجرد طرح الموضوعات 
الفائدة)37(. فإنه عديم  المناقشة،  في  وبتحفظ  تقليدية  بطريقة  وتناولها 

وفي المقابل تعارض داين رافيتش )Diane Ravitch( تخصيص مقرر مستقل 
لتدريس المنطق األخالقي، وبدالً من ذلك ترى أهمية تضمين مفردات هذا المقرر 
والتاريخ واألدب)38(. حيث  والرياضيات  العلوم  في  المقررات األخرى  في جميع 
ت�رى أن هن�اك جوانب أخالقية في جميع هذه المجاالت، من المفترض أن تكون 

المقررات)39(. لهذه  التعليمية  العملية  في صلب 
والثقافات  األديان  بمركز دراسات  المشارك  الرئيس  يعتقد  نفسه  السياق  وفي 
بجامع�ة ف�وردام وصاحب العمود المتخصص في األديان بجريدة النيويورك تايمز 
بيتر ستينفلز )Peter Steinfels( أن للجامعات مسؤولية خاصة في تدريس األخالق 
وبخاصة لطلبة البكالريوس)40(، ولكنه يرى أنه ليس من المفترض أن يتم ذلك عن 
طري�ق تخصي�ص مق�رر خاص بالمنط�ق األخالقي، ولكن عن طري�ق تضمنيه في 
تتميز  قد  الدينية  الكليات  أن  بيتر س�تينفلز  يرى  اإلطار  المقررات. وفي هذا  جميع 
األكاديمية  الحرية  الجانب على  بهذا  عنايتها  تأثير  بشأن  قلق  لكنه  الناحية،  في هذه 

أخرى)41(. ناحية  من 
وف�ي إط�ار معارضة تخصيص مقرر معي�ن لتدريس المنطق األخالقي، يقول 

الخاص": وقتك  في  العالم  "أنِقذ  كتابه  في   )2008( فيش  ستانلي 

"المعلم�ون غي�ر قادري�ن عل�ى تمثيل الش�خصية األخالقية، 
به، وفي  ام  القي ب أمر غير مرخصٍ  ب ولو فعلوا ذلك فهم يقومون 
بين  ئة جدًا وهم غير مطال ه بطريقة سي أغلب األحيان يقومون ب
ام بهذا الدور أساساً، وأؤكد أني مع اعترافي أن هذه وجهة  القي ب
ة  نظ�ر ش�خصية ح�ول الموض�وع، ولعله�ا وجه�ة نظ�ر األقلي
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ا  ناولي�ن له�ذه القضي�ة، فإنني أزعم أن تن�اول القضاي م�ن المت
أن  المفترض  ا األخالقية( هو  القضاي فقط )من غير  األكاديمية 
يتم في فصول الجامعة، حتى لو أن هذا الموقف هو ما يطلق 

العاجي")42(. "البرج  األحيان  بعض  في  تعريضًا  عليه 

التوجيه الفكري:
أش�ار ع�دد م�ن العلماء في هذا الص�دد إلى أّن هناك خيطًا رفيع�ًا بين التنمية 
األخالقية في البيئة األكاديمية، وبين التوجيه الفكري المباشر لخدمة أجندة سياسية 
أو فكرية معينة، ففي حادثة قريبة شّن ديريك بوك في كتابه )كلياتنا دون المستوى( 
هجوما شديدًا على المفكر النقدي هنري جيرو لرفعه راية التوجيه الفكري المباشر 
للطلبة)43(، وانتقد بش�دة دعوته ألس�اتذة الجامعات للس�عي لتغيير المجتمع إلى ما 
يظنه األفضل عن طريق إش�راك الطلبة في منهجيات تعليمية ناقدة، ُتعلي من ش�أن 
الفعل المسؤول والتعرض المخطط له للمخاطر، كجزء من الصراع الممتد لتحقيق 

االجتماعية)44(. العدالة 
ويب�دي ب�وك عدم ارتياح للنبرة اليس�ارية في لغة األكاديمي النيو – ماركس�ي 
)هن�ري جي�رو(، وبخاصة في تعليقاته المتعلقة باألخطار التي تهدد أش�كال الحياة 
العامة نتيجة لتعاظم القوة والدور الذي تقوم به الشركات الكبرى )الشر المحض(

إليه من أجندة سياس�ية خاصة تهييجًا  )45(، ويرى بوك في دعوات جيرو وما تش�ير 

لع�دم االس�تقرار)46(، وم�ع تأييده م�ن الناحية النظرية ألهمي�ة التنمية األخالقية في 
البيئ�ات األكاديمي�ة، فإن�ه يتحفظ على تطبيق ذلك من خالل تبّني مثاليات أخالقية 

محددة.
وفي رده على انتقادات بوك، يش�ير جيرو في رس�الة إلكترونية كتبها للمؤلفين 
إل�ى أن ب�وك ي�رى في رب�ط القضايا المختلف�ة بطريقة نقدية – مع الدع�وة للتعامل 
اإليجابي معها كنوع من تحمل المسؤولية االجتماعية – توجيهًا فكريًا)47(، كما يعتقد 
أنه من الضروري التفريق بين التأكيد على الطلبة في تحمل المسؤولية تجاه وطنهم 
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معينة)48(. توجهات سياسية  لتبّني  توجيههم  وبين  )الديموقراطي(  السياسي  ونظامه 
إذن، كي�ف يمك�ن تجنب التوجيه الفكري المباش�ر؟ ف�ي كتابه "ماذا يعني أن 
تك�ون ليبرالي�ًا عن�د تدريس اآلداب" )2007( يش�ير مايكل بي�روب إلى تجربته في 
التدريس بجامعة الينوي بشامبين – آربانا، حيث يعرف نفسه بأنه كان ليبراليَّ الحرم 
الجامعي المعلم للطلبة المحافظين جدًا من منطقة غرب الوسط بالواليات المتحدة 
األمريكي�ة)49(. ويوض�ح أنه مع أّنه اعتمد منهجية منفتحة على جميع اآلراء ورغبة 
الفكرية لما يعتقده، فإنه واجه صعوبات كبيرة وصلت  التحديات  في مقابلة جميع 
لدرج�ة الص�دام م�ع نوعية معين�ة من الطلب�ة المحافظين الذين يعان�ون من درجة 
عالي�ة م�ن االنغالق أو الضبابي�ة األخالقية)50(، ويرون أن بعض اآلراء والتوجهات 
والمواق�ف بطبيعته�ا أكث�ر أحقية وصدقية م�ن غيرها)51(. والح�ل الناجح في هذه 
الح�االت م�ن وجه�ة نظ�ره هو المحافظة عل�ى بيئة منفتحة في الفصل الدراس�ي، 
تضم�ن للطلبة واألس�تاذ مناقش�ة جميع وجهات النظر بحري�ة. وفي تأكيد للمعنى 
نفسه يشير جيرالد جراف )Gerald Graff( )1992( في كتابه )على هامش الحروب 
الثقافي�ة Beyond the Culture Wars( إل�ى أن�ه ينبغي لألس�تاذ الجامعي عدم تجنب 
ويعرضها على طلبته  يتناولها  أن  عليه  بل  الصراع،  الخالفية وقضايا  القضايا  تناول 

المختلفة حولها)52(. للمواقف  وتحليل  من عرض  واسعٍ  إطار  في 

جامعات النخبة الخاصة:
تقدم جامعة هارفارد في الوقت الحالي مقررًا إلزامّيًا كأحد متطلبات الجامعة 
لمرحل�ة البكالوري�وس ف�ي المنطق األخالق�ي، ويهدف المقرر إل�ى إعطاء الطلبة 
عددًا من التمرينات الخاصة بالتفكير النقدي حول القضايا والمشكالت األخالقية 
 Henry( وعند تناوله لبيان أهداف هذا المقرر أوضح هنري روسفسكي .)والمهنية)53
Rosovsky( العميد السابق بجامعة هارفارد أن "تدريس المنطق األخالقي كمتطلب 

الهدف  بل  معين،  فكري  توجه  أو  لفلس�فة  اإلقناع  أو محاولة  تدريس  يعني  عام ال 
هو عرض ومناقش�ة عدد من القضايا واألس�ئلة المهمة المتعلقة بالقيم والخيارات 



41

الجامعة األخالقية

الممكن�ة ف�ي التجربة اإلنس�انية، هذه القضايا واألس�ئلة تتش�ارك ف�ي االهتمام بها 
فلسفات وأديان مختلفة، وليس من الممكن حلها بمجرد االنطباعات النفسية")54(.

وباإلضاف�ة إل�ى ه�ذا المقرر العام تتواف�ر في الجامعة أربع�ة مقررات أخرى 
متعلقة بالتنمية األخالقية، ففي قس�م الفلس�فة هناك ثالثة مقررات مس�تقلة في هذا 
الموض�وع، أحده�ا بعن�وان "المنط�ق األخالقي واالحتجاج�ات االجتماعية"، كما 

األخالقي)55(. الوعي  في  مختبريًا  مقررًا  النفس  علم  قسم  يقدم 
كم�ا تق�دم جامعة س�تانفورد هذا النوع من المقررات في قس�م الفلس�فة كما 
يظه�ر م�ن دلي�ل المقررات الدراس�ية لهذا القس�م، حيث يقدم مق�ررًا عامًا لجميع 
تخصص�ات القس�م بعن�وان "الفلس�فة األخالقي�ة والسياس�ية"، ويحت�وي البرنامج 
المش�ترك ف�ي األديان والفلس�فة على مقررات في "منط�ق األخالقيات" ومقرر في 

والقيم")56(. األخالقيات  "نظرية 
ومازال�ت جامعة ديوك مس�تمرة في تضمي�ن قضايا وموضوعات أخالقية في 
جمي�ع متطلب�ات الجامع�ة لمرحل�ة البكالوريوس. كما أن دراس�ة مقرر خاص في 
القضايا األخالقية هو جزء من الخطة الدراسية في أربعة مجاالت معرفية: األدب، 

الطبيعية)57(. والعلوم  االجتماعية،  العلوم  والفلسفة،  الحضارة 

الجامعات الحكومية:
وضعت جامعة ويسكنسن في ماديسون مقررًا في الدراسات اإلثنية )دراسات 
األعراق( في برنامج المتطلبات العامة لطلبة البكالوريوس، حيث يركز هذا المقرر 
على فهم ثقافة المجموعات العرقية المهمشة، وإسهاماتها في الثقافة العامة)58(. كما 
يقدم قسم الفلسفة متطلبًا على مستوى البرنامج باسم "مدخل لدراسة األخالقيات" 

األخالقيات")59(. ونظرية  األخالقية  اإلشكاليات  طبيعة  دراسة  إلى  يهدف 
مس�توى  ف�ي  الدراس�ية  مناهجه�ا  بيركل�ي  كاليفورني�ا  جامع�ة  توج�ه  كم�ا   
البكالوري�وس لتن�اول موضوعاته�ا بمنظ�ور تاريخي أخالقي، به�دف تمييز الخير 
م�ن الش�ر، والع�دل م�ن الظلم)60(. وكذلك تقدم جامعة تكس�اس بقس�م الفلس�فة 
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لديه�ا مقررًا في "اإلش�كاليات األخالقية المعاص�رة" وهو الذي يناقش قضايا مثل 
اإلجه�اض، وعقوب�ة اإلع�دام، وقضاي�ا الجن�س، والكراهي�ة)61(. وكمتطلب لهذا 
المقرر على الطلبة كتابة ورقة علمية حول إحدى الشخصيات التي عملت أو تعمل 
لتحقي�ق العدال�ة االجتماعية، وكان لجهودها أث�ر تاريخي مهم في هذا اإلطار)62(. 
 Leadership for ويعتم�د ه�ذا المقرر كتاب )القي�ادة من أجل العدالة االجتماعي�ة
)Social Justice )2005( لكاثرين مارشال )Catherine Marshall( ومارسيال أوليفا 
القراءات اإلضافية كتبًا  )Maricela Oliva( كتابًا أساسيًا للمقرر. كما تتضمن قائمة 
مث�ل )تعلي�م )بيداغوجيا( المضطهدي�ن Pedagogy of the Oppressed( لبولو فرير 
 )Michael Apple( ومق�االت لمفكري�ن نقديي�ن مثل: مايكل أب�ل ،)Paulo Freire(

.)Peter McLaren( ماكَلِرن  وبيتر   )Henry Giroux( وهنري جيرو 

الجامعات الدينية:
ُتعّد الجامعات الدينية استثناًء في هذا األمر؛ إذ تقدم هذه الجامعات متطلبات 
أساسية مختلفة في الفلسفة واإللهيات وحتى في العلوم االجتماعية متضمنة الكثير 
م�ن القي�م األخالقية في مفرداتها، فكطالب ف�ي جامعة فوردام )Fordham( )وهي 
مقررات  )موريس(  أنا  فقد درس�ت  الخمس�ينيات،  في  يس�وعية(  كاثوليكية  جامعة 
فلس�فية تتعرض لقضايا األخالق. كما درس�ت كلير في جامعة فيرجينيا ويس�ليان 
)Virginia Wesleyan( )وه�ي كلي�ة ميثودي�ة كاثوليكي�ة( في الثمانيني�ات مقررًا في 

األديان. تاريخ 
الثانية دراس�ة مقرر  الس�نة  واليوم تطلب جامعة فوردام من جميع طلبتها في 
خاص ب� "فلسفة األخالقيات"، حيث يشير توصيف المقرر إلى تضمنه موضوعات 
تتعل�ق بدراس�ة أش�هر الفالس�فة األخالقيي�ن مثل أفالط�ون، ول�وك، وكانت، كما 
تتضمن مفردات المقرر مناقشة موضوعات مثل األخالقيات، واألنثوية، واالنتحار، 
في  آخر  اختياريًا  مقررًا  الجامعة  تقدم  كما  الفكري.  النتاج  والرقابة على  والحرب، 
المتعلقة بموضوع  القضايا واإلشكاليات  يناقش عددًا كبيرًا من  المنطق األخالقي، 
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االجتماعية)63(. العدالة 
أم�ا جامع�ة فيرجينيا ويس�ليان فقد وس�عت دائرة المقررات الت�ي تقدمها في 
المنطق األخالقي، حيث يحوي دليل المقررات الدراسية بها اليوم خمسة مقررات 
حول: "القضايا األخالقية المعاصرة"، "أنواع نظرية األخالقيات"، "الرعاية الصحية 

النقدي")64(. "والمنطق  البيئية"،  "األخالقيات  واألخالقيات"، 
كم�ا ط�ورت جامع�ة لوي�وال )Loyola( مناهجها في هذا اإلط�ار في متطلبين 
جامعيي�ن ف�ي بداي�ة الس�تينيات الميالدي�ة م�ن الق�رن الماض�ي، في الوق�ت الذي 
كان في�ه بيت�ر س�تنفلز طالب�ًا بها، إلى أن وصلت اليوم إل�ى تقديم مقرر إجباري في 
األخالقي�ات ف�ي جميع المجاالت المعرفية التي تقدمها في مرحلة البكالوريوس، 
وللطلب�ة االختي�ار م�ن المق�ررات التالية ما يناس�ب تخصصه�م: "الرعاية الصحية 
واألخالقي�ات"، "أخالقي�ات إدارة األعمال"، "األخالقيات والتعليم"، "األخالقيات 
البيئي�ة"، فتوصي�ف مق�رر األخالقيات والتعليم على س�بيل المثال يش�ير إلى ثالثة 
مج�االت للدراس�ة ذات أث�ر ف�ي العملية التعليمي�ة)65(: األول عن فلس�فة المعرفة 
 )Mill( وميل )Kant( واألخالقي�ات، يتدارس الطلبة فيه قراءات ألرس�طو وكان�ت
وني�ل نودنغ�ز )Nel Noddings(، وُتناق�ش في�ه نظرياته�م المتعلق�ة باألخالقي�ات، 
وأثره�ا ف�ي الحياة األخالقية، وأثرها في أخالقية اتخاذ القرار)66(، ويتناول المجال 
الثان�ي تنمي�ة المهارات المتعلقة بالتفكير النقدي، والوعي باألخالقيات، ومهارات 
اتخاذ القرار، كما يركز المجال الثالث على القيم، وبخاصة تلك المتعلقة بالعدالة، 

والقيادة)67(. المدنية،  والمشاركة 
وبطريقة أخرى، توزع جامعة ريجينت )Regent( )الجامعة المسيحية المحافظة 
 )Pat Roberston تحت قيادة القسيس البروتستانتي المشهور إعالميًا بات روبرتسون
المق�ررات المتعلق�ة بالمنطق األخالقي في جميع مناهجها لمرحلة البكالوريوس، 
فعل�ى س�بيل المث�ال، يهدف قس�م علم النف�س بها إلى تقديم مدخل لدراس�ة علم 
النف�س معتم�د على تعليمات المس�يح ف�ي النظرية والتطبيق)68(، وبالطريقة نفس�ها 

ببرنامجه)69(. التعريف  والسياسة  الحكومة  برنامج  يقدم 
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خاتمة

تشير العينة المختارة بوضوح إلى تزايد االهتمام بمقررات المنطق األخالقي 
ف�ي الجامع�ات، حي�ث تق�دم بعض هذه الجامع�ات هذا النوع م�ن المقررات في 
ية، كما تتوسع موضوعات بعض هذه المقررات لتشمل  متطلباتها كمقررات َمْدَخلِّ

االجتماعية. بالعدالة  متعلقة  قضايا 
وختام�ًا: ُتش�ير ه�ذه العين�ة إلى تطور إيجاب�ي في االهتمام به�ذه القضايا في 
النموذج  أن  الس�ابق  اس�تعراضنا  االس�تنتاج من  يمكن  الجامعات، كما  العديد من 
الجي�د للمناه�ج ف�ي هذه الموضوعات هو الذي يركز على دراس�ة أبرز الفالس�فة 
والمفكري�ن األخالقيي�ن، ويناق�ش أفكاره�م وفلس�فاتهم من خ�الل تطبيقاتها في 

المعاصرة. االجتماعية  العدالة  إشكاليات 
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القيادة من اأجل التغيير الجتماعي

م الجامعات بشكل متزايد مقررات وبرامج حول التغيير االجتماعي. ويرى  ُتقدِّ
المسؤولون هذه الجهود جزءًا من مهمتهم لالتصال بالعالم الحقيقي وتركهم للبرج 
العاج�ي، وم�ع ذلك، تعرضت هذه المق�ررات والبرامج لهجوم من قبل محافظين 
يتص�ورون "التغيي�ر االجتماعي" أحد رموز "الليبرالية السياس�ية". ومثاٌل على ذلك 

التربية. كليات  برامج  اعتماد  القائم حول جهة  الجدل 

)NCATE( تدريب المعلمين )الهيئة الوطنية العتماد )برامج 
و"التغيير االجتماعي":

أصبحت الهيئة الوطنية العتماد )برامج( تدريب المعلمين )NCATE( )الُمشار 
إليها الحقًا بالهيئة( هي الجهة الرئيسة العتماد كليات التربية في البالد، وقد ألزمت 
الهيئ�ة كلي�ات التربي�ة مؤخ�رًا بإعداد الطلبة لديه�م بعدد من "االس�تعدادات" التي 
م�ن الممك�ن أن "تحكمها معتقدات وتوجهات متعلق�ة بالقيم، والرعاية، والعدل، 

االجتماعية")1(. والعدالة  والمسؤولية،  واألمانة، 
ُيَتْرِجُموَن  المحافظين  المعلمين ومجموعات  أن بعض  المش�كلة في  وتكُمن 
العدال�ة االجتماعي�ة بأنها تلقين لألفكار السياس�ية الليبرالية. ويرى س�تيفين بالتش 
 National Association of( للباحثي�ن الوطني�ة  الجمعي�ة  )Stephen Balch( رئي�س 
ل إيديولوجيًا")2(. كما َوَصَف  التعبير "ُمحمَّ Scholars( – وهي جمعية محاِفظة – أن 

جري�ج لوكيان�وف )Greg Lukianoff( رئي�س جمعي�ة الحقوق الفردي�ة في التعليم 
"توصية  بأنه  ذاَته  التعبيَر   )Foundation of Individual Rights in Education FIRE(
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ُتقيِّم  أن  تربية  لكلية  بأنه "ال يمكن  لوكيانوف  غامضة وُمحّملة سياسيًا")3(. ويضيف 
التزام الطلبة ’بالعدالة االجتماعية’ دون تقييم آرائهم السياسية")4(. وقد عزم أعضاء 
تقييمها لجهات االعتماد؛  أثناء  التعليم األمريكية  أمام وزارة  الظهور  الفريقين على 
 Arthur( للمطالبة بعدم الموافقة على التجديد للهيئة. ولكن رئيس الهيئة آرثر وايز
Wise( كان قد أعلن قبل ظهور أعضاء الفريقين أمام الوزارة بأن الهيئة سُتزيل جملة 

التربية. كليات  اعتماد  معايير  من  االجتماعية"  "العدالة 
"ال  المعايير  الفكرية" وأن  "السيطرة  إلى  الهيئة ال تسعى  أّن  وايز  كما أضاف 
تطلب من المؤسسات االلتزام بأي أيديولوجية سياسية أو اجتماعية")5(. كما يرى 
بعض األساتذة أن هذا التغيير ما هو إال خضوع للمجموعات السياسية المحافظة.

تجربة موريس مع التغيير االجتماعي:
ناش�طًا اجتماعّيًا لمدة عقدين من  انضمامي للمجتمع األكاديمي  عملُت قبل 
الزم�ن، وكن�ت في الخمس�ينيات الميالدية مح�ّررًا ومنظِّمًا لجمعي�ة نقابيي المهن 
الكاثوليكية )Association of Catholic Trade Unionists ACTU(. وكانت الجمعية 
حينئ�ذ منخرط�ة ف�ي مكافحة نقاب�ات المافيا التي كانت تضطه�د فقراء العمال من 
األص�ل البورتوريك�ي. ث�ّم َعِمل�ُت في الس�تينيات الميالدية مح�ّررًا ومنظِّمًا لنقابة 
معلمي مدينة نيويورك )اتحاد المعلمين( )United Federation of Teachers( إحدى 
AFL–( المنظمات الصناعية التابعة لالتحاد األمريكي للعمل ومجلس  المنظمات 
CIO(، وكن�ت أيض�ًا عض�وًا في الحزب االش�تراكي )Socialist Party( وكتبت عن 

الحزب. لمطبوعات  التعليمية  القضايا 
 Think( وقد أصبحت عضوًا بنهاية الستينيات الميالدية في مركز بحثي جامعي
 )Institute for Community Studies( المجتمعي�ة  الدراس�ات  معه�د  وه�و   )Tank

المجتمع  تعزيز حركة ضبط  التعليمية، وَعِمَل على  الدراس�ات  من  بعددٍ  قام  الذي 
ف�ي التعلي�م )Community Control Movement in Education( والت�ي كانت أحد 
مظاهر مرحلة قوة السود )Black Power(، وهي أيضًا إحدى مراحل حركة الحقوق 
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.)Civil Rights Movement( المتحدة  الواليات  في  المدنية 
وبحلول السبعينيات الميالدية عملُت معلمًا بقسم الدراسات الحضرية بكلية 
المدة أعّدت ماريلين  تلك  المجتمع، وفي  التابع لمعهد دراس�ات  بنيويورك  كوينز 
جيتيل )Marilyn Gittell( العالمة السياسية التي أنشأت المعهد والقسم بكلية كوينز 

االجتماعي. التغيير  بمبادئ  التزامهم  يثبت  ما  الطلبة  لقبول  يشترط  برنامجًا 
كما كانت لي تجربة مع ثالثة برامج دكتوراه كانت مهمتها إنتاج رسائل ُتعنى 
العليا  النقابة للدراس�ات  بالتغيير االجتماعي، فقد حصلت على الدكتوراه من كلية 
)Union Graduate School(، وه�و برنام�ج معتم�د بدي�ل للدكت�وراه، كما دّرس�ت 
 Urban( لم�دة خمس�ة وعش�رين عام�ًا ببرنامج الدكت�وراه في الخدم�ات الحضرية
 Action( األبحاث اإلجرائية  أُِعّد إلنتاج  والذي  أولد دومينيون،  بجامعة   )Services

Research( للتغيي�ر ف�ي المجتمع�ات الحضري�ة )Urban Communities(. وعملت 

 ،)Walden University( بع�د التقاع�د عضو هيئة تدريس غير متف�رغ بجامعة والدن
وه�ي جامع�ة إلكتروني�ة )Online( معتمدة ُتعطي أولوية قصوى للعمل على قضايا 
غ بجامعة  التغيير االجتماعي أثناء دراس�ة الدكتوراه، كما دّرس�ُت كأس�تاذ غير متفرِّ

االجتماعي. والتغيير  القيادة  رًا عن  مقرَّ دومينيون  أولد 
التدريس  الطلبة من خالل  ع  أُش�جِّ وأنا  بي –  يفترض  كان  المقدمة  وبعد هذه 
على َتَبّني وجهة نظر معينة – أن أتبّنى وجهة نظر خاصة، ولكّني ُكنت على النقيض 

بطريقة سقراطية. النظر  أُدّرس عددًا من وجهات  فأنا  ذلك؛  من 

:)LSJ( القيادة من أجل العدالة االجتماعية
بحل�ول ع�ام 1900 أنش�أت مجموع�ة م�ن أربعة أس�اتذة – يدفعهم "س�خٌط 

إلى: تهدف  "قاعدة شعبية"  الملباة"  غير  الطلبة  احتياجات  أخالقي على 

التي كانت  ة  التعليمي إعادة توجيه سياسات وممارسات اإلدارة 
ية في إدارة التعليم  تقن ال رِطة في التركيز على الجوانب  ْف ُم عّد  ُت
على حساب واجبها األخالقي تجاه العدالة االجتماعية إلعداد 
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الطلبة للمشاركة بشكل متساوٍ في المجتمع الديموقراطي)6(.
وق�د زاد الع�دد ف�ي المجموع�ة الت�ي ُعِرفت باس�م القيادة من أج�ل العدالة 
االجتماعية )Leadership for Social Justice ]LSJ[( ليش�مل 150 ممارس�ًا/باحثًا. 
وق�د أّلف�وا كتاب )القيادة من أج�ل العدالة االجتماعية: صنع الثورات في التعليم( 
آملي�ن   )Leadership for Social Justice: Making Revolutions in Education(

التعليمية")7(. القيادة  في  االجتماعية  للعدالة  نظري وعملي  "إطار  تقديم 
وق�د أعل�ن مؤسس�و حركة العدال�ة االجتماعية أنهم "س�يقفون لقيادة العدالة 
لية، – مس�توحاة إضافة إل�ى المثالية الفكرية – من  االجتماعي�ة وقفة ناش�طة وَتَدخُّ
الُمس�همون في  الملّباة للطلبة")8(. كما رأى  س�خط أخالقي على االحتياجات غير 
الكتاب بأن تعريف العدالة االجتماعية "له صلة وثيقة بوجهات النظر حول القيادة"، 
بأن  آخر  التحّولية")9(، ويتم إعالمنا في مكان  القيادة األخالقية  "مفهوم  ِسُد  ُيجَّ وهو 
"الس�ؤال بطريقة نقدية مس�ًعى أخالقي ُمرتبط بالعدالة االجتماعية")10(، ويستش�هد 
 Miami University( المسهمون ببرنامج القيادة التعليمية في جامعة ميامي بأوهايو
of Ohio( وه�و مث�ال رئي�س عل�ى منهج له "تركيز على القيادة المدرس�ية بوصفها 

فكرية وأخالقية وحرفية")11(. ممارسة 

:)Transformative Leadership( جيمس مكجريجر بيرنز والقيادة التحولية
السياس�ي  العالم   )James Macgregor Burns( بيرنز  أعلن جيمس مكجريجر 
واألب الروحي لدراس�ات القيادة الحرب عام 1978 عندما نش�ر كتابه الكالس�يكي 
)القي�ادة(، ذل�ك حينم�ا أعل�ن في كتابه أنه يجب أن يكون للقي�ادة التحولية جوهر 
أخالقي، إضافًة إلى الرؤية واألتباع، وقد أثر ذلك النموذج بشكل كبير في مدارس 
القي�ادة األخ�رى الت�ي مش�ت عل�ى خطاه، كم�ا أنه ألمح إل�ى افت�راض أّن القيادة 

االجتماعية. العدالة  إلى  تقود  األخالقية 
وف�ي كتاب�ه اإللحاق�ي )القيادة التحويلية عام 2003( يرى بيرنز أن القيادة هي 
مهمة أخالقية، وهي اس�تجابة لرغبات اإلنس�ان، والمعّبر عنها بالقيم الجماهيرية، 



49

الجامعة األخالقية

وم�ن َث�ّم فم�ن المؤك�د أن مهمتها العظم�ى... يجب أن تكون االس�تجابة لباليين 
الحاجة)12(. أمس  في  الذين هم  الناس 

 Jepson School for( للقي�ادة  جيبس�ون  بكلي�ة   2003 ع�ام  بيرن�ز  التح�ق 
الخامس�ة  Leadership( بجامعة ريتش�موند )Richmond( بوالية فيرجينيا، وهو في 

والثماني�ن م�ن عم�ره، بغ�رض تأس�يس فريق عمل متع�دد التخصص�ات من أجل 
تحديد "ما الذي يجب أن يشتمل عليه برنامج القيادة". وقد بلغ عدد برامج القيادة 

برنامج)13(. تسعمائة  والجامعات حينها حوالْي  بالكليات 
تهدف  التي  المقررات  من  مقرراتها عددًا  بين  من  كلية جيبس�ون  وقد جعلت 
إلى تنمية القدرات القيادية، ومنها مقرر "العدالة والمجتمع المدني" الذي يركز على 
"تحليل الفقر والمشاكل االجتماعية واالقتصادية ذات العالقة"، ومقرر "القيادة في 
الحركات االجتماعية" الذي يس�تعرض "قيم القادة"، ومقرر "األخالقيات والقيادة" 
الذي يغطي دراسة موضوعها: "كيفية َتشكيل القيم واالفتراضات األخالقية لمفاهيم 
وممارسات القيادة، متضمنًة دور القيم في تحديد االلتزامات األخالقية للقادة")14(.

مقررات وبرامج أخرى ذات عالقة:
اش�تمل برنامجا الدراس�ات الحضرية ودراس�ات الس�ود في الس�تينيات على 
مقررات مبنية على مفاهيم التغيير االجتماعي، فقد أسست ماريلين جيتيل، زميلتي 
برنامج ماجس�تير في اآلداب في تخصص  نيويورك  بمدينة  بكلية كوينز  وأس�تاذتي 
الدراس�ات الحضري�ة، مصممًا في األس�اس للطلبة الذين مثل�وا أو مازالوا يمثلون 

للتغيير. عمالء 
وقد تراجع برنامجا الدراس�ات الحضرية ودراس�ات الس�ود في الثمانينيات، 
وألهميتهم�ا ف�ي مناه�ج اآلداب اس�ُتبدال ببرام�ج ُتماثلهم�ا ف�ي مس�توى الوع�ي 
الثقافية. وتنحدر هذه  والدراس�ات  المرأة  برامج دراس�ات  االجتماعي، كمقررات 
البرامج مباش�رًة من حركتي الدراس�ات الحضرية ودراس�ات السود. وقد الحظت 
إح�دى عالم�ات األنثوي�ة )feminist( ب�أن "الس�ود يرك�زون عل�ى المق�ررات التي 
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تتناول خبرات األمريكيين ذوي األصول األفريقية، والنساء يطالبن بمقررات حول 
النسوية")15(. الخبرات 

كم�ا تكونت ظاهرة الدراس�ات الثقافية من مق�ررات وصفها أحد النّقاد بأنها 
ن م�ن علم االجتم�اع والتاري�خ االجتماعي واألدب، أُعي�دت كتابته  "خلي�ط مك�وَّ
بلغ�ة الثقاف�ة المعاصرة")16(. وتدمج الدراس�ات الثقافي�ة التي بدأت في إنجلترا في 
الخمس�ينيات الماركس�ية الجديدة بنظريات الهوية )queer theory( لتقدم ما يسمى 

االختالف". ب� "سياسة 
وُتَمثِّ�ُل الدراس�ة الثقافي�ة تطويرًا طموح�ًا للمناهج نحو التغيي�ر االجتماعي. 
للثقافة،  التقليدية  الماركس�ية  نقد  نطاق  توس�يع  الثقافية هو  الدراس�ة  من  فالغرض 

قوية. ثقافية  متغيرات  بوصفها  الطبقة  إلى  إضافًة  والجنس  العرق  ليتضمن 
وَث�ّم س�ؤال، ه�و: إل�ى أي م�دى نجح�ت تل�ك التجرب�ة داخ�ل الجامعات 
األمريكي�ة؟ فم�ع أّن العدي�د من الجامعات قّدمت الدراس�ات الثقافية على ش�كل 
برامج – وليس على ش�كل أقس�ام علمية دائمة – فإّن النتائج كانت متفاوتة. ووفقًا 
للناق�د األدب�ي مايكل بيروب )الكاتب في مجل�ة أحداث التعليم العالي( "تحولت 
الدراس�ات الثقافي�ة من�ذ اس�تيرادها للوالي�ات المتح�دة إل�ى فرع من نق�د الثقافة 

الشعبية")17(.
ويس�أل بي�روب س�ؤاالً بالغي�ًا، ه�و: "ه�ل جعل�ت الدراس�ات الثقافي�ة من 
الجامعات األمريكية مؤسس�ات تس�عى للمساواة أو التقدمية؟")18(، وجوابه هو أنه 
لبيروب  تأثير على اإلطالق")19(، والمش�كلة وفقًا  الثقافية أي  "لم يكن للدراس�ات 
أّن الدراسات الثقافية استحدثت" لتتجانس مع دراسة الثقافة الشعبية... ولذلك... 
المنهجية غير  الثقافي’ بش�كل عام، وارتبطت بمداخله  ’النقد  بفاعلية مع  اختلطت 
الج�ادة، الت�ي يعّبر عنها بعبارة )الثقافة الش�عبية مرحة(")20(. وإلثبات ذلك، يقتبس 
بيروب من س�تيوارت هال – وهو أحد مؤسس�ي الدراس�ات الثقافية في بريطانيا – 
قول�ه: "فع�الً ال أطي�ق ق�راءة أي تحليل لدراس�ة ثقافي�ة أخرى ع�ن مادونا)المغنية 

تلفزيوني(")21(. )مسلسل  أو سوبرانوس  األمريكية( 
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ويختم بيروب مقاله متش�ائمًا بقوله: إّن "للدراس�ات الثقافية تأثيرًا سياس�يًا ال 
يكاد يذكر على األكاديمي األمريكي")22(. ومع ذلك، فما يزال يأمل أْن يكون "لتاريخ 
الدراسات الثقافية أهمية خالل الدراسة الجامعية أو بعد التخرج من الجامعة ")23(.

:)Social Reconstructionists( ديوي ومعيدي البناء االجتماعي
مّثل�ت فك�رة "الروح االجتماعية" عنصرًا بالغ األهمية في فلس�فة جون ديوي 
التعليمي�ة، إْذ ي�رى دي�وي أّن المدرس�ة ه�ي المح�رك االجتماع�ي الذي س�يحول 
المجتم�ع األمريك�ي. وق�د كان دي�وي ف�ي بداي�ة الق�رن العش�رين أح�د أعض�اء 
مجموعة "التربويين التقدميين" )progressive educators( الذين ينادون بإعادة البناء 
االجتماع�ي ألمريكا الرأس�مالية؛ وعليه فق�د أُطِلَق على هؤالء التربويين التقدميين 

.)social reconstructionists( االجتماعي"  البناء  "معيدي 
وقد أوضح ديوي أّن "مقياس قيمة اإلدارة والمنهج وطرق التدريس للمدرسة 
هو مقدار تأثير الروح االجتماعية بها)24(. كما أّنه ساوى بين تلك الروح االجتماعية 
والبع�د األخالق�ي، ويؤك�د دي�وي أّن "القيمتي�ن األخالقي�ة واالجتماعية للس�لوك 

األخير")25(. التحليل  عند  األهمية  في  تتساويان 
وق�د تق�دم ج�ورج كاونت�س )George C. Counts( زميُل�ه الترب�وي التقدمي 
ومناص�ُر إع�ادة البن�اء االجتماعي على دي�وي بخطوة إضافي�ة، إْذ تحّدى كاونتس 
بالتغيير االجتماعي بفعالية، ففي  التقدمية بتجنيد المدرس�ة لتقوم  التعليمية  الحركة 
خطاب�ه الش�هير للجمعي�ة التربوية التقدمية ع�ام 1932 بعنوان: "هل تجرؤ المدارس 
عل�ى بن�اء نظ�ام اجتماعي جديد؟". ويرى كاونتس أّن عل�ى التربويين أن يتصدروا 

المدرسة")26(. عام من خالل  بشكل  المجتمع  بناء  "إعادة 

اتباع النظرية النقدية:
الميالدية  الس�بعينيات  البارزين في أواس�ط  ظهرت مجموعة من األكاديميين 
تح�ت اس�م )أتب�اع النظرية النقدية(، وقد ورثت ه�ذه المجموعة تقاليد الدفاع عن 
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إعادة البناء االجتماعي التي أسسها كل من ديوي وكاونتس، وأضاف أتباع النظرية 
النقدية – بعد التأثر بالعلماء الكبار – مزيجًا من الماركس�ية الحديثة إلى دراس�اتهم 
الت�ي تؤك�د الف�روق العرقي�ة والجنس�ية والطبقي�ة. وكان من بين ه�ذه المجموعة 
هن�ري جيرو )Henry Giroux( وس�تانلي أرونوفت�ز )Stanley Aronowitz( ومايكل 
آبل )Michael Apple( وبيتر ماكَلِرن )Peter McClaren(. وقد تسببت أعمالهم في 
ش�هرتهم بين األكاديميين وفي بعض األحيان أس�تاذيًة مرموقة ومجزية. فقد ش�هد 
أكاديم�ي ب�أن "النق�د المتطرف أصبح معروفًا بي�ن الرأي العام، كما هو واضح في 
تأثي�ره ف�ي الجمعيات البحثي�ة المهنية مثل الجمعية األمريكي�ة لألبحاث التعليمية 

.)AERA(")27(

وق�د ش�هد إيلي�وت أيزن�ر )Eliot Eisner(، وه�و باح�ث في ال�رأي العام من 
جامع�ة س�تانفورد، ب�أن أتباع النظري�ة النقدية ركزوا على "الن�ص االجتماعي" من 
موق�ع كان "يتب�ع بش�كل مس�تمر اليس�ار السياس�ي" وأن تحليالتهم كان�ت "نقدية 
عل�ى نح�و س�لبي")28(. وبالرغم من ذل�ك يختم أيزنر بقوله: "توف�ر النظرية النقدية 
أح�د التحلي�الت األكث�ر وضوحًا وبالغًة في المجالت العلمي�ة والكتب التعليمية 

المدارس")29(. لحال  المخصصة 
وم�ن الس�هل التع�رف على بعض األمثلة النموذجية لجامعات حثيثة الس�عي 
لتغيي�ر الفك�ر االجتماع�ي، والتي من بينها كلية ترينيت�ي )Trinity( وجامعة نوتردام 

.)Notre Dame(

دراسة حالة: كلية ترينيتي
التي  الفقيرة  التدريجي لألحياء  التوس�ع  في  المدن  تتعاظم مش�كلة جامعات 
الضواحي،  إلى  البيض والس�ود –  المتوس�طة – من  الطبقات  انتقال  بها، في  تحيط 
ففي نهاية التس�عينيات الميالدية س�عى رئيس كلية ترينيتي بمدينة هارتفورد بوالية 
كونيتيك�ت إل�ى إظهار فكر مختلف حول العالقة بين المجتمعين األكاديمي وغير 
األكاديمي، فقد كان إليفان دوبيل )Evan S. Dobelle( رؤية تقتضي تجديد األحياء 
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المحيطة بالكلية من خالل توس�يع الحرم الجامعي، عوضًا عن إعادة إس�كان غير 
القاطنين حولها. الفقراء  من  فيهم  المرغوب 

وقد اقتضت تلك الرؤية ش�راء منازل وترميمها وإعادة بيعها للس�كان بأسعار 
مخفضة، وتقديم برامج توعوية للس�كان أنفس�هم، ومنحهم فرصًا وظيفية بالكلية. 
كما ُبنيت ثالث مدارس – من االبتدائية إلى الثانوية – ليس�تفيد منها الس�كان. وقد 
تمكن دوبيل من جمع 175 مليون دوالر أمريكي من جهات تتبع للمدينة والوالية 
االبتكاري  بأسلوبه  الفكري  النموذج  العظمى". ويتميز هذا  "رؤيته  لتحقيق  والدولة 

والتكافلي)30(.

دراسة حالة: جامعة نوتردام والحراك االجتماعي
كّون�ت جامع�ة نوت�ردام – وهي جامع�ة كاثوليكية – عددًا م�ن برامج الحراك 
االجتماع�ي للطلب�ة، وه�ذا األمر جعلها نموذجًا تحتذي به الجامعات، فعندما قدم 
الق�س ثي�ودور هايزبي�رغ )Reverend Theodore Hesburgh( – وهو عضو بارز في 
الهيئة األمريكية لحقوق اإلنسان على مدى عقدين من الزمان – إلى جامعة نوتردام 
العامة  الخدمة  في  تطوعًا  يش�ارك  يكن هناك س�وى طالب وحيد...  "لم  عام 1934 
)Public Service(: وه�ي تزوي�د الفقراء بالطعام")31(، بينما يش�ارك 80 % من طالب 
البكالوريوس بجامعة نوتردام حاليًا في عدد من الخدمات التطوعية المتنوعة. ومن 
أثناء  االجتماعية  للمش�اركة  إيجابية  تأثيرات  مطّولة عن  دراس�ة  اكتش�فته  ما  المهم 
بالخدمة  التعليم  أن  "يظهر  ذلك  أجل  الحياة، ومن  تس�تمر مدى  الجامعية  المرحلة 

األمد")32(. إيجابية طويلة  بآثار  مقترن 
وُيعزى جزء كبير من هذا النجاح إلى مركز الشؤون االجتماعية بجامعة نوتردام 
الذي أُّسس عام 1983 لُينّسق المشاركة التطوعية في الخدمة العامة لطلبة الجامعة، 
التي يعتمد عليها المركز تجمع بين "تقاليد أخالقية امتدت  الفلسفية  إّن األسس  إْذ 
ألكثر من 2000 عام" غرس�تها الكاثوليكية مع "نظرية ديوي للتعليم بوصفه عملية 
مس�تمرة لفه�م العالم والخبرة الش�خصية من منظور اجتماع�ي")33(. ويقدم المركز 
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وعالميًا. العامة محليًا  الخدمة  لبرامج  معتمدة  أكاديمية  وحدات 
العديد من جوانب  الطلبة في  برامج تعليمية صيفية إلشراك  المركز  كما يوفر 
العدال�ة االجتماعي�ة. وأيض�ًا وف�رت البرامج الدولي�ة – التي تأسس�ت عام 1998، 
وُنّف�ذت ف�ي 11 دول�ة ع�ام 2006 – برامَج متنوعًة ش�ملت دور األيت�ام والعيادات 
فتم من خالله  بالخدمة  للتعليم  المحلي  البرنامج  أما  الصحية.  الطبية والمؤتمرات 
تقدي�م المس�اعدة للفق�راء ف�ي 40 والي�ة. كما ت�م تقديم عدد من المق�ررات التي 
تح�وي وح�دة واح�دة يق�دم من خاله�ا ن�دوات للمجتمعات المحلي�ة في منطقة 
أبالش�يا الشاس�عة، ففي مدينة مونتريال – مثالً – كانت تقدم ندوات متعلقة باألفراد 
العمل مع ضحايا  فكان  أورلينز  نيو  مدينة  في  أما  النمو،  في  يعانون مش�اكل  الذين 

كاترينا. إعصار 
التأثيرات  وأُجريت دراس�ة مطولة في عام 1998 اس�تغرقت 11 عامًا لدراس�ة 
الممتدة لبرامج التعليم بالخدمة على يد 3 من العلماء بجامعة نوتردام. وقد ُقورنت 
الذي  الصيفية  البرامج  في مش�روع  الذين ش�اركوا  عام 1987  عينة من طلبة صيف 
استغرق 8 أسابيع بالطلبة الذين لم يقوموا بذلك وكان عددهم 19 طالبًا وطالبة في 
كل من المجموعتين، حيث تم تكليف الطلبة المشاركين بالبرنامج الصيفي بالعمل 
في العيادات الطبية ومالجئ المشردين ومراكز الشباب وما شابهها. أما المجموعة 
األخرى، فقد كان لهم "بعض المشاركات باألنشطة الخدمية كطلبة بالجامعة" دون 

الصيفي")34(. البرنامج  في  المشاركة 
وق�د ت�م قي�اس أربع�ة متغيرات من خ�الل المجموعتي�ن: 1( م�دى االلتزام 
بالخدم�ة م�دى الحي�اة، 2( العالقة بالمجتمع، 3( مس�توى الروحانية، 4( مس�توى 
النمو)35(، ووجد الباحثون أّن "الطلبة الذي س�بق لهم االش�تراك بالبرنامج الصيفي 
للتعلي�م م�ن خ�الل الخدمة قد أح�رزوا درجات أعلى م�ن قرنائهم في المجموعة 

األربعة")36(. المستقلة  المتغيرات  األخرى على مستوى 
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مجتمع العلماء

م�ا الغاي�ة م�ن التعليم؟ عرض أس�تاذ الفلس�فة بجامعة هارف�ارد الفرد وايتهد 
)Alfred North Whitehead( إجاب�ة كالس�يكية وأمريكي�ة بامتي�از لهذا الس�ؤال في 

يقول: التعليم(، حيث  من  )الغاية  العنوان:  ذات   1929 عام  مقالته 

"ما يقوم التعليم بغرسه هو ذلك اإلحساس العميق بقوة األفكار، 
وجمالها، وتناسقها في هيكلتها، إضافة إلى غرس جرعة خاصة 

بتملكها")1(. اة واإلحساس  الحي ب العالقة  ذات  المعارف  من 

ولك�ن الغاي�ة م�ن التعليم تختلف باختالف الس�ياق الذي يق�دم فيه، ولذلك 
التعليم  الغاية األساسية من  أّن  التحصيل"  "كلياتنا ضعيفة  يؤكد ديرك بوك في كتابه 
الجامع�ي ف�ي مرحل�ة البكالوري�وس كما تراه�ا األغلبية العظمى م�ن أعضاء هيئة 
التدري�س ه�ي تعلي�م الطلبة مهارات التفكي�ر النقدي)2(، التي ُتع�ّد امتدادًا لتعريف 
ج�ون دي�وي للتفكي�ر والتعلي�م من خ�الل حل مش�كالت حقيقية. كم�ا أن الرأي 
النيويورك تايمز،  التوجه، ففي اس�تطالع أجرته جريدة  العام يتفق مع هذا  الش�عبي 
أوض�ح المش�اركون أن م�ن المفت�رض أن يرك�ز التعلي�م الجامع�ي عل�ى مهارات 
التفكي�ر النقدي، والمعارف التاريخي�ة والمدنية، والمنطق األخالقي)3(. مع األخذ 
التعليم الجامعي إلى زيادة  الطلبة قد يس�عون من خالل  في الحس�بان أن كثيرًا من 

العمل. لسوق  لإلعداد  عّده وسيلة  أو  المعرفية،  الحصيلة 

أعضاء هيئة التدريس:
الجامعية، فعالقتهم بطالبهم  الحياة  التدريس مكون أساس�ي في  أعضاء هيئة 
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وبتطوي�ر وإنت�اج المعرف�ة وبالمجتمع م�ن حولهم ُتعّد محددًا رئيس�ًا لمدى جودة 
تقويم  يكون  أساس�ها  التي على  المعايير  تمثل  األمور  أن هذه  الجامعية، كما  البيئة 
أعض�اء هيئ�ة التدريس من نظرائه�م: التدريس، البحث العلمي، وخدمة المجتمع. 
ونظرًا لضعف مش�اركة كثير من رؤس�اء الجامعات في الش�ؤون المحلية والدولية، 
فإن أعضاء هيئة التدريس يتحملون في كثير من األحيان مسؤولية أخالقية بوصفهم 

ومثقفين. قادة 
وُيع�ّد التدريس المس�ؤولية األولى ألعض�اء هيئة التدريس بالجامعات، وهي 
المس�ؤولية األكث�ر تعرض�ًا مؤخ�رًا للنقد والهجوم من حيث إهماله�ا نظرًا للتركيز 
عل�ى المس�ؤوليات األخ�رى في القيام بالبح�ث العلمي، حيث يش�ير ديريك بوك 
ف�ي كتاب�ه )كلياتنا دون المس�توى( إل�ى: "أن أكثر الش�كاوى الموجهة ضد أعضاء 
هيئة التدريس تتمثل في كونهم أكثر انش�غاالً بمهام البحث العلمي واالستش�ارات 
الخارجية، ما أدى إلى إهمالهم لمس�ؤولياتهم التدريس�ية وطالبهم")4(، ويعلق بوك 

المشكلة)5(. لطبيعة  "تبسيطية"  باعتبارها  الدعوى  على هذه 
وف�ي إط�ار رفض�ه له�ذه الدعوى يستش�هد بوك بدراس�ة أعّدته�ا وزارة التعليم 
بالواليات المتحدة األمريكية تشير إحصاءاتها إلى أن أعضاء هيئة التدريس يخصصون 
أكث�ر م�ن نص�ف وقتهم للتدريس، وأقل من 20 % منه للبحث العلمي، وانعكس ذلك 
العام)6(،  التدريس ينشرون ورقة علمية محكمة في  في أن أقل من نصف أعضاء هيئة 
وقليل جدًا منهم يشاركون في استشارات خارجية. ومن ناحية أخرى، تشير الدراسة 

بالجامعة)7(. أساتذتهم  الطلبة عن  أرباع  ثالثة  من  أكثر  إلى رضا  نفسها 
وم�ع ذل�ك ال يبدو ه�ذا الهجوم على أعضاء هيئ�ة التدريس بزعم تقصيرهم 
ف�ي مهمته�م التدريس�ية منتهي�ًا، ففي مقالة له حول التعلي�م العالي، يصف الكاتب 
الصحف�ي ماثي�و ميل�ر )Matthew Miller( النش�اط البحثي ألعض�اء هيئة التدريس 
بالمشكوك في أهميته، حيث يغلب عليه الطابع النظري، ويتركز دافعه في الحصول 
عل�ى الترقي�ة العلمي�ة، من غير أي فائ�دة أو قيمة اجتماعية له)8(. ولذلك فهو يدعو 
إل�ى تخفي�ض 100 أل�ف وظيفة من 550 ألف م�ن أعضاء هيئة التدريس الحاليين، 
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زاعم�ًا أن الطلب�ة لن يش�عروا بهذا التخفيض في الع�دد، نظرًا ألن 20 % من أعضاء 
البحثية)9(. بأعمالهم  التدريس مشغولون  هيئة 

وم�ن غي�ر محاولة لدعم البحث العلمي ال�ذي يصفه ميلر ب� "المخلفات غير 
المفي�دة"، فإن�ه تج�در اإلش�ارة إلى اإلج�راءات الحازمة للنش�ر العلمي في مجال 
التعليم على سبيل المثال، فاكتمال عملية البحث العلمي مشروط باجتياز التحكيم 
َمة، بل إن كثي�رًا من نتائج  س�واء للنش�ر ف�ي المج�الت أو الكت�ب العلمي�ة الُمَحكَّ
ه�ذه األبح�اث ُتعرض في مؤتم�رات علمية تتضمن مراجعة وتحكيمًا في كثير من 
األحي�ان. ونظ�رًا لجدي�ة هذا التحكيم تش�ير اإلحصائيات إل�ى رفض ما يقرب من 
95 % م�ن المق�االت العلمية المرس�لة للمجالت المحكم�ة، نظرًا لمالحظات على 
المنهجي�ة أو عل�ى األهمي�ة العلمي�ة والتعليمية للبحث، وهذا م�ا ينطبق أيضًا على 

.)monographs( المستقلة  والدراسات  البحوث 
الوثيق بعملية  ارتباطه  إلى  العلمي  البحث  المدافعون عن أهمية  عادة ما يشير 
التدري�س الجامع�ي وأث�ره عليها، ومنهم جانيت ليون )Janet Lyon(، األس�تاذة في 
الجامعي، ومؤلفة  التدريس  التميز في  بنس�لفانيا والحائزة على جائزة  جامعة والية 
كت�اب المانفس�تو )اإلع�الن السياس�ي( Manifestos، تش�ير إل�ى "األهمي�ة األكيدة 
للبح�ث العلم�ي ف�ي جع�ل أعض�اء هيئ�ة التدريس ملّمي�ن بآخر المس�تجدات في 
مجاله�م العلم�ي، ما يزيد من فاعلية تدريس�هم")10(، وف�ي هذا اإلطار يأتي حديثها 
البحث  في  المزيد من األصالة  أن  إلى  أرنوفتس  إليه سابقًا ستانلي  أشار  لما  تأكيدًا 
الرتابة في طبيعة  يقلل من  التدريس، ألن ذلك  يعني األفضل ألعضاء هيئة  العلمي 

لمدة طويلة)11(. فقط  التدريس  في  عملهم 
وم�ع تأكي�ده عل�ى كون البح�ث العلمي يبع�ث الحياة في القائ�م به ويجعله 
مطلع�ًا عل�ى آخر المس�تجدات ف�ي مجاله)12(، يذهب جيفري جالن�ز إلى أن ذلك 
تميزًا من  أكثر  أو على األقل  الش�خص متميز تدريس�يًا،  أن هذا  بالضرورة  يعني  ال 
زميل�ه ال�ذي ال يقوم بمه�ام البحث العلمي بصفة منتظم�ة")13(. ومع ذلك ُيفترض 
أن البحث العلمي يحافظ على نشاط وحماس عضو هيئة التدريس، وهذا األمر له 
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التدريسية)14(. مهامه  إيجابي على  تأثير 
ويؤكد جيمس كوش الكالم السابق من خالل قوله أنه يعرف بعض المتميزين 
تدريس�يًا من أعضاء هيئة التدريس مع كونهم ليس�وا باحثين، فهم يتمتعون بنش�اط 
فكري ونهم في القراءة واالطالع"، ومع ذلك يؤكد أن هذا استثناء من القاعدة")15(، 
فهن�اك ارتب�اط وثيق بي�ن البحث العلمي والتدريس الجامع�ي، ومن الصعب على 
األس�تاذ الجامع�ي أن يك�ون ملم�ًا بآخ�ر المس�تجدات ف�ي مجال�ه من غي�ر قيامه 
بالبحث العلمي)16(، كما أن كثيرًا من األفكار الجيدة للبحث العلمي تأتي من قاعة 

الطلبة")17(. نتيجة ألسئلة  المحاضرات 
 وتتحفظ ديانا رافتش على هذه المحاجة بأن البحث العلمي يزيد من فاعلية 
التدري�س الجامع�ي، فنظ�رًا ألن البحث العلمي – من وجه�ة نظرها – يبدو متحيزًا 
التدريس.  فاعلية  إلى  فإنه ليس من الضرورة أن يؤدي  فكريًا في كثير من األحيان، 
والم�دّرس الفع�ال م�ن وجهة نظرها هو الش�خص المل�ّم بالقضايا، والنقاش�ات، 

والصراعات حولها)18(.

تعديل المراجع:
ما الذي يجب أن يدرسه أستاذ الجامعة؟ في الجيل السابق اندلعت حرب ثقافية 
ح�ول س�ؤال المناهج هذا، فأنصار الحداث�ة حافظوا على موقفهم الداعم لتدريس 
"الكت�ب العظيم�ة" المتمثل�ة ف�ي اإلنتاج الفك�ري الغربي الذي أنتج�ه األمريكيون 
واألوربي�ون البي�ض الذكور بخاصة، وال�ذي ُيعرف بتراث الحضارة الغربية. فعلى 
س�بيل المث�ال، عرض أس�تاذ اإلنس�انيات ف�ي جامعة ي�ل )Yale( أنطوني كرونمان 
Education’s End )2007( التعلي�م(  )نهاي�ة  كتاب�ه  ف�ي   )Anthony T. Kronman(

المطلوبة في  القراءات  تنتهي  يدّرس�ها في مقرراته حيث  التي  بالموضوعات  قائمة 
مق�رر األدب الكالس�يكي ف�ي فص�ل الخريف 2005 عند دانت�ي )Dante(، وتنتهي 

.)T. S. Eliot()19( إليوت  إس  تي  قراءة  مع  الجامعي  العام  نهاية  في  القائمة  هذه 
ويناق�ش كثي�ر من الجيل الجديد م�ن أعضاء هيئة التدريس ما بعد الحداثيين 
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أهمي�ة تحدي�ث المق�ررات وتضمينها الرؤى والفلس�فات الجدي�دة، وهم في هذا 
اإلطار يؤكدون على أهمية أخذ حراكية كثير من العوامل في الحسبان مثل: العرق 
العالمية. فعلى سبيل المثال، في مقرر  والجنس، والطبقة االجتماعية، والتوجهات 
مثل أصول التربية من المفترض أال تنتهي المناقشات فيه كما هو معهود عند تناول 
نظرية ديوي في التعليم الحديث، بل من المهم تناول القضايا الجديدة مثل صدقية 
اختبارات الذكاء )IQ tests( واالختبارات التحصيلية المعيارية ومناقشتها في ضوء 
 Frames of( حول ال�ذكاءات المتعددة )Howard Gardner( نظري�ة ه�اورد جاردنر
Minds, 1983(. وف�ي مق�رر مثل علم النفس التعليمي، من المهم تحديث المناهج 
النم�و  بحي�ث تتضم�ن نقاش�ًا لبح�وث كارول جليج�ان )Carol Gilligan( ح�ول 
األخالقي لدى المرأة )In a Different Voice, 1982(. وباختصار يرى هؤالء أهمية 

المراجع. تحديث  استمرار 
الثقافية، حيث تؤمن دايان رافتش ب� "موت"  انتهاء هذه الحرب  ويرى البعض 
ه�ذه الح�رب، بس�بب أن الجمي�ع ق�د أصاب�ه التع�ب والمل�ل وعدم المب�االة)20(، 
وتضي�ف – م�ن غي�ر تحدي�د – "أن أحد أط�راف ه�ذه المعركة قد اس�تنفدت قواه 
واس�ُتبعد م�ن المي�دان")21(. وف�ي المقاب�ل يرى آخ�رون أن هذه الح�رب ما زالت 
مستمرة، فيشير مايكل بيروب إلى "أن هذه الحرب ستظل مستمرة مادام هناك أجنحة 
الجامعات")22(،  الليبراليين من  الجامعية تس�عى جاهدة الس�تبعاد  البيئة  متطرفة في 
البعض في كره تدريس أعمال  وفي جوابه على س�ؤال طرحه، وهو: لماذا يس�تمر 
تون�ي موريس�ون )Toni Morrison()23؟(، يعل�ق قائالً أن هذا اس�تمرار لعالم حرب 

.)24(1987 عام  إلى  العائد  المراجع  تحديث 
وحول استمرار أو انتهاء هذه المعركة، تتناول دانا هيلر )Dana Heller( رئيسة 
برنامج اإلنسانيات في جامعة Old Dominion ومؤلفة كتاب بيع التاسع من سبتمبر 
الثقافية األخيرة  المعارك  The Selling of 9/11 من منظور أوسع، حيث توضح أن 
ه�ي مج�رد ملصق�ات صحفية، وتؤك�د في هذا اإلطار أن "الثقاف�ة األميركية كانت 
موتًا  يبدو  قد  "فما  التعارك حولها"،  تس�تحق  "الثقافة  وأّن  معارك")25(.  دائمًا س�احة 
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أو نهاي�ة لمعرك�ة ثقافي�ة ما في قضايا تدريس اإلنس�انيات أو ما ش�ابه بس�بب ملل 
اهتمام وس�ائل اإلعالم بهذه  المعركة هو مجرد توقف  أو استس�الم بعض أطراف 
المعرك�ة، وتح�ول ه�ذا االهتمام إلى صراعات أكثر ج�دة، وفي الغالب – من غير 

ثقافي")26(. طابع  ذات  أنها  مالحظة – 

أعضاء هيئة التدريس بوصفهم قيادات أخالقية:
في السنوات األخيرة بدا واضحًا إحجام كثير من رؤساء الجامعات الخاصة 
والحكومي�ة ع�ن المش�اركة بآرائه�م ف�ي القضاي�ا العام�ة عل�ى الصعي�د المحلي 
الداعمة لهذه  إبعاد بعض الجهات  والوطني والدولي، خش�ية أن تؤثر آراؤهم في 
المؤسس�ات. وتوض�ح دراس�ة أعّدته�ا ريتا بورنتس�تين )Rita Bornstein( رئيس�ة 
الكليات  العام حول رؤس�اء  التصور  أّن  )Rollins College( عام 1994  كلية رولنز 
السياسات  بقضايا  يتعلق  فيما  القيادي  للدور  أنهم صامتون ويفتقرون  والجامعات 
العام�ة)27(، ويرج�ع ذلك إلى خوفهم أن يس�يء تصريحه�م بآرائهم حول القضايا 
العامة المثيرة للجدل إلى بعض الداعمين للمؤسسات، ما يؤثر سلبًا على عمليات 

التبرعات)28(. جمع 
القي�ادة األخالقية  انتقل دور  فق�د  لما س�بق –  َث�ّم – ونتيج�ة حتمية  وم�ن 
ف�ي المجتمع�ات إل�ى أعضاء الهيئة التدريس�ية، حيث يق�وم عدد محدود منهم 
ون  ُيَس�مَّ م�ن جامع�ات مختلف�ة ب�دور الضمي�ر األكاديم�ي ألمري�كا، وهم من 
الع�ام(، وذل�ك م�ن خ�الل كتابته�م للصح�ف والمج�الت  الش�أن  ب� )مثقف�ي 
آرائهم  الرادي�و والتلفاز، وإب�داء  العام�ة، ومش�اركتهم اإلعالمي�ة ف�ي  الثقافي�ة 

ف�ي القضاي�ا المعاص�رة.
ولسوء الحظ، يدفع مثقفو الشأن العام – وهم بعض أعضاء هيئة التدريس – 
ثمنًا لدورهم القيادي، فمش�اركاتهم في وس�ائل اإلعالم المختلفة ال تحتس�ب في 
بأن هذه األعمال ليس�ت ذات طابع أكاديمي،  العلمية، العتقاد زمالئهم  ترقياتهم 
إضاف�ة إل�ى أّن بع�ض هذه التعليقات والمش�اركات الجريئ�ة والمثيرة للجدل من 
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العام عبر وس�ائل اإلعالم قد تكون محرجة  التدريس في الش�أن  قبل أعضاء هيئة 
إلدارات الجامع�ات، وبخاصة عندم�ا تتناول الجهات الحكومية وممثليها بالنقد، 
الذين يتوجهون بالش�كوى لرؤس�اء الجامعات والكليات مما صدر من منسوبيهم 
ف�ي اإلع�الم، وه�ذا األم�ر ينت�ج عنه في بع�ض األحيان عدم االرتي�اح في الحرم 

الجامعي.

الطلبة:
ف�ي 16 أبري�ل 2007 قت�ل طال�ب مخت�ل عقلي�ا اثني�ن وثالثي�ن م�ن الطلب�ة 
وأعض�اء هيئ�ة التدريس ف�ي جامعة فيرجيني�ا للتكنولوجي�ا )Virginia Tech(، كان 
ذلك الطالب س�يون تش�و )Seun Hui Cho( ضحية الختالل نظام الصحة النفس�ية 
المؤلم نقطة تحول فيما  الحادث  المدارس والجامعات، وشكل ذلك  والعقلية في 
يتعل�ق بإجراءات المحافظة على الس�المة في الم�دن الجامعية بالواليات المتحدة 

األمريكية.
 )Tim Kaine( كين  تيم  فرجينيا  للحادث شّكل حاكم والية  مباشر  فعل  وكردِّ 
لجنة للتحقيق في الحادث، قابلت أكثر من 200 شخص ومراجعة آالف الصفحات 
من الوثائق، كما تتّبعت اللجنة تاريخ القضية واالعتالل العقلي للطالب منذ مراحل 
طفولته المبكرة، وخلصت اللجنة إلى أن الجامعة قد أخفقت في التدخل بفاعلية في 
الوقت المناس�ب، على الرغم من تعدد اإلش�ارات والمالحظات من قبل األساتذة 
واألقسام بالجامعة حول عدم استقرار هذا الطالب)29(. وقد نص تقرير اللجنة على 

النقاط")30(. وتوصيل  الصور  أشتات  بجمع  أحد  يقم  "لم  أنه 
بالحفاظ  المتعلقة  الوالية  الفيدرالية على مس�توى  المعقدة  وكان لإلجراءات 
عل�ى حق�وق المرض�ى وخصوصيتهم أثرها في إعاقة اإللم�ام بمدى خطورة حالة 
هذا الطالب من قبل الجهات المعنية، فوالية فرجينيا هي واحدة من 22 والية ترفع 
البيانات  النارية لقواعد  النفسية والعقلية لمبتاعي األسلحة  تقارير دورية عن الحالة 
النوع  بهذا  تقوم  عيادة خارجية ال  في  الطالب مسجالً  هذا  لكون  ولكن  الفيدرالية، 
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العملية. به  نفذ  الذي  الناري  السالح  الحصول على  بإمكانه  كان  فقد  التقارير،  من 
ناضجة  تكن  لم  الجامعي ألنها  الحرم  لش�رطة  لومًا  اللجنة  تقرير  كما تضمن 
لدرج�ة كافي�ة ف�ي تعامله�ا مع الحدث، وذل�ك من خالل توقعه�ا أن المعتدي قد 
خرج من الحرم الجامعي بعد قيامه بأول عملية إطالق للنار)31(، ما نتج عنه إهمال 
الش�رطة ف�ي التحذي�ر العام داخل الحرم الجامعي ألعض�اء هيئة التدريس والطلبة 

والحذر)32(. الحيطة  ألخذ 
 وبعام�ة، تبق�ى قضي�ة الجرائم داخل المدن الجامعية إحدى القضايا المؤرقة 
األمور عن س�المة  وأولياء  المجتمع  أمام  ُتعّد مس�ؤولة  التي  الجامعات،  إلدارات 
وأمن الطلبة، فقد أش�ارت إحدى الدراس�ات إلى وقوع ما يقرب من نصف مليون 
حادث�ة اعت�داء عل�ى طلب�ة الجامع�ات س�نويًا)33(، هذه الح�وادث تتضم�ن القتل، 
واالعتداء الجنس�ي، والتحرش الجنس�ي، والضرب واالغتصاب، والجرائم اإلثنية 
والعرقية، وتتسبب في آثار نفسية وجسدية على الضحايا، فضحايا التحرش الجنسي 
المثال يغّيرون في كثير من األحيان وظائفهم، أو يتركون الجامعة، كما  على سبيل 

دراساتهم)34(. إتمام  إمكان  وفي  النفس،  في  الثقة  يعانون من ضعف 
وم�ع أن�ه مطل�وب م�ن الطلبة التعامل بأخالقي�ة في حياته�م األكاديمية، فإّن 
الجامعة،  الغش في  أنواع  أو آخر من  بنوع  بقيامهم  تقّر  الطلبة  العظمي من  األغلبية 
والوض�ع ي�زداد س�وءًا)35(، فباإلضاف�ة إلى الغش في االمتحان�ات، ينتحل كثير من 
الطلب�ة األبح�اث المطلوبة ف�ي بعض المقررات، فاألمر يزداد س�هولة على الطلبة 
للحص�ول عل�ى بحث ُمَعدٍّ مس�بقًا وش�رائه من خالل اإلنترن�ت، بينما يكون األمر 
أكث�ر صعوب�ة لألس�تاذ الجامعي الكتش�اف ذل�ك، وقد وضعت كثير م�ن الكليات 
والجامع�ات قواع�د ونظم�ًا تأديبي�ة لمراقب�ة الغ�ش األكاديمي والحد من�ه، إال أن 
قلة عدد  إلى  الدراس�ات  كثير من  تش�ير  القواعد ضعيف جدًا، حيث  لهذه  تطبيقها 
الحاالت التي يقوم فيها أعضاء هيئة التدريس بالرفع حول حاالت الغش للجهات 
المعنية، وهذا الوضع أكد لدى ديريك بوك النتيجة التي توصل إليها ب� "أن الحاجة 

أي وقت مضى")36(. من  أكثر  الوقت  هذا  في  األخالقيات  لتدريس  ماسة 
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اإلدارة:
كان إلدارات الجامع�ات تاري�خ متمي�ز وثاب�ت في المحافظة على سياس�ات 
الطلبة، حيث كان موقفهم  التدريس وقبول  تعيين أعضاء هيئة  التمييز اإليجابي في 
تجسيدًا "لألخالقية السياسية في التعامل مع القضايا اإلثنية" العنوان الفرعي لكتاب 
 Amy( ال�ذي أس�همت ف�ي تأليفه ايم�ي غوتمان Color Consciousالوع�ي بالّل�ون
Gutmann( رئيس�ة جامعة بنس�لفانيا، إضافة لذلك فقد كانت هذه اإلدارات تتعامل 

بالنوع. المتعلقة  القضايا  مع  الحاالت  أغلب  في  بوعي وحساسية – 
الذي  النتائج  في  المس�اواة  لمفهوم  تطبيقًا  اإليجابي كانت  التمييز  فسياس�ات 
الذي  الشهير "الستكمال هذه الحقوق"،  ليندون جونسون في خطابه  الرئيس  أعلنه 

.1965 عام  في  هارود  في جامعة  ألقاه 
وهن�اك الكثي�ر م�ن األدلة على ما كان لبرامج التمييز اإليجابي في الجامعات 
الطلبة السود للرفع من مستواهم اجتماعيًا واقتصاديًا،  آثار إيجابية في مساعدة  من 
فق�د أوضح�ت دراس�ة مش�تركة ع�ام 1998 أعّده�ا كل من رئيس جامعة برنس�تون 
)Princeton( ولي�ام بوي�ن )William Bowen( ورئي�س جامعة هارفارد ديريك بوك، 
لتطبيق  اإليجابية  النتائج   The Shape of the River النهر  ُنشرت تحت عنوان شكل 
هذه السياسات، حيث درس المؤلفان عّينة من الطلبة من جامعات وكليات النخبة 
لعامي 1976–1989، وأوضحت الدراس�ة أن سياس�ات التمييز اإليجابي في القبول 
ف�ي تل�ك الجامع�ات أدت إلى أّن نس�بة كبيرة من أبناء األقليات من الس�ود وذوي 
األص�ول الالتينية قد اس�تكملوا دراس�تهم وتخرجوا بدرج�ة البكالوريوس، أو في 

والقانون)37(. الطب  في  المهنية  العليا  الدراسات  برامج 
التمييز اإليجابي، األولى: هل   وبعامة، هناك إش�كاليتان متعلقتان بسياس�ات 
م�ن المفت�رض االس�تمرار ف�ي تطبيق هذه السياس�ات إلى ماال نهاي�ة؟ تأتي أهمية 
يأتي  السياسات  عليه هذه  ُبنيت  الذي  النتائج  في  المساواة  مفهوم  السؤال من كون 
 John( له جون رولز  الذي أسس  المستفيدين  بين جميع  العدالة  مبدأ  متعارضَا مع 
 Theory of )( ف�ي كتابه الذي ُيعّد من كالس�يكيات الفلس�فة )نظري�ة العدالةRawls
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Justice )1971(، فعن�د راول�ز تعتمد العدالة االجتماعية على توافر درجة معينة من 

الفرص لجميع المس�تفيدين، وقد اس�تثنى من ذلك في نقاش�اته ما يتعلق بالعرق، 
ف�رأى أن برام�ج التميي�ز اإليجاب�ي – على الرغ�م من عدم عدالتها بالنس�بة لبعض 
المجموعات – فإنه ينبغي اس�تمرارها على األقل لمدة خمس�ين عامًا، وهي المدة 
القرن  أوروبا خالل  في  األقليات  للحراك االجتماعي كما جربته  نموذجًا  ُتعّد  التي 
العش�رين. ومع مضي ما يقرب من خمس�ين عامًا منذ خطاب جونس�ون المحرك 
لهذه البرامج في الجامعات يثار السؤال حول أهمية استمرارها على الرغم من عدم 
فاعلية تطبيقها مؤخرًا وخفوت بريقها باستثناء بعض المناسبات. أما السؤال الثاني 
وثيق الصلة بالموضوع والذي أثارته غوتمان في كتابها سالف الذكر هو حول مدى 
أهمي�ة تضمي�ن الطبق�ة االجتماعية ضمن سياس�ات التميي�ز اإليجابي؟ حيث ترى 
للتمييز اإليجابي  المطبقة  الجامعات  القبول في  غوتمان ضرورة توس�ع سياس�ات 
لتش�مل إتاحة الفرصة للطلبة القادمين من طبقات اجتماعية دنيا )كملحق للفرص 
المتاحة لطلبة األقليات(، ما يتيح لهؤالء فرصة للحاق بالطبقة المتوسطة)38(. وفي 
الوقت نفس�ه ترفض غوتمان، الفيلس�وفة السياس�ية، بشدة اس�تبدال العرق بالطبقة 
االجتماعية في سياس�ات التمييز اإليجابي التي يس�تفيد منها حاليًا األمريكيون من 

أفريقية. أصول 
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التحّيز الجن�سي في التعليم العالي

 Affirmative( م�ع أن الجامع�ات تس�عى لتحقي�ق سياس�ة التميي�ز اإليجاب�ي
 )African American( األفريقي�ة  م لألمريكيي�ن ذوي األص�ول  تق�دَّ الت�ي   )Action

والنس�اء، فإنه�ا م�ا زال�ت متهمة بالتحي�ز الجنس�ي، يتضح ذلك ف�ي التثبيت على 
التدريس  بالنسبة لعضوات هيئة  والترقيات واألجور   )tenure( األكاديمية  الوظائف 
أن  العلمية. والجانب اإليجابي لذلك هو  التخصصات  المتدربات في  والمعلمات 
الجامع�ات ملزم�ة باتب�اع ما تفرضه المادة التاس�عة من القان�ون الفيدرالي القاضي 
بتوفي�ر البرام�ج الرياضي�ة للطالبات، إال أن لذلك المش�روع تحدياته التي ما زالت 
قائمة، بالرغم من كل المكاس�ب، والذي ُتنس�ب إلى عدم وجود سياس�ات خاصة 

الفيدرالية. السلطات  قبل  من  بها 
التحيز الجنسي،  المعلمين أحد أسباب  فالتدريس الالواعي للطالب من قبل 
ف�ال ي�درك هؤالء المعلم�ون تفضيلهم للذكور خالل النقاش داخل الفصل، وتلك 
ظاه�رة يتس�م بها المعلم�ون بالمدارس من مرحلة الروضة إلى مرحلة الدراس�ات 
)الفشل  كتابهما  في   )Myra & David Sadker( مايرا وديفيد سادكر  العليا. وتصف 
 Failing at Fairness: How Our )ف�ي اإلنص�اف: كي�ف تغ�ش مدارس�نا الطالب�ات

بقولها: الظاهرة  )Schools Cheat Girls )1994 هذه 

تلق�ي اهتمام المعلم هم الذكور ذوي  "الطلب�ة األكث�ر عرضًة ل
ًا اإلناث  ث ال ًا الذكور من األقليات، وث ي ان البشرة البيضاء، يليهم ث
ذوات البش�رة البيضاء، أما األقل عرضًة لذلك فهّن اإلناث من 

األقليات")1(.
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اكتشف سادكر أن الذكور يمثلون 75 % من الحاصلين على درجات الدكتوراه 
ف�ي األعم�ال و91 % م�ن الحاصلي�ن عليها" في حين يمثل النس�اء تلك النس�ب في 

مثالً")2(. كالتعليم  اإلنسانية  "العلوم 
كما يتفشى التحيز الجنسي في أعلى المستويات حتى بين الجامعات الرائدة، 
فق�د ع�زا رئي�س جامعة هارف�رد، لورن�س س�مرز )Lawrence H. Summers( عام 
2005 ندرة وجود اإلناث في العلوم والرياضيات ليس إلى التفرقة الحاصلة داخل 
الرجال  بين  الموجودة  الفطرية  الوراثية  إلى االختالفات  وإنما  الدراس�ية،  الفصول 

والنساء")3((.

ترقيات التثبيت واألجور:
ع�ام  المنش�ور  مقاله�ا  ف�ي   )Anne M. Schoening( ش�وننج  آن  أوضح�ت 
 Journal of Women in Educational 2009 ف�ي مجلة النس�اء في القيادة التعليمي�ة
للمواطنين  ُمنحت  التي  البحثية  الدكتوراه  "أكثر من نصف درجات  أن   Leadership

التدريس  يمثلن 34 % فقط من أعضاء هيئة  "النساء  أن  للنساء" إال  األمريكيين كانت 
في المؤسس�ات المانحة للدكتوراه")4(، وتؤكد الباحثة أن النس�اء "ينفرن من العمل 
في مجال التعليم العالي" بسبب "متطلبات األمومة إضافة إلى ندرة السياسات التي 

األكاديمية")5(. العمل  بيئة  في  األسر  احتياجات  تراعي 
 )tenure( وتّدع�ي ش�وننج بأن نظام الوظائف الدائمة ألعض�اء هيئة التدريس
التقليدية وأحداث الحياة الخاصة  المهنية  هو "ممارسة عتيقة مبنية على المسارات 
بالرجال")6(. وألّن متوسط أعمار النساء عند حصولهن على درجة الدكتوراه أربعة 
وثالث�ون عام�ًا، فذل�ك يتزامن مع "س�ن اإلنجاب ل�دى المرأة")7(، كما أن النس�اء 
الالتي يسعين لهذا النوع من الوظائف "أقل احتماال لتحقيق ذلك من الرجال بنسبة 
21 %")8(، وتذكر شوننج أن أسباب فشل النساء في تحقيق ذلك "قد ال تكون مرتبطة 
بالزواج والعائلة")9(، وتؤكد أّن 23 % من الفجوة في األجور بين الجنسين في التعليم 

أّن: بينهما")10(. وتضيف  التفرقة  بسبب  العالي هي 
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ة  ئ هي الدائمة ألعضاء  والوظائف  العلمية  الدرجة  في  "التفاوت 
التدري�س )tenure( واألج�ور متأصل�ة في الوس�ط األكاديمي 
نافس�ة  األمريك�ي وتتغي�ر ببطء وبخاص�ة بين الجامعات المت

والمرموقة")11(.

وتؤيد ش�وننج توصيات االتحاد األمريكي ألساتذة الجامعات )AAUP( بشأن 
استراتيجيات زيادة عدد الملتحقات بالوظائف الدائمة ألعضاء هيئة التدريس، وينصح 
االتحاُد "بأن على الجامعات أن تتبنى سياسات لتعيين أعضاء هيئة التدريس ال تخلق 
تعارضًا بين إنجاب األطفال وتكوين سجل بحثي مثالي")12(. وفي هذا الصدد، يقترح 
االتح�اد ع�دم احتس�اب الفترة )مدة عام أو عامي�ن إلنجاب أو تبني األطفال( ضمن 

التدريس)13(. هيئة  الدائمة ألعضاء  الوظائف  للتعيين على  المشترطة  المدة 
 Mary( وتش�ير دراس�ة حديث�ة أخرى نش�رت ع�ام 2009 لماري آن مايس�ون
Ann Mason( م�ن جامع�ة كاليفورني�ا بمدينة بيركلي إل�ى أّن "الكثير" من الباحثات 

المؤهالت يقررن عدم مواصلة مستقبلهن الوظيفي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
والهندس�ة والرياضي�ات )STEM( "بس�بب اهتماماته�ن بتكوي�ن أس�ر")14(. ووجد 
الباحثون في الدراس�ة التي اس�تمرت أربعة أعوام وش�ملت اثنتين وس�تين "جامعة 
أي  توفر  لم  منها   % 43" أّن  العلوم"،  في  الفيدرالية  األموال  غالبية  تتلقى  بارزة  بحثية 

.)15(" العليا  الدراسات  لطالبات  أمومة  إجازات  لمنح  سياسة 

القانون التاسع:
يغطي القانون الفيدرالي التاسع Title IX الصادر عام 1972 الجوانب التعليمية؛ 
ويتمثل تأثيره على الفتيات والنس�اء في منحهن "فرصًا إضافيًة لم تتيس�ر ألي جيل 
سابق")16(، وقد أدى ذلك جزئيًا إلى زيادات استثنائية في عدد الطالبات في التعليم 
العالي، ولكْن عند الغالبية ينحصر هذا القانون في تحسين فرص اإلناث في المجال 

وتفعيله. بفرضه  المطالبات مستمرة  زالت  ما  والذي  الرياضي، 
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 Little( فف�ي ع�ام 1972 لم تش�ارك الفتيات في دوري كرة البيس�بول للصغار
League( ال�ذي تش�ارك في�ه حوالي 360.000 فتاة حاليًا، كما أنه في العام نفس�ه، 

كان�ت 300.000 فت�اة ف�ي المرحل�ة الثانوي�ة وأقل من 30.000 امرأة تش�ارك في 
األلع�اب الرياضي�ة التي تش�ارك فيها اليوم نحو 3 ماليين فت�اة في المرحلة الثانوية 
القدم  فرق كرة  الصرف على  استنفذ  فقد  امرأة جامعية)17(. ومع ذلك،  و155.000 

بالجامعات. النساء  لرياضة  المالية  المخصصات  الرجالية  السلة  وكرة 
 National( ويته�م تقري�ر صادر عام 2009 م�ن المركز الوطني لقوانين المرأة
Women’s Law Center( إدارة الحق�وق المدني�ة ب�وزارة التعلي�م األمريكي�ة بأنه�ا 

إلى  أدى  "مما  التقويم  التي تش�ملها عمليات  الرياضية  البرامج  "قلصت بحدة عدد 
ع�دم إمكانية تطبيق "المس�اواة بين الجنس�ين في الرياض�ات الجامعية")18(. ويختم 
التقري�ر ب� "تفوق مش�اركة النس�اء من حيث العدد ف�ي الرياضات الجامعية عن أي 

بشكل سيئ")19(. النساء  معاملة  تتم  زالت  "ما  أنه  إال  وقت مضى" 
وق�د وع�د الرئيس األمريكي باراك أوبام�ا )President Barack Obama( أثناء 
حملت�ه االنتخابي�ة بأن�ه سيس�عى إل�ى فرض تطبي�ق القان�ون التاس�ع ً وبخاصة ما 
يتعلق بالبرامج الرياضية، كما أعلن أنه "اتضح بالمراجعة انخفاض نس�بة االلتزام" 

التطبيق")20(. وتراخي سياسات  المراجعة  نطاق عمليات  و"تقليص 
َوَعَد الرئيس أوباما في الشهر السابق النتخابه رئيسًا،  وإضافة إلى ما سبق، 
بزي�ادة عدد النس�اء في مجال�ي العلوم والتكنولوجيا بش�كل ملحوظ، جاء ذلك 
 Association for Women in( ف�ي حديث�ه لعض�وات االتح�اد النس�وي للعل�وم
Science( وجمعي�ة المهندس�ات )Society of Women Engineers(، م�ع تأكي�ده 

أنه س�يفعل المزيد لتفعيل تطبيق القانون التاس�ع، الذي يمنع التمييز في البرامج 
التعليمي�ة. وق�د صّرح�ت وزي�رة التعليم آرن�ي دنكن )Arne Duncan( بمناس�بة 
الذكرى السابعة والثالثين لصدور القانون التاسع بأن للقانون أهميته في تشجيع 
تاريخيًا كالعلوم  فيها  تمثيلهن  ندر  التي  المجاالت  "لتحقيق تطلعاتهن في  النساء 

والتكنولوجيا")21(.
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النساء والعلوم:
قد تكون المناسبة األكثر إبرازًا لعدم المساواة بين الجنسين في التعليم العالي 
هي التي وقعت يوم 14 يناير 2005 خالل مؤتمر بجامعة هارفرد للمكتب الفيدرالي 
لألبح�اث االقتصادي�ة )National Bureau of Economic Research(، حينم�ا أعلن 
العمل  الرجال في  النس�اء لس�ن بكفاءة  أن  لورانس س�مرز، رئيس جامعة هارفرد، 
الفطرية، وقد تس�بب  الوراثية  العلوم والرياضيات؛ بس�بب االختالفات  في مجالي 

الحضور. من  العديد  استياء  في  تصريحه 
و تجاوز الصخب بسبب تصريحات سمرز حدود حرم جامعة هارفرد ليصل 
إلى مستوى اإلعالم الوطني، فقد أدلت كيم جاندي )Kim Gandy( رئيسة المنظمة 
فيه  أدانت  بتصريح صحفي   )National Organization for Women( للنساء  الوطنية 

قائلة: التعليقات  تلك 

ف�ي  التف�وق  ف�ي  النس�اء  ق�درات  ب�أن  س�مرز  تلميح�ات  "إن 
الرياضيات والعلوم ال تضاهي قدرات الرجال ال تعبر فقط عن 
يز على أس�اس الجنس، بل هي  توجهات ش�خصية نحو التمي
دليل يفسر عدم قبول وانخراط النساء بشكل أكبر في صفوف 

رئاستها)22(. يه  تول منذ  هارفرد  بجامعة  التدريس  ة  ئ هي أعضاء 

وق�د انخف�ض ع�دد عضوات هيئ�ة التدريس أثن�اء المدة التي قضاها س�مرز 
بجامع�ة هارف�رد، بع�د أن حصل�ت العض�وات على أربعة عروض م�ن أصل اثنين 
وثالثي�ن ُقّدم�ت ع�ن طري�ق كلي�ة اآلداب والعل�وم)23(. وأدى الج�دل ح�ول ه�ذا 
إلى استقالة سمرز وتعيين درو جلبن فاوست، وهي أول رئيسة لجامعة  الموضوع 

هارفرد.
وبالرغم من ذلك فإّن هناك تغييرات جذرية تجري على الساحة، تخص النساء 
والرجال  النس�اء  تس�اوى عدد  مرة  ففي عام 2005، وألول  والهندس�ة،  العلوم  في 
الحاصلي�ن عل�ى الدكت�وراه؛ منه�ا 25 % ف�ي العلوم الطبيعي�ة و18 % في تخصصات 
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الهندس�ة)24(، وفي عام 2009 حصلت ثالث نس�اء أمريكيات على جائزة نوبل في 
العلوم.

إن انخفاض تمثيل النساء في مجالي العلوم والهندسة من المجاالت البحثية 
الت�ي ت�م توثيقه�ا جي�دًا، وبالرغم من تلك المكاس�ب، ف�إّن الفج�وات بين أعداد 
الملتحق�ات والملتحقي�ن بالجامع�ات في العلوم والرياضيات والهندس�ة ما زالت 
قائم�ة. وتوض�ح كيري ك. كاروكس�تس )Kerry K. Karukstis( في مقال ُنش�ر لها 
ف�ي مجل�ة أحداث التعليم العالي إحدى مش�كالت الدراس�ات المتعلق�ة بالتفرقة 
الكبرى، و"تجاهل هذه  البحثية  الجامعات  تركيزها على  الجنس وهي  على أساس 

البحثية")25(. غير  الجامعات  في  الممارسات 
ووفقًا لما نش�رته كل من أجدا كاهويتش�ي )Ajda Kahueci( وشيري سثرالند 
)Sheery A. Southerland( وبين�ي جلم�ر )Penny J. Gilmer( ف�ي مجل�ة تدري�س 
العل�وم Journal of Science Teaching، تترك�ز جه�ود زي�ادة ع�دد الطالب�ات ف�ي 
المج�االت العلمي�ة )STEM( ف�ي مراح�ل التعلي�م الع�ام "ولكنها "ليس�ت ظاهرة 
على مس�توى المرحلة الجامعية")26(. وقد درس�ت الباحثات طالبات الس�نة األولى 
ف�ي برنام�ج علم�ي )STEM( بجامع�ة بحثية ف�ي جنوب غرب الوالي�ات المتحدة 
بمشاركة 35 طالبة في الدراسة، ُكنَّ َّ َيْقُطنَّ في سكن الجامعة الداخلي، وقد درست 
المش�اركات مقررًا ذا وحدة واحدة باس�م "حلقة دراس�ية عن النس�اء في العلوم"، 
م فيه�ا المتخصص�ات في العلوم داخل الجامعة أعمالهن البحثية. كما ش�ارك  ُتق�دِّ
الطلب�ة ف�ي المحاضرات وحلقات النقاش وجلس�ات اإلرش�اد والدروس الخاصة 
والرح�الت العلمي�ة، واس�تنتجت الباحث�ات "نج�اح برام�ج دعم النس�اء وبرنامج 
 )STEM( العلمية التخصصات  الطالبات في  الدراسة في استمرار  االستبقاء بمركز 

استهدفنها")27(. التي 
م الدعم  وق�د ظه�ر العدي�د من مجموع�ات الدعم في األعوام الماضي�ة، ُتقدِّ
للنساء الراغبات في التخصص في العلوم البحتة على مستوى الكليات والجامعات، 
مثل منظمة النساء في العلوم )Association for Women in Science AWIS(، التي 
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ف بنفس�ها عل�ى موقعها اإللكترون�ي بأنها "ُتكرس جهودها لتحقيق المس�اواة  ُتع�رِّ
والرياضيات")28(. والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  في  للنساء  الكاملة  والمشاركة 

وتوف�ر المنظم�ة فرصة االش�تراك ف�ي عضويتها، والمجتمع�ات اإللكترونية، 
والمنتدي�ات، وش�بكات التواص�ل واإلرش�اد، وف�رص التموي�ل وغيره�ا. وله�ذه 
المجموع�ات أهمي�ة بالغة في مد يد المس�اعدة للنس�اء اللواتي يواجهن صعوبات 

الذكور. عليها  يهيمن  التي  المجاالت  في  المشاركة  في 
وُيع�ّد التحضي�ر المبكر للفتي�ات في المرحلة االبتدائي�ة أحد الطرق إلدخال 
الطالبات يتخذن قرارهن بعدم  فالكثير من   ،)STEM( العلمية الوظائف  النس�اء في 
الدخول في المسارات العلمية )STEM( خالل المرحلة المتوسطة. وتقع مسؤولية 
ه�ذا الق�رار ف�ي كثير من األحي�ان على عاتق المعلمين والمعلم�ات، الذين تأثرت 
توجهاته�م بم�ا وج�دوه لدى أس�اتذة الجامع�ات المختصين في إع�داد المعلمين 
والمعلم�ات. وعل�ى مس�توى الكلي�ات والجامع�ات، فإن ألعضاء هيئ�ة التدريس 
وا لدع�م برامج زيادة  دورًا كبي�رًا ف�ي تزويد س�وق العم�ل بمعلمين/معلمات أُِعدُّ
أع�داد الطالب�ات في تخصصات العلوم، وهناك جه�ود لتوجيه الفتيات واألقليات 
للتخص�ص ف�ي العل�وم )STEM(، نتج عنها برامج تس�تهدف الطلبة المتخصصين 
َوْصف ألحد  يلي  العامة، وفيما  للمقررات  دراس�تهم  التعليم خالل مدة  في مجال 

البرامج. تلك 
 )STEM( ف�ي برنامج صيف�ي علمي )Clair Berube( ش�اركت كلي�ر بي�روب
للطيران  الوطنية  الوكالة  أُقيم في مقر  التربية،  مكّثف اس�تمر أس�بوعين، لطلبة كلية 
والفضاء )ناسا( )NASA( في مدينة النجلي بوالية فيرجينيا األمريكية، وكان الهدف 
من البرنامج إعداد معلمي المراحل االبتدائية والمتوسطة المنتظرين ليقوموا بتطوير 
وتدري�س منه�ج علم�ي )STEM( متكامل ومبن�ي على المعايير باس�تخدام المواد 
والمصادر التي توفرها ناسا، وقد اختير الطلبة من الملتحقين في السنوات األخيرة 
بمرحل�ة البكالوري�وس أو طلبة الدراس�ات العليا غير التربويي�ن، وينتهي البرنامج 
متتاليين ألطفال مدرسة  يومين  مدار  الُمَعدِّ حديثًا على  الدرس  بتقديم  الطلبة  بقيام 
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الصيف. ابتدائية محلية خالل فصل 
ح الطلبة المشاركون ببرنامج ناسا من أكثر من 150 جامعة بالواليات  وقد ُرشِّ
المتحدة بعد مفاضلة مبنية على المعدل التراكمي )GPA(، ونتيجة لذلك فقد اختير 
المختارة مكّونة من  والمجموعة  المختلفة،  البالد  أنحاء  اثنان وعش�رون طالبًا من 
أفراد من مختلف األعراق واألصول التي شملت السود والبيض والالتينيين، بينما 
كان�ت الغالبي�ة م�ن اإلن�اث، وخالل الدورة التي اس�تمرت أس�بوعين عمل الطلبة 
عل�ى اتب�اع برنام�ج مكثف تضّمن محاضرات ودروس�ًا عملية على أيدي أس�اتذة 
مت مفاهيم العلوم  متخصصين في تدريس العلوم ومهندسين وعلماء من ناسا، وُقدِّ
للطلبة، إضافًة  بتدريس�ها  الخاصة  والرياضيات والهندس�ة والتكنولوجيا والمعايير 
إلى التجّول في مرافق ناس�ا، والمش�اركة العملية في المختبرات واألنش�طة وحل 
الطيران،  الدورة موضوعات كالجاذبية والقمر، ومبادئ  المشكالت، كما تضمنت 
ومه�ام عم�ل رواد الفضاء، وكيفية حلهم للمش�كالت الت�ي تواجههم في الفضاء، 
ع المشاركون على مجموعات من خمسة  والطيران الشراعي، وفيزياء الكم. وقد ُوزِّ
طلبة تحت توجيه وإشراف أساتذة تدريس العلوم للعمل على تطوير خطط لتدريس 
بالمدرسة المجاورة على مدار يومين. وتضمنت الدروس  طلبة المرحلة االبتدائية 
المقدمة لطلبة المدرس�ة أنش�طة تعليمية عن س�قوط البيضة ومبادئ الطيران. ومن 
 Dr. Charles( حسن حظ المشاركين مقابلتهم مدير ناسا الجديد د. تشارلز بولدن

المؤسسة. منشآت  أثناء جولته على  يزور النجلي  كان  الذي   )Bolden

الطلبة واألساتذة واإلدارّيون،  يقدمه  تلخيصًا  بالبرنامج  يوم  نهايُة كل  وكانت 
البرنامج  التالي، وقد خرج الطلبة من  اليوم واإلعداد لليوم  يناقشون فيه عمل ذلك 
بحم�اس متج�دد وح�ب للعلوم وبش�حنة الس�تقطاب المزيد من الفتي�ات وأفراد 
األقلي�ات إل�ى الوظائف في العل�وم عند دخولهم للفصول كمعلمين. هذه الجهود 
احتمال  فبالرغم من  والثانوية،  المتوسطة  المدارس  مبكرًا من خالل  تبدأ  أن  يجب 
وجود الموهبة لدى الفتيات في مجاالت )STEM( فإنهّن قد يفقدن االهتمام لعدم 
توفر الدعم الالزم عند الوصول للمرحلة المتوسطة. ومثل هذا البرنامج يوفر األمل 
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والتش�جيع للفتيات وأفراد األقليات عند توفر الرغبة والقدرة لدراس�ة موضوعات 
.)STEM(

وهن�اك أحجي�ة دائمًا ما أقدمها )وهي للمؤلف�ة كلير( لطلبتي بالجامعة عندما 
أب�دأ محاضرت�ي ع�ن الن�وع والعلوم، وه�ي أن يتعرض رجل وابنه لحادث س�يارة 
م�روع، ُيتوّف�ى الرج�ل على الف�ور وُينقل االبن إلى غرفة الط�وارئ، وعند وصول 
ابني"، كيف  للفتى ألنه  العملية  الفتى يقول: "ال أستطيع إجراء  الجراح ورؤية ذلك 
يعق�ل ه�ذا وق�د توف�ي األب أثناء الح�ادث؟، ويبدأ الطلبة بالتس�اؤل "هل الجّراح 
زوج األم؟"، وبالرغ�م م�ن تأكي�د ع�دد من الطلبة أنهم م�ن مناصري المرأة، فإنهم 
العشر سنوات  اللغز على مدار  لهذا  تقديمي  اللغز، وبالرغم من  يستطيعون حل  ال 
الماضي�ة خ�الل محاضرات�ي، ف�إّن الغالبية تعج�ز عن حله، واإلجاب�ة، بالطبع، أن 
الج�ّراح ه�ي أّم الفت�ى، وتعلو الدهش�ة وجوه الطلبة عند س�ماعهم اإلجابة، ألنهم 
التحّيز  أنه تم بطريقة ال شعورية. فنحن نعتقد أن  بالرغم من  التحّيز  يؤكدون بذلك 
إبقاء  الذين يرغبون في  النس�اء  المتعصبون وكارهو  إرادية يؤكدها  الجنس�ي عملية 
المرأة  مناصرو  الحياة هم  قيد  الفكر على  يبقي ذلك  ما  أن  إال  المطابخ.  النساء في 
وحقوقها، ألّن لديهم معتقدات ال شعورية بما تستطيع وال تستطيع المرأة أن تقوم 
ب�ه. ولكنن�ا بالتفكي�ر اإلرادي نتجاه�ل هذا المعتقد مع ما تبقى من آثار حقبة زمنية 
كان للنس�اء خاللها خيارات قليلة جدًا. وبالرغم من قطعنا ش�وطًا كبيرًا، فإّن هناك 
فجوة ثقافية بين قناعاتنا الفكرية وبين ما َنعَتِقده ونشعر به، وال زالت هناك الحاجة 

ذلك. للتغلب على 
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الجامعة والأمة

م�ا العالق�ة األخالقي�ة التي ترب�ط الجامعة باألم�ة؟ إذا افترضن�ا – كما يفعل 
الفيلس�وف النق�دي هن�ري جي�رو )Henry Giroux( – أن التعلي�م العالي عبارة عن 
مؤسسة سياسية وأخالقية، فهل من الممكن أن تقدم الجامعة خدماتها لدولة ذات 

األعمال؟ وقطاع  للشركات  تقدم خدماتها  أن  أو  أجندة حربية)1(؟ 
يلح�ظ كالرك كي�ر )Clark Kerr( في كتابه التحذيري الش�هير )اس�تخدامات 
The Uses of the University( تح�وَل الجامع�ة إل�ى أداة رئيس�ة لخدم�ة  الجامع�ة 
أهداف وطنية، وُيشير إلى تحول ُيعّد جديدًا بالنسبة لقطاع التعليم العالي)2(، ويرى 
الدولة العسكرية –  الوقوف في وجه تحالف كل من  هنري جيرو دوَر الجامعة في 
والصناع�ة – واألكاديمي�ة، كم�ا ش�رح ذل�ك في كتابه الص�ادر ع�ام 2007 بعنوان 

األكاديمية". الصناعة –  العسكرة –  تحالف  مواجهة  المكبلة:  "الجامعة 
ويأتي تعريف كير لما س�ماه "األهداف الوطنية" غامضًا بعض الش�يء، تاركًا 
نفس�ه يؤكد عمومًا وضمنًا على  الوقت  للس�ؤال والتفكير، لكنه في  مس�احة كبيرة 
وبعامة،  الفيدرالية.  الحكومة  من  المقدمة  الوطنية  للسياس�ات  الجامعة  دعم  أهمية 
ف�إن كثي�رًا م�ن األكاديميي�ن يؤيدون التع�اون الوثيق بين الجامع�ة وقطاع الصناعة 
ووزارة الدفاع، ولم تأت المعارضة لهذا النوع من التعاون إال بعد الحرب العالمية 
الثانية، ومن مجموعات من األكاديميين الليبراليين والثوريين، الذين يرون في هذا 
التعاون والدعم األعمى للسياسات الحكومية الحربية والصناعية خطرًا على النظام 

نفسه. الوقت  في  الجامعة  الديمقراطي وعلى 
ولم يكن أحد أكثر تحذيرًا من تحالف "القطاعين الصناعي والعس�كري" من 
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الرئي�س دواي�ت ايزنه�اور )Dwight D. Eisenhower( ف�ي خطابه الوداعي الش�هير 
ع�ام 1961)3(، وم�ع أن�ه كان عازم�ًا على تضمي�ن "األكاديمية" ف�ي تحذيره، إال أنه 
ق�رر حذفه�ا بع�د تفكير ف�ي العبارة، ليعاود اس�تخدامها بعد عقد م�ن الزمان وفي 
 William( السياق التحذيري نفسه عضو مجلس الشيوخ السيناتور ويليام فولبرايت
)Fulbright)4( المعروف بجرأته في معارضة حرب فيتنام، وزيادة على تحذير الرئيس 

القطاعين الصناعي والعس�كري  التحالف بين  إيزنهاور صراحة "من الس�ماح لثقل 
من التأثير على الحريات والعمليات الديموقراطية")5(، أضاف الس�يناتور فولبرايت 
في  المبالغة  األس�مى من خالل  بأهدافها  بالقيام  فش�لها  في  للجامعة  انتقاده  الحقًا 

الحكومية")6(. والمصالح  لألهداف  مسايرتها 

الجامعة والقطاع العسكري:
ترجع العالقة بين الجامعات وقطاعات الصناعة العسكرية إلى بدايات الحرب 
العلمي  للبحث  الفيدرالي  الدعم  نس�بة  بلغت  الوقت  ذلك  ففي   ،1950 عام  الباردة 
الق�ادم م�ن وزارة الدف�اع وهيئة الطاقة النووية ما يقرب من 87 % من إجمالي الدعم 
الحكوم�ي)7(، بينم�ا بلغت نس�بة الدع�م الحكومي للبحث في العل�وم االجتماعية 

.)8(% 96 1952 حوالي  عام  الدفاع  وزارة  من  القادم 
وبالع�ودة إل�ى م�ا كتب�ه س�تيوارت ليزل�ي )Stuart W. Leslie( ف�ي كتابه ذي 
العس�كرة والصناعة واألكاديمية  بأمريكا: تحالف  الباردة والعلم  )الحرب  العنوان: 
 The Cold War and س�تانفورد  وجامع�ة  للتكنولوجي�ا  ماساشوس�تس  معه�د  ف�ي 
 American Science: The Military–Industrial–Academic Complex at MIT and

Stanford( – ن�راه يؤك�د أن الحرب الباردة أعادت تعريف دور العلم في أمريكا)9(، 

وذل�ك م�ن خ�الل ضربه المثال بقي�ام وزارة الدفاع بتمويل م�ا يزيد على 80 % من 
الدع�م الحكوم�ي للبح�ث العلم�ي، أي ما يق�رب من 5.5 مليار حت�ى عام 1960. 
ويستكمل ليزلي استعراضه لتحول الجامعة إلى شريك رئيس في تحالف القطاعين 
الصناعي والعسكري كنتيجة رئيسة للحرب الكورية التي أسهمت في تطويع العلم 
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لخدم�ة أه�داف ه�ذا التحالف)10(، وقد انعكس ذلك ف�ي المصطلح الجديد الذي 
ظه�ر ف�ي تل�ك الفترة "العلوم الكبيرة the big sciences"، الذي يش�ير إلى المرحلة 
الجدي�دة الت�ي صاغها القطاع العس�كري للعلم ف�ي مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثاني�ة بأمري�كا)11(. ويخت�م ليزلي مالحظاته بالتأكي�د على "أن الجامعة – ومن غير 
كان  ولكن  الوطني،  الدفاع  تقديمه تحت مس�مى  تس�تطيع  ما  أظهرت  قد  جدال – 

األمة")12(. وبالتالي على حساب  الرئيس،  دورها  ذلك على حساب 
وقد بنى ليزلي مالحظاته في كتابه المشار إليه من خالل وصف وضع اثنتين 
 Stanford MIT وجامعة ستانفورد  من جامعات النخبة: معهد ماساشوستس للتقنية 
University، وم�ا كان يتلق�اه البح�ث العلم�ي من دعم كبي�ر من قبل كل من وزارة 

الدف�اع وهيئ�ة الطاق�ة النووية، ففي عام 1986 تلقى معهد ماساشوس�تس للتقنية ما 
يق�رب م�ن 119 ملي�ون دوالر من وزارة الدفاع دعمًا ألبحاث مش�تركة)13(، دعمت 
هيئة الطاقة النووية خالل فترة الستينيات جامعة ستانفورد بما يقرب من 50 مليون 

نفسها)14(. لألهداف  دوالر 
لكن فترة الستينيات – بما حوته من حرب مثيرة للجدل هي حرب فيتنام التي 
التي كان لها أثرها على الطلبة والمجتمع  التجنيد العام،  استدعت تطبيق سياسات 
بعام�ة – كان له�ا بع�ض التأثي�ر عل�ى هذه العالقة، فق�د عارض الكثي�ر من الطلبة 
ففي عام 1969،  الحرب،  النخبة هذه  كثير من جامعات  في  التدريس  هيئة  وأعضاء 
أقام عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد ماساشوستس للتقنية إضرابًا تحت اسم: 
"يوم للتأمل والتفكير في سوء استخدام العلم")15(، وهدف ذلك إلى تحذير أعضاء 
هيئ�ة التدري�س بالجامع�ة م�ن اس�تخدام العلم ف�ي أمريكا ألغراض عس�كرية)16(. 
 Students for a Democratic( كم�ا قام�ت جمعي�ة طلب�ة م�ن أج�ل الديموقراطي�ة
Society( – إح�دى الجمعيات الطالبية الراديكالية – باالحتجاج ضد عملية تجنيد 

إنتاج  الطلبة في معامل داو الكيميائية )Dow Chemical(، التي أس�همت الحقًا في 
قناب�ل النابالم )napalm( التي اس�تخدمتها الق�وات األمريكية في فيتنام)17(، وقامت 
مجموعات من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عام 1966بمحاصرة المكاتب اإلدارية 
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بجامعة ستانفورد احتجاجًا على عقود سرية أبرمتها الجامعة مع وكالة االستخبارات 
األمريكية )CIA()18(، وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات طالبية ضد إنشاء معهد 
لتدريب  افتتاح مكتب  هارفارد  بالجامعة، ورفض طلبة جامعة  العس�كري  للتحليل 

.Reserve Officers Training Corps)19( بالجامعة  االحتياط  جنود 
وبالرغم من ذلك توطد حلف القطاعات األكاديمية – الصناعية – العس�كرية 
ف�ي عق�د الس�تينيات، وقد س�بقت اإلش�ارة، إلى أن حوال�ي ثلثي اإلنت�اج العلمي 
للبح�ث األكاديم�ي كان موجهًا لخدم�ة وزارة الدفاع )DOD( وهيئة الطاقة النووية 
)Atomic Energy Commission( ووكال�ة الفض�اء األمريكي�ة)20(، وكانت جامعات 
مث�ل هارفارد وكولومبيا وس�تانفورد وش�يكاغو ضمن عش�رة م�ن جامعات النخبة 
تحص�ل عل�ى م�ا يقرب م�ن 38 % من دعم هذه الجهات للبح�ث العلمي)21(، وهذا 
م�ا أث�ار الكات�ب الصحف�ي جيم�س ردج�واي )James Ridgway( لنش�ر كتابه عام 
 The Closed 1969 تح�ت عنوان )الش�ركة المغلقة: الجامع�ات األمريكية في مأزق
Corporation: American Universities in Crisis(، ال�ذي أش�ار في�ه إلى ما س�ماه 

الحرب)22(. وآلة  الصناعة  لحساب  الجامعات  بيع  عمليات 
وق�د ش�هدت مرحل�ة م�ا بع�د الحادي عش�ر من س�بتمبر تجديدًا لما يس�مى 
األهداف الوطنية، والتي توجهت هذه المرة لمحاربة اإلرهاب، فيشير هنري جيرو، 
أح�د المنتقدي�ن للحلف الجديد المتمثل بين الجهات األمنية ومؤسس�ات التعليم 
قبل  الوطني ودعمًا غير واع من  والوالء  لاللتزام  العالي، ويرى في ذلك "عس�كرة 
الجه�ات األكاديمي�ة س�يؤدي إلى مزيد من العس�كرة)23(، وتعليق�ًا على ما ورد في 
تقري�ر اتح�اد الجامعات األمريكية )AAU( الصادر عام 2002، الذي يش�ير إلى أن 
ذت من خالل مشاركة ودعم 350 جامعة أمريكية)24(  60 % من البحوث العسكرية ُنفِّ

يقول جيرو:

ارًا خطيرة على  البحوث العسكرية في الجامعات آث ام ب "إن للقي
ئة األكاديمية وعلى النظام االجتماعي؛ فهذه البحوث تنتج  ي ب ال
ائج  ت ن ة ل األس�لحة الفتاكة، وتصرف عن االستخدامات السلمي
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رًا  ي األبحاث، كما أنها تغذي وتشعل الفتن العرقية، وتصرف كث
ام  ئ�ة التدريس والطلبة عن القي م�ن المتميزي�ن من أعضاء هي
ام بها يزيد  القي ية، إضافة إلى كون  المفيدة لإلنس�ان باألبحاث 
من ثقافة "السرية" ويحد من الشفافية والوضوح، ما يؤدي إلى 

للجامعة")25(. األخالقية  ير  المعاي إفساد 

القطاع�ات  تحال�ف  مواجه�ة  اس�تراتيجية  اإلط�ار  ه�ذا  ف�ي  جي�رو  ويدع�م 
بالمشاركة  التدريس  األكاديمية – الصناعية – العسكرية من خالل قيام أعضاء هيئة 
كعلم�اء ومثقفي�ن ف�ي تحوي�ل الجامعة إلى موقع حراك نق�دي وتعليمي ذي ثقافة 
سياس�ية منفتحة واحتجاجية)26(، ويعني بهذه الثقافة االحتجاجية أن يقوم األس�اتذة 
بدورهم خارج قاعات المحاضرات، وبالعمل مع اآلخرين إلعادة توجيه أولويات 

الجامعة)27(.

الجامعة وقطاعات الصناعة:
استعرضت جينيفر ويشبرن )Jennifer Washburn( التتبع التاريخي للعالقة بين 
الجامع�ات وقط�اع الصناعة بتفصيل ف�ي كتابها الصادر عام 2005 بعنوان )الجامعة 
 University, Inc.: The Corporate كشركة: إفساد الشركات للتعليم العالي األمريكي
Corruption of American Higher Education(، حيث تشير ويشبرن إلى أنه منذ عام 

1980 "هب�ت ري�اح س�يئة على الم�دن الجامعية تمثلت في نم�و دور القيم التجارية 
ف�ي الحي�اة األكاديمي�ة")28(، وتناقش ويش�برن في هذا الصدد دور المنافس�ة الحادة 
بي�ن قطاع�ي الصناع�ة في كل من اليابان والواليات المتح�دة األمريكية خالل فترة 
قطاع  "لتقوية روابطها مع  الضغط  األمريكية تحت  الجامعات  ما جعل  السبعينيات، 
الصناع�ة التجاري�ة، ولتحويل نفس�ها إل�ى مكائن لخدمة النم�و االقتصادي، وضخِّ 
المزي�د م�ن المخترع�ات ذات القيم�ة التجاري�ة")29(، وق�د أدى ذل�ك – كما تعتقد 
ويش�برن – إل�ى تمث�ل أهم األخطار المس�تقبلية عل�ى التعليم العالي ف�ي الواليات 

األكاديمية")30(. الحياة  قلب  في  السوق  ثقافة  تغلغل  في  األمريكية  المتحدة 
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وتناق�ش ويش�برن طبيع�ة عالقة قطاع الصناعة بالجامعة وت�رى أنه جاء بديالً 
للدعم الحكومي العسكري للجامعات ابتداء من سبعينيات القرن الماضي، وتطرح 
في هذا المجال عددًا من األمثلة التي توضح اجتياح القطاع الصناعي ألقسام ومراكز 
البحث العلمي بالجامعات، ففي عام 1974، قبلت كلية الطب بجامعة هارفارد دعمًا 
يقدر ب� 23.5 مليون دوالر من شركة مونسانتو )Monsanto( الزراعية للقيام بأبحاث 
في مجال الس�رطان، كما أبرمت جامعة كولومبيا عقدًا مع ش�ركة برس�تول – مايرز 
)Bristol–Myers( عام 1983)31(، ثم عرضت ويشبرن قصة عقد جامعة كاليفورنيا – 
بيركلي مع شركة األدوية السويسرية نوفارتس )Novartis(، ففي مقابل الدعم الذي 
قدمته الشركة للجامعة المقدر بحوالي 25 مليون دوالر، تحصل الشركة على امتياز 
االس�تفادة من ثلث االكتش�افات العلمية بالجامعة، كما تمثل بمقعدين من خمس�ة 
إلى  أدى ذلك  األقسام، وقد  العلمي على مستوى  البحث  مقاعد في عضوية لجان 
"الطلبة من  اسم  نفسها تحت  نّظمت  العليا،  الدراسات  احتجاج مجموعة من طلبة 
أج�ل البح�ث العلم�ي المس�ؤول Students for Responsible Research"، وعملت 
عل�ى معارض�ة وتح�دي هذا االتفاق بين الش�ركة والجامعة، وال�ذي ترى فيه هذه 

الجامعة)32(. مع رسالة  تعارضًا  المجموعة 
وبالرغ�م م�ن ذل�ك ال تعتق�د ويش�برن أنه من الواقع�ي مطالب�ة الجامعة ببناء 
أس�وار ح�ول نفس�ها تمنع عنها التعاون م�ع القطاعات الصناعي�ة)33(، بل إنها ترى 
والتكنولوجية من  العلمية  اإلبداعات  تطوير  ومهّمًا في  فعاالً  إسهامًا  للجامعات  أن 
خ�الل التع�اون م�ع قط�اع الصناعة")34(، ولك�ن ذلك يحتاج – م�ن وجهة نظرها – 
"إل�ى تنظيمه من خالل قوانين وتش�ريعات متعلق�ة بتعارض المصالح، وإلى تقوية 

السريرية")35(. األدوية  بحوث  الحكومي على  اإلشراف 
وينتق�د هن�ري جي�رو م�ن زاوي�ة أخرى طبيع�ة اجتياح عالم األعم�ال للمدن 

فيقول: الجامعية، 

ير من الجامعات أقل اهتمامًا بعمليات التعليم  "أصبح�ت كث
العال�ي ف�ي مقاب�ل تحوله�ا لواجه�ات تس�ويق مرخصة ألهم 
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َي  ان يعها مكات�ب ومب الش�ركات العالمي�ة، وذل�ك من خ�الل ب
ة للمتبرعين  ومس�احات وأس�همًا من أوقافها وكراسيها العلمي
ي�ع مقاصفه�ا ومطاعمها  ي�ة، إضافة إلى ب م�ن الش�ركات الغن
تحوي�ل  ت�م  كم�ا  وس�تاربكس.  ال�دز  ماكدون مث�ل  لش�ركات 
الخريجي�ن،  الخدم�ات مث�ل اإلس�كان، وعالق�ات  قطاع�ات 

الخاص")36(. القطاع  إلى  الصحية، وغيرها  والرعاية 

ويختم جيرو مالحظاته بالقول "إّن هناك نوعًا جديدًا من العالقة الحميمة بين 
السوق")37(. وثقافة  العالي  التعليم 

بعض التعليقات األخرى:
 )Old Dominion( في هذا اإلطار يحذر الرئيس السابق لجامعة أولد دمينيون

قوله: في  للجامعة  األخالقية  الرسالة  تواجه  التحديات  من  من عدد 

ي�ن الجامع�ات والمؤسس�ات العس�كرية يض�ع  "إن التع�اون ب
بني عليها  ن األولى في مواقف تخالف المبادئ الرئيس�ة التي ي
العمل األكاديمي.... ومن الممكن قول الشيء نفسه في تعاون 
الجامع�ات م�ع الهيئات الحكومية األخ�رى، وقطاع األعمال، 
واألح�زاب  الربحي�ة،  غي�ر  والمؤسس�ات  اإلع�الم،  ووس�ائل 
السياسية، بل والجامعات األخرى، وغيرها. فخالل فترة دامت 
ة  خمس�ة عش�ر عامًا كرئيس لجامعة، حصلت أكثر من مناسب
يها للتعاون  حين كانت محاوالت هذه المؤسس�ات المش�ار إل
ام بمهماتها  ًا في انح�راف الجامعة عن القي ب م�ع الجامعة س�ب

نظري)38(. األساسية من وجهة 

ويس�أل ماي�كل بي�روب عن الس�بب ال�ذي يجع�ل البعض يف�رد التعامل مع 
 Vietnam المؤسسات العسكرية بالنقد؟ ويعلق على ذلك بما يسميه "متالزمة فيتنام
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Syndrome"، حي�ث يش�ير إل�ى أن بع�ض النقاد الراديكاليين م�ازال "يحارب قضية 

ح�رب فيتن�ام، وم�ازال الموضوع لديه هو مختب�رات داو الكيميائية وقنابل النابالم 
التي تنتجها")39(، مستشهدًا في ذلك بما ذكره كاري نلسون )Cary Nelson( وستيفين 
 Academic لألكاديمي�ة  المفتاحي�ة  )الكلم�ات  كتابهم�ا  ف�ي   )Steven Watt( وات 

األكاديمية. الحياة  في  للفساد  أخرى  أمثلة  من   )Keywords

بالجامعات: كرسي شركة  العلمية  الكراسي  الشركات على  ومن نماذج سيطرة 
بوين�ج )Boeing( ف�ي عل�وم الطي�ران ف�ي معه�د كاليفورنيا للتقنية، وكرس�ي ش�ركة 
كوكاكوال )Coca–Cola( في التس�ويق في جامعة أريزونا وجامعة جورجيا، وكرس�ي 
ش�ركة الكوينتا موتر إن )LaQuinta( لألعمال في جامعة تكس�اس، وكرس�ي ش�ركة 
تاك�و ب�ل )Taco Bell( للتمي�ز البحث�ي في إدارة الفنادق والمطاعم بجامعة واش�نطن 
الحكومية، وكرس�ي ش�ركة كي مارت )K–Mart( للتس�ويق بجامعة وين الحكومية، 
ميامي، وكرسي شركة  بجامعة   )Burger King( برجر كنج  واكلمور/  وكرسي شركة 
ليجو )Lego( في األبحاث التعليمية وكرس�ي ش�ركة ش�يفرون )Chevron( للهندس�ة 
لنظم   )FedEx( فيدكس  للتقنية، وكرس�ي ش�ركة  الكيميائية في معهد ماساشوس�تس 
 )General Mills( إدارة المعلوم�ات بجامع�ة ممفي�س، وكرس�ي ش�ركة جنرال ميل�ز
لتقنيات وكيميائيات حبوب الفطور بجامعة مينيس�وتا، وكرس�ي الصناعات البترولية 
المرجاني�ة ف�ي مص�ادر الطاق�ة المتج�ددة ف�ي جامعة هاواي مانوا، وكرس�ي ش�ركة 
الروش )LaRoche( للصناع�ات ف�ي الهندس�ة الكيميائية ف�ي معهد جورجيا للتقنية، 
ووقف رالس�تون – بورين�ا )Ralston–Purina( في تغذية الحيوانات الصغيرة بجامعة 
ميس�وري كولومبيا، وكرس�ي ش�ركة مي�رك )Merck( في الكيمي�اء الحيوية واألحياء 
الجزيئية بجامعة بنسلفانيا، وكرسي شركة سيرز روبك )Sears( لتجارة التجزئة بجامعة 
ماركيت، وعدد من الكراسي العلمية المدعومة في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس 
مثل: كرس�ي ش�ركة أول س�تيت )Allstate( للتمويل والتأمين، وكرس�ي شركة نيبون 
ش�يت جالس )Nippon( في علوم المواد، وكرس�ي ش�ركة هيوز )Hughes( للطيران 

الهندسة. في  العالمي   )Rockwell( التصنيع، وكرسي شركة روكويل  هندسة  في 
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العلمية  الكراس�ي  الصناعة  الجامعات وقطاع  بين  القوية  العالقة  مظاهر  ومن 
 Julianne( التي تقيمها الشركات والمصانع بالجامعات، فقد ذكرت جوليان باسنجر
Basinger( أن لدى معهد ماساشوستس للتقنية ما يقرب من 69 كرسيًا علميًا مميزًا 

تم تمويلها من قبل الشركات، بينما لدى جامعة ستانفورد ما يقرب من 22 كرسيًا. 
قبل  تمويلها من  تم  التي  الكراسي األخرى  مائة من  يقرب من  ما  تعداد  وباإلمكان 
الش�ركات في جميع أنحاء الواليات المتحدة، بعضها تمت تس�ميته باسم الشركة، 
المحافظة  المستقلة  المؤسسات  باسم بعض  المتبرع، وفي بعض األحيان  باسم  أو 
الممول�ة م�ن قب�ل قط�اع األعم�ال، وم�ن األمثل�ة على ذلك كرس�ي البروفيس�ور 
جيرك�ن )Gerken( ف�ي دراس�ات الس�وق والمجتم�ع بجامعة كاليفورني�ا ايرواين، 
الحكومية،  بجامعة كنت  الحرة  الس�وق  في   )Goodyear( وكرس�ي ش�ركة جوديير 
وكرس�ي البروفيس�ور سكوت بروباسكو )Probasco( للسوق الحر بجامعة تنيسي، 
وكرس�ي ش�ركة ماس�تركارد )MasterCard( الدولية للتميز البحثي للقيادة في ريادة 
التوجه مثل  اليمينية  المؤسسات  األعمال بجامعة فيرجينيا. وقد تبرعت بعض هذه 
مؤسس�ة أولين )Olin Foundation( إلنش�اء أكثر من 12 كرس�ّيًا علمّيًا في عدد من 

الجامعات)40(.
وف�ي تناول�ه لهذه الظاهرة يقف جيفري جالنز موقفًا أكثر اعتداالً فيقول: "إن 
المرحلة التي كانت فيها الجامعة في برج عاجي، تعمل في محيط معزول ومستقل 

انتهت")41(، موضحًا: قد 
اً،  ًا وسياسي "أن الجامعات ال تستطيع أن تظل منفصلة اقتصادي
ومنعزلة عن حقائق الواقع العالمي الجديد... بل على الجامعة 
ا المختلفة المثارة من  اليوم في الواقع أن تتجاوب مع القضاي
نبغي عليها أن  حولها، ويكون لها موقف واضح تجاهها، كما ي
تقوم بتكوين التحالفات مع ش�ركائها والهيئات والمؤسسات 

المختلفة. والرؤى  الطبيعة  ذات  األخرى 
ة للتحالف مع وزارة الخارجية  فالجامعات في الواقع لها الحري
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على س�بيل المثال أو أي مؤسس�ة وهيئة حكومية أخرى، كما 
�ه يظ�ل من حق )بل من واج�ب( اآلخرين معارضة هذا النوع  أن

وتحديه")42(. التحالفات  من 

ويمي�ل بيت�ر س�تينفلز إلى أن األس�اس النظ�ري الوحيد للرف�ض التام لجميع 
أش�كال التع�اون بي�ن القطاع�ات األكاديمي�ة والعس�كرية أو بي�ن الجامع�ة وقطاع 
األعم�ال ووصفه�ا بأنها غي�ر أخالقية يعتمد على وصم كافة ممارس�ات االقتصاد 

.)Pacifism( للحروب)43(  الرافض  الموقف  أو  بالالأخالقية،  الرأسمالي 
وف�ي اإلطار نفس�ه يؤكد س�تينفلز ع�دم تأييده للمواق�ف الرافضة ألي تعاون 
بي�ن الجامع�ة والقطاع�ات األخ�رى م�ن المجتم�ع، مع تقبل�ه بأن هناك "مس�احة 
التعاون")44(، ومع ذلك  القوية في بعض حاالت هذا  للمعارضة األخالقية  واس�عة 
فإن�ه يناق�ش "أن�ه من المحتمل وج�ود فوائد كبيرة من هذا التع�اون في المجاالت 
المختلفة من األبحاث الطبية وحتى االبتكارات اإلنسانية ولو ألهداف ربحية")45(. 
وال يس�تبعد من هذا اإلطار أهمية التعاون في مجاالت األمن الوطني والسياس�ات 

الخارجية)46(.

الخاتمة:
واجهت فكرة الجامعة تحديات جادة خالل الستين سنة األخيرة، ففي البداية، 
كان للجامعات األمريكية مبادرتها في الخروج للمجتمع ومس�اعدة المس�تضعفين 
في وقت من األوقات، ومع استمرار ذلك ظهر مزيد من اإلبداع والتفاني وبخاصة 
التدريس، ولكن ما حصل للجامعات من عمليات احتواء من قبل  من أعضاء هيئة 
القطاع العس�كري وقطاع األعمال س�بب ضبابية في طبيعة عمل الجامعة ودورها، 
وكما أشار هنري جيرو، فقد تسبب هذا التعاون بين الجامعات والقطاعين الصناعي 

المجتمعية. التركيز على سياستها  األولى عن  في صرف  والعسكري 
ولق�د كان للح�رب الباردة آثار س�يئة عل�ى تنمية الجامع�ات األمريكية، ففي 
الوق�ت ال�ذي تحرج�ت فيه هذه المؤسس�ات من القيام بدوره�ا المفترض كداعم 
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رئيسٍ للرفاه الوطني، إذا بها تنحرف عن هذه الغاية، فقد دعمت الجامعات بانقياد 
السياسة الخارجية التي كانت في أحسن أحوالها مثار تساؤل حول أخالقيتها. وفي 
أيام�ه األخي�رة أق�ر كالرك كي�ر بندمه على الطريق الذي س�لكته الجامعة منذ بداية 

الستينيات.
ه�ل يعن�ي ذل�ك أن على الجامع�ات األمريكية أن تمتنع عن مد يد العون في 
المج�ال البحث�ي لخدمة السياس�ة الوطني�ة؟ ليس بالضرورة، ولك�ن يبقى ضروريًا 
تذّكر أّن السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية منذ الحرب العالمية الثانية 
لم تكن محل دعم ومس�اندة من قبل الش�عب األمريكي بالطريقة التي تس�اند فيها 
الش�عوب حكوماته�ا في الحروب الجيدة، فالح�روب في فيتنام وجرينادا والعراق 
كانت محل معارضة من قطاعات من الش�عب األمريكي، ش�ملت مجموعات من 
الطلب�ة وأعض�اء هيئ�ة التدري�س، باعتبارها تدخالً أجنبيًا لخدم�ة مصالح اقتصادية 

وأيديولوجية.
لق�د صمم�ت أمري�كا سياس�تها الخارجي�ة بن�اء عل�ى المب�ادئ الميكيافيلي�ة 
ل� "سياس�ة األم�ر الواق�ع"، حيث الغاية تبرر الوس�يلة، فما ظه�ر بداية كتحدٍّ لعنف 

بحصارها. الشعوب  تعذيب  من  إلى صور  انتهى  الشيوعية  الدكتاتورية 
وبنفس الدرجة من السوء كان تمدد عالم األعمال داخل المدن الجامعية، ففي 
جوانبه اإليجابية يتمتع قطاع األعمال بقدرات أفضل لتوفير بعض الخدمات المساندة 
مث�ل التغذي�ة، مقارن�ة بم�ا يمكن أن يقوم به موظفو الجامع�ة، ولكن من الممكن أن 
يكون هناك انتهاك ألخالقيات البحث العلمي في حال قيامه ودعمه ابتداء من قطاع 
الصناعة، إضافة إلى أّن بيع ممتلكات الجامعة من خالل الكراسي العلمية واألوقاف 
والمباني المسماة بأسماء مهديها يؤثر فعالً على طبيعة البيئة األكاديمية، حيث عَرض 
الفكاه�ي آرت باكوال�د به�ذا التعاون بتش�بيهه بع�ض تلك المش�اريع القائمة بما لو 

الجامعات. إحدى  في  كورليون  دون  مكتبة  إنشاء  المافيا  دعمت 
ومن المهم التنبيه إلى أن النقد الذي وجهه كل من ويشبورن وجيرو قد أغفل 
المؤرخ كرستوفر  يشير  نفسها، وفي ذلك  الجامعة  الكبير في طبيعة  التحول  حقيقة 
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تغيرت من خالل  قد  نفس�ها  الجامعة  أن هيكلة  إلى   Christopher J. Lucas لوكس 
"اكتم�ال تح�ول نظ�ام التعلي�م العالي األمريكي إلى ما يش�به المش�اريع التجارية"، 
حيث ظهر على األول كل المظاهر والكماليات المرتبطة بمؤسسات قطاع األعمال 
الميزانيات  الرؤية والرس�الة، والتخطيط االس�تراتيجي، ونظم  الضخمة من تحديد 

التسويقية)47(. البحوث  إلى  انتهاء  والعائد،  الكلفة  وتحليل  الدقيقة، 
م�ا ه�ي المحصل�ة النهائية إذًا؟ الجامعة األمريكية بعي�دة عن اكتمال تطورها 
بع�د، ولك�ن م�ن المهم التنبه إلى حماية األدوار التعليمية للجامعة من أي تأثيرات 

األدوار. خارجية على هذه 
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نحو جامعة اأخالقية

الِخْدمِيَّة – متأصلة في مفهوم  الجامعة  الخيار األمريكي للجامعة –  إن جذور 
أخالق�ي وتقالي�د عميق�ة، وعل�ى النقيض من نظيراته�ا األوروبية تس�تمر الجامعة 
المجتمع األمريكي بطرق  التصدي الحتياجات ومشكالت  الِخْدمِيَّة األمريكية في 

الغربي. التراث  في  نظير  لها  يوجد  َثّم ال  متنوعة، ومن 
العال�ي  التعلي�م  مرك�ز  مدي�ر   )Philip G. Altbach( ألتب�اخ  فيلي�ب  ويع�ّد 
)International Higher Education Center( بكلية بوسطن )Boston College( وأحد 
رّواد التعليم المقارن، الجامعَة الخدمية األمريكية "في الواقع فريدة" ويوّضح أنه ال 
يوجد بالساحة حاليًا أي عمل معرفي يناقش "هذه الفكرة بالتحديد")1(. كما تالحظ 
البروفيس�ورة صوف�ي بودي جين�دروت )Sophie Body–Gendrot(، مس�اعد مدير 
 Sorbonne( في جامعة الس�وربون )Urban Studies( برنام�ج الدراس�ات الحضرية
أنه في أوروبا "من غير المألوف تمامًا وجود برنامج مشترك  بباريس،   )University

 ،)Francesca Gobbo( وأيضًا تذكر فرانشيس�كا جوب�و ،)بي�ن الجامع�ة والمدين�ة")2
 )Turin University( بجامعة تورين )intercultural studies( أستاذ دراسات الثقافات
بإيطاليا، والمتابعة عن كثب للساحة التعليمية األمريكية أنه في إيطاليا "ُتترك بعض 
أنواع المبادرات االجتماعية للمنظمات الشعبية )Grassroots Organizations( }إما 

بالجامعة")3(. له  اليسارية{ ومعظمها ال صلة  أو  الكاثوليكية 
بينم�ا يج�د ألتباخ أنه في ال�دول الالتينية النامية "ترعى العديد من الجامعات 
الكاثوليكي�ة أنش�طة خدمية واجتماعية للطلب�ة")4(، وأّن هذا ينطبق أيضًا على "عدد 

بالهند")5(. والهندوسية  الكاثوليكية  الكليات  من 
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الجامعة والمجتمع:
متوترة بحدة،  الزمن  الجامعات ومجتمعاتها في مدة من  بين  العالقات  كانت 
ع الجامعات على التوسع باتجاه  وُيعزى جزء من هذا التوتر إلى سياسة وطنية ُتشجِّ
المجتمع�ات المحيط�ة بها س�عيًا للتحديث العمراني، وقد أق�ّر الكونجرس المادة 
Section 112( 112( م�ن قان�ون اإلس�كان الوطن�ي )National Housing Act( ع�ام 
عت الجامعات على التحديث العمراني في المدن التي تقع فيها،  1949، والتي شجَّ
وذل�ك بمن�ح دوالر أمريك�ي واحد من الخزين�ة الفيدرالية مقابل كل دوالر تصرفه 
الجامعات إلعادة االنتعاش لألحياء المحيطة بها، وقد سّمى العديد من األمريكيين 
ذوي األصول األفريقية والقاطنين بالمدن التحديَث العمراني باسم "تهجير السود" 

لهم. المسيء 
وق�د أدى ذل�ك إل�ى أزمة بي�ن الجامعة والمجتمع�ات المحيطة وبخاصة في 
المدن الُمنشأة حول الجامعات، فتجاوز التحالف المعارض النتهاكات الجامعات 
الفوارق الطبقية، حيث ضم – إضافة إلى الس�كان المحليين – بعض الطلبة  حدود 
 )William Deane Smith( وأعض�اء هيئ�ة التدري�س. ويص�ف ويليام دي�ن س�ميث
م�ن مرك�ز الدراس�ات الحضري�ة )Center for Urban Studies( العالقة بين جامعته 
جامعة واين الحكومية )Wayne State( والمجتمع بالّس�امة، حتى تمكنت الجامعة 
من "اكتس�اب صفة "العدو" للس�ّكان المحليين")6(، فقد أش�ارت دراس�ة شاملة عن 
عالق�ة الجامع�ة بالمجتمعات المحيطة به�ا، أُجريت بين عامي 1952 و1972، على 
التوتر")7( بين 80 بالمئة من  102 جامعة من جامعات المدن، إلى وجود "درجة من 

بها. المحيطة  والمجتمعات  الجامعات 
ول�م تن�ُج أي جامعة من التوتر القائم بس�بب مح�اوالت التحديث العمراني، 
 University( بمجتمعاتها جامعة ش�يكاغو  التي اصطدمت  الجامعات  قائمة  وتضم 
 )Berkeley( وبيركل�ي )Columbia( وكولومبي�ا )Harvard( وهارف�رد )of Chicago

 )Boston College( وكلية بوس�طن )University of Pittsburgh( بيتس�بيرغ وجامعة 
 )University of Pennsylvania( وجامعة بنسلفانيا )Tufts( وتفتس )Temple( وتيمبل
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وجامع�ات أخ�رى، وم�ن الممك�ن من�ح جامع�ة ش�يكاغو ش�رف الضغ�ط عل�ى 
.!112 المادة  لتفعيل  الكونجرس 

وق�د تح�ول التحديث العمراني في منتصف الس�تينيات الميالدية نحو اتجاه 
آخر، فقد تم إقناع الجامعات والمس�ئولين بالمدن باالس�تثمار في مش�اريع إسكان 
الجامعات  بدور  إلى اإلش�ادة  أدى  بها، مما  المحيطة  التكلفة في األحياء  منخفض 

المجتمع. تجاه 
وتبعًا لذلك أصدر الرئيس السابق لكلية ترينيتي )Trinity College( ومهندس 
إعادة إحياء األحياء المحيطة في نيو هيفن )New Haven( في التسعينيات الميالدية، 
وري عن الكلي�ات والجامعات "األفض�ل جيرًة" في  إيف�ان س. دوبي�ل تقري�َره ال�دَّ

عام 2009. في  والثاني   2006 عام  في  مرة  المسح ألول  أُجري  وقد  الوطن، 
 Westfield( وقد اس�تغرق العمل من دوبيل، رئيس كلية ويس�تفيلد الحكومية
State College( حالي�ًا، وأف�راد طاقم�ه أكثر من ع�ام لجمع البيانات من الجامعات 

الت�ي كان له�ا "تأثير اقتصادي واجتماعي وثقافي إيجابي نحو المجتمع... بالمدن 
الموجودة في  الكليات والجامعات  المسح" ال يشمل  بأن  بها")8(، علمًا  التي توجد 
الم�دن الجامعي�ة التقليدي�ة واألصغر حجمًا")9(، وق�د كانت النتيجة أن حّدد دوبيل 
وزم�الؤه خمس�ة وعش�رين كلية وجامعة كانت ُتعّد بمثاب�ة "المنقذة لمدننا" إضافًة 

"االمتياز")10(. قائمة  أخرى موجودة على  135 مؤسسة  إلى 

ة  وُيص�رِّح دوبيل بأن الغرض األساس�ي من الدراس�ة المس�حي
لي�س قي�اس كفاءة جهد مؤسس�ة ف�ي مقابل أخ�رى... }إنما{ 
لتوثي�ق وإعالن وتطوي�ر الطرق الفري�دة والمبتكرة التي تبني 
به�ا الكليات والجامعات المهتم�ة والملتزمة عالقات مفيدة 

بها)11(. المحيطة  المجتمعات  ب ودائمة 

وأداة المس�ح أو االس�تبانة ه�ي عب�ارة ع�ن وثيق�ة ممت�دة عل�ى 32 صفحة 
ها بمثابة دراس�ة ذاتية لالعتماد  تتطّل�ب إجاب�ات مقالّية مفّصل�ة، من الممكن َعدُّ
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األكاديمي. كما أن المنهجية المستخدمة في االستبانة شملت المنهجيتين النوعية 
)qualitative( والمقاس�ة كّمي�ًا )quantifiable(، إضافًة إلى المقابالت الش�خصية 
التي تمت أثناء الزيارات الميدانية، واعتمدت خطة دراسة دوبيل على 10 معايير، 
منه�ا: "تاري�خ مش�اركة الجامعة م�ع المجتمع"، و"المبالغ الفعلية المس�تثمرة في 
برام�ج المش�اركة )م�ع مراعاة التضخم(" و"أثر البرام�ج في تحفيز جهات أخرى 
على المش�اركة" و"المش�اركة بالتوظيف" و"مش�اركة األس�اتذة والطلبة في خدمة 

المجتمع")12(.
 University of( بنس�لفانيا  جامع�ة  م�ن:  كلُّ   ً المش�اركة  الجامع�ات  وم�ن 
 )University of Southern California( وجامع�ة جن�وب كاليفورنيا )Pennsylvania

التأثير في مدارس  أكبر  المركز األول، حيث "كان لهما  اللتين اش�تركتا في احتالل 
األحي�اء المج�اورة لهم�ا")13(، ومن الجامع�ات األخرى المتفوقة جامعة بيتس�بيرغ 
المج�اورة  األحي�اء  واقتصادي�ًا  مادي�ًا  "أَْحَي�ت  الت�ي   )University of Pittsburgh(
 )St. Louis University( كم�ا وج�د الباحث�ون أن جامع�ة س�انت لوي�س .)له�ا")14
الكاثوليكية "تعكس أفضل أش�كال اإلس�هام اليس�وعي في خدمة فقراء المدن")15(. 
 Brown( وم�ن بي�ن جامعات النخب�ة الموجودة ضمن قائمة االمتي�از جامعة براون
 New( وجامع�ة نيويورك )Columbia University( وجامع�ة كولومبي�ا )University

York University( وجامعة جورج تاون )Georgetown University( وجامعة تفتس 

.)Yale University( ييل  )Tufts University( وجامعة 
كما أطلقت جامعة أولد دومينيون )Old Dominion University( مصادفًة في 
 )Habitat for Humanity( )ش�هر نوفمبر من عام 2009 مش�روع )منازل لإلنس�انية
وذلك لبناء منزل لعائلة تسكن بحي مجاور. وقد ألََّف األساتذة والطلبة واإلدارّيون 
طاق�م بن�اء "بالمئ�ات" وذل�ك "كج�زء من مش�روع لخدمة المجتمع على مس�توى 
الحرم الجامعي بأسره")16(. وقد وصف جون برودريك )John R. Brodrick( ذلك 
الجه�د بأن�ه "فرصة لجامع�ة أولد دومينيون لُتثبت روح االلت�زام والعمل التطوعي 

للمجتمع")17(.
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أعضاء هيئة التدريس:
إن المس�ؤولية األخالقية الرئيس�ية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة أخالقية 
الدريس باحثين نش�طين مما  المعرفة، وهذا يتطلب أن يكون أعضاء هيئة  هي نقل 

معرفيًا. بكل جديد  ملمين  يجعلهم 
كم�ا يتطل�ب ذلك أن يكون أعضاء هيئة التدريس مدركين لتحيزاتهم الفكرية 
النقدية  النظرية  أتباع  الشخصية، وقد أشار مايكل آبل )Michael Apple( وعدد من 
)critical theorists( إلى أّن المعلمين يزودون الفصول الدراسية "بالمناهج المخفية" 
من خالل قيمهم الش�خصية التي تتم على أساس�ها إدارة النقاش�ات. وينطبق ذلك 
 .)research–based teaching( أيض�ًا عل�ى التدريس المبن�ي على البح�ث العلم�ي
فالبح�ث مبن�ي عل�ى أس�ئلة ُتطرح بناًء عل�ى افتراضات الباح�ث المبنية على قيمه 

الشخصية.
م ماي�كل س�اندل دراس�ة حال�ة نموذجي�ة ح�ول تدري�س المعض�الت  وُيق�دِّ
األخالقي�ة لسياس�ة التميي�ز اإليجابي )affirmative action(، فم�ع كونه يدافع علنًا 
عن سياس�ة التمييز اإليجابي، فإنه ال يوجد في تدريس�ه أي منهج خفي، ففي كتابه 
ُح عمله؟" يستعرض ساندل الرأيين المؤيد والمعارض  المقرر "العدالة: ما الذي َيصِّ

اإليجابي. التمييز  لمناقشة  المخصص  الفصل  في 
التمييز اإليجابي: )1( "تصحيح  بثالث ُحجج لدعم سياسة  ويستشهد ساندل 
فج�وة االمتحان�ات" )2( "التعوي�ض ع�ن أخط�اء الماض�ي" )3( "تعزي�ز التعددي�ة 
العرقية  التفضيالت  "في  بأن  التفرقة  يستش�هد ضد سياس�ة عدم  كما   .")diversity(

للحقوق")18(. انتهاكًا   )racial preferences(
وَيُع�ّد س�اندل "مراع�اة األص�ول اإلثني�ة والعرقية هو الح�ل لتصحيح التحّيز 
المحتم�ل ف�ي االمتحان�ات المّوحدة")19(، ويس�تنتج أنه "مهما كان س�بب التفاوت 
ف�ي درج�ات االختبارات، فإن االعتماد على االمتحانات المّوحدة لتوّقع مس�تقبل 
النج�اح الدراس�ي للطلب�ة يقتض�ي تفس�ير درجاته�م في ض�وء خلفياتهم األس�رية 

والتعليمية")20(. والثقافية  واالجتماعية 
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أم�ا بش�أن الحجة الثانية – وهي "التعويض عن أخط�اء الماضي" – فإنها أكثر 
تعقي�دًا م�ن الناحي�ة األخالقي�ة، ويفترض س�اندل أن�ه "إذا كان المهم هو مس�اعدة 
المحرومي�ن، فالنق�اد يجادلون بأنه يجب أن تكون سياس�ة ع�دم التفرقة مبنيًة على 
الطبق�ة ولي�س الع�رق")21(. ويس�أل افتراضًا: "أَمِن الممكن أن تكون لدينا مس�ئولية 

ارتكبها جيل سابق")22(. أخطاء  لتدارك  أخالقية 
وفي الحجة الثالثة يرى مؤيدو سياسة التمييز اإليجابي أن التفضيالت العرقية 
تدعم التعددية داخل الجامعة، ويّعِلق ساندل على ذلك بأن "تبرير التعددية موضوع 

والمجتمع ككل")23(. للجامعة  العام –  للصالح 
تتعدى  أنها  اإليجابي  التمييز  يّدعي معارضو سياسة  النقيض من ذلك،  وعلى 
ح ساندل في النهاية أنه "مهما كانت الغاية من إيجاد فصل  على حقوق الفرد، وُيصرِّ
دراس�ي متعدد أو مجتمع أكثر مس�اواًة، ومهما القت سياس�ة التمييز اإليجابي من 
نجاح في الوصول لتلك الغاية، فإنه من غير العدل أن يتم استخدام األصل العرقي 

القبول")24(. في  كعامل 
ولك�ن س�اندل يطرح فكرًة جدي�دًة في هذا الحوار "الغ�رض االجتماعي من 

الجامعة".

الجامعة  م�ن الناحي�ة األخالقية، ال يس�تحق الطال�ب القبول ب
ية في االمتحان�ات أو كونه  لمج�رد حصول�ه على درج�ات عال
ر بقدر ما ُيس�هم في تحقيق  رَّ ب م�ن أقلي�ة محرومة... فالقبول ُي

للجامعة")25(. االجتماعي  الغرض 

التمييز اإليجابي على "فلس�فة كل  ويعتمد س�اندل في حجته لصالح سياس�ة 
ها "مح�اوالت جريئة للبحث عن  م�ن كان�ت )Kant( وراول�ز )Rawls(" والتي يعدُّ
أس�اس محايد للعدالة والحقوق بش�أن الرؤى المتنافس�ة عن الحياة الجيدة... وقد 
لنا س�اندل جداالً  ناجحًا")26(. ويعرض  إذا كان مش�روعهم  ما  لمعرفة  الوقت  حان 

اإليجابي. التمييز  لسياسة  األخالقية  اآلثار  ودقيقًا عن  كامالً 
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التدريس االس�تمرار في قيامهم  إضافة إلى ما س�بق، يجب على أعضاء هيئة 
المتناولين للجوانب  العام،  الرأي  بدور الضمير األكاديمي للوطن بوصفهم مثقفي 
الدور –  بهذا  قيامهم  تقدير  ينعكس  أن  المختلفة، كما يجب  القضايا  في  األخالقية 
ال�ذي ه�و جزء من المه�ام الخدمية الُمناطة بعضو هيئة التدريس – من خالل أخذ 

الرواتب. والترقية وتحديد  التثبيت  في عمليات  الحسبان  في  ذلك 
وقد تابع راسل جيكوبي )Russell Jacoby( هجرة عدد من العلماء والمفكرين 
المس�تقلين المنتمين لمجموعة "مدرس�ة نيويورك" New York School إلى مجتمع 
األمريكية في  الثقافة  المثقفين:  )آخر  كتابه  األكاديميين، حيث يش�كو في  المثقفين 
 The Last Intellectuals: American Culture in the Age of  ( األكاديمي�ة(  عه�د 
ل، ويضيف قوله: "تحديد المثقفين  Academe( الص�ادر ع�ام 1987 من ذلك التح�وُّ

إذا كان لديك عنوان جامعي")27(. ومن  إال  مثقفًا  يقتضي أال تكون  باألكاديميين... 
وجهة نظر أخرى، تكتب دايان رافيتش الباحثة والمثقفة المحافظة والتي تكتب عن 
القضاي�ا التعليمي�ة لعدد كبير من وس�ائل اإلعالم والت�ي من ضمنها نيويورك تايمز 

فتقول:  ،)Education Week( وإديوكيشن ويك 

الجامعات س�نوات عديدة  ئ�ة التدري�س ب "يقض�ي أعض�اء هي
الكتس�اب الخب�رة، وعندما تتك�ّون لديهم المع�ارف الخاصة 
ب�دو لي أنهم ملزم�ون بإضافة  �ا العامة، ي وال�رؤى ع�ن القضاي
العام  الرأي  في تبصير  العامة وذلك أمالً  أصواتهم للمناظرات 
وإلثراء النقاش، وإال فسُيحرم العامة من الحصول على آراء من 
قضوا س�نوات عديدة في دراس�ة تلك الموضوعات، فس�كوت 
ئ�ة التدري�س خوف�ًا من اإلس�اءة للجهة  المثق�ف أو عض�و هي

ية")28(. المسئول ُمحزن عن  تنازل  ة  ل المموِّ

الذي  أرونوفيتز،  الماركس�ي والمثقف س�تانلي  العالم  ويتفق مع رافيتش)29(، 
المثقفة والمستقلة والتقليدية،  النخبوية  بين  "بالنموذج الذي يجمع  يصفه جيكوبي 
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أرونوفيتز: يقول  الجامعي"،  األستاذ  مكانة  وبين 

ة التدريس فرصًة لتجاوز الحكمة  ئ "االلتحاق بوظيفة عضو هي
ر يواصل  الموروثة والمعارف الشائعة، فالمثقف السياسي ُمفكِّ
ا واألفكار الممنوعة  ابة والتحدث ح�ول القضاي التعلي�م والكت

والمحّرمة")30(.

ويعت�رض المثق�ف اليس�اري والباحث الذي كتب لعددٍ م�ن الصحف العامة 
فيقول: اآلراء،  بيروب على هذه  مايكل  تايمز  نيويورك  ومن ضمنها 

التدريس  ة  ئ "أختلف مع ما يفترضه س�ؤالك عن أن أعضاء هي
ترك بعضهم  �أْن يكونوا مثقفي�ن جماهيريين، لم ال ُي ملزم�ون ب
أو  الوس�طى  العص�ور  الفرنس�ية ف�ي  اللغ�ة  ف�ي  ليتخصص�وا 
�ة القديمة دون االخت�الط باآلخرين؟ كما أني  ي ن الفلس�فة الصي
ال أعتقد أن عليهم أن يقوموا بما عجز عنه رؤساء الجامعات. 
ن  النقط�ة الت�ي أريد إيصالها ببس�اطة هي أن�ه يجب أن يتمكَّ
ئ�ة التدري�س الراغب�ون ف�ي الحدي�ث عن الش�ئون  أعض�اء هي
العقوبة  العامة من ذلك دون أن يخش�وا  الس�احات  العامة في 

من جامعاتهم)31(.

احتجاجات الطلبة:
ُتعّد احتجاجات الطلبة من المتغيرات التي ال تستطيع سياسات إدارة الجامعة 

الجامعة. تاريخ  مدار  قوية على  ممارسة سلطة  يستطيعون  فالطلبة  بها،  التحكم 
م جيرارد ديجرووت )Gerard J. Degroot( ومن أسهموا معه في )تحرير  ُيقدِّ
 Student Protest: the Sixties and( )الس�تينيات وم�ا بعده�ا الطلب�ة:  احتجاج�ات 
After( المنش�وِر عام 1998 تقريرًا متباينًا عن نجاح ثورات الطلبة. ويش�ير الباحثون 

عند تناولهم قضية االحتجاجات االجتماعية خارج الجامعات إلى "أن تأثير معظم 
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الحركات ال يمتد ليصل إلى خارج أسوار الجامعة")32(. كما يجد المؤلفون أن الطلبة 
ال يتمكن�ون م�ن التماس مس�اعدة المجتمع الخارج�ي الحتجاجاتهم االجتماعية 
ألنه�ا "ن�ادرًا م�ا ُتعامل باحت�رام من قَِبل المجتمع األوس�ع" وذلك – إلى حدٍّ ما – 
الجامعية")33(. التجربة  من  ُحرم  "من  منهم  يمتعض  نخبوية"  "أقلية  اعتبارهم  بسبب 

ورغ�م ذلك هناك اس�تثناءات، فقد مثّلت مش�اركة الطلب�ة في حركة الحقوق 
"قمة  الستينيات بحسب ديجرووت  )Civil Rights Movement( في  للسود  المدنية 
الراديكالية الطالبية في الستينيات")34(، ويعود السبب في نجاح الطلبة المشاركين في 
الحركة إلى دعم "أنصار الحركة العديدين والموجودين خارج الجامعة")35(. وكان 
 Student Nonviolent Coordinating( الدور المميز للجنة الطالبية للتنظيم السلمي
القيادة المس�يحي في الواليات الجنوبية  المتفرعة من تجمع   )Committee SNCC

)Southern Christian Leadership Conference( الذي أسسه مارتن لوثر كنج االبن 
)Martin Luther King Jr.(، وقد ألهمت اللجنة الطلبة البيض لتكوين منظمة مماثلة 
 )Students for a Democratic Society SDS( بالطلبة لمجتمع ديموقراطي  سمّيت 
 League( )المجتمع الصناعي المنظمة االشتراكية األكبر )رابطة  والتي تفرّعت من 
 )SDS( وقد أصبحت منظمة الطلبة لمجتمع ديموقراطي ،)for Industrial Society

فيتنام. الطلبة ضد حرب  مهمة الحتجاجات  اتصال  نقطة 
الثامن عشر، وتمتد حتى يومنا  القرن  الثورة في  إلى عهد  الطلبة  وترجع ثورة 
ه�ذا، وق�د كان�ت قمتها في الس�تينيات حيث أظهرت الدراس�ات أن�ه خالل العام 
الجامع�ي 1969–1970م، "ش�هدت 43 % م�ن مؤسس�ات التعلي�م العال�ي األمريكية 
بعض االحتجاجات")36(، وُتشير تلك الدراسات إلى أن "النشاط السياسي كان أكثر 

الكبيرة")37(. والمؤسسات  انتقائيًة  األكثر  المؤسسات  في  ظهورًا 
َفت بأّنها  وقد نجح الطلبة في المطالبة بمناهج "مرتبطة بالواقع )relevant(" ُعرِّ
السياس�ية واالجتماعية")38(. ونتيجة لذلك  بالقضايا  المتعلقة  الموضوعات  "تتناول 
اس�ُتحدثت في الس�بعينيات برامج لدراسات السود، ثم َلِحَقت بها دراسات عرقية 

المرأة. دراسات  وبرامج  أخرى، 
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أزمة تحديد الغاية:
تم�ر الجامع�ة األمريكي�ة بم�ا أطلقت عليه رئيس جامعة هارف�رد درو جليبين 
فاوس�ت "أزم�ة تحدي�د الغاي�ة")39(، وق�د توقعت فاوس�ت في مقالها المنش�ور في 
جري�دة نيوي�ورك تايم�ز عام 2009 "أن األزمة االقتصادي�ة العالمية وانتخاب باراك 
المالية  القيود  بالرغم من  أنه  العالي")40(، وهي ترى  التعليم  أوباما سيغيران مستقبل 
الرئيس حل  قَِبل  الجامعات من  َس�ُيطلب من هذه  فإّنه  الجامعات،  تعاني منها  التي 

االجتماعية. المشكالت 
والمش�كلة وفق�ًا لفاوس�ت أّن "الجامع�ات األمريكي�ة ق�د عان�ت كثي�رًا م�ن 
االستجابة لمطالب ال يمكن تحقيقها")41(، فمطلوٌب منها )الجامعات( التركيز على 
احتياجات س�وق العمل من الوظائف وفي الوقت نفس�ه مطلوب منها أن "تس�عى 
الموجودة  القيم  األسئلة عن  ذاته؛ وذلك إلثارة  بوصفه هدفًا في حد  المعرفة  وراء 
وإضاف�ة أخ�رى جدي�دة")42(، وإضاف�ًة إلى ذلك ُيطلب م�ن الجامعات أن "تقدم يد 

العاجلة")43(. الوطنية  االحتياجات  أثناء  العون 
وم�ا يزي�د من مش�كلة هذه التناقض�ات هو أن األزم�ة االقتصادية "قد عّززت 
ل�دى الش�عب األمريك�ي الفك�رة الراس�خة ب�أن الش�هادة الجامعية توف�ر األدوات 
المفتاحية للحياة")44(، ويتعارض "نموذج الس�وق )Market Model(" هذا مع فكرة 
إلى  ُمتعب غالبًا(  المعرفة فحس�ب ولكن )وهو  إنتاج  إلى  "الجامعات ال تهدف  أن 
الس�ؤال حولها")45(. وتختم فاوس�ت بمالحظة متفائلة، وهي قولها: "يحتاج البش�ر 
للمعنى والفهم ووجهة النظر إضافًة إلى الوظائف"، ثم تقول: "ليس السؤال عّما إذا 
كان بإمكانن�ا أن نؤم�ن بمث�ل هذا الهدف في هذه األوقات، بل إذا لم يكن بإمكاننا 

ذلك")46(.
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الخاتمة

لقد قدمنا ما ُيثبت أن الجامعات مؤسس�ات أخالقية، إذ إّن لديها مس�ئوليات 
أخالقي�ة تج�اه منس�وبيها – الطلبة وأعضاء هيئة التدري�س – وإلى مجتمعاتها وإلى 
الوط�ن. وهن�اك ك�م هائل من األدلة على أن هذه الجامعات ُتس�هم بش�كل متزايد 
ُرُكود االقتصاد الوطني، فكل األصابع ُتشير  نحو توجه أخالقي أكبر، وبالرغم من 

التوجه. ذلك  نحو  تستمر  الجامعات سوف  أن هذه  إلى 
للتعلي�م مصفوف�ة سياس�ية، ولرؤس�اء الجامعات – غالبًا – م�دة محدودة في 
مناصبهم، وبالرغم من ذلك، أَّسست الجامعات لنفسها تقليدًا قويًا في االهتمامات 
األخالقي�ة، فالطلب�ة ُيقبِلون ثم ُيدبِ�رون، ولكن للكليات عمر أكاديمي طويل، وقد 

األخالقي. التقليد  ذلك  افتراضًا –  َتِرُث – 
"ال�روح  بم�ا س�ماه ج�ون دي�وي  الجامع�ة األمريكي�ة  ُصبَِغ�ت  وباختص�ار، 

االجتماعية".
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