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 ملخص الذراسة

الخاصة تيدف األنثروبولوجيا في مختمف تياراتيا واتجاىاتيا إلى استكشاف الداللة 
، وتعدد األنظمة، وتواتر التغيرات في دوائر الزمان تباإلنسان عمى الرغم من تنوع الثقافا

والمكان. فالحقيقة اإلنسانية تشكل اليدف والغاية األساسية في مختمف أوجو البحث 
األنثروبولوجي في مختمف أوجو تنوُّعو وتغايره. وباألحرى إنيا تبحث في الطريقة المتفردة 

يتبناىا الكائن البشري في تحقيق إنسانيتو وتحقيق جوىره اإلنساني في دائرة الجماعة التي 
التي ينتسب إلييا. وتعد أنثروبولوجيا التربية، أحد أفرع األنثروبولوجيا الثقافية حيث يرى 

 ويوظف يطبق عممي فرع التربية أنثروبولوجيا أن-أحد أبرز عمماء األنثروبولوجيا-سبندلر 
 االجتماعية التنشئة ومؤسسات التربوية، الظواىر دراسة في األنثروبولوجية لبحثيةا المناىج

وكمي. وعمى الرغم من أىمية ىذا العمم وانتشار تطبيقو عمى المستوى  شمولي نحو عمى
الدولي إال أن تطبيقاتو في الميدان التربوي المحمي مازالت محدودة، إضافة إلى ندرة 

 التربوية في ىذا المجال.الدراسات واألبحاث 
، واألنثروبولوجيا التربوية ،التعريف باألنثروبولوجياوقد ىدفت الدراسة الحالية إلى 

لى  ، وكذلك إلقاء الضوء عمى أبرز التطبيقات العممية لألنثروبولوجيا في الميدان التربويوا 
لى عرض  ،األنثروبولوجيا التربويةرَّ بيا عمم المراحل التي م أبرز استعراضإلى  المناىج وا 

، إضافة إلى التعرف إلى أبرز الصعوبات التي السائدة في ميدان األنثروبولوجيا التربوية
 .تواجو البحث في مجال االنثروبولوجيا التربوية
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استخالص البيانات والمعمومات واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عبر 
والتجارب اإلقميمية  ،ونتائج الدراسات والبحوث النظرية والميدانية ،بالرجوع إلى األدبيات

والدولية. وقد خُمصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا الحاجة الماسة إلى االستفادة 
من األنثروبولوجيا في الميدان التربوي، وخصوصًا في المجال التطبيقي، وما يتصل بذلك 

الجتماعية وانعكاساتيا عمى مستوى التحصيل العممي لمطالب، من دراسة العوامل الثقافية وا
 وكذلك لغة الخطاب المدرسي وارتباطو بالواقع الثقافي.  

 مقذمة 
مة لكثير تقديم تفسيرات قي  الفترات التاريخية لتطوره،  استطاع عمم األنثروبولوجيا خالل

وقّدم حمواًل كثيرة وطبيعي،  ،وتطبيقي ثقافي،و  ،اجتماعي: من الظواىر عمى أكثر من صعيد
جديدة مغايرة لتمك التي يقدميا عمم  اتحاجة إلى طروحبمن اإلشكاالت التي كانت  لعدد  

وغيره من العموم التي تدرس الظواىر المرتبطة بالوجود البشري  أو عمم االجتماع، النفس،
 وتطور المجتمعات اإلنسانية.

بقوة إلى الميدان التربوي، بوصفو أحد أكثر  اتإلى االلتفعمماء األنثروبولوجيا  مما دعا
الميادين حاجة إلى تفسير ىذا العمم لكثير من الظواىر التربوية، ورصد أسباب موضوعية ليا، 

 في العموم اإلنسانية األخرى.تقديم حمول أقرب إلى الواقعية من تمك التي تقدميا المباحث  من ثمَّ و 

باطًا وثيقًا، إذ إن كمتييما محور لدراسة اإلنسان؛ األولى من وترتبط األنثروبولوجيا بالتربية ارت
 .م(5691)أبوزيد،  حيث دراستو في حياتو، واألخرى من حيث إعداده ليذه الحياة

إال أنو لم  و عمى المستوى الدولي،اتوعمى الرغم من أىمية ىذا العمم وانتشار تطبيق
ينظر إليو بوصفو فرعًا مستقاًل من فروع األنثروبولوجيا في الدراسات العربية، بل إن الكتابة 

التوجيات مازالت ف ،في الميدان التربوي المحميم(، وال تختمف الحال 5691)زكي،  فيو نادرة
والمشكالت لتقديم عمم األنثروبولوجيا بوصفو سبياًل إلى تفسير كثير من الظواىر  محدودة

ووضع حمول قابمة لمتطبيق عمى صعيد معالجتيا، وأيضًا لوضع أطروحات  ،التربوية المزمنة
؛ وصانعي القرار التربوي ،وواضعي المناىج الدراسية ،األنثروبولوجيا الميمة بين يدي المربين

 ومن ىنا يمكن صياغة مشكمة الدراسة عمى الشكل اآلتي:



 

انـان السلطـد سلطـأ.د/ فه

  

 159 

 ؟في الميدان التربوياألنثروبولوجيا  لعمم التطبيقية المجاالتما  -
 أسئلة الذراسة:

 يمكن تحديد التساؤل الرئيس عمى الشكل اآلتي:
 ما التطبيقات العممية لألنثروبولوجيا في الميدان التربوي؟ -

 ويتفرع منو عدد من التساؤالت الفرعية، وىي:
 وما تعريف األنثروبولوجيا التربوية؟ ؟ما األنثروبولوجيا -
 بيا تاريخ األنثروبولوجيا التربوية؟ المراحل التاريخية التي مرَّ ما  -
 ما التطبيقات المباشرة لألنثروبولوجيا التربوية؟  -
 ما المناىج واألطر النظرية المؤسسة لألنثروبولوجيا التربوية؟ -
 ما الصعوبات التي تواجو التربويين في االستفادة من االنثروبولوجيا التربوية؟ -

 ة:أهذاف الذراس
 إلقاء الضوء عمى أبرز التطبيقات العممية لألنثروبولوجيا في الميدان التربوي. -
 التعريف باألنثروبولوجيا واألنثروبولوجيا التربوية. -
 بيا تاريخ عمم األنثروبولوجيا واألنثروبولوجيا التربوية؟ المراحل التي مرَّ  أبرز استعراض -
 السائدة في ميدان األنثروبولوجيا التربوية.واألطر النظرية  التعريف بطبيعة المناىج -
 التعرف إلى تطبيقات األنثروبولوجيا التربوية. -
 التعرف إلى الصعوبات التي تواجو التربويين في االستفادة من انثروبولوجيا التربية. -

 مىهجية الذراسة
لتربية كما اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لممجاالت التطبيقية لعمم أنثروبولوجيا ا

نما بتحميميا لمعرفة أبعادىا  ،فقط وليس عمى وصف الظاىرة ،ىي في الواقع الفعمي وا 
 في الميدان التربوي.األنثروبولوجيا المتداخمة لموصول إلى نتائج تسيم في تحسين تطبيقات 

ة البيانات والمعمومات بالرجوع إلى األدبيات ونتائج الدراسات والبحوث النظري اسُتخمصتوقد 
صدارات الجامعات، وكذلك نتائج المؤتمرات  ،والتجارب اإلقميمية والدولية ،والميدانية وا 

 والندوات المحمية والدولية ذات الصمة بموضوع الدراسة.
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 حذود الذراسة:
 اقتصررررررت ىرررررذه الدراسرررررة فررررري حررررردىا الموضررررروعي عمرررررى مناقشرررررة مفيررررروم األنثروبولوجيرررررا

 واألطررر المنرراىج بطبيعررة فرري الميرردان التربرروي، والتعريررفالتربويررة، وتطبيقاتيررا  واألنثروبولوجيررا
 التربوية.  األنثروبولوجيا ميدان في السائدة النظرية

 واألنثروبولوجيا التربوية: األنثروبولوجيا وتعريف أواًل: حول مفهوم
  :األنثروبولوجيا 

من مقطعين:  ة، إنجميزية، من أصل يوناني مكّون(Anthropology)كممة أنثروبولوجيا 
"عمم". وبذلك  :، ومعناه(Locosولوجوس ) ،"اإلنسان" :، ومعناه(Anthropos) أنثروبوس

  العمم الذي يدرس اإلنسان :أي ؛"عمم اإلنسان" :يصبح معنى األنثروبولوجيا من حيث المفظ

(Nicholson ،5699). 

ىو كائن عضوي حي، ف األنثروبولوجيا، بأّنيا العمم الذي يدرس اإلنسان من حيث عرَّ وتُ 
ويقوم بأعمال متعّددة، ويسمك  ،يعيش في مجتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعية في ظّل ثقافة معّينة

وىو أيضًا العمم الذي يدرس الحياة البدائية، والحياة الحديثة المعاصرة، ويحاول التنّبؤ  .سموكًا محّدداً 
 نساني الطويل. بمستقبل اإلنسان معتمدًا عمى تطّوره عبر التاريخ اإل

، ينتمي اً مخموقبوصفو ف األنثروبولوجيا أيضًا، بأّنيا العمم الذي يدرس اإلنسان عرَّ وتُ 
 إلى العالم الحيواني من جية، ومن جية أخرى أّنو الوحيد من األنواع الحيوانية كّميا الذي

  .م(5661)الجباوي، ويبدعيا يصنع الثقافة  يتمّيز عنيا جميعًا بأنو

" وحضارياً  ،واجتماعياً  ،نثروبولوجيا أيضًا بأّنيا "عمم دراسة اإلنسان طبيعياً تعّرف األو 
أو  بوصفو كائنًا وحيدًا بذاتو،أّن األنثروبولوجيا ال تدرس اإلنسان  :أي ،م(5695)سميم، 
عن أبناء جنسو، إّنما تدرسو بوصفو كائنًا اجتماعيًا بطبعو، يحيا في مجتمع معّين لرو  منعزالً 

 ميزاتو الخاصة في مكان وزمان معينين.

وتنقسم األنثروبولوجيا إلى أقسام عدة من أبرزىا: األنثروبولوجيا الطبيعية، والثقافية، 
 واالجتماعية، واالقتصادية، والنفسية. 
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واالجتماعية لوجية، البيو  بوصفيا دراسة لإلنسان في أبعاده المختمفة،فاألنثروبولوجيا 
دراسة النظم االجتماعية ب متعددة، وُيعنىي عمم شامل يجمع بين ميادين ومجاالت ىوالثقافية، 

وقانونية، وما إلى ذلك. وكذلك اإلبداع اإلنساني في مجاالت  ،ودينية ،واقتصادية ،سياسّية :من
واإلبداع األدبي والفني،  ،وأنساق الفكر ،وأنماط القيم ،التي تشمل: التراث الفكري الثقافة المتّنوعة

ن كانت ال تزال  ،العادات والتقاليد بل ومظاىر السموك في المجتمعات اإلنسانية المختمفة، وا 
 . م(1115)أبوزيد،  تعطي عناية خاصة لممجتمعات التقميدية

)كالكيون،  المقارنة لإلنسان ةالبيولوجيلدراسة ا بأنيا )تايمور( األنثروبولوجيا ويعرف
ألنثروبولوجيا الكشف عن العالقة بين المظاىر البيولوجية الموروثة ا إذ تحاول ،م(5691

شكاًل لإلنسان، وما يتمقاه من تعميم وتنشئة اجتماعية. وبيذا المعنى، تتناول األنثروبولوجيا 
 .والتخّصصات التي تتعّمق باإلنسانموضوعات مختمفة من العموم تكامميًا ل

ولعل ما يعنينا في ىذه الدراسة من طبيعة عمم األنثروبولوجيا وتطبيقاتو أنو يدرس 
. فال تيتّم األنثروبولوجيا باإلنسان الفرد، ةاإلنسان ضمن اإلطار الثقافي واالجتماعي عام

ّنما تيتّم باإلنسان الذ ي يعيش في جماعات وأجناس، كما تفعل الفيزيولوجيا أو عمم النفس، وا 
 .، ومراحل تطور الحياة اإلنسانيةالحياتية تفاعالتيمفي أحداثيم و  فرادوتدرس األ

لى  األنثروبولوجيا لممجتمعات وتطورىا من منظور شمولي، يتجو دراسة جانب وا 
والمادي،  المعنوي الجانبين بين الربط ما إلى مجتمع حياة أسموب دراستيم عند األنثروبولوجيون

براز بقائيم  والمحافظة عمى معيشتيم وسائل والجماعات األفراد بيا ينظم التي الكيفية وا 
 وصالتو ترابطو فري إطار إال معيناً  نشاطاً  أو نظاماً  األنثروبولوجيا تفحص ال ليذا. واستمرارىم

 والمكثَّف المباشر االتصال عمى تقوم الحقميرة التي الدراسة أصبحت ومن ثمَّ . األخرى بالنظم
 م(.5699األنثروبولوجي )فييم،  العمل تقاليد في مريرزة أساسية أو سرمرة الدراسرة لمجتمع

 :األنثروبولوجيا التربوية 
 ىذا عمى تحافظ التربية أن في تتجمى والتربية، األنثروبولوجيا بين وثيقة العالقة إن
 وتعم م الالحقة، إلى األجيال وتنقمو وتبسطو وتعززه وتنقحو األنثروبولوجي اإلنساني الميراث
 دراسة إلى تيدف األنثروبولوجيا أن إلى باإلضافة. الثقافة مع التكيُّف كيفية أيضاً  األجيال
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 تاريخ أو المجتمعات تاريخ بناء إلعادة ومكوناتيا؛ طبيعتيا ومعرفة االجتماعية الحياة سمات
 بالمجتمعات ومقارنتيا ما لثقافة والحضاري التاريخي التركيب معالم تحديد مع الحضارة،
 .العمميات ىذه مجمل في ودورىا التربوية العالقات تدخل وىنا األخرى، والثقافات

بولوجية في دراسة الظواىر و ر ثتوظيف المناىج األنإلى  األنثروبولوجيا التربوية وتسعى
فروع  فرعًا منلتربوية ا ابولوجيو عد األنثر ومؤسسات التنشئة االجتماعية. وتُ  ،التربوية

 روبولوجية.ثمن أحدث الفروع العممية االجتماعية واألن وىياألنثروبولوجيا الثقافية، 
 واسرررعاً  التربويرررة، لألنثروبولوجيرررا األنثروبولوجيرررا عممررراء تعريرررف ومرررن ناحيرررة أخررررى، جررراء

يتعمرق حياترو، وخصوصرًا مرا  خرالل الشرخص قبرل مرن تحصريمو يرتم ما كل تقريباً  يشمل بحيث
باإلطرررار الثقرررافي واالجتمررراعي والطبقررري، الرررذي ينشرررأ فيرررو الفررررد، وانعكررراس ذلرررك عمرررى تقدمرررو 

 األحيران بعرض في التربويين قبل من المستخدمة التعاريف كانت حين في المعرفي والتعميمي،
 .الرسررررررمي فقررررررط الدراسرررررري المررررررنيج خررررررالل الطفررررررل يتعممررررررو بمررررررا ومحرررررردودة تخررررررتص ضرررررريقة

(Abdelhafid,     .) 
طددداراً  تحميميددداً  وعدددا ً  التربويدددة االنثروبولوجيدددا ُتعدددد  فدددي الثقافيدددة العناصدددر بدددين يدددربط وا 
 التربويدة العمميدة بهدا تتصف التي النظامية األكاديمية العناصر مع النظامي، غير المستوى

(Abdelhafid,      .)مدن التعميميدة النظم لدراسة وسيمة هي التربوية واألنثروبولوجيا 
 (.    ,Spindler. )والحضارية الثقافية األنثروبولوجيا نظر وجهة

 التربويرة العمميرة تعريرف عمرى العرالم أنحراء من كثير في التربوية االنثروبولوجيا عمماء ويتفق
 فرررري تحرررردث الترررردخالت ىررررذه كانررررت سررررواء المدروسررررة، المنيجيررررة الترررردخالت مررررن مجموعررررة: بأنيررررا

 (     ,Pollock) .آخر مكان أي في أو المنزل، في أو المدارس
 والميرررارات، المعرررارف، اكتسررراب عمميرررة“ بدراسرررة لغرينمررران، طبقررراً  التربويرررة، األنثروبولوجيرررا وتُعنرررى
 الفرررررد تفاعررررل طريررررق عررررن تتحقررررق الترررري األمررررد طويمررررة والتجررررارب، والخبرررررات، والتبصرررررات، والمواقررررف،
 (     ,Willigen) .”بو المحيطة والطبيعية والثقافية، البيئات االجتماعية، في وانخراطو

وتيرررتم األنثروبولوجيرررا التربيرررة اىتمامرررًا أساسررريًا بعمميرررة النقرررل األساسررري وبررردور المدرسرررة فررري 
عمميررة التطبيررع االجتمرراعي، وبررالتكوين األساسرري لمفيرروم اليويررة لرردى األفررراد، وعمررى مرردى القابميررة 
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الترري يوجرردىا نظررام التعمرريم فرري تفاعررل االفررراد مررع الواقررع الحيرراتي المعرراش أو رفضررو. كمررا تعطرري 
 األنثروبولوجيا التربوية مجااًل واسعًا لتحميل القيم الجمعية التي يتم تشريبيا خالل عمميرة التعمريم. 

(RNELLE,     ). 
 االجتمراعي والتطبيرع ثقرافي،ال التواصرل عمميرات معالجرة عمرى التربويرة األنثروبولوجيا وتركز

 التعميميررة، المعرفيررة والمشرركالت التطبيررع، عمميررات فرري الشررعوب واخررتالف التربيررة، عمررى واثارىمررا
 ودور الفرعيررررة، وثقافتيررررا األم بثقافتيررررا وصررررمتيا المنرررراىج وتحميررررل واألقميررررات، العرقيررررة لمجماعررررات
 المراحررررل فرررري التطبيررررع عمميررررات واخررررتالف الثقررررافي، والتشرررركيل االجتمرررراعي، البنرررراء فرررري المدرسررررة
 .(م5661 الشروق، موسوعة) .المختمفة التعميمية

 عمرررا األوليرررة، المجتمعرررات تررردرس عنررردما التربيرررة انثروبولوجيرررا فررري التركيرررز مرررواطن وتختمرررف
 القبيمررة مررع التوحررد حيررث األوليررة، المجتمعررات ففرري. المعقرردة المجتمعررات دراسررتيا عنررد عميررو تكررون
 االنتقرال يضريف ال وبيرذا البنرائي، التواصرل أو االسرتقرار نمرط التربروي النسرق يتخرذ وضروحاً  أكثر
 برين كبيرر فصرل يوجرد ال كما. المينة اكتساب أو التعمم حيث من جديداً  المراىقة إلى الطفولة من

 تركرررز ولرررذا. الطفرررل منيرررا يحررررم التررري المنررراطق مرررن كثيرررر يوجرررد وال الكبرررار، وعرررالم الصرررغار عرررالم
 االسرررة داخررل تررتم الترري االجتماعيررة التنشررئة عمررى األوليررة المجتمعررات فرري التربويررة األنثروبولوجيررا

 بنوعيرات أو متعاقبرة، مراحل ذي تعميمي نظام وجود يبرر ال قد الثقافي التراكم حجم الن والقبيمة؛
 وال واالقتررداء، المحاكرراة عمررى غالبرراً  يعتمررد تقميرردي تعمرريم نظررام يوجررد المجتمعررات تمررك فرري. مختمفررة
 (م5661 الشروق، موسوعة) .وامتحانات ونظم ومراحل، سمم إلى يترجم

 العمررل، تقسرريم مررن مزيررداً  وتعقررده الثقررافي التررراكم يفرررض حيررث المعقرردة، المجتمعررات فرري أمررا
 فررري النظاميرررة التربيرررة عمميرررات عمرررى تركرررز التربويرررة األنثروبولوجيرررا فررران األدوار، فررري والتخصرررص

 األنثروبولوجيررا تيمررل وال .آخررر حينرراً  والمتصررارعة حينرراً  المتكاممررة ومؤسسرراتيا المتعاقبررة، مراحميررا
 األطفرال وروضرة المدرسرة، عمرى السرابقة االجتماعيرة التنشرئة عمميرة المجتمعرات تمرك فري التربوية

 غيرررر أم كانرررت نظاميرررة ومؤسسررراتو، التعمررريم نظرررم مرررع التنشرررئة ىرررذه تفاعرررل تترررابع برررل والحضرررانة،
 مرن فييرا ومرا الثقرافي والتغيرر واالنتقرال التفاعل عمميات عمى التربية انثروبولوجيا وتركيز. نظامية

 فري التربروي ولمنسرق لمجتمعرو، فيمرو حسرن عمرى التربروي يساعد وبدائل، وخصوصيات عموميات
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 واكتسررراب الشخصرررية، ونمرررو االجتماعيرررة، التنشرررئة عمميرررات عمرررى وتركيزىرررا. األخررررى المجتمعرررات
 أىرردافيا، اختيررار وفرري المنرراىج تصررميم فرري يفيررد لمثقافررة الخفيررة المضررامين وتحميررل والقرريم، الرمرروز
 .لمثقافرة والمحميرة والوطنيرة القوميرة لممسرتويات المالئمة التعميم أساليب وانتقاء محتوياتيا، وتحديد

 .(م5661 الشروق، موسوعة) 
 عمى ترك ز فيزيقية أم اجتماعية أم ثقافية أكانت سواء األنثروبولوجية، العموم مجمل إن
 المجتمعات وأبنية الثقافة أشكال فتدرس حضاريًا، أو بوصفو كائنًا اجتماعياً  اإلنسان دراسة

 البدائية الثقافة بأنماط يسمى ما ومعالجة األولية، المجتمعات ىذه دراسة خالل من البشرية،
 ألي الثقافي التطور دراسة عند في الحسبان أخذىا يجب التي األساسية العوامل ىي والتربية
 .البشرية المجتمعات من مجتمع

 الداخمية دوافعو بين التالؤم عمى القدرة لمفرد تؤمن التي العممية إال ىي ما والتربية
 االجتماع عمم يدرسو ما ىذا) معينة واجتماعية ثقافية بيئة من النابعة الخارجية وظروفو
 وتيتم والجسمية، الثقافية الناحية من اإلنسان دراسة عمى األنثروبولوجيا فتركز(، التربوي
 .العصور عبر متراكم ثقافي اجتماعي إطار ضمن اإلنسان ىذا بسموك

ومن ثمَّ . أىميتو لو غرضاً  وجوده وتكسب ومعنى، قيمة الفرد حياة عمى الثقافة وتضفي
حياتيم، وىي أحد أىداف  وأساليب مشاعرىم توحد التي واألىداف واآلمال بالقيم األفراد تمد

 المتعددة، قدراتو ويكتسب قواه، وتتحرر إمكاناتو تنمو الثقافة تشكيل أن غير. المباشرةالتربية 
 الفروق الحسبان في األخذ مع. الواعي والتمييز الصحيح االختيار عمى قادراً  بالتالي ويصبح
   . فييا تأثيرىم أو بالثقافة تأثرىم حيث من األشخاص، بين الفردية

 في الشخصية دراسة يستطيع األنثروبولوجيا، عالم كان إذا فيما طويالً  العمماء ناقش لقد
وكذلك أن يستطيع التعامل مع الثقافات المعاصرة وتحميل أبعادىا  البدائية، المجتمعات

 . والعوامل التي تقود إلى تكوينيا
ن  يحقق ال المجتمعات، باختالف تختمف األساسية الشخصية تركيبات بأن اإلقرار وا 

 إال عممية أىمية اإلقرار ىذا يكتسب وال. السيكولوجي-الثقافي النمط مفيوم من أكثر تقدماً 
ي أمكننا إذا ن طريق تقص  رجاعيا األساسية، الشخصية تكوُّ  إلييا، التعرف يمكن أسباب إلى وا 
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ذا ل أيضاً  أمكننا وا  ن بين العالقة بشأن ميمة تعميمات إلى التوصُّ  األساسي التركيب تكوُّ
 . م(5691)لينتون،  التكيُّف مجاالت في الخاصة واإلمكانات الفردية لمشخصية،

 التي فيي وأبنائيا، الثقافة بين وتفاعمية وثيقة عالقة ثمة أن نجد تقدم، ما عمى وتأسيساً 
 معظم في وآلية، منسجمة بطريقة يتصرفون أنيم لدرجة المختمفة، حياتيم جوانب في توجييم
غنائيا، تطويرىا في ويسيمون الثقافة، ىذه في يؤثرون المقابل، في واألفراد األحيان،  من وا 

بداعاتيم نتاجاتيم خالل    . والعممية والفنية الفكرية وا 
 السمات إلى لمتعرف الثقافة بدراسة األنثروبولوجيا التربوية عمماء اىتمام نرى ولذلك،

 الحياة أنماط ومن ثمَّ عمى الثقافة، ىذه مكونات إطار في( المجتمع) الجماعة أو لمفرد العامة
  . م(5611)عفيفي،  بينيا فيما والتمييز وتفسيرىا لمناس، االجتماعية

وقد بدأ المشتغمون بالدراسات التربوية يمتفتون بقوة إلى األنثروبولوجيا في العقود 
 بعض األسئمة التي كانت تحتاج إلى تفسير في نمن إجابات ع فييااألخيرة، لما وجدوه 

الشأن التربوي، في ضوء التطور االجتماعي، سواء عمى صعيد الفرد بانتقالو من مجتمع إلى 
 ، أو عمى صعيد المجتمع نفسو ضمن ظواىر الحراك االجتماعي عبر التاريخ.آخر مجتمع

األنثروبولوجيا التربوية تستجيب لتساؤالت ميمة عمى شاكمة: العنف وفي الخالصة فإن 
س، وتراجع القيم، وظيور أنماط ب، والعودة إلى المقدَّ الجتماعي، والتعصُّ التربوي، والتمييز ا

جديدة لمعالقات االجتماعية، وأزمة اليوية، وأزمة االنتماء، وتفكك األسرة، والقضايا التربوية 
لمفئات العرقية واإلثنية، واآلثار التربوية لمتقانة والثورات العممية في ظل العولمة. وىذه 

ذ حضورىا الكبير في مجال سموكنا وحياتنا اليومية والتربوية. وفي ىذا المسار الظواىر تأخ
واالنتقال بيا  ،تعمل األنثروبولوجيا عمى تنظيم ىذه القضايا في سياقيا الثقافي واالجتماعي

بولوجي، فيذه القضايا والتحديات و ي ىي عميو إلى الوضوح األنثر ذمن صورة التعقيد ال
 .(1155)وطفة،  يةو روبولوجيا التربثنألالموضوعات األساسية لالجديدة تشكل اليوم 

 :التربوية األنثروبولوجيا وتطور نشأة: ثانياً 
 .G. D نشوء عمم األنثروبولوجيا التربوية عمى يد سبندلر م5611شيد عام 

Spindler   كتابو المعروف التربية واألنثروبولوجيامن خالل(Education and 
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Anthropology)   ستانفوردفي (Boorstin,     ) ، أسس مجمس األنثروبولوجيا وقد
بإشراف م 5611في عام  (  Council of Anthropology and Educationة )والتربي

وكان  (،American Anthropological Association)بولوجية األمريكيةو ر ثالجمعية األن
المتزايدة ألعضائيا في مؤسسة  بولوجية واألعدادو ىدف ىذا المجمس توحيد الجمعيات األنثر 

من الكتب والدوريات  كبيراً  عممية واحدة عمى المستوى القومي، وقد أصدر ىذا االتحاد عدداً 
وتعزيز مكانتيا بين االختصاصات ، في اتساع دائرة األنثروبولوجيا التربويةأسيمت التي 

أشرف عمييا األبحاث التي  وضعت. وقد م(1115)األخرس، العممية في ىذه المرحمة
 ،والمعرفة ،والثقافة ،المغة قضايا :مثل ؛من القضايا التربوية كبيراً  المجمس األعمى عدداً 

وغير ذلك من القضايا  ،ومسائل األقميات التربوية ،والتحصيل المدرسي والديمقراطية التعميمية
ية الفصمية التي ثم ظيرت الدورية العمم، التربوية تحت مظمة األنثروبولوجيا التربوية الناشئة

 ( فيAnthropology and Education Quarterly) حممت اسم األنثروبولوجيا والتربية
 . م(1155. )وطفة، م5619عام 

ى في تجمَّ  ،في مجال األنثروبولوجيا التربوية كبيراً  عممياً  ات نشاطاً يوشيدت مرحمة الستين
البحوث في مجمة البحوث التربوية. ولكن شرت ىذه ، وقد نُ الميمةنشر عدد من الكتب واألبحاث 

وذلك باعتراف  م،5611إال فيما بعد عام  اً يوحقيق مستقالً  روبولوجيا التربوية لم تصبح عمماً ثاألن
 ؛األمر بوضوح ( ىذاLinquist) وقد أعمن لنكس .أغمب الباحثين والمفكرين في ىذا الميدان

وذلك ألنيا لم تحقق  ،مستقالً  بوصفيا عمماً الليا رأيو لم تحقق استقفي فاألنثروبولوجيا التربوية 
أن  يضاً أالحّد المطموب من التراكم البحثي والموضوعي في ميدانيا الخاص، وقد أعمن في حينيا 

ىذه األنثروبولوجيا لم تستطع أن تقدم مفاىيميا الخاصة المتجانسة في مجال األبحاث الدائرة في 
 .م(5661ي، ) بورن والتربويةاألنساق المدرسية 

 من الثالثينيات في العربي، العالم إلى دخمت األنثروبولوجيا، أنّ  إلى عرب باحثون ويشير
 عمماء من كبير عدد أيدي عمى وذلك ،"المقارن االجتماع عمم" اسم: تحت العشرين القرن

 التدريس توّلوا مّمن( وبريستافي – كارت ىو – بريتشارد إيفانز: )مثل األنثروبولوجيا البريطانيين،
 عميد األربعينيات، في بعدىم جاء ثمّ (. اآلن القاىرة جامعة) المصرية الجامعة في

 األنثروبولوجيا في بتدريس قام الذي/ براون رادكميف/  األستاذ الحين، ذلك في األنثروبولوجيين
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 التدريس برامج احتواء لعدم وذلك أيضًا،( المقارن االجتماع عمم) اسم: تحت اإلسكندرية، جامعة
  .م(5699)فييم، األنثروبولوجيا  مادة عمى – الحين ذلك في – الجامعي
 :تطبيقات األنثروبولوجيا التربوية والحاجة إليهاثالثًا: 

تتوضح أىمية األنثروبولوجيا التربوية والحاجة إلييا من خالل االيمان بأنيا ُتعنى عناية 
من خالل دراسة  الفردية، لمشخصية المتكامل والنمو االجتماعية مباشرة بدراسة التنشئة

المراحل،  ىذه من مرحمة كل تواجو التي التربوية والمشكالت المجتمع في الفرد نمو مراحل
 من ىي الموضوعات وتمك. االجتماعية التنشئة عممية عبر المجتمع مع الفرد وكيفية تكيُّف

 والقبيمة والعشيرة األسرة كانت حيث البدائية، المجتمعات في األنثروبولوجيا، عمم مجاالت أىم
 دراسات أىم من وىي وتنشئتو، الطفل تربية عممية عمى تقوم التي االجتماعية المؤسسة ىي
 . األنثروبولوجية الدراسات في أساسياً  محوراً  التربية موضوعات اإلنسان، لذا أصبحت عمم

والكشف  التعرف عمى ثقافة المدرسة وثقافة الفصل، وتسيم األنثروبولوجيا التربوية إلى
عن المفاىيم والمقوالت التي تدور في عقول المديرين والمعممين والطالب، والقواعد التي 

 اإلدارةتحكم عمميات التدريس والضبط االجتماعي داخل الفصول، والعالقات االجتماعية بين 
المعايير والقيم التي يتم التأكيد عمييا في ، و أخرىوالمعممين من ناحية، والطالب من ناحية 

ثنايا ىذه العالقات، وفي ارتباطيا الجدلي بثقافة الطالب الذين قد يشكمون مساحة واسعة أو 
 واألساليبق ائ، والطر وأعرافوضيقة من االختالف مع النظام المدرسي وتقاليده 

  .ة واالجتماعيةالطالب من خالل خبراتيم الثقافي التي يبدعيا واالستراتيجيات

ن يبنى األنثروبولوجيوتبرز أىمية األنثروبولوجيا التربوية في الميدان التربوي من خالل ت
ألوضاع  كميمناىج ومفاىيم خاصة لدراسة الظواىر التربوية عمى الوصف المباشر ال

 تطبيقات، في ضوء ثقافية واجتماعية واقتصادية المدرسة وما تنطوي عميو من عناصر
دراسة األسرة والمغة والثقافة والمعرفة واليوية والطقوس وتركيزىا عمى  االثنوجرافيةالبحوث 

والضبط االجتماعي. واتسمت المناىج الجديدة لعمم األنثروبولوجيا التربوية عمى الدراسات 
وارتكزت عمى السياق العام لمظواىر المدروسة وعمى منيج دراسة الحالة  والوصفية اإلثنولوجي

أيضًا كثفت األنثروبولوجيا التربوية جيودىا من أجل بناء معرفة جديدة ورؤى و  المقارن.
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وقد عممت في الوقت نفسو عمى توظيف ىذه  ،وتصورات متجددة حول الظاىرة التربوية
 المعرفة الجديدة في دراسة الظواىر المدرسية والتربوية.

وحل المشكالت التي  ،تالمعممين من مواجية التحدياوتمكن األنثروبولوجيا التربوية 
م لمتالميذ في صفوفيم الدراسية من ، وىذا الشيء يؤدي إلى تحسين التعمُّ بأنفسيمتواجييم 

يم و ق التدريس، ويساعد المعمم عمى التقائخالل دراسة المشكالت المتعمقة بالمناىج وطر 
ين أداء المعممين التالميذ، وتحس أداءتحسين  من ثمَّ ر في ممارساتو الصفية، و الذاتي، والتفكُّ 

وتنفيذ حمول  ،ر والنظر في االختيارات المتاحةيوفر لمتربويين منيجية لمتفكُّ  كذلكو  ،أنفسيم
   وتقويميا. ممكنة

في كونيا تقد م لنا تحمياًل سيسيولوجيًا نقديًا لواقع  التربوية وتكمن أىمية األنثروبولوجيا
نما تحمياًل واقعيًا من المدرسة ليس من وجية نظر "الخبراء" وصانعي  السياسات التعميمية، وا 

الداخل والواقع التربوي، عبر المشاركين والممارسين الفعميين في العممية التربوية بما فييم 
 الطالب، والمعمم، وأولياء األمور.

ولقد دعت الحاجة إلى االستفادة من حمول األنثروبولوجيا التربوية وتطبيقاتيا في ظل ظروف 
 بينيا فيما يأتي:، وسنمنيا من أي   مجتمعمتباينة، ال يخمو  مجتمعية

الحاجة إلى األنثروبولوجيا لمواجية المشكالت التربوية المتعمقة بالفئات االجتماعية  -
والفئات االجتماعية الفقيرة. ففي غضون األعوام الثالثين  ،واألقميات الدينية ،العرقية

ة تيتم بدراسة أطفال الفئات الفقيرة واألقميات المنصرمة بدأت األنثروبولوجيا التربوي
م واالندماج في المدارس التي العرقية والدينية الذين كانوا يعانون من صعوبات التعمُّ 

 .ينتسبون إلييا

االنتقال من مرحمة تحميل العوامل المعرفية إلى جوانب ذات صمة الحاجة إلى  -
التحصيل الدراسي واالندماج  فيسمبًا  المغوية واإلثنية والثقافية التي تؤثربالعوامل 

لبعض الفئات في المراحل التعميمية المبكرة، األمر الذي كان عمماء عمم النفس 
التربوي يدرسونو في إطار سيكولوجي من دون التفات كبير لألوضاع االجتماعية، 

ية اليدف الوحيد لمعممية التعميمىو أن نقل المعرفة ليس  األنثروبولوجيونإذ يعتقد 



 

انـان السلطـد سلطـأ.د/ فه

  

 169 

المختمفين  أو األفرادولممدرسة التي يرون أن من مياميا األساسية إدماج الجماعات 
اجتماعيًا في الحياة االجتماعية الجديدة. وتتضح ىذه الرؤية بالمقارنة مع تصور 
عمماء النفس التربوي الذين كانوا ينظرون إلى المدرسة بوصفيا مجرد وكالة أو 

ي شكمي ورسمي، وقد بني عمى ىذا التصور بأن مؤسسة اجتماعية تقوم بدور تربو 
 ,Ogbu)وأفضل وأسرع م بصورة أكبرمقت من أجل التعمُّ الطالب مجرد كائنات خُ 
    ) (Wax,     )  وبيذا وجو األنثروبولوجيون بوصمة التفكير نحو تأثير

ودحض األفكار والمزاعم الخاطئة  ،التحصيل الدراسي فياالجتماعية  البيئةاختالف 
ر بعض الفئات الوافدة تعميميًا في بعض المجتمعات إلى ذكاء التي نسبت تأخُّ 

  .م واالكتسابوقدرتيم عمى التعمُّ  ،السكان األصميين واألقميات العرقية

بقوة الفرضية التي تذىب إلى  Malinowski وفي ىذا السياق يرفض مالينوفسكي
 مستوى ذكاء الشعوب األصمية والسيما الشعوب اإلفريقية وفقاً القول بأن انخفاض 

عوامل بيولوجية إلى يعود  (Intelligence Quotient) لمقياس الذكاء المعروف
ويفسر ىذا التباين في مستويات الذكاء بالعودة إلى مستوى التعميم المتدني  ،وعرقية

لجيد الذي يتمقاه األطفال بالمقارنة مع التعميم ا األفارقةالذي يتمقاه األطفال 
ين ين. وكان ينصح المربين باحترام الثقافات التقميدية لمسكان األصمو األوروبي

إننا لم  :. وحتى ىذه المحظة يمكن القول(     ,Malinowski) والمحافظة عمييا
كما أننا نحتاج أكثر إلى  .روبولوجيةثالمؤسسات المدرسية من زاوية أننستطع دراسة 

بعاد العرقية واإلثنية والديموغرافية، وانعكاسيا عمى مستوى التحصيل تحميل األ
 والتفاعل المعرفي.

يعيش في جماعة  اً حي بوصفو كائناً وييتم عمم األنثروبولوجيا بدراسة اإلنسان  -
ومراحل تطور سموكو وثقافتو، كما يدرس مجتمعات األقميات والمجتمعات الصناعية 

من عادات وتقاليد، وتتضح عالقة التربية بعمم والزراعية وما يميز كل مجتمع 
كما تيتم التربية بتطوير سموك  ،ية التربويةماإلنسان كون اإلنسان ىو محور العم

، ومن ىنا تبرز أىمية وتسعى إلى نقل الثقافة من جيل إلى جيل ،المجتمعات
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لتنوع التركيز عمى تطوير المناىج من منظار أنثروبولوجي يوازن بين االحتياجات وا
 الجغرافي واالجتماعي بين شرائح المتعممين.

 عنعمى ما سبق، تسعى الدراسات األنثروبولوجية في الميدان التربوي إلى اإلجابة  وبناءً 
 :م(1155)وطفة،  أسئمة عمى شاكمة

 ما الوظائف االجتماعية والثقافية والسياسية لممؤسسة المدرسية في المجتمع؟ -

 يات التنشئة االجتماعية؟ و وما أول ،لعممية التثقيف والتربيةالعناصر األساسية  ما -

وما طبيعة  ،كيف تمارس المدرسة وظيفتيا التربوية في دائرة الوسط االجتماعي -
 ىا إلى المؤسسات االجتماعية القائمة في المجتمع؟العالقات التي تشدُّ 

ية كيف يمارس الصف المدرسي )الفصل المدرسي( وظيفتو بوصفو وحدة ثقاف -
 مصغرة عن المجتمع الذي يحتضن المدرسة؟ 

  المناهج واألطر النظرية لألنثروبولوجيا التربويةرابعًا: 
 :األطر النظرية لألنثروبولوجيا التربوية 

 والسيما األنثروبولوجيا الثقافية ،تشكل الثقافة اإلنسانية الموضوع الرئيس لألنثروبولوجيا
(Anthropologie culturelle) ،ىذه األنثروبولوجيا بصورة مركزية حول الثقافة  وتدور

وذلك من منطمق أن الثقافة تنطوي في ذاتيا كل التجارب اإلنسانية  ،ومكوناتيا األساسية
في اإلنسان أو في الطبيعة  تشمل كل ما ليس فطرياً  ومن ثمَّ لألفراد الذين ينتسبون إلييا، 

 . .(     ,Anderson) اإلنسانية
ذا كانت الثقا لإلنسان تشكل الموضوع المركزي األول  اً وجودي بوصفيا مكوناً فة وا 

لألنثروبولوجيا الثقافية، فإن عممية نقل ىذه الثقافة وتحويميا تشكل الموضوع المركزي الثاني 
تأتي المؤسسات االجتماعية التي ينتسب إلييا األفراد في  في ىذا الحقل العممي؛ وأخيراً 

 –بوصفيا تجارب إنسانية  –، حيث تشكل ىذه المؤسسات المجتمع في المرتبة الثالثة
 أنثروبولوجيمن موضوعات األنثروبولوجيا، وقد تخصص في دراستيا فرع  مركزياً  موضوعاً 
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، ويبدو أن ىذه (Anthropologie sociale) اتخذ تسمية األنثروبولوجيا االجتماعية
حيث تتقاطع األنثروبولوجيا  ،ماعاألنثروبولوجيا تغطي الموضوعات التي يتناوليا عمم االجت

االجتماعية وعمم االجتماع في محاور متعددة في المستوى المنيجي وفي مستوى القضايا 
لمعممين الناشئين. فالمدرسة والمؤسسات التربوية عمى تنوعيا  مشتركاً  التي تشكل موضوعاً 

 ة. لعمم االجتماع التربوي واألنثروبولوجيا التربوي مشتركاً  تشكل حقالً 
 مناهج األنثروبولوجيا التربوية: 

 التربويرة، لمعمميرة دراسرتيم فري األنثروبولوجيرا عممراء يتبعيا التي الطرائق من كثير ىنالك
 كرررل إلرررى النظرررر إلرررى ذلرررك يتعررردون برررل فقرررط، المررردارس فررري يجرررري مرررا بدراسرررة يكتفرررون ال فيرررم

 يمكرن وكيرف التفكيرر، ناضج إنساناً  ليصير تعّمميا اإلنسان عمى يجب والتي األخرى، األشياء
 (.     ,Abdelhafid. )لذلك معوقاً  النظامي التعميم يكون أن

 التربويررة، األنثروبولوجيرا منيجيرة تحردد جوانرب ثالثرة المجرال إلررى ىرذا فري البراحثون أشرار وقرد
 تكررون أن يجررب: أوالً  التربويررة األنثروبولوجيررا منيجيررة أن إلررى يشررير( 5619) وآخرررون، المبررروس
وىرذا الررنيج يتعمرق تعمقررًا . الثقافررات متعردد إطررار فري التربويررة الظراىرة بفحررص قويرة وبصررورة مرتبطرة

أكثر تحديدًا بالبحث واالستقصراء فري عمميرات انتقرال الثقافرة، وقرد أجريرت العديرد مرن الدراسرات مرن 
الثقافرررة، قبرررل أشرررير عممررراء األنثروبولوجيرررا التربويرررة بيررردف توظيرررف مختمرررف النمررراذج لعمميرررة انتقرررال 

عرررن المجتمعرررات الصرررغيرة، والمجتمعرررات الكبيررررة المتجانسرررة،  ةوذلرررك مرررن خرررالل دراسررراتيم التحميميررر
 .(Dolgin ،5619)  والمجتمعات األكثر تعقيدًا وغير متجانسة ثقافيًا.

 لالنتقرال قابمرة إذاً  فإّنيرا اجتماعيرًا، إرثراً  تشرّكل الثقافرة كانرت ويرى عيسى الشماس أنو إذا
االجتماعيرة، /  الثقافيرة التنشرئة أو التثقيرف عمميرة بوسراطة الصرغار جيرل إلرى الكبرارجيرل  من
 يبمغرروا لرم إلررى الرذين الراشردين ثقافرة نقرل) جوانبيررا: بعرض فري تعنرري التري التربويرة العمميرة أي:

 مرن أخررى جماعات إنسرانية إلى( االنتشار) االنتقال يتم ىذا أن يمكن كما. بعد مرحمة الرشد(
 .  م(1111)الشماس،  المختمفة. االّتصال وسائل خالل

 المتبعررة بالمنيجيررة يتعمررق التربويررة، األنثروبولوجيررا نيررج مررن الثرراني الجانررب أن حررين فرري
 فررروع مررن وغيرىررا والنفسررية، واالجتماعيررة، الثقافيررة، فاألنثروبولوجيررا البحثيررة، المشرركمة لدراسررة
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 تسررررمى التقنيررررات مررررن متنوعررررة مجموعررررة فعاليررررة تكررررريس فرررري تشررررترك جميعيررررا األنثروبولوجيررررا
ن النوعيرة، بالمنيجيرة توصف ما غالباً  بالمشاركة والمالحظة(. بالمشاركة المالحظة)  كانرت وا 

وتيردف إلرى وصرف الفررد فري فرديترو بوصرفو نسرقًا  .والنوعيرة الكميرة التقنيات من مزيجاً  تحوي
أو الرردفاع أو آليررات المحافظررة عمررى الحرردود أو  التقنيرراتمررن القواعررد أو األىررداف أو القرريم أو 

التبررادل أو آليررات عبررور الحرردود، أو إجررراءات التنشررئة االجتماعيررة، أو إجررراءات اتخرراذ القرررار. 
وأول خطرروات ىررذا المررنيج أن يرردخل الباحررث فرري النسررق االجتمرراعي موضرروع الدراسررة، ويررتعمم 

ن عالقررات، ويشررارك فرري األع مررال الروتينيررة المعتررادة فرري النسررق، مجموعررة مررن األدوار، ويكررو 
بحيرررث يتحررررول إلررررى صررررورة مشررررابية ألفررررراد النسرررق، مررررن حيررررث رد الفعررررل والشررررعور والتفكيررررر. 
والخطررروة التاليرررة ىررري أن يضرررع الباحرررث افتراضرررات عرررن أجرررزاء النسرررق مستخمصرررًا إياىرررا مرررن 

مررات الموضرروعات المتكررررة الترري تمفررت انتباىررو، ثررم يختبررر ىررذه الموضرروعات فرري ظررل المعمو 
 م(. 1116)خمف ،  المتوافرة لو.

 عمرم يميرز والرذي التربويرة كمرا حردده المبرروس، األنثروبولوجيرا نيرج من الثالث والجانب 
 أن عمررررم ىررررو التربويررررة، العمميررررة بدراسررررة تيررررتم الترررري األخرررررى العمرررروم بقيررررة عررررن األنثروبولوجيررررا
 عمرى يركرز كمرا جانرب، مرن أكثرر وفري موسرعة نظررة التربوية العممية إلى ينظر األنثروبولوجيا

 .  ذلك من أكثر أنيا يرى بل فقط، التعّمم في حصرىا عدم
 العمميرة عمرى الضروء تمقي التي االثنوجرافية الدراسات من مجموعة إلى يرجع النيج وىذا
 فضرالً . نظرامي مدرسري تعمريم فييرا يوجرد ال التري الحالرة فري واألقرران الوالدين قبل من التربوية

 تشررمل أن يجررب التربويررة العمميررة أن تؤكررد الترري النظريررة التوجيررات مررن مجموعررة انتشررار عررن
 (.     ,Abdelhafid) .النظامي غير والتعميم النظامي التعميم

 تكرون أن يررجح أو اسرتخدمت التري األنثروبولوجيا في النظرية األساليب من كثير وىنالك
، Dolgin)  أعرررده الرررذي إلرررى التقريرررر إشرررارة ففررري. التربويرررة األنثروبولوجيرررا منررراىج فررري مفيررردة
 فيرو: جراء والرذي لمتعمريم األمريكيرة، الوطنيرة لألكاديميرة التربويرة، األنثروبولوجيرا عن ،(5619

 – المتحرردة الواليررات حالررة الحسرربان فرري األخررذ مررع – األنثروبولوجيررا فرري البحثيررة األسرراليب إن
 وظائفيررا مختمررف فرري) الوظيفيررة الييكميررة: ضررمنيا مررن والترري النظريررة، الرررؤى مررن كثيررراً  تشررمل

 خاصررة) الحديثررة وايبيريرران ونظريررة وايبيريرران، ونظريررة النفسررية، األنثروبولوجيررا وعمررم ،(الحديثررة
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 والنظريررررة السررررموك، وعمررررم العرقيررررة، والعمرررروم ،(وطالبررررو بارسررررونز بتررررالكوت ترررررتبط الترررري تمررررك
 والنظريرة الظرواىر، وعمرم والنظريرة البنيويرة، الثقافيرة، والبيئرة األعرراق، عمم ومنيجية التفاعمية،
 (.Dolgin ،5619) .الماركسية والنظرية الرمزية،

 خامسًا: الصعوبات التي تواجه التربويين في االستفادة من األنثروبولوجيا التربوية:
 التربوية بحوثنا في ضعيفة األنثروبولوجي وتطبيقاتو المنيج استخدامات تزال ما

 المستوى عمى عدة ويواجو صعوبات والتربوية، العممية أىميتو من الرغم عمى واالجتماعية،
 وسيكولوجية، تاريخية عوامل إلى عدة ذلك أسباب وتعود. والتطبيقي والمنيجي المفاىيمي
 أن البحث والعوامل، األسباب ىذه جممة من. وثقافية وتنظيمية، واقتصادية، وسياسية، وتربوية،
 وسياسية اجتماعية ظروف تساندىا عممية بيئة توافر يتطمب عامة الجاد التربوي العممي

 إلى خالليا من ينفذ مغايرة، بحثية ومقاربات رؤى وتبني الفكري، اإلبداع تحتضن واقتصادية
 يكن ولم العممية، الجرأة إلى تستند تقميدية، غير وأساليب بطرائق التربوية واإلشكاليات القضايا

 والخمفية العربية، الجامعات ظميا في نشأت التي العممية الظروف إطار في ممكناً  ذلك
 .م(1111)سميمان، التربوية  والمعاىد الكميات لمؤسسي العقالنية الوضعية

 تواجو بحوث األنثروبولوجيا التربوية، ىو أن التي العوامل أىم من أن إلى القرني ويشير
لى طويل، وقت إلى يحتاج الدراسات من النوع ىذا باإلضافة  استخدامو، عمى وتدريب دراسة وا 

 بأىميتو، الباحثين من االقتناع عممية إحداث ىو ذلك من إلى كمفتو االقتصادية الكبيرة، واألىم
 .م(5696)القرني، المؤسسات المعنية  من الدعم توافر وكذلك

 ب تدوينونجد أن سالمة التطبيق العممي لممناىج األنثروبولوجية في الميدان التربوي يتطم
 عمى عالياً  تدريباً  مدربين أشخاص بوساطة طويمة، زمنية فترة خالل ودقيقة ىائمة بيانات
 من فإنو البيانات كمية إلى وبالنظر. النتائج تحميل صعوبة إلى باإلضافة المالحظة، أساليب
األنثروبولوجيا المناىج العممية المستخدمة في  فإن العممية الناحية ومن النتائج، تكرار الصعب

العينة المستخدم،  حجم األخرى، إضافة إلى صغر البحث مناىج من كمفة أكثر التربوية ُتعد
 تكون ما كثيراً  النتائج فإن ولذلك واحدة، مدرسة أو فصاًل، أو واحدًا، فرداً  يكون ما والذي كثيراً 

 .م(1115)ابوعالم،  فقط، وال يمكن تعميميا عمى المجتمع بالعينة خاصة
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 سادسًا: النتائج والتوصيات 
أوضحت الدراسة الحالية مدى الحاجة إلى االستفادة من تطبيقات األنثروبولوجيا  

 شريطة زاىرًا، مستقبالً  التربوية لألنثروبولوجيا التربوية في الميدان التربوي، ونشير ىنا إلى أن
 وأن التطبيقّية، أىدافيا في أو النظرية، منطمقاتيا في سواء العربية والتربوية، ىويتيا تعّمق أن

ذا. عن الطرائق والمفاىيم التي اعتمدتيا المدرسة الكمية الوظيفية مادتيا تبتعد  ليا تمّ  ما وا 
 لرو مقالة في كوون، الميدان التربوي. ويشير كارلتون في من إسياماتيا تعّزز أن يمكن ذلك،

 التي الشعوب تقوم أن الحيوية، األمور من" في قولو: "العرب التربوية  أنثروبولوجيا" بعنوان:
 مستويات ترفع التي الوسائل تجد وأن بيا، الخاصة بالمشروعات العربية البالد تقطن

 فعمى كّمو، العالم لصالح ولكن فحسب، الشعوب ىذه لمصمحة ال لمسكان قاطبة، المعيشة
 التي الحقيقة تمك مدركين درسوىا، مّما أكثر باألنثروبولوجيا ويدرسوىا يعنوا أن العرب

 من شيء يصنع أي أن أراد إذا شعب، أي أو إنسان أي يتبعو طريق خير أنّ  في تتمّخص
  . م(5699)فييم،  "بنفسو ويصنعو أمره يحزم أن ىو األشياء،

 تىصيبت الذراسة:
التعريف بماىية األنثروبولوجيا عامة واألنثروبولوجيا التربوية في األوساط التعميمية  .5

بدءًا من واضعي المناىج والسياسات التعميمية، وانتياًء بالمعمم وأولياء خاصة؛ 
األمور من خالل مجالس اآلباء؛ إلشعار الجميع بأىمية تطبيقاتيا وجدواىا؛ ضمانة 

 لألخذ بيا في الحسبان.

نشر تطبيقات األنثروبولوجيا التربوية عمى نحو مبسط وعمى نطاق واسع في أوساط  .1
نشر نماذج من تطبيقاتيا العالمية، فالتجربة خير برىان، فالمعمم المعممين، وأيضًا 

 ىو أىم حمقات التجربة، دعمًا لممبادرات الفردية.

تأسيس فريق بحث أكاديمي في الكميات واألقسام التربوية في الجامعات ليشكل نواة  .3
 لمشروع تربوي واسع، يكون مظمة لتطبيقات عمم األنثروبولوجيا.

األنثروبولوجيا من شوائب ومغالطات وشبيات في ظل حديث إزالة ما يحيط ب .1
بعضيم عن عدم جدوى الدراسات األنثروبولوجية عامة؛ دفعًا لمطاقات السمبية 
وعناصر اإلحباط خارج مشيد التجربة، ولتطمين الجميع بجدوى تطبيقات 
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 غربي عمم األنثروبولوجيا عمم أن الباحثين عن بعض األنثروبولوجيا. إذ يتحدث
 التي والمصير والكون، اإلنسان، إلى الخاصة الغرب نظرة من ينطمق أساًسا،
 أخرى جية من المختمف اآلخر إلى الغربيين نظرة ومن جية، من ثقافتنا تخالف

 . م(1151)خمف، 

في تشريح المعرفة المدرسية بما في  تطبيقات األنثروبولوجيا التربويةاالستفادة من  .1
بكونو سمطة -لمناىج، والكتب الدراسية، والمعمم ذلك مصادرىا األساسية: كا

وتحميل ىذه المعرفة أنثروبولوجيًا من خالل تحميل مصادرىا المعرفية -معرفية
 واأليدلوجية واالجتماعية، ومدى أىميتيا وموافقتيا لحاجات الطالب والمجتمع.

إقامة دورات متخصصة لممعممين والمرشدين الطالبيين في مجال تطبيقات  .9
 األنثروبولوجيا التربوية، بيدف االستفادة من تمك التطبيقات.

تشجيع طالب الدراسات العميا بكميات التربية عمى إجراء البحوث االثنوجرافية ذات  .1
 الصمة بموضوعات األنثروبولوجيا التربوية. 

تأىيل متخصصين في مجاالت األنثروبولوجيا التربوية لمعمل مع إدارات المدارس  .9
ى األبعاد الثقافية واالجتماعية لمشرائح الطالبية وانعكاساتيا عمى األداء لمتعرف إل

 المعرفي والسموكي لمطالب. 

تضمين الخطط الدراسية في كميات التربية مقررات دراسية في موضوعات  .6
 األنثروبولوجيا التربوية.

قافي في تحميل التباين الث تطبيقات األنثروبولوجيا التربوية أىمية االستفادة من .51
واالجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي بين المدارس والمؤسسات التعميمية، لمكشف 

 .عن ىذه الفروق، ومعرفة آثارىا التربوية واالجتماعية عمى العممية التربوية
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