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لجننوارا واننا سنناعات الر ننا  ...يننوم دمعننا بعنند أدا
فرض العين.
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من النفق ..يتوق للقيا ،التي طال انتظارها  ..لكنن هني
األادار أبا ل إال أن يكون يتيما ً .
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التدريب الذاتي
*
التدريب المقصود
*
التدريب غير المقصود
*
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*
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*
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المقـــدمـــــا
التغيير ُسنة من سنن اهلل عز وجل فالحياة في انسياقها وتتابع أحداثها  ،تنضح بكل ما هو جديد ،
قد يختلف اختالفاً بائنا عن النمط السابق له  ،في القريب أو البعيد  ،والذي يحتم على الفرد أن يجدد من
تعاطيه وتفاعله ،مع مقتضيات األسلوب الجديد كماً وكيفاً  ،ويعتبر مثل هذا التفاعل حتمياً  ،فينحو الفرد
فيه إلى تغيير سلوكه بما يتناسب مع قدراته وطاقاته ،ومع متطلباته المجتمعية والثقافية والسياسية .

التغيير دائماً مرهون بسلوك الفرد إذ يحدث نتيجة لما يقوم به أو يقدمه من مناشط طيلة فترة حياته

 ،خالل مختلف أطوارها  ،فقد يكون التغيير سريعا في طور ما  ،وقد يكون بطيئا نسبياً في طور أخر
حسب ما تقتضيه الحال  ،فال يمكن لنا أن نحصر مسيرة التغيير أو نوعيته في إطار أو ٍ
وقت محدد  ،بل

قد يكون متالحقاً ال يد للفرد فيه  .وقد شهدنا  ،وعلى امتداد الوقت  ،منذ أواخر القرن الماضي وحتى اآلن

 ،تغي اًر كبي اًر متسارع الخطى في كل أنماط حياة الفرد  ،مما جعلنا نخطو  ،ما بين لحظة وأخرى  ،من تغير

إلى أخر  ،وذلك مما يزيد من معاناتنا  ،عقلياً ووجدانياً وحركياً  ،في سبيل المواكبة واالنغماس في خضم

التغيرات المتجددة .

هنالك فرق واضح ما بين كلمتي التغيير والتغير .فالتغيير ينتج عن إرادة الفرد ومناشطه في مختلف

جوانب حياته أي يكون مقصودأً  ،وقد يكون تغيي اًر عشوائياً غير مقصود ،يأتي نتيجة إف ارزات المناشط

المختلفة للفرد  ،وفي كال الحالين يصبح التغيير تغي اًر  ،وذلك يعني أن التغير هو ناتج التغيير وبذلك يعد

موقفاً وحدثاً له سماته وخصائصه .

أصبح العال م في بدايات األلفية الثالثة عبارة عن قرية واحدة صغيرة من غير حواجز ،ال يعتمد

الدخول فيها والخروج منها حمل جواز السفر أو الهوية  ،أو حتى االستئذان  ،كما أصبحت المعرفة أكثر

انتشا ار  ،متاحة للجميع تتميز بسهولة اقتنائها وصارت األفكار الجديدة المتجددة تتواثب بين العقول في شتي
صورها خيرها وشرها  ،المقبول منها والمرفوض من المجتمعات البشرية المختلفة .

الوضع الذي أشرنا إليه في األسطر السابقة  ،يتعلق بحياة اإلنسان تعلقاً مباش اًر  ،لذا لزم األخذ به

بعين االعتبار  ،إذ أنه يمثل أساساً عملياً للمنطلق الجديد القادم  ،بما له من خاصية تتعلق بحياة الفرد ،
والذي يؤدي في خاتمة المطاف إلي صياغة حياة جديدة له  ،تحمل أوجه اختالف شتي عن حياته السابقة ،

منقولة من جيل آلخر  ،يتغير بموجب ذلك تفسير الوقت ما بين القصر والطول وما بين القرب و البعد ففي

خالل العقد الواحد من زماننا هذا ،

يتذكر الفرد أوقات خلت ليقول( :كان زمان الوضع كذا وكذا أو كنا كذا وكذا)  ،وفي أوقات سبقت

ذلك كان وقت التذكر يمتد إلى أكثر من ثالثة أو أربعة عقود أما اليوم فأصبحت كلمة (زمان) يعد وقتها
بالسنوات التي ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة  ،وأصبح الذي يحكي عن الزمان طفال لم يبلغ العاشرة من
عمره  ،وهي فترة تحمل أحداثا تعتبر أضعاف أحداث الفترات الطويلة السابقة ذات المواقف الرتيبة المتثاقلة

المتناثرة مما اوجب شحذ األذهان  ،وبلورة معاني اإلدراك واعمال التفكير السليم الحتواء بعض من الكم
الهائل من المعارف واألحداث المرتبطة بالفرد فكرياً ووجدانياً ومهارياً .

إن مراحل نمو الفرد أصبحت حقالً خصباً لتالقح األفكار والرؤى والمعارف  ،تتخللها مجموعة من

التغيرات المتالحقة التي سادت مراحل نموه وتركزت في ذاكرته  ،من خالل عملية عقلية يتم فيها تسجيل
الخبرات الماضية وحفظها ومن ثم يتم استرجاعها عند عملية التذكر .

هنا يختلط التعلم بالنمو والتذكر  ،فتصبح عناصر هامة في تكوين الفرد الجديد المتطلع الذي

يعمل على االحتفاظ بالعادات والمهارات والمعلومات الجديدة  ،فتزداد عملية التعلم بمقدار التقدم في النمو

والتذكر ،فال يستقيم أن يتم تعلم بدون تذكر أو يكتمل تذكر من غير نمو .

ٍ
أساسيات ثالثة هي
من أجل الوصول إلي تعليم أفضل ال بد لنا في البداية التعرض في إيجاز إلي

 :التربية ،والتعلم ،والتعليم ،التي تعتبر ركائز هامة في عملية التعليم العصرية المستقبلية  ،ومن خاللها نقف

على سمات وأدوار وخصائص المعلم والمتعلم والمدرسة المستقبلية التي ننشدها.

آمال أن ننتفع جميعاً بما يرد في هذا الكتاب ،من أجل بناء صرح تعليمي ِ
خال ٍٍ من التعقيد

والقصور والالمباالة .

الفـــصــل األول

أســاسيــــات
التــربيـا  -التــعـلم  -التــعـليــم
أوالً  :التــربيـــا

المفهوم اللغوي للتربيا:

ترجع كلمة التربية لغوياً إلي الفعل ( رباا )  ،قاال تعاالي ((وماا آتاياتُم بمان بربااً لبايرُباو ِفاي أاماو ِ
ال
اا
ا
ا
()1
ِ
ٍ
َّ ِ
ِ
الن ِ
َّ
ون) ويعناي أزداد
ون اوجاها اللَّ ِاه فاأُولائِا ا
ك ُه ُام ال ُمضاعفُ ا
اس فا اال ايرُبو عن ااد اللاه او اماا آتاياتُم بمان ازاكااة تُِري ُاد ا
ونما  ،كما يعني أرتفاع مان موضاعه الماألوف إلاى أعلاى ،كاأن يصابح المكاان رباوة  ً،قصاداً أو بغيار

قصد ،وحين يصبح الشيء مرتفعاً اٍ يكون قاد خارج عان نطااق وصافه المعاروف ،أرتفاع أي رباا ،وهاي
()1

ارآن كريم  ،سورة الروم  ،اآليا رام ( .)39

مثل ارتقاى فاالن فاي تعاملاه إذا تمياز تعاملاه باللطافاة ،وهاي أرفاع مان المحساوس ،والمقاام العاالي هاو
المقام المرتفع حساً ومعني فهنالك أصحاب المقامات من الرجال والنساء ،وهنالاك الرجال القاماة ،أي

ذو المقااام العااالي ،أي الرجاال الااذي يجمااع بااين الصاافات السااامية ،الرجاال المتعاادد المواهااب والمواقااف،
اجتماعي ااا ،أو ثقافيا ااً ،أو علمي ااا ً.فالتربي ااة إذن تعن ااي النم ااو ،والزي ااادة ،والتجدي ااد ،والس اامو ،واالرتق اااء،
وتعديل السلوك إلي األحسن .

أورد الدكتور محمد منير مرسي في المفهوم اللغوي للتربية (:)2

( إذا بحثنا في المعاجم اللغوية العربية لتحديد معني التربية ،فإنناا نجاد أنهاا ترجاع إلاي أصالها اللغاوي
(ياا أاايهااا َّ
ااس إِن ُكناتُم ِفاي
العربي إلاي الفصال ( رباا – يرباو ) ،أي نماا وزاد ،وفاي التنزيال الحكايم َ ا
الن ُ
ري ٍب بم ان ال ابع ِث فاِإَّنا اخلاق اناا ُكم بمان تُار ٍ
اب ثُ َّام ِمان انطفا ٍاة ثُ َّام ِمان اعلاقا ٍاة ثُ َّام ِمان امض ااغ ٍة ام اخلَّقا ٍاة او اغي ِار ُم اخلَّقا ٍاة
ا
ا
ِ ِ
ب
اش َّاد ُكم او ِمان ُكم َّمان
اج ٍال ام اس َّامى ثُ َّام ُنخ ِار ُج ُكم ِطفاالً ثُ َّام لِتابلُ ُغاوا أ ُ
بن لا ُكام اوُنق اار فاي األار اح ِاام اماا ان اشااء إِلااى أ ا
لُن ابي ا
يتاااوفَّى و ِماان ُكم َّماان يااراد إِلاااى أاراذ ِل العما ِار لِ اكااي اال يعلااام ِماان بعا ِاد ِعلاٍام اشاايئاً وتااارى األارض ه ِ
انزل انااا
اما ادةً فااِإ اذا أ ا
ا ا
ا
ا ا
ُا
ُُ
ا ا
ُا ا
ايج)( )3أي نماات وزادت ،لمااا بتااداخلها ماان الماااء
انبتااات ِماان ُك ا بل ازو ٍج اب ِها ٍ
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ورد فااي الصااحاح فااي اللغااة والعلااوم أن التربيـــي هـــ  َ :تنميااة الوظااائف الجساامية ،والعقليااة،

والخلقياة ،كاي تبلاغ كمالهاا عاان طرياق التادريب ،وهكاذا يتضامن المعنااي اللغاوي للتربياة ،عملياة النمااو،
والزيااادة ،وماان الطبيعااي أن يكااون هااذا النمااو ،وتلااك الزيااادة ماان جاانس الشاايء وطبيعتااه  ،وبالنساابة

لإلنسااان يكااون هااذا النمااو فااي جساامه ،وعقلااه ،وخلقااه ،وكاال مقومااات شخصاايته ،وهااذا المعنااي اللغااوي
للتربية على أنها عملية نمو ،هو معني التربية بمعناها االصطالحي في أذهان المربيين.

()2
()3
()1
()2
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المفهوم االصنالحي للتربيا
التربيااة هااي مجموعااة ماان األنشااطة  ،يقااوم بهااا الشااخص الفاارد ،و تغاارس غرساااً فااي المربااي،

وذل ا ك فااي عاادة جوانااب ساالوكية  ،تعماال جميعهااا علااى تغيياار أنماااط شخصاايته  ،بمااا فيهااا ماان الثقافااة
العامااة المعاشااة ،أو الموروثااة ،للمجتمااع الااذي يعاايك فيااه  ،ومحاكاتهااا ،أو تعميمهااا ،للمرغااوب فيااه،

السا ااائد فا ااي مجتمعا ااات أخا ااري  ،داخليا اااً أو خارجي ا ااً  ،يعنا ااي ذلا ااك تحا ااديث الشخصا ااية ،بما ااا يواكا ااب

المساات جدات المجتمعيااة العالميااة ،ذات الصاالة المباشارة أو غياار المباشارة  ،والتااي تحااتم تعاماال الفاارد (
اإلنسااان ) ،فااي أي بقعااة كاناات فااي العااالم  ،مااع رصاافائه فااي شااتي المناااحي المتعلقااة بحياتااه  ،وذلااك

بالعمل على ترقيتها والسمو بها إلي األمثل .

تتعل ااق ه ااذه األنش ااطة بجوان ااب مختلف ااة  ،تعتب اار األس اااس لبل ااول مس ااالك التربي ااة الس االيمة  ،و

تتضااافر مؤش ارات هااذه الجوانااب مااع بعضااها الاابعض ،فااي ساابيل صااياغة شخصااية إنسااانية متعااددة

األغراض ،تعليميا ،وثقافيا ،وانتماء اجتماعيا ،ولتوضيح أكثر لهذه الجوانب نشير إل ما يل :

.1

عمليي التعليم والتعلم

تعتبا ا اار ها ا ااذه العملي ا ا ا ة نشا ا اااط يقا ا ااوم با ا ااه المعلا ا اام تجا ا اااه طالبا ا ااه  ،مسا ا ااتخدماً فا ا ااي ذلا ا ااك شا ا ااتي
الوسائط التكنولوجياة ،التاي تسااعد فاي نشار المعرفاة المطلوباة لادي المتعلماين  ،عاالوة علاى اساتخدام
اؤمن عل ااى عملي ااة التعل اايم الفعااال ،ال ااذي أص اابح مشاااركة كامل ااة ب ااين المعل اام
ط ارئااق الت اادريس ،الت ااي تا ي
والمتعلم  ،حيث أن دور المتعلم أصبح جزءاً فاعالً ،في كيفية تطوير ذاته ،وتنمية معارفه ،بالتفاعال

مااع معلمااه ،الااذي يقااوم باادور الميساار ،والمرشااد ،والمشاارف ،والموجااه ،ماان أجاال ترقيااة العمليااة التربويااة

والتعليمية ،وبلول األهداف المنشودة .

ماان خااالل عمليااة التعلاايم والااتعلم ،نغاارس أساساايات ومتطلبااات التربيااة ،بشااتى أنواعهااا ل اادي

المتعلمين،فيمكنن ااا القـــو  :أن التربي ااة أص اابحت علم اااً ي اادرس ،ل ااه أهداف ااه ،ومناهج ااه ،وغايات ااه ،ول ااه
مختصوه الذين ُيعرفون بعلماء التربية  ،بماا لهام مان معرفاة ثارة ،ود ارياة تاماة ،وانجاازات تربوياة ،تقاف
شاهداً على علمهم ،وخبراتهم ،وتجاربهم العلمية ،في المحافل التربوية العالمية المختلفة.

يمكاان أن نطلااق علااى هااذا الجانااب ماان جوانااب التربيااة َ التربيااة المقصااودةَ وهااي نتاااج عمليااة الااتعلم

والتعليم المباشر.

.2

المؤسسي االجتماعيي .
إن للمجتمااع دو ارً كبيا ا ارً فااي ترس اايت أساساايات التربي ااة ،فالمؤسسااة االجتماعي ااة هااي المؤسس ااة

ا ألولي التي هيأها اإلنسان ليحاافظ بهاا علاى المباادا ،والقايم ،ألفاراده وأجيالاه الالحقاة ،علاى اخاتالف
هوياتهم ،وقدراتهم ،وميولهم ،عبر أهداف ،وطرائق ،وأسااليب ،ووساائل ،وأشاكال مختلفاة ،تتناساب ماع
توجهاتااه فااي إنفاااذ ذلااك المبتغااي  .فااالمجتمع بكاماال تنظيماتااه ،النابعااة ماان األسارة ،والمدرسااة ،وأجهازة

اإلعااالم ،والحااي ،والساالطات التش اريعية ،والتعبويااة ،والتنظيمااات الخيريااة  ،واإلنسااانية  ،والوافاادين ماان
الساكان ،وأصااحاب المهان المختلفااة ،ذوي الثقافااات والعاادات المتباينااة ،ال يساامح هاذا المجتمااع ألفاراده

ب ااالخروج ع اان األه ااداف ،واألس اااليب ،الت ااي ارتض اااها منهاج ااا ومس ااا اًر ل ااه ،باختياره ااا مح اادداً لهويت ااه

وكينونته.
.3

ناتج التربيي.
ناااتج التربيااة هااو الفاارد الااذي تلقااي تعليماااً تربوياااً معين ااً ،وأكتسااب قااد اًر معيناااً ماان الخب ارات،

والمعارف ،والمهارات ،والثقافة ،والميول ،وذلك بالقدر الاذي حصال علياه مان التربياة ،ساواء كاان ذلاك

عاما أو اختصاصيا ،فالقدر العام هو الذي يؤهل الفرد للمواطنة بكونه احد أفراد المجتمع الذي يعيك
فيه ،أماا االختصاصاي فهاو الاذي تلقاي ماا يميازه عان غياره مان أفاراد المجتماع ،وذلاك بماا توصال إلياه

من معارف ومهارات وثقافة تؤهلاه للقياام بمهاام وأعماال معيناة ،ال يساتطيع غياره مان الماواطنين القياام

بها ،عليه يمكن أن تصنف التربية لنوعين أساسيين هما :
أ.

ب.

.4

التربية العامة .

التربية الخاصة.

التربيي كعلم .
أصاابحت التربيااة علم ااً قائماااً بذاتااه  ،كمااا أش ارنا لااذلك مساابقا ً،فهااي تتضاامن مواضاايع شااتي

للد ارسااة والبحااث العلمااي  ،مثلمااا نقااوم بااه اآلن  ،فهااي تتاايح للفاارد الحصااول علااى المعااارف المختلفااة،
والنظريات في التربية  ،كما تتيح له التخصص في أي جانب تربوي مطروح .

على سبيل المثال نذكر بعضاً من العلوم التربوية ،التي تعتبر حقالً للبحث العلمي والدراسة :

أ.

علم أصول التربية.

ب.

علم المناهج وطرق التدريس .

د.

علم النفس التربوي .

جا.
ها.
و.

علوم اإلدارة التربوية .

علم النفس االجتماعي .

علم التخطيط التربوي.

لقد أدلاي علمااء التربياة بكثيار مان التعريفاات للتربياة ،التاي قاد تختلاف فاي صاياغتها ،إال أن

محتواها يوحي بالتوافق التام فيما يحمل من معني ،يتواءم مع األهداف العامة للتربية.
.1

َ إن التربيااة تعنااي التغيي ارات المتتابعااة التااي تحاادث للفاارد والتااي تااؤثر فااي معرفتااه واتجاهاتااه

وسلوكه كنتيجة للدراسة والتعليم َ

()6

.2

َ إن التربية تعني نمو الفرد الناتج عن الخبرة أكثر من كونه ناتجاً عن المنهج َ

.3

َ هي مجموعة العمليات التي من خاللها يقوم الفرد بتنمية قد ارتاه ،واتجاهاتاه ،وصاور أخاري،

 Goodجوود

من السلوك ،ذات القيمة اإليجابية في المجتمع الذي يحيا فيه َ
.4

 Goodجوود

َ هااي العمليااة الخارجيااة للتوافااق السااامي مااع اهلل ماان جانااب اإلنسااان الحاار ،ال اواعي ،الناضااج

جسميا وعقلياً  ،كما يعبر عن هذا التوافق في بيئة اإلنسان العقلية واالنفعالية واإلرادية َ .
هرمان هورن .

.5

.6

َ التربية هي تدريب الفطرة األولي للطفل على الفضيلة من خالل اكتسابه العادات المناسابة َ
.

أفالط ااون

َ هنالااك معنيااان للتربيااة إحااداهما واسااع والثاااني ضاايق  ،أمااا المعنااي الواسااع فيعنااي أن التربيااة

تعادل الخبارة ،أي خبارة الكاائن الحاي فاي تفاعلاه ماع بيئتاه الطبيعياة  ،أماا فاي معناهاا الضايق فيقصاد

بها َ التعليم المدرسي َ .

()1
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ل ااودج
.7

َ التربياة الصااحيحة ،هااي التربياة التااي تساااعد الفارد علااى تأديااة واجباتاه العامااة والخاصااة ،فااي

السلم والحرب بصورة مناسبة وماهرة َ .
.8

مايالتون.

َ التربيااة هااي اإلجاراء الااذي تمارسااه األجيااال األكباار سااناً علااى األجيااال التااي لاام تسااتعد بعااد

للحياة االجتماعية َ .
دور كاايام

.9

َ التربية هي عملية مستمرة إلعادة بناء الخبرة ،بهدف توسيع وتعميق مضمونها االجتماعي َ

.10

َ التربية هي غرس الفضائل العقلية والخلقية َ

.11

َ التربية هي العمل على تشجيع روح الجماعة ،وتخليص الفرد من روح األنانيةَ

.

توماس اإلكويني
هياجال

إن تمعناا مليااً فااي كال التعريفااات السااابقة ،نجاد أن المقصااود ماان التربياة ،هااو غاارس المعااارف

الناقصااة فااي شخصااية الفاارد الماراد تربيتااه ،والعماال علااى تعااديل ساالوكه إيجابيااا ً،ويااتم ذلااك ماان خااالل

جوانب مختلفة ،مثل المؤسسات التعليمية المنظمة ،أو من خالل تربية الكبار للصغار ،أو مان خاالل
أف اراد المجتمااع بصاافة عامااة  ،وتهاادف هااذه المؤسسااات فااي المقااام األول ،إلااي خلااق فاارد مميااز مشاابع
بالمعااارف ،ذات الصاالة بمسااتقبله ومسااتقبل مجتمعااه ووطنااه ،ويعماال فااي ذات الوقاات علااى حاال كاال

المشكالت التي تعترضه ،سواء كانت مشكالته الخاصة أم مشكالت اآلخرين .

يمكننا أن نستخلص أيضاً أن التربياة عمال إنسااني ،يميازه عان غياره مان الكائناات الحياة ،

وان التربية جاءت نتاج عملية نشاط خارجي ،أو ذاتي ،للفرد يهدف إلي تنمية كل الجوانب الشخصية

فيااه ،وأن التربيااة السااليمة تااتم دائمااا تحاات إش اراف بناااء فاعاال ،بطريقااة قس ارية ،تاادعو إلااي الدقااة وعاادم
إهمااال أي جانااب ماان الجوانااب الهامااة  ،إال أنهااا قااد تااأتي بطريقااة غياار مقصااودة وهااي السااائدة فااي

مجتمعنا وتتم عن طريق تقليد ومحاكااة الفارد لغياره ،وهاي أقال دقاةً وتحدياداً ،وقاد ال ياؤمن عقباهاا فاي
بعض األحيان  ،ذلك ألنها لم تخضع لدراسة وبرمجة علمية ذات أهداف محددة .

التربيي قديما وحديثاً
.1

التربيي قديماً

إذا رجعنا إلي الوراء قليال ً ،نجد أن المنهج المتبع في التربية ال يخضع للوائح ،أو قوانين ،أو

إجراءات محددة ومقصودة ،تحاتم علاى المجتمعاات التقياد بهاا فاي سابيل الحصاول علاى تربياة ساليمة،
إنمااا كااان المجتمااع جميعااه يأخااذ بجوانااب تربويااة ياارى فيهااا فاارد معااين مااا ال ياراه اآلخاار ،باال قااد يكااون

العك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااس تماما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااً  .ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابعض أفا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اراد المجتم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع يعتب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار
الدكتاتورية ،والتسلط ،والفوقياة ،وفارض األوامار ،والتوجيهاات الصاارمة ،ل بنااء أو لمان هام أقال عما اًر

ماانهم ،ماان أن جااع الساابل فااي تنشاائتهم التنشاائة القويمااة ،أي بصاادهم وماانعهم عاان الوقااوع فيمااا يظنونااه
خطااأ ،فااال يحااق لهاام أن يتجاااوزوه ويتعاادوه بأيااة حااال ماان األحاوال يصااحب ذلااك المتابعااة اللصاايقة فااي

سبيل رصد األخطاء والتجاوزات والجنوح فينشأ األبناء في بوتقة الوالء والطاعة ومن ثام تنفياذ األوامار
فااال مجااال إلعمااال الفكاار والعقاال فااي ذلااك  ،فهاام يتفوهااون دائم ااً با ا َ قااال أبااي ،وكااان أبااي ،وعمااي،

وفا ااالن ،فها ااي فا ااي الحقيقا ااة تربيا ااة فوقيا ااة موروثا ااة ،يصا ااحبها أسا ااتالب لكا اال الخصا ااائص ،والقا اادرات،

والوجاادانيات ،والمهااارات ،لاادي األبناااء – وخاصااة اإلناااث الالتااي ال رأي وال مشاااركة لهاان ،باال الساامع
والطاعة ،مع اإلحساس بالخوف وعدم اإلطمئنان ،والترقب الحذر ،لما قد يبدر من قاول أو فعال ،مان

كبار المربين في المجتمع ال سيما الوالد والعم واألخ األكبر .أما أولئك الذين يلبسون نوعااً واهيااً مان

ثياااب الديمقراطيااة والمشاااركة فااي التربيااة ،فيعاادون ماان أولياااء األمااور الضااعاف الااذين يوكلااون أمااورهم

لغيرهم .
نخلص مان ذلاك أن المانهج المتباع فاي التربياة فاي المجتمعاات الساابقة هاو مانهج عشاوائي ال
ضوابط تاذكر فاي حقاه ،فهاو يمثال جهاوداً مبعثارة ،غيار منتظماة ،يقاع جلهاا فاي نطااق األسارة وبعاض

وفعال ،فقد تخطيء وتصايب ،وقاد ينشاأ فاي ذلاك التذباذب
ً
قطاعات المجتمع ،التي تفرض نفسها قوالً
والتردد في سلوكيات األفراد ،والتأرجح الضار ما بين هاذا وذاك ،والاذي ال يقادم للحيااة الفارد الصاالح،

الااذي ياادفع بمجتمعااه نحااو الكمااال .وقااد أختصاات التربيااة باابعض الفئااات القااادرة إقتصااادياً واجتماعي ااً
على األنخراط في التعليم ،مهملة لبقية أفراد المجتمع.

.2

التـربيـا حديثـا ً
فااي تطااور مساايرة التربيااة أتخااذ المربااون نمطاااً أكثاار تنظيماااً وجديااة فااي تربيااة الاانكء ،وذلااك

بوض ااع البا ارامج وتنظ اايم المش ااروعات ،وب ااذل الجه ااود الت ااي تفض ااي إل ااى إص اادار القا اوانين والتشا اريعات

المنظمااة ل ااذلك  ،وب ااذلك تنطل ااق م اان إحتك ااار األسا ارة وبع ااض قطاع ااات المجتم ااع للتربي ااة ،إل ااى رعاي ااة

المؤسسااات الدينيااة ،والعسااكرية ،واإلقتصااادية ،واإلجتماعيااة ،التااي أنتهاات بظهااور وانشاااء الماادارس،

كمنظمات تربوية أخذت الطابع الرسمي المعتارف باه ،وانتقلات مان تعلايم القلاة إلاى العمومياة ،فشاملت
كا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال أف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اراد المجتما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع ،وأصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابح التعلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايم حقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااً
لكاال إنسااان ،ماان غياار تفريااق جنسااي ،أو عرقااي ،أو دينااي ،عليااه فقااد نمااا العماال التربااوي نماواً

مضااطرداً ،وأصاابح التنااافس التربااوي دياادن األماام فااي سااباقها نحااو النمااو والتطلااع إلااى األحساان ،وبااذلك
إزدادت أعداد المتعلمين ،وازداد اإلقبال على اإلنتماء للمدارس بمختلف مستوياتها  ،كما أظهر اآلباء

وأولي اااء األ م ااور رغب ااات جامح ااة ،ودافع ااة ،تتس ااابق م اان أج اال تعل اايم أبن ااائهم ،حت ااى أن التعل اايم أص اابح
نهجااً جديااداً ،يساااهم فياه المعلمااون بقاادر والمتعلمااون بقادر .فقااد أناادثر عهاد الحفااظ واإلسااتظهار ،وباازل

فجاار الفكاار ،واسااتخدام العقاال ،فااي الوصااول إلااي المعرفااة وأصاابح المااتعلم رقماااً ال يمكاان تجاااوزه فااي
العملية التعليمة ،بالتفاعل التام ،والنقاك ،وابداء الرأي في كل ركن من أركان المعرفة ،وتمخض ذلك

فااي خلااق إسااتم اررية فااي التعلاايم والااتعلم ،فأصاابح هناااك التعلاايم ماادى الحياااة ،ماان غياار تحديااد زمنااي أو

مرحلي يوقفه عن اإلستم اررية .

أنطبااع كاال ذلااك علااى التربيااة التااي أصاابحت تشااغل المفك ارين والعلماااء ماان أف اراد المجتمعااات

المختلفة ،وتبدلت النظرة القديمة لها،ا فصارت التربية مهنة لها كال المقوماات ،أساوة ببقياة العلاوم كماا
أسلفنا ،فأستقطبت الباحثين ،والكتاب ،والمثقفين ،فأبلوا باالءاً حساناً فاي التقادم بهاا ،وارسااء قواعادها،

في سبيل بلول أهدافها .

المعلم هو أساس تكوين األفراد في المهن المختلفة ،فحسن إختياره ورعايته واإلهتماام بتدريباه،

يعد من أولويات الواجبات فاي المجتمعاات المختلفاة ،فهاو الركيازة التاي تقاوم عليهاا التربياة الصاحيحة،
والمعلاام متميااز عاان غي اره ماان المهنيااين ،بمااا يتلقاااه ماان معااارف وجااودة فااي األداء أثناااء ضاالوعه فااي
عمليااة التاادريس مبتاادئاً  ،مقلااداً  ،وخبيا ارً تربويااا ً،بماارور الوقاات ،فااي هااذا المضاامار ،وبمااا يتلقاااه ماان

خبرات عملية .

ثانيا ًً  :التـــعــلم
نتطاارق فااي الصاافحات التاليااات لتوضاايح مفهااوم الااتعلم ،وتعريفااه بصاافة عامااة  ،و إلااى
دور التعلم لدى األفراد والمجتمعات.

كما نتعرض لبعض التجارب ،التي أجريت فاي مجاال الاتعلم ،مان مختصاين ترباويين ،وعلمااء،

ومفكرين  ،قاموا بشرح إجراءات تجاربهم ،وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات تربوية.

ونتعارض أيضااً إلاى بعااض مان نظرياات الااتعلم  ،التاي أخاذت موقعهااا ،اساتناداً علاى التجااارب

التي أجريت على اإلنسان والحيوان  ،وأوضحت دورها في عمليات التعلم بالنسبة لإلنساان فاي أطاوار

حياته المختلفة.

اخااتلط علااى الاابعض معنااى مفهااومي الااتعلم والتعلاايم  ،وكثيا اًر مااا تااداخلت اآلراء واألفكااار ،فااي

توضاايح المعنااى الخاااص بكاال منهمااا ،ورغاام أن المجااالين تربااويين ومتعلقااين بااالمتعلمين،علي اخااتالف
أنماطهم ،ومراحلهم التعليمية ،وخصائصهم ،إال أن هنالك فرقاً كبي اًر باين المعنياين ،واختالفااً كبيا اًر فاي

مفهوميهما.

الااتعلم ،وكمااا ساانرى فيمااا بعااد ،أماار يتعلااق بااالمتعلم وأنشااطته المتعااددة ،أمااا التعلاايم فياادخل فيااه

دور المعلم ،والمؤسسة التعليمياة ،والمنااهج ،وغيار ذلاك ،وهاي ذات المتطلباات بالنسابة لعملياة الاتعلم،
إال أن سلوك المتعلمين يختلف تماماً فيكل مجال من المجالين.

تطرق الدكتورعدنان سلمان زيتون لماهيي التعلم وأورد:

(وكان افالطون يؤمن بأن التعلم يكتسب اكتساباً بجهد شخصي ،بمساعدة معلم يقوم باألرشاد

والنصح  ،وليس بالوقوع تحت أوامر معلم متعساف ،بال فاي تعلام طريقاة التفكيار المساتقل ،ألن الاتعلم
هو أن يتعلم المرء كيف يفكر بنفسه بتوجيه من

المعلم)()7

تعاد عملياة الاتعلم أكثار تميا اًز لادى الماتعلم فاي جمياع أنشاطته  ،مان عملياة التعلايم التاي تعتمااد

غالب ااً علااى المحاض ارة ،والتلقااين ،فااي مواجهااة بااين المعلاام والم اتعلم ،وهااي مناشااط تقليديااة عفااا عليهااا

الزمن.

وقد تناول كثير من العلمااء الترباويين عملياات الاتعلم باالتمحيص والتادقيق ،لادورها الفاعال فاي
()1

عدنان سليمان زيتون  ،التعلم الذاتي إستراتيجيا تربويا معاصرة  ،دمشق  ،ألف باألديب  ،النبعا األولي 1999 ،م

ترقية وبناء المجتمعات المعاصرة ،المتطلعة ل حسن ،فقد ظهار ذلاك جليااً مناذ بداياة القارن الماضاي.

فتمااايزت األماام مااا بااين متقاادم ونااامي ،وذلااك بفضاال إدراك مفاااهيم الااتعلم ،وتطبيااق وتطااوير نظرياتااه

المختلفة.

ما المقصــود بالتـعـلم؟
الــتعلم فااي مفهومااه :ساالوك يقااوم بااه الفاارد المااتعلم ،ينااتج عنااه الحصااول علااى معرفااة أو
مع ا ا ا ا ااارف ،ل ا ا ا ا اام يك ا ا ا ا اان يمتلكه ا ا ا ا ااا مس ا ا ا ا اابقاً ،ول ا ا ا ا اام يتع ا ا ا ا اارض إليه ا ا ا ا ااا قب ا ا ا ا اال أن يتفاع ا ا ا ا اال م ا ا ا ا ااع
أطراف أخرى في مجتمعه ،وهو فهم وادراك لمعرفة لم تكن في الحسابان ،ولام يبارمج لهاا
مس اابقاً ،فق ااد يك ااون ه ااذا الفه اام مه ااارة ،كقي ااادة الس اايارة ،أو تما ارين رياض ااي،أو الع اازف عل ااى آل ااة

موساايقية ،أو نظريااة علميااة ،أو ساالوك اجتماااعي معااين ،يمثاال عااادة أو تركيبااة للمجتمااع جدياادة
على المتعلم ،أو أي نشاط قد ياؤدي إلاى زياادة المعرفاة ،أو ترسايخها لادى الماتعلم ،وتمكيناه مان
القيام بمهام جديدة قد تتفرع إلى مهام أخرى متولدة مما قد توصل إليه من معارف.
يعتبر التعلم من العمليات األساسية في حياة الفرد ،يدخل فاي كال مناشاطه ،ويزياد مان
قدراته وخبراته ،التي تجعله يتماشى مع ظاروف بيئتاه ،بكال مكوناتهاا ،ومان خاالل ذلاك يساتطيع
تطوير نفسه ،بتغيير سالوكه حساب المقتضايات والمتطلباات ،التاي تادفع باه إلاى التمياز والتجدياد
والتعااديل والتطااوير ،وينطبااع ذلااك علااى مجتمعااه بصاافة عامااة ،ممااا يساااعده فااي صااعود درجااات
الترقي ،ومن ثم تيسير سبل الحياة بكل ما يترتب عليها من أنواع السلوك.
ويعــرف (هيلجااارد) الااتعلم بأنااهَ :العمليااة التااي ينااتج عنهااا ظهااور ساالوك جديااد ،أو تغيياار

دائم نسبياً في سلوك قائم عن طريق االستجابة ،إلى موقاف معاين ،شاريطة أن ال تكاون صافات
التغيي اار ناتج ااة ع اان الغريا ازة الفطري ااة ،أو النض ااج الفس اايولوجي ،أو الح اااالت المؤقت ااة للعض ااوية،

كالتعب والمرض والنوم وأثر المخدراتَ.
هنالك تعريفات كثيرة للتعلم نوجز منها:
التعلم هو:

1.

َ اكتساب المعرفة من خالل الخبرةَ.

2.

َالفهم أو اإلنجاز من خالل الخبرةَ.

3.

َالتذكر ،أي استرجاع ألي معلومات تم تعلمها في السابقَ.

.4

َاالنتقال ،أي توظيف الفرد لخبرات سابقة من أجل الحصول على معرفة جديدةَ.

5.

َاإلدراك المباشر عن طريق الحواس أو الفعلَ.

.6

َالفهم العلمي للشيء من خالل التعامل معه ومن خالل المرور بالخبرةَ.

7.

َخزن المعلومات أو األشياء في الذاكرةَ.

8.

َالقدرة على التمييزَ.

.9

َالقدرة على إصدار األحكام فإذا لم تكن لدينا معرفة بالشيء ال نستطيع أن نقيمهَ.

َ .10تغير دائم ونسبي في السلوك نتيجة الخبرة والمرانَ.
ومن التعريفات السابقة يمكن لنا أن نشتق التعريف التال :
َال ااتعلم عملي ااة مكتس اابة ،تش ااتمل عل ااى تغي اار األداء أو الس االوك أو االس ااتجابات ،يح اادث
نتيجااة النش اااط ال ااذي يمارسااه الم ااتعلم ،والت اادريب ال اذي يق ااوم ب ااه ،والمثي ارات الت ااي يتع اارض له ااا،
والدوافع التي تسهم في دفعه بهدف تحقيق النضجَ.
التعلم متشعب لدى الفرد المتعلم ،فكال معرفاة جديادة تقاود إلاى أخارى بحياث أناه يصاعب
ترتيااب أو برمجااة عمليااات الااتعلم لاادى الفاارد ،فهااي متجااددة ومتشااابكة ،بهااا يتميااز الفاارد المااتعلم،
ويبرز هنا دور الفروق الفردية لادى األفاراد أو المتعلماين ،الاذي بموجباه يص يانف الفارد مان حياث
إدراكه ،للكم والنوع من المعارف والمهارات على اختالفها ،ودرجة التمكن منها ،والتفاعل معها.
الااتعلم عمليااة مسااتمرة اسااتمرار الحياااة ،فااتعلم الفاارد فااي مراحلااه األولااى يااتم علااى مسااتوى
األسرة ،من جانب األم واألب ،واألخوة واألخوات الكبار ،ومن الجيران ،ومن الشاارع فاي الحاي،
وماان أفاراد الحااي بصاافة عامااة ،فتتكااون لديااه خبارات سااابقة ،منهااا الصااالح ومنهااا الطااالح ،ومنهااا
الااذي يسااتمر معااه اسااتمرار حياتااه ،ومنهااا مااا ينسااى أو يسااتبعد لعاادم رغبااة الفاارد فيااه ،أو أنااه ماان
الساالبية بمااا ال يتماشااى مااع إدراك أو قاادرات أو تطلعااات الفاارد ،وتساااعد هااذه الخب ارات السااابقة

المااتعلم فااي مجاااالت تعلمااه المسااتقبلية ،حيااث أنااه بتقاادم العماار الااذي يطااوف بااه أطاوا اًر متعااددة،
تصبح هذه الخبرات ركائز لتعلماه المساتمر المتجادد ،وينبناي عليهاا الكثيار مان اكتسااب المعرفاة

وتفعيلها ا ا ا ا ا ا ا ااا ،التفعيا ا ا ا ا ا ا ا اال المرغا ا ا ا ا ا ا ا ااوب الا ا ا ا ا ا ا ا ااذي يم يكا ا ا ا ا ا ا ا اان الفا ا ا ا ا ا ا ا اارد ما ا ا ا ا ا ا ا اان الا ا ا ا ا ا ا ا اادخول فا ا ا ا ا ا ا ا ااي
مجتمعااه ماان أبوابااه المشاارعة .فماان األفاراد ماان يلااج مجااال التعلاايم النظااامي ماان رياااض األطفااال
والمدارس والمعاهد والجامعات ومنهم من ال يجاد الفرصاة فاي االنتظاام فياه ألساباب متعاددة ،قاد
تكااون فرديااة تتعلااق بشخصااية الفاارد ،أو اجتماعيااة ،أو اقتصااادية ،أو ساايكولوجية ،أو غياار ذلااك
م اان األس ااباب ،فمث اال ها اؤالء األفا اراد يتش اابثون بم ااا يتماش ااى ورغب اااتهم ،م اان مه ااارات ،ومع ااارف،
وعادات ،في مجتمعاتهم ،فتتولد لديهم الرغبة في تجويدها وتطبيقها.

أنــواع التــعــلم:
يمكننا أن نقسم عملية التعلم لدى األفراد إلى قسمين:
.1

تعلم مقصود.

.2

تعلم غير مقصود.
فالتعلم المقصود هو الذي يتوجه إليه الفرد المتعلم بهدف تحقيق رغباات وتطلعاات تفياده

فااي مسااتقبل حياتااه ،فهااو تعلاام ذو غايااة ،كااأن يااتعلم طاارق توصاايل اإلماادادات الكهربائيااة حيااث
يصبح الماتعلم كهربائيااً ،أو أن ياتعلم كيفياة التعامال ماع ماكيناات السايارات والاذي يقاوده ليصابح

ميكااانيكي ساايارات ،وهكااذا ...يعنااي ذلااك أن هااذا النااوع ماان الااتعلم هااو تعلاام مقصااود ماان الفاارد
المتعلم.
أمــا الــتعلم ايــر المقصــود فهااو ذلااك الااتعلم الااذي يتعاارض لااه الفاارد أثناااء عمليااة الااتعلم،

ونشاطات التعلم المقصود ،أو التفاعل مع المحيط الذي تمارس فيه عملية الاتعلم ،وهاو ناوع مان
التعلم الذي قد ال يقود الفرد إلى الهدف أو الغاية المرجوة من التعلم ،التاي حاددها الماتعلم ،فهاذا
النوع من التعلم غير المقصود قد يكون ضا اًر بالمتعلم وقد يقود إلى ما ال يرجوه.

كيـف يتـم التــعــلم؟

يتم التعلم عند الفرد بالشعور بالرغبة فيه ،ويعاد ذلاك حااف اًز أو دافعياة للاتعلم ،وتتولاد هاذه

الرغب ااة لتحقي ااق حاج ااات أو غاي ااات مح ااددة ،نتيج ااة لش ااعور الم ااتعلم بتحقيقه ااا الس ااتمرار حيات ااه
وض اامان عيش ااه ،فاإلحس اااس ب ااالجوع م ااثالً ولي ااد لدي ااه الرغب ااة ف ااي تعل اام الص اايد ،ومعرف ااة س االوك

الحيوانا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات ،وكيفيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة اصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااطيادها ،وتعلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام طا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارق الز ارعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

المختلفة ،واإللمام باأنواع المحاصايل المختلفاة وفوائادها وموعاد إثمارهاا وحصاادها ،والخاوف ولياد
لديه الرغبة في معرفة طرق الدفاع اإليجابية ،كصنع األسلحة وكيفية استخدامها ،وطارق الادفاع

الس االبية ،حي ااث تول اادت لدي ااه الرغب ااة ف ااي كيفي ااة االحتم اااء ف ااي الما اواطن اآلمن ااة ،والج ااري واب ااداء
الحركااات المزعجااة للخصاام .كمااا أن حاجااة الفاارد المااتعلم لالسااتقرار واالطمئنااان قادتااه البتااداع
القوانين واألنظمة التي تحميه ،وهناك كثير من األمثلة التي توضح ذلك.
عليااه يمكاان القااول أن الرغبااة لاادى الفاارد فااي تحقيااق حاجاتااه ،والعماال علااى بلااول أهدافااه،
تعتباار حاااف اًز ودافع ااً قوي ااً للااتعلم ،ونساابة ألن حاجااات الفاارد متنوعااة ومتجااددة علااى ماادى حياتااه،
فالتعلم سيظل مستم اًر مع استم اررية متطلباته طوال حياته.

التـعـلم المســتــمر:

هـو ماا يعارف باالتعلم المسااتمر أو الاتعلم مادى الحيااة  Lifelong Learningفااالتعلم
يعتباار غري ازة بش ارية أساسااية ،وجااب علينااا االهتمااام ب اه ،واإلعااداد الكاماال لااه ماان حيااث التركيااز
علااى المعرفااة والمسااتويات العليااا ماان المهااارات والفهاام والقاايم ،وماان حيااث كيااف يفكاار المااتعلم
وكيف يميز بين الصالح وغير الصالح.
وقد لقي التعلم المستمر أو التعلم مدى الحياة ،اهتماماً كبي اًر من اإلساالم ،فجااء الحـدي

في هذا المعنى( :أطلبوا العلام مان المهاد إلاى اللحاد) ،ومان الهيئاات والمنظماات الدولياة التربوياة
وغير التربوية ،فقد أولت منظماة اليونساكو  UNISCOهاذا األمار اهتمامااً كبيا اًر ،وذلاك بوضاع
الخطط الالزمة إلدخال التعلم مدى الحيااة ،فاي كال مجااالت الحيااة ،وذلاك بماا يتيحاه فاي تنمياة

القدرات واإلمكانات الفردية ،حيث يتم يكن مان التفاعال والمشااركة فاي أنشاطة البيئاة ،التاي يعايك
فيهاا ،وينتقال بناااءاً علاى ذلااك ،للتخطايط السااليم المساتمر ،أو التخطاايط مادى الحياااة ،فيماا يتعلااق

بحاجاات الفارد وتنميتهاا علاى م يار األياام والسانين ،مساتقبالً ،ويتضامن التخطايط ،جاناب المناشاط

المختلفة للفرد جنباً إلى جناب ماع اكتسااب المعاارف والمهاارات الالزماة ،لادفع عجلاة الحيااة إلاى

األمام.

ألهمية دور الاتعلم مادى الحيااة ،فقاد أعلان االتحااد األورباي َالعاام 1996مَ ليكاون العاام
األوربااي للااتعلم ماادى الحياااة ،حيااث يتعاارف األف اراد علااى ماهيااة الااتعلم ماادى الحياااة ،وكيااف أنااه
سيؤثر على حياتهم ،بل على حياة كل األفراد مستقبالً.

تصااعد االهتمااام بااالتعلم ماادى الحيااة ،ففااي بريطانيااا تاام إنشااء و ازرة خاصااة بااالتعلم ماادى

الحيااة ،وأصابح هنالاك وزيا اًر للاتعلم مادى الحيااة ،Minister for lifelong learningويعتبار

ذلك مدخالً جديداً للتعليم والتدريب للمجتمع.

للتعلم مدى الحياة أثره الباقي على مختلف أنمااط الحيااة ،ولايس قاصا اًر علاى المؤسساات

التعليمية من مدارس وكليات وجامعات ،إنما عالوة على ذلك فهاو يشامل المجااالت االجتماعياة

والسياسااية واالقتصااادية والثقافيااة ،فأصاابح الااتعلم ماادى الحياااة أكثاار شااموالً وأهميااة ،وقااد أصاابح

مطلب ااً لكاال فاارد وجماعااة ،كمااا أنااه أصاابح متطلب ااً عص ارياً ضاارورياً ،جعاال ماان عصاار التعلاايم
والتاادريب أما اًر ثانويااً .وقااد أشااار نورمااان لونجااوورث  Norman Long worthإلااى أن القاارن
الحادي والعشرين هو (قرن التعلم  ،)Century of learningحيث أضااف (إن عصار التعلايم

والتادريب قاد ماات  ،The age of education and training is deadوان المساتقبل يتجاه
نحااو عصاار الااتعلم ،عصاار يكااون فيااه التعلاايم لجميااع الناااس بالطريقااة التااي يرياادون تلقيااه بهااا،
بالتكامل معه ،وليس باالنفصال عنه ،وينبغي أن يكون التعلم مرحااً ومرغوبااً فياه ،ومتعاة يرغاب
فيها الفرد سواء كان ذلك للعمل أو الترفيه أو للحياة ليكون جزءاً من حيواتنا)َ.َ8

تجــارب وتنبـيـقـات فـي التـعــلم :

التطبيقات والتجارب التي أصبحت منطلقاً لنظريات التعلم ،التاي سانتناولها الحقااً ،تتمثال

في ما قامت به مجموعة من العلماء التربويين نذكر منهم فيما يل :

أوالً :العالم الروس إيفان بافلوف:
()1

أحمد إسماعيل حجي ،التربية المستمرة مدى الحياة ،الكويا ،دار الفكر العربي ،النبعا األولى ،ص.30 :

فا ااي العا ااام (1900م) بينما ااا كا ااان يها اام بتقا ااديم الطعا ااام لكلبا ااه ،الحا ااظ أن لعا اااب الكلا ااب

ق ااد ب اادأ يس اايل بمج اارد رؤيت ااه لطب ااق الطع ااام ،ف ااأدرك أن هنال ااك ص االة ب ااين رؤي ااة الكل ااب للطع ااام
وحاادوث االسااتجابة لاادى الكلااب ،ممااا أدى إلااى إسااالة اللعاااب .دفااع ذلااك بالعااالم بااافلوف للقيااام
بتجربته ،على أساس أن التجربة تقوم على عملياة االرتبااط الشارطي ،بمعناى أن المثيار المحاياد
يمكاان أن يكتسااب القاادرة علااى التااأثير فااي وظااائف الجساام الطبيعيااة والنفسااية ،إذا صاااحب ذلااك
مثير آخر ،يمكن له أن يثير استجابة منعكسة طبيعية أو اشتراطيه ،عمداً أو مصادفة.
وتتلخص تجربة بافلوف فيما أورده عبد الحكيم السلوم:

(إذ أن بااافلوف قااام بااإجراء عمليااة جراحيااة بساايطة لكلااب ،فااتح بواسااطتها ثقب ااً فااي خااده،

وأدخاال فيااه أنبوبااة زجاجيااة ،تصاال مااا بااين إحاادى فتحااات الغاادة اللعابيااة ،وبااين وعاااء تتجمااع فيااه
قط ارات اللعاااب التااي يفرزهااا الكلااب ،وبعااد انتهاااء هااذه العمليااة قااام بااافلوف بتقااديم مثياار صاانعي
(محايد) مثل صوت الجرس ،فلم تحدث أية استجابة نحو هاذا المثيار (لام تحادث اساتجابة إفاراز
اللعاب).
بعااد ث اوان قليلااة ماان سااماع صااوت الجاارس ،قاادم لااه الطعااام وسااجل جهاااز جمااع اللعاااب
الكميااة المس ااالة ،وبعااد ع اادد ماان المزاوج ااات ب ااين المثياار ألص اانعي والطبيعااي ،وج ااد ب ااافلوف أن
المثيار الشارطي أصابح وحاده يساتثير سايالن اللعااب فاي غيااب المثيار الطبيعاي .بعاد ذلاك أعاااد

فسر هذه الظاهرة باأن الكلاب تعلام توقاع تقاديم الطعاام،
بافلوف هذه التجربة فالحظ تكرارها .وقد ي
وأن الجرس قد اكتسب القدرة علاى إساالة اللعااب ،وقاد أطلاق علاى هاذا االستكشااف الجدياد اسام
الفعاال (الماانعكس الشاارطي) .لكااي يتكااون الفعاال الماانعكس الشاارطي ،البااد أن تت اوافر لااه العواماال
التالية:
.1

العالقي الزمنيي بين المثيرين:

إن حدوث التعلم الشرطي ،يتطلب أن يتلو المثير الشرطي المثير غيار الشارطي بفاصال

زمني قصير ،لكي يحدث االقتاران بينهماا ،وقاد ُحادد هاذا الفاصال فاي بعاض الد ارساات ،ببضاعة

ثواني ،وأحياناً بأجزاء من الثانية.
.2

تكرر االقتران أو التصاحب بين المثيرين:
لك ااي تتك ااون العالق ااة الش اارطية ب ااين المثي اار ألص اانعي أو الحي ااادي (الج اارس ف ااي تجرب ااة
بااافلوف) ،وبااين المثياار الشاارطي (الطعااام) ،البااد أن يتكاارر هااذا االقتاران وباانفس الترتيااب
م ارات عدياادة ،علم ااً بأنااه تبااين أن حاادوث هااذا االقت اران م ارة واحاادة ،وفااي ظااروف معينااة

اون هااذه
يااؤدي إلااى تعلاام ال اربط بينهمااا ،لكاان الدارسااين ياارون ضاارورة التك ارار لضاامان تكا ي
العالقة.

.3

سيادة االستجابي:
لكااي يكتسااب المثياار الشاارطي خاصاايته الجدياادة ،ماان حيااث قدرتااه علااى إحااداث اسااتجابة
م ااا ،م اان خ ااالل اقت ارن ااه ب ااالمثير الطبيع ااي ،الب ااد أن تك ااون العالق ااة ب ااين المثي اار الطبيع ااي
واالستجابة ،غير الشرطية ،عالقة فطرية أو انعكاسية وذات سيادة.

.4

استبعاد المثيرات األخرى المشتتي لالنتباه:

إن نجاح التعلم الشرطي يتوقف علاى قلاة العوامال المشاتتة لالنتبااه فاي موقاف الاتعلم ،إذ

كل ما زاد عدد هذه العوامل ،كلما تطلب األمر القيام بعدد أكبر من المحاوالت.
.5

التعزيز:
إن العاماال الحاساام فااي الااتعلم الشاارطي هااو التعزيااز ،فلكااي يصاابح الجاارس قاااد اًر علااى
اسااتدعاء إف اراز اللعاااب ،البااد ماان أن يقاادم الطعااام للكلااب إثاار سااماعه لصااوت الجاارس.

اكتشااف بااافلوف فااي سااياق أبحاثااه التااي أج ارهااا علااى الااتعلم الشاارطي ،عاادداً ماان القاوانين

التااي تفساار العالقااة بااين المثي ارات الشاارطية وغياار الشاارطية ،وفيمااا يلااي مااوجز عاان كاال
منها:
أ.

قانون االستثارة:

يتض ا ا اامن ه ا ا ااذا الق ا ا ااانون التعبي ا ا اار ع ا ا اان ح ا ا اادوث االش ا ا ااتراط ف ا ا ااي حال ا ا ااة المزاوج ا ا ااة ب ا ا ااين

المثي اار الش اارطي وغي اار الش اارطي ،مم ااا ي ااؤدي إل ااى أن يكتس ااب المثي اار الش اارطي خا اواص المثي اار
الالشرطي ويقوم مقامه.
ب.

قانون الكف الداخل :

إذا تكرر ظهور المثير الشرطي لفترة من الزمن دون تعزيز بالمثير الطبيعي ،فاإن الفعال
الماانعكس الشاارطي يضااعف ويضاامحل تاادريجياً ،وفااي النهايااة ينطف ا  ،أي ال تظهاار االسااتجابة

الشاارطية ،فااإذا تكاارر قاارع الجاارس دون تقااديم الطعااام ،فااإن كميااة اللعاااب تأخااذ بالنقصااان شاايئاً

فشيئاً حتى تتوقف تماماً.
جـ.

قانون التعزيز:

إن التعزيز شرط البد منه لتكوين الفعال المانعكس الشارطي ،ويقصاد باذلك تتاابع الموقاف
على نحو يكون فياه التعزياز هاو الخايط الاذي يوحاد عناصار الموقاف ،ويجعال مناه كتلاة سالوكية
ترابطية.
د.

قانون التعميم:

ويعنااي هااذا القااانون أنااه حينمااا يااتم إشاراط االسااتجابة لمثياار معااين ،فااإن المثيارات األخاارى
المشااابهة للمثياار األصاالي ،تصاابح قااادرة علااى اسااتدعاء نفااس االسااتجابة ،بعااد أن يااتعلم الكلااب
االس ااتجابة لق اارع الج اارس ب ااإفراز اللع اااب ،فان ااه يس ااتجيب بع ااد ذل ااك ب ااإفراز اللع اااب عن ااد س ااماعه
ألصا اوات مش ااابهة لص ااوت الج اارس .وه ااذه الظ اااهرة ،ظ اااهرة التعم اايم ،تُالح ااظ كثيا ا اًر ف ااي س االوك
الحيوان واإلنسان .فالطفل الذي يخاف نوعاً من الحيواناات ،يساتجيب للخاوف لحيواناات مشاابهة

لهذا النوع.
هـ.

قانون التمييز:

وهو قاانون مكمال لقاانون التعمايم ،فاإذا كاان التعمايم اساتجابة للتشاابه باين المثيارات ،فاإن
التمييز استجابة لالختالف بينها ،بمعنى أن الكائن الحي يستطيع في هذه العملياة أن يمياز باين
المثيرات الموجودة فاي الموقاف بشاكل ال يصادر االساتجابة إال للمثيار المفارز ،وبالتاالي ال تبقاى
إال االستجابة المؤثرة ،بينما تنطف االستجابات األخرى غير المفرزة.

وتعد عملية التمييز متأخرة أو تالية لعملية التعميم ،حيث ال يستطيع الطفال ،علاى سابيل
المثال ،القيام بعملية التمييز بدقة بين المثيرات ،إال فاي مرحلاة متقدماة مان النماو .فبعاد أن كاان
الطفل يخاف من جميع الحيوانات المشاابهة للحياوان الاذي كاون لدياه اساتجابة الخاوف ،يبادأ فاي
إصدار استجابات الخوف على نفس الحيوان فقط).
األستــفـادة من نـظريا التـعــلم الشــرطي في التـربيا والتـعـليـم:
.1

اتقــان مــاهو مــتعلم :ان كاال تعلاام فااي رأي الااتعلم الشاارطي عبااارة عاان اسااتجابة لمثياار أو

باعث ،وان دراسة االستجابات التي يقوم بها الماتعلم ذات أهمياة بالغاة فاي اتقاان ماا هاو ماتعلم.
وهن ااا يج اادر بالم اادرس أن ي اادون تل ااك االس ااتجابات ويق ااوم بد ارس ااتها د ارس ااة دقيق ااة ،لمعرف ااة م اادى
التحسن الذي يط أر عليها .وفاي الوقات ذاتاه نارى أناه مان المفياد أن يطلاع المادرس تالمياذه علاي
مدى التحسن الذي يظهر في مختلف العلوم والمهارات ،اذ أن ذلك مدعاة ألضطراد التحسن.
.2

التكـــرار والتمـــرين :ان التك ارار يلعااب دو اًر هامااا فااي حاادوث الااتعلم الشاارطي ،اذ بفضااله

يرتبط المثير الشرطي بالمثير الطبيعي ويكتسب صفته وقدرته علي استحداث األستجابة ،وكلماا
كانت مرات التكرار أكثر كلما زادت قوة المثير الشرطي عند ظهوره بمفرده.

ويمكاان اسااتخدام التك ارار والتم ارين فااي دروس الحساااب مااثالً ،ودروس األمااالء وحفااظ معاااني

الكلمات في اللغة األجنبية ،وكذلك في دروس الجغرافيا ،وخاصة دراسة الخارائط ومواقاع البلادان
والظاواهر الطبيعيااة المختلفااة ،وكااذلك للتكارار عظاايم األثاار فااي تعلاام الحاوادث التأريخيااة وأزمنتهااا
وفي األشغال اليدوية واستعمال اآلالت الكاتبة وغيرها.
.3

اســـــتمرار وجـــــود الـــــداف للمثيـــــر :ما اان الممكا اان األسا ااتفادة ما اان ها ااذا المبا اادأ وتطبيق ا ااه

فااي غرفااة الد ارسااة عاان طريااق احاطااة موقااف الااتعلم بكثياار ماان المثيارات والبواعااث التااي تضاامن
اثااارة التلميااذ الااي أن يااتعلم .كمااا تجعاال موضااوع الااتعلم فااي حالااة ماان التجديااد فااال يتعاارض مااا
يكتسبه الفرد من خبرات للنسيان والزوال.
.4

حصــر عناصــر الموقــف الم ـراد تعلم ـ  :ان حصاار عناصاار الموقااف الااذي ي اراد تعلمااه،

يدعو الي تركيز انتباه المتعلم وبذلك يحدث الاتعلم بسارعة دون الحاجاة الاي زياادة مارات التكارار
والتم ارين ويعباار عاان ذلااك العااالم بتنظاايم عناصاار المجااال الخااارجي ،فهااذا التنظاايم يساااعد علااي
تكوين ارتباطاات تكاون ذات أثار باين المثيارات واألساتجابات المطلوباة .أماا اذا تعاددت المثيارات
أكثر من الالزم فان ذلمك يؤدي الي ارتباك الكائن الحي ولن يحدث التعلم الجيد).

ثانياً :تجربي واطسون:

يعتبر واطسون مؤسس المدرسة السلوكية ،وقاد قاام بعادد مان التجاارب فاي مجاال الاتعلم،

مستنداً إلى ما جاء به بافلوف في تجربته .ونذكر من تجاربه التجربة اآلتية :
تجربي الطف ألبرت:

الطفل ألبرت طفل عادي ،ليس له مخاوف غير عادية غير األصوات القوية المفاجئة.
أحضر واطسون فاأ اًر أبيضااً للطفال (ألبارت) ،فبادأ الطفال يلعاب ماع الفاأر مان غيار إثاارة

للخوف لديه ،وبمعنى آخر ال تمثل رؤية الفأر األبيض للطفل مبعثاً للخوف.

فااي خطااوة الحقااة عنااد بدايااة رؤيااة الطفاال للفااأر األباايض ،أحاادث المجا يارب صااوتاً قوي ااً
مفاجئ ااً ،وكاارر ذلااك عاادة م ارات ،فباادت مظاااهر الخااوف ماان الفااأر األباايض لاادى (ألباارت) تأخااذ
حيا اًز فااي نفسااه ،وأصاابح الفااأر األباايض والااذي كااان مثي ا اًر حياديااً ،أصاابح مثيا اًر طبيعي ااً للخااوف،
فتكون بذلك ارتباط بين الفأر واستجابة الخوف ،ويمكن تمثيل خطوات هذه التجربة في اآلتي:

أ.

مثير (صوت قوي مفاج )

ب.

مثير (رؤية الفأر)

جا.
د.

استجابة (الشعور بالخوف).
استجابة التوجه إلى الفأر وعدم الخوف منه.

مثير (ظهور الفأر أوالً ثم إصدار صوت قوي مفاج وتكرار ذلك)
ظهور الفأر وحده بعد ذلك

استجابة الخوف.

استجابة الخوف.

أن التجربااة تااتلخص فااي أنهـــا :عمليااة تعلاام تبحااث فااي تكااوين
وخلااص (واطسااون) إلااى ي
ارتباطات ما بين المثيرات واالستجابات المختلفة.
وي اارى (واطس ااون) أن ااه يمك اان الس اايطرة عل ااى الس االوك بع اادة ط اارق ع اان طري ااق المثيا ارات
واالسااتجابات ،ممااا جعلااه يقااول( :أعطااوني عشارة أطفااال أصااحاء سااليمي التكااوين ،وسااأختار أيااً

منهم أو أحدهم عشوائياً ،ثم أعلماه فأصانع مناه ماا أرياد طبيبااً أو مهندسااً أو محاميااً أو فنانااً أو
تاااج اًر أو مساائوالً أو لص ااً ،وذلااك بغااض النظاار عاان مواهبااه وميولااه واتجاهاتااه وقد ارتااه أو ساااللة
أسالفه).

ثالثاً :تجربي ثوراندايك (المحاولي والخطأ):

أجرى ثورندايك تجربته إلثباات أن الاتعلم عناد اإلنساان ياتم عان طرياق المحاولاة والخطاأ.

ذلك باإلبقاء علاى اساتجابات هاي االساتجابات اإليجابياة (الصاحيحة) ،والاتخلص مان اساتجابات
أخرى هي السلبية (الخطأ) ،وبذلك تصبح االستجابات الصاحيحة أكثار تكا ار اًر ،وهاي التاي تاؤدي
إلااى حاال المشااكلة ،أمااا االسااتجابات الفاشاالة فتسااقط ،وبهااذا يمكاان الوصااول إلااى الهاادف ببقاااء

االستجابات الصحيحة.
وصف التجربي:
أ.
ب.

وضع قطٌ جائعٌ داخل قفاص حدياد مغلاق ،لاه بااب يفاتح ويغلاق بواساطة ساقاطة ،عنادما
يحتك القط بها ُيفتح الباب ،ويم يكن ذلك القط الخروج من خالله.
يوضع خارج القفص طعام يتكون من قطعة لحم أو قطعاة سامك أو أي طعاام يساتطعمه

القط.
جا.

يسااتطيع القااط أن ياادرك ويتعاارف علااى الطعااام خااارج القفااص عاان طريااق حاسااتي البصاار
والشم.

د.

إذا نجااح القااط تبع ااً للمحاااوالت التااي يقااوم بهااا أن يخاارج ماان القفااص فإنااه يحصاال علااى

ها.

تتس اام المح اااوالت األول ااى الت ااي يق ااوم به ااا الق ااط داخ اال القف ااص بق اادر كبي اار م اان الخربش ااة

الطعام الموجود خارج القفص.

والعض (السلوك العشوائي).
و.

بعد نجاح القط في فتح باب القفص والوصول إلى الطعام وتناوله إياهُ ،يترك ح اًر خارج
القفص وبدون طعام آخر ،لمدة ثالث ساعات على األقل ،ثم ُيدخل القط مرة أخرى إلاى
القفااص كااي يجاادد المحاولااة للخااروج ،وهكااذا تتكاارر التجربااة إلااى أن يصاابح أداء الحياوان

وقدرته على فتح باب القفص أكثر يس اًر أو سهولة ،مما ينتج عنه انخفاض وتقليال الفتارة
الزمنيااة فااي المحاولااة ،نتيجااة السااتبعاد األخطاااء بااالتخلص منهااا ،وساارعة الوصااول إلااى
حل المشكلة .بالتالي فقد تعلم القاط علاى القياام باالساتجابة المطلوباة ،إذ أناه وبمجارد أن
يوضع في القفص سرعان ما كان ياتم الخاروج مناه ،ويصال باذلك إلاى أقال زمان يحتاجاه
إلجا اراء ه ااذه االس ااتجابة ،وه ااذا ي اادل عل ااى أن الق ااط وص اال إل ااى أقص ااى درج ااات ال ااتعلم
الممكنة.
لقااد أراد ثورناادايك أن يقاايس الااتعلم الناااتج ماان جاراء محاااوالت القااط للخااروج ماان القفااص،
فأتخذ لذلك معيارين هما:
أ.

عدد المحاوالت.

ب.

الزمن الذي تستغرقه كل محاولة.
هكذا الحظ أن القط قد استغرق في محاولته األولى لفتح باب القفص ( 160ثانية) ،أماا

في المحاولة الثانية فقد استغرق زمناً أقال بأربعاة ثاواني ( 156ثانياة) وفاي المحاولاة الثالثاة كاان
زماان الخااروج أقاال ماان زماان المحاولااة الثانيااة ،وهكااذا فقااد أخااذ زماان الخااروج ماان القفااص يتناااقص

تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادريجياً فا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي كا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال المحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااوالت الالحقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة حتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى

وصاال إلااى ( 7ث اوان فقااط) فااي المحاولااة رقاام ( .)22وماان ثاام اسااتقر فااي المحاولااة األخي ارة عنااد
ثااانيتين ،وهنااا يظهاار الفاارق فااي زماان خااروج القااط ماان القفااص جلي ااً مااا بااين المحاولااة األول ااى

والمحاولة األخيرة.

ياارى ثورناادايك أن الااتعلم عنااد الحياوان هااو الااتعلم بالمحاولااة والخطااأ ،ذلااك ألن الحيوانااات
غير قادرة علي العمليات العقلية العلياا كاالفهم واألستبصاار ،فحاين يواجاه الماتعلم ماثالً موقفااً أو

مش ااكلة ،ويريا ااد أن يصا اال إلا ااى ها اادف أو حا اال مع ااين ،فإنا ااه ونتيجا ااة لمحاوالتا ااه المتكا ااررةُ ،يبقا ااي
اس ا ااتجابات معين ا ااة ،وها ا ااي االسا ا اتجابات الصا ا ااحيحة ،وي ا ااتخلص م ا اان اسا ا ااتجابات أخ ا اارى وها ا ااي

االسااتجابات الخاطئااة ،وبفعاال التعزيااز المتكاارر تصاابح االسااتجابة الصااحيحة أكثاار تك ا ار اًر وأكثاار

احتماالً للظهور في المحاوالت التالية مان االساتجابات الفاشالة أو الخاطئاة ،والتاي ال تاؤدي إلاى

حاال المشااكلة أو الحصااول علااى التعزيااز الااالزم ،وقااد وضااع ثورناادايك عاادداً ماان الق اوانين التااي

تفسر عملية التعلم عن طريق المحاولة والخطاأ ،والتاي عادل بعضاها أكثار مان مارة ،وذلاك ساعياً

منااه فااي الوصااول لإلجابااة عاان الس اؤال :لمــاذا يتنــاقص عــدد الحركــات الخاطاــيق بينمــا تبق ـ
الحركات الناجحي أثناء معالجي الموقف وح المشكلي؟.

()1

وضااح للقااارا فااي الصاافحات السااابقة ماادى أهميااة الااتعلم الااذي أصاابح ساامة ماان ساامات

العصاار الحااالي ،إذ أنااه ومواكبااة لمااا جااد وكثاار ماان معااارف متسااارعة ومتتابعااة ،أصاابح الااتعلم
دي اادن البشا اار ،لل ااتمكن ما اان بل ااول أها اادافهم م اان خا ااالل عملي ااة الا ااتعلم ،ال اعتم اااداً علا ااى التعلا اايم

والتدريب ،واضاعة الوقت فيهما.

إذا أقبلاات المجتمعااات علااى د ارسااة نظريااات الااتعلم وتطويرهااا ودعمهااا بكاال مااا يتناسااب،
ونشاطات الحقبة التي تعيشها بمختلف متطلباتها ،وسرعة إنفاذهاا بإتقاان تاام ،فاإن عملياة الاتعلم
ستأتي أ ُكلها ،وتصبح أداة قادرة على تحقيق تطلعات ورفاهية المجتمعات على اختالف ثقافاتهاا
ونظمها.
صااار الااتعلم متعاادد األساااليب واألنماااط ،ممااا جعاال تطبيااق األسااس واألدوات الخاصااة بااه
في مختلف المجاالت ومختلف المجتمعات ،فهناك التعلم الذاتي ،والتعلم المستمر ،والاتعلم مادى
الحياااة ،وكثياار ماان المترادفااات والمسااميات التااي تصااب جميع ااً فااي ماادى تمكااين الفاارد ماان أن

يتعلم.

إن الااتعلم وكمااا هااو معااروف ،قااديم قاادم وجااود اإلنسااان مااع بدايااة حياتااه ،التااي باادأ معهااا
ال ااتعلم ف ااي ش ااتى ص ااوره ،فه ااو ل اايس جدي ااد علي ااه ،إنم ااا تتخل اال عملي ااة ال ااتعلم أش ااكال التط ااوير،
والتغيياار ،سااوى أن كااان ذلااك فااي المناشااط أو المسااميات حسااب مقتضاايات الحااال ،ماان بيئااات،
وحاجات ،وتطلعات اقتصادية ،أو ثقافية ،أو أمنية أو غيرها.
الااتعلم ياربط الفاارد بحياتااه فااي الماضااي والحاضاار ،برباااط أقااوى ماان تاااريت عمليااة التعلاايم
لديااه ،فااالفرد يتااذكر جيااداً مااا تعلمااه ماان خااالل األنشااطة الرياضااية ،أو المعسااكرات ،أو األلعاااب

األخرى ،أكثر من ما تعلمه من المحاضرات والتلقين الذي غالباً ما يطاله النسيان.

لكااي تهاادي للمجتمااع فاارداً صااالحاً منتج ااً مثقف ااً معطاااء ،ساااعده فااي تعلاام أف اراده ،بإتاحااة

أكبر قدر من التسهيالت للتعلم ،بدل غمسه في عمليات التعليم ومن ثم التدريب.

ثالثاً :التــعلـيــم
التعلاايم عمليااة مقصااودة ترمااي إلااى تعااديل ساالوك الفاارد نساابياً وايجابي اا

.ساانتطرق فااي

الصاافحات التاليااة إلااى أناواع التعلاايم ،ومساامياته المختلفااة ،و تحديااد أهدافااه ،التااي ترمااي جميعهااا
في تطوير وتعديل سلوك المتعلمين.
ساانورد لمحااات ماان التعريفااات المختلفااة للتعلاايم ،وعملياتااه ونظرياتااه المنبثقااة أساس ااً ماان

نظريات التعلم ،والتي القت اعتراضاً من بعض العلماء التربويين.

يعتباار التعلاايم ماان األساساايات التااي الزماات حياااة اإلنسااان منااذ فجاار حياتااه .فهااو يرقااى
بحياة الفرد والمجتمع ،ويساعد فاي تحقياق آماال األفاراد والمجتمعاات وتحقياق تطلعااتهم بماا يباث
ما اان خاللا ااه ما اان أفكا ااار وقا اايم ومثا اال فا ااي منا اااحي الحيا اااة المختلفا ااة ،الثقافيا ااة منها ااا واالجتماعيا ااة
واالقتصادية وغيرهاا ،فهاو ياؤدي إلاى تفاعال األفاراد والمجتمعاات فاي توجاه موحاد ،لبلاول أهاداف
ليس في اإلمكان بلوغها من غير تفعيل عملية التعليم.
وفي العصر الحالي نالحظ أن التخطيط السليم في التعليم يؤدي إلى نتاائج إيجابياة ،فاي
خلااق الفاارد المتطلااع لتغيياار واقعااه المعاااك إيجابيااً ،والااذي باادوره يقااود إلااى االرتقاااء بالمجتمعااات
اإلنسانية.

مفـهـوم التعـليـــم:
كمااا أساالفنا ،يعااد التعلاايم ماان األساساايات التااي الزماات اإلنسااان منااذ أن باادأ كيااف يتعاماال
مع مكونات المحيط الذي يعيك فياه ،وبماا أن اإلنساان كاائن اجتمااعي بطبعاه ،فقاد وجاب علياه
التفاعل والتداخل مع كل ما يحيط به في مجتمعه ،من كائنات حية أو غيار حياة ،مان حيواناات
ونبات ااات ،وم اان جم ااادات ومرتفع ااات ومنخفض ااات وكه ااوف وأغا اوار ،وم اان أمط ااار وري اااح وب اارد

وح ا اررة ،ومااع كاال مااا ينضااوي تحاات مساامى الكائنااات الحيااة والكائنااات غياار الحيااة ،ممااا تشااتمل
عليه البيئة والمجتمع الذي يحوي أماكن تواجد اإلنسان.
وقااد ربطاات عمليااة التعلاايم باإلنسااان ألنااه هااو الكااائن الوحيااد المؤهاال جساادياً وعقليااً لمثاال

ها ااذه العمليا ااة ،والقيا ااام بها ااا بكا اال ما ااا تتطلبا ااه ما اان مها ااام .أما ااا بقيا ااة الكائنا ااات الحيا ااة ،ونقص ا ااد
بها(الحيوانات) ،تنضوي تحت ما يعرف بعملية التعلم والتدريب والمحاكاة والتقليد.
إن للتعليم مفاهيم تحدد ماهيته ،ومعايير تقاس بها مناشطه ومقوماتاه ومعارفاه المختلفاة،

ومثا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ها ا ا ا ا ا ا ا ا ااذه المفا ا ا ا ا ا ا ا ا اااهيم والمعا ا ا ا ا ا ا ا ا ااايير ال يمكا ا ا ا ا ا ا ا ا اان لها ا ا ا ا ا ا ا ا ااا أن تتحقا ا ا ا ا ا ا ا ا ااق إال عا ا ا ا ا ا ا ا ا اان
طريااق اإلنسااان ،الااذي جعلااه اهلل خليفااة فااي األرض ،يعمرهااا بحسااب متطلبااات وغايااات تنضااوي
تحاات إمكاناتااه الجساامانية والعقلي اة ،ومااا تحتويااه ماان ممي ازات تمي ازه عاان بقيااة الكائنااات الحيااة،
وتمنح ااه الق اادرة عل ااى تحقي ااق آم ااال وطموح ااات أس اامى ،تفج اار لدي ااه الطاق ااات المثل ااى ،لإلب ااداع
واالبتكار والتجديد واإلنشاء والتعديل ،في كل المواطن التي تهمه وتساعده في تساخير ماا يحايط
به ،وما يعيك فيه من واقع حتى يصل إلى مراف الحياة السهلة الميسرة اآلمنة.
والتعل اايم من ااذ الق اادم يعتب اار عملي ااة منظم ااة مقص ااودة ،م اان خالله ااا تق اادم ألفا اراد المجتم ااع
المعااارف التااي تساااعدهم علااى تعااديل ساالوكهم ،بطريقااة إيجابيااة ،تساااعدهم فااي تطااوير وترقيااة
أنفس ااهم ،وتب اادل أحا اوالهم ل حس اان ،وذل ااك باإلبق اااء عل ااى مكون ااات المعرف ااة اإليجابي ااة ،،وترس اايت
قواعدها ،ونبذ السلبيات ،التي تقاس بمستوى ما تخلفه من أضرار في مسيرة حياة األفراد.
لقااد تطاارق كثياار ماان الباااحثين والعلماااء التربااويين إلااى تعريااف التعلاايم وتوضاايح مفهومااه،
إال أنهم جميعاً يتفقون على أن التعليم عملية مقصودة ومنظمة ولها أهداف ،فعلى سابيل المثاال

نورد األت :

(يمكاان القااول بااان التعلاايم هااو عمليااة منظمااة ومقصااودة وهادفااة ترمااي إلااى إحااداث الااتعلم

لدى من تتم معه تلك العملية ،كما يحدث فعالً في التعليم النظامي وغيار النظاامي ،وفاي توجياه
()9

اآلباء ألبنائهم ،أو المرشدين أو رجال الدين أو رجال السياسة واإلعالم).

()1

ط الحا الياس  ،التعليم غير النظامي  ،تعليم الكبار  ،عمان  ،دار ممجدالوي للنشر  ،النبعا األولي 1999 ،م

ماان التعريااف السااابق ،يمكــن اســتنتا  :أن لكاال عمليااة تعلاايم ناااتج ،وهااو (الــتعلم) وعليااه
فإن مان األهاداف األساساية لعملياة التعلايم ،الوصاول إلاى عملياة تعلام لادى األفاراد ،وفعالياة هاذا
ال ااتعلم ل اادى أفا اراد المجتم ااع ،تق اااس به ااا ماهي ااة المجتم ااع ،وتحدي ااد موقع ااه م اان التق اادم والتحض اار
والتميز في إطار حياة اإلنسان.
كمـــــا نســـــتنتج أيضـــــاً :أن عمليا ااة التعلا اايم ليسا اات قاص ا ارة علا ااى التعلا اايم فا ااي القاعا ااات
والماادارس والمعاهااد والجامعااات ،إنمااا قااد يكااون تعليم ااً غياار نظااامي ،ال تقاارع لااه األج اراس ،وال
تحشد له الطوابير ،وال تعين له اإلدارات والمدرساين ،وهاو التعلايم الاذي يتحصال علياه الفارد مان

أفراد مجتمعه حسب مواقعهم فاي المجتماع ،مان خاالل مادى تفاعلاه فياه ،ومثال هاذا التعلايم غيار
المقصود ،إن صح لنا ذلك ،ووصفنا التعلايم النظاامي بالمقصاود ،فمان المفتارض أن ت ارعاى فياه
القواعد الالزمة لعملية التعليم ،حتى تمكن الفرد مان التعلايم الناافع .ومان هاذه القواعاد ،أن يكاون
المعلم قدوة في مجتمعه يتميز بكل ماا هاو إيجاابي ،إذ أن مثال هاذا التعلايم ال يخطاط لاه مسابقاً،
إنمااا يااأتي نتيجااة اللحظااة ،وجلااه يعتمااد علااى البنيااات المعرفيااة ،والخب ارات السااابقة لاادى المقتاادى

بهم ،فهو تعليم يمكن أن تصفه بأنه تعليم عفوي.
أمااا التعلاايم المقصااود فهااو ذلااك التعلاايم المخطااط لااه ،ذو األهااداف المحااددة ،فهااو لاايس
قص اًر على أماكن مخصصة للتعليم وحسب ،وانما يمكن أن يتم عان طرياق أطاراف أخارى تمثال

المعلاام ،وفااي مواقااع عامااة غياار محصااورة ،مثاال الااذي يقدمااه اآلباااء فااي المنااازل ،واألئمااة فااي
المساجد ،وما يقدمه اإلعالميون مان خاالل الوساائط اإلعالمياة المختلفاة ،ويلقياه السياسايون فاي
المنابر السياسية ،وما يقوم به المعلمون في مواقع غير المدرسة أو قاعات الدرس.

التــعليــم معــرفـا ومـهــارة:

التعلاايم يشاامل جوانااب مختلفااة ،فهااو قااد يكااون فااي شااكل معااارف بأنواعهااا المختلفااة فااي

المجااالت المتعااددة ،القااديم منهااا والحاديث ،أو التنباؤات المسااتقبلية ،وقااد يكاون التعلاايم فااي مجااال
تعلايم المهاارات مثال الرسام والصاناعات وكال مااا هاو مهااري ،فكال ذلاك يخضاع للتعلايم بمفهومااه

الشاامولي ،الااذي يرضااي تطلعااات الفاارد والمجتمااع فااي آن واحااد ،فااالمجتمع حاريص علااى اإلبقاااء
علاى ثقافتااه المميازة لااه ،وعلاى ساالوك أفاراده بموجااب تلااك الثقافاات ،ويعااد كال مااا يخارج عاان هااذا
النهج ليس تعليماً بالمعنى ،إنما مفهوم التعليم لديه هو الذي يرقى إلاى تحقياق السالوك اإليجاابي

دوماً.

إن بلااول أهااداف التعلاايم المخطااط لهااا تعتمااد اعتماااداً كبيا اًر علااى ماادى كفاااءة وفعاليااة ماان

يقومااون بمهمااة التعلاايم ،وكلمااا ارتفعاات قاادراتهم واتسااعت مااداركهم وثقافاااتهم ،كااانوا أكثاار إلمام ااً
بطرق توصيل المعارف أو المهارات ل فراد المتعلمين ،وكلما تمتعوا بقدر مان المثاابرة والصابر،

واتصاافوا بالصاافات التااي تميااز المعلاام الكاافء عاان غياره ،كااان بلااول األهااداف سااهالً وأكثاار قربااً،
وسنتناول بعض صفات ومميزات المعلم الكفؤ الحقاً.

نظــم التعـليــم ومــدارســـ :
في عصرنا الذي نعيشه اآلن ،والذي يعتبر عصار الازخم المعرفاي ،وتادفق يناابيع الثقافاة
والمعلوماات ،العصار الاذي أصابح أكثار تعقياداً بقادر ماا توساعت البشارية فاي اساتحداث الوسااائط
المقربة للمجتمعات ،والتي ساعدت كثيا اًر فاي نشار وتعمايم المعاارف ،حتاى أصابح يشاار إلاى أن

العااالم أصاابح أس ارة واحاادة باال أس ارة صااغيرة ،إال أن الوصااول إلااى ب اواطن المعرفااة يتطلااب جهااداً

وعمالً دؤوباً .وفي مجال التعليم غاص العلماء والباحثون التربوياون ،كثيا اًر فاي أغاواره وأتاوا بكال

م ااا ق ااد يس اااعد ف ااي نشا اره وتجوي ااده ،واهتما اوا كثيا ا اًر بت اادريب المختص ااين الترب ااويين ،م اان إدارات
ومعلمااين ،وعاااملين فااي حقاال التعلاايم ماان أجاال تغطيااة كاال أوجااه القصااور التااي طالاات التعلاايم،

الساايما أن أنواع ااً كثي ارة ماان نظاام التعلاايم قااد طفاات علااى السااطح مثاال التعلاايم عاان بعااد والتعلاايم
المستمر وتعليم الكبار والتعلايم المفتاوح والتعلايم العرضاي والتعلايم غيار الرسامي ،وغيار ذلاك مان

المسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااميات ،الت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي احا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتفظ ك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوع منها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا بأهداف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه ونظم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه
وسياساته ،وأصبحت مواكبة هذا الخضم الهائال مان أناواع التعلايم ،المتمثال فاي معارفاه وأنماطاه
المختلفااة تتطلااب جهااوداً متواصاالة ماان المختصااين وقااد أدى ذلااك إلااى تقساايم ماادارس التعلاايم إلااى

نوعين رايسين:

.1

المدرسة التقليدية:
وهااي المدرس ااة التااي نع ااايك أساالوبها حاليا ااً ،وه ااي المتمثلااة ف ااي التعلاايم الوج اااهي أو م ااا

يع ا ا ا ا ا ا اارف ب ا ا ا ا ا ا ااالتعليم اإلي ا ا ا ا ا ا ااداعي ،وه ا ا ا ا ا ا ااو ال ا ا ا ا ا ا ااذي يتن ا ا ا ا ا ا اااول ويتين ا ا ا ا ا ا ااى عملي ا ا ا ا ا ا ااات التلق ا ا ا ا ا ا ااين

واالسترجاع والحفظ غير المبرر ،الذي كثي اًر ماا يقاود لنسايان المعلوماة بعاد الفارال مان االمتحاان
الذي يعتبر األداة الوحيدة لتقويم المتعلم.

ساالبيات التعلاايم ماان خااالل هااذه المدرسااة كثي ارة ،شااملت كاال الجوانااب المتمثلااة فيااه ماان
إدارياين ،ومعلمااين ،ومناااهج ،وكتااب مدرسااية ،ومناشااط ،وماادخالت ومخرجااات ،وبنيااات أساسااية،
ومحدودية المتعلمين وأعدادهم.
من خالل هذه المدرسة ظهرت كثير من اإليجابيات ،مثال نشار التعلايم والمعرفاة ،ترقياة
المجتمع ااات ،توظي ااف األفا اراد الم ااؤهلين ،إرس اااء قواع ااد االقتص اااد ،ب ااث روح التح اارر والوطني ااة،
تمهيد سبل الحياة السهلة والرفاهية ألفراد المجتمع فيحياتهم المستقبلية.
.2

المدرسة الحديثة:
فااي هااذه المدرسااة يميااز المااتعلم بقاادر كبياار ماان األهميااة ،إذ أنهااا تعتباار المااتعلم محااو اًر

للعملية التعليمية ،على عكس المدرسة التقليدية التاي تعتبار المعلام هاو محاور العملياة التعليمياة،
وهو المصدر األساسي للمعلومات ومنبع المعرفة.

ماان المالحااظ أن هااذه المدرسااة تهااتم بااالمعلم ،فهااي تجعاال منااه مرشااداً ومسااهالً وميس ا اًر

وموجهاً للمتعلمين ،إذ أنها تسمح للمتعلم باستخدام كل طاقاته وقدراته فاي سابيل الحصاول علاى
المعرفة ،كما أنها تعتبر المناهج خطوطاً عريضة وعناوين ،بادل مضاامين ذات تفاصايل دقيقاة،
تقدم في ملعقة للمتعلم .اتخاذت هاذه المدرساة مان المنااهج أداة مرناة لالساتخدام فاي سابيل تعلايم

ويفعاال نشاااطه ويباارز قد ارتااه ،وتظهاار مااع سااير
أفضاال ،يعتمااد اساس ااً علااى المااتعلم ،حيااث يقااوم ي
عمليااة التعلاايم الفااروق الفرديااة ،حيااث يجااد كاال معلاام ضااالته المنشااودة ماان خااالل عمليااة التعلاايم
ومن ثم الوصول إلى مبتغاة.

طرقاع ف اارداً ق اااد اًر عل ااى العط اااء وعل ااى
محتوته اادي المجتم ا
م اان اإليجابي ااات له ااذه المدرس ااة ،الأنه ااا
وسائلياه مان معاارف ومهاارات ،كماا أنهاا
االنغماس في قضااياه ،وحال مشاكالته ،نتيجىاة ماا تحصال عل
أنشنا
ف

عمليااً مااع المعرفااة بحنكااة

تغذية
راجعة

األهداا ا اان قوقع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة الحف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااظ والنس ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايان ،وأص ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابح يتعام ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال
انتش ا ا ا ا ا ا ا ا ا االت الم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتعلم م ا ا ا ا ا ا ا
تغذية
راجعة
ود اريااة تااامتين.

وهااي

التقويم

تغذية
أيض ا
راجعةاً

تماانح الفاارد المااتعلم الثقااة فااي نفسااه ،وفااي

حقيقة ما تحصل عليه من المعلومات والمهارات ،وبذلك يكاون قاد حقاق ماا كاان يصابو إلياه فاي
تحقيق الحاجات والتطلعات بروح تواقة ومسئولية تامة ،تجاه نفسه ومجتمعاه ،الاذي أصابح أكثار
التصاقاً به كناتج لطريقة التعليم التي انتهجها.

مكــونات العـمليــا التـعليمــيا:
تتكون العملية التعليمية من عائد اإلجابة على هذه األسالي:
لماذا نعلم؟

وتمثل اإلجابة الهدف التعليمي.

ماذا نعلم؟

وتمثل اإلجابة المستوى التعليمي.

كيف نعلم؟

وتمثل اإلجابة الطريقة واألنشطة والوسائل.

هل تم التعلم؟

وتمثل اإلجابة التقويم.

علي ااه يمك اان الق ااول أن مكون ااات العملي ااة التعليمي ااة هـــ  :األه ااداف ،والمحت ااوى ،وط ارئ ااق
التدريس ،والتقاويم ،وهاذه المكوناات تمثال منظوماة متفاعلاة ماع بعضاها الابعض ،فاال تاتم العملياة
التعليمية بفعالياة إال بتفعيلهاا مجتمعاة وياتم فاي ذات الوقات التاداخل الكامال ماع بعضاها الابعض
كالجسد الواحد ،ويمكن توضيح ذلك في المخطط ف الصفحي التاليي :

إن التكاماال بااين هااذه المكونااات يضاافي علااى العمليااة التعليميااة صاافة النضااوج والكمااال،
وتصا ا ا ا ا اابح با ا ا ا ا ااذلك منطلق ا ا ا ا ا ااً لكا ا ا ا ا اال عمليا ا ا ا ا ااات التطا ا ا ا ا ااوير والتعا ا ا ا ا ااديل ،فا ا ا ا ا ااي سا ا ا ا ا اابيل تحقيا ا ا ا ا ااق
طموحات األفراد والمجتمعات ،ومواكبتهاا لماا يادور فاي المحايط الخاارجي مان علاوم واكتشاافات.
إن تجديد هذه المكونات يعتبار دعاوة لالنطاالق مان قاعادة صالبة ،لبلاول أعلاى الادرجات وأكثرهاا
فاعلية في سبيل الوصول لتعليم أفضل.

نـظـريـات التـعـليــم:
تعتباار نظريااات الااتعلم المنطلااق األساسااي فااي الوصااول إلااى افت ارضااات ونظريااات خاصااة
باالتعليم ،فمعظام التعريفاات الخاصااة بعملياة الاتعلم تشااير إلاى أن عملياة الااتعلم عباارة عان تعااديل
سلوك الفرد إيجابيااً وذاتيااً .وقاد طبقات معظام هاذه النظرياات ذلاك الارأي علاى أناواع مختلفاة مان
الحيوانات .هذا وقد انتقد كثير من العلماء التربويين تطبيق نظريات التعلم على عملياات التعلايم

لهااذا الساابب .لااذا نجااد أنااه وفااي حقبااة الحقااة باادأت تظهاار بعااض التعريفااات المتعلقااة بمصااطلح
التعلاايم والتااي أصاابحت فيمااا بعااد أساس ااً لنظريااات التعلاايم واليااك عزياازي القااارا بعضااً مــن هــذه

التعريفات:

تعريف رقم (:)1
(التعلايم هاو عباارة عاان عملياة تشاكيل مقصااود لبيئاة الفارد ،بصاورة تمكنااه مان تعلام القيااام
بسلوك محدد ،أو االشتراك في سلوك معين ،وذلك تحت شروط محددة).
(ستيفن كوري )Stephen Corey
تعريف رقم (:)2

(التعلايم هاو عباارة عان مجموعاة أفعاال االتصاال والقا اررات المصانوعة بشاكل مقصاود أو

م ا اانظم ،لي ا ااتم اس ا ااتغاللها وتوظيفه ا ااا بكيفي ا ااة مقص ا ااودة ،م ا اان ط ا اارف ش ا ااخص أو مجموع ا ااة م ا اان

األشخاص ،يدخلون وسيطاً في إطار موقف تربوي تعليمي).

(الدريج)

تعريف رقم (:)3
(التعلاايم هااو عبااارة عاان عمليااة التفاعاال بااين الماادرس وتالميااذه فااي غرفااة الصااف أو فااي قاعااة
المحاضرات أو في المختبرات)
(أبو هالل)
وتبنى نظريات التعليم بصفة عامة على محورين أثنين هما:
 /1مبادا وأسس تصنيف التغيرات المفروض حدوثها في البيئة الصفية.
 /2التنبؤ بالنتائج وضبطها.
هنالااك عنصاران مهمااان بالبيئااة الصاافية ،همااا المعلاام والمااتعلم ،وماان خااالل التفاعاال فيمااا
بينهمااا تااتم عمليااة الااتعلم واضااعين فااي الحساابان كاال المااؤثرات األخاارى ماان بيئااة الصااف ،وبيئااة
المدرسااة الداخليااة ،والبيئااة المحيطااة ،والمجتمااع ،والكتاااب المدرسااي ،والماانهج ،والوسااائل ،وكاال
مقومااات العمليااة التعليميااة ،والتااي تااؤثر ساالباً أو إيجابااً علااى سااير عمليااة التعلاايم .ويخضااع ناااتج
عملية التعليم للتقويم عن طريق التغذية الراجعة بشتى أنواعها وأساليبها.

يقودن ااا ذل ااك لمفه ااوم نظري ااة التعل اايم م اان وجه ااات نظ اار الترب ااويين ال ااذين عرضا اوا بع ااض
التعريفات لنظرية التعليم نـذكـر منها:

.1

(أنهااا مجموعااة ماان العبااارات التااي تعتمااد علااى بحااث علمااي سااديد قاباال لإلعااادة ،تساامح
للماارء بااأن يتنبااأ بكيفيااة تااأثير متغيارات معينااة فااي البيئااة التعليميااة (الصااف) خاصااة بااتعلم
التلميذ).
(جوردون 1968م )Gordon

.2

(أنها نظرياة فرعياة فاي التربياة مثلهاا مثال نظرياة اإلرشااد النفساي ونظرياة اإلدارة ونظرياة
التقويم)
(بوشامب )Beauchamp

.3

(أنه ااا مجموع ااة م اان المب ااادا المتكامل ااة ،الت ااي توج ااه ترتي ااب الظ ااروف المرتبط ااة بإنج اااز

األها ا ا ا ا ا ااداف التربويا ا ا ا ا ا ااة ،ما ا ا ا ا ا ااع االفت ا ا ا ا ا ا اراض با ا ا ا ا ا ااأن تكا ا ا ا ا ا ااون ها ا ا ا ا ا ااذه المبا ا ا ا ا ا ااادا قابلا ا ا ا ا ا ااة
للتطبيق في المواقف التربوية المختلفة).
(سنيلبيكر )Senilbeaker
ويمكننااا أن نسااتخلص ماان هااذه التعريفــات ،أن نظريااة التعلاايم تتضاامن عمليااات الوصااف
والتفسااير إلااى جانااب التنبااؤ والضاابط ،شااأنها فااي ذلااك شااأن النظريااة العلميااة فااي كاال المجاااالت
المعرفية األخرى.

الفـصـل الــثانـــي
المؤسسا التربويا التعليميا الحديثا
المدرسا المستقبليا

عندما نتحدث عن التعليم األفضل ،نعني بذلك توفير كل اإلمكانات الالزمة ،التي
تعتبر البني األساسية في بناء صرح تربوي تعليمي ،يعمل على النهوض بالمجتمع من قوقعة
الرتابة والتخلف ،إلى طرق أفاق جديدة ،تتسم بالحداثة والتجديد ،تساعد في تحسين وتطوير
العملية التربوية والتعليمية على ٍ
حد سواء ،والسمو بها وبكل متعلقاتها من بيئة تعليمية ،ومعلم،
ومتعلم ،ومنهاج ،لتصبح في مواكبة مستمرة مع مجريات األحداث ،والمستجدات ،والمواقف
التعليمية ،القومية والعالمية ،ويوافق ذلك المعرفة التامة لوسائط التقنية الحديثة المتاحة ،وطرق
استخدامها االستخدام األمثل ،والتي أصبحت اليوم في تنوع وتطور دائمين ما بين الفينة
واألخرى.
نعني بالمؤسسة (المدرسة) ،وهي تلك الجهة التعليمية التي تُعنى ببناء المتعلمين،
تربوياً ،وأكاديمياً ،واجتماعياً ،وثقافياً ،وبتنمية السلوك اإليجابي فيهم ،الذي يستند إلى القيم
بصفة عامة ،والمجتمعية منها بصفة خاصة .تعمد المدرسة عادةً إلى بلورة وتحسين القضايا
والغايات التربوية والتعليمية  ،لتواكب التطلعات المستقبلية ل مم ،والعمل على مسايرتها،
بجانب االحتفاظ بالثوابت العقائدية واالجتماعية ،التي تمثل ثقافة أفراد المجتمع على الصعيد

المحلي أو القومي .تعمل المؤسسة (المدرسة) أيضاً ،في ذات الوقت ،على العناية بالجوانب
الحياتية المثلى للفرد ،وأهمها الجوانب العقلية ،والسلوكية ،والوجدانية ،والمهارية ،مع إعداده

لمواجهة جميع التحديات المتالحقة ،المتوقعة مستقبالً ،في مسيرته التربوية والتعليمية المستمرة.

تهدف المؤسسة (المدرسة) إلى استخدام األساليب العلمية التي تناسب الفرد في بلول

أهدافه ،وذلك بإتباع النظم التربوية المتطورة من حين آلخر ،مع توفير البيئة التعليمية المثلى،
واستخدام الوسائط التعليمية ،ذات التقنيات الحديثة ،التي تساعد وتسهل عملية التعليم لدى
األفراد ،عالوة على االهتمام بإحتياجات المتعلمين ،فإن المدرسة تولي عناية كبيرة وخاصة
لتدريب المعلمين ،وتحسين وتطوير أدائهم ،وذلك بما تبذله من متابعات إدارية ،واشرافية،
ودورات تدريبية ،قصيرة وطويلة ،ومساعدتهم في إيجاد الحلول المناسبة لمشكالتهم اآلنية
والمستقبلية ،بجميع أنواعها ،األكاديمية ،واالجتماعية ،والمالية ،وغيرها ،مما يوفر بيئة صالحة
لهم للقيام بمهامهم على المستوى المرغوب.
لم تعد مهام المدرسة قاصرة على التقيد باللوائح ،ومراقبة العمل المدرسي ،وضبط
النظام ،وحفظ الملفات ،وكتابة الخطابات وارسالها واستقبالها ،وتطبيق العقوبات على المعلمين
والمتعلمين والعاملين فيها ،إنما تعدى ذلك إلى اإلشراف ،والتوجيه ،والقيادة السليمة ،المنبثقة
من إدارة تعليمية ذات دراية بالعمل التربوي ومؤسساته المختلفة ،وقد أصبح ذلك من السمات
األساسية للمدرسة المستقبلية ،عليه فالخروج من الحيز الضيق في تعريف ماهية المدرسة،
صار لزاماً على التربويين ،إذ أن التغيرات التي أشرنا إليها سابقاً ،غيرت في تكوين ذاتية

المجتمعات ،فصار المجتمع في تغير مستمر تبعاً لتلك المتغيرات ،وعليه البد من إيجاد صيغ

ذات طابع مواكب لما يدور في الساحة ،وخاصة في المؤسسات التعليمية ،التي تعتبر البوتقة

المناسبة إلعداد عجينة المعرفة والنمو ألفراد المجتمع.
تبعاً لذلك تغير ثوب المدرسة التقليدية البالي ،إلى ثوب آخر سماته اإلبداع والتطلع،

يعمل على السمو بالمتعلم ،والمعلم ،والمنهاج ،في ظل المدرسة المستقبلية ،التي تحوي المناخ
المناسب المتجدد ،وفقاً ل حداث والرؤى العالمية المتالحقة ،التي ال يمكن مسايرتها إال عن
طريق تعليم راشد ،متطور ،ومتطلع ل حسن.

بيئا المدرسا المستقبليا
اسعا ،يشمل كل ما يتعلق بالمدرسة داخلها وخارجها،
أصبح تعريف البيئة المدرسية و ً
ويشمل كل ما له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمدرسة  .في مجاالت التكنولوجيا الحديثة،
شملت البيئة كل األسباب التكنولوجية القائمة ،من خطط ،وأهداف ،وشبكات اتصاالت،
وتقنيات ،وبرمجيات وغيرها ،كما شملت كل التعاطي والتعامل والتفاعل ،المحلي والقومي
والعالمي ،الذي أصبح في المتناول ،سوى أن كان مرئياً أو مسموعاً أو مقروءاً.

إن حديثنا عن البيئة المدرسية في المدرسة المستقبلية ،أصبح بال حدود وبال جدران،

ذلك من واقع دورها المؤثر المباشر على المجريات التربوية ،والتعليمية ،داخل المدرسة،
فأصبحت البيئة المدرسية بيئة عالمية ،تشمل البيئة المجتمعية المحلية ،أو القومية ذات التأثير
األكبر ،التي يعمل التربويون فيها جاهدين على ترسيت القيم والمبادا النابعة من ثقافة
مجتمعاتهم لدى المتعلمين بناة المستقبل  ،غير أن المجريات العالمية في البيئة العالمية
الواسعة ،كثي اًر ما نقشت رؤاها على جدران عقول المتعلمين ،وأصبحت في مد وجزر مع رؤاهم
المجتمعية ،فكم من متعلم نبذ وضعه االجتماعي ،وأصبح في مجتمعه نشا اًز فكرياً أو سلوكياً.
يمكننا تقسيم األثر البيا إلى قسمين:

أ.

األثر المعنوي :يتعلق باألكاديميات من أهداف ومناهج وطرق تدريس وتقويم.

ب.

األثر الحسي :ويتعلق بالمباني والمنشآت بالمدرسة.
هذا وقد أشار الدكتور محمد جهاد إلى عدم تجاوز الجانب الحسي في البيئة المدرسية،

بما له من أثر مباشر في التلقي والتحصيل لدى المتعلمين:

()10

(عندما يتحدث المختصون عن بعض أوجه القصور في مستوى األداء والتحصيل العلمي
لطالب المدارس في مراحل التعليم المختلفة ،يعزو الكثير منهم سبب ذلك إلى المناهج
الدراسية أو المعلم أو حتى طريقة التدريس ،وقلة من يعزون ذلك إلى الشكل الحسي ،ودوره في
استقطاب

()1

نفسية

الطالب،

إذ

أن

الحجرة

محمد دهاد دمل وآخر  ،مدرسا المستقبل  ،غزة  ،مجموعا رؤى وأفكار ودراسات معاصرة دار الكتاب الجامعي  ،النبعا
األولي 2006 ،م

الدراسية

(الفصل) تعد من أهم العوامل في فتح نفسية الطالب إلى تلقي أي معلومة.
وتبعاً لذلك يمكن تقسيم البياي الحسيي التعليميي إلى قسمين:
.1

الحس التربوي :وهو إحساس المدرسة بالمشكالت واالحتياجات التربوية للمجتمع
المحيط بها ،من خالل دراسة الحاالت ،ومعرفة األسباب ،والشروع في حلها ،والتوعية

المستمرة.
.2

الحس الجمال  :ويقصد به المظهر العام للمدرسة ،واعطاء الصورة المثلى لبيئة تربوية
جميلة داخل الحي ،إذ أنها تعد حي اًز للعلم ،ولذلك وجب أن تكون امعلماً حضارياً
أصيالً ،عالوة على أنها امعلم للعلم والمعرفة ،ذلك بتوفير الجو الحسي الجمالي ،فعند
إنشاء مدرسة المستقبل يجب األخذ في االعتبار بالمعايير اآلتيي:

أ.

جمال التصميم الداخلي والخارجي للمدرسة.

ب.

استخدام األلوان المناسبة لكل قسم من أقسام المدرسة.

جا.

تشجير األقسام والمالعب ،وتوزيع أشجار الظل في الممرات وفي داخل
الفصول ،لتعطي راحة نفسية للطالب).

()11

من غير المرغوب فيه ،أن تولي اإلدارات التربوية ج ُل اهتمامها للمظهر الخارجي
للمؤسسة التعليمية فقط ،مستندة في ذلك إلى إصالح بيئة المدرسة الداخلية ،والتي كما أسلفنا
تؤثر تأثي اًر مباش اًر على تحصيل المتعلمين ،إنما المرغوب فيه في ذات الوقت ،أن تأخذ اإلدارة
التعليمية في حسبانها كل المدخالت الخاصة بالعملية التعليمية في كفه واحدة  ،إذ أن إهمال

أي جانب منها يعد سلباً في عملية التعليم ،فاإلدارة الحاذقة هي التي تخطط وتصمم وتنفذ في

رؤية عامة لقيادة العمل التربوي ،في سبيل إرضاء طموحات وتطلعات المتعلمين ومجتمعاتهم،

والسمو بالمعلمين إلى مراتب القيادة واألداء المتميز بالتدريب المستمر الناجح والمواكب،
لإلف ارزات العلمية والثقافية العالمية.
إذا نظرنا لما يدور من حولنا ،اليوم ،نجد أن االهتمام الزائد لدى اإلدارات التعليمية،
(.)1
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يتمثل في بناء وتزيين بنيات المؤسسات التعليمية ،كالمدارس ،ومكاتب اإلدارات المدرسية ،مع
لكنا إذا توغلنا
توفير األثاثات الالزمة ،بالقدر الممكن لها ،وهي ِسمة تقدمية حضارية مواكبة ،ي

في دواخل تلك المؤسسات نجدها خاوية ،متبرئة من أهم أهدافها ،وهي تطوير وتحسين العملية

التعليمية ،بما تتضمنه من مقررات دراسية ومعلمين ومتعلمين.
المقررات الدراسية بوضعها الحالي أصبحت كاالجترار ،ال تواكب ما يجري في الساحة
التعليمية ،نسبة لعدم تعهدها بالتنقيح والتعديل ،االي في فترات متباعدة ،فأصبح المعلمون يدلون

بمعارف أمام طالبهم حسب ما جاء في مقرر الكتاب المدرسي ،وقد تكون المعلومة قديمة

تجاوزها الزمن ،مما قد تُدخل المعلم في الحرج أمام تالميذه ،أو تجعله تحت قائمة المعلم غير
المواكب ل حداث ،أو تزج به في عدم التقيد باألمانة العلمية المطلوبة.
حكى لي أحد المعلمين ،في مرحلة التعليم األساسي  ،أنه كان يدرس تالميذه درساً

يختص بالمجموعة الشمسية ،وقد ذكر كل الكواكب التي وردت في الكتاب المدرسي لطالبه،
غير أنه ،يعلم أن عدد الكواكب في المجموعة الشمسية ال يمكن حصره ،إالي أن الكتاب
أمن على
المدرسي حصره  .ومن ضمن مجموعة الكواكب المذكورة ذكر اسم الكوكب َبلوتوَ و ي
ٍ
أن َبلوتوَ ال يعد من الكواكب  .عجب المعلم
ذلك ،فانبرى له أحد التالميذ
بتصويب جاء فيه ي

المتمكن من مادته المدعومة بمقرره ،والتي وردت معلوماته في الكتاب المدرسي المطبوع
بالسودان ،الصادر عن إدارة المناهج بخت الرضا ،وسأل التلميذ من أين جاء بذلك فأردف
التلميذَ :من اإلنترنت يا أستاذَ ،وجاء إلى أستاذه في اليوم التالي بمقال طويل وضح فيه
اآلتي:
َإن َبلوتوَ من حيث الحجم والشكل والمواصفات العلمية الخاصة بالكواكب ال يعد
كوكبا ،وأبعد عن قائمة الكواكب المعروفةَ.
ً
ماذا ينتج عن ذلك:

أ.

سيستمر المعلم في ترسيت المعلومة الواردة في الكتاب المدرسي.

ب.

كوكب.
أن َبلوتوَ
ٌ
سيجلس الطالب لالمتحان وسيجيب ،إن ورد ذكر َبلوتوَ ،على ي
أصبحت المعلومة لدي التلميذ كذبة دفينة.

جا.

د.
ها.
و.

ال يرضى المعلم بالتمادي في الكذب لكنه يصر عليه تقيداً بالمقرر الدراسي.

ما موقف التلميذ مستقبالً أمام نفسه ،ومجتمعه ،وقوميته  ،وعالميته؟
ال من معلمه ومنهجه واداراته التعليمية؟
ما موقف التلميذ مستقب ً

يدفعنا هذا ألن يتسم المقرر الدراسي ،والمنهج ككل ،بالتجديد المستمر المتاح للمعلمين
والمتعلمين على ٍ
حد سواء ،وأن يكون أكثر مواكبة بالقدر المسموح به اجتماعيا ،وثقافياً ،على
أن ال يتعدى حدود العقيدة والتوجيه المجتمعي.

أما بالنسبة للمعلم والمتعلم ،فحظهما من االهتمام ليس باألحسن من حظ المقررات
الدراسية .المجال هنا ال يسمح لنا بالخوض في تفاصيل هذا الموضوع ،إنما نحرص على أن
نحصر دراستنا فيما يختص بالمعلم المستقبلي ،والمتعلم المستقبلي ،والمدرسة المستقبلية.
مواصفات وتصميم المدرسا المستقبليا
يراعى في تخطيط وتصميم مكونات المدرسة المستقبلية ،مواصفات وطبيعة البيئة
المحيطة بها ،وبذلك يختلف شكل ،وهيكل ،المدرسة من موقع آلخر كل حسب بيئته .فهنالك
البيئة الحضرية ،التي تتسم مبانيها بالتقنية المعمارية المتنوعة ،ذات األشكال اإلبداعية ،من
تصاميم وألوان وزخارف متنوعة ،وما إلى ذلك من المواصفات الحديثة والمستحدثة ،التي
تميزها عن غيرها من المواقع األخرى ،وذلك تبعاً لنوعية السكان ،الذين يتميزون عن بعضهم

في نواح كثيرة ،مثل الحالة االقتصادية ،والثقافية ،واالجتماعية ،التي تحويهم داخل أطر ذات

مستويات
متمايزة .فالبد للمدرسة أن تواكب مثل هذا الظرف ،بل أن تكون أكثر تمي اًز بحيث

تستقطب المتعلمين وتحثهم على التدافع نحوها والبقاء فيها لفترات ،أي أن تكون المدرسة

جاذبة للمتعلمين ،تمدهم بإحساس االنتماء إليها ،حيث أنها تمثل وسطاً مغاي اًر لبيئتهم المنزلية.

مثل هذه المدارس تتمتع بالكثير من أسباب الحياة التعليمية المتطورة ،مثل النظافة ،والنظام،
والتأثيث ،مع وفرة المتطلبات المدرسية بأنواعها ،مثل الحواسيب وما يتعلق بها من تقنيات

كفيلة بتوافر العملية التعليمية .نالت منها المدن الكبيرة كعواصم الواليات ومثيالتها ،فهي أقل
حظاً إال أنها محلياً يجب أن تكون مميزة هي األخرى بما قد تضيفه البيئة من إبداع في
التشييد المعماري ،والمواصفات الداخلية للمدرسة التي تجعلها في الطليعة ،مقارنة بما يحيط

بها من مجتمع بكل مكوناته.
ما نصبو إليه في خاتمة المطاف ،مدرسة مستقبلية جديدة متميزة ،تحدث عن نفسها ،رم اًز

واضحاً ينم عما بداخله من بيئة متطورة ،تمثل مهداً يساعد المتعلمين في تطوير أنفسهم
ومجتمعاتهم.

هنالك أشياء هامة وأساسية يجب مراعاتها عند تشييد المدرسة المستقبلية ،في أي بيئة كانت،
نسبة لما لها من أهمية تعليمية وتربوية ،السيما ونحن نصبو إلى تعليم أفضل  .نورد فيما يل
بعضاً منها:

.1

أن يكون شكلها وتخطيطها أميز مما هو موجود في بيئتها ،يفضل الشكل ذو الزوايا

القائمة بنسبة  3-1أكثر من الزوايا الحادة ،وخاصة إذا كانت الفصول تمتد من الشرق
إلى الغرب ،وأن تقسم إلى مجاميع ،مثل الفصول ،والجدران ،والمكاتب ،والمرافق
العامة ،وتتمتع بالمخارج ،والمداخل السليمة ،التي تساعد في التحرك ،مع وجود مخارج
للطوارا ،وأن تكون الشبابيك واألبواب عند مداخل الهواء.
.2

أن تكون األرض التي شيدت المدرسة بها مستوية ،تخلو من االرتفاع واالنخفاض
المعيق للحركة بداخلها ،لدى المعلمين والمتعلمين و العاملين فيها ،أو ما قد يحدث
خلالً في المباني المشيدة مستقبالً ،مع تجهيز المبنى بكل المتطلبات في حاالت
الشغب ،والحروب ،والكوارث مثل الحرائق ،بحيث تكون ملجأ آمناً للمتعلمين والعاملين،
مع توفير مخارج دخول وخروج للمعلمين والمتعلمين منفصلة عن بعضها.

.3

أن يراعى عند التشييد سهولة الوصول للمدرسة ،مما يترتب عليه دراسة مواطن البيئة
الخارجية وما تتميز به من تخطيط وطرق ،قصيرة أو ممهدة ،لتساعد في السير على
األقدام ،وخطوط مواصالت دائمة.

.4

أن تشيد المدرسة في مواطن السكن ،حيث تقرب المسافات بينها وبين منازل

المتعلمين ،كي تسهل تغذيتها بالمتعلمين ،لوفرتهم ،كما أنها تكون أبعد من مناطق
الضوضاء ،مثل األسواق ومراكز الصناعات ،ومن مناطق الزحام ،وحركة السيارات،
ووسائط النقل ،والدخان ،والضوضاء ،وعن الروائح الكريهة.
.5

أن تكون متسعة ،بحيث تتيح للمتعلمين الحركة من أداء المناشط على اختالفها،
الرياضية ،والثقافية ،واإلعالمية وغيرها ،وأن تكون بها مساحات خضراء فسيحة ،تتيح
للمتعلمين الراحة النفسية التي تساعدهم في تعزيز النواحي الوجدانية والميول .يقودنا

.6

ذلك إلى تجنب األبنية الرأسية التي تصبح عائقاً لكل ما ذكرنا.

مراعاة الجماليات في الشكل والتصميم للمرافق المختلفة ،وهو غالباً ما يتم عن طريق

اختصاصيين يتمتعون بالخبرة والدراية في هذا المجال .ومما ال يسمح به علي
األطالق ،التخطيط العشوائي الفردي الذي تقوم به إدارات بعض المدارس ،وذلك

بإضافة بعض المباني أو إزالتها.
.7

االهتمام بالنظافة داخل أسوار المدرسة وخارجها ،وهو ما يوفر بيئة صحية سليمة
للمدرسة.

.8

وفرة الماء والكهرباء واإلضاءة الالزمة ،داخل وخارج القاعات ،والمكاتب ،والمعامل،
والمختبرات.

9.

وفرة األثاثات الالزمة ومتانتها وجمالها وسالمة صناعتها .وسهولة تحريكها.

 .10وفرة األسس الصحية والمرافق العامة ،بما يفي بحاجات المتعلمين والعاملين بالمدرسة،
مع تعهدها بالنظافة والصيانة المستمرة.
 11.استبعاد األشياء المؤذية التي قد تؤدي لإلعاقة والحرق ،مع توافر معدات السالمة مثل
طفايات الحريق وغيرها.
 .12يجب أن يؤمن موقع المدرسة سالمة الوصول إليها والمرجوع منها ،وذلك بدراسة
خارطة البيئة التي تقع فيها المدرسة ،دراسة واضحة بحيث ال ينعدم األمن ،فيصبح
الذهاب للمدرسة نوع من المخاطرة ،وال يتم إال بالتحوط والترقب وتوقع األسوأ ،مما يعد

سلباً على العملية التعليمية ،ورسالة المدرسة االجتماعية والثقافية.

 .13أن يراعى في تشييد المدرسة إمكانية ازدياد أعداد الطالب مستقبالً ،وذلك بالرجوع
لتنبؤات الدراسات السكانية ،وكشوفات التعداد السكاني المبرمج.

أن المدرسة المستقبلية ،هي التي تشيد على اساس الدراسة السليمة التي تخضع
للمعايير الهندسية ،التي تلبي خدمات المتعلمين والعاملين بها بجميع فئاتهم وأعمارهم ،ويساهم
في ذلك االختصاصيون التربويون ،حتى تكتمل الصورة اإلنشائية والتربوية في إبراز النموذج
الصحيح.

(أشار دكتور محمد جهاد جمل في دراسة نموذج المدرسة إلى(:)12

1.

التخطيط العمراني والبيئة المحيطة بالمبنى.

2.

دراسة المساحة الداخلية والخارجية للمبنى الدراسي.

.3

توجيه المبنى داخل الموقع ومدى تناسبه مع المرافق المحيطة به.

.4

دراسة اعتبارات السالمة في تصميم الممرات والمخارج ،بما يتماشى بما يتناسب مع
حجم المدرسة وعدد طالبها.

.5

دراسة النموذج المدرسي ،وامكانية قابلية اإلضافة للمساحات الداخلية والخارجية في
حالة النمو الطالبي).

ويراعى في تصميم الفصول بالمدرسة المستقبلية ما يل :
1.

دراسة االحتياجات النفسية للمعلمين والمتعلمين ،ودراسة أبعاد الميول والتطلعات
الخاصة بهم.

2.

دراسة االحتياجات والمساحات داخل الفصول وخارجها ،التي تساعد المعلم والمتعلم في
أداء مهامهما.

.3

العمل عل ى توفير البيئة الالزمة الصحيحة ،للمساعدة في تركيز المتعلمين أثناء عملية
التعلم.
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4.

االبتعاد عن تصميم فصول ذات شكل غير مريح ،إما كبيرة جدا ،بالمقارنة مع أعداد
الطالب ،أو صغيرة جداً توحي بازدحامها.

.5

اختيار مواد البناء بما يتناسب مع البيئة التي تشيد بها المدرسة.

6.

االختيار المناسب للدهانات داخلياً وخارجياً ،على أن يكون جميالً ومواكباً ومريح ًا

7.

االختيار المناسب لإلضاءة حسب وفرة إمكاناتها.

.8

مراعاة السالمة عند التشييد بما يطيل عمر المنشآت ،وعدم تعرضها للتصدع أو

للنفس.

االنهيار.
وقد أورد فهيم مصطفى في تصميم الفصول(:)13
(ينبغي مراعاة االعتبارات التالية عند تصميم الفصول الدراسية:
.1

االبتعاد عن الشكل التقليدي للفصول الدراسية ،بحيث تستوعب عدداً مناسب ًا من
الطالب ،يتيح المناقشة والتفاعل مع المعلم ،مع توفير االحتياجات والمساحات

المطلوبة للطالب داخل الفصل.
.2

اختبار نظام التهوية والتكييف ،أو اإلضاءة الطبيعية أو الصناعية ،بحيث يكون لها
التأثير النفسي اإليجابي على الطالب.

3.

اختيار مواد البناء والتشطيبات الداخلية والخارجية ،التي تناسب مع الموقع والمناخ،
كأن يتم عمل قواطع الفصول بحيث يسهل تركيبها.

.4

مراعاة اختيار ألوان الدهانات سواء الدهانات الداخلية أو الخارجية ،إلعطاء بيئة
مدرسية جميلة ذات طابع فني يتناسب مع البيئة المحيطة.

.5

توفير مناخ بيئي مناسب يساعد على التركيز في العملية التعليمية).
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الفـصـل الـثالــــث
المعـلم المستــقبــلي والمتـعلــم المستــقبـلي
أوالً :المعــلم المستـقــبلي
ال يختلف اثنان في أن المعلم هو عنصر أساسي في العملية التعليمية ،وهو رقم ال
يمكن تجاوزه ،إذ أنه أحد الركائز والقواعد التي تقوم عليها عملية التعليم والتربية معاً ،وحين

نتحدث عن المعلم نقصد ذلك الفرد التربوي المؤهل أكاديمياً وفنياً ونفسياً لمزاولة نشاطات مهنة

التعليم المختلفة بفاعلية ودراية تامتين ،أو أننا نقصد ذلك الفرد التربوي الذي يعرف كيف يقود
العملية التعليمية التربوية ويديرها رغبة في الوصول إلى تعليم أفضل وتربية سليمة ،أو أنه ذلك

الفرد الذي يتفاعل مع المتعلمين على اختالف أنماطهم وقدراتهم لتحقيق طموحاتهم،
ومساعدتهم للسعي في حل مشكالتهم ،كما أنه ذلك الفرد التربوي الذي يتفاعل اجتماعياً مع

مجتمعه ساعياً لبلول غاياته وأهدافه.

المعلم الذي نقصده هو ذلك الفرد المؤهل الذي انتمى إلى مهنة التعليم ،تدفعه الرغبة

األكيدة لمزاولة مهنة التعليم بكل ما تتمتع به من صعوبات ومشكالت ،والذي يعي تماماً أنها

مهنة تكليف توظفه ألداء رسالة سامية حملها األنبياء من قبله ،كما وهي مهنة تحتاج إلى

نوعية منتقاة من البشر وليست مهنة الجميع.
أما أولئك الذين يدخلون من أبواب مهنة التعليم كعابري سبيل ،أو لفترة اتكاءه مؤقتة،
ال على التعليم وعلى التربية ،إذ
أو لمل فرال ،أو لهدف خاص يرمون إليه ،يعد أولئك عبئاً ثقي ً

أنهم يزجون بالمتعلمين في قيعان مظلمة ،يتلمسون فيها طريق الحقيقة المنشودة ،في عشوائية

تامة ،أو تمليكهم معارف عفا عليها الزمن أو تجاوزها إنسان العصر الحالي في العالم من
حولنا،

أو

تمليكهم

ما

هو

ٍ
عار عن الصحة ينأى بهم بعيداً عن التطلعات واالبتكارات التي ينشدونها ،سعياً منهم

في مسايرة أو مواكبة ما يدور حولهم من معلومات وتقنيات.

أما المعلم العابر ،الذي يرمى به قصداً في مجال التعليم ،ال يستطيع أن يقنع نفسه بأنه

ذو نفع لطالبه ،فهو إما أن يكون واعياً وعارفاً لضعفه في مادته التعليمية ،أو قدراته العلمية،
أو تأهيله الفاعل لمزاولة المهنة ،أو لعدم قبوله اجتماعياً وسط طالبه أو اقرأنه أو مجتمعه،
وفوق كل ذلك لعدم إرضائه لنفسه فيما يبثه من معارف أو تطبيقات بين أيدي طالبه.

عليه لزم أن تتوخى الدقي ف :
1.

اختيار المعلم.

.2

تدريب المعلم.

اختيــار المعــــلم المستقبلي
أصبح اختيار المعلم أم اًر ضرورياً كي نأمن شر المعلمين العابرين ،ولنسعى نحو تعليم

أفضل ،وذلك من خالل وضع اعتبارات كثيرة للمعلم وهو يقوم بمهامه الجسيمة التي تتعلق
بالنفس البشرية ،أعقد النفوس على اإلطالق ،رامياً بكل همه إلى تعديل سلوك هذه النفس

ايجابيا ،بطريقة منظمة ومقصودة ،وبذلك وجب عليه بذل الجهد الكافي المتواصل في سبيل
ً

أداء مهام هذه المهنة -مهنة التعليم ، -نتناول فيما يلي بعضاً من هذه االعتبارات التي يرتكز

عليها أصح اب القرار من التربويين ،قمة الهرم التعليمي ،من خالل التعاون والتشاور مع من
هم من دونهم من المرؤوسين في سلم المهام التربويي:
أ.

االعتبار األكاديم :

ً
من المتوقع أن يكون المعلم المستقبلي مؤهالً تأهيالً أكاديمياً،
وفنيا ،وثقافياً ،ومدرباً

بالقدر الذي يفي له أن يرقي من على عتبات سلم التدريس ،وذلك بحصوله على درجة
ال
البكالوريوس من كلية تربية تنتمي إلى جامعة معترف بها عالمياً ،وأن يكون تأهيله تأهي ً

شامالً

ليس

في

المجال

األكاديمي

فقط،

إنما

يشمل

جانب

التدريب ما قبل الخدمة ،وهو تدريب نتوقع أن يشغل فترة زمنية مناسبة أثناء الدراسة
بكلية التربية ،عاماً كامالً على األقل ،يقود التدريب فيها خبراء تدريب ،وليس أساتذة الكليات
ممن يحتاجون هم أنفسهم للتدريب ،ذلك لقلة خبرتهم في هذا المجال ،نتعشم في إدارات كليات

التربية أن تضع نهجاً واضحاً فعاالً لعملية التدريب أثناء الدراسة ،ملزماً لكل المتعلمين بالكلية،

علي أن يكون اجتيازه من قبل الطالب الدارسين متطلباً رئيساً من متطلبات الجامعة ،أي ال
نجاح وال تخريج من غير النجاح في كورسات التدريب المتفق عليها بنسب عالية.

التدريب الذي أشرنا إليه يحوي كل المناشط والمهارات الالزمة التي تدفع بالطالب
المتدرب من تمكين نفسه من قيادة طالبه ،مستقبالً ،أكاديمياً وتربوياً في بيئة مدرسية جديدة

سيماها االرتقاء بالمتعلمين إلى مصاف أقرانهم في شتى دول العالم المتحضر ،يعني ذلك أن

الطالب المتدرب الذي ال يفي باالحتياجات الالزمة والضرورية في عمليات التدريس ،ال
يستحق أن يقلد وسام مهنة التدريس في المدارس الحديثة.
أن المدرسة التقليدية تهدف إلى تعليم مميز بالمعلومة التي تبث من جانب واحد كالنبع
الذي ال ينضب ،يصب في معين واحد كالتغذية بالملعقة  . Spoon Feedingانتهى هذا
الدور الذي يعمل على استرجاع المعلومة وبمعنى آخر يرمي إلى التذكر المفني لمعارف
متراكمة متراصة بفعل التلقين ومرور الوقت ،حتى أن اجترار مثل هذه المعلومات أصبح غير
ذي نفع في الحياة العملية المجتمعية للمتعلم ،فهو ما فتىء أن يتذكر إال وتالشت المعلومة
بعد حين ،السيما والمعارف أصبحت بالقدر الذي ال يمكن لعقل المتعلم أن يعيها جميعاً،

ويعمل على تخزينها حسب طاقته العقلية وذاكرته المحدودة ،التي ستمكنه من استرجاعها مرة

ومرة ومرات ،إنما أصبح التطبيق بتفعيل المهارات والقدرات لدى المتعلمين ضرورياً ،بحيث

يمكن للمتعلم التعامل مع المعلومة كمهارة وليس كاسترجاع ،وكما نعلم فإن المهارات تمارس

عن طريق التحليل والتركيب والتطبيق فهي تستخدم أكثر من حاسة لدى المتعلم ،وأنه كلما
استخدم

في

التعليم

أكثر

من

حاسة

ازداد تركيز المعلومة ،وعلى العكس كلما قلت الحواس المستخدمة في التعليم يتم نسيان

وزوال المعلومة بسهولة ،السيما وأن هنالك ارتباط مباشر ما بين الذاكرة والتعليم ،فال تعليم من
غير تذكر وال تذكر من غير تعليم.
إن الدور الذي كان يقوم به المعلم تجاه المتعلم من تخطيط وسرد وحشو للمعارف
وتلخيص واختبارات ،بجميع أشكالها ،أصبح في المدرسة المستقبلية دو اًر سالباً ،وذلك لما تمليه

الواقعية الت عليمية اليوم في العالم ،فنحن مدينون لهذا المتعلم بالكثير فعليتا أن نجتاز به ،وعن
طريقه ،كل العقبات التي قد تقف كمشكالت في طريق تعلمه ،لذا رأينا أن يتنحى المعلم عن
دوره المحوري في عملية التعليم ،ليصبح مستشا اًر وموجهاً ومشاو اًر للمتعلم في المناحي

التعليمية المختلفة ،فتعديل السلوك ل حسن لم يعد قس اًر ًٍ ،والتعليم المنظم لم يعد حقاً ووقفاً
على المعلم وحسب ،والتعليم كأمر مقصود أصبح للمتعلم فيه حق كبير ونسبة عالية تجعله
مشاركاً في عملية تعليمه ،طالما أن عملية التعليم لم تعد قاصر علي المعلم بل أصبح
المجتمع يرمي من وراء التعليم ألشياء كثيرة تساعده في دخول عصرالتقنيات والمشاركات
العلمية العالمية.
أن ما تتوقعه من المعلم المستقبلي أن يكون ملماً إلماماً واسعاً بمادة تخصصه وبكل ما

قد يتعلق بها من قرب أو بعد معنى وتفسي اًر وتطبقاً ،كما تتوقعه أن يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيق ًا

من خالل محتوى هذه المادة بمجتمعه ،رامياً لتحقيق طموحاته وتبنى ثقافته ،من خالل ما

يغرسه عملياً في طالبه رسل المستقبل وبناته ،كما أنه يجب أن يكون مجدداً في كل ما هو
داخل أو خارج إطار مادة تخصصه وباستمرار ،وأن يكون باحثاً متقصياً لكل ما هو جديد

مكتشف ،من شتى المصادر المتاحة ،وأن يكون متطلعاً ومبتك اًر ومتمرساً في طريقه قيادة

طالبه قيادة سليمة من خالل المادة الدراسية وأهدافها ،وأن يتطلع ألن يعلم طالبه كيف يسمون

بأنفسهم الي مرافيء التفكير ال أن يعلمهم كيف يفكرون ،وبذلك يكون قد منحهم الفرصة
الكافية لتعليم أنفسهم ذاتياً.
أن دفع المتعلمين لعملية التعليم الذاتي يعتبر قمة تطور عملية التدريس ،إذ أن المتعلم
ذاتياً أميز بكثير من أقرانه المتحصلين علي المعارف بالتلقي ،فهنا تختلف الرغبات والدافعية

نحو التعليم ،والممارسات أثناء عملية التعليم واالعتماد على النفس أكثر من االعتماد على
المعلم ،واستثارة إمكانية البحث والتقصي أكثر من اإلتكاءة والحصول على المعلومة الجاهزة
من المعلم ،كما أن المتعلم ذاتياً يصبح مصد اًر للتعلم لغيره ويصبح قدوة حسنة في التوصل

إلى المعارف بالطرق المختلفة التي ليس من السهل التوصل إليها من خالل المعلم ،كما أن
التعليم الذاتي لدى المتعلمين يدفع بالمعلمين أن يحرروا أنفسهم من قيود الفوقية التعليمية
المتبعة في طرائق التدريس التقليدية ،والتي تصبح غير ذات فائدة لهم في عصر المعلومات

والمعارف المتدفقة والمتاحة لدى الجميع ،كما تتيح للمعلمين األستفادة من طالبهم بما
يتحصلون عليه من معارف لم تسعفهم ظروفهم للحصول عليها ،كما أن عملية التعليم الذاتي
تتيح للجميع التطلع ل حسن وتساعدهم في التطبيقات الالزمة واالبتكارات والتطلعات والتجديد
في مسيرة التعليم المستقبلي.
ب.

االعتــبار الثـقــافي
نتوخى في المعلم المستقبلي التوشح بثوب الثقافة الفضفاض ،الذي يجمع في ثناياه

شتى أنواع الثقافة العلمية ،والفنية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية والسياسية ،وكل أنواع
الثقافة التي تتطلبها مهنته كمعلم مستقبلي ،فبالقدر الذي يكون فيه المعلم مثقفاً ممي اًز ،ينال

احترام طالبه ،ومن ثم يزرع جس اًر من الثقة فيما بينه وبينهم يصبح طريقاً ممهداً للحوار

والمناقشة ،والتحقق من المعلومات ،والوصول إلى تلخيص مقنع لمعلوماتهم األكاديمية ،ومن
ثم إمكانية تطبيقها التطبيق األمثل في مجتمعاتهم ،وزيادة خبراتهم وتراكمها لتساعدهم في

االبتكار واالستكشاف.
المعلم المثقف هو الذي يأخذ بطرف من كل معرفة ،حتى ال يشعر بالحرج
حين تثار قضية أو أمر في مجتمع ما ،أو أي وقت من األوقات ،يقوم فيه المعلم بدور
المشرف والموجه والمستشار والقدوة المعرفية ،وغير ذلك من المواقف التي توحي بتملكه لثقافة
عالية ،إذا ما ق ورن برصفائه في المهن األخرى ،بذلك تعني الثقافة للمعلم زيادة معارفه ،ليس

األكاديمية فحسب ،بل في كل ما يتعلق بحياته كفرد من أفراد المجتمع ،أي يجب أن يطرق
كل أبواب المعرفة ،ويسلك سبل التعلم ،فالمعلم ،هو بالحق ،متعلم مدى الحياة.
المعلم المثقف ليس ذلك الفرد المجادل الذي يثير القضايا ويجادل في غير ما هو
موضع للجدل ،وليس ذلك الفرد الذي يتبنى الحديث إنابة عن الغير ،والذي يفتي في كل شيء
من غير دراية تامة ،إنما المعلم المثقف ،هو ذلك الذي يبدي رأيه الصحيح في ثقة كاملة ،ألنه
مشبع بالمعلومة المواكبة التي قد تقود اآلخرين إلى الطريق الصحيح.
المعلم المثقف ليس ذلك الفرد الذي يفني حياته ووقته في الحصول على المعلومة،
لزيادة حصيلته الثقافية فقط ،إنما ذلك الذي يتحصل على المعلومة في الوقت المناسب،
وبالطريقة المناسبة ،فقد يكون الحصول عليها من أجهزة اإلعالم المختلفة أو قد يكون استقاها
من الكتب ،والمجالت ،والصحف ،والندوات ،والمحاضرات ،أو في المساجد ،والمنتديات،
واللقاءات السياسية والثقافية واالجتماعية ،أو من الشارع ،أو في المقاهي ،واألندية الرياضية
والثقافية ،أو حتى في المناسبات االجتماعية ،مثل مجمعات األفراح ،والمآتم ،واالحتفاالت،
وغير ذلك مما هو محيط بحياة المعلم في البر والبحر والجو.

إعتـبـار التـدريـب
أن ما يميز المعلم عن غيره من أصحاب الوظائف هو التدريب ،وتدريب المعلم ال
يعني التدريب على أداء عمل ما ،حسياً كان أو معنوياً ،أو التدريب على القيام بوظيفة معينة

ومتطلباتها ،أو عملية م عينة ومقتضياتها ،إنما تدريب المعلم كمعلم مستقبلي ،تعني بذل جهد
كبير،

ومميز،

وفاعل،

في

خلق

شخصية

متكاملة،

للقيام بمهمة عظيمة وهي مهمة التعليم .يقتضي التدريب لهذه المهمة نوعاً خاصاً من

الترتيب الذي يقود لخلق إنسان قادر و مواكب عقلياً ووجدانياً ومهارياً ،ينغمس انغماساً مباش اًر
في قضايا مجتمعه ،بصورة مثلى ذات اعتبارية خاصة لما يدور من حوله بل أكثر تطلعاً من

ذلك .يقتضي ذلك التمتع بصفات ومميزات ،تعد من المتطلبات األساسية ،في فرد مثالي هو

المعلم المستقبلي ،ولكي تدرب شخصاً في مثل شخصية هذا المعلم ،عليك أن تضع كل
اإلمكانات الالزمة بين يديه ،وأن تخضع كل اللوائح المالية في سبيل تحقيق متطلبات هذه

أن األمر يحتاج بالفعل إلى الدعم المالي فكذب من تفوه بالمث  :المعلم شمعه
الرسالة ،إذ ي
تحترق لتضيء سبل اآلخرين ،وتوقف ،من غير أن يلحق بها إذا الزم ذلك الدعم المال ،

فيفترض من الساعين لتدريب المعلم المستقبلي أن يفردوا الميزانيات الكبيرة من الدخل القومي
للتعليم المستقبلي واال لتكسرت كل الجهود التي يبذلونها أمامهم.
إن فاقد الشيء ال يعطيه -فهل يستقيم أن نوكل أمر التعليم بالمدرسة المستقبلية إلى
معلم ال يعي ما الفارق بين الحديث والقديم ،أو أن نتركه يسرح ويمرح بما يعرفه وبما ال يعرفه؟
بما ال يملكه من مقومات المهنة ،وبما ال يدركه من معارف متجددة من حوله؟ أم هل من
األمانة أن تلحقه بما يسمى تدريباً وليس هو من التدريب في شيء؟ دورات قصيرة يتجمع فيها

المدربون ،غير المختصين ،يتناقلون فيها بعضاً من األدوار الخاسرة ،وبعضاً من
المعلمون و ي
السمنارات والمناقشات البالية ،فكلها تدور في فلك واحد ال صلة له بالتدريب،وقد تستخدم هذه
الدورات بعضاً من الخبراء ،وهم قدامى المعلمين الذين لم يخضعوا هم أنفسهم إلى دورات

تدريبية تؤهلهم كي يكونوا مدربين للمعلمين.

لقد أصبح التدريب علماً قائماً بذاته ،والسيما تدريب المعلمين ،وفوق ذلك تدريب المعلم

المستقبلي ،فهنالك آليات خاصة لذلك تستخدم في تدريب المعلم المستقبلي ومن بينها التدريب

الذات

الذي أصبح ديدن جميع التربويين المتطلعين إلى تدريب أفضل ،ويختلف التدريب

الذاتي للمعلم المستقبلي عن أي تدريب آخر للمعلمين ،إذ أنه يعطي الفرصة العملية المبنية
على

الرغبة

المتولدة

من

المعلم

نفسه ،لتدريب ذاته من خالل األجهزة والوسائط المتوفرة مثل التلفاز ،وأشرطة الكاسيت،
يقوم المعلم ذاته ،ويتعرف على سلبياته
والفيديو ،والفيديو كنفرانس ،والتعليم المصغر ،فيه ي
وايجابياته في أدائه التدريسي ،ومن ثم يعمل على تصحيح وضعه وتقويمه تقويماً ذاتياً ،يتاح
له فيه نقض نفسه ،وتعديل سلوكه التدريبي ،من نواح عدة ،تتعلق بالمادة التعليمية ،وبالمتعلم،

ويكفيه التدريس ،والتقويم ،وكل ما يتطلبه الدرس الواحد ،أو الدروس المختلفة.
تصبح عملية التدريب الذاتي خبي اًر دائماً مع المعلم المستقبلي ،يتحصل من خالله على

ما يطلبه ،وعلى تحقيق طموحاته وعلى االبتكار وادخال ما هو مطلوب ،في خطة تدريسه،
متطلعاً ل دوار العليا دائماً.

أثناء عملية التدريب الذاتي ال يهمل المعلم المستقبلي دور الموجهين التربويين ،ومدير

المدرسة ،وذلك بإشراكهم في تجاربه ،ومواقفه التعليمية ،واالستماع لهم واألخذ بنصائحهم ،عند
إجراء التعديل الالزم في مسار العمليه التعليمية ،إذا أقتضى األمر ذلك.

االعتــبار الفــني
يعتبر التأهيل الفني من األساسيات التي يجب أن يخضع له المعلم المستقبلي ،ويتمتع
به ونقصد بالتأهيل الفن  :امتالك المعلم للخبرة الكافية في كيفية التعامل مع المادة الدراسية
والمتعلم في آن واحد ،مستصحباً في ذلك المعرفة التامة بأبجديات السلوك اإلنساني السليم،

الذي يعطي كل المشاركين الحق الكامل في األخذ والعطاء بالمشاركة الفاعلة ،ويصاحب ذلك

أيضاً اإللمام الكامل ،كما أسلفنا ،ببواطن المادة التعليمية ،والمقدرة الثقافية المتنامية ،والتدريب

إن المعلم الذي يعرف كيف يأخذ بزمام األداء التدريسي الفعال ،داخل وخارج
الفعال واألمثل .ي
ي
حجرة الدرس ،والذي يعرف كيف تساس قوالب التعامل بينه وبين طالبه ،ويدرك مدى التباين
في

قدراتهم

ومعرفة

مساحة

الفروق

الفردية

بينهم،

هو

المعلم

الذي يبنى عليه تطوير وترقية العملية التعليمية الهادفة ،وهو المناط به تنفيذ مناهج
ومقررات السياسة التعليمية المبينة على األهداف المراد بلوغها .أن المعلم المستقبلي الذي يعلم
كيف يتعامل ويتفاعل مع نوعية جديدة من المتعلمين ،من أولئك الذين يمتلكون قدرات اختلفت
كثي اًر عن سابقاتها ،في أوقات مضت تبعاً للحراك االجتماعي العالمي ،والذين يتمتعون

بحصيلة وافرة من المعارف ،ساعدتهم في الحصول عليها ،ما وقفوا عليه وتبينوه من خالل ما
جاءت به ثورة االتصاالت ومصادر المعلومات المتدفقة في محيطهم ،حين يعلم كل ذلك صار

أداء ،وليعلم أن دوره القديم
لزاماً عليه أن يساير هذه األوضاع الجديدة ،بالجديد المبتكر سلوكاً و ً
قد قضي نحبه ،وأن عصر المعلومة التقليدية ذات السرعة البطيئة ،وذات الصالحيات الباقية
لفترات متتابعة قد انتهى .سيواجه المعلم المسنقبلي زخماً غير موروث من المستجدات ،تتناطح

فيه المعارف ،والمواقف ،والمشكالت التعليمية تباعاً ،وتنضح فيه العقول باألفكار والنظريات

والتطبيقات العلمية المتوالية ،كما أنه سيصبح جزءاً ال يتج أز من هذا المجتمع ،بل يجب أن

يتفاعل مع معطياته ومخرجاته بدقة وحذر وادراك سليم.

على المعلم المستقبلي أن يبدع في طريقة التدريس المسايرة لظروف المتعلمين
وللمجتمع من حوله ،السيما وأن مجتمعه قد تجاوز حدود المحلية إلى العالمية ،فيعمد دائماً
إلى الحوار والتعايك الهادف مع المتعلمين ،متخذاً من موقعه منب اًر للتداول والشورى ،فلم تعد

المعلومة ملكاً له إنما هي ملك الجميع ،ويميل دائماً لتوفير القدر الكبير من وقت الحصة

للمتعلمين ،حيث أنهم سيوفرون له كماً غير قليل من المعارف والخبرات ،التي قد يعاني كثي اًر
في الحصول عليها ،إ ن المشاركة الفعالة في إدارة شئون الدرس (المادة التعليمية) بين المعلم
والمتعلمين تؤتي أكلها بطريقة مباشرة ومثمرة ،إذ أنها ال تخضع للنسيان السريع مثلما كان
يدور أثناء عمليات السرد الممللة الروتينية ،التي تساعد المتعلمين في الشرود الذهني ،والدعوة
إلى

النعاس

ثم

النوم.

كما

أن

طريقة

التفاعل

هذي

تساعد

في

إذكاء

روح التفكير السليم ،والجدل العلمي الهادف ،والتصدي لآلراء المضادة ،وترسيت المعلومة
كملخص وناتج للدرس ،والمساعدة في حل المشكالت.
من خالل النقاك والحوار يظهر دور المعلم المستقبلي كخبير في إدارة الحوار ،بتوزيع
الفرص وتحويل النقاك ألفراد آخرين ،وجمع المفيد المثمر من ناتج النقاك ،وترتيبه والتأمين
عليه بالحجة العلمية الصحيحة ،وبذلك نتحصل علي مستخلص يرضي طموح الجميع.
تخلل عملية التدريس ،ومن خالل التفاعل الذي تعرضنا إليه فيما بين المعلم المستقبلي
والمتعلمين ،تطبيق دور التعليم المهاري أو المواقف المهارية أو المستوى الحسحركي كما
يسميه العالم اليوم ،يقوم المعلم بمساعدة المتعلمين والفنيين المتوفرين بالمدرسة في شتى أنواع

المواد الدراسية ووسائط التقنيات المتوفرة ،بتحديد أنواع النشاطات العملية داخل حجرة الدرس
أو المعمل او في فناء المدرسة أو أي مكان أعد لذلك  ،ذلك من أجل وضع المادة الدراسية
النظرية في قوالب التطبيق ،والتي تعتبر مرحلة أساسية تدعم المتعلم كثي اًر في تثبيت معلوماته
وتزويده بالخبرة العملية ،التي يمكن أن تساعده في تطبيق محتويات المادة الدراسية في

مجتمعه ،والتي تدفع به ألن يكون عالماً مبتك اًر.

أصبح هدف العملية التعليمية مزاولة األنشطة وتحريك المهارات الفردية ،فعلى المعلم

المستقبلي أن يلم إلماماً دقيقاً بخصائص طالبه ويتعرف على اتجاهاتهم وقدراتهم وطموحاتهم

عن كثب ،ويعمل على توجيه تلك الميول والقدرات والطموحات الوجهة الصحيحة ،فباإلرشاد
المتواصل الفاعل يستطيع المعلم المستقبلي خلق الفرد المناسب لمجتمعه ولإلنسانية بصفه
عامة ،إذن علي المعلم المستقبلي القيام بالمتابعة اللصيقة الهادفة لطالبه ،وتبصيرهم بأهدافهم
وكيفية بلوغها ،ال يوقفه عن ذلك األعداد المهولة من المتعلمين في قاعات الدرس ،أو
االكتظاظ الممقوت داخل حجرات الدرس بالمتعلمين ،فالمعلم المستقبلي يستطيع أداء مهامه
في أي شكل من أشكال البيئات المدرسية على اختالفها ،بما لديه من خبرات ووسائط تقنية،
وعين

ثاقبة

تتحكم

في

الرؤية

المستقبلية

وقراءتها

قراءة

سليمة ،فطريقة التدريس عن طريق المجموعات أو الطريقة الفردية أو الجمعيات أو حلقات
التعايك ،أو طريقة العصف الذهني ،أو تبادل األدوار ،وطرق تنمية التفكير المختلفة ،كلها
تساعد في األداء المميزوانجاز المهام التعليمية علي الوجه األكمل.
من واجبات المعلم المستقبلي اال هتمام بمعطيات الخيال ،فمن مهامه إطالق عنان
الخيال لطالبه ،وأعماله في محاوالت الوصول إلى الحقيقة ،فمن غير إعمال الخيال يصبح
المتعلم مقيداً وأسي اًر ومتلقياً فقط.

حين يصل المتعلم ،الذي أفرد لنفسه مساحة كبيرة من الخيال ،إلى المبتغى الصحيح،

يشكل له ذلك دافعاً قوي ًا في أن يستخدم قدرته على التفكير البناء ،الذي يساعده في تحقيق

طموحاته سواء كانت معرفية أو وجدانية أو مهارية ،ومن هنا ينبغي على المعلم أن يدفع

طالبه إلى تعلم التفكير ،وبذلك ينمى فيهم روح النشاط العلمي والتقويم الذاتي ،وبمعنى آخر
يجعلهم أكثر قدرة على االعتماد على أنفسهم.
نالحظ ،مما سردنا ،أن دور المعلم المستقبلي المشرف ،الموجه ،االستشاري ،قد
أصبح هاماً في بناء أفراد قادرين على العطاء المميز ،واألداء السليم ،حسب مواقعهم في

مجتمعاتهم ،كما أصبح دوره أساسياً في بناء أمة عالمة ببواطن أمورها ،أمة منافسة ومواكبة
لما يدور من حولها بل أكثر تفوقاً في كثير المجاالت.

االعتـبار التــقنـي
أننا ال نقصد بالتقنية الوسائط والوسائل الحديثة المستخدمة في التعليم والتربية ،إنما
نقصد إلى جانب ذلك تقنية المعلومة واتاحة الفرصة العلمية في قالب يساعد المعلم والمتعلم
في اقتناء المعرفة ،وما يتمخض عنها من علم مدروس وتطبيق سليم يرتقي بالعملية التعليمية
والتربوية ،كاستخدام الوسائط التقنية في عملية التدريس والتي أصبحت ملزمة للمعلم السيما
المعلم المستقبلي ،إذ أنها تساعد كثي اًر في تقريب المعنى والمفهوم لدى المتعلمين ،بما تتمتع به

من

خواص

تعليمية متفردة .فهي تتميز بسهولة االستخدام ،مع توفير قدر كبير من المفاهيم التي يصعب
على المعلم اإلتيان بها من غير معاناة ،كما أنها تختصر الوقت في الكشف والوصول إلى
األهداف العامة والخاصة بالنسبة للوحدات الدراسية ،ونضرب لذلك مثالً فالمعلم الذي يمضي
أربعين دقيقة في إيصال المعلومة إلى المتعلمين وتقديمها بالطريقة التقليدية ،من غير استخدام

الوسائط التقنية الحديثة وتلخيصها  ،نجده ال يأخذ من الوقت المشار إليه غير نصفه إذا
تكون جزءاً
استخدم الوسائط المعنية في عرض دروسه على المتعلمين ،ذلك ألنها أصبحت ي
من الدرس وليست عامالً معيناً فقط .يالحظ في الوسائط التقنية الحديثة أنها تقرب الماضي

وتجسده حاض اًر ،ومن خاللها يستطيع المتعلم أن يعايك موضوع الدرس ،بصورة غير تلك

الصورة الخيالية ،مثلما نشاهد عبر شاشات التلفاز من موضوعات تعليمية مختلفة .وفي كثير

من التجا رب العلمية وعمليات التشريح ،تجسد هذه التقنيات ،العمليات أمام المتعلمين في أدق
صورها ،ومكوناتها ،وتفاعالتها ،فتلقائياً تزيد من مهارة المتعلم ،وتجعله أكثر معرفة والماماً

بالمادة التعليمية المعنية.

ال الوحدات التعليمية الخاصة بانقسام الخاليا سواء كانت خاليا جسدية أو
لنأخذ مث ً

خاليا جنسية ،إن الشرح النظري الذي يتلقاه المتعلم من معلمه ،ومهما استخدم من وسائل
ال ،وقد تجعل المتعلم في
تعليمية ،كالصور والمخططات والمجسدات فهي ال تفي بالغرض كام ً

حاالت كثيرة من التردد في التوفيق ما بين خياله وما تظهره الوسائل التعليمية التي أشرنا إليها.

ففي حالة العرض االلكتروني مثالً عن طريق التلفاز أو جهاز الحاسوب ،تكون الصورة أكثر

كماالً وأكثر تعبي اًر عن الواقع ،فشكل الكروموزومات وطريقة توزيعها وانفصالها ،منقسمة

ومتباعدة نحو األقطاب ،وظهور الخيوط الكروماتيدية ،ومن ثم بداية عملية االنقسام التدريجي
في مختلف حاالته ،كاالنقسام الفتيلي واالنقسام االختزالي ،وعدد الخاليا الناتجة من تلك
االنقسامات ،يتابع المتعلم هذه الحركة المتقنة البديعة ،بكل تركيز وتفاعل بجميع حواسه ،فهو

مما

الشك

فيه

ستتحرك

عملية

التعلم

فيه

ايجابياً

وبذلك

تترست المعلومة في ذهنه ،بالتجربة الثرة ،ومن ثم يصبح قاد اًر على استخدام هذه

األجهزة ،وسينقب في محتواها مستخدماً أسلوب التعليم الذاتي الذي يجعله أكثر خبرة وأكثر

ال لمادته الدراسية .إن روافد ومسارات التقنية الحديثة أصبحت متشعبة ،كلها تقود
إلماماً وتفعي ً
إلى تعليم أفضل إذا ما أحسن استخدامها.

المعلم المستقبلي هو خير من يوجه هذا االستخدام الوجهة الصحيحة ،وذلك بإلمامه
التام بها وبكيفية التعاطي لمختلف أوجهها التعليمية ،فبما أنه أصبح مشرفاً ومستشا ار وموجهاً

ومساعداً لطالبه في التحصيل العلمي والعملي المهاري ،وذلك بإقحامهم في المجاالت التقنية
التي تجعل منهم رسل علم في مجتمعاتهم ،وجب عليه أن يقودهم نحو مستقبل مشرق بما لديه
من خبرات ازداد نموها ،بتفاعله مع طالبه من خالل الحوار والمناقشة والعمل .إذا استثمر
المعلم المستقبلي كل ما هو متاح لديه من إف ارزات التقنية الحديثة ،واذا درب نفسه ذاتياً في

عملية تدريب مستمرة داخل هذا اإلطار التقني ،واذا تطلع للمزيد من المعارف إلثراء خبراته،
واذا تداخل مع طالبه بالشورى في الحصول على الرأي الصائب الذي سوف يستخدم في
األداء المميز المتطلع ،واذا استطاع نقل هذه التجارب من خالل طالبه إلى مجتمعاتهم ،واذا
أحس أنه أبلى البالء النافع نحو كل ذلك ،يصبح لنا أن نطلق عليه اسم المعلم المستقبلي
التقني.

االعتـبار االدـتــماعي
إذا صح لنا أن نقول إن اإلنسان كائن اجتماعي ،فإن المعلم المستقبلي هو أحد األفرع
والركائز األساسية التي يقوم عليها المجتمع ،وبذلك يصبح عليه من االلتزامات ما يفوق قدرات
غيره من أعضاء المجتمع الذي يعيك فيه ،بل يتعدى مسئولية هذا المجتمع المحلي الصغير
إلى مجتمع أوسع ،هو الوطن الكبير ،كما أنه يتجاوز ذلك إلى القومية إن كانت قومية واحدة،
وقد تكون قوميتان ،كما هو الحال عندنا في السودان ،فنحن عرب وأفارقة في وقت واحد ومن
كال القوميتين تجري فينا دماء االنتماء.
إن المعلم المستقبلي قد يتجاوز كل ذلك ،ويصبح فرداً من أفراد المجتمع العالمي ،الذي

أصبح مهدداً بالزوال ،من جراء الصلف النابع من أبنائه في الدول الصناعية الكبرى وذلك بما

يسندون به وباء االحتباس الحراري القادم ال محالة.

لنتصور عزيزي القارا وضع المعلم المستقبلي ،والتحديات التي تقف في طريقه ،وهو
يصارع ويعاني كي يصل إلى أهدافه المعلنة .فهل يحق لنا ويحق له أن يكون أحد األفرع
والركائز األساسية التي يقوم عليها المجتمع؟
أن اإلجابة دائماً باإليجاب ،فكم من مجتمعات طمست معالم حضاراتها وثقافاتها من

جراء التدحرج إلى الوراء ،وذلك بعدم دفع العملية التعليمية إلى األمام ،وكم من مجتمعات
ظلت تركض داخل المسارات المظلمة في مواطن الجهل والتخلف من جراء التقوقع وعدم
االهتمام بالتعليم والمعلم.

إن المعلم المستقبلي االجتماعي ،يمثل حجر ال ازوية في االنتفاضة العلمية المستقبلية،
فإذا ما أُرشد أارشد واذا ما أُشرف عليه أاشرف على غيره فكل إناء بما فيه ينضح .على
المجتمعات بشعوبها المختلفة بتكريس الجهد األدبي والمادي ،لالستخدام في رفعة وترقية
أوضاع المعلمين المستقبليين العلمية والتقنية والتطلعية ،وذلك بحشد كل ما يلزم من تحفيز
وتمويل وتوفير المتطلبات الالزمة ،نحو مستقبل اجتماعي يفي بحاجات المعلمين ،ليصبح ذلك
منطلقاً صلباً نحو تعليم أفضل.

في نهاية المطاف نترك للمجتمعات وضع المعايير الالزمة لتقويم معلميها ،من واقع

ممارساتهم التعليمية في مجتمعاتهم داخل مختلف المؤسسات والمواقع التعليمية.

االعتــبـار اإلداري
نعني باإلدارة هنا ،مدير المدرسة والمعلمين والموظفين والفنيين .فالمعلم المستقبلي يمثل
أحد أفراد اإلدارة المدرسية ،فيحق له التشاور والتفاكر وتبادل اآلراء ،فيما يخص المدرسة ،في
كل

ما

يدور

داخلها

أو

خارجها،

حسب

اللوائح

المعدة لذلك .كما تترتب عليه حقوق نحو اإلدارة التعليمية يجب اإليفاء بمتطلباتها
على الوجه األكمل .أما اإلدارة المتمثلة في شخص مدير المدرسة (المشرف المقيم) الذي
يسهر على توفير كل ما للمعلم من استحقاق ،سواء كان مادياً ،كالمستحقات المالية أو

األدوات واألجهزة الالزمة في عملية التدريس وفي عملية ممارسة األنشطة المدرسية ،أو أدبياً
داخل وخارج المدرسة ،كمساعدته في حل مشكالته بأنواعها ،وكتابة التقارير اإلدارية والمالية

والفنية ،وكل ما تطلبه اإلدارات التعليمية األخرى في الهرم اإلداري ،وتهيئة البيئة الداخلية
ليتمكن من أداء مهامه على الوجه األكمل ،كالقاعات وحجرات الدرس والمعامل الخاصة
بالعلوم أو اللغات ،وحجرات التربية الفنية في مدارس البنين ،أو حجرات العلوم النسوية في
مدارس البنات ،والعمل على توفير الميادين والساحات والتشجير الالزم ،الضوئي والظلي،
وموارد المياه والكهرباء ،واالهتمام بالنظافة والنظام والترتيب العام ،وتوفير الفنيين والعمال،

والعمل على تعريفه بأولياء األمور والمجالس التربوية ،وعلى الزوار الوافدين إلى المدرسة من
رجاالت المجتمع ،ورجال األعمال ،والعلماء ،والعمل على تقريب الشقة بينه وبين أقرانه داخل
المدرسة ،والمدارس المجاورة ومدارس المحليات ،والوحدات التعليمية المختلفة .إن إقحام المعلم
المستقبلي في كل ما ورد ذكره ،بجعله خبي اًر بالقدر الذي يؤهله ألن يكون اإلداري المستقبلي،

ويمنحه ذلك أيضاً الثقة والرغبة األكيدة في المضي قدماً بطالبه نحو أفاق تعليمية أرحب ،كما
يبث ذلك فيه روح اإلداري الناجح ،الذي يعدل من سلوكه وسلوك طالبه ل حسن ،ويبلور فيه

شخصية اإلداري المميز ،مما ينطبع ذلك إيجاباً على طالبه ومستقبلهم المعرفي والتحصيلي،

فكرياً ومهارياً ،كما يبعث فيه روح التعاون والمشاركة مع الطالب داخل وخارج حجرات الدرس،

ويزرع ذلك الروح الديمقراطية في التعامل ،وفي تبادل اآلراء ،وحرية التفكير ،واطالق عنان

الخيال ،مما يعطي التعليم الهوية المالئمة له ،وتحمل صفتين ،إن توفرتا توفر التعليم
األفضل،وهما :الحرية والديمقراطية في التعليم.
يبتعد المعلم المستقبلي (بهذا األسلوب) عن العمل داخل روح التسلط والعنت واإلرهاب
والكبت والقسوة المتعمدة ،التي يعاني المتعلمون منها كثي اًر في زماننا هذا ،مما ينتج عنها

متعلمون مترددون ،متعثرون ،قليلو الخبرة والتطبيق العملي ،لما درسوه أو شاهدوه داخل

مدارسهم.

االعتـبـار النشــاطي
اقترنت كلمة النشاط بالحركة واألداء العملي ،المتقلص كثي اًر بمدارس اليوم ،وذلك مما

أدى إلى خلق متعلمين وخريجين حفظه لمواد دراسية ،سرعان ما تتالشى عن أذهانهم وتصبح
في طي النسيان.
النشك أبداً في أن المعرفة المتنوعة المدعمة بالعمل والتطبيق ،سيكتب لها البقاء أمداً

طويالً مقارنة بمعرفة التذكر والحفظ ،الناتجة عن التلقين واالسترجاع .فأجيال األمس معظمهم
من الحفظة الذين يتخرجون من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ،وهم ال يجيدون تطبيق

فقرة واحدة عملي ًا مما درسوه ،والساحة مليئة بمثل هؤالء السيما وأنهم خريجو اإلطالع على

الكتب المقررة ،والمذكرات التجارية ،والمذكرات الخاصة بأساتذة المدارس والجامعات ،يختم
اطالعهم االمتحان ،الذي ال يمثل معيا اًر صادقاً للنجاح والتميز .فكثير من المتميزين الذين
حصلوا على درجات عالية مذهلة ،في مجال محدد ،يتخرجون في مؤسسات التعليم العالي

ويدخلون مجال العمل بعد تدريبهم ،فهم ال يستطيعون أن يطبقوا إال القليل جداً مما حفظوه.
أنهم يفتون في كل ما يتعلق بمجالهم بتميز ٍ
عال ،لكنهم في التطبيق فاشلون .ولينظر القارا
الكريم إلى جموع الخريجين اليوم في كل مجاالت العمل ،فال يستحق الكثير منهم إال أن
توصفهم بأنهم يحتاجون للمزيد من التدريب والمعرفة ،ويصبح ذلك أم اًر ًٍ واقعاً.
ونفعل دورهم التعليمي والتطلعي واالبتكاري ،وجب علينا أن نهتم بالمعلم
ي
لنميز طالبنا ي
المستقبلي،

الذي

يهتم

باألنشطة

المدرسية

مثلما

يهتم

بالمادة

الدراسية.

اء كانت داخل حجرة الدرس أو خارجها ،تنمي في المتعلم
ذلك ألن المناشط سو ً
المهارات والقدرات التي تحدد مساره في الحياة ،فهو أي المتعلم بانتمائه ألحد األنشطة المقامة
بالمدرسة ،ينمي ذاته أوالً ويعمل على مساعدة غيره في التطلع للوضع الذي يناسبه .تشمل

األنشطة في المدارس نشاطات الجمعيات المختلفة كجمعيات :العلوم ،الرياضيات ،الفنون،

الصحة ،الزراعة ،اإلصالحات ،الثقافة ،الرياضة.
في معهد بخت الرضا  ،في حقبة الستينات من القرن الماضي ،كانت المجتمعات
الدراسية تمثل حكومة كاملة تفرد لها الميزانيات ،وتخضع لنقاك الجمعية العمومية التي تمثل
البرلمان ،فتتم إجازة بعض البنود وتعديل بعضها ،وشطب بعض البنود غير الضرورية .يحسم
األمر في جلسة برلمانية أو جلستين ،بحضور المستشارين (أساتذة المدرسة) الذين يجلسون
يفعلها ويديرها المتعلمون بأنفسهم .تبدأ الجمعيات بعد
خلف أعضاء الجمعية العمومية ،التي ي
ذلك في ممارسة نشاطاتها ،بهمة ودراية ،فكل فرد يعرف واجباته ،ويدرك فائدة ذلك تماماً له

وللمجتمع المدرسي.

كل هذا الزخم من النشاط ال يتأتى إال بإيمان وتفعيل المعلم المستقبلي الذي يرشد

ويشرف بهمة ،مع دفع عجلة العمل في تعديل المسار النشاطي التربوي ،إذا دعا األمر.
إن النشاط المدرسي ،يعد المتعلم كي يكون خبي اًر فاعالً في مجال ما ،فيستطيع أن يقود

العمل بقليل من الجهد والتمسك بعملية التعليم الذاتي المستمرة ، .وعليه كان لزاماً علينا أن نحتفي

بماضي بخت الرضا ونستصحبه في تخطيطنا للمستقبل ليواكب كفايات المعلم المستقبلي

يتميز المعلم المستقبلي باإللمام بكم ليس بالقليل من األنشطة وكيفية تطبيقها ،والتي
تساعد في تحسين أداء المتعلمين ،بمعنى آخر ،فالمعلم المستقبلي شعلة من النشاط المنظم
المرتب الذي ال يتوقف عن العطاء ألي سبب كان ،وهو المعلم الذي ال يغمض له جفن في
متابعة المتعلمين ،وذلك من خالل التفاعل معهم في عملية النشاط ،التي قد تتطلب تدخله
صعب الوصول إليها من المتعلمين.
المباشر للحصول على ناتج علمي ،أو تطبيق لمعلومةُ ،
إن المعلم المستقبلي ،يتخذ من النشاط منب اًر لبث محتويات وحدته الدراسية ،أي أنه

يدعو للتطبيق السليم للمعارف التي يتلقاها المتعلمون ،وهو الذي يعتبر نفسه فاشالً في أداء

مها مه التدريسية ،إذا ما فشل المتعلمون في مستوى التطبيق ،فحينما يستطيع المتعلمون تطبيق
ما درسوه ،يعد ذلك نجاحاً للمعلم المستقبلي ولفرقته من المتعلمين والفنيين والعمال وإلدارة
المدرسة بالكامل.

إن النشاط المدرسي يتطلب إلى جانب المعلم المستقبلي الحذق ،دعماً مالياً معتب اًر،

ودعماً معنوياً كبي اًر ،من الجهات التعليمية التنفيذية ،التي اتخذت من ذلك الشأن هدفاً ال

مناص من الوصول إليه .يعني ذلك أن المعلم المستقبلي ليس هو المتفرد بساحة النشاط ،إنما

األمر يتعلق بجهات أخرى يأمل المعلم المستقبلي في تضافرها معه.

المعـلـم والمتـعلمــين
إن المعلم المستقبلي وبما يحمل من مفاهيم معاصرة تجاه العملية التعليمية وتجاه
المتعلمين ،الذين يمثلون الطرف الثاني في عقد اتفاقية التعليم ،يدخل إلى مجال التعليم
والتفاعل مع المتعلمين من أبواب كثيرة ،ومداخل متعددة ،حتى يمكنه اإليفاء بمتطلبات مهامه
التعليمية والتربوية .تشمل هذه المداخل الحق في التعليم والحرية فيه ،ومن ثم الديمقراطية

الالزمة إلتاحة فرص التعليم المختلفة .والمسئولية كتكليف رسالي ،وتطوير وتعديل مسارات
العملية التعليمية ،والترقي بالمتعلم من خالل بث روح التعليم الذاتي فيه ،وحثه على التطلع
واالبتكار ،وتعليمه قيم التفكير بمختلف طرقه ،لتعينه في حل مشكالته ،ومن ثم مشكالت
التعليم التي تظهر ما بين الفينة واألخرى ،كنتاج للممارسة والدخول في المستجدات ،وتعليمه
كيفية التعامل مع المعطيات التعليمية والعلمية والمجتمعية كمدخالت للتعليم ،ومن ثم كيفية
الت عامل مع المخرجات من ناحية تقويمها التقويم األمثل ،وترتيبها وتعديلها ،ودفعه نحو التحلي
بروح

الباحث

المجود،

الذي

يقوم

بالتطبيقات المثلى للعلوم بأنواعها ،ألغراض البحث العلمي ،وبث روح التعاون مع أفراد
المجتمع ،الذي أصبح مجتمعاً حديثاً في أفكاره يميل دوماً لتأخذ معارفه منحى التطبيق ،وليس
التنظيم وصياغة األحاديث واجترارها.

يدخل المعلم في تفاعله مع المتعلمين وهو يحمل هموماً أكثر بكثير مما أشرنا إليه في

األسطر السابقة ،فعليه إذاً أن يمسك بذمام المبادرة والقيادة ،وأن يكون تواقاً لتحقيق طموحاته

التعليمية والتربوية ،وطموحات المتعلمين ومجتمعه ،وذلك بالتحلي بالصبر والمثابرة والتزود

بالمعلومة الصحيحة ،والثقافة العالية التي سوف تدفع به إلى القيادة السليمة .من أولى مهامه
التفاعل التام مع المتعلمين ،وذلك يأتي من واقع الحوار والمناقشة العلمية والتربوية الهادفة،
وفتح األبواب والطرقات التعليمية والتربوية ،ليلج من خاللها المتعلمون إلى المشاركة الفاعلة
في عملية تعليمهم ،وتعتبر نسب المشاركة العالية من جانب المتعلمين مقوداً صحيحاً وسليماً

وفعاالً في عملية التعليم ،فطرح المسألة التعليمية للنقاك مثالً ،أو إلبداء اآلراء بصورة مكثفة

ما بين المعلم والمتعلم تثمر إيجابياً ،وتنأى بالمتعلم عن التلقين ،والرضاء بما جاء به المعلم،
حتى وان لم يكن مقتنعاً به ،أو مدركاً حتى لمعناه .تساعد المشاركة في صقل وتدريب أذهان

المتعلمين على العمليات التعليمية برمتها ،ابتداء بمرحلة الحفظ وانتهاء بمرحلة إطالق العنان

للعقل التفكيري ،في األخذ بتالبيب المعلومة وتقنيتها وترتيبها وادراك معانيها وتركيبها ،
وتطبيقها تطبيقاً جيداً ومن ثم تقويمها التقويم األمثل .فالمعلم المستقبلي المجود هو الذي
يعطي المتعلمين الفرصة الواسعة والمناسبة في تبادل األفكار ،أو المشاركة الفردية أو

الجماعية في المسألة التعليمية ،حيث أن ذلك يولد األفكار األكثر ترتيباً ويعين على السير

نحو تعليم مرغوب.

المعلم المستقبلي هو المعلم الذي ال يحتكر المعرفة لنفسه ،فإنه وان حاول ذلك سيقع
بين براثن الفشل ،إذ أنه ومهما كانت قدرته العقلية والعلمية ،وقدرته في حفظ المعلومة
واستنباطها ،فإنه لن يستطيع إدراك معلومات ومعارف بالكم الهائل الذي نلحظه اليوم ،فهنالك
كم هائل من المعارف المتجددة لحظة بلحظة.
على المعلم المستقبلي أن يعلم أن من بين المتعلمين من يمتلك معارف في مجال معين
ال يدركه المعلم نفسه ،فقد تكون الفرصة قد سنحت لمتعلم أن يمتلك معلومة ما ،لم تتح
الفرصة له في امتالكها ،كما أنه قد يكون من بين المتعلمين مجموعة من الموهوبين الذين
يتميزون بطاقات ذهنية أعلى بكثير من أقرانهم ،أو حتى من بعض معلميهم ،وأنهم ربما يكونوا
مصد اًر لمعلومة تحسب في قائمة المعلومات الجديدة على المعلم نفسه.

ليعلم المعلم المستقبلي أيضاً أن من بين المتعلمين من تيسر له امتالك وسائط التقنية

الحديثة ،التي سخرها لتعليمه ،مما زاده معرفة بالمقارنة مع قرنائه في نفس المستوى التعليمي.
وليدرك أيضاً أن من بين اآلباء واألمهات وأولياء األمور من هم مختصون في بعض مجاالت
المعرفة التي يقوم بإيصالها للمتعلمين .كما ال ينسى المعلم المستقبلي أيضاً أن الشارع في

المجتمعات المحلية ،أصبح ينضح بالكثير من المعارف لحظة بلحظة ،وأن المتعلمين هم جزء

ال يتج أز من هذا الشارع.
إن األخطر من ذلك كله ،هو انفتاح جميع النوافذ والمداخل إلى عالم يضج بالمعرفة
أيما ضجيج ،وبذلك يؤثر تأثي اًر مباش اًر في المتعلمين أينما كانوا ،بصورة أوسع مما يتلقونه من

معلميهم ،وبصورة أبقى أث اًر ألنها تأتي من مصادر متعددة بوسائط متعددة ،سمعية ،بصرية،

سمعية بصرية ،متحركة وساكنه محسوسة تداعب جميع حواس المتعلمين ،فهي إذن معرفية

ووجدانية وحسحركية.
ليدرك المعلم المستقبلي أيضاً أن هنالك لغات عصرية غير اللغات المعروفة ،أصبحت

لغات تخاطب بين المتعلمين محلياً وعالمياً ،قد يغيب الكثير من معانيها لدى المعلم

المستقبلي.على المعلم المستقبلي أن يدرك أيضاً أن هنالك تواصل بين المتعلمين غير مرئي
وال مسموع ،ال يستطيع التقاطه حتى الوالدين في البيت الواحد.

كما أن المعلم المستقبلي يجب أن يعلم أننا (نزحف) وال ننطلق نحو مستقبل مثير
ومتجدد ،ال ينظر للماضي كثي اًر ،وال يعترف بالتقاليد والعادات ،وال يعترف بالمثل والقيم ،وال

يعترف بالمتباينات جميعها (الكبير -الصغير ،القوي -الضعيف ،المعافى -المريض) مستقبل
ال يعترف حتى بالمجتمع وباألسرة والصداقات وباألعراف ،مستقبل يجري نحو وميض لن

يدركه أبداً ،وسوف لن يعرف أين يقف ،كيف يفكر؟ وماذا يعمل؟ ولماذا يعمل؟ أنه في خضم

هذه الغوغائية يتلمس المعلم المستقبلي طريقة المليء باألشواك واألحراك والمخاطر ،من أجل
ٍ
إذكاء نار الفضيلة ،والتمسك ٍ
عاتية.
يح
بقيم أصبحت في مهب ر ٍ
يمثل المعلم المستقبلي حزام األمان لإلنسانية ،التي اكتست بالرعونة والالمباالة ،ويمثل

طوق النجاة لعالم يغوص إلى القيعان .وهنا يجوز لنا أن نقول أن المخرج من هذه المحنة
والنجاة من االنزالق هو المعلم المستقبلي ،الذي به سيبنى المستقبل ،الذي يقودنا إلى المواكبة
اآلن وغداً ،والى المحافظة على موقع الصدارة وقت الطوقان.

صـفـات ومميـزات المعلـم المستـقبـلي
نحن نعلم أنه ال حدود رقمية نحصر من خاللها الصفات اإلنسانية اإليجابية ،كما أنه
يستحيل على أي فرد أن يحظى بهذا الكم الهائل من الصفات المميزة لإلنسان الفاضل ،دون
أن يتميز ببعض غير قليل من مضاداتها ،التي نعتبرها ال إنسانية ،لكنا نتوسم الخير دائماً في
ذلك الفرد التربوي ،الذي يضم تحت دثاره أكبر قدر من المميزات الحميدة ،التي يتطلع إليها

كل إنسان في سبيل إثراء وتحسين الوضع اإلنساني بصفة عامة ،وتحسين سلوك المتعلمين
بناة المستقبل بصفة خاصة.
نتلمس في هذه الفقرة بعضاً مما ننشده من صفات كريمة تنحو نحو المثالية في المعلم

المستقبلي،

والتي

قد

تكون

فاصالً

واضحاً

بينه

وبين

غيره

من

أفراد

البشرية ،الذين يمتهنون مهن ًا متباينة وان عال قدرها ،أولها التوجه الديني اإلسالمي

السليم ،وذلك بتطبيق كل التعاليم المساعدة في عملية التعليم والتربية ،التشبث باللغة العربية
الفصحى ،اإللمام العلمي بالقدر المستطاع ،اإللمام الثقافي الكبير ،السلوك اإليجابي نحو
المتعلمين ،اإليمان برسالته ،الرغبة في تعاطي المهمات التعليمية والتربوية ،نكران الذات،
التفاؤل بالمستقبل ،حسن الخلق ،العلم بمبادا اإلدارة والقيادة والسياسة ،اإللمام بكل طرف من
أطراف العلوم المدرسية المختلفة ،إجادة الحوار والنقاك بينه وبين المتعلمين وغيرهم ،إجادة
إدارة الحوار بين المتعلمين أنفسهم ،إعداد وتحضير دروسه بطريقة سليمة ومستمرة ،االستنتاج
السليم ،سرعة البديهة والذكاء المتقد واإلبداع الخالق ،عدم الميل إلى الكسل واهمال الواجبات،
التمسك بروح التجديد واالبتكار ،التطبيق العلمي الصحيح للمعارف ،التمسك بروح الحرية في
التعليم والتمسك بممارسة الديمقراطية التعليمية السليمة ،مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين،
القدوة الحسنة وعدم التميز بين المتعلمين ،الحركة داخل المجتمع والتفاعل مع أولياء األمور
والخيرين وأصحاب الرأي وأصحاب المال ،احترام اإلدارة المدرسية واإلدارات التعليمية بصفة
عامة ،الحضور التام أثناء تأدية مهامه التعليمية والمحافظة على النظام ،تطبيق اللوائح
المدرسية واللوائح اإلدارية ،احترام رؤسائه ومرءوسيه ،التمكن من تقويم نفسه في كل المجاالت
ومحاسبة النفس المحاسبة الناجعة ،تقويم أداء المتعلمين ،وفوق كل ذلك االهتمام الزائد،
بالنشاط والتجارب العملية وتنسيق الزيارات والرحالت واللقاءات العلمية والتربوية للمتعلمين.
إنها بال شك صفات رسالية ال يحتملها إال من شاء له اهلل ذلك ،وهي مهام صعبة
التطبيق إال لمن سخر لذلك ،وللقارا الكريم الفضل في أن يضيف من الصفات مما لم نذكره
فهو خضم ال نستطيع اقترافه ،لكنا تطرقنا لهذا البعض لنبين فيه أن المعلم المستقبلي فرد
تربوي غير عادي ،وجب علينا االعتراف بذلك ،وبذل كل ما قد نستطيع به اعانته على إتمام
رسالته

على

الوجه

األكمل،

وذلك

بالرأي

والشورى والنصيحة ،وقبل ذلك كله بالمال ،فلتكن الميزانية المخصصة للتعليم حكومي ًا

وشعبياً تحتكر أعلى النسب من الدخل القومي ،حتى نستطيع أن ننتقل من مرحلة (الزحف)
إلى مرحلة االنطالق.

ثانياً :المتـعلـم المستـقبــلي
هو المتعلم الذي نسعى إلعداده إعداداً سليماً ممي اًز ،ليكون رم اًز في مجتمعه ،ويحقق

طموحاته ويلبي تطلعاته .ونعتبر إعداد المتعلم المستقبلي أم اًر مصيري ًا ،إذ أنه يجب أن توفر

كل اإلمكانات الالزمة لتلبية رغبات المتعلم ،التي تعمل على مساعدته في التعليم سواء كان

التعليم منظماً في قاعات الدرس أو غير ذلك ،ولقد اتفق علماء التربية حديثاً ،أن المتعلم
المستقبلي هو محور العملية التعليمية ،إذ أن دوره في عملية التعليم يعتبر هاماً وفعاالً ،

فإشراكه في عملية تعليمه يعد من أولويات االهتمام به ،وذلك عن طريق الحوار والمناقشة،

وعن طريق منحه الحرية الكافية في التعليم والديمقراطية فيه ،التي تجعل منه فرداً يتملك حق
اختيار ما يتعلمه من مواد تعليمية ،وتحديد األوقات الالزمة لذلك ،وبذلك نجعل المتعلم

المستقبلي مشاركاً مشاركة فعاله في تعلمه ،وانتقاله من قوقعة التعليم الوجاهي ،المتميز

باإلصغاء التام والحفظ واالسترجاع ،إلى مرحلة التعليم الذاتي ،الذي يستطيع فيه أن يعلم نفسه
بنفسه ،تحت إشراف معلمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،عبر الوسائط التكنولوجية المختلفة،
التي تمنح التواصل حقه ،وتجعل المتابعة ممكنه ،وتساعد في إرشاد وتقويم المتعلم المستقبلي

بالطريقة المطلوبة.
يجب أن يتحلى المتعلم المستقبلي بكل الصفات التي تجعل منه متعلماً تواقاً للمعرفة

من تلقاء نفسه ،فعليه أن يبحث ليحصل  ،ويتقمص المعلومة التي سعى إليها سعياً دءوباً ،كما
عليه

أن

يتحلى

بالجدية

في

ممارسته

للتعليم،

ويسعى

للنيل

من مصادره وروافده المتعددة بشتى الطرق المتاحة ،وأن يجعل من معلمه سنداً قوياً له

في االستعانة به متى ما رأي ذلك الزماً.

حري بالمتعلم المستقبلي أن ينغمس في عملية تعلمه ،ويلم بالمتطلبات المختلفة من

مراجع ووسائط تعليمية حديثة ،مواكبة ،مع كيفية استخدامها ،واتقان التعامل والتفاعل معها،
ليست في أنها معيناً فقط ،وانما باعتبارها جزءاً ال يتج أز من المادة التعليمية.

يتوقع من المتعلم المستقبلي استخدام وسائط تقنية بالكم السهل والمسموح به ،حتى

يستطيع إعمال ومشاركة أكبر قدر من حواسه ،وقد ثبت علمياً أنه إذا استخدم في العملية
التعليمية أكثر من حاسة واحدة ،فإن الناتج التعليمي سيكون واف اًر ومرك اًز ،أي تطول مدة بقائه

في ذاكرة المتعلم ،مما يساعد كثي اًر في تطبيق المعارف في أوجه الحياة المختلفة ،وابرازها في

صورة فعالة يعم نفعها بالطريقة العملية الفعلية ،أكثر من عمليات التذكر الناتجة عن عمليات

التعليم النظرية التلقينية.
أورد ريتـشــارد إي مايـر:
ان
(ينعلم الطالب من الكلمات والصور معاً أفضل مما يتعلمون من الكلمات فقط .ي
عرض المادة بالكلمات والصور معاً يتيح للطالب انشاء نماذج ذهنية لفظية وتصويرية وبناء

روابط بينها.اما عرض المادة بالكلمات فقط فانه يتيح للطالب فرصة بناء نموذج ذهني لفظي

 ،انما اليحتمل أن يتمكنوا من بناء نموذج ذهني تصويري وأنشاء روابط بين النماذج الذهنبة
اللفظية والتصويرية).
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إن المتعلم المستقبلي هو ذلك الفرد  ،الذي يستطيع أن يبتكر ويخلق من عملية تعليمه،
ما يفيده ،ويفيد المجتمع بصفة عامة ومجتمعه المحلي بصفة خاصة ،ويساعد كثي اًر في حل
المشكالت

التي

تط أر

جراء

تعامله

العملي

التطبيقي

مع

معارفه ،ووضعها في القالب العملي بجهد فردي أو جماعي يوفره المتعلم المستقبلي
الحريص على تعليم نفسه.
()1

ريتشارد أي ماير  ،التعليم بالوسائط المتعددة  ،الرياض  ،منابع دامعا كامبريد  ،النبعا األولي 2004 ،م  ،ص 131

المتعلم المستقبلي الذي نريده  ،هو ذلك المتعلم الذي ال يكل في السعي لإللمام
بالمعرفة ،واكتساب الخبرات المتوالية التي تتسلسل عن بعضها البعض ،فكل خبرة قد تُخرج

تعلماً يؤدي إلى خبرة جديدة ،ويعتبر ذلك أم اًر مستم اًر ما استمرت حياة األجيال .نحن نسعى

إلى الخبرات التي تساعدنا في أن تكون المنطلق الصلب المساعد في عمليات التعليم على

اختالفها وأهمها عملية التعليم الذاتي.
يعتبر التعليم الذاتي في قمة أنواع التعليم المتوافرة حالياً في الساحة التعليمية ،من

ناحية الفائدة الخاصة بالمتعلمين والعامة بالمجتمعات ،إذ انه ومن خاللها تنأى بالمتعلمين عن
اإلتكالية ،وأسبابها التي تعتبر قاصمة الظهر في المجتمعات ،والمحجمة ل فراد عن العطاء
والخلق واإلبداع .كما أ ن التعليم الذاتي يوفر الوقت للمتعلم المستقبلي ،ولإلدارات التعليمية في
إبراز كفاءة مقرراتها الدراسية ،وتعميم الفائدة الناتجة منها .كما أن ممارسات عمليات التعليم
الذاتي توفر كثي اًر من الجهد والمال ،ويظهر ذلك جلياً في نظام التعليم عن بعد ،والتعليم

المفتوح ،والجامعات االفتراضية ،والتعليم اإللكتروني بصفة عامة.

أقترن التعليم الذاتي بالتعليم المستقبلي ،الذي يرى في عملية التخلص من سلبيات
التعليم التقليدي ،الممارس اآلن ،أم اًر ضرورياً .فيه يتمكن المتعلم أن يخرج من بوتقة التذكر

واالجترار ،الذي تصبح المعلومة فيه نسياً منسياً بعد االختبار ،الذي يعتبر حداً لتواجدها بذهن
المتعلم ،وحداً لممارسة نواتجها بعد فنائها .كما أن التعليم الوجاهي ،يحشو أذهان المتعلمين

بالمعلومات ،التي يستحيل تطبيقها حسب المقرر الدراسي المتاح بين أيدي المتعلمين ،ذلك

لقصر مدة الدراسة ،ولقلة الخبرات والممارسات العملية ،لذا يصبح الخريجون من المتعلمين من
غير ذوي الكفاءة في الحياة العملية ،المطالبين بتطبيق ما درسوه من مواد
تعليمية ،من خالل ممارستهم للمهن المعينة التي يتدربون من خاللها على تطبيق دراستهم
عملياً.

يجدر بنا أن نذكر هذه الواقعة التي كنت شاهداً على أحداثها ،وهي تحكي عن نوع من

أنواع القصور في مقرراتنا الدراسية لدى الخريجين من جامعاتنا وهي كما يلي:

(اجتمعت مجموعة من األصدقاء السودانيين الباحثين عن العمل ،من خريجي احدى جامعاتنا
في الخرطوم -كلية التربية  -في المملكة العربية السعودية ،وتحديداً في مدينة جدة ،ذلك
عندما كان االغتراب ضرورة حياتية ملحة لكل األسر السودانية ،وكان موضة ذلك العصر
الذي اتصف بالكساد في المأكل والمشرب والعمل ،وأصبح كأنه مفروض على شباب ذلك
الزمان فرضاً ،حتى اآلباء رفضوا بقاء أبنائهم بجانبهم ،وشجعوهم أياً تشجيع للرحيل عن

السودان ،بالغالي والنفيس  ،سعياً وراء الرزق علماً بأن األب في السودان كان يحرص على
جمع أبنائه من حوله ،ويتباهى بذلك ،أمام األهل والعشيرة .

صدر إعالن في الصحف المحلية عن طلب من شركة تحلية المياه بجدة ،طلباً

لوظائف معينة ،ومن ضمن شروط تقديم الطلبات أن يكون الطلب مصاغ ًا باللغة اإلنجليزية.

وليعلم عزيزي القارا أن مجموعة الخريجين المذكورة ،هم ممن درسوا المواد التعليمية

في المدارس الثانوية باللغة اإلنجليزية ،ودرسوا اللغة اإلنجليزية كلغة أساسية كمطلب جامعي،
يعني ذلك أن قبول الطالب للجامعة يتوقف على النجاح في اللغة اإلنجليزية .رغم ذلك التفوق
الدراسي في الجامعة المذكورة والمرموقة أيضا  ،إال أن المجموعة عجزت بكاملها عج اًز تاماً

عن معرفة اسم شركة تحلية المياه باللغة االنجليزية ،علم ًا بأن أحد أفرادها من خريجي قسم

اللغة اإلنجليزية واللغة الفرنسية وآخر من قسم الكيمياء واألحياء ،مما اضطرهم إليفاد أحدهم
إلى موقع الشركة التي تبعد عن مكان سكنهم أكثر من سبعة كيلومترات ،لإلطالع على اللوحة

التي

تطل

من

أعلى

بوابة

الشركة،

لمعرفة

كلمتي

َتحلية

المياهَ باللغة اإلنجليزية ،بعد أن غابت عليهم تماماً ،وألفوا فيها من الكلمات ما ال عين رأت

وال أذن سمعت  .وجاءهم الموفود بكلمة َ َDESALINATIONالتي تعني َتحليةَ).

فلك عزيزي القارا أن تتصور مدى القصور الذي كانت مقرراتنا الدراسية تخوض في
وحلة ،فقد غابت المقررات الدراسية بكاملها في أن تضيف معلومة أو موقفاً حياتياً يساعد
المتعلم في تطبيق ما درسه ،وكثير من األمثلة تسير في هذا المنحى.

إن المتعلم المستقبلي ،هو غير هذا المتعلم العاجز عن االستفادة من مادته الدراسية في حياته
العامة ،كمادة تقوده إلى اإلبداع والخلق لتطوير حياته وحياة مجتمعه وحياة اإلنسانية بصفة
عامة.
سمات المتعلم المستقبلي

فيما يلي نذكر بعضاً من سمات المتعلم المستقبل

التي نتوخى توافرها فيه :

األعتـدال واألتــزان:
رام الظروف الت

يعيشها الشباب اليومق االّ أن يجب أن يتحلى بالهدوء واألتزان

ويناى بنفس عن الطيش واألندفاع اير المؤسسق وأن يتسم المتعلم المستقبل بالكثير من

المثاليي والسلوك الحكيم.
الحــلــم:

نتوخى ف المتعلم المستقبل التحل بالقدرة عل السيطرة عل األنفعاالت والغضبق

انى عنهاق م زمالا او معلمي .
الذي قد يقوده ال الدخو ف مشكالت هو ف
ً
الحيـــا :
هو حاجز للمتعلم عن فع القبيح من األعما قوقد صنف الماوردي ف ثالثي أقسام:
 الحياء من اهلل. -الحياء من الناس.

 الحياء من النفس.اـوة األرادة:
عل

المتعلم أن ال يتب شهوات نفس ق ب يعم عل

كثي ارً ف أداء واجب المناط ب .

كبح جماحها ق مما يساعده

الجديي والعزيمي:
يتميز المتعلم المستقبل ق ف

مجاالت المعرفي والتعليم المختلفي.

دراست ق بالتحل

بالجديي والعزيمي ف

اقتحام

العزة والكراما:
ان المتعلم المستقبل بحاجي ال أن تتحقق في العزة والكرامي واإلباءق بالقدر الذي
ّ
ال يخرج ال الظلم واحتقار اآلخرين.
تواير واحترام الكبار:
المتع لم المستقبل

هو الذي يحسن التعام م الكبارق سوى ان كانوا من كبار

السنق أو كبار القدرق أو الوجهاء.
البشاشا والنالاا:
بهما تتوثق للمتعلم المستقبل الصلي المجتمعيي داخ المؤسسي التعليميي ق وبين

أفراد أسرت ق وتعين عل النجاح ف مستقب حيات .
الصدق:
هو من السمات الت

يجب أن يتحلى بها المتعلم المستقبل ق فللصدق مزايا

اجتماعييق تحدد شخصيي الفرد ومدى مصداقيت ف حيات الدينيي واألجتماعيي.
الكرم والسخا :

من السمات الت يجب أن يتحلى بها المتعلم المستقبل

طالما أن سيصبح فردا

فاعالً ف مجتم الغد.
المننق الحسن:
سمي حضاريي ق مكملي لشخصيي األنسان ف

مسيرة حيات ق وه

سلوك حتم

للمتعلم المستقبل .
السمات األيجابيي الت نراها ف المتعلم المستقبل كثيرة جداًق وال يمكن حصرها بأيي

حا من األحوا ق نسبي الرتباطها بالسلوك األجتماع
للتعام م اآلخرينق فعل

المتعلم المستقبل

المتجددق الذي يتطلب تكنيكا معيناً

اذنق أن يبح

السمات الت تساعده ف الترق من أج الوصو ال أهداف .

جادا ف

الحصو عل

الفـصل الـرابـــع
إعـداد وتـدريب المعــلم المستقـــبلي
في سبيل إعداد سليم للمعلم المستقبلي ،يجب أن يراعى ويوضع في اإلعتبار أن يتميز
معطاء ال سيما وهو يخوض معركة التجديد
المعلم بصفات خاصة ،تجعل منه شخصاً ممي اًز
ً
واالبتكار في مجال التربية والتعليم المستقبلي ،حيث يم يكنه ذلك من أن يكون ميس اًر ،

ومساعداً ،وموجهاً ،ومقوماً لطالبه ،ولكل روافد العملية التعليمية في شتى مجاالتها.

للتأمين على ذلك رأي التربويون عقد الدورات التدريبية ،وورك العمل ،والندوات،

وتأسيس المكتبات ،ودور الثقافة لتنمية المعلم مهنياً ،أثناء الخدمة ،كي يواجه المتطلبات

التعليمية المتجددة في الحاضر والمستقبل ،لذا لزم تدريب المعلم ليكون رجل المهمات الصعبة

تربوياً واجتماعي ًا ،إذ أن دوره اإلجتماعي ال ينفصل ،بأية حال من األحوال ،عن دوره التربوي،
فهو في مجتمعه ممي اًز بالسلوك القويم ،سلوك الرجل المرشد الذي يساعد في حل مشكالت
مجتمعه ،باإلضافة إلى كل القيم والمثل المتوقعة ،التي يتحلى بها كفرد من أفراد المجتمع.

لتدريب أمثل ،يجب إتباع طرق التدريب الحديثة ،التي تجعل منه أكثر تطلعاً وتجعله

مبتك اًر ومجدداً ،ليواكب طفرة التعليم المستقبلي الذي حط برحاله في عالم اليوم ،العالم المتجدد.
أورد الدكتور  /محمد محمود زين الدين:

األعداد

(والتعليم  -بحكم طبيعته – مهنة شاقة ومعقدة وخطيرة في آن معاً األمر الذي يتطلب
الجيد

والتدريب

المستمر

للمعلم

،

والتأكد

من

أنه

يمتلك

من

المعارف والمهارات والكفايات ما يضمن له التمكن من أداء أدواره المتعددة
والمتجددة).
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نتناول فيما يلي الجوانب االربعة المشار إليها ،بشكل مختصر:
المـعـلم الميسّـــر:
ال للمتعلمين من قبل
ال أو فع ً
عملية التيسير في التعليم تعني عملية تسهيل الصعاب ،قو ً

المتعلم ،وينبغي أن نرتقي بالمعلم إلى كيفية تيسير عملية التعليم للمتعلمين ،حتى تصبح جاذبة
وممتعة بالنسبة لهم ،وذلك بتحسين طرائق تناول المادة التعليمية ،التواصل السليم بين المعلم
والمتعلمين ،وفي ذات الوقت ينأى بهم عن التعقيدات الضارة ،واألسباب المنفرة ،التي تساعد
المتعلمين على اإلنفالت ،وقتل الرغبات التعليمية فيهم.
إن إعداد المعلم في هذا المنحى يتطلب جهداً كبي اًر ،وبرامج متعددة ،وواضحة،

ومستمرة ،ومتابعة لصيقة ،من قبل اإلشراف التربوي ،وجهات اإلختصاص في التعليم ،كما
تتطلب اإليفاء بحق المعلمين أدبياً واقتصادياً واجتماعياً.
المـعلـم المســاعد:
ينادي كل العلماء التربويين اإلختصاصيين ،في مجاالت التربية والتعليم ،بمختلف
تخصصاتهم ،أن يكون المعلم عوناً ومساعداً للمتعلم في عملية التعليم ،وأن يكون سندًا له في

دفعه إلى التعلم الفعال ،السيما وأن مثل هذا السلوك ،يبذر بذور الثقة في المتعلمين ،التي

تعمل على تفكيك الحواجز الوهمية بينهم وبين معلميهم ،وتساعد كثي اًر في التحصيل واإلبداع.

يتطلب أسلوب المساعدة هنا سلوكاً تربوياً خاصاً من المعلم ،ويتطلب منه

()1

محمد محمود زين الدين  ،كفايات التعليم اإللكتروني  ،ددة  ،خوارزم العلميا للنشر والتوزيع  ،النبعا األولي 2007 ،م  ،ص
.55

اإللمام بالفروق الفردية بين المتعلمين ،وما يترتب عليها من قدرات واتجاهات وميول،
تسهل على المعلم اختيار نمط المساعدة التي يتطلبها كل فرد أو مجموعة من المتعلمين.
إن عملية تدريب المعلمين على مثل هذا النوع من السلوك ،تجاه المتعلمين يصبح
حتمياً وأم اًر ضرورياً وفاعالً ،في إستغالل طاقات المتعلمين لتعليم أفضل ،وفي ظل عملية
تعليمية متكاملة.

المـعـلـم المـودــ :
يعني التوجيه تعديل المسار إلى األحسن ،والتوجيه دائماً يتم أثناء أداء المهام في مهنة

معينة بواسطة شخص ما ،ويقوم بعملية التوجيه شخص آخر ،أكثر إلماماً وتمرساً في مجال

هذه المهنة ،يعرف بالموجه ،يعمل على متابعة صاحب المهنة في أدائه ،وفي كل سلوك

يتعلق بها ،يساهم في تعديل مساره وتأديته لمهامه بالثناء ،اوباإلضافة أو بالحذف ،وغير ذلك
من األساليب التي تدفع به إيجابباً في األداء.

في مجال التعليم يعتبر التوجيه الفاعل المستمر ،تدريباً للمعلم المستقبلي ،ويعتبر أحد

ركائز اإلعداد المهني والفني بالنسبة له ،فبتحسن أداء المعلم ،تسهل عملية قيامه بواجبه نحو
المتعلمين ،وذلك بتوجيههم التوجيه السليم ،الذي يؤدي إلى تعديل مسالكهم التربوية والتعليمية،
ومن ثم الوصول بهم إلى غايات أفضل ،تنأى بهم عن األساليب التقليدية الممارسة في التعليم
اليوم.
المعــلـم المـقــ ّوم :
إن عملية التقويم الفاعل ،تساعد المعلم كثي اًر في التوصل إلى المردود التعليمي كتغذية

راجعة ،هي خالصة العملية التعليمية بكاملها ،والتي بموجبها يتمكن المعلم من معرفة جوانب
اإليجاب

والسلب،

التي

يعمل

بدوره

على

تأهيلها

اوتعديلها او حذفها ،كما يعمل على تجديد أسلوبه التعليمي ،والسلوكي التربوي مع المتعلمين،
ويكون ذلك دفعاً إيجابباً ،ومساعدة للتخطيط المستقبلي لمهامه .ليقوم المعلم بدوره الفاعل في
تقويم المتعليمن ،يجب أن تولي العناية الكاملة لتدريبه تدريباً مستم اًر ،على أساليب التقويم

نؤمن مسار العملية التعليمية والتربوية
عامة ،وعلى أساليب التقويم الذاتي بصفة خاصة ،كي ي
على ٍ
حد سواء.
المـعلـم بيـن القـديـم والحـديـث:
يعتبر المعلم في نظام التعليم التقليدي ،عبئاً ثقيالً على العملية التعليمية ،حيث أنه لم

يتم تدريبه التدريب األمثل ،في جوانب كثيرة من جوانب التعليم والتربية المختلفة ،كما لم تتح له
فرصة المشاركة في التخطيط للمنهج الدراسي الكثيف ،الذي ينغمس في تلقينه للمتعلمين،

ٍ
بعض من المتلقين ،علماً بأنه يمارس ذلك النشاط
داخل حجرات مكتظة ،ال تمكنه من متابعة

في فترة وقتية وجيزة ،هي الحصة الدراسية،لذا وفي مثل هذه الظروف ،ال يستطيع المعلم إتخاذ
القرار التربوي السليم ،فمهنته تقتصر على إيصال المعلومة من الكتاب المدرسي ،إلى عقول

المتعلمين ،ومن ثم حفظها واسترجاعها من غير إستيعاب ،بغية في تفريغ ذلك الكم الهائل
منها ،في أوراق اإلجابة لإلمتحانات

بمختلف انواعها  .نستخلص من هذا أن دور المعلم

أن المعلم هو العمود الفقري في
دور نمطي غير فاعل ،بالمعنى الذي يحمل في طياته ،ي
العملية التعليمية ،يتبلور كل نشاط عن طريقه ،بما يحمله من معان المرجعية في المواد
الدراسية ،والسلوك التربوي السليم ،والتواصل مع المتعلمين ،وبالتالي مع المجتمع ،وغير ذلك
من األنشطة المصاحبة داخل المدرسة و خارجها.
أما المعلم الفعال ،هو المعلم الذي يجمع من الصفات ،واالمكانات ،والكفايات ،ما يؤهله
ألداء المهام التعليمية علي الوجه األكمل.
وقد أشار ريشارد آي .أريندس الي أن هنالك مزايا أربعة يتمتع بها المعلم الفعال:
.1

تتوافر للمعلم الفعال صفات تسمح له بتطوير عالقات انسانية حقيقية مع طالبه ومع

اآلباء والزمالء وقادر علي خلق صفوف مدرسية ديمقراطية ل طفال والمراهقين.
2.

أن يكون للمعلم الفعال تجاه ايجابي نحو المعرفة وأن يتمتع بسيطرة علي ثالثة أسس
معرفية واسعة علي األقل وهي التقدم األنساني والتعلم وطرق التدريس ،وأن يستعمل
هذه المعرفة لتوجيه العلوم والفن لممارسة التعليم.

.3

يمتلك المعلم الفعال مخزوناً من الممارسات التعليمية الثارة وتحفيز الطالب وتعزيز

.4

يمتاز المعلم الفعال بميل للتفكير العميق وحل المشاكل ويعتبر التعليم عملية تستغرق

تقدمه في استيعاب المهارات األساسية وتطوير التفكير العميق والتنظيم الذاتي لديهم.

العمر كله كما بوسعه تشخيص المواقف وتكييف واستخدام المعرفة المهنية علي نحو
مالئم لتعزيز تقييم الطالب وتطوبر المدارس).
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طرق اإلعداد والتدريب للمعلم المستقبلي
من بين طرق اإلعداد والتدريب للمعلم المستقبل نورد ما يل :
.1

التـدريـب الذاتـــي:

يعني التدريب الذاتي أن يقوم المعلم المستقبلي بتدريب نفسه بنفسه ،مستنداً في ذلك على

كل المفاهيم ،والتطبيقات المتاحة في مجال التدريب الذاتي ،وبهذا يستطيع أن يخرج نفسه من
بوتقة التدريب التقليدي ،الذي ماعاد ذا نفع في ترقية أداء المعلم المستقبلي ،ويستطيع أيضاً أن

يفهم دوره كتربوي ،في إدراك األبعاد التربوية لعملية التعليم ،واإلرتقاء بدوره الوظيفي في مجال
األداء التربوي المطلوب ،والتشبع بالقيم المرتبطة بعمليات التعليم والتعلم.يشمل التدريب الذاتي
للمعلم المستقبلي ،اإللمام بالمستجدات في مسار التعليم ،والعمل على تطوير نفسه ،ليواكب

تلك

المستجدات،

سواء

كان

بمفرده

أو

من

خالل

المجموعة

التي

تسعى

لبلول ذات الهدف ،فعلى التربويين المختصين ،بذل الجهود وزيادة العطاء ،بتوفير التخطيط
الالزم ،والبرمجة السليمة ،مع توفير كل اإلمكانات مادية كانت أو أكاديمية أو ثقافية ،تلك التي
تساعد المعلم المستقبلي في عملية تدريبه الذاتي ،وتمكنه من القيام بمهامه على الوجه األكمل.
()1

ريتشارد أي أرنيدس  ،الوظائف التفاعليا والتنظيما للتعليم  ،غزة  ،دار الكتاب الجامعي  ،النبعا األولي 2005 ،م  ،ص . 32

التدريب الذاتي يشتمل علي جوانب متعددة،تستوجب المام المعلم المستقبلي بها ،ويعمل
جاهدا علي تطبيقها تطبيقا سليماً ،فهي تحمله بعيدا عن التقوقع في الجانب األكاديمي فقط بل
يتعدى ذلك ليصل الي االهتمام النفسي واألجتماعي  .وقد لخصت أمل األحمد ذلك في اآلتي:

-

تعزيز الذات لدى المتعلم :اذ يتسم سلوك كثير من المتعلمين بالخجل أو الخوف من
المعلم  ،أو التوتر والقلق ازاء موقف تعلمي ما  ،وربما يتسم سلوك بعضهم الآلخر
بالغرور والخيالء واالفتخار بالذات لمجرد أنه حقق بعض النجاحات  ،وتتمثل مهمة
المعلم هنا في تمكين المتعلمين من الصنف األول من تعزيز ثقتهم بأنفسهم .

-

اما مهمته ازاء الصنف الثاني الذي يعاني من غرور وخيالء فتتمثل في التهدئة
والطمأنة وتجديد قيمة األعمال التي نجحوا فيها.

-

من المهمات األساسية للمعلم أيضا :االهتمام بطبيعة العالقات السائدة بين المتعلمين
من جهة  ،وبين المعلمين من جهة أخرى  ،اذ من الضروري أن تكون هذه العالقة
ايجابية مبنية علي االحترام والتقدير المتبادلين .

-

توجيه الطلبة وارشادهم :وهذه مهمة منوطة بالمعلم أيضا اذ عليه تقديم المساعدة
واالرشاد لكل المتعلمين سواء فيما يتعلق منها بأمورهم الشخصية الخاصة  ،أو
بعالقتهم مع أسرهم أو ذويهم  ،أو بكيفية معالجة المعلومات بغية تمثلها واستيعابها ،
وتمكينهم منها ثم من االعتماد علي أنفسهم في عملية تعلمهم وتنمية مهارات الثقة
بالنفس لديهم من خالل ابراز الجوانب االيجابية لحسن سيرهم وتقدمهم الدراسي ،
وتعزيز هذه الجوانب بين الحين والآلخر .

-

تشخيص أوضاع المتعلمين وبيئتهم التعليمية  :ويتناول تشخيص المعلم للمتعلم أمور
هامة مثل  :معرفة أين هو اآلن ؟ كيف وصل الي ما وصل اليه ؟ الي أين يمكن أن
يصل ؟ وما هو المستوى الذييمكن أن يصل اليه؟)
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وفي نفس اطار التدريب الذاتي للمعلم المستقبلي أورد محمود السيد :
()1

أمل أحمد  ،التعلم الذاتي في عصر المعلومات  ،بيروت  ،مؤسسا الرسالا  ،النبعا األولي 2002 ،م  .ص . 112

.1

تعرف قدرات المتعلمين وميولهم واتجاهاتهم من خالل المالحظة المباشرة واالختبارات
التقويمية البنائية والختامية والتشخيصية وتوظيفها في تقديم العالج المناسب لكل متعلم
في ضوء مواطن الضعف والقوة  ،وتقديم العون له في تعرف قدراته الذاتية وتنمية
ميوله واتجاهاته وتطويرها نحو التعلم الذاتي الفعال والمتواصل

.2

مساعدة المتعلمين علي اكتساب مهارات حل المشكالت الطارئة والجديدة  ،من خالل
تقديم المساعدة للمتعلم في جمع المعلومات واظهار العالقات بين الظواهر وتقديم
الحلول وفق منهجية علمية سليمة تقوم علي أساس تحديد المشكلة وفروضها واختبارها
وتجريب الحلول وتنمية القدرة علي البحث والكشف الذاتي باالرشاد من المعلم حين
الضرورة .

.3

تخطيط المواقف التعليمية – التعلمية بما يتناسب مع قدرات وميول المتعلمين من خالل
اتخاذ الق اررات الالزمة بتكييف الخطة الدرسية وابتكار استخدام األساليب والطرائق
لتناسب المواقف المستجدة .

4.

توظيف تقنيات التعلم الذاتي بمهارة وقدرة علي استخدام التقنيات الجديدة كالتلفاز
والحاسوب والراديو .

.5

اجراء البحوث والدراسات الميدانية من خالل اطالع المعلم علي المراجع والبحوث
والدراسات التربوية والعلمية لرفع مستواه العلمي والمهني والقدرة علي اجراء البحوث
التي تنمي التفكير العلمي والبحث االجرائي الذي يسهم في حل المشكالت بشكل
صحيح.

.6

توظيف أساليب التعلم الذاتي في إطار منظومة متكاملة للعملية التربوية من خالل
استخدام المدخل النظامي في التخطيط والتنفيذ والتقويم .

.7

تدريب المتعلم علي إتقان المهارات المكتبية وتشمل مهارة الوصول الي المعلومات
والمعارف ومصادر التعلم ومراكزه  .ومهارة اإلستخدام العلمي الصحيح للمصادر من
حيث اإلقتباس والتوثيق والتقكير الناقد والتنظيم ،ومهارة استخدام المعينات التربوية

المتوافرة في مكتبة المدرسة أو خارج المدرسة .
8.

القيام بدور المستشار المتعاون مع المتعلمين في كل مراحل التعليم والتعلم في التخطيط
والتنفيذ والتقويم .

.9

التفاعل االيجابي مع المتعلمين وخلق األجواء االجتماعية المتفائلة من خالل ابتكار
مجاالت التواصل بحرية بعيدا عن الروتين اليومي للعمل المدرسي التقليدي المقيد
بالصف والمحاضرات والكتاب).

()18

التـدريب المقصــود:
هو التدريب الذي يقوم على أساس البرمجة والخطط ،التي تحدد مسار العملية التربوية
بجوانبها المختلفة ،ومن بينها تدريب المعلم المستقبلي ،وامداده بالمفاهيم الحديثة في عملية
التدريس ،مشتملة على فنون طرائقه المتعددة ،في العملية التعليمية ،ونسبة لما للمعلم من أدوار
محددة يقوم بها ،ينبغي أن يتم إعداده إعداداً مناسباً ،وأن يكون بطريقة مستمرة ومتصلة

ومتجددة ،وذلك بحكم تجدد الميدان التعليمي ،يصاحب ذلك إمتالك المعلم لسمات خاصة

تجعل منه أكثر إستعداداً لمهنة التعليم ،ومدى إمتالكه للمعارف والمهارات العلمية والمهنية،
التي تجعله أكثر كفاءة في أداء أدواره التربوية والتعليمية.

ونسبة لما تواجه التعليم المستقبلي من صعوبات ،تجعل التربويين أكثر إهتماماً بأخذ يد المعلم

وتدريبه تدريباً فاعالً ،حتى يواكب المستجدات التعليمية المتسارعة .نذكر من هذه الصعوبات:

.1

النمو المتسارع في الكثافة البشرية ،وما يترتب على ذلك من قبول أعداد كبيرة من

المتعلمين ،في مدارس

تعاني نقصاً كبي ار في أعداد المعلمين ،وعج از مريعا في

الموارد المالية ،وبخاصة في الدول الفقيرة والدول النامية.
2.

ثورة المعلومات التي أدت إلى اإلنفجار المعرفي ،في جميع المجاالت ،مما تسبب في
ظهور علوم ومعارف جديدة متتابعة.

()1

محمود السيد  ،التعلم الذاتي  ،إستراتيجيا تربويا معاصرة  ،دمشق  ،ألف با األديب  ،النبعا األولي 1999 ،م ،ص 122

.3

ندرة المعلمين المؤهلين لعملية التدريس ،مما ينتج عنه تخريت طالب ضعاف المستوى
وغير مؤهلين للدخول في سوق العمل.

.4

عجز الكثير من المعلمين في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ،حيث أن المنهج
موحد ،ويتم تطبيقه على جميع الطالب الذين يختلفون في القدرات العقلية ،وفي الميول
و اإلستعداد للتحصيل الدراسي.
ين طلق إعداد وتدريب المعلم المستقبلي ،من قاعدة تمثلها الصعوبات التي أشرنا إليها،

والتي يراعى فيها االختصاصيون ،الجوانب التاليي عند تناولهم لخطط وبرامج التدريب:
أ.
ب.

إلمام المعلم المستقبلي بالمنهج الدراسي ،ومواكبته للمستجدات ،علمياً واجتماعياً وثقافياً.

العمل على تطوير النظام التعليمي ،حسب مقتضيات الحال ،في العالم من حولنا،
وبالتالي تطوير قدرات وامكانات المعلم التربوية والتعليمية في ذات الوقت.

جا.

تغير محورية التعليم من المعلم إلى المتعلم.

د.

تطبيق نظام التعليم الذاتي.

ها.

تطبيق مبدأ الديمقراطية والحرية في التعليم.

و.

نقل المتعلمين من الحفظ واإلسترجاع الى التطبيق والممارسة.

ز.

ضرورة استخدام وسائط التكنولوجيا الحديثة في التعليم ،وخاصة الحاسب اآللي وعلومه
المختلفة ،بواسطة المعلم المستقبلي ،إلرضاء طموحات المتعلمين المختلفة.
تشمل عملية التدريب المقصود ،كل الجوانب التعليمية والتربوية ،وكل ما ينبغي للمعلم

المستقبلي أن يلم به ويستوعبه ،لتحسين أدائه ،والسمو بدوره الرائد ،نحو تعليم أفضل.
.3

التدريب غير المقصود:
وهو ناتج العمليات التدريبية المقصودة ،أثناء تدريب المعلم المستقبلي ،وتشمل كل ما

قد يط أر ويستجد ،من مسائل تعليمية أو تربوية ،ينبغي للمعلم أن يأخذ بها ،ويعدل فيها،
انطالقا من محتواها ،برامجه التعليمية المستقبلية .يساعد التدريب غير المقصود المعلم

المستقبلي في التقصي والتنقيب عن المعرفة ،التي تساعده كثي اًر في أداء مهامه ،ويمثل هذا

التدريب عوناً تلقائياً للمعلم ودعما ألدائه.

ال يحتاج التدريب غير المقصود إلى اختصاصين ،أو خطط تستقطع وقتاً محدداً للقيام

به ،إنما يحتاج فقط الستشارة التربويين ،ومن ثم التطبيق السليم .كما أنه بعد دعوة لمشاركة
المتعلمين ،في عملية التعليم بالحوار والمناقشة الهادفة ،فيما بينهم وبين المعلم وبينهم وبين
أقرانهم .يستوجب على التربويين واختصاصي التدريب ،اإلهتمام بمثل هذا النوع من التدريب،
إنتماء لمادته التعليمية،
وترشيده ،ودفع المعلم الستثماره ،حيث أنه يجعل المعلم أكثر
ً
وللمتعلمين في ذات الوقت.
توفير اإلمكانات والتقنيات:
يجدر بنا هنا أن نتطرق لماهيي التقنيات التربويي والتقنيات التعليميي ق وأثرها عل
مسار العمليي التربوييق فه منحى نظام يهدف ال تطبيق المعرفيق والخبرة العلميي ف

مجاالت الحياة المختلفي.

وقد أورد الدكتور محمد محمود الحيلي ف هذا المضمار:

(التقنيات ا لتربويي ه  :طريقي منهجيي ف التفكيرق والممارسيق تعد العمليي التربويي
نظاماً متكامالًق وتحاو

من خالل تحديد المشكالت الت

تتص

بجمي

مناح

التعلم

اإلنسان وتحليلهاق ثم ايجاد الحلو المناسبي لهاق لتحقيق أهداف تربويي محددةق والعم

عل التخطيط لهذه الحلو ق وتنفيذهاق وتقويم نتااجهاق وادارة جمي العمليات المتصلي بذلك.
أما التقنيات التعليمييق فقد عرفت عل أنها :عمليي منهجيي منظمي ف تصميم عمليي
التعليمق والتعلمق وتنفيذهاق وتقويمهاق ف
البحو

ف

ضوء أهداف محددة تقوم أساساً عل

مجاالت المعرفي المختلفيق وتستخدم جمي

البشرييق للوصو ال تعليم أكثر فاعليي وكفايي).

()1

نتااج

المواد المتاحي البشرييقواير

()19
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يحتاج المعلم المستقبلي إلى كثير من االمكانات والتقنيات للقيام بدوره كامالً ،في كل

الجوانب التي أسلفنا ذكرها ،من أدوات ،وأجهزة ،ومواد ،ومعامل ،وكل ما قد تتطلبه العملية
التعليمية من متطلبات مادية أو مالية أو بشرية.
توفير اإلمكانات والتقنيات يسهيل العملية التعليمية لدى المعلم المستقبلي ،ويجعله يتفانى
في أداء مهامه ،بطريقه فعاله وسهلة ،ال تهدر وقتاً ،وال تبدد ماالً ،بل ،وفي ذات الوقت،

تساعد المتعلم كثي اًر في اإلستيعاب والتطبيق األمثل للمحتوى الدراسي ،داخل وخارج أسوار
المدرسة.

ان تدريب المعلم المستقبلي على اإلستخدام الصحيح للكم المتاح من اإلمكانات
والتقنيات ،ومعرفتها ،واإللمام بمحتواها ،يساعد المعلم المستقبلي كثي ار في التجويد ،وفي
اإلبداع ،وفي تطوير ذاته ،وفي المواكبة المطلوبة لما يجري من حوله ،والشك أن المستفيد
من

الرئيس

ذلك

هو

المتعلم،

الذي

يقوم

بعملية

المشاركة

للمعلم المستقبلي في ذلك ،ومن ثم المجتمع ،الذي يحصل على ناتج عملية تعليمية مميزة،
تتصف با:
1.

ديمومة أثر التعليم في ذهن المتعلم.

.2

إثارة إهتمام المتعلمين وجذبهم نحو المادة الدراسية.

3.

إكساب المتعلم مهارات جديدة تتعلق بجوانب حياته المختلفة.

.4

مساعدة المتعلم في تلقي تدريب متقدم في الوسائط التعليمية.
يقودنا الحديث عن االمكانات والتقنيات الي الدخول في عالم التكنولوجيا ،التي أصبحت

تتردد علي كل لس ان ،وتنتشر وتتمركز في كل جوانب حياتنا  ،فما من حدث جديد ،او
ٍ
اكتشاف حديث ،اال وكانت كلمة تكنولوجيا خلف ذلك  .قد يتبادر الي الذهن ان كلمة
تكنولوجيا تتعلق باالجهزة واستخداماتها،اال ان ذلك ال يعني اال جزءا يسي ار من التعريف .وقد
أن :
اشار حسن شحاتة في هذا المضمار الي ي
(التكنولوجيا ليست هدفا في حد ذاتها ،ولكنها وسيلة التقدم في هذا العصر،الذي تقدمت

فيه وسائل االنتاج بقفزات يصعب علي الدول النامية اللحاق بها .والتكنولوجيا تعرف بانها
مجموع المعارف والمهارات،التي تمكن المجتمع بافراده ذاتيا من انتاج السلع والخدمات ،وقد
تدخل بعض الآلالت باعتبارها جزءاً من التكنولوجيا.وهي في عبارة موجزة :معرفة كيف؟أوعلم

أصول الصناعة ،حيث التعني معرفة كيفية التشغيل فقط.وهذا التعريف يتضمن ما يلي:جانب

معرفي يتمثل في المعلومات والمعارف المتاحة،وجانب بشري يتضمن المهارة).

()20

تتطور التكنولوجي ا بطريقة مستمرة ،فهي تتعلق بحياة االنسان ،فكل تطور يقود الي
تطور اخر  ،طالما يتطلع االنسان الي االحسن دائما في سبيل ارضاء طموحاته ورغباته
المتجددة علي الدوام  ،يعني ذلك ان التكنولوجيا تقود دعوة لزيادة المعرفة وللتطور الحتمي،
مواكبة للتغير المتسارع الذي يساعد كثي ار في تحفيز الفكر االنساني لالبتكار واالبداع .
نتيجة لهذا القفز المتتابع الي األمام ،صار من الضروري حدوث ثورة في
مجال اكتشاف واستحداث األجهزة والوسائط  ،لتواكب الثورة المعرفية غير المسبوقة ،وبذلك
يصبح أمر التعامل مع مثل هذة األجهزة والوسائط  ،وكيفية استخدامها ،من األهمية بمكان .
أن المعلم المستقبلي جزء ال يتج أز من تركيبة المجتمع الذي يعيك فيه  ،وأحد أهم
بما ي
الركائز في انطالقته الي األمام  ،يصبح امر تأهيله وتدريبه في مجال التكنولوجيا ،واقعا ملزما
لكل القائمين علي شئون التعليم والتربية .
أن المعلم المستقبلي التكنولوجي  ،الذي يمتلك من اإلمكانات ما يجعله يختلف كثي ار
عن نظيره في نظام التعليم التقليدي  ،ذلك الذي يحدد مهمة المعلم فقط  ،في توصيل المادة
الدراسية للمتعلم عن طريق التلقين والتكرار  .لكن المعلم المستقبلي التكنولوجي ،له من المهام
التي تجعل منه فريقا من المعلمين  ،يستطيع أن يقوم بعدة أدوار حسب تعدد األنشطة
التعليمية التي يؤديها .
اورد فهيم مصطفى في ذلك:
*.

عندما يقوم المعلم باستخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم كأساليب مكملة لعمله

()1

حسن شحات  ،مداخل إلي تعليم المستقبل  ،القاهرة  ،الدار المصريا اللبنانيا  ،النبعا األولي 2004 ،م  ،ص 111

التعليمي داخل غرفة الدراسة  ،فان دوره سينحصر في التخطيط واعداد خطة زمنية
الستخدام المواد التعليمية وتشغيل األجهزة المرافقة  .فيمكن أن نقول ان دور المعلم في
هذه الحالة يكون بمثابة مدير للتعليم وكمستشار وكموجه .
*.

وعندما يقوم المعلم باستخدام الآلالت التعليمية  Hard Wareفان دوره ينحصر كموجه
ومرشد ومدير .

*.

واذا كانت المدرسة التي يعمل المعلم بها تحتوي علي مركز للوسائط التعليمية فان
المعلم يصبح المسئول عن المركز ،ويكون دوره األشراف علي مجموعات الطالب
الذين يستخدمون المركز خالل فترات زمنية مجددة مسبقا لكي يساعدهم علي تحقيق
أهدافهم التعليمية  .أي أن دور المعلم في هذه الحاالت يكون كمنسق وكمرشد.

*.

وفي

حالة

استخدام

الحاسب

اآللي

في

العملية

التعليمية

التي

تتطلب

اإلستخدام الفردي للطالب حسب مستوياتهم وقدراتهم وسرعاتهم  ،فان دور المعلم
ينحصر في تقديم احتياجاتهم التعليمية وتزويدهم باالرشادات الضرورية وقت الحاجة
اليها).
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المــعلـم المستـقبـلي

االلكتــروني:

يصبح المعلم المستقبلي الكترونيا اذا استخدم الوسائط اإللكترونية في عملية التدريس .
ويعرف محمد جهاد جمل ،التعليم اإللكتروني بأنه:
ي
( ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد علي استخدام الوسائط اإللكترونية في االتصال بين
المعلمين والمتعلمين وبين المتعلمين والمؤسسة التعليمية برمتها  ،وهناك مصطلحات كثيرة
تستخدم بالتبادل مع هذا المصطلح منهاOnline Education ,Web based Education :
,Electronic Educationوغيرها من المصطلحات).
()1
()2
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فهيم مصنفي  ،مدرسا المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد  ،مردع سابق 124 ،
محمد دهاد دمل وآخر  ،مدرسا المستقبل  ،مردع سابق .358 ،

في فترة العشرة سنوات األخي رة من القرن الميالدي السابق  ،تصاعدت موجات متتابعة
من المعارف المتدفقة  ،التي واكبتها االكتشافات المتعددة لوسائط تكنولوجية حديثة  ،ساعدت
كثي ار في حفظها ،و بثها ،و توصيلها ،الي الجهات المستفيدة بسهولة ويسر .متخطية بذلك كل
العقبات والمعوقات الحسية وغير الحسية  ،جغرافية كانت ام طبيعية  ،كان لها الفضل في
يشبه بالوطن الواحد  ،بل سار الي
ربط المجتمعات مع بعضها البعض  ،حتى أصبح العالم ي
أبعد من ذلك فأطلق عليه تعبير( :قرية صغيرة واحدة)  .يبدو لي أنه أصبح اآلن أسرة واحدة ،
يتداخل بعضها مع البعض  ،فيتأثر يمينها بشمالها  ،وفوقها بتحتها ،وهكذا تساوت األمور
وتشابهت  ،فأصبح أمر التربية صعبا ،فبدل أن نخطط للتربية علي نطاق األسرة في القرية ،
أو علي مستوى المنطقة أو علي مستوى القطر  ،أو علي مستوى القارة  ،ازداد العبء علينا،
فصرنا نتعهد أمور تربيتنا علي مستوى العالم  ،فيا له من عبء ! تبنته أشباح العولمة الجائرة،
والتيارات الجارفة ،لقيم ومثل وثقافات األمم.
من هنا تبدأ مهمة المعلم المستقبلي الصعبة  ،التي يجب ان ينم اعداده لها اإلعداد
الكامل  ،وتفرد له المساحات واألمكانات الالزمة ليتدرب تدريبا سليماً ،في كل ما يتعلق

بالجانب الترب وي والتعليمي  ،الكترونيا  ،ونعني بذلك صقل مهاراته  ،بالتركيز علي مساعدته
في امتالك المعارف العامة والخاصة ،ومن ثم كيفية التعامل واالستخدام األمثل للوسائط
االلكترونية المتاحة  ،وبذلك تتاح له الفرصة في التطبيق السليم لمعارفه  ،مع اتاحة الفرصة
له ل بداع واالبتكار.

الحـاســب اآللــي:
يعتبر الحاسب اآللي من أهم وأنفع الوسائط الإللكترونية الحديثة المستخدمة في مجال
التعليم  ،وذلك باعتباره جها از متعدد االستخدامات وأسهلها تناوال من قبل المستخدم ،كما له
اسهامات كبيرة في تفعيل وتجويد دور المعلم المستقبلي اإللكتروني.
الستخدام الحاسب اآللي في مجال التعليم  ،هنالك متطلبات خاصة اجرائية وفنية ،يتحتم
توافرها في المستخدم للجهاز ،وهو المعلم المستقبلي والمتعلم  .اذ ان الحاسب اآللي وسيلة

يمكن استخدامها في التعليم التفاعلي ،الذي يضفي علي العملية التعليمية صفة الجذب

واالمتاع  ،ذلك بما تضيفه هذه الممارسة  ،من نقاك وحوار  ،وأخذ وعطاء  ،وسؤ ٍ
ال بين

المعلم المستقبلي والمتعلمين  ،عالوة علي حفظ المواد الدراسية ،وامكانية الرجوع اليها عند
الطلب  ،وامكانية بثها الي الجهات ذات الصلة  ،وغيرذلك من االستخدامات المتعددة وخاصة
مواقع االنترنت الزاخرة بالكثير المثير  ،اضافة لذلك فأن المستخدم يجد من البرامج ما قد يقرب
الماضي ،وذلك بتجسيده واقعا مرئيا ،مثل الصور والرسومات والتماثيل والخرائط .يستفيد
المتعلمون كثي ار من المزايا االستخدامية المتوفرة في جهاز الحاسب اآللي  ،مثل التكبير
والتصغير

،

والتقريب

والتبعيد

،

والتصوير

والعرض ،للمادة الدراسية من جوانب متعددة  ،حسب ما يتطلبه الدرس  ،ويظهر ذلك جليا في
المواد العلمية مثل مادة األحياء  ،حيث يمكن تكبير األجزاء الصغيرة ،التي ال ترى بالعين
المجردة  ،وابرازها بكامل مكوناتها أمام المتعلم من غير أية معاناة تذكر  .ينطبق مثل هذا
المشهد علي كثير من المواد الدراسية فيما يتعلق بها من قراءة  ،وكتابة  ،وتجارب  ،ووسائل ،
وتشريح  ،وتفكيك ،وتركيب  .يتم عرض كل ذلك في أوضاع مختلفة وجاذبة  ،ومناسبة ،
وموافقة بنسبة عالية لكل المتعلمين ،مراعية للفروق الفردية بينهم .

ممـيزات استخـدام الحاسـب اآللي في مجـال التعليـم
*

:

يتميز بقدرته على تقديم العديد من الخيارات التعليمية والتقنية التي ال تستطيع باقي
الوسائل التعليمية التقليدية أداءها.

*

مث :

للحاسب اآللي قدرات كبيرة وهائلة في التعليم والتعلم  ،حيث يلعب أدوا اًر متعددة

(كونه آلة تعليمية  ،ومعلما  ،ومتعلما  ،وذلك نظ اًر لتوافر البرمجة التي تسمح بتخزين واعادة
تخزين المعلومات  ،والتفاعل بينه وبين األطراف التي تستخدمه) .

ومع ظهور اإلنترنت  ،فقد بدأ العاملون في التعليم الجامعي  ،االستعانة بخواص

الحاسب اآللي إلثراء العملية ا لتعليمية  ،عبر مصادر المعلومات المتعددة مثل الكتب
اإللكترونية  ،والدوريات  ،وقواعد البيانات  ،والموسوعات  ،والمواقع التعليمية األخرى .ناهيك
عن أهمية البريد اإللكتروني الذي يعد من تطبيقات اإلنترنت  ،والمجموعات اإلخبارية ،ونقل
الملفات  ،وغير ذلك من الفوائد  .وللحاسب اآللي ممثال في الإلنترنت مزايا عديدة في التعليم
الجامعي  ،منها توفير مصادر المعلومات  ،وزيادة الحصيلة الثقافية لدى المتعلم  ،ودعم
المقررات الدراسية  ،وسرعة الحصول على المعلومة  ،وتوافر عنصر اإلثارة والتشويق  ،وتوافر
المرونة في التعلم  ،ودعم مبدأ التعلم الذاتي .

ومن المميزات أيضا :

*

توفير المعلومات بسرعة هائلة .

*

تخزين المعلومات وعرضها بشكل منطقي .

*

توفير الوقت والجهد .

*

السماح للمتعلم بالتفاعل معه عن طريق توفير التغذية الراجعة .

*

التعامل مع المستويات المختلفة للمتعلمين.

*

توفير العديد من التطبيقات التعليمية  ،مثل برامج الرسم والتصميم .

*

توفير عنصر التشويق  ،الحتوائه على الصوت والصورة في آن واحد .

*

تشجيع التواصل بين المتعلمين .

*

توفير بيئة اجتماعية محفزة داخل الصف .

أنواع استخدامات الحاسب اآللي في التعليم:
 .1التعليم بمساعدة الحاسب اآلل :

* يعتبر من أهم االستخدامات في التعليم  ،حيث يأخذ الحاسب اآللي دور التعليم في حين
يأخذ المتعلم دور التعلم.
*

ويتخذ هذا االستخدام عدة أشكال لعرض المادة التعليمية  ،منها:

*

(التكرار  ،والتدريب  ،والممارسة  ،والشرح واإللقاء  ،والمناقشة والحوار ،والمحاكاة،
واأللعاب التعليمية  ،وحل المشكالت).

*

يلعب الحاسب اآللي دو اًر كبي اًر في العملية التعليمية من حيث:
أ.

يضفي عليها حيوية وبعداً تقنياً جديداً  ،يناى بها عن األسلوب التقليدي المتبع

ب.

يعمل على مساعدة المعلمين والمتعلمين في تسهيل مسار العملية التعليمية .

في التعليم.

جا.

يساعد في حل المشكالت التعليمية التي قد تواجه المعلمين والمتعلمين.

د.

يعمل على خلق بيئة مماثلة  ،لحد كبير  ،للبيئة التعليمية .

.2

التعليم المدار بالحاسب اآلل :

*

يستخدم الحاسب اآللي في هذا المجال في القيام ببعض األعمال اإلدارية الروتينية ،

التي تخص:
المقررات الدراسية  ،وأمور المتعلمين  ،واإلرشاد األكاديمي  ،واعداد االختبارات وتصحيحها ،
وتنظيم العملية التعليمية  .اضافة الي توفير الجهد والوقت فيما يواجه األدارة والمعلمين من
ممارسات تعليمية .

.3

الحاسب اآلل كوسيلي تعليميي:

*

يستخدم الحاسب اآللي ا هنا ا كوسيلة فعالة في التعليم  ،من خالل:
*

عملية التدريس.

-

حل التمارين وأسئلة التقويم واألختبارات .

*

المناقشة والحوار بين المعلم والمتعلم .

-

التفاعل والتشويق للمتعلم .

*

توفير فرصة التعلم من خالل اللعب .

*

توضح الكثير من المفاهيم والعمليات الصعبة.

مزايا استخدام الحاسب اآلل كوسيلي تعليميي:

*

يوفر المعلومات للمتعلم بشكل سريع  ،ويعرضها بطرق مختلفة.

*

يعمل على التفاعل مع المتعلم  ،ويسمح بالتغذية الراجعة.

*

يعمل على تحقيق مراعاة الفروق الفردية.

*

يعمل على توفير خبرة تعليمية مناسبة للمتعلمين.

*

يسهم في إعطاء المتعلم الثقة بالنفس لمواصلة التعلم.

*

يعمل على إيجاد بيئات تعليمية مناسبة للمتعلمين  ،تحفزهم على اإلستكشاف
ومواصلة التعلم .

*

يعمل على توفير الخبرات التعليمية وفرص التعلم  ،عن طريق المحاكاة والتقليد .

*

يعمل على توفير خيارات متعددة من األنشطة التعليمية للمتعلمين .

*

يعمل على تدريب المتعلمين على القيام بمهام تحليلية  ،وحل المسائل الصعبة .

دور المعلـم المستقبل فـ االستفـادة من الحاسـب اآلل :

ال يمكن للحاسب اآللي أن يعمل منفرداً في التعليم بدون دعم ومساندة من المعلم ،

فهو الذي:
-

يقرر حجم ونوع استخدام الحاسب اآللي في التعليم .

-

يختار البرامج التعليمية للمتعلم .

-

يعقد حلقات النقاك والحوار التي تجري عبر الحاسب اآللي .

*

ولعل الدور الذي يحتاج إلى مهارات عديدة من المعلم  ،قد ال يتوافر لدى الكثير من

المعلمين  ،مما يتطلب:
-

تدريبهم على اإلستخدامات المتعددة للحاسب اآللي في التعليم .

-

تدريبهم على كيفية االستفادة منها في تحسين عمليات التعليم والتعلم.

رغم هذة المحاسن التي ذكرناها في األسطر السابقة  ،للحاسب اآللي  ،اال أننا نرى أن
التربويين قد بالغوا في االطراء والتقدير لقيمة الحاسب اآللي  ،واالنترنت في مدارسهم  ،وذلك

بما قد نما الي علمهم بانها ستكون ادوات المستقبل في تحديث التعليم  ،وأنها ستجعلهم ،
وحسب رغباتهم  ،يظهرون بمظهر معاصر يواكب اخر المستجدات في حقل التعليم  ،وعلي
ذلك استعاضوا بالحاسب الآللي واألجهزة والمعدات  ،بديال عن الكتب المدرسية  ،اال البعض
منهم  ،وتم استخدام هذة األجهزة

بنفس طريقة استخدام هذه الكتب .متناسين أن األهم من

ذلك  ،هو طرق باب التكنولوجيا  ،الذي يعول الجميع عليه  ،من تربويين وأولياء أمور
وأفراد مجتمعات ،الذين يتطلعون كثي اًر ،في سبيل الحصول علي تعليم أفضل ل جيال

القادمة .يتم ذلك بتطبيق األسس والمعاني الواردة في مفهوم التكنولوجيا ،الذي تطرقنا اليه
سابقا  ،مع اإلهتمام األمثل بتدريب المعلم المستقبلي ،علي تصميم البرامج التعليمية تصميما
يتماشي مع المستجدات العصرية من مادة دراسية مواكبة  ،وطريقة توصيل تلك المادة الدراسية
الفعالة
الي المتعلمين،المشاركين فعليا في تنفيذها  ،عبر مثل هذه الوسائط ذات التقنيات ي

،والعمل علي تدريب المعلم المستقبلي في كيفية إستخدامها  ،والتعامل معها ،ومعرفة مكوناتها

األساسية ،التي تساعده كثي ار في عملية األداء المطلوب منه ومن المتعلمين في ذات الوقت.
لقد أتاحت شبكة األنترنت للمتعلمين الكثير من المعارف غير تلك المضمنه في المحتوي
الدراسى  ،عليه فقد أصبحت الفرصة متاحة للمتعلمين ل تصال مباشرة بأحدث مصادر
المعلومات المتعلقة بأي موضوع يريدونه  ،أي أنه يمكن للشخص الذي يريد أن يعرف المزيد
عن أمر ما اليوم أن يستفيد من الخبرات التي ترتقي الي مستويات عالمية  ،وأن يتابعه حتى
يبلغ تمكنه من المستوى الذي يريده  .إنه ال يمكن للغالبية العظمى من المعلمين المستقبليين ،
ورغم التدريب الذي تلقوه  ،أن يواكبوا ،بأي شكل من األشكال  ،كم المعلومات الذي يرغب
المتعلمون بتلقيه من المصادر التي يختارونها بأنفسهم .
اورد راسل ل .آ يكوف :

(ال يقل تنوع الفعاليات واألنشطة العديدة المثيرة لإلهتمام والمتاحة لجميع المتعلمين

أهمية عن ذلك  ،حيث يتعارض هذا التنوع الي حد كبير مع الرؤيا المحدودة التي تقدمها

ٍ
مناسب
بضع مواد اختارها عدد من التربويين المجهولين  ،واعتبروا أنها تشكل محور تركيز

لجميع الطالب  .وبالمقارنة مع غنى التنوع الذي تقدمه شبكة اإلنترنت  ،واألقراص المدمجة
CDو ،DVDوما تطرحه وتستضيفه وسائل اإلعالم األخرى  ،يبدو عالم الثقافة التقليدي
مجدبا وغامضا وغير مترابط  .وال يمكن ألي شخص جرب متعة اإلبحار في شبكة
األنترنت ،أن يعاود الرجوع الي صفحات الكتاب الجافة أو الي المهام الصفية المملة  ،من
دون أن يدرك مدى اإلثارة التي انطوت عليها تجربته في عالم اإلنترنت مقارنة بها).

()23

لقد أصبحت النظرة لعملية التعليم والتربية تتسم بالكثير المستجد  ،لذا أصبح دور المدرسة
المستقبلية والمعلم المستقبلي  ،يختلف اختالفا كبي ار عن الدور التقليدي السائد اآلن  ،وقد صار
لزاما علي التربويين ان يتصفوا بصفة التطلع الي مستقبل سيأتي بالكثير المتوقع وغير المتوقع
 ،والعمل علي التنصل من السمات التقليدية الموروثة ،

خــاتــــمــــــا

من خالل سردنا لمحتويات هذا الكتاب  ،تعرضنا للتعليم المستقبلي ممثال في المدرسة
المستقبلية  ،والمعلم المستقبلي ،والمطلوبات المستقبلية في كل ما يخص العملية التعليمية،
بغية في المواكبة الالزمة الضرورية للمستجدات العالمية في مضمار التعليم والتربية  ،وفيما
قد يؤثر في المجتمع إيجابا أو سلبا ،انطالقا من المباديء األساسية للمجتمع ،والقيم المشتقة
من ديننا الحنيف ،ومن عروبتنا مما

يحويانه من قواعد صلبة ،متعلقة بكل مناشط الحياة

اإلنسانية التي يعتب ر الفرد فيها خليفة اهلل في األرض ،وفيها من األساسيات التي تدفع
باإلنسان الي التشبث بالحياة واألنغماس في مناشطها كأنه يعيك أبدا ،حاضة له علي التطلع
والسعي للترقي في دروبها الشائكة ً،في األتجاه اإليجابي دوماً ،في سبيل الوصول الي اهلل،

وقد ورد ذلك جليا في كثير من اآليات الكريمة  ،واألحاديث النبوية  ،التي ظل األنسان

اء وأمنا ،ومعرفة وعلماً
يسترشد بها وهو يسلك سبيل تحسين دروب حياته لتصبح أكثر ثر ً
نافعا.
()1

راسل ل  .الكوف وآخر  ،تودي التعليم رأسا ً على عقب  ،بيروت  ،الدار العربيا للعلوم ناشرون  ،النبعا األولي 2009 ،م ،
ص .54

إن للممارسات التعليمية المستقبلية أهدافا يعمل التربويون المختصون علي صياغتها،
ي
آخذين في اإلعتبار واقع المجتمع األنساني المحلي والقومي والعالمي ،في حاضره ومستقبله .
انه من المستحسن وقبل الخوض في برمجيات التعليم المستقبلي ،أن نرجع خطوات الي الوراء
ونقرر الهدف األساسي من المؤسسة التعليمية ،ونفهمه في ذات الوقت ،علي أنه عملية تغذية
وتنشئة تعني اظهار ،واستنباط ،واستخراج المعلومة من المتعلم ايا كان طفال ام فرداً راشداً،
وهذا ما حدث وتناولناه في صفحات هذا الكتاب .

أن التعليم ال يقتصر علي مرحلة الطفولة
ومما تناولناه أيضا في محتوى هذا الكتاب ،ي
أن
فقط ،وانما هو عملية تستمر باستمرار حياة األنسان ،من الطفولة إلي الكهولة  ،يعني ذلك ي
أن البشرية
اإلنسان يجد حياته في كل مراحل عمره طال أم قصر .ويمكننا أن نالحظ أيضاً ي
المدارس
وجود
قبل
تأريخها
تناقلت
النظامية  ،وهي تعتبر فترة طويلة ،تشكلت ،وتباينت ،وتطورت  ،فيها ثقافات العالم
ًٍ بعصور ما قبل التأريت ،مرو ار بالعوالم القديمة  ،وعصر النهضة ،ومطلع العصر
بأثره ،بدأ ً
الحديث .هذا وقد عاشت الغالبية العظمى من البشرية أثناء هذه الحقبة في مجتمعات ريفية
وقبائلية  ،كان ينخرط األطفال فيها ليصبحوا أعضاء عاملين فيها .
أن نظام التعليم التقليدي يركز دائما علي التدريس  ،ويتخذ من
تطرقنا أيضاً الي ي
المعلم محو اًر في العملية التعليمية  ،بينما ال يعير عملية التعلم انتباهاً ،والتي يجعل منها
التعليم المستقبلي هدفا أساسياً ،وذلك باتخاذ المتعلم محو اًر لعملية التعليم  ،فيصبح هدف
التعليم هو التعلم وليس التدريس .

إن التعلم الذاتي هواألبقى أثرا ،وأكثر فائدة للمتعلم  ،إذا ما قارنا ذلك بالتعليم التقليدي
ي
النظامي الذي نتداوله في مؤسساتنا التعليمية  ،لذلك أفردنا له المساحة الكافية بين صفحات
هذا الكتاب  ،واتخذناه من أنجع السبل التعليمية التي يعول عليها كثي اًر في التعليم المستقبلي ،

فهو نمط التعليم الذي يعطي المتعلم حريته وحقه الديمقراطي ،في كيفية إختيار نوعية وكيفية
تعلمه ،ويتيح له مجاالت أوسع في تناول المواد الدراسية  ،والمناقشة  ،والحوار  ،والوصول

الي الحقيقة العلمية التي يتطلع اليها .
إننا نتطلع الي تعليم مستقبلي يفي باحتياجاتنا الشخصية والمجتمعية  ،ويفسح المجال
واسعا أمام أجيالنا القادمة في جوانب حيواتها المتعددة ،التي تشمل المعرفة والمعلوماتية العامة
والمختصة  ،والميول والرغبات  ،الي جانب الحياة المهارية المشبعة بالتقنية وسبل التكنولوجيا
المتجددة  ،بماتتضمنه من برمجيات ووسائط مختلفة .
فيما يلي بعضاً من آراء علم اء تربويين ساهموا مساهمات فاعلة  ،في حقل التعليم

المستقبلي  ،وأبلوا بالء العارفين  ،مما ساعد كثي ار في ارساء قواعد التعليم ،وتعديل مساره
والترقي به :

أوال:
"التعليم بالنسبي ال ّ يعن إخ ار المعلومات الموجودة أساسا ف عق الطالب  ...ذلك
أنن ال أدر عمليي وض معلومات اير موجودة تحت مسمى التعليمق ب ه باألحرى

عمليي تدخ "

ثانياً:

"قد اليكون تأثير التحصي العلم

المدى الطوي .

موري سبارك

والتملق فورياً مث الموتقاال أنهما أشد أث ارً ف
مارك توين

ثالثا:
إن التعليم أمر يستحق اإلعجابق لكن تذكروا من وقت آلخر أن اليمكن تعليم ما هو
ّ

مهم ف الحياة ".

اوسكار وايلد

رابعا:

"إن هدف التعليم هو التعلم وليس التدريس".
ّ

راس

خامسـاً :

 .آ ّكوف

"ال ش ء يثير انذهال ف التعليم مث كم الجه الذي يتسبب التعليم بتراكم ف هياي

حقااق جامدة".
سادساً:
"يوطد

التعليم

هنري بروكس آدامز
الحقيق

الالمساواة

عل

والمجدقوالموهبيقوالعبقرييقذلك أن الالمساواة ال تعن

التفردقوالنجاح

صعيد

القدرة المتوسطيق أو التفوق

الفرديقوال الخضوع للمعاييرقوانما ه مقياس العالم كك ".

فيليكس اي .شيلينغ
سابعاً:

"لقد كبرنا ونحن مصابون بالتخمي من اإلعالنات المستمرة عن العصور الجديدة

والبدايات الجديدةقلدرجي أننا لم نعد قادرين عل

تمييز الحقيق

منها عندما تص

أن العصر الجديد قاب قوسين أو أدنى بالفع واما العصور القديمي فف
أخي ارً .بيد ّ
طريقها الى التالش بسرعي ملحوظي ".
ليزل ايلب

ثامنا:

" ال يوجدق باعتقاديق نقطي ف

فلسفي التعليم التقدم

أهم من تركيزه عل

أهميي

مشاركي المتعلم ف صيااي األهداف الت توج أنشطت ف عمليي التعلم ق مثلما ال

يوجد خل ف التعليم التقليدي أخطر من فشل ف تأمين تعاون فعا يسهم من خالل

الطالب ف بناء األهداف من دراست ".

تاسعاً:

"مدرسوك هم أشخاص تمكنوا من التأقلم م

جون دوي

نظام فكري ذات

االستدامي أرساه

جدودهمق وان كنت من أولاك الذين يتميزون بأنهم أكثر تفرداً واندفاعاً من اآلخرينق

فسيتم تشجيعك عل

مغادرة المدرسيق وايجاد ط اراق أخرى لتعليم نفسكق بمعنى أن

تضف بعداً ثقافيا عل أحكامك الخاصي بك .أما الباقونق فيجب أن يتذكروا دوما أنهم
يخضعون للقولبي والنمذجي بما يالام احتياجات هذا المجتم المحددة وضيقي األفق".
دوريس ليسنغ

عاش ارً:

"إن الهدف الرايس من التعليم يجب أن يكون تشاي رجا ونساء قادرين عل فع
ّ
أشياء جديدةق وليس اإلكتفاء بما فعلت األجيا السابقيق تنشاي رجا ونساء مبدعين
ومكتشفين ومبتكرين بمقدورهم نقد وتمييز ك ما يقدم اليهم ورفض ".

جان بياجي

أحد عشر:

"اذا ما تجرأت عل ذكر حقيقي أهم قواعد التعليم وأكثرها أهمييق سأقو انها ليست

توفير الوقت بقدر ما ه تبديده".
اثناء عشر:

جان جاك روسو

" لو تالءم تعليم األطفا والدراسات المتعلقي بهم م نزعاتهم وقدراتهمق ألصبح العديد

منهم أعضاء نافعين ف المجتم ".

صاموي ريتشاردسون

ثالثي عشر:
" التعليم هو الوسيلي إلبراز كوامن اإلنسانق والمساعدة الت نتلقاها من اآلخرين آليي
بحتي مقارني باكتشاف الفطرة فينا .وما يتم تعلم بهذه الطريقي ممت وأثره باق".
رالف والدو ايمرسون

اربعي عشر:
أجم ما ف ابداعات الطف هو أخطاؤهق فعمل راا بقدر ما يحف ب من األخطاء

الفرديي ومم وبعيد عن سمات الشخصيي بقدر ما يزي المعلم من أخطاا ".
خمسي عشر:

فرانز سيزيك

إن القاعدة الت يتبعها ك إنسان ليست بأن يعتمد عل التعليم الذي هيأه ل انسان
" ّ
آخرق وال حتى بأن يوافق علي ق ب بأن يكافح لرؤيي األشياء عل حقيقتها وأن يكون

ان الهزيمي تكمن ف االستسالم".
هو نفس عل طبيعت ّ .
ستي عشر:

وودرو ويسلون

أن التعليم الذي نلت حاو أن يجع من شخصا
" ف وسع أن أثبت ف أي وقت ّ
اير الذي أنا علي اآلن .وكم ألوم معلم ّ عل الضرر الذي كانوا سيلحقون ب ق

وأطالبهم بأن يردوا ال ّ الشخص الذي أصبحت علي اآلن .وألنهم عاجزون عن ذلك
فسوف ألومهم وأه أز بهم أمام العالم كل ".
فرانز كافكا

نسأ اهلل العظيمق أن يوفق القاريء الكريم ف أن يحص عل مبتغاه أو بعضاً

من ق من بين طيات هذا الكتابق وأن يوفقنا نحن أبناء السودان الغال

ق لما في

الخيرق وأن يسدد خطاناق أمي ق ومساولين تربويين ق ومختصين ق وتنفيذ يينق ف

العبور نحو تعليم أفض يرض اهلل والوطن.
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